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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث . أ
حبث مكتيب. فالتصميم الذي ُيستخدم فيه هو حتليل املضمون، هذا البحث 

ألن مصدَر البيانات القرآن الكرًن وكتب البالغة واملشكلَة اليت ستحللها الباحثة فيه 
هي مضمون الكالم، والغرض يف هذا البحث لوصفية مضمون الكالم أي الكالم 

 ي من اجلملة االمسية يف القرآن. اخلب 
وهذا البحث يسمى بالبحث الكيفي أيضا حيث ال حيتاج إىل فروض 

  46البحث لكون بيانات هذا البحث بيانات وصفية ليست الرقمية
 

 مكان البحث . ب
 يف املكتبةة قوم به الباحثتهذا البحث 

 أفراد البحث وموضوعهج. 

داللة . وموضوع البحث رة التوبةىف سو  القرآن الكرًن آيات فراد البحث هوأ
 مجلة امسية على ضوء البالغة ىف سورة التوبة وطريقة تعليمها.

 مجتمع البحث وعينته . د
كل آيات القرآن اليت أتت جبملة امسية يف سورة   هو هذا البحثتم  أما جم
آية لكثرة عددها ىف اجملتم  ال ميكن أن حتلل الباحثة كلها،  121التوبة وهي 
من  % 21إىل  % 11احثة أن حتلل بعض منها هلذا البحث عينته وتكتفى الب
 وطريقة تعيني العينة هي الطريقة القرعية بكتابة رقم جلمي   47اجملتم . 

                                                             
46  Lexy moleong, metodologi penelitian kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 0222), h.3. 
47

 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Bumi Aksara, 3102), h. 10 
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/ اآليات على الرتتيب مث تأخذ الباحثة عينتها مخسا وعشرين آية من البيانات
  .البيانات عشوائية

 در البياناتامصه.      

 ذا البحث يتكون من مصدر متهيدي ومصدر ثانوي.در البيانات يف هامص
 من القرآن الكرًن ةا الباحثهتمصدر متهيدي هو البيانات اليت وجد .1

من الكتب املتعلقة و من البحوث  ةا الباحثهتمصدر ثانوي هو البيانات اليت وجد .2
جواهر و تلخيص يف علم املعاىن، و الكايف يف علوم البالغة العربية،  منها: ،البحثب

 البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا،و البالغة يف املعاين والبيان والبدي  ، 
من كتب  والبالغة الواضحة واإليضاح يف علوم البالغة وغريها موجز البالغةو 

 املتعلقة هبذا املوضوع. 

 جمع البيانات و. طريقة

اسي إن هذا البحث حبث مكتيب، وجتم  الباحثة البيانات من مصدر أس
ومصدر ثانوي بطريقة مطالعة الكتب املتعلقة هبذا املوضوع، كالكتب املتعلقة بالعلم 

 النحوي والكتب املتعلقة بعلم البالغة والتفاسري املتعلقة هبذا املوضوع.

 ز.  أداة جمع البيانات     

تستخدم الباحثة ىف مج  بيانات هذا البحث طريقة الوثائق الرمسية، وهي طريقة جلم   
البيانات املعلومات على طريقة الوثائق من القرآن الكرًن ىف سورة التوبة وكتب التفاسري، 
ولذلك، تستخدم الباحثة دراسة مكتبية أى أن تأخذ الباحثة البيانات املكتبية من القرآن 

 والوثائق والكتب.

 

 



35 

 

 تحليل البيانات ح.  طريقة    

 (content analisis) ضموناملل حتلي هذا البحث هييف وطريقة حتليل البيانات 

 باخلطوات التالية: 
 مج  البيانات .1
 تصنيف البيانات .2
 عرض البيانات .3
ستخدام اجلدول. وهذا التحليل بناء على املصدر ابخالصة البيانات  .4

داللة مجلة التمهيدي واملصدر الثانوي املتعلق باملوضوع. فالبحث يرتكز يف 
 امسية  يف سورة التوبة.

 
 
 
 
 
 
 

 


