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»إّن التعليم ينبغي أن يحقق سعادة اإلنسان، ولكي يتحقق ذلك ينبغي على الدراما أن تكون قادرة على متكني املعلمني 
واملتعلمني من أن يروا جوهر احلياة وعالقتها، وأن يتخذوا موقفاً واضحاً وحازماً ضد الظلم«. 
)ديفيس، 2016: 15(

االنخراط والدراما 
وصناعة المعنى
من وجهة نظر مشرتكة 
للفاعلني والمالحظني

ربى كيالني ومؤنس قطامي

المقدمة:
ضمن  الدراما  برنامج  يف  عدٍة  لسنواٍت  انخراطنا  عبر 
متطلبات  واجتيازنا  التربوي  والتطوير  البحث  برنامج 
املدرسة الصيفية للدراما سابقاً، اجتمعنا كمجموعٍة من 
اخلريجني -الذين أصبحوا معلمي دراما يف املدارس- مع 
طاقم برنامج الدراما يف مؤسسة القطان، وتناقشنا حول 
اشتراكنا بدورٍة جديدٍة يف مدرسة الدراما، لكن ضمن دوٍر 
جديٍد يُسهم يف حتقيق نقلٍة نوعيٍة مهمٍة تنقلنا إلى ما هو 
جديد، خوض جتربٍة أكثر عمقاً، جتربٍة تضعنا يف مساٍر 
متأملني  مراقبني  باحثني  نكون  أن  فهم  محاولني  آخر، 
للممارسة، وباحثني يف مجال التعلم والتعليم على اعتبار 
أن موقع املتأمل سيُمّكننا من امتالك توجٍه ذاتيٍّ خاصٍّ 
نحو فهم املمارسة الذاتية وتطويرها. فدورنا الذي ُرسم 
لنا كباحثني ومتأملني يف التجربة لم يكن مجرد النظر من 
خالل نوافذ الغرف التي يوجد فيها املعلمون واملتعلمون، 
أكثر فاعليًة  للعيش معهم ومراقبتهم من خالل طرٍق  بل 
وأخالقية. ولذلك كان من املهم أن نسأل أنفسنا: ما هو 
كيف  خارجها؟  من  للتجربة  ننظر  عندما  كباحثني  دورنا 

سنحقق ذلك؟ كيف سنخلق معنى لتجربتنا؟

خالل جلستنا األُولى مع الباحثني يف البرنامج، اقترحنا 
أن نسافر عبر رحلٍة تأمليٍة عملية، على اعتبار أن التأمل 
والتأمل  للممارسة  وقتاً  خالله  من  نوظف  حياٍة  أُسلوب 
البحثي أكثر من ممارستنا للدراما. وعلى مدار أُسبوعني 
ومناقشتها  املالحظات  وتدوين  املساقات  حضور  من 
التقاط  يف  منا  صادقاً  اهتماماً  استدعت  الباحثني،  مع 
دور  عن  أو  ذاتها،  بحد  الدراما  عن  سواء  املوضوعات، 
املشاركني )معلمني/ات(. لذلك، لم يكن التواصل سطحياً 
ليُنتج ظروفاً  الباحثني، بل اشتمل واتسع  مع  أو خارجياً 
الدوام  على  كنا  ولذا  ممكناً،  النقدي  التعلم  فيها  يكون 
يف عملية اكتساب معرفٍة جديدٍة نرى فيها منو املتعلمني 
املنخرطني يف تغييٍر مستمرٍّ وذواٍت فاعلٍة يف بناء ما يجري 

تعلمه وإعادة بنائه جنباً إلى جنب مع املعلم.

مشاركتنا كانت ديناميكيًة أخذتنا حول البحث يف أمكنٍة 
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غير متوقعٍة تطلبت منا أن نستكشف، كنا معلمني متأملني، 
لكن يف هذه اللحظة، وعندما تعلق األمر بتحديد حلظٍة 
ب  توجَّ صلة،  ذات  وتكون  نستحضرها  أن  ميكن  واحدة 
فترة  خالل  اللحظة.  طبقات  يف  عميقاً  نحفر  أن  علينا 
إلينا  لالستماع  مستعدون  أشخاص  حولنا  كان  التطبيق 
اكتشاف  كيفية  حول  واالقتراحات  باملالحظات  وتزويدنا 
اللحظة، فحقيقة يوٍم واحٍد من التدريس ميكن أن تزودنا 
بعشرات اللحظات الفارقة إذا أمعّنا النظر كفاية. مهمتنا 
جمع  ويف  اللحظة  هذه  التقاط  يف  فقط  تنحصر  لم 
املالحظة  من  تطورت  بل  فقط،  واختزالها  املعلومات 
حوله  ٍر  تصوُّ بناء  يستدعي  الذي  البحث  إلى  امليدانية 
لألفراد  جديدًة  معاني  ميتلك  تأمليٍّ  كمقاٍل  ليظهر 
واملجتمع، ومهمتنا إيجاد الطريقة لذلك. يقول وولكوت 
ال  النوعي  البحث  يف  اجلوهرية  املهمة  »إن   :)Wolcott(
تكمن يف مراكمتك أكبر قدر من البيانات، بل يف قدرتك 
على »التخلص« من أكبر قدر من البيانات التي راكمتها. 
وهذا يتطلب غربلة متواصلة. تتمثل اللعبة يف اكتشاف 
عنها ضمن سياق  اإلفصاح  ثم  ومن  اجلوهرية،  النقاط 
يتسع لذلك، بحيث ال تعلق يف الوحل وأنت حتاول ضم 

كل ما يقبل الوصف« )أكرويد، 2014: 89(.

لم نكن نعايش التجربة ونرقب الفعل من أجل كشف حقيقة 
ما ميكن للدراما أن متكنه، أو كيف تغير العالقات نتيجة 
بل  فقط،  أو ظرٍف  موقٍف  نتيجة  توظف  درامية  تقنيات 
كان ذلك ظرفاً مبنياً ابتكر من أجل التساؤل عن إمكانات 
منهجيات البحث واستكشافها. استخدمنا أساليب عدة: 
والتسجيالت  والصور  املالحظات،  وتدوين  كاملالحظة 
املالحظة  على  واعتمدنا  نقاش.  ومجموعات  السمعية، 

بشكٍل أساسّي، كونها تتمتع بأربع مزايا جوهرية:

وغير . 1 الشفهية  البيانات  كل  بجمع  تسمح  أنها 
الشفهية. 

حول . 2 جديرٍة  مالحظاٍت  بوضع  للباحث  تسمح  أنها 
السلوك الراهن من حلظة تولده.

أنها ُتّكن الباحث من بلورة عالقٍة أكثر حميميًة وغير . 3
رسمية مع أولئك الذين يراقبهم.

بنيويًة . 4 األكثر  املناهج  مع  فاعليًة  وأقل  مرنة  أنها 
غير  الثغرات  حيث  البيانات،  جميع  مناهج  بني  من 
بنية  بسبب  معاجلة  بال  تبقى  أن  ميكن  امللحوظة 
البحث شديدة الصرامة )املرجع نفسه، 2014: 76(.

نظرة شمولية عن السياق الدرامي
وهما  طنوس(،  فيفيان  الرمياوي،  )مالك  الباحثان  قدم 
برنامج  القطان ضمن  احملسن  عبد  مؤسسة  يف  باحثان 
البحث والتطوير التربوي، خالل أحد عشر يوماً مخطط 
املدرسة  برنامج  ضمن  األُردن/جرش،  يف  تكونية  دراما 
)من  معلمني  مع  تعلمي  سياق  يف  للدراما  الصيفية 
تخصصاٍت وثقافاٍت وأعماٍر ومحافظاٍت ودول مختلفة(. 
منهاج  من  ُمستوحاةٌ  تكونيٌة  دراما  طبقت  التي  الدراما 
الصف الرابع )منهاج فلسطيني(، درس يف اللغة العربية 
بعنوان دمية حسنة، أو درامياً )الدمية املهجورة(. انطالقاً 
من أن السياق سياٌق إنسانيٌّ ثقايفٌّ اجتماعيٌّ كونيٌّ ضمن 
سياق للتعلُّم والتعليم )كينونة.. تفكير(. حتّولت من منهاٍج 
)الوقت  حيث  من  لنا  أتاح  آخر  فنيٍّ  شكٍل  إلى  وقصٍة 
واحلدث( استكشاف ما يحدث بني األشخاص ومواقفهم، 
محولني الدمية من غرٍض دراميٍّ إلى معنى جديد، معنى 

بحجم وطٍن وقضية.

قدم لنا الباحثان الدراما وكأنها دراما حّية مّكنتنا ومكنت 
املشاركني من التفاعل والتعامل يف املواقف بال أّي وساطٍة 
تضّمن  والتأمل.  واالستقصاء  االستكشاف  تستدعي 
السياق معايشة جتربٍة دراميٍة واستكشافاً للحظٍة أو حتى 
فني عناصر الشكل الفني للدراما التكونية  حلظات، موظِّ
ملساعدة املعلمني يف العثور على أنفسهم يف العالم والعثور 
على العالم يف أنفسهم. فقد عايش املشاركون يف الدراما 
التكونية املطروحة ظرفاً يف وضٍع متخيٍل وكأنها حتدث 
مؤقت(؛  آنيٍّ  )دوٍر  الدور  يكونوا يف  أن  حقاً، مبعنى  لهم 
زمن حتكمه معطيات وزمان ومكان. ُوضع املشاركون يف 
املبنية  التأمل  إمكانية  امتالك  بهدف  الوقت  من  عاملني 
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وآنيتها،  التجربة  قوة  عن  التنازل  دون  من  التجربة  على 
ميكن  وتعلُّميًة  تعليميًة  وطاقاٍت  أمكنًة  السياق  ووفر 
توظيفها ومقاربتها بشكٍل يُحقق املعرفة والتربية والتعليم 
والتعلم على املستويات الثقافية واللغوية املعرفية والنظرية 
ذلك،  إلى  وإضافة  والتأمل.  كالتحليل  أُخرى  ومهاراٍت 
تسنَّت للمعلمني فرصة تعلم مرتبطة مبجالهم وهو التعليم، 
دراما تتضمن جوانب شخصية اجتماعية متعددة تعطي 
تلميحات بشأن كيفية تطوير األفكار بشكل أكبر الحقاً، 
التي من خاللها ميكنهم معاجلة جنون املجتمع وغياب 
اجتماعية.  مواقف  يف  )املشاركني(  بوضع  فيه،  العدالة 
فيها،  نفسه  على  ليعثر  املواقف،  هذه  املشارك يف  يدخل 
ألن هذه املواقف موجودة يف واقع ثقافته، يفعل اجلمهور 
ذلك حتت حماية اخليال، يف ظل تعليق االعتقاد،1 غير أّن 
اخليال ليس هروبًا من الواقع، بل هو وسيلة خللق الواقع 

)ديفيس، 2016: 50(.

إذاً، ما هو املوضوع الذي سنسلط عليه الضوء يف مقالتنا؟ 
ما الذي سنرتكز عليه؟ ما الذي سيضيفه املقال لألدب 
حول  البدء وضعنا تصوراً  للقارئ؟ قبل  ويقدمه  التربوي 
آلية العمل، فكرنا بتسجيل سيرورة عمل الدراما من خالل 
باملدرب  املتعلقة  املهام  توثيق  للدراما من خالل  مراقبتنا 
املالحظات  وكتابة  )املتدرب/املعلم(،  املشارك  ومهام 
وتطور  املهمات،  عبر  املشاركني  انخراط  تتبع  حيث  من 
يقدمها  التي  واالستراتيجيات  املهمات،  عبر  الدراما 
املدربون، إضافًة إلى مالحظاٍت أُخرى قد تفيد وترتبط 

باملوضوعات السابقة.

كّل ما ُذكر سابقاً مالحظات عامة، رؤيتنا لها كانت ضمن 
واملداخالت  املشاركني  وعمل  الدرامي  السياق  متابعة 
واملناقشات التأملية الفردية واجلماعية، التي عملت على 
واألفكار  املفاهيم  وخلخلة  وبنائها  املقالة  فكرة  استلهام 
املساق  تفكيك  عبر  عمقاً  أكثر  محوٍر  إيجاد  أجل  من 
واستكشاف طريقة عمله يف متكني املشاركني من خالل 
عملية بناء الدراما وصناعة املعنى معنا فيها، حيث توصلنا 
مستويات  يف  تبحث  تأملية  لعملية  كعنوان  لالنخراط 
ومساره  الدرامي  املخطط  تضمنها  التي  االنخراط 
التطبيقي من قبل املدربني، وكيفية جتسد هذه املستويات 
يف انخراط املتدربني وما نتج عنها من معاٍن ودالالت، ما 
التأملية، سؤاٍل  العملية  يُوجه  بناء سؤاٍل  إلى  بنا  أفضى 
الدراما ومستوياته كما  يتركز حول مفهوم االنخراط يف 

جتسد يف الدراما كتخطيٍط وممارسٍة وأشكال جتليه يف 
ما جعل  لهم،  بالنسبة  ومعناه  وداللته  املشاركني  مشاركة 

املقال يرتكز على محاور أساسية عدة:

كيف تكون الدراما سياقًا لالنخراط؟ -
ما االنخراط كمفهوم؟ وما هي مستوياته؟ -
كيف جتسد االنخراط ومستوياته يف مخطط املعلم  -

الدراما  تطور  يف  الدرامية  وممارسته  )املدربني( 
وسيرها املمنهج باجتاه مركزها؟

يف  - املشارك  لدى  االنخراط  كيف حتققت مستويات 
الدراما؟ وما املعنى املتكون خالل معايشتهم له؟

تعلم  - بها  حدث  التي  واجلوانب  والتعليم،  الدراما 
وتعليم يف الدراما من وجهة نظرنا كباحثني متأملني.

كيف ت�كون الدراما سياقًا لالنخراط؟
يشارك  واستكشاف  وصيرورة  تكّون  عملية  هي  الدراما 
من  تتشكل  فالدراما  معًا،  واملتعلمون  املعلمون  فيها 
تنمو عبر صيرورة  لنتائجها، بل هي  ُمسَبٍق  دون حتديٍد 
تخصها )أونيل، 2012: 5(. والدراما يف التعليم من وجهة 
االستخدام  هي   )LUKE ABBOTT( أبوت  لوك  نظر 
استكشاف  أجل  من  التعبيري  اخليال  ملخيال  الواعي 
التي  االستكشاف  لغرض  املصممة  احلياة  عيش  حلظة 
بالضرورة تنطوي على أسئلة ال إجابات لها يف السياقات 
املختارة، وأيضًا الستكشاف وتأمل الطريقة التي يتصرف 
 .)96،2014 )أكرويد،  ويعملون  يفكرون  الناس كيف  بها 
إلى  جنباً  منخرطني  املشاركون  يكون  أُخرى  إضافٍة  ويف 
جنب مع املعلم/ة، حيث يستحوذ املوقف فيها على أهميٍة 
احلدث  معايشة  بالضرورة  آخذين  الشخصية،  من  أكثر 
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استكشاف  على  العمل  هيثكوت  دوروثي  أسمته  كما 
الذاكرة  تختزنه  ما  أساس  على  وليس  الراهنة،  اللحظة 

)بويل، هيب، 2009: 15(.

ال  فإننا  التعليم  يف  الدراما  عن  نتحدث  عندما  ولذلك، 
نتحدث عن انشغاٍل بأُسلوٍب تدريسيٍّ أو تقنيٍة تعليمية، بل 
هي طريٌق مفتوحٌة غير معبدة، ومفتوحٌة على احتماالٍت 
استكشافيٍة  مغامرٍة  يف  والطالب  املعلم  بها  يتشارك 
دومًا  نسعى  دراميٍة  جتربٍة  كل  ففي  نوعية،  تعبيريٍة 
للتجريب واالستكشاف الذي يحقق لنا كمعلمني تعلمًا 
يكشف ويستكشف ويعبر وُينتج معرفًة لها صلٌة بحياتنا 
وبتجربتنا. فالدراما تقوم على ثالثة مستويات متداخلة 

تتمثل يف:

التعلم عن الشكل الفني.. 1
أبعاٍد . 2 من  حبكها  إنتاج  وإعادة  الذات  عن  التعلم 

شخصيٍة واجتماعيٍة ولغويٍة وروحانيٍة وأخالقية.
التعلم عبر املنهاج. )املرجع نفسه، 2009: 15(. 3

هذه  يف  مشاهدتهم  متت  الذين  املنخرطون  املعلمون 
التجربة الدرامية هم معلمون مشاركون يف سنتهم األُولى، 
الدراما  ملوضوع  فيها  يتعرضون  التي  األولى  املرة  هي 
التكونية ولشكلها الفني. فالدراما التي ُقدمت هي دراما 
بالتمثيل  تهتم  احلياتية،  وبخبراتهم  بالناس  مرتبطة 
الرمزي للتجربة احلياتية. وهذا ينسجم مع كونها عمليًة 
الناس  حول  تدور  فالدراما  متفاعلة.  اجتماعيًة  فنيًة 
وهواجسهم  وآمالهم  واهتماماتهم  ومشكالتهم  وعالقتهم 
وطموحاتهم واحتفاالتهم وطقوسهم وشعائرهم، وكل ذلك 

 .)29  :2009 نفسه،  )املرجع  معاً  روابط جتمعهم  يخلق 
كما يشار إلى الدراما يف إطار التعليم على أنها موضوع 
من  حيث  تدريس،  منهجية  كونها  الفنون  مواضيع  من 
ُمتخيلة،  أدواٍر يف سياقاٍت  بأداء  خاللها يقوم املشاركون 
واألفعال.  اإلمكانات  الستكشاف  آمنٍة  بيئٍة  يف  والتفاعل 
بينما قد يكون هناك منتٌج نهائيٌّ لعمليٍة من هذا النوع، 
يتمحور التركيز على جتربة املشاركني، فيما يساعدون يف 
أُطٍر  مختلفة ضمن  أدواراً  ويأخذون  خيالية،  عوالم  بناء 
إدخال  على  عموماً  السرد  يتمحور  محددة.  مشاهد  أو 
توتر درامي يتطلب يف العادة من املشاركني التحقيق وحل 
املشكلة، وهو نوٌع من االنخراط النشط الذي يساعد على 
تعزيز وبناء التزام املشاركني بأدوارهم وباخليال. ولذلك، 
واالنخراط  لالنخراط  فرصاً  توفر  أن  للدراما  ميكن 
هويتهم  جوانب  بعض  من  ُمستقاٍة  أدواٍر  عبر  اإلبداعي 
اخلاصة، ميكن للطالب املساهمة يف دراما متطورة كونهم 

متحمسني لبناء معارف ومهارات بطرٍق ذات مغزى.

لن  التكونية  الدراما  يف  املشاركني  إن  القول  خالصة 
مسرحيٍّ  نصٍّ  من  أسُطٍر  بتعلُّم  طبيعي  بشكل  ينخرطوا 
مكتوٍب مسبقاً وعرضه، لكنهم يكتبون مسرحيتهم اخلاصة 
بهم، حيث تتكشف القصة والتوترات الدرامية يف الزمان 
ومهمة  والتفاعل.  الفعل  ورد  الفعل  خالل  ومن  واملكان، 
باملضمون،  التالميذ  تربط  التي  الطرق  أن يجد  املعلم/ة 
ومتكينهم من تطوير استجابات إزاءه من خالل االندماج 
التعاطف  على  املشاركني  قدرة  وبإظهار  والتأمل.  الفعال 
أمام  مفتوحًة  الطريق  تكون  ما،  وضٍع  إزاء  واالستجابة 
املعلم إلدخال مجموعة من االستراتيجيات الدرامية، تقود 

إلى انخراط أعمق يف موضوع الدراما.

ما االنخراط كمفهوم؟ وما هي 
مستوياته؟ 

والشعور  التفكير  ُمعّبٍر عن  الدراما كشكٍل  أهمية  »تكمن 
العالم  مع  الذاتية  االنخراط  بصيرورة  اهتمامه  يف 

املوضوعي«.
يف هذه اجلزئية من املقال سنتحدث بشكٍل أساسيٍّ عن 
الدرامي.  بالعمل  وارتباطه  ومستوياته  االنخراط  مفهوم 
فلنبدأ من كلمة انخراط وهي من أصل كلمة َخَرَط )فعل( 
أي التحق، انضم، اشتغل، دخل ليعمل فيه. ففي الدراما 
نسعى دوماً كمعلمني يف إشغال الطالب ضمن مهمات قد 
تتجلى يف بناء صورة ثابتة، وتوظيف أعراف درامية، واللغة 
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وطرح أسئلة، وبناء مشهد درامي، ولعب األدوار، والرسم، 
ثمة مستويات  لكن،  إلخ.  والكتابة، واملشاهدة..  والتأمل، 
مختلفة لالنخراط، فما هي هذه املستويات؟ وأين ظهرت 
يف املخطط الدرامي؟ وما التقنيات التي وظفها املدربون 

يف السياق الدرامي لتحقيق انخراط املشاركني؟

ديفيز(  وسوزانا  ديفيس  وديفيد  هيثكوت  )دورثي  لـ  كان 
دوٌر مهمٌّ يف أعمالهم وكتاباتهم وجتاربهم يف الدراما حول 
االنخراط ومستوياته، فقد صنفت دورثي هيثكوت مشاركة 
الطالب بعملية اجلذب، بحيث إذا استطعنا جذب اهتمامهم 
فإننا نستطيع أن نكسب انخراطهم، بعدها تتكون لديهم 
فإذا  االنشغال،  ثم  ومن  بهم،  اخلاص  االستثمار  فرصة 

حصلت عليه يكون لديه أمل من أجل االستحواذ.

وبناء عليه صنفت مستويات االنخراط الشخصي يف ست 
نقاط، وهي كالتالي:

املصطلح  • هذه  استخدمت   :)Interest( االهتمام 
أن  يرون  النمو  نفس  علماء  ألن  احلضور،  عن  عوضًا 
االهتمام تعبيٌر عاطفيٌّ بحد ذاته، وواحٌد من األشياء 

التي تظهر مبكرًا لدى الطفل.
االنخراط )Engaing(: أن يكون مشاركًا يف املهمة. •
االلتزام )Committing(: تطور حسٍّ باملسؤولية جتاه  •

املهمة.
املهمة  • عالقة  تييز   :)Internalizing( التذويت 

بالذات، بحيث تكشف عن »تغير يف الفهم«.
ذلك  • إيصال  إلى  احلاجة   :)Interpreting( التأويل 

الفهم للغير.
التقييم )Evaluation(: الرغبة يف وضع ذلك الفهم  •

قيد االختبار. )ساكسنت، مورغان، 2012: 30(2

أما ديفيس فقد حتدث عن مستوى انخراط املشارك يف 
احلدث مبستويات االنفعال وهي: الشعور فكرياً، والتفكير 
مستويات  أن  موضحاً  العقالني،  والتفكير  شعورياً، 
االنخراط لدى املشارك، حسب وجهة نظره، سبب فصل 
من  بالرغم  التفكير/الشعور،  فئة  عن  االنفعال  مستوى 
العقل  بأن  بذلك  عبر  فقد  البعض،  ببعضها  ارتباطها 
استجابات  إلى  تقود  حسيٍة  بطريقٍة  املعلومات  ُيساِئل 
ومضات  من  تبدأ  أن  ميكن  وهذه  تفكيرية/شعورية. 
اإلدراك  يلتقطها  التي ال  واخلاطفة  البصيرة احلدسية 

العقالني للعملية، إلى مداوالت الفكر النظري البطيئة. 
أن  اإلنسان  يستطيع  ويضيف:  شعورًا.  ليس  االنفعال 
أي  دون  ُيرام  ما  على  ليس  ما  أمرًا  بأن  يحس  أو  يشعر 
انفعاالٍت ُمصاحبة، ولكن حني يكتشف، على سبيل املثال، 
أن ابنه مفقود، فإن طيفًا من االنفعاالت يتسارع يف داخل 
اإلنسان، خليطًا من اخلوف واإلحساس بالذنب والقلق.. 
جدًا  واضح  االنفعالي  االنخراط  مستوى  فإن  لذلك، 
الغالب أن نقيس املستوى  كمعيار، ولكن يصعب جدًا يف 
املاضية،  األحداث  بتذكر  ندركه  أو  ألحدهم،  االنفعالي 
الشعور  وأن  العقالني،  التفكير  عن  الشعور  لذلك فصل 

يتداخل مع التفكير )ديفيس، 2016: 138(.
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أما سوزانا ديفيز، فقد حتدثت عن االنخراط اإلبداعي يف 
أهميته مبنح الطالب تأسيساً يف مختلف املهارات واملعارف 
محتوى  رحلة  ليست  اإلبداعية  فالرحلة  »امللموسة«، 
فاالنخراط  وبالتالي  واالستكشاف،  التجريب  من  خاٍل 
اإلبداعي مفهوٌم من املثير لالهتمام استكشافه يف سياق 
مبا  تُشارك  أن  على  قادراً  كونك  يتطلب  التعلم.  عملية 
لتطوير  اإلبداع  على  قادراً  تكون  أن  لدرجة  الكفاية  فيه 
املهارات واملعارف األساسية. وعليه، فاالنخراط اإلبداعي 
والوصول  االنخراط  من  أُخرى  أنواٍع  على  البناء  يتطلب 
والربط بينها. وقسمت االنخراط إلى ثالثة مجاالت، هي:

 االنخراط: ويُظهر االتصال مبهمٍة أو محتوى أو مهارة . 1
إخراج كل ما قد يصرف االنتباه، وإزالة املشتتات، وبناء 

مكونات أو عناصر املعرفة واملمارسة.
االنخراط اجلمالي: تصارع مع األفكار واملشاعر خبرة . 2

)اللذة(، والدخول إلى النظام الرمزي. 
)صناعتها(، . 3 األفعال  توليد  اإلبداعي:  االنخراط 

والذهاب إلى ما وراء املمارسة واألفكار.3

تصنيفات  أو  املستويات  هذه  أن  ديفيس  وتضيف 

يولد  الذي  املعنى  إطار  حتليل  يف  تساعدنا  االنخراط 
التصنيف  طورنا  حيث  التعبيري،  الفعل  ويحكم  ويصون 
لكي نفهم مستويات الشعور التي تبرز من عمل الدراما. 
وعند تخطيط العمل نستطيع التصنيف كدليٍل يساعدنا 
للظروف  املالئمة  والتقنيات  االستراتيجيات  اختبار  يف 
أداة  إلى  إضافًة  التجربة،  تعميق  يف  الطالب  ويساعد 

تقييم مدى تقدم املشاركني وعملهم.

في  الدرامية  وممارسته  )المدرب�ني(  المعلم  مخطط  في  ومستوياته  االنخراط  تجسد  كيف 
تطور الدراما وسريها الممنهج باتجاه مركزها؟

املختلفة  السياقات  شأن  من  كان  اأُلسبوع،  »خالل 
واملداخالت واملقاطعات أن تكسر طوق األمان يف محطة 
نخرجها،  ثم  الصناديق  يف  األشياء  نضع  كنا  البحث. 
الذي  الصندوق،  كان  آخر،  وبتعبيٍر  ونكشف.  نحجب 
الداخلية  يتقافز بني فضاءاته  الدائرة،  أو  اإلطار،  يشبه 

واخلارجية« )أكرويد، 2015: 215(.

عبر سلسلٍة من املهمات التي خطط لها املدربون للمعلمني 
املشاركني، فإن مستوى االهتمام مهم جداً بالعمل، وهذا 
بدوره أضفى على حياة املشاركني اليومية وبإدراكهم ما هو 
مطلوب. وألن أسلوب املدرب )املعلم( مهمٌّ جداً يف العمل، 
مع  تواصله  املثال  سبيل  على  مهمة،  نقاطاً  تتبعنا  فلقد 
املشاركني، ووضوح املهمة وتتبع إجنازها، واألدوات واملواد 
سير  وتتبع  املجموعات،  عمل  إدارة  وكيفية  املستخدمة، 
النقاش والتأمالت، والتقنيات  املخرجات، وإدارة حلقات 
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املخطط  يف  مهمة  كل  يف  يوظفها  التي  واالستراتيجيات 
الدرامي. على الرغم من أنه ليس هناك اتفاٌق واضٌح على 
فان إلشراك  تعريف االستراتيجية والتقنية، لكونهما توظَّ
الطالب مبستوى من التفكير والشعور، ولكن مت تعريفهما 

كاآلتي:

االستراتيجية: اإلطار الذي سُيؤَخذ الطالب من خالله 
التبئير  يستكشفون  بها  التي  والوسائل  الفعل  إلى 

الدرامي.
لتنفيذ  املعلمة  تستخدمها  التي  الوسائل  التقنية: 

االستراتيجية. )ساكستان، مورغان، 2012: 125(

ضمن  املشاركني  انخراط  املدربون  حقق  كيف  إذاً، 
العمل  داخل  املشاركني  نقل  مت  وكيف  الدرامي؟  السياق 
من التعليقات الكوميدية إلى العمل اجلاد ليصبحوا أكثر 
تلك  إلى  نتطلع  أن  متأملني  كباحثني  حاولنا  مسؤولية؟ 
يف  فيجوتسكي  نظرية  إلى  استناداً  وتفكيكها  اخلطوات 
عملية تطور املعرفة حيث »تبدأ الدراما من لعٍب حر، لعب 
عملية  بتنظيم  نقوم  وحني  التخيل،  على  أساسًا  يقوم 
اللعب وبنائها فإننا ندفع باللعب إلى سياٍق جديد، وهذا 
اللعب  إلى  ُأخرى  مرًة  بنا  يعود  املنظم  اجلديد  السياق 
الفضول  على  انبنى  قد  يكون  املرة  هذه  يف  لكنه  احلر، 
فإّن  ولذلك،  معًا.  واإلبداعية  واالندماج  واالستكشاف 
أبعادًا  سُيضفي  املنظمة  املرحلة  هذه  يف  احلر  اللعب 
توظيف  من  يتمكن  بحيث  اللعب،  عملية  على  جديدة 
خبراته ومعارفه السابقة يف إنتاج خبرٍة جديدٍة مبنيٍة على 
التحدي. إنَّ هذا التحدي هو يف احلقيقة احملرك لعملية 
هذه  واالنفعالي.  والعقلي  اجلسدي  النمو  ذاتها،  النمو 
العملية املنظمة تتحقق عبر عملّية تشارٍك مع آخرين، 
أو  بالغ،  أو  معلم  عدة؛  بصوٍر  يتمثلون  اآلخرون  وهؤالء 

مع  املشاركة  وهذه   ... متخيلة(  أو  )مادية  لعبة  أو  زميل 
آخر تدفع بعملية النمو من املستوى احلقيقي الظاهري 
لنمو الطفل إلى مستوى منو ممكن. إّن املنطقة التي تقع 
بني هذين املستويني هي ما يسميها فيجوتسكي منطقة 

النمو املجاورة أو )منطقة النمو املمكنة(.4

وعبر عملية املشاركة باملساعدة من قبل آخر، يتم االنتقال 
املمكن من مستوى النمو الفعلي إلى مستوى النمو املمكن، 
scaf- التسقيل  عملية  هذه  املساعدة  عملية  )وتُسمى 
folding(؛ فاملُساعد يهيئ السقاالت إلجناز عملية بناء 
ُن الطفَل من الصعود عليها وحينما  املستوى التالي، ومُيَكِّ
يكتمل بناء هذا املستوى التالي، فإن الطفل لن يعود يف 
ينجز  أن  اآلن  يستطيع  فهو  املساعدة،  تلك  إلى  حاجة 

املهمات مبفرده.

تعلٍُّم  حتقيق  نحو  دوماً  نسعى  كمعلمني  آخر،  مبعنى 
تنمية  إلى  تهدف  أنشطٍة  على  مبنيٍّ  تكامليٍّ  شموليٍّ 
بناء  إلى  إضافًة  والتعبير،  والنقد  والتفكير  اإلحساس 
يوفر  تعلم  خالل  من  وذلك  العالم،  مع  تفاعليٍة  عالقٍة 
وسائل  ويقترح  فيه،  وترغبهم  تعلمهم  نشاطات  للطالب 
التعلم املساعدة الالزمة لتحققه، بغية حتقيق منوٍّ حقيقيٍّ 
وتنميٍة ذهنيٍة وسكيولوجيٍة وجمالية. فالتعليم يحدث ما 
بني املساعدة التي يتلقاها أثناء النشاط لتجسر الهوة بني 
ما يستطيع فعله وما ينبغي له أن يبلغه يف نهايته، فعمق 
التعلم الناجت ومستواه يرتبطان بطبيعة النشاط، ومدى 
أو  فالتصعيب  التقليدي،  النمط  صعوبته، ومدى كسره 
بهذا  واعيًا  الفرد  يجعالن  اآللي  النشاط  يف  اإلخالل 
النشاط، وهذا ما أسماه فيجوتسكي قانون الوعي الذي 
الوعي  ويجعل  والروتني،  باأللفة  املغلفة  الرؤية  يكسر 
للمرة  يراه  وكأنه  ويستكشفه،  التعلم  موضوع  يتفحص 
اأُلولى، والتعلم هنا يرتبط بنوعية املساعدة وفاعليتها 
واألدوات والوسائط املستدخلة، ولكي حتقق الغاية منها 
يجب أن حتدث يف اللحظة احلرجة، تلك اللحظة التي 
يكون فيها الفرد قد بذل جهده، وأصبح يف أقرب نقطٍة 
حلسم  كدفعٍة  املساعدة  تأتي  عندما  حرجًا،  وأكثرها 
الصراع الذي يواجهه الطالب، وسقالة تنقله من منطقة 
دون  عمله  الطالب  يستطيع  )ما  احلقيقة  اإلمكانات 
)ما  املمكنة  والقدرات  اإلمكانات  منطقة  إلى  مساعدة( 
يستطيعه مبساعدة(، وهذه املساعدة قد تأتي من شخٍص 
قد يكون املعلم أو أحد األقران عبر استدخال أداة مادية 
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الرمياوي،  )الكردي،  سيميائي.  بوسيط  االستعانة  أو 
.)27 :2005

أول ما بدأ به المدربون هو التعاقد، وهو التفاوض على 
إجناز عمل درامي قبل أن يبدأ بصيغة للدخول على عتبة 
الدراما،  بامتالك  الشعور  نحو  كخطوٍة  الدرامي  العمل 
لبناء  انتقاالً  الدراما  فكرة  حول  املتقدم  املنظم  ثم  ومن 
االستقصاء لدالالت ومعاٍن حول كلمة )دمية(، حيث قام 
الكلمة  تعنيه  الذي  ما  الدالالت حول  بإلصاق  املشاركون 
ومن أين أتت؟ انتقل بهم إلى مهمٍة أُخرى، وهي وضعهم 
»أن يتخيلوا أنفسهم أشخاصًا على  الدرامي  السياق  يف 
كوكب من الفضاء ميتلكون منظارًا يضعونه على أعينهم 
يوجهونه نحو الكرة األرضية، والبحث عن دميٍة موجودٍة 
على هذا الكوكب يف غرفٍة على رفٍّ وكل شيٍء مغلق حولها 
الدمية؟  أين  تخيُّل  االعتبار  بعني  آخذين  تتحرك«،  وال 
ومشاعر  الدمية؟  هذه  وملن  العالم؟  هذا  من  وموقعها 
الدمية؟ ومالمحها؟ وأخيراً كتابة عبارة تقولها الدمية )ما 

يدور يف رأسها(.

عندما  خاصاً  شيئاً  القصة  صنع  يكون  ما  “عادًة 
أن  ميكن  تكتب  التي  القصة  فإن  ذلك،  ومع  تكتب، 
تصبح مصدراً للقراءة بصوٍت عاٍل من جانب صانعها 
األقل  على  القصة  عمل  ويتطلب  آخر.  شخٍص  أو 
مشاركني اثنني: القارئ/الراوي واملستمع. كما يجب 
املستمع  اهتمام  على  يستحوذ  حتضيراً  تتضمن  أن 

وتثير اهتمامه”.

)مورغان، ساكسنت، 2012: 133-82(.

ميتلك  أن  خطوات  وعبر  املشاركني  من  املدربون  طلب 
يجلس،  األرض،  على  مكاناً  يختار  وأن  قلماً،  املشارك 

يتخيل، ومعه منظار ليكتب قصة الدمية التي يراها.

طريقهم  املشاركون  بدأ  كيف  الحظنا  املرحلة،  هذه  يف 
والبدء  نحوها،  إحساسهم  ولتطوير  الدراما  تشكيل  نحو 
يف  )املشارك(  سيمتلكها  التي  النظر  وجهة  امتالك  يف 
املشاركني  قراءة  من  املدربني  مكنت  أنها  كما  الدراما. 
التي  واملهارات  الراهنة،  يف معرفتهم ومضمون معرفتهم 
ميتلكونها، ورؤية مدى الصحة االجتماعية للمجموعة كون 

الدراما نشاطاً اجتماعياً.

دمى  أنفسهم  يتخيلوا  أن  املشاركني  من  املدربون  طلب 
الدمية  مشاعر  أزواج(  )عمل  آخر  لشخص  ويحكي 
معاً  مكونني  جسدي(،  )تعبيري  باجلسد  وجتسيدها 
شخص  كل  حيث  املشاركة،  هنا  العمل.  من  مجموعة 
يكون  وهنا  )البالغ(.  ومعلمه  زمالئه  أمام  عمله  يقدم 
الوعي  أن يقلل من ضغط  البالغ  االستكشاف مسؤولية 
بأن املشارك أو الطالب مراقب، بل التفكير بأّن الطريقة 
املثلى مهمة وواضحة وتبعث على التحدي، واملادة ممتعة، 
فرصًة  وُتتيحان  مالئمتان  والتقنية  واالستراتيجية 
للمشاركة وااللتزام. )ساكستان، مورغان: 2012: 150(. يف 
آخر  شخٌص  أنك  تتخيل  ونتبناها،  أدواراً  نلعب  الدراما 
ولكي  الشخص،  ذلك  عيني  خالل  من  وضع  عن  تبحث 
»أنسنة«  من  بد  ال  كان  األدوار  لعب  املشاركون  يستطيع 

الدور.

املدرب: لدينا قصٌص لدمى مختلفة جمعناها من مناطق 
مختلفة من العالم، َمن ِمن األشخاص لديه االهتمام مبثل 
هذه الدمى؟ بناء )االهتمام( من دونه ال تستطيع الدراما 
أن حتدث، سواء باحلضور أو املشاهدة أو االستماع أو رد 
الفعل. وهنا يستطيع املعلم أن يبدأ مبساعدة طالبه على 

االنخراط يف العالم املتخيل.

حقوق  ناشطو  معاجلون،  الطفولة،  مراكز  مشاركون: 
سينمائيون،  فنانون،  وسيناريو،  مسرح  ُكتاب  إنسان، 

باحثون ... .

اهتماٌم  لديهم  أشخاٍص  دور  لعب  على  املشاركون  اتفق 
باملعارض واملتاحف )انخراط عبر الرغبة يف االنخراط(، 
من  للكثير  ويحتاجون  اإلنشاء،  قيد  املعارض  هذه  ولكن 
املواد الستقطاب عدد كبير من الزوار... هل ترغبون يف 
أن تكونوا هؤالء األشخاص القائمني على إنشاء املعرض؟ 
وهو  متخيلة،  وظروف  أدوار  مع  فعال  تاثل  )انخراط 
من  التي  األدوات  ما  منخرطًا(.  أكون  أن  على  املوافقة 
املمكن أن يستخدموها لتحضير معرض؟ )انخراط عبر 
حبال،  خيطان،  جرائد،  مقص،  )قماش،  الصلة(  خلق 

فرشاة، إبر، حبال... إلخ(.

املدرب: اجمعوا أدواتكم، دعونا نتخيل كل فنان لديه أدواته 
أزواج  شكل  على  الدمية  منه  سيشكل  الذي  والصلصال 
)فنان ومنحوتة(. إلدخالهم يف الدور بشكٍل أعمق، يحمل 
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ثم  ومن  ثابتة،  وبناء صورة  املكان  هذا  أداًة يف  فنان  كل 
تفعيلها عبر اللمس )انخراط عبر حتديد املوافقة على أن 
توقف الذات للدور(. مثال توضيحي: فنان ينحت منحوتة 

)انحت منحوتة باخليط( خيط وهمي.

احلظة؟ يف  ُذكر حتى  فيما  االنخراط  قراءة  كيف ميكن 
املشاركني  ملشاركة  مختلفة  مستويات  ثمة  اجُلزئية  هذه 
والثاني:  األول  بالتصنيفني  متثلت  التي  االنخراط،  يف 
يتم  العمل  من  املستوى  هذه  يف  واالنخراط.  االهتمام 
إعطاء الكثير من الوقت للتأكد من أن أغلبية املشاركني 

انخرطوا بالظرف التخيُّلي.

فكل  االنخراط.  تصنيفات  أو  مستويات  تتداخل  أحياناً 
مشاركيه،  حاجة  وحتديد  فهم  يُحاول  مدرب/معلم 
واملوضوع الذي يريدهم أن يهتموا به لتفعيل اهتماماتهم 
وحاجاتهم. فمثاًل ميكن للمعلم أن يبني شكل املهمة، سواء 
االهتمام  لبناء  تصميم  أو  ألوان،  أو  أشكال،  أو  بنماذج 
بشكل  استخدامها  يكون  أن  على  الطالب  انتباه  وجذب 
منطقي )استقرائي( خللق االهتمام بالشكل، إضافًة إلى 

اللغة واإلمياءات املستخدمة.

يف تقنية معلم يف دور )م. ف. د( )تقبل املسؤولية بانتقال 
السلطة إلى الدور(، التي تُعدُّ التقنية األكثر فعالية وتتخلى 
فيها املعلمة عن دورها االعتيادي يف ضبط الصف والتعلم، 
هي يف هذه املرحلة تُعطي السلطة للطالب عندما يكونون 
وسط  يف  أنكم  »أعلم  قائاًل:  د(  ف.  )م.  تقدم  جاهزين. 
محتوى  حول  -توقعات  صندوق  حتمل  زمالئي،  العمل 
الصندوق يتضمن يف داخله رسوماٍت لدمى- دمى وصلت 
إلينا، هي دمى لها ميزة بأن أصحابها تركوها مهجورًة، 
ومع الوقت فقدت مالمحها. واملطلوب هو إعادة مالمح 

واملسؤولية  )انخراط شخصي  الترك  قبل حلظة  الدمية 
جتاه العمل(. كل معلٍم مشارٍك تناول رسمة وألواناً، وبدأ 
وضع مالمح الدمية، وعلى ورقٍة إضافيٍة طلب منهم رسم 
املكان الذي تُركت فيه قبل حلظة الترك، حاصلني على 
شكل غالف، وتخيُّل الشخص الذي كانت معه عبر صورٍة 

ثابتة.

وتعالي  الدمية  اتركي  البنته  يقول  »أب  توضيحي:  مثاٌل 
الذي  الصوت  ما  املدرب  سأل  اللحظة  ولتعميق  معي«، 
يجعل األطفال يتركون ألعابهم؟ مقترحات: )قنابل، مطر 
عواصف،  هدم،  ينادي، صوت  أب  بارود،  غزير، صراخ، 

زامور إنذار، زلزال...(.

الشخص  قالها  واحدة  جملة  تخيل  منهم  املدرب  طلب 
تبقي  )الزم  مثاًل:  وكتابتها  الترك  حلظة  قبل  لدميته 
)التزام  يعرفني(.  حد  أالقي  ارجع  ملا  شان  على  هون 
عبر التعاطف، انبثاق أفكار خالقة يعبر عنها من خالل 

توجهات الدور واهتماماته(. 

وخللق القصة وبنائها طلب منهم على شكل مجموعة من 
ما  لنستكشف  دمية(،  أب،  )طفلة،  دور  لعب  3 أشخاص 
نفعله يف احلياة عبر تبطيء الوقت الستكشاف اللحظة، ما 
الذي ميكن أن يقوله أب البنته؟ )تقبل املسؤولية اعترافًا 
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الدرامية  األعراف  الدور( موظفني  إلى  السلطة  بانتقال 
مع  واستكشافها  اللحظة  معايشة  على  تساعدهم  كونها 
وضوح طبقات املعنى يف الدراما، وهي: )الفعل، الدافع، 

االستثمار، النموذج، الفلسفة أو القيمة(.

انتقاالً ملهمة بناء خط الزمن )مذكرات طفلة عبر الفصول(، 
مذكراتها  تدون  التي  الطفلة  دور  لعب  يف  شاركت  حيث 
التذويت بني الشعور الشخصي والتفكير  )انخراط عبر 
والشعور املبني على التعاطف والتفكير(.. فما مضمون 
املذكرات؟ طلب املدرب من كل شخٍص أن يكتب مذكرة، 
وبعد  مختلفة.  سنوات  عبر  الزمن  خط  على  ويضعها 
)الفنانني(  املشاركني  أمام  املنجزات  يُقدم  )م.ف.د(  ذلك 
وتاريخ،  قصص  مذكرات،  منحوتات،  دمى،  قصص  من 
ثريٌّ  معرٌض  لدينا  حياتها..  من  ومشاهد  ثابتة،  وصوٍر 
باملُنجزات، نحن بحاجٍة لقائمة احتياجاٍت ليظهر املعرض 
انخراط  وعبر  نحتاج؟  ماذا  ننظمه  أفضل، وحتى  بشكٍل 
املشاركني يف مجموعات بدأت بكتابة االحتياجات )ألوان، 
دعوة،  بطاقات  تذاكر،  تعريفية،  نشرات  ستائر،  إضاءة، 

خريطة للمكان.. إلخ(.
 

اهتمامات، توجهات، توقعات(.

املدرب  اقترح  وتدوينها،  األسئلة  من  العديد  طرح  بعد 
لفترٍة  باملعارض  إملاٌم  لديه  مختصٌّ  فناٌن  مقابلة  عليهم 
قصيرٍة من الوقت، ولكن طلب منهم تقنني األسئلة باختيار 
املشاركني يف  املهمة وضعت  األهم. هذه  يعتبرونه  سؤال 
التحري،  أو  واالستقصاء  املقابلة،  وهي:  مستويات،  عدة 
أنواع  املشاركون  يبئر ويخصص  أن  )يجب  السوق  وبحث 
األسئلة الستخدامها( )مورغان، ساكسنت، 2012: 97(.

وهو مستوى عاٍل من العمل يف اختيار األسئلة ونوعيتها 
مبا يخدم املعرض. هذه الطريقة تساعد يف كيفية انتقاء 
وفهمه  املشارك  معرفة  من  لإلفادة  السؤال  وصياغة 
يف  األسئلة  فطرح  اجلواب.  معاجلة  وكيفية  وجتربته، 
املدرب/ على  وينبغي  تراكميًا،  يكون  ما  دائمًا  الدراما 
املعلم أن ميتلك القدرة على نسج األجوبة ضمن السياق 

الدرامي )مورغان، ساكسنت، 2012: 82(.

هذه الطريقة مُيكن للمدرب القيام بها دون احلاجة إلى 
جهٍة  ومن  باملوضوع،  معرفة  إلى  يحتاج  ولكن  مختص، 
تصوٌر  لديه  يكون  أن  يجب  الدور  لعب  حال  يف  أُخرى 
وبناء  مسبقاً،  املشاركون  سيطرحها  التي  األسئلة  حول 
إجابات وتوقعات عليها. كما تقول دورثي هيثكوت: »نادرًا 
ما تكون املعلمة يف وضع شخص واحد يعرف، فغالبًا ما 
تسأل السؤال، وحتديدًا ألنها ال تعرف اإلجابة، وتعتمد 
على إجابة طالبها لكي تنقل الدراما إلى األمام« )املرجع 

نفسه، 2012: 82(.

يف مرحلة متقدمة من الدراما هنالك ما يسمى التوتر 
داخل  يحدث  أن  ينبغي  الذي   ، أساسيٍّ كعنصٍر  املنتج 
الغرفة. فالتوترات تبدأ باملواجهة البسيطة التي جتتذب 
يلي  بحيث  أواًل،  واالستكشاف  للمشاركة  املجموعة 
االنتباه  فإن  اجلذب،  استمر  فإذا  عمقًا.  أكثر  عمل  ذلك 
سوف  املنتج  والهاجس  وااللتزام  واالستثمار  واالهتمام 
)هيثكوت، بولنت،  تتعمق جميعها، وُتوسع مدى التفاعل 
)فنانني(،  دور  يف  املشاركني  دخول  بعد   .)153  :2013
وبناء زوايا املعرض واستعدادهم لفتحه، )م.ف.د( حتدث 
قائاًل: »قبل طباعة الدعوات وإجنازها لدينا ضيف مهم، 
قبل أن نحدد ساعة االفتتاح كان يلمح عن أشياء خاصة 

باملعرض«.

وهو  األسئلة،  صياغة  إلى  االحتياجات  قائمة  بناء  بعد 
التي  األسئلة  فمن  املشاركني.  انخراط  من  آخر  مستوى 
املعرض؟  ومدة  املعرض؟  سيبدأ  متى  )الفنانون(  قدمها 
وهل هو داخلي أم خارجي؟ وهل هو مهيأ الستقبال ذوي 
االحتياجات اخلاصة؟ وهل ستتوفر تذاكر أم مجاناً؟ وملن 
كفنانني؟  بيننا  املهام  سنوزع  وكيف  املعرض؟  ريع  سيعود 
يف  املدرب  دور  الحظنا  هنا  اإلعالم؟  من  سندعو  ومن 
تبئير النقاش والتشجيع على تطويره، إضافًة إلى املساحة 
واحلربة  واملسؤولية  واحلديث  العمل  فيها  جرى  التي 
واحترام أفكار اجلميع وآرائهم حتى فيما بينهم )انخراط 
عبر التذويت من حيث التنظيم، ترتيب وفق األولويات، 
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يتقدم )م.ف.د( من هيئة األمم املتحدة ومعه مغلف )عّرف 
الغوث  وكالة  املتحدة،  األمم  هيئة  من  »أنا  نفسك(:  عن 
تنبشون  وأنتم  الناس  شفاء  على  نعمل  نحن  لالجئني. 
أن  باألحرى  أو  املعرض،  تأجيل  يف  أُفكر  أنا  اللحظات. 
تفكروا بإلغائه. )إحنا تعبنا عليه(. الالجئون سيرجعون 
لبيوتهم، أنتم اآلن تتاجرون بقصص الناس.. أنتم تلعبون 
ستفكر  والدول  عودتهم،  ستمنعون  أنتم  بجروحهم، 
ليس  أزياء..  الدمى  من  اعملوا  مرة،  ألف  باستضافتهم 
لدي الوقت ألُضيعه«، يضع املغلف )رسالة( على الطاولة، 

ويخرج.

خالل مقابلة الشخص، جرى نقاٌش قويٌّ ومثيٌر لالهتمام، 
إضافًة إلى ما دار من نقاٍش بعد خروج املعلم من املكان 
حول فتح املغلف وقراءة ما بداخله أو عدم فتحه. الرسالة 
هي جزء من القوة، تبعث توتراً رمزياً وضعت املشاركني 
يف مواجهة وجهتي نظر، وهو السؤال املركزي الذي تتجه 
الدراما نحوه بحيث يتضمن السؤال قيماً أخالقية بعيدة 

عن التعليم.

فمثاًل: هل من حق هذه املنظمة أن مُتلي علينا أو نقبل 
املساومة؟ ما هو موقعنا يف العالم؟ ما هو دور الفن؟ هل 
أو  يوقفنا؟ هل نستمر  أن  السياسة  من حق أحد ميتلك 

نقبل املساومة؟

األخيرة  اللحظة  حتى  فعله  مت  ما  حول  هنا  سنتحدث 
من الدراما. كان ال بد من تقدمي السياق بشكٍل واضح، 
حتى  واضح،  زمن  له  بعناية،  اختياره  محدٍد مت  وبإطاٍر 
املدربون  قدم  حيث  داخله،  يف  الدرامي  الفعل  يتطور 

تنوعاً عالياً من املعرفة واملهارات والقيم اإلنسانية التي 
عملت على تصقيل معرفة املشاركني ورفعها من خالل 
وضعهم بزماٍن ومكاٍن من شأنهما خلق أوضاٍع استطاع 
بتأنٍّ  املوضوع  استكشاف  فرصة  يجدوا  أن  املشاركون 
آخر  أنك شخص  تخيل  نحٍو ذي مغزى من خالل  على 
تبحث من خالل عيني ذلك الشخص. تسميها دوروثي 
هيثكوت الوقاية يف التجربة. فما أراده املدربون هو أن 
عن  بعيدة  بأوضاع  وضعهم  أو  حساسة  مبادة  ينشغلوا 
جتربتهم احلالية، لذلك كان ال بد من وضعهم يف إطاٍر 
إال عدة سطور، ولكن  املنهاج ما هو  لذا ما وفره  آمن. 
الدراما استوقفت النص وحّولته إلى قضية، أكبر قضية 
حتمل التاريخ واللجوء والالجئني، تفسير الظروف التي 
الدمية وصلتها  إلى أمكنة أخرى،  الناس يلجأون  جتعل 
طالب/ لكل  بل  املعلم  ملك  تعد  لم  فالدمية  باللجوء، 

مشارك أصبحت له دميته.

مثيرة  تعلمية  جتربة  على  احلصول  نستطيع  حتى 
ومحفزة، كان ال بد للمدربني من وضعهم وإشغالهم على 
أكثر من مستوى، ووضعهم يف وسط التجربة وتوجيههم 
أو  واألغراض  اإلشارات  الطرق  ومن  التعلم،  قلب  إلى 
أغراض شخصية أو وثائق، وهي ما حتدث عنه العالم 
برونر يف نظرية النمو املعريف، بتمثيل الواقع من خاللها 
ثالثة  تأخذ  حيث  والتبئير،  االستكشاف  على  متكنهم 

أشكال هي:

التمثيل الرمزي. •
التمثيل األيقوني. •
التمثيل التعبيري/ اجلسدي. •

لم يكشف  ُمتسلسل،  السابقة بشكٍل  للمهمات  إذا نظرنا 
املدرب )املعلم( مخططه للمشاركني، ألّن ذلك مينع التعلم 
املشاركني  منظور  يف  تغييراً  الحظنا  تشجيعه.  من  بدالً 
وخبرتهم عبر االنخراط يف املهمات بدءاً من دالالت كلمة 
دمية كاستقصاء إلى مرحلٍة أثارت االهتمام، وصوالً إلى 
مراعني  االنخراط.  من  األخرى  الطبقات  من  العديد 
بالطبيعة  ووعيهم  )معلم(  كمدربني  الشخصية  أمتعتهم 
املتغيرة ألمتعة املشاركني )الطالب(، فمن املهم أن تكون 
لدى معلم الدراما الدراية مبدى اتساع هذا الطيف، آخذاً 
املشاركون  يكتسبها  أن  يريد  التي  التجربة  االعتبار  بعني 
جراء قيامهم باملهمة، املعلومات التي يريد منهم احلصول 
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عليها، املهارات التي يأمل أن تسمح لهم املهمة بتحقيقها، 
بسبب  يكتسبونها  قد  التي  واملهارات  واملعلومات  املعرفة 

الذي سيخلق  التأمل  إلى  ستؤدي  التي  املعرفة  التجربة، 
طلباً متزايداً على املهام من أجل جتربٍة أُخرى.

خالل  المت�كون  المعنى  وما  الدراما؟  في  المشارك  لدى  االنخراط  مستويات  تحققت  كيف 
معايشتهم له؟

حتى  لطالبه  املعلم  بها  يوكل  التي  املهمات  بعض  إن 
يقوموا بها يف الدراما تؤدي إلى دفع الدراما إلى األمام، 
يف  ويحدث  االنخراط،  يحدث  املهمات  هذه  داخل  ويف 
حسب  مشارك  كل  املشاركني،  من  مختلفٍة  مستوياٍت 
الفعل  وداخل  الفعل  يف  واجنذابه  ومشاركته  اندفاعه 
الدرامي نفسه الذي يقوم به. إحدى املهمات التي أوعز 
كتابة عبارات  بها هي  يقوموا  أن  إلى طالبه  بها  املدرب 
يف كيف نتعرف على شخٍص ما، وكل مشارٍك كان يقوم 
كان  بالتحديد  الفعل  هذا  ويف  معه،  ورقٍة  على  بالكتابة 
املشاركون منخرطني بالتأمل يف العبارة والكتابة عنها. بدأ 
يتدرج هذا االنخراط مبستويات متقدمة، ومنها االنتقال 
من مرحلة تعبيٍر إلى أُخرى، فبدأ الفعل بالكتابة، ثّم انتقل 
التمثيل اجلسدي  إلى الرسم والتعبير األيقوني، ومن ثم 
)الصورة الثابتة كأنه يف سياق(، وبدأ عمل الصور الثابتة 

من قبل املشاركني، وهنا كان االنخراط الظاهر يف أوضح 
صوره ألّن كل مشارٍك كان يعبر عما كتبه ورسمه بجسده.

باالنتقال  للمدرب  تسمح  االنخراط اجليدة  إن مؤشرات 
وأكثر عمقاً  باملشاركني من مستوى إلى آخر أكثر تطوراً 
الدراما  عن  الكتابة  مستوى  من  واالنتقال  الدراما،  يف 
خمس  عن  واحلديث  أنفسهم  عن  مقوالٍت  مستوى  إلى 
هذه  تأملنا  لو  هنا.  إلى  أوصلتهم  حياتهم  يف  محطات 
العبارة، وهذا الطلب يوضح لنا كيف من املمكن أن جنعل 
الكتابة  يف  ينخرط  سوف  فالبعض  ينخرط،  املشارك 
فقط، وآخر سوف يتذكر كيف كانت بعض مراحل حياته 
هناك  كانت  كيف  وآخرون  عاطفية،  شعوريٍة  بطريقٍة 
إلى  حياتهم  تغيرت  وكيف  بحياتهم،  إبداعية  محطات 
األفضل، سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد 
لديه يف حياته  كل شخص  املجتمعي،  الصعيد  أو  املهني 
هذا االنخراط الذي ينعكس عليه يف شتى جوانب حياته، 
الكتابة  هذه  مخرجات  خالل  من  نالحظ  أن  ونستطيع 
والعبارات  احملطات  بعض  االنخراط  من  املستوى  وهذا 
)املشي  مثل:  املشاركني  من  مشارك  كل  بها  خرج  التي 
كأغنية،  احلياة  أُحجية،  قطعة  مثل  حياتي  احللم،  جتاه 

التناقضات، رؤية الذات(.

للدخول  املشاركني  تأهيل  بني  احلاصل  التطور  وملواكبة 
الدراما، ومتهيدهم لالنخراط بشكٍل جيٍد فيها، كان  يف 
ال بد من القيام ببعض التوضيحات والنقاشات، ومن ثم 
االنتقال إلى دراما مبنيٍة على املنهاج، التي بدأ احلديث 
عنها من خالل الطلب من املشاركني كتابة دالالٍت تأتي إلى 
فكرهم عند سماع كلمة دمية، ويقومون بكتابتها والوقوف 
أمام املشاركني، ويضعها قرب الدائرة املرسومة أمامهم، 
هنا،  االنخراط  توضح مدى  التي  الكلمات  بعض  وهناك 
وبعض الدالالت التي تعكس لنا مستوى تفكير املشاركني 
إلهام(،  طفولة،  جمال،  خضوع،  )موت،  مثل:  وتأملهم، 
وهذا يوضح االنتقال يف الكتابة الرمزية عن الدالالت إلى 
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مستوى أعمق، حيث يف البداية كان احلديث عن الطفولة 
وبعدها مت االنتقال إلى ذكر أشياء أعمق، ومن خالل هذه 

اخلطوة مت البناء للفعل القادم يف الدراما.

إن بعض مظاهر االنخراط أو أحد مستوياته عندما بدأ 
التي  الدمية  هو  وكأنه  نفسه  عن  باحلديث  مشارك  كل 
جتري الدراما عليها، ويتضح هذا املستوى من االنخراط 
مثل:  الدمية  لسان  على  املختلفة  املشاركني  عبارات  يف 
رفيقتك طول احلياة، احلمد  وأبقى  اتركيني  )أنقذوني، 
املشاركني  يساعد  هذا  ارجع(.  أغرق،  أنا  دمية،  أنني  هلل 
على التطور يف الدراما وعبر الفعل الدرامي إلى االنتقال 
وكان  القصة،  بناء  وهو  الدراما،  يف  أعمق  مستوى  إلى 
وكان  مفتاحية،  كلمة  من  قصة  كتابة  هو  املشاركني  دور 
مالحظني  الكتابة،  يف  كامٍل  بشكٍل  منخرطني  املشاركون 
إلى  إضافًة  املهمة،  تنفيذ  املستغرقة يف  املدة  تباينهم يف 

اختالف وضعياتهم يف اجللوس بشكٍل عشوائي.

اآلن سيكون لكل مشارك قصته وهي قصة الدمية، وعند 
سؤال املشاركني ماذا شعرمت يف تلك اللحظة؟ كانت ردة 
فعلهم أنه كان هناك انسجام، إضافًة إلى رؤية الدمية من 
خارج  املشاركون  كان  البداية  يف  بالتجسيد.  ثاٍن  منظوٍر 
القصة، أما اآلن بعد هذا الفعل فهم داخل القصة نفسها، 
عمقاً،  أكثر  آخر  إلى  مستوى  من  االنتقال  يوضح  وهذا 
عوالم  يف  مختلفة  الدمية قصص  لهذه  بذلك  وأصبحت 
وأزمنة مختلفة، الدراما هنا تسير إلى األمام، واستخدام 
عمٍل  منه يف  االستفادة  كمخرجاٍت ميكن  القصص  هذه 
يف  أكثر  يتعمقوا  أن  قرروا  املشاركني  نقاش  وبعد  قادم، 

الدراما، وهذا أدى إلى املزيد من االنخراط.

املشاركون أصبحت لديهم رؤية أوضح، ولذلك قرروا أن 

ينظموا معرضاً جلميع املخرجات املتعلقة بالدمية، وهنا 
أصبحت الدراما عن أشخاص فنانني يريدون أن يقوموا 
بعمل معرض متخصص، وهذا املعرض مخصص للدمى.

من  بها  واالنخراط  الدراما  بالدخول يف  املشاركون  يبدأ 
خالل ماذا نحتاج من أدوات لهؤالء الفنانني حتى يقوموا 
بالعمل؟ )هنا الحظنا كيف عملت األسئلة على االنتقال من 
مستوى إلى آخر، سواء بالدراما كفعل أو باالنخراط يف 
الدراما(. لعب املشاركون على شكل أزواج )نحات/فنان( 
)منحوتة/دمية(، وبعد نحتها تُعرض أمام باقي املجموعة 
املنحوتة من جميع االجتاهات. هنا كان االنخراط واضحاً 
من خالل القيام بالصور الثابتة، أو من خالل التجول حول 
املنحوتات واحلديث عنها. طلب منهم )املدرب( النظر إلى 
املنحوتة محاولني حتليل ما بها وعلى ماذا تدل، ويركب 
أفكاره ويعبر عنها. هذه هي املهمة، جند أن الدراما تعمل 
رؤيتها  نستطيع  ال  التي  للتفاصيل  مكبرٍة  كعدسٍة  هنا 
الطبيعي. نستطيع أن نلمس من خالل ما سبق  بالشكل 
االهتمام،  االنتباه،  اجلذب،  وهي:  االنخراط،  مستويات 

املشاركة، الدفاعية، االستثمار، االستحواذ )الهوس(.

املشاركني  وتقسيم  الدمية  من خالل  بالتدرج  العمل  بدأ 
دراميٍّ  مشهٍد  بعمل  تقوم  مجموعة  كل  مجموعات،  إلى 
مستويات  إلى  رجعنا  وإذا  الدمية،  استخدام  فيه  يتم 
يف  كانوا  املشاركني  أن  نالحظ  أن  نستطيع  االنخراط 
مستوى  يف  كان  فالبعض  مختلفة،  انخراط  مستويات 
الفعل، واآلخرون يف مستوى االنتباه واالهتمام أو اجلذب، 
بتحليل  بدأنا  فلو  املشاركة،  مستوى  يف  اآلخر  والبعض 
عمل إحدى املجموعات املشاركة حسب معيار االنخراط 

يف الدراما فسوف نالحظ ما يلي: 
دخول املشاركة وجلوسها على األرض، تتأفف وتبدأ 
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والنظر  الدمية  ورفع صورة  الوقوف  الكتابة،  بحركة 
أُخرى  مشاركة  دخول  اجلدار،  على  وإلصاقها  إليها 
الصورة  وقطع  اجلملة  وقراءة  الدمية  إلى  والنظر 
عن اجلدار ومتثيل مشهد حمل هذه الدمية، جلوس 
الدمية  لهذه  وتفصيل مالبس  األرض  على  املشاركة 

وصناعتها يف البيت، نفسر هذا املشهد بالتالي:

الدمية التي رسمتها الطفلة وحّولتها األم إلى دمية 
حقيقية، األُم صنعت حضور األب وهو غائب من 
خالل صناعة الدمية )إحضارها األب البنته(، هذا 
قوية  ودالالت  معطيات  له  ولكن  بسيط،  املشهد 
املشاركني  قبل  من  كبير  انخراط  وفيه  وواضحة، 

يف الدراما.

مشهد  لديها  كان  املشاركة  املجموعات  من  مجموعة  كل 
متثيلي درامي، ومت احلديث عن كل مشهد وحتليله، ولك 
أن تدرك اآلن مستويات االنخراط التي حتققت يف هذه 
املشاهد وأشكال االنخراط التي ظهرت من املشاركني، من 
انخراٍط عاطفي، فكري، اجتماعي، أو انخراط إبداعي، 
املراحل  هذه  خالل  ومن  املشاهد،  من  مشهد  كل  داخل 
املختلفة، سواء للدراما أو لالنخراط، تتدرج بها على شكل 
أصبحت  رمزية،  صورة  الدمية،  حياة  مراحل  خطوات، 

لديها عائلة، تكتب اآلن مذكراتها ومراحل حتولها، كيف 
انتقلت من العدم لتصبح شيئاً له قيمة، أصبح لديها وطن. 

بكل هذه املراحل أصبح لها بُعٌد إنسانيٌّ واضح.

اآلن أصبح لدينا عمل متكامل، وأصبحت لدينا مخرجات، 
وال بد لنا من استخدام هذه املخرجات الدرامية من كتابات 
ورسومات وأشكال وتعبيرات جسدية وغيرها، بعد النقاش 
وانخراط املشاركني يف دور وصور ثابتة من املشاهد التي 
مت بناؤها واحلديث عن مجتمع الفنانني املهتمني بالدمية، 
خالل  من  ذلك  يتم  عملنا،  يف  نوظفها  أن  يجب  وكيف 
تنظيم معرض من قبل هؤالء الفنانني املنخرطني بالدراما 
والعمل )هذه تسمى مرحلة صياغة االتفاق بني املسؤول 
والفريق يف داخل الدراما(، اآلن نفكر ماذا نريد أن نُدخل 
املذكرات،  املنحوتات،  الدمى،  قصص  املعرض:  هذا  يف 

التاريخ، املشاهد يف الفصول، الوصايا... إلخ.

كفنانني  العمل  يف  املشاركون  ينخرط  اللحظة  هذه  يف 
يريدون تنظيم هذا املعرض، وهذا على مستوى عاٍل من 
إكمال  بعد  واملعريف،  العملي  الثقايف  اإلبداعي  االنخراط 
النقاش والبحث وجمع املعلومات واألدوات واالحتياجات 
الفني  اخلبير  بني  ما  الدراما  داخل  االجتماعات  وعقد 
من  تكون  والذي  املعرض  إعداد  مت  والفني،  باملعارض 
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وشاشة  واملنحوتة،  العرض،  صالة  املتعددة:  املصادر 
العرض ونالحظ التنوع يف األدوار ما بني )ضيف، خبير 

فني، فنانني، جمهور(.

وهذا  عليه،  والتعليق  املعرض  ملشاهدة  يأتي  اجلمهور 
والتي  الدراما،  يف  وترابطها  األدوار  تكامل  على  يدل 
تؤدي بنا إلى التنوع يف مستويات االنخراط، فقد يكون 
املشارك منخرطاً يف الدراما، وآخر مالحظاً ملا يجري أو 
يقوم  أكبر عندما  بشكٍل  أو منخرطاً  لألحداث  مشاهداً 
وقد  خبير،  أو  فني  دور  لعب  أو  الدراما  داخل  بالعمل 
هذا  ويظهر  وجداني،  أو  عاطفي  بشكل  منخرطاً  يكون 
يكون  وقد  والدور،  العمل  مع  تفاعله  أو  فعله  ردود  على 
االنخراط إبداعياً تنتج عنه أعمال فنية ذات مستوى عاٍل 
يف  خالقة  ألفكار  كبيرة  ودالالت  والفن،  االحتراف  من 

العمل وداخل الدراما.

جماعّي،  فعٍل  ضمن  الدراما  يف  االنخراط  يكون  أحياناً 
مثل: حلقة نقاش داخل الدراما أو مشهد درامي جماعي 
جديدة  درامية  فنية  مخرجات  له  تنتج  جماعي  عمل  أو 
األعمال  من خالل  لنا  جلياً  هذا  ويتضح  فردي،  فعل  أو 
الفردية واألدوار الفردية يف الدراما، مثل دور الضيف أو 
مندوب شركة أو غير ذلك، وقد يكون هناك نوع آخر من 
أنواع االنخراط أو مستوى آخر، وهو االمتناع عن الفعل أو 
الدراما، وعدم مشاركة  بالعمل داخل  القيام  االمتناع عن 
املجموعة باألعمال الدرامية سواء على الصعيد الشخصي 
وقد  منخرطاً،  يكون  وهذا  اجلماعي،  الصعيد  على  أو 
نسمي هذا )انخراطاً ذا نتائج عكسية(، أي أنه وصل إلى 
درجٍة كبيرٍة من االنخراط يف الدراما ويف الفكرة، وعندما 
اكتشف بينه وبني نفسه أّن هذا فعل سوف يؤثر عليه على 
الصعيدين النفسي أو العاطفي، وأنه يحمل بعداً شخصياً 

له يجنبه اخلوض يف الفعل والعمل داخل الدراما.

الدراما والتعليم، والجوانب التي حدث بها تعلم وتعليم في الدراما من وجهة نظرنا كباحثني 
مت�أملني

»التعليم هو صيرورة، والصيرورة تعني حتمًا تغييرًا... ومن املهم أن يكون املتعلمون واملعلمون قادرين على حتديد التغيير 
ومعرفة ما حصل« دوروثي هيثكوت

كباحثني  ونحن  العمل،  من  يوماً   11 مرور  وبعد  اآلن 
يف  نتأمل  احلاسوب  أمام  جالسني  التجربة  يف  متأملني 
التجربة وأبعادها كوننا معلمني حالياً، ومعلمني خريجني 
متقدمة،  مرحلٍة  يف  التجربة  يف  وباحثني  البرنامج،  من 
العثور  محاولني  الكتابة  عند  الراحة  ببعض  اآلن  نشعر 
عبر  معنى  صنع  محاولني  للتعبير،  استراتيجية  على 
إحالة جتربتنا من اخلاص إلى العام، ويف متكيننا ومتكني 

املشاركني من إخراج الدراما إلى احلياة.

اجلوانب  من  العديد  طرح  مت  الدراما  هذه  يف  بدايًة 
النظرية وتبيان ممارسة الدراما التي وضعت املشاركني 
قالت  املتخيل، حيث  والعالم  احلاضر  العالم  عاملني:  يف 
إحدى املشاركات: »شعرت كأنني شخصان بتفكير واحد 
من حيث التفكير يف العالم الواقعي وإنسانيتي«، وقال 
يف  القرار  اتخاذ  محك  على  »وضعتني  آخر:  مشارك 
فتح املغلف أو بقائه مغلقًا، وهنا تساءلت عن دور القيم 
هذا  من  جزءًا  كوني  احلياة  يف  األساسية  اإلنسانية 
ألدرك  للدراما..  نفسي  »تركت  أُخرى:  ومعلمة  العالم«، 

النتائج«.

يف ضوء صيرورة العمل كان ال بد من إعادة تفكيك وتأمل 
من ِقبلنا كباحثني ومراقبني للممارسة جلعل جتربتنا أكثر 
ال  واالنخراط  الدراما  أن  بوضوح  لنا  تبني  فلقد  معنى. 
ينفصالن عن بعضهما البعض، كلٌّ منهما مكمل لآلخر. 
الدراما،  تعمقت  مستواه  وتعمق  االنخراط  حتقق  فكلما 
توفر  عبر  يتحقق  وهذا  ومضموناً،  شكاًل  وتطورت 
مبستوى  تبدأ  أن  املمكن  من  التي  االنخراط  مستويات 

واحد وصوالً إلى أعلى مستوياتها يف الدراما.

التي  واملهمات  التعلم  موضوع  بني  وثيق  ارتباط  هناك 
املهمة  يف  ودوره  املشارك  تفاعل  ومدى  املدرب  يقدمها 
املوكلة إليه. فالحظنا أّن هناك اختالفاً وتبايناً يف درجة 
مستوى االنخراط من مشارك آلخر. وهذا ما نسميه يف 

الدراما مدى ارتباط املوضوع بالفئة )زاوية االرتباط(. 

يلعب املدرب دوراً مهماً يف إيصال املشاركني إلى مستويات 
وتوفر  ببعضها،  املهمات  ربط  عبر  متقدمٍة  انخراط 
االستراتيجيات والتقنيات املناسبة لكل مهمة، حيث يسمى 
هناك  يجعل  بدوره  وهذا  للمخطط،  الداخلي  االنسجام 
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كل مشارك حسب مستوى  املتكون عند  املعنى  يف  اختالفاً 
التطور  فإن  أكبر،  بشكٍل  وللتوضيح  الدراما.  يف  انخراطه 
الذي يحدث يف الدراما واالنخراط هو تطور حلزوني، وهذا 
يعطي مؤشرات لالنخراط التي يستطيع أن يالحظها املدرب 
وتعطيه الفرصة لالنتقال من مستوى إلى آخر أكثر عمقاً. 
هدفًا،  هناك  أن  أرى  كنت  املهمات  جميع  »يف  معلم:  يقول 
وربطًا بني املهمة السابقة بالالحقة«. ومعلٌم آخر يقول: »يف 
الدراما أعطني نصف رغيف ودعني أكمل النصف اآلخر«. 
معلم آخر: "عمل املجموعات أفاد يف عملية االنخراط من 
خالل تبادل املعرفة واآلراء، على رغم تعارضها، فهي مثرية 

وغنية ساعدتنا على االنخراط داخل املهمة".
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أي احلماية يف الدور. وبدوره، يعمل املدرب على إعداد 
مخطٍط مرٍن يسمح له أن ينتقل بني مستويات االنخراط 
التنوع يف  إلى  يؤدي  الفهم  ذا معنى. وهذا  تعلماً  قاً  محقِّ
الدرامية  األعراف  واستخدام  الدراما  طرح  أساليب 
التعمق يف  على  ويساعد  يسمح  للمشاركني مبا  املختلفة 

الدراما والتعمق يف االنخراط.

يجب العمل على زيادة االهتمام والعمل على كتابة أبحاث 
وحتليل جتارب تطبيقية عن هذا املوضوع لزيادة معرفة 
طالب الدراما واملشاركني واملدربني يف هذا املجال. وهذا 
النظرية  املواد  من  املزيد  ترجمة  على  العمل  إلى  يحتاج 

التي تتعلق مبوضوع االنخراط يف الدراما.

خاصٍّ  نحٍو  على  مفيٌد  البحث  من  النوع  هذا  أن  أشعر 
والتالميذ  املعلم  انخراط  يستدعي  الذي  املعلم  لبحث 

واملشاركني يف بناء الوعي للفرضيات غير املختبرة.
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مدرب/معلم  على  يجب  املعرفة  يف  التكامل  باب  من 
الدراما أن يفهم طبيعة مشاركيه حتى يتسنى له التعامل 
الدراما،  يف  األمان  إلى  يوصلهم  وأن  جيد،  بشكل  معهم 




