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أسأل ِلَم علينا كمعلمني أن نُِعدَّ الطالب للمستقبل أو 
الفرصَة  نعطيه  ال  ِلَم  ما؟  شيئاً  ليصبح  معه  نتعامل 
اآلن ليكون اليوم احملامَي والُقبطان والعمدةَ، بتحويل 
املوجود إلى ممكن ومتخيَّل، من خالل تقدمي احملتوى 
مستوى  وترفع  اخليال،  لديهم  حتفز  سياقات  يف 

الوعي؟

هي الدراما التي داعبَت مخيلتي، وأيقنُت بأهميتها، 
ما  لذلك  الكبير  حافزي  وكان  استخداَمها،  وبدأت 
تني  أمدَّ التي  للدراما  الصيفية  املدرسة  يف  تعلمته 
بزخم كبير من املعرفة والتطبيق، والتي لوالها ملا كان 
بدأت  كبيرة.  وبدقة  ومنظماً  مخططاً  يخرج  عملي 
وتقنيناً،  واقعيًة  أكثر  منحى  وتأخذ  تتغير  أفكاري 
يعني  الدراما  استخدام  أن  لدي  املعتقد  كان  حيث 
متكاملة  استراتيجية  أو  مسرحية  واستخدام  تشكيَل 
بدأ  لكن  واحدة،  دراسية  داخل حصة  بعناصرها يف 
يتضح لدي أن الدراما تعني دمج احلقيقة واخليال، 
واالنتقال ذهاباً وإياباً بني العامَلنَي حسب ما يقتضيه 

السياق التعلمي.

ويف هذا املقال سأناقش احملاور التالية:

األهداف التربوية للعمل الدرامي. «

فضاء الدراما
وعملية التعلم

دالية صالح

طالباً،  أربعني  فيها  فوجدُت  الصف  غرفة  دخلُت 
مختلفاً،  عقاًل  أربعون  املكان  هذا  يف  هنا  إذاً لديَّ 
أتكيف معهم  أن  لي  أربعون شخصية. تساءلُت كيف 
عيونهم،  يف  ونظرت  جميعاً،  يناسبهم  ما  لتقدمي 
فرأيت البراءة واحلياة والفرح، ويف ذات الوقت شعرت 
املتراصة  اخلشبية  املقاعد  تلك  كانت  وكم  باحلزن، 

قاسيًة عليهم.

وأنا يف مثل سنهم، هي  استحضرت مشهَد طفولتي 
نفس اجللسة وذات املقاعد، رغبت دوما يف اجللوس 
يف املقعد األمامي، فقد ارتبط يف ذهني أن املقاعد 
اخللفية هي للطالب املعاَقبني أو ضعاف التحصيل، 
اخللفي  املقعد  يف  اجللوس  يف  يوماً  عوقبُت  حيث 
ملقاطعتي املعلم أثناء الشرح، كنُت دائماً أحلم بتغيير 
الغرفة الصفية، وحتويلها إلى مكان يبدو وكأنه غرفة 
لوضع  تكفي  مساحة  وسطها  يف  للكبار،  اجتماعات 
ليرسم  اجلميع  تكفي  األرض  على  كبيرة  رسم  ورقة 

عليها.

أثناء عملي كمعلمة، حاولت جاهدًة أن أُغير يف البيئة 
استراتيجيات  من  مزيد  عن  أبحث  وأن  الصفية، 
التدريس التي تعطي الطالب فرصًة كافية ليكوِّن ذاته، 
ويجرب ويحلل ويتقمص دوراً ويتحمل مسؤولية، وكنت 
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العمل الدرامي ونواجت التعلُّم. «
أدوار املعلم يف إطار العمل الدرامي. «
عباءة  « استراتيجية  استخدام  يف  تطبيقي  منوذج 

اخلبير.
توصيات ومالحظات. «
املراجع. «

األهداف الرتبوية للعمل الدرامي
تسعى الدراما يف جوهرها إلى نقل املتعلم من السلبية 
واالقتناع باستحالة التغيير، إلى التفكير احلر والنقد 
الذاتي، فهي ليست عمليَة متثيل، بل معايشة للحدث، 
بحيث عندما يواجه املتعلم موقفاً مماثاًل يف املستقبل 
أخرى،  مرًة  الفعل  ذهنية  تبني  من  يتمكن  فسوف 
الطلبة  لدى  الطبيعية  القدرة  على  الدراما  وتعتمد 
خللق أوضاع خيالية الستكشاف جتارب حقيقية من 
سفينة،  إلى  الدراسي  املقعد  يتحول  بحيث  خاللها، 
عندما  حديقة،  أو  مطيرة  غابة  إلى  الدرس  وقاعة 
نريد لها أن تكون كذلك، فالدراما متتلك القدرةَ على 
ربط مجاالت مختلفة من الفكرة عن طريق جمع أوجه 

اخليال واحلقيقة.

قد يظن البعض أن الدراما هي نوع من التسلية وقتل 
الوقت، ولكن أهميتها أبعد وأعمق من ذلك، فهي تَُعد 
صورًة مصغرة للحياة التي يعيشها اإلنسان، وهي تُري 
اإلنسان مكانه يف هذا العالم، و»إننا نهدف من استخدام 
الدراما كأسلوب تدريس أن نُنّمي لدى الطالب القدرةَ 
على أن يعبر عن ذاته بحرية، وذلك مبنحه الوسيلة 
املناسبة للتعبير عنها والتواصل والتفاعل مع اآلخرين 
الذين يشكلون محيطه ومجتمعه، فهو من خالل لعبه 
االجتماعية  املواقف  الكثير من  يجد  مختلفة،  أدواراً 
والتربوية املستمدة من املادة التعليمية التي يجسدها، 
وبذلك نستطيع أن نطور قدرة هذا الطالب على حل 
مختلف املشاكل املتضمنة يف املوقف التعليمي املقدم، 
والتي تواجهه يف حياته، ومن ثم إكسابه مهارة اتخاذ 
عندما  فهو  املختلفة،  مواقفه  يف  املناسبة  القرارات 
يصبح  الطلبة،  مع  املجسد  املوقف  ويناقش  يشارك 
وذلك  حلها،  إلى  ويسعى  املشكلة،  فهم  على  قادراً 
باتخاذ القرار املناسب بشأنها«. )نصار، 2000: 44(.

التعليمي،  اجلانب  على  الدراما  هدف  يقتصر  وال 

والنفسية  االجتماعية  اجلوانب  إلى  ذلك  يتعدى  بل 
عما  التعبير  على  املتعلم  مساعدة  من  املختلفة، 
بداخله، وفهم مواقف اآلخرين الذي يؤدون أدوارهم، 
للمشكالت  حساسيتهم  زيادة  على  يساعد  ما 
االجتماعية، وإعطاء صورة واقعية عن العالم، وتوفير 

جو من الصداقة والود والتفاهم بني الطلبة.

العمل الدرامي ونواتج التعلم
»ميكن احلكم على مدى فعالية مدخل أو طريقة من 
على  املترتبة  التعلم  نواجت  خالل  من  التدريس  طرق 
والتي تظهر  الطريقة،  أو هذه  استخدام هذا املدخل 
يف التغيرات اإليجابية التي تطرأ على املتعلم، سواء يف 
النواحي املعرفية أو املهارية« )القرشي، 2001: 179(.

اجلوانب  على  إيجابية  تأثير  قوةَ  الدراما  متتلك 
املعرفية واملهارية والوجدانية للمتعلم ميكن مالحظتها 
وقياسها وملس حتصيلها، »دائماً ما يكون هناك عنصر 
يعمل يف  كل شخص  الدراما، ألن  مشاركة يف صف 
وساسكسنت،  )مورغان  واملعلمة«  نظرائه  حضور 
2012: 150(. وتعتمد الدراما على التأثيرات السمعية 
والبصرية واحلركية التي ميكن من خاللها أن يكتسب 
نة يف محتوى املنهج  املتعلم املعلومات واملفاهيم املتضمَّ
تساعد  أنها  كما  جذابة،  مشوقة  وبطريقة  بسهولة، 
االجتماعية  املهارات  وتنمية  اكتساب  على  املتعلم 
والعقلية واحلركية لديه، فعلى صعيد االتصال تعطي 
الدراما الطلبة فرصة االستماع، وفحص االستيعاب 
طبيعة  مع  تتناسب  صياغات  وإخراج  والتفاعل، 

منوهم، وقدرات وحاجات املستقبل امللحة.

اللغة  مهارات  تعلم  يف  الطالب  الدراما  تساعد  كما 
األربع: الكالم والقراءة واالستماع والكتابة، »والواقع 
اللغة  مهارات  على  جوهرها  يف  تعتمد  الدراما  أن 
املتعلم«  لدى  تنميتها  على  تساعد  وبالتالي  األربع، 

)القرشي، 2001: 181(.

كما تساعد الدراما على تنمية مهارات التفكير الناقد 
على  الطالب  تدريبها  خالل  من  املشكالت،  وحل 
يتعرضون  التي  املختلفة  واألحداث  الوقائع  مالحظة 
مشكلة  متثل  التي  املواقف  مبواجهة  القيام  ثم  لها، 
والبدائل  احللول  مناقشة  خالل  من  لهم،  بالنسبة 
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أبعادها  وتعرُّف  املشكلة  حتديد  »ويعد  املطروحة، 
القرار  التخاذ  واألساسية  األولى  اخلطوة  املختلفة، 
املناسب حلل تلك املشكلة، حيث يعد حتديد املشكلة 

هو نصف حلها« )القرشي، 2001: 183(.

أدوار المعلم في إطار العمل الدرامي
ونظريات  أساليب  على  واّطالعي  قراءتي  من خالل 
التدريس احلديثة، شعرت بحيرة وتساؤل كبيرين عن 
دوري كمعلمة، وخاصة مع التوجه الكبير إلى أن يكون 
الطالب هو مركز العملية التعليمية، وكنت أسأل نفسي 
كيف ستكون شكل مساهمتي يف البيئة الصفية؟ وما 
التعليمية نحو  العملية  تعلم ميحور  دوري كمعلمة يف 
أساليب  من  كواحدة  للدراما  دراستي  ومع  الطالب؟ 
مساقات  يف  العملية  ومشاركتي  احلديثة،  التدريس 
املدرسة الصيفية للدراما، بدأَت مالمح دوري كمعلمة 
تنفي  الدراما ال  أن  أكثر، حيث وجدت  وتتضح  تبرز 
دور املعلم وال تهمشه، بل إن املعلم يلعب الدور األهم 
من خالل تخطيط املوضوع مسبقاً، وصياغة األهداف 
نة يف  التعليمية، وحتديد األدوار والشخصيات املتضمَّ
وقضايا  طبيعة  يناسب  ما  واختيار  الدرامي،  العمل 
احتماالت  على  مبنياً  نصاً  يكتب  كمن  فهو  الطالب، 
ط، فهو  عدة، أو كمن يأخذ دوَر مدير اللعبة أو املنشِّ
يدير العملية التفاعلية، فبعد تقدمي املعلم للموضوع 
يعيش الطالب سيناريوهات متعددًة يختارونها حسب 
يتخيلون،  ما  مثاًل  يرسمون  فهم  وميولهم،  رغباتهم 
يرونه  ما  أو صورة صامتة حسب  ويصنعون منحوتًة 
مالئماً. إذاً، املعلم يقوم بالتخطيط املسبق لألنشطة 
يبدعوا  بأن  للطالب  الفرصة  ويعطي  كبيرة،  بعناية 
هذه  ومفرداٍت ضمن  ومواقَف  وأفكاراً  سيناريوهات 

األنشطة، ويف سياق يخدم املنهاج.

منوذج تطبيقي يف استخدام استراتيجية عباءة اخلبير
»التخطيط للبداية يف سياق عباءة اخلبير هو إلى حد 
بعيد مسألة ابتكار، حيث تستطيع أن جترب أفكارك 
وتكون مبدعاً، وإحدى األدوات املفيدة يف هذه العملية 
هي استراتيجيات االستقصاء الدرامي، وهي مجموعة 
من األنشطة من أجل التعاون يف ابتكار سياق وتوليد 
فرص للطالب كي يخطوا بداخل اخليال القصصي« 

)تايلور، 2018: 196(.

بعض  »أدرمُة«  التطبيقي  النموذج  هذا  يف  سيتم 
األهداف التي مت اختيارها من الوحدة التالية:

)in the garden( عنوان الوحدة: يف احلديقة
الصف: الثاني األساسي

دراسة  من  االنتهاء  بعد  المتوقعة  األهداف 
الوحدة:

يذكر الطالب بعض األشياء املوجودة يف احلديقة.
يعد الطالب بعض األشياء يتراوح عددها بني 14 و16.

اإلجراءات:
أفراد  أربعة  من  عائلة  عن  قصة  بسرد  املعلمة  تبدأ 
يقومون بزيارة حلديقة، حيث يبدو أن العناية بالنباتات 
واحليوانات والطيور املوجودة يف احلديقة ليست على 
ما يرام، ما يزعج أطفاَل العائلة. تعطي املعلمة الوقَت 
ومناقشة  الصور  على  النظر  إللقاء  للطالب  الكايف 
الطالب حول ما يظنون أنه يحدث، واحلالة التي تبدو 

عليها احلديقة.

بعد انتهاء القصة تسأل المعلمة األطفال:
إذا كنتم تعملون يف حديقة ما، ليست يف مكان فظيع 
يعتني  جميل  مكان  يف  بل  القصة،  يف  التي  كتلك 
احلراس به كثيراً، فما هي أنواع احليوانات والطيور 
والنباتات التي تودون االعتناء بها؟ وما األشياء التي 

ستعملون على إيجادها يف احلديقة؟

إدخال الطالب يف اخليال القصصي من خالل البدء يف 
الرسم على أوراق كبيرة نوعاً ما، حيث يرسم الطالب 
احليوانات التي سيعملون على إيجادها يف احلديقة، 
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من  كثيراً  الطالب  يرسم  والطيور،  النباتات  وكذلك 
النباتات والطيور واحليوانات، ميكن أن يصل عددها 
إلى 16، يتجول املعلم ويصقل عمل الطالب ويقدم لهم 
الدعم »رمبا هناك سور عاٍل للحديقة للحفاظ على 
رمبا  أو  للطيور  أقفاصاً  ترسموا  أن  ميكنكم  األمن، 

صناديَق لتخزين الطعام.

بناء الحديقة
موادَّ  يستخدمون  معاً،  كبيراً  الطالب منوذجاً  يصنع 
للحديقة مثل احلبال، القش الفني، األطواق، صحائف 

كبيرة من الورق ... إلخ.

يطرح املعلم األسئلة من داخل اخليال القصصي على 
الطالب وهم يعملون. »هل ميكن 
هذا؟«.  يعمل  كيف  لي  تشرح  أن 
»أنا آسف إليقافك عن العمل، هل 
متانع لو سألت عن أنواع الطعام 
التي وضعتها يف اخلزان؟ وهل يتم 
كم  يومياً؟  كلها  الكمية  استهالك 
شجرة تود أن تضع يف احلديقة؟«.

النموذج،  صنع  من  االنتهاء  بعد 
ويلقي  الطالب  مع  املعلم  يجلس 
وتبدأ  احلديقة،  على  نظرًة 
واالستماع  والتعليقات  املناقشة 

من الطالب؟

ميكن أن يتوسع املعلم باقتراحات، 
سيارات؟  موقَف  نضع  هل  مثل: 

هل نضع مجمَع ألعاٍب لألطفال الصغار؟ صالة تناول 
املثلجات...إلخ.

تبدأ حلظة التوتر، حيث يقابل الطالب مالك احلديقة 
)املعلم يف دور( الذي يواجه موقفاً حرجاً، حيث يصنع 
املعلم صورًة ثابتة للمالك، وهو جالس يف مكتبه ويقرأ 
سيغلقون  بأنهم  يخبرونه  الذين  املفتشني  من  رسالة 
احلديقة، هنا مُيعن الطالب النظر يف املالك ويصفون 
مشاعر  ويصف  باحلديث،  املالك  يبدأ  ثم  يرون،  ما 

احلزن والصدمة مبا آلت إليه األمور.

ماذا  مساعدته؟  ميكننا  هل  الطالب  املعلم  يسأل 
ويطور  اقتراحاٍت  املعلم  يعطي  وهنا  فعلُه؟  ميكننا 
االتفاق  يتم  متخيل  ثم يف سياق  الطالب،  أفكار  من 
مع مالك احلديقة لزيارته وتقدمي حلول واقتراحات 

إلدارة األزمة.

يجتمع الطالب ويفكرون بطريقة لتنظيم احلديقة، حيث 
تكون هذه فرصًة كبيرة ألن يرسموا ويخططوا ويناقشوا، 
الطالب  يكون  وعندما  بعروض.  القيام  املمكن  ومن 
جاهزين، يتم إحضار مالك احلديقة ويشرح له الطالب 
آلية العمل واحللول املوضوعة لتفادي املشكلة، ثم يطلب 
واحليوانات  الطيور  بأسماء  تقرير  كتابة  منهم  املالك 

والنباتات التي ينصحون بإحضارها للحديقة.
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توصيات ومالحظات:

من خالل جتربتي يف استخدام الدراما وتأمالتي يف 
مساقات املدرسة الصيفية، فإنني أوصي بالتالي:

أن يجرب املعلم مع طالبه وأال يخشى احملاولة.. 1
اإلميان بقدرات الطالب، حتى صغار السن منهم، . 2

فالدراما هي طبيعتهم.
التخطيط للعمل قد يبدو صعباً من الوهلة األولى، . 3

لكن كل شيء سيصبح أسهل مع التمرين واحملاولة 

املستمرة.
البيئة . 4 يف  والتجريب  احملاولة  تستحق  الدراما 

سلوكيات  تغيير  على  آثارها  وتكون  التعليمية، 
الطالب وحتصيلهم واضحة.

هي . 5 بل  تصنُّع،  أو  متثيل  عملية  ليست  الدراما 
إحضار العالم الواقعي إلى غرفة الصف باستخدام 
سياقات متخيلة، وهنا دعوة للمعلم إلعمال اخليال 

داخل التعلم.

مدرسة املأمونية االبتدائية املشتركة )أ( – غزة
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