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  لثالث لفصل

  لبحث منهجية

 نوعه لبحث مدخل  .أ 

 هم من لذ لنوعي  لكيفي لبحث من لبحث هذ كا ملدخل من

 نوعه حيث من ما. حصائية قمية معاجلة طريقة عن بياناته ينتا ال نه اته

سة لبحث نو من لبحث فهذ   .لبالغية لد

  

ها لبحث بيانا  .ب   مصا

نية آليا هي لبحث هذ بيانا  . لنهي ألمر من تتكو ل لقر

  .ألنبيا سو فهي لبيانا هذ مصا ما

  

 لبيانا ع   .ج 

 لباحث  ، لبشرية أل لبحث هذ فيستخد لبيانا ع  ما

  .لبحث بيانا جلمع  يشكل لباحث  يع مما. نفسه

  

 لبيانا ع طريقة  .د 

. لوثائق طريقة فهي ، لبحث هذ بيانا ع  ملستخدمة لطريقة ما

، سو من لباحث يقر  هي  . ملقصو لبيانا منها ليستخر ألنبيا

 بيانا هنا لتكو ، حتليلها ملر لعناصر حسب يصنفها ، لبيانا تلك يقسم

  .لسو تلك  لنهي ألمر من لك عن
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 لبيانا حتليل طريقة  .ه 

  :لتا لطريق لباحث فيتبع ، عها مت ل لبيانا حتليل  ما

  تكو ل ، لعناصر عن لبيانا من لباحث تا هنا:  لبيانا حتديد .1

ها ما ، لنهي ألمر  . لبحث بأسئلة صلة قو ساسية مهمة ير

 ألمر  ل ، لعناصر عن لبيانا هنا لباحث يصنف:  لبيانا تصنيف .2

 .لبحث سئلة  لنقا حسب على لنهي

 لعناصر عن لبيانا هنا لباحث يعر:  مناقشتها حتليلها لبيانا عرضها .3

 بطها يناقشها  ، يصفها يفسرها  ،) تصنيفها حتديدها مت ل(

 .به عالقة ا ل ، بالنظريا

  

 لبيانا تصديق  .و 

 يتبع تصديقها  ، لتصديق  تا ، حتليلها عها مت ل لبيانا 

ئق لباحث   :لتالية لطر

جعة .1 نية لتفاس لبالغية كتب: هي لبيانا مصا مر  .لقر

ها عها مت ل لبيانا بني لربط .2   لعناصر عن لبيانا بط .  مبصا

 .ألنبيا سو

 ملشكلة لعناصر عن لبيانا مناقشة  ملشر لزمال مع البيان مناقشة .3

 لزمال مع) حتليله عه مت لذ( ألنبيا سو  لنهي ألمر من

  . ملشر
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 لبحث خطو  .ز 

حل هذ ثه جر  لباحث بتبع   :لتالية لثال ملر

ته ثه موضو حديدبت ملرحلة هذ  لباحث يقو: لتخطيط مرحلة .1  مركز

سا ضع ، ته حتديد ، بتصميمه يقو ،  عالقة ا ل لسابقة لد

 .به عالقة ا ل لنظريا ينا ، به

 حتليلها لبيانا مع ملرحلة هذ  لباحث يقو: لتنفيذ مرحلة .2

 .مناقشتها

 . جتليد بتغليفه يقو ثه احثلب يكمل ملرحلة هذ : إل�ا مرحلة .3

 مالحظا سا على تصحيحه بتعديله يقو  ، عنه للدفا للمناقشة يقد

 .ملناقشني




