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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 مدخل البحث ونوعو .أ

لنوعي الذي من أىم مساتو من املدخل كان ىذا البحث من البحث الكيفي أو ا

أما من حيث نوعو فهذا  1.تناول بياناتو عن طريقة معاجلة رقمية إحصائيةيأنو ال 

 .علم املعاىنبحث من نوع البحث التحليل ال

 

 بيانات البحث ومصادره .ب

أما بيانات ىذا البحث فهي الكلمات أو اجلمل أو النصوص اليت تدل على 

مجادل شهر  رييجالكالم اإلنشائي. وأما مصادر ىذه البينات فهو اخلطبة اجلمعة لسونن 

 األول. ى

 أدوات جمع البيانات .ج

لبحث األداوات البشرية أي الباحث نفسو. أما يف مجع البيانات فيستخدم ىذا ا

 شكل أداة جلمع  بيانات البحث.يمما يعين أن الباحث 

                                                           

  1 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya), 0991 . hal 3. 
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 طريقة جمع البيانات  .د

قرأ يانات فهي طريقة الوثائق: وىي أن أما الطريقة املستخدمة يف مجع بي  .1

 األول مجادل ىشهر  رييجاخلطبة اجلمعة لسونن  الباحث

اليت تريدىا، بالنظر اليت تعرفها من الكتب ستخرج منها البيانات يل ةمر عدة   .2

 املشهورة يف كالم اإلنشاء.

 طريقة تحليل البيانات .ه

 الطريقة التالية: تبع الباحثيحتليل البيانات اليت مت مجعها ف أما يف

من البيانات عن الكالم اإلنشائي يف  تار الباحثخيديد البيانات: وىنا حت. 1       

األول )اليت مت مجعها( ما تراىا  مجادل ىشهر  رييجاجلمعة لسونن   خطبة 

 مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.

البيانات عن كالم اإلنشاء يف خطبة  صنف الباحثيتصنيف البيانات: ىنا .2

)اليت مت حتديدىا( حسب النقاط  األول مجادل ىشهر  رييݤاجلمعة لسونن 

 أسئلة البحث.
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البيانات عن  عرض الباحثييانات وحتليلها ومناقشاهتا: ىنا عرضها الب .3

 األول مجادل ىشهر  رييج الكالم اإلنشائي يف خطبة اجلمعة لسونن

)اليت مت تصنيفها( مث تصفها وتناقشها وربطها بالنظريات اليت هلا عالقة 

 هبا.

 تصديق البيانات  .و

يف تصديق  تبع الباحثيالتصديق. و ا وحتليلها حتتاج اىل إن البيانات اليت مت مجعه

 بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:

مجادل شهر  رييجمراجعة مصادر البيانات وىي خطبة اجلمعة لسونن   .1

 اليت تتضمن الكالم اإلنشائي. األول ى

الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرىا. أي ربط البيانات عن   .2

)اليت  األول مجادل ىشهر  رييجالكالم اإلنشائي يف خطبة اجلمعة لسونن 

اليت ترد على الكالم  رييجمت مجعها وحتليلها( باخلطبة اجلمعة لسونن 

 اإلنشائي.

ت عن الكالم مناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف. أي مناقشة البيانا. 3

)اليت مت  األول مجادل ىشهر  رييج اإلنشائي يف خطبة اجلمعة لسونن

 مجعها وحتليلها( مع الزمالء و املشرف.
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 خطوات البحث .ز

 :يف إجراء حبثها ىذه املراحل الثالث التالية تبع الباحثي

يف ىذه املرحلة بتحديد موضوع حبثو  قوم الباحثيمرحلة التخطيط:  .0

ومركزاتو، وتقوم بتصميمو، وحتديد أدواتو، ووضع الدراسات السابقة اليت 

 هلا عالقة بو، وتناول النظريات اليت هلا عالقةبو.

يقوم الباحث يف ىذه املرحلة جبمع البيانات، وحتليلها، مرحلة التنفيذ:  .2

 ومناقشتها. 

 

 

 

 


