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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

تحسن أن تبّين الباحثة منهجية قبل أن تناقش  الباحثة على حبثها ، و من ادلس
 البحث اليت استخدمتها حلصول األىداف التامنة . و ىذه ىي اخلطوات منهجية البحث:

 مدخل البحث ونوعو .أ

أما مدخل البحث يف ىذه الرسالة اجلامعية فتستعمل الباحثة مبدخل الكيفي و 
فلذلك كان  1.لكتابة ىو طريقة البحث اليت تعطي عليها بيانات علمية بالشكل الكلمات ا

ىذا البحث من البحث الكيفي . أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع حبث حتليل 
 اللغوي.

 بيانات البحث ومصادرىا .ب

  2ف من البحوث اليت مجعها الباحثة.بيانات البحث ىي مصدر ادلعرفة مع ىد 
، وأمنا إن بيانات ىذا البحث ىي أغراض استخدام النعت يف كتاب نصائح العباد

ا و توضيحها من البيانات األساسيات ىي البيانات اليت جتمعها الباحثة و استنباطه
 3ادلصادر األوىل .فادلصادر األساسيات مأخوذة ىذه البيانات من كتاب نصائح العباد.

فهي الكلمات أو ادلواعظ أو األبيات اليت تدل على أغراض استخدام النعت يف كتاب 
 ئح العباد نصا

 أدوات مجع البيانات .ت
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أدوات مجع البيانات ىي آلة اليت استخدمتها الباحثة دلقياس ادلظاىر العادلي أي 
ات البشرية أى الباحثة أما يف مجع البيانات فيستخدم ىذا البحث األدو 4اإلجتماعي.

 نفسها. مما يعين أن الباحثةتشكل أداة جلمع بيانات البحث.

 طريقة مجع البيانات .ث

وأمنا ادلنهج الكيفي ىو الذي مجع البيانات بالنصوص ادلكتوبة أو ادلصورة. و 
من ناحية مصادر ادلواد إنقسمت طريقة مجع البيانات قسمان : ادلصادر األساسية و 

. فأما ادلصادر األساسية فهي مصادر البياناتاليت وردت إىل الباحثة مباشرة.  الثانوية
وردت إىل الباحثة غري مباشرة أي  , وأمنا ادلصادر الثانوية فهي مصادر البيانات اليت

 5بالشخص األخر أو بالوثيقة.

أن يقرأ الباحثةكتاب أما طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث فهي طريقة الوثائق، وىي 
نصائح العباد عدة مرات لتستخرج منو البيانات اليت تريده، مث تقسم تلك البيانات وتصنفو 

 حسب العناصر ادلراد حتليلو ليكون ىناك بيانات عن ادلوضوع و األنواع و األغراض.

 حتليل البيانات .ج
 التالية:أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فيتبع الباحثة الطريقة 

حتديد اليبانات : ىنا إختارت الباحثة من البيانات عن أغراض استخدام النعت يف   .أ
كتاب نصائح العباد )اليت متن مجعو( ما تراه مهمة و أساسية و أقوي صلة بأسئلة 

 البحث.
تصنيف البيانات : ىنا تصنيف الباحثة البيانات عن أغراض استخدام النعت يف    .ب

 عباد)اليت تــمن حتديده( حسب النقاط يف أسئلة البحث.كتاب نصائح ال
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ج. عرضها البيانات و حتليلها و مناقشتها : ىنا تعرض الباحثة البيانات عن أغراض 
استخدام النعت يف كتاب نصائح العباد )اليت متن حتديده و تصنيفو( مث تفسره أو 

 تصفو، مث تناقشو وربطو بالنظريات اليت لو عالقة بو.

 صديق البياناتت .ح

إن البيانات اليت تـــــمن مجعو وحتليلو حيتاج إيل التصديق، وتتبع الباحثة يف تصديق 
 بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:

مراجعة مصادر البيانات و ىي الكلمات اليت تدل عن أغراض استخدام النعت يف  .أ
 كتاب نصائح العباد.

ــــمن مجعو مبصادره. أي ربط البيانات عن أغراض الربط بّي البيانات وىي اليت تـ .ب
 استخدام النعت يف كتاب نصائح العباد )اليت متن مجعو و حتليلو( .

ج. مناقشة البيانات مع الزمالء و ادلشرف أي مناقشة البيانات عن أغراض  .ت
استخدام النعت يف كتاب نصائح العباد)اليت تـمن مجعو و حتليلو( مع الزمالء و 

 رف.ادلش

 خطوات البحث .خ

 تتبع الباحثة يف إجراء حبثو ىذه ادلراحل الثالثة التالية:

مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة بتحديد موضوع حبثها ومركزاهتا،  -أ
وتقوم بتصميمها وحتديد أدواهتا، ووضع الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة بو وتناول 

 النظريات اليت عالقة هبا.

 مرحلة التنفيذ:  تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة جبمع البيانات وحتليلها ومناقشتها. -ب
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مرحلة اإلهناء: يف ىذه ادلرحلة تكمل الباحثة حبثها ويقوم بتغليفها وجتليدىا، مث  -ج
تقدم للمناقشة للدفاع عنو مث يقوم بتعديلها وتصحيحها على أساس مالحظات 

 ادلناقشّي.

 


