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الفصل الثالث

منهجية البحث

مدخل البحث ونوعه.أ
من املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم مساته 

أما من حيث نوعه فهذا ٥٠.أنه ال يتناول بياناته عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية
.النحويالبحث من نوع البحث التحليلي 

بيانات البحث ومصادرها.ب

اإلضافةالىت تضمن على فسو إن بيانات هذا البحث هي اآليات يف سورة ي
Data(ومصادر البيانات يف هذا البحث تتكون من البيانات األساسية . انيهاومع

Primer( والبيانات الثانية)Data Sekunder .(البيانات األساسية هي البيانات اليت وأما
فاملصادر األساسية ٥١.جتمعها الباحثة واستنباطها وتوضيحها من املصادر األوىل

)Sumber Data Primer(والبيانات الثانية . مأخوذة من القرآن الكرمي)Sumber Data

Sekunder( تؤخذ من املراجع األخرى واستنباطها وتوضيحها يف النشرة العلمية أو
Sumber(واملصادر الثانية ٥٢.التا Data Sekunder( يف هذا البحث هي الكتب

.والنحويةاملتعلقة يف البحث من التفاسري 
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أدوات جمع البيانات. ج
أدوات مجع البيانات هي آلة اليت استخدمتها الباحثة ملقياس املظاهر العاملي أي 

أما يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أى الباحثة ٥٣.اإلجتماعي
.مما يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بيانات البحث. نفسها

طريقة جمع البيانات. د

وهي أن تقرأ الباحثة،هذا البحث فهي طريقة الوثائقطريقة مجع البيانات يفأما 
مث تقسم . عدة مرات لتستخرج منها البيانات اليت تريدهاجامع الدروس العربيةكتاب 

تلك البيانات وتصنفها حسب العناصر املراد حتليلها لتكون هناك بيانات عن كل من 
اضافة ومعانيهااإل .لتحليل هذه السورة 

ل البياناتطريقة تحلي. ه

:أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية

يف سورة ضافة ومعانيهااإلهنا ختتار الباحثة من البيانات عن : حتديد اليبانات. ۱
.ما تراها مهمة و أساسية وأقوي صلة بأسئلة البحث) مجعهامتّ اليت (فسو ي

اليت وقعت يف ضافة ومعانيهااإلف الباحثة البيانات عن هنا تصن: تصنيف البيانات. ۲
.حسب النقاط يف أسئلة البحث) حتديدهامتّ اليت (فسو سورة ي
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اإلضافة هنا تعرض الباحثة البيانات عن: عرضها البيانات وحتليلها ومناقشتها. ٣
مث تفسرها أو تصفها، مث ) اليت ّمت حتديدها وتصنيفها(يف سورة يوسف ومعانيها

ا .تناقشها وربطتها بالنظريات اليت هلا عالقة 

تصديق البيانات. و

مجعها وحتليلها حتتاج إيل التصديق، وتتبع الباحثة يف تصديق متّ إن البيانات اليت 
:بيانات هذا البحث الطرائق التالية

ضافة اإلاليت تضمن على فسو سورة ياآليات يف مراجعة مصادر البيانات وهي . ١
.ومعانيها

ضافة اإلأي ربط البيانات عن . مجعها مبصادرهامتّ الربط بني البيانات وهي اليت . ۲
. فسو باآليات القرآنية اليت تنص يف سورة ي) مجعها وحتليلهامتّ اليت (ومعانيها

ضافة ومعانيهااإلعن مناقشة البيانات مع الزمالء و املشرف أي مناقشة البيانات . ۳
.   ء واملشرفمع الزمال) حتليلهااليت ّمت مجعها و (فسو اليت وقعت يف سورة ي

خطوات البحث.ز

:تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالثة التالية

ا: مرحلة التخطيط. ۱ ،تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها ومركزا
هلا عالقة به ووضعت الدراسات السابقة اليت،وتقوم بتصميمه وحتديد أدواته

.وتناولت النظريات اليت هلا عالقة به

.تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البيانات وحتليلها ومناقشتها:  مرحلة التنفيذ. ۲
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اء. ۳ مث تقدم ،يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفه وجتليده: مرحلة اإل
.حه على أساس مالحظات املناقشنيمث تقوم بتعديله وتصحي،للمناقشة للدفاع عنه


