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 الفصل الثالث

 منهج البحث

يف هذذذال لل سذذذث اذذذحثة  للثمنهذذذل حثذذذيت تذذذل ع للثةذذذ  للذذذ    ذذذح ث حثذذذيت اذذذث ل 
ه ولملثةذ  للهذما للثنمعذمل للثةذ  وتسذم  هم حبوث ولملثة  لألول تذخلث للثةذ  وعوحذ

ولملثةذذذ  للهملذذذذ  ع ولل اذذذذو للثنمعذذذذمل ولملثةذذذذ  للنلتذذذذو ثن  ذذذذل اذذذذو للثنمعذذذذمل ولملثةذذذذ  
لخلذذمتحت يثنذذث للثنمعذذمل ولملثةذذ  لليذذم ب  سذذخ ا للثنمعذذمل ولملثةذذ  لليذذث ل   ذذنل لل 

 للثة . ك م ثيت:  

 مدخل البحث ونوعه  .أ

ة  لملل ع للكن ّي للوصذ ّي. لملذل ع للكن ذّي هذو  يحخخم للثمنهل يف هال للث
   نل لل للثةذ  للذ   لذحع للثنمعذمل للوصذ نل تذم للكث ذمل لملكحوتذل عو تل و ذل تذم

ولملذل ع للوصذ ّي هذو عذوه تذل ع للثةذ  للذاأ  يذ يت عن  1لللمب ولألف مل لملالنظذل.
  سّو  و  ّين توضوحم حم نيب تمكمن.

 البيانات البحث ومصادرها   .ب
لملسذذذذم   يف للثةذذذذ  للكن ذذذذي هذذذذو للكث ذذذذمل ولألف ذذذذمل    هذذذذم هذذذذو للثنمعذذذذمل 

للثنمعمل وتسذم  هم وعتم حلخ عانب حثمب حثخ لهلل   2لملز خة ك هث وثن ل و   ذلك.

                                                           
1  Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2002), hal. 4 
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وعتذذذم لملسذذذم   يف هذذذال  3 ذذذي لدذذذول ث ولملكذذذمن ولملخذذذ  وللذذذل .يف للثةذذذ  للكن ذذذي ف
حكذذون تذذم للثةذ  ف ذذي  ذذ ن  عضذذةيت للحلذممي تذذخ ال تذذم  ذذخلعنلم   تذم   ذذخون. للذذ   

 .كملثنمعمل يف هال للثة  43تنحم. وللثنمعمل لملألوذة  51
 أدوات جمع البيانات .ج

ع ولل او للثنمعمل هي آلل للحىي  يحخخت م للثمنهل مل نمب لملظمهنة لل مملي 
عتذذم يف اذو للثنمعذذمل فنيذحخخم هذذال للثةذ  لأل ولل للث ذذن ل عأ  4عأ لإل ح ذمحي.

 للثمنهل ع ي م. عن للثمنهل   كث ع لة جل و تنمعمل للثة .
 طريقة جمع البيانات .د

عتم ثن  ل او للثنمعمل يف هال للثةذ  ف ذي لل ن  ذل للوثمم نذل  وهذي عن   ذنع 
ن  عضةيت للحلممي تخ ال تم  خلعنلم   تم   خون حذخة تذنلل لحيذحخن  للثمنهل يف   

تل ذذذم للثنمعذذذمل للذذذ   ن ذذذخهم  ل   يذذذو  ثذذذك للثنمعذذذمل و سذذذل  م نيذذذب لللظن ذذذل لملذذذنل  
 يثنث م لحكون هلمك تنمعمل حم لحمليلمل للث ظنل.

 ه. طريقة تحليل البيانات

 ل لل ن  ل للحملنل:عتم يف يثنث للثنمعمل لل  مت ا  م فححثو للثمنه

 يخ خ للثنمعمل: وهلم ختحم  للثمنهل تم للثنمعمل حم لحمليلمل للث ظنل. .1

                                                           
3  Asep Abbas Abdullah, Metode Penelitian Bahasa dan Sastra Arab, (Bandung, ITB press, 200٧), hal. 41 
4  Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2002), hal. 102 
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لحمليذذذلمل للث ظنذذذل يف  سذذذلنل للثنمعذذذمل: هلذذذم  سذذذلل للثمنهذذذل للثنمعذذذمل حذذذم  .2
 ذذذ ن  عضذذذةيت للحلذذذممي تذذذخ ال تذذذم  ذذذخلعنلم    تذذذم   ذذذخون  للذذذ  مت يخ ذذذخهم  

 نيب للل مق يف عائثل للثة .
ض للثنمعذذذذذمل ويثنث ذذذذذم وتلم  ذذذذذح م: هلذذذذذم   ذذذذذنض للثمنهذذذذذل للثنمعذذذذذمل حذذذذذم حذذذذذن  .3

لحمليذذلمل للث ظنذذل يف  ذذ ن  عضذذةيت للحلذذممي تذذخ ال تذذم  ذذخلعنلم    تذذم   ذذخون 
 للذذذذذذ  مت يخ ذذذذذذخهم و سذذذذذذلن  م  ل   يذذذذذذنهم عو  سذذذذذذ  م ل  لم  ذذذذذذ م و نت  ذذذذذذم 

 تمللظن مل لل  هلم حال ل هبم.

 و. تصديق البيانات 

  مت ا  ذذذم ويثنث ذذذذم يحذذذم     للحسذذذخ ا. و حثذذذو للثمنهذذذذل يف  ن للثنمعذذذمل للذذذ
  سخ ا للثنمعمل هال للثة  لل نلما للحملنل:

تنل ذذذذو تسذذذذم   للثنمعذذذذمل وهذذذذي لللسذذذذوص لأل تنذذذذل للذذذذ   ح ذذذذ م حثذذذذيت ععذذذذوله  .1
 لحمليلمل للث ظنل.

للذذنتب تذذب للثنمعذذمل للذذ  مت ا  ذذم  سذذم  هم عأ  تذذب للثنمعذذمل حذذم لحمليذذلمل  .2
ث ظنذذذل تذذذم ننذذذ  ععولح ذذذم  للذذذ  مت ا  ذذذم ويثنث ذذذم  لللسذذذوص لأل تنذذذل للذذذ  لل

  ح  م حثيت ععوله لحمليلمل للث ظنل.
تلم  ذذذذذل للثنمعذذذذذمل تذذذذذو للذذذذذزتال  ولمل ذذذذذنأ. عأ تلم  ذذذذذل للثنمعذذذذذمل حذذذذذم ععذذذذذوله  .3

لحمليذذلمل للث ظنذذل للثذذمى  عضذذةيت للحلذذممي تذذخ ال تذذم  ذذخلعنلم   للذذ  مت ا  ذذم 
   ولمل نأ.ويثنث م  تو للزتال
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 إجراءات البحث .ز

  حثو للثمنهل يف   نل  حبه م هاه لملنلنث للهالثل للحملنل:

تننثذذذذل ل اذذذذح خل :   ذذذذوم للثمنهذذذذل يف هذذذذاه لملننثذذذذل تحةخ ذذذذخ توضذذذذوه حبه ذذذذم  .1
وتنكزل ه  و  وم تحس ن ه  ويخ خ ع ول ذه  ووضذو للخ لاذمل لليذمت ل للذ  هلذم 

 م حال ل ته.حال ل ته  و لمول لللظن مل لل  هل
تننثذذذذذذل للحل نذذذذذذا:   ذذذذذذوم للثمنهذذذذذذل يف هذذذذذذاه لملننثذذذذذذل   ذذذذذذو للثنمعذذذذذذمل ويثنث ذذذذذذم  .2

 وتلم  ح م .
تننثل لإلهنم : يف هاه لملننثل  ك ث للثمنهل حبه م و  وم تحغثن ذه ولثنذخه. ل  .3

  ذذذذذذخم لث لم  ذذذذذذل لثذذذذذذخفمه حلذذذذذذه ل   ذذذذذذوم تح خ ثذذذذذذه و سذذذذذذةنةه حثذذذذذذيت عاذذذذذذمب 
 .تالنظمل لمللم  ب


