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  الثالث الفصل
  البحث منهج

   
  ونوعه البحث مدخل. أ

 إنتاج يف واضحة زيادة هناك أن يعين مما الكيفي البحث هذا كان املدخل من   
 خمتلفة تقاليد بظهور الكيفية البحوث يف الزيادة هذه متيزة ولقد الكيفيني، الباحثني
 نوع من البحث فهذا نوعه حيث من أما ٥٢.البحثية إهتمامات يف ختالفاتا تعكس
  .البديع علم يف وخصوصا .البالغي التحليلي البحث

  
  ومصادرها البحث بيانات. ب

 على تدل اليت األعراف سورة من القرانية االيات هي البحث هذا بيانات إن   
من  ٢٠٦ -١ االية الكرمي، القرآن فهي البيانات هذه مصدر أما و. واملقابلة الطباق

  .سورة األعراف على وجه التحديد
  
    البيانات مجع طريقة. . ج

 أن وهي. الوثائق طريقة فهي البحث هذا بيانات مجع يف املستخدمة الطريقة أما  
 اليت البيانات منها ليستخرج مرات عدة الكرمي القرأن يف واملقابلة الطباق الباحثة تقرأ

 لتكون حتليلها املراد واملقابلة الطباق حسب وتصنفها البيانات ذلك تقسم مثّ. تريدها
  .األعراف سورة يف بيانات هناك

  

                                                             
  .٢٨٠ :ص)  ٢٠١١  دار النشر للجامعات،: القاهرة(  مناهج البحث يف علوم النفسية والتربوية. رجاء حممود أبوعالم . ٥٢
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   البيانات حتليل طريقة. د
  : التالية الطريقة الباحثة فتتبع مجعها مت اليت البيانات حتليل يف أما   

 سورة يف واملقابلة الطباق عن البيانات من الباحثة ختتار وهنا:  البيانات حتديد  . ١
  .البحث بأسئلة صلة وأقوى وأساسية مهمة يراها ما) مجعها مت اليت( األعراف

 سورة يف واملقابلة الطباق عن البيانات من الباحثة ختتار هنا:  البيانات تصنيف  .٢
  .البحث أسئلة يف النقاط حسب) حتديدها مت اليت( األعراف

 يف واملقابلة الطباق عن الباحثة تعرض هنا:  ومناقشتها وحتليلها البيانات عرضها  .٣
 تناقشها مث تصفها، أو تفسرها مث) وتصنيفها حتديدها مت اليت( األعراف سورة

 .ا تتعلق اليت بالنظريات وربطها
  

  البيانات تصديق. هـ
 يف الباحثة وتتبع التصديق، إىل حتتاج وحتليلها مجعها مت اليت البيانات إن     

  : التالية الطرائق البحث هذا بيانات تصديق
 الطباق على تدل اليت األعراف سورة يف االيات وهي البيانات مصادر مراجعة  .١

 .واملقابلة
 واملقابلة الطباق عن البيانات ربط أي. مبصادرها مجعها مت اليت البيانات بني الربط  .٢

 ذا تنص اليت القرانية بااليات)  وحتليلها مجعها مت اليت( األعراف سورة يف
 .البحث

 يف واملقابلة الطباق عن البيانات مناقشة أي.  واملشرف الزمالء مع البيانات مناقشة.٣
 .واملشرف الزمالء مع) وحتليلها متجمعها اليت( األعراف سورة
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  البحث خطوات. و
  : التالية الثالث املراحل هذه حبثها إجراء يف الباحثة تتبع  

 و حبثها موضوع بتحديد املرحلة هذه يف الباحثة تقوم:  التخطيط مرحلة. ١
 هلا اليت السابقة دراسات وضعت و أدواا، وحتديد بتصميمه، وتقوم مركزاا،

 .ا تتعلق اليت النظريات وتناول ا، عالقة
 .ومناقشتها وحتليلها، البيانات، جبمع املرحلة هذه يف الباحثة تقوم:  التنفيذ مرحلة. ٢
 مث. وجتليدها بتغليفها وتقوم حبثها الباحثة تكمل مرحلة هذه يف:  اإلاء مرحلة.  ٣

 مالحظات أساس على وتصحيحه بتعديله تقوم مث عنه، للدفاع للمناقشة تقدم
 .   املناقشني

 
 
   


