
  الفصل الثالث
 البحث يةمنهج

 
للحصول على املعلومات اليت حتتاج إليها الباحثة و حتقيق أهداف البحث و أغراضه 

  :يلزم أن يسلك الباحثة على الطرائق التالية
  مدخل البحث و نوعه. أ

يعين اإلجراء الذي ينتج البيانات الكيفي الذي يستخدمه الباحثة هو املنهج املدخل 
 ١.املتصورة او املقولة عن أوصاف األفراد و احلوادث و األسباب من اتمع املعنيالوصفية 

  .  حتليل النص للدراسة البالغية  أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث
  بيانات البحث و مصادرها. ب

أما . طباق و اجلناسالإن بيانات هذا البحث هي اآليات القرآنية اليت تدل على 
آية يف  ١١٨اليت تتكون من  البيانات فهي القرآن الكرمي سورة املؤمنون مصدر هذه

  .١٨اجلزء 
  أدوات مجع البيانات. ج

مما . هاأما يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة نفس
 .يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بيانات البحث

 
 
  

  طريقة مجع البيانات. د
ومن  ٢.و املصورةأما املنهج الكيفي هو الذي مجع البيانات بنصوص املكتوبة أو

 data(األساسية  املصادر :طريقة مجع البيانات قسمانإنقسمت  ناحية مصادر املواد
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 .۲۸٥: ، صمناهج البحث يف العلوم النفسية والتربوية، بو عالمأرجاء حممود   ٢

٢٦ 



primer(  ٣.هي البيانات اليت جتمعها الباحثة و استنبطها و توضيحها من املصادر األوىل  
تأخذ من   )Data Skunder(و البيانات الثنوية  القرآن الكرمي فاملصادر األولية مأخوذة من

و املصادر  ٤.املراجع األخرى و استنبتها و توضيحها يف النشرة العلمية أو االت عادة
الطريقة اليت تستعملها الباحثة جلمع  .الثانوية يف هذا البحث هي الكتب املتعلقة ببالغية

 :نات هلذا البحث هيالبيا
  طريقة مكتبية)library researcs (دها مجع البيانات و األخبار هي الدراسة تقص

مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة مثل املعجم و الكتب و االت و اهلوامش و 
 .غري ذلك

  طريقة و ثاقية)Dokumentasi  ( هي طريقة عملية جلمع البيانات و املعلومات على
 .نظر الوثائق املوجودة يف مكان معني من الكتب و غري ذلك طريقة

 
  حتليل البيانات طريقة.ه

  :ما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التاليةأ
يف سورة  و اجلناس و هنا خيتار الباحثة من البيانات عن الطباق: حتديد البيانات.   ١

  .ما يراها مهمة و أساسية و أقوى صلة بأسئلة البحث) اليت مت مجعها( املؤمنون 
اليت (اجلناس يف سورة املؤمنون  و هنا يصنف الباحثة عن الطباق: تصنيف البيانات. ۲

  .حسب النقاط يف أسئلة البحث) مت حتديدها
 و ة البيانات عن الطباقهنا يعرض الباحث: عرضها البيانات و حتليلها و مناقشتها . ٣

مث يفسرها أو يصفها، مث ) اليت مت حتديدها و تصنيفها ( اجلناس يف سورة املؤمنون 
  .يناقشها و ربطها بالنظريات اليت هلا عالقة ا

  تصديق البيانات. و
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إن البيانات اليت مت مجعها و حتليلها حتتاج إىل التصديق، و يتبع الباحثة يف 
  :البحث الطرائق التاليةتصديق بيانات هذا 

مراجعة مصادر البيانات و هي اآليات القرآنية اليت تدل على الطباق و . ١
  .اجلناس يف سورة املؤمنون

أي ربط البيانات عن الطباق و . الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها. ۲
باآليات القرآنية اليت  ) اليت مت مجعها وحتليلها( اجلناس يف سورة املؤمنون
  .تدل على الطباق و اجلناس

أي مناقشة البيانات عن الطباق و . مناقشة البيانات مع الزمالء و املشرف. ٣
 .اجلناس يف سورة املؤمنون مع الزمالء و املشريف

  
  البحث خطوات. ز

  :التالية ةيتبع الباحثة يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالث
و  اقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثهت: مرحلة التحطيط. ١

ا، و يقوم بتصميمهامركزاووضع الدراسات السابقة اليت ا، وحتديد أدوا ،
 اهلا عالقة ا، و تناول النظريات اليت هلا عالقة.  

قوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البيانات، و حتليلها، و ت: مرحلة التنفيذ. ۲
  .مناقشتها

، يدهدقوم بتغليفه و جتتو  اكمل الباحثة حبثهتيف هذه املرحلة : مرحلة اإلاء. ٣
قوم بتعديله و تصحيحه على أساس تمث تقدم للمناقشة للدفاع عنه، مث 

  .مالحظات املناقشني
 
 
 
 



 
 


