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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج

أي علم يبحث  Methodتؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطالح اإلجنليزية. أوال 
أي ادلراجعة  Reإشتقاقها من كلمتني  Research عن طرق الىت حتصل عليها ادلقاصد. و ثانيا

ىي إلقاء البحث و أخذ اخلطواط  Researchأي البحث. و أما يف اإلصطالح  Searchو 
 1النظامية يف حبث ادلسائل، ليقوم هبا التحليل و عرض البيانات و االستنتاج.

ىذا الفصل الثالث: مدخل البحث و بيانات البحث و مصادرىا  عرض الباحث يف
و أدوات مجع البيانات و طريقة مجع البيانات و حتليل البينات و تصديق البيانات و 

 إجراءات البحث. و يأيت الباحث البيان منها:
 مدخل البحث .1

مدخل البحث الوصفّي الكيفّي. و يركز على بيان األنواع  البحثيستخدم ىذا 
. شرح يف شعر "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر السّيابالفائدة لعناصر الكالم اإلنشائي و 

م، أن البحَث الكيفيَّ ىو مدخل  1985سنة  (Taylor)و تيلور  (Bigman)بغمان 
البحث الذي تستنتج بو البياناُت الوصفيُة، كاأللفاظ ادلكتوبة أو اللغات ادلنطوقة أو 

و من  2البحث كيفّيا ألنو ال يستخدم فيو احلساب.السلوك ادلصدوقة. و يقال ىذا 
أّن ادلنهج الكيفي ىو البحث الذى حصل عليو ادلنهج  (Moleong)شرح موليونج 

                                                 
1 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 
Cet.4, hal: 2-1  
2Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal: 62 
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أو ادلنهج األخر. و قد ظهر  (Statistik)البحث الذي مل تستخدم ادلنهج اإلحصائى 
 3ىذا التعريف باختالف بني ادلنهج الكيفي و ادلنهج الكّمى.

قسمني: البحث ادلكتيّب و البحث ادليداينُّ. أّما  إىلانقسم البحُث الكيفيُّ 
البحث ادلكتيّب ىو ما اعتمده على البيانات كلَّها من ادلكتبة و تسميو البخث الكيفّي 
ادلكتيّب. و أّما البحث ادليدايّن ىو ما اعتمده على البيانات من ادليدان أو ادلخربيَن أو 

 قة مبدار البحث.التوثيَق ادلتعلّ 
استخدم الباحث مدخَل البحث الوصفّي  الطليب و من ىذه الكالم اإلنشائي

الكيفّي ادلكتيّب، ال تفاقو مع ادلوضوع و البيانات اليت أخذىا الباحث. كما أّن استخدم 
الباحث النظرياُت من الكتب ادلراجعية أو ادلذّكرات أو البحوث السابقة وىي شعر. و  

نشودة ادلطر" لبدر شاكر الكالم اإلنشائي يف شعر "أحث ىو كان موضوع الب
 السّياب.

 بيانات البحث ومصادرها .2
ىي " Kamus Bahasa Indonesia"البيانات عند "ادلعجم اللغة اإلندونيسية" أي 

األشياء احلقيقى تستخدمها جلمع اآلراء و األفكار و البيان الصحيح وادلواّد ادلتنّوعة 
يف معجمو "ادلعجم للكلمة  (Webster) و أما رأى ويبستري 4التحقيق.لالعتبار و 
أّن معرفة البيانات ىي الشيء ادلعلوم أو ادلقّدر  "New World Dictionary"اجلديدة" أي 

(Things known or assumed).فستكون البيانات دليل يف ىذا البحث ، 

                                                 
3 Ibid, hal: 6 
4 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), hal: 321 
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ألحوال أو ادلسائَل، ولتقرير صورة امنها لنيل فو أما من منافُع البياناِت األخرى 
ىي الكلمات  ةُ ثَ احِ ها البَ تالنتيجِة ولعالج القضايا أو ادلشكالت. والبيانات اليت استخدم

 .شعر "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر السيّاب يف الطليب الكالم اإلنشائيواجلمل الذين 
على البيانات أو  ةها الباحثتىو ادلوضع أو ادلرجع الذي حصل البياناتمصدر 

 هوفىذا البحث  يف ةو الباحثتادلعلومات للبحث. ومصدر البيانات الذى استخدم
 .ديوان الشعر شعر بدر شاكر السّياب

 أدوات جمع البيانات .3
لة اليت تستخدمها الباحثة دلقياس ادلظاىرة العايل أي آالبيانات ىي  مجعأدوات 

حبثو عن العنوان "العناصر  يفأدوات بشرية  ةاستخدمها الباحث يفادلثال  5اإلجتماعي.
 نثر أولد حارتنا لنجيب حمفوظ". يفالداخلية 

ىذا البحث فهي األدوات  يف ةها الباحثتأما أدوات مجع البيانات الىت استخدم
شعر عن العلوم البالغة و ديوان  ذاتو، مبساعدة اإلطار النظري ةالبشرية أي الباحث

 السّياب."أنشودة ادلطر" لبدر شاكر 
 طريقة جمع البيانات .4

طريقة مجع البيانات ىي اخلطوة اذلامة من خطوات البحث. و إنو من أمهية 
البيانات ادلناسبة بدون ىذه طريقة مجع  ةنال الباحثتال ىدف البحث لنيل البيانات. و 

 6البيانات الصحيحة.
                                                 

5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal: 
102 
6 Ibid, hal: 308 



 

24 
 

و طريقة  7مجع البيانات يف أنواع احلاالت و ادلصادر و الطرق. ةالباحث تقامو 
مجع البيانات يف ىذا البحث فهي طريقة الوثائق، و طريقة الوثائق الىت استخدمها 

 ىى: ةالباحث
شعر "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر السّياب عدة مرّات ليستخرج منها  ةقرأ الباحثأن ت .أ 

 البيانات الىت يريدىا.
ات عن الكالم البيانات حسب ادلواد ادلراد لتكون ىناك البيان ةقسم الباحثأن ت  .ب 

 .الطليب اإلنشائي
أن يناقشها الباحث إىل ادلشرف و األساتيذ مما حللها الباحث و يناقشها إىل مرجع   .ج 

 التفاسري شعر "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر السّياب.
 تحليل البيانات .5

حتليل  يفالطريقة الىت سيستخدمها الباحث  ةالباحث تىذه الفًتة شرح يف
 (Huberman)و ىوبريماس ( Miles)و رأى ميالس  البيانات الىت قد مجعها الباحث قبلو.

أّن حتليل البيانات ينقسم إىل ثالثة أقسام، ىي حتديد البيانات، و تصنيف البيانات، و 
ىذه األقسام يف حتليل  ةالباحث تو استخدم 8عرض البيانات و حتليلها و مناقشتها.

 البيانات، وىي:
 يفباالنتخاب و التقسيم البيانات )الكلمات واجلمل  ةقوم الباحثحتديد البيانات، أن ت .أ 

 و دلعرفة البيانات ادلهمة.تشعر "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر السّياب( الىت قد مجع

                                                 
7Ibid, hal: 308 
8 Ibid, hal: 246 - 252 
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 الطليب بالتصنيف البيانات )كلمة الكالم اإلنشائي ةقوم الباحثتصنيف البيانات، أن ت  .ب 
( الطليب ( الىت قد حّدد إىل فرقة )فرقة الكالم اإلنشائيالطليب ائيأو مجلة الكالم اإلنش

 حبثو. يف ةو الباحثمتما أراد
بالبيان والشرح البيانات باإلطار  ةقوم الباحثلبيانات وحتليلها ومناقشتها، أن تعرض ا  .ج 

 .ةو الباحثتالنظرى الذى استخدم
 تصديق البيانات .6

عرفة بتصديق البيانات، دل قومَ ة أن تالباحثلزم ة البيانات، تالباحث تبعد أن حّلل
 قبلو. فطريقة تصديق البيانات ثالثة، ىى: ةالباحث صحة البيانات الىت قد حّللت

 البيانات ومصادره )شعر "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر السّياب(. ةقرأ الباحثأن ت .أ 
 و.تو وصّنفتو وحّددتالبيانات و مصادره الىت قد مجع ةّكب الباحثأن تر   .ب 
ناقشها إىل مرجع تبادلناقشة أو االستعراض مع أصحابو أو أساتذه، و  ةقوم الباحثأن ت  .ج 

 التفاسري شعر "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر السّياب.
 إجراءات البحث .7

 يف اجراء حبثو ىذه ادلراحل الثالث التالية: ةتبع الباحثت
يف ىذه ادلرحلة بتحديد موضوع حبثو و مركزاتو، و  ةقوم الباحث: ت مرحلة التخطيط .أ 

قوم بتصميمو، و حتديد أدواتو، و وضع الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة بو، و تناول ت
 النظريات الىت ذلا عالقة بو.

يف ىذه ادلرحلة جبمع البيانات، و حتليلها، و  ةقوم الباحث: ت مرحلة التنفيد .ب 
 مناقشتها.
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 قوم بتغليفو و جتليده. مثتحبثو و  ةكمل الباحثىذه ادلرحلة ت: يف  مرحلة اإلهناء .ج 
قوم بتعديلو و تصحيحو على أساس مالحظات تقدم للمناقشة للدفاع عنو، مث ت

 ادلناقشني.
 


