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 ابب الثالث

 طريقة البحث

أمرا مهما يف البحث العلمي. فلذا البد للباحث أن يتبُت األمور  وكان ادلنهج

 اليت تتعلق ابدلنهج. وتلك األمور ىي:

 مدخل البحث وتصميمه  .1

بعد أن حبثت الباحثة عن مسائل البحث وأىداف البحث وفوائد البحث، 

فيمكن أن تستخدم الباحثة يف كتابة ىذا رسالة ادلاجستَت نوع البحث الوصفي 

 .ليليالتح

إن مدخل البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي وىو 

البحث الذي يهدف إىل اكتشاف ادلظاىر عن طريق صادق واقعي وشاملي 

ومناسب ابخلطاب الطبيعي بوسيلة مجع احلقائق من اخللفية الطبيعية )األصلية(  

ويرى بغدان و تيلور يف كتاب  1كمصدر مباشر أبدوات البحث الرئيسية نفسها.

مولونج أن الطريقة الكيفية ىي إجراءات البحث تتاج احلقائق الوصفية على 

 2صورة األقوال ادلكتوبة أو الشفهية الصادرة من سلوك ادلرء ادلبحوث عنو.

                                                           
1
Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Tulungagung: P3M, 2006), 40 

2
 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

3 
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أما تصميم ىذا البحث ىو التصميم الوصفي. ورأ سومادي سوراي براات 

أن البحث الوصفي ىو ادلدخل الذي يتم عن طريق احلس بطريقة منظمة واقعية 

والبحث الوصفي ىو  3رة ادلعينة. وصادقة عن ادلظاىر وصفات اجملتمع أوالدائ

البحث الذي يسعى أىل التصوير و التعبَت عن حل ادلشكالت )ادلسائل( اعتمادا 

 4على احلقائق.

التكامل بُت ادلنهج  تبحث الباحثة يف ىذا البحث عن احلقائق اليت تتعلق

الدراسي الوطٍت و ادلنهج الدراسي ادلعهدي يف تعليم اللغة العربية )دراسة متعددة 

احلالة يف ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية وادلدرسة الرشيد للتحفظ 

 نج اجونج(ادلتوسطة االسالمية تولو 

 موقع البحث  .2

مكان البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلدرسة دار احلكمة 
. و أسباب  و ادلدرسة الرشيد للتحفظ ادلتوسطة اإلسالمية ادلتوسطة االسالمي

 إختيار ىذه ادلدرسة مكاان للبحث ىي:

ي و فيها أنواع األنشطة يف التعليم الذي تطبيق التكامل بُت ادلنهج الدراس (أ

 ادلنهج الدراسي ادلعهدي يف تعليم اللغة العربية.

                                                           
3
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 18 

4
 Cholid Nurbuko, dkk., Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 144 
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وادلنهج الدراسي  3102تستعمل ادلنهج الدراسي  أهنا ادلدرسة النموذجية اليت  (ب

 ادلستوى الواحد التعليمية  يف عملية التعليمية.

 ثةحضور الباح .3

وربضر الباحثة يف ادلدرسة اربع مرات لتناول البياانت، وزبتار 

 الباحثة كما يلي :

 3102مارث  2ادلقابلة مع ادلدرس والطالب يف التاريخ  .1

 3102مارث  5ادلالحظة يف ادلدرسة يف التاريخ  .2

مارث  21لتناول الوثيقة كمفردات التعليم يف التاريخ  .3

3102 

 3102ابريل  13انت يف التاريخ لتفتيش صحة البيا .4

زلل الباحثة يف البحث العلمي ىو معقد. و ذلك ألن الباحثة  

كادلخططُت و ادلنّفذ جلمع احلقائق وربليل احلقائق و ربليل احلقائق و أخَتا إىل 

 5نتائج البحث.

د دبا فيو الكيفية، أن موقوف الباحثة يف رلال البحث الكيفي اليت يعتق

يف مجع احلقائق، ( key instrument)والباحثة نفسها الذي خيدم كأدة رئيسية 

                                                           
5
 Moleong, Metodologi..., hal. 121 
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ليعرب عن ادلعٌت والقيمة والتفاعل بُت القيم احمللية ادلختلفة، حيث ىذا احلال ال 

 6.(kuesioner)ديكن معرب من قبل آالت  الًتية 

 مصادر احلقائق  .4

ومصدر البياانت نوعان،  7مصدر البياانت موضوع حيصل منو البياانت.

مصادر البياانت الرئيسية/ األساسية ومصادر البياانت الثنائية. والشرح منهما 

 فيما يلي:

 مصادر احلقائق الرئيسية (أ

وزبتار الباحثة رئيس  8ىي البياانت احملصولة من ادلبحوث عنو بطريق مباشر.

دار  ادلدرسةادلدرسة، انئب رئيس ادلدرسة للمنهج، ومدرس اللغة العربية من 

وادلدرسة الرشيد للتحفيظ  احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية مع أستاذ بوروانتو

 مع أستاذة رامحُت. ادلتوسطة اإلسالمية تولونج اجونج

 

 

 

                                                           
6
 Masykur Anhari, Integrasi Sekolah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional Pesantren 

(Tinjauan Perspektif Islam), 50 
7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 172 
8
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), 54 
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 مصادر احلقائق الثنائية  (ب

يت ربصلها الباحثة من ادلبحوث عنو بطريق غَت ىي البياانت ال

وىي الطالب من ادلدرسة الرشيد للتحفظ ادلتوسطة العامة وادلدرسة  9مباشر.

دار احلكمة ادلتوسطة االسالمية تولونج اجونج، والواثئق ادلتعلقة أبنشطة 

 التقييم األصيل التكامل بُت ادلنهج الدراسي الوطٍت وادلعهدي. 

طريقة اختيار ادلخربين فتستخدم الباحثة طريقة كرات الثلج أو  أما

Snowball.  وىي طريقة اختيار ادلخربين قليال فأكثر أو أكرب. تستخدم

ىذه الطريقة ألجل نقصان البياانت احملصولة من مصادر البياانت القليلة أي 

ذي مل تستطع أن تعطي البياانت الكاملة، فتطلب الباحثة الفرد اآلخر ال

ديكن أن يكون مصدر البياانت. فبهذه الطريقة يكون عدد ادلخربين أكرب 

  16فأكرب ككرات الثلج اجلارية.

ادلنهجي والقياسي الغرض من طريقة مجع احلقائق ىي اإلجرائي 

.لكسب احلقائق احملتاجة
11

لكسب احلقائق الكثَتة يف ادليدان مث تقدم يف   

كتابة حبث العلمي دبدخل النوعي فيها اقتباس احلقائق. إذن يلزم الباحثة أن 

                                                           
9
 Ibid., 55 

10
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 300 
11

 Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia, 1988), 174 
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وادلدرسة الرشيد للتحفيظ  سالميةدار احلكمة ادلتوسطة اإل ادلدرسةربضر يف 

 كموضوع البحث العلمي ادلقرر.ادلتوسطة اإلسالمية تولونج اجونج  

 طريقة مجع احلقائق .5

 والقياسي ادلنهجي اإلجرائي ىي احلقائق مجع طريقة من الغرض

 يف تقدم مث ادليدان يف الكثَتة احلقائق لكسب 12.احملتاجة احلقائق لكسب

 الباحثة يلزم إذن. احلقائق اقتباس فيها النوعي دبدخل ادلاجستَت برسالة كتابة

وادلدرسة الرشيد  دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة يف ربضر أن

 ادلاجستَت رسالة كموضوع نجللتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية تولونج اجو 

 .ادلقرر

 ونظام مجع احلقائق ذبمعها إبتباع اىل شكل احلقائق احملصولة تشمل:

 ادلالحظة ادلتشاركة (أ

 الباحثة تفعل قبل ىي االويل مرة. مرتُت ادلدرسة يف الباحثة حضرت

 وىذا. البحث عن الباحثة تعمل عند ادلالحظة ىي الثانية ومرة. البحث عن

 .2619 أبريل 16 حيت 2619 فربايَت 27 التاريخ يف حول

                                                           
12

 Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia, 1988), hal. 174 
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ادلالحظة أي مشاىدة أنشطة الناس اليومية ابستجدام احلواس 

اخلمس، مثل العُت و األذن والشعر والبصر والفم واللسان واجللد وما أشبو 

ذلك. والغرض من منهج ادلراقبة ىو الطريقة مجع احلقائق اليت تستفاد ليجمع 

 13ع الباحث أن  يالحظها.حقائق البحث و يستطي

ادلراقبة ىي األسلوب الذي يعمل بو الباحث بطريقة ادلالحظة التامة 

ويرجى للباحث عند ادلراقبة أن يالحظ صديقا وليس فيو   والكتابة ادلرتبة.

  14كذااب.

رقبت الباحثة ىذه ادلراقبة ليفهم األنشطة يف الفصل طالما يسَت 

واألموال عنها ادلقررة  عملية التدريس. أما ادلطابقة بُت تطبيق عملية التدريس

وليالحظ اإلشًتاك الطالب خاصة كواضع البحث الذي يتعلق بتطبيق عملية 

التدريس دبدرسة او األصدقاء لًتقية تعليم اللغة العربية ادلراقبة أيضا دلعرفة أي 

 مدى كان تطبيق عملية التدريس مالئم ابألعمال ادلقررة خاصة. 

 

 

                                                           
13

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial lainnya, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), 115 
14

 S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 106 
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 ادلقابلة (ب

 و ادلدرسة الدراسي ادلنهج احلقول و ادلدرسة ديردب الباحثة ستقابل

 27 التاريخ يف الثمانية و السبعة فصل يف والطالب العربية اللغة مدرس

 .2619 ابريل 16 حيت 2619 فربايَت

ىي احدى الطريقة للحصول على مجع احلقائق بوسيلة زلدثة وزلورة 

وبناء  15( واجملب.مع موضوع البحث. وىذه الطريقة تقع بُت السائل )الباحثة

على البيان السابق أن الباحثة تستعمل ادلقابلة احلرة ادلوجهة، حيث للباحثة 

حرية يف تقدمي األسئلة ادلتعلقة دبسائل البحث مع التمسك إبرشادات ادلقابلة. 

دار  ادلدرسةري ادلقابلة يف ىذا البحث عن طريق التساؤل إىل رئيس وذب

وادلدرسة الرشيد للتحفيظ ادلتوسطة اإلسالمية  احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية

مجع  ، وبعض ادلتعملُت لتدقيق ادلعلومات احملصولة من طريقةتولونج اجونج 

نيل احلقائق عن  احلقائق األخرى. وىذه الطريقة )ادلقابلة( تستعمل قصدا إىل

إستَتاتيجيات اليت تستويف الشروط للحصول على أغراض التعلم، والعوامل 

والعائقة يف تطبيق إسًتاتيجيات يف تعليم اللغة العربية ابءستخدام التكامل 

ادلنهج الدراسي وللحصول على احلقائق ادلتعلقة ابلتاريخ عن أتسيس يف 
                                                           

15
 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),  

64 
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وادلدرسة الرشيد للتحفيظ ادلتوسطة  دار احلكمة ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة

 . اإلسالمية تولونج اجونج

تعترب ادلقابلة إيل حد كبَت استبياان شفواي فبدال من كتابة اإلجاابت. 

فإن ادلستجوب يعطي معلوماتو شفواي يف عالقة مواجهية، وإذا ما قام دبقابلة 

شخص ماىر، فإن ادلقابلة تصبح أفضل وأعلي من طرق مجع البياانت 

ألخرى، واحد األسباب يف ذلك أن الناس ربب أن تتحدث عادة أكثر من ا

رغباهتا يف الكتابة، وبعد أن يقوم القائمة ابدلقابلة عالقة طيبة مع ادلستوجب 

من ادلمكن أن حيصل علي أنواع معينة من ادلعلومات ذات الطبيعية السرية 

 16سيًتدد ادلستجوب يف اإلدالء هبا كتابة. 

 ج( الوثيقة

 : يلي كما بوثيقات، الباحثة استخدمت

 كتاب .1

 التعليم مفردات .2

 الصورة .3

 القيمة .4
                                                           

 353: ص ،1987 الكويت، الكويت، جامعة ومناىجو، العلمي احبث ولأص بدر، أمحد 16
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 الطالب عمل اوراق .5

ومعٌت الوثيقة يف القاموس  17ىي كل ادلادة ادلكتوبة أو فلم احلقائق.

اإلندونيسي ىو: اجلمع أو عطاء الربىان أو البياانت )الصور، النقل، قطعات 

 18اجلريدة، وادلراجع األخرى(، واجلمع، وحفظ ادلعلومات ادلتعلقة ابلعلوم.

واحلقائق ادلوجودة من الوثيقة منها: للرسائل الرمسية والكتب والدفاتر و 

وادلخطوطة والدفًت النتائج واجلدوال العمل وغَتىا، تتعلق التكامل  اجملالت

دار احلكمة ادلتوسطة االسالمية  نهج الدراسي الوطٍت وادلعهدي ابدلدرسةادل

 الرشيد للتحفظ ادلتوسطة اإلسالمية تولونج اجونج . وادلدرسة

 حتليل البياانت .6

إن ادلعيار ألمهية البياانت يتعلق إبسهام البياانت ادلذكورة للمحاولة إىل 

بعد أن ذبمع البياانت فاخلطوة التالية ىي تنظيم  19إجابة مسائل البحث.

البياانت وربليلها. وادلراد بتحليل البياانت ىو عملية يف مطالعة البياانت وترتيبها 

                                                           
17

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

Cipta, 2002),  236 
18

 Ananda Santoso dan S. Priyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia untuk SLTP, SMU, 

dan Umum, (Surabaya: Kartika, 1995),  66 
19

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013),  210 
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إىل أن تكون خالصة أو نظرية  ومجعها غرضا إىل أتليف االفًتاض العملي ومحلها 

26كنتيجة البحث.
 

فإن طريقة مجع البياانت وطريقة ربليلها ال يسهل فصاذلما. فالطريقة جلمع 

ربليلها ذبري معا. دبعٌت أن ربليل البياانت ينبغي عملها مع مجع البياانت و 

بتلك النشاطات ادلذكورة، كانت البياانت  21البياانت مث يستمر بعد مت مجعها.

 من البحث الكيفي غالبا منتشرة وأكواما. فينبغي تبسيطها كي تفهم ابلسهولة.

فهي طريقة  22انت للبحث الكيفي ابلطريقة االستقرائية.وكان ربليل البيا

وتقوم  23أخذ نتيجة البحث اليت تبدأ من البياانت اخلالصة إىل البياانت العامة.

الباحثة بتحليل البياانت احملصولة من ادلالحظة ادلشاركة وادلقابلة ادلتعمقة وكذلك 

 من الوثيقة من موقعي البحث. أما طريقة ربليل البياانت فهي كما يلي:

 ربليل ادلوقع الواحد (أ

موقعي البحث، تستخدم الباحثة النظرية من ميلس يف ربليل كل من 

حيث حيتوي التحليل على تقليص ( Miles Huberman)وىوبرمان 

                                                           
20

 Muhammad Tholchah Hasan dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis 

dan Praktis, (Malang: Visipress Offset, 2003),  162 
21

 Gunawan, Metode Penelitian..., 210 
22

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2002),  10 
23

 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 1998),  7 
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وجيري التحليل خبطوات  24البياانت مث عرضها، مث االستنتاج والتحقيق.

 لية:ات

 (Data Reduction) تقليص البياانت (1

إن تقليص البياانت إحدى أشكال التحليل الذي يقلص البياانت 

ويفصلها ويوجهها ويطرح اليت غَت ادلهمة وينظمها تنظيما جيدا حىت 

فتقليص البياانت وتنظيمها  25يستطيع أن تؤخذ نتائجها األخَتة.

 حسب مسائل البحث.

 (Data Displayعرض البياانت ) (2

ىو رلموعة من ادلعلومات ادلنظمة اليت ديكن أن يؤخذ عنها االستنتاج 

ن للباحثة تقدمي البياانت اجملموعة بعد فيمك 26واختيار اإلجراءات.

 تقليصها ألجل معرفة التصور عن نتائج البحث.

 (Verification) االستنتاج والتحقيق (3

إن االستنتاج حيقق طول البحث. فالبياانت ال بد أن جيرب صدقها 

 27وثبها.

                                                           
24

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 

144 
25

 Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep 

Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), 16 
26

 Ibid. 
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ويف ىذا البحث تقوم الباحثة ابلتدقيق منذ أول العملية يف مجع 

لبياانت حىت هنايتها. تؤدي الباحثة يف ىذا البحث مجع البياانت مث ا

االستنتاج منها. وذلك بطريق وصفي كيفي حيث يرجى أن ديكن لنتائج 

ىذا التحليل من تصوير ادلظاىر واألحوال اجلارية يف ادلدرسة وفقا دبسائل 

 البحث.

 

 

 

 

 

 (Huberman)وىربرمان  (Miles) . ربليل احلقائق للبحث الكيفي عند ملس2. 0رة صو 

 ربليل ما بُت ادلواقع (ب

ربليل ما بُت ادلواقع هبدف مقارنة النتيجة احملصولة من كل موقعي 

 البحث. عامًة، عملية ربليل البياانت ربتوي على خطوات كما يلي:

                                                                                                                                                               
27

 Ibid., 19 

 مجع احلقائق

 احلقائق تقليل

ستنتاجالا   

احلقائق عرض  
1 

 

2 

 

3 

 4 
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على نتيجة ادلوقع األول مث  ابألساس (proposisi)تصنيف االفًتاض  (1

 االستمرار ابدلوقع الثاين.

 مقارنة وتوحيد النتيجة النظرية ادلؤقتة من موقعي البحث. (2

تصنيف اخلالصة النظرية ابألساس على ربليل ما بُت ادلواقع كالنتيجة  (3

األخَتة من موقعي البحث. وعملية ربليل البياانت ديكن نظرىا يف 

 28الصفحة التالية:

 تفتيش صحة احلقائق .7

وألجل حفظ صحة احلقائق يف ىذا البحث، فستخدم درجة الصدق و 

الظبط. ودرجة الصدق ادلستعنة يف ىذا البحث بثاللث طرق من طرق يطورىا 

وىي: ادلثابرة على ادلالحظة وادلنهج التثليثي و تفتيش الرفاق مولونج، 

 29الباحثُت.

 ادلثابرة على ادلالحظة (أ

دلالحظة وديكن أن تكون ادلثابرة على ادلالحظة عن طريق قيام الباحثة اب

بكل دقة ومرتبة ومتواصلة طول عملية البحث. وذبري ىذه األنشطة أبداء 

                                                           
28

 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, (Beverly Hills: Sage 

Publication, 1987), 114-115 
29

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013),  175. 
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ادلقابلة الفعالية و اإلشًتاكية حىت يتمكن االجتناب من أمور غَت مرغوبة 

 36)مثل الكذب واالختالص ةالتصانع(.

 ادلنهج التثليثي (ب

صحة احلقائق ابستخدام شيء آخر )غَت وأما ادلنهج التثليثي ىو تفتيش 

 31حقائق( ألجل التدقيق أو لسبيل ادلقارنة على احلقائق. و ىناك أربعة أنواع:

 ادلنهج التثلثي ابدلصدر (1

ادلنهج التثلثي ابدلصدر ىو مقابلة و تفتيش صحة احلقائق احملصولة حنو 

( أن يقارن بُت 0يلي: ) زمان و آلة سلتلفة. و ذلك ديكن الوصول دبا

( أن يقارن 3حقائق زلصولة من مالحظة واحلقائق زلصولة من مقابلة )

( أن يقارن بُت ما قيل عن 2بُت ما قيل أمام اجملتمع و ما قيل بنفسي )

( أن يقارن بُت حال و منظور 4حال البحث و ما قيل طول الوقت )

( 5حكومية )الشخص و كل أراء و منظور مثل رعية و غاين و موظف 

 أن يقارن بُت حاصل مقابلة  و زلتوى الواثئق  ادلتعلق.

 

 

                                                           
30

 Moleong, Metodologi..., 329. 
31

 Ibid.,  330-333 
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 ادلنهج التثلثي ابلطريقة (2

( تفتيش صحة 0ادلنهج التثلثي ابلطريقة. تتكون من اسًتاتيجيتان: )

( تفتيش صحة مصادر 3احلقائق احملصولة أبنواع طريقة مجع احلقائق )

 احلقائق  ابلطريقة ادلتساوي.

 تثلثي ابلتحقيقادلنهج ال (3

ادلنهج التثلثي ابلتحقيق ىو ابستعمال الباحث أو ادلراقب اآلخر ليفتش 

 مرة صحة احلقائق. وىذا يساعد نقص اخلطأ يف مجع احلقائق.

 ادلنهج التثلثي ابلنظرية (4

. إن كان (rival explanation)ىذا ادلنهج يسمى أيضا ابلشرح ادلقابل 

لحق الشرح الذي يظهر من ربليل فيهم ربليل يفصل النمط و العالقة و ي

ليبحث عن ادلوضوع أو الشرح ادلقابل أو مرشيح. وذلك يقيمو ابحلاق 

زلاولة طريقة أخرى ليصنف البياانت اليت سبكنها أن يستهدف إىل زلاولة 

 البحث اآلخر.

وزبتار الباحثة ىذه رسالة ادلاجستَت ابدلنهج التثلثي ابدلصدر من 

 و الوثيقة. ادلقابلة و ادلالحظة
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 تفتيش الرفاق الباحثُت (ج

وتفتيش الرفاق الباحثُت بتعريض النتائج ادلؤقتة أو النتائج اليت مت حصوذلا 

وهبذه الطريقة، تفتش الباحثة صحة  32بشكل ادلناقشة مع الرفاق الباحثُت.

على احلقائق أبداء ادلناقشة مع الباحثُت أبن تطلب الباحثة منهم ادلساعدة 

تفتتيش احلقائق اليت حصلتها الباحثة. وتقوم الباحثة هبذا كلو رجاء حلصول 

 االقًتاحات سواء من جانب منهج البحث أو ما يتعلق دبسائل البحث. 

وزبتار الباحثة يف الرفاق الباحثُت ىم كل الطالب يف قسم اللغة العربية 

 ومية.الدراسات العليا ابجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلك

 مراحل البحث .أ

 مرحلة قبل ادليدان .1

 قبل بداية البحث كانت الباحثة قد نفذ كثَت من األنشطة منها:

 ذبمع خطة البحث. (أ

ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة وادلدرسة الراشد زبتتار موضوع البحث ىو  (ب

 للتحفيظ ادلتوسطة االسالمية تولونج اجونج

                                                           
32

 Ibid., 332 
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ادلدرسة دار احلكمة ادلتوسطة االسالمية  و مدير ج( تدبَت الباحثة اإلذن حن

 وادلدرسة الراشد للتحفيظ ادلتوسطة تولونج اجونج

د( تنتاج الباحثة موضوع البحث لغرض التعرف عن كل العناصَت ادلوجودة حول 

 موضوع البحث.

 ه( اععداد معدات البحث.

 مرحلة وظيفة ادليدان .2

. ويف ىذه ادلرحلة قبل دخول اىل ىذه الرحلة ىي أساس البحث يف تنفيذىا

موضوع البحث يلزم للباحث أن يعد نفسها اوال ويفهم عن خصاءص تلك 

ادلدرسة. عند دخول موضوع البحث يلزم الباحثة أن حيفظ ادلقاربة بُت الباحث  

كسائل واجمليب كي كل ما ربتاجو الباحث من اجمليب تكسب حيث يصل 

 الغرض إىل حد األقصى. 

 بحث والتقريرمرحلة ال .3

وىذه ادلرحلة األخَتة وىي كتابة تقرير البحث. ويف كتاهبا أن الباحثة مصحوبة 

( االرشاد 3( الكتابة ، )0ابدلشريف الذي يتم كتابة التقرير أن مل يتم. )

 ( تقدمي التقرير البحث رسالة ادلاجستَت4)التصحيح(، )
 


