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قصص املعلمني

رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

بناء املهارات واستجالء 
املعنى يف الدراما

�صماح ح�صني

قد يكون من �لإجحاف �أن �أخت�رس جتربتي يف در��سة م�ساق 
من  و�لثانية  �لأوىل  لل�سنتني  �لتعليم«  يف  �لدر�ما  »��ستخد�م 
�أنني  �إل  مقالتي هذه،  به  مبا عنونت  2012 و2013،  �لعامني 
�أ�ستطيع �لقول �إن ما تعلمته من بناء �لعمل �لدر�مي �لذي هو 
قد  �ملعتمدة،  �لدر�ما  بنى  لتطوير  م�ساعدة  و�سيلة  بالأ�سا�س 
قادين �إىل فهم �لأ�سياء �ل�سغرية لتعليم �لدر�ما جليل كامل من 
�أن ُجل ما فهمته وتعلمته كان �كت�ساف نف�سي  �إل  �لطالب، 

كمعلمة وخلقها من جديد.

�إحدى  قال يف  عندما  لبوند  قر�أته  قد  كنت  ما  �أ�ستذكر  وهنا 
كتاباته: »�لدر�ما لها نهايتان، �عرف نف�سك و�أ�سبح نف�سك! 
�أنت  مما  نف�سك  تخلق  �أن  يجب  لأنك  نف�سك،  تكن  ل 
عليه!«. قد يعنى هذ� بال�رسورة �إمكانية �لدر�ما على حتفيزنا 
وهذ�  علينا،  �ل�سيطرة  حتاول  �لتي  �ملختبئة  �لقوى  لك�سف 
يدفعنا بال�رسورة لكت�ساب مهار�ت عديدة يف جمال �لتعليم. 
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فر�سة  �ملتعلمني  متنح  كونها  يف  �لدر�ما  �أهمية  تتجلى  هنا 
�لأ�سياء  متثيل  لإعادة  و�ملتعلم  �ملعلم  يبنيه  عامل  ل�ستك�ساف 

و�لأحد�ث و��ستك�سافها من د�خلها.

و�لدر�ما �جليدة هي �لدر�ما �لتي تطرح �لأ�سئلة، ل �لتي جتيب 
عنها، وبقدر ما تكون �لأ�سئلة �أد�ة ل�ستك�ساف �لآخر، فاإنها 

تكون يف �لوقت نف�سه �أد�ة ل�ستك�ساف �لذ�ت.

قد يكون �أكرث ما �سبغ مهارتي يف ��ستخد�م �لدر�ما يف �لتعليم، 
هو �لقدرة على تاأمل جتاربي وم�ساءلتها. وهذ� ما عك�سته على 
طالبي عندما بد�أت �إثارة �لأ�سئلة �ملفتوحة �لتي حتيل د�ئمًا �إىل 

ن�سبية �ملعرفة وتلغي نظرية وجود �أي طالب فا�سل.

لي�س هذ� فح�سب، بل �إن م�رسحة �ل�سوؤ�ل من �ساأنها د�ئمًا �أن 
حتفز �لطالب على ��ستك�ساف �للحظة �لدر�مية و�لغو�س فيما 

هو �أبعد من �ل�سكل �ملبا�رس.

و�لأدو�ر  �لق�سة  �مل�ساركون  ين�سج  بالدر�ما،  �لبدء  عند 

�لفعل،  و�إبطاء  كالرجتال  �لدر�مية  �لأعر�ف  وي�ستخدمون 
�ل�ستجو�ب  ومقعد  و�لنقا�س  �ل�ساكنة  لل�سورة  ذلك  يتبع  مبا 
وممر �لوعي و�لكتابة يف �لدور، من خالل هذ� ي�سنح للطالب 
�لفر�سة للتفكري بالأحد�ث �لتي يختربونها ويربطونها باحلياة 

�لو�قعية.

�أنها تفيد �لطالب على  وهنا تتجلى فو�ئد �لدر�ما من حيث 
�إىل �كت�سابهم �لعديد  �إ�سافة  �لتي يتعلمونها،  �لتقدم يف �ملادة 

من �مل�سطلحات �جلديدة ب�سورة غري متعمدة.

بعيد�ً عن كون ��ستخد�مي للدر�ما يف �لتعليم، من منطلق ما 
قد  �لطالب  �أن  �سعرت  فقد  ممتعة،  جتربة  خربة،  من  �كت�سبته 
�كت�سبو� مهار�ت قد يكون �لتاأمل �أهمها يف جميع �لتجارب 
منهم،  و�حد  كل  يخو�سها  �لتي  �لتعليمية  غري  �أو  �لتعليمية 
حيث توؤدي �إىل �لنمو يف �لفهم، و�لن�سج يف �لتفكري، ولعل 

هذ� هو من �أهم �أهد�ف تعليم �لدر�ما.
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