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الثالث الفصل

البحث منهجية

أي علم يبحث عن  Methodتؤخذ منهجية البحث من مصطالح اإلجنليزية. أوال 

أي ادلراجعة و  Reإشتقاقها من كلمتني  Researchطرق الىت حتصل عليها ادلقاصد. وثانيا 

Search أي البحث. وأما يف اإلصطالح Research  ىي إلقاء البحث وأخذ اخلطوات

1.النظامية يف حبث ادلسائل، ليقوم هبا التحليل وعرض البيانات واالستنتاج

عرض الباحث يف ىذا الفصل الثالث: مدخل البحث و نوعو و بينات البحث و 

مصادرىا و أدوات مجع البينات و طريقة مجع البينات و حتليل البينات و تصديق البينات و 

لبحث. ويأيت البيان منها:إجراءات ا

ونوعه البحث مدخل .أ

يستخدم ىذا البحث مدخل البحث الوصفّي الكيفّي. ويركيز على بيان 

. وىذا ما أشاره "القدس"شعر نزار قباين يف باب من لعناصر البيانيةالصيغة وادلعىن 

، أّن البحَث 1۱٥5سنة  (Bigman dan Taylor) التعريف من باغمان و تايلور

الكيفيَّ ىو مدخل البحث الذي تستنتج بو البياناُت الوصفيُة، كاأللفاظ ادلكتوبة أو

1 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cet.4, 

Hal. 1-2. 
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اللغات ادلنطوقة أو السلوك ادلصدوقة. ويقال ىذا البحث كيفّيا ألنّو اليستخدم فيو 

.2احلسابَ 

نظرا إىل رلال البحث، انقسم البحُث الكيفيُّ إىل نوعني : البحث ادلكتيّب و 

أّما البحث ادلكتيّب ىو ما اعتمده على البيانات كلَّها من ادلكتبة البحث ادليدايّن. 

وتسميو البحث الكيفّي ادلكتيّب. وقال اآلخُر إنّو البحُث غرُي التفاعلّي، ألّن البياناِت 

نظريٌّة والتوثيَق مأخوذٌة من ادلكتبة. وأّما البحث ادليدايّن ىو مااعتمده على البيانات 

َن أو التوثيَق ادلتعّلقة مبدار البحث.من ادليدان أو ادلخربي

لذلك استخدام الباحث مدخَل البحث الوصفّي الكيفّي ادلكتيّب أو البحث 

ادلرِجعّي، التّفاِقِو مع ادلوضوع و البيانات الذي أخذه الباحث. كما أّن استخداَم 

الباحث النظرياُت من الكتب ادلراجعية أو ادلذّكرات أو البحوث السابقة. وكان 

الغزل يف شعر امرئ القيس و ابن زيدون من ناحية ألفاظها و  موضوُع البحث ىو 

.معانيها

2 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 62
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ومصادرها البحث بيانات .ب

بيانات البحث ومصادرها .1

ىي البيان ( Suharsimi Arikunto)البيانات عند سوحارسيمي أريكونتو 

واإليضاح من ادلستوجبني أو التوثيَق ادلتنوعة، لتكون منوذجًا يف عمل البحث. 

وجبانبها منافُع البياناِت أخرى منها لنيل صورة األحوال أو ادلسائَل، ولتقرير النتيجِة 

ولعالج القضايا أو ادلشكالت. وكانت للمشكالت األسباُب اليت أوجبنا أن 

العناصرييت استخدمتها الباحث ىي الكلمات و اجلمالت من نُزيَلها. والبيانات ال

.ألفاظها وأساليبها ومعانيها يكون متشاهبا أو خمتليفا

مصادر البيانات. 2

مصادر البيانات ىي مصدر أو مرجع الذي أخذه الباحُث عدًة من 

نات ادلعلومات أو البيانات احملتاجة يف البحث، إّما من البيانات األساسية أو البيا

الغزل يف شعر  شعر الثناوية. وهبذا التعريف، فمصادر الذي استخدمو الباحث ىو

3۱تتكون من .امرئ القيس و ابن زيدون من ناحية ألفاظها و أساليبها و معانيها

.من األعمال الكاملة األشعاره يف دواوينهما .أبيات 23 و
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 أدوات جمع البيانات . ج

تستخدمها الباحث دلقياس ادلظاىرة العايل أي أدوات مجع البيانات ىي األلة اليت 

ما أدوات مجع البيانات يف ىذا البحث فتستخدم األدوات البشرية أي أ 3اإلجتماعي.

 الباحث ذاتو. أن الباحث يشكل أداة جلمع بيانات البحث.

 جمع البيانات . د

طريقة مجع البيانات ىي خطوة اذلامة من خطوات البحث. وأنو من أمهية ىدف 

ينال الباحث البيانات ادلناسبة بدون ىذه الطريقة مجع  اللنيل البيانات. و البحث 

 .4البيانات الصحيحة

و طريقة مجع . 5وأقام البحث مجع البيانات يف أنواع احلاالت و ادلصادر والطرق

الغزل يف شعر  البيانات يف ىذا البحث فهي الطريقة الوثائق، و ىو أن يقرأ الباحث

 مرةبعد مرات يدون من ناحية ألفاظها و أساليبها و معانيهاامرئ القيس و ابن ز 

لتستخرج منها البيانات اليت تريدىا. مث تقسم تلك البيانات و تصنفها حسب النظرية 

 .ادلراد حتليلها لتكون ىناك بيانات عن العناصري ألفاظها وأساليبها ومعانيها

                                                 
3
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal.102 

4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009, hal.308  
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009, hal.308 
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تحليل البيانات .ه

   فيتبع الباحث الطريقة التالية : أما يف حتليل البيانات اليت مت مجيعها

حتديد البيانات: ىنا خيتار الباحث من البيانات عن العناصري ألفاظها وأساليبها . 1

الغزل يف شعر امرئ القيس و ابن زيدون من ناحية ألفاظها و  ومعانيها الذي وقع

ئلة الذي مت مجعها ما يراىا مهمة و أساسية و أقوي صلة بأس. أساليبها و معانيها

 البحث. 

تصنيف البيانات: ىنا صنف الباحث البيانات عن العناصري ألفاظها وأساليبها . 2

الذي وقع يف الغزل امرئ القيس و ابن زيدون الذي مت حتديده حسب  ومعانيها

 النقاط يف أسئلة البحث.

نية عرض البيانات و حتليلها و مناقشتها: ىنا يعرض الباحث البيانات عن العناصر البيا. 3

الغزل يف شعر امرئ القيس و ابن زيدون من ناحية ألفاظها و أساليبها و الذي وقع 

الذي مت حيديدىا و تصنيفها مث تفسرىا و يناقشها ويبحث عن ادلشاهبة  معانيها

 وادلختلفة و ربطها بالنظريات الذين ذلا عالقة هبا.

 تصديق البيانات . و

بعد مراقبة موضوع البحث، استخدم الباحث يصديق البيانات من مصادرىا. 
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. ويراد بو شعر امرئ القيس وابن زيدونالغزل يفوىذا ما كانت الكلمة أو اجلملة من 

 التصديق أن يعني البيانات ادلقصودة و ادلناسبة هبذا البحث.

لى أنواع العناصري مراجع مصادر البيانات و ىي النصوص األدبية اليت تتضمن ع .1

 .الغزل يف شعر امرئ القيس و ابن زيدون من ناحية ألفاظها و أساليبها و معانيها

الغزل يف  . الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرىا أي ربط البيانات عن العناصري2

من حيث  شعر امرئ القيس و ابن زيدون من ناحية ألفاظها و أساليبها و معانيها

 .لنصوص األدبية تتضمن على أنواع الغزلأنواعها ا

الغزل مناقشة البيانات مع الزمالء وادلشرف. أي مناقشة البيانات عن أنواع العناصري  .3

مع  يف شعر امرئ القيس و ابن زيدون من ناحية ألفاظها و أساليبها و معانيها

 الزمالء وادلشرف. 

إجراءات البحث  .ز

 ادلرحلة الثالثة التالية:يتبع الباحث يف إجراء حبثو ىذه 

: يقوم الباحث يف ىذه ادلرحلة بتحديد حبثها و مركزهتا.  مرحلة اإلستعداد .1

ويقوم بيصميمو وحتديد أدواتو و وضع الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة بو وتناول 

 النظريات اليت ذلا عالقة بو.
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يقوم الباحث يف ىذه ادلرحلة جبمع البيانات  :   مرحلة تنفيذ  .2

 وحتليلها ومناقشتها.

مث يقدم للمناقشة للدفاع . : يف ىذه ادلرحلة يكمل الباحث حبثها مرحلة اإلهناء   .3

 عنو، مث يقوم بتعديلو وتصحيحو على أساس مالحظات ادلناقشني.

 


