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 الباب الثالث
 منهجية البحث

للحصول على املعلومات اليت حتتاج إليها الباحثة و حتقيق أهداف 
الباحثة و أعراضه تلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية و تعرض الباحثة على 

مدخل البحث و نوعه، بيانات البحث و : هذا البحث منهجية الدراسة املدنية
ات، طريقة مجع البيانات، طريقة حتليل البيانات، مصادرها، أدوات مجع البيان

 .تصديق البيانات، و خطوات البحث
 

 مدخل البحث و نوعه (أ 
 Metode Deskriptif) كانت الباحثة تستعمل على منهج البحث النوعي

Kualitatif) . و هو البحث الذي يهدف إىل فهم ظاهرة ما يعاين منها موضوع
لة بطريق الوصفي إىل أشكال الكلمات و الدراسة متعمقا لعامل البحث مواص
و أما من حيث نوعه فهذا البحث من .   ال يستعمل األعداد يف حتليل بياناهتا

 .نوع البحث  الوصف التحليلي بنظرية العلم اآلداب النفسي
 

 بيانات البحث و مصادرها (ب 
اليت تتضمن على  مجلةإن بيانات البحث يف هذا البحث هي كل 

 عمارات يعقوبيان"ب النفسي يف رواية ده عند علم األجعالصراع الداخلى و 
 . لعالء األسواين

و أما مصادير البيانات يف هذا البحث تتكون من البيانات األساسية 
(data primer)  و هي البيانات اليت جتمعها الباحثة و استنباطها و توضيحها

" ارات يعقوبيانعم"فا املصادر األوىل مأخوذة من رواية . من املصادر األوىل
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مأخوذة من املراجع  (data sekunder)لعالء األسواين و أما البيانات الثانوية 
األخرى فاستنباطها و توضيحها الباحثة يف النشرة العلمية أو اجملالت عادة  

 .ككتب العلمية اليت تتعلق بعلم النفسي و نظرية اآلداب
 

 أدوات جمع البيانات (ج 
مت الباحثة األدوات البشرية و كانت يف مجع البيانات استخد

. اإلليكرتونية جلمع البيانات أي هناك استعملت الباحثة نفسها لتجمع البيانات
و أما األدوات اإلليكرتونية استعملتها الباحثة يف هذا البحث هي احلاسوب 
احملمول لتكتب البيانات و لتجمعها يف ملف واحد حيت ال تنعدم البيانات اليت 

و أدوات اإلليكرتونية األخرى استعملتها . ة على هذه البحثحصلتها الباحث
الباحثة هنا اهلاتف لتوصل باإلنرتنيت حىت تناولت الباحثة البيانات اليت حتتاجها 

 .الباحثة عليها
 

 طريقة جمع البيانات (د 
و متكن للباحثة أن تتم البيانات يف جمموعة متنوعة من إعدادات، و 

الطريقة اليت تستعملتها . جمموعة متنوعة من الطرقجمموعة متنوعة من املصادر و 
 :الباحثة جلمع البيانات هلذا البحث فهي

  طريقة مكتبية(Metode Kepustakaan)  و هي الدراسة اليت تقصدها جلمع
البيانات و األخبار مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة مثل املعجم و الكتب 

 .  و غري ذلك

                                                           
  

 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

 002), hal. 6 



15 

 

 

  طريقة الوثائقية(Metode Dokumentasi ) و هي طريقة عملية جلمع البيانات
و املعلومات على طريقة نظر الوثائق املوجود يف مكان معني من الكتب و 

 .  غري ذلك
أما الطريقة اليت استعملتها الباحثة جلمع البيانات يف هذا البحث فهي 

 لعالء األسواين" عمارات يعقوبيان"ثائقية و هي أن تقرأ الباحثة رواية طريقة الو 
مث انقسمت الباحثة تلك  ،عدة مرات لتستخرج منها البيانات اليت تريدها

املراد حتليلها لتكون هناك بيانات دب النفسي البيانات و تصنفها حسب العلم األ
 .الصراع الداخلي يف هذا البحثعن 

 
 ياناتطريقة تحليل الب (ه 

 :أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية
هنا ختتار الباحثة من البيانات عن صراع الداخلى عند : حتديد البيانات .1

ما ( التي تم جمعها) "عمارات يعقوبيان"ب النفسي يف رواية دعلم األ
 .تراه مهمة و أساسية و أقوى بأسئلة البحث

هنا تصنف الباحثة البيانات عن صراع الداخلى عند : تصنيف البيانات . 
( التي تم تحديدها) "عمارات يعقوبيان"ب النفسي يف رواية دعلم األ

 .حسب النقاط يف أسئلة البحث
هنا تعرض الباحثة البيانات عن : عرض البيانات و حتليلها و مناقشتها . 

  "بيانعمارات يعقو "ب النفسي يف رواية دصراع الداخلى عند علم األ
مث تفسر أو تصفها مث بناقشتها و ( التي تم تحديدها و تصنيفها)

 .ربطها بالنطريات اليت هلا عالقة هبا
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 تصديق البيانات (و 
إن البيانات اليت مت مجعها و حتليلها حتتلج إىل التصديق فتتبع الباحثة 

 :يف تصديق البيانات هذا البحث الطرائق التالية
للرائى عالء " عمارات يعقوبيان"ي رواية مراجعة مصادر البيانات و ه .1

 .األسواين و تتحول بصراع الداخلي عند علم اآلداب النفسي
الربط بني البيانات اليت مت مجع مبصادرها، أي ربط البيانات عن الرواية  . 

 .بنظرية العلم اآلداب النفسي" عمارات يعقوبيان"
انات عن تضيق ما مناقشة البيانات مع الزمالء و املشرف أي مناقشة البي . 

مع  لعالء األسواين" عمارات يعقوبيان"يتعلق بصراع الداخلى يف رواية 
 .الزمالء و املشرف

 
 خطوات البحث (ز 

 :تتبع الباحثة يف إجراء حبثه هذه املراحل التالية
حبثه و حلة بتحديد موضوع ر امل هذه تقوم الباحثة يف: طيطخحلة التر م .1

واته، ووضع الدراسات السابقة اليت بتصميمه و حتديد أدوتقوم  ،مركزاته
 .هعالقة ب االيت هل رياتوتناول النظهلا عالقة به 

جبميع البيانات و حتليلها و  املرحلة هذه يف الباحثة تقوم: التنفيذ مرحلة . 
 .مناقشتها

يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثه و تقوم بتغليفه و : مرحلة اإلهناء . 
ع عنه، مث تقوم بتعديله و تصحيحه أساس مث تقدم للمناقشة للدفا . جتليده

 .مالحظات املناقشني
 


