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 الفصل الثالث

  منهجية البحث

 مدخل البحث و نوعه( أ

لباحثة هو المنهج الكيفى يعنى اإلجراء المدخل الذى تستخدمه ا

الذى ينتج البيانات الوصفية المتصورة أو المقولة عن أوصاف 

حيث أما من    .األفراد والحوادث و االسباب من المجتمع المعين

 .نوعه فهذالبحث من نوع بحث التحليلى البديعّى

   بيانات البحث ومصادرها( ب

ومصادر البيانات فى هذ   .هي  يكشف الوثائق ومصادرها 

هي البيانات التى  ) (data primerالبحث تتكون من البيانات األساسّية 

فا    .تجمعها الباحثة واستنبطها و توضيحها من المصادر األولى

ادر األساسية هذالبحث فهي اآليات أو الكلمة فى القران مصال

 .قصص التى تدل على المحسنات اللفظية والمعنويةالالكريم سورة 

تأخذ من المراجع األخرى  (data sekunder)وأما البيانات الثانوية  

    .واستنبطها وتوضيحها فى النشرة العلمية أو المجّلات عادة
 .والمصادر الثانوية عا هذالبحث هي الكتب المتعلقة ببديعية

 

 

 

 جمع البيانات أدوات( ج
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فيستخدم هذا البحث األدوات أما اداوت جمع البيانات 

مما يعنى أن الباحثة تشكل أداة لجمع . البشرية أى الباحثة نفسها

ى، فأداوت فى البيانات ألن هذه البيانات الكيف .بيانات البحث

دوات الكيفى هى أداوت الوصفى بصفة أدوات المكتوب أو أ

ا البحث ولكن فى هذ. التي تفهماللسان من بعض الشخصيات 

داوت فى هذا ألن أ. التحصيل هي اداوت المكتوب دواتيمكن أ

ث يعني القران يخصص فى سورة القصص وفيه يتضمن البح

 .المحّسنات اللفظّية والمعنوّية

 طريقة جمع البيانات( د

 :البحث فهيالمستخدمة فى جمع البيانات فى هذما الطريقة أ

هي الدراسة  (library research )طريقة مكتبية  ( 

تقصودها جمع البيانات واألخبار بمساعدة المواد 

الموجودة فى المكتبة مثل المعجم والكتب والمجالت 

 .وما إلى ذلك

هي طريقة عملية  (documentation)طريقة وثاقية  ( 

لجمع البيانات والمعلومات على طريقة نظر الوثائق 

 .تب وغير ذلكالموجودة عى مكان معين من الك

 

 

 

 

 

 طريقة تحليل البيانات ( ه

أما فى تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة 

 :التالية
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ة من البيانات عن وهنا تختار الباحث: تحديدالبيانات  ( 

التي  محّسنات اللفظّية و المعنوّية فى سورة القصص

تم جمعها ما يراها مهمة وأساسية وأقوى صلة 

 .لة البحثبأسئ

لبيانات عن هنا يصنف الباحثة ا: تصنيف البيانات  ( 

التي تم تحديدها  انواع محّسنات اللفظّية و المعنوّية

 .حسب النقاط في أسئلة البحث

هنا تعرض : عرضها البيانات وتحليلها ومناقشتها  ( 

احثة البيانات عن محّسنات اللفظّية و المعنوّية فى الب

م تناقشها وربطها بالنظريات ث سورة القصص تدلها،

 .التي لها عالقة بها

 تصديق البيانات ( و

إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، 

 :وتتبع الباحثة في تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية

 .مراجعة مصادر البيانات وهي اآليات القرأنية ( 

أي . ها بمصادرهاالربط بين البيانات التي تم جمع ( 

محّسنات اللفظّية والمنوّية فى ربط البيانات عن 

يات جمعها وتحليلها بااآلالتي تم . سورة القصص

 .نية التي تنص هذه محّسنات اللفظّية والمعنوّيةالقرأ

قشة اأي من. مناقشة البيانات مع زمالء والمشرف ( 

محّسنات اللفظّية والمعنوّية فى سورة البيانات عن 

 .مع زمالء والمشرف صالقص

 ت البحث ءااجرا( ز

 :تتبع الباحثة هي إجراء بحثه هذه المراحل الثالثة التالية 

تقوم الباحثة فى هذه المرحلة : مرحل التخطيط  . 

بتحديد موضوع بحثها ومركزاتها، وتقوم 

بتصميمها، وتحديد أدواتها، ووضع دراسات السابقة 
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ات التي لها عالقة التي لها عالقة بها، وتناول النظري

 .بها

تقوم الباحثة فى هذه المرحلة بجمع : مرحلة التنفيد  . 

 .البيانات، وتحليلها، ومناقشتها

فى هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها : نهاء مرحلة اإل . 

ثم تقدم للمناقشة للدفاع . وتقوم بتغليفها وتجليدها

عنها، ثم تقوم بتعديلها وتصحيحها على أساس 

 .المناقشين مالحظات


