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 ثالثلالباب ا

 منهجية البحث

 

 نوع البحث .أ

 في املجال )البحث امليداني( ثنوع البحث الذي أجراه املؤلف هو أن الباح

تنتج األساليب املختلطة  من البحوث ةاستخدم الباحثون أنواع مختلطة / مزيج

 في البحث عن مشكالت البحث ، ألن هؤالء 
ً
الباحثين يتمتعون حقائق أكثر شموال

في حين   بحرية استخدام جميع أدوات جمع البيانات وفًقا لنوع البيانات املطلوبة.

 بينما الكمية أو الكيفية يقتصر فقط على أنواع معينة من أدوات جمع البيانات.

البحث الذي يتضمن استخدام طريقتين ، وهما الطرق  يه  طريقة مختلطة

راسة واحدة )دراسة واحدة(. ينظر إلى استخدام هاتين الكمية والطريق الكيفية في د

الطريقتين على فهم أكثر اكتماال ملشاكل البحث من استخدام واحدة منها. بحث 

األساليب املختلطة هو نهج بحثي يجمع أو يربط بين األشكال النوعية والكمية. 

املنهجين يتضمن هذا النهج افتراضات فلسفية وتطبيق مناهج كمية ونوعية ، وخلط 

 1في دراسة واحدة.

استراتيجية األساليب املختلطة املستخدمة في هذه الدراسة هي تسلسل 

التحليل الكمي والكيفي ، والغرض من هذه االستراتيجية هو تحديد عنصر املفهوم 

)املفهوم الفرعي( من خالل تحليل البيانات الكمية ثم جمع البيانات النوعية لتوسيع 

 2املعلومات املتاحة.

 املكان و وقت البحث .ب

 مكان البحث .1

 قسم تعليم اللغة العربية جامعة محمدية يوكيا كرتايعقد هذا البحث في 

 وقت البحث .2

 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfa Beta, 

2012, hlm. 7.   
2 Ibid, hlm. 405 
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الن البحث يستخدم . 2019 ديسبر 04 – نوفمبر 28يعقد البحث في التارخ من 

البحث املقرر مطابقة البحث الكامي, يمكن البحث يجّور املحدود مع ذلك, جدول  

 بقصر الوقت و النقود لدي البحثز جمع البيانات ال يفعل إذا كان كافية

 

 إجراءت تنفيذ البحث الشاملة .ج

 ىإعداد  .1

 الجامعةادارة اإلستئذان الى  .أ

يدير الباحث اإلستئذان الى املدرسة حيث فيها يعقد البحث بحمل الرسالة 

 االستئذان من الجامعة

 التنفيذ الحظةم .ب

وأدلى املالحظات قبل تنفيذ الدراسة. املالحظات املقدمة لدراسة وضع وحالة 

 م اللغة العربية في مهارات التحدثيموقع البحث ملعرفة دور بيئة اللغة في تعل

 األدة إعداد أدوات البحث والتحقق من .ج

البيانات. تم السترجاع  قبل إجراء البحوث ، ابتكر الباحث األدوات الالزمة

محاضر  التحقق من صحة الصكوك التي تم تجميعها في وقت الحق من قبل

 اللغة العربية

 إعداد االقتراح .د

البحث بتوجيه من  بعد إعداد أداة البحث ، يحاول الباحث تجميع اقتراح

 مشرف األطروحة.

 دور التنفيذ .2

يديك في العربية بين كتاب فعالية استخدام مادة يشمل على البحث  تنفيذ

 2019 – 2020الفصل الدراس ي األول بقسم تعليم اللغةالعربية 

 دور تحليل البيانات .3

بعد إجراء البحوث ، سيتم إجراء مزيد من التحليل للبيانات التي تم الحصول عليها 

استبيان ومقابلة  تحليل البيانات من بين أمور أخرى: البيانات أثناء الدراسة.

 التقنيات التحليلية املعمول بها. البيانات على أساس ومالحظة. وسيتم تحليل هذه

 نتاجستدور اال  .4
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هو الجواب من أسئلة البحث   نتاجستاال يفعل بعد تحليل البيانات. وهذا    نتاجستاال 

العربية بين يديك في كتاب اعالية استخدام مادة املوجودة في البحث يعني ملعرفة 

 اللغةالعربيةالفصل الدراس ي األول بقسم تعليم 

 أدوات البحث .د

تم إجراء جمع البيانات في هذه الدراسة عن طريق البحث امليداني ، أي الباحثين 

ا للحصول على بيانات دقيقة )البيانات 
ً
الذين أتوا مباشرة إلى املدرسة ، وأجرى بحث

املطلوبة(. لجمع البيانات الالزمة في هذه الدراسة ، يستخدم املؤلفون العديد من 

 التقنيات ، بما في ذلك:

 تقنية املالحظة (1

املالحظة ، وهي املالحظة والتسجيل املنهجي لألعراض التي تظهر على موضوع 

البحث. هذه املالحظة مباشرة على الكائن الذي درسه الباحث لجمع بيانات حول 

 حالة املعلم والطالب واملوظفين والبنية التحتية املوجودة في املدرسة.

 

 

 قابلةتقنية امل (2

 لإلجابة 
ً
تقوم املقابالت بجمع املعلومات من خالل طرح عدد من األسئلة شفهيا

.
ً
في هذه الحالة ، أجرى الباحث مقابلة مع األطراف ذات الصلة  عليها شفهيا

 باملشكلة قيد الدراسة ، وبالتحديد مع مدرس اللغة العربية واملدير والطالبات.

 ستبناتاال تقنية  (3

الذي يجمع املعلومات عن طريق تقديم عدد من األسئلة املكتوبة ليتم  إستبنات

في هذه الحالة قام املؤلف بتوزيع استبنات  3. املستطلعين اإلجابة عليها كتابة من

الفصل أ بقسم تعليم اللغةالعربية الطالب املستوى الدراس ي األول ٪ من 25على 

مستجيبين فقط اختاروا أحد الذين تم إجراؤهم ك بجامعة محمدية بيوكياكرتا

 اإلجابات التي كانت األكثر مالئمة

 

 متغيرات البحث  .ه

 
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfa Beta, 

2012, hlm. 158-167 
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  4املتغير هو كل ش يء في شكل محدد من قبل الباحثة ملعرفة و االستنتاجات ثم تعدل.

 فعالية كتاب العربيه بين يديك:   (X)متغير املستقل

   صدر املواد التعليميةامل:    (Y)متغير  التابع 

 

 صالحية و موثكية .و

 3على وجه التحديد ، كل هذه الظواهر تسمى متغيرات البحث 

يجب أن تفي شرطين ، وهما صالحة  ، ملعرفة جدوى كل بند عن البيان ، كل بيان

 وموثوق بها ، والتفسير

 كالتالي:

 صالحية .1

إظهار دقة موضوع أو  يمكن تفسير الصالحية كنتيجة ألداة القياس التي يمكن

بناء الصالحية من  اختبار صالحية هذه الدراسة في الواقع. ا للظروفكائن وفًق 

يتم تنفيذ الصالحية عن عمد  مع مجموع الدرجات. خالل ربط عشرات املؤشر

 على االستبيان. لقياس كل عنصر موجود

برنامج اإلصدار    SPSS في هذه الدراسة تم إجراء اختبار الصالحية باستخدام

. لعملية اختبار الصالحية هذه باستخدام Windowsلنظام التشغيل  25.00

بين النتيجة  البسيط ، أي عن طريق النظر إلى االرتباط اختبار تحليل االنحدار

 اإلجمالية لكل متغير ودرجات عنصر االستبيان.

وقد أجريت تجربة االستبيان من قبل  صحة هذه الدراسة تستخدم صالحية الخبراء

هناك أخطاء أو تباينات في األدوات التي يقوم بها  الخبراء ، متىاثنين من املدققين 

الباحث يسأل ليتم  إصالح وفقا لألخطاء التي تم العثور عليها من قبل املدقق. الباحث

مالءمة املؤشر مع االستبيان ، طلب الباحث  فحصها على أساس اللغة املستخدمة ،

اللغة.  هي التعليم و تعليمة في الوسائل اإلعالم املستخدم أيضا التحقق من صحة ل

 سؤال، 22بلغ عدد أسئلة االستبيان 

 موثوقية .2

 
4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2008)hlm 61  
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أداة يمكن أن تعطي نفس  اختبار املوثوقية هو أداة قياس تستخدم لقياس

،اختبار املوثوقية في هذا البحث 5عدة مرات القياس النتائج بعد االنتهاء منها

 مع اختبار املوثوقية باستخدام 25.00اإلصدار  SPSSباستخدام  سيكون 

Cronbach’s Alpha  الخطوات التي يمكن اتخاذها لقم بإجراء اختبار

ملعرفة معامل املوثوقية بشكل عام  .ثم موفق -الثبات -انقر أنلييزي املوثوقية ، 

 املؤشر على النحو التالي: يمكن استخدامها

التي يجري اختبارها  ، فإن الصك 0.60تساوي أو أكبر من  αإذا كانت  (1

 وذكر أن موثوقية عالية.

أعلن عدم وجود  ، يتم اختبار األداة 0.60أصغر من  αإذا كانت   (2

 موثوقية عالية.

في املحمدية طالب املدارس  فيما يلي نتائج حسابات اختبار موثوقية أداة البحث

 الداخلية

 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 22 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 22 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.916 18 

 
 

 

 
5 Arikunto. S., Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013). Hlm 221. 
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 مصادر البيانات .ز

البحث هي موضوع البحث حيث يوجد البيانات. و موضوع مصادر البيانت في هذا  

 البحث هنا:

 الفصل الدراس ي األول بقسم تعليم اللغةالعربية املدرس طالب (1

 في الفصل الدراس ي األول بقسم تعليم اللغةالعربيةطالب  22 (2

 

 البيانات طريقة جمع .ح

ي تال ةامليداني ، أي الباحثتم إجراء جمع البيانات في هذه الدراسة عن طريق البحث 

ا للحصول على بيانات دقيقة )البيانات 
ً
أتوا مباشرة إلى املدرسة ، وأجرى بحث

املطلوبة(. لجمع البيانات الالزمة في هذه الدراسة ، يستخدم املؤلفون العديد من 

 التقنيات ، بما في ذلك:

 املالحظة (1

لألعراض التي تظهر على موضوع املالحظة ، وهي املالحظة والتسجيل املنهجي 

لجمع بيانات حول  ةالبحث. هذه املالحظة مباشرة على الكائن الذي درسه الباحث

 حالة املعلم والطالب واملوظفين والبنية التحتية املوجودة في املدرسة.

 املقابلة (2

 لإلجابة 
ً
تقوم املقابالت بجمع املعلومات من خالل طرح عدد من األسئلة شفهيا

.عليها شف
ً
مقابلة مع األطراف ذات الصلة  ةفي هذه الحالة ، أجرى الباحث هيا

 باملشكلة قيد الدراسة ، وبالتحديد مع مدرس اللغة العربية واملدير والطالبات.

 اإلستبانة (3

الذي يجمع املعلومات عن طريق تقديم عدد من األسئلة املكتوبة ليتم  اإلستبانة

 في هذه الحالة قام املؤلف بتوزيع استبيانات 6. املستطلعين اإلجابة عليها كتابة من

الذين تم إجراؤهم كمستجيبين فقط اختاروا أحد اإلجابات التي  الطالب من 

 ت األكثر مالئمةذكان

 جمع البيانات .ط

 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfa Beta, 

2012, hlm. 158-167 
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ا 
ً
وفًقا لخصائص طريقة الجمع ، حيث يستخدم البحث في املرحلة األولى طرق

 نوعية، وفي املرحلة الثانية يستخدم الطرق الكمية. 

 التحرير (1

عد أن تم ملء االستبيان بواسطة املجيب وأعيد إلى املؤلف ، فحص ب  

املؤلف على الفور اكتمال ملء االستبيان إذا كانت هناك إجابات لم يتم الرد 

 اتصل املؤلف باملستجيب املعني لتحسين إجابة االستبيان.عليها ، 

 تبويت (2

في االستبيان إلى  خطوة الثانية هي إدارة البيانات لنقل اإلجابات الواردة      

ثم بعد معالجة البيانات بحيث تكون نتائج االستبيان  جداول أو جداول.

صحيحة ، ثم يقوم الباحثون بإجراء تحليل البيانات باستخدام تقنيات 

 وصفية مع النسب املئوية.

 تحليل (3

 بحيث يسهل      
ً
هذه الخطوة هي تحليل البيانات التي تمت معالجتها شفهيا

 لدراسة.فهم نتائج ا

 الخاتمة (4

  هذه الخطوة هي تقديم استنتاجات من نتائج تحليل البيانات وتفسيرها.     

بناًء على البيانات التي تم جمعها ، يتم تحويل البيانات الكيفية إلى بيانات 

الكمية ، ثم يتم استخدام بيانات التحليل الوصفي. يستخدم هذا التحليل 

الستجابات املجيبين على االستبيان. الصيغة لتحديد النسبة املئوية 

 املستخدمة هي:

 

P= 
𝐹

𝑁
𝑥100% 

 

P : رقم العرض 

F : )التردد )عدد إجابات املستفتى 

N : عدد الحاالت 

 اختبار الفرضة

 اختبار الفرضة يممكن تحديدها بهذه املعايير التإلىة:
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 مفروض Hoمقبول و   Ha( فإن 0,05)  ٪5جدوال بالتفر األهمية    < tحساب    tإذا (1

 مقبول   Hoمفروض و    Ha( فإن 0,05)  ٪5جدوال بالتفر األهمية    > tحساب    tإذا (2

 

  للحصول على إجابات على االستبيانات ، يستخدم املؤلف الفئات التالية

 

 األسئلة اإليجابي السلبي

 أوفق بشدة 4 1

 أوفق 3 2

 ال أوفق  2 3

 ال أوفق بشدة 1 4

 7قيمة دور بيئة اللغة في تحسين مهارات التحدث للمؤلف باستخدام الصيغة:ملعرفة متوسط  

 

 

 مجتمع و عينة البحث .ي 

 مجتمع البحث .1

هو  مجتمع البحث بينما وفقا لسوجيونو 8هو موضوع البحث العام. مجتمع    

مجال التعميم الذي يتكون من: األشياء / املوضوعات التي لها صفات وخصائص 

 9لدراستها ثم استخلصت االستنتاجات. ثةمعينة يحددها الباح

بشكل عام ، يكون مجتمع البحث هو الكائن بأكمله أو املوضوع الذي  

فاعالية استخدام كتاب هدف السكان املراد التحقيق فيه هو  تقرر دراسته.

العربية بين يديك كمصدار للموادالتعليم في الفصل الدراس ي األول بقسم 

بينما كان موضوع السكان , بيوكياكرتاالتعليم اللغةالعربية بجامعة محمدية 

 اطفل 22الدراس ي األول بقسم التعليم اللغةالعربية مع  صلففي الطالب 

 
7 Anas Sudjiono, pengantar statistic pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 43 
 
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.(Jakarta: 

Rineka Cipta.2006), hal. 130 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), hal.215 
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 عينة البحث .2

العينة وفًقا لسوجيونو هي  10من مجتمع البحث  جزئيا  عينة البحث هو 

لذلك يمكن أن   11جزء من العدد والخصائص التي يمتلكها مجتمع البحث. 

نستنتج أن العينة جزء من املجتمع قيد الدراسة. من أجل الحصول على نتائج 

بحثية جيدة ، يجب أن تكون العينة املحددة تمثيلية وتمثل املجتمع ، لذلك من 

 املتوقع أن تعكس النتائج التي تم الحصول عليها املجتمع بالفعل.

هادفة )أخذ العينات على أساس  يستخدم أسلوب أخذ العينات أخذ العينات    

الغرض( هو أسلوب أخذ العينات ملصادر البيانات مع بعض االعتبارات. املثال ، 

يعتبر الشخص األكثر دراية بما هو متوقع ، أو ربما هو الحاكم حتى يكون من 

 12استكشاف الكائن / الوضع االجتماعي قيد الدراسة. ةالسهل على الباحث

  

 

10 Supranto, Teknik Sampling untuk Survey dan Eksperimen, (Jakarta: rineka cipta, 

2007), hal. 9 
11 Sugiyono, Statistika untuk penelitian,,,. Hal. 62 
12 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: CV. Alfabeta, 2007) 

hlm. 53-54 

 


