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 ٥٠) يتم تدريب الطالب منذ البداية على التفكير باللغات األجنبية.٧

 طريقة القراءة  )ج

تم تطوير هذه الطريقة بناًء على افتراض أن تعليم اللغة ليس متعدد 

وأن القدرة على القراءة هي الهدف األكثر واقعية واحتياجات األغراض، 

  متعلمي اللغة األجنبية. خصائص طريقة القراءة هي كما يلي:

) الهدف الرئيسي هو إتقان القراءة ، أي حتى يتمكن الطالب من ١

 فهم النصوص العلمية ألغراض الدراسة.

 فردات) يكون الموضوع على شكل كتاب قراءة رئيسي مع قوائم م٢

تكميلية وأسئلة محتوى القراءة، ودعم قراءة الكتب للتوسع (قراءة 

  المواساة)، وكتب التمارين اإلرشادية والمحادثات.

) أساس أنشطة التعلم هو فهم محتوى القراءة، مسبوًقا بإدخال ٣

المفردات األساسية ومعناها، ثم مناقشة محتوى القراءة بمساعدة 

                                                           
50 Makrom Malibary, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN 
(Jakarta, 1976), h. 97. 
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من خالل عملية التحليل وليس عن طريق  المعلم. فهم محتوى القراءة

 الترجمة.

 ) القراءة الصامتة أهم من القراءة بصوت عاٍل.٤

 ٥١) يتم شرح قواعد اللغة حسب الضرورة، وال ينبغي إطالة أمدها.٥
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٣٦  

  الباب الثالث

 البحث يةمنهج

 نوع البحث  .أ

يذهب مباشرة إلى موقع  باحثميداني، أي أن الهذا النوع من البحث هو بحث 

 البحث للبحث والحصول على البيانات المتعلقة بالمشكلة المراد دراستها.

 طبيعة البحث  .ب

 هي في شكل بحث إتنوغرافيا (دراسة باحثالإن طبيعة البحث الذي يقوم به 

د في يالتراث العرفي) التواصلي، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد األنماط والتقال

  .يوبودية باتي باتع المدرسة الثانوية م اللغة العربية فييالتواصل عند تعل

هناك ثالثة مبادئ منهجية أساسية للبحث اإلثنوغرافي. المبدأ األول هو المذهب 

الطبيعي، وهو المبدأ الذي يجسد شخصية السلوك البشري التي تظهر في البيئات 

الطبيعية (اإلعدادات التي تمنح الحرية لعملية البحث، وليس اإلعدادات التي أنشأها 

بحث أو التجارب). المبدأ الثاني هو الفهم، الباحثون على وجه التحديد ألغراض ال
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وهو المبدأ الذي يدرس شخصية موضوع البحث قبل شرح سلوكه. المبدأ الثالث هو 

  ٥٢االكتشاف، أي تصور عملية البحث على أنها استقرائية أو قائمة على النتائج.

نوغرافيا هي شكل من أشكال البحث الذي يركز على معنى علم االجتماع من تاإل

ل المالحظات الميدانية للظواهر االجتماعية والثقافية. يتطلب هذا البحث خال

الخصائص المحددة للبحث  ٥٣مالحظة تشاركية من الباحث ووصف مكتوب.

  اإلثنوغرافي هي كما يلي:

. يتم دراسة السلوك البشري في السياقات اليومية، وليس في ظل الظروف ١

 التجريبية التي أنشأها الباحثون.

م جمع البيانات من مجموعة من المصادر، ولكن يفضل عادة المالحظة . يت٢

  والمحادثات غير الرسمية نسبًيا.
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. مناهج لجمع البيانات غير المنظمة. هذا ال يعني أن البحث ليس منهجًيا ، ٣

فقط أن البيانات يتم جمعها في البداية كتنسيق خام، وحقل كبير قدر 

 اإلمكان.

البحث على مكان واحد أو مجموعة ذات نطاق صغير  . عادة ما يكون تركيز٤

  نسبًيا.

. ينطوي تحليل البيانات على تفسير معنى ووظيفة األفعال البشرية، ويأخذ ٥

شكل األوصاف والتفسيرات اللفظية في الغالب، حيث تلعب المؤهالت 

  ٥٤والتحليل اإلحصائي دوًرا ثانويًا.

ج راسة تصف المجتمع، فيمكن تطبيق نموذ نوغرافيا على أنها دتإذا تم النظر إلى اإل

ة على استخدام نوغرافيا حول اللغتالعطاء اإلثنوغرافي والتركيز على لغة ذلك المجتمع. يركز اإل

  ٥٥اللغة في الكالم، أو على نطاق أوسع، التواصل باستخدام اللغة.
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تتكون و  يشرح هذا الباحث مراحل البحث اإلثنوغرافي االتصالي في تعلم اللغة العربية،

  من ثالثة أجزاء وهي: توفير البيانات، تحليل البيانات، وعرض نتائج تحليل بيانات البحث.

  

  

 بياناتال جمع ساليبأ .١

تستخدم هذه الدراسة ثالث طرق لتوفير البيانات وهي: المالحظة؛ مقابلة عميقة 

الل خ، طريقة المالحظة التي يستخدمها الباحث هي من أوالً والمقابالت المنظمة. 

 ٥٦مالحظة موضوع الدراسة في سياقه. تُعرف هذه الطريقة أيًضا باسم طريقة االستماع.

تستخدم طريقة المالحظة في هذه الدراسة تقنيتين متقدمتين، وهما أسلوب االستماع 

المحترف (المالحظة التشاركية) وتقنية االستماع الحر المختصة (المالحظة غير 

 اع الجذاب ، يستمع الباحث ويشارك في التواصل. وفيالتشاركية). في أسلوب االستم

الوقت نفسه، في تقنية التحدث الحر بكفاءة، يستمع الباحث دون المشاركة في 
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االتصال ُتستخدم طريقة مالحظة الباحث لتوفير بيانات الخطاب حول االتصال 

 الشفوي الذي يتضمن الكالم في المحادثة ومكونات التفاعل المصاحبة.

. يقوم ٢٠٢٠/٢٠٢١هذه المالحظات خالل الفصل الدراسي الزوجي تمت 

ت الباحثة ، قدماب االتصال الشفوي عالوة على ذلكالباحثون بتسجيل وتسجيل خط

يسية. وألغراض إلندونالبيانات في شكل مالحظات ميدانية التينية مكتوبة بعد الكتابة ا

بارة ة. الرمزان األول والثاني ع، قام الباحث بترميز المالحظات الميدانيتتبع المصدر

الثاني الصف  .١؛ لى فئة الطالب في تفاعالت التعلم، وهيعن أرقام تشير إ

. الكود التالي هو IIK. الصف الثاني عشر٣. و IISالثاني عشر. الصف ٢. MIAعشر

، تعلم االستماع B، لتفاعل، أي أحداث تعلم المفرداتالحرف الذي يميز حدث ا

خ ي. تمثل الرموز الثمانية بعد الحروف تار ، تعلم القوائدDتعلم القراءة ، Cتعلم التحدث 

يعني أن البيانات التي  1C03022021) ٠٢، الرمز (حدث التفاعل. على سبيل المثال

، حدث تفاعل تعلم التحدث للصف ٢احث من المالحظة الميدانية رقم يأخذها الب

، قام الباحثون بتجهيز المالحظات. عند إجراء ٢٠٢١براير ف ٣في  MIAالثاني عشر

أنفسهم بالهواتف المحمولة وتسجيالت الفيديو وأدوات الكتابة والكاميرات. تستخدم 
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الباحثة أدوات تسجيل الفيديو لتكريس خطاب االتصال الشفوي وكتابة المشاركين في 

حثين االتفاعل. استخدم أدوات الكتابة للباحثين لتسجيل األشياء المهمة المتعلقة بالب

في المجال. تستخدم كاميرات البحث اللتقاط صور ألحداث التفاعل. استخدم 

أدوات الكتابة للباحثين لتسجيل األشياء المهمة المتعلقة بالباحثين في المجال. 

تستخدم كاميرات البحث اللتقاط صور ألحداث التفاعل. استخدم أدوات الكتابة 

اميرات ة بالباحثين في المجال. تستخدم كللباحثين لتسجيل األشياء المهمة المتعلق

  البحث اللتقاط صور ألحداث التفاعل.

أسلوب المقابلة المتعمقة الذي يستخدمه الباحث الستكمال وتعميق  ثانيًا:

 المعلومات المعطيات التي يحصل عليها الباحث من خالل المالحظة.

لموضوع ائص ا، يستخدمها الباحثون للكشف عن خص، المقابالت المنظمةثالثًا

ر الباحث إلى نظ ).وبودية باتي باتيع لب في المدرسة الثانويةاط( الرئيسي للدراسة

الطالب من عوامل العرق والجنس والعمر ومكان اإلقامة والتعليم والخلفية اللغوية 

 ودوافعهم لتعلم اللغة العربية.

 تحليل البيانات .٢
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النوعي  باحث التحليلالتستخدم هذه الدراسة طريقة التحليل النوعي. يستخدم 

لتحليل بيانات الكالم ومكونات التفاعل التي تصاحب االتصال التخاطبي. يستخدم 

  التحليل النوعي في هذه الدراسة التحليل الوصفي والقاطعي.

لبيانات. يسير ا بعد تنفيذ عملية جمع البيانات، فإن العملية التالية هي تحليل

ث نوغرافيا جنًبا إلى جنب مع جمع البيانات. عندما يكمل الباحتتحليل البيانات في اإل

المالحظات الميدانية بعد إبداء المالحظات ، يقوم الباحث في ذلك الوقت أيًضا 

  ٥٧بتحليل البيانات.

و تحليل هنوغرافيا االتصال، فإن إيجاد العالقة بين مكونات االتصال تبالنسبة إلى إ

البيانات الرئيسي، ألنه بناًء على هذا النمط يتم تشكيله. يمكن أيًضا إجراء تحليل 

على مكونات كفاءة االتصال لتحديد تأثير الجوانب االجتماعية والثقافية على األنماط 

  الحالية.
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يذكر ثالث تقنيات لتحليل البيانات في البحث  كوسوارنوفي   كريسويل

  ٥٨اإلثنوغرافي، وهي:

ديم نوغرافيا في كتابة التقارير وتقتالوصف هو المرحلة األولى لعلماء اإل .١

 نتائج أبحاثهم من خالل وصف موضوع بحثهم بالتفصيل.

 نوغرافيا بعض البيانات الدقيقة المتعلقة بوصفتالتحليل، وجد عالم اإل .٢

موضوع البحث والتي عادة ما تكون من خالل الجداول والرسوم البيانية 

لبيانية والنماذج. يتم تضمين شرح أنماط أو انتظام السلوك، والرسوم ا

ومقارنة موضوع البحث بأشياء أخرى وتقييمه بالقيم العامة التي تنطبق، 

 في هذه المرحلة.

التفسير هو المرحلة األخيرة من تحليل البيانات في البحث اإلثنوغرافي.  .٣

د على للتأكينوغرافيا كلمة الشخص األول في شرحه، تيستخدم عالم اإل

أن بحثه هو مجرد نتيجة لتفسيره وأنه في هذه المرحلة يستخلص عالم 

 نوغرافيا استنتاجات من نتائج بحثه.تاإل
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طرق لتحليل البيانات يستخدمها الباحثون من خالل وصف نتائج  ٣إذن، هناك 

فسير تالدراسة، ثم يتم تحليلها بمقارنة بعض النتائج الميدانية والمرحلة النهائية هي 

ول في نوغرافيا كلمة المتكلم األتنتائج التحليل. في هذه المرحلة، يستخدم عالم اإل

  ٥٩شرحه، للتأكيد على أن ما يقوله هو محض نتيجة تفسيره.

  

  

  

 نتائج تحليل بيانات البحث .٣

تعرض هذه الدراسة نتائج تحليل البيانات باستخدام األساليب غير الرسمية 

الطريقة غير الرسمية هي طريقة لعرض نتائج تحليل البيانات واألساليب الرسمية. 

  ٦٠بالكلمات العادية، بينما تستخدم الطريقة الرسمية الرموز والعالمات.
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