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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعه .أ 

ادلنهج  ةتهج الباحثتنو يف ىذا الفصل ستبحث الباحثة عن منهجية البحث 

نهج الوصفي ىو سسوو  من سسالي  التحويل ادلكز  عو  ملووما   ادلو . الكيفي الوصفي

احلصول زافية ودقيقة عن ظاىكة سو موضوع حمدد، سو فرتة زمنية ملوومة، وذلك من سجل 

 عو  نتائج عومية، مث تفسريىا بطكيقة موضوعية، مبا ينسجم مع ادللطيا  الفلوية لوظاىهكة
البحث ىو  يف ىذا نوعال سما، و ةزيفي يالذالك تستخدم الباحثة يف ىذا ادلوضوع منهج.1

الشلك "ىل يف تذزك سايم الصبا فند" ل الباحثة تغيريا  األوزان يف حتويل األديب، ألن حتو  

 والقافية.    عوم اللكوض تل ىري بن سيب سوم  واستخدم

 بياانت البحث ومصادرها .ب 

وزان األعو  من الكوما  اليت تدل حتول الباحثة  ىذا البحث ىوبياان  من السما 

واألسوو    ىري بن سيب سوم ل "ىل يف تذزك سايم الص با فند" اللكوضية والقافية يف شلك

   ادلساعدة يف حتويل ىذا البحثوسما البياان .زيفي الوصفيىو   الكسالة اجلاملية هذىمن 

ومصدر من السابقة اليت مكتبطة هبذا البحث.نصوص وادلقاال  والكت  والدراسة ىو ال
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كو ن من تو ت شلك زىري بن سيب سوم  "ىل يف تذزك سايم الصبا فند"الىذه البياان  يف 

 بيتا. إثنا وثالثني

 أدوات مجع البياانت .ج 

صادر البحث ىو اخلطوة الثانية بلد رك  ادلمجع قال رجاء وحيد دويدري أبن 

دراستو، ويستقي منها مادة حبثو، ويقوم إبجكائو من خالل ما  ها الباحث يفادلشكوة، يلود إلي

حتويل النصوص  منىذا البحث اللومي  يفسما سدوا  مجع البياان  و  0توفكه من ملطيا .

شلك اللكيب اليت حتو ل عو  تغيريا  األوزان اللكوضية والقافية يف الشلك زىري بن سيب الاللكيب سو 

" و سدوا  مجع البياان  ىي األدوا  البشكية سو الباحثة فندىل يف تذزك سايم الصبا سوم  "

   .   نفسها

 طريقة مجع البياانت .د 

  من الواثئق ىو ىذه الكسالة اجلامليةاليت تستخدم الباحثة يف  سما ركيقة مجع البياان 

 زما يوي:

الباحثة من ديوان زىري بن سيب سوم  خاصة حتت ادلوضوع "ىل   قكس .1

 تذزك سايم الصبا فند".

 .اللكوض والقوايفكت  ال ت الباحثة منمجل .0

 الباحثة عن تغيريا  األوزان اللكوضية وزيفية القافية.  حو وت .3
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 حتليل البياانت .ه 

 سما يف حتويل البياان  اليت قد مجلها الباحثة فيتبع الطكيقة زما يوي:

لكوضية والقافية وتغيرياهتا يف الحثة البياان  من سنواع األوزان د الباحتديد البياان : حتد   .1

 شلك "ىل يف تذزك سايم الصبا فند" ل ىري بن سيب سوم .  

الباحثة البياان  يف تغيريا  األوزان اللكوصية والقافية يف  تصن فتصنيف البياان : سما  .0

 شلك "ىل يف تذزك سايم الصبا فند" ل ىري بن سيب سوم  زما يف سسئوة البحث.

 الباحث غالبا يستخدم (Huberman)وىوبريمان  (Miles)وس عكض البياان : قال مي .3

مث تلكض الباحثة البياان  عن  3ىو النص السكدي. الكيفيلتقدمي البياان  يف البحث 

 تغيريا  األوزان وزيفية القافية يف شلك زىري بن سيب سوم  و نتائج من حتويوها.  

 تصديق البياانت .و 

. البياان  تصديقإىل ل يف ىذا البحث اللومي حتو  تبحث و وحتتاج البياان  اليت 

 ادلقصود من تصديق البياان  ىو زل الظكف البد سن يكفي زما يوي:  و 

 .يلكض درجة الصحيح .1

 سعداد األساس زي يطبق ذلك. .0

جتوي  القكار من اخلارج ميكن اللمل عن القوام واإلجكاءا  واحلياد من ادلكتشف  .3

 4واإلقكار.
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البياان  مبطاللة مصادر البياان  من شلك زىري بن سيب سوم  حتث ق الباحثة وتصد  

لقافية. مث تناقش ا سنواعادلوضوع "ىل يف تذزك سايم الصبا فند" اليت فيها تغيريا  األوزان و 

حيتاج إىل مناقشة عن  ىذه الكسالة اجلامليةوادلشكف ألن يف  الباحثة البياان  مع سصدقائها

القافية يف شلك "ىل تذزك سايم الصبا فند" ل ىري بن سيب  واعوسنتغيريا  األوزان اللكوضية 

 سوم .

 إجراءات البحث .ز 

 الباحثة من ىذه ادلكاحل الثالثة زما يوي: اليت ستقوم سما إجكاءا  البحث

مكحوة االستلداد: يف ىذه مكحوة تستلد  الباحثة خوفية البحث، مشكوة البحث،  .1

الباحثة سيضا ادلادة اليت تكيد سن تبحث يف سىداف البحث، حتديد البحث. مث تقكس 

   .ىذه الكسالة اجلاملية

مكحوة التنفيذ: مث يف ادلكحوة التنفيد تبتدس الباحثة عن التحويل البياان  ىي حتويل  .0

  شلك مع البيان من تغيريا  األوزان اللكوضية وزيفية ابيسنصوص اللكيب سي ال

 القافية.

الباحثة نتائج التحويل البياان  وىي  مكحوة اإلهناء: مث يف مكحوة اإلهناء جتد .3

تغيريا  األوزان اللكوضية وزيفية القافية يف شلك زىري بن سيب سوم  حتت ادلوضوع 

 "ىل تذزك سايم الصبا فند".
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