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إمياني الكبير ورغبتي يف تطوير أدائي كمعلم، وحبي لهذه 
املهنة، والعالقة التي تربطني باملكان الذي تخرجت منه، 
مني  ذلك جعل  كل  فيه،  الذي عشت  باملجتمع  وعالقتي 
باحثاً دائماً عن التغيير والتوسع ووضع بصمة أحاول أن 
تدوم طوياًل يف نفوس طلبتي الذين أخاف عليهم كخويف 
على أبنائي وإخوتي، ألنهم أصبحوا مبستوى يعادل تلك 
وأسعى  أحاول  إنني  وإخوتي.  ألبنائي  أُكنُّها  التي  القيمة 
واملمكنات  التفكير  يف  والتطور  التوسع  لتحقيق  بجهد 
مساحًة  أشكل  أن  أجل  من  عام،  بشكل  واحلياة  والتعلم 
أوسع يف احلياة من أجل طالبي، مساحًة تتسع للجميع، 
عن ضيق  بعيداً  اآلخر،  ونفي  التعصب  عن ضيق  بعيداً 
ونتعلم  لنحيا  لنا جميعاً  تتسع  مساحًة  والتخبط،  اجلهل 

ونقرر ما نريد، مساحًة ألن منارس فيها إنسانيتنا.

الدراما يف السياق التعليمي التي تعرفت عليها من خالل 
املدرسة الصيفية يف )جرش2018 وجرش 2019( جعلَت 
من  العديد  وكشَفت  أوسع،  لي  بالنسبة  الدراما  مفهوم 
عندي  تتشكل  املفاهيم  وأصبحت  بها،  املرتبطة  املعاني 
شكلت  حقيقية،  حتول  نقطة  وكانت  تسلسلية،  بطريقة 

أكرب بكثري من مساحة

غرفة صفية

دراما تفتح مساحات لالست�كشاف 

والتعلم والخيال

زياد نواف اليازجني

من اجلميل أن تشاهد طلبتَك يعيشون دوَر خبراء، هنا كانت لي وقفة علَّمتني أن ما ميلكه الطلبة من مهارات يف البحث 
واإلعداد واالقتراحات التي اتفقوا عليها أكبر بكثير من حجم غرفة صفية، وكان دافعي لالستمرار معهم - رغم أنها 

جتربة أولى - شغفي الذي رافقني بعد التعرف على الدراما التعليمية.

العلم  وحب  للمعرفة،  حياتي  يف  يرافقني  دائم  شغٌف 
وتأثيري، كمعلم،  ودوري  وتوسيع خبرتي  الذات،  وتطوير 
كيمياء  معلَم  بدأت  منذ  واملجتمع.  املدرسة  يف  وإنسان 
الذي  احللم  واتساع  احلب  هذا  ومنو  األم،  مدرستي  يف 
أعيشه، كان حافزاً لي للتعرف على العديد من األساليب 
تفكير،  واستراتيجيات  مهارات  لتنمية  واالستراتيجيات، 
العملية  بالقليلة أفتقدها يف حياتي  كنُت يف فترة ليست 

واالجتماعية.

التعليم،  سلك  يف  انخراطي  بعد  يتسع  إدراكي  بدأ 
وممارسة هذه املهنة الرائعة واملتِعبة يف نفس الوقت. ومع 
اتساع اإلدراك بدأَت دائرة نشاطي وحركتي وفعلي تتسع 
يف  البحث  إلى  دائماً  يسعى  فاعاًل  إنساناً  ألكون  أيضاً، 
االحتياجات واملهارات الالزمة للغرفة الصفية، وساعدني 
مررُت  املتنوعة.  الكفايات  من  العديد  امتالك  على  ذلك 
بعدة مراحل، ورحُت أتوجه نحو بناء األنشطة الالمنهجية 
وتساعد  وعمودياً(  )أفقياً  تكاملياً  املنهاج  تخدم  والتي 
املواقف  مع  والتعامل  الصفية،  الغرفة  إدارة  يف  أيضاً 

الصفية التي يتعرض لها املعلم والطالب على حد سواء.
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املهنية  حياتي  يف  مهماً  منعطفاً 
على  واحتوت  والشخصية، 
محطات مهمة يف مسيرة التعليم 
وبطلبتي،  بي  اخلاصة  والتعلم 
سلسلة  لبداية  الشرارة  وأشعلَت 
والعمل  التفكير  من  جديدة 
مختلفة،  مبستويات  والتأمل، 
وبرؤية ثاقبة نحو أعماق اخليال، 
اخليال  عامَلي  بني  والتنقل 
تتنقل  حلظات  لنعيش  والواقع، 

بني املاضي والواقع واملستقبل.

بدأ يتكون لدي فهٌم جديد، وهو 
تخيل  هي  التعلمية  الدراما  أن 

حدٍث يُبنى عليه العديد من التبعات القوية على املشاركني، 
بحيث يتضمن سياقاً قصصياً درامياً، يدخل فيه الطالب 
إلى العالم املتخيل مبساعدة املعلم، ليكون يف الدور، ومينح 
فرصة الكتشاف قدراته وطاقاته واستخدامها يف مساحه 
حرة، تتحول غرفُة الصف إلى بيئة يصنعها الطالب، وتتسع 
لتفكيره اجلديد، وميارس فيها العديد من الهوايات، مثل 
هنا  املعلم  دور  ويكون  األحداث،  وبناء  والتصميم  الرسم 
أو مشاركاً معهم يف التعايش مع األدوار  راً  إشرافياً ميسِّ
ابتكره  الذي  الدرامي  السياق  على  اعتماداً  تُبنى  التي 

املعلم، ضمن الهدف العام للحصة التي خطط لها.

ت�أمالت في الدراما وتعليم العلوم
أنا معلم علوم، وتعليم العلوم يف الصف يحتاج إلى الكثير 
والبحث  واالستكشاف  والعمل  والتطبيقات  األنشطة  من 
تعلمية  استراتيجيات  عدة  املعلم  ويستخدم  والتجارب، 
تضيفه  الذي  ما  لكن  العلوم،  حصة  يف  تساعده  علمية 
الدراما حلصة العلوم التي حتتاج إلى طرق علمية دقيقة؟ 
من خالل جتربتي املتواضعة، ميكن أن أناقش يف النقاط 

اآلتية هذه التساؤالت حول الدراما وتعليم العلوم:

الدراما توفر للطلبة سياقاٍت آمنًة للبحث واملغامرة،  «
تفسيراً  أو  املشكالت،  لبعض  حلوالً  فيجدوا 
قيمة  تعزيز  أو  سلوك،  تعديل  أو  علمية،  لظواهَر 
للعديد  أعمق  معنى  يف  االنخراط  أو  اجتماعية، 
من املمارسات، فيكون الطالب محمياً يف الدور يف 
السياق املتخيل، وأكثر جرأًة، ألنه يعرف متاماً أن 

ما يقترحه أو ينفذه ال يعود على حياته باخلطر كما 
عملية التجريب العملي يف احلياة اليومية. تتحول 
أو  )قرية  إلى:  املتخيل  السياق  يف  الصف  غرفة 
شارع أو مدينة، أو غابة مليئة باملخاطر، أو حديقة 
أو فضاء(  أو سجن  طائرة  أو  قصٍر  أو  حيوانات، 
يف  والبحث  لالستكشاف  فرصة  الطالب  ومتنح 
املشكالت.  وحل  القرارات  واتخاذ  املتخيل  العالَم 
ميكن للطالب أن يالمس النجوم والكواكب ويعيش 
مبركبة  يصعد  أن  الفضاء،  رائد  أو  املغامر  دور 
أو  واملجرات،  النجوم  وراء  ما  ويكتشف  فضائية، 
احمليطات  أعماق  إلى  يغوص  أو  البحار،  وراء  ما 
ميارس هوايته يف الكتابة، أو الرسم أو التصميم، 
مختلفة،  وأمكنة  أزمنة  الناس يف  ويساعد  ويقابل 
أو يتحدث أمام اجلمهور كعاِلم خبير يف األجنة أو 

الكيمياء.
املتخيل  « السياَق  لطلبته  املعلم  يبني  الدراما  يف 

ليكونوا أبطالَه ويساعدوه يف بنائه، وميكن للمعلم 
أن يتنقل بني العالم املتخيل والواقع، فيخرج بطلبته 
ويقيِّمون  ويتأملون  يبحثون  احلقيقي،  العالم  إلى 
خالل  من  ومعرفتهم  خبرتهم  ويطورون  جتربتهم 
الزيارات واالستقصاء وجمع املعلومات، ثم يعودون 
لتوظيفها يف العالَم املتخيل، ليعيش الطلبة حاالت 
من االنتقال واحلركة مبرافقة معلمهم. يرافق ذلك 

الكثيُر الكثير من التعلم الشخصي واالجتماعي. 
ألنها  « متعددة،  أهدافاً  حتقق  اخلبير  عباءة  دراما 

مستوياتهم،  للطلبة مبختلف  عالية  بجاذبية  متتاز 
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والعمل  املشاركة اجلماعية،  ترسيخ  وتساعد على 
كفريق واحد، والتعاون بني أفراد الفريق، ما يعطي 
واجتماعياً،  ثقافياً  وبُعداً  أعمَق،  معنى  للعباءة 
ويدعم  القرار،  ُصنع  طلبته  مع  املعلم  ويتقاسم 
األفكار،  ومشاركة  والنقاش  باحلوار  الطالَب 
أفراد  كل  من  والبَّناءة  الفعالة  املشاركة  وتشجيع 
التشاركية  بالقيادة  يُسمى  ما  وهذا  املجموعة، 
السلطة  وتبادل  واالحترام،  الصدق  تتضمن  التي 
حول  للنقاش  القابلة  النقدية  والروح  واالنفتاح، 
مشتَركة  رؤية  وخلق  الفعل،  ردود  وقبول  األفكار، 

داخل املجموعة. 
ر  « وامليسِّ احملوري  الدوَر  يأخذ  الدراما  يف  املعلم 

كجزٍء  يدخل  أن  وميكن  التعلم،  لعملية  واملراقب 
الصف،  لواقع  منه  ويخرج  املتخيل،  السياق  من 
فيقوم الطلبة بعدة مهام يكلفهم بها الزبون )يحدده 
املعلم أو يلعب دوره(، يريد الزبون أن يحقق معهم 
ورؤية  املنشود، وهم هنا، كأصحاب خبرة  الهدف 
ومسؤولية، تُزرع بداخلهم وترتقي بهم ويرتقون بها.

تتولد فيها أنشطة يف العالَم املتخيل تراعي أهداف  «
واملصادر  الطلبة،  واهتمامات  الدراسي  املنهاج 
املعلم  ويقوم  الصفية،  الغرفة  يف  واملتاحة  املتوفرة 
من  العديد  عندهم  ويعزز  اخلبراء،  فريق  ببناء 
الصفات التي ميتلكونها، كالسلطة واملسؤولية جتاه 
اآلخرين، واخلبرة الكافية ألداء املهام، ولهم مصير 
وتاريخ مشترك من النجاحات والتحديات واألخطاء.

التخطيط  « أثناء  املعلم  بها  يقوم  التي  اخلطوات 
والتنفيذ مهمٌة وفاعلة يف الوصول مع فريق الطلبة 
)اخلبراء( إلى ُمنتَج نهائي للجمهور قابل للتقييم، 
ما يزيد من قيمة ما يقوم به الطلبة، ويكون منوذجاً 
لهم، يشعرون من خالله بالفخر واالعتزاز للجهود 
التي بُذلت من زمالئهم أثناء العمل، ويعزز عندهم 

قيمًة هامة وهي العمل التشاركي.
الدراما  « إن تطبيق عباءة اخلبير ودمج  باعتقادي، 

يف حتقيق أهداف تعليمية حملتوى املنهاج الدراسي، 
لتبدأ  بسيطة  وبداياٍت  واضحة  رؤيًة  منا  يحتاج 
عملية اإلتقان من التجارب املتتالية مع الطلبة، وقد 
نكتشف أن طلبتنا ميتلكون من املهارات والكفايات 
جتعلهم قادرين على فهم املادة الدراسية، باإلضافة 
املستوى  على  األخرى  املهارات  من  الكثير  إلى 
تقتصر  ال  أن  ويجب  واالجتماعي.  الشخصي 

الدراما على الهدف التعليمي من املنهاج فقط، بل 
هي تفاعل وجهات نظر مختلفة، يف سياق تفاعلي 
متخيل حيوي ونشط يتعلم فيه الطلبة مبستويات 
)غرفة  إلى  الصف  غرفة  تتحول  عندما  مختلفة، 
عمليات،  غرفة  أو  مختبر،  غرفة  أو  اجتماعات، 
والفرصة  أثرية...(،  مدينة  أو  صور  معرض  أو 
واملراجعة  والتقييم  للتأمل  متاحة  السياق  يف هذا 
لإلجنازات يف الوقت احلالي )العالم احلقيقي( أو 

املستقبل واملاضي أيضاً.

درس المياه وملوثاتها
مع  وقفٌة  لي  كانت  للتطبيق  راودني  الذي  الشغف  رغم 
اخلوف من الفشل أو عدم االنخراط يف املوضوع. وعملية 
االختيار هنا مرت مبراحَل متعددة، منها اختيار املوضوع 
املرتبط بحياتهم اليومية، أو مشكلة يعاني منها الطلبُة أو 
املجتمع، وكان االختيار حول مشكلٍة بسيطة متعلقة باملياه.
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الفكرة األولية جذبت الطلبة، ما شجعني على االستثمار 
الطلبة  طرحها  التي  لألفكار  وكان  لقدراتهم.  الناجح 
يفكر  ما  كل  وتسجيل  الذهني،  والعصف  النقاش  أثناء 
الطلبة على أوراق، ووضُعها على لوحة، أثٌر عليهم، ألنني 
أعطيتُهم تلك املساحة من التفكير، وأنا أتنقل بينهم أثناء 
الكتابة وتسجيل آرائهم، وكان بعض منهم يحاول النقاش 

مع زمالئه فيما متت كتابتُه.

يف  املتاحة  البسيطة  اإلمكانات  من  العديَد  استخدمنا 
ومهارة  والرسم  التخيل  مهارات  واستثمرت  الغرفة، 
التواصل ليدخلوا يف القصة، ولكي أجد لي مكاناً معهم 

كمعلم تارًة، وكمعلم يف دور تارًة أخرى.

حلظات  معهم  وعشُت  طائرة،  يف  مسافرون  أننا  تخيلنا 
الطيران والقفز باملظالت، وحركة الهواء والصورة العلوية 
لألرض من السماء، فتحولت الغرفة الصفية إلى حجرة 
يحلِّقون  وغيومها،  بنجومها  واسعة  إلى سماء  ثم  طائرة، 
بها ويشعرون مبالمسة الهواء، وينظرون إلى األرض من 
قبل  عليه  كانت  كما  الغرفة مبقاعدها  تعد  فلم  األعلى، 
معاً،  نسجناه  جديد  عالم  يف  حلظات  يعيشون  دقائق، 
ونظراتهم إليه أكثر عشقاً، ألنهم يتحكمون به يف خيالهم 

وإحساسهم وعيونهم أيضاً.

ببيوتها  تخيلناها  التي  قريتنا  وبنينا  األرض،  إلى  عدنا 
عن  نتحدث  القرية،  سكان  دور  يف  وجلسنا  وساكنيها، 
فرحنا وأحالمنا ومشاكلنا وحلولها، وكان من أكبر مشاكلنا 
نقص املياه وحاجتنا إلى حلول سريعة. أصبَحت الغرفة 
اخلارج،  من  غرفة  فهي  عليه،  هي  مما  أوسَع  الصفية 
نسج  فقد  وسكانها،  ببيوتها  الداخل  من  بأكملها  وقرية 
الطلبة أجمَل الصور للقرية وبث احلياة فيها، فأصبحت 

مليئًة باحليوية والنشاط.

مهتمني  )صحافيني(  اخلبراء  من  فريق  ببناء  قمُت 
باستكشاف أسباب تلوث املياه يف القرية كسبق صحايف، 
تلوث  يف  ومشكلتها  القرية  عن  صحافية  تقارير  ونشر 
املياه، وهذا استدعى منهم البحَث يف املشكلة وأسبابها من 
مصادر مختلفة، وقابلوا مختصني يف املوضوع، وأشخاصاً 
من سكان القرية )املعلم يف دور(، وتخلل ذلك العديد من 
وإعداد  والتفكير  والبحث  واالستنتاج  النقاش  جلسات 

اخلطط والتقارير.

أن  « إلى  املياه،  ُشحٍّ يف  تعاني من  القصة عن قرية 
أصبحت نوعية املياه رديئة.

تصميم القرية يف الصف. «
املياه  « مشكلة  فيها  تظهر  القرية  لسكان  مشاهد 

ومعاناة السكان.
الصحافيني  « من  فريق  استدعاَء  األمر  تطلب 

للتحقيق يف املشكلة والنشر عنها.
تكليف عدد من الصحافيني بإجراء حتقيق صحايف  «

عن أسباب هذا التلوث وإيجاد حلول للمشكلة.
تخلل ذلك بعض املهام من البحث، وحتليل املعلومات  «

واالطالع على بيانات وصور ومقابلة أشخاص.
تسجيل االقتراحات واألفكار واحللول املمكنة بعد  «

الوقوف على أسباب املشكلة.
التوصل إلى حل من أفكارهم حلل معاناة القرية،  «

حول  وتوعية  إرشادات  على  التقارير  احتواء  مع 
مفهوم التلوث وأسبابه وأنواعه والوقاية منه.

النتائج تكون على شكل لوحات وتقارير صحافية. «

أثر التجربة
تعلمت من طلبتي أثناء تطبيق احلصة، أن أثق بهم، ألنهم 
والنقاش  الدور  معايشتهم  من خالل  مهماً  شيئاً  ميلكون 
خبرة  كأصحاب  حقاً،  فرأيتهم،  بينهم،  يدور  كان  الذي 

يسعون إلى هدف وال يتنازلون عنه.

اكتسب الطلبة العديد من املهارات ككيفية إجراء مقابلة 
ملشكالت  حلول  إلى  للوصول  العقل  وحتكيم  صحافية، 
تواجههم، أو حتديد أسبابها، وهذه مهارة لم أكن حقيقًة 
عمليُة  فأصبَحت  يتقنها،  طلبتي  من  عدداً  أن  أعرف 
أكثَر  أنفسهم  الطلبة  وبني  الطلبة،  وبني  بيني  التواصل 
فعالية يف الغرفة الصفية من خالل اإلنصات اجليد للعديد 
من األفكار وتسجيلها، واستخدام لغة اجلسد كجزء مهم، 
وإعادة صياغة األفكار بني املجموعات الطالبية، ما يثري 
العملية التعليمية ويزيد من فعاليتها يف تنفيذ املهام التي 
اختاروها، ويرفع من األداء يف األدوار، ويجعل من عامَلهم 
املتخيل أكثر شموالً، )فعلى سبيل املثال ال احلصر، عندما 
قام الصحافيون بإجراء مقابلة مع مدير املياه، كان أحد 
ولم  للمدير،  الفعل  ردة  يراقب  صحايف  دور  يف  الطلبة 
يقتنع بجوابه عن السؤال، من زاوية أن املدير كان جوابه 
عاماً وليس باملشكلة املطروحة(، وهنا شعرُت أن الطلبة 

تعايشوا مع الدور بشكل تفاُعلي وأكثر عمقاً.
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ساعَدتني الدراما يف الكشف عن قدرات طلبتي يف الغرفة 
الصفية، وتوظيف خبراتهم، وإعطائي تصوراً حول القيمة 
العميقة للتعلم وما يغرسه يف نفوسهم، وتنمية شخصيتهم 
وتطويرها، فأصبح التوسع يف التفكير سمًة لنا يف حصص 
الدراما، بحيث إننا نتجاوز حدوَد اجلدران وحتى الكوكب، 
إلى  الهادف  اخليال  عالم  يف  جديدة  سماء  إلى  فننطلق 

ين. التعلم والتعليم املستمرَّ

يف املدرسة، كان األثر واضحاً على العديد من الزمالء، 
من خالل ما تناقله الطلبة من ردود فعل على احلصص 
دمج  مع  اخلبير،  عباءة  فيها  استخدمنا  التي  الصفية 
قرية  يف  نعيش  ونحن  فشاهدونا  فيها،  قصصية  دراما 
ونبني أفكاراً عن حياة أهلها وساكنيها، فوجدنا التشجيع 
الفضول  أثارهم  البَّناء، وقد  الفضول  اإليجابي منهم مع 
الغرفة  يف  التعليمية  الدراما  استخدام  على  للتعرف 
وأهدافها،  الدراما  حول  حوارية  جلسة  فكانت  الصفية، 
وتطويرها  ومهاراتهم،  الطلبة  قدرات  استغالل  وكيفية 

دمجها  أو  إنسانية،  قيمة  أو  عميق،  إنساني  هدف  نحو 
البحث  مهارات  وتنمية  املشكالت،  حل  استراتيجية  مع 
التواصل  ملهارات  الشاملة  والتنمية  العلمي،  واالستقصاء 
وإدارتها،  الصفية  الغرفة  الريادة يف  يعزز  ما  واالتصال، 
عند  والوقوف  الذاكرة،  وتنشيط  األفكار  يستجلب  وهذا 
العديد من املواقف الصفية التي ميكن أن تعطي مؤشراً 
أو  املهام  توزيع  أو  الوقت،  إدارة  يف  الطلبة  ألداء  مهماً 

الوصول إلى حالة من التعلم النشط.

من  الطالبية  املجموعات  فتلك  مليئة،  ذاكرتي  زالت  ما 
بعض  مع  يعملون  وهم  السابع،  والصف  التاسع  الصف 
هذه  قلب  يف  لكن  اخلارج،  من  عشوائياً  يبدو  بشكل 
النحل، نحو حتقيق هدف  األحداث حالٌة منظمة كخلية 
يسعى إليه املعلم، ويكتسب خبرًة من طلبته كانت قبل أيام 

مدفونًة يف األعماق.

مدرسة معدي الثانوية للبنني - لواء دير عال/ األردن




