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  الباب األّول 

 املقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث 

ألف واحد الوجه  حبث عناملسيخ الدجال هو قصة ملصطفى حممود 

قمة  يف انسحب الرجل الذي العمل من سلوك اقول لكم عن حمتوايته .الدجال

اسم  .الشيخ دعوات مع يف هذه قصة من قبل الشعب يسمىالذي  اجلبل

 وقال .هي عامة ولكن على مسار امسه عدم الرتكيز متويه إلخفاء أو املؤلف

، والصوم، الصالة الطاعة من قبل شرير أغلقت صفه أبنه هذا الشيخ مؤلف

 .األرض حيب حقا هو الذي كل ذلك، انه ولكن وراء .األخرىالوالءات و 

وجهة الشر ثبت من شكل من أشكال السلوك االجتماعي  .هلل حبه يتجاوز

رأى  .احملبسة اجلبال ودخل تسلق امرأة شابة، مرة واحدة .املنحرف الدجال نظر

الثديني حسي، أبيض،  ثفل العجل املرأة يتصور انه .العاطفة ذلك مع الرجل

بعد  .الناضجة الرمان ابعتبارها ابحلمرة والشفتنيالفخذين بيضاء انعمة 
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 يف كل مرة .شفتيها تطرق كيف جيدة ختيل، السجود الوقت االجتماع كل

رفع ، حصرية انتشرت يف كل مرة انه .امرأة هو حلمه النوم، واليت ظهرت يف

كاذب، ، أنت  وهللا"، املالئكةدعا و ، "هللا أكرب" ،اإلحرام تكبريةيقول و ، يده

ك نعبد سورة الفاحتة و  عندما قرأ ." هللا أكرب من كانت  ألنه يف قلبة قال "اايا

ك نستعني"   يعبدون كنت ال .الرجال مرائي اي، تكذبأنت "، هللا أجابواايا

  ." لنا اعرتف يتم بنا وال

، وال والعبادة الصوم،، يف الصالة لذلك، ملدة عشرين عاما العزلة ونتيجة

 نزل، فإنه الواقعيف  .له جيدة اإلهلام أو أخبار مالكا لتقدمي أرسل هللاابدأ مرة 

السلوك  من العديد من تدابري مثال واحد من بني هذا هو .هو الشيطان

  يف قصة املسيخ الدجال. االجتماعي

العلم  يفهم علم االجتماع كما ويرب الذي يعرف ماكس نظرية كما

 ،ايضمن .السبب والنتيجة السبيب أو التفسريية التفسري السلوك االجتماعي يف

  -العمل االجتماعي  الرتكيز على؛ لتفسري أو فهم حماوالت بعض التعاريف
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، العناصر األساسية القيم االجتماعية كما الرتكيز على السلوك مبعىن ذايت،

  1 .ذه الظاهرةبسبب تفسري هلحماولة تطوير و 

، ماكس فيرب موجود يف قصة املسيخ الدجال ونظرية واقع لذلك، كما

السلوك  عنلدراسة قصة املسيخ الدجال  نظرية كأداة استخدم الباحثون

  .االجتماعي

دراسة عن االدب يف قصة املسيخ الدجال  أسباب أكادميية

، أحباث املؤلف إىل ثالثة األدب علم اجتماع ينقسم كمااإلجتمماعى.  

 النص )احملتوى دراسة يشري ببساطة إىل قام الباحثون مث .والنصوالقارئ، 

 التأكيد على، ومع ذلك .السلوك االجتماعي هو فيه هناك األديب(. كل ما

 قصة املسيخ الدجال. ألنيف  اجتماعيا الباحثني السلوك املنحرف وجهة نظر

 .للدراسة مثرية جدا لالهتمام حتيد السلوك االجتماعي البحوث املنظور

 

 
                                                 

 .040، ص . ابندنج: فستكا ستيااالجتماعيةالنظرية ، 9002، غراهم ج. كنلون 1
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 الفصل الثاىن: حتديد البحث

السلوك  عناصر النصوص اليت لديها على هذه الدراسة وركزت 

 كما هو موضح .منهجوانب االحنراف يف قصة املسيخ الدجال و  االجتماعي

  :هي يف هذه الدراسةحتديد البحث مث أعاله 

 السلوك املنحرف يف قصة املسيخ الدجال؟ االجتماعي كيف. 0

 املنحرف يف فصة املسيخ الدجاال؟سلوك االجتماعية لل اجلوانب كيف .9

 الفصل الثالث: أغراض البحث وفوائده

 :كما يلي هذا البحث هو الغرض من 

 .املسيخ الدجال قصة يف السلوك االجتماعي على الرغم من ملعرفة .0

 االجتماعية يف قصة املسيخ الدجال. املنحرف السلوك جوانب ملعرفة .9

 :هي كما يلي الفوائد املتوقعة هذه البحث

 االجتماعي.  السلوك حول يف قصة املسيخ الدجال حمتوايو  لغرض صريح .1
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 من له مصلحة، اجملتمع األكادميي وخاصة، للمجتمع املفاهيمية كمسامهة .2

 وخاصة على املنحرف السلوك االجتماعي عن األدب اإلجتماعى منيف تعميق 

األنشطة  معلومات تكميلية نتائج إثراء يف قصة املسيخ الدجال على األقل

 .البحثية عن السلوك اإلجتماعى يف قصة املسيخ الدجال

 الرابع: الدراسة السابقةالفصل 

 اإلرادة الكتاب العمل كما أو ال كتابةاملعرفة وبقدر ما هلذا املؤلف،  

 الكاتبيكون العنوان ل املتصلة العديد من املناصب هناك، ومع ذلك .بعناية

راوى مبوضوع نقد اإلجتماع يف قصة إمرأة  هي الرسالة هذه الكتاابت .دقيق

هذه  نقص .9000السعداوى. الرسالة يف عام عند النقطة الصفر لنوال 

 اليت توجد يف املشاكل االجتماعية لدخول هي هو أكثر من الالزمالرسالة 

 من الزائد العمق أن فائض يف حني .قصة إمرأة عند النقطة الصفر يف اجملتمع

قصة إمرأة عند  يف النقد االجتماعي من النص كما حمتوايت يفحص الرتكيز

 .الصفرالنقطة 
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أجي أحداين مبوضوع االجنحة املتكسرة العمل اخلليل جربان:  مدحم، مث

إىل  العوامل اليت أدت ملعرفة هذه الرسالة وهتدف .دراسة عن االدب اإلجتماعى

بسبب  مكسورة بني قصة أجنحة حتديد العالقةإىل األجنحة و  ظهور قصة كسر

هذه  نقص .9002يف عام  هذه الرسالة يف . هو مكتوباالجتماعية الظروف

يف حني  .مؤلفلنقول لل أكثر االجتماعية األحداث الرسالة هي احملتوايت

االجتماعية  لبنان مع اجملتمع قوية وحدة وطنية لديه يف قصة درستفائض أن 

 .للمجتمعنقد و ، يف ذلك الوقتالثقافية و 

طة اجنكني فامتة مبوضوع الثقافة األبوية يف قصة إمرأة عند النق الرسالة، مث

خمتلف  ملعرفة من هذه الدراسة هو اهلدف الرئيسيلنوال السعداوى. الصفر 

الثقافة األبوية  اليت تشكل العوامل، لتحديد أيضا أيضا .الثقافة األبوية أشكال

نقص هذه الرسالة  .9002عام  هذه الرسالة يف هو مكتوب هذه قصة. يف

يف حني  .املضايقاتمن القمع و  سليب شكل تصفه أبنه هي الثقافة األبوية

  .التفسري من السهل أن نفهم فائض على ركزت فائض أن
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على  نقطة لقاء احلصول على ومراجعة على الرسالة الكتاب بعد قراءة

 سوف يركز يف قصة املسيخ الدجال ملصطفى حممود. من قبل املؤلفالبحوث 

وجهات النظر  السلوك االجتماعي وعلى الرغم من للعثور على حتليله يف حماولة

 .تسببها لهاجلوانب اليت و 

  الفصل اخلامس: أساس التفكري

اللغة( ، وأسلوب اللغة )الكلمات األدب هو ،اإلندونيسية قاموس يف

 2احلياة اليومية(.  لغة الكتب )ال املستخدمة يف

احلضارة اإلنسانية  يف الفنون الذي هو دائما من فروع األدب هو واحد

االجتماعي  الواقع ابعتبارها واحدة منقبلت  حىت وجودميكن إنكارها،  ال

، لديه عقل أن عمل فين يف قيمة كما فقط ليس، واألدب اآلن حىت .والثقايف

                                                 
 0221 .األندونيسية والتنمية اإلرشاد، مركز األندونيسية القاموس الثقافة،الرتبية والتعليم و  وزارة2

 .217ص 
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الذي هو قيد االستخدام   العمل اإلبداعي اعتباره ولكن متالعاطفة، و واخليال، 

 3 .العواطف ابإلضافة إىل الفكرية االستهالك استهالك كما

كوسيلة  اللغة استخدام، اإلبداع الفين شكل واحد من كما األدب 

يف األدب ، واللغة لغة استخدام اليومي وعلى النقيض من، ومع ذلك .تفسريلل

 4 .خصوصياته

 من أجلاألدب اليت حتتاج إىل النظر فيها، عدد من التعاريف  وهناك 

  :أخرىمن بني أمور ، املوضوعية العالقة بني األدب مع اجملتمع العثور على

 .خدمة اجملتمع جوانب من خالل النظر يف األعمال األدبية فهم (0

 .الواردة فيه اجلوانب االجتماعية اليت رافقت مع العمل جممل فهم (9

 .اليت تقف وراءها العامة العالقة وكذلك العمل األديب إن فهم (3

 .اهلياكل االجتماعية دورها يف تغيري مدى من خالل النظر يف األدبحتليل  (4

 .يف تنمية اجملتمع يف املساعدة املرتبطة ابلعمل الفوائدحتليل  (5

                                                 

 .0. ابندنج: أنكاسا ص طرق البحث األدب. 0220م. أاتر مسي. 3 
 .95ابندنج: سينار ابرو الغسأندو ص  .املعىندراسة مقدمة ل. 9001أمنودين. 4 



9 

 

 

 .عناصر اجملتمع العمل مع بني عناصر وجود صلة مباشرة مدىحتليل  (7

 .اجملتمع بوصفه عضوا يف املباشر صاحب البالغ تورط مدىحتليل  (2

 .األدبية املؤسسات حتليل هو األدب علم اجتماع (1

 .األدب بني اجملتمع وجود صلة مباشرة األدب اإلجتماعى هو (2

 مع اجملتمع بني الوضعي() أحادية االجتاه هي عالقة األدب أإلجتماعى  (00

 .اجملتمع

 .األدب اجملتمع بني جدلية() عالقة ثنائي االجتاه األدب اإلجتماعى هو  (00

 .األدب اجملتمع بنيجدلية( عالقة ) ثنائي االجتاه هو األدب (09

 .حبتةالثقافية االجتماعية و  العمليات ابعتباره النشاط اإلبداعي فهم (03

 .العملالتسويق النشر و  املتعلقة ابجلوانب فهم (04

 .5املواقف العامة قراءة إىل التحليل ويتصل (05

مع  أتيت يف اتصال . الشعراءحقائق احلياة لشرح اخليالية األعمال األدبية

لشرح،  أكثر إبداعا األدب واجب، هذا تتفاعل مع أو، وشرح، تفسري الواقع مث

                                                 

 .3-9. جوغيكرت: فوستك فالجر ص منوذج األدب اإلجتماع. 9000يومان كوات رتنا. 5 
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، وبعبارة أخرى .احلياة حلقائق ديدة. إعطاء معىناجل فكرة، وفتح الوالتفاهم شرح

ينبغي أن يكون اإلنسان و  أفضل الواقع من أجل فهم "الكمال"اخليال  أدب

واخليال،  يف األدب احلياة اليومية ليس مهما جدا واقع أو حقائق .احلياة واقع

مع  اخليال األدبية اتصال .للقارئ احلقائق تقدمي معلومات من اهلدف ليس ألن

ال  الطرق اليت وإن كان يف، للواقع معىن جديدا يعطي واخليال األدب :الواقع

 6 .الواقع تتوافق مع

ترتيبها  اليت مت األحداث أي، األحداث لتوفري عدد كبري من األدب خيدم

 يف العمل، حىت كلهاحلادث  يف األساس، و  .من اإلبداع واخليال يف أمناط

 األحداث من األكثر عبثية هو النموذج هذا النوع تنتمي إىل وكان اليتاألعمال 

 املرجح لديهاخليال، مميزة و  مع اإلبداع .أبدا يف احلياة اليومية اليت كانت موجودة

 جممل السرد الكون يف احلادث حتويل يف على نطاق واسع التنوع أكثر األدب

 7خيايل.عامل  من احلياة اليومية اجلودة يف كمية،  غواي

                                                 

 .95جاكرت: غارمداي ص  .األدب التقدير. 0211جقوب سومرجو و سيين ك.م. 6 
 .35  . جوغيكرت: فوستك فالجر صمنوذج األدب اإلجتماع. 9000يومان كوات رتنا. 7 
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 اليت تذهب العناصر البشرية العديد من يف الفن .هو الفن العمل األديب

 الشعور، .املنهج العلمي تطبيق مما جيعل من الصعب، خاصة، والشعور يف ذلك

 8 .احلد جعل يصعب األدبية اليت كعنصرالثقة  والثقة و  الروح

هو  اهلدف .الشعراء أو الكتاب اليت قدمها واألعمال األعمال األدبية

اليت  رواايته من العمل األديب فصل لن يتم .للقارئ ومسلية االنطباع إعطاء

 ابإلضافة إىل ذلك، .مع هللا تفاعله حياة اإلنسان يف خمتلفة من مشاكل حتكي

، قصة مثرية لالهتمام حتفة، ال يزال اجلمالية غرض أيضا أن يكون له األدب

 9القيمة اجلمالية. املبىن و  بنية متماسكةلديه 

 األدبية تقنيات .اللغة وسيلة يستخدم أن مؤسسة اجتماعية األدب هو

إىل  .كمجتمعاألعراف االجتماعية  االتفاقيات و أبعاد هي و  رمزية التقليدية مثل

الواقع  يف معظمها منوتتألف  "احلياة" و، "حياةويعرض " األدب جانب

                                                 

 .9-0جاكرت: غارمداي ص  .األدب التقدير. 0211جقوب سومرجو و سيين ك.م. 8 
 .3جاكارات: جامعة غجه مادى ص اخليال.  تقييم .9003بورهان نورغينطر. 9 
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 والعامل الطبيعة البشرية "تقليد" أيضا األدب على الرغم من أن، االجتماعي

 10 .الذايت

 هنا مقياس واسع .احلجم واسعة يف النثري السرد هو الرواية مبعىن واسع

 معقدة من احلرف،األخدود(، والكثري مؤامرة ) جممع مع قصة ميكن أن يعين

 ولكن .متنوعة هو أيضا القصة ووضع من القصة، متنوعة، واجلو املوضوع

رمبا يكون واحدا على االطالق، و  وليس ذلك هو أيضا هنا  "املساحة الشاسعة"

 كونه هذا املوضوع،، على سبيل املثال خيالية واسعة فقط من العناصر

 11 .واحدة فقط وغريها، واإلعداد، شخصية

 اإليطالية الكلمة من مشتق .املدى الرومانسية الرواية يساوي على املدى

 املدى املتوسط .املتحدة املتحدة والوالايت يف اململكة والذي مت تطويره، الرواية

هي  يف القرون الوسطى اليت الرومانية من الرومانسية هذا النوع املستمدة من

، يف أملانيا املتقدمة املدى الرومانسية .الرومانسيةالبطولة و  طويلة عن قصة

                                                 

 .002جاكارات: غرامداي ص األدب.  نظرية. 0221رين ويليك و أوسنت وران.  10 
 .92جامعة غجه مادى ص جاكارات: اخليال.  تقييم .9003بورهان نورغينطر.  11 
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كان يف  أصل مصطلح استنادا إىل .القارةأجزاء أخرى من و وهولندا، وفرنسا، 

، الرواية من شكل أقصر أن الروايةالرواية الرواية و  كبري بني هناك فرق الواقع

 12 .ما هو نفسه تقريبا عناصر القصة حجمولكن 

، الرواايت الرومانسية وهي، إىل ثالث جمموعات الرواية وميكن تقسيم

 13الرواايت اخليالية. و ، مغامرةوالرواايت 

فخ  املرأة والرجل يف أدوار طابع اليت تنطوي على الرواايت الرومانسية

 عملت هبا نوع من يف هذه الرواية .دور املرأة أكثر هيمنة، وأحياان حىت التعادل

 .من هذا النوع هي الرواايتمعظم و ، احملاور ما يقرب من مجيع

يف  امرأة إذا كان يتم استدعاء .دور املرأة قليال املغامرة رواايت وتشمل

 مغامرة الرواية نوع .اللعب وأقل تقريبا النمطية تصوير، فمن من هذا النوع رواية

ينطوي على كثري حد ذاته الرجال و  ذلك األحرف يف ألن "الرجالقراءة " هو

على الرغم  .شيئا النساء عالقة مع الذين لديهم من الرجال مشاكل العامل من

                                                 

 .92جاكرت: غارمداي ص  .األدب التقدير. 0211جقوب سومرجو و سيين ك.م.  12 
 .92جاكرت: غارمداي ص  .األدب التقدير. 0211جقوب سومرجو و سيين ك.م. 13 
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كذلك،  الرومانسية مغامرة يف كثري من األحيان الرواية يف هذا النوع من من أن

يف  احلديثليس جمرد و  الرواية ، وهذا هواجلانب جمرد أن يكون جمرد ولكن

 .احلب مسألة

املؤامرة هي و ، وإعداد ليست واقعية األشياء اليت حيكي عن اخليال رواية

 مع املعنية الرواية هذا النوع من .املؤلف أفكار أنقل ليس من املعقول أن أيضا

يف  أعرب فقط عندما واضحة الكتاب ميكن أناألفكار اليت واملفاهيم و  األفكار

 .التجربة اليومية والقانونية التجريبية غري قانوين يعين رائعة، قصة شكل

 ثالثة أنواع من ممارسة، وذلك يف فقط الرئيسيةفئات ل تصنيف وكان

 الرواية من هذا النوع ميكن أن يتم إال .يف الروايةكثريا ما وجدت و  الرواايت

 الرومانسية مزيد من، سواء الرواية يف هناك اجتاها لنرى أين يف حد ذاته تصنيف

 .اخليال أو واملغامرة

مشتقة من ، وعلم االجتماع األدب اإلجتماعى منعلم االجتماعواألدب

 الرفيقو، الوالايت املتحدة، يعنيمعا Socius)  ، (اليوانن) Sosioجذر الكلمة 

 األمثال(. تطوير، والكالم، معىن الكلمةالشعارات ( بليد احلركةو ( الصديق
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. تعين العلم  Logosأو  Logi، اجملتمع يعين Socius/Sosio ،املعىن لتغيري املقبل

شبكة   دراسة، والعلم هو اجملتمع( تطورالنمو )أصل و ، وعلم لذلكعلم االجتماع

 والتجريبية، وعقالنية فيطبيعة هو عام، يف اجملتمع العالقات اإلنسانية كاملة من

إعطاء التدريس و  هو يتوجي ( يعنSansakerta)Sas اجلذر  من األدب.

دليل ، للتدريس األدوات هو جمموعة منواألدب . والتعليماتالتوجيهات 

 14 .كتاب جيد أو التعليمات

 ثقافية حقيقة كل الفهم أبن على أساس السوسيولوجية الدراسات

النظام،  إنتاج عمل فين .التارخيية معني االجتماعيةالظروف تزدهر يف ولدت و 

عالقات نتيجة لينظر إليها على أهنا و  على وجه اخلصوص،األعمال األدبية و 

البنية  مع ذات مغزى، والعالقات من جهة بني األفراد التفاعل اجملدي

 يف حد ذاته األديب نظام اإلنتاج .من جهة أخرى الفردية واجلماعية االجتماعية
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 والقراءةرعاة، والناشرين و  بني املؤلفني اخلطية االتصاالت على أساس فقط سلي

 15. أديب إرث كما العادات والتقاليد، ولكن أيضا عامة الناس

 تعترب اليت لألدب هنج واحد أكثر من ذلك هو األدب هو اإلجتماعى

العمل  .يف احلياةاملتأصلة و  ضيق هو دائما الذي اجملتمع يف اجلوانب االجتماعية

 األدب وينظر .األدب الوقت الذي قدم فيه تعكس اجتماعية هو وثيقة األديب

 والظروف األحداث التارخيية بوصفها مظهرا من مظاهر البحوث االجتماعية

 .وقت من األوقات يف أيالثقافية االجتماعية و 

 وهيثالثة أمور، انعكاس ل البحوث تكشف عن االجتماعية األدب

الثقافة  يعكس ثالثة املناخ الروحية هذه، وذلك ألن البيئةو ، والوقت، السباق

 .عمله فضال عن مؤلف أجنبت اليت

                                                 

-95  . جوغيكرت: فوستك فالجر صمنوذج األدب اإلجتماع. 9000يومان كوات رتنا.  15 
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يف حني ، اإلنسان يف اجملتمعاألدب هو املؤسسية و  علم االجتماع يعرتض

الناس الذين  هو اجملتمع .الظواهر الطبيعية هي العلوم الطبيعية أن األشياء

 16 .الثقافة وإنتاج يعيشون معا

  :على النحو التايل البحوث تصنيفها االجتماعية األدبيف 

 .األدبية واملؤسسات املهنية، وكاتب للمؤلف علم االجتماع األول هو

، االجتماعية، واخللفية األديبنتاج األساس االقتصادي لإل تتعلق املشكلة هنا

 خارج يف أنشطة خمتلف املؤلفني املؤلف يتبني منأيديولوجية و  املؤلف وضع

  .العمل األديب

 الضمنية يف وغريها من األمور، واألهداف، األدب مضمون والثاين هو

 .ذات الصلة والقضااي االجتماعية نفسه العمل األديب

يتم  إىل أي مدى .األثر االجتماعياألدب القراء و  مشكلة الثالث هو

 .االجتماعيةوالتنمية ، االجتماعية و تغيري اخللفية تعتمد على أو األدب حتديد

علم  يف :أعاله من املشاكل ثالثة أنواع يف الذي مت تضمينه هو السؤال
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على  وأثرها، االجتماعية اليت هي األعمال األدبية، ومضمون للمؤلف االجتماع

 17األديب.  اجملتمع

 هوالرباغماتية و بناء اجلملة، احملتوى، و  التعبري من خالل هو اللغة النص

 .املكتوبة النصوصاقتصران على والعلوم، و  األدب يف ممارسة .الوحدة

 مثل على سبيل املثال .متكلم واحد مع أكثر من ميكننا تلبية ي النص

يف ، حىت كنص من قبل القارئ أيضا حواركان من ذوي اخلربة و  .يف حوار

 18مكربات الصوت. وهناك العديد من احلوار

 شخصية األساسهو يف  السلوك االجتماعي من وأنواع أشكال خمتلفة

مع  الشخص عندما يتفاعل اليت ميكن مالحظتها الشخص مسات الشخصية أو

اليت  السلوك االجتماعي امليول املرء وسوف للمجموعة، كما يف احلياة .اآلخرين

 .اجملموعة األخرى بني أعضاء تكون مرئية بوضوح جمموعة هي أعضاء يف

                                                 

 .000جاكارات: غرامداي ص األدب.  نظرية. 0221رين ويليك و أوسنت وران.  17 
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ميكن  ألهنا جتماعيةاال مصدرا للمشاكل لتكون السلوك املنحرف ويعترب

 السلوك املنحرف مفهوم استخدام .نظام اجتماعي إىل إنشاء أن تكون خطرة

هذه  السلوك من خالل .اخلام جيب أن تؤخذ املسار الذي أن هناك ضمنيا يعين

 هو مسار الطريق الذي ينبغي اتباعه وابلتايل، فإن .ختتلف قد الوسائل

 هي املعايري املؤسسات االجتماعية حبيث الطبيعية املؤسسات االجتماعية

 19ال.  أم السلوك املنحرفرؤية شيء املستخدمة ل

على هذا قبلت القواعد و  مع ال يتوافق السلوك الذي االحنراف هو نقية

ميكن  ألنه أمر ضروري املتطلبات كل من هذه .من قبل الطرف اآلخر النحو

تستحق  ارتكاب أعمال أن الشخص بعض األطراف، افرتض أن حيدث

أن  ميكن فمن .يف الواقع ذلك أنه مل يفعل على الرغم من املوقف، من الشجب

 bum“أمريكية تدعى اجلرمية عن طريق كاذبة اهتامات احملكمة عامل يطلق عليه

rap” . بدال من ذلك، ميكن للشخص أن حيدث إال تتصرف رجس، ولكن كان
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فمن  .يكن هناك مشكلة رد فعل أحد أو رؤيته، حبيث يعترب اجملتمع كما لو مل

 20 .هذه األخرية اليت أصبحت تعرف ابسم نوع من االحنراف املقنعة أو املخفية

 يتضح من ينحرف الذي السلوك الفردي أشكال خمتلفة من هناك مخسة

 :مصدر املشكلة

 ،من قبل األفرادالقيم االجتماعية املعايري و  انتهاك .0

 التنشئة االجتماعية على عملية الفردية القائمة التصورات .9

 األوراق االحنراف ابعتباره الشخص تسمية الذي يعطي اجملتمع .3

 حياة الناس يف القوة املهيمنة دور .4

 21 .االحنراف القيام املرء املواطنني الذي يسبب نفسه بنية اجملتمع .5
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 :التايل للمخطط ال الباحث اخلريطة املناقشة، لتوضيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة عن األدب أإلجتماعي

 

 األدب

 

 شعر

 خيايل

 قصة

اخليال غري  

فصة  السلوك اإلجتماعى املنحرف يف
 املسيخ الدجال ملصطفى حممود

اجلوانب من السلوك اإلجتماعى 
لاملنحرف يف قصة املسيخ الدجا  

 السولك اإلجتماعى

 النتائج

 الناص القراء الكاتب
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 الفصل السادس: طريقة البحث واخلطوانه

هو دراسة عن األدب أإلجتماعى. وذلك  يف هذه الدراسة النهج املتبع 

 : طريقة البحث واخلطوانههذا البحث، يشرح تسهيل ل

 طريقة البحث .1

نتائج البحوث ل املنهج الوصفي التحليلي يصف هي الطريقة املستخدمة

قصة املسيخ  يف السلوك املنحرفجوانب اجتماعيا و  السلوك املنحرف على

 .دعم أن على أساس نظرية حللت الدراسة، مثحممود. الدجال ملصطفى 

 من خالل وصف يتم هو األسلوب الذي املنهج الوصفي التحليلي

 22.التحليل تليها مث احلقائق

عن  ومنهجية واقعية لوصف هو طريقة املنهج الوصفي التحليلي، وابلتايل

الظروف  جمموعات من على أساس، واخلصائص، وهذه األعراض احلقائق

 .هذه احلقائق يتم حتليل مث .يف ذلك الوقت السائدة
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 طريقة البحث .2

  :هي كما يلي اليت يتعني اختاذها التدابري دراسة

 مصادر البيانت .أ

مصادر البيانت يف هذه الدراسة هو قصة املسيخ الدجال مصطفىى 

 القاهرة. 0222-0221العربية اهلديثة. حممود يعمل نشرته املطبعة 

 نوع من البيانت .ب

نوع من البيانت يف هذه الدراسة هو أن هناك يف قصة املسيخ الدجال 

-0221العمل مصطفى حممود نشرت من قبل املطبعه العربية احلديصة 

القاهرة. أو حتريرية يف النصوص املتعلقة السلوك اإلجتماعي يف قصة  0222

عمل مصطفى حممود جيب أن يتم التحقيق فيها. البينات اليت املسيخ الدجال ال

 مت احلصول عليها بعد حتليل وتصنيف وخيلص.
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 ج. تقنيات مجع البيانت

 تقنيات مجع البياانت يف هذه الدراسة هي كما يلي:

 اختيار املصدر .0

 استعراض مصادر والتسجيل من مصادر البياانت. .9

يف البياانت اليت مت احلصول  هذا تقنيات مجع مثل استتخدام التقنية

 عليها األدب وتعبئتها من اإلحاالت أو السجالت من عدد من الناس.

 د. حتليل البياانت

، والبيانت اليت مت احلصول عليها أو مجع البيانت يف هذه املرحلة

و وصف الكائنات الدراسات األدبية علم االجتماع لتحديد وتصنيف وحتليلها، 

رية النصوص املتعلقة السلوك االجتماعى يف قصة امليسيخ وحتديد موقع أو حتري

 الدجال العمل مصطفى حممود.
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 اخلطوات على النحو التايل: تعمل

مصطفى حتليل واختيار السلوك االجتماعى يف قصة املسيخ الدجال  .1

 حممود عمل.

شرح أتثري املوقف االجتماعية الواردة يف قصة املسيخ الدجال العمل  .2

 مصطفى حممود.

 صياغة االستنتاجات. .3

االيتنتاج هو العملية النهائية من األنشطة البحثية ملسائل الواردة يف 

 صياغة املشكلة.

 الفصل السابع: تنظام الكتابة

، وتنقسم هذه الدراسة إىل مخسة يف حماولة للحصول على النتائج املتوقعة 

 فصول.
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، حتديد البحث، خلفية البحثو هو املقدمة اليت تشمل من : الباب األول

طريقة البحث ، أساس التفكري، الدراسة السابقة، أغراض البحث وفوائده

 تنظام الكتابة. ، واخلطوانه

البحث،  نص ،أساس التفكري عن االدب اإلجتماعيبحث عى  : الباب الثاىن

السلوك العوامل و  تشكيل، املنظور املنحرف السلوك اإلجتماعى، سلوك

 .املنحرف

 السلوك االجتماعي جوانب يبحث عن السلوك اإلجتماعى مث الباب الثالث :

 .ينحرف يف قصة املسيخ الدجال ملصطفى حممود

: إغالق سلسلة من األنشطة اليت تتضمن االستنتاجات  الباب الرابع

  واالقرتاحات أو التوصيات.


