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 الباب الثالث

 مناهج البحث 

 أنواع وطبيعة البحث .أ 

البحث ىو نشاط تدرجيي لتشكيل إجراءات العمل اليت يتم تنفيذىا بشكل منهجي. الدراسة 

ادلعنونة "الفواشيل القرآنية يف سورة الكهف دروسة بلحية" يف كتابة ىذه الدراسة ، يستخدم ادلؤلف 

 حبثي مع نتائج عرض البياانت يف شكل حتديد النص. طريقة البحث الوصفي النوعي اليت ىي إجراء

تستخدم ىذه الدراسة مقاربة نوعية ألن ىذا الباحث يعطي األولوية للعملية بداًل من النتائج ، ومييل 

حتليل البياانت إىل أن يكون استقرائًيا ، وادلعٌت ضروري. يُفضل البحث النوعي ألن العالقة بني األجزاء 

 تكون أكثر وضوًحا عند مالحظة ذلك يف العملية.اليت تتم دراستها 

تستخدم ىذه الدراسة مقاربة نوعية هتدف إىل وصف ووصف البياانت اليت متت دراستها. ال 

يهدف البحث النوعي دائًما إىل إجياد سبب شيء ما ، بل حياول فهم بعض ادلواقف للوصول إىل 

 استنتاجات موضوعية.

دلصطلح الوصفي إىل دراسة تعتمد فقط على احلقائق ( ، يشري اSudaryantoكما قيل )

ادلوجودة وأيًضا الظواىر اليت تعيش بشكل جترييب داخل ادلتحدث ، حبيث يكون السجل الناتج يف شكل 

 1وصف للغة عادة وقال كما صور التعرض كما ىو.

 مصادر البياانت والبياانت

، حياول الباحثون إجياد ومجع مصادر البياانت ىي الشيء الرئيسي يف البحث. يف ىذه ادلرحلة 

بياانت خمتلفة ذات صلة ابدلشكلة قيد الدراسة. تتكون مصادر البياانت يف البحث من مصادر البياانت 
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األولية )األولية( ومصادر البياانت الثانوية )الداعمة(. مصادر البياانت األولية يف ىذه الدراسة ىي 

ت. مصادر البياانت الثانوية يف ىذه الدراسة ىي الكتب اليت آاي 111" اليت تتكون من  الكهف"سورة 

 تدعم البحث.

 ( البياانت األولية1

البياانت األولية ىي البياانت اليت يتم مجعها مباشرة من قبل الباحثني من مصدر السؤال. 

 آية. 111اليت تتكون من  الكهفمصدر البياانت األساسي ىو سورة 

 ( البياانت الثانوية2

البياانت الثانوية ىي البياانت ادلتعلقة ابلبحوث اليت أجريت. مصادر البياانت يف ىذه الدراسة 

ىي بياانت يف شكل مقاالت وكتاابت واردة من وسائل اإلعالم على اإلنًتنت تتعلق ابلبحوث اليت 

،  ب التفسريكت،   البالغةكتب دعم الدراسة قيد الدراسة. مثل:  أجريت جنبا إىل جنب مع الكتب اليت ت

 وغريىا

 مجع البياانت االدوات .ب 

أداة ىي أداة تستخدم يف مجع البياانت حبيث تكون بياانت الوظيفة أسهل والنتائج أفضل. يف 

الذي ىو أداة  " دراسة وصفية وبالغية الفواصل سورة الكهف ومعانيها "إجراء البحوث النوعية بعنوان 

إنسان أكثر دقة الباحث نفسو. يتم استخدام البشر كأداة جلمع البياانت ، بناًء على معايري مفهومة. 

 ادلعايري ادلعنية ىي اجلملة األخرية من ادلبلغ.

األداة يف ىذه الدراسة ىي بطاقة بياانت. ُتستخدم بطاقات البياانت لتسجيل ونقل البياانت 

 عليها.اليت مت احلصول 
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 طريقة مجع البياانت .ج 

األحباث اليت أجريت يف سورة الكهف القرآن ابستخدام تقنيات حتليل الطريقة النوعية ، وىي 

 طرق البحث اليت تويل اىتماما للبياانت الطبيعية ، والبياانت ادلتعلقة بسياق وجودىا.

حيث أن البياانت الرمسية ىي  يف األدبيات ، مصادر البياانت ىي األعمال والنصوص وبياانت البحث ،

. التفسري الوصفي ، أي أن الباحث حياول عرض وصف لكل شيء 2الكلمات واجلمل واخلطاابت

 يوضح العالقة بني اآلايت من حيث النطق وادلعٌت.

 طريقة مجع البياانت يف سورة القرآن الكرمي ىي:

ل على حملة عامة عن العالقة بني بعناية ، بدقة وبشكل متكرر ، للحصو كهف ال. قراءة آايت سورة 1

 اآلايت.

 . تدوين ادلالحظات على األمور ادلتعلقة ابلفواشيل من آايت يف سورة الكهفي.2

 . حتليل العالقة بني اآلايت اليت حتتوي على مرافق يف سورة الكهفي.3

 حتليل البياانت .د 

يق الطريقة الوصفية ىذا البحث ىو حتليل احملتوى ، البياانت اليت مت احلصول عليها عن طر 

 النوعية. مث يتم استخدام مراحل التحليل على النحو التايل:

 حدد البياانت. 1

 يتم اختيار البياانت من خالل مقارنة البياانت مع البياانت األخرى.

 . جتميع البياانت2
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 جتميع البياانت وفًقا للفئات ادلوجودة لتسهيل إجراء مزيد من التحليل.

 نتائج التحليل. 3

صف نتائج حتليل البياانت ، أي البياانت اليت مت تفسريىا مث وصفها يف شكل تعرض للغة  

 كنتيجة للتحليل.

 صحة البياانت .ه 

الصالحية ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي التحقق من صحة، أي الصالحية اليت مت احلصول 

البياانت ادلعنية.  عليها عن طريق قراءة والبحث يف موضوع البحث بشكل متكرر حىت احلصول على

ابإلضافة إىل ذلك ، يتم استخدام التحقق من صحة أيًضا من خالل مناقشة ادلالحظات مع الزمالء 

 وادلشرفني الذين لديهم قدرات وقدرات جيدة يف جمال األدب.

 إجراء املناقشة .و 

 يتم إجراء الدراسة على ثالث مراحل ، ابلنسبة للخطوات التالية:

 ( مرحلة اإلعداد1

 ىذه ادلرحلة يبدأ الباحث يف التحضري مع اخلطوات التالية:يف 

 ا. حتديد العنوان 

 ب. حتديد بيان ادلشكلة

 ج. حتديد خلفية البحث

 د. حتديد تركيز البحث 

 ه. حتديد األىداف البحثية

 . حتديد أساس النظريةو
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 ز. حتديد منهجية البحث

 ح. البحث عن ادلصادر اليت ميكن أن تدعم مسار البحث.

 ( مرحلة التنفيذ2

حلل مشكلة قيد الدراسة ، ىناك عدة مراحل لتنفيذ البحث الذي مت تنفيذه. ىذه اخلطوات  

 كالتايل:

بعناية ، بدقة وبشكل متكرر ، للحصول على حملة عامة عن العالقة بني  الكهفا. قراءة آايت سورة 

 اآلايت.

 كبياانت تتعلق مبشاكل البحثب. مجع البياانت ، واليت تعطي عالمة يف شكل رموز  

 ج. تصنيف البياانت ، أي جتميع البياانت اليت مت ترميزىا يف فئات معينة

 د. وصف البياانت اليت مت احلصول عليها

 ه. حتليل البياانت اليت مت احلصول عليها

 ( املرحلة النهائية3

التقارير البحثية اليت يف ىذه ادلرحلة ، يبلغ الباحثون عن نتائج البحث والتحليل من خالل 

 تتوافق مع البياانت اليت مت احلصول عليها يف شكل أطروحة.


