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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

عريف  منهجية البحث الباحث على حبثه، و من املستحسن أن ي حيللقبل أن 
 حلصول األهداف التاّمة . و هذه هي اخلطوات :

 مدخل البحث ونوعه .أ

نتج ياملدخل الكيفي يعين اإلجراء الذي  وه ستخدمها الباحثياملدخل الذي   
وصاف األررا  واحلوا   و األببا  من امجموو  األولة عن البيانات الوصفية املتصورة أو املق

بالغي وهو من ناحية التحليلي   حيث نوعه رهذا البحث من نو  حبث أما من 1املعني.
 .العلم البيان

 بيانات البحث ومصادرها .ب

هي الكلوات أو مجال أو األبيات الذي يدل على ت هذا البحث إن بيانا 
أما مصا رها هذه البيانات رهي  يب علي حسن احلبشى.يف مسط الدرر للحب االبتعارة

رهو "مسط الدرر"  راملصا ر األبابيات مأخوذة هذه البيانات بعض كتا  مسط الدرر،
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يات اليت تدل رهي الكلوات أو مجال أو األب  2.للحبيب علي بن حمود بن حسني احلبشي
 . بشيمسط الدرر للحبيب علي بن حمود بن حسني احل يف االبتعارةعلى 

 أدوات مجع البيانات .ج

أي  العاملي اآللة يستخدمها الباحث ملقياس املظاهأ وات مجع البيانات هي 
أما أ وات مجع البيانات يف هذا البحث ريستخدم الباحث األ وات البشرية  3اإلجتواعي.

قوم الباحث مقام يو أي الباحث نفسه. يعين أن الباحث يشكل أ اة جلوع بيانات البحث. 
  ي.يفاملدخل الك ت البحث علىأ وا

 طريقة مجع البياناتد. 

رهي طريقة  الباحث يف هذا البحث جلوع البيانات أما الطريقة اليت يستخدمه
قرأ يهي طريقة عولية جلوـع البيانات واملعلومات عـلى نظر الوثائق املوجو ة أي الوثائق, 
قسم تلك يريدها، مث يليت البيانات ا هعدة مرات ليستخرج منكتا  مسط الدرر الباحث  
االبتعارة كون هناك بيانات عن يليلها لحياملرا   الداخلية صنفها حسب العناصريالبيانات و 
 و مجاهلا.

 حتليل البياناته. 

 أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها ريتبع الباحث الطريقة التالية:

                                                           
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. (Bandung: Alfabeta ). 7002 hal 132 7  
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 خري مدح من ومجاهلا عارةاالبتتار الباحث من البيانات عن خيحتديد اليبانات : هنا  .أ
للحبيب علي بن حمود بن حسني  الدرر مسط يف وبلم عليه هللا صلى البشر
 مجعها( ما يراها مهوة و أبابية و أقوي صلة بأبئلة البحث. )اليت متّ  احلبشي

 مدح من ومجاهلا االبتعارةف الباحث البيانات عن يصنيتصنيف البيانات : هنا   . 
للحبيب علي بن حمود بن حسني  الدرر مسط يف وبلم عليه هللا صلى البشر خري

 احلبشي )اليت مت حتديدها( حسب النقاط يف أبئلة البحث.
عن عرض الباحث البيانات يج. عرضها البيانات و حتليلها و مناقشتها : هنا  .ت

للحبيب  الدرر مسط يف وبلم عليه هللا صلى البشر خري مدح من ومجاهلا االبتعارة
حتديدها و تصنيفها( مث يفسرها أو  )اليت متّ  حسني احلبشيعلي بن حمود بن 

  .ها بالنظريات اليت هلا عالقة هبافها، مث يناقشها وربطنيص

 تصديق البياناتو. 

إن البيانات اليت تـــــّم مجعها وحتليلها حتتاج إيل التصديق، ويتبع الباحث يف تصديق 
 بيانات هذا البحث الطرائق التالية:

مسط الدرر  مجاهلا يفاالبتعارة و  الكلوات اليت تدلالبيانات و هي  مراجعة مصا ر .أ
 للحبيب علي بن حمود بن حسني احلبشي.

الربط بني البيانات وهي اليت تـــــّم مجعها مبصا رها. أي ربط البيانات عن   . 
مّت مسط الدرر للحبيب علي بن حمود بن حسني احلبشي )اليت  و مجاهلا يفاالبتعارة
 .ليلها( مجعها و حت
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و مجاهلا االبتعارةمناقشة البيانات مع الزمالء و املشرف أي مناقشة البيانات عن   .ج
)اليت تـّم مجعها و حتليلها(  مسط الدرر للحبيب علي بن حمود بن حسني احلبشي يف

 مع الزمالء و املشرف.
 خطوات البحثز. 

 تبع الباحث يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالثة التالية:ي

قوم الباحث يف هذه املرحلة بتحديد ية التخطيط: مرحل -أ
 ،ويقوم بتصويوه وحتديد أ واته ،موضو  حبثه ومركزاته

ووضع الدرابات السابقة اليت هلا عالقة به وتناول 
  .االنظريات اليت هلا عالقة هب

 يف هذه املرحلة جبوع البيانات وحتليلها ومناقشتها. قوم الباحثيمرحلة التنفيذ:    - 
مث تقدم  ،كول الباحث حبثه ويقوم بتغليفه وجتليدهتاإلهناء: يف هذه املرحلة مرحلة   -ج

للوناقشة للدرا  عنه مث يقوم بتعديله وتصحيحه على أباس مالحظات املناقشني 
. 

 


