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 باب الثالثال

 منهج البحث

 نوع ومدخل البحث .أ

ني االبحث الميد نوع البحث الذي يستخدم الباحث في هذا البحث هو

(field research) عبارات أساسية ليبحث  ان مباشر االميد فيحث ايعني يعمل الب

لدى البنجريين الذين سكنوا في المملكة العربية  اللغة العربية العامية السعودية

 كيفي،ال ومدخل البحث الذي يستخدمه الباحث هو المدخل .السعودية

 عبارات عن لنيل البيانات العميقة الباحث يستخدم كيفيالباستخدام المدخل و 

  .اللغة العربية العامية السعودية أساسية

ويسمى مدخل استقصائي  كيفي،المدخل الالباحث في هذا بحث  استعمل

البحث  ن البحث.ابالناس في مك يعاملمباشرة و  لمواجهةن يجمع الباحث باأل

الكيفي يعني نوع البحث الذي ينال إكتشافه ليس بإجراءات اإلحصاءات 

 1نات من البحث الكيفي بالحساب.االبي تقديموغيرها. ومع ذلك، يمكن ليحلل 
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 ن التطبيقاالوقت ومك .ب

هذا  نا. ومكهي في شهر يولي حتى سبتمبر شهرثالثة أهذا البحث  أقمت

 .ادونسينالجنوبية اإلكاليمانتان  في بنجرماسينالبحث 

 هوعينت البحث جتمعم ج.

 البحث جتمعم .1

البحث هو جميع البنجريين الذي كانوا مقيمين في المملكة العربية  جتمعم

 العالم. أنحاء السعودية في

 عينة البحث .2

السعودية عينة البحث هي البنجريون الذي كانوا مقيمين في المملكة العربية  

 في بنجرماسين.

 ذاتى البحث وموضوع البحث .د

 ذاتى البحث .1

ذاتى البحث في هذا البحث وهو البنجريون الذي سكنوا في المملكة العربية 

 السعودية
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 موضوع البحث .2

 العامية السعوديةربية عال أساية موضوع البحث في هذا البحث وهو عبارات

 نات ومصادرهااالبي. ه

 ناتاالبي .1

نات االبي أينوعين  ستنكون منهذا البحث  منحفر ت تينات الاالبي

 نوية.انات الثااألساسية والبي

 نات األساسيةاالبي (أ

ستخدمها اومواقفها التي أساسية اللغة العربية العامية السعودية  عبارات

 البنجريون الذين سكنوا في المملكة العربية السعودية من اللغة العربية السعودية

 نويةانات الثاالبي (ب

 نبذة المستجيب (1

 عن حياة المستجيب التاريخ (2

 اللمحة من اللغة العربية العامية (3

 المواقف (4
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 ناتامصدر البي .2

 ات، فهي:ناات ، فيحصل الباحث من مصادر البينالتحصل البي

الذين  الذين سكنوا في المملكة العربية السعوديةالبنجريون المستجيبون يعني 

 .اللغة العربية العاميةاستخدموا 

 ناتاأسلوب جمع البي .و

نات في هذا البحث تناسب بالمسألة االباحث أسلوب جمع البي يستخدم

 نات في هذا البحث، هو :االمعّينة. أّما أسلوب جمع البي

 المالحظة .1

بطريقة مباشرة أو غير  نات تقنية المراقبةاالمالحظة هي أسلوب جمع البي

 ن يجيء ويسأل مباشرةأيالحظ الباحث  في هذا البحث .نامباشرة في الميد

اللغة العربية العامية السعودية لدى البنجريين الذين سكنوا في  عبارات أساسية

 .المملكة العربية السعودية
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 مقابلة .2

البنجريين الذين سكنوا  نات عناالبي جمع، يستعمل هذا األسلوب ليالمقابلة

وجد الباحث عن . وحاصل المقابة بالمستجيبون في المملكة العربية السعودية

نبذة المستجيبون وتاريخ عن حياة المستجيبون والمواقف اللغوية والعبارات العربية 

 العامية

 التوثيق .3

عن البنجريين الذين سكنوا في المملكة العربية  جمعاستعمل الباحث لي

 . وجد الباحث التوثيق كصوت تسجيل الحوار وصور المستجيبون السعودية

 أسلوب تحليل البينات .ز

بعد المالحظة والمقابلة والتوثيق عن البنجريين الذين سكنوا في المملكة 

عبارات عن  المقارنة بتحليل ناتايحلل الباحث البي اوبعده .العربية السعودية

باللغة  البنجريين الذين سكنوا في المملكة العربية السعوديةالعربية العامية في 

الباحث بالمقارنة عن البيانات يعني بين اللغة العربية يعمل  .العربية الفصحى

فروق  ، ثم يحللها الباحث بينهما منالسعودية واللغة العربية الفصحىالعامية 

 .اللفظ أو الكلمة أو النطق


