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 الثالث بابال

 إجراءات البحث

  

هذا البحث يشتمل على مدخل طريقة البحث و نوعه, وصف موقع البحث, و 
البياانت و مصدرها, و أسلوب مجع البياانت و حتليلها, و خطوات البحث, و تنفيذ 

 التفصيل لكل منها كما أيتى :البياانت. أماّ 

 طريقة البحث و نوعه -أ

احملادثة اليومية و تدخل لغة األم فيها عند من هدف هذا البحث يعىن وصف 
. فإن البحث هلذه العملية هى الوصف "لوسآندى شالنجاح "طالبات املعهد العصرى 

لغة األم على اللغة  دخلت و يعىن وصف و حتليل(deskriptif – analisis) و التحليل 
 ."لوسآندى شالنجاح " ىاملعهد العصر  طالباتعند  العربية ىف احملادثة اليومية

تدخل لغة األم فيها عند و احملادثة اليومية و يكون هذا البحث يدقق عن  
 2018-2017مبرحلة الدراسة  "لوسآندى شالنجاح "طالبات املعهد العصرى 

 ميالدية.

 وصف موقع البحث -ب

 : ين اآلتينييتعلق هذا البحث إىل األمور 
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 "النجاح شندى آلوس"اتريخ عن نشأة املعهد العصرى . 1

لوس و هي تبعد عن مدينة بنجرماسني عاصمة  آندى شيقع هذا املعهد يف قرية 
 .كيلو  كليمنتان اجلنوبية أبربعني كيلو, و عن مدينة مراتبورا بعشر

م, على اسم واقف  1995من ديسمرب  22أسس هذا املعهد ىف التاريخ 
 م, وهم : 1996من فرباير  10السكرتري التاريخ لوس و كتب ابلديوان آندى شسكان 

 Lcكياهى احلاج زركسي حسيب .1
 كياهى احلاج سرياجى درماوى .2
 األستاذ مجهار .3

النجاح, أن اجملتمع و كان االسم الذي وضعه املؤسسون الثالثة هلذا املعهد هو 
لوس, نظرا ألن البربية و آندى شعهد العصرى أو معهد للبربية اسإسالمية مليسمونه اب

التعليم فيه موجه ابلدرجة األوىل هتذيب نفوس الشباب و غرس األخالق الفاضلة و 
تكوين الشخصية األصلية مع استخدام أسلوب املدرسة العصرية و الطرق احلديثة تبعا 

 بربية و التعليم ىف العصر احلديث.لتطوير ال

ىف البربية و التعليم دائما يتلخص  "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى املشعار 
 على ما أييت مرتبا وهو :

 األخالق الكرمية .1
 اجلسم السليم .2
 الثقافة الواسعة .3
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 األفكار املفتوحة .4

يكون ىف و هذا البرتيب ال يقبل التغيري, فالتخلق ابألخالق الفاضلة البّد أن 
مّث معرفة العلوم الواسعة, مث يف النهاية  ،املقدمة, وأييت بعده شعار تكوين اجلسم السليم

 شعار التفكري املستقبل.

 "النجاح شندى آلوس"اجمللس األعلى للمعهد العصرى . 2

 م, 1996من فرباير  10للحفظ على بقاء املعهد و حياته كتب يف التاريخ  
هيئة وقفية إسالمية تسمى ابجمللس األعلى ملعهد البربية اسإسالمية, وهو اجمللس الوحيد 

 املسئول عن بقاء املعهد و حياته.

 و أما ترتيب املسئولني هلذا اجمللس فكما يلي :

  Lc: كياهى احلاج زركسي حسيب  الرئيس العام .1
 كياهى احلاج سرياجى درماوى :  األعضاء
 راألستاذ مجها :   

 زهريي أمحد :  السكرتري .2
 جنميعة :  أمني الصندوق .3
 : سالمت رينتوا, ربيع زليخاء, نور فرضة النساء   املالحظ .4
 1: انتغ متام رمحن, حممد حبران و لطف سهل  األعضاء .5

 و إن مراحل التعليم يف هذا املعهد توزع على أربعة أقسام هي :

                                                        
1
 Akta Notaris Yayasan Badan Wakap Pondok Modern An-Najah Cindai Alus,thn2016 
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 املدرسة العالية. طة واملدرسة املتوس البستان األطفال و املدرسة اسإبتدائية و

 املدرسة اإلبتدائية البستان األطفال وأ. 

مارس  20م و 2006يوليو  1البستان األطفال و املدرسة اسإبتدائية عام  نشأ
م . و يدرس فيها تالميذ تربية األطفال بعد إمتام الدراسة فيهما, و كان إنشاء  2013

يعترب حبق نقطة االنطالق حنو هنضة نظام البربية و معهد العصرى النجاح سندى ألوس 
 التعليم ىف املعاهد اسإسالمية.

 املدرسة العالية و طةاملدرسة املتوسب. 

طة بلزوم إنشاء املدرسة املتوس استمرارا بعد إنتهاء املدرسة اسإبتدائية وحصل
وهو اجمللس الوحيد املسئول عن بقاء املعهد و  "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى امل

 م. 1993طة عام يونيو ته العظمى و نشأت املدرسة املتوسحياته ىف مواصلة أداء رسال

بعد إنتهاء  م. 1996املدرسة العالية عام يونيو  و من جراء ذلك أنشئت
ىف تكوين  طة لتحقيق أغراض البربية و التعليم اليت يصبو إليها املعهداملدرسة املتوس

شخصية مسلمة صاحلة مسئولة قادرة على أن تلعب دورها الفعال يف جماالهتا اخلاصة 
 أبحسن وجه سواء أكانت كأم أم كأخت أو كمعلمة أو كعضو يف اجملتمع.

مؤسسة وقفية إسالمية  "لوسآندى شالنجاح "عهد العصرى املوهكذا أصبح  
ذات حقوق حمفوظة..., و صار املعهد بذلك ملكا ألمة اسإسالمية ليصبح منارا للعلم و 

 األخوة و السالم أبذن هللا تعاىل.
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 البياانت و مصدرها -ج

ىف السنة الثانية  طالباتال ادثةاحملإن البياانت الىت يتخذها الباحث  ىف حبثه كافة 
سلبيا على الفرد من مجيع الوجوه أو بعضها  تدخلأن الثنائية اللغوية , حىت السادسة

ويكون  ,احملادثة اليومية على اللغة العربية و تدخل لغة األم فيهاو يعدى إىل  على األقل
إجراء هذا البحث خارج األنشطة التعلمية ىف الفصل, و ذلك كأنشطة اخلطابة املنربية و 

من خالل التعامل بينهم ىف أننشطتهم اليومية. مثّ  طالباتاحملادثة األسبوعية و نطق ال
تسجيله أبداة و نقلها إىل ورقة معينة حىت ميكن الباحث بتصنيفها حسب تصنيفات 

 املعتمدة. لغة األم على اللغة العربية دخلت

الىت  لغة األم على اللغة العربية ىف احملادثة اليومية دخلتهذه البياانت عبارة 
ىف السنة الثانية حىت السادسة.  "لوسآندى شالنجاح " ىاملعهد العصر  طالباترتكبها ت

 حتتوى على :و هذه 

 العربيةاحملادثة اليومية على اللغة  ذوقو  جراين .1

 .نحوية و الصرفيةال حيث اللغة العربية حيث اجلملة ىف األخطاء أشكال .2

مبا  عربيةالعلى حسب اسبراتيجية و ميول الدارس ىف اكتساب اللغة  دخلت .3
 و هي احلذف و الزايدة و حتريف الوضع و التقدمي و التأخري دخلتمن  افيه

 .الكلية و اجلزئية مثّ إىل

 أما مصدر هذه البياانت الىت يستخدمها الباحث فيما يلى :
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النطق ابللغة العربية يوميا. ابلتعاون مع مسؤيل إحياء  ىت مارستال طالباتال .1
للغة, و هى اللغة جلمع األوراق الواثئقية الدالة على خمالفة الطلبة نظام ا

فتهم نظام اللغة. و هذا البحث يعتمد أصال على هذه أوراق دليلية على خمل
مة الواثئق و التسجيل. و ينحصر ىف تلك الواثئق الىت مّت مجعها عقب حمك

اشراف اللغة من املدرسني أو مسؤولوا اللغة الذين  حماركةلغوية حيث قام هبا 
 ىف ذلك املعهد. طالباتتوظفوا ىف املناطق السكينة و منظمة ال

ان ىف غرفة سواء أ ك على إشراف أنشطة لغتهنّ  متقا ىتال املدرسات .2
ىف  املعلومات الىت تفيد فعال للباحث الدراسة أم خارجها. وتطلب منهنّ 

 إمتام كتابة البحث العلمى.

 أسلوب مجع البياانت -د

أما مجع البياانت الىت يستخدمها الباحث هى املالحظة و املقابلة و أداة 
 التسجيل, و تفصيل كل منها فيما يلى :

 1املالحظة .1

 طالباتتستخدم هبذه املالحظة هى املشاهدة املباشرة ىف اليدان بكالم ال
ىف هذا املعهد و اهتّم إبهتمام الوقائع و األحداث مّث كتاهبا ابلبرتيب, و 
املالحظة أيضا وسيلة يستخدمها االنسان ىف اكتسابه خلرباته و معلوماته 

 ما نشاهد و نسمعه.

 
                                                        
1
 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, hilal 2007, hal 117 
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 1املقابلة .2

و للحصول على هذه الباايانت قام الباحث بلقاء و حوار و مناقشة مع 
 ا املعهد ابستخدام التسجيالت.و املدرسني ىف هذ طالباتال

 2أداة التسجيل .3

هذا على شكل احلوار و املناقشة و املالحظة الدقيقة ىف مكان و ىف 
و املدرسني, و هذا  الطالباتيوم, هذه الطريقة يفتقر إىل التعاون مع 

السبيل على املالحظة و املقابلة مع السماع و اسإصغاء إىل نطق 
تطبيق قواعد اللغة و من  لغة األم دخلتحىت إذا وجد  طالباتال

 ات و اجلمل قام الباحث بتسجيلها.در استخدام املف

من أساليب مجع البياانت السابقة و هى األساليب التوثيقية فوسائل البحث الىت 
, سوف طالباتيستخدمها الباحث ىف حبثه تتكون من اجلمل املسجلة ىف النطق عند ال

 .تدخلتكون تلك 

 البياانتحتليل  -ه

هذا البحث ابستخدام اسلوب حتليلية و هو يصور حال البياانت حىّت تظهر عن 
الىت  تدخلاملؤدية إىل وقوع تلك ال شكالو األ عربيةلغة األم على اللغة ال دخلخطوات ت

 .دخلاملعهد لتحسني تلك تاحملاوالت الىت قام هبا و  عربيةتتعلق ابللغة ال

                                                        
1
 Deddy Mulyana, Metodolgi Penelitain Kualitatif, Rosda 2006, hal 180 

2
 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantatif, dan Mixd, Pustaka Pelajar 

2012, hal 267 
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الكيفية حتقق نتائج املقابلة والبياانت مصداقية من ميدان حتليل البياانت هو النشاط 
عند رأى ميلس   1البحث لتنمية الفهم على البياانت كي تساهل أن تقّدم هذا البحث.

 :أنشطات يف حتليل البياانت الكيفية هي 3وهوبرمان هناك 

 ختفيض البياانت .1

بسيط، والتجريد يشري ختفيض البياانت يف العملية االنتخابية، والبركيز، والت
 وحتويل البياانت اخلام اليت حتدث يف السجل املكتوب مبيدان البحث.

 عرض البياانت .2

اخلطوة الثانية لتحليل البياانت هو عرض البياانت. يعرف أبنه مجع املعلومت 
 لوصف النتائج واختاذ أي إجراء.

 حتقيق البياانت وتلخيصها .3

ج. من هي التلخيص والتحقق االستنتا  واخلطوة الثالثة النشاط من حتليل البياانت
النوعية لتقرر ما إذا كان "املعىن" من األدلة، مشريا منتظم،  مجع البياانت، بدأ الباحث

2وأمناط، شروحات، السببية واملقبرحات.
 

 خطوات البحث و تنفيذ البياانت -و

 و تنفيذ البياانت و اخلطوات اآلتية :هذا البحث يقوم الباحث 

لغة األم  دخلتاستئذان الباحث من مدير املعهد أن يقوم ابلبحث العلمى عن  .1
 ىف هذا املعهد. طالباتعند  على اللغة العربية ىف احملادثة اليومية

                                                        
1
 Syamsudi AR dan S. Darmianti, Metode Penelitian Bahasa, (Bandung: PT. Remaja  

Rosdakarya, 2009), hlm. 110. 
2
 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010) hlm. 129. 
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تقدمي الباحث التوجيهات و اسإرشادات ملسؤويل إحياء اللغة من الدراسني و  .2
 ىف هذا املعهد. طالباترتكبها التالىت  لغة األم دخلتاملدرسني عن 

هذا املعهد مع تسجيله أبداة  طالباتابلة عن نطق القيام بعمق املالحظة و املق .3
 التسجيل مثّ نقلها إىل أوراق معينة.

و يكتبونه على  طالباتتوزيع الباحث العمل للمسؤولني ىف مالحظة نطق ال .4
 ية.أوراق دليلية على خمالفتهم نظام اللغة مثّ حتقيقها عقب احملكمة اللغو 

مث القيام  طالباتانتقاء أو اختيار الباحث األلفاظ و اجلمل من خالل نطق ال .5
 رتكبوها.االىت  لغة األم دخلتابلتعرف على 

 يعىن بيان أوجه االحنرافات عن القاعدة. تدخلتوصيف ال .6

 مث تنظيمها أو تصنيفها إىل التصنيفات املعروفة أو املتعمدة عند آراء اخلرباء. .7

و املصادر الىت يعزى  تدخلببيان العوامل الىت إىل حدوث هذه ال و تفسريها يعىن .8
 إليها.

 إذا قتضت احلال. طالباتعند ال لغة األم دخلتو ىف النهاية حسابة نسبة  .9


