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 الباب الثالث 

  منهج البحث

 نوع ومدخل البحث  -أ

الباحثة  تيعين عمل  (Field Research)ميداينىو حبث  بحثالىذا  يف نوع

يف  وواسرتاتيجية تعلم الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني تعلم  منط مباشرة إىل امليدان عن

. دراسة احلالة ىي يف حالة واحدة الةاحلىذا البحث دراسة اكتساب مهارة الكالم. و 

واحلدث سلسلة من األنشطة العلمية يتم تنفيذىا بشكل مكثف وتفصيلي عن الربانمج 

منظمات للحصول أو جمموعات أو مؤسسات أو  لشخصوالنشاط، سواء على مستوى 

   1.مقة يف احلدثعلى املعرفة املتع

البحث النوعي إجراء حبثي ينتج بياانت   (Kualitatif)نوعيىو  البحث مدخل

 9وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو شفوية من الناس والسلوك املرصود.

 تصميم البحث -ب

 يعمل ىذا البحث كما يلي: 
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 Mudjia Raharjo,  Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya, 

(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pasca Sarjana, 2017). hlm.3  
2
 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 

2000) hlm. 3 
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 حتديد الظاىرة أو املشكلة أو نوع السلوك املطلوب دراستو  .1

 حتديد املفاىيم والفروض العلمية والتأكيد من توفر البياانت املتعلقة  .9

 اختيار العينة املمثلة للحالة اليت يقوم بدراستها.  .0

حتديد وسائل مجع البياانت كاملالحظة واملقابلة والواثئق الشخصية كتواريخ احلياة والسري  .4

 واملفكرات 

 مجع البياانت وتسجيلها وحتليلها  .5

  0النتائج ووضع التعميماتاستخالص  .6

 موضوع البحث  -ج

 الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني لدى  واسرتاتيجية تعلم منطىو  بحثال موضوع

 ذايت البحث  -د

فرعية  منطقةمؤسس معهد الرتبية اإلسالمية يف آاللق الوسطى  ىو بحثالذايت 

 . سيمنيالشيخ احلاج دمحم جهري بنجرماسني الشمالية مدينة بنجرماسني: 

 البياانت ومصادرها  -ه

  البياانت -1

                                                 
0
 . 099م( ص.  1299الكويت: وكالة املطبوعات، ، )أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،   
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 البياانت األساسية  ( أ

 الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني  يف اكتساب مهارة الكالمتعلم  نمطب املتعلقة البياانت .1

 .  ماألفه ن اللذانىي: كتابة اليت كتبو وكتب الذي لديو وكتب اليت قرأه وكتااب

الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني يف اكتساب مهارة  سرتاتيجية تعلمة اباملتعلق البياانت .9

 كتب اليت قرأ وطالعو.  الكالم وىي  

 البياانت الداعمة  ( ب

 الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني.  خبلفية دراسية  املتعلقة البياانت .1

 صوره مع ضيوف من الشرق األوسط .9

يف مادة يف بنجرماسني اجلنوبية وىو قاض  قراءة الكتبشهادة املشاركة يف مسابقة  .0

 التاريخ

 البياانت درامص -9

 :لتجيد البياانت يف ىذا البحث، واستخراج مصادر البياانت التالية

 الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني . يعين املستجيب ( أ

 املخرب يعين طالبة من املعهد اإلسالمي الرتبية اإلسالمية آاللق الوسطى.   ( ب

 أساليب مجع البياانت  -و

 :فهي البحث ىذا يف البياانت جلمع أساليب أما
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 املالحظة -1

تستخدم الباحثة مالحظة واضحة. يف ىذه املالحظة عملت الباحثة جبمع 

البياانت تعبريا إىل مصدر البياانت أن الباحثة تعمل حبثا علميا. إذن، الشخص الذي  

ىذه  الباحثة تستخدم. 4كان ذاتيا البحث يعرف أنشطة الباخثة منذ بداية إىل هناية

ة بنمط التعلم عن خطة التكلم حيتوي علقتامل البياانت على حلصول امليدان يف املالحظة

 على سرعة التكلم وطريقة التكلم.

 التوثيق  -9

 والنسخة املذاكرة منها تكون املتغريات لؤلمور البياانت عن البحث ىو التوثيق

 على تدل اليت وغريىا واجلدول املشاورة ومذاكرة والنقوش واجملالت واجلرائد والكتب

 ابلبحث ةعلقتامل البياانت على حلصول األسلوب ىذا الباحثة تستخدم. الواقعة البياانت

وكتب اليت طالعو وكتابة اليت   ما الشيخ احلاج دمحم جهري سيمنيألفه ن اللتانوىي كتااب

يف بنجرماسني اجلنوبية وىو قاض يف مادة  قراءة الكتبكتبو وشهادة املشاركة يف مسابقة 

 .التاريخ

 

 

                                                 
4
 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 228  
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 املقابلة   -0

ي إرشادات املقابلة ، وىحريةنوع املقابلة اليت سيتم استخدامها عبارة عن مقابلة 

 البياانت على حلصول األسلوب ىذا. 5اليت حتتوي على التخطيط التفصيلي املطلوب فقط

( خطة التذكري وطريقة التعلم وطريقة االتصال واألنشطة احملبوبة)نمط التعلم عن ب ةعلقتامل

والعاطفية  وراء املعرفيةو  املعرفيةاالسرتاتيجية اسرتاتيجية الذاكرة و )واسرتاتيجية التعلم عن 

  (.جتماعيةاإلو 

 أسلوب حتليل البياانت  -ز

يف البحث النوعي ىو عملية منهجية لتتبع وترتيب نسخ  حتليل البياانت

مجعها لتحسني فهم ىذه املواد املقابالت واملالحظات امليدانية وغريىا من املواد اليت مت 

املراحل التالية من حتليل البياانت اليت  .من أجل تفسري النتائج اليت توصلوا إليها لآلخرين

 :، وىي(Miles and Huberman)ة اتبعة ملنهج ميلس وىبريمن ها الباحثجتري

  (Data Reduction) البياانت تقليل .1

، واختيار األساسيات،  األساسياتإن تقليل البياانت يعين التلخيص، واختيار 

والرتكيز على األشياء املهمة، وإزالة األشياء غري الضرورية يف البحث. وابلتايل، ستوفر 

                                                 
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014), hlm 270.  
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جلمع البياانت الحًقا، والبحث  ةالبياانت املخفضة صورة أوضح، وتسهل على الباحث

 6عنها عند الضرورة

 (Data Display) البياانت عرض .9

الشيخ احلاج دمحم  تعلم منط اليت مت تلخيصها وشرحها لوصفيتم تفسري البياانت 

يف  الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني  ماالذي قام هبواسرتاتيجية تعلمو جهري سيمني 

عرض البياانت اليت مت تفسريىا وشرحها يف شكل وصف مع  .الكالممهارة اكتساب 

 .النص أو السرد

 (Conclusion Drawing) االستنتاج .3

استنتاجات من نتائج حتليل البياانت اليت مت  ةالباحث وجدت يف ىذه املرحلة 

قد تكون االستنتاجات يف البحث النوعي قادرة على اإلجابة على صياغة  .القيام هبا

استنتاجات البحث النوعي ىي نتائج جديدة مل . املشاكل اليت متت صياغتها منذ البداية

  .تكن موجودة من قبل

 

                                                 
6
 Sugiyono, op.cit, hlm. 247 


