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 لفصل األولا
 مقدمة

 
 البحث خلفية . أ

هو ما يدرس فيه أكثر من علوم الدينية يف مكان  املعهدي التعليم
 عدة أدوار، منها املؤسساتده وعن. 1اإلسالمي املعهدب معني يسمى

 والتدريبات، وتنمية اجملتمعات، ات،لعلميوا الدينية، والتوجيهات التعليمية،
 .2والثقافيات

بعض بالد  التعليم اإلسالمي على نظامالتغيريات في بعدإظهار
كثري من املؤسسات التعليمية  املسلمني، مل حيافظ األنظمة القدمية

واختفى معظمهم . اإلسالمي فإنه يبقي علىها عهدللم خالفا اإلسالمية،
بعد أن تشردوا توسعا يف نظام التعليم العام، أو حتولوا إىل مؤسسة تعليمية 

 3.واملنهجيات العامة تعديل واعتماد من احملتوياتعامة، أو 
أهنا ينبغي على  ، قاهلا سوتان تكدير العيسجابا،عهدعن ناحية امل

 املسلمني إىل بوابات العقالنيات لتوجيهاألقل تغيري نظام التعليم املعهدي 
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. كما قاهلا تكدير—إن حيفظ ما تقدم إال هوحيفظ اجلمود. والتقدمات
 4.نفسه فيما هو عليه كما يرام شيعي ولكن املعهد

من وقت إىل وقت بعض التغيريات املهمة حيث يواجه  عهدُيظِهر امل
لذلك، ظهرت هبا عدة أنواع من . التحديات اليت تفرضها احلياة املعاصرة

ويتم ذلك حىت يكون حافظا على . املعهد يف بيئةاملعهدي نظام التعليم 
 .ةهمر املادو عدم نسيان بعض األوجودها بني سكان هذا القرن من خالل 

 اهتم بعض جمددي
اهتماما كبريا فيفكرهتم حول  لتعليم املعهديعلى ا وأهلها الرتبوية

وقد . 5يشكري زركاشمن خالل كتاباهتم، منهم عبد اهلل املعهدي التعليم 
على نطاق واسع وخدم  املعهدي مت تطبيق بعض أفكاره على نظام التعليم 

 .وغريه من املعاهد، حىت اآلنمعهد دارالسالم كنتور  كما يفعلها
ن عهدي مامليف نظام التعليم  شكري زركاشي توفرت أفكار عبد اهلل

كونه . املعهدي الشخصية كعنصر فاعل يف جمال التعليم خربتهخالل 
املشهور يف إندونيسيا ودجعله نشطا يف كتابة العديد من عهد مديراللم

ولذلك، يهتم . ويتكلمون عنه يف كثري من الفرصاتعهدي الكتب حومل
حتت املو ضوع املعهدي الباحث بدراسة بعض أفكاره يف مناقشة التعليم 

 ".نظام التعليم املعهدي يف املنظور عبد اهلل شكري زركشي"
 أسئلة البحث . ب

 :وهي، قد صيغت يف هذا البحث عدة املسائل، بحثوبعد معرفة خلفية ال
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ي يف نظام التعليم شكري زركاشسس به عبد اهلل أي أساس التفكري أ .1
 ؟املعهدي

ي يف نظام التعليم شعبد اهلل شكري زركا مبادئ التفكريما هي   .2
 ؟املعهدي

 أهداف البحث . ت
 :، تتمثل أهداف البحث فيما يليحتديد املسألةبناًء على 

يف نظام التعليم شكري زركاشي فكر عبد اهلل تاألسس ال تصوير .1
 .املعهدي

يف نظام التعليم شكري زركاشي التفكري عبد اهلل بادئ امل تصوير .2
 .املعهدي

 ات البحثأهمي . ث
 :هانالنظرية والتطبيقية، م اتالرجاء من هذا البحث أمهي

 نظرية أمهية .1
ليكون هذا البحث يزداد املعرفة يف تعليم الرتبية اإلسالمية خصوصا يف 

 .التعليم املعهدي
 عملية أمهية .2

سوراكرتا، ومن ب إضافية يف مكتبة جامعة احملمديةللمراجع وزيادهتا 
أكثر املتوقع أن تشجع الباحثني واملؤلفينعلى دراسة أشياء مشاهبة 

 .وأعمق

 منهجية البحث . ج
 البحثنوعية  .1
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من حيث نوع البيانات اليت متت احلصول عليها، تشمل هذه 
على بيانات حبثية ،  حتصيال(. حبث املكتبة)الدراسة األحباث املكتبية 

التعليم املعهدي يقوم الباحثون جبمع مواد املكتبة، اليت ترتبط مبنظور 
 .وغريها من الكتب الداعمة

إىل وصف وحتليل الظواهر،  به البحث النوعي هو دراسة هتدف
واألحداث، واألنشطة االجتماعية، واملواقف، واملعتقدات، والتصورات، 

يتم استخدام بعض األوصاف . مجاعي وأفكار األفراد بشكل فردي أو
 6.للعثور على املبادئ والتفسريات اليت تؤدي إىل االستدالل

 مصدر البيانات .2
يف هذه الدراسة، فإن مصادر البيانات اليت يستخدمها الباحث 

املصادر املكتوبة يف هذه الدراسة باستخدام  7.هي مصادر مكتوبة
 :مصدرين للبيانات هي

 األساسيةمصادر البيانات  ( أ
مصادر البيانات األساسية، أي البيانات اليت يتم مجعها مباشرة من 

املصادر األساسية يف  8.من املصدر األول( أو املوظف) الباحث
 :هذه الدراسة هي

شكري ، عبد اهلل املعهد اخللفي كونتورجتربة : عهدإدارة امل (1
 (.2005,تري مريت فرس: فونوركو) ،زركاشي

 (.INIS1994: جاكرتا) ،مستوحو، يم املعهديدينامية نظام التعل (2
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: جاكرتا)ري دوفري شخم، ز عن نظرية الشيخدراسة : عادات املعهد (3
LP3ES  ،1985.) 

: جاكرتا)د يماجر خالص رحلة عن طريق نو : املعاهد حجرات (4
 (.1991بارامادينا، 

 مصادر البيانات الثانوية ( ب
املراجع مصادر البيانات الثانوية يف هذه الدراسة هي مجيع 

 .ا البحثاملستخدمة كمرجع يف كتابة هذ
 ع البياناتطريقةمج .3

طرق مجع البيانات املستخدمة يف كتابة هذا البحث هي طريقة 
التوثيق هو طريقة جلمع البيانات حول األشياء أو املتغريات يف . التوثيق

يبدأ هذا  9.شكل املالحظات والنصوص والكتب والصحف واجملالت
، وذلك بالبحث عن كتب ذات صلة كتبيةانات املالبحث جبمع البي

 .البحث هذا بعنوان مناقشة
 طريقة حتليل البيانات .4

طريقة حتليل البيانات يف هذا البحث هي طريقة حتليل احملتوى 
حتليل احملتوى هو عبارة عن حبث يستخدم لرسم (. حتليل احملتوى)

هذه  يف 10.استنتاج متكرر وصحيح من البيانات على أساس سياقها
بتحليل حمتويات العديد من الكتب املستخدمة   ثالدراسة، قام الباح

 .كمصادر للبحث، مث استخالص النتائج وفًقا للموضوع قيد الدراسة
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