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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 منهج البحث -أ

املنهج لغة هو الطريق لبيان إىل احلق يف أيسر سبيله. و املنهج يف هذا البحث 

الفرد أو اجلماعة أو مؤسسة أو  في وهي نوع من البحث الدقيق حلالةهو منهج الوص

مجع البياانت واملعلومات للوضع الراهن وخباهتا  من خاللاجملتمع احمللي كأسرة واملدرسة 

 استخداماملاضية وتتبع خذورها اليت أسهمت يف تشكيل هذه احلالة وعالقتها ابلبيئة و 

أدوات حبثية مناسبة للوقوف على القوي املؤثرة يف حاله إدراك العالقة بينها. ومن أهم 

. األخطاءطاء وصف عن الشيء هذا املنهج مناسبا لإلجابة عن أسئلة البحث إلع

األخطاء الكتابية يف نصوص خطبة اجلمعة ويسمى ابلوصفي ألن الباحث سوف يصف 

 .للغة العربيةاب

البحث الذي  نهجأما نوع البحث يف هذا البحث هو "البحث املكتيب"، وم

النوعي أو مطالعة كتب املطبوعات بطريقة القراءة والفهم  نهجدمه الباحث هو املخيست

النوعي لنيل البياانت العميقة اليت  نهجما يتعلق هبذا البحث،  يستخدم املالعميق ع

اخلامنة قيم ال هي ة، والبياانت النهائيةاحلقيقي بياانتال يين هنا هاىن. واملعاتتضمن املع
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عن  موضوع هذا البحث مرتكز يف مجيع البياانت كذلكو  60البياانت الظاهرة. يف

 .  الب مبعهد دار اهلجرة للبننياجلمعة لدى الطابية يف نصوص خطبة األخطاء الكت

 تصميم البحث -ب

 اخلطوات يف هذه عملية البحث هي:أما   

نصوص خطبة اجلمعة اليت كتبواها طالب السنة النهائية مبعهد دار مجع   أوال:

لنحو و الصرف و االكتب املتعلقة هبذا البحث مثل كتب اهلجرة للبنني و 

كتب عن منهج البحث اليت تتعلق وتدعم  البالغة والقاموس العريب و  

، سواء كان من املكتبة العامة أو مكتبة اجلامعة أو الشبكة برسالة البحث

 الدولية.

قراءة نصوص خطبة اجلمعة لدى طالب مبعهد دار اهلجرة، وحتليل كلمة   اثننا:

 بعد كلمة لتحديد األخطاء الداللية أو النحوية أو الصرفية أو اإلمالئية.

 االستشارة عن البياانت إىل املشرف.  ا:اثلث

 رسالة البحث تقدمي البياانت بكتابتها يف  رابعا:

 

                                                           

م(  Alfabeta ،20013، الطبعة السادسة عشر )بندوج، Mitode Penelitian Pendidikanسكيونو، 60 
  15ص.
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 البياانت و مصادرها -ج

األخطاء التعبريية أو النحوية البياانت احملتاجة إليها يف هذا البحث هي  

، نصوص خطبة اجلمعة لدى طالب مبعهد دار اهلجرة كتابة  يف أو الصرفية

 ومصادرها هي:

نصوص خطبة اجلمعة لدى طالب هي  رئيسيةالبياانت ال:   أوال 

 مبعهد دار اهلجرة

لنحو و الصرف و البالغة ا: البياانت الثانوية وهي: كتب   اثنيا

والقاموس العريب و كتب عن منهج البحث والكتب األخرى اليت تتعلق هبذا 

 البحث.

 ذات البحث -1

معة وأما ذات البحث يف هذا البحث هو نصوص خطبة اجل

 لدى الطالب مبعهد دار اهلجرة شنداى ألوس مراتبورا.
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 موضوع البحث -2

األخطاء الداللية وموضوع البحث الذي سيبحثه الباحث هو 

والنحوية والصرفية واإلمالئية يف نصوص خطبة اجلمعة لدى الطالب 

 مبعهد دار اهلجرة شنداى ألوس مراتبورا.

 أساليب مجع البياانت -د

وهي  ،الواثئقاملقابلة و خدمها الباحث جلمع البياانت عن طريق والطريقة اليت است 

األخطاء التعبريية أو النحوية أو بتحديد اجلمل يف نصوص خطبة اجلمعة اليت تدل على 

، مث حتليل نصوص خطبة اجلمعة لدى طالب مبعهد دار اهلجرةيف كتابة ال الصرفية

 .دالليةالنحوية و الصرفية واإلمالئية والالبياانت بقواعد 

 (Interview Method)طريقة املقابلة  -1

هذه املقابلة بصفتها الطبيعية سيساعد الباحث للحصول فيما تتعلق 

 كتابية يف نصوص خطبة اجلمعة لدى الطالب مبعهد دار اهلجرةألخطاء  اب

مبقابلة املدرسني جاابت أكثر عمقا وتفصيال. وقام الباحث وسيصل على إ

 .املشكلة لديهمعندهم ملعرفة نصوص خطبة اجلمعة بة الطالب الذين قاموا بكتاو 
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 (Documentary method) طريقة الواثئق -2

لحصول على البياانت احملتاجة طريقة الواثئق هي طرق جلمع البياانت، ول

ألخطاء يف كتابة نصوص خطبة اجلمعة اب لباحث جبمع الواثئق فيما يتعلقا قام

ر اثبت وال يتغري ويستطيع حتليلها، . وهي مصدلدى الطالب مبعهد دار اهلجرة

وهي بياانت الصدق، سهل على الباحث للحصول على هذه الواثئق، موافق 

بقول موليونج أن الواثئق يكون مصادر البياانت منذ قدام، واستخدم كثري من 

والواثئق اليت جيمعها  61.الباحث هذه الواثئق األغراض وهي اللفحص وللتفسري

املتعلقة ابللغة  معة جلميع الطالب للسنة النهائيةنصوص خطبة اجلالباحث 

 العربية.

 أسلوب حتليل البياانت -ه

أما أسلوب حتليل البياانت الذي سيستخدمه الباحث هو أسلوب حتليل  

هو أسلوب املنظم  (Content Analysis) ونموأسلوب حتليل املض. املضمون

اقبة أمناط االتصال املختلفة لتحليل األفكار املضمونة وتصنيفها أو أنه وسيلة املر 

 .ليلها من املتصلني املختارينوحت

                                                           
ص.  ،(۲۰۰۰املعاصر، )بريوت: دار الفكر  البحث العلمي أساسية النظرية وممارسة العمليةرجاء وحيد دويدري، 61

217 
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يستخدم أسلوب حتليل املضنون يف البحث لنيل البياانت املضنونة يف و  

مناط املوثقة أو قابلة األالبياانت على شكل  وتقدمي ذلكعملية االتصال 

  62للتوثيق.

 وحتليلها كما يلي: 

خطبة اجلمعة لدى طالب نصوص يف التحليل كلمة فكلمة  :  أوال

  مبعهد دار اهلجرة للبنني.

ابلرجوع األخطاء النحوية و الصرفية واإلمالئية والداللية  التحليل اثنيا :

 إىل الكتب اليت تتعلق هبا.

 هيكل البحث -و

 .أما هيكل هذا البحث فيتكون من مخسة أبواب فالباب األول هو املقدمة 

الباب الثالث هو منهجية البحث والباب الرابع هو والباب الثاين هو اإلطار النظري و 

 البياانت وحتليلها والباب اخلامس هو اخلامتة. وصف

وحتتوي على مشكلة البحث خبلفيتها وأسئلة البحث  هو املقدمةالباب األول  -1

 تعريف املصطلحات والدراسة السابقة. حدوده و فوائده و وأمهيته وأهدافه و
                                                           

م Pustaka Setia ،2005، الطبعة العاشرة، )ابندوج، Metodologi Penelitian Pendidikanأمري اهلادي،  62 
 175(، ص. 
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 و مفهوم حتليل األخطاء عن األخطاء و نظريالباب الثاين هو اإلطار ال -2

 مراحل حتليل األخطاء و تصنيف األخطاء اللغوية و أنواع األخطاء اللغوية

 .مهارة الكتابة

البياانت ومصادرها تصميم البحث و و  البحث والباب الثالث هو منهج -3

 وأساليب مجع البياانت وأساليب حتليل البياانت وهيكل البحث.

 .البياانت وحتليلها عرضالباب الرابع هو  -4

 .وحيتوي على نتائج البحث والتوصيات، الباب اخلامس هو اخلامتة -5

 

 

 

 

 

 

  


