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فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى قبعات التفكير الست في تنمية عملية اتخاذ القرار لدى عينة
من مديري المدارس في األردن
 خالد أحمد الصرايرة.د

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف درجة فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى قبعات التفكير الست في تنمية عملية اتخاذ

 وبلغ عدد أفراد مجتمع، واعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي،القرار لدى عينة من مديري المدارس في األردن
 إذ بلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية،مدير ومديرة
)47( الدراسة
ًا
 وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط: أظهرت نتائج الدراسة.) مدي اًر ومديرة27(  والضابطة،) مدي اًر ومديرة20(
 ووجود أثر ذي داللة، لصالح أفراد المجموعة التجريبية،أداء المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس اتخاذ القرار

 ووجود فروق تعزى لتفاعل متغيري المجموعة والجنس لصالح الذكور في،إحصائية لمتغير الجنس ولصالح الذكور
.المجموعة التجريبية

وأوصتتت الد ارستتة بت فيتتز متتديري المتتدارس علتتى االستتتمرار ب ضتتور الب ترامج التدريبيتتة وخاصتتة متتا يتعل ت بتنميتتة
.التفكير (القبعات الست لديبونو) والبرامج ذات العالقة بتنمية مهارات عملية اتخاذ الق اررات

. مديرو المدارس، عملية اتخاذ القرار، قبعات التفكير الستة، برنامج تدريبي:الكلمات المفتاحية
The Efficacy of A Training Program Based on Six Thinking Hats Strategy in Improving
Decision Making of School Principals in Southern Al-Mazar in Jordan
Khaled A. Al-Sarairah
Deanship of the Academic Research, Mutah University
This study aimed at investigating the efficacy of a training program based on Six
Thinking Hats strategy in improving decision making of school principals in Southern
Al-Mazar in Jordan. A quasi experimental method was used. The participants of the
study comprised (47) male and female principals whom were divided into two groups ;
experimental of (20)male and female principals. The results of the study revealed that:
There was a statistical significant difference between the means of the experimental and
the control groups on the decision making scale in favor of the experimental group.
There was a statistical significant difference due to the gender in favor of male
principals. There were differences in the interaction between the groups and the gender
in favor of male principals in the experimental group.
In light of the results of the study , the researcher recommended ,the necessity of
attending the principals training courses concerning improving thinking ( DE Bono's six
thinking hats) and the programs related to improving decision making skills.
Key Words: Training Program, Six Thinking Hats, Decision Making, Principals.
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مقدمة:
تتزايد أهمية تنمية مهارات القيتادات فتي المؤسستات التربويتة بشتلل عتا  ،وفتي اإلدارات المدرستية بشتلل ختا
نتيجة لما تفرضه الت ديات والت والت التي يشهدها العالم اليو  ،والتتي تتطلتب بتدورها تنميتة مقتدرات ومملانتات خاصتة

لدى مديري المدارس ومن يتكلف بمهمة قيادة هذه اإلدارات؛ ليلونوا مقتدرين على اتخاذ الق اررات بلفاءة وفاعلية.

إن تنمية مهارات مدير المدرسة في اتخاذ الق اررات تعد هدفاً رئيساً متن أهتداف بترامج إعتداد القتادة ،خاصتة عنتد

ال ديث عن اإلصالح التعليم وتطوير مهارات القادة ،واالهتما بالقادة المتميتزين فتي هتذا العصتر التذي يتميتز بتالتغير
السريع في مختلف جوانب ال يتاة .لتذل  ،أصتبح االهتمتا بتنميتة مقتدرة القتادة علتى اتختاذ القت اررات ضترورة مل تة ،متن
أجتتل إيجتتاد جيتتل مقتتدر علتتى اتختتاذ القت اررات التتتي تضتتمن للمؤسستتة مواكبتتة المستتتجدات ال دي تتة فتتي الميتتدان التربتتوي،
واالنفجار المعرفي الهائل في جميع جوانب ال ياة ).(Roets, 1997

ويبتترو دور المؤسس تتة التربوي تتة ف تتي بن تتاء القائ تتد الترب تتوي ال تتذي يمتلت ت المه تتارات الالوم تتة لعملي تتة اتخ تتاذ القت ت اررات

لمواجهتتة هتتذه الت تتديات ،إذ ي تتتا ه تؤالء القتتادة إلتتى المستتاعدة للكشتتف عتتن اإلملانتتات المت تتوافرة لتتديهم متتن اإلبتتدا

والتميز ،واست مارها بالشلل الص يح ،ومساعدتهم على اتخاذ الق اررات اإلدارية اإلبداعيتة ،التتي تستهم فتي رفتع مستتوى
األداء في المؤسسات التي يديرونها .وذل من خالل اعتماد بعض األساليب التربويتة ال دي تة م تل التتدريب (Costa
).& Kallick, 2000

لقتتد فرضتتت ال تتروف ال اليتتة علتتى متختتذي القترار التعامتتل متتع مستتتجدات القتترن ال تتادي والعشترين التتذي يتميتتز

ب ورة تكنولوجيا المعلومتات واالتصتاالت ،واالنفجتار المعرفتي التذي يت ازيتد كتل يتو  ،وهتذا يتطلتب متن القتادة والمستؤولين
واإلداريت تتين االهتمت تتا بتنميت تتة مقت تتدراتهم علت تتى اتخت تتاذ الق ت ت اررات اإلداريت تتة اإلبداعي ت تة؛ لتست تتاعدهم علت تتى مواجهت تتة المواقت تتف
والمشلالت ال الية والمستتقبلية ،إذ أصتبح العقتل البشتري هتو االستت مار األول للتدول المتقدمتة والناميتة علتى ح اتد ستواء
(رأس المال الفكري) )(Robbins, 2007

إن النجاح في مواجهة الت ديات التي تواجههتا الشتخص وضتمان مستتقبله المهنتي ليلتون اوهت اًر ومتطتو اًر لتم يعتد

يعتمتتد علتتى متتا تمتلكتته متتن كتتم معرفتتي بقتتدر متتا يعتمتتد علتتى مقدرتتته فتتي المشتتاركة فتتي انتتتا المعرفتتة ،واستتتخدامها
وتوظيفهتتا بالشتتلل الصت يح ،لتتذل أصتتبح تعلتتيم التفكيتتر حاجتتة ماستتة ومل تتة أك تتر متتن أي وقتتت ستتب  ،ليستتتطيع الفتترد

التكيف مع العالم الذي أصبح أك ر تعقيداً نتيجة الت تديات التتي تعرضتها تكنولوجيتا المعلومتات واالتصتاالت (جتروان،

.)2007

ويتترى ابتتاوي وأبتتو شتتعيرة ( )2011أن التفكيتتر ستتلوق راق ،بتتل هتتو أرقتتى أن توا الستتلوق البشتتري ،فتتال يستتتطيع

اإلنسان أن يخطو خطوة دونه ،فهو يساعد على التخطيط الجيد ،وعلى م اكمة األشياء والوصول إلى القرار ال لتيم،
وبالتفكير يتم االكتشاف واالبتكار وحل المشلالت.
مفهو التفكير:
عرف طافش (،2013
وجه الخصو

 )24التفكير بأنه :عملية عقلية متواصلة يقو بها اإلنسان ما دا عقله سليماً وعلى

حين يتعرض لمعضلة أو حين يرغب في ت قي ملسب معين .أما حبيب (،2007

 )18فعرفه

بأنه :التقصي المدروس للخبرة من لغرض معين ،وقد يلون الغرض منه الفهم أو اتخاذ قرار أو التخطيط أو حل
مشللة أو ال لم على األشياء أو القيا بعمل ما .ويعرف الخليلي وحيدر ويونس( )1999التفكير بأنه نشاط يستخد
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الرموو م ل الصور والمعاني واأللفاظ واألرقا والذكريات واإلشارات والتعبيرات واإلي اءات التي ت ل م ل األشياء

واألشخا

والمواقف واألحداث المختلفة التي يفكر فيها الشخص بهدف فهم موضو أو موقف ما.

وعرف التفكير بأنه :أداء من م أو غير من م يقو به الدماغ وف

آلية عمل (بيو كيميائية) م ددة بهدف

التوصل إلى نتيجة ما ،وتكون الفروق في التفكير بين البشر كمية وليست نوعية ،والتفكير ليس مرهوناً بمرحلة عمرية

أو مهنة م ددة ،وهو عملية متجددة أبدا ومتطورة باستمرار ،وتنمو مع اإلنسان(صب ي ،وقطامي ،وحمدي ،وأبو

طالب ،)2011 ،ومن هنا رأى بعض التربويين أهمية تعليم التفكير ومنهم :العفون وعبدالصاحب ( ،)2012وسعادة
(.)2003

خصائص التفكير:
أشار جروان ( )1999إلى مجموعة من الخصائص منها:
 -1التفكير سلوق هادف ال ي دث من فراغ أو من غير هدف م دد.
 -2التفكير سلوق تطوري يزداد تعقيده مع نمو الشخص وتراكم خبراته عبر السنوات والتجارب.
 -3التفكير الفعال الذي يستند إلى أفضل المعلومات المملن توافرها مستنداً إلى طرائ وأساليب ص ي ة.
 -4الكمال في التفكير غاية غير مملنة ،بينما التفكير الفعال هدف يملن ت قيقه من خالل التدريب.
 -5يتشلل التفكير من تداخل مجموعة من العناصر الم يطة بالبيئة منها :الزمان ،والموقف ،وموضو
التفكير.
 -6ي دث التفكير بأشلال وأنماط مختلفة منها اللف ية ،والرمزية ،والكمية ،والملانية ،والشللية ،ولكل منها
ظروفه وخصوصيته.
مراتب التفكير:
حدد عبيد وعفانة ( )2003مراتب التفكير وكما يأتي:

 التفكير السط ي :ويتم من خالل الن ر إلى األمور من م هرها الخارجي دون التعم فيها أو م اولة فهمظروفها وما ي يط بها.
 التفكير العمي  :ويتم من خالل التعم في فهم الواقع لألمور ،ومن ثم يلون صال اً للب ث في ذات المادةوتركيبها ،ولكنه قد يلفي لل لم على حقيقة األشياء التي تتطلب فهم الموقف وظروفه وما يربطه بغيره من
المواقف واألحداث.
-

التفكير المستنير :وهو نو من التفكير الذي يب ث فيما ي يط بالموقف م ل الب ث وما يرتبط به من
عالقات تربطه بغيره من المواقف ،كما ين ر إلى كل ملونات الموقف من من ور شامل مما يملن
الشخص من إصدار أحلا أقرب للصواب والموضوعية.

أسباب التفكير:
ذكر عبدالعزيز ( )2009أن من أسباب التفكير ما يأتي:

 الدهشة واالستغراب ،فعندما يلون الشخص أما موقف مدهش لم يعهده سابقاً فإنه يشعر بالدهشة وال يرةتجاه ذل  ،وبعدها يتساءل عما ي دث ،ويبدأ في الب ث عن األسباب وبالتالي يبدأ بالتفكير فيه ب اً عن
األسباب.
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 وجود مشللة :يشعر الفرد باالرتباق عندما يواجه مشللة ما وال يستطيع حلها ،ويبدأ في التفكير فيها إليجادحل لها.
 اتخاذ القرار :يتخذ أي شخص العديد من الق اررات في حياته اليومية ،والتخاذ هذه الق اررات فالبد له منإعمال الفكر ومشغاله في الوصول إلى القرار المناسب لها.
 الفضول :ف ب الفضول واستكشاف المجهول هي إحدى األسباب المؤدية إلى التفكير. ال اجة إلى االخت ار والشعور بالت دي :جميع األفراد لهم حاجات فسيولوجية ومعرفية وغيرها ،لذا استخداالشخص تفكيره لل صول على حاجاته من أجل بقائه وتطوره.
المهارات الفكرية (الذهنية) :وتتركز في مقدرة الشخص على التفكير واإلبدا واالبتكار ،والمقدرة على رستم التصور
المناسب ألي موقف ،وتميز هذه المهارة القائد بالمقدرة على الت ليل والتنبؤ الجيد للمستقبل ،وتتشعب المهارات

الفكرية إلى مهارات فرعية تتم ل في(اآلغا:)2008 ،
 المقدرة على االستنتا ومعرفة أسباب األمور وال وادث. التفكير اإلبداعي واست داث طرائ وأساليب جدية للعمل. المقدرة على ت ديد المعلومات المطلوبة التخاذ القرار المناسب. التفكير االنعلاسي ب يث يستوعب القائد األفكار المطروحة من اآلخرين.اتخاذ القرار

يعرف سينج ) (Sing, 2000بأنه عملية يتم فيها حل ما بين عدة حلول في موقف م دد .ويعرفه جروان

( ) 2007بأنه عملية تفكير مركبة تهدف إلى اختيار أفضل ال لول وأنسب البدائل المتاحة للشخص في موقف م دد
من أجل ت قي الهدف المقصود والوصول إليه .في حين يعرفه ) (Chette, 2007بأنه :عملية اختيار حل م دد
بناء على مجموعة من الت ليالت والتفسيرات.
من بين حلول مطروحة ،وذل
ً
وعرفها علي ( )2013بأنه تعبر عن قدرة اإلنسان على االختيار ما بين ال لول ،وذل من خالل مجموعة

خطوات من مة مرتبة ،يسير عليها الختيار األفضل ما بين ال لول ،وف م لات م ددة ،وذل من أجل ت قي ما

يصبو إليه من أهداف ،تجعله ال يتسر في التوصل لق ارر يللفه ضياعا للجهد والوقت والمال ،مما يشعر بالند عليه
بعد ذل .
عناصر اتخاذ القرار:
تت دد عملية اتخاذ القرار بعناصر عدة ،وهي (م سن:)2015 ،
 -1بيئة القرار :تعبر عن مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤدي دو اًر في التأثير على متخذ القرار
عند اختياره البديل األنسب من بين البدائل المتاحة.
 -2متخذ القرار :وهو الشخص الذي يقو باالختيار لل ل المناسب من ال لول المطروحة ل ل المشللة.
 -3أهداف القرار :وهي مجموعة األهداف التي يسعى متخذ القرار إلى الوصول إليها وملى ت قيقها.
 -4البدائل المتاحة التخاذ القرار :يتضمن موقف اتخاذ القرار بديلين مناسبين على األقل ويعد البديل المناسب
هو البديل الص يح القابل للتنفيذ والتطبي .
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 -5ترتيب البدائل :وهو ت ديد شلل معين يتم من خالله تن يم البدائل ويستخد الترتيب التناولي للبدائل
المتاحة وفقاً ألهميتها من األك ر أهمية إلى األقل.
 -6االختيار بين البدائل :وتعد العنصر األخير في موضو اتخاذ القرار ويم ل االختيار ال قيقي بين البدائل
المتاحة وبناء عليه يلون هذا البديل هو القرار ويترجم إلى قرار فعلي.
استراتيجيات اتخاذ القرار:

أشار جروان ( )2007إلى وجود أربع استراتيجيات التخاذ القرار وهي:
 استراتيجية الرابة :وهي تعني أن يتوجه الشخص إلى اختيار ما هو مرغوب في لديه أك ر من غيره. االستراتيجية اآلمنة :أي أنها تهتم باختيار الطريقة األك ر احتمالية للوصول إلى ت قي النجاح. استراتيجية الهروب أو ال د األدنى :بمعنى اختيار ما يجنب الشخص الوقو في أسوأ النتائج وأصعبها. االستراتيجية المركبة :وهي اختيار ما هو مرغوب وأك ر احتمالية لت قي النجاح وهي تعد أصعب أنوااالستراتيجيات عند التطبي الفعلي وذل الشتمالها على متغيرات عديدة البد من أن تعلم بتروي قبل اتخاذ
القرار.
وقد ظهرت العديد من البرامج لتعليم التفكير والتدريب عليه ،ويرى ديبونو ( )deBono,1991أن التدريب على
اتخاذ الق اررات ُيعد مطلباً أساسياً للتن يمات اإلدارية بما فيها التربوية ولقادتها ،وللعاملين فيها ،وذل عن طري تنمية
مهاراتهم العقلية من خالل برامج التفكير ،والتي من بينتها قبعات التفكير الست ،مما يسهم في تطوير أداء األفراد في
اتخاذ الق اررات.

ويتخذ العاملون في المؤسسات الق اررات ،بمعنى أنهم يقومون باالختيار بين مجموعة من البدائل ،فالق اررات

ارت التي تؤثر في عمل
ليست مقصورة فقط على المديرين ،فبقية العاملين في المؤسسات يقومون باتخاذ القر ا
مؤسساتهم ،فم الً من الق اررات التي يتخذها األفراد بشلل روتيني ويومي قرار حضوره إلى ملان العمل من عدمه ،أو

أن يقو بتنفيذ المهمات الموكولة إليه أ ال .ومن هنا بدأت بعض المؤسسات بتنفيذ بعض البرامج التدريبية لتملين
ومعداد الخط ال اني من القيادات لزيادة مقدرتهم على اتخاذ الق اررات.

إن عملية اتخاذ القرار تأتي كرد فعل طبيعية على المشلالت التي يواجههتا أي شتخص ،وتعترف المشتللة بأنهتا
التناقض بين الوضع في واقع ال ال والواقع المرغوب فيه .لذا ،فإن الوعي بوجود المشللة يتطلب اتختاذ قترار للتعامتل
معها ،فكل قترار يتختذ ل تل المشتللة معينتة يتطلتب توضتي اً ،وتقييمتاً للمعلومتات ذات العالقتة فتي المشتللة متن جديتد،
فالبيانات تأتي من مصادر مختلفة ،وهي ب اجتة إلتى معاينتة ،ومعالجتة ،وتوضتيح .فعلتى ستبيل الم تال أي المعلومتات
ذات عالقة بالمشللة وأيها ليست ذات عالقة ،ومن يقترر ذلت  ،وأمتا البتدائل فيجتب وضتعها متع م ارعتاة نقتاط الضتعف
والقوة فيها (قارة والصافي ،)2008 ،وتسير العملية العقالنية في اتخاذ القرار وف الخطوات التالية:



ت ديد المشللة وتوضي ها.
تعيين معايير اتخاذ القرار.



ت ديد الوون لكل بديل.



تقييم البدائل.



اختيار القرار األفضل.
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اتخاذ القرار:

القادة األكفاء المقتدرون هم األقدر على صناعة الق اررات واتخاذها ،فالك ير من القادة يستخدمون مقدراتهم

االجتماعية والذهنية ويعملون على إحاطة أنفسهم بأشخا

أذكياء وآخرين لديهم مؤهالت وخصائص تملنهم من

مساعدته في اتخاذ الق اررات ،والتي قد تعوض نقاط ضعفه ،وكلما كانت المقدرة الذهنية للقادة عالية كلما كان مقتد اًر
على جذب الموظفين األذكياء لجانبه ،األمر الذي يزيد من كفاءة المؤسسة التي يعمل بها (باسلا وستمبوث،

.)2007

وُيعد تدريب القادة التربويين ليلونوا مفكرين مبدعين مقتدرين على اتخاذ الق اررات مشروعاً ومغامرة عقلية،
وأخالقية ،ويملن الن ر إليه على أنه إنجاو للطبيعة اإلنسانية لألفراد من خالل عمليات خاصة .إذ ترتبط هذه
العمليات بما هو أك ر من مجرد استخدا مهارات التفكير ،فهي تتعل بتنمية االتجاهات ،والميول ،واالستعدادات،

والمهارات التي تسهم في المقدرة على اتخاذ الق اررات ،ولذل

يجب االهتما بما سيوسع ،ويطل  ،ويقوي االستعداد

للتفكير من خالل تشجيع الميول لالستكشاف ،واالستقصاء ،وحب االستطال  ،وكذل

تشجيع االتجاه ن و الب ث

والت ق  ،وتشجيع القادة على االعتقاد بأن تفكيرهم سيلون متاحاً ،ومسموحاً ،ومنتجاً ،وهذا هو الم ور الذي
سيساعدهم على اتخاذ الق اررات (.)Costa & Kallick, 2000

وعلى الرغم من ك رة استخدا مفهو اإلبدا والتفكير اإلبداعي إال أنه ال يوجد أي تعريف متف

عليه لهذا

المفهو  ،ومن اختالف العلماء في ت ديد مفهو اإلبدا  ،وبالتالي عد اتفاقهم على تعريف م دد وواضح له ،هو في
حد ذاته مؤشر على تعقد هذا المفهو  .فالنو األول من التعريفات عرفه على أساس أنه سمات شخصية .والنو
ال اني عرفه على أساس الناتج .أما النو ال الث ،فعرفه بأنه عملية ،والنو الرابع من التعريفات يؤكد على ال روف
البيئية التي تساعد على اإلبدا (قارة والصافي. )2008 ،

ومن بين هذه التعريفات التي اقترحها الباح ون والدارسون لإلبدا تعريف تورانس ) (Torranceالذي يرى أن

اإلبدا عملية تساعد الفرد على أن يصبح أك ر حساسية للمشلالت والنقائص وال غرات في المعلومات والمعرفة ،أو
اختالل االنسجا وعد التناس

وغير ذل  ،ثم ت ديد الصعوبات وتبيان هويتها ،ثم الب ث عن ال لول ،ومجراء

التخمينات ،وصياغة فرضيات واختبارها ،ومعادة صياغتها واختبارها ،وأخي اًر صياغة النتائج ونقلها لآلخرين
) .(Torrance, 1993وعلى الرغم من اختالف الباح ين في ت ديد طبيعة اإلبدا والتفكير اإلبداعي إال أن غالبيتهم

يتفقون على أن أهم مهارات التفكير اإلبداعي أو مقدراته ( )Torrance, 1993وهي:

 .1الطالقة ( :)Fluencyهي بأنها المقدرة على استدعاء أكبر عدد مملن من االستجابات تجاه مشللة ما أو م ير
معين ،وذل في فترة ومنية م ددة.
 .2المرونة ( :)Flexibilityتختلف المرونة عن الطالقة في أن الطالقة تت دد بعدد االستجابات ،وسرعة صدورها
أو كليهما معاً ،أما المرونة فإنها تعتمد على تنو االستجابات ،فهي تركز على الكيف وليس الكم.

 .3األصالة ( :)Originalityوتعني المقدرة على إنتا استجابات أصتلية قليلتة التكترار بتالمعنى اإلحصتائي ،داختل
الجماعة التي ينتمي إليها الفرد ،وتتميز االستجابات األصيلة أيضتاً بالجتدة ،والط ارفتة والقبتول االجتمتاعي (باستلا

وستمبوث.)2007 ،

 .4ال ساسية للمشلالت ( :)Sensitivityوهي المقدرة على رؤية الك يتر متن المشتلالت فتي موقتف متا ،فتي الوقتت
الذي ال يراها أي شخص آخر ،ويراها المبد  ،فيقد إنتاجاً جديداً من خالل تقديم حلوالً مختلفة لهذه المشلالت.
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 .5التوس تتع أو التفاص تتيل ( :)Elaborationوتعن تتي مق تتدرة الف تترد وقابليت تته عل تتى تق تتديم إض تتافات أو تفاص تتيل جدي تتدة
ومتنوعة لفكرة ما ،من شأنها أن تساعد على تطويرها ومغنائها وتنفيذها.

وقد تنوعت البرامج المختصة بتعليم التفكير ومهاراته وفقاً لالتجاهات الن رية والتجريبية التي أسست لذل ومنها ما

يأتي (جروان:)2007 ،

 .1برامج العمليات المعرفية :وتركز على مجموعة من العمليات أو المهارات المعرفية للتفكير ،ومنها المقارنة
والتصنيف واالستنتا  ،ن اًر لكونها متطلبات أساسية في اكتساب المعرفة ومعالجة المعلومات ،ومن برنامج (البناء
العقلي لجيلفورد ،وبرنامج فيورستين التعليمي اإلغنائي).

 .2برامج العمليات فوق المعرفية :وتتناول التفكير بوصفة موضوعاً مستقالً قائماً بذاته ،وعلى تعليم مهارات التفكير
فوق المعرفية التي تسيطر على العمليات المعرفية وتديرها ،ومن أهمها التخطيط والمراقبة والتقييم .وتهدف إلى
تشجيع الطلبة على التفكير حول تفكيرهم ،والتعلم من اآلخرين ،وويادة الوعي بعمليات التفكير الذاتية .ومن أبرو

برامجها (الفلسفة لألطفال ،وبرنامج المهارات فوق المعرفية).

 .3برامج المعالجة اللغوية والرمزية :ويركز على األن مة اللغوية والرمزية كوسائل للتفكير والتعبير عن نتاجات
التفكير معاً .وتهدف إلى تنمية مهارات التفكير في الكتابة والت ليل وبرامج ال اسوب .ومن برامجها (ال اسوب
اللغوية والرياضية).

 .4برامج التعلم باالكتشاف :إذ تؤكد هذه البرامج على أهمية تعليم أساليب التعامل مع المشلالت ،وتزويد المتعلمين
باالستراتيجيات المناسبة ل ل المشلالت في المجاالت المختلفة ،وتضم هذه االستراتيجيات :التخطيط ،ومعادة بناء
المشللة ،وتم يل المشللة بالرموو أو الصور أو الرسم البياني ،والبرهان على ص ة ال ل .ومن هذه البرامج
(كورت لديبونو ،وبرنامج التفكير المنتج ،ولكوفنجتن وومالءه).

 .5برامج تعليم التفكير المنهجي :إذ تركز هذه البرامج على من ى بياجيه في التطور المعرفي ،وتهدف إلى تزويد
المتعلمين بالخبرات والتدريبات التي تنقلهم من مرحلة العمليات المادية إلى مرحلة العمليات المعرفية المجردة ،التي
يبدأ فيها تطور التفكير المنطقي والعلمي .وتركز على االستكشاف ومهارات التفكير واالستدالل والتعرف إلى

العالقات ضمن م توى المواد الدراسية.

 .6برنامج الكورت لتعليم التفكير :وقد استخدا برنامج الكورت لتعليم مهارات التفكير من وضع (إدوارد دي بونو)
وهو من أبرو علماء التفكير الذين يدافعون بقوة عن منهجية تدريس مهارات التفكير وأدواته بطريقة مباشرة.

قبعات التفكير الست )(Six Thinking Hats

يشير األدب التربوي إلى أن إدوارد دي بونو ) (Edward De Bonoهو من أصل مالطي وي مل الجنسية

البريطانية ويعمل طبيب ،وقد ساعدته خلفيته الطبية على أن يلون من رواد التفكير والتفكير اإلبداعي وذل

بناء

على دراسته للدماغ والتفكير ،فاستطا أن يبتكر عدة استراتيجيات للتفكير منها القبعات الست (Six Thinking

) Hatsوقسم فيها التفكير إلى ستة أنماط ،ب يث يم ل كل نمط منها قبعة بلون معين ،وهذه القبعات ترمز إلى

طريقة تفكير معينة تتوائم مع لون القبة وداللة خصائصها (العلة.)2014 ،

ويعد البرنامج القائم على قبعات التفكير الست من البرامج المشهورة في تنمية مهارات التفكير ،وهي من البرامج

الرئيسة والمهمة التي قسمت التفكير إلى ستة أنماط ،وين ر لكل نمط فيها كأنه قبعة يرتديها الشخص حسب طريقة
تفكيره في تل الل

ة ،وت مل كل قبعة لوناً يختلف عن غيره من األشخا

داللة نفسية خاصة ).(Kaya, 2013
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وتعرف القبعات الست بأنها تقسيم التفكير إلى ستة أنماط ،واعتبار كل نمط كقبعة يلبسها اإلنسان أو يخلعها

حسب طريقة تفكيره في تل الل

ة (سليمان.)2011 ،

يرى ديبونو ( )de Bono,1991أنه عند القيا بعملية التفكير بشلل عملي ،فإنها تواجه ثالث صعوبات

أساسية هي:

 -1العواطف :عادة ما يلون هناق ميل بعد التفكير كلياً ،ولكن متا يجعتل الشتخص يباشتر عمليتة التفكيتر باالعتمتاد
على الشعور ،والعاطفة ،والت امل كأساس لل ركة.

 -2العجز :قد يتفاعل الشخص مع الشعور بالنقص (ال أعرف كيف أفكر بهذا ،ال أعرف ماذا أعمل بعد ذل ).
 -3اإلرباق :ي اول الشخص أن ي تفظ بلل شيء غير منت م في عقله.
إن طريقة القبعات الست للتفكير هي طريقة سهلة وعملية للتغلب على الصعوبات ال الثة ،حيتث تُعتد العواطتف
جتتزءاً مهمتاً متتن التفكيتتر ،وفتتي النهايتتة تصتتنع كافتتة القت اررات واالختيتتارات علتتى أستتاس المشتتاعر ،ووضتتع العواطتتف فتتي
الملان الص يح في عملية التفكير ضرورية ،ووضع األحاسيس في الملان الخطأ يملتن أن يلتون مفستداً للقترار .لتذا،
فإن طريقة القبعات الست تسمح باستعمال العواطف والشعور في الملان الص يح.

وهدف برنامج ديبونو إلى تبسيط التفكير والسماح للمفكر بتغيير نمط تفكيره عن طري  ،ويترى أن العتدو األكبتر

للتفكير هو التعقيد ألنه يؤدي إلى اإلرباق ،والتفكير الواضح والبسيط يلون أك ر فاعليتة ومقناعتاً ،وللوصتول إلتى نتتائج
فعالة فالبد أن يتم ذل باستخدا القبعات الست(القواسمة وأبو غزلة.)2013 ،
ويع تد إدوارد دي بون تو ) (Edward De Bonoم تن األشتتخا

ال ارئتتدين فتتي مجتتال تعل تيم مه تارات التفكيتتر

باعتبارها إستراتيجية تربوية فعالة تعمل على دراسة كيفية تفكير األشخا

 ،وقد نشر الك ير من الكتتب وترجمتت إلتى

العديد من اللغات ،وأثبتت برامجته فتي تعلتيم مهتارات التفكيتر قبتوالً واستعاً ،واستتخدمت فتي ك يتر متن البلتدان فتي جميتع

أن اء العالم ).(Kivunja, 2015

فتتالتفكير المبنتتي علتتى القبعتتات الستتت ي ق ت العديتد متتن الفوائتتد منهتتا :القتتوة التتتي متتن خاللهتتا يستتتخد الشتتخص

ذكاءه وخبراته ومعرفته بالموضو ويست مر كامل طاقته أثناء النقاش الذي يؤدي إلى الوصتول إلتى حلتول للمشتلالت،
كمتتا أنتته يتتوفر الوقتتت إذ أن التفكيتتر بهتتذه الطريقتتة يتتوفر نصتتف الوقتتت للنقتتاش علتتى األقتتل ،ويعمتتل علتتى تعزيتتز ال قتتة
بتتالنفس واالعتتزاو بهتتا ،ألنتته يجعتتل الشتتخص ال يتمست بفكترة طرحهتتا أو رأي متتن قبيتتل االعتتزاو بتتالنفس ،وانمتتا يرتتتدي
عتتدة قبعتتات وينتقتتل متتع اآلخ ترين فتتي كتتل االتجاهتتات ،ويملنتته طتترح أفكتتار جديتتدة تجعتتل النقتتاش أك تتر فاعليتتة وفائتتدة،

ويملن أيضاً انجاو شيء واحد في ومن واحد ،إذ أن التناقض من أهم خطوات التفكير الجيتد ،إذ ي تاول األفتراد القيتا

بعدة أشياء في الوقت نفسه ،والب ث عن المعلومات والتركيز عليها ،والتتأثر بتالعواطف والب تث عتن األفكتار الجديتدة،

وال تذر ،وايجتاد الفوائتد كلهتا ب اجتة إلتى انجتاو ،وهتذا متا تبينته القبعتات الستت عنتد تطبيقهتا ) ،(Leader, 2002وأمتا
استخدامات قبعات التفكير) (de Bono,1985فهي:

 -1القبع تتة البيض تتاء :وته تتتم بال ص تتول عل تتى المعلوم تتات ال يادي تتة الموض تتوعية ،فت تال توج تتد مقترحتتتات ،أو آراء ،أو
نقاشتتات ،وال تتتدخل فيهتتا األحاستتيس ،فقتتط مجتترد معلومتتات ،وتعنتتي أن يبتتدأ الفتترد بطلتتب المعلومتتات وال قتتائ أوالً
وبشتلل متتواون ال مبالغتتة فيتته ،والبتتد أن تكتتون مركتزة .يملتن تلختتيص االستتتخدامات الرئيستتية للقبعتتة البيضتتاء متتن
خالل األسئلة التالية (عبيدات وأبو سميد2007 ،؛ قطامي :)2010 ،أي معلومتات لتدينا؟ ،وأي معلومتات ن تتا
إليها؟ ،وكيف نستطيع ال صول على المعلومات التي نريدها؟

 -2القبعة ال متراء :تستتخد القبعتة ال متراء لتعبتر عتن المشتاعر والعواطتف وال تس البتاطني وحتدس المفكتر ،تشتتمل
القبعتتة ال م تراء علتتى كتتال الشتتعورين ال تتاد والهتتاد  .فتتإذا لتتم يستتمح للفتترد بعتترض مشتتاعره ،بلتتل بستتاطة ستتوف
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يخفيها كمنط ويخل عقالنية لها ،ويلون بعدها ملزماً لدعم تل العقالنية ،وتعتمد القبعة ال مراء على التخمتين
وال تتدس فتتي ك يتتر متتن القت اررات ،وتستتاعد القبعتتة ال متراء لمنتتع هتتذا النتتو متتن الختتدا  .يوجتتد استتتخدامان رئيستتيان
للقبعة ال مراء(ديبونو:)2002 ،
.1

جعل األحاسيس معروفة.

.2

صنع تقويمات واختيارات.

وتركز هذه القبعة على إعطاء فرصة للمفكر ليعبر عن مشتاعره وأحاسيسته ،وتملتين المفكتر متن المقتدرة عتل

التعبير عن مشاعره وأحاسيسه ،ويعد التفكير وفقاً للقبعة ال مراء جزاءاً أصيالً يستاعد فتي اتختاذ القت اررات ،ويملتن
للمفكر إعادة ارتداء القبعة ال مراء بعد اتخاذه للقرار (القواسمة وأبو غزلة.)2012 ،

 -3القبعة الخضراء :هي للتفكير اإلبداعي ،وتشمل على إنتا األفكار المختلفة واالقتراحات والتوقعات الجديدة،
ويملن الن ر إلى كلمة إبداعي بطريقتين:

األولى :تعني توليد ومنتا ومبدا شيئاً لم يلن موجوداً من قبل.
ال انية :تعني امتالق أفكار جديدة ،أفكار لم تستعمل من قبل.

يملن أن نن ر إلى استخدامات أن التفكير بالقبعة الخضراء يتم ل بتوليد أفكار متفاعلة ،وانطالقية ،فضتالً عتن توليتد
أفكتتار إضتتافية ،وجديتتدة .فهتتذه القبعتتة تتتدفع المفكتتر إلتتى الب تتث عتتن أفكتتار وبتتدائل جديتتدة ،يملتتن ان تقتتوده إلتتى تعتتديل
أفكاره وتطويرها وت سينها(عبيدات وأبو السميد ،)2007 ،ومن األسئلة التي تستتخدمها (ابتاوي وأبتو شتعيرة:)2011 ،

ما الطرق المملنة لجعل األفكار تت ق ؟ وما الطرق األخرى التي قد تساعد في حتل المشتللة؟ ،وي تر

مرتتدي هتذه

القبعة على طرح األفكار الجديدة ،والب ث عن البدائل استعدادا لممارسة كل جديد ،ويستتعمل أدوات اإلبتدا ووستائله،
ويتبنى األفكار الجديدة والغريبة ويطورها ،ويت مل المخاطر الكتشاف أي جديد.

 -4القبعة السوداء :القبعة السوداء هي للتفكير الناقد ،وباستعمال القبعة السوداء فإنها ت مي من إتخاد الق اررات
الخطرة أو غير الكاملة .وبالقبعة السوداء يتم الوصول إلى مواطن الضعف ،ويملن التنبؤ بالمشاكل التي قد
تنشأ  ،وهي تعالج الن رة النقدية التشاؤمية لألمور ومع ذل

فإن له أسبابه المبررة والمقنعة التي تعتمد على

ال قائ والمعلومات ،إن االستعماالت الرئيسة للقبعة السوداء هي(ديبونو:)2001 ،


ف ص للدليل :أحد استعمال القبعة السوداء هو لف ص الدليل الذي يستند حقيقة على بعض البيانات .هل

هذا صادق؟ هل هذا سوي؟ هل هذا ص يح؟ ما الدليل الذي يساند هذه الفكرة؟



ف ص للمنط  :استعمال آخر للقبعة السوداء هو لف ص الصدق أو صالحية مناقشة منطقية.

ف ص االحتمال :بالقبعة السوداء قد نف ص مقترحاً لنرى إذا كان م تمالً أو مملناً أن يعمل كما طلب.



ف ص للتأثير :أي قرار يتخذ له نتائج ،فالق اررات تؤثر على اآلخرين وعلى العالم من حولهم ،ولهذا يجب



ف ص التطاب  :بالقبعة السوداء يملن ف ص األنسب لما هو مقترح مع الذي يعرفه الشخص اآلن.



ف ص النقائص :افترض أنه قد تصميم لكرسي جديد؛ فيجب الب ث عن النقائص في التصميم الجديد،

ال صول على مدخل على تأثير التغيير قبل اتخاذ قرار نهائي.

من م ل :المقعد صغير ،ال هر مستقيم جداً … الخ.
 -5القبعة الصفراء :اللون األصفر يعني شعا الشمس ،والتفاؤل والن ر إلى الجانب المضيء لألشياء ،وبالرغم من
ذل ال بد أن نوضح من البداية ،أن استخدا هذه القبعة يجب أن يلون منطقياً ،فعندما يقترح شخص فكرة ما

أو يقترح تغيي اًر ما ،فعادة يوجد سبب لهذا االقتراح ،وال يوجد هناق مقترح عشوائي ،وتركز على التقييم االيجابي،
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والتفاؤل ،والرابة في جعل األشياء ت دث ،ويشمل التفكير بهذه القبعة سلسلة تتراوح بين ما هو منطقي وعلمي

من ناحية ،وما هو أحال وخيال وآمال من ناحية ثانية(قطامي .)2010 ،ويملن استخدا القبعة الصفراء في
أربعة مواضع ،وهي(ديبونو:)2002 ،
 .1اإليجابيات :في القبعة الصفراء ،نفكر في اإليجابيات الموجودة قرار ما ،أو وضع ما ،ويملن أن نطل
على اإليجابيات في تصميم ما "نقاط القوة".
 .2الفوائد :التفكير باستخدا القبعة الصفراء هو جهد مقصود لل صول على فوائد.

 .3األسباب ،التي تدعم القرار :في القبعة الصفراء فيب ث عن األسباب التي ساعدت على اتخاذ القرار بشلل
ص يح.
 .4الترجيح :باستخدا القبعة الصفراء يملن ترجيح بديل على اآلخر لما له من قيمة إيجابية على اتخاذ القرار
الصائب.

ومن األسئلة التي تطرحها (عبيدات وأبو سميد :)2007 ،ما المميزات التي ت ويها هذه الفكرة؟
 ما ايجابيات الفكرة؟ ما المنافع التي ستقود إليها الفكرة؟ من المستفيد من الفكرة؟يتم ال صول على فوائد الفكرة؟ -كيف س

 -6القبعة الزرقاء :تختلف القبعة الزرقاء عن كافتة القبعتات األخريتات ،فجميتع القبعتات تتعلت بتالتفكير حتول مشتللة
خاصة ،أما موضو أو صعوبة القبعة الزرقاء هي للتفكير حول التفكير .وترمز هذه القبعة إلى التفكير الشمولي
الموجتته التتذي يلتتون بم ابتتة الضتتابط والمرشتتد والموجتته التتذي يتتت لم فتتي توجيتته أنتتوا أنمتتاط التفكيتتر األختترى ،وهتتو

التتذي يقتترر االنتقتتال متتن نمتتط إلتتى نمتتط أختتر ،ومتتتى يبتتدأ التتنمط ،ومتتتى ينتهي(ريتتان ،)2011 ،ويملتتن استتتخدا

القبعة الزرقاء في البداية ،وفي الوسط ،وفي نهاية التفكير ،وهذا قد يستاعد علتى إدراق أن العمليتة شتاملة وتامتة.

ففتي البدايتتة تستتخد القبعتتة الزرقتاء لت ديتتد البتؤرة أي الغتترض متن المهمتتة ،ويملتن أيضتاً استتخدا القبعتتة الزرقتتاء

لعرض خطوات التفكير في الوسط ،وتقد ملخصاً أو تقدر الخطوة الالحقة في النهاية ،حيث تقد القبعتة الزرقتاء

تلخيصاً نهائياً ،ثم بعد ذل يتم التوصل إلى قرار أو نتيجة نهائية .في مع م األحيان تستخد القبعة الزرقتاء فتي
البداية وفي الوسط وفي نهاية دورات التفكير وتشمل االستخدامات الرئيسة التالية(ديبونو:)2001 ،
 .1تعريف البؤرة والغرض.
.2

وضع خطة أو جدول تفكير.

.3

وضع المالح ات والتعليقات.

.4

حسم الخطوة التالية.

.5

تعريف النتائج والتخليص.

تساعد طريقة قبعات التفكير في م اولة عمل كل شيء في وقت واحد ،ويملن التعلم بتداول الجوانتب المختلفتة
متتن التفكيتتر كتالً علتتى حتتده .وفتتي النهايتتة ،تجتمتتع كتتل هتتذه الجوانتتب المختلفتتة لتعطتي تفكيت اًر كتتامالً حتتول موضتتو متا،
ويملتن القتتول أن هتذه القبعتتات نفستية وليستتت حقيقيتة ،وهتتي رمتز لطريقتتة فتي التفكيتتر ،بمعنتى أنتته لتن يلتتون فيهتا لتتبس
حقيقتتي ألي قبعتتة أو خلعهتتا ،ومنمتتا استتتخدا طريقتتة معينتتة فتتي التفكيتتر ثتتم االنتقتتال إلتتى طريقتتة أختترى وهلتتذا (ديبونتتو،

 .)2002ويملن استخدا القبعات بطريقة منفردة في أي موضع في التفكيتر عنتد اتختاذ القت اررات ،وهتذا هتو االستتخدا
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الرئيسي .وتستخد القبعات كفائدة لتوجيه التفكير وت ويل التفكيتر ،ويملتن استتخدا التسلستل الستهل لقبعتتين أو ثتالث

معاً لغرض م دد (.)de Bono, 1985

كما أنه ال يوجد ترتيب م دد وثابت للتنقل بين القبعات الست ،ولكن يست ستن االبتتداء بالقبعتة البيضتاء وتليهتا

الصفراء ،واالنتهاء بالقبعة الخضراء ثم الزرقاء ،مع أهميتة استتمرار العمتل حتتى انتهتاء الوقتت الم تدد أو االنتهتاء متن

األفكار المطروحة ،ويلتون دور القائتد تهيئتة المنتان النفستي الممتتع والشتي للمشتاركين فتي هتذه العمليتة ،وت ديتد وقتت

االنتقال من قبعة إلى أخرى أي من نمط تفكير إلى نمط أخر (ديبونو2001 ،؛ .)Kenny, 2003

لتتذا فالقبعتتات الستتت تتميتتز بالشتتمولية لكونهتتا تشتتتمل عل تتى جميتتع عناصتتر التفكيتتر األساستتية ،فض تالً عتتن أن

استخدامها أشبه بلعبة تبادل األدوار ،مما يضفي عليها جو من المتعة ويزيد من دافعية استتخدامها ،وهتي تمتتاو بعتد
التعقيت تتد إذ أن الم ارحت تتل التت تتي تمت تتر بهت تتا ست تتهلة وواض ت ت ة (قطت تتامي والست تتبيعي ،)2008 ،وتعت تتد إحت تتدى تقنيت تتات االبت تتدا

) ،(Haerian, 2004وهتتي متتن األستتاليب الشتتائعة والشتتيقة لتنميتتة االبتتدا وت ستتين التفكيتتر بشتتلل عتتا (الستتويدان

والعدلوني.)2001 ،
الدراسات السابقة:

تم استطال الدراسات السابقة ذات العالقة بموضتو الد ارستة ال اليتة ،وفيمتا يتأتي عترض للد ارستات التتي أملتن
االطال عليها مرتبة تصاعدياً وفقاً لتسلسلها الزمني:
أجرى شان ) (Chan,2000دراسته التي هدفت إلى معرفة أثر برنامج تدريبي في تنمية مهارات اتخاذ الق اررات

اإلبداعية لدى الطلبة .إذ تكونت العينة من عدد من الطلبة الموهوبين في الجامعة الصينية ،وبعد أن تم تتدريبهم علتى
مهتتارات القيتتادة واتختتاذ الق ت اررات اإلبداعيتتة فتتي حتتل المشتتلالت متتن ختتالل مواقتتف تدريبيتتة تؤكتتد علتتى الن ترة اإلبداعيتتة
للقيادة ،إذ اشتمل البرنامج التدريبي على الم اور التالية :خصائص القيادة المبدعتة ،وتعلتيم مهتارات القيتادة الناج تة،
ووضتتع الطلبتتة فتتي مواقتتف عمليتتة ت تتتا إلتتى اتختتاذ مواقتتف وق ت اررات إبداعيتتة فتتي حتتل المشتتلالت .وبعتتد االنتهتتاء متتن
التتتدريب علتتى البرنتتامج تتتم قيتتاس ستتمة القيتتادة لتتدى الطلبتتة متتن ختتالل مقيتتاس تتتم إعتتداده لهتتذه الغايتتة متتن قبتتل الباحتتث.

وتوصتتلت نتتتائج الد ارستتة إلتتى وجتتود أثتتر ذي داللتتة إحصتتائية تعتتزى لمتغيتتر التتتدريب ،كمتتا توصتتلت نتتتائج الد ارستتة إلتتى
وجود عالقة بين القيادة واإلبدا .

وقد أجرى مايرو وسيالفر ) (Myers & Silavir,2006دراسة نوعية هتدفت التعترف إلتى مقتدرة الطلبتة القتادة

علتتى اتختتاذ الق ت اررات وحتتل المشتتلالت بطريقتتة إبداعي تة .ولت قي ت أهتتداف الد ارستتة تتتم اختيتتار عينتتة الد ارستتة متتن الطلبتتة

التتذين يمتلكتتون ستتمة القيتتادة متتن صتتفوف (العاشتتر وال تتادي عشتتر) متتن واليتتة أهتتايو ،حيتتث بلتتغ عتتددهم ( )122طالب تاً

وطالبة .وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين ب يتث يتتم تتدريب المجموعتة األولتى علتى التفكيتر اإلبتداعي وطترح
الق اررات األصيلة ،في حين يتم تدريب المجموعتة ال انيتة علتى اتختاذ القت اررات متن ختالل العمليتة التعليميتة  -التعلميتة،
وعندما تمت مالح تهم في أثناء التدريب علتى إتختاد القت اررات وحتل المشتلالت باستتخدا المالح تة المباشترة .توصتل
الباح تتان م تتايرو وس تتيالفر أن هن تتاق عالق تتة قوي تتة ب تتين اإلب تتدا والمقت تدرة عل تتى اتخ تتاذ القت ت اررات اإلبداعي تتة ،إذ ل تتوحظ أن
المجموعة األولى التي تم تدريبها علتى اإلبتدا والمقتدرة علتى اتختاذ القت اررات اإلبداعيتة كتانوا أك تر تميت اًز متن المجموعتة

ال انيتتة فتتي المقتتدرة علتتى حتتل المشتتلالت ومتختتاد الق ت اررات .كمتتا توصتتلت نتتتائج هتتذه الد ارستتة أن القتتادة التتذين يتميتتزون

باإلبت تتدا يعتمت تتدون علت تتى :طت تترح األفكت تتار ،وتوليت تتد البت تتدائل ،والتعامت تتل بمرونت تتة مت تتع أف ت تراد المجموعت تتة ،وجمت تتع البيانت تتات

وتلخيصتتها ،علتتى علتتس القتتادة فتتي المجموعتتة ال انيتتة التتذين يعتمتتدون علتتى ال جتتة والبيتتان فتتي ال تتديث وكتتانوا أقتتل
ديمقراطية من غيرهم.
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وهتتدفت د ارستتة ال ارشتتدي ( )2013إلتتى التعتترف علتتى القتتيم الشخصتتية التتتي يمتلكهتتا متتديرو الم تتدارس ال انويتتة

وعالقتهتتا باتختتاذ الق ترار ومذا متتا كانتتت هتتذه القتتيم تختلتتف تبعتتا لمتغي ترات (الجتتنس ،والتخصتتص ،ومتتدة الخدمتتة ،وال التتة

االجتماعيتتة ،وملتتان الستتلن ،ومذا متتا كتتان هنتتاق فتتروق فتتي اتختتاذ الق ترار تبعتتا لمتغي ترات (الجتتنس ،والتخصتتص ،ومتتدة
الخدمتتة ،وال التتة االجتماعيتتة ،وملتتان الستتلن) .تكونتتت عينتتة الد ارستتة متتن  165متتدي ار ومتتديرة تتتم اختيتتارهم بالطريقتتة
العشتوائية البستتيطة متتن متتديري متتدارس م اف تتة ديتتالى ،وتتتم تتتوويعهم ب ستتب أقضتتية الم اف تتة وتبعتتا لمتغيتتر الجتتنس،

والسلن ،والتخصص .ولت قي ذل اعتمدت الباح تة مقيتاس (البتورت وفرنتون ،لينتدوي) بصتورته المعربتة وقامتت ببنتاء
مقيتتاس التختتاذ الق ترار ،وجتتاءت النتتتائج علتتى الن تتو اآلتتتي )1 :جتتاءت القتتيم الشخصتتية التتتي يمتلكهتتا متتديرو المتتدارس
مرتبة حسب أهميتة كتل قيمتة لتدى متديري المتدارس حيتث احتلتت القتيم الن ريتة المرتبتة األولتى فتي اهتمتا المتديرين ثتم
تلتها القيم االجتماعية ثم القتيم الدينيتة ثتم القتيم السياستية ثتم القتيم الجماليتة ثتم القتيم االقتصتادية التتي لتم ت تظ باهتمتا

المتتديرين بصتتورة عامتتة )2 .هنتتاق فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية فتتي القتتيم الجماليتتة واالقتصتتادية ولصتتالح اإلنتتاث تبعتتا

لمتغير الجنس )3 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فتي القتيم تعتزى لمتغيتر الستلن )4 .ال توجتد فتروق ذات داللتة
إحصائية في القتيم تعتزى لمتغيتر التخصتص متا عتدا القتيم الجماليتة ولصتالح التخصتص اإلنستاني )5 .ال توجتد فتروق

ذات داللتتة إحصتتائية فتتي بعتتض القتتيم تعتتزى لمتغيتتر ال التتة االجتماعيتتة ماعتتدا القتتيم الجماليتتة واالقتصتتادية ولصتتالح

األعتتزب )6 .ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية فتتي القتتيم الشخصتتية تبعتتا لمتغيتتر متتدة الخدمتتة )7 .يمتل ت متتديري
المدارس قتدرة عاليتة فتي اتختاذ القترار )8 .ال توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية فتي اتختاذ القترار لتدى متديرو المتدارس

تبعا لمتغيرات (الجتنس ،التخصتص ،متدة الخدمتة) )9 .توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية فتي القتدرة علتى اتختاذ القترار

لدى مديري المدارس وفقتا لمتغيتر (الستلن) ولصتالح المدينتة )10 .وتوجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية فتي القتدرة علتى

اتخاذ القرار لدى مديري المدارس ال انوية وفقا لمتغير ال الة االجتماعية ولصتالح األعتزب )11 .وجتود عالقتة طرديتة

بين اتخاذ القرار والقيم الشخصية أي كلما ارتفعت القيم ارتفعت القدرة على اتخاذ القرار.

وهتتدفت د ارستتة ال راحشتتة ( )2014إلتتى تعتترف درجتتة ممارستتة أنمتتاط اتختتاذ الق ترار لتتدى متتديري متتدارس مديريتتة

التربي تتة والتعل تتيم ف تتي لت تواء قص تتبة المف تترق ف تتي األردن ،وأث تتر ك تتل م تتن الن تتو  ،المؤه تتل العلم تتي ،وس تتنوات الخدم تتة عل تتى
معلما ومعلمة ،ووعتت علتيهم استتبانة تكونتت متن 40
استجابات أفراد عينة الدراسة ،وتم اختيار عينة مؤلفة من ً 223
فقرة ،مووعة على أربعة أنماط هي :ال او  ،السلطوي ،المرن ،والتكاملي .وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية :جتاءت
درجتتة ممارستتة أنمتتاط اتختتاذ الق ترار بدرجتتة مرتفعتتة ،كمتتا أظهتترت الد ارستتة عتتد وجتتود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية فتتي

استتجابات أفتراد عينتتة الد ارستة تعتزى لمتغيتتر النتو  ،والمؤهتتل العلمتي ،كمتا بينتتت نتتائج الد ارستة وجتتود فتروق ذات داللتتة
إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخدمة على األداة ولصالح الخدمة القصيرة.

وأما دراسة كراشي ( )2015فهدفت إلى تعرف درجة توافر آليات التنمية المهنية وعالقتها بفاعليتة اتختاذ القترار

لتتدى متتديري المتتدارس االبتدائيتتة بدولتتة الكويتتت .ولت قي ت أهتتداف الد ارستتة استتتخد الباحتتث المتتنهج الوصتتفي المس ت ي

االرتباطي ن اًر لمالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة .تم لت أداة الدراسة باالستتبانة ،وقتد قتا الباحتث بالتأكتد متن صتدقها
وثباتهتتا .تكونتتت عينتتة الد ارستتة متتن  346متتدي اًر ومستتاعديهم فتتي جميتتع المتتدارس االبتدائيتتة بدولتتة الكويتتت البتتالغ عتتددها

 241مدرسة .توصلت الدراسة إلى أن درجة توافر آليات التنمية المهنية في المتدارس االبتدائيتة بدولتة الكويتت جتاءت

بدرجة عالية ،وأن درجة فاعلية اتخاذ القرار لدى مديري المدارس االبتدائية فتي دولتة الكويتت جتاءت عاليتة ،كمتا تبتين
عتتد وجتتود فتتروق ذات دالل تتة إحصتتائية فتتي تقتتدير عين تتة الد ارستتة لدرجتتة تتتوافر آلي تتات التنميتتة المهنيتتة فتتي الم تتدارس

االبتدائيتتة بدولتتة الكويتتت تعتتزى ألثتتر (الجتتنس ،والخب ترة) ،ووج تود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية فتتي تقتتدير عينتتة الد ارستتة
لدرج تتة تت توافر آلي تتات التنمي تتة المهني تتة ف تتي الم تتدارس االبتدائي تتة بدول تتة الكوي تتت تع تتزى ألث تتر (المؤه تتل العلم تتي ،والمنطق تتة
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التعليمية) .كما بينت النتائج عد وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير عينة الد ارستة لدرجتة فاعليتة اتختاذ القترار
لتتدى متتديري المتتدارس االبتدائيتتة بدولتتة الكويتتت تعتتزى ألثتتر (الجتتنس ،والخبترة) ،ووجتتود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية فتتي

تقدير عينة الدراسة لدرجة فاعلية اتخاذ القرار لدى مديري المدارس (المنطقة التعليمية ،والمؤهل العلمي) .كما أظهرت
النتائج وجود عالقة ارتباط إيجابي دال إحصائياً بين درجة توافر آليات التنمية المهنية ودرجة فاعلية اتختاذ القترار فتي

المدارس االبتدائية بدولة الكويت.

وأجرت العمراني ( )2017دراسة هدفت إل تعرف دور االجتماعات المدرسية في دورة القرار التعليمي بالمدارس
ال انوية للبنات بمدينة تبوق ،من وجهة ن ر المعلمات ،والكشف عن الفروق بين استجابتهن تبعاً لمتغيري المؤهل
العلمي ونو المدرسة ،ولت قي

ذل

استخد المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )292معلمة ،ولت قي

أهداف الدراسة تم تطوير استبانة ملونة من ( )26عبارة ،مووعة في ثالثة م اور .أظهرت النتائج أن دور
االجتماعات المدرسية في دورة القرار التعليمي الكلي جاء بدرجة أهمية كبيرة .وحل م ور مرحلة ما قبل انعقاد
االجتما في الترتيب األخير ،وبدرجة أهمية كبيرة .وجاء م ور مرحلة أثناء انعقاد االجتما في الترتيب ال اني،

وبدرجة أهمية كبيرة .وجاء م ور ما بعد انعقاد االجتما في الترتيب األخير ،وبدرجة أهمية متوسطة .كما أظهرت

النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين استجابات المعلمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي بلالوريوس ،ولمتغير نو
المدرسة ولصالح المدارس ال لومية.

وهدفت الدراسة التي قا بها اآلغا ( )2019إلى التعرف على اإلطار المقترح لتطبي

التفكير الن مي في إدارة

المدارس ال انوية الخاصة في فلسطين ،كما هدفت إلى التعرف على درجة تقديرات العاملين للتفكير الن مي في إدارة

المدارس ال انوية الخاصة في قطا غزة من وجهة ن رهم ،والكشف إن كان هناق فروق بين متوسط التقديرات تعزى
إلى المتغيرات التالية (الجنس  -المؤهل العلمي  -نو الوظيفة -سنوات الخبرة) ،ونهجت الدراسة المنهج الوصفي

لوصف ال اهرة وت ليل بياناتها وبيان العالقة بين ملوناتها .وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع المعلمين

واإلداريين والبالغ عددهم ( )81للعا الدراسي  .2018/2017وت قيقاً ألهداف الدراسة أعد الباحث استبانة كأداة

مناسبة تكونت من ( )53فقرة .تم تطبي االداة على عينة استطالعية قوامها ( )20من مجتمع الدراسة بهدف التأكد
من الصدق وال بات ،وتم استبعاد العينة االستطالعية من مجتمع الدراسة وعينتها في التطبي النهائي لألداة .وقد تم
ت ليل النتائج وتوويع البيانات من خالل استخدا البرنامج اإلحصائي للعلو االجتماعية) ، (SPSSوبعد الت ليل

توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :افتقار إدارة المدارس ال انوية الخاصة في قطا غزة إلى التفكير الن مي،

وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مدى تطبي التفكير الن مي في المدارس تعزى لمتغير الجنس والمؤهل
العلمي والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة ،ومن ثم توصل الباحث إلى صياغة التصور المقترح لتطبي

التفكير

الن مي في إدارة المدارس ال انوية الخاصة في فلسطين.

مشللة الدراسة:

ن اًر ألهمية الدور الريادي الذي يقو به مديري المدارس ،وألهمية هذا الدور في تنمية أفراد المجتمع ومواكبة التطور
والتقد المتسارعين ،وبناء على مالح ة الباحث من خالل ويارته المتكررة للمدارس وحواره مع مديريها ومقابلته لعدد
غير قليل من المعلمين والمشرفين التربويين تبين وجود ضعف في أداء هؤالء المدراء ،وهذا ما أكدته نتائج امت ان

ال انوية العامة المتدنية في ك ير من مدارس المنطقة ،وكذل

ك رة دوران العمل لمديري هذه المدارس وتنقلهم من

مدرسة إلى أخرى ،ونتيجة لتطوير البرنامج التدريبي المبني على قبعات التفكير الست ،وجاءت هذه الدراسة لتسلط
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الضوء على فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى قبعات التفكير الستة في تنمية عملية اتخاذ القرار لدى عينة من مديري
المدارس في األردن.

هدف الدراسة وفرضياتها:
هدفت الدراسة ال الية قياس فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى قبعات التفكير الستة في تنمية عملية اتخاذ

وبناء عليه تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضيات اآلتية:
القرار لدى عينة من مديري المدارس في األردن،
ً
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )  0.05بين متوسط أداء أفراد المجموعة التجريبيتة
الذين تعرضوا لبرنامج تدريبي مستند إلتى استتخدا قبعتات التفكيتر الستتة ومتوستط أداء أفتراد المجموعتة الضتابطة
الذين لم يتعرضوا للتدريب ،وذل على مقياس اتخاذ القرار.

 .2ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى الداللتتة ( )  0.05بتتين متوستتط أداء التتذكور ومتوستتط أداء
اإلناث من الذين تعرضوا لبرنامج تدريبي مستند إلى قبعات التفكير الستة وذل على مقياس اتخاذ القرار.

 .3ال توج تتد فت تروق ذات دالل تتة إحص تتائية عن تتد مس تتتوى الدالل تتة ( )  0.05اتخ تتاذ القت ترار تع تتزى للتفاع تتل متغي تتري
المجموعة (تجريبية ،وضابطة) والجنس (ذكور ،ومناث).
أهمية الدراسة:

يملن تلخيص أهمية هذه الدراسة باألمور التالية:

.1

قتتد تستتاعد المعنيتتين فتتي المجتتال التربتتوي علتتى االستتتفادة متتن نتتتائج هتتذه الد ارستتة فتتي إعتتداد بترامج تربويتتة قياديتتة

.2

يملتتن أن تس تتاعد عل تتى بنتتاء األس تتاس ال تتذي قتتد ينطلت ت من تته تلبيتتة حاج تتات م تتديري المتتدارس وم تتديراتها وتنمي تتة

.3

قد تسهم هذه الدراسة في توفير معلومات حول أثر برنامج قبعات التفكير الست على اتخاذ القرار.

لمديري المدارس ومديراتها.

مقدراتهم على اتخاذ القرار.

التعريفات المفاهيمية:

القبعات الست للتفكير :هي احد البرامج المبتكرة لتعليم التفكير ويهدف إلى إكستاب الفترد مهتارات معينتة تتتيح لته نوعتاً
متن التن تيم التتذاتي لمقد ارتته المعرفيتتة بشتلل يستهم فتتي تقتديم استتتجابات أك تر مالءمتة لمتطلبتتات الموقتف ،أو معطيتتات

المقدمة.
اتختتاذ الق ترار :وهتتي مقتتدرة الفتترد علتتى اتختتاذ ق ترار معتتين عنتتدما يواجهتته موقتتف أو مشتتللة متتا ،وذل ت متتن ختتالل د ارستتة
المعلومات والبيانات المتصلة بهذا الموقف دراسة واقعية وهذه العملية هي آخر مرحلتة فتي عمليتة صتنع القرار(اللقتاني

والجمل ،)2003 ،ويعرفها الباحث بأنها مقدرة المدير على اختيار أحد البدائل المتاحة لت قيت هتدف أو مجموعتة متن
األهداف خالل مدة ومنية معينة ضمن ظروف المن مة ومواردها المتاحة.
م ددات الدراسة:
تتم ل م ددات الدراسة ال الية بما يأتي:

 -1اقتصتار أفتراد الد ارستتة علتتى متتديري ومتتديرات المتتدارس التابعتة لمنطقتتة لتواء المتزار الجنتتوبي ،وعليتته فتإن اختتتالف
األفراد قد يؤدي إلى اختالف النتائج.
 -2طبقت الدراسة خالل الفصل ال اني من العا الدراسي .2017/2016
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 -3تت دد نتائج الدراسة بدالالت صدق أداة القياس المستخدمة في قياس اتخاذ الق اررات وثباتها.
أفراد الدراسة:

تكونت تت عين تتة الد ارس تتة م تتن جمي تتع م تتديري وم تتديرات الم تتدارس التابع تتة لمديري تتة تربي تتة المت تزار الجن تتوبي للع تتا الد ارس تتي

 ،2017/2016والبالغ عددهم ( )47مدي اًر ومديرة ،والجدول ( )1يوضح ذل .
جدول ()1

أفراد الدراسة مووعين حسب المجموعة والجنس
المجموعة

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

المجمو

إناث

10

14

24

ذكور

10

13

23

المجمو

20

27

47

الجنس

أداة الدراسة:

تم تطوير أداة اتختاذ القترار ،والتتي تهتدف إلتى قيتاس مقتدرة متديري ومتديرات المتدارس علتى اتختاذ القترار ،وتكونتت متن
( )43فقرة.
صدق األداة:
للت ق من صدق األداة تم إتبا الخطوات اآلتية:



صياغة فقرات األداة مع مراعاة البساطة والوضوح.

عرضت األداة على ( )8م لمين من ذوي االختصا

باإلدارة التربوية ،وأصول التربية ،وعلم النفس ،والقياس

والتقويم ،وتم األخذ بآرائهم من أجل الوصول إلى داللة صدق ال اهري ،إذ تم إعادة الن ر ببعض الفقرات التي
عدت غير مناسبة من حيث دقة الصياغة اللغوية ،وتم تص ي ها ،وقد تم اعتماد الفقرة التي أتف عليها )(80%
فما فوق من قبل الم لمين ،إذ عرض عليهم ( )50فقرة ،تم استبعاد ( )7فقرات ،وبذل تكونت األداة بصورته
النهائية من ( )43فقرة.
ثبات األداة:

تم الت ق من ثبات األداة عتن طريت االختبتار ومعتادة االختبتار علتى عينتة بلتغ عتدد أفرادهتا ( )26فترداً متن
ختار عينتتة الد ارستتة ألغتراض إيجتتاد معتتامالت ال بتتات ،تتتم إيجتاد معامتتل ال بتتات الكلتتي لتتألداة باستتتخدا طريقتة اإلعتتادة

) (test- retestوبفتتارق ومنتتي فتتي التطبيت بلتتغ أستتبوعين ،إذ أختتذت درجتتاتهم فتتي مرتتتي التطبيت وتتتم حستتاب معامتتل
ارتباط بيرسون بينهما ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.83وهي مقبولة ألغراض الدراسة.
البرنامج التدريبي:
اسم البرنامج :برنامج تدريبي مستند إلى قبعات التفكير الستة في تنمية عملية اتخاذ القرار
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الهدف العا :
يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات التفكير والتدريب على ممارسته لت ويل عمليات التفكير في موقف معين،
ومكساب المتدربين (المجموعة التجريبية) أدوات تفكير متعددة ومتنوعة تناسب مع مواقف العمل المدرسي المختلفة.
األهداف اإلجرائية:


أن يتعرف المديرين إلى مفهو التفكير وأهميته والفوائد التي تترتب عليه.



أن يدرق المديرين أهمية برنامج القبعات الست للتفكير بوصفها إحدى استراتيجيات تعليم التفكير.



أن يميز المديرين بين القبعات الست.



أن يتعرف المديرين إلى أنوا القبعات المختلفة.



أن يطب المديرين القبعات بأنواعها في مواقف تتناسب مع مفهومها.



أن يمارس المديرين استخدا القبعات المختلفة فردياً وجمعياً.



تزويد المديرين بأساليب متنوعة للتفكير لموجهة المواقف التي تواجههم.

مسلمات البرنامج:
 أن التفكير قابل للتنمية ويملن التدرب عليه لزيادة فاعليته. التدريب على التفكير يساعد على معالجة جوانب الضعف لدى الفرد. التدريب على القبعات الست ينمي المرونة في التفكير. التدريب على القبعات الست يساعد على حل المشلالت المختلفة في العمل. التدريب على القبعات الست يزيد من ثقة الفرد من نفسه ومقدرته. التدريب على القبعات الست يعم أفكار الفرد ويطورها. -التدريب على القبعات الست يوجه التفكير لجميع أبعاد المشللة.

األساس الن ري:

يستند هذا البرنامج إلى برنامج القبعات الست الذي طوره ديبونو في التفكير وذل كما هو مبين تالياً:
 .1القبعة البيضاء :وترمز إلى التفكير الم ايد.

 .2القبعة ال مراء :وترمز إلى التفكير االنفعالي (العاطفي).
 .3القبعة الصفراء :وترمز إلى التفكير اإليجابي.
 .4القبعة السوداء :وترمز إلى التفكير الناقد.

 .5القبعة الخضراء :وترمز إلى التفكير االبتكاري (اإلبداعي).
 .6القبعة الزرقاء :وترمز إلى التفكير الشمولي.
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وتم بناء هذه المعلومات استناداً إلى الدراسات السابقة التي تناولتها الدراسة ال الية.
فنيات البرنامج:
 النمذجتتة :إذ يتتتم فتتي كتتل جلستتة نمذجتتة متتوقفين (ايجتتابي ،وستتلبي) يتعتترض لهمتتا متتدير المدرستتة فتتي مدرستتتهوذل لمعرفة كل مهارة من مهارات التفكير الست.
 لعتتب التتدور :إذ يختتتار المتتدراء فتتي كتتل جلستتة موقتتف معتتين ويتتتم التتتدرب عليتته متتن قبتتل عتتدد متتنهم ويقوم توابتم يتتل األدوار فيتته ،ويطلتتب متتن البقيتتة مراقبتتة الموقتتف ومناقشتتته بعتتد االنتهتتاء الستتتخال

النتتتائج النهائيتتة

والنقاط المهمة في الموقف.
 المناقشة الجماعية :وتستتخد بعتد طترح األستئلة المختلفتة وبعتد النمذجتة ولعتب التدور لمعرفتة وجهتات الن ترالمختلفة والسلبيات واإليجابيات وأوجه التشابه واالختالف.

 حتتل المشتتلالت :وتكتتون متتن ختتالل طتترح مشتتللة معينتتة ت يتتر التفكيتتر والتأمتتل والعمتتل الجتتاد للوصتتول إلتتىال لول المملنة وال ل المناسب واألم ل لها.
 -الم اضرة :وتستخد لتوضيح المفاهيم المختلفة المرتبطة بالبرنامج.

 العص تتف ال تتذهني :وذلت ت به تتدف تنمي تتة مه تتارات التفكي تتر وت س تتينها والمس تتاعدة الجماعي تتة والتع تتاون والتفكي تترالجماعي.
إجراءات تقويم البرنامج:
 التقويم البنائي :وذل من خالل ت ديد ايجابيات البرنامج وسلبياته وهو في أثناء فترة التجريب. التقويم النهائي :وتم ذل بتقويم مهارات التفكير قبل البرنامج وبعد تطبيقه والمقارنة بينهما. التقويم التتابعي :وذل بهدف ت ديد فاعلية البرنامج.ت ليم البرنامج:

ع تترض البرن تتامج عل تتى ( )8م لم تتين م تتن ذوي االختص تتا

ب تتاإلدارة التربوي تتة ،وأصتتتول التربي تتة ،والقيتتتاس

والتقويم ،وتم األخذ بآرائهم من أجتل الوصتول إلتى داللتة الصتدق ال تاهري ،إذ تتم إعتادة الن تر بتزمن الجلستة التدريبيتة
وتعديل بعض جلسات البرنامج التدريبي.
المدى الزمني للبرنامج وعدد جلساته:
تاء علتتى أهتداف البرنتتامج يملتن ت ديتتد متدى ومنتتي للبرنتتامج مقتداره شتتهر ،ب يتث يصتتل عتدد الجلستتات فيتته
بن ً
إلى ( )8جلسات على أن يلون بواقع جلستين أسبوعياً ،وومن الجلسة ما بين ( )120 -90دقيقة.
جدول ( )2جلسات البرنامج

رقم الجلسة
1

موضو الجلسة

هدف الجلسة

الفنية المستخدمة

تع ت ت ت ت تتارف ،وتمهي ت ت ت ت تتد ،تكت تتوين بيئت تتة مناست تتبة الم اضرة،
تعريف المفاهيم

للت تتدريب مبني تتة عل تتى

والمناقشة،

األلفة والم بة

وال وار

تعت ت ت ت ت ت ت ت تترف طبيعت ت ت ت ت ت ت ت تتة
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البرنامج وأهدافه.
تعريت ت ت ت تتف المتت ت ت ت تتدربين

بمفه ت ت ت ت ت ت تتو التفكي ت ت ت ت ت ت تتر
وبرامج تنميته.
تعري ت ت ت ت ت تتف القبع ت ت ت ت ت تتات
الست وأهميتها.
2

قبعات التفكير الست

3

قبعات التفكير الست

البيضاء

أن يتعت ت ت تترف المت ت ت تتدراء الم اضرة،
القبعة البيضاء .

والمناقشة،

أن ي ت ت ت ت تتدرق الم ت ت ت ت تتدراء

وال وار،

أهميت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة القبعت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة

والنمذجة

 120-90دقيقة

البيضاء.
أن يطب ت ت ت ت ت المت ت ت ت تتدراء
القبعة البيضاء.

الصفراء.

أن يتعت ت ت تترف المت ت ت تتدراء الم اضرة،
القبعة الصفراء.

والمناقشة،

أن ي ت ت ت ت تتدرق الم ت ت ت ت تتدراء

وال وار،

 120-90دقيقة

أهميت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة القبعت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة والعصف الذهني

الصفراء.

أن يطب ت ت ت ت ت المت ت ت ت تتدراء
القبعة الصفراء.
4

قبعات التفكير الست
ال مراء

أن يتعت ت ت تترف المت ت ت تتدراء الم اضرة،
القبعة ال مراء.

أن ي ت ت ت ت تتدرق الم ت ت ت ت تتدراء

 120-90دقيقة

والمناقشة،

وال وار،

أهميت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة القبعت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة والعصف الذهني
ال مراء.
أن يطب ت ت ت ت ت المت ت ت ت تتدراء
القبعة ال مراء.

5

قبعات التفكير الست
السوداء.

أن يتعت ت ت تترف المت ت ت تتدراء الم اضرة،
القبعة السوداء.

والمناقشة،

أن ي ت ت ت ت تتدرق الم ت ت ت ت تتدراء

وال وار،

 120-90دقيقة

أهميت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة القبعت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة ولعب الدور

السوداء.

أن يطب ت ت ت ت ت المت ت ت ت تتدراء
القبعة السوداء.
6

قبعات التفكير الست

أن يتعت ت ت تترف المت ت ت تتدراء الم اضرة،
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الخضراء.

والمناقشة،

القبعة الخضراء.

وال وار،

أن ي ت ت ت ت تتدرق الم ت ت ت ت تتدراء

والنمذجة

أهميت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة القبعت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة
الخضراء.
أن يطب ت ت ت ت ت المت ت ت ت تتدراء
القبعة الخضراء.
7

قبعات التفكير الست

8

تطبيق ت ت ت ت ت تتات ش ت ت ت ت ت تتاملة أن يق ت ت ت ت ت تتد الم ت ت ت ت ت تتدراء الم اضرة،

الزرقاء.

أن يتعت ت ت تترف المت ت ت تتدراء الم اضرة،
القبعة الزرقاء.

والمناقشة،

أن ي ت ت ت ت تتدرق الم ت ت ت ت تتدراء

وال وار،

 120-90دقيقة

أهمية القبعة الزرقاء .والعصف الذهني
أن يطب ت ت ت ت ت المت ت ت ت تتدراء
القبعة الزرقاء.
للقبع ت ت ت تتات ومراجع ت ت ت تتة تطبيقتتا شتتاملة لجميتتع
الجلسات وتلخيصها

والمناقشة،

القبعتتات بموضتتوعات
اتخاذ الق اررات.

 120 -90دقيقة

وال وار،
ولعب الدور

أن يقت ت ت ت ت ت تتيم المت ت ت ت ت ت تتدراء

البرنت تتامج مت تتن خت تتالل
النم تتوذ المعت تتد لهت تتذه
الغاية.
تطبي ت ت ت ت ت ت ت ت القيت ت ت ت ت ت ت تتاس
البعدي للبرنامج.

تكافؤ المجموعات
تم تطبي

مقياس اتخاذ القرار على مجموعتي الدراسة قبل تطبي

البرنامج بهدف الكشف عن تكافؤ

المجموعات ،وتم استخدا اختبار ت ) (t-testللعينات المستقلة ،حيث بلغت قيمة ت ( )1.53وبدرجات حرية (،)45

وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)  0.05وهذا يعني أن مجموعتي الدراسة متكافئتين في اتخاذ
القرار .وللتأكد من صالحية استخدا التباين المصاحب  ANCOVAتم التأكد من عد وجود تفاعل بين المجموعة
التطبي القبلي ويبين الجدول ( )3هذه النتائج.
الجدول ()3

نتائج ت ليل التباين المصاحب  ANCOVAللتفاعل بين المجموعة على التطبي القبلي
المصدر

مجمو المربعات

درجات ال رية

متوسط
المربعات
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المجموعة

18.63

1

18.63

119.69

0.000

التطبي القبلي

9.79

21

0.47

2.99

0.013

المجموعة*التطبي

1.29

7

0.18

1.18

0.36

القبلي
الخطأ

2.65

17

المجمو

539.09

47

0.16

يبين الجدول ( )3أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لتفاعل المجموعة مع التطبي القبلي ،حيث بلغت قيمة ف
( ،)1.18وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)  0.05ويعد هذا شرطاً أساسياً لتطبي ت ليل التباين
المصاحب . ANCOVA

نتائج الدراسة:
لإلجابة عن فرضيات الدراسة تم استخدا ت ليل التباين المصاحب  ، ANCOVAوالجدول ( )4التالي يبين قيم

المتوسطات ال سابية واالن رافات المعياري التخاذ القرار حسب المجموعة (ضابطة وتجريبية) على التطبي البعدي.

الجدول ()4

المتوسطات ال سابية واالن رافات المعياري لمقياس اتخاذ القرار حسب المجموعة (ضابطة وتجريبية) على التطبي
البعدي
المجموعة

المتوسط ال سابي

االن راف المعياري

تجريبية

4.18

0.57

الضابطة

2.54

0.55

بلغ المتوسط ال سابي للمجموعة التجريبية على التطبي البعدي ( )4.18وبان راف معياري ( ،)0.57بلغ المتوسط

ال سابي للمجموعة الضابطة على التطبي البعدي ( )2.54وبان راف معياري (.)0.55

كمتتا يبتتين الجتتدول ( )5التتتالي المتوستتطات ال ستتابية واالن ارفتتات المعيتتاري التختتاذ الق ترار حستتب متغيتتر الجتتنس علتتى
التطبي البعدي

الجدول ()5

المتوسطات ال سابية واالن رافات المعياري لمقياس اتخاذ القرار حسب متغير الجنس على التطبي البعدي
الجنس

المتوسط ال سابي

االن راف المعياري

ذكور

3.43

1.08
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إناث

0.87

3.06

بلتتغ المتوستتط ال ستتابي لل تتذكور علتتى التطبي ت البعتتدي ( )3.43وبتتان راف معيتتاري ( ،)1.08بلتتغ المتوستتط ال ستتابي

لإلناث على التطبي البعدي ( )3.06وبان راف معياري (.)0.87

ويبتتين الجتتدول ( )6قتتيم المتوستتطات ال ستتابية واالن ارفتتات المعيتتاري التختتاذ الق ترار حستتب تفاعتتل متغيتتري المجموعتتة
والجنس على التطبي البعدي
الجدول ()6

المتوسطات ال سابية واالن رافات المعياري لمقياس اتخاذ القرار حسب تفاعل متغيري المجموعة والجنس على
التطبي البعدي

المجموعة

المتغير

المتوسط ال سابي

االن راف المعياري

تجريبية

ذكور

4.50

0.53

إناث

3.87

0.42

ذكور

2.61

0.53

إناث

2.49

0.59

ضابطة

يبتتين الجتتدول ( )6أن درجتتة اتختتاذ القتترار كانتتت أعلتتى متتا يملتتن لل تتذكور فتتي المجموعتتة التجريبيتتة ،إذ بلتتغ المتوستتط
ال سابي لهم ( )4.50وبان راف معياري ( )0.53وأقلها لإلناث فتي المجموعتة الضتابطة حيتث بلتغ المتوستط ال ستابي

( )2.49وبان راف معياري ( .)0.59ويبين الجدول ( )6التالي ت ليل التباين المصاحب ANCOVA
الجدول ()7

نتائج ت ليل التباين المصاحب  ANCOVAللتفاعل بين المجموعة والجنس على التطبي البعدي
المصدر

مجمو المربعات

درجات ال رية

متوسط

قيمة ف

مستوى الداللة

المربعات
التطبي القبلي

4.203

1

4.203

22.35

0.000

المجموعة

24.34

1

24.34

129.44

0.000

الجنس

2.11

1

2.11

11.23

0.002

المجموعة*الجنس

1.49

1

1.49

7.91

0.007

الخطأ

7.89

42

0.188

المجمو

539.09

47
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النتائج المتعلقة بالفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )  0.05بين متوسط

أداء أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا لبرنامج تدريبي مبني على استخدا قبعات التفكير الستة ومتوسط أداء
أفراد المجموعة الضابطة الذين لم يتعرضوا للتدريب ،وذل على مقياس اتخاذ القرار.
يبين الجدول ( )7أن هناق فروق ذات داللة إحصائية في درجة اتخاذ القرار تعزى للمجموعة حيث بلغت قيمة ف
( ،)129.44وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)  0.05وتعزى الفروق لصالح المجموعة التجريبية،
حيث كان متوسطها ال سابي (.)4.18

النتائج المتعلقة بالفرضية ال انية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )  0.05بين متوسط
أداء الذكور ومتوسط أداء اإلناث من الذين تعرضوا لبرنامج تدريبي مبني على استخدا قبعات التفكير الستة وذل
على مقياس اتخاذ القرار.

ارت تعزى لمتغير الجنس حيث بلغت قيمة ف
يبين الجدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة اتخاذ القر ا
( ،)11.23وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)  0.05وتعزى هذه الفروق لصالح الذكور ،حيث كان
متوسطهم ال سابي (.)3.43
النتائج المتعلقة بالفرضية ال ال ة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )  0.05اتخاذ القرار

تعزى للتفاعل متغيري المجموعة (تجريبية ،وضابطة) والجنس (ذكور ،ومناث).

يبين الجدول ( )7أن هناق فروق ذات داللة إحصائية في درجة اتخاذ القرار تعزى لتفاعل متغيري المجموعة
والجنس ،حيث بلغت قيمة ف ( ،)7.91وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)  0.05وتعزى الفروق
لصالح الذكور في المجموعة التجريبية ،حيث كان متوسطها ال سابي (.)4.50
مناقشة النتائج والتوصيات:

مناقشتتة نتتتائج الفرضتتية األولتتى :كشتتفت نتتتائج ت ليتتل التبتتاين المصتتاحب  ،ANCOVAعتتن وجتتود فتتروق ذات داللتتة

إحصتتائية عنتتد مستتتوى الدالل تتة ( )  0.05بتتين المتوستتط ال ستتابي ألداء أفت تراد المجموعتتة الضتتابطة ،وذلتت عل تتى

مقيتتاس اتختتاذ القترار ،وقتتد كانتتت هتتذه النتتتائج لصتتالح أفتراد المجموعتتة التجريبيتتة .وبتتالن ر إلتتى هتتذه النتتتائج فإنهتتا تؤكتتد
وجتتود أثتتر إيجتتابي لبرن تامج قبعتتات التفكيتتر الستتت علتتى اتخ تتاذ الق ترار ،ممتتا يؤك تتد أهمي تة تنميتتة مه تتارات التفكيتتر ل تتدى
اإلداريين بشلل عا  ،ومديري المدارس بشلل خا

 .وتأكد هذه النتائج على أهميتة االهتمتا بتتدريب متديري المتدارس

وتتتأهيلهم ،ومستتاعدتهم علتتى تنميتتة مهتتارتهم علتتى اتختتاذ القترار بطريقتتة إبداعيتتة ،لمتتا لهتتذا األمتتر متتن أهميتتة بالغتتة علتتى
إدارتهم لمدارستهم ،ممتا يتنعلس بشتلل إيجتابي علتى العمليتة التعليميتة فتي مدارستهم بشتلل عتا  ،وعلتى تنميتة المهتارات
اإلبداعية لدى العتاملين والطلبتة .وقتد اتفقتت نتتائج هتذه الد ارستة متع النتتائج التتي توصتلت إليهتا د ارستة كتل متن :د ارستة

شان ) ،(Chan,2000ودراسة مايرو وسلفير ).(Myers & Silavir, 2006

283

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق()5اجمللد (2021)7

مناقشتتة نتتتائج الفرضتتية ال انيتتة :كشتتفت نتتتائج الد ارستتة ،عتتن وجتتود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى الداللتتة

( )  0.05ب تتين المتوس تتط ال س تتابي ألداء م تتديري الم تتدارس ال تتذكور ،والمتوس تتط ال س تتابي ألداء م تتديرات الم تتدارس
اإلناث ،وذل على مقياس اتخاذ القرار .وقتد كانتت النتتائج لصتالح متديري المتدارس التذكور ،وقتد يلتون ستبب ذلت أن

طبيعتتة متتديري المتتدارس لتتديهم قتتدرة علتتى اتختتاذ الق ترار أك تتر متتن المتتديرات ،وأنهتتم يتميتتزون بمقتتدرتهم علتتى المختتاطرة
والمجاوفة أك ر من المديرات ،كما أن مديري المدارس أك ر التزاماً ب ضتور البترامج التدريبيتة وخاصتة تلت التتي تكتون
في أماكن بعيدة عن أمتاكن ستلنهم ،وهتم يميلتون إلتى تطبيت البترامج التدريبيتة فتي مدارستهم ،ممتا انعلتس علتى أدائهتم
إلى حد كبير مقارنة مع المديرات.

مناقشة نتائج الفرضية ال ال تة :كشتفت نتتائج الد ارستة ،عتن وجتود فتروق ذات داللتة إحصتائية درجتة اتختاذ القترار تعتزى

لمتغيري المجموعة والجنس عند مستوى الداللة ( )  0.05تعتزى الفتروق لصتالح التذكور فتي المجموعتة التجريبيتة.

وربما تكون سبب هتذه النتيجتة أن متديري المتدارس التذكور كتانوا أك تر اهتمامتاً وتفتاعالً متن المتديرات ،كمتا أن خبتراتهم
السابقة وطبيعتهم قد تؤدي دو اًر كبي اًر في ويادة األثر أك ر من اإلناث.

التوصيات:
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة ال الية من نتائج ،يملن وضع التوصيات اآلتية:

 .1تطبي البرنامج التدريبي المقترح.

 .2ت فيتتز متتديري المتتدارس علتتى حضتتور الب ترامج التدريبيتتة المتعلق تة بتنميتتة مهتتارات التفكيتتر ومنهتتا (القبعتتات الستتت)
والبرامج ذات العالقة بتنمية مهارات اتخاذ القرار.
 .3ضرورة رعايتة وتتدريب متديرات المتدارس علتى بترامج تنميتة التفكيتر (القبعتات الستت) والبترامج ذات العالقتة بتنميتة
مهارات اتخاذ القرار .وعقد برامج خاصة تتناسب وطبيعتهن وبالوقت المناستب وتشتجيعهن لتطبيت متا يتتم التتدرب
عليه.

 .4إعطاء الفرصة لمديري المدارس وال رية في اتخاذ القرار التي تؤدي إلى تطوير مدارسهم.
 .5إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم في اتخاذ القرار على مجتمعات أخرى.
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