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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 
 .56يطلب عن اضتقيقة اإلطار يف العلم الذي يدرس ىو جزء من منهجية البحث 

 اللحصوؿ على اظتعلومات اليت حتتاج إليها الباحثة وحتقيق أىداؼ البحث وأغراضهوأما 
التالية وتعرض الباحثة يف ىذا البحث منهجية تلـز أف تسلك الباحثة على الطرائق 

الدرسة اظتدنية: مدخل البحث ونوعو، بيانات البحث ومصادرىا، أدوات رتع البيانات، 
 طريقة رتع البيانات، طريقة حتليل البيانات، تصديق البيانات، خطوات البحث.

 . مدخل البحث ونوعو١
 تجريبية أو غَت التجريبية.مدخل البحث ىو منهج أو طريقة إلجراء البحوث وكال

يف كتابو يبُت أف البحث التجربية ىي البحث الذى يستخدـ احملاكمة أف جعل  مرجونو

                                                             
 199ـ( ص:  2٠٠3، )جكرتا، فوستكا سينر حرافن فلسفة علم. ترجم جوجوف سومنًتى، 56
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حث اليستخداـ ولكن الب .57الالزمة لإلجابة على أسئلة البحثخاص للتوليد البيانات 
 .58احملكمة ويسمى غَت التجربية

 كاف منهج البحث نوعاف: اظتنهج الكّمي والكيفي.
ىو إجزاءات لتوجد اظتعلومات اليت تستخدـ  (Kuantitatif) اظتنهج الكّمي . أ

 .59ماتاليت يريد نعرؼ هباالبياتات بشكل العدد كما وسيلة توجدعلى اظتعلو 
ىو تلك البحوث اليت رتع البيانات بنصوص (Kualitatif) والبحوث الكيفّي   . ب

 .6٠رقاـألو مصورة ومن أىم شتاتو التستخدـ اأاظتكتوبة 
ومن اظتدخل كاف ىذا البحث من البحث الكيفي اظتدخل الذي اليعتمدعلى القياس 
الكمي بل على القياس واظتقارنة الكيفية ظتتغَتات اظتشكلة وحتليل أسباهبا، بناًء على 

يستخدـ ىذا اظتدخل يف  دؼ.منطق العالقة بُت السبب والنتيجة، بُت اضتالة واعت
توصيف وحتليل اظتشكالت وإختاذ القرارات يف اضتاالت الت ييستهيل أويصعب توصيف 
أو حتليل اظتشكلة أو أحد عواملها أو متغَتاهتا أو أسباهبا أوصياغة اعتدؼ من حلها 

 .61آمياً 
منهج البحث ىو طريقة لنيل البيانات أو اظتواد بأىداؼ وفوائد أليت يقصد هبا 

البحث الكيفي ىو  Moleongيف  Taylorو Bogdan . وعند 62الباحثة
 الشفوية من األفرادائق الوصفّية كالكلمة اظتكتوبة و إجراءات البحث يف اإلنتاج الوث

 . 63سلوكهم الذي يقِدر علي حتليلهاو 

                                                             
 11٠ـ( ص1997، )جكرتا: رينكا جيفتا، الطبعة األوؿ، منهجية البحث الًتبية. ترجم من س. مرجونو، 57
 113ص:منهجية البحث الًتبية... . . ترجم من س. مرجونو، 58
 1٠5ص:منهجية البحث الًتبية... . ترجم من س. مرجونو، 59
  2۸(، ص: 2٠11, )القاىرة, دار النشر للجامعات, والًتبويةمناىج البحث يف العلـو النفسية بو عالـ, أ. رجاء ػتمود 6٠
، )مرآز تطوير اإلدارة واإلنتاجية: قرارات اإلدداريةمدخل يف نظرية حتليل اظتشكالت واختاذ ال. مشس الّدين عبد اهلل مشس الدين، 61

 .۲( ص ۲۰۰۲دمشق 
62

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2118), hal. 2 
63

 Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2118) 

hal6 
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ظتنهج الكيفي يعٍت اإلجراء الباحثة ىو ا تستخدمايث اظتدخل الذي ومن ح
نتج البيانات الوصفية اظتتصورة أو اظتقولة عن أوصاؼ األفراد واضتوادث واألسباب الذي ت

 Kualitatifيفية أو نوعية ). وكاف اظتدخل البحث ك64من اجملتمع اظتعُت
Pendekatan)  اليت من أىم شتاهتاأهنا التتنوؿ بيانتو عن طريقة معاصتة رقيمة

لوب من أسالب وىو أس (Deskriptifعلى صورة البحث الوصفىي ) 65إحصائة
التحليل اظتركز على معلومات كافية دقيقة عن ظاىرة أو موضوع ػتدد، أو فًتة من فًتات 
زمنية معلومات، وذلك من أجل اضتصوؿ على نتائج علمية، ٍب تفسَتىا بطريقة 

 وأما من حيث البحث من نوعو موضوعية، مبا ينسجم مع اظتعطيات الفعلية للظاىرة.
 .(Kajian Literaturفهو طريقة مكتبية )

 . بيانات البحث ومصادرىا2
 البحث ىو مكاف الباحثة . ومصادر66حتليلهابيانات البحث ىي شئ اليت رتع و 

اآليات القرآنية اليت تتضمن اجملاز حصل البيانات. وأما بيانات ىذا البحث ىي لت
 اظترسل. 

واظتصادر الثانوية يف ىذا البحث ىي الكتب اظتتعلقة باصتنسية أو النسوية. 
 عددا من مصادر البياتات تتكوف من اظتصدرين:  ةستخدـ الباحثت

اضتقائق األصلية حوؿ اجملاز اظترسل يف نات األساسية ىو ذات اظتعلومات و مصدر البياأ. 
علم البياف و  فنوف البالغةاألعراؼ، مثال: كتاب جواىر البالغة، البالغة الواضحة،  سورة

أّما لتحليل البالغة يعٌت اجملاز اظترسل فتستخدـ الباحثة القرآف الكرًن غَتمها اظتتعّلق هبا، و و 
 "سورة األعراؼ". 

                                                             
 .۲۲(  ص 2٠٠۸)بندوغ: رشدا كريا.  منهج البحث الكفي.ترجم من  لسي مولّيوغ ، 64
 . 1۸2ـ( ص:2٠٠٠، )لبناف:دار الفكر اظتعاصر، البحث العلمى أساسيو النظرية وؽتارستو العلمية. رجاء وحيد دويدري، 65
 121ـ( ص:  2٠٠۸، )جوكياكرتا: فوستاكا فالجر، فلسفة البحث وطريقة البحث اإلجتمعيةترجم من إيدا جبوس منًتا،  66
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والرسائل  قاالتاظتب. مصدر البيانات الثانوية، ىو مأخوذ من دراسة الكتب البالغية و 
: تفسَت اظتصباح، القرآف ظتتعّلقة بالدراسة البالغية مثاؿغَتىا انيت و والتقرير واإلنًت 

 والتفسَت، وصفوة الفاسَت وغَت ذلك.
ت فهي سورة األعراؼ ومصادر األساسية أو الثانوية ألف الباحثة امصادر ىذه البيانو 

 .67اقتبس مصادره من اظتصدره من اظتصادر األوىل
 . أدوات جمع البيانات3

أدوات رتع البيانات ىي آلة اليت استخدمها الباحثة ظتقياس اظتظاىر العاظتي أي 
ستخدـ ىذا البحث األدوات البشرية أما يف رتع البيانات فت .68اإلجتماعي

((Peneliti Sendiri  غتموع كتب عن اجملاز اظترسل. ؽتا يعٍت و  انفسه أى الباحثة
 شكل أداة صتمع بيانات البحث.ت أف الباحثة

أداة البحث  اعل نفسهجت ولكن الباحثة خيار آخروليس ىناؾ  البحث الكيفى يفذا إ
مثاؿ مشكل البحث  وتركيزه  شكل واضح على يكوف كل شيء األساسي ألف ال

 الىيمكن حتديده، كل ذلك النتائج اظتتوقعة الفرضية اليت يستخدمها حىتوطريقتو و 
   .قبلوبشكل واضح و  بالضبط

حتدد البحث  ة ووظيفهاأدوات رتع البيانات ىذا البحث الباحثوعند سوغيونو بأف 
ت وحتليلها ويصنع استخالصا على وخيتار البيانات اظتصادرىا وتفعل طريقة رتع البيانا

 .69احبثه
 . طريقة جمع البيانات4

                                                             

  35۸ـ( ص:  2٠٠٠، )لبناف:دار الفكراظتعاصر، البحث العلمى أساسيو النظرية وؽتارستو العلميةيد دويدري، رجاء وح 67 
68

 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta. 9002) hal 

509 
  222ص  منهجية البحث. ترجم من سوغيؤنو. 69
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لبيانات الالزمة لبحث، استخدامها صتمع ا ةىناؾ أربع طرؽ رئيسية ديكن للباحثو 
،قياس  (pengamatan)( واظتالحظة wawancaraاظتقابلة، )7٠ىي:

(pengukuran( طريقة  الوثائق ، )dokumen). 

 ث ىي:الطريقة اليت تستخدمها الباحثة صتمع البيانات عتذا البح 
( ىي الدراسة تقصدىا رتع البيانات Kajian Literaturطريقة مكتبية ) -

واألخبار مبساعدة اظتواد اظتوجودة يف اظتكتبة مثل اظتعجم والكتب واجملالت واعتوامش 
 .71وغَت ذلك

صتمع البيانات واظتعلومات ( ىي طريقة عملية Dokumentasiطريقة وثائقية ) -
 .72على طريقة نظر الوثائق اظتوجودة يف مكاف معُت من الكتب وغَت ذلك

أما الطريقة اظتستخدمة يف رتع البيانات ىذه البحث فهي طريقة الوثائق. وىي 
قرأ الباحثة اجملاز اظترسل من القرآف الكرًن  عدة مرات لتستخرج منها البيانات اليت أف ت

قسم تلك البيانات وتصنفها حسب العناصر اظتشكلة اظتراد حتليلها لتكوف تنتريدىا. ٍب 
 يف تلك السورة.اجملاز اظترسل ىناؾ بيانات عن كل من 

ية قد تكوف مكتوبة أو طريقة الوثائق ىو تشمل تسجيال دقيقا ألحداث تارخي 
أو حىت شفهية من خالؿ اجواء  ار األقصى ومعابد الكرنك يف مصرمصورة. رسومات آث

اظتقابالت مع األفراد الذين عايشوا أحداثا تارخيية ػتددة باإلضافة اىل حتليل مضموف 
 اظتخطوطات واظتذكرات الىت قد تكوف ػتفوظة يف اظتتاحف أو اظتكتبات.

الوثائق ىي طريقة عملية صتمع البيانات واظتعلومات على  وعند اخر الطريقة
 .73طريقة نظر الوثائق اظتوجودة يف مكاف معُّت من الكتب وغَت ذلك

                                                             
 15. ص:1999. منهجية البحث العلمي. القواعد واظتراحل والتطبيقات. ػتمد عبيدات وآخروف. 7٠
 6. ص منهج البحث الكفي. .ترجم من  لسي مولّيوغ ، 71

 ۲۳1(  ص 1۱۱6)جاكارتا: رينكا جبتا.  منتج البحث الدراسة عملي. ترجم من اريكونطو، سوىارسيمي.  72

 15. ص:1999 ػتمد عبيدات وآخروف. 73
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ويف ىذه الطريقة يتطلب وجود عدد من اضتقائق والبيانات اظتخزنة يف شكل مواد 
ورة. والكتابة )التاريخ اضتياة واضتبكة، وثائق. ووثائق شكلو كتابة، وآداب، والص

 74والشخصية(. واآلداب )فيلم(، والصورة.
إذا، الطريقة اظتستخدمة يف رتع بيانات ىذا البحث فهو طريقة الوثائق. واظتراد أف 

رًن سورة األعراؼ عدة مرات لتستخرج منها البيانات اليت قرأت الباحثة يف القرآف الك
تريدىا. ٍب تنقسم تلك البيانات ويصنفها حسب العناصر اظتراد حتليلها لتكوف ىناؾ 

 بيانات عن من كل اجملاز اظترسل يف ىذه السورة.
 تحليل البياناتطريقة . 5

 طريقة التالية:حتليل البيانات اليت ًب رتعها فيتبع الباحثة ال طريقة أما يف
حتديد اليبانات : ىنا ختتار الباحثة  من البيانات عن اجملاز اظترسل الىت وقعت يف سورة  . أ

 أقوي صلة بأسئلة البحث.رتعها( ما يراىا مهمة وأساسية و األعراؼ )اليت ًّب 
 تصنيف البيانات . ب

ودتييزىا عن التصنيف ىو ترتيب أو وضع كل فرد يف فئة خاصة فتسهل معرفة البيانات 
غَتىا وبذلك سهل االنتفاع هبا أو ىو وضع اظتشاىدات اظتتشاهبة يف غتموعات حبيث 
تشًتؾ اظتشاىدات يف داخل غتموعة معينة يف خاصية معينة دتيزىا عن اظتشاىدات يف 

 .75اجملموعات األخرى
 ىنا تصنيف الباحثة البيانات عن اجملاز اظترسل )دراسة البالغية( الىت وقعت يف سورة

 اجملاز اظترسل )اليت تػػّم حتديدىا( حسب النقاط يف أسئلة البحث. األعراؼ اليت فيها
 مناقشتهاالبيانات وحتليلها و ج. عرضها 

                                                             
 (. صalfabeta، 2٠1٠، )باندونك: يعرؼ اظتدخل البحث الكيفيترجم. من سوغييونو. . 74

 
كندارية: اظتكتبة اصتمعي )إس ،العلم والبحث العلمي، دراسة يف مناىج العلميحسُت عبد اضتميد أزتد رشواف، 75

 . ۸۸ص: ـ(1992اضتديث،
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البيانات عن اجملاز اظترسل وفوائده )دراسة البالغية( الىت وقعت يف سورة تعرض الباحثة 
تصنيفها( ٍب تفسرىا أو يصفها، ٍب تناقشها وتربطها اليت ًّب حتديدىا و األعراؼ )

 بالنظريات اليت عتا عالقة هبا.
 . تصديق البيانات6

احثة يف تصديق بيانات إف البيانات اليت ًّب رتعها وحتليلها حتتاج إيل التصديق، وتتبع الب
 ىذا البحث الطرائق التالية:

 من سورة األعراؼ. 2٠6-1ىي االيات اجعة مصادر البيانات  عدة مرات و مر  . أ
الربط بُت البيانات وىي اليت ًّب رتعها مبصادرىا. أي ربط البيانات عن اجملاز اظترسل  . ب

 حتليلها(  باآليات القرأنية.رتعها و  فوائده )اليت ًبّ 
اظتشرؼ أي مناقشة البيانات عن اجملاز اظترسل وفوائده . مناقشة البيانات مع الزمالء و ج

 اظتشرؼ.)اليت ًّب رتعها وحتليلها( مع الزمالء و 
 
 
 . خطوات البحث7

 تتبع الباحثة يف إجراء حبثو ىذه اظتراحل الثالثة التالية:
ويقـو  ,اومركزهت اضوع حبثهمرحلة التخطيط: تقـو الباحثة يف ىذه اظترحلة بتحديد مو  . أ

بتصميمو وحتديد أدواتو, ووضع الدراسات السابقة اليت عتا عالقة بو وتناوؿ النظريات 
 اليت عتا عالقة بو.

 مرحلة التنفيذ: تقـو الباحثة يف ىذه اظترحلة جبمع البيانات وحتليلها ومناقشتها.ب. 
تقـو بتغليفو وجتليده, ٍب تقدـ و  اج. مرحلة اإلهناء: يف ىذه اظترحلة تكمل الباحث حبثه

 .حيحو على أساس مالحظات اظتناقشُتللمناقشة للدفاع عنو ٍب يقـو بتعديلو وتص
 
 


