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 لباب الثالثا

 منحجية البحث

 نوع البحث ومدخلو . أ

 كىي( field research) ادليداين البحث ىو الباحثة بو يقـو الذم البحث نوع
 الطالبات سيكولوجية عن للبحث كىي ٓٛ.كالوقائع التفاصيل على للعثور طريقة

 ربابورادب للبنات اإلسالمي اذلجرة دار معهد يف اللغوية البيئة فيالتكيف اجلديدات
 .اجلنوبية كاليمنتافب

 إجراءات كىو ، بطبيعتو نوعي ىو الدراسة ىذه يف ادلستخدـ ادلنهج إف
 الناس من شفوية أك مكتوبة كلمات شكل يف كصفية بياانت تنتج اليت البحث
 ٔٛ.مالحظتو ؽلكن كسلوؾ

 البحث موضوعات يف اخلِبة ذكم من ىو ما ظاىرة فهم ، الظواىر هنج يف
 طريق عن كلي بشكل كىكذا، العمل الدافع، اإلدراؾ، السلوؾ، :ادلثاؿ سبيل على

 االستفادة خالؿ كمن طبيعية خاصة سياقات يف كاللغة، كلمات شكل يف الوصف
 .ٕٛ النوعي البحث ىو النوع مث الطبيعية، األساليب من متنوعة رلموعة من
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 تصميم البحث . ب

 اجملاؿ يف الظركؼ يفسر الذم كصفي، هنج استخداـ ىو الدراسة ىذه يف
 من عليها احلصوؿ مت اليت كادلعلومات ادلقدمة كادلالحظات كادلالحظة ادلدركسة سواء

 .ادلخِبين

 من حبثها يتم اليت الوصفية الظواىر احتواء إىل الدراسة ىذه تصميم يسعى
 ، الدراسة ىذه كيف. كدقيق كاقعي بشكل الظواىر أك احلقائق كتصنيف كصف خالؿ
يف التكيف على  اجلديدات الطالبات بػسيكولوجية متعلق حبث إبجراء الباحثة سيقـو
 .اجلنوبية كاليمنتافب ربابورادب للبنات اإلسالمي اذلجرة دار معهد يف اللغوية البيئة

 ذايت البحث وموضوعوج. 

 البحث .ذايتٔ

  اذلجرة دار معهد يف اجلديدات الباتط ىذا البحث ىو كذايت
 خلفيتهم على بناءن  اختيارىا مت اليت اجلنوبية كاليمنتافب ربابورادب للبناتاإلسالمي 

 كىن سبعوف طالبات. ، التعليمية

 وموضوع.ٕ

يف التكيف  اجلديدات الطالبات سيكولوجية ىو كموضوع ىذا البحث
 كاليمنتافب ربابورادب للبنات اإلسالمي اذلجرة دار معهد يف اللغوية على البيئة

 .اجلنوبية
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 البياانت ومصادرىا . د

 البياانت.٠

يف التكيف على  اجلديدات الطالبات بػسيكولوجية ادلتعلقة البياانت أنواع
 اجلنوبية كاليمنتافب ربابورادب للبناتاإلسالمي  اذلجرة دار معهد يف اللغوية البيئة
 :ىي

 األكلية البياانت )أ

 :كىي ادلشكلة بتكوين ادلتعلقة البياانت ىي الرئيسية البياانت

 يف التكيف على البيئة اجلديدات الطالبات بػسيكولوجية ادلتعلقة البياانت (ٔ
 اجلنوبية كاليمنتافب ربابورادب للبناتاإلسالمي  اذلجرة دار معهد يف اللغوية

 :تشمل كاليت
 اللغوية الدراسات يف اللغوية البيئة على اجلديدات الطالب تعديل

 .النفسية
 بيئة تطبيق مع اجلديدات الطالب التكيف عن بياانت تقدًن -

 .اللغة
 .اللغة بيئة تطبيق ضلو اجلديدات الطالب نفس علم -

 
 .اجلديدات الطالب نفس علم يف ادلؤثرة العوامل (ٕ

 البيئية العوامل -
 للطالب أخرل عوامل -
 التسهيالت كعوامل التسهيالت -
 السابقة التعليمية اخللفية عوامل -
 ذ/ةستاأ عامل -
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 الداعمة البياانت ( ب

 كصف شكل يف الرئيسية البياانت إلكماؿ بياانت ىي الداعمة البياانت
 :يتضمن كالذم البحث دلوقع عاـ

 يف التكيف على البيئة اجلديدات الطالبات سيكولوجية الشخصي ادللف ( أ
 اجلنوبية دبربابورا بكاليمنتاف للبنات اإلسالمي اذلجرة دار معهد يف اللغوية

 أستاذ/ة حالة ( ب
 التحتية كالبنية ادلرافق حالة ( ج
 البيئية الظركؼ ( د

 البياانت مصادر.٠ 

 يف دبا ، سلتلفة مصادر من الدراسة ىذه يف البياانت مصادر تتكوف
 :ذلك

 اجمليبُت ( أ

 السابع الصف الباتط من الدراسة ىذه يف ادلستجيبوف كاف
 ة.اجلنوبي دبربابورا بكاليمنتاف للبناتاإلسالمي  اذلجرة دار معهد اجلديدات

 ادلخِب ( ب

 تنفيذ عن ادلسؤكلُت كادلوظفُت أستاذ/ة ىم الدراسة ىذه يف ادلخِبين
 .اللغة بيئة

 ادلستند ( ج

 .ابلبحث ادلتعلقة الواثئق مجيع كىي
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 أساليب مجع البياانت . ه

 ادلالحظة.ٔ

 تظهر اليت لألعراض ادلنتظم كالتسجيل اخلِبة أبهنا ادلالحظة تُعرَّؼ
 مع ٗٛادلوقع، يف مباشرة للنظر التقنية ىذه ُتستخدـ ٖٛ.البحث موضوع على

 الطالبات سيكولوجية حوؿ بياانت على للحصوؿ البحث موقع على الًتكيز
اإلسالمي  اذلجرة دار معهد يف اللغوية يف التكيف على البيئة اجلديدات

 .اجلنوبية دبربابورا بكاليمنتاف للبنات

 ادلقابلة.ٕ

 كالسؤاؿ احملادثة خالؿ من تتم البياانت جلمع تقنية عن عبارة ادلقابلة
 أىداؼ لتحقيق ادلستجيبُت مع مباشر غَت أك مباشر بشكل سواء كاجلواب،

 على للحصوؿ احملاكر غلريو حوار خالؿ من التقنية ىذه تنفيذ يتم ٘ٛ.معينة
 على للحصوؿ ادلعلم مع الكاتب مقابلتو، سبت الذم الشخص من معلومات

 ككيف اللغة بيئة تطبيق حوؿ اجلديدات للطالب النفسية احلالة عن بياانت
 اذلجرة دار معهد يف بارؼلها دلعرفة اإلداريُت ادلوظفُت أك أستاذ/ة مع ايلتكيفوف

 كبيئة كادلرافق كادلرافق السانًتم كحالة ،اجلنوبية دبربابورا بكاليمنتاف للبنات
 .اللغة

 التوثيق.ٖ

 من عليها احلصوؿ يتم مل اليت البياانت لتكملة التقنية ىذه ُتستخدـ
 للعثور يستخدـ ٙٛ.ادلكتوبة العناصر فحص خالؿ من سابقة تقنيات خالؿ
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 ابلبياانت ادلتعلقة السجالت من عليها احلصوؿ مت اليت ادلكتوبة البياانت على
 موجز باريخ ذلك يف دبا الدراسة، دلوقع عاـ كصف شكل يف ادلطلوبة،

 .اجلنوبية دبربابورا بكاليمنتاف للبنات اذلجرة دار معهد لتأسيسها

 البياانت مجع وأساليب البياانت ومصادر البياانت مصفوفة ١.٠اجلدول 

 ومصادر البياانت البياانت رقم
أساليب مجع 
 البياانت

 بػسيكولوجية ادلتعلقة البياانت ٔ
يف التكيف  اجلديدات الطالبات

 دار معهد يف اللغوية على البيئة
دبربابورا  للبنات اإلسالمي  اذلجرة

 :تشمل كاليت اجلنوبية بكاليمنتاف
 التكيف عن بياانت تقدًن -

 تطبيق مع اجلديدات الطالب
 .اللغة بيئة

 اجلديدات الطالب نفس علم  -
 .اللغة بيئة تطبيق ضلو

 

ادلالحظة كادلقابلة  طلبة
 كالتوثيق

 الطالب نفس علم يف ادلؤثرة العوامل ٕ
 .اجلديدات

 البيئية العوامل -
 للطالب أخرل عوامل -
 السابقة التعليمية اخللفية عوامل -
 ذ/ةستاأ عامل -

أستاذ/ة كطلبة 
 ادلوظفُتك 

 ادلقابلة كالتوثيق 
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 بياانت ىي الداعمة البياانت ٖ
 شكل يف الرئيسية البياانت إلكماؿ
 كالذم البحث دلوقع عاـ كصف
 :يتضمن

 سيكولوجية الشخصي ادللف -
يف التكيف  اجلديدات الطالبات

 دار معهد يف اللغوية على البيئة
دبربابورا  للبناتاإلسالمي  اذلجرة

 اجلنوبية بكاليمنتاف
 أستاذ/ة حالة -
 التحتية كالبنية ادلرافق حالة -
 البيئية الظركؼ -

  ادلوظفُت

 

 أسلوب حتليل البياانتو. 

 البياانت معاجلة تقنيات.ٔ 

 :ىي باحثةال يستخدمها اليت البياانت معاجلة ،الدراسة ىذه يف

 مجعها مت اليت البياانت من الباحثة يتحقق ادلرحلة ىذه يف ،(editing)التحريرأ( 
 .استوفيت قد ادلطلوبة البياانت مجيع كانت إذا ما دلعرفة

 حسب البياانت كل ذبميع طريق عن التقنية ىذه تتم ،(klasifikasi)التصنيف( ب
 .ادلشكلة نوع

 مت اليت للبياانت شرح تقدًن خالؿ من التقنية ىذه تتم ،(interpretasi)التفسَت ج(
 .فهمها لتسهيل عليها احلصوؿ
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 البياانت ربليل 

 جهد ىو البياانت ربليل. البياانت ربليل تعليق يتم البياانت تقدًن بعد
 ٚٛ.كتصنيفها البياانت لتصنيف يبذؿ

 كستظهر بوضوح مناقشتو سبت الذم ادلوضوع كصف ؽلكن ىذا مع
 الباحثة استخدـ مجعها، مت اليت البياانت لتحليل. أيضنا البياانت بُت الركابط
سيكولوجية الطالبات اجلديدات  على عامة نظرة يقدـ كصفينا، نوعينا ربليالن 

للبنات دبربابورا بكاليمنتاف  اإلسالميفيالتكيف البيئة اللغوية يف معهد دار اذلجرة 
 اجلنوبية.

 ذبمع اليت االستقرائي تقنيات الباحثة يستخدـ النتائج، استخالص يف
 .اجلديدات طالباتلل ابلنفسية مرتبطنا عامنا كاستنتاجنا زلددة بياانت
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