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  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  

ــــة وحتقيــــق أهــــداف البحــــث  ــــىت حتتــــاج إليهــــا الباحث للحصــــول علــــي املعلومــــات ال

  :وأغراضه يلزم أن يسلك الباحثة علي املهج التالية

 مدخل البحث ونوعه  . أ

البحــث مــن البحــث الكيفــى أو النــوعى الــذى مــن  مــن املــدخل كــان هــذا

واملـــدخل  ٥١،أهــم مساتــه أنــه ال يتنــاول بياناتــه عــن طريقــة معاجلــة رقميــة إحصــائية

الـــذي تســـتخدمه الباحثـــة هـــو املـــنهج الكيفـــي يعـــين اإلجـــراء الـــذي ينـــتج البيانـــات 

 الوصفية املتصـورة أو املقولـة عـن أوصـاف األفـراد واحلـوادث واألسـباب مـن ا�تمـع

  .أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث التحليلي األديب ٥٢املعني

  بيانات البحث ومصدرها  . ب

واملصـــــادر الثانويــــــة يف هـــــذا البحــــــث هـــــي الكتــــــب املتعلقـــــة باجلنســــــية أو 

  : تستخدم الباحثة عددا من مصادر البياتات تتكون من املصدرين .النسوية

أنـواع مصدر البيانات األساسية هو ذات املعلومات و احلقـائق األصـلية حـول  .١

واهـدى سـبيل  القواعـد العروضـية وأحكـام القافيـة العربيـة كتـاب: ، مثالالقافية

وعلــم العـروض والقافيــة  والقواعــد العروضـية إىل علمـى اخلليـل العــروض والقافيـة

 القافيـــةيعـــىن  العروضـــيةحليـــل ، و أّمـــا لتواملنهـــل الّصـــاىف ىف العـــروض والقـــواىف 

  . "ديوان أيب الشمقمق"الشعر العربية فتستخدم الباحثة 
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القوافية الىت تتعلق مـن  مصدر البيانات الثانوية، هو مأخوذ من دراسة الكتب .٢

  .حروف القافية وحركات القافية وأنواع القافية وعيوب القافية وأمساء القافية

. القافيــةالــيت تـنص مــن  الشـمقمق الشــعر أيبذا البحـث هــي إن بيانـات هــ

. يإىل ب  القافيــة الشــعر أيب الشــمقمقذه البيانــات فهــي مــن و أمــا مصــادر هــ

  .ولكن من بعض القصيدة لديوان أيب الشمقمق

  أدوات جمع البيانات. ج

أدوات مجـــع البيانـــات هـــي آلـــة الـــيت اســـتخدمها الباحثـــة ملقايـــاس املظـــاهر 

أمـا يف مجـع البيانـات فيسـتخدم هـذا البحـث األدوات   ٥٣.العاملي أي االجتماعي

ممـــــا يعـــــين أن الباحثـــــة يشـــــكل أداة جلمـــــع بيانـــــات . البشـــــرية أي الباحثـــــة نفســـــها

  .البحث

  طريقة جمع البيانات. د

  :الطريقة اليت تستخدمها الباحثة جلمع البيانات هلذا البحث هي 

مجــــع البيانــــات هــــي الدراســــة تقصــــدها ) Library Research(طريقــــة مكتبيــــة  -

واألخبــار مبســاعدة املــواد املوجــودة يف املكتبـــة مثــل املعجــم والكتــب و ا�ـــالت 

 ٥٤.واهلوامش وغري ذلك

هـــي طريقـــة عمليـــة جلمـــع البيانـــات واملعلومـــات  )Dokumentasi(طريقـــة وثائقيـــة  -

 .على طريقة نظر الوثائق املوجودة يف مكان معني من الكتب وغري ذلك
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. وثـائقمة يف مجع البيانات هذه البحـث فهـي طريقـة الأما الطريقة املستخد

عــدة مــرات لتســتخرج منهــا  ديــوان أيب الشــمقمق مــن الشــعروهــي أن تقــرأ الباحثــة 

مث تقســم تلــك البيانــات وتصــنفها حســب العناصــر املشــكلة . البيانــات الــيت تريــدها

  .ذلك الشعريف  القافيةلتكون هناك بيانات عن كل من املراد حتليلها 

  طريقة تحليل البيانات. ه

  :أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية

وهناك حتتار الباحثة من البيانـات عـن أنـواع القافيـة يف ديـوان : حتديد البيانات .١

مــا يراهــا مهمــة وأساســية وأقــوى صــلة بأســئلة ) الــيت مت مجعهــا(أيب الشــمقمق 

 .البحث

تصنف الباحثة البيانات عن أنواع القافية يف ديـوان أيب هنا : تصنيف البيانات .٢

 .حسب النقاط يف أسئلة البحث) اليت مت حتديدها(الشمقمق 

هنــا تعــرض الباحثــة البيانــات عــن أنــواع : عرضــها البيانــات وحتليلهــا ومناقشــتها .٣

  .مع الزمالء واملشرف) اليت مت مجعها وحتليلها(القافية يف ديوان أيب الشمقمق 

  تصديق البيانات. و

وتتبـع الباحثـة يف , إن البيانات اليت مت مجعهـا وحتليلهـا حتتـاج إىل التصـديق

  :تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية

ـــة يف ديـــوان أيب الشـــمقمق الـــىت  .١ مراجعـــة مصـــادر البيانـــات و هـــي الشـــعر العربي

 .تنص حياة ابو الشمقمق وشعره خاصة يف معلقته 

أي ربط البيانات عن أنواع القافية . اليت مت مجعها مبصادرهاالربط بني البيانات  .٢

 .بالشعر يف ديوان أيب الشمقمق) اليت مت مجعها وحتليلها(
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أي مناقشــة البيانــات عــن أنــواع القافيــة . مناقشــة البيانــات مــع الــزمالء واملشــرف .٣

 .مع الزمالء واملشرف) اليت مت مجعها وحتليلها(يف ديوان أيب الشمقمق 

  ت البحثخطوا. ز

  :تتبع الباحثة يف إجراء حبثها املراحل الثالث التالية

ــــد موضــــوع حبثهــــا و : مرحلــــة التخطــــيط .١ تقــــوم الباحثــــة يف هــــذه املرحلــــة بتحدي

ووضـع الدراسـات السـابقة الـيت هلــا , وحتديـد أدوا�ـا, وتقـوم بتصـميمها, مركز�ـا

 .وتتاول النظريات اليت هلا عالقة به, عالقة به

ــــة التنفيــــذ .٢ بتحليلهــــا و , تقــــوم الباحثــــة يف هــــذه املرحلــــة جبمــــع البيانــــات: مرحل

 .ومناقشتها

مث . يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثهـا وتقـوم بتغليفـه وجتليـدخ: مرحلة اإل�اء .٣

مث تقــــــوم بتعديلــــــة وتصــــــحيحه علــــــي أســــــاس , تقــــــّدو للمناقشــــــة للــــــدفاع عنــــــه

 .مالحظت املناقشني

  

  

  

  

  

  

  

  

  


