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امللّخص
ــري  ــا الكث ــری يكتنفه ــتخدام األخ ــائعة االس ــات الش ــة باللغ ــة مقارن ــة العربي ــی أن اللغ ــات إل ــن الدراس ــري م ــري الكث تش
مــن التعقيــدات وذلــك يف شــّتی جماالهتــا اللغويــة  مــرورًا بعلــم األصــوات والداللــة والنحــو والتداوليــة ووصــوالً إلــی 
حتليــل اخلطــاب. حيــث تشــري البيانــات يف هــذا اجلانــب بـــأّن الكثــري مــن متعلمــي اللغــة العربيــة يواجهــون مشــاكل عــّدة 
يف املهــارات اللغويــة أثنــاء تعّلمهــم للغــة العربيــة باعتبارهــا لغــة أجنبيــة وثانيــة. هــذا وقــد فقــدت األســاليب التقليديــة 
املعتــادة يف التدريــس قدرهتــا علــی حتديــد املشــكلة ومــن ثــّم حلهــا. وبــام أّن نمــوذج التقييــم الديناميكــي أثبــت فاعليتــه 
ــذا  ــس ه ــادئ وأس ــن مب ــتفيد م ــة أن تس ــذه الدراس ــاول ه ــة. حت ــة األجنبي ــم اللغ ــة يف تعلي ــاالت خاص ــف املج يف خمتل
ــدی  ــن م ــن وأن تب ــد املبتدئ ــة عن ــاءة اللغوي ــاء الكف ــد أخط ــًا  لتحدي ــا ممنهج ــلوبًا تعليمي ــدم أس ــث وأن تق ــه احلدي التوج
ــة مــن  ــة حمــددة مــن طــالب اللغــة العربي ــار عين ــّم اختي ــة بالتوجهــات املعتمــدة األخــری.  لذلــك ت ــه مقارن أثــره وفاعليت
املرحلــة  اإلبتداييــة ملتعلمــي اللغــة العربيــة. وقــد طبقنــا يف هــذه املرحلــة التقييــم التدخــي املتــدرج الديناميكــي.   تعتمــد 
ــم  ــاين ت ــوی، والث ــوم واملحت ــداول املفه ــل  وت ــّم  حتلي ــج األول ت ــي املنه ــي، فف ــي والنوع ــن  الكم ــى املنهج ــة ع الدراس
ــن يف  ــد؛ لك ــن قص ــا ع ــّم اختياره ــي ت ــة والت ــة املتاح ــة التعليمي ــى الفئ ــت ع ــي. وطبق ــبه التجريب ــل الش ــتخدام  املدخ اس
اإلجــراء والتطبيــق قســمت الــی الفئــة  الضابطــة والفئــة التجريبيــة، ثــم تــّم حتليــل البيانــات واســتخرجت أخطــاء الكفــاءة 
اللغويــة عنــد الطــالب  ودونــت  جمموعــة اإلجــراءات  لتطبيــق النمــوذج التدخــي الديناميكــي . وأمــا يف املرحلــة الكميــة 
مــن التحقيــق، تــم تقســم الطــالب إلــی فئتيــن  املجموعــة الضابطــة واملجموعــة التجريبيــة. ثــّم طبــق عليهــم النمــوذج 
التدخــي بالرتتيــب وعلــی تصنيــف الطــالب إلی)املحــي واملعيــار والتقليــدي(. بعــد ذلــك تــّم االختبــار مــن مفــاد املقــرر 
ــأّن تشــخيص أخطــاء الكفــاءة  ــار عــرب برنامــج spss. وقــد خلصــت الدراســات، ب ــات االختب ــل بيان ــم حتلي ــدرايس ث ال
ــه  ــارز ول ــه تأثــري ب ــد تطبيــق هــذا األســلوب املمنهــج ل ــد الطــالب  خاصــة عن ــة عن ــة يف خمتلــف املجــاالت اللغوي اللغوي

داللــة قويــة  يف  أداءهــم  ويف مــا بعــد اختبــار املحادثــة.
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أصبحــت اللغــة العربيــة إحــدى الّلغــات العامليــة اّلتــي هیــرول إىل تعّلمهــا اليكثــري مــن النــاس، 
األمــر الــذي جیعــل بعــض املؤسســات التعليميــة واجلامعــات العامليــة تــدرج تعليمهــا يف 
ــات  ــن بلغ ــن الناطق ــا م ــات طالبيه ــة لرغب ــة إالّ تلبي ــا العلمي ــة وختصصاهت ــا األكاديمي كلياهت
ــة،  ــة، دبلوماســية، سياســية، أمني ــة، اقتصادي أخــرى، وذلــك ألغــراض عديــدة، مــن أكاديمي
ــة. وهــذه اللغــة كغريهــا مــن  ــر رواجــًا لألغــراض ديني ــة وعســكرية، واألكث ــة، اجتامعي ثقافي
ــتامعًا  ــة، اس ــا اللغوي ــاب مهارهت ــات يف اكتس ــا صعوب ــه متعلموه ــي يواج ــة الت ــات العاملي اللغ
وحتدثــًا وقــراءًة وكتابــًة )عبــد القــادر، البســومي، 2014: 3(.  حیظــى تعليــم املهــارات اللغوية 
وتعّلمهــا باهتــامم اللغويــن وعلــامء الرتبيــة واملناهــج وغريهــم من املامرســن واملهتمــن بقضايا 
اللغــات وأســاليب التلقــي والتعليــم، ويتــّم االســتناد يف تعليــم املهــارات – غالبــًا – إىل منطــق 
ــدة  ــة جدي ــامع لغ ــى س ــم ع ــب أذن املتعّل ــتامع لتدري ــارة االس ــدأ بمه ــتخدام، فُيب ــة االس تراتبي
ــدث إذ  ــارة التح ــّم مه ــاليبه، ث ــا وأس ــا وقواعده ــا وتراكيبه ــها ومفرداهت ــا وجرس يف أصواهت
ــم عــى إعــادة نطــق مــا ســمع وحمــاكاة املتحدثــن األصليــن يف معظــم الــكالم،  يعمــل املتعّل
ومــن خــالل تكــرار تلفظــه بمفــردات اللغــة وعنارصهــا وتعابريهــا واســتخدامها يف التحــدث 
يتكــون لديــه رصيــد معجمــي وصيــغ وتراكيــب وأســاليب لغوية تســعفه يف التعبــري والتواصل 
واإلبــالغ )حممــد حســن اليــويب، 2018: 319(؛ ألجــل هــذا التكامــل يعمــد املعلمــون إىل 
ــارة دون  ــى مه ــم ع ــض منه ــز البع ــة وإن رك ــم التعليمي ــه وخططه ــارات يف براجم ــج امله دم
ــذا  ــه: 320(. ه ــدر نفس ــتواه )املص ــم ومس ــات املتعّل ــم وحاج ــداف التعّل ــًا أله ــرى تبع أخ
ــة  ــم أي لغ ــة يف تعلي ــاليب التقليدي ــأن األس ــات ب ــوث والدراس ــن البح ــري م ــري الكث ــد تش وق
جديــدة أخفقــت يف تزويــد الطــالب باملهــارات اللغويــة واللســانية مــا جعلــت كوماراوديــوال 
يــديل  بعــدم جــدوی تلــك املناهــج ويعلــن هنايــة عهدهــا(Kumaravadivelu, 2005). ويف 
مرحلــة مــا بعــد املناهــج والتــی تعــد حلقــة الوصــل بــن واقــع التدريــس والنظريــات املتداولــة 
الراهنــة تكــون اإلجــراءات العمليــة البحثيــة هــي القــادرة حــرصًا عــى هتيئــة الطرائــق املناســب 

للتعليــم خاصــة تعليــم اللغــة الثانيــة. 
  وفــی الســياق ذاتــه تشــري معطيــات بحــوث فرخــی پــور و آخــرون )2019(  بــأن األســاليب 
التقليديــة يف تعليــم النطــق والــكالم مقارنــة باألســاليب واملناهــج  البينيــة احلديثــة واملشــرتكه 
ــة يف  ــس رصين ــی بأس ــا حتظ ــري. ألهّن ــاءة والتأث ــن الكف ــدر كاٍف م ــی ق ــدو عل ــوم تب ــن العل ب
نظرياهتــا. نظــرًا للخلــل املوجــود والبــارز للعيــان يف املناهــج التعليميــة وطبقــًا ملعطيــات بــراون 
، إّن هــذا اخللــل يف املناهــج هــو الــذي حفــز القائمــن علــی أمــر التعليــم أن يبحثــوا عــن مناهج 
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مبتكــرٍة يف التعّلــم والتعليــم(Brown, 2009). وقــد أثبتــت الدراســات بــأّن دمــج  املناهــج 
احلديثــة يف التقييــم مــع عمليــة التدريــس  يــؤدي إلــی ارتفــاع ملحــوظ يف مســتوی املهــارات 
اللغويــة لــدی متعلمــي اللغــة األجنبيــة.  قــد مّتــت الدراســات األوليــة يف هــذا املجــال علــی 
يــد ون لــري حيــث أفــاد مــن مناهــج التقييــم يف إخبــار املتعلمــن بمــدی فقرهــم وعوزهــم  يف 
ــة إلــی زيــادة وعــي الطــالب بمــدی قدراهتــم ومهاراهتــم،  املجــال اللغــوي مــا أدی يف النهاي

 .(Van Lier, 1996) ــايل  إىل ارتفــاع مؤرشالتعليــم لدهیــم وبالت
لكــن هــذا املنهــج يفتقــر إلــی أســاس نظــري يف جمــال التقييــم التعليمــي ويف جمــال علــم النفــس 
التعليمــي أيضــا فقــد كان توجهــًا علميــًا مبتكــرًا بحتــًا. ثــم بعــد ذلــك جــاء علــامء آخــرون مــن 
ــكل  ــی ش ــب عل ــي املرك ــج التعليم ــذا املنه ــوا ه ــد قدم ــر  وق ــف و پوهن ــر  ولنتل ــال  بوهن أمث
ــس  ــى أس ــي ع ــس التعليم ــم النف ــاين عل ــًا بمب ــوم نظري ــي املدع ــم الديناميك ــوذج التقيي النم
بياجيــه، وفيورشــتاين حتــی وجیوتســكی  وبــام أّن تعليــم اللغــة العربيــة باعتبارهــا اللغــة الثانيــة 
ــة. تســعی هــذه  ــة مل تعــد جمدي ــام أّن التوجهــات التقليدي هلــا تعقيداهتــا مــن حيــث اجلوهــر وب
الورقــة البحثيــة جاهــدة أن تطبــق نمــوذج التقييــم الديناميكــي علــی املتغرييــن األساســين يف 
 Poehner, 2005; Lantolf) جمــال تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمــه لــدی طــالب اإليرانيــن
 .(& Poehner, 2008; Piaget, 1971; Feurestine et al,1987 & Vygtsky, 1978
ففــی جمــال تعليــم اللغــة العربيــة الفعــي تشــري التجــارب والبيانــات بــأن القائمــن علــی أمــر 
تعليــم اللغــة العربيــة  يفتقــرون  إلــی أســاليب منهجيــة مبتكــرة وإلــی كيفيــة مناقشــة األخطــاء 
ــات  ــة والتقني ــادئ النظري ــم املب ــن افتقاره ــاًل ع ــا فض ــا ورفعه ــم هب ــن وتذكريه ــد املتعلم عن
ــلوب متقــن  ــاك أس ــم مل يكــن هن ــال التعلي ــة ويف جم (Al-Fahmy, 2013).  ومــن جهــة ثاني
ورصــن  يف تقييــم التعليــم وتقييــم القــدرات الذهنيــة التــي ترســخ التعليــم لــدی املتعلمــن. 
لذلــك يســعی البحــث جاهــدًا  أوالً:  أن يبــن مــدی أثــر نمــوذج التقييــم التفاعــي الديناميكــي 
يف حتديــد وتشــخيص أخطــاء  الكفــاءة اللغويــة يف منظومــة التعليــم النابعــة عــن فــراغ 
ــة الراجعــة( لــدی املتعلمــن؛  لألســاليب التعليميــة يف التدريــس وكيفيــة االســتجابة )التغذي
ــر مهــارة التخاطــب والــكالم يف  ــر نمــوذج التقييــم التفاعــي علــی تطوي ــان مــدی أث ــًا: بي ثاني

ــد املتعلمــن بشــكل جتريبــي طارحــًا الســؤالن التاليــن:   حقــل التعليــم عن
1- بنــاء علــی نمــوذج التقييــم الديناميكــي التفاعــي والتدخــي كيــف يمكننــا رصــد األخطــاء 

يف مهــارة الكفــاءة اللغويــة لــدی متعلمــي اللغــة العربيــة؟    
2- هل يؤدي نموذج التقييم التفاعي الديناميكي إلی رفع مستوی مهارة املحادثة؟

ويقوم عى أساس الفرضية التالية :
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يمكــن لنمــوذج التقييــم التفاعــي الديناميكــي  أن يرفــع مــن مســتوی املهــارات اللغويــة لــدی 

الطــالب. 
أو فــرض الصفــر:  إّن نمــوذج التقييــم  التفاعــي الديناميكــي ال يرفــع مــن مســتوی املهــارات 

اللغويــة لــدی الطــالب. 
ــم اللغــة  ــم منهــج ســليم يف تعلي ــی تقدي ــؤدي إل ــة علــی الســؤال األول  ي ــق اإلجاب عــن طري
العربيــة لــدی املتعلمــن اإليرانيــن والــذي يتضمــن خطــة منهجيــة موجهــة لتوظيــف اللغــة 
بشــكل أمثــل وأنســب مــع حتديــد مشــاكل التعليــم لــدی املتعلمــن والتغذيــة الراجعــة )ردود 
ــك  ــم. وكذل ــيخ التعلي ــبة وترس ــول مناس ــاد حل ــل إجی ــن أج ــبة م ــتجابة( املناس ــل واالس الفع
تطبيقــه يفيدنــا يف كســب الوقــت أيضــًا. أمــا بالنســبة لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين فإنــه  يؤيــد 
فاعليــة املناهــج احلديثــة وتغلغلــه يف جزئيــات التعليــم للغــة الثانيــة فعلــی إثــره يتســنی ملعلمــي 
اللغــة العربيــة يف إيــران جتــاوز املناهــج التقليديــة يف التعليــم وتوظيــف املناهــج احلديثــة بغيــة 
توســيع جمــاالت التعليــم. إذن بحثنــا مســتجد مــن حيــث  املنهجيــة التعليميــة وحتديــد أخطــاء 
الكفــاءة  فضــاًل عــن  تطبيــق النمــوذج التفاعــي الديناميكــي  علــی عينــة مــن الطــالب 

ــران. ــة وألول مــرة يف إي ــة حقيقي ــة جتريبي اإليرانيــن يف بيئ
الدراسات السابقة

   بينــت  الكثــري مــن الدراســات مــدی أثــر نــامذج التقييــم الديناميكــي  علــی  تعلــم اللغــة الثانية 
مــن كل جوانبهــا. فبــام اّن البحــث يتعلــق بمهــارة الــكالم، وســوف نشــري يف هــذا البحــث إلــی 

أهــم البحــوث يف هــذا اجلانــب وهــي كــام يــي:
  إن هــذه الدراســة أكــدت  نتائــج الدراســات التــي قــام هبــا علــوي وزمــالءه يف جامعــة طهــران 
(Alavi, et al, 2012)، فبنــاء علــی معطيــات  تلــك الدراســات إّن اســتخدام النمــوذج 
التدخــي الرتشــيدي املبتنــي علــی خــربات حمليــة ومشــاكل حمليــة، علــی عينــة حمليــة لــه نتائــج 
أفضــل حــال مقارنتــه بالنــامذج العامليــة واعتامدهــا فــی البحــوث  فبالتــايل يمكــن اســتخدامه 

واالعتــامد عليــه مــن أجــل النمــو التعليمــي وحتديــد مســاره ومتابعــة عمليتــه. 
ــر  ــی تطوي ــي  عل ــم الديناميك ــر التقيي ــة أث ــاكره بدراس ــادي  وعس ــام العب ــری ق ــة أخ يف دراس
مهــارة الــكالم لــدی املبتدئــن وطــالب املرحلــة العاليــة. ففــي هــذه التجربــة التــي اســتخدم 
فيهــا منهــج جتريبــي آخــر  تــّم اســتخدام النمــوذج التدخــي يف التعليــم لتحديــد مــدی تطويــر 
ــات  ــل البيان ــم حتلي ــو ث ــاورة للنم ــة املج ــم يف املنطق ــة التعلي ــل عملي ــك تأصي ــارات وكذل امله

    .(Ebadi & Asakere, 2012)  علــی أســاس التحليــل امليكروجينــي
إّن )فرخــی بــور وآخــرون، 2020(، درســوا أثــر التقييــم الديناميكــي  علــی املهــارات اللغوية 
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ــم الديناميكــي   ــج منهــا: أّن التقيي ــی نتائ ــوا يف بحوثهــم إل ــة وقــد توصل ــة الوطني وعلــی العين
ــي  ــدی متعلم ــة ل ــاكل اللغوي ــخيص املش ــريًا لتش ــد كث ــالد  يفي ــل الب ــی داخ ــري ف ــذي أج ال
اللغــات األجنبيــة وكذلــك بينــت الدراســة أّن نتائــج التقييــم علــی العينــة الوطنيــة نظــرًا 
الســتنادها علــی العلــوم واخلــربات املحليــة مقارنــة بالنــامذج العامليــة أظهــرت نجاحــًا وتفوقــًا 
عاليــًا يف تطويــر املهــارات الكالميــة.   فقــد أشــارت النتائــج أن املشــاركن يف االختبــار أبــدوا 
تغيــريات موحيــة يف جانــب تطويــر املهــارات واالســتقاللية واالنضبــاط الــذايت فــی التعليــم 
وقــد بينــوا يف دراســتهم كيفيــة تطبيــق النمــودج هبــدف تطويــر مهــارة الــكالم  عنــد املتعلمــن 
مــع بيــان ميــزات واختالفــات التقييــم الديناميكــي . وعلــی املســتوی العاملــي أيضــًا أجريــت 
ــر  ــف و پوهن ــات: لنتل ــا كدراس ــض منه ــی بع ــارة إل ــن اإلش ــرية يمك ــات كث ــوث ودراس بح
 Lantolf &Poehner,2007;) پوهنــر ، هيــوود و ليــدز ، اوريــكازا  وپوهنــر وژانــگ  ،
 Poehner, 2005; Haywood & Lidz, 2007; Orikasa, 2010 , Poehner &

. ( Zhang, 2014
ــان دوم،  ــوران زب ــرای گويش ــی ب ــای زبان ــوزش مهارهت ــتههای آم ــد بس ــتگيها در تولي »بايس

ــئن« « ــة للناش ــاة« و »العربي ــدی احلي ــه »ص ــوردی دو نمون ــی م بررس
ــف  ــري لتألي ــم املعاي ــوان » أه ــت عن ــال حت ــرون )1392( يف مق ــد وآخ ــی، حام ــة صدق دراس
ساللســل تعليــم املهــارات اللغويــة  ملتعلمــي اللغــة الثانيــة، صــدی احليــاة  والعربيــة للناشــئن  
العربيــة  احليــاة  )صــدی  واخلارجيــة  املحليــة  الرزمتــن  بــن  مقارنــة  قدمــوا  أنموذجــًا« 
للناشــئن(، حيــث األخــريان تدرســان فــی اجلامعــات اإليرانيــة كمقــرر درايس وكتــاب تعليــم 

ــة. ــارات التعليمي ــك امله ــي لتل ــاألداء الوظيف ــاء ب ــدف االرتق ــة هب للغ
دراســة دانــش حممــدی  وســكينه زارع نــزاد )1396( يف مقال حتــت عنوان  مســتويات التعليم 
يف كل  متاريــن صــدی احليــاة والعربيــة بــن يديــك  يف أجزاءهــا الثــالث  حتليــل املحتــوا علــی 

أســاس تصنيــف  اندرســون وكراجــول فــی احلقــل املعرفــی. 
اللغــة )التقييــم  أّنــه؛ مل جیــرى دراســًة يف جمــال تعليــم  تبــن  الســابقة  نظــرًا للدراســات 
ــة  ــم اللغ ــال تعلي ــی جم ــدة  ف ــدة والفائ ــث باجل ــز البح ــايل ، يتمي ــی اآلن، بالت ــي( حت الديناميك

العربيــة.

مراجعة األدب النظري
  التعریف بالتقييم التفاعيل الدیناميكي

يعتــرب التقييــم الديناميكــي آليــة تداخليــة ومنهــج رصــن تعليمــي ذو خلفيــة منطقيــة وبقواعــد 
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ــم  ــي وعل ــس التعليم ــم النف ــی وعل ــال التعليم ــف املج ــري ويف خمتل ــث النظ ــن حي ــة م متين
االجتــامع )Poeher, 2008(.  قــد تــّم توظيــف التقييــم الديناميكــي  باعتبــاره وســيلة تعليميــة 
ــم  ــك يت ــع. وكذل ــاق واس ــن ويف نط ــدی املتعلم ــوة ل ــف والق ــن الضع ــد مكام ــة ورص ملعرف
اســتخدامه ملتابعــة كيفيــة التغيري املعــريف والتطويــر اإلدراكــي والتعليم لــدی املتعلمن)املصدر 
نفســه: 6(. فــی حــن أن علــامء النفــس يســتخدمونه كآليــة تداخليــة حلــل املشــاكل التعليميــة 
وعالجهــا)2013(020 فضــاًل عــن اســتخدامه يف عــالج االضطرابــات التعليميــة الرسيريــة 
كالقلــق.) فرخــی بــور وآخــرون، 2018؛ ســاراين وآرون، 1399(. بنــاًء عــى تعريــف پوهنــر 
ــم   ــم ( واملتعل ــن املتدخل)املعل ــا دل ب ــوار املتب ــن احل ــوع م ــو ن ــي   ه ــم الديناميك ، إّن التقيي
ــن  ــًا م ــدث نوع ــا حی ــم م ــة التعلي ــاعدة يف عملي ــاليب املس ــم أس ــه املعل ــتخدم في ــذي  يس وال
ــم يبــن أيضــًا مــدى التطــور  ــم لــدي املتعلــم اّن هــدا التقيي ــة للتقيي ــة  القابل التغــريات املعرفي
ــم  ــة للتقيي ــة القابل ــة والنوعي ــارات الكمي ــج واالختب ــل  املناه ــل  بفع ــذي حص ــي ال التعليم
ــه  ــز البحــث  هــو إضافــة  البعــد املعــريف التطبيقــي  احلديــث  علي لــدي املتعلــم  لكــن مــا يمي
حيــث يتــّم فيــه التنبــؤ بوقــوع األخطــاء يف مهــارة الكفــاءة والتدخــل التعليمــي  بنــاًء عــى تلــك 
األخطــاء  ثــم التطبيــق املحــي عــى فئــة وطنيــة وحتســن  أداءهــم فضــاًل عــن  تطويــر مهــارة 
التعليــم. ففــي نمــودج التقييــم التفاعــي الديناميكــي  يتــم اســتخدام نــامدج تعليميــة  تدخليــة 
ومعتمــدة دوليــًا هبــدف رفــع أخطــاء مهــارة الكفــاءة لــدى املتعلــم  ثــّم يتــّم معاجلــة األخطــاء 
ــم  التفاعــي  ــات  التقيي ــة اخلطــأ  فمــن اجیابي ــاء عــى نوعي ــم بن ــدي املتعل ــًا ورصاحــًة  ل ضمني
الديناميكــي . فضــاًل عــن  تقديــر التطويــر املعــريف  هــو  قدرتــه وكفاءتــه يف ترســيخ  وتأصيــل 
عمليــة التعليــم لــدي الطالــب  ونقلهــا مــن املعلــم ايل املتعلــم . املحفــزات التدرجیيــة كمپيــون 
 ,Campione & Brown( ــكي ــة ويكوتس ــة إىل نظري ــر قراب ــي أكث ــة ه ــذه النظري ــراون  إّن ه و ب
1987(. فهــي تركــز عــى ماهيــة النــامدج التدخليــة التــي يقدمهــا املتدخل)املعلــم( ايل املتعلــم 
حيــث يســتخدم املحفــزات التعليميــة فيــه ويغــرس مهــارة حــل املســالة يف نفــوس املتعلمــن  
مــا جیعــل الطالــب يمتلــك مهــارة حــل املســألة بمســاعدة املتدخــل وهــو يف املراحــل اإلبتدائيــة 
مــن التعليــم لكــن بمــرور الوقــت يصبــح قــادرًا عليهــا بــدون املعلــم. ففــی الســنوات األخــرية 
ــوث  ــن البح ــري م ــي يف كث ــه التعليم ــذا التوج ــتخدام ه ــّم اس ــة ت ــه النظري ــذر أصول ــرًا لتج نظ
ــة ألّن األخــري قابــل للتطبيــق واالســتخدام بشــكل كبــري. حيــث يرصــد  والدراســات النظري
لــه خلفيــة وأســس  متينــة يف تقنيــات التعليــم احلديثــة واملنهــج التداخــي مــا أســهام يف نجاحــه 
وفاعليتــه بشــكل فعــال. فمــن مجلــة تلــك التقنيــات يمكننــا اإلشــارة إلــی اختبــار وتقييــم احلــد 
Gradual Prompt-» املثــريات املتدرجــة ،(Testing the Limits» (Buddof, 1987»
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Learn-» تقييــم التعليــم الكامــن واملحتمــل  ،(ing»( Campione & Brown, 1987
ing potential Assessment» (Carlson & Wiedel, 1978) و اختبــارات التعليــم 
(Guthke & Stein, 1996). فبــام أّن هــذا القســم مــن التحقيــق يتعلــق باألســس النظــري 

يمكــن تلخيصــه علــی مــا يــي:
)Constructed Knowledge( الف:  نظریة التطور املعريف  لبياجيه

  تأســيًا علــی معطيــات دونالــد وآخــرون  إّن هــذه النظريــة تســتند الــی قاعــده مفادهــا عــدم 
ــة  ــم مــع البيئ ــة تفاعــل املتعل ــل هــو ظاهــرة يســتحدث عــرب جدلي ــًا ب ــم أمــرًا ذاتي ــار العل اعتب
االجتامعيــة والفيزيائيــة وعلــی أســاس التجربــة وبشــكل متــدرج ومتقــدم. تعتقــد هــذه 
 Donal)ــي ــكل تدرجی ــتمر بش ــج ويس ــان ينض ــدی اإلنس ــي ل ــور اإلدراك ــأّن التط ــة ب النظري
ــر املعــريف والتعليمــي  et al, 2002). فالتطــور اإلدراكــي والفكــري ينتــج التوســع  والتطوي
وإن يــری بعــض الباحثــن كبنجامــن (Benjamin, 2000). بــأّن نظريــة  بياجيــه نظــرًا 
الســتقاللية التعليــم وإجیــاده وحصولــه بواســطة األعضــاء يف جســم اإلنســان، تتعــارض مــع 
التقييــم الديناميكــي لكــن زوريــل  يــری حتقــق األخــرية عنــد توفرهــا لرشطــن أساســين مــن 
أســس التقييــم الديناميكــي  أوهلــا: التفاعــل الالوعــي العضــوي مــع البيئــة جیــب أن  يــؤدي 
إلــی  توســيع وتطويــر النــامذج العقليــة والذهنية)التغيــري املعــريف( والتفكــري العمــي يف عقــل  
املتعلــم و الــرشط الثــاين: أن نســلم جــدالً بــدور الوســيط للبيئــة االجتامعيــة واملؤثــر يف التطوير 

 .(Tzuriel, 2001) العقــي  العضــوي
ب: النظریة الثقافية - االجتامعية لویگوتسكی

اســتنادًا إلــی معطيــات إليــوت ، أّن هــذه النظريــة واملفاهيــم املرتبطــة هبــا تشــكل أقــوی 
وأمتــن ركيــزة التقييــم الديناميكــي  واســتنادًا إلــی معطيــات هــاره ، أّن املتعلميــن فــی نظريــة 
 2006 ,2001Hare ,Elliot( ــة ــري خاص ــات تفك ــة وآلي ــوارق فردي ــزون بف ــكی، يتمي ويگوتس
ــد  ــم الراك ــر العل ــی تقدي ــة عل ــم املنصب ــم التعلي ــة وتقيي ــج التعليمي ــد املناه ــايل مل تع & (. فبالت
واجلامــد لــدی عقــل املتعلــم؛ مؤثــرة وناجعــة يف التطويــر اإلدراكــی والعقــي لدهیــم.  فتأســيًا 
ــة هلــذه  ــم الرئيســة واألصلي ــرب مــن املفاهي علــی مفهــوم املنطقــة املجــاورة للنمــو والــذي تعت
ــعوا  ــتطيعون أن يوس ــص  يس ــري املخت ــطة اخلب ــاعدهتم بواس ــال مس ــن ح ــة أّن املتعلم النظري
ــًا  ــخ. فتأسيس ــتقل والراس ــم املس ــق التعلي ــّم حتقي ــن ث ــريف وم ــري املع ــة والتغي ــم العقلي قدراهت
ــتوی  ــن مس ــارق ب ــو، الف ــاورة للنم ــة املج ــن املنطق ــود م ــكی، أّن املقص ــی رأي ويكوتس عل
النمــو الواقعــي للمتعلــم  ومســتواه الكامــن والــذی حیصــل بواســطة حــل املســألة وبمســاعدة 
يتــّم  ويگوتســكی   تفكــري  ففــي   .(Vygotsky, 1987) وتوجيههــم  املختصــن  األفــراد 
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التأكيــد علــی التوســع املعــريف للمتعلــم وأمهيــة التعــاون التعليمــي املبتنــي علــی الرقــي 
والنمــو التعليمــي (Poehner, 2008) . فتأسيســًا علــی ذلــك نســتطيع أن نكشــف مكامــن 
الضعــف والقــوة وقــدرات املتعلــم عــرب التدخــل التعليمــی وحتليــل كيفيــة اســتجابة املتعلمــن 
لتلــك املداخــالت )التغذيــة الراجعــة( وقدراهتــم الكامنــة مــن أجــل توســيع دائــرة التعليــم. 
نســتخلص ممــا أوردنــاه أن التواصــل املنضبــط مــع اخلبريالكفــوء، يفعــل اآلليــات املعرفيــة لدی 
املتعلــم وخیرجهــا إلــی العلــن فبواســطة التدخــل واملســاعدة يســتطيع املتعلــم أن يؤصــل تلــك 
اآلليــات يف ذاتــه وأن يتقــن اســتعامهلا بنفســه بعــد أن كان غــري قــادر علــی توظيفهــا وإتقاهنــا إال 

ــرون، 1398(.   ــور وآخ ــی ب ــاعدة) فرخ ــل واملس بالتدخ
 )  Structural-Cognitive Modifiability( البنيــوي   – املعــريف  التغيــری  قابليــة  ج:  

لفيورشــتاین
 بنــاًء علــی معطيــات إليــوت  إّن نظريــات فيورشــتاين ســامهت بشــكل كبــري يف بلــورة التقييــم 
 .(Elliot, 2000) ــذه علــی أرض الواقــع ــا أدت الــی إجــراءه وتنفي ــًا ألهّن الديناميكــي  نظري
ــة  ــاألدوات التقييمي ــد ب ــق بالتدخــل التعليمــي خاصــة عــرب التزوي فقــد ســاعدته علــی التطبي
منهــا أدوات تقييــم التعليــم الطبيعــي »فتجربــة التعليــم باملداخلــة«  هــي مــن ثــامر ونتائــج تلــك 
ــدور  ــی ال ــريّا عل ــد كث ــريف تؤك ــري املع ــة التغي ــس  إّن نظري ــامت برگ ــی تعلي ــاًء عل ــة  بن النظري
املحــوري والرئيــس للمداخلــة يف التعليــم نظــرًا  لتأثريهــا عــى التطويــر املعــريف وحتســن عملية 
التعليــم (Burgess, 2000). فعلــی أساســها يغــري املتعلــم آلياتــه املعرفيــة أو يعدهلــا انســجامًا 
وتطابقــًا مــع متطلبــات التغيــري فــی حميطــه وبيئتــه. فبالنتيجــة  يســتطيع املتعلــم نظــرًا لنوعيــة 
املداخــالت وكميتهــا ومــدی تناســبها وتالئمهــا مــع احتياجاتــه أن يتغــري.  إّن هــذا النــوع مــن 
التغيــري  والتطــور العقــي واإلدراكــي يتعــارض متامــًا مــع البلــوغ البيولوجــی للدمــاغ. أمــا يف 
هــذا النــوع مــن التغيــري ويف هــذه النظريــة يتوســط الشــخص اخلبــري عــن قصــد وعــن غايــة بــن 
املتعلــم وبــن املثــريات البيئيــة ويغــري مــن عددهــا وترتيبهــا وقوهتــا ويتدخــل يف عمليــة التعليــم 
ــق إحــداث  ــة عــن طري ــة والفطن ــی مــن الفضــول والدق ــی مســتويات أعل ــم إل ويوجــه املتعل

التغــريات املعرفيــة التــي توســع نطــاق التعليــم) فرخــی پــور و آخــرون، 1398: 118(.  

الطریقة
 أداة الدراسة وصدقها وثباهتا  

اســتخدم البحــث املنهــج التلفيقــي حيــث أفــاد مــن الكــم والكيفــي  معــًا  يف دراســته  فاملنهــج 
 Croswel,) التلفيقــي أو التوفيقــي هــو املنهــج املعتمــد يف الدراســات املعمقــة  ألي ظاهــرة
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ــّم االســتفادة مــن النمــوذج التداخــي مــن  2007) . ففــي اجلــزء الكيفــي  مــن البحــث قــد ت
نمــوذج الديناميكــي التفاعــي يف تدريــس املحادثــة العربيــة  للكشــف عــن  مشــاكل املتعلمــن 
يف خمتلــف املجــاالت  ثــّم طبــق نمــوذج التداخــي يف عمليــة التعليــم.  ويف اجلــزء الكمــي أيضــًا 
وبتوظيــف أســلوب الشــبه جتريبــي متـّـت دراســة أثــر النمــوذج التداخــي للتقييــم الديناميكــي  
 .(Aljaffreh & Lantolf, 1994) علــی مهــارة الــكالم مــع مقارنــة النمــوذج املعتمــد عامليــًا
فمنهــج البحــث هــو مــزج بــن املنهجــن الكمــي والنوعــي. ويســتخدم املنهــج األول لإلجابــة 
عــن الســؤال  األول يف البحــث حيــث يتــّم  فيــه حتليــل املحتــوى يف دراســة احلــوار بــن 
املعلــم واملتعلــم حتــى نتمكــن مــن: أوالً:  تشــخيص أخطــاء الــكالم  لــدى املتعلميــن عــى 
ــر اســتخدامًا  مــن   ــًا: تدويــن  املداخــالت  األكث أســاس نمــودج التفاعــي الديناميكــي، وثاني
ــة  ــًا. ولإلجاب ــتخدامها الحق ــع اس ــة  م ــات حملي ــكل بيان ــا  وبش ــى كثرهت ــاًء ع ــم  بن ــل املعل قب
عــي الســؤال الثــاين يف البحــث اســتخدم املنهــج الكمــي  والشــبه التجريبــي  عــى  الفئــة 
الضابطــة  بــدون  تطبيــق مرحلــة مــا قبــل االختبــار وبتفعيــل آليــة املداخلــة  وإجــراء مرحلــة 
مــا بعــد االختبار.ففــي مرحلــة مــا بعــد االختبــار  تــم تقييــم الفــوارق بــن الفئــات التجريبيــة 
ــد  ــا بع ــة م ــق مرحل ــتخدام وتطبي ــدم اس ــبب يف  ع ــس. والس ــل الواريان ــة  بالتحلي والتداخلي
االختبــار هــو  التحديــد األويل ملســتوى املتعلمــن التعليمــي بواســطة حتليــل املحتــوى  وحتديــد 

متطلباهتــم.

جمتمع وعينة الدراسة
 تــّم اختيــار 19 متعلــاًم للغــة العربيــة مــن املرحلــة التمهيديــة فــی مركــز التعليــم العالی الشــهيد 
حمالتــی )ره( بقــم، ففــي املرحلــة الكيفيــة  تــّم تعليمهــم بشــكل تقليــدي وبشــكل متســاٍو مــن 
قبــل األســتاذ،  وكان األســتاذ يــرد وجیيــب عــى كل أخطــاء املتعلمــن  يف الــكالم بنــاًء علــی 
تطبيــق النمــوذج التفاعــي للتقييــم الديناميكــي وقــد ســجلت  10 حصــص دراســية تســجياًل 
صوتيــًا. وبنــاًء علــی حتليــل بيانــات التعامــل الصفــي تــم تفكيــك أخطــاء الكفــاءة اللغويــة مــن 
األخطــاء الفعليــة للمتعلمــن وتــّم تدوينهــا علــی شــكل  جــدول  بيــاين حتــت عنــوان مشــاكل 

مهــارة الــكالم إىل جانــب تدويــن بيانــات النمــوذج التداخــي حســب توظيــف األســتاذ. 

حتليل البيانات 
تــم تقســيم الطــالب يف املرحلــة الكميــة بشــكل عشــوائي إلــی جمموعتن)املحموعــة األولــی 
ــرى  ــة األخ ــا املجموع ــخاص وأم ــن  7 أش ــة م ــة الثاني ــخاص واملجموع ــن  6  أش ــة م مكون
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ــة يف  ــة الضابط ــن باملجموع ــة الفريق ــّم مقارن ــد ت ــخاص وق ــن 6 أش ــت م ــة( تكون )الضابط
ــوذج  ــة والنم ــاءة اللغوي ــاء الكف ــتخراج أخط ــد اس ــار، وبع ــد االختب ــا بع ــة يف م ــة بحثي دراس
ــن  ــم املجموعت ــّم تقيي ــدی املتعلمــن، ت التدخــي املحــي املناســب حلــل املشــاكل املوجــودة ل
األولــی والثانيــة خلمســة )5 ( حصــص بالنمــوذج التدخــي املحــي و نمــوذج اجلفــره و 
 Al-Jaffreh & Lantolf,) لنتلــف،  بينــام مل ختضــع املجموعــة الضابطــة ألي نمــوذج تدخــي
1994). وقــد شــاركت األخــرية بشــكل عــادي يف صفــوف التعليــم التقليديــة للغــة العربيــة 
خلمــس حصــص،  ثــّم تــّم اختبــار كل املشــاركن مــن املجموعــات الثــالث يف امتحــان آخــر 
ــّم إدخــال  ــّم ت ــكل املتعلمــن. ث ــة ل ــن األخطــاء الكالمي ــد عــد مــواده مــن مالحظــة وتدوي ق
البيانــات والنتائــج يف برجميــات spss وتــّم حتليلهــا  وفــق اختبــار الواريانــس.  يف اجلــدول )1( 

التــايل :
جدول رقم 1 :  منهج البحث 

 معطيات اخلطوة 
االولی 

 نموذج التقييم 
التفاعيل  املشاركون  العينة 

اخلطوة االولی: 
 معرفة األخطاء البعد الكيفي للبحث

 معرفة خطوات 
املداخلة 

19 طالبًا املتوفر  التفاعي 

اجلداول املرتبطة 
دراسة التأثري(

التداخي )ما بعد 
االختبار  علی 

جمموعة الشاهد 
 عشوائي

19 طالبًا 
جمموعة االختبار  

وحمموعة 
الشاهد 

اخلطوة الثانية: البعد 
الكمي للبحث

يشــرياجلدول )1( إىل ان 19 مــن طــالب الصــف تــم اختيارهــم  بصــورة عمديــة )الفئــة 
املتاحــة(، ثــم يف املرحلــة التاليــة ) النوعيــة( تــم تقييمهــم  عــى أســاس  نمــودج التقييــم 
الديناميكــي التفاعــي بنــاًء عــى حتليــل  حوارهــم مــع املعلــم ومــن ثــّم  تــّم تشــخيص 
ــا  ــة الت ــن  مــرات التدخــل  التعليمــي. ويف املرحل أخطاءهــم يف الــكالم  مــع مالحظــة وتدوي
ليــة وهــي مرحلــة الكــم  والتجريــب  يف البحــث  تــّم دراســة تأثــري نمــوذج  التقييــم  التفاعــي 
الديناميكــي  باســتخدام   نمــوذج التدخــل  املحــي  وذلــك باملقارنــة  مــع التقييــم الديناميكــي 
)النمــوذج التدخــي( والتقييــم الغــري الديناميكــي  وبــام أن  التطبيــق  فــرض علينــا  اختيــار فئــة 
ــات  وذلــك بشــكل عشــوائي   ــا بتقســيم املجموعــة اىل ثــالث  فئ ــم  قمن لــكل  مراحــل التقيي
ــار والغــري الديناميكــي(. ثــم  ــا عليهــم  النمــودج التدخــي )الديناميكــي املحــي ، املعي وطبقن

ــن الدرجــات . ــة ب ــّم املقارن ــّم ت ــة ، ث ــارًا  بعــد امتحاهنــم  يف املكامل ــا اختب أجرين
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عرض النتائج
 حاولــت املقالــة أن جتيــب علــی ســؤالن أساســين، ففــي اخلطــوة األولــی  بغيــة حــل املشــاكل 
التعليميــة  تــّم اســتخدام النمــوذج التفاعــي يف فصــول الــدرس ملعرفــة أخطــاء الكفــاءة، ألن 
ــم  ــة يف التعلي ــة والواقعي ــاكل احلقيقي ــف واملش ــن الضع ــی مكام ــتاذ إل ــه األس ــرية  توج األخ
وترفــع مســتوی كفــاءة التقييــم وتزيــد مــن فاعليتــه فضــاًل عــن االختصــار يف الزمــن. 
فاألســتاذ  عليــه أال هیــدر وقتــه علــی األخطــاء التــي حتصــل لــدی املتعلمــن. إّن هــذه الرؤيــة 
ــخيص   ــی التش ــو إل ــذي يرن ــي  ال ــم الديناميك ــوذج التقيي ــر لنم ــة بوهن ــع رؤي ــًا م ــق متام تتطاب
وحتديــد مشــاكل التعليــم قبــل حدوثهــا فهــو خمتلــف متامــًا عــن النــامذج التقليديــة يف التعليــم 
ــق أيضــًا مــع  ــة تتطاب ــث تصــف اخلطــأ بعــد وقوعــه (Poehner, 2005). إّن هــذه الرؤي حي
ــن  ــم  يتع ــی معطياهت ــاًء عل ــرون (Anderson, et al, 2014). فبن ــون وآخ ــوذج أندرس نم
علــی كل توجــه تعليمــي ومعــريف أن يســبق أخطــاء الكفــاءة لــدی املتعلمــن قبــل حدوثهــا وأن 
يكــون مؤهــاًل لتطويــر مهــارات التعليــم الكامنــة. ومــن اجیابياتــه أيضــًا قلــة خطورتــة وتناســبه 
مــع الفــوارق الشــخصية  واحلالــة النفســية للمتعلميــن حيــث يمنــع شــعورهم باإلربــاك 
ــم و ذلــك بشــكل  ــاء التعلي والقلــق  ناهيــك عــن اختفــاء أعــراض القلــق الســابقة لدهیــم أثن
بــارز ومــوح (Alderson, 2005). وبنــاًء علــی تلــك النظريــات، أدمــج البحــث نموذجــي 
ــة  ــالب املرحل ــدی ط ــاءة ل ــاء الكف ــخص أخط ــد ش ــًا وق ــي ( مع ــي والتدرج ــم) التفاع التقيي
ــع  ــة املتناســبة هلــا لرف ــات اإلجــراءات التداخلي ــب واســتخرجت بيان ــة  لسلســلة كت اإلبتدائي
ــد  ــد أوردت يف اجلــداول)2(.  وق ــی الفصــل. وق األخطــاء وذلــك حســب نســبة وقوعهــا ف
تــّم تفكيــك  وحتديــد أخطــاء الكفــاءة مــن األخطــاء التــی حتــدث  أثنــاء التطبيــق، بنــاًء علــی  
تسلســل  النمــوذج التدخــي وتدرجــه مــن التدخــل الضمنــي إلــی التدخــل الســافر والرصيــح 
ــرب  ــهم ع ــا بأنفس ــوا بإصالحه ــد أن قام ــكالم وبع ــن  يف ال ــاكل املتعلمي ــت مش ــث صنف ( حي
االســتجابة الضمنيــة يف اخلطــوات األولــی مــن تفعيــل النمــوذج التداخــي للتعليــم؛ علــی أهّنــا 
مشــاكل يف التنفيــذ وأمــا املشــاكل التــي كانــت  تســتدعي التدخــل الرصيــح صنفــت علــی أهّنــا 

مشــاكل فــی الكفــاءة .
ــي  ــوذج التدخ ــكل النم ــق ش ــل طب ــوع   التدخ ــرات وق ــدد م ــاء  وع ــن األخط ــّم تدوي ــد ت  ق

ــايل: ــدول )2( الت ــح يف اجل ــی الرصي ــي إل ــن الضمن ــدرج م املت
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جدول رقم 2. أخطاء الكفاءة  يف كالم املتعلمنی

األخطاء عىل سبيل املثالعدد   املصنف  التصنيف 

اسم الظاهر

بطاقة وصول من فضلك168النكرة و املعرفة
العدد )املفرد، املثنی 

جلس إحسان يف قاعة املسافريِن و سمع 85و اجلمع(
املذيع يقول:

املضاف و املضاف 
ما أغرب موضة املالبس النساء يف ذلك 139إليه

الوقت.
نعم و مطلٌة عى حديقة املجاورة.95الصفة و املوصوف

االمتحانات قريب علی األبواب والوقت 60املفردات اإلضافية
ضيق للغاية.

املعلم: ما بك يا ريم؟ آراك شارد الذهن.153صيغه الضمريضمری
ريم: كال أبدا، بل نحن صاغية لكالمِك.

أمام نحن متسع من الوقت.... .111نوع الضمري

اسم اشاره

العدد )املفرد، املثنی 
تفّضل امأل هوالء االستامرة للربقية.20و اجلمع(

حسنا، تذهب هبذه اخلطاب إىل الغرفة 45املؤنث و املذكر
املجاورة.

اسم موصول

العدد )املفرد، املثنی 
هل أنِت اللتن تأخذين النقود؟18و اجلمع(

كانت البنت تشاهد مباراة كرة القدم الذی 26املؤنث و املذكر
تبث مبارشة من اليابان و....

الفعل

الحظ األم ولدها غارقا فی أفكاره.176مطابقة فعل و الفاعل
حازم تذهب إىل املستشفى.

اتصْل باهلاتف بعد يومن... ُرّبام وجد اجلواز 105توظيف  زمان الفعل
شخٌص و...

تكرار الفعل من دون 
33فائدة

من فضلك؛ ُأكتْب إسمك و ُأكتْب عنوانك 
و ُأكتْب وظيفتك و ُأكتْب جنسيتك و ُأكتْب 

رقم جواز سفرك.

حذف الفعل و 
22احلروف املتعلقة به 

نعم، أفّضل االنفراد بأصدقائي لراحتنا: 
)لنأخذ(

شعر بسام بأمل يف بطنه فذهب عيادة الطبيب.
استخدام املامثل 

يا ؛هلی! ملاذا جئت عى اجلامعة إذن!73للفعل 
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األخطاء 
األخری

هل صداٌع أو قيء عندك؟68بناء اجلمل 
أناقته ما أمجل؟

دائام هو يشكر اهلل..16القيد
يبدأ امحد صباحا عمله يف الساعة السابعة

ُأدخْل برسعة. أغلق الباب. الربد قارٌس.51التامسك و االنسجام
ــّم تدويــن البيانــات طبقــًا معايــري النمــوذج التدخــي، بعــد الكشــف عــن أخطــاء الكفــاءة    ت
فــی مهــارة الــكالم لــدی املتعلميــن وعــرب حتليــل نــوع االســتجابة )التغذيــة الراجعــة( التــي 
حصلــت مــن دمــج النموذجــن )التقييــم املتــدرج والتفاعــل الديناميكــي (، ثــم رتبــت  
خطــوات  التدخــل علــی نســبة  رصاحتهــا وضمنيتهــا بشــكل متسلســل وبيــان نتائجهــا كــام 

ــايل: ــدول )3( الت يف اجل

جدول رقم )3(. النموذج املحيل التدخيل  للتقييم الدیناميكي  )املأخوذ من التفاعل بنی األستاذ واملتعلم بناًء 
علی نسبة التدخالت(

 املساعدة يف االحتفاظ اخلطوة1
 تقديم الدالالت الغري لسانيةاخلطوة 8باستمرارية املكاملة 

الرتمجة بلغة االماخلطوة 9طلب التكرار   اخلطوة 2
تقديم االمثلة املامثلة اخلطوة 10عدم قبول اجلواب الصحيح اخلطوة 3
تقديم اجلواب  عربخياريناخلطوة 11طلب تصحيح  اجلملة اخلطوة 4
تقديم استامرة الصحيحة  للخطأاخلطوة 12تكرار اجلزء اخلطأ اخلطوة 5
تعليم القاعدة الصحيحةاخلطوة 13تكرار املفردة  اخلاطئة اخلطوة 6

املراجعة أو التعليم جمددا) حسب اخلطوة 14التحديد الدقيق للخطأاخلطوة 7
االستجابة(

 ولكــي يبــن البحــث كيفيــة التفاعــل بــن األســتاذ واملتعلــم عــرب تطبيــق  هــذا النمــوذج املحــي 
يف بيئــة واقعيــة؛ تــّم اختيــار نمــوذج  مــن تطبيــق النمــوذج التدخــي يف الصــف.  إليكــم ماجری 

حرفيــا بــن األســتاذ واملتعلــم عربمعطيــات اجلــدول)4( التايل:  
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جدول رقم )4(:  النموذج التفاعيل بنی األستاذ واملتعلم

الطالب: أالحظ الناس يفهم كالمي.
األستاذ: أالحظ الناس يفهم كالمي؟! )املرحلة األوىل: االستمرارية يف الكالم(

الطالب: ....... )يصمُت الطالب(
األستاذ: من فضلك قل مرة أخرى. )املرحلة الثانية: الطلب للتكرار(

الطالب: أالحظ ... الناُس... يفهُم كالمي. )يكّرر الطالب اجلملة بتأمل(
الطالب: أم أم أم... أالحظ الناس يفهم كالمي. )الطالب يف حالة التفكري، يكرر اجلملة مع نفسه 

ببطء(
األستاذ: ال، حممد! مجلتك )كالمك( خطأ. )املرحلة الثالثة: األستاذ ال يقبل اجلواب(

الطالب: مجلتي )كالمي( خطأ؟! )يتكرر كالم االستاد(
األستاذ: نعم، من فضلك صّحح كالمك )املرحلة الرابعة: الطلب لتصحيح الكالم(

الطالب: ........ )ُيصّمُت الطالب(
األستاذ: انتبه )توجه كن، ببن(! تقول: الناس يفهم؟ )املرحلة اخلامسة: تكرار قسم اخلطأ(

الطالب: الناس يفهم. )املرحلة السادسة: يتكرر كالم االستاد(
األستاذ: الناُس يفففهمم؟! املرحلة السابعة: التأكيد عى قسم اخلطأ بالضبط(

الطالب: ال أدري )يطلب املساعدة من االستاد( 
األستاذ: يف رأيك الفعل »يذهب« من أفعال اجلمع؟! )املرحلة الثامنة: حیّدد نوع اخلطأ(

الطالب: إذن، يفهم اخلطأ... )الطالب يكشف مكان اخلطأ يف اجلملة(
األستاذ: نعم، اليمكننا أن نستعمل بعد الناس من فعل املفرد. )املرحلة التاسعة: يقّدم األستاذ 

قاعدة عامة(
الطالب: نعم، الناُس يفهمون كالمي. )الطالب يقول اجلملة بشكل صحيح(

األستاذ: جيد، نستفيد من أفعال اجلمع بعد الناس ألّنه اسم اجلمع.)املرحلة العارشة: تبين 
القاعدة(

الطالب: إذن، أالحظ الناس يفهمون كالمي.. )املرحلة احلادية العرشة: ردود الفعل(
 وأمــا يف املرحلــة الثانيــة وهــو اجلــواب الثــاين لســؤال البحــث  تــّم دراســة أثــر التقييــم 
الديناميكــي  علــی تطويــر مهــارة الــكالم لــدی املتعلمــن  واالختيــار العشــوائي. وتصنيــف 
املتعلمــن الــی ثــالث جمموعــات ) جمموعتــان جتريبيــة واألخــری الشــاهد(.  ثــّم تــّم تطبيــق 
النمــوذج التدخــي املحــي ) اجلــدول رقــم 3( علــی املجموعــة األولــی ورصــد مشــاكل 
ــي  ــوذج العامل ــق النم ــّم تطبي ــة ت ــة الثاني ــا املجموع ــص  وأم ــس حص ــدة مخ ــم مل ــم لدهی التعلي
جلفــره و لنتلــف والــذي يعتــرب أيضــًا  نمــوذج تدخــي تعليمــي  بشــكل متزامــن لتقييــم فاعليــة 
النمــوذج املحــي علــی األخــرية  بينــام املجموعــة الضابطــة مل ختضــع ألي  تطبيــق تدخــي 
تعليمــي (Al-Jaffreh & Lantolf, 1994) . ثــّم بعــده خضــع الــكل الــی اختبــار الكفايــة 
 .spss مــن مــواد املقــرر للمرحلــة التمهيديــة. ومجعــت البيانــات تــّم حتليلهــا بواســطة برنامــج
وكذلــك باالســتعانة مــن  اختبــار آنــووا )حتليــل  واريانــس(  وقــد تــّم تدوينهــا علــی شــكل  

ــي:    اجلــدول)5( كــام ي



193 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة اخلامسة، العدد التاسع، خریف وشتاء 1442/1399

اجلدول رقم )5(: خمرجات حتليل الواریانس  للمقارنة بنی معدل املجموعات

 مستوى افمربع املعدلنسبة احلریةجمموع املربعات
الداللة

.44.470222.2355.812013بنی املجموعات 
61.214163.826بنی املجاميع

105.68418املجموع
 وكــام يشــري اجلــدول البيــاين أعــاله أن ثمــة فــارق كبــري ومــؤرش داليل مــوح مــن حيــث األداء 
لــدی املتعلمــن بعــد االختبــار؛ حيــث أّن ) f )2 ،16 يعــادل  5.812 ودرجــة املــؤرش الداليل 

املوحــي أقــل مــن نســبة   p وهــي )0.013(.
 فالنتائــج أعالهــا، أثبــت فاعليــة التدخــل الديناميكــي  بشــكل بــارز وموحــي يف عمليــة 
ــار  ــد االختب ــا بع ــار م ــتعانة باختب ــت االس ــالف مت ــق لالخت ــل الدقي ــد املح ــم.  ولتحدي التعلي

ــي: ــام ي ــدول )6( ك ــظ يف اجل ــام نالح ــاك«. ك ــت ه »پس

اجلدول رقم 6. خمرجات اختبار »پست هاك« لتحدید الفارق
مستوی االطمئنان 95%

 )I(
املجاميع 

 )J(
املجاميع 

 االختالف يف 
املعدل  

خطأ 
املعيار 

املؤرش 
الداليل 
املوحي

  أدنی 
املؤرش  

أعلی 
املؤرش 

املجموعة  
1

املجموعة  
2429.1.088.918-2.383.24

1.129018.59.6.41*3.500الشاهد 
املجموعة 

2
3.242.38-4291.088.918.-املجموعة 1

265.88..1.088031*3.071شاهد

59.-6.41-1.129.018*3.500املجموعة 1الشاهد 
26.-5.88-1.088.031*3.071-املجموعة 2

 اســتنادًا إلــی نتائــج اجلــدول رقــم  6، تشــري البيانــات بــأّن هنــاك  فــارق كبــري  بــن املجموعــة 
ــي  ــوذج التفاع ــا النم ــق عليه ــد طب ــی ق ــة األول ــة( فاملجموع ــة )الضابط ــی واملجموع األول
املحــي وبمقارنتهــا باملجموعــة األخــرية الضابطــة( أظهــرت نتائــج أفضــل مــن حيــث األداء 
وموحيــة مــن حيــث البيــان االحصائــي )p=0.018). أمــا املجموعــة الثانيــة التــي طبــق عليهــا 
النمــوذج التدخــي الديناميكــي  املعتمــد عامليــًا جلفــرة و لنتلــف أظهــرت كذلــك نتائــج أفضــل  
يف اختبــار مــا بعــد املحادثــة بالنســبة إلــی جمموعــة )الشــاهد( حيــث االختــالف كان ملحوظــًا 
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أيضــًا (p=0.031). فضــاًل عــن تلــك املعطيــات أفــادت النتائــج بــأّن أداء املجموعــة األولــی 
والتــي اســتفادت مــن النمــوذج التدخــي املحــي هــو أفضــل مــن املجموعــة التــي اســتفادت 
مــن النمــوذج التدخــل الديناميكــي  ( Al-Jaffreh & Lantolf, 1994) وقــد حصلت أيضًا 
 (p=0.918 )ــان االحصائــي ــج مل تكــن ملحوظــة يف البي علــی عالمــات أفضــل. لكــن النتائ
ممــا يعنــي ان تطبيــق النمــوذج املحــي لتناســبه وتالمســه للواقــع التعليمــي ومعرفتــه ملشــاكل 

املتعلمــن وقدرتــه علــی احلــل هــو األفضــل مــن غــريه. 
  ففــي هــذا اجلانــب البحثــي تتفــق النتائــج مــع نظريــة ويدوســون  و كوماراواديولــو و الفهمــى 
حيــث كان يؤكــدان علــی تطبيــق أســاليب ومناهــج حمليــة للتعليــم املحــي بغيــة التوصــل الــی 
Al-Fahmy, 2013; Widdowson, 2001 & Ku-)  حلــول تعليميــة ختــص تلــك املنطقــة
maradivelu, 2005) . حيــث  يبــن  مــدی فاعليــة التقييــم الديناميكــي  ألي توجــه تعليمــي 
مبتنــي علــی قاعــدة علميــة رصينــة وقــد يفيــد اللغــة العربيــة أيضــًا. إّن  هــذه الدراســة ونتائجها 
الكميــة والكيفيــة  تتوافــق مــع الكثــري دراســات  خــايص يف جمــال التقييــم الديناميكــي  وأثــره 

يف تعليــم اللغــات األجنبيــة حيــث يمكننــا اإلشــارة إلــی قســم األدب مــن هــذا البحــث.
االستنتاج واملناقشة

  إّن الدراســات املوســعة يف جمــال التقييــم الديناميكــي تفيــد بــأّن هــذا التوجــه احلديــث، 
ــة. فقــد  ــة منهــا اللغــة العربي ــة علــی خمتلــف جوانــب تعليــم اللغــة األجنبي ــه تأثــريات اجیابي ل
ــم  ــق التقيي ــرب تطبي ــاءة ع ــاء الكف ــخيص أخط ــو تش ــة نح ــادة وموجه ــة  ج ــث حماول كان البح

ــل.  ــة أفض ــج تعليمي ــق نتائ ــل حتقي ــن أج ــي م ــي املح ــوذج التدخ ــي، والنم الديناميك
 فقــد رصــدت الدراســة  فــی خطوتــه األولــی ومــن حيــث الكــم أخطــاء الكفــاءة لــدی 
املتعلمــن يف خمتلــف اجلوانــب اللغويــة  ثــّم طبقــت املنهــج التدخــي. وبينــت الدراســة مــدی 

ــار. ــوذج املعي ــة بالنم ــن مقارن ــد املتعلم ــة عن ــارات الكالمي ــر امله ــی تطوي ــا عل تأثريه
ــر  ــه أث ــأّن هــذا التوجــه احلديــث  إلــی التقييــم الديناميكــي، ل  وقــد أفــادت نتائــج البحــث، ب
مــوح وملحــوظ علــی زيــادة نســبة التعليــم وحتســن أداء املتعلمــن  يف االختبــارات الكالميــة. 
ــة  ــد )املجموع ــن قص ــريت ع ــد أخت ــة وق ــة للدراس ــتعامل جمموع ــّم اس ــث ت ــذا البح ــي ه فف
املتوفــرة. لكــن  يف الدراســات الالحقــة يمكننــا اســتكامل الدراســة باختيــار جمموعــة عشــوائية 

وتوســيع النطــاق باســتعامل جمموعــات أكثــر.
ــة  ــامذج التقييمي ــق الن ــدی املتعلمــن ويقــرتح تطبي ــة ل ــدرس مهــارة املحادث اّن هــذا البحــث ي

ــراءة واالســتامع. ــة والق ــی ســائر املهــارات األخــری كمهــارة الكتاب عل
ــة  ــاتذة اللغ ــة وأس ــم اللغ ــانيات وتعلي ــل اللس ــن يف حق ــة الباحث ــة البحثي ــذه الورق ــد ه  وتفي
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ــری.       ــات األخ ــة واللغ ــة العربي ــی اللغ ــة ومتعلم العربي

املصادر واملراجع
ســارانی، عبــداهلل وســجاد فرخــی پــور وهوشــنگ خــوش ســيام و احســان مصطفــی پــور، )1398(. 
ــرای تغيريپذيــری شــناختی و هببــود يادگــريی  ــا ب ــه الگويــی از مداخلــه تكوينــی- تعاملــی پوي »ارائ

دانشــجوان مضطــرب«. مطالعــه روان شناســی تربيتــی. العــدد 35. ص 130-107. 
صدقــی، حامــد و ســيد عدنــان اشــكوری ورضــا غفــار ثمــر وســهيال حمســنی نــژاد )1392(: 
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چكیده
نتایــج تحقیقــات فراوانــی نشــان می  دهــد کــه زبــان عربــی در مقایســه بــا زبان  هــای رایــج دنیــا در 
ــان،  ــل گفتم ــم و تحلی ــو، پراگماتیس ــی، نح ــی، معناشناس ــد آواشناس ــناختی مانن ــف زبان ش ــاخت  های مختل س
ــوان  ــی به عن ــان عرب ــران زب ــه فراگی ــد ک ــان می ده ــواهد نش ــن ش ــی اســت. همچنی ــای فراوان دارای پیچیدگی ه
زبــان خارجــی، بــا مشــكالت فراوانــی در مهارت هــای زبانــی روبــه  رو هســتند کــه روش  هــای ســنتی تدریــس، 
ــف  ــای مختل ــا در زمینه  ه ــیابی پوی ــذاری ارزش ــه تأثیرگ ــد. ازآنجایی ک ــا را ندارن ــل آنه ــناخت و ح ــی ش توانائ
ــا  ــا ب ــه اثبــات رســیده اســت، مطالعــۀ حاضــری تالشــی اســت ت ــان خارجــی، ب ــژه آمــوزش زب آمــوزش، به وی
ــد خطــای  ــرای شــناخت هدفمن ــرد آموزشــی را ب ــن، یــك راهب ــن رویكــرد نوی ــی نظــری ای ــری از مبان بهره گی
ــر  ــتاندارد دیگ ــای اس ــا رویكرده ــه ب ــر آن را در مقایس ــد و تأثی ــنهاد ده ــی پیش ــدی عرب ــران مبت ــش فراگی توان
ــری در  ــی به صــورت نمونه گی ــۀ مقدمات ــران مرحل ــی از فراگی ــك کالس آموزش ــور ی ــن منظ ــد. بدی ــی کن بررس
ــا  ــۀ هم کنشــی-تدریجی پوی ــق تحــت مداخل ــی تحقی ــۀ کیف ــران در مرحل ــن فراگی دســترس انتخــاب شــدند. ای
قــرار گرفتنــد. روش پژوهــش حاضــر تلفیقــی از روش هــای کیفــی و کمــی اســت کــه در بعــد کیفــی از تحلیــل 
ــن  ــاری استفاده شــده در ای ــۀ آم ــی استفاده شــده اســت. جامع ــۀ شــبه – تجرب ــد کمــی از مداخل ــوا و در بع محت
تحقیــق، یــك گــروه آمــادۀ کالســی بــود کــه از طریــق نمونه بــرداری غیرتصادفــی دردســترس انتخــاب شــدند 
ــه  ــش تقســیم شــدند. ســپس ب ــرل و آزمای ــای کنت ــه گروه ه ــی ب ــز به صــورت تصادف ــش نی ــۀ آزمای و در مرحل
کمــك تحلیــل محتــوا، خطاهــای توانــش و گام  هــای مداخلــه  ای پویــا بــه شــكل یــك لیســت مداخلــه  ای پویــا 
اســتخراج شــد. در گام کمــی تحقیــق نیــز، بــه کمــك طــرح تحقیــق مداخلــه و پس-آزمــون صــرف، فراگیــران 
ــی،  ــت بوم ــه لیس ــت مداخل ــب تح ــه ترتی ــدند و ب ــیم ش ــاهد تقس ــروه ش ــك گ ــی و ی ــروه آزمایش ــه دو گ ب
لیســت اســتاندارد و تدریــس ســنتی قــرار گرفتنــد. ســپس در یــك پس-آزمــون محقق-ســاخته گفتــار، از مفــاد 
ــس در  ــه واریان ــل یك-طرف ــون توســط تحلی ــن آزم ــج حاصــل از ای ــد. نتای ــای مكالمــه، شــرکت کردن کتاب  ه
ــرد آموزشــی  ــن راهب ــه ای ــق نشــان داد ک ــج حاصــل از تحقی ــزار SPSS )نســخه 23( بررســی شــد. نتای نرم اف
ضمــن شــناخت هدفمنــد خطاهــای توانشــی عربــی آمــوزان در بخش  هــای گوناگــون زبانــی، تأثیــر معنــاداری در 

ــته اســت. ــار داش ــون گفت ــان در پس آزم ــرد آن عملك
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Abstract
Research findings showed that Arabic, in comparison with some 
famous universal languages, has more intricacies in phonology, 
semantics, pragmatics and discourse. Also, a good bulk of studies 
have shown that learners of Arabic as a foreign language suffer from 
some problems in language skills which cannot be identified or treated 
through traditional teaching approaches. Since dynamic assessment is 
proved to be a successful approach in education, the current research is 
an attempt to use this theoretical foundation to recognize competence 
errors in beginning level of Arabic and compare its effect with other 
standard approaches. A mixed method design was used in this study. To 
do so, a class of elementary students was selected through convenient 
sampling method. In qualitative phase, the participants were exposed 
to formative-interactionist dynamic assessment and their classes were 
audio-recoded.  Then content analyses were conducted and competence 
errors and mediatory moves were extracted. In quantitative phase, using 
an intervention and post-test design, the participants were assigned to 
two experimental and one control groups who were exposed to local, 
standard and non-mediation respectively. Then, they participated in 
a teacher developed speaking test from Sady al-Hayat book series. 
Data were analyzed through one way analysis of variance in SPSS 
(Version 21).  Research findings showed that the approach adopted in 
this research is effective in identifying competence errors and develops 
learners’ speaking abilities significantly.  

Keywords: Dynamic Assessment, Interactionist Model, Interventionist 
Model, Competence Error, Teaching Arabic .
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