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 والتقدير  الشكر
احلمد اهلل الذم أنزؿ القرآف بلساف عريب مبُت. كالصالة كالسالـ على النيب 
العريب األمُت. كمن اىتدم بسّنتو كدعا بدعوتو إىل يـو الدين. كعلى آلو كصحبو 

 أمجعُت، أما بعد.

احلمد اهلل كشكرا بااهلل كثناء عليو بعونو سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي دبوضوع 
ادلوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافية يف الوكالة السياحية دلدينة تطوير  "

ذلم فضل يف أمجل الشكر كالتقدير كالعرفاف إىل الذين كانوا  قدـ الباحثيك . "ماالنج
 َت الوجود كمل يبخلوا أحدىم بشيء طلبت، منهم: إسباـ ىذا البحث إىل خ

ير جامعة موالنا مالك إبراىيم ىارجا، مدمساحة األستاذ الدكتور موجيا ر  .1
 اإلسالمية احلكومية دباالنج

مساحة الدكتور احلاج نور عايل ادلاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم  .2
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج

مساحة الدكتورة شللوء احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة  .3
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج

ادلشرؼ احملًـت الذم أرشد  ادلاجستَت،  الرمحن توفيق احة الدكتور احلاجمس .4
 خطوايت حىت جاء ىذا البحث اجلامعي اىل هنايتو

مجيع األساتذة كاألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية الذين يساعدكف  .5
 يدة.الباحث للحصوؿ على العلـو ادلف
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 مالك موالنا جامعة كالتعليم، الًتبية علـو كلية العربية، اللغة تعليم قسم. جدلدينة ماالن

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج إبراىيم

 ادلاجستَت  الرمحن توفيق احلاج الدكتور:  ادلشرؼ

 مدينة ماالنج ، الفوتوغرافية ،السياحية الموسوعة: الرئيسية الكلمات

 فهي زيارة، يف كنادرة شهَتة غَت ذبعلها ماالنج دبدينة السياحية األماكن عن األخبار قلة إف

 األخبار على ربتوم الوسائل تلك أف حيث السياحيوف إليها ليتجذب كاجلاذبة ادلذيرة الوسائل إىل ربتاج

 .السياحية األماكن تلك على بالتفصيل للتعرؼ ادلهمة

 كبياف قصَتة حلمة على تومػل الذم الكتاب كوهنا ىي الكتايب الدليل ذلذا األساسية الفكرة 

 إىل ػلتاج السياحية األماكن تلك على كللتعرؼ. ماالنج دبدينة البحرية السياحية األماكن بعض عن مهمة

 السكن، كبيانات السياحية، كاخلريطة مهمة بيانات بعض إخبار ككذا هبا، تتعلق صور بعض عرض

 .السياحية األماكن تلك يف سياحتهم قبل السياحيوف إليو ػلتاج ما ككل ادلواصالت، كبيانات

 الصورة أساس على السياحية ادلوسوعة تطوير كيف( 1: قدـ الباحث أسئلة البحث

 على السياحية ادلوسوعة تطوير موصفات ما( ٕ، ؟ ماالنج دلدينة السياحية الوكالة يف الفوتوغرافية

 السياحية ادلوسوعة فعالية كيف( ٖ ،؟ ماالنج دلدينة السياحية الوكالة يف الفوتوغرافية الصورة أساس

  .؟ ماالنج دلدينة السياحية الوكالة يف الفوتوغرافية الصورة أساس على

يف تكييف ( Research and Development) كالتطويرالبحث  ىوكمنهج ىذا البحث 
ادلالحظة كاالستبيانات إىل دخل الكيفي لتحليل البيانات من ادلب (Borg & Gall) برغ كغاؿ

  .كاخلبَت كربليل مضموف الوثائق كادلقابلة ياحالس

تطوير ادلوسوعة السياحية على أساس الصورة  يتم( 1: نتائج ىذا البحث كما يلي
 من يتكوف كفيو (Borg and Gall) كغاؿ برغ عند كالتطوير البحث ،خبطواتالفوتوغرافية

دبعيار جيد،  :75 صالحية ىذا التطبيق من ربكيم خبَت ادلادة حصل على( 2 موضوعإ٘
كفعاليتو يف التجربة ( 3. دبعيار جيد جدا :25,52 كاحلاصل من خبَت التصميم حصل على

 كالتجربة ادليدانية ربتول على دبعيار متوسط :65,75 حصل على سياحا ٓٔادلبدئية ربتول على 

 دبعيار شلتاز. :75,23 حصل على سياحا 11
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ABSTRACT 

Ahmad Alfian. 2016. Development of Travel Encyclopedia based on 

photographic illustration in the Department of Culture and Tourism of 

Malang . Arabic Education Department, Faculty of Tarbiyah and Teacher 

Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 

Supervisor : HR. Taufiqurrochman, M.A 

Keywords: Travel Encyclopedia, Photographic, Malang City  

 The lack of information makes the tourist spots in Malang is little known 

and rarely visited. For that, we need a media that appeals to tourists that contains a 

lot of information that is important so that in addition to providing information but 

also can help to introduce the tourist attractions. 

The concept of the design of this manual is a book that contains some 

where nautical tourism is in Malang. To perform an introduction to tourist spots 

done by unleashing some pictures of the place, and also provide additional 

information such as tourist maps, information about accommodation and 

transportation and also the needs of prospective travelers before heading tourist 

attractions. 

The research problems used by researchers in this research are: 1) How is 

the development of  Travel  Encyclopedia based on photographic illustration in 

the Department of Culture and Tourism of Malang?, 2) How is the 

appropriateness of instructional development of  Travel  Encyclopedia based on 

photographic illustration in the Department of Culture and Tourism of Malang?, 

3) How is the effectiveness of instructional development of  Travel  Encyclopedia 

based on photographic illustration in the Department of Culture and Tourism of 

Malang.  

While the research method used in this research is research and 

development method (R & D) by adapting the method by Borg and Gall with 

using a qualitative approach to analyze the results obtained from observation, 

questionnaires test to students and experts, archival document and interview. 

The results of this study are as follows: 1) Make development of  Travel  

Encyclopedia based on photographic illustration in by steps Borg & Gall research 

and development and which contains nine Nahwu subject. 2) The percentage of 

validation test by content experts is up to 75% which is at a good criteria, and the 

percentage of validation test by design experts is up to 85.52% which is at a very 

good criteria. 3) Besides that, the researcher also conducts a field test in two 

phases, the limited test to 10 travelers that reach the percentage up to 65,75% 

which is at a good criteria and field test to 10 travelers that reach the percentage 

up to 75,83% which is at a very good criteria. 
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ABSTRAK 

 

Ahmad Alfian.  2016. Pengembangan Ensiklopedia Wisata berbasis ilustrasi fotografi di 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. HR. Taufiqurrochman, M.A 

 

Kata kunci : Ensiklopedia Wisata, fotografi, Kabupaten Malang 

Kurangnya informasi membuat tempat-tempat wisata di Malang kurang 

dikenal dan jarang didatangi. Untuk itu, diperlukan sebuah media yang menarik 

bagi para wisatawan yang berisikan banyak informasi-informasi yang penting agar 

selain memberikan informasi tetapi juga bisa membantu untuk mengenalkan 

tempat-tempat wisata tersebut. 

 Konsep perancangan buku panduan ini merupakan suatu buku yang 

berisikan tentang beberapa tempat wisata bahari yang berada di Malang. Untuk 

melakukan pengenalan terhadap tempat wisata dilakukan dengan cara 

memunculkan beberapa foto-foto tempat tersebut, dan juga memberikan tambahan 

informasi-informasi seperti peta wisata, informasi mengenai akomodasi serta 

transportasi dan juga kebutuhan para calon wisatawan sebelum menuju tempat 

wisata. 

Dari penjelasan diatas, peneliti mengajukan rumusan masalah: 1) 

Bagaimana pengembangan Ensiklopedia Wisata berbasis ilustrasi fotografi di 

dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten malang 2) Bagaimana spesifikasi  

Ensiklopedia Wisata berbasis ilustrasi fotografi di dinas kebudayaan dan 

pariwisata kabupaten malang, 3) Bagaimana efektivitas Ensiklopedia Wisata 

berbasis ilustrasi fotografi di dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten malang. 

  

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

pengembangan (R&D) dengan mengadaptasi metode Borg and Gall dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisa hasil penelitian yang 

diperoleh dari observasi, angket uji coba kepada wisatawan serta para ahli, arsip 

dokumen dan wawancara. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Mengembangkan 

Ensiklopedia untuk wisatawan Arab di Malang dengan langkah-langkah penelitian 

pengembangan Borg & Gall dan terdiri 25 tempat wisata pantai. 2) Kelayakan uji 

ahli materi mencapai prosentase 75% berada pada kriteria layak, dan hasil uji ahli 

desain mencapai prosentase 85,52% berada pada kriteria sangat layak. 3) 

Efektifitas uji coba terbatas terhadap 10 wisatawan yang mencapai prosentase 

65,75% masuk dalam kriteria layak dan uji coba lapangan terhadap 10 mahasiswa 

yang mencapai prosentase 75,83% masuk dalam kriteria sangat layak. 

 

 

 
 

. 

 



xvii 
 

 

 

 

 محتويات البحث 

 الموضوع 

 

 ج ................................................................. استهالؿ

 د .................................................................... إىداء

 ق ............................................................ شكر كتقدير 

 ز ............................................................. تقرير ادلشرؼ

 ح ..................................................................  تقرير الباحث

 ط .................................. ادلناقشة بنجاح البحث اجلامعي  تقرير جلنة

 م ......................................... رئيسة قسم تعليم اللغة العربية تقرير

 ؾ .......................................................... مواعيد اإلشراؼ

 ـ .............................................. مستلخص البحث اللغة العربية

 ف ............................................ مستلخص البحث اللغة اإلصلليزية

 س ............................................. بحث اإلندكنيسيةمستلخص ال

 ع ......................................................... زلتويات البحث 

 ر ............................................................. قائمة اجلدكؿ
 

 

 الفصل األول

 أساسيات البحث

 ٔ .............................................................. مقدمة  . أ
  ٖ .......................................................... البحث ب. أسئلة

 ٖ ......................................................... البحث ج. أىداؼ



xviii 
 

    ٖ ............................................................ البحث د. أعلية
   ٖ .......................................................... البحث ق. حدكد

  ٗ ...................................................... ادلصطلحات ديدربك. 
   ٘ ....................................................... اإلنتاج م. مواصفات
   ٘ ....................................................... السابقة ز. الدراسات

 

 

 الفصل الثاني
 ياإلطار النظر 

 

 المبحث األول : الموسوعة

 2 ........................................................... مفهـو ادلوسوعة . أ

 ٛ ....................................................... أعلية ادلوسوعة . ب

 ٜ ................................................. ةطرؽ تنظيم ادلوسوع . ج

 11 ...................................................... ادلوسوعات شليزات .د

 المبحث الثاني: السياحة

 11 ......................................................... مفهـو السياحة . أ

 12 .......................................................... أركاف السياحة . ب

 12 ........................................................... أنواع السياحة . ج

 : السياحةالمبحث الثالث

 15.......................................... مفهـو التصوير -أ

 15............................................ أنواع التصوير -ب

 16....................................... الكامَتا أك التصوير آلة -ج

 11................................................ طرؽ التصوير -د



xix 
 

 البحث الثالث

 منهجية البحث

 14 ................................................. مدخل البحث كمنهجو . أ

 15 ...................................................... البيانات كمصادرىا . ب

 16 ..................................................  أسلوب مجع البيانات . ج

 12 .................................................... ربليل مضموف الوثائق. د

 12 .................................................. أسلوب ربليل البيانات . ه

 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 

 ماالنجالوكالة السياحية لمدينة  لمحةحث األول :المب

 21 ....................................... ماالنجالوكالة السياحية دلدينة  حملة . أ

 22 ........................................................... كالرسالة الرؤية . ب

 22 ........................................................... اجلغرايف ادلوقع . ت

 ماالنجالموسوعة للسياحة العرب بمدينة  تطوير عملية :الثاني المبحث

 23 ............................................ ربليل احلاجات ك ادلشكالت . أ

 23 ............................................................ مجع البيانات . ب

 24 ........................................................... دلنتجتصميم ا . ج

  21 ..................................................... التحكيم من اخلرباء . د

 36 ............................................................ اإلصالحات . ه

 37 ................................................................. التجربة . و

 32 .......................................................... اإلنتاج النهائي . ز

 ماالنجالموسوعة  للسياحة العرب بمدينة  صالحية: الثالثالمبحث 



xx 
 

 32 ..................................................... خبَت مضموف ادلادة . أ

   31 ................................................... خبَت تصميم ادلوسوعة . ب

 31.............ماالنجالموسوعة  للسياحة العرب بمدينة  فعالية: الرابعالمبحث 

 

 الفصل الخامس

 ملخص البحث والتوصيات والمقترحات

 42 ................................................... ملخص البحث . أ

 41............................................................. ادلقًتحات . ب

 

 41..............................................قائمة المصادر والمراجع



 
 

 الجداول قائمة



 الصفحة الجدول الرقم

 15 اجلدكؿ 3.1

 17 السياح ر استجابات معيا اجلدكؿ 3.2

 17 معيار استجابات اخلرباء اجلدكؿ 3.3

 21 قائمة النتائج استبانة خبَت اللغة ك التصميم 411

 31 االستبانة خلبَت اللغة 412

 31 االستبانة خلبَت التصميم 312

 34 معيار نتيجة استبانة اللغة  313

 35 استبانة التصميممعيار نتيجة   314

 36 صميم الوسيلة التعليميةخبَت ت 315

 37 خبَت مضموف ادلوسوعة 312

 41 االستبانة من خبَت التصميم 310

 43 السياح البياف من نتائج االستبانة األكىل من  310

 44 السياح البياف من النتائج االستبانة الثانية من  3101

 46 السياح البياف من النتائج االستبانة من  3100

 



1 
 

 

 ألولالفصل ا

 أساسيات البحث

 المقدمة -أ

قاؿ ابن . أف نعرؼ ماىي اللغة أكال الباحث تعلم اللغة، على يف
اللغة، أهنا أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم أك أهنا  يفجنىي 

ومن . 1أصوات رمزية معربة عما يف أذىاف ادلتكلمُت من معاٍف كأفكار
الكالم أو اللفظ  إهنا أصوات منطوقة أو: تعريف اللغة السابقة نقول

فتعلم اللغة هي تعلم . االتصاؿ مع اآلخرين يفاملستخدم للشخص 
تعلم اللغة  يفونقول ملن ينجح .اللفظ أو النتق أو التكلم باللغة املدروس
 .ىو الذم يقدر على تكلم أك اتصاؿ هبا

 أك الدراسية الفصوؿ يف تكوف أف فقط ليس العربية اللغة تعلم

 كثَت مث. الطلق اذلواء يف يتم أف ؽلكن سواء حد على كلكن الغرفة، يف

 خارج العربية اللغة لدراسة يستخدـ ما غالبان  مصطلح العربية الناشئة

 النفس، لعلم العربية اللغة للسياحة، العربية اللغة مثل الدراسية الفصوؿ

، العربية كاللغة  اذلواء يف العربية اللغة كضع أف كندرؾ نرل. إخل للعلـو

 دلاذا. للسياحة العربية اللغة تطوير يف ترغب كالباحث جدان، همم الطلق

 ماالنج سبثل اليت ادلنطقة مع مثايل ادلوقع ألف للسياحة؟ العربية اللغة ىي

 '.جافا فإف باريس'ب

إف قلة األخبار عن األماكن السياحية دبدينة ماالنج ذبعلها غَت 
دلذيرة كاجلاذبة ليتجذب شهَتة كنادرة يف زيارة، فهي ربتاج إىل الوسائل ا

                                                           
1
 32ص ,م UIN-Malang Press2111,اللغة العربية فقه,أكريل حبرالدين 
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إليها السياحيوف حيث أف تلك الوسائل ربتوم على األخبار ادلهمة 
للتعرؼ بالتفصيل على تلك األماكن السياحية. الفكرة األساسية ذلذا 
الدليل الكتايب ىي كوهنا الكتاب الذم ػلتوم على حلمة قصَتة كبياف 

نج. كللتعرؼ على مهمة عن بعض األماكن السياحية البحرية دبدينة ماال
تلك األماكن السياحية ػلتاج إىل عرض بعض صور تتعلق هبا، ككذا 
إخبار بعض بيانات مهمة كاخلريطة السياحية، كبيانات السكن، 
كبيانات ادلواصالت، ككل ما ػلتاج إليو السياحيوف قبل سياحتهم يف 

 .تلك األماكن السياحية

ن إحدل ادلدف ليس دلدينة ماالنج أم شيء من الشك بأهنا م
السياحية منذ اكتشاؼ كثَت من األمكنة ادلذيرة ذات جاذبية للسياحة 

إف كثَتا من األمكنة السياحية . سواء كانت يف داخلها أك يف ضواحيها
القريبة من مدينة ماالنج تقع يف كالية باتو حيث أف مسافتها ال تقل 

الوصوؿ إليها كيلومتز تقريبا من مدينة ماالنج ادلركزية، ككاف   19عن 
سهال جدا بالركوب على السيارة أك ادلواصالت العامة أك الدراجة النارية 

دقيقة. كالية باتو من حيث ادلنظمة اإلدارية احمللية ىي جزء  2٢يف مدة 
ـ كتكوف كالية مستقلة كادلدينة يف  2٢٢1من مدينة ماالنج إىل سنة 

تسمى باتو بادلدينة  الوقت احلايل. بسبب كثرة كتنوع األمكنة السياحية
 السياحية.

 : للسياح سياحيا مقصدان  أصبحت ماالنج دلاذا أسباب عدة ىناؾ

 ادلفضلة السياحية الوجهات بُت اسًتاتيجيا يقع ماالنج 

 .إندكنيسيا يف دلعظم

 كادلتنزىات، التارؼلية، ادلواقع من: شيء كل فقد ماالنج 

 !اجلباؿ إىل الشالالت، كالشواطئ،

 كثقافيان  تارؼليا الغنية ماالنج. 
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 جيد دلزاج اجليد الغذاء: سيادة يعرؼ ماالنج. 

 2!رىيبة ىم الناس: آخران  كليس أخَتا 

 مدينة يف السياحية األماكن حوؿ العربية باللغة أدلة كجود عدـ

 مدينة يف السياحية بالوجهات دليل إنشاء ريدي الباحث غلعل ماالنج

 ىذا سيكوف الذم موسوعة بواسطة الدليل ىذا استدعاء ؽلكن. ماالنج

  .اإلصلليزية كاللغة العربية اللغة علا لغتُت، كجود الدليل

 يبحث أف التعليم عملية يف اردا الباحث قصدي ذلك، على بناء

تطوير الموسوعة السياحية على أساس الصورة " ادلوضوع
ن دلعرفة السائحُت ع "الفوتوغرافية في الوكالة السياحية لمدينة ماالنج

  خصة. ماالنجة يف يكن السياحألما 

 

 أسئلة البحث -ب

بناء على خلفية البحث السابقة فتجدر اإلشارة إىل أف مشكلة 
  :ىذا البحث ىي

 تطوير ادلوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافية كيف .1

 ؟ يف الوكالة السياحية دلدينة ماالنج

تطوير ادلوسوعة السياحية على أساس الصورة  ما موصفات .2
 ؟ يف الوكالة السياحية دلدينة ماالنج لفوتوغرافيةا

 ادلوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافية فعالية كيف .3

 ؟ يف الوكالة السياحية دلدينة ماالنج

 

 أهداف البحث -ج

 ما من ادلشكالت السابقة ىي :إف األىداؼ من ىذا البحث ك

                                                           
2
 http://raniadventure.com/5-reasons-why-you-should-visit-malang/ 
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ة تطوير ادلوسوعة السياحية على أساس الصور كصف كيفية  -1
 .يف الوكالة السياحية دلدينة ماالنج الفوتوغرافية

تطوير ادلوسوعة السياحية على أساس الصورة  كصف موصفات -2
 .يف الوكالة السياحية دلدينة ماالنج الفوتوغرافية

تطوير ادلوسوعة السياحية على أساس الصورة معرفة فعالية  -3
 .يف الوكالة السياحية دلدينة ماالنج الفوتوغرافية

 

 

 ية البحثضفر   -د

 تطوير ادلوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافيةسيتم 

كسيكوف مساعدا  للسائحُت فعاال يف الوكالة السياحية دلدينة ماالنج
الشواطئ  عامة ك إدخاؿ يف عملهم ماالنجوكالة السياحية دلدينة لل

 خاصة. السياحية

 

 أهمية البحث -ه

 : ا كما يليأعلية البحث إىل قسمُت، كعل قسم الباحث

 اجلانب النظرم  -1

يرجي الباحث على ىذا البحث إسهاما يف الفهم ك 
 .أحد من ادلعاجم اللغة  ةيادلوسوعة للسياحالتفهيم 

 التطبيقي اجلانب  -2

 للوكالة   

ادلوسوعة السياحية على أساس ىذا البحث العلمي يطّور 
. يف الوكالة السياحية دلدينة ماالنج الصورة الفوتوغرافية

عرفة دل  ةاصة،  ادلوسوعة للسياحةإىل استخدـ  اجوحيت
، كيف أنشطة اللغوية ماالنجاألماكن السياحة دبدينة 
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 وتفرا الو الة حلي مر ىد السىاعة أن ولكوا هتو

 . ادلوسوعة

 للسائحُت 

ادلوسوعة  تطويرميرجو الباحث ىذا البحث العلمي ب
 يستطيع أف يساعد كيسهل ماالنجللسياحة العرب دبدينة 

 . ماالنجمعرفة األماكن السياحة دبدينة يف  السياحيُت

  للباحث 

أحد مصادر يف حبوث التالية كتطوير  جعل ىذا البحث
 .ادلعرفة كاخلربة يف تعليم اللغة العربية للباحث

 حدود البحث -و

تطوير ادلوسوعة السياحية على  يفىذا البحث يتعلق :    احلدكد ادلوضوعية  -1
ك األماكن  يف الوكالة السياحية دلدينة ماالنج يةأساس الصورة الفوتوغراف

 حوؿ شواطئ البحر. السياحية ىنا يعٍت

  .ماالنجيف الوكالة السياحية دلدينة :    احلدكد ادلكانية  -2

إىل شهر  مايوبدأ الباحث عن ىذا البحث من شهر  :   احلدكد الزمانية  -3
  2116 أغسطس
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 حاتتحديد المصطل -ي

ظ على تفسَتات سلتلفة ذلاذا ادلوضوع عنواف كاحلفتفاىم لتجتنب سوء ال
يف الوكالة  تطوير ادلوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافية" 

 السياحية دلدينة ماالنج ".

 

 3َتْطوِيرُ املعين هنا يعين  , ما  تب يف املعجم املعاين:  تطوير .1
وعدد الباعث حلي . َما ُىَو أَْفَضلُ الصَِّناَعِة : تَػْعِديُلَها َكرَبِْسينُػَها ِإىَل 

تطويرم ادلوسوعة للسياحة العرب ىذا البحث ىو  يفهتا التعريف 
 .ماالنجدبدينة 

 

مؤلف ػلوم معلومات عامة حوؿ موضوعات ادلعرفة  :  ادلوسوعة .2
اإلنسانية أك متخصصة يف موضوع معُت، كيغلب على معلوماهتا 

الًتتيب اذلجائي ليسهل  االختصار، كتعتمد على دقة التنظيم حبسب
 .4 على ادلستفيد الرجوع إليها بأقل جهد

 

السياحة ىي نشاط يقـو بو فرد أك رلموعة أفراد ػلدث السياحة :  .3
عنو انتقاؿ من مكاف إىل آخر أك من بلد إىل أخر بغرض أداء مهمة 

 .5معينو أك زيارة مكاف معُّت أك عّدة أماكن

 

 السابقة الدراسات -ز

(، ربت ادلوضوع: "إعداد ٜٕٓٓبو أنانج زمراىن )البحث الذم قاـ  -1
  6ادلواد التعليمية لًتقية مهارة الكالـ لتالميذ ادلرحلة الثانوية".

                                                           
3
 ادلعجم ادلعاين لتعريف ادلعٍت ايل العرلبية  

4
 ibid 

5
 Nyoman S.Pendir . Ilmu Pariwisata (sebuah pengantar perdana) . 

(sebuah pengantar perdana) (angkasa bandung 2008 ) hal 6 
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يهدؼ ىذا البحث إنتاج رلموعة من مادة تعليمية  -أ 
مناسبة دلهارة الكالـ التالميذ ادلرحلة الثانوية يف ضوء 

قها ادلنهج على ادلستول الوحدة الدراسية، كمعرفة تطبي
 كمدل فعاليتها.

كحصل الباحث على ادلواد التعليمية يف ترقية قدرة  -ب 
 التالميذ عند أداء تعبَتىم الشفهي.

كمهما ىذا البحث يتعلق دبهارة الكالـ، كلكن كاف  -ج 
الباحث ال يصاحب ادلواد ادلصممة بالوسائل التعليمية 

 ادلناسبة ذلا.

وع: " ( ربت ادلوضٜٕٓٓالبحث الذم قامت بو سيت معاكنة ) -2
 7إعداد كحدة تعليمية من الكتب الًتاثية لتنمية مهارة القراءة".

 

كيهدؼ ىذا البحث إنتاج كحدة تعليمية لتنمية مهارة  - أ
 القراءة مستمدا من الكتاب الًتاثية كتريبها. 

كحصلت الباحثة على إنتاج كحدة تعليمية مهارة القراءة  - ب
 مستمدا من الكتب الًتاثية كاستخدامها.

  

( ربت ادلوضوع " إعداد ٜٕٓٓالذم قاـ بو زلمد يونس )البحث  -3
ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة )بالتطبيق على ادلدرسة الثانوية 

 2اإلسالمية احلكومية سببورسارم صلاكم(."

                                                                                                                                                               
6
راىن، إعداد ادلواد التعليمية لًتقية مهارة الكالـ لتالميذ ادلرحلة الثانوية رسالة ادلاجستَت غَت مستورة أنانج زم  

 (ٜٕٓٓ)ماالنج, جامعة موالنا ملك ابراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج،

7
غَت منشورة،)ماالنج،  سيت معاكنة، إعداد كحدة تعليمية من الكتب الًتاثية لتنمية مهارة القراءة، رسالة ادلاجستَت 

 (ٜٕٓٓجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج،
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 يهدؼ ىذا البحث دلعرفة مدل فعالية ادلواد ادلصممة. - أ

 كحصل الباحث على فعالية استخدامها. - ب

ابقة فإنو مل يوجد حبث عن عداد  اطالعا على البحوث الس
كتاب تعليمي دلهارة الكالـ لطلبة ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية 
احلكومية بضاحو ماديوف. كىذا يعٌت أف البحث الذم يقـو بو 

ئ من تكرار نتائج البحوث السابقةالباحث ىو حبث جديد كبر 

                                                                                                                                                               
2
( ربت ادلوضوع "إعداد ادلواد التعليمية دلهارة الكتابة )بالتطبيق على ادلدرسة الثانوية ٜٕٓٓزلمد يونس ) 

امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية سببورسارم صلاكم(، رسالة ادلاجستَت غَت منشورة، )ماالنج، ج
 (1ٕٓٓاإلسالمية احلكومية دباالنج، 

 

 

 

 
 



 
 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول : الموسوعة

 الموسوعةم مفهو  -أ

أك دائرة ادلعارؼ ىي مؤلف ػلوم معلومات عامة   ىو ادلوسوعة
حوؿ موضوعات ادلعرفة اإلنسانية أك متخصصة يف موضوع معُت، 
كيغلب على معلوماهتا االختصار، كتعتمد على دقة التنظيم حبسب 
الًتتيب اذلجائي ليسهل على ادلستفيد الرجوع إليها بأقل جهد. كتعتمد 

جليدة على عدد من الكتاب )احملررين(، كل يكتب يف رلاؿ ادلوسوعات ا
زبصصو. من أشهر تلك ادلوسوعات ادلوسوعة الربيطانية. تتخصص 
بعض ادلوسوعات يف نواحي سلتلفة من ادلعرفة مثل ادلوسوعة اجلغرافية أك 
موسوعة تاريخ مصر القدًن كموسوعات فلكية كغَتىا. هتتم الدكؿ 

جأ إليها الناس يف مجيع أضلاء العامل للتزكد ادلتقدمة بادلوسوعات كيل
دبعرفتها، كلذلك يهم معرفة لغات رئيسة مثل اإلصلليزية كالفرنسية 

 1كاألدلانية كاإلسبانية، كيف بعض الفركع اللغة العربية.

 

 الموسوعةأهمية  -ب

تعترب مصدر ىاـ لالجابة على أسئلة احلقائق اليت غالبا ما تكوف   -1
ماذا كمىت كأين ككيف ؟ فقد يساؿ  ذات طبيعة بسيطة مثل،

الباحث مثال : من مؤسس ادلملكة األردنية؟ مىت تأسست جامعة 

                                                           
1
عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف كزمالؤه، دركس الدكرات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا)اجلانب  

 ٔٔٔ.ص:ٖٕٗٔالنظرم(، دكف مدينة : مؤسسة الوقف اإلسالمي،
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الدكؿ العربية ؟ ما ىي عجائب الدنيا السبع كأين تقع ؟ فاالجابة 
 عن ىذة التساؤالت تكوف عن طريق ادلوسوعات.

تعترب مصدر إلعطاء اخللفيات األكلية من ادلعلومات للدارس  -2
 بَت كالرجل العادل على السواء.كالباحث كاخل

تعترب مصدر إلرشاد القارئ الذم يريد االستزادة من ادلعلومات  -3
بواسطة الببليوغرافات اليت تقدمها يف هناية مقاالهتا شلا يساعد القارئ 

 على إغلاد معلومات اضافية يف رلاؿ موضوعى معُت.

ات تساعد يف تقدًن االجابات على عدد من األسئلة كاالستفسار  -4
 ادلرجعية اليت يتلقاىا قسم ادلراجع.

تستخدـ ادلوسوعات كخصوصا ادلتخصصة لالستفسارات ادلرجعية  -5
 السريعة كلتقدًن العركض ادلوجزة اخلاصة دبوضوعات معينة.

 

 ةطرق تنظيم الموسوع -ج

طرؽ لتنظيم كترتيب ادلعلومات اليت تشمل عليها ادلوسوعات  ٖىناؾ 
 علا:

 ئيةالًتتيب حسب األحرؼ اذلجا 

 .الًتتيب ادلوضوعى 

 الًتتيب الشكلي 

ففى الًتتيب اذلجائي ىناؾ أسلوباف متميزاف يهدؼ األكؿ إىل 
تقدًن عدد كبَت جدا من ادلقاالت القصَتة لتغطية ادلواضيع الصغَتة كىنا 
تربز احلاجة إىل العديد من االحاالت كاىل الكشافات كاالدلة ادلرشدة 

وحيد األقساـ ادلتعددة للمواضيع يف حُت للربط بُت ادلواضيع ادلختلفة كت
يهدؼ األسلوب الثاين إىل ادلقاالت ادلطولة اليت ربول بداخلها مواضيع 

 اصغر كىف ىذه احلالة تربز احلالة إىل الكشافات التحليلية.
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أما الًتتيب ادلصنف حسب ادلوضوعات فاف معظم دكائر 
ذه الطريقة كتقـو ادلعارؼ اليت ظهرت قبل بداية الطباعة كانت ترتب هب

فكرهتا على أساس تقسيم ادلعرفة البشرية إىل قطاعات معينة يف العلـو 
كالفنوف كترتيبها تبعا ألعليتها أك العالقات ادلتبادلة بينها سواء يف االطار 
العاـ للقطاعات أك يف الًتتيب الداخلى لتفريعات كل قطاع كىذا النظاـ 

كائر ادلعارؼ كخاصة دكائر ادلصنف ما يزاؿ يستعمل يف كثَت من د
 ادلعارؼ ادلتخصصة.

كدكائر ادلعارؼ الناشئُت كقد تطور ىذا النظاـ كأصبح يستعمل 
الكشافات اذلجائية حىت ؽلكن الوصوؿ عن طريقها إىل ادلعلومات 

 .بسهولة كيسر

 

 مميزات الموسوعات -د

  يقـو بكتابة زلتويات ادلوسوعات كتاب متعددكف متخصصوف
 يئة كبَتة من احملررين ادلهرة كىيئة من الباحثُت.كيقـو بتحريرىا ى

  ربرص ادلوسوعات على توثيق ما تشتمل عليو من معلومات
بتسجيل بيانات ادلصادر اليت اعتمدت عليها يف قوائم ملحقة 

 دبقاالهتا.

 .مقاالت ادلوسوعة موقعة بأمساء كتاهبا 

 ت قياـ كثَت من ادلوسوعات بتجديد زلتوياهتا كمالحقة التطورا
العلمية يف رلاؿ اىتمامها كمن أكثر الطرؽ التجديد ابتاعا ما 
يسمى بسياسة ادلراجعة ادلستمرة من مالحق كاضافات ككتب 

 سنوية.
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  تتتنوع التقسيمات الوظيفية للموسوعات لتتناسب مع متطلبات
القراء كالباحثُت من مجيع ادلستويات فوجدت دكائر ادلعارؼ 

 العامة كادلتخصصصة.

 ئر ادلعارؼ حسب مستويات العمر ادلختلفة كمن ىنا تنوع دكا
كجدت دكائر معارؼ الكبار كدكائر أخرل للشباب كدكائر 

 زباطب األطفاؿ كفقا دلستوياهتم يف العمر كالثقافة.

   دكائر معارؼ منها ما ظهر يف رللد كاحد كمنها ما ظهر يف عدد
 كبَت من اجمللدات زاد يف بعض األحياف على مائو رللد.

 اؽ كثَت من ادلوضوعات اليت تعاجلها ادلوسوعات بقوائم إحل
ادلؤلفات )الببليوغرافيات( اليت تكوف مرتبطة بادلوضوع كتساعد 
القارئ لالستزادة من ادلوضوع من النقطة اليت تركتو ادلقالة عندىا 

 كىذه ادلميزة تعترب من ادلزايا اخلاصة بادلوسوعات.

  ادلستقلة من أجل تسهيل إحلاؽ كثَت من ادلوسوعات بالكشافات
الوصوؿ إىل ادلعلومات ادلطلوبة بسهولة كبسرعة كما ىو احلاؿ 

 يف ادلوسوعات الربيطانية.

 

 المبحث الثاني: السياحة

 مفهوم السياحة -أ

السياحة ىي نشاط يقـو بو فرد أك رلموعة أفراد ػلدث عنو 
أك  انتقاؿ من مكاف إىل آخر أك من بلد إىل أخر بغرض أداء مهمة معينو

زيارة مكاف معُّت أك عّدة أماكن، أك بغرض الًتفيو كينتج عنو اإلطالع 
على حضارات كثقافات أخرل كإضافة معلومات كمشاىدات جديدة 
كااللتقاء بشعوب كجنسيات متعددة يؤثر تأثَتان مباشران يف الدخل القومي 
للدكؿ السياحية، كؼللق فرص عمل عديدة كصناعات كاستثمارات 
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دمة النشاط كيرتقى دبستول أداء الشعوب كثقافتهم كينشر متعددة خل
تارؼلهم كحضاراهتم كعاداهتم كتقاليدىم، كيشّكل حاليان صناعة ىامة 

 .11ككاعدة تقـو على أسس من العلم كالثقافة

 أركان السياحة -ب

  .السائح : ىو الفرد الذم يقـو بنشاط السياحة 

 خلدمات للسائح، الدكلة ادلضيفة: كىي اليت تقـو بتقدًن كافة ا
كتوفَت ما ػلتاجو من مستلزمات من أجل خلق جو سياحي 

 شلتع.

   ادلعامل السياحية بكافة أنواعها: كىذه ادلعامل تتحدد بنوع
 السياحة من بيئية كتسويقية كعلمية كعالجية كغَتىا.

   ظلط السياحة: أم أف ربدد السياحة داخلية يف الدكلة ذاهتا بُت
سياحية، أـ خارجية تتعّدل حدكد الدكلة مدهنا الغنية دبعامل 

 .11الواحدة إىل دكلة أخرل

 أنواع السياحة -ج

 يف ظلو كتنمية السياحة ؽلكن تصنيفها يف الفئات التالية:

 حسب منشأ السياح 

رؤيتو من أصل السياح،  أصل تلك اجلولة من داخل أك 
خارج البلد. إذا كاف يف البلد يعٍت أف ادلسافر فقط نقل ادلكاف 

ما يف إقليم البلد )السياحة الداخلية(، بينما إذا كاف يأيت من بين
 اخلارج باسم السياحة الدكلية.

 

 

 

 

                                                           
10

 Oka A. Yoeti (1983) Pengantar ilmu pariwisata  
11

 Ibid hal 11 
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 حسب نتيجة ادلدفوعات 

كصوؿ السياح من اخلارج ذبلب العمالت األجنبية. زار 
إيرادات النقد األجنيب كىذا يعٍت أف تعطي تأثَتان إغلابيا على 

ا يسمى بالسياحة النشطة. ميزاف ادلدفوعات من السياح الدكلة م
يف حُت كاف امسو مغادرة ادلواطن اخلارج تعطي تأثَتان سلبيا على 

 ميزاف ادلدفوعات يف السياحة اخلارجية يف بلده سليب.

  حسب طويل الزمنية 

كصوؿ سائح يف مكاف معُت أك بلد ػلسب أيضا كفقا 
للوقت كعاش يف ادلكاف أك البلد ادلعٍت. كادم ذلك إىل شركط 

سياحة قصَتة األجل كطويلة األجل، اليت زبضع لألحكاـ ال
 ادلطبقة من قبل بلد لقياس الوقت القصَت أك الطويل.

 حسب عدد السياح 

كػلسب الفرؽ على عدد السياح الذين يأتوف، كيأيت 
السياح كحدىا أك يف رلموعات. مث جاءت فًتة ادلصطلح 

 كاجملموعات السياحية.-كاحد
 دمتحسب السيارة اليت استخ 

نظرا من حيث ادلركبات ادلستخدمة من قبل السياح، مث 
الفئات ؽلكن تقسيم السياحة اجلوية كالسياحة البحرية، كالسكك 
احلديدية كالسياحة سيارات السياحة، اعتمادان على ما إذا كاف 

 السياح القادمُت بالطائرة أك السفينة، القطار أك السيارة.
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 وغرافيةالفوت الصورة: الثالثالمبحث 

 التصويرمفهوم  -ت

 مصطلح كىو الفوتوغرافيا فن احلايل كقتنا يف يشتهر كما أك التصوير

 عن بديل كىو الفنوف، أحد كىو بالضوء، ادلنعكس الرسم فن على يدؿّ  يوناين

 عليها كانت اليت كبالوضعيات ىي كما كنقلها لألشياء التجريدم الرسم فن

 التأثَتات خالؿ من لألشياء األصل طبق صور تقدـ التصوير كعملية سبامان،

 كالتصوير الضوئي كالتصوير األمساء من العديد عليو كيُطلق الضوئية،

 12.ادلنظورم

نتشر التصوير الفوتوغرايف بشكل كبَت يف أيّامنا ىذه، نظران للتطور إ
التكنولوجي اذلائل، كالذم جعل الكامَتات بأنواعها كبأشكاذلا ادلختلفة بُت 

من الناس، الصغَت منهم كالكبَت، كلكن أغلب الصور اليت يتم  أيادم الكثَت
التقاطها عشوائية، كتفتقد لكثَت من أساسيات التصوير الفوتوغرايف الصحيح، 
فالتصوير الفوتوغرايف احملًتؼ غلعل معامل الصور أمجل، كيظهر عليها مالمح 

تعبَت ككصف االحًتاؼ يف طريقة التقاطها، كتتسم ىذه الصورة بقدرهتا على ال
ير الفوتوغرايف إىل تفاصيل الصور ادلخفية، لذلك توجو العديد من ىواة التصو 

كثر، كمن مثّ التصويرية، ليتمكنوا من التقاط الصور حبرفية ا  صقل مهاراهتم
 .حوذلم من مشاركتها مع العامل

 أنواع التصوير -ث

 

  حياة كتصوير كالبحرية، الربية احلياة فيها دبا الطبيعة تصوير 

 تتعلق شركط عدة التصوير من النوع ىذا ػلكم حيث ادلدف،

 ادلستخدمة، الكامَتا كنوع الطقس، كحالة الصور، التقاط بوقت

 شلكن قدر ألكرب شاملة تكوف أف الطبيعّية الصور يف كيشًتط

                                                           
12

  Mudahnya belajar DSLR (Handoyo Kurniawan) hal 12 
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 أك اليابسة، أك كاألرض السماء فيها دبا الطبيعية ادلظاىر من

 .ادلائية ادلسطحات هارإظ الصورة من ادلقصود كاف إذا البحر

  من اخلالية التصوير فنوف أحد كىو كاألسود، األبيض تصوير فن 

 اللونُت بُت كراقي منطقي كامتزاج تباين فيها يربز حيث األلواف،

 يف اخلاصية ىذه كتوجد ادلختلفة، بدرجاهتا كاألبيض األسود
 كامَتات ككذلك احلالية، التصوير كامَتات أنواع كافة تأثَتات

 تطبيقات كجود إىل باإلضافة ادلختلفة، بأنواعها الذكية جهزةاأل

 .للصور ادلختلفة األلواف بتأثَتات خاصة

 خاصية مع القريب التصوير Zoom، القريب التصوير كىو 

 تفاصيلها من شلكن قدر أكرب يُظهر كالذم لألشياء كالدقيق

 األمثلة كمن الصغَتة، كاحلشرات احليوانات كتصوير الدقيقة،

 الطبيعي، احلجم تصوير أك كادلايكرك، أب، الكلوز تصوير ليوع

 .ادلاكرك تصوير ككذلك

  استخدامان  التصوير أنواع أكثر أحد كىو األشخاص، تصوير 

 الصور منها أغراض لعّدة األشخاص تصوير يف كتتمثل كشيوعان،

 كاخلاصة احلكومية الرمسية كالوثائق للمستندات كالصور التذكارية،

 .كغَتىا التعليمية اضلألغر  أك

  التصوير الصحفي كيعترب فنان كأساسان يف علم الصحافة كرلاؿ
األخبار كخاصة األحداث السياسية كالطبيعية، حيث يتطّلب 

ىذا النوع من ادلصور الصحفي أف يكوف لديو سرعة بديهة عالية 
يف مالحظة كالتقاط األحداث ادلهمة كالظواىر النادرة كتوثيقها 

 .قبل غَته

 التصوير أنواع أبرز أحد كىو التجارم، اإلعالين التصوير 

 يعترب حيث رلاالتو، بكافّة االقتصادم القطاع يف ادلستخدمة
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 تدرؾ منظمة لكل التسويقّية اخلطط أكلويات من كاحدان  اإلعالف

 اليت اخلدمات أك للمنتجات الًتكيج يف اجلانب ىذا أعلية مدل

 جذب عنصر دبثابة لناجحا ادلصور اإلعالف كيعترب تقّدمها،

 .بشغف كذبربتها السلعة شراء على يقبلوف حيث للمستهلكُت،

  التصوير اجلوم كىو أحد فنوف التصوير من أعلى نقاط شلكنة يف
اجلو، حيث يتم تصوير بقعة معينة من األرض بشكل كامل من 
خالؿ الطَتاف فوقها، كتظهر أعلية ىذا اجلانب يف اجملاؿ احلريب 

، كما ؽلكن تصوير النقاط اليت ربدث فوقها بشكل أساسي
ظواىر طبيعّية فائقة اخلطورة كمناطق الرباكُت كادلناطق القطبية 

 .13كغَتىا

 

 الكاميرا أو التصوير آلة -ج

ىي اآللة اليت يتم استخدامها إلنتاج الصور، سواء كانت 
الفوتوغرافية أك ادلتحركة، كقد كاف يطلق عليها يف القدًن اسم القمرة أك 

الصوارة، كيرجع تاريخ اكتشافها إىل العامل العريب ادلسلم ابن اذليثم، الذم 
كصفها يف كتبو ادلتعلقة بعلم البصريات بالغرفة ادلظلمة، كاليت اكتشفها 
من خالؿ مراقبتو لسلوؾ الضوء كانعكاساتو عن األجساـ، ككاف ىذا 

الكامَتا ىي االكتشاؼ البن اذليثم يف الفًتة اليت كاف فيها يف السجن، ك 
عبارة عن رلموعة من العدسات ادلختلفة، كاليت تقـو بتجميع الضوء يف 
نقطة معينة، كقد قاموا بتطوير الكامَتا على مدل العصور، كاستطاعوا 
أيضان أف يقوموا بتسجيل مقاطع الفيديو، كقد مشل التطور عملية إدراج 

تستخدـ آلة التصوير يف بعض األجهزة كاذلواتف الذكية، كأصبحت 
 .ألغراض احلماية كادلراقبة كيف رلاؿ الطب كاألحباث العلمية يف الفضاء

 

                                                           
13

 Ibid hal 40 
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 طرق التصوير -د

ىناؾ بعض األساسيات كالطرؽ اليت إذا اتبعناىا فسوؼ ذبعل من 
الصورة اليت نلتقطها ربفة مجيلة، كلكن ما ىي طرؽ التصوير اليت 

 ستجنبنا ادلشاكل:

 كاحدة ذلا مواصفاهتا كسعرىا،  ىناؾ العديد من أنواع الكامَتات ككل
كلكن السر يف اإلبداع كالصورة اجلميلة يكمن يف عينك أنت، كليس يف 

 الكامَتا نفسها.

   غلب أف ضلرص على التحكم يف كمية اإلضاءة، أك دبعٌت آخر اللعب
يف اإلضاءة دبا يتناسب مع كقت التصوير، أك حىت الشخص الذم 

يف السن فتجنب أف تصوره يف  تصوره، فإذا كاف الذم تصوره كبَتان 
الشمس حىت ال تربز ذباعيد كجهو، كما كغلب أف تتأكد من أاّل تقـو 

الشمس بإخفاء مالمح الوجو، كمن ناحية أخرل غلب أالّ نلتقط 
 الصورة يف األجواء ادلظلمة.

   معرفة الوقت الصحيح الذم يتوجب عليك استخداـ الفالش فيو أك
 مان فنستخدـ الفالش كالعكس صحيح. إطفاؤه، فإذا كاف اجلو معت

  احرص على ازباذ البعد ادلناسب كادلطلوب للصورة، كخذ بعُت االعتبار
 . أف تلتقط بعضان شلا ػليط بالصورة كليس فقط اذلدؼ

  تأكد من إعدادات الكامَتا اخلاصة، كاللوف كالوضوح الذم سيؤثر على
يف اذباىها حجم الصورة يف ذاكرة اآللة. احرص على أخذ الصورة 

الصحيح، ألف شكلك يف الصورة الرأسية ؼلتلف عن الصورة ادلأخوذة 
 على مد النظر.

  14ثبات اليد من أىم األسباب اليت تؤدم إىل صلاح الصورة.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ

استخدـ الباحث ادلنهج يف ىذا البحث ىو ادلنهج البحث 
(. ىذه طريقة البحث Research and Developmentكالتطوير )

 .15ادلستختدمة للحصوؿ على إنتاج معُت كذبربة فعالة

ادلدخل الذم مستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي، إف 
ادلوسوعة عملية خطوات تطوير كاستخداـ ادلدخل الكيفي لوصف 

كنتائج ادلنتج احملصوؿ يف ىذا البحث  ماالنجللسياحة العرب دبدينة 
. لذالك ػلتاج الباحث بنتائج من اخلرباء السائحُت عن يركالتطو 

 التعليقات كاالقًتاحات للمنتج احملصوؿ باالستخداـ االستبانة.

العملية  بحث كالتطوير ىوال  (Borg and Gall)كرأل برغ كغاؿ 
. بنظر إىل موضوع البحث 16ادلستخدمة لتطوير كتصديق ادلنتج التعليمي

، فًتشد خطوات البحث  ماالنجلعرب دبدينة ادلوسوعة للسياحة اتطوير 
(Borg and Gall)يف رسم البياف اآليت عند برغ كغاؿ  كالتطوير

17 : 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta), hlm. 297 
16

 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan 

Pengembangan, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 222 
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 Sugiyono, op.cit., hal. 298.  
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 ٔ.ٖاجلدكؿ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومصادرهاالبيانات  .ب

مصادرىا يف ىذا البحث من ادلصادر الرئيسية  تتكوف البيانات
 كالفرعية. كىي كما يلي :

دلوسوعة للسياحة العرب ادلصادر الرئيسية ىي مجيع الكتب ادلتعلقة با .1
 الذم ألفو عبد ادلطالبكموسوعة عن شواطئ البحر   ماالنجدبدينة 

 .ك ادلعجم ادلنور

اجملموعة  كىي ماالنجالسياح العراب دبدينة  صادر الفرعية ىيادل .2
علومات يف ىذا البحث كالتطوير. أخذ الباحث البيانات كادلالتجريبية 

ادلتعلقة من العاملُت يف الوكالة السياحة. كالبيانات ادلطلوبة منهم ىي 
 آراء عن السياحة ك شواطئ البحر.

 

ل ثحلي

حتياجات لاا

 و املشكالت

 

جمع 

 البيانات

 

التحكيم من 

االخبراء

 

 

 

ثصميم 

  املنتج

 

إلاصالحات 

 ألاولى

 

 

إلاصالحات 

 الثالثة

 

 لجماعيا إلانتاج

 

 التجربة ألاولى

 

 

إلاصالحات 

 الثانية

 

 

 

التجربة الثانية 

 )امليدانية(
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 جمع البيانات  أسلوب .ج

 ادلالحظة  .1

ستخدمها الناس يف اكتساب ادلالحظة ىي إحدل الطرؽ اليت ي
ظة اخلربة كادلعرفة على أساس ما رأكا كمسعوا. اختار الباحث هبذه ادلالح

  .12غالبا كأسلوب مجع البيانات ادلتعلقة بالسلوؾ

 ادلقابلة .2

ىي األداة األخرل اليت ؽلكن استخدامها جلمع البيانات ىو 
ادلبادئ التوجيهية أك دليل ادلقابلة. يف حبث خاص، أنشطة ادلقابلة ىي 

(، تسمى ٜٜ٘ٔإحدل من إجراءات مجع البيانات. رأل أريكنتو )
طريق الفم، كىو احلوار الذم أجراه ادلقابل ادلقابلة باالستبياف عن 

للحصوؿ على معلوماتو. األداة ادلستخدمة يف مجع البيانات عن طريق 
. كيعتمد الباحث على ادلقابلة للبحث كجها 11ادلقابلة ىي دليل ادلقابلة

بوجو بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباحث كاإلجابة عليها من 
ريقة طلب البيانات بطريقة احلوار بُت يقاؿ إهنا ط قبل ادلبحوث أك

 . لسائحالباحث كا

 مضموف الوثائق ربليل .3

ىو طلب ادلعلومات أك احلقائق من ادلكتوب ك ىي طلب البيانات 
عن األشياء يف صور الكتابة ك النسخة ك الكتب ك اجلريدة ك غَت 

    21ذلك.

 االستبانة  .4
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 Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007 ( hlm. 125.  
19

 Nadzir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hlm. 94.  
20

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006) hlm. 223.  
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الظركؼ ك ىي أداة للحصوؿ على احلقائق ك ذبميع البيانات عن 
األساليب القائمة بالفعل. ك تعدد االستبانة على إعداد رلموعة من 

 األسئلة ترسل لعدد كبَت نسبيا من أفراد اجملتمع. 

تتكوف من أربع   skalalikertسكاال ليكَتت  ظلوذج ىذه االستبانة
جدا. كالتقريرات يف  موافق جدا كموافق كغَت موافق كغَت موافقاختيارات: 

 .طالب قسم تعليم اللغة العربية ادلستول الثاين تعتمد على االستبانة االستبانة

 ٕ.ٖاجلدكؿ 

 السياح العراب دبدينة ماالنجمعيار استجابات 

 )%( مائويةنسبة  المستوى الرقم

 % 111-%67 شلتاز 1

 %66-%34 متوسط 2

 %33-%1 فاشل 3

باحث إىل خبَتين ستبانة إىل اخلرباء لتقوًن من اإلنتاج. يقابل الكأما اال
ادلاجستَت كخبَت يف اجملاؿ  زاكية عارفة مضموف ادلوسوعةخبَت من أىل  علا

 ادلاجستَت.  أنغ تغوه فرستيو ادلوسوعةتصميم 

 

 ٖ.ٖاجلدكؿ 

 معيار استجابات اخلرباء

 )%( مائويةنسبة  المستوى الرقم

 %21-%1 ناقص جدا 1

 %41-%21 ناقص 2

 %61-%41 مقبوؿ 3

 %21-%61 جيد 4
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 %111-%21 جيد جدا 5

 أسلوب تحليل البيانات  .د

 الوصفي  –ربليل الكيفي  .1

كادلقابلة  يقـو الباحث بتحليل البيانات من خالؿ ادلالحظة
ادلوسوعة للسياحة كاالستبانة كربليل مضموف الوثائق كذلك تطوير 

 .ماالنجالعرب دبدينة 

 الوصفي –ربليل الكمي  .2

منو  السياحاء أك ادلتخصص يقـو الباحث بالتصحيح إىل اخلرب 
 النتيجة مطابقا بادلعايَت كما يلى :

 ، إذا كاف اخلرباء يعطى النتيجة ضعيف جدأدرجة  ( أ

 ، إذا كاف اخلرباء يعطى النتيجة ضعيفإدرجة  ( ب

 ، إذا كاف اخلرباء يعطى النتيجة مقبوالٖدرجة   ( ج

 ، إذا كاف اخلرباء يعطى النتيجة جيداٗدرجة  ( د

 خلرباء يعطى النتيجة جيد جدا، إذا كاف ا٘درجة   ( ه

 البحث  إجرائت .ه

 ماالنجادلوسوعة للسياحة العرب دبدينة تطوير شرح الباحث يف عملية 
كاخلطوات التصميم الوسيلة التعليمية ىي كما باإلجراءات من كتاب سوغييونو. 

 :21يلي

 ربليل احلاجات كادلشكالت .1

شكالت. كانت ىي احلاجات كادل البحث كالتطويراخلطوة األكىل يف ىذا 
 ماالنجعدـ الدليل الذم يبُت األماكن السياحة يف مدينة  مشكالت اليـو ىي

. فينبغي علينا ماالنجالسياح يف مدينة  ىذا يؤدم إىل اطلفاض ك . باللغة العربية
 .ماالنجادلوسوعة للسياحة العرب دبدينة أف نصمم 
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  Sugiyono, loc. cit., hlm 298-311. 
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 مجع البيانات .2

بعدىا ىي ضلتاج إىل مجع  بعد أف نعرؼ احلاجات ك ادلشكالت، فاخلطوة
ادلعلومات أك البيانات اليت تستطيع االستعماؿ كادلادة لتخطيط النتاج ادلعُت 

 كربتاج استطاعها أف تعلو ادلسألة. 

 تصميم ادلنتاج .3

. ماالنجادلوسوعة للسياحة العرب دبدينة  اخلطوة الثالثة ىي إثبات تطوير
مبنيا على احتياج  ماالنجة ادلوسوعة للسياحة العرب دبدينصمم الباحث ىذه 

 .ماالنجالسياح ليسهلهم كدلعرفتهم عن األماكن السياحة يف مدينة 

 تصديق اإلنتاج .4

ادلطور. سيقدـ الباحث  موسوعةللىو عملية لتقسيم ادلناسبة كالفعالية 
باالستبانة ليقـو بالتقوًن كاالقًتاحات ادلوسوعة إىل اخلبَت يف رلاؿ ادلادة، كتصميم 

 ادلرجوة. ادلوسوعة ت منهم رجاء على إنتاج كالتعليقا

 اإلصالح األكؿ .5

اخلطوة اخلامسة ىي ربسُت كتصحيح على منتاج ادلطور بناء على 
 يكوف جذابا كحسنا يف االستخداـ. مداخالت كاقًتاحات من اخلرباء حىت أف

 التجربة األكىل .6

يف ميداف البحث. قاـ ادلوسوعة للسياحة العرب ىي عملية ذبربة 
 .السياححث التجربة احملدكدة بتقدًن االستبانة للخبَت ك البا

 اإلصالح الثاين .7

بناء على النقصاف  ادلوسوعةاخلطوة قبل األخَت ىي عملية لتصحيح كربسُت 
 ادلوجودة كادلداخالت كاالقًتاحات من اخلبَت بعد استخدامها يف اجملموعة التجريبية.

 االنتاج النهائي .8

مت الباحث مرات التجربة، يستطيع تطبيقو. إذا ربقق النتاج فعاال يف ك 
من  ماالنجادلوسوعة للسياحة العرب دبدينة بإجراءات البحث ادلذكورة يف تطوير 
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التصميم كتصحيح اخلرباء كالتجربة احملدكدة. فحصل الباحث على إنتاج تطوير 
  (.ماالنجالسائحُت يف مدينة )بالتطيق على  ماالنجادلوسوعة للسياحة العرب دبدينة 
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 الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلها

 ماالنجالوكالة السياحية لمدينة  لمحة حث األول :المب

 حملةعن  الباحث ـقدسيعن عرض البيانات من عملية التطوير،  ؿقبل يد

 .اجلغرايف ادلوقعك  كالرسالة الرؤيةك  ماالنجالوكالة السياحية دلدينة 

 .ماالنجة السياحية لمدينة الوكال لمحة .أ

إىل  ٜٜٛٔيف عاـ , ماالنج دلدينةتاريخ تشكيل كزارة الثقافة كالسياحة 
، ماالنجمكتب السياحة اإلقليمي يف من عندما كاف ال يزاؿ فرع  ٜٜٙٔعاـ 

جنبا إىل جنب   " ماالنج ٔٗكم كا "شارعالشرقية يف  جاكمأصبح مكتب 
ئيس إدارة السياحة برئاسة السيد سوناردل فرع ر  .'ماالنجمع بناء رلمع 'تنفيذ 

 22.)ادلتوىف(

تغيَت ادلقاطعة فرع مكتب الىناؾ  ٕٗٓٓإىل عاـ  ٜٜٙٔيف عاـ 
نغ الككالة السياحة اإلقليمية يف ما أصبحت ماالنجالشرقية  جاكم السياحة يف

 : نغ برئاسة رئيس إدارةالما ٙرقم  خيدم بعنواف مكتب شارع

  ٜٜٜٔاـ حىت ع ٜٜٙٔسوناردل يف عاـ  .1

 ٕٔٓٓإىل عاـ  ٜٜٜٔىارسيارم يف عاـ  .2

 ٕٗٓٓإىل عاـ  ٕٔٓٓيف عاـ  نوريانتو ادلاجستَتالدكتور   .3

 ٕٓٔٓإىل  14ٕٓيف  ادلاجستَت بورنادم .4

 ٖٕٔٓإىل  ٕٓٔٓعاـ  ادلاجستَت راتنا نورىايايت .5

                                                           
22

يونيو  ٘ٔيف التاريح  /http://disbudpar.malangkab.go.id تؤخذ من. 
ٕٓٔٙ 

http://disbudpar.malangkab.go.id/
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 حيت األف ٖٕٔٓعاـ ادلاجستَت  آريامادم  .6

 

 والرسالة الرؤية  .ب

 :  الرؤية

السياحة باعتبارىا العنصر التنفيذم للحكم الذايت اإلقليمي كزارة الثقافة ك 
يف رلاالت الثقافة كالسياحة ككاحد من مديرم ادلدارس لتطوير الثقافة 

أعمال السياحة في  "التايل:  لكالسياحة صياغة رؤية إقليمية على النحو 
 ".المستندة إلى المجتمع المحلي ماالنج

 : الرسالة

 ية.تمعبقياـ اجمل ماالنج حةتطوير ىوية كصورة السيا (1

 .اجلودة كالقدرة التنافسية  ماالنجتشجيع تنمية السياحة  (2

 .تعزيز ادلشاركة اجملتمعية  (3

 الجغرافي الموقع .ت

 –, فاحننت ٕ٘ٚيف شارع سثغوسارم رقم  كزارة الثقافة كالسياحةتقع 
 ,جاكم السرقية.ماالنجسثغوسارم 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 ماالنجوعة للسياحة العرب بمدينة الموس تطوير عملية :الثاني المبحث

قد مجع الباحث ىذه البيانات بأنواع األساليب، ك ىي ادلالحظة ك 
ادلقابلة ك االستبانة ك االختبار. كلسهولة توجيو عرض البيانات فقاـ الباحث 

 بعرضها منسبا خبطوات. من:
 تو المشكال اتتحليل الحاج -أ

كزارة الثقافة  عامة كيف النجما الظواىر اليت توجد يفقاـ الباحث دبالحظة 
 خصة، ك اكتشف الباحث ظواىر ادلشكالت ادلتعددة منها: كالسياحة

ال توجد مبادئ توجيهية أك الكتب ادلتخصصة اليت تتحدث   -1
 .لسياحةل العربية

زيادة عدد السياح القادمُت من بلداف الشرؽ األكسط متحمسة  -2
ادلوسوعة عن  ,كمل يوجد ىناؾماالنججدان ادلنطقة الساحلية يف 

 السياحة.

أمر مؤسف ليس الستخدامها  ماالنجيف  البحر ئشواطمجاؿ  -3
 .وسوعةادل

 

 جمع البيانات  -ب

ميداف  يف ادلوجودة كاادلشكالت احلاجات عن البيانات الباحث حصل
 تصميم ادلوسوعة  الباحث كػلدد ادلوسوعة، ىذه تصميم قبل البحث

للسياحة  ادلوسوعة  أف يتطور احثالب كاختار .ماالنجللسياحة العرب دبدينة 
 . ماالنجالعرب دبدينة 

كقد كجد الباحث البيانات إلنتاج ىذه ادلوسوعة من ادلوسوعة شواطئ 
البحر ىي ادلوسوعة اليت يناقش مجاؿ شواطئ البحر على الساحل اجلنويب 

 باستخداـ لغتُت، علا اإلصلليزية كاإلندكنيسية. 
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حىت أف  ماالنجللسياحة العرب دبدينة   فأراد الباحث أف يأّلف ادلوسوعة
يكوف كسيلة لنيل معلومات جديدة كيسهل ذلم يف معرفة األماكن السياحية 

 خاصة.

كلذالك استخداـ الباحث البيانات من ادلوسوعة شواطئ البحر كادلعاجم 
اللغة العربية كيأخذ أيضا من الشبكة الدكلية للحصوؿ بعض الكلمات 

ك السائحُت حىت  ماالنجالوكالة السياحية دلدينة لدم احملتاجة، ألنو مساعد 
يكوف ادلوسوعة مناسب يف تنمية ادلعلومات اجلديدة أف األماكن السياحية. 

 ك أما كانت صناعتو )ادلوسوعة( ربتاج كقتا طويال .

األماكن السياحية عامة  ك  ظهارأيضا كثَت استفادا  إل وسوعةكىذه ادل
 شواطئ البحر خاصة.

 لمنتج تصميم ا -ج

 يتكوف ىذا احملصوؿ )ادلنتج( من أربعة أقساـ، ك من بُت ذلك :

 كتابة ادلواد  -1

 يشمل على نص  اإلننجيليزية ك  وسوعةكتابة ادلواد ىذه ادل

نص  بعد كتابة  كادلقدمة. وسوعةادل احملتوياتنص اإلندكنيسي ك 
إىل اللغة  مجةبًت  الباحث قاـ نص اإلندكنيسي مث اإلننجيليزية ك

 . العربية

 ادلناسبة ك ىي وسوعةكؼلتار الباحث ادلوضوع ذلذه ادل
". كؼلتار ىذ ادلوضوع جاكم الشرقية االنجالسياحة الشاطئية دب " 

 ألنو يتعلق يف أنشطة السياحية .
ربت ادلوضوع  تطويرم ادلوسوعة للسياحة العربف

 علي :" ػلتوم جاكم الشرقية االنجالسياحة الشاطئية دب"
 صفحة( 3,  الرئيسية الصفحة( 2,  األمامي الغالؼ( 1 

 ( زلتويات ادلوسوعة. ٘( ادلقدمة , ٗ,  مضموف
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 كما يلي:   ادلوسوعة للسياحة العرب احملتول عن كالبياف
 الرئيسية الصفحة (1

تعرض فيها الصورة الرئيسية قبل دخوؿ البياف عن ادلكاف السياحة. 
 الرئيسية الصفحة "العربية لسياحة" يسيةتكوف الصورة الرئ الصفحة فهذه

 تكوف موضوعا.
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 مضموف صفحة -2

 .ادلستخدـ من اخليار حسب مكاف لكل الرئيسية فيها البياف تعرض

ك  ادلستخدمُت ليسهل مكاف لكل الصورة تكتب فيها بلغتُت كأيضا ىناؾ
 دلعرفتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 عةتصميم شكل ادلوسو  (2

  ((A4باستخداـ الورقة   جاكم الشرقية االنجالسياحة الشاطئية دب

 صفحة. ٓٚتتكوف من 

 خط ادلوسوعة (3

باستخداـ اخلط العربية التقليدية  العربية للسياحةللمواد 
(Traditional Arabic)  كاخلطArial كاخلط Narrow Arial 

ك للغالؼ  Times New Roman.كاخلط  Calibri كاخلط
  dthuluth  كاخلط bfantazeباستخداـ  اخلط  لسياحةالعربية ل

   Euphema.  كاخلط

 تصميم الغالؼ (4

 االنجالسياحة الشاطئية دبىذا الغالؼ يتكوف من موضوع 
كصور متعددة  العربية للسياحةكادلختصر ىذه  ,جاكم الشرقية

 كاجملتذبة، ك ىذا الغالؼ بسيط. كصورتو ىي:
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 قدمة( من ادلؤلفكلمة التصدير )ادل (5

ػلتاج ادلنتج كلمة التصدير ليعرب عن أعلية اللغة العربية 
كاالقتصادية الثقافة االجتماعية رلاالت العلـو ك  يفكنطق هبا 
 . كصورهتا ىي :اللغة تطورت حبيث كالسياسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة لكلمة التصدير
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 التحكيم من الخبراء -د

بعد  اء.ىذه الفرصة ىي الفرصة لعرض البيانات من االستبانة للخرب 
يف الوكالة السياحية  ادلوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافيةتصميم 

، قاـ الباحث بتقدؽلها إىل اخلبَت يف رلاؿ تعليم اللغة العربية دلعرفة  دلدينة ماالنج
يف الوكالة  ادلوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافيةآراء اخلرباء عن 

. كللحصوؿ على االقًتاحات كالتعليقات إلصالح النجالسياحية دلدينة ما
يف الوكالة السياحية دلدينة  ادلوسوعة السياحية على أساس الصورة الفوتوغرافية

 زاكية عريفةباالستبانة التقديرية. قدـ الباحث االستبانة إىل خبَتين كعلا  ماالنج
   ت كما يلي:حصل الباحث البياناادلاجستَت. أنخ تغوه فرستيو ادلاجستَت ك 

 

 : قائمة النتائج استبانة خبَت اللغة ك التصميم  ٔ.ٗاجلدكؿ الرقم 

 قائمة النتائج

4 3 2 1 

مطابق جدا/ 
 مناسب جدا

 مناسب/ مطابق
نقص مناسب/ 

 نقص مطابق

غَت مناسب/ 
 غَت مطابق

 غَت كاضح نقص كاضح كاضح كاضح جدا

 غَت جذاب نقص جذاب جذاب جذاب جدا

 غَت سهل نقص سهل سهل سهل جدا

 غَت ضابط نقص ضابط ضابط ضابط جدا
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 : االستبانة خلبَت اللغة ٕ.ٗاجلدكؿ الرقم 

 النتيجة
 ادلؤشر

 ادلقاكمة
الر 
 قم

4 3 2 1 

 1 كماؿلا

 √   

كضوح التعليمات  -1
اخلاصة باستخداـ 

 ادلوسوعة

 ادلقدمة مال ئمة  -2  √  

 √   
كضوح من الغرض  -3

 ادلوسوعة

 √   
استخداـ التعريفات  دقة -4

  اجليدة

 

 النقد من ىذه ادلقومة الكمايل ىو:

 ادلقدمة البد أف يكوف كاضحا حيت القارئ يفهم ادلوسوعة جيدا. -1

 علي كل حاؿ جيد -2

 النتيجة ادلؤشر ادلقاكمة الرقم
1 2 3 4 

يتفق مع ادلعاجم  -5 اإلغلاز 2
 ادلنهج ادلعامجي

  √  

 يتفق مع ادلواضيع -6 البياف 3
   √ 
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دقة ضوح احملتول  -7
 ادلوسوعة

  √  

تسلسل ضوح احملتول  -8
 ادلوسوعة

  √  

 دقة 4

مطايق الصور لبياف  -9
 األماكن مناسبة 

  √  

الصور لبياف األماكن  -1٢
 مناسبة

  √  

 

 االنتقادات العامة ذلذا اإلنتاج ىي :
 مراجعة يف تعض الكتابة أف تكوف مناسبة بادلادة -1

 ربسُت اللغة -2

 ؿ جيدعلى كل حا -3

 

 : االستبانة خلبَت التصميمٖ.ٗاجلدكؿ الرقم 

 ادلؤشر ادلقاكمة الرقم
 النتيجة

1 2 3 4 

1 
غالؼ 
 الكتاب

 √    الكتابة كاضحة -1

 √    الكتابة جذابة  -2

  √   الكتابة ضابطة -3

  √   معيار الكتاب ضابط -4

  √   معيار احلركؼ ضابط -5

 √    نوع احلركؼ ضابط -6

 √   األلواف اختالط  -7



37 
 

 مناسب
ثخُت قرطاس  -8

 √    الغالؼ ضابط

 √    احلركؼ بديع -9

 √    الصور جذابة -1٢

2 
ترتيب 
 الغالؼ

كضع الكتابة من  -11
زاكية قرطاس الكتاب 

 التعليمي
   √ 

كضع الصور يف  -12
  √   صفحة القرطاس

كضع الكتابة يف  -13
  √   الصور

كضع الصور يف  -14
  √   الغالؼ

 

 ىذه القومة غالؼ العربية للسياحة كترتيب الغالؼ :النقد يف 
 على كل حاؿ جيد كقد يكوف مطابقا يف استخدامها . -1
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 ادلؤشر ادلقاكمة الرقم
 النتيجة

1 2 3 4 

 ادلقدمة 3

  √   ضبط الوضعية  -15

 √    جذب البيانة -16

 √    ضبط معيار احلركؼ -17

 √    ضبط نوع احلركؼ  -18

 √    ة ضبط القضائي -19

 زلتويات ادلواد 4

  √   ضبط الوضعية -2٢

 √    جذب البيانة -21

  √   ضبط معيار احلركؼ -22

  √   ضبط نوع احلركؼ -23

  √   ضبط القضائية -24

 

 النقد من ادلقاكمة ادلقدمة ك زلتويات ادلواد ىو :
على كل حاؿ جيد، كلكن من ناحية مواد ادلقدمة  على الباحث أف  -1

 يفهم ادلوسوعة جيدا. كاضحا حيت القارئ

 ػلسنها مطابقة بلغة السياحة.  -2

 النتيجة ادلؤشر ادلقاكمة الرقم
1 2 3 4 

 ادلواد 7

 √    ضبط الوضعية  -1

  √   جذب البيانة -2

  √   ضبط معيار احلركؼ -3

 √    ضبط نوع احلركؼ  -4
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  √   ضبط القضائية  -5

   √  ضبط الوضعية -6

 قائمة ادلراجع 2

   √  انةجذب البي -7

  √   ضبط معيار احلركؼ -8

   √  ضبط نوع احلركؼ -9

   √  ضبط القضائية -1٢

 

 االنتقادات العامة إلنتاج :
 على كل حاؿ جيد كقد يكوف مطابقا يف استخدامها  -1

 يف ادلقدمة ك خلف الغالؼ أف يستخدـ اللفة ادلناسبة  -2

 

 معيار نتيجة االستبانة للخرباء

 ر نتيجة استبانة اللغة: معيا 4.ٗاجلدكؿ الرقم 
 الدرجة النتيجة رقم

 ضعيف جدا 1-11 1

 ضعيف 11-21 2

 جيد 21-31 3

 جيد جدا 31-41 4
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 استبانة التصميم: معيار نتيجة  5.ٗاجلدكؿ الرقم 

 الدرجة النتيجة رقم

 ضعيف جدا 1-34 1

 ضعيف 35-62 2

 جيد 61-112 3

 جيد جدا  113-136 4

حث حصل على أف ىذا الب ار نتيجة للخبَتينا إىل جدكؿ معيك نظر 
زاكية عريفة  ادلاجستَت ذلذه  درجة "جيد ". ك اإلصالحات كاإلرشادات من

 ادلوسوعة ىي:

 من ناحية اللغة - أ

على الباحث أف يراجع يف بعض الكتابة أف تكوف  -1
 مناسبة بالسياحة .

  ضبط معيار احلركؼ.على الباحث أف ػلسن  -2

 من ناحية احملتول - ب

 باحث أف يكتب ادلقدمة من ادلألف ادلوسوعةعلى ال -1

 على الباحث أف يكتب ادلصادر كادلراجع -2

 

 أنج تغوه فراستييو كأما اإلصالحات كاإلرشادات من أستاذ

 ذلذا ادلوسوعة من ناحية التصميم ىي: ادلاجستَت



41 
 

على الباحث أف ربسن لغة احملتول من ادلقادمة مناسبة  -1
 بالسياحة.

 ك األشلية مل يف الغالؼ اخللفيةعلي الباحث أف يصلح اجل -2
 بالسياحة.مناسبة 

 الصوار الًتبوية.على الباحث أف ربسن  -3

 اإلصالحات - ه

كرلاؿ تصميم  وسوعةبعد تصديق من اخلرباء يف رلاؿ مضموف ادل
كربتاج إىل التعديل  وسوعةكثرة األخطاء توجد يف انتاج ادل  وسوعة,ادل

الذم  سوعة للسياحة العربو كالتصحيح. قاـ الباحث التصحيح يف ادل
. سياحأحسن كأجذب كأسعل لل وسوعةيقًتحو اخلرباء، حىت ذبعل ادل

 كالبيانات كما يلي:

 ادلاجستَت أنج تغوه فراستييو أستاذ من خبَت تصميم الوسيلة التعليمية " .1

 " ذلذا ادلوسوعة

 6.ٗاجلدكؿ 

 التصحيح اخلطأ الرقم
 لى الباحث أف ربسن لغة احملتول كع 1

 قادمة مناسبة بالسياحة.ادل

يغَت الباحث احملتوم با للغة العربية ك 
 ربسُت ادلقدمة.

علي الباحث أف يصلح اجلمل يف  2
مناسبة  ك األشلية الغالؼ اخللفية

 بالسياحة.

غَت الباحث ادلوضوع ذلذه ادلوسوعة 
 بالسياحة.ليكوف مناسبة 

على الباحث أف ربسن الصوار  3
 الًتبوية.

  الًتبوية. الصواربا  الصواريغَت الباحث 
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 ادلاجستَت" دكم محيدة ةاحلاج ة"الدكتور مضموف ادلوسوعة من خبَت  .2

 7.ٗاجلدكؿ 

 التصحيح اخلطأ الرقم
على الباحث أف يراجع يف بعض  1

الكتابة أف تكوف مناسبة بالسياحة 
 )شكل الكلمات أف يكوف كامال(.

الكتابة حيت تكوف مناسبة ربسُت 
 بالسياحة .

على الباحث أف يكتب ادلقدمة من  2
 .ادلألف ادلوسوعة

 ادلقدمة كتابىة الباحث 

على الباحث أف يكتب ادلصادر  3
 .كادلراجع

 .ادلصادر كادلراجع كتابىة الباحث

 التجربة -و

بتوزيع .بتوزيع االستبانة مرتُتالسياح قدـ الباحث ذبربة احملدكدة إىل 
 .ماالنجدبدينة  على السياحللسياحة العرب ادلوسوعة  ليعرؼ فعالية االستبانة 

 ماالنجدبدينة  السياحنظرا على نتيجة االستبانة اليت كزع الباحث إىل 
جاكم  االنجالسياحة الشاطئية دب"أهنم يرغبوف يف السياحة بعد استخداـ تطبيق "

 ". كأهنم يركف أف ىذا التطبيق مطابقا دلساعدهتم."الشرقية

ادلوسوعة  للسياحة العرب دبدينة على  حالسيا نتيجة استجابات ك  
%.  ٜٗ،ٓٚ% كالتجربة الثانية تبلغ ٕ٘،ٙ٘يف التجربة األكىل تبلغ  ماالنج

% للتجربة األكىل ٙٙ -% ٖٗكإذا دخلت معيار نتيجة االستبانة فيكوف فيما 
 السياح % للتجربة الثانية. فيلخص الباحث أف استجابات ٓٓٔ -% ٚٙك 

 ى مستول متوسط كالتجربة الثانية على مستول شلتاز. يف التجربة األكىل عل
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 اإلنتاج النهائي .ز

حصل الباحث إنتاج ادلوسوعة  للسياحة العرب على مؤسس بيانات 
االختبار قبلي كبعدم. فانتائج بينهما سلتلف عند استعماؿ ادلوسوعة  

 للسياحة العرب. 

عاؿ، ألف ف ماالنجادلوسوعة  للسياحة العرب دبدينة كأخذ الباحث أف 
دبدينة  يف معرفة األماكن السياحيةيف  سياحيسهل الادلوسوعة هبذه 
 .ماالنج

 

 .ماالنجالموسوعة  للسياحة العرب بمدينة  صالحية: الثالثالمبحث 

 :إىل ماالنجادلوسوعة  للسياحة العرب دبدينة قاـ الباحث صالحية تطوير 

 خبير مضمون المادة .أ

 ماالنجسياحة العرب دبدينة ادلوسوعة  للقاـ الباحث صالحية 
إىل خبَت مضموف ادلواد إلنتاج ادلنتج الذم حصل الباحث يف تطوير 

فوزع الباحث صفحة التقييم بطريقة االستبانة إىل خبَت ادلواد  .ادلوسوعة
. حصل الباحث البيانات كما ادلاجستَت زاكية عريفةكىي   ادلوسوعة

 :يلي

 بنود التقويم الرقم
 نتيجة التقويم

 النتيجة
المعدل 
 المائوي

 الدرجة

كضوح التعليمات اخلاصة  1
 جيد %75 3 باستخداـ ادلوسوعة

 ضعيف %51 2 ادلقدمة مال ئمة  2

 جيد %75 3 كضوح من الغرض ادلوسوعة 3



44 
 

 جيد %75 3 دقة استخداـ التعريفات اجليدة  4

 جيد %75 3 يتفق مع ادلعاجم ادلنهج ادلعامجي 5
 جيد جدا %111 4 يعيتفق مع ادلواض 6
 جيد %75 3 دقة ضوح احملتول ادلوسوعة 7
 جيد %75 3 تسلسل ضوح احملتول ادلوسوعة 2
مطايق الصور لبياف األماكن  1

 جيد %75 3 مناسبة 

 جيد %75 3 الصور لبياف األماكن مناسبة 11
   31 المجموع

اليت كزعتها إىل أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة 
 ىي برمز : ادلاجستَت زاكية عريفة

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 _____________________________=نسبة اجلواب+=+
  ادلعدؿ ادلعؤل نتيجة من

 مجلة مستجيب
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 )اللغة( مضموف ادلوادنتيجة استبانة معيار 

 النسبة المؤية التقدير الرقم
 %25-%1 جدا ضعيف 1

 %51-%26 ضعيف 2

 %75-%51 جيد 3

 %111-%76 جدا جيد 4

 

 

 

 

ادلوسوعة  للسياحة كفقا ذلذا اجلدكؿ، أف النتيجة عن تصديق تصميم 
 تصميم تقع على النتيجة مضموفإىل خبَت  ماالنجالعرب دبدينة 

 % = جيدجدا.ٕ٘,٘ٛ

 .ماالنجالموسوعة  للسياحة العرب بمدينة  فعالية: الرابعالمبحث 

بتوزيع االستبانة .بتوزيع االستبانة مرتُتالسياح قدـ الباحث ذبربة احملدكدة إىل 
 . بتوزيع االستبانةماالنجدبدينة  على السياحسياحة العرب ادلوسوعة  للليعرؼ فعالية 

كحصل الباحث ادلوسوعة  للسياحة العرب ليعرؼ فعالية  (Skala Likertمقياس ليكرت )
 :23يف توزيع االستبانة األكىل بنتائج كما يلي

 

 

                                                           
23

  2116 أغسطس ٜٕيف التاريخ  السياحاالستبانة إىل   

 

 = نسبة اجلواب

 41=  11× 4 عدد بنود التقوًن× القيمة األعلى = النتيجة األعلى 

 31=  11×  3 عدد بنود التقوًن× القيمة األدل = النتيجة األدىن 
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 ٛ.ٗاجلدكؿ 

 السياح من  األكىل نتائج االستبانةالبياف من 

رقم بنود 
 التقريبات

 المائوية الكمية البيان

1 

 %41 4 موافق جدا

 %61 6 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

2 

 %41 4 موافق جدا

 %61 6 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

3 

 %21 2 موافق جدا

 %21 2 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

4 

 %31 3 موافق جدا

 %71 7 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

5 

 %51 5 موافق جدا

 %51 5 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا
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6 

 %71 7 موافق جدا

 %31 3 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

7 

 %41 4 موافق جدا

 %61 6 موافق

 - - غَت ادلوافق

ادلوافق جداغَت   - - 

2 

 %21 2 موافق جدا

 %21 2 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

1 

 %41 4 موافق جدا

 %61 6 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

11 

 %51 5 موافق جدا

 %51 5 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

 السياح العراب دبدينة ماالنجاالستبانة من إف البياف من نتائج 
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 ٜ.ٗاجلدكؿ 

 السياح العراب دبدينة ماالنجمن  الثانية البياف من النتائج االستبانة

 رقم بنود النسبة المائوية
التقريبات   العدد السفلى العدد األعلى 

51%  41%  1 

41%  41%  2 

61%  21%  3 

71%  31%  4 

11%  51%  5 

51%  31%  6 

11%  41%  7 

21%  21%  2 

61%  41%  1 

51%  51%  11 

641%  361 %  المجموع 

6411 %  3611%  المتوسط 

 %ٓٓٔ×ٓٓٗٙ: ٖٓٓٙالنتيجة = 

 =65,75% 

 بنتائج كما يلي:  توزيع االستبانة الثانيةكحصل الباحث يف

 

 

 

 

 

 ٓٔ.ٗاجلدكؿ 

 السياح نتائج االستبانة من البياف من 
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رقم بنود 
 التقريبات

 المائوية لكميةا البيان

1 

 %55 11 موافق جدا

 %45 1 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

2 

 %51 11 موافق جدا

 %51 11 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

3 

 %35 7 موافق جدا

 %65 13 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

4 

 %61 12 موافق جدا

 %41 2 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

5 

 %51 11 موافق جدا

 %51 11 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

6 
 %65 13 موافق جدا

 %35 7 موافق
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 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

7 

 %45 1 موافق جدا

 %55 11 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

2 

 %35 7 موافق جدا

 %65 13 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

1 

 %51 11 موافق جدا

 %51 11 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

11 

 %71 14 موافق جدا

 %31 6 موافق

 - - غَت ادلوافق

 - - غَت ادلوافق جدا

، كما  السياح العراب دبدينة ماالنج ف من نتائج االستبانة منلبياإف ا
 يلي:

 

 ٔٔ.ٗاجلدكؿ 
 السياح البياف من النتائج االستبانة من 
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 رقم بنود النسبة المائوية
التقريبات   العدد السفلى العدد األعلى 

55%  45%  1 

51%  51%  2 

65%  35%  3 

61%  41%  4 

51%  51%  5 

65%  35%  6 

55%  45%  7 

65%  35%  2 

51%  51%  1 

71%  31%  11 

525%  415 %  المجموع 

5251 %  4151%  المتوسط 

 %ٓٓٔ×ٓ٘ٛ٘: ٓ٘ٔٗالنتيجة = 

 =75,23 % 

يف التجربة ادلوسوعة  للسياحة العرب على  السياحنتيجة استجابات 
%. كإذا دخلت معيار  75,23% كالتجربة الثانية تبلغ65,75األكىل تبلغ 

 -% ٚٙ% للتجربة األكىل ك ٙٙ -% ٖٗفيكوف فيما نتيجة االستبانة 
يف التجربة  السياح% للتجربة الثانية. فيلخص الباحث أف استجابات ٓٓٔ

األكىل على مستول متوسط كالتجربة الثانية على مستول شلتاز. ألهنا يناسب 
 على اجلدكؿ ادلعاير اآلتية: 

 السياح معيار االستبانات من 

 )%( ويةمائنسبة  ادلستول الرقم

  111-67   شلتاز .1

 66-34 متوسط .2



52 
 

 33-1 فاشل .3



 
 

 

 الفصل الخامس

 ملخص البحث والتوصيات والمقترحات

 

 يلي : كما كادلقًتحات البحث نتائج على الفصل ىذا ػلتوم

 ملخص البحث .أ

تطويرم ادلوسوعة بعد قياـ الباحث بعرض البيانات مث ربليلها عن 
 كجد الباحث نتائج ىذا البحث ىي:  .نجماالللسياحة العرب دبدينة 

 

سبر عشرة  ماالنجتطويرم ادلوسوعة للسياحة العرب دبدينة  -1
مراحل، من ربليل احلاجات ك ادلشكالت ك مجع البيانات ك 
تصميم النتاج ك تصديق اإلنتاج من اخلرباء ك ربسُت اإلنتاج 

ة األكؿ كذبربة صالحية اإلنتاج ك ربسُت اإلنتاج الثاين ك ذبرب
 فعالية اإلنتاج كربسن اإلنتاج الثالث كاإلنتاج النهائي.

 

نص  يشمل على نص  اإلننجيليزية ك  وسوعةكتابة ادلواد ىذه ادل -2
نص  بعد كتابة  كادلقدمة. وسوعةادل احملتوياتاإلندكنيسي ك 
إىل اللغة  بًتمجة الباحث قاـ نص اإلندكنيسي مث اإلننجيليزية ك

 .العربية

 

العربية ) ماالنجللسياحة العرب دبدينة ادلوسوعة  ىذه إف -3
 خبَت من االستبانة نتيجة إىل ( صالحيا, بالنظرللسياحة

 خبَت من كالتحكيم جيد، بدرجة %75 بنسبة ادلادة مضموف
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 جيد بدرجة %25,52 بنسبة ادلوسوعة للسياحة العرب تصميم

 جدا.

  المقترحات .ب

من  ت ادلزيد ءبإجرا الباحث يقًتح العلمي البحث ىذا نتائج ضوء يف
 حىت اللغة خاصة تعليم عامة ك يف  يف رلاؿ السياحة الدراسات ك البحوث

 .سبق قد شلا أحسن يكوف

 :يلي كما الباحث من احاتكاالقًت 

  البيانات قاعدة يزيد أف اآلخرين للباحثوف الباحث يرجو  (1

(Database)  العربية لسياحة " ماالنجعن األماكن السياحية يف" 

 عنها. كل السائحُتيعريف   حىت

 كالبعدم القبلي االختبار يعمل أف اآلخرين للباحثوف الباحث يرجو  (2

 ." العربية لسياحة " تطبيق فعالية تصديق لزيادة

ادلوسوعة للسياحة  ذهى كتطوير بتصميم اآلخركف الباحثوف يقـو أف (3
 كزيادة التطبيق لشاشة اللوف كزيادة أحسن ماالنجالعرب دبدينة 

 .سبق قد شلا أحسن ادلوسوعة حىت راجعكادل وادادل
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