
 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ونوعه . أ

من املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم مساته أنه ال 
كان منهج البحث نوعان: املنهج الكّمي والكيفي,  ١يتناول بيانته عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية.

والبحوث الكيفّية هي تلك البحوث اليت مجع ومن املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي. 
  Taylorو Bogdan . وعند ٢رقامألو مصورة ومن أهم مساته التستخدم اأالبيانات بنصوص املكتوبة 

البحث الكيفي هو إجراءات البحث يف اإلنتاج الوثائق الوصفّية كالكلمة املكتوبة و  Moleongيف 
أما من حيث نوعه فهاذا البحث من نوع  ٣.علي حتليلهاو سلوكهم الذي يقِدر  الشفوية من األفراد

 وصفّي.
واملدخل الذي تستخدمه الباحثة هو املنهج الكيفي يعين اإلجراء الذي ينتج البيانات 

 ٤الوصفية املتصورة أو املقولة عن أوصاف األفراد واحلوادث واألسباب من اجملتمع املعني.
 بيانات البحث ومصادرها . ب

هي البيانات  )Data Primer(هذا البحث تتكون من البيانات االساسية  مصادر البيانات يف
اليت جتمعها الباحثة واستنبطاهتا و توضيحتها من املصادر األوىل. فاملصادر األولية مأخوذة من الرواية 

) تأخذ من Data Sekunder(الذي تبحث يف مسألة عدم مساوة بني اجلنسني. والبيانات الثانوية 
واملصادر الثانوية يف   ٥األخرى واستنبطاهتا و توضيحتها يف النشر العلمية أو اجملالت عادة.املراجع 
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تستخدم الباحثة عددا من مصادر البياتات  هذا البحث هي الكتب املتعلقة باجلنسية أو النسوية.
 تتكون من املصدرين: 

القيم الوطنية يف "رواية ول مصدر البيانات األساسية هو ذات املعلومات و احلقائق األصلية ح .١
غريمها املتعّلق هبا، و  و الوطنية و الروايةو  األدب، مثال: كتاب ليايل تركستان" لنجيب الكيالين

  يف حتليلها فتستخدم الباحثة القيم الوطنية تبحث الروايةأّما لتحليل 
و املقاالت و الرسائل و التقرير و  األدبمصدر البيانات الثانوية، هو مأخوذ من دراسة الكتب  .٢

 . األدباإلنتارنيت و غريها املتعّلقة بالدراسة 
يف القيم الوطنية  ىإن بيانات هذا البحث هي الكلمات أو اجلمل أو النصوص اليت تدل عل

   رواية جنيب الكيالين. أما مصدر هذه البيانات فهي رواية "ليايل تركستاين" لنجيب الكيالين. 
 جمع البياناتأدوات  . ج

 ٦أدوات مجع البيانات هي آلة اليت استخدمها الباحثة ملقياس املظاهر العاملي أي اإلجتماعي.
أما يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة نفسها. مما يعين أن الباحثة 

  يشكل أداة جلمع بيانات البحث. 

 طريقة جمع البيانات  . د
جمموعة من األشكال التعبريية ذات الدالالت الكمية و الكيفية ، مث البيانات هي 

استنباطها من جمموعة املعطيات باستخدام أساليب التحليل املنطقي أو الرياضي أو اإلحصائي أو 
    ٧غريها من األساليب.

 الطريقة اليت تستخدمها الباحثة جلمع البيانات هلذا البحث هي:
) هي الدراسة تقصدها مجع البيانات واألخبار مبساعدة املواد Library Research(طريقة مكتبية  -

 ٨املوجودة يف املكتبة مثل املعجم والكتب و اجملالت واهلوامش وغري ذلك.
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) هي طريقة عملية جلمع البيانات واملعلومات على طريقة نظر Dokumentasi(طريقة وثائقية  -
 ٩ري ذلك.الوثائق املوجودة يف مكان معني من الكتب وغ

 تحليل البيانات . ه

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

حتديد اليبانات : هنا ختتار الباحثة من البيانات عن القيم الوطنية اليت وقعت يف رواية ليايل  .١
 تركستان (اليت ّمت مجعها) ما يراها مهمة و أساسية و أقوي صلة بأسئلة البحث.

تصنيف البيانات : هنا تصنف الباحثة البيانات عن عن القيم الوطنية اليت وقعت يف رواية ليايل   .٢
 تركستان (اليت ّمت حتديدها) حسب النقاط يف أسئلة البحث.

عرضها البيانات و حتليلها و مناقشتها : هنا تعرض الباحثة البيانات عن القيم الوطنية اليت   .٣
ناقشها تصفها، مث تفسرها أو تن (اليت ّمت حتديدها و تصنيفها) مث وقعت يف رواية ليايل تركستا

 وربطها بالنظريات اليت هلا عالقة هبا.    
 تصديق البيانات . و

إن البيانات اليت ّمت مجعها و حتليلها حتتاج إيل التصديق، وتتبع الباحثة يف تصديق بيانات هذا 
 البحث الطرائق التالية:

 ي رواية "ليايل تركستان" لنجيب الكيالن مراجعة مصادر البيانات و ه .١
الربط بني البيانات وهي اليت ّمت مجعها مبصادرها. أي ربط البيانات عن القيم الوطنية اليت وقعت  .٢

 (اليت ّمت مجعها و حتليلها). يف رواية ليايل تركستان  لنجيب الكيالين
لقيم الوطنية اليت وقعت يف رواية مناقشة البيانات مع الزمالء و املشرف أي مناقشة البيانات عن ا .٣

 .(اليت ّمت مجعها و حتليلها) مع الزمالء و املشرف ليايل تركستان لنجيب الكيالين
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 خطوات البحثز. 

 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالث التالية:

تقوم مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها و مركزهتا، و  .١
بتصميمها، و حتديد أدواهتا، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به، وتناول النظريات اليت 

 هلا عالقة به.
 مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البيانات، بتحليلها و مناقشتها.  .٢
ليده. مث تقّدم للمناقشة مرحلة اإل�اء: يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها و تقوم بتغليفه و جت .٣

 .للدفاع عنه، مث تقوم بتعديله و تصحيحه علي أساس مالحظات املناقشني

 


