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 الثالث فصلال

 منهجية البحث

للحصول على ادلعلومات اليت احتاج إليها الباحث وربقيق أىداف البحث وأغراضو يلزم على الباحث   

 أن يسلك الطرق التالية :

 مدخل البحث و نوعه .أ 

كما عرفنا يف العموم أن مداخل البحث ثالثة أنواع من خالل ادلدخل الكيفي أو ادلدخل 

وىنا لقد استخدم الباحث ادلدخل البحث ادلدخل الكمي. أو ادلدخل كلهما ادلدخل الكيفي و الكمي 

احلوادث الكيفي يعين اإلجالاء الذي ينتج البياانت الوصفية ادلتصورة أو ادلقولة عن أوصاف األفراد و 

 وأما من حيث نوعو ىذا البحث من نوع البحث ربليل البالغي. 1واألسباب من اجملتمع ادلعني.

 بياانت البحث و مصادرها .ب 

إن بياانت األوىل ىذا البحث ىو القرآن الكرمي يف سورة يوسف من آية األوىل إىل هناية اآلية 

البحث تتكون من البياانت األساسية  اليت تضمن على األمر والنهي. واما مصادر البياانت يف ىذا
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والبياانت الثانية. البياانت األساسية ىي البياانت اليت جيمعها الباحث واستنباطها وتوضيحها من 

 فمصادر األساسية مأخوذة من القرأن الكرمي خاصة سورة يوسف.  2ادلصادر األوىل.

الكتب البالغية ادلعانية  ىيوأما مصادر الثانية ىي البياانت اليت تتعلق عن ىذا البحث 

 والبحث العلمي عن الكالم اخلربي وادلعجم العريب وادلعلومات من الشبكة اإللكرتونية وغري ذالك. 

 أدوات مجع البياانت .ج 

 3أدوات مجع البياانت ىي األلة اليت استخدمو الباحث دلقياس ادلظاىر العادلي أي اإلجتماعي.

البحث األداوات البشرية أي الباحث نفسو، مما يعين أن الباحث ع البياانت يستخدم ىذا أما يف مج

 تشكل أداة جلمع بياانت البحث

 طريقة مجع البياانت .د 

 والطريقة اليت يستخدمها الباحث يف ىذا البحث جلمع البياانت ىي :

ادلواد ىي الدراسة نقصدىا مجع البياانت واألخبار دبساعدة  ( Library Researchالطريقة ادلكتيب )  .1

 4وغري ذالك. عن البالغة واجملالت واذلوامش البالغة ادلوجودة يف ادلكتب كمثل ادلعجم والكتب

ىي طريقة عملية جلمع البياانت وادلعلومات على طريقة نظر  ( Dokumenter ) الطريقة الواثئق .2

 5الواثئق ادلوجودة يف مكان معني من الكتب وغري ذالك.
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 حتليل البياانت .ه 

 الباحث الطريقة التالية:  يف ربليل البياانت ىنا سوف يتبع

ربديد البياانت : ىنا اختار الباحث من البياانت عن األمر والنهي الذي وقع يف األية سورة يوسف  .1

 ما يراه مهمة وأساسية وأقوى صلة أبسئلة البحث.

ر والنهي )دراسة البالغية( الذي وقع يف مصنف الباحث ىنا البياانت عن األ تصنيف البياانت: .2

 حسب النقاط يف أسئلة البحث.سورة يوسف 

عرض البياانت وربليلها و مناقشتها: وعرض الباحث البياانت عن األمر والنهي ) دراسة البالغية(  .3

الذي وقع يف سورة يوسف ) اليت مت ربديدىا و تصنيفها( مث يفسرىا أو يصفها، مث يناقشها وربطها 

 ابلنظرايت اليت ذلا عالقة هبا.

 تصديق البحث  .و 

انت اليت مت مجعها وربليلها ربتاح إىل التصديق، ويتبع الباحث يف تصديق البياانت ىذا إن البيا

 البحث الطرائق التالية: 

 مراجعة مصادر البياانت وىي اآلايت يف سورة يوسف اليت تضمن على األمر والنهي.  .1
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ي اليت وقعت يف الربط بني البياانت وىي اليت مت مجعها دبصادرىا أي ربط البياانت عن األمر والنه .2

 سورة يوسف.

مناقشة البياانت مع الزمالء وادلشرف أي مناقشة البياانت عن األمر والنهي اليت وقعت يف سورة  .3

 يوسف ) اليت مت مجعها( مع الزمالء وادلشرف.

 خظوات البحث  .ز 

 يتبع الباحث يف إجراء حبثو ىذه ادلراحل الثالثة التالية: 

ىذه ادلرحلة بتحديد موضوع خبثو ومركزاتو، ويقوم بتصميمو مرحلة التخطيط: يقوم الباحث يف  .1

 وربديد أدواتو، و وضع الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة بو وتناول النظرايت اليت ذلا عالقة بو.

 مرحلة التنفيذ : يقوم الباحث يف ىذه ادلرحلة جبمع البياانت وربليلها ومناقشتها.  .2

مل الباحث حبثها ويقوم بتغليفو وذبليده، مث تقدم للمناقشة مرحلة اإلهناء : يف ىذه ادلرحلة يك .3

 للدفاع عنو مث يقوم بتعديلو وتصحيحو على أساس مالحظات ادلناقشني.

 

 

 


