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نبذة عن مؤسسة
التعلیم اإلنساني (أي أتش إي)

البشرتثقیفإلىتصبوربحیةغیرمؤسسةفھي،١٩٩٦عامفيإي)أتش(أياإلنسانيالتعلیممؤسسةتأسست
لجعل العالم مكان یزدھر فیھ البشر والحیوانات والطبیعة.

عروض مؤسسة التعلیم اإلنساني:
 

الُمقدمة بالشراكة مع جامعة أنطاكیةاإلنترنتبرامج الماجستیر والدكتوراه عن التربیة اإلنسانیة عبر✔
حول القضایا المترابطة لحقوق اإلنسانوالُمصممة إلعداد المعلمین وصانعو التغییر لتثقیف اآلخرین

واألخالق البیئیة وحمایة الحیوان.
 

للتعلم والتطویر المھني ومصادر اإلنترنتیعمل كمحور دینامیكيمركز لالستبدال بالحلول اإلبداعیة✔
والتي تدعم المعلمین بمنھجیات تعلیم لجیل قادموأقسام لتحویل حركة الحلول اإلبداعیة المتزایدة باستمرار،

من مبتكرین الحلول.
 

العناوین الرئیسیة والكتب والعروض التقدیمیةتواصل ذو تأثیر عالي لبناء ائتالفات فعالة من خالل✔
وورش عمل التطویر المھني ومحادثات تیدكس والمقاالت واالستشارات.
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مقدمة
 

أھًال بك!

وذوي خبرة قادرین على حل المشكالت. كما یسعدنا جًدانشكرك على اھتمامك بتعلیم الطالب بأن یكونوا نشطاء وملتزمین
ونسعى لدعم جھودك.دلیل مبتكري الحلولأنك قمت بتنزیل

الدراسیة، إالاالبتدائیة والثانویة، واإلداریین، ومنسقي المناھجفي حین أن الجمھور األساسي لھذا الدلیل ھم معلمو المدارس
یمكن أن یساعدوا طالبھم بأن یصبحوا قادرین على حل المشكالت،أنھم لیسوا الجمھور الحصري. نعتقد أن جمیع المعلمین

أو مساعیھم التعلیمیة.بغض النظر عن المواد التي یدرسونھا أو أعمار طالبھم

المفیدة ھنا:إذا تعرفت على أًیا مما یلي، فستجد الكثیر من المعلومات

مربي أطفال لجمیع األعمار✔

أستاذ جامعة✔

مدرس لتعلیم الكبار✔

التعلیم المنزلي من قبل الوالدین✔

ُمیّسر ورش العمل✔

واستمراریةصانع تغییر/ ناشط یعمل على جعل العالم أكثر عدالً وإنسانیة✔

مدیر المخیم / قائد الكشافة✔

معلم غیر تقلیدي✔

معلم دیني✔

معلم متطوع✔

معلم اإلنسانیات✔

معلم البیئة / االستمراریة✔

معلم العدالة االجتماعیة✔

معلم حمایة الحیوان✔

بيالقائم على حل المشكالت (أو القائم على مشروع) (بيمعلم للتعلیم االجتماعي العاطفي (أس إي أل)، التعلیم✔
االستكشافي، تعلیم الشخصیةأل)، التعلیم التجریبي، تعلیم االستمراریة، التعلیم
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معلم✔

The(ُنعلمھ"ماھو"العالمكتابقراءةعلىنشجعكفإننابذاتھ،قائمالدلیلھذاأنمنبالرغم World Becomes
What We Teach(الرؤیةیوضحوالذيویل،زوياإلنسانيالتعلیممؤسسةلرئیسةالحلولمبتكريمنجیلتثقیف

.العالم ھو ما ُنعلمھتیدكس لھا،التي ُبني علیھا ھذا الدلیل. كما نوصي بمشاھدة أول محادثة

ھنا عملًیا وبشكلالروابط التي ستساعدك على تنفیذ األفكار التي تجدھافي قسم المصادر في نھایة ھذا الدلیل ستجد العدید من
الدلیل حتى تتمكن من قراءتھ بسھولة وانسیابیة.أعمق. كما اخترنا عدم وضع الكثیر من ھذه المصادر في

وقناة مبتكرمركزنا لالستبدال بالحلول اإلبداعیة،الدلیل. ویوفرنحن متحمسون لسماع كیف یستخدم المعلمون والطالب ھذا
البعضعلى فیس بوك، وأخرى، فرًصا للتواصل والتعلم من بعضناالحلول على الیوتیوب، وصفحة المعلمین مبتكري الحلول

تواصل معنا وشاركنا قصصك وخبراتك!. كن على#جیل من مبتكري الحلولحیث نقوم مًعا بتثقیف

من ھو مبتكر الحل؟

من ھو مبتكر الحل ؟لقد استخدمنا بالفعل كلمة "مبتكر الحل" عدة مرات إًذا

مبتكر الحل ھو الشخص الذي:

یتخذ قرارات رحیمة ومسؤولة.✔

یحدد األنظمة غیر االستمراریة وغیر اإلنسانیة وغیر العادلة.✔

في حل المشكالت.یدخل التفكیر المنظوم النقدي والتفكیر االستراتیجي واإلبداعي✔

وأقل ضرراً لإلنسان والحیوانات والبیئة.یطور الحلول المستندة إلى األنظمة التي تحقق أكثر فائدة✔

في الحل.الذین یقومون بتنمیة رغبات وممارسة مھارات إبداعیةیبدأ بتعلیم اآلخرین بأن یكونوا مبتكرین حلول مع المعلمین
دون معرفة التاریخ أو العلوم دون فھم العلوم.لن ُندرس الریاضیات بدون إتقان الریاضیات أو التاریخ

لجعل أولئك الذین تدرسھم مبتكرین حلول، لذا یرجى الممارسةرغم أن ھذا الدلیل ُكتب من أجلك وإلضفاء تفكیر وعمل
من أجل مساعدة طالبك على اكتساب الكفاءة.باستمرار. ستحتاج إلى التطویر ألعلى مستوى ممكن من الخبرة

  

المثالیةمشاكلنا استعصاًء یمكن حلھا، وأن ھذه المدارس ھي األماكنتبدأ عملیة أنتاج مبتكر الحل باالعتقاد بأنھ حتى أكثر
للطالب لممارسة حل المشاكل.

"معلمین" أولئكإال أنھ یقدم استراتیجیة ُمجربة للمعلمین (ونعني بالرغم أن ھذا الدلیل لیس دلیالً شامالً لحل جمیع مشاكلنا،
أن یكونوا جزًءا من حركة إنتاج لمبتكرین الحلول المتزایدة.الذین ُیدرسون في المدارس وغیر المدراس) الذین یریدون

األجانبوالتلوث وتغیر المناخ والعنصریة والتحیز الجنسي ورھابرغم أننا في مؤسسة التعلیم اإلنساني لم نطّور حلول للفقر
في حل ھذه القضایا ونشارك األفكار حولھموالعنف ضد الحیوانات...إلخ إال أننا وبانتظام نبدع التفكیر
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حلنا ھو أن ُیرّبي الشباب على أن یكونوالقد قمنا بتطویر حل إبداعي للنظام األصلي الذي یحتاج إلى التغییر وھو التعلیم.
نظًرا ألننا نؤمن بأن النظام التعلیمي یكمن وراء األنظمة األخرى وأن مبتكرین الحلول سیكونون قادرینمبتكرین حلول.

مساعدة المعلمین والمدارس ومدیري المدارس وأساتذة الجامعةومتحفزین لحل المشكالت التي نواجھھا، فإننا نعمل على
مبتكرین حلولالتغییر والموجھین الذین یدرسون اآلخرین بأن یكونواباإلضافة إلى المعلمین خارج المدارس واآلباء وُصناع

أیًضا، ھذا الدلیل ھو إحدى الطرق لتنفیذ الحل اإلبداعي.

واالستراتیجیاتالغرض من التعلیم یجب أن یتضمن المعلومات والدوافعربما تقرأ ھذا الدلیل ألنك تشاركنا نفس االعتقاد بأن
وكوكب األرض لیزدھروا.التي یحتاجھا الطالب لمساعدة أنفسھم والبشر والحیوانات

 

تغییر فيالذین ینجذبون إلى مھنة التدریس ألنھم یریدون أن یشكلواعندما نفكر في قُراء ھذا الدلیل، فإننا نقول إنھم المعلمین
التعلیم ومساعدة البشر على التفكیر والتصرف بطرق تعززحیاة طالبھم. كما یریدون المساعدة في تحقیق أفضل أھداف

الصحة والرفاھیة والعدالة والرحمة.
 

بأكملھا أمونأمل أن تكون التفاصیل مفیدة لك سواء كنت تتبع العملیةتم وصف عملیة الحل اإلبداعي بالتفصیل في ھذا الدلیل،
ال.

خالل ھذه الخطوات:أن عملیة إبداع الحلول ھي ھیكل بسیط یمكن تحقیقھ من

تحدید مشكلة لحلھا✔

المشكلةالعمل في مجموعة أو انفراداً للبحث عن أسباب ومظاھر✔

على حل مبتكر للمشكلةتطبیق تفكیر نقدي ومنظوم واستراتیجي ومبدع من أجل التوصل✔

إعداد خطة عمل لتنفیذ الحل✔

تنفیذ الحل✔

مشاركة الحل في منتدى عام✔

العمل والمھارات اإلبداعیةتقدیم كالً من اإلنجازات والتحدیات للتعلم وتحسین طرق✔
 

أكثر فائدة وأقل ضرًرا لإلنسانفي ھذا الدلیل. فأنھ ببساطة یعالج أسباب المشكلة ویحقق* "الحل اإلبداعي" لھ سمات ممیزة سنناقشھا بالتفصیل
والحیوانات والعالم الطبیعي.
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الجزء األول: لماذا وما

لماذا من المھم أن تكون مبتكر حل؟

صحي وعادل وإنساني.تتحسن الكثیر من األشیاء في العالم مما ُیتیح وجود عالم
 

منھي أكبر المشاكل الموجودة في العالم، قامت مجموعة مكونةعندما سألت زوي ویل رئیسة مؤسسة التعلیم اإلنساني ما
بوالیة كونیكتیكت بملء سبورة بیضاء. عندما ُسئلوا إذاأربعة وخمسون طالًبا بالصف الخامس والسادس في مدرسة

أیدیھم.یستطیعون حل المشكالت التي ذكروھا، فقط رفع خمسة منھم
 

للموھوبین بالصف العاشر والثاني عشر في ورشة عمل للتطویرطلبت زوي من مجموعة من المعلمین في األكادیمیة العامة
أن یكون العالم…"في غضون خمسین عاماً أریدالمھني للرد على ھذا السؤال: "

المعلمینإذا كان ھناك آخرون لدیھم نفس الفكر، رفع تقریًبا جمیعكانت اإلجابة األولى: -"مازال ُھَنا" عندما ُسئل ما
المستقبل.ومطوري المناھج أیدیھم. معظمھم لم یشعروا بالتفاؤل في

 

فما ھو تأثیر ھذابالیأس إلى حد ما (أو جًدا) بشأن توقعاتنا المستقبلیة،إذا كان من الشائع أن یشعر كالً من األطفال والمعلمین
الشعور على التدریس والتعلیم واألھداف والنتائج التعلیمیة؟

 

من االنضباطاإلبداعیة، إال أنھ دون األمل یتطلب األمر نوًعا خاًصارغم أن األمل لیس شرًطا أساسًیا للتفكیر وطرق العمل
ما لماإلبداعیة.  لماذا نكلف أنفسنا عناء حل المشاكل المعقدةوالنزاھة - لكل من المعلمین والطالب - لصیاغة الممارسة

نصدق بإمكانیة حلھم وما دام العالم موحش مھما فعلنا؟
 

أن متوسطالمستقبل ھو أن حیاة الكثیرین تغیرت حیاتھم لألفضل.ما یثیر السخریة في الرھبة التي یشعر بھا الكثیرین بشأن
وأصبح تعلیمانخفض الفقر المدقع بصورة ھائلة في جمیع أنحاء العالم.في كل مكان تقریًبا. كمازادالعمر المتوقع لإلنسان

قدر أكبرال تزال منتشرة إال أنھا لم توقف الحركة الحتمیة لتحقیق. ورغم أن التُحیزاتشبھ عالمياألطفال - بمن فیھم البنات-
التيالمحرومین من التصویت سابًقا أصبحت اآلن ُمشفرة في القوانینمن العدالة االجتماعیة كما أن حقوق اإلنسان لألشخاص

معدالتوإقرار سیاسات وقوانین حمایة الحیوانات والبیئة وانخفضتتلتزم بھا معظم البلدان حول العالم. لذا یستمر تطویر
العنف والحروب .

 

رغماإلعالم ُتمطرنا باألخبار السیئة (التي یوجد منھا الكثیر).قد یكون من الصعب رؤیة ھذه التوجھات اإلیجابیة ألن وسائل
والحیوانحیث أن العنف والظلم والتحیز والدمار والعنف ضد االنسانكل ھذه النجاحات إال أنھا ال تعني بأن نكتفي بما حققناه
التقدم حتىبالتقدم الذي أحرزناه ونبتھج بھ وندرس ونفھم استراتیجیاتال یزالوا مستمرین. ومع ذلك، من المھم أن ُنحاط علًما

والمستقبل اإلنساني.نستطیع أخذ الخطوات الھامة والدائمة تجاه السالم واالستمراریة

یوجد الكثیر من المشاكل الكارثیة الحالّیة في العالم

جزء كبیر منھا بسبب استخراج المصادر واستخدام الطاقة.رغم إنجازاتنا إال أننا نواجھ كوارث وشیكة محتملة- وفي
 

تباینوتشیر جمیع األدلة إلى أننا في خضم انقراض عظیم، ورغمیعتبر تغیر المناخ تھدیًدا قائًما للحیاة على األرض،
مثیر للقلقوبمعدلنصف الكائنات على وجھ األرض بنھایة ھذا القرن.التقدیرات تبایًنا كبیًرا إال أنھ من الممكن أن تنقرض
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وحتى اآلن لم تنجح الجھود في محو تغیراالستوائیة، وُتدمر الغاباتوتتالشى الشعب المرجانیة،تنحسر األنھار الجلیدیة
المناخ.

النوویة ُتشكل خطًرا جسیًما.رغم قلة العنف والحروب إال أن احتمالیة انتشار األسلحة
 

مع النمو السكاني المقرون بالفقر والظلم والتلوث واستخراجبوجھ عام  یمكن أن یعیش الناس حیاة أطول وصحیة، ولكن
القائم على الخوفإلى تصاعد الصراع وزیادة كراھیة األجانب واالنتقامالموارد والتأثیرات على توافر الغذاء والمیاه قد یؤدي

من التھدیدات المتوقعة.

.من األشیاء السیئة والجیدة في نفس الوقتمزیج مختلطمن المھم أن تتذكر أن األشیاء یمكن أن تكون
  

والمھاراتمبتكرین حلول لدیھم القدرة على استخدام المعرفة والثقةفإن الطالب من جمیع األعمار الذین تم تعلیمھم لیكونوا
من أجل:التي یكتسبونھا بأمل واقعي ودافع سلیم لتشكیل فارًقا

كفاءات إبداع الحلول التي یستخدموھاتحقیق أھداف ذات مغزى والتي تكون ُمجزیة شخصًیا واكتساب✔
.العمل (مفید للشباب)طوال حیاتھم، وتطویر مجموعة من القیم للكلیات و/أو أصحاب

وجلب التفكیر النقدي والمنظوم واالستراتیجيتطبیق المھارات األكادیمیة ومعرفة قضایا العالم الفعلیة✔
ذات معنى وھدف مفید للطالب والمعلمینواإلبداعي لحل المشكالت وفھم عالقة التدریس بعیش حیاة

والمدارس

حل مشاكل الحیاة الفعلیة (حیث أنھ مفید للمجتمعات والعالم)✔
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https://nsidc.org/cryosphere/glaciers/questions/climate.html
https://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/index.php
https://www.livescience.com/66120-amazon-rainforest-deforestation-bolsonaro.html
https://www.psychologytoday.com/us/blog/becoming-solutionary/201905/bad-and-better-the-same-time


تنمیة ممارساتك اإلبداعیة للحل

جھودكمعنى وھدًفا ومتعة أكبر في عملك وتأثیًرا أكبر من خاللأثناء تنمیة ممارسة الحل اإلبداعي من المحتمل أن تكتشف
داخل وخارج بیئتك التدریسیة.

الشباب بأنفي أبداع الحلول فقط بل العالم أجمع. ورغم أن تعلیمال یحتاجك طالبك منك بأن تكون مرشدھم ومثلھم األعلى
بأننا نّدعي، إن لم نسَع جاھدین ونقوم بما في وسعنایكونوا مبتكرین حلول شيء ضروري إال أن طالبنا سوف یالحظون

العالم الخطیرة.لنكون مبتكرین حلول في حیاتنا وعملنا ونعرض لھم تحدیات

.#جیالً من مبتكري الحلولمبتكرین حلول وُنعلملكّل ھذه األسباب وأكثر فمن المھم أن نتعلم كیف نكون

فائدة (مبدأ موجو) للناس والحیوانات والبیئة؟لماذا من المھم ابتكار حلول التي تحقق أقل ضرًرا وأكثر
 

آخري ترتكزاإلنساني وبنیة أبداع الحلول مختلفة عن أي مبادراتنحن أحیانا ُنسأل ما الذي یجعل أسلوبنا الخاص بالتعلیم
على حل مشكالت الحیاة الفعلیة.

 

ھناك فرقان أولیان، تضمن مبادرتنا بأّن المعلمین والطالب:
 

الجذریة والنظامیة.یفھموا أسباب المشكالت التي یوجھونھا ویطوروا الحلول✔

النتائج السلبیة غیر المقصودة التي قد تضرمبتكر حلول، یجب أن یتجنب الحلحًقایتعلموا أن كونك✔
بمجموعة بینما تساعد مجموعة أخرى.

 

"الحل اإلبداعي".)التفاصیل حول ما یشكل(الحًقا في ھذا القسم، سنقدم أمثلة ونتعمق في مزید من
 

:MOGO((موجو)(موجو).مبدأاإلنسانيالتعلیممؤسسةفيالدلیلیةفلسفتناتشمل Most Good((لاختصاروھي
والحیواناتالتي تنتج عن القیام باألفضل واألقل ضرًرا لإلنسان"األفضل" من خالل أعمالنا نكافح للعیش والتعلم بالطرق

ذات معنى"األفضل واألقل ضرراً" مبدأ بسیط لعالم أفضل وحیاةرئیسة المؤسسة كتاباً یسمىوالبیئة. كما كتبت زوي ویل
فیجب أن تتعمق أكثر لتنفیذ ھذا المبدأ.

 

من البرامج التي ُتناشد مساعدة الطالب في حل المشاكلالبد أنك الحظت تضمین الحیوانات في مبدأ موجو، أن الكثیر
انتباھنا وانتباهباالنقراض أو الثدییات مثل الحیتان والفیلة التي تشدالعالمیة تستبعد الحیوانات-رّبما في سیاق األنواع المھددة

حیواتنا المصطحبة مثل الكالب والقطط.
 

المھم تطویر حلول ال تسبب المعاناة واألذى لـ أي كائناتلكي تكون مبتكر حل، وعلى الرغم من ذلك، نعتقد أنھ من
حساسة، ولیس فقط للحیوانات التي نحبھا.

 

قسوة الحیواناتمن إساءة المعاملة. ومع ذلك رغم انتقاد للجمیع بسببیعتقد الكثیر من الناس بأن الحیوانات البد وأن ُتحمى
السبب، ُنخصص الصفحة القادمة من ھذا الدلیل لمشاركةإال أنھ شيء عام وروتیني ولكن بعیداً عن األنظار. ولھذا

ونسعى من أجل عالم أكثر عدًال وتعاطف.المعلومات التي عادة ما ُتستبعد عندما نفكر في حل المشكالت
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https://humaneeducation.org/resources/2013/most-good-least-harm-a-simple-principle-for-a-better-world-and-meaningful-life/


األنظمةالمنتجات وإدارة الحیاة البریة والترفیھ والكثیر منعادة ما ُتضر الحیوانات بسبب طعامنا ومالبسنا واختبار
على الكالب والقطط والطیور األلیفة.األخرى وھي نفس الطرق التي ستكون غیر قانونیة إذا أُجریت

إلى:فعلي سبیل المثال ھذه الطرق قانونیة وروتینیة بالنسبة

قتل حیوانات المزرعة دون مسكنات أو تخدیر.✔

َوسم واقتالع قرون الماشیة دون مسكنات او تخدیر.✔

بتر مناقیر الدجاج والدیوك الرومیة دون مسكنات أو تخدیر.✔

حشد الخنازیر في أماكن ضیقة حتى أنھم ال یستطیعون التحرك.✔

أنھم ال یستطیعون فرد أجنحتھم.حشد الدجاج والدیوك الرومیة في أماكن ضیقة جداً حتى✔

الستخدام األنسان.إبعاد الماشیة حدیثي الوالدة عن أمھاتھم ألخذ األلبان✔

التحرك طوال فترة حیاتھم.حشد الماشیة صغار السن في اسطبالت ضیقة جًدا فال یمكنھم✔

المنتجات المنزلیة ومستحضرات التجمیل.وضع المھّیجات في أعین األرانب دون مسكنات الختبار✔

دون مسكنات.اختبار المواد الكاویة على جلد الحیوانات في معامل االختبار✔

قتلھم.اطعام الحیوانات باإلكراه كمیات من الكیماویات متعمدین✔

َجلد وضرب الحیوانات إلخضاعھم على سبیل الترفیھ.✔

بأسالیب الصید والصنانیر ذات الخیوط الطویلة.صید األسماك وجرھم من أفواھھم الرقیقة ألمیال ثم خنقھم✔

زوارق الصید التجاریة مما یؤدى إلىصید حیوانات بحریة دون قصد مثل الثدییات والسالحف بشبكات✔
موتھم أما بسبب التشابك أو\والتعامل.

حاالت وفیات مستمرة ومؤلمة.تسمم الحیاة البریة بسبب المواد السامة مما یتسبب في✔

كھربائیا ألخذ الفراء.حشد الحیوانات البریة ذات الفراء في أقفاص ضیقة ثم صعقھم✔

قبل قتلھم من أجل الحصول على الفراء.اصطیاد الحیوانات من أرجلھم عن طریق الفخاخ وتركھم یتألمون✔
 

لن یؤثر علیك لطبیعة الموقف. ولكن إذا تم تطبیق ھذهكّل ھذه األسالیب موجودة في كل مكان وحتى قراءة بعضھا
مروع أو غیر قانوني كما ُذكر آنًفا.األسالیب ضد الحیوانات التي نعتبرھا ألیفة فسنجده شيء

أن العدیدفإننا نعتبر أن معاناة الحیوانات أمر ضروري. في حینوفي السعي لتحقیق ھدفنا في بناء عالم أكثر إنسانیة وعدالً
باالنقراض والتينوًعا (على سبیل المثال، األنواع المھددة أو المھددةمن البرامج قد تنظر في القضایا المتعلقة بالحیوانات

محنة الحیوانات أمر مھًما أیًضا.ُتشكل تأثیًرا على النظام البیئي)، نعتقد أن معالجة
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علىواألقل ضرراً للحیوانات والبشر والبیئة والذي یحافظلذلك، لكي تكون مبتكر حلول یجب أن تسعى لتوفر الحل األفضل
الحیاة.

 

عند معالجةال حاجة ضروریة في اقحام البشر والحیوانات والبیئةعلى ما یبدو أن معظم القضایا ُمنفصلة بشكل كبیر لذلك
التحیزیةمجموعة من الطالب معالجة مشكلة السیاسات التأدیبیةمشكلة وأحیانا ھذا ھو الحال. على سبیل المثال، إذا أرادت

ترتبط بالفصائل األخرى أو النظام البیئي.في مدرستھم فإن جھودھم لتحقیق العدالة االجتماعیة لن
 

و یوجدومجموعة أصحاب المصلحة التي كانت ألول مرة غیر مرئیةولكن غالًبا إذا دققنا سوف نرى الروابط بین القضایا
مثاالن:

مشكلة الُسالالت المھددة

الھادئ،البیئة مثل البومة الشمالیة المنقطة في شمال غرب المحیطفي معالجة مشكلة الفصائل المھددة باالنقراض بسبب تدمیر
.١٩٧٣لعامباالنقراضالمھددةبالفصائلالخاصةالمادةمثلالحیواناتمواطنحمایةإلىالمتحدةالوالیاتقوانینتستندكما

ما لمالمھددة باالنقراض لمنع قطع األشجار المعمرة بالغابات.أن في حالة البومة الشمالیة المنقطة استخدمت مادة الفصائل
یوظف قطاعفي االعتبار والصعوبات االقتصادیة التي ستنتج عندمایضع محامون وواضعي القوانین الحیوانات والغابات ھذه
والوحل كھذا ال یتعرف على الروابط بین كل أصحاب المصلحةبأكملھ فأن نسبة كبیرة من المجتمع سیصبح غیر قانوني.

الوظائفحل فیجب أن تقترح الحلول للتبعیات الغیر متوقعة لفقدحتى یأخذھم بعین االعتبار. إذا أردت أنت تكون حقاً مبتكر
وعدم استقرار االقتصاد في المجتمع.

مشكلة الجوع

یعیشونتوفیر الثروة الحیوانیة ألُناس في البلدان األخرى الذینفي معالجة مشكلة الجوع، دعا بعض األفراد والجماعات إلى
قوتستنتج الطعام (البیض واللبن واللحوم) كما أنھا مصدرفي فقر. وكان الھدف من التفكیر في ھذا الحل ھو أن الماشیة

والمأوى والطعامھل یمتلك ھؤالء الناس وسائل توفیر العنایة الالزمةمستمر ألن الماشیة ستتكاثر. مالم ُیوضع باالعتبار ھو
الغیرستحافظ علیھم؟ أم أنھم سیتسببون في خطر بیئي على المناطقلتلك الماشیة أم سُتعاني ھذه الماشیة وتموت؟ أم أن البیئة
بصرفیمكن أن تستھلك وسائل فعالة أكثر ألطعم المجتمع...إلخ.مالئمة لتربیة الحیوانات؟ أم أن التغذیة الالزمة للماشیة

یكون حل إبداعي شامالً بذلك الحیوانات والبیئة واستمراریةالنظر عن جمیع أصحاب المصالح فإن ھذا الحل یمكن أال
المجتمعات لفترة طویلة.

  

الحلتعلم األخذ باالعتبار كل المتأثرین بالمشكلة و/أو إمكانیةال تحدث معظم المشاكل على حدة. كما ُیتیح لمبتكر الحل
بشكل كبیر وتمنع العواقب السلبیة الغیر متوقعة.وابتكار األسالیب واألفكار التي یمكن أن تفید الجمیع

 

ضرراًفأن مبدأ موجو یطلب مننا أن نسعى لتحقیق األفضل واألقّللیس من الممكن دائًما تجنب بعض التأثیرات السلبیة. لذلك
بدالً من كّل النفع وال ضرر.

 

أن. (یمكنكاستبیان موجوموجو فإننا ندعوك الستكمالوإذا فكرت في كیف یمكنك أن تعیش أنت وطالبك طبقاً لمبدأ
.(ھناتجد الطبعة الخاصة بطالبك
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https://drive.google.com/file/d/1AWUi_s2e3xaCuClhJDuViekePYe-nYPe/view
https://drive.google.com/file/d/1G_nZ8BgxSxD3jXd-dpG_gH9N8c81oBGF/view


لماذا من المھم أن تتخذ القرارات الشخصیة األفضل؟
 

تحقق أكثربینھم االلتزام باتخاذ قرارات رحیمة ومسؤولة والتيفي البدایة ھذا الدلیل وضحنا سمات مبتكر الحل كما اشملنا
فائدة وأقل ضرًرا لإلنسان والحیوانات والبیئة.

على أيفي حیاتھ الشخصیة وإبداء الفضائل مثل الطیبة والتعاطف؟لماذا من المھم أن یتخذ مبتكر الحل القرارات األفضل
عناءتطویر وتنفیذ حلول إبداعیة في العالم لماذا نكلف أنفسناحال إذا كان الھدف ھو إعداد مفكرین مبتكرین حلول یمكنھم

التركیز على القرارات الشخصیة؟
 

ھناك الكثیر من األسباب!
 

ویبتسر الجامعي یعني "أن تملك ما ُیعتبر أفضلأن تكون إنساني شيء في صمیمھ إیجابي والذي طبقاً لقاموس✔
عالقاتنا ویزید من احتمالیة تحقیق التعاون الناجح وُیسھلصفات األنسان" إبداء فضائل مثل الطیبة والتعاطف ُیحسن

بعین االعتبار وصنع ثقافات سعیدة وصحیة ومزدھرة فيالتفاھم وُیمكنا من خاللھ فھم وجھ نظر اآلخرین وأخذھا
المعلمین أن تكون فصولھم حیث یتعامل فیھا الجمیعالفصول والمدارس واألحیاء والمجتمعات. كما یرید معظم
والمراھقین بالرضا عن أنفسھم والرحمة تجاه اآلخرین.باحترام ویكون التعاطف ھو النمط ویشعر كالً من األطفال

 

تأثیراتوكبیًرا. تتطلب الطیبة في االقتصاد العالمي النظر فيتطبیق الطیبة في عالم ُمعولم یتطلب مجھوداً أضافًیا✔
یمكن أن یترك اثراً خفیاً من الحزن واألسى.  فإن اتخاذقراراتنا الیومیة حیث أن ما نأكل وما نرتدي وما نشتري
على أي حال. بینما ال یمكن للقرارات الفردیة أن تنتجالقرارات المدروسة فقط لن یحل مشاكل العالم ولكنھ مھم

وتغیراتإلى االبتكارات والمشروعات االجتماعیةالجماعیة تؤدىتغیر سریع وطویل المدى إال أن القرارات
لألنظمة المدمرة.القوانین والسیاسات التي مع مرور الوقت تكون بدیالً

 

قیمنا من خالل التعرف على التحدیات من القیام بذلك.یمّكننا التفاني في أخذ القرارات المدروسة القائمة على✔
الالحیاة اإلنسانیة والمستمرة أسھل للجمیع شاملة الذینوبالتالي فإنھ یحفز توفیر أنظمة جدیدة وأفضل والتي تجعل
یعلمنا درس في التعاطف حیث أننا ندرك صعوبة اتخاذیقدرون على اتخاذ قرارات مختلفة في حیاتھم. فھو أیضاً

القرارات الشخصیة الصغیرة.
 

تأثیر ونجاح مطلق في اتخاذ قراراتھم األكثر استمراریةاتخاذ القرارات المختلفة طبًقا لقیمنا یعطي كل شخص نقابلھ✔
وإنسانیة ألنھ أن لم نعیش بمبادئنا فكیف سیعیشون ھم؟

  

واحترام ذات أكبر.كما أن تولى مسؤولیة العیش بنزاھة یؤدى إلى حریة شخصیة✔
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التي تدرس طاعة السلطة. ُشجعتالتجاربفي الستینات أجرى ستانلي میلجرام أستاذ بجامعة ییل مجموعة شھیرة من
قد قابلوه والذي كان بالفعل ُممثل وھذا بافتراض لدراسةمواضیع بواسطة شخص ذو نفوذ بإعطاء صدمات كھربیة لشخص

نتائج التعزیزات السلبیة على الذاكرة والتعلم.

یرونھقتل ھذا الشخص الذي یمكن أن یسمعوا عنھ فقط ولكن التفھم بأنھم یمكن أن ُیشكلوا ضرراً خطیر بل وحتى یمكنھم
یعتقدوا بأنھاالمواضیع أعطتھم تصوًرا تحدیًدا ما كانواثلثاهفإنوإجبار دكتور میلجرام على المتابعة برغم من مخاوفھم

أشخاصینخرطون في العنف أو یرتكبونھ؟ اإلجابة ال، فإنھم مجردصدمات قاتلة باسم العلوم. ھل ھؤالء األشخاص ھم الذین
یستجیبون لإلعالنات مثلي ومثلك.

رغم أن ھذا ُیخالف قیمنا الُمثلى.نحن البشر على استعداد بطاعة ذوات السلطةاالستنتاج؟

رجل یرتدى معطف المختبر األبیض یحثنا على إدارة الصدماتعندما نتحّدى قیمنا ونخضع إلى السلطة - ما أّن ھذه السلطة
التي ُتسبب الضرر والدمار الخفي عن أعیننا- فنحن نجردالمؤلمة أو صاحب أعالن یتالعب بنا لنرغب في شراء المنتجات

الفردیة من أجل أنماط المجتمعات وأصحاب السلطة واللوغاریتماتأنفسنا من الحریة ألتباع ضمیرنا فإننا نتنازل عن إرادتنا
المناورة.

لما نعلمھعلى اآلخرین والحیوانات والبیئة ومن ثم نتصرف طبقاًعندما نتحمل مسؤولیة التعلم من تأثیرات قراراتنا وأفعالنا
ویكون لدینا احترام لمن ینظرون إلى الخلف.ونقیمھ فإننا ُنحرر أنفسنا للنظر في المرآة كل یوم وأن

تخلق الظروف المالئمة للعنف واستغالل اآلخرین على مستوىنحن أیضاً نمھد الطریق لالعتراف ومقاومة األنظمة التي
اجتماعي أكبر.

علىموجو قدوة لطالبنا وتشجیعھم على القیام بھ أیضاً یساعدھملكّل ھذه األسباب فإن تنمیة أفضل صفات البشر وجعل مبدأ
أبداعاً.ردود فعل إیجابیة متبادلة ُتعزز أفكار وأفعال أكثرأن یصبحوا أكثر تعاطفاً وكرماً وتفانیاً وإبداعاً إلیجاد

ماذا الذي یشمل التفكیر اإلبداعي
وممارسة حل المشكالت؟

ولكن أوالً:یشمل التفكیر اإلبداعي العدید من أشكال التفكیر األخرى
 

التفكیر النقدي✔

التفكیر المنظوم✔

التفكیر االستراتیجي✔

التفكیر اإلبداعي للحلول✔
 

عالیة تضع"العملیة المنضبطة المنطقیة والتي بشكل سریع وبمھارةبإنھالتفكیر النقديمؤسسة التفكیر النقديُتعرف
االستنتاج، أوأو الناتجة عن المالحظة، أو التجربة، أو التفكیر، أوفرضیة وُتنفذ وُتحلل وُتجمع وُتقیم المعلومات المجمعة،
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التواصل كتوجیھ للمبدأ والعمل"

المزیفةدون الفطنة والقدرة على إثبات ما ھو حقیقي وتمییز األخباریكمن التفكیر النقدي في صمیم التفكیر اإلبداعي للحلول.
فّعالقادرین على بناء المعرفة الضروریة لحل المشكالت بشكلمن الحقیقیة وتحلیل وتقییم عملیات تفكیر الشخص لن نكون

أو إبداعي.
 

ووجھاتعلى " اكتشاف العالقات المتبادلة بین السیاق والروابط.،ُیشجعنا التفكیر المنظوم،لتعلم االستمراریةوفقاً ل
ُیعتبر التفكیروفقاً للنطاق وحجم وما یمكن أن ُیشكل تحسیناً، حیثالنظر حیث أن لكل ممثل نظرتھ المتمیزة للموقف والحدود

المشاكل من الھیاكل النظامیة المتداخلة والمعقدة.المنظوم مفید في معالجة ظروف المشكلة المعقدة." تنشأ

النظامیة شيءوالدعائم النفسیة والعقلیات التي تؤدي إلى ھذه الھیاكلُیعتبر فھم األنظمة التي ُتحدث المشاكل ورؤیا العالم
السلبیة الغیر متوقعة.أساسي لحل المشكالت بالطرق اإلبداعیة وتقلل العواقب

 

ُیمارس بصورةلتحقیق ھدف أو حل مشكلة. یمكن للتفكیر اإلستراتیجي أنیتضّمن التفكیر اإلستراتیجي إنتاج األفكار الفعالة
عنلحل مشكلة وبعضاً من ھذه األفكار ستكون أكثر استراتیجیةفردیة وجماعیة. ویمكننا التوصل إلى الكثیر من األفكار
كبیرة في تنفیذ الحلول اإلبداعیة بنجاح.غیرھا. أن تعلم التفكیر باستراتیجیة یؤدي إلى احتمالیة

 

المشاكلومستحدثة وابتكاریة و/أو غیر تقلیدیة. أن في حالة حلمواجھة المشاكل بطریقة جدیدةالتفكیر اإلبداعيیتضّمن
من مجاللم یسمع بھا أحد أو تطبیق المعرفة والمھارات والعملیاتالسائدة یتشكل التفكیر اإلبداعي من إنتاج األفكار التي

اإلبداعیةالتفكیر اإلبداعي بابتكار الحلول الجدیدة واكتشاف األفكارآلخر وبطریقة جدیدة وإبداعیة. وبتعبیر آخر یمكن تطبیق
األفكار لتغیّیرالتي ُتعیق تنفیذھا. ویمكن للمفكر اإلبداعي أن ُیطورالتي توجد بالفعل ولكنھا لم ُتنفذ بسبب األنظمة الراسخة
ھذه األنظمة للسماح بترسیخ الفكرة اإلبداعیة الموجودة.

 

یكونواأال أنھم مرتبطین ببعضھم تتابعیاً لمساعدة الناس بأنرغم أن تلك األربعة أنواع من التفكیر تحدث في نمط متسلسل،
فإن أنظمة التفكیر تصبح صعبة. ودون تنفیذ التفكیر النقديمبتكرین حلول ناجحین. دون التفكیر النقدي في األساس،
أن یفتقر التفكیرباألفكار اإلبداعیة الناجحة. وبدون تلك الثالثة یمكنوالنظامي معاً، من الممكن أال یتقدم التفكیر االستراتیجي

الجدیدة لتقدیم أفضل الحلول.اإلبداعي األساس الذي ُیتیح اإلبداع لتناول الطرق الرائعة
 

إلى التطویر من الحلول اإلبداعیة.عندما نعمل على حل المشاكل، یقودنا التفكیر اإلبداعي

ما ھو الحل اإلبداعي؟
 

الحلالمھددة باالنقراض والقضاء على الجوع). إذاً كیف یبدوحتى اآلن قد وصفنا حلین غیر إبداعیان (لحمایة الفصائل
اإلبداعي؟

 

حل إبداعي:
 

الضمنّیة التي تقترفھا:یعكس الفھم العمیق لتعقیدات المشكالت، وأسبابھا، واألنظمة✔

لتفادي العواقب السلبیة الغیر متوقعة:یكافح أال یضّر الناس أو الحیوانات أو البیئة ویسعى✔
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یعمل على تغّییر األنظمة الضمنّیة التي تقترف المشكلة.✔
 

الحلولالحلول اإلبداعیة أصعب. في الحقیقة ھناك الكثیر منأن ابتكار حلول إبداعیة في حد ذاتھا شيء صعب وتطّبیق
إلى فشلمروراً بالفقر والمشاكل الصحیة والقسوة على الحیواناتاإلبداعیة المقترحة لحّل المشاكل المعّقدة من تغیر الُمناخ
ُتدمج فیھاعادة ھي األنظمة المتداخلة الفاسدة والغیر مكتملة حیثالدیموقراطّیة. ما یمنع تنفیذ الكثیر من الحلول الممتازة
في العالم.اإلبداعیة، لكنا قد حللنا معظم المشاكل التي نواجھھاالمشكلة وتجلب النفوذ. إذا كان من السھل تنفیذ حلول

المشاكل تعقیداً(أو غالبا) التوصل إلى تنفیذ الحلول اإلبداعیة ألكثرنحن ال یجب أن نتوّقع أّننا سنكون بسھولة قادرین على
تاركین األطفال والمراھقین وحدھم.

اختالفات أكثرفي القسم التالي بالتفصیل) فمن المھم مالحظة أن ھناكبینما تقترح العملیة اإلبداعیة تقدًما محدًدا (الموضح
وتنفیذیحددون المشكالت التي ھم أكثر شغًفا بحلھا إلى ابتكارقیمة من غیرھا في ھذه العملیة - بدایة من الطالب الذین

ومشاركة الحلول األكثر إبداعاً.

فمثالً:

لھذهأنھ غالبا سیكون أجدى لھم أن یتعرفوا على المظاھر المحلّیةبینما یطمح الطالب في مواجھة مشكلة ضخمة عالمیة، إال
فإن النجاحوإن لم تؤثر ھذه الحلول بشكل كبیر على المشكلة األكبر،المشكلة العالمیة لتنفیذھا على المستوى المحلّي. حتى

على المستوى المحلي یتوصل إلى ھذه الفوائد المھمة:

یمكن أن یتواصل الطالب شخصًیا مع أصحاب المصالح.✔

حّقا صنع تغییر إیجابّي.فیصبحوا متمكنین من إنجازاتھم ویتعلموا أّنھم یستطیعوا✔

مكان آخر، مما یساعد على انتشار الحل وتلقي رواجاً.یمكنھم مشاركة حلھم مع اآلخرین كنموذج یتم اعتماده في✔

غیر مقصودة قد تنشأ، وتحسین جھودھم.یمكنھم تقییم نجاح حلھم بمرور الوقت، ومعالجة أي عواقب✔

مستویات متزایدة من المھارة والثقة.یمكنھم االستفادة من اإلنجازات المحلیة ألنھم سیكتسبون✔

فإن التنفیذاإلبداعیة وتنفیذھا. حتى وأن لم یطوروا حلوًال بأنفسھم،كما أنھ من المفید للغایة للطالب تحدید حلول اآلخرین
وھو أمرمھارات مھمة، وتعزیز الثقة والخبرة، وتحدث فارقاً،الناجح للحلول اإلبداعیة التي یقدمھا اآلخرون تطلب تطویر
ُمجٍز للغایة وُیلھم الطالب لمواصلة بذل المزید من الجھد.
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أن الحلول اإلبداعیة التي لم یتم تنفیذھا بعد تحتاج إلى أفكار إبداعیة للتنفیذ. على سبیل المثال، إذا اكتشف الطالب حلوالً
إبداعیة للتعامل مع العنصریة أو التشرد أو العنف المسلح أو إساءة معاملة الحیوانات أو أزمة المناخ، والتي لم یتم تنفیذھا

لكي یصبححلولھم اإلبداعیة معالجة تلك الھیاكل النظامیة بنجاحبسبب الھیاكل النظامیة التي تمنع تبنیھا، فیمكن أن ُتشكل
التنفیذ أكثر جدوى وترجیًحا.

من األفكار الممتازة التي اقترحھا عدد ال یحصى من األشخاصھذا النوع من التفكیر اإلبداعي ضروري لتطبیق الكثیر
والمجموعات.

جمیعأي طالب في تنفیذ حل لمشكلة محلیة أو عالمیة، بل اكتسابمن المھم التأكید على أن األمر األكثر أھمیة لیس نجاح
لكل قضیة أو المشكلة یوجھونھا.الطالب القدرة على تقدیم التفكیر والممارسات اإلبداعیة

15



تقییم الحلول على مقیاس إبداعي

بمروروالسعي نحو ابتكار المزید والمزید من الحلول اإلبداعیةسیساعدك المقیاس أدناه أنت وطالبك على تقییم الحلول
الوقت.

لیس منأكثر مھارة في التمییز بین ما یشكل حالً إبداعیاً حقیقًیا.من المفید تقییم الحلول باستخدام ھذا المقیاس حتى تصبح
األفكار المبتكرةلیسا نفس الشيء. كما أنھ لیس من غیر الشائع مساواةالشائع مساواة األعمال الصالحة بالتغییر الفعال، لكنھما

فإنالتي تعالج أسباب المشكلة لكیال تستمر المشكلة في المستقبل.التي قد تساعد في تخفیف أسوأ أعراض المشكلة باألفكار
مھّم.التمّیز بین ھذه األعمال واألفكار شيء

 

ینجح على المقیاس:ستجد أدناه أمثلة على الحلول من خالل تقییمنا لما لم

حكومة الوالیات المتحدة مؤكدین أن حقھم الدستوريترفع مجموعة من طالب المدارس الثانویة دعوى قضائیة ضد.1
ُینتھك بسبب تقاعس الحكومة عن المساھمة في أزمةفي الحیاة والحریة والسعي وراء السعادة (الحلم األمریكي)

الُمناخ.

بطریقة منھجیة ھامة. مالحظة: سیتطلب ھذاال یؤذي اآلخرین ویساعد في معالجة المشكلةاألكثر إبداًعا:
واالقتصادیة التي قد تعیق النجاح.الحل حلوًال إبداعیة أخرى لمعالجة األنظمة السیاسیة

على مدرستھم للتوقف عن استخدام األواني واألطباققدمت مجموعة من طالب المدارس اإلعدادیة دعوى للتأثیر.2
المدرسة،ھیئةمن٪٨٠منأكثرمنالتوقیعاتبجمعفیقومونواحدة.لمرةتستخدمالتيوالصوانيواألكواب

ھذه المنتجات والتخلص منھا، یدعوا أصحاب المصلحةوإعداد عرض تقدیمي یوضح بالتفصیل اآلثار السلبیة إلنتاج
ودعوتھم إلى المسؤولین عن اتخاذ القرارات بشأنلحضور عرضھم التقدیمي، والذي یقدمون من خاللھ أبحاثھم

أدوات الكافتیریا.
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غالًبا ما تمثل الدعاوى حلوًال ناشئة أو متطورة ألنھا ال ُتتبع دائًما ببحث دقیقالتطور إلى اإلبداعیة:
إلحداث التغییر. في ھذه الحالة، جمعوعرض تقدیمي على صانعي القرار المناسبین والضغط المستمر

السلبیة لألواني المستھلكة مما زاد من احتمالیةالطالب الدعم الكافي وقدموا الُحجة القویة بشأن اآلثار
المحتمل. ما ھو غیر معروف ھو الھیاكل النظامیةالنجاح. یؤدي تضمین الوسائط أیًضا إلى تعزیز التأثیر

فبدون معالجة ھذه المشكالت، قد ال یتم اعتمادالتي أدت إلى استخدام األواني المستھلكة في المقام األول.
حلھا.

تأثیرات بعیدة المدى في حد ذاتھ، إال أن ھذاملحوظة: في حین أن جھد المدرسة الواحدة قد ال یكون لھ
ناجًحا یمكن لآلخرین اعتماده.الحل قابل للتكرار والتطویر وتقدیم نھًجا یحتمل أن یكون

األطفال باألسى الشدید بشأن التشرد الذي شھدوه. فقدبعد رحلة مدرسیة إلى واشنطن العاصمة، شعرت مجموعة من.3
نظموا حملة تبرع بالطعام والمالبس لمأوى المشردین.

أنھا لیست حالً إبداعًیا ألنھا ال تعالج أسبابفي حین أن جھودھم اإلنسانیة مھمة وجمیلة، إالالناشئة:
التشرد وال تحاول حل المشكلة بطریقة منھجیة.

إنجالند عرًضا تقدیمًیا لمعالجة عدد الغزالن المتزایدأعدت مجموعة من طالب المدارس الثانویة في ضواحي نیو.4
سنویة لیوًما كامالً ولذلك ألن الغزالن ناقالت حشراتفي مجتمعھم وقدموه لمجلس مدینتھم للتشجیع على مطاردة

وتأكل الزھور في حدائق الناس.القراد وتحمل مرض ألیم والتي كثیًرا ما تصطدم بالسیارات

مطاردة متكررة حتى تقلل من تعدادیسعى ھذا الحل لحل المشكلة عن طریق إنشاءبدایة التطور:
المقتولة أو تلك الغزالن التي ستعاني من موت أفرادالغزالن، ولكنھا ال تأخذ في االعتبار فوائد الغزالة

عند اصطیاد الغزالن على مقربة منأسرتھا ومجتمعھا أو الخطر المحتمل على الناس والمجتمعات
الغزالن السلیمة والقویة بدالً من الغزالن الضعیفةالمنازل أو التأثیرات على صحة القطیع (حیث سیتم قتل
كما أن الحل ال یعالج أسباب تزاید أعداد الغزالنوالُمسنة التي عادة ما تكون فریسة الحیوانات المفترسة).
تتغذى على الغزالن.فإن ھذا تعدي على مواطنھا وقتل الحیوانات البریة التي

نقدم ھذامن الناس على النجاح طویل المدى والوصول للتنفیذ. نحنال توجد أمور مطلقة عند تقییم الحلو حیث یعتمد الكثیر
على تحسین الفھم والمضي قدًما على طول المقیاس نحوالمقیاس لیس "لتصنیف" الطالب فقط ولكن لمساعدتك ومساعدتھم

الحل األكثر إبداًعا.

لمساعدةوالجھود اإلنسانیة الكبیرة للشباب المتفانین ولكن باألحرىال یھدف مقیاس الحل اإلبداعي أیًضا إلى تقلیل الدوافع
الشباب فيمنظور النظم. من الشائع أن تقوم المدارس بتعزیز ودعمالشباب على التفكیر بشكل أكثر استراتیجیة وإبداًعا من

نفسھ، فإن اإلنسانیة لیست مثل الحل اإلبداعي. كما تحتاجمشاریع خدمة المجتمع ونحن ندعم ھذا الھدف. وفي الوقت
من المنظماتاإلبداعي والعمل یتمركزان حول المدارس أو حتى العدیدمجتمعاتنا والعالم إلى كلیھما، ومع ذلك لم یكن التفكیر

غیر الربحیة. نعتقد أنھم یجب أن یكونوا كذلك.

لماذا یعتبر التنفیذ مھًما جًدا؟

على مدىالطالب على فرصة لتنفیذ حلولھم، إال أننا نرید التأكیدعلى الرغم من أننا ال نریدك أن تعبأ بدعوة ضمان حصول
أھمیة التنفیذ نفسھ.
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الفرصولكن یمكن أیًضا عرض المنھج من منظور مختلف: ما ھينحن ندرك أن ھناك قیوًدا في المناھج تجعل التنفیذ صعًبا
المتاحة في المناھج للتنفیذ؟

واحدة في كلحل مرة واحدة على األقل في السنة، أو على األقل مرةمن الناحیة المثالیة، سیكون الطالب قادرین على تنفیذ
مناسب).بشكلوتعدیلھقیاسھتمإذا٢جيكي)،٤-٨/١-٩/٥-١٢صفوف(مستوى

على أنالحل اإلبداعي الموضحة في القسم التالي فإننا نشجعكبما أنك ُتحضر الممارسات اإلبداعیة لطالبك وتستخدم عملیة
ومنھجك لتحقیق أقصى استفادة من ھذا العمل.تناقش زمالئك والمسؤولین عن كیفیة دمج التنفیذ في جدولك

ما التحدیات التي قد أواجھھا؟

تكونفي طریقنا إلى أن نصبح مبتكرین حلول. فبعض التحدیات ھناك العدید من التحدیات التي قد نواجھھا نحن وطالبنا
ومتطلبات المناھج التي تتعارض مع مرونة الدرس ونقص الدعمعملیة حیث یواجھھا المعلمون والطالب مثل: ضیق الوقت

من المسؤولین أو مقاومة المجتمع أو الوالدین...إلخ.
 

طبًقاالتي قد تواجھھا الفصول الدراسیة في طریق اتخاذ قراراتفي ھذا القسم، نشارك عدًدا قلیالً فقط من التحدیات النفسیة
لمبدأ موجو (األفضل) وأن یكونوا أفضل مبتكرین حلول.

ومنالحل اإلبداعي تمكننا من االعتراف بھا والعمل من خاللھا.إن معرفة التحدیات التي قد نواجھھا نحن وطالبنا في مسار
یمكننا مواجھة ھذهالتي تستحق اھتمامنا. ومع التركیز على التعلم مًعاالمھم التعرف على العقبات مثل الظواھر النفسیة العادیة

التحدیات حتى ال تمنع عملنا على الحل اإلبداعي من االستمرار.

الشعور باإلرھاق
معوالمساعدة والمثابرة والشجاعة في تفاعالتنا الیومیةمن الصعب ممارسة التعاطف والرحمة والنزاھة والصدق والكرم

تحدث خاللوببساطة ال یمكن أن تكون مدرًكا لجمیع التأثیرات التيالناس وفي المواقف التي نعرفھا جیًدا. في عالم ُمَعولم
خیاراتنا الیومیة.

 

تخیل وحاول أنأثر إنتاج مالبسك على اآلخرین؟ الحیوانات؟ البیئة؟فعلى سبیل المثال، الحظ ما ترتدیھ اآلن! ھل تعلم كیف
لإلجابة علیھا.مرة. سیكون ھناك الكثیر لنتعلمھ والعدید من األسئلةتعرف، یمكن أن یأخذك بحثك حول العالم وربما أكثر من
إنتاجھا إلى حیث تم تحویلھا إلى مالبس وما ھي المواردإًذا ما ھو القماش وكیف تم صنعھ؟ كیف انتقلت من مكان

ھيمعاملة إنسانیة منصفة؟ ھل حصلوا على أجر معیشي؟ ماالمستخدمة؟ من حّول القماش إلى مالبس؟ وھل تمت معاملتھم
الثوب؟ ما ھي تأثیرات تلك العملیات على الناس والفصائلالظروف في المصنع الذي عملوا فیھ؟ ھل تم تبییض أو/وصبغ

في ھذه العملیة؟األخرى والبیئة؟ كیف وصلك الثوب؟ من وماذا الذي تأثر
 

ووسائلتتناولھا والطاقة التي تستھلكھا والمنتجات التي تشتریھا،اضرب ھذه األسئلة وأكثر من ذلك في جمیع األطعمة التي
في اتخاذ خیارات طیبة ومستدامة وعادلة.المواصالت التي تستخدمھا، وقد تشعر باإلرھاق عند التفكیر

مواجھة التحدي:  
مرھق إال أن التعرف على العدید من األنظمة التي تدخلعلى الرغم من التفكیر في تأثیرات قراراتنا الیومیة شيء

منممتعة بطبیعتھا وتحفز على التفكیر والنشاط وذات مغزى.فیھا أمر رائع. فأن عملیة التحري ھي عملیة التعلم -
من أن ُیشعرك باإلرھاق كما بدأنا.. لقد رأینا ھذا یحدثالمرجح أن یؤدي انغماسك في البحث إلى توسیع آفاقك أكثر
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مراًرا وتكراًرا مع كل من المعلمین والشباب بمجرد أن یبدأ المرء في البحث ینمو شعور الفضول والرغبة في تعلم
أكثر استدامة وإنسانیة عن نفسھا، وعادة ما یكون اتخاذالمزید. ثم، كما نعلم، غالًبا ما تكشف فرص اتخاذ قرارات

ھذه القرارات الجدیدة رائًعا.

مواجھة التورط
التي تحتاجمن أجل اتخاذ قرارات صحیة وأكثر إنسانیة وفھم األنظمةبینما نتعمق في التعرف على تأثیرات قرارتنا الیومیة

ذلك.بسھولة من جمیع األنظمة التي تسبب الضرر حتى لو أردناإلى التغییر، سنكتشف قریًبا أنھ ال یمكننا تخلیص أنفسنا
 

المتجددكما یمكننا التقلیل ال تجنب مشاركتنا في التعدین غیرال یمكننا إنھاء بل تقلیل اعتمادنا على الوقود األحفوري.
األنظمة الظالمة.نكافح من أجل العدالة لكننا نجد أنفسنا المستفیدین منوالزراعة واإلنتاج والبناء وأنظمة أخرى. فیمكننا أن

 

مختلفة ویحدثون التغییر بدالً من االنخراط فیھا.عند مواجھة تورطھم قد یتراجع بعض األشخاص عن اتخاذ قرارات

مواجھة ھذا التحدي:
بأيبین السعي لتحقیق الكمال (وھو مستحیل) وعدم القیاممن المھم جًدا أن نكون لطفاء مع أنفسنا وأن نجد توازًنا

إلى األمل والحماسة ومرة ثانیة یخفف االنغماس فيشيء (وھو في الواقع شيء مزٍر) وتؤدي القدرات الشخصیة
التواطؤ ألننا نعلم أننا نشكل فارًقا.العمل اإلبداعي وتدریس إبداعیة الحلول دائًما من مشاعر

اإلحساس بالیأس
ناھیك عنإلى ھذا، قد یبدو من غیر المنطقي أن نعرض أنفسنا -یؤدي التعرف على المشكالت في العالم إلى الیأس. بالنظر

وحتىنستطیع االختباء من القصف الذي نشھده من وسائل اإلعالم.الشباب - لقضایا مخیفة ومزعجة لكن الحقیقة ھي أننا ال
یتعلمونأن تكون كارثیة وأعمال القسوة الرھیبة، سواء كانوااألطفال الصغار یعرفون عن المشاكل الخطیرة والتي یحتمل

عنھا في المدرسة أم ال.

:مواجھة ھذا التحدي
یذكرون ببالغة:األمل ُیغذیھ العمل كما یقول ھؤالء القادة، صغاًرا وكباًرا،

 

العمل عالج الیأس
جوان بیاز مغنیة وكاتبة أغاني-

األمل ھو قرار بذل الجھد.
أستاذة دایفید أّر بجامعة أوبیرلین-

 

األشیاء الجّیدة. إذا خرجت وحققت بعض األشیاءأفضل طریقة للتغلب على العجز ھو العمل.  ال تنتظر حدوث
الجیدة فسوف تمأل العالم ونفسك باألمل.

الرئیس بوراك أوباما-

حیثما نبدأ یكون األمل.
غریتا ثونبرغ ناشطة الُمناخ-

واألمل وفعل المعجزات لتجنب الیأس.إن العمل الذي ستقوم بھ أنت وطالبك كمبتكر حلول ھو التمكین
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التناقض المعرفي
ما ُیشار إلیھالمرء وقیمھ مع المعلومات الجدیدة، قد یواجھ الناسعند مواجھة االنزعاج الذي ینشأ عندما تتعارض معتقدات

لتجنب التناقض النفسي برفض الفكرة أو المعلومات الجدیدة.باسم "التناقض المعرفي" وقد یحاولون حل الصراع الداخلي
 

حولبعض من المعلومات الواردة في ھذا القسم إلى زیادة الوعيالبد وأنك مریت بھذا خالل قراءتك لھذا الدلیل. إذا أدت
قد حاولت تخفیف(ربما فیما یتعلق بما تأكلھ أو ترتدیھ)، فربما تكونالطرق التي ال تتوافق فیھا قراراتك الشخصیة مع قیمك

المعلومات. أو ربما وجدت نفسك تفكر في التغییرات الشخصیة.ھذا الضغط إما عن طریق القراءة السریعة للفصول أو رفض
سابًقا أوعن التعرض للمعلومات الجدیدة مع المعتقدات السائدةفي كلتا الحالتین، یحاول معظم الناس تقلیل التناقض الناشئ

االنزعاج ودراسة االعتقاد السائد بشكل نقدي.السلوكیات الحالیة من خالل رفض الفكرة بدالً من تحمل
 

ربماالجدیدة المتعارضة مع معتقداتھم وأفكارھم وقیمھم السابقة،في تجربتنا غالًبا ما یكون الشباب أقل مقاومة للمعلومات
(مثلناالوقت، ألنھم یعرفون أنھم صغار السن. ومع ذلك فإنھمألنھم یتوقعون تطویر آراء جدیدة وتشكیل قیمھم بمرور

للحدمعلومات جدیدة التي تسبب لھم ضغوًطا نفسیة وسیسعونمعلمیھم) من المحتمل أن یواجھوا صعوبة في الحصول على
رفض المعلومات الجدیدة.من ھذا التوتر بوسائل مختلفة، بما في ذلك مقاومة أو

:مواجھة ھذا التحدي
ھي أن تفانینا في ھذه الممارسة یمكننا من مواجھةأحد أسباب أھمیة التفكیر النقدي في عملیة الحل اإلبداعي

ونتعلموتعلم أشیاء جدیدة، فسنواجھ التناقض المعرفي بانتظامالتناقض المعرفي بانفتاح. إذا كنا على استعداد لكشف
الذاتفي معتقداتنا وأفكارنا، فإننا نكتسب الثقة بالنفس واحترامكیفیة إدارتھ. في حین أننا قد ال نتمتع دائًما بالتشكیك
ألنناصحیح وما ھو خطأ. قد نجد أنفسنا أیًضا نشعر بالتحررألننا ندرك أن لدینا المھارات الالزمة للتحقق مما ھو
وفریدة ومھمة.ندرك أن التفكیر النقدي یسمح لنا بالنمو بطرق مثیرة

التحیز التأكیدي
التحیز التأكیدي إلى المیل للبحث عن معلومات جدیدة واسترجاعھایتوافق التحیز التأكیدي مع التناقض المعرف حیث یشیر

إلى التشبث وتذكرإذا كانت المعلومات الجدیدة تشكل تھدیًدا، فإننا نمیلوفھمھا بطریقة تؤكد معتقداتنا وقیمنا الموجودة مسبًقا.
معلومات غامضة بطرق تتماشى مع وجھات نظرنا الحالیة.ھذه الجوانب التي تدعم نظرتنا للعالم، وكذلك تفسیر أي

التي تبّث ما نرید أن نسمع یتطلّب االلتزام بسعي وراءأن في الوضع السیاسي المستقطب ومع وسائل اإلعالم االنتقائیة
شدیدةلم نكن مستعدین للوفاء بھذا االلتزام، فسوف نتعرض لضغوطالمعلومات التي تتحدى تفكیرنا ومنظورنا الحالي.  إذا

أو إیجاد حلول إبداعیة سیزداد صعوبة.ألخذ آراء جمیع أصحاب المصالح باالعتبار، والكشف عن

مواجھة ھذا التحدي:
و / أو القضایا السیاسیة إلى الفصول الدراسیة، ولكننحن نعلم أن المعلمین یواجھون تحدیات في جلب االستقطاب

الدراسیة التي تخدم الطالب جیًدا مع مساعدتھم في الوقتھناك طرًقا لجلب الموضوعات المثیرة للجدل إلى الفصول
الحلول الناس للنظر إلى القضایا والمشكالت من وجھاتنفسھ على مقاومة التحیز التأكیدي. تساعد عقلیات مبتكري

في الواقع،.النظر التي تختلف عن وجھات نظرھمنظر متعددة، مما یعني أن مبتكري الحلول یسعون وراء وجھات
إلى النظر بفاعلیة في وجھات النظر المختلفة. مما یتیحكلما مارس المرء التفكیر اإلبداعي أكثر كلما زاد میلھ

الدراسیة بطرق متوازنة ومنصفة وصحیة.دراسة الموضوعات المثیرة للجدل والمستقطبة في الفصول

إما / أو التفكیر
الناشئمناخ إما / أو التفكیر في مجتمعنا.  وصفنا سابًقا الصراعتساھم بعض المیول النفسیة الموصوفة أعاله في انتشار

بتحدیدالمھددة باالنقراض. فبدأت وسائل اإلعالم والسیاسیونعندما تم وضع البومة الشمالیة المنقطة على قائمة الفصائل
في الفتات دعائیة.في االنقسام طبقاً الختیاراتھم، حتى أنھم نشروا ذلكالمشكلة كخیار بین البوم وقطع األشجار. ثم بدأ الناس
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وكان من الصعب اكتشاف طریقة أو بذل جھد لحمایة البوم والغابات والوظائف. غالًبا ما یتم تقدیم مفھوم االستدامة على أنھ
الصحیة وھو خیار سیئ وغیر ضروري!إما / أو: إما أن نحمي البیئة أو نشجع النظم االقتصادیة

كل مكان فيخالل المناقشات األكادیمیة. ھذه الممارسات منتشرة فيتقوم المدارس بشكل روتیني بإدامة تفكیر إما / أو من
أو. كما"جانب أما/أو" ومناقشة مشكلة تم طرحھا بمصطلحات أما/الوالیات المتحدة، حیث غالًبا ما یتم تعیین الطالب التخاذ
ولكنحل المشكلة،فكریة للمناقشة، إال أن الھدف من المناقشة لیسُیطلب منھم البحث والمناقشة ومحاولة الفوز. رغم الفوائد

إنتاج أفضل حجة وتقدیمھا بأكثر الطرق أقناًعا.

إعالمنافي المشكالت المعقدة، وإذا كان ھذا ھو الذي نمذج وسائلإذا كانت ھذه ھي الطریقة األساسیة لتعلیم الشباب التفكیر
حیث نسعى إلى التحقق" نعم، و ...”تدعو إلى تبني مفھومومن خالل السیاسة، فیصبح من الصعب صیاغة ممارسة مختلفة

حلول إبداعیة.من وجھات نظر اآلخرین وإضفاءھا بتفكیر أكثر عمًقا وإیجاد

وھناك أوقاتكل وجھات النظر قانونیة أو مسموحة على قدم المساواة(یرجى مالحظة أننا ال نقترح مبدأ إما / أو ھنا. لیست
والقسوة والتدمیر وارتكاب العنف.)البد من "اختیار جانب"، ال سیما عند الدعوة إلى التعصب

مواجھة ھذا التحدي:
حیث ینظر الطالب إلى جمیع جوانب قضیة محلیة أوالبدیل الواضح لنموذج المناقشة ھو نموذج الحل اإلبداعي،

األفكارعلى نقاط التأثیر، واقتراح الحلول اإلبداعیة، وتنفیذعالمیة ملحة، وأسباب البحث، وأنظمة الخرائط، والعثور
فيلمبدأ تفكیر أما/ أو، ویھدف ھذا الدلیل إلى المساعدةومشاركتھا. ببساطة، التفكیر الحل اإلبداعي ھو تصحیح

مواجھة ھذا التحدي!
تأثیر المتفرج

ممااحتمال مساعدة الناس لشخص محتاج عند وجود أشخاص آخرینیشیر تأثیر المتفرج إلى الظاھرة النفسیة التي یقل فیھا
فإننافي التجارب النفسیة فحیث یوجد ضحیة بحاجة إلى المساعدة،یؤدي إلى تبدید المسؤولیة. بینما تم إظھار ھذا التأثیر

نطبقھ على سیاق أوسع.

بأنفسنا؟نواجھھا، وأننا لسنا بحاجة إلى أن نصبح مبتكرین حلولماذا یحدث إذا اعتقدنا أن اآلخرین سیحلون المشاكل التي

یجب التفكیر فیھ شخصًیا كمدرس. یقوم نظام التعلیم حالًیاھذا سؤال مھم یجب طرحھ حول نظامنا التعلیمي، وكذلك سؤال
فشلنا في إدراجالمحتملة التي سیواجھھا أطفالنا في المستقبل، فإذادور المتفرج إلى حد كبیر. بالنظر إلى المشاكل الكارثیة
في إعدادھم لمستقبلھم؟الحلول اإلبداعیة إلى تعلیمھم ألسنا نتنازل عن مسؤولیتنا

فكیفبدیھیة،حقیقةالعنوانھذاكانإذاُندرس"مایصبح"العالمھو٢٠١٦لعامویلزويالمؤسسةرئیسةكتابعنوانإن
یمكننا أن نأخذھا على محمل الجد كمعلمین؟

مواجھة ھذا التحدي:
ولیسوا متفرجین. في تجربتنا یتم تنشیط الطالب عندمامن المحتمل أن یرغب طالبك في أن یكونوا مبتكرین حلول
ویتم إعطاؤھم األدوات الالزمة إلجراء التحقیق واألبحاثتتاح لھم الفرصة للتعرف على المشكالت التي تھمھم أكثر
بھا. لقد سمعنا العدید من الشباب یصفون وحدات الحلالقویة ونحن مدعوون للتعاون لحل التحدیات التي یھتمون

في المدرسة. وبمعرفة ھذا ربما تكون أقوى طریقة یمكننااإلبداعي على أنھا أكثر التجارب المجدیة التي مروا بھا
في فصولنا الدراسیة ھي من خالل تبني الدور العمیقنحن كمعلمین من خاللھا منع تأثیر المتفرج من أن یترسخ

بعمقفعالین في جلب القضایا المھمة لطالبنا والتفاعل معھمالذي نقوم بھ كمعلمین أال نكون متفرجین، بل أن نكون
أیًضا فأن المعلمین الذین یجلبون ممارسات الحل اإلبداعيإلحداث تغییر. لئال یبدو ھذا عًبء فمن خالل تجربتنا

لطالبھم یتم تنشیطھم أیًضا!
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للمؤتمرطالبأتىماین.ساوثرنبجامعةاإلبداعیةللحلولالقمةمؤتمراإلنسانيالتعلیممؤسسةاستضافت٢٠١٨عامفي
ھوبینھمالمشتركالقاسممختلفة.مشاكلوتناولواعاًما،١٨إلى١١منأعمارھموتراوحتمختلفة،وبیئاتمدارسمن

الدراسیة، ودمجوا التفكیر اإلبداعي بعدة طرق.المعلمین الذین جلبوا وحدات الحل اإلبداعي إلى فصولھم

غیرفكان ھدفنا ھو التعبیر عن االمتنان، لكن اتضح أن ھدفناوفي نھایة ھذا المؤتمر دعونا ھؤالء المعلمین على المسرح
ونأمل أنالطالب معلمیھم المحبوبین ترحیباً حاًرا.ضروري حیث اندلع أحساس عفوي من الھتافات والتصفیق فأعطى

ُیذكرك قراءة ھذا بتأثیرك الفعال كمعلم.

والطالب الذینللمعلمینھذا الفیدیوأعاله مفیًدا، فالرجاء مشاھدةإذا كان المزید من اإللھام لمواجھة التحدیات المذكورة
مؤتمر القمة للحلول اإلبداعیة.شاركوا في برنامج الحلول اإلبداعیة في والیة ماین وحضروا
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الجزء الثاني - كیف

ابدأ

طالبك ویفیدخالل قراءتك لھذا الجزء واكتشاف ما الذي یفیدك ویفیدال توجد طریقة واحدة لتتعلم كیف تكون مبدع حلول. من
لطالبك مما یجعلھ منطقًیا لك ولھم.عملیة إعدادك التربوّیة سیتیح ذلك فرص التفكیر اإلبداعي

فیما یلي عدة خیارات:

تنفیذ عملیة حل إبداعیة كاملة

اإلبداعیة للطالب والتي تؤدي إلى تطویر وتنفیذ ومشاركةلقد أنشأت مؤسسة آي أتش إي عملیة لجلب التفكیر واإلجراءات
أو عنالحلول من خالل مؤتمر القمة أو معرض للحلول اإلبداعیةالجمھور للحلول اإلبداعیة. فیمكن أن تحدث عملیة مشاركة
بشكل مثاليفي قناة الیوتیوب للحلول اإلبداعیة). ال یتألف الجمھورطریق فیدیو (یتم إرسالھ إلى مؤسسة آي إتش إي لتضمینھ
في نقلوالمستثمرین والمشرعین وغیرھم ممن یمكنھم المساعدةفقط من المجتمع المدرسي، ولكن أیًضا من وسائل اإلعالم

تقدیم عروض تقدیمیة للمشرعین وأعضاء المجتمع وزمالئھمأفضل األفكار إلى المستوى األعلى. یمكن للطالب أیًضا
الطالب، خاصًة عندما یعملون على القضایا المحلیة.

خالل:یمكن تقدیم عملیة الحلول اإلبداعیة الكاملة للطالب من
 

وفنون اللغة والعلوم والفن والتصمیم واللغات األجنبیة)االندماج في المناھج الدراسیة (خاصة الدراسات االجتماعیة✔

الدورات االختیاریة✔

برامج أو نوادي ما بعد المدرسة✔

برامج شباب المجتمع✔

البرامج / المخیمات الصیفیة✔
 

دمج جوانب عملیة الحلول اإلبداعیة
في تدریسك

اآلخر ال.اإلبداعیة تتالءم بسھولة مع مناھجھم الدراسیة، والبعضقد یجد بعض المعلمین أن جوانب معینة من عملیة الحلول
ألن المنھجالسماح لطالبھم باختیار ومعالجة وحل أي مشكلة تھمھمفعلى سبیل المثال، قد ال یتمكن مدرسو مادة العلوم من

التي یدرسونھا.  یمكن لبعض معلمین مادة العلوم أن یجعلوایتطلب أن تكون المشكلة مرتبطة بموضوع في مادة العلوم
اإلبداعي. (انظر الحالة المدروسة كمثال على ھذا األسلوب.)طالبھم یعالجوا ویحلوا مشكلة وھذا ھو تنوع عملیة الحل
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یمكن لمعلمین آخرین أن یخّصصوا فقط بضع أسابیع للعمل اإلبداعي مما یمكن أال یترك وقت للطالب لمشاركة أو تطّبیق
اإلبداعیةمن جوانب العملیة والتي بلغت ذروتھا في تحدید الحلولحلولھم. ومع ذلك، ال یزال بإمكان المعلمین استخدام العدید

والخبرة الكبیرة في التفكیر اإلبداعي.

فرًصا إلنشاء تعلم متعدد التخصصات یلبي متطلبات المناھجیوفر العمل والتخطیط مع زمالء المعلمین في تخصصات مختلفة
الدراسیة مع زیادة تأثیر التفكیر والعمل اإلبداعي.

 

قدم لطالبك ممارسة الحلول اإلبداعیة

أن یحصلوا علىال تالئم متطلباتھم المنھجّیة، أو الذین ال یستطیعواھناك بعض المعلمین الذین بالنسبة لھم العملیة اإلبداعیة
أن تعلم طالباتكإذا كان ھذا ینطّبق علیك فأنھ ال یعني أّنك ال تستطیعإذن من مدراءھم لتطبیق العملیة أو حتى بطریقة ُمعدلة.
إعداداتكالدلیل ومصادرنا واستخدمھ خالل ممارسة إبداعیة تجعلبأن یكون مبتكرین حلول. خذ كل ما ھو مفید لك من ھذا

منطقیة.

یتطلب من مبتكر الحلول اإلرشاد حیث یتضمن:

مسؤولین عن إیجاد الحل)عقلیة إبداعیة (التّفھم بأنھ یمكن حل المشاكل وأننا✔

والتركیز على حلھا بالطرق العملیة التيمنظور إبداعي (النظرة التي تسعى للكشف عن مسببات المشاكل✔
تكون أقل ضرًرا وأكثر فائدة)

 حالما حددنا اإلرشاد یمكننا تنمیة الممارسة اإلبداعیة.

ال مفاوضات لحلولك اإلبداعیة
الممارسة والتعلیم

اإلبداعیة لطالبك:االلتزام بالتالي شيء أساسّیة ولكنك تختار جلب الممارسة

وضع الناس، والحیوانات، والبیئة
باالعتبار

الطالبوالبیئة. لقد تناولنا ھذه النقطة سابًقا، لكن إذا أغفلیبحث مبتكري الحلول في أثار الحلول على الناس، والحیوانات،
بالفعل. أنتالُمتأثرة فأنھم ال یتعلموا بأن یكونوا مبتكرین حلولعن األخذ باالعتبار تأثیرات حلولھم على األفراد والمجموعات

فصائل الحیواناتینخرط في تعلیم طالبھ عن تأثیرات النظام البیئّي علىأیًضا أنتبھ لھذا، رّبما أنك ُمعلم لمادة العلوم الذي
أیًضا لحلالُمدخلة ولكنھ سیؤذیھم بالطبع. ما الذي یمكن فعلھالُمدخلة. من الواضح أن الحل یمكن أن یكون قتل تلك الحیوانات

التي یتم إدخالھا إلى المنطقة ألسباب خارجة عن أرادتھم؟المشكلة، مع األخذ في االعتبار التأثیر على الحیوانات
 

معالجة أنواع المشاكل التي تؤدي إلى
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العمل والتعلم الُمثمر

للتعلمقانوني نظًرا لسنھم وخبرتھم والوقت الذي یمكنك تخصیصھما ھي المشكالت التي یمكن لطالبك معالجتھا وحلھا بشكل
والفقر،معالجة المشكالت العالمیة الضخمة مثل أزمة المناخ،اإلبداعي؟ في حین أن العدید من األطفال قد یرغبون في

المھاراتذلك.  فقد یتعلمون أكثر ویكونون أكثر نجاًحا ویكتسبونوالعنصریة، وانقراض الفصائل، واالتجار بالبشر وما إلى
المنھجیةمن المشاكل عن طریق معالجة المظاھر المحلیة للتحدیاتالالزمة لتحقیق نجاح أفضل في معالجة ھذا الحجم الكبیر

التأثیرات اإلیجابیة إلي زیادة الثقة، والتأثیرات اإلیجابیة،سیؤدي اقتران مجاالت اھتمامھم بمجاالتاألكبر. بعبارة أخري
والحماس األكبر لالستمرار

فرصة للعمل مع أصحاب المصلحة مباشًرة. على سبیل المثال،من خالل التركیز على قضیة محلیة، سُتتاح للطالب أیًضا
بأكملھا،االتجار بالجنس. بدالً من معالجة ھذه المشكلة العالمیةأرادت إحدى مجموعات المدارس الثانویة بوالیة ماین معالجة

یكن لھن سوىتم إنقاذھن من االتجار بالجنس في دولتھن، اللواتي لمتناولوا الُصعوبات التي تواجھ الفتیات والنساء الالئي
االتجارقاموا بصیاغة تشریعات لضمان أن أولئك الذین ھربوا منالقلیل من الدعم والمساعدة إلعادة االندماج في المجتمع

والتدریب الوظیفي.بالجنس في والیة ماین حصلوا على الدعم، واإلسكان، واإلرشاد،
 

تغییرالمدرسة إلى السجن" في الوالیات المتحدة المتمركزة علىكما ركزت مجموعة أخرى مھتمة بمشكلة "خط األنابیب من
التصالحیةبدالً من تعلیقھم بسبب المخالفات، ودمج ممارسات العدالةالسیاسة التأدیبیة لمدرستھم إلبقاء الطالب في المدرسة

یواجھونعطوًفا وفعاًال لجمیع المعنیین وساعد الطالب الذینضد للعنصریة في اإلجراءات التأدیبیة. أظھر ذلك نھًجا
سیاسةأخطائھم، والعودة إلى المسار الصحیح. تبنت المدرسةإجراءات تأدیبیة على إجراء تعدیالت شخصیة، والتعلم من

العدالة التصالحیة التي اقترحھا الطالب.

قضیة عالمیة ضخمة مثل أزمة المناخ، فمن المھم دعمھم.معني ھذا أنھ إذا رغب طالب أو مجموعة من الطالب في معالجة
الرأي العامالتي من المحتمل أن تغیر قواعد اللعبة؛ التأثیر علىفقد یتوصلون إلى أفكار ُمبتكرة لتنفیذ الحلول الحالیة

قد یكونلم یفكر فیھا أحد من قبل. في حین أن التركیز المحليوالقوانین، أو تأمین اھتمام إعالمي آمن یؤدي إلى تغییرات
إال أنھ ال ینبغي اعتباره أحد المتطلبات.ُمفضالً في كثیر من األحیان ویؤدي إلى نجاح أولي أكبر،

 

عالج األنظمة

اإلیجابیة،الجید، والجمعیات الخیریة، وغیرھا من الجھود اإلنسانیةلقد ناقشنا بالفعل الفرق بین الحلول اإلبداعیة والعمل
كلھابالطعام وتنظیف الشواطئ والطرق والتطوع لمساعدة المحتاجینولكنھا ال تحل المشاكل التي یسعون لتخفیفھا. التبرع

جّیًدا!الفرص لخدمة المجتمع للطالب. فإن فعل الخیر دائما شیًئاأشیاء رائعة یجب القیام بھا. ونحن نشجعك على توفیر ھذه
واألنظمةالعوامل السببیة بما في ذلك: العقلیات، والعوامل النفسیة،ومع ذلك لكي یكون الطالب مبتكرین حلول البد أن یفھموا

التي تدیم المشكالت، والسعي إلى تحویلھا حتى تنتھي المشكالت.
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عملیة الحل اإلبداعي

الطالبعطفمعدلوزیادةتنمیة-١
أجمعالعالموفيمجتمعكفيالقضایاعلىالتعرف-٢
بحلھاتھتممعینةمشكلةتحدید-٣
المشكلةحلعلىوالعاملینالمساھمینمعالتواصل-٤
مإلىوالعقلیاتالعالمیةوالرؤیةالنفسیةالعواملمنبدًءالمشكلةأسبابتحدید-٥ العامةالنظَّ
المشكلةمنوالفوائدالضررتحدید-٦
المشكلةلحلاآلنحتىإنجازهتمعماالبحث-٧
والحیواناتلإلنسانضرًراواألقلاألفضلتكونوالتيالمشكلةأسبابتعالجالتيالحلولابتكار-٨

والبیئة
للتنفیذوالقابلةإیجابیةاألكثرالحلولتحدید-٩

حلكلتنفیذخطةضع-١٠
الحلنفذ-١١
عملكقدم-١٢
وكرروشاركوفكرقیَّم-١٣
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لطالباعطفمعدلوزیادةالعطفتنمیة-١
 

مزیًدا من التعاطف. التعاطف: ھو القدرة على فھم مشاعریخبرنا العدید من المعلمین بأنھم یریدون طالبھم أن یظھروا
الكامنةدراسیة ومجتمعات أكثر لطًفا، ولكنھ عادة ما یكون القوةاآلخرین واالھتمام بھا. فھذا ال یؤدي فقط إلى وجود فصول

التعاطفممزوًجا بالرغبة في تخفیف المعاناة. إذا نمى المعلمونوراء جھود البشر لتأثیر على لآلخرین. الرحمة ھي التعاطف
في طالبھم، فبذلك تم تعیین الدافع للعمل اإلبداعي.

 

.تبدأ تنمیة التعاطف عند تطبیقھ
خاللوجیراننا واألشخاص والحیوانات الذین تتأثر حیاتھم منكلما أظھرنا نحن المعلمین تعاطفنا مع اآلخرین -مثل طالبنا

أظھرنا لطالبنا أننا نھتم، فإننا نھیئھم للتعاطف.قرارتنا الیومیة - كلما زاد معدل تعاطف طالبنا فإذا
 

عنالعطف بین طالبك ومشاركة القصص. فإلحصائیات تبعدناوبشكل عام أن واحدة من الطرق األكثر فّعالیة ھي أن تنمیة
- تأكد مناختیار القصص - سواء كانت روایات تاریخیة أو حدیثةالمعاناة، كما تثیر قصص البشر والحیوانات التعاطف. عند

عانواالماضیة، ونجحوا في القیام بذلك الیوم. تعتبر قصص منوجود روایات عن األشخاص الذین عملوا على إنھاء الفظائع
(یمكنك أن تجدلتنمیة التعاطف الذي یعمل كأساس للعمل ویؤدي إلیھ.ومبتكري الحلول الذین أوقفوا المعاناة مكونات أساسیة
.ھناوقائمة بالكتب الموصي بھاواألقل ضرًرا""ألفضلالعدید من قصص صانعي التغییر في كتاب زوي ویل

إلى ألمعلى المشكالت الُمروعة واألضرار الجسیمة في العالماعلم أن ھناك أثًرا لتنمیة التعاطف  فیمكن أن یؤدي التعرف
الطالبعلى الرغم من أھمیة عرض القضایا التي ستثیر تعاطفعاطفي ویؤدي إلى الیأس أو الالمباالة بین بعض الناس.

معفي عرض تلك القضایا وأن یوازنوا المعرفة التي یكتسبونھابالطرق المناسبة لكل سن إال أن المعلمین یجب أال یفرطوا
بمرحلة تطور طالبك وقیَّم دروسك وفًقا لذلك.العمل الذي سیضمن لھم الشعور بالنشاط. كن على درایة

 

قیمھم، وفھمالتفكیر في تأثیرھم على اآلخرین، والتفكیر في أثمنمع زیادة تعاطف الطالب، تتمثل مھمتك في مساعدتھم على
حلول.المزید حتى یتمكنوا من التصرف بشكل أكثر فعالیة كمبتكروجھات نظر اآلخرین، وتجنب الالمباالة، وإلھامھم لتعلم

ظروفنا تتطلب بناء ھیكل وقائي صلب، أو إذا تعرضنا لإلساءةالتعاطف شيء فطري، لكنھ قد یكون ھًشا أیًضا. إذا كانت
مشاھدة أووالعنف، فعندئذ یمكن أن یتضاءل تعاطفنا. یمكن أن تؤديوالتنمر، أو إذا كنا ُمثقلین بالمعاناة من التعرض للقسوة

مثل ھذهخوفنا وقلقنا وعجزنا.  بالطبع یفتقر الكثیر ممن لم یواجھواسماع الصدمات التي یتحملھا اآلخرون إلى إثارة مشاعر
في الحیاة.للطرق التي یمكن أن یتأثر بھا التعاطف بما یحدث لناالظروف إلى التعاطف، ولكن من المفید أن تكون مدرًكا

وفردیة.سیساعد ھذا الوعي في جعل تنمیة التعاطف ُمتأّنیة وَدقیقة

مثًال:
 

إلىاألذىُیحولوالذيالسابق،فيللتنمرتعرضطفًالھواآلخرینعلىیتنمرالذيالمراھقیكونقد.١
اآلخرین یحتاج إلى نفس القدر من االھتمام والعطفغضب بدالً من التعاطف مع اآلخرین. فالطفل الذي یُضر

الصلبة، حیث یمكنھم الشعور بالتعاطف معالموجھ إلى الطفل الُمجروح. فالعثورعلى شقوق في الھیاكل
بدالً من الطرق المؤذیة. (صحیح أن ھناك نسبة صغیرةاآلخرین، قد یفتح الباب لتوجیھ طاقتھم بشكل إیجابي،
بالتعاطف، لكن معظم األطفال الذین یتنمرون علىمن األشخاص الُمعتلین اجتماعًیا وال یمكنھم أن یمروا

اآلخرین لیسوا ُمعتلین).

من خاللویفكر في تقدیم فرص لمساعدة الحیوان الُمعتدى علیھ: إذا كان الطفل الَمعني یحب الحیواناتلزیادة معدل التعاطف
ضعفمن األحیان یشعر األطفال باألمان مع الحیوانات وَیرقُّالتطوع تحت إشراف مأوى أو محمیة للحیوانات، ففي كثیر
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الحیوانات قلوبھم بطرق یمكن أن تمتد إلى عالقاتھم مع الناس. قد تكون الخطوة التالیة ھي العمل على الحل اإلبداعي مع
اللطف والتفاھمصحیة. قد َیفسح العمل الجماعي المجال إلى المزید مناألطفال اآلخرین لوقف اإلساءة، وبناء عالقات تعاونیة

والتعاطف بشكل عام.
 

تغیربشأنإجراءأياتخاذعدمأخبارعلیھتطغىقدالبیئیة،بالقضایاوالشغوفالُمتفانيالنشیطالطالب.٢
التعب من التعاطف. قد یحتاج ھؤالء الطالب إلى التجدیدالمناخ، أو بسبب حملة فاشلة للتأثیر على التشریع، أو

األكثر تعاطًفا وتفانًیا ھم األكثر تعرًضا لخطرعن طریق الضحك واللعب ومشاھدة الطبیعة. قد یكون الشباب
اإلرھاق، ومھمتنا ھي تنمیة شعورھم باألمل والفعالیة.

اقترحوالمقاالت واألفالم التي تذكرھم بالتقدم الذي تم إحرازه.فكر في تزوید ھؤالء الطالب بالكتبلزیادة معدل التعاطف:
الرعایةالبیئة الذین یشعرون بالسعادة واألمل.  عرفھم باستراتیجیاترحالت میدانیة تمأل قلوبھم بالفرح والتواصل مع نشطاء

وھي موجودة أیًضا في قسم المصادر في ھذا الدلیل)الذاتیة والتعاطف مع الذات. (تتبع المصادر المقترحة
 

الذینأواألفیونیة،الموادبأزمةالمتأثرینأوالفقر،فيیعیشونالذینبأولئكیھتمالالشابأنیبدوقد.٣
قد یكونوا صریحین للغایة في اإلعالن عن تحملیواجھون الفیضانات بسبب زیادة ھطول األمطار والعواصف.
الذین یتخذوا خیارات سیئة قد یبدو من الصعبالناس مسؤولیة أنفسھم، وأنھم غیر ملزمین بمساعدة اآلخرین

تغییر شكوكھم والُمباالتھم.

اإلدمان أوأدعوه لسماع آراء اآلخرین الذین عانوا من الفقر أوفكر في ُشكر الطالب على صدقھ ثملزیادة معدل التعاطف:
والفرد.الزیارات الشخصیة. ساعد الطالب على التمییز بین النظامكارثة طبیعیة - من خالل الفیدیو أو القصص المكتوبة أو

تدیم الفقر."إلقاء اللوم على الفقراء" بدالً من إصالح األنظمة التيعلى سبیل المثال في حالة الفقر، ھناك میل للرغبة في
دون التعاطف. من خالل تجربتنا في بعض األحیان یكون األطفالیمكن لمثل ھذه االستراتیجیات كسر الحواجز التي تحول
الحلفاء في صنعجھاًرا فقط للمخالفة، والذین أصبحوا فیما بعد أكبرالذین على ما یبدو أقل تعاطًفا، أو الذین یخالفون اآلراء

التغییر.

المصادر التي ستحفزك لتبدأ
أعمقلمساعدة الطالب على التفكیر بشكلاألفضل واألقل ضرًرااستبیانومنح الطالبحلقة التعاطفاستخدم أنشطة مثل

بمرور الوقت.مفیًدا أیًضا لتتبع أي تغییرات في القیم وطرق العرضفي قیمھم ودوائر اھتمامھم. سیكون استخدام دفاتر یومیة
یومیةرقمي، أو رسم كارتوني، أو مدونة صفیة، أو ُمقابالتشجع الطالب على أن یكونوا مبتكرین في ھذا - استخدم دفتر

قصیرة، أو لوحة جداریة جماعیة وما إلى ذلك.
 

قواسم مشتركة أكثر مما نعتقد.، الضوء على أن لدینا"كل ما ُنشاركھ"ُیسلط ھذا الفیدیو،
 

الفصولكثیر منھا موجھ للشباب، ویمكن للمدرسین استخدامھ فيموقًعا إلكترونًیا ملیًئا بالقصص،تقدم ستوري كوربس
ممایمكن للطالب أیًضا إنشاء مقابالت ستوري كوربس خاصتھم،الدراسیة. باإلضافة إلى مشاركة قصص الناس مع األطفال،

یعزز التعاطف والتواصل.

٦:٥٩TEDx(الدقیقةفيالالمباالة""تریاقعنمیشلیندیفیتحدث Toronto من"تمنعناالتيوالحواجز)2010
المشاركة في مجتمعاتنا، حتى عندما حًقا نھتم".

"قصص عن مبتكري الحلول وصانعي التغییر"شارك أمثلة من
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أفكارعلىللحصولإيإتشأيمؤسسةمنالُمنسقةPinterestموقععلىاإلنسانيالتعلیمفصلإعدادلوحةأنظر
(طالب المدارس االبتدائیة(ھذه واحدة لمعلمینومصادر لترسیخ التعاطف (والصفات األخرى) في فصلك الدراسي.

واإلرشاداتالمصادرعلىللحصولواإلنسانیةاألخالقیةالقیمتنمیةعلىإيأتشآيمنالمنسقةPinterestلوحةأنظر
لتعزیز القیم اإلنسانیة لدى الطالب.

(ابحث عنھما بشكل منفصل، نظًرا ألنھ ُمحرك بحث آي أتشمدونة التواصل اإلنسانيمركز مصادر آي أتش إي،ابحث في
إي ال یجمع نتائجھما) عن المصادر واألفكار حول التعاطف.
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العالموفيمجتمعكفيالقضایاعلىتعرف-٢

ذات أھمیة كبیرة. أن واحدة من أفضل الطرق ھي من خاللتكثر الفرص لتعریف طالبك بالموضوعات التي قد تكون لھم
األساسیة، وتحدید المشاكل، وتطویر الحلول. بھذه الطریقة،المشاریع متعددة التخصصات التي ُتركز على الرد على األسئلة

منأن یكون لھذا أیًضا فائدة إضافیة تتمثل في بناء مجموعةیمكن للعدید من المدرسین تقدیم رؤى وتدریب الطالب. یمكن
مبتكري الحلول (المعلمین والطالب) في مدرسة واحدة.

وجھاتویتساءلون عن كیفیة دعم الطالب لتعمیق تفكیرھم وتوسیعومع ذلك، في كثیر من األحیان یكون المعلمون بمفردھم
من منظوریلي بعض األفكار للبدء في استكشاف القضایا والمشكالتنظرھم فیما یتعلق بالقضایا التي تواجھ عالمنا. فیما

منطقة معینة.

من خالل فنون اللغة

ذات االھتمام، بما في ذلك حقوق اإلنسان والحفاظ علىقدم كتًبا ومقاالت وقصًصا للطالب حول مختلف القضایا✔
لھمما بھدف تحدید تلك القضایا ذات األھمیة البالغة بالنسبةالبیئة وحمایة الحیوان. اسمح لھم باختیار قراءات لُمھمة

(ھناشخصًیا. (یمكنك العثور على قائمة ُمنسقة لھذه الكتب

ما ھو الموضوع الذي یدفعھم إلى الرغبة فياطلب من الطالب أن یكتبوا عن سبب قلقھم من قضیة معینة.✔
المساعدة؟

وسائل اإلعالم التي تمثل مجموعة متنوعة مناطلب من الطالب التعرف على المشكلة من خالل البحث عن✔
التي ُتغطي طیف وجھات النظر حول ھذه القضیةوجھات النظر المختلفة. ساعدھم في العثور على وسائل اإلعالم
على أنھا حقائق. ادُع الطالب بعد ذلك إلى صیاغةوالتحقق من صحة أي بیانات وإحصاءات أو صور یتم تقدیمھا

والمعلومات المقدمة.وجھات نظرھم الخاصة بعد إجراء تقییم دقیق لھذه الوسائط
 

من خالل الدراسات االجتماعیة / التاریخ

و / أو التاریخ التي كان لھا تأثیر واضح علیھم. منادُع الطالب إلى تحدید الموضوعات في الدراسات االجتماعیة✔
یتأثرتحتاج إلى المساعدة في ھذا). فعلى سبیل المثال، قدھنا اطلب منھم تحدید المظاھر الحالیة لھذا الموضوع (قد
أشكالحظر تجارة الرقیق األفریقیة، إال أن ھناك العدید منبعض الطالب بشدة بما تعلموه عن العبودیة. في حین تم

مستمرة. قد ُیصاب الطالب اآلخرون بالذعر عندماالعبودیة الحالیة في جمیع أنحاء العالم، والعنصریة المنھجیة
من المعاداة السامیة المستمرة، وما ھي التحیزاتیعلمون عن محرقة الیھود، ویمكنھم استكشاف األشكال الحالیة

العقود األخیرة؟الدینیة أو العرقیة أو العنصریة األخرى التي زادت في

والكتابة عنھ. وما الفظائع التي كانت قانونیة وشائعةاطلب من الطالب استكشاف كیفیة حدوث التغییر االجتماعي✔
الیوم؟إحرازه، وما الذي یمكن أن نتعلمھ منھ ویمكن تطبیقھفي الماضي وغیر قانونیة الیوم؟ ما ھو التقدم الذي تم
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قم بدعوة الضیوف المتحدثین إلى فصلك الدراسي، بما في ذلك الخبراء في مختلف المجاالت وأصحاب العمل في✔
المجتمع، و / أو اطلب من الطالب مقابلة الخبراء والناشطین (شخصًیا أو من خالل تقنیات المؤتمرات عبر الفیدیو،

یلي: ن للطالب أیًضا الدعوة للتغییر من خالل إعداد مایمك 

افتتاحیة صحیفة مدروسة جیًدا•
اإلعالن عن خدمـة الجمھور•
،Lionsالمثال،سبیل(علىمحلیةمدنیةمؤسسةإلىتقدیميعرض• Rotary، VFW، American

Legion(
عرض تقدیمي للطالب الصغار•
حملة ُمناصرة•
استطالع لتقییم الرأي العام حول المشكلة•

البتكارفي نھایة عملیة الحل، أو قد تكون بمثابة نقاط انطالققد تصبح ھذه اإلجراءات في نھایة المطاف ھي التي سینفذونھا
حلول إبداعیة طویلة المدى.

 

من خالل علم األحیاء وعلم البیئة

مستوى سطح البحر، وتبیض المرجان، ومستویاتعلمھم حول تْغیر المناخ وتأثیره على المحیطات (ارتفاع✔
والعواصف الكبیرة)، والتزامن بین مصادر الغذاء وأنواعاألكسجین المذاب)، وأنماط الطقس (الفیضانات والجفاف

مع بیئتھا المتغیرة)، والھجرة البشریة (حیث تصبح مناطقالحیوانات المھاجرة (ألن األنواع النباتیة لم تعد تتكیف
النباتات والحیوانات.متعددة غیر صالحة للعیش)، وتزاید معدالت انقراض كل من

الجائر والتحكم في الحیاة البریة وتأثیراتھا المتزایدةاستكشف سیاسات الصید والفخاخ وصید األسماك وكذلك الصید✔
الفردیة) في وحدة النظم البیئیة.على مجموعات الحیاة البریة (باإلضافة إلى الحیوانات

من تلوث المیاه بسبب األسمدة والمبیدات الحشریةاطلب من الطالب التعرف على آثار التلوث في مجتمعاتھم،✔
المحلیة و / أو أنماط الطقس التي تجلب الھواء الملوثوالمواد الكیمیائیة الصناعیة إلى تلوث الھواء من الصناعات

التي تستكشف الروابط بین األسباب الرئیسیةآي أتش إي،الخاصة بـمؤسسةمن مناطق بعیدة. (قد تجد وحدة الحلول
في خلیج المكسیك)لوفاة األشخاص في الوالیات المتحدة والمنطقة المیتة

 

من خالل دراسة لغة أجنبیة

خالل التعرف على تجارب وتحدیات األشخاص الذین یعیشونتعلم لغة أخرى یكون دائماً أكثر تشویًقا وإقناًعا من✔
وتغیراُبتلیت بھا العدید من الدول، إزالة الغابات، والفقر،في أماكن تحدث تلك اللغة. قد تشمل ھذه القضایا، التي

إلى ذلك. في حین أن التعرف على الثقافات األخرىالمناخ، واضطھاد الحكومة، والعنف، وعمالة األطفال، وما
لتلك المجتمعات، كمبتكري حلول أثناء التدریب، فإنیجب أن یتضمن بوضوح الخبرات اإلیجابیة والجوانب الفریدة
ھو طریقة رائعة إلشراك الطالب في كل من تعلماستخدام المھارات اللغویة الناشئة للمساعدة في حل المشكالت

اللغة وتنمیة ممارسات الحلول اإلبداعیة.
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بالنسبة ألولئك الطالب الذین یتعلمون اللغة اإلسبانیة، ُتعد الھجرة في الوالیات المتحدة مشكلة كبیرة یمكن تسلیط✔
(على عكس المحادثات ذات الممیزات أوالضوء علیھا، وفحصھا بدقة، وعرضھا كموضوع للتفكیر اإلبداعي

العیوب النموذجیة حول ھذه القضیة).

غادروا بلدھم األم؟ ما الصعوبات التي یواجھوھاادُع المتحدثین األصلیین لمشاركة قصصھم مع طالبك. ولماذا✔
كمھاجرین أو الجئین؟

من خالل الریاضیات واإلحصاء

مثل: ما ھي كمیة الماء الالزمة إلنتاج األطعمة المختلفةقّدم المسائل الریاضیة في سیاق حل قضایا العالم الحقیقة✔
إلىباإلضافةالماء؟منأونصات٨سعةواحدةبالستیكیةزجاجةإلنتاجیتطلبالماءمنجالوًناكمنتناولھا؟التي

مصادر لھذا في قسم المصادر في ھذا الدلیل)أسئلة مثل: كیف یمكن أن تكون اإلحصائیات مضللة؟ (ستجد

الحالیةبالمعدالتسنین٥/١٠فيالمحتملةاالتجاھاتھيومامعینةمنطقةفيالتربةلتآكلالحالیةالمعدالتھيما✔
إذا لم یتم اعتماد الزراعة المستدامة؟

حدوثلمنعالملیونفيجزء٤٠٠منأقلإلىالجويالغالففيالكربونأكسیدثانيتقلیلیجبأنھالعلماءیقترح✔
الحالیة؟ ما ھي أنواع اإلجراءات المطلوبةعواقب بیئیة وخیمة. من أین أتى ھذا اإلحصاء؟ ما ھي المستویات

لالمتثال لھذا التخفیض؟
  

من خالل علم الحاسوب

التي تحتوي على تطبیقات واقعیة وإیجابیة لتعلم كیفیةساعد الطالب في استكشاف برامج الكمبیوتر والتطبیقات✔
)٨-٦((لصفوفPythonو)٦-٣(لصفوفScratchباستخدامالمشكالت.لمعالجةالكمبیوترعلوماستخدام

بھم.الخاصةوالمحاكاةتطبیقاتھمترمیزللطالبیمكن)١٢-٩(لصفوفJavaو

على عزل األشخاص وتعزز معتقداتھم وعقلیاتھم باستمرارابحث عن الكیفیة التي تحافظ بھا خوارزمیات الكمبیوتر✔
من خالل االنحیاز التأكیدي.

والبیئة.دراسة التقنیات الناشئة وتأثیرھا على البشر والحیوانات✔
 

من خالل الفن، والمسرح، والرقص، والخطابة

34



الفن وسیلة قویة لمشاركة القصص وإلثارة والتعبیر عن المشاعر وإحداث التغییر. تقدم الفنون أیًضا عملیة مھمة (وغالًبا ما
البیئة.التي یمكن أن تنشأ عند التعرض للفظائع والقسوة وتدمیرتكون عمیقة) للتعامل مع الضیق النفسي (وأحیاًنا الصدمة)

Activistاستكشف✔ ArtسلسلةمثلالقضایامنمجموعةیقدمالذيAmerican Who Tell The Truth
Portraitفيالبحثالطالبمنویطلبونالفنون،یستخدمونالذینالتغییرصانعيحولقسمعلىتحتويالتي

وتعزز التغییر اإلیجابي. ثم قم بدعوة الطالبأشكال مختلفة من الفن (بصري، درامي، منطوق، مكتوب، حركي)
بما في ذلك كتابة األغاني، والخطابة، والفنونالستخدام أشكال التعبیر اإلبداعي للعمل على الحلول اإلبداعیة،

البصریة، والكتابة المسرحیة، وتصمیم الرقصات.

للتعلم حول القضایا الحالیة. استكشف الحمالتیمكن أن یكون اإلعالن وسیلة لیس فقط لبیع المنتجات ولكن✔
إلى اإلعالنات الساخرة واإلعالنات ضد اإلشاعات مناإلعالنیة مثل التي تحتوي على رسائل اجتماعیة باإلضافة

اإلبداعیة.المشاكللحلاإلعالنیةحمالتھمتصمیمذلكبعدللطالبیمكنAdbustersمثلمؤسسات

عن المشاكل والمعاناة في العالم من خالل الشعر وكتابةتوفیر مساحة للتعبیر عن المشاعر التي تنشأ من التعلم✔
األغاني والكتابة المسرحیة والرسم والملصقات والسیرامیك...إلخ.

من خالل االستفسار عن التعلم

نھج یمكن تطبیقھ على جمیع مجاالت المحتوى. یمكن لألسئلةالتعلم االستقصائي لیس مجال محتوى محدد بالطبع، ولكنھ
والعمل. وفیما یلي بعض األمثلة:االستفزازیة والقویة والھادفة أن تدفع للبحث والتفكیر

المتحدة بالمنطقة المیتة في خلیج المكسیك؟ (أنتجت مؤسسةما عالقة األسباب الرئیسیة لوفاة الناس في الوالیات✔
السؤال.)الستكشاف ھذاوحدة الحل اإلبداعیةالتعلیم اإلنساني

كیف یمكننا ضمان حصول الجمیع على المیاه النظیفة؟✔

آثار اإلجراءات طویلة المدى، وكیف یمكننا أن نجعل التفكیرلماذا یواجھ الناس مثل ھذا الوقت العصیب التفكیر في✔
طویل المدى أكثر شیوًعا؟

بحلھاتھتممعینةمشكلةحدد-٣
 

مشكلةالمختلفة (المحلیة والعالمیة). اآلن حان الوقت لتحدیدمن خالل الخطوة الثانیة، سیتعرض الطالب للعدید من القضایا
لتحدیدالطالب مشكلة تھمھم شخصًیا بینما قد تحتاج إلى التوجیھمعینة یجب معالجتھا وحلھا. من الناحیة المثالیة، سیختار

القضایاقدر ممكن من المساحة حتى یتمكن طالبك من التركیز علىالمشكلة لتحقیق أھدافك المنھجیة. حاول السماح بأكبر
التي یھتمون بھا أكثر.
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عند مساعدة طالبك في اختیار مشكلة لمعالجتھا، تأكد من:
 

والتي یمكنھم معالجتھا بنجاح في اإلطار الزمنيتوجیھھم نحو المشكالت التي تناسبھم من الناحیة التنمویة،✔
حسب مستویات الصف للعثورالتعلیم اإلنسانيمركز المصادر بمؤسسةالمتاح. یمكنك تصفیة المصادر في

على المواد األفضل لطالبك بناًء على الصف / العمر.

بشكل مباشر بالمشكلة واتخاذ اإلجراءات التي سیكونساعد طالبك على التفاعل مع الجھات المعنیة المتأثرین✔
بعیدة كل البعد عنھم، فال یزال بإمكانھم التواصل معلھا آثار إیجابیة یمكنھم رؤیتھا. إذا عالج الطالب مشكلة

رائعة لتسھیل التفاھم عبر الثقافات.الجھات المعنیة عن طریق التداول عبر الفیدیو، وھي طریقة

اتخاذ قرار، "سننشئ حدیقة مدرسة" أو "سنقوم بصیاغةابدأ بمشكلة فعلیة ولیس بمشروع. (بعبارة أخرى، تجنب✔
حلھا وتحللھا.)اقتراح سیاسة لمدینتنا" قبل أن تحدد المشكلة التي تنوي
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أفكاًرا لتقدیم المشكالت

ما یمكن أن یفعلھ المعلمون ما یمكن للطالب القیام بھ

ادُع المتحدثین الضیوف للتحدث عن الموضوعات التي✔
تھم مجتمعك والعالم.

اطلب من طالبك قراءة القصص أو المقاالت✔
اإلخباریة حول مواضیع محددة.

اذھب في رحلة میدانیة للتحقیق في موضوع ما✔
على الواقع.

أعرض مقاطع الفیدیو✔

طرح األفكار "ما ھي الصعوبات المحلیة أو✔
العالمیة األكثر قلًقا بالنسبة لي؟"

ألقاء نظرة سریعة على أخبار القضایا المھمة.✔

ما یمكن للمعلمین والطالب القیام بھ مًعا

بنا.الخاصةPinterestصفحةعلىإيأتشأيلمؤسسةالعالمیةالمشكالتأدلةفيالتحقیق✔

اآلخرون.یواجھھاالتيالتحدیاتلمعرفة)Pinterest(عبرالتغییروصانعوالحلولمبتكروقصصاستكشف✔

(انظر أدناه) مع الطالب، وقم ببعض الفحوصات لمعرفة المشكلةناقش نموذج فئات ُمخطط المشكالت األخالقیة العالمیة✔
(المشكالت) التي ترید معالجتھا.

.لألمم المتحدةاستكشف أھداف التنمیة المستدامة✔

Americansزور✔ Who Tell the Truthوذويالمعاصرینالنشطاءعلىللتعرفالصورمعرض،اإلنترنتعبر
عصرھم.األھمیة التاریخیة الذین تناولوا القضایا الملحة في

Googleراجعاالفتراضي.للواقعمیدانیةبرحلةللقیامدرجة٣٦٠الفوتوغرافيالتصویراستخدم✔ Expeditions
للحصول على تطبیق وحمالت مجانیة من جمیع أنحاء العالم.

ثم صور نسخة مثالیة من مدرستك ومجتمعك والبیئة،قم بخریطة فعلیة لمجتمع مدرستك وحدد المشاكل على الخریطة✔
بین الرؤیة المثالیة والوضع الحالي.حیث تكون عادلة اجتماعًیا وإنسانًیا. و حدد الفجوات

التي(المدینة، البلدة، المنطقة) التي تشمل المشاریع المحلیةانظر إلى الخطط الشاملة أو االستراتیجیة في مجتمعك المحلي✔
یمكنأھداف استدامة واقتصادیة یمكن للطالب االتصال بھا؟تؤثر على المواطنین والحیوانات و/أو البیئة. ھل توجد

بعد.وحتى في جمیع أنحاء العالم من خالل تقنیات التعلم عنللطالب التعاون عبر مستویات الصفوف والمناطق التعلیمیة
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أن تخرطھم في ھذامنا القدرة على خلق تغییًرا إیجابّیًة فأنت یستطیعأن تساعد طالبك للتفكیر حول المشاكل، وكیف یتلّقى كًال
نشاط:

 

السبورة البیضاء أو ما شابھ،ادُع الطالب لإلجابة على كل من األسئلة التالیة: على

ما ھي أكبر المشاكل في العالم؟✔

ما ھي المشاكل األكثر أھمیة؟✔

على ھذه المشكالت؟ما ھي المھارات والمواھب التي یمكنني استخدامھا للتغلب✔

المشكالت التي یمكنك معالجتھا بنجاح خالل إطاركإن وجود منظور عالمي ومحلي سیساعدك أنت وطالبك على تحدید
الزمني.

ففكر فيبالضعف، أو اإلرھاق، أو الالمباالة بدالً من القدرة،ملحوظة: إذا شعرت بعد ھذا النشاط، أن الطالب یشعرون
أفضل ودورھم في إنشائھ.لمساعدتھم على تخیل عالماستخدام ھذا التصور الموجھ

على توضیح تفكیرھم وإلھام بعضھم البعض.لمساعدتھمیشاركون في باور شاتقد ترغب أیًضا في جعل الطالب
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التي تقوم بوحدات الحل اإلبداعیة:فیما یلي بعض المشكالت التي عالجتھا مجموعات الطالب

صحة متجمعات المیاه المحلیة✔

مناطق المحیطات المیتة✔

البالستیك في المحیط✔

الصید الغیر قانوني✔

صور الفتیات الشخصیة✔

إصالح السجون✔

العنصریة في المدارس✔

أنظمة االنضباط المدرسي✔

االتجار بالجنس✔

الحیوانات المستخدمة في الترفیھ✔

ندرة المیاه✔

انخفاض في الُملقحات✔

االنتحار✔

البدانة✔

الشباب المسجون آبائھم✔

حقوق التنمر✔

إساءة معاملة المسنین✔

(ماشیة، الدواجن واالسماك)زراعة تصنیعیة، تربیة صناعیة واسعة ومكثفة للحیوانات✔

حقوق تصویت المھاجرین✔

الرصاص في التربة المحلّیة✔

اختبار المنتج على الحیوانات✔

إزالة الغابات✔

العنصریة في الریاضة✔
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عدم المساواة بین الجنسین✔

َوْحشیَّة حیوانیة.✔

التنمر في المدارس.✔

الغش في المدارس✔

تبیض الُشعب المرجانّیة✔

القضایاعلى(تركزإيأتشآيبـالخاصةPinterestلوحاتفيالمحتملةالموضوعاتمنالمزیدعلىالعثوریمكنك
المشكالت األخالقیة العالمیة والفرصفئاتاألخالقیة العالمیة والمھارات ذات الصلة) ونماذج
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وأولئكالمعنیةالجھاتمعالتواصل-٤
الذین یعملون على حل المشكلة

حیواناتالمطروحة. یمكن أن تكون الجھات المعنیة بشًرا و / أوتشمل الجھات المعنیة جمیع من لدیھم "اھتمام" بالقضیة
جمیع الجھات المعنیة بصدق عند معالجة أي مشكلة.أخرى و / أو عناصر من محیطنا الحیوي. فیجب مراعاة احتیاجات

 

مع الجھاتكلما فھموا بشكل أفضل آثار المشكلة. عندما یتواصلونكلما تواصل الطالب أكثر مع أولئك المتأثرین بالمشكلة،
لحل المشكلة في الماضي ونتائج تلك الجھود.المعنیة، قد یتعلمون أیًضا المزید عن الجھود التي ُبذلت

 

تعلیقات شفھیة منھم، مثل الحیوانات والنظم البیئیة غیربالنسبة للجھات المعنیة الذین ال یمكننا الحصول على
تمثیل وجھات نظرھم بدقة، باإلضافة إلى تصورالبشریة، ونوصي الطالب بالتحدث مع األشخاص الذین یمكنھم

الرغمأو مشكلة بیئیة محلیة تتعلق بمعاناة الحیوانات، علىاحتیاجاتھم واھتماماتھم بأنفسھم. إذا عالج الطالب قضیة
التحدث فیجب تشجیع الطالب على مشاھدة آثار المشكلةمن أن ھذه الكائنات أو الكیانات األخرى التي ال تستطیع

على تلك الجھات المھنیة المھمینة.

عن المكان الذي یعیشون فیھ، فیمكن لتقنیات مؤتمراتكما ذكرنا سابًقا إذا عالج الطالب مشكلة بعیدة كل البعد
ھذه طریقة رائعة للشباب الكتساب منظور عالمي، وفھمالفیدیو أن تمكنھم من التواصل مع تلك الجھات المھنیة.

وتقلیل الصور النمطیة. (لمزید من األفكار حول جمعوجھات النظر، والتجارب المختلفة للعالم، وتنمیة تعاطفھم،
العالمیة،، التي أنشأھا المتسابق النھائي لجائزة المعلمالسعیدمؤسسة العالمالطالب على مستوى العالم، تفضل بزیارة

أكاش باتیل، عضو المجلس االستشاري لمؤسسة أي أتش إي)

في العالم. فإذا كانت الظروف في محیطھم المباشرمن الشائع أن یرغب الطالب في معالجة مشكلة في مكان آخر
أخرى ال یحصلون على میاه نظیفة، أو یعیشون علىصحیة وإیجابیة بشكل عام، وإذا علموا بشأن أشخاص في بلدان

أنفقد یكون لدیھم دافع قوي للقیام بالمساعدة. قد ال یدركونأقل بدوالر واحد في الیوم، أو یتم االتجار بھم كعبید،
في فقر وقد یكونون ضحایا لالتجار.ھناك أشخاًصا في مدینتھم قد تكون میاھھم ملوثة ویعیشون

 

طالب المدارس الثانویة في والیة ماین مھتمة باالتجارعلى سبیل المثال، كما ذكرنا سابًقا كانت إحدى مجموعات
أن ھناك فتیات ونساء تم إنقاذھن من االتجار بالجنس فيبالجنس. بعد أن علموا أن ھذه مشكلة عالمیة واكتشفوا

الجنسیة للحصول على الدعم للمضي قدًما في حیاتھن.دولتھن ولكن لم یكن لدیھن موارد عند ھروبھن من العبودیة
والنساء. لقد عالجوا قضیة عالمیة منتشرة علىاختارت ھذه المجموعة صیاغة تشریع لمساعدة ھؤالء الفتیات

في مجتمعھم.المستوى المحلي حیث یمكنھم فھم وخدمة الجھات المعنیة

المناخ، والتي ال یمكن حلھا على المستوىسیرغب بعض الشباب في معالجة مشكلة عالمیة ضخمة مثل أزمة
قابلة للتطبیق ومن المحتمل أن تكون قابلة للتطویر علىالمحلي، لكن ھذا ال یعني أن الحلول المركزة محلًیا غیر

المستوى العالمي.
 

دعم أولئك الذین یرغبون في المشاركة على المستوى العالمي.بینما نشجع التركیز المحلي، نعتقد أیًضا أنھ من المھم
تغیر المناخ أن التعلیم من خالل منصات مثل: تید واھتمامكما أثبتت الناشطة السویدیة، غریتا ثونبرج، في مجال
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وسائل اإلعالم الھائل، یمكن أن یكون لھ تأثیرات عمیقة ویحفز االستجابة العالمیة، وھو ما تتطلبھ العدید من المشاكل
العالمیة.
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الجھات المعنیة
یمكن أن تتأثر بالمشكلة•
یمكن أن تتأثر بالحل•
یمكن استثمارھا في تحقیق حل یؤتي ثماره•
یمكن استثمارھا في منع الحل من أن یؤتي ثماره•

 

أمثلة للمشكالت والجھات المعینة

الرصاص في میاه المدینةالمشكلة:
:الجھات المعنیة الذین سیتم االتصال بھم

العائالت المتضررة من التسمم بالرصاص•
المھندسون•
أعضاء ھیئة التشریع•
مخططو المدینة•
طبیین•
شركات التأمین•
المعلمین والمدارس التي یعاني طالبھا من التسمم بالرصاص•
المستوى المحلي والوطنيالمنظمات واألفراد الذین یعملون على حل المشكلة على•
بریة وتشرب من نفس مصدر المیاهالحیوانات التي تعیش في المدینة كحیوانات ألیفة أو حیوانات•

 

: الكالب والقطط المشردةمشكلة
:الجھات المعنیة التي سیتم االتصال بھم

واألسر الحاضنة)الكالب والقطط المشردة (في المالجئ، ومنظمات اإلنقاذ،•
عروض مراقبة الحیوان•
ُعمال اإلنقاذجمعیة منع القسوة على الحیوانات / مأوى الحیوانات /•
إنتاج كالب وقطط للبیعمتاجر الحیوانات األلیفة والمربین الذین یستفیدون من•
األشخاص الذین یشترون الجراء والقطط األصیلة•
مناضلة للحیوانات األلیفة•
مجموعات إنقاذ السالالت واألفراد•
المستوى المحلي والوطنيالمنظمات واألفراد الذین یعملون على حل المشكلة على•
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إلىوالعقلیاتالعالمیة،النظرووجھاتالنفسیة،العواملمنبًدءالمشكلةأسبابتحدید-٥
الھیاكل النظامیة

ولیسالعنكبوت، نظًرا لوجود أسباب متعددة ومتقاطعة في العادةیمكن أن یكون تحدید أسباب المشكلة مثل محاولة تتبع شبكة
سیكشف مزیج من االستفسار والبحث عن المزید من الطبقاتسبًبا واحًدا. فقد یؤدي استكشاف سبب إلى استكشاف اآلخر.

متنوعةھذه األنظمة من الفراغ فیتم إعالمھم ودفعھم بمجموعةوالصالت، وسرعان ما ستظھر األنظمة المترابطة.  ال توجد
من العوامل والقیم والنماذج العقلیة / البیولوجیة النفسیة.

منمتعددة الطبقات. حیث تم استخدام "نموذج جبل الجلید"یمكن أن تكون صورة الجبل الجلیدي مفیدة في فھم ھذه األسباب
لعملیة الحل اإلبداعیة.كما نجده مفیًدا. لقد قمنا بتعدیلھ لُیتناسب كمثالقبل العدید من مجموعات التفكیر والمعلمین في األنظمة

جبل الجلید.قد یناسب وجھات نظر وتقالید ثقافیة مختلفة أفضل منقد تجد نماذج وأسالیب تفكیر أنظمة أخرى مفیدة وبعضھا
جبل الجلید في قسم المصادر في ھذا الدلیل.ستجد العدید من المصادر واألدوات ألنظمة التفكیر بخالف

:نموذج جبل الجلید

إذا انتبھنا لھا.التي یمكننا رؤیتھا إنھا تقع فوق السطح ویمكن رؤیتھاُتشیر األحداث في قمة الجبل الجلیدي إلى تلك المشاكل
العواملاألحداث وتحت ھذه األنظمة تكمن األسباب األعمق مثل:فإن تحت السطح تكمن الھیاكل النظامیة التي تؤدي إلى

تقودنا إلى إنشاءووجھات النظر العالمیة، وأنظمة المعتقدات، والقیم التيالنفسیة / البیولوجیة، والعقلیات، والنماذج العقلیة،
والعوامل النفسیةتدفع معتقداتنا وقیمنا وأفكارنا ووجھات نظرنا للعالماألنظمة التي ُتساھم في المشاكل المعنیة. بعبارة أخرى،
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/ البیولوجیة في  إنشاء أنظمة تقود بعد ذلك إلى خلق المشكالت التي نراھا. إذا أردنا تنفیذ التغییر المنھجي، فنحن بحاجة إلى
التركیز على األسباب العمیقة واألنظمة التي أنشأناھا.

عملیة تحدید أسباب المشكالت ھو "لماذا؟"السؤال األكثر أھمیة الذي یجب االستمرار في طرحھ في
 

األطفالارتفاع معدالت النوع الثاني لداء الُسكري بینمشكلةعلى سبیل المثال، لنفترض أن إحدى المجموعات ترید معالجة
.("بدایة البالغین" سابًقا)

 

إلیك كیف یمكن أن تتطور أسئلة "لماذا":
 

لماذا ازداد معدل ھذه الحالة بین األطفال؟✔

في المقامالبحث في ھذه الحالة عن العوامل الغذائیة التي تؤديیجب أن یؤدي سؤال "لماذا" األولي إلى البحث، وسیكشف
الثاني من داء الُسكري.األول (وإن لم یكن حصرًیا) إلى زیادة معدل اإلصابة بالنوع

ثم المزید من أسئلة "لماذا" الضروریة، مثل:
 

لماذا تنتشر األطعمة التي تؤدي إلى ھذه الحالة؟✔

مما یؤدي إلى ارتفاع معدالت اإلصابة بالسكري منلماذا ھذه األطعمة أكثر انتشاًرا بین مجموعات معینة✔
النوع الثاني بین األشخاص الذین یعیشون في فقر؟

لماذا ھذه األطعمة غیر مكلفة للغایة؟✔

لماذا یتم تقدیم الكثیر من ھذه األطعمة في المدارس؟✔

لبعض األطعمة؟لماذا ال یتم تعلیم األطفال وأولیاء أمورھم اآلثار الضارة✔

لماذا نشتھي الكثیر من األطعمة غیر الصحیة؟✔

البحث. ماإلى المزید من أسئلة "لماذا"، مما سیؤدي إلى مزید منسیؤدي كل سؤال "لماذا" إلى مزید من البحث، مما سیؤدي
مترابطة، مثل:یتم الكشف عنھ من خالل ھذه العملیة ھو ھیاكل نظامیة

أنظمة اقتصادیة✔

أنظمة اإلنتاج✔

أنظمة قانونیة✔

أنظمة سیاسیة✔

أنظمة الرعایة الصحیة✔
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أنظمة تعلیمیة✔

أنظمة زراعّیة✔

أنظمة اإلعالن✔

أنظمة األسرة✔

إلى مساعدتھم في تحدید ھذه األنظمة في البدایة.بالنسبة للطالب الجدد في التفكیر المنظوم، قد تحتاج

ھذا:یمكن كتابة ھذه األنظمة على نموذج الجبل الجلیدي مثل

الفرعیة داخل تلك األنظمة كما ھو موضح أدناه.سیؤدي طرح المزید من أسئلة "لماذا" إلى الكشف عن األنظمة

برجرالسریعة غیر مكلفة للغایة (رخیصة جًدا لدرجة أن تكلفةعلى سبیل المثال، قد یؤدي التأكد من سبب كون الوجبات
البحث عن أن المیاه المستخدمة لري محاصیل العلف والماشیة،الوجبات السریعة ھي نفس تكلفة تفاحة عضویة!)  قد یؤدي
(النظامكل مستوى من مستویات اإلنتاج بأموال دافعي الضرائبیتم دعم أراضي المراعي والوقود األحفوري المستخدم في

منالوجبات السریعة مكلًفا للغایة ألن إنتاجھ یتطلب العدیدالفرعي للضرائب / الدعم). بدون ھذه اإلعانات سیكون برجر
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الموارد باھظة الثمن (على سبیل المثال، الوقود األحفوري، والري، وعلف الحیوانات، والذبح، والنقل المبرد، والتسویق، وما
إلى ذلك التي تتكون من أنظمة فرعیة).

فرعیة أخرى:إلیك بعض أسئلة "لماذا" التي قد تقودنا إلى اكتشاف أنظمة

(نظام التسویق الفرعي)لماذا نسمح باإلعالن عن األطعمة غیر الصحیة لألطفال؟✔

الضغط، والقانونیة، و "الشركات كأفراد")لماذا نسمح للشركات بتقدیم تبرعات للُمشرعین؟ (أنظمة✔
 

یتعلق باألنظمة المختلفة كلما تعمقنا!كلما زاد عدد األسئلة التي یمكننا التفكیر فیھا فیما

مثل:السیاسیة. قد نطرح أیًضا أسئلة حول نظام الرعایة الصحیة،كانت األسئلة في الفقرة السابقة تتعلق باإلعالم واألنظمة

ولمرضاھم؟ (أنظمة فرعیة تابعة لوزارةلماذا تقدم المستشفیات أطعمة غیر صحیة في كافیتریا تھم✔
الزراعة األمریكیة وأنظمة الضغط)

ساعة من علوم التغذیة یتلقاھا طالب الطب فيما ھي المعرفة مقدمي الرعایة الصحیة حول التغذیة؟ كم✔
كلیة الطب؟ (النظام الفرعي للتعلیم الطبي)

األنظمة الفرعیة باللون األزرق):اآلن یبدو جبل الجلید لدینا على ھذا النحو (مع تمییز
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نسأل الطالبالفرعیة المرتبطة بطریقة ما. ما یحدث غالًبا عندماالخطوة التالیة ھي رسم خطوط بین تلك األنظمة واألنظمة
أو "النظامأشیاء مثل، "النظام االقتصادي مرتبط بالنظام السیاسي"عن األنظمة المرتبطة بأنظمة أخرى ھو أنھم یبدأوا بقول

دائًما.شخص ما "جمیع األنظمة متصلة" و ھذا ھو الحال تقریًباالزراعي متصل بالنظام القانوني" وقبل ذلك طویالً سیقول

اآلن یبدو جبل الجلید لدینا كما یلي:
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ھناك الكثیر مما یمكن أن نضیفھ لكنك تحصل على ھذه الصورة.

في مجتمعنا على أنھا أي شيء آخر غیر "الطبیعي"، "طریقةغالًبا ما نواجھ صعوبة في رؤیة الھیاكل النظامیة الحالیة
دعمولكن من الممكن بالتأكید أن نعیش في ثقافة ال یتم فیھاالعالم"، أو "العالمیة"، ألنھ من الصعب تخیل أنظمة مختلفة.
الضرائب حیث ال تستطیع الشركات التبرع بمبالغ غیر محدودةاألطعمة غیر الصحیة والمعالجة الغیر مرغوب فیھا بأموال
أكثر األطعمة الصحیة الممكنة للمرضى واألطفال وتم أخذللتأثیر على الُمشرعین وحیث قدمت المستشفیات والمدارس

علوم التغذیة ویركزواالتي یدفعھا المستھلكون وكان أطباء المستقبل یدرسواالتكالیف الحقیقیة إلنتاج الغذاء في اعتبار التكلفة
على الوقایة من األمراض.

النماذج العقلیةاألنظمة واألنظمة الفرعیة التي أنشأناھا. للكشف عنحقیقة أننا ال نعیش حالًیا في مثل ھذا العالم ھي بسبب
إلى طرح المزیدالتي أدت إلى ھذه األنظمة واألنظمة الفرعیة، نحتاجوالعوامل النفسیة ووجھات نظر العالم والمعتقدات والقیم
العناصر السببیة العمیقة، ویمكننا إضافة المزید:من األسئلة حیث تلمح بعض أسئلة "لماذا" أعاله إلى ھذه

اإلعالن عن أغذیة غیر صحیة وغیر مستدامةلماذا نقدر "حریة التعبیر" بالنسبة للشركات (بحیث یمكنھا✔
األطفال؟ (الحریة من أعلى القیم في الوالیاتوتقدیم أموال الحملة للتأثیر على الُمشرعین) على صحة

المتحدة)

الشدیدة في تناول األطعمة ذات السعرات الحراریةلماذا نأكل األطعمة التي نعلم أنھا غیر صحیة؟ (الرغبة✔
العالیة والرغبات قصیرة المدى تحجب التفكیر طویل المدى)
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/ وقت قصیر، أموال محدودة، ثقافة الوجباتلماذا ننجذب نحو الوجبات السریعة؟ (للراحة، مشغول للغایة✔
السریعة)

من نقص التغذیة من الوجبات السریعة، وإدمانلماذا نفرط في تناول الطعام؟ (ربما جزئًیا ألننا نعاني✔
الطعام، والتعرض لتأثیرات اإلعالنات)

والمعالجة والوجبات السریعة؟ (لسنا على علملماذا سمحنا بأموالنا الضریبیة لدعم األطعمة غیر الصحیة✔
یتضمن تعلیمنا معلومات عن النظم الغذائیة وإنباإلعانات وال نفھم األنظمة التي أدت إلى ظھورھا وال

العامة فنحن ال نفعل ذلك. ال نرید أن نساءلالتكتالت الغذائیة مدفوعة باألرباح ولیست مدفوعة بالصحة
عن األطعمة منخفضة التكلفة)

شیًئاالعقلیة في الجزء السفلي من جبلنا الجلیدي، فسیبدو اآلنإذا وضعنا بعض ھذه القیم والعوامل النفسیة والنماذج
كالتالي:
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أسئلة "لماذا" لیست األسئلة الوحیدة التي یجب طرحھا بالطبع. نحتاج أیًضا إلى طرح أسئلة "من" و "ماذا" و "كیف". في
االستقصائیة عن "السبب".المقابل، قد یساعدنا ھذا أیًضا في طرح المزید من األسئلة

 

ألنالمفید أن یسأل كل عضو في المجموعة أسئلة حول "لماذا"إذا كانت مجموعة من الطالب تعمل على نفس المشكلة فمن
العمل منوأبحاثھم، سیكون لدیھم قدر أكبر من المعرفة یمكنھمكل منھم سیختلف. عندما یشارك الطالب الحًقا أسئلة "لماذا"

خاللھ.
 

مصادرھم منمن الضروري أن یتعلموا تقییم مصداقیةأسباب المشكلة،أثناء قیام الطالب بالبحث لإلجابة على األسئلة وفھم
.أجل الحصول على معلومات موثوقة

 

في تعلیم طالبك على إجراء بحث دقیق. ستجد أیًضا مصادرالبحث والدقة والمصداقیة ومجموعة أدوات التحیزسیساعدك
Projectمنمفیدة Look SharpوStanford.ھي:تذكرھایجبالتيالنقاطأھم

 

للحصول على معلومات دقیقة، اسأل:

ثانوي؟من أین تأتي المعلومات؟ ھل ھو مصدر أساسي موثوق؟ مصدر✔

إلى ھذا الدلیل؟ھل المعلومات مدعومة بأدلة موثوقة؟ ھل یمكنني الوصول✔

ھل تمت مراجعة المعلومات من قبل الزمالء؟✔

ھل یمكنني التحقق من المعلومات من مصدر آخر موثوق بھ؟✔

ما ھي أوراق اعتماد المؤلف أو انتماءاتھ التنظیمیة؟✔

ھل المؤلف مؤھل للكتابة عن الموضوع؟✔

إذا كانت المعلومات تتضمن دراسة، من الذي مّول الدراسة؟✔
 

لتقییم التحیز، اسأل:

ما الغرض من المعلومة؟ ھل ھناك جدول أعمال؟✔

ھل الُكتاب یقدمون أھداف أو نوایا واضحة؟✔

ھل المعلومات حقیقة؟ رأي؟ دعایة؟✔

دینیة، أو اقتصادیة، أو مؤسسیة، أو شخصیة ُمعربھل ھناك آراء سیاسیة، أو أیدیولوجیة، أو ثقافیة، أو✔
عنھا، أو ُمفترضة؟

ما ھي تحیزاتي فیما یتعلق بالمعلومات؟✔
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كما سیسأل الطالب الجھات المعنیة عن وجھات نظرھم حول أسباب المشكلة، وسیكون تقییم إجاباتھم بناء على األسئلة
علىالجھات المعنیة تحیز، ویجب أن یكون مبتكرون حلول قادرینالمذكورة أعاله أمراً مھماً. بحكم التعریف سیكون لدى
تقییم وجھات نظر الجھات المعنیة من أجل الدقة أیًضا.

المشاكل. للمزید من المعلومات واألدوات والنھج لتطویرفي ھذا الجزء قمنا بوصف عملیة واحدة فقط الكتشاف أسباب
المرتدة، یرجى االطالع على قسم المصادر في ھذا الدلیل.مھارات التفكیر النقدي الجید واألنظمة، وفھم حلقات التغذیة

المشكلة،قبلمنالمتضررھوومامنتحدید-٦
ومن وما ھي الفوائد

 
بعد كل شيء أنھا مشكلة ألن ھناك نوع من الضرر. منللوھلة األولى قد یكون من الواضح من الذي یتضرر من المشكلة.

أیضامجموعة من الفوائد ال تتعلق فقط بالمشكلة نفسھا، ولكنالمھم أن تبحث بعمق لفھم مجموعة من األضرار، فضالً عن
نھایة المطاف من تحقیق مستوى أعمق من التفكیر في الحلولإلى النظم المساھمة في ھذه المشكلة. وبذلك سیمكن في

بنجاح.اإلبداعیة بحیث یمكن تطویر الحلول األكثر إبداًعا وتنفیذھا
 

ولكن األضرارأن األطفال الذین یعانون من ھذه الحالة قد تضرروا،تباًعا لمثال داء السكري من النوع الثاني فمن المؤكد
تمتد إلى أبعد من ھؤالء األطفال لتشمل:

عائالتھم وأصدقائھم✔

ارتفاع تكالیف التأمین الصحي للجمیع✔

المتزایدةانخفاض فرص الحصول على الرعایة الصحیة بسبب التكالیف✔

في المشكلة، بما في ذلك:تلك التي تأثرت بھیاكل من أنظمتنا الغذائیة التي تساھم

والھواء مثل الزراعة أحادیة االستزراع ومبیداتالبیئة (من النظم الزراعیة التي تؤثر على المیاه والتربة✔
النخیل وضعف نسب التحویل من األعالف إلىاآلفات واألسمدة والكائنات المحورة وراثًیا وإنتاج زیت
إلى إھدار الموارد، وما إلى ذلك)اللحوم/األلبان/البیض في الزراعة الحیوانیة مما یؤدي

تحصرھا وُتسيء معاملتھا)الحیوانات (من خالل النظم الزراعیة في المصانع التي✔

ال یدفعون أجر المعیشة وعمال المسلخ المشاركینالناس (بما في ذلك العمال الزراعیین المھاجرین الذین✔
واألطفال في بلدان أخرى یعتمدوا على نظام غذائيفیما یعتبر واحًدا من أخطر المھن في الوالیات المتحدة

أمریكي...إلخ.)

على الغذاء الصحي، مما یؤثر في الغالبالمجتمعات المحلیة (الصحاري الغذائیة حیث یصعب الحصول✔
والمدینة والضواحي والتخطیط الریفي والبنیةعلى الفئات منخفضة الدخل والمحرومة في كثیر من األحیان
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التحتیة التي تؤدي إلى انتشار االمتیازات والمحالت التجاریة للوجبات السریعة من خالل محرك األقراص
النفایات والتكالیف المرتبطة بھا، الخ.)والتعبئة والتغلیف ذات االستخدام الواحد التي تؤدي إلى

معینةالتي نكتشفھا. ما بدأ في البدایة كمشكلة أثرت على نسبةمرة أخرى كلما زاد عدد األسئلة التي نطرحھا، زادت التأثیرات
جمیًعا!على الجمیع تقریًبا، إلى جانب النظم البیئیة التي تدعمنا(متزایدة) من األطفال تبین أنھ مشكلة تؤثر أسبابھا المترابطة

 

الُجدد إلىمما كنا نعتقد في البدایة، ویمكننا إضافة الجھات المعنیةوھكذا، نكتشف أن ھناك العدید من الجھات المعنیة أكثر
قائمتنا للتواصل معھا والتعلم منھم.

 

منھم یستفیدمن النوع الثاني في ازدیاد بین األطفال ألن الكثیرمن الضروري عدم التوقف عند تحدید األضرار. داء السكري
مصالحھمالمعنیة الذین یستفیدون من ھذه النظم، ونسعى إلى تلبیةمن النظم التي تساھم في ھذه المشكلة. وما لم نحدد الجھات

ھذه النظمعلى نطاق واسع. ومن المرجح أن ُیكافح المستفیدون منبطرق أخرى، فإن حلولنا قد تكون أقل احتماالً للتطبیق
للحفاظ على الوضع الراھن إذا أدركوا أنھم سیفقدون فوائدھم.

 

من النوع الثاني بین األطفال؟من المستفید من األنظمة التي تساھم في ارتفاع داء السكري
 

السكري من النوع الثاني، كما یستفید جمیعتستفید الشركات التي تنتج األطعمة التي تساھم في داء✔
قد تشمل حسابات التقاعد الخاصة بھا أسھًماالمستثمرین في تلك الشركات، بما في ذلك األشخاص الذین
والوجبات السریعة (سواء كانوا یعرفون ذلك أمفي الشركات المنتجة للوجبات السریعة والصودا والحلوى

ال).
 

اإلیرادات من األطفال المرضى.وتستفید المستشفیات ومقدمو الرعایة الصحیة من زیادة✔

الشركات المنتجة لھذه األغذیة، وشركات األدویةویستفید السیاسیون من مساھمات الحملة االنتخابیة من✔
الثاني، ووسائل اإلعالم التي تعتمد على(والمستثمرین) المنتجة لألدویة عالج داء السكري من النوع

أموال اإلعالنات وما إلى ذلك.

السریعة والمتاجر.تستفید المجتمعات المحلیة من الضرائب التي تدفعھا الوجبات✔

األطعمة ألن ھذه األطعمة لھا ھوامش ربحیستفید أصحاب محالت السوبر ماركت والموظفین من بیع ھذه✔
عالیة للغایة.

تستفید وكاالت اإلعالن من تطویر إعالنات للوجبات السریعة.✔

تستفید وسائل اإلعالم من األموال من ھؤالء المعلنین.✔
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المنافع العامة من وسائل اإلعالم "المجانیة" التي یحصلون علیھا والتي یتم تمویلھا من أموال اإلعالنات.✔

وزارة الزراعة األمیركیة، ألن المدارس غالباًوتستفید المدارس من األغذیة المنخفضة التكلفة التي تقدمھا✔
تستفید من آالت البیع التي تبیع المشروبات الغازیةما تكون أرض النفایات لألغذیة غیر الصحیة. كما أنھا

والوجبات السریعة.
 

فضالً عنأن نجد المزید من الجھات المعنیة الذین یتعرضون لألذى،وبالنسبة لكل مشكلة نقوم بتحدیدھا تقریباً فمن المرجح
نھایة المطافوكلما اكتشفنا أكثر كلما كان من المرجح أن نتمكن فيعدد المستفیدین أكثر مما نتصور. كلما تعمقنا في البحث،
بطریقة حل إبداعیة.من وضع استراتیجیة ونھج وحل یعالج األنظمة والعقلیات

یبدو ھكذا:الجزء العلوي من جبل الجلید لدینا، فأن جبل الجلید اآلنإذا أضفنا أضرارنا وفوائدنا إلى منطقة "األحداث" في
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اآلنحتىالمشكلةلحلّعملھتمعماابحث-٧

ومن الجدیرحلول جیدة وتحتاج ببساطة إلى حلول أخرى للتنفیذ الفعال.لیس ھناك حاجة إلعادة القیام بكل ھذا، إذا كانت ھناك
كان متوقًعا أو لھا عواقب سلبیة غیر مقصودة.أیًضا تجنب الحلول التي بالفعل أصبحت أقل فعالیة مما

الطالبرأیتم في القائمة المذكورة أعاله من المشاكل التي تناولھامن النادر أن یختار الطالب مشكلة لم یسع أحد حلھا. كما
قبل عدد الالعدید منھا على نطاق واسع في األخبار ومعالجتھا منالذین شاركوا في برنامج الحلول في أي أتش إي، تم نشر

والحكومات.یحصى من المنظمات غیر الحكومیة والمجتمعات واألفراد

ھناك وعي متزاید بشأن حل المشكلة وشعور عام بھا، ولكنومع ذلك ال تزال ھذه المشاكل قائمة. وفي كثیر من األحیان
األكبرأن المشكلة تزداد سوء على الرغم من االھتمام والتفانيالزیادة في عدد السكان والعوامل األخرى المساھمة تعني

إلى أن تصبحالمشاكل، مما یوحي بأن الحلول المقترحة والمنفذة تحتاجإلنھاء المشكلة. والواقع أن ھذا ینطبق على العدید من
أكثر الحلول إبداعیة.

 

والتحدث مع منالتي یعالجونھا وتحلیل النجاحات والتعلم من اإلخفاقاتمن خالل البحث بعنایة عما تم القیام بھ لحل المشكلة
الحلولغیر مقصودة من األسالیب المختلفة التي تم تجربتھا یجعلھم في طلیعة حل المشكلة مع االنتباه إلى أي عواقب سلبیة
الناشئة المعرفة التي یحتاجونھا لتقدیم مساھمة ذات مغزى.

 

منالعالمیة تحاول حل مشكلة المالریا في بورنیو في الخمسینیاتھناك قصة معروفة (وملفقة إلى حد ما) عن مؤسسة الصحة
الـلقتل البعوض الذي یحمل الطفیلي المسبب للمالریا. نجحالقرن الماضي كان الحل ھو رش الـ دي.دي.تي (ُمركب كیمائي)

ھناكعلى مجموعات الیرقات اآلكلة للقش، لذلك سرعان ما كانتدي.دي.تي ، لكنھ قتل أیًضا الدبابیر التي كانت تسیطر
الثقوب، بحیث یكون ذلك نتیجة سلبیة غیر مقصودة یمكنثقوب في أسقف المنازل المصنوعة من القش. كان یمكن ترقیع

ھي أن القطط ماتت بسبب المستویات العالیة من الـ دي.دي.تيالتحكم فیھا، ولكن بعد ذلك بدأت القطط في الموت. النظریة
ھذا بشكلتركز الـ دي.دي.تي في السلسلة الغذائیة. إذ لم یتضحفي أجسامھا من أكل السحالي التي أكلت الحشرات، وبالتالي

غیرزیادة في الفئران التي تنشر الطاعون. اآلن كانت العواقبكلًیا فأن مع انخفاض عدد القطط في الجزیرة، كانت ھناك
عدد كبیرھي إنزال صنادیق القطط بالمظلة إلى بورنیو لحل مشكلةالمقصودة وخیمة. فكانت استجابة مؤسسة الصحة العالمیة
مساعدة. إذا عرضت ھذا الفیدیو، فیمكنك أیًضاھنامن ھذه القصةجًدا من الفئران. یمكنك مشاھدة ومشاركة نسخة متحركة

دیاك والفئران والتفكیر النقدي فیھا.طالبك على مالحظة الصور النمطیة المعروضة في تصویر شعب
 

لحلولنا.بأن ننظر بعنایة في العواقب المحتملة غیر المقصودة"دعونا نتجنب القفز بالمظالت!" ھي طریقة أخرى لتذكیرنا

والبیئةوالحیواناتلإلنسانضرراًواألقلاألفضلتكونوالتيالمشكلةأسبابتعالجحلولابتكار-٨
 

بھ لحل المشكلة- وبافتراض أننا أجرینا بحًثا للتأكد مما تم القیامبالعودة إلى مثالنا على ارتفاع دا السكري من النوع الثاني
- فقد حان الوقت للتفكیر في الحلول.حتى اآلن وتقییم الفعالیة والعواقب السلبیة غیر المقصودة

وتشجیعالثاني بین األطفال، فنحن نعلم أن بناء المزید من المستشفیاتإذا أردنا تقلیل معدل اإلصابة بداء السكري من النوع
وإیجادلن یحل المشكلة فیتعین علینا معالجة األسباب مباشرةالمزید من طالب الطب على االلتحاق بتخصص الغدد الصماء

كبیر.نقاط التأثیر حیث قد یؤدي تغییر بسیط إلى تأثیر إیجابي
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:"[البحثنقاط التأثیر تدل على أماكن للتداخل في النظامكتبت دونّال مروج، خبیرة التفكیر المنظوم في مقالتھا الممتازة،
والعالجُمَضمن في وسیلة اإلیضاح. الرصاصة الفضیة، والتریمتاب،عن نقاط التأثیر] لیس فریًدا في تحلیل األنظمة - إنھ

تقریًباالوحید الذي یقلب تیار التاریخ. فتعتبرھي الطریقة السھلةالمعجزة، والممر السري، وكلمة المرور السحریة، والبطل
أین ھمفقط باالعتقاد بأن ھناك نقاط تأثیر، بل نرید أن نعرفلتخطي العقبات الضخمة أو القفز فوقھا.  ال نرید أن نكتفي

".وكیف نضع أیدینا علیھا. نقاط التأثیر ھي نقاط القوة

النظام.ھذه ھي األماكن التي یمكننا فیھا إجراء تغییرات داخل

منھجيكذلك فنحن نستخدمھا بشكل حدسي خاطئ، مما یؤدي بشكلتكتب الُمروجة: "نقاط التأثیر لیست بدیھیة. أو إذا كانت
إلى تفاقم المشاكل التي نحاول حلھا.

علینا دائًما أن نكونتقییم عمیق لنقاط التأثیر والحلول المحتملة. تذكر أنھما یعنیھ ھذا ھو أنھ یتعین علینا توخي الحذر إلجراء
نتجنب قذف القطط بالمظالت!على درایة بالعواقب السلبیة المحتملة غیر المقصودة وأن

تقع تحت. سُتالحظ أیًضا أن نقاط التأثیرمفھوم نقاط النفوذ إلیھبالعودة إلى نموذج جبل الجلید أدناه، سترى أننا أضفنا
والقیممستوى األنظمة وعلى المستویات األعمق للنماذج والمعتقداتمستوى األحداث، ویمكن أن تكون ھناك نقاط التأثیر على

العقلیة.
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إذا كان أحد األسباب العمیقة الرتفاع داء السكري من النوع الثاني نابًعا من رغبتنا في تناول طعام عالي السعرات الحراریة،
فعندئذ إذا توصل شخص ما إلى حل لمشكلة الرغبة الشدیدة لدى اإلنسان في مثل ھذه األطعمة، فلن نكتفي بحل مشكلة ارتفاع

من المشكالت األخرى.معدالت من داء السكري من النوع الثاني ولكن أیًضا مجموعة

االستفادة من ھذاالسعرات الحراریة العالیة، فقد ال ننجح إذا حاولناومع ذلك، نظًرا ألن البشر تطوروا لیشتھوا األطعمة ذات
التي قدأخرى بینما نبحث عن نقاط قوة إلحداث التغییر، فإن تلكالمستوى السببي العمیق لمشكلتنا عندما نبتكر حًال. بعبارة

یمكننا استھدافھا أو یجب علینا استھدافھا.یكون لھا نظرًیا تأثیًرا أكبر لیست بالضرورة تلك التي

النجاح بناًءاألنظمة إلحداث التغییر، بل یجب علینا تقییم احتمالیةھذا ال یعني أننا یجب أال نغوص أبًدا إلى ما دون مستوى
على عدة عوامل:

التأثیر المحتمل لنقطة التأثیر✔

جدوى الحل الناجح عند نقطة النفوذ ھذه✔

تأثیر القوى التي قد تدفع الحل لألمام✔

تأثیر القوى التي قد تعیق الحل✔

تأثیر وأكثر مناألعمق، فمن المفید تماًما التفكیر في أكثر من نقطةعلى الرغم من أننا قد ال نختار تنفیذ حل عند نقاط التأثیر
التخاذنكون مبتكرون حلول ناجحین وكیف یمكننا وضع استراتیجیةحل لكل نقطة منھم. ھذه ھي الطریقة التي نتعلم بھا كیف

قرارات جیدة.

یمكنك استخدام مخطط نقاط التأثیر أدناه كأداة.

مخطط نقاط التأثیر

المشكلة التيأكثر فاعلیة في إنشاء التغییرات التي ستساعد في حلحدد نقاط التأثیر حیث تعتقد أن التدخل االستراتیجي سیكون✔
أدناه.حددتھا. ضع ھؤالء في العمود األول في الرسم البیاني

الحلول التي یمكنك التفكیر فیھا في العمود الثاني.بمجرد تحدید أفضل نقاط تأثیر، اكتب أكبر عدد ممكن من✔

موجو). إذااألضرار للناس والحیوانات والبیئة (أي ھل ھو تبع مبدأفي العمود الثالث اسأل: ھل یقدم الحل أفضل النتائج وأقل✔
لم یكن كذلك، فمن الُمتضرر وبأي طرق؟
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ھل تقدم حلولي أكثر فائدة وأقل ضرًرا لإلنسان
والحیوانات والبیئة (ھل ھي طبًقا لمبدأ

موجو)؟ إذا لم یكن كذلك، فمن المتضرر وبأي
طرق؟

ما ھي الحلول التي أمتلكھا في نقطة التأثیر ھذه؟ ما ھي نقطة التأثیر وأین تقع؟ (ما الذي ستحاول
تغییره؟)
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النوع الثاني:لنفكر في ھذا المخطط فیما یتعلق بمشكلة داء السكري من

والبیئة (ھل ھيھل تقدم حلولي أكثر فائدة وأقل ضرًرا لإلنسان والحیوانات
طرق؟طبًقا لمبدأ موجو)؟ إذا لم یكن كذلك، فمن المتضرر وبأي

ما ھي الحلول التي أمتلكھا في نقطة التأثیر ھذه؟ ما ھي نقطة التأثیر وأین تقع؟ (ما الذي ستحاول
تغییره؟)

التي تجعل الطعام(الناس لیسوا على درایة باألنظمةالتعلیم ونقص المعلومات
ھذه األنظمة)الغیر صحي منتشًرا أو أن أموال الضرائب الخاصة بھم تدعم

تقع في كل من األنظمة وأعمق مستوى في الجبل الجلیدي

اإلعاناتأنكیفیكشفتعلیمًیافیدیومقطعأنتج-1
تحافظ على انخفاض تكلفة األطعمة غیر الصحیة مع

دعوة التخاذ إجراء لالتصال بالمشرعین.
غیرلألغذیةالضریبیةاإلعاناتحولمدونةاكتب-2

الصحیة وآثارھا السلبیة مع دعوة للعمل لالتصال
بالمشرعین.

اآلخرین.معلمشاركتھتقدیميعرضبإنشاءقم-3
المدرسيالمجتمعلتثقیفالمدرسةمستوىعلىالعمل-4

و / أو تثقیف / التأثیر على كافیتریا المدرسة لتقدیم
األطعمة الصحیة فقط و / أو تطویر مناھج حول األكل

الصحي.

نعم. یمكن أن یؤدي التثقیف حول نظام الدعم ھذا إلى
اتخاذ إجراءات على مستوى الفرد واألنظمة تساعد في
حل المشكلة بطرق تعود بالنفع على الجمیع في النھایة.

یمكن أن یكون العمل على مستوى المدرسة قابالً للتكرار
في مدارس أخرى واكتساب اھتمام وسائل اإلعالم لنشر

الرسالة.

 

التشریع

/ زراعیة / طاقة)تقع على مستوى األنظمة (تشریعیة / سیاسیة / اقتصادیة

السریعةالوجباتعناإلعالنیجعلقانون-تشریع1
لألطفال أمًرا غیر قانوني.

دعملوقفالمزرعةقانونلتغییرقانونتشریع-2
األغذیة غیر الصحیة والنظم الزراعیة المدمرة / غیر

الصحیة.
األحفوري.الوقوددعملوقفقانونتشریع-3

بشكل عام وشامل، نعم. سیتأثر المعلنون ووسائل اإلعالم
والزراعة الكبیرة وصناعات الوقود األحفوري. نظًرا ألن

الناس ال یزالون مضطرین لتناول الطعام، فسوف
یحتاجون إلى الطاقة وسیستمر اإلعالن. ستمثل ھذه

التأثیرات تحوالت قد تدعم اآلخرین، وتزیل أي أضرار.
عموًما، فھو شيء مطابق جًدا لمبدأ موجو.

رعایة صحیة

یقع على مستوى األنظمة

 

التثقیفتقدمالطبكلیاتجمیعلجعلحملةبإنشاءقم-1
الغذائي.

مستشفیاتنا(أوالمستشفیاتلجعلحملةبإنشاءقم-2
المحلیة) تقدم فقط األطعمة الصحیة، ومعظمھا نباتیة في

الكافتیریا وللمرضى.
الصحیةالرعایةلمنظماتورسائلحملةبإنشاءقم-3

لنشر المعلومات حول النظم الغذائیة الصحیة، ومعظمھا
نباتیة.

نعم
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للتنفیذوجدوىإبداًعااألكثرالحلولتحدید-٩

التياألكثر جدوى للتنفیذ ھو حل آخر. فھناك العدید من العواملُیعد وضع الحلول خطوة واحدة في العملیة فأن تحدید الحلول
تنفیذھا بسببأفكار الحلول اإلبداعیة ھي تلك التي یستطیع الطالبیجب مراعاتھا عندما یتعلق األمر بالتنفیذ، وقد ال تكون

علىتحدید حلول إبداعیة متعددة، حتى إذا كنتم غیر قادرینالوقت والموارد والخبرة. ومع ذلك فمن المفید لك ولطالبك
التفكیر الحل اإلبداعي وتعمیق التعلم.تنفیذھا بأنفسكم. تمكن العملیة نفسھا الطالب من ممارسة

:على نطاق حل إبداعيھنا مرة أخرى میزان أعمالنا لتقییم الحلول الخاصة بك

أن یكونلم ینتشر بعد وال یتم تنفیذه بالشكل الذي یمكن ویجبتذكر أنھ من الممكن اختیار حل توصل إلیھ شخص آخر، لكنھ
وتوسیع نطاق أفكار اآلخرین.علیھ. قد تقدم حلولك اإلبداعیة أفكاًرا جدیدة لتنفیذ

النھایةالرسم البیاني أدناه للتأكد من الحل الذي سیكون فيبمجرد أن یكون لدیك مجموعة من أفضل األفكار، یمكنك استخدام
تكونعلیك مشاركة جمیع أفضل الحلول مع اآلخرین، ألنھا قدھو الحل األكثر حالً بالنسبة لك أنت لتكمل. یمكنك ویجب

أفضل الحلول بالنسبة لك.مجدیة ومثالیة لمجموعة أخرى لكنك ترید التأكد من اختیار
الحل

الممكن
من/ ما

فوائد من
ھذا حل؟

من / ما الذي یمكن أن یتضرر من ھذا الحل؟ ما ھي
اآلثار السلبیة غیر المقصودة المحتملة على البشر أو

الحیوانات أو البیئة؟ (كیف تتأثر جمیع الجھات المعنیة؟)

أین یقع الحل على
مقیاس الحل
اإلبداعي؟

ھل الحل ممكن
تنفیذه بالنسبة

لي؟

ما ھو الوقت
والمصادر الالزمة
لتنفیذ ھذا الحل؟

ھل أرغب في متابعة
ھذا الحل؟ ھل ھو جید

لمواھبي؟
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الثاني:كیف یبدو مخططنا بالنسبة لمشكلة داء السكري من النوع

الحل الممكن من / ما الفائدة من ھذا
الحل؟

من / ما الذي یمكن أن یتضرر
من ھذا الحل؟ ما ھي اآلثار

السلبیة غیر المقصودة
المحتملة على البشر أو

الحیوانات أو البیئة؟ (كیف
تتأثر جمیع الجھات المعنیة؟)

أین یقع الحل على
مقیاس الحل
اإلبداعي؟

ھل الحل ممكن
تنفیذه بالنسبة لي؟

ما ھو الوقت
والمصادر الالزمة
لتنفیذ ھذا الحل؟

ھل أرغب في
متابعة ھذا الحل؟

ھل ھو جید
لمواھبي؟

تشریع إلنھاء
اإلعانات المالیة

لألراضي والمیاه
والوقود

األحفوري
للممارسات

الزراعیة التي
تساھم في

اإلصابة بالنوع
الثاني من داء

السكري

األشخاص المصابون
بالمرض (ألن تكلفة

الوجبات السریعة
منخفضة للغایة، یزید

االستھالك).
معاناة الحیوانات في

مزارع المصانع.
البیئة حیث أن
اإلعانات تدیم

الممارسات المدمرة
وتحد من التحوالت إلى

الطاقة النظیفة
والزراعة المستدامة.

سترتفع تكالیف بعض األطعمة
لذا سیكون الطعام أكثر تكلفة

للمستھلكین. سوف یتأثر بائعو
المشروبات الغازیة والحلوى
والخردة واألطعمة السریعة

سلًبا، وستنخفض األرباح، مما
قد یؤثر على المستثمرین

وحسابات التقاعد. قد تتأثر
شركات اإلعالم واإلعالن إذا

لم یتم اإلعالن عن ھذه
األطعمة كثیًرا. ومع ذلك ال

یزال یتعین على الناس تناول
الطعام، وھناك أموال یمكن

جنیھا من بیع األطعمة الصحیة
واإلعالن عنھا.

مبتكر حل یمكننا بالتأكید كتابة
التشریع والعثور على

بعض الرعاة /
الرعاة المشاركین،
ولكن بدون تعاون
على نطاق واسع
ربما ال یكون من

الممكن تطبیق ھذا
التشریع في أي مكان

في الكونجرس،
لوجود الشركات التي

تستفید من مشرعي
تمویل بالوضع
الراھن. فبدون

معالجة نظام تمویل
الحمالت األساسیة قد

یكون نھجنا قد باء
بالفشل.

عدة أسابیع / شھور
من االجتماع مع

المشرعین لفھم أفضل
الطرق لصیاغة

تشریع من ھذا النوع
والمزید من

االجتماعات للتأثیر
على المشرعین

اآلخرین للمشاركة في
الرعایة.  مجموعة

كبیرة من النشطاء /
جماعات الضغط
الكتساب الزخم.

وسنوات عمل
محتملة.

نرید متابعة ھذا
ألنھ حل إبداعي
ومھم، لكن لیس
لدینا الكثیر من

اإلیمان بأننا
سننجح. ومع ذلك،

فإن عملیة القیام
بھذا العمل ستكون

مھمة ومن المحتمل
أن تكون بعیدة
المدى فمن بین

جمیع أفكارنا
سیكون الحل األكثر

إبداًعا. -یجب أن
یتم اآلن.

أنشئ مقطع فیدیو
وحملة للتثقیف

حول كیف یؤدي
الترویج لألغذیة

غیر الصحیة
ودعمھا في النھایة

إلى المعاناة
والدمار.

سیتضمن الفیدیو
دعوة للعمل

لالتصال
بالمشرعین.

یستفید األشخاص
والحیوانات والبیئة

جمیًعا إذا كان للفیدیو
تأثیر.

إذا أصبح مقطع الفیدیو
الخاص بنا واسع االنتشار

وفعاًال في تقلیل الطلب على
الوجبات السریعة غیر

الصحیة، فیمكن أن تحدث
نظرًیا نفس التأثیرات السلبیة

المذكورة أعاله.

مبتكر حل

غالًبا ما تكون
الحمالت التعلیمیة ھي
حلول إبداعیة، ولكن
من غیر المرجح أن
یكون للفیدیو الخاص

بنا تأثیر كبیر على
عدد كاٍف من

األشخاص لتغییر
األنظمة التي تؤدي إلى
استمرار المشكلة، لذلك

نعم.  یمكننا إنتاج ھذا
الفیدیو في غضون

شھر.

نعم! سیكون األمر
ممتًعا، وسوف
نتعلم الكثیر. قد

یكون من المفید جًدا
االنتقال إلى العمل

على الخطوات
التالیة أیًضا.
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سنحتاج إلى خطة عمل
لمتابعة للنشر.

قم بإنشاء حملة
لجعل جمیع كلیات

الطب تقدم
التثقیف الغذائي.

مرضى قد یشعر
األطباء بفاعلیة أكبر
في عالج لیس فقط

مرضى السكري من
النوع الثاني، ولكن
أیًضا أولئك الذین

یعانون من مشاكل
صحیة ُمزمنة متعلقة

بالنظام الغذائي.
ستستفید الحیوانات

والبیئة إذا تناول الناس
المزید من األطعمة
النباتیة والعضویة

المنتجة بشكل مستدام.

ال ُیدر المرضى األصحاء نفس
القدر من اإلیرادات مثل أولئك

المرضى بالمستشفیات أو
مقدمي الرعایة الصحیة أو
شركات األدویة وموظفیھم

والمستثمرین. نفس التأثیرات
السلبیة على المشروبات

الغازیة والحلوى والوجبات
السریعة وشركات الوجبات

السریعة والموظفین
والمستثمرین على النحو الوارد

أعاله (إذا نجحت).

التطویر

تعود أسباب ارتفاع داء
السكري من النوع
الثاني إلى أكثر من

مجرد نقص التثقیف
الغذائي لطالب الطب.

تستفید العدید من
األنظمة األخرى من

الوجبات السریعة التي
قد تكون تغییًرا ذو
تأثیر ضئیل، على

الرغم من أنھ سیكون
بالتأكید إیجابًیا.

نعم یمكن أن یتم ھذا
الجھد في غضون

شھرین (إلى سنوات
اعتماًدا على مدى

حملتنا وجھودنا
المستمرة). بعد إنشاء

مواد لدعم اقتراحنا
للمدارس الطبیة،

سوف نتواصل مع
كلیات الطب ونتابعھا.

ھذا الحل، على
الرغم من كونھ

معقوًال للغایة، ال
یثیرنا. نشعر أن

تأثیرنا ضئیل
للدفاع عن حلنا
ألننا لسنا طبیین

محترفین. إذا
اخترنا الشراكة مع
مؤسسة طبیة، فإن

فعالیتنا المحتملة
ستزداد بشكل كبیر.

حملة تثقیفیة
لحظر األطعمة
السریعة والغیر
صحیة التي یتم

تقدیمھا في
كافیتریا مدرستنا.

سیستفید الطالب في
مدرستنا من الصحة،

على الرغم من أن
البعض قد یفوتھم تناول

ھذه األطعمة في
المدرسة.

قد نتعرض لرد فعل عنیف من
األشخاص الذین یشعرون أن
حقوقھم في تناول ما یحلو لھم
یتم منعھا. كما أن أولئك الذین

یبیعون ھذه األطعمة
سیخسرون المال.

التطویر
نحن ال نعالج األسباب
الرئیسیة للمشكلة، لكن
األطفال یأكلون الكثیر

من الطعام في المدرسة
لذلك سیكون لنا تأثیر.

نعم سنحتاج إلى مقابلة
مسؤولي المدرسة

وخدمة الطعام وتقدیم
قضیة. من المحتمل
أن نقنعھم بسرعة،

لكن من المرجح أن
یستغرق إقناعھم

بضعة أشھر.

نعم، على الرغم
من أن األفكار

العظیمة أعاله تلوح
في األفق فألن
تأثیرھا سیكون

أكبر بكثیر.

یجبإنشاؤھا وإكمال المخطط بشكل كبیر عند تحدید الحل الذيیساعد استغراق الوقت في استعراض جمیع الحلول التي تم
للحلول األكثر إبداًعاغیر المقصودة أمر بالغ األھمیة أیًضا. غالًبا ما یكوناتباعھ وتنفیذه. إن االھتمام الشدید بالعواقب السلبیة

تذكر أنسبیل المثال، فكرة الحل التشریعي اإلبداعي أعاله).أكبر رد فعل عنیف محتمل وتكون األصعب في التنفیذ (على
لألغذیةالصحیة، ولھذا السبب تستمر أشیاء مثل اإلعانات الغذائیةالناس یستفیدون من األنظمة المدمرة وغیر اإلنسانیة وغیر

غیر الصحیة واألنظمة الزراعیة غیر المستدامة.

بدًال من ذلك نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدین.ھذا ال یعني أننا ال یجب أن نتبع أكثر الحلول إبداعًیا.

حدد الحل الذي ترید متابعتھ.بعد االنتھاء من الرسم البیاني والنظر في جمیع الخیارات

وحًالأكبرنھجنحوالدفعنفضلكناإذامانقررأنإلىنحتاجكما٤...١،٢الحلوللمتابعةللغایةمتحمسوننحنمخططنامن
لنا بتجربة مستوىأسھل نعلم أنھ لن یكون لھ تأثیر كبیر، ولكنھ سیسمحأكثر إبداعیة، حتى إن لم ننجح في البدایة أو نتبع نھًجا

الحل  الثالث مع مجموعة مناصرة طبیة ومعلمي مرض السكريمن النجاح یلھمنا لالستمرار إلى المستوى التالي. سنشارك
ألننا لن نتبعھا بأنفسنا.

الحللتنفیذخطةإنشاء-١٠
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التخطیط ھو مفتاح التنفیذ الناجح للحل. في حین أنھ قد ال یكون من الممكن للطالب تنفیذ خطتھم ضمن قیود منھجك الدراسي،
فمن المھم أن یختبروا عملیة التخطیط وأن یحصلوا على تعلیقات على الحل وخططھم لتنفیذه. بدون ھذه الخطوة ال یحصل

حلول حًقا.الطالب على الممارسة التي یحتاجون إلیھا لیصبحوا مبتكرین

في كلتاال یعني أنھم ال یستطیعون أو لن یطبقوه خارج المدرسة.حتى لو لم یتمكنوا من تنفیذ حلھم داخل المنھج فإن ھذا
الحالتین سیحتاجون إلى خطة.

ال یكون قابالًحلولھم. الحظ أن الھدف طویل المدى الذي یكتبونھ قدسیساعد الرسم البیاني أدناه طالبك على التخطیط لتنفیذ
یتطلعونیجب أن تكون كذلك. سیساعدھم ذلك على رؤیة النتائج التيللتحقیق في المستقبل القریب لكن أھدافھم القابلة للقیاس

إلیھا بطریقة ملموسة.
إلعداد طالبك وإلھامھم لھذه الخطوة التالیة.ُیرجى التوقف مؤقًتاقبل استخدام ھذا الرسم البیاني،

قبل كتابة أھدافھم لقیاسھا
طویلةوأمتھم و / أو عالمھم مختلًفا عندما تتحقق أھدافھمقم بدعوة طالبك إلى تصور كیف ستكون مدرستھم ومجتمعھم

كیف سیبدو النجاح؟المدى. كیف سیستفید الناس والحیوانات والبیئة من حلھم؟
التيإلحداث تغییر إیجابي، وقد تكون ھذه ھي المرة األولىدعھم یعیشون ھذه الرؤیة بحماس ألنھم على وشك وضع خطة

وصلوا بالفعل إلى ھذه الخطوة!یفعلون فیھا ھذا في حیاتھم. ادعھم لالحتفال بحقیقة أنھم

قبل كتابة الحالة األساسیة ودلیل النجاح
قد یرغبون فيلھم باتباع نھج إبداعي إلكمال ھذه الخطوة التالیة.ادُع طالبك إلى التصغیر والحظ ما فعلوه حتى اآلن واسمح
مشتركة)زمني مرئي كبیر أو لوحة جداریة تعاونیة أو أداة رقمیةرسم عملیتھم بطریقة جدیدة (على سبیل المثال إنشاء جدول

النجاح أثناء تقدمھم من خالل عملیة الحل اإلبداعي.- شيء یمكنھم استخدامھ إلنشاء خط األساس لمشكلتھم وقیاس

اجلب اإلثارة لھذا
ماستوفر نقطة البدایة للمقارنة حتى یتمكنوا من قیاس تأثیراشرح للطالب أن "حالة خط األساس" للمشكلة التي یعالجونھا

أنجزوه بمجرد تنفیذ خطتھم.

تذكر:
ُتتاح لھمامنحھم أكبر قدر ممكن من الدعم مع التراجع أیًضا حتىالطالب اآلن على استعداد لممارسة أنھم مبتكرین حلول.

النجاحمجموعاتھم فإنھ الجزء الُمسلي. لقد أعددتھم لتحقیقفرصة تطویر الوكالة وبناء تحالف من صانعي التغییر داخل
على إیالءبأن الفشل ھو مفتاح النجاح في نھایة المطاف. شجعھموحتى عندما یعتقدون أنھم "فشلوا"، فإن العملیة تذكرھم

ووثق ذلك على األداة التي ینشئونھا فأنھم ینشطون ویطبقونأكبر قدر من االھتمام لألخطاء التي تحدث كما ھو صحیح
العملیة التي علمتھم إیاھا.
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:ھدف طویل المدى
 

 

 

 

 

 

 

ھدف (أھداف) قابلة للقیاس:
:SMARTRالھدفتحدیداستراتیجیةاستخدامیمكنكالجلید)؟جبلمراعاة(معلھدفكبالنسبةإجراؤھاسیتمالتيالتغییراتھيما

.مع خطة إلعادة التقییم والتفكیرُمحدد، وملموس، وممكن، ومناسب، وفعالیات زمنیة محددة،

:حالة خط األساس ودلیل النجاح
كیفیة تخطیطھم لقیاس نجاحھم: ما ھي المؤشراتفي تنفیذ الحل؟ شجع الطالب على أن یكونوا محددین بشأنكیف یبدو شكل المشكلة التي تعالجھا اآلن، قبل أن تبدأ

الحراري"، مع خطة لصیاغة وتمریرالمثال، إذا اختاروا ھدًفا طویل المدى مثل "عكس االحتباسوكیف سیتم تمثیل ھذه المؤشرات في أداة النجاح؟ على سبیل
مدینتھم، ولیس التخفیض العام لثاني أكسید الكربون فيبنسبة معینة، فسیقیسون التغییر في استھالك الطاقة فيتشریعات في بلدتھم أو مدینتھم لتقلیل استھالك الطاقة

رأیھم لمعرفة تأثیر الحملة التعلیمیةقیاس عدد األشخاص الذین تعرضوا لجھودھم التعلیمیة واستطالعالغالف الجوي. إذا كانت خطتھم تعلیمیة بطبیعتھا، فیمكنھم
على الوعي والسلوك العام.

خطوات العمل
(كن ُمحدًدا)

المتورطون
(بما في ذلك الجھات المعنیة)

الموارد المطلوبة الجدول الزمني
(التاریخ الذي
یجب أن یكتمل

فیھ العمل)

الصعوبات
المحتملة

كیف یبدو النجاح وكیف
سنقیمھ؟

األول:إلیك ما یبدو علیھ مخططنا بعد أن اخترت متابعة حلنا

للزراعة واسعة النطاقتشریع إلنھاء اإلعانات لألراضي والمیاه والوقود األحفوري

:ھدف طویل المدى
 

 

 

 

 

 

 

ھدف (أھداف) قابلة للقیاس:
منكلمةحرفكلُیمثلحیث:SMARTRاألھدافتكونأنیجبالجلید)؟جبلمراعاة(معلھدفكبالنسبةإجراؤھاسیتمالتيالتغییراتھيما

محددة، مع خطة إلعادة التقییم والتفكیراآلتیة: ُمحدد، وملموس، وممكن، ومناسب، وفعالیات زمنیة

بالنوع الثاني من مرض السكرياألحفوري للممارسات الزراعیة التي تساھم في اإلصابةتشریع إلنھاء اإلعانات المالیة لألراضي والمیاه والوقود
 

:حالة خط األساس ودلیل النجاح
في تنفیذ الحل؟كیف یبدو شكل المشكلة التي تعالجھا اآلن قبل أن تبدأ

واألراضي والمیاه واللحوممن قبل دافعي الضرائب، مما یحافظ على األطعمة السریعةفي الوقت الحالي، یتم دعم األراضي والمیاه والوقود األحفوري
الحقیقیة لھذه األطعمة إلى المستھلك. وفيوكثیرة االستھالك للطاقة حتى ال یتم تجاوز التكالیفومبیدات اآلفات واألسمدة واألطعمة المصنعة غیر مكلفة

والتي تستھلك الكثیر من الطاقة.فإن الكثیر منھا أكثر تكلفة من األطعمة عالیة المعالجةالوقت نفسھ ال یتم دعم األطعمة النباتیة الصحیة، لذا

خطوات العمل
(كن ُمحدًدا)

المتورطون
(بما في ذلك الجھات المعنیة)

الموارد
المطلوبة

الجدول
الزمني

(التاریخ الذي
یجب أن یكتمل

فیھ العمل)

الصعوبات المحتملة كیف یبدو النجاح وكیف سنقیمھ؟
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حدد موعًدا للمكالمات
الھاتفیة و / أو عبر الفیدیو
مع الُمشرع (الُمشرعین)
في لجان مجلس الشیوخ

ومجلس النواب في
الزراعة والطاقة والموارد

الطبیعیة والصحة. أّعلم
منھم سبب وجود ھذه

اإلعانات. اطلب مشورتھم
ودعمھم في صیاغة

التشریعات بخصوص
الرعایة. اكتشف ما إذا

كان مثل ھذا التشریع قد
تمت كتابتھ أو النظر فیھ
أو نقلھ من خالل اللجان

أو التصویت علیھ أو
تناولھ بطریقة أخرى في
الكونجرس وماذا حدث

معھ. اطلب أي تشریع من
ھذا القبیل الستخدامھ

كنموذج للتغییرات لزیادة
احتمالیة تمریره.

اكتشف ما إذا كان أي من
الُمشرعین لدینا سینظر

في رعایة / المشاركة في
رعایة مثل ھذه

التشریعات.

ُیعالج أعضاء مجموعتنا ھذه
المسألة، وأعضاء مجلس الشیوخ

والنواب (و / أو موظفوھم)،
والمعلم لمراجعة أسئلتنا.

الھاتف
واإلنترنت

جدولة
االجتماعات
المخطط لھا

على الفور في
غضون

أسبوعین.

قد نقابل محاوالت تجاوز لھذا
ولن نكون قادرین على التحدث

إلى المشرعین أو موظفیھم
الذین لدیھم معرفة عمیقة.

قد ال نحصل على الدعم الكافي
منھم للمضي قدًما إلى الخطوات

التالیة.

النجاح یبدو كالتالي: تمكنا من التحدث مع
المشرعین والحصول على المعلومات
الالزمة منھم، وكان البعض متحمًسا

للعمل معنا لتحقیق ھدفنا.
سُنقیم نجاحنا باإلجابة على التالي: ھل

استطعنا التحدث مع المشرعین؟ ھل
أجابوا على األسئلة بدقة؟ ھل نفھم ما

ستكون خطواتنا التالیة؟ ھل لدینا
معلومات كافیة لالنتقال إلى الخطوة

التالیة؟

بناء على معلومات من
الخطوة األولى، مشروع

تشریعات.

فریق مدرستنا ومعلمنا والمشرعین
على استعداد لمساعدتنا وربما
اقتراح/ المشاركة في اقتراح

التشریع

كمبیوتر
إنترنت

من أسبوعین
إلى شھر

إذا كان لدینا نموذج من
التشریعات السابقة، فستتم ھذه

الخطوة بسرعة أكبر. إذا لم یكن
األمر كذلك فسیتعین علینا

الحصول على أمثلة من الفواتیر
لتكون بمثابة نموذج أثناء

صیاغة نموذجنا.

یبدو النجاح: مشروع قانون.

أعد مشروع القانون إلى
المشرعین واطلب منھم
العمل معھ ثم تقدیمھ /

اقتراحھ / المشاركة في
اقتراحھ.

بافتراض أننا وصلنا إلى
ھذه الخطوة، یتعین علینا

اآلن الضغط على
المشرعین اآلخرین،

وكتابة مقاالت الرأي،
وإنشاء حملة لكسب

الدعم، وإلھام اآلخرین
لالتصال بُمشرعیھم. إذا
وصلنا إلى ھذه الخطوة،

فإن عملنا قد بدأ للتو.

فریق المدرسة والمعلم والُمشرعین
وموظفیھم. یمكن أیًضا للنشطاء

الذین عملوا في ھذه القضیة من قبل
مساعدتنا وتقدیم المشورة لنا.

شبكة أكبر بكثیر من األفراد
المستعدین للعمل على جمیع جوانب

ھذه الحملة لكسب الدعم للتشریع.
سنحتاج إلى إیجاد وسائل إعالم

مھتمة بنشر رسالتنا. فنحن بحاجة
إلى توسیع شبكتنا للحصول على
دعم من مقدمي الرعایة الصحیة

والذین یتأثرون بشكل مباشر بداء
السكري من النوع الثاني.

الھاتف أو
الكمبیوتر /

اإلنترنت

مساحة
ووقت

االجتماعات

بمجرد أن
نتمكن من

تحدید موعد
اجتماع

المتابعة.

یجب أن نتوقع
العمل على ھذا
لعدة أشھر إلى

سنة لتحقیق
ھدفنا.

ال یجوز للمشرعین تخصیص
الوقت لنا، أو التعامل معنا

بجدیة، أو العمل معنا.

التشریع ھي عملیة طویلة
المدى، خاصة التشریعات التي

سترفضھا الصناعات وجماعات
الضغط الخاصة بھم. فنحن
بحاجة إلى أن نكون في ھذا

على المدى الطویل. كما بحاجة
ألن نكون مستعدین للرفض.
وأیًضا بحاجة إلى أن نكون

مبتكرین في وصولنا إلى وسائل
اإلعالم ومثابرین في شبكاتنا
لكسب دعم واسع النطاق من

یبدو النجاح كتالي: المشرعون على
استعداد لمراجعة مشروعنا والعمل معھ

واقتراحھ /المشاركة في اقتراح التشریع.
سُنقیم نجاحنا باإلجابة على التالي: ھل
أعرب أي من / جمیع المشرعین لدینا
عن استعداده لمراجعة مسودتنا ومن ثم

تقدیم أو اقتراح / مشاركة في اقتراح
التشریع؟

في حین أننا ندرك أن ھدفنا المتمثل في
إنھاء ھذا الدعم من غیر المرجح أن ینجح

في غضون إطار زمني معقول، فإننا
سنعتبره ناجًحا إذا حصلنا على دعم واسع

النطاق، واھتمام وسائل اإلعالم فإذا تم
تقدیم التشریع، و / أو إذا كانت

المجتمعات تتحدث عن ھذه المشكلة.
فنحن نعلم أن التشریعات یمكن أن

تستغرق سنوات (إن لم تكن عقوًدا)
لتمریرھا. سنقیس النجاح بإنجازات
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جمیع الجھات المعنیة المتأثرین
سلًبا بالمشكلة

صغیرة ولیس من خالل ما إذا كان
مشروع القانون الخاص بنا قد تحول إلى
قانون في غضون عام وھو أمر نعلم أنھ

غیر ُمرجح.

طویلنطاق محلي ضخم، یستغرق وقًتا طویالً ویتطلب تفانًیاكما ترون من خطة العمل أعاله فإن اختیار تنفیذ حل على
واسعفحص واقعي لجدوى التنفیذ. كما اخترنا أیًضا توضیح حلالمدى. لقد اخترنا توضیح خطة عمل على ھذا النطاق لتوفیر

ھذا.المشاركون إذا تمكنوا من االلتزام بجھد لمدة عام مثلالنطاق ألننا نأمل أن تتخیل التعلم الذي سیختبره الطالب

حظرناعلیھ أھدافھم وأحالمھم الكبیرة.  وإذا اخترنا تنفیذتساعد عملیة إنشاء مخطط تفصیلي الطالب على فھم ما ینطوي
المدرسة، فقد تستغرق خطتنا بعض الوقت، ولكن من المرجحعلى األطعمة الغیر مرغوب فیھا والتعامل معاھا في كافیتریا

أن تحقق نجاًحا یمكننا البناء علیھ.

المصنعةالمتمثل في حظر األطعمة غیر المرغوب فیھا واألطعمةإلیك ما قد یبدو علیھ مخططنا للھدف األكثر قابلیة لإلدارة
غیر الصحیة في كافتیریا المدرسة:

:ھدف طویل المدى
 

 

 

 

 

 

 

ھدف (أھداف) قابلة للقیاس:
حرفكلُیمثلحیث:SMARTRاألھدافتكونأنیجبالجلید)؟جبلمراعاة(معلھدفكبالنسبةإجراؤھاسیتمالتيالتغییراتھيما

زمنیة محددة، مع خطة إلعادة التقییم والتفكیركلمة من اآلتیة: ُمحدد، وملموس، وممكن، ومناسب، وفعالیات

الصحیة فیھا بحلول بدایة العام الدراسي القادم.ستتوقف كافیتریا مدرستنا عن تقدیم األطعمة السریعة والغیر

:حالة خط األساس ودلیل النجاح
تعالجھا مقارنة حتى تتمكن منفي تنفیذ الحل؟ ستوفر حالة خط األساس للمشكلة التيكیف یبدو شكل المشكلة التي تعالجھا اآلن قبل أن تبدأ
بشأن ما ستقیسھ والبیانات التي ستجمعھا.قیاس تأثیر ما قمت بھ بمجرد تنفیذ الخطة. كن محدًدا

في بلدتھم أو مدینتھم"عكس االحتباس الحراري"، مع خطة لصیاغة وتمریر تشریعاتعلى سبیل المثال، إذا اختاروا ھدًفا طویل المدى مثل
لثاني أكسید الكربون فيفي استھالك الطاقة في مدینتھم، ولیس التخفیض العاملتقلیل استھالك الطاقة بنسبة معینة، فسیقیسون التغییر

رأیھم لمعرفةقیاس عدد األشخاص الذین تعرضوا لجھودھم التعلیمیة واستطالعالغالف الجوي. إذا كانت خطتھم تعلیمیة بطبیعتھا، فیمكنھم
تأثیر الحملة التعلیمیة على الوعي والسلوك العام.

األبیض الُمصنَّع (كعكمن رقائق البطاطس والحلوى إلى النقانق والبرجر والدقیقحالًیا، تقدملنا الكافتیریا العدید من األطعمة غیر الصحیة،
لم تعد تقدم األطعمةقلیل من الخیارات الصحیة حًقا. سیعني النجاح أن الكافتیریاوخبز وكیك) كما یقدمون المشروبات السكریة. لدینا عدد

ستكون ھناكنسبة عالیة من الدھون الُمشبعة والسكر المعالج والصودیوم.السریعة المعبأة والمشروبات أو الوجبات التي تحتوي على
والنباتیة - الطازجة والمطبوخة - المتاحة كل یوم.مجموعة متنوعة من األطعمة اللذیذة والكاملة وغیر الُمصنعة

خطوات العمل
(كن ُمحدًدا)

المتورطون
(بما في ذلك

الجھات المعنیة)

الموارد
المطلوبة

الجدول الزمني
(التاریخ الذي
یجب أن یكتمل

فیھ العمل)

الصعوبات المحتملة كیف یبدو النجاح وكیف سنقیمھ؟

سنلتقي مع المسؤولین عن خدمات
الطعام في مدرستنا لمناقشة أھدافنا

وتقدیم بیاناتنا لدعم الحاجة إلى األطعمة
الصحیة في الكافتیریا. سنقدم اقتراحاتنا

للتخلص من بعض األطعمة غیر
الصحیة وتقدیم المزید من األطعمة

الصحیة، فبناًء على بحثنا في المتطلبات
الحكومیة للكافیتریا المدرسیة.

مدیري المدارس
/ موظفي خدمة

الطعام.

الوقت
والمرونة.

في غضون
أسبوع من

استكمال عملنا
على الحل
اإلبداعي.

لیس لدینا سیطرة على ما إذا كانوا
سیكونون قادرین على سماع وجھة

نظرنا والعمل معنا. قد نواجھ
الرفض إذا اعتقدوا أن اقتراحاتنا:
أكثر تكلفة، ویقل احتمال تناولھا

من قبل الطالب الذین اعتادوا على
أطعمة أخرى أقل صحیة.

لدینا أول اجتماع إیجابي وتعاوني.
یسعد الموظفون بالعمل معنا لتحسین
العروض في الكافتیریا والتوقف عن

تقدیم األطعمة والمشروبات التي تسبب
الضرر.
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بناًء على نجاح االجتماع األول، سنتخذ
خطوات العمل المطلوبة منا (على سبیل

المثال، البحث، وتعلیم الطالب،
واستطالع آراء الطالب).

من المحتمل أننا
سنعمل مع العدید
من المكونات في
المدرسة لكسب
الدعم لمبادرتنا.

الوقت
ومھارات
االتصال

ومھارات
البحث.

یتم تحدیده بناًء
على المناقشات

مع موظفي
خدمة الطعام

وصانعي
القرارات

.

قد نواجھ رفض من زمالئنا
الطالب الذین یفضلون البیتزا

والبرجر ورقائق البطاطس
والحلویات والمشروبات السكریة.

النجاح یبدو كالتالي: لدینا إجماع في
مجتمع مدرستنا على أن األطعمة

الصحیة مرغوبة ویجب التوقف عن
تقدیم األطعمة غیر الصحیة. لدینا دعم
خدمة الطعام لتنفیذ االقتراحات. سنقوم
بتقییم النجاح بناًء على تغییرات خدمة

الطعام خالل العام الدراسي القادم.

نھج بدیل الختیار حل واحد للمتابعة
من جعل الطالب یعملون على حل واحد، یمكنك دعوةمن الممكن أن یرغب الطالب في متابعة حلول مختلفة فبدالً
األربعة، ثم مشاركة خبراتھم وتعلمھم مع بعضھم البعضمجموعات أو أفراد داخل الفصل للعمل على جمیع الحلول
- مثل األقسام المختلفة في مؤسسة توفر الحلول اإلبداعیة.

كما أنھ سیكون مفیًدا للغایة لھم إذا تمكنوا منبصفتك مدرًسا ستقدم مالحظات حول حلول طالبك وخططھم للتنفیذ.
المجتمع. باإلضافة إلى النشطاء / المدافعین الذینالحصول على تعلیقات من الخبراء والجھات المعنیة وأعضاء

تخطیطھم وفًقا لذلك قبل االنتقال إلى التنفیذ والمشاركة.عملوا على القضیة التي یعالجونھا. فیمكنھم بعد ذلك تعدیل
كمبتكرین حلول على محمل الجد.أن ھذه العملیة تساعد الطالب ومجتمعھم على أخذ قوتھم

الحلنفذ-١١

أو جزءالمنھج. بینما یمكن للطالب تنفیذ الحلول كواجب منزلي،نحن نعلم أن ھذه الخطوة قد تكون األكثر صعوبة لتناسب
فمن األفضل أن یكونوا قادرین على تنفیذ حلھم كجزء منمن مبادرة نادي ما بعد المدرسة، أو خارج وقت الفصل الدراسي،

مناھجھم الدراسیة.

في المجتمعالتي یتم تنفیذھا (على سبیل المثال، ما إذا كانت عملیةتعتمد جدوى التنفیذ على العدید من العوامل: أنواع الحلول
أو في مساحة عمل أو استودیو فني أو جزء آخر من المدرسة)أو تم إكمالھا بشكل أساسي عبر الوقت على جھاز كمبیوتر

ذلك.سواء تم تنفیذھا من قبل فرق تعاونیة أو فردیة وما إلى

وفيطرق لتمكین الطالب من تنفیذ الحلول خالل وقت الفصلإلى أقصى حد ممكن وكما ذكرنا سابًقا، نشجعك على إیجاد
فيالنمو كمبتكري حلول، والتعلم من األخطاء، واكتشاف العیوبسیاق تعلیمھم. ستساعدھم تجارب التنفیذ الخاصة بھم على

یبنياستمرارھم في عملھم. باإلضافة إلى ذلك فإن التنفیذتخطیطھم وتفكیرھم التي تمكنھم من التحسن بشكل كبیر أثناء
إحداث فرق.إنجازات العالم الحقیقي، والثقة، والتحفیز لمواصلة محاولة

القدرة علىاألكثر أھمیة لیس النجاح في تنفیذ حل معین، بل اكتسابومع ذلك وكما أوضحنا في بدایة ھذا الدلیل، فإن الشيء
التي یواجھھا الطالب طوال حیاتھم وعبر مستقبلھم المھني.تقدیم التفكیر والممارسات الحلیة للقضایا والمشكالت

عملكقدم-١٢
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ُیعد تقدیم العمل على الحل اإلبداعي وسیلة قویة للغایة لزیادة جھود الحل اإلبداعي. إنھا تتویج لعمل الطالب الشاق وقد تكون
لكلالخاص في منتدى عام أو مسجل بالفیدیو. إنھا مناسبةالمرة األولى التي یقترحون فیھا أو ینفذون حًال من تصمیمھم

فإنكمیزة مثیرة بنفس القدر،كما أنھا فرصة للطالب للتألق!المدرسة لالحتفال وفرصة لدعوة اآلباء وأعضاء المجتمع
وھو حل بحد ذاتھ ألن التعلیم یشعل تفكیر اآلخرین وأفعالھم.مشاركة ما تم تعلمھ واقتراحھ وإنجازه یثقف اآلخرین،

والمعلمینالحلول أو معرض الحلول اإلبداعیة ذات قیمة كبیرة للطالببالنسبة للمدارس ُتعد استضافة مؤتمر القمة لمبتكرین
بطریقة تسمح لھم بتوحید قواھم والتعلم من فرق مبتكريوأعضاء المجتمع ، حیث توفر منتدى للطالب لعرض إنجازاتھم

علىتعلم الطالب وتحسین العملیة (مفید لمساعدة الطالب والمعلمینالحلول األخرى (التمكین إلى الطالب) وللمعلمین لتقییم
مختلفة لتكون مصدر إلھام وتواصل من خالل المشاركة الحلولتحقیق األھداف والغایات) و للعائالت من مدن أو مدارس

واألفكار والمسارات لحل تحدیات العالم الحقیقي).اإلبداعیة ألطفالھم) وللمجتمع  (یوفر األمل والتفاؤل

الحلول على نطاق واسع ویمكنك العثور على معلومات حولاستضافت مؤسسة التعلیم اإلنساني مؤتمر القمة لمبتكرین
التخطیط لمثل ھذه المؤتمرات وتنفیذھا في مجموعة األدوات

سانمقاطعةذلكفيبما،٢٠٢٠عاممنابتداًءاإلبداعیةالحلولمعارضاألخرىوالمقاطعاتالتعلیمیةالمناطقتستضیف
بنیویوركماتیو، كالیفورنیا ومنطقة مدرسة أوش ساید في لونغ آیالند

إلمكانیةاإلنساني الحلول اإلبداعیة للمشاكل. إلرسال مقطع فیدیوقناة الیوتیوب الخاصة بالحلول لمؤسسة التعلیمستشارك
الفیدیوبالعروض التقدیمیة أدناه وإرسال رابط إلینا لمقطع (مقاطع)تضمینھ في ھذه القناة، یرجى اتباع اإلرشادات الخاصة

الخاصة بمدرستك أو العروض التقدیمیة لمعارض الحلولالخاصة بك. (یمكنك أیًضا اتباع ھذه اإلرشادات لقمة الحلول
اإلبداعیة.)

ومرئیة. قد یكون العرض اللفظي عبارة عن تعلیق صوتيیجب أن یشتمل العرض المسّجل بالفیدیو على عناصر لفظیة
مع عرض الصور المعروضة بوضوح.مصاحب للصور أو یمكن تصویر العرض التقدیمي بأكملھ مباشرًة

یجب أن یشمل العرض اللفظي:

المشكلة. من / ما الذي تضرر ومن / ما الذيبیان مشكلة واضح وموجز األسباب النظامیة الكامنة وراء✔
یستفید من استمرار المشكلة واألنظمة التي تدیمھا.

لو لم تتمكن من تنفیذ ھذا الحل).بیان لما سیكون الحل األكثر إبداًعا لحل المشكلة (حتى✔

بوصف سبب اختیار أسلوبك وماذا فعلت.إذا كنت قادًرا على تنفیذ أحد الحلول الخاصة بك فقم✔

كیف تقیس أو ستقیس تأثیر الحل الخاص بك.✔

اقتباسات لبحثك.✔

علیھم.بیان قصیر من كل عضو في الفریق یوضح كیف أثر ھذا التعلم✔

لعرض الشرائح المصاحبة للعروض التقدیمیة المصورة بالفیدیو:
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یجب أن یكون النص ھو الحد األدنى المطلوب ویجب أال یقرأ الطالب النص من الشاشة. بالنسبة للطالب الذین✔
و / أو یحل محل بعض التعلیقات الصوتیة.ینتجون مقطع فیدیو مع التعلیق الصوتي، قد یزید النص

یجب أن تكون الصورعالیة الدقة.✔

النشر المناسبة.یجب أن تتبع أي صور ومخططات وما إلى ذلك إرشادات حقوق✔

وإذانقلھ إلى طالب آخرین في مدرستھم أو مجتمعھم لتنفیذهإذا كان الطالب / المجموعات یخططون لمواصلة عملھم أو
لإلشراف على التنفیذ، فإنھم مدعوون لتقدیم اقتراح مكتوبحصلوا على دعم مدرستھم / مؤسستھم والمعلمین / الموجھین

/المعلمین/الموجھینمنللبالغینمراجعثالثةبھمالخاصالفیدیوتقدیمُیرافقأنیجبكمادوالر.١٠٠٠إلىیصللتمویل
لدیھا أكثرأن ھدفنا ھو منح األموال للمجموعة (المجموعات) التيأعضاء المجتمع الذین سیلتزمون بدعم خطط تنفیذ الطالب.

الحلول إبداًعا وخطط لتنفیذ حالً لمواصلة عملھم.

في قناة الیوتیوب للحلول اإلبداعیة فیما یلي:تتضمن معاییر مقاطع الفیدیو التي یتم تحدیدھا لتضمینھا

ما مدى إبداعیة الحلول؟✔

ما مدى قابلیة تنفیذ الحلول اإلبداعیة؟✔

في حالة التنفیذ ما مدى نجاح الحل في التأثیر على المشكلة؟✔

ما مدى احتمالیة انتشار الحل وتكراره من خالل مشاركتھ؟✔

ذلك البحث الموثوق والفھم الدقیق للبحث والنقد الجیدما مدى جودة عرض الطالب لعملھم في عرض الفیدیو بما في✔
والنظم والتفكیر االستراتیجي واإلبداعي؟

تجربة تحویلیة ذات مغزى بالنسبة لھم؟ما ھي جودة التعلم من وجھة نظر الطالب؟ ھل كانت ھذه✔

كررفكر،قیم،١٣-
المستمر. توضح الدائرة التالیة ھذه العملیة:العمل على حل مشكلة ھي عملیة تكراریة وفرصة للتحسین

70



إلى الجھات المعنیة، واستنباط الحلول، وتحدید أيمن خالل تحدید وتحلیل المشكلة وأسبابھا، والوصولالخطة
منھا یتم تنفیذه، وإنشاء خطة عمل

بتنفیذ الحل وقیاس النتائجنفذ

بعد دراسة النتائج وتقییم مجاالت التحسینفكر

طّور   خطة جدیدة ُتدمج ما تعلمتھ

طّبق   أفكار جدیدة والتكرارات التالیة للحل

التي تناولوھا.یجمعوا البیانات لتحلیل وتقییم فعالیة جھودھم في المشكلةإذا كان الطالب قادرین على تنفیذ حلھم فمن المھم أن
ھذا عمل أساسي على طریق لتصبح مبتكر حلول ناجًحا.

في عملیاتفیھا. ما الذي یعمل بشكل جید، وما الذي یمكن تحسینھبعد االنتھاء من عملیة الحل اإلبداعي، حان الوقت للتفكیر
ظھرت؟ كیفالنفس، والفریق، والمشكلة؟ ما ھي األفكار الجدیدة التيالتعاون والتنفیذ وجمع البیانات؟ ما الذي تم تعلمھ عن

على الطریقة التي نعیش بھا حیاتنا وكذلك على أھدافناكبرنا كأشخاص وكمبتكرین حلول؟ كیف یمكن تطبیق ما تعلمناه
وتطلعاتنا؟

احتفل!-١٤

خاصًة إذا بلغت الذروة بالفعل في مؤتمر أو معرض ختاميفي ازدحام العام الدراسي من السھل تخطي ھذه الخطوة األخیرة،
اإلبداعیةإیجاد طریقة مفیدة لالحتفال بالعمل الجاد وإنجازات الحلولوكأنھ نقطة نھایة احتفالیة طبیعیة. لكننا نشجعك على

التي أعددتھا بشكل جید.

مستمرةعقلیة وعدسة إبداعیة للحلول وأن ممارستھم للحلول اإلبداعیةلتذكیر طالبك بأن یحملوا معھم اآلن (إلى األبد نأمل!)
وفكر في بعض الطرق التالیة لالحتفال:
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قدم لكل طالب اسم طالب آخر في الفصل الذي یكتبوا إلیھ رسالة شكر تعبرعن االمتنان لما فعلھ ھذا الطالب وما✔
تعلموه منھم ثم وزع الرسائل حتى یتلقى كل طالب شكًرا.

خاللھا الطالب الصور والكلمات لتصویر الحلول اإلبداعیةقُم بحفلة لصنع لوحة جداریة للحلول اإلبداعیة وشارك✔
العالمیة التي سیبتكرونھا.

مع الشخص الذي یحمل الحجر یقول: "(اسم طالب فياعقد مجلًسا للحلول اإلبداعیة تمرر فیھ حجًرا في دائرة✔
من إبراز اإلنجازات اإلبداعیة للحلول لطالب آخر بشكلالدائرة) ھو مبتكر حلول ألنھ ..." بحیث یتمكن كل طالب
لم ُیذكر اسمھ حتى اآلن حتى یتم تسمیة جمیع الطالب فيعام. تأكد من أن الطالب یعرفون أنھم سیختارون شخًصا

الدائرة.

Climateمثلاإلبداعيالحلنحوموجھإجراءإلىوانضمحل"مبتكر"أناإشاراتبإنشاءقم✔ Strike

(مقاطع) فیدیو عن الشباب مبتكرین الحلول مثل جریتااستضف حدث "مبتكري الحلول باألخبار" حیث تشاھد مقطع✔
ثنبریج وتحتفل بالشباب إلحداث التغییر.

و / أواإلجراءات والنتائج اإلیجابیة التي تحدث في مجتمعكقدم فصًال دراسًیا بعنوان "األخبار السارة" تشارك فیھ✔
بلدك و / أو العالم.
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التكمیلیة للطالبأمثلة ودراسات لحالة المعلمین الذین یطبقون الممارسات

التي قدمت تعلم الحلول اإلبداعیة لطالبھم من المدرسةفي ھذا القسم نسلط الضوء على المعلمین والمدارس / الجامعات
من الطرقفي تقدیم ھذه األمثلة ودراسات الحالة ھو مشاركة مجموعةاالبتدائیة إلى الكلیة وفي مناطق المختلفة. أن ھدفنا

بحیث تشعر باإللھام والدافع والثقة بالنھج الذي اخترتھ.التي اختارھا المعلمون لتنفیذ ممارسات الحلول اإلبداعیة

قیودإلى الفصول الدراسیة الممولة من الحكومة ویعملون ضمنكان معظم ھؤالء المعلمین یجلبون تعلم الحلول اإلبداعیة
مناھجھم الدراسیة.

للقیامعن ُكثب أكثر من غیرھم. فكان لدى البعض فصل دراسي كاملسترى أن بعض المعلمین اتبعوا عملیة الحلول اإلبداعیة
اإلبداعيفقط. قام آخرون بدمج قضایا العالم الحقیقي والتفكیربحل إبداعي مع طالبھم، بینما كان لدى البعض أسابیع قلیلة

للحلول فيلمدرسة كولجیو مایا في غواتیماال، تم دمج التعلم اإلبداعيللحلول في مناھجھم الدراسیة حیثما أمكنھم ذلك. بالنسبة
المدرسة بأكملھا.

أنت وطالبك في اإلصدارات المستقبلیة من ھذا الدلیل.یرجى مشاركة تجاربك معنا حتى نتمكن من تسلیط الضوء علیك

االبتدائیةطالبإلىاإلبداعیةالحلولممارسةجلب-١

الخیارات األولیة المبكرة

فإننا نقدمالسابق موجھة أكثر نحو طالب المدارس اإلعدادیة والثانویة،نظًرا ألن عملیة الحلول اإلبداعیة الموضحة في القسم
حالة.لألطفال الصغار قبل تسلیط الضوء على مدرستین كدراساتاألفكار العامة التالیة لتقدیم الممارسات اإلبداعیة

لألطفال داخل نظام التخلص من النفایات، وفي جوارھمفي حجرة الدراسة والمدرسة والكافتیریااكتشف ما یحدث
بعض األطفال األصغر سًنا أنظمة السماد الطبیعي فيومجتمعھم یمكنھم استخدام بعض التفكیر اإلبداعي. أنشأ

حمالت تثقیفیة حول المنتجات التي یمكن التخلص منھامدرستھم وقادوا األلواح الشمسیة على سطح المدرسة وبدأوا
والتنمر في المدرسة، وغیر ذلك الكثیر.والخیارات الغذائیة المستدامة، والتلوث، والعنصریة،

واألنواع األخرى سوف یقطع شوًطا كبیًرا نحو إلھامإن التساؤل عن العالم الطبیعيتوفیر فرص تنمیة العجائب
Wonderجربفرق.إلحداثالدافعستقودبدورھاوالتيالرعایة WalkوScavenger Huntشبكةأنظر

.األطفال والطبیعة

الناس لتخفیف المعاناة وبناء مستقبل أكثر عدالً. یكمن التعاطف في صمیم جھود معظمالتركیز على التعاطف
بعضھم البعض فحسب بل من المحتمل أیًضا أن یتم دفعھمواستدامة. لن یكون األطفال المتعاطفون أكثر لطًفا مع

مشاركة القصص المناسبة للعمر، وكتب،لیكونوا مبتكرین حلول عندما یكتسبون المھارات التي یحتاجونھا.
للشباب مبتكري الحلول. (ستجد مصادر لھذا فيوأخبارعن األطفال الذین تم مساعدتھم من خالل العمل العطوف

منھا على لوحة بنتریست الخاصة بقصص مبتكري الحلولقسم الموارد في ھذا الدلیل.) (یمكنك العثور على بعض
وصانعي التغییر)
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لتركیز دروس فنون اللغة والریاضیات والعلوم على العالم الواقعي.  یمكن أن تشیر مسائلاستخدم كل فرصة
والكتابة قصًصا عن مبتكرین الحلول صغاًرا وكباًرا.الریاضیات إلى مواقف العالم الحقیقي. یمكن أن تشمل القراءة

یمكن أن یكون العلم استكشافًیا وموجًھا لحل المشكالت.

لتعلیم اآلخرین حول القضایا التي یھتمون بھا من خالل. إذا تمت دعوتھملتكن الفنون وسیلة للتعلیم والتغییر
ُملصق أو نشرة إعالنیة أو عالمة أو سلسلة من المعلوماتالفنون، فقد یكتب األطفال قصیدة أو أغنیة أو یصمموا

أو تصمیم رقصة تفسیریة أو اختراع مسرحیة.الثقافیة التعلیمیة لنشرھا على وسائل التواصل االجتماعي

والخامس- مدینة نیویوركدراسة الحالة األولى: فلیس كالین دیفیس، الصف الرابع

اسبي-١عامةمدرسةفيوالخامسالرابعللصفینالثقافاتومتعددةموھوبةفصولبتدریسدیفیسكالینفیلیستقوم
وتمثلمخفضةأومجانیةغداءوجباتطالبھامعظمیتلقىنیویورك.فالشینج،بمدینةبیرجترامكيإدیثمدرسة١٦٥

فصولھا الدراسیة تنوًعا كبیًرا في العرق والدین والجنسیة.

العالمقضایابانتظامأدرجتالحینذلكومنذ.٢٠١٥عامفيالرابعالصفطالبمعالحلولبرنامجبتجربةفیلیسقامت
حیث یناقش طالبھا األحداث الجاریة ویقرؤون مجموعةالواقعي والتفكیر اإلبداعي للحلول في فصول العلوم والقراءة.

یكونوااالجتماعیة والعالمیة المھمة. ُتعلم فیلیس طالبھا أنمتنوعة من النصوص الخیالیة والواقعیة التي تستكشف القضایا
مثل "آيبجرعة صحیة من الشك. فقد لجأت إلى أغاني البوب القدیمةعلى درایة بوسائل اإلعالم وأن ینظروا إلى المعلومات

بعمق فيأر ذا وورلد" و "مان أن ذا میرور" إللھام طالبھا للتفكیرود الیك تو تیتش ذا ورلد تو سینج" و "إیماجن" و "وي
تمكنمع اآلخرین. كما أنھا تنظم ندوات سقراطیھ في الفصلالقضایا التي یھتمون بھا وأن یصبحوا أكثر وعیاً بالتعاطف

الطالب من فحص ومناقشة الموضوعات المھمة.

Pearsonقبلمنمحدًداقراءةبرنامجاتبعتالماضیةالعدیدةالسنواتمدىعلى Education.األولىوحدتھموتركز
مثل "نایت وف ذا سبادفوت تودتس"، حیث یجد بن مورونيفي الصف الخامس على الترابط بین جمیع األنواع وتضم كتًبا

وھي السیدة تیبیتس.  یشارك بن حب البرمائیات والزواحففي الصف الخامس روًحا طیبة في ُمدرسة العلوم غریب األطوار
الضفادعالموائل الطبیعیة في ممتلكاتھا الریفیة حیث تعرفھ علىواستكشاف العالم الطبیعي. دعت السیدة تیبیتس الستكشاف

كارسون،قراءة مشتركة لسیرة ذاتیة عن البیئة المبكرة، راشیلالمھددة باالنقراض التي تعیش في بركة الربیع. تمت متابعة
ودیانالمھم لعلماء الرئیسیات جین جودال، وبیروت جالدیكاس،والتي تتابعھا بدورھا واحدة من الرئیسیات تستكشف العمل

فوسي.

طالب فیلیس عن تأثیر صناعة زیت النخیل على الحیاة البریةباستخدام نشاط ترو برایس بمؤسسة التعلیم اإلنساني، تعلم
مواقعھماألطعمة المفضلة لدیھم. كما قادتھم تحقیقاتھم إلى إنشاءوالعمال األطفال والبالغین، وممارسات العمل في صنع بعض

استكشفواتقدیمیة في المدرسة للمساعدة على تثقیف اآلخرین. لقداإللكترونیة الخاصة "باألطفال العطوفین" وتقدیم عروض
إلى المیاهفي الوالیات المتحدة وخارجھا التي ال تستطیع الحصولأیًضا أزمة المیاه في فلینت ومیتشغان وعدد المجتمعات

النظیفة.

مثیرة"لقد أجرى الطالب تحقیقات رائعة وأنشأوا عروًضا تقدیمیةتصف فیلیس نتائج تعلم الحلول اإلبداعیة بھذه الطریقة:
مجتمع المدرسة.  فلقد أنشأوا مواقع ویب إعالمیة حیثومتعمقة للوسائط المتعددة حیث شاركوا معرفتھم مع أعضاء
والرعایة"،والبیئة ". وتقول إن طالبھا یختبرون "الثقة والعطفیستكشفون المشكالت التي تؤثر على األشخاص والحیوانات

فصلنا الدراسي."والتي تالحظ أنھا "تخلق عالًما من الخیر في بناء مجتمع
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تقول فیلیس إن خطواتھم التالیة ستكون االتصال بالمشرعین وقادة األعمال وصانعي السیاسات للحصول على المزید من
من العاموتأمل بأن تبدأ تحقیقات طالبیة مستقلة في وقت مبكرالعرض والطلب لمقاطع الفیدیو وإعالنات خدمھم العامة.

الدراسي حتى یتوفر للطالب مزید من الوقت لتنفیذ أفكارھم.

بجواتیماالدراسة الحالة الثانیة: المدرسة االبتدائیة كولیجیو مایا،

مایا، وھي مدرسة دولیة في غواتیماال - في استخدام االستفسارتحت قیادة المدیر مایك جونستون - بدأت مدرسة كولیجیو
استفسار سنوًیا للطالب من مرحلة ما قبل الروضة إلىالموجھ في كل مستوى صفي، حیث قامت بتدریس أربع وحدات

من دورةالمھمة كما لدیھا الوقت التخاذ إجراءات ھادفة كجزءالصف الخامس، مما یتیح للطالب البحث بعمق في المفاھیم
االستفسار.

إلى مناھج العلوم والریاضیات، ووحدتان موجھتان للدراساتللتوافق مع معاییر المادة تم توجیھ وحدتین استقصائیتین
االجتماعیة ومناھج اللغة اإلنجلیزیة.

دائًما منمسبًقا كما ال تبدأ بمشروع محدد مسبًقا بل إنھ یتطورال یتم تحدید إجراءات الحل اإلبداعي التي یقوم بھا الطالب
الحدیثة في ھذا الصدد ما یلي:خالل االستفسار واالھتمام ببناء مجتمع أفضل. ومن األمثلة

إنشاء مستعمرة نحل خاصة بھم للتخفیف منمن خالل استفسارھم عن الحشرات في الصف الثاني، قرر الطالب✔
انخفاض أعداد النحل في غواتیماال.

بدأ الطالب مجموعة تأمل لمساعدة الطالب األصغرمن خالل استفسارھم عن التربیة المدنیة في الصف الخامس،✔
سًنا للتعرف على حل النزاعات.

والتعرفیتم إعطاء الطالب مفاھیم ذات مغزى وحریة االستفسارالفلسفة التي توجھ نھج مدرسة كولیجیو مایا ھي: عندما
أمامھم وأي شيء ممكن.على ما یھتمون بھ فإن الطریق إلى العمل اإلبداعي یفتح

االعدادیةطالبإلىاإلبداعیةالحلولممارسةجلب-٢

فالموث بمایندراسة الحالة الثالثة: الصف السادس، مدرسة فالموث اإلعدادیة،

في وحدة الحل اإلبداعي. في السنوات الماضیة، تعاونتیشارك جمیع طالب الصف السادس في مدرسة فالموث اإلعدادیة
معلمةالدراسات االجتماعیة والریاضیات مات ھولمز. بینما تعاونتمدرس اللغة اإلنجلیزیة والعلوم كاتي كوبینز مع مدرس

كل المعلمیناإلنجلیزیة والریاضیات أنجیال بیفیروناس. أعطى ھذاالدراسات االجتماعیة والعلوم سارة تامینز مع مدرس اللغة
مزدوجة للقیام بعملھم اإلبداعي.األربعة وطالبھم ثالثة أسابیع ونصف، وھي فترة زمنیة

التوسع في تعلم الحل اإلبداعي إلى الصف السادس بأكملھقامت كاتي وسارة بتجربة برنامج الحل اإلبداعي ثم قادت
الزمني.وإطارھممناھجھممعلتتناسباإلبداعيالحلعملیةبتعدیلقامواحیثالتالي.العامفيطالًبا)١٩٥(

تمكن الطالب من اختیار المشكالت التي تھمھم، ومن بینھا:

البالستیك الُملقى في المحیط•
الخوف من نقص التطعیم•
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العنصریة في المدارس•
الفارق في األجور بین الجنسین•
الصورة الذاتیة (القلق على أساس القوالب النمطیة الجنسانیة)•
استخدام الحیوانات في الترفیھ•
إصالح السجون•
صید غیر قانوني•
التنمر ضد الجمیع•
إساءة معاملة المسنین•
إساءة معاملة الحیوانات•
تغیر المناخ•
الزیادة السكانیة البشریة•
القوالب النمطیة العنصریة•
إدمان الھاتف الخلیوي•
القوالب النمطیة الجنسانیة•
مناطق المحیطات المیتة•
بدانة األطفال•
التحیز الجنسي في وسائط اإلعالم•
(ماشیة، الدواجن واالسماك)زراعة تصنیعیة تربیة صناعیة واسعة ومكثفة للحیوانات•

وحلول العمل المباشر، والحلول السیاسیة / التشریعیة.نفذ الطالب أنواًعا مختلفة من الحلول: الحلول التعلیمیة،

إلىالسلبیة للزراعة في المصانع، بینما كتبت مجموعة أخرىمسابقة فنیة للطالب لتوضیح اآلثارأجرت إحدى المجموعات
إلزامیة بشأن تأثیرات الزیادة السكانیة.وزارة الصحة والتعلیم العلمي في والیة ماین لتضمین وحدات

محطةزجاجات المیاه البالستیكیة في مدرستھم من خالل إنشاءركزت مجموعة أخرى على العمل المباشر لتقلیل استخدام
وتوزیعھا على األطفال الذین لیس لدیھم زجاجة وذلك للترویجتبرعات في المدرسة لزجاجات المیاه القابلة إلعادة االستخدام

لحملة "وینزداي وتر بوتل".

خاصةالسببي لـ "العقلیة"، للترویج لصور أجسام أكثر صحة،ركزت مجموعة ثالثة على حملة تثقیفیة تھدف إلى المستوى
بالنسبة للفتیات، وإنتاج فیدیو لمشاركتھ مع اآلخرین.

التشریعات تواصلت مع المشرعین لدعم مشروع قانون مؤیدإحدى المجموعات التي ركزت على تغییر السیاسات من خالل
تمریرلمشروع القانون، وقام أحد المشرعین بتغییر موقفھ (وتمللتطعیم كان مھًما لھم. اتصلوا بالمشرعین المعارضین

مشروع القانون). كما كتبوا مقاالت رأیھم في الصحف المحلیة.

مع توضیحالمحلیة تحلیًال مقارًنا لفواتیر الطاقة الخاصة بھمقدمت مجموعة تتعامل مع ظاھرة االحتباس الحراري للشركات
التكالیف طویلة المدى قبل وبعد تركیب األلواح الشمسیة.

في نھایة العام الدراسي ألعضاء المدرسة وأولیاء األمورقدمت المجموعات عروًضا تقدیمیة حول موضوعاتھا وحلولھا
والمجتمعات األكبر.

تعقیدبھم بھذه الطریقة: "ساعدت ھذه الوحدة الطالب على فھمتصف كاتي وسارة تأثیرات وحدة الحلول اإلبداعیة الخاصة
شیًئا حیالبدالً من مجرد الحدیث عن المشاكل، علیھم أن یفعلواالمشكالت بشكل أفضل وكیفیة الشروع في إحداث التغییر.
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مشكلة أصبحوا متحمسین لھا.  كما تعلم الطالب أیًضا من مشاریع بعضھم البعض مما أدى إلى زیادة وعیھم بالعالم خارج
ذواتھم في الصف السادس. "

أو أكثرأن أطفالھم أصبحوا متسوقین أكثر درایة في محل البقالةبعد العروض التقدیمیة، علق العدید من اآلباء على كیف
حول كلطالبھم "یأخذون زمام المبادرة ویعلمون الكبار في حیاتھموعًیا بأضرار االستخدام المفرط للھواتف المحمولة. أن

ھذه القضایا."

األنظمةفي السنوات القادمة، وتعلیم المعلومات األساسیة حولكانت إحدى استنتاجاتھم ھي التعامل مع الوحدة بشكل مختلف
بھذهأنھیعتقدونإنھمالنھایة.فيالعملوخطةالبحثذلكفيبماأسابیع٣-٢وحدةمعالعام،مدارعلىالجذریةواألسباب

حلول قبل أن تبدأ إجراءات حلھم اإلبداعیة الفعلیة.الطریقة، سیكون الطالب أكثر اعتیاًدا على التفكیر كمبتكرین

مدرسة بلو ھیل یونیتید، بلو ھیل، بوالیة مایندراسة الحالة الرابعة: الصف الثامن للعلوم ومھارات اللغة،

معاللغة كات ھدسون في مشروع حل إبداعي متعدد التخصصاتتعاون مدرس العلوم والقراءة، نیل ھیرمان، ومعلم مھارات
ال یختارضمتھا ببحث عن جودة الماء بمنھج العلوم ومھارات اللغة.طالب الصف الثامن.  فقد عملیة الحل اإلبداعي الُمعدلة
الموجودةعن بكتیریا األنبیولي والسرطانات الخضراء غیر األصلیةالطالب مشكلة لحلھا بأنفسھم ولكن المشاركة في تحقیق

في متجمعات المیاه المحلیة.

للمشكالتوكانوا یحبون منحھم الحریة واإلبداع للتفكیر في حلولكان التفكیر اإلبداعي للحل جدیًدا على العدید من طالبھم
أّنبمابدأوا،مااستكمالمنالثامنالصفطالبیتمكنحتىدوالر٢٠٠بوتبرعتبالمشروعفتاةأُلھمتاكتشفوھا.التي

للمشكالت التي اكتشفوھا.التحقیق یحتاج أن یكون النجاح مستمر في تنفیذ الحلول

مع صندوقالموجودة في متجمعات المیاه من خالل اجتماع المدینةبعد جمع البیانات قام الطالب بتوعیة الجمھور بالمشكالت
بتثقیف مجتمعھم المدرسي، وحضر ربعھم مؤتمر القمة للحلولالثقة المحلي لألراضي وأفراد المجتمع. كما  قاموا أیًضا

علىساعدتھمالتجربةھذهأنأوسع.نطاقوعلىأكبرلجمھورأعمالھمقدمواحیثماینساوثجامعةفي٢٠١٨اإلبداعیة
باالستجابة اإلیجابیة التي تلقوھا.رؤیة أنفسھم على أنھم "خبراء وصانعو تغییر" وكانوا متحمسین

دیسكفري تشارتر، بورتر، بإندیانادراسة الحالة الخامسة: معلم قراءة بمدرسة اعدادیة، مدرسة

الثامن فيالتعلیم اإلعدادي، فھي معلمة قراءة للصف السادس إلىلورین ألیسون، خریجة مؤسسة التعلیم اإلنساني ببرنامج
الدراسي بدالًالتفكیر اإلبداعي للحل في فصلھا الدراسي طوال العاممدرسة دیسكفري تشارتر في بورتر، بإندیانا والتي تدمج
من وحدة منفصلة تركز على الممارسة الحل اإلبداعي.

على فھمقبل مؤسسة الحیاة البریة الطبیعیة من خالل التركیزعمل طالب لورین لجعل المدرسة معتمدة كمدرسة بیئیة من
عن برنامج إعادة التدویر بالمدرسة والذي یتضمن تثقیفأفضل الستخدام وإدارة موارد المدرسة. فإن الطالب المسؤولون

أسبوع. منال یمكن إعادة تدویره وجمع المواد وإعادة تدویرھا كلالفصول الدراسیة حول ما ھو قابل إلعادة التدویر وما
النباتیةالعالم الطبیعي مثل صیانة الممرات، وإزالة األنواعخالل فصول العلوم عمل الطالب أیًضا على مشاریع لمساعدة
استخدامھارموز االستجابة السریعة للنباتات المحلیة التي یمكنغیر األصلیة، والبحث عن النباتات المحلیة وزرعھا، وتوفیر

الطالب حول العالم الطبیعي.من قبل المعلمین في مسار مدرستھم للمساعدة في تعلیم

علىبملكیة مجتمع مدرستھم. لقد اكتسبوا فرصة لُینظر إلیھمأعطت الجھود المبذولة على مستوى المدرسة الطالب إحساًسا
تقلیدي.في الساحات التي لم یتم تعریفھا على أنھا عمل مدرسيأنھم قادة وأعضاء مجتمع نشطون، مما یسمح لھم بالتألق
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تعتقد لورین أن أحد أكبر العوائق التي تحول دون قیام المعلمین بتطبیق ممارسات الحل في فصولھم الدراسیة ھو االعتقاد
یمنع العدید من المعلمین من الشروع في تعلم الحل اإلبداعيبضرورة إنشاء وحدة كبیرة مناسبة "بنتریست". ھذا االعتقاد

للنظریقدمھا المعلمون بالفعل والتي تركز على طرق الحل اإلبداعيعلى اإلطالق. كما توصي أیًضا بمناقشة إلى الوحدة التي
أن یبدأ المعلمون بخطوات صغیرة من خالل السماح للطالبفي المشكالت التي یتم استكشافھا بالفعل. كما تقترح أیًضا

العملیةبسھولة داخل الفصل الدراسي. یمكن أن یتیح العمل من خاللبالتفكیر في المشكالت الصغیرة التي یمكنھم معالجتھا
على الرغبة في تجربة مشكالت أكبر بعد ذلك: مخاوف علىبھذه الطریقة للطالب رؤیة النجاح الفوري لفكرة ما وتحفیزھم

تقول لورین إنھ من خالل البدء على نطاق صغیر وصنع األفكارمستوى المدرسة، ومخاوف أھل الحي، واھتمامات المدینة.
لبناء ثقتھم.على أوسع نطاق كما یكون لدى الطالب والمعلمین الوقت

الیمن موري، مدرسة إعدادیة، بورتالند، بماینالصف السادس الدراسات االجتماعیة،دراسة الحالة السادسة:

اإلبداعي لتالئمالصفین السادس والسابع، كما قام بتعدیل عملیة الحلیقوم دیفید ھیلتون بتدریس الدراسات االجتماعیة لطالب
اللغة.مھاراتفریقمعبالتعاونتقدیمھایتمأسابیع٨مدتھاعامةسیاسةوحدةخاللمنمنھجھ

ضدمجموعات من الطالب اآلتي: تلوث المحیط، وحقوق التنمراختار طالبھ المشكالت التي یرغبون في حلھا، وتناولت
وتلوث الھواء، والتنمیط العنصري، وفجوة األجور بینالجمیع، وإصالح السجون، والتشرد، وزراعة المصانع، والتنمر،

الشرطة، والتنمیط الجنسي.الجنسین، والعنف المدرسي، وإزالة السدود، واإلصالح جھاز

التواصل معالمحدد، فقد قدموا عروًضا تقدیمیة ممتازة وتمكنوا منبینما لم یتمكن الطالب من تنفیذ حلولھم في اإلطار الزمني
بالقدرةمحمل الجد واستلھموا فعل الخیر وطرح األسئلة. كما شعرواالخبراء وُصناع القرار المحلیین. وشعروا بأخذھم على

على المضي قدًما.

الحلوقت للتنفیذ یجب أال یمنع المعلمین من تقدیم ممارساتتعمل جھود دیفید بمثابة تذكیر بأن عدم القدرة على توفیر
لھ ھدف قیًما.اإلبداعي لطالبھم فالتفكیر اإلبداعي للحلول والمشاركة
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جنوب شرق آسیا، سنغافورةدراسة الحالة السابعة: مدرسة إعدادیة، معھد العالم الُمتّحد

تسمىالُمتّحد جنوب شرق آسیا دورة تدریبیة لمدة فصل دراسيیأخذ كل طالب في المرحلة اإلعدادیة في مدرسة معھد العالم
شخصًیا،تخلق عالماً أفضل. یتخذ الطالب في الصف السادس إجراًء"كن التغییر"، والتي تركز على اتخاذ اإلجراءات التي

علىللصف الثامن. للقیام بذلك بشكل فعال یركز المعلمونویتخذون إجراءات محلیة في الصف السابع، وإجراءات عالمیة
القضایا من جمیع األنواع. تبدأ الدورات بممارسة المراجعةمساعدتھم في تطویر المھارات والسمات الشخصیة لمعالجة

تعلیم)انظروالبوصلة، والھرم، وأسالیب أخرى لرسم خرائط األنظمةوالتفكیر المنظوم، باستخدام أدوات مثل الجبل الجلیدي،
في ھذا الدلیل). یسعى الطالب إلى فھم كل من مجال اھتمامھموأدوات التفكیر المنظومین األخرى في قسم المصادرالبوصلة

من نقطة االنطالق ھذه یتجھون إلى طریق العمل اإلبداعيومجال تأثیرھم في كل من المجاالت الشخصیة والمحلیة والعالمیة.
الخدمة والمشاریع الشخصیة.للحل الفعال، والذي غالًبا ما یتداخل مع مجموعات تعلم

إجراء حتىونقاط التأثیر للتغییر اإلیجابي. ال یتخذ الطالب أيمفتاح العمل الفعال ھو عملیة البحث عن األسباب الجذریة
الطالباتخاذ إجراءات فعالة. یقوم أعضاء ھیئة التدریس بتدریبیكون ھناك فھم منھجي حقیقي للقضیة. وقد أدى ذلك إلى

تكون أنظمةویستخدمون اجتماعات التسجیل للمساعدة في العملیة. أحیاًناعندما یكون نطاق العمل كبیًرا جًدا أو محدوًدا للغایة
في حین أنالتدریس على فھم أن التعقید یجب أن یتم تبنیھ دون الخوف.رسم الخرائط أمًرا شاًقا للطالب، لذلك تساعدھم ھیئة

من المھمفیحتاج البعض اآلخر إلى قدر كبیر من الدعم لذلك كانبعض طالب المدارس اإلعدادیة مستعدون للتوجیھ الذاتي،
للطالب بالذھاب ومتى یحتاجون إلى التوجیھ.جًدا وجود أعضاء ھیئة التدریس الذین یعرفون متى یسمحون

التدریب على االستدامة وتفكیر األنظمة لطالب الصف السادسبعد ثالث سنوات من البرنامج، أجرى طالب الصف الثامن
والشیخوخةاھتماماتھم وشغفھم تعامل الطالب مع قضایا مثل القلقوقد ساعد ھذا حًقا في تعزیز الفھم والتطبیق. بناًء على

الطالب إلىالتعلم. فلقد بنى البرنامج ثقة الطالب وغالًبا ما یدخلوالفقر والواجبات المنزلیة والتسمید والعافیة واحتیاجات
والمنظمات غیر الحكومیة.المدرسة الثانویة وھم یدیرون بالفعل خدماتھم الخاصة

الثانويطالبإلىاإلبداعیةالحلولممارسةجلب-٣

مدرسة دیرینج الثانویة، بورتالند، بمایندراسة الحالة الثامنة: الدورة االختیاریة للمدرسة الثانویة،

فصلالتعلم والعمل بالحل اإلبداعي لمدة ثالث سنوات خاللكیرستن بالت ھي معلمة دراسات اجتماعیة تعمل على دمج
دراسي اختیاري في مجال حقوق اإلنسان.

التيیعمل على قضیة واحدة مًعا. على مدى السنوات الثالثعدلت كیرستن عملیة الحل اإلبداعي عن طریق جعل كل فصل
وحققوا ما یلي:عرضت علیھا مادة اختیاریة عالج الطالب مشكلة كل عام

للمدرسة التي عززت العدالة العرقیة.أنتجت سیاسة تأدیبیة للعدالة التصالحیةالسنة األولى:
تعلیم المتفرجین تقنیات التدخل.السنة الثانیة:
اللجوء على الحدود.وضع خطة درس على مستوى المدرسة حول أزمةالسنة الثالثة:

لعدم القدومالحالیة تدّمر نفسھا، على سبیل المثال، معاقبة الطالبفي السنة األولى اكتشف الطالب كیف أن السیاسات التأدیبیة
في خطعن الطرق التي تساھم بھا السیاسات التأدیبیة المدرسیةإلى المدرسة عن طریق تعلیقھم من المدرسة. كما كشفوا

اكتشفالذي یعمل على حل المشكلة، "أرید فقط أن ینجح الجمیع".األنابیب من المدرسة إلى السجن. كما قال أحد الطالب
تأدیبیةكالیفورنیا الستخدامھ كنموذج أولي واقترح الطالب سیاسةالطالب نھًجا ناجًحا للعدالة التصالحیة في أوكالند بوالیة

صحیة ومنصفة اعتمدتھا مدرستھم بعد ذلك.
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عمل تدخلوممارسة تقنیات تدخل المتفرج، ولكن أیًضا لقیادة ورشةفي السنة الثانیة، أتیحت الفرصة للطالب لیس فقط لتعلم
المنجزونالثانویةالمدارسطالبقسمما.٢٠١٨اإلبداعیةللحلولالقمةمؤتمرفيمشارك٢٠٠منیقربلماالمتفرج

وقامواعشر والمعلمین وأفراد المجتمع) إلى مجموعات كبیرة،والمتوازنون المشاركین (طالب الصف السادس إلى الثاني
من جانب المتفرجین.بإدارة المجموعات بشكل جمیل، ودّرسوا أسالیب تدخل قویة

لكیرستن في ھذا المقال اإلخباري .یمكنك أن تقرأ عن عمل طالب السنة الثالثة من الفصل االختیاري

جزیرة لونج،الثانویة واللغة اإلنجلیزیة، منطقة المحیط المدرسي،دراسة الحالة التاسعة: الدراسات االجتماعیة للمدرسة
بنیویورك

الوالیات المتحدةالعالمي لطالب السنة الثانیة. والمتقدم التنسیب حكومةتقوم لورا ترونجارد بتدریس المتقدم التنسیب التاریخ
س جینیفروالسیاسة واالقتصاد لصفوف السنوات النھائیة؛ باإلضافة فراسكاإلى دورة إرشاد لصفوف السنوات النھائیة.  ُتدرِّ

یمكن"كیفعلىالتركیزمعنورث"،"تروالنھائیةللصفوفوندوةالثانیةالسنةلطلبةالشرفمرتبةمع١٠اإلنجلیزیةاللغة
لألدب والخبرة أن تساعد في تشكیل الذات."

الدراسیة عندما طلبوا من الطالب التعرف على أھداف األممقامت لورا وجینیفر بدمج وحدة الحلول اإلبداعیة في مناھجھم
بعد ذلكأھداف التنمیة المستدامة وقدموا لمحات عامة عن المجموعة.أجرى الطالب بحًثا عنالمتحدة للتنمیة المستدامة. كما

مًعاتشكیل المجموعات بناًء على اھتمامات الطالب. ثم عملواحددوا الھدف (األھداف) التي كانوا شغوفین بھا بحیث یمكن
البدایةمندقیقة١٥٣٠منالوحدةتتألفاإلبداعي.للحلالدراسیةالدوراتإكمالأجلمنالھدفضمنالتركیزمجاللتحدید

إلى النھایة.

خاطب الطالب:
الحصول على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت✔

مستدام من التلوثإدارة وحمایة النظم البیئیة البحریة والساحلیة بشكل✔

الحصول على میاه نظیفة✔

الوصول إلى الطاقة النظیفة والمستدامة✔

تغیر المناخ✔

زیادة فرص العمل في الدول النامیة✔

عدم المساواة بین الجنسین✔

وتعزیز الزراعة المستدامةالقضاء على الجوع، وتحقیق األمن الغذائي والتغذیة المحسنة،✔

وتعزیز االبتكاربناء بنیة تحتیة مرنة، وتعزیز التصنیع الشامل والمستدام،✔

حمایة الشعاب المرجانیة✔

وقف االنقراض السریع والجماعي للنباتات والحیوانات✔

أنحاء العالمتوسیع المجال للوازم المدرسیة لتحسین التعلیم في جمیع✔

القضاء على الفقر✔
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الصحة العقلیة✔

اإلبداعي،الجلیدي، جداول نقاط التأثیر، ومصفوفات انعكاس الحلجعلت لورا وجّنیفر الطالب یكملوا نموذج المثال الجبل
للمشكالت.واستخدام أسئلة لماذا لفھم األسباب الجذریة والنظامیة

أثر العرضیقولوا ما تعلموه، وطرح األسئلة، و / أو مشاركة كیفبعد أن قدمت كل مجموعة عملھم ُطلب من بقیة الفصل أن
قاللتغییر سلوكھم من أجل إحداث تغییر. على سبیل المثال،التقدیمي علیھم. كما شارك الطالب بأنھم كانوا مصدر إلھام
البالستیكیة.المیاه القابلة إلعادة االستخدام بدالً من زجاجات المیاهبعض الطالب إنھم سیبذلون جھًدا أكبر الستخدام زجاجات

المھددة باالنقراض.قال طالب آخرون إنھم سیشاركون في جھود إنقاذ موائل األنواع

اإلبداعیةالتالي. وللمضي قدًما یخطط المعلمون لتدریس وحدة الحلولنظًرا لتوقیت الوحدة، تم التخطیط لتنفیذ الحلول في العام
إجراءات خالل نفس العام. فإنھم یخططون لتنظیم "معرضفي وقت مبكر من العام الدراسي إلتاحة الوقت للطالب التخاذ

الصف الخامسبتقدیم أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة لطالبالعالم الذي نریده"، والذي سیسمح لطالب الصف العاشر
الخامس ھدًفا لمدرستھم للتركیز علیھ.بالمنطقة بطریقة ھادفة وعملیة. من ھنا سیختار طالب الصف

فيومجتمعھم. كتبت لورا وجنیفر: "كانت ھناك زیادة ملحوظةبدأ عدد من طالبھم في إحداث تغییر حقیقي في حیاة اآلخرین
یجلبون لنا األفكارملكیة تعلمھم والسماح لھم باتباع شغفھم. كان الطالبالدوافع الذاتیة، والتي نعتقد أنھا تأتي من منح الطالب

العدید منبھا. اقترحت إحدى الطالبات مؤخًرا إنشاء ناٍد ألن لدیھاویقترحون المشاریع التي یمكن للبرنامج المتكامل القیام
معرفة ما إذاإلكترونًیا من طالبة (لیست في الدورة التدریبیة) تریداألفكار وكانت متحمسة إلحداث تغییر. تلقینا أیًضا بریًدا

ھناك فرصةالدولیة بالمدرسة الثانویة وأرادت معرفة ما إذا كانتكان یمكنھا المشاركة. إنھا ضابطة في نادي مؤسسة العفو
لعرض العمل أمام أعضاء النادي ".

معلمي المدارس االبتدائیة الذین لدیھم طالب یحضرون "معرضتخطط لورا وجنیفر إلجراء ورش عمل للتطویر المھني مع
أنشطةالمدارس االبتدائیة إلیجاد طرق یمكنھم من خاللھا ربطالعالم الذي نریده". بعد ورش العمل سیتعاونون مع معلمي
إلى ذلك، یخططون إلنشاء طرق لطالب المدارس الثانویةالحل اإلبداعي بالمحتوى الذي یقومون بتدریسھ. باإلضافة
حلول بعد المعرض.والمدارس االبتدائیة لمواصلة العمل مًعا لیكونوا مبتكرین

لطالب المدارس الثانویة في مایندراسة الحالة العاشرة: مدرسة وفیندر الفصل الدراسي الكامل

األخیرة في مدرسة ویفندر من خالل فصل دراسي اختیاريجلب مورجن كودیل ممارسات الحل اإلبداعي لصفوف السنوات
والعدالةبدمج التفكیر الحّل اإلبداعي في مناھجھا الدراسیة للتنوعلمدة فصل دراسي ُمكرس للتعلیم الحل اإلبداعي. كما قامت

علىحصلواحیثأخرىمدارسمنقادمینعاًما،٢٠إلى١٦بینطالبھاأعمارتراوحتالوثائقیة.واألفالماالجتماعیة
مستویات متفاوتة من االئتمان للتخرج من المدرسة الثانویة.

القضایاالمصانع واالتجار بالجنس. كافح طالبھ الختیار إحدىسعى طالب مورجن إلى حل المشكالت المتعلقة بالزراعة في
وشعروا أن بعض المشكالت كبیرة لدرجة استحالة حلھا (ولكننظًرا لوجود العدید من المشكالت التي شعروا بشغف حیالھا،
خالف ذلك) لقد عملوا بجد الكتشاف مستوى البحث الذيبسبب اكتسابھم المزید من المعرفة والبحث والتشجیع، أدركوا

بحاجة إلىأنھم وصلوا إلى مرحلة الحل، وأدرك معظمھم بسرعة أنھمسیكون كافیاً للمشكالت التي تناولوھا، وعندما شعروا
نوع الحل الذي سیتخطى السطح ویصل إلى قلب المشكلة. وبمجردمزید من المعرفة األساسیة في عدة مجاالت من أجل فھم

تنفیذ حل الذي كان حل إبداعیة.وصولھم إلى مرحلة الحل ھذه كافحوا أیًضا لفھم كیفیة
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على الرغم من عدم تمكن أي من المجموعتین من تنفیذ حلولھما بالكامل، إال أنھما كانا قادرون على تطویر حلول إبداعیة.
ركزت المجموعة الزراعیة في المصنع حلھا على اللحوم المزروعة (خالیا الحیوانات المزروعة في المختبر والتي یمكن أن

فياختاروا إنشاء حملة تثقیفیة لرفع الوعي حول أمراض الزراعةتحل محل تربیة الحیوانات وذبحھا من أجل اللحوم). لقد
كما تضمنتدائمة لیس فقط للحیوانات، ولكن أیًضا لإلنسان والبیئة.المصانع والطرق التي تخلق بھا اللحوم المزروعة فوائد

أكشاك ُتقام في أسواق المزارعین المحلیین ومعارضھمحملتھم إنشاء ملصقات وتنظیم جلسات معلومات متنقلة وإنشاء
ومھرجاناتھم.

كما.٢٠٠٠لعاماالتجارضحایاحمایةقانونعلىتعدیالتإلجراءتشریعياقتراحبصیاغةبالجنساالتجارمجموعةقامت
الحاالتالمھارات الوظیفیة وخدمات الصحة العقلیة وخدمات إدارةتضمن تشریعاتھم المقترحة السكن والتعلیم والتدریب على
إلى جانب أحكام تعلیمیة وتدریب وظیفي فردي وخطة لتقدیمللناجین. وحددوا نموذج إسكان مجتمعي محدد لیتم تجریبھ

خیارات استشاریة متسقة ومتنوعة.

وزادت من تعاطفھم، وطّورت مستویات جدیدة من الوعيقال مورغان "لقد وسعت التجربة وجھات نظر الطالب للعالم،
اكتسبوا مھارات البحث وكذلك المزید من الثقة في تلكحول الضرر الذي یسببھ البشر لآلخرین، والحیوانات، والكوكب.

قوتھم كأفراد ".یتخیلوا أبًدا أنھم یحاولون ذلك ولقد أدركوا أیًضاالمھارات. لقد برعوا في منتدى التحدث أمام الجمھور ولم

الكاملة] فيالتي توفر الحلول اإلبداعیة، وآمل أن تكون [العملیةیكتب مورغان: "أعتزم تماًما استخدام المنھجیات واألدوات
اإلبداعي علىاإلبداعیة والتفكیر المنظوم، والتفكیر النقدي، والتفكیرالفصول الدراسیة في المستقبل. إنني أرى أسالیب الحل

بأكملھاحتى إذا لم ُتتح لي الفرصة إلرشاد الطالب خالل المشكلةأنھا مناھج یمكن ویجب أن ُتغرس في جمیع مواد الفصل.
مبتكرین حلول یعني أنني أساعد في تعزیز الشعور بالھدفإلى الحل مرة أخرى، فإن ُبذل مجھود لتعلیم طالبي لیكونوا

".یجب أن یكون في نظري الھدف النھائي لنظامنا التعلیمي)والفضول والرحمة واالنفتاح الذھني والوعي فیھم (والذي
 

الكلیةلطالباإلبداعيالحلممارسةجلب-٤

فالبارایسو، إندیانادراسة الحالة الحادیة عشر: اللغة اإلسبانیة، جامعة فالبارایسو،

بوالیةوثقافة أمریكا الالتینیة في جامعة فالبارایسو في فالبارایسوستایسي ھولت ساروس أستاذة في اللغة اإلسبانیة وآدابھا
إندیانا.

برنامجالتي تستغرق فصًال دراسًیا، ودمج ما تعلمتھ كخریجة فيقامت ستایسي بتعدیل عملیة الحل اإلبداعي في دوراتھا
عبر اإلنترنت، وورش العمل، ومن الكتب العالم یصبح ماشھادة الدراسات العلیا في مؤسسة التعلیم اإلنساني، والدورات

ُندرس وقوة ووعد التربیة االنسانیة.

واقتراحستایسي من كل طالب التقصي عن مشكلة تتعلق بأمریكا الالتینیةفي الدورة التعلیمیة لثقافة أمریكا الالتینیة، طلبت
ذاتعلى أبحاثھم. فاختار الطالب من بین مجموعة من القضایاالحلول. ثم إنشاء أو الدعوة إلى الحل الذي یفضلونھ بناًء
المدنیة أواھتماماتھم. كما عمل معظمھم في مواضیع تتعلق بالحقوقالصلة بالبلدان التي كانوا یدرسون فیھا، وصادف البعض
المطیرة، وفیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز، واالتجارحقوق اإلنسان أو البیئة. وشملت المواضیع تدمیر الغابات

بالبشر، وتزویر االنتخابات، واختفاء لغات السكان األصلیین.

كماإلى التعلم العمیق حول المشكالت المعقدة والتفكیر المنظوم.تذكر ستایسي أن المشروع النھائي كان ناجًحا "في توجیھھم
بالمخدرات والعنف بین الجنسین. وربما كانت الحلول األكثرفتح أعینھم على مجموعة من المناھج لقضایا مثل االتجار

أومع المنظمات غیر الربحیة من خالل برامج الدراسة بالخارجإبداعیة ھي تلك التي قدمھا الطالب الذین عملوا مباشرًة
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رحالت البعثات. لقد شھدوا تأثیر قضایا محددة مثل الفقر في غواتیماال وانتشار فیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز في
یعملون على حل ھذه المشاكل على المستوى المحلي ".كوستاریكا من خالل مشاركة اإلبر، وشاھدوا أمثلة ألشخاص
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جلب تعلم الحل اإلبداعي إلى ُمقاَطعة بأكملھا
 

١٠٠وتعلیمیةمنطقة٢٣فيعامةمدرسة١٧٠فيطالًبا١١٣٠٠٠منأكثرتخدمالتيبكالیفورنیاماتیو،سانمقاطعةقامت
فيالمناھج والخدمات التعلیمیة ومبادرة محو األمیة البیئیةمدرسة خاصة وبدمج نھج الحل كفلسفة وإطار عمل مع إدارة

مكتب مقاطعة التعلیم سان ماتیو (أس أم سي أو إي).
 

المعلمینلزمالةمختلفینبرنامجینمنكجزءالوحداتھذهطورواوقدلطالبھم،الحلوحداتیقدمواُمدرًسا١٣٠حالًیایوجد
منسق فنونأندرا ییجویان، منسق محو األمیة البیئیة، وجوین لي،حیث یقدمان في مكتب مقاطعة التعلیم سان ماتیو تحت قیادة

اللغة اإلنجلیزیة والتاریخ والدراسات االجتماعیة
 

فينھج "معتدل ومتوسط وحار" لدمج التعلم الحل اإلبداعي، لتعزیزوحدة الحلول اإلبداعیة إلطار الدراسةطّورت أندرا
احتیاجات وقدرات الفصول الدراسیة.المناھج الدراسیة على مستویات مختلفة لخدمة مجموعة من

 

جمیعفيینتشرأنیأملونوالذي،٢٠٢٠عامفيالمقاطعةمستوىعلىاإلبداعيالحلمعرضبتجربةأیًضاماتیوسانتقوم
أنحاء كالیفورنیا وخارجھا.
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الجزء الثالث - الروابط والمصادر

أنشطة ودروس من موقع مؤسسة التعلیم اإلبداعي

على الموقع اإللكتروني مع مئات األنشطة والدروس المجانیةحائز على جوائزمركز مصادرلدى مؤسسة التعلیم اإلبداعي
المشتركة. ھناك مصادر لجمیع األعمار وذات صلة بمجاالتالقابلة للتحمیل، وكثیر منھا یتوافق مع المعاییر األساسیة

المصادر.المحتوى المختلفة. فنحن نشجعك على االطالع على مركز

لك بشكلاإلنساني. فقد تكون األنشطة والدروس التالیة مفیدةروابط للعدید من مصادر مؤسسة التعلیملصفحةستوفر ھذه ا
خاص.

تعیش بشكل أخالقي قدر اإلمكان في عالم ُمَعولم، وتنمیةلتشجیع الطالب على استكشاف ما یعنیھ اتخاذ خیارات موجو،
:التعاطف، والشعور بالقدرة

إنسانيأن تكون
دائرة العطف

بطاقات االختیارات
أدل بصوتك

خلف الكوالیس
استبیان موجو

استبیان موجو للشباب
فھم وجھات نظر مختلفة

تصور عالم أفضل
 محادثة فعالة

اترك آثار األقدام فقط
السعر الحقیقي

:وابتكار حلول تكمیلیة ومتطورةلتشجیع الطالب على استكشاف ما یعنیھ أن تكون مبتكر حلول

نشاط فرز الحل اإلبداعي
الحلول وصانعي التغییرقصص مبتكريصفحة مؤسسة التعلیم اإلنساني على بتیریست
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أشرطة فیدیو مالحظة

إلھامي
دقائق)3(اإلنسانيالتعلیمبمؤسسةالحلولمبدعيبرنامجفیدیو

(دقیقتان)سأكون طائر طنانفیدیو الملھمة وانجاري ماثاي
دقائق)4(والدخلبالصحةالدراماتیكیةالتحسیناتیصفعام200/دولة200روسلینجھانز

محادثات تیدكس لزوي ویل التي تركز على الحلول اإلبداعیة
The"ُنعلم"مایصبحالعالم World Becomes What We Teach" دقیقة)17)

دقیقة)19(الحلولمبتكرین
دقائق)11(حلولمبدعتكونأنكیف

دقیقة)18(الحریةأجلمنالتربیة
دقیقة)13(العطفدائرةتوسیع
دقیقة)11(السؤال؟ھذاعلىتجیبكیف

بناء التعاطف والتخلص من الالُمباالة
دقائق)3(بینناالمشتركما

دقائق)7(لالمباالةتریاق

التفكیر المنظوم
دقیقة)1.5(أسباب5
دقیقة)2(األنظمةھيما
دقائق)9(األنظمةعالمفي
دقیقة)12(كبیرةفكرةعنصغیرفیلم

دقائق)3(بورنیوفيبالمظالتالقططقفزحولتحذیریةقصة
دقائق)4(االتصالدوائرفيمقدمة
دقائق)4(السببیةالحلقةمخططاتتكوین
دقائق)4(المتوازنةالراجعةالتغذیةحلقات
دقائق)3(والنتیجةالسببمخططاتإنشاءكیفیة

دقائق)6(المالحظاتحلقاتتعزیز

التحّیز والتفكیر النقدي
والتأثیرالتكنولوجيالتحیزلتعلیمفیدیومقاطع6

التعلیم اإلنساني بالمؤسسة الوطنیة لمعلمین اإلنجلیزیةفیدیو التفكیر النقدي من طالب الدراسات العلیا من مؤسسة
أفضل إحصائیات رأیتھا
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https://www.youtube.com/watch?v=y-WAEW06J00&amp=&feature=youtu.be
https://humaneeducation.org/blog/2018/6-videos-teaching-students-tech-bias-influence/
https://youtu.be/FfS4fQ2uPZM
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen


التحیز والتفكیر النقدي
سلم االستدالل

البحث والدقة ومجموعة أدوات التحیز
للمصادر عبر التخصصات األكادیمیة.مجموعة أدوات كاشف عن اختبار للتحقق من الموثوقیة الموضوعیة

طرح أسئلة جیدة

وأدوات تفكیر األنظمة،مصادر للطالب لتطبیق الحلول
وتنفیذ حلولھم القابلة للتنفیذ. الحظ أن معظم ھؤالءفیما یلي بعض المصادر اإلضافیة لمساعدة طالبك في تخطیط

لھمنھم عدسة الحل اإلبداعي الكاملة، لكن العدید منھم سیكونیتحدثوا عن المشاریع بدالً من الحلول، وال یمتلك أي
عناصر مفیدة.

GINالتدریباتكراسةمشروعالعالمیة)القضایا(شبكة
صحیفة النصائح األمریكیة لخدمة الشباب

مجموعة أدوات إدارة مشروع صانعي التغییر العالمي
التعلیم الذي نریده: مجموعة أدوات مناصرة من الخطة العالمیة

مجموعة أدوات الناشط الشبابي من المدافعین عن الشباب
للطفولة) أیرلنداتنشیط مجموعة األدوات من الیونیسف (مؤسسة األمم المتحدة

مشروع صانعي التغییر

مصادر إضافیة مفیدة

جمیع لوحات بنتریست الخاصة بمؤسسة التعلیم اإلنساني
تعلیمي إنسانيإعداد فصللوحة بنترست لـمؤسسة التعلیم اإلنساني على

 األخالقیة واإلنسانّیةتنمیة القیمعلى بنتریستلوحة مؤسسة التعلیم اإلنساني
التفكیر النقديلوحة بنتریست لمؤسسة التعلیم اإلنساني عن
المنظوموالتغییرالتفكیرلوحة بنتریست لمؤسسة التعلیم اإلنساني عن
التعاون لدي الطالبمھاراتتنمیةلوحة بنتریست لمؤسسة التعلیم اإلنساني عن
التقدیممھاراتتنمیةلوحة بنتریست لمؤسسة التعلیم اإلنساني عن
والبحث في مجال المعلوماتالثقافةمھاراتلوحة بنتریست لمؤسسة التعلیم اإلنساني عن

إطار وحدة الحل اإلبداعي في مقاطعة سان ماتیو
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https://drive.google.com/file/d/1MxM5F6YhasdigOn5Ebpagvaq9KrkocbB/view
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روابط إضافیة للمالحظة
للتحقق من صحة اإلنترنتموقع سنوبس

العالمیةللتحدیاتُمجدیةحلولإلیجادمصادر6
Teach(ألمریكاتعلمتقدم for America) الطالبالُمباالةعلىللتغلبنصائح8
Start(أشوكاتقدم Empathy Toolkit(الُمقترحةالدروسوخططالمصادرمع،التعاطفأدواتمجموعة

والمزید
اكتشاف التحیز في حجرة الدراسة

تدریس التحیز الالواعي
اختیار كتب األطفال المضادة للتحیز

العثور على نقاط التأثیردونیال میدوز في

المنظمات والمصادر في التعلیم
Americansِ(الحقیقةیقولونالذیناألمریكیون Who Tell The Truth(

Awecademyیميأوكد
Big(الكبیرةالصورةتعلیم Picture Learning(

مركز للعطف وبحث اإلیثارّیة والتربیة
معھد السحاب لتعلیم االستدامة

تعلیم البوصلة
مؤسسة التفكیر النقدي

التعلیم إلنقاذ العالم
مواجھة المستقبل

مواجھة التاریخ وأنفسنا
)Gap minder(جابمایندر

مؤسسة ومؤسسة تعلیم المستقبل العالمي
Green(تاتشرغرین Teacher(

)HEART(قلب
شركة ھیرو لإلنشاءات
مشروع الخیال البطولي
ائتالف التربیة االنسانیة

إلھام المواطنین
)Delta Pi International Honor Society in Education(دلتاكاباالتعلیمفيالدولیةالشرفجمعیة

بي
عملیة التخلص من الصور النمطیة

محو األمیة السلمي
التعلیم التقدمي على موقع بنتریست

إعادة التفكیر في المدارس
الجذور والبراعم

شبكة صحافة الحلول اإلبداعیة
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ITأخذ Globalالعالمیةالقضایاعلىتركزحكومیةغیرخیریةمؤسسة
تدریس التسامح

TED-EDدروس
مؤسسة لعبة السالم العالمي

World mapper(ورلدمابر)
نعم! مجلة المعلمین

دفتر المالحظات

مؤسسة التعلیم اإلنساني:نوصي بشدة بقراءة اثنین من أفضل الكتب للزوي ویل، رئیسة
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ھادفةاألكثر فائدة واألقل ضرًرا: مبدأ بسیط لعالم أفضل وحیاة

الخاصة بممارسات الحل اإلبداعي الموضحة في ھذایقدم ھذان الكتابان الفلسفة التأسیسیة والرؤیة والتفاھمات
الدلیل.

طالبھمأساسیة ذات قیمة ممیزة للمعلمین الذین یرغبون في تعلیمنعتقد أیًضا أن الكتب الثالثة التالیة توفر معلومات
أن یكونوا مبتكري حلول:

.2014إشارة,تورونتوللبشریة.موجزتاریخالعاقل:ھرارينوحیوفال
.2008للنشر،جرینتشیلسيفیرمونت:جنكشن،ریفروایتحيالنظم.فيالتفكیردونیال.میدوز،

بشأن العالم - واسباب كون األمور أفضل مما تظن.روسلینج، ھانز. المصداقیة: عشرة أسباب تجعلنا مخطئین
.2017فالتیرون،مبنىكتبنیویورك:

مختلفة.ستجد أدناه ُكتب نعتقد أنھا ذات قیمة للمعلمین في فئات
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