
 الفصل الثالث

 منهجية البحث

على حبثها، ومن املستحسن أن يعرف منهجّية البحث حلصول  ةقبل أن يناقش ويعّرض الباحث
 األهداف التاّمة. كثرت اخلطوات ىف منهجّية البحث. هذه هي اخلطوات:

 ونوعه أ. مدخل البحث

الكّمّيةىف خصائصها يعين كان منهج البحث نوعان: املنهج الكّمي والكيفي. أما البحوث 
فلذلك،  2رقام.ألوالبحوث الكيفّية هي تلك البحوث اليت التستخدم ا 1حصائي للبيانات.إحتليل 

ّما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع حبث حتليل قصيدة أكان هذا البحث من البحث الكيفي. 
 الربدة للدراسة سيميوتيكية.

 ب. بيانات البحث ومصادرها

. البيانات ىف هذه 3الكيفي بالكلمات والشرحات بل ىف الرسالة القصرية اعترب البيانات
الرسالة البيانات يف قصيدة الربدة تشرح عن الرموز يف قصيدة الربدة )دراسة سيميوتيكية(. فأّما 

 مصادرها هو من عمل أدبية "قصيدة الربدة".

 دوات جمع البياناتأج. 

نفسه. كما قال  ةي الباحثأدوات البشرية ألهذا البحث اّما ىف مجع البيانات فيستخدم أ
 سوغييونو: 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu 
sendiri.4 

                                                           
 .۲۸٥(، ص: ٢٠١١، )القاهرة، دار النشر للجامعات، مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةبو عالم، أرجاء حممود  1
 .۲۸٠، ص: مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةبو عالم، أرجاء حممود  2

103.(Jakarta: Kencana, 2010), h. ,Penelitian KualitatifBurhan Bungin, 3
 

4 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,cet.8, 2009), hlm: 222. 
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 د. طريقة جمع البيانات

تقرأ الباحثة  أما طريقة املستخدمة يف مجع بيانات هذه البحث فهي طريقة الوثائق. و هي أن
عدت مرات ليستخرج منها البيانات اليت تريدها. مث تقسم تلك  يدة الربدة ألمام البوصريىقص

 البيانات.

 تحليل البيانات ح.

 الطريقة التالية: ةأما يف حتليلي البيانات اليت مت مجعها فتتبع الباحث  
من البيانات عن قصيدة الربدة )اليت مت مجعها( ما يراها  ةحتديد البيانات : وهنا خيتار الباحث .1

 مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
من البيانات عن قصيدة الربدة )اليت مت حتديدها( حسب  ةتصنيف البيانات: هنا يصنف الباحث .2

 النقاط يف أسئلة البحث.
ت عن قصيدة الربدة )اليت مت البيانا ةعرضها البيانات وحتليلها ومناقشتها: هنا يعرض الباحث .3

 حتديدها وتصنيفها( مث يفسرها أو يصفها مث يناقشها وربطها بالنظريات اليت هلا عالقة هبا. 
 و.تصديق البيانات

إن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، ويتبع الباحث يف تصديق بيانات   
 هذا البحث الطرائق التالية :

 البيانات و هي النصوص األدبية اليت تتضمن على أشكال الرموز ومعانيها.مراجعة مصادر  .1
الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها. اي ربط البيانات عن  الرمز من حيث أنواع و  .2

 ومعانيها )اليت مت مجعها و حتليلها( النصوص األدبية اليت تتضمن على أنواع الرموز ومعانيها.
ع الزميالء و املشرف. أي مناقشة البيانات عن أشكال الرموز ومعانيها يف مناقشة البيانات م .3

 قصيدة الربدة )اليت مت مجعها و حتليلها( مع الزمالء و املشرف.
 ز.إجراءة البحث

 تتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه المراحل الثالثة التالية:



حبث و مركزاته, مرحلة التخطيط: تقوم الباحث يف هذه املرحلة بتحديد موضوع  . أ
وتقوم بتصميمه,وحتديد أدواته, و وضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به, وتناول 

 النظريات اليت هلا عالقة به.
 مرحلة التنفيذ: تقوم الباحث يف هذه املرحلة جبمع البيانات و حتليلها و مناقشتها. . ب
يفه و جتليده. مث مرحلة اإلهناء: يف هذه املرحلة تكمل الباحث حبث و تقوم بتغل . ت

تقدم للمناقشة للدفاع عنه مث تقوم بتعديله و تصحيحه على أساس مالحظات 
 املناقشني.

 
 




