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 البحث منهجية 

 نوعو و البحث مدخل .1

 أىم من الذي النوعي أو الكيفي البحث من البحث  ىذا كاف ادلدخل من
 نوعو حيث من أما ،احصائية رقمية معاجلة طريقة عن بياناتو يتناوؿ ال أنو مساتو
 .النص التحليلى البحث فهذا

 مصادرىا و البحث بيانات .2

 الكتاب علم األصوات يتأليف دكتور كماؿ يشر ،  ىيؼ البحث ىذا بيانات إف
 .من اآليات القرآنيةادلصادر ىذه البيانات   و 

 البيانات جمع أدوات .3

 ،نفسها الباحثة أي البشرية األدوات البحث ىذا فيستحدـ البيانات مجع يف أما
. البحث بيانات جلمع أداة يشكل الباحثة أف يعٍت شلا

 البيانات جمع طريقة .4

النص   ربليلىبطريقة  فهي البحث ىذه بيانات مجع يف ادلستخدمة الطريقة أما
 .يف القرآف الكرمي و الكتابة كلمة

 البيانات تحليل طريقة .5

 : التالية الطريقة الباحثة فيتبع مجعها مت اليت البيانات ربليل يف أما
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 الوقفة يف ضوء علم البيانات من الباحثة ؼلتار ىنا : البيانات ربديد .1
 و أساسية و مهمة يراىا ما . األصوات و تطبيقاهتا يف أليات القرآنية 

 .البحث بأسئية صلة أقوى

الوقفة يف ضوء علم  البيانات الباحثة يصنف ىنا : البيانات تصنيف .2
 األصوات و تطبيقاهتا يف أليات القرآنية 

 عن البيانات الباحثة يعرض ىنا : مناقشتها و ربليلها و البيانات عرضها .3
 يفسرىا مثالوقفة يف ضوء علم األصوات و تطبيقاهتا يف أليات القرآنية 

. هبا عالقة ذلا اليت بالظريات بطها ر و يناقشها مث ،يصفها أو
 البيانات تصديق .6

 يف الباحثة يتبع و ،التصديق إىل ربتاج ربليلها و مجعها مت اليت البيانات نا إ
 : التالية الطرائق البحث ىذا بيانات تصديق

 مت اليت البيانات بُت الربط األيات القراف  ىي و البيانات مصادر مراجعة . أ
الوقفة يف ضوء علم األصوات و  عن البيانات ربط أي دبصادرىا مجعها

 تطبيقاهتا يف أليات القرآنية 

الوقفة  عن البيانات مناقشة أي ادلشريف و الزمالء مع البيانات مناقشة . ب
 و الزمالء معيف ضوء علم األصوات و تطبيقاهتا يف أليات القرآنية 

 .ادلشريف
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 البحث خطوات .7

 : التالية الثالث ادلراحل ىذه إجراء يف الباحثة يتبع
 و حبثو موضوع بتحديد ادلرحلة ىذه يف الباحثة يقدـ : التخطيط مرحلة .1

 عالقة ذلاى اليت النظريات تناوؿ و أدواتو ربديد و بتصميمو يقدـ و مركزاتو
 .بو

 و ربليلها و البيانات جبميع ادلرحلة ىذه يف الباحثة يقـو : التنفيذ مرحلة .2
 .مناقشتها

 و بتغلفها يقـو و حبثها الباحثة يكمل ادلرحلة ىذه يف : اإلهناء مرحلة .3
 على تصحيحها و بتعديلها يقـو مث عنها للدفاع للمناقشة تقدـ مث ذبليدىا
. ادلناقشُت مالحظات أساس

 

 

 

 

 

 

 


