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 التعلّم من أجل إحداث فارق

 المدرسة باعتبارها مجتمعًا قائًما على اإلبداع

 

عن تلبية احتياجات األعداد المتزايدة من المتعلمين في الوقت الراهن نظًرا ألنها تخفق في إعدادهم على النحو األمثل لمواجهة  النظم التربويةتعجز 
س التحددديات الماثلددة فددي عددالم يمددوا  االددلرا ات والتتل دداتي حيدد  يتعددين علدديهم ذن ي حثددوا عددن حلددوا لهددف  التحددديات  التعدداون والت ددات  مدد  ذنددا

تتاًء من خبرات وتجارب مجموعة من ذ ثر المنظمات والمؤسسات ابت اًرا في العالم، ومن بينها شركة بيكسار ونادي برشلونة ل رة التدم، آخرين. واس
اًخددا يرسددي المؤلدد  دعدداتم رؤيتددة للمدرسددة  اعت ارهددا مكاًنددا يتكددد  اللددعب لعست شددات وا بددداد والعمددل والددتعلم مًعددا داخددل مجتمدد  خددع   يددوفر من

 داعيًّا. ومددن ثددم ، يتعددين ذن تجعددل المدرسددة مددن نفسددها فلددظ المكددان الددفي يحظددى فيددة المتعلمددون  فركددة ا تشددات شدد فهم والسددعي لتحتيددق ذهدددافهم،إبدد
 .وتعمل بوكفها مكدر إلهام يحف ز عمليات التعلم التعاوني النشط ويكتل مهارات حل المشكعت

  ليدبيتر   زتشارل

للتلبيتددات  "Apps for Good" ااتتمدداني ومؤسسددة  "Nominet Trust" ، زميددل مؤسسددة تنيسددتات لعبت ددار ورتدديس كددندو  تشددارلز ليدددبيتر
مختلدد  ذقلددار العددالم متحدددًثا عددن اابت ددار وا بددداد وداعًمددا لتفعيلهمددا فددي مؤسسددات التلدداعين العددام والبرمجيددات التعليميددة المحمولددة. جدداب ليدددبيتر 

 والخاص، كما ذل   العديد من األعماا األ ثر مبيًعا على الكعيد الدولي، وهو مؤل  كتاب وايز األوا الفي كدر  عنوان

 (Innovation in Education: Lessons from Pioneers around the World .اابت ار في التعليم: دروس من الرواد حوا العالمت ) 
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  التعلّم من أجل إحداث فارق

 على اإلبداع اقائمً  امجتمعً باعتبارها المدرسة 

 شارلز ليدبيترت
 

 ملخص تنفيذي

دنهم مدن رسدم معمدق مسدتتبلو ينعمدون فيدة  حيداة ذ ثدر نجاًحداي حيداة   التعليميجب ذن يكون  دهم  األدوات التدي تمك  تخلد  لشدرولهم  رافًدا للش اب يزو 
 بينهم.  اانسجامويسودها 

دد الثتددةا تسدداب هددم فددي حاجددةو إلددى  سددت  تخفدد  و المتاحددة ت حددد  مددن المكددادر  الشددديدة التددي التيددود رغددم ،عددالمهم مًعددا ن   والتدددرات التددي تددؤهلهم لك 
سي الساتدافرص تتلل اللموحات و  دن إعددادهم حتدى يلتعاون ورغم االلراب المؤس  تجمعهدم رو  للت ييدر  قدادةً  كد حوا. إنهدم فدي حاجدة لتعلديم ي حس 

نهم من ي تعليم  ت عثرهم ريا  الف رقةا ذن يكونوا لحايا للت يير  التعاون   دف  ا ح اط  ا بداد واابت ار.  يمك 

ن   هفا العالما في إعداد اللعب نظام التعليم الساتد حاليًّ  ولألس ، يعجز كدم . فالمت  د  المدنه  الترودوي   سدبب ، بل إنة يسبب لل ثير منهم إح اًلا لك 
لين  آماا عريلةو، وي ادرونهم و  المدارسيلتحتون   ذلفااو من  عدوام دراسدية عديددة لدم يسدتفيدوا فيهدا أل تهم عدد قلدا تحل مت تلدظ اممدااوقد ها محم 

فتدراهم ،  الملدلالمددارس مكددًرا يكديب ال ثيدر مدن اللدعب   اتدت، حتدى . وهكدفا تلدي  العديدد مدن المواهدب إهمداًا وعبثًدامن المعرفدة إا قدًرا يسيًرا
  ة.غات  حالرة وعتوًا  اذجسادً  فيها

. لديس يلمن لهدم النجدا  فدي المدرسدة فتدطما في المتابل ويتعلمون  ،ل حماسهمشع  ش فهم  األشياء التي ت   التخل ي عنففي المدارس، يتعل م اللعب 
ا بدد  ، وكلهدا كدفاتو مثدابرًة ذو عزيمدةً ذ ايًّدا يكن  فرًدا يمتلدظ إكدراًرا حتيتوحد  ل ن فلظ ي في العمل للتعليماتذو اامتثاا ثمة خلأ في التفاني 

 من متومات ااستمرار في الحياة.   بواتوالنهو  من ال المجهولةالتدرة على تخل ي العت ات ست ون فية عالمو   عيشمن يرغب ذن يذن يتحل ى بها 

 

ن اللعب من ا فإنةكحيحً  المنه  التعليمي  وحتى يكون   :امتي يجب ذن يمك 

  دون إلزامهم مس ًتا  لريتة الحل الواحدالتحديات  ما تنلوي علية من إثارة وكعو ة مواجهة ا تشات الفرص و.   
  لبل قد ي   ،والحةو  فظ ذل از األستلة ال املة التي ليس لها لريتة حل واحدةو  .حلها  لر  عدةل توك 
    دل إليهدا حتداا يحلدوا يجداد   غيدرهمالتعاون مد تلدظ كدون ليمهدارات اجتماعيدة وعالفيدة وقددرات ملموسدة مدن ذجدل ذن يتمتعدون   اذفدرادً التوك 

 .المشترظ الجهد الجماعيمستوى  على اإيجابيًّ  الحلوا مردوًدا
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 جددًة، ذسددلوً ا جديددًدا ذو مسددرحيًة ذو قلعددة موسدديتية ذو ح  كددان هددفا الشدديء سددواء هددف  التحددديات،  لت لددب علددىجديددد عنددد محدداواتهم ل تتددديم شدديء
 .مجتمعهم الفين يمث لون جزًءا منة م و  م  امخرين تكن  فارًقا في حياتهم وفي ععقاتهم

  ن وا حساس  المسؤولية التي تن   من مهمتهم و الشعور  الحماس  .للت يير قادةً  اعت ارهم التمك 
  ًتامس    هاتفاكيلوغير ملمين بجمي  لهم  غاملة تانلو ك، حتى العمل على مهمة ماعند ا تساب الثتة  لع  إبداعهم.  
   مب على ال م الهاتل من العواتق التي ستعتر  لريتهسمات شخكية على رذسها ا كرار والمثابرة والعزيمة للت ل   ي التحل.  

دندا التعلديم والدتعل م  داألدوات العزمدة ألداء دور فدي  ،ومدن ثدم  لن يأتينا المستتبل ما لم نكنعة نحن  أيدينا. يتيًنا،  المتمثلدة  مهمدةهدف  اليجدب ذن يزو 
  .يلزم النجا  فيها توافر عنكري التعاون وا بدادو ا تدريجيًّ حها المستتبل، وهي مهمة تت ش  معم آفا  ست شاتافي 

مدن التعداون التداتم علدى فدي األسداس اابت دار وا بدداد. فاابت دار ين د  يجب ذن ت كاغ الرؤية التعليمية على نحو يسهم في ظهدور هدفا الندود مدن و 
بدين األشدخاص فوي المعدارت المختلفدة والمواهدب المتعدددة، ممدن تجمعهدم رسدالة مشدتركة وهددت واحدد.  - وغالً ا ما يست ر  فتدرة لويلدة - ا بداد

والجامعات ال برى فهفا هو سر نجا  المدن العظمى والشركات مدفود بخدمة قلية محددة.  خع   وذهم ذس اب استدامة اابت ار هو وجود مجتم 
 . مؤث رةالمرموقة والحركات ااجتماعية ال

كدان التعليم قادًرا على إعداد اللعب ألداء ذدوار في هف  المجتمعات ا بداعية، كما  تجد فيةفالمجتم  الفي ينتشر فية اابت ار على نلا  واس ، 
خعلهدا  يددركون ت وينيدة وتحفيزيدة  يجب ذن تمنق المدارس للش اب تجارب  و . ؤسسات ال برى الهرميةمالداء دورو في أل قديًماالناس  قادًرا على إعداد

 . مهنًة لهم اابت ار وحل المشكعت عبر التعاون كي  يتخفون من  اهفييتعرفون و يخدم قليًة ما،  خع  معنى ذن ت ون جزًءا من مجتم  

ًقا امجتمعً  المدارسيجب ذن ت ون كما   :امتي يرتاد  اللعب من ذجل امكانً و  يخدم قليًة محددًةي خع 

 وتجروتها، والتعل م من ذخلاتهم والنهو  من كبواتهم ةاست شات وابت ار وكن  ذشياء جديد.  
  مجتم المن  جزًءا  اعت ارهم -وا بداد التاتم على التعاون  - عتماد على الفاتااتعل م عادات ومهارات. 
 زيدادة وتحديدد هددفهم واألمدور التدي تعنديهم  الفعدل واألشدياء التدي يرغبدون فدي  ،وا تشات شد فهم ،إيجاد ذ ثر األشياء سعادًة لهم في الحياة

 . شأنها معرفتهم

 

والمولدوعات والمنداه  الدراسدية وحيد جهدودهم للمسداعدة فدي ولد  رؤيدة المددارس إلى ت  المعلمون وصّناع السياسات وأولياء األموريحتاا كما 
 :تتسم  امتي وذلر عمل التتييم التي

   األلفاا على تولي زمام الم ادرة بدًا من اانتظار امتثاًا للتعليماتتشج  .   
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  ي  التدددرة علددى لددر  ذسددتلة شدداتتةللتحل ددا ًلددذيتعلدديم األلفدداا عدددم اا تفدداء بتتددديم ا جا ددة الكددحية فددي الوقددت المناسددب، بددل حدداجتهم 
  .تتعدد لر  حلها

 جنً دا إلدى جندب حي  العالم الحتيتي والتعاون في تنفيدف المهدام  ،اعتماد التعليم النظري والعملي داخل قاعات الفكل الدراسي وخارجها
  .األورا  ال حثية وعتد ااخت ارات ة اكتم  

 سهم ومثابرتهمذنف اعتمادهم علىتدعم شخكياتهم و تبني  لريتة  هموول  التحديات ذمام ،وتوسي  آفاقهم ،اخت ار قدرات األلفاا.  
  فيهدا يجمعهدم و كيفيدة إدارة ذمدورهم  شدكل جمداعي عندد العمدل علدى حدل مهدام محدددة  يتعلمدون مدن خعلهدالفداا ة لأليدكاف تتديم فرصو

  .هدت مشترظ
  ًكانت ذو ك يرة تحفيز الرغ ة لدى اللعب وتلوير قدراتهم وثتتهم ليكونوا من ذكحاب حل المشكعت، كبيرة.  
  ا تددرت ط بدددرجاتهم األ اديميددة فددي اامتحانددات، يمكددن ذن تخل دددها  - تكددميًما وتنفيددًفا - مسدداهمة ناجحددة وذتحتيددق اللددعب  نجدداز

  .فا رتهم عندما يخرجون للعمل في العالم الحتيتي
   توفير بيتة ينمو فيها ذفراد لديهم هدت محددبهدت  ا  مكانتهم و ما يلمحون إلى تحتيتةيًّ منق اللعب شعوًرا قو.  
 
التعامدل  فددورهم يشدمل المادارس قااد ذمدا علدى التعداون وحدل المشدكعت.  يًّدايكون فيهدا التعلديم مبنلر  تدريس ول   هنا في لمعلميناويتمثل دور 

ز لدديهم ااعتمداد علدى الدفات  شدكل تعداوني ومبددد.  ام  المدرسة  اعت ارها مجتمًعد  للسياساين و النسد ةيدتعلم فيدة األلفداا العدادات والتديم التدي تعدز 
للمسداءلة ا تتتكدر فاتدتدة علدى تحسدين الددرجات األ اديميدة لللدعب فدي  فلظ تكميم ذلر عمل لمناه  وتتييمدات ونظدامو  فيعني لهم وصناع القرار

 إليها  الفعل عند الخروا للعالم الحتيتي. اامتحانات فحسب، بل يرتتي كفلظ  تدرات اللعب وكفاتهم الشخكية التي سيحتاجون 
 

ذن يكدون التعلديم متنًعدا  بدل ين  دي ،للتعليم هدت ذرقى من مجدرد تحكديل درجدات جي ددة ذن يكون  ي فين  يعليمالتا بد من مراجعة الهدت من وجود 
بناتدة للشخكدية ومسداعدة األفدراد فدي ذن ينعمدوا  حيدداة عندددما يروندة قدادًرا علدى ا فتدط، ولديس ماليًّدعالفيًّدا خدرين علدى نحدو يددفعهم لعسدتثمار فيدة لآل

 مجرد ورقة يتسلمها اللعب عند إتمامهم لة. التعليم، ا ذن نحكر  في من خعلها التي نسمو جرذة ال وجودمن  ا بدذ ثر نجاًحا. 
 

 

 

  


