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 مستخلص البحث 

لبحث  هذا ايهدف    أهم ش يء في تعليم مهارة الكالم هو التفاعل بين املعلم واملتعلم في عملية التعليم.

أنماطالكيفي   تحليل  على    إلى  الكالم  ملهارة  االفتراض ي  التعليم  املتزامن وغير    نموذجتفاعل  التعليم 

متزامن. املصادر األساسية هذا البحث  هي معلم اللغة العربية والتالميذ للفصل الحادي عشر. أما  

الثانوية    BIAS (Brown Interactionتحلل بأسلوب  ف  ،هي الصور والتسجيالت وحقائب األعمالاملصادر 

Analysis  System).  البحث تدل على املتزامن هو    أكثر تصنيف  نتيجة هذا  التعليم  في  املظهور  التفاعل 

 . Teacher Respons (TR)  وإجابة املعلم  Pupil Respons (PR)  إجابة التلميذو   (Teacher Question (TQ)سؤال املعلم  

التفاعل أكثر ظهورها بالتعليم غير متزامن    ة. وتصنيفي االتجال ثنائي و ثالثونوع التفاعل هو تفاع

   التفاعل أحادي االتجاة. بأنماط Teacher Lectures (TL)املعلم  محاضر هو

 التفاعل، مهارة الكالم، املتزامن، غير متزامن.  : أنماطالكلمات الرئيسية

 املقدمة

.  يشارك فيه يلعب دورا نشطاالتفاعل هو عالقة متبادلة بين شخصين أو أكثر وكل شخص  

في التفاعل التربوي يكون لنشاط املعلمين والطالب دور مهم. نشط بمعنى املوقف والعقلية واألفعال  

(Muniroh, 2020).  أسلوب    أنماط على  أنماط    BIAS (Brown Interaction Analysis System)التفاعل  نظر  هي 

( وهي  تصنيفات  سبع  حيث  من  املعلم  1التفاعل  محاضر   )Teacher Lectures (TL)   (2  )  املعلم سؤال 

Teacher Question TQ)  )(3  )وإجابة املعلم  Teacher Respons (TR)  (4)   إجابة التلميذو  Pupil Respons (PR)  (5 )

 .Unclassifiable (X) ( غير قابل للتصنيف7) silence (S)( هدوء 6) Pupil Volunteers (PV)تلميذ متطوع 

وهو من  معرفة أنماط التفاعل في عملية التعليم شيئ ضروري. والسيما لتعليم مهارة الكالم.  

انتاجي استخدامهامهارة  على  القدرة  املتعلم  من  تتطلب  مهارة    .ة  تعليم  عملية  في  التفاعل  وجود 

تعليم مهارة الكالم في هذا عصر الجائحة مختلفة عن  .  اجراء عملية التعليمساس في  الكالم هو األ 

 & Hidayah)تعليم مهارة الكالم افتراضيا هي عدم التفاعل الشفهيفي  من العواعق  بل  األحوال قبلة.  

Arifa, 2021).  

mailto:emailpenulispertama@xxx.com1


774 

PINBA XIII – Palangka Raya 2021 
P-ISSN: 2621-623X | E-ISSN: 2621-9387 

 

قد   كورونا  فيروس  وصول  التعليم وبالتالي،  على  العالم  وأنحاء  بأندونيسيا  املدارس  أجبر 

نوعان،  االفتراض ي.   االفتراض ي  املتزامن  وهما  التعليم  متزامن  (  synchronous learning)التعليم  وغير 

(asynchronous learning).    يسمى بالتعليم املتزامن أينما عملية التعليم والتعلم تجري في وقت واحد على

املعلم   أن  زوم  الرغم  بوسيلة  التعليم  مثل  جسديا،  املمكان  نفس  يقومان  ال  أما  zoomواملتعلم   .

التعليم غير متزامن أنما عملية التعليم ال تجري في وقت واحد أي وجود مسافة الوقت بين عملية  

البريد االلكتروني، تنفيذ حقائب   في مكان مختلف. مثل تنفيذ  املعلم واملتعلم. وكان املعلم واملتعلم 

ذلك  األ  أشبه  وما  إلى    .)2008وآخرون,   حميد( عمال  محتاج  الجائحة  عصر  في  التعليم  عملية 

املدرسين   على  يجب  العربية.  اللغة  تعليم  عملية  في  خاصة  واالبتكار،  التعليم  اإلبداع  يقوموا  أن 

مناسبا من حيث أهداف التعليم  وأحوال الواقعي. والسيما بالتعليم االفتراض ي وهو نموذج جديد 

 . (International Baccalaureate, 2020)تطبيقه جماعة في مدارس إندونيس ي 

األول، : باحثة الدراسات السابقة مما يليم، وجدت التتعلق بأنماط التفاعل في عملية التعلي

عن تحليل تفاعل املعلم والتلميذ في عملية تعليم اللغة    (2018)ن البحث اللذي تم اقامته ليسا وأخرو 

تفاعل   بأسلوب  البحث  هذا  قيم  هذا  .  BIAS (Brown Interaction Analysis System)اإلندونيسيا.  نتيجة 

هو  املعظم  التفاعل  وتصنيف  االتجاة.  ثنائي  هي  التعليم  عملية  في  التفاعل  نوع  على  تدل  البحث 

عن    (2016)  والثاني، الدراسة الوصفية التي أدتها ويداستوتي  . (TQ)وسؤال املعلم    (PR)  إجابة التلميذ

بين  تعليم  عملية  في  التفاعل  أنماط  هي  الدراسة  هذه  نتيجة  العمي.  والتلميذ  املعلم  تفاعل  أنماط 

واألخر.   التلميذ  بين  التفاعل  بدون  االتجاة  ثنائي  التفاعل  العمي  والتلميذ  البحث  املعلم  والثالث، 

ومفيد رحمة  به  قاما  التعليم    (2021)ةاللذي  عملية  في  واملتعلم  املعلم  تفاعل  أنماط  تحليل  عن 

بن االفتراض ي  التعليم  وهو  التاريخ  تعليم  في  التفاعل  أنماط  االتجاة  االفتراض ي.  أحادي  التفاعل  وع 

 وثنائي االتجاة ومتعددة االتجاة. 

الدراسة األولى سواء على هذا البحث في أسلوب تحليلها، أما الدراسة الثانية سواء عن تحليل  

السابقة   الدراسات  عن  مختلف  البحث  هذا  كان  االفتراض ي.  تعليم  في  سواء  والثالثة  أنماطها 

الب هذا  الباحثة  ركزت  وهو  املذكورة.  االفتراض ي  التعليم  في  التفاعل  أنماط  تحليل  التعليم  حث 

متزامن  (  synchronous learning)املتزامن   تحليل    (asynchronous learning)وغير  أسلوب   BIAS (Brownعلى 

Interaction Analysis System).  

 

 املنهجية 

الوصفي املنهج  هو  البحث  هذا  على  أنماطاملنهج  البحث  هذا  تصف  حيث  بين   .  التفاعل 

في تعليم مهارة الكالم املتزامن  (Creswell, 2014)املعلم واملتعلم  التعليم  التعليم تقام على تصور  . وكان 
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قامت الباحثة هذا البحث باملدرسة الثانوية الحكومية الثانية مدينة    .(Hamid et al., 2008)وغير متزامن

ربية والتالميذ  ماالنج. مصادر البيانات تتكون من املصدرين، املصادر األساسية هي معلم اللغة الع

املعلم وخطة   لدى  األعمال  قائب  هي  الثانوية  املصادر  أما  الحادي عشر.   ,Sugiyono)تعليمهللفصل 

2015) . 

املحت البيانات  على  املقابلة  للحصول  وهي  أساليب  ثالثة  الباحثة  استخدمت  إليها،  اجة 

بنود  اعداد  تم  التي  املقابلة  وهي  املنظمة  املقابلة  البحث  هذا  في  املقابلة  نوع  والوثائق.  واملالحظة 

عشر   الحادي  الفصل  وهو  االفتراض ي  الفصل  في  املالحظة  الباحثة  وقامت  اقامتها.  قبل  أسئالتها 

الحكو  الثانوية  الدراس ي  باملدرسة  سنة  يوليو  إلى  مارس  شهر  من  ماالنج  مدينة  الثانية    -2020مية 

2021(Esterberg, 2002).  البيانات لتحليل  خطوات  تخفيض    (Miles & Huberman, 1994)ثالثة  األول، 

للف العربية  اللغة  تعليم  عملية  ومشاركة  والتالميذ  العربية  اللغة  معلم  مع  باملقابلة  صل  البيانات 

البيانات   الباحثة  الثاني، عرضت  ماالنج.  مدينة  الثانية  الحكومية  الثانوية  باملدرسة  عشر  الحادي 

وغير   املتزامن  بالتعليم  الكالم  مهارة  تعليم  في  واملتعلم  املعلم  بين  التفاعل  بأنماط  تتعلق  املحتاجة 

. الثالث، أخذت الباحثة  BIAS (Brown Interaction Analysis System)(Lisa et al., 2018)وتحللها بأسلوب    متزامن 

 . (Sugiyono, 2015)ة. وقامت الباحثة التثليث لتأكيد صحة البياناتاستنباط البيانات التحقيقي 
 

 نتيجة البحث واملناقشة 

 التعليم املتزامن  على نموذجمهارة الكالم تعليم أنماط التفاعل 

باملدرس نموذ الكالم  مهارة  تعليم  في  املتزامن  التعليم  مدينة  ج  الثانية  الحكومية  الثانوية  ة 

زوم   بوسيلة  تجري  هذه  zoomماالنج  الفيديو.  باستخدام  التعليمية  اإلعالم  وسائل  من  هو  زوم   .

أربعين  املجاني  التطبيق  لهذا  الزمني  الحد  التعليم.  لعمليمة  استخدامها  ويمكن  مجانية  الوسيلة 

زو  باستخدام  الحساب.  دفع  تم  إذا  زمني  حد  وليس  التالميذ  دقيقة  مع  للتواصل  املعلم  يمكن  م 

في   .(Haqien & Rahman, 2020)مباشرة   التعليم، عملي وفعال  في عملية  املزايا من استخدام زوم  بعض 

لة زوم ممكن على التفال الشفهي مباشرة ولو كان املعلم واملتعلم  استخدامها. عملية التعليم بوسي

يتفاعل    ال واملتعلم  املعلم  أينما  املباشر  التعليم  على  نموذجها  أقرب  وهذا  املكان.  نفس  يقومان 

. أما عيوب استخدام زوم، يستهلك   (Haqien & Rahman, 2020) ويتلقي وجها بوجه أثناء عملية التعليم 

 . (Fikri & Diana, 2020)حصص االنترنت املرتفعة وعدم وجود إشارات في املناطق النائية

أنماط التفاعل في عملية التعليم بوسيلة زوم تشبه عملية التعليم في الفصل الدراس ي بشكل 

عمل ألن  وهذا  ال  املباشر.  واملتعلم  املعلم  أن  الرغم  على  واحد  وقت  في  تجري  زوم  عبر  التعليم  ية 

 Teacher Lectures( محاضر املعلم  1يقومان نفس املكان جسديا. سبع تصنيفات أنماط التفاعل وهي )
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(TL)  (2  )  سؤال املعلمTeacher Question TQ)  )(3وإجابة املعلم )  Teacher Respons (TR)  (4  وإجابة التلميذ )

Pupil Respons (PR)  (5  متطوع تلميذ   )Pupil Volunteers (PV)  (6  هدوء  )silence (S)  (7  قابل غير   )

الفصل االفتراض ي وهذا جدول    قامت الباحثة املالحظة في  .Unclassifiable (X)  (Lisa et al., 2018)للتصنيف

مدينة   الثانية  الحكومية  الثانوية  باملدرسة  والتالميذ  املعلم  بين  التفاعل  بأنماط  تتعلق  املالحظة 

 ماالنج في عملية تعليم مهارة الكالم عبر زوم. 
 على نموذج التعليم املتزامن . أنماط التفاعل في تعليم مهارة الكالم 1جدول 

 التفاعل  التعليم عملية التصنيف  النمرة

ايصال  افتتاح

 املادة

ثنائي  أحادي التجاة  اختتام 

 التجاة

ثالثي  

 التجاة

 - √  √  √  √  √  (TL) محاضر املعلم 1

 - √  - √  √  √  ( (TQسؤال املعلم  2

 - √  - √  √  √  (TR) إجابة املعلم 3

 - √  - √  √  √  (PR)إجابة التلميذ  4

 - √  - - √  √  (PV)تلميذ متطوع  5

 - - √  √  √  √  (S)هدوء  6

 - √  - √  - √  (X) غير قابل للتصنيف 7
 

عبر  على نموذج التعليم املتزامن وهو  هو أنماط التفاعل في تعليم مهارة الكالم    1جدول  كان  

الجدول   هذا  حسبزوم.  التفاعل  مكتوب  تصنيفات  خطوات    (Safitri, 2021)  التعليمي  سبع  وثالث 

 ,Hidayah & Arifa)خطوة افتتاح التعليم وإيصال املادة واختتام التعليم أساسية في عملية التعليم هي  

محاضر  .  (2021 وهي  التعليم  ثالث خطوات  على  مظهور  تصنيفات  السابقة خمس  تصنيفات  سبع 

وهدوء.   املعلم  وإجابة  التلميذ  وإجابة  املعلم  وسؤال  محدود  املعلم  ليس  املعلم  محاضر  األول، 

وإيصال   اليوم  التعليم  أهداف  عن  الشرح  بل  املعلومات  التوجيه  و   املادةمقدمة  باعطاء 

العربية من    .(Lisa et al., 2018)والتلخيص اللغة  الثاني، سؤال املعلم وهو مثير لتالميذ يمارسون تكلم 

السؤال البسيط مثل "استحممت؟" أو "تصومين اليوم؟" والسؤال عن املادة مثل "كم عدد أديان  

و"أين يتعبد كونفوش ي؟". الثالث، إجابة التلميذ حسب ما سأل املعلم. الرابع، إجابة   في أندونيسيا؟" 

وهو   صحيح!".  املعلم  أنت  و"طيب،  و"ممتاز!"  "أحسنت!"  مثل  التلميذ  اجابة  على  استجابة 

على  تأكيدا    2جدول    بالتالي، جاء   و  املعلم.الخامس، أحوال الهدوء أينما التالميذ يهتمون ويسمعون  

 نات كما يلي:البيا
 . أنماط التفاعل في تعليم مهارة الكالم على نموذج التعليم املتزامن 2جدول 

 التفاعل  عملية التعليم التصنيف  النمرة

ايصال  افتتاح

 املادة

ثنائي  أحادي التجاة  اختتام 

 التجاة

ثالثي  

 التجاة

 - √  √  √  √  √  (TL) محاضر املعلم 1
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 - √  - √  √  √  ( (TQسؤال املعلم  2

 - √  - √  √  √  (TR) إجابة املعلم 3

 √  √  - √  √  √  (PR)إجابة التلميذ  4

 √  √  - - √  - (PV)تلميذ متطوع  5

 - - √  √  √  √  (S)هدوء  6

 - - - √  - √  (X) غير قابل للتصنيف 7

جدول   السابقة.  وتأكيدا  اكماال  2جاء  البيانات  واملالحظة   على  املقابلة  نتيجة  على  اعتمادا 

 Teacher Questionج التعليم املتزامن هي سؤال املعلم  أكثر تصنيف التفاعل املظهور بنموذئق،  والوثا

(TQ))    وإجابة التلميذPupil Respons (PR)  وإجابة املعلم  Teacher Respons (TR).    ولو كان مكتوب على جدول

 خمس تصنيفات مظهورة بل ثالث تصنيفات األكثر هي كما املذكور. 2و 1
 

في جدول    حيث تصفالي،  وبالت كتب  ما  وهو  التفال  االتجاة    2و  1أنواع  أحادي  تصيف  في 

نوع التفاعل أثناء عملية التعليم  دلت على  ،  1على الجدول    املكتوبة  البياناتوثنائي وثالثي االتجاة.  

تجاة  ثنائي اال  ،خرأعلى أن التفاعل في لقاء    2هو تفاعل أحادي االتجاة وثنائي االتجاة. ودل الجدول  

منيرة   كتبت  بما  مناسبا  االتجاة.  وهي   (2020)وثالثي  التفاعالت  أنواع  االثالثة  أحادي  تجاة  تفاعل 

االتجاة.  و  ومتعددة  االتجاة  قالت  ثنائي  أحادي  وقد  تفاعل  وهي  خمسة  التفاعل  نوع  أن  جمارة 

االتجاة وثنائي االتجاة وثالثي االتجاة ومتعددة االتجاة والتفاعل الدوري. اعتمادا على ذلك، أنماط  

الثاني الحكومية  الثانوية  باملدرسة  الكالم  ملهارة  االفتراض ي  بالتعليم  على  التفاعل  ماالنج  مدينة  ة 

 نموذج التعليم املتزامن هي تفاعل أحادي االتجاة وثنائي االتجاة وثالثي االتجاة. 

ع  الجدول  اعتمادا  واختتام    1لى  التعليم  افتتاح  عملية  في  االتجاة  أحادي  تفاعل  حدثت 

التعليم بالنصي التعليم ومقدمة املادة ويختتم عملية  أينما املعلم يشرح أهداف  حة. وفقا  التعليم. 

وهي   االتجاة،  أحادي  تفاعل  املعلم  بمفهوم  للعمل.  املستلم  والتلميذ  للعمل  كمقدم  املعلم  يضع 

كما   التفاعل  صورة  فصارت  واملتعلم،  املعلم  بين  التساؤالت  وليس  ويسمع  يهتم  واملتعلم  يشرح 

 .  (Muniroh, 2020)1الصورة 

 

 

 

 المعلم 

 التلميذ 

 التلميذ 

 التلميذ 

 أنماط تفاعل أحادي االتجاة 1الصورة 
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الجدول   على    2أما  الكال يدل  مهارة  تعليم  عملية  في  االتجاة  ثنائي  إلى  تفاعل  االفتتاح  من  م 

للمعلم.   املستخدمة  بالطريقة  كثيرا  تتعلق  وهذا  املادة.  ايصال  عملية  في  االتجاة  وثالثي  االختتام. 

املعلم   طريقة  استخدم  زوم.  عبر  الكالم  مهارة  لتعليم  املحادثة  وطريقة  والجواب  السؤال  طريقة 

السؤال بطرح  الكالم  مهارة  تعليم  عملية  طريقة  هي  والجواب  ما    السؤال  يجيب حسب  واملخاطب 

التفاعلى  هطرح التعليم  على مدخل  الطرائق  من  الطريقة  هذه   .(Hidayah & Arifa, 2021).   بتيجة وفقا 

ال هذه  تثير  وهي  الكالم  مهارة  تعليم  في  والجواب  السؤال  طريقة  دور  عن  السابقة  طريقة  الدراسة 

 .(Murtadlo & Widhyahrini, 2019)التالميذ لتكلم باللغة العربية

وقال   هي طريقة لعرض مواد تعلم اللغة العربية من خالل املحادثة.. و طريقة املحادثةوالثاني،  

التداولة حول   أو أكثر مع األسئلة  بين طرفين  الناوبين محادثة  أبو مغلى والفار طريقة املحادثة هي 

الهدفا إلى  يؤدي  الذي  ا  (Abū Muglā & Al-Fāz, 1999)ملوضوع  املبتدئ  .  ملستوى  املحادثة  من  لغرض 

بلغة عربية بسيطة   التواصل شفهًيا  وهذه .  (Meishanti et al., 2020)واملتوسط هو تدريب الطالب على 

 عن أنماط تفاعل ثالثي االتجاة.  2الصورة 

 

 

 

 

 متزامن  غير   التعليم على نموذجمهارة الكالم تعليم أنماط التفاعل 

إلى   طبقت  باإلضافة  املتزامن،  التعليم  نموذج  وهو  املد إجراء  متزامن  غير  التعليم  أيضا  رسة 

استخدام واتسأب ملساعدة االتصال ما قبل وما بعد عملية    .whatsAppوواتسأب    youtube  عبر يوتوب

ويوتوب   املادةالتعليم.  ايصال  يكوسيلة  التفاعلية  و .  املتعددة  وسائل  هو من  استخدمتها  توب  التي 

اللغة   والصرف. استخدام يوتوب في عملية تعليماملحاضر في تعليم اللغة العربية خاصة علم النحو  

. مزية (Hamidah & Marsiah, 2020)لقاء املادة بل ترقية ميول الطالب لتعلمالعربية يسهل املحاضر في إ

وهما من     باستخدام الهاتف الذكي أوالحاسوب.  ممكن  هلة تنفيذهاهي س  واتسأب   استخدام يوتوب

 . (Basri et al., 2020)التطبيق الفعال استخدامها بإجراء عملية التعليم في عصر جائحة كورونا

ي االتجاة  2الصورة 
ي االتجاة وثالئ 

 أنماط تفاعل ثنائ 

 لم المع

 التلميذ

 التلميذ

 التلميذ

 المعلم 

 التلميذ

 التلميذ

 التلميذ
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أنماط التفاعل بتعليم االفتراض ي ملهارة الكالم على نموذج التعليم غير متزامن وفقا بجدول   

3. 
 . أنماط التفاعل في تعليم مهارة الكالم على نموذج التعليم غير متزامن 3ول جد

 التفاعل  عملية التعليم التصنيف  النمرة

ايصال  افتتاح

 املادة

ثنائي  أحادي التجاة  اختتام 

 التجاة

ثالثي  

 التجاة

 - - √  √  √  √  (TL) محاضر املعلم 1

 - - - - - - ( (TQسؤال املعلم  2

 - - - - - - (TR) املعلمإجابة  3

 - - - - - √  (PR)إجابة التلميذ  4

 - - - - - - (PV)تلميذ متطوع  5

 - - - - - - (S)هدوء  6

 - - - - - - (X) غير قابل للتصنيف 7

 

التعليم غير متزامن حينما املذقام املعلم تعليم مهارة الكالم بنمو  تعليم علم معذر القامة  ج 

بعملية التعليم غير متزامن هو محاضر    املظهور   التصنيف  3لى جدول  . بنظر إزوم  عبرمهارة الكالم  

إلقاء  .  (TL)املعلم من  التعليم.  واختتام  املادة  وإيصال  االفتتاح  من  يوجد  املعلم  محاضر  تصنيف 

املعلم. وهذا   كلها دخل على تصنيف محاضر  التعليم  الحوار والتقويم آخر  التعليم ومادة  أهداف 

ينبغي للمعلم أن يصمم التعليم على األقل  وهم يقولون    (2018)ليسا واآلخرين  ب بما قال  ناس غير م

دم سؤال املعلم وإجابة املعلم والتصنيف اآلخر بالرغم هذه  عأو أكثر.    وجود التفاعل ثنائي االتجاة 

الت واملهارةعملية  اللغوي  ف  عليم  في  ينباالنتاجية  للتالميذ  الكثيرة  الفرصة  يعطي  أن  للمعلم  غي 

وهو االتجاة  أحادي  التفاعل  على  التعليم  عملية  فدخل هذه  التعليم.  عملية  املعلم    اشتراك  يضع 

. ليس فيه الفرصة للمتعلم أن يطرح السؤال  (Muniroh, 2020)كمقدم للعمل والتلميذ املستلم للعمل

 وأراءهم. وليس مشاركة املتعلم في عملية التعليم إال قليل. يلعب املعلم دورا كبيرا في عملية التعليم.

 

 الختصار 

على   تقام  ماالنج  مدينة  الثانية  الحكومية  الثانوية  باملدرسة  الكالم  مهارة  تعليم  عملية 

فيهما   التفاعل  أنماط  تحليل  بإقامة  الباحثة  قامت  متزامن.  وغير  املتزامن  التعليم  وهما  نموذجين 

وأكثBIAS (Brown Interaction Analysis System)بأسلوب   التفاعل  تصنيفات  سبع  التفاعل  .  تصنيف  ر 

املتزامن هو سؤال املعلم   التعليم  في  التلميذو   (Teacher Question (TQ)املظهور   Pupil Respons (PR)  إجابة 

املعلم تفاع  .Teacher Respons (TR)  وإجابة  هو  التفاعل  االتجا ونوع  ثالثي  و  ثنائي  تصنيف  ل  أما  ة. 

متزامن هو محاضر غير  بالتعليم  ظهورها  أكثر  التفاعل    بأنماط  Teacher Lectures (TL)املعلم    التفاعل 

 أينما املعلم يلعب دورا أكثر من افتتاح التعليم وايصال املادة واختتام التعليم. أحادي االتجاة.
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