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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

إليها الباحثة كربقيق أىداؼ البحث كأعراضو  للحصوؿ على اؼبعلومات اليت ربتاج     
يلـز أف تسلك الباحثة على الطرائق التالية كتعرض الباحثة ُب ىذا البحث منهجية 

بيانات البحث كمصادرىا، أدكات صبع البيانات، الدرسة اؼبدنية: مدخل البحث كنوعو، 
 طريقة صبع البيانات، طريقة ربليل البيانات، تصديق البيانات، خطوات البحث.                         

مدخل البحث ونوعه 1  
التعتمػػػد علػػػى القيػػػاس الكمػػػي بػػػل علػػػى القيػػػاس كاؼبقارنػػػة الكيفيػػػة  اؼبػػػدخل الػػػذم       

ؼبتغػػَتات اؼبشػػكالة كربليػػػل أسػػباهبا، بنػػاء علػػػى منطػػق العالقػػة بػػػُت السػػبب كالنتيجػػة، بػػػُت 
اغبالػة كاؽبػدؼ. يسػتخدـ ىػذا اؼبػدخل ُب توصػيف كربليػل اؼبشػكالت كإزبػاذ القػرارات ُب 

.كاف منهج البحث نوعاف: اؼبنهج 24اميا اغة اؽبداؼ من حلهااغباالت التييستحيل أكصي
الكمػي كالكيفػي، كمػػن الػدخل كػاف ىػػذا البحػث مػن البحػػث الكيفػي. كالبحػوث الكيفيػػة 

 كمن اىػػم ظباتػػو التػػسبنصػػوص اؼبكتوبػػة أكمصػػورة ىػػي تلػػك البحػػوث الػػيت صبػػع البيانػػات
 .25خدـ األرقاـ

                                                                                
كفوائد أليت يقصد هبا  منهج البحث ىو طريقة لنيل البيانيات أك اؼبواد بأىداؼ  

البحث الكيفي ىو   TaylorMoleongك   Bogdan. كعند 26الباحث
إجراءات البحث ُب اإلنتاج الواثائق الوصفية كالكلمة اؼبكتوبة كالشفوية من 

. أما من حيث نوعو فهاذا البحث من 27األفرادكسلوكهم الذم يقدر على ربليلها

                                                           
2
،]يراز تطىير اإلدارج يذخم في َظريح تحهيم انًشكالخ واتخار انقراراخ اإلدداريحشًس انذيٍ عثذ اهلل شًس انذيٍ،  3

  25[ص  2115اإلَتاجيح:ديشق 
2
  23[ص:  2111] انقاهرج، دار انُشر نهجايعاخ، يُاهج انثحث في انعهىو انُفسيح وانترتىيح، رجاء يحًىد أتى عالو ،  4

25Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&DB ( Bandung: Alfabeta,2008)hal 2 
2
6 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung:PT.Remaja Rosda Karya,2008)hal 6 
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نوعىوصفي. كاؼبدخل الذم تستخدمو الباحثة ىو اؼبنهج الكيفي يعٍت اإلجراء الذم ينتج 
أكصاؼ األفراد كاغبوادث كاألسباب من اجملتمع تصورة أك اؼبقولة عن البيانات الوصفية اؼب

 .  28اؼبعُت
 

بيانات البحث ومصادرها 2  
البحث تتكوف من البيانات األساسية، فاؼبصادر األكلية مصادر البيانات ُب ىذا  

مأخوذة القصة الذم يوجد قصة عصفور من الشرؽ لتوفيق اغبكيم. كاؼبصادر الثنوية من 
 .اؼبراجع األخرل ىي الكتب

 
 أدوات جمع البيانات 3

أدكات صبع البيانات ىي الة استخدمها ؼبقياس اؼبظاىر العاؼبي أم اإلجتماعي  
. كأما كاؼبنهج النفس من اؼبناىج اغبديثة اليت أخدت ذبنب إليها اىتماـ الباحثُت ُب 29

كتعدد اذباىاتو كمدارسة األدب العريب فمع ظهور علم اإلجتماع كتقدـ دراساتو، 
كتظرياتو كما رباكلو من دراسة اجملتمعات البشرية اؼبختلفة، كمدل تأثَتىا على أفرادىا، 

كبُت ؾبتمعاهتم من توافق . التأثَت أك سبركدىم عليو كمايكوف بينهمكمدل استجابتهم ؽبذا 
اجتماعى أكفقداف ؽبذا التوفق كماتنطول عليو اغبياة افجتماعية من ركاسب اغبياة 
البدائية، كماإستقر ُب ضمَتىا اعبماعى من أكىاـ ىذه اغبياة كأساطَتىا كخرافتها ٍب 

حياة اعبماعة كما تؤثر ُب حياة األفراد، كما  يصل هبذا كلو من موازين اقتصادية تؤثر ُب
يصيب ىذه اؼبوازين من اعتداؿ اك اختالؿ، كما يرتيب على ذلك من استقرار اغبياة 

، مع ظهور ىذه اإلجتماعية أك اضراهبا كاطمئناف الفرد غلى ؾبتمعة اكسبرده عليو
من حاكؿ تطبيقي  الدراسات اإلجتماعية كاإلقتصادية ظهر من الباحثُت ُب األدب العريب

ماانتهت إليو ىذه الدراسات من نتائج على ىذه الدب من أجل الكشف عن مدل 
                                                           

2
  22ترجى نسي يىنيىع، يُهج انثحث انكفي...............ص  4

2
3 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,dan R&D(Bandung:ALFABETA.2009)hal 102 
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التفاعل اغبتمى بُت األدب كاجملتمع الذل يعيشش فيو، ما يصلح اؼبنهج النفس لدراسة 
 .30الشخصيات األدبية يصلح ىذا اؼبنهج اإلجتماعى لدراسة الظوىر األدبية

يشكل أداة عبمع بيانات البحث. ٍب قسم الباحث تلك  ةكفبا يعٍت أف الباحث 
البيانات لتحليلها حىت تكوف تلك البيانات استطاع تقسيمها عن أنواع العناصر اػبارجية 

تخدـ ىذا البحث األدكات البشرية أم الباحثة ُب ذلك الديواف. أما ُب صبع البيانات فيس
 .31ات البحثنفسها.فبا يعٍت أف الباحثة تشكل أدكاة عبمع بيان

 
 طريقة جمع البيانات 4

 الطريقة اليت تستعملها الباحثة عبمع البينانات ؽبذا البحث فهي :
ىي الدراسة تقصدىا صبع   (Libarary Research)طريقة مكتبية  –

البيانات كاألخبار دبساعدة اؼبواد اؼبوجودة ُب اؼبكتبة مثل اؼبعجم كالكتب كغَت 
 .32ذلك

ىي طريقة عملية عبمع البيانات  (Dokumentasi)طريقة الوثائقية  –
كاؼبعلومات على طريقة نظر الوثائق اؼبوجودة ُب مكاف معُت من الكتب كغَت 

 .33ذلك

 

                                                           
2
  51[ ص  1994نهُشر وانتىزع: انقاهر دارل انشقافح ] يُاهج انثحثيىسف خهيف،  9

3
1 Suwardi Endraswara,Metologi penelitian sastra:Epistimologi,Model Teori,dan Aplikasi,(Bandung 

pustaka Widyatama,2003)hal:56 
3
1Moleong, Lexy,Metodologi Penelitian Kualitatif,Edisi Revisi,(Bandung:PT.Remaja 

Rosdakarya,2008)hal:6 
3
2 Arikunto, Suharsimi,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,( Jakarta Rineka 

Cipta,1996)hal:231 
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. كىي أف ئقالبحث فهي طريقة الوثا اأما الطريقة اؼبستخدمة ُب صبع نيانات ىذ 
البيانات تقراء الباحثة القصة عصفور من الشرؽ لتوفيق اغبكيم، عدة مرات لتستخر منها 

 اليت تريدىا ٍب تنقسم تلك البيانات كتصنفها حسب العناصر اػبارجية.
 
 طريقة تحليل البيانات 5

طريقة ربليل البيانات اليت تستخدمها الباحثة ىي طريقة التحليل الكيفية عند ميلس ك 
 كيتكوف ربليل البيانات من ثالث خطوات كىي:  Mile Huberman(ىوبَتما
كىنا زبتار الباحثة من البيانات عن العناصر اػبارجية ُب القصة ربديد البيانات:  –

ما تراىا مهمة كأساسية كأقوم  )اليت ًب صبعها(عصفور من الشرؽ لتوفيق اغبكيم 
 صلة بأسئلة البحث.

قصة العناصر اػبارجية فيعن  ف الباحثة البيانات تصنيف البيانات: ىنا تصن –
 أسئلة البحث. النقاط ُبحسب  )اليت ًب ربديها(عصفور من الشرؽ 

ة البيانات العناصر اػبارجية البيانات كربليلها كمناقشتها: ىنا تعرض الباحثعرض –
ٍب تفسرىا )اليت ًب ربديدىا كتصنيفها(قصة عصفور من الشرؽ لتوفيق اغبكيم ُب 

 ربطها بالنظريات اليت ؽبا عالقة هبا.تأكتصنفها ٍب تناقشها ك 
 

 . تصديق البيانات6
البيانات اليت ًب صبعها كربليلها ربتاج إىل التصديق، كيتبع الباحثة ُب تصديق إف 

 بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
 مراجعة مصادر البيانات كىي القصة عصفور من ااشرؽ لتوفيق اغبكيم. –
الرابط بُت البيانات اليت صبعها دبصدرىا أم ربطالبيانات عن القصة عصفور  –

 غبكيم.من الشرؽ لتوفيق ا
 .صة عصفور من الشرؽ لتوفيق اغبكيممناقشة البيانات عن الق –
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 . خطوات البحث7
 تتبع الباحثة ُب إجراء حبثها ىذه اؼبراحل الثالثة التالية:

مرحلة التخطيط: تقـو الباحثة ُب ىذه اؼبرحلة بتحديد اؼبوضوع حبثها ككضع  –
 ؽبا عالقة ببحثها.الدراسة السابقة اليت ؽبا ببحثها تناكؿ النظريات اليت 

مرحلة التنفيد: تقـو الباحثة ُب ىذه اؼبرحلة جبمع البيانات كربليلها  –
 كمناقشتها.

 مرحلة اإلهناء: ُب ىذه اؼبرحلة تكمل الباحثة حبثها باػباسبة. –
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


