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 الفصل الثالث
 

 منهج البحث
 

، ومن المستحسن أن تعرف منهجّية عّرض الباحث على بحثهيناقش ويقبل أن 
هذه هي . آثرت الخطوات في منهجّية البحث. البحث لحصول األهداف التاّمة

 :الخطوات
 

 ونوعه مدخل البحث .أ 
 

أو النوعي الذي من أهم سماته أنه  من المدخل آان هذا البحث من البحث الكيفي     
مولونغ " و " تايلور "  و عند. 42 عن طريقة معالجة رقمية إحصائية ال يتناول بيانته

آالكلمة المكتوبة  هو إجراءات البحث في اإلنتاج الوثائق الوصفّية البحث الكيفي في" 
                                                            

42Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. RemajaRosda Karya, 2008) hal. 6 
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المنهج هو العملية او المبدأ 43.و الشفوية من األفرادو سلوآهم الذي يقِدر علي تحليلها
آان منهج البحث 44 .ملها الباحث لنيل األجوبة عن المشكالتواإلجرأ الذي يستع

في خصائصها يعني تحليل  أما البحوث الكّمّية. المنهج الكّمي والكيفي: نوعان
 46.رقامألوالبحوث الكيفّية هي تلك البحوث التي التستخدم ا 45.حصائي للبياناتإ

 .فلذلك، آان هذا البحث من البحث الكيفي
 درهابيانات البحث ومصا .ب
هذا  في بياناتال مصدر أما , هي المصدر للباحث من اى ما ناله البيانات مصادر  

 :العلمي ينقسم إلى قسمين البحث
 "  القرآن الكريم "البيانات األساسية مأخوذة من .1
 .لدراسة النحوّيةعن ا  تبحث  تىالالبيانات اإلضافية مأخؤذة من آتب األدب . 2

 دوات جمع البياناتأ. ج
أدوات جمع البيانات هي آلة التي استخدمها الباحث لمقياس المظاهر العالمي         
 "آما قال سوغييونو أما في جمع البيانات فيستخدم هذا البحث 47.اإلجتماعي أي

يشكل أداة لجمع  مما يعني أن الباحث 48 .األدوات البشرية أي الباحث ذاتها أي نفسه
 . بيانات البحث

 اتطريقة جمع البيان. د
 49.و المصورةأّما المنهج الكيفي هو الذي جمع البيانات بنصوص المكتوبة أو      

المصادر األساسّية : طريقة جمع البيانات قسمانإنقسمت  ومن ناحية مصادر المواد
)Sumber Primer( الثانوية و)Sumber Sekunder( . المصادر األساسّية فأّما)Sumber Primer( 

فهي  الثانويةوأّما المصادر . التى وردت إلى الباحث مباشرةفهي مصادر البيانات 
مصادر البيانات التى وردت إلى الباحث غير مباشرة أي بالشخص األخر أو 

ا طريقة جمع البيانات في هذه أّم .فلذلك تستخدم الباحث بطريقة الوثائق 50.بالوثيقة
                                                            

43Ahmad Tanzeh,  Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: PenerbitTeras, 2008) hal. 100 
44 Deddy Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002). Hal.145 

 . 5.ص, ) دار الفكر: بيروت(, صفوة التفاسير , محمد علي الصابوني
 .٢٨٥: ، ص)٢٠١١القاهرة، دار النشر للجامعات، (، النفسية والتربوية مناهج البحث في العلومبو عالم، أرجاء محمود   45
 .٢٨٠: ، صمناهج البحث في العلوم النفسية والتربويةبو عالم، أرجاء محمود   46

47Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2009) hal. 102 
48 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, cet.8, 2009), hlm: 222. 

 .٢٨٥: مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، ص, بو عالمأرجاء محمود   49
50 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm: 225. 
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ي عملّية طريقة فو :آما قال سوهارسيمي أري آونطا. البحث فهي طريقة الوثائق
هي بحث الباحث في الكتابة منها الكتب والمجالت والواثائق والنظائم  الوثائق

زيادة الحروف وحذفها قرأ الباحث يأي . ذلك والكتابة اإلجتماعّية واليومّية وما إلى
ومن ثم ذلك، . ريدهاي ذيعدة مّرات لتستخرج منها البيانات ال في اإلمالء العربي

هي الدراسة تقصدها جمع البيانات واألخبار بمساعدة . مكتبّية ريقةستخدم الباحث طي
 .المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب والمجّالت والهوامش وغير ذلك

هي الدراسة تقصدها جمع البيانات . ستخدم الباحث طريقة مكتبّيةيومن ثم ذلك، 51
المعجم والكتب والمجّالت  واألخبار بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل

 .52والهوامش وغير ذلك

 طريقة تحليل البيانات. ه
 

 :أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحث الطريقة التالية  
في سورة  لنعت ومعناههنا تختار الباحث من البيانات عن ا: تحديد اليبانات  . أ

 .صلة بأسئلة البحث ما يراه مهمة و أساسية و أقوي) التي تّم جمعها(يس 
التي (يس في سورة لنعت عن ا هنا تصنف الباحث البيانات: تصنيف البيانات  . ب

 .حسب النقاط في أسئلة البحث) تّم تحديده
هنا تعرض الباحثة البيانات عن : عرضها البيانات و تحليلها و مناقشتها  .ج     
يفسرها أو يصفها، ثم  ثم) حديدها و تصنيفهاي التي تّم(يس في سورة  لنعت ومعناها

.  يناقشها وربطها بالنظريات التي لها عالقة بها  

 تصديق البيانات. و
 

هذه عملية . فسر البياناتالبد للباحث أن يفحص صدق نتائج بحثه قبل أن يحلل وي    
الباحث عدة مرات وستذاآر مع المتخصصين سواء آانوا في داخل  سيكررها

أن هناك بعض الخطوات   53" فق بما قاله مولونغ و هذا يوا. االمدرسة أم خارجه
.لتصديق نتائج البحث،  

                                                            
51  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, cet 11, 1996), hlm: 149. 

52  Moleong, op cit, hlm: 6. 
53  Moleong  L.J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. , 2000. Hal-175 
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إن البيانات التي تّم جمعها و تحليلها تحتاج إلي التصديق، وتتبع الباحث في        
 :تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية

عن  مراجعة مصادر البيانات و هي اآليات القرأنية التي تحتوى على . أ
 .يسرة في سولنعت ا
أي ربط البيانات عن . الربط بين البيانات وهي التي تّم جمعها بمصادرها . ب

 باآليات القرأنية) التي تم جمعها وتحليلها( يسفي سورة لنعت ا
في لنعت مناقشة البيانات مع الزمالء و المشرف أي مناقشة البيانات عن ا. ج     

.مشرفمع الزمالء و ال) التي تم جمعها وتحليلها( يسسورة   

 خطوات البحث. ز
 

 :جراء بحثه هذه المراحل الثالثة التاليةٳتبع الباحث في ي

يقوم الباحث في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها : مرحلة التخطيط . أ
دواتها، ووضع الدراسات السابقة أومرآزاتها، ويقوم بتصميمها، وتحديد 

 . التي لها عالقة بها

ث في هذه المرحلة بجمع البيانات، وتحليلها، يقوم الباح: مرحلة التنفيذ .ب
 . ومناقشتها

في هذه المرحلة يكمل الباحث بحثها ويقوم بتغليبها : مرحلة االنهاء. ج         
ساس أثم يقدم للمناقشة للدفاع عنها، ثم يقوم بتعديلها وتصحيحها على . ويجليدها

.مالحظات المناقشين  

 

 

 

 

 

 


