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 الفصل الثالث
 ثبمنهجية الح

 
 أ. مدخل البحث ونوعو

من اظتدخل كاف ىذا البحث من البحث الكيفي أك النوعي الذم 
 ِٔعن طريقة معاصتة رقيمة إخصائية.من أىم شتاتو أنو ال يتناكؿ بياناتو 

 أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع حبث دراسة داللية.
 ب. بيانات البحث ومصادرىا

إف بيانات ىذا البحث ىي االيات القرنية الىت تنص معاين كلمة 
السلطاف. كأما مصدر ىذه البيانات فهي القراف الكرًن,منو األية:الىت توجد  

 كلمة السلطاف فيو
 أدوات جمع البيانات ج.

أما يف رتع البيانات فيستخدـ ىذا البحثة األدكات البشرية أم 
الباحثة نفسها. ؽتا يعٌت أف الباحثة يشكل أداة صتمغ بيانات البحث. 

 ِٕنفسها. ؽتا يعمى أف الباحثة يشكل أداة صتميع بيانات البحث.
 د. طريقة جمع البيانات

ت ىذا البحث فهى طريقة الوثائق. أما الطريقة اظتستخدمة يف رتع بيانا
كىى أف تقرأ الباحثة يف القراف الكرًن عدة مرات لتستخرج منها البيانات الىت 

 يريدىا. مث تقسم تلك البيانات كيصنف حسب العناصر اظتراد حتليلها.

 
 

 ه. طريقة تحليل البيانات
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 التالية:أما يف ختليل البيانات الىت مث رتعها فيتبع الباحث الطريقة 
. حتديد البيانات:  كىنا ختتار الباحثة من البيانات عن دراسة معاىن كلمة ُ

السلطاف يف القراف الكرًن )الىت مت رتعها( ما يراىا مهمة كأساسية كأقول صلة 
 بأسئلة البحث.

. تصيف البيانات: ىنا تصنف الباحثة البيانات عن دراسة معاىن كلمة ِ
 )الىت مت حديدىا( حسب النقاط يف أسئلة البحث.السلطاف يف القراف الكرًن 

. عرض البيانات كحتليلها كمناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن دراسة ّ
معاىن كلمة السلطاف يف القراف الكرًن )الىت مت حديدىا كتصنيفها( مت تفسرىا أك 

 يسفها, مث يناقشها كيربطها بالنظريات الىت عتا عالقة عتا.
 لبياناتز. تصديق ا

إف البيانات اليت مت رتعها كحنليلها حتتاج إىل التصديق, كتتبع الباحثة يف 
 تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:

 أ. مراجعة مصادر البيانات كىى االيات القرنية الىت تنص كلمة السلطاف
ب. الربط بُت البيانات اليت مت رتعها مبصادرىا. أم رباط البيانات عن 

معاين كلمة السلطاف يف القراف الكرًن )اليت مت رتعها كحتليلها( با   دراسة
 االيات القرنية الىت تنص كلمة السلطاف

ج. مناقشة البيانات مع الزمالء كاظتشرؼ. أم مناقشة البيانات عن معاين  
كلمة السلطاف يف القراف الكرًن )اليت مت رتعها كحتليلها( مع الزمالء 

 .كاظتشرؼ
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 ثإجراءات البحح. 
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثو ىذه اظتراحل الثالث التالية:

أ. مراحلة التخطيط: تقـو الباحثة يف ىذه اظترحلة بتحديد موضوع حبثو 
كمركزاتو, كيقـو بتصميمو, كحتديد أدكاتو, ككضع الدراسات السابقة اليت عتا 

 عالقة بو كتناكؿ النظريات اليت عتا عالقة بو.
مرحلة التنفيذ: تقـو الباحثة يف ىذه اظترحلة جبمع البيانات, كحتليلها, ب. 

 كمناقشتها.
ج. مرحلة اإلهناء: يف ىذه اظترحلة تكمل الباحثة حبثها كتقـو بتغلفيو 
كحتليده, مث تقدمو للمناقشة للدفاع عنو, مث تقـو بتحديلو كتصحيحو على 
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