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تفّجر  ٢٠٠٩مايو  ٣االجازات لتأليف األدب، مث يف نالت نوال السعداوي 
             ،The Arthur Miller Lecture di Pen International Literary Festivalعن 

 .يف نيو روك
 
 

 الثالث فصللا
 منهجية البحث

تعرض الباحثة يف هذا البحث منهجية الدرسة املدنية: مدخل البحث ونوعه، 
 بيانات 

البحث ومصادرها، أدوات مجع البيانات، طريقة مجع البيانات، طريقة حتليل 
 البيانات، تصديق البيانات، خطوات البيانات.

 البحث ونوعهمدخل  .١
املدخل الذي تستعمل الباحثة يف هذا البحث هو مدخل كيفي. مدخل  
كيفي هو مدخل الذي حيصل  االكتشاف. و تلك الالكتشافات ال تستطيع أن 

 ٣٠يتحقق بإجراءات االحصاء أو بطريقة كمى.
حتليل كيفي يستطيع أن يدل حياة االجتماعية و التارخيية و السلوكية و 

ة و احلركة االجتماعية والعلقة القرابة. حتليل كيفي هو حتليل الذي الوظيفية املنظم
يشدد إىل اجلودة أو األشياء املهمة من البضائع و اخلدمة. وهناك معاين كثريا وهي   

شياء مهمة من البضائع و اخلدمة هي كمثل حوادث و ظاهرات و عرض 
ل كيفي يستطيع أيضا أن االجتماعية. وتستطيع الباحثة أن تأخذ منها املنافع. حتلي

يعطى اعانته أو مساعدته إىل نظرية و تتبيقية و حكمة و مشكالت االجتماعية و 
 اجراءات.
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معىن حتليل كيفي هو تقليد يف العلوم االجتماعية Miller و   Kirkويف رأي 
 ٣١الذي يتعلق من نظريات االنسانية، وهو من مناطقه أو من خارج املناطقه.

 
 
 

 ومصادرهابيانات البحث  .٢
أما بيانات هذا البحث فهي الكلمات أو اجلمل يف النص اليت تدل على 
طبيعة "أنا" يف الرواية مذكرات طبيبة لنوال السعداوي. مصادر البيانات يف هذا 

) هي البيانات اليت جتمعها data primer(البحث تتكون من البيانات االساسية 
املصادر األوىل. فاملصادر األولية مأخوذة من الباحثة واستنبطاqا وتوضيحتها من 

 بحث يف مسألة عدم مساوة بني جنسيالرواية الذي ت
 “..buku-buku yang secar langsung berkaitan dengan objek material 

penelitiوالبيانات الثانوية (”٣٢ .data sekunder تأخذ من املراجع األخرى (
لمية أواuالت عادة. واملصادر الثانوية يف هذا واستنطاqا وتوضيحتها يف نشر الع
 sumber data yang berupa buku-buku serta”.البحث هي الكتب املتعلقة باجلنسية

kepustakaan yang berkaitan dengan objek materia٣٣l                   
 تستخدم الباحثة عددا من مصادر البيانات تتكون من املصدرين:وقول 

مصدر البيانات االساسية هو ذات املعلومات واحلقائق األصلية حول طبيعة  . أ
"أنا" يف رواية مذكرات طبيبة لنوال السعداوي، مثال: و يف هذا البحث 

 استعملت الباحثة رواية مذكرات طبيبة لنوال السعداوي.
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مصدر البيانات الثانوية، هو مأخوذ من كتب األدب و سيكولوجي األدب       . ب
 قاالت وغريها املتعلقة بالدراسة سيكولوجية أدبية.و امل

إن بيانات هذا البحث هي مقتطفات من الرواية مذكرات طبيبة لنوال 
 السعداوي.
 
 
 

 أدوات جمع البيانات .٣
أدوات مجع البيانات هي آلة اليت استخدمها الباحثة ملقياس املظاهر العاملي 
أي األجتماعي. وأما كاملنهج النفس من املناهج احلديثة اليت أخذت جتنب إليها 

 اهتماما الباحثني يف األدب العريب فمع ظهور علم اإلجتماع وتقدم دراساته. 
 human(أما أدوات مجع البيانات يف هذا البحث فهي األدوات البشرية 

instrument( .البشرية يف حتليل كيفي هي الذي يبحث  ذلك    أي الباحث ذاته
التحليل، وهو الباحث. الباحث يف حتليل كيفي هو أن يفتح الكفل، و يطالع و 

 استكشف مجيع الفضاء حبازم. 
“Oleh karena itu, hasil penelitian kualitatif bergantung pada orang yang 

menelitinya.” ٣٤                                                                                                         
أن انسان البشري، املراد هو الباحث مثل آلة جلمع البيانات  Biklen و  Bogdan شرحا

حتليل كيفي ميلك الباحث  مسؤوليات لينمي التحليل بناء على قواعد يف  املهمة،
 ٣٥األخالق و إمكان األحوال. ويف أحوال اخلفي آلة جلمع البيانات هو الباحث الفريد.

أن االنسان ميلك الطبيعات اخلاص كا ألدوات Lincoln و  Gubaشرح  
 البشرية فيما يلي:
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االنسان أن يشعر مجيع ): وهي يستطيع Responsivenessإحساس ( - أ
 اإلشارات الشخصية و بيئته.

):استطاعت بشرية االنسان أن تضع و Adaptabilityاستطاعة التكييف ( - ب
 حتط خمطط مباشرة.

): بشرية االنسان هي فريدة الطريقة اليت Holistic Emphasisتشديد باكمله ( - ج
 تستطيع أن مد يده للقبض على الشعور املتحرية.

): بشرية االنسان هلا Knowledge base Expansionة (تطوير أسس املعرف - د
الكفاءات اليت تنفع لتنمي األحوال مثل شعور بالعطف و بإرادته الذي ال 

 يستطيع أن يقاله وغريها.
): استطاعة لبشرية النسان يعمل Processual Immediacyاستعجال العملية ( - ه

 البيانات بعد أن كفي  البيانات و ليحصل الفرضيات. 
 Opportunities for Clarification andالفرصة ملشاورة و لصنع احلفنة ( - و

Summarization) بشرية االنسان هلا استطاعة الواحدة يف حفن البيانات :(
يف مكان التحليل و يعطى احلاصل إىل اuيب للمشاورة و للكشف و 

  ٣٦للمؤكد.
 طريقة جمع البيانات .٤

 ث فهي:أما طريقة مجع البيانات يف هذا البح
) هي الدراسة تقصدها مجع البيانات library reseachطريقة مكتبية ( - أ

واألخبار مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة مثل املعجم والكتب واuالت 
 ٣٧واهلوامش وغري ذلك.
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) وهي طريقة عملية جلمع البيانات واملعلومات dokumentasiطريقة الوثائق ( - ب
 ٣٨املوجودة يف مكان معني من الكتب وغري ذلك.على طريقة نظر الوثائق 

أن تقرأ الباحثة رواية مذكرات طبيبة لنوال السعداوي عدة مرات لتستخرج 
منها البيانات اليت تريدها، مث تقسم تلك البيانات وتصنفها حسب البيانات 

 عن الشخصية أو الطبيعة "أنا" يف تلك الرواية. 
 
 تحليل البيانات .٥

البيانات اليت مت مجعها فتتبع الباحثة هي طريقة التحليل الكيفية عند أما يف حتليل 
 ٣٩) و يتكون حتليل البيانات من ثالث خطوا:Miles dan Hubermanميليس وهوبريمان (

جتديد البيانات: هنا ختتار الباحثة من البيانات الذي اختارqا لتأخذ البيانات  - أ
 بيبة" لنوال السعداوي.املهمة عن طبيعة "أنا" يف رواية "مذكرات ط

تصنيف البيانات: تصنف الباحثة البيانات عن العناصر املشكلة من طبيعة  - ب
 "أنا" يف رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي. 

عرض البيانات وحتليلها ومناقها: هنا تعرض الباحثة البيانات عن العناصر  - ج
السعداوي مث املشكلة من طبيعة "أنا" يف رواية "مذكرات طبيبة" لنوال 

  تفسريها و تناقشها مث ربطها بالنظريات اليت هلا عالق �ا.
 تصديق البيانات .٦

إن البيانات اليت مت مجها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة يف 
 تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية:

اليت مراجعة مصادر البيانات وهي رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي  -أ 
 تصور عن طبيعة "أنا".
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الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها أي ربط البيانات عن العناصر  -ب 
املشكلة من طبيعة "أنا" يف رواية مذكرات طبيبة لنوال السعداوي (اليت مت 

 وحتليلها).
مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البيانات عن العناصر  -ج 

"أنا" يف رواية مذكرات طبيبة لنوال السعداوي (اليت مت  املشكلة من طبيعة
 وحتليلها) مع الزمالء و املشرف.

 إجراءات البحث .٧
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالث التالية: 

مرحلة االستعداد: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها  -أ 
أدواته، ووضعت الدراسات السابقة اليت ومراكزاته، وتقوم بتصميمه، وحتديد 

 هلا عالقة به، وتناول النظريات اليت هلا عالقة به.
مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة حبثها يف هذه املرحلة جبمع البيانات وحتليلها و  -ب 

 مناقشها.
مرحلة االنتهاء: يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفها  -ج 

اقشة للدفاع عنها، مث تقوم بتعديلها وتصحيحها على وجتليدها. مث تقدم للمن
 أساس مالحظات املناقشني.

   
 
 

 
 
 
 


