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صل الثالثالف  

 منهجية البحث

يتمثل االجتاه العلمي يف خطوات هتدي هبا الباحثة يف حبثها. فإن خطوات 

البحث العلمي مهما بدت متمايزة مستقلة, فإن طبيعة ادلشكلة قد متلى بعض التغًنات 

يف ترتيب خطوات البحث, ويف أمهية كل خطوة منها بالنسبة اىل باقي اخلطوات وذلك 

كل مشكلة من جهة, والتطروف الىت تعمل الباحثة يف ظلها من  حسب ما تقتضية  

 54جهة أخرى. ميكن ان تعتمد عليو من وسائل وأدوات.

ا الباحثة وحتقيق اىداف البحث للحصول على ادلعلومات الىت حتتاج اليه

 55واغراضو يلزم ان تسلك الباحثة على الطرائق التالية.

 مدخل البحث ونوعو .أ

ينتج ادلنهج الذى استخدمت الباحثة ىو ادلنهج الكيفي يعىن االجراء الذى 

البيانات الوصفية ادلتصورة او ادلقولو عن أوصاف االفراد واحلوادث واالسباب من 

 56اجملموع ادلعٌن.

                                                           
 ( ص.2991حسٌن عبد احلميد امحد رشوان, العلم والبحث العلمي دراسة يف مناىج العلوم )اسكندرية: ادلكتبة اجلامعياحلديث. 54
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Kunjana Rahardi, Dimensi-Dimensikebahasaan (Yogyakarta: PT Ge;oraAksaraPratama, 6002), 
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 اما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث التحليل األديب.

 ومصادره بيانات البحث .ب

اما بيانات ىذا البحث فهي الكلمات او اجلميل لو النصوص اليت تدل على 

القيم الدينية . وأما مصادر ىذه البيانات فهو الرواية نائب عزرائيل ليوسف 

 السباعي.

 ادوات جمع البيانات .ج

أدوات مجع البيانات ىي االلة اليت استخدمها الباحثة دلقياس ادلاىر العلمية أي 

أما يف مجع البيانات فيستخدم ىذا البحث األدوات البشرية أي  57جتماعية.اال

 الباحثة نفسها. مما يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بيانات البحث.

 طريقة جمع البيانات .د

 ليت تستعملها الباحثة جلمع البيانات ذلذا البحث فهي :الطريقة ا

 ( طريقة مكتبيةResearch Library)  ىي الدراسة اليت تقصدىا مجع

البيانات واألخبار مبساعدة ادلواد ادلوجودة يف ادلكتبة مثل ادلعجم 

 58والكتب وغًن ذلك.
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LexyMoleong, MetodelogipenelitianKualitatif (Bandung: RemajaRosdakarya, 0990) hal.600 
57

.Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D(Bandung: Alfabeta.6007).hlm,006 
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 ( طريقة الوثائقيةDokumentasi ىي طريقة عملية جلمع البيانات )

وادلعلومات على طريقة نظر الوثائق ادلوجودة يف مكان معٌن من الكتب 

 59وغًن ذلك.

 تحليل البياناتطريقة  .ه

خدمها الباحثة ىي طريقة التحليل الكيفية عند طريقة حتليل البيانات اليت تست

 ميلس وىوبًنما ويتكون حتليل البيانات من ثالث خطوات وىي :

 ( تنظيم البياناتReduksi Kata االسلوب االول من عملية حتليل : )

البيانات يف ىذا البحث ىي تنظيم البيانات كعملية اإلختيار وتركيز 

نات اخلشنة الظاىرة يف التسجيالت االىتمام حنو تبسيط وتوصيل البيا

 ادلكتوبة يف ادليدان.

 ( عرضالبياناتPenyajian data يعترب عرض البيانات على عملية : )

اختصار نتيجة مجع البيانات وتصنيفها اىل فكرة معينة او اىل موضوع 

 معٌن.

                                                                                                                                                               
58

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif,Edisi Revisi, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 6008) hlm, 2 
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 ( استنتاج البياناتVertifikasi data واالسلوب الثالث يف عملية : )

لبيانات ىو أخذ االستنباط, ويف ىذا االسلوب تعقيد عملي حتليل ا

 حتقيقي بٌن الظواىر والنظرية.

 تصديق البيانات .و 

إن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج اىل التصديق. وتتبع الباحثة يف تصديق 

 بيانات ىذا البحث الطرائق االتالية:

 ياتو وروايتو" الذي مراجعة مصادر البيانات وىي "يوسف السباعي ح

 ينّص حياة يوسف السباعي وروايتو.

  الربط بٌن البيانات اليت مت مجعها مبصادرىا. اي ربط البيانات عن القيم

الدينية )اليت مت مجعها وحتليلها( بالرواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي 

 الىت ترد على القيم الدينية.

  .اي مناقشة البيانات عن القيم مناقشة البيانات مع الزمالء وادلشرف

الدينية يف الرواية نائب عزرائيل )اليت مت مجعها وحتليلها( مع الومالء 

 وادلشرف.

 إجراءات البحث .ز
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 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها ىذه ادلراحل الثالثة التالية:

  مرحلة اإلستعداد : تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة بتحديد موضوع حبثها

بتصميمة وحتديد ادواتو ووضع الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة ومركزاتو 

 بو وتناول النظريات ذلا عالقة بو.

  مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة جبمع البيانات وحتليلها

 ومناقشتها.

  مرحلة االهناء : يف ىذه ادلرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفو

لمناقشة للدفاع عنو. مث تقوم بتعديلها وتصحيحها وجتليده. مث تقدم ل

 على اساس مالحظة ادلناقشٌن.

 


