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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
ىذا البحث حبث وصفي نوعي، اختار الباحث ىذا النوع يناسب حبقيقة 

( إن البحث النوعي لو 2894 :42) Biklen و Bogdanالبحث النوعي كما قالو 
خصائص وعالمات يف جمالو الطبيعي. ويكون ىذا اجملال الطبيعي مصدرا مباشرا 

( إن البحث النوعي يدرس األشياء 2881 :422) Denzinللبيانات. وقال أيضا 
يف جماهلا الطبيعي وحياول يف فهمو وتفسري املظاىر املتأسسة على املعىن الذي وضعو 

 ذلك فإن التفاسري واملدخل العلمي من خصائص ىذا البحث النوعي.اجملتمع، ل

 نوع البحث .ب 
ىذا البحث حبث كيفي من حيث صفتو أى ىذا البحث يهدف إىل وصف 
الوقائع املكتشفة ىف امليدان وىذه البيانات توصف باللفظي والكلمات والظواىر 

درس اللغة العربية والوصف بدون العدد، يوصف الباحث البيانات املتعلقة بكفاءة م
 .باكنبارو "العلوم" النموذجية املدرسة املتوسطة اإلسالمية ىفىف التقومي اإلمجايل 

 زمانه مكان البحث و .ج 
منذ  زمانو.و باكنبارو "العلوم" النموذجية املدرسة املتوسطة اإلسالمية ىف مكان

 ميالدية.  4022/ 4026 يةالدراس للسنة يوليوحىت  أبريل

 وموضوعهأفراد البحث  .د 



 

41 
 

 النموذجية املدرسة املتوسطة اإلسالمية ىفأفراد البحث مدرس اللغة العربية  و
التقومي اإلمجايل لدى  تنفيذ ىف مدرس وموضوع البحث الكفاءة .بكنبارو "العلوم"

 .باكنبارو "العلوم" النموذجية املدرسة املتوسطة اإلسالمية ىفاملدرس 

 مجتمع البحث وعينته .ه 
وعدد جمتمع البحث مدرس اللغة العربية، ولقلة جمتمع البحث يأخذ البحث 

 "العلوم" النموذجية املدرسة املتوسطة اإلسالمية ىفعينة البحث من اجملتمع أى 
 .باكنبارو

 

 أسلوب جمع البيانات .و 
 املالحظة .2

ومالحظة  2املالحظة عملية التلخيظ الكتابة املنظمة على الظواىر املبحوثة.
األدوات مدة عملية التقومي. وىذه املالحظة غري مشرتكة ألن الباحث ال يشرتك مع 

 بل يالحظ الظواىر املكتشفة. 4املستجيبني
 املقابلة .4

ىذه املقابلة ما تقام هبا بالسؤال واجلواب على حسب ىدف البحث، 
الطالب وىذه املقابلة هتدف إىل مجع البيانات املتعلقة حبالة املدرسة وعدد 

 وخلفية تربية املدرس والتسهيالت وغري ذلك.
 التوثيق .2
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ىذا التوثيق ما يستخدم جلمع البيانات من خالل املالحظة والسجل 
وىذ التوثيق  2املدرسي والكتاب واجلريدة واجمللة واحملضر والربنامج وغري ذلك،

 ىفة يهدف إىل معرفة البيانات املتعلقة بتاريخ تأسيس املدرسة وىيكل اجلمعي
والتسهيالت وعدد  .باكنبارو "العلوم" النموذجية املدرسة املتوسطة اإلسالمية

 الطالب وأحوال املدرسني واملؤظفني.
 

 أسلوب تحليل البيانات .ز 
وأسلوب حتليل البيانات املستخدمة أسلوب حتليل وصفي من حيث أن 

 الباحث يوصف البيانات بالكلمات والرمز املستخدم
   

 

 
    

2 
 واملعايري املستخدمة فيما يأتى

 %200 -% 26:    جيد .2
 %21  -% 16:   كايف .4
 %11  -% 20:   ناقص .2
 %0   -% 20:  غري جيد .2
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