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 الثالثالفصل 

 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعه .أ 

 .ملةتب البحث ا ىور جاب ربةعاء" ل  الزرقاشالفر "يف رااي  بة  االخصية  بحث احلال 

جتمع  البةاانت اليت يعين  ىي طريق  حتلةلة  اصفة  الباحث  هاتاستصدام طريق  البحث اليت

 بحثعلى الغرض البحث، أن الغرض من ىذه ال يعتمد ىذا1.هايفتسمن املالحظات  الباحث 

ا الةاتب يف الرااي  أا ميةن ماليت شةلها الخصية    حلبة ىو معرف  مراحل أا سلسل  من ا

 أن يقال ابلبحث ابستصدام هنج ىةةلي.

 البحث ومصادرها بياانت .ب 

عبارة عن مادة حبثة ، ااملواد املقيودة ىي ن البةاانت أ، (Sudaryanto)سوداراينتو قال  

 لذالك،من املأمول أن يتم شرح موضوع البحث.ا لةست مادة أالة ، الةنها مادة هنائة . 

 البةاانت ىي احدة لغوي  يف مستوى أعلى من موضوع البحث.

اين على العناصر املعراف أهنما حيتو  خصية اهلدف من ىذا البحث ىو احلبة  اال 

شصية  يف ا  من احلبة  لألعمال األدبة . مث البةاانت املطلوب  هلذا البحث ىي املراحل داخلة ال

ها من شصيةتالقي  ا  حبة . يُعرف " أساسا على نظري  رابرت ستانتون  الزرقاءاشالفر رااي  "
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ىو رااي  الفراش  ت اأما ميدر ىذه البةاان خالل القراءة بعناي  افهم كل قي  قدمها املؤلف.

 جابرالزرقاء لربةع 

 أدوات مجع البياانت .ج 

أداات اليت تستصدم الباحث  يف مجع البةاانت تقيد لتةون النتائج أفضل.اىي آل   

ااألداات مجع البةاانت يف البحث  2اس املظاىر العاملي أي اإلجتماعي.استصدمها الباحث  ملقة

دبة ( األداات الفراش  الزرقاء لربةع جابر )دراس  حتلةلة  أ رااي  بعنوان "احلبة  االخصية  يف

 البخري  أي الباحث  ذاهتا. مما تعين أن الباحث  تخةل أداة جلمع البةاانت الباحث .

 طريقة مجع البياانت .د 

أما الطريق  املستصدم  يف مجع البةاانت ىذه البحث ىي طريق  الواثئق. اىي أن تقراء  

إىل   نتبو الباحث. مث تكامل  كميدر للبةاانت املةتوب "   الزرقاءاشالفر "رااي  الباحث  

 مجةع البةاانت املتاح .  الباحث ابعد ذلك تةتبرااي . ال يف خصية اال بة سلسل /مراحل احل

يعين احلبة  االخصية  أساسا على نظري   سب احلاج .حبتينةف البةاانت اتسجةلها مث 

 رابرت ستانتون يف رااي  "الفراش  الزرقاء".

 البياانت يليلحت .ه 

من خالل عدة مراحل. بني مرحل  ااحدة مع يُعمل البةاانت يف ىذا البحث أما التحلةل  

 البةاانت ىي كما يلي: حتلةل. مراحل متسلسلاملرحل  التالة  

 األدبة  من خالل قراءة النيوص األدبة  املوجودة.مرحل  توثةق األعمال  .1
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احلبة  ، اخاص  هعناصر ت الباحث  مجع البةاانت اليت ُاصفت مرحل  اصف البةاانت، أي .2

 .ا الخصية 

اليت تظهر احلبة  البةاانت اليت مينف  بناًء على مراحل اصفت  مرحل  التينةف، أي .3

 .ل فةهااليت تخة خصية اال

احلبة  ا الخصية   أساسا على نظري  حتلةل مراحل تستصدم الباحث  مرحل  التحلةل.  .4

 رابرت ستانتون. امراحل احلبة  األساسة  اىي:

 مرحل  األاىل .أ 

 مرحل  الوسطى .ب 

 مرحل  النهاي  .ج 

 عطي أتثري كبري يف الرااي .ت اليت لةل شصية  الخصية حتلةل ا 

 يقوم الباحث إبجراء تقةةم شامل. .مرحل  التقةةم .5

 البياانتتصديق  .و 

إن البةاانت اليت مجعتها احتلةلها الباحث  حتتاج إىل التيدتق. اتتبع الباحث  يف تيديق  

 البةاانت ىذا البحث الطرائق التالة 

 جابر.ي رااي  الفراش  الزرقاء لربةع مراجع  ميادر البةاانت اى .1

 رااي  االخصية  يفالربط بني البةاانت اليت مجعتها مبيادرىا. أي ربط البةاانت عن احلبة   .2

ن ابلرااي  اليت تنص ىذه جابر أساسا على نظري  رابرت ستانتو الفراش  الزرقاء لربةع 

 التحلةل.
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 إجراءت البحث .ز 

مرحل  االستعداد: تقوم الباحث  يف ىذه املرحل  بتحديد موضوع حبثها امركزاهتا. اتقوم  .1

الق  هبا. اتناال النظرايت بتيمةمها احتديد أدااهتا ااضعت الدراس  السابق  اليت هلا ع

 اليت هلا عالق  هبا أيضا.

 مرحل  التنفةذ: تقوم الباحث  يف ىذه املرحل  جبمع البةاانت احتلةلها امناقختها. .2

مرحل  اإلهناء: ىي ىذه املرحل  تةمل الباحث  اتقوم بتعديلعا اتيحةحها على أساس  .3

 مالحظات املناقخني.

 


