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  الفصل الثالث

  منهجية البحث

مدخل البحث و نوعه  ىالبحث حتتوي علمنهجية  تعرض الباحثة يف هذا الفصل   
وبيانات البحث ومصادرها وأدوات مجع البيانات وطريقة مجع البيانات وطريقة حتليل 

  .خطوات البحثالبيانات وتصديق البيانات و 

  مدخل البحث ونوعه  . أ

ا عن طريقة هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي  ينطلق ال يتناول بيانا
أما من و  2.التعبرينتج البيانات الوصفية املتصورة و مدخل الكيفي تو  1.معاجلة رقيمة إحصائية

  .ث حتليل األخطاءحيث نوعه فهذا البحث من نوع حب

  بيانات البحث ومصادرها  . ب

فهي  البياناتوأما مصدر هذه . هذا البحث هي الكتابة اللغوية العربيةإن بيانات 
ا املستوى الثاين الكتابة العربية لدى طالب " سونن أمبيل"يف جامعة  شعبة اللغة العربية وأد

يشرتكون مادة مهارة الكتابة  ينالذ" ب"ة أخصهم من يتعلمون يف فصل كومياإلسالمية احل
  .كتابة اللغة العربيةيف  

  أدوات جمع البيانات  . ت

. أما يف مجع البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة نفسها
مجعت الباحثة  كراريس كتابة اللغة  3.جلمع البيانات البحث  تشكل أدوات يعين أن الباحثة
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ا املستوى الثاين العربية لطالب اإلسالمية " سونن أمبيل"يف جامعة  شعبة اللغة العربية وأد
 "ب"احلكومية أخصهم من يتعلمون يف فصل 

  طريقة جمع البيانات  . ث

وهي أن . فهي طريقة الوثائقالبحث يف مجع بيانات هذا أما الطريقة املستخدمة 
الدى طالب  جتمع الباحثة الكتابات العربية سونن "يف جامعة  شعبة اللغة العربية وأد

مث تقسم . اإلسالمية احلكومية وتسجل األخطاء النحوية هلم كالبيانات اليت تريدها" أمبيل
موقع األخطاء من  صنفها حسب الفيئة اليت ينتمي إليها حتديدتلك األخطاء النحوية وت

ا   .املباحث النحوية وبيان العوامل اليت أدت إىل هذه األخطاء مث تصو

  طريقة تحليل البيانات  . ج

  :أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية

ختتار الباحثة من البيانات عن األخطاء النحوية يف كتابة اللغة : حتديد البيانات .1
 .عربيةال

تصنف الباحثة البنايات عن األخطاء النحوية يف كتابة اللغة : تصنيف البنايات .2
االعربية لطالب املستوى الثاين  حسب ) الذي متّ حتديدها( شعبة اللغة العربية وأد

 .النطاق يف أسئلة البحث
وية يف  الباحثة البيانات عن األخطاء النح تعرض: بيانات وحتليلها ومناقشتهاال عرض .3

ا  الذي متّ حتديدها (كتابة اللغة العربية لطالب املستوى الثاين شعبة اللغة العربية وأد
ا مث تفسرها أو تصفها مث تناقشها ) وتصنيفها وربطها بالنظريات اليت هلا عالقة وتصو

 .ا
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  تصديق البيانات  . ح

الباحثة يف تصديق  إن البيانات اليت متّ مجعها وحتليلها حتتاج إيل التصديق، وتتبع
  :بيانات هذا البحث الطرائق التالية

شعبة اللغة  يف طالب املستوى الثاينصادر البيانات وهي الكتابات من م ةمراجع .1
ا  .األخطاء النحويةاليت توجد فيها  العربية وأد

أى ربط البيانات عن األخطاء النحوية . الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها .2
) الذي مت مجعها وحتليلها(سبابه العربية من حيث أنواع األخطاء وأ  كتابة اللغةيف

 .األخطاء النحوية فيها بالكتابات اليت توجد
األخطاء النحوية يف  أى مناقشة البيانات عن . الء واملشرفمناقشة البيانات مع الزم .3

الذي متّ مجعها " (بيلسونن أم"كتابة اللغة العربية لطالب املستوى الثاين يف جامعة 
 .مع الزمالء واملشرف) وحتليلها

  خطوات البحث  . خ

  :تتبع الباحثة يف إجزاء حبثه هذه املراحل الثالث التالية

تقوم الباحثة يف هذة املرحلة بتحديد موضوع حبثه ومركزاته، وتقوم : مرحلة التخطيط .1
عالقة به، وتناول  بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا

 .النظريات اليت هلا عالقة به
 .تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البيانات وحتليلها ومناقشتها: مرحلة التنفيذ .2
اء .3 مث تقدم . يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثه وتقوم بتغليفه وجتليده: مرحلة اإل

 .أساس مالحظة املناقشني ه علىللمناقشة للدفاء عنه مث تقوم بتعديله وتصحيح


