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  مقدمة البحث:  
 ، الســریعة والتحــوالت التغیــرات مــن بــالكثیر الحــالي العصــر تمیــزی

فـــى المراحـــل  التـــدریس وأســـالیب المنـــاهج فـــي النظـــر إعـــادة تســـتوجب التـــي
 واتجاهــات تطــورات مــن دیســتج لمــا مواكبتهــا مــن للتأكــد التعلیمیــة المختلفــة

ــا عالمیــا العشــرین القــرن مــن األخیــر النصــف شــهدة، فقــد معاصــر   ، ومحلیً

 منــاهجتطویرال فــي ومتالحقــة ومتعمقــة متعــددة، ، جذریــة وتغیــرات تطــورات

 ، القـرن هـذا تحـدیات مواجهـة فـي المنشـود بـدورها تقـوم لكـي ، التـدریس وطرائـق
تمثـــل حلـــة ریـــاض األطفـــال ن مر وأل .وتجدیـــدات تطـــورات مـــن سیفرضـــه ومـــا

بنــاء  فــي مهــمال حیــزال تأخــذو  التــى تشــكل فیهــا أســس شخصــیة الطفــل المرحلــة
 الجهــود مــن العدیــدمجـال الطفولــة المبكـرة  فــي المختصـون بـذل لـذلك ،مسـتقبل

 الــرؤى وتنوعــت وتعــددت ،أســالیب التعلــیم والــتعلم فــى تلــك المرحلــة لتطــویر

 والدراســات المــؤتمرات وأوصــت ، تطویرهــا فــي تســهم التــي واالســتراتیجیات

  ) ٢٠٠٧ ، والعبسي عباس(  .التعلیمیة العملیة محور المتعلم جعل بضرورة
ا طفل الروضة ویعد    ، التعلیمیة للعملیة األساسي المحور ،ىالرؤ  لهذه وفقً

 بین الفردیة الفروق بحسب والتقویم أسالیب التعلیم والتعلمو  المنهج تطویع یتم حیث

 لدیهم، الكامنة الطاقات عن الكشف ومدى ومیولهم، ،اتهمقدر  رامحتإ و  ،لطفااأل

، فأصبحت تنمیة مهارات التفكیر بصفة عامة و التفكیر استثمارها ومحاولة
االبتكاري بصفة خاصة أحد أهم األهداف التربویة التي تسعى المجتمعات 

ون القدرات اإلنسانیة إلى تحقیقها، فالتقدم العلمي ألي مجتمع ال یمكن تحقیقه بد
هتمام بالطفولة كمرحلة، ینبغي أن توجه لها كل اإلاإلبداعیة االبتكاریة ألبنائها. ف

العنایة، باعتبارها األساس الذي یقوم علیه بناء المجتمع المتماسك، وقاعدة 
االنطالق التي بدونها ال یمكن ألیة أمة أن تحقق ما تصبو إلیه من التقدم 

   .(Gordan, 1995) والنهضة
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ذا كانو  االهتمام بتربیة األطفال وارشادهم وتنمیة قدراتهم العقلیة المعرفیة  إ
واإلبتكاریة، أصبح من األمور الضروریة في العصر الذي نعیش فیه، ألن 

فالبد المجتمع في أشد الحاجة إلى المتمیزین وذوي الخبرات االبتكاریة من أبنائه، 
ت األطفال من ذوي القدرات االبتكاریة مزید من الرعایة واالهتمام لفئاالتوجیه  من

في شتى المجاالت، وتشجیع الطفل على أن یعبر عن نفسه وقدراته، وینطلق في 
   .تعبیراته حتى یشعر بقیمته وتقدیره لذاته

ألهداف التربویة التي تسعى االبتكاري أحد أهم ا التفكیرویعد تنمیة   
المجتمعات االنسانیة إلى تحقیقها، وتعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل لدراسة 

شجع في مرحلة الطفولة یُ  ذا لمإشاف المبتكرین، كما أن االبتكار االبتكار واكت
والطفل المبتكر هو الطفل القادر على تحقیق   ه،فان تشجیعه بعد ذلك الجدوى من

القدرة على إنتاج جدید بالنسبة إلیه وبالنسبة الى البیئة على أن یكون ذاته وله 
  .(Bayerl, 2005) هذا االنتاج نافعًا للمجتمع الذي یعیش فیه

ذا كان التفكیر اإلبتكاري أحد أهم طرق   التفكیر فهو ینسحب علیه  وإ
عتمد یالتعقید فیها  ىمعقدة ، ومستو  بإعتباره عملیة خصائص التفكیر بعض

ورة أساسیة علي مستوي الصعوبة أو التجرید في المثیر أو المهمة المطلوبة، بص
 ُ عن اسمه مثًال أو عن رقم هاتفه فإنه یجیب بسرعة دون أن  الطفلسأل فعندما ی

أن یقدم  الطفللب من نفس یشعر بالحاجة إلي بذل جهد عقلي، ولكن إذا طُ 
جد نفسه أمام مهمة ، فإنه بال شك سیوسائل مواصالتتصورًا لمجتمع بدون 

.   صعبة تتطلب بذل نشاط عقلي أكثر تعقیدًا
 على وأكد الشامل، المبدع فكرة) (Gardner , 1993" جاردنر هوارد" فند وقد  

 في  واإلبداع التفوق بالضرورة یتطلب ال  المجاالت من مجال في اإلبداع أن
 Multiple" المتعددة للذكاءات نظریته خالل من وذلك. األخرى المجاالت

Intelligences" الذكاء لیس قدرة معرفیة واحدة حیث كانت  أن فیها أوضح التى
النفس والتربیة،  علماء من كثیر لدى سائدة ظلت والتي للذكاء، التقلیدیة النظرة
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 ذكاءات الماضي، بینما أوضحت نظریته وجود القرن من األخیر الربع حتى
 أنواع من واحد ذكاء في یبدع أن مكنی الطفل وأن عام، متعددة إلى جانب الذكاء

 أن یرى لنظریته وطبقاً  األخرى، الذكاءات في ضعیفاً  أداءه ویكون الذكاءات،
 قد ولكنها البعض، بعضها لخدمة تتداخل قد القدرات، من بعدد یتمتع اإلنسان

 المتعددة، بالذكاء القدرات هذه وسمى األخرى، القدرات عن بمعزل بمفردها تعمل
ابر عبد ج( وهي للفرد، إبداعیة لقدرات النواة یكون قد نوع كل أنواع، مانیةث واقترح
 : )٢٠٠٥ السید أحمد، ؛ ٢٠٠٣ ،الحمید

  اغي             الذكاء الفر                Spatial Intelligences   
 لغوي             الذكاء ال              Linguistic Intelligences   
  یاضيالر الذكاء المنطقي Logical Mathematica Intelligences   
  الحركي الذكاء الجسدي     Bodily Kinesthetic Intelligences   
  الذكاء الموسیقيMusical Intelligences                                     
 الذكاء بین األفراد أو اإلجتماعي   Interpersonal Intelligences   
  الذكاء الذاتي                     Intrapersonal Intelligences     
  الطبیعي         الذكاء                Naturalist Intelligences 

ـــــــــــــــة قبـــــــــــــــل ظهـــــــــــــــور هـــــــــــــــذه و  ـــــــــــــــت الممارســـــــــــــــة التربویـــــــــــــــة والتعلیمی كان
ـــــــــیم، العتقادهـــــــــا بوجـــــــــود صـــــــــنف  النظریـــــــــة تســـــــــتخدم أســـــــــلوبًا واحـــــــــدًا فـــــــــي التعل

يء الـــــــــــذي یفـــــــــــوت فـــــــــــي واحـــــــــــد مـــــــــــن الـــــــــــذكاء لـــــــــــدى كـــــــــــل المتعلمـــــــــــین، الشـــــــــــ
أغلــــــــــبهم فــــــــــرص الـــــــــــتعلم الفّعــــــــــال وفـــــــــــق طــــــــــریقتهم وأســـــــــــلوبهم الخــــــــــاص فـــــــــــي 

ـــــــــتعلم ـــــــــذكاءاتوعلیـــــــــه فـــــــــ ،ال ســـــــــتخدام  إن تعـــــــــدد ال أتـــــــــاح الفرصـــــــــة لتصـــــــــمیم وإ
 اســـــــــتراتیجیة وفــــــــق الــــــــذكاءات، تلــــــــك مــــــــن ذكــــــــاء كــــــــل لتنمیــــــــة مختلفــــــــه طــــــــرق

 وبالتــــــــــــــــالي المتعـــــــــــــــددة، الـــــــــــــــذكاءات علیهـــــــــــــــا إســـــــــــــــتراتیجیة یطلـــــــــــــــق معینـــــــــــــــة،
 یبــــــــــدو الــــــــــذكاء الــــــــــذي نوعیــــــــــة اســــــــــتثمار التعلیمــــــــــي، النظــــــــــام علــــــــــى یتوجــــــــــب
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 عبیـــــــــد،( ویبـــــــــدع مجالـــــــــه فـــــــــي ینبـــــــــغ فقـــــــــد لـــــــــه أكبـــــــــر ســـــــــتعدادإ المـــــــــتعلم عنـــــــــد
٢٠٠٤.(   

إتبــــــــــاع مــــــــــداخل تعلیمیــــــــــة تعلمیــــــــــة متنوعــــــــــة،  وهــــــــــذا یتــــــــــیح للمعلمــــــــــات  
ــــــــــق التواصــــــــــل مــــــــــع كــــــــــل األ كمــــــــــا  ،روضــــــــــةالمتواجــــــــــدین فــــــــــي ال طفــــــــــاللتحقی

ثت منــــــــــذ ظهورهــــــــــا ثــــــــــورةً فــــــــــي مجــــــــــال أن نظریــــــــــة الــــــــــذكاءات المتعــــــــــددة أحــــــــــد
ـــــــــــــرت نظـــــــــــــرة الم  عـــــــــــــن علمـــــــــــــاتالممارســـــــــــــة التربویـــــــــــــة والتعلیمیـــــــــــــة، فهـــــــــــــي غیّ

ــــــــــدراتهم و ، وأأطفــــــــــالهم ــــــــــق ق ضــــــــــحت األســــــــــالیب المالئمــــــــــة للتعامــــــــــل معهــــــــــم وف
  .الذهنیة

طریقة " القبعات الست للتفكیر" من األسالیب الشائعة والشیقة وتعتبر   
وهي من إبداع الطبیب البریطاني ، طفاللدى األلتنمیة اإلبداع وتحسین التفكیر 

والذي نقل تخصصه من جراحة المخ إلى   “ادوارد دي بونو ” ذو األصل المالطي
ستعمل معلوماته الطبیة عن المخ وأقسامه وعمله في تحلیل أنماط إ و ، ةالفلسف
سم في العالم في مجال التفكیر وتحلیلیه إثم أصبح فیما بعد أشهر ، الناس

تقسیم التفكیر إلى ستة أنماط ،  تمد أسلوب القبعات الست إلى ویع .وأنماطه
واعتبار كل نمط قُبعة یلبسها اإلنسان أو یخلعها حسب طریقة تفكیره في تلك 

   .بسهولة اوحفظه الونًا ممیزًا لكل قبعة لنستطیع تمییزه ، وأعطي اللحظة
 درةق قصیر وقت في اإلنسان تعطي الطریقة هذه أن" إدوارد"  ویعتقد  

 نطاق وفي ،والشخصیة العملیة المواقف في وناجحاً  متفوقاً  یكون أن على كبیرة
ل وأنها، المنزل نطاق أو العمل ، إیجابیة مواقف إلى السلبیة المواقف تُحوّ

 واضح التفكیر ، وذلك عن طریق جعلمبدعة مواقف إلى الجامدة والمواقف
  .وفعال ممتع فیصبح وبسیط

 وذلك ستخدامواإل للفهم جداً  بسیط للتفكیر الستة القبعات ومفهوم  
 كل مع للتعامل الفرصة المفكر باعطاء التفكیر باإلعتماد على فكرة تبسیط

 والتطلعات والمعلومات والمنطق بالمشاعر االهتمام من بدالً  حده على موضوع



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٧

 بشكل مناقشتها یتم لم مشاعر لتأیید المنطق استخدام من فبدالً  الوقت نفس في
 دون الحمراء القبعة بلبس السطح إلى المشاعر إخراج المفكر ستطیعی كامل

 ، المنطقیة األشیاء مع للتعامل السوداء القبعة لبس ثم ومن التفسیر إلى الحاجة
 هناك كان فإذا التفكیر، في كما أن أسلوب القبعات الست یتمتع بإمكانیة التنقل

 مما السوداء القبعة عیخل بأن منه الطلب الممكن من اجتماع في سلبي شخص
 القبعة یلبس بأن منه یطلب أن أیضا الممكن ومن سلبي، بأنه له اشاره یعطي

 ستخدامإ یسمح الطریقة وبهذه ،بإیجابیة للتحدث مباشر طلب وذلك الصفراء
 بین األشخاص، وتحویل هجومیة وغیر مباشرة لغة بوجود الستة القبعات مفهوم

 التفكیر من محدد نوع وطلب األدوار لعب أو لعبةال یشبه ما إلى الحوار والتفكیر
  (Belfer, 2001)  . مختلفة أوقات في

 سواء للتفكیر ومالئمة رسمیة صبغة بإضفاء القبعات مفهوم یسمح كذلك  
 یكون أن العب أي وعلى التفكیر، لعبة قواعد وتأسیس اآلخرین أو النفس مع

 هذا ستخدامإ تم وكلما ،اً سابق ذكرت التي البسیطة اللعبة بقوانین وعي على
 یتم التي البیئة من جزء التفكیر قبعات أصبحت كلما اكثر بشكل المفهوم

 إضاعة من فبدالً  اكبر، بشكل وفعال مركز التفكیر یجعل مما بها، ستخدامهاإ
 طریقه هناك یكون المناقشات مسار تحویل في أو تنتهي ال مناقشات في الوقت

 ما سرعان ولكنه المفهوم هذا بغرابة الناس یشعر قد البدایه وسریعة، ففي واضحة
  .إبداعیه بأفكار والخروج الممارسة عند ومنتشر مقبول یصبح

نما حقیقیة قبعات لیست أنها تتمثل فى الست القبعات عمل وآلیة    وإ
 بطریقة یفكر أن إلي الطفل لتوجه الفرصة تعطیك الطریقة فهذه نفسیة، قبعات
 القبعة تفكیر إلي مثالً  یتحول كأن أخرى، لطریقة حولالت منة تطلب ثم معینة

وترتكز هذه النظریة على فكرة تقسیم التفكیر  .اإلبداع إلي ترمز والتي الخضراء
 ،النمط هذا یمیز لون لها قبعة وكل ست بقبعات عنها نعبر إلى ستة أنماط
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٧٨  

 تلبس يأ األنماط، هذه من نمطاً  تستعمل فأنت تفكر أو تناقش أو تتحدث وعندما
 وهذه قبعته یبدل فهو نمطه المناقش أو المتحدث یغیر وعندما معین لون من قبعة

  .(Edward de Bono 2000) علیها  والتدرب تعلمها یمكن مهارات
 ریاضة یمارس اإلنسان ل القبعات الست تشبه كثیرًا عندماعموفكرة 

 فهناك اإلرسال، عصى بمختلف ممتلئة حقیبة همع یحمل ما فعادة الجولف
 على الجولف كرة إلرسال أخرى وعصى المدى البعید لإلرسال مخصصة عصى

 الستة القبعات من قبعة لكل فإن المنوال وبنفس ، الحفرة داخل إلى الحشائش
 تختار أیضاً  فأنت الكرة إلرسال المناسبة العصا تنتقي كنت محددة، فإذا وظیفة
 لمفكر سمة أو صفة تمثل ال لستا القبعات أن بالطبع للتفكیر، المناسبة القبعة

 من أي ستخدامإ على قادراً  یكون أن یجب مفكر كل فإن المفكرین من فئة أو
  .الست القبعات

 ذكاء فلكل وترتبط فكرة القبعات الست للتفكیر بمفهوم الذكاءات المتعددة  
 بالقبعة یرتبط أواللفظي غوياللُ  الست؟ فالذكاء القبعات من مایناسبه الذكاءات من
البیضاء،  القبعة یرتبط ویرتدي الحسابي أو المنطقي والذكاء بیضاء،  ثم حمراءال

) الحركي( الجسدي البیضاء، أما الذكاء القبعة یرتدي  المكاني  البصري الذكاء
 الموسیقي اإلیقاعي ، فى حین أن الذكاء الخضراء ثم الصفراء القبعة فیرتدي

الصفراء،  القبعة یرتدي  الشخصي أو لذاتيا الحمراء، والذكاء القبعة یرتبط یرتدي
  الزرقاء. ثم الحمراء القبعة یرتدي نیمكن أ االجتماعي كما أن الذكاء

    

  
 مـشـكـلـة الـبـحـث: 

مكانیــــــــة أهمیــــــــة إلــــــــى الدراســــــــات مــــــــن العدیــــــــد تشــــــــیر  التفكیــــــــر تنمیــــــــة وإ
 التربویـــــــــة واألســـــــــالیب البـــــــــرامج باســـــــــتخدام  الروضـــــــــة أطفـــــــــال لـــــــــدى اإلبتكـــــــــاري

ســــتثمارها االبتكــــاري التفكیــــر قــــدرات تنمیــــة مــــن تمكــــن التــــي الحدیثــــة  وألهمیـــــة ،وإ
ــــــة ــــــل مــــــا مرحل ــــــي المدرســــــة قب ــــــة ف ــــــدرات تنمی ــــــة الق ــــــل المعرفی  عــــــام، بشــــــكل للطف
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ـــــر ـــــد خـــــاص، بشـــــكل االبتكـــــاري والتفكی ـــــد كشـــــفت فق  (هبـــــد،  الدراســـــات مـــــن العدی
 أهمیـــــــــة عـــــــــن) ٢٠٠٠؛ شـــــــــاهین، ٢٠٠١ الجمـــــــــال، ؛٢٠٠٠ الجمـــــــــال، ؛١٩٩٧
ـــــــة، هـــــــذه فـــــــي اإلبتكـــــــاري التفكیـــــــر راتمهـــــــا تنمیـــــــة ـــــــى توصـــــــلت حیـــــــث المرحل  إل
  .  المهارات تلك تنمیة في تساعد التي واألنشطة الطرق من العدید

 إلطالق الروضة سن فى لألطفال الكافیة الفرص بإتاحة االهتمام نإ
 من الكثیر ألن للطفل، السویة الذات بناء في یسهم واإلبداع الخلق طاقات

 االجتماعي التفاعل دائرة من االنسحاب أو السیطرة في والرغبة یةالعدوان النزعات
 إلى یذهب" تورانس" إن بل اإلبداعي، التعبیر إلى األطفال حاجة كبت عن ینتج
 متابعة عن واالنصراف الدراسة في التخلف ظاهرة إن فیقول ذلك من أبعد

 األمد الطویل الحاد الكبت إلى یرجع الدرس حجرات بنظام لتزاماإل وعدم الدروس
 اإلبداعي التفكیر إلى الحاجة أن" تورانس" ویؤكد األطفال، لدى اإلبداع لطاقات

 إشباعها، بدون لألطفال النفسیة الصحة تستقیم ال التي األساسیة الحاجات من
دراجها الحاجات هذه إشباع عن الدراسة مناهج قصور وأن  تقف أهدافها ضمن وإ

  )١٩٩٣ عویس، عفاف( . الدراسة مشكالت من كثیر خلف
 هو كما االختراع على قادراً  یكون لن المدرسة قبل ما مرحلة فى الطفل  

 على المرحلة هذه إلى ننظر أن من یمنع ال ذلك أن إال للكبار، بالنسبة الحال
 فطفل  ،اإلبداعي التفكیر مقومات أهم على تشتمل اإلنسان عمر من مرحلة أنها

 إلى النهایة فى تصل تمامها في التعبیریة قائیةوالتل بطبیعته، تلقائي الروضة
 نحو خطوة هي األطفال عند والتعبیریة تلقائي، ذاتي تعبیر فاإلبداع ،اإلبداع
 طفل إبداع إلى ننظر أن یجب ذلك وعلى الحقیقي، بالمعنى اإلبداعي التفكیر
 التعبیر -الفني التعبیر(  المختلفة بصورها تعبیراته خالل من األطفال ریاض

  ...)الحركي التعبیر - الموسیقي التعبیر -القصصي
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 المرحلة، هذه في أهمیة من األطفال لدى التفكیر وتنمیة لتدریب ولما  
 القدرات هذه وتوظیف المختلفة المعرفیة قدراته إطالق فرصة للطفل یتیح بحیث

 على تعمل التى الحدیثة واإلتجاهات األسالیب عن اإلستقصاء الباحث حاول فقد
 المرحلة تلك فى األطفال عند اإلبداعي التفكیر مهارات وتنظیم وتنمیة یبتدر 
 طفل عند وخاصة اإلتجاه هذا فى تعمل للتفكیر الست القبعات تقنیة أن تبینف

 اللعب إلى الجمود من التعلیمي الموقف تحویل على قدرة من لها لما الروضة
 للطفل"  وابتكر واتعلم عبال حقى" الجدید المنهج رؤیة مع یتفق وهذا واإلثارة،
 معرفه على قادراً  متوازناً  متكامالً  شامالً  اً نمو  طفلال نمو على تؤكد التى المصري

 وقبول والمواطنه نتماءاإلب الشعور من یمكنه بما وممارستها وواجباته حقوقه
  .والمساواه التنوع واحترام

 التي تربویةال األهداف أهم أحد هو اإلبداعي التفكیر أن من وانطالقاً   
 المراحل من األطفال ریاض مرحلة وأن تحقیقها إلى اإلنسانیة المجتمعات تسعى

ُشجع لم إذا اإلبداع وأن المبدعین، واكتشاف اإلبداع لدراسة الخصبة  مرحلة في ی
 بین مشتركة صفة وأنه الجدوى، ضعیف یكون ذلك بعد تشجیعه فإن الطفولة
 المرتبطة والبحوث الدراسات بعض ةمراجع ضوء في أنه إال ،األطفال جمیع

 أنها وجد الروضة طفل عند اإلبداعیة المهارات وتنمیة لتدریب برامج بتصمیم
 تقنیة تستخدم ولم المهارات تلك لتنمیة المختلفة األسالیب من مجموعة إستخدمت

 فى التقنیة تلك أستخدمت بینما الباحث، علم حد للتفكیرعلى الست القبعات
  .األخري المختلفة یةالعمر  راحلمال

 وضع في الحالي البحث مشكلة تحدید تم فقد سبق ما على وتأسیساً   
 الست القبعات تقنیة بإستخدام الروضة طفل لدى اإلبداعي التفكیر لتنمیة برنامج
  .للتفكیر
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 فاعلیةما  " ل الرئیسى التالى:االحالیة اإلجابة على السؤ  وعلیه فقد حاولت الدراسة
 لدى اإلبتكاري التفكیر تنمیة فى الست القبعات تقنیة على قائم تعلیمي برنامج
  "؟ الروضة أطفال

  ل األسئلة البحثیة التالیة:ان هذا السؤ عویتفرع    
ــــــــــامج التعلیمــــــــــي  ــــــــــاء البرن ــــــــــادئ بن ــــــــــائم مــــــــــا أســــــــــس ومب ــــــــــرح الق ــــــــــى المقت  عل

ــــــــــر تنمیــــــــــة فــــــــــى الســــــــــت القبعــــــــــات تقنیــــــــــة ــــــــــال لــــــــــدى اإلبتكــــــــــاري التفكی  أطف
  "؟ الروضة

ـــــــــة ا  ـــــــــرح التعلیمـــــــــي لبرنـــــــــامجمـــــــــا فاعلی ـــــــــى القـــــــــائم المقت ـــــــــة عل  القبعـــــــــات تقنی
  ؟  " الروضة أطفال لدى اإلبتكاري التفكیر تنمیة فى الست

  

  فـروض الـبـحـث:    
  : ولإلجابة عن السؤال البحثي الثاني تم صیاغة الفرض اآلتي

  

القائم على تقنیة القبعات الست للتفكیر  التعلیمي برنامجال یتصف .١
 .أطفال الروضةلدى  التفكیر اإلبتكاريیة في تنم بفاعلیة

 

   أهـمـیـة الـبـحـث:    
  ى:ـي فـالـحـث الـبحـم الـهـسـد یـق
  

دراسة التأثیر في األطفال إلظهار قدراتهم اإلبداعیة، حیث إنها لیست  
موهبة محصورة في نخبة من الناس، بل هي موجودة بصورة كامنة عند 

 كل األفراد، 

نتاجیة فعالیة أكثر ریبوبرامج تد طرق تطویر  فى مرحلة ریاض  وإ
  ،األطفال

إكساب أطفال الروضة لبعض مهارات التفكیر المختلفة بإستخدام تقنیة  
  القبعات الست للتفكیر،
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التفكیر اإلبداعي لدى  توفیر الوقت والجهد الالزمین للتدریب على تنمیة 
  أطفال الروضة،

للتدریب على  رامج ب بناء نحو نطالقإ نقطة الدراسة هذه تكون فد 
القبعات الست فى مجاالت عدیدة كاإلدارة التربویة إستخدام تقنیة 
 والتوجیه التربوي،

  

 أهـداف الـبـحـث:     

 یـهـدف الـبـحـث الـحـالـي إلـى تـحـقـیـق األهـداف الـتـالـیـة:
 .التفكیر اإلبداعي لدى طفل الروضةتنمیة مهارات  

ـــــــــــة التــــــــــــــــأثیر فـــــــــــــــــى أطفــــــــــــــــال الروضـــــــــــــــــ  ة إلظهــــــــــــــــار قـــــــــــــــــدراتهم دراســـــ
 .اإلبداعیة

 تقنیـــــــــــــة علـــــــــــــى القـــــــــــــائم البرنـــــــــــــامج المقتـــــــــــــرح تحدیـــــــــــــد مـــــــــــــدى فاعلیـــــــــــــة 
ـــــــــــة فـــــــــــى الســـــــــــت القبعـــــــــــات ـــــــــــال لـــــــــــدى اإلبتكـــــــــــاري التفكیـــــــــــر تنمی  أطف
 .الروضة

  حـدود الـبـحـث:      
  :ةـیـالـتـال دودـحـال نـمـض ثـحـبـال ذـیـفـنـت مـت دـقـل

  ،السویسأطفال روضة فاطمة الزهراء الخاصة ب من عینة 
   ،قدرات التفكیر اإلبداعي (الطالقة ، المرونة ، األصالة) 

ـــــــــــى الباحـــــــــــث یتـــــــــــولى  ـــــــــــدیم باإلشـــــــــــتراك مـــــــــــع معلمـــــــــــات الروضـــــــــــة ف  تق
 .التعلیمیة لمجموعة الدراسة المواد

  

 Methodology of the studyمـنـهـج الـبـحـث:   

على تقنیة التعلیمي القائم  برنامجال لبناء وذلك البنائي المنهج الباحث ستخدمإ
 مدى على للوقوف التجریبي المنهج استخدم ثم ومن ،القبعات الست للتفكیر

  . الدراسة عینة على التعلیمي البرنامج فاعلیة



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٣

 

   The Sample of the studyعـیـنـة الـبـحـث:   
أطفال روضة فاطمة الزهراء من  ونت عینة الدراسة من خمسة وعشرون طفلتك

  .بمدینة السویس
 Definitions of terms ـات البـحـث:  مـصـطـلـح 

 

   Effectivenessالفاعلیـة:   
القـــــــــــــــدرة علـــــــــــــــى ” الفاعلیـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أنهـــــــــــــــا  "Hartely" "هـــــــــــــــارتي"یعـــــــــــــــرف 

ــــــــــــامج  ــــــــــــق البرن ــــــــــــدما یســــــــــــتخدمه أولئــــــــــــك تحقی رضــــــــــــیة عن ـــــه بدرجــــــــــــة مُ ـــــــ ألهداف
ــــــــي مــــــــن المحتمــــــــل أن یســــــــتخدم  ــــــــذین ُأعــــــــد مــــــــن أجلهــــــــم تحــــــــت الشــــــــروط الت ال

  )١٩٩٧عبد العزیز، .  (“قبل في ظلها البرنامج في المست
  

ائیــــــــــــًا إجر  "Program Effectiveness"مج برنــــــــــــاف فاعلیــــــــــــة الوتعــــــــــــر 
أنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــدى تحقیـــــــــــــــق البرنـــــــــــــــامج لألهـــــــــــــــداف التعلیمیـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا یقیســـــــــــــــها ب

ل الفـــــــــــرق الـــــــــــدال إحصـــــــــــائیًا بـــــــــــین متوســــــــــــط الخـــــــــــ مـــــــــــن دياالختبـــــــــــار البعـــــــــــ
ــــــــــــــي ومتوســــــــــــــط  ــــــــــــــار القبل ــــــــــــــي االختب ــــــــــــــراد مجموعــــــــــــــة البحــــــــــــــث ف درجــــــــــــــات أف

    ختبار البعدي.درجاتهم في اال
  

  Programالـبـرنـامـج:   
یعــــــــــــرف البحــــــــــــث البرنــــــــــــامج إجرائیــــــــــــًا بأنــــــــــــه "مجموعــــــــــــة الخبــــــــــــرات التعلیمیــــــــــــة 
واألنشــــــــــــطة المقترحــــــــــــة والممارســــــــــــات العملیــــــــــــة المصــــــــــــممة بهــــــــــــدف مســــــــــــاعدة 

  وتدریب طفل الروضة على تنمیة تفكیره اإلبداعي" . 
  

   Creative Thinkingالـتـفـكـیـر اإلبـداعـي:    
بأنـــــــــــه قـــــــــــدرة الطفـــــــــــل علـــــــــــى ” ف البحـــــــــــث التفكیـــــــــــر اإلبـــــــــــداعي إجرائیـــــــــــا یعـــــــــــر 

كتشــــــــــــــاف المشــــــــــــــكالت والمواقــــــــــــــف إالتعبیــــــــــــــر الحــــــــــــــر الــــــــــــــذي یمكنــــــــــــــه مــــــــــــــن 
الغامضـــــــــة ومـــــــــن إعـــــــــادة صـــــــــیاغة الخبـــــــــرة فـــــــــي أنمـــــــــاط جدیـــــــــدة عـــــــــن طریـــــــــق 



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٨٤  

تقــــــــــدیم أكبــــــــــر عــــــــــدد ممكــــــــــن مــــــــــن االســــــــــتجابات واألنشــــــــــطة غیــــــــــر المألوفــــــــــة، 
ــــــــــة والحداثــــــــــة بالنســــــــــبة  ــــــــــل نفســــــــــه، ویعبــــــــــر عنهــــــــــا والتــــــــــي تتمیــــــــــز بالمرون للطف

ــن األشـــــــــــكال واألســـــــــــالیب المختلفـــــــــــة للتعبیـــــــــــر القصصـــــــــــي ،  بـــــــــــأي شـــــــــــكل مـــــــــ
  .“ التعبیر الفني ، التعبیر الحركي ، التعبیر الموسیقي 

ف الباحث التفكیر اإلبداعي إجرائیًا بأنه الدرجة الكلیة التي یحصل علیها  ویعرّ
اع الدرجة یدل على تفكیر االبتكاري، فإرتف رالطفل في اختبار "تورانس" للتفكی

  ابتكاري عالي، وانخفاضها یدل على تفكیر ابتكاري منخفض.
  

، كما وردت في مقیاسه كما  ف "تورانس" مهارات التفكیر االبتكاري إجرائیًا ویعرّ
  یلي:

     Fluency لـطـالقــة:ا

 عدد األفكار المختلفة التي ینتجها المفحوص بعد حذف المكرر.

    Flexibilityالـمـرونـة: 
 عــــــــــــدد المــــــــــــداخل أو الفئــــــــــــات المختلفــــــــــــة لألفكــــــــــــار التــــــــــــي اســــــــــــتخدمها

 المفحوص.

    Originality :  األصـالـة
 االستجابات األصیلة هي االستجابات غیر الشائعة.

    Elaboration :التفـاصیل
 ,Torrance)عدد األفكار التي أضافها المفحوص لتكوین الصورة 

(1965 .  
 

    Six Thinking Hats :ـكـیـرالـسـت للـتـف الـقـبـعـات 
 عملیة تبسیط بأنها "استراتیجیة تهدف إلى )٢٠٠٧(  ونوفل جادو أبو عرفها 

 الملونة الست فالقبعات والتنقل، النمط بتغیر للمفكر وتسمح  فاعلیته، وزیادة التفكیر



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٥

 أن على القبعات هذه وتركز ، حیاته لحظات معظم في الفرد یستخدمها وسیلة هي
  . منضبطة" نظامیة عملیة التفكیر

  

 والمخططة المرتبة واإلجراءات الخطوات من بأنها "مجموعة إجرائیا الباحث ویعرفها

لب والتي المعلمة، دلیل في المدرجة  األنشطة، تنفیذ حیث من بها االلتزام منها ُط

 لست والمالءمة المتنوعة التقویم وأسالیب واألسالیب والوسائل الطرق واستخدام

 لون منها لكل المختلفة تمثل قبعات التفكیر الست، ویعطى التفكیر أنماط من أنماط

 طبیعة حسب وتقنینها المعلومات تنظیم في التفكیر، ویسهم هذا طبیعة إلى یرمز

  . "األطفال وطبیعة ، التعلیمي الموقف وحسب الموضوع
 

 الـدراسـات الـسابـقـة:  

لست للتفكیر تتسم بندرتها على تقنیة القبعات ا حول أجریت التي الدراسات 
المستوى العربي وخاصة فى مرحلة ریاض األطفال، اما التى تناولت تنمیة 
التفكیر اإلبتكاري فى المراحل العمریة المختلفة فقد تعددت وتنوعت بأشكال 

  :الدراسات تلك مختلفة، ومن
 

یر" ) هدفت تلك الدراسة إلى فحص أثر برنامج تعلیم التفك٢٠٠٠دراسة مطر (
المواهب غیر المحددة، في تطویر القدرات اإلبداعیة و مفهوم الذات" لدى عینة 
من طلبة الصف الخامس األساسي في األردن، وقد أظهرت نتائج البحث وجود 
فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة في جمیع أبعاد المقیاس 

  في نمو القدرات اإلبداعیة.
  

 لــدى االبتكاریــة القــدرات إلــى تنمیــة الدراســة ) هــدفت٢٠٠١راشــد ( امــا دراســة

ســنوات مــن خــالل  ســت إلــى ثــالث مــن قبــل المدرســة مــا مرحلــة فــي األطفــال
برنــــــامج مقتــــــرح یســــــتخدم مجموعــــــة مــــــن األنشــــــطة المختلفــــــة والتــــــى تعمــــــل علــــــى 

الطالقــــة، المرونــــة،  فــــي تنمیـــة القــــدرات المختلفــــة للتفكیـــر اإلبتكــــاري والمتمثلــــة



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٨٦  

 التفكیــر فــى تنمیــة  المقتــرح  فاعلیــة البرنــامج النتــائج وأظهــرت األصــالة، و

 تنمیـة دوره فـي جانـب إلـى  البرنـامج علـیهم طبـق الـذین األطفـال لـدى االبتكـاري

  .واالجتماعیة العقلیة و النفسیة و البدنیة الجوانب منها للطفل عدیدة جوانب
 على قائم إثرائي جبرنام أثر استقصاء إلى ) ٢٠٠٦ (جرادات دراسة هدفت فى حین

 في المتفوقین الطلبة لدى واإلبداعي الناقد التفكیر مهارات في تنمیة المشكالت

 الحیاتیة المشكالت من نوعین اإلثرائي لتناول وأعد البرنامج الریادیة، المراكز

 الیدوي العمل على تعتمد علمیة مشكالت واألخرى بالمجتمع، ترتبط الواقعیة والتي

 داللة ذات فروق وجود إلى هذه الدراسة نتائج أشارت وقد العلوم،بمحتوى  مرتبطة

 كما الناقد، البعدي للتفكیر االختبار على التجریبیة المجموعة لصالح إحصائیة

 على المجموعة التجریبیة لصالح إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت

  .اإلبداعي للتفكیر البعدي االختبار
  

 أطفـال لـدى االبتكاریـة القـدرات بتنمیـة ) فإهتمـت ٢٠٠١یـداني (الع امـا دراسـة

 مــواد و األنشــطة بعــض یقــدم طریــق برنــامج  عــن المدرســة مــا قبــل مرحلــة

 و أنشــطة صـورة فــي اإلمـارات دولــة فـي ریـاض األطفــال مــدارس فــي التعلـیم

 و مشـاعره عـن التعبیـر علـى الطفـل إلـى تشـجیع هـدفت ابتكاریـه، كمـا مهـارات

 المسـتخدم البرنـامج فاعلیـة إلـى الدراسـة ، وتوصـلت االبتكاریـة قدراتـه و أفكـاره

ا فكـان لــه المدرســة قبــل مـا أطفــال لــدى االبتكاریـة القــدرات تنمیـة فـي فعــاًال  أثـرً
  السلوك االبتكاري. تنمیة في
  

إلى معرفة أثر العصف الذهني في ) ٢٠٠٣فى حین هدفت دراسة حمدان (
التفكیر اإلبداعي والكتابة اإلبداعیة لدى طالب  تدریس البالغة وأثره في تنمیة

المرحلة الثانویة في مصر، وأوضحت النتائج فعالیة أسلوب العصف الذهني في 
تدریس البالغة وفي تنمیة التفكیر اإلبداعي كما كان له فعالیة في تنمیة مهارات 

  . الكتابة اإلبداعیة لدى الطالب



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٧

  

ــ هــدفت بدراســة ) ٢٠٠٧( الجــالد وقــام  اســتخدام أثــر عــن الكشــف ىإل

 وتنمیــــة الخــــامس الصــــف تحصــــیل طــــالب فــــي الــــذهني العصــــف

ـــــدیهم، وقـــــد اإلبـــــداعي التفكیـــــر مهـــــارات ـــــة العصـــــف  ل أظهـــــرت فاعلی
 (الـــثالث المهـــارات علـــى اإلبـــداعي التفكیـــر مهـــارات تنمیـــة الـــذهني فـــى

  ٠واألصالة) والمرونة، الطالقة،
  

 العصف طرائق استخدام أثر عن الكشف إلى هدفت دراسة )٢٠٠٦( عودات أجرت

 الصف طلبة لدى التأملي والتفكیر التحصیل في  والمحاضرة والقبعات الست الذهني

 فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت األردن، وقد في التربیة الوطنیة مادة في العاشر

 طریقة ولصالح للطریقة تعزى البعدي التفكیر التأملي اختبار في إحصائیة داللة ذات

  .والطریقة الجنس بین للجنس والتفاعل تعزى فروق وجود وعدم الذهني، فالعص
  

) فهـــــــــــــدفت إلـــــــــــــى تصـــــــــــــمیم ألعـــــــــــــاب تعلیمیـــــــــــــة ١٩٩٨أمـــــــــــــا دراســـــــــــــة راجـــــــــــــح (
ضـــــــــمت ســــــــــت عشـــــــــرة لعبــــــــــة متنوعــــــــــة لمعرفـــــــــة أثــــــــــر اســـــــــتخدامها فــــــــــي نمــــــــــو 
القــــــــــــــــــــدرات اإلبداعیــــــــــــــــــــة (األصــــــــــــــــــــالة، المرونــــــــــــــــــــة، الطالقــــــــــــــــــــة) والســــــــــــــــــــمات 

ـــــــــــل الروضـــــــــــة، وأظهـــــــــــرت ـــــــــــد طف ـــــــــــروق ذات  اإلبداعیـــــــــــة عن ـــــــــــائج وجـــــــــــود ف النت
داللـــــــــــــــة إحصـــــــــــــــائیة لصـــــــــــــــالح المجمـــــــــــــــوعتین التجـــــــــــــــریبیتین فـــــــــــــــي األصـــــــــــــــالة 
ــــــــــداعي، وأظهــــــــــرت  ــــــــــر اإلب ــــــــــى التفكی ــــــــــدرة العامــــــــــة عل ــــــــــة والق ــــــــــة والطالق والمرون
ـــــــــي  النتـــــــــائج أیضـــــــــا فروقـــــــًــا دالـــــــــة إحصـــــــــائیا بـــــــــین المجمـــــــــوعتین التجـــــــــریبیتین ف

  . السمات اإلبداعیة لصالح مجموعة اللعب الحر
  

) التــــــي هــــــدفت إلــــــي التعــــــرف علــــــي أثــــــر الــــــتعلم ٢٠٠١بــــــد الكــــــریم (و دراســــــة  ع
الفـــــــردي الــــــــذاتي باســـــــتخدام أســــــــلوب الوســـــــائط المتعــــــــددة والمتطـــــــورة، والحقائــــــــب 
التعلیمیــــــــة فــــــــي التحصــــــــیل والتفكیــــــــر اإلبتكــــــــاري لــــــــدي طــــــــالب شــــــــعبة األحیــــــــاء 
بالفرقــــــة الثانیــــــة بكلیـــــــة التربیــــــة بســـــــلطنة عمــــــان وأســــــفرت نتـــــــائج  الدراســــــة عـــــــن 



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٨٨  

ـــــــوق الم جموعـــــــة التجریبیـــــــة األولـــــــي التـــــــي درســـــــت باســـــــتخدام الـــــــتعلم الفـــــــردي تف
ــــــــــي التحصــــــــــیل والتفكیــــــــــر اإلبتكــــــــــاري علــــــــــي  باســــــــــتخدام الوســــــــــائط المتعــــــــــددة ف

  المجموعة التي درست باستخدام الحقائب.
  

 نمــط اخــتالف أثــر بهــدف معرفــة) ٢٠٠٣( المیهــي دراســة قــام بهــا وفــى

ـــ تدریســـي نمـــوذج فـــي األنشـــطة التعلیمیـــة ممارســـة  علـــى قـــائم رحمقت

 وتنمیــــة التحصــــیل علــــى والنظریــــة البنائیــــة التكنولوجیــــة المســــتحدثات

ـــوم لـــدى فـــي االبتكـــاري والتفكیـــر الصـــور قـــراءة مهـــارات  طـــالب العل

 وأســـفرت والخـــارجي الـــداخلي الـــتحكم مركـــز ذوي الثانویـــة المرحلـــة

األول  الصـــف طـــالب تحصـــیل علـــى أثـــر عـــدم وجـــود عـــن الدراســـة
 التعلیمیـــة األنشـــطة ممارســـة نمـــط یجـــة اخـــتالفالعلـــوم نت فـــي الثـــانوي

  المقتـــرح التدریســـي النمـــوذج تعاونیـــة فـــى أو ســـواء كانـــت أنشـــطة فردیـــة
ا تتـــأثر ال الصـــور قـــراءة مهـــارات وأن  األنشـــطة ممارســـة بـــنمط كثیـــرً

ــا كــان التعلیمیــة ــا أم فردیً الباحــث فــى  توقعــه مــا مــع هــذا یتفــق وال تعاونیً
  فروضه.

  

ــــــــر دراســــــــة "ومــــــــن الدراســــــــات األجنب ــــــــت القبعــــــــات الســــــــت للتفكی ــــــــى تناول  یــــــــة الت
 "مـــا وراء المعرفــــة" مصـــطلحالتـــى تناولـــت  )Paterson, 2006(" باترســـون

أمـــا فـــي مجـــال الریاضـــیات،  .كمفهـــوم یصـــف فـــى التربیـــة التفكیـــر حـــول التفكیـــر
ـــــر حـــــول أســـــالیب  "metacomputation" فـــــإن مصـــــطلح یصـــــف التفكی

أوضــــحت كیــــف یمكــــن اســــتخدام القبعـــــات وهــــذه الدراســــة   ،واألدوات الحســــابیة
فــــــي   "metacomputation"الســـــت للتفكیـــــر إلظهـــــار مـــــا وراء المعرفـــــة و

وأســـــــفرت الدراســـــــة  عـــــــن فاعلیـــــــة تقنیـــــــة القبعـــــــات  وف التعلیمیـــــــة األولـــــــي،الصـــــــف
  الست لتطویر تلك المفاهیم عند التالمیذ. 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٩

إهتمـــــــــــــــت بدراســـــــــــــــة دور ) (Lewis, 2009امــــــــــــــا دراســـــــــــــــة "لـــــــــــــــویس" 
علــــــــــــیم المدرســــــــــــي كوســـــــــــــیلة لغــــــــــــرس اإلبــــــــــــداع فــــــــــــي المنـــــــــــــاهج تكنولوجیــــــــــــا الت

الدراســـــــــیة، مـــــــــن خـــــــــالل إدخـــــــــال األطفـــــــــال إلـــــــــى العـــــــــالم مـــــــــن حـــــــــل المشـــــــــاكل 
ـــــــــتم مـــــــــن خاللـــــــــه استكشـــــــــاف الركـــــــــائز األساســـــــــیة جـــــــــوهر  ، واالختـــــــــراع ی

الموضـــــــــــوع، بمـــــــــــا فیهـــــــــــا التـــــــــــدریب العملـــــــــــي علـــــــــــى الطبیعـــــــــــة، مـــــــــــن خـــــــــــالل 
الحـــــــــــر وحـــــــــــل تمـــــــــــارین تســـــــــــاعد علـــــــــــى إطـــــــــــالق العنـــــــــــان لألطفـــــــــــال للتفكیـــــــــــر 

إلــــــــــى أن  اســــــــــتخدام حــــــــــل المشــــــــــكالت،  ، وأســــــــــفرت الدراســــــــــة المشــــــــــكلة
والتفكیـــــــــــــــر القیاســـــــــــــــي، والمجـــــــــــــــازي، واســـــــــــــــتخدام التبـــــــــــــــاین كأســـــــــــــــس ممكنـــــــــــــــة 
ــــــــا تعــــــــد مجــــــــاًال مثمــــــــرًا یمكــــــــن مــــــــن  ــــــــي التعلــــــــیم والتكنولوجی ــــــــدریس ف لطــــــــرق الت

  خالله تنمیة التفكیر اإلبداعي في إطار المناهج المدرسیة.
  

ات الســـــــــــــابقة نالحـــــــــــــظ أن هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــات قـــــــــــــد عنـــــــــــــد اســـــــــــــتعراض الدراســـــــــــــ
ــــــــتراتیجیات متنوعــــــــــة فــــــــــي تنمیــــــــــة التفكیــــــــــر اإلبــــــــــداعي،  اســــــــــتخدمت طرقــــــــــًا واســ
ـــــتخدمت برنــــــــــــامج الكــــــــــــورت لــــــــــــدى بونــــــــــــو وبعضــــــــــــها  فــــــــــــبعض الدراســــــــــــات اســـــــ
اســــــــــتخدمت التفكیـــــــــــر الناقــــــــــد والـــــــــــبعض اآلخــــــــــر اســـــــــــتخدم برنــــــــــامج المواهـــــــــــب 

ــــبعض األخــــر اســــتخدم برنــــامج  علــــى ائمقــــ إثرائــــي غیــــر المحــــدودة، وال

ــــــــى حــــــــین دمجــــــــت بعــــــــض الدراســــــــات  المشــــــــكالت فــــــــى تنمیــــــــة التفكیــــــــر، ف
ـــــــــــــر  ـــــــــــــة التفكی ـــــــــــــر مـــــــــــــن إســـــــــــــتراتیجیة وصـــــــــــــممت برنامجـــــــــــــًا مقترحـــــــــــــًا لتنمی أكث
اإلبــــــــــــــــداعي وبعضــــــــــــــــها اســــــــــــــــتخدمت أســــــــــــــــلوب العصــــــــــــــــف الــــــــــــــــذهني. ولــــــــــــــــم 
ـــــــــــر  ــــــــات الســـــــــــابقة أســـــــــــلوب القبعـــــــــــات الســـــــــــت للتفكی تســـــــــــتخدم إي مـــــــــــن الدراســـ

مت تقنیــــــــــــة القبعــــــــــــات الســــــــــــت ) فإســــــــــــتخد٢٠٠٦بإســــــــــــتثناء دراســــــــــــة (عــــــــــــودات 
ـــذهني والمحاضـــــــرة كدراســـــــة تفاعلیـــــــة، وهـــــــذا یـــــــدل علـــــــى نـــــــدرة  والعصـــــــف الــــ

الدراســـــــــــات العربیــــــــــــة التــــــــــــى تناولــــــــــــت تلـــــــــــك التقنیــــــــــــة وخاصــــــــــــة فــــــــــــى مرحلــــــــــــة 
ـــذا یضـــــــــیف نقطــــــــة قــــــــوة للبحـــــــــث الحــــــــالي، مــــــــن جانـــــــــب  ریــــــــاض األطفــــــــال وهـــــ



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٩٠  

ـــــــــى تنمیـــــــــة مهـــــــــارات  ـــــــــدریب المعلمـــــــــات عل آخـــــــــر قامـــــــــت بعـــــــــض الدراســـــــــات بت
  األطفال فى المراحل العمریة المختلفة.  التفكیر لدى

  

  اإلطـار الـنـظري لـلـبـحـث:   
ـــــــــر بصـــــــــفة عامـــــــــة ومهـــــــــارات  ـــــرق تنمیـــــــــة مهـــــــــارات التفكی یعتبـــــــــر االهتمـــــــــام بطــــ
ــــفة خاصــــــــــة لــــــــــدى األطفــــــــــال والكبــــــــــار الیــــــــــوم علــــــــــى  التفكیــــــــــر اإلبتكــــــــــاري بصــــــ
ـــــــــــى المجتمعـــــــــــات الحدیثـــــــــــة، والتـــــــــــي كرســـــــــــت  حـــــــــــد ســـــــــــواء ضـــــــــــرورة ملحـــــــــــة ف

ك جهـــــــــودًا عدیــــــــــدة مـــــــــن جانــــــــــب المؤسســـــــــات التــــــــــي بـــــــــدورها فــــــــــي ســـــــــبیل ذلــــــــــ
تقــــــــــــوم علیهــــــــــــا نهضــــــــــــة المجتمــــــــــــع وتقدمــــــــــــه،  وقــــــــــــد أفتــــــــــــرض التربویــــــــــــون أن 
ــدفع بــــــــــالمجتمع إلــــــــــى الســــــــــیر فــــــــــي طریــــــــــق االبتكــــــــــار  المكـــــــــان األول الــــــــــذي یــــــــ
ــــــــى اســــــــتقبال  ــــــــة عل ــــــــدرة هائل ــــــــذي یتمتــــــــع بق ــــــــل ال ــم الطف هــــــــو الروضــــــــة، إذ تضــــــ

  واستیعاب البیئة المحیطة ومتغیراتها. 
  

ــــــا ــــــد  ومــــــن هن ــــــاحثین والمــــــربین، فق ــــــة الطفولــــــة المبكــــــرة باهتمــــــام الب ــــت مرحل حظیــ
علـــــى أهمیـــــة مرحلـــــة الطفولـــــة  (UNESCO, 1992)أكـــــدت منظمـــــة الیونســـــكو 

ــــــة  ــــــل، وقــــــد أكــــــدت المنظمــــــة الدولی ــــــي بنــــــاء الشخصــــــیة المســــــتقلة للطف المبكــــــرة ف
علــــــى أن البــــــرامج ذات النوعیــــــة المتمیــــــزة  (NAEYC)لتعلــــــیم األطفــــــال الصــــــغار 

فــــــي المرحلــــــة المبكــــــرة تــــــزودهم ببیئیــــــة غنیــــــة وآمنــــــة ومعــــــززة، وتقــــــویهم  لألطفــــــال
، وأن درجـــــــة عالیـــــــة النوعیـــــــة مـــــــن تلـــــــك  جســـــــمیًا واجتماعیـــــــاً وعاطفیـــــــًا ومعرفیـــــــًا
ـــــــة بهـــــــدف  ـــــــوافر لكـــــــل األطفـــــــال داخـــــــل المؤسســـــــات التربوی البـــــــرامج یجـــــــب أن تت

). كمـــــــا أن تنمیـــــــة مهـــــــارات ١٩٩٦تنمیــــــة التفكیـــــــر االبتكـــــــاري لـــــــدیهم (الحمـــــــوي، 
ن التفكیـــــر اإلبتكـــــاري لــــــه  ر االبتكـــــاري تبـــــدو مهمـــــة ألي شــــــخص كـــــان، وإ التفكیـــــ
ــــــة یــــــؤدي  ــــــات االبتكاری ــــــت الطاق ن كب ــــــاة، وإ ــــــب الحی ــــــع جوان ـــــي جمی دوره المهــــــم فـ

  إلى اضطراب الشخصیة.
  



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩١

والتفكیـــــــــــــــر اإلبتكــــــــــــــــاري هــــــــــــــــو نمــــــــــــــــط مـــــــــــــــن أنمــــــــــــــــاط التفكیــــــــــــــــر المختلفــــــــــــــــة، 
ـــــــــــى أن هنـــــــــــاك أنمـــــــــــاط وأنـــــــــــواع و  فقـــــــــــد ــــــــات التفكیـــــــــــر إل ـــ أشـــــــــــكال أشـــــــــــارت أدبی

متعـــــــــــــددة مــــــــــــــن التفكیــــــــــــــر، ومــــــــــــــن تصــــــــــــــنیفات أشــــــــــــــكال التفكیــــــــــــــر األشــــــــــــــكال 
ــــــــــة وقــــــــــد تبــــــــــین  ــــــــــة أو األشــــــــــكال الســــــــــطحیة والعمیق ــــــــــة واألشــــــــــكال المركب األولی
ـــــــــــذا  ـــــــــــدة، ل ـــــــــــر أنواعـــــــــــا عدی ـــــــــــى ان للتفكی ـــــــــــاحثین یؤكـــــــــــدون عل أن العلمـــــــــــاء والب
ـــــــوع عـــــــن اآلخـــــــر وهـــــــذه الخطـــــــوة مـــــــا هـــــــي  ـــــــین كـــــــل ن ـــــــز ب ـــــــیهم التمیی یجـــــــب عل

بدراســــــــــــــته وفــــــــــــــك رمــــــــــــــوزه. وللتعــــــــــــــرف علــــــــــــــى ماهیــــــــــــــة إال دلیــــــــــــــل اإلهتمــــــــــــــام 
ـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــوف  ـــــــــــــــــر المختلف ـــــــــــــــــه بأنمـــــــــــــــــاط التفكی التفكیـــــــــــــــــر اإلبتكـــــــــــــــــاري وعالقت

وهـــــــــــــي كمـــــــــــــا یلـــــــــــــي  نســـــــــــــتعرض بشـــــــــــــكل مـــــــــــــوجز لـــــــــــــبعض هـــــــــــــذه األنـــــــــــــواع 
  ) :  ٢٠٠٤(الطیطى، 

  

 Basic Thinking      التـفـكـیـر األسـاسـي:   

أكثر من مهارات الفرد ممارسة مهارة أو  هو نشاط عقلي غیر معقد یتطلب من
، والمهارات الفرعیة الناتجة عنها )التطبیق –الفهم  –التفكیر أألساسیة ( التذكر 

  والمرتبطة بها.
  

   :  Divergent Thinking الـتـفـكـیـر الـتـبـاعـدي
 هو نشاط عقلي یستطیع الفرد من خالله إنتاج إجابات جدیدة ومتعددة وعدد من 

توفرة وتفحصه المشكلة من زوایا متعددة، الحلول من خالل المعلومات الم
التفكیر التباعدي التفكیر التقاربي، حیث یقتصر التفكیر التقاربي على   ویقابل

إعطاء أفضل إجابة للسؤال، وهذا النوع من التفكیر یكون صالحًا في الحاالت 
، وما یحتاجه الشخص سوى استرجاعه من  التي یكون الجواب بها معروفًا

لمخزنة، وینظر لهذا التفكیر أنه متساو مع الذكاء التقلیدي، أما المعلومات ا
  .التفكیر التباعدي فینظر إلیه على أنه األساس المعرفي لإلبداع

  



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٩٢  

  lateral Thinking   ):التـفـكیـر الجـانـبـي (الـحـائـطـي
ــــــداع، و إعــــــادة  ــــــى االب ـــه إســــــتخدام المعلومــــــات وتوظیفهــــــا للوصــــــول إل ـــ ویقصــــــد ب

ـــــاء االفكـــــار ا ـــــى أخـــــربن ـــــي یبحـــــث فـــــي الحلـــــول،  لداخلیـــــة، وبمعن هـــــو نشـــــاط عقل
والطرائـــــق، واإلقتراحـــــات قبـــــل اتخـــــاذ القـــــرار، ومـــــن أشـــــهر الوســـــائل لحـــــث الطفـــــل 
عـــــــــادة  علـــــــــى التفكیـــــــــر بهـــــــــذه الطریقـــــــــة أســـــــــلوب الحـــــــــوار والتخیـــــــــل والتصـــــــــور وإ

   Bailey, .(2007)الذهني والتفكیر من زوایا متعددة الوصف والقدح
  

ــــــ ــــــو" فهــــــو یســــــتخدم هــــــذا صــــــاحب مفهــــــوم التفكی ــــــدوار دي بون ر الجــــــانبي هــــــو "إی
ـــــل مفهــــــوم التفكیــــــر الرأســـــي، الــــــذي ال یــــــرى مـــــا حولــــــه، ویتبــــــع  المفهـــــوم فــــــي مقاب

یفكـــــر اإلنســـــان بشـــــكل رأســـــي فهـــــو أشـــــبه بمـــــن یحفـــــر حفـــــرة  المنطـــــق، فعنـــــدما
ـــــــة أن یـــــــأتي  ــــــا ویظـــــــل فـــــــي نطاقهـــــــا، وال یمكـــــــن بهـــــــذه الحال ـــــــي حفرهـ ویســـــــتمر ف

ــــه یحفــــر فــــ ــــد طالمــــًا ان ــــأتي بجدیــــد بجدی ــــه أن ی ي اتجــــاه واحــــد، فــــإذا مــــا كــــان علی
األساســــیة فــــي  فعلیـــه أن یخــــرج مــــن هــــذه الحفــــرة إلــــى غیرهــــا، وهــــذه هــــي الفكــــرة

ــــــى اإلنســــــان أن یبحــــــث عــــــن اتجــــــاه آخــــــر یســــــیر  ـــانبي. أي أنــــــه عل ــــــر الجـــ التفكی
إن بقـــي یحفـــر الحفـــرة الســـابقة ســـیظل فـــي اتجـــاه واحـــد، أمـــا إذا خـــرج  فیـــه، ألنـــه

ــــك بــــالتفكیر الجــــانبي منهــــا فیكــــون قــــد  غیــــر اتجاهــــه، ولهــــذا ســــمى "دي بونــــو" ذل
  التفكیر العادي. ألنه یخرجك من االتجاه األحادي في

  

  Vertical Thinking:   )الـرأسـي (الـمـركـز الـتـفـكـیـر
هــــــو نــــــوع مــــــن التفكیــــــر قریــــــب الشــــــبه بــــــالتفكیر المنطقــــــي والتفكیــــــر العلمــــــي وقــــــد 

مات، والنتــــــائج، والوقــــــائع المادیــــــة، وال یتــــــداخل معهمــــــا، فهــــــو یركــــــز علــــــى المقــــــد
ــــــة، ومــــــن ثـــــــم فهــــــو أحــــــادي االتجــــــاه  ـــا مــــــن التفریعــــــات الجانبی ــــــى غیرهـــ یلتفــــــت إل

   ولیس متعدد االتجاهات.
 

   :  Scientific Thinking    الـتـفـكـیـر الـعـلـمـي



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٣

عقلـــــــي یســـــــیر حســـــــب خطـــــــوات منظمـــــــة تـــــــؤدي إلـــــــى اكتشـــــــاف  هـــــــو نشـــــــاط
ـــــــــة  ـــــــــوانین) ال(القواعـــــــــد العلمی ـــــــــيالق ـــــــــى  ت ـــــــــك باالعتمـــــــــاد عل تحكمهـــــــــا، وذل

وتتمثــــــــل خطواتــــــــه فــــــــى   المالحظــــــــة والقیــــــــاس، والتجریــــــــب للتحقــــــــق منهــــــــا،
   النقاط التالیة:

 بالمشكلة اإلحساس.  

 تحدید المشكلة.  

 اإلطــــــــــالع علـــــــــــى  جمــــــــــع المعلومــــــــــات المتعلقــــــــــة بالمشــــــــــكلة، أي
  .الدراسات السابقة والمراجع ذات الصلة بالمشكلة

 باب المحتملة للمشكلة)األس وضع الفروض ( وهي.  

 اختبار صحة كل فرض من الفروض.  

 الفروض ( تجریب الفروض) تطبیق.  

 .(التعمیم) الوصول إلى نتائج 
 

    Logical Thinking الـتـفـكـیـر الـمـنـطـقـي:

یقـــــــــــوم علـــــــــــى مســـــــــــلمات صـــــــــــحیحة أو مفترضـــــــــــة  هـــــــــــو نشـــــــــــاط عقلـــــــــــي
ـــــــــــذي یتضـــــــــــ ـــــــــــاس المنطقـــــــــــي ال عـــــــــــرف بالقی ُ من ویعالجهـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــالل مـــــــــــا ی

ـــــــــائج، وهـــــــــــو أقـــــــــرب إلـــــــــى المنطـــــــــق  ـــــــــدمات، ومـــــــــا یترتـــــــــب علیهـــــــــا مـــــــــن نت المق
   . الصـوري، أي صـورة الفكر، بغض النظـر عن صـدق المقدمات

  
 Critical Thinking  الـتـفـكـیـر الـنـاقـد:

هو  تفكیر تأملي معقول یركز على ما یعتقد به الفرد أو یقوم بأدائه، وهو فحص 
ویقوم على  من أجل إصدار حكم حول قیمة الشيء، وتقویم الحلول المعروضة

المنطقیة للوصول إلى أحكام صادقة وفق معاییر مقبولة، أي استخدام  الحجج
لفحص الموقف واألحداث بهدف إصدار حكم. ویتطلب هذا  المحاكمة العقلیة



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٩٤  

 –التحلیل  (النوع من التفكیر استخدام المستویات المعرفیة العلیا في تصنیف بلوم
  التقویم). –ركیب الت

  

    Creative Thinkingالـتـفـكـیـر اإلبـداعـي:  
هو نشاط عقلي یستطیع من خالله الفرد إیجاد شيء مألوف من شيء غیر 
مألوف، أو هو القدرة على إدراك الروابط الخفیة بین األشیاء واألحداث والظواهر 

یقال التفكیر والخروج منها بشيء جدید یكشف ما بینها من عالقات وروابط، و 
) التفكیر اإلبداعي ١٩٩٩اإلبداعي هو اإلتیان بشيء جدید. ویعرف (جروان، 

مركب وهادف توجهه رغبة قویة في البحث عن حلول أو  نشاط عقلي "بأنه
. ویتمیز هذا النوع من التفكیر  التوصل إلي نواتج أصیلة لم تكن معروفة سابقًا

لى المعقد من التفكیر ألنه ینطوي على األع بالشمولیة والتعقید  فهو من المستوى
  .تشكل حالة ذهنیة فریدة  عناصر معرفیة وانفعالیة وأخالقیة متداخلة

 
ــــــان  أمــــــا تعریفــــــه فــــــي المجــــــال التربــــــوي التعلیمــــــي فهــــــو: قــــــدرة الطفــــــل علــــــى اإلتی
بحلـــــول جدیـــــدة للمشـــــاكل والمواقـــــف التـــــي تواجهـــــه وان كانـــــت عناصـــــرها موجـــــودة 

ــــــدى فــــــي الموقــــــف التعلیمــــــي ومعرو  ــــــة ل ــــــدى المعلمــــــین ولكنهــــــا غیــــــر معروف ــــــة ل ف
  ( Gordon, 1995) الطفــل ومــن هــم فـــي مســتواه العمــري.  یـــرى "جــوردن"

ــــــوي  (Creativityأن اإلبــــــداع  ــــــر الق حــــــدث التغیی ُ ــــــة لإلنتــــــاج وی ) هــــــو الموهب
ـــــد فـــــي حـــــل أقـــــوى المشـــــكالت، أن  1995)ویـــــرى (محمـــــد المفتـــــي،   والمفی

تهـــــدف إلـــــى نتـــــاج یتمثـــــل فـــــي إصـــــدار  اإلبــــداع هـــــو عملیـــــة لهـــــا مراحـــــل متتابعـــــة
حلــــول متعــــددة تتســــم بــــالتنوع والجــــدة وذلــــك فــــي ظــــل منــــاخ داعــــم یســــود االتســــاق 

   .والتآلف بین مكوناته
  

ویـــــــرتبط التفكیـــــــر اإلبــــــــداعي ارتباطـــــــًا وثیقــــــــًا باإلبـــــــداع، ولكــــــــن اإلبـــــــداع یصــــــــف 
ـــــر اإلبـــــداعي فیصـــــف العملیـــــات نفســـــها، ـــــك  النـــــاتج، أمـــــا التفكی ـــــاء علـــــى ذل وبن



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٥

ـــــداعي فـــــى ثالثـــــة منظـــــوراتیمكـــــن ح ـــــر اإلب ـــــة للتفكی  صـــــر التعریفـــــات المختلف

(Knieß, 2006) :  
  

    Creative Processالـعـمـلـیـة اإلبـداعـیـة:

ویقصـــــــــــد بــــــــــه أنــــــــــه " عملیـــــــــــة  مفهــــــــــوم اإلبــــــــــداع علــــــــــى أســـــــــــاس أنــــــــــه عملیــــــــــة
تتضــــــــــمن معرفــــــــــة دقیقــــــــــة بالمجــــــــــال ومــــــــــا یحتویــــــــــه مــــــــــن معلومــــــــــات أساســــــــــیة، 

ـــــــــــروض، واختبـــــــــــار صـــــــــــحة هـــــــــــذ یصـــــــــــال النتـــــــــــائج ووضـــــــــــع الف ه الفـــــــــــروض، وإ
  ."إلى اآلخرین

  

 Product Creativeاإلنـتـاج اإلبـداعـي:  

ــــــــــد   ــــــــــاج جدی ــــــــــارة عــــــــــن "ظهــــــــــور إلنت ــــــــــه عب ــــــــــتج أن ــــــــــداع كمن ویقصــــــــــد باإلب
  ." نابع من التفاعل بین الشخص وما یكتسبه من خبرات

 Characteristics of Creativeسمـــــــات الـشـخـــــــص الـمبـــــــدع:  
Person   

ــــــــــدا ــــــــــدعمفهــــــــــوم اإلب ــــــــــرد المب ــــــــــى أســــــــــاس الف ــــــــــي  ع عل ــــــــــادأة الت ــــــــــي "المب یعن
ــــــــــتخلص مــــــــــن النســــــــــق العــــــــــادي  ــــــــــه علــــــــــى ال ــــــــــي قدرت ــــــــــدیها الشــــــــــخص ف یب

  ."جدیدًا من التفكیر للتفكیر باتباعه نمطاً 
  

ــــــــــــد  ــــــــــــوقین عــــــــــــام  أشــــــــــــاروق ــــــــــــي للموهــــــــــــوبین والمتف ــــــــــــس العرب  ٢٠٠٢المجل
إلــــــــــــى ان التفكیـــــــــــــر اإلبــــــــــــداعي یقـــــــــــــوم علــــــــــــى عـــــــــــــدد مــــــــــــن االفتراضـــــــــــــات 

   األساسیة اآلتیة:

  اإلبـــــــــــداع مهـــــــــــارة یمكــــــــــــن لكـــــــــــل طفــــــــــــل لدیـــــــــــه االســــــــــــتعداد ان
  یتعلمها من خالل مادة تعلیمیة او تدریبیة،

  اإلبـــــــــــــــداع لــــــــــــــــیس حكــــــــــــــــرًا علــــــــــــــــى األطفــــــــــــــــال المتفــــــــــــــــوقین او
ـــــــــذكاء العـــــــــالي كمـــــــــا أنهـــــــــا تعتمـــــــــد علـــــــــى  األشـــــــــخاص ذوي ال



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٩٦  

ــــــــــه وخصائصــــــــــه  ــــــــــة وخبرات ــــــــــه الذهنی ــــــــــل وعملیات ــــــــداف الطف أهــ
  الشخصیة، 

 خــــــــــوف لــــــــــذلك فــــــــــان إیجــــــــــاد اإلبــــــــــداع یعنــــــــــي التحــــــــــرر مــــــــــن ال
ـــــــــــي المناســـــــــــب  ـــــــــــى الوســـــــــــط البیئ ـــــــــــرد المبـــــــــــدع یعتمـــــــــــد عل الف

  والمعلم الجید،
  الفكــــــــرة المبدعــــــــة فكــــــــرة ضــــــــعیفة هشــــــــة ال تصــــــــمد للنقــــــــد فــــــــي

ـــــــــــــــك  بـــــــــــــــدایتها واذا أصـــــــــــــــدرت علیهـــــــــــــــا حكمـــــــــــــــًا ســـــــــــــــریعًا فان
  ستقتلها، 

  ) .ــــــــــــــــــدعون الطفــــــــــــــــــل المبــــــــــــــــــدع یفتــــــــــــــــــرض أن اآلخــــــــــــــــــرین مب
 )٢٠٠٧العتوم وآخرون ،

  

 ـؤثـرة فـي الـتـفـكـیـر اإلبـداعـي: الـعـوامـل الـم  

ـــــــــــــــادرة  الصفــــــــــــــــات الشخــــــــــــــــصیة للفـــــــــــــــرد: ـــــــــــــــل المرونـــــــــــــــة المب مث
  والحساسیة والدافعیة والمزاجیة واالستقاللیة وتأكید الذات.

وهــــــــو عامـــــــــل ســــــــلبي ألن تقلیــــــــد اآلخـــــــــرین تحــــــــد مـــــــــن :  الـمـحـاكـــــــــاة
ـــــــــــى اإلبـــــــــــداع بینمـــــــــــا االســـــــــــتقاللیة عـــــــــــن اآلخـــــــــــرین  ـــــــــــرد عل ـــــــــــدرة الف ق

  اث بآرائهم یسهم في تطویر السلوك اإلبداعي. وعدم االكتر 
ــــــــــــة:  ـــــــــــة القاســـــــــــیة تحـــــــــــد مـــــــــــن الـرقـاب ان طـــــــــــرق التنشـــــــــــئة االجتماعی

قـــــــــــــــدرات االطفــــــــــــــــال علـــــــــــــــى التفكیــــــــــــــــر اإلبـــــــــــــــداعي حیــــــــــــــــث النقــــــــــــــــد 
ــــــــــــى  والســــــــــــخریة والتســــــــــــلط والقمــــــــــــع فیحــــــــــــد ذلــــــــــــك مــــــــــــن قــــــــــــدرتهم عل
التعبیـــــــــر عـــــــــن أفكـــــــــارهم بعكـــــــــس غیـــــــــرهم ممـــــــــن لـــــــــدیهم الفـــــــــرص الن 

ــــــــــــــي أســــــــــــــرة تشــــــــــــــج ــــــــــــــةیعیشــــــــــــــوا ف ــــــــــــــة   ع االســــــــــــــتقاللیة والمرون وحری
  التعبیر وتقدم لهم الدفء والدعم المعنوي والعاطفي.



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٧

ـــــــــم: ـــــــــم والتـعـل ـــــــــب الـتـعـلـی ــــــــیم التــــــــي تعتمــــــــد  أسـالـی ان أســــــــالیب التعل
علـــــــــــى التلقـــــــــــین وحشـــــــــــو أدمغـــــــــــة األطفـــــــــــال بالمعلومـــــــــــات ال تفســـــــــــح 
أمـــــــــــامهم المجـــــــــــال ألن یقـــــــــــدموا زنـــــــــــاد فكـــــــــــرهم وتســـــــــــخیرها للتفكیــــــــــــر 

لمنـــــــــــــتج بینمـــــــــــــا األســـــــــــــالیب التربویـــــــــــــة غیـــــــــــــر المقیــــــــــــــدة اإلبـــــــــــــداعي ا
ـــــــــز،  ـــــــــد العزی ـــــــــر الحـــــــــر (عب ـــــال وتعطـــــــــي الفرصـــــــــة للتفكی تفســـــــــح المجــــ

٢٠٠٩.(  
  

 مـعـوقـات الـتـفـكـیـر اإلبـداعـي:   

  )  ١٩٩٩(الحمادي،  هـنـاك ثـالث معـوقـات للـتـفـكـیـر اإلبـداعـي وهـي:
  الـتـهـدیـد:  

الــــــدماغ حساســــــیة للتهدیــــــد وهــــــي  أجــــــزاء أكثــــــرAmygdale) تعتبــــــر اللــــــوزة (
المســــــؤولة عـــــــن تركیـــــــز انتباهنــــــا وان الباعثـــــــات العصـــــــبیة الصــــــادرة عـــــــن اللـــــــوزة 
ـــــــات مثـــــــل  ـــــــراز الكیمیاوی ـــــــد مـــــــن إف ـــــــوقظ الجهـــــــاز العـــــــاطفي ممـــــــا یزی ـــــــة ت الدماغی
(االدرنــــــالین والكورتیســــــول والفاسوبریســـــــین ) فــــــي الـــــــدم وهــــــذا یـــــــؤدي إلــــــى تغیـــــــر 

حساســـــــــنا،   وقـــــــــد أشـــــــــارت "روزانســـــــــكى" علـــــــــى ان طریقـــــــــة تفكیرنـــــــــا وتصـــــــــرفنا وإ
ـــــــــد  ـــــــــب عن ـــــــــي القل ـــــــــى اضـــــــــطرابات ف ـــــــــؤدي ال ـــــــــات الجارحـــــــــة والســـــــــخریة ت التعلیق
األشـــــخاص الــــــذین یتعرضــــــون لهــــــا كمــــــا أن بیئـــــة التهدیــــــد یمكــــــن ان تســــــببه فــــــي 

  عدم اتزان كیمیاویات الدم أیضا. 
  

  :  اإلجـهـاد 
ذه یـــــؤدي اإلجهـــــاد ومواجهـــــة األخطـــــار الـــــى إفـــــراز مـــــادة الكورتیســـــول وتســـــبب هـــــ
  المــــــــادة سلســــــــلة مــــــــن التفــــــــاعالت فــــــــي الجســــــــم ومــــــــن ضــــــــمنها ضــــــــعف نظــــــــام

وتـــــوتر فـــــي العضـــــالت الكبیـــــرة وارتفـــــاع فـــــي ضـــــغط الـــــدم وتكـــــرار ارتفـــــاع  مناعـــــة
ــــا الــــدماغ فــــي المنطقــــة المســــماة قــــرین  ــــى مــــوت خالی نســــبة الكورتیســــول یــــؤدي ال

  منطقة ضروریة للذاكرة.  وهيHippocampus) امون (



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

٩٨  

  

  تـعـلـم الـعـجـز:  
ـــــــالنفس والفتــــــــــــــور والالمبــــــــــــــاالة ، ومــــــــــــــن العوامــــــــــــــل ب معنــــــــــــــى عــــــــــــــدم الثقــــــــــــــة بـــــــ

ـــــــــد الهـــــــــدام او وضـــــــــع  ـــــــــالعجز هـــــــــي اللـــــــــوم المســـــــــتمر والنق المســـــــــببة للشـــــــــعور ب
الطفــــــــــــل فیمـــــــــــــا یفـــــــــــــوق إمكانیاتـــــــــــــه وبـــــــــــــالطبع التعلیقـــــــــــــات الســـــــــــــلبیة، وان مـــــــــــــا 
یعـــــــــــاني منـــــــــــه الطفـــــــــــل مـــــــــــن ســـــــــــلبیات نـــــــــــابع مـــــــــــن خطـــــــــــأ فـــــــــــي تنشـــــــــــئتنا ألن 

ــــــــــل بطبیعتــــــــــه قــــــــــوي اإلرادة و  لدیــــــــــه عزیمــــــــــة ولكننــــــــــا بإحباطنــــــــــا المســــــــــتمر الطف
ــــــــــــه نعلمــــــــــــه العجــــــــــــز وضــــــــــــعف الحیلــــــــــــة، ومعالجــــــــــــة حالــــــــــــة العجــــــــــــز  لمحاوالت
تحتــــــــــــــاج الــــــــــــــى عشــــــــــــــرات المحــــــــــــــاوالت االیجابیــــــــــــــة حتــــــــــــــى یعیــــــــــــــد الـــــــــــــــدماغ 
ـــــــــــة  ــــــــــعها ویعمقهـــــــــــا وینســـــــــــقها لتتحـــــــــــول إلـــــــــــى حال االرتباطـــــــــــات الداخلیـــــــــــة ویوسـ

  ) ٢٠٠٧(علیوات ،   التفاؤل والثقة بالنفس.
  

 یـن االبـتـكـار والسـمـات االبـتـكـاریـة لألطـفـال:الـعـالقـة بـ  

ـــــــــــدة للمعلمـــــــــــة  ـــــــــــل المبـــــــــــدع ذات فائ إن معرفـــــــــــة خصـــــــــــائص وســـــــــــمات الطف
مــــــــــن أجـــــــــــل تحدیــــــــــد األطفـــــــــــال المبــــــــــدعین واكتشـــــــــــافهم، وتنمیــــــــــة قـــــــــــدراتهم 
اإلبداعیـــــــــــــة، وتجنــــــــــــــب إعاقتهــــــــــــــا، وكمـــــــــــــا یقــــــــــــــول "تــــــــــــــورانس": "ال یمیــــــــــــــل 

رد ذلـــــــــك إلـــــــــى مـــــــــا المعلمـــــــــون إلـــــــــى التعامـــــــــل مـــــــــع الطفـــــــــل المبـــــــــدع"، ومـــــــــ
یتصـــــــــف بـــــــــه الطفـــــــــل مـــــــــن خصـــــــــائص غیـــــــــر عادیـــــــــة، تتطلـــــــــب تخطیطـــــــــًا 
وأنشـــــــــطة خاصـــــــــة، البـــــــــد مـــــــــن مراعاتهـــــــــا، األمـــــــــر الـــــــــذي یتطلـــــــــب المذیـــــــــد 
ــــــــل  ــــــــى طف ــــــــل ســــــــینقلب إل ــــــــإن هــــــــذا الطف ال ف مــــــــن الجهــــــــد مــــــــن المعلمــــــــة، وإ
ـــــــــــــه األساســـــــــــــي هـــــــــــــو إشـــــــــــــغال المعلمـــــــــــــة بـــــــــــــه.   مشـــــــــــــاكس، ویكـــــــــــــون هدف

منهـــــــــــا (جـــــــــــروان،  ویتصــــــــــف الطفـــــــــــل المبـــــــــــدع بمجموعـــــــــــة مــــــــــن الســـــــــــمات
٢٠٠٢:(  

 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٩

 الطفل المبدع حیوي ولدیه اعتداد بالنفس كبیر.  

 ال یفهم لم ال یراه اآلخرون معقوًال بأعماله. 

  یرتبـــــــــك دائمـــــــــا إزاء األشـــــــــیاء واإلحـــــــــداث التـــــــــي هـــــــــي واضـــــــــحة
  .لآلخرین

 یتظاهر دائمًا باحتمال المضایقات والمنازعات.  

 ــب بالمخــــــــــاطرة ویضــــــــــع لنفســـــــــه معــــــــــاییر عالیــــــــــة ویعمــــــــــ ل یرغـــــــ
  .ویختار األمور واألهداف الصعبة

 واثق من نفسه ومحب للسیطرة. 

  ـــــــد بـــــــأن فهمـــــــه ـــــــف عـــــــن اآلخـــــــرین لكنـــــــه یعتق یعـــــــرف انـــــــه مختل
 .ال یتطرق إلى الشك

  ًیحب الجري كثیرا.  

  ـــــــــــــاس ویفضـــــــــــــل عـــــــــــــدم عمـــــــــــــل ـــــــــــــاالنعزال عـــــــــــــن الن یرغـــــــــــــب ب
 .عالقات وثیقة مع اآلخرین

 مستقل وواثق من نفسه وواسع الحیلة.   

  وحیــــــــد ومعــــــــزول اجتماعیــــــــًا ولكنــــــــه ال یشــــــــعر قــــــــد یظهــــــــر انــــــــه
 .بذلك ألنه هو الذي اختار ذلك

 یفضل المواقف المعقدة والتصمیمات غیر المتناسقة.  

 فضولي ال یشبع فضوله شيء.  

  ــــــــــر مــــــــــن أن یفضــــــــــل دائمــــــــــًا أن تكــــــــــون أحكامــــــــــه حدســــــــــیة أكث
 .تكون مبنیة على التحلیل

 ال یحبط بسهولة. 

  عن عملهینقد نفسه وقلمًا یرضى عن نفسه أو.  

 قلما تثبط عزیمته.  



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٠٠  

 یطلق العنان لخیاله وتصوراته.  

 مرن سریع التكیف مع المواقف الجدیدة.  

 یعمل غالبًا بطرق تبدو فجة ویبدو كأنه متسرع. 

 قد تبدو علیه بعض عالمات سوء التكیف النفسي.  

  ربمـــــــــــا تعلـــــــــــم أن یقـــــــــــرأ بـــــــــــبطء غیـــــــــــر متوقـــــــــــع وذلـــــــــــك بســـــــــــبب
 نوعة والمتعددة .اهتماماته العقلیة األخرى المت

  :مـراحـل الـتـفـكـیـراإلبـداعـي 
إن العملیة اإلبداعیة عبارة عن مراحل متباینة تتولد في أثنائها الفكرة الجدیدة، 

  : وتمر هذه العملیة بمراحل أربع هي
 Preparation   :مـرحـلـة الـتـحـضـیـر أو اإلعـداد

ــــذي   ــــة الشــــاملة والمتعمقــــة فــــي الموضــــوع ال یبــــدع فیــــه الفــــرد وفســــرها وهــــي الخلفی
  .بأنها مرحلة اإلعداد المعرفي والتفاعل معه  (Gordon)"جوردن" 

 

  Incubationمـرحـلـة الـكـمـون واالحـتـضـان:   
تتضـــــــمن هـــــــذه المرحلـــــــة مـــــــن التفكیـــــــر اإلبـــــــداعي تنظـــــــیم المعلومـــــــات والخبـــــــرات 

ــــــر المتع ــــــك اســــــتبعاد العناصــــــر غی ــــــة بالمشــــــكلة واســــــتیعابها، وبعــــــد ذل لقــــــة المتعلق
بالمشــــكلة، وذلــــك تمهیــــدًا لحالــــة اإلبــــداع أو الظهــــور بحالــــة فریــــدة، ویمكــــن لهــــذه 
ـــــة وقـــــد یظهـــــر الحـــــل فجـــــأة دون توقـــــع،  ـــــرة قصـــــیرة أو طویل ـــــدوم لفت ـــــة أن ت المرحل
ـــى الفـــــرد فـــــى هـــــذه المرحلـــــة حالـــــة مـــــن القلـــــق والخـــــوف الالشـــــعوري  وتســـــیطر علــ

احــــــل التفكیــــــر والتــــــردد بالقیــــــام بالعمــــــل والبحــــــث عــــــن الحلــــــول، وهــــــي أصــــــعب مر 
   .اإلبداعي

  

    Illumination  :مـرحـلـة اإلشـراق

 Creative) یطلـــق علـــى التفكیـــر فـــي هـــذه المرحلـــة بمرحلـــة الشـــرارة اإلبداعیـــة

Flash) أو اإللحــــاح أو الحــــث اإلبــــداعي (Creative Induce)  التــــي ،



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠١

تـــــؤدي إلـــــى فكـــــرة الحـــــل والخـــــروج مـــــن المـــــأزق، وهـــــذه الحالـــــة ال یمكـــــن تحدیـــــدها 
ــــــي مكــــــان مــــــا، وربمــــــا تلعــــــب الظــــــروف مســــــبق ــــــي وقــــــت مــــــا، ف ـــدث ف ًا فهــــــي تحـــ

ــــــي تحریــــــك هــــــذه الحالــــــة، ووصــــــفها  ــــــة المحیطــــــة دورًا ف ــــــة والزمانـیـــــة والبیئ المكانی
الكثیــــــرون بلحظـــــــة اإللهـــــــام، و فــــــي هـــــــذه المرحلـــــــة یقــــــوم المبـــــــدع بإنتـــــــاج مـــــــزیج 
ــوانین العامــــــة تنــــــتظم وفقــــــه العملیــــــة اإلبداعیــــــة، و تكــــــون النتــــــائج  جدیــــــد مــــــن القــــ
ــــــــول لهــــــــذا المســــــــتوى وكأنهــــــــا  ــــــــث تظهــــــــر األفكــــــــار والحل ــــــــؤ حی بعیــــــــد عــــــــن التنب
انتظمــــــت تلقائیــــــاً دون تخطــــــیط وبالتــــــالي تتوضــــــح العملیــــــات واألفكــــــار الغامضــــــة 
وتصـــــبح شــــــفافة و تظهــــــر لــــــدى المبــــــدع علــــــى شــــــكل مســــــارات محــــــددة واضــــــحة 

  . المعاني
 Refinement ofاألفكــــار:  وتنقیـــةVerification  مرحلـــة التحقیــــق: 

an Idea  
وهي مرحلة الحصول على النتائج األصلیة المفیدة والمرضیة، وحیازة المنتج 
اإلبداعي على الرضى االجتماعي، فالحالة التي تتملك الفرد بعد وصوله إلى 
مرحلة إشراق الحل تُتبع بحالة تولید استثارة جدیدة لحل آخر جدید أو تولید مشكلة 

بداعاً ، لذا فالمبدع ال یستقر  في جزء من الحل للوصول إلى حل أكثر تقدماً وإ
في حالة انفعالیة ثابتة لسعیه المتواصل عن الحل، حیث یمثل ذلك تنقیة لألفكار 

   والخطوات والمظاهر بهدف الوصول إلى صورة یرضى عنها المبدع.
  

  مهارات وقدرات التفكیر اإلبداعي:  
ــــــــرى "جیلفــــــــورد"   ــــــــى التفكیــــــــر اال (Guilford)ی بتكــــــــاري ال تمثــــــــل أن القــــــــدرة عل

نمــــــا هــــــي قــــــدرة متضــــــمنة لمجموعــــــة مــــــن القــــــدرات (فــــــي  ــردة، وإ قــــــدرة واحــــــدة منفــــ
ـــــــد حـــــــــدد "تـــــــــورانس" عـــــــــددًا مـــــــــن المهـــــــــارات األساســـــــــیة ١٩٩٨النشـــــــــواتي،  ). وقــ

  للتفكیر االبتكاري وهي: الطالقة، والمرونة، واألصالة، والتفاصیل:
 Fluencyالـطـالقـة:  



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٠٢  

من البدائل أوالمترادفات أواألفكار  وتعني القدرة على تولید عدد كبیر 
أوالمشكالت أواإلستعماالت عند االستجابة لمثیر معین مع السرعة والسهولة 

طالقة المعاني أو  –في تولیدها، وللطالقة عدة أنواع ( الطالقة اللفظیة 
  طالقة األشكال ) هى: –األفكار 

    Verbal Fluencyالطـالقـة اللـفـظـیـة:  
لى سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تتوافر فیها القدرة ع” وهي 

وتبدو على شكل قدرة على إنتاج أكبر عدد من الكلمات التي “  شروط معینة 
تحتوي على حروف معینة أو مجموعة من الحروف أو النهایات المتشابهة 

نون. وتظهر هذه القدرة لدى المبدعین في مجاالت العلوم اإلنسانیة واللغات والف
  ) ومن أمثلة التدریبات على الطالقة اللفظیة:١٩٩٥(معوض، 
  ذكر أكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بحرف "س" خالل دقیقتین.  

  ذكر أكبر عدد من الكلمات التي تنتهي بحرف "س" خالل دقیقتین.  

  . "ذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات على وزن "كتب 

   التي تبدأ بحرف "ج" .ذكر أكبر عدد ممكن من الحیوانات  
  . "ذكر أكبر عدد ممكن من الطیور التي تنتهي بحرف "ة  
  . "ذكر أكبر عدد ممكن من األسماء التي تبدأ بحرف "ب 

 

   :الـطـالقـة الـفـكـریـةAssociational Fluency   
القدرة على إنتاج أكبر عدد من التعبیرات التي تنتمي إلى نوع معین ” وتشیر إلى 
ر  في زمن محدد، وتعد الطالقة الفكریة من السمات عالیة القیمة في من األفكا

مجاالت الفنون واآلداب، وتدل على قدرة الفرد في إنتاج األفكار لمقابلة متطلبات 
معینة، ویتم الكشف عنها باستخدام اختبارات تتطلب من الطفل القیام بنشاطات 

تي تقیس مدى تمكن الطفل من ). ومن أمثلة األسئلة ال٢٠٠٠القذافي، “ ( معینة 
  مهارة الطالقة الفكریة:

 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٣

  أسئـلـة االستـخدامـات مثـل: اذكر جمیع االستخدامات الممكنة للورق؟  
  أسئـلـة الـنـتـائـج الـمـتـرتـبـة مـثـل: اذكر جمیع النتائج المترتبة على إلتزام الناس

  بعدم إلقاء القمامة فى الشوارع؟

 :اذكر أكبر عدد ممكن من العناوین لموضوع او لقصة  أسئلـة العنـاویـن مثـل
  ما؟

  أسئلة ذكر األشیاء مثل: اذكر أكبر عدد ممكن من األفعال أو األقوال التي
  تندرج تحت قیمة النشاط؟

   :الـطـالقـة الـتـعـبـیـریـةExpressional Fluency   
معوض، “ (  القدرة على التفكیر السریع في الكلمات المتصلة المالئمة” وتعني 
)،  ویمكن التعرف على هذا العامل عن طریق االختبارات التي تتطلب ١٩٩٥

من الطفل إنتاج تعبیرات أو جمل تستدعي وضع الكلمات بشكل معین أو في 
) ٢٠٠٠نسق معین لمقابلة متطلبات عملیة تكوین الجمل أو التعبیرات. (القذافي، 

  )١٩٩٦( لبن، من الطفل األتي:  ومن أمثلة التدریب على هذه المهارة أن یطلب
 

   ًیلعب بالكلمات صوتًا أو جرسًا، وأن یفسر معانیها رسمًا أو لفظًا أو تقلیدا.  
  ینهي قصة غیر نهایتها المعهودة.  
  یغیر من شخصیات أو حوادث القصة بشكل مناسب.  
  یؤلف قصة من خیاله.  
  یقلد أصوات وتعابیر شخصیات القصة، أو یرسمها.  
  ث القصةیمثل أحدا.  
  یبني مجسمات، أو یصمم أشكاًال من مواد جدیدة.  
  یبني مكعبات ویستخدمها لعملیات متعددة.  
  .یقلد شخصیات البیئة، مستخدمًا الحوار واألدوات والمالبس 

 

   :الـطـالقـة اإلرتـبـاطـیـةAssociational Fluency   



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٠٤  

الكلمات المرتبطة وتشیر هذه المهارة إلى قدرة الطفل على التفكیر السریع في 
القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من الوحدات ” فهي تشیر إلى بموقف معین، 

األولیة ذات خصائص معینة مثل عالقة تشابه، تضاد، وهو عامل یتطلب إنتاج 
أفكار جدیدة في موقف یتطلب أقل قدر من التحكم، وال تكون لنوع االستجابة 

نما تكون األهمیة في عدد  االستجابات التي یصدرها المفحوص في زمن أهمیة، وإ
ومن األمثلة التدریبیة للطفل على هذه المهارة أن ).  ١٩٩٥(معوض، “ محدد

  یطلب منه: 
 ذكر جمیع الكلمات أو الجمل المرتبطة بالحرب.   
 "ذكر أكبر عدد ممكن من المترادفات أو المتضادات لكلمة "اإلخالص.  

 ُسمي ا  .ائریاً ألشیاء التي تؤكل وشكلها دی

 كون شكل آخر ُ عید ترتیب بعض الصور لی ُ   .ی
 یذكر عالقة التشابه بین العصفورة والنعامة.  
  .یذكر عالقة التضاد بین اإلنسان والكمبیوتر  

 

 طـالقـة األشـكـال:  Figural Fluency  

وتشیر هذه المهارة إلى قدرة الفرد على تصمیم ورسم عدد من األشكال الجدیدة 
س هذه القدرة یعطي الطفل صورًا ناقصة أو أشكاًال معینة مثل: والمتعددة، ولقیا

الدوائر أو الخطوط أو المثلثات، ویطلب منه إجراء بعض اإلضافات لتعطي 
   .أشكاًال جدیدة غیر مألوفة. كما في اختبارات "تورانس" للتفكیر اإلبداعي

 ولـقـیـاس الـطـالقـة یـطـلـب مـن الـطـفـل:
  ر المألوفة لألشیاء مثل: الصحیفة، والطاولة، والقلم ذكر االستعماالت غی

   .الرصاص
  ذكر أكبر عدد ممكن من االستعماالت لشيء معین (Uses Test)  :مثل

  .السجادة. ویتم التركیز هنا على أنماط االستعماالت ال عددها



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٥

  ذكر النتائج البعیدة المترتبة على ظرف مقترح صعب الحدوث أو مستحیل 

(Concequences Test)  ویتم التركیز هنا على أنماط النتائج ولیس ،
  .عددها

  ) ذكر عدد من العناوینPlot Title Test أي یملك بعض االفراد طالقة ، (
 في وصف  االشیاء دون ان یحد بالمكونات والخصائص الظاهرة للعیان.

 

  : إسـهـام الـطـالقـة فـي تـربـیـة الـطـفـل الـتـفـكـیـریـة
إلى الطالقة بإعتبارها قدرة مهمة فى التركیب اإلبداعي للطفل، هذا  اذا نظرنا

بجعل المعلمین والتربویین یعمدون الى ادخالها ضمن تخطیط االنشطة والدروس 
والمهارات التي یهدف المعلمون الى تحقیقها لدى األطفال، ویمكن تحقیق ذلك من 

  خالل:
 ها في مخزونهم المعرفي فتح افاق المعلمین على متغیرات البیئة وادخال

  وتنظیمها واستعمالها،
 ،تعلم مرادفات متعددة آلشیاء محددة 

 ،النظر الى اآلشیاء واطالق مسمیات علیها 

 ،تقلیب االفكار لفظیًا والتعبیر عنها 

  اللعب بالكلمات والصور واالعداد لیساعد على الشعور باأللفة مع نمط
 .تفكیر الطالقة

 

    Flexibility الـمـرونـة: 
القدرة على تولید أفكار متنوعة لیست من نوع األفكار المتوقعة   

عادة، وتظهر في القدرة على تغییر االتجاهات الذهنیة بسهولة، 
فیكون الطفل قادرًا على تغییر مجرى أفكاره إلى وجهات جدیدة 

 (Rigidity)وسریعة وفق متطلبات الموقف،  وعكس المرونة الجمود 
التفكیر النمطي، الذي یقوم على إبقاء  في التفكیر الذي یعني



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٠٦  

األنظمة العقلیة وما فیها من معارف على وضعها السابق دون تغییر 
أو تجدید، وهذا یعني أن المرونة في التفكیر عامل أساسي في 

وترتبط المرونة في التفكیر بالخصائص المزاجیة للطفل، . اإلبداع
   :لمرونة نوعانوبنمو شخصیته وتكاملها ونضجها االنفعالي، ول

 

 :   Adaptive Flexibility مـرونـة تـكـیـفـیـه 

وتشیر إلى قدرة الفرد على تغییر طریقة تفكیره بسرعة لمواجهة موقف أو مشكلة  
جدیدة من أجل إیجاد حلول غیر تقلیدیة لها، وسمیت مرونة تكیفیه ألن الطفل 

ومن أمثلة التدریبیة  یعدل تفكیره واستجاباته لتتكیف وتتفق مع الحل المناسب،
  على المرونة التكیفیة أن یطلب من الطفل حل المشكالت التالیة:

  لـــــــدیك ثمانیـــــــة مربعـــــــات مكونـــــــة مـــــــن أعـــــــواد كبریـــــــت، والمطلـــــــوب منـــــــك
ــــــى خمســــــة  ــــــة أربعــــــة أعــــــواد مــــــن أجــــــل تخفــــــیض عــــــدد المربعــــــات إل إزال

  فقط،
  لـــــدیك أربعـــــة مربعـــــات مكونـــــة مـــــن عیـــــدان الكبریـــــت، والمطلـــــوب تحویـــــل

 قط للحصول على مربعین فقط. عودین ف

 Spontaneous Flexibility  :مـرونـة تـلـقـائـیـة 

وتشـــــیر إلـــــى قـــــدرة الطفـــــل علـــــى تحویـــــل تركیـــــز تفكیـــــره باتجاهـــــات متعـــــددة بیســـــر 
ـــــث یعطـــــي تلقائیـــــًا عـــــددًا  وســـــهولة بعیـــــدًا عـــــن ضـــــغوط التعلیمـــــات أواإللحـــــاح بحی

یطلـــــب مـــــن الطفـــــل فعنـــــدما  .مـــــن االســـــتجابات التـــــي ال تنتمـــــي إلـــــى فئـــــة محـــــددة
علــــــى ســــــبیل المثــــــال ذكــــــر االســــــتخدامات الممكنــــــة لقطعــــــة مــــــن القمــــــاش، نجــــــده 
ینتقــــــــل مــــــــن اســــــــتخدامها فــــــــي صــــــــناعة المالبــــــــس إلــــــــى اســــــــتخدامها كمفــــــــرش، 
واســـــتخدامها كســـــتارة للحمایـــــة مـــــن أشـــــعة الشـــــمس، واســـــتخدامها لتغطیـــــة الفاكهـــــة 

نـــــي الســــــاخنة، أو الطعـــــام لحمایتـــــه مـــــن الـــــذباب، واســـــتخدامها كـــــأداة لحمـــــل األوا
وكــــــأداة تنظیــــــف داخــــــل المطــــــبخ ... الــــــخ ، ولــــــذا عــــــادة مــــــا یتوقــــــف ذو التفكیــــــر 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٧

الجامــــد أو المحـــــدد عنــــد حـــــد اســـــتخدامها لغــــرض واحـــــد أو غرضــــین علـــــى أكثـــــر 
  . تقدیر، بینما یجد المبدعون عشرات االستخدامات لقطعة القماش

  

ـــــــــدى األطفـــــــــال اذا ارتبطـــــــــت هـــــــــذة ال ـــــــــة بنوعیهـــــــــا ل ـــــــــدرة ویمكـــــــــن تنمیـــــــــة المرون ق
بالتـــــــــــــدریب علـــــــــــــى عـــــــــــــادات نفســـــــــــــحركیة او ذهنیـــــــــــــة جدیـــــــــــــدة فـــــــــــــي معالجـــــــــــــة 
ــــــــــات لتحقیــــــــــق  ــــــــــاة وعلیــــــــــة ینبغــــــــــي تــــــــــوفیر عــــــــــدد مــــــــــن المتطلب ــــــــــات الحی متطلب

  هذة القدرة وهي:
 

  ،ایمان المعلمة بایجابیة الطفل وقدرتة على التغییر والتعدیل  
  ،التسامح مع استجابات األطفال الفوریة بهدف فهمها وتعدیلها 

   الظروف النفسیة والمكانیة التي تسمح للطفل بالتفكیردون فرض توفیر
 ضوابط،

   تهیئة المواقف الحیاتیة الصفیة التي تتطلب من الطفل تغییر موقفة من
  أن ألخر تبعًا للموقف بعد فهمه واستیعاب عناصره.

ولعـــــــــــــل مرونـــــــــــــة التفكیـــــــــــــر مـــــــــــــن أبـــــــــــــرز المهـــــــــــــارات التـــــــــــــي تمیـــــــــــــز األفـــــــــــــراد 
ــــــــــــــرهم مــــــــــــــن التق ــــــــــــــدعین عــــــــــــــن غی ــــــــــــــدیین یوجهــــــــــــــون المب ــــــــــــــدیین، إذ إن التقلی لی

تفكیـــــــرهم فــــــــي جهــــــــة معینــــــــة، لــــــــذا فــــــــإن المرونــــــــة الفكریــــــــة تعــــــــد ضــــــــد الجمــــــــود 
  .الفكري، ویعد التأهب من أهم العوامل التي تؤثر في المرونة

  Originalityاألصـالـة:   
القــــدرة علــــى إنتـــــاج أكبــــر عــــدد ممكـــــن مــــن االســـــتجابات ” وتشــــیر األصــــالة إلـــــى 

لمباشــــــــرة أو األفكــــــــار غیــــــــر الشــــــــائعة والطریفــــــــة، وذلــــــــك غیــــــــر العادیــــــــة، غیــــــــر ا
بســـــــرعة كبیـــــــرة، ویشـــــــترط أن تكـــــــون مقبولــــــــة ومناســـــــبة للهـــــــدف، مـــــــع اتصــــــــافها 

 (Torrance) ). ویــــرى "تــــورانس"١٩٩٨(الســــحماوي، “ . بالجــــدة والطرافــــة 

أن األطفــــــــال ذوي األصــــــــالة هــــــــم أولئــــــــك الــــــــذین یســــــــتطیعون أن یبتعــــــــدوا عــــــــن 



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٠٨  

ـــــــدركون عالقـــــــات المـــــــألوف الشـــــــائع ویبتعـــــــدوا عـــــــ ـــــــاد، أو هـــــــم ی ن الطریـــــــق المعت
ویفكـــــــرون فـــــــي أفكـــــــار وحلـــــــول مختلفـــــــة عـــــــن تلـــــــك التـــــــي یجـــــــدونها فـــــــي كتـــــــبهم 
التعلیمیــــــة، وكثیـــــــر مـــــــن أفكــــــارهم لـــــــیس كلهـــــــا تثبــــــت فائـــــــدتها، وبعـــــــض األفكـــــــار 
تـــــدعو للدهشـــــة بـــــالرغم مـــــن أنهـــــا صـــــحیحة، وتعـــــد األصـــــالة مـــــن أهـــــم العوامـــــل 

وفیمــــــا یلـــــي أمثلــــــة لألطفــــــال لتــــــدریبهم عي، المكونـــــة للقــــــدرة علــــــى التفكیـــــر اإلبــــــدا
    على  تفكیراألصالة :

  
   ذكر النتائج التي یمكن توقعها لو تم اكتشاف طریقة تجعل اإلنسان

   .یستغني عن الطعام
 ذكر النتائج التي یمكن توقعها لو أمطرت السماء شیكوالتة.  
  ،اســـــتخدام بعـــــض األشـــــیاء المألوفـــــة، أو بعـــــض أجزائهـــــا بطریقـــــة جدیـــــدة

ل : "أي األشــــــــــــیاء التالیــــــــــــة أوبعــــــــــــض أجزائهــــــــــــا یمكــــــــــــن تحـــــــــــــویره مثــــــــــــ
زهــــــرة  –ســــــمكة  –حــــــذاء  –واســـــتخدامه كــــــإبرة خیاطــــــة: " قلــــــم رصـــــاص 

  .نبات الصبار"  –
 تصویب الكرة في السلة بطریقة جدیدة.  
 التحرك من مكان آلخر بطریقة غیر تقلیدیة.  
 ذكر حلول جدیدة لمشكلة ما.  
  ـــــــــى ـــــــــاة عل ـــــــــة التعبیـــــــــر بالرســـــــــم عـــــــــن شـــــــــكل الحی ســـــــــطح القمـــــــــر بطریق

  .جدیدة لم یفكر فیها أحد من قبل
 .التعبیر الصوتي عن أصوات حیوانات بطریقة جدیدة غیر تقلیدیة 

  وتخـتلـف مهـارة األصالـة عن مهارتـي الطالقـة والمرونـة من حیـث إنـها:

  ال تشیر إلى كمیة األفكار اإلبداعیة التي یقترحها الطفل بل تعتمد على
  فكار، ونوعیتها، وجدتها، وهذا ما یمیزها عن الطالقة،قیمة تلك األ



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٩

  ال تشیر إلى نفور الشخص من تكرار تصوراته أو أفكاره هو شخصیًا كما
في المرونة، بل تشیر إلى نفوره من تكرار ما یفعله اآلخرین، وهذا ما 

 یمیزها عن المرونة.  

كار الشائعة وتسمى الفكرة االصیلة بانها اصیلة اذا كانت ال تخضع لالف
 وتتصف بالتمییز، ویتم التركیز فیها على :

 ،قیمة تلك االفكار ونوعیتها  
  اختالف التفكیر ما بین االفراد االصیلین في افكارهم عن االفراد

 االخرین،

 ،عدم تكرار االفراد االصیلین الفكار االفراد االخرین 

 استخدام االفكار الغیر مألوفة والغیر شائعة والغیر تقلیدیة، 

 ال تخضع لتقویم الذات وفق عناصر بیئیة محددة، 

 ،تكون االفكار منطلقة دون ضوابط 

  تتطلب تضافر قدرات اخرى للوصول الى الفكرة االصیلة الكلیة واحیانًا
 تتطلب تعاون اكثر من مفكر.

  إسـهـام األصـالـة فـي تـربـیـة الـطـفـل الـتـفـكـیـریـة: 
درجة االصالة یعد مهمة شاقة ویحتاج إلى ان الوصول بالعمل االبداعي الى 

تضافر جهود المعنیین من العلماء والباحثین والمعلمین من أجل توفیر الظروف 
المالئمة كي ینمو هذا العمل ویتطورلما للتفكیر االصیل من قیمة واهمیة تعود 
نواتجها على المجتمع وعلى العالم بوجة عام، ویمكن تحدید اهمیة تفكیر االصالة 

  ى بالنسیة للطفل فى النقاط التالیة:ف
  تساعد األطفال على التمرن الذهني وربطه بالعملیات المادیة المحیطة

 .بهم



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١١٠  

  تساعد األطفال على ممارسة عملیات ذهنیة متقدمة وغیر مالوفة تساعد
    .اصول وقواعد  في حل مشكالت المجتمع وفق

 تمعهم وامتهم مما زیادة تعمیق فهم وانتماء األطفال لعناصر ومكونات مج
 .جدیدة غیر مالوفة  یزید من انتاج افكار وابداعات

 .تسهم في تحسین فهم األطفال لذواتهم 
 

    Elaboration اإلفـاضـة والـتـوسـع:

ـــــي القـــــدرة علـــــى إضـــــافة تفاصـــــیل جدیـــــدة ومتنوعـــــة لفكـــــرة أو حـــــل لمشـــــكلة،  وتعن
ع أن وعلیـــــــه یوصــــــــف الطفــــــــل ذو القــــــــدرة علـــــــى التفاصــــــــیل بأنــــــــه الــــــــذي یســــــــتطی

یتنــــاول فـكـــرة أو عمــــًال ثــــم یحــــدد تفاصــــیله، كمــــا یمكنــــه أن یتنــــاول فكــــرة بســـــیطة 
أو مخططــــًا بســــیطًا لموضــــوع مــــا ثــــم یقــــوم بتوســــیعه ورســــم خطواتــــه التــــي تــــؤدي 

، وقـــــد أشـــــارت مالحظـــــات "تـــــورانس" فـــــي  (Torrance) علـــــى كونـــــه عملیـــــًا
ادة الكثیـــــر بحــــوث اإلبــــداع أن األطفـــــال الصــــغار األكثـــــر إبــــداعًا یمیلــــون إلـــــى زیــــ

مــــــن التفصــــــیالت غیــــــر الضــــــروریة إلــــــى رســــــوماتهم وقصصــــــهم، وعلیــــــه فالطفــــــل 
ــــــــــدار  ـــى التفصــــــــــیل تتناســــــــــب درجــــــــــة إبداعــــــــــه مــــــــــع مق ـــــــ ــــــــــدرة عل المبــــــــــدع ذو الق

  .التفصیالت التي یعطیها
  

  تـعـدد الـذكـاءات والـتـفـكـیـر اإلبـداعـي:  
كــــــد فكــــــرة المبــــــدع الشــــــامل، وأ  Gardner) (1993 ,فنــــــد "هــــــوارد جــــــاردنر" 

ـــداع فـــــــي مجـــــــال مــــــــن المجـــــــاالت ال یتطلـــــــب بالضـــــــرورة التفــــــــوق  علـــــــى أن اإلبــــ
ــــــــك مــــــــن خــــــــالل نظریتــــــــه للــــــــذكاءات  ــــــــداع  فــــــــي المجــــــــاالت األخــــــــرى. وذل واإلب

" التـــــى أوضـــــح فیهـــــا أن الـــــذكاء لـــــیس "Multiple Intelligencesالمتعـــــددة 
ــــاك ذكــــاءات متعــــددة، وأن الطفــــل یمكــــن أن یبــــدع فــــي  نمــــا هن فقــــط ذكــــاء عــــام وإ

احـــــــــد مـــــــــن أنـــــــــواع الـــــــــذكاءات، ویكـــــــــون أداءه ضـــــــــعیفًا فـــــــــي الـــــــــذكاءات ذكـــــــــاء و 
ـــــــد  األخـــــــرى، وطبقـــــــًا لنظریتـــــــه یـــــــرى أن اإلنســـــــان یتمتـــــــع بعـــــــدد مـــــــن القـــــــدرات، ق



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١١

ـــــــد تعمـــــــل بمفردهـــــــا بمعـــــــزل عـــــــن  ـــــــبعض، ولكنهـــــــا ق ـــــــداخل لخدمـــــــة بعضـــــــها ال تت
القــــدرات األخــــرى، وســــمى هــــذه القــــدرات بالــــذكاء المتعــــددة، واقتــــرح ثمانیــــة أنــــواع 

ــــــواة لقــــــدرات إبداعیــــــة للفــــــرد، وهــــــي ، كــــــل نــــــوع   ,Checkely)قــــــد یكــــــون الن

1997)  :  
  

    Spatial Intelligencesالـذكـاء الـفـراغـي:  
وهـــــو القـــــدرة علـــــى تصـــــور األشـــــكال وصـــــور االشـــــیاء فـــــي الفـــــراغ (الفضـــــاء)، أي 
المكـــــان ذي الثالثـــــة أبعـــــاد، وتـــــرتبط هـــــذه القـــــدرة بمـــــا یســـــمى ادراك التواجـــــد فـــــي 

س تخــــــــتلط علــــــــیهم االمــــــــاكن (عنــــــــد الســــــــفر مــــــــثال)، وال المكــــــــان، وبعــــــــض النــــــــا
ـــــذي یتواجـــــدون فیـــــه، ویســـــتطیع آخـــــرون العـــــودة الـــــى المكـــــان  یعرفـــــون المكـــــان ال
ـــــه قبـــــــل ســـــــنوات، بینمــــــا ال یســـــــتطیع غیــــــرهم أن یحـــــــدد الجهـــــــات  الــــــذي كـــــــانوا فیـ
ــان ســــــكناه، و ینطــــــوي هــــــذا النــــــوع مــــــن الــــــذكاء علــــــى الحساســــــیة  حتــــــى فــــــي مكــــ

ل والفضـــــــــاء والعالقـــــــــات القائمـــــــــة بـــــــــین هـــــــــذه تجـــــــــاه اللـــــــــون والخطـــــــــوط والشـــــــــك
العناصــــــر، و یتضــــــمن المقــــــدرة علــــــى التصــــــور وعلــــــى التمثیــــــل البیــــــاني لألفكــــــار 
البصـــــــریة أوالمكانیـــــــة والقـــــــدرة علـــــــى توجیـــــــه الـــــــذات بصـــــــورة مالئمـــــــة فـــــــي قالـــــــب 
ــري، وبشـــــكل عـــــام یعتمـــــد هـــــذا النـــــوع علـــــى الحـــــس البصـــــري والقـــــدرة  مكـــــاني بصـــ

تولیـــــــــد صـــــــــور ذهنیـــــــــة، و یتصـــــــــف  علـــــــــى التصـــــــــور، ویتضـــــــــمن القـــــــــدرة علـــــــــى
  أصحاب الذكاء الفراغي أوالبصري بأنهم:

 ماهرون في التخیل وتكوین الصور الذهنیة بغیاب المؤثرات المادیة.   
 یحبون مادة الریاضیات وهي أقل تهدیدًا لهم عن غیرهم.  
 یتصورون األشیاء في أكثر من بعد.  
 .یدركون العالم المرئي بدقة 

ـغـوي:      Linguistic Intelligencesالـذكـاء الُل



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١١٢  

 یتمثل فى القدرة على إستخدام الكلمات بصورة فاعلة سواء أكان ذلك شفویًا (مثال

راوي ، خطیب ، سیاسي) أم كتابیًا ( مثال : شاعر، كاتب ، مسرحي ، صحفي  :
)، و ینطوي هذا النوع من الذكاء على مقدرة الطفل على التالعب بتراكیب الجمل 

ة والفونولوجیا (علم األصوات الكالمیة) وعلم دالالت األلفاظ أو أوتراكیب اللغ
معاني اللغة واألبعاد العملیة أو االستخدامات الواقعیة للغة، و تتضمن بعض هذه 
االستخدمات الخطابة (استخدام اللغة إلقناع آخرین باتباع مسار عملي محدد)، 

، والشرح (استخدام اللغة وفن تقویة الذاكرة (استخدام اللغة لتذكر المعلومات)
غوي الذكاء ألغراض نقل المعلومات أواإلعالم)، ویتصف أصحاب  بأنهم الُل

  قادرون على:

  صحیحةبطریقة بدقة و مات الكلتهجئة ، 

  عادة عرضها،قراءة  القصة القصیرة وكتابتها وإ

 ،إدراك األسالیب البالغیة إدراكًا كامًال 

  الكلمات، إمتالك حصیله جیدة من 

 ،االتصال و إقامة عالقات مع اآلخرین 

 ،دارة حوارات ناجحة  التحدث بجرأة و طالقة مع اآلخرین وإ

  یسمعونها،التي اإلستنتاج و تحلیل األحداث و القصص 

 اختیار الكتب و القصص بدون توجیه. 
 

 الـمنطقـي الریـاضـي: ذكـاءـال 
Logical Mathematical Intelligences 

مّكن األطفال من التفكیر الصحیح، بإستعمال ادوات التفكیرالمعروفة،  ُ هو ما ی
كاإلستنتاج والتعمیم، وغیرها من العملیات المنطقیة، وهذه القدرة الریاضیة ال 

ان یعالج مسألة تحتاج الى التعبیر اللفظي عادة، وذلك ألن الطفل یستطیع 
غویا، ثم ان األشخاص الذین یملكون  ریاضیة في عقله دون أن یعبر عما یفعل ُل



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١٣

قدرة حسابیة عالیة، یستطیعون معالجة جل المسائل التي یعتمد حلها على قوة 
الذكاء المنطقي الریاضي یتمثل فى المقدرة على   المنطق، یعنى ذلك أن 

عالم ریاضیات،  محاسب ضرائب،  إستخدام األرقام بصورة فاعلة (مثال :
عالم منطق)،  إحصائي) وللتفكیر بطریقة حسنة (مثال : عالم ، مبرمج حاسوب،

كما یتضمن هذا النوع من الذكاء الحساسیة تجاه األنماط والعالقات المنطقیة 
والبیانات والمقترحات ( إذا ...... فإن، السبب والنتیجة ) والداالت والتجریدات 

الصلة وتتضمن العملیات المستخدمة في خدمة الذكاء الریاضي األخرى ذات 
ویتصف  .المنطقي التصنیف إلى فئات والتبویب واالستدالل والتعمیم والحساب

 : (Gardner, 1993)أصحاب الذكاء الریاضي بأنهم قادرون على

 ،طرح األسئلة الكثیرة عن كیفیة عمل األشیاء 

 ضمن حل المشكالت،االستمتاع باأللعاب واألعمال التي تت 

 ،اإلدراك الجید لألسباب والنتائج 

 ،االستمتاع باأللغاز وأعمال تنشیط المخ التي تعتمد على األرقام 

  االستمتاع بممارسة حل المسائل الریاضیة أو األلعاب الریاضیة باستخدام
 الكمبیوتر،

 ،حساب المسائل الحسابیة والریاضیة بسرعة 

 ) الحسابیة) وبرامج الكمبیوتر وطرق البحث االستمتاع بالعملیات المركبة
 العلمي،

 ،االهتمام بالبحث عن ألعاب الكمبیوتر الحسابیة 

  التفكیر المنطقي في معالجة الموضوعات من حیث جمع األدلة و وضع
 .االفتراضات

 
 الـذكـاء الـجـسـدي الـحـركـي:   

Bodily Kinesthetic Intelligences  



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١١٤  

قدرة على استخدام القدرات العقلیة لدى شخص ما الذكاء الجسدي الحركي هو ال
للتنسیق بین حركاته الجسمیة، ویتحدى هذا الذكاء االعتقاد الشائع بأنه ال توجد 
عالقة بین النشاط العقلي والبدني، فیتمثل هذا النوع من الذكاء فى خبرة الفرد في 

مثل، ممثل إستخدام أعضاء جسمه كله للتعبیر عن األفكار والمشاعر (مثال : م
بالحركات الجسدیة، ریاضي، راقص)، و كذلك وجود القدرة إلستخدام أیدي المرء 
بمرونة لینتج أو یحول األشیاء ( شخص حرفي، نحات، جراح)، فیتضمن هذا 
الذكاء مهارات جسمیة معینة كالتنسیق والتوازن والبراعة الیدویة أو العقلیة والقوة 

رات اللمسیة. وأصحاب هذا النوع من الذكاء والمرونة والسرعة إضافة إلى القد
یتعلمون ویطورون معرفتهم من خالل حركات وأحاسیس أجسامهم، فتجدهم 
متمیزین في المهارات العملیة مثل (النجارة والخط واألشغال الفنیة والیدویة) كما 

  . یملكون مهارات ریاضیة بشكل عام
  Musical Intelligencesالـذكـاء الـمـوسـیـقـي:   

الموسیقیة،  على التفكیر في الموسیقى، وسماع األنماط والنماذج یتمثل فى القدرة 
واألفراد الذین یتمتعوا بهذه القدرة ال  ،والتعرف علیها، وتذكرها، وربما التعامل معها

یتذكرون الموسیقى فقط، ولكنهم ال یستطیعوا إخراجها من عقولهم، ویتضمن هذا 
اع ودرجة الصوت أواللحن أولون النغمة لقطعة الذكاء حساسیة تجاه اإلیق

موسیقیة، ویمكن للمرء أن یفهم الموسیقى من أعلى إلى أسفل (عالمي، بدهي 
.....) أوأن یفهمها من أسفل إلى أعلى (تحلیلي، فني ....) أو كلیهما، واألطفال 

 واإلیقاع، ویحاولون  ذوي هذه القدرة یكونون دائمًا منجذبین لعالم الموسیقى 
ارتجال إیقاعات خاصة بهم، أو یحاولوا العزف على آلة موسیقیة، ویبدأ هذا 
الذكاء منذ الطفولة المبكرة، وللتعرف على هذا النوع من الذكاء یعطي للطفل عدة 

، ) (Checkley, 1997 أنواع من األجراس، ویتعرف على النغم األعلى واألقل
  الیة:ویتمیز صاحب هذا النوع من الذكاء بالسمات الت

 یتقن العزف على آلة موسیقیة. 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١٥

 یحفظ كلمات الكثیر من األغنیات أو األناشید.  

 له صوت جمیل. 

 مستمع جید لأللحان. 

 ده  .یكتشف اإلیقاع و یقّل

   Interpersonal Intelligencesالذكـاء بین األفراد أو اإلجـتـماعـي:  
یا و دوافع ومشاعر ویتمثل هذا النوع من الذكاء فى إدراك و تمییز أمزجة و نوا

ویمكن لهذا الذكاء أن یتضمن حساسیة تجاه تعبیرات الوجه  األشخاص اآلخرین، 
والصوت واإلیماءات والقدرة على التمییز بین عدة أنواع مختلفة من اإلشارات 
البینشخصیة والمقدرة على التجاوب بفاعلیة تجاه هذه اإلشارات بطریقة واقعیة 

عة من الناس لیتبعوا مسار عمل معین). ویتمیز (مثال : التأثیر على مجمو 
  صاحب هذا النوع من الذكاء بالسمات التالیة:

  ـــــــــــــــة القـــــــــــــــدرة علـــــــــــــــى استشـــــــــــــــفاف المشاعراإلنســـــــــــــــانیة والـــــــــــــــدوافع والحال
  االنفعالیة والمزاجیة لآلخرین،

  ـــــــــى ـــــــــى بنـــــــــاء العالقـــــــــات الناجحـــــــــة مـــــــــع اآلخـــــــــرین وعل قـــــــــدرة الفـــــــــرد عل
 العمل كعضو فاعل في فریق،

 ى إبداء التعاطف الوجداني تجاه اآلخرینالقدرة عل. 

   Intrapersonal Intelligencesالـذكـاء الـذاتـي:    
هــــــــــو القــــــــــدرة علــــــــــى معرفــــــــــة الــــــــــذات وامــــــــــتالك صــــــــــورة دقیقــــــــــة عــــــــــن الــــــــــنفس، 
ــــــــــرام وفهــــــــــم الــــــــــذات،  ــــــــــدرة علــــــــــى ضــــــــــبط واحت ــــــــــوة والضــــــــــعف والق ــــــــــب الق وجوان
والقــــــــــدرة علـــــــــــى التصـــــــــــرف بصـــــــــــورة تكیفیـــــــــــة علـــــــــــى أســـــــــــاس معرفتـــــــــــه لذاتـــــــــــه، 

معرفـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــاالت النفســـــــــــــــــیة الداخلیـــــــــــــــــة والنوایـــــــــــــــــا والـــــــــــــــــدوافع والمـــــــــــــــــزاج و 
ـــــــــذات  ـــــــــذاتي و فهـــــــــم ال ـــــــــى اإلنضـــــــــباط ال ـــــــــى المقـــــــــدرة عل والرغبـــــــــات، إضـــــــــافة إل

  وصاحب هذا الذكاء یتمتع بالسمات التالیة: . و تقدیر الذات



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
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١١٦  

 لدیه هدف في الحیاة یسعى لتحقیقه.  
 یقدر قیمة الزمن.  
 ال یحب التقلید.  
 لفكرلدیه استقالل في ا.  
 یعرف شخصیته جیدًا وكثیر التأمل فیها.  
 لدیه إرادة قویة.  
 یمیل إلى إعطاء الظواهر التي یراها ویعیشها تفسیرات خاصة.  
 یمیل إلى النقاش الجاد.  
 یحب التأمل في الوجود ابتداء من الكون والمجتمع وانتهاء بنفسه.  
 یحاول التفكیر بحلول شاملة وعمیقة للمشكالت التي تواجهه. 

 تجاوز اهتماماته حاجاته الشخصیةت.  
 یمیل إلى التفكیر بالمصلحة العامة. 

 

  Naturalist Intelligencesالـذكـاء الـطـبـیـعـي:   

ویتمثل فى قدرة الفرد على التمییز بین األشیاء الطبیعیة، جمادات ونباتات 
وحیوانات، وتصنیفها وفهم مالمحها وخصائصها، ویتضمن أیضا الحساسیة تجاه 

تشكیالت السحاب والجبال) والمقدرة على  : لظواهر الطبیعیة األخرى (مثالا
، وصاحب هذا  التمییز بین األشیاء غیر الحیة كالسیارات واألحذیة الریاضیة

  الذكاء یتمتع بالسمات التالیة:
 یهتم بالنباتات والحیوانات، ویقوم برعایتها.  
  في فئاتیظهر شغفًا بتتبع الحیوانات وتربیتها وتصنیفها.  
  یحب التواجد باستمرار في الطبیعة ومالحظة مختلف الكائنات الحیة

  .ویحب معرفة الشيء الكثیر عنها
 یقارن بین حیاة مختلف الكائنات الحیة.   



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١٧

 تستهویه المطالعة في كتب الطبیعة. 

  یستمتع بزیارة الحدائق وحدائق الحیوان، المتاحف الطبیعیة، المتاحف
ات، وغیرها من األماكن التي تعرض فیها أشیاء المائیة، متاحف النبات

 .عن الطبیعة
 

  الـتـفـكـیـر االبـتـكـاري لـدى أطـفـال الـروضـة:  
ـــــــى ســـــــن الروضـــــــة إلطـــــــالق  ـــــــة لألطفـــــــال ف أن االهتمـــــــام بإتاحـــــــة الفـــــــرص الكافی
ــــــر  طاقــــــات الخلــــــق واإلبــــــداع یســــــهم فــــــي بنــــــاء الــــــذات الســــــویة للطفــــــل، ألن الكثی

رغبــــة فـــــي الســـــیطرة أو االنســــحاب مـــــن دائـــــرة التفاعـــــل مــــن النزعـــــات العدوانیـــــة وال
االجتمـــــاعي ینــــــتج عــــــن كبـــــت حاجــــــة األطفــــــال إلـــــى التعبیــــــر اإلبــــــداعي، بــــــل إن 
"تـــــورانس" یـــــذهب إلـــــى أبعـــــد مـــــن ذلـــــك فیقـــــول إن ظـــــاهرة التخلـــــف فـــــي الدراســـــة 
ـــراف عـــــن متابعــــة الـــــدروس وعــــدم االلتـــــزام بنظــــام حجـــــرات الــــدرس یرجـــــع  واالنصـ

ـــــــ ـــــــت الحـــــــاد الطوی ـــــــدى األطفـــــــال، ویؤكـــــــد إلـــــــى الكب ـــــــات اإلبـــــــداع ل ل األمـــــــد لطاق
ـــــي ال  ـــــر اإلبـــــداعي مـــــن الحاجـــــات األساســـــیة الت "تـــــورانس" أن الحاجـــــة إلـــــى التفكی
تســـــتقیم الصـــــحة النفســـــیة لألطفـــــال بـــــدون إشـــــباعها، وأن قصـــــور منـــــاهج الدراســـــة 
دراجهــــــا ضــــــمن أهــــــدافها تقــــــف خلــــــف كثیــــــر مــــــن  ـــذه الحاجــــــات وإ عــــــن إشــــــباع هـــ

  ).١٩٩٣ مشكالت الدراسة  (عویس،
  

ــــــــراع  ــــــــى االخت ــــــــادرًا عل ــــــــن یكــــــــون ق ــــــــل المدرســــــــة ل ــــــــة مــــــــا قب ــــــــى مرحل والطفــــــــل ف
كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال بالنســــــــــبة للكبــــــــــار، إال أن ذلــــــــــك ال یمنــــــــــع مــــــــــن أن ننظــــــــــر 
إلــــــــى هــــــــذه المرحلــــــــة علــــــــى أنهــــــــا مرحلــــــــة مــــــــن عمــــــــر اإلنســــــــان تشــــــــتمل علــــــــى 
ـــر اإلبــــــــــــداعي. فطفــــــــــــل الروضـــــــــــة تلقــــــــــــائي بطبیعتــــــــــــه،  أهـــــــــــم مقومــــــــــــات التفكیــــــــ

ــــــــــــداع،  والتلقائیــــــــــــة التعب ـــــــــــا تصــــــــــــل فــــــــــــى النهایــــــــــــة إلــــــــــــى اإلب یریــــــــــــة فــــــــــــي تمامهـ
فاإلبــــــــــداع تعبیــــــــــر ذاتــــــــــي تلقــــــــــائي، والتعبیریـــــــــــة عنــــــــــد األطفــــــــــال هــــــــــي خطـــــــــــوة 
نحـــــــــــــو التفكیـــــــــــــر اإلبـــــــــــــداعي بـــــــــــــالمعنى الحقیقـــــــــــــي، وعلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك یجـــــــــــــب أن 



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
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١١٨  

ننظــــــــر إلــــــــى إبــــــــداع طفــــــــل ریـــــــــاض األطفــــــــال مــــــــن خــــــــالل تعبیراتــــــــه بصـــــــــورها 
ــــــــــــي  -تعبیــــــــــــر الموســــــــــــیقيال -التعبیــــــــــــر القصصــــــــــــي -المختلفــــــــــــة (التعبیــــــــــــر الفن

  التعبیر الحركي..)
  

  : تـعـلـیـم الـتـفكـیـر اإلبـداعـي فـي مـرحـلـة ریـاض األطفـال  
ـــــــــداعي  ـــــــــر اإلب ـــــــــة التفكی ـــــــــى تنمی ـــــــــى تعمـــــــــل عل تعـــــــــددت األســـــــــالیب والطـــــــــرق الت
ــــــــــة  لــــــــــدى أطفــــــــــال الروضــــــــــة، ومــــــــــن تلــــــــــك األســــــــــالیب الشــــــــــائعة والشــــــــــیقة لتنمی

نیــــــــــة القبعــــــــــات الســـــــــــت اإلبــــــــــداع وتحســــــــــین التفكیــــــــــر لــــــــــدى األطفــــــــــال هــــــــــي تق
 للتفكیــــــــر للطبیــــــــب البریطــــــــاني (مــــــــن أصــــــــل مــــــــالطي) " ادوارد دي بونــــــــو" 

(Edward de Bono)  انتقــــــل فــــــي تخصصــــــه مــــــن جراحــــــة الــــــذى
المـــــــــــخ إلـــــــــــى الفلســـــــــــفة واســـــــــــتعمل معلوماتـــــــــــه الطبیـــــــــــة عـــــــــــن المـــــــــــخ وأقســـــــــــامه 
ــــــــــــو" مــــــــــــن أشــــــــــــهر  ــــــــــــاس وصــــــــــــار "دي بون ــــــــــــل أنمــــــــــــاط الن ــــــــــــه فــــــــــــي تحلی وعمل

لیلــــــــــه وأنماطــــــــــه واختــــــــــرع عــــــــــدة نظریــــــــــات األســــــــــماء فــــــــــي مجــــــــــال التفكیــــــــــر وتح
ــــــــر الجــــــــانبي  (فــــــــي هــــــــذا المجــــــــال ومــــــــن أشــــــــهره و (القبعــــــــات  )التفكی

  الستة).
  

 مـفـهـوم الـقـبـعـات الـسـت للـتـفـكـیـر:  

تعتمــــد تقنیــــة القبعــــات الســــتة علــــى فكــــرة تقســــیم التفكیــــر إلــــى ســــتة أنمــــاط مختلفــــة 
طریقــــة تفكیــــره فــــي  واعتبــــار كــــل نمــــط كقبعــــة یلبســــها اإلنســــان أو یخلعهــــا حســــب

ــــون معــــین، وكــــل لــــون یرمــــز إلــــى  ــــو" كــــل قبعــــة بل ــــك اللحظــــة، ومیــــز  "دي بون تل
ــــــــدع أوالمفكــــــــر أوالمحلــــــــل أن  ــــــــث یســــــــتطیع المب نمــــــــط ممیــــــــز مــــــــن التفكیــــــــر بحی
حلــــــل طریقــــــة تفكیــــــر المتحــــــدثین أمامــــــه  ُ یســــــتخدم كــــــل نمــــــط متــــــى شــــــاء أو أن ی

أن هـــــذه الطریقـــــة ویعتقـــــد  "دي بونـــــو"  بنــــاء علـــــى نـــــوع القبعـــــة التـــــي یرتـــــدونها.
تعطـــــي الطفـــــل أو التلمیـــــذ فـــــي وقـــــت قصـــــیر قـــــدرة كبیـــــرة علـــــى أن یكـــــون متفوقـــــًا 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١٩

ــي المواقـــــف العملیـــــة والشخصـــــیة، وأنهـــــا تحـــــول المواقـــــف الســـــلبیة إلـــــى  وناجحـــــًا فـــ
 مواقف إیجابیة والمواقف الجامدة إلى مواقف مبدعة.

  

 آلـیـة عـمـل الـقـبـعـات الـسـت:  

نمـــــا قبعـــــات معنویـــــة نفســـــیة إن القبعـــــات الســـــتة للتفكیـــــر  لیســـــت قبعـــــات حقیقیـــــة وإ
أي أن أحــــــــدًا لــــــــن یلــــــــبس أي قبعــــــــة حقیقیــــــــة، وهــــــــذه الطریقــــــــة تعطــــــــى الفرصــــــــة 
لتوجیـــــــه الطفـــــــل إلـــــــى أن یفكـــــــر بطریقـــــــة معینـــــــة ثـــــــم تطلـــــــب منـــــــه التحـــــــول إلـــــــى 

كــــــأن یتحــــــول مــــــثًال إلــــــى تفكیــــــر القبعــــــة الخضــــــراء والتــــــي ترمــــــز  ،طریقــــــة أخــــــرى
عـــــل الحاضـــــرین یفكـــــرون دون حـــــواجز أو خـــــوف وهـــــذا التوجـــــه یج، إلـــــى اإلبـــــداع

ـــن التفكیــــــر حتــــــى یـــــــتم التغلــــــب علــــــى بعــــــض الســــــلبیات اثنـــــــاء  وبــــــنفس النــــــوع مـــ
ـــــى آراء وأفكـــــار اآلخـــــرین ـــــل الهجـــــوم عل ـــــر مث ومـــــن الخصـــــائص  .الحـــــدیث والتفكی

ــــى أنمــــاط ســــتة أنمــــاط نعبــــر عنهــــا  الهامــــة للقبعــــات الســــت أنهــــا تقســــم التفكیــــر إل
ــــون  ــــاقش بقبعــــات ســــت وكــــل قبعــــة لهــــا ل ــــنمط وعنــــدما نتحــــدث أو نن یمیــــز هــــذا ال

أو نفكــــر فإننــــا تســــتعمل نمطــــًا مــــن هــــذا األنمــــاط أي نلــــبس قبعــــة مــــن لــــون معــــین 
ــــــدل قبعتــــــه وهــــــذه مهــــــارات  ــــــاقش نمطــــــه فهــــــو یب وعنــــــدما یغیــــــر المتحــــــدث أو المن

وفیمــــــا یلــــــى عــــــرض لكـــــــل قبعــــــة مــــــن القبعـــــــات  یمكــــــن تعلمهــــــا والتــــــدرب علیهـــــــا
ـــــــــة إســـــــــتخدام مكانی ـــــــــر وإ ـــــــــالســـــــــت للتفكی ـــــــــف المختلف ـــــــــى المواق ة (الجیوســـــــــي، ها ف

٢٠٠١:( 

  
     White Hatالـقـبـعـة الـبـیـضـاء:  

 الـتـفـكـیـر الـحـیـادي 

بـحـث عـن مـعلـومـات، وصـف  "حـیـاد، تـجـرد،   
  لألحـداث" 



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٢٠  

القبعة البیضاء تشیر إلى النمط المحاید للتفكیر لبیاض اللون أو انعدامه، لذلك 
، فاللون األبیض داللة على الصفاء والنقاء  "المحاید فهي طریقة "للتفكیر

دة من  جرّ واالنفتاح، وتُستخدم للتركیز على الحقائق واألشكال والمعلومات المُ
دّعمة باألرقام واإلحصائیات. والشيء األساسي في هذا النوع من  العاطفة، والمُ

لتي نحتاجها التفكیر هو معرفة السؤال الذي نسأله حتى نحصل على المعلومات ا
وتستخدم دائمًا تلك القبعة فى بدایة الجلسة، وتهتم  بجمع وسرد كافة المعلومات 
بداء رأي فهي معلومات محایدة ال  والحقائق المتعلقة بالموضوع بال تحلیل أوإ

  :(Poier, 2002) إیجابیة وال سلبیة وذلك من خالل اإلجابة على هذه األسئلة 
 ا أعرف)ما المعلومات الموجودة؟ (ماذ  
 (ماذا أرید أن أعرف) ما المعلومات التي نحتاج إلیها؟  
  كیف نحصل على المعلومات التي نحتاجها؟ ( أین أجد المعلومات

  الالزمة)
 

  :ویـجـب أن یـتـسـم صـاحـب الـقـبـعـة الـبـیـضـاء بالسـمـات التـالیـة

 طرح معلومات أو الحصول علیها. 

 تجمیع أو تقدیم المعلومات. 

 یز على الحقائق والمعلوماتالترك. 

 التجرد من العواطف والرأي. 

 االهتمام بالوقائع واألرقام واإلحصاءات. 

 نما جمعها فقط  .ال تفسیر وال تحلیل للمعلومات وإ

 الحیادیة والموضوعیة التامة. 

 تمثیل دور الكمبیوتر في تقدیم المعلومات أو تلقیها دون تفسیرها. 

 حصول على الحقائق أو المعلوماتاالهتمام باألسئلة المحددة لل. 

 اإلجابات المباشرة والمحددة على األسئلة. 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢١

 التمییز بین درجة الصحة في كل رأي. 

 اإلنصات واالستماع الجید. 
 

  Red Hatالـقـبـعـة الـحـمـراء:  
  الـتـفـكـیـر الـعـاطـفـي       

  
  "قـلـق،  مـشـاعـر،  عـواطـف،  أحـاسـیـس"             

ذه القبعة من لونها الذى یتصف بالدفء على التفكیر بالمشاعر تدل ه
ال رأي، ال معلومات، ال حقائق،  واألحاسیس والعواطف والحدس بالدرجة األولى،

وتُستخدم للتفكیر في الجوانب العاطفیة حیث یتسم صاحب هذه القبعة بالتعبیر 
ن ودلیل، عن مشاعر تجاه قضیه معینة والتخمین دون الحاجة لتقدیم برها

ولكن ضمن المراقبة  ووصف المشاعر ومشاعر األخرین حول الموضوع
والمالحظة والضبط، لكي تصبح العواطف جزًءا من عملیة التفكیر الكلیة الشاملة 

یعطي المعلم فى هذه المرحلة فرصة لألطفال بالتعبیر عن مشاعرهم   .للموضوع
اعرهم ویتفهمون مشاعر وأحاسیسهم نحو المفهوم موضوع الدرس ویعبرو عن مش

شخصیات الدرس إن وجدت، حیث یعطى المعلم فرصة قصیرة حرة لألطفال 
  یبدون فیها مشاعرهم مثل:

  
 ........... أكره القرار الذي اتخذ بشأن  
 ............ أنا مندهش من هذا الموقف  
 ............... أشعر بأن خطرًا ما سوف یواجه 

  اء یمكـن أن تُطـرح األسئلـة التالیـة أثناء التفكیـر: وعنـد إستخـدام القبعـة الحـمر 
 ما طبیعة مشاعري في هذه اللحظة؟  
 بماذا یطلعني الحدس والبدیهة؟  



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٢٢  

 ما رد الفعل الذي ینبعث من داخلي؟ 
 

إذا فالتفكیر بالقبعة الحمراء هوالتفكیر العاطفي عكس التفكیر الحیادي الذى تتسم 
فهو قائم على ما یكمن في العمق من  موضوعیة،به القبعة البیضاء القائم على ال

وكذلك یقوم على الحدس من حیث الفهم السریع أو  عواطف ومشاعر وأحاسیس
  .الرؤیة المفاجئة لموقف معین

 

ـعـة الـحـمـراء: ـبّ   أمـثـلـة عـلـى الـُق
 ،أنا أحب رسول اهللا  صلى اهللا علیه وسلم  
 ،أنا أحب النظافة  
 .أنا أكره أفالم العنف 

 جـب أن یـتـسـم صـاحـب الـقـبـعـة الحـمـراء بالسـمـات التـالـیـة:یـ

  ــــــــــــــل ــــــــــــــدون ســــــــــــــبب مث إظهــــــــــــــار المشــــــــــــــاعر واألحاســــــــــــــیس بســــــــــــــبب وب
  .السرور، الخوف، الشك، الثقة، الغضب، الغیرة

  االهتمــــــــــــــام بالمشــــــــــــــاعر فقــــــــــــــط حتــــــــــــــى لــــــــــــــو لــــــــــــــم تــــــــــــــدعم بالحقــــــــــــــائق
   .والمعلومات

 ال تتطلب استیضاح أو تعلیًال ألسباب مشاعرنا.  
 لطغیـــــــــان  .ال یـــــــــدري مـــــــــن یرتـــــــــدي القبعـــــــــة الحمـــــــــراء انـــــــــه یرتـــــــــدیها قـــــــــد

ـــــاطفي ورفــــــــــــــض الحقـــــــــــــائق أو اآلراء دون مبــــــــــــــرر عقلــــــــــــــي  میلـــــــــــــه العـــــــــ
  .بل على أساس المشاعر واألحاسیس

  ـــــــــــره تكـــــــــــون ـــــــــــه و تفكی ـــب اإلنســـــــــــاني أو العـــــــــــاطفي و آرائ ــــــــ یمیـــــــــــل للجان
 .على أساس عاطفي ولیس منطقي

 ه عند ارتداء األخریات لها  .التنبّ

تخدام القبعة الحمراء فى مرحلة ما بعد الوصول إلى قرار ما، كما ویمكن اس
یمكن جعل األخرین یرتدونها عندما نرید معرفة حقیقة مشاعرهم لألمر (ما 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٣

شعورك؟ ما توقعك)، كما یجب التقلیل من استعمالها في جلسات العمل، 
  بحیث ال تطول مدة استخدامها عن دقیقة أو دقیقتین.

  

  Black Hatـوداء:  الـقـبـعـة الـس 
   الـتـفـكـیـر الـسـلـبـي     

  
  "نـقـد األفـكـار والـقـرارات والـشـخـصـیـات والـمـواقـف"

مز لها  وتدل هذه القبعة على التفكیر الحذر والحكمة، ومالءمة الحقائق، ویرُ
باللون األسود الداكن كنایة عن السلبیة والتشاؤم، فاللون األسود مأخوذ من 

والصرامة أو إعطاء عالمة سوداء على عدم المعرفة، وتُستخدم القبعة العبوس 
السوداء عند التفكیر بالجوانب السلبیة للموضوع، فهو من جهة تفكیر منطقي 
ومن جهة أخرى سلبي ناقد، وذلك ألخذ الحیطة والحذر، واحتماالت فشل 

ا دون أن نشعر، الموضوع، والخسائر المترتبة على تلك الخسائر، وكثیرًا ما نرتدیه
فنفكر في الجوانب السلبیة للموضوع والخسائر التي یمكن أن نتكبدها والصعوبات 
ن هام من مكونات  كوّ عة ذات سطوة فعالة، ومُ بّ التي سنواجهها، وتُعتبر هذه القُ
التفكیر، فالدور الذي تلعبه هو اإلشارة إلى أماكن الضعف والوهن في طریقة 

فكیر بالمنطق والبحث عن المشكالت والمخاطر و التنبیه وتقودنا إلى الت تفكیرنا،
ن كل ما قد یثیر  إلى األخطاء التي قد تواجهنا، بیّ وترفع لنا عالمات التحذیر، وتُ

القلق وعدم االستقرار، كما أن التفكیر بهذه القبعة یمنعنا من ارتكاب األخطاء، 
، وعند إستخ دامها یمكن أن تُطرح لذلك فهذه القبعة هي أكثر القبعات استخدامًا

  األسئلة التالیة أثناء التفكیر:
 ما هي المشاكل المتوقعة؟  
 هل باإلمكان عملها؟  
 ما هي المخاطر المحتملة؟  



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٢٤  

 هل هذه الحقائق واألدلة مناسبة؟  
 ما طبیعة المخاطر والمشكالت المترتبة علیها والتى یمكن أن تواجهنا؟  
 ما هي األشیاء التي تستوجب الحذر؟  
 شكل صحیح؟هل تعمل ب 

 

عـة الـسـوداء : ّ بـ ُ   أمـثـلـة عـلـى الـقـ
 .هذه الفكرة لها عدة سلبیات، كقلة الموارد المالیة المتاحة لدینا  
 .یجب علینا الحذر من هؤالء الناس  
 .هذه الشخصیة ال یجوز أن تكون قائدة  
 ............. ارتكبت هذه الشخصیة األخطاء التالیة  
 اطئة.إن القرارات المتخذة كانت خ  
 ............ سیؤدي هذا الحل إلى العواقب التالیة  
 ............ إن العیش في الجبال محفوف بالمخاطر التالیة  
 ....... إن إهمال تنظیف األسنان یؤدي إلى 

 
  ویـجـب أن یـتـسـم صـاحـب الـقـبـعـة الـسـوداء بالـسـمـات التـالیـة:

 التشاؤم وعدم التفاؤل باحتماالت النجاح.  
 التفكیر بهذه الطریقة یساعدنا على اتخاذ قرارات جیدة. 

 عدم التفاؤل باحتماالت النجاح ، بل التركیز على احتماالت الفشل. 

 استعمال المنطق في نقد اآلراء ورفضها وتوضیح عدم أسباب النجاح.  
 دائما ینتقد األداء. 

 توضیح نقاط الضعف في أي فكرة والجوانب السلبیة منها. 

  العوائق والتجارب الفاشلة و یكون أسیرهایركز على. 

 محاولة ارتدائها حتى ال نبالغ في توقع النجاح أو نغامر دون حساب. 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٥

 یستكشف األسباب وراء عدم جدوى وفعالیة الشيء. 

 یمنح أسباب منطقیة للمخاوف.  
 محاولة تمییز المتحدثات بها عندما یرتدونها. 

 ااالعتراف بنقاط الضعف وكیفیة التغلب علیه.  
 یستعمل المنطق الصحیح وأحیانًا الغیر صحیح في انتقاداته. 

 

ومن الممكن استعمال القبعة السوداء مع القبعة الصفراء للتعرف على سلبیات 
یجابیات أي اقتراح أو فكرة، كما أن القبعة السوداء تعد وسیلة فعالة لقرارات  وإ

  التطویر وحل المشاكل عندما تستخدم قبل القبعة الخضراء.
  

  Yellow Hatالـقـبـعـة الـصـفـراء:   
 الـتـفـكـیـر االیـجـابـي   

  
  شـروق، أمـل، مـزایـا، فـوائـد" ، "تـفـاؤل، نـظـرة إیـجـابـیـة

وتـــــدل هـــــذه القبعـــــة علـــــى التفكیـــــر والفوائـــــد والمـــــردود والتـــــوفیر فهـــــي تـــــدعو إلـــــى 
لهـــــا، األمـــــل والتفـــــاؤل، فضـــــوء الشـــــمس ولـــــون اإلشـــــراق ومصـــــدر الطاقـــــة یرمـــــز 

ــــداء األســــباب لهــــذه اآلمــــال، فــــالتفكیر بهــــذه القبعــــة  ــــى اآلمــــال واب ــــة عل وهــــو للدالل
 فیـــه نظـــرة طموحـــة للمســـتقبل ورؤیـــة للفوائـــد التـــي ســـتتحقق مـــن الفكـــرة المقترحـــة

ــــى كــــل مــــاهو إیجــــابي. والتفكیــــر بإســــتخدام القبعــــة الصــــفراء   فهــــى تركــــز عل
حـــــالم و آمـــــال و یتـــــراوح بـــــین مـــــا هـــــو منطقـــــي و عملـــــي مـــــن جهـــــة ، ومـــــا هـــــو أ

تُســـتخدم هـــذه  خیـــال مـــن جهـــة أخـــرى، وهـــو عكـــس تفكیـــر القبعـــة الســـوداء حیـــث
ـــــــث عــــــــن الجوانـــــــــب اإلیجابیــــــــة فــــــــي الموضــــــــوع ومناقشـــــــــتها،  عــــــــة عنــــــــد البحـ القبّ
ــــــى حــــــین  ــــــد واألربــــــاح، ف ـــــاح المتــــــوفرة واآلمــــــال والطموحــــــات والفوائ وعوامــــــل النجـ

والخســــــائر التــــــي أن القبعــــــة الســــــوداء تركــــــز علــــــى الجوانــــــب الســــــلبیة للموضــــــوع 
ـــــــالتفكیر بالقبعـــــــة الصـــــــفراء  ـــــــي ســـــــنواجهها، ف ـــــدها والصـــــــعوبات الت ــ یمكـــــــن أن نتكب



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٢٦  

ــر الســـــــــلبي (القبعـــــــــة الســـــــــوداء) ویعتمـــــــــد علـــــــــى التقیـــــــــیم  معـــــــــاكس تمامـــــــــًا للتفكیـــــــ
ـــــــط ویتـــــــرك الســـــــلبیات، وهنـــــــا تكمـــــــن مشـــــــكلة هـــــــذه القبعـــــــة إذ مـــــــن  اإلیجـــــــابي فق

یــــر مرغــــوب بهـــــا الممكــــن أن نقــــع بالمشــــاكل التــــي تــــؤدي إلـــــى عواقــــب وخیمــــة غ
وعنــــــــد إرتــــــــداء القبعــــــــة الصــــــــفراء یمكــــــــن أن تُطــــــــرح األســــــــئلة  .عنــــــــد إســــــــتخدامها

   التالیة أثناء التفكیر:
 

 ما هي الفوائد؟  
 لماذا یمكن فعل هذا؟  
 ما هي اإلیجابیات؟  
 ما هي القیمة الفعلیة التي سنحصل علیها؟  
 هل هناك مفهوم واضح وجذاب في هذه الفكرة؟  
 مفهوم الجذاب؟هل یمكننا تطبیق هذا ال 

  بالسمـات التـالیـة: یجـب أن یتـسـم صاحـب القـبـعـة الصـفـراء
  یــــــــــتفهم أن اســــــــــتخدام هــــــــــذه الطریقــــــــــة فــــــــــى التفكیــــــــــر یتطلــــــــــب بعــــــــــض

   . الجهد

  التفـــــــــــــــاؤل واألمــــــــــــــــل والطمــــــــــــــــوح واإلقـــــــــــــــدام واإلیجابیــــــــــــــــة واالســــــــــــــــتعداد
 .للتجریب

  ــــــــــــراز احتمــــــــــــــاالت النجـــــــــــــاح وتقلیــــــــــــــل احتمــــــــــــــاالت التركیـــــــــــــز علــــــــــــــى إبـ
 .الفشل

 ــــــــــــــى نقاطهــــــــــــــا إی ــــــــــــــز عل ــــــــــــــوة فــــــــــــــي الفكــــــــــــــرة والتركی ــــــــــــــاط الق ضــــــــــــــاح نق
 .اإلیجابیة

  ـــــاطر والمشـــــــــــاكل وتوضــــــــــــیح الفـــــــــــروق عــــــــــــن التجــــــــــــارب تهـــــــــــوین المخـــــــ
 .الفاشلة السابقة

 االهتمام بالفرص المتاحة والحرص على استغاللها. 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٧

 تدعیم األراء وقبولها باستعمال المنطق. 

 توقُّع النجاح والتشجیع على اإلقدام. 

 ـــــــــــل إســـــــــــتعمال عـــــــــــدم اســـــــــــتعمال الم شـــــــــــاعر واألحاســـــــــــیس بوضـــــــــــوح، ب
ظهار الرأي بصورة إیجابیة ومحاولة تحسینه  .المنطق وإ

  یســــــــــــیطر علــــــــــــى مــــــــــــن ترتــــــــــــدیها حــــــــــــب اإلنتــــــــــــاج واإلنجــــــــــــاز ولــــــــــــیس
 بالضرورة اإلبداع.

 

عة السوداء، فهي  وتعتبر القبعة الصفراء أداة فعالة للتقییم عندما تُستخدم مع القُبّ
لة لها  وأقّل تلقائیة مُ  كمّ قارنًة بها، ومحاولة ارتداء القبعة الصفراء قبل وبعد مُ

  القبعة السوداء عند مناقشة أي موضوع أو اقتراح یحدث نوع من التوازن.
  

عـة الـصـفـراء : ّ بـ ُ   أمـثـلـة عـلـى الـقـ
 .............. إن الموقف الجید هو  
 تخذ في مثل هذا الوضع   .هذا أفضل قرار یمكن أن یُ
 ضروریة هذه المعركة كانت.   
 استمع إلى آراء جمیع أفراد األسرة.   
 ..... تنظیف األسنان ضرورة ملحة لـ 

 .هذه الفكرة لدیها عدة إیجابیات، كوجود حل بدیل 
 

  Green Hatالـقـبـعـة الـخـضـراء:   
  الـتـفـكـیـر اإلبـداعـي 

       
  "مقـتـرحـات ، تطـویـر ، تـعـدیـل ، تـغـیـر ، إبـداع جـدیـد"  
لقبعة الخضراء ترمز إلى التفكیر اإلبداعي واالستكشافي، والمشاریع، والمقترحات ا

واآلراء الجدیدة، وبدائل اإلجراءات، وهي مأخوذة من لون األشجار والحقول والنمو 



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ
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مكاناتها وما فیها من معاني اإلبداع والتجدید،   والحیاة في الطبیعة الهائلة وإ

فّكر من خالل اللون األ خضر، فنحُن نتخذ من طبیعة الحیاة مثاًال وعندما نُ
ز هذه القبعة للتفكیر  للتطور والتغییر لما لها من قدرة على التكاثر واالزدهار، وترمَ

وطرح البدائل المختلفة واألفكار الجدیدة، والخروج عن  االبتكاري واإلبداعي المنتج
والبحث عن التمیز   وتولید حلول للمشكالت المتوقعة األفكار القدیمة والمألوفة، 

له أهمیة كبرى عن باقي أنواع التفكیر، وُأعطي  الخاص، وهذا النوع من التفكیر 
حاءًا للون النبتة التي تبدأ صغیرة ثم تنمو وتكبر، وعند   اللون األخضر تشبیهًا وإ

 إستخدام القبعة الخضراء یمكن أن تُطرح األسئلة التالیة أثناء التفكیر:

 ؟هل هناك آراء أخرى  
 تجاه هذا األمر؟ ُ◌   ماذا یمكننا أن نفعل أیضًا
  كیف یمكن أن نفكر في مزید من اإلیجابیات التي یمكن أن یضیفها

  الموضوع؟
 لماذا ال نبحث عن مشروع یمثل فكرة جدیدة ورائدة؟  
 ما هي االحتماالت القائمة ؟  
  كیف یمكن أن نتجاوز هذه السلبیات بشكل إبداعي ونحولها إلى

  إیجابیات؟ 
 هي الحلول التي سنتخذها في مواجهة هذه الصعاب؟ ما 

 ماذا یمكن أن نعمل هنا؟ 
 

 یـجـب أن یـتـسـم صـاحـب الـقـبـعـة الـخـضـراء بالسـمـات الـتـالیـة:

 یحرص على كل جدید من أفكار وتجارب ومفاهیم.  
 مستعد للتحمل المخاطر والنتائج المترتبة. 

 كل أمر، واالستعداد لممارسة تشجیع البحث عن بدائل وخیارات جدیدة ل
 .الجدید
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  استعمال طرق اإلبداع ووسائله مثل (ماذا لو...) أو (التفكیر الجانبي
 .والكلمات العشوائیة) وغیرها للبحث عن األفكار الجدیدة أو الغریبة

  ن كانت تلك االحتماالت بعیدة أو یبحث عن االحتماالت القائمة، حتى وإ
  .غیر متوقعة

  السوداء والصفراء فلیس من الضروري عند التفكیر بهما أن خالفًا للقبعة
تستند الى قاعدة منطقیة، فالقبعة الخضراء تشجع طرح اقتراحات وأراء 

ن كانت واهیة  .حتى وإ

  ًزالة األخطاء المصاحبة لألفكار القائمة حالیا  .تعدیل وإ

 دائما یسعى للتطویر والعمل على التغییر. 

 عن األفكار والبدائل من أجل اإلبداع  یعطي من الوقت والجهد للبحث
 . واالبتكار

 
عها بالسوداء ثم الصفراء حتى نتعرف  تِب وعند استعمال هذه القبعة یجب أن نُ

یجابیات الفكرة الجدیدة، كما أن  محاولة ارتدائها قبل االختیار  على سلبیات وإ
ا أن القبعة بین البدائل المطروحة قد یمكننا من إیجاد أفكارًا وبدائل جدیدة كم

   تمكننا من تحیید النفوذ الطبیعي والتقلیدي للقبعة السوداء. الصفراء
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  .دعونا نبحث عن فكرة جدیدة 

 أقترح تشكیل مجلس إلدارة األسرة.  
 ....... ، أقترح استخدام ، تعدیل  
  .أقترح أن تكون إدارة األسرة دوریة  
 صیة جدیدة لهذا الموقف.یمكن إضافة شخ  
 ..........أقترح أن یكون حجم األسرة  
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 Blue Hatالـقـبـعـة الـزرقـاء:   

  الـتـفـكـیـر الـمـوجـه  
  "تـنـفـیـذ، تـطـبـیـق، ممـارسـة، تـلخـیـص، بـدء العـمـل"

وتدل هذه القبعة على النقاء في التفكیر، وضبط عملیة 
، تمهیدًا لالنتقال إلى الخطوة الالحقة، فهي التفكیر وتلخیص ما نحن علیه اآلن

وهي تُطلُّ  ترمز للون السماء األزرق الذي یغطي ویشمل كل مساحات األرض،
عة  علینا من أعلى وتعني الهیمنة والتحكم بحكم موقعها، بّ فالتفكیر باستخدام القُ

الشمولي فهي ترمز إلى التفكیر   الزرقاء یعنى التحكم والسیطرة على التفكیر ذاته،
ویأتي دورها للتحقق من استعمال جمیع أنماط التفكیر المختلفة حیث تُستخدم هذه 
عة لتنظیم التفكیر نفسه، لضبط عملیة التفكیر والتحكم في سیر عملیة التفكیر  القُبّ

ووضع خطة للعمل على الموضوع، واتخاذ   والنتائج التي تم الوصول إلیها،
رشد الذي یتحكم ویكون هذا النوع من ا القرار،  لتفكیر بمثابة الضابط والموّجه والمُ

وهو الذي یقرر متى یبدأ نوع التفكیر  في توجیه أنواع التفكیر الخمسة السابقة،
ومتى ینتهي،  وعند إستخدام القبعة الصفراء ممكن أن تُطرح األسئلة التالیة أثناء 

  التفكیر:
 أین نحن األن من الموضوع؟ 

 كز علیها؟ما هي النقاط التي نرت  
 هل هناك نمط یحتاج إلى مزید من البحث والتفكیر فیه؟  
 ما هي الخطوة التالیة؟  
 أي القبعات نضع االن ؟  
 هل استخدمنا جمیع األنماط ؟  
 ما موقفك؟  
 كیف نلخص النقاش الذي دار حتى هذه اللحظة؟  
 ما هو قرارنا في الموضوع المطروح؟ 
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  لسمـات التـالیـة:یجـب أن یتـسـم صاحـب القبعـة الخضـراء با
 ُجسد دور المنسق والمنظم   .صاحب هذه القبعة ی
 یستطیع أن یرى قبعات اآلخرین ویحترمهم و یمیزهم.  
 یتقبل جمیع اآلراء و یحللها ثم یقتنع بها. 

 یوجه التفكیر واألفكار ویعید توجیه نمط التفكیر إذا ما حاد عن الطریق. 

  والنقاش للخروج بأمور التركیز على محور الموضوع و توجیه الحوار
 .عملیة

 یبرمج و یرتب خطواته بشكل دقیق. 

 یبین المالحظات الغیر مناسبة والئقة. 

 المقدرة على تمییز أصاحب القبعات األخرى وتوجیههم. 

 تلخیص اآلراء وتجمیعها وبلورتها.  
 یتمیز بالمسئولیة واإلدارة في أغلب األمور. 

 

ي للموضوع ووضع خاتمة التفكیر وتقدیم وتستخدم القبعة الزرقاء للتلخیص النهائ
االقتراح المناسب والفعَّال، ومن هنا یجب ارتدائها عند نضج الموضوع في نهایة 

  .الجلسة وعدم الّسماح بارتدائها في بدایة الجلسة أواالجتماع
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 لدینا اآلن ثالثة أقتراحات، ما هي الخطوة القادمة ؟  

 ....................تشكیل لجان للعمل  
 ...........االتصال بمؤسسات أخرى  
 ....... التزام الجمیع بـ  
  ..... وضع خطة  
 ................... جمع األدوات وتجهیزها  
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 ....... یمكننا فعل 
 

دور القبعات الست فى تحویل نمط التفكیر المتعاكس إلى نمط   
  التفكیر المتوازي:

بعض األفراد لمناقشة موضوع ما یبدي كل واحد منهم وجهة نظره،  عندما یجتمع
ویجادل إلثبات وجهة نظره، وهذا یجعل األفكار متعاكسة، أي كل فكرة تقابلها 
فكرة مختلفة، مما یجعل األفكار تتجاذب في أحیان كثیرة فتصبح المحصلة صفرًا 

فع الجسم من هذه الجهة في النهایة، وذلك وفقا للقانون الفیزیائي الذي أثبت أن د
سقاط  ومن الجهة المقابلة بنفس القدر یفقده الحركة، فتكون المحصلة صفرًا، وإ
هذا القانون على طریقة التفكیر المتعاكس یعني أن الجدال أحیانًا ال یؤدي إلى 
نتیجة مرضیة، في حین كنا نعتقد أن هذا الجدال سبیل لتحقیق الموضوعیة في 

  (Edward de Bono 2000 ).التفكیر 
  

أمــــــــــا التفكیــــــــــر المتــــــــــوازي فیعتمــــــــــد علــــــــــى المشــــــــــاركة بــــــــــالرأي باســــــــــتخدام عــــــــــدة 
ــــــــــــي التفكیــــــــــــر، فكــــــــــــل نمــــــــــــط یــــــــــــوازي الــــــــــــنمط اآلخــــــــــــر وال  أنمــــــــــــاط متوازیــــــــــــة ف
ــــــــــــائج وقــــــــــــرارات ســــــــــــریعة  ــــــــل الوصــــــــــــول إلــــــــــــى نت یعاكســــــــــــه، وذلــــــــــــك مــــــــــــن أجــــ

ـــــــــــــة ـــــــــــــا تظهـــــــــــــر دور القبعـــــــــــــات الســـــــــــــت لیعـــــــــــــالج مشـــــــــــــكالت وفعال ، ومـــــــــــــن هن
  له إلى نمط التفكیر المتوازي:التفكیر المتعاكس بتحوی

  



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٣

  
   :مـثـال عـلـى الـتـفـكـیـر الـمـتـعـاكـس

یجتمع أربعة إخوة التخاذ قرار بشأن شراء منزل جدید في أحد األحیاء المجاورة، 
هنا یبدأ األخ األكبر بطرح ممیزات للفكرة فیبادر األخ الثاني بذكر العیوب وتقفز 

ویقف الرابع مكتوف األیدي معلن الرفض األخت بوصف مشاعرها تجاه الفكرة 
التام، وارتفعت األصوات كًال یرید توصیل فكرته للطرف األخر لكن ال جدوى 
انتهت الجلسة كما بدأت ال نتائج وال حقائق وال قرار اتخذوه، والتفكیر بهذه 

  الطریقة یسمى التفكیر المتعاكس.
  

   مـثـال عـلـى الـتـفـكـیـر الـمـتـوازي:
عندما یبدأ األخ األكبر  : المثال السابق سیكون على النحو التالي على نفس

بطرح ممیزات الفكرة یبادر األخ الثاني بطرح ممیزات من زاویة أخرى لنفس الفكرة 



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٣٤  

وبعد انتهاء   وتشارك األخت أیضًا بالممیزات من وجهة نظرها وكذلك الرابع،
رات والمعلومات والفوائد ولم الجلسة یكون اإلخوة قد حصلوا على كم هائل من القرا

نفس االتجاه فال تعارض، وهذا  یحصل بینهم شحناء أومعارضة ألنهم یسیرون فى
الحوار قد ال یستغرق إال بضع دقائق أو أقل بعدها یمكن لهم أن یعودوا للفكرة و 

  دراستها من زاویة أخرى.
  

ي حاجة معلمة ریاض األطفـال إلستخدام القبعـات الست للتفكیـر ف  
  الروضـة؟

هنــــــــــاك عــــــــــدة أنــــــــــواع رئیســــــــــیة للتفكیــــــــــر موجــــــــــودة لــــــــــدى النــــــــــاس ال یمكــــــــــن أن 
ــــــــــة، والقــــــــــوة  ــــــــــة وطبیعی نلغیهــــــــــا أو نفاضــــــــــل بینهــــــــــا، فجمیعهــــــــــا موجــــــــــودة وممكن
ــــــــــــــا نكســــــــــــــب  ــــــــــــــة تجعلن ــــــــــــــة إبداعی ــــــــــــــي تفعیلهــــــــــــــا واســــــــــــــتثمارها ضــــــــــــــمن طریق ف
ــــــــا للحصــــــــول علــــــــى أفضــــــــل النتــــــــائج،  كــــــــل مــــــــا هــــــــو  ــــــــف ونــــــــدعم قراراتن المواق

ـــــــوب أن نعطـــــــي كـــــــل نـــــــوع مـــــــن التفكیـــــــر حقـــــــه فـــــــي التعبیـــــــر عـــــــن وجهـــــــة  مطل
نظــــــــره وأن نلغــــــــي ثقافــــــــة الغلبــــــــة فــــــــي الحــــــــوار والجــــــــدل العقــــــــیم فــــــــي األجیــــــــال 
القادمــــــــــــة ومــــــــــــن الســــــــــــهل الوصــــــــــــول لهــــــــــــذا الهــــــــــــدف مــــــــــــن خــــــــــــالل تشــــــــــــجیع 
ـــــــــیم المعلومــــــــــــــات، ویمكننـــــــــــــا الوصـــــــــــــول لــــــــــــــذلك إذا  التفكیـــــــــــــر المتـــــــــــــوازي وتنظــــ

  للتفكیر. اعتمدنا في تفكیرنا على استراتیجیة القبعات الست
 

ـــر النــــــاس حاجــــــة لتطبیــــــق هــــــذه الطریقــــــة فــــــي التفكیــــــر فغالبــــــا  فالمعلمــــــة مــــــن أكثـــ
ــــة كــــل  ــــد فــــي بدای ــــدأ طــــرح محتــــوى جدی ــــد ب مایعتریهــــا بعــــض التشــــتت والتــــوتر عن
حصــــــــة، كمــــــــا أن اخــــــــتالف وجهــــــــات النظــــــــر بــــــــین األطفــــــــال والخلفیــــــــة الثقافیــــــــة 

ـــــؤدي والعلمیـــــة تجعـــــل كـــــل طفـــــل یریـــــد أن یـــــدلو بـــــدلوه ویصـــــر علـــــى رأیـــــه و  قـــــد ی
ـــــدى  ـــــدور حولهـــــا الحـــــوار، ول هـــــذا التـــــداخل إلـــــى ضـــــیاع الفكـــــرة األساســـــیة التـــــي ی
أطفـــــال الروضـــــة والصـــــفوف األولـــــى تكثـــــر الحاجـــــة إلـــــى تنظـــــیم المعلومـــــات فهـــــم 
ـــــم یحـــــن أوان  ـــــنهم المعرفـــــي فقـــــد یســـــأل الطفـــــل ســـــؤاًال ل فـــــي طـــــور االكتشـــــاف وال



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٥

ـــــــه الســـــــكوت أو ـــــــب من ـــــــف المعلمـــــــة حـــــــائرة إمـــــــا أن تطل ـــــــه  طرحـــــــه بعـــــــد فتق تجیب
وتضــــــــیع الفكــــــــرة المــــــــراد طرحهــــــــا وكــــــــال األمــــــــرین الیتناســــــــب وطریقــــــــة التربیــــــــة 
الحدیثـــــة التــــــي تنـــــادي بفــــــتح مجــــــاالت الحـــــوار للمــــــتعلم فالحـــــل األمثــــــل اســــــتخدام 
القبعــــات الســــت للتفكیــــر فاســــتخدام المعلمــــة لهــــا یســــاعدها فــــي تنظــــیم معلوماتهــــا 

ــــــاء كــــــل محــــــو  غن ــــــین األطفــــــال وإ ر مــــــن محــــــاور وتنظــــــیم المــــــداخالت والحــــــوار ب
  الدرس بما یحقق أهداف المادة.

  

تمرین یقدم للمعلمات للتأكد من إدراكهم لمفهوم القبعات الست وطریقة  
  إستخدامها:

یمكـــــــــن طـــــــــرح التـــــــــدریب التـــــــــالي علـــــــــى معلمـــــــــة الروضـــــــــة حتـــــــــى نـــــــــتمكن مـــــــــن 
إســـــــــــتیعابها إلســـــــــــتخدام أســـــــــــلوب القبعـــــــــــات الســـــــــــت للتفكیـــــــــــر، حیـــــــــــث یعـــــــــــرض 

اقــــــــــف التــــــــــى تعكــــــــــس أنمــــــــــاط التفكیــــــــــر علیهــــــــــا مجموعــــــــــة مــــــــــن القضــــــــــایا والمو 
ـــــــــدیها  ــــا أن تبـــــــــین: أي لـــــــــون مـــــــــن ألـــــــــوان القبعـــــــــات یرت المختلفـــــــــة ویطلـــــــــب منهـــــ

  المتحدث عندما یقول ما یلي:
 أخبرتنى المعلمة بأنها  تشعر بالقلق.  
  أعطني الدرجات الخاصة باألطفال الذین لم یحققوا مؤشر األداء

  .المطلوب فى هذه المهارة
 الطفل لن ینجح فى تخطى هذا التدریب إن حدسي یطلعني بأن هذا.  
  سمعت من أحد الزمالء أن مدیر المدرسة یفضل االهتمام بمعلمات

  .المرحلة اإلبتدائیة عن معلمات ریاض األطفال
  لماذا ال تضع كل معلمة شریطًا أحمرًا على ذراعها، إذا كانت غیر

  مستعده للعمل بكفاءة خالل الیوم الدراسي؟
  حیث أن نسبة الرسوب فى هذه المادة أكثر من اعتقد أن هناك خطأ

  .النسبة المذكورة
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  إن األسعار ستنخفض بشدة بعد االنتهاء من حالة الترقب للحرب في
  .الوقت الحالي

 هل نحن مستعدون للوصول لقرار نهائي فى هذا الموضوع.  
 ماذا یحدث لو جعلنا السیارة بدون عجالت.  
  األطفال، ولكن كیف یمكن هناك أفكار جدیدة لتطویر مناهج ریاض

  .اختبار جدیة هذه األفكار
 أنا فقط ال أفضل ذلك األسلوب فى العمل.  
 إن نصف الكوب لیس فارغًا ولكن نصفه اآلخر هو الممتلئ.  
 أعتقد أن هذه لیست النظریة الصحیحة فهي معقدة ومتشبعة.  
 إنني أسف:  هذا تفكیر تشاؤمي وغیر مناسب حالیًا للظروف الحالیة.  
 ال أستطیع العمل مع تلك المعلمة فى فصل واحد، أنها یتستفزني أنا.  
  إنني ال أعتقد أن تطبیق المنهج الجدید سیزید من تحصیل األطفال

  .للمفاهیم البیئیة
 سنحاول إیجاد بعض األفكار لحل هذه المشكلة.  
 أنا ال أفضل ذلك األسلوب.  
 .دعنا نلخص ما انتهینا إلیه حتى اآلن 

 

  خـدام تـقـنـیـة الـقـبـعـات السـت للتـفـكـیـر:ضـوابـط إسـتـ  

ذكر دي بونو أنه ال یوجد ترتیب ملزم الستخدام القبعات، إال أنه ینصح باتباع 
 : اإلرشادات اآلتیة للتنقل من التفكیر بقبعة ألخرى

 فیمكنك أن تلبس  . من الممكن استخدام أي من القبعات أكثر من مرة
ا ترتدي واحدة منها فإنك تلعب الدور الذي أوتخلع إحدى القبعات وعندم

 .ترمز إلیه هذه القبعة

 من المفضل أن تسبق القبعة الصفراء القبعة السوداء.  
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  إذا استخدمت القبعة السوداء للتقویم الختامي، فیجب أن نتبعها بالقبعة
 .الحمراء لبیان مشاعرنا نحو الفكرة بعد تقویمها

 نحو موضوع ما، فیجب البدء  إذا كنت ترى أن هنالك مشاعر قویة
 .بالقبعة الحمراء إلظهار هذه المشاعر

  إذا لم تكن هنالك مشاعر نحو فكرة، فیجب البدء بالقبعة البیضاء إلعداد
المعلومات، وبعدها نضع القبعة الخضراء البتكار البدائل ، ثم القبعة 

 .و الفكرةالسوداء لتقییم هذه البدائل، ثم القبعة الحمراء لبیان المشاعر نح

  یمكنك أن تطلب من شخص آخر أن یرتدي قبعة أو یخلع قبعة أو یبدل
 .قبعة

  عندما تكون مرتدیًا قبعة من القبعات یجب علیك أن تستخدم فقط نوع
 التفكیر الذي یشیر إلیه لون القبعة.

 

  ر:ـیـكـفـي التـت فـسـات الـعـبـقـدام الـخـى استـلـال عـثـم
 ـروب األطـفـال مـن الـمـدارسه مـوضـوع الـمنـاقـشـة:

 : أوًال : إرتـداء الـقـبـعـة الـبـیـضـاء

   :جمع أكبر قدر من المعلومات حول القضیة مثل
 متى یكثر هروب الطالب من المدارس. 

 لماذا یكثر هروب الطالب من المدارس. 

 مدى انضباط الكادر اإلداري في المدرسة. 

 مدى صالحیة المبنى. 

 ةما دور بواب المدرس. 

 ما هي اإلجراءات المنفذة تجاه هروب المدرسة. 

 الوعي الثقافي للحي ودورها في هروب المدرسة. 

 مدى تفهم أولیاء األمور مع اإلدارة المدرسیة. 
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 دور المرشد الطالبي. 

 مدى تأثیر رفاق السوء. 

 تأثیر اإلعالم. 

 تحدید نسبة الهروب. 

 .رأي المعلمین في الهروب 
 

  عـة الـسـوداء:ثانیا: إرتـداء الـقـبـ

أي معرفة السلبیات  واآلن بعد جمع المعلومات علینا لبس القبعة السوداء
:   والمخاطر تجاه هروب الطلبة من المدارس مثًال

  
 التأخر الدراسي. 

 الفوضى المدرسیة. 

 انتشار العادات السیئة. 

 عدم احترام األنظمة المدرسیة. 

 كثرة الحوادث المروریة. 

 انتشار المخدرات. 

 شار األلفاظ السیئةانت. 

 انتشار السرقة. 

 أضرار مادیة لألسرة والمجتمع. 

 التسكع في األسواق التجاریة. 

 إذاء اآلخرین. 

 .إهدار الطاقة البشریة في مرحلة متقدمة 
 

 : ثالثًا : إرتـداء الـقـبـعـة الـصـفـراء

  مـا هـي اإلیـجـابـیـات والـفـوائـد الـمـرجـوة مـن هـروب الـطـالب:



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  عدد الطالب في الفصلقلة. 

 راحة المعلم من متابعة جمیع الطالب. 

 التخلص من الطالب المشاغبین. 

 تنمیة روح المغامرة. 

 تنمیة روح االعتماد على النفس. 

 زیارة الثقة بأنفسهم. 

 إشباع روح االستكشاف. 

 توجیه للعمل المهني. 

 جراءة في مواجهة المخاطر. 

 تنمیة العضالت الجسمیة. 

 وفیتخلص من الخ. 

 .اشباع الناحیة العاطفیة 
 

: إرتـداء الـقـبـعـة الـخـضـراء  : رابعًا

:  مـا هـي الـبـدائـل أو الـخـیـارات الـمـحـتـمـلـة فـمـثـًال

  إذا كان الهروب بسبب التمرد نفتح الباب على مصراعیه حتى یشبع
 .رغبته

 إذا كان الهروب بسبب الضیق نوفر له األنشطة التي تشبع رغباته. 

 ذا كان الهروب بسبب العجز من استیعاب المنهج فلننظر إلى طبیعة إ
 .المناهج والعمل على تعدیلها

  إذا كان الهروب بسبب استهتار المعلمین فلنوفر الوعي الذي یرفع مستوى
 .المعلمین بإقامة الدورات المناسبة لهم

 ُحسن الوضع اإلداري واألنظمة ال تي إذا كان الهروب بسبب قسوة اإلدارة ی
 .فیها
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  إذا كان الهروب بسبب سوء المبني فیجب أخذ ذلك في االعتبار بعدم
 .استئجار أي مبنى للمدرسة ما لم تتوفر فیها الشروط الالزمة

 نشر الوعي للمدرسة. 

 عمل دورات للعمل المهني. 

 مشاركة الطفل في حل المشاكل واألنشطة. 

 تأهیل المعلم لكي یتمكن من التفاعل مع الطلبة. 
 
 
 

 طرق استخـدام تقـنیـة الـقـبـعـات الـسـت:   

تســـــــــتخدم تقنیـــــــــة القبعـــــــــات الســـــــــت للتفكیـــــــــر إمـــــــــا بطریقـــــــــة فردیـــــــــة مـــــــــن 
ــــــــة  ــــــــدًا عــــــــن بــــــــاقي القبعــــــــات أو بطریق خــــــــالل إرتــــــــداء قبعــــــــة واحــــــــدة بعی

  تسلسلیة بإستخدام القبعة تلواألخري: 
  

  اإلسـتـخـدام الـفـردي للـقـبـعـات:  
ـــــــــــى حـــــــــــ ـــــــــــأى مـــــــــــن وهنـــــــــــا تســـــــــــتخدم قبعـــــــــــة واحـــــــــــدة فقـــــــــــط عل دى وبمن

ــــــــــة مــــــــــذكرة أوتقریــــــــــر، أو فــــــــــي اجتمــــــــــاع  القبعــــــــــات األخــــــــــرى عنــــــــــد كتاب
أو محادثــــــــــــة وخصوصــــــــــــًا عنــــــــــــدما نــــــــــــود أن نتبنــــــــــــى أســــــــــــلوب تفكیــــــــــــر 
معــــــــــــین أو أن نســــــــــــتحدث تغییــــــــــــر فــــــــــــي طریقــــــــــــة التفكیــــــــــــر وبعـــــــــــــد أن 
تســــــــــتخدم القبعــــــــــة لفتــــــــــرة محــــــــــددة مــــــــــن الوقــــــــــت یجــــــــــوز للمفكــــــــــرین أو 

ــــــــــــــة أو المفكــــــــــــــر العــــــــــــــودة إلــــــــــــــى تبــــــــــــــادل النقــــــــــــــاش الحــــــــــــــر أو ا لمحادث
الجــــــــدل، وتـــــــــوفر كـــــــــل واحـــــــــدة مـــــــــن القبعـــــــــات أســـــــــلوب مقنـــــــــع وعملـــــــــي 

ســـــــتخدام نمــــــط معـــــــین للتفكیــــــر.  والقبعــــــة ســـــــرعان مـــــــا  إلســــــتدعاء وإ
تصـــــــــــبح جـــــــــــزء مـــــــــــن ثقافـــــــــــة المؤسســـــــــــة التعلیمیـــــــــــة التـــــــــــى تســـــــــــتخدمها 
ــــــــى حــــــــدى كمــــــــا  ــــــــإن القبعــــــــات كــــــــل عل ــــــــك ف ــــــــد حــــــــدوث ذل ولغتهــــــــا وعن



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
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ي أن وأن األشــــــــــــــــــخاص ســــــــــــــــــیفكرون تبعــــــــــــــــــًا ألنمــــــــــــــــــاط القبعــــــــــــــــــات، أ
ــــــــــى  ــــــــــر التــــــــــي تطرحهــــــــــا القبعــــــــــات ستســــــــــیطر تلقائیــــــــــًا عل أنمــــــــــاط التفكی

  .تفكیر األشخاص العاملین بالمؤسسة
  

  :اإلستـخـدام الـتـسـلـسـلـي الـمـنـتـظـم للـقـبـعـات 
هنا تستخدم القبعات بأسلوب تسلسلي، القبعة عقب األخرى، بغرض 

ألي  ةإستكشاف وبحث شامل وسریع لموضوع، ویجوز إستخدام أي قبع
عدد من المرات حسب اإلحتیاج، كما یجوز إعداد خطة مسبقة لنحدد 
فیها أي القبعات سنستخدم في التسلسل ویمكن إتباع تسلسل أو أخر تبعًا 

  .لمستجدات ومتطلبات الموقف الخاصة أو موضوع المناقشة
 

  أنـواع تـسـلـسـل الـقـبـعـات:  
هناك مجموعة أشكال لإلستخدام 

ات، تختلف بإختالف المتسلسل للقب
الموقف التعلیمي وموضوع 

   المناقشة، من هذه التسلسالت:
  

 :الـتـسلـسل الـثـابـت  
  القبعة الخضراء                   الحمراء                   الزرقاء  
  

 :الـتـسلـسل الـمـرن  
  الصفراء                                                     

  
  لحمراءالقبعة ا
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  السوداء                                                   

  :الـتـسلسل الـمـتـغـیـر 
 

  ؟ (حسب المدرب)                          الحمراء            ؟  الخضراء              
عند عند إستخدام القبعات المختلفة في بدایة التسلسل لها ضوابط خاصة فمثًال 

إستخدام القبعة الزرقاء البد من التعریف بالموضوع، أما عند استخدام القبعة 
الحمراء ففى البدایة یجب التعرف على مشاعر األطفال تجاه  الموضوع 
المطروح، وفى حالة استخدام القبعة البیضاء فیجب توفیر معلومات لألطفال حول 

ها في بدایة التسلسل تكون قبل الفكرة جدیدة، أما القبعة الصفراء فعند إستخدام
السوداء ألنها تحجب اإلیجابیات، وهي تستكشف قیمة أو إقتراح أو فكرة، وال 
تستخدم القبعات الخضراء والسوداء  في بدایة التسلسل إال بتوفیر المعلومات، أما 
فى حالة إستخدام القبعات المختلفة في نهایة التسلسل فلكل قبعة داللة معینة 

قبعة  الزرقاء  تلخص وتنظم عملیات التفكیر، أما القبعة السوداء فتجیب فمثًال ال
على التساؤل الذى فحواه هل كل شيء على ما یرام؟  وعند إستخدام القبعة 
الحمراء بعد السوداء  فذلك یمكن أن یكون بغرض إستیضاح ردود أفعال األطفال 

  تجاه  الفكرة الموضوع .
  

م  للقبعات التفكیر الست تبعًا للغرض من كما أن هناك تسلسالت إلستخدا
  استخدام القبعات فى المواقف المختلفة كما فى الحاالت التالیة: 

  األفـكـار األولـیـة :عـنـد وضـع First ideas  

 التركیز والوضوح في هذا الموضوع  :الزرقـاء  
 ما الذي نعرفه عن هذا الوضع؟  :البیضـاء  
 تولید األفكار  :الخضراء 
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 یـیـم سـریـعتـقـ : Quick assessment  
 ما هي الفوائد والقیم؟  :الصفـراء  
 تلخیص النقاط الجیدة  :الزرقـاء 

  

  :تـقـیـیـمEvaluation  
  :ما هي الفوائد والقیم؟ الصفراء  
  :ما هي الصعوبات والمخاطر؟ السوداء  

 حـسـیـن: ـتImprovement  
 ما هي نقاط الضعف؟ : السـوداء  
 :ا التغلب على نقاط الضعف؟كیف یمكنن الخضراء 

  

  :االخـتـیـارChoice  
 ما هي البدائل؟ : الخضـراء  
 ما هي النقاط الجیدة عن كل بدیل؟ :الصفـراء  
 ما هي النقاط السیئة فى كل بدیل؟  :السـوداء  
 اآلن وكیف نشعر به حیال ذلك؟  :الحمـراء 

  

  :الـتـقـیـیـم الـنـهـائـيFinal assessment  
 لممكن؟ هل یستحق ذلك؟ ما هي المخاطر؟هل من ا :وداءالس  
 اآلن وكیف نشعر به حیال ذلك؟ :الحمـراء 

  

  :إمـكـانـیـات الـعـمـلAction possibilities  
 ما هي االحتماالت؟  :الخضراء  
 ملخص االحتماالت.  :الزرقـاء  
 االحتماالت المطابقة للمعلومات.  :البیضـاء 

  



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
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  :الـعـواطـفEmotions  
 عر حیال ذلك؟كیف نش  :الحمـراء  
 ما هو الوضع الفعلي؟  :البیضـاء  
 هل هناك طریقة أخرى للنظر حیال ذلك؟  :الخضراء  
 :ما هو االستنتاج؟  الزرقـاء 

  

  :الـحـذرCaution  
 ما هي بالضبط الموقف الحالي؟  :الزرقاء  
 ماذا نعرف؟  :البیضاء  
 :أین نحن بحاجة إلى توخي الحذر؟ السوداء 

  

  :الـفـرصـةOpportunity  
 :ما الذي نعرفه عن هذا الوضع؟ البیضاء  
 ما هي الفكرة؟  :الخضراء  
 ما هي فوائد هذه الفكرة؟  :الصفراء 

  

 حـل الـمـشـكـلـة : Problem Solving  
   تعریف المشكلة.  :الزرقاء  
 المعلومات المتاحة.  :البیضاء  
 الحلول الممكنة.  :الخضراء  
 الجدوى من كل حل.  :الصفراء  
  :الضعف فى كل حل.جوانب  السوداء  
 ــــــى المعلومــــــات  :البیضــــــاء ــــــول عل ــــــة الحل هــــــي  هــــــل، مطابق

  لدینا؟ الحلول الممكنة استنادا إلى المعلومات التي
 اختیار الحل النهائي والخطوة التالیة.  :الزرقاء 
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 الـجـهـد اإلبـداعـي :Creative Effort  
 توضیح الحاجة اإلبداعیة.  :الزرقـاء  
 وع.معلومات عن الموض :البیضـاء  
 تولید األفكار. :الخضـراء  
 النقاط اإلیجابیة فى األفكار.  :الصفـراء  
 تحدید األخطاء في األفكار.  :السـوداء  
 التخلص من األخطاء.  :الخضـراء  
 ما نشعر به حیال هذه الفكرة؟  :الحمـراء 

  

 الـقـرار :Decision  
 تعریف الحاجة القرار.  :الزرقاء  
  :ئل.إنشاء واستعراض البدا الخضراء  
 تقییم الوضع.  :البیضاء  
 تقییم مالءمة البدائل.  :الصفراء  
  :تقییم عدم مالءمة البدائل. السوداء  
 اتخاذ قرار.  :الحمراء  
  :تقییم القرار. السوداء 

 

 الـتـواصـل :Communication  
 ما هو المطلوب حقا؟  :الزرقاء  
 ما المعلومات التى یتم لتواصل من أجلها؟  :البیضاء  
 النهج البدیل.  :الخضراء  
 اختیار نهج.  :الحمراء  
 تقییم الخیار.  :السوداء 
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  تـطبیـق إلستخـدام القبعـات السـت لمـوضـوع  الحـواس الخـمـس:   
  (الـمـعـلـومـات) :الـقـبـعـة الـبـیـضـاء  

المعلومات المتوفرة في 
 المحتوى

 المعلومات الناقصة التي نحتاج إلیها

 الطفل المعلمة

 د الحواس عد -

ماهي الحواس  -
 الخمس؟

ماهي أعضاء الحس  -
 الخمس؟

 ٠الحواس من نعم اهللا -

اختالف أشكال  -
عضو اإلحساس في 
المخلوقات الحیة مع 

  ٠توحد وظیفتها

أدلة على  -
الحواس 

من القرآن 
 والسنة 

 

 معنى حواس -

 معنى أعضاء  -

كیفیة المحافظة  -
  على الحواس

  
 

  
 : الـقـبـعـة الـسـوداء  

م بأفعـــــــــال توقـــــــــع ضـــــــــررًا علـــــــــى بعـــــــــض حواســـــــــه ( صـــــــــور لطفـــــــــل یقـــــــــو 
 ما األخطاء الذي یقع فیها هذا الطفل)
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 : الـقـبـعـة الـصـفـراء  
  ما فوائد الحواس؟ 
 : الـقـبـعـة الـحـمـراء  

  تـطـرح المعلمـة علـى األطفـال التسـاؤل التـالـي:
ما مشاعركم تجاه خالقكم وأنتم ترون إختالف عضو اللمس في 

 شكل  والحجم؟المخلوقات في ال

 :الـقـبـعـة الـخـضـراء  
، ما اقتراحاتك له لكي تتحسن لدیه حاسة البصر؟   محمد ال یرى جیدًا

 :الـقـبـعـة الـزرقـاء  
  إربط بین أعضاء الحس التالیة ووظائفها فیما یلي:

  الشم  اللمس  السمع  البصر  العضو
  العین  األذن  األنف  اللسان  الوظیفة

  
 :الـقـبـعـة الـسـوداء  

طرح المعلمة على األطفال السؤال التالي، وتحدد لهم وقت قصیر معین لمناقشة ت
   .المهمة التى یتضمنها السؤال باستخدام قبعة التفكیر السوداء

 ماذا لو كان لدیك المزید من األعین في الجزء الخلفي من رأسك؟

  
  إجـراءات الـبـحـث:  

ـــــاول هـــــــــذا الجـــــــــزء مـــــــــن الدراســـــــــة اإلجـــــــــراءات التـــــــــى إتب عهـــــــــا الباحـــــــــث فـــــــــى یتنــــ
إعــــــــــداد أدوات الدراســــــــــة وحســــــــــاب صــــــــــدقها وثباتهــــــــــا وتنفیــــــــــذ البحــــــــــث وكــــــــــذلك 

  المعالجة اإلحصائیة وتفسیر النتائج:
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  Equipment of the studyأدوات الـبـحـث: 
  یـحـتـوى الـبـحـث الـحـالـي عـلـى األدوات الـتـالـیـة:

  
 الـبـرنـامـج الـتـعـلـیـمـي:    

ـــــــــــة  قـــــــــــام الباحـــــــــــث بوضـــــــــــع مخطـــــــــــط ـــــــــــى تقنی ـــــــــــائم عل للبرنـــــــــــامج التعلیمـــــــــــي الق
القبعـــــــــــــات الســـــــــــــت لتنمیـــــــــــــة التفكیـــــــــــــر االبتكـــــــــــــاري لـــــــــــــدى أطفـــــــــــــال الروضـــــــــــــة 

    بإتباع الخطوات التالیة:
: الـجـانـب الـنـظـري    أوًال
  ــــــــر ــــــــت موضــــــــوع القبعــــــــات الســــــــت للنفكی مراجعــــــــة األدبیــــــــات التــــــــى تناول

 والتفكیر االبتكاري.

 لســــــــابقة التــــــــي تناولــــــــت مراجعــــــــة بعــــــــض الدراســــــــات العلمیــــــــة والبــــــــرامج ا
 تنمیة التفكیراالبتكاري لدى طفل الروضة.

  مراجعـــــــة الدراســــــــات التـــــــي اســــــــتخدمت بــــــــرامج تـــــــدریب وتنمیــــــــة التفكیــــــــر
 التى تعمل على تنمیة التفكیر االبتكاري وغیره من أنماط التفكیر. 

  مراجعـــــــة األطــــــــر النظریــــــــة المتعلقــــــــة بأشــــــــكال األنشــــــــطة المختلفــــــــة فــــــــى
 ریاض األطفال. 

 
  ق الخـطـوات التـالیـة:: بناء البرنامـج التـعـلیـمـي وفثانیاً  
  ،وضع مهارات التفكیر االبتكاري المتمثلة فى: الطالقة، والمرونة

 واألصالة أهدافًا عامة للبرنامج.

  تحدید الموضوعات التي سیتم بناء البرنامج علیها، وهي خمسة وعشرون
 نشاطًا موزعة على ستة أسابیع.

  البرنامج بخمسة وعشرون جلسة، مدة كل جلسة تحدید عدد جلسات
سبعون دقیقة، وحیث أن الحصة الدراسیة داخل الروضة تستغرق خمسة 
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وأربعون دقیقة فقد تحدد لكل نشاط حصتین یبدأ بتهیئة األطفال قبل 
الجلسات التدریبیة من قبل الباحث والمعلمة لتوضیح الغرض منها ووضع 

النشاط الذى یستغرق كما أوضحنا ضوابط للجلسة، ومن ثم البدء فى 
 سلفًا حوالي سبعون دقیقة.

  لحساب صدق البرنامج تم عرض البرنامج بصورته األولیة على مجموعة
من المحكمین من ذوي االختصاص في مجاالت: التربیة وریاض 
األطفال وعلم النفس، وذلك بهدف استخراج صدق المحكمین للبرنامج، 

أیه في البرنامج، من حیث: موضوعات حیث طلب من كل محكم إبداء ر 
ومحتوى األنشطة المختارة والتطبیقات واالستراتیجیات المستخدمة ومدى 
مالءمتها وطبیعة طفل الروضة، ومن ثم قام الباحث بتعدیل بعض 

 األنشطة فى ضوء المالحظات التي أبداها بعض المحكمین.
 

:طـریـقـة إنـتـاج األفـكـار ألنـشـطـة الـبـرنـامـج  
األفكــــــــــــــار األولیــــــــــــــة ألوراق العمــــــــــــــل واألنشــــــــــــــطة التــــــــــــــى تقــــــــــــــدم للطفــــــــــــــل تــــــــــــــم 
إنتاجهـــــــــــــا فـــــــــــــى صـــــــــــــورتها المبدئیـــــــــــــة بإســـــــــــــتخدام جـــــــــــــدول لتحدیـــــــــــــد األفكـــــــــــــار 
ــــــــــاط  ــــــــــد النق ــــــــــوان للموضــــــــــوع الرئیســــــــــي وتحدی األساســــــــــیة، یتضــــــــــمن وضــــــــــع عن
التـــــــــــى یـــــــــــتم التركیـــــــــــز علیهـــــــــــا فـــــــــــى كـــــــــــل قبعـــــــــــة ومـــــــــــن ثـــــــــــم تحدیـــــــــــد الـــــــــــرؤى 

ــــــــــ ــــــــــى تقابــــــــــل كــــــــــل قبعــــــــــة تفكی ــــــــــى تتوافــــــــــق مــــــــــع موضــــــــــوع واألفكــــــــــار الت ر والت
ــــكل التــــــــــالي یوضــــــــــح الجــــــــــدول الــــــــــذى أســــــــــتخدم فــــــــــى  النشــــــــــاط المقتــــــــــرح، والشــــــ

  البرنامج لتكوین أفكار األنشطة المختارة:  
  Six Thinking Hats Worksheet ورقة عمل القبعات الست التفكیر    

Thinking Hats 
  قبعة التفكیر

 Focus       نقاط التركیز  Insights رؤى 
  روأفكا

White  Facts and figure   
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١٥٠  

 

 حقائق و أرقام

Red  

 

 Emotion  العاطفة 

 Gut reaction  رد الفعل
 الغریزي

 Anger?     الغضب؟ 

 

Black 

 

 Pessimistic   متشائم 

 Cautious  الحذر 
 Why it won’t work? 

 لماذا لم یكتب له النجاح؟

 

Yellow 

 

 Optimistic  متفائل 

 Sunny  مشمس 

 Positive اإلیجابیة 

 

Green 

 

 Creativity    اإلبداع 

 New ideas أفكار جدیدة 
 Other ways of doing 

things 
طرق أخرى للقیام بهذه 

 األمور

 

Blue 

 

 Organises   تنظیم 

 What next?  وماذا بعد؟ 
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 ١٥١

  مـثـال ألسـتـخـدام تـقـنـیـة القـبـعـات الـسـت فـى مـرحـلـة الروضـة:
لخطوات العلمیة عند التفكیر فى أى موضوع ال تخرج عادة عن نحن نعرف أن ا

  النقاط التالیة: 

  
وهو بالفعل ما تقوم به القبعات الست للتفكیر ولكن بصورة منظمة من خالل 
إعتبار أن لكل عنصر من عناصر حل المشكلة  نمط مختلف عن أنماط التفكیر 

كار فى مرحلة ریاض المرتبطة بالعناصر األخرى، ویتطلب تطبیق تلك األف
األطفال تبسیط الموضوعات التى یتعامل معها الطفل فى صورة أنشطة بعیدة عن 
التعقید وفى نفس الوقت تقوم بتدریب الطفل على إستخدام األنماط المختلفة 
للتفكیر، ومن أمثلة تلك الموضوعات الموضوع التالي: أن تطرح المعلمة الفكرة 

  التعلیقات وتكتب نوع قبعة التفكیر في جدول: التالیة على األطفال ثم تقرأ
اقترح أحد صانعي اآلیس كریم إضافة الملح له: ما هى تعلیقاتكم على هذه  

  الفكرة؟
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١٥٢  

 نوع التفكیر (القبعة) التعلیق الطفل

  أنا ال أحب تلك الفكرة بالمرة أحمد
 Red    

   

ولكنها ربما تضیف طعمًا حیویًا  محمد
   رائعاً 

Yellow    

  لن تنجح ألن الملح سوف یذیب اآلسي كریم یاسمین
 Black  

   

في بعض األحیان یوضع لوزًا مملحًا في  منى
 Green   اآلیس كریم

    

كم من الملح یمكن أن یوضع  حتى یصبح  عبد اهللا
 White   طعمه لذیذ

     

لماذا ال نفكر بالنقاط اإلیجابیة أوال ثم النقاط  سعید
  Blue   السلبیة

     

ویمكن األستفادة من هذا المثال لتعریف األطفال نمط التفكیر الخاص بكل قبعة، 
ومن ثم البدء فى طرح موضوع آخر وتطلب المعلمة التفكیر فى هذا الموضوع 
بإستخدام إحدى القبعات كإستخدام منفرد للقبعة، اواإلستخدام التسلسلي للقبعات او 

  بعضها.
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 ١٥٣

  

  : (Torrance, 1998)كـاري فـكـیـر االبتإختبـار "تورانـس" للت 
إستخدم الباحث فى هذه الدراسة اختبار "تورانس" للتفكیر االبتكاري الذي ظهر 

، نتیجة للجهود التي بذلها "تورانس" على مدى تسع سنوات متوالیة ١٩٦٦عام 
من البحث والدراسة في جامعة مینسوتا، حیث یستخدم هذا اإلختبار لقیاس القدرة 

التفكیر االبتكاري لدى األفراد، وهو یناسب جمیع الفئات العمریة، ابتداًء من على 
ریاض األطفال وحتى مرحلة الدراسیة العلیا، ویمكن تطبیقه بشكل فردي أو 
جماعي، والمدة الزمنیة الالزمة لتطبیق االختبار نصف ساعة، موزعة بالتساوي 

دقائق لكل منها. ویتكون اختبار ) ١٠على األنشطة الثالثة التي یتضمنها، بواقع (
"تورانس" (الشكلي ب) المستخدم في هذه الدراسة من ثالثة أنشطة على النحو 

  اآلتي:
  

 نشـاط األول: تـكـویـن الصـورةـال 
   Picture Construction Activity 

 یشبه الذي المنحني شكل من صورة تكوین النشاط هذا في المفحوص من یطلب

 بیضاء ورقة على الشكل هذا بوضع یقوم بحیث الكلیة، أو حبة الفاصولیا

كون یراه ما إلیها ویضیف ُ  من ویطلب قصة، إلى یشیر شكال مناسبا لی

 داخل یضع وان غیر مألوفة، وجدیدة مثیرة قصة عن بالرسم یعبر أن المفحوص

نظره،  وجهة من لها المناسبة التفاصیل من مجموعة الصورة أو الشكل هذا
 المخصص المكان في رسمها التي للصورة معبر عنوان بوضع نشاطه مختتما

 األصیلة األطفال استجابات استثارة النشاط هذا األساسي من والهدف لذلك،

النشاط عشر دقائق، ویصحح   لهذا المخصص الزمنو  التفاصیل، ومعرفة
لقیاس قدرتي األصالة والتفاصیل، وتقاس األصالة في هذا النشاط بدرجة 

جابة، أما التفاصیل فتقدر بحساب عدد األفكار والتفاصیل شیوع االست
  )٢٠٠٤ المختلفة في االستجابة. (جروان،
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١٥٤  

  

 النـشـاط الثـانـي: تـكـمـلـة الشكـل 
  Picture Completion Activity 

التفكیر  منها یتكون التي األربع األطفال قدرات استثارة النشاط هذا من الهدف
 من فیتكون النشاط أما والتفاصیل، والطالقة رونةوالم األصالة وهي االبتكارى

 إكمال المفحوص من فیها ویطلب صفحتین على ناقصة مرسومة أشكال عشرة

 ثم جدید موضوع عن یعبر تجعله كل شكل إلى خطوط بإضافة األشكال هذه

 وذلك لالهتمام كاملة مثیرة قصة لیحكي التفاصیل من یستطیع ما إلیها یضیف

والزمن  الشكل، رقم بجانب یكتبه شكل لكل عنواناً  یختار خیراً وأ استطاعته قدر
المحدد لتطبیق هذا النشاط هو عشر دقائق، ویقیس هذا النشاط المهارات 
االبتكاریة األربع (الطالقة، والمرونة، واألصالة، والتفاصیل)، حیث تقدر 
الطالقة هنا على أساس عدد األشكال التي شملتها استجابات المفحوص، 

تقدر المرونة على أساس اختالف الفئات التي تنتمي إلیها استجابات الطفل، و 
أما األصالة فتقدر على أساس االستجابات النادرة التكرار، أما التفاصیل 
 فتحسب على أساس التفصیالت التي یضیفها الطفل إلى فكرته األساسیة.

  )٢٠٠٥ الغامدي،(
  

  Circles Activity  الـنـشـاط الـثـالـث: الـدوائـر 
ُطلب من الطفل رسم  یتضمن هذا النشاط ستًا وثالثین دائرة، وفى هذه الحالة ی
أكبر عدد من األشیاء أو الصور باستخدام هذه الدوائر، شریطة أن تكون هذه 
الدوائر جزءًا رئیسًا من الرسم، ویستدعي تكرار مثیر واحد القدرة على العودة إلى 

كه بطریقة مختلفة في كل مرة، أي أن الطفل یهدم المثیر نفسه مرات ومرات، إلدرا
ومدة تطبیق هذا  ،(Torrance, 1998)ما بناه لبناء شيء جدید  –في ذهنه  –

النشاط عشر دقائق، وهو یقیس المهارات اإلبداعیة األربعة (الطالقة، والمرونة، 
واألصالة، والتفاصیل)، حیث تحسب درجة الطالقة بعدد األشكال التي یحاول 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٥

لطفل رسمها، وتقاس المرونة بعدد الفئات المختلفة التي تتضمن استجابات ا
الطفل بالنسبة لكل شكل، وتحسب درجة األصالة بندرة تكرار االستجابة، أما 

  التفاصیل فتقاس بعدد األفكار التفصیلیة المضافة إلى الفكرة األساسیة.
  

 ثـبـات اإلخـتـبـار: Test Reliability    
ـــــــــار  ـــــــــد أظهـــــــــرت یتمتـــــــــع إختب ـــــــــة بالثبـــــــــات، فق ـــورانس" فـــــــــي صـــــــــورته األمریكی ــــــ "ت

ــــة مكونــــة مــــن ( ــــه علــــى عین ) طالبــــًا مــــن طلبــــة ١١٨الدراســــات التــــي أجریــــت علی
ــــع والخـــــــامس والســـــــادس، وعـــــــن طریـــــــق إعـــــــادة االختبـــــــار بفـــــــارق  الصـــــــفوف الرابـــ
زمنـــــي مقـــــداره أســـــبوعان حصـــــل اإلختبـــــار علـــــى معـــــامالت ارتبـــــاط تراوحـــــت بـــــین 

ــــــــــة ) لقــــــــــدرات ال٠,٩٣-٠,٧١( ــــــــــة، والطالق ــــــــــة واألصــــــــــالة اللفظی ــــــــــة والمرون طالق
  والمرونة واألصالة والتفاصیل الشكلیة.

  

ــــــــد مــــــــن الدراســــــــات للكشــــــــف  ــــــــت العدی ــــــــد ُأجری ــــــــي فق ــــــــى المســــــــتوى العرب أمــــــــا عل
ــــــــــــة  ــــــــــــى البیئ ــــــــــــات ف ــــــــــــورانس" بصــــــــــــورتیه بالثب ـــار "ت ـــــــــ ــــــــــــع إختب عــــــــــــن مــــــــــــدى تمت

ــــــــــــو جــــــــــــادو ( ــــــــــــام بهــــــــــــا أب ــــــــــــي ق ــــــــــــي الدراســــــــــــة الت ــــــــــــة، فف ) تمــــــــــــت ٢٠٠٣العربی
ل الثبــــــــــات بطریقـــــــــــة إعــــــــــداة اإلختبـــــــــــار بفــــــــــارق زمنـــــــــــي مدتـــــــــــه حســــــــــاب معامـــــــــــ

ـــــــــــة مـــــــــــن ( ـــــــــــة أولیـــــــــــة مكون ـــــــــــى عین ـــــــــــة، ٣٥ثالثـــــــــــة أســـــــــــابیع عل ـــــــــــًا وطالب ) طالب
ـــــــــة  ـــــــــي بعـــــــــد الطالق ـــــــــار ف ـــــــــات االختب ـــــــــى معامـــــــــل ثب ـــــــــائج إل ـــــــــث أشـــــــــارت النت حی

ـــــــــــــــغ ( ـــــــــــــــة (٠,٦٢بل ـــــــــــــــي بعـــــــــــــــد المرون ـــــــــــــــي بعـــــــــــــــد األصـــــــــــــــالة ٠,٥٨)، وف )، وف
ـــــــــــة ل٠,٧٠( ـــــــــــات فـــــــــــي الدرجـــــــــــة الكلی لمفحوصـــــــــــین التـــــــــــي ). أمـــــــــــا معامـــــــــــل الثب

  ).٠,٦٧تمثل التفكیر اإلبداعي فقد بلغ (
  

 صـدق اإلخـتـبـار  :   Test Validity  
ـــــوفر لهـــــذا اإلختبـــــار فـــــي صـــــیغته األمریكیـــــة دالالت صـــــدق مختلفـــــة، فصـــــدق  یت
ــــارات فتبــــین  ــــه مــــن خــــالل تفحــــص نمــــاذج أســــئلة االختب ــــدلیل علی ــــم الت ــوى ت المحتــ



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٥٦  

ــــه فــــإن بدقــــة مــــدى القــــدرات المقیســــة ومالءمتهــــا كمق یــــاس للقــــدرة اإلبداعیــــة، وعلی
أمـــــا داللـــــة  .(Torrance, 1998)صــــدق المحتـــــوى متـــــوافر لهـــــذه االختبـــــارات 

الصــــــدق التنبــــــؤي لهــــــذا اإلختبــــــار، فقــــــد أظهــــــرت الدراســــــة التتبعیــــــة التــــــي أجراهــــــا 
، علــــــى وجــــــود ارتبــــــاط بــــــین درجــــــات األفــــــراد  "تــــــورانس" لمــــــدة اثنــــــي عشــــــر عامــــــًا

ــــى محــــك اإلنجــــاز، حیــــث بلــــغ معامــــل علــــى إختبــــار "تــــورانس" وبــــین درجــــا تهم عل
  ).٠,٤٦) ولإلناث في حدود (٠,٥٩االرتباط للذكور (

  

فقد  أجریت العدید من الدراسات العربیة على اختبار "تورانس" للتفكیر االبتكاري، 
) بتعریب االختبار، وقّدما دالالت صدق ١٩٧٣قام كل من سلیمان وأبو حطب (

زمي، وذلك من خالل تقدیرات المدرسین االختبار من خالل الصدق التال
للمهارات االبتكاریة، وذلك طبقًا لشروط موضوعیة، وتم تعیین داللة الفروق بین 
الدرجات المرتفعة والدرجات المنخفضة في كل مهارة من مهارات التفكیر 
االبتكاري، حیث اتضح أن فروق الدرجات على إختبار "تورانس" للمجموعتین دالة 

) بالنسبة لمهارة المرونة والطالقة واألصالة، ولم تكن ٠,٠١ ≤ α(عند مستوى 
دالة بالنسبة لمهارة التفاصیل، كما تم حساب معامالت االرتباط بین درجات 
مهارات االختبار للتدلیل على الصدق التكویني الفرضي لالختبار، وقد تراوحت 

 ≤ αند مستوى ()، وهي جمیعها دالة ع٠,٨٤- ٠,١٦قیم معامالت االرتباط بین (
)، كما أن أعلى معامل ارتباط كان بین الدرجة الكلیة والمهارات جمیعها، ٠,٠١

  مما یوحي أن هذه المتغیرات تمثل أبعادًا مختلفة للمتغیر الكلي العام لالبتكار.
وبإستعراض دالالت الصدق والثبات إلختبار "تورانس" في التفكیر اإلبداعي سواء 

العربیة، نجد أن هذا اإلختبار بمهاراته األربع یتمتع بقدر  في صورته األمریكیة أو
كاٍف نسبیًا من دالالت الصدق والثبات والتي تدعم إستخدام هذا االختبار في 

  الدراسة الحالیة.
  



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٧

  Pilot studyالـخـطـوات اإلجـرائـیـة للـبـحـث:    
  سـارت إجـراءات الـبـحـث وفـقـًا للـخـطـوات الـتـالـیـة:

  

 صـمـیـم الـتـجـریـبـي للـدراسـة:الـتـ 

هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلیة برنامج تدریبي قائم على تقنیة القبعات 
الست للفكیر في تنمیة التفكیر االبتكاري لدى أطفال الروضة، ولتحقیق هذا 

 One الغرض تم إستخدام تصمیم تجریبي یتكون من مجموعة واحدة  تجریبیة 

Group Before-After (Pretest- Posttest) Design .  
  

  التـطبـیـق القـبـلـي إلخـتـبـار "تـورانـس" للتفكیـر اإلبداعـي:  
تم تطبیق إختبار "تورانس" للتفكیر االبتكاري (الصورة الشكلیة) كإختبار قبلي 
على أطفال المجموعة التجریبیة بشكل فردي بوجود معلمة مساعدة،  وفقًا 

  لتصمیم الدراسة. 
  یـة القبـعـات السـت: ى تقنم علالبرنامج التدریبي القائ تطبیـق 

ـــــــــــــى تســـــــــــــیر  ـــــــــــــى إتخـــــــــــــذها الباحـــــــــــــث، حت ـــــــــــــاك بعـــــــــــــض اإلجـــــــــــــراءات الت هن
  عملیة التطبیق بشكل جید، وتتمثل الخطوات في اآلتي:

  ــــــــــــم شــــــــــــراء جمیــــــــــــع األدوات الالزمــــــــــــة لتطبیــــــــــــق الجلســــــــــــات، وكــــــــــــان ت
ــــــــات  الباحــــــــث یقــــــــوم بتجهیــــــــز البیئــــــــة أســــــــبوعیًا بمــــــــا یتفــــــــق مــــــــع متطلب
ــــــــة بكــــــــل مــــــــا هــــــــو مناســــــــب،  ــــــــراء البیئ ــــــــتم إث ذلــــــــك األســــــــبوع، حیــــــــث ی

  وتجهیز األدوات الالزمة المتعلقة بالنشاط األسبوعي فقط.
  ــــــــــرة الزمنیــــــــــة لتعامــــــــــل الطفــــــــــل مــــــــــع المثیــــــــــرات مراعــــــــــاة أن تكــــــــــون الفت

ـــــــــــث الفتـــــــــــرة  ـــــــــــك مـــــــــــن حی ـــــــــــره االبتكـــــــــــاري، وذل ـــــــــــة إلســـــــــــتثارة تفكی كافی
د، الزمنیـــــــــــــة الكلیـــــــــــــة لعـــــــــــــرض مجموعــــــــــــــة مثیـــــــــــــرات كنشـــــــــــــاط واحــــــــــــــ

  وكذلك من حیث الفترة الزمنیة الیومیة.
  ،مراعــــــاة البرنـــــــامج المدرســـــــة الیـــــــومي حتـــــــى ال یشـــــــعر األطفـــــــال بالملـــــــل



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٥٨  

ـــــذلك إلعطـــــــائهم الوقـــــــت الكـــــــافي للتعامـــــــل مـــــــع األدوات والمثیـــــــرات،  وكــ
ـــــــم  فالطفـــــــل عـــــــادة یبـــــــدأ باستكشـــــــاف وترتیـــــــب األدوات وتصـــــــنیفها أوًال ث

ــــــان ــــــق لخیالــــــه العن ، ویطل ، فیبــــــدأ بابتكــــــار أشــــــیاء یتفاعــــــل معهــــــا أدائیــــــًا
  جدیدة خاصة به.

  خلــــــو البیئــــــة المحیطــــــة بالطفــــــل مـــــــن أي مثیــــــرات جانبیــــــة خارجــــــة عـــــــن
موضـــــوع النشــــــاط، فقـــــد تــــــم ترتیـــــب الغرفــــــة بحیـــــث تحتــــــوي فقـــــط علــــــى 
ـــــــــــاث، واألدوات  ـــــــاوالت الخاصـــــــــــة بالعمـــــــــــل وأدوات النشـــــــــــاط، واألث الطــــ

  الخاصة، وذلك حسب األنشطة المطروحة في كل أسبوع.
 وافر األدوات والمــــــــواد المســـــــتخدمة فـــــــي كــــــــل نشـــــــاط بأعــــــــداد مراعـــــــاة تـــــــ

ــــــات وغیرهــــــا،  ــــــوان، وأوراق، ومكعب كافیــــــة، مــــــن مقصــــــات، وصــــــمغ، وأل
  بحیث یكون للطفل حریة االستعمال.

  مراعـــــاة التـــــدرج خـــــالل الفتـــــرة الزمنیـــــة الكلیـــــة للنشـــــاط عنـــــد تقـــــدیم المثیـــــر
ثیــــــرة للطفــــــل مــــــن حیــــــث عــــــدد المثیــــــرات، واأللفــــــة بینهــــــا، فــــــالمثیرات الك

ـــــــى  ـــــــه عل ـــــــل تشـــــــتت انتباهـــــــه وتضـــــــعف مـــــــن قدرت ـــــــة للطف غیـــــــر المألوف
  التفاعل معها.

  التطبیـق البعـدي إلختبـار "تـورانـس" للتفـكـیـر اإلبـداعـي:  
تم تطبیق اختبار "تورانس" تطبیقًا بعدیًا بعد االنتهاء من جلسات البرنامج 

  التدریبي على المجموعة التجریبیة عینة البحث.
 إخـتـبـار "تـورانـس":تـصـحـیـح  

بعد االنتهاء من تطبیق االختبار، تم تصحیح استجابات األطفال وفق 
مفتاح التصحیح المعد للصورة الشكلیة (ب)، حیث تتكون الصورة الشكلیة 
(ب) من ثالثة أنشطة تقیس أربع مهارات هي: (الطالقة، والمرونة، 

الختبار بمجموع واألصالة، والتفاصیل). وتمثل الدرجة الكلیة على ا



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٩

الدرجات التي یحصل علیها المفحوص في كل مهارة من المهارات 
  الثالثة (الطالقة، والمرونة، واألصالة) فقط التي یقیسها االختبار.

  

ویتم حساب درجة مهارة الطالقة بتحدید درجتها في كل نشاط بالعدد 
سمها، الكلي لألشكال التي تشملها استجابة الطفل والتي یحاول الطفل ر 

والدرجة الكلیة لمهارة الطالقة تكون مجموع درجاته على النشاط الثاني 
والثالث فقط، ویتم تحدید درجة المرونة في كل نشاط باختالف الفئات 
التي تنتمي إلیها استجابات الطفل، والدرجة الكلیة لمهارة المرونة تكون 

  مجموعة درجاته على النشاط الثاني والثالث فقط.
 

تحدید درجة مهارة األصالة في نشاط بدرجة شیوع االستجابة، كما تم 
والدرجة الكلیة لمهارة األصالة فتكون مجموع درجات الطفل على النشاط 
األول والثاني والثالث، ویتم تحدید درجة مهارة التفاصیل (إسترشادیة وال 
تضاف على درجة الطفل حیث یكتفى الباحث بثالثة مهارات فقط من 

تفكیر اإلبتكاري) في كل نشاط لحساب عدد األفكار والتفاصیل مهارات ال
المختلفة في االستجابة، والدرجة الكلیة لمهارة التفاصیل تكون مجموع 

  درجات الطفل على النشاط األول والثاني والثالث.
 

  مـتـغـیـرات الـدراسـة:
  تكونت متغیرات الدراسة من متغیر مستقل، ومتغیر تابع، وهما:

 یـــــر الـمـسـتـقـــــل: البرنــــامج التــــدریبي القــــائم علــــى تقنیــــة المـتـغـ
  القبعات الست للتفكیر.

  الـمـتـغـیــــــــر الـتـابــــــــع: التفكیـــــــر االبتكـــــــاري بمهاراتـــــــه الثالثـــــــة
  (الطالقة، والمرونة، واألصالة).

  الـتـحـلـیـل اإلحـصـائـي للـنـتـائـج:



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٦٠  

) SPSSماعیة (قام الباحث بتحلیل البیانات بإستخدام حقیبة الحزم االجت
ستخدم المعالجات اإلحصائیة التالیة: ٢٠٠٣(محمود،    ) وإ
 ،األوساط الحسابیة  
  ،معادلــــة الكســــب المعـــــدل لــــبالك (عبـــــد الحفــــیظ وأخـــــرین

٢٠٠٤.( 
 

  Results     نـتـائـج الـدراسـة:
  وللـتـحـقـق مـن صـحـة الـفـرض األول للـدراسـة الـذى یـنـص:

م على تقنیة قبعات التفكیر الست بفاعلیة في یتصف البرنامج التعلیمي القائ .١
  تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة.

وللتحقق من صحة هذا الفرض من خالل التعرف على فاعلیة البرنامج التعلیمي 
القائم على تقنیة القبعات الست للتفكیر فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال 

من خالل حساب "Black" معادلة بالك الروضة، قام الباحث باستخدام 
المتوسطات الحسابیة فى التطبیق القبلي والتطبیقة البعدي إلختبار "تورانس" 
للتفكیر اإلبداعي مع تحدید النهایته العظمى لإلختبار ومن ثم حساب قیمة 

  الكسب المعدل عن طریق المعادلة التالیة:
 

 +               نسبة الكسب  المعدل =                 

  
  حـیـث أن:

 

 ص =  متوسط الدرجات في االختبار البعدي 

 س =   متوسط الدرجات في االختبار القبلي 

 د =    النهایة العظمى لالختبار 

  ص = الكسب الخام -س 

س - ص  ص - س    

س -د   د 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦١

  د =   الكسب المتوقع -س  
) وهي نسبة ١,٠٩وبتطبیق المعادلة السابقة وجد أن نسبة الكسب المعدل هي (

دة إذا ما قورنت بالحد األدنى لنسبة الكسب المعدل لبالك وهي كسب جی
فاعلیة في تنمیة التفكیر  القبعات الست للتفكیر )، مما یعني أن لبرنامج٠,٨١(

  اإلبتكاري بمهاراته الثالثة (الطالقة، ومرونة، واألصالة) لدى أطفال الروضة.
  

ـــــــة، ویمكـــــــن تبریـــــــر التحســـــــن فـــــــي التفكیـــــــر االبتكـــــــاري ومهاراتـــــــه ال ثالثـــــــة (الطالق
والمرونـــــة، واألصـــــالة) إلـــــى طبیعـــــة البرنـــــامج ومـــــا یتضـــــمنه مـــــن أنشـــــطة تدریبیـــــة 
ـــــــــاألدوات الالزمـــــــــة لألنشـــــــــطة  ـــــــــز البیئـــــــــة ب ـــــــــث تـــــــــم تجهی متنوعـــــــــة وممتعـــــــــة، حی
ـــــوع األنشـــــطة بإســـــتخدام أنمـــــاط التفكیـــــر الســـــت  التدریبیـــــة ومـــــا یثریهـــــا، كمـــــا أن تن

ات المســـــــتخدمة فـــــــي كـــــــل خـــــــالل األســـــــبوع الواحـــــــد باإلضـــــــافة إلـــــــى تنـــــــوع األدو 
نشـــــاط كـــــان یعمـــــل بمثابـــــة دافـــــع لألطفـــــال ألجـــــل إكتشـــــاف البیئـــــة المحیطـــــة بهـــــم 
مـــــن خـــــالل مـــــا یـــــتم اســـــتخدامه مـــــن أدوات (مقصـــــات، وصـــــمغ، وألـــــوان، وأوراق، 

  ومكعبات وغیرها) بحیث یكون للطفل حریة االستعمال.
  

ارة التفكیر االبتكاري كما أن الفترة الزمنیة لتعامل األطفال مع المثیرات كافیة الستث
لدیهم، وهذا یعطي األطفال الوقت الستكشاف األشیاء وترتیبها وتصنیف األدوات 
، ومن ثم ابتكار أشیاء جدیدة خاصة بهم، حیث تم  ، ثم التفاعل معها أدائیًا أوًال
استخدام العدید من برامج الوسائط المتعددة لعرض بعض الصور واألفالم 

كان له أكبر األثر في تنظم تفكیر الطفل وتخزین مجموعة المتحركة والثابتة مما 
جدیدة من االرتباطات في ذهنه مما قد یحفز مهارات التفكیر االبتكاري لدیه، 
حیث تثیر برامج الوسائط المتعددة القدرات العقلیة للطفل فیتخیل ویقلد ویمارس 

هارات مهارات جدیدة. جمیع تلك العوامل ساهمت بشكل أو آخر في تنمیة م
التفكیر االبتكاري لدى أطفال المجموعة التجریبیة الذین خضعوا للبرنامج التدریبي 

  المستند إلى تقنیة القبعات الست للتفكیر. 



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٦٢  

  

  خـالصـة الـنـتـائـج: 
من إجمالي النتائج السابقة یتضح تحقیق فرض البحث، وبالتالي فإننا نقبل هذه 

لتعلیمي القائم على تقنیة القبعات الست الفرض، وهذا یعنى إن استخدام البرنامج ا
للتفكیر أدى إلى تنمیة مهارات التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة نتیجة 
إلستخدام البرنامج مجموعة كبیرة من التدریبات واألنشطة المتنوعة لتلك 
المهارات، وقد القى البرنامج استحسانًا كبیرًا من أطفال المجموعة التجریبیة 

ت الالتى إشتركن فى تقدیمه مع الباحث، لما یحققه من إثارة وتشویق والمعلما
وهذا ما ال یتوفر في األسلوب التقلیدي فى عرض األنشطة التعلیمیة، كما أن 
أسلوب تدریب التفكیرالذى تعتمد علیه تقنیة القبعات الست ساعد على ربط 

هم طبیعة المفاهیم التى المعرفة القبلیة الموجودة لدى األطفال بالمعرفة الجدیدة وف
  تناولها البرنامج، مما أدى إلى بناء معنى لما یتعلمه األطفال.

  

 تـوصـیـات ومـقـتـرحـات الـبـحـث: 

رنامج القائم على تقنیة القبعات الست الب أثبت حیث الحالي، البحث نتائج ضوء في
 فإن الروضةأطفال  لدى التفكیر اإلبتكاري تنمیة بعض مهارات في للتفكیر فاعلیته

 : التالیة باألمور یوصي الباحث

 العمل على بناء وتطویر مقاییس اإلبداع لدى طفل الروضة. 

 التفكیـــر اإلبتكـــاري لـــدى أطفـــال الروضـــة  مهــارات تنمیـــة علـــى التأكیــد
 .لما تلعبه من أهمیة فى عملیتي التعلیم والتعلم

  ضـــــرورة أن تتضـــــمن أهـــــداف الروضـــــة أنشـــــطة لألطفـــــال تنمـــــي جوانـــــب
 فكیر اإلبداعي ( طالقة ، مرونة ، أصالة ).  الت

 أطفــــــال د بإختبــــــار "تـــــورانس" للتفكیــــــر اإلبتكـــــاري الشــــــكلي عنـــــد اإلسترشـــــا
 .الروضة

  ــتفادة بمنظـــــــور "إدوار دى بونـــــــو" فـــــــى التفكیـــــــر بإســـــــتخدام القبعـــــــات اإلســـــ



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦٣

ــــك مــــن خــــالل أنشــــطة متنوعــــة  الســــت فــــي تصــــمیم بــــرامج الروضــــة، وذل
كیــــر الســـــت وتـــــدربهم علـــــى إســـــتخدامها لألطفــــال تعكـــــس فكـــــرة أنمـــــاط التف

 .فى المواقف المختلفة

  ــــــــاض ــــــــات معلمــــــــات ری ــــــــة لمعلمــــــــات الروضــــــــة وطالب إعــــــــداد دروة تدریبی
 .األطفال إلستخدام تقنیة قبعات التفكیر الست

  ـــــى إســـــتخدام تقنیـــــة ـــــذاتي عل ـــــة بغـــــرض التـــــدریب ال ـــــة تعلیمی إعـــــداد برمجی
ات ریـــــاض القبعـــــات الســـــت للتفكیـــــر لمعلمـــــات الروضـــــة وطالبـــــات معلمـــــ

 .األطفال

 التعلیمیــة  المواقــف فــي التفاعلیــة المتعــددة الوســائط بتوظیــف اإلهتمــام
لمـــــا لهـــــا كبیـــــر األثـــــر فـــــى نفـــــوس األطفـــــال لتحفیـــــزهم فـــــى تعلـــــم أنمــــــاط 

  جدیدة للتفكیر.
  الـمـراجـع:
ـــــــة ١٩٩٨ابتســـــــام محمـــــــد حســـــــن الســـــــحماوي ( .١ ). أســـــــالیب تربی

جلــــــة العلــــــوم اإلبــــــداع لتالمیــــــذ التعلــــــیم االبتــــــدائي فــــــي مصــــــر. م
 التربویة. 

). القبعـــــــات الســـــــت للتفكیـــــــر. ترجمـــــــة: ٢٠٠١إدوارد دي بونـــــــو( .٢
  خلیل الجیوسي، أبوظبي، المجمع الثقافي.

ــــــــد الحفــــــــیظ، مصــــــــطفى بــــــــاهي، عــــــــادل النشــــــــار  .٣ إخــــــــالص عب
). التحلیــــــل اإلحصــــــائي فــــــي العلــــــوم التربویــــــة. القــــــاهرة، ٢٠٠٤(

  مكتبة األنجلو المصریة.
ریــــــــة الــــــــذكاءات المتعــــــــددة ). "نظ٢٠٠٥الســــــــید علــــــــي أحمــــــــد ( .٤

ـــــة مســـــتقبلیة).  ـــــتعلم" (رؤی وتطبیقاتهـــــا فـــــي مجـــــاالت صـــــعوبات ال
 جامعة الملك سعود، الریاض. 

 التفكیر البصري المكاني



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٦٤  

الذكـــــاءات المتعــــددة والفهــــم  ٠)٢٠٠٣جــــابر عبــــد الحمیــــد جــــابر ( .٥
تنمیـــــة وتعمیـــــق. سلســـــلة المراجـــــع فـــــى التربیـــــة وعلـــــم الـــــنفس  -
 ) ، القاهرة ، دار الفكر العربى.٢٨(

ــــــــل .٦ ــــــــل میخائی ــــــــة.  ط١٩٩٥معــــــــوض ( خلی ، ٢). القــــــــدرات العقلی
 اإلسكندریة، دار الفكر الجامعي. 

). التحلیــــل اإلحصــــائى للبیانــــات ٢٠٠٣رجــــاء محمــــود أبــــو عــــالم ( .٧
 . القاهرة، دار النشر للجامعات SPSSباستخدام برنامج 

). مـــــدى فاعلیــــــة برنـــــامج لتنمیــــــة ٢٠٠٠رضـــــا مســـــعد الجمــــــال ( .٨
لطفــــــل الروضــــــة. رســــــالة  التفكیــــــر االبتكــــــاري والســــــلوك التــــــوافقي
 ماجستیر، جامعة عین شمس، القاهرة.

). رعایــــــــــــة الموهــــــــــــوبین ٢٠٠٠رمضــــــــــــان محمــــــــــــد القــــــــــــذافي ( .٩
  ، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث. ٢والمبدعین. ط

). أثــــر برنــــامج تعلــــیم التفكیــــر "المواهــــب ٢٠٠٠رنــــا عــــدنان مطــــر( .١٠
 غیــــر المحــــدودة" علــــى تطــــویر القــــدرات اإلبداعیــــة ومفهــــوم الــــذات
لـــــــدى طلبـــــــة الصـــــــف الخـــــــامس األساســـــــي. رســـــــالة ماجســـــــتیر، 

 الجامعة األردنیة، عمان.

 نمـط اخـتالف أثـر  .) ٢٠٠٣(  المیهـي الحمیـد عبـد السـید رجـب .١١

 علـى قـائم مقتـرح تدریسـي نمـوذج فـي األنشـطة التعلیمیـة ممارسـة

 التحصـــیل علـــى البنائیـــة التكنولوجیـــة والنظریـــة المســـتحدثات

 لــدى العلــوم فــي والتفكیراالبتكــاري ورالصــ قــراءة مهــارات وتنمیـة

 الــداخلي والخــارجي. الــتحكم مركــز ذوي الثانویــة المرحلــة طــالب

 . الثالث العدد ، السادس المجلد ، العلمیة التربیة مجلة



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦٥

 الـذاتي الفـردي الـتعلم أثـر ).  ٢٠٠١  ( الكـریم خلیفـة عبـد سـعد .١٢

 فــي التعلیمیــة والحقائــب المتطــورة الوســائط المتعــددة باســتخدام

 بالفرقــة األحیــاء طــالب االبتكــاري لــدى والتفكیــر التحصــیل زیــادة

 ،جامعـة كلیـة التربیـة مجلـة عمـان. بسـلطنة التربیـة بكلیـة الثانیـة

 . ١ العدد ، ١٧ المجلد ، أسیوط

،  ٢). تعلــــــیم التفكیــــــر ومهاراتــــــه. ط٢٠٠٩( ســــــعید عبــــــد العزیــــــز .١٣
 للنشر والتوزیع.    دار الثقافة  األردن،

). اســـــــتخدام أســـــــلوب العصـــــــف ٢٠٠٣مـــــــدان (ســـــــید الســـــــایح ح .١٤
الــــذهني فــــي تــــدریس البالغــــة وأثــــره فــــي تنمیــــة التفكیــــر اإلبــــداعي 
ــــــة  ــــــة. الجمعی ــــــة الثانوی ــــــدى طــــــالب المرحل ــــــة ل ــــــة اإلبداعی والكتاب
ــــدریس، المــــؤتمر العلمــــي الخــــامس  ــــاهج وطــــرق الت المصــــریة للمن

 .٢عشر، مناهج التعلیم واإلعداد للحیاة المعاصرة، ج

ـــــــو جـــــــاد .١٥ ـــــــر ٢٠٠٧و؛ محمـــــــد نوفـــــــل (صـــــــالح أب ـــــــیم التفكی ). تعل
 النظریة والتطبیق. عمان، دار المسیرة.

 وبعــض بأبعــاده االبتكــارى ). التفكیــر٢٠٠٥( عبــدالعزیز الغامــدي .١٦

ـــزة للمـــراهقین الشخصـــیة ســـمات ـــر والموهـــوبین الممی  وغی

 رســالة  .جــدة بمحافظــة التشــكیلي الرســم مجــال فــي الموهــوبین

 .المكرمة ةالقرى، مك أم ماجستیر، جامعة

). ١). علــــم الـــــنفس التربـــــوي. (ط١٩٩٨عبــــد المجیـــــد النشـــــواتي ( .١٧
ان، دار الفرقان.  عمّ

ـــــق بشـــــار  .١٨ ـــــوم؛ عبـــــد الناصـــــر الجـــــراح ؛ موف عـــــدنان یوســـــف العت
ــــــة و تطبیقــــــات ٢٠٠٧( ــــــر نمــــــاذج نظری ). تنمیــــــة مهــــــارات التفكی

 .عملیة. األردن، دار المسیرة للنشر



  جمال محمد كاملد.              تقنیة القبعات الست فى تنمیة التفكیر اإلبتكاري لدى أطفال الروضة فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ  ــ

١٦٦  

ـــــبن ( .١٩ ـــــد ل ـــــي أحم ـــــا١٩٩٦عل ـــــة بری ض األطفـــــال. ). مرشـــــد المعلم
 القاهرة، سفیر للنشر والتوزیع . 

). طریقــــــة لتولیــــــد األفكــــــار اإلبداعیــــــة. ١٩٩٩علــــــي الحمــــــادي ( .٢٠
 .، لبنان، دار أبن حزم للطباعة والنشر والتوزیع١ط

لــدى  االبتكــار قــدرات لتنمیــة راشــد.د ). برنــامج٢٠٠١علــي راشــد ( .٢١
 العربي. الفكر القاهرة، دار.  األطفال

). الطفــــل المبــــدع: دراســــة تجریبیــــة ١٩٩٣عفــــاف أحمــــد عــــویس ( .٢٢
 ، القاهرة: مكتبة الزهراء.١باستخدام الدراما اإلبداعیة. ط

ــــة ٢٠٠١عمــــاد الجمــــال ( .٢٣ ــــم الطفــــل لغــــة أجنبی ــــین تعل ). العالقــــة ب
فـــــي ســـــن مبكـــــرة والتفكیـــــر االبتكـــــاري. رســـــالة ماجســـــتیر، جامعـــــة 

  عین شمس، القاهرة.
ـــــرحمن جـــــروان ( .٢٤ ـــــد ال ـــــر١٩٩٩فتحـــــي عب ـــــیم التفكی مفـــــاهیم  ). تعل

  ، العین، دار الكتاب الجامعي.١وتطبیقات. ط
 ،٢ ط  .والتفــوق الموهبــة ).٢٠٠٤جــروان ( عبــدالرحمن فتحــي .٢٥

 .الفكر دار عمان، 

ــامج٢٠٠١جاســم العیــداني ( اإلمــام عبــد كریمــة .٢٦ ــة ). برن  لتنمی

 دولـة فـي المدرسـة قبـل مـا مرحلـة أطفـال لـدى القـدرات االبتكاریـة

 ،شـمس عـین جامعـة . دكتـوراة رسـالة العربیـة المتحـدة. اإلمـارات

   .التربیة كلیة
 فـي الـذهني العصـف اسـتخدام أثـر ). ٢٠٠٧زكـي الجـالد ( ماجـد .٢٧

 مهــارات وتنمیــة علــى تحصــیل اإلســالمیة التربیــة مــادة تــدریس

 دولــة مــادة فــي الخــامس الصــف طــالب لــدى اإلبــداعي التفكیــر



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
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 نیة.واإلنســا التربویــة للعلــوم القــرى أم جامعــة اإلمــارات، مجلــة

 الثاني. العدد عشر، التاسع المجلد

). قــــراءات فــــي تعلــــیم الریاضــــیات. ١٩٩٥محمــــد أمــــین المفتــــي ( .٢٨
 .القاهرة مكتبة األنجلو المصریة

ـــــــــر ٢٠٠٧( محمـــــــــد حمـــــــــد الطیطـــــــــي .٢٩ ـــــــــدرات التفكی ـــــــــة ق ).  تنمی
  االبداعي. األردن. دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة. 

تنمیتــــه لــــدى أطفالنــــا. ). الــــذكاء و ٢٠٠٧محمــــد عــــدنان علیــــوات ( .٣٠
 األردن، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع. 

). منـــــــاهج وأســـــــالیب ٢٠٠٧محمـــــــد عبـــــــاس، محمـــــــد العبســـــــي ( .٣١
، عمــــــان ، ١تــــــدریس الریاضــــــیات للمرحلــــــة األساســــــیة الــــــدنیا. ط

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة
). الفــــــــــروق بــــــــــین المحــــــــــرومین وغیــــــــــر ١٩٩٧منــــــــــى هبــــــــــد ( .٣٢

لوالـــــــدین فـــــــي كـــــــل مـــــــن التفكیـــــــر االبتكـــــــاري المحـــــــرومین مـــــــن ا
ـــــل المدرســـــة. رســـــالة  ـــــال مـــــا قب ـــــدى أطف ـــــات الشخصـــــیة ل ودینامی

  ماجستیر، جامعة عین شمس، القاهرة.
 العصــف طرائــق اســتخدام أثــر ).٢٠٠٦عــودات ( حمــدان میســر .٣٣

 التحصـــیل فـــي الســـت والمحاضـــرة المفعلـــة والقبعـــات الـــذهني

 التربیــة مبحـث يفــ العاشـر الصــف طلبــة لــدى التــأملي والتفكیـر

 .األردن الیرموك، جامعة ، في األردن، رسالة دكتوراه الوطنیة

ــــز شــــاهین ( .٣٤ ــــة عبــــد العزی ــــة الســــلوك اإلبــــداعي ٢٠٠٠نبوی ). تنمی
ــــة المتــــأخرة مــــن خــــالل  ــــة الطفول لــــدى أطفــــال المــــدارس فــــي مرحل
ـــــوراه، جامعـــــة القـــــاهرة،  ـــــوتر. رســـــالة دكت اللعـــــب باســـــتخدام الكمبی

 القاهرة.
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١٦٨  

). أثــــــر برنــــــامج تعلیمــــــي فــــــي ١٩٩٦مــــــوي (نهــــــى مصــــــطفى الح .٣٥
تنمیــــة التفكیـــــر اإلبـــــداعي. رســـــالة ماجســـــتیر، الجامعـــــة األردنیـــــة، 

ان، األردن.  عمّ

ـــــى ١٩٩٨هـــــدى راجـــــح ( .٣٦ ـــــره عل ).  مقتـــــرح لأللعـــــاب التعلیمیـــــة وأث
تنمیـــــة اإلبـــــداع عنـــــد طفـــــل الروضـــــة، رســـــالة ماجســـــتیر، جامعـــــة 

  .اإلسكندریة
میـــــع األطفـــــال فــــــي ). تعلـــــیم الریاضـــــیات لج٢٠٠٤ولـــــیم عبیـــــد ( .٣٧

  .ضوء متطلبات المعاییر وثقافة التفكیر. األردن ، دار المسیرة
). فاعلیــــة برنــــامج مقتــــرح فــــي ١٩٩٧هنــــاء عبــــد العزیــــز عیســــى ( .٣٨

ــــــــى  ــــــــوم بــــــــالتعلیم األساســــــــي عل تــــــــدریب الطــــــــالب معلمــــــــي العل
ـــــذهم، رســـــالة  ـــــدى تالمی ـــــداعي ل ـــــر اإلب ـــــة التفكی اســـــتراتیجیات تنمی

 ة اإلسكندریة. جامع -ماجستیر، كلیة التربیة 
39. Bailey, J. (2007). People Lateral Thinking. Engineering 

Management Journal 17 (5). 46-47. 
40. Belfer, K. (2001). De Bono’s Six Thinking Hats Technique: A 

Metaphorical Model of Communication in Computer 
Mediated Classrooms. In Proc. ED-MEDIA. 

41. Bayerl, Claudia Maria (2005). 30 Minuten für 
Kreativitätstechniken. Offenbach: Gabal Verlage. 

Checkely, K. (1997). The First Seven- And The Eight, A 
Conversation With Howard Gardner, Educational 
Leadership Vol. 55, No. 1.  

42. Edward de Bono (2000). Six Thinking Hats. Penguin. 
43. Gardner, H.(1993). Crea ng Minds. New York: Basic 

Books, (A).  
44. Gordan, R. (1995). “Instruc onal design and crea vity: A 

response to Criticized”. Educational Technology.  
From Youthful Talent To Crea .(1993) ـــــــ .45 ve Achievement. 

Paper Presented At The Henry B. And Jocelyn Wallace 



  ٢٠١٠) لسنة ٣العدد ( يالثانالمجلد جلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦٩

National Research Symposium On Talent 
Development, Lowa City, IA, (B).  

ــــ .46 Mul .(1993) ـــــ ple Intelligences, The Theory In Prac ce 
Published By Basic Books, A Subsidiary Of Perseus 
Books, L.L.C., USA, (C). 

47. Lewis, T. (2009). Educa on in the New Millennium: The 
Case for Design-Based Learning. International Journal 
of Technology and Design Educa on, v19 n3 p255-268. 

48. Paterson, A. (2006). Dr. Edward de Bono's Six Thinking 
Hats and Numeracy. Australian Primary Mathematics 
Classroom, v11 n3 p11-15.   

49. Poier, W. (2002). Mit Denkhüten Konflikte besser 
begreifen. In: Praxis Deutsch 174, S. 35-38. 

50. Knieß, Michal (2006).  Krea vitätstechniken: Methoden 
und Übungen, München. 

51. Torrance, E. P. (1998). Torrance Tests of Crea ve Thinking. 
Massch Useittsy Personal Press. 


