
 الباب الثالث

 طرق البحث

 النهج وأنواع البحث .أ 

أما البحث النوعي هو منهجية البحث الذي أساس هذا البحث يستخدم َمنهج البحث النوعي، 

الوضعّية، وُيستخدم ليبحث يف حال املوضعية العلمية، أينما البحث بآلة املفتاح، منوذج مصادر الفلسفة 

البيانات مفعول هبادفة، طريقة مجعها باإلنضمام، صفات حتليل البيانات إستفرائّي، وحصول البحث 

البيانات املتضمنة  النوعي ليكتسب البيانات املفصّلة أوُيستخدم املنهج  النوعي أضغُط املعىن من تعميم.

املعىن. املعىن هو البيانات احلقيقة، البيانات احلقيقة هي شيئ القيمة من البيانات املظهور. من أجل 

 1ذلك، يف البحث النوعي ال يضغط على تعميم، ولكن أضغط يف املعىن.

مناسبا حبقيقة نوع البحث. والبحث الذي استخدم الباحثفي هذا البحث هو يعين نوع البحث 

الكيفي.  قاىل لكسي ج مولونج, هوالبحث يهدف لفهم الظاهرة عن ماجيرب فاعل البحث,  
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مثلسلوكيات والتصورات والدوافع, واإلجراءات وغريذالك, وعن طريق الوصف يف شكل الكلمات واللغة 

 2خاص طبيعية, وبانتفاع الطرق العلمية.يف سياق 

قال أرشاد, هو أسلوب الذي حياول إعطاء التصور أو إعطاء عن الظواهر كماىف هذا العصر 

االن. تضمن فيه حماولة اإلعطاء وتسجلو مطالعة وتفسري األحوال اليت حتدث يف الوقت احلاضر. إذن 

 طريقة وصيفة هلا خصائص, منهم: 

 ويفسر ماالذي يوجدأ(. حاول أن يعطي 

 عصر.    هذا ب(. يركز يف مسألة

 3ج(. الباحث عدم التعامل مع املتغريات أو ترتيب للحصول التايل.

 مصادر البيانات  .ب 
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( يقسم املصدر بيانات البحث إىل ثالثة أنواع، هو: 2001: 521ل ماكميالن وشوماخر )اق

املصدر األساسية كفهرس للمصادر األولية  املصادر األساسية و املصادر الثانوية واملصادر األولية.

واملصادر الثانوية. ويشمل املصدر األساسيا ملرجعا لذي فيه قائمة الكتب واملؤلفات األخرى اليت 

 4املستعدة ملوضوع البحث. واملصادر األولية هي الكتب اليت كتبت مباشرة الشخصية أو املؤرخ والثائق.

ال من شخص آخر غري مباشر ينال الباحث من فاعل البحث. بينما املصادر الثانوي هو مصادر ين

 5املصدر الثانوي غالبا ينفذ بيانات الوثيقة أو تقرير الذي مستعد.

املصادر األولية، الباحث حيصل بيانات مباشرة بتحليل القيم الرتبوية األخالقية يف سورة املعارج 

انات من التفسري والكتب واملقاالت . بيمنا مصادر الثانوية، حيصل الباحث البي30-19اآلية 

 والدوريات واجملالت واملواقع اليت يتعلق مبحتوى املواد وتقدمي النص. 
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أما مصادر البيانات الثانوية يف هذا البحث هي مصادر الرجوع اليت تتعلق  مبوضوع البحث 

ة على هذا ومركز البحث. هذه املصادر تساعد إختتام كل موضوع البحث يف كل األبواب املوجود

 البحث، وهي الكتب الذي يتعلق بالرتبية واألخالق، فيما يلي:

 كتب التـفاسير  (أ 

 ، )دكتور راغب السرجاين(كتاب األخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية (ب 

 ، )عبد الرمحن حسن حنبكة امليداين(كتاب األخالاق اإلسالمية وأساسها (ج 

 ،)عبد العزيز عبد اهلل بن باز( كتاب اإلخالق اإلسالمية (د 

 طرق جمع البيانات .ج 

الباحث يف إطار تطبيق مجع البيانات، فالبد يعيني مراجع البيانات واملوقع مصدر البيانات 

ويبحث. خيتلف بالبحث امليداين، موقع مجع البيانات لبحث املكتبة بعيدا أوسع بل اليعرف حد الفراغ. 

لبيانات يوجد يف أي مكان كان حينما هتيأت مناسبة مبفعول مادة وهذه احلالة يعين أنه موقع مجع ا

البحث. املوقع يكون موقعا معينا مثل املكتبة، دكاكني الكتاب، مركز الدراسة، ومركز البحث بل من 



انرتنيت. من كل املوقع املكتبة كإحدى مراجع بيانات املكتبة أغىن وأسهل يوجد. عاقبته االبد يعرف 

 6ة معلومات املكتبة، إما بطريقة إدارته أو بوسائل اإللكرتونية.الباحث عن طريق

إجراء مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث هو باستخدام الوثائق أو الدراسة املكتبة. الدراسة 

املكتبة ) املكتبة البحث ( هي البحث يعمل لتحقيق ومجع البيانات، واملواد، مثل: الكتب، والوثائق، 

 7صحف والرسائل اهلامة.واجملالت وال

وتنقسم الوثائق الرمسية إىل الوثائق الداخلية و اخلارجية. يف الدراسة القرآنية واحلديث و القرآن 

 وكتب احلديث فيها الوثائق الرمسية اليت يتصف داخليا. 

وبعبارة أخرى، أن هذا األسلوب مجع البيانات بطريقة حتقيق مصادر املعلومات ليست بشرية، 

 يق اخلرب املكتوب مثال لكتاب املناسب والوثائق ونتائج البحوث.أي حتق

 تحليل البياناتطرق  .د 
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طرق حتليل البيانات املستخدمة يف هذا البحث هو حتليل احملتوى ) حتليل املضنون (. ذكر كلوس  

يستطيع كرييندورف، حتليل احملتوى ) حتليل املضنون ( هو طريقة البحث جلعل االستدالالت اليت ميكن 

 8أن حياكى، وصحيح البيانات مبال حظة السياق.
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