الباب الثالث
منهج البحث
أ .نوع البحث
وضعت الباحثة هذا البحث في دراسة تحليل المحتوى

()Content analysis

أو ما يسمى أيضا بتحليل المضمون ،ألن البيانات الموجودة في هذا البحث بيانات
وثيقية .تعقد الباحثة طريقة تحليل المضمون الوصفي.
طريقة تحليل المضمون الوصفي هي تحليل لتصور المضمون أو نسخة
المعينة تفصيال .هذا التحليل اليقصد الختبار فرض أو المتعلق بين متغير .هذا
التحليل لتوصيف وتصوير النواحي والخصائص من الجملة مطلقا.
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أما من ناحية أهداف هو البحث التصفح .البحث التصفح هو يعقد البحث
تصفحا لمظاهر الموضوع في البحث .2لكن عند ضظف موضوع البحث فإن هذا
البحث المكتبي)

(Library research

ألن موضوع البحث هي كتب الذي يتعلق بمسألة

البحث .البحث المكتبي هو البحث يعقد باستخدام المراجع إما الكتب و سجل وكذلك
التقارير البحثية من الدراسة السابقة.
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ب .موضوع البحث
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موضوع البحث األمر والنهي من صياغ ومعانهما في الباب  18من
كتاب األذكار تألف اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم محي الدين ابي زكريا يحي بن
شرف النووي الدمشقي الشافعي.
ج .مصادر البيانات
البيانات اما مصادر البيانات في هذا البحث هي :
 .1البيانات األلوية من هذا البحث هي كتاب األذكار تألف اإلمام الحافظ شيخ
اإلسالم محي الدين ابي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي في
الباب .18
 .2البيانات الثانوية كما تلي:
أ) الجوهر المكنون شرح حلية لبّ المصون ألحمد الدمنهوري
ب)

اإليضاح في علوم البالغة المعانى والبيان والبديع لخطيب القزوين

ج) تعلم المعاني :مقرر البالغة للسنة الثانية الثناوية لعبد القدوس أبو صالح
وأحمد توفيق كليب
د) دروس البالغة العربية :المدخل في علم البالغة وعلم المعاني ألحمد باحميد
ه) البالغة الواضحة لعلي جارم ومصطفى أمين
و) الكاف في البالغة أليمن أمين عيد الغني
ز) االساليب االنشائية في النحو العربى لعبد السالم هارون
ح) جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ألحمد الدمنهوري
ط) Nasution, Sahkolid, ,Pengantar Linguistik, Medan: IAIN PRESS, 2010
ي) Ainin, Moh, Analisa Bahasa, Dosen Jurusan Sastra Arab UM, Malang, 2011Mahsun,
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د .طريقة جمع البيانات
الطريقة المستخدمة في هذا البحث طريقة الوثائق .رأى أريكونتو أن
طريقة الوثائق هي بحث البيانات عن األشياء أو متغير السجل والجدول والكتب
والجرائد والمجالت و اللوحة التذكارية والنقوش و كاتب الشورى وجدول
االعمال وغيره.4
وهكذا سيوثق الباحث األمر والنهي عن صياغهما ومعانهما في كتاب
ّ
ست وثالثين حتى
رسالة المسترشدين عند عبد الحارس المحاسبي من صفحة
تسعة وخمسين.إثنا عشرة لألمر وإحدى عشرة للنهي .أما الخطوات المعقدة بها
كما تلي:
 .1جمع البيانات المتعلقة بالبحث ،في هذه المرحلة سجل الباحث مصادر البيانات
المتعلقة بمسألة البحث.
 .2تنقيح البيانات المجتمعة ،عمل الباحث إختار كل البيانات المطابقة بمسألة
البحث.
 .3عرض البيانات المنقحة ،تقدم البيانات المختارات.
 .4تحليل البيانات المعرضة.
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 .5تلخيص البيانات.
ه .طريقة تحليل البيانات
جمعت البيانات بطريقة الوثائق فبعده تحليل البيانات .استخدم هذا البحث
التحليل الضمني ( .(Content analysisالبيانات الوصفيات تحلل بمضمونه ،لسبب ذلك
هذا التحليل يسمى بالتحليل الضمني.5
قال كلوس كريفيندورف
البحث لجعل االستدالل الممثل
وقال ايرينتو

()Eriyanto

()Klaus Krippendorf
)(replicable

التحليل المضمون هو تقنية

و صحيح البيانات باهتمام سياقها.6

أن التحليل المضمون هوطريقة البحث لتعليم و تلخيص

النتيجة عن مظاهر بانتفاع الوثائق أو النسخة.7
أما الخطوات التي تضع الباحثة في تحليل البيانات في هذا البحث كما
يلي:
 .1اختيار البيانات ،هو سعي لفرز وحدة إلى األجزاء المتشابه
 .2تنقيح البيانات ،أوله تحديد وحدة األجزء األصغر الموجودة في البيانات التي
تملك المعنى عندما يرتبط بتركيز و مشاكل البحوث .بعد ان حصلت وحدة،
الخطوة التالية هي جعل الترميز .جعل الترميز هو توفير رمز على كل وحدة
لكي تبقى أن تبحث البيانات من أي مصادر
 .3بعدتنقيح البيانات الخطوة التالية هي عرض البيانات التي تشمل :تحديد وإعداد
وتفسير البيانات منهجية وموضوعية و شاملة ومعنوية.
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 .4تحليل البيانات ،في هذا البحث تستخدم الباحثة تحليل المضمون.
 .5تلخيص البيانات ،خلصت الباحثة نتائج البحث وفقا لفئة والمعنى.
و .ضمان صحة البيانات
لما كانت البيانات التي جمعت الباحثة متوفرة كاملة ال بد لها ضمان على
تلك البيانات المج موعة قبل أن تحلل وتفسرها لتكون نتائج البحث صالحة
ضابطة.
أثناء عملية التحليل ال بد للباحثة أن تقوم بعملية ضمان صحة البيانات
لتقرير صحة البيانات في هذا البحث فللحصول على البيانات واإلكتشافات
الصحيحة استخدمت الباحثة طريقة المقارنة هي من إحدى طرق لضمان البيانات
باستخدام عامل أو الشيء خارج البيانات نفسه لضمان تلك البيانات أو للموازنة
واستخدمت الباحثة هذه الطريقة المقارنة بين البيانات الموجودة عندما وجدت
االختالفات بينهن.
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