
 الفصل الثالث 
 منهجية البحث      

 
 مدخل البحث ونوعه .1

من المدخل آان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي 
من أهم سماته أنه ال يتناول بياناته عن طريقة معالجة رقيمة 

أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث التحليلي . 1إحصانية
 . البالغي

 بيانات البحث ومصادرها .2
إن بيانات هذا البحث  هي  اآليات اللقرآنية في سورة البلد التي 

 : الطباقتتضمن على 
 أساسي في سورة البلد مصدر  .1
 مصدر ثانوي آتب متعلقة بالسجع  .2

 ت جمع البياناتأدوا .3
لبحث األدوات البشرية أي أمافي جمع الباينات فيستخدم هذا ا

 2.لجمع بيانات البحثشكل أداة يمما يعني أن الباحث . نفسه الباحث

                                                            
1 Lexy Meleong, Metodologi Penelitian kualitatif.2002 Bandung. Hal : 5 
2 Suwardi Endraswara  metode penelitian  sastra [yogyakarta:pustaka Widyatama], Hal:- 



 طريقة جمع البيانات .4
 آان هذا البحث نوع من الدراسات المكتبية وهي الدراسة  التى

البيانات واألخبار بمساعدة المواد الموجودة  الباحث فى جمع يقصد
أما الطريقة المستخدمة . مثل الكتب والمجالت وغير ذلك, في المكتبة

 قرأ الباحثيوهي أن . لبحث فهي طريقة الوثائقفي جمع بيانات هذا ا
سورة البلد في القرآن الكريم عدة مرات ليستخرج منها البيانات التي 

 3. يريدها
 تحليل البيانات .5

 : الطريقة التالية انات التى تم جمعها فتتبع الباحثأما في تحليل البي
في  طباقمن البيانات عن ال وهنا تختار الباحث : تحديد البيانات )1

سورة البلد ما يراها الباحث مهمة و أساسية و أقوى صلة بأسئلة 
 البحث 

 :تصنيف البيانات )2
التي (في سورة البلد  طباقالمن البيانات عن  هنا تصنف الباحث

 حسب النقاط في أسئلة البحث) تم تحديدها
 : عرضها البيانات وتحليلها ومنا قشتها )3

سورة البلد ثم تفسرها  في طباقالالبيانات عن  هنا تعرض الباحث
 .أو تصفها ثم تناقشها و ريطها بالنظريات التي لها عالقة بها

 تصديق البيانات .6
 تتبعو, التصديق إلىن البيانات التى تم جمعها وتحليلها تحتاج إ
 : في تصديق بيانات هذا البحث الطرانق التالية الباحث

 طباقالالتي تنص  اآليات القرانيةمراجعة  مصادر البيانات وهي  )1
 . في سورة البلد 

ي ربط البيانات عن أ البيانات التي جمعها  بمصادرها  الربط بين )2
بااليات القرانية ) التي تم جمعها وتحليلبها(في سورة البلد  طباقال

 طباقالالتى تنص هذه 

                                                            
3 Arikunto. Suharsimi. prosedur penelitian suatu pendekatan. [ ineka Cipta: jakarta]. 
Hal:236 



مناقشة البيانات مع الزمالء والمشرف اي مناقشة البيانات عن  )3
مع الزمالء )  التي تم جمعها و تحليلها( في سورة البلد طباقال

  والمشرف
 خطوات البحث .7

 : جراء بحثها هذه المراحلة الثالث التاليةإفي  تبع الباحثي
في هذه المرحلة بتحديد موضوع  قوم الباحثي:  مرحلة اإلستعداد  )1

ووضع , وتحديد أدواته, وتقوم بتصميمه, وترآيز بحثها بحثها
وتناول النظريات التي لها , الدراسات السابقة التي لها عالقة به

 .عالقة به
, في هذه المرحلة بجمع البيانات قوم الباحثي:  مر حلة التنفيذ )2

 ومناقشتها,وتحليلها 
غليفه في هذه المرحلة تكمل الباحث بحثه وتقوم بت:  نهاءإلمرحلة ا )3

ثم تقوم بتعديلها , ثم تقدم للمناقشة  للدفاع عنها .وتجليده
 .ها على أساس مالحطاات المناقشينوتصحيح


