
 

٣٢ 

 

  الفصل الثالث 

  منهجية البحث

الباحثة ىف منهج البحث الذى يستخدم بسبع حبوث ىف هذا الفصل ستبحث 

وهومدخل البحث ونوعه، بيا)ت البحث ومصادرها، أدوات مجع البيا)ت، طريقة مجع 

  :البيا)ت، حتليل البيا)ت، تصديق البيا)ت، إجراءات البحث، كما يلى

 مدخل البحث ونوعه  . أ

مدخل كيفى . فىاملدخل الذى تستعمله الباحثة ىف هذا البحث هو مدخل كي

أما من حيث نوعه فهذا  ١.هو حبث الذى ينتج إجراءات التحليل الذى ال يستخدم رقم

  .البحث من نوع البحث التحليل األديب وهو من )حية سيكولوجية األدبية

  يا�ت البحث ومصادرهاب  . ب

أما بيا)ت هذا البحث فهي الكلمات أو اجلمل أو النصوص اليت تدل على 

وأما مصدر هذه . لنوال السعداوى"  امرأة عند نقطة الصفر"أنواع العواطف يف قصة 

  .لنوال السعداوى"  امرأة عند نقطة الصفر"البيا)ت فهو يف قصة 
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 أدوات مجع اليبا�ت  . ت

لبيا)ت هي اآللة اليت استخدمها الباحثة ملقياس مظاهر الطبيعة أي أدوات مجع ا

أما يف مجع البيا)ت فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أى الباحثة  ٢.اإلجتماعي

  . نفسها

 تطريقة مجع البيا�  . ث

وهي ) dokumentasi(طريقة الو]ئق  أما طريقة مجع البيا)ت يف هذا البحث فهي

طريقة عملية جلمع البيا)ت واملعلومات على طريقة نظر الو]ئق املوجودة يف مكان معني 

امرأة عند "فخطوات مجع البيا)ت هي تقرأ الباحثة يف قصة  ٣.من الكتب وغري ذلك

لنوال السعداوى عدة مرات لتستخرج منها البيا)ت اليت تريدها، مث "  نقطة الصفر

ف وحتليلها لتكون هناك بيا)ت عن عواطف تصنف تلك البيا)ت يف أنواع العواط

  .الشخصية وعواطف األليمة

 تحتليل البيا�   . ج
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حتليل البيا)ت الىت تستخدمها الباحثة هى طريقة التحليل الكيفى عند ميلس 

  ٤:ويتكون حتليل لبيا)ت من ثالثة خطوات، وهى) Miles & Huberman(وهوبريمان 

هنا ختتار الباحثة من البيا)ت لتأخذ البيا)ت عن االنواع : حتديد اليبا)ت   . أ

  ).اليت ّمت مجعها(العواطف يف قصة إمرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوى 

ت عن األنواع العواطف يف قصة تصنيف الباحثة البيا): تصنيف البيا)ت    . ب

 ).اليت تــّم حتديدها(امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوى 

هنا تعرض الباحثة البيا)ت عن أنواع : عرض البيا)ت و حتليلها و مناقشتها   . ت

اليت ّمت حتديدها و (العواطف يف قصة إمرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوى 

  .اقشها مث وتربطها uلنظرtت اليت هلا عالقة rامث تفسرها أو تن) تصنيفها

  تصديق البينات  . ح

إن البيا)ت اليت تـــــّم مجعها وحتليلها حتتاج إيل التصديق، وتتبع الباحثة يف 

  :تصديق بيا)ت هذا البحث الطرائق التالية

مراجعة مصادر البيا)ت و هي الكلمات اليت تدل انواع العواطف األدبية يف   . أ

  .صة إمرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوىق
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أي ربط البيا)ت عن . الربط بني البيا)ت وهي اليت تـــــّم مجعها مبصادرها  . ب

اليت ّمت مجعها (العواطف األدبية يف قصة إمرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوى 

 ) .و حتليلها

بيا)ت عن أنواع العواطف مناقشة البيا)ت مع الزمالء و املشرف أي مناقشة ال  . ت

 ).اليت تـّم مجعها و حتليلها(يف قصة إمرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوى 

  

  إجراءات البحث  . خ

  :تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالثة التالية

تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها بتصميمها : مرحلة التخطيط  . أ

وا|ا، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به وتناول النظرtت اليت وحتديد أد

 .هلا عالقة به

 .تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البيا)ت وحتليلها ومناقشتها:  مرحلة التنفيذ  . ب

يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفها وجتليدها، مث : مرحلة اإل~اء  . ت

حيحه على أساس مالحظات قشة للدفاع عنه مث يقوم بتعديله وتصتقدمه للمنا

 .املناقشني

 


