
38

يف التعليم والدراما

رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

الدراما واملنهاج الوطني وإسرتاتيجية التعليم الوطنية

 مكان الدراما يف املنهاج

ثمة حالة قوية ال بد من اإحداِثها للدراما كمو�صوع منف�صل وطريقة تعليم )دراما عرب املنهاج(. ومن املهم، على اأي حال، النظر يف 
احلجة القائلة اإنه كلما ازداد االعرتاف بالدراما كو�صيلة تعليم، قّلت املطالبة بها كمو�صوع منف�صل. هذه احلجة �صوف تخ�صع للدرا�صة 

بالنظر ملكانة الدراما يف املنهاج الوطني واإ�صرتاتيجية التعليم.

وعندما ي�صري املعلمون والكّتاب اإىل م�صمون الدراما يف املنهاج الوطني، عادة ما ي�صعون يف اعتبارهم ا�صتخدام اإ�صرتاتيجيات الدراما 
والتقاليد املتعارف عليها يف اإطار القراءة واال�صتماع، وال مييلون اإىل �صم درا�صة عن �صك�صبري ون�صو�ص م�رسحية اأخرى. واأ�صباب 
ذلك ميكن روؤيتها من خلل النقا�ص يف الف�صل االأخري. والدراما يف �صياقها املدر�صي غالبًا ما ُتوؤخذ للإ�صارة اإىل اأ�صكال فّعالة الرجتال 
بارز يف  ب�صكل  تظهر   ، والعري�صينْ ال�صيقينْ  معنيينْها  والدراما، يف كل  اأدبية.  ن�صو�ص  بداًل من درا�صة  واإنتاج م�رسحية،  لعب دور 
 3 االأ�صا�صيتينْ  املرحلتينْ  اإلزاميًا يف  ُيعترب �صك�صبري  التحدث واال�صتماع،  اإطار  امل�صمولة يف  امل�صامي  الوطني. وعلوة على  املنهاج 
و4. فن�صو�ص الدراما يجب قراءتها الأنها متّد الطلب بـ »الفهم املعنوي والعاطفي«، اإ�صافة اإىل فهمهم للدراما يف االأداء. ولعل كتابة 
التلميذ يف كلتا املرحلتينْ االأ�صا�صيتينْ ُيتوقع اأن ت�صتمل على حوارات ون�صو�ص م�رسحية و�صينمائية، باالإفادة من جتربتهم يف القراءة 

واأدائهم وم�صاهدتهم للم�رسحيات.

البدء يف تعليم الدراما*

مايك فليمنغ
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تعليم  تاريخ  يف  املختلفة  التوّجهات  ال�صابق  الف�صل  حّدد 
الدراما اجتاه »التمثيل الدرامي« من جهة، وامل�رسح من جهة 
ال  فنحن  الت�صنيفات.  تلك  حذف  اأي�صًا  ح  اقرُتِ وقد  اأخرى. 
»التدريب  مثل  للدراما  ثالث  مفهوم  اإ�صافة  االآن  ن�صتطيع 
الت�صنيفات الثلثة متّثل  االأدبي« )درا�صة امل�رسحيات(. وهذه 
طرقًا مفيدة لروؤية تطور التفكري حول تعليم الدراما والرتكيز 
فالدراما  املنهاج.  الدراما يف  النقا�ص فيما يخت�ص بدور  على 

يف املدار�ص ُفهمت ب�صكل متعّدد:

كاأدب.	•
كم�رسح.	•
كلعب درامي.	•

ُينظر  ال  اأن  يجب  اأي حال،  على  الت�صنيفات،  هذه  ومثل 

اإليها م�صتقلة عن بع�صها، ويجب اأن ال ُترتجم اإىل اأ�صكال 
املا�صي.  يف  غالبًا  ح�صل  كما  للممار�صة  مرتابطة  غري 
اأدبية،  كن�صو�ص  فقط  لُتدَر�ص  ُتكتب  مل  فامل�رسحيات 
املو�صوعات  حول  بامتحان  تنتهي  الطريقة  هذه  ومثل 
وَيفرت�ص  االأداء.  يف  املعنى  خلق  من  بداًل  وال�صخ�صيات 
اأحد املفاهيم ال�صيقة للم�رسح اأن اأدوار الكاتب امل�رسحي، 
تكون  اأن  يجب  امل�صاهدين،  وجمهور  واملنتج،  واملمثل، 
فّعااًل،  يكون  ال  اأن  يجب  امل�صاهدين  وجمهور  منف�صلة، 
على  يجري  الذي  العمل  على  تركيزه  جل  يكون  واأن 
م�صاهدة  اأن  غري  والفهم.  باملعنى  االهتمام  دون  ال�صطح 
الدراما على اعتبار اأنها “متثيل درامي” ال يعني اإال التقليل 
من اأهمية البنية وال�صكل. اجلدول 2.1 )ماأخوذ عن فليمنغ 
لكل  وال�صعف  القوة  مواطن  على  ال�صوء  ي�صّلط   )2008

طريقة يف فهم الدراما.

اجلدول 2.1: طرق فهم الدراما

قوة�ضعفدراما
ب�صكل كاأدب ُتدر�ص  اأن  ال  وُتوؤدى،  لُت�صاَهد  الدراما  ُكِتبت 

جامد من خلف املقاعد.
يف  يبالغ  ملوقف  توازنًا  وتعطي  امل�صمون  على  ترّكز 

الرتكيز على الرباعة امل�رسحية على ح�صاب املعنى.
خطر الرتكيز على جتارب غري موؤهلة للتلميذ، حيث كم�رسح

التمثيل واالإ�صاءة وامل�صهد ما  الرتكيز على  ي�صتمد  ال 
يكفي من االهتمام بامل�صمون.

يجّدد الدراما كن�صاط ثقايف كوميوين مبا تنطوي عليه 
للدراما  اال�صتجابة  على  ويركز  وا�صح.  م�صمون  من 

وكذلك على االأداء.
يعني كلعب درامي املو�صوع  حول  التدريب  من  يكفي  ما  فقدان 

اأنه من ال�صعب معرفة اأي تعّلم يجري. ومن ال�صعب 
تقييم اأو اإقرار ما اإذا كان ثمة تقدم.

مييل التلميذ للم�صاركة الأن العمل متاح. اإمكانية اأكرب 
للدراما كو�صيلة تعليم.

الت�صنيفات الواردة يف اجلدول 2.1 تلقي بع�ص ال�صوء على 
الذي  وبالقدر  املنهاج.  يف  الدراما  مكانة  حول  نقا�صات 
ُتفهم  اأن  ينبغي  كان  اإذا  ما  حول  للجدل  طاقة  فيه  ُكّر�صت 
ما  بقدر  “و�صيلة”،  اأو  “مو�صوع”  اأنها  اعتبار  الدراما على 
وقد  الدراما/امل�رسح.  حول  للجدل  نف�صها  الطاقة  ُكّر�صت 
كاإ�صارة  كو�صيلة”  “الدراما  ت�صنيف  روؤية  املعتاد  من  كان 
ال�صتعمال )لعب دور(، اأو ارجتال، اأو كعرف درامي من قبيل 
مقعد اال�صتنطاق واللوحة الدرامية، بغية تعليم مو�صوعات 
اأكرث تعقيداً،  اللغة االإجنليزية  الدراما يف �صياق  اأخرى. لكن 
هذا  وي�صتمل  والو�صيلة.  املو�صوع  من  كلٍّ  عنا�رس  وت�صم 
املنهاج  الدراما يف  التب�رسّ على مفاهيم �صمنية حول مكان 

الوطني.

اإدخال  يف  ف�صل   ،1987 العام  الوطني  املنهاج  ُن�رس  وعندما 
الدراما كمو�صوع اأ�صا�صي منف�صل، ما ت�صّبب بقدر كبري من 
الُكّتاب  اأن  ومع  الدراما.  تعليم  عامل  يف  والغ�صب  ال�صدمة 
يتفقوا  مل  فاإنهم  ال�صتبعادها،  معار�صتهم  يف  موّحدين  كانوا 
ن�صخة  ويف  ذلك.  وراء  كان  الذي  ال�صيا�صي  الدافع  ب�صاأن 
لكنها  الدراما،  تعّززت   ،2000 للعام  االإجنليزية  اللغة  منهاج 
كمو�صوع.  لها  منف�صل  و�صع  �صمان  يف  اأي�صًا  ف�صلت 
اإمكاناتها  ب�صبب  ا�صُتبِعدت  الدراما  اأن  الُكّتاب  بع�ص  وزعم 
اأنف�صهم.  التلميذ يفكرون يف  الراديكالية كمو�صوع يجعل 
ميكن  اأنف�صهم  الدراما  مف�رّسي  اأن  اعتقدوا  اآخرون  ُكتاب 
حتميلهم امل�صوؤولية، الأن الرتكيز على الدراما كو�صيلة تعليمية 

قّو�ص و�صعها كمو�صوع منف�صل.
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ومع ذلك، فهناك تف�صري اأكرث تب�صيطًا. وبالن�صبة لغري املّطلعي، 
فاإن الدراما موجودة بالفعل كجن�ص اأدبي �صمن منهاج اللغة 
االإجنليزية اإىل جانب ال�صعر والرواية، بالطريقة نف�صها التي ميكن 
البدنية.  الرتبية  امللئمة �صمن  بيئته  الإيجاد  الرق�ص  روؤية  فيها 
منهاج  يف  منف�صًل  مكانًا  حتتل  اأن  يجب  الدراما  اإن  والقول 
مزدحم اأ�صًل �صوف يربطه بع�ص النا�ص بالزعم القائل اإن مادة 
الريا�صيات.  عن  منف�صل  كمو�صوع  توجد  اأن  يجب  اجلرب 
يف  منف�صل  كمو�صوع  الدراما  عن  يدافعون  الذين  واأولئك 
املنهاج الوطني يواجهون مع�صلة. فلو ُفِهمت الدراما ب�صكل 
اأقل كمو�صوع تقليدي مبجموعة معارف ومهارات وب�صكل 
اأكرث كو�صيلة تعليمية وتعلمية، عندئذ فاإن املطالبة بو�صع تكون 
اآذانًا  تلقى  ال  اأن  املرجح  من  منف�صًل،  مو�صوعًا  الدراما  فيه 
االهتمام  ي�صجع على  الذي  الراهن  اجلو  مثل هذا  �صاغية يف 

باالأهداف الوا�صحة والنتائج القابلة للقيا�ص.

اأكرث  تقليدية  بلغة  الدراما  ُفِهمت  ما  اإذا  اأخرى،  ناحية  من 
يقّل�ص  �صوف  االإجنليزية  مع  تداخلها  فاإن  حمدد،  كمو�صوع 
ومع  منف�صل.  كمو�صوع  و�صعها  اإىل  الداعية  احلجة  تاأثري 
الوطني  املنهاج  اإزاء  مت�صجعون  االإجنليزية  معلمي  فاإن  ذلك، 
ولي�ص  كاأداء،  امل�رسحيات  مع  للتعامل  االمتحانات  وجمال�ص 

كن�صو�ص اأدبية فح�صب.

�صتينيات  منذ  الدراما  تعليم  يف  كثرية  كتابات  رّكزت  وقد 

على  تركيزها  من  اأكرث  التدري�ص  اأ�صاليب  على  املا�صي  القرن 
ما ميكن اأن يو�صف مب�صمون الدراما كمو�صوع، لكن يجب 
وفكرة  مو�صوعات  كمجموعة  املنهاج  مفهوم  باأن  التذّكر 
م�صلم  كاأمر  ُيوؤخذا  مل  للمعرفة/امل�صمون،  املو�صوع كج�صم 
ال�صتينيات وال�صبعينيات )من  اليوم. ففي  به كما هو حا�صل 
ودرا�صة  املعرفة  اجتماع  علم  من  وبتاأثري   – املا�صي(  القرن 
يجب  كان  اإذا  ما  م�صاألة  اأِخذت   – التعليم  وفل�صفة  املنهاج 
به  م�صّلم  ب�صكل  مو�صوعات  كمجموعة  املنهاج  ُيفهم  اأن 
اإن  التي كانت تقول  الفكرية  من دون �صك، بعك�ص اخللفية 

الدراما كانت ال تزال تتطور.

يف  واملتج�ّصدة  ال�صيقة  املنهاج  فهم  طريقة  من  الرغم  وعلى 
مطالب اختبار وطني، فاإن احلقبة املبكرة للثمانينيات �صهدت 
تغرياً مذهًل يف فهم املعلمي لتعلم االأطفال والتقّرب منهم. 
اأ�صكال  ن�رس  واإثر  و�صيكولوجي،  فل�صفي  منظور  من  وبدعم 
التعليم  اأ�صاليب  تو�صيع  بهدف  اخلدمة  اأثناء  للتدريب  متعددة 
ب�صكل  فعال  غري  باعتباره  التعلم  م�صهد  حتدي  فاإن  والتعلم، 
اأ�صا�صي اأمر جدير باالعتبار. وقد كانت املدر�صة االأ�صا�صية على 
الدوام اأر�صية خ�صبة منذ بلودن وما بعده لطرق مبتكرة اإزاء 
 )GCE( نظام  اإدخال  كان  الثانوي،  امل�صتوى  وعلى  التعلم. 
فر�صة للتاأكيد على تغريات عدة يف التعليم الذي ظل يتطور 
خلل ال�صنوات االأخرية. ويف مرحلة ما، بدا اأن كل مبادرة 
تعليمية )مبا يف ذلك ا�صتخدام الدراما( زعمت ملكية ا�صتثنائية 

 من م�صاق الدراما لطلبة ال�صنة الثانية يف املدر�صة ال�صيفية: الدراما يف �صياق تعلمي 2012.
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لفكرة اأن التعلم لي�ص م�صاألة جامدة، بل ي�صمل املتعلم يف بناء 
املعرفة. ولعل مفهوم التفكري اخلّلق املتعدد، واالعرتاف باأن 
التعلم  التعلم وروؤى يف  اأ�صاليب  اختلفات يف  لديهم  النا�ص 
نا�صئة عن درا�صة ف�صيولوجية للدماغ، كل ذلك يقّدم حججًا 

قوية للدراما كو�صيلة فّعالة للتعلم.

االأ�صا�صيتينْ  للمرحلتينْ  والكتابة  القراءة  تعليم  اإطار  اأن  ومع 
من�صورات  فاإن  منف�صل،  الدراما كجزء  على  ي�صتمل  ال  1 و2 
عديدة تطّلعت جل�رس الفجوة عن طريق عر�ص طرق ميكن من 
مراجع  وثمة  الدراما.  با�صتخدام  االإ�صرتاتيجية  اإغناء  خللها 
حمددة )بع�صها غري حمّفز اإىل حد ما( الأن�صطة الدراما يف االإطار، 
ومنها بع�ص االأمثلة الواردة اأدناه )ميكن اإيجاد خمت�رسات كاملة 
يف عناوين حُتّدد يف ق�صم القراءة اللحق يف نهاية هذا الف�صل(.

�صبيل 	• على  عدة،  بطرق  ق�ص�ص  تفعيل  الإعادة  اأوىل:  �صنة 

املثال، من خلل متثيل دور با�صتخدام دمى واألعاب.
اأ�صا�ص 	• على  ب�صيطة  م�رسحية  ن�صو�ص  لكتابة  ثالثة:  �صنة 

القراءة اخلا�صة والعمل ال�صفهي.
�صنة رابعة: لو�صع خطة لتعزيز امل�صهد امل�رسحي، على �صبيل 	•

ُيعرّب عن احلوار، وكيف  امل�صاهد، كيف  تبداأ  املثال، كيف 
يتم ت�صمي امل�صاهد.

�صنة خام�صة: لتقييم الن�ص املكتوب واالأداء بالنظر لتاأثريهما 	•
الدرامي.

مكتوب، 	• كن�ص  للق�صة  ق�صري  ق�صم  الإعداد  �صاد�صة:  �صنة 
املكان/ امل�رسح،  توجيهات  ا�صتخدام  املثال،  �صبيل  على 

مكان وزمان امل�صهد امل�رسحي.

الوطني( كما  املنهاج  للدراما )ماأخوذ عن  مو�صوع منف�صل 
يف  ملّخ�ص  الثالثة  االأ�صا�صية  للمرحلة  االإطار  يف  حمدد  هو 

اجلدول 2.2.

اجلدول 2.2: الدراما يف اإ�ضرتاتيجية تعليم املرحلة الأ�ضا�ضية الثالثة

م�ضمون الدراماال�ضنة
تطوير تقنيات درامية لنكت�صف يف الدور جمموعة اأو�صاع ون�صو�ص اأو ن�صتجيب ملحفزات.7

ية مطبوعة وغري مطبوعة وتقدميها حتافظ على جذب اهتمام امل�صاهدين. العمل ب�صكل تعاوين لو�صع اأجزاء ن�صّ
تو�صيع قائمة االأجزاء الدرامية عن طريق جتربتها باأدوار و�صياقات درامية خمتلفة.

تطوير تقنيات واإ�صرتاتيجيات الدراما خللق توقعات واإثارة م�صكلت وحلها يف �صياقات تعلمية خمتلفة.
تقييم عرو�صهم وعرو�ص اآخرين لتقييمها والتعقيب عليها.

التعقيب على م�صاركتهم يف الدراما وحتديد جماالت لتطور تقنياتهم الدرامية، على �صبيل املثال، املحافظة على �صجل بالتعقيبات 8
مل�صاركاتهم يف املحاكاة الدرامية والعر�ص.

تطوير تقنيات درامية جتعلهم قادرين على خلق اأدوار عدة وتعزيزها.
ا�صتك�صاف اأفكار وق�صايا وعلقات وتطويرها من خلل العمل يف الدور.

وا�صتك�صاف  ال�صخ�صية  اأعماق  �صرب  على  ي�صاعد  مبا  وتقييمه  املطبوع(  وغري  )املطبوع  الدرامي  االأداء  عر�ص  يف  التعاون 
العلقات والق�صايا.

متييز وتقييم وتو�صيع املهارات والتقنيات التي طّوروها خلل الدراما.9
ا�صتخدام جمموعة تقنيات درامية، مبا يف ذلك العمل يف دور، ال�صتك�صاف ق�صايا واأفكار ومعان، على �صبيل املثال، عن طريق 

تنفيذ فر�صيات وتغيري وجهات نظر.
تطوير ومقارنة تف�صريات خمتلفة للم�صاهد اأو م�رسحيات �صك�صبري وم�رسحيي اآخرين.

نقل الفعل وال�صخ�صية واجلو والتوتر عند كتابة واأداء م�رسحيات.
كتابة تقييمات نقدية للأداء الذي �صاهدوه اأو الذي �صاركوا فيه، وحتديد م�صاهمات الكاتب واملخرج واملمثلي.
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كما هو احلال بالن�صبة اإىل مبادرات كثرية من هذا النوع، من 
يّتخذ.  موقف  اأي  املعلمي  بع�ص  يعرف  اأن  اأحيانًا  ال�صعب 
من  باحتفال  خا�ص  �صاأن  اأنه  لو  كما  االأمر  يبدو  اأن  وميكن 
على  االإطار.  يف  العرتاف  بالنظر  ُتعطى  فالدراما  ما،  نوع 
االأخرى،  واملطالب  االأهداف  كل  جانب  اإىل  اآخر،  �صعيد 
من ال�صعب روؤية معاجلتها كما لو اأنها اأكرث من �صيء روتيني، 
اإىل متييزها كمجال  الدراما حتتاج  باأن  وال هو معرَتف كفاية 
بو�صوح  تعليمها  كيفية  على  موؤ�رس  هناك  ولي�ص  تخ�ص�صي. 
يف  تبالغ  فاالإ�صرتاتيجية  لل�صخرية.  يدعو  ما  وهذا  للتلميذ. 
الرتكيز على التعليم الوا�صح للغة، وتن�صيط القدرة على ترديد 
ح�صا�صية  ح�صاب  على  ال�صببي«  »الرابط  مثل  م�صطلحات 
الدراما  اأهمية مدى ما حتتاجه  تقّلل من  املعنى، لكنها  ظلل 
التعليم  اإ�صرتاتيجية  �صميم  يف  احلا�صل  والفراغ  ُتعّلم.  لكي 
فالفر�صية  واملعنى.  اللغة  لنظرية  ملئم  اأ�صا�ص  يف  يتمّثل 
ال�صمنية )املنقولة يف مواد التدريب اأكرث من االأ�صا�ص املنطقي 
وميكن  �صفافة،  اللغة  اأن  تقول  العمل(  اإطار  يف  الوا�صح 
تقلي�صها ب�صهولة اإىل قوائم ُبنى واأهداف. والعديد من الكتب 
املكتوبة  املهمات  من  منتهية  غري  قائمة  اإىل  ُت�صاف  املدر�صية 
دون تعليمات وا�صحة للطلب كي »يعملوا يف جمموعات«، 

ودون ن�صائح اأخرى ت�صاعدهم على بناء عملهم.

الدراما  تربيرات  بي  نزاع  اأي  نرى  اأن  ال�رسوري  من  ولي�ص 
للعرتاف  بحاجة  هو  ما  ذلك،  ومع  و�صيلة.  اأو  كمو�صوع 
به هو اأن ا�صتخدام الدراما بفعالية كو�صيلة تعليمية اإمنا يتطلب 
فهمًا لنوع الفن فقط عندما ُتعّلم الدراما كمو�صوع منف�صل. 
افرتا�ص  يف  تكمن  كانت  املا�صي  يف  ارُتِكبت  التي  والغلطة 
ومهنة  امل�رسح  تاريخ  من  تتكون  الدراما  حالة  يف  املعرفة  اأن 
الدراما  ا�صتنباط  على  القدرة  واأن  االأدبي،  النقد  اأو  امل�رسح 
اأنه  يبدو  الدرامي  فالتمثيل  ما،  نوعًا  متاأ�صلة  تكون  وبنائها 
من  تاأتي  ح�صًا  هناك  الأن  معقد،  وهذا  طبيعي.  ب�صكل  ياأتي 
خلله جوانب الدراما ب�صكل طبيعي، لكن يف ذلك ال �صيء 
خمتلفًا عن اأ�صكال الفنون االأخرى التي ميكن اأن ُيقال عنها اإنها 
متتلك اأ�صولها يف »عمق ردود االأفعال العفوية التي نقوم بها 
من الطفولة املبكرة وحتى االأ�صياء الطبيعية واملبتكرة« )ليا�ص، 

.)1977

ولعل التدقيق يف بع�ص االأ�صباب املقرتحة عمومًا بالنظر لقيمة 
بطبيعة  وا�صح  اعرتاف  عن  يك�صف  تربوية  كو�صيلة  الدراما 
�صياأتي  الذي  والنقا�ص  مو�صوع.  اأو  فني  ك�صكل  الدراما 
�صوف يفح�ص بع�ص االأ�صباب املقرتحة لقيمة الدراما كو�صيلة 

العميقة  للطبيعة  ال�صمني  االعرتاف  عن  للك�صف  تعليمية 
من  اأمثلة  ُت�صَتُق  �صوف  حالة،  كل  ويف  كمو�صوع.  للدراما 

ا�صتخدامات الدراما عرب املنهاج.

 الدراما توّفر دافعية

القرا�صنة  حول  مب�رسوع  ال�صابع  لل�صف  معلم  انهمك 
الذي مت  االكت�صاف  ب�صكل حمدد على  االإ�صكندنافيي مركزاً 
يف �صاتون هو )موقع اأثري يف �صافولك/اإجنلرتا( العام 1939، 
االإ�صكندنافيي  القرا�صنة  ملوك  الأحد  قرب  ف  اكُت�صِ حيث 
طلب  قراأ  وكنوز.  اأ�صلحة  جانبه  واإىل  �صفينة،  يف  مدفون 
ال�صف عن االكت�صاف وقاموا باأداء مهام متعددة يف ال�صف، 
لكن االهتمام كان �صئيًل واحل�ص باحليوية والن�صاط مل يكن 
كافيًا. اإن ا�صتخدام الدراما يوَلُج عن طريق دعوة التلميذ لتبّني 
اأدوار موؤرخي وعلماء اآثار متخ�ص�صي. و�صيكون عليهم اأن 
ثم  موؤخراً،  بو�صوح  مت  قد  هو  �صاتون  اكت�صاف  اأن  يتخّيلوا 
»خبري«  حتقيق  نتائج  لتعزيز  ثاٍن  راأي  عر�ص  منهم  ُيطلُب 
)املعلم يف دور( على و�صك اأن ين�رس كتابًا حول االكت�صاف. 
ويقومون  �صوراً  التلميذ  يفح�ص  الدر�ص،  �صري  وخلل 
عن  وميتنعون  االكت�صاف  م�صهد  بناء  ويعيدون  باإجراءات 
التي ميتلكونها ملوا�صلة عملهم  باملعرفة احلقيقية  البوح موؤقتًا 

العلمي وحتقيق »اكت�صافات« خلل �صري الدراما.

ويناق�ص التلميذ عدداً من االأ�صئلة وثيقة ال�صلة باالكت�صاف: 
ملاذا ُدِفن الكنز عندما مات �صخ�ص ما؟ املعلم يعرف اأنه لكي 
يتم تفعيل الدر�ص كدراما بداًل من جمرد اإثارة بع�ص التوتر اإمنا 
القيام بدور كاملوؤلف ليقنع  اإدخالها. فهو يحاول  اإىل  يحتاج 
)هو مل  اخلاطئة  تف�صرياته  على  باملوافقة  �صيء  قبل كل  اخلرباء 
يدرك حتى اأن هذا كان قرب امللك( والتواطوؤ معه يف حجب 
بو�صوح  ويبّينون  يدافعون  اأنف�صهم  التلميذ  يجد  احلقيقة. 
االأهمية اجلوهرية لتثبيت حقيقة تاريخية، بحيث ي�صتك�صفون 
طرقًا ُيعاد من خللها بناء املا�صي. وهم يفح�صون اأي�صًا خلل 
�صري الدراما كيفية اعتماد التف�صريات التاريخية على جمموعة 
اأن  وما  النظر.  ووجهة  احلقيقة  بي  ومييزون  خمتارة،  م�صادر 
يغادر ال�صف الدر�ص حتى تتواىل التعليقات احلتمية بعد عمل 
دراما ناجح )»ذاك كان عظيمًا«، »هل ن�صتطيع اأن نفعل ذلك 
االأ�صبوع املقبل؟«(. الحظوا اأن النية االأ�صلية مل تكن تق�صد 
اأ�صًل  الدراما الإدخال معرفة جديدة، لكنها متتلك  ا�صتخدام 
طريق  عن  �صعيف  م�رسوع  الإنعا�ص  اعتدااًل  االأكرث  الهدف 
زيادة الدافعية. وبروؤيتها كو�صيلة حمتملة، اختريت الدراما من 
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بي خيارات عدة: زيارة ملتحف اأو م�صاهدة �رسيط فيديو رمبا 
يكون لهما االأثر نف�صه. ومع ذلك، فاإن اخلطوات الفعلية التي 
مت اتخاذها للم�صاعدة على اإجناح الدراما كدراما جلبت بعداً 

جديداً ال�صتك�صاف مفاهيم تاريخية.

اأثر الدراما الناجحة على  على اأحد امل�صتويات، ميكن تف�صري 
العمل  روتي  من  ق�صرية  راحة  توّفر  الأنها  التلميذ،  دافعية 
فاإن  التاأكيد،  ذلك  يف  احلقيقة  بع�ص  يوجد  وبينما  ال�صفي. 
ال  مبفرده  وهذا  عدة،  بطرق  توفريه  ميكن  الروتي  يف  تغرياً 
لقوة  اإقناعًا  اأكرث  تف�صري  وثمة  للدراما.  اخلا�ص  الربيق  يف�رّس 
الدراما على التحري�ص والتحفيز، وهو اأنها تربط النزعة للعب 
التي بينما كانت يف اأوجها يف �صنوات الطفولة املبكرة، فاإنها 
ت�صتمر يف فرتة املراهقة، وُيعتقد اأنها ت�صتمر كذلك يف حياة 
يف  طويل  تاريخ  له  والتعلم  اللعب  ترابط  اإن  باأكملها.  الفرد 
التفكري التعليمي. فرواد الدراما املبكرون اأدركوا اأن الدراما 
وميكن  للأطفال،  الطبيعي  الدرامي  اللعب  يف  اأ�صولها  لها 
الذين �صجعوا الطرق  التعليميي  بتقليد للم�صلحي  اأن ترتبط 
 )14  :1981( واتكنز  اأ�صار  وقد  للتعليم.  الليربالية/التقدمية 
بقوله: “نحن نحافظ بالتعبريات امل�رسحية املاألوفة على املمثلي 
ففي  وامل�رسح وعلقة الدراما بعامل اللعب واالألعاب برمته”. 
بطريقة  للفرد  امل�رسحي  االأداء  وتاريخ  امل�رسح  تاريخ  من  كلٍّ 

التفاعل الدرامي، م�صدر املتعة الرتفيهية وو�صيلة فهم العامل.

لكن الدراما ت�صتمل على اللعب وعدم اللعب معًا. فلي�ص من 
ال�صهل التحديد متى يتحّول “االأداء الدرامي” اإىل “دراما”، 
ُي�صطر  )عندما  امل�صمون  عامل  يف  تكمن  امل�صاألة  اأن  غري 
)عندما  وال�صكل  اأفعالهم(  نتائج  مواجهة  اإىل  امل�صاركون 
ُيبحُث  �صوف  واالختلف  متطلباته(.  طريق  عن  ُيكرهون 

بتف�صيل اأكرث يف الف�صل اخلام�ص.

عنه  ين�صاأ  �صوف  اآثار  علماء  دور  خلل  من  التمثيل  ولعل 
وترية.  وباأي  اإيجاده  يتمنون  الذي  الكنز  كان  اأيًا  عوائق، 
فعندما “ميثل” التلميذ )يف ال�صياق الدرامي( دور علماء اآثار، 
تتطلب  م�رسحية  عمل  اإىل  باحلاجة  ومقّيدون  حمّددون  فهم 
للرتكيز  )احلاجة  ومتطلباته  وتوتره  املو�صوع  �صكل  اإدخال 
باالآخر  مرتبط  وكلهما  هو(،  �صاتون  جوانب  بع�ص  على 
احتمال  فاإن  االأ�صا�صية،  املدر�صة  ويف  منه.  فكاك  ال  ب�صكل 
للمنهاج  اأخرى  جماالت  مع  النوع  هذا  من  م�رسوع  دمج 
فيها  يتم  التي  الطريقة  فح�ص  فيه:  النظر  ميكن  اأمر  الوطني 
مقتطفات  قراءة  فنية،  باأ�صكال  التاريخية  االأحداث  التقاط 

 ،)Beowulf( امللحمية  الق�صيدة  من  امللك  دفن  طقو�ص  من 
دليل  كتابة   ،)Mildenhall Treasure( دال  رولد  وق�صة 
لت�صوير  بيانية  ور�صوم  جداول  ر�صم  بالكنز،  خا�ص  متحف 
احلجم احلقيقي للقارب الطويل وا�صتنباط كيفية تقدير احلجم 
االأ�صلي ملج�صم من هذا النوع من خلل البقايا املتوفرة منه، 
اأوروبية مماثلة  حتديد موقع اكت�صاف �صاتون هو ومكت�صفات 

على اخلارطة.

إنه نشاط ُمدَرك باحلواس
اإنه  الدراما.  ال�صتخدام  ب�صيط  اآخر  مثال  اإىل  ننظر  دعونا 
البدنية  اأكادميية جديدة ومعلمة الرتبية  الف�صل االأول من �صنة 
حول  در�ص  تقدمي  تتمنى   )PSHE( وال�صحية  واالجتماعية 
جمموعة  وهناك  ال�صخ�صية.  وامل�صوؤولية  املدر�صية  القواعد 
ُت�صتخدم  اليوم �صوف  املو�صوع، لكن  بها تقدمي  طرق ميكن 
املعلمة  تدعو  املو�صوع.  لتقدمي  الدراما  من  �صغرية  قطعة 

 من م�صاق الدراما لطلبة ال�صنة الثانية يف املدر�صة ال�صيفية: الدراما يف �صياق 
تعلمي 2012.
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متطوعة للعمل معها وبقدر اأقل من الت�صميم )بب�صاطة الإبلغ 
بي  للأدوار  تباداًل  ي�صاهدون  �صوف  باأنهم  ال�صف  تلميذ 
معلمة وتلميذة( ثم تبداأ حماكاة ب�صيطة بال�صوؤال التايل: “ملاذا 

كنِت متاأخرة مرة اأخرى هذا ال�صباح؟”.

عر�صًا  ي�صاهدون  وهم  ال�صف  تلميذ  على  �صمت  يخّيم 
م�رسحيًا ب�صيطًا جداً يظهر اأمامهم. وي�صتمر ب�صع دقائق فقط، 
وميكن اأن يكون بعد ذلك مو�صوع نقا�ص )هل كان رد فعل 
املعلمة معقوال؟(، تعديل )هل ميكن اأن جنربه مرة اأخرى بعذر 
خمتلف هذه املرة؟ هل ميكن اأن جنربه مرة اأخرى مع التلميذة 
اأكاذيب؟(،  تروي  باأنها  انطباعًا  نعطي  بحيث  املرة،  هذه 
تو�صيع )هل ميكن اأن نفّعل احلادث الذي ت�صّبب بتاأخريها؟(، 
نف�صه،  ولل�صبب  االهتمام،  يلفت  فاإنه  ي�صتمر  هو  بينما  لكن 
باأن م�صاهدة اأي دراما �صيء موؤثر. الحظوا اأن اأداء متارين دور 
خمتلفة واأ�صا�صية للم�صمون ميكن اأن ُينظر اإليها كطريقة لتطوير 
مهارة يف الدراما. وت�صتمد زخمها من حقيقة اأننا ال نتحدث 
عن اأحداث فح�صب، بل اإننا ن�صاهدها تظهر اأمامنا يف الوقت 
احلا�رس. فالدراما، كما يراها كتاب عديدون، تخلق “حا�رساً 

.)Esslin, 1987: 25( ”اأزليا

وتوّفر دونالد�صون )1992( دعامة نظرية وا�صحة لقوة حتفيز 
العقل  بها  يتطّور  التي  للطريقة  حتليًل  تعطي  فهي  الدراما. 
االآين”،  “التوجه  العقلي:  للأداء  طرق  اأربع  متييز  طريق  عن 
وُتعّرف  “املطلق”.  البناء”،  “اأ�صا�ص  الدور”،  “فحوى 
ب�صكل  يهتم  الطفل  االهتمام”:  “مركز  ت�صميه  مبا  جميعها 
م�صتوى  يف  الحقة  حتّوالت  مع  الراهنة”  بـ”اللحظة  اأكرب 
تعميم االهتمام متا�صيًا مع الن�صج املتزايد. واأول هذه الطرق، 
يكون  �صغري  لطفل  املتوفر  الوحيد  وهو  االآين”،  “التوّجه 
هذه  وتاأتي  دائم.  ب�صكل  الراهنة  اللحظة  على  تركيزه  جل 
يحّل  ال  ولكن  الطفل،  ينمو  بينما  التوايل  على  التطورات 
اأحدها مكان االآخر. وميكن القول اإن الدراما تعمل جزئيًا من 
وعليه تتكرر و�صائل اأدائنا يف العامل.  داخل “التوّجه االآين”، 
القدر  فيها  يكون  عمل  “طريقة  باأنها  الطريقة  هذه  وُتعّرف 
الذي  )الزمكاين(،  االأبعاد  رباعي  للتوا�صل  مبا�رسة  املجّرب 
 )Esslin,( الراهنة  اللحظة  االهتمام:  مركز  هو  املرء  يعي�صه 
كما  باحلا�رس  فقط  معنية  لي�صت  بالطبع  فالدراما   .1987:3
كتب النغر )1953: 307( “اإنها فقط اللحظة الراهنة املفعمة 
لي�صت  اإنها  بالفعل”،  دراميًا  يكون  الذي  اخلا�ص  مب�صتقبلها 
املرء  اأكان  �صواء  ذلك،  ومع  االآين”.  “التوّجه  على  مقت�رسة 
ي�صارك يف الدراما اأم ي�صاهدها، فذلك “انهماك يف اللحظة” 

عليها  ي�صفي  ما  كاأطفال،  االأوىل  الذهنية  بوظيفتنا  احلافلة 
زخمًا ك�صكل فني وو�صيلة تعليم. ومن املهم اأن ندرك الفرق 
بي “الدراما كفن” و”التمثيل الدرامي” كما ُحّدد يف مقدمة 
هذا الكتاب، ومن املهم اأي�صًا االعرتاف بالعلقة الوثيقة للأداء 

امل�رسحي والدراما.

توفري األمن الستكشاف األفكار
الدراما قيمة، وحتديداً لتقدمي جوانب من مو�صوعات بالنظر 
بيئية،  ق�صايا  بها. وكطريقة ال�صتك�صاف  تعمل  التي  للطريقة 
ُيطلُب من طلب ال�صف القيام بدور �صكان يح�رسون اجتماعًا 
عامًا لبحث اقرتاح ببناء طريق جانبي. والأنهم �صيكونون يف 
دور ت�صتطيع املعلمة اأن تعطيهم »ن�صًا مطبوعًا«، بحيث يرد 
فيه وجهة النظر التي �صيعرّبون عنها يف االجتماع )»اأنت توؤيد 
بناء طريق جانبي«(، والتي رمبا تتفق مع ال�صبب الذي ت�صتعد 
الذي  اخلراب  روؤية  عن  )امتناع  علنًا  عنه  للتعبري  ال�صخ�صية 

ح�صل للريف املحلي(.

التناق�ص املحتمل بي �صوت عام وراأي خا�ص، الذي من  اإنه 
نقا�صًا  يتجاوز  بحيث  االجتماع،  م�صتوى  من  يرفع  اأن  �صاأنه 
ب�صيطًا يف دور ما، و�صوف يوّفر التوتر ال�صمني »االأ�صياء لي�صت 
بال�رسورة جميعها ما تبدو عليه«. وحقيقة اأن التلميذ قد ُطِلب 
منهم تبني وجهة نظر معينة بداًل من تقدمي اآرائهم اخلا�صة، اإمنا 
يوّفر اأمنًا اأكرب. وبتحررهم من ملكية االآراء التي �صيعربون عنها، 

ميكنهم »اللعب« باأفكار بطريقة خلقة وا�صتك�صافية.

اأنها رمبا تكون  الدراما على  امل�صاركة يف  اإىل  ُينظر  ما  وغالبًا 
العر�ص  اأهمية  من  نقّلل  ال  اأن  املهم  من  لكن  مرِبكة،  جتربة 
الذي ي�صعر به امل�صاركون حتى يف �صن مبكرة عندما ُيطلب 
ما  اإذا  ذلك،  ومع  االأن�صطة.  هذه  مثل  يف  االنخراط  منهم 
اأي�صًا  تخدم  اأن  ميكن  فاإنها  ح�صا�ص  ب�صكل  الدراما  عوجلت 
ك�صكل من اأ�صكال احلماية ميكن ا�صتك�صاف االأدوار واالأفكار 
فيه من داخل اأمن »القناع«. ويوفر و�صف لدر�ص من تقرير 
كينغمان )DES, 1988: 45( مثااًل اآخر للطريقة التي ميكن اأن 
فيه  يعلق  �صفهي،  �صياق در�ص  ففي  الدراما حماية.  بها  تقدم 
التلميذ على نقا�صات جمموعة تقوم على اأ�صا�ص ما اإذا كانت 
حقوق االأفراد مهددة اإثر منع التدخي يف بع�ص املناطق. وكل 
“اأداء” ُعر�صة للتعليق من جانب التلميذ االآخرين على �صعيد 

العر�ص وامل�صمون.

تاأكيد  فيه  يوجد  الذي  كينغمان  منوذج  ميّثل  الدر�ص  هذا 
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قيد  لغة  “منوذج  �صمن  باللغة  الوا�صح  االهتمام  على  ملئم 
اال�صتخدام”. ومع ذلك، ثمة مراقبة ملفتة للنظر يف الو�صف 
تلميذ  بع�ص  باأن  مدركًا  كان  املعلم  “هذا  باأن  يعرتف  الذي 
مثرياً  لي�ص  متعبًا جداً”. وذلك   ... الت�صميم  ال�صف وجدوا 
ُعر�صة  النطق  يجعل  تهديداً  ي�صّكل  اأن  ميكن  الأنه  للده�صة، 
للتحدي والنقد. وامل�صكلة هنا هي كيف نزّود التلميذ بتعليق 
وتغذية راجعة ال ميّثلن نتائج عك�صية. تخّيلوا لو اأن الدر�ص 
نف�صه قد اأِعد كدراما حول خلق برنامج تلفزيوين عن املناطق 
التي ال ُي�صمح بالتدخي فيها. هناك االآن حماية الدور )“قد 
مرة”(،  الأول  الكامريا  اأمام  تقف  كنَت  اإذا  بالع�صبية  ت�صعر 
واإ�صفاء ال�رسعية على التوجيه والتعليقات والفر�صة للممار�صة 
)دعونا نلقي نظرة خاطفة قبل بدء الت�صوير(، وفر�صة التعليق 
ميّثل  ال  ذلك  كل  مفرت�ص،  �صياق  �صمن  واالأداء  اللغة  على 

تهديداً �صخ�صيًا اإىل حد كبري.

الدراما تعمل من خالل التبئري واالختيار
يف �صف اآخر، اأِعّد ال�صف للقيام مبهمة يف جمموعات وعر�ص 
ن�صخة يف �صياق م�رسحي حديث عن حكاية ال�صامري الطيب. 
الأن  املهمة،  هذه  مثل  تف�صل  اأن  ميكن  ملاذا  روؤية  ال�صهل  من 
جمموعات عدة �صوف متيل اإىل تفعيل �رسد احلكاية )مبا يف ذلك 
الهجوم العنيف من جانب الل�صو�ص( والو�صول بالدراما اإىل 
اإىل حكاية فكاهية كو�صيلة الإخفاء  التحّول  اأو  نهاية مربكة، 
يتحّول  اأن  يجب  الدراما كدراما،  والإجناح  انعدام جناحهم. 
ال�رسد اإىل »حبكة«، وللقيام بذلك �صوف حتتاج املجموعات 
�صكل  منح  على  وقدرة  الدرامي،  بال�صكل  ح�ص  امتلك  اإىل 
للعمل. ويت�صمن ذلك اأن يكون املرء قادراً على اإيجاد تركيز 
احلكاية.  الأهمية  فهمها  من  نف�صه،  الوقت  يف  يدنو،  درامي 
باأنه  متّيز  اأن  ميكن  بفعالية  الدراما  تعّلمت  التي  فاملجموعة 
اأن  اإدراك  واإمنا  الهجوم،  لتفعيل  حقيقية  حاجة  ثمة  لي�ص 
الرتكيز والتوتر يف العمل قد ُي�صتمدان من اإظهار ال�صغط على 
�صخ�صية ال�صامري من جانب رفاقه الذين ال يقّدمون م�صاعدة 
ال  درامية  بلغة  ناجح  تفعيل  تخّيل  ال�صعب  ومن  لل�صحية. 
ر لي�صت  ح فهم التلميذ للحكاية. فالدراما حول ابن مبذِّ يو�صّ
م�صّطرة بال�رسورة اإىل اإظهار �صفريات االبن اأو ت�صويره وهو 
يتناول طعامًا بلحم اخلنزير، واإمنا قد تركز على امتناع االأخ 

عن امل�صاركة يف االحتفاالت مبنا�صبة عودته اإىل البيت.

فاإن  جداً،  اخلا�صة  احلاالت  يف  حتى  اأنه  تبّي  االأمثلة  هذه 
اال�صتخدام الناجح للدراما )الو�صيلة( يف معاجلة مو�صوعات، 
ومع  كمو�صوع،  الدراما  تعليم  عن  اجلوهر  يف  يختلف  ال 

يتطلب  كلهما  خمتلفًا:  حالة  كل  يف  الرتكيز  �صيكون  ذلك 
فهمًا لل�صكل الدرامي واهتمامًا بامل�صمون. وهذا ال يعني اأن 
املدار�ص.  مميز يف  ب�صكل غري  اإبرازها  يجب  كو�صيلة  الدراما 
فهناك حجة تقرتح اأن هذا دور لفريق دراما متخ�ص�ص يعّلم 
مع مدر�ص املادة. واملعلمون الذين يريدون ا�صتخدام الدراما 
كو�صيلة يحتاجون اإىل فهم طبيعة الدراما ك�صكل فني، اأو اأنهم 
بب�صاطة �صيلجاأون اإىل اإبلغ التلميذ بالدخول يف جمموعات 
»الدراما  م�صطلح  تطبيق  نتمنى  كنا  واإذا  م�رسحية.  وتاأليف 
مبا  يرتبط  فهذا  وو�صيلة،  كمو�صوع  الدراما  على  كتعّلم« 

نق�صده بهذا امل�صطلح حتديداً.

 الدراما والتعّلم

اأن يكون م�صدراً  تعلمية« ميكن  اإن مفهوم »الدراما كو�صيلة 
باالإ�صارة  العبارة  تف�صري  ال�صهل  فمن  االإرباك.  من  لكثري 
مو�صوعات  لتعليم  املنهاج  خلل  من  الدراما  ا�صتخدام  اإىل 
اأو�صع  ا�صتخدام  للدراما  كان  التقليدية  الناحية  ومن  اأخرى. 
يف  املتج�ّصد  لها  الكامل  التقليد  اإىل  باالإ�صارة  ما  نوعًا  بكثري 

فكرة »الدراما يف التعليم«.

ولعل االرتباك اإزاء الدراما نا�صئ عن كون التعلم م�صتَمداً جزئيًا 
للم�صطلح  ا�صتخدام  فهناك  نف�صه.  التعلم  مفهوم  طبيعة  من 
وعّلق  االإن�صاين.  للتطور  االأو�صع  املفهوم  على  ي�صتمل  الذي 
االإن�صان  عمق  يف  متاأ�صل  “التعّلم  باأن   )13  :1971( برونر 

 من م�صاق الدراما لطلبة ال�صنة الثانية يف املدر�صة ال�صيفية: الدراما يف �صياق 
تعلمي 2012.
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باعتبارها  التعليم  فكرة  اإىل  وي�صري  تقريبًا”،  الاإرادي  ب�صكل 
التعلم”.  )جمرد(  وراء  ما  اإىل  املتعلم  ينقل  اإن�صانيًا  “اخرتاعًا 
االأ�صا�صية  اخلا�صيات  اأبرز  اإن  القول  املمكن  من  ما،  ومبعنى 
اكت�صاب  ت�صّهل  الدراما  كانت  واإذا  تعّلمها،  مّت  قد  للإن�صان 
هذه اخلا�صيات باأي طريقة، فلي�ص من اخلطاأ )مع اأن ذلك رمبا 
ال يكون عن�رساً م�صاعداً( القول اإن التعلم قد ح�صل. وعليه، 
والن�صاط  الدرامي  التمثيل  على  التعلم  فكرة  تطبيق  ميكن 
متارين  يف  امل�صاركة  وحتى  م�رسحية،  وم�صاهدة  االرجتايل 
واألعاب. ولعل “التعلم” بهذا املعنى ال يتم متييزه ب�صهولة عن 

“التطور”.

هذه املحاولة لتمييز “التعلم” عن “التطور” لها متوازيات يف 
الكتاب  بع�ص  يجادل  التعليم، حيث كان  فل�صفة  الكتابة يف 
اأن  املرء  من  يتطلب  التعليم  �صياق  يف  التعلم  ا�صتخدام  باأن 
واإدراك  التعلم،  من  اخلا�ص  الهدف  على حتديد  قادراً  يكون 
يتعلم  االإن�صان  اأن  بب�صاطة  ولنفرت�ص  ممّيز.  كنوع  املتعلم  نية 
لكي  لكن  يتطور،  املرء  اأن  مبعنى  االإن�صان،  حياة  خلل  من 
يكون مل�صطلح “التعلم” اأي تاأثري حقيقي يف �صياق تعليمي، 
فاإنه بحاجة اإىل تعريفه بطرق حمددة. ويبدو وا�صحًا االآن اأنه 
باإدراك اأن اللغة ت�صطرنا مرة اأخرى اإىل انق�صام خاطئ واتخاذ 
جمموعة خيارات �صيقة وم�صطنعة بي “التطور” و”التعلم”، 
فاإن احلقيقة اأكرث تعقيداً. لكن النتيجة هي اأنه بتطبيق م�صطلح 
اأنف�صهم  املفهوم  هذا  اأن�صار  جعل  الدراما،  على  “التعلم” 
عر�صة للتحدي، بحيث يجدر بهم اأن يقولوا ما الذي يت�صمنه 
ذلك التعلم يف الوقت الذي �صارع فيه النقاد للإ�صارة اإىل مدى 

غمو�ص مثل هذه املحاوالت وعدم اإثارتها للر�صا.

اأن  بالواقع، ميكن  اللغة  بها  ترتبط  التي  الطريقة  اكت�صاف  اإن 
ك�صكل  الدراما  متتلكه  الذي  اخلا�ص  للنفوذ  بفهمنا  ي�صاهم 
التعلم  اأ�صكال  لتحديد  دائمًا  باحلاجة  ال�صعور  دون  للتعلم 
هنا  الرئي�صي  واملفهوم  للدراما.  كنتيجة  تن�صاأ  التي  اجلديدة 
هو “التعبري” – لي�ص مفهوم التعبري الذاتي الذي كان مركزيًا 
مفهوم  بل  املا�صي(  )القرن  �صتينيات  يف  املتقدمة  للنظريات 
ال�صعب )كوميوين(. وكما  بعامة  له علقة  التعبري كفعل عام 
املعرفة  مّيزت  قد  التقليدية  املعرفة  فاإن   ،)1980( تايلر  اأ�صار 
كملكية فرد، وهي ترى اأن عملية التوا�صل تقت�صي ا�صتخدام 
تلك احلاالت الفردية للمعرفة واالعتقاد. وعلى النقي�ص من 
كثرياً  تخدم  ال  اللغة  باأن  متّيز  التعبريية  النظريات  فاإن  ذلك، 
لتج�صيد اأفكارنا ومفاهيمنا الداخلية، بل لبناء “م�صاحة عامة” 
بي النا�ص، اإنها تخدم لت�صع اأموراً معينة �صمن املجال العام. 

“من  التحّوالت.  ثم  ومن  ال�صيغ  اإحدى  هي  العملية  وهذه 
خلل اللغة ن�صتطيع اأن جنلب للوعي ال�رسيح ما كان ي�صّكل 
لنا يف ال�صابق معنى �صمنيًا. ومن خلل �صياغة �صيء ما جنعله 

اأكرث فهمًا وو�صوحًا” )املرجع ال�صابق: 262(.

ويف الدراما الناجحة حت�صل نف�ص عملية اإحداث وعي وا�صح 
ومتييزات تعترب مهمة للهتمامات االإن�صانية، لكن ب�صكل اأكرث 
ال�صعور  م�صمون  الختيار  يخدم  الفني  ال�صكل  الأن  تكثيفًا، 
منا�رسو  كان  املا�صي،  يف  عليه.  ال�صوء  وت�صليط  وتركيزه 
مع  ناجحة  دراما  خلق  الأهمية  مدركي  التعليم  يف  الدراما 
جمموعة، لكنهم مل ي�صتطيعوا ربط ذلك بالتعلم ب�صكل وا�صح. 
والتحليل الذي يوؤكد على عملية الربط والتعبري ك�صكل للتعلم 
اأوثق  فاإنه ي�صوغ علقة  اأهمية،  املع�صلة. واالأكرث  يدرك هذه 
بي اأداء الدور الذي ي�صتمر يف در�ص التاريخ وور�صة الدراما 

يف االأ�صتوديو واإخراج م�رسحية على امل�رسح.

يغًا  و�صِ جديداً  وتعلمًا  معينة  جديدة  روؤى  اأن  يعني  ال  وهذا 
لري  امللك  م�صاهدة  فبعد  للدراما.  كنتيجة  حت�صل  ال  جديدة 
رمبا ذهبُت اإىل القول اإنني تعّلمُت �صيئًا ملمو�صًا عن علقات 
العائلة، لكن الف�صل يف اإي�صاح تعّلمي بتلك الطريقة ال يعني 
يف  التعلم  فم�صهد  وفعاليتها.  اخلا�صة  التجربة  قوة  اإنكار 
االأ�صا�صي،  املفهوم  باعتباره  التعبري  على  يركز  الذي  الدراما 
ما  اأ�صا�ص  على  ال  بالتقييم  اهتمامًا  نويل  باأن  اأي�صًا  لنا  ي�صمح 
التوا�صل،  عملية  اأ�صا�ص  على  بب�صاطة  وال  امل�صاركون  تعلمه 
بي  فالعلقة  الفني.  ال�صكل  يف  الربط  جودة  بح�صب  واإمنا 

امل�صمون وال�صكل حيوية جداً.

انتزاع  حماولة  فيها  امللئم  من  يكون  اأوقات  ثمة  و�صتكون 
التعلم اأو الفهم الذي ين�صاأ كنتيجة للدراما ب�صكل افرتا�صي. 
هو  الطريقة  بهذه  التعلم  اأن و�صف  الكتاب  بع�ص  راأى  فقد 
�صبيل  على  فر�صية،  وب�صياغة  الفني.  ال�صكل  لطبيعة  اإنكار 
اإىل التحايل  اأن »النا�ص غالبًا ما ينزعون  املثال، تعلم التلميذ 
بيد  م�رسوع  من  )مثال  اأخلقية«  قرارات  اتخاذ  عند  الذاتي 
بايرب )Pied Piper(1 يف الف�صل االأول(، نحن ال نقول االآن 
اإن التلميذ �صيكونون قادرين على اإجابة اأ�صئلة اختبار حول 
اإي�صاح تعلمهم بهذه  ال�صلوك االإن�صاين، واإنهم قادرون على 
الروؤية  هذه  عن  ملحة  الدر�ص  قبل  لديهم  كان  واإنه  الطريقة، 
تنتزع مزيداً من نكهة  اإن ذلك كل ما تعلموه. فالفر�صية  اأو 
التعلم لديهم. وعلينا اأن ننظر فقط اإىل ا�صتخدام اللغة الطبيعي 
التجربة  اإن  ما  �صخ�ص  لنا  قال  ولو  املوقف.  هذا  قوة  لروؤية 
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جعلتنا نتعلم اأن “النا�ص ميكن اأن يكونوا متوح�صي”، عندئذ 
�صيقول الب�صطاء غري املخ�رسمي، “لكن بالتاأكيد اأنكم عرفتم 
م�صاألة  بهما  املق�صود  لي�ص  والفهم  التعلم  اإذن،  فعًل”.  ذلك 
مع اأن اللغة اأحيانًا جتعلنا نفرت�ص اأن  “كل �صيء اأو ال �صيء”، 

مثل ذلك ال�صيء هو واقع احلال.

وعليه، فاإن الدراما الناجحة كلها يف نهاية املطاف تدور حول 
التعلم والفهم، فهي ك�صكل فني ت�صاعدنا على فهم املغزى من 

وجودنا يف العامل.

الدراما والنمو اللغوي
اأكد عدد من املوؤلفي على اأهمية الدراما بالن�صبة اإىل تطور اللغة 
�صياقات خمتلفة عدة  توّفر  الدراما  ويت�صح ذلك الأن  ومنوها، 
ال�صتخدام اللغة. ولذلك، اإذا طلبنا من التلميذ القيام باأدوار 
الدين، عندئذ �صوف  اأو رجال  ال�صيا�صيي وامللوك واملعلمي 
تتغري متطلبات اللغة بح�صب الدور. واللغة غالبًا ما ت�صمو يف 
لغة  �صيغت  كيف  انظروا  املفرت�ص.  ال�صياق  لتنا�صب  الدراما 
طفل يف الرابعة من عمره يف املقتَطف التايل بجمل كاملة وهو 
يقوم بدور الطبيب )الن�ص الذي ي�صتغرق ع�رسين دقيقة معطى 

يف امللحق اأ(:

الطفل )كطبيب(: يجب اأن تاأخذ حقنة. ال تبِك. ال تبِك. 
ال تغلق فمك. يجب اأن ن�صع �صمادة عليه. )توقف ق�صري( 
اأن ت�صع عليه  ها قد انتهى االأمر. هل تطلب من والدتك 
اذهب  ح�صنًا.  ف�صلك؟  من  البيت  اإىل  تعود  عندما  لزقة 

اإذن. اأطلب من والدتك اأن ت�صع لزقة عليه، ح�صنًا.

اإيلم )1980( الطرق التي يختلف فيها احلديث  لقد و�صف 
ب�صكل  التجّزوؤ  اإىل  االأخري  ينزع  بحيث  واليومي،  الدرامي 
اأقل ترتيبًا مع بدايات خاطئة ومفردات مكررة واهتمام اأكرب 
باالت�صال »االنطباعي« – تبادالت لفظية تخدم لبناء علقات 

اأكرث من تبادل االأفكار.

واحلد الذي بلغه ا�صتخدام االأ�صكال النموذجية يف املقتَطف 
مهم جداً. اإنه لهدف مربر اأن ي�صطر التلميذ لتو�صيع تعبرياتهم 
اللغوية املوجودة بحوزتهم. ومن الطرق القليلة الفعالة لتعليم 
اإجنليزية منطوقة ب�صكل منوذجي هي تلك التي تاأتي يف �صياق 
دراما. فاللغة جزء من هوية املرء االجتماعية والثقافية، بحيث 
ميكن  ما  �صخ�ص  بها  يتحدث  التي  للطريقة  املبا�رس  النقد  اأن 
اللغة  لفر�ص  واأي حماولة  اآخر.  اأن متثل هجومًا على �صخ�ص 

االإجنليزية من املرجح اأن تنتج بال�صبط عك�ص النتيجة املرغوبة. 
فالدراما قادرة على توفري �صياقات تو�ّصع من ا�صتخدام التلميذ 
عدم  م�صاعر  من  املفرت�ص،  الو�صع  ب�صبب  وحتميهم،  للغة 
املطابقة اللغوية. ومثلما ي�صح ذلك يف القراءة والكتابة، فهو 

كذلك يف مهارتينْ التحدث واال�صتماع.

اللغة  اإىل تطور  بالن�صبة  الكاملة  الدراما  قيمة  فاإن  ومع ذلك، 
ميكن اإدراكها يف ما يتعلق بفهم نفوذ ال�صكل الفني يف خلق 
ت�صنيف  ويف  والدافعية  واملعنى  بال�صعور  مرتبطة  �صياقات 
 )1978( دونالد�صون  حتّدت  الأطفال  عقول  ويف  التجارب. 
للأطفال  العقلية  القدرة  حول  بياغيت  فر�صيات  من  العديد 
باأنها  و�صفها  ميكن  بطرق  جتاربه  اإعادة  طريق  عن  ال�صغار 

ت�صتخدم �صيغة درامية.

يراه  ما  ا�صتي�صاح  حماولة  اإزاء  املجردة  امل�صكلة  فاإن  وعليه، 
اأعيَد  عندما  �صهولة  اأكرث  اأ�صبحت  اآخر  مكان  من  �صخ�ص 
تاأطريها كم�صكلة خا�صة ب�صبي �صقي يختبئ من رجل �رسطة. 
وم�صكلة اال�صتمرارية، التي ت�صاءلت عما اإذا كان عدد االأ�صياء 
اأكرث  اأ�صبحت  بينها،  فيما  بوِعد  عندما  تزايد  قد  �صف  يف 
�صهولة عندما جاء دب �صقي ليتدخل مب�صاحات االأ�صياء بداًل 
من املجرب. وكان ا�صتنتاج دونالد�صون يقول اإن لغة املجرب 
امل�صاعر  من  اأزيلتا  ما  اإذا  للطفل  �صعوبة  اأكرث  نف�صها  واملهمة 

واالأهداف االإن�صانية املاألوفة.

اللغة امل�صتخدمة  ال�صمنية مهمة الأن الكثري من  وتعترب املعاين 
بعفوية  ُتوّظف  التي  الطبيعية  اللغة  يبقى غريبًا عن  التعليم  يف 
االأطفال  اأظهر  كيف  دونالد�صون  وت�صف  االأطفال.  لدى 
ا�صتدالالت  ا�صتنباط  على  قدرة  م�رسحية  يف  �صوهدوا  عندما 
املدار�ص غالبًا  اأن  منطقية مل ُيظهروها عند اختبارهم. وترى 
ما ال تدرك ال�صعوبات التي تعرت�ص التلميذ لدى حتركهم من 
ا�صتخدام لغة دارجة يف ما ت�صميه اأو�صاع »حياة حقيقية« اإىل 
�صياق اأكرث بعداً، يعك�ص طبيعة اأكرث جتريداً للعمليات الفكرية. 
وتقرتح اأن فهمًا اأو�صح ملا هو م�صرِتك يف �صنع ذلك التحرك 
بطرق جديدة غري مقيدة �رسوري يف التعليم. فاأهمية الدراما 
اأنها تو�ّصع جمال املرجعية خارج نطاق االأحداث املاألوفة بحياة 
اللغة والتفكري ال يتجزاأ اأحدهما عن االآخر يف  الطفل، لكن 
والدافعية.  والنية  لل�صعور  ُيعطى  امللئم  االهتمام  اأن  �صياق 
وكذلك  تتحرك،  اأن  فني  ك�صكل  الدراما  طبيعة  من  لكن 
اأكرث  تقّربنا  فهي  ذاته.  الوقت  يف  اجتاهي  يف  تتحدث،  اأن 
اإن�صانية  �صياقات  يف  ُت�رسكنا  الأنها  »احلقيقية«  التجارب  من 
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وافرتا�صية، لكنها يف الوقت نف�صه ُتبعدنا عن التجربة احلقيقية 
تبادل  اختياريا بي عوامل غريبة. ويف  تربط  امل�صاوية، الأنها 
االأربع  ال�صنوات  ابن  ي�صتطيع  واالأم،  الطبيب  بي  للحديث 
الأنه ال يوجد هناك  املوت والدفن وحتديداً  اأن يدخل منطقة 

�صغط ال�صتخدام لغة يف �صياق حقيقي.

�صيء  هناك  لي�ص  بدفنه.  نبداأ  اأن  علينا  )كطبيب(:  الطفل 
ت�صتطيع اأن تفعله املمر�صة.

البالغة )كاأم(: ح�صنًا، كيف تفعل ذلك؟ ماذا تق�صد من دفنه؟
الطفل )كطبيب(: نعّلق �صليبًا. لدي �صليب يف بيت طبيبي 

هنا. علينا اأن ن�صع �صليبًا ون�صع ا�صمه. ما ا�صمه؟
البالغة )كاأم(: ا�صمه ديفيد.

الطفل )كطبيب(: اإذن علينا اأن ن�صع ديفيد، ح�صنًا. هيا، علينا 
فقط اأن ندفنه.

العامة  ال�صياقات  يف  وحتديداً  احلقيقي،  االت�صال  يكون  رمبا 
والوعي  والتلميحات  الفرعية،  بالن�صو�ص  مليئًا  غرباء،  مع 
الواعية  ال�صيطرة  اأن ت�صبح حتت مزيد من  التي ميكن  الذاتي 
يف الدراما. فالقائدة يف حياة حقيقية رمبا تكون غري مدركة 
باأنها ت�صّبب جميع اأنواع انعدام التفاهمات والغرية والتناف�ص 
ل�صان  على  يرد  ما  نتائج  اإقرار  الدراما، ميكن  واالأذى. ويف 
ال  فالدراما  وبعده.  احلدث  وخلل  م�صبقًا،  ما  �صخ�ص 
ت�صاعدنا على ا�صتخدام اللغة فح�صب، بل لتجربة ا�صتخدامنا 
تكون  فقط  للغة  املبتذلة  اال�صتخدامات  اأن  واإدراك  لها، 

وا�صحة.

�ضيا�ضات الدراما
اإن دور الدراما يف املدر�صة و�صمن املنهاج الوطني من املرجح 
يف  تعليمية  اأهداف  حتقيق  على  وقادراً  معقداً  يكون  اأن  اإذن 
خلق  يف  املدر�صة  �صيا�صة  ت�صاعد  و�صوف  خمتلفة.  �صياقات 

ترابط ين�صاأ عن دمج الدراما يف املدار�ص الفردية.

الأنها  ال�صيا�صية  البيانات  من  �صاخرين  ن�صبح  اأن  ال�صهل  من 
�صبيل  )على  حمددة  ق�صية  اإزاء  امل�صوؤولية  باأن  تق�صد  ما  غالبًا 
قد  اأنها  ُيعتقد  واالأمان(  ال�صحة  اأو  املتكافئة  الفر�ص  املثال، 
ثمة  ذلك،  ومع  مكتوبة.  وثيقة  اإنتاج  اإثر  بب�صاطة  اأبِطلت 
اأ�صباب وا�صحة العتبار �صيا�صة ربط منهاج الدراما باملدر�صة 
بي  العلقة  فاإن  مبكر،  ح يف وقت  اقرُتِ اأمر �رسوري. وكما 
تاأ�صي�ص  اإىل  حتتاج  الثانوي  امل�صتوى  يف  والدراما  االإجنليزية 
�صبيل  على  منف�صل.  كمو�صوع  ُتعلم  الدراما  كانت  اإذا 

عن  امل�صوؤولية  يتحمل  ق�صم  اأي  الإقرار  حاجة  هناك  املثال، 
تعاون.  هناك  يكون  اأن  ميكن  حد  اأي  واإىل  �صك�صبري،  تعليم 
�صيا�صة  من  كجزء  اإليها  ُينظر  اأن  ميكن  للم�رسح  فالزيارات 
امل�صتوى  ويف  اأي�صًا.  تن�صيقها  وميكن  الدراما،  ب�صاأن  وا�صعة 
االأ�صا�صي، حيث ُت�صتخدم الدراما بب�صاطة اأكرث كنقطة بداية اأو 
تركيز مركزي للعمل على مو�صوع، هناك حاجة اإىل �صيا�صة 
كمو�صوع  الدراما  فيه  جُتدول  الذي  باملدى  يخت�ص  فيما 
اأنه لي�ص مبقدور جميع الهيئة العاملة  منف�صل. ويجب اإدراك 
يف املدر�صة توظيف اأ�صاليب الدراما بنجاح، واأن هناك حاجة 

ملحة ل�صم اأخ�صائي.

اإن اإمكانيات الدمج مع مو�صوعات اأخرى يف املنهاج حتتاج 
وحتتاج  التعليم.  مهمة  اإليه  توكل  الذي  الفريق  حتديد  اإىل 
ولكن  متامًا،  منف�صل  ك�صيء  اإليها  للنظر  املدر�صة  نتاجات 
املدر�صة.  داخل  وا�صع  نطاق  على  دراما  توفري  من  كجزء 
و�صوف ت�صاعد ال�صيا�صة املن�صقة للدراما قبل كل �صيء اأع�صاء 
الهيئة التدري�صية االآخرين على فهم قيمتها ك�صكل فني وو�صيلة 
تعليمية، ومن �صاأنها اأن ت�صاعد اأي�صًا يف بناء دراما كقوة كامنة 

يف املدر�صة.

اأن تنطوي عليه �صيا�صة الدراما  اإىل ما ميكن  اإ�صارة  وفيما يلي 
املدر�صية:

واأ�صلوب 	• فني  كمو�صوع  للدراما  الكبرية  باالأهداف  بيان 
تدري�ص.

تو�صيح املق�صود بتوفري منهاج وطاقم متخ�ص�ص.	•
ملخ�ص لربامج الدرا�صة وم�رسوعات العمل للدراما.	•
تعيي ال�صيا�صة املعمول بها وتقييمها.	•
بيان مبوارد الدراما.	•
حاجات خا�صة وفر�ص متكافئة.	•
علقة بي الدراما ومو�صوعات اأخرى – اإمكانيات الدمج.	•
البدنية، 	• والرتبية  املواطنة،  مثل  مبجاالت  الدراما  علقة   

واالجتماعية، وال�صحية.
جانب 	• من  واملدر�صة  للم�رسح  الزيارات  ب�صاأن  �صيا�صة 

جمموعات م�رسحية.
)على امل�صتوى الثانوي( االإعداد للمتحانات.	•

ملئمة  قاعدة  للمدر�صة  ال�صاملة  ال�صيا�صة  توفر  و�صوف 
ومو�صوع  الفردية  العمل  وم�رسوعات  الدرو�ص  لت�صميم 

الف�صل القادم.
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تصميم الدراما: دروس وخطط عمل

عمل وا�صع، واأمثلة خلطط در�ص معي، وحتذير من اأن اأف�صل 
فلي�ص  ذلك،  ومع  تف�صل.  اأن  بب�صاطة  ميكن  املعّدة  اخلطط 
االأمر بذلك الو�صوح. فاأي اإطار عمل من املرجح اأن يحمل 
فر�صيات حول التعلم وطبيعة الدراما. والت�صميم الذي يبدو، 
لعدد  زخمًا  بالفعل  مينح  جداً  عملية  م�صاألة  �صيء،  كل  قبل 
االأولوية  مب�صائل  املعلمي  ويواجه  النظرية،  االعتبارات  من 
حمكم  در�ص  بخطة  العمل  قرار  املثال،  �صبيل  على  والقيمة. 
�صكل  يقرروا  كي  للتلميذ  �صئيًل  جمااًل  يرتك  بحيث  البناء، 
الدر�ص وم�صمونه، اأو اللجوء ملرونة اأكرث، وهذا قرار ال يعتمد 
مبعتقدات  اأي�صًا  علقة  له  واإمنا  واأمنه،  املعلم  خربة  على  فقط 
اأ�صا�صية حول كيفية تعّلم النا�ص. من الناحية االأخرى، �صيكون 
االأيديولوجية  االحتماالت  جتاوزت  ما  اإذا  �صئيلة  قيمة  ثمة 
ال�صف  النتيجة يف  العملية، واإذا كانت  والنظرية االعتبارات 
غري منتجة. ولتو�صيح امل�صاألة ب�صكل اأف�صل، هناك اأثر �صئيل 
ملعلم، مدفوع بروؤية نظرية ماأخوذة عن نظريات تعلم حمددة، 
يف  النتيجة  كانت  اإذا  النهايات  مفتوحة  بطريقة  الدر�ص  يبداأ 
اإىل  بحاجة  للدراما  الفّعال  فالت�صميم  الفو�صى.  هي  ال�صف 

 التصميم

على  الدراما  لتعليم  خمتلفة  طرقًا  االأول  الف�صل  و�صف 
التلميذ  ا�صرتك  ب�صيط،  ن�صاط  ويف  بايرب.  بيد  حكاية  اأ�صا�ص 
مبجموعات ثنائية )Pairs( يف �صوبر ماركت اأو �صمن �صياق 
من  جمموعة  كل  لدى  اأن  تدريجيًا  ليكت�صفوا  حديث،  اآخر 
يعار�ص. ما هو هدف ن�صاط من هذا النوع؟ لتعليمهم كيف 
رد  على  الإعدادهم  التعاون؟  لت�صجيع  م�رسحية؟  يف  ميثلون 
الفعل يف حال ح�صل اإرباك من املعار�صي يف احلياة املقبلة؟ 
ال�صغط االجتماعي؟ لتطوير لغتهم؟ لفهم  لفهم �صيء ما عن 
كيف ميكن خلق حوار درامي عن طريق االحتفاظ مبعلومات؟

املرتبطة  املتعددة  امل�صكلت  اإىل  يتعّر�ص  �صوف  الف�صل  هذا 
اأ�صئلة  فيها  تلعب  حمددة  عمل  وم�رسوعات  درو�ص  بت�صميم 

الهدف دوراً رئي�صيًا.

قد يبدو يف البداية اأن هذا �صيكون بب�صاطة م�صاألة عر�ص اإطار 

 من م�صاق الدراما لطلبة ال�صنة الثانية يف املدر�صة ال�صيفية: الدراما يف �صياق تعلمي 2012.
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موازنة االعتبارات النظرية والرباغماتية.

وعلى غرار عناوين ف�صول اأخرى يف هذا الكتاب، فاإن فكرة 
الرتكيز  هل  غام�صة.  معاٍن  على  تنطوي  الدراما”  “ت�صميم 
الذي  التعلم  ت�صميم  على  اأو  ناجحة  لدراما  الت�صميم  على 
هذه  اإدراك  ميكن  مدى  اأي  واإىل  للدراما؟  كنتيجة  يحدث 
يخطط  اأن  املعلم  مهمة  هي  هل  منف�صل؟  ب�صكل  االأهداف 
اأحد  القدرة؟  تلك  ي�صتوعبوا  اأن  الطلب  على  اأن  اأم  دراما 
التحديات الرئي�صية يف عر�ص االأهداف هو ما اإذا كان يجب 
الدراما(  )التعلم يف  الدراما  معينة يف  بتطور مهارات  ربطها 
كنتيجة  يحدث  الذي  بالتعلم  ربطها  يجب  كان  اإذا  ما  اأو 
للدراما )التعلم من خلل الدراما(. ولعل تاأكيد مهارات على 
ح�صاب امل�صمون يخاطر باإبراز ذروة الن�صاط دون اأي هدف 
ذي مغزى، لكن ت�صنيف االأهداف من ناحية تعلم م�صمون 
مبفرده من �صاأنه اأن ُي�صعف زخم تقييم وتطور مو�صوع حمدد.

النظر يف  اإطار عمل ت�صميمي دون  اأي  نتبنى  اأن ال  املهم  من 
الفر�صيات الواردة �صمنًا حول الدراما والتعلم. وهذه احلاجة 
كانت  اإذا  مبا  مرتبطة  معي  ت�صميمي  منوذج  تبني  لدى  للتنّبه 
الف�صل  يف  ورد  وقد  ال.  اأم  منف�صل  كمو�صوع  ُتعّلم  الدراما 
كمو�صوع”  “الدراما  بي  م�صرتكة  اأموراً  هناك  اأن  ال�صابق 
اأغلب  يف  ُيعتَقد  كان  مما  بكثري  اأكرث  كو�صيلة”  و”الدراما 
الف�صل  هذا  يف  �صُتناق�ص  التي  االعتبارات  ومعظم  االأحيان، 
االأرجح،  على  تتغري  فاالأهداف   . النوعينْ كل  على  تنطبق 
لكن مثل هذه االعتبارات العملية، كخطر متوّقع، واالهتمام 
بامل�صاحة املتوفرة وامل�صائل الرتبوية جميعها وثيقة ال�صلة، بغ�ص 
النظر عن ال�صكل الذي تاأخذه الدراما. ومن املهم اأي�صًا النظر 

يف العلقة بي در�ص واحد اأو م�رسوع وم�رسوع عمل برمته.

ال�صخرية  على  تبعث  التي  املعاجلات  بع�ص  على  وباحل�صول 
)القرن  �صبعينيات  يف  التعليمية  االأدبيات  من  الكثري  يف 
اإىل  االآن  وُينظر  مفرط.  وب�صكل  االأهداف  عادت  املا�صي(، 
لتعليم  املفتاح  باعتبارها  تقريبًا  عامليًا  الوا�صحة  االأهداف 
. والنموذج امل�صرتك للمنهاج وت�صميم الدر�ص  وتعّلم ناجحينْ
يتطلبان حتديد اأهداف وا�صحة واختيار اأن�صطة تعليمية حتقق 
تلك االأهداف بحيث يتبع ذلك اختبار من نوع ما الإقرار ما 
اإذا كانت االأهداف قد اأجِنزت. اإن منطق وو�صوح النموذج 
قد ُيفر�صان فر�صًا اإىل اأن يدرك املرء اأن النموذج يهمل حتمًا 
يقت�صي  فهو  والتعلم.  التعليم  �صياقات  مهم يف  مما هو  الكثري 
ميكن  التعليم(  )ن�صاط  الو�صائل  اأن  املثال،  �صبيل  على  �صمنًا، 

ف�صلها بب�صاطة عن النهايات )االأهداف(. وقد راأينا يف الف�صل 
كو�صيلة  الدراما  با�صتخدام  القرار  تو�صيع  ال�صابق كيف ميكن 
وتعميق التعلم. فلي�ص من ال�صهل، على �صبيل املثال، االختيار 
فيديو.  �رسيط  الدراما وعر�ص  ا�صتخدام  بي  اعتباطي  ب�صكل 
هي  فقط  باالهتمام  اجلديرة  االأهداف  اأن  النموذج  ويقت�صي 
تلك التي ميكن حتديدها ب�صهولة قبل الن�صاط التعليمي، لكنه 
التعلم.  من  الهدف  اإقرار  يف  للمتعلم  املهمة  امل�صاهمة  ينكر 
عندما  الفنون  مو�صوعات  يف  وحتديداً  مهم،  اعتبار  وهذا 
باالهتمام  اجلديرة  النتائج  حتديد  االأحيان  اأغلب  يف  ي�صعب 
باأن  يقت�صي  االأهداف  تقوده  الذي  النموذج  ولعل  م�صبقًا. 
تكون االأهداف اجلديرة باالهتمام هي تلك التي ُتقّيم ب�صهولة 
واأن  وتقوم على فر�صية اأن اللغة دائمًا ما تكون “وا�صحة”، 
كل �صخ�ص �صوف ي�صارك بفهم م�صرتك لنتائج التعلم كونها 

مدّونة وموزعة م�صبقًا.

التاأويلت.  على  ومنفتحة  غام�صة  تكون  ما  غالبًا  اللغة  اإن 
اإليه  امل�صار  املعيار  باختبار  املرتبطة  الكثرية  ال�صعوبة  وعنا�رس 
االأهداف  اأخذنا  لو  وحتى  ال�صعوبة.  هذه  مثل  من  م�صتمدة 
 ، رقمينْ اإ�صافة  على  القدرة  الريا�صيات،  يف  ب�صاطة  االأكرث 
التلميذ  اإن  بالقول  املق�صود  ما  بال�صبط  وا�صحًا  فلي�ص 
اكت�صبوا تلك القدرة. فبالن�صبة اإىل بع�ص التلميذ، فاإن االأداء 
الرقمان مكتوبينْ  اإذا كان  الدقيق للمهمة رمبا يعتمد على ما 
بالت�صل�صل )25+32=(، اأو ما اإذا كان اأحد الرقمينْ مكتوبا 
فوق االآخر. وعليه، ثمة القليل مما يدعو للده�صة جراء وجود 
بحث اأ�ص�ص لنموذج بديل عو�صًا عن متابعة النموذج القائم 
عن  الت�صميم  املعلمون  يفهم  بحيث  اأواًل،  االأهداف  على 
ناجحة.  �صتكون  اأنها  يعتقدون  التي  االأن�صطة  اختيار  طريق 
اخلا�صة  الطبعات  -مثل  متوفرة  م�صادر  من  يختارون  “هم 
من  يلئمهم  ما  املنهاج-  دليل  اأو  املدر�صية  للكتب  باملعلم 
الطالب”  اهتمامات  �صتجذب  اأنها  يعتقدون  التي  االأن�صطة 
من  العديد  باأن  اأ�صك  اأنا   .)Sardo-Brown, 1990:58(
ما  اختيار  اأ�صا�ص  على  عمليًا  ي�صتغلون  الدراما  يف  املعلمي 
بالذنب  ي�صعرون  رمبا  نف�صه  الوقت  ويف  “فعااًل”،  �صيكون 
للمو�صوعية  الوا�صح  الغياب  احلايل حيال  التعليمي  اجلو  يف 
ما  ت�صاعد يف حل  الفكرة  فاإن هذه  وامل�صوؤولية. ومع ذلك، 
ففي �صياق در�ص  هو مق�صود باختيار فكرة تكون “جمدية”. 
يهدف اإىل خلق دراما ميكن القول باخت�صار اإن خامتة النهاية 
كانت ناجحة، واإن هناك انهماكًا عاطفيًا ملئمًا للمو�صوع، 
واإن هناك ما يكفي من التوتر والرتكيز يف العمل. وقد ن�صتمر 
يف القول اإنه اإذا كانت الدراما ناجحة، فمن املرجح اأن يكون 
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التلميذ قد عّززوا فهمهم للدراما واملو�صوع اأي�صًا.

وكما هو االأمر ب�صاأن الكثري من الق�صايا يف تعليم الدراما، من 
ال�صهل اأن ننق�صم بي طريفنْ نقي�ص. فمن جهة، هناك مطالبة 
بنموذج االأهداف – اأواًل الذي يبدو اأنه يلبي معايري امل�صوؤولية 
واملو�صوعية لكن منطقه ي�صّوه ثراء العملية التعليمية ويقّل�صه. 
اأي  حتديد  ت�صتطيع  ال  التي  الطريقة  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 
تب�صيطًا  بال�رسورة  تعترب  االأر�ص  على  ملمو�ص  ب�صكل  �صيء 
اأنه  الإنكار  الدراما  يف  ميل  وهناك  قبولها.  وي�صعب  للعملية 
طبيعة  ي�صّوه  ذلك  الأن  تعلمية،  اأهداف  عن  التحدث  ميكن 
الدراما كفن. لكن اخليار لي�ص بتلك ال�رسامة اأبداً. فلو اأدرك 
املرء اأن اللغة والنظريات املنوطة بها قابلة بال�رسورة للخت�صار 
�صيكون  عندئذ  قيمتها،  احلقيقة  يف  تكمن  وهنا  والتب�صيط، 
هو  ملا  )كنقي�ص  معقول  موقف  التخاذ  ُمّهد  قد  الطريق 

منطقي( اإزاء الت�صميم.

اإن الفرق بي ما هو “معقول” وما هو “منطقي” ي�صاعد كثرياً 
هنا. ومن املثري للهتمام باأن فكرة “الت�صميم املنطقي” تاأتي 
يف �صياق الت�صمي اإىل حد ما، بحيث تقت�صي ت�صحية بالتعقيد 
االإن�صاين ل�صالح منطق خمتزل. والطريقة “املعقولة” للت�صميم 
تدرك اأن املعلمي )كذلك التلميذ واأولياء االأمور( يحتاجون 
اأي�صا  وتعرتف  اإىل حتقيقها،  ي�صعون  اأن�صطة حمددة  اأي  معرفة 
املدى  بعيد  توجيه  الإعطاء  اأ�صا�صية  الوا�صعة  االأهداف  باأن 
يحتاج  ال  االأهداف  ت�صميم  باأن  تعرتف  اأنها  كما  للعمل. 

لتحديد نتائج التعلم.

ثمة الكثري مما تنطوي عليه احلجة التي حتّث على احلذر لدى 
اإدراك  اأي�صًا  ال�رسوري  من  ذلك،  ومع  االأهداف.  ا�صتخدام 
قيمتها عند اإعطاء الرتكيز والتوجيه للتعليم. ويك�صف فح�ص 
ت يف كتب اأو على االإنرتنت اأن الكثري من  خلطط در�ص ُن�رسِ
الكتّاب حول الدراما ال يجدون حتديد االأهداف اأمراً �صهًل. 
فهي غالبا ما ُتكتُب ب�صكل غام�ص كما هو احلال يف االأمثلة 

التالية املقتب�صة عن خطط عدة من�صورة:

العمل يف جمموعات.	•
ا�صتخدام اخليال.	•
اأخذ دور.	•
تطوير مهارات ارجتالية.	•
ا�صتك�صاف جدوى امل�صاحة.	•
اال�صتجابة ملعلم يف دور.	•

العمل معًا كع�صوينْن يف جمموعة واحدة.	•

اإن اأهدافًا من هذا النوع غالبًا ما ال تعطي ما يكفي من الرتكيز 
مبهارات  اأكرب  ب�صكل  يرتبط  فبع�صها  للدر�ص.  والتوجيه 
با�صتعداد  اأو  جمموعات(،  يف  العمل  على  )قدرة  اجتماعية 
عام جداً )ا�صتخدام اخليال(. ولي�ص املق�صود بذلك اأن زيادة 
للدراما،  الوا�صحة  الفوائد  من  لي�صت  االجتماعية  املهارات 
ولكن كهدف للدر�ص فاإنها غام�صة وعامة جداً. فدون مزيد 
من االأهداف التي حتظى برتكيز اأكرب، ميكن اأن يتكون الدر�ص 
بب�صاطة من �صل�صلة من االأن�صطة االعتباطية )متهيدات، األعاب، 

متارين زوجية، �صور ثابتة( دون ح�ص �صامل بالهدف.

ثمة نوع اآخر من هدف الدر�ص ُوِجد يف االأدبيات التي ترتبط 
النا�ص  ُي�صطر  ملاذا  اإدراك  املثال،  �صبيل  على  التعلم،  مب�صمون 
اإىل مغادرة بيوتهم. هناك وجهة نظر للتعبري عن الهدف من 
ومع  امل�صمون.  اأهمية  على  يوؤكد  الأنه  الطريقة،  بهذه  در�ص 
ذلك، فاإن حماولة التعبري عن مثل هذه النتائج كاأهداف )على 
باحلد  فعليًا  تخاطر  امل�رسوع(  اأو  الدر�ص  فكرة  من  النقي�ص 
من ا�صتك�صاف التلميذ للم�صمون. وعلوة على ذلك، فاإن 

اأهدافًا من هذا النوع لي�ص من ال�صهل تقييمها.

اللغة  اأو  منف�صل  كمو�صوع  الدراما  �صياق  يف  و�صواء 
بالرتكيز  مرتبطة  االأهداف  جعل  املعقول  من  االإجنليزية، 
تقدمت  تاريخها،  من  متعددة  اأوقات  ويف  للدراما.  املحدد 
�صل�صلة من االأهداف الوا�صعة للدراما، مثل النمو ال�صخ�صي، 
التعلم والفهم، واكت�صاب مهارات يف الدراما. وعلى �صعيد 
نتائج  يكون  اأن  ميكن  ما  كل  ما،  حد  اإىل  هو،  هذا  التطبيق 
بي  التفريق  حال،  اأي  على  املفيد،  ومن  الناجحة.  الدراما 
قيمة ن�صاط واأهداف املعلم كوكيل مق�صود. وعليه، فاإن تطور 
الثقة وحب االختلط باالآخرين رمبا  ال�صخ�صية مثل  امليزات 
مبا�رسة  بال�رسورة  ترتبط  ال  لكنها  للدراما،  قّيمة  نتائج  متّثل 
باملعلم كوكيل مق�صود. ومن املعقول اأكرث روؤية االأهداف من 
ُتعالج هذه االأهداف  الدراما. وطاملا  القدرة يف  ناحية تطور 
بقدر من املرونة ولي�ص ب�صكل اآيل، عندئذ �صوف ت�صاعد يف 
ح  اإ�صفاء عمق على املحتوى بداًل من انتزاعه منه. وكما اقرُتِ
التقلي�ص لدى تعليم دراما  اأعله، من املهم احلذر من طريقة 
حتّفز ن�صاطًا ال يتطلب تفكرياً ودون اهتمام ملئم باملحتوى. 
عن  بلوغها  ميكن  متوازنة  در�ص  خطة  فاإن  ال�صبب،  ولهذا 
طريق حتديد اأهداف باالإ�صافة اإىل جمال املحتوى. وهذا يجّنبنا 
)هذه  افرتا�صي  ب�صكل  باملحتوى  يتعلق  فيما  التعلم  و�صف 
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امل�صكلت مت و�صفها يف الف�صل الثاين(.

وعليه، اإن هدفًا مثل: فهم طرق خمتلفة لبدء الدراما رمبا يرتبط 
مبثل هذا الرتكيز على املحتوى: ا�ستك�ساف م�س�ؤوليات فردية 
وجماعية اجتاه الكبري يف ال�سن. الحظوا كيف يكون تركيز 
املحتوى منفتح النهاية ب�صكل اأكرب وال يلجاأ اإىل حتديد وتعيي 
احلقيقية  للروح  معاك�ص  ب�صكل  �صت�صري  التي  التعلم  نتائج 
للمحاولة الفنية. فهدف التعلم االأكرث حتديداً بالنظر للمحتوى 
رمبا ين�صاأ عنه دراما وجدانية حول كون املرء لطيفًا اإزاء كبري 

ال�صن بداًل من ا�صتك�صاف هواج�ص ونزاعات اإن�صانية ميكن اأن 
تربز يف العائلت. هذا الف�صل ُيفَتَتح مبثال م�صتمد من م�رسوع 
الغر�ص  اأن  اعتبار  على  االآن  اإليه  ُينظر  اأن  وميكن  بايرب.  بيد 
املحدد للدراما »فهم كيف ميكن خلق حوار درامي عن طريق 
املو�صوعي  باملحتوى  حتديداً  يرتبط  باملعلومات«  االحتفاظ 

الذي يرتبط بدوره بال�صغط االجتماعي.

املرّكزة  االأهداف  من  ملزيد  اأمثلة  يعطي  اأدناه   3.1 اجلدول 
واأن�صطة الدراما وثيقة ال�صلة.

اجلدول 3.1: اأمثلة لأهداف دراما حمددة واأن�ضطتها وثيقة ال�ضلة

ن�ضاط وثيق ال�ضلة بالدراماالهدف
ا�صتخدام م�صاحة خللق طبائع خمتلفة

)عداء، ا�صرتخاء، نوبة غ�صب(.
خلق تابلوهات خمتلفة يف مكان واحد )غرفة انتظار الطبيب، حافلة قطار(.

جمموعات اأعِطيت ملخ�ص ق�صة وُطِلب منها ترتيب �صياق للدراما بطرق خمتلفة.فهم اختلفات بي ال�رسد واحلبكة.
ال�صخ�صيات ا�صتخدام تقنيات غري طبيعية خللق تاأثري درامي. اإحدى  فيها  تتوقف  املجموعة  داخل  من  ارجتالية  م�صاهد  خلق 

لتخاطب احل�صور.
ميكن  بالهوية  واالحتفاظ  التنافر  اأن  كيف  فهم 

ا�صتخدامهما الإحداث تاأثري هزيل.
يف جمموعات ثنائية، يجري م�صت�صار اأو حمقق �رسطة مقابلة مع �صخ�صية اأ�صطورية.

ُيطلب من املجموعات اختيار قطعتينْ متعار�صتينْ من املو�صيقى مل�صاحبة حماكاة ا�صتخدام املو�صيقى لتعزيز املزاج.
حول مو�صوع مغادرة منزل.

معلومات  ا�صتك�صاف  طريق  عن  ال�صخ�صيات  تعميق 
خلفية ودافعية.

�صخ�صيات متوترة )تتعر�ص لل�صغوطات( من اإحدى امل�رسحيات.

 من م�صاق تاأ�صي�صي يف الدراما التكونية.
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لي�ص جميع الدرو�ص تقدم تركيزاً جديداً للدراما، والدرو�ص 
تاأخذ اأ�صكااًل خمتلفة ولها اأهداف خمتلفة )درو�ص ا�صتهللية، 
لي�ص  جديدة  تعلم  نتائج  حتديد  ولعل  ا�صتمرارية(.  درو�ص 
ملئمًا على الدوام لكل در�ص. فاالأهداف غالبًا ما حتتاج اأن 
ُتكتب بطريقة تعرتف بهذا، على �صبيل املثال، »لدمج x اأو 

ح �صابقًا �صيكون  ملوا�صلة تطوير مهارات يف x«. وكما اقرُتِ
اأن هناك طريقة واحدة و�صحيحة فقط  من اخلطاأ افرتا�ص 
يف  املعطى  املثال  فاإن  ذلك،  ومع  در�ص.  خطة  لو�صف 
ال�ضكل 3.1 يظهر طريقة واحدة لعمل ذلك لدر�ص بيد بايرب 

ف يف بداية هذا الف�صل. الذي ُو�صِ

ال�ضكل 3.1: خطة در�س منوذجية

خطة در�س بيد بايرب
الأهداف:

لفهم كيف ميكن خلق حوار درامي عن طريق االحتفاظ مبعلومات.	•
ملوا�صلة تطوير مهارات يف اأداء دور جمموعات زوجية وكتابة ن�ص.	•

تركيز املحتوى:

موارد:

ُن�صخ من ق�صيدة بيد بايرب من االأ�صبوع املا�صي.	•
ورق/اأقلم.	•

ت�ضل�ضل الدر�س

تقدمي

لعبة ا�ضتهاللية: "متاثيل" )اأحد االأ�صخا�ص ياأخذ موقعًا و�صط دائرة واآخر يكمل ال�صورة. �صخ�ص ثالث ي�رسب �رسبًا خفيفًا على كتف 
االأول ويخلق �صورة اأخرى مع الثاين وهكذا.(

ملخ�ص عن طريق اإعادة خلق تابلوهات من در�ص االأ�صبوع املا�صي، بينما يقراأ املعلم مقتطفات ذات علقة من اإحدى الق�صائد.

ارجتال جمموعات زوجية: تلميذ يف جمموعات زوجية كجريان. ي�صكون باأن بينهم خونة – مل يروا خائنًا لكنهم راأوا موؤ�رسات. يجتمعون 
ويكت�صفون اأن لديهم ال�صكوك نف�صها. ي�صتمر االرجتال فرتة ق�صرية من الوقت فقط، فالطلب غري قادرين على التحّمل طويًل.

اإعادة التمرين – هذه املرة باإ�صارة من املعلم يجتمع كل �صخ�صي مع �صخ�ص ثالث. وباإ�صارة اأخرى ي�صبح االأربعة ثمانية ميثلون انت�صار 
الرثثرة والذعر يف املدينة.

اأن ميُّثل  الن�صاط االأول للمجموعات الزوجية؟ ملاذا ميتنع اجلريان عن البوح مبخاوفهم؟ كيف ميكن  نقا�س املجموعة: كيف ميكن متديد 
ذلك؟

العر�س – معلم ومتطوع: هذه املرة ال ُيذكر اخلونة لكن احل�صور الذي يعرف الو�صع رمبا يكون قادراً على التقاط قرائن ت�صري اإىل اأن اجلريان 
قلقون اإزاء �صيء ما.

جمموعات زوجية تعمل لتطوير اأعمال الن�صاط االرجتايل ومن ثم الن�ص املطبوع.

التي  الطريق  رئي�صية. هل هذه هي  معلومات  للحفاظ على  ا�صتخدمتها جمموعات زوجية خمتلفة  تقنيات  ال�صف  يحدد  العمل:  عر�س 
ي�صلكها النا�ص؟ هل كل النا�ص كذلك؟

فر�س تقدير: عر�ص نهائي يعطي تلميحًا عما فهموه وما اإذا كانوا قادرين على ت�صمي املكّون الرئي�صي.

تقييم:
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 تصميم خطط عمل

على  واملحافظة  اآمنة  بنية  داخل  من  العمل  بي  نف�صه  التوتر 
ت�صميم  وكذلك  عمل  خطط  كتابة  على  ينطبق  كافية  مرونة 
جمرد  اأنها  على  العمل  خطط  اإىل  ُينظر  ما  وغالبًا  درو�ص. 
التي  الدر�ص  خلطط  كنقي�ص  واملوارد  االأفكار  من  جمموعات 
تتعامل مع العمل احلقيقي لو�صع بنية للتعلم. ومع ذلك، من 
�صوف  ذلك  الأن  العمل،  خطة  ل�صكل  م�صمون  اإعطاء  املهم 
يعك�ص الطريقة التي يتحقق بها )مو�صوع �صوف يتم فح�صه 
يف الف�صل التا�صع( التقدم. ولعل اخلطط بعيدة املدى من �صاأنها 
اأن تفرز خططًا وا�صعة للعمل ملرحلة رئي�صية باأكملها جمّزاأة اإىل 
لكل  فرتة  ن�صف  املثال،  �صبيل  على  )ت�صتمر،  عمل  وحدات 
منها(. اأما اخلطط متو�صطة املدى، فت�صري اإىل الطريقة الوا�صعة 
الدر�ص.  خطط  تخ�ص  تف�صيلت  دون  وحدة  كل  داخل 
وملزيد من القراءة يف نهاية هذا الف�صل، يعطي الق�صم االأخري 

بع�ص املعلومات عن من�صورات تت�صمن اأمثلة خلطط العمل.

وعند ت�صميم خطط عمل يف �صياق اللغة االإجنليزية، ف�صوف 
اإ�صرتاتيجية  اأو  الوطني  املنهاج  طريق  عن  املحتوى  يتقّرر 
ومهام  والق�صائد  بالروايات  التلميذ  تزّود  بدراما  التعليم 
الكتابة والتحدث واال�صتماع. من جانب اآخر، فاإن ت�صميم 
املو�صوع  ناحية  من  خمتلفة  بطرق  يتم  اأن  ميكن  عمل  خطط 
وامل�رسوع والن�ص املكتوب واالأنواع واالأ�صاليب اأو املهارات 
اإىل  )ن�صبة  املو�صوعية  الطريقة  ومتيل   .)3.2 ال�صكل  )انظر 
اأوثق بنماذج للدراما، حيث  املو�صوع( اإىل االرتباط ب�صكل 

)اال�صتقواء  كبري  حد  اإىل  الدراما  حمتوى  على  الرتكيز  يكون 
هذه  فوائد  واإحدى  العائلية(.  النزاعات  املدر�صة،  والتنّمر، 
لريوا  للتلميذ  واإثارة  اإ�رساكًا  اأكرث  اأنها  هي  للت�صميم  الطريقة 
الدي�صكو”،  قتل يف  “جرمية  منظور  من  بهم  اخلا�صة  الدراما 
الطبيعية”.  غري  “التقنيات  من  بداًل  املدينة”،  يف  “احلياة  اأو 
الرتكيز  من  كًل  توّفر  ن�ص  اأ�صا�ص  على  تقوم  التي  فالطريقة 
الوا�صح للدراما واإ�صارة اأكرث واقعية اإىل ما يدور حول العمل، 
لكنها رمبا تهّم�ص بع�ص التلميذ وتثري �صجر اآخرين )تعتمد 

بالطبع على الطريقة املحددة يف ال�صف(.

اإن م�صطلح “م�رسوع” ُي�صتخَدم هنا كم�صطلح مظلة للإ�صارة 
حتديداً  مرتبطًا  لي�ص  لكنه  الوقت،  مع  يت�صع  معي  عمل  اإىل 
التمثيل  ا�صتنباط  اأو  التعليم  م�رسوع  يف  )امل�رسح  باملو�صوع 
تقوم  التي  والطريقة  للأداء(.   )Pantomime( ال�صامت 
اأي�صًا  تت�صمن  اأن  ميكن  الدرامية  االأ�صكال  اأو  االأنواع  على 
مو�صوعات مثل امل�رسح يف التعليم، وكذلك امل�رسح البدين، 
نف�صه،  عن  املهارات  تركيز  ويتحدث  الهزيل.  امل�رسح  اأو 
بعزل  يخاطر  لكنه  و�رسيحًا  مبا�رساً  �صيكون  اأهداف  فو�صع 
مهارات من املحتوى. وعلى ال�صعيد العملي، رمبا يكون من 
من  متنوعة  جمموعة  با�صتخدام  عمل  خطط  ت�صميم  املجدي 
بعيدة  تبداأ خطة  اأن  املثال، ميكن  �صبيل  االأ�صاليب. على  هذه 
املدى ب�صكل جمٍد بطريقة مو�صوعية ل�صمان اهتمام التلميذ 
وت�صمي عمل حول ن�ص معي يف مرحلة الحقة. وميكن اأن 
قطعة  املثال،  �صبيل  على  ما،  م�رسوع  يف  اأوجها  اخلطة  تبلغ 

م�رسحية يف التعليم يف مدر�صة حملية للطلب البالغي.

ال�ضكل 3.2: طرق لت�ضميم خطط عمل

تعليقطريقة ت�ضميم
قرا�صنة،  البيئة،  املثال،  �صبيل  )على  مو�صوعية 

رحلة ف�صائية(.
اإنها بو�صوح طريقة حمورها التلميذ، وتركز على املعنى، وترتبط ب�صكل اأكرب باأهداف 
ومن  التجاوب.  من  اأكرث  االإبداع  على  الرتكيز  يكون  ما  وغالبًا  ال�صخ�صي.  النمو 
تركيز  يحتاج  لذلك  املحتوى،  ناحية  من  تقدم  اإظهار  التلميذ  اإىل  بالن�صبة  ال�صعب 

الدراما اإىل و�صف.
التعليم،  يف  امل�رسح  املثال،  �صبيل  )على  م�رسوع 
اإجراء بحث وا�صتنباط م�رسحية للأداء، عمل يقوم 

على اأ�صا�ص مو�صوعات اأخرى(.

طريقة "امل�رسوع" غالبًا ما تكون جمدية يف نهاية العام، الأنها تتطلب مزيداً من الرتكيز 
اأنها متتلك هدفًا وا�صحًا وملمو�صًا هي يف  باالإجناز. وحقيقة  االإنتاج واالحتفال  على 

حد ذاتها حمّفز مفيد.
واإما  م�رسحية  ن�صو�ص  )اإما  الن�ص  على  يقوم  ما 

ن�صو�ص يكتبها التلميذ(.
جدوى العمل من ن�ص اأن الرتكيز يكون وا�صحًا، ومن �صاأن ذلك اإبعاد ال�صغط عن املعلم 
اأن  وميكن  االإجنليزية.  اللغة  مبنهاج  اأي�صًا  ربطه  ي�صهل  كما  جيد.  حمتوى  على  واحلفاظ 
يت�صمن م�رسوع الن�ص اأي�صًا "عمًل ممنهجًا" – ارجتالية، اجتماعات، دراما املجموعة كلها.
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ميلودراما،  املثال،  �صبيل  )على  واأ�صاليب  اأنواع 
اأقنعة(.

هذه الطريقة جتلب مزيداً من �صعة االأفق الفكري ملنهاج الدراما، وجتعل حمتوى املعرفة 
ال�صعب  ال�صحيحة، رمبا يكون من  بالطريقة  ُت�صَتخدم  اأكرث حتديداً. وما مل  باملو�صوع 

اإ�رساك التلميذ.
االأهداف وا�صحة والتخطيط للتقييم اأكرث �صفافية ومبا�رسة. لكن يبقى هناك بالطبع خطر مهارات

تهمي�ص اأي حمتوى ذي مغزى ما مل تكن املعاجلة �صحيحة.

اإن خطة العمل ميكن ت�صميمها ب�صكل ملئم فقط يف �صياق 
ما. لذلك، ُي�صتح�صن اإيلء اهتمام ملمو�ص لبداية اخلطة لكي 
تت�صمن اهتمامات التلميذ. ومن املعقول اأي�صًا بناء العمل عن 
مبزيد من  ي�صمح  مبا  املبكرة  املراحل  ب�صكل وا�صح يف  كثب 
املرونة، بينما ي�صتخدم العمل زخمه اخلا�ص. واالأ�صئلة التالية 

جت�ّصد بنية اخلطة:

الدراما 	• تركيز  من  بكل  �صلة  )لها  العامة  االأهداف  ما هي 
واملحتوى(؟

ما مدى ما حتقق يف ال�صف؟	•
من 	• ت�صتغرقه  وما  الدرو�ص  عدد   – يتوفر  الوقت  من  كم 

وقت؟
كيف ترتبط اخلطة بتعلم التلميذ ال�صابق؟	•
ما هي اإ�صرتاتيجيات التقييم؟	•

كمو�صوع  الدراما  توجد  ال  عندما  اأعله،  ذكره  ورد  كما 
اأوثق  ب�صكل  العمل  خطط  ترتبط  اأن  املرجح  من  منف�صل، 
التعليم. وُتعطى  للغة االإجنليزية واإ�صرتاتيجية  الوطني  باملنهاج 
ُتبنى خطة متهيدية متو�صطة االأمد يف  التي بها  مناذج الطريقة 
باأكمله  )امل�رسوع   3.3 ال�صكل  يف  الثانية  االأ�صا�صية  املرحلة 
و�صيغ  عمرهم،  من  اخلام�صة  يف  �صف  تلميذ  مع  ُجّرب 

.)Chaplin 1999 بالتف�صيل يف

 من م�صاق الدراما لطلبة ال�صنة الثانية يف املدر�صة ال�صيفية: الدراما يف �صياق تعلمي 2012.
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ال�ضكل 3.3: خطة متهيدية متو�ضطة الأمد

عمل ذو �ضلةاأن�ضطة الدرامااملواردمو�ضوع اجلل�ضة
�صورة اأفراد عائلة خارج كوخهم يف تعريف باملو�صوع.

زمن املجاعة.
م�صهد �صامت. توجيه �صوؤال اإىل معلم يف 

دور كاأحد اأفراد العائلة.
ر�صم خارطة اأيرلندة. تق�صي 

معلومات تعود اإىل العام 1841.
ورقة معلومات حول االأ�صباب اكت�صاف اآفة البطاطا.

املحتملة للآفة.
مترين – ن�رس ثرثرة. اأداء دور يف 

جمموعات زوجية )زيارة جار( بعد 
عر�ص من جانب املعلم.

قائمة باأ�صباب خمتلفة ل�صعف 
املحا�صيل. ر�صالة اإىل قريب يف 
اإجنلرتا حول �صعف املحا�صيل.

عمليات االإخلء 
ومطابخ احل�صاء.

اإر�صال وثيقة عرب الفاك�ص عندما 
يحي موعد اإغلق مطابخ احل�صاء.

�صاهد عيان ي�صف عمليات االإخلء.

فكرة تر�صد ما له �صلة بعمليات االإخلء. 
م�صهد �صامت. عمل جمموعة �صغرية.

عمل مل�صق ملطبخ احل�صاء. �صاهد 
عيان ي�صف عملية االإخلء.

ارجتال ال�صف باأكمله – اجتماع جلنة. ورق واأقلم. مثال لن�ص مكتوب.اإ�صلحية للأحداث.
عمل على ن�ص مكتوب.

و�صف مكتوب لتو�صيات 
اللجنة. �صياغة قواعد 

االإ�صلحية.
قائمة باأمثلة لبيانات متعار�صة و�صعها هجرة.

اأولئك الذين يفكرون بالهجرة.
اأ�صوات يف الراأ�ص – اأفكار �صخ�صيات 

تفكر ما اإذا كان عليها اأن تهاجر.
مفكرة يف دور مهاجر.

ورقة مبوجز �رسدي. اقرتاحات عر�ص نهائي.
متعددة.

قطعة تعبريية نهائية حول عرو�ص جمموعة �صغرية.
امل�رسوعات ككل.

من املهم اأن مُينح الهدفان املهمان اللذان �صيكونان الغر�ص من 
تخطيط املعلم -تطور القدرة يف الدراما وفهم املحتوى- ما 
ي�صتحقانه من اعرتاف يف التخطيط واالإبقاء عليهما يف حوار 
وتوازن م�صتمرينْن عند التعليم. واأي فهم متميز ملا هو »جيد 

ويف  املحتوى.  اإىل  اإ�صارة  يت�صمن  اأن  يجب  الدراما«،  يف 
الدراما،  تخطيط  يف  واالعتبارات  للمخاطر  التايل  النقا�ص 

�صيوؤخذ هذان اجلانبان باالعتبار.

خماطر مشرتكة

 تركيز على السرد أكرث من احلبكة

املعلمون والطلب  فيها  يقع  التي  �صيوعًا  االأكرث  االأخطاء  من 
يفكرون  اأنهم  الدراما  تخطيط  عند  �صواء-  حد  -على 
تفكريهم  من  اأكرث  للق�صة(  االأ�صا�صي  )امللخ�ص  بـ”ال�رسد” 
ال�رسدية(.  االأحداث  ُتبنى  بها  التي  )الو�صائل  بـ”احلبكة” 
التي  ال�صكل  لقيود  فمحاولة تخطيط دراما بوعي غري كاٍف 
تليها  معقدة  ق�صة  تفا�صيل  اإىل  توؤدي  ما  غالبًا  املرء  بها  يعمل 
حماولة لرتجمة ذلك الفعل يف الدراما واخلروج بنتائج حمبطة. 
تلميذ  من  �صغرية  جمموعة  م�صاهدة  اأ�صتذكر  اأن  اأ�صتطيع 
تفعيل  يحاولون  جزيرة  يف  كم�صتك�صفي  �صنوات   8 ب�صن 
مدفون،  كنز  عن  الك�صف  تت�صمن  التي  املعقدة  م�صاعيهم 

واكت�صاف قبيلة مفقودة، والبحث عن ترياق ملر�ص غام�ص، 
وعلى  ومعقدة.  متما�صكة  ق�صة  جميعها  منها  حيَك  حيث 
)بل  النجاح  لتحقيق  باالعتبار  اجلديرة  دافعيتهم  من  الرغم 
الوقت  بع�ص  لك�صب  الدر�ص  ي�صتخدمون  كانوا  منهم  وعي 
فامليل  بنجاح.  الدراما  اأن يحافظوا على  يقدروا  لل�صغب( مل 
للتفكري مبنظور ال�رسد املعقد قد عّززته حقيقة اأن جتربة التلميذ 
للدراما غالبًا ما كانت م�صتمدة من فيلم اأو تلفاز، مبا لديهما 
الفعل. واحتاج  ب�صهولة وت�رسيع  املكان  تغيري  قدرة على  من 
العمل،  ملجموعة  حمدداً  �رسديًا  تركيزاً  ُيعطوا  اأن  هنا  التلميذ 
غري  االأدلة  بع�ص  ويجدون  جزيرة  يف  هم  املثال،  �صبيل  على 
احلا�صمة التي ت�صري اإىل اأنهم لي�صوا وحدهم هناك. ومن املثري 
االأرجح  على  تعمل  التي  الدراما  اأن  اإىل  االإ�صارة  للهتمام 
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كدراما متلك زخمًا اأكرث ال�صتك�صاف املحتوى )اأي نوع من 
اأن  املنطقة؟ هل ميكن  اأن يرتكها �صعب من تلك  االآثار ميكن 
يكون هوؤالء النا�ص عدائيي؟ هل من واجبنا االأخلقي كعلماء 
اأن نوا�صل ون�صتك�صف اأم يجب علينا اأن نرحل االآن ونرتكهم 
اآمني؟(. اإن الفرق بي “ال�رسد” و”احلبكة” يحتاج اإىل مزيد 

من اال�صتك�صاف وحتديداً مع التلميذ.

ولعل امل�صكلة اإزاء االقرتاح االأخري هي اأن املعلمي اجلدد على 
فقد  نف�صها.  اخلاطئة  املفاهيم  لديهم  يكون  ما  غالبًا  الدراما 
راقبُت جمموعة ت�صمم در�صًا حول مو�صوع رحلة اإىل كوكب 
اآخر با�صتخدام ارجتالية املجموعة برمتها. وقد قّرروا باأن يكون 
التلميذ م�صافرين ف�صائيي اإىل كوكب اآخر يتطلعون الكت�صاف 
�صارم،  �صفي  نظام  على  بناء  �صجاع”  جديد  “عامل  جمتمع 
وعليهم اأن يتخذوا قراراً ما اإذا كان عليهم اأن يقّدموا م�صاعدة 
وكانت  للحكومة.  حتديًا  ي�صكلون  كانوا  الذين  للمتمردين 
التفا�صيل يف احلقيقة اأكرث من التعقيد، لكن النقطة املهمة هي 
اأنه مع غياب الزخم على �صعيد االإثارة واتخاذ قرار اأخلقي، 
فاإن اأفكاراً قليلة اأعِطَيت لكيفية حتقيق الدراما وجت�صيدها )على 
متمردين  بي  باجتماع ملجموعات زوجية  البدء  املثال،  �صبيل 
وم�صافرين(. ومع ذلك، فاإن هذا املثال ي�صّخ�ص “خطاأ” اآخر، 
يتمثل يف افرتا�ص اأن تلميذ ال�صف �صوف يتقا�صمون احلما�ص 

نف�صه اإزاء املو�صوع املختار لل�صفر عرب الف�صاء.

فشل يف إشراك التالميذ باحملتوى
املثال الوارد اأعله ي�صع الكثري من الرتكيز على املحتوى دون 
اأي�صًا  املمكن  ومن  الدرامي.  ال�صكل  مبتطلبات  كاٍف  اهتمام 
اإيلء اهتمام غري كاٍف لطبيعة املحتوى. ولكي تنجح الدراما، 
حتتاج الدافعية اإىل اأن تكون كبرية. وحل�صن احلظ، كما نوق�ص 
بامل�صاركة  لل�صتمتاع  فعًل  التلميذ  مييل  ال�صابق،  الف�صل  يف 
يف الدراما اإذا ما تلقوا م�صاعدة للنجاح وحماية من االرتباك 
واال�صتهزاء. وعندما تدنو الدراما من مو�صوعات اأخرى يف 
تقل  بامل�صمون  يخت�ص  فيما  الدافعية  م�صكلة  فاإن  املنهاج، 
على االأرجح. ومع ذلك، عند اختيار م�صمون بداًل من ن�ص 

مطبوع، غالبًا ما يبدو االختيار تع�ّصفيًا اإىل حد ما.

ملاذا، على �صبيل املثال، يهتم بال�رسورة جميع تلميذ ال�صف 
خطط  ت�صميم  يف  رئي�صية  م�صاألة  هذه  املختار؟  باملو�صوع 
يف  »امل�رسوع«  فطريقة  التنّوع.  اإىل  احلاجة  وتعّزز  عمل، 
اختيار  فر�صة  التلميذ  متنح  اأن  ميكن  ال�صنة  يف  ما  مرحلة 
املو�صوع. ولعل اأهمية ا�صرتاك التلميذ منذ البداية تف�رّس ملاذا 

الدر�ص  بدء  التعليم  يف  للدراما  املبكرة  االأيام  يف  �صائعًا  كان 
والت�صويت  اقرتاحات  التلميذ عر�ص  من  الطلب  عن طريق 
من  وا�صحة  فائدة  لها  الطريقة  هذه  للدراما.  مو�صوع  على 
اإ�رساك التلميذ، لكن الأن التخطيط امل�صبق ال ي�صتطيع  ناحية 
بعمل  �صنقوم  ماذا  »حول  �صوؤال  طرح  من  اأكرث  يتو�ّصع  اأن 
املعلم  يعرف  اإذا مل  فاإنها حتمل خماطرة وا�صحة  م�رسحية؟«، 
كيف �صي�صتمر حاملا يختار التلميذ املو�صوع. اإنه نظام �صخم 
بالن�صبة للمعلم لكي يكون قادراً على روؤية الزخم التعليمي يف 
اختيارهم للمو�صوع والبدء بالدراما بطريقة ت�صاعد التلميذ 
حتدث  ال  جداً  املفتوحة  فالبداية  ناجح.  عمل  خلق  على 
غالبًا يف هذه االأيام، لكن، كما ورد �صابقًا، هناك طرق ملنح 
اأجل  من  والو�صفة  املحتوى.  املجال الختيار  بع�ص  التلميذ 
ومينح  الثقة  املعلم  مينح  اآمنا  اإطاراً  تكون  رمبا  ناجحة  دراما 
التلميذ ما يكفي من احلرية ل�صنع خياراتهم داخل تلك البنية.

بطريقة  الدر�ص  بدء  بي  التوازن  بع�ص  اإيجاد  من  بد  ال  عندئذ 
لي�ص  معي  مو�صوع  يف  التلميذ  واإقحام  النهاية  مفتوحة 
ميكن  وكما  احللول.  من  عدد  هناك  اإزاءه.  قوية  دافعية  لديهم 
رواية  اأو  التاريخ  يف  معي  ملو�صوع  كو�صيلة  الدراما  ا�صتخدام 
يف االإجنليزية، من ال�رسوري اأحيانًا اأن نفكر بعناية حول كيفية 
تقدمي مو�صوع للدراما. فلي�صت الق�صية م�صاألة تلعب بالطلب 
اأن االأمر قد  املعلم )مع  الختيار املو�صوع املحدد الذي ق�صده 
يبدو كذلك( لكن مع اإدراك اأن جمموعة كبرية من االأفراد رمبا 
املنطلقات  ولعل  تدريجيًا.  مبو�صوع  اإقحامهم  اإىل  يحتاجون 
املثال،  �صبيل  )على  الدراما  مو�صوع  لتقدمي  املنا�صبة  البديلة 
جمدية  مكتوب(  ن�ص  رئي�صية،  عناوين  �صور،  اأ�صياء،  ا�صتخدام 
االألعاب  ا�صتخدام  اأن  كما  التا�صع.  الف�صل  يف  ُتناق�ص  و�صوف 
والتمارين التمهيدية التي تخلق جو ور�صة عمل، ميكن اأن يوؤدي 
اإىل مو�صوع خمتار بنجاح: مقرتحات ُتعطى يف الف�صل الرابع.

التلميذ  اإ�رساك  ممار�صة  �صعيد  على  احلذر  لتوخي  حاجة  ثمة 
يف نقا�ص قبل بدء الدراما، التي غالبًا ما يو�صى بها يف االأدب 
كطريقة الإ�رساكهم يف مو�صوع. وغالبًا ما يكون من ال�صعب 
على املعلم والطلب اإحداث نقلة من احلديث حول الدراما اإىل 
البدء بها فعليًا. وجدوى احلديث التمهيدي اأنه ي�صمح للتلميذ 
باإح�صار جتاربهم اخلا�صة للتاأثري يف املو�صوع الذي بحوزتهم، 
يف  االحتماالت  عن  بعيداً  فعًل  يقودهم  رمبا  احلديث  لكن 
اأو  »االأ�صباح«  مو�صوع  املثال،  �صبيل  على  لناأخذ  الدراما. 
نهاية  بل  �صيتحدثون  ال�صفوف  معظم  امل�صكونة«:  »البيوت 
عن هذا املو�صوع، لكن حديثهم رمبا يجرهم اإىل طريقة �رسدية 
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امللئمة  والطريقة  حتقيقه.  ي�صعب  التوقع  من  م�صتوى  تخلق 
اأخذ  هي  االأ�صباح  دور  اأداء  اإىل  االنتقال  لتجنب  الدراما  يف 
موقف غري مبا�رس ي�صع التلميذ يف دور حمققي اأو م�صتك�صفي 

الأحداث ما�صية ت�صببت بوجود اأ�صباح.

توقعات  عك�ص  ت�صري  رمبا  املقرتحات  هذه  فاإن  ذلك،  ومع 
التلميذ التي تت�صّكل وهم يتحّدثون بطريقتهم يف املو�صوع. 
حمدد  فعل  من  اأكرب  بنجاح  الدراما  ُتبنى  اأخرى،  وبكلمات 
�صبيل  الدراما ولي�ص من خارجها، على  وملمو�ص من داخل 
املثال، اثنان ُيجريان مقابلة مع �صخ�ص يزعم اأنه راأى �صبحًا، 

لكن ق�صته تثري ريبة من ُيجري املقابلة.

فشل يف تخطيط أسئلة ونقاشات
اإن  يقول  الذي  املقرتح  فاإن  خربة،  ذي  معلم  اإىل  بالن�صبة 
ال�رسامة  من  �صكل  اإىل  ي�صري  رمبا  ُتخطط  اأن  يجب  االأ�صئلة 
انعدام  يت�صمن  كونه  فقري  تعليم  اإبراز  خلطر  يتعر�ص  واالآلية 
من  الرغم  وعلى  فعًل.  الدر�ص  يف  جرى  ما  اإزاء  احل�صا�صية 
عندما  الأنه  تنهار  امل�رسوعات  من  عدداً  �صاهدُت  فقد  ذلك، 
املعلم  يتخّبط  الدر�ص  خطة  يف  »نقا�ص«  بكلمة  االأمر  يتعلق 
ي�صتمر.  كيف  اأو  ي�صاأل،  ماذا  يعرف  مما  اأكرث  غام�ص  بزي 
تابلوهات  اأو  م�رسحيات  بعد عر�ص  ذلك  يحدث  ما  وغالبًا 
جمموعة عندما ُترتجم كلمة »ناق�ص« اإىل �صوؤال اأكرث غمو�صًا 
ُيلقى على ال�صف ككل، مثل »ما راأيك فيه؟«. وعند ت�صميم 
دراما، فاإنها ت�صتحق التفكري متامًا من خلل االأ�صئلة املحتملة 
التي ميكن اأن تكون منتجة يف تقدمي يد العون للتلميذ لعلهم 
ي�صتجيبون اإىل الدراما – وال يعني ذلك اأن هذه االأ�صئلة يجب 

اأن ُتتابع بخنوع وبطريقة اآلية.

فشل يف تخطيط كيفية دعم عمل اجملموعة
وعرو�صها  املجموعة  حت�صريات  اأ�صكال  بع�ص  اأن  يف  اأ�صك 
م�رسوعات  من  كبري  عدد  يف  اأهمية  ذات  تكون  اأن  ميكن 
الدراما، فمن خلل خربتي، هذه هي �صمة م�صرتكة للطريقة 
ففي  اأخرى.  مو�صوعات  �صمن  الدراما  بها  ُت�صتخدم  التي 
مو�صوعات مثل التاريخ، والدين، واالإجنليزية، �صوف ُيطلب 
التلميذ يف جمموعات »تاأليف م�رسحية« غالبًا ما تكون  من 
نتائجها حمبطة، بحيث ميتنع املعلم عن املجازفة ودخول عامل 
من�صورات  من  عدد  بي  َيعلق  كمن  اأنا  اأخرى.  مرة  الدراما 
الدراما التي تفرت�ص اأن الطلب ال يحتاجون اإال اأن ُيبلغوا ما 
الذي ُيتوقع منهم تفعيله، واأنهم �صوف يفعلون ذلك بفعالية. 
كي  جمموعات  املعلمون  يبلغ  عندما  درو�ص  يف  حلظات  ثمة 

»يطوروا م�صهداً ُيظهر كيف اأن النزالء ميكن اأن يختفوا« اأو 
»ُيظهر امل�صافرين وهم يغادرون«، يف حي ُتغّيب مو�صوعات 
ناجحة. اإن الرتكيز يف الدراما التعليمية على م�رسحيات لل�صف 
باأكمله يكون حتت �صيطرة املعلم الذي يعرتف جزئيًا باأنه لو 
ُتِرك االأمر للتلميذ اأنف�صهم لن ينتجوا عمومًا دراما ناجحة. 
تقدميه  اإىل  املجموعة  عمل  يحتاج  حتديداً،  ال�صبب  ولهذا 
العمل،  ُيبطئون  كيف  مثل  باأمور  التلميذ  وم�صاعدة  بعناية 
وكيف يتعاملون مع العمل البدين، وكيف ي�صتخدمون فرتات 
التوقف الق�صرية ب�صكل فعال خللق توتر، وكيف ي�صتخدمون 
عمل  حول  املقرتحات  من  املزيد  الطبيعية.  غري  التقنيات 

املجموعة �صوف ترد يف الف�صل اخلام�ص.

 تخطيط اعتبارات

املساحة املتاحة
من العوامل االأ�صا�صية املميزة للدراما ك�صكل فني اأنه يحدث يف 
. وعليه، فاإنه ي�صاعد على التفكري باأهمية  مكان وزمان حقيقيينْ
املكان واأف�صل الطرق ال�صتخدامه. وهناك اعتباران اثنان ال بد 
من اأن ن�صعهما ن�صب اأعيننا: امل�صاحة املتاحة للدر�ص وامل�صاحة 
التي ُتخ�ص�ص للدراما. والدراما ميكن اأن حتدث يف اأي مكان 
حتى يف اأكرث ال�صفوف �صغراً، لكن ثمة قليًل من ال�صك باأن 
وتنزع  املتاحة.  بامل�صاحة  ُيقّيد  اأن  املحتمل ميكن  العمل  نطاق 
اأقل على املدى الذي توؤثر  الدراما يف التعليم اإىل و�صع تركيز 
عن  االمتناع  ب�صبب  العمل،  جودة  على  خارجية  عوامل  فيه 
توليد ا�صتجابات م�صطنعة وغري جديرة بالت�صديق – ا�صتخدام 
ال�صعور يف  اإ�رساك  اأقل من  باهتمام  االأ�صواء واملو�صيقى حظي 
حمتوى العمل. وتتولّد الدراما من خلل الطاقة اخليالية للتلميذ 
على خلق رمزية، وغالبًا ما يكون املدى الذي ُيقّل�ص فيه مدى 
دراما  يخلق  ما  هو  البيئة  يف  خارجية  �صمات  على  اعتمادهم 
ناجحة. ومع ذلك، �صحيح اأي�صًا اأن التلميذ رمبا يجدون من 
ال�صعب الوثوق ب�صفهم كجزيرة مهجورة مقارنة مع اجلو الذي 
اإن خلق »مزاج« هدف  ت�صفيه الدراما عليهم يف االأ�صتوديو. 
منا�صب الأنه يقت�صي ا�صتخدام العوامل اخلارجية للم�صاهمة يف 
خلق �صعور منا�صب. يف حي اأن غياب البيئة النموذجية يجب 
اأن ال يحول دون دراما ناجحة حتدث يف املدر�صة، لكن هذه 
احلقيقة يجب اأن ال توقف املعلمي عن ال�صغط للح�صول على 

م�صاحة ُتكّر�ص لعملهم.

اأن  ميكن  اأ�صتوديو  بناء  هي  للدراما  النموذجية  وامل�صاحة 
ُي�صتخدم لكل من ور�ص العمل واالأداءات ال�صغرية. وغالبًا ما 
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قاعة رئي�صية كبرية،  للدراما هي  امللئمة  امل�صاحة  اأن  ُيفرت�ص 
واأنها امل�صاحة الوحيدة املتاحة ب�رسف النظر عن غرفة ال�صف. 
وترتبط امل�صاحات املفتوحة الكبرية يف اأغلب االأحيان بلحظة 
للدراما.  اأن تخلق نوعًا من اجلو اخلاطئ  فّعالة جداً، وميكن 
مليئة  تكون  وقد  للمقاطعة،  ُعر�صة  تكون  اأن  ميكن  فهي 
اأن ت�صقط فيها الدراما، بحيث  التي ميكن  بالزوايا وال�صقوق 
منطقة  وبتحديد  �صعوبة.  اأكرث  ال�صيطرة  اإمكانية  ت�صبح 
اأن احلدود معّينة  اأكرث حميمية طاملا  ملئمة، ميكن خلق جو 
من  يكون  االأحيان  اأغلب  ويف  م�صبقًا.  ال�صف  مع  بو�صوح 
املنا�صب اأكرث العمل يف ال�صف بداًل من الذهاب اإىل القاعة، 
ال�رسوري  من  كان  اإذا  فيما  النظر  حالة  كل  تتطلب يف  التي 
بالفعل اإزالة االأثاث اأم ال. ومثل هذه التقنيات مثل املعلم يف 
دور، وارجتالية �صخ�صي يف جمموعة واحدة، وطرح اأ�صئلة يف 
الدور )ُتناق�ص يف الف�صل اخلام�ص( ميكن توظيفها يف ال�صف 

دون بعرثة االأثاث.

خربة الصف
من بي فوائد �صيا�صة املدر�صة ككل حول الدراما املو�صى بها 
على  قادرون  املدر�صة  املعلمي يف  اأن جميع  الثاين  الف�صل  يف 
الدراما يف  به  ُتعّلم  اأو�صع  �صياق  للدراما يف  ا�صتخدامهم  روؤية 
املدر�صة. وكان جزء من تقليد الدراما يف التعليم و�صع تركيز 
اأقل على قدرة الفرد اأو املجموعة يف الدراما، وتركيز اأكرب على 
املعلم اأو قائد املجموعة. واإذا مل تكن الدراما ناجحة، فهذا ال 
يعني افرتا�صيًا اأن امل�صاركي مل يكونوا جيدين ومل يوؤدوا املهام 
املطلوبة منهم ب�صكل جيد، بل اإن القائد مل ي�صّهل العمل ب�صكل 
جدير  التقليد  هذا  اأن  اأعتقد  تربوية،  نظر  وجهة  ومن  ملئم. 
الذي  املعاك�ص  التوّجه  من  بداًل  به  مرّحبًا  تغرّياً  ويعترب  بالثناء 
غالبًا ما يوجد يف مو�صوعات اأخرى الإلقاء اللوم على التلميذ 
ب�صبب انعدام جناح در�ص معي. وال�صفوف التي ال ت�صتجيب 
للنقا�ص غالبًا ما ُيحَكم عليها بانعدام احليوية اأو اأنها »ميتة« بداًل 

من طرح اأ�صئلة حول التقنيات امل�صتخدمة ب�صكل خا�ص.

خربة املعلم
بع�ص الطرق االأكرث فعالية للدراما مثل املعلم يف دور وارجتالية 
ومن  للهمم.  تثبيطا  االأكرث  تكون  اأن  ميكن  باأكملها  جمموعة 
املهم اأن ال يتجنب املعلمون ا�صتخدام الدراما ب�صبب غلبة هذه 
التقنيات يف اأدب الدراما. و�صوف يت�صح كما هو ماأمول من 
هذا الكتاب اأن الكثري من عمل الدراما ميكن حتقيقه عن طريق 
التي  بالعرف،  اأكرث مت�ّصكًا  تعليمية  يتبنى مواقف  الذي  املعلم 
ت�صّكل تهديداً اأقل. وعليه، فاإن ور�صة عمل خمططًا لها توّجه 

التلميذ من خلل التمارين التمهيدية وارجتالية املجموعات 
واالأداءات  ن�ص  على  ال�صغرية  املجموعة  وعمل  الزوجية 
تنتج  اأن  �صاأنها  من  اأ�صطر(،  اأربعة  اأو  ثلثة  )لنقل  املخت�رسة 
يتطلب  عمل  يف  جتربة  خلو�ص  ثقة  املعلم  متنح  فعالة  دراما 

ان�صغااًل �صخ�صيًا اأكرث حتّديًا.

العمر ونضج اجملموعة
يف  مهم  اأمر  وهو  التلميذ،  بعمر  تتعلق  ال  بب�صاطة  الق�صية 
ت�صميم الدراما. فحجم الن�صج والتما�صك االجتماعي الذي 
حيث  االعتبار،  بعي  اأخذه  يجب  املجموعة  داخل  يوجد 
ميكن اأن تكون التمارين واالألعاب التمهيدية يف بداية برنامج 
ا�صتعداد  ومدى  املواقف  ت�صخي�ص  يف  جداً  مفيدة  الدراما 
امل�صاركي واإتاحة الفر�صة لهم للممار�صة يف اأن�صطة عملية ال 
عمل  ُيثبط  اأن  وميكن  مطالبها.  يف  تبالغ  وال  تهديداً  ت�صّكل 
املجموعة بب�صاطة جراء خلفات ُين�صح اإزاءها بتغيري الطريقة 

اإىل جتمعات يف الدر�ص القادم.

السيطرة
اإن ما يدعو للت�صاوؤل ما اإذا كان ميكن تعّلم الكثري عن ال�صيطرة 
اأ�صماء  تعّلم  ال�صيطرة مثل  القراءة. فقواعد  ال�صفية من خلل 
القيام  وعدم  االإيجابي،  الت�صجيع  وا�صتخدام  التلميذ، 
�صارمًا  كن  الود،  غاية  يف  تكن  ال  لها،  قيمة  ال  بتهديدات 
وعادال يف الوقت نف�صه، كل هذه االأمور ح�صا�صة مبا يكفي، 
لكنها ال تاأخذ باعتبارها حقيقة اأن كيفية ت�رسف املرء داخل 
بالوقت  املرء  �صعور  بكيفية  نف�صه  بالقدر  علقة  لها  ال�صف 
فلم  اأي�صًا.  يعرف  مبا  علقة  لها  اأن  كما  والقيم،  وال�صخ�صية 
األتق باأي جمموعة من املعلمي مل يكونوا عمليًا قادرين خلل 
ب�صاأن  الن�صح  اأنواع  كل  اإنتاج  على  الوقت  من  ق�صرية  فرتة 
االن�صباط الذي ميكن اإيجاده يف االأدب. وهذا ال يعني اأنهم 

قادرون بال�رسورة على العمل بكفاءة وفعالية داخل ال�صف.

ويف حالة الدراما، من املمكن، ب�صكل مماثل، تقدمي تلميحات 
كبرية  م�صاحات  يف  املثال،  �صبيل  على  ال�صيطرة،  حول 
كالقاعة، حتديد املناطق التي تكون خارج احلدود، وتوظيف 
للنقا�ص،  اأو حلقة  دائرة  بدنية«، وت�صكيل  �صيطرة  قاعدة »ال 
اإىل  النظام  الإعادة  دائمًا  ُت�صتخدم  خا�صة  اإ�صارة  وا�صتخدام 
ال�صف. ومع ذلك، فبداًل من تقلي�ص االن�صباط وق�رسه على 
بع�ص القواعد فقط، رمبا يكون اأكرث عونًا لنا لو فهمنا بع�ص 
باحليوية،  مفعمة  اإيجابية  مواقف  ب�صبب  تن�صاأ  التي  التوترات 

اإىل جانب بع�ص البنى الفقرية للدر�ص.
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 مفاهيم مغلوطة شائعة

كثري من الطلب واملعلمي يبا�رسون اأداء دور م�رسحي ب�صيط 
بالعزلة  املرّوع  اإح�صا�صهم  جتاوز  بغر�ص  �صف  طلب  مع 
 ... االآخر واالقتتال  اأحدهم  »يبداأون ب�رسب  االأمل.  وخيبة 
اأجعلهم  اأن  اأ�صتطع  ال�صحك ... مل  وينهارون فقط من �صدة 
من  �صيارات  ب�صنع  ا�صتمروا  فقد   ... بجدية  االأمر  ياأخذون 
واإطلق  حولهم  من  بالقيادة  يتظاهرون  وهم  الكرا�صي 

�رسخات الفرملة ...«.

غالبًا  بالغي  الدورات مع  اأنواع  الدور يف كل  اأداء  ُي�صتخدم 
اأن  ومع  امل�صاركي.  واإرباك  االنتباه  جلذب  م�صمونة  بطرق 
املقرتحات  فاإن  تلميذ،  مع  درو�ص  من  م�صتقة  هنا  االأمثلة 
االأ�صعدة.  كل  على  ال�صلة  وثيقة  الدراما  لت�صهيل  العامة 
مع  �رساعًا  اأقرتح  ال  الف�صل،  هذا  من  للغر�ص  ومراعاة 
و«الن�صاط  و»الدراما«  دور«  »اأداء  بي  املفاهيمية  الفروقات 
اأن  هو  هنا  فاخللف  اأهميتها.  من  الرغم  على  االرجتايل« 
تغذية  اإىل  بحاجة  ناجحة  دراما  تخلق  التي  املكونات  فهم 
الدور.  اأداء  ذلك  يف  مبا  االأ�صا�صية،  العمل  اأ�صكال  معظم  يف 
وهناك خطوات معينة ي�صتطيع املعلمون اتخاذها واعتبارات 
اإىل معلم  اأوتوماتيكي  ب�صكل  تاأتي  بد من تذكرها، حيث  ال 
من  حال  باأي  وا�صحة  لي�صت  ولكنها  املجّرب،  الدراما 
االأحوال للمعلم اجلديد. فالرتكيز هنا �صوف يكون على عمل 
للألعاب  البّناء  الدراما واال�صتخدام  الزوجية يف  املجموعات 

والتمارين التمهيدية.

الزوجية  املجموعات  عمل  اأن  الف�صل  هذا  خل�صة  لي�صت 
بال�رسورة اأف�صل منطلق للمعلم والتلميذ اجلدد على الدراما. 
فبع�ص االأعراف، التي �صريد و�صفها يف الف�صل ال�صاد�ص، مثل 
اللوحة الدرامية وطرح االأ�صئلة يف الدور ميكن اأن توفر بداية 
املحاكاة  تعترب  بينما  ذلك،  ومع  عليها.  وم�صيطراً  جداً  اآمنة 
واحلركة واملنولوج جميعها جوانب مهمة للدراما، فاإن احلوار 
هو مركز »ال�صبكة الدرامية« )Szondi, 1987: 17(. وتتطلب 
الطبيعة  فهم  الزوجية  املجموعات  عمل  ت�صهيل  على  القدرة 
اجلوانب  معظم  يف  ت�صب  التي  الدرامي  للن�صاط  االأ�صا�صية 
االأخرى للعمل؛ �صواء اأكانت الدراما ُتعلم كمو�صوع منف�صل 
اأم كو�صيلة. كما حتول اأي�صًا دون بع�ص �صوء الفهم حول اأف�صل 
ال�صبل لبدء الدراما مع تلميذ �صف، على الرغم من خطئهم، 

غالبًا ما يقوم عملهم على اأ�صا�ص منطقي �صليم م�صتمد من جتربة 
الدرامي  االأداء  االأطفال على  امل�رسح من جهة، ومعرفة طاقة 
من جهة اأخرى. وبالن�صبة اإىل جتربة امل�رسح، ميكن اأن تقود اإىل 
افرتا�صات. ولكي يتم ال�رسوع بالدراما دائمًا ما يحتاج املرء 
اإىل توزيع االأدوار على ال�صخ�صيات وت�صميم �صيناريو وتوجيه 
العمل. ولفهم الطريقة التي يعمل بها امل�رسح مب�صتوى اأعمق، 
ثمة حاجة لت�صهيل الدراما. من ناحية اأخرى، ميكن اأن تقود 
اال�صتخفاف  اإىل  الدرامي  االأداء  على  االأطفال  بطاقة  املعرفة 

مبدى اأهمية البنية والتعليم املطلوب لتقنيات دراما حمددة.

يوجد  طاملا  دوغماتيًا  املرء  يكون  اأن  احلكمة  من  لي�ص  والأنه 
املمكن بحث  القاعدة، فمن  ا�صتثناءات لدح�ص  الدوام  على 
اأف�صل  حول  التف�صيل  من  مبزيد  املغلوطة  الفر�صيات  بع�ص 

الطرق لبدء الدراما.

اختيار املمثلني
»�صخ�صيات  من  بقائمة  تقليدي  م�رسحي  ن�ص  يبداأ  ما  عادة 
الطريقة  اأن  االفرتا�ص  املعقول  من  يكون  وقد  الدراما«. 
اأو  ن�ص  على  يعتمد  العمل  اأكان  �صواء  الدراما،  لبدء  امللئمة 
على الن�صاط االرجتايل، هي توزيع االأدوار. ومع ذلك، ففي 
اإىل متثيل جزء  حالة العمل بن�صو�ص م�رسحية، فاإن االنطلق 
لبدء  بديلة  )طرق  واخلربة،  املهارة  من  معقواًل  قدراً  يتطلب 
العمل بن�صو�ص �صوف ُتبحث يف الف�صل ال�صابع(. ويف �صياق 
خمتلفة  اأدوار  توزيع  يقود  االرجتايل،  للعمل  متعددة  اأ�صكال 
حتمًا اإىل توقع بنية معقدة رمبا ي�صبح من ال�صعب تدبر اأمرها 

بالن�صبة للمعلم والتلميذ.

اندلع  لندن )الذي  ال�صخم يف  ولعل بدء دراما حول احلريق 
العام 1966 وا�صتمر اأيامًا عدة( عن طريق توزيع ال�صخ�صيات 
يف اأدوار: امللك، رئي�ص البلدية، عامل اخلدمة املدنية ... الخ، 
اإمنا يعني اأن هذه ال�صخ�صيات يجب اأن تفرت�ص اأدواراً خمتلفة 
طريق  فعن  ذلك،  ومع  مقنع.  ب�صكل  بع�صها  مع  وتتفاعل 
الطلب من املجموعات الزوجية تفعيل مقابلة مع اخلباز الذي 
يجري التحقيق معه عن حتركاته املحددة بال�صبط قبل الذهاب 
اأطفاأ النار؟(،  اأنه  اإىل الفرا�ص يف الليلة املميتة )هل هو متاأكد 
ذلك،  من  وبداًل  �صهولة.  اأكرث  االأولية  املطالب  تدبري  ي�صبح 
ميكن اأن ياأخذ ال�صف دور املحققي الذين ي�صتجوبون عدداً 
وهذه  النار.  الندالع  احلقيقي  ال�صبب  لتحديد  ال�صهود  من 
اأزواج )جلنة حمققي ميكن  اأدبيًا على  ُتبنى  اأن ال  البنية يجب 
ت�صكيلها لطرح االأ�صئلة( لكنها تتبع احلوار/النموذج البنيوي 
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نف�صه ملواجهة بي خ�صمي لدودين.

هناك  اأن  وهي  اأدوار،  جمموعة  لتوزيع  اأخرى  نتيجة  ثمة 
على  الفردية  واالأدوار  ال�صخ�صيات  لت�صوير  �صمنية  حاجة 
نظر  وجهة  اإظهار  اأو  موقف  تبني  من  اإحلاحًا  اأكرث  نحو 
بدور رجال »امللك«  القيام  التلميذ  ُطِلب من  واإذا  معينة. 
الذين كافحوا ب�صجاعة الإطفاء احلريق، يكون لديهم موقف 
بع�صهم  تلميحات  وياأخذون  دورهم  عليه  يبنون  حقيقي 
باأن  هنا  اأجادل  ال  اأنا  عليه.  احلفاظ  كيفية  حول  بع�ص  من 
مفهوم الدور )املبني اأكرث على تبني موقف( يجب اأن يكون 
له دائمًا االأ�صبقية على ت�صوير ال�صخ�صيات )املبني على خلق 
اأكرث تدويراً(. وهناك حالة جن�ّصدها بالنظر الأهمية ال�صخ�صية 
لكن من املهم اأن ال نقلل من �صاأن ال�صعوبات العملية لبدء 

دور �صخ�صية واأدائه.

خلق سرد
والأن  ال�صابق.  الف�صل  يف  واحلبكة  ال�رسد  بي  الفرق  نوق�ص 
خلق  باأن  نفرت�ص  اأن  الطبيعي  من  الدراما،  اأ�صا�ص  هو  ال�رسد 
ق�صة هو اإجراء متهيدي �رسوري للنخراط يف الدراما. ومع 
اأفكار خّلقة وخيالية  اإنتاج  التلميذ  ي�صتطيع  ما  غالبًا  ذلك، 
جداً يجدون من ال�صعب حتويلها اإىل فعل درامي. على �صبيل 
املثال، بداًل من بدء دراما على اأ�صا�ص »روبن هود« عن طريق 
يف  امل�صاركي  بولتون  ي�صع  ق�صة،  البتكار  امل�صاركي  دعوة 
جمموعات زوجية: اأب يعلم ابنه كيف ي�صنع ال�صهام. وعلى 
نحو مماثل، يكون العمل على اأ�صا�ص »جوزيف و�صقيقه« بدءاً 
مع جوزيف الذي جرت مقابلة معه بعد �صنوات من حادث 
االندفاع  توقف  الطريقة  هذه   .)1992 a )بولتون،  »بت« 

نحو احلوادث العر�صية.

 تقليد العامل احلقيقي

الفيلم  حول  للدراما  طبيعي  ل�صكل  مفهوم  عر�ص  نتيجة  اإنه 
والتلفزيون الفرتا�ص اأن الهدف يف الدراما اإعادة �صياغة العامل 
قدرات  فاإن  ذلك،  على  وبناء  االإمكان.  قدر  بدقة  احلقيقي 
االأبواب،  فتح  حماكاة  اإجناز  اإىل  ت�صعى  رمبا  الفطرية  املعلم 
من  الأنه  معقدة  ق�صية  هذه  النقود.  وعّد  ال�صاي،  وارت�صاف 
اأحيانًا الرتكيز على العمل مبا�رسة ب�صكل يتجاوز ما  املنا�صب 
يحتاج  ما  وغالبًا  املو�صوع.  على  اجلدد  القادمون  يفرت�صه 
عمل الدراما اإىل اأن يكون خا�صعًا للمعنى واملحتوى. وعليه، 
لكي نبداأ تبادل حوار بي زوج وزوجته ي�صعران بالقلق حيال 

االآخر جراء  اأحدهما  لوم  اإىل  باأدب  ومييلن  املراهقة  ابنتهما 
كيف  بدقة  ن�صتنبط  اأن  ال�رسوري  من  لي�ص  املتمّرد.  �صلوكها 
ت�صب االأم ال�صاي يف الفنجان. ورمبا يكون من امللئم، على 
ال�صخرية عندما تتحّدث لرنمز  اإىل  االأم متيل  اأي حال، جعل 
اإىل االأدوار اجلندرية التي ت�صغل اأهل البيت. ومن امللئم اأي�صًا 
�صيطرة  اإذا كانت  يقف  اأو  يجل�ص  �صخ�ص  اأي  نرّكز على  اأن 

ال�صخ�صية ذات مغزى.

وعندما ي�صبح العمل مهمًا كموؤ�رس �صيحتاج على االأرجح اإىل 
اأن يكون مو�صوع االهتمام املق�صود. ومن امللئم اأي�صًا توجيه 
العمل  اأجزاء  بع�ص  يف  للنخراط  الآخر  حي  من  امل�صاركي 
لتمثيلهم.  »مربر«  كـ  اأو  للو�صع  ت�صّور  بناء  يف  للم�صاعدة 
ق على باب خيايل، وفتحه ثم الدخول اإىل اإحدى غرفه  فالّطرنْ
ملقابلة  م�صاعدة  متهيدية«  »م�رسحية  كله  ذلك  ميّثل  اأن  ميكن 
لي�صت  املحاكاة  دقة  لكن  عمل  وم�صوؤول  عامل  بي  ر�صمية 

بذات اأهمية.

إخراج العمل
اإن االفرتا�ص القائل اإن اأف�صل الطرق لبدء الدراما بالن�صبة اإىل 
املعلم اأن ياأخذ دوراً رئي�صيًا تطّفليا يف توجيه العمل )»التحدث 
باأ�صلوب اأكرث رقة ... حماولة ال�صري ببطء اأكرث ... عدم اإظهار 
رد الفعل ب�رسعة«( اأمر م�صكوك فيه تعليميًا، الأنه يخاطر يف 
احلد من م�صاركة التلميذ وتطور فهمهم للمحتوى وال�صكل 
الدرامي. وهو يقوم اأي�صًا على موقف تقليدي وقدمي جداً من 

امل�رسح ودور املخرج. ح�صب بروك )1968:17(:

يف م�رسح حي، �صوف نقرتب كل يوم من تكرار التجربة 
وم�صتعدين  االختبار،  قيد  االأم�ص  اكت�صافات  وا�صعي 
للعتقاد باأن امل�رسحية احلقيقية قد فلتت منا مرة اأخرى. 
من  الكل�صيكية  الفنون  من  يدنو  املميت  امل�رسح  لكن 
منطلق اأن مكانًا ما، �صخ�صًا ما قد اكت�صف وحّدد كيفية 

اإنتاج م�رسحية.

ميكن اأن ُينظر اإىل انتقادات امل�رسح يف تاريخ الدراما يف التعليم 
“امل�رسح املميت”.  اإىل  اأنها نقد موّجه  -اإىل حد كبري- على 
و�صفها  ورد  التي  االأخرى  املغلوطة”  “املفاهيم  غرار  وعلى 
للإخراج  �صكل  اأي  اإبطال  اأو  حظر  امل�صاألة  فلي�صت  هنا، 
التقليدي بالكامل، واإمنا اإدراك اأنه كنقطة انطلق. فمثل هذه 
التلميذ خجولي ومباِلغي يف  اأن جتعل  املرّجح  الطريقة من 

اعتمادهم على املعلم.
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ترك التالميذ ألدواتهم اخلاصة بهم
يعد  مل  الدراما  يف  للتلميذ  فيه  املبالغ  التطّفلي  التوجيه  اإن 
لنظريات  الكبري  للتاأثري  بالنظر  االأيام  املدار�ص هذه  ماألوفًا يف 
املا�صي(،  )القرن  و�صتينيات  خم�صينيات  يف  الذاتي  التعبري 
التي اأبرزت ف�صيلة عدم التدخل يف عمل التلميذ من جانب 
املعلم. ومع ذلك، فاإن معرفة طاقة التلميذ الأداء دور درامي 
ميكن اأن تقود اإىل افرتا�ص مناق�ص الأن الدراما ن�صاط طبيعي، 
واأن التلميذ ميكن تركهم الأدواتهم اخلا�صة بهم. وكما ورد 
يف وقت مبكر يف هذا الكتاب، تفرت�ص طرق عدة للدراما، 
اإبلغهم  اإىل  يحتاجون  التلميذ  باأن  االأدب،  يف  بها  مو�صى 

ل�صنع م�رسحية اأو م�صهد م�رسحي.

مشكالت شائعة
فقط  مع �صف  الدراما  مبعلمي جّربوا  االجتماع  غريبًا  لي�ص 
للتخّلي عن اأفكار يحاولون با�صتمرار تعليمها مراراً وتكراراً. 
بقناعتهم  يحتفظون  ما  غالبًا  اأنهم  حقا  االهتمام  يثري  وما 
بها  العمل  يرجئون  لكنهم  و�صعبيتها،  قيمتها  اإزاء  الرا�صخة 
مع التلميذ ب�صبب ال�صعوبات التي تواجههم. و�صيكون من 
يواجهها  ما  غالبًا  التي  امل�صكلت  بع�ص  يف  ننظر  اأن  املفيد 
الطرق واحللول  مناق�صة  قبل  الدراما  بدء عمل  املعلمون عند 

العملية.

التالميذ يفشلون يف أخذ الدراما على حممل اجلد
اأعتقد اأن هذه امل�صكلة �صائعة اإزاء دراما الن�صاط االرجتايل اأكرث 
مو�صوع  حول  تدور  التي  العديدة  الكتب  اإزاء  عليه  هي  مما 
املعرفة. وب�صكل اأو باآخر، يجب اأن ال يثري ذلك ده�صة اأحد، 
الأن دراما الن�صاط االرجتايل ملئمة لتعليق �رسيع ال ميكن التنبوؤ 
به، وملئمة اأي�صًا الإبراز اجلانب ال�صاخر، املحاكاة ال�صاخرة. 
تقوم  التلفزيون  ويف  الراديو  على  كثرية  برامج  انت�رست  لقد 
منها  الهدف  ويكون  االرجتايل،  الن�صاط  تقنيات  على  اأ�صا�صًا 
االرجتايل يف  الن�صاط  ارتبط  ما  وغالبًا  واالإمتاع.  الت�صلية  هو 
ازدهرت  ال�صمالية  اأمريكا  ويف  بالكوميديا.  الدراما  تاريخ 
»الريا�صات« -الن�صاط االرجتايل- كنوع من الت�صلية الظريفة 
على  القدرة  بطبيعته  االرجتايل  الن�صاط  ويتطلب  واملناف�صة. 
التفكري ب�رسعة، ولذلك يعترب م�صدر تهديد. لذلك لي�ص غريبًا 
والنكتة.  الكوميديا  يجدوا ملذاً يف  اأن  للم�صاركي  بالن�صبة 
وال يعني ذلك اأنه لي�ص ثمة مكان للكوميديا يف در�ص الدراما، 
ولكنه الرد غري امللئم الذي يجد املعلمون فيه م�صدر خوف 
العمل  يربط  الذي  الدراما  للتنّوع يف  اآخر  �صبب  لهم. وهذا 

املرجَتل بالعمل على الن�صو�ص وكتابتها.

الدراما تفشل يف أن تتجّسد
اإىل  ذلك  يرجع  ما  وغالبًا  الدافعية،  انعدام  اإىل  ال�صبب  يعود 
عدم القدرة على بلورة الفكرة يف اإطار عمل درامي. وغالبًا 
ما تكون امل�صاألة بب�صاطة عدم املعرفة بكيفية البدء. وقد ين�صاأ 
ذلك اأي�صًا عن �صيء يحول دون امل�صاركة يف العمل. ومقابل 
هناك  واإجنازه،  العمل  يف  امل�صاركة  يف  يرغب  طالب  كل 
العملية برمتها معّذبة وحمرجة. والوعي  اآخرون رمبا يجدون 
باحل�صا�صيات املحتملة للمجموعات واالأفراد هو اأحد املفاتيح 

لبدء دراما ناجحة.

السيطرة تتبّدد
اأن  للمعلمي املخ�رسمي  بالن�صبة  ال�صعب  ما يكون من  غالبًا 
يبداأوا با�صتخدام الدراما، الأن هناك ما هو اأكرث على املحك. 
اأما بالن�صبة للمعلم املبتدئ الذي يكون اأ�صًل عر�صة للنتقاد، 
فاإن ما ُيعر�ص يف الدراما رمبا يك�صف عن خطر اأقل. فم�صاألة 
ال�صابق،  الف�صل  يف  نوق�صت  قد  كانت  وال�صيطرة  االن�صباط 
املعلم  يوؤ�ص�ص  اأن  املفيد  من  اإن  تقول  تو�صية  ذلك  عن  ونتج 
القواعد  تو�صيح  يف  ذلك  ي�صاعد  ورمبا  اخلا�صة.  بداياته 
بالدراما.  البدء  قبيل  وتر�صيخها  املرء  يحتاجها  التي  الذهنية 
وهناك الكثري من الكتاب حول الدراما قد ركزوا على احلاجة 
لل�صيطرة على الدراما وتعميقها من الداخل، واأن ذلك يجب 
اإي�صاح توقعاتهم  اأمام املعلمي حتول دون  اأن ال ي�صكل عقبة 
ب�صاأن ق�صايا معينة. على �صبيل املثال، اإذا كان التلميذ يجب 
يحرتموا  اأن  عندئذ  املهم  فمن  امل�رسحية،  اأدوارهم  يوؤدوا  اأن 
ب�صاأن  ال�صارمة  القواعد  بع�ص  تكون  ورمبا  بع�صهم،  عمل 

االإدالء بتعليقات خلل االأداء �رسورية.

العمل يف جمموعات زوجية
تنّوع  عن  اأعله  ذكرها  الوارد  ال�صلبية  النتائج  اأنواع  تن�صاأ 
االأ�صباب: املحتوى بعيد كل البعد عن جتربة التلميذ، الدراما 
مفاجئ  ب�صكل  ُيقّدم  الن�صاط  والتوتر،  النزاع  اأكرث على  ُتبنى 
البنية  جدوى  ولعل  التوقعات.  ب�صاأن  �صكوك  وثمة  جداً، 
الزوجية )بنية من اثني( اأنها توفر بداية اآمنة جلميع امل�صاركي، 
الأن العمل خا�ص ن�صبيًا. كما اأنها حتّد من االأهواء حلرف ال�رسد 
عن �صياقه ب�صكل متكّلف اأو مبالغ فيه، ومثل هذا امليل ي�صهده 
عمل املجموعة الكبرية. فالبدء بعمل جمموعات زوجية يتيح 
بنية معّدة م�صبقًا. وكما ورد يف  العمل على  اإمكانية  للمعلم 
الف�صل الثالث حول التخطيط، ال تكون الدراما دائمًا ملئمة 
يتطلب  ما  غالبًا  االأف�صل  والعمل  روتينية،  اأعمال  لرتتيب 

تفاو�صًا ومرونة.
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خلل  من  اأم  كان  )ارجتاليًا  زوجية  جمموعات  يف  العمل  اإن 
على  والطلب  للمعلمي  اأمانًا  اأكرث  بنية  يوفر  ن�ص مكتوب( 
تبلغ  اأن�صطة  �صياق  ا�صتنباط  خللها  من  وميكن  �صواء،  حد 
ذروتها يف حتويل مزيد من امل�صوؤولية اإىل التلميذ. وفيما يلي 
بع�ص االعتبارات التي يجب تذكرها عند اإعداد عمل مرجتل 

ملجموعة زوجية:

ما يثري احل�صا�صية افرتا�ص اأن امل�صاركي الذين على و�صك بدء 	•
بالغي،  اأم  اأطفال مدر�صة �صغاراً  �صواء كانوا  ور�صة عمل، 
اأم  �صاأرتبك  والتوتر )»هل  االإثارة  بخليط من  ي�صعرون  قد 
ت�صعى  اأن  يجب  التمهيدية  التدريبات  كاأحمق؟(.  �صاأبدو 

جلعل امل�صاركي ي�صعرون بالراحة.
التلميذ 	• من  املعلم  يطلب  عندما  االأحيان،  اأغلب  يف 

البداية  يف  ي�صطدمون  زوجية،  جمموعات  يف  االنخراط 
مب�صكلت قبل اأن تبداأ اأي دراما ب�صبب العزلة يف ال�صف، 
هناك  لي�ص  اأجوائها.  يف  العمل  ي�صتطيع  اأحد  ال  وبالتايل 
من  الكثري  احلقيقية يف  امل�صكلة  لهذه  وفوري  ب�صيط  حل 
تعليمات  توجيه  املجدي  من  يكون  واأحيانًا  ال�صفوف. 
هذه  لكن  ثلثية،  اأو  زوجية  جمموعة  لت�صكيل  �صارمة 
الأن  التلميذ،  قاوم  اإذا  عليها  االإ�رسار  ُيحّبذ  ال  الفكرة 
وتلميذ  املعلم  بي  مواجهة  اإىل  بب�صاطة  تتحول  امل�صكلة 
حمدد  فردي  عمل  هناك  يكون  اأن  ميكن  اأحيانًا  ال�صف. 
يف  االأفراد  اأحد  ينبذون  التلميذ  كان  واإذا  املعلم.  مع 
رمبا  هنا  االأمد  طويلة  م�صكلة  تربز  عندئذ  املجموعة، 
تتطلب اإ�رساك طاقم اآخر يف املدر�صة، الأنه من غري املرجح 

حلها فوراً.
مقابلة 	• املثال،  �صبيل  )على  االأ�صا�صي  التمرين  يكن  مهما 

ا�صتجواب �صخ�صية من رواية(،  التاريخ،  رئي�ص وزراء يف 
الرئي�صية  املهمة  قبل  الدور  الأداء  التمهيدية  التدريبات  فاإن 
ت�صاعد يف �صمان االلتزام. وهذا من �صاأنه اأن يعطي التلميذ 
فر�صة لكي “ي�صعروا” بطريقهم نحو الن�صاط قبل اأداء الدور 
مدى  تقدير  للمعلم  تتيح  اأنها  كما  اأهمية.  االأكرث  املركزي 
ا�صتجابة التلميذ للعمل، وما اإذا كانوا يتعاونون مع بع�صهم 
اأم ال. وامل�صكلة فيما يتعلق بالتمارين التمهيدية اأنها رمبا ال 
تكون ملزمة للتلميذ. ومن املفيد هنا تو�صيح الهدف من 
الن�صاط والوجهة النهائية للعمل. فالتمرين االفتتاحي مثًل 
�رسيكه  م�صارك  فيه  ُيبلغ  م�صهداً  بب�صاطة  يكون  اأن  ميكن 
من  بداًل  لذلك  للمدر�صة.  ال�صباحية  رحلته  عن  االآخر 
اأن  ميكن  املدر�صة....”،  اإىل  رحلتك  عن  ل�رسيكك  “قل 
خمتلفة  جد  متارين  بثلثة  “�صنقوم  املعلم:  تعليمات  تكون 

وب�صيطة يف الوقت نف�صه لت�صاعدنا على )االإحماء( وجتعلنا 
مفيدة  اأخرى  متهيدية  متارين  ثمة  للدراما”.  م�صتعدين 
)رواية ن�صخة خيالية لرحلة اإىل املدر�صة، اإعطاء عذر جراء 
�صاهد  مقابلة  الدكان،  اإىل  عيب  فيه  غر�ص  اإعادة  التاأّخر، 
ال�صمت  اأدبيًا لك�رس  ا�صتخدامها  عيان على حادث( ميكن 
بطرق مريحة وغري منذرة باخلطر دون اللجوء اإىل مطالب 
كثرية من التلميذ ودون االنطلق قبل االأوان نحو الن�صاط 

املركزي.
حاول تخّيل ما �صيقوم به التلميذ بالفعل وقلنْ متى يجّربون 	•

ُيطلب  ما  ملءمة  املهمة. هذه طريقة جيدة الختبار مدى 
منهم وما هو اأكرث �صعوبة مما يبدو عليه. ففي در�ص التاريخ 
“جت�ّصد  كي  زوجية  جمموعات  من  ليطلب  املعلم  خطط 
مزيداً  لكن  االتفاقية”،  فيها  ُوّقعت  التي  اللحظة  بالتمثيل 
القيام  اأكرث قليًل من  باأن املهمة تطّلبت  من التفكري ك�صف 
احتمال  وال  الن�صاط  يف  توتر  هناك  يكن  مل   – باملحاكاة 
رمبا  النوع  هذا  من  ن�صاطًا  ولعل  لفظي.  لتبادل  حقيقي 
يجعل التلميذ ي�صعرون باخلجل ويجدون ملذاً يف التخلي 
عن املنا�صبة. اأما الن�صاط االأكرث ملءمة من وجهة نظر درامية 
�صوف يتطلب وجود م�صت�صار يحاول اإقناع اأحد الطرفينْ 
املوقعي بالعدول عن موقفه قبل حلظات من التوقيع )بالطبع 

ثمة حاجة لن�صاط ملئم لل�صياق التاريخي(.
املجموعات 	• من  للطلب  ا�صتهللية  تعليمات  ا�صتخدام 

الزوجية باأن عليها اأن “تقرر من هو A، ومن هو B” لتحديد 
التلميذ.  بي  نزاعات  اندالع  املعلم  يجّنب  اأمر  االأدوار 
وهناك اأي�صًا �صبب اأعمق ال�صتخدام هذه االإ�صرتاتيجية على 
هذا النحو، فهي تنقل فكرة اأن اختيار الدور غالبًا ما يكون 
اعتباطيًا. اإن العلقة بي املحتوى احلقيقي واخليايل معقدة، 
لكن التلميذ بحاجة اإىل ت�صجيعهم على تبّني اأدوار خمتلفة.

كل واحد )تلميذ وبالغون( يجد من االأ�صهل له تبّني اأدوار 	•
يف املراحل املبكرة للدراما تكون قريبة من جتربتهم. ولهذا 
ُتبنى الدراما على واقعية اجتماعية ت�صم عائلت،  ال�صبب 
االنت�صار  اإىل  نوادي رق�ص، �صداقات، وجماعات، ومتيل 
اأن  املهم  ومن  الثانوية.  ال�صفوف  يف  التلميذ  اأو�صاط  يف 
ي�صهل  بحيث  وا�صعًا،  للدراما  املخ�ص�ص  املو�صوع  يكون 
تفعيل اأن�صطة متهيدية ملجموعات زوجية ترّكز على مدر�صة 
ماألوفة واأو�صاع حملية معروفة، وبالتايل ت�صّكل نقاط بداية 

مفيدة.
ما 	• هو  ملك(  عبد،  اأمر،  )ويل  فح�صب  الدور  نوع  لي�ص 

يقّرر �صعوبة الن�صاط الدرامي للتلميذ، واإمنا الو�صع الذي 
ب�صن  تلميذ  اأن  يبدو  رمبا  البداية  ففي  اأي�صًا.  فيه  يو�صعون 
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اأدوار  اأن  افرتا�صي  نحو  على  يجدوا  اأن  ُيحتمل  عامًا   13
اأولياء اأمور واأطفال مراهقي ال يوافقون على حتديد الوقت 
الذي ُي�صمح فيه للتلميذ اأن يعود ليًل اأ�صهل من اأدوار ملك 
يختلف مع م�صت�صاره ب�صاأن ال�رسيبة. ومع ذلك، فاإن تبادل 
كل الدورينْن فيه ت�صابهات، حيث يقت�صي كلهما اإقناعًا. 
ومقابل هذه االأو�صاع، ثمة دور لتج�صيد و�صع ُيطلُب فيه 
تعترب  الدراما  ل�صبب ما. ففي  االأمر مواجهة طفل  من ويل 
الأنه  “االإقناع”،  من  الدور  لتفعيل  �صعوبة  اأكرث  “الراحة” 
يف احلالة ال�صابقة يكون لدى اأحد االثني دور غري فعال. اإن 
“التف�صري” و”القول” هما متارين اإحماء م�رسوعة، لكنهما 
عمل  ور�صة  بدء  املفيد  ومن  الفعلية.  للدراما  جيد  اأثر  بل 
للبيئة  اأفكاراً  متّثل  بتمارين  الدراما  على  جديدة  ملجموعة 
اخلا�صة باملجموعة: تلميذ )اأو�صاع لها علقة باملدر�صة(، 
طلب )بدء دورة جديدة(، معلمون )اأم�صية اأولياء اأمور(. 
وبهذه احلالة من املهم تو�صيح ما هو الهدف )“دعنا نبداأ 

بتمرين قريب من جتربة كل �صخ�ص”(.
اأحيانًا من املفيد توفري النية والدافعية اإىل ال�صخ�صيات. ويف 	•

حالة املقابلة: “هذه الوظيفة مهمة لك – اإذا مل حت�صل عليها 
�صوف ت�صطر اإىل اإلغاء االإجازة التي تتوقعها عائلتك”. لقد 
�صاهدُت ذات مرة در�صًا ا�صتخدم فيه املعلم معطفًا قدميًا لبدء 
الدراما، فكرة جيدة الأنها منحت تركيزاً ملمو�صًا للن�صاط. 
املالك  �صخ�صية  خلق  يف  يتمّثل  كان  النهائي  فالهدف 
وحمتويات  الك�صاء  ظهور  حول  تاأثريات  �صنع  طريق  عن 
اجليوب، ... الخ. تطّوع تلميذان لتفعيل امل�صهد الذي فيه 
يكت�صفان املعطف. ومع اأن التلميذين كانا يتمتعان بدافعية 
من  وجدا  الأنهما  للآمال  خمّيبة  كانت  الدراما  فاإن  جيدة، 
اإيجاد املعطف والتقاطه. وكان  ال�صعب اأن يفعل اأكرث من 
)“اأحدكما  معينًا  موقفًا  منهما  كل  اأعِطَي  لو  االأف�صل  من 
االآخر  بينما  بال�رسقة،  اتهامه  املعطف خ�صية  ميتنع عن مل�ص 

متحم�ص اللتقاطه والبحث يف جيوبه”(.
اإذا كان 	• اأن نقرر ما  اأن�صطة زوجية  ما ي�صاعد عند تخطيط 

املثال  ففي  االرجتايل.  الن�صاط  نتيجة  حتديد  ال�رسوري  من 
اإبلغ  ميكن  كان  معطف  اإيجاد  بخ�صو�ص  اأعله  املذكور 
التلميذينْن باأن املعطف �صوف ُيلتَقط يف نهاية امل�صهد – ويف 
هذه احلالة ال ُي�صتّق التوتر من عدم معرفة النتيجة، واإمنا عن 
اأن  ومع  املعروفة.  النتيجة  تلك  حتقيق  كيفية  اإقرار  طريق 
اأداءات الن�صاط االرجتايل العفوية غري املعّدة م�صبقًا ميكن اأن 
فاإنه من  امل�صاركي،  ناحية  اأكرث من  �صعور حقيقي  يغ�صاها 

املفيد غالبًا اأن نبداأ بتمارين حم�صومة النتائج.
اأغلب 	• يف  مفيداً  عن�رساً  ي�صّكل  ما  �صابقًا،  ح  اقرُتِ كما 

يعّلقوا  اأن  امل�صاركون  “م�صجبًا” ي�صتطيع  مننح  اأن  االأحيان 
حقائبه  ُيفرغ  ال�صقة  اإىل  اجلديد  “القادم  متثيلهم.  عليه 
العمل  يوا�صل  “الرئي�ص  قائمًا”.  زال  ما  االختلف  بينما 
اإن  ال�رسقة”.  ب�صاأن  امل�صتخِدم  ي�صتجوب  اأوراقه وهو  على 
م�صاألة كيف ومتى يكون ملئمًا الرتكيز على التلميذ ب�صاأن 
اأفعال معينة ترتبط باملعنى الكلي للدراما، واإعطاء التلميذ 
لدى  فعًل  به  يقوموا  اأن  ميكن  ما  اإزاء  موثوقة  معلومات 
نوعية  ي�صاعدهم يف حت�صي  اأن  تفعيل م�صهد درامي ميكن 
الرحلة،  يف  حذرة  تكون  باأن  اأمها  تبلغها  “بينما  عملهم. 
 )Little Red Riding Hood( احلمراء”  “ليلى  ب  تو�صّ

الطعام يف �صّلتها”.
املزاج 	• تهيئ  انطلق  نقطة  اإعطاء  املفيد  ما يكون من  غالبًا 

امللئم لل�صتبدال. ومن املثري للده�صة عدد التلميذ اجلدد 
على الدراما الذين ال يعرفون بب�صاطة كيف يبداأون. “اإذن 
ال  اأنك  “اأعرف  مثل:  �صيئًا  يكون  اأن  ميكن  االأول  �صطرك 
م�صطرون....”   اأننا  اأعتقد  لكنني  هذا  عن  التحدث  تريد 
اآخذ  اأن  ميكنني  “هل   .)Head of House to pupil(
– هذا مهم جداً”  االأ�صئلة  قليًل من وقتك واأ�صاألك بع�ص 

.)Policeman on a house-to-house enquiry(
من امل�صّلم به عمومًا اأن اأو�صاع النزاع املبا�رسة متيل اإىل قيادة 	•

التلميذ اإىل م�صاهد مواجهة �صحلة. واملكّون الرئي�صي هو 
فيه  ينفق  و�صع  متثيل  منهم  ُيطلب  اأن  من  وبداًل  التوتر. 
اأحد الوالدين توفريات مراهق )ُيحتمل اأن يت�صمن مناف�صة 
الوالدين  اأحد  حول  اأخلقية  حالة  املعلم  يوِجد  �صاخبة( 
)هو احتاج مبلغًا يف اإجازة عائلية وخططًا ل�صداده(. يبدو 

.)1992a ،هذا مفيداً كم�صاألة خلق قيود )بولتون
اأو�صاع اأداء دور ب�صيط قد تبقى يف م�صتوى التظاهر )على 	•

تغطيتها  ميكن  لكن  وظيفة(  مقابلت  اإجراء  املثال،  �صبيل 
بعمق اأكرب: اأحد اأفراد اللجنة املقاِبلة يكون على علقة مع 

ال�صخ�ص الذي جتري معه املقابلة.
ميكن م�صاعدة التلميذ على امل�صاركة يف عملهم عن طريق 	•

ا�صتخدام تقنية “باب مفتوح” اأو “ا�صرتاق ال�صمع”، حيث 
جلعل  قّيم  اأ�صلوب  هذا  ثانية.  ثلثي  لفرتة  حمادثة  ُت�صمع 
ممار�صة  دون  عملهم  يف  اال�صرتاك  على  يعتادون  التلميذ 
تق�صيم  دون  وكذلك  منهم،  واحد  اأي  على  كبري  �صغط 
وخجولي  اأنف�صهم  من  واثقي  اأدوار  موؤدي  اإىل  ال�صف 
وبالطلب من كل جمموعة زوجية  الكلم.  من  ُيكرثون  ال 
بب�صاطة اأن ت�صارك بعملها لب�صع ثوان بال�صبط، ي�صود �صعور 

يف املجموعة ي�صّكل قاعدة ثمينة الأداء م�صتقبلي.
مما ي�صاعد اأحيانًا جعل تلميذ ال�صف ي�صاهدون عمًل ناجحًا 	•
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ح املعلم �صيئًا ما م�صتعينًا باأحد  ملجموعة زوجية اأو اأن يو�صّ
الذين ُيطلب  اأولئك  اأن يكون  التلميذ يف ال�صف، �رسيطة 
التقليدي على  منهم امل�صاركة �صعداء بذلك. ومييل الرتكيز 
الن�صاط الفردي اإىل اإنكار املعلمي لهذه التقنية الب�صيطة يف 
اإعطاء التلميذ اأمثلة من نوع العمل املطلوب. ومن النادر، 
على اأي حال، بالن�صبة اإىل التلميذ اأن يتكّيفوا بال�صبط مع 

ما ي�صاهدونه بعد هذا النوع من النموذج التمثيلي.
يف 	• اأو  زوجية  جمموعات  )يف  ن�صًا  التلميذ  يكتب  عندما 

جمموعات كبرية( غالبًا ما يكون تقييدهم بعدد حمدود من 
االأ�صطر فكرة جيدة جللب مزيد من الرتكيز على العمل.

ألعاب ومتارين
تهيمن  االألعاب  بداأت  التعليم،  يف  للدراما  املبكرة  االأيام  يف 
اأ�صهل  كان  ا�صتخدامها  الأن  بب�صاطة  ال�صفوف  بع�ص  على 
اإطار جمموعة  العفوية يف  الن�صاط االرجتايل  اأداءات  بكثري من 
كاملة، وقد كانت هذه االألعاب بالن�صبة اإىل بع�ص احلري�صي 
على نقاء الدراما البديل الوحيد املتاح. ومن املهم اأن ال تهيمن 

ويقاوموا  يحلوا  اأن  املعلمي  على   – الدر�ص  على  االألعاب 
التلميذ  يثري  عندما  تن�صاأ  ما  غالبًا  التي  املفرحة  اال�صتجابة 
ال�صخب لياأخذوا دورهم. ومع ذلك، فبا�صتخدام طريقة اأكرث 
توازنًا يف الدراما، ُيحتمل ت�صّور م�صهد اأكرث و�صوحًا للمكان 

املحدد الذي حتتله االألعاب.

وميكن توفري ن�صاط اإحمائي/متهيدي يتيح للمعلم تقدير مدى 
ا�صتجابة املجموعة ومتا�صكها من الناحية االجتماعية، ويكون 
بالتايل عن�رساً م�صاعداً يف ال�صماح للمعلم وتلميذ ال�صف كي 
يبتعدوا عن االأعمال الروتينية بطريقة اآمنة. وي�صتطيعون اأي�صًا 
له  ما  اكت�صاب  معينة،  مبهارة  امل�صاعدة،  الظروف  بع�ص  يف 
علقة باالأداء حتديداً )باركر، 1977(. ومن املفيد اأحيانًا لفت 
لعبة  بلعب  القيام  لدى  املطلوبة  للمهارات  التلميذ  اهتمام 
حمددة، مثل احلاجة للتعاون، اأخذ اأدوار، ... الخ، ما ين�ّصط 
عدم  �رسيطة  الدر�ص،  من  اجلزء  هذا  واأ�صلوب  اللعبة  و�صع 
اأهمية،  واالأكرث  الدراما.  لعمل  ال�صحيح  بال�صياق  االإخلل 
اأنهم ي�صتطيعون اإيجاد و�صيلة لبدء دراما، حيث ي�صّب التوتر 

 من م�صاق الدراما لطلبة ال�صنة الثانية يف املدر�صة ال�صيفية: الدراما يف �صياق تعلمي 2012.
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الذي تولّده اللعبة يف العمل.

ما ي�صتحق التاأمل هو ملاذا غالبًا ما يكون اإعداد االألعاب اأكرث 
الدرو�ص  بع�ص  يوفر  ذلك  الأن  الدراما،  من  بكثري  �صهولة 
م�صبقًا  مقّررة  بنية  حتما  لها  فاالألعاب  املفيدة.  الرتبوية 
واأهداف حمددة جداً وعنا�رس توتر ال داعي لتوليدها متامًا عن 

طريق �صعور امل�صاركي اأنف�صهم.

وعليه، فاإن انتظار بع�ص االأخبار املهمة، رمبا يكون يف ال�صياق 
و�صعًا ممتلئًا بالتوتر الدرامي، لكن ي�صعب تفعيله دون مهارات 
ا�صتخل�ص  حماولة  فاإن  ذلك،  ومع  يكفي.  مبا  متطورة  متثيل 
اأخبار مهمة من �صخ�ص يحاول االحتفاظ بها اأ�صهل للتمثيل 
الأنها متتلك قدراً اأكرب من التوتر يف بنيتها اخلارجية. االألعاب 
تتم من خلل �صلطة اأعلى للقواعد واالأعراف اخلارجية دون 

احلاجة اإىل بعد داخلي ال بد منه يف الدراما.

وقد طّور كثري من كتاب الدراما الت�صابه اجلزئي بي االألعاب 
ال�صبه  باأوجه  االعرتاف  ويعترب   .)1981 )وتكنز،  والدراما 
واخللف بي االألعاب والدراما و�صيلة قّيمة لفهم كيف ميكن 
تطويره  يتم  �صوف  املو�صوع  وهذا  االآخر.  اأحدها  ُيغني  اأن 
�صائعة  األعاب  اأربع  و�صف  �صياق  يف  بل  جمرد،  ب�صكل  لي�ص 
وي�رسد  بنيتها.  ناحية  من  اأي�صًا  وُتقّدم  الدراما  اأدب  يف  جداً 
ق�صم القراءة املعمقة يف نهاية هذا الف�صل عدداً من املن�صورات 

التي ت�صف االألعاب.

مفاتيح اململكة
ُوِجدت  التي  ال�صائعة  االألعاب  اأكرث  من  واحدة  اللعبة  هذه 
التوتر  ي�صبه  ما  تخلق  الأنها  الدراما  حول  الكتب  يف 
اأحدها  لكن  االختلفات  من  عدد  وهناك  االأوتوماتيكي. 
من  مبزيد  ي�صمح  البدين  االت�صال  اإمكانية  يقّل�ص  الذي 
اأحد  الدراما.  يف  مبا�رسة  تتطور  كي  للعبة  االحتماالت 
التلميذ )A( ُيجَل�ص مع�صوب العيني على كر�صي. ثم يتقدم 
اأن ي�صمعهم. واإذا  التلميذ نحوه خل�صة الأخذ املفاتيح دون 
الدائرة  داخل  يداً(  يرفع  الذي   A جانب  )من  عليهم  ُقِب�ص 
املحددة حول الكر�صي، فهذا يعني اأنهم كانوا غري ناجحي. 
واإذا رفع A يداً بينما هم خارج الدائرة اأو اإذا حاولوا احل�صول 
على املفاتيح دون القب�ص عليهم عندئذ يحل الطالب الناجح 
واإن�صاتًا  �صمتًا،  تتطلب  واللعبة  للمفاتيح.  كحار�ص   A حمل 
متخيَّل  و�صع  اإىل  بب�صاطة  حتويلها  وميكن  �صديدينْن.  وت�صّلًل 
عن طريق اإبعاد احلار�ص والطلب من التلميذ بب�صاطة ت�صّور 

املعتقل. هذه  الهرب من  املثال،  �صبيل  ال�صياق اخليايل، على 
يوجد  ال  اأنه  ومع  املفاتيح،  باجتاه  خل�صة  التلميذ  يدنو  املرة 
فاإن  اللعبة،  للقب�ص عليه، كما هو احلال يف  اإمكانية حقيقية 
ذلك  �صاأن  ومن  كذلك.  االأمر  اأن  لو  كما  يت�رسف  اأن  عليه 
اأن يخلق و�صعًا دراميا حمدوداً يقوم يف اللحظة الراهنة على 
لكنه  لدافعية حقيقية،  �صياق  من خلق  اأكرث  اخلارجي  العمل 
و�صيلة مفيدة لبدء دراما ميكن اأن تقود اإىل م�رسوع مكتمل. 
والدر�ص امل�صتخَدم لتقدمي مو�صوع الدينا�صورات مع �صف 
بعمر اأربع �صنوات ا�صتخدم هذه اللعبة كمنطلق له يرد و�صفه 
يف الف�صل التا�صع. فالبنية هنا تقوم على اأ�صا�ص ا�صرتجاع �صيء 

ثمي مهم لوجود املجموعة وبقائها.

القاتل
الو�صط.  يف  يجل�ص  )املحقق(   ،A دائرة  يف  التلميذ  يجل�ص 
يختار املعلم القاتل عن طريق مل�ص اأحد التلميذ على الظهر، 
اأن  القاتل  ومهمة  مغلقة.  عيونهم  االآخرون  ُيبقي  حي  يف 
يغمز بطرف عينه اأنا�صًا ينوي قتلهم دون اأن يلحظه املحقق. 
وعندما ُيقَتلون، يربط النا�ص اأذرعهم. الرتكيز بغر�ص النقا�ص 
هنا ميكن اأن يكون الو�صيلة التي بها ت�صبح املجموعة ماهرة يف 
اإرباك املحقق – ي�صعون اأنف�صهم لكي ُيقَتلوا، ينتظرون حلظة 
اللعبة  تكون  اأن  اأي�صًا  وباالإمكان  مقتلهم.  االإعلن عن  قبينْل 
ممتعة بتخمي الطرق املختلفة التي يبحث عنها املحقق الإقرار 
ما يكون  بقدر  بلغة اجل�صم  – قد يكون ذلك  القاتل  من هو 
حماولة فعلية الكت�صافهم يف فعل الغمز. وتقوم بنية اللعبة على 

االكت�صاف والتعليم.

التمثيليات التحزيرية
الهدف هنا هو اإي�صال املعلومات اإىل املجموعة دون التحدث 
كانت  ما  عادة  التي  االأ�صلي  الفريق  لعبة  اأ�صا�ص  على  وُيبنى 
فيلم،  اأو  تلفزيون،  برنامج  اأو  كتاب،  ا�صم  فيها  املعلومات 
احلروف،  كانت  اإذا  ما  اإىل  لت�صري  عت  ُو�صِ اإميائية  وقواعد 
واجلمل اأو كلمات باأكملها ُت�صتخَدم يف املحاكاة. ومع ذلك، 
ميكن اأن ُتلعَب اللعبة جيداً وب�صكل متكافئ عن طريق الطلب 
دون  فاأكرث  اأكرث  معقدة  ر�صائل  لنقل  اإيجاد طرق  االأفراد  من 
التكّلم، وبال�رسورة دون ا�صتخدام قواعد مبنية اأيًا كان نوعها. 
وتتحول  ب�صهولة  لتتطور  اللعبة  ملءمة  الطريقة ميكن  وبهذه 
معلومات  ال�صخ�ص  لدى  يكون  حيث  درامي،  و�صع  اإىل 
مقدوره  يف  يكون  اأن  دون  لكن  ما،  ل�صبب  ينقلها  مهمة 
هو  والدراما  اللعبة  على  هنا  ين�صحب  الذي  والقيد  التكّلم. 

ذلك املُم�صك باملعلومات.



67رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون

لعبة احملقق
املعّي  الع�صو  اأو  فاملعلم  املقدمة.  اللعبة يف  فت هذه  ُو�صِ لقد 
من املجموعة يت�رسف كمحقق وي�صتجوب امل�صتبه به ليثبت 
ُيوؤّديه  التهمة باطلة. ومع ذلك، فاإن دور الفرد امل�صتبه به  اأن 
كل تلميذ ال�صف الذين يجب اأن ين�صت اأحدهم ال�صتجابات 
بهذه  وبلعبها  قواعد.  تت�صمن  ال  متما�صكة  ق�صة  لبناء  االآخر 
الطريقة، تكون هناك اإثارة وتوتر اأكرث بكثري مما لو قام اأحدهم 
اإنها  االأ�صئلة.  طريق  عن  اآخر  �صخ�ص  با�صتجواب  بب�صاطة 
اأنهم  )مع  املجموعة  وّجهتها  التي  التهمة  الإبعاد  املحاولة 
يلعبون دور �صخ�ص واحد(، حيث ت�صفي على اللعبة قيمتها 
�صمة  ي�صّكل  الذي  املجموعة  لتما�صك  التحدي  اإنه  النوعية. 
�صبيل  على  يحاول،  عندما  الدراما  اإىل  مفيد  ب�صكل  حُتّول 

املثال، خمطط املدينة اأن ي�صتغل امل�صالح املتعار�صة لل�صكان.

هذه هي البنى الوا�صعة التي تتعلق بهذه االألعاب:

اال�صرتجاع.	•
االكت�صاف.	•
االحتفاظ باملعلومات.	•

حتد لتما�صك املجموعة.	•

بناء  يف  م�صاعدة  كمبادئ  اإليها  ُينظر  اأن  ميكن  العنا�رس  هذه 
الدراما. واإذا ا�صتنبط اأفراد املجموعة م�رسحية عن امل�صتك�صفي، 
فاإن الرتكيز الدرامي ميكن اأن ُي�صتَمد من اأهدافهم – ال�صتعادة 
ما  الكت�صاف  )اال�صرتجاع(،  امل�رسوقة  اليدوية  امل�صنوعات 
حتتويه املناطق املجهولة )االكت�صاف(، للحفاظ على وعدهم 
باملعلومات(،  )االحتفاظ  ك�صفوه  الذي  ال�رس  ك�صف  بعدم 
التخاذ قرار بالثقة بزعيمهم اأم ال )حتد لتما�صك املجموعة(. 
اأو املجموعة غري املجّربي الذين ُيطلُب منهم  واأفراد ال�صف 
اأن يبداأوا بامتلك ما  خلق م�رسحية عن امل�صتك�صفي ُيحتمل 

يكفي من املغامرات دون تركيز �رسوري.

لو�صف  الف�صل  هذا  يف  ا�صُتخِدم  قد  »متارين«  م�صطلح  اإن 
يكون  ما  وغالبًا  زوجية.  جمموعات  يف  العمل  من  اأمثلة 
املحددة  االأن�صطة  اأحد  ُيعترب  كان  اإذا  ما  اإثبات  ال�صعب  من 
اآخر  مكان  يف  ناق�صنا  وكما  »مترين«.  اأو  »لعبة«  »دراما«، 
من هذا الكتاب، يجب اأن ال نتوقع باأن نكون قادرين على 
الطريقة.  بهذه  تعمل  ال  اللغة  الأن  متامًا،  منف�صلة  فئات  بناء 
اإىل  ينتمي  الذي  البنيوي  التوتر  فقدان  اإىل  متيل  والتمارين 
األعاب عدة، وهي اأكرث جدوى كتمارين اإحمائية وك�صارات 
بحجة  فيها  مبالغ  مزاعم  من خلق  احلذر  املهم  جليد. ومن 
اأو  الثقة  ت�صمن  ال  وتركيز  ثقة  متارين  حمددة:  اأن�صطة  دعم 
الغرفة وهو مع�صوب  الرتكيز. ومتارين كقيادة �رسيك حول 
اجللو�ص،  ثم  دقيقة  ملدة  والدوران  اأ�صياء،  فوق  اأو  العينينْ 
جو  يخلق  اأن  ميكن  ذلك  كل  ال�رسكاء،  اأحد  عمل  وتظليل 
اأي�صًا لتحريك م�صاركي  اأن يخدم  تركيز هادئًا، لكن ميكن 
اأكرب �صنًا عن اأمن الكرا�صي، م�صتعدين للعمل. والقرار ما اإذا 
كان ُيعَتقد اأن االألعاب اأو التمارين التمهيدية �رسورية �صوف 
للدراما  الطريقة  املجموعة واختيار  على طبيعة  يعتمد كثرياً 

)مو�صوع الف�صل اخلام�ص(.

ترجمة: عي�ضى ب�ضارة

الهوامش:

* هذه املادة م�صتلة من:
“Starting Drama Teaching”, Mike Fleming, David 
Fulton 2003.

1  ق�صة تتحدث عن زّمار يخطف االأطفال من قرية هاملن.

 من م�صاق الدراما لطلبة ال�صنة الثانية يف املدر�صة ال�صيفية: الدراما يف �صياق 
تعلمي 2012.
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