
الفصل الثالث
منهجية البحث

مدخل البحث ونوعه .أ

يالذيهو و النوعيأالبحث الكيفالذي تستعمل الباحثةهومن املدخل 
ما من حيث نوعه أ.١حصانيةإرقمية اليتناول بياناته عن طريقة معاجلة 

.فهذا البحث من نوع البحث التحليلى األديب
بيانات البحث ومصادرها.ب

وأما مصدر هذه . أىب العالء املعرىاشعارإن بيانات هذا البحث هو 
التحليل النفس، املنجد ىف اللغة ،البيانات فهي كتبت علم النفس

.أيب العالء املعري و شعره،معجم حممد يونس،واألعالم

أدوات جمع البيانات.ج

ةي الباحثأدوات البشرية مجع البانات فيستخدم هذا البحث األما يفأ
٢.ةت الباحثابيانجلمعشكل أداةةتن الباحثأمما يعىن . انفسه

1Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,....

2Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra,…

٣٢
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طريقة جمع البيانات.د

. طريقة الوثائقيما الطريقة املستخدمة ىف مجع بيانات هذه البحث فهأ
رج خستتلةعدة مراأىب العالء املعرىىف شعر ةالسلوكيةقرأ الباحثتان يوه

صنفها حسب تقسم تلك البيانات و تمث . يدهايرت منها البيانات الت
علم لتكون هناك بيانات عن كل من دراسة علم األدب النفس الدراسة 
.شعرهالهذيفالنفس 

طريقة تحليل البيانات.ه

:الطريقة التالية ةمت مجعها فيتبع الباحثحتليل البيانات اليتما يفأ
ىف السلوكية  من البيانات عن ةتار الباحثختوهنا : حتديد البيانات .١

مايراها مهمة وأساسية وأقوى )هالىت مت مجع(العالء املعرىأىب شعر 
.صلة بأسئلة البحث

ىف السلوكية  البيانات عن ةف الباحثيصنتهنا : تصنيف البيانات .٢
أسئلة حسب النقاط يف) الىت مت حتديده(أىب العالء املعرىشعر 

.البحث
نات البياةعرض الباحثتهنا : يانات وحتليلها ومناقشتها عرضها الب.٣

مث )الىت مت حتديده وتصنيفه(أىب العالء املعرىىف شعر السلوكية  عن 
.ناقشها وربطها بالنظريات اليتتمث ، صفهتسره او افت
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تصديق البيانات.و

ىف ةتبع الباحثتو ، ىل التصديقإمت مجعها وحتليلها حتتاج ن البيانات اليتإ
:تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية

.أىب العالء املعرىىف شعر يالسلوكية  مراجعة مصادر البيانات وه.١
ي ربط البيانات عن أ. مت مجعا مصدرهاالربط بني البيانات اليت.٢

با الباب )الىت مت مجعه وحتليله(أىب العالء املعرىىف شعر السلوكية  
.  العالء املعرىأىب شعر يفنشيدةاحلب 

ة البيانات عن شقاي منأ. ة البيانات مع الزمالء واملشرفمناقش.٣
مع الزمالء ) الىت مت مجعه وحتليله(أىب العالء املعرىىف شعر السلوكية  
٣.واملشرف

خطوات البحث .ز
:اء حبثه هذه املراحل الثالث التالية ز جيإفةتبع الباحثت

هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه يفةقوم الباحثت: مرحلة التخطيط .١
ووضع الدراسات السابقة ، دواتهأوحتديد ، قوم بتصميمهتو ، ومركزاته

.هلا عالقة بهوتناول النظريات اليت، هلا عالقة بهاليت

: ................................ص، المراجع السابق . ٣
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، ىف هذه املرحلة جبمع البياناتةقوم الباحثت: دمرحلة التنفي.٢
.ومناقشتها، وحتليلها

اقوم بتغليفهتو احبثهةكمل الباحثترحلةملىف هذه ا:إلمرحلة ا.٣
اقوم بتعديلهتمث ، امث تقدم للمناقشة للدفاع عنه. اوجتليده

.وتصحيحه على أساس مالحظات املناقشني


