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  الفصل الثالث

  منھجیة البحث

منھجیة البحث ھي العلم من العلوم الذي یدرس عن طرائق البحث 
مدخل  تتكّون من أقسام و ھمالمنھجیة البحث  فيو  28.و أدوات البحث

البحث ونوعھ، بیانات البحث ومصادرھا، أدوات جمع البیانات، طریقة 
  .وات البحثجمع البیانات، طریقة تحلیل البیانات، تصدیق البیانات، خط

  مدخل البحث و نوعھ. أ

والمدخل الذي تستخدمھ الباحثة ھو المنھج الكیفي یعني اإلجراء 
التي تنتج البیانات الوصفیة المتصورة أو المقولة عن أوصاف األفراد 

في ھذا البحث تستعمل  29.والحوادث واألسباب من المجمع المعین
ھا بنوع الكلمة و غیر الّرقم . الباحثة مدخل كیفي ألّن البیانات التي یُبِْرُز

  .البحث النحوىأّما من حیث نوعھ في ھذا البحث من نوع 

  بیانات البحث و مصادرھا. ب

ن بیانات في ھذا البحث و ھنا تبیِّن الباحثة حالتین و ھما نوع م
مصادر البیانات ھي كّل شیئ الذي یُعطي إعالًما عن . مصادرھا

و  (Primer)البحث ینقسم من قسمین و ھما األساسیة   بیانات .البیانات

ھي المصادر األولى التي   (Primer)األساسیة . (Sekunder) الثانویة 
نشرة العلمیة أو تجمع منھا الباحثة واستنبطاتھا وتوضیحاتھا في ال

مصادر البیانات في ھذا البحث ھي الكلمة أو الجمل أو  30.مجالت عادة
و أّما الثانویة . النصوص التي تدل على استعمال النعت في سورة الكھف

 (Sekunder) المراجع األخرى التي تأخد الباحثة واستنبطاتھا  ھي
                                                             

28 Noeng Muhadjir. Metodologi penelitian kualitatif. Cet. 2. Yogyakarta : Rake 
Sarasin. 2002. Hal.. 
29 Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT: 
Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm 22 
30 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: 
ALFABETA. 2009), hal 137 
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المصادر الثانویة في ھذا  31.وتوضیحاتھا في النشرة العلمیة أو مجالّت
  .البحث ھي الكتب المتعلقة بالعلم النحو و النعت

  دوات جمع البیاناتأ. ج

بشكل عام، وتقنیات جمع البیانات المستخدمة في البحث األدب ھي 
مفھوم اإلنسان كأداة تصور كأداة اإلنسان الذي . أدوات البشریة أو نفسھ

وقال انھ لیس ھو الذي مجرد اتباع ما ھو موجود في . لدیھ السلطة
لتصمیم الفني، لیست مجرد أتباع من ا) الباحث(المیدان السلبي، وباحث 

بل ھو مؤھل في الدراسة ألنھ لدیھ القدرة على استیعاب المعلومات التي 
  32.تقوم على المشاھدة بدقة على الوضع وحالة المیدان

درة الباحث على استیعاب المعلومات انھ ھو امتصاص، ق .1
المعلومات التي تقوم على المشاھدة بدقة على الوضع وحالة 

 .المیدان
وھو محلل المعلومات، والباحثین لیس فقط جمع البیانات، ولكنھ  .2

قادر على اختیار والترشیح، والتجمع، ووضعھ في موقف ویجب 
 .أن یكون ھذا المنصب

دیھم القدرة على تجمیع وھو المزج المعلومات، والباحثین ل .3
 .الحقائق في شكل ذي مغزى للمبنى أو مفھوم معنى

المعلومات ھو مترجم وباحث لدیھ القدرة على تفسیر البیانات أو  .4
 .المعلومات

 .تحلیل البیانات الباحثین على ھو قدرة في العلیا شرح األربعة
 احثینمن الب واستعداد، البحث النوعي أسالیب فھم یمكن الباحثون من

أما أدوات جمع البیانات في ھذه الباحثة ھي استخدم . إجراء البحوث في
   .ااألدوات البشریة أي الباحثة ذاتھ

                                                             
31Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: 
ALFABETA. 2009), hal 137  
32Ismail Nawawi, Metoda Penelitian Kualitatif, (Jakarta:CV.Dwiputra Pustaka 
Jaya,2012) hal 162-163 
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  طریقة جمع البیانات. د

و ,  أما طریقة جمع البیانات في ھذا البحث فھي طریقة الوثائق
عدة مرات لیستخرج منھا البیانات . ھي أن تقرأ الباحثة سورة الكھف

  .مناسب بتحلیلھاثم یقسم و یصنف تلك البیانات . دھاالتي تری

  تحلیل البیانات. ه

  :أما في تحلیل البیانات فتتبع الباحثة الطریقة التالي 

ھنا تختار الباحثة من البیانات و تأخذ البیانات التي :تحدید البیانات . أ     
  .نظرت مھمة

  .بأسئلة البحث ھنا تصنف الباحثة البیانات مناسب: البیانات . ب     

ھنا تعرض الباحثة تلك : عرض البیانات و تحلیلھا و مناقشتھا . ج     
  .البیانات و تبحثھا مناسب بالنظریات

  تصدیق البیانات. و

و تتبع الباحثة في تصدیق , البیانات و تحلیلھا تحتاج إلى التصدیق
  :البیانات ھذا البحث الطرائق التالیة 

  انات و ھي سورة الكھف في قرآن الكریممراجع مصادر البی. أ     

بین سورة الكھف و البیانات عن النعت التي قد  تُركِّب العالقة. ب     
  .جمعتھا الباحثة

  .مناقشة عن النعت في علم النحو مع الزمالء و المشرف. ج     

  إجراءات البحث. ز

  :التالیة  ثالث مراحلتتبع الباحثة في إجراءات بحثھا      
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تقوم الباحثة في ھذه المرحلة بتحدید موضوع : مرحلة االستعداد . أ     
بحثھا و مركزتھا و تقوم بتصمیمھا، و تحدید أدواتھا ووضع الدراسات 

  س.السابقة التي لھا عالقة بھ وتناول النظریات التي لھا عالقة بھ

تقوم الباحثة في ھذه المرحلة بجمع البیانات : مرحلة التنفیذ . ب     
  یلھا و مناقشتھابتحل

في ھذه المرحلة تكمل الباحثة بحثھا و تقوم : مرحلة اإلنھاء . ج     
ثم تقّدم للمناقشة للدفاع عنھ ثم تقوم بتعدیلھ و تصحیحھ . بتغلیفھ و تجلیده

  .علي أساس مالحظات المناقشین
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