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 القصص التفاعلية

 القائمة على الكمبيوتر 

 داليا أحمد شوقى كامل  /د

 

ــة، وتُعد واحدة من أقدم أشكال الفنون  ــة هى جزء ال يتجزأ من الحياة البشريـــ رواية القـصـــ

ـــــا بمعلومات تاريخية، وثقافيـــــة، وقيم أخالقيـــــة، الشعبيـــــة، وتستخدم فى إحاطـــــة مستخدميه

ــة، ويمكن أن تســاعد بشــكل فعّال فى اكتســاب معرفة القراءة والكتابة، والحســاب،  ومجتمعيـــــ

ا فى المراحل المبكرة من واللغات، وال ــة، خصـوصـً ا القراءات التكميليــــ مهارات الحياتية، وأيضـً

مية يمكن استخدامها داخل وخارج الفصول الدراسيـة، التعليم، وتُعد رواية القصة موردًا وأداة تعلي

   .وتسعى لتطوير مهارات المتعلمين اإلبداعيـة من خالل تحفيـز خيالهم فى الجوانب التعليميـة

تخدمين وا اركة المـس لقصـة التفاعلية هى تلك القصـة المعتمدة على الكمبيوتر، وتقوم على مـش

ــير إلى البرامج الت ــتـخدم لبـناء هيكلـها، وهى تشــ ى تحتوى بيـئات تـحاكى الواقع، وفيـها يقوم المســ
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بالتحكم والـسيطرة على ـشخـصيات افتراـضية، وبتفاعل هذه الـشخـصيات نفهم القـصة وتروى ، كما 

 .اب الكمبيوتر التى يشارك فيها الالعبون لبناء المغامرةتشبه ألع

ليم، وذلك بهدف وهى بذلك مجال خـصب لدعم وتوـسيع اـستخدام وتطبيق التكنولوجيا فى التع

إعداد متعلمى القرن الواحد والعـشرين على التواـصـــــل اإليجابى مع المحتوى التعليمى، وتوـسيع 

 حدود قدراتهم على التنافس فيما بينهم.

ــة. كما ك ــطة الموجودة فى عالم القص ــاف األنش ــاركة واكتش ــة التفاعلية المش ذلك تتيح القص

ــة ــريان أحداث القصـ ــكالت مثل سـ )كيفية الرواية(، والخلفية المعرفية للطفل  تحتوى بعض المشـ

المـشارك، والتماـسك الداخلى للقصـة، ووقت القصـة، وـسهولة تطوير أحداثها. كما تـستخدم القصـة 

 مجال الواقع التخيلى وأيًضا فى األلعاب.  التفاعلية فى

ــة والتعلم يـشتركان معًا فى نقاط ع ــارة هنا إلى أن رواية القـصة الرقميـــ ديدة، وتجدر اإلـشـــ

ــة المعنى  ، وكالهما يمثل سجالً لتفكير المتعلمين، حيث يمكن Meaning-Makingأهمها صناع

ــة الرقميـــــــة فى تقييم ــتخدموا رواية القص الطالب على مدى تقدمهم نحو أهداف   للمعلمين أن يس

 التعلم.

 أهمية القصة التفاعلية

لوب ترجع أهمية القصـة التفاعلية إلى أنها تعتمد على عديد من ا لجوانب، فهى تعتمد على أـس

تتيح أن يتعلم أو يـستكمل كل  التفاعل بأـشكال متعددة, كما تراعى الفروق الفردية بين األطفال فهى

طفل قصــته حســب قدراته وإمكانياته, والقصــة التفاعلية تعطى اللعب دوًرا داخل تركيبها فال يمل 

 ة اللعب في مرحلة الطفولة.الطفل من التعامل معها؛ ولقد أكد المتخصصون على أهمي

مكن الطفل من كذلك فإنها تعطى صــورة عن الواقع الذى تحدث فيه أحداث القصــة؛ وبذلك ت

الحصـول على خبرات يصـعب الحصـول عليها، ومهارات ذات أهمية بالنسـبة له. فرواية القصـة 

ته ورؤيته التقليدية تقوم بـسرد أحداث القـصة فى ـشكل ـشفهى وعلى كل طفل أن يتخيل حـسب خبرا

 السابقة لألحداث التى يعيش فيها.

ــر غير ت      ــة التفاعلية  كذلك على عناصـ ــتمل القصـ ــيات وتشـ ــخصـ ــوت والشـ قليدية مثل الصـ

المرســومة فى بيئة افتراضــية، والقارئ عادة يقوم بدور المشــارك )ينتحل أحد األدوار( الختيار 

ا أن ا تقرر محور القصـــــة؛ كـم دورـه ارات، والتى ـب ا إلى التعبير أـحد االختـي دة تقودـن ة ـجدـي ا عرـب ـه

، أما فى القـصة التفاعلية يبنى عالم المبدع، ففى الـشكل التقليدى الكلمات هى التى تبنى عالم القـصة

القصــة باســتخدام الكمبيوتر وأدوات تصــميمه، وتروى القصــة بشــكل ديناميكى وكأنك تبحر فى 

 الكمبيوتر. 
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األدب التفاعلى، كما أنها نقطة البداية فى األدب التفاعلى، القصـة التفاعلية ما هى إال جزء من      

فى تجاربها، أو التسـلية، أو تسـجيل أحداث الحياة، أو للتعلم  نقوم بعمل القصـة التفاعلية لالشـتراك

 منها.

 

 مميزات القصة التفاعلية

ــتخدم باختيار أحد   المرونة : -1 ــلِة. يقوم المسـ ــص الرقمية تُنتُج فى وحداِت منفصـ القصـ

المسـار الذى يناسـبه، كما تسـتند على تعليقاِت الجمهوِر، للَردّ على  حداتها و السـير فىو

ومشـاهدين يتحكم المعلم فيما يعرضـه   ،storyteller )قصـة لها  اسـتفسـاراتهم بصـدق 

 على المشاركين( 

فالقصــة التفاعلية تســمح فى بعض أنواعها بمشــاركة أكثر من   المشــاركة المتعددة : -2

القصـــة التفاعلية ذات المســـتخدم الواحد، فنجد أن هذا تحل لدور( حتى فى مســـتخدم )من

 المستخدم يتفاعل مع شخصيات افتراضية ذكية. 

أـما التـفاعلـية فهى أهم مميزاتـها والتى نعتـمد عليـها فى جـعل المتعلم )الطـفل(  التـفاعلـية : -3

 للمهارات الحياتية إيجابيًا نشيًطا. 

ندما تكون حرية المســتخدمين لة التطوير تأتى عســهو ســهولة تطويرها وتحديثها : -4

ات، وتكون الحوارات هى  اـي ة النـه ة المفتوـح اعلـي ــص التـف ا فى القصــ ا يكون كـم أكبر ـم

األســاس فى بناء هيكلية القصــة التفاعلية فنجد أن القصــة بتفاعل المســتخدمين وخبراتهم 

ٌما فى القصـص ذات تتطور القصـة التفاعلية، حيث إن عناصـر التوالد بداخلها متجددة، أ

 السيطرة الكبيرة والبناء الهيكلى المحدد لسلوك الشخصية فهنا نجد صعوبة فى تطويرها. 

تـستخدم القـصة التفاعلية العديد   ترتبط القـصة التفاعلية بكثرة الوـسائط المتعددة : -5

 من الوسائل كالصوت، والشخصيات الرسومية ثالثية األبعاد، والفيديو، وأفالم الكرتون.

 

 الواجب توافرها بروايـة القصـة التفاعليةلعناصر  ا

هناك سبعة عناصر فعالـــــة وأساسيـــــة البد من توافرهم فى رواية القصة الرقميـــــة، وذلك 

ــة ليـست عملية بـسيطة، وال  لـضمان إنتاج قـصص مثيرة لالهتمام. إن بناء رواية القـصص الرقميـــ

البد وأن يأخذ الكثير من التفكير لرقمية يوجد صيغة أو شكل ثابت لهـــا، فتصميم رواية القصص ا

 وإعادة التفكـير. وفيما يلي توضيح لهذه العناصر السبعـة :

 A Point of Viewوجهـة النظر  -1
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ــة، وال تقدم بطريقة مجردة مثل ســرد   البد وأن تحمل رواية القصــص وجهات نظر مختلفــــ

صـدام فى وجهات  ال يحدث الوقائع، كما أنه البد من مراعــــــاة وجهات نظر الجمهــــــور، بحيث 

 النظـر.

 

 A Dramatic Questionسـؤال درامـي  -2

ـــــــــؤال يُثير اهتمام الجمهور وذلك فى بدايـــــــة الرواية، ويتم االحتفاظ باهتمام  يتم طرح س

 الجمهور طوال عرض الرواية، إلى أن يتم اإلجابة عن السؤال فى نهاية الروايـة.

 Emotional Contentالمحتـوى العاطفـي  -3

ــة يسـاعد على زيادة مسـاحة االهتمام لدى ت ــة القصـة الرقميــــ وافر محتوى عاطفى لروايــــ

أثيرات، وا ام الجمهور، فمن خالل الـت اهتـم اظ ـب ــوت للراوى يمكن االحتـف ــيقى، ونبرة الصــ لموســ

 الجمهور طوال فترة العرض.

 Voiceالصـوت  -4

يـــــة القـصة، الـصوت فى رواية القـصص الرقميـــــة يمثل ـصوت الراوى، والذى يقوم بروا

ــة، ويراعى أن الـصوت هنا ليس مجرد قراءة تعليق على القـصة،  ويمثل العـصب الرئيس للروايـــ

األـساـسى لهـــــا؛ لذلك البد من االختيار الجيد للـصوت حتى يكون مؤثًرا بـشكل ولكنـــــه المحرك 

ضـل إيجابى على الجمهور، وعادة ما يتم تسـجيل الصـوت أكثر من مرة، ثم يتم االسـتقرار على أف

 المحاوالت.

 The Soundtrackالموسيقـى التصويريـة  -5

ا فى رواية القـصة الرقمية، فهى تعبير ــً ـصادق عن المـشاعر المراد   الموـسيقى عنـصًرا هامـــ

ــة، ويمكن لها نقل الجمهور من حالة إلى حالة أخرى تماًما، أو على األقل يمكن  طرحها فى الرواي

يمكن لها إـضافـــــة حالة من الترقب للجمهور تـساهم فى   لها التمهيد لذلك، والموـسيقى التـصويرية

يف الموـسيقى التـصويرية حتى ال جذب االنتباه، ولكن يراعى هنا الحذر الـشديد فى اـستخدام وتوظ

 تأتى بنتائج سلبيـة.

 Economyاالقتصاد  -6

ــة، حيث  القتصاد بشكل عام من أكبر المشكالت التىا ــة القصة الرقميــ ــه إنتاج روايــ تواجــ

ــر كم ممكن من الوسائط )الصور، الفيديو، ...( فى   يسعى ُمصممو رواية القصة إلى استخدام أكبــ

حين أنه يمكن إنتاج القصــــــــة ذاتها مع عدد محدود من الوســائط، بل واالعتماد فقط على النص 

تحكم عملية اسـتخدام الوسـائط، مع مراعاة المكتوب فى بعض الحاالت؛ لذلك البد من وضـع قيود  
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للجمهور دور فى اسـتيعاب محتوى الرواية، وال يتم عرض جميع األفكار بشـكل ُمفصـل   أن يكون

 ودقيق.

 

 

 Pacingالسرعـة  -7

ــة، حيث تعمل هذه الوتيرة  البد من وجود وتيرة واضــحة فى عرض رواية القصــة الرقميــــ

ة إل دانـي ة وـج اـل ال الجمهور من ـح اده من خالعلى إنتـق ل فى الوتيرة يمكن إيـج دـي ل ى أخرى، والتـع

ســـرعة ســـرد األحداث، وإيقاع الموســـيقى، ومعدل ســـرعة الصـــوت )الرواى(، والفترة الزمنية 

ــر، فالبد من الحرص  ــاق بين كل هذه العناصــ لعرض الصور، ولكن يراعى أن يكون هناك اتســ

 ة الرقميـة.فى تسريع، تقليل، تشغيل، إيقـاف عرض عناصر رواية القص

 أنواع القصة التفاعلية

فهناك تصـنيف وفق مسـارات التفاعل بداخلها، أو من حيث   تصـنيفات القصـة التفاعلية :تتعدد      

عدد المســتخدمين للقصــة التفاعلية، أو من حيث نهاية القصــة التفاعلية، وســوف نتعرض فى هذا 

 المقال للنوع األول؛ حيث إنه أكثرها أهمية فى تحديد طبيعة القصة. 

  Branching  التفرع الشجري -1

ة واـحدة، وتتفرع إلى نـقاط كثيرة، ونالحظ أـنه كلـما كثرت النوع يتم الـبداـية من نقطـ  فى ـهذا 

التفرعات يمكن أن تصـيب الطفل باإلرهاق و التـشتت، كما أن النهايات تكون كثيرة، وتكون هناك 

ــابق هذا التفرع قليل  ــتوى ســ ــتويات األعلى إذا أراد الطفل الرجوع إلى مســ ــعوبة فى المســ صــ

ت، ومنها مشكلة قلة اإلدراك للقصة التفاعلية، ويصعب ا يقود إلى عديد من المشكالاالستخدام، كم

توي  تخدام هذا التفرع فى ألعاب األطفال صـغار الـسن؛ وذلك لكثرة عدد التفرعات كلما زاد مـس اـس

 اللعبة فإذا استخدمنا مسار ثنائي فعلينا أن نتعامل مع ستة عشر مسار مختلف . 

 

 

 شكل التفرع الشجرى
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  Threadedمسلسل   -2

 هذا الشــكل المخطط المعقــد يكــون قويًا للمســتخدمين الذين يريـدون قصًصا ال خطية       

هذا النوع تحديد خطة  تفاعلية، والتى تتيح للمـستخدمين حرية اـستكـشاف عالم القـصة, حيث يتم فى

وـضع هذا فى ـشكل مخطط مـسبقة للهدف الذى نريد الوـصول له وما هى المراحل التى نمر بها، وي

ــكل مراحل متتالية. وهذا  ــع فى ش ــع نقط البداية والتفرع والنهايات، وتوض ــه وض ــاس يتم على أس

ــتت الداخلى، ــكل المتوازى في التحكم فى الرواية، وعدم التشـ ــكل به قوة الشـ وقلة التفرعات  الشـ

ــاكل التى يواجه ــجرى. أما عن المش ــكل فهى المركبة فيه، والتى نجدها فى المتفرع الش ها هذا الش

فى صـعوبة تطوير هذه القصـة، وترجع هذه الصـعوبة إلى صـعوبة ترابط أحداثها، وإن لم تترابط 

 األحداث تفقد القصة كفاءتها.

ــة من النقـطة ال      ــفراء فيتـفاـعل الطـفل مع األـحداث الموجودة وتكون الـبداـية فى ـهذه القصــ صــ

ا ينتهى منهـا  تقوده الخطوط الح دـم داخلهـا، وعـن ــواء إلى اليمين ـب ة ســ الـي مراء إلى األحـداث الـت

 أوالشمال، وإذا أراد أن ينهى القصة فالبد من الوصول إلى النقط الحمراء. 

 

 

 شكل المسار المتسلسل

 مفاتيح هذا الشكل                                  ❖

 النقطة الصفراء تدل على بداية األحداث  ❖

 إلزاميةِ  النقطة الزرقاء أحداث مؤامرةِ غيرِ  ❖

ّل الـدوائر  ❖ ُب أَْن يُواجـهَ كـُ الـدوائُر الحمراُء أحـداُث مؤامرةِ إلزاميـِة : الالعـب يَجـِ

ائرةَ واحدة حمراء بمركز أسود( للَمضى إلى الحمراء )ويَِجُب أَْن يُواجهَ على األقل د 

 الحدث القادِم. 

 الخطوط الحمراء لتحديد األحداث و المراحل. ❖
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 ر القصة .الخطوط الخضراء تحدد مسا ❖

   Death Trapشرك الموت )المحاولة والخطأ(-3

هذا النوع يحاول الطفل التحرك داخل فضــــاء القصــــة بأشــــكال عدة إما أن يرجع إلى  فى 

الخلف كى يعيد المرحلة التى تخطاها أو أن يتقدم إلى األمام كمرحلة جديدة فى القصة أو يسير فى 

ــار الخطأ، فتنتهى هذه المرحلة بموته وا ــكل األخير هو الذهاب فى جولة المس ــة، والش نتهاء القص

 للقصة.مصاحبة 

وهذا الشـــكل ســـوف يســـتفيد منه الباحث فى تعليم األطفال للمهارات الحياتية ، على ســـبيل 

المثال عندما يعلم الطفل كيف يعبر الطريق فسـوف يكون مسـار التعلم هكذا إما أن يسـتطيع عبور 

ــليم وينتقل إلى المر ــكل س ــير، أو يرجع إلالطريق بش ى حلة التالية، أو يعبر خطأ فتحدث حادثة س

 الخلف، أو يأخذ جولة مصاحبة تعلمه كيفية عبور الطريق.
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  هذا الشكل يتم استكشاف شخصيات القصة وأدوارها ونوعية كل شخصية داخــل عالم فى      

القصة، كما أن هــذه الشخصيات تتفاعــل مع عالم القصة وذلك كى يتــم تأليف هــذه القصة، 

وفى هذا النوع من القصص يكون هناك صعوبة فى رواية القصة وإحــداث حبكة درامية، كما  

                                      التفاعل وإعطاء شخصيات مشوقة.  يوجد فيها صعوبة فى

نظًرا للمســـاحة الكبيرة من الحيرة المتروكة لالعبين كى يتفاعلوا مع بعضـــهم البعض  وذلك

كما هو موضــــح فى الشــــكل من إمكانية الالعب من التحرك إلى أية نقطة يريدها دون وجود أية 

 عوائق.
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دًا ه ا واـح دثـً دث، لكن ـح اء كثيرة تـح ـــي ــص أشــ ذا النوع من القصــ ذىفى ـه دى  و اـل يظهر ـل

ــتطيع أن  ــتخدم أن يغير الحدث، ولكنه يس ــتطيع المس ــتخدم، كما يمكنه أن يعيد الحدث، ال يس المس

 يختار األحداث.
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