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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نوع ومدخل البحث .أ 

علث  البحثةثأ    البحثث الثذي وجو ث   هو و امليداين، البحث هو البحث هذ نوع
ش ثثثحرة  البحثثثث شبح ثثثسة ، لتثثث ح، لجبحثثثث عثثثل تبلثثثي  الل ثثثأ البس،يثثثأ يو تثثثذه  امل امليثثثدا  

هنضثثأ البلءثثحب للب ثثحت  حرتثثحاوراج و املثث  ب ي هثثذا البحثثث  الكثث ب ،حملسثلثثأ الةحنووثثأ  ب ثثد
.Descriptive Method))تتجخدب البحثةأ ش  جح وصليح 

1  

لثثثثذا ه ثثثثح  ثثثثوث تبثثثثسا البحثةثثثثأ نجثثثثحبب املتح،لثثثثأ، وامل ث ثثثثحت والبيحنثثثثحت الثثثث    
املجبلتثأ  خذهح شل امليدا ، شل الصور اللوتوغساايأ ال     خثذهح وغههثح شثل امل ث ثحت 

 عل تبلي  الل أ البس،يأ ي دار األوجحب هنضأ البلءحب للب حت  حرتحاوراج

 تصميم البحث  .ب 
هذا البحث شصثء  ،ثحلجخطيا الوصثلو، والجصثءي  الوصثلو هثو الجصثءي   يثث 

والبحثثثثث الوصثثثثلو هثثثثو درا ثثثثأ وصثثثثليأ، وي الدرا ثثثثأ  2وصثثثثت املج ثثثثه ي ثحلثثثثأ ثتيتيثثثثأج
عل شح وقث  ي ااثحأ  و امليثدا  البحثث  ثسثح شلصث ج  وصليأ عل  البحثةأ    تشسح ل ح

،بثثد    تبثثب البيحنثثثحت وصثث لج ح  يثثث ال ثثثوع والصثثلأ  و اتثثحأج وي ال  حوثثثأ تثثج   ثثثسح 
، وا ثثجخدشب البحثةثثأ هثثذا الجصثثءي  لجبحثثث عثثل تبلثثي  3البيحنثثحت  و اص صثثأ ي ال  حوثثأ

د هنضأ البلءحب للب حت  حرتحاورا كحمل جح  الل أ البس،يأ ي ش حرة الك ب ،حملسثلأ الةحنووأ  ب 
 اجل و،يأج
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 موضوع البحث  .ج 

 الكث ب ،حملسثلثأ الةحنووثأي ش ثحرة  البس،يثأ الل أ تبلي  هو البحث هذا ي ملوضوعوا
 : وبين شكّونه عل  وشجءل  ب د هنضأ البلءحب للب حت  حرتحاورا كحليء جح  اجل و،يأ والذي

 ب د هنضأ البلءحب  ي ش حرة الك ب ،حملسثلأ الةحنووأ البس،يأ الل أ ختطيا تبلي  ج1
 للب حت  حرتحاورا كحليء جح  اجل و،يأج

 ب د هنضأ البلءحب  ش حرة الك ب ،حملسثلأ الةحنووأ ي البس،يأ الل أ تبلي  ت ليذ ج2
 للب حت  حرتحاورا كحليء جح  اجل و،يأج 

 ب د هنضأ البلءحب  ي ش حرة الك ب ،حملسثلأ الةحنووأ البس،يأ الل أ تبلي  تتومي ج3
 للب حت  حرتحاورا كحليء جح  اجل و،يأج

 ذاتي البحث .د 
البس،يثثثثأ ي شب ثثثثد هنضثثثثأ  املدر ثثثثل الل ثثثأ وهثثثو عثثثثل البحثثثثث هثثثثذا ي ذايت البحثثثث

 البلءحب للب حت  حرتحاوراج

شبلوشثثثحت  علثثث  حيصثثثل البس،يثثثأ وهثثثل الل ثثثأ ودر ثثثو  الثثثذول شثثثل املدر ثثثو ، أوال:
ي دار األوجثثثحب هنضثثثأ  ي ش ثثثحرة الكثثث ب البس،يثثثأ الل ثثثأ تبلثثثي  ثثثثوأ كيليثثثأ الكحايثثثأ

 البلءحب للب حت  حرتحاوراج
ي دار األوجثحب هنضثأ ي ش ثحرة الكث ب  الطلبثأ، الثذول وجبلءثو  الل ثأ البس،يثأ  ثانيا:

 البلءحب للب حت  حرتحاوراج
 الوثحبق والبيحنحت املجبلتأ ،دار األوجحب هنضأ البلءحب للب حت  ستحاوراجثالثا: 
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 البياتات و مصادرها  .ه 
 البيانات .1

 ومهح:البيحنحت ال    اكجشحا ح شل هذه البحث نوعح  
  ( البيحنحت السبيتيأ هو:

 ب د هنضثأ  ي ش حرة الك ب ،حملسثلأ الةحنووأ البس،يأ الل أ ختطيا تبلي  (1
 البلءحب للب حت  حرتحاورا كحليء جح  اجل و،يأج

 ب ثد هنضثأ  ي ش ثحرة الكث ب ،حملسثلثأ الةحنووثأ البس،يثأ الل ثأ ت ليذ تبلثي  ( 2
 كحليء جح  اجل و،يأجالبلءحب للب حت  حرتحاورا  

 ب ثثثد  ي ش ثثثحرة الكثث ب ،حملسثلثثأ الةحنووثثأ البس،يثثأ الل ثثأ الجتثثومي ي تبلثثي ( 3
 هنضأ البلءحب للب حت  حرتحاورا كحليء جح  اجل و،يأج

 :هو الةحنووأ، شل البيحنحت( ب
 تصووس عحب عل دار األوجحب هنضأ البلءحب للب حت  حرتحاوراج (1

 ي شب د هنضأ البلءحب للب حت  حرتحاوراج والطحلبحت در ل،يحنحت امل (2

ي ش ثثحرة  البس،يثثأ الل ثثأ تبلثثي   وضثثوع البحثثث، شوقثث  عثثل عحشثثأ اللءحثثأ( 3
 ب ثثثد هنضثثثأ البلءثثثحب للب ثثثحت  حرتثثثحاورا كحليء جثثثح   الكثثث ب ،حملسثلثثثأ الةحنووثثثأ

 اجل و،يأج

 مصادر البيانات .2
 :األتيأ  املصحدر شل و دهتح البحثةأ البيحنحت تلك للحصوأ عل 

الل ثثثثأ البس،يثثثثأ والطحلبثثثثحت ي شب ثثثثد هنصثثثثأ البلءثثثثحب  در ثثثثو:اايبثثثثحت، هثثثث  ش أوال
 للب حت  ستحاوراج
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: املخثثثثهي، هثثثث  ش شثثثثوب وشثثثثدوس وااداروثثثثل  ب ثثثثد هنضثثثثأ البلءثثثثحب للب ثثثثحت  ثانيااااا
  ستحاوراج

 املجبلتثأ البيحنثحت علث  للحصثوأ والوثحبق عثل املب ثد ، : الوثيتأ، شل الكج  ثالثا
 الل أ البس،يأ ه حك، ال  تتجطي     تكءل املبلوشحت الواردة ي هذه البحثج ي تبلي 

 أساليب جمع البيانات .و 
 :ولو وهو كءح البحث، هذا ي البيحنحت جلء  املتجخدشأ األ حلي 

  المالحظة .1
 ،شثثثكل املتثثثجلأ امل ث ثثثحت امل و وتثثثج د للبحثثثث هثثثو اثثثثد   ثثثس  امل ث ثثثأ
  4دتب الجحتيق ش  ح ،ب حوأ واضحأ عل  شوضوع البحثجال  ش  جو، 

 ثحلثثثثأ عثثثثل السبيتثثثثيأ البيحنثثثثحت ل يثثثثل وتثثثث  األ ثثثثلوب هثثثثذه وا ثثثثجخدشب البحثةثثثثأ
وتتثثومي الجبلثثثي ، ي تبلثثثي  الل ثثثأ البس،يثثثأ ي دار  عثثثل ختطثثثيا وت ليثثثذ والطلبثثثأ، املدر ثثل

 األوجحب هنضأ البلءحب للب حت شحرتحاوراج
 المقابلة .2

ع  ثثح واجلثثواب  األ ثثةلأ ،طسوتثثأ  ثثسح املبلوشثثحت علثث  للحصثثوأ عءليثثأ هثثو املتح،لثثأ
 ار ثثثثحدات ح ثثثثجخداب ،بثثثث ، وذلثثثثك ،عثثثثل شوضثثثثوع البحثثثثثاملخثثثثه  شثثثث  لو ثثثثه و  ثثثثح

الثثثثثذي  البيحنثثثثثحت ءثثثثث جل و ا ثثثثثجخدشب هثثثثثذه األ ثثثثثلوب 5،ثثثثثدوهنحج  و ديكثثثثثل للءتح،لثثثثثأ
الطلبثأ  و،بث  در ثلامل ش  تتحب املتح،لأ هذهو  ،ع ه واجلواب ،حلتؤاأ حتجح  ح البحثةأ

 ي امليج ج
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 التوثيق .3
ج البشثسوأ ال ه شصحدرهح شل البيحنحت تجخدب اي ح البحثةأ جلء تالجوثيق   لوب و 

 والجتثجي ت الصثوتيأ الوثثحبق الورقيثأ والصثور اللوتوغساايثأ علث  املصدر هذا و تجكو 
 جوتحرخيه الجبلي  ختطيا وت ليذ وتتومي املدر ل والطلبأ، ي خلليأ عل

 أساليب تحليل البيانات .ز 
ي حتليل البيحنحت ال  و دهتح وتبج ح البحثةأ، ا جخدشب ش  ب شيليس وههشل 

(Miles dan Hubberman وهو ي حتليل البيحنحت املجلحعلأ واملتجءسة ي كل الطبتأ )
 ولو:و اصطوات ي هذا الجحليل هو كءحشل الطبتحت البحث ثىت تكجءل البيحنحت، 

( وهو عءليأ تلخص وتستي  البيحنحت شل  data reduction) البياناتتنقيض  ج1
األ يحب السبيتيأ امل ءأ ي البحث واخجيحرهح وتسكيزهح امل األشور املجبلتأ  وضوع 

تستي  البيحنحت عل تبلي  الل أ البس،يأ ي لبحث ليت ل عل  البحثةأ ي ت  و ا
 رتحاوراجححت شش حره الك ب ،دار األوجحب هنضأ البلءحب للب 

(  ي  سوتأ عسا وتتدمي البيحنحت ال    تستيب ح data display) عرض البيانات ج2
 وتب ح  واب كحنب عل  سوق ،يحنحت عحشودوأ  و نتحط  و دابسوأج

(، conclusion drawing & verification) أخذ االستنباط و التحقيق من صحتها ج3
 6ال  دتب حتدودهح ي املتألأجوا جخدشج ح البحثةأ ا ح،أ عل األ ةلأ 
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