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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 
 مدخل البحث ونوعه . أ

 الذي اإلجراء يعين الكيفي ادلدخل ىي الباحثة تستخدمها الذي ادلدخل
 و واحلوادث األفراد األوصاف عن ادلقولة أو ادلتصورة الوصفية البيانات تنتج

  بحثال نوع من البحث فهذا نوعو حيث من أما 60. ادلعني اجملموع من األسباب
 . الداخلية العناصر ناحية من وىو األديب التحليلي

 بيانات البحث ومصادرها . ب

 تدل اليت األبيات أو لماجل أو الكلمات فهي ىي البحث ىذا بيانات إن
 حسني بن حممد بن علي للحبيب الدرر مسط قصيدة يف الداخلية العناصر على

 بن علي للحبيب "الدرر مسط" قصيدة فهي البيانات ىذه مصادر أما. احلبشي
 . بيتا مثانني و مخسني من تتكون اليت احلبشي حسني بن حممد

 البيانات جمع أدوات. ج

 ادلظاىرة دلقياس الباحثة تستخدمها اليت اآللة ىي البيانات مجع أدوات
 فتستخدم البحث ىذا يف البيانات مجع أدوات أما. 61اإلجتماعي أي ةالعادلي

 جلمع أداة تشكل الباحثة أن يعين. نفسها الباحثة أي البشرية األدوات الباحثة
 .الكيفي ادلدخل على البحث أدوات مقام الباحثة وتقوم. البحث بيانات
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 البيانات جمع طريقة. د

 فهي البيانات جلمع البحث ىذا يف الباحثة تستخدمها اليت الطريقة أما
 الوثائق نظر عـلى وادلعلومات البيانات جلمـع عملية طريقة ىي, الوثائق طريقة

 اليت البيانات منها ليستخرج مرات عدة مسط الدرر قصيدة الباحثة تقرأ أي ادلوجودة
 حتليلها ادلراد الداخلية العناصر حسب وتصنفها البيانات تلك تقسم مث تريدىا،
 .األسلوب و اخليال و العاطفة و ادلوضوع عن بيانات ىناك لتكون

 البيانات تحليل. ه

 :التالية الطريقة الباحثة فتتبع مجعها مت اليت البيانات حتليل يف أما
 يف الداخلية العناصر عن البيانات من الباحثة ختتار ىنا:  اليبانات حتديد .1

( مجعها متم  اليت) احلبشي حسني بن حممد بن علي للحبيب الدرر مسط قصيدة
 .البحث بأسئلة صلة أقوي و أساسية و مهمة يراىا ما

 يف الداخلية العناصر عن البيانات الباحثة فتصن ىنا:  البيانات تصنيف  .2
 تــمم  اليت) احلبشي حسني بن حممد بن علي للحبيب الدرر مسط قصيدة

 .البحث أسئلة يف النقاط حسب( حتديدىا

 العناصر عن البيانات الباحثة تعرض ىنا:  مناقشتها و حتليلها و البيانات عرض .3
 اليت) احلبشي حسني بن حممد بن علي للحبيب الدرر مسط قصيدة يف الداخلية

 بالنظريات ربطهاتو  تناقشها مث تصفها، أو تفسرىا مث( تصنيفها و حتديدىا متم 
 .هبا عالقة ذلا اليت
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 البيانات تصديق. و

 يف الباحثة وتتبع التصديق، إيل حتتاج وحتليلها مجعها تـــــمم  اليت البيانات إن
 :التالية الطرائق البحث ىذا بيانات تصديق

 قصيدة يف الداخلية العناصر تدل اليت الكلمات ىي و البيانات مصادر مراجعة . أ
 .احلبشي حسني بن حممد بن علي للحبيب الدرر مسط

 العناصر عن البيانات ربط أي. مبصادرىا مجعها تـــــمم  اليت وىي البيانات بني الربط . ب
 اليت) احلبشي حسني بن حممد بن علي للحبيب الدرر مسط قصيدة يف الداخلية

 ( .حتليلها و مجعها متم 

 الداخلية العناصر عن البيانات مناقشة أي ادلشرف و الزمالء مع البيانات مناقشة. ج
 و مجعها تـمم  اليت) احلبشي حسني بن حممد بن علي للحبيب الدرر مسط قصيدة يف

 .ادلشرف و الزمالء مع( حتليلها

 البحث خطوات. ز

 :التالية الثالثة ادلراحل ىذه حبثو إجراء يف الباحثة تتبع

 ومركزاتو، حبثو موضوع بتحديد ادلرحلة ىذه يف الباحثة تقوم: التخطيط مرحلة - أ
 بو عالقة ذلا اليت السابقة الدراسات ووضعت أدواتو، وحتديد بتصميمو وتقوم

 .هبا عالقة ذلا اليت النظريات وتناول

 .ومناقشتها وحتليلها البيانات جبمع ادلرحلة ىذه يف الباحثة تقوم:  التنفيذ مرحلة - ب
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 مث وجتليده، بتغليفو وتقوم حبثها الباحثة تكمل ادلرحلة ىذه يف: اإلهناء مرحلة - ج
 مالحظات أساس على وتصحيحو بتعديلو تقوم مث عنو للدفاع للمناقشة تقدم

 . ادلناقشني


