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 ملخص:

ينّبه الدارسون إىل أّن بعًضا من مشكلة عزوف املتعّلم عن تعّلم لغته وتذوق نصوصها، راجع لنوع 
يف استعمال  تلك الربامج النصوص املعتمدة يف الربامج واملقّررات التعليمية، وعدم توّفق الفاعلني يف إعداد

 فيهم الرغبة. ، حتّفزهم وحتّركنصوص فاعلة حّية لصيقة حبياة املتعّلمني )التالميذ(

ه من بدائل تستهوي يتيحقد يكون األدب اجلديد )األدب الرقمي( بديال رائًعا لتلك النصوص، مبا 
التقنيات واألجهزة املتطورة )هواتف ولوحات ذكية، وسائل و الالتالميذ، كيف ال وهو أدب عصر ميوج ب

 الناس اليوم. اليت استقطبت اهتمام صفحات التواصل االجتماعي حواسيب...(، وخاصة

  ، حاسوباألدب الرقمي، املقاربة النصية، التعليمية، النص األديب  كلمات مفتاحية: 

Resémé : 

 Les chercheurs stimulent que le problème de la réticence de l'apprenant 

à apprendre sa langue, et à goûter ses textes tient en partie aux types des 

textes approuvés dans les cours et les programmes scolaires, et l'échec des 

créateurs de ces derniers à utiliser des textes actifs et proches de la vie des 

apprenants, pour les motiver et leurs créer l'envie. La nouvelle littérature ( la 

littérature numérique) peut constituer une excellente remplaçante de ces textes 

; de ce qu'elle fournit de multiples sujets et qu'ils affriolent les élèves. 

Comment pas, et elle est une littérature de l'époque riche en moyens et des 

technologies développés ( téléphones, tablettes, ordinateurs...), surtout les 

pages de réseaux sociaux qui ont attiré l'attention des gens de nos jours. 

mots clés : Didactique, le texte littéraire, l'approche textuelle, la 

littérature numérique, ordinateur 
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 تقديم:

، إذ أصـب  اليـوم مي ـل ا ـور نيليميـة ملـادة اللغـة واألدب العـربيالروافـد التعيعترب النص األديب رافدا بارزا يف 
والـــيت   ـــل  خـــر مـــا اعتمدتـــه املدرســـة  ،ميـــة يف بـــرامج املقاربـــة النصـــّيةالعمليـــة التعلّ  الـــذي تـــدور حولـــه األساســـي

وغـ  الغربيـة الـيت حّققـت ، مقتدية يف ذلك بـبع  الـدول الغربيـة حىت اآلن من املقاربات اجلزائرية واستقرت عليه
النص األديب ومن بعده سائر النصـوص املوازيـة إعداد الربامج التعليمية الناجحة، ألجل ذلك جند تقّدما الفتا يف 

، مــي للعربيــة يف ريــع روافــدها وأنشــطتهالفعــل التعلّ نقطــة مركزيــة ل (ةالتواصــلي ، نــص املطالعــة املوّجهــ الــنصلــه 
وتسـتنطق القواعـد اللغويـة النحويـة والصـرفية  ،تسـتنب  األحكـام األدبيـة والنقديـة امنهـ، تنتهـي اتنطلـق وإليهـ امنه

 والبالغية وحىّت العروضية والتعب ية.

واملنتــديات الرقميــة ووســائل التواصــل االجتمــاعي  مــع تطــور وســائل ااعــالم واالتصــال وفّــرت الصــفحات
لنشــر أفكــارهم وإبـداعاام وســائر أعمــالم لتصــل للمتلقــني والشـعرا  واملفكــرين ميـدانا مســتحدفا فســيحا ل دبــا  

غـ هم وسـيلة نشـر أسـرع وأوسـع وأفضـل بك ـ  عـا كـان عليـه النشـر قبـل لو  تلك امليادين اليت توفر لـم من خالل
، وهـو مـا اسـتحدص أصـنافا ذلك مع الوسـائل التقليديـة كالكتـاب والصـحافة والنـدوات األدبيـة وال قافيـة وغ هـا 

 من اابداع األديب والدراسات األدبية والنقدية والفكرية فيما بات يعرف مبسّمى األدب الرقمي.جديدة 

ـــة الراهنـــة مـــن  ولعلـــه مـــن أبـــرز اااـــكاالت امل ـــارة حـــول مـــا تتيحـــه هـــذه املســـتحدفات اابداعيـــة وال قافي
 النصوص يف حمور العملية التعلمية؟هل ميكن اعتماد تلك  -  ما يلي: النصوص 

 ؟ما مدى فاعليتها وجدواها يف حتقق التعّلمات األدبية والنقدية واللغوية لدى املتعّلمني -      

 رقمي جيب مراجعتها واالنتباه لا؟هل هناك حتّفظات ومالحظات حول هذا الفعل التعّلمي ال -      

والـيت  تعليميـة يف اجلزائـركل هذه اااكاالت وغ ها سيحاول البحث أن جييب عنها من خـالل واقـع الـربامج ال
  .تضب  وتسطّر واقعا لتعليم اللغة واألدب العربيني يف األطوار التعليمية ال الص ابتدائي ومتوس  وفانوي

ومعلوم أن املدرسة اجلزائرية اليوم تشهد عملية انتقالية فال ة يف مسـارها مـن ملاملـنهج التقليـدي القـائم علـى 
السيكي القائم على املقاربة باألهداف، واملنهج البنـائي املتسسـد يف بيـداغوجيا بيداغوجيا املضامني، واملنهج الك
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يف بنائهـا انطالقـا  مسـااا ،فـاعال يف العمليـة التعّلميـة هاته األخ ة اليت جتعـل مـن املـتعلم ،(1)املقاربة بالكفا اتمل
لبلــوك كفــا ات جديــدة يكــون االنطــالق يف ذلــك مــن الــنص األديب  مــن كفا اتــه القاعديــة الــيت اكتســبها ســابقا،

   والذي أصب  حمور العملية التعلمية. 

 والمقاربة النصّية في البرامج التعليمية الجديدة: النص .17

 : ضــد التباعــد، والتقــّرب:يف مــادة )قــرب(: مل...اقــعب الوعــد أي تقــارب والتقــارب جــا  يف لســان العــرب
ملرفعــك الشــي ، نــص انــديث ينّصــه فهــو:  أّمــا الــنص، (2)التــدإ إىل الشــي  والتوصــل إىل االنســان بقربــة وحبــقمل

ـــر فقـــد نصـــّص )...(، يصقـــال: ن،ـــّص انـــديث إىل فـــالن أي رفعـــه، وكـــذلك نصصـــته إليـــه  ه) ـــا: رفعـــه، وكـــّل مـــا أّص نصًّ
ومــا يظهــره األديــب يف الــنص هــي  ،(3)مل)...(، ووضــع علــى املنّصــة: أي علــى غايــة الفضــيحة والشــهرة والظهــور

 املواضيع اليت يطرحها، والقضايا اليت ي  ها، إضافة اّهاره لبالغته وبراعته وملكته.

يف االصـــطالق يقصـــد باملقاربـــة النصـــّية: ملاّرـــاذ الـــنص حمـــورا تـــدور حولـــه ريـــع فـــروع اللغـــة العربيـــة، فهـــو 
الكفـا ات، فهـم املقـرو ، واملسـموع، التعبـ  الشـفوي والكتـايب  ألن املنطلق يف تدريسـها وهـو األسـاس يف حتقيـق 

الــنص هـــو البنيــة الكـــربى الــيت تظهـــر فيهــا بوضـــوق كــل املســـتويات اللغويــة كمـــا تــنعك  فيهـــا  تلــف امل ّاـــرات 
واألدبيــة  ، فــاملتعّلم يتلّقــى تعّلماتــه اللغويــة(4)الســياقية، واــذا يصــب  الــنص بــ رة العمليــة التعليميــة بكــل أبعادهــامل

د علــى يتعــوّ وهــذا يدفعــه إىل أن  مــن خــالل الصــورة النموذجيــة الــيت مي ّلهــا الــنص أمامــه،وحــىت املعرفيــة النقديــة و 
ســياقات األســلوبية والبالغيــة البنيتــه اللغويــة و الصــياغة الصــحيحة ل  الــنص مــن خــالل تبــنّي يحماكااــا وتقليــدها و 

 .للغته املكتوبة واملسموعة نظم الكلى ا كمالو 

                                                           

بوخا ي زهرا  ، طرائق تدري  اللغة العربية، جملة التعليمية،  رب جتديد البحث يف تعليمية اللغة العريب جامعة اجلياليل  (1(
 11، ص1111، جوان1الياب ، سيدي بلعباس، العدد

 14ص11/ ص3ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، ب وت لبنان، مادة: قرب،  (2(
 .70ص/ 10 ،(نصص)نفسه، مادة . )3 (

  8،ص1113من التعليم املتوس ،ديسمرب  1مديرية التعليم األساسي،اللسنة الوطنية للربامج، الوفيقة املرافقة ملنهاج السنة ((4
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وتـثفّرت اـا  وقد است مرت الربامج التعليمية اجلديدة ما بلغته البحـوص اللسـانية البنيويـة والنصـية والتداوليـة
واصـطلحت مــن خاللـا بــرامج  مـن نظريـات وحبــوص معاصـرة ، معتمـدة مـا بلغتــه(1)لبنـا  التصـورات الديداكتيكيــة

  ر واندافة اللسانية.و لتعليم اللغة تساير التطتفاعلية 

قد حتقق االنتقال م)ـن وـو) اجلملـة إىل وـو الـنص، باالسـتناد علـى تثسيسـات فيـدينان دي سوسـ ، هـذا و 
الـــيتملرأتن أّن   Linguistiques textuelالتوّجــه النّصـــي اجلديـــد ل  واكتمـــل بظهــور اللســـانيات النصـــية 

( وهـي صـفة تعـل التواصـل Continuityالصفة األساسية القارة يف النص هي صفة االطّراد أو االستمرارية )
(، فـالنص تتـابعجمل وموعـة مـن اجلمـل مـع ارتبـاق وتعلّـق الالحــق 2والتتـابع والـعاب  بـني األجـزا  املكّونـة   للـنصمل)

 ىن الكّلي املقصود.منها بالسابق، لتشكل جمتمعة الداللة واملع
وإن كان هذا االنتقال قد تبىن الدعوة له يف الفكر العـريب املعاصـر قبـل ذلـك األسـتاذ أمـني الـويل، الـذي 
أراد أن يصنظّر للوجه اجلديد للبالغة والنحو العربيني توّجه به للمهتّمني خاّصًة أولئك الذين ميتهنـون تعلـيم العربيـة 

ول الدكتور عبد اويـد ريـل يف كتابـه ملبالغـة الـنصمل :مل يف أواخـر فالفينيـات هـذا ل جيال يف املدارس وغ ها يق
ــاوزة البحـــث البالغــي املســـتوى الــذي وقـــف عنــده )مســـتوى  القــرن دعـــا األســتاذ أمـــني الــويل ـ رجــه اا ـ إىل جمص

اجّتـــاه لســـاإ اجلملـــة( إىل مســـتوى ورا  اجلملـــة يف الفقـــرة والـــنص، وقـــد تثّكـــدت قيمـــة هـــذه الـــدعوة مـــع ّهـــور 
معاصر، بدأت مالحمه ومناهسـه وإجرا اتـه يف التبلـور منـذ منتصـف السـتينات تقريبًـا هـو اجّتـاه عصـرف باللسـانيات 

(، غـــ  أن هـــذه الــدعوة ا تتبـــع باســـتسابة 3النصــية ووـــو الـــنص، وهــو وـــو يّت ـــذ الــنّص كلّـــه و)حـــدًة للتحليــلمل)
ذاتيـا إىل النصـية، سـوى بعـد ذلـك بك ـ  مقتبسـة مـن التنظــ ات  ت سـ  النتقـال النحـو والبالغـة العـربيني انتقـاال

 الغربية يف لسانيات النص.

                                                           

جملة التعليمية،  رب جتديد البحث يف تعليمية اللغة العريب بوزيدي حممد، املعرفة اللسانية ومسثلة تدري  اللغة العربية،  ((1
 181م، ص1113، 4، 1جامعة اجلياليل الياب ، سيدي بلعباس، طباعة مكتبة الرااد، اجلزائر، العددان 

عبد اويد، بالغة النص مدخل نظري ودراسة تطبيقية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  دق،  . ريل (2)
 . 31م، ص 1777

 .01، ص املرجع نفسه.  (3)
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يرى علما  النص املعاصرون إنه مليصعّد كـل نـصت تتابًعـا منّظًمـا أفقيـا مـن اااـارات اللغويـة الـيت تفهـم علـى 
ة مـن اجلمـل، كمـا يـذهب (، ويقـول  خـر: مل تشـّكل كـل متتاليـ1أّّنا توجيهات مرسل معـنّي إىل  اطـب معـنّيمل)

(، فـــالنص إذن م ّســـ  علـــى 2إىل ذلـــك هاليـــداي وحسن،نّصـــا اـــريطة أن يكـــون بـــني هـــذه اجلمـــل عالقـــاتمل)
اجتمــاع عــدد أكــرب مــن اجلمــل املتتابعــة  باعتبــاره وحــده أكــرب يف بنيتــه ونســقه، يف حــني كانــت الوحــدة الصــغرى 

ة هـو الـعاب  والتضـام مـن حيـث اللفـح ومـن حيـث هي اجلملة، على أن ضاب  النصية يف هذه التسميعـة اجلمليـ
 الداللة كذلك، من جهة، ومن جهة أخرى جيب أن تكون هذه املتوالية من اجلمل ت دي معىن تاما مقبوال.

هــو ملأن تكشــف أمــام املــتعّلم حقــائق اللغــة وأســرارها لتكــون ناجحــة مــا يلــزم أن تــوّفره النصــوص األدبيــة 
تلـك التعّلمـات اللغويـة واألدبيـة واملعرفيـة ال ، و (3)و نحه املعني الكايف ادراك مناحي اجلمال يف اللغـة وأسـاليبهامل

حت إال إذا أصـب املعـّدة لـذلك الكتسااا ويتفاعـل بصـدق مـع الـربامج والنصـوص التعليميـةاملتعّلم ميكن أن يهتّم 
فكـان مهّمـا أن تنفـت  تلـك النصـوص علـى  ،اللغة جـزً ا مـن واقعـه وحاجـة مـن حاجاتـه امللّحـة يف حياتـه الاصـة

وجب جتـاوز النصـوص الرتيبـة واعتمـاد أخـرى حيّـة وفاعلـة تسـتهوي التلميـذ الواقع والتسربة اليت يعيشها املتعّلم، و 
 (4).وم اللغة العربية وتذوق أدااوتسععي وحترك انتباهه وتستفّز فيه الرغبة يف تعّلم عل

ـــه إىل  ّـــة اـــدف فيمـــا اـــدف ل ـــة تعليميـــة وتربوي وذلـــك أن اختيـــار النصـــوص  جيـــب أيضـــا أن يكـــون عملّي
تشــكيل عقــل ووعــي املتلّقــي التلميــذ، وتعميــق صــلته بواقعــه وحياتــه، وتوجيــه وعيــه بتطــور األدب وجتــّدد نصوصــه 

والتثســي  لقدرتــه علــى معرفــة مشــكالت جمتمعــه واملســاعدة يف فهمهــا وحّلهــا، وريــع أاــكال  وتطــور ذاذجــه،
يف ما دامت فاعلة ومناسبة لتحقيق هذه الغايات واملقاصد.  (5)النصوص القدمية واندي ة متاق للتّو

ل مــا تشــهده انيــاة اليــوم مــن تطــور يف وســائباعتبــار ولعــل مــا حصــل للنصــوص اليــوم مــن تطــور وجتــّدد 
حتـــال مـــادة  مـــ ال ااعـــالم واالّتصـــال، جعـــل بعـــ  تلـــك النصـــوص علـــى غـــرار النصـــوص القصصـــية واملســـرحية

                                                           

زتسيسالف وأورزنياك، مدخل إىل علم لغة النص مشكالت بنا  النص، تررة: سعيد حسن حب ي، م سسة امل تار  (1(
 14م، ص1113، القاهرة مصر، 1والتوزيع، قللنشر 

 13، ص1771، 1حممد خطّايب، لسانيات النص مدخل إىل انسسام الطاب، املركز ال قايف العريب، ب وت لبنان، ق (2(
( اعتمده الكاتب ليقدم من خالله منظورا Cohesion in Englishوهاليداي ورقية حسن لما كتاب مشعك بعنوان: )

 لسانيا وصفيا
 111عمارة بورعة، مقّدمة يف منهسية حتليل النص األديب لتالميذ املرحلة املتوسطة، جمّلة التعليمية، ص (3(
 111ص 111ينظر: نفسه، ص (4(
 113املرجع السابق، ص ينظر: عمارة بورعة، (5(
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ألبعــد مــن ذلــك ف ــرج يف حلّــة رقميــة معتمــدة  ى بعضــها اآلخــرالســينمائية املرئيــة، بــل تعــدّ و للعــروا ااعالميــة 
 هــذا النمـــوذج مــن النصـــوص الرقميــة،بـــات يعــرف اليــوم بالنصـــوص مــا اآلليــات والــربامج التكنولوجيـــة، يف إطــار 

النـاس يف حيـاام اليوميــة النشـغالم بالتكنولوجيــات وانواسـيب والواتــف  أصـب  اــائعا حـىت يف رطابــات الـذي
، فهـــو وال ريـــب أاـــد أنـــواع النصـــوص اّتصـــاال حبيـــاة الذكيـــة وبشـــبكة األن رنـــت وصـــفحات التواصـــل االجتمـــاعي

    .  ي واألك ر حتفيزا لرغبااماملتعّلمني والتالميذ وبواقعهم اليوم

 :ةالرقمي وصلنصالتطور التكنولوجي وظهور ا .19

إذ ارتبطـــت  اجلديـــد للكتابـــة واابـــداع األديب  أن يّتســـه العـــاا اليـــوم وـــو هـــذا الشـــكل كـــان مـــن الطبيعـــي
وبرجمياتـه عـرب فضـا  حياة الناس اليـوم بالتقنيـات والتكنولوجيـا وانواسـيب وااعـالم واـبكات االّتصـال ووسـائله 

األن رنت، وذلك ما أتاق بني يدي األدبا  والشعرا  والنقاد تلك األدوات والربامج املتطـورة والـيت تـزداد تطـّورا مـع 
ن مــن ااخــراج األفضــل للنصــوص والتصــوير الــدقيق ّكــ ص الــزمن مبــا تشــهده مــن حتــدي ات مســتمرّة ونســ ا مبتكــرة 

 ا كذلك.والطرق اجلميل البديع واألاد فثف  

أّن  ويصّدق هذا القول األستاذ ريل جداوي يف كتابه )األدب الرقمي بني النظريـة والتطبيـق(، حـني رأى
ـــة الســـابقة ـــة للعلـــم واألدب هـــي مرحلـــة رابعـــة أعقبـــت املراحـــل ال الف ـــدأً  ،املرحلـــة الرقمّي رايف عصـــر التفســـ  الـــب ب

الســببية  اانســان بعــد علــىف عــرّ الكالســيكي حيــث ا يتيف العصــر  تكانــواألســطوري للظــواهر الطبيعيــة الــيت  
والعّليـة واملنطقيـة، ا املرحلـة الالهوتيـة يف العصـور الوسـطى حـني هـيمن التفكـ  الـديل، وبعـدها املرحلـة الوضــعّية 

ة العقالنيــة الكالســيكية مــع أم ــال نيــوتن، وديكــارت، وســبينوزا، وليبنــز، والعقالنيــة االحتماليــ  اندي ــة بطوريهــا
، وهـذا يشـ  إىل أنّـه مـن (1)النسبية مع أم ال أنشتاين، ومـاك  بالنـك، وهـايزنربج يف أواخـر القـرن التاسـع عشـر

سنة انياة تطّور العلم ويتطور به كل الفنون واآلداب املعتمدة عليه، وحركة اانسان وسعيه للبحث عـن انقيقـة 
 يف انياة اثّنا ولكّل عصر مقتضياته مستمر ال يتوقف، يتسدد ويتثفر بظروف العصر ولكل فعة

ت املرحلة الرقمية ملمع اخعاع اناسوب أو الكومبيوتر الذي أحدص فورة كوب نيكية مقارنة باملراحـل ل، وص، 
الســابقة علــى مســتوى تنظــيم املعلومــات وحتصــيلها ورزينهــا رقميــا، وقــد حّققــت هــذه ال ــورة قطيعــة وســائطية أو 

                                                           

 1م، ص1111، 1ريل جداوي: األدب الرقمي بني النظرية والتطبيق، ق (1(
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أاــارت لــه باح ــة أخــرى يف هــذا الفــن، وهــذا مــا  ،(1)مــع ال قافــة الورقيــةمل (Médio logiqueميديولوجيــة )
يف حياة النص األديب   ّـل انتقـاال مـن عهـد إىل عهـد، وتشـبه االنتقـال مـن  تقول: ملإن هذه املرحلة )االكعونية(

ــه يشــهد بــثّن هــذا النــوع مــن األدب مــرتب  مبــا  ،(2)حضــارة املشــافهة إىل حضــارة الكتابــة قــدميامل هــذا الكــالم كّل
بني أيـدي النـاس، وانقطـاعهم باملقابـل عـن يعيشه العاا اليوم من تطور الوسائل واملنتسات االكعونية وايوعها 

ال منـذ الكتاب الورقي الذي اسـتمّر فابتـا بـني يـدي امل ّقفـني علمـا  ومتعلمـني، أدبـا  ومتـذّوقني وغـ هم زمنـا طـوي
 بداية التدوين إىل اليوم.

 : األدب الرقمــي، واألدب التفــاعلي غـ  أنـّـه جيــب أن ذيّــز بــني مصـطلحني متســاورين يف هــذا األدب اــا
تنظــــ ات نقــــاده ودارســــيه واوتهــــدين اليــــوم يف اصــــطالق مفاهيمــــه واــــروطه وضــــوابطه أو  ذلــــك أّن مــــن يطــــالع

ـــحت أو تص ل) دد التســـميات الـــيت اصـــطص متابعتهـــا مـــن خـــالل النظريـــات الغربيـــة جيـــد تعـــ ت كتســـمية لـــه، بـــني مـــن رر)
، وهــذا مــا جتــده كــذلك (3)يســّميه بــاألدب الرقمــي، أو االكــعوإ أو األدب اجلديــد أو األدب التفاعلي..وغ هــا

ونفـــ  األوصـــاف تعلـــق بالروايـــة  مـــع نصوصـــه فتســـمع بالقصـــيدة الرقميـــة أو االكعونيـــة أو القصـــيدة التفاعليـــة،
م، أّمـا العـرب فلـم يـذكر لـم بعـد فيـه بـاع 1784وباملسرحية فيه، ولكّل نوع رّواده ومبدعيه يف الغـرب منـذ سـنة 

علــى الشــبكة غــ  حماولــة واحــدة يف الروايــة التفاعليــة للكاتــب األردإ حممــد ســناجلة نشــرها علــى موقعــه الــاص 
 (4).م1111سنة العاملية 

القـــول يف ذلـــك أّن األدب الرقمـــي أو االكـــعوإ ملهـــو الـــنص الـــذي يتسلـــى مـــن خـــالل جهـــاز وحاصـــل 
، فهـو إذن أدب كالـذي عهـدناه منـذ القـدل يف الكتـب (5)ن رنـت أو ا يّتصـلمل وب، سوا  اّتصل بشـبكة أاناس

 لـه كـثن يكـون بصـيغة الورقية بثاكاله وأجناسه اعرا ون ـرا، غـ  أنّـه ارـذ مـن الـربامج الرقميـة موضـوعا أو حـامال
PDF  أوWord  أو بــثي واحـــدة مـــن الصـــيخ النصـــية األخـــرى املســـتعملة للكتابـــة، أو حـــىت املنشـــورات علـــى

 املواقع واملنتديات باستعمال ابكة األن رنت.

                                                           

 0: املرجع السابق، صريل جداوي (1(
  17م، ص1111، املركز ال قايف العريب، الدار البيضا  املغرب، 1فاطمة الربيكي، مدخل إىل األدب التفاعلي، ق (2(
، 11سومّية معمري: األدب الرقمي بني إاكالية املصطل  وخصوصيات املبدع، جمّلة العلوم اانسانية، اولد أ، العدد (3(

 411م، ص1111ديسمرب 
 111، 03فاطمة الربيكي، مرجع سابق، ص ص (4(
  17املرجع نفسه، ص (5(
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غـ   ، فـاألدب التفـاعلي هـو أدب رقمـي،(1)غ  أن النقاد يرون إنـه مل لـي  كـل أدب رقمـي أدبـا تفاعليًّـامل
أّن األديـب التفـاعلي ، مبعـىن (2)أنه مليتكامل املتلقي مع املبدع يف تشكيل العمل املتعدد بنا  علـى تعـدد املتلقـنيمل

 ،(3)مليشـــا ونمليلقـــي بنّصـــه يف أحـــد املواقـــع علـــى الشـــبكة ويـــعك للقـــرا  املســـت دمني حريـــة إكمـــال الـــنص كمـــا 
، Flash Playerتفاعليـة أو رـدم التفاعـل كـالفال يسـت دم برجميـات مـن خـالل ذلـك   األديـب التفـاعليف

 .ا..وغ هوالصور والفيديو، أو مواقع التواصل االجتماعي

هاتـه  ؟الس ال اليوم هو كيف سيصظهر هذا النوع اجلديد من األدب عـن بالغتـه وراليتـه وتـثف ه يف متلقيـه
واملقصــــود أن املتــــابع للفعاليــــات ااعالميــــة ألميــــع أاــــكالا مــــن األخبــــار  األخــــ ة ال أكــــاد أاــــك يف وجودهــــا،

واااــهارات الــيت تبــث عــرب وســائل ااعــالم خاصــة ااعــالم الرقمــي يف صــفحات التواصــل االجتمــاعي، يعــرف  
مــــدى التفــــاعلي يف اجلمهــــور، و  األدب أو األدب الرقمــــي وااقنــــاع الــــذي  ققــــه تــــثف الكيــــف ســــيكون حســــم 

مـــن أك ـــر تطـــورا م باعتبـــاره يعتمـــد اـــكالارات األحـــداص،  حتريـــك وتســـي  الـــرأي العـــام وصـــناعة مســـيف فاعليتـــه
 .التكنولوجيةوالربامج الوسائل واألدوات 

راليته فهو وإن كان قـد أاـار بعـ  دارسـيه مقـرين لـه بـذلك، تقـول: ملاألدب الرقمـي جعـل مـن عن أما 
لتعبــ  اجلميــل الــذي وســيلته اللغــة، فــاألدب الرقمــي هــو التعبــ  الرقميــة جــز ا مــن كينونتــه، فــدذا كــان األدب هــو ا

   ، فبالغــة األدب التقليــدي تصــنعها اللغـــة، فكيــف يتــثتى للغــة مشـــفرة (4)األرــل عــن انيــاة بلغــة رقميـــة مشــفرةمل
   رقمية أن تكون بليغة ريلة اعرية عتعة؟

وفيــق الصــلة بـالفن الرقمــي انـديث، ويغلــب علـى الــنص الرقمــي  يقـول أحــد البـاح ني: ملالــنص االكـعوإ
يفهــا يف الــنص لتصــب  تلــك التقنيــات الســمعية  اافــادة مــن التقنيــات الســمعية والبصــرية، وذلــك مــن خــالل تّو
والبصــرية مــن العناصــر األساســية يف الــنص، حيــث تقــوم إىل جانــب العناصــر التقليديــة األخــرى بتشــكيل الــنص 

أدوار فاعلــة علــى املســتوى الفــّل والــداليل إذ ال يكتمــل الــنص الرقمــي حينهــا إاّل بــثدا ات الصــور وبنائــه، وأدا  
البصــــرية واللفيــــات واملــــ فرات واجلــــرافيك  واملوســــيقى واايقاعــــات والــــرواب  املتشــــّعبة...وغ ها مــــن التقنيــــات 

                                                           

 0م، ص1113، عاا الكتب انديث، إربد األردن، 1إبراهيم أجد ملحم، األدب والتقنية مدخل إىل النقد التفاعلي، ق (1(
 8نفسه، ص (2(
 03فاطمة الربيكي، مرجع سابق، ص (3(
 411األدب الرقمي بني إاكالية املصطل  وخصوصيات املبدع، جمّلة العلوم اانسانية، ص سومّية معمري: (4(
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فبالغــة وراليـــة الــنص الرقمـــي م سســة كـــذلك علــى الفعـــل التقــل التكنولـــوجي  أي املهــارة، مهـــارة  ،(1)الرقميــةمل
املبــدع الرقمــي، يف املداخلــة واجلمــع بــني تقنيــات الرقمنــة املتاحــة يف الوســائل العصــرية لتشــكيل لوحــة أدبيــة فّنيــة 

اللغــــــــة والصــــــــورة واألســــــــلوب   التقليديــــــــة مــــــــ فّرة، تتشــــــــارك فيهــــــــا بفاعليــــــــة األدوات اللســــــــانيةو بديعــــــــة ريلــــــــة 
ــــاأل ــــة التفاعليــــة املعاصــــرةوانســــة...وغ ها، ب ــــات واملــــ فرات واجلــــرافيك    دوات الرقمي الصــــورة البصــــرية واللفي

واملوســيقا واايقاعــات والــرواب  املتشــعبة وغ هــا، يف صــناعة اللمســة اابداعيــة اجلماليــة الفنيــة أو حــىت املــ فرة يف 
والطابيـــة  ةيطـــيىت حـــىت بـــبع  املســـّلمات األدبيـــاجلديـــد ل دبيـــة والشـــعرية التصـــور ذا املتلّقـــي واملقنعـــة لـــه، وهـــ

ال جمــال  جمــّردة ن اللغــة العلميــة لغــة عقليــةيــة الورقيــة التقليديــة الــيت تقــول إاملعروفــة يف النصــوص والطابــات األدب
والت ييـــل يف األدب الـــيت فيهـــا للت ييـــل واابـــداع، وهـــذا النمـــوذج الرقمـــي ي ســـ  اآلن ملفهـــوم  خـــر للسماليـــة 

أصبحت تعتمد على  خر مبتكرات العلـم والتكنولوجيـا اليـوم مـن الوسـائل واألدوات والتقنيـات سـتت ذ الشـعرية 
 مفهوما جديدا. اليوم ال حمالة واألدبية معه

يفــة التعليميــةبعــد هــذا  ، واســتعمال هــل سيصــل  هــذا النــوع مــن األدب ملــا صــل  لــه ســابقه؟ أقصــد الّو
   التفاعلية يف الربامج التعليمية؟ الرقمية أو حىتالنصوص 

 واقع االستعانة بالنصوص الرقمية في البرامج التعليمية الجزائرية: .10

د وحتـــديث، بـــدً ا باالنتقـــال مـــن بيـــداغوجيا ليميـــة يف الســـنوات األخـــ ة مـــن جتديـــمـــا اـــهدته الـــربامج التع
ا مـــن اجليـــل األول إىل اجليـــل ال ـــاإ مـــن بـــرامج املقاربـــة النصـــية والتـــدري   األهـــداف إىل بيـــداغوجيا الكفـــا ات،

بالكفا ات، هذا األخ  الذي ا يكتمـل بعـد تعميمـه علـى ريـع سـنوات التعلـيم يف األطـوار الـ الص، فقـد  ـل 
رابعـة متوسـ  الزاال وال ،)السنة الامسة ابتدائيفيها حىت اآلن التعليم االبتدائي واملتوس  عدا السنوات النهائية 

 حـىت اليـوميـدّرس ا ينتقـل بعـد هـو كـذلك للطـور ال ـاإ، وهـو يدّرسان بنظام الطور األول(، أما التعلـيم ال ـانوي 
 بالطور األول من برامج املقاربة النصية والتدري  بالكفا ات. 

نصــوص الرقميـــة يف بالال زالــت النصــوص األدبيــة املعتمـــدة يف هاتــه الــربامج ا تلتفــت بعـــد إىل االســتعانة 
غــ  ذــاذج قليلــة، وجمموعــة معــدودة منهــا مقارنــة بالعــدد الكبــ  مــن النصــوص األدبيــة وغــ  األدبيــة يف األطــوار 

ـــ الص )ابتـــدائي، متوســـ ، فـــانوي(، اّ ال ترقـــى تلـــك النمـــاذج  لتســـمى اســـتعماال مقبـــوال للنصـــوص املعـــدودة ال
                                                           

علي بن أجد زعلة، النص الرقمي بني اانتاج والتلقي، قرا ة يف التشكيل اجلمايل والداليل، جملة امل  ر الدويل الام  للغة  (1(
  111العربية، اول  الدويل للغة العربية، ص
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يف االبتـــــــدائي ة موجهـــــــة، أو نـــــــص فهـــــــم املكتـــــــوب الرقميـــــــة كـــــــنص أديب، أو نـــــــص تواصـــــــلي، أو نـــــــص مطالعـــــــ
دحكــــام مــــوارد املــــتعلم خــــرى كاألرحليــــة املفرعيــــة أو التعّلميــــة الوضــــعيات ال)القرا ة(، أو حــــىت نصــــوص واملتوســـ 

 (، والوضعيات املستهدفة.التطبيقات)

وإن كانــت هـي أاــد أنــواع النصــوص ال نقصـد اــذا دراســة مـدى االســتعانة بالنصــوص الرقميـة التفاعليــة  
وجنــاق العــودة بالتالميــذ إىل  ةاليــوم جتســيدا و  ــيال للشــروق املــذكورة ســابقا، واملطلوبــة لنســاق تعلــيم اللغــة العربيــ
حبســب  التفاعليــة إذ النصــوصصــورة االهتمــام والرغبــة واجلديــة يف الــتعّلم، وذلــك الّتصــالا الشــديد حبيــاة النــاس  

 لــذي أاــرنا لــه يف اجلزئيــة الســابقة ال ميكــن اعتمادهــا كنصــوص تعليميــة أدبيــة أو غــ  أدبيــةحقيقتهــا ومفهومهــا ا
ـــة مادامـــت هاتـــه الـــربامج اليـــوم تعتمـــد علـــى الكتـــب الورقيـــة حـــامال وموضـــوعا لـــا، ولـــو أرادت املدرســـة  التعليمي

، أو جهــاز (Tablette)ة اســتعمالا ســتحتاج الســتبدال ا فظــة املدرســية الــيت  ملهــا التلميــذ بلوحــة إلكعونيــ
للبيانــات  أو بوســائل العــرا الضــوئي ذلــك، ، وأن يســتبدل األســتاذ حمفظتــه مب ــل(Ordinateur) حاســوب

(Exposition des données،)  األخــرى املمكنــة الــيت أوجــداا  األدوات التكنولوجيــةأو غ هــا مــن
    ّروف العصر.

إىل دراســة مــدى اســتعانة الــربامج التعليميــة يف اجلزائــر بالنصــوص الرقميــة العاديــة   إن هــذا العــرا يقصــد
أي تلـــك الـــيت تعـــرا علـــى األجهـــزة اندي ـــة )حاســـوب، لوحـــة إلكعونيـــة، هـــاتف..(، مّتصـــلة بالشـــبكة أو غـــ  

ـــة الرقميـــة أو صـــفحات ومنتـــديات التفاعـــل علـــى األن ر  ـــرامج العـــرا أو الكتاب نـــت أو مّتصـــلة باســـتعمال أحـــد ب
 .غ ها، والواقع من ذلك بعيد جدا عن املثمول كما أسلفنا

وتفصـيل ذلــك جيعلنـا ننبّــه إىل أننـا ســننهي انــديث عـن مســتويني مـن الــ الص  مسـتوى التعلــيم االبتــدائي 
والتعليم ال انوي، ذلك أنـل تصـّفحت كتـب األدب والنصـوص، وكتـب اللغـة العربيـة والقـرا ة جلميـع السـنوات يف 

ن فلــم أجــد اــا اــيئا مــن النصــوص الرقميــة، غــ  نــص واحــد يف املرحلــة ال انويــة وهــو نــص مطالعــة موجهــة الطــوري
يف التعلـيم  من نصـوص فهـم املكتـوب (نصا 111) مائة وافنني وعشرين نّصا ولي  نصا أدبيا، وهذا من جمموع

م ال ـانوي بسـنواته الـ الص ورصصـاته نصـا( يف التعلـي 18، ومثانية وأربعـني نّصـا أدبيـا )االبتدائي بسنواته المسة
 .%1.48امل تلفة، بنسبة مئوية تقّدر بــــــــ : 
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  براجمه عددا أكرب نسبيا من هذا، وكانت النسب التالية:أّما التعليم املتوس  فوجدت يف

  ّوهـو  ،من جمموع أربعة وعشرين نصا لفهم املكتوب يف برنامج السـنة األوىل متوسـ فق  ن انص

 .%8.33 :ةالنسبة املئويما ميّ ل 

 
  14يف السنة ال ال ة سّتة نصوص من أربعة وعشرين بنسبة%. 

0,58

99,42

ع النصوص دائرة نسبية تمّثل نسبة النصوص الرقمية من مجمو 
في التعليم االبتدائي والثانوي

نص رقمي

نص عادي

8,33

91,67

نسبة النصوص الرقمية في السنة األولى متوسط

نصوص رقمية

نصوص عادية
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  48.33السنة الرابعة أربعة عشر من أربعة وعشرين والنسبة%. 

 
 أما السنة ال انية فال توجد يف براجمها نصوصا رقمية.   

   11.71النسبة اارالية يف التعليم املتوس%: 

25

75

نسبة النصوص الرقمية في السنة الثالثة متوسط

نصوص رقمية

نصوص عادية

58,33

41,77

نسبة النصوص الرقمية في السنة الرابعة متوسط

نصوص رقمية

نصوص عادية
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)ابتــــدائي،  الــــ الص معــــاالتعليميــــة يف األطــــوار  الرقميــــة ســــتعمال النصــــوصااراليــــة النســــبة الوكانــــت    

 وهذا رسم   يلي يوضحها:، %8.11 متوس ، فانوي(

22,91

77,09

نسبة النصوص الرقمية في التعليم المتوسط

نصوص رقمية

نصوص عادية
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يف هــــذه النمــــاذج أنــــه إضــــافة لقّلتهــــا وعــــدم رقّيهــــا إىل املســــتوى املطلــــوب ا تســــتعمل مــــا أزعســــل ك ــــ ا 
ا، إذ جـــا ت يف غالبهـــا دون رـــريج علمـــي واضـــ   يـــل إىل مصـــدرها وكاتبهـــا اســـتعماال منهسيـــا أكادمييـــا أمينـــ

ـــــــاري  االســـــــتفادة، ـــــــيت أخـــــــذت منهـــــــا وت ـــــــوان الصـــــــفحة ال بكتابـــــــة عبـــــــارة:                وكـــــــان االكتفـــــــا  مـــــــع بعضـــــــها وعن
الرقميـة اـي  مـن االسـتعانة بالنصـوص يف مقابلـه  وجـدل جتاوزه و وهذا لو )من األن رنت( املزعسة أسفل النص، 

ــــا  ملكــــان فيــــه توجيــــه وتعويــــد للتالميــــذ علــــى البحــــث عــــن النصــــوص الرقميــــة املفيــــدة يف أجهــــزا اســــتعماال أميًن
طـــرق االســـتفادة منهـــا وقرا اـــا والتفاعـــل معهـــا ومتابعــــة  ون مـــن خـــالل ذلــــكويتعلمـــ م،االكعونيـــة الاصـــة اـــ

 غ ها من املواقع.أصحااا يف مواقعهم الاصة وصفحاام يف الفايسبوك واليوتيوب و 

8,64

91,36

جزائرية لألطوار نسبة االستعانة بالنصوص الرقمية في البرامج التعليمية ال
(ابتدائي، متوسط، ثانوي)الثالث 

نصوص رقمية

نصوص عادية
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 خالصة:

أصب  ضروريا أن ينتبـه معـّدو الـربامج التعليميـة إىل أنّـه بدمكـان التكنولوجيـا اليـوم أن تقـّدم انلـول املرجـّوة 
انقــاذ التعلــيم يف اجلزائــر، وإعــادة اليبــة لواقعــه ولرباجمــه، واســت ارة املــتعّلم )التلميــذ( ليســتنبت رغبتــه وجّديتــه مــن 

ب  أك ـر ارتباطـا بالوسـائل واألدوات التكنولوجيـة اـديد التعلّـق اـا لدرجـة أنـه بـات يقضـي جديد  ذلـك أنـه أصـ
جـــل يومـــه علـــى األن رنـــت وعلـــى صـــفحات التواصـــل االجتمـــاعي وألعـــاب امليـــديا وبـــرامج الفيـــديو وغ هـــا، فـــدن 

وســـائر  العـــربينيوجعلـــت منـــه وســـيلة لـــتعّلم اللغـــة واألدب امليـــل حصـــل أن اســـت مرت الـــربامج التعليميـــة كـــل هـــذا 
رى، فســـيكون ذلــــك علـــى األقــــل القليــــل باع ًـــا علــــى الفضـــول ليعــــود للمعلومـــات املســــّسلة حتــــت تعّلماتـــه األخــــ

يتحــّرك املــتعّلم بكة يف أحـد الصــفحات أو املواقـع، و النصـوص، والــيت تشـ  ملصــدرها الـذي أخــذت منــه علـى الشــ
قميـــــة أو حاســـــوبه، والتعـــــّرف أك ـــــر علـــــى أصـــــحااا بـــــدافع الفضـــــول ملراجعتهـــــا وقرا اـــــا يف هاتفـــــه أو لوحتـــــه الر 

والنصـــوص املشـــااة لـــا، وســـيثلف هـــذا مـــع األيـــام فيكـــون هاتفـــه ولوحتـــه وحاســـوبه وســـيلة تعلّـــم تتبعـــه يف ريـــع 
 أماكن تواجده.
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 المصادر والمراجع: قائمة 

عاا الكتب انديث، إربد األردن،  ،1إبراهيم أجد ملحم، األدب والتقنية مدخل إىل النقد التفاعلي، ق .11
 م1113

 ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، ب وت لبنان، دق، دت .11
بوخا ي زهرا  ، طرائق تدري  اللغة العربية، جملة التعليمية،  رب جتديد البحث يف تعليمية اللغة العريب  .13

 1111، جوان1جامعة اجلياليل الياب ، سيدي بلعباس، العدد

ي حممد، املعرفة اللسانية ومسثلة تدري  اللغة العربية، جملة التعليمية،  رب جتديد البحث يف تعليمية بوزيد .11
، 4، 1اللغة العريب جامعة اجلياليل الياب ، سيدي بلعباس، طباعة مكتبة الرااد، اجلزائر، العددان 

 م1113
 م1111، 1ريل جداوي: األدب الرقمي بني النظرية والتطبيق، ق .14
ل عبد اويد، بالغة النص مدخل نظري ودراسة تطبيقية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ري .11

 م.1777مصر،  دق، 
زتسيسالف وأورزنياك، مدخل إىل علم لغة النص مشكالت بنا  النص، تررة: سعيد حسن حب ي،  .10

 م1113، القاهرة مصر، 1م سسة امل تار للنشر والتوزيع، ق
معمري: األدب الرقمي بني إاكالية املصطل  وخصوصيات املبدع، جمّلة العلوم اانسانية، اولد أ، سومّية  .18

 م1111، ديسمرب 11العدد
 سومّية معمري: األدب الرقمي بني إاكالية املصطل  وخصوصيات املبدع، جمّلة العلوم اانسانية .17
يف التشكيل اجلمايل والداليل، جملة امل  ر  علي بن أجد زعلة، النص الرقمي بني اانتاج والتلقي، قرا ة .11

 الدويل الام  للغة العربية، اول  الدويل للغة العربية
 عمارة بورعة، مقّدمة يف منهسية حتليل النص األديب لتالميذ املرحلة املتوسطة، جمّلة التعليمية .11
 م 1111الدار البيضا  املغرب، ، املركز ال قايف العريب، 1فاطمة الربيكي، مدخل إىل األدب التفاعلي، ق .11
، 1حممد خطّايب، لسانيات النص مدخل إىل انسسام الطاب، املركز ال قايف العريب، ب وت لبنان، ق .13

( اعتمده Cohesion in English، وهاليداي ورقية حسن لما كتاب مشعك بعنوان: )1771
 الكاتب ليقدم من خالله منظورا لسانيا وصفيا

 من التعليم املتوس ، 1ساسي،اللسنة الوطنية للربامج، الوفيقة املرافقة ملنهاج السنةمديرية التعليم األ .11
  1113ديسمرب 

 


