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  لثالفصل الثا

 منهجية البحث

  

قبل أن تناقش و تعرض الباحثة على بحثها، و من المستحسن أن تعرف 

. كثرت الخطوات في منهجية البحث. منهجية البحث لحصول األهداف التامة

  :هذه هي الخطوات

 مدخل البحث  . أ

أما البحوث الكمية . المنهج الكمي و الكيفي: كان منهج البحث نوعان

والبحوث الكيفية هي تلك  ٥٥.يعني تحليل إحصائي للبياناتفي خصائصها 

فلذلك، كان هذا البحث من البحث  ٥٦.البحوث التي ال تستخدم األرقام

اسة ر أما من حيث نوعه فهذا البحث من نوع بحث تحليل النص للد. الكيفي

 .النحوية

  

 بيانات البحث و مصادرها  . ب

في الرسالة  بيانات الكيفي بالكلمات و الشرحات بلمصادرال

اآليات في سورة اإلسراء التي تشرح عن  بحثال االبيانات في هذ٥٧.القصيرة

 .ن العظيمآفأما مصادرها هو من القر . المكانظرف الزمان و 

 

  أدوات جمع البيانات.ج

                                                        
٥٥

  .٢٨٥. ، ص)٢۰١١،دار النشر للجامعات:القاھرة (العلوم النفسیة والتربویة، رجاء محمود ابو عالم، مناھج البحث في .
٥٦

 .٢٨۰. ، ص)٢۰١١دار النشر للجامعات،: القاھرة (رجاء محمود ابو عالم، مناھج البحث في العلوم النفسیة والتربویة، 
٥٧BurhanBungin, PenelitianKualitatif, (Jakarta:Kencana, 2010), hal.103 
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ستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة يأما في جمع البيانات ف

 :كما قال سوغييونو. نفسها
Dalampenelitiankualitatif, yang menjadi instrument 

ataualatpenelitianadalahpenelitiitusendiri.٥٨ 

 

 طريقة جمع البيانات.د

هو الذي جمع البيانات بنصوص المكتوبة أو فو أما المنهج الكيفي 

المصادر : نيقسم إلى و من ناحية مصادر طريقة جمع البيانات ٥٩.المصورة

فأما المصادر األساسية فهي مصادر البيانات التي وردت . الثانويةاألساسية و 

فلذلك تستخدم . إلى الباحثة غير مباشرة أي بالشخص األخر أو بالوثيقة

أما طريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة . قئالباحثة بطريقة الوثا

 :كماقال سوهار سيمي أري كونطا. قئالوثا

امت الباحثة بتحقيق المكتوبات، مثل الكتب، و أداء منهج التوثيق قفي 

.المجالت و الوثائق، و نتائج الجلسة، و المالحطات اليومية وغيرذلك
٦۰  

ومن عملية طريقة الوثائق هي بحثت الباحثة في الكتابة منها الكتب و 

أي . المجالت و الوثائق و النظائم و الكتابة اإلجتماعية و اليومية وما إلى ذلك

الباحثة ظرف الزمان و المكان في سورة اإلسراء عدة مرات لتستخرج منها تقرأ 

 .البيانات التي تريدها

 

 حليل البياناتطريقة ت.٥

  :أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية

                                                        
٥٨

Sugiyono, PenelitianKuantitatifKualitatifdan R & D, (Bandung: Alfabeta, cet.8,2009)  hal 222 
٥٩Sugiyono, PenelitianKuantitatifKualitatifdan R & D, (Bandung: Alfabeta, cet.8,2009)  hal 225 
٦٠SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek, (Jakarta:RinekaCipta, cet 11, 

1996), hal 149. 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


22 
 

ظرف الزمان و تختار الباحثة من البيانات عن  وهنا: تحديد البيانات  . أ

ما تراها مهمة و أساسية وأقوى ) التي تم جمعها(اإلسراء  المكان في سورة

 .صلة بأسئلة البحث

ظرف الزمان و المكان و هنا تصنف الباحثة البيانات عن  :تصنيف البيانات  . ب

حسب النقاط في أسئلة ) التي تم تحديدها(معانيهما في سورة اإلسراء 

 .البحث

ظرف لباحثة البيانات عن هنا تعرض ا :عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها.ج

التي تم تحديدها و (الزمان و المكان و معانيهما في سورة اإلسراء 

ثم تفسرها أو تصفها، ثم تناقشها و ربطها بالنظريات التي لها ) تصنيفها

 .عالقة بها

  

 تصديق البيانات. و

تحتاج إلى التصديق، و تتبع الباحثة  جمعها و تحليلها  ى تمّ التإن البيانات 

  :لبحث الطرائق التاليةاتصديق بيانات هذا  في

مراجعة مصادر البيانات وهي اآليات القرانية التى تكتب كلمة ظرف الزمان   . أ

 .و المكان

ظرف أي ربط البيانات عن  .الربط بين البيانات التى تم جمعها بمصادرها  . ب

باأليات القرانية ) التي تم جمعها و تحليلها(الزمان و المكان و معانيهما 

 .التي تشرح هذه األمور

أي مناقشة البيانات عن الظرف . مناقشة البيانات مع الزمالء و المشرف. ج

مع الزمالء و ) التي تم جمعها و تحليلها(الزمان و المكان و معانيهما 

  .المشرف
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  خطوات البحث. ز

  :تتبع الباحثة في إجزاء بحثها هذه المراحل الثالثة

رحلة بتحديد موضوع بحثها و مالباحثة في هذه التقوم : مرحلة التخطيط.أ

مركزاتها، و تقوم بتصميمها، وتحديد أدواتها، و وضع الدراسات السابقة 

  .التي لها عالقة بها

تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات و تحليلها و : مرحلة التنفيذ.ب

  .مناقشتها

ها و غو تقوم بتغلي مرحلة تكمل الباحثةفي هذه ال: مرحلة االنهاء. ج

ثم تقدم للمناقشة للدفاع عنها، ثم تقوم بتعديلها و تصحيحها . تجليدها

 .على أساس مالحظات المناقشين
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