
الفصل الثالث
منهجية البحث

مدخل البحث ونوعه-١

من املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من 
أما من . أهم مساته أنه ال يتناول بياناته عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية

.حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث التحليلي البالغي

بيانات البحث ومصادرها-٢

بيانات هذا البحث هي اآليات القرآنية اليت وجد اجلناس إن 
١٨٢-١اآلية ، وأما مصدر هذه البيانات فهي القرآن الكرمي. والطباق

.صافاتمن سورة ال

أدوات جمع البيانات-٣

أما يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي 
.ع بيانات البحثمما يعين أّن البحث يشكل أداة جلم.الباحث نفسه

طريقة جمع البيانات-٤

أما الطريقة املستخدمة يف مجع بيانات هذه البحث فهي طريقة 
يف القرآن الكرمي عدة مرات صافاتوهي أن يقرأ الباحث سورة ال. الوثائق

٣٠



٣١

مث يقسم تلك البيانات ويسنفها . ليستخرج منها البيانات اليت يريدها
حتليلها لتكون هناك بيانات عن كل من اجلناس حسب العناصري املراد 
.والطباق يف هذه السورة

طريقة تحليل البيانات-٥

:أما يف حتليل اليت مت مجعها فيتبع الباحث الطريقة التالية 

وهنا خيتار الباحث من البيانات عن اجلناس و الطباق : حتديد البيانات .أ
ها مهمة وأساسية وأقوى ما يرا) اليت مت مجعها ( صافاتيف سورة ال

.صلة بأسئلة البحث

هنا يصنف الباحث البيانات عن اجلناس و الطباق : تصنيف البيانات.ب
.اليت مت حتديدها حسب النقاط يف أسئلة البحثصافاتيف سورة ال

هنا يرض الباحث البيانات عن : عرضها البيانات وحتليلها ومناقشتها.ت
اليت مت حتديدها وتصنيفها مث صافاتاجلناس والطباق يف سورة ال

، ، يظاهرها أو يصفها
."صافات الاجلناس والطباق يف سورة "يعين 
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تصديق البيانات-٦

ويتبع الباحث ، إن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصدي
:تاليةيف تصديق بيانات هذا البحث الطرئق  ال

.باقطات القرأنية اليت جتد اجلناس والمراجعة مصادرالبيانات وهي اآلي.أ

أي ربط البيانات عن . الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها. ب
بااأل ) اليت مت مجعها وحتليلها ( صافاتاجلناس والطباق يف سورة ال

.يات القرأنية اليت جتد هذه اجلناس والطباق

أي منقشة البيانات عن اجلناس . مناقشة البيانات مع زمالء واملشرف. ت
.مع زمالء واملشرفصافاتالوالطباق يف سورة 

خطوات البحث-٧

:يتبع الباحث يف اجراء حبثه هذه املراحل الثالث التالية
يقوم الباحث يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه : مرحلة التخطيط.أ

ووضع الدراسات السابقة ، وحتديد أدواته، يمهويقوم بتصم، ومركزاته
.وتناول النظريات الىت هلا عالقة به، اليت هلا عالقة به

، وحتليلها، يقوم الباحث يف هذه املرحلة جبمع البيانات: مرحلة التنفيد.ب
.ومناقشتها
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يف هذه املرحلة يكمل الباحث حبثه ويقوم بتغليفه : .ت
مث يقوم بتعديله وتصحيحه ، للمناقشة للدفاع عنهمث تقدم . وجتليده

.على أساس مالحظات املناقشني


