
 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعه -۱
من املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم مساته 

. أما من حيث نوعه فهذا ٥٧أنه ال يتناول بياناته عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية
 البحث من نوع البحث التحليلي األديب.

 بيانات البحث ومصادرها -۲
إن بيانات هذا البحث هي األشخاص يف حكاية "األثر و الثور" يف حكاية "  
كليلة و دمنة" البن املقفع والطبيعات يف حكايته. وأما مصدر هذه البيانات فهي ترمجة 

 حياة ابن املقفع. 
 
 أدوات جمع البيانات -۳

يانات هي آلة اليت استخدمها الباحثة ملقياس املظاهر العاملي أي أدوات مجع الب
أما يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أى الباحث  ٥٨اإلجتماعي.

 نفسه. مما يعين أن الباحث يشكل أداة جلمع بيانات البحث.
 طريقة جمع البيانات -٤

 أما يف مجع البيانات فيستخدم الباحث بطريقتني: 

57 Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya.2008) hal 6 

 
58 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA. 
2009) hal 102 
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الطريقة املباشرة : أخذ الباحث املواد على مثل ما أورد الشعراء واألدباء بنفس  - أ
 نصوصهم وعباراهتم دون تغيري وال وتبديل.

الطريقة غري املباشرة : أخذ الباحث أرآء األدباء والشعراء مع بعض التصرفات  - ب
 والتغيريات بإبدال وزيادة وأحيانا أخذ الباحث جمرد صلب فكرهتم فحسب.

 ل البياناتتحلي -٥
 أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فيتبع الباحث الطريقة التالية:

حتديد اليبانات : هنا خيتار الباحث من البيانات عن الطبيعات األشخاص الىت  . أ
وقعت يف حكاية "األثر و الثور" قي حكاية "كليلة و دمنة" البن املقفع (اليت 

 أساسية و أقوي صلة بأسئلة البحث.تـــــّم مجعها) ما يراها مهمة و 
تصنيف البيانات : هنا يصنف الباحث البيانات عن الطبيعات األشخاص   . ب

الىت وقعت يف حكاية "األثر و الثور" يف حكاية " كليلة و دمنة" إلبن املقفع 
 (اليت تـــّم حتديدها) حسب النقاط يف أسئلة البحث.

هنا يعرض الباحث البيانات عن  ج. عرضها البيانات و حتليلها و مناقشتها :
الطبيعات األشخاص الىت وقعت يف يف حكاية "األثر و الثور" قي حكاية 
"كليلة و دمنة" البن املقفع (اليت تـــّم حتديدها و تصنيفها) مث يفسرها أو 

 يصفها، مث يناقشها وربطها بالنظريات اليت هلا عالقة هبا.

 .تصديق البيانات٦

ــــّم مجعها وحتليلها حتتاج إيل التصديق، ويتبع الباحث يف إن البيانات اليت تـ
 تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية:

 الذي يبحث عن صنعه. حياته " مراجعة مصادر البيانات و هي "ابن املقفع . أ
الربط بني البيانات وهي اليت تـــــّم مجعها مبصادرها. أي ربط البيانات عن  . ب

 الطبيعات األشخاص  اليت وقعت يف ابن املقفع (اليت تـــــّم مجعها و حتليلها) 
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مناقشة البيانات مع الزمالء و املشرف أي مناقشة البيانات عن الطبيعات  . ت
" كليلة و دمنة" البن املقفع األشخاص يف حكاية "األثر و الثور" يف حكاية 

 (اليت تـــــّم مجعها و حتليلها) مع الزمالء و املشرف.   
 خطوات البحث .۷

 يتبع الباحث يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالثة التالية:

مرحلة التخطيط: يقوم الباحث يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه ومركزاته,  - أ
الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به ويقوم بتصميمه وحتديد أدواته, ووضع 

 وتناول النظريات اليت هلا عالقة به.
 مرحلة التنفيذ: يقوم الباحث يف هذه املرحلة جبمع البيانات وحتليلها ومناقشتها. - ب
مرحلة اإل�اء: يف هذه املرحلة يكمل الباحث حبثه ويقوم بتغليفه وجتليده, مث  - ج

يله وتصحيحه على أساس مالحظات تقدم للمناقشة للدفاع عنه مث يقوم بتعد
 املناقشني .
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