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  الباب الثالث

  منهج البحث

 صرح تقنيا بالطرق المستخدمة فى بحثه  منهج البحث هو 

)Hidayat ،٢٠١١( .  

  الفصل األول: مدخل البحث

للوصول الباحثة إلى األهداف المرجّوة, استحدمت الباحثة        

نوع الدراسة الكيفيّة أو مدخل الكيفى  وهي النّظر إلى إكشاف و 

تحليل مشكالت أو نوعية الّدراسة الوصفية التحليلية . وهي 

طريقة تصويرية ألبراز الحقائق المناسبة بالوقائع و هذه 

ن الحقائق و اظهار الرأي و إيجاد الطريقة تبيّن عن العالقات بي

المعنى فى تحليل المشكلة . ونوع البحث الوصفي وهو مشكلة 

فيما يتعلَّق بالمتَغيِّرات المستِقلَّة, أْي دْوَن إْجراء المقاَرناَت و 

االتِّصال.  و استخدمت الباحثة هذا النوع  عن مشكلة تحليل  

  رف جّر ومعانيها فى سورة الملك. ح 

  الفصل الثانى : المصادر البيانات  

مصادر البيانات ينقسم إلى قسمين, هو المصادر األساسية و    

المصادر الثناوية. المصادر األساسية هي الذّى يحصل بيانات 

مباشرة إلى الباحث. والمصادر الثنوي هو مصدر ينال من 
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 شخص آخر غير مباشر ينال الباحث من فاعل البحث 

(Yuniawati, 2017) .  

  الحقائق المحتاجة  للباحثة ومصادرها فى هذا البحث وهي:     

المصادر األولية, يحصل الباحثة البيانات مباشرة تحتو   .أ

علىى القرآن بأداء تحليل حرف جّرو معانيها فى سورة 

 الملك وتفسير القرآن العظيم.

الباحثة البيانات التى تثمل  المصادر الثناوية, يحصل   .ب

على الوثائق المكتوبة  و الكتب المتعلّقة بهذا البحث 

 معاونة للمصادر األولية. 

 

  الفصل الثالث طريقة جمع البيانات

تصميم البحوث هو جميع العمليات المطلوبة فى تخطيط        

وإْجراء البحوث. بمعنى ضيق تصميم البحث هو فقط حول جمع 

دمت الباحثة فى هذا البحث باستخدام خ ليلها. واستالبيانات و تح 

  الدراسة المكتبية أو الوثائق. 

الدراسة المكتبية هي الباحثة تفّوض البيانات من القرآن سورة   

 الملك والوثائق  من الكتب و قول المفسر المتعلّقة بهذا البحث.

 تقنيات جمع البيانات  .أ



 

     

٦٩ 

 

البيانات وهي  تستخدم الباحثة مالحظة تقنية فى جمع        

تسجيل جميع آيات القرآن فى سورة الملك الذى يستخدم حروف 

  الجّر. 

هي سجالت األحداث التي تم تطبيقها ، يمكن أن   دراسة التوثيق

تكون المستندات في شكل كتابة أو رسومات أو آثار عمل  

شخص ما. وثائق على شكل كتابة ، على سبيل المثال ، 

اليوميات ، تاريخ الحياة ، السير الذاتية ، لوائح السياسة. وثائق 

على شكل صور مثل الصور الفوتوغرافية والرسومات الحية  

وغيرها. وثائق على شكل أعمال مثل األعمال الفنية التي يمكن 

  أن تكون على شكل رسومات ومنحوتات وأفالم وغيره 

(Sugiyono, 2019)    

استخدمت الباحثة دراسات التوثيق فى جمع البيانات        

المتعلقة بعنوان البحث وهي تحليل حرف الجر ومعانيها فى 

ورة الملك. ودراسات التوثيق فى هذا بحث العلمى بطريقة س

 آتية: 

وهو بالقراءة التحليلية تدريب لتكون  قراءة القرآن بالدقّة. .١

  لديك القدرة على البحث معلومات من المواد المكتوبة 

(Effendy, 2009). 
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آيات من القرآن تحتوى على جميع حروف  البحث عن  .٢

 الجّر. 

جمع كّل اآليات التى تستخدم حرف الجر فى ورقة عمل   .٣

 على كمبيوتر.

 لطباعة جميع البيانات التى تّم جمعها.  .٤

 

 أدوات البحث  .ب

 القلم: لكتابة البيانات المتعلّقة بالموضوع البحث.  .١

تعمل أجهزة الكمبيوتر لتسجيل البيانات واالستشهادات   .٢

 التى تّم الحصول عليها من مصادر مختلفة. 

كمبيوتر كأداةالبحث على المراجع و الكتابة و تخزين    .٣

 البيانات ذات الصلة.

الهاتف كأداة التى تستخدم للتصوير البيانات و غير    .٤

 .ذلك
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ابع: طريقة            تحليل البياناتالفصل الرَّ

عمِليَّة تحِلْيل البَيانات هي عملية االختيار من مصادر         

ً للبخوث الَّتِى أُْجِريَْت أْي بمطابقة البحث.  ومشاكل مختلفة وفقا

) ليس هناك طريقة  Tesch  )Creswell 1994قيل من 

صحيحة واحدة بحيث تكون االستعارات والقياسات مناسبة 

 أو طرحها واإلجابة عن األسئلة الَّتى تحتاجها للغاية لفتح األسئلة

)Hidayat ،٢٠١١( . 

عمبلية تحليل البيلنات تنقسم إلى ثالثة أقسام و هي تخفيص 

  البيانات, و عرض البيانات و االستنتاج.

تخفيص البيانات: يعنى التلخيص واحتيار األشياء الّرئيسية  .١

األشياء المهّمة والبحث عن الموضوعات مع التركيز على 

واألنماط. وبذلك فإّن البيانات المخفضة تعطى صورة 

أوضح وتجعل من السهل على الباحثة  جمع البيانات 

 .   )٢٠١٩، Sugiyono( والبحث عنها عند الحاجة

الباحثة تخفيص البيانات باحتيار والتركيز عن حرف الجر 

ومعانيها فى سورة الملك وتركت آيات القرآن الّتى ال 

 تتعلّق بحرف الجّر. 
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عرض البيانات: فى البحث النوعى, يمكن تقديم البيانات  .٢

بشكل أوصاف مختصرة, و رسوم بيانية, و عالقات بين 

انات, سيسهل  الفئات ما شبه ذلك. من خالل عرض البي

على فهم ما يحدث و التخطيط لمزيد من العمل بناء على 

. ومن هذا الباحثة )٢٠١٩، Sugiyono( ما تّم فهمه

عرض البيانات آيات القرآنية المتعلقة بحرف الجّر فى 

   سورة الملك.

فاستخدمت الباحثة طريقة الوصفى و طريقة التحقيق فى 

 : عرض البيانات

طريقة الوصفى: طريقة تصويرية ألبراز الحقائق المناسبة   ) أ

بالوقائع و هذه الطريقة تبيّن عن العالقات بين الحقائق و 

اظهار الرأي و إيجاد المعنى فى تحليل المشكلة فالباحثة 

عانيها فى سورة تصوير ية النظريات عن حروف الجر وم

 الملك.

طريقة تحقيق: طريقة تنفيذ الباحثة بالتحقيق و الدقّة     ) ب

النظريات المتعلقة بكتاب tّ هو القرآن الكريم فى سورة 

 الملك.
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الباحثة االستنتاجات االستنتاج:  فى هذا القسم ستستخلص  .٣

كخطوة نهائية فى عملية تحليل البيانات. فى هذه الدراسة , 

تلخص الباحثة إلى بيانات البحث بعد أن انتهى من إجراء 

كمتعلقة بحرف الجّر فى سورة المل جميع عمليات البحث ال


