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 )األصلية في تعليم اللغة الثانية(

د. أحمد بن عبد اهلل الحقباني1

الملخص

يعد مصطلح )األصلية( واحدا من أهم املصطلحات املستخدمة يف تعليم اللغة 

الثانية وأكثرها جدال. ويف الوقت الذي يبدو فيه أن مفهوم األصلية ما زال مقصورا 

تعريض  جمرد  وأن  فقط،  األصلية  النصوص  عىل  ثانية  لغة  العربية  اللغة  تعليم  يف 

املتعلم هلا -مقارنة باملواد املصنوعة- سيساعده عىل حتقيق كفاية تواصلية عالية يف 

اللغة الثانية، ينظر البحث اللغوي احلديث إىل األصلية بوصفها عملية نسبية تتجاوز 

وأصلية  املهمة  وأصلية  املتعلم  أصلية  إىل  النص  أصلية  عىل  الرتكيز  عام-  -بشكل 

سياق التعلم داخل الصف. تدف هذه الورقة إىل توضيح مفهوم األصلية يف سياق 

الرتكيز  التقليدي واحلديث، مبينة أمهية االنتقال من  املنظور  الثانية من  اللغة  تعليم 

عىل النص األصيل فقط إىل الرتكيز عىل حتقيق األصلية يف بيئة التعلم؛ ملساعدة املتعلم 

عىل االكتساب األمثل للغة الثانية، واالستفادة املثىل من النصوص األصلية.

تعليم  األصلية،  النصوص  الثانية،  اللغة  تعليم  يف  األصلية  املفتاحية:  الكلامت 

اللغة العربية ألغراض خاصة، تعليم اللغة العربية لغة ثانية.

1- أستاذ اللغوايت التطبيقية املساعد مبعهد اللغوايت العربية، جامعة امللك سعود، الرايض.
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Abstract

Authenticity is one of the most important and controversial 
terms in second language teaching and learning. While au-
thenticity in teaching Arabic as a second language is still lim-
ited to the use of authentic texts only and to the assumption 
that by exposing the learner to these texts – instead of con-
trived ones – a high level of proficiency in L2 will be achieved, 
the present paper perceives authenticity as a relative process 
which - in general-  goes beyond the authenticity of texts to 
the authenticity of learner, task, classroom, and context. This 
paper will first define the notion of authenticity in second 
language settings from old and current perspectives. Then it 
will highlight the importance of shifting the focus from text 
authenticity to the authenticity of the learning environment 
in order to improve second language acquisition and optimize 
the benefits of using the authentic texts.  

Key words: Authenticity in second language teaching, au-
thentic texts, teaching Arabic for specific purposes, teaching 
Arabic as a second language.  
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مقدمة:

برز مفهوم األصلية أول مرة يف منتصف الستينيات من القرن املايض، وبخاصة 
بعد التوسع يف استخدام النصوص األصلية ضمن مواد تعليم اللغة الثانية، وظهور 
الدعوات لالعتامد عليها يف التدريس ويف إعداد السالسل التعليمية. وكان احلديث 
عن النصوص األصلية قد نشأ تبعا لالنتقال إىل الكفاية التواصلية يف تعليم اللغة التي 
نادى هبا هايمز Hymes، والتي تركز عىل االستخدام، بدال من الكفاية اللغوية التي 
 Stern, 1983; Richards & Rodgers,( تركز عىل الشكل، كام عند تشومسكي 
النصوص  استخدام  عىل  ا  وردًّ لذلك،  ونتيجة   .)2000; Widdowson, 1978

املصنوعة التي انترشت مع انتشار طرائق التدريس التقليدية - أي تلك الطرائق التي 
تركز عىل اجلوانب الرتكيبية باعتبارها مدخال لتعليم اللغة الثانية مثل الطريقة السمعية 
الشفوية والطريقة املبارشة- ظهرت النصوص األصلية تلبية للحاجات التواصلية، 
حيث مل تكن الطرائق التقليدية تساعد املتعلم عىل حتقيق األهداف التواصلية املأمولة 
)Canale & Swain, 1980; Gilmore, 2007; Mishan, 2005(، ولذا فإن من 
املادة  اللغوي الذي يتمحور حول  القالب  املهم إدراك أن االنتقال من الرتكيز عىل 
املوقف  االستخدام يف  يتمحور حول  الذي  املعنى  الرتكيز عىل  إىل  نفسها  التعليمية 
الكفاية  حتقيق  يف  ودورها  األصلية  النصوص  بأمهية  الشعور  بدايَة  كان  التواصيل 
.)Gollin-Kies, Hall and Moore, 2015( التواصلية يف جمال تعليم اللغة الثانية

اللغة  لتعليم  اجتاه  التواصيل  املدخل  ظهور  صاحب  فقد  سبق،  ما  إىل  باإلضافة 
ألغراض خاصة مما استدعى احلاجة إىل البحث عن نصوص أصلية من بيئة الغرض 
اخلاص - أكاديمية أو مهنية- وتقديمها للدارسني لتهيئتهم إىل البيئة املستهدفة. كام 
إىل  أدى  التواصيل،  املدخل  ظهور  واكب  الذي  احلديثة،  للتقنية  املتزايد  الظهور  أن 
سهولة احلصول عىل النصوص األصلية وانتشارها ودجمها ضمن مواد تعليم اللغة 
أو  املرئية  أو  املكتوبة  النصوص  نقل  اللغات  مدريس  بإمكان  أصبح  حيث  الثانية، 
املسموعة من احلياة اليومية إىل غرفة الصف لتعزيز مستوى الكفاية التواصلية لدى 

.)Mishan, 2005( الدراسني

عىل  تركز  التي  الشفوية  السمعية  الطريقة  أن  إىل  هنا  اإلشارة  املهم  من  ولعل 
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تدريب الدارسني عىل السيطرة عىل الشكل اللغوي أكثر من املحتوى كانت تدف 
أن  إىل  حاجة  يف  الطريقة-  هذه  بحسب   - ألهنم  األصلية،  النصوص  جتنيبهم  إىل 
مرحلتي  إىل  أخريا  ينتقلوا  أن  قبل  نطقها  عىل  يتدربوا  ثم  أوال،  النصوص  يسمعوا 
قراءة النصوص وكتابتها )العصييل، 1423(. يف املقابل، ينحو املدخل التواصيل إىل 
رضورة تقديم النصوص األصلية يف مجيع مراحل تعلم اللغة، إذ ليس من املطلوب 
أن  يمكن  املصاحب  فالنشاط  كامال،  النص  استيعاب  الدرس  هدف  يكون  أن 
ما  الرتكيز عىل  النص من خالل  اجلوانب يف  بعض  الرتكيز عىل  إىل  الطالب  يوجه 
يستطيعون فهمه، عىل النقيض من الطريقة السمعية الشفوية التي تؤكد رضورة أال 
 Ellis &( يتعرض الطالب إال ملا يستطيعون فهمه وما هو مناسب ملستواهم اللغوي

.)Shintani, 2014

ويف اجلملة، فقد ساعد االجتاه التواصيل يف حتويل مركز االهتامم يف عملية التعلم 
دافعة  تدور حوله  التعلم  فأصبحت عمليات  نفسه،  املتعلم  إىل  التعليمية  املواد  من 
فرصة  يمنحه  ما  وكل  اللغوية،  حاجاته  عىل  ومركزة  التعلم  يف  استقالليته  اجتاه  يف 
أكرب للحصول عىل مستوى عال من الدخل اللغوي، ومن أمهها النصوص األصلية. 
الوظيفية(  اللغوية  تقديم )احلاجات  البداية تثلت يف  أن  الوراء، نجد  إىل  وبالعودة 
من  الفعال  اللغوي  التواصل  لتحقيق  عملية  خطوة  باعتبارها  الثانية  اللغة  ملتعلم 
املتعلم  تصنف  معدلة–  نصوص  –ومجيعها  التعليمية  املواد  فكانت  التعلم،  خالل 
اخلطاب  سامت  وحتدد  الخ.  طالب،  طبيب،  مثل  اللغوي،  استخدامه  حسب  عىل 
املرض  تشخيص  مثل  اللغة  املتعلم  فيها  يستخدم  التي  الوظيفية  املواقف  لبعض 
املتعلقة باملواقف  بالنسبة للطبيب، والسؤال للطالب. ولكن الرتكيز عىل احلاجات 
النص  التعلم عىل  بيئة  تأثري جمتمع  الوظيفية مل يكن كافيا لعدة أسباب أمهها إغفال 
إىل  اللغويني  املنظرين  التواصلية مما دفع بعض  املتعلم  نفسه وتأثري ذلك عىل كفاية 
االنتقال من الرتكيز عىل حتديد سامت اخلطاب إىل كيفية االستخدام اللغوي الطبيعي 
هلذا اخلطاب، وسامت حميطه الذي يستخدم فيه، عن طريق تعريض املتعلم للمواد 
التعليمية األصلية املناسبة ومن خالل األنشطة واملهامت التواصلية احلقيقية أو شبه 

.)Stern, 1983( داخل غرفة الصف )احلقيقية )التعليمية
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األصلية في تعليم اللغة ألغراض خاصة

ألغراض  اللغة  تعليم  جمال  يف  األصلية  للنصوص  ظهور  أول  تاريخ  يرجع 
 West,( ويست  ويشري   ،s1960 املايض  القرن  من  الستينيات  منتصف  إىل  خاصة 
تقدم يف تدريس  التي  النصوص األصلية  الظهور كان مقترصا عىل  أن هذا   )1995

حتى  املستوى  هذا  يف  األصلية  مفهوم  استمر  ولقد  خاص.  بشكل  القراءة  مهارة 
الثامنينيات من القرن املايض حني بدأت املحاوالت للنظر فيام وراء الشكل اللغوي 
التي  املهامت  التفكري والتفسري واستخدام االسرتاتيجيات من خالل  مثل عمليات 
الدارسني عىل استخراج املعنى من النص. ويتبنى هذا االجتاه االعتقاد بأن  تساعد 
إىل  حاجة  فال  ثم  ومن  اللغات  مجيع  يف  مشرتكة  واسرتاتيجياته  التفكري  مهارات 
املهّمة  أصلية  إىل  االلتفات  االجتاه  هذا  نتائج  من  وكان  اللغوي،  بالشكل  االهتامم 
تلك  مثل  النص،  بنوع  املتعلقة  واألنشطة  االسرتاتيجيات  بعض  ظهرت  حيث 
النصوص  أنواع  من  غريها  أو  التقارير،  قراءة  أو  العلمية،  املجالت  بقراءة  املتعلقة 
تعليم  مفهوم  إن  القول  يمكن  ولذا  اخلاصة.  املتعلمني  ألغراض  املناسبة  األصلية 
اللغة ألغراض خاصة قد أعطى مفهوم األصلية بعدا أعمق حيث تتجىل بوضوح 
من  نابع  أصيل  حمتوى  تقديم  خالل  من  اخلاصة  املتعلمني  حاجات  لسد  احلاجة 
التفكري  متعددة من  املتعلم إلجراء عمليات  تدفع  تواصلية  نفسه ومهامت  الغرض 

والتحليل احلقيقية أو املشاهبة ملا سيواجهه يف البيئة املستهدفة.

أحد  بوصفها  األصلية  النصوص  احلديث عن  فيأيت  احلديثة،  الدراسات  أما يف 
الباحثون  يؤكد  حيث  خاصة،  ألغراض  اللغة  تعليم  برامج  لنجاح  املهمة  األركان 
أمهية االستفادة من النصوص األصلية يف برامج تعليم اللغة ألغراض خاصة، إذ ال 
قيمة لربنامج هيدف إىل تأهيل متعلمني لبيئة خاصة دون أن يقدم هلم نصوصا أصلية 
من البيئة التي سينتقلون إليها. وبعبارة أخرى، فإن النصوص املستخدمة يف فصول 
تعليم اللغة ألغراض خاصة ينبغي أن تكون من النصوص الشائعة يف جمال الغرض 
 .)Anthony, 2018( اخلاص نفسه حتى تتوافق مع توقعات الدارسني واهتامماتم
وقد أشار هافنر و ميلر )Hafner & Miller, 2018( إىل أن االجتاه القديم يف إعداد 
مواد تعليم اللغة ألغراض خاصة أمهل بشكل واضح استخدام النصوص األصلية، 
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بينام يركز االجتاه احلديث عىل أمهية أن تتضمن املواد التعليمية نصوصا أصلية؛ ليس 
لفائدتا الكبرية يف إعداد متعلمي اللغة ألغراض خاصة لبيئاتم املستهدفة فحسب، 
وإنام ألن هذه النصوص أيضا يمكن - بعد جتريبها- أن تشكل الحقا موادَّ تعليمية 

مستقلة ومناسبة ألنواع خاصة من الربامج وجمموعات معينة من الدارسني. 

أهمية النصوص األصلية

التي حتفز مصممي  األسباب  أهم  أن من  إىل  الثانية  اللغة  تعليم  دراسات  تشري 
بأن  االعتقاد  األصلية  النصوص  استخدام  عىل  التعليمية  املواد  ومعدي  الربامج 
وترفع  الثانية  اللغة  اكتساب  عىل  وحتفز  ثريا  لغويا  دخال  توفر  األصلية  النصوص 
ملستواهم  مناسبة  كانت  إذا  خصوصا  الدارسني،  لدى  التواصلية  الكفاية  مستوى 
 Tomlinson & Masuhara, 2018, 2010;( مشجعة  بطريقة  ومقدمة  اللغوي 
Peacock, 1997; Ellis& Shintani,2014( كذلك فإن النصوص األصلية تعكس 

النصوص  تعطي  حني  يف  وثقافيا  لغويا  املستهدفة  البيئة  يف  املستخدمة  اللغة  واقع 
البيئة. وتعظم  تلك  احلقيقي يف  التواصل  انطباعا خاطئا عن طبيعة  املصنوعة غالبا 
إىل  انتقاله  قبل  للمتعلم  الوحيد  املصدر  تكون  األصلية حينام  النصوص  فائدة هذه 
البيئة املستهدفة، فمن دوهنا ال يتوقع أن يكون املتعلم قادرا عىل االندماج والتواصل 
فقط  النصوص األصلية ال تكشف  فإن  البيئة. وعالوة عىل ذلك،  تلك  املقبول يف 
أساليب التواصل يف جمموعة الغرض اخلاص، بل كذلك القضايا التي تناقش يف تلك 
تلك  كانت  إذا  وبخاصة  أعضائها،  بني  االندماج  املتعلم  عىل  يسهل  مما  املجموعة، 

.)Gilmore, 2007( النصوص تالمس أهدافه واحتياجاته األكاديمية أو املهنية

وعىل الرغم من أمهية النصوص األصلية، فإن الدراسات العربية حول مفهوم 
أمهية  توضيح  سبيل  عىل  إال  املفهوم  هذا  إىل  اطالعي-  بحسب   - ترش  مل  األصلية 
)طعيمة  الثانية  اللغة  تعليم  يف  التواصيل  باملدخل  وعالقتها  األصلية  النصوص 
والناقة، 1427هـ، حسني، 2011(، أو للحث عىل إدراجها ضمن املواد التعليمية 
مثل الدعوة إلدراج النصوص الرتاثية )احلسن، 2011(، ولكن ما سبق من إشارات 
ما يزال - يف الغالب- منحرصا يف أصلية النص نفسه، ومل يتجاوزه إىل أصلية املتعلم 
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أو املهمة أو السياق التعليمي. 

النصوص  استخدام  نحو  االجتاه  تؤيد  التي  الدراسات  كثرة  من  الرغم  وعىل 
االجتاه.  هبذا  يرحبوا  مل  الباحثني  بعض  فإن  عموما  الثانية  اللغة  تعليم  يف  األصلية 
مواد  ضمن  األصلية  النصوص  استخدام  فكرة  هاجم  مثال   )Day, 2004( فداي 
املبتدئة  املستويات  يف  وبخاصة  لصعوبتها،  التعلم  تعيق  أهنا  وذكر  اللغة،  تعليم 
واملتوسطة، وتشتت تركيز الدارسني فتدفعهم إىل تعلم اللغة من أجل القراءة بدال 
الرموز  بتفكيك  أثنائها  يف  الدارسون  فينشغل  اللغة،  خالل  من  القراءة  تعلم  من 
املعجم غالبا، مما يضعف دافعيتهم نحو  باستخدام  الكلامت  اللغوية ومعرفة معاين 
تعلم اللغة. يف حني حرص آخرون صعوبة النصوص األصلية يف تقديمها للدارسني 
يف املستويات املبتدئة ) )Ellis & Shintani,2014  أو الوقت الطويل الذي يتطلبه 

.))Richards, 2001 البحث عن النصوص املناسبة وإعداد املهامت املصاحبة هلا

للنصوص  املبتدئة  املستويات  يف  الدارسني  تعريض  عدم  أن  من  الرغم  وعىل 
األصلية قد يكون رأيا وجيها يف بعض السياقات التعليمية، فإن املبالغة يف الرفض أو 
التحفظ عىل تقديم النصوص األصلية -بشكل عام- يف فصول تعليم اللغة الثانية 
الشكل  خالل  من  أوال  تتلك  اجليدة  اللغوية  الكفاية  بأن  االعتقاد  من  غالبا  نابع 
عىل  وحرص  اللغوي  بالشكل  اهتامم  هذا  عن  فينتج  املصنوعة،  اللغوية  والقوالب 
الصحة اللغوية وتقديمهام عىل التواصل الطبيعي، وهو ما ال يدعمه االجتاه احلديث 

ملفهوم األصلية.

تعريف األصلية

الدراسات  بشمول-   - استعرض  الذي   )Gilmore, 2007( جيلمور  يشري 
األقل  عىل  تعريفات  ثامنية  استخراج  يمكن  أنه  إىل  األصلية،  مفهوم  حول  السابقة 
هذه  أحد  من  تنطلق  والتي  األصلية،  ملفهوم  أحيانا-  املتداخلة   - التعريفات  من 
الصف،  واملاهية، وغرفة  واحلقيقة،  املتحدث األصيل،  بالرتتيب:  املنطلقات، وهي 

واملهمة، واملجتمع، والقياس، والثقافة. 
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اللغة املنتجة من ناطق أصيل لناطق أصيل يف جمموعة لغوية حمددة1

اللغة املنتجة من متحدث/كاتب حقيقي جلمهور حقيقي، وحتمل رسالة 2
حقيقية

تكمن األصلية يف جودة النص املكتسبة من مستقبل النص )القارئ/املستمع(. 3
أي أن األصلية ليست صفة متأصلة يف النص بل مكتسبة من املستقبل.

تكمن األصلية يف التفاعل بني املتعلمني واملعلم يف غرفة الصف.4

تكمن األصلية يف نوع املهمة املختارة5

تكمن األصلية يف املوقف االجتامعي داخل غرفة الصف6

تكمن األصلية يف التقييم 7

أن يكون املتعلم قادرا عىل أن يترصف ويفكر كأحد أعضاء جمموعة اللغة 8
املستهدفة ليكون مقبوال بينهم

يذكر جيلمور- تشري  املتعلقة بمفهوم األصلية -كام  األدبيات  فإن  وعىل ذلك، 
أو  باملتعلمني،  أو  نفسه،  بالنص  مرتبطا  إما  يكون  أن  يعدو  ال  املفهوم  هذا  أن  إىل 
باملوقف االجتامعي وأهدافه التواصلية، أو بيشء مشرتك مما سبق. وبشكل عام، فإن 
حيث  األصلية  مفهوم  حترير  صعوبة  إىل  تشري  األصلية  بمفهوم  املتعلقة  الدراسات 
يشوبه الكثري من الغموض والتداخل، ولعل مرد ذلك هو اختالف زاوية النظر إىل 
هذا املفهوم، فاالجتاه التقليدي يرى أن األصلية تكمن يف النص نفسه، يف حني يرى 

االجتاه احلديث أن األصلية تنتج عن استخدام النص داخل غرفة الصف.

االتجاه التقليدي:

يرى االجتاه التقليدي األصلية منتجا حيث يقرصها عىل النص نفسه -مقروءا كان 
أو منطوقا- وعىل الناطق األصيل باللغة نفسها، فهي -بناء عىل هذا االجتاه- مفهوم 
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 ),p. 131977Morrow ,( فمورو .)Harmer, 1983( متعلق بالنص وجودته اللغوية
مثال يعرف النصوص األصلية بأهنا »قطعة من لغة حقيقية أنتجت من متحدث أو 
كاتب حقيقي ملتلق حقيقي ومصممة لتحمل رسالة حقيقية«. وهو يف هذا التعريف 
يربط األصلية بالنص نفسه وباملتحدث األصيل باللغة. ويعّرف ريتشاردز و شميت 
يف  تعّد  مل  التي  تلك  بأهنا  األصلية  النصوص   )Richards & Schmidt, 2013(

األصل ألهداف تعليمية، مثل نصوص املجالت والصحف واإلعالنات والتقارير 
اإلخبارية وغريها. وهذا التعريف األخري ملفهوم األصلية ما زال يتداول للتمييز بني 
النصوص األصلية واملصنوعة، عىل الرغم من عدم شموله ملفهوم األصلية باملنظور 

احلديث.

املتعلمني للنصوص األصلية  بأن تعرض  التقليدي غالبا االعتقاد  ويتبع االجتاه 
تعريض  يف  االجتاه  هذا  عىل  بناء  املعلم  فيجتهد  التواصلية،  كفايتهم  لرفع  كاف 
املتعلمني إىل كمٍّ كبري من النصوص األصلية معتقدا أن عرض عدد كبري من الرتاكيب 
واملفردات ملواقف خمتلفة يمكن أن يطور كفاية املتعلم التواصلية وجيعله قادرا عىل 

التواصل الطبيعي مع أفراد املجتمع املستهدف.

بمفاهيم أخرى ذات عالقة  ارتباطه  التقليدي هو  ولعل مما يفس شيوع االجتاه 
املحلية، فبحسب  بمفهوم األصلية، ومن أمهها مفهوم »املتحدث األصيل« وثقافته 
هذا االجتاه فإن النص األصيل هو ذلك الذي يصدر من الناطق األصيل باللغة وحول 
ثقافته فقط. ويف ميدان تعليم اللغة الثانية قد حتظى بعض الكتب أو املواد التعليمية 
بالقبول واالنتشار؛ ألهنا صادرة من بلد اللغة األم نفسه فقط دون األخذ يف احلسبان 
مدى كوهنا معّدة أصال ألهل اللغة أو لغري أهلها، أو دون مراعاة ملستوى إعدادها 
ثقافيا، وتأثري هذا االجتاه  الدارسني  أو مدى مناسبتها ملستوى  العلمية،  ومنهجيتها 
السلبي ال خيفى عىل العاملني يف جمال تعليم اللغات الثانية عموما. ومن نتائجه أيضا 
أنه هيمش دور معلمي اللغة الثانية من غري الناطقني األصليني باللغة )وهم األغلبية 
بأستاذه،  الطالب  ثقة  ويضعف  اإلنجليزية(  أو  العربية  اللغة  تعليم  واقع  يف  عادة 
 Gilmore, 2007;( وبخاصة حينام يكون املعلم مصدر اللغة الوحيد يف بيئة التعلم

.)Holliday, 2005
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االتجاه الحديث

يرى أصحاب االجتاه احلديث أن األصلية ال تكمن يف النص نفسه بل تنتج عن 
ال  نسبي  مفهوم  االجتاه  هذا  بحسب  فاألصلية  معه،  املتعلمني  وتفاعل  استخدامه 
مطلق. وقد تعددت زوايا النظر إىل األصلية من منظور نسبي؛ فهناك من ينظر إليها 
بوصفها عملية، ومن ينظر إليها من زاوية ثقافية/اجتامعية، ومنهم يقرتح النظر إليها 

بوصفها درجات أو بوصفها سلسلة متصلة. وفيام يأيت عرض موجز لكل منها.

األصلية بوصفها عملية 

يعد من أشهر من كتب عن  الذي   - )Widdowson, 1983( يرى ويدوسون 
مفهوم األصلية- أن تقديم نصوص غري معّدة ألغراض تعليمية ملتعلمي اللغة الثانية 
الصف، فمفهوم األصلية عنده ال  بالرضورة ضامن حتقيق األصلية داخل  يعني  ال 
املتعلمني،  النص عىل  تنتج من عرض  التي  التفاعل  بعملية  نفسه بل  بالنص  يتعلق 
األصلية  للنصوص  صفة  بوصفها  ال  األصلية  مفهوم  يف  النظر  إلعادة  دعا  حيث 
نفسها وإنام بوصفها عملية تتجىل من خالل تفاعل املتعلمني مع النصوص املقدمة 
تنشأ من  وإنام  منه  تنشأ  النص وال  لغة  املنظور ال تكمن يف  فاألصلية من هذا  هلم. 
استقبال املتعلمني له وتفاعلهم معه. وعليه، فالنصوص -أصلية كانت أو مصنوعة- 
قد حتقق األصلية املنشودة إذا نشأ عنها تفاعل وجتاوب من املتعلمني أنفسهم، وليست 
متعلقة بمصدر النص أو منشئه سواء من الناطقني األصليني أو من غريهم. ويف ذات 
السياق، حيّذر كل من ويدوسون )1979( وهاتشنسون و ويرتز )1982( املعلمني 
املفهوم  اللغوي  الدخل  حيقق  األصلية  النصوص  تكثيف  بأن  املغلوط  التصور  من 
ويبعث عىل التواصل األصيل املنشود داخل الصف، بل ربام تسبب ذلك يف عرض 

نصوص غري مناسبة للدارسني لغويا وثقافيا.

مفهومي  بني  مفيدا  تييزا   )1979,1978  ( ويدوسون  يقدم  سبق،  ما  إىل  إضافة 
األصالة Genuineness واألصلية Authenticity ، حيث يرى أن األصالة صفة 
للنص الذي أخذ من مصادره األصلية دون تغيري، يف حني أن األصلية صفة للعالقة 
املتعلمني  من  وجتاوب  تفاعل  من  النص  عن  ينتج  ما  أو  ومستخدمه،  النص  بني 
أنفسهم، فهي بناء عىل هذا الوصف عملية نسبية متعلقة بعامل خارج النص )املتعلم( 
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وتفاعله مع النص. وبعبارة أخرى فإن تفاعل املتعلمني هو ما حيقق األصلية للنص 
النص أصليا أو مصنوعا- وهو اهلدف من عرض  النص نفسه -سواء كان  وليس 
عالقة  حول  الدائر  للجدل  حدا  ويدوسون  يضع  التمييز  وهبذا  النصوص.  هذه 
األصلية بالنص نفسه، وهو تصور ينسجم مع ما تدعو إليه أدبيات إعداد مواد تعليم 
اللغة الثانية، فتوملينسون و ماسوهارا )Tomlinson & Masuhara, 2010( مثال 
يكون  أن  ينبغي  ال  األصلية  النصوص  عرض  من  اهلدف  أن  إىل  بوضوح  يشريان 
اللغة املستهدفة وإنام خلق  Declarative knowledge عن  التقريرية  نقل املعرفة 
املواكب يف  التحول  يتفق مع  إنه  ثم  لتجربتها واستخدامها.  املتعلمني  أمام  الفرص 
تصميم املواد التعليمية من االجتاه نحو املنتج Product-oriented  إىل االجتاه نحو 
العملية Process-oriented األمر الذي ساعد يف نقل مركز االهتامم من النصوص 
األصلية نفسها إىل ما ينتج عنها من تفاعل من املتعلمني أنفسهم. ويشري هول أيضا 
)Hall, 2001( يف حديثه عن أمهية الرتكيز عىل احلاجات بعيدة املدى للمتعلمني عند 
إعداد مواد تعليم اللغة الثانية إىل أن من أهم ما يمكن أن يقدم هلم هي النصوص 
األصلية، ولكنه ينبه أيضا إىل أن النصوص األصلية ليست هدفا يف حد ذاتا، وإنام 

تفاعل املتعلمني معها هو ما ينبغي أن يكون حمل االهتامم.

إن مفهوم األصلية أضحى مفهوما واسعا حيث  القول  وعىل كل حال، يمكن 
جتاوز دائرة النص نفسه، وأن املعيار يف احلكم عىل حتقق األصلية يعود إىل ما ينتج 
عن النص من تفاعل املتعلمني ورفع كفايتهم التواصلية. وعىل هذا يفس ويدوسون 
يف أحد تعريفاته األصلية بأهنا »السلوك اللغوي الطبيعي« )1990:45(. واملقصود 
هنا أن االتكاء عىل أمهية النصوص األصلية نفسها إجراء غري كاف، فال بد أن يدرك 
معلمو اللغة الثانية ومصممو املناهج ومعّدو املواد التعليمية أن جمرد تعريض املتعلم 
التواصلية عملية غري  للنصوص األصلية من أجل اإلثراء اللغوي وتطوير الكفاية 

مضمونة يف الغالب. 

وضمن االجتاه احلديث نفسه، أشار بعض الباحثني إىل جوانب خمتلفة تؤثر مفردة 
أو جمتمعة عىل عملية األصلية )Breen, 1985(. فباإلضافة إىل أصلية النص، هناك 
داخل  التعلم  سياق  وأصلية  املهمة،  وأصلية  املتعلم،  أصلية  مثل  أخرى  جوانب 
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الصف، وفيام يأيت توضيح هلا.

1- أصلية المتعلم:

تثل أصلية املتعلم وتفاعله مع النص األصيل ركنا مهام يف عملية حتقيق األصلية 
 Widdowson,( ،الثانية ألغراض عامة أو خاصة اللغة  املنشودة يف فصول تعليم 
1979(، وينبه ديفيس )Davies, 1984( إىل أن األصلية ليست هي ما جيعل النص 

 Lee,( مفهوما، وإنام رغبة الدارسني يف فهم النص هي ما جتعله أصليا. كام ذكر يل 
1995( الذي فّصل يف جانب أصلية املتعلم، أن أهم ما تعنيه أمران. أوهلام: انطباع 

املتعلم اإلجيايب نحو النص؛ وثانيهام: التجاوب املناسب مع النص. وال يتحقق هذان 
األمران إال إذا روعيت مناسبة النص حلاجات املتعلم اللغوية والنفسية، وال ينتجان 
وعدم  املناسبة  التعليمية  واملواد  النصوص  اختيار  يف  للمشاركة  الفرصة  بمنحه  إال 
أصلية  فإن  ولذا،  خاصة.  ألغراض  اللغة  تعليم  فصول  يف  وبخاصة  عليه،  فرضها 
وعوامل  املتعلم  بني  اإلجيابية  وللعالقة  التواصلية  حاجاته  لتلبية  نتيجة  هي  املتعلم 
أخرى، كاملعلم، والنص، ومكان الدراسة، واملهامت املقدمة يف الدرس؛ مما يؤثر سلبا 

أو إجيابا يف تفاعل املتعلم ويقربه أو يبعده عن أصلية التعلم. 

وقد قسم كيني )Kenny, 1989( جتاوب الطالب وتفاعلهم مع املحتوى املقدم 
هلم إىل ثالثة أنواع:

النوع األول: التجاوب التجريبي، ويقصد به التجاوب غري املتعلق بسياق حمدد، 
الذي يبديه الدارسون نتيجة لنشاط ال يتجاوز حدود النص، مثل أسئلة فهم املسموع 

واملقروء، أو األنشطة حول املفردات أو القواعد، أو التلخيص، ونحو ذلك.

مقارنة  يتضمن  الذي  التجاوب  ذلك  وهو  التفسريي،  التجاوب  الثاين:  النوع 
الدارس معلوماته وقناعاته السابقة باملعلومات اجلديدة التي يقرأها لتكوين وجهة 
نظر حيال موضوع ما؛ من ذلك مثال أن يكلَّف الدارس بكتابة مقال حول رأيه يف 
موضوع معني، فهذا النشاط الذي يتطلب قراءة عدد من النصوص حول املوضوع 
يدفع الدارس إىل جتاوب تفسريي مع ما يقرأه تأييدا أو معارضة، وكيف يستفيد منه 

ويضيفه إىل معرفته السابقة ليكّون منه نصا جديدا.
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النوع الثالث: التجاوب املقبول اجتامعيا، ويعني أنه ليس كافيا أن يبقى جتاوب 
الدارس يف حدود املستوى الشخيص، بل ال بد من عرض هذا التجاوب عىل جمموعة 
لتقييمه وتقديم التغذية الراجعة له. ومثاله أنشطة املناظرة احلرة وتقديم العروض أو 
امللصقات. وهذا النوع من التجاوب هو الذي يمكن أن يوصف بأنه جتاوب أصيل؛ 
ألنه يدعم حدوث أثر إجيايب أعمق يف عملية التعلم من خالل التواصل االجتامعي، 
وبخاصة يف فصول تعليم اللغة ألغراض خاصة التي ينبغي أن ينظر إىل تنوع خلفيات 
الدارسني فيها عىل أنه مصدر ثراء حيفز عىل التواصل والتفاعل البيني داخل الصف.

ويف ذات السياق ينبه ويدوسون )Widdowson, 1979( يف حديثه عن تعليم 
اللغة اإلنجليزية للعلوم إىل دور املعلم املؤثر يف عملية اختيار النص األصيل وتأثري 
يف  اخلطابات  من  أنواع  ثالثة  هناك  أن  يوضح  حيث  الدارسني،  أصلية  عىل  ذلك 
يكتبها  التي  النصوص  مثل  ختصصا  باعتباره  العلوم  خطاب  فهناك  العلوم.  بيئة 
التي  النصوص  مثل  مقررا  باعتباره  العلوم  وخطاب  مثله،  ملتخصص  املتخصص 
يكتبها املتخصص لطالبه، وخطاب العلوم باعتباره موضوعا ممتعا أو مثريا لالهتامم 
كالنصوص التي تنرش يف املجالت وغريها. وبناء عليه فإن من مسؤوليات مدرس 
الدراسني  تفاعال من  أن يضمن  أراد  إذا  األخري  اخلطاب  النص من  أن خيتار  اللغة 

باختالف توجهاتم. 

2- أصلية المهمة: 

من  بد  ال  بل  سابقا-  ورد  -كام  أصلية  لنصوص  املتعلم  ُيعّرض  أن  يكفي  ال 
الرتكيز عىل  الثانية  اللغة  أيضا، فمن واجبات مدريس  له  تقديمها  كيفية  التفكري يف 
 Tasks املهامت  خالل  من  معنى  ذي  هادف  بأسلوب  األصلية  النصوص  تقديم 
املناسبة للمستوى والسياق التعليمي، ذلك أهنا إحدى طرائق إجياد التفاعل املوصل 
متعلق  األصلية  حتقيق  أن  يرى  من  الباحثني  من  إن  بل  املنشود،  األصلية  ملستوى 

.)Breen, 1985( بجودة املهامت وطريقة تقديم النصوص من خالهلا

ولعله من املناسب هنا التذكري بالفرق الذي قدمه برين )Breen, 1985( ونونان 
)Nunan, 1889( بني نوعني من املهامت ومها: املهامت اللغوية واملهامت التواصلية. 

أما األوىل فهي التي تتم بالشكل اللغوي وتؤدي إىل »سلوك تعلمي« ُيركز فيه عىل 
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التي  فهي  الثانية  وأما  اللغوية،  والرتاكيب  القواعد  حتليل  مثل  اللغوية  املخرجات 
تتم بتحقيق األهداف التواصلية وتؤدي إىل »سلوك استخدامي«، مثل االستامع إىل 
الثاين  النوع  عىل  الرتكيز  أن  شك  وال  ونحوها.  العلمية  املقاالت  قراءة  أو  األخبار 
من املهامت من شأنه إحداث أثر إجيايب يف املتعلمني وحتفيز لدافعيتهم ورفع ملستوى 
حقيقي،  تعليمي  هدٌف  إعداَدها  واكب  إذا  وبخاصة  الصف،  داخل  التعلم  أصلية 

وحاجٌة عاجلة لدى الدارسني.

ويف ذات السياق يقرر هول )2001( أن تفاعل املتعلمني يعتمد عىل نوع املهامت 
املقدمة هلم. ففي بعض فصول تعليم اللغة يقدم املعلم عددا من األنشطة واملهامت 
لتنمية  الصف  داخل  الرأي  وتبادل  التفاعل  اجتاه  يف  املتعلمني  تدفع  التي  التعليمية 
كفايتهم التواصلية، وهنا يمكن القول إن هذا النوع من املهامت من املتوقع أن حيقق 
حتليل  عىل  منصبا  املهمة  هدف  يكون  أخرى  أحيان  ويف  الصف.  داخل  األصلية 
الشكل اللغوي أو فهم املحتوى فقط من خالل األسئلة أو االختبارات، ويف هذه 

احلالة من غري املتوقع أن ينشأ تفاعل أصيل من هذا النوع من املهامت.

وإدراك ما سبق مهم لتحقيق األصلية عند تقديم املهامت للدارسني، إذ إن املتوقع 
- وبخاصة يف فصول تعليم اللغة ألغراض خاصة- أن تكون املهامت التي تصاحب 
النصوص األصلية مشاهبة للمهامت التي تصاحبها يف بيئاتا املستهدفة، إذ ال يمكن 
حتقيق األصلية من خالل أنشطة بسيطة كاإلجابة عن أسئلة االستيعاب، أو مهامت 
موجهة كالتعبري املقيد أو املناظرة غري احلرة، ألن الدارسني ال يصلون من خالهلا - 
عادة - إىل مستوى عال من  التفاعل الطبيعي الذي يعربون فيه عن قناعاتم وآرائهم 

.)Hall, 2001( الشخصية

3- أصلية سياق التعلم داخل الصف:

غري  عملية  املهمة  أو  النص  مع  املتعلم  تفاعل  خالل  من  األصلية  حتقيق  ألن 
وهو  األصلية  لتحقيق  مهام  عامال   )Breen, 1985( برين  أضاف  دائام،  مضمونة 
من  حيدث  الذي  الطبيعي  التفاعل  أن  فأوضح  الصف،  داخل  التعلم  سياق  طبيعة 
خالل النصوص واملهامت ويؤثر تأثريا كبريا يف حتقيق األصلية ينتج عادة من طبيعة 
األصلية  النصوص  ارتباط  أمهية  إىل   )1998( ويدوسون  ويشري  التعلم.  سياق 
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باملتلقي وبيئته، فام يعد نصا أصليا يف مكان قد ال يعد أصليا يف مكان آخر، ودور 
املعلم أو معّد املادة التعليمية هنا حموري للتأكد من أن النص املعروض مالئم لبيئة 
املتعلم الثقافية وأن املفردات أو التعبريات الواردة يف النص مناسبة ملستواه اللغوي. 

وقد أشارت قولني وهال )2004( إىل أن سياقات التعلم يمكن أن تصنف إىل 
ثالثة أنواع: سياق اخلربة، والسياق الرتبوي/التعليمي، وسياق غرفة الصف. ففي 
النوع األول يكون سياق التعلم سياق خربة عندما تكون اللغة املستخدمة هي اللغة 
املستهدفة، وهنا ال يكتسب الدارس اللغة فقط بل اخلربة أيضا، والسياق الرتبوي/

باملعلومات  دراستهم  أثناء  املتعلمون  فيه  د  ُيزوَّ الذي  السياق  ذلك  هو  التعليمي 
واملهارات الالزمة كاجلامعات والكليات املهنية. وأما سياق غرفة الصف فهو السياق 
الذي يعمل املتعلمون فيه عىل حتقيق الكفاية اللغوية العامة أو اخلاصة للتواصل مع 
فإن  وعليه،   .)Gollin and Hall, 2004( املستهدفة  العمل  أو  الدراسة  بيئات 
حضور األصلية ومستواها خيتلفان باختالف السياق الذي تدور فيه عملية التعلم. 
وأشارا أيضا إىل أن مما يقرب من األصلية أو يبعد عنها هو مستوى احلاجة إىل تعلم 
اللغة وسياق التعلم نفسه؛ فعندما يكون املتعلم مثال يف حاجة عاجلة إىل حتقيق هدفه 
من تعلم اللغة، وكان هذا التعلم يف بيئة اللغة املستهدفة، فإن هذين العاملني مما يرفع 
مستوى األصلية يف عملية التعلم، كام يف احلالة ب يف الشكل رقم 1. وإدراك مدريس 
املنطقية  املعنى يساعد كثريا عىل وضع األهداف  التعليمية هلذا  املواد  اللغة ومعّدي 
لكل برنامج، وتوقع مستوى األصلية املنطقي فيه، واختيار املواد واملهامت التعليمية 

املناسبة لطبيعة الربنامج وسياق التعلم. 

.)Gollin-Kies, Hall, & Moore, 2015( شكل 1 السياق التعليمي – منقول من

بيئة اللغة املستهدفة

ب

ج

أ

د

غري بيئة اللغة املستهدفة

حاجة غري عاجلةحاجة عاجلة
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وعىل الرغم من أن املواقف التعليمية التي حتدث داخل غرفة الصف قد ختتلف 
عن التي حتدث خارجه، فإن ذلك ينبغي أالّ يدفعنا إىل احلكم بأن األصلية ال يمكن 
-ولو بشكل جزئي- أن تتحقق يف غرفة الصف؛ ألن الطالب عادة لدهيم االستعداد 
الكايف - متى ما كان إعداد املهمة جيدا- لالندماج يف تفاعل حقيقي؛ نظرا إىل طبيعة 
بام  األخذ  السياق  هذا  يف  املفيد  ومن   .)Breen, 2001( االجتامعية  التعّلم  عملية 
 Breen, 1985,( وبرين )Breen and Candlin, 1980( اقرتحه برين و كاندلني
2001( من أن غرفة الصف بيئة اجتامعية مستقلة، وإذا ما طبق فيها املدخل التواصيل 

وُخطِّط فيها لبعض املهامت التواصلية فإهنا تقارب بيئة التواصل احلقيقية أو صورة 
املواقف  بعض  يف  واالندماج  الراجعة،  التغذية  تقديم  حيث  من  صورها،  من 

التواصلية بني املتعلمني أنفسهم من جهة وبينهم وبني املعلم من جهة أخرى.

األصلية من منظور ثقافي/اجتماعي

ينحو فان لري )1996Van Lier, ( منحى أكثر عمقا يف النظر إىل األصلية، حيث 
األشخاص  تيز  سمة  بوصفها  أو  ثقايف/اجتامعي،  منظور  من  إليها  للنظر  يدعو 
إىل األصلية  النظر  ينبغي  أنه  يرى  التعلم. وبعبارة أخرى، فهو  املشرتكني يف عملية 
من اجلانبني اإلبستمولوجي واألخالقي معا، ألهنا عملية تتعلق باملعلم واملتعلم يف 
تفاعلهام املشرتك واندماجهام يف عملية التعلم لتحقيق أهداف الربنامج. فباإلضافة 
إىل تفاعل املتعلم الرضوري مع املهامت املقدمة له، ينبغي عىل املعلم أيضا من جانبه 
بحسب   - اللغة  استخدام  يف  التنويع  خالل  من  األصلية،  لتحقيق  جهدا  يبذل  أن 
ودية  عالقة  وإنشاء  ومناسبة،  مفهومة  مدخالت  إىل  للوصول  التعليمية-  املواقف 
مع املتعلمني، ومعرفة بخلفياتم الثقافية واالجتامعية، وهذا يعني أنه البد من تقديم 
وبعيدا عن عملية  التعلم،  أصلية  إىل  للوصول  واملهامت بحرص وصرب  النصوص 

الفرض واإلخضاع آلراء املعلمني فقط.

األصلية بوصفها درجات

اللغة  تعليم  جمال  يف  األصلية  عن  حديثه   )Anthony, 2018( أنثوين  يركز 
ألغراض خاصة، وبشكل أدق عن عالقة خصوصية الغرض بتعلم اللغة، ويقرتح 
النص،  مؤلف  هي  عنارص  ثالثة  فيه  تتفاعل  مفهوما  باعتبارها  األصلية  إىل  النظر 
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ومستقبل النص، والغرض الذي يستخدم من أجله النص، وذلك يعني أهنا تتكون من 
درجات ترتفع وتنخفض بحسب املؤلف واملستقبل والغرض كام يف الشكل رقم 2. 

وهذا التصور الذي ذكره أنثوين يعني أوال أن األصلية مفهوم نسبي خيتلف قوة 
وضعفا بحسب مؤلف النص ومستقبله والغرض الذي من أجله يستخدم النص، 
وثانيا أن النص نفسه تكون درجة أصليته عالية كلام كان الغرض التواصيل حمددا، 
 Discourse وكان منشئ النص ومستقبله عىل معرفة بمجتمع اخلطاب املستهدف

community ومنتميان له.

درجة األصليةالغرضاملستقبلاملؤلف

معلم )غري 
متخصص(

معلم )غري 
متخصص(

ضعيفتعلم اللغة

متعلم )غري 
متخصص(

متعلم )مهتم 
يف جمال آخر(

تعلم اللغة 
املدمج 

مع غرض 
تواصيل 

حمدد

متعلم )مبتدئ يف 
جمتمع اخلطاب 

املستهدف(

متعلم )مبتدئ 
يف جمتمع 
اخلطاب 

املستهدف(

خبري يف جمتمع 
اخلطاب املستهدف

خبري يف جمتمع 
اخلطاب 
املستهدف

غرض 
تواصيل 

حمدد
قوي

.) ,2018Anthony( شكل 2 العوامل املؤثرة يف درجة أصلية املواد التعليمية- منقول من



258ذو القعدة 1440هـ - يوليو 2019 م
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا  أو تداوهلا جتاريًا

يشري أنثوين يف الشكل رقم 2 إىل أن مؤلف النص ومستقبله يف البيئات التعليمية 
ال يعدو أن يكون إما معلام أو متعلام أو خبريا يف جمال ما، والغرض إما أن يكون تعلام 
بينهام. فعىل سبيل  أو يف درجة  تعلام من أجل غرض تواصيل معني  أو  للغة  رصحيا 
املناخي  التغري  املثال حينام يكتب مدرس لغة )غري متخصص( نصا )تقريرا( حول 
مثال ملدرس لغة آخر )غري متخصص( لغرض تعليم اللغة فال يمكن توقع حضور 
وسياقه  النص  بخطاب  الطرفني  ختصص  لعدم  النص  هذا  عرض  أثناء  لألصلية 
مثال(  املناخي  )التغري  جمال  يف  خمتص  يعده  الذي  النص  فإن  املقابل  ويف  الثقايف، 
ويستخدمه زميل له يف املجال نفسه بغرض تواصيل حمدد )إلقاء عرض أو حمارضة( 
يمكن أن يوصل إىل مستوى عال من التفاعل األصيل لوضوح اهلدف وخربة الطرفني 
يف جمتمع ذلك املجال. وبني هاتني الدرجتني درجات ترتفع وتنخفض فيها األصلية، 
ومن ذلك حينام يعرض طالب يدرس يف مرحلة البكالوريوس يف علوم البيئة مثال 
تقريرا عىل زميل له يف ختصص آخر )اهلندسة مثال( فإن األصلية رغم حضورها ربام 
تكون متواضعة نظرا ملعرفتهام بالتقرير شكال وقصور خربتام باللغة التي تستخدم 
يف كتابة التقارير يف هذا املجال املعريف. وأعىل من ذلك حينام يعرض طالب دراسات 
بوصفه  عرضا  أو  تقريرا  نفسه  التخصص  يف  زمالئه  عىل  مثال  البيئة  علوم  يف  عليا 
غري  السابق،  املثال  من  أعىل  األصيل  التفاعل  حصول  نسبة  فإن  أكاديميا  متطلبا 
دون  مستوى  يف  األصلية  مستوى  جيعل  البيئية  العلوم  جمتمع  يف  مبتدئني  أن كوهنم 

مستوى اخلرباء يف ذلك املجتمع. 

من  مرتفعة  درجة  إىل  للوصول  العالية  التوقعات  فإن  التصور،  هذا  عىل  وبناء 
توقعات  املبتدئة-  املستويات  يف  -وبخاصة  الثانية  اللغة  تعليم  فصول  يف  األصلية 
غري منطقية لقصور يف منشئ النص أو مستقبله أو الستخدام النص يف غرض تعلم 
اللغة فقط، ويف املقابل فإن الوصول إىل درجة مرتفعة من األصلية يف فصول تعليم 
اللغة ألغراض خاصة أمر متوقع، بل ال يمكن أن توصف هذه الفصول باجلودة إذا 
كانت تفتقد إىل درجة عالية من األصلية؛ ملعرفة الطرفني غالبا باخلطاب املستهدف 

ولوضوح أهدافهام التواصلية من تعلم اللغة.
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األصلية بوصفها سلسلة متصلة

يرى بينر )Pinner, 2014( أن االضطراب يف فهم األصلية مرده إىل أن األصلية 
نفسه  تعليمي حمدد. ويقدم  إليها إال يف سياق  النظر  ينبغي  مفهوم جمرد، وعليه فال 
عالقتها  وبخاصة  التعلم،  بعملية  وعالقتها  األصلية  مفهوم  حول  مفيدا  تصورا 
بالدافعية، حيث يدعو للنظر إليها بوصفها مفهوما متصال أو فيه صفة االستمرارية 
)انظر الشكل رقم 3(. وهذا الشكل -كام يشري بينر- ال يعني أن األصلية عملية تسري 
بشكل خطي أو تقع بني ثنائيتني أو ينبغي أن تقع يف طرف دون اآلخر، وإنام يعني 
البعدان االجتامعيان  أن عملية األصلية هلا بعدان اجتامعيان وبعدان سياقيان، فأما 
فهام الفرد وحاجاته ودافعيته من جهة واملجتمع املستهدف وطبيعة اخلطاب فيه من 
جهة أخرى، وأما البعدان السياقيان فهام من جهة غرفة الصف واخلطاب االجتامعي 
-كام  التصور  وهذا  العامة.  احلياة  يف  احلقيقي  الواقع  أخرى  جهة  ومن  به،  اخلاص 
يؤكد بينر- يساعد املدرسني عىل رسم أهداف موضوعية للربنامج وعىل فهم أعمق 
حلاجات الدارسني ودوافعهم وعىل االختيار األنسب للنصوص املالئمة مع رغبات 

الدارسني لتحقيق أهدافهم التعليمية اخلاصة.

)Pinner, 2014(. شكل 3 األصلية بوصفها سلسلة – منقول من

احلياة
اليومية

األصليةاملجتمع اجتامعيااجتامعيا

سياقيا

سياقيا

غرفة 
الصف

الفرد
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تدريس النصوص األصلية 

ال شك أن التعامل مع النصوص األصلية وتقديمها للدارسني يف غرفة الصف، 
اللغة  مدريس  أمام  كبرية  حتديات  يتضمن  حمدودين،  ومكاين  زماين  إطار  وضمن 
أو  املفردات،  أو  الرتاكيب  يف  تعقيد  من  النصوص  تلك  عليه  تشتمل  ملا  الثانية؛ 
املناسب هنا أن نقرتح استخدام  للدارسني. ولذا فإن من  بالنسبة  جدة يف املحتوى 
دورة التعليم والتعلم )Teaching-learning cycle( )Feez, 1998(، ليس ألهنا 
بمهنية  وعقباتا  األصلية  النصوص  مع  التعامل  عىل  والدارسني  املدرسني  تساعد 
فحسب، وإنام ألهنا أيضا تسعى إلرشاك الدارس يف عملية التعلم، وتقديم الدعم 
احلديث  )االجتاه  منفرد  بشكل  النص  بناء  يف  استقالليته  إىل  وصوال  له،  واملساعدة 
لألصلية(، ضمن إطار تساندي ال يبعث عىل امللل وال يدفع نحو الشعور باإلحباط، 
 Zone of Proximal( الوشيك  النمو  )منطقة  مفهوم  من  االستفادة  خالل  من 

.)Development )Vygotsky, 1978

.))Feez,1998 شكل 4 دورة التعليم والتعلم - منقول من فيز

1
بناء سياق النص

2
حتليل و تفكيك

النص

3
البناء املشرتك

للنص

4
البناء الفردي

للنص

5
ربط النص

بنصوص أخرى
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املدخل  عىل  املعتمدة   -  )4 رقم  الشكل  )انظر  والتعلم  التعليم  دورة  تشكل 
التساند  مفهوم  صور  أحد   -)Genre-based approach( األفنون  عىل  املبني 
للنص  الدارسني  املدرس  هييئ  حيث  الصف،  داخل  يقّدم  الذي   )Scaffolding(
التعليمية  لألهداف  متدرجة يف صعوبتها وبوضوح  بطريقة  يقدمه  ثم  قبل عرضه، 

.)Burns & de Silva Joyce, 2007, Burns, 2012( القصرية والطويلة املدى

وتتكون دورة التعليم والتعلم من مخس مراحل: 

عن  عام  تصور  تقديم  إىل  املدرس  يسعى  السياق(،  )بناء  األوىل  املرحلة  ففي 
موضوع النص، واستطالع مدى معرفة الدارسني به، ثم التعريف بخلفيته الثقافية 
وطبيعة مستخدميه، والفرق بينه وبني النصوص املشاهبة له. وبعبارة أخرى يسعى 
النص؟ ومن  التالية: )ما موضوع  املرحلة إىل اإلجابة عن األسئلة  املدرس يف هذه 
املدرس  يبحث  النص(،  وتفكيك  )حتليل  الثانية  املرحلة  ويف  وملاذا؟(.  يستخدمه؟ 
البحث  ذلك  ويتضمن  النص،  ببناء  يتعلق  وما  الرئيسة،  النص  سامت  طالبه  مع 
النص  بنية  يف  والتامسك  والرتابط  الظاهري،  وبنائه  وقواعده،  النص،  مفردات  يف 
الداخلية. ويف املرحلة الثالثة )البناء املشرتك للنص(، يشرتك الطالب يف ثنائيات أو 
جمموعات يف بناء النص من خالل أنشطة خمتلفة؛ لتهيئتهم عىل البناء املستقل للنص. 
ويف هذه املرحلة يشخص املدرس مدى حاجة طالبه للدعم ومستوى استعدادهم 
الطالب  يتلقى  للنص(،  الفردي  )البناء  الرابعة  املرحلة  ويف  للنص.  الفردي  للبناء 
تعزيز  إىل  خالهلا  من  املدرس  يسعى  التي  املتنوعة  األنشطة  أو  املهامت  من  عددا 
سيطرتم عىل النص واستقالليتهم يف التعلم، ويكون أداء الطالب يف هذه املرحلة 
املرحلة  ويف  التعليمي.  املستوى  أو  الدرس  ألهداف  حتقيقهم  مدى  لتقييم  معيارا 
النص بنصوص مشاهبة يف  النص بنصوص أخرى(، يقارن املدرس  األخرية )ربط 
سياقات أخرى أو يقارن أداء النص منطوقا بشكله مكتوبا؛ الستكشاف الفروق بني 

النص املستهدف والنصوص املشاهبة له أو املستخدمة معه يف السياق نفسه.

ويف سياق التعليم ذاته، ال خيلو تقديم النصوص األصلية من بعض اإلشكاالت 
التي ينبغي أن يعرف املدرسون طرائق التعامل معها، ومن أبرزها عىل سبيل املثال 
صعوبة النصوص األصلية أو عدم مناسبتها ملستوى املتعلمني لغويا أو خطابيا. وقد 
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اقرتح أليس و شينتاين )Ellis & Shintani, 2014( عددا من الطرائق ملعاجلة هذه 
املشكلة، ومنها عدم الرتكيز كثريا عىل اجلانب املعقد يف النصوص األصلية فهي -كام 
ورد سابقا- تقدم للفهم اجلزئي، فيكتفى يف اجلانب الصعب بالفهم العام من خالل 
السابقة  املعلومات  واستحضار  كاالستنباط  القراءة  إسرتاتيجيات  بعض  استخدام 
وغريها، ومن الطرائق أيضا قرص املواد األصلية عىل املستويات املتقدمة دون غريها، 
وتسهيل النص أو تعديله، وأخريا تصميم مهامت مناسبة ملستوى الدارسني حتفزهم 

عىل االندماج والتفاعل املثمر يف حتليل النصوص وفهمها.

ويشري ويدوسون )Widdowson, 2000( إىل أن صعوبة النصوص األصلية 
تكمن يف أن الدارسني عادة خارج السياق األصيل هلذه النصوص؛ ولذا ال بد من 
بناء سياق جديد Re-contextualization يقرب النص للدارسني وحيفزهم عىل 
التفاعل األصيل معه، من خالل بناء مهامت مالئمة لبيئة التعلم يندمج فيها الدارسون 
لتحقيق أهداف الدرس. واقرتح أيضا )1987( أن يعطى الدارسون صورا معدلة 
)مبسطة( من النص األصيل الستيعابه قبل أن يقدم هلم النص األصيل الحقا من دون 
تعديل. ويرى دي شزال )De Chazal, 2014( أنه يمكننا أن نتحكم يف مستوى املهمة 
بدال من الترصف يف النص األصيل، فنسهل املهمة بدال من النص ونرفع مستواها 
كلام ارتفع مستوى الدارسني. أما هافنر وميلر )Hafner & Miller, 2018( فرييان 
أن الصعوبة التي تعيق االستفادة املثىل من النصوص األصلية أحيانا يمكن التغلب 
عليها من خالل استخدام وسائل التقنية احلديثة، فإذا صاحب استخدام النصوص 
األصلية مقاطع مرئية ومسموعة وصورا وأشكاال توضيحية فإن من شأن هذا أن 
جيعل من غرفة الصف بيئة مشاهبة للبيئة األصلية وحمفزة للدارسني ومساعدة عىل 

حتقيق أهداف الربنامج.  

و يرى سويلز )Swales, 2009( الذي خصص حديثه لتعليم اللغة ألغراض 
ثالثة  يواجهون  النموذجي-  النص  عن  بحثهم  أثناء  يف   - املدرسني  أن  أكاديمية 
أنواع من النصوص األصلية بشكل عام: نصوص مناسبة لغويا ولكن حمتواها فيه 
غموض، ونصوص حمتواها مناسب ولكنها مكتوبة بلغة غري مناسبة )لغة صحفية 
مما  التناص  أو  باإلحاالت  مليئة  ولكنها  ولغة-  مناسبة - حمتوى  مثال(، ونصوص 
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عن  البحث  من  بدال   - سويلز  يقرتح  ولذا  الدرس.  ألهداف  مالئمة  غري  جيعلها 
يؤلف  أو  األصلية  النصوص  املدرس  يعدل  أن  أوهلام  حّلني:  النموذجي-  النص 
نصوصا مشاهبة هلا، وثانيهام أن يتقّمص املدرس شخصية دارس يقدم نصا أكاديميا 
كتابة  العملية  هذه  وتتضمن  عليه.  التعديل  ثم  النص  عىل  األستاذ  وتعليق  مكتوبا 
املدرس نصَّ مقالة حجاجية، مثال، تتضمن أهم املالحظات التي يقع فيها الدارسون 
عند كتابة هذا النوع من النصوص األكاديمية، ويتبعها بأسئلة للدارسني عن مدى 
تعليق  يعرض عليهم  ثم  لتطويرها،  واقرتاحاتم  لغويا وخطابيا  املقالة  سالمة هذه 
األستاذ عىل النسخة األولية للمقالة ملقارنته بام طرحوه من مالحظات، وأخريا يقدم 
أكثر من نسخة يف حال رغب  العملية  تتضمن هذه  املقالة. وربام  نسخة معدلة من 

املدرس عرض املقالة يف أجزاء، والرتكيز يف كل مرحلة عىل جزء معني.

 McDonough & Shaw, شاو  و  ماكدونو  ذكر  فقد  سبق،  ما  إىل  باإلضافة 
حمددة-  تعليمية  بمواد  امللزمني  وبخاصة   - الثانية  اللغة  مدريس  أمام  أن   ))1993

عددا من الطرائق التي يمكن من خالهلا معاجلة النصوص أو املهامت األصلية لتكون 
مناسبة للدارسني لغويا وثقافيا، ومنها: 

لبعض -  توضيحية  عبارات  )إضافة  الكمية  الزيادة  طريق  عن  اإلضافة: 
مفردات النص، أو أنشطة لتدريب الدارسني عىل بعض الرتاكيب اجلديدة 
قبل عرض النص( أو النوعية )االستفادة من حمتوى النص يف توليد أنشطة 

ومهامت تساعد يف حتقيق أهداف النص(.

األنشطة -  أو  الكلامت  من  بعدد  االكتفاء  خالل  من  كمية  بطريقة  احلذف: 
وحذف الباقي، أو بطريقة كيفية من خالل اختصار النص أو تقليص وقت 

النشاط األصيل أو جماله من دون اإلخالل باملعنى.

عن -  املعاجلة،  طرائق  أعم  وهو  للدارسني  تواصلية  أكثر  ليكون  التعديل: 
طريق إعادة كتابة النص )تبسيط النص( عىل مستوى اجلملة أو املعجم أو 
القواعد، أو حتوير النص أو النشاط األصيل ليتناسب مع مستوى الدارسني 
وسياق التعلم داخل الصف، مثل حتوير النص املكتوب يف الكتاب املقرر إىل 
نشاط مسموع هبدف رفع كفاية الطالب يف مهارة االستامع، أو حتوير النشاط 
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األصيل ليتناسب مع عدد الدارسني أو أعامرهم أو خلفياتم الثقافية. 

عىل  كثريا  املدرسني  يساعد  األصلية  النصوص  مع  التعامل  بطرائق  اإلملام  إن 
عىل  والرتكيز  معها  الدارسني  تفاعل  مدى  وتقييم  املناسبة  املهامت  إلعداد  التفرغ 
حاجاتم وأهدافهم التعليمية، وذلك تبعا لالجتاه احلديث الذي ال هيدف فقط إىل 
تقديم النصوص األصلية وإنام حتقيق األصلية يف التعلم، مما يعّظم الفائدة من تقديم 

النصوص األصلية ويرفع من مستوى كفاية الدارسني التواصلية.

تعليق ختامي

إن الدعوة إىل االستفادة من النصوص األصلية يف فصول تعليم اللغة الثانية ال 
تعني بالرضورة صالحية مجيع النصوص األصلية لالستخدام، بل إن عىل املدرس 
مسؤولية االختيار املناسب للنصوص وتقديمها بالشكل املالئم لطالبه، فقد يتحول 
اهلدف من عرض النصوص األصلية -إذا ما تم من دون ختطيط- إىل جمرد اختبار يف 
الرتاكيب أو املفردات أو يف فهم املقروء أو املسموع، أو ربام تكون عائقا -لغموضها 
هو  املثايل  الوضع  أن  حني  يف  الدارسني  بني  الطبيعي  التواصل  أمام  ختصصها-  أو 
أن تكون النصوص األصلية باعثة عىل النقاش وتبادل اآلراء وموصلة لألصلية يف 
التعلم. وتزداد املسؤولية أكثر عىل املدرس يف سياقات تعليم اللغة ألغراض خاصة 
إىل  للوصول  اخلاص؛  الغرض  بيئة  يف  االندماج  اللغة  مدرس  من  تستلزم  حيث 

 .)Anthony, 2018( االختيار املناسب للنصوص األصلية

كذلك، فإن من املفيد التفريق بني تعليم اللغة ألغراض عامة وأغراض خاصة. 
ففي األول قد يصعب دائام توفري النصوص األصلية املالئمة للمتعلم لغويا وثقافيا، 
ولذا فإن تقديم النصوص املصنوعة أو شبه األصلية )املعدلة( إذا ما اقرتن بأنشطة 
تواصلية معدة مسبقا قد يساعد يف حتقيق األصلية واإلسهام يف رفع الكفاية التواصلية. 
أما يف الثاين، فإن تعريض املتعلم لنصوص أصلية ركن مهم لنجاح الربنامج وذلك 
ألن مستوى املتعلمني اللغوي غالبا مرتفع، وألن يف تقديم النصوص األصلية حتقيقا 
حلاجاتم ورفعا لدافعيتهم يف تعلم اللغة وتأهيال هلم قبل انتقاهلم إىل البيئة املستهدفة. 

وبناء عىل ما سبق، يتضح أن مفهوم األصلية - بحسب املنظور احلديث- انتقل من 
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كونه مفهوما مرتبطا بالنص إىل عملية التعلم نفسها، وأن الدعوة إىل أمهية استيعاب 
مفهوم األصلية واألثر اإلجيايب الذي ينتج عن حضورها يف فصول تعليم اللغة الثانية 
ينبغي أن يدفع املدرسني للبحث عن أفضل الطرائق لالستفادة منها وتعظيم أثرها 
التعلم،  بيئة  طبيعة  احلسبان  يف  األخذ  مع  التواصلية،  الدارسني  كفاية  اإلجيايب عىل 
يف  التواصيل  املدخل  تثل  التي  واألصلية  واهتامماتم.  الدارسني  حاجة  ومستوى 
صورته املثالية تعني االهتامم باختيار النصوص املناسبة للدارسني، ومعرفة رغباتم 
وتوجهاتم، والعمل اجلاد واملستمر من املدرس خللق بيئة اجتامعية تعليمية داخل 
الصف يشرتك فيها مع طالبه يف بناء عالقة إجيابية؛ فتحقيق األصلية يف التعلم يعتمد 

بشكل مبارش عىل جودة التفاعل داخل الصف.

* تنويه: أشكر مركز البحوث يف معهد اللغويات العربية، جامعة امللك سعود، 
عىل دعمه هلذا البحث.



266ذو القعدة 1440هـ - يوليو 2019 م
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا  أو تداوهلا جتاريًا

المراجع العربية:

احلسن، أماين. تعليم اللغة العربية من خالل النصوص الرتاثية للناطقني بغريها، - 
جملة اللغة العربية للناطقني بغريها، العدد 12، )ص: 325-305(، )2011(.

أخرى. -  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تدريس  طرائق  عبدالعزيز.  العصييل، 
الرياض، السعودية، )1423(.

املناهج احلديثة. -  الناطقني هبا يف ضوء  العربية لغري  اللغة  تعليم  حسني، خمتار. 
القاهرة: الدار العاملية للنرش والتوزيع، )2011(.

املناهج -  بني  اتصاليا  اللغة  حممود.  تعليم  والناقة،  رشدي.،  طعيمة، 
والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  منشورات  الرباط:  واالسرتاتيجيات. 

والثقافة ـ إيسيسكو، )1427هـ(.

المراجع األجنبية:

-- Anthony, L. Introducing English for specific purposes. London: 
Routledge, )2018(.

-- Breen, M. & Candlin, C. The essentials of a communicative cur-
riculum in language teaching. Applied Linguistics, 1)2(, 89-112, 
)1980(.

-- Breen, M. Authenticity in the language classroom. Applied Lin-
guistics, 6)1(, 60–70, )1985(.

-- Breen, M. Overt Participation and Covert Acquisition in the 
Language Classroom. In M. Breen )Eds.(, Language Contribu-
tions to Language Learning: New Directions in Research )pp. 
112-140(. New York: Longman, )2001(.



األصلية في تعليم اللغة الثانية
د 9

عد
ال

267
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا  أو تداوهلا جتاريًا

-- Burns, A., & de Silva Joyce, H. Adult ESL programs in Australia. 
Prospect, 22)3(, 5-17, )2007(.

-- Burns, A. Text-based teaching. In: Burns, A. and Richards, J. C. 
)Eds.( The Cambridge Guide to Pedagogy and Practice in Lan-
guage Teaching )pp. 140-148(. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, )2012(.

-- Canale, M. & Swain, M. Theoretical bases of communicative 
approaches to second language teaching and testing. Applied 
linguistics. 1)1(, 1-47, )1980(. 

-- Davies, A. Simple, simplified and simplification: What is au-
thentic? In I. C. Alderson & A. H. Urquhart )Eds(, Reading in a 
foreign language, )pp. 181-195(, London, Longman, )1984(.

-- Day, R. A Critical Look at Authentic Materials. The Journal of 
Asia TEFL, 1)1(, 101-114, )2004(. 

-- De Chazal, E. English for academic purposes. Oxford: Oxford 
University Press, )2014(.

-- Ellis, R. & Shintani, N. Exploring language pedagogy through 
second language acquisition research. London: Routledge, 
)2014(.

-- Feez, S. Text-based Syllabus Design. Sydney: NCELTR, Macqua-
rie University, )1998(.

-- Gollin, S., & Hall, D. Balancing authenticity and appropriate-
ness in LSP, Integrating content and language: meeting the 
challenge of a multilingual higher education, )pp. 287-295(, 
Proceedings of the ICL Conference: Universitaire Pers Maas-
tricht, )2004(.



268ذو القعدة 1440هـ - يوليو 2019 م
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا  أو تداوهلا جتاريًا

-- Gollin-Kies, S., Hall, D. & Moore, S. Language for Specific 
Purposes. London: Palgrave Macmillan, )2015(.

-- Harmer, J. The practice of English language teaching. London: 
Longman, )1983(.

-- Hafner, C., & Miller, L. English in the Disciplines: A Multidimen-
sional Model for ESP Course Design. London: Routledge, )2018(.

-- Holliday, A. The struggle to teach English as an International 
Language. Oxford: Oxford University Press, )2005(.

-- Hymes, D. On Communicative Competence. Philadelphia: Uni-
versity of Philadelphia Press, )1971(.

-- Lee, W. Authenticity revisited: text authenticity and learner 
authenticity. ELT Journal, 49)4(, 323-328, )1995(.

-- Mishan, F. Designing Authenticity into Language Learning Ma-
terials, Bristol: Intellect, )2005(. 

-- Morrow, K. ‘Authentic texts in ESP’ in S. Holden )eds.(, English 
for Specific Purposes )pp 13–15(. London: Modern English Publi-
cations, )1977(. 

-- Nunan, D. Designing tasks for the communicative classroom. 
Cambridge: Cambridge University Press, )1989(.

-- Peacock, M. The effect of authentic materials on the motiva-
tion of EFL learners. ELT Journal. 51)2(, 144-156, )1997(.

-- Pinner, R. The authenticity continuum: Towards a definition in-
corporating international voices. English Today, 30)04(, 22–27, 
)2014(.

-- Richards, J. Curriculum development in language teaching. 



األصلية في تعليم اللغة الثانية
د 9

عد
ال

269
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا  أو تداوهلا جتاريًا

Cambridge, UK: Cambridge University Press, )2001(.

-- Richards, J., & Rodgers, T. Approaches and methods in lan-
guage teaching )2nd ed.(. Cambridge, UK: Cambridge Univer-
sity Press, )2000(.

-- Richards, J., & Schmidt, R. Longman Dictionary of Language 
Teaching and Applied Linguistics )4th ed.(. New York: Rout-
ledge, )2013(.

-- Stern, H. Fundamental Concepts of Language Teaching. Ox-
ford: Oxford University Press, )1983(.

-- Swales, J. ‘When There is no Perfect Text: Approaches to the 
EAP Practitioner’s Dilemma’, Journal of English for Academic 
Purposes, 8, 5–13, )2009(.

-- Tomlinson, B., & Masuhara, H. Published Research on Mate-
rials Development for Language Learning. In H. Masuhara, & B. 
Tomlinson )Eds.(, Research for Materials Development in Lan-
guage Earning - Evidence for Best Practice )pp. 1-20(. London: 
Continuum, )2010(.

-- Tomlinson, B., & Masuhara, H. The complete guide to the theo-
ry and practice of materials development for language lear-
ning. Hoboken, NJ: Wiley, )2018(.

-- Van Lier, L. Interaction in the Language Curriculum: Awareness, 
Autonomy and Authenticity. Longman: New York, )1996(.

-- Vygotsky, L. Mind in Society: the development of higher psy-
chological processes, Cambridge, MA, Harvard University 
Press, )1978(.

-- West, R. ESP – The state of the art. ESP SIG Newsletter, 16-26, 



270ذو القعدة 1440هـ - يوليو 2019 م
هذه الطبعة إهداء من املركز وال يسمح بنرشها ورقيًا  أو تداوهلا جتاريًا

)1995(.

-- Widdowson, H. G. Teaching language as communication. Ox-
ford: Oxford University Press, )1978(.

-- Widdowson, H, G.  Explorations in Applied Linguistics. London, 
Oxford University Press, )1979(. 

-- Widdowson, H, G. Learning purpose and language use. Lon-
don, Oxford University Press, )1983(. 

-- Widdowson, H. G. ‘On the limitations of linguistics applied’. 
Applied Linguistics, 21)1(, 3–25, )2000(.




