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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

للحصول على املعلومات اليت حتتاج إليها الباحثة و لتحقيق أىداف البحث  
وأعراضو يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية وتعرض الباحثة يف ىذا البحث 
منهجية الدراسة امليدانية: مدخل البحث ونوعو، بياانت البحث ومصادرىا، أدوات مجع 
البياانت، طريقة مجع البياانت، طريقة حتليل البياانت، تصديق البياانت، وخطوات 

 البحث.

 مدخل البحث ونوعه .أ 
كان ىذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أىم مساتو أنو ال 

أما من حيث نوعو فهذا البحث  1يتناول بياانتو عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية.
 يل األديب.من نوع البحث التحل

 بياانت البحث ومصادرها .ب 
البحث ىي مصدر املعرفة مع ىدف من البحوث اليت مجعها  بياانت

إن بياانت ىذا البحث ىي الكلمات أو اجلمل أو النصوص اليت تدل  2الباحث.
على القيم األخالقية قي القصة القصرية "احلبيب اجملهول" لتوفيق احلكيم. مصادر 

أما مصدر ىذه البياانت فهو القصة  3ية اإلجراءات.البياانت ىي الكلمات وبق
 القصرية "احلبيب اجملهول" لتوفيق احلكيم.
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 أدوات مجع البياانت .ج 
أدوات مجيع البياانت ىي آلة استخدمتها الباحثة ملقياس املظاىر العاملية أي 

أما يف مجع البياانت فيستخدم ىذا البحث األدوات البشرية أي  4االجتماعية.
 ة نفسها. مما يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بياانت البحث. الباحث

 طريقة مجع البياانت .د 
أما الطريقة املستخدمة يف مجع بياانت ىذا البحث فهي طريقة الواثئق. وىي أن 
تقرأ الباحثة القيم األخالقية يف القصة القصرية "احلبيب اجملهول" لتستخرج منها 

تلك البياانت لتحليلها حىت تكون تلك البياانت البياانت اليت تريدىا، مث تقسم 
 ميكن تقسيمها إىل أنواع القيم األخالقية يف القصة القصرية "احلبيب اجملهول".

 طريقة حتليل البياانت .ه 
 أما يف حتليل البياانت اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:

القيم األخالقية اليت حتديد البياانت: ىنا ختتار الباحثة من البياانت عن  .1
وقعت يف القصة القصرية "احلبيب اجملهول" لتوفيق احلكيم )اليت مت مجعها( ما 

 يراىا مهمة وأساسية وأقوي صلة أبسئلة البحث.
تصنيف البياانت: ىنا تصنف الباحثة البياانت عن القيم األخالقية اليت  .2

اليت حتديدىا( وقعت يف القصة القصرية "احلبيب اجملهول" لتوفيق احلكيم )
 حسب النقاط يف أسئلة البحث.

عرض البياانت و حتليلها و مناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البياانت عن القيم  .3
األخالقية يف القصة القصرية "احلبيب اجملهول" لتوفيق احلكيم )اليت مّت 
حتديدىا و تصنيفها( مث تفسرىا أو تصفها، مث تناقشها وتربطها ابلنظرايت 

 عالقة هبا.اليت هلا 
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 تصديق البياانت .و 
إن البياانت اليت مّت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة يف تصديق 

 بياانت ىذا البحث الطرائق التالية:
 مراجعة مصادر البياانت وىي القصة القصرية احلبيب اجملهول لتوفيق احلكيم. .1
ربط البياانت عن القيم الربط بني البياانت اليت مت مجعها مبصادرىا. أى  .2

األخالقية اليت وقعت يف القصة القصرية احلبيب اجملهول لتوفيق احلكيم )الىت مت 
 مجعها و حتليلها( ابلقصة القصرية احلبيب اجملهول لتوفيق احلكيم.

مناقشة البياانت مع الزمالء و املشرف. أي مناقشة البياانت عن القيم  .3
صرية احلبيب اجملهول لتوفيق احلكيم )اليت مّت األخالقية اليت وقعت يف القصة الق

 مجعها و حتليلها( مع الزمالء و املشرف.
 خطوات البحث .ز 

 تتبع الباحثة يف إجزاء حبثة ىذه املراحل الثالث التالية:
مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة يف ىذه املرحلة بتحديد موضوع حبثو ومركزاتو،  .1

الدراسات السابقة اليت هلا عالقة بو، وتقوم بتصميمو، وحتديد أدواتو، ووضع 
 وتناول النظرايت اليت هلا عالقة بو.

 مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة يف ىذه املرحلة جبمع البياانت وحتليلها ومناقشتها. .2
مرحلة اإلهناء: يف ىذه املرحلة تكمل البحاثة حبثو وتقوم بتغليفة وجتليده. مث  .3

تعديلو وتصحيحو على أساس مالحظة تقدم للمناقشة للدفاع عنو مث تقوم ب
 املناقشني.

 

 
 


