الباب الثالث
منهج البحث

أ .طريقة و أسلوب البحث
استخدم الباحث أسلوب النوعي الوصفي ،وهو إجراء البحث الذي ينتج بيانات
الوصفية بشكل القول املكتوب أو الشفوي من املوضوع املالحظ .البحث النوعي يقصد
إىل فهم ظواهر عن اخلربة اليت خربها املوضوع كليا ،أما يف هذا البحث فبوصفه بشكل
القول املكتوب.
واألدوات املستخدمة يف هذا البحث هو بقائم الوثائق املوافقة للبحث ,وهي عن
حتليل استخدام الباء يف القرآن و تضمينتها يف تعليم الرتمجة.
ولذلك ،طريقة الوصفي باألسلوب النوعي املراد هو يظهر بيانات الوصفي ينتج
من جمموعة املراجع منها الكتب ،أو السجالت ،أو تقارير يف حتليل استخدام الباء يف
اجلزء األول وشرح تضمينه يف تعليم الرتمجة.
ب .موضوع البحث
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املوضوع يف هذا البحث هو القرآن بسورة البقرة اليت تضم  286آية  ،هذه
السورة من أطول السور يف القرآن الكرمي وهذه السورة الثانية يف سلسلة مصحف
العثماين .أما املشكلة اليت أصبحت املناقشة الرئيسية يف هذه البحث فهي حتليل معاىن
ووظائف حرف الباء يف سورة البقرة و اكتشاف مسامهته على تعليم الرتمجة.

ج .بيانات البحث
مصادر البيانات الرئيسية يف هذا البحث تستخدم بعض الوثائق املكتبية من
الكتب أو اجملالت أو األوراق العلمية .هذه البيانات يقسم على بيانات األلوية أي
القرآن الكرمي ،و بعض مصادر البيانات الثانوية من الكتب املستخدمة مرجعا يف تصنيف
هذه الرسالة ،وهي:
 .1اجلىن الداين يف حروف املعاين أليب حممد بدر الدين بن حسن بن قاسم عبد اهلل
بن علي املرادي؛
 .2النحو التعليمي و التطبيق يف القرآن الكرمي حملمود سليمان ياقوت؛
 .3جامع الدروس العرية ألمحد مصطفى الغالييين؛
 .4إعراب القرآن و بيانه حملي الدين الدرويش؛
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 .5اجلدول يف إعراب القرآن حملمود عبد الرحيم الصايف؛
و عدة من التفاسري و الكتب وغري ذلك لزيادة املراجع.

د .طريقة جمع البيانات وتحليلها
أما طريقة مجع البيانات اليت تستخدمها الباحثة فهي املكتبات ،تعين طريقة
بإجراء املطالعة عن الوثائق أو الكتب أو اجملالت أو األوراق العلمية أوالتقارير اليت تتعلق
هبذا املسألة.
أما خطوات البحث اليت تنفذ ها الباحثة فهي كما يلي:
 .1التحرير ،أي تفتيش البيانات اليت ت احلصول عليها من اكتماهلا ،و وضوح
املعىن ,و اتساق املعين؛
 .2تنظيم البيانات ,و هو تصنيف البيانات بواسطة اإلطار املعي؛
 .3اكتشاف نتائج البحوث ،أي أداء حتليل نتائج البيانات باستخدام القواعد
والنظريات واألساليب اليت تعي حىت جيد االستنتاج الذي هو اإلجابة عن
صياغة املشكلة.
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و أسلوب حتليل البيانات املستخدمة فهي خطوات آتية كما قال برهان بوجني
( )2003:70ي:
 .1مجع البيانات
مجع البيانات جزء ال يتجزأ من أنشطة حتليل البيانات .أنشطة مجع البيانات يف
هذا البحث باستخدام دراسة املكتبيات.
 .2حد البيانات
يعين اختيار وتركيز على التبسيط وحتويل البيانات اخلام اليت تنشأ من األوراق
املكتوبة.
 .3عرض البيانات
عرض البيانات هي توصفة جمموعة املعلومات اليت متكن لتخاذ النتائج و
اإلجراءات .عرض البيانات النوعية مقدمة يف النصوص و ميكن على شكل
مصفوفة ،والرسوم البيانية ،واجلداول.
 .4التحقق و تأكيد النتائج
و هذا هو نشاط اخلتامي من حتليل البيانات .و هو نشاط االستنتاج بتوجيد
معاين البيانات اليت قدمت.
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