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امللّخص
ــة فــرع مــن فــروع اللســانّيات احلديثــة وهــي هتتــم باســتعامل اللغــة- وهنــا العربّيــة- وفقــًا لســياق  إّن التداولّي
ــة بالغــة لدورهــا املهــّم يف نجــاح التواصــل  ــة بأمهّي ــا التداولّي ــة؛ فتحظــى القضاي الــكالم يف املواقــف التواصلّي
ــًا ومهــاًم للطلبــة  ــة أمــرًا رضورّي ــة اللغــة العربّي مــع الناطقــن األصلّيــن، وبنــاء عــى ذلــك يعتــر تعليــم تداولّي
اإليرانّيــن يف القاعــات الدراســّية. ومــن أحســن طــرق تعليمهــا هــو اســتخدام التقنّيــات احلديثــة نظــرًا لفاعلّيتها 
يف اســتقطاب الطلبــة وحمــاكاة بيئــة اللغــة العربّيــة هلــم. فقــام البحــث، عــن طريــق املنهــج الوصفّي-التحليــّي، 
بدراســة كيفّيــة تدريســها عــر تســليط الضــوء عــى التقنّيتــن: األلعــاب احلاســوبّية والبوربوينــت ورشح كيفّيــة 
توظيفهــام داخــل قاعــات الــدرس أو خارجهــا مــن خــالل منهــج بــروك وناغاســاكا. فتوّصــل البحــث بشــأن 
األلعــاب احلاســوبّية إىل أّنــه يمكــن اســتخدامها لغــرض تدريــس التداولّيــة؛ لفاعلّيتهــا يف تصميــم بيئــة افرتاضّية 
مماثلــة للبيئــة احلقيقّيــة للغــة العربّيــة للطالــب اإليــرايّن أثنــاء لعبــه. كــام عــرض البحــث طرقــًا خمتلفــة الســتخدام 
ــج  ــوات منه ــن خط ــارش ضم ــر مب ــارش أو غ ــكل مب ــا بش ــداويّل؛ إّم ــس الت ــن التدري ــوبّية ضم ــاب احلاس األلع
ــة مــن خــالل تصميــم  ــا بالنســبة لرنامــج البوربوينــت فهــو يصلــح لتدريــس التداولّي بــروك وناغاســاكا. وأّم
برنامــج تفاعــّي عــره؛ حيــث يمكــن اســتخدامه يف خطــوة االســتخدام أو ضمــن خطــوة التجربــة مــن خطــوات 
بــروك وناغاســاكا لفاعلّيتــه يف كــر روتــن الصــف، وجعــل املــاّدة الدراســّية شــّيقة للطلبــة، وتســهيل عملّيــة 

التعّلــم، وتعزيــز الوعــي التــداويّل لــدى الطلبــة، ومتهيــد الطريــق هلــم ملامرســة اجلوانــب التداولّيــة. 

الكلــات الدليليــة: تدريــس التداولّيــة، تداولّيــة اللغــة العربّيــة، التعليــم عــر األلعــاب احلاســوبّية، التعليــم عــر 
البوربوينت.
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التمهيد

إّن التعــّرف إىل اجلوانــب التداولّيــة للغــة املســتهدفة مــن املوضوعــات املهّمــة التــي جيــب 
أخذهــا بعــن االعتبــار للحصــول عــى النجــاح يف املواقــف التواصلّيــة املختلفــة وعنــد 
مواجهــة الناطقــن األصلّيــن. لــذا عــى متعّلمــي اللغــات األجنبّيــة االهتــامم هبــذا اجلانــب مــن 
خــالل االطــالع عــى امليــزات التداولّيــة وممارســتها بغيــة الوصــول إىل مســتوى ال بــأس بــه يف 
ــي  ــة الت ــه التعليمّي ــة دورات ــى هناي ــة حت ــزات التداولّي ــم كّل دارس املي ــد يتعّل هــذا املجــال. وق
ــم املهــارات  ــة يف مــواد تعلي ــام ال يتعّلمهــا. فيمكــن ضــّم املباحــث التداولّي يشــارك فيهــا ورّب
ــة أو يمكــن تدريســها عــى حــدة حتــى يتعّلــم الطــاّلب هــذا املوضــوع بشــكل أفضــل  اللغوّي
وأرسع. كــام أّنــه يمكــن تدريــس املباحــث التداولّيــة مــن خــالل طــرق تســرتعي انتبــاه الطلبــة 

ــة. ــات احلديث وجتذهبــم نحــو مضامــن الــدرس ومــن هــذه الطــرق هــي التقنّي

ــّواد  ــم امل ــة يف تعلي ــام بــرورة اســتخدام الطــرق احلديث واهلــدف مــن هــذا البحــث هــو اإلمل
ــة بغــرض كــر الروتــن املمــّل داخــل القاعــات الدراســّية وخلــق  الدراســّية ومنهــا التداولّي
ــة بشــكل وظيفــّي. واألســئلة  ــم الشــؤون التداولّي ــايل تعّل ــن وبالت ــة اإليرانّي ــة شــّيقة للطلب بيئ

التــي نريــد أن نجيــب عنهــا يف البحــث هــي:

ما رضورة استخدام التقنّيات احلديثة يف التدريس التداويّل؟

كيف يمكن تدريس تداولّية اللغة العربّية عر األلعاب احلاسوبّية والبوربوينت؟

الدراسات السابقة
هنــاك بحــوث كثــرة يف جمــال اســتخدام التقنّيــات احلديثــة بشــأن تعليــم اللغــات لغــر الناطقن 

هبــا ومنهــا العربّيــة. ومــن هــذه البحــوث يمكــن اإلشــارة إىل النــامذج التالية:

مقالــة بوســيف وروابــح )2019م(، »تعليــم اللغــة العربّيــة للناطقــن بغرهــا يف العــر 
ــن  ــات ع ــم اللغ ــا يف تعلي ــتخدام التكنولوجي ــى اس ــة ع ــذه املقال ــّزت ه ــث رك ــّي«، حي الرقم
طــرق شــّتى مثــل: الكتــاب اإللكــرتويّن والتلفــاز والقنــوات الفضائّيــة واملواقــع اإللكرتونّيــة 
العربّيــة  املدرســة  وموقــع  لألجانــب  العربّيــة  اللغــة  لتعليــم  لوتــاه  مركــز  موقــع  منهــا: 
ــة. وتعتــر املقالــة أّن  ــة بجامعــة املدينــة العاملّي ــة وموقــع معهــد تعليــم اللغــة العربّي اإللكرتونّي
اهلــدف مــن تعليــم اللغــة العربّيــة باســتخدام التقنّيــات احلديثــة هــو الــرد عــى مــن اهتــم اللغــة 
العربّيــة باجلمــود وعــدم القــدرة عــى مواكبــة احلضــارة، وفيــه إثبــات لقــدرة اللغــة العربّيــة عى 
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مواجهــة التحّديــات املوجهــة إليهــا. وتعتقــد مؤلفتــا املقالــة أّن تعليــم اللغــة العربّيــة باســتثامر 
ــزال بحاجــة  ــه، والي ــة املرجــّوة من ــم اإللكــرتويّن ووســائطه مل يصــل إىل الفاعلّي أنظمــة التعلي

ــة.  ــة موّجه ــم علمّي ــّيات ودعائ ــة وإىل أساس ــة تنظيمّي ــرتاتيجّية منهجّي ــة إىل إس ماّس

ــة  مقالــة مجــال وســومية )2019م(، »اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة يف تعليــم اللغــة العربّي
للناطقــن بغرهــا«. فقــد رّصحــت املقالــة بأمهّيــة اســتخدام الوســائل التكنولوجّيــة احلديثــة يف 
تعليــم اللغــة العربّيــة للناطقــن بغرهــا وتطلــب مــن الــدول العربّيــة توســيع جمــال اســتخدام 
ــن  ــداوالً ب ــر ت ــح األكث ــة وتصب ــة العربّي ــر اللغ ــّم تطوي ــى يت ــة حت ــائل التكنولوّجي ــذه الوس ه
ــة مثــل  ــة بعــض هــذه الوســائل التكنولوجي ســكان املعمــورة. ويف هــذا الســياق تقــرتح املقال
كتــاب التامريــن الصوتّيــة، واملــواد الســمعّية، والوســيلة املعينــة للكتــاب املــدريس، والكمبيوتر 
كوســيلة تكنولوجّيــة لتعليــم اللغــة العربّيــة لغــر الناطقــن هبــا، ويتــّم توظيــف هــذه الوســائل 
يف حقــول 1-القــراءة: )االســتيعاب ومعاجلــة النصــوص ورسعــة القــراءة( 2-الكتابــة 

ــة. ــة 5-املفــردات 6-قواعــد اللغــة العربّي 3-االســتامع 4-املحادث

ــا احلديثــة يف تعليــم اللغــة  مقالــة ربيــع )2017م(، »توظيــف وســائل اإلعــالم والتكنولوجي
ــات  ــة إىل رضورة اســتخدام التقنّي ــة«، وتشــر املقال ــة للناطقــن بغرهــا: دراســة حتليلّي العربّي
ــة  ــم اللغ ــي بتعلي ــات للرق ــّدم اقرتاح ــالم وتق ــر اإلع ــة ع ــارات اللغوّي ــم امله ــة لتعلي احلديث
ــة مثــل: توظيــف اللغــة الفصحــى املبّســطة والبعيــدة عــن العاميــة مــن خــالل وســائل  العربّي
اإلعــالم املرئّيــة واملســموعة؛ واالهتــامم باإلعالميــن ألهنـّـم الوجــه احلضــارّي لألّمــة وللغتها؛ 
ــة  ــة هبــدف نرشهــا عــر الوســائل اإلعالمي ــة للغــة العربّي ــة تعليمّي ــم برامــج تكنولوجّي وتنظي
املرئّيــة واملســموعة؛ واالهتــامم بتعليــم اللغــة العربّيــة للناطقــن بغرهــا بطــرق ســهلة مبّســطة 

عــر وســائل اإلعــالم املختلفــة.

ــة  ــم اللغ ــذ إىل تعّل ــع التالمي ــت يف دواف ــتخدام باوربوين ــر اس ــاين )2013م(، »أث ــة البنت مقال
ــة  ــت يف ترقي ــتخدام بوربوين ــر اس ــة أث ــدف معرف ــوع هب ــذا املوض ــة ه ــت املقال ــة«، درس العربّي
دوافــع التالميــذ إىل تعّلــم مهــارة االســتامع مــن خــالل العمــل امليــدايّن. فتوّصــل البحــث إىل 
أّن هنــاك متوســط العالقــة بــن اســتخدام بوربوينــت ودوافــع التالميــذ عــى تعّلــم االســتامع 
مــا يعنــي تأثــر هــذا الرنامــج عــى ترقيــة دوافــع تالميــذ الصــف احلــادي عــرش بجاكرتــا إىل 
ــات خمتلفــة يف بوربوينــت مثــل الصــور، واألصــوات،  ــر إمكانّي ــم االســتامع، وذلــك لتوّف تعّل

ــوان. واألل
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مقالــة بــن شــهرير )2013م(، »األلعــاب اللغوّيــة املحوســبة يف تعّلــم اللغــة العربّيــة للناطقــن 
ــاول  ــا نموذجــًا«، لقــد تن ــة بامليزي ــة والتطبيــق: اجلامعــة اإلســالمية العاملي بغرهــا بــن النظري
ــت.  ــبة يف اإلنرتني ــاب املحوس ــر األلع ــة ع ــم العربّي ــة يف تعّل ــة مصطنع ــم بيئ ــث تصمي البح
ــخ، أّن  ــة ... إل ــة مفتوح ــئلة بصيغ ــة، واألس ــتبانة، واملقابل ــن االس ــث م ــج البح ــت نتائ وبّين
الدارســن أبــدوا رغبتهــم يف تعّلــم اللغــة العربّيــة باســتخدام األلعــاب املحوســبة. كــام توّصــل 
البحــث إىل أّن النتيجــة ليســت هلــا داللــة إحصائّيــة حــول مســتوى الفــرق يف مســتوى تعزيــز 

ــم املفــردات بــن الدارســن الذكــور واإلنــاث. تعّل

ــة  ــات احلديث ــتخدام التقنّي ــاك رضورة الس ــابقة أّن هن ــوث الس ــة البح ــد دراس ــا بع ــّن لن وتب
ــن  ــره م ــن غ ــن ع ــا الراه ــز بحثن ــا يمّي ــّن م ــا، لك ــن هب ــر الناطق ــة لغ ــة العربّي ــم اللغ يف تعلي
ــة للطلبــة اإليرانّيــن عــر التقنّيــات  ــة اللغــة العربّي البحــوث هــو تركيــزه عــى تدريــس تداولّي
احلديثــة بشــكل عــام واأللعــاب احلاســوبّية والبوربوينــت بشــكل خــاص، وذلــك مــن خــالل 

ــا.  ــّية أو خارجه ــول الدراس ــل الفص ــن داخ ــتخدام التقنّيت ــة الس ــرق وظيفّي ــم ط تقدي

مراجعة األدب النظرّي
إّن التداولّيــة )pragmatics( اصطالحــًا تتعّلــق بالتواصــل بــن النــاس وحتليــل الرســالة 
ــذي  ــياق ال ــم والس ــة املتكّل ــب قصدّي ــل حس ــارات واجلم ــتخدام العب ــن وراء اس ــي تكم الت
جيــري فيــه احلــوار، كــام يقــول يــول )Yule(: »ختتــص التداولّيــة بدراســة املعنــى كــام يوصلــه 
املتكّلــم )أو الكاتــب( ويفــّره املســتمع )أو القــارئ(؛ لــذا فإهّنــا مرتبطــة بتحليــل مــا يعنيــه 
النــاس بألفاظهــم أكثــر مــن ارتباطهــا بــام يمكــن أن تعنيــه كلــامت أو عبــارات هــذه األلفــاظ 

ــول، 2010: 19(.  ــم« )ي ــده املتكّل ــذي يقص ــى ال ــة املعن ــي دراس ــة ه ــة. والتداولّي منفصل

ــة  ــة، وتداولّي ــة حتليلّي ــداوي »تداولّي ــل مح ــره مجي ــا ذك ــل م ــة مث ــات خمتلف ــة ختصص للتداولّي
ــة سوســيولغوّية« )محــداوّي،  ــة، وتداولّي ــة نصّي ــة، وتداولّي ــة نفســّية اجتامعّي ــة، وتداولّي تلفظّي
2019: 11( ومــا إىل ذلــك، ولكــن مــا نحــن بصــدد دراســته هــو التداولّيــة البينّيــة التــي 
هتتــم بتداولّيــة اللغــة الثانيــة وكيفّيــة إنتــاج اللغــة مــن قبــل متعّلمــي اللغــة الثانيــة، كــام 
يعّرفهــا كاســر )Kasper( بــأن »التداولّيــة البينّيــة تــدرس كيفّيــة فهــم األعــامل اللغوّيــة 
وتنفيذهــا لــدى الناطقــن غــر األصلّيــن، كــام تــدرس كيفّيــة اكتســاهبم معرفــة تداولّيــة اللغــة 

 .)Kasper, 1992: 203(»الثانيــة
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تدريس التداولّية

ــس  ــة لي ــس التداولّي ــر أّن تدري ــب أن نذك ــة جي ــس التداولّي ــاليب تدري ــّرق إىل أس ــل أن نتط قب
أمــرًا رضوريــًا للثقافــات واللغــات املتباينــة عــن بعضهــا البعــض فحســب، بــل حتــى لّلغــات 
التــي فيهــا مشــرتكات كثــرة مثــل العربّيــة والفارســّية؛ إذ إّن هنالــك فروقــًا ثقافّيــة وتداولّيــة 
ــع  ــل م ــل يف التواص ــن إىل الفش ــة اإليرانّي ــل الطلب ــن قب ــا م ــؤّدي إمهاهل ــن ي ــن اللغت ــرة ب كث
ــكل  ــّية بش ــال يف الفارس ــتخدام األفع ــي: اس ــروق ه ــذه الف ــرز ه ــن أب ــرب. وم ــن الع الناطق
ــة  ــًا للعربّي ــة خالف ــة واملخاطب ــب والغائب ــب واملخاط ــبة للغائ ــع بالنس ــة اجلم ــّذب وبصيغ مه
التــي ينحــر هــذا األمــر فيهــا عــى املخاطــب واملخاطبــة، وتوظيــف كلــامت مثــل »الســيد« 
ــتخدم  ــام تس ــّية بين ــة الفارس ــخاص يف اللغ ــة األش ــة ملخاطب ــوارات اليومّي ــيدة« يف احل أو »الس
هــذه الكلــامت يف اللغــة العربّيــة للمواقــف الرســمّية، وبعــض الفــوارق الثقافّيــة يف التحّيــات، 
والضيافــة، والتفاعــالت اليومّيــة، وكيفّيــة اســتخدام األفعــال الكالمّيــة املختلفــة مثــل الطلب، 

ــرون، 1399: 81 و82(. ــري وآخ ــخ )عام ــض ... إل ــذار، والرف واالعت

 )Explicit( ــه بشــكل عــام؛ الريــح ــان ل ــداويّل فتوجــد طريقت ــا بالنســبة للتدريــس الت وأّم
والضمنــي )Implicit(. ولــكّل واحــد مــن هذيــن النوعــن مــن التدريــس خصائصــه. 
ــكل  ــن بش ــة للمتعّلم ــات التداولّي ــس املعلوم ــو تدري ــح ه ــس الري ــن التدري ــود م واملقص
مبــارش ومــن خــالل الوصــف، والتوضيــح، واملناقشــة. أّمــا التدريــس الضمنــي فهو عبــارة عن 
تدريــس املعلومــات التداولّيــة للمتعّلمــن بشــكل غــر مبــارش أي بــدون تقديــم رشح وتفســر 
مبــارش للمعلومــات التداولّيــة )درخشــان و شــكي، 1399: 154(. ولكــن يمكــن خطــور هــذا 
ســؤال ببالنــا وهــو أّيــام أحســن للتطبيــق داخــل الصــف؟ واجلــواب حســب نتائــج بحــوث 
ــى  ــح ع ــس الري ــار التدري ــًا آلث ــك وفق ــح، وذل ــس الري ــو التدري ــى اآلن ه ــن حت الباحث
ــه رّبــام ال يكــون مناســبًا لتطويــر بعــض املهــارات التداولّيــة.  تطــّور أداء الطلبــة التــداويّل. لكنّ
كــام يشــر إىل األمــر كاســر وروز )Rose( قائلــن: »تعطــي التعليــامت الرحيــة نتائــج أفضــل 
مــن التدريــس الضمنــي؛ يف حــن أّن التدريــس الريــح مفيــد لرفــع الوعــي، فقــد يكــون أقــّل 
فعالّيــة بالنســبة لبعــض جوانــب تنميــة املهــارات. كــام وجــد هــاوس )House( )1996( أّن 
اســتجابات املحادثــة كانــت املكــّون الوحيــد للطالقــة الراغامتيــة التــي مل تتحّســن مــن خــالل 

.)Kasper and Rose, 1999: 96 & 97( »ــة ــة املحادث ــادة الوعــي وممارس زي

هــذا وينقســم التدريــس الريــح إىل نوعــن ومهــا االســتنتاجي)Deductive( واالســتقرائي 



تعليم تداولّية اللغة العربّية للطلبة اإليرانّيني عرب التقنّيات احلديثة )األلعاب احلاسوبّية والبوربوينت نموذجًا( 246
)Inductive(. والطريقــة االســتنتاجّية عبــارة عــن التدريــس الريــح للمعلومــات التداولّية 
للطلبــة مــن خــالل توظيــف املصــادر اخلارجّيــة، وذلــك قبــل إعطائهــم األمثلــة حــول القضايــا 
التداولّيــة يف الــدرس، فكــام يّتضــح مــن عنــوان هــذا النــوع مــن التدريــس الريــح فــإّن عملّيــة 
ــا إىل  ــة وقواعده ــات التداولّي ــاء املعلوم ــن إعط ــاص، أي م ــام إىل اخل ــن الع ــر م ــم تس التعلي
ــدأ  ــث تب ــتنتاجّية، حي ــة االس ــس الطريق ــتقرائّية عك ــة االس ــا الطريق ــا. أّم ــل ونامذجه التفاصي
ــة  ــة أنفســهم، فهــم يقومــون بتحليــل واكتشــاف مظاهــر التداولّي ــة التدريــس مــن الطلب عملّي
وميزاهتــا قبــل أن يتــّم تدريــس املعلومــات بشــكل رصيــح، فتســر عملّيــة التعليــم مــن اخلــاص 
إىل العــام أي مــن األمثلــة والنــامذج إىل القواعــد والقضايــا العاّمــة. وهــذا مــا يشــر إليــه 
القحطــاين  بقولــه: »يشــر التدريــس االســتنتاجّي إىل توّفــر املصــادر اخلارجّيــة كاملعّلــم واملــواد 
ــرض  ــل ع ــة، قب ــن التداولّي ــة ع ــات رصحي ــن بمعلوم ــد املتعّلم ــن تزوي ــاًل ع ــة، فض التعليمّي
ــا التدريــس االســتقرائّي،  ــة التــي ينــوي الــدرس تغطيتهــا؛ أّم األمثلــة عــن اجلوانــب التداولّي
ــة  ــة اللغــة الثاني ــر تداولّي ــة؛ الكتشــاف معاي ــات التداولّي ــل املتعّلمــن للمعطي فيشــر إىل حتلي
التــي حتكــم اســتخدام اللغــة يف ســياقات متنّوعــة، قبــل إعطــاء املتعّلمــن معلومــات رصحيــة 

ــة املــرادة« )القحطــاين، 2017: 32و33(. عــن اجلوانــب التداولّي

أّمــا بالنســبة الختيــار أحــد نوعــن مــن التدريــس الريــح، فيبــدو أّن اختيــار كّل واحــد مــن 
ــال أّن التدريــس االســتقرائّي  ــة، فعــى ســبيل املث ــد املتعّلمــن مــن جهــات خمتلف النوعــن يفي
أكثــر فائــدة مــن االســتنتاجّي قبــل تدريــس املعلومــات التداولّيــة مــن ناحيــة االهتــامم بالتحليل 
ــتقرائّي  ــن االس ــن م ــتنتاجّي أحس ــس االس ــر التدري ــام يعت ــاّلب، بين ــل الط ــن قب ــر م والتفك
عندمــا ليــس مســتوى الطلبــة بقــدر يمّكنهــم أن حيّللــوا امليــزات التداولّيــة املختلفــة. فبإمــكان 
ــل،  ــاكل يف التحلي ــة مش ــه الطلب ــتقرائّي أّوالً وإذا واج ــس االس ــتخدم التدري ــتاذ أن يس األس
فبإمــكان األســتاذ أن يوّظــف التدريــس االســتنتاجّي، كــام يشــر إىل هــذا األمــر القحطــاين: 
»إّن دمــج الطريقتــن أثنــاء تدريــس الكفايــة التداولّيــة ُيعــّد خيــارًا أفضــل، مــن خــالل تشــجيع 
ــة  ــم يف القاع ــع زمالئه ــتها م ــة، ومناقش ــب التداولّي ــة اجلوان ــل ومالحظ ــى حتلي ــن ع املتعّلم
الدراســّية، ويف حالــة عــدم قــدرة املتعّلمــن أو بعضهــم عــى حتليــل ومالحظــة اجلوانــب 
التداولّيــة بشــكل صحيــح، قــد يلجــأ األســتاذ إىل اتبــاع الطريقــة االســتنتاجّية؛ لضــامن 

ــاين، 2017: 32و33(.   ــوب« )القحط ــو املطل ــى النح ــب ع ــك اجلوان ــاهبم لتل اكتس
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منهج بروك وناغاساكا

يف هــذا القســم ســنتناول املنهــج الــذي اقرتحــه بــروك )Brock( وناغاســاكا )Nagasaka( يف 
تعليــم اللغــة اإلنجليزّيــة، وهــذه الطريقــة تعــّد مــن أفضــل الطــرق لتدريــس التداولّيــة؛ إذ إهّنــا 
ــة  ــة وتســر شــيئًا فشــيئًا فتعــّزز املهــارات التداولّي ــدة لتدريــس التداولّي تكتنــف خطــوات جّي
لــدى املتعّلــم تدرجييــًا، حيــث اقرتحــا أربــع خطــوات جيــب أن يّتبعهــا األســتاذ أثنــاء تدريــس 

الكفــاءة التداولّيــة وهــي:  

ــياقاهتا،  ــة يف س ــة اللغ ــى رؤّي ــم ع ــاعدة طالهب ــن مس ــن للمعّلم ــة )See(: يمك 1- املالحظ
ــة  ــة عملّي ــة يف تأدي ــا التداولّي ــي تلعبه ــة الت ــة، ورشح الوظيف ــدور التداولّي ــم ب ــادة وعيه وزي

ــّن. ــل مع تواص

2- االســتخدام )Use(: ويف هــذه اخلطــوة يمكــن للمعّلمــن تطويــر األنشــطة التــي يســتخدم 
ــة التفاعــل  ــة، حيــث خيتــارون كيفّي الطــاّلب مــن خالهلــا اللغــة يف ســياقات حماكيــة أو حقيقّي

بنــاًء عــى فهمهــم للوضــع الــذي يقرتحــه النشــاط، أي اختيــار األســلوب املناســب.

3- املراجعــة )Review(: يف هــذه املرحلــة تتــّم مراجعــة اجلوانــب التداولّيــة التــي تــّم 
ــم. ــداويّل، أي التقوي ــم الت ــول أدائه ــة ح ــة راجع ــن بتغذي ــد املتعّلم ــابقًا، وتزوي ــها س تدريس

4-التجربــة )Experience(: يمكــن للمعّلمــن ترتيــب نشــاطات لطالهبــم لتجربــة مــا 
 Brock & Nagasaka,( تعّلمــوا ومالحظــة دور التداولّيــة يف عملّيــة التواصل، أي التطبيــق
23-20 :2005(. أّمــا اآلن ســنتوّقف قليــاًل عنــد التعليــم اإللكــرتويّن ومــدى فاعلّيتــه يف 

ــس. التدري

التعليم اإللكرتويّن

يســّمى توظيــف التكنولوجيــا يف جمــال التعليــم، بالتعليــم اإللكــرتويّن ويقصــد بــه اســتخدام 
األدوات والتقنّيــات احلديثــة يف جمــال التعليــم. كــام يشــر إىل األمــر املوســى بقولــه: »التعليــم 
آلّيــات االتصــال احلديثــة مــن حواســيب،  اإللكــرتويّن هــو طريقــة للتعليــم باســتخدام 
وشــبكات حاســوب، ووســائط متعــّددة مــن صــوت وصــورة، ورســومات، وآلّيــات بحــث، 
ومكتبــات إلكرتونّيــة، وبّوابــات اإلنرتنــت ســواًء كان عــن بعــد أو داخــل الفصــل الــدرايّس، 
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فاملقصــود هــو اســتخدام التقنّيــة بجميــع أنواعهــا يف إيصــال املعلومــة للمتعّلــم بأقــر وقــت 

ــدة« )املوســى، 1423: 2(.   ــّل جهــد وأكــر فائ وأق

هــذا وثّمــة أهــداف عديــدة وراء اســتخدام التعليــم اإللكــرتويّن، فمــن أبــرز هــذه األهــداف 
يمكــن اإلشــارة إىل مــا يــي:

ــة واملناقشــة 	  »توفــر مصــادر متعــّددة وخمتلفــة للمعلومــات تتيــح فــرص املقارن
ــم. ــل والتقيي والتحلي

ــب 	  ــدّرس والطال ــة بتحديــد دور امل ــة التعّلمّي ــة التعليمّي ــة العملّي ــادة هندس إع
واملؤسســة التعليمّيــة.

ــة 	  ــة التعليمّي ــل املنظوم ــط وتفاع ــرتويّن يف رب ــم اإللك ــائط التعلي ــتخدام وس اس
ــة(. )املــدّرس، والطالــب، واملؤسســة التعليمّيــة، والبيــت، واملجتمــع، والبيئ

تبادل اخلرات الرتبوّية بن األفراد من خالل وسائط التعليم اإللكرتويّن.	 
تنميــة مهــارات وقــدرات الطــاّلب وبنــاء شــخصّياهتم إلعــداد جيــل قــادر 	 

عــى التواصــل مــع اآلخريــن وعــى التفاعــل مــع متغــّرات العــر مــن خــالل 
ــة. ــة احلديث ــائل التقنّي الوس

ــة 	  ــى مواكب ــادر ع ــرتويّن ق ــع إلك ــق جمتم ــاعد يف خل ــام يس ــة ب ــة التقنّي ــرش الثقاف ن
ــة. ــا بإجيابّي ــل معه ــن والتفاع ــر الراه ــتجّدات الع مس

نمذجة التعليم وتقديمه بمعيارّية.	 
ــاالت 	  ــدة يف جم ــة الرائ ــات احلديث ــع التقنّي ــل م ــى التعام ــادر ع ــم ق ــداد متعّل إع

ــة. خمتلف
ــة 	  ــوادر التعليمّي ــص يف الك ــن؛ إذ إّن النق ــاتذة ممّيزي ــر دروس ألس ــة توف إمكانّي

ــة ويســتفيد منهــم جــزء حمــدود مــن  ــزة جيعلهــم حكــرًا عــى مــدارس معّين املمّي
ــة يف  ــة والتدريبّي ــوادر األكاديمّي ــص يف الك ــض النق ــن تعوي ــام يمك ــاّلب. ك الط
بعــض القطاعــات التعليمّيــة عــن طريــق الصفــوف االفرتاضّيــة« )ســعدي 

505 و506(. وعمــر، 2018: 

ــدرس،  ــم ال ــة يف فه ــدرات الطلب ــة ق ــًا لتنمي ــر فرص ــرتويّن أن يوّف ــم اإللك ــاول التعلي إذن حي
والتحليــل، والتفكــر، والتعــاون مــع اآلخريــن، كــام حيــاول أن يتــّم تعليــم املــاّدة الدراســّية يف 
بيئــة تفاعلّيــة يشــارك فيهــا كّل مــن الطالــب واملعّلــم بشــكل فّعــال. ويمكــن اإلشــارة إىل أبــرز 
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فوائــد التعليــم اإللكــرتويّن كالتــايل:

تثبيــت املعلومــات يف ذهــن املتعّلــم، مــن خــالل االهتــامم بحواّســه املختلفــة، وذلــك 	 
ــي  ــر مــن الدراســات الت ــدت كث ــال »أّك حســب البحــوث املختلفــة، فعــى ســبيل املث
أجريــت يف الواليــات املّتحــدة األمريكّيــة أن املتعّلــم يمكــن أن يتّذكــر 10% ممـّـا قــرأه، 
و20% ممّــا ســمعه، و30% ممّــا شــاهده، و50% ممّــا ســمعه وشــاهده يف آن واحــد، 

ــة،  2015:  148 و149(.   ــن زين ــه« )ب ــا عمل ــه، و90% مّم ــا قال و70% ممّ
ــف 	  ــر يف ص ــاّرة أن حي ــب يف ق ــن لطال ــث يمك ــم، حي ــافة يف التعلي ــق املس ــة عائ إزال

ــرى. ــاّرة أخ ــتاذ يف ق أس
ختفيــض تكلفــة التعّلــم للمتعّلمــن فهــو يقــّر مســرة التعّلــم، بحيــث يمكــن لطالــب 	 

أن جيلــس يف بيتــه وبمجــّرد اتصالــه باإلنرتنــت، يســتفيد مــن معلومــات مفيــدة ختــّص 
دراســته دون أن ينفــق مبالــغ إضافّيــة لإليــاب والذهــاب، أو ال حيتــاج أن يــدر وقتــه 

الثمــن يف ازدحــام املــرور للوصــول إىل الصــف. 
اســتقطاب الطلبــة إىل بيئــة الصــف، وذلــك بســبب مواكبتــه ملقتضيــات العــر وخلــق 	 

جــّو شــّيق إللقــاء الــدرس رشط أن يتــّم التعليــم اإللكــرتويّن بشــكل صحيــح ونشــط. 

هــذا وهنالــك مســتلزمات لنجــاح التعليــم اإللكــرتويّن واحليلولــة دون التأثــر الســلبّي عــى 
عملّيــة التعليــم، وذلــك كــام يــي:

ــودة 	  ــرتويّن كج ــم اإللك ــن التعلي ــتفادة م ــة لالس ــة الالزم ــى التحتّي ــر البن رضورة توّف
ــة، وامليكروفــون  اإلنرتنــت، والوســائل اإللكرتونّيــة كاحلواســيب، واهلواتــف اللوحّي

والكامــرا ومــا شــاهبه. 
تعــّرف كّل مــن الطالــب واملعّلــم إىل كيفّيــة اســتخدام التقنّيــات احلديثــة يف جمــال 	 

التعليــم.
إرشاف املعّلم عى فّعالّيات الطاّلب عند استخدام التقنّيات اإللكرتونّية.	 
تنبيه الطلبة عى خماطر البيئة االفرتاضّية وطرق تفاديا.	 
تعــّرف املعّلــم عــى كيفّيــة تدريــس املــاّدة عــر التقنّيــات املختلفــة وأغــراض اســتخدام 	 

كّل واحــدة منهــا.
حماولــة املعّلــم عــى إرشاك املتعّلمــن يف عملّيــة التعليــم، بحيــث جيــب أن يكــون مرشفًا 	 

أكثــر مــن أن يكون حمــارضًا.
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اطــالع املــدّرس عــى أحــدث طــرق وأنفعهــا لتعليــم املــاّدة الدراســّية إلكرتونّيــًا، مــن 	 

خــالل حتديــث معلوماتــه.

ــه توجــد أنــواع خمتلفــة مــن التعليــم اإللكــرتويّن ومــن أهــّم هــذه األنــواع  ــر بالذكــر أّن وجدي
هــي كالتــايل:

1 التعليم املتزامن	-

ــًا ويف  ــًا مع ــاّلب متزامن ــم والط ــور املعّل ــه حض ــد ب ــارش، ويقص ــم املب ــن التعلي ــارة ع ــو عب وه
ــة. ــات اإللكرتونّي ــدى املنّص ــى إح ــام ع ــذي يق ــرتايّض ال ــف االف ــل الص ــه داخ ــت نفس الوق

1 التعليم غري املتزامن	-

هــو عبــارة عــن التعليــم غــر املبــارش، ويقصــد بــه التعّلــم الــذايّت؛ حيــث ال حاجــة إىل وجــود 
املتعّلمــن واملعّلــم يف املــكان نفســه ومتزامنــًا معــًا، بــل هــذا النــوع مــن التعليــم يصلــح ملراجعــة 

الــدروس مــن قبــل الطالــب أو أداء الواجبــات والتامريــن وتقديمهــا.

1  التعليم املدّمج	-

ــث  ــدّي، حي ــم التقلي ــب التعلي ــرتويّن بجان ــم اإللك ــواع التعلي ــتخدام أن ــن اس ــارة ع ــو عب ه
ــت  ــر اإلنرتن ــل ع ــارضات والتواص ــة املح ــل قاع ــارش داخ ــاء املب ــن اإللق ــًا م ــن مزجي يتضّم

والتعّلــم الــذايّت )ســعدي وعمــر، 2018: 506(.

الطريقة
لقــد ســّلط البحــث الضــوء عــى كيفّيــة تدريــس تداولّيــة اللغــة العربّيــة عــر التقنّيــات احلديثــة، 
مــن خــالل املنهــج الوصفــّي- التحليــّي، حيــث درس البحــث طــرق التدريــس التــداويّل مــن 
ــة  ــس التداولّي ــاكا )Nagasaka( يف تدري ــروك )Brock( وناغاس ــج ب ــف منه ــالل توظي خ
ــالل  ــن خ ــة م ــات احلديث ــتخدام التقنّي ــر اس ــك ع ــّية، وذل ــات الدراس ــتخدام يف القاع لالس
تنــاول التقنّيتــن: األلعــاب احلاســوبّية والبوربوينــت. ومهــا مــن التقنّيــات احلديثــة التــي 
يمكــن اســتخدامها ببســاطة، كــام تشــرتكان معــًا يف إمكانّيــة خلــق بيئــة تفاعلّيــة للمســتخدمن. 
ــن  ــدرس م ــات ال ــتخدام يف قاع ــة لالس ــوبّية الصاحل ــاب احلاس ــواع األلع ــّرق إىل أن ــّم التط فت
جهــة وتقديــم نمــوذج مــن اســتخدام برنامــج البوربوينــت بشــكل تفاعــّي مــن جهــة أخــرى.
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عرض النتائج
استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس التداولّية

ــة، والســبب مــن  ــة يف تدريــس التداولّي ــات احلديث ــة اســتخدام التقنّي ــا ســنتطّرق إىل كيفّي وهن
اســتخدام هــذه التقنّيــات يف جمــال التداولّيــة هــو فوائــد اســتخدام التعليــم اإللكــرتويّن يف كثــر 
ــات املــدّرس أن  ــة، وإضافــة إىل مــا أســلفنا، متّكــن هــذه التقنّي مــن املجــاالت ومنهــا التداولّي
ــة فيخلــق األســتاذ هلــم بيئــة مشــاهبة  ــة للطلب ــة احلقيقّي حياكــي مــا يــدور يف املواقــف التواصلّي
ــة  ــة عــى جترب ــا يســاعد الطلب ــة للغــة املســتهدفة. كــام أّن اســتخدام التكنولوجي ــة احلقيقّي بالبيئ
مواجهــة الناطقــن األصلّيــن بأقــّل تكلفــة، أضــف إىل ذلــك أّن اســتخدام التقنّيــات احلديثــة 
يف الــدرس التــداويّل يــؤّدي إىل إنشــاء احليوّيــة داخــل الصــف وخروجــه مــن الرتابــة وبالتــايل 
زيــادة دوافــع الطلبــة للتعّلــم، كــام يفيــد لكــر روتــن الصــف واســتخدام الــذكاءات املتعــّددة 
لتلقــي املعلومــات ومواكبــة مقتضيــات العــر اإللكــرتوين الراهــن1. وكــام أرشنــا يف القســم 
الســابق أّن فاعلّيــة اســتخدام التقنّيــات احلديثــة تتوّقــف عــى أداء املــدّرس وإمكانّيــات الصــف 

مــن جهــة، ومــدى اســتعداد الطلبــة واســتيعاهبم ملــا يطلــب منهــم مــن جهــة أخــرى.

األلعاب احلاسوبّية
تعتــر األلعــاب احلاســوبّية نوعــًا مــن أنــواع اهلوايــات التفاعلّيــة التــي تشــتغل عــى األجهــزة 
ــة  ــل تشــمل اهلواتــف النّقال ــة املختلفــة؛ فــال تنحــر عــى احلاســوب فحســب، ب اإللكرتونّي
كــام تشــمل األلعــاب الفيديوّيــة إلنتــاج الرســوم املتحّركــة عــى خمتلــف األجهــزة مثــل شاشــة 
ــة،  ــواع خمتلفــة منهــا: األلعــاب التعليمّي التلفــاز أو احلاســوب. وتنقســم هــذه األلعــاب إىل أن
واأللعــاب اإلســرتاتيجّية، واأللعــاب اإلنرتنتّيــة، واأللعــاب الرياضّيــة، وألعــاب املحــاكاة ... 

ــخ )موســوي، 1390: 83(. إل
إّن األلعــاب احلاســوبّية مــن األرضّيــات املتاحــة والشــّيقة التــي شــهدت إقبــاالً ملحوظــًا منــذ 
ســنن عديــدة عنــد الصغــار والكبــار، وذلــك الحتوائهــا عــى امليــزات املتنّوعــة التي تســتقطب 
أّي شــخص مــن أّي فئــة عمرّيــة. لــذا يمكــن االســتفادة مــن هــذه التقنّيــة املحبوبــة عنــد أكثــر 
ــة التــي حتتــوي عليهــا.  ــزات اإلجيابّي ــد واملي ــداويّل، وذلــك للفوائ ــم الت النــاس يف جمــال التعلي

ومــن أبــرز هــذه الفوائــد هــي كــام يــي:
توفر التعّلم التجريبّي	 
زيادة حوافز الطلبة	 
تعزيز تقّدم الطاّلب	 



تعليم تداولّية اللغة العربّية للطلبة اإليرانّيني عرب التقنّيات احلديثة )األلعاب احلاسوبّية والبوربوينت نموذجًا( 252
تقديم املعلومات احلقيقّية	 
خلق تفاعل أكر لدى الطلبة	 
 	 Madani, 2014:( إعطــاء الطلبــة مصــادر خمتلفــة دون حرهــم عــى مصــدر واحــد

.)42
إذن يمكــن تصميــم بيئــة افرتاضّيــة مماثلــة للبيئــة احلقيقّيــة للغــة العربّيــة للطالــب أثنــاء لعبــه، 
ــرار  ــدة، فتك ــّرات عدي ــة ومل ــكال خمتلف ــا بأش ــة فيه ــب التداولّي ــة اجلوان ــوم بمامرس ــث يق حي
هــذه املامرســات يــؤّدي إىل تعزيــز وعيــه التــداويّل أيضــًا. ولتحقيــق هــذا األمــر جيــب االهتــامم 
ــب أن  ــداويّل جي ــل الت ــتخدم يف احلق ــي تس ــوبّية الت ــاب احلاس ــي أّن األلع ــة أال وه ــة مهّم بنقط
تكــون تفاعلّيــة، أي جيــب أن يتمّكــن الطــاّلب مــن توظيــف األفعــال الكالمّيــة املختلفــة أثنــاء 
اللعــب ويواجهــوا ردود أفعــال متناســبة مــع تّرفهــم حســب املقــام والســياق. وفائــدة هــذا 
األمــر هــي إنشــاء بيئــة للطلبــة كــي يتمّتعــوا بتجربــة اســتخدام اللغــة دون حرهــم يف األبعــاد 
النظرّيــة للميــزات التداولّيــة البحتــة. واســتخدام اللغــة بشــكل فّعــال قضّيــة ال هتتــّم هبــا كثــر 
 Chris( مــن األلعــاب املصّممــة بغــرض تعليــم اللغــات. كــام يشــر إىل األمــر كريــس هولديــن
ــور  ــه القص ــر أوج ــن أك ــدة م ــام: »واح ــايكس )Julie Sykes( بقوهل ــويل س Holden( وج
ــة.  ــبة للغ ــم بالنس ــه املتعّل ــون في ــذي يضع ــف ال ــي املوق ــة ه ــم اللغ ــة لتعّل ــواد التعليمّي يف امل
فبــدالً مــن توفــر الفــرص الســتخدام اللغــة، غالبــًا مــا يرّكــزون عــى حفــظ األشــياء املتعّلقــة 
 Holden &( »هبــا. هــذا هــو احلــال خاّصــة بالنســبة للرامــج املصّممــة لألجهــزة املحمولــة

.)Sykes, 2012: 118
هنالــك طــرق خمتلفــة الســتخدام األلعــاب احلاســوبّية ضمــن التدريــس التــداويّل إّمــا بشــكل 
ــن  ــم ولك ــر التعلي ــرى غ ــراض أخ ــت ألغ ــي صنع ــاب الت ــالل األلع ــن خ ــارش وم ــر مب غ
ــة املختلفــة أو بشــكل مبــارش وعــر  تتمحــور حــول اســتخدام اللغــات يف املواقــف التواصلّي

ــة.  ــة بالتداولّي ــاب خاّص ــم ألع تصمي
 Detroit( فمــن الفئــة األوىل يمكــن اإلشــارة إىل لعبــة فيديــو ديرتويــت نحــو اإلنســانّية
Become Human( التــي تــم إنتاجهــا ســنة 2018 امليالدّيــة مــن قبــل رشكــة كوانتيــك 
ــا  ــرع رشكــة ســوين يف أروب ــل ف ــّم نرشهــا مــن قب ــم )Quantic Dream( الفرنســّية، وت دري
 4 ستيشــن  بــالي  لنظــام  حريــًا   )Sony Interactive Entertainment Europe(
منهــا  نســخة  أصــدرت  كــام   ،)https://store.playstation.com( )PlayStation 4(
 .)https://store.epicgames.com(امليالدّيــة  2019 ســنة  الشــخصّية  للحواســيب 
ــو  ــت نح ــوان ديرتوي ــت عن ــة( حت ــة املرّي ــة )اللهج ــة العربّي ــا باللغ ــخة منه ــدرت نس وأص
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اإلنســانّية. وجديــر بالذكــر أّن هــذه اللعبــة خاّصــة بالبالغــن الحتوائهــا عــى مشــاهد عنيفــة 
وربــام ال تطابــق ميزاهتــا الثقافــة اإلســالمّية. وتــدور أحــداث هــذه اللعبــة يف املســتقبل، حيــث 
ــة،  ــم اليومّي ــرش يف أعامهل ــون الب ــون خيدم ــرش، فاآللّي ــاة الب ــة بحي ــن ممزوج ــاة اآللي ــون حي تك
ــعر  ــوم يش ــن يف ي ــة. ولك ــاطات اليومّي ــل يف النش ــكل كام ــرش بش ــكان الب ــذوا م ــل أخ ــل ق ب
ــرش ...  ــيطرة الب ــن س ــهم م ــر أنفس ــون حتري ــًا فيحاول ــعورًا برشي ــم ش ــن أّن لدي ــض اآللي بع
ــن  ــة آلي ــى ثالث ــة ع ــذه اللعب ــب يف ه ــيطر الالع ــامعة(. يس ــع س ــم، 2019: موق ــخ )إبراهي إل
وجيــب أن يقــوم باألعــامل واملهــاّمت التــي توجــد يف اللعبــة. واألمــر امللفــت لالنتبــاه هــو أّن 
الالعــب جيــب أن يقــّرر قــرارات مصرّيــة ممكــن أن تــودي بعضهــا بحيــاة الشــخصّيات منــذ 
بدايــة اللعبــة. ويف كّل مرحلــة مــن مراحــل اللعبــة عــى الالعــب أن خيتــار مــن بــن اخليــارات 
املعروضــة لــه مــا يناســب املقــام والســياق وظــروف املخاطــب النفســّية. وجيــدر اإلشــارة أّن 
ــر  ــض وس ــا البع ــع بعضه ــخصّيات م ــّرف الش ــة ت ــة يف كيفّي ــه اخلاّص ــار تداعّيات ــكّل خي ل
ــة عــر مســح  ــة املرّي أحــداث القّصــة. يمكــن مشــاهدة لقطــات مــن اللعبــة باللهجــة العربّي

ــايل: ــة )QR Code( الت ــتجابة الريع ــز االس ــع رم مرّب

الصورة 1 مرّبع رمز االستجابة الرسيعة للقطات من اللعبة باللهجة العربّية املرصّية

ــال  ــوبّية يف جم ــاب احلاس ــاء األلع ــدًا إلنش ــًا مفي ــة نموذج ــذه اللعب ــّد ه ــة تع ــذه الناحي ــن ه فم
التداولّيــة. وبطبيعــة احلــال يمكــن اســتخدام الفكــرة املوجــودة يف اللعبــة أي االهتــامم بالقضايا 
التداولّيــة كالركيــزة األساســّية إلنشــاء األلعــاب احلاســوبّية بقّصــة شــّيقة جتــذب الطلبــة وفقــًا 

للقــدرات التقنّيــة يف البــالد وامليــزات الثقافّيــة العربّيــة اإلســالمّية. 
إذن يمكــن اســتخدام هــذه الفئــة مــن األلعــاب بعــد التعديــالت الالزمــة أو إجيــاد لعبة مناســبة 
ــة، يف التدريــس التــداويّل ويف كل خطــوات بــروك وناغاســاكا  للصفــوف مــن الناحيــة الثقافّي
ــد  ــتاذ بع ــوم األس ــث يق ــتخدام، حي ــوة االس ــتخدامها يف خط ــن اس ــال؛ يمك ــبيل املث ــى س فع
تدريــس املــاّدة بتقســيم الطلبــة إىل املجموعــات ثــّم يطلــب مــن كل جمموعــة أن تبــدأ اللعبــة. 
فيحــر أحــد األعضــاء ويبــدأ باللعــب داخــل الصــف بينــام يســاعده باقــي أعضــاء املجموعــة 
يف اختيــار اخليــارات املناســبة باللغــة العربّيــة فقــط وبعــد اختيــار خيــار أو جمموعــة مــن 
اخليــارات مــن قبــل املجموعــة ومشــاهدة تداعّيــات اختيارهــا يوقــف األســتاذ اللعبــة ويطلــب 
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مــن الطلبــة أن يدلــوا بآرائهــم حــول مــا جــرى يف اللعبــة وهــو يرشــدهم نحــو الصــواب ثــّم 

يطلــب مــن املجموعــة التاليــة مواصلــة اللعبــة.
ــداويّل يف مواجهــة  ــة الت ــم أداء الطلب كــام يمكــن اســتخدامها يف خطــوة املراجعــة بغــرض تقيي
ــة املختلفــة أو حتــى يف قســم التجربــة، حيــث يطلــب األســتاذ مــن الطلبــة  املواقــف التواصلّي
أن يلعبــوا ســائر اخليــارات خــارج الصــف ويســّجلوا مالحظاهتــم حــول نتائــج تّرفاهتــم.

ــة  ــة فهــي األلعــاب احلاســوبّية التــي صّممــت هبــدف تعليــم املهــارات اللغوّي ــة الثاني ــا الفئ أّم
والتداولّيــة. ومــن أبــرز هــذه األلعــاب هــي لعبــة مينتــرا )Mentira(، التــي صّممــت بغــرض 
ــة. أطلــق  تطويــر مهــارات اللغــة اإلســبانّية للناطقــن بغرهــا يف الواليــات املتحــّدة األمريكّي
ــف  ــّزز للهوات ــل املع ــع املتنّق ــة الواق ــاره أّول لعب ــة باعتب ــنة 2009 امليالدّي ــة س ــرشوع اللعب م
الطــاّلب  يلعــب   ،)mobile, place-based augmented reality game( اجلّوالــة 
اللعبــة عــى أجهــزة iPod اللوحّيــة أو أجهــزة iPhone إّمــا مملوكــة للطــاّلب أنفســهم أو يتــّم 

ــًا كجــزء مــن الــدورة.  إعطاؤهــا للطــاّلب مؤّقت
وحتــدث أحــداث اللعبــة يف حــّي لــوس غريغــوس )Los Griegos( الــذي يتحــّدث ســّكانه 
باللغــة اإلســبانية، وهــو يقــع يف مدينــة الباكركــي )Albuquerque( التــي تعتــر أكــر مــدن 
ــد  ــبه إىل ح ــة تش ــة اللعب ــارة إىل أّن قّص ــدر اإلش ــيكو )New Mexico(. وجي ــة نيومكس والي
ــياق  ــال لضبــط الس ــث جتمــع احلقيقــة واخلي ــة قتــل، حي ــة تارخيّيــة حــول جريم كبــر رواي
والظــروف االجتامعّيــة، وللتفاعــل اهلــادئ )باللغــة اإلســبانّية( مــع شــخصّيات حمــاكاة، 

ــن. ــن املحلّي ــن، واملواطن ــن آخري والعب
مــن واجبــات املتعّلمــن يف لعبــة مينتــرا هــي التحقيــق حــول القرائــن والتحــّدث مــع خمتلــف 
شــخصّيات غــر قابلــة للعــب )NPCs( أي الشــخصّيات التــي ال يمكــن لالعــب أن يتحّكــم 
ــة، وذلــك بغــرض إثبــات  ــة اللعب عليهــا، مــن أجــل إعفــاء أرسهــم التــي انضّمــوا إليهــا بداي

براءهتــم يف جريمــة قتــل حدثــت يف احلــّي. 
تتكــّون اللعبــة ممـّـا يقــارب 70 صفحــة مــن احلــوار والنــص اإلعالمــّي، تقريبــًا مجيعهــا باللغــة 
اإلســبانّية، وحــوايل 150 صــورة أو قطعــة مــن الفــن البــرّي، وأربعــة أفــالم قصــرة. 
ــن؛ يف  ــمن رئيس ــة إىل قس ــم اللعب ــابيع، وتنقس ــة أس ــة إىل أربع ــة لثالث ــراء اللعب ــتغرق إج يس
األســبوعن األوليــن، مــن املتوّقــع أن يلعــب الطــاّلب املســتويات األوىل مــن اللعبــة يف 
وقتهــم، يف أّي مــكان يمكنهــم العثــور عــى شــبكة Wi-Fi،1حيــث يطلعــون عــى أدوارهــم 
يف اللعبــة، وآليــات اللعــب، ولغــز القتــل األســايّس. وجديــر بالذكــر تعقــد اجتامعــات صفّيــة 
أثنــاء هــذه املرحلــة، وذلــك حلــّل املشــاكل الفنّيــة االحتاملّيــة التــي واجههــا الطلبــة أثنــاء 
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ــّم مراجعــة هذيــن األســبوعن مــن خــالل مناقشــة لتخطيــط أجــزاء الرحلــة  اللعــب، كــام تت
ــادم. ــبوع الق ــة يف األس ــن اللعب ــة م امليدانّي

ــوس يف  ــوس غريغ ــّي ل ــة إىل ح ــالت ميدانّي ــاّلب برح ــوم الط ــث، يق ــبوع الثال ــالل األس خ
جمموعــات تتكــّون مــن 3-5 طــاّلب لبــدء لعــب اجلــزء التــايل مــن اللعبــة. يف هــذه املرحلــة، 
ــة عليهــم  ــة حلّلهــا. ويف هــذه املرحل ــون عــن أدل ــل ويبحث ــق حــول القت ــة بالتحقي يقــوم الطلب
بالفعــل اتبــاع التوجيهــات للعثــور عــى املوقــع واســتخدام القرائــن املوجــودة يف البيئــة 
احلقيقّيــة للتقــّدم يف املحادثــات مــع الشــخصّيات غــر قابلــة للعــب. وجديــر بالذكــر أّن 
الغمــوض تــّم تصميمهــا عــر أربــع عائــالت منفصلــة للالعبــن، بحيــث جيــب عــى الالعبــن 
العمــل معــًا لفهــم القّصــة الكاملــة. تعتمــد القرائــن التــي يتّلقاهــا الالعــب عــى األرسة التــي 
ينتمــون إليهــا وكذلــك جتميعهــا يف حمادثــة مــع الشــخصّيات غــر قابلــة للعــب. ويف األســبوع 
ــارة  ــن، واستش ــالل القرائ ــن خ ــل م ــة القات ــن هوّي ــفوا ع ــون أن يكش ــاول الالعب ــر، حي األخ

.)www.mentira.org(ــة ــج واألّدل ــة احلج ــض، وصياغ ــم البع بعضه
وجديــر بالذكــر أّن مصّممــي هــذه اللعبــة أي كريــس هولــدن وجــويل ســايكس ومهــا أســتاذان 
بجامعــة نيــو مكســيكو، يعتقــدان أّن لعبتهــام ليســت كســائر األلعــاب املشــتغلة عــى اهلواتــف 
ــة لتدريــس لغــة مــا، بــل هــذه اللعبــة حتــاول  املحمولــة مــن ناحيــة عــرض معلومــات تعليمّي
 Holden( توفــر أرضّيــة الســتخدام اللغــة اإلســبانّية فيســتخدمها املتعّلمون باللغــة اإلســبانّية

.)& Sykes, 2012: 118
إذن هــذه اللعبــة مــن النــامذج املناســبة لالســتخدام يف جمال تدريــس التداولّيــة، نظــرًا الحتوائها 
عــى ميــزات فاعلــة ومفيــدة ال يمكــن التغافــل عنهــا. فهــي لعبــة تفاعلّيــة جتمــع بــن اســتخدام 
التقنّيــات احلديثــة، والناطقــن األصلّيــن، والبحــث والتقــّي امليــدايّن مــا يضفــي عــى احلّصــة 
ــة والتفاعــل يف بيئــة مشــّوقة جّذابــة للطلبــة تكــر الروتــن الصفــّي ومتّهــد  الدراســّية احلركّي
الطريــق لتعليــم اللغــة املســتهدفة مــن خــالل اللغــة نفســها. كــام أّن اللعبــة ترّكــز عــى التعّلــم 
التعــاويّن والعمــل اجلامعــّي واالهتــامم بالــذكاءات املتعــّددة لــدى كّل واحــد مــن الطــاّلب مــا 

يــؤّدي إىل أن تكــون نســبة نجاحهــا عاليــة.
وجديــر بالذكــر يمكــن االســتفادة مــن جتربــة هــذه اللعبــة يف تدريــس تداولّيــة اللغــة العربّيــة يف 
إيــران ضمــن خطــوة االســتخدام أو التجربــة مــن خطــوات بــروك وناغاســاكا. فمــن املمكــن 
ــال  ــة؛ فعــى ســبيل املث ــم التداولّي ــة نفســها لتعلي ــاع اخلطــوات املســتخدمة يف اللعب ــّم اتب أن يت
ــم  ــة بتصمي ــة العربّي ــة باللغ ــة الناطق ــدن اإليرانّي ــش يف امل ــذي يعي ــتاذ ال يمكــن أن يقــوم األس
لعبــة مشــاهبة عــى أجهــزة اهلواتــف النّقالــة أو مــن خــالل إعــداد ملّفــات متعــّددة الوســائط 
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باســتخدام تطبيقــات خمتلفــة وعــى أجهــزة إلكرتونّيــة أخــرى، لتعليــم تداولّيــة اللهجــة 
العربّيــة العراقّيــة أو اخلليجّيــة. نظــرًا لتشــابه هلجــات املناطــق الناطقــة بالعربّيــة جنــويب إيــران 

ــج الفــاريّس. ــدول املحيطــة باخللي بلهجــات العــراق وال
ــراء  ــع إج ــها م ــة نفس ــن التجرب ــتفادة م ــن االس ــى فيمك ــة الفصح ــة العربّي ــبة للغ ــا بالنس أّم
بعــض التعديــالت يف القســم امليــدايّن واألجهــزة اإللكرتونّيــة املســتخدمة يف اللعبــة. فيســتطيع 
ــل يف  ــاس التنّق ــى أس ــل ع ــة تعم ــع لعب ــة أن يصن ــات املعنّي ــاعدة اجله ــه أو بمس ــتاذ نفس األس
ــات  ــّدم املعلوم ــث يق ــة، حي ــات احلديث ــض التقنّي ــتخدام بع ــة باس ــة الواقعّي ــن املختلف األماك
ــت دون  ــل اإلنرتن ــا داخ ــي رفعه ــور الت ــو أو الص ــات الفيدي ــالل ملّف ــن خ ــة م ــل اللعب داخ
ــتخدام  ــى اس ــد ع ــه أن يعتم ــة. فبإمكان ــف املحمول ــة للهوات ــاّص باللعب ــق خ ــتخدام تطبي اس
تقنّيــة رمــز االســتجابة الريعــة ليتمّكــن الطلبــة مــن مشــاهدة معلومــات اللعبــة. كــام يمكنــه 
ــول  ــة وص ــاهبها بغي ــا ش ــط )Google Maps( أو م ــل للخرائ ــة غوغ ــن خدم ــتفيد م أن يس

ــة. ــل اللعب ــودة داخ ــن املوج ــة إىل األماك الطلب
ويف مرحلــة التخطيــط، يمكــن للمــدّرس أن خيتــار ســيناريوهات جّذابــة ومرتبطــة بالــدرس 
وأن يســتعن ببعــض الطلبــة العــرب الذيــن يدرســون يف اجلامعــة نفســها لتمثيــل دور الناطقــن 
ــة العــرب  داخــل اجلامعــة يمكــن أن يســتفيد  ــدّرس الطلب ــة وإذا مل جيــد امل ــن بالعربّي األصلّي
مــن الناطقــن األصلّيــن عــر برامــج خاّصــة للتحــّدث مــع الناطقــن األصلّيــن مثــل برنامــج 
هالوتــوك )HelloTalk( أو مــا شــاهبه، كــام يمكنــه أن يســتفيد مــن الطلبــة الذيــن يدرســون 
ــة  ــوا باللغ ــم أاّل يتحّدث ــن كّله ــب م ــب أن يطل ــة وجي ــاركة يف اللعب ــة للمش ــل املتقّدم يف املراح
الفارســّية ولــو بكلمــة، بعــد االنتهــاء مــن حتديــد خّطــة اللعبــة. ثــّم حيــّدد مواقــع داخــل 
اجلامعــة إللصــاق أوراق حتمــل مرّبعــات رمــوز االســتجابة الريعــة، وذلــك الطــالع الطلبــة 

عــى واجباهتــم أثنــاء اللعــب واملهــاّمت التــي جيــب أن يقومــوا هبــا.
ويف خطــوة التنفيــذ يطلــب املــدّرس مــن الطلبــة االطــالع عــى القواعــد واملعلومــات األّولّيــة 
ــه أو  ــدّرس بنفس ــّده امل ــذي أع ــت ال ــف البودكاس ــتامع إىل مل ــالل االس ــن خ ــة م ــل اللعب داخ
اســتعان بشــخص آخــر إلعــداده بعد أن قّســم الطلبــة إىل جمموعــات خمتلفة. ويف املرحلــة التالية 
يرســل األســتاذ خريطــة موقــع اللعبــة يف برنامــج اخلرائــط إىل املجموعــات مــن خــالل إحــدى 
شــبكات التواصــل االجتامعــّي. ويعلــن بــدء اللعبــة كــام يطلــب مــن املجموعــات احلضــور يف 
الصــف عنــد انتهــاء املــّدة املعلنــة للعبــة لدراســة النتائــج. فتبحــث املجموعــات عــن العالئــم 
والرمــوز املوجــودة يف احلــرم اجلامعــّي بينــام يواجهــون الطلبة الدارســن يف املســتويات املتقّدمة 
أو الطلبــة العــرب الذيــن ينتظروهنــم يف بعــض املواقــع املحــّددة عــى اخلريطــة ويســألوهنم عــن 
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ــوان  ــا عن ــات يعطوهن ــل املجموع ــن قب ــة م ــة الصحيح ــم اإلجاب ــد تقدي ــور وعن ــض األم بع
املوقــع التــايل عــى برنامــج اخلرائــط. وجديــر بالذكــر أّن املجموعــات تواجــه رمــوز االســتجابة 
الريعــة املرّقمــة يف بعــض املواقــع، حيــث جيــب أن حتــّل املجموعــات اللغــز أو الســؤال الــذي 
موجــود فيهــا وعليهــا أن ترســل اجلــواب إىل األســتاذ عــر شــبكة التواصــل االجتامعــّي املتّفقــة 
ــايل عــى اخلريطــة. وجيــري األمــر إىل أن  عليهــا مــع األســتاذ لرســل األســتاذ هلــم املوقــع الت
تنتهــي مــّدة اللعــب أو تنهــوا املجموعــات اللعبــة يف وقــت أبكــر مــن املوعــد املحــّدد. كــام أّن 
ــة بشــكل  األســتاذ حياســب نقــاط خاّصــة للمجموعــات التــي اســتخدمت اجلوانــب التداولّي
أحســن، وذلــك وفقــًا لتقريــر الناطقــن األصلّيــن أو الطلبــة الدارســن يف املســتويات املتقّدمــة 
عــن أداء املجموعــات. وهبــذا الشــكل يتــم إنشــاء بيئــة تواصلّيــة مشــاهبة لبيئــة اللغــة األصلّيــة 
مــا يــؤّدي إىل ممارســة املهــارات التداولّيــة لــدى الطــاّلب وتعزيــز وعيهــم التــداويّل دون 

شــعورهم بملــل وعــن طريــق خوضهــم جتربــة خمتلفــة مفعمــة باحلركــة واحلــامس.

)Power Point( البوربوينت
يعتــر البوربوينــت أو برنامــج العــروض التقديمّيــة، مــن الرجمّيــات التــي يمكــن اســتخدامها 
يف الصــف هبــدف زيــادة انتبــاه الطلبــة إىل الــدرس، كــام أّن البوربوينــت برنامــج أصــدر ضمــن 
جمموعــة مايكروســوفت أوفيــس )Microsoft1Office( للرامــج. ويســاعد املســتخدمن يف 
تقديــم رشائــح عــرض نــّي أو جرافيكــّي أكثــر فاعلّيــة، يمكــن عرضهــا عــن طريــق املســالط 

)ســعيدي، 1400: 105(. 
ــه إىل برنامــج صالــح لالســتخدام داخــل  لرنامــج البوربوينــت ميــزات مفيــدة وخمتلفــة حتّول

قاعــة الــدرس، ومــن أبــرز هــذه امليــزات هــي كــام يــي:
إمكانّية استخدامه لتعليم خمتلف الدروس خللّوه من املحتوى.	 
إعطاء حرّية كبرة لتفاعل املتعّلم مع الرنامج.	 
سهولة استخدام الرنامج.	 
إمكانّية إضافة مقاطع فيديو إىل الرشائح.	 
توفر رسوم متنّوعة لالستخدام داخل الرشائح.	 
ــة إىل الرشائــح )الشــامط واآلخــرون، 2013: 	  ــة وحركّي ــرات صوتّي ــة إضافــة مؤّث إمكانّي

.)294

وإضافــة إىل مــا ســبق، يمكــن اإلشــارة إىل أّن اســتخدام برنامــج البوربوينــت يف جمــال تعليــم 
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ــّية  ــاّدة الدراس ــل امل ــف وجع ــن الص ــر روت ــؤّدي إىل ك ــا ي ــة م ــد خمتلف ــع بفوائ ــات يتمّت اللغ
شــّيقة للطلبــة، بجانــب تســهيل عملّيــة التعّلــم. وذلــك مــن خــالل االســتفادة مــن إمكانّيــات 
الرنامــج إضافــة إىل عــرض الرشائــح املشــّوقة للطلبــة، حيــث حتــّول هــذه اإلمكانّيــات 
ــا  ــامت وتصنيفه ــور والكل ــك الص ــة حتري ــك إمكانّي ــال ذل ــّي؛ ومث ــج تفاع ــج إىل برنام الرنام
ــّية،  ــات الدراس ــة املعلوم ــة ملامرس ــاب املتنّوع ــع األلع ــا، أو صن ــن اختياره ــارات يمك يف خي
ــا  ــا أو تلفّظه ــة هل ــور املرتبط ــب الص ــدة بجان ــردات اجلدي ــرض املف ــج لع ــتخدام الرنام أو اس
الصحيــح عــر توظيــف امللّفــات الصوتّيــة أو حتــى عــرض مقاطــع الفيديــو بجانبهــا ملشــاهدة 
ــل.  ــن ذي قب ــة م ــر وظيفّي ــاّدة أكث ــّية إىل م ــاّدة الدراس ــّول امل ــا حي ــتخدامها؛ م ــن اس ــامذج م ن
وجديــر بالذكــر أّن توظيــف هــذا الرنامــج ينحــر عــادة عــى عــرض الرشائــح يف صفــوف 
اجلامعــات اإليرانّيــة إذا تــّم اســتخدامه، وهــي املســألة التــي جيــب أن تتغــّر لتواكــب الصفــوف 

ــات العــر الرقمــّي الراهــن. مقتضي

 هــذا وامليــزات التفاعلّيــة للرنامــج هــي التــي توّفــر األرضّيــة لألســتاذ أن يســتخدم الرنامــج 
ــًا  ــار موضوع ــتاذ أن خيت ــكان األس ــهولة. إذن بإم ــًا بس ــة أيض ــس التداولّي ــة تدري ــن عملّي ضم
ــة  ــق بيئ ــايل خل ــت وبالت ــج البوربوين ــالل برنام ــن خ ــّي م ــاط تفاع ــه إىل نش ــًا لتحويل تداولّي
مصطنعــة عربّيــة للطلبــة اإليرانّيــن. فعى ســبيل املثال يمكنــه أن خيتار بعض األفعــال الكالمّية 
كاملــاّدة املســتخدمة يف الرنامــج، فيختــار الطلــب، واالعتــذار، والرفــض كنــامذج مــن األفعــال 
الكالمّيــة. كــام يمكنــه أن يضيــف صــور شــخصّيات خمتلفــة ذوات الشــؤون االجتامعّيــة 
ــة ذات درجــات إمــالء متباينــة. ويمكنــه  املتعــّددة إىل الرنامــج مــع تعريــف مواقــف تواصلّي
أن يعــّد ســيناريوهات الســتخدام كّل هــذه املكّونــات بجانــب بعضهــا البعــض. فعــى ســبيل 
املثــال بإمكانــه أن يعــّن أماكــن خمتلفــة مثــل املستشــفى، واملطعــم .... إلــخ إلجــراء التواصــل 
ــف  ــة بمختل ــال الكالمّي ــتخدام األفع ــة الس ــخصّيات املختلف ــن الش ــوارًا ب ــري ح ــا. وجي فيه
أنواعهــا. ومــا يقــوم بــه األســتاذ عنــد إعــداد احلــوارات هــو إعطــاء خياريــن أو أكثــر للطــاّلب 
كــي خيتــاروا اإلســرتاتيجّية املناســبة مــن الفعــل الكالمــّي املســتخدم يف احلــوار حســب الســياق 
واملقــام. وبعــد اختيــار إســرتاتيجّية مــن إســرتاتيجّيات الفعــل الكالمــّي ســرى الطــاّلب رّدة 
فعــل املخاطــب بشــأن كالمهــم. ويمكــن عــرض مقاطــع فيديــو أو مؤّثــرات برّيــة أو صوتّيــة 

بجانــب عــرض جــواب املخاطــب للتشــويق األكثــر. 

وبعــد تصميــم اللعبــة من خــالل برنامــج البوربوينــت يمكن اســتخدامه يف خطوة االســتخدام 
ــوات  ــن خط ــف م ــارج الص ــب درايّس خ ــة كواج ــوة التجرب ــن خط ــف أو ضم ــل الص داخ
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بــروك وناغاســاكا. ومــن األحســن أن يســتخدم األســتاذ إســرتاتيجّية التعّلــم التعــاويّن وهــي 
مــن إســرتاتيجّيات التعّلــم النشــط، مــن خــالل تقســيم الطلبــة إىل املجموعــات عنــد توظيــف 
الرنامــج داخــل القاعــة الدراســّية. كــام بإمكانــه اســتخدام إســرتاتيجّية املناقشــة، وهــي نــوع 
آخــر مــن إســرتاتيجّيات التعّلــم النشــط، بعــد مشــاهدة قــرارات كّل جمموعــة بالنســبة الختيــار 

اإلجابــات وتداعّياهتــا لرتســيخ املعلومــات يف أذهــان الطلبــة.

ــا عــر برنامــج البوربوينــت باســم »املواقــف« لدراســة  ــا بإعــداد نمــوذج ممّــا ذكرن هــذا وقمن
ــة  ــالء ومكان ــة اإلم ــب درج ــة، حس ــة خمتلف ــف تواصلّي ــة يف مواق ــة املختلف ــال الكالمّي األفع
الشــخصّيات االجتامعّيــة. فاخرتنــا للدراســة ثالثــة أفعــال كالمّيــة وهــي: الطلــب، واالعتذار، 
والرفــض، فيمكــن املســتخدم أن خيتــار الفعــل الكالمــّي املــراد عــر النقــر عــى عنــوان الفعــل.

الصورة 2 اختيار األفعال الكالمّية يف نموذج البوربوينت

وبعــد النقــر عــى العنــوان، ســينتقل املســتخدم إىل صفحــة اختيــار مســتوى صعوبــة املوقــف. 
ففــي كّل فئــة هنــاك املســتويان الســهل والصعــب كدرجــة إمــالء اســتخدام الفعــل الكالمــّي. 
مــا يفيــد الطالــب يف خــوض جتربتــن خمتلفتــن يف كّل فعــل كالمــّي مــن حيــث درجــة الصعوبة 

. قف للمو

كذلــك رشحنــا املقــام قبــل الدخــول يف احلــوار، وذلــك للتعريــف بموقــف احلــوار التواصــّي 
للمســتخدمن، واســتخدام الرنامــج بشــكل أســهل. كــام أّنــه يف كّل فعــل كالمــّي شــخصّيتان 
ــان،  ــب صديقت ــف، ويف الطل ــر واملوّظ ــاك املدي ــض هن ــي الرف ــة؛ فف ــة خمتلف ــة اجتامعّي بمكان
ويف االعتــذار الطالــب واألســتاذ. ويلعــب املســتخدم دور املديــر يف الرفــض، وســارة )التــي 
تطلــب أمــرًا( يف الطلــب، والطالــب اجلامعــي يف االعتــذار، لتجربــة خمتلــف املتغــّرات 

ــة داخــل احلــوار. االجتامعّي
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الصورة 3 نموذج من رشح املقام يف الرفض

بعــد اختيــار الفعــل الكالمــّي واختيــار مســتوى الصعوبــة والتعــّرف إىل املقــام والشــخصّيات، 
ــل  ــخصّيات يف أي فع ــن الش ــوارات بب ــض ح ــتخدم بع ــاهد املس ــد أن ش ــوار وبع ــيبدأ احل س
ــار  ــه أن خيت ــث علي ــب، حي ــرار املناس ــار الق ــة اختي ــه صفح ــة، فيواج ــار للتجرب ــّي اخت كالم
اإلســرتاتيجّية املناســبة مــن الفعــل الكالمــّي املذكــور لرفــض الطلــب، أو توجيــه الطلــب، أو 
ــارشة يف الرنامــج. وجيــدر اإلشــارة إىل أّن  ــا يســاعد الطالــب عــى املشــاركة املب ــذار. م االعت
ــة  ــب أمهّي ــم الطال ــا يعّل ــب م ــل املخاط ــن قب ــف م ــل خمتل ــؤّدي إىل رّد فع ــار ي ــار كّل خي اختي

ــة. ــياقات املختلف ــات والس ــة يف املقام ــال الكالمّي ــرتاتيجّيات األفع ــار إس اختي

الصورة 4 نموذجان من اخرت القرار املناسب يف الطلب واالعتذار

ــا هــذا املّلــف يف نســختن: نســخة مــع موســيقى ونســخة بــدون موســيقى. كــام  هــذا وأعددن
توجــد يف املّلــف إمكانّيــة التنّقــل بــن الصفحــات واختيــار اخليــارات املختلفــة مــن قبــل 
ــه،  ــودة في ــم املوج ــج والقوائ ــة يف الرنام ــع اخلاّص ــى املواض ــر ع ــالل النق ــن خ ــتخدم م املس
ــذه  ــتخدام ه ــن اس ــه يمك ــر أّن ــب أن نذك ــل. وجي ــن ذي قب ــر م ــًا أكث ــج تفاعلّي ــون الرنام ليك
ــدر  ــت. وجت ــج البوربوين ــن برنام ــح )Slide Show( م ــرض الرشائ ــة ع ــات يف حال اإلمكانّي
ــى  ــف ع ــتخدم املل ــف إىل يب دي إف )PDF( ليس ــة املل ــل صيغ ــن حتوي ــه يمك ــارة إىل أّن اإلش
ــح  ــدة هــي أّن بعــض الرامــج اخلاّصــة لفت ــة. واملالحظــة الوحي خمتلــف األجهــزة اإللكرتونّي
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ملّفــات يب دي إف ال تدعــم ميــزيت النقــر واملوســيقى، فعــى املســتخدم االســتفادة مــن الرامــج 
.)Foxit( ــت ــس إي ــج فوك ــة كرنام ــزات املختلف ــم املي ــر دع ــي توّف الت

ويمكــن تطويــر هــذا النمــوذج مــن خــالل زيــادة أنــواع الشــخصّيات، واألماكــن، واألفعــال 
الكالمّيــة ... إلــخ مــن جهــة وامليــزات التقنّيــة مثــل املؤّثــرات البرّيــة والصوتّيــة، ليكــون أكثر 
فاعلّيــة وفائــدة لالســتخدام داخــل الصــف. إذن جتعــل هــذه اخلطــوات املــاّدة الدراســّية شــّيقة 
للطلبــة، وتســفر عــن تســهيل عملّيــة التعّلــم، وتعزيــز الوعــي التــداويّل لــدى الطلبــة، كــام متّهــد 
ــة  ــتجابة الريع ــز االس ــع رم ــح مرّب ــن مس ــة. ويمك ــب التداولّي ــة اجلوان ــم ملامرس ــق هل الطري

التــايل الســتخدام امللــف »املواقــف« بصيغــة يب دي إف والبوربوينــت:

الصورة 5 مرّبع رمز االستجابة الرسيعة الستخدام ملف »املواقف«

االستنتاج واملناقشة
درس البحــث كيفّيــة تدريــس التداولّيــة مــن خــالل تســليط الضــوء عى طــرق تدريســها والتي 
تنقســم إىل الريــح والضمنــّي. فاختــر الريــح لــدوره الفاعــل يف تعليــم امليــزات التداولّيــة 
للطلبــة. وأشــر إىل أّن التعليــم الريــح ينقســم إىل القســمن االســتنتاجّي واالســتقرائّي. 
ــتوى  ــف ومس ــروف الص ــب ظ ــم حس ــام يف التعلي ــتخدام كليه ــن اس ــه يمك ــث أّن ــر البح وذك
ــة فاقــرتح البحــث منهــج بــروك وناغاســاكا  ــا بالنســبة ملناهــج تدريــس التداولّي املتعّلمــن. أّم
الهتاممــه باجلوانــب النظرّيــة والعملّيــة معــًا مــا يــؤّدي إىل تعزيــز الوعــي التــداويّل لــدى 
ــام  ــرى.  ك ــة أخ ــن جه ــم م ــة هل ــدرات التداولّي ــة الق ــة ملامرس ــر فرص ــة وتوف ــن جه ــة م الطلب
ــة لغــر الناطقــن هبــا  ــة العربّي ــات احلديثــة يف تدريــس تداولّي اقــرتح البحــث اســتخدام التقنّي
ــويقهم،  ــة وتش ــتقطاب الطلب ــا يف اس ــو دوره ــا ه ــن توظيفه ــبب م ــن؛ فالس ــة اإليرانّي كالطلب
وكــر الروتــن املمــّل داخــل الصفــوف، وســهولة اســتخدامها يف الصفــوف، ودورهــا البــارز 
ــة،  ــة العربّي ــة للغ ــة الواقعّي ــن البيئ ــة م ــة قريب ــة تفاعلّي ــاء بيئ ــم، وإنش ــات التعّل ــل نفق يف تقلي
واهتاممهــا بالــذكاءات املتعــّددة وحــواس الطلبــة املختلفــة ومــا إىل ذلــك. فمــن هــذا املنطلــق 
ــات احلديثــة ومهــا: األلعــاب احلاســوبّية والبوربوينــت،  تنــاول البحــث نموذجــن مــن التقنّي
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ــتخدام  ــداويّل ضمــن اس ــس الت ــة اســتخدام كّل واحــدة منهــام يف التدري ــّم ذكــر كيفّي ــث ت حي
ــوف  ــتخدامها يف الصف ــول اس ــات ح ــر اقرتاح ــالل ذك ــن خ ــاكا وم ــروك وناغاس ــوات ب خط

ــا.  وخارجه

تدريــس  لغــرض  اســتخدامها  يمكــن  أّنــه  احلاســوبّية  األلعــاب  بشــأن  البحــث  توّصــل 
التداولّيــة؛ لفاعلّيتهــا يف تصميــم بيئــة افرتاضّيــة مماثلــة للبيئــة احلقيقّيــة للغــة العربّيــة للطالــب 
اإليــرايّن أثنــاء لعبــه، فيقــوم الطالــب بمامرســة اجلوانــب التداولّيــة فيها بأشــكال خمتلفــة وملّرات 
عديــدة، فتكــرار هــذه املامرســات يــؤّدي إىل تعزيــز وعيــه التــداويّل أيضــًا نظــرًا لــدوره يف إتقــان 
ــة واســتخدامها دون اللجــوء إىل الرتمجــة ومــن تلقــاء نفســه. كــام  الطالــب املهــارات التداولّي
ــا  ــداويّل؛ إّم ــس الت ــن التدري ــوبّية ضم ــاب احلاس ــف األلع ــة توظي ــث إىل إمكانّي ــل البح توّص
ــذ كّل  ــرق لتنفي ــن ط ــف ع ــالل الكش ــن خ ــك م ــارش، وذل ــكل مب ــارش أو بش ــر مب ــكل غ بش

واحــد منهــام داخــل الصــف أو خارجــه.

وانتهــى البحــث إىل أّنــه يمكــن االســتفادة مــن برنامــج البوربوينــت يف تعليــم املــواد الدراســّية 
املختلفــة ومنهــا تعليــم التداولّيــة؛ ألّنــه يتمّتــع بفوائــد خمتلفــة مــا يــؤّدي إىل كر روتــن الصف 
ــم. وذلــك مــن خــالل  ــة التعّل ــة بجانــب تســهيل عملّي ــة للطلب وجعــل املــاّدة الدراســّية جّذاب
االســتفادة مــن إمكانّيــات الرنامــج إضافــة إىل عــرض الرشائــح املشــّوقة للطلبــة، حيــث حتــّول 
هــذه اإلمكانّيــات الرنامــج إىل برنامــج تفاعــّي. فخلــص البحــث إىل أّن اســتخدام الرنامــج 
بشــكل تفاعــي يف تعليــم التداولّيــة،  يعــّزز الوعــي التــداويل لــدى الطلبــة ويمّهــد الطريــق هلــم 

ملامرســة اجلوانــب التداولّيــة.

التوصيات
ختلص هذه الدراسة إىل التوصيات التالية:

دراســة مــدى تطــّور األداء التــداويّل لــدى الطلبــة اإليرانّيــن بعــد اســتخدام التقنّيــات - 	
احلديثــة يف القاعــات الدراســّية.

1 إعــداد برامــج تداولّيــة وألعــاب حاســوبّية تفاعلّيــة لتعليــم اللغــة العربّيــة للطلبــة مــن 	-
ــة بالبــالد مــن أجــل اســتخدامها مــن  قبــل واحــات العلــم والتقانــة أو اجلهــات املعنّي

قبــل الطــالب أو املتعّلمــن.
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اهلوامش
1 للمزيــد مــن التوضيحــات حــول فاعلّيــة اســتخدام التقنّيات احلديثــة يف عملّيــة التعليم 	-

والتعّلــم أنظــر أرشف عبــد القــادر، اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف 
حتســن التعليــم والتعّلــم، موقــع تعليــم جديد.

https://www.new-educ.com
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چكيده
کاربردشناســی شــاخه ای از زبان شناســی نويــن اســت کــه کاربســت زبــان، در اينجــا عربــی، را طبــق 
ــش  ــناختی نق ــائل کاربردش ــن مس ــد؛ بنابراي ــی می کن ــی بررس ــای ارتباط ــیاق کالم و در موقعیت ه س
پررنگــی در موفقیــت ارتبــاط بــا گويشــوران اصلــی ايفــا می کنــد و ازايــن رو آمــوزش کاربرد شناســی 
ــت.  ــای درس اس ــم در کالس ه ــروری و مه ــأله ای ض ــی، مس ــجويان ايران ــه دانش ــی ب ــان عرب زب
ــه  ــتفاده از آن ب ــه اس ــت؛ چراک ــن اس ــای نوي ــوزش آن، فناوری ه ــای آم ــن روش ه ــه بهتري ازجمل
ــر  ــش حاض ــد. پژوه ــان می انجام ــرای آن ــی ب ــان عرب ــط زب ــازی محی ــجويان و شبیه س ــذب دانش ج
ــای  ــی فناوری ه ــق بررس ــی و از طري ــر روش توصیفی-تحلیل ــا تکیه ب ــی را ب ــوزش کاربرد شناس آم
ــه ای و پاورپوينــت بررســی کــرده اســت. همچنیــن چگونگــی به کارگیــری هــر يــک  بازی هــای رايان
ــروک و ناگاســاکا شــرح داده اســت. نتايــج تحقیــق  ــر اســاس الگــوی ب از آن هــا در کالس درس را ب
ــکان طراحــی  ــردن ام ــم ک ــبب فراه ــه س ــه ای را ب ــای رايان ــوان بازی ه ــه می ت ــی از آن اســت ک حاک
ــوزش  ــی به منظــور آم ــرای دانشــجويان ايران ــی ب ــان عرب ــی زب ــط واقع محیطــی مجــازی مشــابه محی
ــا در  ــن بازی ه ــری اي ــرای به کارگی ــی ب ــن روش هاي ــرارداد. همچنی ــتفاده ق ــی مورداس کاربرد شناس
ــه  ــروک و ناگاســاکا ارائ ــق الگــوی ب ــه شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم و طب آمــوزش کاربرد شناســی ب
ــری آن در  ــت و به کارگی ــی در پاورپوين ــۀ تعامل ــک برنام ــی ي ــا طراح ــوان ب ــن می ت ــد. همچنی گردي
ــره جســت؛  ــس کاربرد شناســی به ــروک و ناگاســاکا در تدري ــش الگــوی ب ــا آزماي ــۀ اســتفاده ي مرحل
زيــرا عــالوه بــر شکســتن فضــای يکنواخــت کالس، جــذاب کــردن آن و تســهیل يادگیــری منجــر بــه 

ــود. ــت آن می ش ــردن کاربس ــوار ک ــجويان و هم ــناختی دانش ــی کاربردش ــت آگاه تقوي
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Abstract

Pragmatics1 is1 a1 branch1 of1 modern1 linguistics1 that1 is1 concerned1 with1 the1
use of language – and here Arabic – according to the context of speech in 
communicative situations. Therefore, pragmatic issues are of great importance 
for their vital role in the success of communicating with native speakers; 
accordingly, teaching the pragmatics of Arabic language is a necessary and 
important1matter1for1Iranian1students1in1the1classrooms.1One1of1the1best1ways1
to1teach1it1is1using1modern1technologies1due1to1their1effectiveness1in1attracting1
students1and1simulating1Arabic1language1environment1for1them.1The1present1
research1 has1 investigated1 the1 teaching1 of1 pragmatics1 using1 the1 descriptive-
analytical method by highlighting the two techniques of computer games and 
PowerPoint and explaining using them inside or outside the classroom through 
the Brock and Nagasaka curriculum. Researching computer games, it has been 
found1that1they1can1be1used1for1teaching1pragmatics;1since1their1effectiveness1
lies in designing a virtual environment similar to the real environment of 
Arabic1language1for1the1Iranian1students.1The1research1also1presented1different1
ways of using computer games within pragmatics teaching, either directly or 
indirectly according to the Brock and Nagasaka curriculum. Another result of 
the research is that the PowerPoint software is suitable for teaching pragmatics 
by1designing1an1interactive1program1through1it.1It1can1be1used1in1the1use1step1
or1within1the1experiment1step1of1the1Brock1and1Nagasaka1steps.1Since1it1breaks1
the monotonous atmosphere of the class, it makes it attractive, facilitates 
learning,1and1strengthens1students’1pragmatic1awareness.1

Keywords: Teaching pragmatics, pragmatics of Arabic language, teaching 
through computer games, teaching through PowerPoint.
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