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  البحث مناهج

 البحث نوع  . أ

 ودينامية ومعقدة وشاملة واضحة غري املشكلة ألن, النوعي البحث الباحث استخدم

 البيانات هذه مصدر كانت الىت البحث وجوه على املوجودة البيانات أن حىت للمعىن والكامل

 البحث استخدام. لةمقاب وأدلة واستبيانات, االختبار ادوات خالل من عليها احلصول يكن مل

, األمناط على البحث أجل من العمق ىف الكائن لفهم النوعي البحث اشارت ألن النوعي

 وفقا البيانات على احلصول على قادرة لتكون الباحث يتطلب وهذا. نظريات او وفرضيات

  .البحث ألغراض

  البيانات لجمع والمكان الوقت  . ب

, أيام مخس ملدة البحث هذا يتأجر  وقد. اإلصالح معهد ىف البحث تنفيذ مكان

  .2012 مايو 20 األحد يوم وينتهي 2012 مايو 15  الثالثاء يوم من وأبتدأ

 النشاط التاريخ – اليوم الرقم

 اإلدارة ىف املعهد عن العامة البيانات طلب 2012 مايو 15, ثالثاء .1

 املعهد رئيس مع املوجهة املقابلة 2012 مايو 16,  اربعاء .2

 الفصل ىف والتعليم التعلم أنشطة مشاهدة 2012 مايو 17,  يسمخ .3

 مع املوجهة املقابلة و النحو معلم مع املوجهة املقابلة 2012 مايو 18, مجعة .4

 الطالب

 الطالب على استبيانات توزيع 2012 مايو 19, سبت .5

 البحث نتائج مناقشة و االستبيان إجابة ورقة أخذ 2012 مايو 20,  أحد .6

  



  البيانات جمع طريقة.  د

 الىت الطرق وأما 1.حتتاج الىت البيانات لنيل منتظم ج هي البيانات مجع طريقة

  :يلى كما فهي البيانات لنيل الباحث يستخدمها

  املشاهدة طريقة .1

 الظواهر النظام على إعتمادا الباحث ينفذها الىت التأمل هي املشاهدة طريقة إن

 كاألدوات املشاهدة أن. التسجيل بعملية تستمرها مث لوجيالسكو  بعالقة االجتماعية

2.قبلها تستعد الىت الفهراس باستعمال ذلك وجبانب, ببديهة البيانات جلمع
 

 على حممد قال 3.املباشرة عمليات إىل املراقبة بطريقة البيانات مجع طريقة يشكل هي

 السؤال ا تقوم الىت البيانات جلمع املستخدمة الطرق إحدى هي املشاهدة طريقة إن

 البيانات اكتساب ىف الباحث يستخدمها الطريقة وهذ 4.مباشرة غري أو مباشرة, واجلواب

 اإلصالح مبعهد الالزم والفعل املتعدى الفعل عن العربية اللغة وتعليم البيئة حالة عن

  .بالبحث يتعلق مما وغريها مسارانج, كوالن مانكانج اإلسالمية

  املقابلة طريقة .2

 أكثر أو ممثال فيها حيث, شفويا جترى البحث ىف احملاورة عملية هي املقابلة طريقة إن

5.البيانات أو اخلربات الستماع لوجه وجها مقابال
 

 وهي )Guide Interview( موجهة مقابلة  الباحث استخدمها املقابلة نوع ومن

 واملقابل البحث بؤرة من وهي املوضوع أصول إىل احملاورة توجه الىت املقابلة عملية
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)Interviewer( باألنشطة يتعلق عما البيانات لنيل الباحث استخدمها الطريقة وهذه 

  .النحو مادة ملعلم التعليمية

 الباحث بني املباشرة املواصالت إىل حمتاجة البيانات مجع طريقة هي املقابلة

 نربوكو عندخالد وأما  6.املقابل من اإلخبار لنيل املقابل يعمل الىت احملاورة وهي, واملوضوع

 من 7.غريها أم مباشرة أكانت سواء األسئلة بطريقة البيانات مجع هي املقابلة طريقة فإن

  :منها البيانات مصادر

 طبعا الدرس استمعوا حني على أنشطتهم من املعلومات لنيل معلم .1

  .والالزم املتعدي الفعل تعليم بتنفيذ

 لنيل مسارانج, كوالن مانكانج اإلسالمية اإلصالح معهد مدير .2

  .وتنظيمها وإدارا ووسائلها املدرسة تاريخ عن األخرى املعلومات

 لنيل مسارانج, كوالن مانكانج اإلسالمية اإلصالح معهد وطالب .3

  .والالزم املتعدى الفعل التعليم عن املعلومات

  التوثيق طريقة. 3

, واجلدول والة كالكتب أشبهها وما الوثيقة من تصدر الىت البيانات مجع هي

 على تدل تأيت احلادثة عن مكتوب تقرير وهي 8.وغريها اليومية احلضور وكشف, والنتيجة

9.وإيصاهلا حلفظها بالقصد به القائم ويكتبها عنها والتفكري البيانات
 

هي البحث عن البيانات ألمور أو املتغري تكون منها مذكورة ونسخة طريقة التوثيق 

وجرائد وجمالت ونقوش ومذكرة املشاورة ودفاتر األساتيذ وجدول وغريها الىت تدل على  

10البيانات الواقعية.
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 والوسائل والتالميذ املعلمني عن العامة البيانات لنيل الطريقة هذه الباحث يستخدم

  .بتحليلها البيانات تناول بعد الباحث وقام, باملعهد االدارة ونظام, داملعه ىف املستخدمة

    البيانات تحليل. ه       

 حتليل وأما. فيها الصحيحة الطرق إىل حيتاج الكامل البحث نتائج على للحصول

 هي الىت البيانات لتحليل طريقة وهي, النوعية البيانات حتليل فهو املستخدمة البيانات

 ىف بعضا بعضها البيانات وعالقة املعىن لنيل الطريقة هذه تقوم. الرقم لشك على  ليست

  11.كاملة حاهلا

  :األتية اخلطوات الباحث استخدم البيانات لتحليل

 .البيانات مطالعة  .1

 الشخصية والوثيقة والتأمل املقابلة من املصادر سائر من املفيدة البيانات مطالعة

. املستخدمة بالطريقة البيانات بعدمجع صفياو  وغريها والصورة الرمسية قةوالوثي

. التوثيق وطريقة املقابلة وطريقة املشاهدة طريقة البيانات جلمع املستخدمة الطريقة

 .البيانات جلمع املعني الوقت ىف الباحث يستخدمها الطرق هذه

 .االستخالص بطريقة التحليل  أداء .2

 على للباحث وسهولة, خمتصرا الباحث مجعها قد الىت البيانات تكون كي 

 . االستخالص بالطريقة حيللها ان الباحث على,  حتليلها

 .الوحدات إىل البيانات تركيب .3

 خلصها قد الىت البيانات. مهما مقاما يقوم للباحث الوحدات إىل البيانات تركيب

 مجع على فال أجل, احملتاجة البيانات وأما. املتنوعة البيانات من تكون الباحث

 الباحث على لذا. فقط العلمي بالبحث املناسب و احملتاجة البيانات لب البيانات

 .الوحدات إىل البيانات هذه يركب ان

 .الوحدات لكل اإلشارة إعطاء .4
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 البيانات استخدام على الباحث لسهولة هو الوحدات لكل اإلشارة إعطاء

 . احملتاجة

 .البيانات صحيح اختيار .5

 اختيار. الصحيحات البيانات من البد لميالع البحث إلجناز احملتاجة البيانات

 ىف حتليلها قبل اخلطيئات البيانات على يقع ال الباحث ليكون البيانات صحيح

  .البحث إجناز

  

  

  

 


