
  رارـــــإق
  

  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان


 

 

استثناء ما تمت اإلشارة إلیه أقر بأن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، ب
ن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم یقدم من قبل لنیل درجة أو لقب علمي أو  حیثما ورد، وإ
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ولـد، الحمـد هللا الـذي خـص سـبحانه الحمد هللا الواحد األحد، تعـالى عـن الشـریك والصـاحبة وال

}:وتعالى الدرجات العال للذین أوتوا العلم، فقال في محكم تنزیله

{)وهم الذین استشهد بهم في قوله تعالى، )11: المجادلة:}

 {)ون ما أُ  ،    ) 18  : عمران آل نزل إلى وأخبر أنهم هم الذین یرَ
، )6  : سبأ( } { : تعالى الرســول هــو الحق بقوله

والصالة والسالم على الهادي األمین الذي بعثه اهللا لیخرج الناس من ظلمـات الجهـل إلـى نـور العلـم، 
مـن صـنع لكـم معروفـًا فكـافئوه، فـان لـم تجـدوا مـا : "، حیـث قـال فـي حدیثـه الشـریف4محمد

  :أما بعد) 128: 2وود، ب،ت،جأبو دا".(تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه
{:أحمدك ربي على إنعامك، وأشكرك على إكرامك لقوله تعـالى

{ ) ،أبـدأ بشـكر ربـي الـذي ال الـه إال هـو سـبحانه )19النمـل ،
ح ، والمعین لي وتعالى، وأبوء بنعمائه وإ علـى كـل  -سبحانه وتعـالى –سانه، فهو المتفضل علي دائمًا

نـزل القـرآن، باعـث محمـد رحمـة لإلنســان، مرشـد النـاس لمـا فیـه الخیـر فـي دیــنهم  4خیـر، مُ
¤{:ودنیــاهم، ومــوجههم إلــى العلــم حیــث یقــول تعــالى

¤¤¤{) شـكر المقـر ) 5-1العلـق
بالفضل، والراجي للمزید، فله الحمد أن من علي سبحانه وتعالى بحمـل رایـة مـن رایـات العلـم، وأسـأله 

  .اإلخالص والعون والسداد
{:وتعالى تباركول الحق نه لیطیب لي امتثاًال لقوإ     { 

رواه اإلمام ".(اهللا عز وجلیشكر من لم یشكر الناس لم " 4، وقول نبیه )40النمل، (
بخالص  أتقدمفبكل تلك المعاني الجمیلة  ،وقفة لالعتراف بالفضل ألهل الفضل، )احمد في مسنده

ي بالفضل واختصني بالنصح وتفضل علي بقبول اإلشراف على من غمرن الشكر والتقدیر إلى
: الفاضل سعادة الدكتور أستاذي بحثي هذا،   ، ) وكیل وزارة التربیة

الدراسة، وخروجها  إثراءحیث كان لتوجیهه الفاضل وعطائه الالمحدود أثر بالغ في  ،)والتعلیم
فقد تعلمت على یدیه الكثیر،  ،رشد ودلأحقه بما قدم و  تفیهالشكر ال كلمات  إنبصورتها النهائیة، 

إن الحوت في البحر، : "4 بشراك قول رسول اهللا، وأقول له فجزاه اهللا عني خیر الجزاء
  ".روالطیر في السماء، لیصلون على معلم الناس الخی

   
   

   



 د 
 

 من كل، لعضوي لجنة المناقشة والحكم، ى آیات الشكر واالمتنان والتقدیرأسمب كما أتقدم
وأسأل اهللا سبحانه و ، )نائب العمید للدراسات  العلیا والبحث العلمي( : الدكتور األستاذ

ذخرًا لإلسالم والمسلمین، إنه ولي ذلك والقادر  ا، ویجعلها، وأن ینفعنا بعلمهاتعالى أن یبارك فیه
علیه، والدكتور    )الذي تتلمذت على یدیه  )امعة األقصىعمید التخطیط والتطویر بج

أسأل اهللا أن ینعم علیه من  فنهلت من فیض علمه، والماجستیر الكریمتین في مرحلة البكالوریوس
  .فضله وأن یجزیه عني خیر الجزاء

وال أنســى أن أتقــدم بجزیــل الشــكر والتقــدیر للســادة المحكمــین الــذین قــاموا مشــكورین بتحكــیم 
) ب(كمــا أتوجــه بالشــكر والتقــدیر لمدرســة بئــر الســبع الثانویــة ، وه مــن إثــراءوبمــا قــدمأدوات الدراســة 

والشــــكر  للبنــــین، إدارة ومعلمــــین علــــى مــــا قــــدموه مــــن تســــهیالت یســــرت لــــي تطبیــــق أدوات الدراســــة،
علــى  وتســهیل العقبــات اإلرشــادفــي  م الــذین كــان لهــم الــدور الكبیــراألكــار  لمــدراء المــدارسموصــول 

 : واألســتاذ :  إلـى مناقشـة رســالتي، فأشـكر األسـتاذمـــدار دراسـتي ووصــوالً 
: وال أنسى أن أشكر مـن قـام بالتـدقیق اللغـوي للرسـالة األسـتاذ القـدیر : واألستاذ

 ل اهللا أن یجعله في میزان حسناتهأسأ.  
النبیــل إلـى جمیــع أفــراد أسـرتي لمــا عــانوه كمـا أتوجــه بالشـكر الجزیــل والثنــاء الجمیـل والتــوقیر 

حكمتــي وعلمــي وأدبــي،  اكانــ نالــذی ینالعزیــز  أبــوي معــي طــوال إعــداد هــذه الرســالة، وأخــص بالــذكر
، وأمي الحبیبـة التـي حصـدت  األشـواك مـن دربـي لتمهـد فأبي الحاني الذي سقاني من لدنه حبًا وحنانًا

ن یعیننــي علــى حســن صــحبتهما بــالمعروف فــي الــدنیا أســأل اهللا أ ،الكبیــر العــالمق العلــم إلــى یــلــي طر 
قــبس الضـــیاء فـــي ت كانـــالتــي وأن یقــر عیونهمـــا بــالفردوس األعلـــى فــي اآلخـــرة، وزوجتــي المخلصـــة 

أســأل اهللا أن یحفظهــا وأن یجزیهــا  ،فــي ســبیل راحتــي جهــداً  تــدّخرنــي الثقــة ولــم تمنحو  عتمــة البحــث،
أشـــقائي أعـــز خلـــق اهللا  ع علـــى طـــول الطریـــقوالشـــكر موصـــول إلـــى السوســـن المـــزرو ، خیـــر الجـــزاء

   .: ، وأخص منهم األستاذلي من مساعدة وهقدملما وشقیقتي األعزاء، 
كلمة شكر وباقة ورد لكل إنسان عاون، وكل ید كریمة، ولسان صادق، ونفس معطاءة 

ع عني مشعة بالود الصادق، ولكل من وقف معي ولو بخالص أمنیة، وبركة دعاء، وجزى اهللا الجمی
، وما ثي هذا فما كان من صواب فمن اهللاوأخیرًا أسال اهللا أن أكون قد وفقت في بح خیر الجزاء،

أو نسیان فمن نفسي والشیطان، فأستغفر اهللا من زالت نفسي وسیئات عملي، تقصیر كان من 
  .وصلى اهللا وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین

  هللا رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد 
 

 



 ه 
 

ملخص الدراسة 
قبعـــات التفكیـــر الســـت فـــي تنمیـــة اســـتراتیجیه أثـــر اســـتخدام  قیـــاسهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى          

  .بالتكنولوجیا لدى طلبة الصف العاشر األساسي اتخاذ القرارمهارات التفكیر اإلبداعي و 

  
   :الرئیس اآلتيالسؤال  حیث تتمحور مشكلة الدراسة حول

قبعات التفكیر الست في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي واتخـاذ القـرار  استراتیجیةاستخدام  ما أثر
  بالتكنولوجیا لدى طلبة الصف العاشر األساسي؟

  
  :تفرع منه األسئلة الفرعیة اآلتیةوی
األساســي  العاشــرالصــف  طلبــةى لــدالتكنولوجیــا مــا مهــارات التفكیــر اإلبــداعي المــراد تنمیتهــا فــي  .1

  ؟بغزة

  ؟األساسي بغزة العاشرالصف  طلبةما مهارات اتخاذ القرار المراد تنمیتها في التكنولوجیا لدى  .2

متوســط و  ،المجموعــة التجریبیــة طلبــةفــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات  هــل توجــد .3
  .التفكیر اإلبداعيمهارات بار ختال التطبیق البعدي المجموعة الضابطة في طلبة درجات

متوســط و  ،المجموعــة التجریبیــة طلبــةفــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات  هــل توجــد. 4
  .طة في التطبیق البعدي الختبار مهارات اتخاذ القرارالمجموعة الضاب طلبة درجات

 حیـث تكونــت ،ختبــارینالإلجابـة عــن هـذه األســئلة قـام الباحــث ببنـاء أدوات الدراســة والتـي تمثلــت فـي 
 -المرونـــــة -الطالقــــة(لقیــــاس بعــــض مهــــارات التفكیــــر اإلبــــداعي  األولاإلبــــداعي فقــــرات االختیــــار 

اختبــار اتخــاذ إلــى  باإلضــافة فقــرات، )5(یحتــوي كــل مجــال علــى  وحیــث مجــاالت) 3(مــن )األصــالة
وقـد  تیـار مـن متعـدد،مـن نـوع اخ فقرة) 15( حیث تكون منلقیاس مهارات اتخاذ القرار  الثاني  القرار

مـن ذوي ومدرسـین التكنولوجیـا مـادة  بعـض مشـرفيو  م عرض األدوات على مجموعة من المحكمینت
  .الخبرة في هذا المجال

 هوعرضـ ،القبعـات السـت للتفكیـر اسـتراتیجیةدلیـل المعلـم وفـق بنـاء ولغرض هذه الدراسة قام الباحث ب
  .بیقالمحكمین للتأكد من سالمته، وصالحیته للتط ىعل



 و 
 

واألخــــرى ، تمثــــل المجموعــــة التجریبیــــةإحــــداهما شــــعبتین  واختــــار الباحــــث عینــــة قصــــدیة مكونــــة مــــن
" ب" بئــر الســـبع الثانویـــةمدرســـة ب العاشــرالصـــف  طلبــةمـــن  اً طالبــ) 71( عـــددهم، وقـــد بلــغ الضــابطة

  :كما یلي هماو  منهجینستخدم الباحث وفقا لطبیعة الدراسة ابمحافظة رفح، و   للبنین
  
  .القبعات الست استراتیجیةأسس تنظیم المحتوي وفق لعرض  واستخدم: نهج الوصفيالم .أ

لقــد اتبــع الباحــث المــنهج شــبه التجریبــي، وذلــك لدراســة أثــر اســتخدام :  المــنهج شــبه التجریبــي. ب
استراتیجیة قبعات التفكیر السـت فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر اإلبـداعي واتخـاذ القـرار بالتكنولوجیـا لـدى 

الصــــف العاشــــر األساســــي، حیــــث تتعــــرض المجموعــــة التجریبیــــة لالســــتراتیجیة الــــذي أعــــدها  طلبــــة
بقــت  الباحـث، بینمـا تتلقــى المجموعـة الضـابطة تدریســًا للوحـدة الدراسـیة بالطریقــة االعتیادیـة، حیـث ُط

  .على كل من المجموعتین) القبلي والبعدي(أدوات الدراسة المتمثلة في االختبارین 

  
  :لمعالجات اإلحصائیة على درجات التطبیق البعدي أظهرت النتائجبعد تطبیق او 

المجموعـة  طلبـةبـین متوسـط درجـات  (≤0.05)فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى وجود  .1
 ختبـار التفكیـر اإلبـداعيال التطبیـق البعـدي المجموعة الضابطة في طلبة متوسط درجاتو  ،التجریبیة

  .ةلصالح طلبة المجموعة التجریبی

المجموعـة  طلبـةبـین متوسـط درجـات  (≤0.05)فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  وجود. 2
طة فــي التطبیــق البعــدي الختبــار مهــارات اتخــاذ المجموعــة الضــاب طلبــة متوســط درجــاتو  ،التجریبیــة

  .لصالح المجموعة التجریبیة القرار

 كتــاب التكنولوجیــا هــا إعــادة تنظــیمومنالتوصــیات بعــض ، تــم اقتــراح الدراســةوفــي ضــوء نتــائج       
 التكنولوجیــــا يوضــــرورة تشــــجیع معلمــــ القبعــــات الســــت للتفكیــــر، ســــتراتیجیةال اً وفقــــللصــــف العاشــــر 

فــي تــدریس التكنولوجیــا مــن خــالل عقــد النــدوات  القبعــات الســت اســتراتیجیةتوظیــف  علــى هموتحفیــز 
التفكیــــر بهـــدف تنمیـــة مهـــارات  یجیةاالســـتراتللمعلمـــین والمشـــرفین للتعـــرف علــــى  والـــدورات التدریبیـــة

  .اتخاذ القراراإلبداعي و 
القبعـات السـت  اسـتراتیجیةإشـراك الطلبـة وتشـجعیهم علـى اسـتخدام  الباحث ضـرورة أوصىكما       

  .في التفكیر وامتالك مهارات التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار من خالل األنشطة المتنوعة
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  :مقدمة الدراسة 

مخلوقاته، ومنحه العقل لیمیزه عن باقي  ،وأبدع خلقه في أحسن تقویم لقد خلق اهللا اإلنسان
ولقد حث الدین اإلسالمي الحنیف على ضرورة وأهمیة استخدام ذلك العقل في التدبر والتأمل 

  :خالل آیات القرآن الكریم والتفكر في خلق السموات واألرض وذلك من

وا فِي اَألرْضِ {: قال تعالى  ََدَأ اْلَخْلق ُقْل ِسيرُ وا َكيَْف ب انُظرُ  :قال تعالى، و )20، العنكبوت(}َف
ا فِي{ نَ اتِ َ يََّن َلُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ  َسنُرِيِهْم آي بـَ تَ فِي أَنُفِسِهْم َحتَّى يـَ اِق وَ بَِّك َأنَّهُ  اآلَف َْكِف بِرَ َلْم ي َعَلى ُكلِّ  َأوَ

َقْت { :قال تعالى، و )53فصلت، (}َشْيءٍ َشِهيدٌ  ِ َلى اِإلبِِل َكيَْف ُخل وَن ِإ نُظرُ َ اء  ، َأَفال ي مَ َلى السَّ ِإ وَ

عَْت  فِ   ).18-17الغاشیة، (}َكيَْف رُ

جمیع المستویات  تغیرات المتنوعة والمتسارعة علىمنحیا الیوم عصرًا ملیئًا بالونحن 
لذا یجب االهتمام بالفرد القادر على التفكر والتأمل والبحث  والمعرفة، مستوى العلم وخاصة على

یلجأ الفرد دائمًا للتفكیر عندما لذلك  واتخاذ القرار الموضوعي عند مواجهة المواقف المختلفة،
ن إوهو األساس في محاولة حل المشكالت الحیاتیة، وبالتالي ف لذلك،یوضع في موقف یحتاج فیه 

 ةیأصبح أمرًا ضروریًا في حیاتنا العملیة والیومیة، وهذا یتطلب إعداد المواقف التعلیمتنمیة التفكیر 
التي تساعد الطالب على التفكیر، لذلك ینبغي علینا أن یكون تنمیة التفكیر وتطویره في  التعلمیة
في مدارسنا  اً عام اً سلوك وتنمیتهالتربویة في كافة المقررات الدراسیة، لیصبح التفكیر  أهدافناصدارة 

ا، لینعكس ذلك في حیاتنا الیومیة، لذلك فقد ركزت حركة اإلصالح التربوي في اآلونة ولدى طالبن
عن طریق إعدادهم لذلك، والعمل على توعیتهم لما سیكون  الطالباألخیرة على تنمیة التفكیر عند 

بكل البدائل المتاحة في  من التخطیط القائم على التفكیر اً علیه المستقبل، والذي یتطلب منهم مزید
شتى مجاالت الحیاة، ولن یتوفر ذلك إال من خالل استخدام االستراتیجیات القائمة على تنمیة 
التفكیر بأنماطه المختلفة وعلى وجه الخصوص  مهارات التفكیر اإلبداعي ومهارات اتخاذ القرار، 

تكون مواكبة لالتجاهات المعاصرة واستخدام تلك االستراتیجیات في حقلي التعلیم والتعلم، على أن 
  .في المناهج وأسالیب التدریس وكذلك تكون مالئمة لمناهجنا الدراسیة
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وبالنظر إلى الواقع الحالي نجد أنه ال یزال الطابع السائد في وضع المناهج الدراسیة 
ائمًا على والكتب المدرسیة المقررة وخاصة في صفوف المرحلة األساسیة العلیا والمرحلة الثانویة ق

مبدأ تراكم المعلومات والقوانین وبأنها كافیة لتنمیة التفكیر عند الطالب، وینعكس هذا المبدأ على 
أسالیب التعلم الصفي التي تركز على حشو عقول الطالب بالمعلومات والقوانین والنظریات عن 

ریبات الصفیة التي تثقل طریق التلقین أو المحاضرة، كما ینعكس في بناء االختبارات المدرسیة والتد
  )  102 :2005، جروان. (الذاكرة وال تنمي مستویات التفكیر العلیا من تحلیل ونقد وتقویم

وفي ضوء االهتمام المتزاید بتنمیة التفكیر ظهرت العدید من النماذج واالستراتیجیات التدریسیة 
 استراتیجیة: "هذه االستراتیجیات التي تهدف إلى تنمیة التفكیر في إطار محتوى المادة الدراسیة ومن

  ".القبعات الست للتفكیر
 فـي تعلـیم التفكیـر وهـي الــرواد أحـد وهـو(Edward Debono) دي بونـو وقـد اقتـرح إدوارد

 الشـخص توجیـه فـي تـتلخص، و (Six thinking hats)السـت  القبعـات بواسـطة التـدریس اسـتراتیجیة

 القبعات من اً أی یلبس أن یمكن أن الشخص أي ،أخرى ةطریق إلى التحول ثم معینة بطریقة التفكیر إلى

 فالقبعـة مـدلول، القبعـات مـن قبعـة ولكـل التفكیـر، ألـوان مـنًا لونـ منهـا كـل تمثـل التـي الملونـة السـت

 حـین فـي اآلنیـة، المشـاعر علـى تدل والقبعة الحمراء المعطاة، والبیانات المعلومات على تدل البیضاء

 وأوجـهت، السـلبیا تبـرز السـوداء والقبعـة ،الموضـوع إیجابیـات إبـراز ىعلـ تـدل الصـفراء القبعـة أن

 فـي الجدیـدة، البـدائل وتطـرح اإلبداعیـة تولـد األفكـار الخضراء والقبعة لعالجها، الموضوع في القصور

 الدراسات نتائج دلت ولقد القضیة، أو الموضوع حكم نهائي حول إعطاء في الزرقاء القبعة تسهم حین

 مـنظم بشـكل والتفكیـر اإلبـداع علـى المتعلمـین تسـاعد سـتراتیجیة تـدریساك السـت بعـاتالق أثـر علـى

  )2001:47دیبونو، (.شاملة خرائط تفكیریة عمل للطالب یتیح ومقنن
القبعـــات الســـت للتفكیـــر مـــن االســـتراتیجیات التـــي تســـاعد المـــتعلم علـــى تنمیـــة  اســـتراتیجیة وتعـــد

لــى تولیــد األفكــار اإلبداعیــة، وتســاعد المــتعلم علــى التفكیــر التفكیــر المــوازي، والتــي تســاعد المــتعلم ع
الكثیــر مــن الدراســات العربیــة  أجریــتولقــد بشــكل مــنظم ومقــنن وكــذلك تســاعده علــى االبتكــار والنقــد، 

 واألجنبیــة التــي تناولــت فاعلیــة اســتخدام القبعــات الســت وأثرهــا اإلیجــابي علــى عملیــة التعلــیم والــتعلم،
  :ومن هذه الدراسات

إلـــــى وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة بـــــین حیـــــث أشـــــارت نتائجهـــــا ) 2010(إبـــــراهیم اســـــةدر 
  .المجموعة التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة

وأشــارت النتــائج إلــى فاعلیــة اســتخدام القبعــات الســت فــي تجنــب أخطــاء ) 2010(عصــفور دراســة
  .التفكیر وتنمیة مهارة اتخاذ القرار
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 لتنمیـة السـت، القبعـات برنـامج اسـتخدام إمكانیـة إلـى وخلـص الباحـث) Kenny)2010 دراسـة

  .النفسي واالحتراق التوتر تقلیل على تساعد أنها اإلبداعي، كما والتفكیر التأملي التفكیر
التفكیــر : ولقـد أشـار العلمـاء والمختصـون التربویــون إلـى وجـود العدیـد مــن أنمـاط التفكیـر هـي

  )41: 2003عبید وعفانة، ( .الخ...، التفكیر الناقد، التفكیر اإلبداعي االستداللي، التفكیر البصري
 ؛ومن المالحظ أن موضوع اإلبداع من الموضوعات التي شغلت اإلنسان منذ وقت مبكر

لما له من أهمیة قصوى في حیاة البشریة، فالمبدع هو من یستشرف المستقبل ویفكر في تحدیات 
وهو من ینظر للماضي بعین ثاقبة لتأطیر تلك الجهود  الحاضر ویعمل على إیجاد حلول لها

المختلفة في تنمیة التفكیر واألجنبیة  الكثیر من الدراسات العربیة ُأجریتولقد وتوظیفها لغد مشرق، 
  :ومن هذه الدراسات ،اإلبداعي ومهاراته وذلك ألهمیته

ئیًا بـین متوسـط وجـود فـروق دالـة إحصـاحیـث أشـارت نتائجهـا إلـى ) 2010(أبـو عـاذرة دراسة
ومتوسـط ) قـوم -خطـط -عبـر( اسـتراتیجیةدرجات طالب المجموعة التجریبیة الذین درسـوا باسـتخدام 

درجــات المجموعــة الضــابطة الــذین درســوا بالطریقــة التقلیدیــة لصــالح المجموعــة التجریبیــة فــي اختبــار 
  .التفكیر اإلبداعي

داللــة إحصــائیة بــین متوســط  توصــل الباحــث إلــى وجــود فــروق ذات) 2006(الســمیري دراســة
درجـــات طالبــــات المجموعـــة التجریبیــــة ومتوســــط درجـــات طالبــــات المجموعــــة الضـــابطة فــــي اختبــــار 

  .التفكیر اإلبداعي البعدي لصالح المجموعة التجریبیة
أدت الكتابــة  :النتــائج التــي أســفرت عنهــا الدراســةو  )Mcdonugh)2002 مكــدونج  راســةد

نهــا تقــدم مخرجــًا عاطفیــًا إحیــث  ،لــدى الطــالب بطــرق متعــددة ،یجابیــةإاإلبداعیــة إلــى إحــداث نتــائج 
ــاب المعلمــین، وأن لهــم عملــت علــى بنــاء عالقــات  ،األســالیب التدریســیة التــي اســتخدمت بواســطة الكتّ
   .ثقة

من المهارات الحیاتیة المستمرة في كل  تعدوبما أننا نتحدث عن مهارات اتخاذ القرار التي 
ك الحیاة، یشتمل على الكثیر من العقبات التي هي بحاجة التخاذ قرار زمان ومكان في معتر 

  .لتصویب مسار، ومن هنا تنبع أهمیة تنمیة مهارات اتخاذ القرار
فـــال یمـــر یـــوم أو  ،فـــي أي مكـــان أمفـــي المنـــزل  أمفـــي الشـــارع أم  )316: 2010(بـــراهیمإیـــرى       

یا وعلیـــه أن یختـــار أفضـــل البـــدائل أو أســـبوع أو شـــهر علـــى الفـــرد دون أن تواجهـــه مشـــكالت وقضـــا
أي فـــي فـــالفرد یحتـــاج التخـــاذ قـــرار  ،الحلـــول المقترحـــة لحـــل هـــذه المشـــكالت أو لحســـم تلـــك القضـــایا

وأي الفتیـات یتـزوج؟  لمیـة یـدرس؟الوجبات الغذائیة أفضـل؟ وأي الریاضـیات یمـارس؟ وأي األقسـام الع
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د مسـار الفـرد، ومـن هنـا تـأتي أهمیـة تنمیـة مهـارات لخ فالحیاة ملیئة بالقرارات الحاسمة التـي تحـدإ.. .
  .اتخاذ القرار لدى التالمیذ

حد المهام األساسیة في تكوین شخصیة أـاتخاذ القرار  أن) 81، 2003(عبد المجید وذكر
اإلنسان، وهدف التربیة األسمى في مساعدة الفرد لیصبح أكثر مالءمة للحیاة وحینما یدرب الطفل 

لیواكب التطور المعرفي والتكنولوجي یمكن أن یكون قادرًا على اتخاذ القرار على تنمیة تفكیره 
  .المناسب في الموقف المناسب

ونظرًا ألهمیة تنمیة مهارات اتخاذ القرار، فقد أجریت العدید من الدراسات العربیة واألجنبیة 
  :المختلفة التي تناولت هذا الموضوع ومنها

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیًا بـــین متوســـطات إلـــى ا وأشـــارت نتائجهـــ )2008(صـــادق دراســـة
درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة بین مراحل النمو العقلي وبعضها في اختبـار اتخـاذ القـرار البعـدي 

  .لصالح مراحل النمو العقلي العلیا
ـــة إحصـــائیة بـــین ) 2004(عبـــدمحمـــاد و  دراســـة    وأشـــارت النتـــائج إلـــى وجـــود فـــروق ذات دالل

تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة وتالمیـذ المجموعـة الضـابطة لصـالح تالمیـذ المجموعـة متوسطي درجات 
  .التجریبیة عند تطبیق اختبار مهارات اتخاذ القرار

وأشـــارت النتـــائج إلـــى اتفـــاق المعلمـــین والمـــدیرین علـــى أن مـــن   McKinley)2004( دراســـة
عـاة المعلــم لحاجــات الطــالب خــالل أهـم االســتراتیجیات والعوامــل التــي تـؤدي إلــى فاعلیــة التــدریس مرا

  .اتخاذ القرارات
في  األهمیة الذي یحظى بهعلى منهاج التكنولوجیا ومدى ا الباحثطالع اومن خالل 

 ، فكان البد من االستفادة من هذا المنهاج"اتخاذ القرار"تنمیة التفكیر، وأسلوب حل المشكالت 
یر، والعمل على مساعدتهم في االرتقاء في إلكساب الطلبة الطالقة والمرونة واألصالة في التفك

مستوى تفكیرهم، والقدرة على التكیف مع ظروف الحیاة والمساهمة في حل مشكالتهم، فكان هذا 
، "قبعات التفكیر الست"جدیدة في تنمیة التفكیر واتخاذ القرار وهي  استراتیجیةدافعًا قویًا الختیار 

ومن خالل عمل الباحث ساعدتهم على حل مشكالتهم، لالرتقاء بمستوى التفكیر لدى الطلبة، وم
كمعلم لمادة التكنولوجیا في المدارس الحكومیة الحظ تبني معظم معلمي التكنولوجیا استراتیجیات 
اعتیادیة في التدریس تعتمد على تقدیم المعلومات أكثر من توظیفها مع الدور السلبي للطلبة في 

استراتیجیة استخدام للتعرف إلى أثر في محاولة  الدراسةرة نبعت فك ومن هناالعملیة التعلیمیة، 
  .قبعات التفكیر الست في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار 
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  :مشكلة الدراسة
   :الرئیس اآلتيتتمحور مشكلة الدراسة حول السؤال 

اإلبداعي واتخاذ القرار  قبعات التفكیر الست في تنمیة مهارات التفكیراستراتیجیة استخدام  أثرما 
  ؟دى طلبة الصف العاشر األساسيالتكنولوجیا لب
  

  :تفرع منه األسئلة الفرعیة اآلتیةوی
األساســي  العاشــرالصــف  طلبــةلــدى التكنولوجیــا مــا مهــارات التفكیــر اإلبــداعي المــراد تنمیتهــا فــي . 1

  ؟بغزة

  األساسي بغزة؟ العاشرالصف  طلبةى ما مهارات اتخاذ القرار المراد تنمیتها في التكنولوجیا لد. 2

متوســط و  ،المجموعــة التجریبیــة طلبــةفــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات  هــل توجــد .3
  .التفكیر اإلبداعيمهارات ختبار ال التطبیق البعدي المجموعة الضابطة في طلبة درجات

متوســط و  ،ة التجریبیــةالمجموعــ طلبــةفــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات  هــل توجــد. 4
  .طة في التطبیق البعدي الختبار مهارات اتخاذ القرارالمجموعة الضاب طلبة درجات

  

  :فروض الدراسة 
  :تحاول الدراسة الحالیة اختبار الفرضیات التالیة

ـــــد مســـــتوى  ال توجـــــد .1 ـــــة إحصـــــائیة عن ـــــین متوســـــط درجـــــات  (≤0.05)فـــــروق ذات دالل ـــــةب  طلب
ختبــــار ال التطبیــــق البعــــدي المجموعــــة الضــــابطة فــــي طلبــــة ســــط درجــــاتمتو و  ،المجموعــــة التجریبیــــة

  .التفكیر اإلبداعيمهارات 

ـــــد مســـــتوى  ال توجـــــد. 2 ـــــة إحصـــــائیة عن ـــــین متوســـــط درجـــــات  (≤0.05)فـــــروق ذات دالل ـــــةب  طلب
طة فــــي التطبیــــق البعــــدي الختبــــار المجموعــــة الضــــاب طلبــــة متوســــط درجــــاتو  ،المجموعــــة التجریبیــــة
  .مهارات اتخاذ القرار

  

  :راسةأهداف الد
  :إلى ما یلي ةالحالی تهدف الدراسة

تحدید مهارات التفكیـر اإلبـداعي المـراد تنمیتهـا لـدى طلبـة الصـف العاشـر مـن وحـدة األنظمـة فـي . 1
  .مادة التكنولوجیا

تحدید مهارات اتخاذ القـرار المـراد تنمیتهـا لـدى طلبـة الصـف العاشـر مـن وحـدة األنظمـة فـي مـادة . 2
  .االتكنولوجی
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ة بعـض مهـارات سـهم فـي تنمیـیقـد  )قبعـات التفكیـر السـت( تـدریس أسـلوب جدیـد أثـرالكشف عن . 3
 .األساسي العاشرلدى طلبة الصف اتخاذ القرار التفكیر اإلبداعي و 

ة بعــض تنمیــتــدریس التكنولوجیــا علــى فــي قبعــات التفكیــر الســت  اســتراتیجیةاســتخدام  أثــرمعرفــة . 4
  .األساسي العاشراتخاذ القرار لدى طلبة الصف و مهارات التفكیر اإلبداعي 

  .القبعات الست للتفكیر للصف العاشر باستخدام استراتیجیة معرفة كیفیة تدریس وحدة األنظمة. 5
  

  : أهمیة الدراسة
تأمل هذه الدراسة أن تقـدم إضـافة علمیـة جدیـدة توظـف فـي تـدریس مـادة التكنولوجیـا بطریقـة القبعـات 

  :ن أهمیة هذه الدراسة فیما یأتيالست للتفكیر، وتكم
  :البالغ على الفئات التالیة لها األثر:  أوال
 ثرائــه وذلــك عنــد عملیتــي تطــویر منهــاج التكنولوجیــا :واضــعي المنــاهج وضــع خطــط ، أو عنــد وإ

  .وبرامج لمعالجة المنهاج
 ة عقـــد فـــي إمكانیــ التربــویین مــن الممكــن أن تفیـــد هــذه الدراســـة المشــرفین :المشــرفین التربـــویین

وبعــض واتخــاذ القـرار   مهـارات التفكیــر اإلبـداعيورش عمـل للمعلمـین مــن أجـل تعــریفهم بأهمیـة 
  .ریات الحدیثة المتبعة في تنمیتهاالنظ
 مـــــــادة التكنولوجیـــــــا مـــــــن خــــــــالل                   معلمـــــــيقـــــــد تســـــــاعد هـــــــذه الدراســـــــة : معلمـــــــي التكنولوجیـــــــا

التفكیـــر  لـــم یســـاعد فـــي تنمیـــة مهـــاراتكونهـــا تـــوفر دلیـــل معاالســـتعانة بالقبعـــات الســـت 
 .اإلبداعي واتخاذ القرار

 قـرار یمكـن أن یسـتفید منهــا تـوفر الدراسـة اختبـارین فـي مهـارات التفكیــر اإلبـداعي واتخـاذ ال :ثانیـا
  .ي مجال التكنولوجیا وطرق تدریسهان فالباحثو 

  

   :حدود الدراسة
  :في إطار الحدود اآلتیة الدراسة تجرى

ارة التربیــة والتعلــیم فـي المــدارس التابعــة لـوز  ياألساســ العاشــرالصـف  طلبــةتقتصـر علــى  .1
  .بمحافظة رفح الفلسطینیة

 .من كتاب التكنولوجیا للصف العاشرتقتصر على دروس وحدة األنظمة  .2

 .م 2012 – 2011من العام الدراسي  األولالفصل الدراسي  .3

 ).األصالة -المرونة -الطالقة(تم اختیار بعض مهارات التفكیر اإلبداعي  .4
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  :مصطلحات الدراسة
  :كاآلتيتم تعریف مصلحات الدراسة إجرائیًا 

تـــوفر   واإلجــراءات التــي الفعالیـــاتمجموعــة هــي : للتفكیـــر القبعـــات الســتاســتراتیجیه . 1
الفرصـــة للتفكیـــر بطریقـــة معینـــة ثـــم التحـــول للتفكیـــر بطریقـــة أخـــرى ویمكـــن تنفیـــذها بشـــكل فـــردي أو 

عــن  مختلفــاً  لــوان الســتة نمطــاً مــن األ مــاط للتفكیــر حیــث یمثــل كــل لــونجمــاعي تشــتمل علــى ســتة أن
  :وتدل ألوان القبعات الست على ،غیره

  .التفكیر بالحقائق والمعلومات: القبعة البیضاء. 1
  .التفكیر بالمشاعر واألحاسیس: القبعة الحمراء. 2
  .التفكیر بالسلبیات: القبعة السوداء. 3
  .باالیجابیات التفكیر: القبعة الصفراء. 4
  .التفكیر اإلبداعي: القبعة الخضراء. 5
  .التفكیر الشمولي: القبعة الزرقاء. 6

  

معقــدة ومركبــة، تحتــاج عقلیــة علیــا  بمهــامهـي القــدرة علــى القیــام  :مهــارات التفكیــر اإلبــداعي .2
ج إلى مهارة راقیـة، تهـدف إلـى البحـث عـن حلـول للمشـكالت وتولیـد األفكـار التـي تـؤدي إلـى إنتـا

، وتقـــاس بالدرجـــة التـــي )األصـــالة –المرونـــة  -الطالقـــة(إبـــداعي أصـــیل، ومـــن هـــذه المهـــارات 
  .یحصل علیها الطالب باالختبار المعد لذلك

، وذلــك مــن خــالل هــي القــدرة علــى القیــام بعملیــة تفكیریــة مركبــة علیــا :مهــارات اتخــاذ القــرار. 3
ومــن ثــم ترتیــب تلــك الحلــول حســب  ا،الحلــول أو البــدائل المقترحــة فــي مواجهــة المشــكالت لحلهــ

ــــار الحــــل األفضــــل وتنفیــــذه ــــم اختی ، وتقــــاس بالدرجــــة التــــي یحصــــل علیهــــا الطالــــب أفضــــلیتها ث
  .باالختبار المعد لذلك

أحــد صــفوف المرحلــة األساســیة مــن مراحــل التعلــیم فــي فلســطین  :األساســي العاشــرالصــف . 4
  .سنة) 16-15(ما بین  أعمار الطالبوتتراوح 
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المعرفة، والتي عة والمتسارعة على مستوى العلم و تغیرات المتنو مملیئًا بال نحیا الیوم عصراً 
تجعلنا نفكر ملیًا بما لدینا اآلن من نظریات واستراتیجیات في حقلي التعلیم والتعلم ومدى مالئمتها 
لمناهجنا الدراسیة وأسالیب تدریسها، والعمل على إیجاد استراتیجیات جدیدة تواكب االتجاهات 

ولهذا، فإن المناهج والفلسفات التربویة الحدیثة تدرج اصرة في المناهج وأسالیب التدریس المع
وقد تناول الباحث  ،استراتیجیات تعلیم  التفكیر كهدف أساسي لها من أجل تعلیم یستمر مدى الحیاة

تفكیر ، مرورًا بالحدیث عن مهارات الالقبعات الست للتفكیر استراتیجیة في هذا الفصل الحدیث عن
  :وقد تم تناول ذلك في ثالثة محاور على النحو التالياإلبداعي وانتهاًء بمهارات اتخاذ القرار، 

  :القبعات الست للتفكیر :المحور األول
  

  مفهوم التفكیر
لقد فضل اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، الذي یمارس من خالله عملیة 

أرقى النشاطات العقلیة، وقد اهتم العلماء والمفكرون بموضوع التفكیر وبما التفكیر التي تعتبر من 
یحتویه من عملیات ومهارات ولقد تعددت التعریفات باختالف النظریات التربویة ومن أشهر تلك 

  :التعریفات
إعمال الخاطر في الشئ  وقال  :الِفكرُ  ،الفُكرُ ) 77-76: 1979(ابن منظور عرفه  :التفكیر لغة

والفتح فیه " :یقال لیس لي في هذا األمر فكرُ أي لیس لي فیه حاجة وأردف یعقوب قائالُ " :وبیعق
  ."أفصح من الكسر
عملیـة عقلیـة تعتمـد فـي األسـاس علـى اكتسـاب بأنـه ) 18: 2006( السـلیتي عرفه :التفكیر اصطالحاً 

والتحلیـــــل  ،العلمـــــيواالعتمـــــاد علیهـــــا للوصـــــول إلـــــى التفكیـــــر  وفهمهـــــا جیـــــداً  ،والمعـــــارف ،المهـــــارات
  .دوالناق ،اإلبداعي

هو عملیة ذهنیة معقدة تتضمن قیام : التفكیر كعملیة ذهنیة معرفیة )22 :2005( قطاميویرى 
ة التي یراد والحاج ،المتعلم بمعالجات ذهنیة مختلفة المستوى تبعا لمتطلبات المحتوى التعلمي

  .تحقیقها من وراء ذلك
 ،ذلك النشاط العقلي الذي یستخدمه الطلبة لتنمیة مهاراتهم بأنه) 24: 2004( درویشویعرفه 

، التخطیط(وقدراتهم العقلیة للتوصل إلى حلول للمشكالت التي تواجههم في مراحل التدریس الثالث 
  .واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء اإلمكانیات المتاحة) التقویم، التنفیذ
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، لیة ذهنیة یتم بواسطتها الحكم على واقع األشیاءبأنه عم) 23: 2003( عبید وعفانة وعرفه كل من
ل التفكیر له دور في حل مما یجع ،والمعلومات السابقة عن ذلك الشئ ،وذلك بالربط بین واقع الشئ

 . المشكالت

عالقات بین عناصر موقف معین مثل إدراك العالقة بین  إدراك" بأنه  ) 16: 2002( بكر وعرفه
أو إدراك العالقة بین  ،أو السبب والنتیجة ،راك العالقة بین العلة والمعلولأو إد، والنتائج ،المقدمات

 ."الخاصو  أو إدراك العالقة بین العام، وشيء غیر معلوم  شيء معلوم

مهارة عملیة یمارس بها الذكاء " عرفه بأنه (De Bono)  دي بونوبأن  )29: 2002( لحیلةاوذكر 
جل التوصل أأو متأن للخبرة من  ،أو متبصر ،تشاف متروٍ أو هو اك، على الخبرة نشاطه اعتماداً 

  ."دفإلى اله
تمیز أن التفكیر هو نشاط ذهني منظم یویرى الباحث من خالل عرض التعریفات السابقة 

یسعى من خالله للتغلب على المشكالت التي تواجهه واتخاذ و به اإلنسان عن غیره من الخلق، 
  .قرار مناسب لحلها

  أنواع التفكیر
   :إلى أن هناك أنواع مختلفة للتفكیر وهي) 377–376: 2002( السروریشیر      

 .عوبات التي تواجه الفرد ومعرفتهاالكشف عن الص: التفكیر الشخصي .1

 .لفرضیات المتعلقة بطبیعة األشیاءمعرفة وفحص ا: التفكیر العلمي .2

لوكیات السابقة في وهو اكتساب مهارات التفكیر من خالل الس: لتعلیمي السلوكيالتفكیر ا .3
أنماط السلوك في البیئة  واستراتیجیات التفكیر التي یتعلمها الفرد من، بعض المواقف

 .المحیطة

ویتم هذا التفكیر من خالل مالحظة البیئة المحیطة  :لتفكیر من خالل التعلم بالمالحظةا .4
 .لتجریب المقصوددون استخدام ا

 .بداعيمل من التفكیر اإلشأوهو : التفكیر الجوانبي .5
 

  :أنواع التفكیر إلى ستة أنواع وهي )58: 2003( عبید وعفانة وصنف     
أو ، د عندما یطلب منه الحكم على قضیةهو السلوك العقلي الذي یتبعه الفر : التفكیر الناقد .1

  .مناقشة موضوع
 .وشبه الفصامي ،وهو التفكیر الذي یمیز الفصامي: لذاتويأو ا ،التفكیر االجتراري .2

ا واحدً  والقدرات العقلیة التي تكون اإلجابة فیها حالً  ،یختص بالذكاء: التقاربي التفكیر .3
 .صحیحاً 
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ون اإلجابة فیه بأكثر من حل تكو  فهو یختص باختیارات االبتكار: التفكیر التباعدي .4
 .صحیح

والتنبؤ  ،وأحداث ،ووقائع ،وهو تقریر مسبق لما یتوقع حدوثه من أفعال: التفكیر التنبؤي .5
والیقین من التنبؤ النظري  ،قرب للصدقأوتمحیص یكون  ،وتجربة ،على دراسةالقائم 
 . للبحث

وهو " جدید  إلبداعنتاج اإلتولید واكتشاف و بالوهو التفكیر الذي یختص : التفكیر اإلبداعي .6
 ".بمثابة األمل األكبر للجنس البشري لحل المشكالت التي تهدد اإلنسان

 

هذه األنواع من الناحیة التربویة على وجود  یالحظ ضرورةتعددة التفكیر الم عند التمعن بأنواع
اختالف مستویاتها ألنها تخاطب مستویات مختلفة من التفكیر، سواء العلیا منها أو الدنیا، لذلك 

  .یجب مراعاة المرحلة العمریة وخصائصها النمائیة التي تتالءم ونوع التفكیر المناسب لهذه المرحلة

  خصائص التفكیر
ــــــر  ــــــد وعفانــــــةو  )17: 2005( إبــــــراهیم مــــــن كــــــلى ی التفكیــــــر یتمیــــــز  أن) 26-25: 2003( عبی

  :على النحو التاليبمجموعة من الخصائص وهي 
  .أو بال هدف محدد ،التفكیر سلوك هادف ال یحدث من فراغ .1
 .وتراكم خبراته ،مع زیادة نمو الفرد التفكیر سلوك تطوري یزداد تعقیداً  .2

والحصول  ،ر الذي یستند إلى أفضل المعلومات الممكن توافرهاالتفكیر الفعال هو التفكی .3
 .ةوالمالئم ،والطرق الصحیحة ،واالستراتیجیات ،یسترشد باألسالیبو ، علیها

 .والمران ،عال یعتبر غایة في حد ذاته یمكن بلوغها بالممارسةفالتفكیر ال .4

 .ملي لإلنسانحیث له ارتباط وثیق بالنشاط الع، یطلق التفكیر من الخبرات الحسیة .5

 ،والدوافع ،فنظام الحاجات، جزء عضوي وظیفي في بنیته الشخصیةالتفكیر اإلنساني  .6
 .ینعكس كله على تفكیر الفرد، ومیوله ،واتجاهاته ،واالنفعاالت لدى الفرد

 .ر نشاط عقلي ذهني غیر مباشرالتفكی .7

 .رالعامة للظواه القوانینیر على یعتمد التفك .8

  .ةواللغ ،كارتباط التفكیر، ت بین الظواهر في شكل لفظي رمزياالتفكیر انعكاس للعالق .9
  

ما تم عرضه بأن التفكیر نشاط عقلي مباشر وبأنه ضرورة حتمیة في ویرى الباحث من خالل 
األنظمة التعلیمیة لتنشئة جیل قادر على التعامل مع تعقیدات الحیاة، وللتفكیر أثر إیجابي على 

  .یؤدي إلى زیادة الدافعیة في المواقف التعلیمیةالتقدیر الذاتي للفرد وتعلیمه 
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  :التفكیرمهارات برامج تعلیم 
لقد أصبح تعلیم الطلبة كیف یفكرون فیما یواجهونه من مشكالت ضرورة وخاصة في ضوء 
التطورات الهائلة في عصر االنفجار المعرفي الذي نعیشه، لذلك كان تعلیم التفكیر العلمي ومهاراته 

هدفًا أساسیًا لجمیع برامج التربیة العلمیة، وهناك أنواع عدیدة للتفكیر موجودة لدى لدى المتعلمین 
جمیع المتعلمین ال یمكن التفاضل بینها، لذلك نحن بحاجة إلى مناهج تعمل على تنمیة هذا التفكیر 

ر ومهاراته، وكذلك تؤكد على عملیات التفكیر العلیا، تفكیر یتم النظر فیه بعمق في وجهات النظ
  .المختلفة على قدم المساواة من األهمیة

بأنه قد ثبت من خالل الدراسات والخبرات العلمیة أن عملیات  التفكیر  )43: 2005( جملیرى ال
العلیا ومهاراته ال تنمو تلقائیًا لدى الطالب من خالل تعلمه المواد الدراسیة بالطرق التقلیدیة، بل 

  .ر العلیالعل هذه الطرق تعیق نمو قدرات التفكی
في عناصرها وخاصة  اً واضح اً هناك قصور  بأنالناظر إلى العملیة التعلمیة التعلیمیة یجد 

 ویالحظفي المناهج، بما یحتویه من صعوبة، وهناك نقص واضح في الوسائل التعلمیة التعلیمیة، 
شو المعلم یعتمد على الطرق واألسالیب التقلیدیة التي تجعل من الطالب مجرد وعاء لح أن

إلى برامج لتعلیم التفكیر لتجعل  نحتاجالمعلومات فقط متجاهلة الخصائص النمائیة للطلبة، لذلك 
  .التعلمیةالتعلیمیة من الطلبة محورًا أساسیًا للعملیة 

مادة تعلیمیة مكتوبة أو مصورة أو مسجلة : ج تعلیم التفكیرأن برام)  188: 2007( مصطفى یرى
و أكثر وتتكون من عدد من الوحدات الدراسیة من الدروس التي مصممة لتدریس مهارة تفكیر أ

تستغرق زمنًا محددًا لتدریسها قد یمتد لعدة سنوات دراسیة، وتحتوي هذه المادة على إرشادات للمعلم 
  .لتدریس مهارات التفكیر وعلى مهام وأنشطة وتدریبات یقوم بها الطالب

 هتمین بالتفكیر ومهاراته قد طرحوا عدة برامجأن المربین والم) 91-90: 2003( سعادةورد عن 
  :لتعلیمها، ومن أهم هذه البرامج

  :برامج المعالجة اللغویة والرمزیة. 1
ركزت هذه البرامج على األنظمة الرمزیة واللغویة كوسائل للتفكیر والتعبیر عن نتاجات التفكیر في 

ر في الكتابة وفي التحلیل وفي برامج آن واحد، وكذلك تهدف هذه البرامج إلى تنمیة مهارات التفكی
  .الحاسوب المختلفة ومن أمثلة هذه البرامج، برامج الحاسوب في اللغات والریاضیات

  :باالكتشاف التعلمبرامج . 2
وتركز هذه البرامج على أهمیة تعلیم أسالیب واستراتیجیات محددة للتعامل مع المشكالت والتي 

راتیجیات لحل المشكالت في المجاالت المعرفیة المختلفة، تهدف إلى تزوید التالمیذ بعدة است
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عداد بناء المشكلة، وتمثیل المشكلة بالرموز أو : وتشمل هذه االستراتیجیات كًال من التخطیط، وإ
یجاد الدلیل أو البرهان على صحة الحل، ومن أهم هذه البرامج برنامج كورت : الرسوم البیانیة، وإ

  .Kofengtonنامج التفكیر المنتج للمربي كوفنجتن للطبیب ادوار دي بونو، وبر 
  :برامج العملیات المعرفیة. 3

تركز هذه البرامج على المهارات المعرفیة للتفكیر كالتصنیف واالستنتاج والمقارنة، نظرًا ألهمیتها 
 في اكتساب الطلبة للمعارف المختلفة ومعالجتهم للمعلومات، ومن أهم هذه البرامج ما طرحه المربي

Feuerstein فیورستین على أنه البرنامج التعلیمي اإلثرائي.  
  :برامج العملیات فوق المعرفیة. 4

تهتم هذه البرامج بمهارات التقییم والتخطیط والمراقبة التي تسیطر على العملیات المعرفیة وتدیرها 
تفكیر الذاتیة، بشكل دقیق، بحیث تساعد الطلبة على التعلم من اآلخرین وزیادة الوعي بعملیات ال

  .ومن أمثلة هذا النوع، برنامج المهارات المعرفیة، وبرنامج الفلسفة لألطفال
  :برامج تعلیم التفكیر المنهجي. 5

تزوید التالمیذ بالخبرات والتدریبات  أجللقد تبنت هذه البرامج منحى بیاجیه في النمو المعرفي من 
ة إلى مرحلة العملیات المجردة التي یبدأ فیها التي تنقلهم من مرحلة العملیات المادیة المحسوس

تطور التفكیر المنطقي والعملي، وتركز هذه البرامج على االكتشاف واالستدالل والتعرف إلى 
العالقات ضمن محتوى المواد الدراسیة المختلفة، باإلضافة إلى التركیز على مهارات التفكیر، ومن 

  .دوار دي بونوإللتفكیر للطبیب برنامج القبعات الست : أشهر هذه البرامج
برنامج بیردو لتنمیة : لقد برزت برامج مختلفة ومتنوعة لتعلیم التفكیر ومهاراته ومن أهمها

التفكیر اإلبداعي، وبرنامج الكورت لتعلیم مهارات التفكیر، وبرنامج الحل اإلبداعي للمشكلة 
ا، وبرنامج القبعات الست للتفكیر تابألوبسون، وبرنامج المواهب غیر المحدودة، مهارات التفكیر ل

  .سیتم توضیحه في هذا المحوردوارد دي بونو وهو ما إل
  

  :في القبعات الست نظرة تاریخیة
دي بونو وهو من  دترجع فكرة القبعات الست للتفكیر إلى الطبیب والمفكر البریطاني ادوار 

لتفكیر عند اإلنسان، وتركز أصل مالطي، ولقد استفاد من معلوماته الطبیة في تحلیل أنماط ا
أنماط، بحیث یرمز كل نمط بلون القبعات الست على أن التفكیر عند اإلنسان مقسم إلى ستة 

محدد یلبسها حسب طریقة تفكیره، ولقد انتشرت أفكار ادوارد دي بونو  عن القبعات الست للتفكیر 
  .في األدب األجنبي وكذلك األدب العربي
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 الستینات أواخر إلى ترجع الست القبعاتاستراتیجیه  بدایات نأ) 2006:429(عرفه  ذكر   
 البریطاني الطبیب )De Bono( بونو دي أن هياإلستراتیجیة  هذه وخالصة ،العشرین القرن من
 حسب یخلعها أو اإلنسان یلبسها قبعة نمط كل یمثل ،أنماط ستة إلى اإلنسان عند التفكیر قسم

  .تفكیره طریقه
الـذي یعـد مـن  (De Bono)إدوارد دي بونـو إلى  تعزىهذه الفنیة  أن )91:2005(ه فودة وعبدیرى 

والذي افترض أن التفكیـر الواسـع یحتـوي علـى قبعـة كبیـرة  ،الرواد في تعلیم التفكیر والتفكیر اإلبداعي
فالشــخص  ،للتفكیــر وهــذه القبعــة قســمت إلــى ســت قبعــات أو إلــى ســتة أدوار مختلفــة ذات ســتة ألــوان

 ،تخدامه لهـــذه القبعـــات یضـــع القبعـــة التـــي یراهـــا مناســـبة لكـــي یلعـــب الـــدور المناســـبمـــن خـــالل اســـ
وبالتـــالي فـــإن أي شـــخص یرتـــدي أي قبعـــة مـــن قبعـــات التفكیـــر الســـت یكـــون هنـــاك هـــدف مـــن وراء 

  .ارتدائه لهذه القبعات
 الـذي الحـدیث، التفكیـر تعلـیم بـرامج أحـد یعد الست، القبعات برنامجأن ) 1: 2004(الجمعان  ویذكر

 ،الفلســــفة إلــــى الطــــب مــــن تخصصــــه فــــي انتقــــل الــــذي بونــــو، دي إدوارد البریطــــاني الطبیــــب وضـــعه
 ،التفكیریــة العملیـة وتحلیــل دراسـة فــي العلمـاء، مـن نفــر مـع ،المــخ عــن الطبیـة معلوماتــه مـن واسـتفاد
 نتـائج رزأبـ ومـن ،معهـا التعامـل یمكن حتى وتقسیمها تنمیطها أجل من ،اإلنسان عند التفكیر وأنماط

 مختلفــة أنمــاط ســتة تفعیــل علــى تعمــل قبعــات وهــي ،التفكیــر فــي الســت القبعــاتاســتراتیجیه  بونــو دي
 فیمـا بونـو دي أصـبح وبـذلك ،التفكیر عملیة من متوازنة نتیجة إلى الوصول دفبه التفكیر أنماط من
  .التفكیر علم تأصیل رواد من بعد

  

  :القبعات الست استراتیجیةماهیة 
تهــدف  ،دي بونــو دادوار تعــزى إلــى  اســتراتیجیةعلــى أنهــا ) 91: 2005(ه وعبــد ةفــودعرفهــا 

وكـل قبعـة تسـاعد  ،دوار مختلفـة ذات سـتة ألـوانأــإلى تقسیم التفكیـر الواسـع إلـى سـت قبعـات أو سـتة 
  .دوار التفكیر وبلوغ هدف معینأن مرتدیها على لعب دور مناسب م

هنیــة لشــخص یرتــدي قبعــة تفكیــر حقیقــة تســهم بأنهــا الصــورة الذ) 9: 2001(عرفهــا دیبونــو 
في تشغیل حالة مستقلة وهادئة للعقل نحتـاج إلیهـا مـن أجـل تفكیـر سـلیم ومسـتنیر ولـیس مجـرد تفكیـر 

  . كرد فعل لموقف ما
التفكیــر لـــه أنمـــاط ســتة نعبـــر عنهـــا بقبعـــات  أن) 103: 2002( ویــذكر الســـویدان والعـــدلوني

وعنـــدما تتحــدث أو تنـــاقش أو تفكـــر فأنــت تســـتعمل هـــذه  مط،ســتة وكـــل قبعـــة لهــا لـــون یمیـــز هــذا الـــن
  . األنماط أي تلبس قبعة من لون معین
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بأنها لعبة یقـوم خاللهـا الطالـب بوضـع القبعـات ونزعهـا وتغییرهـا، ) 9: 2005( هوتعرفها نایف
ثنـاء المناسـبة حسـب نمـط التفكیـر الـذي یحـدده المعلـم أثم تتأصل العملیـة عنـد الطالـب بارتـداء القبعـة 

  .توزیع األدوار على المجموعات، وبذلك یصبح الطالب مفكرًا ومخططًا لتفكیره
هــي عملیــات رمزیــة وخلعهــا المختلفــة  اارتــداء القبعــات بألوانهــ أن )11: 2001( ثابــتویــرى 

تشــیر إلــى نمــط التفكیــر الــذي یــتم اســتخدامه أو تغییــره بطلــب مــن رئــیس الجلســة أو أحــد المشــاركین 
جلســة أو مــنظم االجتمــاع قــد یطلـــب مــن المشــاركین ارتــداء لــون معــین مــن القبعـــات فیهــا، فــرئیس ال

وبذلك یلزم الجمیع بالنظر إلى موضوع النقاش من زاویة معینة أو معالجته باستخدام نمـط معـین مـن 
التفكیر، كما أنه قد یطلب من المشاركین خلع هذه القبعـات ولـبس قبعـات بلـون آخـر مـن أجـل النظـر 

ویحــق ألي مــن المشــاركین اقتــراح لــبس لــون معــین مــن القبعــات أو  ،ع مــن زاویــة أخــرىإلــى الموضــو 
  .وع إلى قبعة تم استخدامها سابقاً إعطاء الفرصة للرج

بأنها طریقة تقـوم علـى تنمیـة اإلبـداع وتحسـین التفكیـر والسـماح ) 15: 2006(عودات  وترى
  .نمط التفكیر حسب لون القبعةللطلبة باالنتقال من نمط تفكیر إلى آخر بحیث یتم تحدید 

أن قبعــات التفكیــر الســت موجهــات للتفكیــر خــالل ) 15: 2005(ویــرى عبیــدات وأبــو الســمید 
ننا حین نلبس إحدى القبعات فإننا نمـارس دورًا معینـًا سـرعان مـا نتركـه إذا  المناقشات واالجتماعات وإ

  . لبسنا قبعة أخرى
كیـر السـت نجـد بـان الـبعض وصـفها كاسـتراتیجیة ة التعریفـات السـابقة لقبعـات التفمالحظمن 

  .للتفكیر والبعض وصفها كطریقة للتفكیر والبعض اآلخر وصفها كلعبة
ـــــًا بأنهـــــا ـــــاتمجموعـــــة  :ویعـــــرف الباحـــــث اســـــتراتیجیه القبعـــــات الســـــت للتفكیـــــر إجرائی  الفعالی

أخـــرى ویمكـــن واإلجـــراءات التـــي  تـــوفر الفرصـــة للتفكیـــر بطریقـــة معینـــة ثـــم التحـــول للتفكیـــر بطریقـــة 
تنفیــذها بشــكل فــردي أو جمــاعي تشــتمل علــى ســتة أنمــاط للتفكیــر حیــث یمثــل كــل لــون مــن األلــوان 

  :، وتدل ألوان القبعات الست علىعن غیره مختلفاً  الستة نمطاً 
  .التفكیر بالحقائق والمعلومات: القبعة البیضاء. 1
  .التفكیر بالمشاعر واألحاسیس: القبعة الحمراء. 2
  .التفكیر بالسلبیات: السوداءالقبعة . 3
  .التفكیر باالیجابیات: القبعة الصفراء. 4
  .التفكیر اإلبداعي: القبعة الخضراء. 5
  .التفكیر الشمولي: القبعة الزرقاء. 6
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  مدلوالت القبعات الست
 ســتة أنمــاط للتفكیـر تعمــل القبعــات السـت علــى تنمیتهــاب )103: 2002( نيوحـددها الســویدان والعـدلو 

  :وهي
 بیضاء وترمز إلى التفكیر الحیاديالقبعة ال.  
 حمراء وترمز إلى التفكیر العاطفيالقبعة ال.  
 لسوداء وترمز إلى التفكیر السلبيالقبعة ا.  
 ر االیجابيالقبعة الصفراء وترمز إلى التفكی.  
 ضراء وترمز إلى التفكیر اإلبداعيالقبعة الخ.  
 لزرقاء وترمز إلى التفكیر الموجهالقبعة ا.  

  

  :وان القبعات الست نظرة متأملةأل
تعتبر القبعات هي األقرب إلى رأس اإلنسان الذي یحتوي على الدماغ ومن ثم التفكیر،      

فالقبعات اقرب إلى التفكیر، فالقبعة هي رمز الدور الذي یقوم به الفرد، ولذا فان القبعة یسهل 
یلة ألنها تتسخ وتصبح ال قیمة لها، ارتدائها وخلعها وهذا دلیل على عدم وجود األفكار فترة طو 

  ،فالحاجة إلى الجدید أمرًا مهماً 
فاعل في األلوان لها تأثیر نفسي على البشر، ولها دور ن أ) 2: 2004، الجمعان(یرى و       

من قبعات التفكیر الست لها لون ذا من خالل تجارب عملیة، ولكل قبعة استثارة مشاعر المتعلم وه
  :ون له مدلولكل لو 

  .اختیر لیدل على التفكیر المحاید رمز للنقاء والصفاء، لذلك: األبیض .1
  .اختیر لیدل على التفكیر العاطفي رمز للحب والعاطفة، لذلك: األحمر .2
  .على التفكیر السلبي أو التشاؤمي رمز للتشاؤم والسلبیة، لذلك اختیر لیدل: األسود .3
اختیـر لیـدل علـى التفكیـر نمـاء، لـذلك رمز للون الشمس التي لها دور في الحیاة وال: األصفر .4

  .یجابياإل
  .اختیر لیدل على التفكیر اإلبداعيرمز للون النباتات، لذلك : األخضر .5
  .التفكیر الشمولي رمز للون السماء، لذلك اختیر لیدل على: األزرق .6

أنــــه تـــم اختیــــار الترمیـــز اللــــوني للقبعـــات للتمییــــز بــــین ) 48-47: 2006( ادورد دي بونـــولقـــد ذكــــر 
  :قبعات التفكیر الست وتم اختیار األلوان للتوافق مع طبیعة كل تفكیر

  .و المعلومات والرسومات التوضیحیةرمز للحقائق : القبعة البیضاء .1
  .مز للتعبیر عن العواطف واألحاسیسر : القبعة الحمراء .2
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  .رمز للبحث عن سلبیات األمور: القبعة السوداء .3
  .یجابیاتالبناء، والبحث عن اإل یررمز للتفاؤل والتفك: القبعة الصفراء .4
  .لإلبداع وتولید األفكار الجدیدة رمز: القبعة الخضراء .5
  .رمز للسیطرة وتنظیم التفكیر: القبعة الزرقاء .6

  

األبـــــیض، واألحمـــــر، واألســـــود، واألصـــــفر، واألخضـــــر، ( وجـــــود األلـــــوان الســـــتة الحـــــظ الباحـــــث
ه، واأللـــوان دائمـــًا تـــرتبط بالـــذاكرة عنـــد كـــل لـــون لـــه داللتـــ أن حیـــثفـــي هـــذه االســـتراتیجیة  ،)واألزرق

  .تفكیر بما یتالءم مع نوع التفكیراالستخدام، لذلك تم ربط كل لون بنمط من أنماط ال
  

  :تعریف بالقبعات الست 
  :The White Hatالقبعة البیضاء : أوالً 

ر ترمز إلى التفكیر الحیادي، وهذا التفكیبأنها ) 104: 2002( السویدان والعدلونيوحدد 
مرتدي القبعة جل الحصول على حقائق وأرقام، وكذلك یجب على أقائم على أساس التساؤل من 

  :على األمور التالیة ادي، وتحدیدً البیضاء أن یركزوا على التفكیر الحیا
 طرح معلومات أو الحصول علیها.  
 التركیز على الحقائق والمعلومات.  
 لتجرد من العواطف أو الرأيا.  
 ع واألرقام واإلحصاءاتام بالوقائاالهتم.  
 نما هي فقط جمع أو طرح معلومات   .ال تفسر المعلومات أو الوقائع وإ
 الحیادیة والموضوعیة التامة.  
  المعلومات أو تلقیها دون تفسیرهاتمثیل دور الكمبیوتر في إعطاء.  
  ل على الحقائق أو المعلوماتاالهتمام باألسئلة المحددة للحصو.  
 حددة على األسئلةاإلجابات المباشرة والم.  
 لتمییز بین درجة الصحة في كل رأيا.  
 اإلنصات و االستماع الجید.  
  ما هي معلوماتك في هذا األمر(حاول أن تلبسها اآلخرین(.  
 استعملها في بدایة الجلسة. 

  :صائص القبعة البیضاءبعض خ) 3: 2004( وقد أضاف الجمعان
 م سؤال الطالب فیها عن المعلوماتیت.  
 ب فیها بواقعیة وموضوعیةكر الطالیف.  
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  حقائق وأرقام دون تفسیر أو تبریریركز الطالب الذي یفكر بهذا النمط على إعطاء . 

القبعة الخاصة بالتفكیر في الحقائق والمعلومات والبیانات حول  بأنها) 11: 2010(ویرى ثابت 
النقاش والجدل جانبا  قضیة ما، فعندما یطلب من الحاضرین ارتداء القبعة البیضاء فهذا یعني ترك

؟ ما هي متوفرة؟ ما هي البیانات الناقصةما هي البیانات ال: والتفكیر في البیانات والمعلومات
إن أفضل وقت الستخدام هذه القبعة هو مرحلة  ،؟الالزمة وكیف یمكن الحصول علیها البیانات

ضهم االستماع لبع جمع المعلومات حول قضیة ما خاصة من أجل تشجیع األطراف المشاركة على
  .البعض حول المعلومات الجدیدة

 

القبعة البیضاء أن یقوموا بتحدید المعلومات  یرتدونویرى الباحث أنه یتوقع من الطلبة عندما 
عن موضوع الدرس، وكذلك یتم تدریبهم على تحدید المعلومات التي تنقصهم وكیفیة التي یعرفونها 

وتدرب الطلبة على كیفیة تحدید المعطیات والتفكیر  الوصول إلیها، وكیفیة صیاغة األسئلة،
  .طرح األسئلة علیهم دباإلجابات الواضحة عن

  

  :The Red Hatالقبعة الحمراء : ثانیاً 
بالمشاعر واألحاسیس الداخلیة حول قضیة  ترتبط هذه القبعة )11: 2001( ثابت ویرى

وما یشعر به اتجاه الموضوع  وارتداء القبعة الحمراء یسمح للفرد أن یعرض وجهة نظره ،ما
المطروح دون أي حاجة العتذار أو شرح أو حتى تبریر لذلك، إن أفضل وقت الستخدام هذه القبعة 

   .ء مرحلة تولید الخیارات والبدائلیكون بعد انتها
نه عكس التفكیر أإلى التفكیر العاطفي، أي  بأنها ترمز )105: 2002( السویدان والعدلوني یذكر

أن و الذي یتمیز بالموضوعیة، فهو قائم على ما یكمن في العمق من عواطف ومشاعر، الحیادي 
هذا التفكیر قائم على اإلحساس والشعور الذي ال قد تكون هناك كلمات للتعبیر عنه، ولكن كلما 

أن مرتدي القبعة  ، ولقد ذكریهالثقة فجاحًا، كلما زاد االعتماد علیه و حقق هذا النوع من التفكیر ن
  :الیةبعض األمور الت یمارسونحمراء ال

 ضرورة بوجود مبرر لهذه المشاعرلیس بالو (ر واألحاسیس إظهار المشاع(.  
  مان، السرور، الثقة، االستمرار، الغضب، الشك، القلق، األ(برز هذه المشاعر أومن

  ).الحب، الغیرة، الخوف، الكره
 شاعر فقط بدون حقائق، أو معلوماتاالهتمام بالم.  
 تتمیز غالبًا بالتحیز أو بالتخمینات التي ال تصل و  ،لجانب اإلنساني غیر العقالنيا تبین

  .سوى إحساس الفرد بها في الغالبإلى درجة فرضیات، أي مشاعر لیس لها أساس 
 عطاؤه وزنًا المبالغة في تحلیل الجانب العاطف   .كبر من المعتادأي وإ
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 اس المشاعر واإلحساس الداخليى أسرفض الحقائق أو اآلراء دون مبرر عقلي بل عل.  
 لها محاول أن تنبه اآلخرین عند ارتدائه.  
 عره لألمرحاول أن تجعل المقابل یرتدیها لتعرف حقیقة مشا.  
 قلل من استعمالها في جلسات العمل.  

  :لقبعة الحمراءلخصائص البعض ) 3: 2004( لقد أضاف الجمعان
 یتم السؤال فیها عن المشاعر.  
 بمشاعره وعواطفهفكر الطالب فیها ی.  
 طالب أن یصفوا شعورهم نحو شيء مال المعلم الأیس.  
 الحدس ویستبعد المنطق والمبررات یركز الطالب المفكر في هذا النمط من التفكیر، على. 

 

یتم توجیههم نحو التعبیر عن مشاعرهم  الحمراءالقبعة  یرتدي الطلبةعندما  ویرى الباحث أنه
، وتركیز الطالب على الحدس مع استبعاد المنطق ألهداف التي یدرسونهایجابیة أو السلبیة نحو ااإل

   .والمبررات
  

  :The Black Hatالقبعة السوداء : ثالثاً 
، وأســاس ترمــز إلــى التفكیــر الســلبيأنهــا ) 108 -105: 2002( ویــرى الســویدان والعــدلوني   

د، ســواء فــي تصــوره لألوضــاع نــه دائمــًا فــي خــط ســلبي واحــواهــذا التفكیــر المنطــق والنقــد والتشــاؤم، 
نـه غالبـًا مـا إنه لیس عـادًال باسـتمرار، إنه یبدو منطقیًا فأالمستقبلیة، أو تقییمه ألوضاع ماضیة، رغم 

كیمیائیـة المـخ الـذي تشـكل ا یركـز علـى أشـیاء فرعیـة أو صـغیرة، یقدم منطقًا یصعب كسره و غالبـًا مـ
، كــم لهــذا النــوع مــن التفكیــر جوانبــه و عــدم الرضــاكــون كیمیائیــة الخــوف أهــذا النــوع مــن التفكیــر قــد ت

كـــن أن تحـــدث عـــن األخـــذ بـــأي اقتـــراح، ولـــذلك یجـــب علـــى االیجابیـــة، فهـــو یحـــدد المخـــاطر التـــي یم
  :تشاؤمي یجب أن یفعلوا بعض ما یليمرتدي القبعة السوداء ذات التفكیر السلبي أو ال

 د اآلراء ورفضها باستعمال المنطقنق.  
  اؤل باحتماالت النجاحم وعدم التفالتشاؤ.  
  ضیح األسباب قد یؤدي لعدم النجاحاستعمال المنطق وتو.  
 رة والتركیز على الجوانب السلبیةإیضاح نقاط الضعف في أي فك.  
 التركیز على احتماالت الفشل.  
 ف أو قوة الخصوم أو شدة المنافسةالتركیز على الجوانب السلبیة كارتفاع التكالی.  
 اإلقدام التردد فيلفشل و توقع ا.  
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  ظهـــار الـــرأي بصـــورة عـــدم اســـتعمال االنفعـــاالت والمشـــاعر بوضـــوح بـــل اســـتعمال المنطـــق وإ
  .سلبیة

 غ في التفاؤل أو تغامر بدون حسابحاول أن ترتدیها حتى ال تبال.  
  الضعف واقترح كیفیة التغلب علیهاعندما ترتدیها اعترف بنقاط.  
 ًال لهــا أو بــین خطــأ شــاكل بــل قــدم حلــو عنــدما تحــاور مــن ترتــدیها ال تــرفض المخــاطر أو الم

  .الرأي المضاد
 على سلبیات وایجابیات أي اقتراح استعمالها مع القبعة الصفراء للتعرف. 

  :لقبعة السوداءلخصائص البعض ) 5: 2004( الجمعانلقد أضاف 
 یتم السؤال فیها عن نواحي الضعف.  
  الطالب البحث عن النقص والسلبیاتیتقصه فیها.  
 المشاكل التي یمكن أن تكونبات و م الطالب، أن یحددوا الصعو یسأل المعل.  
 ،ظهــــار األشــــیاء الخاطئــــة ــــنمط بالتقــــدیرات الســــلبیة، وإ ــــتم المفكــــر بهــــذا ال وطــــرح األســــئلة  یه

 .السلبیة

ــــا عــــن ارتكــــاب األخطــــاء أو عمــــل بأنهــــا ) 12: 2001(ویــــرى ثابــــت  قبعــــة التحــــذیر التــــي تمنعن
فهـي القبعـة الخاصـة بـالحكم الناقـد علـى األشـیاء، إن هـذه  ،نیـةاألشیاء غیـر الصـحیحة أو غیـر القانو 

القبعة مهمة جدا وهي القبعة األكثر استخداما ومـن المحتمـل أن تكـون األكثـر فائـدة ألننـا نحتـاج إلـى 
وفــي نفـس الوقـت فـإن االسـتخدام المفــرط لهـذه القبعـة قـد یـؤدي إلــى  ،تجنـب األخطـار مـن أجـل البقـاء

إن أفضل استخدام لهذه القبعة یكـون بعـد انتهـاء مرحلـة تولیـد ، ة بالسلبیة المسبقةفكار اإلبداعیوأد األ
  .األفكار

 

یــتم تــوجیههم إلــى المخــاطر المترتبــة علــى القبعــة الســوداء  یرتــدي الطلبــة ه عنــدمانــأیــرى الباحــث 
ؤال عـن یهتمـوا بالتقـدیرات السـلبیة، والتركیـز علـى طـرح األسـئلة السـلبیة، والسـأهداف الـدرس، وكـذلك 

ظهار األشیاء الخاطئة   .نواحي الضعف، وإ
  

  : The yellow Hatالقبعة الصفراء : رابعًا 
یجابي، وهذا ترمز إلى التفكیر اإلإلى أنها ) 110- 109: 2002( السویدان والعدلوني ویشیر

لرغبة نه خلیط من التفاؤل واإیجابي، التفكیر معاكس تمامًا للتفكیر السلبي، ویعتمد على التقییم اإل
في رؤیة األشیاء تتحقق والحصول على المنافع، وقلیل من الناس یتبعون هذا التفكیر، ویتزاید 

هذا النوع من التفكیر یحتاج إلى أسانید ، فكار المطروحة تتماشى مع أفكارهمعددهم إذا كانت األ
نه لیس كافیًا أ وحجج قویة حتى ال ینقلب إلى نوع من التخمین، ورغم أهمیته في طریقة التفكیر، إال
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ومجاالته األساسیة هي حل المشكالت واقتراح التحسینات  النقد السلبي لیحصل على التوازن، إلى
عة مرتدي القب لذلك یجب على، یجابیةیمات الالزمة للتغیرات اإلواستغالل الفرص وعمل التصم

  :بالتالي یهتمواالصفراء أن 
 تجریبیجابیة واالستعداد للم واإلالتفاؤل واإلقدا.  
 ت النجاح وتقلیل احتماالت الفشلالتركیز على إبراز احتماال.  
 ظهار األسباب المؤدیة للنجاحتدعیم اآلراء وقبولها باستعمال المنط   .ق وإ
 والتركیز على جوانبها االیجابیة إیضاح نقاط القوة في الفكرة.  
 فروق عن التجارب الفاشلة السابقةتهوین المشاكل والمخاطر وتبیین ال.  
 ونقــاط الضــعف فــي الخصــوم یجابیــة كــالربح العــالي والقــوة الذاتیــة التركیــز علــى الجوانــب اإل

  .المنافسین
 رص المتاحة والحرص على استغاللهااالهتمام بالف.  
 وقع النجاح والتشجیع على اإلقدامت.  
  ظهـــار الـــر أي بصـــورة عـــدم اســـتعمال المشـــاعر واالنفعـــاالت بوضـــوح بـــل اســـتعمال المنطـــق وإ

  .محاولة تحسینهایجابیة و 
 لیس بضرورة اإلبداعج واالنجاز و یسیطر على صاحبها حب اإلنتا.  
 مل كبیر وأهداف طموحة یعمل نحوهایتمتع بأ.  
 ر ویبرر له بتهوین الجانب السلبيیجابي في أي أمینظر للجانب اإل.  
 مناقشة أي اقتراح لیحدد التوازن عند وبعدها حاول أن ترتدي الصفراء قبل السوداء.  
  یث عندما یرتدي صاحبه هذه القبعةل أن تمیز الحدحاو.  

  :لقبعة الصفراء وأسئلتهالخصائص الض بع) 6: 2004( لقد أضاف الجمعان
 یتم السؤال فیها عن نواحي القوة.  
 متفائالً  اً یكون فیها الطالب فرح.  
 یجابیة نحو موضوع مااألشیاء اإل یسأل المعلم الطالب، أن یفكروا في.  
 یجــابي والبنــاء والمنــتج، والمفكــر الـذي یرتــدي القبعــة الصــفراء، یكــون متفــائًال تمثـل التفكیــر اإل

 .یقدم االقتراحات والمشاریعو 

ــــالنظرة التفاؤلیــــة ووجهــــات النظــــر المنطقیــــة بأنهــــا ) 11:2001( ثابــــتویــــرى  القبعــــة الخاصــــة ب
أنـه یجـب علـى ، فارتـداء القبعـة الصـفراء یعنـي قضیة أو موضوع معین وفائدته اإلیجابیة حول جدوى
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الفــرد أن یــذكر بعــض اإلیجابیــات أو الفوائــد المرتبطــة بالقضــیة موضــوع النقــاش علــى أن یكــون ذلــك 
  .إن التفكیر تحت القبعة الصفراء یحتاج إلى جهود متأنیة، بطریقة منطقیة وواقعیة

  

یتوقــــع مــــن الطالــــب عنــــدما یرتــــدي القبعــــة الصــــفراء أن یبحــــث عــــن الجوانــــب  أنــــهیــــرى الباحــــث 
  .جابیة من أهداف الدرس، وكذلك التركیز على الفائدة والمنفعة المترتبة على تلك األهدافیاإل

  

  :The Green Hatالقبعة الخضراء : خامساً 
إلى التفكیر اإلبداعي، ولقد ترمز أنها ) 112-111: 2002( السویدان والعدلونيوذكر 

مو النبات الكبیر من الغرسة نه مثل نإاختار دي بونو اللون األخضر لیكون رمزًا لإلبداع، 
أهمیة التفكیر اإلبداعي أكثر وتعد نه التغییر، والخروج من األفكار القدیمة، إنه النمو، إالصغیرة، 

فعندما نشرع في هذا التفكیر عن قصد فنحن نستخرج أفكارًا تتجاوز التفكیر  ؛من غیره من التفكیر
فكار الجدیدة من التفكیر الذي یحاول الموجود عادة، ونحمي الغرسات الصغیرة التي هي األ

  :الخضراء أن یتمیزوا بالتالي رتدي القبعةیر القبعة السوداء، لذلك یجب على متجفیفها، وهو تفك
  الوسائلالمفاهیم والتجارب و و  اآلراءالجدید من األفكار و التزود بالحرص على.  
 واالستعداد لممارسة الجدید منها البحث عن البدائل لكل أمر.  
 بحث عن األفكار والبدائل الجدیدة یمانع في استغراق بعض الوقت والجهد للال.  
  وغیرها للبحث ) التفكیر الجانبي(أو ) ؟...ماذا لو (استعمال طرق اإلبداع ووسائله مثل

  .ن األفكار الجدیدةع
 طویر األفكار الجدیدة أو الغریبةمحاولة ت.  
 د لتحمل المخاطر واستكشاف الجدیداالستعدا.  
 یجابیات الفكرة إ سلبیات و دما تستعمل هذه القبعة اتبعها بالسوداء والصفراء حتى تعرف عن

  .الجدیدة
  أفكارًا أو بدائل جدیدةحاول أن ترتدیها قبل االختیار بین البدائل المطروحة فلعلك تجد.  
  وساعده على تطویر األفكار الجیدةحاول أن تنتبه عندما یرتدیها الشخص المقابل.  

  :للقبعة الخضراء على النحو التاليخصائص البعض ) 7: 2004( الجمعان لقد أضاف
 السؤال فیها عن األفكار الجدیدة یتم.  
 یكون فیها الطالب في حالة إبداع.  
 لى ماذا یمكن أن تؤدي؟إ ا هي؟ و یسأل المعلم الطالب عن اإلمكانیات المتاحة، م  
  اء، یجعل المخرجات والنتائج  تمثل التفكیر اإلبداعي، والشخص الذي یضع القبعة الخضر

  .إبداعیة ومثالیة، ویطرح البدائل مخرجات



24 
 

 لقبعة هي قبعة التفكیر ن هذه اإیرمز اللون األخضر إلى النبات والحیاة الجدیدة، ولذلك ف
 .اإلبداعي

قبعة التفكیر اإلبداعي وطرح البدائل  أن القبعة الخضراء هي) 3: 2001(ویرى ثابت 
ثارة الدافعیة لدى األفراد  ،الجدیدة واالقتراحات واألفكار إنها قبعة استثارة األفكار والحفز وإ

فهذه القبعة ، المشاركین من أجل النظر إلى موضوع النقاش أو القضیة المطروحة من زوایا مختلفة
نتاج األفكار   ،البدائل المختلفةو تعطي من یرتدیها الفرصة والوقت الالزمین للتفكیر اإلبداعي وإ

إن أفضل ، صور قبعة التفكیر الخضراء علینا أن نتصور نمو النباتات واألغصان الخضراءولكي نت
  .رحلة تولید األفكار وطرح البدائلوقت الستخدام هذه القبعة هو م

  

نه عند ارتداء القبعة الخضراء یقوم الطلبة بابتكار حلول إبداعیة للمشاكل المتعلقة أیرى الباحث 
السؤال عن أفكار جدیدة وطرح بدائل ومقترحات بطریقة إبداعیة، ل بأهداف الدرس، وذلك من خال

  .مع العلم أن اإلبداع لیس حكرًا ألحد فجمیع الطلبة مطالبون بمحاولة اإلبداع
  

  :The Blue Hatالقبعة الزرقاء : سادساً 
، )الشمولي(ترمز إلى التفكیر الموجه أنها ) 113-112: 2002( السویدان والعدلونيوذكر 

أن السماء زرقاء وهي تغطي كل : السبب في اختیار اللون األزرق هوتفكیر النظرة العامة، و نه إ
، فنحن عندما نرتدیها ال نفكر بالموضوع زرق یوحي باإلحاطة والقوة كالبحر، وكذلك اللون األشيء

نما نفكر بالتفكیر، نفكر كیف نوجه التفكیر الالزم للوصول إلى أحسن نتی جة، المطروح للبحث، وإ
أن ینتبه إلى أي  –سواء أكان الفرد یفكر وحده أو ضمن مجموعة  –ومهمة تفكیر القبعة الزرقاء 

 مرتدي القبعة، لذلك یجب على حث والتفكیرانزالق أو ابتعاد عن الموضوع الذي یدور حوله الب
  :الزرقاء أن یتمیزوا بالتالي

  نجازالترتیب وخطوات التنفیذ واإلالبرمجة و.  
  لفكر والنقاش للخروج بأمور عملیةار واتوجیه الحو.  
 خروج عن الموضوعالتركیز على محور الموضوع وتجنب اإلطناب أو ال.  
 تنظیم عملیة التفكیر وتوجیهها.  
 صاحبها یرى قبعات اآلخرین بوضوح أن أي ،تمیز بین الناس وأنماط تفكیرهم.  
  لجدل بینهمومنع ا) واسطة األسئلةوغالبًا ب(توجیه أصحاب القبعات األخرى.  
 لتلخیص لآلراء وتجمیعها وبلورتهاا.  
 لم یكن رئیس الجلسة ویمیل صاحبها إلدارة االجتماع حتى ول.  
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 ن اآلراء األخرى جیدة تحت الظروف المناسبة ثم یحلل الظروف الحالیة أیمیل لالعتراف ب
  .ما هو الرأي المناسب لهذه الحالةلیبین 

 القتراح الفعال المقبول والمناسبیم ایمیل للتلخیص النهائي للموضوع أو تقد.  
 حاول أن ترتدیها وخاصة عند نضج الموضوع في نهایة الجلسة.  
  حاول أن تمیز من یرتدیها وساعده على عدم السیطرة إلى أن ینضج الموضوع ثم ساعده

  . ال تسمح بارتدائها في أول الجلسةفي أداء دوره، و 
  :لقبعة الزرقاء على النحو التاليابرز خصائص أ) 8: 2004( الجمعانلقد أضاف 

 یتم السؤال فیها حول التفكیر.  
 ون دور الطالب فیها قیاديیك.  
 ج لفهم شيء ما أو التقدم لألمام؟أن یعبروا عن التفكیر الذي یحتا ،یسأل المعلم الطالب  
 بالتـــالي فهـــو یـــتحكم ببـــاقي والمفكـــر هنـــا یشـــبه القائـــد و  ،تـــنظم التفكیـــر بشـــكل عـــام وتضـــبطه

  .تالقبعا
 لتفكیــر المنطقــي القــوة وا هــي ولــذلك فــان هــذه القبعـة ،یرمـز اللــون األزرق إلــى الســماء والبحـر

  .المنظم أو الموجه
ـــذلك، ا أنهـــا) 12: 2001( ثابـــتویـــرى  لقبعـــة الخاصـــة بضـــبط عملیـــات التفكیـــر ووضـــع أجنـــدة ل

ة لتغییـر المسـار واقتراح الخطوات التالیة في عملیة التفكیر حول موضـوع معـین، وتسـتخدم هـذه القبعـ
وطلب ارتداء قبعـات مـن ألـوان أخـرى، أو الرجـوع إلـى قبعـة سـابقة، إن الـذي یسـتخدم هـذه القبعـة هـو 
في العادة رئیس الجلسة الذي یتحكم في مجریاتها، ولكن المشـاركین أیضـا قـد یسـتخدمون هـذه القبعـة 

إنهــا ، جعلهــا أكثــر فاعلیــةو  هــاأو الــتحكم فی مــن أجــل طــرح مقترحــات جدیــدة وتنظــیم عملیــات التفكیــر
  .قبعة التفكیر حول التفكیر أو قبعة ما وراء المعرفة

  

الباحــــث أن یكـــون ارتــــداء القبعـــة الزرقــــاء فـــي نهایــــة الـــدرس، وذلــــك ألنهـــا تهــــتم بالمناقشــــة  یـــرى
والحــوار، وعلــى مرتــدي القبعــة الزرقــاء أن یهتمــوا بتلخــیص الموضــوع، ووضــع خطــط لخطــوات حــل 

  . مل على غلق الدرسالمسائل، وكذلك الع
  

  :القبعات الست استراتیجیةآلیة عمل 
القبعــــات التــــي نتحــــدث عنهــــا لیســــت قبعــــات  أن) 102: 2002( الســــویدان والعــــدلونيیــــرى 

نمــاحقیقیــة الســت توجــه  القبعــات لــن یلــبس قبعــة حقیقــة، واســتراتیجیة أحــداً  أن أي ،قبعــات نفســیة ، وإ
كـأن یتحـول مـثًال إلـى  ،نـه التحـول إلـى طریقـة أخـرىإلى أن یفكر بطریقة معینـة ثـم تطلـب م الشخص
  .لقبعة الخضراء التي ترمز لإلبداعتفكیر ا
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لـیس هنـاك ترتیـب ملـزم للتنقـل بـین القبعـات ولكـن یفضـل بأنـه ) 97-95: 2005( فودة وعبـدهویذكر 
العمـــل االبتــداء بالقبعــة البیضــاء ثـــم الصــفراء وتتــرك القبعـــة الخضــراء والزرقــاء فـــي النهایــة، ویســتمر 

  .حتى انتهاء الوقت المحدد أو استكمال جمیع األنماط واألفكار المطروحة
التنقــل بینهــا، وهــذا یعكــس هنــاك مرونــة فــي ارتــداء القبعــات و  أن) 334–333: 2010( عاصــمویــرى 

سـهولة اســتخدام هـذه القبعــات وترتیبهـا، وهنــاك خطـوات الســتخدام القبعـات الســت فـي إعــداد الــدروس 
  :طبیعة الموضوعات والتسلسل المنطقي لعرض محتواهابما یتناسب مع 

 لجمع المعلومات المرتبطة بالدرس البدء بالقبعة البیضاء.  
 مل القبعات السابقة لهااالنتهاء بالقبعة الزرقاء للتحكم في التفكیر وتقویم ع. 

 ي فقـد تقتضـ ،ال یوجد تسلسل محدد لباقي القبعات بین القبعـة البیضـاء والزرقـاء فـي الـدروس
وقـد تقتضـي الضــرورة ، الضـرورة ارتـداء القبعـة الســوداء بعـد البیضـاء للتعـرف علــى المخـاطر

 ،یجابیـات فـي ضـوء مـا تـم جمعـه مـن معلومـاتارتداء القبعة الصفراء الستكشاف الفوائـد واإل
وقد تقتضي الضرورة الرتداء الخضراء القتراح بدائل وحلـول جدیـدة للمشـكالت فـي ضـوء مـا 

 .وماتتم جمعه من معل

  یفضــــل أن تلــــي القبعــــة الحمــــراء الســــوداء إذا اقتضــــت الضــــرورة اكتســــاب المــــتعلم المشــــاعر
والمیول واالتجاهات السلبیة نحو المواقف والسلوكات غیر السـلیمة التـي تضـر بـه وبمجتمعـه 

 .وبیئته

  یفضـــــل أن تلـــــي القبعـــــة الحمـــــراء القبعـــــة الصـــــفراء إذا اقتضـــــت الضـــــرورة اكتســـــاب المـــــتعلم
الســلوكات الســلیمة التــي تفیــده وتفیــد تجاهــات االیجابیــة نحــو المواقــف و المیــول واالالمشــاعر و 

 .مجتمعه وبیئته

  
  
  

  
  
  :هناك أشكال مختلفة الستخدام القبعات منها -
 
   :التسلسل الثابت.  1
 
  

 الزرقاءة القبع القبعة البیضاء

  السوداءالقبعة 
  الصفراءالقبعة 
  الحمراءالقبعة 
  الخضراءالقبعة 

 السوداءالقبعة  القبعة الحمراء القبعة البیضاء
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  :التسلسل المرن.  2
  
  
  

  
  
  :التسلسل المتغیر.  3
  

  
  

  
 عند ولكن عملیاً  معقداً  نه قد یبدو هذا ترتیباً أ) 249- 248: 2001( دي بونووفي النهایة یرى 

التطبیق یؤدي كل مصطلح إلى اآلخر بسهولة ویسر كما یحدث عند تغییر ناقل الحركة عند قیادة 
  .السیارة
الستخدام وتطبیق القبعات الست في  محددعدم وجود تسلسل  یتبینمن خالل ما سبق      

وتطبیقها في المواقف التعلیمیة، كما أنه لیس بالضرورة  التدریس، وهذا یؤدي إلى مرونة استخدامها
استخدام كل القبعات في المواقف التعلیمیة، كذلك ال نالحظ تداخل بین القبعات بحیث كل قبعة 

، ولقد استخدم تسیر بخط متوازي مع بقیة القبعات وهذا یؤدي إلى تنظیم التفكیر لدى المتعلمین
  .یة التدریس وذلك حسب الموقف التعلیميالباحث أكثر من تسلسل أثناء عمل

  

  :فوائد وممیزات القبعات الست
القبعات الست في عملیة  استراتیجیةأن استخدام  )48 –47: 2001( دوارد دي بونوإ یرى

 اً یجابیإ اً أن لها مردودة على التحصیل لدى الطلبة، كما التدریس یعود بممیزات وفوائد تربویة وخاص
  : الفوائدم، ولقد أوضح تلك الممیزات و متعلعلى المعلم و ال

تحدید األدوار حیث تسمح القبعات بالتفكیر والتعبیر عن الرأي دون تجریح لألنا، وبذلك  .1
  .  عن معظم األخطاء العملیة للتفكیریستطیع التفكیر والتحرر من قیود الذات المسئولة 

 –ناقد –محاید(ر وع من ست جوانب مختلفة للتفكیتسمح القبعات بالنظر إلى الموض .2
  .ؤدي إلى رؤى مختلفة لنفس الموضوعوهذا ی) معرفي –عاطفي –إبداعي –یجابيإ

  .دي إلى سهولة التعامل كلغة رمزیةوجود األلوان یؤ  .3

 الصفراءالقبعة 

 القبعة الحمراء

 السوداءالقبعة 

 ؟؟؟؟؟القبعة  ؟؟؟؟؟القبعة  القبعة الحمراء القبعة الصفراء
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  .كن تعلمها والتدرب علیها بسهولةوضع قواعد للتفكیر یم .4
ي الوقـت ل مـع قضـیة واحـدة فـتبسیط التفكیـر وذلـك مـن خـالل إتاحـة الفرصـة للمفكـر بالتعامـ .5

  .الواحد
  

قبعـات السـت فـي عملیــة الممیـزات الهامـة للبعـض الفوائـد و ) 3: 2005یجـابي، اإل(كمـا ذكـر 
  :التدریس وهي

  االستخدامسهلة التعلم و.  
  قتًا للقیام بجهد وأفكار إبداعیةتعطي و.  
 عن المشاعر دون اعتذار أو تبریر تمكن من التعبیر.  
 یسیر بخط متوازيالتفكیر  ألنار، تمنع من اختالط األفك.  
 تساعد على تغییر نمط التفكیر.  
 ألنه سیستخدم أكثر من قبعة ؛تفكیرتساعد المتعلم على عدم استخدام نمط واحد من ال.  
 تعاون واستكشاف طرق بناءة للحوارتمكن المتعلمین من ال.  
 البتعاد عن طرق النقاش التقلیدیةتجعل الحصص أكثر فائدة وذلك من خالل ا.  

  

 : التالي النحو على وهي الست للقبعات المزایا بعض )13: 2001ثابت، ( أضاف كما
  من خالل مشاركة اآلخرین بأفكارهمذلك و استثارة التفكیر الموازي.  
 ألفكــار المختلفــة تظهــر بطریقــة عشــوائیة غیــر منظمــةن اذلــك ألو  هــا؛وترتیب تنظــیم األفكــار، 

  .ن هذا األسلوب یجعل األفكار مرتبة ومترابطةإف
 الشــخص الــذي ال یحــب فكــرة معینــة لــن یبــذل جهــدا مــن أجــل ن أل ؛األنــا عــن األداء فصــل

إیجــــاد بعــــض اإلیجابیــــات لــــه ولكــــن هــــذا األســــلوب یتحــــدى الفــــرد فــــي أن یســــتخدم القبعــــات 
، فالشـخص الــذي ال یحـب فكــرة معینـة ســوف رتـالي األنــواع المختلفـة مــن التفكیـالمختلفـة وبال

  .جهود إلیجاد بعض الفوائد أو اإلیجابیات لهذه الفكرةیضطر تحت القبعة الصفراء لبذل م
  هــذا األســلوب یجعـــل الفــرد واعیـــا ن ألیــادة الــوعي بنـــوع التفكیــر الــذي یجـــري التعامــل معـــه ز

  .بأنواع التفكیر الذي یمارسه ویجعله قادرا على التعلیق على نوعیة تفكیره وتفكیر اآلخرین
 القبعتـــین الصــفراء والخضـــراء مـــن الممكـــن ن أل ؛إتاحــة مســـاحة للتفكیـــر اإلیجــابي واإلبـــداعي

  .للتفكیر اإلبداعي فیهما تإیجاد مساحة من الوق
  فــي المناقشــات العادیــة ال یوجــد أي شــيء یمنــع الفــرد مــن ألنــه الــتخلص مــن الســلبیة الدائمــة

إذا وجــدت شخصــا ولكــن فــي أســلوب القبعــات الســت  أن یكــون ســلبیا مطلقــا تجــاه أي فكــرة،
هــذا تفكیــر جیـد تحــت القبعــة السـوداء ولكــن دعنــا نحـاول التفكیــر تحــت " :ولسـلبیا یمكنــك القـ
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ــــى بــــذل" ءالقبعــــة الخضــــرا ــــا یضــــطر هــــذا الشــــخص إل مجهــــود تحــــت القبعــــة الخضــــراء  وهن
 .ویتخلص من سلبیته المطلقة

 

أن للقبعــــات الســـت العدیـــد مـــن الفوائــــد والممیـــزات الهامـــة فـــي العملیــــة  المالحـــظ فیمـــا ســـبق
  :برزهاالتعلیمیة ومن أ

  .في عملیة التعلیم والتعلم یاً أساس اً أي أنه یعتبر محور  ؛إیجابیة الطالب. 1
  .باإلضافة إلى تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى الطلبة .2
لدى الطلبة والذي هو طریقة تفكیر تقـوم علـى التشـارك فـي الـرأي باسـتخدام  التفكیر الموازي تنمیة. 3

  .خر وال یعاكسهعدة أنماط، فكل نمط یوازي النمط اآل
   .، وذلك من خالل استماعه لوجهة نظر اآلخرینتجعل المتعلم واسع األفق. 4
  .تولید الكثیر من األفكار االیجابیة أو السلبیة. 5
  .تؤكد على أهمیة المعلومات ومصداقیتها. 6

  

  :تالقبعات الس استراتیجیةاستخدام مجاالت 
  :خدم في عدة مواضیعقبعات الست تستأن ال) 1: 2006( الجابريذكر 

  .إدارة االجتماعات في الصف .1
  .نتباه لجذب المتعلمیناالالتركیز و  .2
  .في التعامل مع المشكالت الیومیة جعل اآلخرین أكثر ایجابیة .3
  .)الخ. ..سیارة، منزل، أسهم، (شراء : اتخاذ قرار مثل .4
  .قضاء اإلجازة .5
  .تطویر وتنمیة مهارات التفكیر .6
  :كما أنها تستخدم في التدریس .7

 عداد الدروس   .تحضیر وإ
  ر الصباححل مشكلة تأخر الطالب في طابو.  
 ة عدم حب الطلبة لمادة الریاضیاتحل مشكل.  

  

بما فیها  ؛ن القبعات الست یمكن استخدامها في جمیع مجاالت الحیاةأ ویرى الباحث
تخدامها یؤدي اس اتخاذ القرار،  كما تالتفكیر اإلبداعي ومهارا تتدریس التكنولوجیا، وتنمیة مهارا

كذلك عزیز نیة التفكیر لدى مستخدمها و إلى تنظیم عملیة التفكیر بالنسبة للمستخدم وهذا یؤدي إلى ت
  . یر المختلفةتنمي لدیه مهارات التفك
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  :القبعات الست استراتیجیةعلم وفق دور الم
  في الست القبعات الستخدام للمعلملیس هناك ترتیب ملزم  أنه  (De Bono)بونو دي ذكر

رشدًا موجهًا ومیسرًا ومكما یعتبر دور المعلم  ،ولیس هناك ترتیب معین الستخدام القبعات ،لتدریسا
  . للطالب

القبعات  استراتیجیةهناك بعض اإلرشادات لتطبیق ن أ) 294-293 :2007( ونوفل جادو أبویرى 
  : هيالست في التدریس و 

 .ماعيأو ج فردي بشكلاإلستراتیجیة، یتم تطبیق . 1
 .لفریقفي ا عضو كل دور تحدید من البد ،كان هناك فریق عمل إذا. 2
 نم االنتقال زمن، و واآلخر الحین بین للقبعات لون كل بنمط الفریق أفراد تذكیر هو الرئیس دور .3

ثارة، و باأللوان دائماً  یذكرو  ،آخر نمط إلى العودة وقرار ،آلخر نمط  المصاحب النفسي الجو إ
  .لأللوان

 المطروحة األفكار كانت  إذ ما ویناقش ،للموضوع الزماني البعد الزرقاء القبعة صاحب یعرض .4
  .المحدد زمنها تناسب

 تطبیقو  الستخدام والتوجیهات اإلرشادات مندًا عد )96-95: 2005( هوعبد فودةكما أضاف 
  :التدریس في الست القبعاتاستراتیجیه 

 البیانات تزویدو  الموجودة البیانات طرح أجل من ،لةمرح أي في البیضاء التفكیر قبعة تستخدم .1
  .للتطبیق الفكرة صالحیة مدى لمعرفة ؛للتقییم الالزمة

 ،التنقیح والمراجعة بدور لتقوم السوداء أو الصفراء القبعة یتبعها أن یفضل الخضراء القبعة .2
 .القصور نواحي تحدید كذلك ،الممكنة غیر البدائل لتحدیدو 
 .القبعات الستخدام بعینه واحد لسلتس یوجد ال .3
  .درس كل في القبعات كل استخدام لیس بالضرورة .4

القبعات الست لیس لها ترتیب ملزم عند االستخدام،  استراتیجیة أنمن المالحظ مما سبق 
رشادات  استراتیجیةتطبیق سهولة استخدام و  یالحظكما  الستخدامها، ولكن هناك توجیهات وإ

 للتفكیر ستراتیجیة القبعات الستالوالمتفحص للعرض السابق  ،ونتها وسهولتهالمر القبعات الست 
اإلستراتیجیة بشكل عام، واستخداماتها في عملیة التعلیم والتعلم بشكل خاص، ودور المعلم في هذه 

من فوائد  االستراتیجیةولما لهذه  االستراتیجیة في التفكیر اإلبداعيدرك تمامًا أهمیة استخدام هذه ی
ة حیث أنها تسهل عملیة التفكیر، وتحول المواقف السلبیة إلى ایجابیة، تعطي التفكیر  ؛وممیزات جمّ

تنفیذ جدوى فقد رأى الباحث الخ، لذلك ...مرونة، سهلة التطبیق، تحسن عملیة االتصال والتواصل 



31 
 

 ؛األساسیة العلیا في تدریس التكنولوجیا للمرحلة وتطبیقها )للتفكیر القبعات الست( االستراتیجیةهذه 
  .وذلك لتنمیة بعض مهارات التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار

  
  :التفكیر اإلبداعيمهارات : الثانيالمحور 

ن منح له العقل وذلك من ألقد كرم اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان ومیزه عن باقي المخلوقات ب
استخدام هذا العقل في التدبر في جل استخدامه االستخدام الصحیح، ولقد أكد اإلسالم على كیفیة أ

ِل خلق السموات واألرض وكذلك خلق اإلنسان ﴿ یْ اْختِالِف اللَّ ِض وَ اْألَرْ اِت وَ اوَ نَّ ِفي َخْلِق السَّمَ ِإ
اِب  ي اْألَْلبَ اِر َآلیاٍت ِألُوِل َ النَّه تَفَكَّ *وَ یَ ِهمْ وَ وِب ى ُجنُ َعَل ودًا وَ ُ قُع امًا وَ َه ِقیَ وَن اللَّ ْذُكرُ ِذیَن یَ وَن ِفي َخْلِق الَّ رُ

ا َعَذاَب النَّارِ  َك فَِقنَ َحانَ اِطًال ُسبْ ْقَت َهَذا بَ ا َخَل ا مَ بَّنَ ِض رَ اْألَرْ اِت وَ اوَ   )191- 190:آل عمران( ﴾السَّمَ
ن اإلنسان بهذا التدبر یرتقي أل ؛والتفكیر في عظیم خلق اهللا ،للتأملتدعو اآلیات الكریمة  نأنجد ب

  .ى اهللا سبحانه وتعالىقرب إلأویكون  ویسمو فكره
 همـا البشـریة والتنمیـة اإلنسـان أصـبح الصـناعة بعـد مـا عصـر فيأنه ) 41: 2010( أبو عاذرةویرى 
 ولقــد ،األمــم بــین التنــافسمجــال  هــو المــاهرة األیــديو  المبتكــرة، العقــول تكــوین وأصــبح الحقیقیــة الثـروة
 للمـــوارد األساســـي المحـــرك هـــو البشـــریة الثـــروةفتنمیـــة  ،ذلـــك علـــى البرهـــان كلـــه للعـــالم الیابـــان قـــدمت

 فالمبـدعون قیمـة، واللهـا  جـدوى ال وثـروات مـوارد مـن األرض علـى مـا كـل یصبح وبدونها الطبیعیة،
قدراتـــه  تنمیـــة فـــي ومســـاعدتهم اكتشـــافهمهـــا، ب االهتمـــام الـــدول علـــى یجـــب التــي البشـــریة الثـــروة هــم

طالق   .تقدمها أجل من واستثمارها طاقاتهم وإ
صر الحالي تغیرات مستمرة وسـریعة لـذلك یجـب علـى اإلنسـان أن یكـون قـادرًا علـى یشهد الع

مواكبة تلك التغیرات وذلك من خالل أن یتكیف ویتالءم مع تلك التغیرات، لـذلك تلـك المواكبـة تحتـاج 
  .ن یكون إنسانًا مبدعاً أاإلنسان بمن 

  

  :اإلبداع
أه وفــالن بــدع فــي هــذا األمــر أي لــم یســبقه أحــد وبــد ،أنشــاه :ابتدعــهو  ،ابــدع الشــيء یبدعــه بــدًع  :لغــةً 
   )96: 1993ابن منظور، .(اخترعته ال على مثال :وأبدعت الشيء ،فیه

  :اصطالحاً 
فـــي  القــدرة علـــى تكــوین عالقـــات جدیـــدة تحــدث تغیـــراً " نـــه أعلـــى  )175: 2005(إبــراهیم  وقــد عرفـــه

  ".ر عقل ناقد لعالقات قائمةوهذه العالقات الجدیدة لیس في اإلمكان تكوینها من غی، الواقع
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ـــنفس " نـــه أعلـــى  شـــامالً  اإلبـــداع تعریفـــاً  )37:  2004( مغـــان وقـــد عـــرف مفهـــوم مـــن مفـــاهیم علـــم ال
 معرفیــة وخصــائص انفعالیــة تتفاعــل مــع متغیــرات بیئیــة لتثمــر ناتجــاً  ةاســتعدادیالمعرفــي یضــم ســمات 

  ."قائمة أو تلبیة لحاجة ،غیر عادي تتقبله جماعة ما في عصر ما لفائدته
 ،الوحـــــدة المتكاملـــــة لمجموعــــــة العوامـــــل الذاتیــــــة" اإلبـــــداع بأنــــــه  )15: 2000( حبیــــــبوقـــــد عـــــرف 

أو  ،والقیمـــة مـــن قبـــل فـــرد ،واألصـــالة ،والموضـــوعیة التـــي تـــؤدي إلـــى تحقیـــق إنتـــاج یتصـــف بالجـــدة
  ."الجماعة 
  ."استنباط فكرة جدیدة بالنسبة لك"نه أاإلبداع على ) 17:  2001( نجوماویعرف 

  

 مــن تعریفــات یمكــن اســتنتاج التعریــف التــالي خــالل مــا تــم عرضــه ســابقاً  ویــرى الباحــث مــن
والبعــد عــن النمطیــة والــروتین فــي )  Novel( هــو اإلتیــان بشــيء غیــر مــألوف وألول مــرة  :لإلبــداع

  .عملیة التفكیر
  

  :سمات اإلنسان المبدع
مــن  كـلالمبـدع وهــذا مـا ذكــره هنـاك بعـض الصــفات والسـمات التــي یجـب أن یتصــف بهـا اإلنســان   

ـــــــدهري ـــــــراهیمو   )44: 2008( ال ب ـــــــو نیـــــــانو    )41: 2006( الســـــــلیتيو   )256 –255: 2005( إ  أب
 :)44: 2004( حسینو  )11: 2001(

أو  ،وعــدم المســایرة االجتماعیــة كـــأفراد ،االســتقاللیة وهــي مــن أهــم ســمات الشــخص المبــدع. 1
  .فئات

 .والبسیطة ،والمعقدة على السهلة، لصعبةالعارمة في تفضیل المواقف االرغبة . 2

وعدم ، والتجدید في التفكیر ،والمهارات التي تتصل بالمرونة ،یتمیز بمجموعة من الصفات. 3
  .التصلب في الرأي

 ،وتحدي المجهول ،واإلصرار على التجدید ،والعزیمة ،یتمیز بمجموعة صفات األصالة. 4
 .والقدرة على التفكیر المنطقي

  .ول مناسبة للمشكالت التي تواجههلى إیجاد حلالعزم ع. 5
 .وعدم الخضوع لسلطتهم ،عدم فرض السیطرة على اآلخرین. 6

  .واتساعه ،وخصوبة الخیال ،الطالقة الفكریة. 7
 .والرموز ،القدرة العالیة في التركیز في العمل وعلى تذكر األشكال. 8

 .ونافعة ،نجاز أعمال مفیدةإاستغالل وقت الفراغ ب. 9

  .لتغیر الموقف القدرة على تغییر الحالة الذهنیة وفقاً . 10
  .یكتشف المبدع في الوقت ما ال یستطیعه اآلخرون. 11
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سمات وخصائص الشخص المبدع متنوعة وهي التي تشكل شخصیته  أنمما سبق یتضح 
  . وتكون عونًا له في مواجهة المواقف، وهذه السمات تساعد على اإلبداع والتفكیر اإلبداعي

  

  :دوافع اإلبداع
، كل شخص مبدع یحتاج إلى عدة دوافع تحفزه لكي یبدع في عملهإن  )94: 2002(إبراهیم  ذكر

  :ومن أهم تلك الدوافع ما یلي
  .والتفكیر ،دافع االستقالل في إصدار الحكم .1
 .وجدیدة ،الدافع لتقدیم مساهمات مبتكرة .2

 .واالنفتاح على الخبرة ،الدافع نحو االمتداد .3

 .وتذوقها ،ع لتحمل النشاطات الذهنیة المركبةالداف .4

كــل فــرد قــادر علــى أن یكــون مبــدعًا لــو عــرف  أن) 25-20: 2002( كمــا ذكــر الســویدان والعــدلوني
الطریـــق إلـــى ذلـــك واســـتطاع تنمیـــة الـــدوافع التـــي تكمـــن وراء العمـــل اإلبـــداعي، ویمكـــن تصـــنیف هـــذه 

  :الدوافع إلى ما یلي
  الداخلیة(الدوافع الذاتیة.(  
  الخارجیة(الدوافع البیئیة.(  
 الدوافع المادیة والمعنویة.  
 دوافع خاصة بالعمل اإلبداع.  

  

  :مقومات اإلبداع 
 :لإلبداع مقومات وهي على النحو التالي أن )246:  2003(سعادة  یذكر

  .والتمحیص ،والبحث ،والفهم ،إال أنها قابلة للدراسة، رغم أن اإلبداع ظاهرة مركبة .1
 ،ولیست قاصرة على ذوي المواهب ،إنسانیة طبیعیة یتسم بها جمیع األفراد اإلبداع ظاهرة .2

 .بدرجات متفاوتة بینهم الذكاء رغم وجود، واألذكیاء

وأنشــطة یــؤدي ذلــك إلــى تخفیــف  ،اإلبــداع ظــاهرة صــحیة ألنــه عنــدما یقــوم الشــخص بأعمــال .3
 .الكثیر من التوترات الشخصیة التي یعاني منها الفرد

 .وبالسعادة لما توصل إلیه ،ن الفرد عندما ینجز یشعر بالرضاأل؛ ممتعةاإلبداع ظاهرة  .4

وهـي ، إلبداع مقومات علمیة مهمة حـددها بعـض العلمـاءلإن  )45-42: 2004(الهویدي  ذكر
  :كالتالي
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 :الذكاء. 1

ن أوهــذا یعنـــي ، یــذكر جــودوین ومـــوران فــي دراســة لهمـــا أن كــل مبــدع ذكـــي ولــیس كــل ذكـــي مبــدع
وهـذا یعنـي أن الفـرد یجـب أن یتصـف بحـد أدنـى مـن الـذكاء حتـى ، بـداعلإل اً مهمـ اً شرط الذكاء یعتبر
  .یكون مبدعاً 

بینما یرى فریق آخر مـن العلمـاء أن القـدرات العقلیـة لإلبـداع تختلـف عـن القـدرات العقلیـة التـي تـرتبط 
العالیـــة أمـــا  إن أصـــحاب القـــرارات اإلبداعیـــة المنخفضـــة قـــد یكونـــون مـــن ذوي نســـبة الـــذكاء، بالـــذكاء

  .بقدرات إبداعیة عالیة نما یتصفو  أصحاب الذكاء المنخفض قلیالً 
  :الناحیة االنفعالیة. 2 

، ویتصـف بهـا ،والمعتقـدات التـي یـؤمن بهـا الفـرد ،والمیـول ،واالتجاهـات ،القـیم: هيالناحیة االنفعالیة 
المبــدع یتســم فــي  حیــث أثبتــت بعــض الدراســات أن الشــخص، فهــي ذات عالقــة باإلبــداع عنــد الفــرد

ویقــدر  ،والثقــة بــالنفس ،فهــو یتصــف باالسـتقاللیة، وبنضــوج انفعـالي یزیــد عــن أقرانـه، الغالـب بــاالتزان
   .وعدم الخوف ،ویشعر باألمان ،ذاته كما یحترم اآلخرین

  :دافعیة الفرد نحو اإلبداع. 3
وتتــوفر لدیــه  ،فعیــة داخلیـةالشــخص الــذي یكـون لدیــه دا إنعلــى اإلبــداع حیـث  اً كبیـر  اً ثــر أإن للدافعیـة 

علـى إظهـار العمـل المبـدع وذلـك بسـبب أن الدافعیـة الداخلیـة تدفعـه لـذلك  اً عوامل اإلبداع یكـون قـادر 
  .العمل

  :أسالیب التعلیم. 4
 أثــروطرقـه لهــا  ،أسـالیب الــتعلم أنكمــا ، واكتســاب المعلومـات ضــروري للعمـل اإلبــداعي ،إن المعرفـة

منهــــا أن هنــــاك أســــالیب متعــــددة لتوصــــیل المعلومــــات للطلبــــة  ونعــــرف، فــــي خلــــق الشــــخص المبــــدع
وحـــل  ،واالســـتقرائیة ،ثـــم الطریقـــة الهربارتیـــة ثـــم الطریقـــة االســـتنتاجیة، وطریقـــة المناقشـــة، المحاضـــرة
  الخ...واالستقصائیة  ،المشكالت

  :قدرة الفرد على التخیل. 5
 ،والكشف عن عالقات جدیدة ،عضوعالقتها مع بعضها الب ،واألفكار ،وفیه یكون المجال للمعاني

ظهار هذه الوظائف ،وعن وظائف جدیدة ثم إبداع الصیغة الصالحة لتجسیم هذه العالقات   .وإ
  : الناحیة االجتماعیة. 6

والعالقات اإلنسانیة بین أفراد المجتمع وكذلك الجـو الثقـافي الـذي  ،إن توفیر الجو االجتماعي المالئم
 ،ن المنــاخ المدرســـي المــدعم بالتوجیـــهإلــذلك فـــ، لــى إظهـــار اإلبــداعر كبیـــر عییســود المجتمــع لـــه تــأث

  .وكذلك احترام آراء اآلخرین یعتبر من الطرق المثمرة في التعلیم، واإلرشاد
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  :الظروف النفسیة واالجتماعیة للفرد. 7
ح فقد أوض، أو إعاقة العملیة اإلبداعیة ،في دفع اً كبیر  اً واالجتماعیة تأثیر  ،إن للظروف النفسیة

  .مهمة عند اإلنسان هي حاجة تحقیق الذات ةأن اإلبداع یشبع حاج) Moslow(ماسلو 
واألمـــان  ،كمــا أثبتـــت فریمــان أن الموهبـــة اإلبداعیــة تزدهـــر فــي البیئـــة التــي یتـــوافر فیهــا للطفـــل الثقــة

  .العاطفي
  :اإلدارة المدرسیة. 8

ســـنوات فـــي مجـــال المعرفـــة  والعمـــل الجـــاد لمـــدة ال تقـــل عـــن عشـــر ،أظهـــرت الدراســـات أن التركیـــز
لكـي  بـةنـه علـى المدرسـة أن تتـیح الفرصـة للطلأهـذا یعنـي ، و ضروري إلنتاج اختراعات تفید المجتمع

هم نأو یعیقـــوا عملهـــم بـــل یشـــجعو  ،ال یقیـــدوهمأالبحـــث فیهــا و  ون فـــيالموضـــوعات التـــي یرغبـــ یختــاروا
  .نجازات مهمةللوصول إل

بنى علیهـا اإلبـداع لـدى مقومات اإلبـداع هـي  أنومن السابق یتضح  ُ حجـر األسـاس التـي سـی
  .الفرد على قواعد سلیمة، وتساعد الفرد على تنمیة روح اإلبداع واالبتكار

  

  :التفكیر اإلبداعي
وهــادف توجهــه رغبــة قویــة فــي  ،نشــاط عقلــي مركــب"علــى أنــه  )97: 2004( ســالمةموســى و  عرفــه 

  ."معروفة مسبقاً أو التوصل إلى نواتج أصیلة لم تكن  ،البحث عن حلول
نـــوع مـــن التفكیـــر یتطلـــب تـــوافر إمكانـــات ومنـــاخ " علـــى أنـــه) 124: 2003( شـــحاتة والنجـــار ویعرفـــه

  ".اجتماعي ونفسي یحیط بالفرد فیتیح سلوكًا ذا مواصفات خاصة 
التفكیـر اإلبـداعي أنـه عملیـة نفسـیة عصـبیة تـدل علـى نشـاط ) 53:  2003( اللمیع والعجمي ویعرف

والمرونــة، یقــاس بالنســبة لألطفــال بإنتــاج أقــرانهم،  ،والطالقــة ،نــاتج یتمیــز باألصــالةعقلــي ینــتج عنــه 
  .بالنسبة للمجال وللراشدین بأن یكون جدیداً 

  

نشـاط عقلـي معقـد وهـادف : ومن خالل ما تم عرضه یمكن أن یعـرف التفكیـر اإلبـداعي بأنـه
ولیــد األفكــار التــي تــؤدي إلــى یحتــاج إلــى مهــارة راقیــة، ویهــدف إلــى البحــث عــن حلــول للمشــكالت وت

  .إنتاج إبداعي أصیل
  

  :خصائص التفكیر اإلبداعي
التفكیر اإلبداعي یتصف بعدة خصـائص وهـي كمـا  أن )26:  2002( السویدان والعدلونيذكر 
   :یلي

 القدرة على اكتشاف عالقات جدیدة.  
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 واإلفصاح عنها ،القدرة على استخراج تلك العالقات. 

 القدیمة التي سبق لغیره وبین العالقات  ،من عالقات جدیدة الربط بین ما تم كشفه
 .اكتشافها

  ةجل تحقیق أهداف محددأتوظیف العالقات الجدیدة من. 

 ن بما یخدم ویحقق اإلبداعیة لدیهاألخذ بالقدر المعقول عن اآلخری. 

  ًاإلبداع علم تجریبي نظري لیس نهائیا. 

  انجة اإلبداع الموجودة عند اإلنسالتفاوت في در. 

 وكذلك إیجاد  ،ویدرك مشكالت جدیدة ،المبدع ال یفكر في حل جدید فحسب بل یحس
 .والنواقص من حوله ،ومالحظة التناقضات ،حلول مختلفة للمشكالت

 الذي له أكثر من حل) اإلحاطي( یعتمد اإلبداع على التفكیر. 

  :يبعض خصائص التفكیر اإلبداع P. 207 (Glover & Bruning, 1990(وكذلك ذكر
 ومعالجة هذه األفكار ،وتدفق األفكار ،یسعى نحو االكتشاف.  
 وبراهین ،یستند إلى أدلة . 

 والنتیجة ،یعكس العالقة بین السبب. 

 من عملیات عقلیة علیا في التفكیریتض. 

 واالهتمامات المتنوعة ،وأسالیب التعبیر عن االنفعاالت ،یبین تنوع طرق. 
  

یختلف في خصائصه عـن بـاقي أنـواع التفكیـر، كمـا بداعي التفكیر اإل أنمن المالحظ مما سبق 
  .التفكیر اإلبداعي یختلف من شخص إلى آخر أنانه یركز على العملیات العقلیة العلیا، ونجد 

  

  :التفكیر اإلبداعي مهارات
 )2002(، والزیات)2002(الحیلة، و )2004(وجبر،)2006(الطیبمعظم الكتب التربویة تتفق 

، )2005( ، والعبسي)2006(زایدة وأبو ،)2007(زیدان والعودة: دراسة كل من لتربویةا والدراسات
مهارات أساسیة للتفكیر ) 5(من على أن التفكیر اإلبداعي یتكون ، ) 2004(موسي وسالمةو 

وتقتصر ) الطالقة، المرونة، األصالة، التوسع أو اإلفاضة، والحساسیة للمشكلة(اإلبداعي وهي 
) الطالقة، المرونة، واألصالة(مهارات من مهارات التفكیر اإلبداعي وهي ) 3(الحالیة على  الدراسة

  :على حده الخمسة كل مهارة من مهارات التفكیر اإلبداعي وسیتناول الباحث
  :الطالقة. 1

ــــاج "بأنهــــا  )43:  2006( الســــلیتيعرفهــــا  ــــى إنت  ،والبــــدائل ،كبــــر قــــدر مــــن األفكــــارأقــــدرة الفــــرد عل
   ."أو االستجابات لمثیر معین ،والحلول ،والمترادفات
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إذ  ؛لألطفــال فــي غایــة األهمیــة خصوصــاً  تعــد الطالقــة أن )109: 2004( موســى وســالمةوأوضــح 
س التــي فهــي األســا، وأصــالة وغیرهــا علــى مهــارة الطالقــة تعتمــد بقیــة القــدرات اإلبداعیــة مــن مرونــةٍ 

  .تبنى علیه القدرات األخرى
ومــن وجهــة نظـــر  ،طالقــة تعــرف مــن وجهــة نظــر البــاحثینأن ال) 275: 2003( ســعادةكمــا عرفهــا 

جـل تولیـد فكـر أالطالقة هي تلك المهارة العقلیة التـي تسـتخدم مـن : فمن وجهة نظر الباحثین؛ ةالطلب
أمــا مــن وجهــة نظــر الطلبــة ؛ مــن األفكــار ذات العالقــة بالمشــكلةینســاب بحریــة تامــة فــي ضــوء عــدد 

 ،جــل الوصــول إلــى أفكــار كثیــرةأر الطلبــة تنســاب بحریــة مــن هــي المهــارة التــي تجعــل أفكــا: فالطالقــة
  .وبأسرع وقت ممكن ،ومتعددة

  .كبر عدد من البدائل بأسرع وقت ممكنأالقدرة على إنتاج : الطالقة هي أنویرى الباحث 
  :أو أنماط للطالقة تتمثل فیما یلي ،وقد تم التوصل لعدة أنواع

  :الطالقة اللفظیة. أ
تتصـف  كبـر عـدد ممكـن مـن الكلمـات التـيأقدرة الفرد على إنتـاج  أنها )27: 2004( الهویديعرفها 

  .بصفات محددة
  .وتولیدها في شكل محدد ،واأللفاظ ،ویعني ذلك سرعة التفكیر في إعطاء الكلمات

  :ى الطالقة اللفظیة السؤال التاليعل )75 :2005( جروانومن األمثلة 
 م"وتنتهي بحرف " م"بحرف  اكتب أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ".  
 ن، أ، ك"تضم األحرف الثالثة التالیة  اكتب أكبر عدد ممكن من الكلمات التي".  
 ج"نة من أربعة أحرف وتبدأ بحرف أكبر عدد ممكن من الكلمات المكو  اذكر". 

  :الطالقة الفكریة. ب
فـي زمـن محـدد  ،فكـاركبر عدد ممكـن مـن األأالقدرة على إعطاء  بأنها )43: 2006( السلیتيعرفها 

  .أو جوانب الجدة فیها ،بصرف النظر عن نوع هذه األفكار أو مستواها
  :السؤال التالي طالقة المعاني، أو الطالقة الفكریةعلى  )75 :2005(جروان ومن األمثلة 
 اذكر كل النتائج المترتبة على زیادة عدد سكان األردن بمقدار الضعفین.  
 وین المناسبة لموضوع القصةأعط أكبر عدد ممكن من العنا.  
  ساعة 48اكتب أكبر عدد من النتائج المترتبة على مضاعفة طول الیوم لیصبح. 

  :القة األشكالط. ج
شـــكال معینـــة لتكـــوین أتقـــدیم بعـــض اإلضـــافات البســـیطة إلـــى  بأنهـــا )53:  2004( الطیطـــيعرفهـــا 

  .لتعدیالتسریع لعدد من األمثلة واولها القدرة على الرسم ال ،رسوم حقیقیة
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  :طالقة التداعي. د
أي ، تصــف بخصــائص معینــة قابلــة للمقارنــةكبــر عــدد ممكــن مــن األشــیاء والتــي تأیتطلــب اســتدعاء 

مثـــل ، لعالقـــات المعـــاني اً األلفـــاظ ذات المعنـــى الواحـــد ویمكـــن اإلشـــارة إلیهـــا باعتبارهـــا نتاجـــًا تباعـــدی
  .)صعب(كبر عدد ممكن من الكلمات المرادفة لكلمة أإعطاء 

  : الطالقة التعبیریة .هـ
وصیاغة لألفكار  ،هي عبارة عن القدرة على إعطاء صور تعبیریة )54: 2004( أبو جادوعرفها 

ویطلب إلیه  ،في الكلمات بحیث تربط بینهما مما یجعلها مالئمة لبعضها مثل إعطاء أربعة حروف
  .األحرف بالترتیبفیها بكل من هذه كبر عدد ممكن من الجمل التي تبدأ كل كلمة أتشكیل 

  

  :المرونة. 2
ـــالقـــدرة علـــى تغی"  بأنهـــا   )50: 2005( المشـــرفيعرفهـــا  حیـــث " یـــر الموقـــف یر الحالـــة الفعلیـــة بتغی

المرونة عكس الجمود العقلي الذي یتجه الشخص بمقتضاه إلـى تبنـي أنمـاط فكریـة محـددة یواجـه بهـا 
     . وغیر المحددة ،المواقف المتنوعة

یمكـن حصـر األنـواع  یتم قیاس قدرات المرونة بأكثر من طریقـة فمـثالً أنه  )52:  1997( حنورةیرى 
  . الدرجة تحسب له بعدد تلك األنواعو  ،والصور التي أنتجها الشخص ،المختلفة من األفكار

  :المرونةعلى  )75 :2005(جروان ومن األمثلة 
 اكتب مقاًال قصیرًا یحتوي على أي فعل ماض.  
 لتي یمكن أن تصممها لوزن األشیاء الخفیفة جداً فكر في جمیع الطرق ا. 

  

قیام الفرد بتبني أنماط فكریة لمواجهة مواقف متنوعة وهي عكس : ویرى الباحث أن المرونة هي
  .الجمود

  

  :وهناك نوعین من المرونة هما
  : المرونة التلقائیة .أ

 ،تجابات مناسـبة لمشـكلةتشـیر إلـى السـرعة فـي إنتـاج اسـالتـي هـي بأنها  )22: 2000(موسى عرفها 
أو مهــارة  ،وهــي قــدرة، وال تنتمــي إلــى اتجــاه واحــد، مطیــةوالالن ،أو موقـف مثیــر اســتجابة تتســم بــالتنوع

  .أو التوجیه ،بعیدًا عن وسائل الضغط، وتلقائیة ،كبر عدد من األفكار بحریةأتعمل على إنتاج 
  : المرونة التكیفیة .ب

فـي ضــوء ، أو مواجهــة أي موقـف ،توصـل إلـى حــل مشـكلة مـاأنهــا الب) 53: 2004( یعرفهـا الطیطـي
  .الراجعة التي تأتي من ذلك الموقفالتغذیة 
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  :األصالة. 3
أي التوصــل ، درة الفــرد علــى إنتــاج أفكــار أصــیلةتشــیر إلــى قــ )29: 1983( عاقــلاألصــالة 

، كـــار اآلخـــرینألف وتعتبـــر أصـــیلة إذا لـــم تكـــن تكـــراراً ، واألصـــالة ،والتفـــرد ،إلــى أفكـــار تتصـــف بالجـــدة
  .والتفكیر اإلبداعي ،وكذلك تتصف بالمهارة وتعتبر من أكثر الخصائص اتصاال باإلبداع

 ،وبعیـدة المـدى وذات ارتباطـات بعیـدة ،ثم إن الفكرة التي تم التوصل إلیها یجب أن تكون غیر عادیة
      .وذكیة وأن تكون نافعة للجمیع

األصـــالة ال تشـــیر إلـــى نفـــور الفـــرد مـــن  أنإلـــى  )186–185: 2000( المعایطـــة والبـــوالیزلقـــد أشـــار 
بــل تشــیر إلــى ، كمــا هــو الحــال فــي المرونــة وتصــوراته التــي توصــل إلیهــا هــو شخصــیاً  ،تكــرار أفكــاره

    .وهذا ما یمیزها عن المرونة ،النفور من تكرار ما توصل إلیه اآلخرون
كمــا ، یمیــة فــي النظــر إلــى البیئــةطًا تقو ال تتضــمن شــرو إلــى أنهــا  )33: 2003( عبــد اهللاكــذلك أشــار 

أنها ال تحتاج إلى قـدر كبیـر مـن الشـروط التقویمیـة المطلوبـة لنقـد الـذات حتـى یـتمكن المفكـر المبـدع 
التــي تحتـــاج لقـــدر ، مـــا یمیزهــا عـــن الحساســیة للمشـــكالت وهــو أن ینهـــي عملــه علـــى خیــر وجـــهمــن 

  . للبیئة والذاتمرتفع من التقویم 
  

القـدرة علـى إنتـاج أفكـار تتصـف بـالتفرد واألصـالة، بحیـث ال : ة هـياألصال أنویرى الباحث 
  .مبدعة غیر عادیة اً تكون تكرارًا ألفكار اآلخرین، وتكون أفكار 

  

  :أو اإلفاضة التوسع. 4
أو تقـــدیم إســـهامات ، القــدرة علـــى إعطـــاء تفاصـــیل جدیــدة لفكـــرة انهـــأب )259: 2005( إبـــراهیم ایعرفهــ

  .وتنفیذها ،غنائهاإ و  ،ى تطویر تلك الفكرةفریدة من شأنها أن تساعد عل
فـالعثور ، لتضـمیناتأن التفاصـیل هـي اإلنتـاج االفتراضـي ل )135: 2006( الطیب" جیلفورد " ویرى 

 أو بنـاء موضـوعات معقــدة ذات معنـى مـن خطــوط بسـیطة یعـد إنتاجــاً  ،ةعلـى التفاصـیل إلكمـال خطــ
        .              رتضمینات یوحى فیها الشيء بشئ آخل

 ،شـــیر إلـــى قـــدرة المـــتعلم علـــى إضـــافة أشـــیاء جدیـــدة لفكـــرة معینـــةت اأنهـــ) 95: 2006( محمـــودرى ویـــ
  . راحات تكمیلیة تؤدي لزیادة جدیدةوالوصول إلى اقت

  

  .القدرة على إضافة أشیاء جدیدة لفكرة: التوسع أو اإلفاضة هي أنویرى الباحث 
  

  :الحساسیة للمشكلة. 5
 ،أو إیجـــاد المشـــكالت، قـــدرة الفـــرد علـــى الشـــعور بالمشـــكالت بأنهـــا: )36: 2004( الهویـــديیعرفهـــا 

  .التساؤالت المناسبة حول المشكلة وطرح، وتحدید المعلومات الناقصة ،واكتشافها
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، ســمة دافعیــة أكثــر منهــا قــدرة عقلیــةقــد تكــون الحساســیة للمشــكالت أن  )252: 2008( مجیــد یــرى
ت المعرفیة إلـى قـدرات التقیـیم علـى أسـاس أن مجـرد التنبیـه إلـى وقد نقل هذا العامل من منطقة القدرا

   .قیام مشكلة ما یتضمن فعل التقییم
  

واكتشــافها والعمــل علــى اإلحســاس بالمشــكالت، : الحساســیة للمشــكلة هــي أنویــرى الباحــث 
  .طرح تساؤالت مناسبة حول المشكلة

  
  :مهارات اتخاذ القرار: المحور الثالث

ووطأت قدمه األرض وحتى وقتنا هذا وهو یواجه المشكالت التي  منذ أن خلق اإلنسان
ولم یجد اإلنسان سبیًال لمواجهة هذه المشكالت إال باستخدام  ،تتحدى قدراته وتعوق طموحاته وآماله

جل القیام بعملیات التفكیر واتخاذ أوذلك من  ،العقل الذي وهبه إیاه اهللا ومیزه عن باقي المخلوقات
الته، ودراسة مهارات اتخاذ القرار السلیم تفید اإلنسان في ذلك، وتعد مهارات اتخاذ القرار لحل مشك

القرار عامًال من العوامل األساسیة في حیاة اإلنسان فهو الذي یساعد على توجیه الحیاة، كما 
یساعد على حل كثیر من المشكالت، ولهذا أصبح هدف التربیة األساسي تزوید المتعلمین في 

ل التعلیم بالمهارات األساسیة المعرفیة والعملیة التي تساعدهم على مواجهة مشكالتهم جمیع مراح
  .المعارف والمعلومات فقطبالعامة والخاصة بدال من تزویدهم 

ولتحقیق هذا الهدف فإن التربیة كعملیة تعني في المقام األول بتعلیم األفراد كیف یفكرون؟ وكیف  
حیث إن االهتمام بتنمیة مهارات اتخاذ القرار عند الطالب من  ؟یتوصلون إلى القرارات الصحیحة

وللمناهج الدراسیة عامة والمناهج  ،شأنه أن یساعدهم على عملیات التفاعل مع المجتمع بفاعلیة
إذ یتم عن طریقها تعلیم  ؛الدراسیة الجامعیة بصورة خاصة دور كبیر ومهم في تنمیة هذه المهارات

  .وكیفیة اتخاذ القرارات الصحیحة ظیم والتسلسل في تفكیرهموتدریب الطالب على التن
طریق التعلم إال أنه لیس من السهل تعلم  على الرغم من أنه یمكن اكتساب الكثیر من المهارات عن

اإلنسان ملزم باالجتهاد من الناحیة الشرعیة والتحرك واتخاذ  القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، وأن
  .بعض األخطاء، فعدم اتخاذ القرار هو أسوأ األخطاء كلها على ذلكالقرار ولو ترتب 

األمر  بطریقة علمیة، كما أن عملیة اتخاذ القرار تنبثق من جمع المعلومات وتحلیلها ومعالجتها
البدائل یتطلب غالبا أخذ الحس  ن اتخاذ أحدأكما  ،الذي یؤدي إلى تحدید البدائل الممكنة للحل

فاتخاذ القرار الناجح  ،بدیل ما من نتائج عند تفحص أفضلیة ما یترتب علىالبشري في الحسابات 
  .المعلومات الموثوقة یعتمد على التقدیر السلیم كما یعتمد على
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ف نحو موقف ما، فقد ال تتوفر لدیك جمیع الخیارات والبدائل  عندما تنوي اتخاذ قرار ما أو التصرّ
لكن مع استمرارك في التفكیر وبحثك عن  ،ایة التفكیرصرف، ویحدث ذلك عند بدلهذا القرار أو الت

 .من الخیارات والبدائل أكثر مما كنت تظن كثیراً الخیارات فإنك قد تجد أن هناك 
  

  اتخاذ القرار
  :رمفهوم اتخاذ القرا
عدد  أساساالختیار القائم عل " :اتخاذ القرار هو أنإلى ) 143: 2000( عليلقد أشار 

حد من بین بدیلین أو أكثر، وبمعنى آخر هو عملیة اختیار منطقي بین من المعاییر لبدیل وا
  ."التي تتسق وقیم متخذ القرار األحكامأو أكثر اعتمادًا على  نیاختیار 

االختیار بین البدائل في موقف معین، والقرار "أن اتخاذ القرار یعني ) 95: 2007( حبیبوأوضح 
ج المترتبة على كل بدیل وآثارها على األهداف المطلوب هو اختیار أفضل البدائل بعد دراسة النتائ

تحقیقها، ویتم االختیار في ضوء المعلومات التي یحصل علیها صانع القرار من المصادر المختلفة 
  .بما یساعد في الوصول إلى أفضل النتائج

ما عملیة تفكیر مركبة إلصدار حكم محدد ع" هواتخاذ القرار  أن )355: 2007( داحم وأوضحت
یجب أن یفعله الفرد في موقف معین، وذلك بعد تحدید المشكلة المطلوب اتخاذ القرار بشأنها 
والفحص الدقیق للبدائل أو االختیارات المختلفة، ووزنها في ضوء محكات محددة، تم االختیار الحر 

  ."ألفضل النتائج
جب فعله في موقف عملیة إصدار حكم عما ی"أن اتخاذ القرار هو  Richard (2002:8(ویرى 

  ".معین بعد تحلیل المشكلة والفحص الدقیق للبدائل المطروحة ووزنها في ضوء محكات معینة
یجابیة حول إجل الوصول إلى نتائج أمحاولة جادة من "أنه القرار ) 219: 2005( مصطفىوعرفه 

أن  موقف أو قضیة معینة، أو هو محاولة الوصول إلى حل لمشكلة، ویستطیع صاحب القرار
  ".یختار الحل األنسب لهذه المشكلة حیث تتوفر لدیه معلومات وبیانات صحیحة تتعلق بالمشكلة

  

عملیة تفكیر مركبة، وذلك من خالل تحلیل "  :اتخاذ القرار هو أن یرى الباحثمما سبق 
الحلول أو البدائل المقترحة في مواجهة المشكالت لحلها، ومن ثم ترتیب تلك الحلول حسب 

  ".ها ثم اختیار الحل األفضل وتنفیذهأفضلیت
  

  :نظریات اتخاذ القرار
نظریــات اتخــاذ لقــد تباینــت وتعــددت االتجاهــات فــي نظریــات اتخــاذ القــرار، لــذلك ظهــرت العدیــد مــن 

  :القرار وسنذكر منها



42 
 

  :لوجیة في اتخاذ القرارو النظریة السیك. أ
إلى العوامل الشخصیة التي  تنظر رارهذه النظریة في اتخاذ الق أن )523: 1996( عبد القادریرى 

تمیز األفراد بعضهم عن بعض  وبالتالي تؤثر على األسلوب الذي یتبعونه في اتخاذ القرار، وقد 
  :بعض الصفات الشخصیة لألفراد على النحو التالي Sprangerحدد سبرانجر 

  .یة تسعى إلى كل ما هو عملي ومفیدوهذه الشخص: لشخصیة االقتصادیةا. 1
التعامل  وتتمیز هذه الشخصیة بالبحث عن حب الناس واللطف في: الشخصیة االجتماعیة  .2

  .والسماحة وعدم األنانیة
  .الحقیقة والمنطق في كل التصرفات وهي شخصیة تبحث عن: الشخصیة العلمیة. 3
  .تبحث عن القوة والتأثیر والشهرة وهي شخصیة: اسیةالشخصیة السی .4
  .بالروحانیةتمیز وت: الشخصیة الدینیة. 5

من الصعب أن نجد كل صفة من هذه الصفات  إنهیعود فیقول  Sprangerغیر أن سبرانجر 
فلیس هناك شخص اقتصادي أو  ،تنطبق على شخص معین بحد ذاته وال تنطبق على اآلخرین

نما هناك خلیط من الصفات في كل إنسان وأن جانبا أو آخر  ،%100اجتماعي أو علمي بنسبة  وإ
وعلى ذلك فإن القرارات التي یتخذها  ،ذه الصفات قد یطغى على تصرفات اإلنسان وسلوكهمن ه

  .جیة لطبیعة شخصیتهالفرد تنطلق من الخلفیة السیكولو 
  :النظریة العقالنیة. ب

مـــن  (Fayol)فــایول و  (Veber)قــد انطلــق رواد هــذه النظریــة مثــل فیبــر اأنهــ )2003( كنعــانیــرى 
كبـر منفعـة أالحلـول المثلـى التـي تحقـق لـه  إلـىیسـعى للوصـول  أنالقـرار  علـى متخـذ أنفكرة مفادهـا 

  .نه صاحب قدرات عقلیة كبیرةأتبار على اع
  :العقالنیة المحدودة. ج

الــذي انتقــد فكــرة  (Simon)بــرز دعــاة هــذه النظریــة هــو ســایمون أمــن  اأنهــ )1995( العــدیليیــرى 
غیـر ممكـن، وذلـك نظـرًا لقـدرات  أمـرفي صنع القرار  العقالنیة الكاملة أنعلى  وأكدالقرار العقالني، 

 إلـىیسـعى  أنمتخـذ القـرار علـى ن إالمحدودة، ولما یتعرض له من ضغوط بیئیة، وبالتـالي فـ اإلنسان
حلــول مرضــیة ال مثالیــة بحیــث تــتالءم مــع الضــغوط البیئیــة واالحتیاجــات الشخصــیة والتــي تحقــق لــه 

  . واإلشباعمستوى مقبول من الرضا 
  :ظریة المباراةن. د

 في القرار التخاذ تُستخدم التي الحدیثة الوسائل إحدى المباراة نظریة تُعتبر اأنه )1997( مشرقيذكر 

، ما موقف حول القرار متخذي من أكثر أو طرفین بین نازع وجود تتضمن التي الحاالت والمواقف
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 طرف تعظیم كل لیحاو  إذطرف،  كل ومصالح أهداف بین تناقض وجود الموقف هذا ویتضمن
 في طرف یسعى كل بحیث األدنى الحد إلى الخسائر وتقلیص األقصى الحد إلى المكاسب أو المنافع

 الشخصیة وفقاً  مصلحته تقتضیه ما بحسب وغایاته أهدافه تحقیق إلى التنافسي الموقف هذا
  .إلجراءات وقواعد محددة ومتكاملة

  

  القرار خطوات اتخاذ
لقـــد اختلـــف البـــاحثون فـــي تحدیـــد ار عملیـــة معقـــدة لهـــا مراحلهـــا وخطواتهـــا تعتبـــر عملیـــة اتخـــاذ القـــر 

  :ونستعرض منها خطوات اتخاذ القرار
  :ناك ثالث مراحل التخاذ القرار هيأن ه )32: 2008( هدىذكرت 
  .جمع البیانات .1
  .تقدیم االقتراحات وتحلیلها .2
  .تنفیذ االقتراحات .3

 :تالیةفي الخطوات ال )3: 2005( حددها تركي المحیمید

  .تحدید المشكلة .1
  .أو ذلك القرار الذي نرید اتخاذه جمع المعلومات الكافیة عن تلك المشكلة .2
  .تحلیل المشكلة .3
  .تحدید البدائل الممكنة .4
  .راسة البدائل وتقییمها ومقارنتهاد .5
  . اختیار الحل المناسب .6
  . اإلعداد للتنفیذ .7

  :في )501-498: 1996(عبد القادر كما حددها مدني 
  .ي طبیعة المشكلةالنظر ف .1
  .النظر في الحلول البدیلة .2
  .الوصول إلى قرار .3
 . )التنفیذ(االتجاه إلى العمل  .4

  : في) 47: 1984(تشارلز كیبنر ولقد حددها 
  .وضع الخیارات والبدائل والحلول .1
م الخیارات والحلول المقترحةت .2   .قییّ
 .دید المشكلة أو الموضوع أو الهدفتح .3
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  .حلولتوقع نتائج هذه الخیارات وال .4
  . اختیار الحل أو القرار األفضل .5

  

، إال أنها من السهل أن نالحظ أن خطوات عملیة اتخاذ القرار مهما تعددت من شخص آلخر
تباعها إلى الوصول لحل المشكلة  تمر بمجموعة من الخطوات المتتابعة، والتي یؤدي العمل بها وإ

بطة مع بعضها البعض، كما أن الفرد هذه الخطوات مرت أنأو تحقیق الهدف المنشود، كما نالحظ 
طوات اتخاذ یستطیع أن یعمل ویفكر في االتجاه الذي یریده في ضوء هذه الخطوات، لذلك فان خ

  :وفق اآلتي التي تم استخدامها في هذه الدراسة تمتالقرار 
  .تحدید المشكلة وفهمها وتحلیلها .1
  .من آثار على كل بدیل د ما سیترتبیدتحدید البدائل التابعة للمشكلة وفهمها وتح .2
  .حسب األفضل واختیار أفضلها للحل ترتیب البدائل .3
 . وصول إلى القرار النهائي وتنفیذهال .4

  :مهارات اتخاذ القرار
تعتبـر عملیـة اتخـاذ القــرار عملیـة تفكیـر، ومهـارات التفكیــر الالزمـة التخـاذ القـرار هــي 

  .جزء من مهارات التفكیر بصورة عامة
  :مهارات اتخاذ القرار كالتالي) 3: 2005(وحدد تركي المحیمد 

مهارة األولویات المهمة، مهارة البدائل واالحتماالت والخیارات، اعتبار جمیع العوامل، النتائج 
  .  المنطقیة، األهداف ومعالجة األفكار

 اتخــاذ القــرار ضــمن خمســة أنــواع مــن التفكیــر تنــدرج) 54-46: 2011(یصــنف جــروان 
ركـب، واعتبـره ضـمن اسـتراتیجیات التفكیـر وحـدد المهـارات التـي تنـدرج تحت مظلة التفكیر الم

  :تحت اتخاذ القرار
 .تحدید الهدف -

 .تولید حلول ممكنة -

 .دراسة الحلول -
 .ترتیب الحلول حسب األفضلیة -

 .حلین أو ثالثة أقوىتقویم  -
 .اختیار أفضل الحلول -
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 المركبةهارات التفكیر مهارة اتخاذ القرار واحدة من م) 46: 2011(ویرى نوفل وسعیفان 
تهـدف إلـى اختیـار أفضـل قـرار أو  المفاهیم وحل المشكالت واتخاذ القرارات التي: التي تشمل

  .فعل
ویــرى الباحــث بوجــود تــداخالت بــین مــا یعــرف بخطــوات اتخــاذ القــرار ومهــارات اتخــاذ القــرار، 

تحدیـــد : راتومعظـــم البـــاحثین یـــرون أن عملیـــة اتخـــاذ القـــرار تتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن المهـــا
  .األهداف، التحلیل، الترتیب، التقییم، االختیار

  :عوامل المؤثرة في اتخاذ القرارلا
  :بأربعة جوانب هيمراحل عملیة اتخاذ القرار تتأثر  أن) 276: 2010(لقد ذكر السكارنة 

ك النفسي البواعث النفسیة لدى الفرد ومدى معقولیتها والتي یمكن من خاللها تفسیر السلو  .1
  .د في اتخاذه لقرارللفر 

البیئة النفسیة للفرد حیث تعتبر المصدر األساسي الذي یوجه الفرد إلى  اختیار القرار من  .2
  .ائل التي أمامه ومن ثم اتخاذه لهبین البد

تاحة الفرص  .3 دور التنظیم ذاته في خلق البیئة النفسیة للفرد من خالل تحدید األهداف له، وإ
خبرة داخل التنظیم، ومده بالمعلومات والبیانات والبدائل، للممارسة اإلداریة واكتساب ال

سناد المسؤولیات له   .مع منحه القدر الالزم من السلطة وإ
النسق القیمي الذي یحكم المجتمع، فمن البدیهي أن أي تنظیم ال یقوم في فراغ، ولكنه  .4

 .ل منهما یؤثر في اآلخر ویتأثر بهیباشر نشاطه في المجتمع وللمجتمع فك
  

  :تطلبات عملیة اتخاذ القرار م
ب تــوافر مجموعــة مــن المتطلبــات ن عملیــة اتخــاذ القــرار تتطلــأ) 313-309 :1998( زیــد أبــو ذكــر
  :وهي
 ي یعیش فیها الفردالبیئة االجتماعیة الت .  
 یــق الفاعلیــة مجمـوع المهــارات المتــوافرة فـي متخــذ القــرار فبقـدر تــوافر هــذه المهـارات بقــدر تحق

  .قرارلعملیة اتخاذ ال
 وب تحقیقها من وراء اتخاذ القراراألهداف المطل.  
 بدائل المتاحة المرتبطة بالمشكلةال.  
  أو تحقیق الهدفترتیب البدائل حسب درجة إسهامها في حل المشكلة.  
 اختیار البدیل األفضل . 
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ال القرار اتخاذ معوقات   :الفعّ
ن عـن اتخـاذ قـرارات فعالـة للمنظمـة متخذي القـرار غالبـًا مـا یعجـزو  أن) 289: 2010( السكارنةذكر 

  :ا، وذلك لوجود بعض المعوقات منهاالتي یدیرونه
  وعدم قدرته على  فياتخاذ القرار  عنعجز متخذي القرار ، تحدید المشكلة تحدیدًا واضحًا

  .لمشكلة السطحیة والمشكلة الحقیقةالتمییز بین ا
 ع البدائل المتاحةالمتوقعة لجمی عجز متخذي القرار عن معرفة جمیع النتائج.  
 ام بجمیع الحلول الممكنة للمشكلةعجز متخذي القرار عن اإللم.  
 عملیة تقییم مثلى بین البدائلعجز متخذي القرار عن القیام ب.  
 وبعاداته ومهاراته فته وقیمه االجتماعیة واألخالقیةمتخذ القرار مقید بفلس.  
  وانطباعاه الخارجیة عن إرادته ،یفتهماته وخبراته التي تتعلق بوظمتخذ القرار مقید بمعلو.  

  :قبعات الست للتفكیرالتها باستخدام تنمیة مهارات اتخاذ القرار وعالق
القبعات الست للتفكیر تتیح للمتعلمین النظر إلـى المشـكالت والبـدائل المقترحـة لحلهـا مـن  إن

ا بشــكل ســلیم، وذلــك جوانــب متعــددة، وهــذا یــؤدي إلــى تحلیــل المشـكالت والبــدائل وفهمهــا وتقیمهــ ةسـت
 الوصـول إلـى اتخـاذ القـرار النهـائيیـؤدي إلـى الوصـول إلـى الحلـول المناسـبة لتلـك المشـاكل، ومـن ثـم 

ــاء هـــي القبعـــة التـــي تـــتحكم فـــي التفكیـــر والمنظمـــة لـــه والمســـیطرة علـــى بـــاقي ، و الســـلیم القبعـــة الزرقـ
أي المـتعلم علـى اتخـاذ قـرار بخلـع  ألنهـا تسـاعد ؛القبعات، وكذلك یشـار إلیهـا بأنهـا قبعـة اتخـاذ القـرار

لتفكیـــر الســـت ممـــا ســـبق نجـــد أن هنـــاك عالقـــة وطیـــدة بـــین قبعـــات ا ،حســـب الموقـــف وارتـــدائها قبعـــة
  .سیقوم الباحث بتأكید تلك العالقة هذه الدراسة، ومن خالل ومهارات اتخاذ القرار

ــــداعي ــــة التفكیــــر اإلب ــــاني تتضــــح أهمیــــة تنمی ــن االســــتعراض الســــابق للفصــــل الث ــــه  مــ وبعــــض مهارات
لــدى الطلبــة، وتعمــل اســتراتیجیه القبعــات الســت للتفكیــر علــى تــوفیر ) األصــالة -المرونــة -الطالقــة(

فرصــة لتنمیــة تلــك المهــارات، فالقبعــة البیضــاء تــدعم التفكیــر المنطقــي المحایــد وتشــجع الطلبــة علــى 
، بینمــا تســاعد ألحاســیسجمــع المعلومــات والتعــرف علــى الحقــائق، القبعــة الحمــراء تهــتم بالمشــاعر وا

القبعـــة الصـــفراء علـــى التعـــرف علـــى االیجابیـــات وتعزیزهـــا، والقبعـــة الســـوداء تـــدعم التبریـــر والحـــذر، 
والقبعة الخضراء تساعد على إیجـاد البـدائل، بینمـا تسـاعد القبعـة الزرقـاء علـى وضـع الخطـط وتحدیـد 

بـة علـى تنمیـة مهـارات اتخـاذ القـرار سیر العمل،وكذلك اسـتراتیجیه القبعـات السـت للتفكیـر تسـاعد الطل
وذلك من خالل تحدید الهـدف، وتولیـد الحلـول الممكنـة ودراسـتها وترتیبهـا حسـب األولویـة وتقـویم تلـك 
الحلول واختیار أفضلها، وهذا یجعل استراتیجیه القبعات السـت للتفكیـر فرصـة مناسـبة لتنمیـة مهـارات 

  . التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار
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قبعات التفكیر الست في تدریس  استراتیجیة استخدام أثر قیاس اسة الحالیة إلىهدفت الدر 
 دى طلبة الصف العاشر األساسي، اإلبداعي ومهارات اتخاذ القرار ل التكنولوجیا على تنمیة التفكیر

ویعرض هذا الفصل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، لذلك قام الباحث باإلطالع 
 االستراتیجیةعة من الدراسات السابقة في هذا المیدان، واالستفادة منها في إعداد على مجمو 

وتطبیقها على عینة الدراسة، ومن ثم التعلیق على محاور الدراسة، وقد قام الباحث بعرض 
  .حسب تاریخ تطبیقها وتنفیذها منیاً ز  متسلسلةالدراسات 

  :النحو اآلتي على وهي، محاور ةثالثتصنیفها إلى من هذه الدراسات، قام الباحث ب وتسهیًال لإلفادة
  . دراسات تناولت توظیف القبعات الست للتفكیر :المحور األول
  .ت تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعيدراسات تناول :المحور الثاني

  . ناولت تنمیة مهارات اتخاذ القراردراسات ت :الثالثالمحور 
  

  :الست للتفكیر دراسات تناولت القبعات: األولالمحور 
 :)2012( رضواندراسة . 1

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام إستراتیجیة قبعات التفكیر في تنمیة 
 تواستخدم المفاهیم العلمیة ومهارات اتخاذ القرار لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة،

طالبة في ) 80(البحث من  حیث تكونت عینةالتجریبي،  الوصفي والمنهج شبه المنهج ةالباحث
الصف الثامن األساسي تم تقسیمها إلى مجموعتین األولى تجریبیة درست الوحدة السادسة من 

 ،منهاج العلوم باستخدام استراتیجیه قبعات التفكیر الست والثانیة ضابطة درست بالطریقة التقلیدیة
بعات التفكیر الست، وكذا اختبار واستخدمت الباحثة دلیال لتعلیم الوحدة باستخدام استراتیجیه ق
إلى أن استخدام استراتیجیه قبعات للمفاهیم العلمیة ومقیاس اتخاذ القرار، وقد توصلت الدراسة 

التفكیر الست في تدریس العلوم أدى إلى تنمیة المفاهیم العلمیة ومهارات اتخاذ القرار لدى طالبات 
  .الصف الثامن األساسي

  )2012(دراسة المدهون . 2
مهارات قبعات التفكیر في تنمیة  برنامجعن أثر استخدام  قیاسهدفت هذه الدراسة إلى 

 ةالباحث تواستخدم بغزة، التفكیر اإلبداعي في مبحث حقوق اإلنسان لدى تالمیذ الصف السادس
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تلمیذًا وتلمیذة من تالمیذ الصف السادس ) 140(حیث تكونت عینة البحث من التجریبي،  المنهج
، وقد توصلت الدراسة اختبار التفكیر اإلبداعي واستخدمت الباحثة  مدارس وكالة الغوث،األساسي ب

 التفكیر اإلبداعي أدى إلى تنمیة  الحقوققبعات التفكیر الست في تدریس  برنامجإلى أن استخدام 
  .األساسي السادسالصف  تالمیذلدى 

 :)2012( حسندراسة . 3

اكتساب فاعلیة استخدام قبعات التفكیر الست في هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر 
 المفاهیم العلمیة وتنمیة التفكیر اإلبداعي في تدریس األحیاء لدى طالب الصف األول الثانوي،

طالبة في الصف األول ) 60(حیث تكونت عینة البحث من المنهج التجریبي،  ةالباحث تواستخدم
یبیة درست باستخدام استراتیجیه قبعات التفكیر الست الثانوي تم تقسیمها إلى مجموعتین األولى تجر 

واستخدمت الباحثة اختبار المفاهیم العلمیة ومقیاس  ،والثانیة ضابطة درست بالطریقة التقلیدیة
تورانس للتفكیر اإلبداعي اللفظي، وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام استراتیجیه قبعات التفكیر 

اكتساب المفاهیم العلمیة وتنمیة التفكیر اإلبداعي ومهاراته لدى  الست في تدریس األحیاء أدى إلى
  .طالبات الصف األول الثانوي

 :)2010( إبراهیمدراسة . 4

فاعلیة استخدام قبعات التفكیر الست في تدریس العلوم هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر 
طلبة الصف الخامس  في تنمیة التحصیل المعرفي والوعي الصحي ومهارات اتخاذ القرار لدى

واستخدم الباحث المنهج التجریبي، واختار الباحث عینة الدراسة بطریقة عشوائیة من  ،االبتدائي
مدرسة الحجاز المشتركة بالخزنداریة شرق مركز طنطا بمحافظة سوهاج، وقد بلغ عدد أفرادها 

موعة الضابطة، وأظهرت وتلمیذة للمج اً تلمیذ )30(وتلمیذة للمجموعة التجریبیة، و اً تلمیذ) 30(
لصالح المجموعة  النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة والضابطة

ثر على من أفي التدریس وذلك لما لها الدراسة باستخدام قبعات التفكیر الست  أوصتالتجریبیة، و 
  .بةطلالالتحصیل المعرفي والوعي الصحي ومهارات اتخاذ القرار لدى تنمیة 

  :)2010(محمد دراسة . 5
القبعات الست في تنمیة  استراتیجیةهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعلیة استخدام 

مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف األول الثانوي، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 
ف األول الثانوي التحلیلي، والمنهج التجریبي، واختارت الباحثة عینة الدراسة من طالب الص

للمجموعة  اً طالب) 30(للمجموعة التجریبیة، و اً طالب) 30(بمحافظة بورسعید حیث اشتملت على 
استبانة لمهارات : جل تحقیق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة األدوات اآلتیةأالضابطة، ومن 
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نتائج إلى فاعلیة استخدام لمهارات القراءة الناقدة، وأشارت ال اً تحصیلی اً القراءة الناقدة، واختبار 
القبعات الست في تدریس القراءة في تنمیة مهارات القراءة الناقدة لدى طالب المرحلة  استراتیجیة

في التدریس وضرورة تهیئة الفرص  االستراتیجیةالثانویة، وأوصت الدراسة بضرورة استخدام هذه 
  .كیر والتعلم بصفة خاصةیجابیة للطالب نحو التفكیر بصفة عامة والتفواالتجاهات اإل

  ):2010(دراسة منصور . 6
القبعات الست في تدریس التاریخ  استراتیجیةمعرفة فاعلیة استخدام  الدراسة إلى هذه هدفت

لتنمیة التفكیر التاریخي لدى الطالب المعلمین، واستخدمت الدراسة المنهج التجریبي، وتم اختیار 
ب الفرقة الرابعة شعبة التاریخ بجامعة قناة  السویس، عینة الدراسة بطریقة عشوائیة من بین طال

للمجموعة ) 18(للمجموعة التجریبیة، و) 15(طالب وطالبة منهم ) 33(وتكونت العینة من 
الضابطة، وأشارت النتائج إلى وجود دالة إحصائیة بین متوسطي دراسات طالب المجموعة 

رات التفكیر التاریخي لصالح التطبیق البعدي، التجریبیة في التطبیق القبلي والبعدي الختبار مها
ویرجع هذا التفوق إلى أسلوب التدریس المتبع وفقًا إلستراتیجیة القبعات الست المستخدمة في 
التدریس، وأوصت الدراسة بضرورة تنوع وتطویر أسالیب واستراتیجیات التدریس في الجامعات من 

هؤالء الطالب في القدرة على التفكیر واألداء  خالل ممارسة عملیة التفكیر مما قد ینعكس على
القبعات الست في برنامج إعداد المعلم بصفة عامة ومعلم  استراتیجیةالتدریسي، وضرورة تضمین 

  .التاریخ بصفة خاصة

  ):2010(دراسة عز الدین . 7
ت الستة على تنمیة مهارا للقبعات دي بونو فنیة استخدام أثر معرفة إلى هذه الدراسةهدفت 

 استخدم وقد  ،الحل اإلبداعي للمشكالت في الكیمیاء لدى طالب الشعب العلمیة بكلیات التربیة

 أسئلة على ولإلجابةطالبًا وطالبة، ) 43(الدراسة من عینة  واختار الباحثالتجریبي،  المنهج الباحث

 الدراسة نتائج صلتتو  وقد  ،اختبار التفكیر اإلبداعي للمشكالت الكیمیائیة الباحث واستخدم الدراسة

قصور في المهارات الرئیسة الثالث للحل اإلبداعي للمشكالت قبل إجراء المعالجة  وجود إلى
فنیة (التجریبیة، ولكن تحسن أداء الطالب بعد المعالجة، مما یوضح نجاح المعالجة التجریبیة

  .في إكساب مهارات الحل اإلبداعي للمشكالت في الكیمیاء) قبعات التفكیر الست

  :)2010(دراسة عصفور . 8
معرفـة أثـر اسـتخدام قبعـات التفكیـر السـت فـي تجنـب أخطـاء التفكیـر  الدراسة إلى هذه هدفت

وتنمیــة مهــارة اتخــاذ القــرار لــدى طــالب الصــف الثالــث الثــانوي فــي مــادة علــم االجتمــاع، واســتخدمت 
طالبـــة مـــن ) 60(اســة مـــن الباحثــة المـــنهج التجریبـــي والمـــنهج الوصــفي التحلیلـــي، وتكونـــت عینـــة الدر 
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ــــة علــــى مجمــــوعتین،  ــــارك الثانویــــة، حیــــث وزعــــت العین ــــة للمجموعــــة ) 30(طالبــــات مدرســــة مب طالب
طالبـة للمجموعـة الضـابطة، واسـتخدمت الباحثـة اختبـار المواقـف الحیاتیـة ألخطــاء ) 30(التجریبیـة، و

إلـــى وجـــود فـــروق دالـــة التفكیـــر، ومقیـــاس أخطـــاء التفكیـــر، ومقیـــاس اتخـــاذ القـــرار، وأشـــارت النتـــائج 
إحصـــائیة بــــین متوســــطي درجـــات طالبــــات المجمــــوعتین التجریبیــــة والضـــابطة فــــي اختیــــار المواقــــف 
الحیاتیــــة ألخطــــاء التفكیــــر وفــــي قیــــاس أخطــــاء التفكیــــر ومقیــــاس اتخــــاذ القــــرار لصــــالح المجموعــــة 

ء التفكیـــر التجریبیـــة، وكـــذلك أشـــارت النتـــائج إلـــى فاعلیـــة اســـتخدام القبعـــات الســـت فـــي تجنـــب أخطـــا
القبعــات الســت  اســتراتیجیةوتنمیــة مهــارة اتخــاذ القــرار، وأوصــت الدراســة بضــرورة االهتمــام باســتخدام 

فـــي تـــدریس مـــادة علـــم االجتمـــاع، واعتبـــار قبعـــات التفكیـــر الســـت أداة رئیســـیة لتقـــویم أداء الطـــالب 
  .تفكیرالعلمي والفكري، وأهمیة تخطیط بعض وحدات المقرر باستخدام القبعات الست لل

  :)2009( دراسة الشایع والعقیل. 9
العلوم على  تدریساستخدام قبعات التفكیر الست في الدراسة إلى قیاس أثر  هذه هدفت

تنمیة التفكیر اإلبداعي والتفاعل الصفي اللفظي لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي في مدینة 
تصمیم المجموعة الضابطة غیر (م على القائ التجریبيشبه المنهج  قد استخدم الباحثان، و الریاض
موزعین على مجموعتین تجریبیة وضابطة بواقع  تلمیذاً ) 60(، وتكونت عینة  الدراسة من )المتكافئة

القدرة على التفكیر اإلبداعي، لقیاس  مقیاس تورانس تلمیذًا لكل مجموعة، واستخدم الباحثان )30(
وكما  ،بین المعلم وتالمیذه داخل حجرة الدراسةوأداة فالندرز لمعرفة التفاعل الصفي اللفظي 

داللة وجود فروق عدم حیث أظهرت النتائج  دلیل المعلم كأحد أدوات البحث، الباحثاناستخدم 
) التفاصیل - األصالة–المرونة –الطالقة (إحصائیة بین أفراد العینة في مهارات التفكیر اإلبداعي 

التفكیر اإلبداعي كما كشفت عن فاعلیة القبعات الست كل على حده، وفي المجموع الكلي الختبار 
إحصائیًا في تحسین نسب التفاعل الصفي اللفظي لحدیث المعلم غیر المباشر وحدیثه المباشر إلى 
حدیثه بشكل عام، وحدیثه عیر المباشر إلى حدیثه المباشر، وحدیث التالمیذ إلى حدیث المعلم، 

بناء مناهج العلوم في المرحلة االبتدائیة بحیث تهتم بتنمیة وتوصلت الدراسة إلى ضرورة العنایة ب
  .مهارات التفكیر اإلبداعي لدى التالمیذ ولیس فقط االهتمام بالجوانب المعرفیة الدنیا في التحصیل

  :)2008(البركاتي دراسة . 10
الدراسة إلى قیاس أثر التدریس باستخدام استراتجیات الذكاءات المتعددة  هذه هدفت

في التحصیل والتواصل والترابط الریاضي لدى طالبات الصف الثالث  K.W. Lبعات الست ووالق
استخدمت الباحثة المنهج التجریبي، وتكونت عینة  الدراسة من قد المتوسط بمدینة مكة المكرمة، و 

ضابطة، واستخدمت ) 1(منها تجریبیة،) 3(مجموعات، ) 4(طالبة جرى توزیعهن على ) 95(
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هارتي التواصل والترابط ارًا تحصیلیًا لقیاس تحصیل الطالبات في الوحدة، وآخر لقیاس مالباحثة اختب
الذكاءات المتعددة  حیث أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا وتفوق كل مجموعةالریاضي، 

 مجموعةعلى  القبعات الستعند مستوى التقویم، وتفوق مجموعة  القبعات الستعلى مجموعة 
 .K.Wعلى مجموعة  الذكاءات المتعددة مجموعةلمتعددة عند مستوى التذكر،  وتفوق الذكاءات ا

L  على مجموعة  القبعات الستعند مستوى الفهم والتواصل الریاضي، كذلك تفوق مجموعة
K.W. L  عند مستوى التذكر، وتوصلت الدراسة إلى أهمیة إثراء مقررات الریاضیات بأنشطة

حیث أنها تسهم في رفع تحصیل  K.W. Lعددة والقبعات الست وستراتجیات الذكاءات المتال
  .الطلبة

 ):Karadag, M& Saritas S& Erginer E)2007 دراسة كارادج وساریتاس وارجر . 11

هدفت الدراسة إلى بحث تأثیر استخدام طریقة التفكیر اإلبداعي في تطویر خلیة التمریض 
 اً طالب) 41(لدي بینو، وتكونت عینة الدراسة من من خالل استخدام أسلوب قبعات التفكیر الست 

بتركیا، واستخدم الباحثان استبانة  Gaziosmapasaوطالبة مسجلین في كلیة التمریض في جامعة 
لیعبر الطلبة عن أفكارهم من منظور قبعات التفكیر الست المختلفة، حیث تم تدریب طالب 

في فترات زمنیة منظمة، واستخدم أسلوب قبعات  التمریض على تغییر أنماط تفكیرهم بتغییر قبعاتهم
التفكیر في الدروس النظریة في موضوعات محددة من المواد الدراسیة، وقد خلصت الدراسة إلى أن 
غالبیة الطلبة اظهروا تحسنًا في درجة تعاطفهم مع المرضى ومشاركة اآلراء مع اآلخرین وتطویر 

  .األفكار اإلبداعیة

  ):2005( دراسة فودة وعبده. 12
 العلوم تدریس في الست للقبعات بونو دي فنیة استخدام أثر معرفة إلى هذه الدراسةهدفت 

 استخدم وقد، االبتدائي الخامس الصف تالمیذ لدى ومهاراته اإلبداعي التفكیر نزعات تنمیة على
 لخامسا الصف تالمیذ عینة قصدیة مكونة منان الباحثواختار التجریبي،  شبه المنهج الباحثان

 للمجموعة اً تلمیذ )75(أفراها عدد بلغ وقد ،)بقویسنا( االبتدائیة كامل مصطفى بمدرسة االبتدائي،
 ،الضابطة المجموعة مثلونی) بقویسنا( االبتدائیة السادات مدرسة من تلمیذاً ) 75(و التجریبیة
،  معد بداعياإل التفكیر نزعات لقیاس بمقیاس الباحثان استعان الدراسة أسئلة على ولإلجابة سلفًا

 ذات فروق وجود إلى الدراسة نتائج توصلت وقد، اإلبداعي التفكیر مهارات اختبار الباحثان أعد كما
 لصالح والضابطة، التجریبیة المجموعة متوسطات بین( ≤ 0.01)  مستوى عند إحصائیة داللة

 ،اإلبداعي التفكیر نزعات تنمیة على القبعات استخدام فعالیة على یدل مما، التجریبیة المجموعة
 توصلت كما اإلبداعي، التفكیر نزعات على بونو دي فنیة الحجدًا لص كبیرة التأثیر درجة وكانت
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 اختبار يف ( ≤ 0.01)  مستوى عندذات داللة إحصائیة  فروق وجود إلى أیضاً  الدراسة نتائج
  .التجریبیة المجموعة لصالح اإلبداعي التفكیر مهارات

 ):Mary & Jones )2004اري وجونز دراسة م. 13

هــدفت الدراســة إلــى تطــویر مهــارات التفكیــر الناقــد، وتطــویر مهــارات حــل المشــكالت، وتعلــیم 
مفـاهیم التفكیـر المتـوازي وتقنیاتـه وتطبیقهـا علـى المعضـالت األخالقیـة التـي تواجـه الطلبـة فـي العمــل 

الباحثـان مـنهج دراسـة الحالـة، وتكونــت الصـیدلي باسـتخدام قبعـات دي بونـو السـت للتفكیـر، واسـتخدم 
طالب من كلیة الصیدلة من جامعة تولیـدو األمریكیـة، حیـث تـم تـوزیعهم علـى ) 4(عینة الدراسة من 
لـب مـن كـل فریـق ) 7-6(فرق تكونت من  أعضـاء، وتـم تعیـین المعضـالت األخالقیـة لكـل فریـق، وُط

ثـم تـم وضـعهم أمـام معضـالت أخـرى اختبار الطلبة ووضـعهم أمـام معضـالت قبـل جلسـات القبعـات، 
بعد جلسات القبعات، ثم تمت مقارنة استجابات الطلبة على األسئلة حـول خبـراتهم الفردیـة فـي عملیـة 
حــل المشــكالت وقــرارات المجموعــة النهائیــة حــول المعضــالت قبــل جلســات القبعــات وبعــدها، وكانــت 

  .استجابة الطلبة بعد الجلسات أفضل من االستجابات القبلیة
  ):Kenny )2003 كیني دراسة. 14

 غرفة في اإلبداعي والتفكیر التأمل لتشجیع الست، القبعات برنامج توظیف إلى هدفت

 شبه المنهج الباحث استخدم وقد التمریض كلیة في الطلبة من عینة على أجریت حیث الصف،

 المجموعة أفراد من طلب حیث ضابطة، واألخرى تجریبیة، أحدهما مجموعتین على القائم التجریبي

 علیهم عرضت التي الحالة أحداث في اهتمامهم تثیر التي القضایا في والتفكیر حالة، دراسة التجریبیة

 من لون لكل یرمز الذي المعنى للطلبة الباحث قدم حیث المختلفة، الست القبعات لعبة قدمت وقد ،

 نظر وجهة من المرة هذه لكن رىأخ مرة الحالة إلى النظر الطلبة من وطلب الست، القبعات ألوان

والمجموعة  المجموعة التجریبیة أفراد جمع وتم التالیة، القبعات إلى الطلبة تحول ثم البیضاء، القبعة
 ، الست القبعات برنامج استخدام إمكانیة إلى وخلص مالحظاته، الباحث وسجل للمناقشة، الضابطة

  . النفسي واالحتراق التوتر تقلیل على تساعد أنها كما اإلبداعي، والتفكیر التأملي التفكیر لتنمیة
  

  :التعلیق على دراسات المحور األول
  :من حیث األهداف. 1

، رضــوان(فهــدفت دراســة القبعــات الســت للتفكیــر،  اســتراتیجیةتباینــت الدراســات التــي تناولــت 
العلمیـة ومهـارات إلى الكشف عن أثر استخدام إستراتیجیة قبعات التفكیـر فـي تنمیـة المفـاهیم  )2012

إلـــى قیـــاس عـــن أثـــر  )2012، المـــدهون(طالبـــات الصـــف الثامن،وهـــدفت دراســـة  اتخـــاذ القـــرار لـــدى
اسـتخدام برنـامج قبعــات التفكیـر فــي تنمیـة مهــارات التفكیـر اإلبـداعي فــي مبحـث حقــوق اإلنسـان لــدى 
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اســتخدام فاعلیــة إلــى الكشــف عــن أثــر  )2012، حســن(تالمیـذ الصــف الســادس، بینمــا هــدفت دراســة 
اكتساب المفـاهیم العلمیـة وتنمیـة التفكیـر اإلبـداعي فـي تـدریس األحیـاء لـدى قبعات التفكیر الست في 

إلــى معرفــة مــدى فاعلیــة اســتخدام  )2010إبــراهیم، (هــدفت دراســة طــالب الصــف األول الثــانوي،  و 
ـــد ى طلبـــة قبعـــات التفكیـــر الســـت فـــي التحصـــیل المعرفـــي والـــوعي الصـــحي ومهـــارات اتخـــاذ القـــرار ل

إلــــى معرفــــة أثــــر اســــتخدام قبعــــات  )2010عصــــفور، ( الصــــف الخــــامس األساســــي، وهــــدفت دراســــة
 )2010محمــد، (التفكیـر السـت فـي تجنـب أخطــاء التفكیـر وتنمیـة مهـارة اتخــاذ القـرار، وهـدفت دراسـة 

ى القبعــات الســت فــي تنمیــة مهــارات القــراءة الناقــدة لــد اســتراتیجیةإلــى معرفــة مــدى فاعلیــة اســتخدام 
إلـــــى معرفـــــة فاعلیـــــة اســـــتخدام  )2010منصـــــور، (طـــــالب الصـــــف األول الثـــــانوي، وهـــــدفت دراســـــة 

عــز الــدین، (القبعــات الســت فــي تــدریس التــاریخ لتنمیــة التفكیــر التــاریخي، وهــدفت دراســة  اســتراتیجیة
السـتة علـى تنمیـة مهـارات الحـل اإلبـداعي  للقبعـات دي بونـو فنیـة اسـتخدام أثـر معرفـة إلـى )2010

ـــل، (شـــكالت، بینمـــا هـــدفت دراســـة للم كینـــي، (، و)2005فـــودة وعبـــده، (و، )2009الشـــایع والعقی
قبعـــات التفكیـــر الســـت علـــى تنمیـــة التفكیـــر اإلبـــداعي،  اســـتراتیجیةإلــى قیـــاس أثـــر اســـتخدام  ،)2003

إلــى قیـاس أثــر التـدریس باســتخدام اسـتراتجیات الــذكاءات المتعــددة  )2008البركـاتي، (وهـدفت دراســة 
فــي التحصـیل والتواصــل والتـرابط الریاضـي، وقــد هـدفت هــذه الدراسـة إلــى  K.W.Lعـات السـت ووالقب

قبعات التفكیر الست في تنمیة مهارات التفكیـر اإلبـداعي واتخـاذ القـرار  استراتیجیة قیاس أثر استخدام
إلـــى بحـــث تـــأثیر اســـتخدام ) 2007كـــارادج وســـاریتاس وارجـــر، (كمـــا هـــدفت الدراســـة  بالتكنولوجیـــا،

طریقة التفكیر اإلبداعي في تطویر خلیـة التمـریض مـن خـالل اسـتخدام أسـلوب قبعـات التفكیـر السـت 
إلــــى تطـــویر مهــــارات التفكیـــر الناقــــد، وتطــــویر  )2004مـــاري وجــــونز، (دراســــة هـــدفت لـــدي بینــــو، و 

مهـــــارات حـــــل المشـــــكالت، وتعلـــــیم مفـــــاهیم التفكیـــــر المتـــــوازي وتقنیاتـــــه وتطبیقهـــــا علـــــى المعضـــــالت 
لـذلك فقـد  یة التي تواجه الطلبة في العمل الصیدلي باستخدام قبعـات دي بونـو السـت للتفكیـر،األخالق

أو فنیـة اسـتراتیجیة اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة من حیث هـدف الدراسـة وهـو توظیـف 
  .قبعات التفكیر الست لتنمیة المهارات المختلفة مع اختالف التخصص

  

  :مستخدم في الدراسةمن حیث المنهج ال. 2
قبعـات التفكیـر السـت فـي اسـتخدام المـنهج، فـأكثر  اسـتراتیجیةاختلفت الدراسات التـي تناولـت 

) 2012، المـــدهون(الدراســـات الســـابقة فـــي هـــذا المحـــور اســـتخدمت المـــنهج التجریبـــي، مثـــل دراســـة 
ن فـــــي حـــــی ،)2008البركـــــاتي، (و )2010عـــــز الـــــدین، (و )2010إبـــــراهیم، (و) 2012، حســــن(و

ــــد، (اســــتخدمت دراســــة كــــل مــــن  المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي،  )2010عصــــفور، (،  و)2010محم
ــل، (و) 2012، رضــوان(والمــنهج التجریبــي، فیمــا اســتخدمت دراســة كــل مــن   ،)2009الشــایع والعقی
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لمــنهج شـــبه التجریبــي، وقـــد اســتخدمت هـــذه الدراســـة ا ،)2003كینـــي، (و، )2004مــاري وجـــونز، (و
، ولقــد اشــتركت هــذه الدراســة مــع اغلــب الدراســات الســابقة فــي المــنهج التجریبــي و  المــنهج البنــائي معــًا
  .التجریبي كمنهج مناسب لمثل هذا النوع من الدراساتالشبه استخدامها المنهج 

  

  :الدراسةمجتمع وعینة من حیث . 3
مــن تنوعــت العینــات والفئــة العمریــة فــي الدراســات التــي تناولــت قبعــات التفكیــر الســت، فمنهــا 

نـاث(اسـتهدف المرحلـة الجامعیـة لكـال الجنســین  منصــور، (، و)2010عــز الـدین، (كدراسـة ) ذكـور وإ
ــــي، (و ،)2004مــــاري وجــــونز، (و، )2007كــــارادج وســــاریتاس وارجــــر، (و، )2010   ،)2003كین

واقتصــرت عینتهــا  )2010محمــد، (و )2012، حســن(ومنهــا مــن اســتهدف المرحلــة الثانویــة كدراســة 
فـي حـین اسـتهدفت بعـض  واقتصـرت عینتهـا علـى اإلنـاث، )2010عصـفور، (ودراسـة على الذكور، 

إبـــراهیم، (و )2012، المـــدهون(و )2012، رضـــوان(الدراســـات المرحلـــة األساســـیة كدراســـة كـــل مـــن 
، مـع اخـتالف )2005فـودة وعبـده، (و ،)2008البركـاتي، (و، )2009الشـایع والعقیـل، (، و)2010

نــــاثذكــــور (العینــــة مــــن حیــــث الجــــنس  بقــــت هــــذه الدراســــة علــــى )وإ الصــــف العاشــــر  طلبــــة، وقــــد ُط
  .األساسي

  

  :  من حیث أداة الدراسة المستخدمة. 4
تفاوتــــت األدوات المســــتخدمة فــــي الدراســــات الســــابقة فــــي هــــذا المحــــور علــــى حســــب طبیعــــة هــــذه   

عــز (، و)2010، محمــد(الدراســات، فمنهــا مــن طبــق اختبــارات متنوعــة علــى عینــة الدراســة، كدراســة 
، فــــي الوقــــت الــــذي اســــتخدمت دراســــة )2008، البركــــاتي(، و)2010إبــــراهیم، (، و)2010، الــــدین

، مقیاس تورانس لقیاس القـدرة علـى التفكیـر اإلبـداعي، فـي حـین اسـتخدمت )2009، الشایع والعقیل(
اختبـار التفكیـر اإلبـداعي، وقـد طبقـت هـذه  )2003، كینـي(، و)2005، فـودة وعبـده(دراسة كـل مـن 

  .راسة اختبار التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرارالد
  

  :نتائج الدراسة من حیث. 5
قبعات التفكیر الست، حیث خلصت  استراتیجیةاختلفت النتائج في الدراسات التي تناولت  

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة التجریبیة والضابطة  )2010إبراهیم، (دراسة 
إلى فاعلیة  )2010محمد، (یبیة في نتائج االختبار، وأشارت دراسة لصالح المجموعة التجر 

القبعات الست في تدریس القراءة في تنمیة مهارات القراءة الناقدة لدى طالب  استراتیجیةاستخدام 
إلى وجود دالة إحصائیة بین متوسطي  )2010منصور، (المرحلة الثانویة، فیما أكدت نتائج دراسة 

عة التجریبیة في التطبیق القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكیر التاریخي دراسات طالب المجمو 
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إلى وجود قصور في المهارات  )2010عز الدین، (لصالح التطبیق البعدي، وأشارت دراسة 
الرئیسة الثالث للحل اإلبداعي للمشكالت قبل إجراء  المعالجة التجریبیة، ولكن تحسن أداء الطالب 

إلى فاعلیة استخدام القبعات الست في تجنب  )2010عصفور، (ا أشارت دراسة بعد المعالجة، كم
إلى  )2009الشایع والعقیل، (أخطاء التفكیر وتنمیة مهارة اتخاذ القرار، وأوضحت نتائج دراسة 

–المرونة –الطالقة (عدم وجود فروق داللة إحصائیة بین أفراد العینة في مهارات التفكیر اإلبداعي 
كل على حده، وفاعلیة القبعات الست إحصائیًا في تحسین نسب التفاعل ) لتفاصیلا -األصالة

الصفي اللفظي لحدیث المعلم غیر المباشر وحدیثه المباشر إلى حدیثه بشكل عام، وحدیثه عیر 
البركاتي، ( المباشر إلى حدیثه المباشر، وحدیث التالمیذ إلى حدیث المعلم، وأكدت نتائج دراسة

وتفوق كل مجموعة الذكاءات المتعددة على مجموعة  ذات داللة إحصائیةود فروق إلى وج) 2008
القبعات الست عند مستوى التقویم، وتفوق مجموعة القبعات الست على مجموعة الذكاءات المتعددة 

عند مستوى الفهم  K.W. Lعند مستوى التذكر،  وتفوق مجموعة الذكاءات المتعددة على مجموعة 
عند مستوى  K.W. Lضي، كذلك تفوق مجموعة القبعات الست على مجموعة والتواصل الریا

إلى أن غالبیة الطلبة اظهروا  )2007كارادج وساریتاس وارجر، (وقد خلصت دراسة التذكر، 
فیما تحسنًا في درجة تعاطفهم مع المرضى ومشاركة اآلراء مع اآلخرین وتطویر األفكار اإلبداعیة، 

كیني، (، و)2005فودة وعبده، (و، )2009الشایع والعقیل، ( :تالیةأشارت نتائج الدراسات ال
كما أشارت  قبعات التفكیر الست على تنمیة التفكیر اإلبداعي،استراتیجیة فاعلیة  إلى ،)2003
تمت مقارنة استجابات الطلبة على األسئلة حول نه عندما أإلى  )2004ماري وجونز، (دراسة 

المشكالت وقرارات المجموعة النهائیة حول المعضالت قبل جلسات خبراتهم الفردیة في عملیة حل 
  .القبعات وبعدها، وكانت استجابة الطلبة بعد الجلسات أفضل من االستجابات القبلیة

  :دراسات تناولت التفكیر اإلبداعي: الثانيالمحور 
  ):2011(دراسة الدبش . 1

على أسلوب التفكیر اإلبداعي في التعرف على فاعلیة برنامج قائم  إلى هذه الدراسةهدفت 
تدریس مبحث التربیة الوطنیة لرفع مستوى التحصیل لطلبة الصف التاسع األساسي في محافظة 
رفح، واستخدم الباحث المنهج شبه التجریبي، وتم اختیار العینة بطریقة قصدیة من ذكور رفح 

، وتكونت عینة البحث من لالجئین" هـ"لالجئین ومدرسة بنات رفح اإلعدادیة " ز"اإلعدادیة 
) 40(طالبًا، و) 30(طالبة، واألخرى تجریبیة ) 40(طالبًا، و) 30(مجموعتین، إحداهما ضابطة 

االختبار التحصیلي، واالختبار اإلبداعي المتكافئ، : طالبة، واستخدم الباحث األدوات التالیة
ات مجموعة الدراسة في وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درج
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اختبار التفكیر اإلبداعي القبلي لصالح التطبیق البعدي، وكما توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین 
متوسط درجات أفراد العینة للمجموعة التجریبیة وأفراد العینة للمجموعة الضابطة في االختبار 

بضرورة : ائج أوصت الدراسةالتحصیلي البعدي لصالح المجموعة التجریبیة، وفي ضوء تلك النت
توفیر الظروف واألوضاع المناسبة لتطبیق أسلوب التفكیر اإلبداعي في مدارسنا الفلسطینیة، 
واستخدام أسلوب التفكیر اإلبداعي كأسلوب تدریس یساهم في رفع مستوى التحصیل وینمي اإلبداع 

  .لدى الطلبة

  ):2010( الفرادراسة . 2
 كتاب لغتنا الجمیلة للصف الرابع األساسي في ضوء التفكیر هدفت هذه الدراسة إلى تحلیل

اإلبداعي ومدى اكتساب الطلبة له، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، وتكونت عینة 
طالبًا وطالبة من طلبة الصف الرابع األساسي بمدرسة القرارة االبتدائیة بمدارس ) 219(الدراسة من 
أداة تحلیل المحتوى للكشف عن مدى ( :األدوات التالیة دراستهافي ثة ستخدمت الباحاألونروا، وا

اختبار التفكیر ، و توافر مهارات التفكیر اإلبداعي في كتاب لغتنا الجمیلة للصف الرابع األساسي
، )اإلبداعي الذي قامت الباحثة بإعداده للكشف عن مدى اكتساب الطلبة لمهارات التفكیر اإلبداعي

التالیة على مستوى األجزاء فلقد تكررت مهارات التفكیر اإلبداعي  النتائج وتوصلت الدراسة
رتب كتاب لغتنا  هیتضح أنو  ،في الجزء الثاني) 621(و ،في الجزء األول) 621( مرة،) 1233(

الجمیلة من خالل التوافق بین تحلیل المحتوى وآراء الطلبة، أن االرتباط الخطي بین الترتیبین غیر 
وهذا یدل على عدم وجود ارتباط بین الرتبتین، أي أن ) 0.05( عند مستوى داللة دال إحصائیاً 

  .في التحلیل والترتیب لدى الطلبة هناك تباعدًا بین الترتیب

  :)2010(دراسة أبو عاذرة . 3
في تدریس ) قوم -خطط -عبر( استراتیجیةمعرفة أثر توظیف  الدراسة إلى هذه هدفت

یر اإلبداعي لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة، وقامت الباحثة الریاضیات على تنمیة التفك
باستخدام المنهج التجریبي، وتم اختیار عینة الدراسة من طلبة الصف السابع بمدرستین في محافظة 

طالبًا وطالبة وتم تقسیمهم إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة، ) 140(رفح، حیث تكونت العینة من 
عداد اختبار لتفكیر : ة قامت الباحثة باستخدام األدوات التالیةولتحقیق أهداف الدراس دلیل المعلم، وإ

بین متوسط ذات داللة إحصائیة وجود فروق : اإلبداعي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
ومتوسط ) قوم -خطط - عبر( استراتیجیةدرجات طالب المجموعة التجریبیة الذین درسوا باستخدام 

عة الضابطة الذین درسوا بالطریقة التقلیدیة لصالح المجموعة التجریبیة في اختبار درجات المجمو 
 -خطط - عبر( استراتیجیةالتفكیر اإلبداعي، وأوصت الدراسة إلى تشجیع المعلمین على استخدام 
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الریاضیات لتنمیة التفكیر اإلبداعي لدى الطلبة في الریاضیات، وفي جمیع  تدریسفي ) قوم
لك أوصت بإعادة النظر في مناهج الریاضیات ومحتواها وعرضها بأسلوب شیق المباحث، وكذ

  .ومصاغة بطرق تنشط القدرات اإلبداعیة لدى الطلبة

  )2008(الحموري دراسة . 4
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج إثرائي في التربیة البیئیة في تنمیة مهارات 

طلبة الموهوبین في منطقة القصیم، تكونت أفراد هذه الدراسة التفكیر االبتكاري والتحصیل لدى ال
طالبًا حیث تم ) 32(من جمیع الطلبة الملتحقین بمركز رعایة الموهوبین في القصیم والبالغ عددهم 

، والثانیة ضابطة ) 16(المجموعة األولى تجریبیة ضمت: تقسیمهم إلى مجموعتین طالبًا
وعتین اختبار التفكیر االبتكاري، واختبار التحصیل، وقد طالبًا، وقد طبق على المجم) 16(ضمت

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح البرنامج اإلثرائي في تنمیة التفكیر 
االبتكاري لدى العینة التجریبیة، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح البرنامج اإلثرائي في 

  .یئیة لدى العینة التجریبیةتنمیة التحصیل في التربیة الب

  :)2006( السمیريدراسة . 5
ثر استخدام العصف الذهني لتدریس التعبیر اإلبداعي في أهدفت الدراسة إلى التعرف على 

 تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة مقارنة بالطریقة التقلیدیة،
وقد تكونت عینة الدراسة من شعبتین دراسیتین  لتجریبي،واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج ا

طالبة ) 70(وقسمت العینة البالغ عددها، )أ(منتظمتین في مدرسة الشیخ عجلین األساسیة العلیا
 طالبة) 35(طالبة وأخرى ضابطة عددها) 35(على مجموعتین متكافئتین مجموعة تجریبیة وعددها

 ف الذهني أما الضابطة فدرست بالطریقة التقلیدیة،تجریبیة بطریقة العصال ودرست المجموعة
أداة تحلیل المحتوى للكشف عن مدى : دوات البحثیة التالیة في الدراسة وهياأل واستخدم الباحث

في الدروس العشرة األولى ) الطالقة، المرونة، األصالة، والتفاصیل(توافر قدرات التفكیر اإلبداعي 
اختبار التفكیر اإلبداعي ، و )2005(ر على الصف الثامن مطالعة والنصوص المقر من كتاب ال

عداد دلیل ة أسئلة رئیسة وتسعة أسئلة فرعیة، و القبلي والبعدي وهو اختبار مقالي مكون من ست إ
، وتوصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات طالبات المعلم

جموعة الضابطة في اختبار التفكیر اإلبداعي المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات طالبات الم
البعدي لصالح المجموعة التجریبیة، وأوصت الدراسة بضرورة استخدام طریقة العصف الذهني 
وطرائق التدریس الحدیثة التي تنمي التفكیر بشكل عام والتفكیر اإلبداعي بشكل خاص، واقترحت 
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ي بشكل تكاملي وخصوصًا في المرحلة األساسیة الدراسة ضرورة إعداد برامج لتنمیة التفكیر اإلبداع
ضافة مقرر    .في الجامعات" طرائق تدریس التفكیر اإلبداعي"الدنیا وإ

  ):2004(دراسة موسى وسالمة . 6
والتفكیر اإلبداعي  ،معرفة أثر األلعاب اللغویة في تنمیة مهارات التحدث إلىهدفت الدراسة 

استخدم الباحث المنهج ، و اإلمارات العربیة المتحدةفي لدى طفل ما قبل المدرسة االبتدائیة 
 ،نمجموعتیإلى بطریقة عشوائیة  تم تقسیمهم،  طفالً ) 40(التجریبي حیث تكونت عینة الدراسة من 

 :األدوات التالیة بإعدادالباحث وقام  طفل،) 20(طفل، واألخرى ضابطة ) 20(إحداهما تجریبیة 
 ،وبناء برنامج األلعاب اللغویة، الزمة ألطفال ما قبل المدرسةع الواالستما ،قائمتي مهارات التحدث

عداد بطاقة المالحظة دم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین بعأظهرت نتائج الدراسة ، و وإ
 ،في التطبیق القبلي ألطفال المجموعة الضابطة ،متوسطي درجات المعلمات على بطاقة المالحظة

ت الدراسة بعدد من أوص، وفي ضوء النتائج )التحدث(اللغویة  التجریبیة في المهاراتوالمجموعة 
استخدام ، و العنایة بإدخال برامج اللعب في جمیع مناهج مرحلة ریاض األطفال:التوصیات منها

 ،ومهارات التفكیر اإلبداعي في مرحلة ریاض األطفال ،األلعاب اللغویة في تعلیم المهارات اللغویة
  .واألمهات ألهمیة األلعاب اللغویةیة اآلباء توع، و والمرحلة االبتدائیة

  :)2002(فهمي  دراسة. 7
تنمیة بعض مهارات التعبیر الكتابي لدى طالبات الصف الثالث ى هدفت الدراسة إل

وفعالیة استخدام األنشطة في مرحلة ما قبل الكتابة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى  ،الثانوي
حیث  قسم الباحث العینة  ،المنهج الوصفي استخدم الباحث، و بمصر طالبات الصف الثالث الثانوي

واختبار في التفكیر  ،وقام بإجراء اختبار في التعبیر الكتابي ،وأخري ضابطة ،إلي مجموعة تجریبیة
لبات لتنمیة مهارات كتابة وقام بتطبیق مجموعة من األنشطة ما قبل الكتابة علي الطا ،اإلبداعي

بین متوسطي درجات عینتي  ةجود فروق دالة إحصائیو  :لدراسة ما یليأظهرت نتائج ا، و المقال
وجود فروق دالة ، و تویاته لصالح المجموعة التجریبیةالدراسة في اختبار التعبیر الكتابي بمس

ین متوسطات درجات عینة الدراسة في كل من التطبیق  ب( ≤ 0.01)  عند مستوى الدالة إحصائیاً 
ي، وفي تلك النتائج ومستویاته لصالح التطبیق البعد ،التعبیر الكتابي والبعدي الختبار ،القبلي

في مرحلة ما قبل  ،ضرورة االهتمام باستخدام األنشطة :الدراسة بعدد من التوصیات منها أوصت
اوالت الساذجة وتشجیع المح، بضرورة تقبل كتابات الطال، و بة في المراحل الدراسیة المختلفةالكتا

عن األفكار واالنفعاالت  والتعبیر ،مبنیة على التفكیر الحر المستقرمادامت ، اتفي كتابة المسود
  .الذاتیة



60 
 

  :)Mcdonugh)2002 مكدونج دراسة . 8
في تسهیل إصالح   ،معرفة مدي تأثیر برنامج لتعلیم الكتابة اإلبداعیةهدفت الدراسة إلى 

كور ذبتعلیم مجموعة من ال حیث قام ،المنهج التجریبيث استخدم الباح، و األحداث الجانحین
استغرقت ، بواسطة كتاب مهنیین كتابة القصصسنة   19 - 13الجانحین تتراوح أعمارهم بین 

أدت الكتابة اإلبداعیة إلى  :النتائج التي أسفرت عنها الدراسةو  ،ما یقارب ثمانیة أشهر التجربة
، وأن رجًا عاطفیًا لهمنها تقدم مخإحیث ،لدى الطالب بطرق متعددة  ،یجابیةإإحداث نتائج 

 ،عملت على بناء عالقات ثقة ،األسالیب التدریسیة التي استخدمت بواسطة الكتّاب المعلمین
  . التأثیر في اآلخرین لما له من أهمیة في ،اإلبداعياالهتمام بالتعبیر الكتابي إلى أوصت الدراسة 

  :التعلیق على دراسات المحور الثاني
ُالحظاسات الواردة في هـذا المن خالل االطالع على الدر  أنها ركزت على مهارات  محور ی

وقد تنوعت هذه الدراسات في تناولها للتفكیر اإلبداعي،  ،توفعالیة هـذه المهارا ،التفكیر اإلبداعي
جوانب االتفاق وسنتطرق هنا إلى توضیح عالقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالیة من حیث 

  :لك من خاللواالختالف، ویمكن توضیح ذ

  :من حیث األهداف. 1
التعرف على فاعلیة برنامج قائم على أسلوب التفكیر ) 2011الدبش، ( دراسة هدفت

 - عبر( استراتیجیةمعرفة أثر توظیف  إلى )2010أبو عاذرة، ( اإلبداعي، كما هدفت دراسة
الفرا، ( ةبینما هدفت دراس في تدریس الریاضیات على تنمیة التفكیر اإلبداعي،) قوم - خطط

اإلبداعي ومدى  إلى تحلیل كتاب لغتنا الجمیلة للصف الرابع األساسي في ضوء التفكیر )2010
إلى التعرف على أثر برنامج إثرائي في  ) 2008،الحموري( كما هدفت دراسة ،اكتساب الطلبة له

 )2006، یريالسم(، وهدفت دراسة التربیة البیئیة في تنمیة مهارات التفكیر االبتكاري والتحصیل
هدفت ، بینما استخدام العصف الذهني لتدریس التعبیر اإلبداعي في تنمیة التفكیر اإلبداعي أثر

 ،معرفة أثر األلعاب اللغویة في تنمیة مهارات التحدث إلى )2004، موسى وسالمة(دراسة 
 ،بيتنمیة بعض مهارات التعبیر الكتاى إل )2002، فهمي(، وهدفت دراسة والتفكیر اإلبداعي

 ، وكذلك هدفت دراسةوفعالیة استخدام األنشطة في مرحلة ما قبل الكتابة في تنمیة التفكیر اإلبداعي
)Mcdonugh ،2002(  في تسهیل ،معرفة مدي تأثیر برنامج لتعلیم الكتابة اإلبداعیةإلى 

لتفكیر قبعات ا استراتیجیةوهدفت هذه الدراسة إلى قیاس أثر استخدام ، األحداث الجانحینإصالح 
الست في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار بالتكنولوجیا، لذلك فقد اتفقت الدراسات 
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أو فنیة قبعات التفكیر  استراتیجیةالسابقة مع الدراسة الحالیة من حیث هدف الدراسة وهو توظیف 
  .الست لتنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار

  
  :لمستخدم في الدراسةمن حیث المنهج ا. 2

تنوعت الدراسات التي تناولت التفكیر اإلبداعي في استخدام المنهج، فأكثر الدراسات 
، )2010أبو عاذرة، (السابقة في هذا المحور استخدمت المنهج التجریبي مثل دراسة كل من 

، Mcdonugh(و، )2004، موسى وسالمة(، و)2006، السمیري(، و) 2008،الحموري(و
المنهج الوصفي ،  )2002فهمي، (، و)2010الفرا، (بینما استخدمت دراسة كل من ، )2002

وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج  المنهج شبه التجریبي،  )2011الدبش، (واستخدمت دراسة 
التجریبي والمنهج البنائي معًا، ولقد اشتركت هذه الدراسة مع اغلب الدراسات السابقة في استخدامها 

تنمیة مهارات  فيالقبعات الست  استراتیجیةالتجریبي كمنهج مناسب لمعرفة أثر  بهالش المنهج
  .التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار

  

  :الدراسةمجتمع وعینة من حیث . 3
تنوعت العینات والفئة العمریة في الدراسات التي تناولت التفكیر اإلبداعي  فمنها من 

، ومنها من استهدف المرحلة )2002، فهمي(راسة استهدف المرحلة الثانویة لإلناث فقط كد
، واقتصرت عینتها )2010، أبو عاذرة(، و)2011، الدبش(األساسیة العلیا مثل دراسة كل من 

ناث(على كال الجنسین  اقتصرت على اإلناث فقط، وبعض  )2006، السمیري(، ودراسة )ذكور وإ
اقتصرت عینتها على كال  والتي  )2010، لفراا(الدراسات استهدفت المرحلة األساسیة الدنیا كدراسة 

ناث(الجنسین   الحموري،(، في حین استهدفت بعض الدراسات الطلبة الموهوبین كدراسة )ذكور وإ
واقتصرت عینها على الذكور فقط، وبعض الدراسات التي استهدفت مرحلة ما قبل المدرسة  )2006

ناث(ال الجنسین واقتصرت عینتها على ك )2004، موسى وسالمة(كدراسة  ، ومن )ذكور وإ
عام كدراسة ) 19- 13(قط التي تتراوح أعمارهم بین الدراسات ما استهدف الجانحین من الذكور ف

)Mcdonugh ،2002( المرحلة األساسیة العلیا وبالتحدید  طلبة، ولقد تم تطبیق هذه الدراسة على
  .الصف العاشر األساسي من الذكور فقط طلبة

  

  :  الدراسة المستخدمة من حیث أداة. 4
تفاوتت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة في هذا المحور على حسب طبیعة هذه 
عداد دلیل للمعلم، مثل  الدراسات، فمنها من طبق اختبار التفكیر اإلبداعي وأداة تحلیل محتوى وإ
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، )2008الحموري، (و، )2010أبو عاذرة، (و، )2010الفرا، (و، )2011الدبش، (دراسة 
 )2011موسى وسالمة، (في حین استخدمت دراسة  ،)2002فهمي، (، و)2006السمیري، (و

عداد بطاقة مالحظة   .قائمتي مهارات وبناء برنامج وإ

عداد دلیل  وقد طبقت هذه الدراسة اختبار التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار، وكذلك تحلیل للمحتوى، وإ
  .للمعلم

  

  :نتائج الدراسة من حیث. 5
اختلفت النتائج في الدراسات التي تناولت التفكیر اإلبداعي، حیث أشارت نتائج دراسة    
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات مجموعة الدراسة في  إلى) 2011الدبش، (

 على )2010، الفرا( وأوضحت دراسة اختبار التفكیر اإلبداعي القبلي لصالح التطبیق البعدي،
 ،في الجزء األول) 621( مرة،) 1233(زاء فلقد تكررت مهارات التفكیر اإلبداعي مستوى األج

یتضح أن رتب كتاب لغتنا الجمیلة من خالل التوافق بین تحلیل و  ،في الجزء الثاني) 621(و
المحتوى وآراء الطلبة، أن االرتباط الخطي بین الترتیبین غیر دال إحصائیًا عند مستوى 

في  على عدم وجود ارتباط بین الرتبتین، أي أن هناك تباعدًا بین الترتیب وهذا یدل) 0.05(داللة
إلى وجود فروق دالة  )2010أبو عاذرة، (التحلیل والترتیب لدى الطلبة، كما أشارت نتائج دراسة 

-عبر( استراتیجیةإحصائیًا بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة الذین درسوا باستخدام 
سط درجات المجموعة الضابطة الذین درسوا بالطریقة التقلیدیة لصالح المجموعة ومتو ) قوم- خطط

وجود فروق إلى  ) 2008،الحموري( التجریبیة في اختبار التفكیر اإلبداعي، وأوضحت نتائج دراسة
ذات داللة إحصائیة لصالح البرنامج اإلثرائي في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى العینة التجریبیة، 

فروق ذات داللة إحصائیة لصالح البرنامج اإلثرائي في تنمیة التحصیل في التربیة البیئیة ووجود 
وجود فروق ذات داللة  )2006، السمیري(، كما أوضحت نتائج دراسة لدى العینة التجریبیة

إحصائیة بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات طالبات المجموعة 
بار التفكیر اإلبداعي البعدي لصالح المجموعة التجریبیة، وأكدت نتائج دراسة الضابطة في اخت

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات  إلى عدم )2004، موسى وسالمة(
والمجموعة  ،في التطبیق القبلي ألطفال المجموعة الضابطة ،المعلمات على بطاقة المالحظة

جود فروق و  إلى )2002، فهمي(، وأشارت نتائج دراسة )التحدث( التجریبیة في المهارات اللغویة
تویاته لصالح بین متوسطي درجات عینتي الدراسة في اختبار التعبیر الكتابي بمس ةدالة إحصائی

ین ب( ≤ 0.01)  عند مستوى الدالة ةإحصائی ذات داللةوجود فروق ، و المجموعة التجریبیة
 ،والبعدي الختبار التعبیر الكتابي ،من التطبیق  القبلي متوسطات درجات عینة الدراسة في كل
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 لى أنإ )Mcdonugh ،2002( وتوصلت نتائج دراسة، يومستویاته لصالح التطبیق البعد
نها تقدم إحیث ،لدى الطالب بطرق متعددة  ،یجابیةإإلى إحداث نتائج أدت الكتابة اإلبداعیة 
ن األسالیب التدریسیة، و مخرجًا عاطفیًا لهم عملت على  ،التي استخدمت بواسطة الكتّاب المعلمین إ

   .بناء عالقات ثقة
  

  :دراسات تناولت اتخاذ القرار: الثالثالمحور 
  ):2011(أبو عفش دراسة . 1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الذكاء العاطفي على مقدرة مدراء مكتب األونروا 
مدت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، وتكونت عینة بغزة على اتخاذ القرار وحل المشكالت، واعت

مدیرًا، ) 94(البحث من المدراء العاملین في مكتب غزة اإلقلیمي التابع لألنروا والذین بلغ عددهم 
واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة الستطالع آراء عینة الدراسة، وقد أظهرت الدراسة وجود عالقة 

ر الذكاء العاطفي بشكل عام وفاعلیة اتخاذ القرار وحل المشكالت ذات داللة إحصائیة بین عناص
للمدراء في مكتب غزة اإلقلیمي التابع لألنروا، باإلضافة إلى وجود عالقة  ذات داللة إحصائیة بین 
الذكاء العاطفي ومقدرة مدراء األنروا على اتخاذ القرار وحل المشكالت تعزى للمؤهل التعلیمي، 

القة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء العاطفي ومقدرة مدراء األنروا على اتخاذ وكذلك عدم وجود ع
القرار وحل المشكالت تُعزى للجنس والخبرة والمؤهل العلمي والدرجة الوظیفیة وعدد المشرف 

العمل على االهتمام بأبعاد الذكاء العاطفي : علیهم، وأوصت الدراسة بالعدید من التوصیات منها
نروا بغزة من خالل التدریب العملي المیداني، وكذلك التركیز على استخدام أسالیب و أللدى موظفي ا

الذكاء العاطفي عند عملیة اتخاذ القرار للموارد البشریة العاملة في األنروا، وكذلك أوصت الدراسة 
خدام بضرورة اعتماد القیم اإلنسانیة في اتخاذ القرار، وذلك من خالل فتح آفاق وفرص لزیادة است

  .األنروا للقدرات البشریة الكامنة
  

  ):2010(حمدان دراسة . 2
اتخاذ القرار لدى ضباط  ىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االتزان االنفعالي والقدرة عل

ولقد تم اختیار عینة البحث الوصفي، المنهج الشرطة في محافظة خان یونس، واستخدم الباحث 
ضابطًا من العاملین في مركز ) 130(وتكونت عینة البحث من  بالطریقة العشوائیة الطبقیة،

دارات الشرطة وأقسامها المختلفة في محافظة خان یونس، وقد استخدم الباحث عددًا من األدوات  وإ
مقیاس االتزان االنفعالي من إعداد الباحث، ومقیاس اتخاذ القرار من إعداد بندر العتیبي، وقد : مثل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في القدرة على اتخاذ القرار تعزى : عنأسفرت نتائج الدراسة 
لمتغیر مكان العمل، وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في القدرة على اتخاذ القرار تعزى لمتغیر 
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التخصص العلمي، وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في القدرة على اتخاذ القرار تعزى لمتغیر 
  .سنوات الخبرة

  :)2009(دراسة الزیادات والعدوان . 3
ثر استخدام طریقة العصف الذهني في تنمیة مهارة أالدراسة إلى استقصاء هذه هدفت 

 األساسي في مبحث التربیة الوطنیة والمدنیة في األردن، التاسعاتخاذ القرار لدى طلبة الصف 
عینة  اشتملتبالطریقة العشوائیة، و وتم اختیار عینة الدراسة  واستخدم الباحثان المنهج التجریبي،

طالبًا وطالبة، ) 81(، األولى تجریبیة طالبًا وطالبة قسموا إلى مجموعتین) 158( الدراسة على
مقیاس یقیس مهارة : وتكونت أدوات الدراسة من أداتین األولىطالبًا وطالبة، ) 77(والثانیة ضابطة 

قة العصف الذهني، وأظهرت نتائج الدراسة وجود خطط تنفیذ الدروس بطری: اتخاذ القرار، والثانیة
فروق ذات داللة إحصائیة في تنمیة مهارة اتخاذ القرار تعزى للطریقة ولصالح العصف الذهني، 
كما أظهرت  النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تنمیة مهارة اتخاذ القرار تعزى 

ان عددًا قة والجنس، في ضوء النتائج قدم الباحثللجنس، وعدم وجود فروق تعزى للتفاعل بین الطری
من المقترحات والتوصیات أهمها، إشراك الطلبة وتشجعیهم على استخدام طریقة العصف الذهني 
وامتالك مهارة اتخاذ القرار من خالل األنشطة المختلفة وتوظیف األحداث الجاریة، كذلك تضمین 

اذ القرار، نظرًا الرتباطها الوثیق بالمبحث، إجراء مبحث التربیة الوطنیة والمدنیة بمهارات اتخ
دراسات أخرى، لمعرفة أثر استخدام طریقة تدریسیة أخرى في تنمیة مهارة اتخاذ القرار وتناول 

  .متغیرات أخرى
  ):2008(صادق دراسة . 4

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التفاعل بین خرائط التفكیر والنمو العقلي في 
العلوم والتفكیر االبتكاري واتخاذ القرار لتالمیذ الصف الثالث اإلعدادي، واستخدم الباحث تحصیل 

المنهج الوصفي التحلیلي، والتجریبي التربوي، وتكونت عینة الدراسة من مجموعة من تالمیذ الصف 
ان، تم منطقة الظاهرة جنوب سلطنة ُعم )عبري(الثالث اإلعدادي بمدیریة التربیة والتعلیم بوالیة 

اختبار تحصیلي : تجریبیة، وضابطة، واستخدم الباحث األدوات اآلتیة: تقسیمهم إلى مجموعتین
لقیاس تحصیل التالمیذ، واختبار التفكیر االبتكاري، واختبار القدرة على اتخاذ القرار، وجمیعها من 

، ترجمة )لوسون أنطون(إعداد الباحث، باإلضافة إلى اختبار مراحل بیاجیه للنمو العقلي إعداد 
وجود فروق دالة إحصائیًا بین : حسن زیتون، وأشارت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها

متوسطات درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة بین مراحل النمو العقلي وبعضها في اختبار اتخاذ 
في التفكیر االبتكاري  القرار البعدي لصالح مراحل النمو العقلي العلیا، وجود فروق دالة إحصائیاً 
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بین متوسطات درجات تالمیذ المرحلة الحسیة وأقرانهم تالمیذ المرحلة االنتقالیة لصالح تالمیذ 
 استراتیجیةدراسة فعالیة : وأوصت الدراسة  بمجموعة من التوصیات من أهمها المرحلة االنتقالیة،

حل المشكالت لدى طالب المرحلة  خرائط التفكیر في تنمیة مهارات التفكیر الناقد والقدرة على
الثانویة من خالل تدریس مادة الفیزیاء، دراسة أثر استخدام برنامج مقترح لتدریب الطالب المعلمین 

خرائط التفكیر في تنمیة التفكیر اإلبداعي والتفكیر المتشعب  استراتیجیةفي كلیات التربیة على 
  .وقدرتهم على حل المشكالت

  :)2008( العتیبي دراسة . 5
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علـى اتخـاذ القـرار وعالقتـه بكـل مـن فاعلیـة الـذات والمسـاندة 
االجتماعیة لدى عینة من المرشـدین بمحافظـة الطـائف، واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي لمالءمتـه 

ون مرشـــدًا مـــن المرشـــدین الطالبیـــین الـــذین یعملـــ) 242(لطبیعـــة الدراســـة، تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن 
اختبــار اتخــاذ : بمــدارس التعلــیم العــام الحكــومي بمحافظــة الطــائف، واســتخدم الباحــث األدوات التالیــة

، ومقیــــاس المســــاندة )م2001(، ومقیــــاس فاعلیــــة الــــذات إعــــداد العــــدل )ت.د(القــــرار إعــــداد عبــــدون 
داللـة  ، وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود عالقـة موجبـة ذات)2007(االجتماعیة من إعـداد الباحـث 
بـین كـل مـن درجـات القـدرة علـى اتخـاذ القـرار وكـل مـن ( ≤ 0.01) إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة 

، المسـاندة مـن جانـب أولیـاء )0.396(، والمساندة من جانب المدرسة )0.428(درجات فاعلیة الذات 
دة ، رضــا المرشـــد الطالبـــي عـــن المســـان)0.369(، والمســـاندة مـــن جانـــب المعلمـــین )0.323(األمــور 

، وكـــــذلك ال توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة )0.393(، والدرجـــــة الكلیــــــة للمســــــاندة االجتماعیــــــة )0.384(
إحصــائیة وفقــًا لمكــان العمــل ولســنوات الخبــرة أو للراتــب ســواء لمتوســطات درجــات القــدرة علــى اتخــاذ 
القـــرار أو متوســـطات درجـــات فاعلیـــة الـــذات أو متوســـطات درجـــات المســـاندة االجتماعیـــة فـــي جمیـــع 

لمحــاور لـــدى المرشـــدین الطالبیـــین، توجــد إمكانیـــة للتنبـــؤ بالقـــدرة علــى اتخـــاذ القـــرار لـــدى المرشـــدین ا
الطالبیــین مــن خــالل كــل مــن فاعلیــة الــذات والمســاندة االجتماعیــة، حیــث بلغــت قیمــة مربــع معامــل 

لــذات مـن القـدرة علــى اتخـاذ القـرار تعتمـد علـى فاعلیـة ا%) 3.89(وهـذا یعنـي أن ) 0.893(االرتبـاط 
ـــذات لـــدى المرشـــدین الطالبیـــین،  والمســـاندة االجتماعیـــة، وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة تنمیـــة فاعلیـــة ال
وتقـــدیم المســـاندة االجتماعیـــة للمرشـــدین الطالبیـــین حتـــى یســـتطیعوا القیـــام بعملهـــم المهنـــي، وتصـــمیم 

والعمـل علـى إزالـة  برامج إرشادیة وتدریبیـة لتنمیـة القـدرة علـى اتخـاذ القـرار لـدى المرشـدین الطالبیـین،
  .مرشد الطالبي بعمله على أكمل وجهكافة المعوقات والمشكالت التي تحول دون قیام ال
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  ):2006(الخالدي دراسة . 6
اتخاذ القرار في تدریس العلوم على  استراتیجیةهدفت هذه الدراسة إلى قیاس فعالیة 

ملكة العربیة السعودیة، وتم اختیار التحصیل والتفكیر الناقد لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة بالم
العینة بطریقة عشوائیة من تالمیذ المرحلة المتوسطة بمدینة الطائف، استخدم الباحث المنهج 

تلمیذًا من تالمیذ الفصل الثاني المتوسط، تم تقسیمهم ) 90(التجریبي، وتكونت عینة البحث من 
تلمیذًا، وتمثلت أدوات ) 45(ضابطة  تلمیذًا، واألخرى) 45(األولى تجریبیة : إلى مجموعتین
اختبار تحصیلي من إعداد الباحث، اختبار التفكیر الناقد، وأشارت نتائج الدراسة : الدراسة فیما یلي

إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق القبلي الختبار 
لمجموعتین، وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین التفكیر الناقد مما یدل على تجانس وتكافؤ ا

متوسطي درجات المجموعة التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار التحصیلي، وجود 
عالقة ارتباطیه موجبة بین التحصیل ومهارات التفكیر الناقد لدى المجموعة التجریبیة، وأوصت 

اتخاذ القرار عند تدرسي  استراتیجیةستخدام ضرورة اهتمام معلمي العلوم با: الدراسة بما یلي
الموضوعات المتعلقة بالقضایا والمشكالت البیئیة، وكذلك ضرورة االهتمام بتدریب الطالب 

اتخاذ القرار، وكذلك  استراتیجیةالمعلمین على استخدام استراتیجیات التدریس الحدیثة ومنها 
میة التفكیر الناقد، وضرورة عقد دورات تدریبیة استخدام الوسائل واألنشطة التعلیمیة المتنوعة لتن

اتخاذ  استراتیجیةلمعلمي العلوم ومعلمي المواد األخرى للتدریب على كیفیة التدریس باستخدام 
  .القرار

  ):2004(ماد ومعبد ح دراسة. 7
 أثر استخدام نموذج التعلیم البنائي االجتماعي في تدریسهدفت الدراسة إلى التعرف على         

الدراسات االجتماعیة على التحصیل وتنمیة مهارات اتخاذ القرار وخفض القلق لدى تالمیذ الصف 
الخامس االبتدائي، واستخدم الباحث المنهج التجریبي، وتكونت عینة البحث من مجموعة من 
تالمیذ الصف الخامس االبتدائي، وقسمت إلى مجموعتین، تجریبیة وضابطة،  واستخدم الباحث 

اختبار مهارات اتخاذ القرار، ومقیاس القلق، واختبار تحصیلي في وحدتي الدراسة، : ت التالیةاألدوا
ودلیل المعلم، وأسفرت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات 
 تالمیذ المجموعة التجریبیة وتالمیذ المجموعة الضابطة لصالح تالمیذ المجموعة التجریبیة عند

ضرورة االهتمام بتنمیة مهارات اتخاذ : تطبیق اختبار مهارات اتخاذ القرار، وأوصت الدراسة بما یلي
القرار لدى التالمیذ وخاصة من الصفوف األولى بما یساعد التالمیذ على اتخاذ قرارات سلیمة في 

اتخاذ القرار  حیاتهم، أهمیة تضمین مناهج الدراسات االجتماعیة بمرحل التعلیم المختلفة مهارات
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وذلك الحتیاج التالمیذ لتلك المهارات في حیاتهم، ضرورة تدریب المعلمین على توظیف المعلومات 
التي تضمنها المقررات الدراسیة في صورة مواقف ومشكالت یمكن من خاللها تنمیة مهارات اتخاذ 

  .القرار
   ):Johnnie McKinley )2004 دراسة جوني ماكنلي. 8

إلــى التعــرف علــى االســتراتیجیات والعوامــل التــي تجعــل المعلــم ذو فاعلیــة فــي هـدفت الدراســة 
مـــن مـــدیري المـــدارس، وأجـــرى ) 20(، معلمـــاً ) 29(التـــدریس والتـــأثیر علـــى طالبـــه، وشـــملت العینـــة 

مقابلـــة مــع المعلمـــین أثنـــاء تدریســهم فـــي قاعــات الـــدروس وســـجلها علــى شـــریط فیـــدیو ) 28(الباحــث 
رت النتـائج إلـى اتفــاق المعلمـین والمـدیرین علــى أن مـن أهـم االســتراتیجیات لتحلیـل المالحظـات، وأشــا

مراعــاة المعلــم لحاجــاِت الطــالِب خــالل اتخــاذ القــراراِت، (والعوامــل التــي تــؤدي إلــى فاعلیــة التــدریس 
التطــابق الثقـــافي بـــین المعلمـــین والطـــالب، إدارة قاعـــة الـــدروس بطریقـــة دیمقراطیـــة، الـــتعلم التعـــاوني، 

ابة لحاجــات الطــالب، التفاعــل والعالقـات اإلیجابیــة بــین المعلــم والطـالب، إشــراك الطالــب فــي االسـتج
  ).الموقف التعلیمي بحیث یكون طرفا فعاال

  )2002(السبیعي دراسة . 9
ا باتخـاذ القـرار لـدى عینـة مـن مــدیري هـدفت الدراسـة إلـى قیـاس أثـر أسـالیب التفكیــر وعالقتهـ

وتكونــت عینـــة الدراســة مـــن التجریبـــي، واســتخدم الباحـــث المــنهج ة، اإلدارات الحكومیــة بمحافظــة جـــد
مــن مــدیري اإلدارات الحكومیــة بمحافظــة جــدة، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي لمالءمتــه ) 109(

مقیـاس : اختبـار أسـالیب التفكـر، والثانیـة: لطبیعة الدراسـة، وتكونـت أدوات الدراسـة مـن أداتـین األولـى
النتـائج أن أسـالیب التفكیـر المفضـلة لـدى العینـة هـي أسـلوب التفكیـر التحلیلـي اتخاذ القـرار، وأظهـرت 

یلیه التفكیر المثالي، كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطیة سالبة غیـر دالـة بـین اتخـاذ القـرار 
والتفكیر العلمي، كما أظهـرت الدراسـة عـن عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین عینـة الدراسـة 

العمـــر، التخصـــص، المســـتوى العلمـــي، (ســـالیب التفكیـــر واتخـــاذ القـــرار تبعـــًا لمتغیـــرات الدراســـة فـــي أ
عقـــد دورات تدریبیــة للمـــوظفین حـــول : ، فـــي ضــوء النتـــائج قــدم الباحـــث عــددًا مـــن التوصــیات)الخبــرة

 أسالیب التفكیر واتخاذ القرار، أو إدراجها ضمن مناهج الـدورات األخـرى وكـذلك أوصـى الباحـث بعقـد
  .دورات وندوات لرفع المستوى الثقافي حول أسالیب التفكیر واتخاذ القرار لدى الموظفین

 ):Gregory & Clemen )2001 دراسة جریجوري وكلیمن . 10

ــة إلـــى تحســــین قـــدرات الطلبــــة علـــى اتخــــاذ القـــرار وتحســــین عـــادات الدراســــة،  هـــدفت الدراســ
علـى القـیم كأسـاس التخـاذ القـرار، وتكونـت عینـة وتطویر قدرات الطلبة في التعلم الجامعي، والتركیـز 

الدراسة من مجموعة من طلبـة الصـفوف مـن التاسـع إلـى الثـاني عشـر فـي سـت مـدارس فـي الوالیـات 
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األمریكیــة، واســتخدم الباحثــان برنامجــًا تعلیمیــًا اشــترك فیــه المعلمــون ومــدراء المــدارس، وقــام الباحثــان 
ساســیة فــي اتخــاذ القــرار، وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة تــأثیرًا بتزویــد الطلبــة بمجموعــة مــن العناصــر األ

ایجابیًا لدروس مهارات اتخاذ القرار على أداء الطلبة، كمـا أظهـرت نتـائج الدراسـة تحسـنًا فـي مهـارات 
  .لدى الطلبة وتحسنًا في توزیع المسئولیات على المجموعات اإلصغاء

  
  :التعلیق على دراسات المحور الثالث

ُالحظطالع على الدراسات الواردة في هـذا المن خالل اال مهارة أنها ركزت على  محور ی
وسنتطرق وقد تنوعت هذه الدراسات في تناولها التخاذ القرار،  ،المهارةوفعالیة هـذه  ،اتخاذ القرار

جوانب االتفاق واالختالف، هنا إلى توضیح عالقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالیة من حیث 
  :یح ذلك من خاللویمكن توض

  

  :من حیث األهداف. 1
التعرف على أثر الذكاء العاطفي على مقدرة مدراء إلى  )2011أبو عفش، ( هدفت دراسة

إلى  )2010حمدان، (، بینما هدفت دراسة مكتب األونروا بغزة على اتخاذ القرار وحل المشكالت
ضباط الشرطة في محافظة خان التعرف على االتزان االنفعالي والقدرة علة اتخاذ القرار لدى 

استقصاء اثر استخدام طریقة  إلى )2009الزیادات والعدوان، ( ، وكذلك هدفت دراسةیونس
التعرف على  إلى )2008صادق، ( ، وهدفت دراسةالعصف الذهني في تنمیة مهارة اتخاذ القرار

، االبتكاري واتخاذ القرارمدى التفاعل بین خرائط التفكیر والنمو العقلي في تحصیل العلوم والتفكیر 
كل من فاعلیة الذات التعرف على اتخاذ القرار وعالقته ب إلى )2008العتیبي، ( كما هدفت دراسة

اتخاذ  استراتیجیةقیاس فعالیة  إلى )2006الخالدي، ( ، وكذلك هدفت دراسةوالمساندة االجتماعیة
 )2004حماد ومعبد، ( ا هدفت دراسة، بینمالقرار في تدریس العلوم على التحصیل والتفكیر الناقد

أثر استخدام نموذج التعلیم البنائي االجتماعي في تدریس الدراسات االجتماعیة التعرف على إلى 
 )2004ماكنلي، ( ، وكذلك هدفت دراسةعلى التحصیل وتنمیة مهارات اتخاذ القرار وخفض القلق

م ذو فاعلیة في التدریس والتأثیر على التعرف على االستراتیجیات والعوامل التي تجعل المعل إلى
إلى قیاس أثر أسالیب التفكیر وعالقتها باتخاذ القرار لدى  )2002السبیعي، ( ، وهدفت دراسةطالبه

قبعات  استراتیجیةهدفت هذه الدراسة إلى قیاس أثر استخدام ، وعینة من مدیري اإلدارات الحكومیة
داعي واتخاذ القرار بالتكنولوجیا، لذلك فقد اتفقت التفكیر الست في تنمیة مهارات التفكیر اإلب

أو فنیة قبعات  استراتیجیةالدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة من حیث هدف الدراسة وهو توظیف 
، جریجوري وكلیمن( وهدفت دراسة ،التفكیر الست لتنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار
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درات الطلبة على اتخاذ القرار وتحسین عادات الدراسة، هدفت الدراسة إلى تحسین ق )2001
  .وتطویر قدرات الطلبة في التعلم الجامعي

  

  :من حیث المنهج المستخدم في الدراسة. 2
تنوعت الدراسات التي تناولت اتخاذ القرار في استخدام المنهج، فأكثر الدراسات السابقة في 

، ) 2009الزیادات والعدوان،(: سة كل منهذا المحور استخدمت المنهج التجریبي مثل درا
 ،) 2002السبیعي،(، و) 2004حماد ومعبد،(، و) 2006الخالدي،(، و) 2008صادق،(و
دراسة : المنهج الوصفي في كل من الدراسات اآلتیة بینما تم استخدام ،)2001، جریجوري وكلیمن(
وقد استخدمت  ،) 2004ماكنلي،(و، ) 2008العتیبي،(و، )2010حمدان،(، ) 2011أبو عفش،(

التجریبي، ولقد اشتركت هذه الدراسة مع اغلب الدراسات السابقة في الشبه هذه الدراسة المنهج 
التجریبي كمنهج مناسب لمعرفة أثر برنامج القبعات الست على تنمیة الشبه استخدامها المنهج 

  .مهارات التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار
  

  :اسةالدر مجتمع وعینة من حیث . 3
تنوعت العینات والفئة العمریة في الدراسات التي تناولت اتخاذ القرار  فمنها من استهدف 

للمدراء العاملین في مكتب األنروا لكال الجنسین  ) 2011أبو عفش،(مدیري بعض الدوائر كدراسة 
ناث( لضباط الشرطة من الذكور فقط، ودراسة  ) 2010حمدان،( دراسة، و )ذكور وإ
مدیري اإلدارات الحكومیة من الذكور فقط، ومن الدراسات استهدف مدیري  ) 2002السبیعي،(

من الذكور فقط، ومن الدراسات من استهدفت المرحلة  ) 2004ماكنلي،(المدارس والمعلمین كدراسة 
من المرشدین الطالبیین من الذكور فقط، ومن من استهدف  ) 2008العتیبي،(الجامعیة كدراسة 
، جریجوري وكلیمن(، و) 2009الزیادات والعدوان،(: العلیا كدراسة كل من المرحلة األساسیة

ناث(لكال الجنسین  )2001 وكلتیهما للذكور  ) 2006الخالدي،(و،  2008)صادق،(، و)ذكور وإ
من الذكور  ) 2004حماد ومعبد،(فقط، ومن الدراسات استهدفت المرحلة األساسیة الدنیا كدراسة 

صف العاشر ال طلبةالمرحلة األساسیة العلیا وبالتحدید  طلبةالدراسة على  ولقد تم تطبیق هذه فقط،
  .األساسي من الذكور فقط

  

  :  من حیث أداة الدراسة المستخدمة. 4

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات التي تناولت اتخاذ القرار على حسب طبیعة هذه 
الزیادات (و ،)2010حمدان، (ر، مثل دراسة الدراسات، فمنها من طبق اختبار مهارات اتخاذ القرا
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، )2004حماد ومعبد، (و ،)2008العتیبي، (و ،)2011صادق، (و، )2009والعدوان، 
أبو عفش، ( بحث ومنها دراسة ومن الدراسات من استخدم االستبانة كأداة  ،)2002السبیعي، (و

ومن الدراسات من  ،)2006الخالدي، (ومنها من استخدم اختبار التفكیر الناقد كدراسة  ،)2011
ومن الدراسات استخدمت البرنامج التعلیمي  ،)2004ماكنلي، (استخدم المقابالت كدراسة 

وقد طبقت هذه الدراسة اختبار التفكیر اإلبداعي واتخاذ  ،)2001، جریجوري وكلیمن(كدراسة
عداد دلیل للمعلم   .القرار، وكذلك تحلیل للمحتوى، وإ

  

  :ةنتائج الدراس من حیث. 5
أبــو (نتــائج دراســة أظهــرت اختلفــت النتــائج فــي الدراســات التــي تناولــت اتخــاذ القــرار، حیــث    

وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائیة بـین عناصـر الـذكاء العـاطفي بشـكل عـام وفاعلیـة  )2011عفش، 
 دراســة وأســفرت نتــائج، اتخــاذ القــرار وحــل المشــكالت للمــدراء فــي مكتــب غــزة اإلقلیمــي التــابع لألنــروا

وجــود فـــروق ذات داللــة إحصــائیة فـــي القــدرة علــى اتخـــاذ القــرار تعـــزى  عــن عـــدم )2010حمــدان، (
لمتغیر مكان العمل، وال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي القـدرة علـى اتخـاذ القـرار تعـزى لمتغیـر 

عـدم وجـود فـروق ذات  إلـى )2009الزیـادات والعـدوان، (دراسة وظهرت نتائج ، التخصص العلمي، 
اللــة إحصــائیة فــي تنمیــة مهــارة اتخــاذ القــرار تعــزى للجــنس، وعــدم وجــود فــروق تعــزى للتفاعــل بــین د

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیًا بـــین  إلـــى )2008صـــادق، (، وكـــذلك توصـــلت دراســـة الطریقـــة والجـــنس
متوســطات درجــات تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة بــین مراحــل النمــو العقلــي وبعضــها فــي اختبــار اتخــاذ 

إلــى  )2008العتیبــي، (دراســة  مــا أشــارت نتــائجك البعــدي لصــالح مراحــل النمــو العقلــي العلیــا، القــرار
بـین كـل مـن درجـات القـدرة ( ≤ 0.01) ئیة عند مستوى داللة وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصا

، والمســـــاندة مـــــن جانـــــب المدرســـــة )0.428(علـــــى اتخـــــاذ القـــــرار وكـــــل مـــــن درجـــــات فاعلیـــــة الـــــذات 
، )0.369(، والمســاندة مــن جانــب المعلمــین )0.323(لمســاندة مــن جانــب أولیــاء األمــور ، ا)0.396(

، بینمـا )0.393(لیـة للمسـاندة االجتماعیـة ، والدرجـة الك)0.384(رضا المرشد الطالبي عن المسـاندة 
ــــدي، (أشــــارت دراســــة  ــــى  )2006الخال ــــین المجمــــوعتین التجریبیــــة إل ــــة إحصــــائیًا ب وجــــود فــــروق دال

ي التطبیــق القبلــي الختبــار التفكیــر الناقـــد ممــا یــدل علــى تجــانس وتكــافؤ المجمـــوعتین، والضــابطة فــ
وجود فروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطي درجـات المجموعـة التجریبیـة والضـابطة فـي التطبیـق 

وجــود فــروق ذات إلــى  )2004حمــاد ومعبــد، (دراســة نتــائج وتوصــلت البعــدي الختبــار التحصــیلي، 
ـــة إحصـــائیة  بـــین متوســـطي درجـــات تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة وتالمیـــذ المجموعـــة الضـــابطة دالل

دراســة نتــائج ، وأشــارت بیــق اختبــار مهــارات اتخــاذ القــرارلصــالح تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة عنــد تط
اتفـــاق المعلمـــین والمـــدیرین علـــى أن مـــن أهـــم االســـتراتیجیات والعوامـــل التـــي إلـــى  )2004مـــاكنلي، (
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مراعــاة المعلــم لحاجــاِت الطــالِب خــالل اتخــاذ القــراراِت، التطــابق الثقــافي (یــة التــدریس تــؤدي إلــى فاعل
بین المعلمین والطـالب، إدارة قاعـة الـدروس بطریقـة دیمقراطیـة، الـتعلم التعـاوني، االسـتجابة لحاجـات 

بیعي، الســ(دراســة  أظهــرت نتــائجبینمــا  الطــالب، التفاعــل والعالقــات اإلیجابیــة بــین المعلــم والطــالب،
عـن وجـود عالقـة ارتباطیــة سـالبة غیـر دالــة بـین اتخـاذ القـرار والتفكیــر العلمـي، كمـا أظهــرت  )2002

الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین عینــة الدراســة فــي أســالیب التفكیــر واتخــاذ القــرار 
نتـائج هـذه الدراسـة  وقـد أشـارت ،)العمر، التخصص، المستوى العلمي، الخبـرة(تبعًا لمتغیرات الدراسة 

بـــــین متوســـــط درجـــــات طـــــالب  (≤0.05) فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة عنـــــد مســـــتوى وجـــــودإلـــــى 
واختبـار  المجموعة التجریبیة وبین متوسط درجـات المجموعـة الضـابطة فـي اختبـار التفكیـر اإلبـداعي

دروس مهــارات تــأثیرًا ایجابیــًا لــ )2001، جریجــوري وكلــیمن(، وقــد أظهــرت نتــائج دراســة اتخــاذ القــرار
اتخـاذ القــرار علـى أداء الطلبــة، كمــا أظهـرت نتــائج الدراســة تحسـنًا فــي مهــارات اإلصـغاء لــدى الطلبــة 

  .وتحسنًا في توزیع المسئولیات على المجموعات
  

  :تعلیق عام على الدراسات السابقة
  :مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة

ذلك في كتابة اإلطار النظري للدراسة وذلك من لقد تم االستفادة من الدراسات السابقة و 
قبعات التفكیر الست وأثرها في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي  استراتیجیةخالل إثراء الباحث حول 

واتخاذ القرار، كما ساهمت هذه الدراسات في مساعدة الباحث للتوصل إلى التعریفات اإلجرائیة 
كما قاعدة المعرفیة للباحث حول محاور هذه الدراسة، لمصلحات الدراسة، وعملت على زیادة ال
  :استفاد الباحث من تلك الدراسات فیما یلي

استفاد الباحث من الدراسات التي تناولت قبعات التفكیر الست في تحدید منهج الدراسة الحالیة، . 1
، )2008البركاتي، (و )2010عز الدین، (و )2010إبراهیم، ( وعینة الدراسة، مثل دراسة

  .، وغیرها من الدراسات)Mcdonugh ،2002(و
استفاد الباحث من الدراسات التي تناولت مهارات التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار في تحدید . 2

، )2011صادق، (و، )2011الدبش، (وبناء أدوات الدراسة، وكیفیة تحلیل البیانات، مثل دراسة 
 ،)2009الزیادات والعدوان، (و، )2010، حمدان(، و)2010أبو عاذرة، (و، )2010الفرا، (و
  .وغیرها من الدراسات ،)2008العتیبي، (و
التعرف على طبیعة اختبار التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار، ونتائج الطلبة، واستخالص النتائج . 3

السمیري، (، و)2006الخالدي، (و ،)2009الشایع والعقیل، ( وعرضها وتفسیرها، مثل دراسة
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السبیعي، (، و)2004ماكنلي، (، و)2004موسى وسالمة، (، و)2005ودة وعبده، ف(و، )2006
2002.(  

  .المساهمة في تفسیر نتائج الدراسة الحالیة تفسیرًا موضوعیًا وعلمیاً . 4
  

  :أوجه االتفاق بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة
قبعات التفكیر  استراتیجیةستخدام اتفقت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة في أهمیة ا. 1

  .الست في العملیة التعلمیة التعلیمیة وأثرها في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار
اتفقت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة في بناء أدوات الدراسة وذلك من خالل بناء . 2

عداد اختباري التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار   .، وكذلك في تحدید المنهج المتبع في هذه الدراسةوإ
جمیع المناهج الدراسیة بحاجة إلى إعادة بناء، وذلك من خالل تضمینها مهارات التفكیر . 3

  .اإلبداعي واتخاذ القرار، التي تساعد الطلبة على مواجهة مشكالتهم الحیاتیة، والعمل على حلها
  

  :لدراسات السابقةأوجه االختالف بین الدراسة الحالیة وا
الدراسات السابقة بأنها تناولت منهاج التكنولوجیا للصف العاشر  عنالدراسة الحالیة  تاختلف. 1

  .األساسي
الدراسات السابقة بأنها استخدمت قبعات التفكیر الست لتنمیة  عنالدراسة الحالیة  تاختلف. 2

  .مهارات التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار معاً 
بقت هذ. 3 درة هذه الدراسة في مجتمعناُط   .ه الدراسة في المجتمع الفلسطیني، حیث نُ
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 هج الدراسةالدراسة من حیث م في التي اتبعت لإلجراءات مفصالً  اً وصفلفصل هذا ایتناول   
 في استخدمت التي اإلحصائیة تطبیق الدراسة، واألسالیبو أدوات الدراسة و  عینة الدراسةو 

   .البیانات معالجة
 :ناصر السابقة من إجراءات الدراسةللع اً وصف یلي وفیما

 : الدراسة منھج
  :يعلى النحو التالمنهجیین دراسة اتبع الباحث في هذه ال

الذي یهتم بتحدید الوضع القائم للظاهرة تحت البحث دون تدخل وهو المنهج : المنهج الوصفي .أ
من الباحث ووصفها بطریقة تعتمد على تحلیل بنیتها الظاهرة وبیان العالقات بین عناصرها 

 في عرض أسس تنظیم واستخدم الباحث هذه المنهج ). 137: 2009عطیة، " (ومكوناتها
  .استراتیجیة القبعات الستالمحتوي وفق 

المنهج الذي یتم فیه التحكم في المتغیرات المـؤثرة فـي ظـاهرة مـا " وهو :  المنهج شبه التجریبي. ب
باستثناء متغیر واحد یقوم الباحث بتطویعـه وتغییـره بهـدف تحدیـد وقیـاس تـأثیره علـى الظـاهرة موضـع 

 حیـــــث أخضـــــع الباحـــــث المتغیـــــر المســـــتقل فـــــي هـــــذه الدراســـــة وهـــــو) 175: 2009عطیـــــة،(الدراســـــة
استراتیجیة الدراسـة قبعـات التفكیـر السـت لقیـاس أثـره علـى المتغیـر التـابع األول وهـو مهـارات التفكیـر 

  .اإلبداعي، والمتغیر التابع الثاني وهو مهارات اتخاذ القرار لدي طلبة الصف العاشر األساسي
عـادة صـیاغتها لتـتالءم مـع قـام الباحـث بتنظـیم الـد   القبعـات السـت للتفكیـر بمـادة  اسـتراتیجیةروس وإ

  ).األنظمة -الوحدة الثالثة (التكنولوجیا للصف العاشر
علــى النحــو ) تجریبیــة وضــابطة(التجریبــي المعتمــد علــى مجمــوعتین التصــمیم الباحــث اتبــع و   
  :اآلتي

  قیاس بعدي           "القبعات الست" معالجة قیاس قبلي           :   جریبیةالمجموعة الت
  قیاس بعدي         " الطریقة االعتیادیة" عالجةقیاس قبلي          م:   لضابطةالمجموعة ا

 : الدراسة مجتمع
فـي المـدارس الحكومیـة التابعـة لـوزارة  من جمیع طلبة الصف العاشر األساسـي الدراسة مجتمع یتألف

، م2012– م 2011الدراسـي الثاني من العـام الدراسي للفصل ،غزة ات قطاعالتربیة والتعلیم بمحافظ
، ) 33500(والبالغ عددهم    .عاماً ) 16-15(تراوحت أعمارهم ما بین طالبًا
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  :الدراسة عینة
بمدرسـة ) 2(، والعاشـر )1(مـن شـعبتي العاشـر  وتكونـتاختار الباحث عینة الدراسة بطریقـة قصـدیة 

تابعة للمدارس الحكومیة بمحافظة رفـح خـالل الفصـل الدراسـي الثـاني الللبنین " ب"بئر السبع الثانویة 
  .م 2012 –م  2011للعام الدراسي 

  :وذلك لألسباب التالیة ؛حیث اختار الباحث عینة الدراسة بالطریقة القصدیة
 .رسة استعداده لتطبیق هذه الدراسةحد الزمالء المعلمین في المدأإبداء  -
 .لطلبةهولة االتصال والتواصل مع اس -

  

وتكونــت عینــة الدراســة مــن مجمــوعتین إحــداهما تمثــل المجموعــة التجریبیــة واألخــرى تمثــل المجموعــة 
  .عینة الدراسة طلبةیبین أعداد ) 1(طالب والجدول ) 71(الضابطة حیث بلغ عدد أفراد العینة 

  
  )1(جدول 

  م2011/2012توزیع عینة الدراسة للعام الدراسي 
  عدد التالمیذ  بطضا/تجریبي  الفصل  المدرسة

  للبنین ب بئر السبع الثانویة
  32  تجریبیة  1/  10
  39  ضابطة  2/  10

  71    شعبتین  المجموع
  

  الدراسة أدوات
استخدمت الدراسة الحالیة اختبار مهارات التفكیر اإلبداعي، واختبار مهارات اتخاذ القرار ویمكن 

  :بیان خطوات إعداد أدوات الدراسة على النحو التالي
   .مهارات التفكیر اإلبداعي اختبار: أوالً 

  .مهارات اتخاذ القرار اختبار: ثانیاً 
  

  .اختبار مهارات التفكیر اإلبداعي بناء: أوالً 
ســــؤاًال ) 15(مـــن  تكـــونو  )2(ملحـــق  النهائیــــة التفكیـــر اإلبـــداعي بصـــورتهمهــــارات تـــم إعـــداد اختبـــار 

  : التالیةر احث بنود االختبامحاور، فقد أعد الب )3(على  موزعین
حیــث یهــدف إلــى أثــر اســتخدام القبعــات الســت فــي قیــاس مهــارات التفكیــر : الهــدف مــن االختبــار .1

  .اإلبداعي في مادة التكنولوجیا للصف العاشر األساسي
 :ر اإلبداعي التي یقیسها االختبارتحدید مهارات التفكی .2
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 ي للبحـــث تـــم تحدیـــدر النظـــر مـــن خـــالل اإلطـــالع علـــى األدبیـــات التربویـــة والدراســـات الســـابقة واإلطـــا
  : إلبداعي في مادة التكنولوجیا وهيالمهارات التي یقیسها االختبار ا

 ومترابطــة بموقــف مــا  ،إعطــاء أفكــار وبــدائل وحلــول جدیــدة وهــي القــدرة علــى: الطالقــة
  .معینة وذلك في فترة زمنیة محددة حول فكرة

 تفكیــر حســب توجــه مســار الوهــي القــدرة علــى تولیــد أفكــار متنوعــة ومختلفــة و : المرونــة
 .متطلبات الموقف الجدید

 أي أن هـذه ، ر تتصـف بالجـدة واألصـالة واإلبـداعوهي القـدرة علـى إنتـاج أفكـا: األصالة
  .األفكار غیر عادیة وال معرفیة وال نمطیة

 إعداد الصورة األولیة لالختبار   .3
هــارات التفكیـر اإلبـداعي فــي أعـد الباحـث عـددًا مــن األسـئلة فـي مسـتوى طلبــة الصـف العاشـر لقیـاس م

  : یا وتم إعداد االختبار بحیث یكونمادة التكنولوج
 األسئلة مناسبة لمستوى الطلبة.  
 وضوح األسئلة والمطلوب من السؤال.  
 مناسبة األسئلة لتعریف التفكیر اإلبداعي في مادة التكنولوجیا.  
  القبعـات الســت وقـد تــم  اســتراتیجیةویمثـل میـدان القیــاس الموضـوعات التــي تـدرس باسـتخدام

اختیــار وحــدة األنظمــة مــن الكتــاب المدرســي الجــزء الثــاني للصــف العاشــر األساســي والتــي 
  .تقع تحت عنوان األنظمة وهو ما یمثل المعالجة التجریبیة

  كتابة تعلیمات االختبار  .4
ن طبیعـة قـام الباحـث بإعـداد صـفحة فـي مقدمـة االختبـار تناولـت التعلیمـات الموجهـة للطلبـة والهـدف مـ

  : ابة مع التأكید على عبارات ثالثةاالختبار وكیفیة اإلج
  طالقة(احرص على تقدیم أكبر عدد من األفكار.(  
  مرونة(احرص على تنویع مداخل الحلول.(  
  أصالة(احرص على األفكار التي ال تخطر ببال غیرك.( 

  تصحیح االختبار  .5
  .درجة 25=  5*5، درجات) 5(أسئلة وكل سؤال ) 5(: الطالقة
  .درجة 25=  5*5، درجات) 5(أسئلة وكل سؤال ) 5(: المرونة
  .درجة 10=  2*5، )درجتین(أسئلة وكل سؤال ) 5(: األصالة

  .درجة) 60-0(مجموع الدرجات الخاصة باالختبار ككل وبذلك تكون 
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محـور لكـل سـؤال مـن ) درجتـین(وتم تحدید هذه  الـدرجات بعـد اخـذ آراء السـادة المحكمـین، وتـم تحدیـد 
  .األصالة بسبب ندرة التوصل إلى األفكار الخاصة بذلك المحور

  
  تطبیق االختبار على عینة استطالعیة  .6

طالــب مــن طلبــة الصــف العاشــر غیــر ) 30(تــم تطبیــق االختبــار علــى عینــة اســتطالعیة مكونــة مــن 
تطبیــق  ومــن ثــم ،األنظمــة للصــف العاشـر لوحــدة شــهر ونصـفنــة لمــدة العیعینـة الدراســة، وتــم تـدریس 

  : بار على العینة االستطالعیة بهدفاالخت
  .التحقق من وضوح األسئلة والتعلیمات الخاصة باالختبار. أ

وذلـــك مـــن أجـــل تحدیـــد زمـــن االختبـــار المناســـب وهـــو عبـــارة عـــن متوســـط  زمـــن : زمـــن االختبـــار. ب
 .طلبةوزمن أخر خمسة  طلبةاستجابة أول خمسة 

 طلبـــةدقیقــة ومعـــدل الــزمن الــذي اســـتغرقه أخــر ) 40( طلبـــة فمعــدل الــزمن الـــذي اســتغرقه أول خمســة
  .دقیقة أي بمقدار حصة) 45(دقیقة، فأصبح المتوسط الزمني لمدة االختبار ) 50(
 :ارصدق االختب .7
 :نصدق المحكمی . أ

تــم عـــرض االختبــار فـــي صــورته األولیـــة علــى مجموعـــة مــن المتخصصـــین فــي مجـــال منــاهج وطـــرق 
آرائهـم حـول  إلبـداء) 7(ملحـق رقـم مـن المعلمـین مـن ذوي الخبـرة  كما عرضه على مجموعـة ،التدریس

مكانیــة  ئلة االختبـار وذلـك مــن حیـث صـیاغة األســئلة ومـدى وضـوحها ومناســبتها لمسـتوى الطلبـة، وإ أسـ
الحــذف واإلضــافة، وفـــي ضــوء مالحظــات المحكمـــین تــم تعـــدیل وصــیاغة بعــض األســـئلة بحیــث بقـــي 

  ).3(ملحق رقم  االختبار مكونًا من خمسة عشر سؤاالً 
 صدق االتساق الداخلي  . ب
التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخلي لالختبــار بتطبیـق االختبــار علــى عینــة اســتطالعیة مكونــة مــن  تـم
طالب، من خارج أفراد عینة الدراسة، وتم حسـاب معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین مهـارات كـل سـؤال ) 30(

  .من أسئلة االختبار مع درجته الكلیة
) 2(ككـل كمـا یوضـح الجـدول  مالت ارتباط بیرسون بین كل محور من محاور االختبـارتم حساب معا

  :التالي
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  )2(جدول رقم 
  اختبار مهارات التفكیر اإلبداعي صدق االتساق الداخلي لمحاور 

محاور اختبار التفكیر   م
  اإلبداعي

عدد 
  األسئلة

 لفقراتا عدد
  غیر دالة/ دالة   مستوى الداللة  معامل االرتباط  لكل سؤال

  0.01دالة عند   0.000  **0.910  5  5  الطالقة في التفكیر  1
  0.01دالة عند   0.000  **0.815  5  5  المرونة في التفكیر  2
  0.01دالة عند   0.000  **0.836  5  5  األصالة في التفكیر  3

  غیر دالة//         0.5دالة عند *          0.01دالة عند ** 
) 3(رة مــن فقــرات االختبــار والمحــور التــابع لهــا ویوضــح الجــدول كمــا تــم إیجــاد معامــل ارتبــاط كــل فقــ
  . معامالت االرتباط النهائیة لالختبار

  )3(جدول رقم 
  إیجاد معامل ارتباط كل فقرة مع البعد التابع لها

  ) 15= ن (
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  السؤال   م

  الطالقة في التفكیر : المحور األول 
  0.01دالة عند   **0.727  السؤال األول  1
  0.01دالة عند   **0.888  السؤال الثاني  2
  0.01دالة عند   **0.849  السؤال الثالث  3
  0.01دالة عند   **0.669  السؤال الرابع  4
  0.01دالة عند   **0.741  السؤال الخامس  5

  المرونة في التفكیر : المحور الثاني
  0.01دالة عند   **0.801  السؤال األول  1
  0.01دالة عند   **0.797  سؤال الثانيال  2
  0.01دالة عند   **0.819  السؤال الثالث  3
  0.01دالة عند   **0.669  السؤال الرابع  4
  0.01دالة عند   **0.710  السؤال الخامس  5

  األصالة في التفكیر : المحور الثالث 
  0.01دالة عند   **0.794  السؤال األول  1
  0.01عند دالة   **0.898  السؤال الثاني  2
  0.01دالة عند   **0.647  السؤال الثالث  3
  0.01دالة عند   **0.666  السؤال الرابع  4
  0.01دالة عند   **0.711  السؤال الخامس  5

  غیر دالة//         0.5دالة عند *          0.01دالة عند ** 
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 ثبات االختبار  .8
  : ثبات االختبار

مــرات فــي نفــس  إذا أخــذ االختبــار نفســه عــدةیقصــد بثبــات االختبــار مــدى االتســاق فــي عالمــة الفــرد 
  .الظروف

  : العینة االستطالعیة بطریقتین هماوقد قام الباحث بالتحقق من ثبات االختبار المطبق على 
  . طریقة التجزئة النصفیة .1
  .21 -ریتشاردسونكودر  معادلة .2

  التجزئة النصفیة  -1
بــاط بیرســون بــین معــدل األســئلة الفردیـــة قــام الباحــث بــالتحقق مــن ثبــات االختبــار بإیجــاد معامــل ارت

والرتبـــة ومعـــدل األســـئلة الزوجیـــة الرتبـــة لالختبـــار لكـــل محـــور وقـــد تـــم تصـــحیح معـــامالت االرتبـــاط 
  :للتصحیح حسب المعادلة التالیة معادلة جتمانباستخدام 

  
  = ث  

  
= حیث أن     .تباین درجات المتعلمین على النصف األول من االختبار

  

=             .تباین درجات المتعلمین على النصف الثاني من االختبار
  

              .التباین الكلي لالختبار = 
  

 الثبات باستخدام التجزئة النصفیة:   
  معامالت ثبات االختبار باستخدام طریقة التجزئة النصفیة ) 4(ویبین الجدول 

  )4(جدول رقم 
  باستخدام طریقة التجزئة النصفیة ياختبار مهارات التفكیر اإلبداعمعامالت ثبات 

  عنوان المحور  المحور
عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
  مستوى الداللة  الثبات

  0.01دالة عند  0.875  0.778  5  الطالقة في التفكیر  األول
  0.01دالة عند  0.945  0.895  5  المرونة في التفكیر  الثاني
  0.01دالة عند  0.831  0.711  5  األصالة في التفكیر  الثالث

  0.01دالة عند  0.886  0.769  15  جمیع الفقرات
وهو معامل ثبات عالي، كما یتضح مـن )  0.886( یتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لجمیع الفقرات 

  .حصل على أعلى مستوى من الثبات" رالمرونة في التفكی"الجدول السابق أن المحور الثاني والذي ینص على 
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  : ) 21 -ریتشاردسونكودر ( ات االختبـار ثبـ -2
ـــة  ویســـمى معامـــل التجـــانس )  21 -یتشاردســـونر  كـــودر( اســـتعمل لقیـــاس ثبـــات االختبـــار معادل

  وهو مؤشر لالتساق الداخلي 
  
  

  :حیث أن 
  .معامل صدق االتساق الداخلي لالختبار : ر 
  .متوسط درجات الطلبة في االختبار: م 
  .عدد فقرات االختبار: ن 
  .تباین درجات الطلبة على االختبار:  2ع

  

وتشـیر الدراسـات إلـى إن معامـل الثبـات یمكـن الوثـوق بــه )  0.856( وكانـت قیمـة معامـل الثبـات
  فأكثر) 0.75(بلغ  إذاإذ یعد معامل الثبات عاٍل 

  
  .بناء اختبار مهارات اتخاذ القرار: ثانیاً 

وع مـن االختبـارات وقـد اختـار الباحـث هـذا النـ، ر موضوعي من نوع اختیـار مـن متعـددوهو اختبا    
  :لألسباب اآلتیة

 .موضوعي التصحیح ال یتأثر بذاتیة المصحح .1
 .یغطي هذا النوع جزءا كبیرا من محتوى المادة العلمیة المراد اختبارها .2
 .سئلة له معدالت صدق وثبات عالیةهذا النوع من األ .3
صدار األحكام .4  .القدرة على التمییز والمقارنة وإ

  ).6(في ضوء قائمة المهارات ملحق رقموقد تم إعداد اختبار اتخاذ القرار 
  :من خالل الخطوات التالیة اختبار اتخاذ القراروتم بناء 

 :هدف االختبار .1
االختبـــار إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام القبعـــات الســـت فـــي تـــدریس التكنولوجیـــا فـــي   هـــدف      

  .لصف العاشر األساسيتنمیة مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة ا
   :بناء فقرات االختبار .2

، حیـث تتكـون كـل فقـرة) 15( صیغت الصورة األولیـة لالختبـار علـى نمـط اختیـار مـن متعـدد
فقــرة مــن مقدمــة تشــمل موقفـــًا أو فكــرة معینــة، ویلیهــا أربعــة بـــدائل إحــداها تمثــل اإلجابــة الصـــحیحة، 
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اإلجابــة عــن االختبــار بوضــع مثــال یوضــح طریقــة  للطالــبوزود االختبــار بصــفحة التعلیمــات تشــرح 
ذلك، كما أضیف نموذج لورقة اإلجابة التي سیستخدمها الطالب للتأشـیر داخـل مربـع معـین أمـام رقـم 

  ).4(جابة صحیحة عن السؤال ملحقكل سؤال لیشیر إلى اإلجابة التي اختارها كإ
  : التقدیر الكمي ألداء الطلبة .3

فقرة مـن فقـرات اختبـار تنمیـة مهـارات اتخـاذ القـرار بحیـث یكـون حدد الباحث درجة واحدة لكل        
   .)15-0(مجموع الدرجات النهائیة التي یمكن للطالب الحصول علیها 

  :صدق االختبار. 4
  : تحدید صدق االختبار 1.4

تــم عــرض االختبــار فــي صــورته األولیــة علــى مجموعــة مــن المتخصصــین فــي المنــاهج وطــرق 
 )7(المعلومـــات ومشــــرفي الحاســـوب فـــي وزارة التربیــــة والتعلـــیم ملحــــق علــــیم و التالتـــدریس وتكنولوجیـــا 

للتأكد من سالمة صیاغة المفردات ومناسبتها، ومدى انتمائهـا لكـل محـور مـن محـاول االختبـار، وقـد 
استجاب الباحث آلراء السادة المحكمین وقام بـإجراء مـا یلـزم مـن حـذف وتعـدیل فـي ضـوء مقترحـاتهم 

  : على سبیل الذكر ما یلي نورد منهاالتي س
 حذف بعض المفردات غیر الالزمة.  
 تعدیل بعض المفردات للبدائل. 
  :التجربة االستطالعیة لالختبار 2.4

 طلبـــةمـــن  اً طالبـــ) 30(العینـــة مـــن  وتكونـــتقـــام الباحـــث بتطبیـــق االختبـــار علـــى عینـــة اســـتطالعیة 
قـــــد هـــــدفت التجربـــــة ، و علیـــــةالفعینـــــة الالصـــــف العاشـــــر، حیـــــث تـــــم اختیـــــار هـــــذه العینـــــة مـــــن خـــــارج 

  : االستطالعیة إلى
 تحدید زمن االختبار . 
 حساب معامالت االتساق الداخلي. 
 حساب ثبات االختبار. 
 حساب معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار. 

   :تحدید زمن االختبار 1.2.4
ینــــة الع طلبـــةبـــدأت عملیـــة التطبیــــق فـــي وقــــت محـــدد وتــــرك وقـــت التطبیــــق مفتوحـــا لجمیــــع   

ومــن ثــم  طلبــةوآخــر خمــس  طلبــةاالســتطالعیة، حیــث تــم تســجیل الوقــت الــذي اســتغرقه أول خمــس 
  : زمن باستخدام المعادلة اآلتیةحساب ال
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  =متوسط الزمن 
  مجموع الزمن بالدقائق

  عدد الطالب
  

               )89:  2005الصادق، (
ستفســـارات الطـــالب واالســـتعداد لإلجابـــة وقــد تـــم إضـــافة خمـــس دقـــائق لقـــراءة التعلیمـــات والـــرد علـــى ا

  .دقیقة) 45(لتطبیق االختبار وهو  وبذلك تم تحدید الزمن الكلي
    :حساب معامالت االتساق الداخلي.  2.2.4

للتأكد من صدق االتسـاق الـداخلي لمحـاور االختبـار وبنـوده فقـد تـم حسـاب معـامالت ارتبـاط بیرسـون 
  . الختبارات العینة

   :تساق الداخليمعامل اال  1.2.2.4
تــم حســاب معــامالت ارتبــاط بیرســون بــین كــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار واالختبــار ككــل  ویوضــح   

   .معامالت االرتباط النهائیة لالختبار) 5(الجدول 
  )5(جدول رقم 

  الختبار مهارات اتخاذ القرار إیجاد معامل ارتباط كل فقرة مع البعد الكلي
  ) 15= ن (

رقم الفقرة 
رقم الفقرة في   مستوى الداللة  معامل االرتباط  ختبارفي اال

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  االختبار

  0.01دالة عند   **0.777  9  0.01دالة عند   **0.784  1
  0.01دالة عند   **0.698  10  0.01دالة عند   **0.669  2
  0.01دالة عند   **0.727  11  0.01دالة عند   **0.781  3
  0.01دالة عند   **0.888  12  0.01 دالة عند  **0.659  4
  0.01دالة عند   **0.9794  13  0.01دالة عند   **0.852  5
  0.01دالة عند   **0.811  14  0.01دالة عند   **0.839  6
  0.01دالة عند   **0.616  15  0.01دالة عند   **0.798  7
  0.01دالة عند   **0.869  8

  غیر دالة//         0.5دالة عند *      0.01دالة عند ** 
  ثبات االختبار .  3.2.4

  : ثبات االختبار
بــار نفســه عــدة مــرات فــي نفــس یقصــد بثبــات االختبــار مــدى االتســاق فــي عالمــة الفــرد إذا أخــذ االخت

  . الظروف
  : العینة االستطالعیة بطریقتین هماوقد قام الباحث بالتحقق من ثبات االختبار المطبق على 
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  . طریقة التجزئة النصفیة .1
  .21 -یتشاردسونر كودر  معادلة .2

 

  التجزئة النصفیة -1.3.2.4
قــام الباحــث بــالتحقق مــن ثبــات االختبــار بإیجــاد معامــل ارتبــاط بیرســون بــین معــدل األســئلة الفردیـــة 

معادلـة والرتبة ومعدل األسئلة الزوجیـة الرتبـة لالختبـار وقـد تـم تصـحیح معـامالت االرتبـاط باسـتخدام 
  :للتصحیح حسب المعادلة التالیة جتمان

  

  = ث  
  

= حیث أن     .تباین درجات المتعلمین على النصف األول من االختبار
  

=             .تباین درجات المتعلمین على النصف الثاني من االختبار
  

              .التباین الكلي لالختبار = 
 

 الثبات باستخدام التجزئة النصفیة:  
  دام طریقة التجزئة النصفیة معامل ثبات االختبار باستخ) 6(ویبین الجدول 

  )6(جدول رقم 
  باستخدام طریقة التجزئة النصفیة اختبار مهارات اتخاذ القرارمعامل ثبات 

  مستوى الداللة  معامل الثبات  معامل االرتباط  عدد الفقرات  البیان
  0.01دالة عند   0.912  0.847  15  االختبار ككل

  .وهو معامل ثبات عالي)  0.912( تبار یتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لالخ
  : ) 21 -ریتشاردسونكودر ( ثبـات االختبـار  2.3.2.4

ویســمى معامــل )  21 -ریتشاردســون كــودر( اســتعمل لقیــاس ثبــات االختبــار التحصــیلي معادلــة 
  التجانس وهو مؤشر لالتساق الداخلي 

  
  

  :حیث أن 
  .معامل صدق االتساق الداخلي لالختبار : ر 
  .متوسط درجات الطلبة في االختبار: م 
  .عدد فقرات االختبار: ن 
  .تباین درجات الطلبة على االختبار:  2ع
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وتشـیر الدراسـات إلـى إن معامـل الثبـات یمكـن الوثـوق بــه )  0.811( وكانـت قیمـة معامـل الثبـات
  فأكثر) 0.75(إذ یعد معامل الثبات عاٍل أذا بلغ 

  رة من فقرات االختبارات معامل الصعوبة والتمییز لكل فق. 5
تــم اختیــار مجمــوعتین مــن العینــة ، المجموعــة األولــى حصــلت علــى أعلــى العالمــات فــي االختبــار  

طــالب لكــل صــف وســمیت المجموعــة ) 10(مــن العینــة االســتطالعیة أي مــا یعــادل % 27وحجمهــا 
مـــن عینـــة  %27العلیـــا ، والمجموعـــة الثانیـــة حصـــلت علـــى أدنـــى الـــدرجات فـــي االختبـــار ونســـبتها 

، وسمیت المجموعـة الـدنیا وقـد تـم إیجـاد معـامالت طالب من كل صف) 10(أي ما یعادل   الدراسة
  : الصعوبة والتمییز لكل فقرة من فقرات االختبار كالتالي

  إیجاد معامل الصعوبة : أوالً 
ل فقـرة لكـ إلیجاد معامل الصعوبة تم إیجاد مجموع درجات المجموعة العلیا ودرجات المجموعـة الـدنیا

  : والتعویض بالقانون التالي
  
  

  

  )307:  1994أبو ناهیة ، (
  :نإحیث 
   .معامل الصعوبة: م ص
   .عدد المفحوصین الذین أجابوا على الفقرة بشكل صحیح من المجموعین العلیا والدنیا: ع ص

   ).الدنیافي المجموعتین العلیا و (لذي حاولوا اإلجابة على الفقرة العدد الكلي للمفحوصین ا :ن
  .فقد تم حساب معامل الصعوبة والتمییز لكل اختبار من اختبارات العینة االستطالعیة

  إیجاد معامل التمییز: ثانیاً 
  .بة مع مراعاة الفروق للطلبةیقصد بمعامل التمییز تصنف األسئلة من ناحیة السهولة والصعو 
ل فقـرة ا ودرجات المجموعـة الـدنیا لكـإلیجاد معامل الصعوبة تم إیجاد مجموع درجات المجموعة العلی

  : والتعویض بالقانون التالي
  
  
  

  

  )311:  1994أبو ناهیة، (

 

 

 



85 
 

  .معامل التمییز: م ت
  . عدد المفحوصین الذین أجابوا على الفقرة بشكل صحیح من بین أفراد المجموعة العلیا: مج ع
   .أفراد المجموعة الدنیاعدد المفحوصین الذین أجابوا على الفقرة بشكل صحیح من بین : مج د

  . ین في المجموعتین العلیا والدنیاالعدد الكلي للمفحوص: ن
  .الصعوبة لفقرات االختبار مقبولة أن معامالت) 7(وقد أظهرت النتائج في جدول رقم 

  )7(جدول رقم 
  االختبار ككلمع  الصعوبةإیجاد معامل 

  )30= ن ( 
  المجموعتین العلیا والدنیامعامل الصعوبة لفقرات ) 7(ویوضح جدول رقم 

  الفقرة
رقم الفقرة 

في 
  االختبار

مجموع   اإلجابات الصحیحة
اإلجابات 

الصحیة في 
  المجموعتین

الفرق بین 
اإلجابات 

الصحیحة في 
  المجموعتین

معامل 
  الصعوبة

معامل 
المجموعة   التمییز

  العلیا
المجموعة 

  الدنیا 

1  1  6 4 10 2 33.3  33.3 
2  2  7 5 12 2 40.0  28.6 
3  3  6 4 10 2 33.3  33.3  
4  4  5 3 8 2 26.7  40 
5  5  5 3 8 2 26.7  40 
6  6  4 2 6 2 20.0  50 
7  7  6 4 10 2 33.3  33.3 
8  8  4 3 7 1 23.3  25 
9  9  5 3 8 2 26.7  40 
10  10  5 3 8 2 26.7  40 
11  11  4 2 6 2 20.0  50 
12  12  4 2 6 2 20.0  50 
13  13  4 2 6 2 20.0  50 
14  14  5 3 8 2 26.7  40  
15  15  5 2 7 3 23.3  60 

  
  مهارات اتخاذ القرارالصورة النهائیة الختبار  3.5

الصـورة النهائیـة الختبـار وبعد إجراء جمیـع التعـدیالت التـي أشـار إلیهـا المحكمـون تـم الحصـول علـى 
  .)4ملحق رقم (. مفردة) 15(مهارات اتخاذ القرار من 
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  : تكافؤ مجموعتي الدراسة
  : ة والضابطة في المتغیرات التالیةتأكد الباحث من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجریبی

للفــرق  )ت(مــارس وحســاب قیمــة ینــایر و بــالرجوع إلــى كشــوف درجــاتهم فــي شــهري : التحصــیل. 1
 .0.05بین المتوسطین ولم یرق إلى مستوى الداللة اإلحصائیة عند مستوى 

حیــث تــم اختیــار العینــة التجریبیــة والضــابطة مــن : الجتمــاعيى الثقــافي واالقتصــادي واالمســتو . 2
  .نفس المدرسة أي من بیئة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة متقاربة

فقـد تـم ضـبط متغیـر العمـر وذلـك عـن طریـق فصـل الطلبـة التـي تفـوق أعمـارهم : العمر الزمني. 3
  .سنة) 16(وأقرانهم في صفوف خاصة وعلى هذا كانت عینة الدراسة أعمارهم 

التفكیـــر اإلبـــداعي لمـــادة التكنولوجیـــا الـــذي أعـــده  اختبـــار تـــم تطبیـــق: مســـتوى التفكیـــر اإلبـــداعي. 4
الباحث قبل إجراء التجربة على طلبة المجموعة التجریبیـة والضـابطة، وتـم رصـد درجـاتهم ومعالجتهـا 

  .لبحث الفروق بین متوسطي المجموعتین المستقلتین) ت(إحصائیًا باستخدام اختبار 
  )8(جدول رقم 

  داللة الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار التفكیر اإلبداعي القبلي

  المجموعة  مهارات التفكیر اإلبداعي
عدد 
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

قیم ت 
  مستوى الداللة  المحسوبة

  الطالقة في التفكیر
 0.617 2.31 39  الضابطة

الة عند غیر د  0.506
 0.207 4.69 32  التجریبیة  0.01مستوى 

  المرونة في التفكیر
 0.009 0.67 39  الضابطة

0.127  
غیر دالة عند 

 0.463 2.25 32  التجریبیة 0.01مستوى 

  األصالة في التفكیر
 0.601 0.18 39  الضابطة

0.864  
غیر دالة عند 

 0.332 1.03 32  التجریبیة 0.01مستوى 
  0.331 3.15 39  الضابطة  لكلیةالدرجة ا

0.945  
غیر دالة عند 

 0.125 7.97 32  التجریبیة 0.01مستوى 
0.05)عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى  )8(رقـــم  یتضـــح مـــن الجـــدول )  بـــین

متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة، ومتوسط درجات طـالب المجموعـة الضـابطة فـي التطبیـق 
تجـانس المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة فـي التفكیـر ختبار التفكیر اإلبداعي، وهذا یدل علـى القبلي ال

  .اإلبداعي في مادة التكنولوجیا
تـــم تطبیـــق اختبـــار مهـــارات اتخـــاذ القـــرار لمـــادة التكنولوجیـــا الـــذي أعـــده : مســـتوى اتخـــاذ القـــرار. 5

ــــة المجموعــــة التجریبیــــة و  ــــى طلب الضــــابطة، وتــــم رصــــد درجــــاتهم الباحــــث قبــــل إجــــراء التجربــــة عل
  .لبحث الفروق بین متوسطي المجموعتین المستقلتین) ت(ومعالجتها إحصائیًا باستخدام اختبار 
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  )9(جدول رقم 
  اتخاذ القرارداللة الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار 

  مهارات اتخاذ القرار
  المجموعة

عدد 
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

اف اإلنحر 
  المعیاري

قیم ت 
  المحسوبة

  مستوى الداللة

 0.604 4.18 39  الضابطة
غیر دالة عند   0.274

 0.238 6.34 32  التجریبیة  0.01مستوى 
بــین  (≤0.05)عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  )9(رقــم یتضــح مــن الجــدول 

المجموعــــة الضــــابطة فــــي  متوســــط درجــــات طــــالب المجموعــــة التجریبیــــة، ومتوســــط درجــــات طــــالب
ــــة  التطبیــــق البعــــدي الختبــــار مهــــارات اتخــــاذ القــــرار، وهــــذا یــــدل علــــى تجــــانس المجمــــوعتین التجریبی

  .والضابطة في اتخاذ القرار في مادة التكنولوجیا

  .المواصفات التنظیمیة لمحتوى وحدة األنظمة وفق استراتیجیه قبعات التفكیر الست
یـة التـدریس لوحـدة األنظمـة لالسترشـاد بـه فـي عمل) 8(ملحق المعلم  إرشادي قام الباحث بإعداد دلیل

  : ستراتیجیة القبعات الست ویتضمن الدلیل ما یليال طبقاً 
  المقدمة. 1

  القبعات الست للتفكیر؟ طبیعة. 2
  .مستویات التفكیر وعالقتها بالقبعات الست. 3
  كیف نطبق القبعات الست للتفكیر؟. 4
  .تیجیة القبعات الست للتفكیر في التدریسالهدف من تطبیق استرا. 5
  ماذا یحتاج المعلم استخدام القبعات الست للتفكیر  في التدریس؟. 6
  .دور المعلم في  التدریس باستخدام استراتیجیة القبعات الست للتفكیر. 7
  .همسات قبل البدء. 8
  .مةوحدة األنظمراحل تنفیذ استراتیجیه القبعات الست للتفكیر في تدریس . 9

  .العاشر للصف التكنولوجیا لمبحث الخاصة في وحدة األنظمة األهداف. 11
  .رالقبعات الست للتفكیالجدول الزمني لتنفیذ وحدة األنظمة باستخدام استراتیجیه . 12
  .خطة تنفیذ جلسات تعریفیة إلستراتیجیة القبعات الست للتفكیر. 13
  .لقبعات الست للتفكیرتطبیقات على دروس وحدة األنظمة باستخدام ا. 14

  : الدراسة خطوات

اتخــاذ و التفكیــر اإلبــداعي مهــارات اإلطــالع علــى الدراســات والبحــوث التربویــة المتعلقــة بتنمیــة  .1
  .القرار واالستراتیجیات القائمة على القبعات الست
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 .القبعات الست إلستراتیجیةإعداد دلیل للمعلم وفقًا  .2
 .الصف العاشر األساسيإعداد اختبار التفكیر اإلبداعي لطلبة  .3
 . إعداد اختبر اتخاذ القرار لطلبة الصف العاشر األساسي .4
 .تطبیق االختبار استطالعیًا على مجموعة من الطلبة .5
اختیار عینة الدراسة التجریبیة والضـابطة وذلـك مـن أجـل التأكـد مـن تكـافؤ مجمـوعتین الدراسـة  .6

ل دراسـة الفـروق بـین المجمـوعتین قبل البدء في التـدریس، وقـد تأكـد الباحـث مـن ذلـك مـن خـال
ـــة إحصـــائیة بـــین مجمـــوعتین ) T.test(باســـتخدام اختبـــار  حیـــث تبـــین أنـــه ال توجـــد فـــروق دال

 .الدراسة التجریبیة والضابطة في اختبار اتخاذ القرار واختبار التفكیر اإلبداعي
یس المجموعــة القبعــات الســت للمجموعــة التجریبیــة، وتــدر  اســتراتیجیةالبــدء بالتــدریس باســتخدام  .7

الضـــابطة بالطریقـــة التقلیدیـــة، حیـــث بـــدأ الباحـــث بتطبیـــق الدراســـة علـــى عینـــة البحـــث بتـــاریخ 
 ).م 2012 - 04 -07(حتى تاریخ ) م 2012 - 02 -25(
 

  : احثالب الحظوأثناء تنفیذ الدراسة 
 رق كمـا أن الطـ االسـتراتیجیةویرجـع ذلـك لغرابـة  االسـتراتیجیةالطلبة فـي بـادئ األمـر مـع  ضعف

  .التقلیدیة واألسالیب المعتادة هي السائدة في عملیة التعلم
  :ولكن مع مرور الوقت وجد الباحث

  ـــدیهم القـــدرة علـــى التعبیـــر عـــن احتیاجـــاتهم ومشـــاركتهم فـــي  لإلســـتراتیجیةألفـــة الطلبـــة وأصـــبح ل
  .األنشطة

 قدرة الطلبة على اإلتیان بحلول متنوعة ومتعددة.  
 واالعتمـــاد علـــى الكتـــاب  االعتیادیـــةة فقـــد تـــم تدریســـها بالطریقـــة أمـــا بالنســـبة للمجموعـــة الضـــابط

  .المدرسي فقط
مـن التــدریس  االنتهـاءتطبیـق اختبـار اتخـاذ القـرار والتفكیــر اإلبـداعي فـي مـادة التكنولوجیــا بعـد  .8

، وتـــم تصـــحیح )م 2012 - 04 -07(للمجموعـــة التجریبیـــة والضـــابطة وقـــد تـــم ذلـــك بتـــاریخ 
وبناء علیـه تـم تحلیـل النتـائج ومعالجتهـا إحصـائیًا وتفسـیرها، ومـن ثـم االختبار ورصد الدرجات 

 .تقدیم التوصیات والمقترحات للدراسة
  :اإلحصائیة المعالجة

  : وهو كالتالي) SPSS(للتحقق من صحة الفروض قام الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 
  : ئیة التالیةاحث المعالجات اإلحصالحساب صدق أدوات الدراسة استخدم الب .1
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  االتساق الداخليInternal Consistency. 
  : احث المعالجات اإلحصائیة التالیةلحساب ثبات أدوات الدراسة استخدم الب .2
 21 -ریتشاردسون كودر معامل. 
 طریقة التجزئة النصفیة.  
ــــار . 3 ــــار )داخــــل المجموعــــات(للقــــیم المعتمــــدة  T.test" ت"اختب دة للقــــیم غیــــر المعتمــــ" ت"، واختب

  ).بین المجموعات(المستقلة بین 
قیــاس قــوة تــأثیر المعالجــات للوصــول إلــى تحدیــد حجــم التــأثیر المتغیــر المســتقل كمیــًا باســتخدام . 4

  .مربع إیتا
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ــــم توصــــل إلیهــــا علــــى المعالجــــات  بنــــاًء  الباحــــث یعــــرض هــــذا الفصــــل أهــــم النتــــائج التــــي ت

التحصـیلیین فـي  ینختبـار االأجریت على ما تم جمعه وتحلیله مـن بیانـات مـن خـالل  اإلحصائیة التي
  :النحو اآلتي وذلك على وحدة األنظمة من كتاب التكنولوجیا للصف العاشر، 

  

  :نتائج الدراسة: أوالً 
  :على ما یلي األولینص السؤال  :األولإجابة السؤال 

الصــف العاشــر  طلبــةفــي التكنولوجیــا لــدى مــا مهــارات التفكیــر اإلبــداعي المــراد تنمیتهــا 
  األساسي بغزة؟
وحــدة األنظمــة تحلیــل محتــوى و  اســتطالع آراء المدرســین الســؤال مــن خــاللهــذا عــن  وقــد تــم اإلجابــة

حصـر مهـارت التفكیـر اإلبـداعي فیهـا، وقـد تـم من كتاب التكنولوجیا للصف العاشر وذلـك مـن خـالل 
  )5(كما هو موضح في الملحق مجاالت ) 3(مهارة موزعة على ) 15(حصر 
  .)الطالقة والمرونة واألصالة(هذه المهارات متنوعة، فقد اشتملت على المجاالت  تعدحیث 

  

  :للدراسة على ما یلي الثانيینص السؤال  :الثانيإجابة السؤال 
الصـف العاشـر األساسـي  طلبـةما مهارات اتخاذ القرار المراد تنمیتها في التكنولوجیا لدى 

  بغزة؟
وحــدة األنظمــة حلیــل محتــوى مــن خــالل اســتطالع آراء المدرســین وتالســؤال هــذا وقــد تــم اإلجابــة عــن 

حصـــر مهـــارت اتخــاذ القـــرار فیهـــا، وقـــد تـــم مــن كتـــاب التكنولوجیـــا للصـــف العاشـــر وذلــك مـــن خـــالل 
  ).6(كما هو موضح في الملحق  متنوعةمهارة ) 15(حصر 

  
  :لى ما یليع الثالثینص السؤال  :الثالثإجابة السؤال 

 طلبـــةبـــین متوســـط درجـــات  (≤0.05)هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى 
المجموعــة الضــابطة فــي التطبیــق البعــدي الختبــار  طلبــةالمجموعــة التجریبیــة، ومتوســط درجــات 

  .التفكیر اإلبداعيمهارات 
  :هذا السؤال، تم اختبار صحة الفرضیة التالیة عنولالجابة 
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المجموعـة  طلبـةبین متوسط درجات  (≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال توجد فروق 
التفكیـر مهارات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار  طلبةالتجریبیة، ومتوسط درجات 

  .اإلبداعي
لحسـاب داللـة الفـروق بـین مجمـوعتین   T. test" ت"الختبـار هـذا الفـرض اسـتخدم الباحـث اختبـار 

تنمیـــة  فــياســتخدام قبعــات التفكیــر الســت فــي تــدریس التكنولوجیــا  أثــروذلــك للتعــرف إلــى  مســتقلتین
یوضــح ) 10(والجــدول  ،الصــف العاشــر طلبــةالمــراد تنمیتهــا لــدى  مهــارات التفكیــر اإلبــداعيبعــض 

  : ذلك
  )10(جدول رقم 

  داللة الفروق بین متوسطات درجات طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة في 
  ر التفكیر اإلبداعي البعدياختبا

  عدد ال  المجموعة  المهارات
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعیاري

  مستوى الداللة  قیم ت 

  الطالقة في التفكیر
 3.534 4.667 39  الضابطة

  0.01دالة عند مستوى   8.246
 2.643 13.72 32  التجریبیة

  المرونة في التفكیر
 2.31 1.923 39  الضابطة

  0.01عند مستوى  دالة 5.199
 4.196 11.44 32  التجریبیة

  األصالة في التفكیر
 1.038  1.026 39  الضابطة

  0.01دالة عند مستوى  6.168
 2.56 5.344 32  التجریبیة

  الدرجة الكلیة
 5.618 7.615  39  الضابطة

  0.01دالة عند مستوى  8.466
 8.116 30.5 32  التجریبیة

ـــــة ) 10(یتضـــــح مـــــن الجـــــدول رقـــــم  وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة بـــــین المجمـــــوعتین التجریبی
، وهـذا ح المجموعـة التجریبیـةولقـد كانـت الفـروق لصـال (≤0.01)عند مستوى  والمجموعة الضابطة

یعنـــي أن اســـتراتیجیه القبعـــات الســـت للتفكیـــر تفوقـــت بداللـــة إحصـــائیة علـــى الطریقـــة االعتیادیـــة فـــي 
  .يتنمیة مهارات التفكیر اإلبداع

تنمیة بعض  فيقبعات التفكیر الست في تدریس التكنولوجیا  استراتیجیةاستخدام  أثر إلىوللتعرف 
الصف العاشر لدى المجموعة التجریبیة قام  طلبةمهارات التفكیر اإلبداعي المراد تنمیتها لدى 

 إنیث ح) 11(جدول رقم ، "2µ" حساب مربع إیتا وذلك لالباحث باستخدام معادلة حجم التأثیر 
  : ليالقیم المرجعیة لتحدید مستویات حجم التأثیر هي كالتا
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  )11(جدول رقم 
  

  األداة المستخدمة
  حجم التأثیر

  كبیر  متوسط  صغیر
2µ  0.01  0.06  0.14  

  
  یوضح حجم التأثیر لمهارات التفكیر اإلبداعي ) 12(الجدول رقم و 

  )12(الجدول رقم 
  إلیجاد حجم التأثیر" 2µ"و " ت"قیمة 

  

  حجم التأثیر  قیمة إیتا تربیع  "ت"قیمة   درجة الحریة  المهارة
  كبیر  0.496  8.246  69  الطالقة في التفكیر
  كبیر   0.281 5.199  69  المرونة في التفكیر

  كبیر  0.355 6.168  69  األصالة في التفكیر 
  كبیر  0.508 8.466  69  الدرجة الكلیة

الســتخدام  اً كبیــر  اً أثــر بیــر، أي أن هنــاك كن حجــم التــأثیر إلــى أ )12(تشــیر النتــائج المتعلقــة بالجــدول
  .لدى المجموعة التجریبیة القبعات الست على مهارات التفكیر اإلبداعي

  :ویفسر الباحث النتیجة السابقة بما یلي
القبعـــات الســـت بتولیـــد الكثیـــر مـــن األفكـــار اإلیجابیـــة واإلبداعیـــة والبعـــد عـــن  اســـتراتیجیةســاهمت . 1

  .المجموعة التجریبیة طلبةابي على واحد في التفكیر وهذا له األثر اإلیج استخدام نمط
 طلبـةلـدى  مهـارات التفكیـر اإلبـداعي بعض قد ساهم في تنمیة القبعات الست استراتیجیةتوظیف . 2

  .المجموعة التجریبیة، وكذلك تدفق األفكار ومعالجتها
عقلیـــة علیـــا فـــي التفكیـــر التـــي حفـــزت  القبعـــات الســـت عملیـــات اســـتراتیجیةتضــمن التـــدریس وفـــق . 3

  .المجموعة التجریبیة طلبة
، )2005وعبــده،  فــودة( ،)Kenny، 2003(دراســة  :وتتفــق هــذه النتیجــة مــع دراســة كــل مــن    

القبعـات  اسـتراتیجیةعلـى أثـر توظیـف كـل منهـا  والتـي أكـدت ) 2008إبـراهیم، (وكـذلك مـع دراسـة و
  .نوعة كاإلبداعي والقیادي وغیرهاتالست على تنمیة مهارات التفكیر الم

  

  :على ما یلي الرابعینص السؤال  :الرابعإجابة السؤال 
 طلبـــةبـــین متوســـط درجـــات  (≤0.05)هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى 

المجموعــة الضــابطة فــي التطبیــق البعــدي الختبــار  طلبــةالمجموعــة التجریبیــة، ومتوســط درجــات 
  .مهارات اتخاذ القرار
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  :هذا السؤال، تم اختبار صحة الفرضیة التالیة عنولالجابة 
المجموعـة  طلبـةبین متوسـط درجـات  (≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

المجموعة الضـابطة فـي التطبیـق البعـدي الختبـار مهـارات اتخـاذ  طلبةالتجریبیة، ومتوسط درجات 
  .القرار

لحسـاب داللـة الفـروق بـین مجمـوعتین   T. test" ت"باحـث اختبـار الختبـار هـذا الفـرض اسـتخدم ال
اســتخدام قبعــات التفكیــر الســت فــي تــدریس التكنولوجیــا علــى تنمیــة  أثــرمســتقلتین وذلــك للتعــرف إلــى 

   یوضح ذلك) 13(والجدول الصف العاشر  طلبةاتخاذ القرار المراد تنمیتها لدى  مهارات
  )13(جدول رقم 

  وسطات درجات طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة في داللة الفروق بین مت
  اختبار اتخاذ القرار البعدي

  مهارات اتخاذ القرار
  المجموعة

عدد 
  األفراد

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  مستوى الداللة  قیم ت   المعیاري

 2.987 8.03 39  الضابطة
  0.01دالة عند مستوى   14.22

 2.78 10.3 32  التجریبیة
ـــــة ) 13(مـــــن الجـــــدول رقـــــم  یتضـــــح وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة بـــــین المجمـــــوعتین التجریبی

، وهـذا ح المجموعـة التجریبیـةولقـد كانـت الفـروق لصـال (≤0.01)عند مستوى  والمجموعة الضابطة
یعنـــي أن اســـتراتیجیه القبعـــات الســـت للتفكیـــر تفوقـــت بداللـــة إحصـــائیة علـــى الطریقـــة االعتیادیـــة فـــي 

  .ت اتخاذ القرارتنمیة مهارا
تنمیة مهارات  فيقبعات التفكیر الست في تدریس التكنولوجیا استراتیجیة استخدام  أثر إلىوللتعرف 

الصف العاشر لدى المجموعة التجریبیة قام الباحث باستخدام  طلبةالمراد تنمیتها لدى  اتخاذ القرار
القیم المرجعیة  إنحیث ) 14(جدول رقم ، "2µ" حساب مربع إیتا وذلك لمعادلة حجم التأثیر 

  : ليلتحدید مستویات حجم التأثیر هي كالتا
  )14(جدول رقم 

  

  األداة المستخدمة
  حجم التأثیر

  كبیر  متوسط  صغیر
2µ  0.01  0.06  0.14  

  
  
  



95 
 

  یوضح حجم التأثیر لمهارات اتخاذ القرار ) 15(الجدول رقم و 
  )15(الجدول رقم 

  رإلیجاد حجم التأثی" 2µ"و " ت"قیمة 
  حجم التأثیر  قیمة إیتا تربیع  "ت"قیمة   درجة الحریة  المهارة

  كبیر  0.745  0.142  69  اتخاذ القرار 
  

تشــیر النتــائج المتعلقــة بالجــدول الســابقة إلــى أن حجــم التــأثیر بــین المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة 
  .القرارالستخدام القبعات الست على مهارات اتخاذ  اً كبیر  اً كبیر، أي أن هناك أثر 

  :ویفسر الباحث النتیجة السابقة بما یلي
دى الطلبــــة فــــي مبحـــــث القبعــــات الســــت أســـــهمت فــــي تنمیــــة مهـــــارة اتخــــاذ القــــرار لـــــ اســــتراتیجیة. 1

  .التكنولوجیا
القبعـــات الســـت ســـاعدت طلبـــة المجموعـــة التجریبیـــة   اســـتراتیجیةتعـــزى النتیجـــة إلـــى أن اســـتخدام . 2

  . ظرائهم في المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیةعلى تولید أفكار جدیدة أكثر من ن
القبعــات الســت تثیــر الدافعیــة لــدى الطلبــة فــي الوصــول للحـــل  اســتراتیجیةتضــمن التــدریس وفــق . 3

  .المطلوب
  :وتتفق هذه النتیجة مع دراسة كل من    

روق ذات داللـة أكـدت علـى وجـود فـ والتي، ) 2010، عصفور(، ) 2010، إبراهیم(كل من دراسة 
  .ارإحصائیة في تنمیة مهارات اتخاذ القر 

  :توصیات الدراسة: ثانیاً 
  :باآلتيفي ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث یوصي 

  تبنـــي اســــتراتیجیة قبعــــات التفكیـــر الســــت مــــن قبـــل المعلمــــین والمشــــرفین فـــي مجــــال تــــدریس
هـارات التفكیـر تنمیـة م فـي التكنولوجیا كطریقة ذات فعالیة في التعلم، لما لها مـن أثـر واضـح

اإلبــــداعي واتخـــــاذ القــــرار، وتنفیـــــذها مــــن قبـــــل الطلبــــة أنفســـــهم، لزیــــادة تحصـــــیلهم وتحســـــین 
 .اتجاهاتهم نحو مادة التكنولوجیا

  قبعــــات التفكیــــر  اســــتراتیجیةالعمـــل علــــى تــــوفیر البیئــــة والمــــواد التعلیمیـــة المناســــبة لتوظیــــف
 .الست

 قبعــــات التفكیــــر  اســـتراتیجیةلمناقشـــة توظیــــف  عقـــد ورشــــات عمـــل لطــــواقم تخطـــیط المنــــاهج
 .الست
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  قبعـات التفكیـر السـت فـي  استراتیجیةضرورة تشجیع وتحفیز معلمو التكنولوجیا على توظیف
تــدریس التكنولوجیــا مــن خــالل عقــد النــدوات والــدورات التدریبیــة للمعلمــین والمشــرفین للتعــرف 

 .وتبیان مزایاها في التعلم  االستراتیجیةعلى 

 هتمام بإثراء منهاج التكنولوجیا بمواد إثرائیة وأنشـطة خاصـة بمهـارات التفكیـر مرتكـزة علـى اال
 .استراتیجیه القبعات الست لتنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي واتخاذ القرار لدیهم

  یطبـق مـن خاللهـا تفكیـر القبعـات مـن  ألنشـطةتطویر مناهج التكنولوجیا من خالل تضمینها
  .مارین التي ینفذها الطلبة في المحتوى التعلیميخالل األنشطة والت

  
  :مقترحات الدراسة: ثالثاً 

  :في ضوء نتائج الدراسة وتوصیاتها یقترح الباحث إجراء الدراسات والبحوث اآلتیة
  .في تدریس مواد دراسیة أخرى القبعات الست استراتیجیةدراسة عن فعالیة استخدام  -
        مفاهیم ومهارات وقیاس أثر كل منهم على تنمیة لتفكیر المختلفة استراتیجیات ادراسة مقارنة بین  -

  .متنوعة وفي مجاالت مختلفة   
     القبعات استراتیجیةمي التكنولوجیا أثناء الخدمة على استخدام لفاعلیة برنامج مقترح لتدریب مع -
  .في تنظیم المحتوى وتدریسه وأثره على أدائهم في عملیة التدریس  الست  
  .القبعات الست استراتیجیةفي ضوء  الدراسیة ولجمیع المراحلمقررات التطویر  -
     أجزاء  المختلفة الدراسیة المراحل طلبة من مختلفة عینات على الدراسة لهذه مماثلة دراسات جراء إ -
 . نسبیا طویلة زمنیة لفترات و المنهاج من مختلفة  

      النشط التعلم استراتیجیات و التفكیر قبعات إستراتیجیة بین التفاعل على والدراسات البحوث إجراء -
  .التفكیر ومهارات العلمیة المفاهیم تنمیة على أثرها ودراسة  
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 .اإلمارات العربیة المتحدة ،دار الكتاب الجامعي العین، منیر الحوراني ، توالمتعلمین

مكتبة األنجلو ، )1(ط، تنمیة اإلبداع في مراحل الطفولة المختلفة :)2000(مجدي ،حبیب .28
 .مصر ،المصریة

  .مصر ،القاهرة ، دار الفكر العربي،علم طفلك كیف یفكر: )2007(مجدي ،حبیب .29
فاعلیة استراتیجیه قبعات التفكیر على اكتساب المفاهیم العلمیة ): 2012(دعاء ،حسن .30

رسالة  وتنمیة التفكیر اإلبداعي في تدریس األحیاء لدى طالب الصف األول الثانوي،
  .مصر،قناة السویسیة، جامعة كلیة الترب، )غیر منشورة( ماجستیر

 ،دار عالء الدین ،)1(ط، اإلبداع في مرحلة الفائدة واإلمتاع: )2004(مالك، حسین .31
  .سوریا، دمشق

أثر استخدام نموذج التعلیم البنائي االجتماعي في : )2004(عادل ومعبد، علي ،حماد .32
وخفض القلق قرار تدریس الدراسات االجتماعیة على التحصیل وتنمیة مهارات اتخاذ ال

العدد  ،العشرونالمجلد  ،المجلة التربیة العلمیة االبتدائي،لدى تالمیذ الصف الخامس 
  ).391- 351: (ص ،الثاني

 التزان االنفعالي والقدرة على اتخاذ القرار لدى ضباط الشرطةا ):2010(محمد ،حمدان .33
  .، فلسطینغزة ،المیةالجامعة اإلس ،كلیة التربیة ،)غیر منشورة(ررسالة ماجستی ،الفلسطینیة

، المصریة األنجلومكتبة ، )2ط( ،اإلبداع من منظور تكاملي: )1997(مصري ،حنورة .34
 .القاهرة

 ،تكنولوجیا التعلیم من أجل تنمیة التفكیر بین القول والممارسة :)2002(محمد ،الحیلة .35
  .األردن ،عمان ،دار المسیرة، )1(ط

اذ القرار في تدریس العلوم على التحصیل اتخ استراتیجیةفعالیة : )2006(حمد ،الخالدي .36
، مجلة التربیة والتفكیر الناقد لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة بالمملكة العربیة السعودیة

  ).291-252، 120- 102: (ص ،الثالثالعدد  ،التاسع المجلد ،العلمیة
، الجامعة المفتوحة، )2(، طأساسیات طرق التدریس): 1997(الخطیب، عبد الرحمن .37

  .ردن األ
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 في تدریس اإلبداعي التفكیر أسلوب على قائم برنامج فاعلیة :)2011(عمران ، الدبش .38

 محافظة في التاسع األساسي الصف لطلبة التحصیل مستوى لرفع الوطنیة التربیة مبحث

 .، كلیة التربیة، جامعة األزهر، غزة، فلسطین)غیر منشورة(رسالة ماجستیر، رفح

ى استخدام أنشطة التفكیر اإلبداعي لدي الطلبة المعلمین مد: )2004(إبراهیم ،درویش .39
مجلة  ،في برنامج التربیة العملیة و المعلمین في الخدمة في مراحل تدریس التربیة الفنیة

 ).265 -235: (ص ،العدد الرابع ،المجلد الثامن ،جامعة حلوان ،دراسات تربویة واجتماعیة

، دار الثقافة نساني بین النظریة والتطبیقالسلوك اإل ): 1998(الدسوقي، حامد أبو زید .40
  .العربیة، القاهرة

 ،عمان، دار صفاء ،)1(ط ،سیكولوجیة اإلبداع والشخصیة: )2008(صالح ،الدهري .41
 .األردن

أبو  ثقافي،، ت خلیل الجیوشي، المجتمع القبعات التفكیر الست): 2001(دي بونو، إدوارد .42
 .ظبي

  .ت شریف محسن، نهضة مصر، القاهرة ،یر الستقبعات التفك): 2006(دي بونو، إدوارد .43
أثر استخدام التقویم التكویني والتعلیم العالجي في إتقان ): 1986(رجب، مصطفى .44

  .مهارات
أثر استخدام إستراتیجیة قبعات التفكیر في تنمیة المفاهیم  ):2012(ان، سناءرضو  .45

، رسالة ماجستیر، بغزةالعلمیة ومهارات اتخاذ القرار لدى طالبات الصف الثامن األساسي 
  .كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة،غزة، فلسطین

التدریس أهدافه، أسسه، أسالیبه، تقویم نتائجه، ): 1999(ریان، فكري حسن .46
 .، عالم الكتب، القاهرة)4(ط، تطبیقاته

المتفوقون عقلیا ذوو صعوبات التعلم قضایا التعریف  :)2002(فتحي، الزیات .47
 .صرم، )1ط( ،والتشخیص والعالج

أثر استخدام طریق العصف الذهني في تنمیة : )2009(ماهر والعدوان، زید ،الزیادات .48
مهارة اتخاذ القرار لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث التربیة الوطنیة والمدنیة 

 ،السابع عشر المجلدسلسلة الدراسات اإلنسانیة،  ،، مجلة الجامعة اإلسالمیةفي األردن
 ).490- 465: (ص ،انيالثالعدد 

، عالم الكتب، مهارات التدریس رؤیة في تنفیذ الدرس): 2001(زیتون، حسن حسین .49
  .القاهرة
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درجة استخدام معلمي المرحلة األساسیة : )2007(وفاء، عفیف والعودة ، نزیدا .50
مجلة الجامعة  ،الدنیا ألنماط التفكیر اإلبداعي في تدریس العلوم في محافظة الخلیل

  ).691-667(ص ،)2(العدد ، المجلد السادس عشر،  اإلسالمیة
، دار )1(ط مبادئ القیاس والتقویم في التربیة،) :1998(لیان، هشامعالزیود، فهمي و  .51

  .الفكر العربي، القاهرة
أسالیب التفكیر وعالقتها باتخاذ القرار لدى عینة من مدیري : )2002(علي ،السبیعي .52

العدد  ،الرابع عشرالمجلد  ،الرسائل الجامعیة ، ملخصاإلدارات الحكومیة بمحافظة جدة
  ).227: (ص ،األول

  .، األردنعمان الفكر، دار ،والموهوبین المتمیزین تربیة): 1998(نادیا السرو، .53
  .األردن، عمان، دار وائل للنشر، )1(ط، مقدمة في اإلبداع: )2002(نادیا، السرور .54
والتوزیع،  ار الشروق للنشر، دتدریس مهارات التفكیر ):2003(سعادة، جودت احمد .55

  .غزة
  .، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان القیادة اإلداریة الفعالة): 2012(السكارنة، بالل .56
التعلم التعاوني في تدریس  استراتیجیةالتفكیر الناقد واإلبداعي : )2006(فراس ،السلیتي .57

  .ن، األردعمان، عالم الكتب الحدیث ،1ط ،المطالعة والنصوص األدبیة
أثر استخدام طریقة العصف الذهني لتدریس التعبیر في  :) 2006( عبد ربه، السمیري .58

غیر (رسالة ماجستیر ،تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة
  .، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین)منشورة

  .، شركة اإلبداع، الكویتإلبداعا مبادئ ):2002(السویدان، طارق والعدلوني، محمد .59

أثر استخدام قبعات التفكیر الست في تجریس  ):2009(الشایع، فهد والعقیل، محمد .60
العلوم على تنمیة التفكیر اإلبداعي والتفاعل الصفي اللفظي لدى تالمیذ الصف السادس 

لمجلد مجلة دراسات في المناهج واإلشراف التربوي، مصر، ااالبتدائي في مدینة الریاض، 
  .)2(، العدد)1(
 ،)1(ط، معجم المصطلحات التربویة والنفسیة: )2003(زینب ،حسن والنجار ،شحاتة .61

  .مصر ،القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة
التفاعل بین خرائط التفكیر والنمو العقلي في تحصیل العلوم : )2008(موسى ،صادق .62

 ،، مجلة التربیة العلمیةلث اإلعداديوالتفكیر االبتكاري واتخاذ القرار لتالمیذ الصف الثا
  ).140-69: (ص ،الثانيالعدد  ،الحادي عشر المجلد
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تحلیل محتوى منهاج العلوم للصف العاشر وفقًا لمعاییر الثقافة  :)2005(الصادق، منى .63
، كلیة التربیة، الجامعة )غیر منشورة(، رسالة ماجستیر العلمیة ومدى اكتساب الطلبة لها

  .فلسطین، اإلسالمیة،غزة
، دار المسیرة )2(، طمعجم التقنیات التربویة عربي انجلیزي): 2000(الصوفي، عبد اهللا .64

 .للنشر، عمان، األردن

، )1ط(، أسالیب التفكیر نظریات ودراسات وبحوث معاصرة :)2006(عصام، الطیب .65
  .القاهرةعالم الكتب،  دار

  .عمان ،دار المسیرة، )2ط( ،تنمیة قدرات التفكیر اإلبداعي :)2004(محمد، الطیطي .66
  .بیروت ،دار العلم ،)1ط(، اإلبداع وتربیته: )1983(فاخر ،عاقل .67
برنامج مقترح باستخدام الوسائط المتعددة في تدریس  ):2003(صادق ،عبد الحمید .68

الهندسة التحلیلیة وأثره على التحصیل المعرفي وتنمیة مهارات التفكیر التباعدي 
 جنوبجامعة  ،التربیةكلیة  ،دكتوراةرسالة  ،ل الثانويواتخاذ القرار لطالب الصف األو

  .سوهاج، مصر  ،الوادي
المهنیة  الخبرات ، مركزوالحرب السلم في اإلبداع ):2001(خلیل الدین اهللا، سعد عبد .69

  .لإلدارة، القاهرة
ح، مكتبة الفال ،)1(ط، التفكیر والمنهاج المدرسي: )2003(عزو ،ولیم وعفانة ،عبید .70

  .ربیة المتحدةاإلمارات الع
استراتیجیات التدریس في القرن الحادي ): 2005(عبیدات، ذوقان وأبو السمید، سلهیة  .71

  .، دار دیبینو للنشر والتوزیع، عمان، األردنوالعشرین دلیل المعلم والمشرف التربوي
التعرف على اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلیة الذات  ):2008(بندر ،العتیبي .72

غیر (ررسالة ماجستی ،جتماعیة لدى عینة من المرشدین بمحافظة الطائفوالمساندة اال
  . السعودیةأم القرى،  جامعة ،كلیة التربیة ،)منشورة

، معهد اإلدارة العامة، السلوك اإلنساني والتنظیمي): 1995(العدیلي، ناصر محمد .73
 .الریاض 

تعلیم التفكیر  تفكیر بال حدود رؤیة تربویة معاصرة في): 2006(عرفة، صالح الدین .74
  .، عالم الكتب، القاهرةوتعلمه

الستة على تنمیة مهارات  للقبعات دي بونو فنیة استخدام أثر ):2010(عز الدین، سحر .75
مجلة  الحل اإلبداعي للمشكالت في الكیمیاء لدى طالب الشعب العلمیة بكلیات التربیة،



104 
 

  ) .359(: ، ص)81(، العدد)20(كلیة التربیة بجامعة بنها، مصر، المجلد 
أثر استخدام قبعات التفكیر الست في تجنب أخطاء التفكیر  ):2010(عصفور، إیمان .76

مجلة  وتنمیة مهارة اتخاذ القرار لدى طالب الصف الثالث الثانوي في مادة علم االجتماع،
  ).144- 68(: ، ص)30(الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیة، مصر، العدد

مناهجه، وأدواته، وسائله : بحث العلمي في التربیةلا: )2009(عليعطیة، محسن  .77
  .األردن: دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان ،اإلحصائیة

، عامر للطباعة )2ط(، مصطلحات في المناهج وطرق التدریس: )2005(محمد ،علي .78
  .مصر ،المنصورة والنشر،

  .األردن ،عمان، دار الثقافة ،)1(ط، التفكیر عند األطفال: )2004(محمود ،غانم .79
المفهوم، التدریب، األداء، سلسلة طرائق "كفایات التدریس ): 2003(الفتالوي، سهیلة .80

  . .، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن)الكتاب األول(التدریس 
تحلیل كتاب لغتنا الجمیلة للصف الرابع األساسي في ضوء  :)2010(میسون، الفرا .81

، كلیة التربیة، )غیر منشورة(رسالة ماجستیر طلبة،التفكیر اإلبداعي ومدى اكتساب ال
  .الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین

فاعلیة استخدام األنشطة في مرحلة ما قبل الكتابة في تنمیة  :)2002(أسماء، فهمي .82
مجلة  ،بعض مهارات التعبیر الكتابي والتفكیر اإلبداعي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

  ).18(العددر، مص ،القراءة والمعرفة

 تدریس في الست للقبعات دي بونو أثر استخدام فنیة ):2005(فودة، إبراهیم وعبده، یاسر .83

، االبتدائي الخامس الصف لدى تالمیذ ومهاراته  اإلبداعي التفكیر نزعات تنمیة على العلوم
  ) .122 -83(: ، ص)4(، العدد)8(مجلة التربیة العملیة، مصر، المجلد 

 ،عمان،حنین للنشر والتوزیع دار، رعلم النفس التربوي والتفكی:)2005(یوسف ،قطامي .84
  .األردن

،  دار الثقافة للنشر اتخاذ القرارات اإلداریة بین النظریة والتطبیق): 2003(كنعان، نواف .85
  .والتوزیع، عمان

معجم المصطلحات التربویة المعرفة في مناهج ): 1996(اللقاني، احمد والجمل، علي .86
  .، عالم الكتب، القاهرة، مصروطرق التدریس

اثر التعلم التعاوني في تنمیة القدرة على التفكیر : )2003(حمد ،فهد والعجمي ،اللمیع .87
مجلة مستقبل ، اإلبداعي عند طلبة المستوي الثالث في ثانویة المقررات بدولة الكویت
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  ).70 – 45: (ص ،العدد الثامن والعشرون ،المجلد التاسع ،التربیة العربیة
 ،دار صفاء ،)1ط( ،تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي الناقد :)2008(سوسن ،جیدم .88

  .عمان
القبعات الست في تنمیة مهارات  استراتیجیةمدى فاعلیة استخدام  ):2010(محمد، هدى .89

، كلیة التربیة، )منشورة(رسالة ماجستیر  القراءة الناقدة لدى طالب الصف األول الثانوي،
 .جامعة المنصورة، مصر

تفكیر بال حدود رؤى  تربویة معاصرة في تعلیم : )2006(صالح الدین ،محمود .90
  .القاهرة ،عالم الكتب ،)1ط(، التفكیر وتعلمه

  . مهارات اتخاذ القرار): 2005(المحیمید، تركي بن عبد الرحمن .91
أثر استخدام برنامج قبعات التفكیر في تنمیة مهارات التفكیر ): 2012(حنان المدهون، .92

 ، رسالة ماجستیرفي مبحث حقوق اإلنسان لدى تالمیذ الصف السادس بغزة اإلبداعي
  .،غزة، فلسطیناألزهركلیة التربیة، جامعة ، )غیر منشورة(
، مكتبة اإلدارة، دراسة تحلیلیة للوظائف والقرارات اإلداریة): 1996(مدني، عبد القادر .93

  .زهران، جدة
، دار المسیرة للنشر والتوزیع، )1(، طةنظریة القرارات اإلداری): 1997(مشرقي، حسن علي .94

  .عمان
-األطفالریاض "مهارات التفكیر في مراحل التعلیم العام  ):2002(مصطفى، فهیم .95

، )1(، ط رؤیة مستقبلیة للتعلیم في الوطن العربي" الثانوي -اإلعدادي -االبتدائي
 .دار الكتاب الجامعي، القاهرة

، دار حیاتیة في ریاض األطفال والمدرسةالطفل والمهارات ال: )2005(فهیم ،مصطفى .96
  .مصر ،القاهرة الفكر العربي،

  .، دار الفكر، عمان)1(، طالموهبة والتفوق ):2000(المعایطة، خلیل والبوالیز، محمد  .97
، دار الشروق للنشر المبادئ واألهداف"طرق تدریس العلوم ): 2001(سعدالمقرم،  .98

  .والتوزیع، عمان، األردن
القبعات الست في تدریس التاریخ  استراتیجیةفاعلیة استخدام  :)2010(منصور، رضا .99

مجلة الجمعیة التربویة للدراسات  لتنمیة التفكیر التاریخي لدى الطالب المعلمین،
  .)183-156(: ، ص)31(االجتماعیة، مصر، العدد

فاعلیة األلعاب اللغویة في تنمیة مهارات  ):2004(موسى، محمد وسالمة، وفاء  .100
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مجلة القراءة والمعرفة،  .لدى طفل ما قبل المدرسة االبتدائیة اإلبداعيلتفكیر التحدث وا
  .)125-85(: ، ص)36(مصر، العدد

، دبي ،دار الكتاب الجامعي، )1(ط، مهارات التدریس الفعال :)2002(زید، الهویدي .101
  .اإلمارات العربیة المتحدة

، دار الكتاب الجامعي ،)1(ط ،اإلبداع ماهیته واكتشافه وتنمیته: )2004(زید، الهویدي .102
 .اإلمارات العربیة المتحدة، دبي

، دار الكتاب )1(، طأسالیب تدریس العلوم في المرحلة األساسیة ):2005(الهویدي، زید .103
  .الجامعي، العین

  .، رام اهللا، فلسطین)1(، طكتاب التكنولوجیا للصف العاشر ):2005(وزارة التربیة والتعلیم .104
كتاب التكنولوجیا للصف العاشر ):2004(راهیم وآخرونیحیى، عدنان وقدیح، إب .105

 .، مركز المناهج، رام اهللا، فلسطیناألساسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



107 
 

  المراجع األجنبية
 
1. Glover .J., Burning, R.(1990),"Educational psychology", Harper 
Collins, pub. 
 
2. Johnnie McKinley (2004): Enhanced pedagogy: Effective teaching 
strategies for high-performing African American students in an urban 
school district , Dissertation Abstract International, 65(7-A), 2465. 
 
3. 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): 105-112. 
 
4. Mcdonough, Sharon Kowalski (2002):The view up close "Creative 
writing in a juvenile correctional facility ". PhD Auburn University , D . 
A . I – A 63/02, P. 498, Aug 2002. 
 
5. Richard, F(2002): "Decisions, dilemmas and dangers, School 
Administrator, And Instruction , Vol (95), No (2): 6-10. 
 
6. Mary, P. and Jones, W. (2004): De Bono Six Thinking Hats Method as 
An Approach to Ethical Dilemmas in Pharmacy. American Journal 
Pharmaceutical Education, 68(2), Article 54. 
 zemaicoml.Au/~caveman/Creative/Techniques/sixhats.html. 
 
7. Gregory ,R . S. and Clemen , R.T. (2001): Improving decision making 
skills,dcision research engine Origen ERIC Data . 
June, 1-6,  1997, Sinapore think@ nievax. nie.ac.sg. 
 
 

  
 



108 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 



109 
 

1 

  كتاب حتكيم اختبار التفكري اإلبداعي 
 

 
  

 
  

  اراختبحتكيم : املوضوع
  

  :بعنوانبإجراء بحث تربوي  خمیس جمعة سالمة برهوم / الباحث یقوم 
التفكیر اإلبداعي مهارات قبعات التفكیر الست في تنمیة  استراتیجیةثر استخدام أ" 
للحصول على درجة ، "لدى طلبة الصف العاشر األساسي بالتكنولوجیا اتخاذ القرار و 

  .سالمیةالماجستیر من كلیة التربیة بالجامعة اإل
من ولذا أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم هذا االختبار في ضوء خبرتكم في هذا المجال 

  :حیث
  مناسبتها للعنوانصیاغة عبارات االختبار و.  
 سالمتها العلمیة واللغویة.  
  ًضافة ما تراه مناسبا   .حذف وإ

  

  كمشاكرين لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسنات
  

  ...وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 
  

  
  الباحث
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2 

  التفكري اإلبداعي مهارات اختبار 
  )البعدي(

  
  : بیانات خاصة بالطالب 

  
  : .................  الصف                : .................................  اسم الطالب 

  

  :أخي الطالب 
 :وبعد وبركاته، اهللا ورحمة علیكم السالم
 .التكنولوجیا منهاج في األنظمة بوحدةمهارات التفكیر اإلبداعي  لیقیس االختبار هذا یأتي

نما ، المدرسة في بدرجاتك عالقة أیة له لیس االختبار هذا أن على یؤكد والباحث  البحث لغرض وإ
  .فقط العلمي

 في الشروع قبل االختبار تعلیمات قراءة منك یرجو فإنه ،لتعاونك الشكر لك یقدم إذ والباحث
  .اإلجابة

 
  :االختبار تعلیمات

  .دقیقة ) 45(زمن االختبار محدد بحصة واحدة . 1
  .من نوع المقالي ) 3(عدد األسئلة . 2
  .فقرات ) 5(یتكون السؤال الواحد من . 3
  .یرجى قراءة األسئلة بشكل جید قبل البدء باإلجابة . 4
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  اختبار الطالقة في التفكیر: أوًال 
  ..عزیزي الطالب 

المطلوب منك في هذا الجزء التفكیر في اكبر عدد ممكن من االستجابات التي تتعلق بمحور 
  .لكل سؤال دقائق 5السؤال، وذلك في زمن ال یتعدى 

اذكر بالمجسات، ) بشريالعنصر ال(استبدال اإلنسان  مع ظهور عالم األتمتة في حیاتنا تم.  1
  .ن االستخدامات للمجسات في حیاتناكبر عدد ممكن مأ

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

عدد أكبر اذكر  ،یرموستات المستخدم في نظام التدفئة المركزیة بدرجات الحرارة العالیةثیتأثر ال.  2
  .ثیرموستات في الغرفممكن من النصائح لمكان تثبیت ال

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

عدد ممكن من األفكار أكبر اذكر  ،یستخدم نظام تكریر المیاه العادمة لترشید استهالك الماء.  3
  .اهجل ترشید استهالك المیأوالطرق الجدیدة من 

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

ارج فلسطین هو وجمیع أفراد الزهور ولدیه حدیقة منزلیة وأراد السفر خمحمد یهتم بزراعة .  4
  .عدد ممكن من االقتراحات لري الحدیقة المنزلیة بشكل یوميأكبر ، اكتب أسرته

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
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، جستون ینتج عنه حرارة عالیة جداً هناك مبدأ ینص على أن مرور تیار كهربائي في سلك التن.  5
  .ت لهذا المبدأ في حیاتنا الیومیةعدد ممكن من االستخداماأكبر اذكر 

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

  المرونة في التفكیر: ثانیًا 
  ..عزیزي الطالب 

صور إعادة استخدام األشیاء هذا الجزء التفكیر في اكبر عدد ممكن من  المطلوب منك في
  .لكل سؤال دقائق 5بحیث ال یتعدى زمن اإلجابة ، بصور مختلفة في مواضیع غیر مألوفة

 من المدافىء اً كبیر  اً عند توجهك إلى مستشفى أبو یوسف النجار شاهدت أن هناك عدد.  1
ن الطاقة الكهربائیة كما أنها تشكل خطرًا في حالة حدوث الكهربائیة والتي تستهلك كم كبیر م

  .مكررة للتغلب على هذه المشكلةال غیرحرائق ، اكتب اكبر عدد ممكن من الحلول 
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  
اتجهت الكثیر من الدول المتقدمة للجانب اإلبداعي في مجال ري المزروعات بعیدًا عن .  2

  .فكار غیر المكررة لري المزروعاتعدد من األأكبر الطرق التقلیدیة اذكر 
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

فان المحرك یدور بطریقة عكسیة،  Motor عند عكس أقطاب البطاریة على طرفي المحرك .  3
فادة منها في ي یمكن االستعدد ممكن من األفكار العلمیة التأكبر مستفیدًا من هذا المبدأ اكتب 

  .حیاتنا
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
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صعق (ه الفوري متمثلة في حالة تعرض النظام إلي قصر كهربائي هناك عیوب لسخان المیا.  4
  .مكررة لزیادة أمان النظامالار غیر ، اكتب أكبر عدد ممكن من األفك)كهربائي

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  
عدد ممكن من أكبر احد المصانع تفتقر إلى الجودة العالیة، اكتب أصناعة البسكویت في .  5

  .ج جودتهاالقتراحات التي تعید للمنت
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

  األصالة في التفكیر : ثالثاً 
االحتماالت غیر المألوفة التي ربما المطلوب منك في هذا الجزء التفكیر في اكبر عدد ممكن من 

لكل  ائقدق 5بحیث ال یتعدى زمن اإلجابة ، تحدث في الموقف غیر المألوف محور السؤال
  .سؤال

  ؟وستات في نظام التدفئة  المركزیةماذا تتوقع أن یحدث لو تم إزالة الثیرم.  1
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

  ؟بالزیت في نظام التدفئة المركزیةماذا تتوقع أن یحدث لو تم استبدال الماء .  2
……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  
  ؟اآلبار االرتوازیة من الماء ماذا تتوقع أن یحدث لو جفت.  3

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

بالمقاومة المتغیرة والعكس في دارة ) LDR(لضوئیة ماذا یحدث لو تم استبدال المقاومة ا.  4
  ؟غیاب الضوء بنظام الري اآللي

……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

  ؟تنفس عند اإلنسان نظامًا مفتوحاً ماذا یحدث لو كان نظام ال.  5
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  



114 
 

3 

  كتاب حتكيم االختبار اختاذ القرار
 
 

 
  

 
  

  اختبارحتكيم : املوضوع
  

  :بعنوانبإجراء بحث تربوي  خمیس جمعة سالمة برهوم / الباحث یقوم 
التفكیـر اإلبـداعي مهـارات قبعات التفكیـر السـت فـي تنمیـة  استراتیجیةثر استخدام أ" 
للحصول على درجة ،  "لدى طلبة الصف العاشر األساسي بالتكنولوجیا اتخاذ القرار و 

  .الجامعة اإلسالمیةالماجستیر من كلیة التربیة ب
  

من ولذا أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم هذا االختبار في ضوء خبرتكم في هذا المجال 
  :حیث
  مناسبتها للعنوانصیاغة عبارات االختبار و. 

 مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االختبار. 
 سالمتها العلمیة واللغویة.  
  ًضافة ما تراه مناسبا  .حذف وإ
  

  ن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكمشاكرين لكم حس
  

  ...وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير 
  

  الباحث
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  )4(ملحق رقم 
  اختاذ القرارمهارات اختبار 

  )البعدي(
  

  : بیانات خاصة بالطالب 
  : .................  الصف     : .................................             اسم الطالب 

  
  :أخي الطالب 

 :وبعد وبركاته، اهللا ورحمة علیكم السالم
 .التكنولوجیا منهاج في األنظمة بوحدة مهارات اتخاذ القرار لیقیس االختبار هذا یأتي

نما ، المدرسة في بدرجاتك عالقة أیة له لیس االختبار هذا أن على یؤكد والباحث  البحث لغرض وإ
  .فقط لميالع

 في الشروع قبل االختبار تعلیمات قراءة منك یرجو فإنه لتعاونك، الشكر لك یقدم إذ والباحث
  .اإلجابة

 

  :االختبار تعلیمات
  .دقیقة ) 45(زمن االختبار محدد بحصة واحدة . 1
  .من نوع االختیار المتعدد ) 1(عدد األسئلة . 2
  .فقرة ) 15(یتكون السؤال من . 3
  .األسئلة بشكل جید قبل البدء باإلجابة  یرجى قراءة. 4
  .یرجى وضع رمز اإلجابة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئلة . 5

 
  

 

  :التالي  الجدول في اإلجابة مفتاح إلى إجابتك نقل یرجى أخي الطالب
  :مفتاح اإلجابة 

  8  7  6  5  4  3  2  1  السؤال
                  اإلجابة
  15  14  13  12  11  10  9  السؤال
                اإلجابة



116 
 

   
 

  ....فانه یثبت على ارتفاع زیةثیرموستات في نظام التدفئة المركللحصول على أفضل استجابة لل. 1
  سم 150. د  سم 50. ج  سم 30. ب  سم 20. أ

  لدیك نظام الري اآللي وحدث عطب في مجس الرطوبة فان الحل األمثل هو استبدال مجس الرطوبة بـ  . 2
  مكثفین متوازیین. د  مقاومتین متتالیتین. ج  ن معدنیینیسلكی .ب  إنسان بشري. أ

  .....باتجاهین مختلفین فان انسب المفاتیح هو Motorاه حركة محرك أردت التحكم في اتج. 3
 DPDT. د DPST. ج SPDT. ب SPST. أ

  .....قمت بتشغیل سخان الماء الفوري ولم یعطي إشارة كهربائیة الحل األمثل هو التأكد من  .4
وجود ضغط ماء . أ

  وكهرباء معاً 
غیاب ضغط ماء . ب

  وكهرباء معاً 
 غیاب كهرباء. ج

  ووجود ضغط ماء معاً 
غیاب كهرباء . د

  وغیاب ضغط ماء معاً 
   ....فان المخرج من هذه المشكلة ACفي نظام التحكم في اتجاه حركة السیارة توفر مصدر جهد متردد . 5
  قنطرة. د  محول رافع . ج  محول خافض . ب  مرحل. أ

  .....نظام الري اآللي ال یعمل إلى بتحقیق شرطین هما . 6
  األرض رطبة ولیالً . د  األرض جافة ونهاراً .ج  ألرض رطبة ونهاراً ا. ب  رض جافة ولیالً األ. أ

مــن خــالل عــاملین  بالشــكل المطلــوب فــان ذلــك یتحقــق نظــام ســخان المــاء الفــوريلضــمان عمــل . 7
  .....یعمل في حالة ضغط ماء : هما
قوي ضغط ماء . أ

  وكهرباء
ضغط ماء . ب

  ضعیف وكهرباء
 غیاب ضغط ماء. ج

  وغیاب الكهرباء
غیاب ضغط الماء . د

  ووجود كهرباء
فـــي نظـــام العوامـــة الكهربائیـــة فـــان ذلـــك یتحقـــق مـــن خـــالل  لحمایـــة الـــدرة الكهربائیـــة مـــن التلـــف. 8

  .....استخدام 
  القنطرة. د  محول رافع. ج  محول خافض. ب  المرحل. أ

ل علــى منــتج أفضــل جــودة برأیــك مــا هــي العناصــر التــي لــو أضــیفت للنظــام فإنهــا تــوفر الحصــو . 9
  ..... وأكثر مبیعاً 

  لیس مما ذكر. د  أ ، ب معاً . ج  التحكم. ب  التغذیة الراجعة. أ
   ........ المرحل نقوم بوصلفي نظام الري اآللي عند بناء دارة الخرج لحمایة الترانزستور من التلف . 10
على التوالي مع . أ

  الثنائي
على التوازي مع . ب

  الثنائي
ى التولي مع عل. ج

  المحول
على التوازي مع . د

  المقاومة
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  ......، نستخدم مفتاحًا من نوع P1لكي یضيء المصباح في الشكل المجاور . 11
  SPDT. د  SPST. ج  N/O. ب  N/C. أ 

إذا أردت أن تربط دارة غیـاب الضـوء وغیـاب الرطوبـة لكـي یعمـل نظـام الـري اآللـي بشـكل سـلیم . 12
  .......منطقیة المناسبة لذلك فان البوابة ال

 NAND. د  NOR. ج  AND. ب  OR. أ 

  .......في حال تم االستغناء عن مجس قیاس درجة الحرارة فان البدیل األنسب هو . 13
 LED. د  المقاومة الحراریة.ج   اإلنسان البشري. ب   التیرمومتر . أ 

  اتجاه حركة السیارة نستخدم مفتاحین من نوعفي نظام التحكم في  DPDTفي حالة عدم توفر مفتاح .14
 N/O. د   DPST. ج  SPDT. ب  SPST. أ 

من خالل العناصـر المكونـة لعملیـة صـناعة الـورق نسـتطیع أن نحكـم . 15
  .....على هذا النظام انه 

  
  لیس مما سبق. د   متوازن. ج   مفتوح. ب   مغلق. أ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P1 P2 
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  )5(ملحق رقم 
 

 م 

  .عدد ممكن من االستخدامات للمجسات في حیاتنا أكبرذكر   1
 .عدد ممكن من النصائح لمكان تثبیت الثیرموستات في الغرف أكبرتحدید   2

  .جل ترشید استهالك المیاهأعدد ممكن من األفكار والطرق الجدیدة من  أكبرذكر   3
  .عدد ممكن من االقتراحات لري الحدیقة المنزلیة بشكل یومي أكبركتابة   4

5  
عدد ممكن من االستخدامات لمبدأ الحصول على درجة حرارة عالیة عند مرور أكبر تحدید 

  تیار كهربائي في  سلك التنجستون 

  

6  
عدد ممكن من الحلول غیر المكررة للتغلب على مشكلة حدوث الحرائق الناجمة  أكبركتابة 

  .عن المدافئ
  .عدد ممكن من الحلول غیر المكررة لري المزروعات بعیدا عن الطرق التقلیدیة أكبرذكر  7

8 
بدأ دروان المحرك بطریقة عكسیة عدد ممكن من األفكار العلمیة مستفیدا من مأكبر كتابة 

  .عند عكس األقطاب على طرفیه
  .عدد ممكن من الحلول غیر المكررة لزیادة األمان في نظام سخان الماء الفوري أكبرذكر   9

  .عدد ممكن من االقتراحات غیر المكررة التي تزید من جودة المنتج أكبركتابة   10

 
  .عدد ممكن من البدائل النادرة الثیرموستات في نظام التدفئة  المركزیة أكبرتابة ك  11
  .عدد ممكن من الممیزات النادرة عند استبدال الماء بالزیت في نظام التدفئة المركزیةأكبر كتابة   12

  .في حال جفاف اآلبار االرتوازیة من الماء عدد ممكن من الحلول النادرة أكبرذكر   13
بالمقاومة ) LDR(في حال تم استبدال  عدد ممكن من األفكار العلمیة النادرةأكبر كتابة   14

  .في حال كان نظام التنفس في اإلنسان نظاما مفتوحا عدد ممكن من األفكار النادرةأكبر ذكر   15  .المتغیرة
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  .على بعد مناسبالثیرموستات في نظام التدفئة المركزیة  تثبیت  1
 .في نظام الري اآللي عند حدوث خلل في مجس الرطوبة   طرح البدیل األمثل  2

  .DPDT  المفتاح اتجاه دوران المحرك باستخدام  ضبط  3
  .إشارة كهربائیة  في حال عدم وجودشغیل سخان الماء الفوري الحل المناسب لت إیجاد  4
  . ACالتحكم في اتجاه حركة السیارة عند توفر مصدر جهد متردد   5
  .بتحقق شرطیها دارة غیاب الضوء في نظام الري األوتوماتیكي تصمیم  6
  .ضغط ماء وجود في حالشغیل سخان الماء الفوري إیجاد الحل المناسب لت  7
  .لزیادة األمان في دارة توصیل العوامة الكهربائیة توظیف المحول  8
  .للحصول على منتج أفضل جودة  المكونات األساسیة للنظامتحدید  9

  .دارة الخرج في نظام الري اآللي  التحكم في  10
  ).N/C(بیعي تصمیم دارة كهربائیة إلضاءة مصباحین تعمل بمفتاح من نوع مغلق بالوضع الط  11

 AND.التحقق من عمل  نظام الري اآللي باستخدام بوابة   12

إیجاد البدیل األنسب في حال تم االستغناء عن مجس قیاس درجة الحرارة في نظام التدفئة   13
  .المركزیة

  .في نظام التحكم في اتجاه حركة السیارة DPDTإیجاد البدیل األنسب حالة عدم توفر مفتاح   14

  .فریق بین النظام المغلق والنظام المفتوح الت  15
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المرســلین معلــم األمــة ومرشــدها ســیدنا  الحمــد هللا رب العــالمین والصــالة والســالم علــى أشــرف
  :محمد صلى اهللا علیه وسلم النبي األمین وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد

والتي تجعلنا  ،المعرفةعة والمتسارعة على مستوى العلم و تغیرات المتنو منحیا الیوم عصرًا ملیئًا بال
یم والتعلم ومدى مالئمتها نفكر ملیًا بما لدینا اآلن من نظریات واستراتیجیات في حقلي التعل

لمناهجنا الدراسیة وأسالیب تدریسها، والعمل على إیجاد استراتیجیات جدیدة تواكب االتجاهات 
ولهذا فإن المناهج والفلسفات التربویة الحدیثة تدرج ، المعاصرة في المناهج وأسالیب التدریس

  .مر مدى الحیاةاستراتیجیات تعلیم  التفكیر كهدف أساسي لها من أجل تعلیم یست
 على أفضل االسـتراتیجیات الحدیثـة للتـدریس وأیسـرها تطبیقـاً  المعلمینمن هنا جاءت النیة في تدریب 

ــ ت للقبعــات الســ امبســطً  هــذا الــدلیل الــذي یحمــل فــي طیاتــه  شــرحاً الباحــث ولــذلك أعــد  ،اوأقلهــا عبئً
ـــملـــدور  اللتفكیـــر ومـــدلول كـــل قبعـــة وتوضـــیًح  یـــذ للتـــدریس باســـتخدام هـــذه فـــي التخطـــیط  والتنف المعل

وحـــدة  القبعـــات الســت للتفكیــر فــي اســتراتیجیةســیة باســتخدام ادر  ومشــتملة علــى  خطـــطِ اإلســتراتیجیة 
لمــن صــعب  لمــن أراد التمیــز ومفتاحــاً   وأقــدمها دلــیالً مــادة التكنولوجیــا للصــف العاشــر  يفــ األنظمــة

  .ومساعدا له في التنفیذ لمالمعلعمل  راً أن یكون هذا الدلیل میس اً التطبیق متمنی علیه
  
  

  نسأل اهللا أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم
  واهللا ولي التوفيق  

  
  
  

الباحث                                                  
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  القبعات الست للتفكیر؟ طبیعة .2
ادوارد دي “طاني ذو األصل المالطي الطبیب البری إبداعطریقة القبعات الست للتفكیر من  تعد
في ما بعد أشهر اسم في  أصبحوالذي  ،والذي نقل تخصصه من جراحة المخ إلى الفلسفة” بونو

التفكیر "و "القبعات الست"نظریة  إبداعاتهوكان من أهم  ،العالم في مجال التفكیر وتحلیلیة وأنماطه
   ".الجانبي

ما ارتبط  غالباً فاللون األحمر  ،فسیًا على التفكیرن یرى أن لأللوان دالالت تضفي جواً  وهو
واللون األصفر لون الشمس مصدر  ،دل على التشاؤم والتفكیر السلبيواللون األسود ی ،بالمشاعر
التفكیر للعامة ولسهولة  لتسهیل وصول مدلول إنما هو فربط كل نوع من التفكیر ،إلخ...الطاقة 

  .التصنیف
  

  :القبعات الست للتفكیر
ذه الطریقة تعطیك الفرصة لتوجیه الشخص إلى أن یفكر بطریقة معینة ثم تطلب منه التحول إلى ه

 .طریقة أخرى

هذا التوجه یجعل الحاضرین یفكرون دون حواجز أو خوف وبنفس النوع من التفكیر حتى یتم 
  .نالحدیث والتفكیر مثل الهجوم على آراء وأفكار اآلخری أثناءالتغلب على بعض السلبیات 

  :القبعة البیضاء. 1
مكان إقامة  ،عملیة جمع معلومات حول موضوع التفكیر تشیر إلى النمط المحاید، والمقصود به هنا

والكمیات والتكالیف، معلومات حول البیئة المحیطة والظروف  المشروع أو الفكرة، األسعار
علومات معلومات الحظ أن مثل هذه الم ،مشروعات مشابهة إن وجدت المحیطة، معلومات حول

یستخدم فیها أدوات االستفهام وعادة ما  ،سلبیة ولذلك اخترنا اللون األبیض محایدة ال إیجابیة وال
  ).الخ...، ، كیف، كم، لماذامن، ماذا، متى(
  :القبعة الصفراء. 2

عند ارتداء . الشمس رمز النماء ومصدر الطاقة تشیر إلى التفكیر اإلیجابي وهي مأخوذة من لون
اإلیجابیة للفكرة، كیف تزید هذه الفكرة من دخلنا على سبیل  بعة الصفراء نفكر في الجوانبالق

  ؟ظروف العمل والحیاة أو كیف تحسن من ؟المثال
 :القبعة السوداء.  3

وكثیرا ما نرتدیها دون أن نشعر، نفكر في الجوانب  تشیر إلى التفكیر التشاؤمي وعند ارتدائها،
  .یمكن أن نتكبدها والصعوبات التي سنواجهها ائر التيالسلبیة للمشروع، الخس
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:القبعة الحمراء.  4 
في المشروع بشكل عاطفي صرف دون النظر إلى  تشیر إلى التفكیر العاطفي وعند ارتدائها نفكر

 ؟ما هي العواطف التي تدفعك لخوض غمار هذا المشروع العوامل المنطقیة واالیجابیات والسلبیات،
هل تشعر بمشاعر فخر أو اعتزاز أو غیرها عند دخولك  ؟لذلك لتي ستجنیها نتیجةا ةهي المتع ما

  ؟األمر أو تبنیك لمثل هذا
  :القبعة الخضراء. 5

األشجار وما فیها من معاني اإلبداع والتجدید،  ترمز إلى التفكیر اإلبداعي وهي مأخوذة من لون
فمثال نفكر في أصل  ،ق أن طرقتأفكار جدیدة لم یسب عند ارتداء القبعة الخضراء نبحث عن

عن مشروع یمثل فكرة جدیدة ورائدة؟ ثم یمكن أن نفكر في  لماذا ال نبحث - المشروع –الموضوع 
هذه السلبیات بشكل إبداعي ونحولها إلى إیجابیات؟ كما یمكن أن  السلبیات كیف یمكن أن نتجاوز

؟ ثم نفكر بشكل إبداعي عن دور اإلیجابیات التي یمكن أن یضیفها المشروع نفكر في مزید من
 والمشاعر في إنجاح هذا المشروع؟ وهكذا تتفتح لنا آفاق جدیدة للتفكیر یمكن أن توصلنا العواطف

  .إلى أفكار لم یسبق لها مثیل
  :القبعة الزرقاء.  6

 من استعمال جمیع أنماط التفكیر الداخلة في تعریف ترمز إلى التفكیر الشمولي ویأتي دورها للتحقق
یطرح السؤال هل استخدمنا جمیع األنماط ؟ هل هناك نمط یحتاج  عملیة التفكیر إنهاءفقبل  ،التقنیة

  .فیه؟ وبناء على إجابة السؤال یتم إما إیقاف عملیة التفكیر أو استكمالها إلى مزید بحث وتفكیر
  

مستویات التفكیر وعالقتها بالقبعات الست. 3 
ما المقصود بالتفكیر ؟ 

بهـــا الـــدماغ عنـــد تعرضـــه لموقـــف معـــین التلمیـــذ مرئیـــة التـــي یقـــوم اللیـــات والنشـــاطات غیـــر هـــو العم
روابــط بعیــدة كلمــا ســاعد ذلــك علــى زیــادة تشــعب الخالیــا  اوكلمــا كــان المثیــر أكثــر تعقیــدا وذ ،)مثیــر(

ونمـو الـدماغ  العصبیة التي تحاول أن تجد روابط لهـذا المثیـر ممـا یسـاعد علـى اتسـاع مجـال التفكیـر
نمـــا بزیـــادة  وقدرتــه علـــى الوصـــول إلـــى مســتویات علیـــا فـــي التفكیـــر فالـــدماغ ال ینمــو بزیـــادة الحجـــم وإ

  .الروابط وتشعب الخالیا العصبیة
   .)ارنة، تنظیم المعلومات، المقالتصنیف، المالحظة(ویتضمن مهارات مثل : ى األساسيالمستو 

  .)، حل المشكالت، اتخاذ القرارالتفكیر اإلبداعي( ن مهارات مثل ویتضم: المستوى المعرفي
   .)التخطیط، المراقبة، التقییم( ویتضمن مهارات مثل: المستوى فوق المعرفي
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ة وینطلق منها وسوف نالحظ أن التفكیر باستخدام القبعات الست ینسجم مع مهارات التفكیر السابق
  .ویعمل على تنمیتها

:فكیرفكیر تخدم نوعًا من أنواع التكما أن كل قبعة من الت 
  ."جمع المعلومات" التفكیر المحاید: القبعة البیضاء
  .التفكیر العاطفي :القبعة الحمراء 
  .التفكیر اإلیجابي: القبعة الصفراء
  .التفكیر الناقد: القبعة السوداء

  .التفكیر اإلبداعي: القبعة الخضراء
  .التفكیر الشمولي والتفكیر في التفكیر: القبعة الزرقاء

  

  ؟لقبعات الست للتفكیركیف نطبق ا. 4
للتفكیر ویمكن تطبیقها بشكل  الزمن في فریق یتم تشكیله+ یفضل أن تطبق تقنیة القبعات الست 

  .فردي إن لم یتیسر وجود فریق
  .في البدایة بتحدید الموضوع المراد التفكیر فیه یقوم رئیس الفریق

 اإلیجابیة إلى الصفراء لبحث الجوانب بالقبعة البیضاء لجمع المعلومات ویستحسن أن ینتقل أوالً  یبدأ
یس هناك ترتیب ملزم للتنقل ، لمتى یتم االنتقال من نمط إلى آخردور رئیس الفریق سیكون تحدید 

عند . ویترك األخضر واألزرق في النهایة بین األنماط، ولكن یفضل االبتداء باألبیض ثم األصفر
 .ن شمولیة عملیة التفكیر لجمیع األنماطم التفكیر باألزرق یكون التركیز فقط على التأكد

الزماني للموضوع ویناقش ما إذا كانت األفكار المطروحة تناسب  بعد التفكیر باألزرق یطرح البعد
 تم تغییر اإلطار الزمني للتفكیر كیف یمكن أن تتغیر النتائج؟ زمانا محددا وماذا لو

األفكار المطروحة في كل نمط . ع األنماطانتهاء الوقت المحدد أو استكمال جمی یستمر العمل حتى
  .جمعها على ورقة منفصلة یتم

ثارة الجو النفسي المصاحب أللوان التفكیر كما هو  دور رئیس الفریق مهم جدا في التذكیر دائما وإ
  .الزمني واإلطارالشمولیة والتنقل بین األنماط وبینها  من األهمیة كذلك دوره في النظرة

  

  القبعات الست للتفكیر في التدریس استراتیجیة الهدف من تطبیق .5
:تعطي للفرد 

  .ستماع الجید لجمیع وجهات النظر من جمیع األشخاص ومن عدة أوجهالأفقا واسعا ل .1
تقانها  منطقا علمیا .2   .ینص ویؤكد على أن التفكیر مهارة یمكن تعلمها وممارستها وإ
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یق بها بعیدا عن حدود التفكیر بها والتحل هتمامالأرضا خصبة لتنشئة هذه المهارة وا .3
 .رتقاء بنوعیة وكفاءة التفكیرالالتقلیدي أو النمطي فهي لغة بسیطة واضحة هدفها ا

  .امات والتدقیق الواعي في مصداقیتهالتركیز على أهمیة المعلو  .4

 .نواع التفكیرأتقان عملیة الموازنة بین إ .5

یقات التفكیر اإلبداعي حیث ینسجم مع تطب و زرع أرض خصبة ومناسبة لممارسة اإلبداع .6
 .یتضمن تقدیم مقترحات وتطویر أفكار جدیدة

 .مشكلة فال ینظر لها من جانب واحدتجعل الفرد ملما بجمیع جوانب الموضوع أو ال .7

قدرة تجعل الفرد یحس باآلخرین فیتفاعل معهم ویتعاطف معهم ویتفهم طریقة تفكیرهم مع   .8
ونة في التفكیر مما یجعل الفرد منفتحا على آراء والمر  فهم اآلخرین واحتوائهم على أكبر

 .اآلخرین وأفكارهم

 .من عادة االنتصار للفكرة الواحدة التفكیر في خطوط متوازیة مع اآلخرین والخروج .9

  .االعتراف بالمشاعر كجزء من التفكیر .10
  
  ماذا یحتاج المعلم استخدام القبعات الست للتفكیر  في التدریس؟ .6

جمیعها ، ف یمكن أن نلغیها أو نفاضل بینهاللتفكیر موجودة لدى الناس ال یسیةهناك عدة أنواع رئ
والقوة في تفعیلها واستثمارها ضمن طریقة إبداعیة تجعلنا نكسب المواقف ، موجودة وممكنة وطبیعیة

 كل ما هو مطلوب أن نعطي كل نوع من التفكیر حقه ،قراراتنا للحصول على أفضل النتائج وندعم

والجدل العقیم  في األجیال القادمة في الحوار  ثقافة الغلبة وأن نلغي   ر عن وجهة نظره في التعبی
ومن السهل الوصول لهذا الهدف من خالل تشجیع التفكیر المتوازي وتنظیم المعلومات ویمكننا 

  .القبعات الست للتفكیر استراتیجیةالوصول لذلك إذا اعتمدنا في تفكیرنا على 
یعتریهــا بعــض التشــتت  مــا فغالبــاً  ،لنــاس حاجــة لتطبیــق هــذه الطریقــة فــي التفكیــرفــالمعلم مــن أكثــر ا
كمـــا أن اخـــتالف وجهـــات النظـــر بـــین  .طـــرح محتـــوى جدیـــد وفـــي بدایـــة كـــل حصـــةوالتـــوتر عنـــد بـــدأ 

وقــد یــؤدي  صـر علــى رأیـهیبــدلوه و  دليیــریـد أن یوالخلفیــة الثقافیـة والعلمیــة تجعــل كـل واحــد   التالمیـذ
تكثـر  الصـف العاشـر تالمیـذى ضیاع الفكرة األساسیة التـي یـدور حولهـا الحـوار ولـدى هذا التداخل إل

ســأل التلمیــذ ســؤاال لــم یالحاجــة إلــى تنظــیم المعلومــات فهــن فــي طــور االكتشــاف والــنهم المعرفــي فقــد 
،المعلـــم حـــائر  فیقـــفیحـــن أوان  طرحـــه بعـــد   وتضـــیع الفكـــرة  یجیبـــهطلـــب منـــه الســـكوت أو یإمـــا أن  ًا

یتناســب وطریقــة التربیـــة الحدیثــة التــي تنـــادي بفــتح مجــاالت الحـــوار  رحهــا وكــال األمـــرین الالمــراد ط
للمـــتعلم فالحــــل األمثــــل اســــتخدام القبعــــات الســــت للتفكیـــر فاســــتخدام المعلــــم لهــــا یســــاعده فــــي تنظــــیم 
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غنــاء كــل محــور مــن محــاور الــدرس بمــا یحقــق  التالمیــذمعلوماتــه وتنظــیم المــداخالت والحــوار بــین  وإ
  . اف المادةأهد
  :القبعات الست للتفكیر استراتیجیةدور المعلم في  التدریس باستخدام  .7

  :أوال مرحلة التخطیط للتدریس
المحتوى بأن تنفذ خریطة معرفیة تدون عنوان الدرس ثم تقوم بتحلیل المعلومات تحلیل  -1

  :إلى
  .معلومات متوفرة في الدرس -
المفاهیم الواردة ولیس بالضرورة  مطالبة حتاج إلیها المعلم لتوضیح یمعلومات ناقصة  -

 .بدراستها التلمیذ

 .حتاجها التلمیذ ویتم تحدیدها تبعا للمرحلة العمریة والدراسیةیمعلومات ناقصة  -

  .یف المحتوى تبعا للقبعة المناسبةتصن -2
ذا : مثال إذا وجد المعلم الدرس متضمنا لفوائد شيء ما  إذا فهو یتناسب والقبعة الصفراء، وإ
  ......ات الخاطئة إذا فهذا یتناسب والقبعة السوداء وهكذا یالسلوك د تعدادا لبعضوج
قوم المعلم في یقد ال یتوفر في المحتوى ما یناسب جمیع القبعات الست ففي هذه الحالة   -3

التفكیر في كیفیة إتمام جمیع القبعات بأسئلة تجدها مناسبة وال داعي للتكلف إذا تعذر ذلك 
ق هو تحقیات فقط وال مانع من ذلك  فالهدف أنه استخدم بعض القبع مجد المعلیفقد 

  .التفكیر المتوازي  قدر اإلمكان
 :نظیم المعلومات المستخلصة كاآلتيقوم المعلم بتی -4

 كیف، لماذا، متى،، بدأ بتدوین األسئلة الخاصة بالقبعة البیضاء أي األسئلة التي تبدأ بمنی -
  .عد في جمع المعلوماتئلة التي تساأي األس ) .... ،كم

ة الحمراء وكذلك مع باقي جمع األسئلة التي تتكلم عن المشاعر والتي تخص القبعی -
 .القبعات

على  ت بشكل یساعد على التعلم ویساعدهكون المعلم قد قام بتنظیم المعلومایبهذه الطریقة  -
 .البدء السلیم في تنفیذ التدریس

  
  :ثانیا مرحلة التنفیذ

  الخ ..مهد المعلم للدرس كالعادة وتنفذ إجراءات الدرس العادیة من قراءة نصیة في بدایة الحص. 1
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القبعة  واأن یلبس میذبدأ المعلم بالطلب من التالی وعند البدء في مناقشة محتوى النص.  2
معرفة الحقائق والسؤال عنها واإلجابــة (فعله  مبما علیه التالمیذمذكر ) تخیل ذلك( ،البیضاء
  .)إن وجدتفضًال عن األشكال والرسوم  ،حولــهــا

، )تخیل ذلك(القبعة الحمراء  واالقبعة البیضاء وأن یلبس واأن یخلع میذطلب المعلم من التالی. 3
  ....أشعر بـِ : فقط بالتعبیر عن مشاعرهن بالقول  معنیونبأنهم  ممذكرًا إیاه

وهذا  ،)تخیل ذلك(القبعة السوداء وایلبسالقبعة الحمراء وأن  واأن یخلع میذطلب المعلم من التالی.  4
  .ذكر العواقب والتحذیر من المزالق والمخاطر المتوقعة  مبأن علیه مذكرهی

، )تخیل ذلك(القبعة الصفراء واالقبعة السوداء وأن یلبس واأن یخلع میذطلب المعلم من التالی.  5
  فقط باالیجابیات والفوائد  واأن یركز  مبأن علیه مذكرهیوهنا 

، )تخیل ذلك(القبعة الخضراء واالقبعة الصفراء وأن یلبس واأن یخلع میذطلب المعلم من التالی.  6
بالتركیز على األفكار المبدعة والبدائل المتعددة لمعظم المشكالت التي تم الوقوف  مذكرهیوهنا 

  .لنظر إلیها من منظور جدید متفائلعلیها سابقًا وا
، )تخیل ذلك(القبعة الزرقاء واالقبعة الخضراء وأن یلبس وایخلع أن میذطلب المعلم من التالی.  7

  أهم الفوائد مثال وامن هذه األفكار كأن یلخص واباالهتمام بتلخیص األفكار وماذا تعلمم ذكرهیوهنا 
م أكثر توسعًا وتعمقًا وفقًا لتصوراته میذالتال لیكونفتح حدود التفكیر بالموضوع یبمعنى أن المعلم 

  .في العادة مللقیود التي تعوقهوتخفیفًا 
  

  :موقع القبعات الست من التسلسل الزمني داخل الحصة
 یتم استخدامها في مرحلة العرض.  

  دقائق ماعدا القبعة الحمراء ال یستغرق استخدامها  5-4لكل قبعة من  6عدد القبعات
 .، مع إمكانیة استخدام القبعة أكثر من مرة حسب المحتوىألكثر من دقیقة

 دقیقة 26 )=القبعة الحمراء(دقیقة 1+ 25= دقائق  5 زمن كل قبعة× 5 د القبعاتعد.  
  

  ماذا استفاد المعلم والتلمیذ من الحصة ؟
 ابتعد المعلم عن أسلوب اإللقاء والشرح التفصیلي وهذا ما یحدث عادة. 

  في جمیع المناقشات المطروحة بفاعلیة میذالتالشارك. 

 الجهد على المعلم وقل اختفت السلبیة من الطالب. 

  من نشاطات تنفیذ التدریس غفل المعلم ما یتوجب علیهیلم. 

 لم تؤثر القبعات على ما یجب تنفیذه بل نظمت المعلومات والحوار. 

 كر في ذات الفكرة وفي نفس الوقتتحقق مبدأ التفكیر المتوازي الجمیع یف.  
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  :همسات قبل البدء .8
یمانك بضرورة تعلیم األجیال  على  روحك الخالقةأهنئك أخي المعلم  وشخصیتك المبدعة وإ

  .رهم وقبل أن تبدئي مستعینة باهللالقادمة ما یعینهم على مواكبة تغیرات عص
  :جاح التدریس بقبعات التفكیر الستتذكر هذه المبادئ العامة لضمان ن

  ًوهي مفتاح لجمیع القبعات حیث تحوي  القبعة البیضاء هي أول القبعات طرحا
  .ماتالمعلو 

  ًفهي الملخصة  والمتحكمة في عملیات التفكیر  القبعة الزرقاء آخر القبعات طرحا. 

 لیس هناك تسلسل لباقي القبعات. 

  یستحسن جعل القبعة الخضراء تعقب القبعة الصفراء فاإلبداع یحتاج إلى روح إیجابیة
 .ابیاتوالقبعة الصفراء تحتوي على اإلیج

 یمكن اختیار عدد من القبعات في درس واحد  لیس شرطا استخدام جمیع القبعات
  .عین فما ال یدرك كله ال یترك جلهلدرس م

   لعبة تسمى لعبة قبعات التفكیر وایلعب مكما لو أنه یتخیلوا میذالتالدع. 

  مبادئ هذه اللعبة میذلتاللباستخدامها في التدریس وضح  تبدأقبل أن. 

نات ونرغب بارتدائها فسنقوم بارتداء كل سنتخیل أن لدینا ست قبعات ملو ( قول له مثال 
ذا ارتدینا القبعة الصفراء مثال  قبعة لبعض الوقت ثم نتخیل أننا نخلعها ونرتدي األخرى وإ

  )لخا ...فهذا یعني أن نلتزم جمیعا بالتفكیر في الفوائد واإلیجابیات 
   دء ووقت على احترام الوقت فلكل قبعة وقت  ویتم إعالمه بوقت الب میذالتالتدریب

 .االنتهاء

  مدلول كل  قبعة وهذا ال یحتاج منك أكثر من أسبوع ومع  میذالتالعرف یالبد أن
 .الوقت ستجد الجمیع قد  استوعب الفكرة 

 فلن تنجح ألن مبادئ التربیة تقول البد من إعالم المتعلم بهدف م العمل دونه أال تبد
والمتعلم وال تقول في قرارة نفسك التعلم وألن عملیة التعلم عملیة تفاعل بین المعلم 

خلفه الغالم وتذكر أن رسول اهللا عندما أردف ) بما أقوم به موال حاجة لمعرفته صغار(
 )الحدیثإلى نهایة ..احفظ  اهللا یحفظك (إني أعلمك كلمات ثم بدأ بها ا غالمی(قال له 

 ماتمن كونها تنظم المعلو  استفد ال تتكلف في حشر القبعات أثناء العرض بل. 

  ال تلهك القبعات عن هدفك التعلیمي الخاص بالدرس كقراءة النص أو حفظ ما یطلب
 .میذلتاللحفظه  فما هي إال وسیلة منظمة ولیست أداة تشتیت لك أو 
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  العاشر للصف التكنولوجیا لمبحث الخاصة في وحدة األنظمة األهداف .9
 .یعرِّف مفهوم النظام - 1
 .یةیعطي أمثلة ألنظمة طبیعیة وصناع - 2
 .یحلل نظام الدراجة إلى عناصره الرئیسة - 3
 .یحلل نظام اإلشارة الضوئیة إلى عناصره - 4
 .یعدد ستة من المدخالت في أي نظام - 5
 .یحدد المخرجات في نظام التنفس عند اإلنسان - 6
 .یحدد العملیات في نظام مصنع الورق - 7
 .یفرق بین النظام المغلق والنظام المفتوح - 8
 .الراجعة یصوغ تعریفًا لمفهوم التغذیة - 9

 .یعرِّف مفهوم المجس  -10
 .یعرِّف مفهوم التحكم  -11
 .یوضح كیفیة الحصول على أفضل منتج  -12
 .یرسم مخططًا لنظام التدفئة المركزیة  -13
 .یحلل نظام التدفئة المركزیة إلى عناصره الرئیسة  -14
 .یحدد دور الثیرموستات في نظام التدفئة المركزیة  -15
  .منسوب المیاه في الخزانات یفسر الحاجة إلى وجود نظام التحكم في  -16
 .یشرح فكرة مفتاح العوام الكهربائي  -17
 .ینفذ دارة كهربائیة لمفتاح في حالتي الفتح واإلغالق  -18
ل  -19  .یعرِّف مفهوم المرحِّ
ل  -20  .یحدد أهم میزات المرحِّ
ل في دارة كهربائیة  -21  .یستخدم المرحِّ
ل في العوامة الكهربائیة  -22  .   یعلل استخدام المحوِّ
 .مفهوم المیاه العادمةیعرِّف   -23
 .یوضح الطریقة البسیطة لمعالجة المیاه العادمة في البیت  -24
 .یعمل نموذج مصغرًا لنظام تكریر المیاه العادمة  -25
 .یحلل نظام التحكم في اتجاه حركة السیارة  -26
ل  -27  .یمیز بین التحكم في اتجاه حركة السیارة یدویًا وباستخدام المرحِّ
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 .وماتیكيأوتیرسم مخططًا لنظام ري   -28
 .أوتوماتیكيینفذ عملیًا مشروع نظام ري   -29
 .أوتوماتیكيفي نظام ري ) و(یفسر استخدام بوابة   -30
 .أوتوماتیكيفي نظام ري ) 7408(یرسم مخططًا لدارة متكاملة   -31
ل في دارة نظام ري   -32  .أوتوماتیكيیوضح عمل المرحِّ
 .أوتوماتیكيیعلل إضافة الثنائي للدارة في نظام ري   -33
 .في دارة غیاب الضوء LDRثر موقع الـ یفسر أ  -34
 .یرسم مخططًا لدارة غیاب الرطوبة -35
 .یحلل نظام سخان الماء الفوري -36
 .یرسم مخططًا كهربائیًا لدارة السخان الفوري -37
 .یوضح آلیة عمل الثیرموستات في السخان الفوري -38
 .یرسم مخططًا تفصیلیًا لسخان كهربائي -39
ن دارة كهربائیة توضح استخدام ال -40 ل للتحكم بالمحركیكوٍّ  .مرحِّ
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  :الجدول الزمني لتنفیذ وحدة األنظمة باستخدام استراتیجیه القبعات الست للتفكیر .11
  

  التاريخ  احلصص  عنوان الدرس  م
  م 2012/  02/  25  1  )1(جلسة التعریف باالستراتیجیة   1

  م 2012/  02/  27  1  )2(جلسة التعریف باالستراتیجیة   2
  م 2012/  03/  06،03  2  مأجزاء النظا  3
  م 2012/  03/  10  1  نظام التدفئة المركزیة  4
  م 2012/  03/  12،17  2  المفاتیح والمرحالت  5
  نظام التحكم في منسوب الماء في الخزانات  6

  
  م 2012/  03/  19،24  2

  نظام تكریر المیاه العادمة  7
  

  م 2012/  03/  26  1
  م 2012/  03/  31  1  لسیارةنظام التحكم في اتجاه حركة ا  8
  م 2012/  04/  02  2  نظام الري األوتوماتیكي  9
  م 2012/  04/  07  1  نظام السخان الماء الفوري  10
    14  المجموع الكلي للحصص  
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  .ستراتیجیة القبعات الست للتفكیرخطة تنفیذ جلسات تعریفیة ال .12
  الحصص  التاریخ  الیوم  الصف  عنوان الدرس

  1  م25/02/2012  السبت  العاشر  جلسة تعریفیة بالقبعات: الجلسة األولى
  .قبعات -  LCDجهاز  –جهاز كمبیوتر  –السبورة  :الوسائل التعلیمیة
  :األهداف السلوكیة

 .قبعات التفكیر الستیعرِّف مفهوم  - 1
 .یحدد مدلول كل قبعة من قبعات التفكیر الست - 2
 .یمیز بین قبعات التفكیر الست - 3
 .العبارات واألسئلة حسب قبعات التفكیر الستیصنف  - 4
  .یطرح أسئلة مالءمة لكل قبعة - 5

  اإلجراءات
وذلك من خالل كتابة األهداف على السبورة، ویتحدث المعلم للطالب بان  :التمهید للدرس -

  ".القبعات الست للتفكیر"الهدف من الحصة الیوم التعرف على استراتجیة جدیدة للتفكیر تسمى 
  .المعلم بتقدیم نبذة عن استراتیجیه القبعات الست للتفكیریقوم  -
 –أبیض (مجموعات وسیقوم المعلم بتوزیع القبعات ) 6(سیقوم المعلم بتقسیم الطلبة إلى  -

، على المجموعات بحیث تكون لكل مجموعة لون مشترك وسیقوم المعلم )الخ...اسود –احمر 
المجموعة  –المجموعة البیضاء ( دونها بتسمیة كل مجموعة حسب لون القبعة التي یرت

  ).الخ...الحمراء
سیوضح المعلم للطلبة بأنه سیتم اآلن عرض مقطع فیدیو وعلى كل مجموعة تكتب  -

  .مالحظاتها حول القبعة الخاصة بهم
یقوم المعلم بعرض مقطع فیدیو حول القبعات الست، حیث یظهر في هذا الفیدیو شخص  -

  .یدة ومن ثم یقوم بتحلیل ذلك اإلعالن من خالل ارتدائه للقبعات الستیقوم بقراءة إعالن في جر 
بعد االنتهاء من العرض یقوم المعلم بالطلب من كل مجموعة قراءة ما تم تسجیله من  -

  :مالحظات وتسجیلها على  السبورة، ومن ثم یصنفها إلى 
  .ما مدلول كل لون من األلوان الست. 1
  .ا الشخص عند ارتدائه كل قبعةما هي األسئلة التي طرحه. 2

  :واجب بیتي
 عرف استراتیجیه القبعات الست للتفكیر. 
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 وما مدلول كل لون ما هي األلوان المستخدمة في هذه اإلستراتیجیة. 

 ما هي األسئلة المستخدمة مع كل لون من األلوان الستة .  
  الحصص  التاریخ  الیوم  الصف  عنوان الدرس

فیة جلسة تعری: الجلسة الثانیة
  بالقبعات

  م27/02/2012  االثنین   العاشر
1  

  .قبعات -  LCDجهاز  –جهاز كمبیوتر  –السبورة  :الوسائل التعلیمیة
  :األهداف السلوكیة

 .یمارس تفكیر القبعات - 1
 .یوجه تفكیره حسب ألوان القبعات - 2
  .یمیز بین مواقف األشخاص حسب القبعات التي یرتدونها - 3

  اإلجراءات
وذلك من خالل كتابة األهداف على السبورة، ویتحدث المعلم للطالب بان  :التمهید للدرس -

  .على كیفیة توظیف تلك اإلستراتیجیة في عملیة التفكیرالهدف من الحصة الیوم 
  .مجموعات بنفس الجلسة السابقة مع ارتداء القبعات) 6(سیقوم المعلم بتقسیم الطلبة إلى  -
  .بیتي للجلسة السابقةالمجموعات بالواجب الالمعلم  یناقش -
سیقوم المعلم بعرض بوربوینت حول القبعات الست وكیفیة استخدامها في عملیة التفكیر  -

  .المتوازيوخاصة التفكیر 
بعد االنتهاء من العرض ستقوم المجموعات بتسجیل مالحظاتها حول كل قبعة وطریقة  -

  .التفكیر المستخدمة والمناسبة لكل لون
ابة مالحظات المجموعات على السبورة وتصنیف كل قبعة حسب نوع سیقوم المعلم بكت -

التفكیر المناسب لها وتوضیح تلك األنواع وكیفیة استخدامها وتوظیفها في منهج التكنولوجیا 
  ):األنظمة(وخاصة في دروس الوحدة الثالثة 

  .التفكیر الحیادي، الموضوعي: القبعة البیضاء  -1
  .يالتفكیر العاطف: القبعة الحمراء -2
  .التفكیر السلبي: القبعة السوداء -3
  .التفكیر االیجابي: القبعة الصفراء -4
  .التفكیر اإلبداعي : القبعة الخضراء -5
  .التفكیر الشمولي، أو التفكیر الموجه: القبعة الزرقاء  -6
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تطبیقات على دروس وحدة األنظمة من كتاب التكنولوجیا للصف العاشر . 13
 لتفكیراألساسي باستخدام القبعات الست ل

  

  الحصص  التاریخ  الیوم  الصف  عنوان الدرس
  1      العاشر  النظام ومكوناته: الدرس األول

  توزیع الزمن على القبعات
  )دقیقة 35(الحصة  من

  الزرقاء  الخضراء  الصفراء  السوداء  الحمراء  البیضاء
  دقائق 5  دقائق 5  دقائق 4  دقائق 4  دقائق 2  دقیقة15

  .وسیلة تعلیمیة توضح نظام صناعة الورق –الكتاب المدرسي  – السبورة :الوسائل التعلیمیة
  :األهداف السلوكیة

 .یعرِّف مفهوم النظام -41
 .یعطي أمثلة ألنظمة طبیعیة وصناعیة -42
 .یحلل نظام الدراجة إلى عناصره الرئیسة -43
 .یحلل نظام اإلشارة الضوئیة إلى عناصره -44
 .یعدد ستة من المدخالت في أي نظام -45
 .نظام التنفس عند اإلنسان یحدد المخرجات في -46
  .یحدد العملیات في نظام مصنع الورق -47

  :المفاهیم 
النظــــــام، النظــــــام المركب،النظــــــام 
الفرعــــــــي، المـــــــــدخالت،العملیات، 
المخرجات،النظــــــــــــام الطبیعـــــــــــــي، 
النظـــــــــــــام الصـــــــــــــناعي، النظـــــــــــــام 

  .البسیط، النظام المعقد

  اإلجراءات باستخدام القبعات
  :التمهید للدرس

  :لتمهید للدرس كما یليیبدأ المعلم با
یطلب من الطالب أن ینظروا إلى الدرس من خالل وجهات نظر مختلفة كًال حسب قبعة التفكیر  -

  .التي یرتدیها، ثم یقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس وأهدافه على السبورة
قسم الطالب إلى  - ُ   .مجموعات، وتسمى كل مجموعة بلون القبعة التي یرتدونها 6ی
  .المعلم مع المجموعات تعلیقاتهم ووجهات نظرهم حسب القبعة التي یرتدونهایناقش  -
  .في بدایة  الدرس یطلب المعلم من المجموعات جمیعها بارتداء القبعة البیضاء -

   :المعلومات: القبعة البیضاء: أوالً 
 :المعلومات المتوفرة في المحتوى

  .النظام   ماهیة -
 )بسیط  –معقد  ) (صناعي –طبیعي ) (فرعي - مركب(أنواع األنظمة  -
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  .التعرف على أجزاء ومكونات النظام األساسیة كیفیة  -
 .المخرجات  –العملیات  –تعریف المدخالت  -

 ):حتاج إلیها المعلمیالمعلومات التي ( المعلومات الناقصة
  .تعریف كال من النظام الصناعي والنظام الطبیعي  -

 . لنظام مخطط تفصیلي لمكونات ا -
 .التفریق بین المدخالت والمخرجات  -

  :الطالبحتاج إلیها یالمعلومات التي 
  . وجه مقارنة بین النظام الطبیعي والنظام الصناعي -
  .كیفیة تحلیل النظام ألجزائه األساسیة -
 

  القبعة السوداء :ثانیاً 
  ؟خطورة حذف أي جزء من أجزاء النظام األساسیةما  -

من خلق اهللا سبحانه  ا وهيال یمكن لإلنسان أن یغیر فیه ،الطبیعیة هي أنظمة معقدةاألنظمة  -
  ؟إحداث التغییرات علیه ، فما اآلثار المترتبة علىوتعالى

  :القبعة الصفراء: اً ثالث
  ؟ األنظمة الصناعیة في حیاتناما فائدة  -
  

 :القبعة الحمراء :رابعاً 

   ؟بًا على األنظمة الطبیعیةمن یؤثر سلا مشاعر الناس تجاه م -
 

 :القبعة الخضراء :خامساً 
  ؟ قدمیها لتحسین أداء نظم االتصاالت في قطاع غزةات التي تمقترحهي الما   -

  

  :ءالقبعة الزرقا :سادساً 
 . من مشاهداتك الیومیة أنظمة معقدة وأخرى بسیطة استخرج  -

  
  )دقائق 5: (التقویم الختامي

  :واجب عما یلي تأمل الشكل المقابل
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 ارتد القبعة البیضاء وأعطي اسمًا لهذا النظام.  
...............................................................................................................  

 ارتد القبعة السوداء واذكر مخاطر الناتجة عن أي خلل في عملیة التصنیع للورق.  
...............................................................................................................  
 ارتد القبعة الصفراء وحدد فوائد صناعة الورق في حیاتنا.  

...............................................................................................................  
 ارتد القبعة الخضراء واذكر اقتراحین لزیادة جودة صناعة الورق.  

...............................................................................................................  
  :الواجب البیتي

  اب المدرسيمن الكت) 63(صفحة )  1(ارتد القبعة الزرقاء وأجب عن سؤال.  
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  الحصص  التاریخ  الیوم  الصف  عنوان الدرس
  1      العاشر  المغلق والمفتوح النظام: الثانيالدرس 

  توزیع الزمن على القبعات
  )دقیقة 35(الحصة  من

  الزرقاء  الخضراء  الصفراء  السوداء  الحمراء  البیضاء
  قائقد 5  دقائق 5  دقائق 4  دقائق 4  دقائق 2  دقیقة15

  .الفرق بین أنواع األنظمةوسیلة تعلیمیة توضح  –الكتاب المدرسي  –السبورة  :الوسائل التعلیمیة
  :األهداف السلوكیة

 .یفرق بین النظام المغلق والنظام المفتوح - 1
 .یصوغ تعریفًا لمفهوم التغذیة الراجعة - 2
 .یعرِّف مفهوم المجس  - 3
 .یعرِّف مفهوم التحكم  - 4
  .ى أفضل منتجیوضح كیفیة الحصول عل  - 5

  :المفاهیم 
النظــام المنغلــق، النظــام المفتــوح، 
ــــــــــــــة  ــــــــــــــة الراجعــــــــــــــة، األتمت التغذی

  .الصناعیة

  اإلجراءات باستخدام القبعات
  :التمهید للدرس

  :یبدأ المعلم بالتمهید للدرس كما یلي
یطلب من الطالب أن ینظروا إلى الدرس من خالل وجهات نظر مختلفة كًال حسب قبعة التفكیر  -
  .لتي یرتدیها، ثم یقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس وأهدافه على السبورةا

قسم الطالب إلى  - ُ   .مجموعات، وتسمى كل مجموعة بلون القبعة التي یرتدونها 6ی
  .یناقش المعلم مع المجموعات تعلیقاتهم ووجهات نظرهم حسب القبعة التي یرتدونها -
  .موعات جمیعها بارتداء القبعة البیضاءفي بدایة  الدرس یطلب المعلم من المج -

   :المعلومات: القبعة البیضاء: أوالً 
 :المعلومات المتوفرة في المحتوى

  .تعریف النظام المغلق والنظام المفتوح - -
 ).بسیط –معقد ) (صناعي –طبیعي ) (فرعي - مركب(أنواع األنظمة  -

  .ماهیة المجس في حیاتنا الیومیة -
 .التحكم –لراجعة تعریف التغذیة ا -

 ):حتاج إلیها المعلمیالمعلومات التي ( المعلومات الناقصة
 .تطبیقات عملیة للمجسات -

 . ماهیة باألتمتة -
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  :الطالبحتاج إلیها یالمعلومات التي 
  . وجه مقارنة بین النظام المغلق والنظام المفتوح -
  .كیفیة االستفادة من المجسات في حیاتنا العملیة -
 

  القبعة السوداء :اً ثانی
مع تطور علم صناعة المجسات أصبحت صناعة البسكویت في بلدنا  تعتبر نظام صناعي  -

 ؟في حال أصبح نظامًا مفتوحًا بعیدًا عن المراقبة والمتابعة  ، فما اآلثار المترتبةمركب ومغلق 
  

  :القبعة الصفراء: اً ثالث
  ؟ذكر أمثلة توضح ذلك أهمیة المجسات في حیاتنا الیومیة ؟ مع ما  -
  ما الفائدة المترتبة من إضافة عنصري التحكم والتغذیة الراجعة على النظام؟  -
  

 :القبعة الحمراء :رابعاً 

  ما هو شعورك عند غیاب المجسات من األنظمة الحیاتیة ؟      -
  

 

 :القبعة الخضراء :خامساً 
   ؟جسات في حیاتنا اقترح مجموعة من التطبیقات المتنوعة الستخدام الم  -
 

  

  :ءالقبعة الزرقا :سادساً 
  أنظمة مغلقة ومفتوحة؟ 3من خالل مشاهدتك لألنظمة من حولنا اذكر  -

  )دقائق 5: (التقویم الختامي
   :الواجب البیتي

  ثم ناقش التمرین المعنون بالنظام البیئي من وجهة ) 66(انظر الكتاب صفحة 
  راء والسوداء؟نظر القبعة البیضاء والحمراء والصف
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  الحصص  التاریخ  الیوم  الصف  عنوان الدرس
  1      العاشر  نظام التدفئة المركزیة: الثالثالدرس 

  توزیع الزمن على القبعات
  )دقیقة 35(الحصة  من

  الزرقاء  الخضراء  الصفراء  السوداء  الحمراء  البیضاء
  دقائق 5  دقائق 5  دقائق 4  دقائق 4  دقائق 2  دقیقة15

  .كیفیة عمل التدفئةوسیلة تعلیمیة توضح  –الكتاب المدرسي  –السبورة  :ل التعلیمیةالوسائ
  :األهداف السلوكیة

 .یرسم مخططًا لنظام التدفئة المركزیة - 1
 .یحلل نظام التدفئة المركزیة إلى عناصره الرئیسة - 2
  .یحدد دور الثیرموستات في نظام التدفئة المركزیة - 3

  :المفاهیم 
ــــــــــــة،  ــــــــــــة المركزی البــــــــــــولیر، التدفئ

  الثیرموستات

  اإلجراءات باستخدام القبعات
  :التمهید للدرس

  :یبدأ المعلم بالتمهید للدرس كما یلي
یطلب من الطالب أن ینظروا إلى الدرس من خالل وجهات نظر مختلفة كًال حسب قبعة التفكیر  -

  .التي یرتدیها، ثم یقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس وأهدافه على السبورة
قسم الطالب إلى  - ُ   .مجموعات، وتسمى كل مجموعة بلون القبعة التي یرتدونها 6ی
  .یناقش المعلم مع المجموعات تعلیقاتهم ووجهات نظرهم حسب القبعة التي یرتدونها -
  .في بدایة  الدرس یطلب المعلم من المجموعات جمیعها بارتداء القبعة البیضاء -

   :المعلومات: القبعة البیضاء: أوالً 
 :المعلومات المتوفرة في المحتوى

  .تعریف نظام التدفئة المركزیة  -
 .مخطط نظام التدفئة المركزیة  -
  .تعریف الثیرموستات  -

 ):حتاج إلیها المعلمیالمعلومات التي ( المعلومات الناقصة
  .ماذا یحدث لو تم استبدال الماء بالزیت في نظام التدفئة المركزیة    -
 .مجسات بدیلة لقیاس درجة الحرارة التعرف على  -

  :الطالبحتاج إلیها یالمعلومات التي 
  . ارتفاع المجس الحراري داخل الغرفة في نظام التدفئة المركزیة  -
  .سبب إبعاد وتثبیت الثیرموستات بعیدًا عن المشعات الحراریة  -



142 
 

  القبعة السوداء :ثانیاً 
  موستات في نظام التدفئة المركزیة ؟ماذا یحدث لو تم االستغناء عن مجس الثیر  -
  ماذا هي النتائج المترتبة على سوء استخدام المدفأة الكهربائیة ؟ -
 
  

  :القبعة الصفراء: اً ثالث
  ؟كیف ساهمت التدفئة المركزیة في التغلب على الكثیر من المشكالت المادیة والفنیة  -
  ؟ في نظام التدفئة المركزیة الثیرموستات فائدة ما  -
  

 :القبعة الحمراء :رابعاً 

؟  -   ما هو شعورك تجاه وسائل التدفئة المستخدمة حدیثًا
  
  
  
  

 

 :القبعة الخضراء :خامساً 
  ؟عند غیاب الثیرموستات في نظام التدفئة المركزیة ما هو البدیل األنسب  -
  اقترح أكبر عدد ممكن من الحلول لمشكلة عطل الثیرموستات في نظام التدفئة -

  لمركزیةا   

 
  

  :ءالقبعة الزرقا :سادساً 
من خالل ما سبق من شرح وتفصیل لنظام التدفئة المركزیة اذكر نوع النظام و مكوناته الخمسة  -

  ؟)التحكم –التغذیة الراجعة  –المخرجات  –العملیات  –المدخالت (مع الشرح 
  
 

  
  

  )دقائق 5: (التقویم الختامي
  :الواجب البیتي

  ).67(راء وأجب عن األسئلة الموجودة في صفحة ارتد القبعة الخض
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  الحصص  التاریخ  الیوم  الصف  عنوان الدرس
  2      العاشر  المفاتیح والمرحالت: الرابعالدرس 

  توزیع الزمن على القبعات
  )دقیقة 35(الحصة  من

  الزرقاء  الخضراء  الصفراء  السوداء  الحمراء  البیضاء
  دقائق 5  دقائق 5  دقائق 4  دقائق 4  دقائق 2  دقیقة15

  .نموذج للمرحل –الكتاب المدرسي  –السبورة  :الوسائل التعلیمیة
  :األهداف السلوكیة

 .یعرِّف مفهوم المرحِّل - 1
 .یحدد أهم میزات المرحِّل - 2
ل في دارة كهربائیة - 3   .یستخدم المرحِّ

  :المفاهیم 
المفــــــــــــاتیح، المرحــــــــــــل، القــــــــــــاطع 

  .المغناطیسي

  اإلجراءات باستخدام القبعات
  :تمهید للدرسال

  :یبدأ المعلم بالتمهید للدرس كما یلي
یطلب من الطالب أن ینظروا إلى الدرس من خالل وجهات نظر مختلفة كًال حسب قبعة التفكیر  -

  .التي یرتدیها، ثم یقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس وأهدافه على السبورة
قسم الطالب إلى  - ُ   .بعة التي یرتدونهامجموعات، وتسمى كل مجموعة بلون الق 6ی
  .یناقش المعلم مع المجموعات تعلیقاتهم ووجهات نظرهم حسب القبعة التي یرتدونها -
  .في بدایة  الدرس یطلب المعلم من المجموعات جمیعها بارتداء القبعة البیضاء -

   :المعلومات: القبعة البیضاء: أوالً 
 :المعلومات المتوفرة في المحتوى

  .تعریف المرحل -
  .يتعریف القاطع المغناطیس -
 .یحدد أنواع المفاتیح الكهربائیة -

  .یصف مكونات المرحل  -

 ):حتاج إلیها المعلمیالمعلومات التي ( المعلومات الناقصة
  .ماذا یحدث لو تم استخدام التیار المستمر على طرفي المرحل  -

  :الطالبحتاج إلیها یالمعلومات التي 
  .شغیل المرحالتقیمة التیار الالزمة لت -
  .الفرق بین التیار المستمر والتیار المتردد -
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 :القبعة السوداء :ثانیاً 
 ماذا یحدث لو تم مرور قیمة تیار كهربي أعلى مما یتحمله المرحل ؟ -

  
 

  :القبعة الصفراء: اً ثالث
  كیف ساهمت المرحالت الكهربائیة في زیادة األمان في بعض الدوائر الكهربائیة؟ -
  
  
 :القبعة الحمراء :بعاً را

  أیهما تفضل المرحالت الكهربائیة أم القواطع المغناطیسیة ولماذا؟ -
  

 

 :القبعة الخضراء :خامساً 
   ما هو الحل األنسب في حال عدم توفر سوى التیار المتردد؟ -
  

 
  

  :ءالقبعة الزرقا :سادساً 
  مرحل بالتفصیل؟من خالل ما سبق من توضیح آللیة عمل المرحل اذكر مكونات ال -
  
 
  
  

  )دقائق 5: (التقویم الختامي
  :الواجب البیتي

  ؟ثم اذكر آلیة عمل المرحل  )13(شكل ) 69(انظر الكتاب صفحة 
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  الحصص  التاریخ  الیوم  الصف  عنوان الدرس
نظام التحكم في : الدرس الخامس

  2      العاشر  منسوب المیاه في الخزانات

  توزیع الزمن على القبعات
  )دقیقة 35(الحصة  من

  الزرقاء  الخضراء  الصفراء  السوداء  الحمراء  البیضاء
  دقائق 5  دقائق 5  دقائق 4  دقائق 4  دقائق 2  دقیقة15

  .نموذج لعوام كهربائي –الكتاب المدرسي  –السبورة  :الوسائل التعلیمیة
  :األهداف السلوكیة

  .ي الخزاناتیفسر الحاجة إلى وجود نظام التحكم في منسوب المیاه ف -1

 .یشرح فكرة مفتاح العوام الكهربائي - 2
 .ینفذ دارة كهربائیة لمفتاح في حالتي الفتح واإلغالق - 3
ل في العوامة الكهربائیة - 4   .یعلل استخدام المحوِّ

  :المفاهیم 
العوام المیكانیكي، العوام 

  .الكهربائي

  اإلجراءات باستخدام القبعات
  :التمهید للدرس

  :لدرس كما یليیبدأ المعلم بالتمهید ل
یطلب من الطالب أن ینظروا إلى الدرس من خالل وجهات نظر مختلفة كًال حسب قبعة التفكیر  -

  .التي یرتدیها، ثم یقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس وأهدافه على السبورة
قسم الطالب إلى  - ُ   .مجموعات، وتسمى كل مجموعة بلون القبعة التي یرتدونها 6ی
  .ع المجموعات تعلیقاتهم ووجهات نظرهم حسب القبعة التي یرتدونهایناقش المعلم م -
  .في بدایة  الدرس یطلب المعلم من المجموعات جمیعها بارتداء القبعة البیضاء -

   :المعلومات: القبعة البیضاء: أوالً 
 :المعلومات المتوفرة في المحتوى

  .طرق التحكم في منسوب الماء في الخزانات  -
 .وام المیكانیكيتركیب الع -

  .تركیب العوام الكهربي -
  .آلیة عمل العوام المیكانیكیة -
 .آلیة عمل العوام الكهربي -

 ):حتاج إلیها المعلمیالمعلومات التي ( المعلومات الناقصة
  .التعرف على أنواع العوام الكهربائي   -



146 
 

  :الطالبحتاج إلیها یالمعلومات التي 
  .ام الكهربيوظیفة المرحل في دارة العو  -
 

 :القبعة السوداء :ثانیاً 
  ماذا یحدث لو تم لم یستخدم المحول الكهربي في دارة توصیل العوام الكهربي؟ -
  في مفتاح العوام الكهربي الموجود ) تماس(ماذا یحدث لو حدث قصر كهربي  -

  داخل خزان الماء؟
  

  :القبعة الصفراء: اً ثالث
  تبدال العوام المیكانیكي بالعوام الكهربي؟ما هي الفائدة المترتبة على اس -
    ما هي الفائدة المترتبة على وجود المرحل في دارة العوام الكهربي ؟ -
  
  

 :القبعة الحمراء :رابعاً 

  ما هو شعورك عند مشاهدتك لجریان الماء في الشارع من خزانات بیت أحد جیرانك ؟ -
  
 

 :القبعة الخضراء :خامساً 
   ؟ن الحلول المتنوعة لمشكلة هدر الماء في الشوارع من الخزانات اقترح أكبر عدد م -
  

 
  

  :ءالقبعة الزرقا :سادساً 
من خالل ما تناولنا من شرح لنظام تعبئة الماء في الخزانات قارن بین العوام المیكانیكي والعوام  -

  ؟) العیوب -الممیزات  -مبدأ العمل - التركیب(الكهربي من حیث 
  
  
  

  )دقائق 5: (تاميالتقویم الخ
  :الواجب البیتي

    ).71(صفحة  في الكتاب وأجب عن األسئلة الموجودة البیضاءارتد القبعة 
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  الحصص  التاریخ  الیوم  الصف  عنوان الدرس
  1      العاشر  نظام تكریر المیاه العادمة:السادسالدرس 

  توزیع الزمن على القبعات
  )دقیقة 35(الحصة  من

  الزرقاء  الخضراء  الصفراء  السوداء  الحمراء  البیضاء
  دقائق 5  دقائق 5  دقائق 4  دقائق 4  دقائق 2  دقیقة15

  .نموذج مصغرًا لنظام تكریر المیاه العادمة –الكتاب المدرسي  –السبورة  :الوسائل التعلیمیة
  :األهداف السلوكیة

 .یعرِّف مفهوم المیاه العادمة .1
 .ي البیتیوضح الطریقة البسیطة لمعالجة المیاه العادمة ف .2
  .یعمل نموذج مصغرًا لنظام تكریر المیاه العادمة .3

  :المفاهیم 
المیاه العادمة، المیاه السوداء، 

المیاه الرمادیة، حوض الترسیب، 
الفلتر الهوائي، خزان المیاه 

  .المعالجة، المرشحات الحجریة
  اإلجراءات باستخدام القبعات

  :التمهید للدرس
  :ما یليیبدأ المعلم بالتمهید للدرس ك

یطلب من الطالب أن ینظروا إلى الدرس من خالل وجهات نظر مختلفة كًال حسب قبعة التفكیر  -
  .التي یرتدیها، ثم یقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس وأهدافه على السبورة

قسم الطالب إلى  - ُ   .مجموعات، وتسمى كل مجموعة بلون القبعة التي یرتدونها 6ی
  .موعات تعلیقاتهم ووجهات نظرهم حسب القبعة التي یرتدونهایناقش المعلم مع المج -
  .في بدایة  الدرس یطلب المعلم من المجموعات جمیعها بارتداء القبعة البیضاء -

   :المعلومات: القبعة البیضاء: أوالً 
 :المعلومات المتوفرة في المحتوى

  .تعریف المیاه العادمة  -
 .أقسام المیاه العادمة  -

  .ل نظام معالجة المیاه آلیة عم -

 .مخطط نظام تكریر المیاه العادمة -
 ):حتاج إلیها المعلمیالمعلومات التي ( المعلومات الناقصة

  .وجود طبقات من الرمل والفحم والحصى في خزان المیاه المعالجة   -
  .تركیب نظام التهویة في أعلى خزانات المعالجة  -
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  :بالطالحتاج إلیها یالمعلومات التي 
  . أجزاء نظام تكریر المیاه العادمة -
  .معرفة الفرق بین الحوض الرابع وحوض المیاه المعالجة -
 

 :القبعة السوداء :ثانیاً 
 ماذا تتوقع من إساءة  تصریف المیاه العادمة؟ -

  
  

  :القبعة الصفراء: اً ثالث
  مشكالت البیئیة؟كیف ساهم نظام تكریر المیاه العادمة في التغلب على العدید من ال -

  

  
 :القبعة الحمراء :رابعاً 

  ما هو شعورك من مشاهدة میاه الصرف الصحي وهي تجري في الشوارع؟ -
  

  
 

 :القبعة الخضراء :خامساً 
  هناك طرق مبتكرة وحدیثة في تكریر المیاه العادمة لدى الدول المتقدمة، اكتب  -

  ؟ه العادمة أكبر عدد ممكن من الحلول التكنولوجیة لتكریر المیا
  

 
  

  :ءالقبعة الزرقا :سادساً 
  من خالل ما سبق من تفاصیل حول نظام تكریر المیاه العادمة، -
  حدد أجزاء النظام الرئیسة ؟ 
  

  )دقائق 5: (التقویم الختامي
  :الواجب البیتي

    ).72(صفحة  الخضراء وصمم المشروع المطلوب في الكتابارتد القبعة 
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  الحصص  التاریخ  الیوم  الصف  عنوان الدرس
نظام التحكم في اتجاه  :السابعالدرس 

  1      العاشر  حركة السیارة

  توزیع الزمن على القبعات
  )دقیقة 35(الحصة  من

  الزرقاء  الخضراء  الصفراء  السوداء  الحمراء  البیضاء
  دقائق 5  دقائق 5  دقائق 4  دقائق 4  دقائق 2  دقیقة15

  .نموذج للعبة لسیارة یتم التحكم بها بالرموت –كتاب المدرسي ال –السبورة  :الوسائل التعلیمیة
  :األهداف السلوكیة

 .یحلل نظام التحكم في اتجاه حركة السیارة .1
ــــــتحكم فــــــي اتجــــــاه حركــــــة الســــــیارة یــــــدویًا  .2 ــــــز بــــــین ال یمی

ل  .وباستخدام المرحِّ
ل للتحكم بالمحرك .3 ن دارة كهربائیة توضح استخدام المرحِّ   .یكوٍّ

  :المفاهیم 
تاح المزدوج ثنائي القطبیة المف

DPDT التیار المتردد، التیار ،
  .المستمر، المرحل، المحرك

  اإلجراءات باستخدام القبعات
  :التمهید للدرس

  :یبدأ المعلم بالتمهید للدرس كما یلي
یطلب من الطالب أن ینظروا إلى الدرس من خالل وجهات نظر مختلفة كًال حسب قبعة التفكیر  -

  .، ثم یقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس وأهدافه على السبورةالتي یرتدیها
قسم الطالب إلى  - ُ   .مجموعات، وتسمى كل مجموعة بلون القبعة التي یرتدونها 6ی
  .یناقش المعلم مع المجموعات تعلیقاتهم ووجهات نظرهم حسب القبعة التي یرتدونها -
  .ا بارتداء القبعة البیضاءفي بدایة  الدرس یطلب المعلم من المجموعات جمیعه -

   :المعلومات: القبعة البیضاء: أوالً 
 :المعلومات المتوفرة في المحتوى

  .معرفة مكونات النظام  -
 .كیفیة التحكم في اتجاه حركة السیارة  -
  .تفسیر آلیة عمل المفتاح المزدوج  -

 ):حتاج إلیها المعلمیالمعلومات التي ( المعلومات الناقصة
 .على مبدأ عمل محرك السیارة التعرف  -

  :الطالبحتاج إلیها یالمعلومات التي 
  .تعریف نظام التحكم في اتجاه السیارة   -
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 :القبعة السوداء :ثانیاً 
 ؟ ACماذا یحدث لو تم استخدام التیار المتناوب  -

  
  :القبعة الصفراء: اً ثالث 
  في التحكم باتجاه حركة ما هي الفائدة التي تعود علینا من ابتكار طرق جدیدو -
  السیارة؟  
  

  
 :القبعة الحمراء :رابعاً 

  ما هو شعورك لو تم استبدال الطاقة الكهربیة لتشغیل محرك السیارة بالطاقة -
  الشمسیة؟  
  
 

 :القبعة الخضراء :خامساً 
   ؟كیف یتم حل مشكلة مروحة ترسل الهواء إلى أعلى بدل أسفل  -
  

 
  

  :ءالقبعة الزرقا :سادساً 
  من خالل ما سبق من شرح وتفصیل لنظام التحكم في اتجاه السیارة -
  .فسر آلیة عمل المفتاح المزدوج 
  

  )دقائق 5: (التقویم الختامي
  :الواجب البیتي

وضح آلیة العمل مع الشرح ) 73(مرتدیًا القبعة الزرقاء والخضراء ومن الكتاب المدرسي صفحة  -
  .والرسم، باستخدام المرحل
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  الحصص  التاریخ  الیوم  الصف  عنوان الدرس
  2      العاشر  ينظام الري األوتوماتیك :الثامنالدرس 

  توزیع الزمن على القبعات
  )دقیقة 35(الحصة  من

  الزرقاء  الخضراء  الصفراء  السوداء  الحمراء  البیضاء
  دقائق 5  دقائق 5  دقائق 4  دقائق 4  دقائق 2  دقیقة15

  .نموذج مصغرًا لنظام الري اآللي –الكتاب المدرسي  –ة السبور  :الوسائل التعلیمیة
  :األهداف السلوكیة

 .أوتوماتیكيیرسم مخططًا لنظام ري  .1
 .أوتوماتیكيینفذ عملیًا مشروع نظام ري  .2
 .أوتوماتیكيفي نظام ري ) و(یفسر استخدام بوابة  .3
فــــي نظـــــام ري ) 7408(یرســــم مخططــــًا لــــدارة متكاملــــة  .4

 .أوتوماتیكي
ل في دارة نظام ري یوضح عمل الم .5  .أوتوماتیكيرحِّ
 .أوتوماتیكيیعلل إضافة الثنائي للدارة في نظام ري  .6
 .في دارة غیاب الضوء LDRیفسر أثر موقع الـ  .7
  .یرسم مخططًا لدارة غیاب الرطوبة .8

  :المفاهیم 
نظام الري، المقاومة الضوئیة 

LDR ،الترانزستور، المجس ،
المقاومة المتغیرة، مجس 

  .رحل، الثنائيالرطوبة، الم

  اإلجراءات باستخدام القبعات
  :التمهید للدرس

  :یبدأ المعلم بالتمهید للدرس كما یلي
یطلب من الطالب أن ینظروا إلى الدرس من خالل وجهات نظر مختلفة كًال حسب قبعة التفكیر  -

  .التي یرتدیها، ثم یقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس وأهدافه على السبورة
قسم ا - ُ   .مجموعات، وتسمى كل مجموعة بلون القبعة التي یرتدونها 6لطالب إلى ی
  .یناقش المعلم مع المجموعات تعلیقاتهم ووجهات نظرهم حسب القبعة التي یرتدونها -
  .في بدایة  الدرس یطلب المعلم من المجموعات جمیعها بارتداء القبعة البیضاء -

   :المعلومات: القبعة البیضاء: أوالً 
 :لومات المتوفرة في المحتوىالمع

  . شروط عمل نظام الري اآللي -
 .أنواع المجسات المستخدمة في نظام الري اآللي  -
  .تعریف الترانزستور، والمجس، والمرحل، والثنائي -
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 ):حتاج إلیها المعلمیالمعلومات التي ( المعلومات الناقصة
 رة والعكس؟ ماذا یحدث لو تم استبدال المجس بالمقاومة المتغی  -

  :البطالحتاج إلیها یالمعلومات التي 
  . تستخدم مقاومة متغیرة في دائرتي غیاب الضوء  -
  .المقاومة الضوئیة مقاومة متغیرة تتغیر قیمتها حسب قیمة الضوء الساقط علیها  -
 

 :القبعة السوداء :ثانیاً 
  ماذا یحدث لو تم وصل دائرة غیاب الضوء أو غیاب الرطوبة  -
 اشرة مع المضخة ؟مب

 .ماذا یحدث لو لم یوجد مرحل في دائرة نظام الري اآللي -
  

 

  :القبعة الصفراء: اً ثالث
  .كیف ساهم نظام الري األوتوماتیكي في التغلب على مشكلة الري -
  

 :القبعة الحمراء :رابعاً 

  ما هو شعورك عندما ترى أن حدیقة منزلك تروى آلیًا وتنحصر وظیفتك في  -
  یة المراقبة والمتابعة فقط لعملیة الري؟عمل

  
 

 :القبعة الخضراء :خامساً 
  في نظام الري اآللي؟) AND(ما هو البدیل عن استخدام بوابة  -

  

 
  

  :ءالقبعة الزرقا :سادساً 
  من خالل ما سبق من شرح ارسم دائرة متكاملة لنظام الري بشكل خالي -
  .لثنائي في النظاممن العیوب، ومن خالل ذلك استنتج وظیفة ا 
  

  )دقائق 5: (التقویم الختامي
  :الواجب البیتي

  مرتدیًا القبعة البیضاء ارسم دارة الخرج في نظام الري اآللي، واذكر آلیة عملها؟
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  الحصص  التاریخ  الیوم  الصف  عنوان الدرس
  1      العاشر  نظام سخان الماء الفوري :التاسعالدرس 

  توزیع الزمن على القبعات
  )دقیقة 35(لحصة ا من

  الزرقاء  الخضراء  الصفراء  السوداء  الحمراء  البیضاء
  دقائق 5  دقائق 5  دقائق 4  دقائق 4  دقائق 2  دقیقة15

  .نموذج للسخان الفوري –الكتاب المدرسي  –السبورة  :الوسائل التعلیمیة
  :األهداف السلوكیة

 .یحلل نظام سخان الماء الفوري .1
 .ة السخان الفوريیرسم مخططًا كهربائیًا لدار  .2
 .یوضح آلیة عمل الثیرموستات في السخان الفوري .3
  .یرسم مخططًا تفصیلیًا لسخان كهربائي .4

  :المفاهیم 

  اإلجراءات باستخدام القبعات
  :التمهید للدرس

  :یبدأ المعلم بالتمهید للدرس كما یلي
سب قبعة التفكیر یطلب من الطالب أن ینظروا إلى الدرس من خالل وجهات نظر مختلفة كًال ح -

  .التي یرتدیها، ثم یقوم المعلم بكتابة عنوان الدرس وأهدافه على السبورة
قسم الطالب إلى  - ُ   .مجموعات، وتسمى كل مجموعة بلون القبعة التي یرتدونها 6ی
  .یناقش المعلم مع المجموعات تعلیقاتهم ووجهات نظرهم حسب القبعة التي یرتدونها -
  .لب المعلم من المجموعات جمیعها بارتداء القبعة البیضاءفي بدایة  الدرس یط -

   :المعلومات: القبعة البیضاء: أوالً 
 :المعلومات المتوفرة في المحتوى

  .وصف مكونات نظام السخان الفوري  -
 .آلیة عمل نظام السخان الفوري والتحكم فیه  -

  .وظیفة المجس في نظام السخان الفوري  -

 ):حتاج إلیها المعلمیالمعلومات التي ( المعلومات الناقصة
  :تقوم الثیرموستات في نظام السخان الفوري بفصل التیار في حالتین  -
  .درجة 57إذا ارتفعت درجة حرارة الماء عن . 1
  .إذا كان تصریف الماء الساخن اقل من الالزم. 2
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  :الطالبحتاج إلیها یالمعلومات التي 
  .سخان الفوريمخطط تفصیلي لمكونات نظام ال -
 

  

 القبعة السوداء :ثانیاً 
 ماذا یحدث لو تم االستغناء عن الثیرموستات في نظام السخان الفوري ؟ -

  
  

  :القبعة الصفراء: اً ثالث
  ما هي الفائدة المترتبة على استخدام نظام سخان الماء الفوري في حیاتنا؟ -
  
  

 :القبعة الحمراء :رابعاً 

   ل على الماء الساخن بسرعة فائقة، ووقتما تشاء؟ما هو شعورك عند الحصو  -
  

 

 :القبعة الخضراء :خامساً 
   ؟عند غیاب الثیرموستات في نظام السخان الفوري ما هو البدیل األنسب  -
  

 
  

  :ءالقبعة الزرقا :سادساً 
  من خالل ما سبق من شرح وتفصیل لنظام السخان الفوري -
  .صف مكوناته وكیفیة التحكم فیه 
  

  )دقائق 5: (تقویم الختاميال
  :الواجب البیتي

  .مرتدیًا القبعة الزرقاء قم بتحلیل مبدأ عمل المكواة -
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 :أوراق العمل. 14

  
  األنظمة تنقسم إلى طبیعیة أو صناعیة أعطي مثاًال لكل منهما حسب الجدول التالي:-  
  

  النظام الصناعي  النظام الطبیعي
-----------------------

-----------------------
-----------------------
-----------------------  

------------------------
------------------------
------------------------
------------------------  

 
 عناصر النظام األساسیة  أكتب ...أمامك المخطط الكهربائي لدارة كهربائیة بسیطة: 
 

    
 
  
  
 الكهربیة وااللكترونیة التالیة كما في الجدول التالي صنف العناصر: 

  

  العنصر  م
  مكونات النظام

  مخرجات  عملیات  مدخالت

        السماعة  1

        المصباح الكهربي  2

        المقاومة الضوئیة  3

        الترانزستور  4

        المحرك  5

        الدارة المتكاملة  6

 

  .- -- ------------------: المدخالت -1
 .------------------- ---:العملیات  -2

 .----- ----------------: المخرجات -3
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  ة للنظام البیئي ثم حدد نوع النظام ؟حدد العناصر األساسی :أمامك الشكل التالي 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  النظام البیئي
  
  

  .--- ------------------یعتبر النظام البیئي هو نظاما  
  

  : المكونات األساسیة للنظام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .--- ------------------: المدخالت -4
 .------------------ - ---:العملیات  -5

 .----- ----------------: المخرجات -6
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   مثاًال لكل منهما حسب الجدول التالي تعریفًا و أعطي مغلقة وأ مفتوحةاألنظمة تنقسم إلى:-  
  

  النظام المغلق   النظام المفتوح  ارنةوجه المق

  التعریف

 --------------------
 --------------------

----- ---------------
-------------------  

-------------------
-------------------

-------------------
-------------------  

  األمثلة

 --------------------
 --------------------

------ --------------
-------------------  

-------------------
-------------------

-------------------
-------------------  

  
 
  ثم عدد عناصر النظام)مفتوح  –مغلق ( أمامك مخطط یوضح آلیة عمل الباب الكهربائي حدد نوع النظام،: 

                                                                   
  

  -----------------   :ام ـنوع النظ -                
  :عناصر النظام  -              

                                                             ---------------------  
                                                            ------------- --------                                                 
                                                             ---------------------  
                                                             ---------------------  
   ---------------------  
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  التالیة ةثم أجب عن األسئل ،مل المخطط  اآلتيتأ:  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  التالیة ةثم أجب عن األسئل ،تأمل المخطط  اآلتي:  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . -------------------------------------------اسم المخطط نظام .1
  . ---------------------------القوة الضاغطة على مفتاح العوامة عبارة عن .2
نما تم استخدام المحول مباشر  V 220م مع مصدر الكهرباء االعو لم یتم وصل مفتاح  .3   ة وإ

  . ----------------------------------------------------بسبب 
 . ---------------------- لمرحل بسبب الدارة بحاجة إلى قنطرة بین المحول وا.4

  . ----------------- یتم إضافة لمبة إشارة على طرفي المرحل في الدارة بسبب   .5

  . ------------------- ----نوع المفتاح .1
  . ----- على المفتاح یضئ المصباح  الضغط دعن.2
 . ----- اح ــــــــــــاب الضغط یضئ المصبـــــــــــــــــفي غی. 3
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  :اشرح آلیة عمل المرحل أمامك مخطط تفصیلي للمرحل، مستعینا بالمخطط
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :آلیة عمل المرحل 
 -----------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------

-------------------------------------------- ---------
 -----------------------------------------------------  
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 :أجب عما یلي أمامك دارة غیاب الرطوبة في نظام الري اآللي، مستعینا بالمخطط
 
 

 
  :)األرض جافة( ماذا یحدث في حال غیاب الرطوبة

 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

 ---------------------- -------------------------------- 
 

  :)األرض رطبة( ماذا یحدث في حال وجود الرطوبة
 ---------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------  
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2. there were significant differences in the  level of  ( ≤ 0.05) 

between the average scores of the experimental group students and 

the average scores of the control group students in the post 

application testing of decision making. 

 

And in the light on the  pervious results, some recommendations 

have been suggested which aim to prepare a book of technology for 

the tenth graders according to the six thinking hats, and also the 

necessity of  encouraging teachers to employee the six thinking hats 

strategy through holding seminars and training course for teachers 

and supervisors. 

 

 The researcher has recommended, the students should be 

encouraged and participating in using the six thinking hat on 

developing the creative thinking skills and having creative thinking 

skills and decision making through various activities.
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The tools of the study have been referred by a panel, some well - 

experience teachers and supervisors of teaching technology. 

The researcher built up a teacher guide book according of the six 

thinking hats; also he showed it to the panel to confirm the validity 

and ratability of the study. 
 

And the researcher shows purposeful sample consist of two class, 

one of them represented  the experimental group and the other the 

control group, and the total number was (71) students in the Ba’ar al 

Sabeah high school “B”in  Rafah governmate , according to the nature 

of the study, he used two approaches: 

A. The analytical descriptive approach:  in showing the basis of 

showing of the content organization according to the strategic 

of the six thinking hats. 

B. The experimental approach: the researcher followed the 

experimental approach, in order to study the effect of using 

the six thinking hats strategy on developing the creative 

thinking skills and technological making decision for tenth 

graders, the experimental group is subjected to the strategy 

plan, while the control group is taught by traditional methods. 

The tools of the study were applied on both of achievement 

test (Pre and Post) for each of the two groups. 

 

The results were statistically analyzed, using statically package for 

social sciences (SPSS) the finding of the study revealed that:  

1. there were significant differences in the  level of  ( ≤ 0.05) 

between the average scores of the experimental group students, and 

the average scores of the control group students in the post 

application testing of creative thinking. 
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Abstract  
 

This study aimed at measuring the effect of using the six thinking 

hats on developing the creative thinking skills and technological 

making - decision for tenth graders. 

The main problem of the study revolves around the following main 

question: 

What is the effect of using the six thinking hats strategy on 

developing the creative thinking skills and technological making - 

decision for tenth graders? 
 

And from the main question, the following subsequent questions 

are: 

1. What are the skills of the creative thinking, which should be 

developed in technology for the tenth graders in Gaza strip? 

2. What are the skills of making decision, which should be 

developed in technology for the tenth graders in Gaza strip? 

3. Is there statistically  significant differences in the  level of ( ≤ 

0.05) between the average scores of the experimental group 

students, and the average scores of the control group students 

in the post application testing of making decision skills. 

4. Is there statistically significant differences in the  level of ( ≤ 

0.05) between the average scores of the experimental group 

students, and the average scores of the control group students 

in the post application testing of making decision skills. 

 
For answering these questions, the researcher designed the tools of 

the study, which included two achievement tests. The items of the 

achievement tests consisted of 20 multiple choice items, the second 

achievement tests consisted of three domains, and each domain 

contains three items. 
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