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من  الثانية  ال�سنة  م�ستوى  يف  املنخرطني  املعلمني  ليدّر�س  فليمنج  مايك  الربوفي�سور  تعلمي"  �سياق  يف  "الدراما  برنامج  ا�ست�ساف 
الربنامج، وقد قام بهذه املهمة على مدى 5 اأيام متوا�سلة، ا�ستملت على املحاور التالية؛ الدراما واجلماليات، بنية الدراما – عنا�رصها 
الدور. كما كنا قد خ�س�سنا  الدراما ولعب  – التاأ�سري والتمثيل،  الدراما  اأعراف  تعليم تكاملي،  لنهج  الدراما ك�سياق  ومكوناتها، 
الف�سل الأول من كتابه "البدء بتدري�س الدراما" ليكون �سمن قراءات طلبة م�ستوى ال�سنة الأوىل، ونن�رصها يف هذا العدد. ومن اجلدير 
بالذكر اأن فليمنج كان مدر�سًا منذ ال�سبعينيات، وكان يوظف الدراما يف تعليمه ب�سورة اأ�سيلة، ويف ال�سنوات الأخرية كان بروفي�سوراً 
متفرغًا يف مدر�سة التعليم يف جامعة دورهام )University of Durham(. له جمموعة كبرية من املوؤلفات كان اآخرها "الفنون يف 

التعليم" )The Arts in Education(، وقد �سدر يف العام املا�سي 2012، ومما ن�رص له: 

•	 (2012). The Arts in Education: an introduction to aesthetics, theory and pedagogy. Routledge.
•	 (2011). Starting Drama Teaching. Routledge.
•	 (2008). Arts Education and Creativity. London: Arts Council: Creative Partnerships.
•	 (2001). Teaching Drama in Primary and Secondary Schools: An Integrated Approach. London: 

David Fulton.
•	 (1997). The Art of Drama Teaching. David Fulton Publishers.

معه  اأجرينا  الأ�سبوع  نهاية  ويف 
لقاء �رصيعًا �سارك فيه كل من مالك 
اللغات  م�سار  مدير  الرمياوي 
والباحث  الجتماعية،  والعلوم 
الكردي  وو�سيم  الفني،  كفاح 
للبحث  القطان  مركز  مدير 
من  ق�سدنا  الرتبوي،  والتطوير 
لتجربتنا  نظرته  نفح�س  اأن  ورائه 
التعليم  يف  الدراما  توظيف  يف 
قام  التي  املجموعة  خالل  من 

بتدري�سها.

يف التعليم والدراما

)Mike Fleming( مقابلة مع الربوفي�سور مايك فليمنج

يف التعليم والدراما

للفنون مستقبل واعد يف التعليم

 و�سيم الكردي ومالك الرمياوي وكفاح الفني يف حوار مع الربوفي�سور مايك فليمنج.
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يف  املعلمني  تدري�س  يف  معنا  جتربتك  اإىل  تنظر  كيف  و�سيم: 
املدر�سة ال�سيفية؟

اإليه خالل هذه الفرتة الق�سرية اأن املعلمني  مايك: ما تو�سلت 
اأن  اإىل  بحاجة  ولكنهم  الدراما،  حول  كثرياً  يعرفون 
لقد  التطبيق.  على  مبرونة  العمل  على  قادرين  يكونوا 
�سعرت، منذ البداية، اأنهم يبحثون عن ال�سيء ال�سحيح 
كي يفعلوه، وكانوا مييلون لتكرار امل�ساريع التي عملوها 
للمبتدئني،  بالن�سبة  جداً  معقول  �سيء  وهذا  م�سبقًا، 
الدراما،  مبادئ  حول  للتفكري  اأي�سًا  بحاجة  ولكنهم 
عام،  ب�سكل  اخلا�سة.  م�ساريعهم  حول  فقط  ولي�س 
كانت رحلة جميلة، واأنا معجب جداً مبا قدمه الطالب 

يف املدر�سة ال�سيفية، �سعرت اأنهم قد ُعلِّموا جيداً.

ال�سنة الأوىل يف  اأن ما تعلمه طالب  اأنت تعتقد  اإذن،  و�سيم: 
املدر�سة ال�سيفية كان جيداً؟

املدر�سة  يف  دّر�ستها  التي  املجموعة  ذلك،  اأعتقد  نعم  مايك: 
والأفكار،  املفاهيم  لبع�س  جيداً  فهمًا  متلك  ال�سيفية 
ولديها الرغبة يف تعلم الدراما، البع�س منهم ما زال يفكر 
حما�سًا  ميلكون  كانوا  دائمًا  ولكنهم  ال�رصدية،  باحلبكة 

للمزيد من املعرفة والتعلم، وقد كانوا ملتزمني جداً.

يف بع�س الأحيان، ويف بداية الأ�سبوع ب�سورة خا�سة، 
ماألوفة  غري  وكاأنها  بدت  بطريقة  اإليهم  اأحتدث  كنت 
لهم، ولكن يف نهاية الأ�سبوع اأحببت عملهم، وكانوا 
اأننا  اأعتقد  العمل.  فاأكرث يف  اأكرث  امل�ساركة  يرغبون يف 
وزوايا  جهات  من  املو�سوع  درا�سة  عند  الفهم  نعمق 
من  والدراما  عظيم،  هو  يحدث  ما  اأن  اأعتقد  خمتلفة. 
اأ�سعب املوا�سيع التي قد تدر�س، وحتتاج اإىل الكثري كي 
الربنامج  م�ساقات  اإن  التطبيق.  مو�سع  و�سعها  ميكن 
اأنهم  ي�سعرون  حني  وبخا�سة  منهم،  الكثري  تطلب 
الدراما  توظيف  عليهم  ينبغي  اأنه  يف  يتمثل  حتدٍّ  اأمام 
ودجمها يف جميع املوا�سيع التي يعلمونها، واأن عليهم 
اأن ي�ستخدموا مبادئ الدراما التي تعملوها يف علمهم 

التدري�سي، وهذا بالتاأكيد اأمر جيد.

مالك: ما هي املبادئ العامة للدراما التي تن�سح بتطبيقها؟
كيفية  مهم  هو  ما  بقدر  حمددة،  مبادئ  هناك  لي�س  مايك: 
التفكري بالأ�سياء. القدرة على التفكري مبرونة هو الأمر 
على  للعمل  دائمًا  مييلون  اأنهم  لحظت  لأنني  املهم؛ 
م�سبقًا،  اأجنزوها  التي  امل�ساريع  واإعادة  معينة،  م�ساريع 
مثل: ليلى احلمراء. اأعتقد اأنهم �سي�سلون اإىل هذا النهج 

 جانب من املقابلة
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معًا.  والتجربة  الوقت  يحتاجون  اإنهم  التفكري،  من 
بداأت  واإن  جداً،  مهم  جديدة  مل�ساريع  التخطيط  اإن 

خمططاتهم �سعيفة يف البداية.

املوازنة بني  ال�سياق حول  الذي يكن قوله يف هذا  ما  و�سيم: 
الفن والتعليم من خالل توظيف الدراما؟

اأن ل ن�سعر  للم�ستقبل، يجب  اأننا كـ»معلمني«  اأعتقد  مايك: 
كل  ويف  دائمًا،  الدراما  ا�ستخدم  علينا  يتوجب  اأنه 
ما  املعلمون  فهم  فاإذا  الهدف.  لي�س  فهذا  الأحوال، 
الذي  ب�سكل جيد، وهذا  والتعلم  التعليم  مبادئ  تعنيه 
لن  اأنهم  من  متاأكد  فاأنا  لهم،  تفتحه  اأن  للدراما  ميكن 

يعودوا اأبداً اإىل و�سعية املعلمني امللقنني اأو التقليديني.

�ساأحاول اأن اأ�رصح ذلك من خالل مثال لالإفادة منه حول 
كان  لو  فمثاًل  اإجنلرتا،  يف  والتقدمي  التقليدي  التعليم 
هناك مثلث يت�سمن )املعلم، واملتعلم، واملو�سوع(، فاإن 
التعليم التقليدي يركز كثرياً على املعلم، فهو من ميلك 
املو�سوع  على  التقدمي  التعليم  يركز  بينما  ال�سلطة، 

الذي يتم تعليمه.

يف اأعوام ال�ستينيات، اأثناء التعليم التقدمي كان الرتكيز 
النوعني  كال  يف  احلديث  فاإن  لذلك،  املتعلم،  حول 
خاطئ؛ �سواء التعليم التقليدي اأو التقدمي، كل منهما 
التعلم  يتجاهل عملية  اأمر واحد، وكالهما  يركز على 
عن  اأقوى  فهم  عن  هو  فالتعلم  يل،  بالن�سبة  نف�سها؛ 
الإبداع والتخيل والتعبري عن النف�س، ومع اأن الأمرين 
ل  اأنني  اإل  اأي�سًا،  مهمان  هما  اإليهما  اأ�رصت  اللذين 
ينبغي،  مما  اأكرث  تقدميني  ي�سبحوا  اأن  املعلمني  اأريد من 
فالتعليم اجليد قد يكون اأحيانًا تعليمًا تقليديًا، اأو حني 

يكون املعلم مي�رصاً فقط.

املهم اأ�سا�سًا هو عملية التعليم، وقد قراأت حديثًا ر�سالة 
دكتوراه لدار�س، اأعتقد اأنه من ليبيا، كان لديه حما�س 
التعليمية،  للعملية  كمي�رص  املعلم  مثل  معينة  لأفكار 
القدرة  يفقد  قد  اأنه  حيث  ما،  خطر  يف  اأنه  واأعتقد 
�سيفقد  اأخرى  ناحية  ومن  الأ�سياء،  مواقع  حتديد  على 
ال�سخ�س املعطي اإميانه باأهمية الأ�سياء التي يطرحها. اأنا 

اأحتدث عن اأ�سياء عامة.

والتعلم  التعليم  حول  نظرك  وجهة  معرفة  اجليد  من  و�سيم: 

راأيك  هو  ما  للم�ساقات.  فقط  ولي�س  عام،  ب�سكل 
وبالتعليم  بع�سها  مع  التعليم  يف  الرئي�سية  املواد  برتابط 
التكاملي، وبخا�سة اأن لك وجهة نظر معمقة يف نهج 

التعليم التكاملي؟
اأن التعليم التكاملي هو اإحدى الطرق  اأعتقد  مايك: �سخ�سيًا 
بالن�سبة  الأ�سياء  مركز  يف  املعنى  ي�سع  لأنه  احل�سا�سة؛ 
الدول  من  والكثري  وبريطانيا  اإجنلرتا  ويف  للطالب، 
الأوروبية بداأوا بالرتاجع عن ا�ستخدام التعليم التكاملي، 
�سنوات  قبل  ا�ستخدامه  عن  تراجعوا  اإجنلرتا  يف  حتى 
الأوروبية  والدول  اإجنلرتا  يف  الكبرية  الكلمة  قليلة. 
�سك  ول  املقايي�س،  حول  قلقون  وهم  املقايي�س،  هي 
المتحانات،  عليها  ت�سيطر  املدار�س  اأن  تعرفون  اأنكم 
وهذا يدفع املعلم ليعطي من اأجل المتحانات، ولي�س 
من اأجل تقدمي املعارف، وهذا هو اأحد الهواج�س يف 
العملية التعليمية. وعلى الرغم مما يحدث، فاإنني را�سخ 
فعلى  التعليم،  يف  جيداً  م�ستقباًل  للفن  باأن  العتقاد 
الرغم من حقبة القمع هذه، اأو الرجعية نوعًا ما، فاإنني 

اأعتقد اأنه �سيكون هناك دور جيد للفنون.

املدر�سة  يف  ندر�س  وديفيد1  اأنا  كنا   ،1970 العام  يف 
اأجل  من  مريراً  ن�ساًل  نخو�س  اأن  علينا  كان  نف�سها، 
ولكن  مت�سددين،  كانوا  املديرين  اأن  حيث  الدراما، 
نحو  اإيجابيني  كانوا  واملربني  املعلمني  من  العديد 
اأو  القرارات  �سانعي  على  ذلك  ينطبق  ل  قد  الدراما، 
ال�سيا�سيني، ولكن على الأقل يف هذه الأيام، فاإنك ل 
جتد مدير مدر�سة يقول اإن الدراما غري �ساحلة، بل على 

العك�س، الكل ينظر للدراما نظرة اإيجابية.

التعليم«،  يف  “الفنون  كتابي  موؤخراً،  اأ�سدرت،  وحني 
فقد كان ان�سغايل الرئي�سي هو نظرية الفنون، وهدفت 
اإىل اإثارة حركة عاملية تتعلق بالفنون والتعليم. اإن النظر 
ك�سكل  ذاته  بحد  قائم  خا�س  كمو�سوع  الدراما  اإىل 
اهتمام،  للتعليم، ما زال ميثل مو�سوع  فني، وكو�سيلة 

وما زال بحاجة اإىل اإيجاد موازين.

اأنكم  م�ساقاتكم،  خالل  من  هنا،  �ساهدته  مما  اأعتقد 
مكونات  ف�سل  عدم  وهو  ال�سحيح،  بال�سيء  تقومون 
بع�س  عك�س  على  امل�رصح،  عن  وعنا�رصها  الدراما 
امل�ساقات يف العامل التي تقوم بذلك، وما يجري هنا هو 
رائع، وعلى م�ستوى عاٍل. واإذا فكرمت بدعم وم�ساعدة 
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املعلمني اأو اإجراء اأية اأبحاث، فاأنا م�ستعد للم�ساعدة اأو 
املتابعة مع اأي طالب. اإن )ع�سمت(،2 مثاًل، هو طالب 
هذا  يف  درا�ساته  ليكمل  الإمكانية  ولديه  جداً،  جيد 

احلقل، واأنا م�ستعد مل�ساعدته.

اأن  ال�رصوري  من  اأنه  تعتقد  هل  خربتك،  خالل  من  مالك: 
ينخرط معلمو الدراما بفنون اأخرى؟ اإذا كان نعم، فاأي 

نوع من الفنون هو اجليد لهم؟
مايك: ل اأعتقد اأن ذلك �رصوري، من املهم للمعلمني اأن ل 
الدراما  ي�ستخدموا  فاأن  املختلفة،  الأ�سياء  بني  يت�ستتوا 
داخل املنهاج وداخل املو�سوع ويف الوقت نف�سه اأن 
ي�ستخدموا ويتفاعلوا مع جمال اآخر، �سي�سعهم اأمام حتدٍّ 
كبري و�سعوبات كثرية. اأعتقد اأن الدراما ت�سم الفنون 
عام،  ب�سكل  الب�رصية.  والفنون  كاملو�سيقى،  جميعها 
اأن الطالب )يق�سد املعلمني يف الربنامج( هنا  تبني يل 
اأطلب  كنت  فعندما  التكاملي،  التعليم  ي�ستخدمون 
الر�سم  وي�ستخدمون  خالقني  دائمًا  كانوا  �سيئًا  منهم 

ت�سم  التكّونية  الدراما  اإن  املختلفة.  الب�رصية  والفنون 
الفوتوغرايف  والت�سوير  والنحت  والر�سم  املو�سيقى 

والأفالم ... .

لتطوير  برامج  يف  جامعيًا  اأ�ستاذاً  كونك  حيث  من  مالك: 
ما  املعلمني،  مهارات  تطوير  ويف  الدراما  يف  البحث 

الذي ميكن تطويره يف برناجمنا هذا؟
يتوجب  البحث،  من  املعلمون  يتمكن  اأن  اأجل  من  مايك: 
الأقل  على  البحث،  يف  الأ�سا�سية  املهارات  اإعطاوؤهم 
معرفة الأنواع املختلفة من الأبحاث النوعية والكمية. 
فاإذا  اأكرب واأعمق،  يفعلون مب�سمون  اأن يرووا ما  مبعنى 
اخلا�س  م�سمونها  �سمن  الأ�سياء  روؤية  يف  ا�ستمروا 
عندما  الكفاية  فيه  مبا  اأقوياء  يكونوا  فلن  وال�سيق، 
يتعر�سون للنقد. ويف الوقت نف�سه، يجب اأن يقدم هذا 
للمعلمني  واإمنا  للم�ساقات،  فقط  لي�س  تقييمًا  الربنامج 
تكون  اأن  ويجب  زمني،  مدار  وعلى  فيه  املنخرطني 

هناك متابعة للمعلمني املنخرطني يف الربنامج.

ترجمة: ر�سا م�سلح

الهوامش:

1 يق�سد ديفيد ديفيز – اأ�ستاذ الدراما، وقد �ساركنا منذ البدايات يف تاأ�سي�س املدر�سة ال�سيفية وعّلم فيها، وي�سارك حاليًا يف حلقة بحثية يف جمال الدراما يف التعليم مع معلمني انخرطوا يف 
برنامج الدراما يف �سياق تعلمي.

2 يق�سد ع�سمت زيد، وهو طالب من طلبة ال�سنة الثانية.
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