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الباب الثالث 

 منهج البحث

في هرا الباب، طخقدم الباخثت غً مىهج البدث املظخخدم الري 

قت مشترك البدث ومهاههو دز البُاهاث اهىع البدث ومص: ٌشخمل غلى  وػٍس

 .و جدلُل حمؼ البُاهاث و إحساءاث البدثحمؼ البُاهاث 

نىع البحث  .أ

قت الّىىغُت غلى مىهج  قت املظخخدمت لهرا البدث هي ػٍس أّما ػٍس

 املىهج الىىعي ألهه مىاطب  بالظاهسة التى جبدث  الباخثتخَخازثُت الىصفُت 

غت إلاحخماعي"غً 
ّ
قاَم و". جدلُل إخخالف قازا القسأن مً هاخُت غلم الل ًُت  

بئطخخدام بدىر املنخباث ألّنها مً أحل الحصىى غلى مػلىماث البدث 

. دقُقت وصساخت وواضحت وإغؼاء فهم وجفظير غلى مىطىغُت البدث

الىصفُت في هرا البدث هي جدلُل إخخالف قازا القسأن مً خالى غلم 

غت إلاحخماعي بالجساخت 
ّ
فأصبذ هخابج هامت وواضحت جدلُل املظمىن الل

 بخدلُل غىامل ظهىز إخخالف أبّمت القساء. وصساخت غلى مىطىغُت البدث

غت إلاحخماعي في إطخػماى ما أصّح الظبػت
ّ
ق بمػُاز غلماء الل

ّ
تي جخػل

ّ
  ال

غت أو املسحػُت الحقُقت غلى الىاػقت الػسبُت وماجأزيرها وأزائها ومفهىمها 
ّ
الل

. فأصبذ زّدا حروز الّظؤاى مً مّل مظئلت
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  مصادر البيانات .ب

مصادز البُاهاث التي جّخخرها الباخثت في هرا البدث الّىىعي هما 

: قظمان 

مصادز البُاهاث السبِظُت في هرا البدث مأخىذة مً النخب املخػلقت 

: بالقساءاث الظبؼ مجها

مىظىمت خسش ألاماوي ووحه الّتهاوي في القساءاث الظبؼ إلمام لخاب  .1

 (2013)الشاػبي 

ق الشاػبُت  .2 البدوز الصاهسة في القساءاث الػشس املخىاجسة مً ػٍس

 (2002) القاض ي لػبد الفخاح

ق الشاػبي  .3 لخاب  أإلزشاداث الجلُت في القساءاث الظبؼ مً ػٍس

 (2005). ,ملدمد مدمد مدمد طالم الحظين

. ,إغساب القسان ألبي حػفس اخمد بً مدمد بً إطماغُل الّىداض .4

(1985) 

لىشازة . ألاخهام القساءاث ألبمت الظبػت للصص ألاّوى الثاهىي  .5

 .)2008(. التربُت والخػلُم في الّسٍاض

  .(. 2000). غبد اللؼُص, للخؼُب. معجم القساءاث .6

اد الفّساء . .7  بدون طىت. لغاث القسأهألبي شلسي ًحي بً ٍش

 .(1984(,لجهاد املىس ى. أللغت الػسبُت وأبىائها .8
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ت في هرا البدث مأخىذة مً لخب أخسي  , مصادز البُاهاث الثاهٍى

 جىزُقُت ةودزض, املقابلتو املالخظت  لرلو مأخىذ مً بُاهاثاملجالثو

 :  مثل بالبدثةاملخػلق

. إطماغُل غباض خظين” .الداللت إلاحخماغُت في القساءاث القسأهُت“ .1

 .84مجلت ألادب زقم .(2008)

ت)خدًث ألاخسف الّظبػت “ .2 مدمىد غبد هللا حفاى ” .(دزاطت لغىٍّ

ت ألازدهُت في اللغت الػسبُت وأدابها . (2010). الحدًد
ّ
 6املجل

إطهاماث غلماء ألامصاز في غلم القساءاث في بغداد في الػصس  “ .3

م الرهِباث دزاطاث، الػلىم . (2014). الػباس ي مً لػىض غبد النٍس

 .2إلاوظاهُت والاحخماغُت 

 مشترك البحث ومكانه.ج

حُجُب غبد هللا شهُد . إهما ًهىن مشترك هرا البدث هى ألاطخاذ د

م القساءاث الظبؼ
ّ
قت أخر الػُىت حػنى . وهى لمػل ، purposive samplingػٍس

. مً خُث الباخثت حػين الػُىت بالخىظس واملػاًير املىاطبت بأهداف البدث

مً املػسوف أن هرا البدث ٌظخنشص خىى حػلُم القساءاث الظبؼ التي 

ػت إلاطالمُت وفىابدها س خنم شَس ص مً خالى جفظير وجأزيرها في جقٍس
ّ
وال . جسل

غت إلاحخماعي و 
ّ
حػلم وحػسف خىى حػلُم القساءاث الظبؼ مً خالى الل

 .مىطىغُت القساءاث الّىقدة غجها

غ باهدوهج اوي هاغَس
ّ
 . أما مهان هرا البدث هى املػهد القسأن الفالح الث
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طريقة حمع البيانات .د

. البُاهاث هي غىصس مهّم اطخخدمتها الباخثت في حىاب مّل الّظؤاى

سة بىىغُت البُاهاث
ّ
البُاهاث املخىاولت هي مً . هخابج هىغُت البدث مخأز

قت الّىىغُت. غملُاجىجقىُاث حمؼ البُاهاث ًدخاج هرا و جخخاز الباخثت ػٍس

. humaninstrumentالبدث إلى أداة حمؼ البُاهاث وهي الباخثت هفظها، حظمى 

ألّن الباخثت هفظها هي زابدة هخابج البدث مً خالى جدلُل وججمُؼ 

هي مً أهّم البدث وأداة البدث في البدث الّىىعي . البُاهاث املبدىر

ى البدث مؼ أّن الباخثت ماألداة و. الّىىعي بين حشغُل وجددًد طِىاٍز

سها باملساقبت  الّسبِظُت في إوشاء إحساءاث البدث بل الحاحت الى جؼٍى

بأّن الباخثت ماألداة  (1998, هاطىجُىن )لما غّبرها . واملقابلت ودزاطت الىزابق

 .الّسبِظُت مىافقت بمىطىغُتها البدث

إطافت إلى ذلو، جقىم الباخثت بخػُين الػُىت ومسحؼ البُاهاث وجدلُلها 

هره أدواث حمؼ البُاهاث . وجقدًم البُاهاث املبدىزت في البُان الخالي

 :املظخخدمت وهي لما ًلى

املراقبةأو املالحظة العلمية   . (أ

املساقبت هي إخدي مً جقىُاث حمؼ البُاهاث وهي باملالخظت والدسجُل 

ا في املُداهللحصىى غلى صالخُت البُاهاث واملػلىماث ُّ قُمذ املالخظت ػبُػ
ُت
أ

باطخفظاز خىى حػلُم القساءاث الظبؼ هى ماشاى مدزوض في مىقؼ مددد  

غ باهدوج وهى أخد املىقؼ في  فاخخازث الباخثت مػهد الفالح الثاوي هاغَس

فخالخظ الباخثت بأّن حػلُم القساءاث الظبؼ . حػلُم غلم القساءاث بباهدوج

غت إلاحخماعي أو مىطىغُت القساءاث 
ّ
غىي أو غلم الل

ّ
مً خالى غلم الل
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الّىاقدة لهرا الػلم غير مدزوض أو مػلىم في ذلو مػهد الفالح الثاوي 

غ باهدوج . ألاولُت التى جهىن بُان دزاطت املقدمت لهرا البدثهره هي . هاغَس

ألّن . حمؼ املػلىماث أو البُاهاثفي مساقبت دافػت في غملُت املقابلت وجهىن 

ؼت
ّ
مػسوف بػملُت مشترك البدث فأصبذ , غملُت املساقبت مأذوهُت ومخؼ

 .والخابػت, و مالخظت الباخثت

 املقابلة.  (ب

املقابلت هي أخد جقىُاث حمؼ البُاهاث مً خالى مىاصالث وطؤاى 

حىاب بين الباخثت و املظخجُب هدفاللحصىى غلى املػلىماث أو البُاهاث 

ق بالبدث
ّ
مت أي . التي جخػل

ّ
فالباخثت حظخخدم غملُت املقابلت بغير مىظ

حػخمد . املنشىفت مؼ أّن مىهج البدث وأدائها الري حظخخدمها الباخثت

وقد ػلؼ الظؤاى . هخابج البُاهاث واملػلىماث غلى خظب فهم الباخثت

 .أخُاها في غملُت املقابلت

 دراسة الكتب والتىثيق.(ج

الخؼىة ألاولى في حمؼ املػلىماث أو البُاهاث حظخخدمها الباخثت هي 

د املظابل التي جبدثها الباخثتدزاطت الىزابق 
ّ
تهدف دزاطت الىزابق . ألن ًأل

 التى أقام بها مػلم في دزاطت القساءاث الظبؼ الخػلُمُتإلى مشاهدة غملُت 

جساد هره الدزاطت إلى جدلُل هل . بىاطؼت الظالبي وخؼت جؼبُق الخػلُم

غت إلاحخماعي مػلىم او مدزوض 
ّ
دزاطت القساءاث الظبؼ مً خالى غلم الل

 أم ال؟
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 مساحة ثثليثية.(د

دز امظاخت جثلُثُت هي جقىُاث حمؼ البُاهاث املخخلفت مً مص

وغلى , مظاخت جثلُثُتوفي هرة الحالت حظخخدم الباخثت . البُاهاث املىحىدة

شهل غير املباشس قد حّمؼ وإخخباز الباخثت مصداقُت البُاهاث بدىّىع 

جقىُاث حمؼ البُاهاث ومصدازها املىحىدة 

 :خؼىة مظاخت الخثلُثُت التى حػاملها الباخثت مجها

حُجُب غبد . ألاطخاذ دجقابل ما بين هخابج بُاهاث امللحىظت بمقابلت  .1

م القساءاث الظبؼ
ّ
 .هللا شهُد وهى لمػل

جقابل ما بين هخابج بُاهاث املقابلت بدزاطت الخىزُقُت مً خالى  .2

 التى أقام بها مػلم القساءاث الظبؼ الخػلُمُتغملُت مشاهدة 

 .بىاطؼت الظالبي وخؼت جؼبُق الخػلُم

اث  .3 وجقابل ما بين ازجباغ جقىُاث حمؼ البُاهاث املرمىزاث بىظسٍّ

ل البُاهاث بئقامت حدواى وجّم 
ّ
قت بمىطىغُت البدث زّم أن جدل

ّ
املخػل

 .بخػٍسظها

خم حمؼ البُاهاث في مجاى البدىر الّىىغُت .  وأللثر إقىاغا غلى ٍو

. صالخُت البُاهاث التي جم حمػها حظخخدم الباخثت مظاخت الخثلُث

 دراسة التوثيق

 المالحظة  المقابلة
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( 2010, باخسي )الصىزة الخالُت مً الخثلُث غلى جقىُاث حمؼ البُاهاث 

 

 طريقة ثحليل البيانات .ه

 إخخالف أبّمت القساء الّظبػت  غً البُاهاث هيثفي هره الخؼىة، مان

غت إلاحخماعي
ّ
و قامذ الباخثت بجمؼ بُاهاث غجها زّم . مً خالى غلم الل

إخخُازها وجفصُلها  وإغؼاء مػاهحها وحػبيرها إلى صُاغت املشهلت الىازدة في 

قت جدلُل البُاهاث غلى املىهج الىىعي الىصفي .هرا البدث مؼ جىفُر ػٍس

إّن غملُت جدلُل البُاهاث الّىىغُت بشهل مالع و خىبيرمان فنسة مخابػت غلى

. (183. ص, 2009, طىغُُىهى)مخفاغل و مظخمّس ختى جهىن البُاهاث مدشبػا

جخفُع البُاهاث  (1): مجها:وحشخمل زالزت غىامل في جدلُل البُاهاث مجها

(Data Reduction)  غسض البُاهاث  (2)و(Data Display)   جدقُق البُاهاث و  (3)و

و جلو الخؼىاث ًمنً . (Conclution Drawing And Veriviying)اطخيخاحها 

: جىطُدها في الصىزة لما ًلي

 ة غىصس همىدج جدلُل البُاهاث الخفاغلي3.3الصىزة 

حمؼ 

 البِىاث

 حػٍسع

 الخالصت

 جصغير
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تي حظخخدمها 
ّ
ت الظابقت فػملُت جدلُل حمؼ البُاهاث ال بىاءا غلى هظسٍّ

: الباخثت غلى غبازة الخالُت

ثخفيض البيانات  (أ

ل الباخثت البُاهاث جدلُال د
ّ
و في . قُقُا و جفصُلُا بػد أن ججمػهاجدل

قت هره الخؼىة، ماهذ الباخثت جخخاز البُاهاث املىاطبت  مً خىاصل ػٍس

حمؼ البُاهاث وهي غملُت بدىر املنخباث واملالخظت واملقابلت ودزاطت 

ص الباخثت غلى ألاشُاء املهمت غجها، و جخخاز ألاشُاء . الىزابق
ّ
و لرلو جسل

و بػد أن جدصل الباخثت البُاهاث فخخفظها الباخثت مظدىدا . ألاطاطُت

لُفُت خلُلها غً وث في طىة الفاجدت صُاغت القساء الظبػت املخخلفتغً

غت 
ّ
جقُُم املػاًير املسحػُت الحقُقت غلى الىاػقت الػسبُت غىد غلماء الل

. ختى جىاى صىزة ألثر وطىخا مً املالخظاث. إلاحخماعي

 

 عرض البيانات (ب

بػد أن جخفع الباخثت البُاهاث املجخمػت جقىم الباخثت بػسض 

و ألّن في هرا البدث ماهذ .جم حشنُل غسض هره البُاهاث بىصفها. البُاهاث

صُاغت القساء الظبػت املخخلفت غىد غلماء اللغت حدالُت الباخثت جترلص غلى 

و لدظهُل الباخثت .إلاحخماعي في صىزة الفاجدت خّتى حػؼي هظسة غامت غجها
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غلى أخر هخابج البدث ولدظهُل القازبين غلى فهمها فخػسض الباخثت 

. البُاهاث في بػظها الجداوى 

ثحقيق البيانات و استنتاحها (ج

بػد أن جقىم الباخثت . الخؼىة ألاخسة هي جدقُق البُاهاث و اطخيخاحها

بخخفُع البُاهاث و غسطها، جقدم الباخثت جدقُق البُاهاث و اطخيخاحها 

فلرلو مىر بداًت البدث  وغملُت حمؼ البُاهاث . ػىى جىفُر غملُت البدث

جقىم الباخثت بخدلُلها و جبدث غً أحىبت مشهلت البدث مً بُاهاث 

ها
ّ
. مؼ املىطىع املخػلق باجخاذ الاطخيخاحاملػخمدة.مل

 وللحر جدلُل البُاهاث املبدىزت حظخخدم الباخثت بخدلُل املظمىن 

حػخمد هخابج جدلُل (52.ص, 1996, مداذًس)ختى جقّدم الىظّسٍاث لما وّضح 

اث اث/ مدخٍى و جنخفي الباخثت بدزاطت جدلُل . املظمىن أن جقّدم الّىظٍس

املظمىن غلى إخخُاز غدد مً الىزابق املسجبؼت بمىطىع بدثه مثل 

السجالث والقىاهين وألاهظمت والصحص واملجالث وبسامج الخلفاش والنخب 

أما خؼىاث . وغيرها مً املىاد جدىي املػلىماث التي ًبدث غجها الباخث

جدّدد الباخثت , بدث جدلُل املظمىن ممازلت لخؼىاث املىهج الىصفي

زم جظؼ فسوطه الري طخىحبه في اطخنماى البدث والىصىى إلى , املشهلت

تي طخدللها لُصل إلى الىخابج. هخابج
ّ
. زّم ًخخاز الػُىت ال

: غً خؼىاث دزاطت جدلُل املظمىن ومجهاالباخثتوغلى هرا جقدم

 خدّدث الباخثت بأن حػلُم القساءاث الظبؼ مً , جددًد املظألت (1

ق بمىطىغُت القساءاث الّىاقدة لهرا 
ّ
غت إلاحخماعي أو  ما جخػل

ّ
خالى غلم الل

غ بىدوج . الػلم غير إزجفاع قُمت الخػلم في مػهد القسأن الفالح الثاوي هاغَس
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 حدالُت غًمىطىغُت البدث وحاء مً جلو املظألت فخخخاز الباخثت 

غت إلاحخماعي صُاغت القساء الظبػت املخخلفت
ّ
وجسلص  مً خالى غلم الل

غت إلاحخماعي فيلُصهاو غًجدلُالالباخثت 
ّ
 جقُُم املسحػُت  أزاء غلماء الل

الحقُقت غلى الىاػقت الػسبُت زّم جبدأ الباخثت ان حػٍسص مقامت وغملُت 

 .غجها

 جسمصهره الخؼىة، ماهذ الباخثت و في , جخفُع البُاهاث دقُقت (2

قت حمؼ البُاهاث وهي غملُت بدىر البُاهاث املىاطبت  مً خىاصل ػٍس

 زّم حمػها أزىاء غملُت الجمؼ املنخباث واملالخظت واملقابلت ودزاطت الىزابق

 البُاهاث، 

ألاًت أو صُاغت القساءاث الظبؼ في بأّولخددًد  جىفُر غملُت جدلُل  (3

 زّم جددًد فئاث الػلماء .طىزة الفاجدت غلى خظبأبمت قسابتهم وزواتهم

القساءاث الظبؼ في طىزة الفاجدت الّىاقدة املخػازطت غجها زّم جدلُل صُاغت 

 غلى خظب إغساب القسأن

إغادة جقدًم مىطىع إخخالف أبّمت القساء الظبػت مً خالى غلم  (4

غت إلاحخماعي
ّ
 بشهل طسد أو بُان الّىىعي  وجؼبُقها إلغساب القسأنالل

 و صُاغت ألاًت املخخلفتفي غسض هخابج الخدلُل مً خالى والىصص 

ق بمىطىع أبّمت القساء الظبػت مً خالى غلم
ّ
غت اءمىاطؼ غجها وما ًخػل

ّ
 الل

  وجؼبُقها إلغساب القسأنإلاحخماعي

. جفظير البُاهاث الىاججت مً حػدد املػلىماجاملؼبىغاث (5
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