
 الباب الثالث
 منهجية البحث

 البحث أساليب  - أ
ىذا البحث ىو حبث ميداين مع هنج نوعي . توضح ىذه الدراسة و  

يف مؤسسة تعليمية رمسية أن  3102حتليل األنشطة ذات الصلة يف تنفيذ املنهج 
. دوانلد أري يف ابجنارماسٌن 2 درسة ابإتييدايية ابإسمامية اكحووميةالدولة امل

Introduction to Research In Education Eight Edition  ان " البحث النوعي
ىو مصطلح عام جملموعة مينوعة من البحوث النهج أن الظواىر الدراسة يف 

. البحث النوعي ىو مصطلح  0حميطهم الطبيعي ، دون فرضيات حمددة سلفا "
عام جملموعة مينوعة من النهج األحباث اليت تدرس ىذه الظاىرة دون الفرضية اليت 

أن "البحث النوعي  Nana Syaodikhمت حتديدىا. ىذا ىو مماثل ملا يقال من قبل 
يشار إىل وصف وحتليل الظواىر واألحداث واألنشطة االجيماعية واملواقف و 

 3رات ، واألفوار الناس تشول فردي أو يف جمموعات".املعيقدات واليصو 
  البحوث موان نوع و  -ب

البحث النوعي لو ىدفٌن رييسيٌن : األول ، لوصف والوشف عن  
)لوصف واسيوشاف( والثاين وضيح وشرح )لوصف وتفسًن( . يف ىذا البحث، 

ية ىف تعليم اللغة العرت 3102وصف الباحث و شرح تنفيذ املناىج الدراسية 
تداية من اليخطيط والينظيم ابجنارماسٌن  2 مدرسة ابإتيدايية ابإسمامية اكحوومية

والينفيذ و املشاكل اليت تواجهها و تواجهها الشركات يف اليغلب على أي 
إىل أن "الواتب يف ىذه الدراسة النوعية  Givenمشاكل واجهيها. وابلنظر 

الحظ أو اجمليمعات احمللية على فهم السلوكيات واليفاعمات، و تفاىم ضمين 
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. يف دراسة نوعية نظر الباحث يف املنظمة أو اجمليمع لفهم السلوك 2من اخلطأ"
واليفاعل واليفهم اخلمافات. لذلك ييطلب ىذا البحث وجود فوري من الباحث 

 .يدانمليف ىذا ا
قد أجريت ىذه الدراسة يف مدرسة االتيدايية ابإسمامية اكحوومية و   

 فاموروس دامل الذي يقع على الدرج الداخليتنجرماسٌن.  2
 ىاالبياانت و مصادر  -ج

البياانت يف ىذه الدراسة ىي مجيع األنشطة، واألنشطة ذات الصلة  
، تنجرماسٌن 2 ابإسمامية اكحووميةمدرسة ابإيبيدايية يف  3102يف تنفيذ املنهج 

أىداف ختطيط املناىج  3102( يشمل تنفيذ املناىج الدراسية 0وىي: )
الدراسية، وسييم تنفيذ الربانمج، وحميوايت اليخطيط/املناىج الدراسية، و عملية 

( مشاكل تنفيذ 3اليخطيط اليعلم، و تقييم املناىج الدراسية و اليخطيط، )
( اجلهود املبذولة من قبل املدارس الدينية واملدرسٌن 2. )3102املناىج الدراسية 

و الطماب يف اليعامل مع مشاكل تنفيذ تعلم اللغة العرتية. مصادر البياانت يف 
مدرسة يف  ىذا البحث ىي مدير املدرسة واملعلمٌن من املواضيع، والطماب

  ابجنارماسٌن 2  ابإتيدايية ابإسمامية اكحوومية
 البياانتمجع أسالب  -د

يف ىذه الدراسة اسيخدم واضعو ثماث تقنيات مجع البياانت، وىي: املقاتمات  
 واملماحظة و الواثيق.

 املقاتمات -0
، مجعية مناىج البحث أن املقاتلة ىي Koentjara Ningratكشفت 

الوسيلة املسيخدمة للحصول على شهادات شفوية من املدعى عليو. أجرت 
شخصا الذي أصبح موضوع حبث من ىذا  31مقاتمات يف الدراسة على 
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درسة ابإيبيدايية ابإسمامية ملاليحليل، مدير املدرسة واملعلمٌن والطماب خيضع 
الغرض من ىذه املقاتلة ىو حفر معلومات عن  . وأماتنجرماسٌن 2 اكحوومية

امليعلقة توضع أىداف وترامج لينفيذىا، وعملية تنفيذ  3102املناىج الدراسية 
املناىج الدراسية امليعلقة مصدر املواد اليعليمية، وتنظيم املناىج الدراسية املرتبطة 

اتمات تقرير من املوضوعات، واملواد املصدر، وحتديد اسيخدمت املعلم، مق
أخرى أيضا للحصول على القيود املعلومات من قبل املدارس واملعلمٌن والطماب 

مدرسة يف تعليم اللغة العرتية  3102واجهت يف وجو تنفيذ املناىج الدراسية 
 4تنجرماسٌن 2  ابإتيدايية ابإسمامية اكحوومية

 املماحظات -3
مباشرة املماحظات يف ىذه الدراسة هتدف إىل معرفة معلومات  

درسة ابإتيدايية ابإسمامية تشأن عملية الينفيذ فيما ييعلق تعملية اليعلم مب
 تنجرماسٌن 2 اكحوومية

 الواثيق -2 
الواثيق اليت تسعى البياانت على األشياء أو امليغًنات مثل  

املماحظات، النصوص، والويب، و األجندات و غًن ذلك. ىذه الطريقة 
صول على تياانت عن عدد الطماب، واجلداول الواثيق، اسيخدم الباحث اكح

 الزمنية ابلطبع، الظروف أعضاء ىيئة اليدريس، و البياانت اليت الواثيق.
 البيانت، ومصادر البياانت، و أسلوب مجع البيانت

 اسلوب مجع البيانت مصادر البيانت البيانت الرقم

   البيانت األساسية 
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املنهج الدراسي ختطيط وتنفيذ وتقومي 
يف تعليم اللغة العرتية لطماب  3102

  2 املدرسة ابإيبيدايية ابإسمامية اكحوومية
 :تنجرماسٌن

 

 اليعليم ختطيط .0
 اليعليم تنفيذ .3
 تقومي .2

 
املناىج الدراسية  العوامل املؤثر على

اللغة العرتية  تعليم يف  3102
مدرسة ابإتيدايية ابإسمامية 

 : تنجرماسٌن 2  اكحوومية
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 درسة ابإتيدايية ابإسمامية اكحووميةاملاتريخ 
 تنجرماسٌن 2 

 

درسة املاحوال األساتذة واملواظفٌن يف 
 2  ابإتيدايية ابإسمامية اكحوومية
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 حتليل البياانت -ه

ابسيخدام النهج النوعي مع املنهج الوصفي بحث ميداين, الىذا البحث ىو  
النوعي موضوع ىذه الدراسة ىو شخص واحد من معلم تعليم اللغة العرتية ىو االسياذ 

يف حٌن أن تنجرماسٌن  2امحد فوزا علمي يف املدرسة االتيدايية االسمامية اكحوومية 
اللغة  ليعليما يف للطماب 3102تنفيذ املناىج الدراسية اهلدف من ىذه الدراسة ىو 

املناىج  املؤثر علىابجنارماسٌن و  2  مدرسة ابإتيدايية ابإسمامية اكحووميةالعرتية 
 2  مدرسة ابإتيدايية ابإسمامية اكحووميةاللغة العرتية  تعليم يف  3102الدراسية 

 .تنجرماسٌن
 يف ىذا البحث، اسيخدم الباحث أرتعة اليقنيات، اليقنيات اليت ىي : 
 
 البياانت. مجع 0

مجع البياانت ىي تقنية حيث ييم مجع كافة البياانت. حيث مت مجع  
البياانت ابسيخدام ثماث تقنيات مجع البياانت، يعين ابسيخدام تقنيات مجع 
املماحظات واملقاتمات و الواثيق. البياانت اليت مت مجعها فيما ييعلق تينفيذ 



مدرسة ابإتيدايية لطماب  ىف تعليم اللغة العرتية 3102املناىج الدراسية 
 تنجرماسٌن   2 ابإسمامية اكحوومية

 . اكحد من البياانت3
يف جتمع ىذه اليقنية الثانية تعد تياانت، ييم فرز البياانت و اخييار  

ىف تعليم اللغة  3102وفقا لعنوان ىذا البحث على تنفيذ املناىج الدراسية 
 تنجرماسٌن  2 ووميةمدرسة ابإتيدايية ابإسمامية اكحالعرتية لطماب 

 . عرض البياانت2 
يف مجيع اليقنيات الثماث اليت تقدم الباحث وصفا موجزا للبياانت  

اليت مت تصنيفها حدد من قبل، وابلذات فيما ييعلق تينفيذ املناىج الدراسية 
  2 مدرسة ابإتيدايية ابإسمامية اكحووميةىف تعليم اللغة العرتية لطماب  3102

 تنجرماسٌن
 اخلماصة. 4

تعد أن مت االنيهاء من مجيع تقنيات أعماه، فإن تقنية القادمة أن 
 خيلص مجيع البياانت اليت مت مجعها وحتليلها.

 صحة البياانت -و
ىناك أرتعة أساليب يف دراسة صحة البياانت اليت سييم اسيخدامها  

 . ىذه اليقنيات ىي:
 
 

 . املصداقية0
اكحقيقة من املوارد مع املخربين جيب اليعرف على تياانت و قبول  

البحوث. اليت يعيقد حقيقة ىذه النيايج أن البياانت ميون أن توون معيمدة من 
 قبل العديد من األشياء مثل الواثيق خمال املقاتلة.



 . النقل3
يرتبط نقلها إىل السؤال ، إىل أي مدى ميون تطبيق نيايج البحوث  

ك، يطلب من الباحث أن يقدم من قبل اآلخرين يف سياقات أخرى. لذل
 اسينياجات تياانت واضحة ومنهجية و مقبولة.

 . االعيمادية2
مرة واحدة ييم ابإتماغ عن البياانت تشول ابرز على املرحلة الثانية  

من تقنيات اليحليل، يف ىذه اليقنية جيب أن توون تياانت اليقرير يساوي 
 العملية اكحالية للبحث

    . الثبات4 
سلوب األخًن ىو املوان مث ييم حتليل البياانت املبلغ عنها ما يف األ 

إذا كان نفس تٌن نيايج تقرير عملية البحث ميون أن يطلب مرة أخرى على 
 املخربين واكحصول على اجلواب نفسو.

 
 

 

 

 

 
 


