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فـي ثــــــــواٍن...

“التعلم والقيادة هما مقدمة ونتيجة، وال ميكن ف�صل املقدمة عن النتيجة، 
ل�صيدي  كلمات  اأكرب”.  ب�صكل  للتعلم  حاجتنا  اكت�صفنا  اأكرث  اأجنزنا  كلما 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”. كلمات اأحببت اأن اأبداأ بها افتتاحية 
اختيارها  ال�صبب يف  ويكمن  “كتاب يف دقائق”،  الدفعة من مبادرة  هذه 
ال�صهر. لهذا  املتميزة  العاملية  الكتب  من  اختيارنا  وتالئم  توائم  الأنها 

ارتباط  ومدى  بالقيادة،  التعلم  ارتباط  مدى  ال�سمو  �ساحب  اأو�سح  لقد 
اأحدث  الدائم على  بالقدرة، ومدى احلاجة ال�ستمرارية االطالع  املعرفة 
املعارف والعلوم كي يجد املرء نف�صه وقد التحق بركب احلداثة، فالب�صرية 
يف تطور م�صتمر والعامل يف �صباق مع الوقت، وهناك اأنا�س يواكبونه واأحيانًا 

ي�صبقونه، وهذا ما نحتاج اإليه حتى ال نتخلف عن ركب التطور. 

توجهات  ترجمة  على  دومًا  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  حتر�س 
امل�صروعة يف خلق جمتمع مبني على  وتواكب تطلعاتهم  الر�صيدة  القيادة 
من  اخلام�صة  دفعتها  يف  تغطي  اأن  املوؤ�ص�صة  اختارت  فقد  لذا  املعرفة، 
ثالث  االإيجابي،  والذكاء  والتغيري  املبتكرين  �سناعة  موا�سيع  امللخ�سات 
ق�صايا حمورية الأي جمتمع ي�صعى ل�صناعة قادة ميتلكون املقومات الالزمة 
اإلى  التالية  باالأجيال  ويعربون  اأوطانهم،  ومكت�صبات  مبعارف  لالرتقاء 

م�صتقبل اأف�صل. 

ويف دفعتنا هذه �صتجدون ملخ�س كتاب �صناعة املبتكرين: تن�صئة اجليل 
جدلية  الكتاب  ويناق�س  واجرن  توين  تاأليف:  من  العامل،  �صيغري  الذي 
االبتكار؛ كفطرة اأم �صنعة ويتحدث عن م�صاهمات االأ�صرة يف �صناعة جيل 

مبتكر وكيفية توفري الرتبة اخل�صبة للجيل وتنمية قدراته. 

اأما الكتاب الثاين فيحمل ا�صم: التغيري بثقة:  اإجابات عن الت�صاوؤالت التي 
تق�س م�صاجع القيادات، من تاأليف: فيل باكلي، ويناق�س الكاتب قيام اأي 
قائد باإدارة مبادرة للتغيري جلهة �صعوبة القرارات التي ميكن اأن يتخذها 

يف حياته وتبعات هذه القرارات على م�صريته ال�صخ�صية واملهنية. 

ويخفق  ويقودون،  القليلون   يتاألق   ملاذا  االإيجابي:  الذكاء  كتاب  واأخريًا 
الكثريون ويرتاجعون؟ من تاأليف: �صريزاد �صامني، ويناق�س الكتاب كيف حتول 
عقلك اإلى �صديق يعمل ل�صاحلك، وميكنك من بلوغ اأعلى م�صتويات التدفق 
االإيجابي.  وحتفل اخلال�صة بعدة تطبيقات ميكن حتويلها اإلى بيئة العمل 
وممار�صتها بفاعلية وحتقيق عوائد اأعلى من التدريب واال�صتثمار الب�صري.

دقائق”  يف  “كتاب  من  اخلام�صة  الدفعة  تنال  اأن  اأمتنى  اخلتام  ويف 
خالل  من  ب�سيط  بجزء  ولو  �ساهمنا  نكون  باأن  اآماًل  ور�ساكم،  اإعجابكم 
هذا العمل يف منظومة النجاح التي تطمح اإليها قيادتنا الر�سيدة وت�سعى 

من خاللها لل�صمو باأبنائنا وبناتنا جيل امل�صتقبل.. جيل القادة.

                                                                جمال بن حويرب 
�لع�شو �ملنتدب ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم

مطلوب “مبدعون”

نتج  متعاظم  ركود  حالة  من  حاليًا  العاملي  االقت�صاد  يعاين 
الطبقة  وظائف  معظم  وانقرا�ض  البطالة  ن�سبة  يف  ارتفاع  عنها 
للنمو  جديد  ك  حمرِّ اإلى  متناميًا  احتياجًا  خلق  مما  الو�صطى، 
يتم  كان  املا�سي،  يف  االبتكار.  هو  املحّرك  وهذا  االقت�سادي، 
وقوانني  القوية،  التعليمية  املنظومة  خالل  من  االبتكار  ت�سجيع 
حقوق امللكية وبراءات االخرتاع، والهيكل االقت�صادي الذي يقدم 
ا االآن، فقد �صار لزامًا  حوافز ت�صجيعية للمخرتعني واملبتكرين. اأمَّ

اأن تدخل عنا�سر اأخرى اإ�سافية اإلى املعادلة.

االبتكار موجود يف كل مكان ي�صتخدم فيه النا�س طرقًا غري ماألوفة 
حللِّ م�صكالتهم، �صواء كانت م�صكالت حملية اأو عاملية، �صخ�صية 
جمرد  يكون  اأن  ميكن  واالبتكار  جماعية.  اأو  فردية  عملية،  اأو 
حت�صينات طفيفة اأو تعديالت تدريجية يف تقنيات اأو منتجات اأو 
اأفكار اأو خدمات حالية، اأو ميكن اأن يكون تغيريات جذرية تقدم 
اإلى  تتبادر  وبينما  متامًا.  وخمتلفة  واأ�سا�سية  جوهرية  حتّوالت 
يف  ر  نفكِّ باد” عندما  “اآي  فون” اأو  “اآي  مثل  منتجات  اأذهاننا 
على  ُي�صتخدم،  اأن  اأي�صًا  ميكن  االبتكار  فاإنَّ  املبتكرة،  املنتجات 
اأو  �سة خلطر االنقرا�ض،  املعرَّ اإنقاذ احليوانات  املثال، يف  �سبيل 
ان املناطق التي تعاين املجاعات املزمنة. توفري الطعام الإغاثة �صكَّ

يتطلَّب االبتكار القدرة على التفكري النقدي، والتعاون مع االآخرين 
عة، والتفاوؤل، والنظر اإلى العامل من  �ساتهم املختلفة واملتنوِّ بتخ�سُّ
اال�صتطالع،  وحبِّ  والف�صول  التجربة،  اإلى  وامليل  خمتلفة،  زوايا 
وحلَّها  امل�صكالت  روؤية  ن�صتطيع  التكاملي حتى  التفكري  وممار�صة 

بطرق غري تقليدية.
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هل �البتكار قابل للتعلُّم؟

�صات يف كل مكان تنمية القدرات  ت�صتطيع االأ�صرة واملدر�صة واملوؤ�صَّ
واملهارات والعادات التي يتطلَّبها االإبداع لدى االأجيال اجلديدة. اإال 

وبيئة  التعليمية  واملنظومة  االأ�سري  املناخ  اأنَّ  اأنَّ ما يحدث حاليًا هو 
– تعرقل املبدعني  مة  – حتى يف الدول املتقدِّ العمل يف معظم الدول 

وحتبط حما�صهم و�صغفهم. ولهذا وجب اإحداث طفرة يف كلٍّ من االأ�صاليب 
الرتبوية االأ�سرية واملنظومة التعليمية وعامل االأعمال، خ�سو�سًا اأنَّ اجليل 

اأمامه  ظهرت  قد  اجتماعيًا”  و”املت�صابك  اإلكرتونيًا”  “املت�صل  احلايل 
ز االأجيال ال�صابقة. زات جديدة متامًا تختلف عن تلك التي كانت حتفِّ حمفِّ

اأن  وال  بها،  �صغوفني  لي�صوا  اأعمااًل  ميار�صوا  اأن  يريدون  ال  اجلديد  اجليل  فاأبناء 
يتبعوا االآخرين ويقلدوهم فيما يفعلون، بل يريدون اأن يطرحوا الكثري من االأ�صئلة، 

ا اأي�سًا من  واأن ي�سغلوا وظائف ومنا�سب تر�سيهم لي�ض فقط من الناحية املادية، واإنَّ
ناحية الهدف والر�صالة واملردود املجتمعي.

جيل �البتكار

نحن نعترب جيل القرن احلادي والع�صرين جياًل مثريًا للجدل، ويعتقد بع�صنا اأنهم 
لي�صوا اأذكياء، يف حني يعتربهم بع�صنا االآخر “االأكرث ابتكارًا” يف تاريخ الب�صرية.  
االإنرتنت جعلتهم جياًل مميزًا، حيث فتحت  فاإن  االآراء،  النظر عن هذه  وبغ�ض 
مل  للتعلُّم  اأدواٍت  لهم  واأتاحت  م�ساريعها،  على  االجتماعي  التوا�سل  اأبواب  لهم 

تكن متاحة لبني الب�صر من قبل.

وقت  باأيِّ  مقارنًة  حيوية  واأكرث  اأ�صرع  ب�صكل  العامل  اأحداث  اليوم  اأبناوؤنا  يعي�س 
م�صى.  ويعترب كثريون من اأبناء اجليل اأنَّ االإنرتنت معلِّم اأجدر من معلِّمني كثريين 
يقفون اأمامهم طوال اليوم.  كما اأنَّ اأبناء هذا اجليل قلقون ب�صدة اإزاء م�صتقبل 
احل�صارة االإن�صانية، وي�صعون اإلى حياة �صحية و�صحيحة، ويريدون اإحداث فارق 

اإيجابي يف جمتمعهم املحلِّي والعاملي اأكرث من رغبتهم يف ك�صب املال.

�سات كربى ال تتيح فر�سًا لهوؤالء  امل�سكلة هنا اأنَّ كثريين من جيل االآباء الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني االأربعني وال�ستني يعملون يف موؤ�سَّ
م دوافعهم، ون�سبع ف�سولهم، ونتفاعل مع تطلُّعاتهم و�سغفهم لتطوير قدراتهم، واإف�ساح  املبتكرين.  نحن كاآباء ومربِّني بحاجة اإلى اأن نتفهَّ

املجال لهم ل�صنع امل�صتقبل.

رت فيها اأ�صماء المعة من املبتكرين  يف املا�سي، كان يتم اكت�ساف املبتكرين بال�سدفة بداًل من “ت�صنيعهم”.  هناك اأمثلة بارزة جدًا قرَّ
و“مارك  “اأبل”  �س  موؤ�صِّ جوبز”  و“�صتيف  “ميكرو�صوفت”  �س  موؤ�صِّ جيت�س”  “بيل  مثل  اأحالمهم  وراء  �صعيًا  اجلامعات  اأف�صل  ترك 
�س “في�صبوك”.  لذلك فال�صوؤال الذي يجدر طرحه يف هذا ال�صدد هو: كيف ميكننا توفري الرتبة اخل�صبة لهذا اجليل  زكربريج” موؤ�صِّ

وتنمية قدراته؟
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من �أين يبد�أ �البتكار؟

1- �للعب: تثبت االأبحاث اأنَّ الب�سر جمبولون على حبِّ اال�ستك�ساف والتجربة والتخيُّل؛ 
ق من خالل اإتاحة الفر�صة للعب لالأطفال والكبار. اأي على االبتكار. وهذا يتحقَّ

�صي  موؤ�صِّ برين”  و”�صريجي  بيدج”  “الري  من  كلٍّ  لدى  م�سرتكة  غريبة  �سفة  هناك 
�س “ويكيبيديا”،  �س “اأمازون”، و“جيمي ويلز” موؤ�صِّ “جوجل”، و“جيف بيزو�س” موؤ�صِّ
عن  يتم  هناك  التعليم  كان  حيث  “مونتي�صوري”،  مبدر�صة  جميعًا  التحاقهم  وهي  اأال 
طريق اللعب. ففي القرن الع�سرين، اأجرى كلٌّ من “ماريا مونتي�صوري” و“جني بياجيه”، 
“مونتي�صوري” نتائج  واآخرون بحثًا مهمًا عن �ُسبل التعلُّم من خالل اللعب، وقد طبَّقت 
متها يف مدار�صها التي تنت�صر اليوم يف جميع اأنحاء  البحث يف املناهج التعليمية التي قدَّ

يجيها. لة يف جناحات طالبها وخرِّ قة جناحات متمثِّ العامل حمقِّ

مواجهة  على  عنا  ي�صجِّ داخلي  ودافع  فطري  حافز  ال�صغف  �ل�شغف:   -2
نحو  اأو  جديد،  �سيء  تعلُّم  نحو  اأو  اال�ستك�ساف،  نحو  �سغف  فهناك  التحديات، 

اإتقان مهارة معيَّنة.

اأهمية  اإلى  “اال�صتثنائيون”  ال�صهري  كتابه  يف  جالدويل”  “مالكومل  ي�صري 
اال�صتمرار يف ممار�صة عمل ما ملدة ع�صرة اآالف �صاعة بهدف الو�صول اإلى درجة 
نت  مكَّ التي  الظروف  يعر�ض  وهو  “اخلربة”.  ي�صميه  ما  اأو  واالإتقان،  االإجادة 
اإجنازات  حتقيق  – من  و�صفه  “ا�صتثنائيني” ح�صب  – اأو  م�صاهري  مبدعني 
باهرة، ولكنه مل يذكر من بينها احلافز. اإال اأنَّ ما دفع “بيل جيت�س” اأو “�صتيف 
جوبز” اإلى تكري�س اأكرث من ع�صرة اآالف �صاعة يف �صغرهما للو�صول اإلى درجة 
اأخرى يف  بعد  ليلة  لي�سهرا  تكافئهما  اأو  دهما  تهدِّ التي  االأ�سرة  تكن  االإتقان مل 
زهم هو �سغفهم مبا يعملون. كهم وحفَّ تعلُّم كتابة رمز حا�سوبي جديد، بل ما حرَّ

3- �لغاية: �سغف دون غاية اأو هدف لن يو�سل اإلى نتيجة. والغاية امل�سرتكة لدى جميع املبدعني 
بح�صب ما ك�صفت الدرا�صات هي “الرغبة يف اإحداث تغيري اإيجابي يف العامل”.

باعتبارها  والغاية  واالإتقان  اال�صتقاللية  اأهمية  عن  “احلافز”  كتابه  بينك” يف  “دانيال  كتب 
قونه اأو ق�سية اأكرب منهم  زات �سرورية لالإن�سان. فالب�سر يبحثون بفطرتهم عن هدف يحقِّ حمفِّ
م فيه امل�صاعر. رمبا  تخلِّدهم. وهو لهذا يرف�س “ال�صغف” على اعتبار اأنَّه عامل متذبذب تتحكَّ
ال�سعبة.  املهام  اأداء  من  نك  ميكِّ دافعًا  ليكون  يكفي  ال  وحده  فال�سغف  ما.  حدٍّ  اإلى  حمّقًا  كان 
ة ما يف  وقد ك�سفت الدرا�سات اأنَّ املبدعني يكون لديهم ال�سغف لتعلُّم �سيء جديد اأو تنفيذ مهمَّ
اأعمق  اإلى �صيء  ل  العلم واال�صتك�صاف ليتحوَّ اأن ي�صقله  ر بعد  ال�صغف يتطوَّ �صغرهم، ولكنَّ هذا 

واأكرث ثباتًا، اأال وهو الغاية الكربى.

الفضول والخيال هما ينبوعا 
““اإلبداع اللذان ال ينضبان.
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�لتعليم �لتقليدي مقابل �لتعليم �لتمكيني

اه املبدعون يف املدار�ض كان من اأهمِّ التحديات التي واجهوها. ومعظمهم انطلق يف م�سرية االإبداع “على  التعليم الذي تلقَّ
�صات  مة له، ولي�س “بف�صلها”، مبن يف ذلك اأولئك الذين التحقوا باأف�صل اجلامعات واملوؤ�صَّ الرغم من” املناهج التعليمية املقدَّ
الدار�صني  عقول  يقولب  الذي  التقليدي  التعليم  باجتثاث جذور  نبداأ  اأن  فيجب  تغيريًا حقيقيًا،  اأردنا  اإذا  لهذا  التعليمية. 

ويعاملهم معاملة خط االإنتاج، ونغر�ض بداًل منه تعليمًا متكينّيًا قائمًا على اال�ستك�ساف والتجربة والتعلُّم من االأخطاء.

u التعليم التقليدي يكافئ املناف�سة واالإجناز الفردي بداًل من الرتكيز على روح الفريق؛
حل  على  الرتكيز  من  بداًل  فيها  الطالب  واختبار  معينة  مواد  حمتوى  لتو�سيل  مة  منظَّ التقليدية  الدرا�سية  الف�سول   u

امل�صكالت؛
u تعتمد الف�صول الدرا�صية التقليدية على احلوافز اخلارجية )الدرجات يف االختبارات( بداًل من االعتماد على احلوافز 

الداخلية واال�صتك�صاف والتمكني.

�لبو�شلة �الأبوية

لقد دفع والدا “كريك فيلب�س” ابنهما يف طريق االإبداع واالبتكار. عمل “كريك” على اأول “اآي فون” تنتجه �صركة “اآبل”، ويعمل حاليًا يف 
اأبويه منذ �صنوات  “فيلب�س” عن درا�صته، والقى دعمًا كبريًا من  “�صن رن”، وهي �صركة نا�صئة يف جمال الطاقة الكهربائية. تخلَّى  �صركة 

ر لدى االأبوين. طفولته، رغم اأنَّ مثل هذا الدعم نادرًا ما يتوفَّ

اأبواه تقليديني، فقد كانا غاية يف الن�ساط واحلما�ض، وي�سجعان اأبناءهما على القراءة يوميًا، ولكنهما يف نف�ض الوقت ي�سمحان لهم  مل يكن 
باختيار الكتب واملو�سوعات التي تثري اهتمامهم. واإلى جانب الوقت الذي يق�سيه االأبناء مع بقية االأ�سرة يف م�ساهدة التلفاز، كانوا يحظون 

بوقت خا�س ميار�صون فيه هواياتهم. من هنا، اأتيحت لهم الفر�صة لال�صتك�صاف وبناء الثقة بالنف�س.

نة، كانوا جميعًا يبحثون يف الكتب واالإنرتنت  كانت رحالت العائلة تتمحور حول التثقيف التاريخي. على �صبيل املثال: قبل زيارتهم ملدينة معيَّ
عة، عن معامل املدينة ومهرجاناتها واحتفاالتها ومنا�صباتها واأحداثها الثقافية. وعندما التحق “كريك” باأكادميية  وغريهما من امل�صادر املتنوِّ
“فيليب�س اإكزيرت” االإعدادية املتميِّزة يف والية “نيو هامب�صري”، ا�صتاأجرت العائلة بيتًا يف هذه الوالية وانتقلوا جميعًا للعي�س معه حفاظًا على 
واملنغلقة، فرتك  وال�صارمة  “كريك” مبناهجها اجلامدة  ي�ستمتع  االأكادميية، مل  ولكن رغم متيُّز هذه  العائلي.  والرتابط  االأ�سري  التالحم 
عة يف جمال الهند�سة، مبا يف  ة درو�ض وحما�سرات متنوِّ ى بف�سله عدَّ الدرا�صة فيها، وان�صمَّ اإلى برنامج اأكادميي يف جامعة “�صتانفورد”، تلقَّ
مت هذه املحا�سرات لـ“كريك” فر�صته االأولى يف العمل  ذلك حما�سرة عن “الت�صميم الذكي للمنتجات”، والتي �سكلَّت الحقًا م�ستقبله. قدَّ

�س يف جمال ت�صميم املنتجات. هه الفذ، “اإد كارير”، االأ�صتاذ اال�صت�صاري الذي تخ�صَّ اجلماعي، كما و�سعته يف فلك اأ�ستاذه وموجِّ
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مبدعون �جتماعيون

اإلى امل�ستقبل،  ون بها الطريق  اأبناء هذا اجليل، وت�سليحهم مبعارف جديدة ي�سقُّ اإلى تعميق فهم  اأدى الفي�ض املعلوماتي واالت�ساالتي الهائل 
ي الفقر والظلم. ونف�ض االأدوات التي اأعطتهم املعرفة هي نف�سها االأدوات  ف�ساروا اأكرث وعيًا بامل�سكالت البيئية واأزمات نق�ض الغذاء واملاء وتف�سِّ

التي ت�سلَّحوا بها لتنظيم جهودهم من اأجل تغيري العامل.

هذا امليل نحو التغيري يجب اأال نكبحه. بداًل من ذلك، علينا – كاأ�صرة 
اأفكار  به من  يوؤمنون  ما  عهم على حتويل  ن�صجِّ – اأن  ومدر�صة وجمتمع 
وروؤى اإلى واقع واأفعال ملمو�سة؛ علينا اأن نف�سح املجال لقيمهم اجلديدة 
م�صاكل”  “مثريي  بو�سفهم  اإليهم  النظر  عن  ف  نتوقَّ واأن  تتكلَّم؛  كي 
م�صاكل”  “حاليل  بو�سفهم  اإليهم  وننظر  ون�ستبعدهم،  فننبذهم 
واالنتماء  الوالء  و�صلوكيات  غايات  اإلى  ونقودهم  وندجمهم  بهم  فنقرِّ
والعطاء. فاملبدعون واملبتكرون مل ي�صلوا اإلى ما و�صلوا اإليه مبفردهم، 
كلٌّ  ر  فكَّ الذين  ومعلِّميهم  والديهم  من  امل�صاعدة  يد  اإليهم  ت  امتدَّ بل 
خمتلف.  ب�صكل  اأي�صًا  النا�صئون  هوؤالء  ر  يفكِّ لكي  خمتلف  ب�صكل  منهم 
هذا ما يت�سح من خالل جتربة “زاندر �صرودز” التالية، الذي اكت�صف 
�سغفه بحماية �سالحف املاء ذات ليلة على �ساطئ البحر عندما عّنفته 
بوجودها  يعلم حتى  يكن  التي مل  ال�صالحف  الإزعاجه  البيئية  احلار�صة 

هناك.

�ملبدعون �جلدد

والتكنولوجيا،  العلوم،  جماالت  يف  يبدعون  جديد،  طراز  من  مبدعني  اإلى  العامل  يحتاج 
املجال  يف  عديدة  جامعات  بها  تتميَّز  التي  الطيبة  ال�سمعة  ورغم  والريا�سيات.  والهند�سة، 
ل الطالب من اأجل برامج و�صهادات  العلمي، فاإنَّها تبالغ يف تقدير قيمة البحث االأكادميي، وتوؤهِّ
ي  الدكتوراه، وتكافئ االأ�ساتذة الذين يوؤلِّفون ويكتبون يف جماالت ومو�سوعات تقليدية، وتق�سِّ
د جامعة “�صتانفورد” عقد االأ�صتاذ اال�صت�صاري “اإد كارير”  غريهم. على �صبيل املثال: جتدِّ
ته �سمن فريق اأ�ساتذتها، رغم جناحه املكثَّف  ب�صفة �صنوية، وذلك منذ عام 1992، ومل تثبِّ

والباهر يف جمال الت�صميم.

الوقود  تعترب  التي  االبتكار،  ثقافة  خلق  عن  تعجز  التقليدية  العلمية  الف�صول  اأنَّ  احلقيقة 
هذا  يغر�س  “كارير”  اأنَّ  بيد  االأفراد.  لدى  واحلافز  احلما�ض  جذوة  ي�سعل  الذي  االأ�سا�سي 
ي اإلى تنمية مهارات  احلافز لدى طالبه من خالل العمل اجلماعي وح�ضِّ املناف�سة، مما يوؤدِّ
ان لالإبداع  مان جوهريَّ ع االأفراد على امل�صاهمة بخرباتهم، وهما مقوِّ التفكري االإبداعي، وي�صجِّ

عادًة ما تف�صل الف�صول التقليدية يف توفريهما.

تلقي جتربة “كريك فيلب�س” ال�صوء على �صمات عديدة م�صرتكة بني املبدعني اجلدد. فرغم اأنَّ ق�ص�س جناحهم نادرًا ما تتناول 
يهم لربنامج اأكادميي واحد كان �صببًا يف ت�صكيل م�صار حياتهم  ثوا عن تلقِّ قهم يف املدر�صة واجلامعة، فاإنَّ اأغلبهم قد حتدَّ تاريخ تفوَّ

العملية )مثل جتربة “كريك”(، اأو حتَّى اأكرث من هذا، تغيري حياتهم كلها.
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فاأدركت  اأمي،  مع  ثت  وحتدَّ منزلنا  اإلى  جاءت  التايل،  ال�سباح  يف 
اإلى  الذهاب  اأمي  ي  منِّ رحلت طلبت  اأن  وبعد  كبرية.  ورطة  اأنَّني يف 
هذه ال�صيدة واالعتذار لها الأنَّها احلار�صة البيئية امل�صوؤولة عن حماية 
اأن  متوقعًا  منزلها،  اإلى  اجتهت  املنطقة.  هذه  يف  املاء  �صالحف 
ها ا�صتقبلتني بحفاوة وبداأت حتدثني عن �صالحف املاء،  فني، ولكنَّ تعنِّ
دة باالنقرا�ض. اأخربتني اأنَّ �سوء االألعاب النارية  تلك املخلوقات املهدَّ
كان يعرت�ض �سبيل خملوقات عا�ست على هذه االأر�ض اأكرث من 65 
مليون �صنة، وهي جزء حيوي من احلياة البحرية. ال اأعلم ما حدث 
يل وقتها، ولكن انتابتني فجاأة م�صاعر غريبة ووجدت نف�صي اأ�صاألها: 
“ماذا اأ�صتطيع اأن اأفعل الإنقاذ �صالحف املاء؟” فاأجابتني: “ال�صباب 

ون بال�سالحف”. ويف تلك اللحظة، عرفت ما علّي اأن اأفعله. ال يهتمُّ

واحلار�سة  اأمي  )مب�ساعدة  املدار�ض  داخل  عرو�ض  تقدمي  يف  بداأُت 
البيئية  اجلمعيات  اإحدى  من  تربُّعًا  يت  وتلقَّ “ليندا”(،  البيئية 
الغر�ض.  لهذا  تلزمني  التي  االأدوات  توفري  يف  مل�ساعدتي  ال�سغرية 
وا�ستعرت  العرو�ض،  تقدمي  لي�ساعدين يف  حا�سوبًا حممواًل  ا�سرتيت 
جهاز العر�ض من مكتب اأبي، واأعددت زّيًا لالأطفال يرتدونه واأنا اأ�سرح 
ت�سريح �سلحفاة املاء، واأح�سرت نوذجًا باحلجم الطبيعي لل�سلحفاة.

املدار�س  اإلى  واأذهب  باملعلِّمني  اأت�صل  بداأت  “ليندا”،  مب�صاعدة 
ر اأبدًا اأن ي�سمح يل املعلِّمون بدخول  القريبة من بيتي. ومل اأكن اأت�سوَّ
ولكنَّ  قًا،  متفوِّ طالبًا  اأكن  مل  الأينِّ  طالبهم  مع  ث  والتحدُّ ف�سولهم 
عرو�سي التقدميية اأعجبتهم، مثلما اأعجبت الطالب، خ�سو�سًا اأنَّني 

كنت يف نف�س عمرهم.

ع نطاق م�صروعي لي�صل  ر يف طريقة الأو�صِّ بعد ثالث �صنوات، بداأت اأفكِّ
“ال�صالحف  تاأليف كتاب  اإلى فكرة  البعيدة. فاهتديت  اإلى املدار�س 
ث”، و�صاعدتني “ليندا” يف توفري الر�سوم التو�سيحية. طبعنا  تتحدَّ

املناطق  املدار�س يف  اإلى  واأر�صلناها  ن�صخة،  اآالف  البداية خم�صة  يف 
ى منحًا  اأتلقَّ وبداأت  مياهها.  املاء يف  تعي�س �صالحف  التي  والواليات 
لل�سفر، فذهبت الإلقاء حما�سراتي يف العديد من املدار�ض يف خمتلف 
لتاأليف  زين  اأكرث من لغة، مما حفَّ اإلى  العامل، وُترجم كتابي  اأرجاء 

ل ر�صالتي اإلى اجلميع.« املزيد من الكتب علَّها تو�صِّ

لوال دعم وم�صاعدة والدة “زاندر” واحلار�سة البيئية، لظلَّت مهاراته 
قوا يف  دفينة وغري م�صتثمرة. فعلى عك�س غالبية املبدعني الذين تفوَّ
درا�صتهم، ا�صتطاع “زاندر” حتقيق كل هذه االإجنازات رغم معاناته يف 
حه والدته قائلة: التعلُّم وتدينِّ م�ستوى حت�سيله الدرا�سي. وهذا ما تو�سِّ

يف  مل�صاعدته  الدعم  كل  له  منا  وقدَّ الفر�س  من  العديد  له  »اأحتنا 
املنظومة  اإنَّ  اأقول  اأن  اأ�ستطيع  ال  لكن  يعمل.  مبا  و�سغفه  اهتماماته 
مت له دعمًا مماثاًل. يف الواقع، لقد تعلَّم كلَّ ما هو مفيد  التعليمية قدَّ
د يل اأنَّ لكلِّ طفل  يف احل�صانة، حيث كانت معلِّمته يف ذلك الوقت توؤكِّ
مهاراته اخلا�صة، واأنَّنا مل نولد جميعًا بنف�س القدرات واالهتمامات. 
املدر�صة  ل يف  ويتجوَّ نف�صه  تلقاء  يتعلَّم من  املجال كي  له  لقد فتحت 
ذ م�صاريعه اخلا�صة. لكنَّ املعلِّمني يف ال�صنوات الدرا�صية الالحقة  وينفِّ
وا على اتباع اأ�سلوبهم املعتاد مع جميع التالميذ دون متييز بني  اأ�سرُّ
مهاراتهم املختلفة، فكان يعاين من م�سكالت التعلُّم. كلُّ ما كان يفعله 
هو الواجبات املنزلية، وامل�صاريع االإجبارية، واجللو�س ل�صاعات طوال 
�ض  دة اأنَّني لو عر�سته على طبيب، ف�سي�سخِّ داخل الف�سل. كنت متاأكِّ
ي مل اأرغب يف  حالته على اأنَّها “ق�سور االنتباه وفرط احلركة”، ولكنِّ

كبت روحه االإبداعية.

خالل �صنوات درا�صته، مل يلحظ اأيٌّ من معلِّميه مهاراته يف التوا�صل 
واالإقناع وجمع املعلومات. ويف نف�س هذا التوقيت بالذات، حاز جوائز 

عديدة مل يكن من بينها جائزة مدر�صية واحدة.

فا�شل متفوق!

العديد من  “زاندر �صرودز” وهو يف �صنِّ احلادية والع�صرين، وحاز  ذاع �صيت 
م  دة باالنقرا�ض، وقدَّ اجلوائز الدولية نظري جهوده يف حماية �سالحف املاء املهدَّ
مئات املحا�سرات يف هذا ال�ساأن يف جميع اأرجاء العامل – ال �صيما يف املدار�س – 
م  لي�سرح كيف اأنَّ اإنقاذ ال�سالحف مهمٌّ للب�سرية ولالقت�ساد وللتوازن البيئي. وقدَّ

حما�سرة يف موؤمتر “تيد” العاملي ي�ستعر�ض فيها بداية اهتمامه بهذا االأمر:

جال�صًا  كنت  عمري.  من  ع�صرة  احلادية  يف  كنت  حني   2001 عام  االأمر  بداأ 
على ال�ساطئ لياًل الأ�سعل االألعاب النارية واأبهر اأ�سدقائي، اإلى اأن خرجت اإلينا 
فجاأة �سيدة ت�سرخ يف وجهي الأنَّ االأ�سواء ال�ساطعة الناجتة من االألعاب النارية 
تعمي �صالحف املاء وتعوقها عن العودة اإلى املاء. والأينِّ كنت ب�صحبة اأ�صدقائي، 

�صرخت فيها اأن ت�صمت.



�الإبد�ع وعالقته بهرميَّة �الحتياجات

ته عن “تدرُّج االحتياجات  يف �ستينيات القرن املا�سي، و�سع عامل النف�ض االأمريكي “اأبراهام ما�صلو” نظريَّ
االإن�صانية”. عند قاع الهرم الذي �صماه “هرم االحتياجات” تقع احتياجات الطعام واملاء، ويف امل�ستوى 
الثاين االحتياج اإلى االأمان. ميثِّل هذان امل�صتويان معًا االحتياجات الف�صيولوجية اأو اجل�صدية ال�صرورية 
ق  ل االإن�صان اإلى االحتياجات النف�صية. وبعد اأن تتحقَّ للبقاء. وما اإن ُتلبَّى هذه االحتياجات حتى يتحوَّ
ة الهرم: حتقيق الذات. احلاجة اإلى احلب واالنتماء وتقدير الذات، ي�صل االإن�صان اإلى قمَّ

ع اأن يقلق الفقراء ب�صاأن بقائهم اجل�صدي  لو �سدقت نظرية “ما�صلو”، فيجب اأن نتوقَّ
العديد  اأو�سح  مثلما  ولكن  العامل.  اإيجابي يف  تغيري  باإحداث  اهتمامهم  اأكرث من 
من درا�صات احلالة، مل يكن اأبناء الطبقات الرثيَّة فقط هم من يطمحون اإلى 
جند  واإمنا  خرييني،  اأعمال  ورجال  مبدعني  بالفعل  و�صاروا  العامل  تغيري 
فيه. وينجحون  اأي�صًا  ذلك  اإلى  يطمحون  فقرية  طبقة  من  املنحدرين 
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قابل “ليندا” وهو مل يزل يف احلادية ع�سرة من عمره. مل ت�ستخّف بروؤيته قط، ودائمًا 
رتها لكتابه دون مقابل، ملا  �ساندته يف اهتماماته. ولوال الر�سوم التو�سيحية التي وفَّ
جنح امل�سروع. فال ت�ساألوين عن راأيي يف دور املدر�سة يف تنمية املهارات االبتكارية 
م مناهج مملَّة و�سطحيَّة  لدى الطالب ورعاية االإبداع، اأو املنظومة التعليمية التي تقدِّ
ه اأراد الذهاب  وحمكومة باآالف القواعد. كنت اأريد اأن اأعلِّم “زاندر” يف البيت لوال اأنَّ

اإلى املدر�صة بهدف التوا�صل االجتماعي، وهذه نقطة قوته التي متَّ �صحذها.

قني هم من يجل�سون هادئني يف اأماكنهم وال  يظن معظم املعلِّمني اأنَّ الطالب املتفوِّ
يثريون ال�سغب. لكنَّ هذه �سمات العقول اململَّة التي ال ت�سجُّ مبئات االأفكار. يجب اأن 
ويخدم  مه  يقدِّ اأن  ي�صتطيع  ما  اأي�صًا  ميلك  احلركة  كثري  الطفل  اأنَّ  املعلِّمون  يدرك 
بوا بكلِّ مرونة وتفتُّح عن املهارة الدفينة داخل كل  تهم هي اأن ينقِّ به االآخرين. مهمَّ
اإجابات منوذجية حمفوظة.  على  بناًء  الطالب  م  تقيِّ اختبارات  ي�صعوا  واأال  طالب، 
املناهج التعليمية نف�سها يجب اأن تو�سع بحيث ت�سبع ف�سول واهتمام خمتلف الطالب.

ه  ط االأداء يف املدر�صة هو اأنَّ ة: “اأف�صل �صيء يف كوين طالبًا متو�صِّ يريد “زاندر” االآن اأن ي�سبح عامل اأحياء بحرية. وقد قال يل ذات مرَّ
ت بع�ض الدرو�ض واأذهب الأقدم حما�سراتي وعرو�سي اخلا�سة يف اأي وقت. ولكن اجلامعة تختلف. يف املدر�سة مل اأكن  كان باإمكاين اأن اأفوِّ
ى تعليمًا فيما اأحب، وعندما اأفهم املعلِّم ويفهمني. دون ذلك لن اأجد حافزًا  اأتعلَّم ما اأريد. ولذا مل اأكن اأحبُّها. لكنَّ اأدائي يرتفع عندما اأتلقَّ

يدفعني اإلى النهو�ض من فرا�سي كلَّ �سباح.”«

بق�سور  بها هي: مفرط احلركة، م�ساب  املجتمع  التي ي�سمهم  وال�سفات  الفقرية.  العائالت  “زاندر”، خ�سو�سًا يف  ة كثريون مثل  ثمَّ
قدراتهم  لنا  تبنيِّ  االأطفال، فال  هوؤالء  نفو�ض  اإلى جروح غائرة يف  ل  تتحوَّ الو�سمات  اإلخ. هذه  االحتياجات اخلا�سة،  االنتباه، من ذوي 
واإمكاناتهم، اأو ما يحتاجونه لبلوغ النجاح. ما ك�سفته لنا درا�سات احلالة هو اأنَّ كل اأبنائنا قادرون على تقدمي اإ�سهامات هائلة للمجتمع اإذا 

ما اأتيحت لهم الفر�سة املنا�سبة للتعلُّم والتطوُّر واالإبداع.

�لقو��شم �مل�شرتكة بني �لطلبة �ملبدعني

u اأتيحت لهم جميعًا فر�صة جتربة مادة درا�صية واحدة على االأقل متثل خروجًا عن املاألوف يف الدرا�صة.
u كان لدى كلٍّ منهم قدوة اأو معلم واحد على االأقل ترك اأكرب االأثر عليهم، ويف اأغلب االأحيان يكون هذا املعلِّم نف�سه 

مبتكرًا يف الطريقة التي يتعامل بها معهم.
عاهم على ال�سعي اإلى تعلُّم ما يحبُّونه، واال�ستمتاع مبا يفعلونه، والثقة براأي  u لديهم جميعًا اأبوان – اأو اأب، اأو اأم – �سجَّ

االبن حتَّى لو بدا هذا الراأي – للوهلة االأولى – خاطئًا.
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               �لتعليم �البتكاري

ل�صبب  وذلك  التحفُّظ”،  “�سديدة  باأنَّها  التعليمية  املنظومة  تت�سم 
ا نقل املعارف  وجيه. فهدف التعليم لي�س اإنتاج معارف جديدة، واإمنَّ
احلالية اإلى اجليل اجلديد. ولهذا جند االأ�صاليب الرتبوية التقليدية 
م ف�سول الطالب  تخنق التفكري احلر، وتف�سد مناخ االبتكار، وحتطِّ
ما  غالبًا  اجلامعات،  اأرقى  يف  حتى  واالتباع.  التقليد  �صخرة  على 
ال  ولكنهم  قلب  ظهر  عن  احلقائق  يحفظون  وهم  الطالب  ج  يتخرَّ
يفهمونها ولي�س لديهم الدافع للت�صكيك فيها، حتَّى يف جمايل العلوم 

والريا�سيات.

ومع ات�ساع حجم املعارف و�سهولة الو�سول اإليها، اأ�سبح اإتقان جمال 
يواكب  ال  باليًا  اأمرًا  واحد  �ض  تخ�سُّ يف  اخلربة  اكت�ساب  اأو  وحيد 

الع�صر الرقمي اجلديد. ومل يعد اأبناء هذا اجليل يريدون اأن مي�صوا 
اأعمارهم يف حفظ معلومات ال حاجة لهم بها وال ت�صاعدهم يف االأمور 
ة وذات قيمة. وهكذا ي�سبح اأمام املعلِّمني الكثري  التي يعتربونها مهمَّ
ليتعلَّموه من الطلبة، متامًا مثلما يتعلَّم الطلبة من املعلِّمني. فما عاد اأحد 
يحتكر املعرفة اأو نقل العلم. اجلميع �صار ي�صارك، طالبًا كان اأو معلمًا.

�سبكة  حتكمه  عامل  يف  الأنَّه  مهم؛  اأمر  املعلِّم  دور  يف  النظر  اإعادة 
االإنرتنت، تتغريَّ وتت�سابك قنوات نقل املعرفة كلَّ يوم، ومعظم امل�سادر 
واملوارد واالأدوات التعليمية �صارت متاحة االآن جمانًا للجميع يف كلِّ 
3000 در�س  “اأكادميية خان” يتيح اأكرث من  مكان. فم�صروع مثل 

عرب مقاطع الفيديو يف العديد من املواد الدرا�صية وباملجان.

�شلمان خان ومنوذج �لتعليم باملقلوب

يف عام 2004، بداأ “�صلمان خان” اإعداد مقاطع فيديو ون�صرها على موقع “يوتيوب” مل�صاعدة فتاة من اأقاربه 
لت اإلى “اأكادميية خان” التي ا�صتطاعت  يف تعلُّم املفاهيم الريا�سية. انت�سرت الفكرة على اأو�سع نطاق حتى حتوَّ
هذه  ي  تغطِّ دقيقة(.   20 عن  عادًة  املقطع  يزيد  )ال  الق�صرية  التعليمية  الفيديوهات  من  االآالف  اإنتاج  االآن 
املكتبة من الدرو�ض املتنامية مو�سوعات الريا�سيات والعلوم والتاريخ والفلك وعلوم احلا�سب، حتى بداأ كثري 
ة  هون طالبهم اإلى املقاطع التي تخدم در�صهم كنوع من الواجب املنزيل لكي يكون وقت احل�صَّ من املعلمني يوجِّ

خم�ص�صًا فقط لتنفيذ امل�صروعات التي ت�صاعد الطالب على تطبيق ما تعلَّموه من هذه الدرو�س يف البيت.

يرى “خان” اأنَّه ال داعي لتق�صيم الطالب اإلى مراحل درا�صية ح�صب اأعمارهم، بل يجب اأن نرتكهم يتعلَّمون 
ويتقنون مفاهيم  اإال عندما يجيدون  التايل  الدر�س  اإلى  ينتقلون  كاًل منهم، فال  تنا�صب  التي  وال�صرعة  بالكم 
ثم  منزليًا،  واجبًا  باعتبارها  املفاهيم  م هذه  تقدِّ التي  الفيديو  مقاطع  الطالب  ي�صاهد  ي�صبقه.  الذي  الدر�س 
يذهبون يف اليوم التايل اإلى املدر�سة ليعر�سوا ويناق�سوا ما تعلَّموه.  يف هذه احلالة، لن تكون هناك حاجة اإلى 

معلِّم ي�سرح جلميع الطالب بنف�ض ال�سرعة ونف�ض املتطلَّبات وكاأنهم يتمتَّعون بنف�ض القدرات.

جامعات مبدعة

الدرا�سي، وو�سواًل  باملحتوى  الطالب، ومرورًا  – بدءًا من نظام قبول  ال  فعَّ باهظًا وغري  التعليم اجلامعي حاليًا  �سار 
اإلى طرق التدري�ض. ولكن ظهرت جامعات مبدعة تقدم نوذجًا للمنظومة التعليمية املثالية. هذا ما يت�سح من خالل 
ز على تنمية احلافز الفطري للتعلُّم لدى الطالب. كما تتبع كلية “تيم اأكادميي” منهجًا  ة “اأولني” التي تركِّ منوذج كليَّ
خمتلفًا متــامـــًا؛ اإذ ال ت�سمُّ ف�سواًل وال معلِّمني، وبداًل مـــن ذلك يتمُّ قبول الطــــالب كفرق عمـــل تتعاون معــــًا يف تنفيذ 

م�صروعـــات واقعــية.

عندما ُسئل أحد طلبة “هارفارد”:  “ما الذي ينقص المواد التي تدرسها 
ه: “ال بد أن تكون متصلة بالعالم  لتكون أكثر أهمية وفائدة؟” كان ردُّ

الذي نعيش فيه – فُتترجم إلى تجارة وصناعة وعمل اجتماعي.”
““
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كلية “�أولني” و�إعادة تعريف �لتعليم

مع  بالتعاون  االأ�صاتذة  عمل  تاأ�صي�صها،  بداية  يف  طالبًا.   350 ت�صم  “ما�صات�صو�صت�س” االأمريكية،  والية  يف  �صغرية  هند�صية  “اأولني” كلية 
30 طالبًا على ت�صميم واختبار منهج تعليمي مبتكر يغر�س مفاهيم تاأ�صي�س امل�صروعات وحبِّ الفنون والعلوم االإن�صانية واالجتماعية يف التعليم 
الهند�سي، ليعك�ض املمار�سات الهند�سية العملية ال�سحيحة. واليوم، جنحت الكلية يف تطوير مهنة الهند�سة ب�سفتها مهنة اإبداعية تهتمُّ باالآتي:

1- النظر بعني االعتبار اإلى االحتياجات االإن�سانية واملجتمعية؛
2- الت�سميم املبتكر للنظم الهند�سية؛

3- حتقيق القيمة من خالل املجهود التطوُّعي واخلريي.

ا املطلب الثاين فهو �سرورة اأن يعمل  ج. اأمَّ يف كلية “اأولني”، ُي�سرتط على الطالب تاأ�سي�ض م�سروعاتهم واإدارتها يف فرق كمطلب اأ�سا�سي للتخرُّ
الطالب يف جمموعات لت�سميم منتج جديد، اأو تقدمي خدمة جديدة، بناًء على اأبحاث ال�سوق وا�ستطالع راأي العمالء.

حتتفي املدار�ض واجلامعات يف معظم الدول باالإجنازات الفردية وتكافئها، دون اأن تتيح املجال للتعاون بني االأفراد واالإجناز اجلماعي. فيتم 
االأن�سطة اجلماعية، عادًة  بناًء على م�ستوى حت�سيله واإجنازاته اخلا�سة والفردية، وذلك من خالل االختبارات. وحتى يف  تقييم كل طالب 
�سات التعليمية التقليدية، التعاون اجلاد  اأو اثنان معظم امل�سوؤولية، بينما يجل�ض بقية الفريق دون م�ساهمة كافية. ففي املوؤ�سَّ ما يتولَّى طالب 

واملتوا�سل لي�ض مطلبًا ملّحًا، ال للمعلِّم وال للطالب.

لكن هذا ال يحدث يف كلية “اأولني”، حيث التعاون والروؤى املختلفة هما اأ�سا�ض االإبداع واالبتكار. والرتكيز على �سرورة التعاون يبداأ منذ مرحلة 
ذ الطالب م�صروعًا جماعيًا كجزء من التقييم قبل االلتحاق بالكلية. كما يتطلَّب كل ف�صل درا�صي اأ�صكااًل من العمل  القبول، حيث يجب اأن ينفِّ

ره الطالب يف هذه الكلية. وينطبق االأمر نف�صه على االأ�صاتذة. اجلماعي. هذا التعاون واالإح�صا�س باالنتماء اإلى جمموعة اأكرب هو اأكرث ما يقدِّ

ذلك  وبعد  ينتجونها،  وال  املعرفة  في�ستهلكون  للمعلِّم،  فقط  ي�ستمعون  فالطالب  �سلبية،  عملية  التعلُّم  يكون  التعليمية،  ال�سياقات  معظم  يف 
ي�صرتجعونها من اأجل االإجابة عن االختبارات. عدم ا�صتخدامهم للمعرفة التي اكت�صبوها وعدم تطبيقها يف �صياق عملي واقعي يوؤدي اإلى ن�صيان 

لني لالنتقال اإلى املرحلة التالية من تعليمهم. قدر كبري منها مبجرد انتهاء االختبار، فال يكونون موؤهَّ

ا حول تنمية املهارات )اأو الكفاءات املحورية( عن طريق حلِّ  ولكن يف كلية “اأولني”، ال يتمحور الهدف االأ�صا�صي حول اكت�صاب املعرفة، واإمنَّ
اإلى غاية. ينتقد كثري من املعلِّمني  ه يتمُّ ح�سب احلاجة. فهو و�سيلة  امل�سكالت وت�سميم املنتجات املبتكرة. يظلُّ اكت�ساب املعرفة مهّمًا، ولكنَّ
لني متامًا للحياة العملية، وهو اأحد االأهداف االأ�صا�صية  التقليديني هذا االأ�صلوب وي�صفونه بالنفعي، لكنَّ االأدلة تثبت اأنَّ طالب “اأولني” موؤهَّ
فون ويعملون كما لو كانوا يتمتَّعون بخربة خم�س �صنوات يف جمالهم. للتعليم، هذا عالوة على تقييم اأ�صحاب ال�صركات لهم وو�صفهم باأنَّهم يت�صرَّ

م كان  ث جميع المبدعين عن قدوة أو معلِّ يتحدَّ
““له عظيم األثر في تغيير مسار حياتهم.

أقلَّ  علمك  أصبح  والعشرين  الحادي  القرن  في 
ا تفعله بهذا العلم. ““أهمية بكثير ممَّ

مد�ر�س مبدعة و�آباء مبدعون

ع اأبناءها على االبتكار اإذا بداأت البداية ال�صحيحة. ال تزحم جدول ابنك  ة اأ�صرة اأن ت�صجِّ ت�صتطيع اأيَّ
عه على ممار�صة  ز اخليال، و�صجِّ باال�صتذكار وح�صب. اأتحِ له الوقت واملجال لكي يلعب. اخرت له األعابًا حتفِّ
القرارات  تاأخذ  ال  اجلماعي.  العمل  على  ده  عوِّ املدر�صة.  كتب  بخالف  كتب  وقراءة  وميوله،  هواياته 
ل يف اأدقِّ تفا�صيل حياته. �صاعده يف ت�صكيل بو�صلته االأخالقية. اأطلعه على الثقافات  نيابًة عنه اأو تتدخَّ

اًء. ب. علِّمه النظام، ولكن اأعطه الفر�سة ليتفاعل تفاعاًل بنَّ االأجنبية. دعه يجرِّ

التكنولوجيا  وا�ستخدام  واال�ستك�ساف  اللعب  على  طفل  كلَّ  ع  ت�سجِّ اأن  املدار�ض  على  اأخرى،  ناحية  من 
يف  وتدعمه  والتلقني،  احلفظ  اأ�صلوب  عن  تبتعد  واأن  �صلوكياته،  د  تقيِّ اأال  يجب  االآخرين.  مع  والتعاون 
ف  ا�ستك�ساف م�سارات خمتلفة يف حياته، واالأهمُّ من ذلك اأن تق�سي على فكرة “التعليم باجلملة”، وتتوقَّ
عن قولبة الطالب واإنتاجهم يف خطِّ اإنتاج مت�سابه، وكاأنَّ اأ�سلوبًا تعليمّيًا واحدًا وموّحدًا ينا�سبهم جميعًا.
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مبتكرون مغمورون
لي�ض �سروريًا اأن يكون املبتكرون رجال اأعمال اأو �سخ�سيات م�سهورة مثل: “�صتيف جوبز” اأو “اآين�صتاين” اأو “اأوبرا” اأو “ريت�صارد بران�صون”، بل قد 
مات و�سركات وكيانات �سغرية اأو غري هادفة للربح.  فهم يتبعون نطًا من ال�سلوك يتيح لهم ابتكار �سيء جديد متامًا  يكونون اأ�سخا�سًا يعملون يف منظَّ

وذي قيمة اأي�سًا، يحدثون به فرقًا اإيجابّيًا يف العامل الذي يعي�سون فيه.

اإلى  االبتكار حلٌّ وم�صكلة يف اآن. فهو حلٌّ الأنَّك متلك القدرة على روؤية ما ال يراه غريك، وعمل ما ال ي�صتطيع غريك عمله. وهو م�صكلة الأنَّه يحتاج 
ا�صتثمار وقتك وجهدك، واإلى تكري�س حياتك من اأجل ق�صية واحدة اأو ابتكار واحد قد يحدث فرقًا يف حياتك وحياة جمتمعك ال�صغري وعاملك الكبري. 
ولذا �ستجد نف�سك دائمًا كراٍع الأ�سرة واأبناء، اأو كمربٍّ ملهم ومعلِّم واٍع، اأو كقائد ذي روؤية ومدير م�سوؤول، ملزمًا باملبادرة وامل�ساعدة يف اال�ستثمار يف 
زنا اإلى اإعادة النظر يف كثري من  ارة، وما هو االبتكار الذي �سيقلب املوازين ويحفِّ كل النا�ض واالأفكار؛ حيث ال يعلم اأحد من هو �ساحب الفكرة اجلبَّ

م�صلَّماتنا الرتبوية واأن�صطتنا االجتماعية وم�صروعاتنا اال�صتثمارية.

 �الإبد�ع يف بيئة �لعمل

التغيري،  ويقبلوا  باالنفتاح،  ال�سركات  اأ�سحاب  يت�سم  اأن  ينبغي  م�سار.  بال  كقطار  اأفكار،  بال  �سركة 
اأنَّ  اأن يعلموا  �صة. كما يجب  املوؤ�صَّ ويف�صحوا املجال لالأفكار اجلديدة واملبتكرة مهما كان منبعها داخل 
�سات تقف حائاًل اأمام االإبداع. التكيُّف مع التغيري واملبادرة  تة داخل املوؤ�سَّ النظام ال�سارم والقواعد املتزمِّ
كانت  �صواء  اأي زمان ومكان،  بد من تطبيقها يف  التي ال  الثابتة  الوحيدة  القاعدة  كلَّما جدَّ جديد هي 
اأن نلتزم به. قته اجليو�س، وهو ما علينا جميعًا  ف” �صعار لطاملا طبَّ رَّ “َت�صَ اأو �صغرية.  ال�صركة كبرية 

الناجحة  القيادة  و�سارت  الرقمي،  مقبواًل يف ع�سرنا  للقيادة  القدمي  ال�سكل  يعد  عالوة على هذا، مل 
لل�صلَّم  وال  االإدارية  للهرمية  مكان  ال  القيادة.  من  خمتلفًا  نوعًا  تتطلَّب  املبتكرة  واالأفكار  للم�صروعات 
الوظيفي. االإدارة من االآن ف�صاعدًا يجب اأن تكون اأفقية، ال راأ�صية، والدور احلقيقي للقائد لي�س ذلك 

ا ذلك الذي ميار�صه “خلف الكوالي�س”. الذي ميار�صه “فوق امل�سرح”، واإمنَّ



يف  الرتبية  هدف  كان  ال�سابق  “يف 

البيت والتعليم يف املدر�سة هو اإعداد 

الطفل وتاأهيله لدخول اجلامعة. 

رت  واليوم، انفتح التعليم وتطوَّ

هت اآلياته نحو اإعداد  اته واتَّ عمليَّ

الطفل وتاأهيله لالبتكار واإ�سافة قيمة 

اإلى عمله وحياته”

توني واجنر


