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ي دولي يهتم بإدخ
وع تعاون  ال  ما وراء النص عبارة عن مشر

ي التعليم
 
ي البحث العملي ف

 
.  اساليب  الفنون ف

ي دعم المختصي   و 
 
وع عل أيجاد الطرق ف الباحثي   و يركز المشر

و من جميع التخصصات داخل الجامعة باإلضافة ال المهن
ي أجراء أبحاث ذات جو 

 
ي استخدام الفنون ف

 
دة المؤسسات ف

ي عملية التقويم التقييم من خالل الممارسة ا
 
.  لعمليةعالية وف

ة عل الرغم من ان عدد ال بأس به من المؤسسات الثقافي
ي الفنون، اال أنه ي

 
ندر توفر يجري أبحاث تعتمد عل الممارسة ف

ي سياقات مختلفة م
 
ثل هذا النوع من االبحاث و التأمالت ف

ي التعليم العام و الرعاية الصحية و االجتماعية و الشباب
 
ية وف

.  ادارة االعمال والرياضيات و العلوم وتعليم الهندسة

ليمي لقد تم تأليف هذا الكتاب ليتماشر مع النموذج التع
و الذي ( الماجستي  و الدكتوراه)الموديل  من المستوى السابع 

اليب يخدم  مشاركي   من تخصصات مختلفة لكي يطوروا أس
ي البحث والتقويم وا

 
.  لتقييمتعتمد عل الفنون اإلبداعية ف

مركز البحوث )تشسترجامعة - RECAPريكاب: الشريك الرئيسي 

(في التربية و االبداع و الفنون من خالل الممارسة

RECAP, University of Chester [Centre for Research Into

Education, Creativity and Arts through  Practice]

يت لحم، جامعة ب-جمعية الرواد للثقافة و الفنون ، فلسطين: الشركاء

كنولوجية، للتالمبينرانتاجامعة -، إسبانيافاالنافامسرح –فلسطين 

جامعة ، استونيا وتارتوجامعة –مجموعة رابد أكشن، فنلندا -فنلندا

فيك، إسبانيا

للمزيد من المعلومات حول مشروع ما وراء النص الرجاء التواصل 

a.owens@chester.ac.uk: مع 

/https://beyondtext.weebly.com: أو زيارة موقع 

:  أو موقع الفيسبوك

https://www.facebook.com/groups/beyondtext/

ماذا يقصد بما وراء النص؟
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Arja Lehto لحتواريا 

لقد الهمني مؤلفي هذا الكتاب االلكتروني بعدة طرقتقديم

مد على ابداعية و غير متوقعة لفهم كيفية ان البحث المعت

ديمية الفنون يمكن ان يُستخدم خارج أطار السياقات االكا
. والبدء بالتفكير في مسائل معقدة

انا ممتنة لمنحي هذه الفرصة في أن أكون جزءا من 
.  مشروع ما وراء النص الرائع

ى لقد جاء اهتمامي في البحث االستقصائي المعتمد عل

في الفنون و االساليب  المستخدمة من شعوري باإلحباط

ل رؤية ان الكثير من الجهد المبذول ضد التمييز ومشاك

ح عدم المساواة في أماكن العمل انتهى به المطاف لتصب

ن ممارسات بيروقراطية ومعتقدات ليتم التخلص منها م
. خالل خطط مساواة مكتوبة

ان عدم المساواة مدفونة في الممارسات اليومية داخل 

كثر أنظمة وثقافات أماكن العمل والتي قد تظهر حتى في أ

مييز االشخاص الذين شعروا بالت. المواقف اليومية سخافة

احهم واالقصاء ال يتمكنون من سرد مشاعر االذى التي تجت

ان اماكن . مما يقودهم الى الحزن أو الضعف أو الغضب

العمل ليست فقط اماكن لصنع القرارات المنطقية أو

مالية التخطيط وانما هي أماكن لتجارب حقيقية عاطفية و ج
(  التحامل و االتجاهات و القواعد االجتماعية. )و حسية

5

في مجال ابحاث النوع االجتماعي لحتولقد عملت أريا 

و الحياة العملية و البحث و الممارسة لعدة ( الجنسانية)

و كانت تركز على فهم كيف يتم بناء النوع . سنوات

زء كج( العرق أو الجنسانية أو العمر أو االعاقة ) االجتماعي 

. ملمن العمل اليومي و الممارسات المؤسساتية في أماكن الع

كما ان هذه الممارسات و العمليات بحد ذاتها يجب ان تكون

التمييززمركزة لتشجيع المساواة و منع 

دسمانبوأم ايكوالتيسويديشيشمل عملها االخير لدى شركة 

(Swedish Equality Ombudsman ) ابحاث في

ساليب ديناميكيات و تحديات تنفيذ القانون و التوصل الى أ

.ابداعية و خالقة في مكان العمل من أجل مكافحة التمييز

اللجنة في" بودسمانأم ايكوالتيسويديششركة "و تمثل أرجا 

ي االستشارية  حول الفرص المتساوية للنساء و الرجال ف

.2011االتحاد االوروبي منذ عام 

. https://ec.europa.eu/info/ policies/justice-and-fundamental-

rights/gender-equality/who- we-work-gender-equality/high-

level-group-gender- mainstreaming-and-advisory-committee-

equal-opportunities- women-and-men_en

كما انها جزء من مجموعة عمل لجنة الممارسة للنوع 

اعي في االجتماعي  تعمل على تنفيذ سياسات النوع االجتم

الصندوق االجتماعي االوروبي موقع 

(European Commission).  http:// 

standard.gendercop.com/ index.html



ات اعتمادا على الخبرة المهنية الطويلة والمالحظ

ة في العمل في مجال المساواة النوعية ومكافح

قتنعة التمييز في مؤسسات القطاع العام فإنني م

ن هي بأن البحث واالساليب  المعتمدة على الفنو

ضرورية إلعادة أحياء العمل في مجال الحصول

ل على المساواة إذا اردنا أن نكون جادين في العم

.تجاه التمييز

بر مختلفة ويعتكما أن الكتاب يخدم عدة مجاالت 

ة مصدر إلهام ثمين لكل شخص مهتم في معرف

رفاهية كيف يمكن للفنون أن تعمل على توفير ال

تروني يأتي مؤلفي هذا الكتاب اإللك. في المجتمع

من عدة دول ومن عدة تخصصات مثل الفنون 

ضافة والموسيقى والمسرح والتربية و الدراما باإل

لية أن الصبغة الدو. الى ما يمتلكونه من خبرات

ديدا بعدا جالتي يتميز بها المشروع قد أعطت له 

تبعه جو من الفرح و الفضول والمهنية 

فهم كفريق دولي  يتشاركون في. والمهارات

نادا واست. مواهبهم و خبراتهم و وحدتهم وانتمائهم

الى المصادر المختلفة من الفنون والعلوم 

صول اإلنسانية فقد تمكن هؤالء الفنانين من الو
. اتإلى ما وراء النص لتشمل جميع انواع السياق

Visual story harvesting by Raquel Benmergui, University of Chester  2016
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ان هناك حاجة ملحة لهذا الكتاب أكثر من أي وقت مضى 

ية ليشمل اشخاصا من فئات عمرية ، وثقافات و حقول علم

.  المستقبلمختلفة ليتحلوا بالشجاعة ليسألوا أسئلة جديدة حول

االسئلة شارك في الكتاب و أنضم الى الفريق لتبدأ بتوجيه
.  حول ماهية العالم الذي ترغب أن تعيش فيه

طبيقها في يتشارك المؤلفون بطرقهم العملية و التي تم ت

لاللهاممصدرغنيعدة سياقات مما يجعل الكتاب 

واالبداع، ويعطي المجال في إظهار كيف يمكن جعل

ان تنوع  االساليب. العالم مكاناً أفضل للعيش

فية والسياقات المختلفة يربط سوية الجوانب العاط

.  والجمالية و الجسدية 

Visual documentation of process. Capturing images from the environment and using them as containers for visual capture of talks. This talk was one given by  Fernando 

Hernandez (Raquel Benmergui, Vic/2017)
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اويي   االن 
التفكير في 

مدة االساليب المعت

على الفنون 

:ألجراء األبحاث

مقدمة

ريع إن عدد الكتب والفصول والمقاالت والمؤتمرات والندوات والمشا

حث والتقارير والمدونات والمجموعات والمؤسسات التي تهتم بالب

رين اعتمادا على الفنون قد ازداد بشكل كبير على مدى الخمسة وعش

تمدة على عاما الماضية إال أن طريقة فهم وتفسير وتسمية  البحث المع

ا الباحث الفنون تعتمد على مجال التخصص والمكانة التي يتمتع به
.ومن أين يأتي

ه على انأن نرى هذا األمر " ما   وراء النص"لقد اخترنا في كتاب 

وفي نقطة ما على هذا الطيف فإن االستخدام. طيف  من الممارسة

لمثال في المفيد إلشكال الفنون في االتصال  والمستخدم على سبيل ا

". ةحّول شهادة الدكتوراه إلى رقص"التخصص العلمي تحت عنوان 

ذين ال في المنافسة للحصول على المال، يتم دعوة طلبة الدكتوراه ال

في شرح الستخدام الرقص التعبيريتوجد لديهم أي خبرة في الفنون 

.بحثهم ألي شخص عادي 
https://www.sciencemag.org/projects/dance-your-phd

ه يهتم في وهنا يأتي اإلدراك العام في البحث المعتمد على الفنون في أن

.  مرحلة نشر األبحاث

مفيد، وفي نقطة على هذا الطيف والتي تكون بعيدة عن االستخدام ال

ع هي األبحاث الفنية مثل البحث الذي عادة تجد  نقاط مشتركة م

والتون و دأرالن) وتتشارك في الحريات الفكرية األبحاث الفلسفية

وعادة ما يعتمد هذا على الفنون ذاتها من خالل ( 2014برون عام 

.الباحثين الذين هم أيضا فنانين
حيث يكون (  suspensions)ومثال آخر على ذلك هو المعلقات 

عليقه في بحث واستقصاء الباحث في إمكانية تحويل الجسم من خالل ت

.  ومواقف متنوعة في العالممواضع وأماكن مختلفة 
http://stelarc.org/?catID=203168

http://www.sciencemag.org/projects/dance-your-phd
http://www.sciencemag.org/projects/dance-your-phd
http://stelarc.org/?catID=20316


نون ونقطة أخرى من الطيف هي البحث المعتمد على الف

عملي و نقدي و تحرري أهتمامو الذي عادة يكون له 

ا و هن. في التعلم و المعرفة تجاه العدالة االجتماعية

ان درجة البحث و درجة . شركاء الكتابيتموضع

لعمل التجربة الفنية و االحتراف الضرورية لمثل هذا ا

عادة ما تكون مصدر جدل في ما يسمى في التخصص

أن المستويات المتعددة ( 2015ليفي،" )جدل المؤهالت"

لى للمهارات المطلوبة في اساليب  البحث المعتمدة ع

ياق هذا و في س. الفنون المبينة في الكتاب هي مقترحات 

ادة ما النوع من  اساليب  البحث المعتمدة على الفنون ع

بطريقة يتشارك الباحثين و الفنانين في وضع مهاراتهم
.  تكميلية في العمل مع شركاء البحث

ه ويوجد لجميع أنواع البحث نظام من القيم الذي يوج

اك أن يكون هن. عمل البحث، اال انه عادة ال يتم تقديمه

باحثين نوع من الشفافية حول القيم التي تحدد موضع ال

هو خاصية تتبناها  اساليب  البحث المعتمدة على

يداً أينما الفنون، ونثق بأن مشاركتكم بقيمنا سيكون مف

مدة على تكونون اثناء رحلتكم في  اساليب  البحث المعت

عريف  و في ضمن هذا السياق نود ان نشارككم ت. الفنون
:  اساليب  البحث المعتمدة على الفنون

ركها عملية استقصاء تؤدي الى معرفة جديدة يتم تشا

اً في أي أو بفاعلية حيث تلعب الفنون فيها دوراً رئيسي
.كل مراحل عملية البحث
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عاماً من عالم 15كما اننا نشير الى تحول ليفي على مدى 

اجتماع و الذي رأى منذ البداية ان البحث المعتمد على

يراه على ( 2018)الفنون كامتداد للبحث النوعي و االن 
. هأن له هيكله الخاص المقترن بمنهج فلسفي خاص ب

كثر دون نحن نشير الى دافعها بأن يصبح البحث مفيداً أ

ناك ان يفقد العناصر الحيوية للبحث و دون ان يكون ه

 ً ان أساليب البحث المعتمدة على. أهداف محددة مسبقا

كان طرحها الفنون تسمح بتوجيه أسئلة و التي لم يكن باإلم

دية، من قبل، على سبيل المثال في المقابالت التقلي

كما .الحصول على معلومات التي من الصعب استنباطها

تسمح بالسؤال عن مدى أهمية البحث؟ لمن هو موجه؟ من

ي، ليف)المستفيدين منه؟ ماذا نفعل للمصلحة العامة؟  
2018  )

ي هذا ان  اساليب  البحث المعتمدة على الفنون الواردة ف

ة في الكتاب تشير الى الميزة المقاومة و الناقدة المتجذر

صغير الفنون و مدى القرب و البعد المسموح به و في الت

(  2009-1931)بوال أغوستوو التكبير في ما أشار اليه 

اال انه يمكن ان يتردد " الجمال المجهري البعيد" ب

همنا فووتحولصداها عالياً وتهز افتراضاتنا االساسية 

ان هذه عبارة عن ادعاءات كبيرة اال أن البحث. لالشياء

يبة عن طرق مختلفة في القيام بذلك ربما فتحت الحق

ى الفنون التعليمية التربوية ألساليب  البحث المعتمدة عل
.ليتم استخدامها في البحث كما هو مبين هنا

قييم ويشمل هذا تعريف المملكة المتحدة ألغراض الت

نون عدد من الباحثين في  البحث المعتمد على الف
 Leavy(2015) ،Bobadilla, Lefebvreمنهم 

and Mairisse(2017 .) و االثر الناتج هو أنه

فنون يمكن استخدام اساليب  البحث المعتمدة على ال

في صياغة أو وضع أو أيجاد أسئلة البحث و في

نشر توفير أو الحصول على البيانات و تحليلها و

جل النتائج و مشاركتها و االحتفاظ بالنتائج من ا

.  ليهاأعادة صياغة األسئلة ومتابعة التفاعل والعمل ع

أجراء الباحثين،هواهتمامنا المشترك مع هؤالء 

ع المشاركين، أي توسي" عن"و ليس " مع"البحوث 

ات المعقدة الفهم و ليس تفسير المعنى ونبسط الفعالي

طرق بحيث تكون مرئية، المصداقية والترابط، وال

ر فائدة المتعددة في رؤية العالم، و ايجاد االسئلة األكث

وكما هو . وجعل االبحاث متاحة لجميع المواطنين 

اليب  االمر في البحث المعتمد على الفنون، فأن  اس

ييم عادة البحث المعتمدة على الفنون في عمليات التق

ما تتداخل مع مناهج التعليم االبداعية مما يسمح

ه من بإجراء عملية تقييم تكوينية من خالل ما تقدم
.انعكاسات متميزة

نحن نقر ان االستخدام االول لمصطلح البحث 

في أيزنرأليوتالمعتمد على الفنون هو نسبة الى 
1993 .10



بحث توجد قيود على جميع األساليب وينطبق ذات الشيء على ال

المعتمد على الفنون كما ذكرت

Sophie, Redhead and Long. (2017) 

في مراجعهم المشروحة ومصادرهم حيث أشاروا على سبيل المثال

ثير من أن  اساليب  البحث المعتمدة على الفنون غالبا ما تتطلب الك

ية التنظيم والتوقيت والمصادر مقارنة مع مناهج العلوم االجتماع
.النوعية التقليدية

ى الفنون ما يتحدى الباحثين الذين يستخدمون البحث المعتمد علعادة 
األفكار السائدة حول ماهية البحث والمعرفة واألثر

. (Coemans and Hannes, 2017) 
المعرفة و عادة ما تكون النتائج ملموسة بمستوى اقل في ما يتعلق ب

ر أسئلة مقارنة مع االشكال التقليدية في البحث االجتماعي، وهذا يثي
  .(Foster, 2012)حول مدى المصداقية كما هي في المفهوم التقليدي

تم خلق مثيرة للجدل عندما يوتعتبر االفتراضات الحالية حول األثر 
(Pain  et al, 2015).المعرفة و المفاهيم سوية

من أن هدف البحث المعتمد على الفنون هو إيجاد رؤيا متعددة األوجه
المنطقية  للمعرفة-خالل تجاوز الطرق العقلية 

(Hamilton and Taylor, 2017) لي مما يشكل تحديا للتفكير الحا

نة والتي على سبيل المثال تعتبر التجربة المختز. حول ماهية البحث
تعتبر مركزية وأساسيه في عملية خلق المعرفة

(Keleman and Hamilton, 2015, p. 21) 

Sophie)على انها  غير شرعية في الثقافة الغربية et  al.,2017)

Relevant reading
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art-based research in narrative inquiry, fiction- based research, poetry, 

music, dance, theatre, film,and visual art. 13
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Press.
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2013).
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impact. Alternative approaches to impact from co-

produced research. Durham: Durham University, http:// 

eprints.gla.ac.uk/115470/1/115470.pdf[Accessed: April 30,

2018].
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http://create.canterbury.ac.uk/16292/1/
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‘Centre for Practice Based Research in the Arts’, Canterbury Christ

Church University

https://www.canterbury.ac.uk/arts-and-humanities/cpbra/centre-

for-practice-based-research-inthe-arts.aspx
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Anne Pässilä (LUT, Finland) walks Professor Clive Holtham (Cass Business School City  University 

of London) through her visual capture of his talk. Created with intentional  listening, 

watercolour, felt-tip marker on a scroll of paper that normally sits in a cash  register or 

calculator. Raquel Benmergui, visual harvest of project process,

University of Chester, 2016
15



Documenting your process

توثيق العملية

:  يمكن ان تقرا عن ذلك هنا. وثق عمليتك باستخدام كراسة رسم تأملي1.

Moate, J.,Hulse,B., Hanke, H. and Owens, A. (2019) 
لمعلمين تحليل نوعي للتعلم المهني في تدريس ا: للفضاء أو الحيز التحاوريالمايداستكشاف الوسيط 

رية، أساليب تعليم حوا: استخدام خاص: مجلة مهارات التفكير و االبداع. االولي بناء على كراسات رسم

178-167، صفحات 31عدد. مهارات التفكير و االبداع. فاس أيفا
Journal of Thinking Skills and  Creativity: Special Issue: Dialogic Pedagogies, Eva Vass (Ed). 
Thinking Skills and Creativity, Volume 31, pp 167-178  Published Article.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187118302426

ث أي يمكن ان تكون كراسة الرسم من النوع القديم أي دفتر ورقي أو يمكن أن تكون نوع عصري حدي. 2

ر أنظ. )اختر ما تراه مناسباً لعمليتك. رقمي يمكن مشاهدته على شاشة الحاسوب او الهاتف النقال

يوثقون عملية اننصلمزيد من االمثلة حول مشاركين في كتاب ما  وراء 181و 17و 15صفحات 

، فنلنداالهتيالتعلم خالل وحدة نموذج التعلم في 

(See pages 15, 17 & 181 for examples of Beyond Text participants documenting their  
learning process during the learning module in Lahti, Finland in March 2019)

س احرص على ان يكون كراسك معك خالل وحدة نموذج التعلم ووثق ما تراه و تسمعه وتشعر به وتح. 3

بط ارسم رموزاً و التقط صوراً و ارسم اشارات ذات معنى و ار. اكتب فقط اسئلة لم تجد إجابة لها. به

.أشياء معها مستخدماً مواد مختلفة أو تطبيقات  مختلفة

أستخدم الكراسة كأداة للتأمل و جمع البيانات و كتابة مالحظات سريعة و جمع أفكارك و أربط . 4

16.التأمل من خالل العمل. االمور مع بعضها 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187118302426
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لن ستجد مقاطع فيديو للبروفسور أ( 29-19)على الصفحات التالية 

م شاهد و أستمع لهذه المقاطع و انت تمسك قلم حبر أو قل. أوينز

ما الذي : أكتب ما تفكر به حول بعض أو جميع ما يلي. رصاص 

االجابة سمعته وجعلك تشعر بالفضول ؟ ما هي االسئلة التي لم تتم

و في عليها؟ هل هناك أسئلة سببت لك االرتباك في التفكير؟  كيف

ى أي سياقات تعتقد انك تستخدم  اساليب  البحث المعتمدة عل

العمل الفنون؟ ما هي التحديات الممكن ان تضعها أمامك فيما يتعلق ب
؟ "ما وراء النص" على طريقة 

اركة هذه الفيديوهات أخذت لحظياً لكي توثق المعرفة الناتجة ومش)

"(  الفهم في مجموعة ما وراء النص

(These videos have been taken in the moment, to

document emerging  knowledge and sharing of 

understanding in the Beyond Text group.)

18



https://youtu.be/sevjUZ0bdpk

1 How do we define arts-based methods ?

The following video  was captured with a  

mobile phone at a  Beyond Text project 

meeting in Tallinn, Estonia, where the  project 

partners had gathered for communal sense-

making and planning.

19

لى ما هو تعريف  اساليب  البحث المعتمدة ع. 1

الفنون؟ 

ف محمول الفيديو التالي تم تصويره باستخدام هات

في واحد من اجتماعات مشروع ما وراء النص 

في ، حيث اجتمع الشركاءأستونيافي تالين، 

.  المشروع للوصول الى فهم وتخطيط مشترك

مقطع فيديو 
.



https://youtu.be/Lq-UvbmP7ek https://youtu.be/i19F7E9uC78

3 What are arts-based methods trying to communicate?

ما الذي تحاول الطرق المعتمدة عل الفنون ان توصله للباحث؟
2 In which research stages can you use arts-based methods?

ي أية مراحل البحث يمكنك استخدام طرق البحث المعتمدة عل الفنون؟
 
ف

20



4 Where did arts-based methods come from?

من أين اتت اساليب البحث المعتمدة عىل الفنون؟ فيديو

https://youtu.be/q2sxfWL8BoU

https://youtu.be/jP4xuoenZ9Q

5
How have arts-based methods grown?

وكيف تطورت اساليب البحث المعتمدة على الفنون؟ فيدي

21



6
Why are arts-based methods valuable?

مة؟لماذا تعتي  أساليب البحث المعتمدة عىل الفنون قي  

https://youtu.be/usazFs_-7cc
22



https://youtu.be/4W3TwMB90Zo

How do we traditionally use arts-based methods?

ة؟  كيف نستخدم أساليب البحث المعتمدة على الفنون بالطريقة التقليدي

فيديو
7

23



https://youtu.be/QsZLuliXTsw

8
Where do arts-based methods sit in the field of research?

ي مجال االبحاث؟ 
 
أين توجد أساليب البحث المعتمدة عىل الفنون ف

فيديو

24



https://youtu.be/VUKo37nZoDo

9a
What has enabled arts-based methods to enter  into 

the field of research? What is its aim?

https://youtu.be/cVOQXaE4-

9b

25

ما الذي مكن أساليب البحث المعتمدة عىل الفنون من 

دخول مجال البحث؟ ما هو هدفه؟ 



https://youtu.be/wOH1jCyUF60

What do power and democracy have to do  with arts-based 

research?

لى ما هي عالقة القوة و الديمقراطية في أساليب البحث المعتمدة ع

الفنون؟ 

10

26



https://youtu.be/HtL3c5ATtO8

11 What results can arts-based research provide? How?

27

ي يقدمها البحث المعتمد عىل الفنون؟ كيف؟ 
ماهي النتائج الن 



https://youtu.be/7rwpkd-AJew

12 Where does knowledge reside in arts-based research?

ي البحث المعتمد عىل الفنون؟ 
 
اين توجد المعرفة ف

28
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https://youtu.be/wMYD65vwmDk

خلق نموذج سريع من : تجدون أعاله مثال على منطق ما وراء النص 

مشروع ما احد المؤسسات الشريكة في) فاالنافاأزنر من أليزابيثقبل 

ليب البحث لقد تم تصوير الفيديو في محاولة لفهم منطق اسا( وراء النص

رين المعتمدة على الفنون من خالل توصيل هذا الفهم الى االعضاء االخ
.  في مشروع ما وراء النص

كانت فردية و جماعية خالل ( 182-181صفحة ) استعارات أخرى 

دون قضاء وقت كثير على. ، فنلنداالهتيوحدة النموذج التعليمي  في 

هذا الموضوع هو ما يمكن للتشبيه أو النموذج ان يعمله في فهم منطق 

و قم بعمل فيديو قصير ا. الذي كان يتحدث عنه في الفيديوأوينزاالن 
30.  صورة لما عملته

https://youtu.be/wMYD65vwmDk


Raquel Benmergui بينميرغيراكيل

سرد: أن تجعل المخفي ظاهراً 
.قصصي مرئي من الذاكرة 

التوثيق الحدسي العميق 
Visceral liminal  للعملية و

المنطق

لية تعلمك اضفاء  المنطق و توثيق العملية و جمع البيانات و التأمل في عم

ندة بشكل و تقديم النتائج يمكن ان تأخذ عدة أشكال و التي قد ال تكون مست
. رئيسي على نص و انما قد تعتمد على ما وراء النص

خالل مشروع ما وراء النص قمت بالتقاط لحظات مرئية صغيرة جداً 

اق فهمي واحاديث كاملة و عمليات تخطيط للمشروع في محاولة لتوسيع اف

.  و فهم المجموعة و الذي اعتبره شكل من اشكال التيسير الصامت
Silent facilitation  

د أفضل طريقة لوصف العمل والقص

هي أن اكون صامتا، حاضراً، ال 

لجدال اسمع بنية التعليق والسؤال أو ا

اء او االستفزاز ولكن بنية اإلصغ

لى وأشير إ. بأكثر من استخدام اذني

هذا باإلصغاء عن قرب أي االستماع
.مع العاطفة والفهم

Raquel Benmerguiفي ( مسؤول سرد القصص الرئيس)راكومؤسسة شركة بينمرغيراكيل

لتقاط تعمل بالتعاون مع الشركات و المؤسسات في ا. تمبريمجموعة ربد أكشن و محاضر في جامعة 

ي هي مشاركة ف. االفكار من خالل محادثات ذات معنى الى أعمال ملموسة و خرائط و فيديوهات شرح

و التعليم في البحث االجرائي حول استخدام الفنون التشاركية بهدف الحصول على تعلم بين الثقافات

12ر من و هي مؤلف مشارك ألكث. و قد قدمت ابحاثها في العديد من المؤتمرات الدولية . التعليم العالي

اس و التعلم منكتاب تعليمي و تخصصها ككاتبة كتب تربوية، تعلم التعليم المتعدد الحو

هو مساعدة المجموعات في الحوارات  لمزيد من الفهمراكيلو اهم اهداف . خالل العمل

.  و نشر الفرح و السرور

ان تكون متواجدا وأن : التيسير الصامت*

.تستخدم جميع الحواس بما فيها الحدس

مع تعاطف ورغبة و نية : األصغاء بعمق*

.للفهم

.لوفق بين عملك وموقعك ونواياك في العم*

اجعل الروابط مرئية و اخلق اعمال فنية *

.مشتركة

Research

31

عمل على وتبموضوعيتكو تكون النية لديك ان ال تكون محايدا، ولكنك تقر 

ة لوجودك في التوفيق بين عملك ونيتك للفهم ويصبح هذا العمل طريقة مختلف

لق الغرفة مما يسمح لك بالرؤية  من خالل اذنيك و أنشاء الروابط وكذلك خ
.  صور فنية مشتركة



Type to enter text

Arts-based project management. This image captures the cocreation and acts of translation needed when  

transprofessional groups create projects together. Various methods were used and the final product was  synthesised 

with this image at the beginning of our project at the University of Chester at our initial project  meeting in 2016.32
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All of the visual captures were printed & laced out to help tell

our communal story & reflect on our process.
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How can this method be  of use?

كيف يمكن استخدام هذا 

االسلوب؟ 

ي يمكن استخدام هذا االسلوب ف

لية و جمع البيانات و توثيق العم

المساعدة في جعل البيانات 

قة يمكن استخدامها كطري. ناطقة

ث او مؤثرة في نشر نتائج البح

الل تلخيص عملية البحث من خ

و جعل العملية مرئية لآلخرين

.  المشاركين أنفسهم

How do I position myself?

كيف ارى موقعي؟ 

ندما تكون ان  التوثيق البصري للعملية  يمنحك وضعاً رائعاً ع

:  هابغض النظر عن اداتك اتي أخترت. في مكان ما مع اآلخرين

كي ورقة، قلم حبر أو ألوان مائية أو تابلت أو حاسوب و هاتف ذ

ريقة انت لديك الحرية في التواجد بأفضل ط-أو محاكاة الواقع

.تخدم فيها المجموعة

انما و. غالباً أنا لم اشارك كما يفعل االخرين في ورشة العمل

غرافيااالثنوتقمصت دور المراقب أو الموثق أو المتخصص في 

.  الوصفية

لى كنت قادرة ع–التوثيق المرئي –من مكاني المختار 

ساعد فيالحيزالذيترك المجموعة للحظة و ان اقبل 

التأمل . عتأطير فهمي للتحديات التي واجهتنا في المشرو

خالل العمل و قبول الحدس الذي ال جدال فيه في 

العروض في افضل لحظات الوضوح او على األقل، 

.  طرح افضل االسئلة من اجل مواصلة البحث

36

الحاجة كما يمكن استخدامها كشكل من اشكال التقييم عندما تكون

.  يق االهدافالى التعبير عن ما تم تنفيذه و فحص فيما أذا تم تحق

The image above was taken at a lunch which was  

arranged for us on one of our gatherings in Vic. The  

lunch, as all of the activities we engaged in that day  were 

experimenting with arts-based methods for  different

purposes.



"---نعم، و" ان تقول –قبول العروض 

لقد اخذنا هذا المشروع إلى جوانب أخرى من خالل 

وفعلياً التخيالت والتخصصات المختلفة و اشكال الفن

دا إلى المملكة المتحدة و استونيا وكتالونيا وفنلن

وع إن أحد أهدافي الشخصية خالل هذا المشر. وفلسطين

كان على الرغم من إنني اخترت أن اعمل بالشكل 

.  جاليأنني اتمسك ببعض اسس المسرح االرتالمرئي اال 

ا تواجه في هذا المسرح تتبنى اتجاه يتسم باللعب عندم

انت تحاول أن تقبل جميع العروض التي . المخاطر

ويمكن أن تكون هذه العروض . تواجها وتبني عليها

من خالل جمل قالها ممثلين و زمالء او اتيحت لك 

الحيز الذي انت فيع او اكسسوارات او حتى جريدة

اعطيت لك عندما كنت تشتري قنينة ماء في مطار

الل في إحدى رحالتي إلى المملكة المتحدة خ. مانشستر

دة هذا المشروع اشتريت قنينة ماء وحصلت على جري

ب مجانية وقررت أنها كانت العرض األول الذي كان يج

نت أقصد بذلك إنني ك". نعم و"علي أن أقبله وأن أقول 

. بحاجة للموافقة  دون أن اجادل وأن ابني على ذلك

وهكذا، أخذتها معي وجلست وهي معي وقررت أنها 

.  مسياتستكون حافظة لي و للمنطق الذي سأتبعه في األ

مت على الرغم إنني كنت أعمل رقمياً اال إنني استخد

تها التي التقططابعة تطبع الصور المرئية الرقمية 

لقد . دةواستعملت االلوان الزيتية  في العمل على الجري

قبلت العروض الموجودة في الجريدة من مقاالت و 

.صور واعالنات 37
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Individual and communal BEYOND TEXT sense-making
المنطق الفردي و الجماعي لمجموعة ما وراء النص 

https://youtu.be/9IerddCkWKY

ناقشون يتفنانون و باحثون –شاهد الفيديو التالي ألعضاء مشروع ما وراء النص

الحظ االشياء. حاول ان تكون مراقب منتبه و ان تسمع بعينيك و أذنيك. معا

و االدوات على الطاولة وكيف يستخدم المشاركون هذه األشياء بطرق مختلفة،/

. لفنونكذلك كيفية استخدام أصواتهم لفهم المشروع وطرق البحث المعتمدة على ا

لى صفحة انظر مثال عن التسجيل البياني ع. ) وثَق مالحظاتك في دفتر مالحظاتك

ة أشخاص لسبع( تم تصويره مباشرة على التابلت)هو عبارة عن تركيب مرئي : 41

(.  2019ذار فنلندا في شهر أ-هاميينلينايتحدثون في حدث متعدد االغراض عقد في 

ما هي االدوات التي انت. تأمل هذا االمر بحسب فهمك و االدوات التي تستخدمها

معتاد على استخدامها؟ هل تأخذ مالحظات عندما تستمع الى االخرين؟ هل 

قادم؟ مالحظاتك مرئية؟ ما هو التحدي الذي يمكن ان تحدده لنفسك عند مداخلتك ال

ما هي االداة التي ستجرب  استخدامها؟
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ء تقارير استدعا 
الذاكرة

:امثلة على هذه التقارير

استخدام اسلوب المسرح لسماع مزيد من االصوات في 

ن بتمويل من الجمعية الملكية للفنو( 2014" )االستشارة

:على رابط

https:// rsanw.wordpress.com/2014/04/01/ 

using-theatretechniques-to-hear-more- voices-in-

consultation/

https://youtu.be/QTCjLFUowww مشروع استشارة  :

في ماركت تاون غودشدعامة حول استخدام سكة حديد قديمة 

: للقراءة عن الموضوع زر الموقع التالي. بريطانيافرودشام

: https:// www.chester.ac.uk/node/23958

واحد تقارير المشروع و البرامج عادة ما تكون نصية ويكتبها شخص

.  لراجعةبالتوافق مع الزمالء اآلخرين الذين يزودونه بآرائهم والتغذية ا

ة ومتعددة بينما التقارير التي تستدعي الذاكرة، فعادة ما تكون ُمتعمد

تم سمعي وبصري ويالنماذج و تتجاوز النص ليشمل على كل ما هو 

وتهدف انتاج هذه التقارير من مجموعة بؤرية من اثنين أو ثالث باحثين

فن في في أن تكون متعددة االصوات وتسمح بالتأمل من خالل  اشكال ال

ية للعمل المشاركة الجماعية للتجربة الفردية واستحضار المعرفة المحل

.عليها اعتمادا على فهم الخبراء ومعرفتهم

2013Mellanen)واتت فكرة هذه التقارير من  and Passila )

(2018Mellanen)ية حيث يتم تجميع البيانات من خالل أشكال فن

(  2012)باسيالأخرى تعتمد على أساليب مثل الصور المسرحية 

بريتكستوالدراما ( 2016، أوينزو باسيالو بيغيولي)والقصاصات 

عها ويتم تركيبها لكي تنظم التأمل الجماعي و تجمي( 2016، أوينز)

يتم تحليل ويتم ترميزها، و. تسجيل صوتي وصور وشريط فيديوبشكل 

لم فيديو يتم المواضيع بناًء على األسس النظرية، ومن ثم ترجمتها في في

ً 8إنتاجه بعناية لمدة  . دقائق تقريبا

ويسمح هذا النوع من التقارير لعدد من المساهمين بالمشاركة على

لة مستويات واسعة في تقرير البحث وهي عادة ما تكون متاحة وقاب

عيين وقد رحبت بها بشكل خاص مجموعة المبتكرين االجتما. للعرض

ي توفر وصناع السياسة الذين يسعون إلى ترجمة األفكار إلى افعال لك

بدال اشرة و تشير للتقارير على انها تقارير مرجعية مب. زخم  للتغيير

.من أن توضع على الرف ويتراكم الغبار فوقها

Research42
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Create a reflective entry, considering some of the following:  What 
elements make it effective?
How do you think it could be used to disseminate research  findings?

In which ways could it help to make research findings more  impactful?

What do you think its shortcomings are ? How would you  improve on
them?

ما هي : تأملي مع األخذ بعين االعتبار بعض مما يلي entryأنشئ دخول

العناصر التي تجعل منها فعالة؟ 

باعتقادك، كيف يمكن استخدامها في نشر نتائج البحث؟

في أي من الطرق يمكن ان تجعل نتائج البحث ذات أثر أكبر؟

بحسب رأيك، ما هي عيوبها؟ كيف تحسنها؟ 

Watch an evocative report. Use one of the links on the previous page.

أستخدم أي من الروابط على الصفحة السابقة. شاهد فيديو استدعاء للذاكرة
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Anne Pässilä باسيالآن 

Work STORY  
ARTFUL  INQUIRY

عمل قصة
ي 
استقصاء فن 

: هذا االسلوب

يمكن استخدامه في بحث لتسهيل•

عملية جمع البيانات حول قضايا 
.  سياسية و عاطفية معقدة

ل اسس االسلوب هي في تنظيم التأم•
والبحث المعتمد على المسرح

علم يركز على التأمل الجماعي في الت•
.المؤسساتي

.يقدر الرواية المهنية•

: اسس االسلوب

و التطبيق الفنلندي( Vince, 2004)تكمن اسس االسلوب في التأمل التنظيمي 

,Pässilä. )للبحث المعتمد على المسرح 2012.)

ة التأمل التنظيمي هو عبارة عن اسلوب يركز على التأمل على أنه ممارس

ويستند هذا المفهوم على دراسات. جماعية وليس ممارسة فردية
(2002Vince ) و(2004Reynolds and Vince ) ويمكن إن يتبلور هذا

تجزأ من كيف يمكن للتأمل أن ينظم لكي يكون جزًء ال ي: األسلوب في السؤال

 في معرفة عمليات التنظيم اليومية في المؤسسة وأن يصبح أمرا شائعا ومقبوال

و ممارستها؟المؤسسة 

أمل و يكمن التأمل التنظيمي يمثل امتحان للمنظمة و للمؤسسات في معالجة الت
(.   1998John Dewey-1933)وراء هذا االسلوب نظرية التأمل لجون دوي 

معتمد ويشمل أسلوب البحث ال. ويعتبر البحث المعتمد على المسرح نوعي

.  ألكاديميإلجراء وتمثيل البحث اعلى الفنون االكتشافات المسرحية كطريقة 

دراما تعتبر مراحل البحث المعتمدة على المسرح على أنها استقصاء فني و

ميع أثنية و مسرح أثني، حيث تعمل عدة ممارسات مسرحية على تسهيل تج

.  البيانات وتحليلها وذكرها وإضفاء الشرعية عليها

امعة و هي أستاذة باحثة زائرة في ج. هي باحثة رئيسية في جامعة لوت، فنلندا: باسيالآن . د
وث منذ مركز بح–االبداع و الفنون من خالل الممارسة . البحث في التربية والتعليم. تشستر

2013 .(https://www.chester.ac.uk/recap)  . و باحثة زائرة في جامعة باث، كلية

اهتمامات البحث هي خلق فهم عملي و مفاهيمي في زيادة (. 2019-2018)اإلدارة بريطانيا 

سالة و كانت ر. الجانب االنساني من خالل اساليب البحث المعتمدة على السياقات التنظيمية

عملها على وتركز في. الدكتوراه حول النموذج التعليمي التأملي في البحث المعتمدة على المسرح

فنون في االنظمة االجتماعية و التفافية و آليات المساواة والمشاركة االجتماعية المعتمدة و على ال
.تصميم خدمات عامة و خاصة مستدامة وابتكارات مستدامة مع التركيز على التحولية

Research
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(2012باسيال،( 2011بك وآخرون،) البحث المعتمد على المسرح

Research-based theatre (Beck et al., 2011; Pässilä, 2012) 
ة والتحقيق أن عمل قص. هو طريق للتنظيم التأملي في سياق التعلم المؤسساتي

Post-Boalian)الفني هو  عبارة عن طريقة مسرح ما بعد بوال  theatre )

حث في استخدام المسرح الصوري كوسيلة في جمع البيانات في مرحلة الب

.المسرحالمعتمدعلى

Post-Boalian theatre: بوال اخترع نوعا جديدا اوغستومدير المسرح

سات وممار. وهو مسرح المضطهدين. من المسارح يركز على التطوير والتغيير

تعلم هذا المسرح هي عدة أنواع من األساليب التي يتم تطبيقها في عمليات ال

.التطوري

هو طريق ( 2012باسيال،( 2011بك وآخرون،) البحث المعتمدة على المسرح

يق الفني هو  أن عمل قصة والتحق. للتنظيم التأملي في سياق التعلم المؤسساتي

Post-Boalianعبارة عن طريقة  theatre في استخدام المسرح الصوري

.المسرحالمعتمدعلىكوسيلة في جمع البيانات في مرحلة البحث 

Post-Boalian theatre: مدير المسرح او جست بول اخترع نوعا جديدا

سات وممار. وهو مسرح المضطهدين. من المسارح يركز على التطوير والتغيير

تعلم هذا المسرح هي عدة أنواع من األساليب التي يتم تطبيقها في عمليات ال

.التطوري

كيف افعل ذلك؟

ورة خالل عملية كتابة القصة و البحث يتم دعوة المشاركين في التقاط ص

ضية مسرحية والتي يكون لها صدى في حياتهم و تجربتهم في الحياة حول ق

ضايا ملحة في عملهم وكذلك النظر الى القصص المسرحية والتأمل حول هذه الق

ذه ويشمل هذ البحث  ستة خطوات يمكن ان تجدها في ه. الملحة بشكل زوجي

:  الدراسة

خلق حوار من خالل سرد ( 2013. )كاليو،او . ، تأويكاريننو باسيال،ا

177-159صفحات( : 3)25مجلد . مجلة مكان التعلم. القصة
Pässilä, A., Oikarinen, T. & Kallio, A. (2013) Creating  dialogue by 
storytelling. Journal of Workplace Learning.  Vol 25 (3): pp.159 – 177 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/1366562131
1306547/full/html
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:هذه االسئلة عبارة عن أدوات تساعد في التأمل

ماذا يحدث في الموقف الذي تمثله الصورة؟*

متى و أين تحدث؟*

من موجود في الموقف؟*

من هي الشخصية الرئيسية؟ من أيضاً موجود؟*

كيف تصرفت الشخصية و تفاعلت؟*

كيف شعرت الشخصيات االخرى؟*

ماذا يقولون لبعضهم البعض؟*

ما هي افكارهم المخفية و العميقة؟ *

ما هو الجو العام للموقف؟ هل هناك توتر واذا كان هناك توتر فما هو *
السبب؟

ها ما هو نوع المشاعر التي تظهر؟ وما هو نوع ردود الفعل التي تسبب*
هذه المشاعر؟

Future scenarios - in other words future images - are based 

on  imaginary thinking. Images captures organisational 

actors’ hopes,  needs, feelings and fears. The idea is 

together to create vision of  what is social and health care 

practice should be felt like by their  customers, and how 

they would themselves feel. This kind of  reflection process 

enables professionals to make sense of the  present, past 

and future and through this create a road map of their  own

practice.

This inquiry includes six steps which you may find in this
study:

Pässilä, A., Oikarinen, T. & Kallio, A. (2013) Creating dialogue
by storytelling. Journal of Workplace Learning. Vol 25 (3): 
pp.159 –177
https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/136656213113065
47

Watch part of a workshop led by Anne Pässilä at  a 

Beyond Text public event organised in  Barcelona

https://youtu.be/JgBib5yPtaM
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:ما الذي أبحث عنه؟ السياق

ي هذا االستقصاء الفني يتأمل المختصون ف-في مجال عمل القصة

تتعلق المجال في تجاربهم المتجسدة و ويبحثون في مواقف مربكة

لى بالممارسة وكسر االفتراضات االساسية و محاولة التوصل ا

لم منطق السيناريوهات المستقبلية ضمن سياق عمليات التع
.التطوري 

ير متعدد االستقصاء الفني على تفس–يركز استخدام عمل القصة 

ذه االصوات للمواقف الموجودة؛ ويحدث التعقيد و التفسير له
".كما لو"و " كما هو"المواقف بين أطر 

What has been done on this already?

Dr Anne Pässilä (Pässilä, 2012) with a multidisciplinary  innovation 

research team and managers and employees from  four organisations 

designed, tested and implemented Work  Story-artful inquiry 

method.

Pässilä, A. (2012) Reflexive model of research-based theatre –

processing innovation at the crossroads of theatre, reflection  and 

practice-based innovation activities. Acta Universitatis  

Lappeenrantaensis 492. Lappeenranta University Press.

Lappeenranta, Finland.

الهدف

ي يكون الهدف في جعل الناس يعترفون بالواقع اليومي الذ

دف هو أي اله. يعيشونه ويعملون فيه ويتشاركونه بشكل جماعي

: خلق شيء جديد" تجميع الناس في عالقة جماعية حوارية،

"  اعمناطق جديدة للحوار والجدل و منتديات جديدة للخيال واإلبد
(Haiven & Khasnabish, 2014, 68)

ن وتعتبر هذه المنتديات احتماالت إلحداث تغيير اجتماعي م
.  خالل التخيل والتصرف خالف ذلك 

كيف يمكن استخدام هذا االسلوب؟

ل على يمكن الستخدام عمل قصة والتحقق الفني في الحصو

ة و بهذه الطريق. المنطق في معالجة مواقف معقدة و مركبة

مكانية تكون بمثابة اسلوب في الحصول على معرفة محلية و

ت حول ممارسات القيادة التي عفى عليها الزمن والتي كان
.سائدة في القرن التاسع عشر

ي خلق إن عمل القصة والتحقيق الفني بمثابة نهج تشاركي ف

هذا مواجهات ذات معنى بين الممثلين التنظيمين وهؤالء في

السياق هم الموظفين و المدراء و المساهمين والمواطنين و

ثين في الزبائن و المستهلكين و الفنان و معلمي الفن و الباح

هم و محاولة لدعوتهم لمشاركة خبراتهم و احتياجاتهم وتجارب
.آراءهم في تطوير طرق جديدة في التنظيم

How am I positioned?

I am a researcher doing practice-based research by using arts- based 

research methods
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What stage of conventional social science research and/or  

evaluation and/or assessment can I use this in or relate  this to?

Work Story –artful inquiry can be useful as a stage of inquiry  to 

facilitate data collection about political and emotionally  complex 

issues. These aspects are difficult to capture through  conventional

means.

ما هي المهارات التي أحتاجها لكي أستخدم هذا 
االسلوب؟ 

مهارات لفهم طبيعة البحث: المهارات التالية مطلوبة

ي النوعي وكيفية استخدام أساليب البحث و مهارات ف

مد على تنظيم الحوار وتنظيم التأمل في سياق بحث معت

د ومهارات سرالدراماترجيكلاإلجراء بعض االسس في 

أنه من الضروري أن يمتلك الباحث خبرة . القصص

كي لفريق العمل لواسعة في الديناميكية االجتماعية 

مل ولكي يتم توثيق ع. يستخدمها في مواقف المواجهة

ية و قصة و تحقيق فني يقوم الباحث بمالحظة تشارك

ذلك تحضير أجهزة التوثيق مثال الكاميرا والمسجل وك
.تتم مسبقاااللتزامات األخالقية و البحثية التي 

Photo by Raquel Benmergui— taken at a workshop given by Anne Pässilä at the Multiplier Event organised in Barcelona, May 2017. Participants are sharing  their stories and 

their meaning-making
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What resources & materials are needed?

Theatrical or metaphorical images, papers, pencils

Theoretical references for reflection theory:

Dewey, J. (1933/1998) ‘Analysis of Reflective Thinking:  From

How We Think’, in L. A. Hickman and T. M. Alexander  (eds.) The 

Essential Dewey, Volume 2: Ethics, Logic,  Psychology, pp. 137-

144. Bloomington: IndianaUniversity  Press.

Theoretical references for organising reflection:

1.)Vince, R. (2002) ‘Organizing reflection’,Management  

Learning 33: 63–78.

2.) Reynolds, M. & Vince, R. (eds.) (2004b) ‘Introduction’,in

M. Reynolds and R. Vince (eds.) Organizing Reflection,pp.  1-14. 

Aldershot: Ashgate.

Above: Visual captures by  

Raquel Benmergui of Anne  

Pässilä facilitating a session  on 

Work Stories at University  of 

Chester, 2016. Below: Talk  on 

Art-based Research Vic,  2017.
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Theoretical references for organising reflection with  the help 

of arts-based methods:

Pässilä, A. & Vince, R. (2015) Critical Reflection in  

Management and Organization Studies. In Jan Fook, Val  

Collington, Fiona Ross, Gillian Ruch, Linden West(eds.)  

Researching Critical Reflection Multidisciplinary  Perspectives.

Routledge

1.) Beck J. L., Belliveau G., Lea G. W. and Wager A. (2011)  

‘Delineating a Spectrum of Research-Based Theatre’,  Qualitative 

Inquiry 17(8): 687–700.

2.) Pässilä, A., Oikarinen, T. and Harmaakorpi, V. (2015)

Collective voicing as a reflexive practice, Management

Learning, February 2015, vol. 46 no. 1 67-86 .

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/ 

10.1177/1350507613488310

3.) Pässilä, A. (2012) Reflexive model of research-based  

theatre – processing innovation at the crossroads of  theatre, 

reflection and practice-based innovation

activities. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 492.

Lappeenranta University Press. Lappeenranta, Finland.

Theoretical references for Work Story –artful inquiry

as a reflexive inquiry based on:

1.) Denzin, N. K. (2001) ‘The Reflexive Interview anda

Performative Social Science’, Qualitative Research 1(1):

23-46.

Theoretical references for research-based theatre:
2.) Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (eds.) (1998) Collecting

and Interpreting Qualitative Materials. Thousand Oaks:

Sage.

3.) Fook, J. (2010) ‘Developing Critical Reflection as a

Research Method’, in J. Higgs, A. Titchen, D. Horsfall and

D. Bridges (eds.) Creative Spaces for Qualitative

Researching: Living Research, pp. 44-64. Rotterdam:

Sense Publishers.

4.) Cotter R.J., Pässilä, A. and Vince, R. (2015) New

Directions for Researching Critical Reflection in

Organizations. In Jan Fook, Val Collington, Fiona Ross,

Gillian Ruch, Linden West (eds.) Researching Critical

Reflection Multidisciplinary Perspectives. Routledge
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Management Learning تعلم االدارة 
2015, Vol. 46(1) 67–86 © The Author(s) 2013 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/  

journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/1350507613488310 mlq.sagepub.com

درس كيف نحن ن. يركز هذا المقال على التركيب المشترك لألجراء التأملي في مؤسسة عامة للرعاية الصحية

تأمالت خاصة ضمن سياق" االصوات الجماعية" ان االساليب التأملية للدراما التطبيقية و المسرح تسهل 

بحث اننا نركز على ال. المختصين في صحة و رعاية االسنان تجاه ممارساتهم في مواقف مركبة و مربكة

في reflexiveالمعتمد على المسرح كطريقة يمكن من خاللها لموظفي المؤسسة ان يصبحوا أكثر تفاعال 

ف ان حيث تشرح كي. وتستفيد هذه الدراسة من البحث المعتمد على منهج المسرح. عالقتهم مع الزبائن

قشتها لكي يتم يتم التعبير عنها و سماعها و منا–حتى أصوات الزبائن الصغار في العمر –االصوات المختلفة 

تخلص من تصور الوضع الحالي للمواقف و العالقات المعقدة و المربكة وبعدها يتم تصور خيارات ممكنة لل

للدراما التطبيقية و ممارسات Post-Boalianتظهر دراستنا قيمة أسلوب ما بع بوال . هذا التعقيد و االرتباك

ية في المسرح و يفتح المجال للصوت الجماعي كعملية تعلم تمكن من حدوث الممارسة التأملية االنعكاس

.المؤسسات

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1350507613488310

نظر الى أ. أقرأ المقال اعاله و أكتب بسرعة بعض أفكارك بينما انت تقرأ

للناس المشاركين 46الصور في هذا الفصل و شاهد الفيديو على صفحة 

لمتحدة في المملكة ا) في التأمل الجماعي مستخدمين صور آنا المسرحية 

واكتب ما أن تنتهي، قم بقراءة مالحظاتك مرة أخرى(. و اسبانيا و فنلندا

. فقرة تأملية

؟ ما ما هي االقتباسات من المقال و التي ترغب في ظهورها في فقرتك

لفيديو؟ تسمع في الصور و ا/هي الكلمات الرئيسة او المفاهيم؟ ماذا ترى 

كيف يمكن ان تفيد ممارساتك؟
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Katrin Nielsen & Aurika
Komsaare

كومساريأوريكا& كاترين نيلسن 

التحول
م التحول هو واحد من تقاليد تعلي•

الدراما حيث يلعب المشارك دور 
.  أي شيء أو مخلوق ال حياة فيه

الي للتحقق في فهم المشاركين الح•
.  لموضوع معين أو ظاهرة

سي مع لقد تم لعب التحول بشكل رئي•
.  طلبة الدراسات التربوية

أسس االسلوب

: توجد ثالث أسس رئيسية لهذا االسلوب

Embodied learning and knowing التعلم الضمني و المعرفة

ع أعمال غالباً ما يرتبط مفهوم التعلم الضمني مع علم الظواهر خاصة م

(1908-1961 )Maurice Merleau- Ponty) . ميرلوموريس-

عبير عنها بونتي كان مهتماً بنوع معين من المعرفة و ليس من السهل الت

م فهي ضمنية وليست ظاهرية، و هي معروفة من او خالل حركة الجس

و ال يعتبر هذا عرض . و لكن من الصعب تشكيلها في كلمات

انية في لالزدواجية بين العقل و الجسم، و أنما يتعلق بالتجربة االنس

.  حياة العالم

حيث التحول هو نوع من أنواع التقليدية لتعليم الدراما:دراماتيرجي

يؤدي المشارك دور شيء مجرد من الحياة أو مخلوق للنظر على 

أحداث الدراما أو التصرف في الدراما من وجهة نظر الدور الذي 

. أخذه

Katrin Nielsen MA -ماجستير–كاترين نيلسن 

مدرسة مسرح و معلمة دراما و مخرجة و ممثلة و تأتي كاترين من خلفية 

و في بداية حياتها المهنية عملت كممثلة و مخرجة لمسرح . الفنون المسرحية

ن و من ثم انتقلت الى تطوير مسرح للمشاهدين الشباب بالتعاو( استونيا)اندال

وهي االن مكرسة نفسها لتطوير تعليم الدراما في . أستونيافي  ASSITEJمع 

هي تعلم الدراما في . من تنظيم و تدريس مساقات و مؤتمراتأستونيا

دام و اهتماماتها البحثية هي استختارتوفي جامعة فيلجاندياألكاديمية الثقافية 

. أساليب المسرح و الدراما في التعليم

Research
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Photos taken by Raquel Benmergui— at a workshop given by Katrin Nielsen using methods outlined in this chapter at the Beyond Text Module organised in Lahti, March

2019.

Drama conventions are ways of organising time, space and action to create meaning. They can give the opportunity for  individuals to 

consider their thoughts, emotions, feelings and understandings in relation to the rest of the individuals in the  group. The conventions 

themselves are drawn from a wide range of sources; theatrical, literary, psychological, therapeutic,the  arts etc. They can be used to feed 

information into the drama and help build the context. They often operate on a narrative or  plot level. Used in different way they can give 

the opportunity to act out or reflect other topics (hot problems, existential or  philosophical questions) evolved from the process.

We often use this within the genre of PROCESS DRAMA sets out a main goal of learning about life through dramatic  methods. In the typical 

process-oriented drama, participants often find themselves immersed into a dramatic scenario (based  on real or imagined events) in which 

they, as players in the drama, directly contribute to the development of content or  outcome of the story or scenario. Well-known drama 

educators in process drama in UK: Dorothy Heathcote, Gavin Bolton,  Cecily O’Neil, Allan Owens.



كيف افعل هذا؟ 

.  لتعلماذكر الظاهرة التي ترغب في التحقق منها مثل أساليب ا1.

ذ ودع المجموعة تعرف ان عضو من الفريق سوف يقوم بأخ

. المالحظات والتقاط الصور لكي يوثق ما قيل وما تم

خدمه الغرفة أو أي مكان و من يست/يقوم القائد بوصف المكان 2.

دامها ويقول لهم أن هذه المرحلة سيتم استخ.  أومن يعيش فيه
.في البحث

الغرفة أطلب من المشاركين ان يفكروا وأن يصبحوا شيئا في3.

وأذكر لهم قواعد الدراما في التحول لكي ال . أو المكان

هذا أي انت تصبح شيئا وتقوم بعرض. يحرجوا من المشاركة
.األمر أمامهم

وزع المشاركين إلى مجموعتين و أطلب من مجموعة 4.

أطلب من اآلخرين أن يصبحوا . مشاهدة المجموعة الثانية

حدث أشياء وتجول بينهم وربت على أكتافهم واطلب منهم الت
.كونهم الشيء بأن يقول لك ما هو ومن هو وما يفكر به

ة وأطلب منهم عكس األدوار بحيث تصبح المجموعة الثاني5.

.هي األشياء والمجموعة األولى يصبحوا هم المشاهدين

د هو في كل من الخطوتين الخامسة والسادسة يكون عمل القائ6.

التي التي يكون هدفها أن تكون صدى للظاهرةتوجيه األسئلة 

ن، المستخدمي/ يتم مناقشتها مثال مناقشة عادات األشخاص
.  الناس المقترحين ضمنياً من المستخدمين

.افتح المجال للنقاش7.

:والمزيد حول استخدام هذا األسلوب الرجاء النظر إلى موقع

https://inouterasmus.wixsite.com/resources/cogni
tive-styles

ماذا أرغب في التحقق منه؟

اهرة في التحقق من فهم المشاركين الحالي لموضوع أو ظ

. ما

تربوية لقد استخدمنا هذا األسلوب بشكل رئيسي في بيئة

وجلسات انتهت بتلخيص المشاعر خالل الفعاليات و

تم وأيضا هناك المفاهيم لألشكال التي. المفاهيم لما حدث

مالحظتها على الطاولة وما هي الميول في األفكار حول 

األشياء وما وجده المشاركين حول أنفسهم وحول ما 

تبادل وجزء من التلخيص هو.  يفضلونه في عملية التعلم

فية المعرفة وما وجدته نتائج البحث حول األساليب المعر

اليب المبينة وكيف يمكن االستفادة من المعرفة حول األس

.المعرفية في عملنا كمدرسين

Photo taken by Raasa Etten in Chester at Beyond Text Workshop, 2017.
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What has been done on this already?

Transformation has been played out in different University  settings 

mostly with students of Pedagogical studies, as well  presented to 

the group of Tartu University teachers in Estonia  and abroad 

(Barcelona 2017, Chester 2018).

What is theما هو الهدف؟  aim?
المعرفة ( سوية)ان الهدف من هذا االسلوب هو البناء 

، مثال. حول الموضوع أو الظاهرة التي يتم التحقق منها

لية مفهوم اسلوب التعلم و ما يفضله المشاركون في عم
. ةو يشمل هذا تخطي جلسات المناقشة المنطقي. التعلم

How can this method be of use?

كيف يمكن االستفادة من هذا االسلوب؟

أو يوفر هذا االسلوب الفرصة في البحث في الموضوع

يب الظاهرة و تقديم المواد النظرية ذات العالقة، مثال اسال

قبل التعلم، و يمكن قراءتها عن معرفة من قبل المشاركين

مثال، الوعي بأسلوبهم المعرفي أو . أو بعد الجلسة، 
.  افضلياتهم في عملية التعلم

ويمكن استخدام هذا االسلوب بأن يقدم كجزء من عملية 

كما . عرفيالنشر لتسهيل نشر نتائج مثل نتائج االسلوب الم

ث يمكن استخدامه في جمع البيانات لتحديد بؤرة البح
.  لدراستها مستقبال

How am I positioned?

Aurika Komsaare is positioned as Researcher and Katrin

Nielsen as Drama Practitioners.

What theories inform what I am doing?

Allinson, C. W. & Hayes, J. (2012). The Cognitive Style Index:

Technical Manual and User Guide. Retrieved January 13,

2014, from http://www.talentlens.co.uk/assets/legacy-

documents/71874/csi-manual.pdf

What stage of conventional social science research and/

or evaluation and/or assessment can I use this in or

relate this to?

Data generation

What skills would I need to use this method?

Dramaturgical skills to build a scene and create interest in it.

To be done by two facilitators (can also be more or two in

one): Researcher and Drama Practitioner. Group facilitating

and improvising skills is needed for application of  

Transformation.
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What resources & materials are needed?

The two A2 papers and the markers are needed. A gameor  drama 

activity for warming up the group or discussion  leading into the 

topic described below are sufficient to  lead into the process.

Theoretical references

Embodied knowledge http://embodiedknowledge.blogspot.com/ 

p/emobodied-knowledge.html

Anaka, S. (2011). The notion of embodied knowledge. inP. Stenner,  et al. 

(Ed.) Theoretical Psychology: Global Transformations and  Challenges. 

Concord, Ont.: Captus University

Publications. pp.149-157.

Tanaka, S. (2013). The notion of embodiedknowledge  and 

its range. Encyclopaideia: Journal of  phenomenology and 

education, 37, 47-66.

Dramaturgy and drama education

InOut Drama Education Resources https://  

inouterasmus.wixsite.com/resources/drama-for-teaching

Inout Drama Education Conventions https://  

inouterasmus.wixsite.com/resources/drama-conventions

Cognitive Style :

Coffield, F.; Moseley, D.; Hall, E. & Ecclestone, K. 2004.Learning

styles and pedagogy in post-16 learning: A systematic and critical

review. <http://sxills.nl/ lerenlerennu/bronnen/Learning styles by

Coffield e.a..pdf>, (10.12.2014).

Komsaare, A. 2014. Cognitive Style and a Field of Studies:  

Comparison of Art Students and Leisure Time Management

Students in Estonia. – International Journal of Arts and Sciences,Vol.

7, No. 4, pp.597–604.

Komsaare, Aurika (2016). Relations Between Students’ Cognitive

Style and Their Learning Method Preferences. Journal of Teaching

and Education, 06(01), 13−20.
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Now that you have read about this method, how  could 

you use it in your own context? What type of  

space/place/site could you use to inquire into  

phenomena you find relevant? If you don’t have a  

group to work with sketch the layout of a room in  your 

sketchbook. Insert objects and furniture in  the space. 

What would they say if they could  speak? Insert 

speech/thought bubbles.
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Photo taken by Raasa Etten in Chester at Beyond Text Workshop, 2017.

© 2019 Rasaa Etten
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Lluis Solé لويس سوليه

SOUND  ARTEFACTS AS  
ASSESSMENT  METHODOLOGY

أعمال )أرتيفاكتسساوند 

اسلوب تقييم( صوت فنية

صنع أعمال فنية صوتية*

ليد استكشاف المواد لعملية تو*
الصوت

منهجية التقييم*

ر االبداع في الموسيقى لغي*
الموسيقيين 

أسس هذا األسلوب

ية و تأتي أسس هذا األسلوب من تخصصات علم اآلالت الموسيق

آلالت من المفهوم الواسع لتوليد الصوت الذي يطبق على صنع ا

ية من الموسيقية ويمكن استخدام تطبيقات محتملة لعملية إبداع

راحل ما يمكن استخدامها في تقييم مخالل خلق أعمال فنيه صوتية 

تاحة باإلضافة الى ذلك توفر األطر الم. بعد االعدادات الثانوية
و ( التصميم العالمي للتقييم) UDAطرق جديدة من التقييم مع    

.  طرق أخرى تتعلق بالتصميم العالمي

او موري كيجوقد فتحت رؤى جديدة للموسيقى بعد جون 

و . أفق جديدة حول استخدام الصوت في خلق الموسيقىشفار 
. اعيةيسمح هذا التصور الموسيقي بتحديد المواقع الحرة واالبد

 Bart)في النحت الصوتي و أعمال ( Baschet)و تعتبر أعمال 

Hopkin  )دة تسمح في صنع اآللة الموسيقية غير التقليدية أطر جي
العضوي –السمعي -لألبداع الفني( الشامل)للنهج الجامع 

(artistic-acoustic-organologic ) و الذي يمكن استخدامه كوسيلة
.  تقييم

الى هو موسيقار انتقائي و باحث مهتم في وصول الموسيقىلويس سوليه 

كما ( بانيااس)و هو بروفسور موسيقى في كلية التربية في جامعة فيك . الجميع

الذي انه مايسترو أوركسترا شاملة في مشروع يعتمد على التصميم العالمي

و على . نيطبق على االوركسترا التي ال تتطلب مهارات موسيقية من المشاركي

اعمال فنية مدى العامين السابقين طور و طبق وسيلة التقييم المعتمدة على صنع

.صوتية مع طالب التربية

Research
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كيف أفعل هذا؟ 

:  يمكن ان يُيسر هذا االسلوب مختص ينفذ الخطوات التالية

في عمليات تأليف الصوت و كذلك ( organology)لألرغنوة( 1914Sachs’s)ساشالتعريف بنظام 1.

ول العناصر من خالل تقديم مقدمة قصيرة حاالرغنوةفي أمكانيات هوبكينزو لباخيتالتطويرات الفنية 
.  البنيوية لآللة الموسيقية مع إعطاء امثلة حقيقية

توسيع . يكيةعرض طرق غير تقليدية و بديلة في تأليف الصوت بطريقة غير مألوفة، والخيارات الكالس2.

بلورة باخت : مثل)1صورة . هذا المفهوم من خالل استعمال المواد المختلفة و مصادر صوت مختلفة
Baschet crystal  )

.3 ً .  تسيير االكتشاف من خالل اختيار مواد تم تحضيرها مسبقا

Fig. 1 (example of Baschet crystal)
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4. Show examples of sound artefacts in Education Grade.

Video 01

Video 02
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5. Final reflection about skills involved in the process  and 

assessment options. Fig. 2,3,4,5 & 6.

Fig. 2 & 3
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Fig. 4, 5 & 6
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What do I inquire into? The context:

: ما الذي سأبحث فيه؟ السياق

قييم أنا مهتم بإمكانيات صنع اعمال صوت فنية في عمل ت

. غير موسيقي و تطبيقه في حقول ومجاالت أخرى

What has been done on this already?

This methodology has been used during the last 2 years to assess  all the 

students undertaking their first course of an education  grade in a general 

music education topic, at the UVic-UCC  University.

What is theما هو الهدف؟  aim?
مهارات الفنية طريقة معتمدة على الفنون لتقييم ال. تقديم بديل

. و غير الفنية المختلفة

How can this method be of use?

كيف يمكن ان يستخدم هذا االسلوب؟ 

حول ماهية اآللة تفكيرالمشاركينمن المهم أن نثير 

ذج قريبة الموسيقية  خوفاً من ان يعيد الكثير منهم صنع نما

مواد يجب أتباع نهج استطالعي لل. من اآلالت الكالسيكية
. قدم عدة أمثلة. كونه جزء جوهري من االسلوب

How am I positioned?

As a musician, researcher interested in the accessible  

approach to music.

Example of Practice

Example of assessment session in UVic in June 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=h6Wgpuaf8YY&feature=youtu.be

What stage of conventional social science research and/or

evaluation and/or assessment can I use this in or relate

this to?

To link assessable skills to different elements parts or stages

of the sound artefact making.

It can be a way to evidence aspects of learning that do not

necessarily appear in traditional assessment methods.

What skills would I need to use this method?

• Knowledge of acoustics and organology,

• Creativity

• Exploration capacity

• Invention

• Accuracy

• Work planning

• Dexterity
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Computer with screen to show images and videos.

Set of different materials to explore sound generation Fig.  

10,11,12,13 & 14. (optional)

Fig.11
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Fig.13

Fig.14

Fig.10

Fig.12.
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Lluis Solé used the creating of sound artefacts as assessment  

methodology. Examine the photos on in this chapter. All of 

these  participants are exploring the musical 

possibilities/properties of  different materials. Be sure to 

watch the videos on pages 62 & 68  to see the created

products.

Could you use this method somehow? How? Do you think you  

would need to cooperate with a musician or an engineer? If 

yes,  how would you go about setting up this cooperation? If 

you don’t  think that musical artefacts could be applicable to 

your field, what  other types of artefacts could be?
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Allan Owens أوينزأالن 

Story  

Capture

التقاط القصة
لكي تستخدم في مرحلة جمع •

البيانات في عملية البحث

سار االسس في تصميم التفكير و م•
  Playbackبالي باك 

يقدر مساهمة المشاركين في •
. المجموعة البؤرية

ق يمكن أن يستخدم أيضاً في خل•

.مساحة للتأمل

أسس االسلوب
ايات قصص المستخدم في تصميم التفكير و رو: هناك نوعين من األسس

  Playbackقصص فردية في مسرح بالي باك
تطوير حيث يتم توظيف قصص المستخدم في: اسلوب تصميم التفكير

تستخدم وتتميز قصة المستخدم بكونها غير رسمية . البرامج و إدارة المنتج

كتوبة وهي غالبا ما تكون م. وصف لغوي طبيعي لصفة أو أكثر من البرنامج

فهي نوع من األشياء الحدودية، مما يسهل صنع . من وجهة نظر المستخدم

ت واألفكار وقصص المستخدم مليئة بالتفاصيل الدقيقة للنشاطا. والتواصل

ركيز في ويكون الت. لذا تعتبر هذه القصص مصدر غني من البياناتوالمشاعر 

أخذ هذا األسلوب كما تم وصفه اعاله على الجانب السمعي ولكنها يمكن أن ت

.شكل قصص مكتوبة ولوحات قصص مرئية او أفالم قصيرة

1975بالي باك األولى في لقد تم تأسيس شركة مسرح : مسرح بالي باك

تجالي وكان فوكس طالبا في المسرح االر. وجوسلسمن قبل جوناثان فوكس 

لدراما ويدرس السرد والرواية الشفوية التقليدية للقصص وكذلك اسلوب ا

.  فريريويدرس اعمال العالم التربوي باولو Morenoالنفسي لي مورينو

ه في قصة بالي باك يتحدث واحد من الجمهور عن لحظة أو قصة من حيات

د جميع ويختار الممثلين الذين سيؤدون األدوار المختلفة ومن بعد ذلك يشاه

الفني و المتواجدين التمثيل بحيث تصبح القصة حية مع نوع من التشكيل

.  الفوارق البسيطة والدقيقة

ALLAN OWENS  يب تركز ابحاثي على استخدام اإلبداع الناقد في اسال: أوينزأالن

من هذا وتكمن خبرتي العملية ض. التدريس في سبيل فهم الذات والمؤسسة والمجتمع

مع التزام معين  ( pretext drama)السياق في استخدام الدراما المعتمدة على النص 

زميل كما انني RECAPوأنا المدير المشارك . بمفاهيم التعاون والمساواة والديمقراطية

.كلية التربية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةتشسترالتدريس في جامعة 

University of Chester, UK. http://www.allanowens.com/

Research
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How do I do this? كيف أقوم بذلك

.استمع لما يقال وكيف يقال( على سبيل مثال جلسة مجموعة بؤرية)خالل جلسة جمع البيانات .1
.اكتب مالحظات لكي تلتقط الكالم والمشاعر بالكلمات. 2

والجمل من ، أقرأ وعلم الكلمات(إذا كانت طويلة)فترة االستراحة قبل أن تبدأ الجلسة أوبعد( إذا كانت قصيرة)خالل الجلسة . 3

:  خالل عدستين

كما في المرحلة األولى من تحليل البيانات و تفسيرها . ا
.لنفهم كيف يمكن أن يسرد هذا االمر في شكل قصة Dramaturgicallyتيرجيكليوالدراما . ب

: قم بذلك من خالل.حافظ على التسلسل الزمني . حول النقاط التي عليها عالمات إلى سرد قصصي. 4

انظر إليها من الزمن الماضي وفعلى سبيل المثال ضعها في . خلق مسافة في الجمل االفتتاحية من المواجهات التي قد حدثت. ا

.  المستقبل

مثل أو ارسم جملة أو كلمة من اكبر. ب

عدد من المشاركين بحيث يصبح حوارهم 
.جزءا من النص

حدد صورة رئيسية أو لحظة أو جملة. ج

أو سؤال بحث رئيسي وانتقل به الى 

على أنه الرمزية من خالل استخدامه 
.  Refrainمقطع متكرر مثل 

أستخدم الفعل الماضي على أن يشمل. 5
.رغبات و تأمالت المتعلم

أختر الموسيقى، عندما تبدأ واستمر في. 6

عزف الموسيقى خالل وحتى نهاية القصة
.  التي التقطتها

Allan Owens  performing a  story 

capture at a  Beyond Text public event in

Barcelona 2017.

Raquel Benmergui documented  the moment in 

action. https://youtu.be/q6py8TpLiHg
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ل ضع القصة الملتقطة في أطار من خال. 7

ماع السماح للمشاركين في اخذ وقت لالست
. والتأمل

أرتجل و اسمح لنفسك. اعرض القصة. 8

.  مورال تستعجل اال. ان تتفاجأ من النتيجة

.قدر الكلمات التي أستخدمها المشاركين

تعتمد مدة القصة الملتقطة على السياق

نهاءالال يوجد وقت محدد . اقصرها دقيقتين
.  للقصة

What do I inquire into? The context:

ماذا أرغب في التحقق منه أو البحث فيه؟ 

لقد تم تطوير هذا االسلوب في االصل في أعادة 

سرد توثيق البيانات و تحليل سلسلة من 

المجموعات البؤرية في مشروع استشارة عام 

في بلدة غودشدحول استخدام سكة حديد قديمة 

لقد كانت مخبأة في . ، المملكة المتحدةفرودشام

تقرير استدعاء الذاكرة 

https://www.chester.ac.uk/node/23958

الذي يعتبر أسلوب أخر في البحث المعتمد 

و أدمزعلى الفنون و قد تم توثيقه في كتاب 

كما تم استخدامه أيضاً في (. 2016)أوينز

تأمل مداوالت المؤتمر

https://www.artsofmanagement.com/
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What has been done on this already?

This form has been used in ways that resonate with the  

story capture method described here. For example, in  

design thinking and in the use of story in organisational  

contexts. Playing back individual stories has been  

undertaken extensively in Playback theatre with actors

and  musicians in a wide variety of contexts such as 

education,  health, justice, sustainability & climate change 

contexts,  organisations and business.

ما هو الهدف؟

ى للحصول على البيانات، قم بتحليل مبدئي واعرضه عل

حة المشاركين لتشجعهم على البدء في نقاش للتحقق من ص

تقدم .التحليل و تقدير مساهمات المشاركين في نفس الوقت

القصة الملتقطة كأسلوب بحث سردي، طريقة معينة في

.  االهتمام بكيفية تكون المعرفة

كيف يمكن االستفادة من هذا؟ 

التحليل ان تجمع البيانات و تنفذ المرحلة االولى من التفسير و

من خالل تسلسل المساهمات. مع المجموعة بينما االمر يحدث

زير الشخصية و التفاعالت زمنياً، بما في ذلك السياق الغ

مكن بالمعلومات و وضع إشارات على المواضيع التي تظهر، ي

اجراء للمشاركين التعليق و فحص مدى صحة التفسير قبل

ي اغالق و يمكن استخدامها أيضاً كوسيلة ف. المزيد من التحليل

.  مرحلة جمع البيانات

How am I positioned?
As an interpretive inquirer in the narrative 
inquiry tradition of arts based research.

Example of practice
Story Capture feel and flavour can be 
sensed in the opening of the Evocative 
Report: Frodsham Goods Shed 2014) 
Passila,A.,Owens, A. and Chamberlain,O.

https://www.chester.ac.uk/node/23958

What stage of conventional social science
research and/or evaluation and/or 
assessment can I use this in or relate this
to?

Data collection and first stage of analysis It 
can also be used as a form of evaluation 
when used to present one interpretation of 
what has happened and  been said in order 
to invite response.
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What skills would I need to use this method?

The skills of a researcher to: to listen carefully; note quickly;  

interpret swiftly. The skills of the Dramaturg to weave words  in to 

text in to a story that can be told, storytelling skills for  example, 

engaging an audience, pace, rhythm,tempo.

What resources & materials are needed?

Computer to type on or notebook to write or/and draw in

to capture what is being said and done.

Music and sound system to contribute to the  

aesthetic of the Story Capture

Wisi mattis leo suscipit nec amet, nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum felis in, sed ligula.

75



References

Webster, L. and Mertova, P. (2007). Using narrative inquiry as a research method. NewYork:  Routledge.

Wilkins, P. (2004). Storytelling as research. In Humphries, B. (Ed.), Research in social care and  social welfare: 

issues and debates for practice, 144-153. Retrieved from http://books.google.ca/

Leavy, P. (2015) Narrative Inquiry and Fiction based research, in Method meets Art: Arts-based  Research 

Practice (2nd Ed.) p.39-77. New York: the Guilford Press.

Zahra Ebrahim (2013) The Experience Trap: Zahra Ebrahim at TEDxOCADU  

https://www.youtube.com/watch?v=YcBK0b2Aotk

Interaction Design Foundation, User Stories.

https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-stories Downloaded 4.11.2018  Playback

Centre.

https://www.playbackcentre.org/ Downloaded 4.11.2018

Adams, J. and Owens, A. (2016) Creativity education and Democracy: the practices and politics of  learning 

through the arts, London: Routledge. Chapter 6 p.83-98.

76

http://books.google.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=YcBK0b2Aotk
https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-stories
https://www.playbackcentre.org/


77



In the video on page 72, you can watch Allan Owens skilfully weave 

together the  themes and learning that have emerged during a workshop 

in Barcelona. Not having  experienced the workshop yourself, what can 

you observe by watching the video?

Although, Allan is the only voice you hear, how does he include others in 

his telling?  What themes do you hear surfacing? Raquel Benmergui 

decides to capture this moment  on video and this decision is a form of 

data collection. As she moves throughout the  space, can you see what 

she is trying to capture, what she notices and the decisions she  makes? 

Reflect on the role and responsibility of capturing experience which is 

beyond  text. On page 77, you will find a series of liminal visual captures 

by Raquel of two  participants engaged in pretext-based drama called The 

Blue Balloon by Allan Owens in  Lahti, Finland in March 2019. You have no 

words and minimal context. What does this  type of unnarrated, visual 

story capture communicate ?
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اسس هذا األسلوب

"  أكفريسيس"كانت مصدر بداية فكرة " االشكال"أن افكار أفالطون حول 

Ekphrasis وفرايديوسحيث انه كل من أفالطون  و أرسطوطاليس و سقراط

بالنسبة الى أفالطون كانت، على . Ekphrasis" أكفريسيس"قد ناقشوا فكرة 

قاط التقليد ولكن ن" السريرة"الذي عرف " السرير"سبيل المثال، ليست في شكل 

هذا يمكن أدراك السرير على انه الذي عرف السريرة ويمكن فهمتحدث عندما 

:األمر من خالل أربعة وجهات نظر مختلفة

.الكيان المادي للسرير هو فقط شكل من األسرة1.

مهما كانت الجهة في النظر فيما اذا كانت من تحت  أو من أول نظرة عامة 2.

أو من جانب السرير فأنه يعتبرها نظرة ثانية 

.الكاملة في تلخيص السرير كله ما هي اال الحركة الثالثةالصورة 3.

في الوصف الخاص بالسرير هو شكل آخر  Ekphrasis" أكفريسيس"أن 4.

.من الفنون ويعتبر الحركة الرابعة

ا كشعر هو كتابة أنتجت على أنها نص بالغي عادة مEkphrasis" أكفريسيس"

وصف للمشاعر وفي هذه الحالة يكون . يكون رداً على عمل فني مرئي

البيئة واألحاسيس واألفكار والتجارب عند النظر الى صور من عالم الطبيعة أو

ت فكرة وهذا األسلوب يشكل جزًء من سلسلة ممارسات والتي شكل. الخاصة بنا

".  اعادة البحث"

ية و مدير  سيمون بوول مدير برنامج  الماجستير للممارسات اإلبداعية في الترب

دوسالبيفي ستوري هاوس و مدير البحث في التربية الثقافية واألبحاث 

. لفي مركز العمثريفنغانترناشونلو مركز RECAPانترناشونال وباحث في 

والتداخل ويركز حاليا على الديمقراطية الثقافية و اساليب التدريس اإلبداعية

ال الفنية بناًء الثقافي في الموسيقى و كتابة األغاني غير الرسمية والفنون واألعم

أقدم عروض دولة وطورت مبادرات ابحاث و 12لقد عملت في . على مبادرات

Research.تفاعلية صوتية

Simon Poole سيمون بوول 

EKPHRASTIC  
POETRY  WRITING

كتابة الشعر الوصفي الغزير *

رة تستخدم االستعا( أكفريستيك)

دي والتشبيه و الرموز للتحقق و تح

.القضايا و االفكار و االفتراضات

ي هي اسلوب التطوير و النمو الشخص*

.و المهني و المؤسساتي

ومية اليللشياءتسمح لفهم راديكالي *

" Impactاألثر " على سبيل المثال 

كتابة الشعر الوصفي مرتبطة  *

. بالصحة الشخصية و فهم الذات
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Ekphrastic poetry cocreated & performed during the Beyond Text Module in LUT Lahti, Finland March 2019

https://youtu.be/  

0_VqYQiQBr0

https://youtu.be/  

YJROPozONB8



كيف افعل ذلك؟

( Ekphrasis" أكفريسيس)"أن كتابة الشعر الوصفي الغزير 

عات يجب أن تتم مباشرة  دون الحاجة الى أن يكون هناك توق

نفيذ هذا بتوفر خبرة سابقة و الخطوات التالية تساعد في ت

:  األسلوب

ي والخيارات التي يتخذها الكاتب فابحث عن مكان آمن .1
.ةبناء القصيدة ال تكون أبداً خاطئة او سيئة او ضعيف

.  اناقش ما هي االستعارة و المجاز، كيف يمكن استخدامه. 2
و شارك مقطع فيديو  ’Hughes’ ‘Thought foxاقرأ كتاب 

(حاتستجد أن هناك رمزا بعد عدة صف. )حول ما يتم مناقشته

81
https://youtu.be/mXRgvBleyi4

و ان شرح كيف أن ما نشمله او نقصيه في قصيدة ه. 3

تعامل لذا يجب ان ن. شكل من اشكال االستعارة حول انفسنا

ة يفهم يجب أن تكون الكتابة طريق. بشكل حاسم مع هويتنا

ادة  فيها الكاتب أو الكتاب معتقداتهم وقيمهم وكذلك زي

.تقديرهم في كيفية التواصل

.  التقط صورا كمصدر وحي كعامل مساعد ومحفز. 4

وهذه الصور . يجب أن تكون الصور ذات معنى شخصي

يمكن أن تكون حول موضوع ما أو عشوائية ويجب أن 

لتي تم توفر فرص ليست ذات عالقة  بتطوير االستعارة ا

إذا القصيدة هي عبارة عن . تطبيقها حول أي موضوع

.وصف خصب  لهذه الصور

ى الكاتب تلتقط األفكار األولية لديجب على القصيدة ان . 5

بسرعة ويجب أن تمنح الترخيص في تأليف قصيدة كتبت

انظر إلى . )وعن قصد وتركت غير محررة

(.فعلى سبيل المثال قصيدة وصورةQRالرمز

ا يتم إعادة النظر فيه" األثر"في هذا المثال، ان فكرة 

خدمت لقد است. وتمثيلها في طريقة بديلة من خالل الشعر

صيدة الصور في عالم الطبيعة لكي تكون مصدر وحي للق

لهوية و التي يدور حولها الترابط االجتماعي مقابل تشكيل ا

ما أنه كأثر عالقاتنا مع الطبيعة كان واضحا في هذا المثل 

.أثار اسئلة في ما يتعلق باالستدامة



ما الذي أريد البحث عنه؟ السياق

هي أسلوب يعتمد على الفنون و يسمح للمشارك البحث عن  (Ekphrasis" أكفريسيس)"أن كتابة الشعر الوصفي الغزير 

. صوتها و ان يجد بشكل مشترك و يعبر و يمتلك صوته داخل نص أو كجزء من البيئة المحيطة االوسع/صوته

يمكن استخدامها في البحث عن قضايا ( (Ekphrasis" أكفريسيس"المثل هنا يظهر كيف أن كتابة الشعر الوصفي الغزير 

تطالع أو بدقة أكثر تم اس" االثر" و بشكل خاص، مفاهيم حول . أخرى أو ان نسأل و أن نجيب عن أسئلة بطريقة مختلفة

.التوتر بين الهوية و المجتمع

ي و أن أعادة أو تنشيطه أو تمثيله يمكن ان يفسح المجال إلعادة أحياء شخصي و مهن" األثر" يذكر ان تأثير أعادة التخزين 

ة عن تفكير ما انه عبار. من خالل أعادة البحث يمكن أن تقدم أداة تعليمية ممكنة و ميزة تنظيمية بديلة" األثر"تشكيل مفاهيم 

.اسلوب التطوير و النمو الشخصي و المهني و المؤسساتي: بين التخصصات و ممارسة بذات الوقت

What has been done on this already?

Poetry, story and art have long been used to research social reality. Djerassi’s (1998) ‘science in fiction’ encouraged 

the idea  of co-composed prose, which might allow practitioners the opportunity of exploration. As a community, 

the practitioners  worked with dilemmas and perspectives that would perhaps be taboo or unacceptable to discuss 

at other times.

Research into the benefits of collaborative storytelling have also been undertaken in more recent years (Gabriel & 

Connell,  2010) with experiments in something akin to ‘renga’; a Japanese style of poetry that comprises of multiple 

verses, of which,  each is written by a different person. Furthermore, the field of fictionalized ethnography has long 

been a methodology of the  discipline of organisational studies since Watson and Czarniawska first explored it at the 

end of the last century and onwards  (Czarniawska, 1999, 2004; Watson, 2000a, 2000b,2004).

Cultural organisations, like Storyhouse in Chester, UK, are embracing these methods and asking fundamental social.
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ما هو الهدف؟

نوعة ان كتابة الشعر الوصفي تقبل وتدافع عن مفاهيم مت

إذا هي طريقة من أحدى طرق إعادة . للحقيقة أو المعرفة

ال، أن فعلى سبيل المث". االثر"تفسير، بين أشياء أخرى، 

تلف االستعارة في الفهم تختلف و بناًء عليه يجب أن تخ

. توقعاتنا

كيف يمكن االستفادة من هذا؟

هة هذا االستعارة التعاونية والسرد المعتمد على وجأن مثل 

ة في ما نظر تجعلنا  نعترف أنه يحتوي على القيمة التعليمي

على سبيل ف. يتعلق بأنه قابل للتحويل على المستوى الفردي

مع بط بقوة أو التلفظ بالقيم الشخصية  يرت/المثال، ان بلورة و
.الصحة الشخصية

. سةويمكن أيضا أن يكون قابل للتحول على مستوى المؤس

رية فعلى سبيل المثال، بدال من استخدام مجموعة بؤرية ادا

نقاش من تقليدية يومية، يمكن للقصيدة الوصفية أن تحول ال

سمح كما أنها ست. اللغة  اليومية في العمل إلى اللغة الرمزية

للزمالء في مكان العمل في التحقق و السؤال وتحديد 

إذا . اليالفهم الراديكاالفتراضات بدال من العمل على تشجيع 

" اش بدال من أن تقع في فخ الحوار التقليدي العادي في نق

ن أن ، يمكن أن نعيد التفكير بشكل جذري في ما يمك"األثر
. يقصد باألثر

.    تعلموبهذه الطرق البسيطة يمكن أن تكون وسيلة في إدارة ال

the usual or typical discourse of ‘impact’ we radically

rethink what impact could mean.

In these simple ways it can also be a means of  

management learning.

How am I positioned?

I am the Senior Lead in Cultural

Education and research at a cultural organisation called

Storyhouse in the UK. As an interpretive researcher in the

arts-based practice as research tradition, I am in interested

how innovative or traditional practices might benefit the

development of communities, whether cultural, social or

organisational.

In undertaking such work, I often draw upon Ricœur’s

contributions to philosophical thought. His work helps me

position myself, and discussion of this method. I

particularly draw upon his combining of a perspective that

acknowledges the connection between the self and the

symbol, with an appreciation of time, and of language.

What theories inform what I am doing?

Ricœur’s )Ricœur et al., 1978) conflation of the  

hermeneutical process with phenomenology
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means that hermeneutic analysis considers more than  just text. 

It also critically considers the relationship of self  with 

everything else beyond self. Hermeneutics then, for  Ricœur 

(1978b) is a relationship in perpetual tension and  neither can 

be understood in separation.

Ekphrastic poetry writing then can be seen to accentuate  a 

particular interpretation of ‘impact’, which concurs with  

Ricœur’s hermeneutical understanding and what should  come 

out of it as a process. Put simply this accentuation  is self-

understanding.

What stage of conventional social science research  and/or 

evaluation and/or assessment can I use this in  or relate this

to?

Ekphrasis poetry is a process of reflexive practice and  has been 

used to beneficial effect in a newly established  cultural centre, 

Storyhouse in Chester, UK. It was used in  the conventional 

social science research stage of data  gathering to explore 

‘what community means’.

Photographs of the natural world concerned with  

sustainability were used as stimuli for writing. They were  also 

used as a means of presentation alongside QR

codes that hyperlinked to audio readings of the poetry  on

Soundcloud.
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What skills would I need to use this method?

Facilitators would need to be  comfortable 

with the use of metaphor  and symbol, as 

an example of how  metaphor can be used 

in writing and  what metaphor and symbol 

means,Ted  Hughes’ ‘Thought fox’ is a useful 

poem  to share.

What resources & materials are needed?

A camera, pencil and paper. A QR reader and  Soundcloud 

account are useful too if the photographs/  poetry is to be 

preserved, presented or disseminated.
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Experiment with ekphrastic poetry writing.

Go back to the section “How do I do this?” written
by Simon Poole. Watch the multilingual selection of 
videos on the  pages above (use the QR-codes, too!). 
These poems were made  in a short workshop in 
Finland during a Beyond Text session  facilitated by 
Simon Poole. As you will see, your poem can take  on 
many different forms and can be in any language!

Follow the guidance given there. And give it a try!
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Liminal visual capture by Raquel Benmergui of the emerging themes which surfaced at the Public  Multiplier 

Event organised in Barcelona, 2017. The visual container was a visual offer from the venue  wall. Place and 

context is meaningful and attempts should be made to include them in visual  documentation.
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Eva Marichalar-Freixa
فريكسا-ماريشاالرايفا 

Derive & Walk

تجول وامشي
قاش هي بديل عن التقييم المعتمد على ن* 

. مكتبي

في هي تشجع التفكير الناقد و تشكك* 

.الديناميكيات القديمة الجامدة

مع تشجع االبداع الفردي في التواصل* 

. االخرين و البيئة

تؤدي و تجسد المحادثة لكي يمكن * 

على مالحظتها و تحليلها وتسليط الضوء

.  عناصر عمليات الحوار

زمن و مساحة للمشي و التحدث * 

. واالرتجال

أسس االسلوب

الفرنسي ومعناه االنطالق  Derive" دريفه("التمشي)استخدمت مصطلح التجوال 

جديد في المشي لوحدك او مع اآلخرين مع تركيز االنتباه على انسياب كل موقف

ة مع و نستمتع بكل مواجهة غير متوقعة وكل حدث مرتجل و نتشارك هذه الخبر

هي أن هذه الفكرة كانت مصدر  وحي لي وأسسها . اآلخرين من خالل المحادثة

:  أربعة مفاهيم رئيسية اثرت بي بقوة

االرتجال

ي لوالدة ان سنوات التدريب في المسرح جعلتني اختبر قوة  االرتجال كمكان قو
Lecoq)اإلبداع  إذا  كان مكان قوي إلعادة بناء (. 1997لوكوك،) ,(1997

على موجودين بالكامل في اللحظة و قدرتناان التأكيد على أهمية اننا . المعرفة

 والتي ارتجال  الظروف لكل لحظة واحدة هي وليدة فكرة تعليمية أتى بها مونتلاير
Giséle(1989)تستند على المسرح و اساليب تعليم جزيل بارت  Barret  

.والتي أرتبط بها  بشدة في ما يتعلق بالوسيلة والمحتوى . .(1989)

Eva Marichalar-Freixaفريكسا-ماريشاالرايفا  (Manlleu, 1973) 

.  صاتمكرسة نفسها للتعليم و الفنون من وجهة نظر متعددة التخص

لوم كانت محاضرة في دائرة فن التعليم اآلداب و الع2003و منذ 

يك في كلية التربية و الترجمة و العلوم االنسانية في جامعة ف

فنون في حيث تعمل كباحثة تعتمد على الكاتالونياسنترال جامعة 

2012و في . االبعاد التدريسية للفنون الحية و درايف ولكينغ

Research
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داع و و هي مبادرة تشجع التجوال كفرصة لتوليد و مشاركة  عمليات االب" موسلدريفا"اسست 

ى هي نشيطة عل". فوشسفرجينيا "هي تكتب أو تخرج أو تؤدي مقاطع من مشروعها . التعلم

المرتكز على الفنون و البحث  Derive" دريفه"المشهد الدولي حيث تستمع في مشاركة خبرتها في 

روحة و هي حاصلة على درجة الماجستير في تربية الدمج وهي حالياً تعد اط. و عمليات التعلم

.واالرتجال و والحركة كمكان لخلق المعرفة Derive" التمشي"الدكتوراه حول 



التعلم الحواري

كل أن اإلمكانيات غير المحدودة بهذا األداء العملي تتوسع بش

ظريات وتعتبر ن. في المحادثةدريفهكبير عندما نحضر خبرة 

(  Paulo Freire)فريريو باولو ( Gordon Wells)جوردن ولس 

(  Mikhail Mikhailovich Bakhtin)بيتش باختين مخائيلوومخائيل 

م هي المراجع الرئيسية، وكذلك نظرية جون دوي حول التعل

. المعتمد على الموقف

ه من يمكن أن يكون من الصعب فهم هذا االسلوب إذا لم تختبر

ب أمر يجب عليك أن تفهمه هنا أن هذا األسلومع ذلك أول . قبل

لذلك أنا أرغب في أن اكتب اسم. ال يعتبر اسلوب صارم

.  األسلوب بخط مائل

في أنا أفضل أن أشير إلى هذه الممارسة على أنها تحفز الموقف

تهي به التفكير والتأمل والتقييم الذي يمكن ألي شخص أن ين

ا وكذلك أن. المطاف ان يسلك هذا الطريق بطريقته الخاصة

في األمر بالمشاركيناعتبر هذا التدريب ناجحا عندما ينتهي 

ر بغض النظ. ربط هذا االسلوب مع تخصصاتهم واهتماماتهم

إلى أين ينتهي بك االمر في استخدام هذا االسلوب او كيف

ع د. تشعر تجاه هذا االقتراح، دائما سيكون االمر على ما يرام

. هذا االمر يصبح مصدر إلهام  لك

المشي

نا مع العالم ان فعل المشي يشير الى قصتنا  نحن البشر و عالقت

القة أن الع. منذ  اللحظة األولى التي تواجدنا فيها على األرض

ت مع الثقافة تعود إلى بداية األزمنة و بشكل خاص هي تأمال

و وتجارب فرنسيسكو كريري حول اإلمكانيات االجتماعية

انب ويقدم هذا المهندس المعماري اإليطالي الج. الفردية  للمشي

الجمالي ما وراء السير من مكان إلى آخر ويشير على انه من

. ه االنالعناصر الرئيسية في تطوير مجتمعنا والعالم كما نرا

 Derive" دريفه"التمشي 
مخرج والكاتب والوصف الفيلسوف الفرنسي  1958في عام 

" :"  دريفه"ما أطلق عليه مصطلح ( Guy Débord)السينمائي 

رور على انه سلوك تجريبي والذي يركز على أسلوب في الم

ر مهتما وهو كان في حقيقة األم" المتواصل خالل بيئات مختلفة

تعمل على رفع أي اهدافكما أنا االن في خلق مواقف مجنونة 

.  عفوينهائية وتركز على اللحظة بحد ذاتها والتي تحدث بشكل

مع إذا كان هناك في أي يوم موقع أذاً انه هو سيكون في اللعب

شاف عدم التأكد في عدم وجود خطة لما سيأتي فيما بعد و اكت

.  مختلفةاإلمكانيات في السير بشكل عشوائي بين المحفزات ال

دريفهاجية يمكن ان يعتبر مجتمعنا المتأثر بشكل كبير باإلنت

و التي دافع عنها كل من " معرفة عديمة الفائدة" على أنه 

  Abraham Flexner and)أورديننوسيوو فلكسنرأبراهام 
Nuccio Ordine ) عندما يبدو علينا اننا : على أنها مفيدة

النفعل شيئاً فنحن بدون وعي نسمح ألحداث و افكار و

.مكتشفات جديدة أن تحدث
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ث حي" مزاج اللعب واللهو"يجب ان نشعر اننا دخلنا في 

في لكي نركز. يُعتبر حضورنا الكامل غاية في االهمية

نا النقالة و المشي سيكون مفيداً جداً ان ننسى و نترك هواتف

هم كذلك أي قضايا يومية و أن ال يكونوا في عجلة من أمر

ى سينتهي كل لينتهوا من الفعالية أو ان يقلقوا كثيراً أين و مت

. شيء

يمكن أن تبدأ بمشي جماعي أو أن : Derive" التمشي. "2

ن في اول مرة، يمكن ا. تدعو المشاركين بالمشي لوحدهم 

ا يكون سير في الليل أو سير صامت مع المجموعة كله

ي و ال ال توجد طريقة واحدة في تنظيم المش. تجربة مفيدة

انت من يقرر كم المسافة الى . وقت محدد أو مكان محدد

(  1صورة. )أين و مع من

ثة مع بعد المشي، اجلس حيث ترتاح و ابدا بمحاد: تكلم. 3

في هذا . المجموعة لكي تتمكن من مشاركة تجربتك 

نحب ان نستخدم الكلمة كاتالونياالموقف، نحن في 

اذا كنت بحاجة ( 2صورة . )لنتحدثParlemالكاتالونية

(.ثرليس أك)لذلك، يمكن أن ترجئ الحديث ليوم أو يومين 

وا حدد مع المجموعة المفاهيم الرئيسية التي ظهرت و قرر

انقل هذا . فيما أذا تشعرون انه من الجيد ان تستمروا

. كر فيهالحديث الى أي مدى تريد مثل رتبها في أي شكل تف

ان اقتراحي أن تتبع األعمال التالية ولمزيد من الدعم، 

 A Derive Encounter inقراءة مقالي الرجاء 
Eskilstuna في قائمة المراجع النظرية.

جمع مجموعة من األشخاص الذين  ستعمل معهم : اإلطار.1

ربما ترغب في أن تشير إلى  . و تحدث معهم عن االطار

و دريفهالمصطلحات الرئيسية المذكورة مثل االرتجال و 

منطلق كفرصة لتقييم العمليات منالمشي  والتعلم الحواري 

إذا كان لديك خبرة في هذا المجال من. نشط وحسب الموقع

ان معرفة كيفية حدوث هذا . قبل، اشرحه للمشاركين

ي التواصل بالتفصيل  وإعطائهم أمثلة حقيقية يساعد كثيرا ف

لى بسرعة مع هدف هذا المقترح  و يشجع األشخاص اللذين ع

. ير هناان المواد المرئية بمثابة دعم كب. دريفهوشك البدء في 

انا عادة ما أعرض مواد مرئية على موقع
Deriva Mussol  

www.derivamussol.net/ekilstuna

هذا كما اعرض فيديو سيساعدك هنا في معرفة ديناميكيات

وادك مسموح لك ان تستخدم م( أنظر امثلة االسلوب)التدريب 

تها الخاصة أو هذه االمثلة و المراجع التي يمكن ان تكون وجد

و كملخص، يمكن ان ترغب في تشجيع. و تعتبرها مهمة

يمكن المشاركين في التأمل بموضوع معين اثناء التمشي أو

ية ما ان تطلب منهم ان يبحثوا عن نقاط تواصل ليقيموا عمل

ن أنا عادة ال أقول أي شيء و لك. أو سياق ما انت منخرط فيه

الذهاب في جولة و التحدث مع" اجعلهم يدركوا أن هذا ليس 

ظاتنا و انما فرصة في التواجد معاً و تركيز مالح" االصدقاء

90.  خالل المشينواجههو محادثاتنا على ما 
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In the centre, 

along the blue  

Raquel Benmergui 

has recorded the  

derive of her  group.

On the  grey, is the  

capture of the  

discussion after the

derive when  the

large group 

reconvened.Vic

2017

The visual  

container was a  

relief on the wall  

which Raquel 

Benmergui  

accepted as an  

offer from the

space.

Some of the other methods in this e-book can be of great help for this! See the automatic poem writing I  proposed 

at the parlem after Eskilstuna’s dérive. https://vimeo.com/252845959
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What has been done on this already?

This is a vast field, and the list of practitioners keeps  

growing every day. I recommend you google around  the key 

roots and you will find an extensive number of  experiences 

(and further literature).

Concerning my own experience, I have been putting all  of this 

into practice for the last 7 years at Deriva  Mussol, which I co-

founded along with visual artist  Jordi Lafon. Our long 

professional record in education  and visual and performing 

arts, brought us to embrace

walking practices as a way to explore endless  possibilities 

for creation and learning in contemporary

contexts.

You might want to check our page at  

www.derivamussol.net and follow our updated  

materials at our Facebook account 

https://www.facebook.com/derivamussol

Image 2

Image 1
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ما هو الهدف؟

ية تجاه العالقة أرغب في أن اتيح وقتا ومساحة للتأمل حيث نضع التجربة الفرد. في تدريب التقييم هذا

ز أي هدف ان تشجيع اللقاءات غير المتوقعة يتجاو. مع االخرين من خالل البدء في محادثات تجسيدية
.  محتمل لذا يزيد حدود لما يمكن خلقه و تعلمه و البحث عنه و لهدفنا هنا سيتم تقييمه

93

Eva Marichalar-Freixa

shares her  practise with  
others at the final Multiplier  
Event at the University of
Applied  Sciences in  
Hämeenlinna, Finland

March 2019
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Upon entering  

into the room 

where Eva 

Marichalar-Freixa  

& Jordi Lafon  gave 

their talk

Raquel  

Benmergui  

snapped a photo  

of this intriguing

box.She  

accepted it as an  

offer to serve as a  

visual container  for 

their talk. Vic.

2017

كيف يمكن االستفادة من هذا االسلوب؟ 

فهو غامر و . ييمفهو يكسر مسار كيف نقوم بالتق. ان هذا بديل  لتقييم معتمد على نقاش مكتبي
.  تفاعلي و يشمل على حركة جسدية

االجتماعية عادباالباألشخاص المهتمين وتثيراهتماميمكن لهذه الطريقة بالتقييم ان تكون مهمة 

ان نمشي و كمثال صغير،. وباالرضو السياسية للمنطقة، والمنظر العام، وعالقتنا مع مدننا 
.  ةونكون معاً، يمكنك تقييم البعد و القصص المختلفة لبلدية، لمجتمع أو محافظ



يف حاول ان تمشي ضمن حدود مدينتك و هذا سيعطيك فكرة ك

.  تحس بها

http://derivamussol.net/caminar-el-perimetre-la-

jonquera/

ما م. كما يمكن ان تستخدم هذا االسلوب في أي تخصص اخر

بشكل أو ان نكون مشاركين/يعطينا الوقت في ان نكون معاً و 

ايا فعال في مكان يتجاوز أي هدف سيسمح بظهور تلك القض

تبقى و اال س. التي هي مهمة لتكون مشمولة في عملية التقييم

.  مخبأة

نقاط ان االنطالق في المشي يمكن ان يكون فرصة في تحديد

أذهب . تركيز جديدة للبحث أو التأمل في االسلوب مع الفريق

ونةبرشلأتونوماالى ورشة العمل هذه التي عقدتها في جامعة 

Universitat Autònoma de Barcelona
http://derivamussol.net/limprevist-i-la-incertesa-com-a-
practiques-de-recerca/

ذا باإلضافة الى كل هذا، أذا كنت تشعر انه يمكنك من خالل ه

ً ) االسلوب ان تجمع بيانات  ما دراسات علم االجتماع غالبا

أو انه يعطيك االلهام ( كأداة بحثDerive" دريفه"استخدمت 

!!ي استخدامهلتستخدمه كوسيلة تقييم في تخصص فال تتردد ف

How am I positioned?

I identify myself as an artist, teacher  

and researcher engaged in the  mixture 

of improvisation, movement  and fate as 

forms of generating  spaces for learning 

and creation.

Example of practice

https://vimeo.com/191385995

What stage of conventional social science research  and/or 

evaluation and/or assessment can I use this in  or relate this

to?

The permeable singularity of this practice is also very

important when answering this question: You can use this

at any stage of evaluation, no matter if at the very

beginning, in the middle or at the end.
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What skills would I need to use this method?

If after reading all of this, you feel that this method has  caught 

your attention, go for it. This means you can do it.  Feel 

confident and try it out as you feel it makes sense for  you. This 

has a lot to do with self-learning and connecting  to something 

that belong us all: walking, improvisation,  connecting to others 

and to the place, hosting a  conversation.

Having good skills in facilitating group dynamics will be of

great help. You do not need to have everything under

control, just let the group know you are there to take care of

the dérive in which you will also be participating. This is no

practice for those that want to watch how participants go

into action; you must be prepared to become another

participant yourself!
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Photo  

provided  by 
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Freixa



Your attitude will also play a crucial role here: being  curious, 

embracing uncertainty, having a willingness to  explore, and 

feeling attracted to walking and outdoor  activities are very 

important to achieve a good sense of this  practice.

Participants who are less likely to face uncertainty, to feel  

intrinsically motivated, and to take the responsibility that an  open 

participatory context demands are also less likely  enjoy dérive, 

and get easily frustrated. Therefore, being  sensitive to the 

atmosphere of the group, and to the real  motivations of its 

participants, taking care of their needs,  and enjoying creating by 

improvising out of any given  situation are crucial skills that 

anyone engaged as facilitator  for this kind of sessions will need.

What resources & materials are needed?

Comfortable and weather-appropriate clothes and shoes.

Water and food so that we feel we have anything we need  with 

us and we can focus on the walk and talk. Presence. It  is 

important to leave personal obligations aside so that we  can 

fully be focused on the moment and time to be  together.
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Continue reading about Derive and learning by

wandering  around in the next section.

Places,  

spaces,  

moving  from

one  place to  

another and  

drifting in  

between  

were all  

essential  

parts of our

10-day  

Beyond Text 

meeting in  

Vic, 20017.

Raquel  

Bemnergui’s  

evocative  

and visceral 

visual story

harvest



Clive Holtham & Martin  Rich

مارتن ريتش & هولثامكليف 

Learning by  
Wandering  Around

التعلم من خالل التجوال
ي يستخدم في االعداد و مراحل االيحاء ف•

عملية االبداع

(Intimation phases of Wallas’s creative

process. )

م و التعلالجيوسيكولوجيااصله في •
التجريبي

لتقليدية يحفز التفسيرات الخيالية وغير ا•
.للبيانات

ا ال يشجع على الطبقية الهرمية و انم•

المزيد من اشكال التعاون في عمل 
.الفريق

أسس األسلوب

ر الذين لقد تم تصميم هذا األسلوب بطريقة براغماتية لطلبة الماجستي

وذلك عندما . 2005في عام " فن االدارة"يدرسون مادة اختيارية اسمها 

دن و ان طلبنا منهم المشي في مجموعات صغيرة في منطقة صغيرة في لن

دركنا باهرة أو فقط  بعد بعض نتائج . يبحثوا و أن يخبرونا بما وجدوه

نا هو لقد كان التأثير الرئيسي علي. النظرية خلف هذا النهجأكتشاف

Guy Debord: The" التمشي: "دبوردغي  dérive

فكير كان مهتما باألشكال التقليدية المعيقة للتدبوردوكونه ماركسي، 

رنا لقد طو. المشاركين في الواقع اليومي لحياة المدينةإنخراطوكذلك 

مدرسة أساليب من الماركسية إلى بحث متقدم ذا مشاركة عالية وتعلم في
.  إدارة األعمال الرأسمالية

Research

علم أنا باحث  في االستغالل االستراتيجي ألنظمة المعلومات وإدارة المعرفة والت

رئيس البحثية بما فيها مشروع بحثأدار العديد من المشاريع التطبيقية . اإلداري

ضا لمعهد المدراء حيث فحص احتياجات تكنولوجيا المعلومات لدى المدراء وكان أي

قياس )مليون يورو بعنوان 1.6مدير أبحاث في االتحاد األوروبي في دراسة بقيمة 

لمعمارية لقد كان البروفسور واحد من اهم المهندسين ا(وتبليغ االصول غير الملموسة

حيث ( غرفة االجتماعات االلكترونية)Electronic Boardroomالرئيسيين في 

ان و ك. شمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل المدراء في االجتماعات

المنشورات مستشار للبرلمان األوروبي حول التعلم اإللكتروني ومؤلف لعدد كبير من

وكان العضو المؤسس. والمحاضرات واالستشارات في المملكة المتحدة ودوليا

"Worshipful Company  " من 100لتكنولوجيا المعلومات وهي واحدة من

the City of London's 100th livery)شركات ليفري في مدينة لندن 

company)
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تطوير ميزات المالحظة والتخيل

مشي حوالي بالنسبة لطلبة البكالوريوس، يستغرق برنامج الت

أربعة أسابيع من المحاضرات و التخطيط والمشي 

عن كما يوجد هناك تركيز كبير على االبتعاد. والعروض
Googleالمستوى المتدني من مهارات البحث مثل استخدام 

نفيذين للمدراء التبالنسبة . والتوجه نحو التجربة المباشرة

يز على المعتادين على تقييد طريقة تفكيرهم يكون الترك

ه  قبل إعادة اكتشاف الفضول و التخيل الذي كانوا يتحلون ب
.أن يصبحوا محترفين

حيان تعطيل الممارسات التي تعاني من خلل في كثير من األ

اجتماعات فريق البحث في الشركات /في عمل

ن فيه أن هذا النهج ال يشمل على تعيين رئيس واجتماع تكو

إنما يشمل على مشاركة بسيطة . طاولة وحولها مقاعد

شكل مرنوواضحة في مشاركة المسؤوليات وكذلك خلق 
.  من التواصل و االتصال الشفوي بينما هم يمشون

بناء الفريق األصلي

انه مفيد في كل من التوجيه " التمشي"لقد اثبت 
induction ناء وكذلك كوسيلة في تطوير مناهج بديله لب

ركين لم يتعرضوا بالنسبة للتوجيه فتقريباً جميع المشا. الفريق

لهذا االسلوب من قبل، اذا أن هذا االمر يخلق مستوى غير

مجال حيث ال يستفيد أي من /عادي نسبياً من ملعب

. ابقةالمشاركين من خبرات تعليمية سابقة أو خبرة عمل س

رورية في كما اننا أيضاً نؤكد على المحادثة و التي تعتبر ض

يتها مهارات التواصل مع االخرين و لكنها نادراً ما يتم تغط
.  في المناهج الرسمية

Research Dérive

Carried out by experienced practitioners of the 

dérive  so they can continue to evolve and 

enhance the  method.
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كيف أقوم بذلك؟

التعلم ان يذكروا بوضوح/يتوجب على قادة البحث1.

اهدافهم خاصة ضمن سياقات الوقت المتاحة و االماكن 
للمشي و 

هناك حاجة التخاذ قرار بخصوص أي شكل من أشكال 2.

لعدة عملية التمشي سيتم اختياره، بدءاً من خيار طويل

دقيقة على شكل اجتماع 30اسابيع او خيار قصير لمدة 
. مكثف

ا  في غاية تعتبر صيغة االسئلة المحددة التي سيتم فحصه3.

ين فإننا عند العمل مع الباحثين و المدراء التنفيذي. االهمية

بة أما بالنس. نميل الى استخدام سياق خيالي أو تهكمي

ستخدم للمتعلمين األصغر سنا، فإنه من المناسب أكثر أن ن
.سياق يعكس أدراكهم لما  يتوقع اصحاب العمل منهم  101



تعلق هناك عناصر رئيسية في الملخص خاصة فيما ي. 4
.بقوانين انتهاك الحرمة و التصوير

يث ح: نحن نشدد على االداء السيء في هذه الفعالية. 5

ة من المستبعد ان تجده في معظم النشاطات االكاديمي

:  االخرى

فأن .في السيطرة على المجموعة" للخبير"ال تسمح ❑
.يمكن أن يكون االكثر قيمة" خبير"االقل 

. وغلال تستكشف المنطقة قبل  ان تبحث عنها مثل غ❑

ما الفكرة الرئيسية هي ان  ما تالحظه في المشي هو❑
.ستعمل معه

أذاً امشي مع التيار و استمع لكل صوت و أجري ❑

.  محادثة جيدة

ما الذي أرغب في البحث عنه؟ 

.  طالبلقد كانت االستفادة االعظم حجماَ هي في توجيه ال

أما االقل حجماً هي بحث التمشي، ولكن أدى كل منهما

ر هذا الى منشورات أكاديمية و كذلك زيادة تطور و انتشا
.  االسلوب

ث حي" شكل مؤتمر"و في السنوات االخيرة تم تطوير 

يوجد التلخيص و المشي و التبليغ و استخالص

لمدة كونفيرنسالمعلومات كل ذلك خالل ورشة عمل 

دقيقة التي تحتاجها ورقة 30ساعة او حتى  لمدة 
. تعرض في مؤتمر

What has been done on this already?

There has been enormous growth since 2005 in

many  different forms of walking, and in the 

application of  psychogeography across a 

surprising variety of  disciplines.

ما هو الهدف؟ 

احد االهداف في جميع االشكال هو ان نتحدى 

"  أخط"امتياز ادعاء الخبرة ليس ألن ادعاء الخبرة 

ر بل ألنه عادة ما يقصي أو يتجاهل االساليب غي

اص يكون أبداع االشخ. العلمية في جمع البيانات

تحررين الذين تنقصهم المعرفة التقليدية في انهم م

ما رب. من بعض المسلمات و االفتراضات المقيدة

األمور بطريقة مختلفة عن " يالحظون"أيضا 

.الخبراء المتخصصين

ات والهدف الثاني هو، انه في وقت توجد فيه ادعاء

ه في لحجم كبير من البيانات، ان تعمل كمنبه بأن

لتجربة العلوم االنسانية واالجتماعية على االقل فإن ا
نؤكد فعلى سبيل المثال نحن–المباشرة تظل مهمة 

.  و نطالب باستخدام جميع الحواس الخمس
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كيف يمكن االستفادة من هذا االسلوب؟ 

ان الهدف المتعارف عليه عادة هو تشجيع

يرفيدالمشاركين في التوسع بعد معرفتهم 

ة كأسلوب لكي يتمكنوا الحقاً و بطريق

بهم أجراء مشيهم الخاص/مستقلة في تنفيذ

.  دعم االخرين في ممارسة المشي/أو تعليم

و يمكن تجربة المواضيع المهملة في 

:بحثالتدريس االكاديمي الرسمي ألساليب ال

المالحظة•

التجربة المباشرة•

التخيل بواسطة اللعب •

المحادثة   •

How am I positioned?

As an activist in promoting the use of art-based  methods 

within conventional management research  and education, 

as well as a user of the method within  my own personal

practice.

Example of practice

Holtham and Owens walk in Hampstead paper

Interviews with CEO of Bombardier, Bruges as why, in a  high-

technology company, he spends the first half hour  or so of 

each day wandering around the shopfloor,  engaged in 

dialogue with the front-line workforce.

The method has been taken up in the School of Health  and 

used in preparing first year students for the locality  of the 

hospital where they will have their initial clinical  placement.

What stage of conventional social science research  and/or 

evaluation and/or assessment can I use this in  or relate 

this to?

In terms of Wallas’s creativity model, developing  noticing 

skills is an essential part of preparation, and  intimation.

What skills would I need to use this method?

Significant effort is needed to understand the  geographical 

area to be used, and to produce maps or  a simple method to 

allocate groups to different zones  for walking. The less time 

for the walk, the more time is  needed in prior planning of

zones. 103
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What resources & materials are needed?

Participants can present entirely orally, except that we do insist on photo-based documentation, which is typically  displayed by 

placing the phone screen on a document camera/visualiser.

A folio of standard paperwork, maps etc is needed for each of the different formats.

Visual capture of Allan  

Owen’s talk about how  

Allan & Clive Holtham  

have used Derive with  

their students. Astrange  

box with circular holes  cut 

into it was in the  space & 

Raquel  Benmergui chose it 

as  container for the visual  

capture of this talk.

(There was a cheese  

festival in Vic which we  

stumbled upon during  our 

derive. Perhaps it  had an 

influence on the  choice of 

this container)

Vic 2017
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Raquel Benmergui’s  

digital visual  

reflections

in Vic in 2017.  

Physical containers  

for

digital visual capture  

of surfacing  questions.

Accepting offers from  

the environment and  

making quick notes  of 

emerging  questions 

before they  disappear.

Documenting  

process.



Explore the digital visual capture (above) of some 

of the  sources used in the talk given on Derive 

during the  Beyond Text Project. Consider the 

thoughts on page 103.  What connections can you 

make from derive to your own  research or 

professional development ? Watch the  following 

video to hear how derive was framed & used in

Chester during the 10-day meeting in the Beyond Text Project: 

https://youtu.be/4d1L1xmeBMA (Jamie-Glyn Bale & Eva Marichalar-Freixa)
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Hala R. Al-Yamani, Hala  Kh.
Nassar &  Abdelfattah A. Abusrour

هالة اليمني و هالة نصار 

وعبد الفتاح أبو سرور 
Post-Colonial /  Travelling Theory/  
Intertextuality and  Intercultural tool  
for Narration &  Improvisation

أداة . نظرية الترحال ما بعد االستعمار
و ما بين Intertextualityالتناص

الثقافات في السرد و االرتجال

دراما تعتمد على نص سابق•

االرتجال و السرد •

الالجئين العالميين•

و و نظرية ما بعد االستعمارالتناص•
الترحال

Evaluation

Hala Khamis Nassar (PhD) هالة خميس نصار، دكتوراة

سطيني وخبرتي اهتماماتي البحثية في االعمال الثقافية الشرق اوسطية مع التركيز على المسرح الفل

نيين في التعليم الحالية هي في التعليم والتعلم و استطالع أساليب جديدة متاحة للمختصين الفلسطي

أنا أعمل و.ضمن مؤسسات اخرى ييلومنصبي السابق في الواليات المتحدة كان في جامعة العالي 

.س التعليم والتعلمحاليا مديرة مركز التميز في التعليم والتعلم في جامعة بيت لحم ومساعدة نائبة الرئي

Hala Rashed Al-Yamani (PhD) هالة راشد اليماني، دكتوراة

سلوب تعلم عميدة كلية التربية في جامعة بيت لحم وهي رئيسة مشاريع ألبحاث تتعلق بالدراما كأ

هالة قادت . وتعليم في برامج ما قبل العمل وخالل العمل في السياقات الثقافية وما بين الثقافات

ن مسرح المنبر والمضطهديوبحثت واخرجت مشاريع للمسرح والتي شملت على عناصر من 

.ومسرح الشارع باالعتماد على نظريات التعليم الناقد
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The liminal visual captures on pages

104-109 were taken by Raquel

Benmergui, during the Beyond Text

Module sessions given in Lahti

Finland March 2019

أسس االسلوب

ي العالم تتركز عملية الدراما على التحقيق التعاوني وحل المشاكل ف
حيث  تتوفر الفرصة للمشاركين في( O’Neill 1995)الخيالي 

سياق استطالع و استكشاف الشخصيات الرئيسية والتحديات وال
(  Somers،2003" )نماذج من الحياة"ومواقف بأشكال أخرى من 

" أنها عبارة عن عملية حيث يمر المشاركون بها من خالل 
 ,Mages" )االستكشاف، المشاركة، الصياغة، التقديم، والتقييم 

" ة  و بالتركيز على المشاركة الفعالة فهي توفر فرص( 2016

.او تفاعالت مع اآلخرين/ داخلي و" لحوار

لمؤلف التي كتبها ا" رجال في الشمس"باستخدام القصة القصيرة 

، كنص قبل الدراما فأنها تسلط 1963الفلسطيني غسان كنفاني،

ألمان في بحثهم عن االضوء على رحلة الالجئين الفلسطينيين 
ون وهو الممر المشترك الذي يعبره معظم المهاجر. والحياة االفضل

عمل كعذر ي"الحاليون من جميع أنحاء العالم يعتبر النص أساسيا في العملية حيث انه 
إذاً يتم (  13.ص: Owens ،2010" )لسماع االصوات الفردية لهؤالء المشاركين

شة لمناقتشجيع المشاركين في الدخول واالنخراط في الرواية ويوجد هناك منصة 
.تعقيدات ذي عالقة بالالجئين في العالم و قضيتهم

بع تحركاتهم يعتبر نهج البحث المعتمد على الفنون مهماً لدراسة الالجئين كظاهرة و تت

نص أن إذ يهدف أسلوب البحث الى التحقق كيف يمكن لل. الجماعية من دولة الى أخرى
.يثير فهم لقضية الالجئينيتجاوز الصفحة لكي يعالج قضايا عالمية و 

Abdelfattah Abusrour (PhD)  دكتوراه. عبد الفتاح أبو سرور .

ع في وقد أبد. كاتب مسرحي وممثل ومخرج  ورسام هو يعلم رواية القصة و الدراما في التربية

"  قاومة جميلةالم"قوة األداء واألعمال الفنية المرئية خالل فلسفته خلق مفهوم راديكالي في تقييم 

معيةوهو المؤسس والمدير لج. على أنها تعبير ابداعي و سلمي في مواقف االضطهاد والصدمات

في مخيم عايدة في بيت لحم وهو يوفر             1998الرواد للثقافة و الفنون و تأسست في عام 
امكانيات في تشجيع الحياة وإلهام األمل لبناء السالم بين األفراد



كيف يمكن أن أفعل ذلك؟

Pre-textورشة النص المسبق 

oالراحةتبدأ الجلسة بفعاليات األحماء لكي يشعر المشاركون ب  .

فرصة أو إمكانية : ويجب أعدادهم لموضوع ورشة العمل
.مغادرة الوطن لفترة قصيرة أو الرحيل نهائيا عن الوطن

oسرد وهو يسمح للمشاركين ويتم تشجيعهم على المشاركة في ال

ن نص القصة وكذلك جزء من توجيه أنفسهم نحو الموضوع م

( compound stimulus)الحافز المركب خالل استخدام 

Somers 2011) )يجب إعداد ثالث حافظات مختلفة تحتوي

على صور ورسائل وأشياء ومالبس يمكن ان يكون كل منها

محقق في ألعب دور ال. متعلق بشخصية رئيسية في متن القصة

ماذا يوجد في هذه الحافظات؟ ما هي قصة كل . االكتشاف

شخصية؟ من هؤالء الناس في القصة؟ ماذا يحدث لهم؟ وبعد

محتويات الحافظة ألفراد المجموعة، أطلب منهم أن تبليغ 

أو يختاروا فترة في حياة الشخصية المختارة و ان يلعبوا

لوحات )يقدموها للمجموعة ككل باستخدام صورة درامية 
أو سرد القصة او رسم أو أي (  dramatic tableauxالدراما 

.طريقة أخرى

oوأعماله اعرض خلفية قصيرة حول المؤلف بسام كنفاني وحياته
.األدبية

o ن إلى تعريض المشاركيفي مراحل مختلفة من ورشة العمل يتم

رتجال، أساليب مختلفة تشمل توجيه األسئلة، و لعب األدوار واال
.لرئيسيةوالنقاش المفتوح او الحوار المتعلق برحلة الشخصيات ا

oلرحلة في المرحلة االخيرة يُطلب من المشاركين  تخيل نهاية ا

هاية للشخصيات الرئيسية وفي النهاية تطلب منهم مشاهدة ن
.نيالقصة الحقيقية في الشريط الفيديو كما كتبها كنفا

oارهم ويبدأ النقاش العام المفتوح حيث يكتب المشاركين أفك

كتهم وتفاعالتهم حول قضايا الالجئين العامة خالل و بعد مشار
.فيها

108

ماذا أريد أن ابحث؟ السياق

الت و يستخدم في دراسة تفاع" رجال في الشمس"ان النص السابق 
.أفكار المشاركين خالل و بعد مشاركتهم فيها

ماذا : كنص معد مسبقاتحفيز المشاركين على المشاركة في الدراما

يام؟ يمكن ان نفعل تجاه الهجرة؟ ماذا يعني ان تكون الجئ في هذه اال

فكار اسئلة الدراسة ركزت على نوع التعلم الذي ينشأ عن الدراما و اال

التعامل و االتجاهات الرئيسية و الطرق التي يستخدمها المشاركين في

ابق و مع االفكار و المفاهيم و حقوق االنسان المدفونة في النص الس

.  التحوالت التي حدثت

كيف يمكن استخدام هذا االسلوب؟ 

ن يمكن ان يكون هذا أداة قيمة للباحثين و والدارسين والمختصي
. والمربين كونها تركز على الالجئين و المهاجرين

يوفر فرصة التحقق من االسلوب و الموضوع و يعرف بالمواد 
. النظرية المتعلقة بها
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What stage of conventional social science research and/or 
evaluation and/or assessment can I use this in or  relate 
this to?
Research to collect data related to thoughts, attitudes, 
experiences of refugees and those who interact with them. 
Evaluation of programs targeting refugee’s integration in 
hosting countries whether at the beginning of the 
programs or in a specific stage of the implementation of 
the program or when its finished as a program 

What theories inform what I am doing?
• Travelling Theory; The term coined by the late Edward Said  

in his seminal  essay of that title in the World, the Text and 
the Critic. His argument is that theories have no fixed 
political meaning, but take on different implications 
depending on where, when and how they are deployed.  
Said  asks 'whether by virtue of having moved from one 
place and time to another an idea or a theory gains or 
loses in strength, and whether a theory in one historical 
period and national culture becomes altogether different 
for another period or situation.

• Post-Colonial Theory

How am I positioned?

Hala AL-Yamani is a narrator, dramatist, educator and 
researcher who is trying to use all the different forms to create a 
better understanding for teaching and learning process. 

Hala Nassar is a scholar and an academic engaged in building 
awareness and understanding to the drastic effects of 
colonialism and normalization of occupation through teaching, 
dramatic arts and performance. 

Abdelfattah Abusrour: Artist, Scientist, Academic, Playwright, 
Actor and Director, storyteller, Educator and trainer.

What has been done on this already?
This is not a new style of work and there is a plenty of work and 
research on the topic. Concerning our own experiences, Hala Al-
Yamani had an experience in working on the pre-text with Allan 
Owens in June 2007 developing “Returning to Haifa” pre-text and 
led drama workshops with different groups in the Palestinian 
Territories and in a number of international conferences (Owens 
& Al-Yamani 2010). In addition, Abusrour joined Al-Yamani in 
leading “Returning to Haifa” pre-text drama sessions in National 
and international conferences and meetings in Italy and UK.  
Nassar has the experience of teaching and engaging with 
Kanafani’s work and published on the topic.  Since 2017 Nassar 
Joined the team “Beyond Text Project” and participated in the 
workshops.
“Men in the Sun” as pre- text drama have  a strong presence in 
different  Palestinian locals , at  Bethlehem university and  at 
Alrowwad Cultural and Arts society engaging with  the  youth and 
university students. 

ما هو الهدف؟ 

.وطن/عالمي قابل لبناء مجتمع( القصة)كيف أن النص •

فهم لمحنة الالجئين•

كيف يمكن االستفادة من هذا االسلوب؟ •

الهجرة القصرية: الوطن•

.الالجئين في البحث عن حياة أفضل•

ادة أع. اعادة بناء ما بعد الحرب للهوية و الوطن: البلد المضيف•

تعليم و وضع السياسات الداخلية و الخارجية و ال. تأهيل الالجئين
.البحث



Theoretical references
- Readings
1- Edward Said. Reflections on Exile, 2000
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674009974

2- Edward Said. The World, the text and the critic, 1983 
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674961876

3- Benedict Anderson. Imagined communities, 2006
https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/SOC571E/um/Anderson_B_-
_Imagined_Communities.pdf

4- Diasporic Literature and Theory where now? Edited by Mark 
Shackelton, 2009
https://www.amazon.com/Diasporic-Literature-Theory-Where-
Now/dp/1443800139

5- DICE Consortium (2010a). The DICE has been cast: Research 
findings and recommendations on educational theatre and drama. 
DICE: Drama Improves Lisbon Key Competencies. Retrieved from  
http://www.dramanetwork.eu/file/Policy%20Paper%20long.pdf

6- DICE Consortium (2010b). Making a world of difference: A DICE 
resource for practitioners on educational theatre and drama. DICE: 
Drama Improves Lisbon Key Competencies. Retrieved from 
http://www.dramanetwork.eu/file/Education%20Resource%20long
.pdf

7- Mages, W. k. (2016). Educational Drama and Theatre: Paradigms 
for understanding and engagement. In Open on line Journal for 
Research and Education. Special Issue #5, September 2016, ISSN: 
2313-1640 . http://journal.ph-noe.ac.at

8- O'Neill, C. (1995). Drama worlds: A framework for process drama. 
Portsmouth, NH: Heinemann.

9- Owens, A. & Al-Yamani, H. (2010). Returning to Haifa: Using pre-
text based drama to understand self and other in J. Freeman 
“Blood, Sweat & Theory: Research through practice in performance. 
UK: Ashford Colour Press.

10- Somers, J. (2003) Betwixt and between pedagogy and art in the 
initial education of teachers of drama, in H. Heikkinen, Special 
Interest Fields of Drama, Theatre and Education: The IDEA 
Dialogues, Jyvaskyla, Finland, Jyvakyla University Press. 
11- Somers, J. (2011). Interactive Theatre: a presentation at 
Bethlehem University in November 2011.

Writers: 
Ghassan Kanafani

- Men in the sun by Ghassan  Kanafani Text  
http://site.iugaza.edu.ps/rareer/ files/2012/02/

Men_in_the_Sun-1.pdf
₋ https://en.wikipedia.org/wiki/Ghassan_Kanafani
₋ http://www.palestinechronicle.com/ghassan-kanafani-voice-of-

palestine-1936-1972/
₋ https://www.investigaction.net/en/ghassan-kanafani-

revolutionary-writer-and-journalist/

₋ Our Method : Video illustration of the work  method
https://www.youtube.com/watch?v=CIdESyKnJYw&feature=youtu.be&
fbclid=IwAR1LU-
_9tfgnUOUTZLINBqchCShRXCNqU9N3P4Crl8KTk0AFjFjafap9WkE

What resources & materials are needed?
₋ “Men in the Sun” Arabic version video on YouTube  :

https://www.youtube.com/watch?v=XBGIB10_cLo
₋ Stationary materials (writing and drawing stuff)
₋ Recorder
₋ Palestinian music to use it in the background of the drama session 

and to help in creating the whole atmosphere of the session.
₋ Elements for the compound stimulus in fabric bags (photos, letters, 

objects, documents, etc. related to the main three characters of the 
Palestinian Novella.)

ما هي المهارات التي احتاجها الستخدم هذا 

االسلوب؟ 

.طرق دراماتيكية و مهارات ارتجال•

.مستمع عظيم•

.باحث يقظ و قادر على المالحظة•

أدوات تحليل ماهرة •

مترجم سريع•

كاتب مالحظات•

ميسر ماهر•

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674009974
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674961876
https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/SOC571E/um/Anderson_B_-_Imagined_Communities.pdf
https://www.amazon.com/Diasporic-Literature-Theory-Where-Now/dp/1443800139
http://www.dramanetwork.eu/file/Policy%20Paper%20long.pdf
http://www.dramanetwork.eu/file/Education%20Resource%20long.pdf
http://journal.ph-noe.ac.at/
http://site.iugaza.edu.ps/rareer/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghassan_Kanafani
http://www.palestinechronicle.com/ghassan-kanafani-voice-of-palestine-1936-1972/
https://www.investigaction.net/en/ghassan-kanafani-revolutionary-writer-and-journalist/
https://www.youtube.com/watch?v=CIdESyKnJYw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1LU-_9tfgnUOUTZLINBqchCShRXCNqU9N3P4Crl8KTk0AFjFjafap9WkE
https://www.youtube.com/watch?v=XBGIB10_cLo


Were you aware of travelling theory or 

post- colonial theory before this?

Now is your chance to expand or deepen 

your  knowledge. Examine the list of 

references  provided in the previous pages. 

Choose at least  one of them as the basis of 

your next reflective  entry.
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The liminal visual  

captures on pages 107 -

111 were taken by

Raquel Benmergui, 

during the Beyond  Text

Module sessions  given 

in Lahti Finland

March 2019
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Abdelfattah Abusrour
عبدالفتاح ابورسور

Beautiful  
Resistance
المقاومة جميلة

فلسفة تمنح األمل وتشجع: المقاومة جميلة•

.المقاومة بالحياة للمضطهدين

م بين هي اسلوب يعتمد على الفنون لبناء السال•

.األفراد لكي يكونوا بناة سالم في العالم

/  جمع البيانات للبحث التربوي حول اطفال•

.معنفين/ مهمشين / مضطهدين/الجئين 

ى علاسلوب تقييم راديكالي مستمر يعتمد •

.إنجازات الحياة

أسس األسلوب

المقاومة جميلة هي عبارة عن
فلسفة عملية إبداعية تستخدم 
الفنون المرئية والتمثيل والثقافة 

ي مواقف سياسية 
بية ف  . عنفية/ اضطهاديه/والير

يو يرجع أساسها إل العدالة االجتماعية و تجمع كل من  ريفي 
ون المرئية ومشح بوال للمضطهدين والتمثيل المختلف وطرق الفن
ي و الشد القصص والتاري    خ الشفوي واالر 

اث الثقاف  تجال للتمكي   والير
.والتغيي  االجتماعي 

ي أجمل و أكير طر * 
ي التعبي  عن الذات ف 

ق سلميه هي طريقة حرة ف 
ي خلق عمل 

ي إبداعية ف  ي مع إمكانية توفي  دعم عالج 
.فن 

ويستخدم هذا األسلوب المعتمد عل الثقافة والفنون
االرتجال -
الشد القصص-

لدراما كاتب مسرحي وممثل ومخرج رسام هو يعلم رواية القصة و ا. دكتوراه. عبد الفتاح أبو سرور

رئية خالل فلسفته قوة األداء واألعمال الفنية الموقد أبدع في خلق مفهوم راديكالي في تقييم . في التربية

وهو المؤسس. على أنها تعبير ابداعي و سلمي في مواقف االضطهاد والمعاناة" المقاومة جميلة"

في مخيم عايدة في بيت لحم 1998والمدير العام لجمعية الرواد للثقافة و الفنون، التي تأسست في عام 

ادوإلهام األمل لبناء السالم بين األفروهو يوفر امكانيات في تشجيع ونشر فلسفة الحياة 
evaluation
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Creative Arts Therapy : Arts / Drama/ Music / Dance/ Play  

http://www.arttherapyjournal.org/art-therapy-for- children.html

http://www.arttherapyblog.com/what-is-art-

therapy/#.XJIPnnVMQ2x

At the core, Beautiful Resistance at Alrowwad is about 
constant, dynamic re-evaluation of our use of arts to give 
people means to live. It is about how to reshape the 
means to build peace within the individual, the family, the 
community to be a builder of peace in the country and in
the world.

This is a radical conception of evaluation that is in 
constant evolution, development and questioning of how 
to make things better on individual level and reach wider 
audiences.

Improvisation

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/improvisation

A performance that an actor, musician, etc.has  not 

practiced or planned:

The act of making or doing something with whatever  is available at 

the time:

Wilson, M. (2005) Storytelling and Theatre: Contemporary

Professional Storytellers and their Art, London: MacMillan

International.

Bogart, A. (2015) The Role of storytelling in the Twentyfirst

Century Theatre.

https://howlround.com/role-storytelling-theatre-twenty-

first-century Downloaded 12.11.2018

Storytelling

describes the social and cultural activity of sharing stories,

sometimes with improvisation, theatrics, or embellishment.

as a means of entertainment, education, cultural  

preservation or instilling moral values.

Origins of Theatre of the Oppressed:

The Theatre of the Oppressed describes theatrical forms

that the Brazilian theatre practitioner Augusto Boal first

elaborated in the 1970s, initially in Brazil and later

in Europe. Boal's techniques use theatre as means of

promoting social and political change in alignment

originally with radical left politics and later with center

left ideology.

Drawing inspiration from Freire, Brecht, and Stanislavski,

Augusto Boal developed the Theater of the Oppressed in
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practice throughout his career, starting in the ’50s in Brazil  and 

later in Argentina, Peru, Ecuador and France while in  exile from 

the military dictatorship.

Theatre of the Oppressed:

Paolo Freire:

http://infed.org/mobi/paulo-freire-dialogue-praxis-and-

education/ 

http://www.newfoundations.com/GALLERY/Freire.html 

http://abahlali.org/wp-content/uploads/2012/08/Paulo- Freire-

Pedagogy-of-Freedom-Ethics-Democracy-and-Civic- Courage-

2000.pdf

Augusto Boal  

https://organizingforpower.files.wordpress.com/2009/03/ 

games-theater-of-oppressed.pdf 

http://www.wwcd.org/action/Boal.html 

https://ceasefiremagazine.co.uk/augusto-boal-games-

techniques/

Alrowwad Activities

http://www.alrowwad.org
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Beautiful Resistance

https://www.youtube.com/watch?v=Yb3Cv_gg1I4

Other References  

https://www.newtactics.org/conversation/cultural-

resistance-power-music-and-visual-art-protest

https://scholar.library.miami.edu/slaves/representations/ 

representations.html

Alrowwad website and social media

https://www.alrowwad.org/en/

https://www.facebook.com/alrowwadorg/

https://twitter.com/alrowwadsociety0

https://www.instagram.com/alrowwadorg/

https://www.youtube.com/channel/ 

UC6x3WiYBH_L4qtXI9z-YBcg

Alrowwad Beautiful Resistance

https://www.youtube.com/watch?v=zi47N4VA49Y

https://www.youtube.com/watch? 

v=NBr61Unci3w&pbjreload=10

https://vimeo.com/193707767

https://vimeo.com/242364197

Theatre plays:

We are the children of the camp play  

https://www.youtube.com/watch?v=gjCMigj3Z_g

https://www.youtube.com/watch?v=XkMXoukhHzk

http://infed.org/mobi/paulo-freire-dialogue-praxis-and-
http://www.newfoundations.com/GALLERY/Freire.html
http://abahlali.org/wp-content/uploads/2012/08/Paulo-
http://www.wwcd.org/action/Boal.html
http://www.alrowwad.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Yb3Cv_gg1I4
http://www.newtactics.org/conversation/cultural-
http://www.alrowwad.org/en/
http://www.alrowwad.org/en/
http://www.facebook.com/alrowwadorg/
http://www.instagram.com/alrowwadorg/
http://www.youtube.com/channel/
http://www.youtube.com/watch?v=zi47N4VA49Y
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=gjCMigj3Z_g
http://www.youtube.com/watch?v=gjCMigj3Z_g
http://www.youtube.com/watch?v=XkMXoukhHzk


هي عبارة عن فلسفة إبداعية شاملة " المقاومة جميلة"ان 

بغض النظر وجامعة يمكن استخدامها في أي دولة ومجتمع 

فيما إذا كانت دولة حرة أو كان هناك ظلم أو اضطهاد سياسي

ال أو اجتماعي أو عنف منزلي أو في مكان العمل أو كان احتال

استعماريا أو دكتاتورية أو حروب أو أي أشكال أخرى من 

هدف كما يمكن أن يستخدم هذا األسلوب في أي سياق ب. الظلم

الريادة االجتماعية إعطاء القيمة لدور كل فرد ضمن روح 

ال في كما تزود نماذج أدوار افضل لألجي. كونه صانع التغيير

ي سبيل أنها طريقة في مكافحة اليأس و االضطهاد ف. المستقبل

.تشجيع الحياة وإعطاء اإللهام واألمل
http://www.alrowwad.org/en/?page_id=705

و في جوهرها، المقاومة الجميلة في الرواد هي حول اعادة 

عطاء الناس والمستمر في استخدام  الفنون إلالتقييم الديناميكي 

ي بناء انه حول كيفية إعادة تشكيل الوسائل ف. وسيلة للحياة

الم في السالم بين األفراد والعائلة والمجتمع ليكونوا بُناة س
.الدولة وفي العالم

مستمر أن هذا المفهوم الراديكالي للتقييم هو في عملية تطور

وى في كيفية أن تكون األشياء افضل على مستو مساءلة 
.األفراد ولكي تصل اكبر قدر ممكن من الجمهور

كيف أفعل هذا؟ 

:ا مثلو يوجد هن. بطرق مختلفة اعتمادا على الفئة المستهدفة

.ساعات مع الكبار و الشباب3-2فعاليات في جلسات لمدة 
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فته في قم بالترحيب بالمجموعة واعط نبذة عن الرواد وفلس1.

.العمل

.أفتح النقاش حول توقعاتهم وأعمالهم و أحالمهم2.

ريقة  اسألهم كأفراد أن يكتبوا او يرسموا أو يسجلوا بأية ط3.

ياتهم يتذكرونها في ح/يختارونها، األشياء التي يحبونها 

.وما حولهم

.ناقش هذا األمر واستمع إلى ما يقولون4.

غبون التسجيل باي طريقة ير/الرسم /أطلب منهم الكتابة 5.

.أسوأ شي او ذاكرة عاشوهابها عن 

ين نناقش هذا األمر واستمع إلى قصص بعض األفراد الذ6.

.يرغبون في التحدث عنها

التسجيل في أي طريقة / الرسم/أطلب منهم الكتابة 7.

.الميرغبونها عن امر واحد يرغبون في تغييره في الع

.نقاش مفتوح8.

أن تتحدث عن الشيء الذي اثر بهم أطلب من المجموعة 9.

.استمع وسجل. وشاهدوه/قرأوه / كثيرا بعدما سمعوه

أطلب منهم أن يقدموا في مونولوغ مرتجل ما كتبوه أو 10.

ة سواء وضحوه رسما او بعرض فني في الفعاليات السابق

كان عن طريق المسرح او الموسيقى او الشعر او أية 

اعطهم الوقت الكافي لكي ينجزوا . وسيلة اختاروها

.عرضهم

.العروض في المجموعاتناقش 11.

لزامي من المهم تشجيع الجميع للمشاركة ولكن كخيار وليس كأمر ا *

فبعض الناس يحتاجون لمزيد من الوقت أكثر من اآلخرين 

http://www.alrowwad.org/en/?page_id=705
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ساعات مع األطفال3-2فعاليات في جلسات لمدة 

ز رحب بالمجموعة وألعب بعض األلعاب معهم لكسر الحواج1.
.وبناء روح الفريق والثقة

م اعرض عليهم صور مختلفة لتعابير وجه وما هو شعوره2.
.في ذلك الوقت

بهذه الطريقة؟لماذا يشعرون 3.

او اسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم كتابة او رسما أو غناء4.
.تمثيال  كما يشاؤون أن يختاروا

يسمح لهم في ارتجال عرض كأفراد وربما أيضا 5.
.كمجموعات

ناقش ما تم عرضه وماهي االمور التي أعجبت بها في 6.
.العروض

ها ما هي االمور التي يرغبون في تغييرها والتي وجدوا أن7.

.تزعجهم

والت بالنسبة لالهتمامات مركز الرواد الفنية هي استقبال الج

نانين الفنية الدولية مع المسرح و عروض الرقص ونرحب بالف

ما فيها الدوليين والممثلين والمتطوعين والكثير من البرامج ب

ي المقاومة الجميلة المتحركة و حافلة اللعب والتدريب المهن

ثقافة الرجاء النظر إلى موقع جمعية الرواد لل. والتوأمة والتبادل
/http://www.alrowwad.org: والفنون

http://www.alrowwad.org/


ماذا أرغب في البحث عنه؟ السياق

ين كيف يمكن ان نكسب الثقة من االشخاص الذ-
تعرضوا الى صدمة لفتح حوار مفتوح معهم؟

لحياة ماذا نقصد بمنح الوحي في االمل و تشجيع ا-

لألشخاص الذين تعرضوا الى صدمة في مناطق

الحروب وأوقات االزمات من خالل وسائل سلمية 
في التعبير؟ 

What has been done on this already?

Beautiful Resistance – Cultural Resistance – Creative  

Resistance

Performing and visual Arts as means of resistance, self-

expression and social change.

Theatre as means of liberation and building peace within 
individual

Though I am interested in the creative process and not as
a therapy, but could be used as means as well for : Art / 
Drama/ Play therapy

ما هو الهدف؟

ة لمنح استخدام الفنون المرئية و التمثيل كوسيل-

مات االمل و تشجيع الحياة في أوقات اليأس و االز

ن مع االطفال و الشباب و النساء و العائالت الذي
.تعرضوا الى العنف أو االضطهاد



.توفير مكان آمن للتعبير بوسائل سلمية-

سالم لمن العمل على بناء السالم بين األفراد لكي يصبحوا بناة لل-

.حولهم

كيف يمكن االستفادة من هذا اسلوب؟

ختصين يمكن أن يكون هذا األسلوب ذا قيمة للباحثين والدارسين والم

.والتربويين

يستهدف: اهداف الرواد بالمقاومة جميلة

الالجئين -

ضحايا االحتالل والعنف واالضطهاد و االذى والتعذيب -
.  والعنصرية والعنصرية والوحدة واإلهمال والتنمر

.رينالتربويون والمدرسون والمهنيون الذين على اتصال مع اآلخ-

.أشخاص مهتمين بخلق تغيير طويل األمد-

:مبادئ المقاومة جميلة

ع بأن بإمكاننا صننحن ال نملك ترف اليأس ولكن صمود األمل -
.مستقبل افضل ألطفالنا ولألجيال القادمة

.الجميع مهمون وكل شخص هو صانع تغيير-

.المعجزات ال تحدث وحدها نحن بحاجة إلى تحفيزها لتحدث-

ساويين الفنون تجعلنا مت. الفنون تمثل االنسانية بأنقى صورها-

يها الفنون هي الجسور التي يمكن أن نبن. وتمحو الصور النمطية
.ال القادمةكأشخاص متساويين لصنع مستقبل أفضل لجميع االجيمعا 

يوجد هناك حاجة لتغيير الحسنة أو. بوجود المال أو عدمه نعمل-

عا كشركاء الصدقة لتكون وسائل إيجابية وتنموية لنفخر بما حققناه م
.متساويين

How am I positioned?

- Scientist, Playwright, Actor and Director, storyteller, 
Educator and trainer 

- Refugee, born and working in a refugee camp,living 
under occupation

- Socia l entrepreneur

- Researcher

What theories inform what I am doing?

-Arts as means of resistance

-Theatre of the Oppressed

-Beautiful Resistance

-Art Therapy / Drama Therapy
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What stage of conventional social science research  

and/or evaluation and/or assessment can I use this in  

or relate this to?

-Evaluation through open discussion, Improvisations, free  

expressive drawing, painting, writing, music,singing.

-It can also be used in the data generation and collection

stages of research providing rich ground for subsequent

interviews.



What skills would I need to use this method?

• Good Listener 

• Skilled facilitator for discussions 

• Good listener and observer to the types of the 
interaction of the participants in the workshop. 

• Improvisation and dramaturgical techniques to 
stitch the information into a new hybrid text

• Research skills in observing, note taker,

• Analytical skills

• Skilled analytical tools 

• Skilled in improvisation 

• Skilled artist (Storyteller/performer/Photography, 
videography) 

What resources & materials are needed?

• Stationary materials (writing and drawing stuff)

• Palestinian music to use it in the background of 
the drama session and to help in creating the 
whole atmosphere of the session.

• Audio-Visual recording and illustration materials 

• Evaluation templates
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Arts-based methods are being used in such  diverse 
settings and for different outcomes.

How could you use storytelling, improvisation or  
theatre of the oppressed? If you don’t know much  
about these. Could you explore the links provided  in 
this chapter and familiarise yourself with  them? 

What ideas come tomind?
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ي أجواء و مواق-
 
ف األساليب المعتمدة عىل الفنون تستخدم ف

.متنوعة لنتائج مختلفة
كيف يمكن استخدام رسد القصص أو االرتجال او مرسح -

جوء اىل المضطهدين؟ إذا كنت ال تعرف الكثير عن هذه، يمكنك الل
ي هذا الفصل لتتعرف بنفسك عليها و 

 
ما هي األفكار الروابط الواردة ف

ي تخطر عىل بالك؟
الن 
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Elisabet Aznar, Elisa Ballardin &  David Martínez

نيزوديفيد مارتيبالردينو أليسا ازنارإليزابيث 

Ritualised
Theatre
المسرح الطقوسي

•

خلق األجواء والظروف لتسهيل تحقيق•
األشياء

الفرد استكشاف والبحث في العالقات بين•
والمجتمع في موضوع ما/ والجماعة 

ها في طريقة سهلة التكيف ويمكن استخدام•
عدة سياقات

مةيمكن ان تتيح المجال لظهور أسئلة مه•

أسس األسلوب

ان احد جذور هذا المسرح تكمن في 

أن األفعال . االحتفاالت و الطقوس

ابتة االحتفالية الرسمية عادة ما تكون ث

ات وتقليديه يتم تقديمها في مناسب

.اجتماعية أو دينية هامة

مناسبات في تشكيل األحداث ذات األهمية االجتماعية وتقدم فيفهي تستخدم 

رحية وتشمل غالبا االحتفاالت على عرض استخدام المكونات المس. معينة

.وغالبا ما يكون لها دالالت دينية أو ثقافية

مات و هي عبارة عن سلسلة من الفعاليات تشمل على حركات وكلالطقوس

يمكن و. مكان معزول وتقدم أو تعرض حسب تسلسل معينأشياء تقدم في 

ط بالمجتمع أن توصف الطقوس على أنها التقاليد في المجتمع وغالبا ما ترتب

قات االجتماعية الديني ولكنها في الحقيقة يمكن أن تتواجد في الكثير من السيا

.  والمهنية

ة التي األجساد الحيّ وخالل الطقوس، نحن مهتمون بشكل خاص، بالفضاء و 

.تتفاعل كأفراد وكجماعات داخل المجموعة

ديم عبارة عن مؤسسة غير ربحية من المحترفين في تق" La Nave Va"فاال نافا 

اريع الفنية وهي مكرسة لتطوير المش. والفنون والتربية االجتماعية التدريس واألعمال

نحن نطبق . والتحول االجتماعيوالتدريبية في تشجيع المسرح  كعملية في التعليم 

الصحة و ( الرسمية وغير الرسمية)الدراما في سياقات و مجاالت مختلفة مثل التربية 
.الثقافة والوعي االجتماعي و األعمال

Research
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كيف نفعل هذا؟

او ابحث عن مكان معين يساهم في تطوير الطقوس

قم. تحويل المكان الذي وجدته مناسًب للنشاط

.  كارهالمكان حسب طقس ديني محدد قمت بابتبإعداد 

لفة نحن نقصد هنا بالطقس الديني  الخطوات المخت

معة فعلى سبيل المثال يمكن أن أخذ ش. داخل االدب

.وأبدأ في المشي وأتوقف وانظر الى األعلى

.انه من المهم أن نحدد و نعرف الدخول المعين

ن إلى يمكن أن يأتي المشاركي: فعلى سبيل المثال

بهدوء و يمكن للقائد أنالمكان واحدا بعد اآلخر 

يرحب بهم وجها بوجه ويمكن أن يخلعوا أحذيتهم

د ويمكن للقائد أن يهمس في إذنهم سؤال سري عن

الدخول أو أن يدعوهم إلى البقاء في مكان معين 

.لفترة

.امن المهم أن نخلق صمت نوعي لكي نخلق توقع م

ء أيضا يعتبر كيفية استخدام الصوت والضو

ا أن هذ: واألشياء الرمزية أمراً مهم جداوالموسيقى 
.األمر يخلق الجو للمسرح الطقوسي
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ماذا أرغب في أن ابحث؟ السياق

ا ربم. الطقوس تمكننا من مواجهة المواضيع المعقدة و الظواهر

. القيام بهذا األمر مباشرة يكون أحيانا غير مريح كثيرا

أن . شل هناإذا البحث التقليدي المنطقي المعتمد على األساليب سيف

الطقوس تساعد في التعامل مع المواضيع والظواهر من خالل

.  عيةخلق صالت وروابط عميقة على المستويات الفردية والجما

شر في و باختصار يسمح المسرح الطقوسي  التحقيق غير المبا

.ظواهر ومواضيع تعتبر ذات تحدي

What has been done on this already?

This method has been used in different projects. Some examples:

1) Raise and critical awareness in workshops of education for  example 

when approaching the subject of responsible consume.  Participants 

entered a space using the natural light of a building.  They were each 

presented with a rose, a message was whispered,  they were invited to 

sit quietly facing a candle.

2) Raise and critical awareness of the stigma of mental disease  people in 

the eyes of health professionals and students.  Participants entered a 

space and were asked to choose a space to  sit or stand in, when they 

had found these they were invited to  close their eyes and travel with a 

spoken narrative, the space  became gradually darker.

3) In the work with homeless to open the issue of dealing with  

death. Participants came in to the prepared space one by 

one and slowly through the liturgical steps came face to 

face with a coffin.

4) In Museums and cultural sites to connect an experience

with  history. Set in cork museum the participants travelled

from separate space to space, emotional resonance created

through senses of smell and touch and sight.

ما هو الهدف؟

ء في الهدف هو توفير طريقة سليمة وآمنة للمشاركين للبد

التعامل مع الظاهرة التي تشكل تحدي 

أنه وكذلك خلق جو من الثقة ليتمكن الشخص من الشعور ب
.جزء من المجموعة

تماع واالس( هنا واآلن)وتركيز االنتباه في اللحظة الحالية 
.الى الذات والبيئة واآلخرين

ة يسمح، هذا النوع من التجارب، للبيانات جديدة المتعلق

، بالمشاعر العميقة واألفكار، بشكلها الفردي او الجماعي
.السطحبالظهور على 
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كيف يمكن االستفادة من هذا األسلوب؟

و تعريف المجموعة البؤرية على الموضوع أ•
.الظاهرة التي سيتم البحث فيها

.يعمل على تركيز المجموعةخلق جو •

.خلق توقعات وأثاره الفضول•

ي فتح مساحة مريحة للعالقات والمشاركة ف•
.البيانات

ر العمل على المستوى الرمزي والسماح بظهو•
.يةالمعرفة من خالل اإلبداع والمشاركة الخيال

لفهم المجموعات في  snapshotخلق لقطة •

.نقطة معينة

وي يسمح للمشاركين  مالحظة  رد الفعل العف•
.لبعضهم البعض تجاه الموضوع

فكير وفتح المجال حيث يمكن للمشاركين الت•
.في أسئلة رئيسية
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How am I positioned?

As leaders who invite people to follow a ritual in a safe place in  order 

to begin a research process. And a group observer.

As dramaturgs who look for and shape significance as it is  

emerging.

What stage of conventional social science research and/or  

evaluation and/or assessment can I use this in or relate this  to?

• To start a process of data collection and generation. To prepare  the 

group for the research process.

• Also, it can be used in research dissemination to present the  

results of research.

What theories inform it?

Theatre praxis, for example how to be in a specific atmosphere  (space, 

actions, objects, light,smells etc.) affect people feeling in a  specific mood 

and attitude and inquire how affect to their  behaviour, ideas, conflicts, 

contradictions, to open questions.

For example: Yoshi Oïda, Peter Brook, Jerzy Grotowski, Eugenio  Barba, 

Tadeusz Kantor Pina Bausch, Jean Fabre, Victor Turner,  Enrique Vargas, 

“Use of the objects”.

What skills would I need to use this method?

• Dramaturgical skills to facilitate in a soft way without patronising  the

group.

• Listen skills of the dramaturg and the researcher to carefully  listen 

to the individual and observe and document group  behaviours.

• Dramaturgical skills to create a specific liturgy.

• The level of skills to work with this method can have many

levels. You can start with something very easy or prepare a ritual

that requires more skills and probably the support of an artist.

What resources and material are needed?

It depends on each situation and is flexible, but it would be

reasonable to expect that you would bring in resources that help

shape the specific space you are working in to create this liturgy.

Elements of stillness, movement, light and dark, silence andnoise/

music/bells touch, smell, positions of sitting and standing and

laying, the body moving in ways that are not seen in daily

everyday life, objects that have significance and become symbols

in the ritual. All of these create atmosphere and allow positioning

of the group for reflection in order to then generate personal and

collective understandings through individual contemplation and

group dialogue.
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129

When the Beyond Text participants gathered together at LUT  Lahti in 

Finland 2019, Raquel Benmergui experimented with  liminal visual 

capture—trying to find storied ways to CAPTURE,  share and 

disseminate the experiences we have shared and how  we have worked 

in an arts-based way. These images were taken  during the session 

hosted by La Nave Va.



Return to the section where La Nave Va has  outlined 

how the method of rituals can be used.’

When you reread that list, do some rituals come to  

mind that you have experienced and found  helpful? 

Could you use rituals when working with  a specific 

group or theme? Brain-sketch about  rituals in your 

reflective sketchbook and see what  surfaces.
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Suvi-Jonna Martikainen, Anne  Pässilä 
& Allan Owens

، أن بسيال مارتكيننجوانا –سوفي 

أوينزو أالن 

CONVOKING RADICAL  
IMAGINATION

ياستدعاء التخيل الراديكال

هايفنوخاسنابكأسس األسلوب تأتي من فكرة•
•Haiven´s and  Khasnabish´s كونها  (2014)

ي ويقصد استراتيجية البحث والفكرة من التخيل الراديكال

مل في بها القدرات في التعرف وخلق امكانيات جديدة للع
.المجتمعات بشكل حواري و جماعي

سعة توجد لألساليب المعتمدة على الفنون امكانيات وا•

ونها وانت تودي وظيفة كفي بناء الحوار داخل المجتمع 
.عملية دعوة و التقاء

أستخدم هذا األسلوب في الدعاء الحواري والتخيل •

عاملة الراديكالي في سياق مؤسساتي بين المجتمعات ال
.حول قطاع االجتماعي والرعاية الصحية

لى التعرف عويتألف هذا األسلوب من جزء تأملي في •

تجارب هنا واآلن إلثارة رواية القصص من خالل عدة 

.طرق و ترتيب مساحة مشتركة للحوار

أسس االسلوب

في ( 2010:2014)خاسنابيشو هايفينتعود جذور هذا االسلوب الى فكرة 

ى أفكارهم وبناًء عل. االستدعاء كاستراتيجية بحث و فكرة التخيل الراديكالي

جتماعية بالتخيل الراديكالي القدرة على تخيل العالم والمؤسسات اال"يُقصد 

ألن البحث الذي يهدف ( 2010.3)خاسنابيشو هايفين" والعالقات اإلنسانية

و هايفينية  إلى استدعاء التخيل الراديكالي هو عملية تحاورية وليست صفة بشر

جلب المجتمعات مع بعضها "يهدف االستدعاء إلى ( 2010.411)خاسنابيش

وإمكانيات والتأمل لكي نخلق مساحة جديدة وإمكانيات الحوار والمناظرة 

إذا دور ( 2010.413)خاسنابيشو هايفين" والمنافسة واالختالف واالكتشاف

إعادة الباحث ليس فقط مالحظة ما يحدث في المجتمع وإنما دعوة المجتمعات إلى

يرغبون في التخيل على سبيل المثال ما هي األشياء التي ذات قيمة بالنسبة لهم و

االستدعاء ويشارك الباحث في عملية( مثل كيف يعيدون إنتاج أنفسهم)تقويتها 
(.  8)الراديكالي للتخيل في عملية البحث وخالل الكتابة 

ين المجتمع أن األساليب المعتمدة على الفنون لها امكانيات كبيرة في بناء الحوار ب

وقد تم استخدام هذا األسلوب في . ولها وظيفة الدعوة إلى االجتماع

ب في العاملة في مجال الرفاه االجتماعي و الرعاية الصحية لجلالمجتمعات 
.الناس للحوار حول التمتع بصحة جيدة و األمور ذات المعنى

:الطرق المستخدمة في هذه العملية

التركيز و التأمل. 1

.و الصور وكتابة التأمل الذاتيديرفهتشجيع سرد القصص من خالل . 2

.عملية التنظيم حيث تشارك الحوار.3

Suvi-Jonna Martikainen مرتيكايننجونا -سوفي

مل في هي تع. ، فنلندالهتىباحثة مشروع وطالبة دكتوراه في جامعة لوت ،هي 

ة في الدكتوراه على تجارب الموظفين في العمل الجاد و االستدامة االجتماعي

اإلنسانيات ووالمسرح وتكمن خلفيتها المهنية في الدراما التطبيقية . المؤسسات

في  (eduaimonic)اهتمامات جونا البحثية هي في الرفاهية و السعادة و 

لى العمل على رفاهية الموظف وتجارب الموظف و اساليب البحث المعتمدة ع

الفنون
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كيف افعل هذا؟ 
:وتشمل العملية على

جربة في تأشخاص قادة  يتأملون : تحديد الخبرات من خالل التأمل1.
.من خالل التأمل والتركيز الذهني( أي العمل)هنا واآلن 

أطلب منهم . توجيه الناس من خالل تدريب تأمل بسيط: كيف

جسدية الجلوس بصمت وأعينهم مغلقة وأن ينتبهوا إلى األحاسيس ال

و أسئلة . هاوإنما مالحظتال يتوقع منهم التوقف عن التفكير . والتنفس
.ممكنة للتأمل

مالحظة كيف تأتي وتذهب . مالحظات األحاسيس في جسدك

مالحظة أفكارك و مشاعرك وحالتك . اسمح لها بذلك. وتتحول

ول هل لدى أحاسيس جسدك أمور تريد أن تقول له؟ ماذا تق. الذهنية

كيف هي تجربتك االن في هذه اللحظة؟لك أفكارك و مشاعرك؟ 

كيف انت االن في عملك؟ ما هي أهم
القضايا الملحة االن وهنا؟

حفز سرد القصص والتأمل وتحفيز سرد . 2

التمشي القصص يمكن أن يتم من خالل 

و إحضار هدايا رمزية من الوطن من 

أو كتابة المشي أو باستخدام الصور 

تسمح هذه الخطوة . التأمل  الذاتي

عدد من الطرق في تسهيل بأستخدام

.  عملية سرد القصة التأمل والحوار

.  انه مجال مفتوح للتطبيق

.  مع التمشي يحصل الناس على وقت للسير خالل بيئة مألوفة

ي ظهرت واألسئلة التوينصحونهم في المحافظة على األفكار والتجارب 

رمزية من يطلب من الناس أن يحضروا الهدايا ال. في التأمل في تفكيرهم

ويمكن . أمر يشرح تجربتهم هنا واآلن. من مشيهم( شيء ما)الوطن 

سلوها أيضا تنفيذ هذه المرحلة لكي يأخذ الناس الصور من سيرهم و ير

حيث تكون هذه الصور معروضة ( بادليتمثل )إلى منصة جماعية 
.عندما يرون ما يشرحون في المرحلة الثانية

ي تجربة تجاوز المشي وتعمق ف: الكتابة التأملية الذاتية

ه الشخص من خالل الكتابة التأملية الذاتية وفي هذ

الوراء وتدخل هذا الحالة، يمكن أن تأخذ خطوة الى 

األمر في التأمل من خالل الطلب من الناس كتابة 

ار تنظيم حو. وما الذي جلبته/ تجربتهم خالل التأمل

ة تنظيم مساحة مشترك: مشترك في مساحة تشاركية

الل من ختحاورية يفسح المجال للحوار ويمكن أن يتم 

: قلب المسرح)المساعدة في منصة لسرد القصص 

مع يتشارك افراد المجت)-السرد المتقلب

رفة برؤياهم بدل من تركيز النقاش على مع

في يتم تنظيم مساحة للمشاركين( الخبير

ل من خالالتحدث عن خبراتهم و تجربتهم 

الهدايا والصور او أي شيء يرغبون في 

ويمكن أن يكون يتم. مشاركته من نصهم

مهذا األمر في حلقة إذا سمح االمر أو تنظي

خشبة مسرح لشخصين في كل مرة ليكون هناك 

انظر إلى الكراسي في )والجميع يستمع حوار 

هم من المهم التركيز أن الناس يرون قصص( الصورة

ي لذا أ. لبعضهم البعض وليس للميسر أو الباحث

ركين المشاتعليقات أو أسئلة أو تعطيل أو معوقات من 
.  في أي لحظة مرحب بها

0
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ما الذي ابحث عنه؟ السياق

الواقع اليومي للناس مثل مجتمع العمل والتجربة
"يمةاعادة تخيل األشياء ذات الق"اإلمكانيات . الموظفين

مساحة في تشكيل =إعادة اإلنتاج االجتماعي "

"  والمعنى والرعاية واإلمكانياتالهوية 
(Haiven & Khasnabish2014،9  )

What has been done on this already?

An inquiry into employee experiences with 128 health care  

practitioners in Finland. The participants were discussing 

i.e.  experiences of meaning at work and their diverse 

backgrounds  influencing the organisation cultures, ways of 

doing things &  social relations at the work place.

الهدف
عملون الهدف هو في جعل الناس يتعرفوا على الواقع اليومي الذي ي

ي فيه و مشاركته بشكل جماعي إذا يهدف إلى جلب الناس معه ف

لخلق شي جديد وهو أماكن جديدة من " عالقة جماعية تحاورية 

و هايفن" )من التخيل واإلبداعالحوار والجدال، منتديات جديدة 

ير وهذه المنتديات هي اإلمكانيات نحو التغي( 2014،68، خسنابش
.االجتماعي من خالل التخيل والتمثيل

How am I positioned?

As a researcher that documents the discussion, 
listens deeply and distils relevant contents to guide 
the discussions if needed.

As a facilitator who ensures that the space forms 
around the dialogue of the participants.

As a research collaborator (Haiven & Khasnabish, 
2014, 70) who aims to form a non-hierarchical 
space between the community and participate in a 
community-based co-operation process e.g.
around the ways of working or “social 
reproduction” amongst co-workers or with nurses 
and patients

What stage of conventional social science research
and/or evaluation and/or assessment can I use 
this in or relate this to?

- Data collection (data “emergence”)

- Defining the research questions in
collaboration.

- Data analysis – Reviewing essential directions 
of analysis collectively “ I (the researcher) 
interpreted this as relevant: is it or is it not?”

- Data triangulation.

.

133



What skills would I need to use this method?

• Trans-professional skills.

• Skills to guide a simple meditation/contemplation practice.

• Skills of a researcher to allow dialogue, giving space,  listening, 

asking questions but not controlling, observing and  documenting 

what happens.

• Skills to apply your own specific artistic expertise to inquire  and 

facilitate a collective dialogue through storytelling.  Techniques are 

in fact of secondary importance, it´s how the  dialogue emerges 

that counts.

Best done in a trans-professional collaboration. This can be  done by 

oneself, but it is a lot of work. On the other hand,  remember the 

community you´re working with is your  collaborator as well!

• facilitate a collective dialogue through storytelling.  Techniques are 

in fact of secondary importance, it´s how the  dialogue emerges 

that counts. Best done in a trans- professional collaboration. This 

can be done by oneself, but  it is a lot of work. On the other hand, 

remember the  community you´re working with is your 

collaborator as well!

What resources & materials are needed?

• Time, initiation to bring communities together and authentic  

commitment from them to participate.

• Time for the discussions.

• A (concrete) space.

• Documentary devices (paper, pen, computers, or wouldyou

like to record the discussions? Then remember transcribing is

a big job.)
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The spaces we work in can offer possibilities for creative work or function as  obstacles. How do 

the learning or working spaces you inhabit support Beyond  Text ways of learning? Go to a 

learning or working space and observe how  people use the space. Capture it in some visual way 

(draw,/photograph). What  effect does changing venues have on your own ways of learning? 

When we work in an arts-based way we often transform the space in our minds and experience it 

in a different way. The  liminal visual captures throughout this book but specifically on page 129 & 

136 are an attempt to disseminate the liminal state participants are in. What ways can you find to 

disseminate experience and  collect data in an arts-based way?
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Jeff Adams أدمزجيف 
Reflections on  learning 
through  visual creative  

practice: Modelling  
pottery figures

تأمالت حول التعلم من 
خالل الممارسة االبداعية 

تشكيل أشكال :الخالقة
فخارية

:  تم تصميم هذا النموذج لـ 

تعزيز تجربة عملية التعلم •
.اإلبداعية من خالل الممارسة

اد التعبير عن االفكار من خالل مو•
.معينة و اكتشاف مزاياها

ة مشاركة تأملية لخبرات تعليمي•
. إبداعية مع اآلخرين

تعلم المبادرة بالتحقق من نظريات ال•
. والبحث من خالل الفن

أسس االسلوب

التعلم من خالل الممارسة خاصة لألشخاص الذين ليست لديهم أي

وضع الفكرة هي في وضع الناس في. معرفة بي الممارسات اإلبداعية

ول تعليمي جديد وابداعي لكي يكونوا قادرين على تأمل أفضل ح
.ابداعيةمعاني أساليب التعلم وما الذي يعنيه بالنسبة لهم من ممارسات

من أن الهدف ليس إنتاج قطع مصقولة وجمالية وإنما تجربة اإلبداع

إذن من المهم جدا أن يتم . خالل منظور جديد في ظل وجود اآلخرين

ن كجزء مشاركة و تقييم الخبرات لكي يعمل األفراد بشكل فردي ولك
.من مجموعة

كيف افعل هذا؟

يكون و. ان موضوع النشاط هو مشاهدة فيلم سينمائي أو تلفزيوني

نوع الهدف العملي هو محاولة في تشكيل تمثال جالس او متكئ مص

فاعل والذي يتم صنعه بشكل كما لو أنه يشاهد او يتمن الصلصال 

ال لعبة عاطفيا مع األحداث التي يراها على الشاشة وعلى سبيل المث
.غير متوقعsnapshotكرة قدم او فيلم مثير أو  

Jeff Adams  جف آدمز
لمجلة بروفيسور التربية في جامعة اكستر وهو المحرر الرئيس

International Journal of Art & Design  Education   .

بية ، هو رئيس برنامج الدكتوراه في التر(Chester)تشستروفي 

داع المدير المشترك في مركز  األبحاث في التربية واإلبوهو 

.  (RECAP)والفن من خالل الممارسة 

j.adams@chester.ac.uk
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المجموعة ستحتاج إلى عرض عملي وهو مهارات 

يب تشكيل الصلصال والشكل ودعامة وتعلم أسال

عطى ي. التعبير و التشكيل البسيطة خالل المادة

المشاركين قطعة من الصلصال واألدوات ومكان 

ا وفي جلسة واحدة يجب عليهم أن يشكلو. للعمل

ومن )من خالل وفي نهاية الفترة . تعبيريةشكاالا

شة يجب أن تتم مناق( المفضل أن تكون يوما كامال

ان االشكال في ما يتعلق أو من خالل منظور كيف ك

خدام االمر كعملية تعلم مثل ما كان المقصود من است

المادة خاصة و أن االمر جديد وكيف أن المشاركين

من خالل قد نجحوا او فشلوا في صب االشكال 
.منحها الحياة

ال يجب على ميسر الجلسة أن يقدم أي أحكام 

دم جمالية أو ذات قيمة حول عمل المشركين وإنما يق

أن الهدف هو اكتشاف . نصيحة عملية إذا طلبت

ة فنية العملية اإلبداعية وليس إنتاج أو تشكيل قطع

.  مالئمة

ن انه من المهم أن يكون هناك زمن كافي للنقاش  وأ

جربة في الكالم حول التيشعر المشاركين بالحرية 

لى اخذ يجب تشجيعهم ع. التي يمر فيها في الجلسة

ضل المالحظات والتقاط الصور ليتذكروا بشكل اف

ثناء هذا وفيما بعد أو في أ. التجارب التي يمروا فيها

األمر يمكن للمشاركين أن يربطوا خبراتهم مع 
138.النظرية من خالل قراءتها



ماذا أريد أن ابحث عن؟ السياق

. ي البحث المعتمد على الممارسة في السياق التربو•

طبيعة التعلم •

كيف يمكن لتعلم أن يحدث من خالل الممارسات •

.اإلبداعية

كيف يمكن مشاركة الممارسة •

.موادنقاش عالقاتنا مع الشاشة ولغة الجسد وطبيعة ال•

.  استخدام مواد وطرق غير مألوفة•

What has been done on this already?

Theory of practice based research, theories of 

creative  practice, education and creative 

practices theory.

Practice established in UK art education; 

NAEA  archival research plus theories of 

expression and  learning;

ما هو الهدف؟

أن هذا النموذج تم تصميمه 

لتعزيز خبرات عملية التعلم اإلبداعية من خالل •

.الممارسة

تشف في التعبير عن األفكار من خالل مواد معينة و يك•

خصائصها

.حول تجارب تعلمية مع اآلخرينومشاركة التأمل •

بر والبدء في التحقق من نظريات التعلم والبحث ع•

.الفن
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كيف يمكن أن أستفيد من هذا األسلوب؟

تعلم أنها طريقة جيدة  للدراسة والتحليل  لعملية ال•

.الممارسة

أنها جيدة للممارسات ذات العالقة في مشاركة •

.األفكار

ل في التجربة المباشرة على نقتعتمد  الممارسة •

الخبرة ذات العالقة بسياقات أخرى و ممارسات 

.األخرى

في إنها طريقة للدراسة الطبيعة اإلبداع في العمل و•

التعليم ومن خالل التأمل والبناء على التجربة

.الشخصية

How am I positioned?

As a practitioner and researcher interested in  

understanding better learning and the creative  

production of knowledge in a relational context.

What theories inform what I am doing?

Theories of practice base research; creative  

pedagogies; creativity; knowledge production;  

relational art.

What stage of conventional social science research  
and/or evaluation and/or assessment can I use this in or 
relate this to?

Literature review could precede the activity, and  

evaluation could follow.
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What skills would I need to use this method?

Pottery hand building and modelling – very basic, but  confidence 

in these techniques (acquired through practice)  is necessary to 

organise and demonstrate for this  workshop.

What resources & materials are needed?

Practical room: art room, with appropriate table surfaces,

water and sink, clay and simple tools, space and time for

reflection
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Examine the images provided by Jeff Adams. Remember that “the  

theme for the activity was Screen/film/TV watching, and the

practical  goal was to model a seated or reclining figure out of clay 

that is  made to seem as if it was watching and perhaps reacting  

emotionally to screen events e.g. a sport match or a thriller or an  

unexpected Snapchat.”

What do you think the figures were watching? What were their  

reactions? Add to the beyond text method, making a quick sketch

of  the context or surrounding environment around the figures. 

(Place,  space, time, objects, people, etc)
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Yosuke Ohashi أوهاشييوسوكي

Symbolic  walk

ي الرمزي
المش 

ي •
البعد الرمزي للمش 

Roots of the Method اسس األسلوب

• Ethnography االثنوغرافيا

• Body Poetry (Shintaishi in Japan) ( في اليابانشينتايشي)ٍشعر الجسد 

• Physical and symbolic expression. تعبير جسدي و رمزي

إن . لتجسيديالمشي الرمزي يمكن استخدامه في سياق األبحاث التفسيرية أو التقييم ا

ذا عالقة هنا ( في بناية الموقف1957تقرير )Guy Debordالمراجع النظرية 

جذوره ولكن الصفة المميزة التي تميز هذا التقرير هو البعد الرمزي للمشي والذي

طريقة عملية و ب. المسرح الشرقيالغربية وإنما في أفكار الموقفيةليست في الحركة 

(  Chaiseتشيزتفكير ) تايشيهي حاليا طريقة  حركة Ki-energyو فلسفية طاقة كي 

.  وهي تعتبر مهمة

كيف افعل ذلك؟

واحد من الزوجين .2أطلب من شخص  التحدث عن حياته باختصار مع شريك .1

العب واحد يصبح ال. يقوم بالمشي على خط من الماضي إلى الحاضر والمستقبل

في قصة حياته بالتركيز على نقاط التحولالالعب يروي . 3.واآلخر يصبح مراقب

المراقب . 5.المراقب يعيد تأدية المشيئة المراقب يشاهد ويتذكرها. 4.حياة المراقب

تغيير األدوار وإعادة خطوات واحد . 7.يتشاركون في التأمل. 6.يعيد مشية الالعب

.الى خمسة

Research

Yosuke Ohashi: أوهاشييوسوكي

كاكاو والذي أدىتايشييعتبر العضو المؤسس وممثل في مسرح 

و رؤيتهم لألدب . حول العالمدولة 24عروض مسرحية في اكثر من 

والذي يمكن تفسيره " شعر الجسد"أو Shintaishi" تشينتايشي"تسمى

ي يوسوك أيضا يعمل كمختص ف". مسرح جديد وراء الكلمات"على أنه 

و يكتب الدراما يربط بين شعر الجسد مع الدراما التطبيقية والمسرح وه

145.اليابانالفنون المعتمدة على اشكال في حقل الصحة فيحاليا ويستخدم 



ماذا أريد أن ابحث عنه؟ ماذا تم تحقيقه بالفعل؟

ى فترة أريد التحقق في فترة تدريب الممرضات عل•

ثالثة أعوام من خالل المشي على تجارب 

.التدريب و نقاط التحول فيها

الهدف هو فهم المزيد عن تدريب الممرضات كما•

.جربنه هن

ة والبحث في  التوجه المستقبلي لكل ممرض•

ر التدريب وتحديد االحتياجات المستقبلية في تطوي

.في  تخصصها

في هي تقييم ذاتي لألدوات  المستخدمة للمختص•

.التمريض في الماضي والحاضر والمستقبل

How am I positioned ?

I'm an artist of Body Poetry collaborating with a manager  

rand researcher in health settings. I realised that I am

using  chronological time, assuming this is linear so as to 

use it  for symbolic creation. I realise this is a western  

conceptualisation of time and that there are others for  

example Kairological which are not linear.

What theories inform what I am doing?

Symbol in this method is related to the analytical
psychologist theories Car Gustav Jung (1875-1961:
Symbole der Wandlung /a transformation and
symbolism of the libid, a contribution to the history of 
the evolution of thought).

This video capture was taken at Beyond Text

meeting in Chester, 2018:

https://youtu.be/ R6JOKIWCLI



Japanese Jungian scholar, Hayao Kawai (1928-2007: about  myth 

and symbol ) .

Eastern theatre theory about Noh theatre and Japanese  

contemporary dance Buto.

Reflection theory , not personal reflection but for  organising 

reflection: collective reflection (Russ Vince &  Anne Pässilä).

What stage of conventional social science research can I  use 

this in or relate this to?

Data generation: to replace questionnaires about a training

course period.

Data generation: to lead in to focus group interviews

about professional life , or the training course period

Evaluation: allow for a collective evaluation a three year

nurse training programme, to identify significant common

moments for example of success or challenge or  

frustration.

An example of symbolic walk:

https:// youtu.be/68kw0bDl9FQ

Photograph takes at Beyond Text meeting in Chester 2018 at a workshop given by Yosuke Ohashi
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Yosuke Ohashi أوهاشييوسوكي

الوقفة الرمزية 

Symbolic  standing

وضعية وقفتك العادية نحو  العالم•

أسس األسلوب

 theoryالقربياتسيكولوجياً، هذا االسلوب يعتمد النظرية االساسية 
of Proxemics by  Edward .T . Hole (imitate distance , 
personal distance, social  distance, public distance.) من

المسافة الشخصية وجداًوالمسافة القريبة ) هول . تأدواردقبل 

(.المسافة االجتماعية و المسافة العامة

عد الرمزي الصفة المميزة لهذا البحث المعتمد على الفنون تعتمد على الب

ً . و يعود أصلها إلى المسرح الشرقي" لوضع الوقوف"  تقف وفلسفيا
(  شيزتفكيرت) تايشيهي حاليا طريقة  حركة  Ki-energyعلى طاقة كي 

.الحاليةكيطاقتةوضعية الوقوف في التفكير هي طريقة كيف نرتب 

.موراكاماوهذا يرتبط بي تخطيط وضعية الوقوف الثقافية للسيد 

كيف افعل هذا؟

ابحث عن شريك واحد العب واآلخر مراقب. 1

Research
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ى كاكاو والذي أدتايشييعتبر العضو المؤسس وممثل في مسرح 

و رؤيتهم لألدب . حول العالمدولة 24عروض مسرحية في اكثر من 

والذي يمكن تفسيره" شعر الجسد"أو Shintaishi" تشينتايشي"تسمى

في يوسوك أيضا يعمل كمختص". مسرح جديد وراء الكلمات"على أنه 

هو يكتب الدراما يربط بين شعر الجسد مع الدراما التطبيقية والمسرح و

.ي اليابانالفنون المعتمدة على اشكال في حقل الصحة فحاليا ويستخدم 



2) Observer stands as Mr. world that means symbol of  

people, representative of the world. Player, as yourself ,  finds 

the place where you feel stable . finds the posture  toward the 

world. This is the symbolic your standing  position toward the

world.

3) Change the role : player take a role of the World .  Observer 

imitate the player’s standing position and  posture. Player is 

watching yourself . ①What ‘s your  impression to your 

standing position from the world ‘s  standing position of point 

view？

② which is betteras  your standing position? Why do you 

think so ?

Stage 1: What do I want to inquire in to ?

I want to know the basic relationship of the client toward  the

world.

I want to know the basic relationship of the company  

employee toward the company .

I want to know the basic relationship of the participants  

toward the WS.

We can apply it to many kinds of relationship.

We can research the basic scenario of his/her

life or basic communication pattern .

We want to research the better way to the world or to the  

company or organization.

Ask for their future orientation for their career .

I is the self evaluation tools for the framework of  

communication in his organisation

Stage 2: How am I positioned ?

I’m an artist of Body Poetry that combined with manager

research of health setting or art based education toward the

managers.

Stage 3; What theories will l use?

As for standing position: Proxemics by Hole (imitate  

distance , personal didistance , social distance,public  

distance.)

As for symbol , it’s related to Psychological

Theories of Car Gustav Jung. And Japanese Jungsian  scholor 

Hayao kawai (about myth and symbol ) and Eastern  theatre 

theory about Noh theatre and Japanese  contemporary dance 

Buto.150



What stage of conventional social science research can  I use 

this in or late this to ?

1.TA ‘s fundamental communication and life Scenario

2) Relate this to Mr.Kamamura’s cultural standing position  

mapping.

Experimenting  with 

visual  capture by  

Raquel  Benmergui of  

Yosuke  Ohashi’s  

workshop,  Beyond Text 

/  Chester, 2018

Photo  manipulation  

of the church  ceiling

where  we were  

working
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Watch the symbolic walk videos which can be found in  Yosuke 

Ohashi’s chapter. Examine the liminal visual  captures on pages 

135, 136, 144, 148 & 153. What do  you observe about them? 

What do you think about  embodied ways of exploring 

different themes?

What kind of knowing can we gain through the body?  How do 

you use your body in your own learning process?

How can we communicate that knowing to others and  

disseminate that embodied knowledge?
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Monica Biagioli بياجيوليمونيكا 

Zine  Method
( Zine)أسلوب زين 

مطويات ورقية

عناصر المشكلة، مجال الحل يمكن•

تخطيطه من خالل طائرة مرئية 
visual plane 

.اسمح للردود العاطفية بالظهور•

حافظ أكثر على شكل التجربة •
.بالكامل

مجموعات معقدة ومركبة من •

ظة العناصر يمكن تمثيلها في محف
.واحدة

اسس األسلوب

تعود الى حركة  Zinesزين ( قصيصات)القصاصات 

لقد ظهرت الفكرة . do-it-yourselfاعمل بنفسك 

واالستخدام للقصاصات على مر الزمن منذ بدايات 

واخر المنشورات التي كان ينتجها ناشرين مستقلين في أ

.القرن الثامن عشر حتى أيامنا

طار زين تنطبق كأسلوب لجمع وتحليل البيانات ضمن إ

لتجربة التحليل النوعي للمحافظة أكثر على الشكل الكامل ل

.  بالظهور داخل إطار زينوالسماح للردود العاطفية ( دوي)

لذا ( يتأمل الذات)يمكن أن تكون زين فقط لالستخدام الخاص 

لتي يمكن أن تكون حافظات لمعالجة العواطف الصعبة مثل ا
.تظهر في حل النزاعات

Research

في محاضرة في مدرسة التصميم ومسؤولة قسم: بياجيوليمونيكا 

ي كلية لندن مستوى البكالوريوس في الرسم البياني و تصميم اإلعالم ف

لالتصاالت وجمعت بين الممارسات و النظريات من خالل عملها مع

ن األعمال مونيكا تستكشف الروابط بي. التركيز على االرث الثقافي

السياق يلعب الفهم بأنويشمل ذلك . الفنية الثقافية والقيم المرتبطة بها

قاد بأن و يتبع النهج االعت. دورا أساسيا في تحديد القيمة الثقافية

لعب دورا التصميم والفنون لها اهمية تتجاوز قيمتها االقتصادية التي ت

.حساسا في رفاهية المجتمع

https://www.arts.ac.uk/colleges/london-college-of-
communication/people/monica-biagioli 154
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Video capture: Hands-on zine workshop given by  

Monica Biagioli : https://youtu.be/uJK6rAOLaZ0

https://youtu.be/r9-VEvh5l6w

كيف افعل ذلك؟

اصات اسلوب زين  يعتمد على عملية ويستخدم القص

على أنها مساحة  حيث يتم تخطيط ( المجلة)

عناصر المشكلة خالل خارطة بصرية وتوزيع 
.الشكل

حات يسمح في زين للمالحظات بأن تكون على صف

اجعة ورقة واحدة بينما في نفس الوقت يسمح في مر

الثنياتالمشروع الذي يحدث من خالل القصات و 

دة طرق وهذا يسمح بوجود ع. المبنية في تركيبة زين

جنب المعلومات توضع جنباً الى" قراءة"للتركيب و

.ويتم عملها اعتمادا على قرب االوراق

ذي ويوجد  عنصر الصدفة مبني في التصميم وال
.حجياتاأليشجع اللعب المقصود تماماً مثل اللعبة أو 

من خالل اسلوب زين يمكن تمثيل مجموعة معقدة

من العناصر في مجموعة واحدة مما يجعل األفكار 

التعامل المباشر مع األوراق من خالل تخرج من 

طويها بطرق مختلفة ومن خالل وضع القصاصة 

شير زين في أشكال ثالثية األبعاد وهو األمر الذي ي
.إلى مفهوم اكبر يتم تشكيله في ذهن المشارك



ما الذي أرغب في البحث فيه؟

اون في بالتعبدؤاباسيالوآنا أونزوإالن بيغوليمونيكا 

ي كيان تطوير أسلوب زين في عملية إبداعية تشاركية ف

جماعي مجتمعي حيث التركيز يكون على جلب آراء 

كة المواطنين واألفكار باإلضافة إلى خلق مساحة لمشار

منا وبعد ذلك ق. اتجاهات وأراء متعددة في عملية التطوير

قات من بشكل ممنهج في عدة سيابتطبيق زين القصاصة 

:جاهاتالتأمل الذاتي ووسيلة اتصال في المشاركة بعدة ات

IFKAD, Bari, Italy, 2015; GNOSIS,  London, UK, 2016; 

IFKAD, Dresden,Germany, 2016; PhD  students at 

University of Chester, UK; MA students at  University 

of Chester and University of the Arts London, UK,  

2017 onwards; ArtsEqual LUT research as artful 

inquiry,  Lahti, Finland; Zamek Cieszyn, Cieszyn, 

Poland, 2018; RSA  NHS R&D Mental health care 

session, Liverpool, UK, 2018;  University of Central 

Lancashire, 2018; Realising Potential  Ltd application 

in leadership coaching and as facilitation in  business, 

2018 onwards; ACAT Conference 2018,  application of 

method by conference participants during  the

conference.

ما هو الهدف؟ 

ة في يعبر عن عملية نشيطناشيءأسلوب زين هو إطار 

في المشاركة الشخصية الذاتية مع تعقيدات و غموض

يهدف إلى جلب العناصر المهمة من . حل المشاكل

الخبرات التي تعبر عن مخرجات إبداعية إنسانية

عمل للمشاركة بالخبرات في سياق مؤسساتي ومكان ال

حكم و الالخبراتيةالضمنية و المعرفة مثل المشاركة 

.الفردي

What is the aim?

The Zine Method is an emergent framework that expresses

as an active process the subjective engagement with

complexity and ambiguity in problem solving. It aims to

capture important elements of experience that express

human creative input and engagement with experiences in

the organisational and workplace context; such as tacit

engagement, experiential knowledge, and individual

judgement.

كيف يمكن أن نستفيد من هذا؟ 

طريقة في زيادة الفهم بطريقة متكررة من خالل •

تطبيق اإلطار على الخارطة لرسم المفاوضات 

.القادمة

طريقة لتنعكس بشكل موضوعي على الدور في•

.العملية

معالجة التعقيد ومحكمة في أحتوائيةطريقة •

.والغموض
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How am I positioned?

As a subjective voice in expressing experience in the  

tradition of application of arts and design methods to  

process experience.

Example of Practice

Zine Method explained and applied by Doug Shaw of The

Consulting Artist with video explaining how to create zine

template

Visual Communication: How to Make Monica’s Accidental  Zine: 

https://consultingartist.com/tag/zine/

Zine Method technique and application in the Zine Method  report 

for Beyond Text:

http://ualresearchonline.arts.ac.uk/12489/1/Zine%20Method%20

Beyond%20Text%20May%202017.pdf

What stage of conventional social science research  and/or 

evaluation and/or assessment can I use this in or  relate this to?

1. A means of reflecting on own emotion during key points  in a

process.

2. Applied at the end of a process as a means of self-

evaluation.

3. A means of communicating with other members of a

group process before, during and after a process to assess

group working and decision-making.

4. All zines submitted at the end of a project as holistic

accounts as part of the assessment of the project.

What skills would I need to use this method?

The ability to note down through drawing, words, and

design thoughts and feelings that arise during a process.

This requires the ability to self-reflect and to interpret that

self-reflection through artistic and design means. To aid in

this, zine templates are pre-cut and offered to participants,

and set coloured markers, pens, and pencils, as wellas

stickers and other ‘pre-designed’ elements such as

magazines and printed matter that can be cut up and

collaged into the forms of the zines.

What resources & materials are needed?

Zine templates, markers, pens, pencils, stickers,cutting

mats, scissors or cutters, rulers, magazines that can becut

up, imagination, trust in the process, a sense of play,and

focused time.
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Monica Biagioli’s
Talk was visually  

documented by  Raquel

Benmergui at a public

Beyond Text event

organised by  the 

University of Chester at 

Storyhouse, 2018.

A photograph of a  

shelf with flyers and  

newspapers was  

snapped at the venue  a 

few minutes before the

talk at Storyhouse.
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Zines are such great artefacts to make by yourself or with a  

group. You can make one to document your process or  

explore a topic you are working with. Watch the video

below  of Monica Biagioli making one section of a flower 

book from  the Alysa Golden book (see p.140 for the 

reference) & page  181 of it being used within a

sketchbook)

At its simplest—all you need is one sheet of paper and

you  can create your first zine!

https://youtu.be/dPaFD9IhK4A



161
Liminal visual capture by Raquel Benmergui of participants reflecting on the zines they had made at the  Multiplier 

event in Hämeenlinna, Finland in March 2019



Tony Wall توني وول 

Artful Inquiry as re/de-
fining research

البحث الفني كوسيلة إلعادة 

تعريف البحث

لالستخدام في التعريف و إعادة تعريف•
البحث

األسس في التفكير الممنهج في العوالم•
المكتشفة

ة يقدر المنطق المرن لوجهات النظرة الجزئي•
للصور الغنية و المعقدة

انب أيضا في استدعاء جوويمكن أن يستخدم •

.معينة او زوايا من بحث تم إجرائه

أسس األسلوب

ل تم اعتماد البحث الفني كإعادة تعريف األبحاث من خال

فية للعوالم الدمج بين التفكير الممنهج و النظرية االجتماعية ثقا
في المواقف  agenciesالمكتشفة تلك المرتبطة بي الوكاالت 

معقدة ومركبةالتي يمكن أن تعتبر 

من البرامج في ( 1999)شكالندعالم :التفكير الممنهج

نسانية التفكير المقصود الذي يبني نماذج خيالية لألنظمة اإل

وجد هنا وي. بطريقة في التحقق من تعقيد وتركيب هذه األنظمة
:فكرتين

ظام أننا يمكن أن نصبح على دراية افضل وأوضح حول الن. ا

ام أي من البشري عندما نؤكد على العناصر الرئيسية لهذا النظ
المستفيدين)أي زبائن نظام  CATWOEاالسم المختصرخالل 

ة عملي)و التحويالت ( أي الذين ينفذون)و الممثلين ( منه

( تعزز اعتقاد أو افتراض)وجهة نظر عالمية ( رئيسية
.المالكين

Research

Tony Wall توني وول 

وهو عبارة عن مؤسسة ( International Centre for Thriving)ثرايفينغورئيس المركز الدولي مؤسس 

ير وتقديم والتربية بهدف توفعلى مستوى تعاون دولي بين قطاعات األعمال والفنون والصحة 

عمل بما فيها 200هو شغوف  بهذا البرنامج ونشر اكثر من . تحول مستدام للمصلحة العامة

وVocations & Learningمثل  quartile 1مقاالت في مجالت 

International Journal of Human Resource Management .  وكذلك تقارير سياسية دولية

االت قد و تأثيره الدولي في هذه المجبشكل عام أن قيادته . للمجلس األوروبي في  بروكسل

ي األبحاث جلب له العديد من االوسمة بما في ذلك منح التعليم الوطني و ثالث جوائز التميز ف

الدولية
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 CATWOEصور غنية عبارة عن وصف مرئي لما ذكر أعاله كطريقة لتوضيح التفكير و استثارة الحوار مع تمثيل . ب

اقترح تركيبة معقدة من االفكار و التي ( Holland et al (1998))هوالند و أخرون ( : Figured worlds)العوالم المكتشفة 

للمساعدة في " ثقافيةاالدوات ال"تشكل العوالم المكتشفة، اال ان المفهوم الرئيسي الذي ُصهر مع الفكرة السابقة ان البشر يستخدمون 

لالنسانية مع ذلك تشمل على نظريات ضمن" االداة"و. فهم العالم و يمكن أن يتحكم في هذه االدوات من أجل خلق تأثيرات مختلفة

.و العمل و التي تقدم طرق محددة في التصرف و التفكير

631

Image  

supplied by  

Toni Wall



كيف افعل هذا؟ 

:  تحتوي العملية على العناصر التالية

في البحث FMAتعلم ديناميكية فكرة 1.

(1999Checkland, ) حيث وضح أن هناك ثالث

فكار نحن نتبنى بناء إطار األ: مجاالت مفاهيمية للبحث

ونقطة . في منهجية دراسة و معالجة قضية نهتم بها

تعليمية رئيسية هي انه وال واحدة من هذه المجاالت  

.  قرارثابتة طبيعياً فهي جميعها غامضة و تخضع الى

FMAالمرتبط بـ -المشهد للبحث /العام االمنظررسم 2.
ومن ثم يرسم المشاركون (  قضية –منهجية –أطار )

لكلمات فعليا جميع الجوانب لبحثهم باستخدام الرموز او ا

كل شيء يخطر ( download)و تحميل الخربشاتأو 

.على بالهم

ب يستخدم الطال" وجهات نظر جزئية"من التجربة مع 3.

ينظر بطاقة عليها شكل مثلث مقصوص من الوسط لكي ل

زاء من خاللها لرؤية المنظر العام وبذلك يكشف فقط اج

ر المنظ/وبينما الطالب يحلقون فوق األرض. صغيرة

ستخدام بحثية مختلفة باالعام، فإنهم يشكلون تعاريف 

FMA( قضية –منهجية –أطار )

اآلن من خالل النظام–استمرار الدراسة و صنع قرار 4.

فة و يمكن المشاركين  اكتشاف الزوايا المختل. السابق

ين الجوانب واإلمكانيات للمساعدة في تعريف أو تحس

.مجال بحثهم
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للمحقق بناًء عليه و عندما ترتبط بهذه الطريقة يمكن

حسين الفني ان يتحكم بطرق بديلة في تعريف او ت
.كيف يمكن فهم وضع للبحث

Theoretical references

Checkland, P. (1999) Systems Thinking, Systems  Practice: 

Includes a 30 Year Retrospective, Chichester,  Wiley.

Holland D., Lachicotte W. Jr., Skinner D., & Cain C.  (1998). 

Identity and agency in cTheoretical references

Checkland, P. (1999) Systems Thinking, Systems  Practice: 

Includes a 30 Year Retrospective, Chichester,  Wiley.

Holland D., Lachicotte W. Jr., Skinner D., & Cain C.  (1998). 

Identity and agency in cultural

Wall, T. (2016) Provocative Education: From Buddhism  for 

Busy People® to Dismal Land®, Studies in Philosophy  and

Education.



ماذا أرغب في أن ابحث فيه؟

ث جاء التحقيق والبحث الفني أصال من البح

التعليمي واألساليب التربوية المستمرة 

أنه والممارسات التأملية حيث تم تحديدها بحيث

ومات عندما يكون طلبة الدكتوراه مغمورين بالمعل

ويمكن أن يجدوا صعوبة قولبتها في مفاهيم

عضها وكيفية ربط عناصر البحث المختلفة مع ب

ص عمل بخصوعلى سبيل المثال تركيب . البعض

اولة وفي مح. بحثي يؤثر على التقدم واالنتهاء

لمعالجة هذا األمر تم استخدام أدوات هيكلة 
.اةللمشكلة من تفكير األنظمة في تطوير األد

كيف يمكن أن نستفيد من هذا األسلوب؟

هي أن عملية التحقق الفني كما تم شرحها أعاله

حسين مفيدة بشكل خاص للناس في تعريف أو ت

ما في البداية، وبين-طريقة رؤيتهم لبحثهم 

ع يتقدمون ببحثهم، وعندما يشاركون بحثهم م

. اآلخرين

يبدو أن هناك قدر أقل من الرؤى التي تتولد 

عندما يكمل المشاركون أبحاثهم، والمرتبطة 
.بتعبيرهم الحالي تصورهم عن أبحاثهم

ما هو الهدف؟

أن الهدف من االداة هو االستمرار في 

اكبر مساعدة الباحثين لتطوير تحكم ووضوح
.حول تعريف البحث وعمليات التحسين

How can this method be of use?

The artful inquiry process as outlined above is  

particularly helpful for people to define or refine 

the  way they see their research – at the start, as 

they  progress, and as they start to make their 

research  public to others.

Fewer insights seem to be generated when the  

participants have completed their research and are 

attached to the current expression or depiction of

their research.
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How am I positioned?

The researcher embraces the concept of perspective  and 

comes to play with and control how they come to  see their

research.

Example of Practice

The process outlined above has been developed in  the 

form of a 1 hour to 3 hour workshop with a group  of 15

participants.

What stage of conventional social science research and/or

evaluation and/or assessment can I use this in or relate

this to?

The Artful Inquirer process has been applied at  different 

stages of research processes, but most  typically at the 

start to help define or refine the focus  of a study.

What skills would I need to use this method?

Minimal representational skills – e.g. the ability to make a 
‘mark’ on a page, and for that ‘mark’ to be personally 
meaningful.

Flexible thinking in relation to swiftly interpreting  the 

different ‘partial views’ and what that might  mean in 

the context of research, and forming  questions from 

visual prompts.

What resources & materials are needed?

Flip chart paper or other material suitable for
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Raquel Benmergui experiments with using partial views to examine the digital 
visual capture she made of Toni Walls’ talk in Vic, 2017
drawing/illustrating–minimum A3 paper size
visual capture she made of Toni Walls’ talk in Vic, 2017
• Illustration materials (e.g. pens, paints)





Reread the section How do I do this? In Tony Wall’s piece. Try  

sketching the landscape of your research or project. Explore 

the  visual summary Raquel Benmergui made while listening 

to Tony’s  talk at a Beyond Text meeting at the University of 

Vic in May 2017.  Compare it to the partial view on page 166. 

What new perspective  does the partial view give?

Experiment with partial views.

Can they help you to refine or redefine what you are working 

on at  the moment.
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Frances Atherton and Paul  Moran

مورانو بول اثرتونفرنسيس 

The ‘cut-up’ as process 
and representation in 
research

عملية القص أو القطع 
لبحثكعملية للتقديم في ا

الفرصة وعدم القدرة عىل التنبؤ •

موجودة

بب يمكن أن التحالفات الغريبة ان تس•

تحالفات جديدة

يدي دعوة ألن ينكشف الرسد غير التقل•

.لتتكشف

قد يظهر... الممنوع •

أسس األسلوب
المتنوع والمجزأ على أنه تجميع  cut-up"القص"يمكن النظر الى علم 

شوائيا  في وضع ما يبدو ع. يربط عناصر غير متوقعة وغير محتملةأدبي  

م تجلي جنبا إلى جنب والتي غالبا ما تكون بدون فترة انتقالية، فإنه يت
بشكل غير متوقع من عدة أفكار تلتحم مع ( anthology)مختارات 

تأمر في فهي ت. تقويض لعملية القصويوجد هناك . في مكان نابضبعضها 

ل من تقويض الحالة المقبولة وبناء حالة غير منتظمة جديدة، وكذلك تقل

حدى إن المخرب االدبي يبني نص القص ويت. أهمية وتفسد ما كان موجودا

ون بهدف الكتابة التقليدية األرثوذكسية إال ان أي تعطيل يعقب ذلك ال يك

بديلة أن القص عملية تدعو القارئ الى أن يكون جزء من وسيلة. التخريب

موافقة القراء وعلى استعداد للفي المعرفة وفي أن يكون نوعا مختلفا من 

,Moran  and Atherton, 2019)على أمر جديد  p.54).

مة أن التحدي في حقوق الملكية و حقوق الطبع عندما يتم انتهاك االنظ

(Burroughs and Lydenberg, 1987). والقوانين وتخطيها

Research

ترتشسهو محاضر رئيس في كلية التربية في جامعة ( Paul Moran)مورانبول 

فلسفة "أحدث كتبه هو . يعلم ويشرف على برامج طلبة الدكتوراة والماجستيرحيث 

وبالكاد موجود في التطورات الحديثة ( The Philosophy of Homelessness" )التشرد
.نرود لج في سلسلة علم االجتماع، وقد ألفه بالشراكة مع فرانسيس إيفرتو

ي تُعلم برنامج الدكتوراه في التربية ف( Frances Atherton)أثرتونفرانسيس 

يب البحث وتعلم أسال" األطروحة في السياق"في وهي رئيس البرنامج تشسترجامعة 

لمبكرة و ونماذج السياسة االجتماعية و  يشمل تعليمها لبرنامج الماجستير الطفولة ا

و . العمل في برنامج البكالوريوس على نماذج ومهارات البحث في األطروحة 

اجستير البكالوريوس و المتشرف على الطلبة الذين يجرون أبحاث بما فيهم طالب 

.وقد أشرفت على طلبة الدكتوراه حتى حصولهم على الدرجةوالدكتوراه 
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حيث يتم اعادة ربط أجزاء من( القص او القطع)طبيعة  

وكما ذكر النص إلنتاج مجموعات جديدة من مزيج معقد، 

(  Burroughs)بوروزحول ( Barthes (1977))بارتيز 

فيه يتضاءل" خلق النص"في تصميم نموذج للكتابة او "

حيث تكون "وسعى بروز إلى انشاء أعمال . دور المؤلف

أن تفاعل (. 145ص )اللغة هي التي تتحدث وليس المؤلف 

القارئ مع النص عندما يكون القارئ مشارك نشط و 

يدعو (  (Skerl, 1985))متعاون في خلق شيء جديد 

م القارئ كي يتخطى التفسير الخامل و الضمني  عدي

محقق انه تم تحريره كالقارىءالمالمح الى مكان يشعر فيه 

.متحرر

2. Theoretical references

Barthes, R. (1977). Image, music, text (tr. Stephen Heath)  
London, United Kingdom: Fontana.

Burroughs, W. S., & Lydenberg, R. (1987). Word cultures:  Radical 
theory and practice in William S. Burroughs' fiction.  Urbana: 
University of Illinois Press.

Moran, P. and Atherton, F. (2019). The philosophy of  
homelessness. London, United Kingdom: Routledge.

Robinson, E. S. (2011). Shift linguals: Cut-up narrativesfrom  William 
S. Burroughs to the present. Amsterdam:Rodopi.

Skerl, J. (1985). William S. Burroughs. UnitedStates:

كيف أفعل هذا؟. 3

:البحث الذي انت مهتم بهفكربمشروع

. ماذا تريد أن تكتشف عنه•

.كيف يمكن أن تكتشف عن فكرتك•

.كيف يمكن أن تحصل على بيانات•

االن

فكر بالقضايا التي يمكن أن تظهر من•
.المشاركين

.فكر بما هو مهم بالنسبة لهم•

.وهايواجهفكر بالتحديات التي يمكن ان •

فكر بالفرح والسرور الذي يمكن أن •

.يتشاركون بها

:االن. وزع افكارك على ورقة كبيرة

.تخيل أي أطار•

مع تخيل وضع هذه األفكار جنبا إلى جنب•
.أفكارك وتساؤالتك األولية

.أستفز، أقترح، أسأل•

.واجه المفاهيم التقليدية•
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صر الطبيعة العشوائية لحدوث القص ترتبط بعن•

.المفاجأة ومكان الصدفة

.صور، نص. ماذا يمكن أن تضيف•

أن الموضوع جنبا إلى جنبلالضافاتكيف يمكن •

فاهيم تجلب انتباه القارئ و من خالل تنفيذ هذا حرر م

. جديدة

.تجميع لألفكار–قدم أفكارك في شكل ملصقة •

ماذا أريد أن أبحث فيه؟ 

مد على يمكن تحديد القص من خالل  تقليد البحث المعت

بوروزالفنون اخذين في الحسبان تصميم 

(Burroughs ) لتتجاوز التعامل" " القص"لنصوص

و غير الفعلي للنصوص إلى تجربة اإلنسانية الواعية

اكثر نستقبل بتسامي و بشكل فوري( حيث). الواعية

دنبرغليو بوروز. )بكثير من مصطلحات العقل الواعي

(Burroughs and Lydenberg,  1987, p.46)

What has been done on this already?

The cut-up is aleatory in nature in that chance and  

unpredictability are present. New understandings can  be 

happened upon, can smoulder or explode as, placed 

alongside, seemingly unfathomable associations and 

awkward alliances can ignite the new.

ما هو الهدف؟ 

هي . ةالقصاصة هي طريقة في توليد معرفة جديد

معنى تمتحرر الكاتب من السيطرة وترفض 

ي ان هو أسلوب تحريري ف. تركيبه بشكل فردي

يم القص أصال هو عملية بحث و طريقة في تقد

أنه عبارة عن التعاون القائم على . البحث
.  والشجاعهالذي يلوح بالجرأة المساواة 

كيف يمكن االستفادة من هذا األسلوب؟

. بأن القص ليس هدفه التخريب من اجل التخري

دة عناصره قراءة فريوإنما يبني تآزرا وتوفر 
.وغير عادية

ان . البقدر ما يسمح به الخييمكن استخدام القص 

حتماال وضع البيانات مع  البيانات األخرى يشكل ا

م عن لحدوث امكانيات مثيرة في بناء نصوص تن

م يسمع دراسة وتفكير عميق وتفتح المكان لكل ما ل

به و ال يرى وغير المعروف و المهمل والممنوع 
.  قد يظهر... 
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Return to the questions and

prompts  in the “How do I do this?” 

section a  couple of pages back.

Create your own cutup and include

it  in your reflective sketchbook.
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Verena Lohner

Clownclusion
(المهرج)كالونكلوجين

كل نراقب بش( المهرج)كالونكلوجينفي •

حدث ما مثل مؤتمر، -مكثف عملية ما 

أو تجمع وفي نهاية الحدث نتأمل ماذا 

.حدث خالل ذلك الوقت وماذا الحظنا

على المشاهدة كالونكلوجينيركز * •

ما أنه ك. المرئية وغير المرئية في العملية
.يشمل الوعي والالوعي في العرض

أسس األسلوب 

.و مسرح مرآة/ مسرح مهرج، المسرح، ومسرح عمل

رح وعلى مر االزمان تغير المس. الطقوس واالحتفاالتالمسرح يأتي من 

ر وتطور الى اسلوب قوي وشعبي في توصيل القصص و عمل كمصد

لعواطف لألفكار والمعرفة والقوانين والحكمة والدعاية واألفكار الثورية و ا
.وما هو أكثر من ذلك بكثير

دث التاريخ كان الهدف األساسي من المسرح أن يعكس ما يحأوائل و منذ 

رق في المجتمع و األحداث بطريقة فنية بهدف تغيير وجهات النظر وط

.التفكير وأحيانا هدف المسرح هو تغيير افكار الناس

حيث يمكن للمشاهدين مشاهدة أي حدث على خشبة المسرح بأمان، ومن 

.تلك التجربة يمكن أن يستمروا برؤيا وتوجهات جديدة

مؤسسة يستخدم هذه الجوانب لكي يجلب مواضيع تتعلق بال:مسرح العمل

. على خشبة المسرح ويشرك في التدريب جميع المجموعات المشاركة

ي  الممثلون غالبا ما يستخدمون تأثير االغتراب، ويظهرون بشكل مرئ

هذه الديناميكية و عالقات القوة والجوانب ذات العالقة والسلوك كجزء  من

مليات الغريبة، غالباً ما تبدأ عومن تلك التجربة . العملية أو فريق عمل

ومن رية التغيير من األشخاص الذين يشاهدون سلوكهم ينعكس بطريقة جوه
.ثم يتابعون التأمل والتدريب

evaluation ة، هي ممثلة شغوف. من هامبورج ألمانيا، تعرف أن بالصورة اكثر مما تراه العين(Verena Lohner)لوهنرفيرينا 

Steifeأرتجاليمدربة، و مديرة مسرح  Brise Improtheater هي فنانة، ممثلة، و معلمة و مبدعة و تشارك في

لها المختلفة، المسرح االرتجال والمسرح والفنون أشكاوكونها مبهورة و معجبة بما يمكن أن يفعله  . البحث والتطوير

ل إلى ما فهي تشارك عالميا  في الفنون والمشاريع العلمية التي تصهر و تطبق مناهج هذا المسرح بهدف الوصو

تلفة و لكي تجمع افادت مخعلى سبيل المثال إحضار الجمهور الى خشبة المسرح . وراء االشكال الفنية الموجودة

ن الموظفين من في الحوار السياسي وكذلك تطبيق أدوات المسرح على عمليات تغيير المؤسسات لكي يتمكمتناقضه

http://www.steife-brise.deالنجاح و الحصول على النزاهة والحقيقة في أشكال المسرح 
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في هذا . مسرح المرآةمحدد في مسرح العمل هو أسلوب 

ند األسلوب، يشاهد الممثلون بشكل مكثف عملية ما وع

مرحلة معينة أو عند نهاية الحدث يتم التأمل به و 

تم قليال بحيث يجلب الى خشبة المسرح مااإلنسحاب
.مشاهدته والتعرف عليه وما حدث خالل تلك الفترة

كن يم. سيتم التركيز على الجوانب األساسية للحدث

ة من للمشاهدين مراقبة و تجربة سلوكهم واألحداث للعملي

والتأمل زاوية مختلفة وعن بعد ليتمكنوا من قبول الرسالة
.فيها

.ان مسرح المرآة يعمل بشكل أساسي من الوعي

له عدة مصادر تمتد من عادات روحية مسرح المهرج

ية في تقاليد قديمة طبيعية إلى أساليب فوضوقديمة و 

فن كما يمكن للعناصر العامة و الجوانب في. السياسية
مل حيث انها تع–من بين اموراً أخرى -المهرج أن تذكر 

و نزاهة وصدق physicalityعلى زيادة اللغة الجسدية 

ل مع الممثل وعاطفية و ضعف الممثل والتواصل والتفاع

كون الجمهور وليس بالضرورة تواصل جسدي وغالبا ما ي
".االنف احمر"

، والفن فيةوالتريمكن تأدية وتطبيق المهرج بهدف التسلية 

.  ىمثال الرعاية في المستشفوالتربية و مجاالت أخرى 

ويشمل مسرح المهرج على مناهج وطرق من الوعي 
.والالوعي

Theoretical references

On Clown:

Spaeight, G. (1985) The Book of Clowns, Sidgwick &  

Jackson.

Bonange, J-B. and Sylvander, B (2012) Voyage(s) sur la  

diagonal du clown L’Harmattan

http://www.bataclown.com/Jean-Bernard-Bonange.html

http://www.bataclown.com/Bertil-Sylvander.html

On Business Theatre:

Schreyögg, G. and Dabitz., R. (1999) Unternehmenstheater,  

Springer.

كيف أفعل هذا؟ 

مثل -فنراقب عملية بشكل مكثكالونكلوجيننحن في 

حدث أو تجمع أو في نهاية الحدث نتأمل ماذا مؤتمر 
.حدث خالل ذلك الوقت
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ربتنا وبعد مرحلة المراقبة نتشارك ونقيم مالحظاتنا و تج

نخلق باختصار نحن نقرر و. الفردية والجماعية لهذا الحدث

نسلط دراما قاسية ونبرز النقاط األكثر أهمية التي نريد أن

ية كما أن األدوار ووظائفها ورسائلها الجوهر. الضوء عليها

يمكن أن تكون ثابتة بشكل بسيط، إذا أمكن تجهيز 
وهذه، بسبب .وتهيئة المسرح( props)االكسسوارات 

ضيق الوقت، عادة ما تكون مجرد تصميم و رسومات 

. مجردة

بعد أن يتم تهيئة هذه االمور يتم االستعداد للجوانب

.  لمهرجاألساسية للحدث في التركيز عليها في مرآة مسرح ا

المهرجين يمكن أن يستخدم عمل المرآة جميع مهارات 

ركة على التمثيل والغناء وأعمال بهلوانية و حويشمل ذلك 

جسدية ومرح  ومشاعر وخشبة المسرح والجمهور و 

. المشاركين

ي هو انه فكالونكلوجينو أحد العناصر الخاصة جدا في 

لون هذا الشكل تكون شخصيات المهرجين هي أنفسهم ويمث

" في المهرج"أن الممثلين . من وجهة نظرهم

و هي طريقة مباشرة نحو مباشرة الجمهور يعكسون 

الجمهور من جانب واحد وخط رفيع ال يخلو من المغامرة 

في تميز مسرح المرآة يكون هناك )في الجانب اآلخر 

و عوالم غالبا مجازية و رمزية أو اوضاع واقعية صور 
(تنقل المحتوى

ما الذي أريد أن ابحث عنه؟ السياق

أن المهرج يبحث بشكل جاد في كل من 

المهمة المرئية وغير العناصر 

ويستكشف هذا النوع من المسرح . الموصوفة

وتهدف المراقبة خالل . جوانب الوعي و الالوعي

على النتائج والنجاح والعملية على التركيز 

.االخطاء و تقييمها بشكل متساوي

م من ذلك يتم تجميع الصفات المخفية والنتائج واأله

د ما هي ردو. استكشاف  جميع الجوانب اإلنسانية

الفعل و الديناميكيات والعالقات بين االفراد

ف والمجموعات؟ كيف يتغيرون خالل الحدث؟ وكي

ائج؟المضمون والنتيرتبط الناس و يتفاعلون مع 

ية المهرج على المشاهدة المرئكالونكلوجينيركز 

إدخال وغير المرئية في العملية كما أنه يشتمل على

اذن عملية البحث. الوعي والال وعي في العرض

ض كذلك بالنسبة للمشاهدين تدوم حتى نهاية عر

المهرج الذي يعكس ويعطي كالونكلوجين
.يتعزيز ما تم اكتشافه  بشكل فرداإلمكانيات 
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What has been done already?

Clownclusion at “Beyond text” by Teatro La Nave Va, in Vic  

(Spain) and Chester (UK) as an evaluation activity.

Clownclusions have been used in conferences, lectures  and 

seminars in different contexts.

Mirror-Theatre enhanced with Clownclusion Elements is  being 

applied by Steife Brise Business Theater, Hamburg/  Germany, for 

example at Beiersdorf AG, research and  development dpt., April

2019.

ما هو الهدف؟

:الىكالونكلوجينيهدف 

تنتاج تقديم تأمل غزير ورسمي وكذلك التقريب واالس. ا
.للحدث

إظهار العناصر المشاهدة بطريقة صادقة ومحترمة . ب
.ومضحكه وبطريقة غزيرة

ت يعكس الجوانب التي ال تظهر في البروتوكوال. ج

ير المكتوبة مثل العواطف والمزاج والتوتر واألحداث غ
.الرسمية على هامش األجندة

أحيانا تسليط الضوء على األجندة المخفية والنتائج و. د
.وبأهتمامانتقادها بشكل نزيه 
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.نتائجافتح وجهات نظر بديلة بناًء على المشاهدات وال. هـ

واالحتفال وأعالنتسلية وراحة وحرية وتواصل . و
.بالحدث والمشاركين فيه

بول السخرية من أنفسنا كطريقة في تمثيل وفهم وق. ز

.التجارب

كيف يمكنني االستفادة من هذا األسلوب؟ 

يشمل هذا األسلوب على التأمل والتقييم  الذهني 

فة فهو يثير حواس مختل. والعاطفي والجسدي والدماغي

ن في المسرح عندما يكو. وأنواع مختلفة من المشاهدين

اط الناس متعبين ومقاومين فهو يدعو إلى الراحة و النش

ومن خالل الفعاليات  يدعو إلى المشاركة . والمشاركة

ا /سهوفي جمهور متنوع سيكتشف كل منهم بنف. والتقدم

جوانب الجمهور المتجانس يكتشف. ا تجاه التجربة/أسلوبه

عقدة و يمكن لعملية م. جديدة من خالل التجربة المشتركة

ى أن تصبح مرئية ومفهومة من خالل الصور والموسيق

.والحركات والمواد ومن دون كلمات

ية المهرج يمكن أن يوفر مالحظات تغذكالونكلوجينأن 

حة حتى ولو كانت ثقيلة وجدية دون ان تكون جارراجعة 
 ً .أخالقيا
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How am I positioned?

As silent observers or regular participants during the  

process. As Clown-Theater-Ensemble in a certain stage  

during the process or at the end.

What theories inform what I am doing?

Clown has numberless theories and even more practical  

approaches.

BATACLOWN has developed Clownanalyse during many  years. 

(FRANCE) http://www.bataclown.com

Another precious source is the Canadian “Pochinko Clown  

Training”, as taught at the Manitoulin Conservatory of  Creation 

and performance in Ontarion/ Canada.

What stage of conventional social science research  and/or 

evaluation and/or assessment can I use this in or  relate this to?

It can be used at stages, to reflect segments of a process  and 

further the progress.

It is an excellent way to close a process or event.

What skills would I need to use this method?  Clowning and 

acting skills, both scripted and improvised,  are essential. It is 

useful to be able to be an involved and  neutral participant. It 

helps to be appreciative and sharp-eyed  during the process 

observation. Knowledge/ ability to  quickly find and express 

essences and core points of  content.

A respectful, supportive, nevertheless honest ensemble of  

Clowns. Trust, Love, Magic.

What resources & materials are needed?

Depending on the process and its location it can vary. A  

theatre supports the focus and atmosphere of the  

presentation.

(Stage, stand, lights, sound…)

Also, the alienation and celebration character of  

Clownclusions is easier to create.

Numberless materials can be used, such as paper,  

costumes, instruments, objects…
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The Beyond Text project used the perspective 

that the clown  can offer. Examine the photos in 

Verena’s chapter,  especially the evocative liminal 

visual capture taken at the  University of Vic in 

2017 on page 179. What information is  being 

disseminated in these visuals? How could you  

imagine incorporating a clown’s perspective into 

your  research, data collection or event?
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181
A page from Luz Arantza Crespo  

Dorrego’s reflective sketchbook

Different arts-based ways of  

documenting learning and  

reflection created during the  

Beyond Text module at LUT Lahti

in Finland

Liz Pauline’s way of crafting her  

reflections & documentation

https://youtu.be/x6RXJ-5DdAE



This publication has many functions but one of its purposes was to try  

to disseminate information about arts-based methods, using both  text 

and beyond. You’ve read all or parts of the book, watched videos  like 

the one watched above and examined the image like the one on  page 

178. That image was taken at the end of an arts-based activity.

Does it look to you like arts-based methods can be impactful? Have we  

been able to convince you of the benefits of working beyond text can  

make? If we have, contact one of the many practitioners featured in  

this book and see how your journey can continue…
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