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 ملخص

التفكير  حلقات  محور  وخالقة  جديدة  أفكار  بتوليد  بها  نقوم  التي  الطريقة  أصبحت  بعقولنا،  نصنعه  ملا  االقتصادية  األهمية  فيه  تتنامى  عصر  في 
التعليمية واالقتصادية في شتى أنحاء العالم؛ وعليه فمن املهم للمربني واملعلمني أن يكونوا قادرين على التعبير عما نقوم به دعمًا لإلبداع في العصر 
الرقمي. كان العديد من معلمي الفنون في املاضي معنيني مبفهوم االنخراط »اجلمالي«، ولكن هذا النوع من االنخراط ال ميتلك بالضرورة بعدًا تكوينيًا 

»توليديًا«. رمبا يكون مفهوم »االنخراط اإلبداعي« أكثر مالءمة، مع التركيز على املشارك كفاعل إبداعي من أجل عملي في التعليم.

املفيدة  وجوانبه  اإلبداع  شروط  على  وركزت  لإلبداع،   )Czikszentmihalyi( »تشيكزينتميهالي«  منوذج  مع  التعليم  مجال  في  عملي  كيَّفت 
لتطوير إبداع الشباب في العصر الرقمي. وأخذت أتفحص )في عملي هذا( كيف يدعم علم التربية واملمارسات املستقاة من تعليم الدراما تنمية 

االنخراط اإلبداعي واملمارسة اخلالقة للشباب.

الكلمات املفتاحية: اإلبداع، الدراما، الدراما التكّونية، جماليات، االنخراط، العصر الرقمي.

الدراما واالنخراط واإلبداع*

سوزان ديفيز

 مقدمة

املدارس  لوحدة عمل ملجموعة من طلبة  التخطيط  أعمل حاليًا على 
أريدهم  والكواكب.  الفضاء  مفهوم  لهم  أقدم  أن  أريد  االبتدائية. 
ولَِم  األرض،  على  للحياة  الضرورية  الشروط  عن  فكرة  ُيَكّونوا  أن 
أخرى.  كواكب  على  يعيشوا  أن  البشر  على  الصعب  من  سيكون 
عن  املعرفة  بعض  اكتسبوا  الطالب  أن  النهاية  في  أعرف  أن  أود 
املهارات في مجموعة  والكواكب األخرى، وطّوروا بعض  األرض 
كيف  والرسائل.  التقارير  كتابة  ذلك  في  مبا  الكتابية،  األساليب  من 
ميكن أن أفعل هذا بطريقة حتّفز الطالب على االنخراط؟ كيف ميكن 

أن أفعل هذا بشكل مينح الطالب الفرصة ليكونوا مبدعني؟ كان هذا 
القراءة،  في  الشروع  قبل  2006؛  العام  به في  السياق الذي عملت 
استعملتها  التي  العملية  فعلته ألجنز هذه  أكون  قد  مبا  تفكر  أن  حاول 

كمادة في هذه الورقة.

 اإلبداع والفنون

في السنوات األخيرة شهد مفهوم اإلبداع في التعليم اهتمامًا متزايدًا، 
في  ومساهمتهم  ملشاركتهم  الطالب  بإعداد  يتعلق  فيما  وبخاصة 
والتقارير  الدراسات  كبرى  دعت  واإلبداع.  املعرفة  اقتصاديات 
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واملبادرات في مجموعة من البلدان إلى زيادة التركيز على التدريس 
في  خاصًا  دورًا  متتلك  كونها  الفنون،  دور  وعلى  إلبداع  أجل  من 
مستوى  على  دائمًا  واضحًا  األمر  هذا  يبدو  ال  ولكن  العملية،1  هذه 
البرامج أو املستوى العملياتي. وكما يشير نقاد مثل )كني روبنسون(، 
إبداعًا  تتطلب  اجلديدة  االقتصاديات  بأن  اعترافًا  هناك  أن  حني  ففي 
و”مواهب”، ال يزال التعليم يركز في العادة على جدول أعمال ضّيق 

وتقليدي أكثر مالءمة لعصر سابق.2

كما أن األدبيات التي تتناول اإلبداع في مجال التعليم تنتقد أي موقف 
)جيفري  يدعي  إذ  للفنون،  محددة  سمة  أنه  على  لإلبداع  فيه  ُينظر 
ظاهرة  أنه  على  لإلبداع  “ينظر  أنه  املثال،  سبيل  على  وكرافت(، 
يجادلون  العديد  كون  مرفوضة  نظرة  وهذه  فقط،  الفنون  على  مبنية 
ويؤكدون أن اإلبداع يعبر املواضيع واملجاالت كافة، ويعتبرون هذه 

النظرة تضييقًا غير مبرر أو غير ضروري”.3

مع ذلك، وعلى الرغم من أنه من املمكن تعليم اإلبداع في مختلف 
أنواع  إن  القول  اجلائز  من  يبدو  يزال  ال  فإنه  واملجاالت،  املواضيع 
من  العديد  يتلقاها  التي  والعمليات  والتربية  التعليمية  التجارب 
مياًل  أكثر  الفنون،  تدرس  حيث  الدراسية،  الصفوف  في  الطالب 
املناهج  بعض  في  الطالب  يجنيها  قد  التي  تلك  من  اإلبداع  لتعزيز 

األخرى )كما يتم تدريسها حاليًا(.

تفحصت دراسة ذات مغزى مهم وّثقت في تقرير رئيسي في الواليات 
الفنون  تعلم  جتارب  تأثير  التغيير”  أجل  من  “أبطال  بعنوان  املتحدة 
من  مجموعة  الباحثون  استخدم   .8-4 الصفوف  في  الطالب  على 
تورانس  اختبار  ذلك  في  مبا  املتعلمني  على  األثر  لفحص  املقاييس 
املعلم،  تصور  مقياس  وأحكام  واالستبيانات،  اإلبداعي،  للتفكير 
وغيرها من أساليب جمع البيانات. وجدوا أن الطالب الذين شاركوا 
في برامج فنون “غنية” داخل املدرسة )في عدد من مجاالت الفنون 

عبر عدد من السنوات(:

كان أداؤهم أفضل من أولئك الذين قدموا من مجموعات “فقيرة 
واألصالة  والطالقة  اإلبداع  مقاييس  على  الفنون”  ناحية  من 
لتعلم  مركزية  قدرات  وهي  االنغالق،  ومقاومة  والتفصيل 
أيضًا  أقوياء  فنيًا  املكثفة  األوضاع  في  التالميذ  كان  كما  الفنون. 
وممارسة  واآلراء،  األفكار  عن  التعبير  على  قدراتهم  ناحية  من 
وصفهم  ذلك،  إلى  باإلضافة  التعلم.  في  واملجازفة  خيالهم، 

معلموهم بأنهم أكثر تعاونًا واستعدادًا لعرض تعلمهم علنًا.4

للطالب  فيها  يقدم  ما  غالبًا  التي  التجارب  تلك  هي  الفنون  جتارب 
واحد  حل  هناك  يكون  أن  دون  املشاكل  حلل  والفرص  املساحات 
رموز  نظم  توظيف  في  مهاراتهم  تطوير  أجل  من  وذلك  بالضرورة، 
مختلفة الستكشاف إمكانيات متعددة باستخدام مخيالتهم. مفهوم 
في  وللمساعدة  اإلبداعية  للتجربة  حاسم  أنه  أعتقد  مفهوم  اخليال 
الشأن  بهذا   )Vygotsky( فيجوتسكي  عمل  وجدت  وقد  الفهم، 
“كل ما يتطلب حتواًل فنيًا للواقع، وكل تأويل  مفيدًا بشكل خاص. 

جديد يتطلب مشاركة ال غنى عنها للخيال”.5

كما يلقي فيجوتسكي الضوء على الطريقة التي ال يقتصر فيها اخليال 
وإمنا  ندري،  ال  حيث  من  ورائعة  غريبة  بأفكار  اخلروج  على  فقط 
والصور  واألفكار  واملهارات  املعارف  استخدام  على  اخليال  ينطوي 
القائمة، ومن ثم استخدام تفكير أكثر جتريدًا للجمع بني هذه األشياء 

وجعلها شيئًا جديدًا:

)اخليال هو صيرورة حتول(، إنه نشاط إبداعي موجه نحو امللموس 
لتحويله مللموس جديد. وال ميكن حتقيق هذه احلركة التي حتدث 
لدى االنتقال من امللموس املعطى نحو امللموس اجلديد -وحتقيق 
جدوى البناء اإلبداعي- إال مبساعدة من التجريد. وهكذا يدخل 
ليس مركز  اخليال، ولكنه  املجرد كتأسيس الزم في داخل نشاط 
صورة  بناء  نحو  املجرد  عبر  الواقع  من  احلركة  النشاط.  هذا 
ما  أن  نعتقد  اخليال ...  التي يصفها  الطريق  ملموس جديد هي 
مييز هذا النشاط ليس احلداثة والتجديد بحد ذاتهما، وإمنا حداثة 

وجتديد الصورة امللموسة للفكرة التي تنتج متيزية النشاط.6

في  تأسيسًا  الطالب  منح  أهمية  على  أيضًا  لي  بالنسبة  هذا  يدل 
ليست  اإلبداعية  فالرحلة  “امللموسة”،  واملعارف  املهارات  مختلف 
فاالنخراط  وبالتالي  واالكتشاف،  التجريب  من  خاٍل  محتوى  رحلة 
اإلبداعي مفهوم من املثير لالهتمام استكشافه في سياق عملية التعلم. 
تكون  أن  لدرجة  الكفاية  فيه  مبا  تشارك  أن  على  قادرًا  كونك  يتطلب 
وعليه  األساسية،  واملعارف  املهارات  لتطوير  اإلبداع  على  قادرًا 
االنخراط  من  أخرى  أنواع  على  البناء  يتطلب  اإلبداعي  فاالنخراط 

والوصل )الربط( بينها.

 فنون االنخراط وأشكاله

االنخراط  أو  اإلبداع  مفهوم  في  النظرية  الناحية  من  البحث  يتم  لم 
ما  حول  مت  ما  بقدر  الفنون  بتعليم  املتعلقة  الكتابات  في  اإلبداعي 
جدًا،  قويًا  مفهومًا  اجلمالية  مفهوم  كان  اجلمالية.  مبفهوم  يتعلق 
املاضي،  القرن  من  والتسعينيات  الثمانينيات  سنوات  في  وبخاصة 
)Philip Taylor(،ا7  تايلور  فيليب  مثل  أشخاص  أدخل  حيث 
 Judith( ا8 وجوديث ماكلني،)Brad Haseman( وبراد هيزمان
اجلمالية  كلمة  املثال(  سبيل  على  الدراما  تعليم  )في  McLean(،ا9 
بناًء  استدعاء اجلمالية كمفهوم  العادي، وقد مت  الدراما  ملعجم معلم 
على أعمال منظرين مثل أبس )Abbs( والجنر )Langer( وكانت 
للغاية  قويًا  )Kant( وأيزنر )Eisner(. كان تقدمي مفهوم اجلمالية 
ألنه قدم لنا وسيلة لفهم ما قد يكون، الذي كان شائعًا في تخصصات 
الفنون املختلفة، كما ساعدنا أيضًا في أن نرى أن الفنون كانت أكثر 
بكثير من التعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس. كان اجلمالي متعلقًا 
عقولهم  من  كل  على  استحوذ  مغزى  ذي  تعلم  في  الطالب  بإشراك 
باملجاالت  وكذلك  اإلدراكي،  باملجال  متعلقًا  كان  وحواسهم، 
االجتماعية واالنفعالية واملمارسة العملية، وكان متعلقًا أيضًا بتزويد 
الطلبة بخلفية حول األشكال والهياكل والعناصر التي من املمكن أن 
قال  فكما  عملهم،  في  بها  ويتحكموا  ويستخدموها  عليها  يؤسسوا 
تايلور في العام 1993: “املطلوب هو حتقيق توازن حساس بني العلم 

واخلبرة”.10
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األفعال-  توليد  -وعلى  اإلبداع  على  للتركيز  اآلن  الوقت  حان  رمبا 
وعلى صناعتها كأفعال. ففي عصر تتنامى فيه األهمية االقتصادية ملا 
جديدة  أفكار  بتوليد  بها  نقوم  التي  الطرق  أصبحت  بعقولنا،  نصنعه 
وخالقة محور حلقات التفكير التعليمية واالقتصادية في شتى أنحاء 
نقوم  التعبير عما  قادرين على  أن نكون  لنا  املهم  العالم، وعليه فمن 
في  للجدل( واالبتكار  إثارة  أقل  تبدو  التي  )الكلمة  لإلبداع  به دعمًا 
العصر الرقمي إذا لم نشأ أن نكون محصورين بفئة “حلو ولكنه غير 

ضروري” في التسلسل الهرمي التعليمي.

احملتملة  الصالت  استكشاف  املفيد  من  أنه  وجدت  بذلك،  وللقيام 
سياقات  في  استخدامها  يتم  التي  األساسية  املصطلحات  بعض  بني 
تعليمية مختلفة. يتحدث الناس في التعليم بشكل منتظم عن أهمية 
املشاركة باعتبارها عاماًل رئيسيًا في العمل مع الطالب )وأالحظ أن 
هذا املصطلح كثيرًا ما يكون غير معرف على الرغم من أنه كان كذلك 

الكثير  أظهر  سابق(.12  إبداعية”  “مشاركات  مؤمتر  محاضر  في 
“االنخراط  مبفهوم  اهتمامًا  األخيرة  اآلونة  في  الفنون  معلمي  من 
تايلور(  جاكسون،  هيزمان،  )بندي،  اجلمالية  واخلبرات  اجلمالي” 
“االنخراط  على  التركيز  من  مزيد  إلى  بحاجة  أننا  أقترح  واآلن 
)اخلبرات  احلالتان  هاتان  هل  اإلبداعية”.  و”املمارسة  اإلبداعي” 
حتقيقهما؟  ميكننا  وكيف  مختلفتان؟  أو  متشابهتان  املمارسة(  مقابل 
املرحلة جتريبية  احلالتني( في هذه  استكشافاتي )حول هاتني  تزال  ال 
ما  استكشاف  للبدء في  مفيدًا  التالي  جدًا، ولكنني وجدت اجلدول 
على  التركيز  أن  هو  هنا  املفتاح  احلالتني.  هاتني  خصائص  تكون  قد 
املشارك، املنتج، أو الطالب كعامل مبدع، وليس على الطريقة التي 
الرغم  )على  وحدها  تأملية  حالة  أو  أشياء  تقيمان  أو  بها  تتصوران 
من أن هذه ال تزال مهمة(، ولكنه يتعلق بكيفية ربط الشباب )في( 
جتربة مركزة )أو سلسلة من التجارب( التي تقودهم إلى إنتاج أعمال 

إبداعية:

االنخراط اإلبداعياالنخراط اجلمالياالنخراط

االتصال مبهمة أو محتوى أو مهارة
إخراج كل ما )قد( يصرف االنتباه، إزالة 

املشتتات.
بناء مكونات أو عناصر املعرفة واملمارسة.

تصارع مع األفكار واملشاعر
خبرة »اللذة«

الدخول إلى النظام الرمزي.

توليد األفعال )صناعتها(
الذهاب إلى ما وراء املمارسة واألفكار 

السابقة.
)شخصي/ مجموعة – اإلبداع األصغر(12 

)مجال/ ثقافة – اإلبداع األكبر(

الشكل رقم 1: أنواع مختلفة من االنخراط.

من ورشة عمل حول العلوم واالستقصاء.
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 استكشاف مفاهيم اإلبداع

اإلبداع.  مبفهوم  الصلة  ذات  البحوث  من  كبيرة  مجموعة  هناك 
إبداع  دعم  حيث  من  املفيدة  اجلوانب  على  عملي  ألغراض  أركز 
يقدر  شيء  اإلبداع  أن  اعتقاد  مع   – دميقراطية  بطريقة  الشباب 
وغاردنر  تشيكزينتميهالي،  عمل  يركز  وبينما  الناس.  كل  عليه 
املجال”،  “مغيري  حياة  تظهره  كما  اإلبداع  على   )Gardner(
خلصت إلى مكونات رئيسية لنتائجهما ال تزال ذات صلة بالعمل 

مع األطفال في املدارس.

يتحدث تشيكزينتميهالي وغاردنر عن نوعني مختلفني من اإلبداع – 
مألوف  غير  بشيء  القيام  نستطيع  عندما  يولد  الذي  األصغر  اإلبداع 
ومختلف بأنفسنا في حياتنا اليومية،13 وال مييل هذا النوع من اإلبداع 
ألن يكون له الكثير من املغزى فيما يتجاوز من أبدعه أو السياق احملدد 
الدراسي،  الفصل  داخل  املدرس  املثال،  سبيل  )على  فيه  جاء  الذي 
أو زوج يقّدر طبخ زوجته وجبة مختلفة(. من جهة أخرى، اإلبداع 
ضمن  ومبتكرًا  أصياًل  بكونه  واإلقرار  مالحظته  تتم  الذي  هو  األكبر 
مجال أو ثقافة، وفي الواقع يقود إلى تغييرات في املمارسة والتفكير 
في مجال معني. من املرجح أن يكون اإلبداع الذي يولد في الفصل 

الدراسي من نوع اإلبداع األصغر في أغلب األحيان.

اإلبداع  يحدث  مكونات  ثالثة  من  نظامًا  تشيكزينتميهالي  اقترح 
داخله، واعتمد غاردنر وآخرون هذا النظام، كونه مفيدًا في حتليلهم 
يعمل  الذي  واملجال  الفرد،  من  النظام  هذا  يتألف  املبدعني.  لعمل 
مدى  في  النظر  عند  به.  ويعترف  عمله  يالحظ  الذي  واحلقل  فيه، 
الدراما على  )وتعليم  التعليم  لعملي في مجال  النموذج  مالءمة هذا 
الرئيسية  املالمح  عليه  تبدو  قد  فيما  أفكر  كنت  اخلصوص(،  وجه 
وبالتالي،  الرقمي.  العصر  في  التعليمية  األوضاع  في  النموذج  لهذا 
اإلبداعي”  “االنخراط  هي  أستخدمها  التي  الثالثة  فاملصطلحات 
أرى  اإلبداعية”.  املمارسة  و”مجتمعات  اإلبداعية”  و”املمارسة 
“االنخراط اإلبداعي” على أنه ذلك النوع من االنخراط الذي يتحرك 
للتعلم،  واملعلوماتية  الروتينية  اجلوانب  من  أبعد  األفراد  مبوجبه 
اإلبداعية” على  “املمارسة  أرى  فيما  واالبتكار.  الصنع  إلى  منتقلني 
أنها مجاالت املهارات واملعارف التي منارسها وندرسها )مبا في ذلك 
مع  متامًا  تتوافق  ال  قد  والتي  “ممارستها”،  للطالب  ميكن  التي  تلك 
مواضيع املنهج الدراسي(. أما “مجتمعات املمارسة اإلبداعية” فهي 
تلك الشبكات واملجتمعات االجتماعية التي تشمل مجتمعات التعلم 
الظاهرية،  أو  احلية  سواء  وخارجها(،  التعليمية  املؤسسات  )داخل 
التي تدعم وتوفر التقدير لعمل إبداعي معني. أنا مهتمة أيضًا بتحديد 
بعض اجلوانب املهمة في العصر الرقمي، التي تؤثر على السبل التي 
يتفاعل فيها الناس ويبدعون على الرغم من أن هذه ليست مدرجة في 

هذه النسخة من النموذج.

االنخراط اإلبداعي: ذلك النوع من االنخراط الذي يعزز العمل اإلبداعي، 
مبا يشمل التركيز الشديد على املهام املنوي القيام بها، 

والقدرة على حتمل املخاطر وجتربة احتماالت مختلفة من اإلبداع في العصر الرقمي.

املمارسة اإلبداعية:
التركيز على التعلم والعمل، 

مبا في ذلك املهارات واملعارف 
في مجاالت مختلفة، والعمل 

ضمن سياق »قيود مرنة« 
ومالمح العصر الرقمي ... .

مجتمعات املمارسة اإلبداعية:
املتعاونون واملشاهدون، 

وأولئك الذين يدعمون العمل 
ويصقلونه وينقدونه.

الشكل رقم 2: منوذج لإلبداع في العصر الرقمي

 التعلم يف العصر الرقمي 14  

على  تركز  التي  واألعمال  األبحاث  في  طفرة  التعليم  مجال  شهد 
خاللها  من  باإلمكان  التي  والطرق  التعليم  في  التكنولوجيا  أثر 
غالب  في  التركيز،  يتم  وبينما  التعليم.  في  التكنولوجيا  استخدام 
األحيان، على الوصول لألجهزة وكيفية تدريس الطالب باستخدام 
الطالب  إعداد  أن  أعتقد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
أنا  بكثير.  ذلك  من  أكثر  يتطلب  الرقمي  العصر  في  للمشاركة 
النشأة في العصر  التي تؤثر بها  بالطرق  املثال-  مهتمة -على سبيل 
كمتعلمني،  الرقميني”(15  “املواطنني  )أو  الشباب  على  الرقمي 

التالية  النقاط  العمل.  في  وأساليبهم  وتفاعالتهم  توقعاتهم  وعلى 
الصلة.  ذات  القراءات  من  مجموعة  مع  تفاعلي  من  استنتجتها 
بدأت بتنظيم بعض النقاط األساسية حول العناوين الثالثة الرئيسية 

لنموذجي لإلبداع:

االنخراط اإلبداعي يف العصر الرقمي
للمعنى”،16  الوحيد  املصدر  وأحيانًا  الرئيسي،  “املصدر  هي  الهوية 
التي  الطرق  إلى  النظر  املهم  من   – متزايد  نحو  على  احلال  هو  وهذا 
اإلبداعي  املشروع  أنها  فيجوتسكي  اعتقد  )والتي  بها  الهوية  بناء  يتم 

الرئيسي للمراهقني املشاركني في العصر الرقمي17 واملعبرين عنه(.

اإلبداع في
العصر الرقمي

السياق ومالمح العصر الرقمي
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في  التعلم  على  قادرون  وأنهم  بإمكانهم،  أن  يروا  أن  الطالب  على 
واإلبداع.18  االنخراط  على  قادرين  يكونوا  أن  قبل  معني  مجال 
على  العمل  من  بد  فال  تضررت،  قد  كمتعلمني  هويتهم  كانت  إذا 
إصالحها قبل أن يكون باإلمكان أن يحدث تعلم ذو مغزى. يحتاج 
هوية  ألنفسهم  ليخلقوا  إيجابية  جتارب  لهم  تكون  ألن  الطالب 

الشخص القادر على حتقيق جناح ذي معنى.

من  ملزيد  للناس  كثيرة  وسائل  املتعددة  التسجيل  تقنيات  توفر 
لهم  تنعكس  أنفسهم  من  ونسخ  أنفسهم،  متثيل  على  اإلطالع 
الشباب  بطرق مهمة على شعور  يؤثر هذا  أن  مرة أخرى.19 ميكن 
بالنسبة  التكنولوجيا  استخدام  أن  ويبدو  وبوجودهم.  بأنفسهم 
تتم مبوجبه زيادة  “اإلطار”20 لوجود  يوفر  أن  الشباب ميكن  لبعض 
مشاركتهم. وميكن أن يكون هذا األمر مهمًا في زيادة االنخراط في 

الفصل الدراسي.

جمتمعات املمارسة اإلبداعية يف العصر الرقمي
من  ومجموعة  سبيس”  و”ماي  “يوتيوب”  مثل  مواقع  قدوم  يعني 
املجتمعات األخرى عبر اإلنترنت أن الشباب قادرون على الوصول 
الراجعة واملشورة  التغذية  إلى جمهور أوسع ألعمالهم ومصادر من 

احلاسمة.

سواء  تعاونية؛  تعلم  مجتمعات  داخل  الناس  من  الكثير  ويتعلم 
أكانت تلك وجهًا لوجه أم من املجتمعات التي يتم الوصول إليها عبر 

اإلنترنت.21

املمارسة اإلبداعية يف العصر الرقمي
تعني التطورات األخيرة في برامج الكمبيوتر وسعة التخزين وسرعة 
يكونوا  أن  للشباب  املمكن  من  أنه  اإلنترنت  عبر  والتنزيل  التحميل 

منتجني حملتوى إبداعي رقميًا بسهولة أكبر بكثير.22

القائمة  معرفتهم  من  محتوى  إلنتاج  عملهم  في  الشباب  يستفيد 
باألنواع واألشكال الدارجة املستقاة من خبراتهم في وسائل اإلعالم 

واإلنترنت.23

رقميًا  محتوى  ينتجون  الشباب  جميع  بأن  االفتراض  ميكن  ال  ولكن 
ويدرسون أنفسهم – فمستويات املهارات تختلف اختالفًا كبيرًا، ومن 
مستويات  ومراجعة  الرسمي  وغير  الرسمي  بالتعلم  نعترف  أن  املهم 

املهارات من أجل تدريسها ألولئك الذين يحتاجون إليها.24

املواطنون الرقميون أكثر مياًل ألن يريدوا أن يتعلموا باملمارسة أو 
األمور  ومجربني  مستكشفني  واحملاولة”،  واملثابرة  “باالرتباط 
خطوة  األشياء  وتعلم  بصبر  التعليمات  كتيبات  قراءة  من  بداًل 

بخطوة.25

ولديهم  املبذول،  للجهد  فوريًا  عائدًا  الرقميون  املواطنون  يتوقع 
الثواب  ونظم  والتسلية،  التنوع  قيمة  حول  التوقعات  من  أكبر  قدر 

وإمكانات التفاعل.26

 الدراما واالنخراط

يشار إلى الدراما في إطار التعليم على أنها موضوع محدد من مواضيع 
الفنون التي يتعني دراستها إضافة إلى كونها منهجية تدريس. في كلتا 
احلالتني، ما يتم تقديره في كثير من األحيان هو الطريقة التي يتمكن 
في  والتفاعل  خيالية،  سياقات  في  بأدوار  القيام  من  املشاركون  بها 
تشمل  والعواقب.  واألفعال  اإلمكانات  الستكشاف  نسبيًا  آمنة  بيئة 
اجلوانب الرئيسية مفهوم أخذ الدور ورواية القصة وتقاسم الدراما مع 
الطالب  مشاركة  وتعزز  رسمي(،27  غير  أو  رسمي  )بشكل  جمهور 
بشكل منظم، ولكن مفتوح، في خلق النص الطابَع التفاعلي للدراما 

واحتمال ارتفاع مستويات االنخراط.

يتمحور  النوع،  هذا  من  لعملية  نهائي  منتج  هناك  يكون  قد  وبينما 
خيالية  عوالم  بناء  في  يساعدون  فيما  املشاركني  جتربة  على  التركيز 
يتمحور  محددة.  مشاهد  أو  أطر  ضمن  مختلفة  أدوارًا  ويأخذون 
السرد عمومًا على إدخال توتر درامي يتطلب في العادة من املشاركني 
التحقيق وحل املشكلة – وهو نوع من االنخراط النشط الذي يساعد 
على تعزيز وبناء التزام املشاركني بأدوارهم وباخليال. العمل الرئيسي 
دورًا  “القائد”  أو  املدرس  دور  فيه  يكون  مرجتل  الدراما  عملية  في 
الذي  اخليالي  العالم  خلق  في  املساعدة  عبر  العملية  هذه  في  مفصليًا 
ذلك  بعد  ذريعة.28  أو  حافز  إدخال  األحيان  من  كثير  في  يتطلب 
جميع  في  بنشاط  ويعمل  الدراما،  في  املشاركني  بإدخال  القائد  يبدأ 
خارج  أو  الشخصيات(  )كأحد  الدور  في  سواء  العملية،  مراحل 
الدور )كمعلم يعكس ويسرد األحداث الدرامية(.29 هذه األنواع من 
العمليات أعمال مفتوحة، وتعتمد في حتقيقها على االنخراط النشط 

من قبل قائد العملية وغيره من املشاركني.

ميكن لعمليات الدراما توفير الفرص لالنخراط واالنخراط اإلبداعي 
التي تستفيد من ميزات عديدة للتعلم في العصر الرقمي، فمن خالل 
االنخراط في أدوار مستقاة من بعض جوانب هويتهم اخلاصة، ميكن 
للطالب املساهمة في دراما متطورة؛ كونهم متحمسني لبناء معارف 
في  املساهمة  على  قادرون  أنهم  كما  مغزى،  ذات  بطرق  ومهارات 
حتى  لالنتظار  احلاجة  دون  مبكر،  وقت  في  اإلبداعية  العمليات 
يكونوا قد أكملوا تعليمًا أساسيًا في املوضوع قبل أن ينتقلوا إلى هذه 
املرحلة. وتستكشف دراسة احلالة التالية كيف من املمكن لهذا األمر 

أن يحدث.

 مثال دراسة حالة

يشاركون  ثانوية  مدارس  طالب  مع  احلالية  أبحاثي  معظم  تتركز 
ولكن  والتلفزيون.  والسينما  بالدراما  متصلة  وأنشطة  دراسات  في 
السنة  طالب  من  شعبة  مع  تطوعية  بصفة  عملت   2006 العام  في 
الدراما.  عملية  على  معلمهم  وتعريف  تعريفهم  بهدف  الثانية 
تقريبًا،  واحدة  ساعة  ملدة  األسبوع  في  واحدة  مرة  املجموعة  زرت 
التي  بالوحدات  الصلة  ذات  األنشطة  من  وغيرها  دراما  وصممت 
ووحدة  الفضاء  وحدة  هما  وحدتني  على  عملنا  يدرسونها.  كانوا 
النقل(. ما كنت قادرة على فعله كان خلق هياكل سرد ساعدت على 
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أدوار  في  االنهماك  على  قادرين  كانوا  الوحدة.  في  الطالب  إشراك 
كان بإمكانهم أن يتفهموها وكان بإمكانهم من خاللها االنخراط في 
)عرض  اإلبداعي  التعبير  من  مختلفة  أشكال  وفي  املشكالت،  حل 
 ... ورسائل،  قصص  وكتابة  بصرية،  فنون  وملصقات  الدراما، 
والتي  الوقت،  مبرور  الحظتها  التي  النقاط  بعض  يلي  فيما  الخ(. 
رسمت مالمح مشاركتهم وعملهم. قمت بتنظيم هذه املالحظات في 
التفاعل  أن  إلى  لنموذجي لإلبداع، وأشير هنا  الثالثة  إطار اجلوانب 
“اإلبداع”  يحدث  أن  ميكن  كيف  ميثل  املختلفة  اجلوانب  هذه  بني 

و”االنخراط اإلبداعي”.

االنخراط
عملت في بداية العملية “في الدور” كقائد فرسان الفضاء وأوضحت 
رواد  من  نخبة  وهم  فضاء”،  “فرسان  جميعًا  كنا  أننا  للطالب 
كوكبنا.  ملساعدة  الفضاء  في  خاصة  مبهمات  يقومون  الذين  الفضاء 
اخلاصة  هويتهم  شارة  عمل  خالل  من  دورهم  لبناء  الطالب  ُدعي 
أرادوا  آخرين  طالبًا  إن  للطالب  قيل  بهم.  اخلاص  وشعارهم  بهم 
أن  وإنه كان علينا نحن كأعضاء حاليني  الفضاء،  لفرسان  االنضمام 
األمر  اجلدد،  املتقدمني  في  عنها  سنبحث  كنا  التي  املواصفات  نحدد 
الذي تطلب أن يعمل الطالب من موقع “اخلبير”. اعتمد هذا اإلعداد 
لألدوار اخليالية على جوانب من جتارب الطالب الذاتية، وسمح لهم 

بالعمل من موقع الثقة في وقت مبكر.

وبعد  معلم(  مثلناها سوية مع سرد  )التي  مغامراتنا  آخر  رويت قصة 
بهم  خاص  بشكل  تذكروه  ما  يرووا  أن  الطالب  بإمكان  كان  ذلك 
أنه كان بإمكان الطالب  من مغامرات املاضي. كان معنى هذا األمر 
واألحداث  القصة  بناء  في  يساعدوا  وأن  الدراما  في  يسهموا  أن 

وتشكيلهما.

أمورًا  يصنعوا  أو  ينشئوا  أن  أرادوا  أنهم  لدرجة  الطالب  حتمس 
ألنفسهم؛ إذ عرضوا بشكل طوعي اقتراحات ملغامرات من املاضي، 
واقترحوا ما ميكن أن يحدث في دروس مستقبلية، وأرادوا أن يرسموا 

صورًا ملركبة الفضاء وبدالت الفضاء اخلاصة بهم، ... الخ.

إطار  في  حلها  منهم  وطلب  “حقيقية”،  مشكلة  للطالب  ُقدمت 
نبذة عن  َقدمت لهم  الدراما - وهو سبب لالستمرار في إشراكهم. 
مهمة حول كيف نضبت بعض املوارد من األرض، وكيف كان عليهم 
إليه إلحضار مورد معني  الذهاب  الذي توجب  أن يحددوا الكوكب 
على  كان  بينما  املياه،  على  العثور  املجموعات  إحدى  على  )كان 
مجموعة أخرى العثور على معادن، وكان على مجموعة ثالثة العثور 
على غاز – غاز امليثان على وجه اخلصوص(. كان عليهم أن ينهمكوا 
الذهاب  عليهم  توجب  الذي  الكوكب  وحتديد  البحث  عمليات  في 
إليه وحتديد املشاكل الرئيسية التي كانت ستواجههم في الوصول إلى 

الكوكب الذي حددوه هدفًا لهم.

من ورشة عمل حول العلوم واالستقصاء.
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املساهمة  عبر  أدوارهن  لبناء  حماسة  أكثر  كن  الفتيات  أن  الحظت 
وحتديات  مادية  ألعاب  بناء  بدأت  املشكالت.  حل  وفي  السرد  في 
ملتطلبات  نقاطًا  فيها  يبنون  التي  الصيد  ألعاب  )مثل  ومسابقات 
الرحالت املختلفة، وإكمال اختبار حول الكواكب، وحتديد الرسائل 
التي قيلت باستخدام رمز( وبدا أن األوالد استجابوا لها بحماس أكبر 

من أجزاء أخرى من الدراما.

كان الطالب متحمسني جدًا الستخدام التكنولوجيا لتسجيل حلظات 
مهماتهم  في  مغادرتهم  قبل  لفرقهم  صور  كالتقاط  وتعميمها  مهمة 

وعمل قصص صحافية عن جتاربهم.

التي  أنواع وسائل اإلعالم  البدء باستخدام  كان الطالب سريعني في 
عرفوها )مثل لعب األدوار أمام الشاشة بإعطاء مقابالت على شاكلة 

برنامج “شؤون جارية” قبل مغادرتهم في مهماتهم(.

 جمتمعات املمارسة اإلبداعية

استجاب الطالب بشكل كبير للغاية لعملي معهم “في الدور” – ففي 
باسم  الدراما  دروس  خارج  رأوني  عندما  َحيوني  األحيان  من  كثير 

“القائدة سو” وحيوني بتحيتنا السرية.

عمل الطالب بشكل تعاوني في املجموعة على االنخراط بكاملها – 
فقد متكنوا من رؤية عمل بعضهم البعض ومساعدة بعضهم البعض. 
فقد  بكثير،  أكثر  في مجموعات صغيرة حتفيزًا ودعمًا  العمل  تطلب 
قرارات  اتخاذ  ميكنك  “كيف  مثل  أسئلة  حول  نقاشات  شهدت 
من  تطلبت  جماعية؟”،  قرارات  اتخاذ  ميكن  و”كيف  صعبة؟”، 

الطالب التفكير في جتاربهم في امللعب وكذلك في الدراما.

املمارسة اإلبداعية
بنى الطالب معرفتهم في الدراما من خالل مناذج املعلمني وجتاربهم في 
العمل “في الدور” و”خارج الدور”. انهمك الطالب في التعلم من 
املباشر حيثما  “العمل” والتجريب، يدعمهما الشرح والتعليم  خالل 

اقتضت احلاجة، والتوضيح من خالل استخدام التفكير والتقييم.

في  وإظهارها  املعرفة  بناء  إلى  الدراما  خالل  من  االنخراط  قاد 
الدراسية كالعلوم، والرياضيات، واللغة  املناهج  جوانب أخرى من 

اإلجنليزية، والفنون.

في نهاية الوحدة الدراسية سألت الطالب فيما إذا كان بإمكانهم إعطائي 

الدراما  استخدام  كان  إذا  وفيما  تعلموه،  ما  حول  املالحظات  بعض 
العناء. شملت إجابات الطالب  كحلقة وصل خالل الوحدة يستحق 

عن سؤال “ماذا تعلمت من خالل عملنا في الدراما؟”، ما يلي:

“باستطاعتك االستمتاع والتعلم” - ديالن «
أيضًا” -  « جسمك  تستخدم  وأن  خيالك،  تستخدم  أن  اجليد  “من 

كيرا
“تعلمنا ما قد يكون عليه احلال في املستقبل” - كايال «
محرجًا  « لست  وأنا  املسرح،  خشبة  على  الصعود  عن  “تعلمت 

للغاية” - ماكس
“ميكنك أن تشاهد وتتعلم، وأن متارس بنفسك أيضًا” - جوش «
“تستخدم عقلك” - ساشا «
“تعلم أكثر – ميكنك دائمًا أن حتل املشاكل” - آبي «

 اخلامتة

يحتاج الطالب ألن يشاركوا في عملية التعلم إذا كان لتعلم ذي معنى 
أن يحدث – يحتاجون ألن ينجذبوا للرحلة، ألن تكون لهم أسباب 
االنخراط  من  النوع  لهذا  ميكن  ومهاراتهم.  معارفهم  لبناء  ودوافع 
يصبح  اخلالقة” التي  االنخراط  “أشكال  من  شكاًل  يصبح  أن  عندئذ 
الطالب من خاللها قادرين على حل املشاكل والتجريب واإلبداع. 
يحتاج  الرقمي.  العصر  في  لإلبداع  منوذج  مكونات  من  واحد  هذا 
أيضًا ألن يطوروا معارفهم ومهاراتهم في مجاالت محددة  الطالب 
وتلقي  اآلخرين  مع  للتفاعل  يحتاجون  اإلبداعية”.  “املمارسة  من 
تقديره  عن  واإلعراب  عملهم  على  الراجعة  والتغذية  املالحظات 
لدى تفاعلهم داخل “مجتمعات املمارسة اإلبداعية”. يتيح استخدام 
االنخراط  من  النوع  لهذا  قوية  فرصًا  التعليم  في  الدراما  عمليات 
واخلبرة اخلالقة. ميكن لهذه األنواع من جتارب التعلم أن تؤدي أيضًا 
يكونوا  ألن  فقط  ليس  الشباب  يحتاجها  التي  القدرات  تطوير  إلى 

مشاركني فحسب، بل ألن يكونوا عناصر نشطة في العصر الرقمي.

تقدم لنا أشكال فنية أخرى عوالم جديدة؛ عوالم ميكننا فيها الشعور 
دون الفعل؛ عوالم للتأمل. في عملية الدراما نذهب أبعد من ذلك 
 ... وجيزة  لفترة  ولو  قوانينه،  مبوجب  ونعيش  العالم  نخلق   ...
إذا لم يكن باستطاعتنا أن نتصور األشياء بشكل مختلف، فلن نكون 

قادرين على إحداث أي حتسني في ظروفنا.30
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