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 الباب الثالث 
البحث يةمنهج   

 

 نوع البحث -أ
املكتبي  هوحبث  الباحثة  تستخدمه  الذي  البحث  هو    (library research)نوع 

ت   qualitative))البحث النوعي   يقال ابلبحث النوعي ألني يف هذا البحث مزييٌة من مزّيي
القرآن وابخلصوص يف سورة يس   البياانت جوهرية من  والواقعة وامللك، النوعي، هي 

األساسيية) جهاز  الباحثة  ابألهداف،  البياانت  (  Human instrumentالعينة  مجع  يف 
املعىن جوهري.  البياانت ابحلثي واإلستقراء،  البياانت، وحتليل  البحث   .1وتفسري  يف 

، فإن الباحثني    ٰذلك النوعي الذي يصبح األداة أو األداة البحث هو الباحث نفسه.  ل
ا "التحقق من صحة" األداة إىل أي مدى يتم إعداد الباحث النوعي إجراء  جيب أيض  

بعد   اليت تذهب  الباحث كأداة   ٰذلك البحوث  ضد  التحقق من صحة  امليدان.   إىل 
يتضمن التحقق من صحة فهم الطريقة البحث النوعي، إتقان البصرية يف جمال البحث، 

فضال عن اخلدمات اللوجستية.    يااستعداد الباحثني لدخول موضوع البحث سواء أكادمي
أولئك الذين يقومون ابلتحقق هم الباحثون أنفسهم ، من خالل التقييم الذايت ملدى  

وك   ، البحث  جمال  يف  والبصرية  النظرية  من  التمكن   ، النوعية  األساليب   ذلك فهم 
النوعيون كأدوات بشرية ، يعملون عل  الباحثون  ى االستعداد واللوازم لدخول امليدان. 

  ، البياانت  البياانت  ومجع  للبياانت  املخربين كمصادر  واختيار  البحث  الرتكيز  حتديد 
البياانت وصنعها االستنتاج على  البياانت ، وتفسري  البياانت ، وحتليل  وتقييم جودة 

 Nasution (1988:)، ذكر  ٰذلك النتائج.  عالوة على 
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أداة البحث الرئيسية.     "يف البحث النوعي ، ال يوجد خيار آخر غري جعل البشر 
بعد أتكيد.  السبب حمدد  شكل  له  ليس  شيء  أن كل  البحث،  هو  حمور  املشاكل، 

ميكن  ال  شيء  املتوقعة، كل  النتيجة  حىت  مستخدمة،  الفرضيات  البحث،   إجراءات 
حمددة سلفا وبشكل واضح.  كل شيء ال يزال حتتاج إىل تطوير طوال فرتة الدراسة.   

مؤكد متام ا وغري واضح ، ال يوجد خيار آخر والباحث نفسه هو األداة غري    يف حالة أن
 2أجنزه" الوحيدة اليت تستطيع

مت تسمية طرق البحث النوعي على أهنا طرق جديدة بسبب شعبيتها احلديثة ، واليت  
هذه الطريقة    .postpositivismتسمى طرق ما بعد الوضعية ألهنا تقوم على فلسفة  

يقة فنية ، ألن عملية البحث أكثر الفن )أقل نقش ا( ، ويشار إليه على  تسمى أيض ا كطر 
أنه طريقة تفسريية ألن بياانت البحث أكثر ارتباط ا بتفسري البياانت املوجودة يف امليدان.   

ميكن تعريف  للمزيد يف هذا الكتاب تسمى الطريقتان ابلطرق الكمية والنوعية.  طريقة
 حبث على أساس فلسفة الوضعية ، يستخدم للبحث   البحث الكمي على أنه طريقة

البحث، وحتليل   أداة  البياانت ابستخدام  العينة، ومجع  أو  السكان  جمموعة معينة من 
تنظر فلسفة     البياانت هو الكمي / اإلحصائي، مع الغرض من اختبار الفرضية احملددة. 

عالقات املصنفة والثابتة  الوضعية إىل الواقع / األعراض / الظواهر اليت ميكن أن تكون ال
نسبي ا وامللموسة والقابلة للمالحظة والقياس واألعراض سبب.  يتم إجراء البحث بشكل  

أين جتيب صياغة   عام على السكان أو عينة متثيلية معينة.  عملية البحث استنتاجية، يف
تبار  مشكلة املفاهيم أو النظرّيت املستخدمة حبيث ميكن صياغة الفرضية.  مث يتم اخ

الفرضية من خالل مجع البياانت امليدانية.  جلمع البياانت املستخدمة أداة البحث.  مث  
يتم حتليل البياانت اليت مت مجعها بشكل منهجي من الناحية الكمية ابستخدام اإلحصاء  

 
2 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 23 ط (Bandung: Alfabeta, 2016), 
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الوصفي أو االستنتاجي حبيث ميكن استنتاج أن الفرضية املصاغة قد مت إثباهتا أم ال.   
إ  يتم  املأخوذة بشكل عشوائي  يذاكر  العينات  الكمي بشكل عام على  البحث  جراء 

عشوائيا  حبيث ميكن تعميم استنتاجات نتائج البحث عليها اجملتمع الذي أخذت منه 
 . 3العينة

النوعي    تسمىو   طبيعية  مبنهجالبحث  ظروف  يف  يتم  البحث  ألن  طبيعي    البحث 
األصلية(؛  يُعرف أيض ا ابسم الطريقة اإلثنوغرافية ، ألنه يف يف البداية ، مت   )اإلعدادات 

على نطاق واسع للبحث امليداين األنثروبولوجيا الثقافية؛  يشار    املنهجاستخدام هذه  
إليها على أهنا طريقة نوعية ، ألن البياانت مجعت والتحليل أكثر جودة. غالب ا ما يشار  

فلسفة   الواقع    Postpositivismإىل  إىل  تنظر  واليت   ، وبناءة  تفسريية  منوذج  أهنا  على 
ابملعىن  ومليئة  وديناميكية  ومعقدة  / كاملة  عالقات كلية  شيء  أنه  على  االجتماعي 
األشياء   اليت طبيعي.   األشياء  البحث على  إجراء  مت  )متبادلة(.   تفاعلية  واألعراض 

باحث هبا ومل يؤثر وجود الباحث  الطبيعية هي أشياء تتطور كما هي ، مل يتالعب ال
ديناميات الكائن.  يف البحث النوعي األداة هو شخص أو أداة بشرية ، أي الباحث  
النظرية  من  خمزون  لديه  يكون  أن  جيب   ، أداة  الباحث  يصبح  لكي  بغرض  نفسه.  
والبصرية واسعة ، حىت يتمكنوا من طرح األسئلة والتحليل والتقاط الصور و بناء الوضع  

ليكون  اال الدراسة  قيد  من  واضحاجتماعي  وأعمق .  أوسع  فهم  على  احلصول  أجل 
،  ل الدراسة  قيد  االجتماعي  البياانت  فوضع  مجع  ابأسلوب  ،توصف  اي  لتثليث 

جمتمعة / متزامنة.  حتليل البياانت استقرائي  خمتلفة جلمع البياانت أساليب  م  استخداب
مبين يف فرضية أو نظرية.  يتم   ٰذلك وبعد  نامليدا بطبيعته بناء  على احلقائق املوجودة يف 

بياانت حتتوي على  ، وهي  بياانت متعمقة  للحصول على  النوعية  الطريقة  استخدام 
 ٰذلكاملعىن.  املعىن هو البياانت الفعلية والبياانت احملددة هي قيمة وراء البياانت املرئية. ل 
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املعىن.  التعميم يف البحث التأكيد على    ز البحث النوعي على التعميم بل  يف ال يرك
البحث اليت على أساس    منهجالبحث النوعي هي    منهجالنوعي يسمى قابلية النقل.  

ويستخدم للبحث يف احلالة الطبيعية للكائن ، )على عكس ،    postpositivismفلسفة  
التجريبية( حيث الباحث هو األداة الرئيسية ، ويتم تنفيذ تقنية مجع البياانت التثليث 
)جمتمعة( ، وحتليل البياانت استقرائي / نوعي ، و تؤكد نتائج البحث النوعي على املعىن 

 4بدال  من التعميمات. 

 content analysis))حتليل املضمونمن خالل  هذا البحث    خدم  ومن مثي، يست
 هو األسلوب   التوثيق، وحتليل املضمون  من خالل  البياانت يف هذا البحث  على أسس أني 

 املضمونة يف النصوص املعينة.  للحصول على البياانت 

 

 البياانت ومصادرها   -ب

يف وسورة يس، تتكون من   األمساء املنصوبة بياانت البحث : األّيت اليت تتضمن  
وامللك، تتكون   ستٌّ أوسبع أوتسع وتسعون أية  والواقعة، تتكون من  الثالث والثمانون أية  

 ثالثون أية . من 
وأما مصادر البياانت األساسية هي يف القرآن الكرمي يعين يف سورة يس والواقعة  

 :. فاملصادر ومراجع البياانت هياألمساء املنصوبة هي كل آّيت اليت تتضمن وامللك،  و 
 القرآن الكرمي  -1

 كتاب إسعاف الطالبني، للحاجي حممد شكري أُُنس   -2
 الواضح، لإلمام علي اجلارم ومصطفى امني  والنحو -3

 
4 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 23 ط (Bandung: Alfabeta, 2016), 
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 وإبن عقيل على األلفية لإلمام عبدهللا ابن عبد الرمحن ابن عقيل  -4
 قواعد اللغة العربية،إلمام حفين بك انصف   -5
 وقطر الندى وبلي الصدى،لإلمام مجال الدين أبوحمميد عبد هللا ابن هشام األنصاري  -6
 والكواكب الدريية،لإلمام حممد بن أمحد بن عبد الباري  -7
 وكتاب علم التفسري  -8
مة املفسير النحوي الشيخ حمميد علي طه  -9  الدرية. وكتاب إعراب القرآن لإلمام العالي

 حاشية الصاوي على تفيسر اجلاللني للشيخ أمحد بن حمميد الصاوي املصري،  -10

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين للشيخ شهاب الدين السيد حممود  -11
  األلويسيي البغدادي.

 

 أساليب مجع البياانت  -ج 

 (documentation)بطريقة التوثيقالطريقة اليت يستخدمها الباحثة جلمع البياانت هي  
التوثيق : أن جيمع الباحث البياانت بطريقة كتابة البياانت املكتوة قبلها أو إخياذ البياانت  

أسلوب مجع    5( أبنيه نص من الوقائع املاضية. 2015من خالل الوثيقة. ورأى سوجيونوا )
كتابة أو  الشكل    من  البياانت بطريقة التوثيق هي جممع ما مريت من األحاديث. ويكون 

أعمال  ال أو  شكل  الشخص صور  يف  واثئق  منكتابة  ال.  حياة   تكون  واتريخ    اليوميات 
ة  اكالصور والصور احلي  ومن الصورقصص، سري ذاتية، أنظمة، سياسات.   أو ال،  الشخص

عمال، مثل األعمال الفنية، واليت ميكن أن تكون  األشكل    والتوثيق منوالرسومات وغريها.  
.  دراسة الوثيقة تكميلية من استخدام ٰذلك غري الصور واملنحواتت واألفالم وما  شكليف 

 
5 Hardani, Helmina Andriani,  و Jumari Ustiawaty,Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 

(Yogyakarta, 2020) ، 149–50. 
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"يف معظم   يقول أبني دان  غيف حالة وثيقة بو  نوعي.ال  ثاملالحظة وأساليب املقابلة يف البح
ول أالبحث النوعي، تستخدم عبارة وثيقة شخصية على نطاق واسع لإلشارة إىل أي سرد  

إنتاج فرد يصفه أفعاهلا وخربهتا وإمياهنا   من  بتحديد األّيت و   ،6أو  البياانت  حبيث جُيمع 
تتضمن   اليت  وامللك  والواقعة  يس  املنصوبةالقرآنيية يف سورة  ، مث حتليلها ومعانيها  األمساء 

ابستخدام قواعد النحو والصرف والتفسري، وبعُد ستجمع الباحثة نتائج التحديد يف كراسة  
فيها أ اليت تكتب  املنصوبةنواع  خاصية  ترتيب    األمساء  أمناطها ومعانيها مرتيبا كما يف  مع 

 القرآن.

 

 أساليب حتليل البياانت -د
 

اخلطوات اليت تقدمها الباحثة جلمع البياانت، أبسلوب التحليل املضمون الذي  
 كما يلي:    (krippendorff)يُوخذ من

 املرتجم اىل اللغة اإلندونيسيية  القرآنقراءة سورة يس والواقعة وامللك مع معانيها يف   (أ
 (unitizing).األمساء املنصوبة حتديد الكلمات هي و 

 (Sampling)ة.لل تعيني البياانت احمل  (ب 

 (Recording).لةل إخراج البياانت احمل (ج
 (Reducing)تقليل البياانت املناسبة وغري مناسبة بطريقة التحليل. (د
 (Abductively inferring).إختاذ نتائج البحث (ه

Narrating).)حتكية األجوبة موافقا ألسئلة البحث ( و

 
6 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 240. 



26 
 

 


