
 الباب الثالث

 منهجية البحث

يعين عمل الباحثة   (field research)حبث امليدانتستخدم الباحثة يف هذا البحث هو 

دار  البات معهدطابللغة العربية لدى يف احملادثة اليومية استعمال اللغة  مباشرة إىل امليدان عن

 تدخلو  الذى يتضمن يف اتصال اللغة العربية واختالط اللغة اإلندونيسية للبنات العصرى اهلجرة

 اللغة إلندونيسية ابللغة العربية. 

  جهمنهو  البحث مدخل -أ

هو املدخل الكيفي يعين دراسة احلالة التعددة، ألن  استخدمت الباحثة يف هذا البحث

البياانت اليت حتتاج إليها ال تكون على صورة عددية وكمية، بل تكون على صورة املعلومات 

البيانية والتفصيلية عن مضمون املدخل. يناصب بصفة املدخل الكيفي وهو الذي يقام بشكل 

منهج البحث يف هذا و   1م الطرق املختلفة.طبيعي لتفسري معاىن الظواهر املوجودة ابستخدا

يعىن وصف وحتليل عن استعمال اللغة deskriptif  analisis البحث يعىن الوصف والتحليل 

 العربية ابللغة نيسيةإلندو  اللغة تدخلو اإلندونيسية  واختالط اللغة العربية اتصال اللغةيتضمن يف 

املنهج  . وقال عامر إبراهيم أندار اهلجرة العصر للبنات طالبات معهد لدى احملادثة اليومية يف
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الوصفي هي طريقة يعتمد عليها الباحث يف احلصول على املعلومات الوافية والدقيقة، تصوير 

الواقع اإلجتماعي والذي يؤثر يف كافة األنشطة الثقافية والسياسية والعلمية وتسهم يف حتليل 

 2ظواهره.

 مصادر البياانت  -ب

مبصادر البحث هي موضوع صدور البياانت املبحوثة، ويسمى املستجيبني حينما  املراد 

كانت البياانت من األسئلة واملقابلة الشخصية، وليس كذلك حينما كانت البياانت من املالحظة، 

رأى أريكونتو أن مصادر  3ويستطيع أن تكون مصادر حبثه من األشياء واحلركة وعملية الشيئ.

 4وجدت فيها البياانتالبياانت هي الىت 

 :لتجيد البياانت يف هذا البحث، واستخراج مصادر البياانت التالية

سة خصوصا يف الفصل الثامن املدر  دار اهلجرة  للبنات طالبات معهداملستجيب يعين  -1

 املتوسطة اإلسالمية.

 .املعهد دار اهلجرة للبناتيف  اذاتواألساات املخرب يعين املنظمات  -2

 .البياانت املكتوبة عن املعهد دار اهلجرة للبناتالوثيقة يعين  -3
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 أساليب مجع البياانت -ج

هذا البحث من حبث علم اللغة اإلجتماعي من الظواهر التدخلية اللغوية فاستخدمت الباحثة 

 املالحظة واملقابلة والواثئق. أبساليب املناسبة به. وهي 

 املالحظة   -1

تعترب املالحظة هي وسيلة من وسائل جلمع البياانت أو املعلومات بل لعلها من ادق        

املالحظة أيضا وسيلة يستخدمها االنسان ىف اكتسابه خلرباته و معلوماته ما و وسائل البحث. 

ية وأما اجراء اتصال اللغة العربالباحثة املالحظة يف امليدان حلصول  استخدمتنشاهد ونسمعه.

 انت عن صيغات اختالط اللغة اإلندونيسية وتدخل اللغة اإلندونيسية ابللغة العربية يفلنيل البيا

  وطريقة املخاطبة (metode simak)طريقة اإلستماع احملادثة اليومية فاستخدمت الباحثة ب

 .(metode cakap) 5يف علم اإلجتماعى. واملخاطبة ماعتساملالحظة توازى لطريقة اإل  

 داثابلعربية ىف هذا املعهد واهتم إبهتمام الوقائع وألح الطالبات الباحثة احملادثةتستمع      

ى وهو قال حمصون  أن الطريقة االستماع أسلوب أساس. و ابلرتتيبها تكتبمث  وتسجيل احملادثة

التنصت. وأسلوب التنصت له األساليب التكميلية وهي أسلوب االستماع ابملشاركة يف التكلم 
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ستماع الوأما الباحثة تستخدم بطريقة ا 1بغري مشاركة يف التكلم والتقييد والتسجيل.واالستماع 

 بغري مشاركة يف التكلم مث تقييد وتسجيل البياانت الىت وجدها أثناء استماعه وتنصته.

املخاطبة إبجراء احملادثة مع طالبات يف املعهد دار اهلجرة  طريقة استخدمت الباحثة و     

أوال الباحثة  .اإلندونيسية وتدخل اللغة اإلندونيسية يغات اختالط اللغةحلصول صللبنات 

 جيل احملادثةتتتكلم مع املستجيبني لتجعل  املستجيبني ان تتكلم ابللغة العربية واثنيا الباحثة تس

 .ها ابلرتتيبتكتب مث

 املقابلة  -2

، السؤال واجلواباملقابلة هي اجتماع شخصني لتبادل املعلومات واألفكار من خالل       

تعترب املقابلة ايتبياان شفيا تقوم من خالله الباحثة و 7لذلك ميكن إنشاء املعىن يف موضوع معني.

جبمع معلومات وبياانت شفوية من املفحوص. والفوق بني املقابلة واالستبيان يتمثل يف أن 

نفسه إجاابت ب املفحوص هو الذي يكتب اإلجابة على أسئلة االستبيان، بينما تكتب الباحثة

    8املفحوص يف املقابلة.
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أما يف هذا البحث، تستخدم الباحثة طريقة املقابلة للحصول األخبار من املخربين يعىن 

 .املعهد دار اهلجرة  للبناتيف  الىت تتعلق ابستعمال اللغة واألساتذةاملنظمات

 التوثيق -3

تكون الواثئق كتاابت أو رسومات أو هي سجل من األحداث املاضية. قد املراد ابلواثئق        

أعمال ضخمة لشخص. وتعد دراسات الواثئق مكملة الستخدام أساليب الرصد واملقابالت 

البحث عن البياانت لألمور املتغريات تكون منها املذاكرة والنسخة والكتب   9.يف البحوث

لى البياانت وغريها اليت تدل عواجلرائد واجملالت والنقوش ومذاكرة املشاورة ودفرت األستااذ واجلدول 

 الواقعة. تستخدم الباحثة هذا األسلوب حلصول على البياانت املعلق ابلبحث.

الباحثة على التوثيق من الصورة العامة للمدرسة واحتمل على اسم املدرسة واتريخ  حتصلو       

ربية على النسخة والكتب لتعليم اللغة العحتصل نشأته ومؤسسة وموقعة. ويضيف إىل اذلك، 

 وعدد األساتيذ مع أمسائهم وعدد مجيع الطلبة وغريها من البياانت احملتاجة على هذا البحث. 

 حتليل البياانت -د

ة اللغ واختالطالعربية يف هذا البحث حبثت يف الظواهر اللغوية من اتصال اللغة      

يف للغوية( للغة العربية الىت وقعت الطالبات )الثنائية ااب اإلندونيسية وتدخل اللغةاإلندونيسية 

ل يستند إىل هو االستقرائي، وهذا هو حتلي لكيفيةحتليل البياانت ا .للبنات  املعهد دار اهلجرة
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البياانت اليت مت احلصول عليها، مث وضعت منط عالقة معينة أو تصبح فرضية. استنادا إىل 

ختتتم  البحث يف البياانت مرة أخرى مرارا وتكرارا حبيث ميكن أنبياانت، مث املناسبة للفرضية ال

 Hubermanو   Milesعند  التحليل الكيفية الباحثستخدم تتففي هذا البحث  .ابخلالصة

والتلخيص  (data display)وعرض البياانت  (data reduction)ختفيض البياانت  بثالث طرق، هي

 /verication)(conclusion drawingوالتحقيق 
12: 
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 مجع البياانت عرض البياانت

 التلخيص أو أإلستنباط ختفيض البياانت



 ختفيض البياانت .1

 البياانت يعين اختيار النقاط الرئيسية، مع الرتكيز على األشياء اليت هتم، وتبحث عن فيضخت

املواضيع واألمناط وإزالة تلك اليت ال لزوم هلا. وابلتايل فإن البياانت املخفضة تعطي صورة أوضح، 

 .وتسهل على الباحثني مجع البياانت التالية، والبحث عن اذلك عند الضرورة

وة طت املخفضة ستعطى الوصف األوضح. وبنسبة هلذا البحث، ذهذه اخلولذالك البياان 

لغة العربية سية ابلاإلندونيختالط اللغة  ااإلندونيسية و  تدخل اللغةتقوم الباحثة بتحليل صيغات 

دخل تباب وقوعها. وأما لتحليل صيغات وحتليل أس للبناتدار اهلجرة  لدى طالبات معهد

  ار اهلجرةد طالبات معهدللغة العربية لدى اإلندونيسية اباللغة   اختالطاإلندونيسية و اللغة 

 تستخدم الباحثة طريقة حتليل األخطاء. للبنات

 وخطواهتا كما يلى :   

 جتمع الباحثة كل األخطاء يف احملادثة ابللغة العربية لطالبات يف أثناء اإلستماع واملخاطبة. (أ
ب ونطق العربية الباحثة بتحليلها ابستخدام تراكي تقوم الباحثة بتحليل صيغات اخلاطئة، وتقوم (ب

 الصحيحة.
ية بعد تعيني صيغات اخلاطئة، تقوم الباحثة مبقارنة بني صيغات اخلاطئة يف احملادثة ابللغة العرب (ت

 لطالبات وتراكيب ونطق اللغة اإلندونيسية.
العربية لطالبات  ةإاذا وجدت الباحثة متخالفة ومتشاذهة بني صيغات اخلاطئة يف احملادثة ابللغ (ث

 وتراكيب اللغة اإلندونيسية.



 ة العربية يفاإلندونيسية وتدخل اللغة اإلندونيسية ابللغ اختالط اللغةمث تقوم الباحثة بتصنيف  (ج
 دار اهلجرة للبنات. طالبات معهداحملادثة اليومية لدى 

 عرض البياانت .2

األساليب  ال املهمة والعالقة بنيعرض البياانت ابلعناصر القصرية واجلدو عرض البياانت هو     

وغريها. يغرض عرض البياانت لتسهيل يف فهم ما وقع وختطيط األعمال من األمور واألشياء 

تدخل الباحثة   ويف هذه اخلطوة تعرض بعد تنقيص البياانت فتعرض الباحثة البياانت املفهومة.

 احملادثة اليومية الىت توجد الباحثة يفة اإلندونيسية ابللغة العربياختالط اللغة اإلندونيسية و  اللغة

اللغة  دخلتنقيصها حسب صيغات األخطاء عن تو  دار اهلجرة  للبنات طالبات معهدلدى 

دخل تاإلندونيسية ابللغة العربية وتعرض الباحثة أسباب وقوع اذلك  اختالط اللغة و اإلندونيسية 

 .اإلندونيسية ابللغة العربية اختالط اللغةاإلندونيسية و اللغة 

 االستنباط أو االستنتاج .3

االستنباط هو بطريقة حتليل اإلعالم والبياانت املوجودة مستمرا ومتواصال لنيل نتيجة املسلمات        
 مقارنة مليةعلتصوير الواقعات املوجودة. و أما يف املرحلة الثانية تستخدم عرب احلاالت، و هذا يقصد ب

اط. ت االستنب. اخلطوة الثالثة يف حتليل بيااناجلمع وكذلك حالة كل من عليها صولاحل مت اليت النتائج
للغة العربية لدى اب اإلندونيسية اختالط اللغةاإلندونيسية و تدخل اللغة بعد أن حتلل الباحثة صيغات 

 لغةاختالط الاإلندونيسية و تدخل اللغة أسباب ووقوع اذلك  دار اهلجرة  للبنات طالبات معهد



فيها، فتستنبط الباحثة استنباطا على اذلك التحل. االستنباط األول املقدم هو مؤقت،  اإلندونيسية
 وسيتغري مادام يوجد دليل قوي الذي يدافع عند مجع البياانت التالية.


