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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

ول على ادلعلومات اليت حتتاج إليها الباحثة وحتقيق أىداف البحث للحص
 ق التالية:ئحثة على الطراا، يلزم أن تسلك البووأغراض

 ونوعهمدخل البحث  . أ
ادلنهج الكيفي يعين اإلجراء الذي ينتج و الباحثة ى ومخدمن ادلدخل الذي تست

البياانت الوصفية ادلتصورة أو ادلقولة عن أوصاف األفراد واحلوادث واألسباب من اجملتمع 
 . وادلنهج يف البحوث كثرية خاصة يف البحث األديب وكان ادلنهج متعددا، منها:1ادلعني

رقام يف ىو اإلجراء الذي يستعمل األ (kuantitatif) ادلدخل الكّمي(  . أ
 البحوث.

ىو رأى دافيد وليام انو مجع البياانت   (kualitatif)( ادلدخل الكيفّي  . ب
يف ادلكان العلمي ابستخدام ادلنهج العلمي وعملو الشخص او الباحثة 

 2ادلهتم علميا.
أما أنواع البحث يف البحوث اللغوية كثرية، منها: دراسة حنوية وصرفية وتقابلية 

 و دراسة بالغية.ونوع ىذا البحث ى. وبالغية وداللية
 ومصادرهابياانت البحث  . ب
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البياانت ىي ادلادة اخلامة اليت تتطلب معاجلة إضافيو إلنتاج ادلعلومات أو 
وأما البياانت اليت استخدمتها  3الوصف، إما نوعية وإما كمية الذي توضح حقيقة.

حملمود  بطاقة ىوية يف شعر سلوب البياناأل من تأو اجلمال اتالكلمالباحثة ىي 
 .درويش
در امصوأما  4ىي ادلوضوع الذي ديكن اسًتداد البياانت. در البياانتامصو 
 .ابدلوضوع بطاقة ىوية ويشد در حممو  ىي شعر ذلذا البحث البياانت

 أدوات مجع البياانت . ج
أي  ةىر العادليلمظاستخدمها الباحثة دلقياس اتىي آلة  وات مجع البياانتأد

البشرية أي الباحثة  واتداألفيستخدم ىذا البحث  مجع البياانتأما يف  5.ةاإلجتماعي
 نفسها. مما يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بياانت البحث.

 
 مجع البياانتطريقة  . د

ة ىدف ىامة من اخلطوات البحث. وأنو من أمهيطريقة مجع البياانت ىي خطوة 
 6مجع البياانت الصحيحة. بياانت ادلناسبة بدونال ةنال الباحثالبحث لنيل البياانت. وال ت
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البياانت تتكون من أربع طرق، بل دتكن الباحثة استخدمها جلمع  طريقةو  
 .قئالواث البياانت الالزمة لبحثها ىي طريقة

تشمل تسجيال دقيقا ألحداث اترخيية قد تكون مكتوبة أو  يى ئقالواث طريقة
نك يف مصر أو حىت شفهية من خالل اجواء رمسات آاثر األقصى ومعابد الكر  مصورة.

ادلقابالت مع األفراد الذين عايشوا أحدااث اترخية حمددة ابإلضافة اىل حتليل مضمون 
 ادلخطوطات وادلذكرات اليت قد تكون حمفوظة يف ادلتاحف أوادلكتبات.

ت على املو وادلع ق ىي طريقة عملية جلمع البياانتئطريقة الواثخر األ عندو 
 7ق ادلوجودة يف مكان معني من الكتب وغري ذلك.ئر الواثنظطريقة 

ق، وىي أن تقرأ ئيقة الواثر ت يف ىذا البحث فهي طوأما طريقة مجع البياان 
مرات لتستخرج منها البياانت  بعد ليلها عدةحيمود درويش و حمل بطاقة ىوية الباحثة شعر

لتكون  حتليلهاالنظرية ادلراد  ة تلك البياانت وتصنفها حسبالباحث قسمتاليت تريدىا، مث 
 .بيانالأسلوب  ىناك بياانت عن

 البياانت. طريقة حتليل ه

ل الكيفي عند ليحطريقة الت ىي الباحثةاستخدمها حتليل البياانت اليت  طريقة
( وتتكون حتليل البياانت من ثالثة خطوات، Miles, Hubermanميلس وىو بريمان )

 8:وىي
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بيان ومجالو يف شعر الحتديد البياانت: وىنا ختتار الباحثة من البياانت عن أسلوب . ۱
 لة البحث.سئحممود درويش ما تراىا مهمة وأساسية وأقوى صلة أب

. تصنيف البياانت: ىنا تصنف الباحثة عن أسلوب البيان ومجالو يف شعر حممود 2
 لة البحث.سئدرويش حسب النقاط يف أ

وحتليلها ومناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البياانت عن أسلوب البيان يف . عرض البياانت 3
 .هبا رايت اليت ذلا عالقةلنظربطها ابتناقشها و مشعر حممود درويش، مث 

 تصديق البياانت . و
مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة يف تصديق مت إن البياانت اليت 

 ق التالية:ئبياانت ىذا البحث الطرا
 مراجعة مصادر البياانت. ۱
. الربط بني البياانت اليت مت مجعها مبصادرىا، أي ربط البياانت عن "أسلوب 2

 البيان يف شعر حممود درويش" )اليت مت مجعها وحتليلها(.
زمالء وادلشرف أي مناقشة البياانت عن "أسلوب البيان يف ال. مناقشة البياانت مع 3

 شعر حممود درويش".
 ثالبح واتخط . ز

 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها ىذه ادلراحل الثالثة التالية:
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مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة بتحديد موضوع حبثها ومركزاهتا، . ۱
وتقوم بتصميمها، وحتديد أدواهتا، ووضع الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة هبا، 

 رايت اليت ذلا عالقة هبا. لنظوتناول ا
التنفيد : تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة جبمع البياانت، وحتليلها، . مرحلة 2

 ومناقشتها.
. مرحلة اإلهناء : يف ىذه ادلرحلة تكميل الباحثة حبثها وتقوم بتجليده، مث تقدم 3

 ت ادلناقشني.حظادفاع عنو، مث تقوم بتعديلو وتصحيحو على أساس مالللللمناقشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


