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 الثالث الباب
 البحث يةمنهج

 
 البحث ومدخل نوع أ. 

 ميداين ابلستخدامحبث هو  ا البحثسيتم استخدامه يف هذ البحث الذي نوع
 تفصيالا و مكثف البحث الذي يتم إجراؤه البحث امليداين هو .الوصفيالنوعي  املدخل
مدخل البحث النوعي الوصفي و  69حول منظمة أو مؤسسة أو ظاهرة معينة. اوتعمق

علق خبصائص حبث موجه لتقدمي أعراض أو حقائق أو أحداث منهجية ودقيقة تت هو
، ال تكون هناك حاجة إلجياد أو شرح أو منطقة معينة. يف البحث الوصفيجمتمع 

 النوعي ، فإن البحثالوقت ويف نفس  70.العالقات املتبادلة واختبار الفرضيات
، وصف الظواهر املوجودة إىلالوصفي هو شكل من أشكال البحث الذي يهدف 

 71ية.سواء الظواهر الطبيعية أو اهلندسة البشر 
، الطبيعية منها الوصفي هو وصف الظواهر املوجودة الغرض من البحث

 ، واليت تويل مزيًدا من االهتمام للخصائص واجلودة والروابط بني األنشطة.واخليالية
 

 تصميم البحث ب.
الباحث دخول قبل  املرحلة ، وهياحلللمر تم تصميم البحث ي، يف هذه املناسبة

 .يف امليدان عد االنتهاء منهباملرحلة و  ،جوده يف امليدانأثناء و  املرحلةامليدان، و 
  

                                                             
69 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2001), hal. 120. 
70 Hardani dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka 
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 قبل الباحث دخول امليدان رحلةامل .1
البيئة  ، أجرى البحث حبث أول ملعلم اللغة العربية حول كيفيف هذه املرحلة

اللغوية القادرة على ممارسة مهارة الكالم للطالب يف معهد إنتو علمو بباريتو كواال. 
 متارساليت توجد يف املعهد  البحث على البيئة اللغوية ماذا لذلك ركز الباحث ه

ما اليت تؤثر على  العوامل الداعمة واملثبطة اأمي، مث لدى الطالب كالمالمهارة 
 الطالب يف ممارسة مهارة الكالم من خالل البيئة اللغوية.

 أثناء وجوده يف امليدان املرحلة .2
 البيئة اللغويةا طبقت لخالل وسائ لبياانت يف امليدان منمع اجب بدأ الباحثي

أميا و  ابلبيئة اللغويةتعلق امل هذا البحث على تنفيذ ق. لذلك ركز الباحثأثناء التوثي
يف  ما اليت تؤثر على الطالب يف ممارسة مهارة الكالم الداعمة واملثبطةالعوامل 

 نوبية.معهد إنتان علمو بباريتو كواال كاليمنتان اجل
 هاء منه يف امليدانبعد االنتاملرحلة  .3

تم إجراء حتليل البياانت وسيبعد االنتهاء، قام الباحث بتحليل البياانت. 
 كتب تقريرًا حبثًيا.يالبحث. أخريًا، علمية أثناء 

 
 البحث وموضوع ذايتج.  

 لمي اللغة العربية ومعلميمع بعض هو يف هذا البحث العليذايت البحث 
مبعهد  8ة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران املدرس والطالب يفالدروس املعهدية 

 .بكة مراتبورا
مهارة  على ممارسةللغوية هو البيئة ا العلمي هذا البحث موضوع البحث يفو 

هي تضمن من األنشطة البيئة اللغوية  الباحث عنويقصد  ا.طويرهكالم وتال
 م وتطويرها.والوسائل والتسهيالت وكل أشياء اليت تؤثر على ممارسة مهارة الكال
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 البحث وقعم  .د
يهدف هذا البحث إىل احلصول على صورة ومعلومات أكثر وضوًحا ومشولية، 

الباحث  على املالحظة. لذلك، حيدد قائماومتكني وتسهيل الباحث إلجراء البحث 
الذي سيتم إجراء البحث فيه. يف  أو املوقع املكان يعين ،البحث مكان أو موقع أن

مبعهد  8 املدرسة املتوسطة اإلرشاد تنجارانج البحث يف وقعن م، يكو فرصةهذه ال
مراتبورا،  ابرينج،، دائرة قرية سوجناي 3جممع سعادة ، مسلم اليت تقع يف شارع، بكة

 ، كاليمنتان اجلنوبية.منطقة بنجر
 

 ومصادرها البياانت . ه
 البياانت .1

ة. والبياانت األساسية البياانت نوعان، ومها البياانت األساسية والبياانت الثانوي
 :هي
املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد البيئة اللغوية على ممارسة مهارة الكالم يف  (1

 .مبعهد بكة 8تنجاران 
من لدى الطالب مهارة الكالم  ممارسةيف غري الداعمة العوامل الداعمة و  (2

مبعهد  8املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران خالل البيئة اللغوية يف 
 .بكة

 وهي :مث البياانت الثانوية 
 التصوير العام عن ميدان البحث (1
املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد املدرسني واملوظفني يف البياانت عن  (2

 مبعهد بكة 8تنجاران 
مبعهد  8املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران البياانت عن الطالب يف  (3

 بكة
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 8املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران يف  البياانت عن التسهيالت (4
 مبعهد بكة

 مبعهد بكة 8املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران  نظوم البياانت عن (5
 انتامصادر البي .2

مصادر البياانت يف البحث هي املوضوعات اليت ميكن احلصول على البياانت 
على مصدر البياانت اسم  يُطلق، استخدام املقابالت جلمع البياانتمنها. عند 

ا وشفهًيا. ، أي األشخاص الذين جييبون على األسئلة أو جييبون عليها كتابيً املخربين
، يكون مصدر البياانت يف شكل كائنات أو حركة أو عمليات عند استخدام املالحظة

 72.شيء ما. عند استخدام الواثئق أو املستندات أو املالحظات هي مصدر البياانت
مت احلصول اليت كلمات   هي ساسيةدر البياانت األاهذا البحث، يكون مصيف 

 مور خمتلفةي اللغة العربية  احمليطة أبدرسأو م أساتيذالطالب و عليها من املقابالت مع 
املدرسة املتوسطة اإلسالمية  طالبمهارة الكالم ل ابلبيئة اللغوية على ممارسةتتعلق  اليت

ا يف هذ يةو در البياانت الثانامص تما كانوأ. ة مراتبورامبعهد بك 8اإلرشاد تنجاران 
 .والتثويق هي واثئق من املالحظات واملقابالت البحث

 
 مجع البياانت أساليب . و

لباحثني استخدامها مجع البياانت هي طرق ميكن ل أساليبسيمي أن ر رأى سوح
هارها يف الكائنات ، وال ميكن إظُتظهر هذه الطريقة شيًئا جمرًدا ، حيثجلمع البياانت

 73املرئية ، ولكن ميكن إثبات استخدامها.
ع البحث إىل موضو  مباشرةً  ، يتوجه الباحثفيما يتعلق جبمع هذه البياانت

 التالية : األساليب، لذلك يستخدم الباحث للحصول على بياانت صحيحة

                                                             
72 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. 

Rineka Cipta, 2002, Cet. 12), hlm. 107. 
 .134، ص: رجعملفس ان 73
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 املالحظة .1
ن املالحظة هي اختيار ، رأى أوفًقا لـحسنكما نقله عليب وجوهان، 

وتعديل وتسجيل وترميز لسلسلة من السلوكيات وأجواء مواتية للمنظمة ، وفًقا 
ياانت هذه هي لألهداف التجريبية. املالحظة املشار إليها يف تقنية مجع الب

، البحث واليت تستخدم كوسيلة داعمة، أثناء البحث وبعد املالحظة قبل البحث
 74.خدمة التداولاملكتبة يف  هبدف مراقبة أداء أمني

 بشيئني، وهي: مت إجراء هذه املالحظة املباشرة لتعظيم البياانت املتعلقة
ها على ةحالة البيئة اللغوية يف املعهد، وتشمل أبنوعها، وسائطها، وممارس (1

 مهارة الكالم لدى الطالب. 
أو يف الفصل وبني الطالب مع الطالب  الطالبمع املعلمني بني تفاعل ال (2

مبعهد بكة  8طة اإلسالمية اإلرشاد تنجاران املدرسة املتوس خارجه، يف
 .مراتبورا

 املقابلة .2
يتم إجراء املقابالت للحصول على معلومات ال ميكن احلصول عليها من 
خالل املالحظة أو االستبياانت. هذا ألن الباحث ال يستطيع مالحظة كل 

املالحظة. لذلك، جيب شيء. ال ميكن احلصول على مجيع البياانت عن طريق 
طرح األسئلة على املشاركني. األسئلة مهمة جًدا للتعرف على  ى الباحثعل

تصورات األشخاص أو أفكارهم أو آرائهم أو مشاعرهم حول أعراض أو حدث 
، يدخل الباحث جمال تفكري اآلخرين ،. من خالل طرح األسئلةةأو حقيق

ناس ويتعرف على ما يدور يف أذهاهنم ويفهم ما يفكرون فيه. ألن تصورات ال

                                                             
74 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV 
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ومشاعرهم وأفكارهم هلا مغزى كبري وميكن فهمها وميكن استغالهلا وحتليلها 
 75علمًيا.

أبية طريقة املقابلة اليت استخدمها الباحث الستكشاف البياانت املتعلقة 
مهارة الكالم من خالل البيئة اللغوية يف  ممارسةالعوامل الداعمة واملثبطة يف 

. كان من بني مبعهد بكة مراتبورا 8اد تنجاران املدرسة املتوسطة اإلسالمية اإلرش
املدرسة املتوسطة يف املخربين العديد من أعضاء هيئة التدريس ابللغة العربية 

 .مبعهد بكة مراتبورا 8اإلسالمية اإلرشاد تنجاران 
 التوثيق .3

التوثيق من أصل كلمة وثيقة، تيين األشياء املكتوبة. عند إجراء التوثيق يقوم 
تحقيق يف األشياء املكتوبة مثل الكتب، واجملالت، والواثئق، واللوائح، الباحث ابل

 76واجللسة، واليوميات، وغري ذلك.
 هو مصدر البياانت املستخدم الستكمال البحث، وابلتايل، فإن التوثيق

سواء يف شكل مصادر أفالم أو صور فوتوغرافية، وغريها، وكلها توفر معلومات 
، ختطيط تعليم اللغة العربيةأي ، املالحظة يفالتوثيق  العملية البحث. يتم مجع هذ

 .على البيئة اللغوية العربية هناكلقطات من تنفيذ 
 

 اختبار صحة البياانت . ز
ابستخدام معايري املصداقية. للحصول  ا البحثالبياانت يف هذ صحةمت حتديد 

طريق: بحث عن على البياانت ذات الصلة ، يتحقق الباحث من صحة بياانت ال
 77.(triangulasi) ( التثليث3، )الحظةاستمرار امل( 2( متديد املالحظة، )1)

                                                             
75 J. R. Raco, Metode Penelltlan Kualitafif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, 
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2000), hal. 175-178. 
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التثليث هو يف احلقيقة هنج بعدد الطريقة يستخدمه الباحث عند مجع وحتلبل  
 78البياانت.
 

 حتليل البياانت أسلوب  .ح
حتليل البياانت املستخدم هو أسلوب حتليلي وصفي يصف البياانت اليت مت 

يف شكل كلمات وصور وليس أرقام. البياانت املستمدة من املخطوطات مجعها 
 ، يتم وصفها بعد ذلك حىتامليدانية والواثئق وما إىل ذلك واملقابالت واملالحظات

 79.ثباتتتمكن من توضيح الواقع أو اإل
ات نيق، أن هناك ثالثة تمايليس وحوبريمان، وفًقا إلصدار تيوضح حتليل البياان

 80أو التحقق. ةج، واستخالص النتالبياانت تقدميتقليل البياانت، و  ، وهيللنشاط
 أنواع حتليل البياانت، وهي:

 تقليل البياانت .1
يشري تقليل البياانت إىل وىل يف حتليل البينات هي تقليل البينات. اخلطوة األ

 امليدانية أو النسخ، والرتكيز عليها، ةيف املالحظعملية اختيار البياانت اليت تظهر 
 81.وتبسيطها، وتلخيصها، وحتويلها

 البياانت قدميت .2
البياانت عبارة  تقدميهي تقدمي البياانت.  بعد تقليل البياانت يةثانة الاخلطو 

والتحقق منها. يف  ةجين املعلومات تسمح ابستخالص النتعن جمموعة منظمة م
 جزة، وخمططات، وعالقات بنيوصاف مو أبالبحث النوعي ميكن تقدمي البياانت 
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البياانت األكثر استخداًما يف  تقدمي، وخمططات انسيابية وما شابه. موعةاجمل
 82 .البحث النوعي هو النص السردي

 منها استخالص النتيجة والتحقق .3
. اثلثة يف حتليل البياانت النوعيةخطوة هي استخالص النتائج والتحقق 

لعثور على دليل قوي تغري إذا مل يتم ايزال مؤقت، وسياالستنتاج األول املطروح ال 
 83 يدعم املرحلة التالية من مجع البياانت.
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