ٍ
ثــــــــوان...
فـي
“التعلم والقيادة هما مقدمة ونتيجة ،وال ميكن ف�صل املقدمة عن النتيجة،
كلما �أجنزنا �أكرث اكت�شفنا حاجتنا للتعلم ب�شكل �أكرب” .كلمات ل�سيدي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” .كلمات �أحببت �أن �أبد�أ بها افتتاحية
هذه الدفعة من مبادرة “كتاب يف دقائق” ،ويكمن ال�سبب يف اختيارها
لأنها توائم وتالئم اختيارنا من الكتب العاملية املتميزة لهذا ال�شهر.
لقد �أو�ضح �صاحب ال�سمو مدى ارتباط التعلم بالقيادة ،ومدى ارتباط
املعرفة بالقدرة ،ومدى احلاجة ال�ستمرارية االطالع الدائم على �أحدث
املعارف والعلوم كي يجد املرء نف�سه وقد التحق بركب احلداثة ،فالب�شرية
يف تطور م�ستمر والعامل يف �سباق مع الوقت ،وهناك �أنا�س يواكبونه و�أحيان ًا
ي�سبقونه ،وهذا ما نحتاج �إليه حتى ال نتخلف عن ركب التطور.
حتر�ص م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم دوم ًا على ترجمة توجهات
القيادة الر�شيدة وتواكب تطلعاتهم امل�شروعة يف خلق جمتمع مبني على
املعرفة ،لذا فقد اختارت امل�ؤ�س�سة �أن تغطي يف دفعتها اخلام�سة من
امللخ�صات موا�ضيع �صناعة املبتكرين والتغيري والذكاء الإيجابي ،ثالث
ق�ضايا حمورية لأي جمتمع ي�سعى ل�صناعة قادة ميتلكون املقومات الالزمة
لالرتقاء مبعارف ومكت�سبات �أوطانهم ،ويعربون بالأجيال التالية �إلى
م�ستقبل �أف�ضل.
ويف دفعتنا هذه �ستجدون ملخ�ص كتاب �صناعة املبتكرين :تن�شئة اجليل
الذي �سيغري العامل ،من ت�أليف :توين واجرن ويناق�ش الكتاب جدلية
االبتكار؛ كفطرة �أم �صنعة ويتحدث عن م�ساهمات الأ�سرة يف �صناعة جيل
مبتكر وكيفية توفري الرتبة اخل�صبة للجيل وتنمية قدراته.
�أما الكتاب الثاين فيحمل ا�سم :التغيري بثقة� :إجابات عن الت�سا�ؤالت التي
تق�ض م�ضاجع القيادات ،من ت�أليف :فيل باكلي ،ويناق�ش الكاتب قيام �أي
قائد ب�إدارة مبادرة للتغيري جلهة �صعوبة القرارات التي ميكن �أن يتخذها
يف حياته وتبعات هذه القرارات على م�سريته ال�شخ�صية واملهنية.
و�أخري ًا كتاب الذكاء الإيجابي :ملاذا يت�ألق القليلون ويقودون ،ويخفق
الكثريون ويرتاجعون؟ من ت�أليف� :شريزاد �شامني ،ويناق�ش الكتاب كيف حتول
عقلك �إلى �صديق يعمل ل�صاحلك ،وميكنك من بلوغ �أعلى م�ستويات التدفق
الإيجابي .وحتفل اخلال�صة بعدة تطبيقات ميكن حتويلها �إلى بيئة العمل
وممار�ستها بفاعلية وحتقيق عوائد �أعلى من التدريب واال�ستثمار الب�شري.
ويف اخلتام �أمتنى �أن تنال الدفعة اخلام�سة من “كتاب يف دقائق”
�إعجابكم ور�ضاكم� ،آم ًال ب�أن نكون �ساهمنا ولو بجزء ب�سيط من خالل
هذا العمل يف منظومة النجاح التي تطمح �إليها قيادتنا الر�شيدة وت�سعى
من خاللها لل�سمو ب�أبنائنا وبناتنا جيل امل�ستقبل ..جيل القادة.
جمال بن حويرب
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الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
كتاب في دقائق

مطلوب “مبدعون”
يعاين االقت�صاد العاملي حالي ًا من حالة ركود متعاظم نتج
عنها ارتفاع يف ن�سبة البطالة وانقرا�ض معظم وظائف الطبقة
الو�سطى ،مما خلق احتياج ًا متنامي ًا �إلى حم ِّرك جديد للنمو
االقت�صادي ،وهذا املح ّرك هو االبتكار .يف املا�ضي ،كان يتم
ت�شجيع االبتكار من خالل املنظومة التعليمية القوية ،وقوانني
حقوق امللكية وبراءات االخرتاع ،والهيكل االقت�صادي الذي يقدم
حوافز ت�شجيعية للمخرتعني واملبتكرين� .أ َّما الآن ،فقد �صار لزام ًا
�أن تدخل عنا�صر �أخرى �إ�ضافية �إلى املعادلة.
االبتكار موجود يف كل مكان ي�ستخدم فيه النا�س طرق ًا غري م�ألوفة
ِّ
حلل م�شكالتهم� ،سواء كانت م�شكالت حملية �أو عاملية� ،شخ�صية
�أو عملية ،فردية �أو جماعية .واالبتكار ميكن �أن يكون جمرد
حت�سينات طفيفة �أو تعديالت تدريجية يف تقنيات �أو منتجات �أو
�أفكار �أو خدمات حالية� ،أو ميكن �أن يكون تغيريات جذرية تقدم
حت ّوالت جوهرية و�أ�سا�سية وخمتلفة متام ًا .وبينما تتبادر �إلى
�أذهاننا منتجات مثل “�آي فون” �أو “�آي باد” عندما نف ِّكر يف
املنتجات املبتكرة ،ف�إنَّ االبتكار ميكن �أي�ض ًا �أن ُي�ستخدم ،على
�سبيل املثال ،يف �إنقاذ احليوانات املع َّر�ضة خلطر االنقرا�ض� ،أو
توفري الطعام لإغاثة �س َّكان املناطق التي تعاين املجاعات املزمنة.
يتط َّلب االبتكار القدرة على التفكري النقدي ،والتعاون مع الآخرين
بتخ�ص�صاتهم املختلفة واملتن ِّوعة ،والتفا�ؤل ،والنظر �إلى العامل من
ُّ
وحب اال�ستطالع،
زوايا خمتلفة ،وامليل �إلى التجربة ،والف�ضول ِّ
وممار�سة التفكري التكاملي حتى ن�ستطيع ر�ؤية امل�شكالت وح َّلها
بطرق غري تقليدية.

جيل االبتكار
نحن نعترب جيل القرن احلادي والع�شرين جي ًال مثري ًا للجدل ،ويعتقد بع�ضنا �أنهم
لي�سوا �أذكياء ،يف حني يعتربهم بع�ضنا الآخر “الأكرث ابتكار ًا” يف تاريخ الب�شرية.
وبغ�ض النظر عن هذه الآراء ،ف�إن الإنرتنت جعلتهم جي ًال مميز ًا ،حيث فتحت
أدوات للتعلُّم مل
لهم �أبواب التوا�صل االجتماعي على م�صاريعها ،و�أتاحت لهم � ٍ
تكن متاحة لبني الب�شر من قبل.
يعي�ش �أبنا�ؤنا اليوم �أحداث العامل ب�شكل �أ�سرع و�أكرث حيوية مقارن ًة ب�أيِّ وقت
م�ضى .ويعترب كثريون من �أبناء اجليل �أنَّ الإنرتنت مع ِّلم �أجدر من مع ِّلمني كثريين
يقفون �أمامهم طوال اليوم .كما �أنَّ �أبناء هذا اجليل قلقون ب�شدة �إزاء م�ستقبل
احل�ضارة الإن�سانية ،وي�سعون �إلى حياة �صحية و�صحيحة ،ويريدون �إحداث فارق
�إيجابي يف جمتمعهم املح ِّلي والعاملي �أكرث من رغبتهم يف ك�سب املال.
امل�شكلة هنا �أنَّ كثريين من جيل الآباء الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني الأربعني وال�ستني يعملون يف م� َّؤ�س�سات كربى ال تتيح فر�ص ًا له�ؤالء
املبتكرين .نحن ك�آباء ومر ِّبني بحاجة �إلى �أن نتف َّهم دوافعهم ،ون�شبع ف�ضولهم ،ونتفاعل مع تطلُّعاتهم و�شغفهم لتطوير قدراتهم ،و�إف�ساح
املجال لهم ل�صنع امل�ستقبل.
يف املا�ضي ،كان يتم اكت�شاف املبتكرين بال�صدفة بد ًال من “ت�صنيعهم” .هناك �أمثلة بارزة جد ًا ق َّررت فيها �أ�سماء المعة من املبتكرين
ترك �أف�ضل اجلامعات �سعي ًا وراء �أحالمهم مثل “بيل جيت�س” م� ِّؤ�س�س “ميكرو�سوفت” و“�ستيف جوبز” م� ِّؤ�س�س “�أبل” و“مارك
زكربريج” م� ِّؤ�س�س “في�سبوك” .لذلك فال�س�ؤال الذي يجدر طرحه يف هذا ال�صدد هو :كيف ميكننا توفري الرتبة اخل�صبة لهذا اجليل
وتنمية قدراته؟

هل االبتكار قابل للتع ُّلم؟
ت�ستطيع الأ�سرة واملدر�سة وامل� َّؤ�س�سات يف كل مكان تنمية القدرات
واملهارات والعادات التي يتط َّلبها الإبداع لدى الأجيال اجلديدة� .إال
�أنَّ ما يحدث حالي ًا هو �أنَّ املناخ الأ�سري واملنظومة التعليمية وبيئة
العمل يف معظم الدول – حتى يف الدول املتقدِّ مة – تعرقل املبدعني
وحتبط حما�سهم و�شغفهم .ولهذا وجب �إحداث طفرة يف ٍّ
كل من الأ�ساليب
الرتبوية الأ�سرية واملنظومة التعليمية وعامل الأعمال ،خ�صو�ص ًا �أنَّ اجليل
احلايل “املت�صل �إلكرتوني ًا” و”املت�شابك اجتماعي ًا” قد ظهرت �أمامه
حم ِّفزات جديدة متام ًا تختلف عن تلك التي كانت حت ِّفز الأجيال ال�سابقة.
ف�أبناء اجليل اجلديد ال يريدون �أن ميار�سوا �أعما ًال لي�سوا �شغوفني بها ،وال �أن
يتبعوا الآخرين ويقلدوهم فيما يفعلون ،بل يريدون �أن يطرحوا الكثري من الأ�سئلة،
و�أن ي�شغلوا وظائف ومنا�صب تر�ضيهم لي�س فقط من الناحية املادية ،و� مَّإنا �أي�ض ًا من
ناحية الهدف والر�سالة واملردود املجتمعي.
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من �أين يبد�أ االبتكار؟
حب اال�ستك�شاف والتجربة والتخ ُّيل؛
 -1اللعب :تثبت الأبحاث �أنَّ الب�شر جمبولون على ِّ
�أي على االبتكار .وهذا يتحقَّق من خالل �إتاحة الفر�صة للعب للأطفال والكبار.
هناك �صفة غريبة م�شرتكة لدى ٍّ
كل من “الري بيدج” و”�سريجي برين” م� ِّؤ�س�سي
“جوجل” ،و“جيف بيزو�س” م� ِّؤ�س�س “�أمازون” ،و“جيمي ويلز” م� ِّؤ�س�س “ويكيبيديا”،
�أال وهي التحاقهم جميع ًا مبدر�سة “مونتي�سوري” ،حيث كان التعليم هناك يتم عن
طريق اللعب .ففي القرن الع�شرين� ،أجرى ك ٌّل من “ماريا مونتي�سوري” و“جني بياجيه”،
و�آخرون بحث ًا مهم ًا عن ُ�سبل التعلُّم من خالل اللعب ،وقد ط َّبقت “مونتي�سوري” نتائج
البحث يف املناهج التعليمية التي ق َّدمتها يف مدار�سها التي تنت�شر اليوم يف جميع �أنحاء
العامل حم ِّققة جناحات متم ِّثلة يف جناحات طالبها وخ ِّريجيها.
ي�شجعنا على مواجهة
 -2ال�شغف :ال�شغف حافز فطري ودافع داخلي ِّ
التحديات ،فهناك �شغف نحو اال�ستك�شاف� ،أو نحو تعلُّم �شيء جديد� ،أو نحو
�إتقان مهارة مع َّينة.
ي�شري “مالكومل جالدويل” يف كتابه ال�شهري “اال�ستثنائيون” �إلى �أهمية
اال�ستمرار يف ممار�سة عمل ما ملدة ع�شرة �آالف �ساعة بهدف الو�صول �إلى درجة
الإجادة والإتقان� ،أو ما ي�سميه “اخلربة” .وهو يعر�ض الظروف التي م َّكنت
مبدعني م�شاهري – �أو “ا�ستثنائيني” ح�سب و�صفه – من حتقيق �إجنازات
باهرة ،ولكنه مل يذكر من بينها احلافز� .إال �أنَّ ما دفع “بيل جيت�س” �أو “�ستيف
جوبز” �إلى تكري�س �أكرث من ع�شرة �آالف �ساعة يف �صغرهما للو�صول �إلى درجة
الإتقان مل تكن الأ�سرة التي تهدِّ دهما �أو تكافئهما لي�سهرا ليلة بعد �أخرى يف
تعلُّم كتابة رمز حا�سوبي جديد ،بل ما ح َّركهم وحفَّزهم هو �شغفهم مبا يعملون.
 -3الغاية� :شغف دون غاية �أو هدف لن يو�صل �إلى نتيجة .والغاية امل�شرتكة لدى جميع املبدعني
بح�سب ما ك�شفت الدرا�سات هي “الرغبة يف �إحداث تغيري �إيجابي يف العامل”.
كتب “دانيال بينك” يف كتابه “احلافز” عن �أهمية اال�ستقاللية والإتقان والغاية باعتبارها
حم ِّفزات �ضرورية للإن�سان .فالب�شر يبحثون بفطرتهم عن هدف يح ِّققونه �أو ق�ضية �أكرب منهم
تخ ِّلدهم .وهو لهذا يرف�ض “ال�شغف” على اعتبار �أ َّنه عامل متذبذب تتح َّكم فيه امل�شاعر .رمبا
كان حم ّق ًا �إلى حدٍّ ما .فال�شغف وحده ال يكفي ليكون دافع ًا مي ِّكنك من �أداء املهام ال�صعبة.
وقد ك�شفت الدرا�سات �أنَّ املبدعني يكون لديهم ال�شغف لتعلُّم �شيء جديد �أو تنفيذ مه َّمة ما يف
�صغرهم ،ولكنَّ هذا ال�شغف يتط َّور بعد �أن ي�صقله العلم واال�ستك�شاف ليتح َّول �إلى �شيء �أعمق
و�أكرث ثبات ًا� ،أال وهو الغاية الكربى.

“

“

الفضول والخيال هما ينبوعا
اإلبداع اللذان ال ينضبان.
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البو�صلة الأبوية
لقد دفع والدا “كريك فيلب�س” ابنهما يف طريق الإبداع واالبتكار .عمل “كريك” على �أول “�آي فون” تنتجه �شركة “�آبل” ،ويعمل حالي ًا يف
�شركة “�صن رن” ،وهي �شركة نا�شئة يف جمال الطاقة الكهربائية .تخ َّلى “فيلب�س” عن درا�سته ،والقى دعم ًا كبري ًا من �أبويه منذ �سنوات
طفولته ،رغم �أنَّ مثل هذا الدعم نادر ًا ما يتو َّفر لدى الأبوين.
مل يكن �أبواه تقليديني ،فقد كانا غاية يف الن�شاط واحلما�س ،وي�شجعان �أبناءهما على القراءة يومي ًا ،ولكنهما يف نف�س الوقت ي�سمحان لهم
باختيار الكتب واملو�ضوعات التي تثري اهتمامهم .و�إلى جانب الوقت الذي يق�ضيه الأبناء مع بقية الأ�سرة يف م�شاهدة التلفاز ،كانوا يحظون
بوقت خا�ص ميار�سون فيه هواياتهم .من هنا� ،أتيحت لهم الفر�صة لال�ستك�شاف وبناء الثقة بالنف�س.
كانت رحالت العائلة تتمحور حول التثقيف التاريخي .على �سبيل املثال :قبل زيارتهم ملدينة مع َّينة ،كانوا جميع ًا يبحثون يف الكتب والإنرتنت
وغريهما من امل�صادر املتن ِّوعة ،عن معامل املدينة ومهرجاناتها واحتفاالتها ومنا�سباتها و�أحداثها الثقافية .وعندما التحق “كريك” ب�أكادميية
“فيليب�س �إكزيرت” الإعدادية املتم ِّيزة يف والية “نيو هامب�شري” ،ا�ست�أجرت العائلة بيت ًا يف هذه الوالية وانتقلوا جميع ًا للعي�ش معه حفاظ ًا على
التالحم الأ�سري والرتابط العائلي .ولكن رغم مت ُّيز هذه الأكادميية ،مل ي�ستمتع “كريك” مبناهجها اجلامدة وال�صارمة واملنغلقة ،فرتك
وان�ضم �إلى برنامج �أكادميي يف جامعة “�ستانفورد” ،تلقَّى بف�ضله ع َّدة درو�س وحما�ضرات متن ِّوعة يف جمال الهند�سة ،مبا يف
الدرا�سة فيها،
َّ
ذلك حما�ضرة عن “الت�صميم الذكي للمنتجات” ،والتي �شك َّلت الحق ًا م�ستقبله .ق َّدمت هذه املحا�ضرات لـ“كريك” فر�صته الأولى يف العمل
تخ�ص�ص يف جمال ت�صميم املنتجات.
اجلماعي ،كما و�ضعته يف فلك �أ�ستاذه ِّ
وموجهه الفذ�“ ،إد كارير” ،الأ�ستاذ اال�ست�شاري الذي َّ

التعليم التقليدي مقابل التعليم التمكيني
أهم التحديات التي واجهوها .ومعظمهم انطلق يف م�سرية الإبداع “على
التعليم الذي تلقَّاه املبدعون يف املدار�س كان من � ِّ
الرغم من” املناهج التعليمية املق َّدمة له ،ولي�س “بف�ضلها” ،مبن يف ذلك �أولئك الذين التحقوا ب�أف�ضل اجلامعات وامل� َّؤ�س�سات
التعليمية .لهذا �إذا �أردنا تغيري ًا حقيقي ًا ،فيجب �أن نبد�أ باجتثاث جذور التعليم التقليدي الذي يقولب عقول الدار�سني
ويعاملهم معاملة خط الإنتاج ،ونغر�س بد ًال منه تعليم ًا متكين ّي ًا قائم ًا على اال�ستك�شاف والتجربة والتعلُّم من الأخطاء.
 uالتعليم التقليدي يكافئ املناف�سة والإجناز الفردي بد ًال من الرتكيز على روح الفريق؛
 uالف�صول الدرا�سية التقليدية َّ
منظمة لتو�صيل حمتوى مواد معينة واختبار الطالب فيها بد ًال من الرتكيز على حل
امل�شكالت؛
 uتعتمد الف�صول الدرا�سية التقليدية على احلوافز اخلارجية (الدرجات يف االختبارات) بد ًال من االعتماد على احلوافز
الداخلية واال�ستك�شاف والتمكني.
كتاب في دقائق
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املبدعون اجلدد
يحتاج العامل �إلى مبدعني من طراز جديد ،يبدعون يف جماالت العلوم ،والتكنولوجيا،
والهند�سة ،والريا�ضيات .ورغم ال�سمعة الطيبة التي تتم َّيز بها جامعات عديدة يف املجال
العلمي ،ف�إ َّنها تبالغ يف تقدير قيمة البحث الأكادميي ،وت�ؤهِّ ل الطالب من �أجل برامج و�شهادات
وتق�صي
الدكتوراه ،وتكافئ الأ�ساتذة الذين ي�ؤ ِّلفون ويكتبون يف جماالت ومو�ضوعات تقليديةِّ ،
غريهم .على �سبيل املثال :جتدِّ د جامعة “�ستانفورد” عقد الأ�ستاذ اال�ست�شاري “�إد كارير”
ب�صفة �سنوية ،وذلك منذ عام  ،1992ومل تث ِّبته �ضمن فريق �أ�ساتذتها ،رغم جناحه املك َّثف
والباهر يف جمال الت�صميم.
احلقيقة �أنَّ الف�صول العلمية التقليدية تعجز عن خلق ثقافة االبتكار ،التي تعترب الوقود
الأ�سا�سي الذي ي�شعل جذوة احلما�س واحلافز لدى الأفراد .بيد �أنَّ “كارير” يغر�س هذا
وح�س املناف�سة ،مما ي�ؤدِّي �إلى تنمية مهارات
احلافز لدى طالبه من خالل العمل اجلماعي ِّ
وي�شجع الأفراد على امل�ساهمة بخرباتهم ،وهما مق ِّومان جوهر َّيان للإبداع
التفكري الإبداعيِّ ،
عاد ًة ما تف�شل الف�صول التقليدية يف توفريهما.
تلقي جتربة “كريك فيلب�س” ال�ضوء على �سمات عديدة م�شرتكة بني املبدعني اجلدد .فرغم �أنَّ ق�ص�ص جناحهم نادر ًا ما تتناول
تاريخ تف َّوقهم يف املدر�سة واجلامعة ،ف�إنَّ �أغلبهم قد حت َّدثوا عن تل ِّقيهم لربنامج �أكادميي واحد كان �سبب ًا يف ت�شكيل م�سار حياتهم
العملية (مثل جتربة “كريك”)� ،أو حتَّى �أكرث من هذا ،تغيري حياتهم كلها.

مبدعون اجتماعيون
�أدى الفي�ض املعلوماتي واالت�صاالتي الهائل �إلى تعميق فهم �أبناء هذا اجليل ،وت�سليحهم مبعارف جديدة ي�ش ُّقون بها الطريق �إلى امل�ستقبل،
ف�صاروا �أكرث وعي ًا بامل�شكالت البيئية و�أزمات نق�ص الغذاء واملاء ِّ
وتف�شي الفقر والظلم .ونف�س الأدوات التي �أعطتهم املعرفة هي نف�سها الأدوات
التي ت�س َّلحوا بها لتنظيم جهودهم من �أجل تغيري العامل.
هذا امليل نحو التغيري يجب �أال نكبحه .بد ًال من ذلك ،علينا – ك�أ�سرة
ن�شجعهم على حتويل ما ي�ؤمنون به من �أفكار
ومدر�سة وجمتمع – �أن ِّ
ور�ؤى �إلى واقع و�أفعال ملمو�سة؛ علينا �أن نف�سح املجال لقيمهم اجلديدة
كي تتك َّلم؛ و�أن نتو َّقف عن النظر �إليهم بو�صفهم “مثريي م�شاكل”
فننبذهم ون�ستبعدهم ،وننظر �إليهم بو�صفهم “حاليل م�شاكل”
فنق ِّربهم وندجمهم ونقودهم �إلى غايات و�سلوكيات الوالء واالنتماء
والعطاء .فاملبدعون واملبتكرون مل ي�صلوا �إلى ما و�صلوا �إليه مبفردهم،
بل امت َّدت �إليهم يد امل�ساعدة من والديهم ومع ِّلميهم الذين ف َّكر ك ٌّل
منهم ب�شكل خمتلف لكي يف ِّكر ه�ؤالء النا�شئون �أي�ض ًا ب�شكل خمتلف.
هذا ما يت�ضح من خالل جتربة “زاندر �سرودز” التالية ،الذي اكت�شف
�شغفه بحماية �سالحف املاء ذات ليلة على �شاطئ البحر عندما ع ّنفته
احلار�سة البيئية لإزعاجه ال�سالحف التي مل يكن يعلم حتى بوجودها
هناك.
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فا�شل متفوق!
ذاع �صيت “زاندر �سرودز” وهو يف �سنِّ احلادية والع�شرين ،وحاز العديد من
اجلوائز الدولية نظري جهوده يف حماية �سالحف املاء امله َّددة باالنقرا�ض ،وق َّدم
مئات املحا�ضرات يف هذا ال�ش�أن يف جميع �أرجاء العامل – ال �سيما يف املدار�س –
لي�شرح كيف �أنَّ �إنقاذ ال�سالحف مه ٌّم للب�شرية ولالقت�صاد وللتوازن البيئي .وق َّدم
حما�ضرة يف م�ؤمتر “تيد” العاملي ي�ستعر�ض فيها بداية اهتمامه بهذا الأمر:
بد�أ الأمر عام  2001حني كنت يف احلادية ع�شرة من عمري .كنت جال�س ًا
على ال�شاطئ لي ًال لأ�شعل الألعاب النارية و�أبهر �أ�صدقائي� ،إلى �أن خرجت �إلينا
فج�أة �سيدة ت�صرخ يف وجهي لأنَّ الأ�ضواء ال�ساطعة الناجتة من الألعاب النارية
تعمي �سالحف املاء وتعوقها عن العودة �إلى املاء .ولأنيِّ كنت ب�صحبة �أ�صدقائي،
�صرخت فيها �أن ت�صمت.
يف ال�صباح التايل ،جاءت �إلى منزلنا وحت َّدثت مع �أمي ،ف�أدركت
�أ َّنني يف ورطة كبرية .وبعد �أن رحلت طلبت م ِّني �أمي الذهاب �إلى
هذه ال�سيدة واالعتذار لها لأ َّنها احلار�سة البيئية امل�س�ؤولة عن حماية
�سالحف املاء يف هذه املنطقة .اجتهت �إلى منزلها ،متوقع ًا �أن
تع ِّنفني ،ولك َّنها ا�ستقبلتني بحفاوة وبد�أت حتدثني عن �سالحف املاء،
تلك املخلوقات امله َّددة باالنقرا�ض� .أخربتني �أنَّ �ضوء الألعاب النارية
كان يعرت�ض �سبيل خملوقات عا�شت على هذه الأر�ض �أكرث من 65
مليون �سنة ،وهي جزء حيوي من احلياة البحرية .ال �أعلم ما حدث
يل وقتها ،ولكن انتابتني فج�أة م�شاعر غريبة ووجدت نف�سي �أ�س�ألها:
“ماذا �أ�ستطيع �أن �أفعل لإنقاذ �سالحف املاء؟” ف�أجابتني“ :ال�شباب
علي �أن �أفعله.
ال يهت ُّمون بال�سالحف” .ويف تلك اللحظة ،عرفت ما ّ
بد�أتُ يف تقدمي عرو�ض داخل املدار�س (مب�ساعدة �أمي واحلار�سة
ربع ًا من �إحدى اجلمعيات البيئية
البيئية “ليندا”) ،وتلقَّيت ت ُّ
ال�صغرية مل�ساعدتي يف توفري الأدوات التي تلزمني لهذا الغر�ض.
ا�شرتيت حا�سوب ًا حممو ًال لي�ساعدين يف تقدمي العرو�ض ،وا�ستعرت
جهاز العر�ض من مكتب �أبي ،و�أعددت ز ّي ًا للأطفال يرتدونه و�أنا �أ�شرح
ت�شريح �سلحفاة املاء ،و�أح�ضرت منوذج ًا باحلجم الطبيعي لل�سلحفاة.
مب�ساعدة “ليندا” ،بد�أت �أت�صل باملع ِّلمني و�أذهب �إلى املدار�س
القريبة من بيتي .ومل �أكن �أت�ص َّور �أبد ًا �أن ي�سمح يل املع ِّلمون بدخول
ف�صولهم والتح ُّدث مع طالبهم لأنيِّ مل �أكن طالب ًا متف ِّوق ًا ،ولكنَّ
عرو�ضي التقدميية �أعجبتهم ،مثلما �أعجبت الطالب ،خ�صو�ص ًا �أ َّنني
كنت يف نف�س عمرهم.
أو�سع نطاق م�شروعي لي�صل
بعد ثالث �سنوات ،بد�أت �أف ِّكر يف طريقة ل ِّ
�إلى املدار�س البعيدة .فاهتديت �إلى فكرة ت�أليف كتاب “ال�سالحف
تتح َّدث” ،و�ساعدتني “ليندا” يف توفري الر�سوم التو�ضيحية .طبعنا

يف البداية خم�سة �آالف ن�سخة ،و�أر�سلناها �إلى املدار�س يف املناطق
والواليات التي تعي�ش �سالحف املاء يف مياهها .وبد�أت �أتلقَّى منح ًا
لل�سفر ،فذهبت لإلقاء حما�ضراتي يف العديد من املدار�س يف خمتلف
�أرجاء العامل ،وتُرجم كتابي �إلى �أكرث من لغة ،مما حفَّزين لت�أليف
تو�صل ر�سالتي �إلى اجلميع».
املزيد من الكتب ع َّلها ِّ
لوال دعم وم�ساعدة والدة “زاندر” واحلار�سة البيئية ،لظ َّلت مهاراته
دفينة وغري م�ستثمرة .فعلى عك�س غالبية املبدعني الذين تف َّوقوا يف
درا�ستهم ،ا�ستطاع “زاندر”حتقيق كل هذه الإجنازات رغم معاناته يف
التعلُّم وتدنيِّ م�ستوى حت�صيله الدرا�سي .وهذا ما ِّ
تو�ضحه والدته قائلة:
«�أحتنا له العديد من الفر�ص وق َّدمنا له كل الدعم مل�ساعدته يف
اهتماماته و�شغفه مبا يعمل .لكن ال �أ�ستطيع �أن �أقول �إنَّ املنظومة
التعليمية ق َّدمت له دعم ًا مماث ًال .يف الواقع ،لقد تع َّلم ك َّل ما هو مفيد
يف احل�ضانة ،حيث كانت مع ِّلمته يف ذلك الوقت ت�ؤ ِّكد يل �أنَّ ِّ
لكل طفل
مهاراته اخلا�صة ،و�أ َّننا مل نولد جميع ًا بنف�س القدرات واالهتمامات.
لقد فتحت له املجال كي يتع َّلم من تلقاء نف�سه ويتج َّول يف املدر�سة
وين ِّفذ م�شاريعه اخلا�صة .لكنَّ املع ِّلمني يف ال�سنوات الدرا�سية الالحقة
�أ�ص ُّروا على اتباع �أ�سلوبهم املعتاد مع جميع التالميذ دون متييز بني
مهاراتهم املختلفة ،فكان يعاين من م�شكالت التعلُّم .ك ُّل ما كان يفعله
هو الواجبات املنزلية ،وامل�شاريع الإجبارية ،واجللو�س ل�ساعات طوال
ِّ
ف�سي�شخ�ص
داخل الف�صل .كنت مت�أ ِّكدة �أ َّنني لو عر�ضته على طبيب،
حالته على �أ َّنها “ق�صور االنتباه وفرط احلركة” ،ولك ِّني مل �أرغب يف
كبت روحه الإبداعية.
خالل �سنوات درا�سته ،مل يلحظ � ٌّأي من مع ِّلميه مهاراته يف التوا�صل
والإقناع وجمع املعلومات .ويف نف�س هذا التوقيت بالذات ،حاز جوائز
عديدة مل يكن من بينها جائزة مدر�سية واحدة.
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ّ
ت�ستخف بر�ؤيته قط ،ودائم ًا
قابل “ليندا” وهو مل يزل يف احلادية ع�شرة من عمره .مل
�ساندته يف اهتماماته .ولوال الر�سوم التو�ضيحية التي و َّفرتها لكتابه دون مقابل ،ملا
جنح امل�شروع .فال ت�س�ألوين عن ر�أيي يف دور املدر�سة يف تنمية املهارات االبتكارية
لدى الطالب ورعاية الإبداع� ،أو املنظومة التعليمية التي تقدِّ م مناهج مم َّلة و�سطح َّية
وحمكومة ب�آالف القواعد .كنت �أريد �أن �أع ِّلم “زاندر” يف البيت لوال �أ َّنه �أراد الذهاب
�إلى املدر�سة بهدف التوا�صل االجتماعي ،وهذه نقطة قوته التي َّمت �شحذها.
يظن معظم املع ِّلمني �أنَّ الطالب املتف ِّوقني هم من يجل�سون هادئني يف �أماكنهم وال
يثريون ال�شغب .لكنَّ هذه �سمات العقول املم َّلة التي ال ت�ض ُّج مبئات الأفكار .يجب �أن
يدرك املع ِّلمون �أنَّ الطفل كثري احلركة ميلك �أي�ض ًا ما ي�ستطيع �أن يقدِّ مه ويخدم
به الآخرين .مه َّمتهم هي �أن ين ِّقبوا ِّ
بكل مرونة وتفتُّح عن املهارة الدفينة داخل كل
طالب ،و�أال ي�ضعوا اختبارات تق ِّيم الطالب بنا ًء على �إجابات منوذجية حمفوظة.
املناهج التعليمية نف�سها يجب �أن تو�ضع بحيث ت�شبع ف�ضول واهتمام خمتلف الطالب.
متو�سط الأداء يف املدر�سة هو �أ َّنه
يريد “زاندر” الآن �أن ي�صبح عامل �أحياء بحرية .وقد قال يل ذات م َّرة�“ :أف�ضل �شيء يف كوين طالب ًا ِّ
كان ب�إمكاين �أن �أف ِّوت بع�ض الدرو�س و�أذهب لأقدم حما�ضراتي وعرو�ضي اخلا�صة يف �أي وقت .ولكن اجلامعة تختلف .يف املدر�سة مل �أكن
�أتع َّلم ما �أريد .ولذا مل �أكن �أح ُّبها .لكنَّ �أدائي يرتفع عندما �أتلقَّى تعليم ًا فيما �أحب ،وعندما �أفهم املع ِّلم ويفهمني .دون ذلك لن �أجد حافز ًا
يدفعني �إلى النهو�ض من فرا�شي َّ
كل �صباح»”.
ث َّمة كثريون مثل “زاندر” ،خ�صو�ص ًا يف العائالت الفقرية .وال�صفات التي ي�صمهم املجتمع بها هي :مفرط احلركة ،م�صاب بق�صور
االنتباه ،من ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،إلخ .هذه الو�صمات تتح َّول �إلى جروح غائرة يف نفو�س ه�ؤالء الأطفال ،فال تبينِّ لنا قدراتهم
و�إمكاناتهم� ،أو ما يحتاجونه لبلوغ النجاح .ما ك�شفته لنا درا�سات احلالة هو �أنَّ كل �أبنائنا قادرون على تقدمي �إ�سهامات هائلة للمجتمع �إذا
ما �أتيحت لهم الفر�صة املنا�سبة للتعلُّم والتط ُّور والإبداع.

القوا�سم امل�شرتكة بني الطلبة املبدعني
� uأتيحت لهم جميع ًا فر�صة جتربة مادة درا�سية واحدة على الأقل متثل خروج ًا عن امل�ألوف يف الدرا�سة.
 uكان لدى ٍّ
كل منهم قدوة �أو معلم واحد على الأقل ترك �أكرب الأثر عليهم ،ويف �أغلب الأحيان يكون هذا املع ِّلم نف�سه
مبتكر ًا يف الطريقة التي يتعامل بها معهم.
�شجعاهم على ال�سعي �إلى تعلُّم ما يح ُّبونه ،واال�ستمتاع مبا يفعلونه ،والثقة بر�أي
 uلديهم جميع ًا �أبوان – �أو �أب� ،أو �أم – َّ
االبن حتَّى لو بدا هذا الر�أي – للوهلة الأولى – خاطئ ًا.

الإبداع وعالقته بهرم َّية االحتياجات
يف �ستينيات القرن املا�ضي ،و�ضع عامل النف�س الأمريكي “�أبراهام ما�سلو” نظر َّيته عن “تد ُّرج االحتياجات
الإن�سانية” .عند قاع الهرم الذي �سماه “هرم االحتياجات” تقع احتياجات الطعام واملاء ،ويف امل�ستوى
الثاين االحتياج �إلى الأمان .مي ِّثل هذان امل�ستويان مع ًا االحتياجات الف�سيولوجية �أو اجل�سدية ال�ضرورية
للبقاء .وما �إن تُل َّبى هذه االحتياجات حتى يتح َّول الإن�سان �إلى االحتياجات النف�سية .وبعد �أن تتحقَّق
احلاجة �إلى احلب واالنتماء وتقدير الذات ،ي�صل الإن�سان �إلى ق َّمة الهرم :حتقيق الذات.
لو �صدقت نظرية “ما�سلو” ،فيجب �أن نتو َّقع �أن يقلق الفقراء ب�ش�أن بقائهم اجل�سدي
�أكرث من اهتمامهم ب�إحداث تغيري �إيجابي يف العامل .ولكن مثلما �أو�ضح العديد
من درا�سات احلالة ،مل يكن �أبناء الطبقات الرث َّية فقط هم من يطمحون �إلى
تغيري العامل و�صاروا بالفعل مبدعني ورجال �أعمال خرييني ،و�إمنا جند
املنحدرين من طبقة فقرية يطمحون �إلى ذلك �أي�ض ًا وينجحون فيه.
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التعليم االبتكاري
تت�سم املنظومة التعليمية ب�أ َّنها “�شديدة التح ُّفظ” ،وذلك ل�سبب
وجيه .فهدف التعليم لي�س �إنتاج معارف جديدة ،و�إنمَّ ا نقل املعارف
احلالية �إلى اجليل اجلديد .ولهذا جند الأ�ساليب الرتبوية التقليدية
تخنق التفكري احلر ،وتف�سد مناخ االبتكارِّ ،
وحتطم ف�ضول الطالب
على �صخرة التقليد واالتباع .حتى يف �أرقى اجلامعات ،غالب ًا ما
يتخ َّرج الطالب وهم يحفظون احلقائق عن ظهر قلب ولكنهم ال
يفهمونها ولي�س لديهم الدافع للت�شكيك فيها ،حتَّى يف جمايل العلوم
والريا�ضيات.
ومع ات�ساع حجم املعارف و�سهولة الو�صول �إليها� ،أ�صبح �إتقان جمال
تخ�ص�ص واحد �أمر ًا بالي ًا ال يواكب
وحيد �أو اكت�ساب اخلربة يف ُّ

الع�صر الرقمي اجلديد .ومل يعد �أبناء هذا اجليل يريدون �أن مي�ضوا
�أعمارهم يف حفظ معلومات ال حاجة لهم بها وال ت�ساعدهم يف الأمور
التي يعتربونها مه َّمة وذات قيمة .وهكذا ي�صبح �أمام املع ِّلمني الكثري
ليتع َّلموه من الطلبة ،متام ًا مثلما يتع َّلم الطلبة من املع ِّلمني .فما عاد �أحد
يحتكر املعرفة �أو نقل العلم .اجلميع �صار ي�شارك ،طالب ًا كان �أو معلم ًا.
�إعادة النظر يف دور املع ِّلم �أمر مهم؛ لأ َّنه يف عامل حتكمه �شبكة
الإنرتنت ،تتغيرَّ وتت�شابك قنوات نقل املعرفة َّ
كل يوم ،ومعظم امل�صادر
واملوارد والأدوات التعليمية �صارت متاحة الآن جمان ًا للجميع يف ِّ
كل
مكان .فم�شروع مثل “�أكادميية خان” يتيح �أكرث من  3000در�س
عرب مقاطع الفيديو يف العديد من املواد الدرا�سية وباملجان.

�سلمان خان ومنوذج التعليم باملقلوب
يف عام  ،2004بد�أ “�سلمان خان” �إعداد مقاطع فيديو ون�شرها على موقع “يوتيوب” مل�ساعدة فتاة من �أقاربه
يف تعلُّم املفاهيم الريا�ضية .انت�شرت الفكرة على �أو�سع نطاق حتى حت َّولت �إلى “�أكادميية خان” التي ا�ستطاعت
الآن �إنتاج الآالف من الفيديوهات التعليمية الق�صرية (ال يزيد املقطع عاد ًة عن  20دقيقة)ِّ .
تغطي هذه
املكتبة من الدرو�س املتنامية مو�ضوعات الريا�ضيات والعلوم والتاريخ والفلك وعلوم احلا�سب ،حتى بد�أ كثري
احل�صة
من املعلمني ِّ
يوجهون طالبهم �إلى املقاطع التي تخدم در�سهم كنوع من الواجب املنزيل لكي يكون وقت َّ
خم�ص�ص ًا فقط لتنفيذ امل�شروعات التي ت�ساعد الطالب على تطبيق ما تع َّلموه من هذه الدرو�س يف البيت.
يرى “خان” �أ َّنه ال داعي لتق�سيم الطالب �إلى مراحل درا�سية ح�سب �أعمارهم ،بل يجب �أن نرتكهم يتع َّلمون
بالكم وال�سرعة التي تنا�سب ك ًال منهم ،فال ينتقلون �إلى الدر�س التايل �إال عندما يجيدون ويتقنون مفاهيم
الدر�س الذي ي�سبقه .ي�شاهد الطالب مقاطع الفيديو التي تقدِّ م هذه املفاهيم باعتبارها واجب ًا منزلي ًا ،ثم
يذهبون يف اليوم التايل �إلى املدر�سة ليعر�ضوا ويناق�شوا ما تع َّلموه .يف هذه احلالة ،لن تكون هناك حاجة �إلى
مع ِّلم ي�شرح جلميع الطالب بنف�س ال�سرعة ونف�س املتط َّلبات وك�أنهم يتمتَّعون بنف�س القدرات.

جامعات مبدعة
�صار التعليم اجلامعي حالي ًا باهظ ًا وغري ف َّعال – بدء ًا من نظام قبول الطالب ،ومرور ًا باملحتوى الدرا�سي ،وو�صو ًال
�إلى طرق التدري�س .ولكن ظهرت جامعات مبدعة تقدم منوذج ًا للمنظومة التعليمية املثالية .هذا ما يت�ضح من خالل
منوذج كل َّية “�أولني” التي تر ِّكز على تنمية احلافز الفطري للتعلُّم لدى الطالب .كما تتبع كلية “تيم �أكادميي” منهج ًا
خمتلف ًا متــامـ ـ ًا؛ �إذ ال ت�ض ُّم ف�صو ًال وال مع ِّلمني ،وبد ًال م ــن ذلك يت ُّم قبول الطـ ــالب كفرق عم ــل تتعاون مع ـ ـ ًا يف تنفيذ
م�شروع ــات واقعــية.

“

“

عندما ُسئل أحد طلبة “هارفارد”“ :ما الذي ينقص المواد التي تدرسها
رده“ :ال بد أن تكون متصلة بالعالم
لتكون أكثر أهمية وفائدة؟” كان ُّ
الذي نعيش فيه – فتُ ترجم إلى تجارة وصناعة وعمل اجتماعي”.
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كلية “�أولني” و�إعادة تعريف التعليم
“�أولني” كلية هند�سية �صغرية يف والية “ما�سات�شو�ست�س” الأمريكية ،ت�ضم  350طالب ًا .يف بداية ت�أ�سي�سها ،عمل الأ�ساتذة بالتعاون مع
وحب الفنون والعلوم الإن�سانية واالجتماعية يف التعليم
 30طالب ًا على ت�صميم واختبار منهج تعليمي مبتكر يغر�س مفاهيم ت�أ�سي�س امل�شروعات ِّ
الهند�سي ،ليعك�س املمار�سات الهند�سية العملية ال�صحيحة .واليوم ،جنحت الكلية يف تطوير مهنة الهند�سة ب�صفتها مهنة �إبداعية تهت ُّم بالآتي:
 -1النظر بعني االعتبار �إلى االحتياجات الإن�سانية واملجتمعية؛
 -2الت�صميم املبتكر للنظم الهند�سية؛
 -3حتقيق القيمة من خالل املجهود التط ُّوعي واخلريي.
يف كلية “�أولني”ُ ،ي�شرتط على الطالب ت�أ�سي�س م�شروعاتهم و�إدارتها يف فرق كمطلب �أ�سا�سي للتخ ُّرج� .أ َّما املطلب الثاين فهو �ضرورة �أن يعمل
الطالب يف جمموعات لت�صميم منتج جديد� ،أو تقدمي خدمة جديدة ،بنا ًء على �أبحاث ال�سوق وا�ستطالع ر�أي العمالء.
حتتفي املدار�س واجلامعات يف معظم الدول بالإجنازات الفردية وتكافئها ،دون �أن تتيح املجال للتعاون بني الأفراد والإجناز اجلماعي .فيتم
تقييم كل طالب بنا ًء على م�ستوى حت�صيله و�إجنازاته اخلا�صة والفردية ،وذلك من خالل االختبارات .وحتى يف الأن�شطة اجلماعية ،عاد ًة
ما يتو َّلى طالب �أو اثنان معظم امل�س�ؤولية ،بينما يجل�س بقية الفريق دون م�ساهمة كافية .ففي امل� َّؤ�س�سات التعليمية التقليدية ،التعاون اجلاد
ملح ًا ،ال للمع ِّلم وال للطالب.
واملتوا�صل لي�س مطلب ًا ّ
لكن هذا ال يحدث يف كلية “�أولني” ،حيث التعاون والر�ؤى املختلفة هما �أ�سا�س الإبداع واالبتكار .والرتكيز على �ضرورة التعاون يبد�أ منذ مرحلة
القبول ،حيث يجب �أن ين ِّفذ الطالب م�شروع ًا جماعي ًا كجزء من التقييم قبل االلتحاق بالكلية .كما يتط َّلب كل ف�صل درا�سي �أ�شكا ًال من العمل
اجلماعي .هذا التعاون والإح�سا�س باالنتماء �إلى جمموعة �أكرب هو �أكرث ما يقدِّ ره الطالب يف هذه الكلية .وينطبق الأمر نف�سه على الأ�ساتذة.
يف معظم ال�سياقات التعليمية ،يكون التعلُّم عملية �سلبية ،فالطالب ي�ستمعون فقط للمع ِّلم ،في�ستهلكون املعرفة وال ينتجونها ،وبعد ذلك
ي�سرتجعونها من �أجل الإجابة عن االختبارات .عدم ا�ستخدامهم للمعرفة التي اكت�سبوها وعدم تطبيقها يف �سياق عملي واقعي ي�ؤدي �إلى ن�سيان
قدر كبري منها مبجرد انتهاء االختبار ،فال يكونون م� َّؤهلني لالنتقال �إلى املرحلة التالية من تعليمهم.
ولكن يف كلية “�أولني” ،ال يتمحور الهدف الأ�سا�سي حول اكت�ساب املعرفة ،و�إنمَّ ا حول تنمية املهارات (�أو الكفاءات املحورية) عن طريق ِّ
حل
امل�شكالت وت�صميم املنتجات املبتكرة .يظ ُّل اكت�ساب املعرفة مه ّم ًا ،ولك َّنه يت ُّم ح�سب احلاجة .فهو و�سيلة �إلى غاية .ينتقد كثري من املع ِّلمني
التقليديني هذا الأ�سلوب وي�صفونه بالنفعي ،لكنَّ الأدلة تثبت �أنَّ طالب “�أولني” م� َّؤهلني متام ًا للحياة العملية ،وهو �أحد الأهداف الأ�سا�سية
للتعليم ،هذا عالوة على تقييم �أ�صحاب ال�شركات لهم وو�صفهم ب�أ َّنهم يت�ص َّرفون ويعملون كما لو كانوا يتمتَّعون بخربة خم�س �سنوات يف جمالهم.

“

مدار�س مبدعة و�آباء مبدعون
ت�شجع �أبناءها على االبتكار �إذا بد�أت البداية ال�صحيحة .ال تزحم جدول ابنك
ت�ستطيع �أ َّية �أ�سرة �أن ِّ
و�شجعه على ممار�سة
باال�ستذكار وح�سب � .حِأت له الوقت واملجال لكي يلعب .اخرت له �ألعاب ًا حت ِّفز اخليالِّ ،
هواياته وميوله ،وقراءة كتب بخالف كتب املدر�سة .ع ِّوده على العمل اجلماعي .ال ت�أخذ القرارات
تتدخل يف � ِّ
نياب ًة عنه �أو َّ
أدق تفا�صيل حياته� .ساعده يف ت�شكيل بو�صلته الأخالقية� .أطلعه على الثقافات
الأجنبية .دعه يج ِّرب .ع ِّلمه النظام ،ولكن �أعطه الفر�صة ليتفاعل تفاع ًال ب َّنا ًء.
ت�شجع َّ
كل طفل على اللعب واال�ستك�شاف وا�ستخدام التكنولوجيا
من ناحية �أخرى ،على املدار�س �أن ِّ
والتعاون مع الآخرين .يجب �أال تق ِّيد �سلوكياته ،و�أن تبتعد عن �أ�سلوب احلفظ والتلقني ،وتدعمه يف
ا�ستك�شاف م�سارات خمتلفة يف حياته ،والأه ُّم من ذلك �أن تق�ضي على فكرة “التعليم باجلملة” ،وتتو َّقف
عن قولبة الطالب و�إنتاجهم يف ِّ
وموحد ًا ينا�سبهم جميع ًا.
خط �إنتاج مت�شابه ،وك�أنَّ �أ�سلوب ًا تعليم ّي ًا واحد ًا ّ
9
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“

“

“

في القرن الحادي والعشرين أصبح علمك َّ
أقل
مما تفعله بهذا العلم.
أهمية بكثير َّ

ِّ
معلم كان
يتحدث جميع المبدعين عن قدوة أو
َّ
له عظيم األثر في تغيير مسار حياتهم.

الإبداع يف بيئة العمل
�شركة بال �أفكار ،كقطار بال م�سار .ينبغي �أن يت�سم �أ�صحاب ال�شركات باالنفتاح ،ويقبلوا التغيري،
ويف�سحوا املجال للأفكار اجلديدة واملبتكرة مهما كان منبعها داخل امل� َّؤ�س�سة .كما يجب �أن يعلموا �أنَّ
املتزمتة داخل امل� َّؤ�س�سات تقف حائ ًال �أمام الإبداع .التك ُّيف مع التغيري واملبادرة
النظام ال�صارم والقواعد ِّ
ك َّلما ج َّد جديد هي القاعدة الوحيدة الثابتة التي ال بد من تطبيقها يف �أي زمان ومكان� ،سواء كانت
ال�شركة كبرية �أو �صغرية“ .ت ََ�ص َّرف” �شعار لطاملا ط َّبقته اجليو�ش ،وهو ما علينا جميع ًا �أن نلتزم به.
عالوة على هذا ،مل يعد ال�شكل القدمي للقيادة مقبو ًال يف ع�صرنا الرقمي ،و�صارت القيادة الناجحة
للم�شروعات والأفكار املبتكرة تتط َّلب نوع ًا خمتلف ًا من القيادة .ال مكان للهرمية الإدارية وال لل�س َّلم
الوظيفي .الإدارة من الآن ف�صاعد ًا يجب �أن تكون �أفقية ،ال ر�أ�سية ،والدور احلقيقي للقائد لي�س ذلك
الذي ميار�سه “فوق امل�سرح” ،و�إنمَّ ا ذلك الذي ميار�سه “خلف الكوالي�س”.

مبتكرون مغمورون

لي�س �ضروري ًا �أن يكون املبتكرون رجال �أعمال �أو �شخ�صيات م�شهورة مثل�“ :ستيف جوبز” �أو “�آين�شتاين” �أو “�أوبرا” �أو “ريت�شارد بران�سون” ،بل قد
يكونون �أ�شخا�ص ًا يعملون يف َّ
منظمات و�شركات وكيانات �صغرية �أو غري هادفة للربح .فهم يتبعون منط ًا من ال�سلوك يتيح لهم ابتكار �شيء جديد متام ًا
وذي قيمة �أي�ض ًا ،يحدثون به فرق ًا �إيجاب ّي ًا يف العامل الذي يعي�شون فيه.

االبتكار ح ٌّل وم�شكلة يف �آن .فهو ح ٌّل لأ َّنك متلك القدرة على ر�ؤية ما ال يراه غريك ،وعمل ما ال ي�ستطيع غريك عمله .وهو م�شكلة لأ َّنه يحتاج �إلى
ا�ستثمار وقتك وجهدك ،و�إلى تكري�س حياتك من �أجل ق�ضية واحدة �أو ابتكار واحد قد يحدث فرق ًا يف حياتك وحياة جمتمعك ال�صغري وعاملك الكبري.
واع� ،أو كقائد ذي ر�ؤية ومدير م�س�ؤول ،ملزم ًا باملبادرة وامل�ساعدة يف اال�ستثمار يف
كراع لأ�سرة و�أبناء� ،أو ٍّ
كمرب ملهم ومع ِّلم ٍ
ولذا �ستجد نف�سك دائم ًا ٍ
كل النا�س والأفكار؛ حيث ال يعلم �أحد من هو �صاحب الفكرة اجل َّبارة ،وما هو االبتكار الذي �سيقلب املوازين ويح ِّفزنا �إلى �إعادة النظر يف كثري من
م�س َّلماتنا الرتبوية و�أن�شطتنا االجتماعية وم�شروعاتنا اال�ستثمارية.
المؤلف:
توني واجنر :يعمل في مجال التعليم االبتكاري في مركز التكنولوجيا والمشروعات
بجامعة “هارفارد” ،وهو محاضر في المؤتمرات ورائد وخبير في مجال إعداد الناشئة
لإلبداع عند العمل في فرق والمشاركة في إدارة المشروعات.
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“يف ال�سابق كان هدف الرتبية يف
البيت والتعليم يف املدر�سة هو �إعداد
الطفل وت�أهيله لدخول اجلامعة.
تطورت
واليوم ،انفتح التعليم و َّ
عملياته جَّ
َّ
واتهت �آلياته نحو �إعداد
الطفل وت�أهيله لالبتكار و�إ�ضافة قيمة
�إلى عمله وحياته”

توني واجنر

