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X إلى A من 

في الصینیة الجامعات أكبر ،Tsinghua University تسینغهوا جامعة رئیس التقیت 2013 آب/أغسطس 23               في

بأنها تعرف تسینغهوا جامعة وكون MIT تي آي إم جامعة في أستاًذا باعتباري لقاؤنا المستغرب من یكن لم الهندسة.                     مجال

 إم آي تي الصین. لعل ما كان أكثر إثارًة للدهشة هو مكان لقائنا: شركة الُلعب لیغو LEGO في الدنمارك.

الحكومة كانت إذ والتعلم، التعلیم في جدیدة منهجیات عن باحًثا لیغو مجموعة إلى ِجننغ، تشن تسینغهوا، جامعة رئیس                    سافر

الصیني التعلیمي النظام أن مدرًكا تشن كان للجامعات. شامل إلصالح وطنیة مبادرة لقیادة الجامعة اختارت قد                  الصینیة

فإن تشن قول حسب األعمار. بأصغر ابتداًء كله النظام عبر وإنما الجامعي المستوى في فقط لیس جدیة، تحدیات                    یواجه

 النظام التعلیمي الصیني لم یكن یهیئ الطالب لتلبیة احتیاجات مجتمع یتطور باستمرار.

كان الصینیین الطالب من كثیر أداء أن إذ االختبارات، في وأدائهم الطالب درجات إلى النظر عند ظاهرًة المشكلة تكن                     لم

المدرسة من ممتازة درجات على حصلوا قد تقریًبا كلهم الطالب كان نفسها تسینغهوا جامعة في التقلیدیة. المعاییر وفق                    جیًدا

.A االبتدائیة وحتى الثانویة، وتابع الكثیر منهم الحصول على درجات كاملة في الجامعة. كان تشن یدعوهم الطالب 

الجید وأدائهم العالیة درجاتهم رغم A الطالب من الكثیر أن تشن شعر آخر. ألمر ملحًة كانت الحاجة أن أدرك تشن                      ولكن

إلى بحاجة الصین أن تشن قال الیوم. مجتمع في للنجاح المطلوبة واالبتكاریة اإلبداعیة الروح یمتلكوا لم االختبارات                   في

أشیاء ومحاولة المخاطر لخوض مستعدون X الطالب بأن تشن جادل .X الطالب اسم علیهم أطلق الطالب من جدید                    نوع

من هم X الطالب هؤالء الكتاب. معضالت بحل ببساطة االكتفاء بدل الخاصة تحدیاتهم لتحدید متلهفون وبأنهم                  جدیدة،

 یأتون باألفكار المبتكرة والتوجهات اإلبداعیة الجدیدة.

أن وأراد ،X النوع من الطالب من بالمزید الصیني المجتمع تزوید هي تسینغهوا جامعة في الكبرى أولویته أن تشن                     قال

محتمًال حلیًفا الشركة في رأى ألنه لیغو مجموعة لزیارة تشن أتى .X الطالب وتدعم وتشجع تستقطب بحیث جامعته                    یحول
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لیصیروا یتطورون كانوا بأنهم شعر للبناء، لیغو قطع باستخدام لعوب بشكل یبنون األطفال تشن شاهد عندما مهمته.                   في

إبداعیین. كمفكرین ویتطورون — باستمرار األشیاء حدود ویختبرون ویجربون یستكشفون كانوا .X النوع من                مفكرین

 أراد تشن أن یجد وسائل أكثر لیرعى هذا النوع من التفكیر في تسینغهوا.

في المدارس معظم العالم. حول مشابه الحال أن إال الصین، في والمدارس الطالب عن یتحدث كان تشن أن من الرغم                      على

بدل (A النوع من طالًبا یصیروا (أن والقواعد التعلیمات اتباع كیفیة الطالب لتعلیم أعلى أولویًة تعطي البلدان                   معظم

أهداف بقیت لقد .(X النوع من طالًبا یصبحوا (أن واستراتیجیاتهم وأهدافهم الخاصة أفكارهم تطویر على                 مساعدتهم

تشن مثل الناس من متزایًدا عدًدا ولكن — الماضي القرن خالل یذكر تغییر دون العالم حول التعلیمیة النظم                    ومنهجیات

 بدؤوا إدراك الحاجة إلى التغییر.

لصالح تختفي الوظائف من فالعدید جذریة، بتحوالت الیوم العمل بیئة تمر طبیعته. في اقتصادٌي التغییر نحو الدافع من                    جزء

تغیر، في تقریًبا كلها الوظائف أن كما أحیاًنا). الرتیبة غیر (وحتى الرتیبة المهام أمر تتولى التي والروبوتات                   الحواسیب

المعلومات ومصادر الجدیدة التقنیات من ینتهي ال سیل مع باستمرار التكیف إلى حاجة في العمل وبیئات الناس أن                    باعتبار

یقرب ما أن Now You See It تراها اآلن كتابها في Cathy Davidson دیفیدسون كاثي تخمن التواصل.                   وقنوات

هذا في الناس ولینجح بعد. اختراعها یتم لما وظائف في بالعمل المطاف بهم سینتهي الیوم االبتدائیة المرحلة طالب ثلثي                     من

 الواقع المتغیر باستمرار فإن قدرتهم على التفكیر والتصرف بشكل إبداعي أكثر أهمیًة مما كان علیه األمر من قبل.

كل ضمن األنشطة أنواع كل في بالتسارع التغیر معدل یستمر العمل. بیئة خارج اإلبداعي للتفكیر أیًضا حاجة                   هناك

بشكل یتعاملون كیف یتعلموا أن وعلیهم حیاتهم، خالل متوقعة وغیر جدیدًة حاالت الیوم شباب وسیواجه حیاتنا.                  مجاالت

صداقات یطورون (كیف الخاصة حیاتهم في كذلك وإنما فحسب، وظائفهم في لیس — الیقین وعدم التغیر مع                   إبداعي

مجتمعات في بفعالیة یشاركون (كیف كمواطنین وحیاتهم التغیر) دائمة االجتماعیة الشبكات عصر في علیها                ویحافظون

 ذات احتیاجات وحدود تتبدل باستمرار).

التغیر؟ دائم العالم هذا في للحیاة مستعدین یكونون بحیث إبداعیین كمفكرین یتطوروا أن على النشء مساعدة یمكننا                   كیف

 هذا هو السؤال المحوري لهذا الكتاب — وهو السؤال الذي قاد عملي (وحیاتي) خالل العقود الثالثة الماضیة.

مليء بحثي مختبر وهو ،MIT Media Lab تي آي إم جامعة في (المیدیاالب) الوسائط مختبر في لعملي محظوظ                    أنا

عظیمة بیئة إنها جدیدة. إمكانیات ویبتكرون جدیدًة أفكاًرا باستمرار یستكشفون الذین — X النوع من والباحثین                  بالطالب

أن هدفي أخرى. أماكن في مشابهة وإلهامات فرص على الحصول تستطیع الناس من قلًة أن یؤرقني ولكن لي،                    بالنسبة

من كمفكرین یكبروا أن كذلك بوسعهم یكون یحیث العالم حول األطفال إلى واالبتكار اإلبداع في المیدیاالب روح                   أوصل

.X النوع 

في ینهمكون األطفال لجعل وأنشطة جدیدة تقنیات تطویر على المیدیاالب في البحثیة مجموعتي تركز یحدث، ذلك                  ولجعل

البناء مجموعات من جدیدة أجیال تطویر في وساعدنا سنًة، ثالثین من ألكثر لیغو مجموعة مع تعاونَّا إبداعیة. تعلم                    تجارب

Scratch سكراتش البرمجة لغة بتطویر كذلك نقوم تسینغهوا. كجامعة جدد شركاء إلى اللعوب التعلم مبادئ                 ونشر
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ورسومهم وألعابهم التفاعلیة قصصهم ومشاركة إنشاء من العالم حول األطفال مالیین تمكن والتي االفتراضي،                ومجتمعها

التعلم مراكز من مجموعة وهو ،Computer Clubhouse الحاسوب نادي شبكة تأسیس في ساعدنا كما                المتحركة.

التقنیات باستخدام إبداعي بشكل أنفسهم عن التعبیر تعلم الدخل منخفضة المجتمعات من للنشء یمكن حیث المدرسي                  غیر

 الحدیثة.

الدالئل مقدًما وكیفیته، اإلبداعي التفكیر مبرر الستكشاف المشاریع هذه من ودروس قصص من الكتاب هذا في                  سأستقي

لیطوروا النشء مساعدة كیفیة عن استراتیجیات ومشارًكا الیوم، عالم في الدرجة هذه إلى مهًما اإلبداعي التفكیر كون                   على

 أنفسهم كمفكرین إبداعیین.

التي واألنشطة األلعاب نوعیة یقرر أًبا كنت سواء اإلبداع، أو التعلم أو األطفال أمر یعنیه من كل إلى موجه الكتاب                      هذا

مبادرات تطبق مدرسة في إدارًیا أو التعلم، على طالبك لمساعدة جدیدة وسائل عن تبحث مربًیا أو ألطفالك،                   ستتیحها

األطفال یخص ما على لالطالع محًبا شخًصا ببساطة، أو لألطفال، جدیدًة أنشطًة أو منتجات یبني مصمًما أو جدیدًة،                    تعلیمیًة

 والتعلم واإلبداع.

منه. قلًقا أو — األطفال حیاة في الحدیثة التقنیات بدور مفتوًنا كنت إذا اهتمامك من خاًصا موضًعا الكتاب ینال أن                      أتوقع

التي األشكال من ینتابانني والریبة القلق أن إال لألطفال، جدیدة تقنیات تطویر في فعال بشكل أشارك أنني من الرغم                     على

التفكیر تشجع أو لتدعم ُتصمم لم التقنیة عالیة واأللعاب األطفال تطبیقات فمعظم األطفال، حیاة التقنیات من الكثیر فیها                    تدخل

ودعمت صممت إن الحدیثة للتقنیات بها یمكن التي الكیفیة على الضوء ویسلط بدیلًة، رؤیًة الكتاب هذا یقدم                   اإلبداعي.

وأن أنفسهم، عن ویعبروا ویستكشفوا یجربوا أن في المشارب مختلف من األطفال كل فرص تزید أن المناسب،                   بالشكل

 یتطوروا خالل ذلك كمفكرین إبداعیین.

إمكانیات باستمرار یطورون الذین — X النوع من أشخاص — المبدعین بالناس مليء عالم هو عملي في المطلق                    هدفي

وتتیح قبل، ذي من أكبر اإلبداعي للتفكیر الیوم حاجة فهناك حینه، في یأتي الكتاب هذا أن أعتقد ومجتمعاتهم. ألنفسهم                     جدیدًة

ال الكتاب هذا لب أن أیًضا أعتقد إبداعیین. كمفكرین أنفسهم یطوروا أن على األطفال لمساعدة جدیدًة وسائل الحدیثة                    التقنیات

ال إبداعي كمفكر فالعیش العیش، تستحق الحیاة یجعل مما أساسًیا جزًءا وسیبقى دوًما كان اإلبداعي فالتفكیر زمن،                   یحده

 یأتي فقط بالمنفعة المادیة، وإنما أیًضا بالمتعة واإلنجاز والغایة والمعنى، وأطفالنا ال یستحقون أقل من ذلك.

 روضة أطفال مدى الحياة

مضت. التي السنوات آالف في االختراعات أهم فیها نوقشت مؤتمر جلسة في شاركت ،2000 عام لدخول نستعد كنا                    فیما

 قال البعض أن أهمها كان المطبعة، فیما قال آخرون أنها كانت المحرك البخاري أو المصباح أو الحاسوب.

 ما هو ترشیحي ألعظم اختراعات آالف السنوات الماضیة؟ إنه روضة األطفال.

روضة فكرة لكن مهًما. اختراًعا تكون أن عنك دع اختراًعا، األطفال روضة الناس معظم یعد ال مفاجًئا. الخیار هذا یبدو                      قد

افتتح عندما التعلیم. في السابقة المنهجیات عن مهًما افتراًقا وتمثل سنة)، 200 من أقل (عمرها نسبًیا العهد حدیثة                    األطفال

3 



ببساطة تكن لم 1837 عام ألمانیا في العالم مستوى على األولى األطفال روضة Friedrich Froebel فروبل                  فریدریك

عن أساسي بشكل ومختلفة التعلیم، عن تماًما مختلفة مقاربة على الروضة اعتمدت عمًرا. األصغر لألطفال                 مدرسًة

 المدارس التي سبقتها.

الحادي القرن احتیاجات توافق التعلیم في نموذجیًة منهجیًة یخترع كان أنه إال حینئٍذ، ذلك یدرك لم فروبل أن                    رغم

كنت فیما الحقیقة، في األعمار. مختلف من المتعلمین أجل من وإنما الخامسة، أطفال أجل من فقط ذلك ولیس                    والعشرین،

في األطفال بها یتعلم التي األشكال من یأتي إلهامي جل كان إبداعیین كمفكرین التطور على الناس تشجع التي بالوسائل                     أفكر

البحثیة لمجموعتي اسًما كذلك وإنما فحسب، الكتاب لهذا عنواًنا الحیاة مدى أطفال روضة عبارة أستخدم لم األطفال.                   روضة

كافًة األعمار من الناس لمساعدة نحتاجه ما بالضبط هو األطفال روضة في التعلم أسلوب بأن مقتنع أنا تي. آي إم جامعة                       في

 على تطویر القدرات اإلبداعیة الالزمة للنجاح في مجتمع الیوم متسارع التغیرات.

أسلوب علیه یطلق أن یمكن ما على مرتكزًة المدارس معظم كانت 1837 عام األولى األطفال روضة فروبل اختراع                    قبل

بعنایة ویكتبون مقاعدهم في الطالب یجلس فیما المعلومات، ویبث الصف مقدمة في المعلم یقف أن وذلك التعلیم، في                    البث

إال ذلك یكون فلن حدثت إن الصفیة النقاشات ولكن آلخر، حین من كتبوه ما الطالب سیردد كلمًة. كلمًة المعلومات                     تلك

 نادًرا.

یتفاعلون عندما شكل بأفضل یتعلمون الصغار األطفال أن فهم فقد الخامسة، ألطفال تصلح لن المنهجیة هذه أن فروبل                    أدرك

األولى، األطفال روضة إعداده أثناء تفاعلي نموذج إلى التعلیم في البث نموذج من فروبل انتقل ولذلك حولهم. من العالم                     مع

اللعب ترضه لم فروبل ولكن المادیة. األغراض من وغیرها الحرفیة والمواد اللعب مع للتفاعل بفرص األطفال                  مزوًدا

 والمواد المتاحة حینها، فعمد إلى بناء أنواع جدیدة من اللعب التي صممها خصیًصا لدعم أهداف روضته الجدیدة.

في األطفال استطاع .Froebel's Gifts فروبل هدایا تسمى صارت والتي لعبًة، عشرین المحصلة في فروبل                 أنشأ

واستطاعوا الهندسیة، فروبل بالطات بواسطة (الباركیه) المزخرفة الخشبیة األرضیات تشبه فسیفسائیة أشكال بناء               روضته

بواسطة وأنماط أشكال لصنع األوریغامي تشبه الورق طي في تقنیات تعلم واستطاعوا مكعباته، بواسطة وأبراج أبنیة                  تشیید

 أوراقه الملونة، واستطاعوا تجمیع بنًى ثالثیة األبعاد بواسطة عیدانه.

فروبل أراد الطبیعي. العالم في الموجودة والتناظرات واألنماط لألشكال تقدیًرا األطفال إكساب األنشطة هذه كل هدف                  كان

األطفال یقوم أن كان ذلك لفعل الوسائل أفضل أحد أن وأدرك حولهم، من للعالم أفضل فهًما یكتسبوا أن روضته طالب                      من

لهدایا النهائیة الغایة تلك كانت أیدیهم. وبواسطة أعینهم عبر العالم إنشاء" "إعادة آخر، بتعبیر أو للعالم، نماذج                   بإنشاء

 فروبل: الفهم من خالل إعادة اإلنشاء.

واإلنشاء باإلبداع الروضة أطفال قیام احتمال أن أدرك إذ النفس، عن والترویح اإلنشاء إعادة بین الرابط أیًضا فروبل                    میز

لعوبًة نفسه الوقت وفي ومنهجیًة، منظمًة لتكون هدایاه فروبل صمم لذا وتخیلیة. لعوبة أنشطة في ینهمكون عندما أكبر                    یكون

4 



لألطفال تسمح بیئًة بذلك وأمنت والهندسة، العلوم مع والتصمیم الفن مازجًة الحدود، من الكثیر فروبل هدایا عبرت                   وجذابة.

 بممارسة التفكیر اإلبداعي والتعبیر اإلبداعي.

بشكل عمله وأثر المتحدة، الوالیات في وأخیًرا أوربا، عبر ثم أوًال ألمانیا في كبیًرا، انتباًها وهدایاه فروبل أفكار                    جذبت

وخاصًة فروبل، أفكار من Maria Montessori مونتیسوري ماریة انطلقت التربویین. المنظرین من الكثیر في                عمیق

مونتیسوري اسم تحمل التي المدارس شبكة وتدین ویدویة، مادیة أغراض مع التعامل في األطفال حواس انهماك                  أهمیة

 بالفضل إلى فروبل وأفكاره.

Inventing األطفال روضة اختراع الرائع كتابه في Norman Brosterman بروسترمان نورمان             یوثق

ویشیر العشرین، القرن في واإلبداع الثقافة على — بالتحدید فروبل وهدایا — األطفال روضة أثر Kindergarten                

استخدم الالحقة. إلبداعاتهم كأساس األطفال روضة في خبراتهم إلى القرن ذلك في البارزین والمصممین الفنانین من                  العدید

فیما الفضل ونسب الشكل، مثلثة البنى الختبار األطفال روضة في فروبل أعواد Buckminster Fuller فولر                 بكمنستر

رایت لوید فرانك یقول مشابه وبشكل الجیودیسیة. القباب في الالحق عمله أساسات كونها المبكرة التجارب هذه إلى                   بعد

 Frank Lloyd Wright أن تجارب طفولته مع هدایا فروبل كانت أساس أسلوبه المعماري.

الحساب تعلم وقضبان لیغو ولبنات الخشبیة فالمكعبات أیًضا. التعلیمیة الیدویة والمواد اللعب صانعي فروبل أفكار                 ألهمت

 ومكعبات األشكال ولعب تنكرتوي Tinkertoy یمكن النظر إلیها جمیًعا على أنها من صلب هدایا فروبل.

یمضي للقلق. مثیرًة توجهات هناك ولكن العالم، حول األطفال ریاض من الكثیر في فروبل بأثر اإلحساس باإلمكان زال                    ما

التذكر بطاقات بواسطة یتدربون أو الحساب تمارین أوراق یملؤون وهم الیوم األطفال ریاض من العدید في أوقاتهم                   األطفال

بعض یشیر أقل. بوقت اللعوب االستكشاف یحظى فیما والكتابة للقراءة المبكر التعلیم على أكبر تركیز وهناك الكلمات،                   على

 الناس الیوم إلى ریاض األطفال باعتبارها  معسكرات تدریبیة لتعلیم القراءة والكتابة .

Suzan Sluyter سلویتر سوزان اسمها معلمة عن مقالًة 2013 آذار/مارس 23 في بوست الواشنطن صحیفة                 نشرت

 كانت قد استقالت من منصبها بعد عملها طویًال في ریاض األطفال. وضحت سلویتر قرارها قائلًة:

التعلم وحب والمتعة واالستقصاء العملي االستكشاف كان عامًا وعشرین خمسة من أكثر قبل التعلیم بدأت                 عندما

والتنافس البیانات وجمع االختبارات عصر بأنها الحالیة الفترة أصف ولكني المبكرة. الطفولة صفوف               یمیز

 والعقاب، من الصعب أن یجد المرء المتعة حاضرةً في الصفوف في هذه األیام…

لزیادة بالضغط مرتبط وهو األطفال، ریاض صفوف في اللَّعب من للتخلص الوطني المستوى على ضغط                 هناك

الرمل طاوالت إلى الیوم األطفال ریاض من الكثیر تفتقر المبكرة. الطفولة صفوف في األكادیمي                التحصیل

فیما صحته تدعم أدلة إلى یفتقد توجه هذا الیدویة. والحرف الفنون ومراكز الدراما ومساحات المكعبات                 ومناطق

من كبیر بشكل یتعلمون والسادسة والخامسة الرابعة أطفال أن باستمرار ویقررون المبكرة الطفولة خبراء                یجمع

 خالل اللعب.
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أن أعتقد تماًما: المعاكس االتجاه في الكتاب هذا في أجادل المدرسة. ببقیة أشبه فشیًئا شیًئا األطفال روضة تصبح                    باختصار،

 بقیة المدرسة (وبقیة الحیاة في الحقیقة) ینبغي أن تصیر أشبه بروضة األطفال.

 دورة التعلم اإلبداعي

 ما األمر الممیز في أسلوب روضة األطفال في التعلم؟ لماذا أعتقد أنه نموذج جید للمتعلمین من األعمار كافًة؟

تخیل األطفال. روضة في یجري مما نموذجي بنشاط التفكیر النافع من التعلم، في الروضة ألسلوب أفضل فهم                   لبناء

أوحت قلعة بناء األطفال من اثنان یباشر الخشبیة. المكعبات من بمجموعة األرض على یلعبون الروضة أطفال من                   مجموعًة

األطفال یتابع أعالها. للمراقبة برج بناء یبدؤون ثم أوًال القلعة قاعدة یبنون معلمتهم. علیهم قرأتها خیالیة حكایة إلیهم                    بها

البرج جعل محاولین البناء األطفال یعاود أرًضا. ویتهاوى أخیًرا یمید أن إلى ارتفاًعا، البرج یزداد فیما المكعبات                   إضافة

مضیفًة القصة في لها صدیقة وتزید القلعة، في تعیش عائلة عن قصة روایة أخرى طفلة تبدأ األثناء هذه في استقراًرا.                      أكثر

 شخصیًة جدیدًة، ثم تتناوبان في تعدیل القصة واإلضافة إلیها، وفیما تعلو القلعة تكبر الحكایة كذلك.

وأثناء واالستقرار، والتوازن البنى عن یتعلمون األبراج بنائهم فأثناء األشیاء. من الكثیر یتعلمون الروضة أطفال یلعب                  فیما

ویبدؤون اإلبداعیة العملیة عن یتعلمون أنهم ذلك من واألهم والشخصیات، للحبكة أفضل فهًما یطورون القصص                 إنشائهم

 التطور كمفكرین إبداعیین.

القالع ویبنون بالمكعبات الروضة أطفال یلعب فیما اإلبداعي . التعلم دورة منظور من اإلبداعیة العملیة أرى أن                  أحب

 ویقصون القصص فإنهم ینهمكون في كافة جوانب العملیة اإلبداعیة:
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 التخیل : في مثالنا بدأ األطفال بتخیل قلعة خیالیة والعائلة التي تعیش فیها.

 اإلنشاء : التخیل لیس كافًیا، فیحول األطفال أفكارهم إلى أفعال، منشئین قلعًة وبرًجا وحكایًة.

 اللعب : یلهو األطفال بما بنوه ویختبرونه باستمرار، محاولین بناء برج أعلى أو إضافة منعطفات درامیة جدیدة إلى الحكایة.

المجموعتان وتتشارك الحكایة، إنشاء على أخرى تتعاون فیما القلعة، بناء على األطفال من مجموعة تتعاون                 المشاركة :

 األفكار مع بعضهما البعض، فكل إضافة جدیدة إلى القلعة توحي بحكایة جدیدة والعكس صحیح.

بناء یمكنهم كیف انهیاره. إلى أدى الذي السبب في التفكر على األطفال وتشجع المعلمة تقترب البرج ینهار عندما                    التفكر :

إعادة فیقررون قممها من أعرض األبنیة أسفل أن األطفال ویالحظ سحاب، لناطحات صوًرا المعلمة تریهم ثباًتا؟ أكثر                   برج

 بناء برجهم بقاعدة أعرض مما كانت علیه من قبل.

لو ماذا القلعة؟ حول قریًة بنینا لو ماذا التعلم. دورة خالل خبراتهم على بناًء جدیدًة وتوجهات أفكاًرا األطفال یتخیل                     التخیل :

 أنشأنا عرًضا للدمى عن الحیاة في القریة؟

تلوین وأقالم خشبیة (مكعبات المواد ستتنوع وتكراًرا. مراًرا األطفال روضة في هذه اإلبداعي التعلم دورة                 تتكرر

 وقصاصات براقة وورق مقوى) وتتنوع إبداعاتهم (قالع وحكایا ورسومات وأغاٍن) ولكن جوهر العملیة یبقى نفسه.

7 



قدراتهم ویصقلون یطورون فإنهم الدورة هذه خالل األطفال یمر وفیما اإلبداعي، التفكیر محرك هي اإلبداعي التعلم                  دورة

اآلخرین آراء ویتلقوا البدائل یختبروا ثم للتجربة ویخضعوها الخاصة أفكارهم یطوروا أن یتعلمون إنهم إبداعیین.                 كمفكرین

 ثم یولدوا أفكاًرا جدیدًة بناًء على خبراتهم.

جالسین وقتهم جل الطالب فیمضي اإلبداعي، التعلم دورة عن بعیًدا الحظ لسوء األطفال روضة بعد المدارس معظم                   تتوجه

الحاسب. شاشة على تسجیل من أو الصف في معلمهم من لمحاضرات یستمعوا أو التمارین أوراق لیملؤوا مقاعدهم                   في

 وغالًبا ما تركز المدارس على التلقین وإیصال المعلومات بدل دعم الطالب في عملیة التعلم اإلبداعي.

على نركز حیث تي آي إم جامعة في المیدیاالب في العلیا الدراسات برنامج ففي الشكل. بذلك یكون أن یحتاج ال األمر                       ولكن

قلیًال وقًتا المیدیاالب طالب یقضي إذ األطفال، روضة بأسلوب شبیهًة منهجیًة تبنینا الحدیثة، للتقنیات اإلبداعیة                 االستخدامات

بدورة مسترشدین متواصل، بشكل مشاریع على ذلك من بدًال ویعملون المحاضرات، وقاعات الدراسیة الصفوف في                 للغایة

من جدیدة أشكال لدعم تفاعلیًة موسیقیًة آالت البعض فیصمم المشاریع: من مختلفة أنواع على الطالب یعمل اإلبداعي.                   التعلم

الحاالت في متشابهًة التصمیم عملیة تبقى ولكن أطرافهم، فقدوا لمن صناعیًة أطراًفا آخرون یطور فیما الموسیقي،                  التعبیر

تعلموه، فیما ویتفكرون آخرین طالب مع النماذج هذه ویشاركون بها، ویلعبون أولیًة نماذج بسرعة الطالب یبني إذ                   كلها:

 ویأتي بعدها وقت تخیل اإلصدار التالي من النموذج األولي، ومن ثم یمضون في الدورة ثانیًة، ثم مرًة أخرى فأخرى.

طالب یستخدم إذ الروضة. في األطفال یستخدمه عما االختالف شدیدة وتقنیات أدوات بالطبع المیدیاالب طالب                 یستخدم

تبقى اإلبداعي التعلم دورة ولكن الخشبیة، والمكعبات األصابع طالء بدل اللیزر وقاطعات الصغریة المعالجات                المیدیاالب

المشاریع على القائمة التعلم في منهجیتنا بأن شك لدي ولیس وابتكاره، بإبداعه العالم حول المیدیاالب ُیعرف                  واحدًة.

 والمرتكزة إلى دورة التعلم اإلبداعي هي ما یوفر أسس هذا اإلبداع.

أن في المساعدة یمكننا فكیف تي. آي إم جامعة في المیدیاالب وفي األطفال روضة في إذن اإلبداعي التعلم دورة                     تعمل

 تترسخ في كل مكان؟

 أعط المبادئ األربعة فرصتها

استخدم الماضي العقد وخالل ،Scratch سكراتش البرمجة لغة تي آي إم جامعة في البحثیة مجموعتي أطلقت 2007                   عام

وقاموا المتحركة، ورسومهم وألعابهم التفاعلیة قصصهم إلنشاء سكراتش المعمورة أرجاء من األطفال من المالیین                عشرات

.(scratch.mit.edu) بمشاركة إبداعاتهم مع بعضهم البعض على مجتمع سكراتش االفتراضي 

موقع في سجلت والتي عاًما، عشر أحد عمرها كالیفورنیا من فتاًة 2007 عام سكراتش جربوا الذین األطفال أول أحد                     كان

anime األنمي یدعى یابانًیا فًنا الكبیر شغفها كان اختصاًرا]. آشلي [سندعوها MahoAshley االسم مستخدمًة               سكراتش

وسیلًة سكراتش في ورأت األنمي شخصیات رسم آشلي أحبت بالحیاة. نابضة وشخصیات ملونة برسومات یمتاز والذي ،                 

الحیاة لبث سكراتش استخدام بوسعها صار سابًقا، تفعل كانت كما األنمي شخصیات برسم االكتفاء فبدل به. تقوم ما                    لتوسیع
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جعل آشلي استطاعت البرمجیة سكراتش لبنات من تشكیالت تجمیع خالل ومن تصنعها. التي األنمي شخصیات                 في

 شخصیاتها تتحرك وترقص وتتكلم وتغني.

سكراتش. موقع على القصص هذه شاركت ثم صممتها، التي األنمي شخصیات تبرز متحركة قصص برمجة آشلي                  بدأت

كم إلهي "یا (مثل مشروعاتها تحت متقدًة تعلیقات مشاركین بحماس، سكراتش مجتمع في اآلخرون األعضاء                 تجاوب

شفاًفا؟"). یبدو كائًنا تجعلین "كیف (مثل معینًة بصریًة تأثیرات بها حققت التي الكیفیة عن أسئلة جانب إلى                   أحبها!!!!!!")،

من معجبیها جعل مما تلفازي، مسلسل في حلقات كأنها بانتظام، سكراتش مشاریع ومشاركة إنشاء على آشلي ذلك                   شجع

 مجتمع سكراتش ینتظرون الحلقات الجدیدة منها بفارغ الصبر.

سكراتش مجتمع یشترك ال لم فكرة: أتتها األیام أحد وفي وآخر، حین بین مسلسلها إلى جدیدًة شخصیًة تضیف آشلي                     كانت

شخصیاتها. إلحدى أخًتا یصمموا أن المجتمع أعضاء من طالبًة مسابقة، عن یعلن سكراتش مشروع فأنشأت العملیة؟ في                   كله

أو أحمر شعر لها یكون أن "ینبغي ضمت والتي الجدیدة، بالشخصیة المتعلقة المتطلبات من مجموعًة المشروع                  طرح

 أزرق. اختر رجاًء" و "ینبغي أن تكون لها أذنا هرة أو قرنا كبش أو مزیج منها."

المسابقة دخول أراد المجتمع في عضو من التعلیقات أحد كان المشاركات. وعشرات تعلیق مائة من أكثر المشروع                   تلقى

في یوضح تعلیمًیا درًسا یحوي آخر سكراتش مشروع آشلي فأنتجت األنمي. شخصیات رسم كیفیة یعرف لم أنه قال                    ولكنه

 ثالث عشرة خطوًة كیفیة رسم وتلوین شخصیات األنمي.

القصص المشاریع: أنواع من طیًفا تغطي سكراتش مشروع مائتي من أكثر وشاركت آشلي برمجت كامل عام مدى                   على

طیًبا صدًى لقیت مشاریعها أن واضًحا كان كما والفنیة، البرمجیة مهاراتها تحسنت وغیرها. التعلیمیة والدروس                 والمسابقات

 في مجتمع سكراتش، إذ تلقت أكثر من اثني عشر ألف تعلیق.

مفاهیم تتعلم أنها سكراتش على عملها خالل الواضح من فكان قط، حاسوبًیا برنامًجا أنشأت قد آشلي تكن لم سكراتش                     قبل

األكثر كان لي، بالنسبة سكراتش. مع آشلي تجارب في ما أهم یكن لم برأیي ذلك ولكن الحاسب. علوم في جدیدة                      ومهارات

تتخیل اإلبداعي: التعلم دورة عبر باستمرار تدور كانت إبداعیة. كمفكرة آشلي بها تتطور كانت التي الكیفیة لإلعجاب                   إثارًة

 وتنشئ وتلعب وتشارك وتتفكر ثم تعاود التخیل من جدید.

وكیف مشاریع، إلى أفكارها تحول كیف تتعلم وكانت مألوفة، وغیر جدیدة بیئة في طریقها تجد كیف تتعلم آشلي                    كانت

التي والنصائح اآلراء وفق عملها تعدل وكیف اآلخرین مع تتعاون كیف تتعلم كانت كما المشاریع. من جدیدًة أنواًعا                    تجرب

 تصلها من الغیر. وهذه كلها من سمات المفكر اإلبداعي.

تي آي إم جامعة في البحثیة مجموعتي في طورنا اإلبداعي؟ التعلم تجارب من األنواع هذه مثل ودعم تشجیع یمكننا                     كیف

واللعب. واألقران والشغف المشاریع إبداعیین: كمفكرین التطور على الناشئة لمساعدة توجیهیة مبادئ أربعة من                مجموعًة

مع بالتعاون شغفهم،  إلى مرتكزة مشاریع على عملهم في الناس دعم هي اإلبداع لرعایة المثلى الطریقة أن نعتقد                    باختصار،

 أقرانهم  وبروح  لعوب .
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 عملنا المستمر في تطویر سكراتش توجهه هذه المبادئ األربعة للتعلم اإلبداعي:

مشاریع تنشئ كانت سكراتش على آشلي عمل أثناء سكراتش. مجتمع في المركزي النشاط هو المشاریع إنشاء                  المشاریع :

 باستمرار، وتمر باستمرار عبر دورة التعلم اإلبداعي مطورًة فهًما أعمق للعملیة اإلبداعیة.

سكراتش وألن أكبر. وبجد أطول لفترات للعمل مستعدین یكونون فإنهم تهمهم مشاریع على الناس یعمل عندما                  الشغف :

مشاریع على العمل الجمیع فبوسع وغیرها) المتحركة والرسوم والقصص (األلعاب المشاریع من كثیرًة مختلفًة أنواًعا                 تدعم

من جدیدة أنواع على أیًضا والعمل باألنمي بشغفها صلة ذات مشاریع بناء استطاعت آشلي، حالة في اهتمامهم.                   تثیر

 المشاریع (مسابقات ودروس تعلیمیة) مع انبثاق أفكار جدیدة.

سكراتش ُصممت البعض. بعضهم أعمال على ویبنون ویتشاركون الناس فیها یتعاون اجتماعیة عملیة اإلبداع                األقران :

من االجتماعي الجانب من كامل بشكل آشلي استفادت افتراضي. مجتمع مع البرمجة تكامل خالل من االجتماعي                  للتفاعل

خالل (من اآلخرین المجتمع أعضاء آراء وطالبًة التعلیمیة) الدروس خالل (من المجتمع مع خبرتها مشاركًة                 سكراتش،

 المسابقات والتعلیقات).

جدیدة. أمور وتجریب المخاطرة على الناشئة مشجعًة اإلبداع، إلى كطریق اللعوب التجریب لدعم سكراتش ُصممت                 اللعب :

 تبنت آشلي هذه الروح اللعوب، مختبرًة باستمرار أنواًعا جدیدًة من المشاریع ووسائل جدیدًة للتفاعل مع المجتمع.

ولكني العالم، حول كثر باحثون قدمه الذي الجهد من عقود على تعتمد إذ جذرًیا، جدیدًة أفكاًرا األربعة المبادئ هذه تقدم                      ال

والشغف بالمشاریع باستمرار نفكر البحثیة مجموعتي في عملي. لتوجیه قیًما إطاًرا تشكل األربعة المبادئ هذه أن                  أجد

 واألقران واللعب فیما نطور تقنیات وأنشطًة جدیدة.

وأي واآلباء للمعلمین مفیًدا إطاًرا تشكل أن یمكن وإنما فحسب، الجامعات في للباحثین لیست األربعة المبادئ هذه أن                    كما

 مهتم بدعم التعلم اإلبداعي. ولهذا نظمت الفصول األساسیة لهذا الكتاب وفق المبادئ األربعة.

 مع االعتذار لجون لینون John Lennon: كل ما نقوله هو أن أعطوا المبادئ األربعة فرصة.
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