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الثالث الفصل  

 منهجية البحث

قبل أن تناقش الباحثة على حبثها، ومن ادلستحسن ان تعرف منهج البحث حلصول  
 األىداف التامة. وىذه ىي اخلطوات:

 مدخل البحث ونوعه . أ

أما مدخل البحث يف ىذه الرسالة اجلامعة فتستعمل الباحثة مبدخل البحث 
كما أن الوصفي الكيفي ادلكتيب، اليفاقو مع ادلوضوع والبيانات اليت أخذهتا الباحثة.  

تستخدم الباحثة النظريات من الكتب وادلراجعية او البحوث السابقة وىي كالم 
 اإلنشاء الطليب. وأما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث التحليلي األديب. 

 البحث ومصدرها بيانات . ب

مصادر البيانات يف ىذا البحث يتكون من البيانات األساسية والبيانات 
يانات األساسية ىي البيانات اليت جيمعها الباحثة واستنباطها الثانية، وأما الب

وتوضيحها من ادلصدر األول. فأنواع الكالم اإلنشائي والبيانات الثانية يؤخذ من 
يف النثرة العلمية أو اجملالت. وادلصدر الثانية ادلراجع األخرى واستنباطها وتوضيحها 

 ادلعاين.  يف ىذا البحث ىي الكتب البالغة من ناحية علم

 ج. أدوات جمع البيانات

أدوات مجع البيانات ىي الة اليت تستخدمها الباحثة دلقياس ادلظاىر العادلي 
أما أدوات مجع البيانات اليت استخدمت الباحثة يف ىذا البحث  .1أي اإلجتماعي
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فهي األدوات البشرية أي الباحثة نفسها، مبساعدة اإلطار النظري والكالم اإلنشاء 
 الطليب. مما يعين ان الباحثة تشكل أداة بيانات البحث. 

 د. طريقة جمع البيانات

األول، طريقة ادلكتبة ىي الدراسة يقصدىا مجع البيانات واألخبار مبساعد 
 والكتب واجملالت واذلوامش وغري ذلك. ادلواد ادلوجودة يف ادلكتبة مثل ادلعجم

ىي طريقة عملية جلمع البيانات وادلعلومات على طريقة الثاين، طريقة الوثائق 
 النظر الوثائق ادلوجودة يف مكان معني من الكتب وغري ذلك. 

 ه. تحليل البيانات

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

البيانات: ىنا ختتار الباحثة من البيانت عن كالم اإلنشاء الطليب  حتديد (1
 يف سورة النساء.

تصنف البيانات: ىنا تصنف الباحثة البيانات عن كالم اإلنشاء الطليب  (2
 يف سورة النساء.

عرضها البيانات: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن كالم اإلنشائي الطليب  (3
 ا بالنظريات اليت ذلا عالقة هبا.يف سورة النساء مث تناقشها وربطه

 و. تصديق البيانات

بعد أن حللت الباحثة البيانات تلزم الباحثة أن تقوم بتصديق البيانات، 
 فطريقة تصديق البيانات ثالثة، ىي: 
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مراجعة مصادر البيانات يف سورة النساء خاصة معلقتو عن كالم اإلنشاء  (1
 الطليب.

مجعها مبصادرىا. أي ربط البيانات عن الربط بني البيانات وىي اليت مث  (2
أسلوب ادلعاين عن أنواع الكالم اإلنشائي الطليب )األمر والنهي 

 واإلستفهام والتمين والنداء(.
أي مناقشة البيانات عن أسلوب مناقشة البيانات مع الزمالء وادلشرف  (3

  ادلعاين خاصة يف كالم اإلنشائي الطليب مع الزمالء وادلشرف.

 البحثز. إجراءات 

 يف إجراء حبثها ىذه ادلرحلة الثالثة التالية:تتبع الباحثة 
مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة بتحديد موضوع حبثها  (1

ومركزاهتا، وتقوم بتصميمها، وحتديد أدواهتا، ووضعت الدراسات السابقة 
 اليت ذلا عالقة هبا، ويناولت النظريات اليت ذلا عالقة هبا.

لتنفيذ : تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة جبمع البيانات، وحتليلها، مرحلة ا (2
 ومناقشتها.

مرحلة اإلهناء : يف ىذه ادلرحلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفها  (3
مث تقوم بتعديلها وتصحيحها وجيليدىا. مث يقدم للمناقشة للدفاع عنها، 

  على أساس مالحظات ادلناقشني. 


