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  الفصل الثالث

  منهجية البحث

 

موعة من القواعد واألنظمة العامة يتم وضعها من املراد منه جية البحث تلك ا
اجل الوصول اىل احلقائق مقبولة حول الظواهر موضوعة االهتمام من قبل الباحثني يف 

  واملنهجية البحث كما يلي: ٤٠خمتلف جماالت املعرفة االنسانية.

 مدخل البحث ونوعه  . أ

الكيفي، املدخل الكمي،  عموما املدخل البحث ثالثة األنواع، املدخل
 واملدخل بينهما (املدخل الكيفي واملدخل الكمي).

منهج البحث الذى مستعمل ليبحث على حالة  وأما املدخل الكيفي فمعناه
الكائن الطبيعي حيث الباحث األدوات الرئيسية، ويتم اجلمع بني تقنيات مجع 

   ٤١البيانات وحتليل البيانات االستقرائي.

دخل الكيفي يعىن اإلجراء الذي ينتج البيانات الوصفية و عند آخر امل
تمع املعني.   ٤٢املتصورة أو املقولة عن أوصاف األفراد واحلوادث واألسباب من ا

وعند جرسويل يف كتاب جولينسة نور بأن املدخل الكيفي هو حملة عامة، 
  ٤٣ودراسة الكلمات، وعمل الدراسة عن احلالة الطبيعية والوصفي.

                                                        
  .١٥:. ص١٩٩٩. منهجية البحث العلمي. القواعد واملراحل والتطبيقاتحممد عبيدات وآخرون.  ٤٠
   . ١). ص ٢٠١٠. Alfabeta (باندونك: ،يعرف املدخل البحث الكيفي. ترجم من سوغييونؤ  ٤١
 . ١٦: ص ).٢٠٠٨.  Rosdakarya ، (باندونك:منهجية مدخل كيفيليكسي موليؤنك. ترجم من  ٤٢
  .٣٤). ص ٢٠١٢ .Kencana (جاكرتا:  ،املنهجية البحثترجم من جولينسة نور،  ٤٣
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 ن عرف شرح عند بعض العلماء عن مفهوم املدخل البحث، ولذلكوبعد ا
  . املدخل البحث الكيفياستعملت الباحثة يف حبثها 

  

 بيانات البحث ومصادرها  . ب

البيانات هي الشيئ اليت تعرف. والبيانات هي كما تلقى معلومات عن 
). kuantitatif) أو أرقام (kualitatifالظاهرة، تعبريا عن شكل كلمات (

  ومن الناحية صفة.)  jenis(وعموما البيانات البحث نوعان: البيانات من الناحية 

ولكن عموما يف البحث نوعان من البيانات، كالتايل: مصادر البيانات 
  ).data sekunderوية () ومصادر البيانات الثانdata primerاألوىل (

عليها من خالل ومصادر البيانات األوىل هي اليت يبدأ العمل للحصول 
  ٤٤تنفيذ خمتلف مراحل البحث العلمي.

من سورة  ١١١ - ١القرآن الكرمي، اآلية  وهذا البحث ه األوىل إن بيانات
السورة تضمن يف  واآلية القرآنية اليت يوسف على وجه احلديد والتفسري القرآن الكرمي

  .الكناية والنص يدل الكنايةهلا  يوسف

ة هي اليت جتميعها يف فرتات زمينة سابقة ويتم البيانات الثانوي دراوأما مص
نشرها السباب خمتلفة قد ال تكون متفقة بدرجة كبرية مع اهداف الدراسات الىت 
ا املؤسسات أو الشركة من وقت الخر وذلك الخمتلف املضمون والنطاق  تقوم 

ات امليدانية والنتائج هلا باملقارنة مع البيانات الىت يتم احلصول عليها من خالل الدراس

                                                        
  .٤٥: . ص) ١٩٩٩ (عمان: دار وائل. .منهجية البحث العلمي. القواعد واملراحل والتطبيقاتحممد عبيدات وآخرون.  ٤٤
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 هذا البحث هييف  الثانوية بياناتمصادر إن  ٤٥حيث يطلق عليها البيانات األولية.
  الكتب البالغيةِ ؛

  ومنها :

  : علي جارم ومصطفى أمني    التأليف
  : البالغة الواضحة ؛ البيان واملعاين والبديع  االسم الكتاب

 Taman Press: جاكرتا :     نشره 
  ه١٤٢٧ -م  ٢٠٠٧:     سنة
  
  

 أدوات جمع البيانات  . ج

هي آلة اليت استخدمها الباحثة ملقياس املظاهر العاملي  أدوات مجع البيانات
أما يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أى  ٤٦أي اإلجتماعي.

  شكل أداة جلمع بيانات البحث.ت ةالباحث نفسه. مما يعين أن الباحث

لبيانات هذا البحث الباحثة ووظيفها حتدد وعند سوغيؤونو بأن أدوات مجع ا
البحث وختتار البيانات املصادرها وتفعل طريقة مجع البيانات وحتليلها وتصنع 

   ٤٧استخالصا على البحثها.

  

 

                                                        
  .٤٥: . ص....منهجية البحث العلميحممد عبيدات وآخرون.  ٤٥
  ١٠٢). ص: ٢٠٠٩.  Alfabeta. (باندونك: منهجية البحثترجم من سوغيؤنو.  ٤٦
   .....صمنهجية البحثترجم من سوغيؤنو.  ٤٧
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  طريقة جمع البياناتد. 

هناك أربع طرق رئيسية متكن للباحثة استخدامها جلمع البيانات الالزمة 
  . )documentطريقة الوثائق ( ٤٨لبحث، هي:

طريقة الوثائق هو تشمل تسجيال دقيقا ألحداث تارخيية قد تكون 
أو حىت  –مكتوبة أو مصورة. رسومات آثار األقصى ومعابد الكرنك يف مصر 

شفهية من خالل اجواء املقابالت مع األفراد الذين عايشوا أحداثا تارخيية حمددة 
الىت قد تكون حمفوظة يف باإلضافة اىل حتليل مضمون املخطوطات واملذكرات 

  املتاحف أو املكتبات.

وعند اخر الطريقة الوثائق هي طريقة عملية جلمع البيانات واملعلومات 
    ٤٩على طريقة نظر الوثائق املوجودة يف مكان معّني من الكتب وغري ذلك.

ويف هذه الطريقة يتطلب وجود عدد من احلقائق والبيانات املخزنة يف 
ووثائق شكله كتابة، وآداب، والصورة. والكتابة (التاريخ احلياة شكل مواد وثائق. 

– life histories-.٥٠، واحلبكة، والشخصية). واآلداب (فيلم)، والصورة   

ات هذا البحث فهو طريقة الوثائق. أما الطريقة املستخدمة يف مجع بيان
خرج منها عدة مرات لتستيف القرآن الكرمي سورة يوسف  ةقرأ الباحثواملراد أن ت

البيانات اليت تريدها. مث يقسم تلك البيانات ويصنفها حسب العناصر املراد 
  حتليلها لتكون هناك بيانات عن من كل الكناية يف هذه السورة.

  

                                                        
  ١٥:. ص١٩٩٩. منهجية البحث العلمي. القواعد واملراحل والتطبيقاتحممد عبيدات وآخرون.  ٤٨
  ١٥:. ص١٩٩٩ ......... حممد عبيدات وآخرون ٤٩
  ). ص ٢٠١٠، alfabeta (باندونك: ،يعرف املدخل البحث الكيفي. ترجم من سوغييونؤ ٥٠
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  تحليل البياناته. 

  أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فيتبع الباحث الطريقة التالية:
الىت وقعت يف  كنايةالمن البيانات عن  ةالباحث تتار ختحتديد اليبانات : هنا   . أ

مجعها) ما يراها مهمة و أساسية و أقوي صلة بأسئلة  (اليت متّ  سورة يوسف
  البحث.

 الكناية (دراسة البالغية)عن البيانات  ةف الباحثيصنتتصنيف البيانات : هنا    . ب
(اليت تــمّ حتديدها) حسب النقاط يف أسئلة سورة يوسف الىت وقعت يف 

 البحث.

الكناية عن البيانات  ةعرض الباحثتنات و حتليلها و مناقشتها : هنا عرضها البيا ج.
حتديدها و تصنيفها) مث  (اليت متّ  سورة يوسفالىت وقعت يف  (دراسة البالغية)

ا.   يفسرها أو يصفها، مث يناقشها وربطها بالنظريات اليت هلا عالقة 

  

  تصديق البياناتو. 

ـــاليت  إن البيانات وحتليلها حتتاج إيل التصديق، ويتبع الباحث يف  ــمّ مجعهات
  تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية:

الكناية يف سورة نّص تالذي  اآليات القرآنيةمراجعة مصادر البيانات و هي   . أ
  .يوسف

الكناية الربط بني البيانات وهي اليت تـــــمّ مجعها مبصادرها. أي ربط البيانات عن   . ب
 مجعها و حتليلها) متّ (اليت  سورة يوسفاليت وقعت يف  البالغية) (دراسة
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الكناية (دراسة ج. مناقشة البيانات مع الزمالء و املشرف أي مناقشة البيانات عن 
مّ مجعها و حتليلها) مع الزمالء و (اليت تـ سورة يوسفيف  تالىت وقع البالغية)
  املشرف.

 

 خطوات البحثز. 

  يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالثة التالية: ةتبع الباحثت

 ،رحلة بتحديد موضوع حبثه ومركزاتهيف هذه امل ةقوم الباحثتمرحلة التخطيط:   -  أ
ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به  ،ويقوم بتصميمه وحتديد أدواته

 وتناول النظريات اليت هلا عالقة به.
 يف هذه املرحلة جبمع البيانات وحتليلها ومناقشتها. ةقوم الباحثتمرحلة التنفيذ:    - ب
اء: يف هذه املرحلة   - ج مث  ،ويقوم بتغليفه وجتليده احبثه ةكمل الباحثتمرحلة اإل

تقدم للمناقشة للدفاع عنه مث يقوم بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات 
  .املناقشني

 

  

  

  

  

  

  




