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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 ونوعهمدخل البحث  . أ

يانات ىو لى طريقة النوعى الوصفى )مجعت البيف ىذا البحث تستخدم الباحثة ع

البحث النوعى ىو: مجع البيانات  (David William : 1995)الكلمات(. عند دافيد ولّيام 

 43يف بيئة طبيعية باستخدام الطريق الطبيعية ويقوم بو الناس أو الباحثة اليت ترغب بالطبعية.

ىذا البحث مسي طريقة التحليلية احملتوية، ىو ( H.D. Laswell)عند ه.د لسويل وأما 

دراسة حتليلية اليت تستخدم للتحليل وفهم النص اليت حتاول أن تعرض البيانات مبوضوعية 

 44كمية.ومنهجية و 

نوع البحث اليت تتستخدم الباحثة ىو حتليل األديب يف شعر "أميمة ناصب" للنابغة 

وأغراض من ىذه البحث ىو وصف كيفية تغيريات األوزان العروضية يف تلك الشعر، الذبياىن. 

حىت يعرف خرباء الشعر خاصة مؤلفي الشاعر ويفهمون و مييزون األوزان الشعر احلقيقية 

 والباطلة.
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 بيانات البحث ومصادرها . ب

يف شعر  أما يف ىذا البحث حتلل البيانات من الكلمات اليت تدل على األوزان العروضية

لذبياىن يف شعر النابغة ا وأمامصدر من ىذه البيانات البحث" للنابغة الذبياىن. أميمة ناصب"

 " اليت تتكون من تسعة وعشرون بيتا.أميمة ناصب "

 أداوات جمع البيانات . ج

أداوات مجع البيانات ىو أدوات أو مرافق اليت يستخدمها البحث يف مجيع البيانات 

 45(.2006سهل معاجلتها )أرى كونطا: لتسهل عملهم لذا من ال

وأما أدوات مجع البيانات يف ىذا البحث العلمي من حتليل الشعر العريب اليت حتّلل على 

وأدوات مجع البيانات ىي   تغيريات األوزان العروضية يف شعر النابغة الذبياىن "أميمة ناصب"

 الباحثة نفسها.

 طريقة جمع البيانات د.

 البحث ما يلي:  الىت تستخدم الباحثة يف ىذاأما طريقة مجع البيانات 

 ".أميمة ناصب شعر النابغة الذبياىن "قرأت الباحثة من  .1

 مجعت الباحثة و تستعمل النظرية من الكتب العروض والقوايف. .2

 " للنابغة الذبياىن.أميمة ناصب وزان العروضية يف شعر "حللت الباحثة عن تغيريات األ .3

 كتبت الباحثة عن البيانات الىت حيصل من حتليلها.مث   .4
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 تحليل البيانات ه.

 يف حتليل البيانات اليت قد مجعت الباحثة فيتبع الطريقة كما يلى :

حتديد البيانات : حتّدد الباحثة البيانات من أنواع األوزان العروضية وتغيرياهتا يف شعر  .1

 "أميمة ناصب" للنابغة الذبياىن.

ات : أما تصّنف الباحثة البيانات يف تغيريات األوزان العروضية يف شعر تصنيف البيان .2

 "أميمة ناصب" للنابغة الذبياىن كما يف أسئلة البحث.

تعرض  46لبيانات قبل تستنتج الباحث اخلالصة.اعرض البيانات : وىو عملية ليعرض  .3

الذبياىن وتعرض نتائج الباحثة البيانات عن كيفية تغيريات األوزان العروضية يف شعر النابغة 

 حتليلها.

 تصديق البيانات و.

 كما يلي:الرسالة اجلامعية  أما تصديق البيانات اليت إجراءت الباحثة يف ىذه 

تزيد الباحثة دقتها البحث بقراءة ادلراجع احملتلفة والكتب ونتائج الدراسة السابقة والوثائق  .1

 ذات الصلة مبقارنة نتائج البحث من حتليلها.

 تعرض الباحثة البيانات الصحيح من حتليل حيصل عليها.  .2

 إجراءت الباحثة اختبارات ادلوضعية البحث. .3
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