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الفصل الثالث
منهجّية البحث

عّرض الباحث على حبثها، ومن املستحسن أن تعرف منهجّية يناقش و يقبل أن 
البحث حلصول األهداف التاّمة. كثرت اخلطوات يف منهجّية البحث. هذه هي 

اخلطوات:

أ. مدخل البحث
يف كان منهج البحث نوعان: املنهج الكّمي والكيفي. أما البحوث الكّمّية

والبحوث الكيفّية هي تلك البحوث اليت ١حصائي للبيانات.إخصائصها يعين حتليل 
ّما من حيث أفلذلك، كان هذا البحث من البحث الكيفي. ٢رقام.ألالتستخدم ا

ّية.بالغالنوعه فهذا البحث من نوع حبث حتليل النص للدراسة 

ب. بيانات البحث ومصادرها
العلمي ينقسم إىل قسمني:هذا البحثيفبياناتالمصدرأما

الكلمات أو اجلمل أو النصوص اليت تدل على البيانات األساسية مأخوذه من.١
واما مصدر هذه . وسلمعليهاهللاصلىيةالرب خريمدحمناملعنويةاحملسنات

.للحبيب علي بن حممد بن حسني احلبشيالبيانات فهو "مسط الدرر" 
٢.

الدولية والكتب األخرى املشجعة يف ترتيب هذا البحث.

.۲۸٥)، ص: ٢٠١١، (القاهرة، دار النشر للجامعات، مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةبو عالم، أرجاء حممود ١
.۲۸٠، ص: البحث يف العلوم النفسية والرتبويةمناهج بو عالم، أرجاء حممود ٢
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دوات جمع البياناتأج. 
أما يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحث نفسه. مما 

٣يعين أن الباحث يشكل أداة جلمع بيانات البحث.

د. طريقة جمع البيانات
٤و املصورة.أّما املنهج الكيفي هو الذي مجع البيانات بنصوص املكتوبة أو

طريقة مجع البيانات قسمان: املصادر األساسّية إنقسمت ومن ناحية مصادر املواد
)Sumber Primer( الثانوية و)Sumber Sekunder( املصادر األساسّية . فأّما)Sumber

Primer( الثانويةفهي مصادر البيانات الىت وردت إىل الباحث مباشرة. وأّما املصادر
فهي مصادر البيانات الىت وردت إىل الباحث غري مباشرة أي بالشخص األخر أو 

هذه ا طريقة مجع البيانات يفأمّ فلذلك تستخدم الباحث بطريقة الوثائق.٥بالوثيقة.
.البحث فهي طريقة الوثائق. كما قال سوهارسيمي أري كونطا:

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-
peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.6

عملّية طريقة الوثائقيف و 
زيادة قرأ الباحث ي. أي ذلكوالواثائق والنظائم والكتابة اإلجتماعّية واليومّية وما إىل

ريدها. يذيعدة مرّات لتستخرج منها البيانات الاحلروف وحذفها يف اإلمالء العريب
. هي الدراسة )Library Research(ستخدم الباحث طريقة مكتبّية يومن مث ذلك، 

تقصدها مجع البيانات واألخبار مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة مثل املعجم 
٧.

3 Endaswara, Suwardi, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka
Widjayatama, 2003)

.۲۸٥، ص: مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةبو عالم, أرجاء حممود ٤
5 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm: 225.
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:

Rineka Cipta, cet 11, 1996), hlm: 149.
7 Moleong, op cit, hlm: 6.
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ه. طريقة تحليل البيانات
التالية:أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فيتبع الباحث الطريقة 

مدحمناملعنويةاحملسناتحتديد البيانات: وهنا خيتار الباحث من البيانات عن .١
للحبيب علي بن حممد بن الدررمسطيفوسلمعليهاهللاصلىيّةالرب خري

حسني احلبشي (اليت مت مجعها) ما يراها مهمة وأساسية وأقوي صلة بأسئلة 
البحث.

مدحمناملعنويةاحملسناتتصنيف البيانات: هنا يصنف الباحث البيانات عن .٢
للحبيب علي بن حممد بن الدررمسطيفوسلمعليهاهللاصلىيّةالرب خري

حسني احلبشي (اليت مت حتديدها) حسب النقاط يف أسئلة البحث.
احملسناتعرضها البيانات وحتليلها ومناقشتها: هنا يعرض البحث البيانات عن .٣

للحبيب علي الدررمسطيفوسلمعليهاهللاصلىيّةالرب خريمدحمناملعنوية
بن حممد بن حسني احلبشي (اليت مت حتديدها وتصنيفها) مث يفسرها أويصفها، 

و. تصديق البيانات
إىل التصديق، ويتبع الباحث يف تصديق إن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتج 

بيانات هذا البحث الطرائق التالية:
مراجعة مصادر البيانات وهي مسط الدرر للحبيب علي بن حممد بن حسني .١

احلبشي.
احملسناتالربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها. أي ربط البيانات عن .٢

للحبيب علي الدررمسطيفوسلمعليهاهللاصلىيّةالرب خريمدحمناملعنوية
بن حممد بن حسني احلبشي (اليت مت مجعها وحتليلها) بسمط الدرر للحبيب 

علي بن حممد بن حسني احلبشي.
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احملسناتمناقشة البينات مع الزمالء واملشرف. أي مناقشة البيانات عن .٣
علي للحبيبالدررمسطيفوسلمعليهاهللاصلىيّةالرب خريمدحمناملعنوية

٨بن حممد بن حسني احلبشي (اليت مت مجعها وحتليلها) مع الزمالء واملشرف.

ز. خطوات البحث
جراء حبثها هذه املراحل الثالثة التالية:ٳتتبع الباحثة يف 

قوم الباحث يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها يمرحلة التخطيط: .١
، ووضع الدراسات السابقة اأ، وحتديد اقوم بتصميمهي

قوم الباحث يف هذه املرحلة جبمع البيانات، وحتليلها، يرحلة التنفيذ: مب.٢
ومناقشتها. 

قوم بتغليبها يكمل الباحث حبثها و ي.٣
قوم بتعديلها وتصحيحها يقدم للمناقشة للدفاع عنها، مث يليدها. مث جيو 

ساس مالحظات املناقشني.أعلى 

املرجع السابق٨


