الباب الثالث
منهج البحث
أ .ثصميم البحث
ّ
الىيفي .وكاٌ  Moleongمىلىهج
اسخخدم هرا البحث املنهج
ّ
ّ
الىيفي هى البحث الري يهدف إلى فهم الظاهسة
( ،7007ص  )6إ ّن البحث
ّ
ّ
من مىضىع البحث مثل السلىن ،وإلادزان ،والحث ،والعمل ،والخ ،ول ّيا
ّ
ّ
ّ
طبيعي ،وباسخخدام
خاص
ووصفيا في شيل اليلماث واللغت ،في سياق
ّ
طسق
طبيعيت مخخلفت.
ّ
البحثي هى اسخخدام طسيلت البحث
وألاساس من هرا املنهج
ّ
الىصفي .وزأي  Sugiyonoسىحيىهى ( ،7008ص  )747أ ّن منهج الخحليل
ّ
ّ
الىصفي و جصىيس
الىصفي هى إلاحصاء املسخخدم لخحليل البياهاث بطسيلت
ّ
البياهاث املجمىعت بدون إلاسخنخاج الري ًنطبم على العمىم أو الخعميم.
ّ
الىصفي مناسب
فبناء على ذلً السأي فاسخنخاج الباحثت ّأن البحث
إلسخخدامه في هرا البحث.
ب .املشترك
الباحثت جصير مشترهت في هرا البحث .فلامت الباحثت بالبحث عن
املسألت وحصلت على ّ
حل املسألت املبحىثت .في هرا البحث ،اخخازث
الباحثت البياهاث من سىزة الصا ّفاث في اللسآن الىسيم ّ
ألنها جلىم على
دزاست ّأو ّليت بحثتها ،فىحدث الباحثت بعض لاًاث املحخىيت على مبخدأ
ّ
السىزة.
جلً
في
مبجي
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ج .حمع البيانات

ّ
طسيلت حمع البياهاث التي اسخخدمخه الباحثت في هرا البحث هي
دزاست الىخب والنصىص .والبياهاث الىازدة في هرا البحث جنبع من اللسآن
ّ
الىسيم الري هى مصدز زئيس ّي .وباإلضافت إلى ذلً ،حسخخدم أًضا مصادز
ّ
ّ
ثاهىيت مثل الىخب ،واملجالث ،ووسائل إلاعالم عبر إلاهترهت ،أو مصادز
ّ
همادة لبناء إلاطاز النظس ّيّ ،
ثم كامت
أخسي مناسبت بمىضىع البحث
ّ
الباحثت بلساءة لاًاث من سىزة الصافاث وجحليلها ومطالعتها.
ّ
ألاداة التي اسخخدمتها الباحثت في هرا البحث هي الجدوٌ .هره
البياهاث مسخخدمت لخصنيف البياهاث املطلىبت في البحث ّ
ثم جحليلها .وهرا
مثاٌ من الجدوٌ املسخخدم هأداة للبحث:
هىع اسم ّ
الترحمة
مبجي
املبخدأ
لاًت
الرقم

د .طريقة ثحليل البيانات

كاٌ  Albabالاباب ( ،١٠٢5صّ )78أن جحليل البياهاث هى محاولت
الليام به لخصنيف وجصنيف البياهاث .الخطىاث لخحليل البياهاث في هرا
البحث هي:
ّ
 .7حمع الجمل التي فيها جسهيب املبخدأ من الاسم املبجي
 .7حعيين وججهيز املبخدأ من الاسم املبجي ووصفه
 .3عسض البياهاث باسخخدام الجدوٌ
 .4اسخخالص هخائج البحث في أهىاع املبخدأ من الاسم املبجي املىحىدة
ّ
الصفاث.
في سىزة
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