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 الباب الثالث
 البحث يةمنهج

 

  هنوع البحث ومدخل -أ 

، يعين يعمل (field research)امليداين  ىو البحث البحث يف ىذانوع البحث 
تعليم اللغة يف قسم ، ة املتوفقٌنبللطل التعلم الباحث إىل امليدان مباشر ليبحث أسلوب

 البحثالباحث  استعمل .بنجرماسٌنب احلكوميةاإلسالمية  أنتساري امعةجبالعربية 
كيفي، البحث الكيفي يعين املدخل ويسمى مدخل استقصائي ألن جيمع الباحث ال

 ابملوجهة املباشرة و والتفاعل ابلناس يف مكان البحث.

نوع البحث الذي ينال إكتشافو ليس إبجراءات اإلحصاءات  البحث الكيفي يعين 
 36يفي ابحلساب.وغًنىا. ومع ذلك، ميكن ليحلل مجع البياانت من البحث الك

 
  تهجمتمع البحث وعين -ب 

 جمتمع البحث  -1
يف ، ة املتوفقٌنبللطل التعلم أسلوب جمتمع البحث يف ىذا البحث ىو

عربية قسم   .بنجرماسٌنب احلكوميةاإلسالمية  أنتساري امعةجبتعليم اللغة ال
 عينة البحث -2

، يف قسم تعليم اللغة املتوفقٌنالطلبة  ىييف ىذا البحث  عينة البحث
 .طالبا 35وعددىم  العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسٌن
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 البياانت ومصادرها -ج 

 البياانت -3

البياانت الذي حيفر يف ىذا البحث إىل نوعٌن يعين البياانت األساسية 
 والبياانت الثانوية.

البياانت يف ىذا البحث يعين البياانت اليت وجد الباحث مباشرة من 
، يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية املتوفقٌنالطلبة 

 ، التايل :احلكومية ببنجرماسٌن
عربية يف قسم ، ة املتوفقٌنبللطل التعلم أسلوبكيف   (3  امعةجبتعليم اللغة ال

 .بنجرماسٌنب احلكوميةاإلسالمية  أنتساري

عربية يف قسم ، تعلم الطلبة املتفوقٌن تؤثر اليت العوامل  (2 تعليم اللغة ال
  .بنجرماسٌنب احلكوميةاإلسالمية  أنتساري امعةجب

 مصدر البياانت  -2

 لتحصل البياانت ، فيحصل الباحث من مصادر البياانت، فهي:

عربية املتوفقٌنطلبة ال ىواملستجيبون يعين الطلبة  ( أ ، يف قسم تعليم اللغة ال
 .جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسٌن

، يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة املتوفقٌنالوثيقة تتعلق إبجنازية الطلبة  ( ب
 .أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسٌن

 
 أسلوب مجع البياانت  -د 

الباحث يستخدم أسلوب مجع البياانت يف ىذا البحث تناسب ابملسألة املعّينة. أّما 
 أسلوب مجع البياانت يف ىذا البحث، ىو :
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 قابلةامل -1

عن اسلوب تعلم  تتعلق، يستعمل ىذا األسلوب ليحفر البياانت املقابلة
، يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية املتوفقٌنطلبة ال

 .احلكومية ببنجرماسٌن
 اإلستبيان -2

عن اسلوب  تتعلق، يستعمل ىذا األسلوب ليحفر البياانت اإلستبيان
يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية ، املتوفقٌنطلبة التعلم 

 .احلكومية ببنجرماسٌن
 فيما يلي االستبيان يف ىذا البحث : 

 إستبيان البحث لبحث أسلوب تعلم الطلبة املتفوقٌن
عربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  قسم تعليم اللغة ال

 اإلسم                   : 
 امليالد    :املكان والتاريخ 

 النتيجة املتفوقة الرتاكمية : 
 املتفوق                  :
 السنة الدراسة           :
 التاريخ الرتبوي          :

 إمالء الفراغ أبجوبة املناسبة من سؤال التايل :
 .فهمولي وتصوير على ما أدرس توضيح إىل أحتاج)...(  -3
 .العينٌن وحتفز وملونة جذابة أشياء إىل أحب)...(  -2
 .توضيحية رسوم أو صور على حتتوي اليت الكتب أفضل)...(  -5
 .أمسع كنت ما أفكر بينما ،" ختيال" كنت أنين أتثرت لقد)...(  -4
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تذكر أن أستطيع)...(  -3  الذي الشخص رؤية أستطيع عندما بسهولة أ
 .يتحدث

تذكره أن جيب ما)...(  -6  .أوالً  أقول أن جيب أ
 .حللها عال بصوت مشكلة مناقشة من يل بد ال)...(  -7
 .مرات عدة بقوهلا بسهولة سأحفظها)...(  -8
 .تغىن عندما شيء تذكر بسهولة ميكنين)...(  -9

 .الكتاب وقراءة اجللوس من بدالً  التسجيل إىل االستماع أفضل)...(  -31
 .طويلة لفرتة اجللوس أستطيع ال)...(  -33
 .اجلسمية األعضاء من عدد ىناك يكون عندما أتعلم أن أسهل)...(  -32
 .اجلسم حبركات دائًما أقوم)...(  -35
حلركة قصص إىل االستماع أو الكتب قراءة أفضل)...(  -34  .ا

 
 أسلوب حتليل البينات  -ه 

بعد أن أجرى الباحث املقابلة واالستبيان عن أسلوب تعلم الطلبة املتفوقٌن       
عربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية، حلل  الباحث يف قسم تعليم اللغة ال

ابستخدام شكل التسجيل مث بعد ذلك لتعيٌن التسجيل يف مجع البياانت حلل 
 الباحث بطريقة التحليل الوصفي الكيفي.



58 

 


