الفصل الثالث
منهجية البحث
الفصل الثالث  :منهجية البحث
 .1مدخل البحث ونوعه

من املدخل كان ىذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أىم مساتو أنو ال
يتناول بيانتو عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية 1.أما من حيث نوعو فهاذا البحث من
وصفي.
نوع
ّ

 .2بيانات البحث ومصادرها

إن بيانات ىذا البحث ىي الكلمات أو اجلمل أو النصوص اليت تدل علي العناصر
الداخلية يف رواية الربيع العاصف لنجيب الكيالين .أما مصدر ىذه البيانات فهي رواية
"الربيع العاصف" لنجيب الكيالين.

 .3أدوات جمع البيانات

أدوات مجع البيانات ىي آلة اليت استخدمها الباحثة ملقياس املظاىر العاملي أي
اإلجتماعي 2.أما يف مجع البيانات فيستخدم ىذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة
نفسها .مما يعين أن الباحثة يشكل أداة جلمع بيانات البحث.

 .4طريقة جمع البيانات

أما طريفة اجلمع البيانات يف ىذا البحث فهي طريقة الوثائق و ىي أن تقرأ الباحثة رواية
الربيع العاصف ليستخرج منها البيانات اليت يريدىا ،مث قسمت الباحثة تلك البيانات و
تصنفها حسب العناصر املراد حتليلها لتكون ىناك بيانات عن العناصر الداخلية وجدت
يف ىذه الرواية.
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 .5طريقة تحليل البيانات
أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:
أ .حتديد اليبانات  :ىنا تــختار الباحثة من البيانات عن العناصر الداخلية اليت وقع
يف رواية الربيع العاصف (اليت ت ـ ـ ّـم مجعها) ما يراىا مهمة و أساسية و أقوي
صلة بأسئلة البحث.
ب .البيانات  :ىنا تصنف الباحثة البيانات عن العناصر الداخلية يف رواية الربيع
العاصف (اليت ت ـ ّـم حتديدىا) حسب النقاط يف أسئلة البحث.
ج .عرضها البيانات و حتليلها و مناقشتها  :ىنا تعرض الباحثة البيانات عن العناصر
الداخلية يف رواية الربيع العاصف (اليت ت ـ ّـم حتديدىا و تصنيفها) مث يفسرىا أو
يصفها ،مث يناقشها وربطها بالنظريات اليت هلا عالقة هبا.
. .6تصديق البيانات
إن البيانات اليت ت ـ ـ ّـم مجعها و حتليلها حتتاج إيل التصديق ،وتتبع الباحثة يف تصديق
بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
أ .مراجعة مصادر البيانات و ىي رواية الربيع العاصف لنجيب الكيالين.
ب .الربط بني البيانات وىي اليت ت ـ ـ ّـم مجعها مبصادرىا .أي ربط البيانات عن العناصر
الداخلية (اليت ت ـ ـ ّـم مجعها و حتليلها) بالرواية "الربيع العاصف" لنجيب الكيالين.
ج .مناقشة البيانات مع الزمالء و املشرف أي مناقشة البيانات عن العناصر الداخلية
اليت وقع يف رواية الربيع العاصف (اليت ت ـ ـ ّـم مجعها و حتليلها) مع الزمالء و املشرف.
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 .7خطوات البحث
تتبع الباحثة يف إجراء حبثها ىذه املراحل الثالث التالية:
أ .مرحلة ختطيط :تقوم الباحثة يف ىذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها و مركزهتا و
تقوم بتصميمها ،و حتديد أدواهتا ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة بو
وتناول النظريات اليت هلا عالقة بو.
ب .مرحلة التنفيذ :تقوم الباحثة يف ىذه املرحلة جبمع البيانات بتحليلها و
مناقشتها.
ج .مرحلة اإلهناء :يف ىذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها و تقوم بتغليفو و جتليده .مث
تق ّدم للمناقشة للدفاع عنو مث تقوم بتعديلو و تصحيحو علي أساس مالحظات

املناقشني.

