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 الباب الثالث
 البحث يةمنهج

 
 هنوع البحث و مدخل . أ

ىو عبارة عن دراسة على أرض الوقائع من أجل معرفة   نوع البحث ميداين
يف حالة   ومنهج البحث دراسة احلالة 1كل التفاصيل عن الشيء  ادلبحوث عنو.

 .واحدة
ا وتفصيليا دراسة احلالية ىي رلموعة عملية العلمية اليت تقوم هبا تكثيف

وتقصا عن الربامج أو الوقائع أو االنشطة إما فرداي أو رلموعة أو مؤسسة أو 
 2منظمة لنيل ادلعرفة العميقة عن احلوادث.

وأما مدخل البحث نوعي، البحث النوعي يهدف إىل فهم اآلراء و 
اإلجتاىات وحتليل الظواىر ادلتعلقة الىت تعاين منها ذايت البحث كالسلوك، 

ت و ذلك عن طريق وصف الكلمات واللغاك، والدوافع، واألعمال وماأشبواإلدرا
أو رلموعية. يهدف إىل  يف سياق طبيعي خاص، سواء كانت طبيعية، إنسانية

 3احلوادث  .
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 البحث إجراءات . ب
 :4اآلتية خطوات دراسة احلالة

 حتديد معاير الطلبة على مهارة الكالم. .1
بصري، منط التعلم السمعي، منط التعلم حتديد أمناط التعلم كنمط التعلم ال .2

 احلركي.
 ادلتخرحُت يفحتديد وسائل مجع البياانت كادلالحظة وادلقابلة لدى الطلبة   .3

 ادلعهد السلفي.
 مجع البياانت وتسجيلها وحتليلها. .4
 استخالص النتائج ووضع التعميمات. .5

 
 موضوع البحث . ج

ادلعهد السلفي يف  ادلتخرحُت يفطلبة ال لدى تعلم مناطأ موضوع البحث ىو
 .الكالممهارة 

 
  ذايت البحث . د

السالم دار ادلعهد السلفي  ادلتخرحُت يفطلبة ال من طالب وطالبة ذايت البحث
اآلمُت غمبوت يف ادلستوى الرابع. وأما ادلعاير يف اختيار الطلبة  يت ومرشدابيت اب

 كما اييل  :
يف قسم تعليم  ادلعهد السلفي) معهد النصف السلفي( ادلتخرحُت يفالطلبة  .1

 اللغة العربية.
 الطلبة ذو كفاءة و قدرة يف مهارة الكالم. .2
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ادلتفوقُت يف احملادثة،  ( يف مهارة الكالم من الطلبة+Aالنتائج العالية )ممتاز  .3
 واجملادلة. وادلناقشة

 
 البياانت ومصادرها . د

 البياانت .1
طلبة ال لدى تعلم عملية أو أنشطةالبياانت يف ىذا البحث ىي 

 ادلعهد السلفي يف مهارة الكالم. حُت يفادلتخر 
 مصادر البياانت .2

در البياانت يف حتقيق الغرض ومن صاوأما لتحصيل البياانت، حيتاج ادل
بقسم تعليم اللغة  ادلتخرحُت يف ادلعهد السلفيادلستجيب يعٍت طالب و طالبة 

م اللغة قسم تعليالعربية. وأما ادلخبَت يعٍت احملاضرالذي يعلم مهارة الكالم يف 
 .العربية

 
 أساليب مجع البياانت . ه

اليت تتعلق  طلبةا الباحثة يف مجيع عملية الهتمجع البياانت ىي اليت فعل
 األساليب االتية : ةابلبحث وغرضها جلواب أسئلة البحث. تستخدم الباحث

 ادلالحظة .1
اشرة مب ةالحظ الباحثت ة ىي أسلوب مجع البياانت حبيث أنالحظدلا

حثها تبحظة وكتابة منظمة على الظواىر ومال ضوع ادلبحوثالدالئل من ادلو 
 تعلمال مناطلنيل البياانت تتعلق أب ةالباحث اهت، هبذه الطريقة إستخدمةالباحث
وأما اجلوانب اليت  .كالمادلعهد السلفي يف مهارة ال ادلتخرحُت يفطلبة ال لدى

لك الكتابة : أن مي لم البصريع، من جهة منط التالحظتها الباحثة التالية
أن ، و أن يتعود على لفظ مضيح، و أن يتمكن القراءة العاجلةتفصيلية، و 
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يتصل يف  أن، و أن يتكلم بكالم قصَت، و ابة عند التعلمتيكتب بكثرة الك
من جهة منط  .اجتاىُت وىو مييل لرأية حركات أو وجوه ادلخاطب و ادلعلم

طريقة ، و ها متوسطاستعجال كالم، و أن دتتم عند القراءةلم السمعي : عالت
أن يتمكن على تكلم ، و أن يشرح بشرح طويل، و مذاكرهتا عند التعلم لفظيا

أن يقرأ الكتب ، و أن حيب بكثرة الكالم، و واضح واختيار الكلمات اجليدة
لم احلركي عمن جهة منط الت . وشفتيو القراءة ويتتحىرك عند ميتم أن، و عاليا

تعلم كحركة الرجل أو بعض اجلسم حتب بكثرة احلركة اخلفيفة عند الأن : 
أن يلمس اآلخرين ، و أن يتحرك اليد أو اجلسم عند التعلم، و وبلعب القلم
أن يتحرك عند التعلم من مكن ، و أالجيلس جلوسا سكينة، و عن التكلم

، أفضل ادلذاكرة بتمتمة اللفظ ونقف أصابعها، و واحد إىل مكان آخر
أن يستخدم بكثرة ، و منخفض استعجال كالمها، و أفضل ادلذاكرة ابدلشيو 

الكتابة غَت ، و أن يتحرك مقلة العُت إىل األسفال، و احلركة أو اشارة اجلسم
،  سارة القراءةأن يستخدم االصابع إل،  و أن يتشابو حركة اآلخرين، و اجليدة

 .أن ميلك لفظا قبيحاو 
 ادلقابلة .2

ادلقابلة ىي عملية على ادلعلومات ألغراض البحث عن طريقة السؤل 
اجلواب بلسان على اإلنسان اليت راءه تستطيع أن يعطي اإلعالن أوشرائح و 

الدراسة احلالية. يف ىذا  األحوال اليت راءه الزما ادلناسبة ابدلشكالت حبث
ادلعهد السلفي عن  ادلتخرحُت يفطلبة الابدلقابلة مع  ةقوم الباحثتالبحث 

بلتها الباحثة التالية، من وأما اجلوانب اليت قا كالم.يف مهارة ال تعلمال مناطأ
حيب أن يقرأ الكتاب نفسو والحيب يقرأ لو،  جهة منط التعلم البصري : 

مالحظة أحب من التحرك ، و أال ترتكز األفكار من خالل األنشطة اللفظيةو 
أن يالحظ ويهتم الكتابة ، و أال يكون سامعا جيدا عن االتصال، و أو التكلم
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، وش علي الضوضاء عند التعلمىو شخص الذي ال يكون مش، و تفصيال
أن يشعر ، و أن يشعر سهولة عند التذكر بوسيلة  رأية الدفًت أو الكتابةو 

أن ، و أن يتذكر ختيال، و سهولة عند التذكر من خالل معلومات مكتوبة
من جهة منط التعلم . يشعر سهولة عند التذكر من خالل معلومات منطوقة

سيقي، وتسجيل، والسمعية دلو حيب أن يستمع كل االستماع كاالسمعي : 
،  الضوضاء عند التعلم على وىو شخص الذي يكون مشوشوالبصرية، 

 أن، و تعلم مجاعي أرغب من تعلم نفس، و أن يتكلم نفسو عن التعلم أحياانو 
تكلم أمهر من جعل ، و ىادىء مكان يف ادلذاكرة أو للتعلم أوقاتو يستغرق
حيب أن تقرأ ادلقروء نفسها ولكن ال ، و طريقة ادلذاكرة مع الشرح، و الرسالة

من جهة  و طريقة مذاكرهتا عند التعلم ترتيبا.، و حيب ادلقروء الذي تقرأ ذلا
، طريقة ادلذاكرة السهولة مناقشةالقراءة ليست أولوية، و  منط التعلم احلركي :

 .ساعرهشخص الذي يعرب عن م
 

 أسلوب حتليل البياانت . و
ُت مها حتليل حالة واحدة وحتليل حالة ينقسم على قسمطريقة حتليل البياانت 

، الباحثة حتدد وتركز جبانب أو الباحث بتحليل حالة واحدة ستخدمتاو . متعددة
عملية حتليل البياانت جزء مهم يف دراسة احلالة. نتائج البحث من  مشكلة معينة. 

 (Yin)قدرة ومهارة الباحثة علي حتليل البياانت. رأى يُت دراسة احلالة تتعلق ب
حيتوى على ثالثة أساليب منها منط حتليل البياانت يف دراسة احلالة  ،1884
وحتليل  (explanation-building)وتقسَت البناء (pattern-matching)ادلطابقة

 .(time series analysis)السالسل الزمنية
-explanation)ومن ثالثة أساليب السابقة رأت الباحثة أن تقسَت البناء

building) لتحليل البياانت يف ىذه احلالة. وتقسَت البناءسب منا(explanation-
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building) السببية  إلجياد العالقات السببية من الظواىر يف البحث. أو جهد عملية
 منط التعلم واسًتاتيجيتو يظهريعٌت  (stimulus)من الظوىر يف البحث منها التحفيز

 5مهارة الكالم. خاصة يف مهارة اللغة يعٍت (response)ستجابةاال
، إدتام عن أمناط التعلم واسًتاتيجياتو طار النظريسلوب يبدأ إاألىذا 

، عن أمناط التعلم ادلفضلة لدى الطلبة واسًتاتيجياهتم النظري يتعلق ابلنتائج
 لكل عملية من اآلول. مهاويقرر 
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