
 
 

 
١٧ 

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  

نوعه، مدخل البحث و :  تعرض الباحثة يف هذا البحث منهجية الدرسة املدنية  

بيانات البحث ومصادرها، أدوات مجع البيانات، طريقة مجع البيانات، طريقة حتليل 

  .البيانات، تصديق البيانات، خطوات البحث

  مدخل البحث ونوعه .١

 الكيفية واملقارنة القياس على بل الكمي القياس على يعتمد ال الذي املدخل 

 احلالة بني والنتيجة، السبب بني منطق العالقة على بناءً  أسبا�ا، وحتليل املشكلة ملتغريات

 يف القرارات وإختاذ وحتليل املشكالت توصيف يف املدخل هذا يستخدم .فواهلد

 متغريا�ا أو عواملها أحدأو  املشكلة حتليل أو توصيف يصعب أو يستحيل اليت احلاالت

املنهج الكّمي : حث نوعانكان منهج الب ١.آمياً  حلها من اهلدف صياغة أو أسبا�ا أو

والبحوث الكيفّية هي تلك . ومن املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي ،والكيفي

و مصورة ومن أهم مساته التستخدم أالبحوث اليت مجع البيانات بنصوص املكتوبة 

البحث الكيفي هو إجراءات  Moleongيف   Taylorو Bogdan وعند . ٢رقامألا

و سلوكهم  البحث يف اإلنتاج الوثائق الوصفّية كالكلمة املكتوبة و الشفوية من األفراد

 .أما من حيث نوعه فهاذا البحث من نوع وصفيّ  ٣.الذي يقِدر علي حتليلها

يعين اإلجراء الذي ينتج واملدخل الذي تستخدمه الباحثة هو املنهج الكيفي 

البيانات الوصفية املتصورة أو املقولة عن أوصاف األفراد واحلوادث واألسباب من ا�تمع 

 ٤.املعني

 بيانات البحث ومصادرها .٢
                                                           

١
 ۲۵ص ) ۲۰۰۵دمشق : واإلنتاجية اإلدارة تطوير مرآز( مذخل يف نظرية حتليل املشكالت و اختاذ القرارات اإلددارية،مشس الّدين عبد اهللا مشس الدين، .  

۲۸: ص, )٢٠١١, دار النشر للجامعات, القاهرة(, مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية, بو عالمأرجاء حممود . 
٢
  

٣
  ٦ص ) ۲۰۰۸. رماجا كاريا: بندوغ( ، منهج البحث الكيفيترجم من  لسي مولّيوغ، .  

٤
 ۲۲ص ........................ منهج البحث الكفيترجم من  لسي مولّيوغ ، . 
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) data primer(مصادر البيانات يف هذا البحث تتكون من البيانات االساسية 

فاملصادر . حتها من املصادر األوىلهي البيانات اليت جتمعها الباحثة واستنبطا�ا و توضي

والبيانات . األولية مأخوذة من الرواية الذي تبحث يف مسألة عدم مساوة بني اجلنسني

توضيحتها يف النشر من املراجع األخرى واستنبطا�ا و تأخذ ) Data Sekunder(الثانوية 

واملصادر الثانوية يف هذا البحث هي الكتب املتعلقة باجلنسية  ٥.العلمية أو ا�الت عادة

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

احلقائق األصلية حول السجع  يف نات األساسية هو ذات املعلومات و مصدر البيا. أ

   .صافاتسورة ال

اسة كتب البالغية واملقاالت والرسائل در  مصدر البيانات الثانوية، هو مأخوذ من. ب

 . غريها املتعّلقة بالدراسة البالغيةوالتقرير واإلنرتنيت و 

و أما مصادر . إن بيانات هذا البحث هي اآليات القرآنية اليت تنص من السجع

 .صافاتمن سورة ال ١٨٢إىل  ١هذه البيانات فهي من القرآن الكرمي اآلية 

  أدوات جمع البيانات .٣

أدوات مجع البيانات هي آلة اليت استخدمها الباحثة ملقياس املظاهر العاملي أي  

أخذت جتنب إليها اهتمام  اليتو أما كاملنهج النفس من املناهج احلديثة  ٦.اإلجتماعي 

، و تعدد اجتاهاته و هور علم اإلجتماع و تقدم دراساتهالباحثني يف األدب العريب فمع ظ

، و مدى تأثريها راسة ا�تمعات البشرية املختلفةحتاوله من د ظرياته و مانمدارسه و 

، و مدى استجابتهم هلذا التأثري أو مترودهم عليه وما يكون بينهم و بني على أفرادها

تماعية جمتمعا�م من توافق اجتماعى أو فقدان هلذا التوفق وما تنطوى عليه احلياة اإلج

يف ضمريها اجلماعى من أوهام هذه احلياة  و ، و ما استقر من رواسب احلياة البدائية

أساطري ها و خرافا�ا مث يصل �ذا كله من موازين اقتصادية تؤثر يف حياة اجلماعة كما 

، و ما يرتتب ذه املوازين من اعتدال او اختالل، و ما يصيب هتؤثر يف حياة األفراد تؤثر

                                                           
٥
 ١۳۷ص  ) ۲۰۰۹. الفابتا: بندوغ(  منهج الكمي و الكيفي و ر و دترجم من سوغّيونو، .  

٦
 ١۰۲ص .....  منهج الكمي و الكيفي و ر و دترجم من سوغّيونو، .  
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الفرد إىل جمتمعة أو  طمئنانعلى ذلك من استقرار احلياة اإلجتماعية أو اضطرا�ا و ا

، مع ظهور هذه الدراسات اإلجتماعية و اإلقتصادية ظهر من الباحثني يف مترده عليه

األدب العريب من حاول تطبيق ما انتهت إليه هذه الدراسات من نتائج على هذه األدب 

، ما األديب و ا�تمع الذى يعيش فيه مدى التفاعل احلتمى بنيمن أجل الكشف عن 

لدراسة الشخصيات األدبية يصلح هذا املنهج اإلجتماعى لدارسة  لح املنهج النفسيص

  ٧.الظوهر األدبية

يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة نفسه مما يعين   

       .أن الباحثة تشكل أداة جلمع بيانات البحث

 طريقة جمع البيانات  .٤

، مث ة ذات الدالالت الكمية و الكيفيةاألشكال التعبرييالبيانات هي جمموعة من 

استنباطها من جمموعة املعطيات باستخدام أساليب التحليل املنطقي أو الرياضي أو 

     ٨.اإلحصائي أو غريها من األساليب

  :الطريقة اليت تستخدمها الباحثة جلمع البيانات هلذا البحث هي       

هي الدراسة تقصدها مجع البيانات واألخبار ) Library Research(طريقة مكتبية  -

مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة مثل املعجم والكتب و ا�الت واهلوامش وغري 

 ٩.ذلك

هي طريقة عملية جلمع البيانات واملعلومات على ) Dokumentasi(طريقة وثائقية  -

  ١٠.ري ذلكطريقة نظر الوثائق املوجودة يف مكان معني من الكتب وغ

  طريقة تحليل البيانات .٥

                                                           
٧
 ۵١ص ) ١۹۹۷. القاهرة: دارل الشفافة للنشر و التوزيع(  مناهج البحث األديبيوسف خليف، .  

٨
 ٧ص ................مذخل يف نظرية حتليل املشكالت و اختاذ القرارات اإلدداريةمشس الّدين عبد اهللا مشس الدين، .  
٩

 ٦ص . منهج البحث الكفيترجم من  لسي مولّيوغ ، . .
١٠

 ۲۳١ص )  ١۹۹٦. رينكا جقتا: جاكارتا( منتج البحث الدراسة عملي. ترجم من اريكونطو، سوهارسيمي.  
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طريقة حتليل البيانات اليت تستخدمها الباحثة هي طريقة التحليل الكيفية عند   

ويتكون حتليل البيانات من ثالث   )Miles dan Huberman(ميليس و هوبريمان 

  :١١خطوات

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

وهنا ختتار الباحثة من البيانات عن العناصر املشكلة من : البيانات ديد حت  .أ 

 من القرآن الكرمي ما يراها صافاتالسجع يف سورة ال

هنا تصنف الباحثة البيانات عن العناصر املشكلة من : تصنيف البيانات   .ب 

من القرآن الكرمي حسب النقاط يف أسئلة  صافاتالسجع يف سورة ال

 .البحث

هنا تعرض الباحثة البيانات عن : ت وحتليلها ومناقشتها عرضها البيانا  .ج 

من القرآن الكرمي مث  صافاتالعناصر املشكلة من السجع يف سورة ال

  .مث تناقشها وربطها بالنظريات اليت هلا عالقة �ا ،تصفها تفسرها أو

  تصديق البيانات .٦

وتتبع الباحثة يف تصديق  ،عها وحتليلها حتتاج إىل التصديقإن البيانات اليت مت مج   

 :بيانات هذا البحث الطرائق التالية 

اليت  صافاتمراجعة مصادر البيانات وهي اآليات القرآنية خصوصا يف سورة ال  .أ 

  .تنص من السجع

الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها أي ربط البيانات عن العناصر    .ب 

 ).اليت مت وحتليلها( صافاتاملشكلة من السجع يف سورة ال

مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البيانات عن العناصر املشكلة   .ج 

مع الزمالء ) اليت مت وحتليلها(من القرآن الكرمي  صافاتمن السجع يف سورة ال

  .واملشرف

                                                           

۲۳٦ص .............منتج البحث الدراسة عملي. جم من اريكونطو، سوهارسيمير ت    
١١  
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  خطوات البحث .٧

 :تتبع الباحثة يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالث التالية   

  الة بتحديد موضوع حبثتقوم الباحثة يف هذه املرح: يط مرحلة التخط  .أ 

راسات السابقة اليت ووضع الد ،وحتديد أدواته ،وتقوم بتصميمه ،ومراكزاته

  .وتناول النظريات اليت هلا عالقة به ،هلا عالقة به

 ،يف هذه املرحلة جبمع البيانات هاتقوم الباحثة حبث: لة التنفيذ حمر    .ب 

  .ومناقشتها ،وحتليلها

وتقوم بتغليفه  ايف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبث: مرحلة االنتهاء    .ج 

مث تقوم بتعديله وتصحيحه على  ،مث تقدم للمناقشة للدفاع عنه. دهوجتلي

  .أساس مالحظات املناقشني

 


