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عينة  لدى القرار اتخاذعملية  في تنمية كير الستقبعات التف مستند إلى فاعلية برنامج تدريبي
  مدارس في األردنالمديري  من

 د. خالد أحمد الصرايرة

 

 الملخص

في تنمية عملية اتخاذ  تفاعلية برنامج تدريبي مستند إلى قبعات التفكير الس درجة تعرف إلىهدفت هذه الدراسة 
بلغ عدد أفراد مجتمع و واعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي، ، ى عينة من مديري المدارس في األردنالقرار لد
بلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية  إذ، مجموعتين ضابطة وتجريبيةإلى  همتقسيمتم و ، ًا ومديرةمدير  (47الدراسة )

داللة إحصائية بين متوسط  يفرق ذوجود  :ئج الدراسة. أظهرت نتامديرًا ومديرة (27الضابطة )مديرًا ومديرة، و  (20)
وجود أثر ذي داللة ، و ، لصالح أفراد المجموعة التجريبيةالقرار اتخاذأداء المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس 

لصالح الذكور في ري المجموعة والجنس فروق تعزى لتفاعل متغيجود و و  ولصالح الذكور، إحصائية لمتغير الجنس
 .مجموعة التجريبيةال

 وأوصتتت الدراستتة بت فيتتتز متتديري المتتتدارس علتتى االستتتتمرار ب ضتتور البتترامج التدريبيتتتة وخاصتتة متتتا يتعلتت  بتنميتتتة
 القرارات. اتخاذالتفكير )القبعات الست لديبونو( والبرامج ذات العالقة بتنمية مهارات عملية 

 المدارس. و، مدير قرارال اتخاذعملية 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. 
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 مقدمة:

اإلدارات المدرستية بشتلل ختا  فتي و  ،ة بشتلل عتا التربويت المؤسستاتالقيتادات فتي  تنمية مهارات أهمية تتزايد
مقتدرات ومملانتات خاصتة تنميتة نتيجة لما تفرضه الت ديات والت والت التي يشهدها العالم اليو ، والتتي تتطلتب بتدورها 

 .بلفاءة وفاعلية القرارات اتخاذدرين على مقتليلونوا  ؛مهمة قيادة هذه اإلداراتب من يتكلفمديري المدارس و لدى 
، خاصتة عنتد إعتداد القتادة بترامج هدفًا رئيسًا متن أهتداف القرارات تعد   اتخاذمهارات مدير المدرسة في ن تنمية إ

فتي هتذا العصتر التذي يتميتز بتالتغير  تميتزينالم لقادةواالهتما  با ،القادة مهارات تطويراإلصالح التعليم و ال ديث عن 
ضترورة مل تة، متن القترارات  اتختاذبتنميتة مقتدرة القتادة علتى متا  االهت أصتبح ،السريع في مختلف جوانب ال يتاة. لتذل 

 المستتتجدات ال دي تتة فتتي الميتتدان التربتتوي،مواكبتتة  القتترارات التتتي تضتتمن للمؤسستتة اتختتاذ در علتتىتتتقمأجتتل إيجتتاد جيتتل 
 .(Roets, 1997) في جميع جوانب ال ياة واالنفجار المعرفي الهائل

 القتتترارات اتختتتاذالتتتذي يمتلتتت  المهتتتارات الالومتتتة لعمليتتتة  قائتتتد التربتتتوي الفتتتي بنتتتاء  ويبتتترو دور المؤسستتتة التربويتتتة
 بتتتدا فرة لتتتديهم متتتن اإلاإلتتتى المستتتاعدة للكشتتتف عتتتن اإلملانتتتات المتتتتو  هتتتؤالء القتتتادةي تتتتا   إذ الت تتتديات،مواجهتتتة هتتتذه ل

تستهم فتي رفتع مستتوى  القرارات اإلدارية اإلبداعيتة، التتي اتخاذومساعدتهم على  واست مارها بالشلل الص يح،والتميز، 
 Costa) ال دي تة م تل التتدريبالتربويتة بعض األساليب  خالل اعتمادمن وذل   األداء في المؤسسات التي يديرونها.

& Kallick, 2000). 
يتميتتز  التتذيالقتترن ال تتادي والعشتترين متختتذي القتترار التعامتتل متتع مستتتجدات لقتتد فرضتتت ال تتروف ال اليتتة علتتى 

المستؤولين و  القتادة وهتذا يتطلتب متن، االنفجتار المعرفتي التذي يتزايتد كتل يتو و  ات واالتصتاالت،ا المعلومتتكنولوجي ورة ب
علتتتتى مواجهتتتتة المواقتتتتف  همستتتتاعدتل ؛ةاإلبداعيتتتت القتتتترارات اإلداريتتتتة اتختتتتاذقتتتتدراتهم علتتتتى مبتنميتتتتة االهتمتتتتا  واإلداريتتتتين 

 المتقدمتة والناميتة علتى حتدا ستواء ول للتدولأصتبح العقتل البشتري هتو االستت مار األ إذ، والمشلالت ال الية والمستتقبلية
  (Robbins, 2007) )رأس المال الفكري(

وضتمان مستتقبله المهنتي ليلتون واهترًا ومتطتورًا لتم يعتد  ا الشتخصفي مواجهة الت ديات التي تواجههتنجاح إن ال
واستتتتخدامها  ،رفتتتةقدرتتتته فتتتي المشتتتاركة فتتتي انتتتتا  المعميعتمتتتد علتتتى متتتا تمتلكتتته متتتن كتتتم معرفتتتي بقتتتدر متتتا يعتمتتتد علتتتى 

ليستتتطيع الفتترد  ،وتوظيفهتتا بالشتتلل الصتت يح، لتتذل  أصتتبح تعلتتيم التفكيتتر حاجتتة ماستتة ومل تتة أك تتر متتن أي وقتتت ستتب 
التكيف مع العالم الذي أصبح أك ر تعقيدًا نتيجة الت تديات التتي تعرضتها تكنولوجيتا المعلومتات واالتصتاالت )جتروان، 

2007.) 
هتتو أرقتتى أنتتوا  الستتلوق البشتتري، فتتال يستتتطيع أن التفكيتتر ستتلوق راق، بتتل ( 2011ويتترى ابتتاوي وأبتتو شتتعيرة )

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:

ير بأنه: عملية عقلية متواصلة يقو  بها اإلنسان ما دا  عقله سليمًا وعلى ( التفك24،  2013عرف طافش )
( فعرفه 18،  2007أما حبيب ) وجه الخصو  حين يتعرض لمعضلة أو حين يرغب في ت قي  ملسب معين.

بأنه: التقصي المدروس للخبرة من لغرض معين، وقد يلون الغرض منه الفهم أو اتخاذ قرار أو التخطيط أو حل 
( التفكير بأنه نشاط يستخد  1999شللة أو ال لم على األشياء أو القيا  بعمل ما. ويعرف الخليلي وحيدر ويونس)م
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الرموو م ل الصور والمعاني واأللفاظ واألرقا  والذكريات واإلشارات والتعبيرات واإلي اءات التي ت ل م ل األشياء 
 يها الشخص بهدف فهم موضو  أو موقف ما.واألشخا  والمواقف واألحداث المختلفة التي يفكر ف

بهدف  كيميائية( م ددة أو غير من م يقو  به الدماغ وف  آلية عمل )بيووعرف التفكير بأنه: أداء من م 
في التفكير بين البشر كمية وليست نوعية، والتفكير ليس مرهونًا بمرحلة عمرية  الفروق التوصل إلى نتيجة ما، وتكون 

و عملية متجددة أبدا ومتطورة باستمرار، وتنمو مع اإلنسان)صب ي، وقطامي، وحمدي، وأبو أو مهنة م ددة، وه
(، وسعادة 2012(، ومن هنا رأى بعض التربويين أهمية تعليم التفكير ومنهم: العفون وعبدالصاحب )2011طالب، 

(2003.) 
 خصائص التفكير:

 ( إلى مجموعة من الخصائص منها:1999أشار جروان )
 سلوق هادف ال ي دث من فراغ أو من غير هدف م دد. التفكير -1
 التفكير سلوق تطوري يزداد تعقيده مع نمو الشخص وتراكم خبراته عبر السنوات والتجارب. -2
 التفكير الفعال الذي يستند إلى أفضل المعلومات المملن توافرها مستندًا إلى طرائ  وأساليب ص ي ة. -3
 ينما التفكير الفعال هدف يملن ت قيقه من خالل التدريب.الكمال في التفكير غاية غير مملنة، ب -4
يتشلل التفكير من تداخل مجموعة من العناصر الم يطة بالبيئة منها: الزمان، والموقف، وموضو   -5

 التفكير.
ي دث التفكير بأشلال وأنماط مختلفة منها اللف ية، والرمزية، والكمية، والملانية، والشللية، ولكل منها  -6

 وصيته.ظروفه وخص

 مراتب التفكير:
 ( مراتب التفكير وكما يأتي:2003حدد عبيد وعفانة )

التفكير السط ي: ويتم من خالل الن ر إلى األمور من م هرها الخارجي دون التعم  فيها أو م اولة فهم  -
 ظروفها وما ي يط بها.

ال ًا للب ث في ذات المادة التفكير العمي : ويتم من خالل التعم  في فهم الواقع لألمور، ومن ثم يلون ص -
وتركيبها، 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  -

واقف، كما ين ر إلى كل ملونات الموقف من من ور شامل مما يملن عالقات تربطه بغيره من الم
 الشخص من إصدار أحلا  أقرب للصواب والموضوعية.

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

ال يرة الدهشة واالستغراب، فعندما يلون الشخص أما  موقف مدهش لم يعهده سابقًا فإنه يشعر بالدهشة و  -
تجاه ذل ، وبعدها يتساءل عما ي دث، ويبدأ في الب ث عن األسباب وبالتالي يبدأ بالتفكير فيه ب  ًا عن 

 األسباب.

264



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

 

 

وجود مشللة: يشعر الفرد باالرتباق عندما يواجه مشللة ما وال يستطيع حلها، ويبدأ في التفكير فيها إليجاد  -
 حل لها. 

القرارات في حياته اليومية، والتخاذ هذه القرارات فالبد له من  اتخاذ القرار: يتخذ أي شخص العديد من -
 إعمال الفكر ومشغاله في الوصول إلى القرار المناسب لها.

 الفضول: ف ب الفضول واستكشاف المجهول هي إحدى األسباب المؤدية إلى التفكير. -
ة ومعرفية وغيرها، لذا استخدا  ال اجة إلى االخترا  والشعور بالت دي: جميع األفراد لهم حاجات فسيولوجي -

 الشخص تفكيره لل صول على حاجاته من أجل بقائه وتطوره.

تتركز في مقدرة الشخص على التفكير واإلبدا  واالبتكار، والمقدرة على رستم التصور و  :المهارات الفكرية )الذهنية(
تنبؤ الجيد للمستقبل، وتتشعب المهارات المناسب ألي موقف، وتميز هذه المهارة القائد بالمقدرة على الت ليل وال

 (:2008الفكرية إلى مهارات فرعية تتم ل في)اآلغا، 
 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. -
 االنعلاسي ب يث يستوعب القائد األفكار المطروحة من اآلخرين. التفكير -

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

 دد ( بأنه عملية تفكير مركبة تهدف إلى اختيار أفضل ال لول وأنسب البدائل المتاحة للشخص في موقف م2007)
 م دد حل اختيار بأنه: عملية (Chette, 2007) في حين يعرفه  من أجل ت قي  الهدف المقصود والوصول إليه.

 .والتفسيراتت الالت لي من مجموعة على وذل  بناءً ، مطروحة حلول بين من
 وعةمجم لالخ من ذل و ال لول،  بين مار ختياالا على نسانإلا قدرة عن تعبر نهأب (2013وعرفها علي )

ما  ت قي  أجل من وذل ، م ددة م لات وف  ،ال لول ما بين فضلألا ختيارال عليها مرتبة، يسير من مة خطوات
 عليه بالند  مما يشعر، والمال والوقتد للجه ضياعا يللفهر التوصل لقرا في يتسر  ال أهداف، تجعله من إليه يصبو
 .ذل  بعد
 

 عناصر اتخاذ القرار:
 (:2015لقرار بعناصر عدة، وهي )م سن، تت دد عملية اتخاذ ا

بيئة القرار: تعبر عن مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤدي دورًا في التأثير على متخذ القرار  -1
 عند اختياره البديل األنسب من بين البدائل المتاحة.

 طروحة ل ل المشللة.متخذ القرار: وهو الشخص الذي يقو  باالختيار لل ل المناسب من ال لول الم -2
 أهداف القرار: وهي مجموعة األهداف التي يسعى متخذ القرار إلى الوصول إليها وملى ت قيقها. -3
البدائل المتاحة التخاذ القرار: يتضمن موقف اتخاذ القرار بديلين مناسبين على األقل ويعد البديل المناسب  -4

 هو البديل الص يح القابل للتنفيذ والتطبي . 
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بدائل: وهو ت ديد شلل معين يتم من خالله تن يم البدائل ويستخد  الترتيب التناولي للبدائل ترتيب ال -5
 المتاحة وفقًا ألهميتها من األك ر أهمية إلى األقل.

االختيار بين البدائل: وتعد العنصر األخير في موضو  اتخاذ القرار ويم ل االختيار ال قيقي بين البدائل  -6
 ن هذا البديل هو القرار ويترجم إلى قرار فعلي.المتاحة وبناء عليه يلو 

 استراتيجيات اتخاذ القرار:  
 ( إلى وجود أربع استراتيجيات التخاذ القرار وهي:2007أشار جروان )

 استراتيجية الرابة: وهي تعني أن يتوجه الشخص إلى اختيار ما هو مرغوب في لديه أك ر من غيره. -
 م باختيار الطريقة األك ر احتمالية للوصول إلى ت قي  النجاح.االستراتيجية اآلمنة: أي أنها تهت -
 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 أنوا   -

ات عند التطبي  الفعلي وذل  الشتمالها على متغيرات عديدة البد من أن تعلم بتروي قبل اتخاذ االستراتيجي
 القرار.

( أن التدريب على deBono,1991) ديبونورى وقد ظهرت العديد من البرامج لتعليم التفكير والتدريب عليه، وي
تنمية ذل  عن طري  ، و لعاملين فيهاول لقادتها،و  التربوية بما فيها للتن يمات اإلدارية مطلبًا أساسياً  ُيعد  القرارات  اتخاذ
 في مما يسهم في تطوير أداء األفراد، ها قبعات التفكير الستتوالتي من بين ،العقلية من خالل برامج التفكير هممهارات
 .القرارات اتخاذ

فالقرارات  ،البدائلمن  بمعنى أنهم يقومون باالختيار بين مجموعة ،في المؤسسات القرارات ويتخذ العاملون 
 ت التي تؤثر في عملاالقرار  اتخاذات يقومون بالعاملين في المؤسسفبقية  ،ليست مقصورة فقط على المديرين

أو  ه،عدم من ملان العملإلى  بشلل روتيني ويومي قرار حضورهالتي يتخذها األفراد  من القرارات فم الً  ،هممؤسسات
تملين لبتنفيذ بعض البرامج التدريبية المؤسسات هنا بدأت بعض ومن  .إليه أ  ال ت الموكولةاهممال يذنفيقو  بتأن 

 القرارات. اتخاذ ومعداد الخط ال اني من القيادات لزيادة مقدرتهم على
 

المشتللة بأنهتا تعترف ، و أي شتخص واجههتاد فعل طبيعية على المشلالت التي يالقرار تأتي كر  اتخاذإن عملية 
قترار للتعامتل  اتختاذ بوجود المشللة يتطلب فإن الوعي ،الواقع المرغوب فيه. لذاو  في واقع ال الالتناقض بين الوضع 
 ،متن جديتد المشتللةفتي للمعلومتات ذات العالقتة  وتقييمتاً  ،يتطلتب توضتي اً  معينتة ل تل المشتللة معها، فكل قترار يتختذ

علتى ستبيل الم تال أي المعلومتات فتوضتيح. و معالجتة، و  ،معاينتةإلتى ب اجتة  يوه ،فالبيانات تأتي من مصادر مختلفة
متع مراعتاة نقتاط الضتعف  هايجتب وضتعف البتدائلأمتا و  ، ومن يقترر ذلت ،عالقة ت ذاتأيها ليسة بالمشللة و ذات عالق
 القرار وف  الخطوات التالية: اتخاذتسير العملية العقالنية في و  ،(2008)قارة والصافي،  والقوة فيها
 .ت ديد المشللة وتوضي ها 
  القرار. اتخاذتعيين معايير 
 ت ديد الوون لكل بديل. 
  البدائلتقييم. 
 .اختيار القرار األفضل 
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 القرار: اتخاذ

 قدراتهممفالك ير من القادة يستخدمون ، واتخاذها القرارات صناعة علىهم األقدر درون مقتال األكفاءالقادة 
 مؤهالت وخصائص تملنهم منآخرين لديهم و كياء ذإحاطة أنفسهم بأشخا  أويعملون على الذهنية و  االجتماعية
مقتدرًا قدرة الذهنية للقادة عالية كلما كان مكلما كانت الو ، هضعفتي قد تعوض نقاط وال ،القرارات اتخاذ في مساعدته
)باسلا وستمبوث،  التي يعمل بها كفاءة المؤسسةمن ، األمر الذي يزيد الموظفين األذكياء لجانبهجذب على 
2007). 
 ،مشروعًا ومغامرة عقليةالقرارات  اتخاذعلى درين مقت ليلونوا مفكرين مبدعين التربويينتدريب القادة ُيعد و 
ترتبط هذه إذ  لألفراد من خالل عمليات خاصة.يملن الن ر إليه على أنه إنجاو للطبيعة اإلنسانية و  ،وأخالقية

 ،واالستعدادات ،والميول ،تعل  بتنمية االتجاهاتتي مهارات التفكير، فهاستخدا  العمليات بما هو أك ر من مجرد 
ويقوي االستعداد  ،ويطل  ،يجب االهتما  بما سيوسعولذل   ،القرارات اتخاذعلى قدرة مهم في الوالمهارات التي تس

وكذل  تشجيع االتجاه ن و الب ث  ،وحب االستطال  ،واالستقصاء ،للتفكير من خالل تشجيع الميول لالستكشاف
ومنتجًا، وهذا هو الم ور الذي  ،ومسموحاً  ،تفكيرهم سيلون متاحاً  على االعتقاد بأن   القادة ، وتشجيع والت ق

 .(Costa & Kallick, 2000)القرارات  اتخاذ سيساعدهم على
هذا تعريف متف  عليه ل أي نه ال يوجدأاإلبدا  والتفكير اإلبداعي إال  وعلى الرغم من ك رة استخدا  مفهو 

هو في ، اتفاقهم على تعريف م دد وواضح له وبالتالي عد  ،من اختالف العلماء في ت ديد مفهو  اإلبدا و  ،مفهو ال
. والنو  على أساس أنه سمات شخصية هفعر  هو . فالنو  األول من التعريفات حد ذاته مؤشر على تعقد هذا المف

والنو  الرابع من التعريفات يؤكد على ال روف  ،مليةبأنه ع فعر فه، . أما النو  ال الثعلى أساس الناتج عر فهال اني 
 . (2008قارة والصافي، ) البيئية التي تساعد على اإلبدا 

الذي يرى أن   (Torrance) ومن بين هذه التعريفات التي اقترحها الباح ون والدارسون لإلبدا  تعريف تورانس
أو  ،لالت والنقائص وال غرات في المعلومات والمعرفةحساسية للمش أك راإلبدا  عملية تساعد الفرد على أن يصبح 
ومجراء  ،ثم الب ث عن ال لول، ن هويتهااثم ت ديد الصعوبات وتبي، اختالل االنسجا  وعد  التناس  وغير ذل 

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

 :وهي (Torrance, 1993) قدراتهميتفقون على أن أهم مهارات التفكير اإلبداعي أو 
أو م ير ما ة قدرة على استدعاء أكبر عدد مملن من االستجابات تجاه مشللمبأنها ال هي (:Fluencyالطالقة ) .1

 .معين، وذل  في فترة ومنية م ددة
تختلف المرونة عن الطالقة في أن الطالقة تت دد بعدد االستجابات، وسرعة صدورها  (:Flexibilityالمرونة ) .2

  .على الكيف وليس الكمفهي تركز أو كليهما معًا، أما المرونة فإنها تعتمد على تنو  االستجابات، 

قدرة على إنتا  استجابات أصتلية قليلتة التكترار بتالمعنى اإلحصتائي، داختل موتعني ال :(Originalityاألصالة ) .3
باستلا ) القبتول االجتمتاعيو الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، وتتميز االستجابات األصيلة أيضتًا بالجتدة، والطرافتة 

 .  (2007وستمبوث، 
فتي الوقتت  ،مشتلالت فتي موقتف متاالك يتر متن القدرة على رؤية موهي ال :(Sensitivityال ساسية للمشلالت ) .4

 المشلالت.حلواًل مختلفة لهذه إنتاجًا جديدًا من خالل تقديم يقد  ف ،يراها المبد و ال يراها أي شخص آخر، الذي 
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قتتتدرة الفتتترد وقابليتتتته علتتتى تقتتتديم إضتتتافات أو تفاصتتتيل جديتتتدة م(: وتعنتتتي Elaborationالتوستتتع أو التفاصتتتيل ) .5
 .غنائها وتنفيذهام من شأنها أن تساعد على تطويرها و  ،ومتنوعة لفكرة ما

 
ما ا نهمذل  و ل تتجاهات الن رية والتجريبية التي أسسلال وفقاً تعليم التفكير ومهاراته ب المختصة برامجال تتنوعوقد 

 :(2007)جروان،  يأتي
المقارنة  ، ومنهالتفكيرالعمليات أو المهارات المعرفية لمجموعة من تركز على و : برامج العمليات المعرفية .1

البناء )برنامج ومن  ،أساسية في اكتساب المعرفة ومعالجة المعلومات متطلبات لكونها والتصنيف واالستنتا ، ن راً 
 .(فيورستين التعليمي اإلغنائيمج وبرنا ،العقلي لجيلفورد

بذاته، وعلى تعليم مهارات التفكير  اً قائممستقاًل  اً موضوعبوصفة التفكير  تتناولو  :برامج العمليات فوق المعرفية .2
وتهدف إلى . فوق المعرفية التي تسيطر على العمليات المعرفية وتديرها، ومن أهمها التخطيط والمراقبة والتقييم

يات التفكير الذاتية. ومن أبرو تشجيع الطلبة على التفكير حول تفكيرهم، والتعلم من اآلخرين، وويادة الوعي بعمل
 .(المهارات فوق المعرفية وبرنامج، ة لألطفالالفلسف) هابرامج

ركز على األن مة اللغوية والرمزية كوسائل للتفكير والتعبير عن نتاجات وي :برامج المعالجة اللغوية والرمزية .3
 ال اسوب) ها. ومن برامجال اسوب. وتهدف إلى تنمية مهارات التفكير في الكتابة والت ليل وبرامج التفكير معاً 
 .(الرياضيةاللغوية و 

 المتعلمينتزويد و لتعامل مع المشلالت، اأهمية تعليم أساليب  على تؤكد هذه البرامجإذ  :برامج التعلم باالكتشاف .4
معادة بناء و ل ل المشلالت في المجاالت المختلفة، وتضم هذه االستراتيجيات: التخطيط،  المناسبة ستراتيجياتاالب

البرامج  هذه لصور أو الرسم البياني، والبرهان على ص ة ال ل. ومنتم يل المشللة بالرموو أو او المشللة، 
 .(وومالءهلكوفنجتن ، و التفكير المنتجوبرنامج  ،كورت لديبونو)
وتهدف إلى تزويد ، من ى بياجيه في التطور المعرفيعلى هذه البرامج  كزإذ تر  :برامج تعليم التفكير المنهجي .5

التي  ،المجردة المعرفية تنقلهم من مرحلة العمليات المادية إلى مرحلة العملياتبالخبرات والتدريبات التي  المتعلمين
لى إيبدأ فيها تطور التفكير المنطقي والعلمي. وتركز على االستكشاف ومهارات التفكير واالستدالل والتعرف 

 العالقات ضمن م توى المواد الدراسية.
مج الكورت لتعليم مهارات التفكير من وضع )إدوارد دي بونو( استخدا  برناوقد  برنامج الكورت لتعليم التفكير: .6

 .التفكير وأدواته بطريقة مباشرة وهو من أبرو علماء التفكير الذين يدافعون بقوة عن منهجية تدريس مهارات
 (Six Thinking Hats) الست التفكيرقبعات 

ن أصل مالطي وي مل الجنسية هو م (Edward De Bono)يشير األدب التربوي إلى أن إدوارد دي بونو 
البريطانية ويعمل طبيب، وقد ساعدته خلفيته الطبية على أن يلون من رواد التفكير والتفكير اإلبداعي وذل  بناء 

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

Hats) لى ستة أنماط، ب يث يم ل كل نمط منها قبعة بلون معين، وهذه القبعات ترمز إلى وقسم فيها التفكير إ
 (.2014طريقة تفكير معينة تتوائم مع لون القبة وداللة خصائصها )العلة، 

البرامج من ي هو  ،ارات التفكيرهتنمية مفي رة هو شمقبعات التفكير الست من البرامج ال القائم على برنامجالويعد 
طريقة  حسبا الشخص هقبعة يرتدي هكأنفيها ن ر لكل نمط يو ، التفكير إلى ستة أنماط تمة التي قسمهلماالرئيسة و 

من ألوان القبعات الست ولكل لون غيره من األشخا ، ف عن ليخت وت مل كل قبعة لوناً    ة،ل  اللتفكيره في ت
 .(Kaya, 2013)خاصة لة نفسية دال
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فكير إلى ستة أنماط، واعتبار كل نمط كقبعة يلبسها اإلنسان أو يخلعها وتعرف القبعات الست بأنها تقسيم الت
 (.2011حسب طريقة تفكيره في تل  الل  ة )سليمان، 

 صعوبات ثالث فإنها تواجهعملي،  بشلل تفكيرال عمليةب  القياعند أنه  (de Bono,1991) ديبونو يرى 
 هي: أساسية

د اعتمتباشتر عمليتة التفكيتر باالجعتل الشتخص يمتا ي ير كليًا، ولكنميل بعد  التفك هناقالعواطف: عادة ما يلون  -1
 لل ركة. كأساسوالت امل  ،والعاطفة الشعور،على 

 (.عمل بعد ذل أ ال أعرف ماذا  ،بهذا أفكرعرف كيف أ )ال بالنقص  الشعورمع  يتفاعل الشخص قدالعجز:  -2
 .لهغير منت م في عق شيء تفظ بلل ي أن الشخص  اولي: اإلرباق  -3

العواطتف  ُتعتد  ة، حيتث هي طريقة سهلة وعملية للتغلب على الصعوبات ال الث للتفكيرطريقة القبعات الست  إن
العواطتتف فتتي ووضتتع  ،المشتتاعر أستتاسفتتي النهايتتة تصتتنع كافتتة القتترارات واالختيتتارات علتتى و جتتزءًا مهمتتًا متتن التفكيتتر، 

 ،لتذا. للقترار مفستداً لتون أن يلان الخطأ يملتن في الم ووضع األحاسيس ،التفكير ضرورية عملية الملان الص يح في
 طريقة القبعات الست تسمح باستعمال العواطف والشعور في الملان الص يح. فإن

إلى تبسيط التفكير والسماح للمفكر بتغيير نمط تفكيره عن طري ، ويترى أن العتدو األكبتر  ديبونو وهدف برنامج
والتفكير الواضح والبسيط يلون أك ر فاعليتة ومقناعتًا، وللوصتول إلتى نتتائج هو التعقيد ألنه يؤدي إلى اإلرباق،  رللتفكي

 (.2013فعالة فالبد أن يتم ذل  باستخدا  القبعات الست)القواسمة وأبو غزلة، 
التفكيتتتر  اراتهتتتيم ملتتتشتتتخا  الرائتتتدين فتتتي مجتتتال تعاألن متتت (Edward De Bono)و بونتتت دي إدوارد دويعتتت

 ترجمتت إلتىو  بمن الكتت الك ير، وقد نشر األشخا تفكير  كيفيةى دراسة لعمل عت عالةتربوية ف إستراتيجيةا هباعتبار 
دان فتي جميتع لتمتن الب ك يترفتي  ًا، واستتخدمتواستع قبتوالً ارات التفكيتر هتيم ملتتعفتي  هلغات، وأثبتت برامجتال العديد من
 .(Kivunja, 2015)م أن اء العال

د متتن الفوائتتد منهتتا: القتتوة التتتي متتن خاللهتتا يستتتخد  الشتتخص فتتالتفكير المبنتتي علتتى القبعتتات الستتت ي قتت  العديتت
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 واالعتتتزاو بهتتا، ألنتته يجعتتل الشتتخص ال يتمستت  بفكتترة طرحهتتا أو رأي متتن قبيتتل االعتتتزاو بتتالنفس، وانمتتا يرتتتدي 
عتتدة قبعتتات وينتقتتل متتع اآلختترين فتتي كتتل االتجاهتتات، ويملنتته طتترح أفكتتار جديتتدة تجعتتل النقتتاش أك تتر فاعليتتة وفائتتدة، 

ض من أهم خطوات التفكير الجيتد، إذ ي تاول األفتراد القيتا  ويملن أيضًا انجاو شيء واحد في ومن واحد، إذ أن التناق
بعدة أشياء في الوقت نفسه، والب ث عن المعلومات والتركيز عليها، والتتأثر بتالعواطف والب تث عتن األفكتار الجديتدة، 

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

و أراء، آ ، أوتوجتتتتد مقترحتتتتات الفتتتت ،المعلومتتتتات ال ياديتتتتة الموضتتتتوعية لتتتتىال صتتتتول عب وتهتتتتتم :القبعتتتتة البيضتتتتاء -1
، وتعنتتي أن يبتتدأ الفتترد بطلتتب المعلومتتات وال قتتائ  أواًل مجتترد معلومتتات ، فقتتطاألحاستتيسال تتتدخل فيهتتا و  ،نقاشتتات

متتن ستتتخدامات الرئيستتية للقبعتتة البيضتتاء االيملتن تلختتيص  .ون ال مبالغتتة فيتته، والبتتد أن تكتتون مركتتزةوبشتلل متتتوا
أي معلومتات ن تتا  ، و ؟أي معلومتات لتدينا :(2010؛ قطامي، 2007)عبيدات وأبو سميد،  التالية سئلةألاخالل 
 ؟ل صول على المعلومات التي نريدهاكيف نستطيع ا، و ؟إليها

تشتتمل ، عواطتف وال تس البتاطني وحتدس المفكترالمشتاعر و الالقبعتة ال متراء لتعبتر عتن  تستتخد  :القبعة ال متراء -2
 ستتوفبلتتل بستتاطة  مشتتاعره،عتترض للفتترد بلتتم يستتمح  فتتإذا ال متتراء علتتى كتتال الشتتعورين ال تتاد والهتتاد  . القبعتتة
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بعة ال مراء على التخمتين وتعتمد الق ،لدعم تل  العقالنية اً لون بعدها ملزميو  ،خل  عقالنية لهايخفيها كمنط  و ي
ستتتخدامان رئيستتيان يوجتتد ا .تستتاعد القبعتتة ال متتراء لمنتتع هتتذا النتتو  متتن الختتدا و وال تتدس فتتي ك يتتر متتن القتترارات، 

 :(2002)ديبونو، للقبعة ال مراء
 .معروفة األحاسيسجعل   .1
 .صنع تقويمات واختيارات  .2

ة عتل تملتين المفكتر متن المقتدر حاسيسته، و وأ وتركز هذه القبعة على إعطاء فرصة للمفكر ليعبر عن مشتاعره
يملتن أصياًل يستاعد فتي اتختاذ القترارات، و  لقبعة ال مراء جزاءاً التعبير عن مشاعره وأحاسيسه، ويعد التفكير وفقًا ل
 .(2012)القواسمة وأبو غزلة،  للمفكر إعادة ارتداء القبعة ال مراء بعد اتخاذه للقرار

 
وتشمل على إنتا  األفكار المختلفة واالقتراحات والتوقعات الجديدة،  ،داعياإلبهي للتفكير  :القبعة الخضراء -3

  بطريقتين: إبداعيكلمة إلى يملن الن ر و 
 .من قبل شيئًا لم يلن موجوداً  ومبدا  ومنتا توليد تعني  :األولى
  قبل.من لم تستعمل  أفكار جديدة، أفكارامتالق تعني  :ال انية

توليتد ، فضتاًل عتن انطالقيةمتفاعلة، و  أفكارتوليد اء يتم ل بالخضر القبعة بلتفكير أن ا استخداماتإلى نن ر  أنيملن 
تقتتوده إلتتى تعتتديل  نفهتتذه القبعتتة تتتدفع المفكتتر إلتتى الب تتث عتتن أفكتتار وبتتدائل جديتتدة، يملتتن ا جديتتدة.إضتتافية، و  أفكتتار

 (:2011تخدمها )ابتاوي وأبتو شتعيرة، (، ومن األسئلة التي تست2007أفكاره وتطويرها وت سينها)عبيدات وأبو السميد، 
وي تر  مرتتدي هتذه ، ما الطرق األخرى التي قد تساعد في حتل المشتللة؟و  ما الطرق المملنة لجعل األفكار تت ق ؟

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

قرارات إتخاد المن  ت مي فإنهاباستعمال القبعة السوداء و ، الناقدالقبعة السوداء هي للتفكير : القبعة السوداء -4
قد المشاكل التي ب ويملن التنبؤ ،ضعفالمواطن  يتم الوصول إلى. وبالقبعة السوداء كاملةالغير  أوخطرة ال

، وهي تعالج الن رة النقدية التشاؤمية لألمور ومع ذل  فإن له أسبابه المبررة والمقنعة التي تعتمد على تنشأ
 :(2001 )ديبونو،هية للقبعة السوداء االستعماالت الرئيس نإ ال قائ  والمعلومات،

  هل اتبعض البيان على ند حقيقةتاستعمال القبعة السوداء هو لف ص الدليل الذي يس أحد للدليل:ف ص .
 ؟هذه الفكرة يساند؟ ما الدليل الذي هذا صادق؟ هل هذا سوي؟ هل هذا ص يح

  منطقيةصالحية مناقشة  أوللقبعة السوداء هو لف ص الصدق  آخراستعمال  للمنط :ف ص.  

  يعمل كما طلب أنمملنًا أو كان م تماًل  إذابالقبعة السوداء قد نف ص مقترحًا لنرى  االحتمال:ف ص. 

  يجبولهذا  هم،حولمن العالم على و  اآلخرينتؤثر على  فالقرارات، نتائج له يتخذقرار  أي :للتأثيرف ص 
 . قرار نهائي اتخاذالتغيير قبل  تأثيرل صول على مدخل على ا

  اآلن. الشخص عرفهيلما هو مقترح مع الذي  األنسببالقبعة السوداء يملن ف ص  التطاب :ف ص  
  الجديد، نقائص في التصميمالب ث عن ال فيجب ؛نه قد  تصميم لكرسي جديدأض افتر  النقائص:ف ص 

  الخ. …ال هر مستقيم جدًا  صغير،المقعد من م ل: 

وبالرغم من  لألشياء، المضيءالجانب إلى والتفاؤل والن ر  ،صفر يعني شعا  الشمساألاللون : القبعة الصفراء -5
شخص فكرة ما  عندما يقترحف، اً لون منطقيي أنيجب هذه القبعة  أن استخدا البداية،  ذل  ال بد أن نوضح من

، وتركز على التقييم االيجابي، عشوائيمقترح  االقتراح، وال يوجد هناقيوجد سبب لهذا  فعادةقترح تغييرًا ما، ي أو
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قي وعلمي والتفاؤل، والرابة في جعل األشياء ت دث، ويشمل التفكير بهذه القبعة سلسلة تتراوح بين ما هو منط
 فيالقبعة الصفراء   خدايملن استو  .(2010من ناحية، وما هو أحال  وخيال وآمال من ناحية ثانية)قطامي، 

 :(2002)ديبونو، هي، و واضعم أربعة
أن نطل  يملن و  ما، وضع أو ما، قرار الموجودة اإليجابيات نفكر فيالقبعة الصفراء، اإليجابيات: في  .1

  ".ةقو ال"نقاط  ما تصميمفي  اإليجابيات على
 جهد مقصود لل صول على فوائد. والقبعة الصفراء ه باستخدا  تفكيرال :الفوائد .2

القرار بشلل  اتخاذعلى  ساعدتب ث عن األسباب التي : في القبعة الصفراء فيالتي تدعم القرار األسباب، .3
 ص يح.

القرار  اتخاذن قيمة إيجابية على اآلخر لما له م يح بديل علىرجالقبعة الصفراء يملن ت باستخدا الترجيح:  .4
 الصائب.

 ما المميزات التي ت ويها هذه الفكرة؟ (:2007ومن األسئلة التي تطرحها )عبيدات وأبو سميد، 

 ما ايجابيات الفكرة؟ -

 ما المنافع التي ستقود إليها الفكرة؟ -

 من المستفيد من الفكرة؟يتم ال صول على فوائد الفكرة؟ -

 كيف س -
بتالتفكير حتول مشتللة  القبعتات تتعلت فجميتع ، األخريتاتختلف القبعة الزرقاء عن كافتة القبعتات ت: القبعة الزرقاء -6

وترمز هذه القبعة إلى التفكير الشمولي  .صعوبة القبعة الزرقاء هي للتفكير حول التفكير أوموضو  أما ، خاصة
ا  أنمتتاط التفكيتتر األختترى، وهتتو الموجتته التتذي يلتتون بم ابتتة الضتتابط والمرشتتد والموجتته التتذي يتتت لم فتتي توجيتته أنتتو 

استتتخدا  ويملتتن  (،2011يقتترر االنتقتتال متتن نمتتط إلتتى نمتتط أختتر، ومتتتى يبتتدأ التتنمط، ومتتتى ينتهي)ريتتان، التتذي 
 .تامتةو ن العمليتة شتاملة أ إدراق علتى يستاعدقد  ، وهذاوفي نهاية التفكير ،في الوسطو  ،القبعة الزرقاء في البداية

ء استتخدا  القبعتتة الزرقتتا أيضتتاً ويملتن  ،المهمتتة متن غتترضأي الزرقتاء لت ديتتد البتؤرة ستتخد  القبعتتة التفتي البدايتتة ف
القبعتة الزرقتاء  تقد حيث ، تقدر الخطوة الالحقة في النهاية أو تقد  ملخصاً ، و خطوات التفكير في الوسطلعرض 
تستخد  القبعة الزرقتاء فتي  األحيانفي مع م  نهائية. نتيجة قرار أوإلى  يتم التوصلبعد ذل  ثم ، نهائياً  تلخيصاً 
 :(2001)ديبونو، التالية في الوسط وفي نهاية دورات التفكير وتشمل االستخدامات الرئيسةو البداية 

 والغرض.بؤرة التعريف   .1
 .جدول تفكير أووضع خطة   .2
 .وضع المالح ات والتعليقات  .3
 .طوة التاليةحسم الخ  .4
 والتخليص.تعريف النتائج   .5

 
يملن التعلم بتداول الجوانتب المختلفتة و ، في وقت واحد شيءم اولة عمل كل  في لتفكيرقبعات اطريقة تساعد 

ا،  حتتول موضتتو  متتتفكيتترًا كتتامالً  يمتتن التفكيتتر كتتاًل علتتى حتتده. وفتتي النهايتتة، تجتمتتع كتتل هتتذه الجوانتتب المختلفتتة لتعطتت
معنتى أنتته لتن يلتتون فيهتا لتتبس ويملتن القتتول أن هتذه القبعتتات نفستية وليستتت حقيقيتة، وهتتي رمتز لطريقتتة فتي التفكيتتر، ب

حقيقتتي ألي قبعتتة أو خلعهتتا، ومنمتتا استتتخدا  طريقتتة معينتتة فتتي التفكيتتر ثتتم االنتقتتال إلتتى طريقتتة أختترى وهلتتذا )ديبونتتو، 
هتذا هتو االستتخدا  القترارات، و  اتختاذعنتد  يملن استخدا  القبعات بطريقة منفردة في أي موضع في التفكيترو  (.2002
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ثتالث  أويملتن استتخدا  التسلستل الستهل لقبعتتين و ت كفائدة لتوجيه التفكير وت ويل التفكيتر، ستخد  القبعاوت الرئيسي.
 .(de Bono, 1985)معًا لغرض م دد 

كما أنه ال يوجد ترتيب م دد وثابت للتنقل بين القبعات الست، ولكن يست ستن االبتتداء بالقبعتة البيضتاء وتليهتا 
الزرقاء، مع أهميتة استتمرار العمتل حتتى انتهتاء الوقتت الم تدد أو االنتهتاء متن الصفراء، واالنتهاء بالقبعة الخضراء ثم 

األفكار المطروحة، ويلتون دور القائتد تهيئتة المنتان النفستي الممتتع والشتي  للمشتاركين فتي هتذه العمليتة، وت ديتد وقتت 
 (.Kenny, 2003؛ 2001ونو، أي من نمط تفكير إلى نمط أخر )ديباالنتقال من قبعة إلى أخرى 

عناصتتتر التفكيتتتر األساستتتية، فضتتتاًل عتتتن أن  لتتتذا فالقبعتتتات الستتتت تتميتتتز بالشتتتمولية لكونهتتتا تشتتتتمل علتتتى جميتتتع
تمتتاو بعتد  استخدامها أشبه بلعبة تبادل األدوار، مما يضفي عليها جو من المتعة ويزيد من دافعية استتخدامها، وهتي 

(، وتعتتتتد إحتتتتدى تقنيتتتتات االبتتتتدا  2008والستتتتبيعي، التعقيتتتتد إذ أن المراحتتتتل التتتتتي تمتتتتر بهتتتتا ستتتتهلة وواضتتتت ة )قطتتتتامي 
(Haerian, 2004) وهتتتي متتتن األستتتاليب الشتتتائعة والشتتتيقة لتنميتتة االبتتتدا  وت ستتتين التفكيتتتر بشتتتلل عتتتا  )الستتتويدان ،

 (.2001والعدلوني، 
 

 :الدراسات السابقة
للدراستات التتي أملتن دراستة ال اليتة، وفيمتا يتأتي عترض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضتو  ال تم استطال 

  :وفقًا لتسلسلها الزمني تصاعدياً االطال  عليها مرتبة 
القرارات  اتخاذمعرفة أثر برنامج تدريبي في تنمية مهارات إلى دراسته التي هدفت  (Chan,2000)أجرى شان 

ن تم تتدريبهم علتى عد أوب، تكونت العينة من عدد من الطلبة الموهوبين في الجامعة الصينيةإذ . بداعية لدى الطلبةاإل
كتتد علتتى الن تترة اإلبداعيتتة متتن ختتالل مواقتتف تدريبيتتة تؤ القتترارات اإلبداعيتتة فتتي حتتل المشتتلالت  اتختتاذو  مهتتارات القيتتادة

، وتعلتيم مهتارات القيتادة الناج تة، لتدريبي على الم اور التالية: خصائص القيادة المبدعتةاشتمل البرنامج ا إذ، للقيادة
. وبعتتد االنتهتتاء متتن وقتترارات إبداعيتتة فتتي حتتل المشتتلالت مواقتتف اتختتاذإلتتى عمليتتة ت تتتا   ووضتتع الطلبتتة فتتي مواقتتف

. عتتداده لهتتذه الغايتتة متتن قبتتل الباحتتثالتتتدريب علتتى البرنتتامج تتتم قيتتاس ستتمة القيتتادة لتتدى الطلبتتة متتن ختتالل مقيتتاس تتتم إ 
إلتتى توصتتلت نتتتائج الدراستتة  كمتتا التتتدريب،داللتتة إحصتتائية تعتتزى لمتغيتتر  يوجتتود أثتتر ذإلتتى وتوصتتلت نتتتائج الدراستتة 
 واإلبدا .وجود عالقة بين القيادة 

قتدرة الطلبتة القتادة م إلتىهتدفت التعترف  نوعية دراسة (Myers & Silavir,2006)ر فاليوقد أجرى مايرو وس
. ولت قيتت  أهتتداف الدراستتة تتتم اختيتتار عينتتة الدراستتة متتن الطلبتتة ةإبداعيتتالقتترارات وحتتل المشتتلالت بطريقتتة  اتختتاذعلتتى 

( طالبتتًا 122لتتذين يمتلكتتون ستتمة القيتتادة متتن صتتفوف )العاشتتر وال تتادي عشتتر( متتن واليتتة أهتتايو، حيتتث بلتتغ عتتددهم )ا
وطترح  ياإلبتداعالتفكيتر مجموعتين ب يتث يتتم تتدريب المجموعتة األولتى علتى إلى . وقد تم تقسيم عينة الدراسة ةوطالب

، التعلميتة -التعليميتة  القترارات متن ختالل العمليتة اتختاذ علتىاألصيلة، في حين يتم تدريب المجموعتة ال انيتة  القرارات
. توصتل باستتخدا  المالح تة المباشترةحتل المشتلالت إتختاد القترارات و أثناء التدريب علتى في وعندما تمت مالح تهم 

أن  لتتتوحظ إذ، القتتترارات اإلبداعيتتتة اتختتتاذدرة علتتتى قتتتمأن هنتتتاق عالقتتتة قويتتتة بتتتين اإلبتتتدا  وال متتتايرو وستتتيالفر الباح تتتان
كتانوا أك تر تميتزًا متن المجموعتة القترارات اإلبداعيتة  اتختاذقتدرة علتى موالالمجموعة األولى التي تم تدريبها علتى اإلبتدا  

ين يتميتتزون . كمتتا توصتتلت نتتتائج هتتذه الدراستتة أن القتتادة التتذومتختتاد القتتراراتقتتدرة علتتى حتتل المشتتلالت مال انيتتة فتتي ال
وجمتتتتع البيانتتتتات  توليتتتتد البتتتتدائل، والتعامتتتتل بمرونتتتتة متتتتع أفتتتتراد المجموعتتتتة،: طتتتترح األفكتتتتار، و باإلبتتتتدا  يعتمتتتتدون علتتتتى

عتتتة ال انيتتتة التتتذين يعتمتتتدون علتتتى ال جتتتة والبيتتتان فتتتي ال تتتديث وكتتتانوا أقتتتل و علتتتى علتتتس القتتتادة فتتتي المجم وتلخيصتتتها،
 ديمقراطية من غيرهم.
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المتتتدارس ال انويتتتة  إلتتتى التعتتترف علتتتى القتتتيم الشخصتتتية التتتتي يمتلكهتتتا متتتديرو (2013الراشتتتدي )وهتتتدفت دراستتتة 
ال التتة و متتدة الخدمتتة، و التخصتتص، و وعالقتهتتا باتختتاذ القتترار ومذا متتا كانتتت هتتذه القتتيم تختلتتف تبعتتا لمتغيتترات )الجتتنس، 

متتدة و التخصتتص، و  ومذا متتا كتتان هنتتاق فتتروق فتتي اتختتاذ القتترار تبعتتا لمتغيتترات )الجتتنس، ،ملتتان الستتلنو االجتماعيتتة، 
متتتديرا ومتتديرة تتتتم اختيتتتارهم بالطريقتتتة  165لستتتلن(. تكونتتتت عينتتتة الدراستتة متتتن وملتتان ا ،ال التتتة االجتماعيتتتةو  الخدمتتة،

 ،العشتتوائية البستتيطة متتن متتديري متتدارس م اف تتة ديتتالى، وتتتم تتتوويعهم ب ستتب أقضتتية الم اف تتة وتبعتتا لمتغيتتر الجتتنس
وقامتت ببنتاء والتخصص. ولت قي  ذل  اعتمدت الباح تة مقيتاس )البتورت وفرنتون، لينتدوي( بصتورته المعربتة  ،والسلن

( جتتاءت القتتيم الشخصتتية التتتي يمتلكهتتا متتديرو المتتدارس 1وجتتاءت النتتتائج علتتى الن تتو اآلتتتي: ، مقيتتاس التختتاذ القتترار
مرتبة حسب أهميتة كتل قيمتة لتدى متديري المتدارس حيتث احتلتت القتيم الن ريتة المرتبتة األولتى فتي اهتمتا  المتديرين ثتم 

ثتم القتيم السياستية ثتم القتيم الجماليتة ثتم القتيم االقتصتادية التتي لتم ت تظ باهتمتا  تلتها القيم االجتماعية ثم القتيم الدينيتة 
( هنتتاق فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية فتتي القتتيم الجماليتتة واالقتصتتادية ولصتتالح اإلنتتاث تبعتتا 2المتتديرين بصتتورة عامتتة. 

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

ذات داللتتة إحصتتتائية فتتي بعتتتض القتتيم تعتتتزى لمتغيتتتر ال التتة االجتماعيتتتة ماعتتدا القتتتيم الجماليتتة واالقتصتتتادية ولصتتتالح 
( يمتلتت  متتديري 7إحصتتائية فتتي القتتيم الشخصتتية تبعتتا لمتغيتتر متتدة الخدمتتة. ( ال توجتتد فتتروق ذات داللتتة 6األعتتزب. 

( ال توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية فتي اتختاذ القترار لتدى متديرو المتدارس 8المدارس قتدرة عاليتة فتي اتختاذ القترار. 
اتختاذ القترار ( توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية فتي القتدرة علتى 9تبعا لمتغيرات )الجتنس، التخصتص، متدة الخدمتة(. 

( وتوجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية فتي القتدرة علتى 10لدى مديري المدارس وفقتا لمتغيتر )الستلن( ولصتالح المدينتة. 
( وجتود عالقتة طرديتة 11اتخاذ القرار لدى مديري المدارس ال انوية وفقا لمتغير ال الة االجتماعية ولصتالح األعتزب. 

 .لما ارتفعت القيم ارتفعت القدرة على اتخاذ القراربين اتخاذ القرار والقيم الشخصية أي ك
( إلتتى تعتترف درجتتة ممارستتة أنمتتاط اتختتاذ القتترار لتتدى متتديري متتدارس مديريتتة 2014هتتدفت دراستتة ال راحشتتة )و 

التربيتتتة والتعلتتتيم فتتتي لتتتواء قصتتتبة المفتتترق فتتتي األردن، وأثتتتر كتتتل متتتن النتتتو ، المؤهتتتل العلمتتتي، وستتتنوات الخدمتتتة علتتتى 
 40معلًما ومعلمة، ووعتت علتيهم استتبانة تكونتت متن  223نة الدراسة، وتم اختيار عينة مؤلفة من استجابات أفراد عي

فقرة، مووعة على أربعة أنماط هي: ال او ، السلطوي، المرن، والتكاملي. وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: جتاءت 
عتتد  وجتتود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية فتتي  درجتتة ممارستتة أنمتتاط اتختتاذ القتترار بدرجتتة مرتفعتتة، كمتتا أظهتترت الدراستتة

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

( فهدفت إلى تعرف درجة توافر آليات التنمية المهنية وعالقتها بفاعليتة اتختاذ القترار 2015) أما دراسة كراشيو 
لتتدى متتديري المتتدارس االبتدائيتتة بدولتتة الكويتتت. ولت قيتت  أهتتداف الدراستتة استتتخد  الباحتتث المتتنهج الوصتتفي المستت ي 

ستتبانة، وقتد قتا  الباحتث بالتأكتد متن صتدقها االرتباطي ن رًا لمالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة. تم لت أداة الدراسة باال
متتديرًا ومستتاعديهم فتتي جميتتع المتتدارس االبتدائيتتة بدولتتة الكويتتت البتتالغ عتتددها  346وثباتهتتا. تكونتتت عينتتة الدراستتة متتن 

مدرسة. توصلت الدراسة إلى أن درجة توافر آليات التنمية المهنية في المتدارس االبتدائيتة بدولتة الكويتت جتاءت  241
عالية، وأن درجة فاعلية اتخاذ القرار لدى مديري المدارس االبتدائية فتي دولتة الكويتت جتاءت عاليتة، كمتا تبتين  بدرجة

عتتتد  وجتتتود فتتتروق ذات داللتتتة إحصتتتائية فتتتي تقتتتدير عينتتتة الدراستتتة لدرجتتتة تتتتوافر آليتتتات التنميتتتة المهنيتتتة فتتتي المتتتدارس 
ود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية فتتي تقتتدير عينتتة الدراستتة االبتدائيتتة بدولتتة الكويتتت تعتتزى ألثتتر )الجتتنس، والخبتترة(، ووجتت

لدرجتتتة تتتتوافر آليتتتات التنميتتتة المهنيتتتة فتتتي المتتتدارس االبتدائيتتتة بدولتتتة الكويتتتت تعتتتزى ألثتتتر )المؤهتتتل العلمتتتي، والمنطقتتتة 
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قترار التعليمية(. كما بينت النتائج عد  وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير عينة الدراستة لدرجتة فاعليتة اتختاذ ال
لتتدى متتديري المتتدارس االبتدائيتتة بدولتتة الكويتتت تعتتزى ألثتتر )الجتتنس، والخبتترة(، ووجتتود فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية فتتي 
تقدير عينة الدراسة لدرجة فاعلية اتخاذ القرار لدى مديري المدارس )المنطقة التعليمية، والمؤهل العلمي(. كما أظهرت 

صائيًا بين درجة توافر آليات التنمية المهنية ودرجة فاعلية اتختاذ القترار فتي النتائج وجود عالقة ارتباط إيجابي دال إح
 المدارس االبتدائية بدولة الكويت.

( دراسة هدفت إل تعرف دور االجتماعات المدرسية في دورة القرار التعليمي بالمدارس 2017وأجرت العمراني )
الكشف عن الفروق بين استجابتهن تبعًا لمتغيري المؤهل ال انوية للبنات بمدينة تبوق، من وجهة ن ر المعلمات، و 

( معلمة، ولت قي  292العلمي ونو  المدرسة، ولت قي  ذل  استخد  المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
( عبارة، مووعة في ثالثة م اور. أظهرت النتائج أن دور 26أهداف الدراسة تم تطوير استبانة ملونة من )

المدرسية في دورة القرار التعليمي الكلي جاء بدرجة أهمية كبيرة. وحل م ور مرحلة ما قبل انعقاد االجتماعات 
االجتما  في الترتيب األخير، وبدرجة أهمية كبيرة. وجاء م ور مرحلة أثناء انعقاد االجتما  في الترتيب ال اني، 

تيب األخير، وبدرجة أهمية متوسطة. كما أظهرت وبدرجة أهمية كبيرة. وجاء م ور ما بعد انعقاد االجتما  في التر 
النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين استجابات المعلمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي بلالوريوس، ولمتغير نو  

 المدرسة ولصالح المدارس ال لومية.
التفكير الن مي في إدارة ( إلى التعرف على اإلطار المقترح لتطبي  2019هدفت الدراسة التي قا  بها اآلغا )و 

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 

سنوات الخبرة(، ونهجت الدراسة المنهج الوصفي  -نو  الوظيفة -المؤهل العلمي  -س إلى المتغيرات التالية )الجن
لوصف ال اهرة وت ليل بياناتها وبيان العالقة بين ملوناتها. وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع المعلمين 

أعد الباحث استبانة كأداة  . وت قيقًا ألهداف الدراسة2017/2018( للعا  الدراسي 81واإلداريين والبالغ عددهم )
( من مجتمع الدراسة بهدف التأكد 20( فقرة. تم تطبي  االداة على عينة استطالعية قوامها )53مناسبة تكونت من )

من الصدق وال بات، وتم استبعاد العينة االستطالعية من مجتمع الدراسة وعينتها في التطبي  النهائي لألداة. وقد تم 
، وبعد الت ليل  (SPSS)ع البيانات من خالل استخدا  البرنامج اإلحصائي للعلو  االجتماعيةت ليل النتائج وتووي

توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: افتقار إدارة المدارس ال انوية الخاصة في قطا  غزة إلى التفكير الن مي، 
في المدارس تعزى لمتغير الجنس والمؤهل  وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مدى تطبي  التفكير الن مي

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
المجتمع ومواكبة التطور أفراد وألهمية هذا الدور في تنمية ، يقو  به مديري المدارس ألهمية الدور الريادي الذين رًا 

وبناء على مالح ة الباحث من خالل ويارته المتكررة للمدارس وحواره مع مديريها ومقابلته لعدد  والتقد  المتسارعين،
ه نتائج امت ان غير قليل من المعلمين والمشرفين التربويين تبين وجود ضعف في أداء هؤالء المدراء، وهذا ما أكدت

 انوية العامة المتدنية في ك ير من مدارس المنطقة، وكذل  ك رة دوران العمل لمديري هذه المدارس وتنقلهم من ال
ط تسلجاءت هذه الدراسة ل، و المبني على قبعات التفكير الست البرنامج التدريبيونتيجة لتطوير  مدرسة إلى أخرى،
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ند إلى قبعات التفكير الستة في تنمية عملية اتخاذ القرار لدى عينة من مديري فاعلية برنامج تدريبي مستالضوء على 
  .المدارس في األردن

 
 وفرضياتها: الدراسةهدف 

فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى قبعات التفكير الستة في تنمية عملية اتخاذ قياس  ال الية هدفت الدراسة
 اآلتية:اختبار الفرضيات  إلى الدراسةوبناًء عليه تسعى  ،نالقرار لدى عينة من مديري المدارس في األرد

أفراد المجموعة التجريبيتة بين متوسط أداء (   0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال  .1
 أفتراد المجموعتة الضتابطةومتوستط أداء استتخدا  قبعتات التفكيتر الستتة  مستند إلتىالذين تعرضوا لبرنامج تدريبي 

 .القرار اتخاذمقياس وذل  على  ،الذين لم يتعرضوا للتدريب
ومتوستتط أداء التتذكور بتتين متوستتط أداء  (  0.05)توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى الداللتتة  ال .2

 .القرار اتخاذمقياس وذل  على قبعات التفكير الستة  مستند إلىمن الذين تعرضوا لبرنامج تدريبي اإلناث 
تعتتتزى للتفاعتتتل متغيتتتري  القتتترار اتختتتاذ (  0.05)روق ذات داللتتتة إحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى الداللتتتة توجتتتد فتتتال  .3

 المجموعة )تجريبية، وضابطة( والجنس )ذكور، ومناث(.

  
 :أهمية الدراسة

 :باألمور التاليةهذه الدراسة  يملن تلخيص أهمية    
فتتي إعتتداد بتترامج تربويتتة قياديتتة  ئج هتتذه الدراستتةاالستتتفادة متتن نتتتاتستتاعد المعنيتتين فتتي المجتتال التربتتوي علتتى قتتد  .1

 .لمديري المدارس ومديراتها

تنميتتتة و متتتديري المتتتدارس ومتتتديراتها بنتتتاء األستتتاس التتتذي قتتتد ينطلتتت  منتتته تلبيتتتة حاجتتتات  يملتتتن أن تستتتاعد علتتتى .2
 .القرار اتخاذعلى قدراتهم م

 .القرار اتخاذست على أثر برنامج قبعات التفكير التسهم هذه الدراسة في توفير معلومات حول قد  .3
 

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

 المقدمة.               
وهتتي مقتتدرة الفتترد علتتى اتختتاذ قتترار معتتين عنتتدما يواجهتته موقتتف أو مشتتللة متتا، وذلتت  متتن ختتالل دراستتة  :القتترار اتختتاذ

اللقتاني المعلومات والبيانات المتصلة بهذا الموقف دراسة واقعية وهذه العملية هي آخر مرحلتة فتي عمليتة صتنع القرار)
المتاحة لت قيت  هتدف أو مجموعتة متن  البدائلمقدرة المدير على اختيار أحد  بأنها لباحث(، ويعرفها ا2003والجمل، 

  األهداف خالل مدة ومنية معينة ضمن ظروف المن مة ومواردها المتاحة.

 

 :م ددات الدراسة
 ي:الدراسة ال الية بما يأتتتم ل م ددات    
ن اختتتالف إ، وعليتته فتتالمتتزار الجنتتوبي لتتواء منطقتتةعتة لالمتتدارس التابمتتديري ومتتديرات اقتصتار أفتتراد الدراستتة علتتى  -1

 اختالف النتائج.إلى األفراد قد يؤدي 

 .2016/2017طبقت الدراسة خالل الفصل ال اني من العا  الدراسي  -2
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 .وثباتهاالقرارات  اتخاذ القياس المستخدمة في قياس ة أدا  صدق تدالالتت دد نتائج الدراسة ب -3
 

 :الدراسة أفراد
للعتتتا  الدراستتتي التابعتتتة لمديريتتتة تربيتتتة المتتتزار الجنتتتوبي  متتتديري ومتتتديرات المتتتدارسالدراستتتة متتتن جميتتتع  عينتتتة تتكونتتت 

 ( يوضح ذل .1والجدول )، مديرًا ومديرة( 47لغ عددهم )ابوال ،2016/2017
 (1جدول )

 والجنسمووعين حسب المجموعة  الدراسةأفراد 
 المجموعة     

 المجمو  عة الضابطةالمجمو  المجموعة التجريبية الجنس   

 24 14 10 إناث
 23 13 10 ذكور
 47 27 20 المجمو 

 
 الدراسة: داة أ

متن  تتكونتو  ،القترار اتختاذعلتى قتدرة متديري ومتديرات المتدارس م قيتاسإلتى هتدف ت ، والتتيالقترار اتختاذ أداة تم تطوير 
 ( فقرة.43)

 :األداة صدق 
 تم إتبا  الخطوات اآلتية: األداة للت ق  من صدق 

  مع مراعاة البساطة والوضوح.  األداة صياغة فقرات 
 والقياس علم النفسو  ، وأصول التربية،اإلدارة التربوية( م لمين من ذوي االختصا  ب8على ) األداة  تعرض ،

تم إعادة الن ر ببعض الفقرات التي  إذ، ال اهري داللة صدق إلى جل الوصول وتم األخذ بآرائهم من أ، والتقويم
 (%80)وقد تم اعتماد الفقرة التي أتف  عليها ، وتم تص ي ها، اسبة من حيث دقة الصياغة اللغويةغير من عد ت

صورته ب األداة  تتكون ، وبذل ( فقرات7تم استبعاد )، ( فقرة50عرض عليهم ) إذفما فوق من قبل الم لمين، 
 ( فقرة.43النهائية من )

 
 :األداة ثبات 

( فتردًا متن 26بلتغ عتدد أفرادهتا )االختبتار ومعتادة االختبتار علتى عينتة عتن طريت   األداة تم الت ق  من ثبات 
اإلعتتادة  ةباستتتخدا  طريقتت لتتألداة تتتم إيجتاد معامتتل ال بتتات الكلتتي ، معتتامالت ال بتتات دغتتراض إيجتتاختار  عينتتة الدراستتة أل

(test- retest) حستتاب معامتتل التطبيتت  وتتتم أختتذت درجتتاتهم فتتي مرتتتي  إذ، وبفتتارق ومنتتي فتتي التطبيتت  بلتتغ أستتبوعين
  مقبولة ألغراض الدراسة. وهي ،(0.83) ت قيمة معامل االرتباطبلغ إذ ،بينهما ارتباط بيرسون 

 
  التدريبي:البرنامج 

 عملية اتخاذ القرار  تنميةقبعات التفكير الستة في  مستند إلى برنامج تدريبياسم البرنامج: 
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 الهدف العا :

تفكير والتدريب على ممارسته لت ويل عمليات التفكير في موقف معين، يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات ال
 ومكساب المتدربين )المجموعة التجريبية( أدوات تفكير متعددة ومتنوعة تناسب مع مواقف العمل المدرسي المختلفة.

 األهداف اإلجرائية:

  مفهو  التفكير وأهميته والفوائد التي تترتب عليه. المديرين إلىأن يتعرف 

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

 بين القبعات الست. مديرينميز الأن ي 

 أنوا  القبعات المختلفة. أن يتعرف المديرين إلى 

   القبعات بأنواعها في مواقف تتناسب مع مفهومها. المديرينأن يطب 

 القبعات المختلفة فرديًا وجمعيًا. ا يرين استخدأن يمارس المد 

  بأساليب متنوعة للتفكير لموجهة المواقف التي تواجههم. المديرينتزويد 

 مسلمات البرنامج:

 أن التفكير قابل للتنمية ويملن التدرب عليه لزيادة فاعليته. -

 التدريب على التفكير يساعد على معالجة جوانب الضعف لدى الفرد. -

 .ت الست ينمي المرونة في التفكيرالتدريب على القبعا -

 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. -

 اد المشللة.التدريب على القبعات الست يوجه التفكير لجميع أبع -

 األساس الن ري:
 وذل  كما هو مبين تاليًا: يستند هذا البرنامج إلى برنامج القبعات الست الذي طوره ديبونو في التفكير

 القبعة البيضاء: وترمز إلى التفكير الم ايد. .1

 القبعة ال مراء: وترمز إلى التفكير االنفعالي )العاطفي(. .2

 .إليجابيا: وترمز إلى التفكير الصفراءالقبعة  .3

 .الناقد: وترمز إلى التفكير السوداءالقبعة  .4

 .االبتكاري )اإلبداعي(: وترمز إلى التفكير الخضراءالقبعة  .5

 .الشمولي: وترمز إلى التفكير الزرقاءالقبعة  .6
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 وتم بناء هذه المعلومات استنادًا إلى الدراسات السابقة التي تناولتها الدراسة ال الية.
 

 فنيات البرنامج:

جتتة: إذ يتتتم فتتي كتتل جلستتة نمذجتتة متتوقفين )ايجتتابي، وستتلبي( يتعتترض لهمتتا متتدير المدرستتة فتتي مدرستتته النمذ -
 وذل  لمعرفة كل مهارة من مهارات التفكير الست.

موقتتف معتتين ويتتتم التتتدرب عليتته متتن قبتتل عتتدد متتنهم ويقومتتوا ذ يختتتار المتتدراء فتتي كتتل جلستتة لعتتب التتدور: إ -
مراقبتتة الموقتتف ومناقشتتته بعتتد االنتهتتاء الستتتخال  النتتتائج النهائيتتة بتم يتتل األدوار فيتته، ويطلتتب متتن البقيتتة 

 والنقاط المهمة في الموقف.

المختلفتة وبعتد النمذجتة ولعتب التدور لمعرفتة وجهتات الن تر  األستئلةالمناقشة الجماعية: وتستتخد  بعتد طترح  -
 المختلفة والسلبيات واإليجابيات وأوجه التشابه واالختالف.

ن متتتن ختتتالل طتتترح مشتتتللة معينتتتة ت يتتتر التفكيتتتر والتأمتتتل والعمتتتل الجتتتاد للوصتتتول إلتتتى حتتل المشتتتلالت: وتكتتتو  -
 ال لول المملنة وال ل المناسب واألم ل لها.

 الم اضرة: وتستخد  لتوضيح المفاهيم المختلفة المرتبطة بالبرنامج. -

ن والتفكيتتتر عصتتتف التتتذهني: وذلتتت  بهتتتدف تنميتتتة مهتتتارات التفكيتتتر وت ستتتينها والمستتتاعدة الجماعيتتتة والتعتتتاو ال -
 .الجماعي

 
 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. -

 يد فاعلية البرنامج.التقويم التتابعي: وذل  بهدف ت د -

 
 البرنامج:ت ليم 

، والقيتتتتاس ، وأصتتتتول التربيتتتتةبتتتتاإلدارة التربويتتتتة م لمتتتتين متتتتن ذوي االختصتتتتا  (8)عتتتترض البرنتتتتامج علتتتتى 
بتزمن الجلستة التدريبيتة تتم إعتادة الن تر  إذ، ال تاهري صتدق الجتل الوصتول إلتى داللتة أوتم األخذ بآرائهم من والتقويم، 

 . التدريبيوتعديل بعض جلسات البرنامج 
 

 المدى الزمني للبرنامج وعدد جلساته:
بنتاًء علتتى أهتداف البرنتتامج يملتن ت ديتتد متدى ومنتتي للبرنتتامج مقتداره شتتهر، ب يتث يصتتل عتدد الجلستتات فيتته 

 ( دقيقة.120 -90( جلسات على أن يلون بواقع جلستين أسبوعيًا، وومن الجلسة ما بين )8إلى )
 البرنامججلسات ( 2جدول )

 الزمن الفنية المستخدمة هدف الجلسة موضو  الجلسة ةرقم الجلس
تعتتتتتتتتتتتارف، وتمهيتتتتتتتتتتتتد،  1

 تعريف المفاهيم
تكتتتتتوين بيئتتتتتة مناستتتتتبة 
للتتتتتدريب مبنيتتتتة علتتتتى 

 األلفة والم بة

تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتترف طبيعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 الم اضرة،
 ة،والمناقش 
 وال وار 

 دقيقة 90-120
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 البرنامج وأهدافه.

تعريتتتتتتتتتتف المتتتتتتتتتتتدربين 
بمفهتتتتتتتتتتتتتتتو  التفكيتتتتتتتتتتتتتتتر 

 وبرامج تنميته.
تعريتتتتتتتتتتتتتف القبعتتتتتتتتتتتتتات 

 الست وأهميتها.
 قبعات التفكير الست 2

 البيضاء
أن يتعتتتتتتتترف المتتتتتتتتدراء 

 القبعة البيضاء .
أن يتتتتتتتتتتتدرق المتتتتتتتتتتتدراء 
أهميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة القبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 البيضاء.
أن يطبتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتدراء 

 القبعة البيضاء.

 الم اضرة،
 والمناقشة، 

 ، وال وار 
 والنمذجة
 

 دقيقة 90-120

 قبعات التفكير الست 3
 الصفراء.

لمتتتتتتتتدراء أن يتعتتتتتتتترف ا
 القبعة الصفراء.

أن يتتتتتتتتتتتدرق المتتتتتتتتتتتدراء 
أهميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة القبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 الصفراء.
أن يطبتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتدراء 

 القبعة الصفراء.

 الم اضرة،
 والمناقشة، 
 وال وار،  

 والعصف الذهني

 دقيقة 90-120

 قبعات التفكير الست 4
  مراءال

أن يتعتتتتتتتترف المتتتتتتتتدراء 
 .ال مراءالقبعة 

أن يتتتتتتتتتتتدرق المتتتتتتتتتتتدراء 
أهميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة القبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 .ال مراء
يطبتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتدراء  أن

 .ال مراءالقبعة 

 الم اضرة،
 والمناقشة، 
 ، وال وار 

 والعصف الذهني

 دقيقة 90-120

 قبعات التفكير الست 5
 لسوداء.ا

أن يتعتتتتتتتترف المتتتتتتتتدراء 
 .السوداءالقبعة 

أن يتتتتتتتتتتتدرق المتتتتتتتتتتتدراء 
أهميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة القبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 .السوداء
أن يطبتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتدراء 

 .السوداءالقبعة 

 الم اضرة،
 والمناقشة، 
 ، وال وار 

 ولعب الدور

 دقيقة 90-120

 دقيقة 120-90 الم اضرة،أن يتعتتتتتتتترف المتتتتتتتتدراء  قبعات التفكير الست 6
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 القبعة الخضراء. الخضراء.
أن يتتتتتتتتتتتدرق المتتتتتتتتتتتدراء 
أهميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة القبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 الخضراء.
أن يطبتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتدراء 

 القبعة الخضراء.

 والمناقشة، 
 وال وار،  

 والنمذجة
 

 قبعات التفكير الست 7
 الزرقاء.

لمتتتتتتتتدراء أن يتعتتتتتتتترف ا
 القبعة الزرقاء.

أن يتتتتتتتتتتتدرق المتتتتتتتتتتتدراء 
 أهمية القبعة الزرقاء.
أن يطبتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتدراء 

 القبعة الزرقاء.

 الم اضرة،
 والمناقشة، 
 وال وار،  

 والعصف الذهني

 دقيقة 90-120

تطبيقتتتتتتتتتتتتتتات شتتتتتتتتتتتتتتاملة  8
للقبعتتتتتتتتتتات ومراجعتتتتتتتتتتة 
 الجلسات وتلخيصها

أن يقتتتتتتتتتتتتتتد  المتتتتتتتتتتتتتتدراء 
تطبيقتتتا شتتتاملة لجميتتتع 
القبعتتات بموضتتوعات 

 تخاذ القرارات.ا
أن يقتتتتتتتتتتتتتتيم المتتتتتتتتتتتتتتدراء 
البرنتتتتتامج متتتتتن ختتتتتالل 
النمتتتتوذ  المعتتتتد لهتتتتذه 

 الغاية.
تطبيتتتتتتتتتتتتتتتت  القيتتتتتتتتتتتتتتتتاس 

 البعدي للبرنامج.
  

 الم اضرة،
 والمناقشة، 
 وال وار،  

 ولعب الدور

 دقيقة 120 -90

 تكافؤ المجموعات

كشف عن تكافؤ على مجموعتي الدراسة قبل تطبي  البرنامج بهدف ال   مقياس اتخاذ القرارتم تطبي
(، 45( وبدرجات حرية )1.53للعينات المستقلة، حيث بلغت قيمة ت ) (t-test)المجموعات، وتم استخدا  اختبار ت 

راسة متكافئتين في اتخاذ ، وهذا يعني أن مجموعتي الد(  0.05)وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
تم التأكد من عد  وجود تفاعل بين المجموعة  ANCOVAين المصاحب . وللتأكد من صالحية استخدا  التباالقرار

 ( هذه النتائج.3التطبي  القبلي ويبين الجدول )
 

 (3الجدول )
 للتفاعل بين المجموعة على التطبي  القبلي ANCOVAنتائج ت ليل التباين المصاحب 

متوسط  درجات ال رية مجمو  المربعات المصدر

 المربعات

 داللةمستوى ال قيمة ف
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 0.000 119.69 18.63 1 18.63 المجموعة

 0.013 2.99 0.47 21 9.79 التطبي  القبلي

المجموعة*التطبي  

 القبلي

1.29 7 0.18 1.18 0.36 

   0.16 17 2.65 الخطأ

    47 539.09 المجمو 

 
قبلي، حيث بلغت قيمة ف ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لتفاعل المجموعة مع التطبي  ال3) يبين الجدول

، ويعد هذا شرطًا أساسيًا لتطبي  ت ليل التباين (  0.05)(، وهي غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 1.18)
 .ANCOVA المصاحب 

 
 :الدراسةنتائج 

( التالي يبين قيم 4والجدول )، ANCOVA لإلجابة عن فرضيات الدراسة تم استخدا  ت ليل التباين المصاحب 
 .  البعديحسب المجموعة )ضابطة وتجريبية( على التطبي معياري التخاذ القرارتوسطات ال سابية واالن رافات الالم

 
 
 (4الجدول )

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

 المعياري  االن راف المتوسط ال سابي المجموعة

 0.57 4.18 تجريبية

 0.55 2.54 الضابطة

(، بلغ المتوسط 0.57( وبان راف معياري )4.18بلغ المتوسط ال سابي للمجموعة التجريبية على التطبي  البعدي )
 (.0.55( وبان راف معياري )2.54ال سابي للمجموعة الضابطة على التطبي  البعدي )

حستتب متغيتتر الجتتنس علتتى   رافتتات المعيتتاري التختتاذ القتتراروستتطات ال ستتابية واالن( التتتالي المت5كمتتا يبتتين الجتتدول )
 التطبي  البعدي 

 (5الجدول )
 حسب متغير الجنس على التطبي  البعدي اتخاذ القرارالمتوسطات ال سابية واالن رافات المعياري لمقياس 

 االن راف المعياري  المتوسط ال سابي الجنس

 1.08 3.43 ذكور
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 0.87 3.06 إناث

(، بلتتتغ المتوستتتط ال ستتتابي 1.08( وبتتتان راف معيتتتاري )3.43بلتتتغ المتوستتتط ال ستتتابي للتتتذكور علتتتى التطبيتتت  البعتتتدي )
 (.0.87( وبان راف معياري )3.06لإلناث على التطبي  البعدي )

لمجموعتتة حستتب تفاعتتل متغيتتري ا القتترار تختتاذ( قتتيم المتوستتطات ال ستتابية واالن رافتتات المعيتتاري ال6ويبتتين الجتتدول )
 والجنس على التطبي  البعدي

 (6الجدول )
حسب تفاعل متغيري المجموعة والجنس على  القرار اتخاذالمتوسطات ال سابية واالن رافات المعياري لمقياس 

 التطبي  البعدي
 االن راف المعياري  المتوسط ال سابي المتغير المجموعة

 0.53 4.50 ذكور تجريبية

 0.42 3.87 إناث

 0.53 2.61 ذكور ضابطة

 0.59 2.49 إناث

كانتتتت أعلتتتى متتتا يملتتتن للتتتذكور فتتتي المجموعتتتة التجريبيتتتة، إذ بلتتتغ المتوستتتط  القتتترار اتختتتاذ( أن درجتتتة 6يبتتتين الجتتتدول )
( وأقلها لإلناث فتي المجموعتة الضتابطة حيتث بلتغ المتوستط ال ستابي 0.53( وبان راف معياري )4.50ال سابي لهم )

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

 للتفاعل بين المجموعة والجنس على التطبي  البعدي ANCOVAنتائج ت ليل التباين المصاحب 
متوسط  درجات ال رية مجمو  المربعات المصدر

 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 0.000 22.35 4.203 1 4.203 التطبي  القبلي

 0.000 129.44 24.34 1 24.34 المجموعة

 0.002 11.23 2.11 1 2.11 الجنس

 0.007 7.91 1.49 1 1.49 المجموعة*الجنس

   0.188 42 7.89 الخطأ

    47 539.09 المجمو 
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بين متوسط (   0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: ال 
ومتوسط أداء على استخدا  قبعات التفكير الستة  الذين تعرضوا لبرنامج تدريبي مبنيأفراد المجموعة التجريبية أداء 

 .القرار اتخاذمقياس وذل  على  ،الذين لم يتعرضوا للتدريبأفراد المجموعة الضابطة 

 
القرار تعزى للمجموعة حيث بلغت قيمة ف  اتخاذ( أن هناق فروق ذات داللة إحصائية في درجة 7يبين الجدول )

(، وتعزى الفروق لصالح المجموعة التجريبية،   0.05)(، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 129.44)
 (.4.18حيث كان متوسطها ال سابي )

 
بين متوسط  (  0.05)لة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالالنتائج المتعلقة بالفرضية ال انية: ال 

وذل  على استخدا  قبعات التفكير الستة ومتوسط أداء اإلناث من الذين تعرضوا لبرنامج تدريبي مبني الذكور أداء 
 .القرار اتخاذمقياس على 

 
ت تعزى لمتغير الجنس حيث بلغت قيمة ف االقرار  اتخاذ( وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة 7يبين الجدول )

(، وتعزى هذه الفروق لصالح الذكور، حيث كان   0.05)(، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 11.23)
 (.3.43متوسطهم ال سابي )

 
 قرارال اتخاذ (  0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة النتائج المتعلقة بالفرضية ال ال ة: ال 

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

القرار تعزى لتفاعل متغيري المجموعة  اتخاذ( أن هناق فروق ذات داللة إحصائية في درجة 7يبين الجدول )
(، وتعزى الفروق   0.05)(، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 7.91والجنس، حيث بلغت قيمة ف )

 (.4.50عة التجريبية، حيث كان متوسطها ال سابي )لصالح الذكور في المجمو 
 

 :والتوصيات النتائج مناقشة
عتتن وجتتود فتتروق ذات داللتتة  ،ANCOVAالمصتتاحب التبتتاين كشتتفت نتتتائج ت ليتتل  األولتتى:مناقشتتة نتتتائج الفرضتتية 

  علتتتى وذلتتت، أفتتتراد المجموعتتتة الضتتتابطةداء أل ال ستتتابي متوستتتطالبتتتين  (  0.05)إحصتتتائية عنتتتد مستتتتوى الداللتتتة 
هتتذه النتتتائج فإنهتتا تؤكتتد إلتتى وبتتالن ر  .أفتتراد المجموعتتة التجريبيتتة وقتتد كانتتت هتتذه النتتتائج لصتتالح ،القتترار اتختتاذ مقيتتاس

لتتتدى ة تنميتتتة مهتتتارات التفكيتتتر ممتتتا يؤكتتتد أهميتتت، القتتترار اتختتتاذامج قبعتتتات التفكيتتتر الستتتت علتتتى لبرنتتتإيجتتتابي وجتتتود أثتتتر 
 بتتدريب متديري المتدارسعلى أهميتة االهتمتا   هذه النتائج وتأكد .ا ومديري المدارس بشلل خ ،اإلداريين بشلل عا 

لمتتا لهتتذا األمتتر متتن أهميتتة بالغتتة علتتى  ،بطريقتتة إبداعيتتة القتترار اتختتاذومستتاعدتهم علتتى تنميتتة مهتتارتهم علتتى  ،وتتتأهيلهم
مهتارات النميتة وعلتى ت ،ممتا يتنعلس بشتلل إيجتابي علتى العمليتة التعليميتة فتي مدارستهم بشتلل عتا  ،إدارتهم لمدارستهم
دراستة  دراستة كتل متن: وقتد اتفقتت نتتائج هتذه الدراستة متع النتتائج التتي توصتلت إليهتاالعتاملين والطلبتة. اإلبداعية لدى 

 .(Myers & Silavir, 2006) ودراسة مايرو وسلفير، (Chan,2000)شان 
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مستتتتوى الداللتتتة لتتتة إحصتتتائية عنتتتد ، عتتتن وجتتتود فتتتروق ذات دالالدراستتتةكشتتتفت نتتتتائج  ال انيتتتة:مناقشتتتة نتتتتائج الفرضتتتية 
(0.05   ) متتتديرات المتتتدارس داء ال ستتتابي أل متوستتتطال، و التتتذكور متتتديري المتتتدارسداء ال ستتتابي أل متوستتتطالبتتتين

أن وقتد يلتون ستبب ذلت  وقتد كانتت النتتائج لصتالح متديري المتدارس التذكور،  .القرار اتخاذ مقياسعلى وذل  ، اإلناث
قتتدرتهم علتتى المختتاطرة مالقتترار أك تتر متتن المتتديرات، وأنهتتم يتميتتزون ب اتختتاذرة علتتى طبيعتتة متتديري المتتدارس لتتديهم قتتد

، كما أن مديري المدارس أك ر التزامًا ب ضتور البترامج التدريبيتة وخاصتة تلت  التتي تكتون والمجاوفة أك ر من المديرات
ارستهم، ممتا انعلتس علتى أدائهتم ، وهتم يميلتون إلتى تطبيت  البترامج التدريبيتة فتي مدن ستلنهمفي أماكن بعيدة عن أمتاك

 إلى حد كبير مقارنة مع المديرات.
 

تعتزى  القترار اتختاذدرجتة  وجتود فتروق ذات داللتة إحصتائية ن، عتالدراستةكشتفت نتتائج  ال ال تة:مناقشة نتائج الفرضية 
 .لتجريبيتةتعتزى الفتروق لصتالح التذكور فتي المجموعتة ا (  0.05)عند مستوى الداللة لمتغيري المجموعة والجنس 

متديري المتدارس التذكور كتانوا أك تر اهتمامتًا وتفتاعاًل متن المتديرات، كمتا أن خبتراتهم وربما تكون سبب هتذه النتيجتة أن 
 دورًا كبيرًا في ويادة األثر أك ر من اإلناث. تؤديالسابقة وطبيعتهم قد 

 
 التوصيات:

 :اآلتيةتوصيات يملن وضع ال نتائج،ضوء ما توصلت إليه الدراسة ال الية من  في
 تطبي  البرنامج التدريبي المقترح. .1

)القبعتتات الستتت(  ومنهتتا التفكيتتر مهتتارات بتنميتتة ةتعلقتتالمت فيتتز متتديري المتتدارس علتتى حضتتور البتترامج التدريبيتتة  .2
 .ارالقر  اتخاذوالبرامج ذات العالقة بتنمية مهارات 

لقبعتات الستت( والبترامج ذات العالقتة بتنميتة ضرورة رعايتة وتتدريب متديرات المتدارس علتى بترامج تنميتة التفكيتر )ا .3
. وعقد برامج خاصة تتناسب وطبيعتهن وبالوقت المناستب وتشتجيعهن لتطبيت  متا يتتم التتدرب القرار اتخاذمهارات 
 عليه.

  .مدارسهمتطوير إلى التي تؤدي  القرار اتخاذ رية في اللمديري المدارس و  ةفرصالإعطاء  .4

 على مجتمعات أخرى. القرار اتخاذ هم فيبرامج تدريبية لتنمية مهاراتي تتناول إجراء المزيد من الدراسات الت .5

 
 

 المراجع
 العربية: في اللغة المراجع

 
(. المهارات القيادية لدى المسؤولين في شركة االتصاالت الخليوية الفلسطينية جوال من 2008األغا، رائد عمر)

 ن.نشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطيالواقع والمتطور المعياري، رسالة ماجستير غير م
إطار مقترح لتطبي  التفكير الن مي في إدارة المدارس ال انوية الخاصة في (. 2019اآلغا، ناصر جاسر عباس )

 .158-125(،   1)33، مجلة جامعة النجاح لألب اث، العلو  اإلنسانية، فلسطين
الشامل للطلبة الموهوبين. ترجمتة عبتد ال لتيم الصتافي وأميمتة  (. المنها 2007فان تاسل؛ وستمبوث، تمارة )، باسلا

 عمور وحسين أبو رياش وسليم شريف، عمان: دار الفكر للنشر والتوويع.
 ر.الفك عمان: دار ،3وتطبيقات. ط مفاهيم التفكير تعليم(. 2007) فت ين، جروا
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 ر الفكر للنشر والتوويع.، عمان: دا3(. تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات، ط2007جروان، فت ي )
 .(. تعليم التفكير مفاهيم وتقنيات. عمان: دار الكتاب الجامعي1999جروان، فت ي. )
(. اتجاهات حدي ة في تعليم التفكير: استراتيجيات مستقبلية لأللفية الجديدة. القاهرة: دار 2007حبيب، مجدي. )

 الفكر العربي.
رجتتة ممارستتة أنمتتاط اتختتاذ القتترار لتتدى متتديري متتدارس مديريتتة التربيتتة إلتتى تعتترف د(. 2014ال راحشتتة، م متتد عبتتود )

 .226-181،     112،   28والتعليم في لواء قصبة المفرق في األردن، المجلة التربوية، الكويت، مج 
(. تتدريس العلتو  فتي مراحتل 1996الخليلي، خليل يوسف وحيتدر، عبتد اللطيتف حستين ويتونس، م متد جمتال التدين )

 .العا ، دبي: دار القلم للنشر والتوويعالتعليم 
 (. قبعات التفكير الست، )ترجمة خليل الجيوسي(، أبو ظبي: المجتمع ال قافي.2001ديبونو، إدوارد )
 (. ت سين التفكير بطريقة القبعات الست، )ترجمة عبدالطيف خياط(، عمان: دار االعال .2002ديبونو، إدوارد )

القتتتيم الشخصتتتية وعالقتهتتتا باتختتتاذ القتتترار لتتتدى متتتديري المتتتدارس ال انويتتتة، رستتتالة  (.2013الراشتتتدي، كريمتتتة أحمتتتد )
 ماجستير غير منشورة، جامعة ديالى، العراق.

(. التفكيتتر الناقتتد والتفكيتتر االبتكتتاري تعلمهتتا وتعليمهتتا للرقتتي ال ضتتاري والتقتتد  العلمتتي، الكويتتت: 2011ريتتان، م متتد )
 ملتبة الفالح للنشر والتوويع.

 (. تدريس مهارات التفكير مع مئات األم لة التطبيقية، را  هللا: دار الشروق للنشر والتوويع.2003جودت )سعادة، 
 تعليمه تنمية مهاراته، القاهرة: عالم الكتب للنشر والتوويع. -(. التفكير أساسياته وأنواعه2011سليمان، سناء )

   اإلبدا ، الكويت: شركة اإلبدا  الخليجي.(. مباد2001السويدان، طارق م مد؛ العدلوني، م مد أكر  )
 .(. تعليم التفكير: مفهومه، أساسياته، مهاراته. عمان: جهينة للنشر والتوويع2013طافش، م مود. )

 .(. تعليم التفكير ومهاراته تدريبات وتطبيقات عمليه. عمان: دار ال قافة للنشر والتوويع2009عبد العزيز، سعيد.)
 .(. التفكير والمنها  المدرسي. الكويت: ملتبة الفالح للنشر والتوويع2003، عزو. )عبيد، وليم، وعفانة

 (. الدماغ والتعليم والتفكير، عمان: دار الفكر للنشر والتوويع.2007عبيدات، ذوقان؛ وأبو السميد، سهيلة )
ه وتعلمتتته، عمتتتان: دار (. التفكيتتتر أنماطتتته ون رياتتتته وأستتتاليب تعليمتتت2012العفتتتون، ناديتتتة؛ وعبدالصتتتاحب، منتهتتتى )

 الصفاء للنشر والتوويع.
(. فاعليتتتة التتتتدريس بتتتدورة التتتتعلم الخماستتتية والقبعتتتات الستتتت فتتتي تنميتتتة مهتتتارات حتتتل المستتتائل 2014العلتتتة، أحمتتتد )

 الهندسية لدى طالب الصف ال امن بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
 وق.عمان: دار الشر  .1الناقد بين الن رية والتطبي . ط التفكير(. 2009) إسماعيللي، ع

(. دور االجتماعتتات المدرستتية فتتتي دورة القتترار التعليمتتي بالمتتدارس ال انويتتة للبنتتتات 2017العمرانتتي، بدريتتة ستتويدان )
 -171(،     2(، العتتتدد )29بمدينتتتة تبتتتوق، متتتن وجهتتتة ن تتتر المعلمتتتات، مجلتتتة العلتتتو  التربويتتتة، المجلتتتد )

196. 
 (. أساسيات في التفكير، عمان: ملتبة المجتمع العربي للنشر والتوويع.2011اباري، ثائر، وأبو شعيرة، خالد )

(. تنميتتة اإلبتتدا  والمبتتدعين متتن من تتور متكامتتل، عمتتان: جريتتدة الدستتتور 2008قتتارة، ستتليم؛ والصتتافي، عبتتد ال لتتيم )
 للنشر والتوويع.

مركتتز ديبونتتو لتعلتتيم تفكيتتر القبعتتات الستتت للمرحلتتة األساستتية، عمتتان:  (2008قطتتامي، نايفتتة؛ والستتبيعي، معيتتوف )
 .التفكير
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(. التفكيتر االبتداعي، 2011قطامي، نايفة؛ وصب ي، تيسير؛ وحمدي، نزيه؛ وقطتامي، يوستف، وأبتو طالتب، صتابر )
 عمان: منشورات جامعة القدس المفتوحة.

 القبعة البيضاء. عمان: دار المسيرة للنشر والتوويع.تفكير -(. تعليم تفكير القبعات الست2010قطامي، يوسف )
(. تنميتتتة مهتتتارات التتتتعلم والتفكيتتتر والب تتتث، عمتتتان: دار الصتتتفاء للنشتتتر 2013القواستتتمة، أحمتتتد؛ وأبتتتو غزلتتتة، م متتتد )

 والتوويع.
ري درجتتتة تتتتوافر آليتتتات التنميتتتة المهنيتتتة وعالقتهتتتا بفاعليتتتة اتختتتاذ القتتترار لتتتدى متتتدي (.2015كراشتتتي، م متتتد يعقتتتوب )

 المدارس االبتدائية بدولة الكويت، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، األردن.
(. معجم المصتطل ات التربويتة المعرفيتة فتي المنتاهج وطترق التتدريس، القتاهرة: 2003اللقاني، أحمد؛ والجمل، علي )
 عالم الكتب للنشر والتوويع.

قتها باتخاذ الية في الجامعات الفلسطينية لن م المعلومات وعق كليات التربالدرجة امت(. 2015) م سن، عال
 .غزة اإلسالمية،رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  القرار.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 في اللغة اإلنجليزية:المراجع 

 

Chan, D. W. (2000). Development of Gifted education in Hong Kong. Gifted Education 

International. Jan 2000, Vol. 22 Issue  2, p94, 4p, 2 charts 

Chette, C.(2007). "Making Decision" (London: Black House 3rd Print. 

Costa. Arthure & Kallick. Bena (2000). Habits of Mind, A development Series, 

Discovering and Exploring. Association for Supervision and Curriculum 

Development, Alexandria, Virginia. USA. 

De Bono, E. (1985). Critical Thinking is not enough. Educational Leadership, vol.42. 

De Bono, E. (1985). Debono’s Thinking Course. Facts on File Circle Graphic, ISA.  

De Bono, E. (1985). Six Thinking Hats. Facts on File Circle Graphic, ISA.    

De Bono, E. (1991). The CoRT Thinking Program. In A. Costa (Ed.), Developing minds: 

programs for teaching (rev. ed., vol. 2, pp. 27-32). Alexandria, VA: Association for 

Supervision and Curriculum Development.  

Kaya, Mehmet. (2013). The Effect Of Six Thinking Hats On Student Success In 

Teaching Subjects Related To Sustainable Development In Geography Classes. 

International Education Studies, 8(6), 1135-1139.  

Kenny, L. (2003). Using Edward de Bono's six hats game to aid critical thinking and 

reflection in palliative care. International Journal of Palliative Nursing, 9(3),P105-

112.  

286



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

 

 

Kivunja, Charles. (2015). Using De Bono's Six Thinking Hats Model To Teach Critical 

Thinking And Problem Solving Skills Essential For Success In The 21st Century 

Economy. Scientific Research Publishing, (1) 6, 380-391. 

Leader, D. (2002). Teaching Ideas and Units-teaching strategies, available at: http: 

www.discove.tased.edu.auEnglishsixhats 

Myers, R. & Silavir, J. (2006). Emergence and Maintenance of Leadership among Gifted 

Students In group Problem Solving. VOL.12, Lssve 4. P25, 5P. 

Robbins, Judge, (2007). Organizational Behavior, leadership Theories, PEARSON, 

Prentic Hall 12
th

 edition, p 156-161, p 412. 

Roets, E. F. (1997). Leadership Skills of Gifted Students in a Rural Setting: Promising 

Programs for Leadership Development Source: Rural Special Education Quarterly, 

winter 2004, Vol. 23 Issue 1, p16, 6p. 

Sing, N. (2000). Principles of Management, Deep & Deep Publication, L T D, Delhi, U. 

S. A. 

 

287

http://www.discove.tased.edu.auenglishsixhats/

