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 لفصل الثالثا

البحث يةمنهج  

مدخل البحث ونوعها.   

املدخل الذى تستحدمها الباحثة هي املدخل الكيفي يعين االجراء الذي تنتج البياانت 

الوصفية املتصورة أو املقولة عن األوصاف األفراد واحلواديث و األسباب من اجملموع املعني 

 أما من حيث نوعه فهذا  1. 

عين املوضوع يو هو من انحية العناصر الداخلية  أدبيةالتحليل هو من نوع البحث البحث 

 و العاطفة واخليال او االسلوب

 ب.بياانت البحث و مصدرها 

وضوع و يعين املان البياانت هذا البحث هي الكلمات أو مجال أو البياانت اليت تبني 

الشعر  هذه البياانت فهييف الشعر "ابتسم" . أما مصدرها  العاطفة واخليال و االسلوب

 بو ماضي .    أيليا ابتسم إل

                                                      
1  Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi 2008 (Bandung: PT:Remaja Rosda Karya),Hal.6 
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 ج. أدواة مجع البياانت 

مجع البياانت هي االلة اليت تستحدمها الباحثة ملقياس املظاهرة العاملي أي أدوات 

أما أدوات مجع البياانت يف هذا البحث فتستخدم الباحثة االدوات  2االجتماعي . 

 مالبشرية أي الباحثة نفسها. يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بياانت. ونقزم الباحثة مقا

  أدوات البحث علي املدخل الكيفي . 

 د.الطريقة البياانت

أما الطريقة اليت تستحدمها الباحثة يف هذه البحث جلمع البياانت فهي طريقة الواثئق، 

هي طريقة عملية جلمع البياانت و املعلومات علي نظر الواثئق املوجودة أي تقرأ الباحثة 

و العاطفة  اب التحليل االديب هي العناصر الداخلية يعين املوضوعتبني شعر "ابتسم" مث يف ال

 . و اخليال واالسلوب  

  حتليل البياانت. ه

 أما يف حتليل البياانت اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية : 

                                                      
2  Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 2009 (Bandung:Alfabeta) Hal:102 
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يليا إلحتديد البياانت : هنا حتتار الباحثة عن العناصر الداخلية يف الشعر "ابتسم"  -1

 ضى .بو ماأ

 الشعر صرالداخلية يفتصنيف البياانت : هنا تصنيف الباحثة البياانت عن العنا -2

بو ماضى . مث تفسرها أو تناقشها وربطها ابلنظرايت اليت هلا عالقة أيليا "ابتسم" إل

 هبا . 

 تصديق البياانت .ه

اانت ان البياانت اليت مجعها و حتليلها حتتاج ايل التصديق، وتتبع الباحثة يف تصديق بي

 هذا البحث الطرائق التالية : 

لية يف صر الداخمراجعة مصدار البياانت و هي اليت الكلمات اليت تدل علي العنا .أ

 بو ماضي.أيليا إلالشعر "ابتسم" 

صر لعناصدرها. اي ربط البياانت عن االربط بني البياانت و هي اليت مت مجعها مب  .ب

  بو ماضي.أيليا الداخلية يف الشعر "ابنسم" إل

 داخلية يف يفمناقشة البياانت مع الزمالء واملشرف أي مناقشة عن العناصر ال. ج

 بو ماضي.أيليا الشعر "ابنسم" إل
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 البحث  اجراءاتز. 

 تتبع الباحثة يف اجراء حبثه هذه املراحل الثالثة التالية :  

ثه و مرززاته. حب مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة حيتديد املوضوع -أ

و حتديد أدواته، ووضعت الدراسات السابقة اليت هلا عالقة  و تقوم بتصميمه

 به وتناول النظارات اليت هلا عالقة هبا.

تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البياانت و حتليلها و  مرحلة التنفيد : -ب

 مناقستها. 

مرحلة االهناء : يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها و تقوم بتغلقه و جتلده، مث تقدم  -ج
له علي اساس مالحظات املناقشني.للمناقشة للدفاع عنه مث تقوم بتعدي  

 

 

 

 

 

 


