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ص     : م

البحثية الورقة ذه ت بـويعا ال البحـث لة مشـ بنـاء ـ ـا ودور ـ للتفك السـت القبعات اتيجية اس

ا صـــياغ شـــروط ـــ ع ك بـــال وذلـــك نظـــري، جانـــب القبعـــاتمـــن ـــ ا التطـــرق ثـــم ومـــن ا، مصـــادر ـــم وأ

نمـــوذ وتقـــديم ـــا، م ـــدف وال الســـتالســـت القبعـــات قـــة بطر بحـــث الية إشـــ بنـــاء كيفيـــة حـــول مصـــغر ج

ـ ـ .للتفك ا الدراســة ــ وتوصـلت ع عمـل السـت القبعــات ثمار اسـ ــاأن ـ والر ــ التفك قـة طر ن تحسـ

تنظيم ا العشوائية   .تفكمن

مفتاحية لة: لمات بوي -املش ال الست-البحث   . القبعات
 

Abstract:  

This research paper dealt with the six-hats of thinking and its role in building the problem of 

educational research on the theoretical side, by focusing on the terms of its formulation and 

the most important sources, then the six hats and their purpose, and providing a small model 

on how to build a research problem in the way of the six hats of thought. The study 

concluded that the investment of the six hats improves the way of thinking and promoting 

them from randomness to organization in thinking. 

Keywords: Problematic-Educational Research-Six Hats. 
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Résumé : 

Ce document de recherche traitait des six chapeaux de la pensée et de son rôle dans l

a construction du problème de la recherche éducative du côté théorique, en se concentrant s

ur les termes de sa formulation et les sources les plus importantes, puis les six chapeaux et le

ur but, et en fournissant un petit modèle sur la façon de construire un problème de recherche

 en chemin des six chapeaux de pensée. L'étude a conclu que l'investissement des six chapea

ux améliore la façon de penser et de les promouvoir du hasard à l'organisation en pensant 

Mots clés : Problématique-Recherche Éducative-Six Chapeaux. 

   مقدمة

ـا ليا ـ سـھ بتدر وقامـت يا، سـ عيـدة مـدة منـذ ـ العل بالبحـث املتقدمـة الـدول تمام ا بدأ

أ كمـادة املختلفـة ـا عمليــاتوجامعا ـ الفاعـل بــدوره ـا م ايمانـا وذلـك التخصصــات، معظـم ـ ساســية

ــــا ومجاال ا ال أشــــ افــــة ب والتنميــــة ر ــــتم. التطــــو بــــدأت فقــــد يــــة العر الــــدول ــــا وم الناميــــة، الــــدول أمــــا

ن العشــر القــرن مــن ي الثـا النصــف بدايــة مــع ــ العل نتــائج. بالبحـث مــن املختلفــة الــدول اسـتفادت وقــد

ا داريالبحــــث و والصــــ والثقــــا بــــوي وال قتصــــادي و ــــ والزرا الصــــنا ــــا واقع ر تطــــو ــــ ــــ لعل

ـــ وا ل شــ العســـكري ــ عليـــان،. (وح ومــن)05ص،2001مصــطفى ـــواملعـــروف، ـــ العل البحــث أن

حقيقـــة ــ إ الوصــول أجــل مــن املنظمــة يــة املن طــوات ا مــن مجموعــة ــ ع عتمــد الــذي البحــث ذلــك

برص ـاما، ل املناسـبة لـول ا إيجـاد غيـة ـا ل وتأو ا وتفسـ ا م ف ومحاولة معينة، لة مش سـتوجب. د و

إيـراد ـ منظمـة قة طر اتباع العل ـارالبحث ـاف وتحليل أجـلتحلـيال ، مـن وعلميـا اجيـا و منطقيـا

املركبـة أو املتوســطة أو ســيطة ال الوضــعيات ـة مواج أثنــاء ــ يجــة، الن البحــثومــن. تحصـيل ينــدرج ثــم،

مـــن ل شــ ، ولو الالســي ضـــمنشــ شــغاالت، ـــا ع عتمــد مـــادام ن، والرصــ ـــاد ا ــ العل البحـــث

بـــأدوات ن ســـتع و معينـــة، يـــة من تاالوصـــفيحصـــاءآليـــات ســـت ولو .و الســـي البحـــث عـــرف و

الســــــل ــــــا نواح مختلــــــف ــــــ النفســــــية ر الظــــــوا يــــــدرس الــــــذي البحــــــث ذلــــــك بأنــــــھ ةأيضــــــا والشــــــعور وكية

ة ات .واملعرفيةوالالشعور مسـتو وذات وشـاملة، ومعقـدة مركبة رة ظا النفسية رة الظا أن ذا ع و

متعددة ية حمداوي،( .من ص2018جميل ،7،8 .(  

ا وأسئل الدراسة لة   مش

املتتاليـة املراحـل مـن عـدد بـوي ال البحـث الباحــث،. يمـر ـا بوجود شـعر فكـرة ونـھ ظـة مـن

مـن ـا إل يصـل الفكـرةخـاللأو ـذه ـون ت أن ـ إ معينـة مصـادر العناصـربحثـامراجعـة امـل ـدف .مت و

علمية أسس ع الفكرة دراسة إ بوي ال البحث إعداد ع التتا ـذه. ذا يجعـل أن شـأنھ مـن ذا و

التـــا و املدروســـة، الفكـــرة عـــن دقيقـــة نتـــائج ـــ إ الوصـــول ـــ ع قـــادرة ام الدراســـة املعرفـــةســـ إثـــراء ـــ



 شفيقة كحول                                        مروة غديري                                

                        

442 
 

الفكرةسانية النـوح،( .مجال هللا عبـد ال،)35 ص،2004بـن قيـام عنـد اللكـن بحثـھ بـاجراء باحـث

ـ ا والتوصـل جراءات استكمال قدراتھ عوق و عملھ عرقل ال ات الصعو من جملة يواجھ أن بد

أشـــار فقـــد ا  )Golden(النتـــائج، الصـــعو ـــذه مـــھ عـــض ـــ الوقـــتا ـــا بي مـــن فـــذكر ـــ-ت غ اص ـــ

لــون  الباحـــث-املؤ تمامـــات ــا, ا معمـــر،(غ ـــ نادا،)71،ص2008ع ن،ل(واســ دالـــ فانـــھ) 1994فـــان

ل مشــ اختيــار مرحلــة الباحــثالبحــثةأثنــاء مــنوال يواجــھ ــ أك املرحلــة ــذه ــ ات صــعو املبتــدئ ســيما

قصـارىداألعـد خـرى املراحـل فيبـذل سـتغرق ،ـودهجالبحـث، دونمـاأوقاتـاو الكتابـات جمـع ـ لـة طو

بأنــھ ــود ا ــذه ل يجــة الن ــون فت ا، دراســ يــراد ــ ال لة للمشــ ــال اختيــار ــامع النــوح. (ل هللا عبــد ،بــن

  ). 36ص سابق،مرجع

جابة ا دف فإننا السابق، الطرح خالل   :  التا السؤال عمن

يمكن - ثمار كيف اتيجاس صياغةاس أثناء للتفك بونو دي ادوارد لةية  ؟املش

الدراسة مية   :أ

توجيـھ ـ ع عمـل ـ ال اتيجيات سـ ـم أ ألحـد تطرقـت ـا و ـا مي أ الية ا الدراسة ستمد

بونــــو دي بلغــــة وذلــــك ، ــــ الروتي ــــ والتفك العشــــوائية عــــن بتعــــاد و ومــــدروس ــــ وا ــــون ي ــــ ح ــــ التفك

الســـت، ثللقبعـــات اواســـ لةعنصـــرـــ مار م،املشـــ مـــ ن املبتـــدئ والســـيما ن البـــاحث ـــاجس ـــ عت الـــذي

بأكملھ البحث ورة س ع يؤثر عامال عت ا أ   . خاصة

الدراسة داف   أ

ي فيما الدراسة داف أ   : تمثلت

الستعن الكشف - القبعات اتيجية قبعةاس ل ل ي اللو م  .وال

املالتعرف - تحديد كيفية البحثع محل لة  .ش

ب - اليتھتدر اش ملوضوع أخرى لزوايا ه تفك وتوجيھ تنظيم ع   .الباحث

السابقة    الدراسات

العالقـــة ذات الســـابقة الدراســات عـــض الباحثتـــان ـــ ســتعرض نـــذكربمتغ الســـت القبعـــات اتيجية اســ

ا   : م

ية-أوال العر   : الدراسات

و ا: (الدراسة بنور يم إبرا محمدعيمة  )2018-اج

الدراســــة الصـــــف: عنــــوان لتالميــــذ العلــــوم مـــــادة ــــ ي يجــــا ـــــ التفك لتنميــــة ــــ التفك قبعـــــات اســــتخدام

عدادي ي   الثا

الدراسة التحصـيل: دف ـ ع السـت ـ التفك قبعـات اتيجية اسـ اسـتخدام أثـر ـ ع التعـرف ـ ا ـدفت

ا الصف تالميذ لدى ي يجا التفك ارات م ياوتنمية بلي العلوم بمادة عدادي ي  . لثا
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الدراسة وتلميذة60:عينة  .تلميذا

الدراسة التجر: من شبھ  .املن

الدراســـة ــــ: أداة التفك ــــارات م يمقيــــاس ادليــــل-يجــــا ضــــوء ــــ ــــاملعلــــم التفك قبعــــات فنيــــة ســــتخدام

ب-الست الستكت التفك قبعات فنية استخدام ضوء املعد  . التلميذ

الدراســة نتــائج ــم ــم: أ يالمقــدار يجــا ــ التفك ــارات م تنميــة ــ ع الســت للقبعــات والفاعليــة تــأث

كب ية التجر املجموعة تالميذ   .لدى

ادي: (الثانيةالدراسة ال عبد محمد ة سم  ). 2017-دحالن،

الدراســــة الع: عنــــوان ــــم الف ـــــارات م تنميــــة ـــــ الســــت القبعـــــات اتيجية اســــ طالبـــــاتفاعليـــــة لــــدى ميـــــق

سالمية بية ال مادة سا التاسع   . الصف

الدراسة طالبـات: دف لـدى العميـق م الف ارات م تنمية الست القبعات اتيجية اس فاعلية تق

ا نحو ن ا واتجا سالمية بية ال مادة سا التاسع  .الصف

الدراسة التاسع 60: عينة الصف من  . ساطالب

الدراسة الوصفي: من واملن التجر  .املن

الدراسة معلـم: أداة دليـل سـالمية، بيـة ال مـادة نحـو اتجـاه مقيـاس العميق، م الف ارات م اختبار بناء

الست القبعات اتيجية اس استخدام خالل من العميق م الف ارات م  . لتنمية

الدراســــة نتــــائج ــــم ا: أ اتيجية اســــ ــــةاتصــــفت الفكر الطالقــــة ي ــــار م ــــ ة ــــ كب بفاعليــــة الســــت لقبعــــات

ن حـــــ ـــــ لالختبـــــار، الكميـــــة والدرجـــــة القـــــرار واتخـــــاذ التفســـــ ي ـــــار م ـــــ فاعلـــــة تكـــــن لـــــم نمـــــا ب بـــــؤ، والت

والدرجـة املحـاور افـة ـ سـالمية بيـة ال مادة نحو الطالبات ات اتجا تنمية ة كب بفاعلية اتصفت

للمقياس لية    .ال

اح: (الثالثةالدراسة غسان م  ).2016-ر

الدراســة وتحصــيل: عنــوان القــرار واتخــاذ بــدا ــ التفك ــارات م تنميــة ــ الســت القبعــات قــة طر أثــر

الثالث الصف تالمذة لدى ية تجر شبھ دراسة جتماعية، الالذقيةأالدراسات مدينة   . سا

الدراســـة ال: ــدف قـــة طر أثـــر عــن بـــداالكشـــف ـــ التفك ــارات م تنميـــة ـــ الســت الطالقـــة،(قبعـــات

الك بداع صالة، سا) املرونة، الثالث الصف تالمذة  .لدى

الدراسة وتلميذة52: عينة  .تلميذا

التجر :الدراسةمن  شبة

الدراسة لفاظ: أداة صورة بدا للتفك س تورا ااختبار - )أ(اختبار الباحثة(لقراراتخاذ  )اعداد

تحصي الباحثة(اختبار  . )اعداد
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الدراســـــة نتـــــائج ــــم املجموعـــــة: أ تالمـــــذة درجـــــات متوســــط ن بـــــ إحصـــــائية داللــــة ذو فـــــروق وجـــــود أكــــدت

ـارات م ـ بـدا ـ التفك اختبـار ـ الضـابطة املجموعـة تالمـذة درجـات ومتوسـط يـة الطالقـة،(التجر

الك بداع يةو ) املرونة، التجر املجموعة لصا الفرق   .ذا

عةالدراسة ز: (الرا العز عبد سعد  )2014-دى

الدراسة لـدى: عنوان الناقـد ـ التفك ـارات م وتنميـة التحصـيل ـ ع السـت ـ التفك قبعات استخدام أثر

اض الر مدينة العلوم بمادة املتوسط ي الثا الصف    .طالبات

الدراســـة ـــ: ـــدف إ الدراســـة التحصـــيلـــدفت ـــ ع الســـت ـــ التفك قبعـــات اســـتخدام أثـــر ـــ ع التعـــرف

اض الر مدينة العلوم بمادة املتوسط ي الثا الصف طالبات لدى الناقد التفك ارات م  .وتنمية

الدراسة  طالبة60: عينة

التجراملن: الدراسةمن  شبة

الدراسة بلوم: أداة ات ملستو الدرا التحصيل الناقداختبار -الستة اختبار  . التفك

الدراســة نتــائج ــم اســتخدام: أ ــ إ عــزى يــة التجر املجموعــة لصــا إحصــائية داللــة ذات فــروق وجــود

الست التفك    .قبعات

امسةالدراسة العبادلة: (ا محمد العظيم عبد  )2013-ء

الدراســة ع: عنــوان العلــوم س تــدر ــ الســت ــ التفك قبعــات توظيــف ــاراتأثــر وم التحصــيل مســتوى ــ

س يو خان بمحافظة العاشر الصف طالبات لدى التأم   .التفك

الدراســة العلــوم :ــدف س تــدر ــ الســت ــ التفك قبعــات توظيــف أثــر ــ ع التعــرف ــ ا الدراســة ــدفت

س يو خان بمحافظة العاشر الصف طالبات لدى التأم التفك ارات وم مستوى  .ع

الدراسة  طالبة80:عينة

التجراملن: الدراسةمن  شبھ

الدراسة التأممقياس-التحصيلاختبار: أداة التفك ارات  .م

الدراســــة نتــــائج ــــم ــــ: أ التفك ــــارات م تنميــــة ــــ ة ــــ كب بفعاليــــة الســــت ــــ التفك قبعــــات توظيــــف يتصــــف

العاشر الصف طالبات لدى العلوم مادة س تدر    .التأم

السلك: (سةالسادالدراسة جمعة ي  )2012-أما

الدراسـة ـارات :عنـوان م تنميـة ـ ع يـة نجل اللغـة س تـدر ـ السـت القبعـات اتيجية اسـ توظيـف أثـر

غزة سا الثامن الصف طالبات لدى بدا    .التفك

الدراســة الســ: ــدف القبعـــات اتيجية اســـ توظيـــف أثـــر معرفـــة إلـــى الدراســـة ـــذه ســـدفت تـــدر فـــي ـت

غـزة ساسـي الثـامن الصـف طالبـات لـدى بـدا التفكيـر تنميـة علـي ية نجل  .اللغـة

الدراسة  طالبة90: عينة
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التجر :الدراسةمن  املن

الدراسة بدا: أداة التفك الباحثة(املعلمدليل- )الباحثةاعداد(اختبار   . )اعداد

ال نتائج م املرونة: دراسةأ ارة م إحصائية داللة ذات فروق لصـا-الطالقـة-صالة-وجود فاضـة

ية التجر الست(املجموعة القبعات    ).مجموعة

ية: ثانيا جن   الدراسات

و  ) (Sinem Toraman-2013:الدراسة

الدراســـــة ا: عنـــــوان الصـــــف ـــــ ع ام ســـــ وتقنيـــــة الســـــت القبعـــــات اتيجية اســـــ لوحـــــدةتطبيـــــق ع " لســـــا

ئة والب   . سان

الدراسـة ـ: ـدف إ الدراســة ـذه مجـالعــنكشـفالــدف ــ ـ علي تصـميم تطبيــق ســان"كفـاءة

ئة ام" والب س ونظام الست التفك قبعات خالل من إعداده  .تم

الدراسة  .تلميذ20: عينة

الدراسة حالة: من  . دراسة

الدراســـة باملشـــا: أداة وحـــدةتصـــميم-املقابلـــة-املفتوحـــةســـئلةنمـــوذج- ركةاملالحظـــة ـــ عليميـــة وحـــدة

الست بالقبعات ئة والب  . سان

الدراســة نتـــائج ــم ولوجيـــة: أ ي الـــنظم مقارنــة ـــ تحســنا أدوا قـــد التالميــذ أن ن تبـــ للدراســة، يجـــة ون

املناخيـة واملالمــح يــة ا ائنـات ال تنــوع حيــث ال. مـن معظـم أن ن تبــ ســلوقــد ـ ن م لــد شــائم/طــالب م

عده أو التطبيق قبل سواء املستقبل ئة والب بالعالم يتعلق    . فيما

الثانية   )Serdar Saritaş, Mevlüde Karadağ,2008(: الدراسة

الدراسة الست" استخدامفاعلية: عنوان التفك س" قبعات ضمقرر  تدر راالتمر تبادل: ا

ة الطال ا  . بوأراء

الدراسة   : دف

س تـدر ـ مبتكـرة قـة كطر السـت ـ التفك قبعـات اسـتخدام فاعليـة معرفـة ـ ا الدراسة دفت

مثــل ية ــ ال املوضــوعات عضــاء: عــض وزراعــة ونقــل ي، الشــ بــل ا وترومــا الثــدي ســرطان العنايــة

بدا و الناقد التفك ارات م تنمية را ا ض التمر    .بمقرر

ا ب41: لدراسةعينة بمدرسةطالب ض التمر   )Tokat School(قسم

الدراســـة نتـــائج ـــم عـــاطف: أ ســـرت قـــد ـــ التفك ـــ الســـت القبعـــات قـــة طر أن الدراســـة نتـــائج ـــرت أظ

نظـــــام ر وتطــــو بداعيــــة، ــــار ف وتوليـــــد املختلفــــة، راء و ــــار ف وتبــــادل املـــــرض، مــــع الطــــالب معظــــم

بتـــ الدراســـة وأوصـــت م، ـــ الســـتتفك القبعـــات قـــة طر باســـتخدام ـــ را ا ض التمـــر مقـــرر س بـــن( .در

واخرون، ص2018عرعور، ،10.(  
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السابقة الدراسات عن الية ا الدراسة يم   : ما

ــا وتطبيقا الســت القبعــات اتيجية اسـ تناولــت الدراســات أن الســابق العـرض خــالل مــن ن بـ ي

ـــ ســـواءع املختلفـــة ضـــأو  التعليميـــةاملجـــاالت التمـــر متعـــددةمجـــاالت ات مســـتو ـــ ـــذه. وع ت ـــ وتم

االدراســـة ســــابقا ـــاعــــن ـــاأ أ اذ أخــــرى ــــا زاو مــــن الســـت القبعــــات ــــ ا حتطرقــــت ــــ مق تصــــور وضــــعت

ثمار اتيجيةالس اليةعس ش العلالذيعنصر البحث خطوات م أ من   . عت

الدراسة   :أدبيات

الست.1   القبعات

ت برنــــامج العــــالمــــو ابتكــــره ــــ بونــــو فك ــــدي التفك ــــ لتعلــــيم إ ترمــــز ميــــة و قبعــــات ــــق طر عــــن

الســتةّ ــ التفك ــفمثــلأنمــاط ه ــ تفك قــة طر حســب ــا يخلع أو ســان ا ســ يل بقبعــة ــ تفك نمــط ــل

ظــةتلــك يلال ســ أيول ولة، ســ ــا وحفظ ــا تمي يمكــن ــ ح قبعــة ــل ل لونــا ديبونــو أعطــى املوضــوع

ــــل أن ترمـــز ، ــــ التفك مـــن أنمــــاط ســـتة ســـتخدم س وإنمــــا ـــا، يخلع أو حقيقيــــة قبعـــة س يلــــ لـــن ســـان

خرى  قبعة س ل و ا يخلع أن بمجرد آخر نمط ،. (إ التفك لتعليم ديبونو ص2015مركز ،08  .(  

الست1.1 القبعات   شأة

العش القـرن مـن نيات الست أواخر إ الست القبعات اتيجية اس ـذهترجع وخالصـة ـن  ر

بونو دي أن اتيجية أنمـاطDe Bonoس ستة إ سان عند التفك قسم ي يطا ال ب  الطب

ا تمي يمكن ح قبعة ل ل لونا ديبونو أعطى املوضوع يل س ول سان ا س يل قبعة نمط ل يمثل

ا، يخلع أو حقيقية قبعة س يل لن سان أن أي ولة، س ا منوحفظ أنماط ستة ستخدم س وانما

خرى  س ل و ا يخلع أن بمجرد آخر نمط ا قبعة ل ترمز ، الروؤف،. (التفك عبد ،2015طارق

،) (278ص التفك لتعليم بونو دي ص2015مركز ،07 .(  

الستأنواع 2.1   القبعات

سواء مم لون ا ل الست التفك قبعات من قبعة سو : ل حمر، صفر،بيض، د،

كذا و الصفراء القبعة وتلك البيضاء القبعة فتلك ا، بلو قبعة ل س و زرق، أو ادوارد( .خضر

ص سابق، مرجع بونو،   ).  46دي

التا الست القبعات من قبعة ل ل وصف ي : وفيما  

البيضاء ال: القبعة ش و قائق با التفك إ القبعة ذه عرف ،واملعلوماتترمز   ؟ماذا

مـــراء ا واملشــــاعر:القبعــة س باألحاســـ وتتعلــــق واملوضــــوعية ياديـــة ا املعلومــــات نقــــيض لداخليـــةا ـــي

تحتاج وال نطباعات يراو شعر أسبابا،أوت   ؟ماذا

السـوداء قبعــة: القبعـة قــائق ا ومالئمــة كمــة وا ــذر ا التفكــ عــ القبعــة ــذه ــاملشـا تــدل مـا ل

  السلبيات؟
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الصفراء  والتوف: القبعة واملردود بالفوائد التفك ع القبعة ذه   ؟الفوائد ـيمـا،إيجابيـاتتدل

ضــــراء  ا راء: القبعــــة و حـــــات واملق ع واملشـــــار ستكشـــــا التفكـــــ عـــــ القبعـــــة ـــــذه ديــــدة تــــدل ا

جراءات دائل ماو بداع، او املشكالتف ل حات واملق البديلة   ؟ر

الزرقـــاء ا: القبعـــة وضــــبط التفكــــ عمليــــة الــــتحكم بــــالتفك التفكــــ عــــ القبعــــة ــــذه مـــا تـــدل ـــيص ت

ومر  ن ــــ ح إليــــھ ــــدافناوصــــلنا أ ــــ مــــا ــــيص وت وتحقــــق ســــابق،. (اقبــــة مرجــــع الــــرؤوف، عبــــد طــــارق

  ).  286ص

ذلك يو املوا دول   : وا

لون  رقم

  القبعة

نوع

  التفك

التفك   مثال نمط

تفك  البيضاء  1

  منطقي

والسؤال؟ ساؤل ال املوضوع؟  قبعة ذا حول فراد ات اتجا   ما

مراء  2 تفك  ا

  عاطفي

املشـــــــــــــــــــــــــاعر بوجــــــــــــــــــــــــود اف ــــــــــــــــــــــــ ع

نفعاالت   .و

ما؟ قضية تجاه مشاعرك   ما

ناقد  السوداء  3 ـــــة  تفك الرؤ شـــــاؤم، وال ـــــذر الناقــــــدةا

  . العبوسة

املوضوع؟ ذا خطورة ناك   ل

بناء  الصفراء  4 املتفاؤل   تفك ي يجا ـــــــــذا  .التفك ل يجابيـــــــــة والنتـــــــــائج املنتظـــــــــرة الفوائـــــــــد

الفعل أو   ! املوقف

ضراء  5 تفك  ا

  ابدا

خــــــــارج ــــــــة الرؤ ــــــــار، بت بــــــــداع،

  . الصندوق 

بديلة خطة   ...اخ

تفك   الزرقاء  6

  شمو

القرار قراراتك؟  . اتخاذ نتائج   ما

للتفك: 02جدول(  الست   ) القبعات

  )  الباحثتان: املصدر(

الستمبادئ 3.1   القبعات

 ـــ ا واحــدة مـــن نتقــال انيـــة وإم الــدور تقمـــص ولة ســ التـــا و ــا وخلع ا ارتـــدا ــ ولة بالســـ ــ تتم

 . أخرى 

 نقطــــة حــــول التمركــــز عــــن بتعــــاد ز البحــــث مجــــال لة للمشــــ املختلفــــة وجــــھ نحــــو بــــاه ن توجيــــھ

 . معينة

 عــن املســؤول الـدماغ موقــع ـو و ــ والتفك العقـل منصــة ــو والـرأس للــرأس، قـرب ــ القبعـات ان

ا ا القبعـة بـنمط ـ التفك ـ ع السـيطرة ع القبعات ذه من واحدة وارتداء نالتفك لقـوان ملـة

محددة  . وقواعد
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  ولون برمز التفك ط  .  ر

 ،الـدماغ داخـل ي الكيميـا التـوازن ـ غي يمكـن ـ ال الشـرطية ات املن عمل التفك ـا(قبعات تأث

الــدماغ كيميـاء ـ ـ ا ــ) اف واحـدة قضـية مــع التعامـل التـا و لالسـتخدام ال ســ ـ التفك فتجعـل

ا مـــــــــن بـــــــــدال الواحـــــــــد شالوقـــــــــت شـــــــــو وال ــــــــــاك ر ـــــــــ ا يقـــــــــود الـــــــــذي يــــــــــل. (لتعقيــــــــــد ون ـــــــــ رزو رعـــــــــد

  ). 149 ص،2016محمد،

املتوازي بقال 4.1 والتفك الست     عات

املتعاكس  التفك

  

  

  

  

  

  

املتوازي   التفك

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

ل( املتوازي : 2ش والتفك املتعاكس   ) التفك

De Bono Thinking Systems ,2006 : p24)( 
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ل الشـــ ن قـــةيبـــ طر بونـــو دي أدوارد حســـب ـــدل"الســـابق نظـــر" ا ـــ وج مجـــرد ـــ ـــ التفك ل ـــ تخ ـــ ال

ــــــة متواز قــــــة بطر ــــــ التفك ن يبــــــ ي الثـــــا ل الشــــــ أمــــــا خــــــر، ـــــ ع ما احــــــدا تصــــــر ي أن ــــــ ب ي ن متصـــــارع

دون  موضـوعية ـل و صـدام ـ ا اجـة ا دون سلســلة قـة بطر أخـرى ـ ا فكـرة مـن نتقـال ــو ا اجـة ا

الست القبعات لعبة من دف ال ذا و والعشوائية صانية  . ال

ف .2 لةعر     املش

ا بأ العل البحث لة املش ،: عرف أك أو ن متحول ن ب القائمة العالقة عن سأل سؤالية جملة

يصوغ أن للباحث دوما املمكن من س ول ، العل البحث من الغرض و السؤال ذا لةوجواب مش

لة، املش عن وعامة ومشوشة غامضة فكرة لديھ ون ي ال ا وكث املة، و ة ووا سيطة بصورة

العلمية املشكالت عقد طبيعة من ذا وحيد،. (و   ). 107ص،2000رجاء

لنجركما ك ين) Kerlinger,1992,p13(يصف متغ ن ب العالقة نوع عن عبارة أو ساؤل ا بأ لة املش

أك مھ، .أو ف عوق عقبة العالم أو الباحث ة خ يمر لة املش صياغة قبل أنھ لنجر ك ح ق و

عن الغامض الضيق من بنوع الوضع ذا إزاء الباحث شعر ر و والظوا و املالحظة، غ أو املالحظة

ما ما ء وجود ب س حول الفضول من نوعا ه عت أن عالم،(. يمكن أبو     ). 87ص،2006رجاء

ف1.2 اليةعر   ش

العلمية يتطلب جديدا ز و لة املش البحث ودوا أسباب الباحث فيھ ز و يو طرح

البحث ة زاو س ب(. و ن،غر    ).12ص،2016حس

لةياغةص2.2    املش

الالان لة املش بتحديد تمام ون ي اذ بح سؤال ا البحثية لة املش تحول ع بحثية،صياغة

د ير وملاذا عرف أن ص ال د ير ماذا وملاذا؟ ماذا تتضمن أن يجب فالصياغة ا؟ دراس تم س وملاذا

عرف؟ الضامن،(أن   ). 69ص،2006منذر
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التا تكون الصياغة   : عملية

  
  

ل( لة1ش املش صياغة   ) مراحل

الضامن،(   ) 70ص :2006منذر

صياغة 3.2    : لةاملشمعاي

 ن ب عالقة عن ع أن ينيجب الصياغةمتغ وا ل ش أك   . أو

 تطرح بأن تتم سئلة أن أذ ، أك أو سؤال ل ش ع وصراحة بوضوح مصاغة ون ت أن يجب

يف ما ذا و مباشرة بصورة لة العلضاملش البحث ن العامل معظم عبارةلھ تصاغ وقد ،

  . لفظية

  موضو عا حديثاأن  . عا

 علمية بإضافة م س  ـ. أن

  أخرى ودراسات ببحوث تمام ا تؤدي  . أن

 ا عميم يمكن بحيث النتائج من ستفاد  . أن

 للمجتمع علمية فائدة تقدم وحيد،. (أن  ). 109-108ص،2000رجاء

اختيار 4.2 لةمصادر   : البحثمش

الباحث ا م يأخذ ال املصادر نوع لةت فمش جرىبحثھ، لة مش للبحث الباحث يتطوع قد

تمامھ ا عليھ ينصب جانبا لة املش ذه وتمثل ن، خر قبل من ا س،. (تحديد يو  ص،2007رحيم

الباحث ). 40 ا عل عتمد ال املصادر عض ي   : وفيما
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صية ال ة ات فالباحث: ا ا من ا كث سب ك و عديدة تجارب حياتھ و . تمر ذه تثو تلك

يقوم قد فانھ التا و تفسرا، ا ل يجد أن ستطيع ال ال حداث أو مور عض حول ساؤالت عنده

امليدان ة وا الغامضة، ر الظوا لتلك تفس أو شرح ا الوصول ملحاولة بحث أو دراسة بإجراء

امل لذلك الناقدة فالنظرة بحثية لة مش الختيار م م مصدر الالدرا وأش املتعددة عناصره يدان

قوي أساس ع ية مب إجابات ا تحتاج ال سئلة من لكث غ مصدر العناصر ذه ن ب التفاعل

املعرفة من نورالدين،.  (وموثوق ش   ).  12 ص،2015ح

سابقة دراسات: دراسات ع طالع خالل من بحثھ لة مش انتقاء الباحث ون ستطيع ت قد سابقة

وما السياق ذا دراستھ تم بما دراية ع يصبح ا فبفضل موضوعھ، من جوانبا التوصل تناولت تم

ما دراسة يكرر ال ح نتائج من تمام اليھ عليھ توجب و دراستھ، تلكبالثغراتتم ا ترك ال

ا بحثھ ا وتناول الباحثون الدراسات انت مما انطلق قد ون ي ذا و أنھا حيث م، دراسا

زوايا عت ف مستقبال ن للباحث ة موج ون ت م بحو اية احات اق الباحثون يطرح ما غالبا

الباحث ا م ينطلق أن يمكن ن،. (جديدة حس ب سابقغر    ). 14-13ص،مرجع

ات النظر من ثقة املن تاجات وا: ست ة بو ال ات النظر ع الباحث اطالع جداان م م أمر لنفسية

ب التجر خالل من ا مصداقي تتحقق عامة مبادئ ات النظر عت حيث بوي، ال البحث عملية

قبل من خاصة معھ التعامل ولة الس من س ل أنھ بيد املصدر ذا ة خصو ورغم ، العم ختبار و

مجموعة من ون تت ة النظر أن علمنا ما إذا خاصة ن، املبتدئ ن الالباحث والتعميمات املبادئ من

ن الرص العل املن وفق يا تجر اختبارا ات.  تتطلب نظر من املشتقة البحثية املشكالت مصدر ان

ة( و تواجھ) تر مشكالت أو ساؤالت ل إجابات تجد أن يمكن ال الدراسات من ا كث يح ت أن يمكن

ن( بو سانية) ال املعرفة توسيع ع عمل واخرون،(. أو نوفل   ). 47ص،2007بكر

جتماعية عن: القضايا ،(نقال عالم أبو من) 2006رجاء ما م مصدرا جتماعية القضايا عت

املجتمعات ب تص وارث عن الناجمة القضايا تلك خاصة و البحث، ا،. مصادر وغ روب ا

املواضيع مختلف الرأي باستطالع اصة ا البحوث     .وكذلك

التحليلية الناقدة من: القراءة املراجع من ا وغ ات والدور الكتب ھ تحتو ملا الناقدة القراءة ان

ما ذا و ار ف ذه صدق حول ساؤالت عدة الباحث ن ذ تث قد ات ونظر ار ا أف يدفعھ

ا ف تلك من التحقق حو ر الرغبة بحث أو دراسة بإجراء يقوم فانة التا او شك فكرة . ل

واخرون،( جبارة أبو ي   ).  20ص،1988ا
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لةاختياركيفية 5.2   :املش

و لة املش اختيار حسن النامحور ان العل محور . العمل ون سي أنھ اعتباره الباحث وليضع

ؤ ش و الر اطھ شاطاتھ استمرت إذا حياتھ ن قر ان ما ر بل معدودة لسنوات ه تفك ھ،ة اتجا ة فكر

ا فوائد عود اجتماعية مية أ أو التخصص مجال علمية فوائد من يتوقعھ ما ختيار وليتو

ومال د وج وقت من لھ يبذل ما ستحق املجتمع عل. ع موضوع لدراسة موفق اختيار يل س و

ص(وفقا سلمان، ختنستحس،)40ألبو ذا الباحث يتفادى التاليةيارأن عبد. (مور عبود

  ).  30ص،2002هللا،

ب   التعليل  الس

الف ا ا حول شتد ال ع  املوضوعات الصعب ومن وتمحيص فحص ا بحاجة ون ت

فيھ ون ت الذي الوقت موضوعيا ون ي أن الباحث

عرض مجرد البحث س ل اذ مختلفا ع والوقا قائق ا

فقط دين واملؤ ن املخالف   .اراء

املعقدة العلمية ذه  املوضوعات ك موضوعات ألن عالية تقنية ا تحتاج حيث

املرحلة ذه املبتدئ ع صعبة ون   . ست

املة ا ساس  املوضوعات من العلمية املادة انت فاذا ممتعة تبدو ال ال

التقدم من وعائقا ممال سيصبح فانة عة م   . غ

العثور يصعب ال العلميةاملوضوعات ا ماد من  ع س فل افية صورة و املحلية املعلومات مراكز

مصادره تندر بحث الطالب ستمر أن كمة   . ا

جدا الواسعة من  املوضوعات وعليھ املتاعب، من ا كث ي سيعا الباحث فان

كما طرحھ من بدال وتحديده حصره يحاول أن البداية

ببالھ   .خطر

ج الضيقة ا  دااملوضوعات لضيق تتحمل وال وضيقة، ة القص املوضوعات عض

الباحث ب وسيص ا، حدود علمية رسالة تأليف

ا معا العنت من   . الكث

الغامضة غموض  املوضوعات ا بع ماالفكرة،ي ر الباحث أن ذا عن تج و

ئذ وحي باملوضوع، عالقة أو صلة لھ س ل مما الكث قرأ

بر  يخرج أن لھيصعب وا وتصور ة   . ؤ

امليدانية و  املوضوعات املمارسة، والغموض ة السر من ء ا يلف ال

ا شاط ل وتأو   . التفس

لة: 01جدول( املش يدةاختيار    )ا

هللا،( عبد     ) 30ص: 2002عبود
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الستقبعاتعالقة .3 ناء التفك لة ب    املش

البيضاء باملع: القبعة والسؤالالتفك ساؤل وال رقام و قائق وا -أخرى ةعبار –و. لومات

املعلوماتية حاجتك بونو،. (تحديد دي   ).  17ص،2011ادوارد

سئلة بطرح وذلك البيضاء القبعة ا يبدأ خطوة أول بحثھ الية إلش الباحث اختيار فعند

  : التالية

حديثا؟ - موضوعا عا لة املش  ل

إضافل - ؟ناك العل للبحث ا سأقدم  ة

الرسالة؟ - إلتمام افية ال واملراجع املصادر تتوفر  ل

ا؟ - م ستفادة يمكن سابقة بحوث ناك   ل

الدراسة؟ - ستحق لة املش  ل

مــــــراء ا املشــــــاعر: القبعــــــة ــــــ ع مــــــراء ا القبعــــــة ستقــــــوم حاســــــ ــــــلراءوتبــــــادلو احســــــاس حــــــول

شـــــعر وملـــــاذا ص الشـــــ ـــــ عـــــاد. لـــــذا و ال وا قـــــائق ا عـــــن ـــــ ــــــــــكالتفك ــــــ ع ع تـــــؤثر ـــــ ال شـــــياء

روحيا، عاطفيا، اجتماعيا اص ،(. أو التفك لتعليم بونو دي   ). 46ص،2015مركز

التالية ساؤالت ال يطرح مراء ا قبعتھ املرتدي   :  فالباحث

ذاو ما - تجاه  ؟املوضوعشعوري

لھ؟ - أميل  ل

تج - سأشعر سنوات؟كيف عد العمل ذا  اه

الســوداء ان: الســوداءالقبعــة القبعــة ــ ســوادينظــر تفك دائمــا ولكنــھ لألشــياء، ســود أو املظلــم انــب ل

مــيال نــاك أن وذلــك فقــط، الســلبيات ــ ــ للتفك قبعــة تخصــيص تــم وقــد املنطقيــة، أســبابھ لــھ أو ر ــ م

السلبيات عن للبحث للعقل ا بونو،. (قو دي ص2008ادوارد ،91 .(  

التالية ساؤالت ال يطرح السوداء القبعة   : فمرتدي

للموضوع؟ - السلبية النقاط  ما

الذي - للنظر؟يحتاجما واعادة غي  ا

املوجودة؟ - ار ف و قائق ا مع يتوافق املوضوع ذا  ل

افية؟ - املعطيات  ل

الصـــفراء يجابيــات: القبعــة قبعـــة أو الشــمس شـــروق اللـــونقبعـــةقبعــة ن بــ ـــط ر بونــو فـــدي التفــاؤل،

السوداء القبعة عكس و يجابيات، و سنات ا عن البحث شراق، و   . صفر

عن يبحث الصفراء القبعة مرتدي   : فالباحث

املنتظرة؟ - الفوائد  ما
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للموضوع؟ - يجابية النقاط  ما

الحقا؟ - املوضوع ذا من املستفيد  من

ضــــــراء ا وصــــــ: القبعــــــة اكمــــــا ص(ف بونــــــو، ــــــا )124دي خــــــارج أ ــــــ والتفك احــــــات ق و البــــــدائل قبعــــــة

ســاعدتنا كمــا تمامــا، بــداع دور بــتقمص لنــا ســمح ــ ف التجديــد، قبعــة مــراء"الصــندوق، ا " القبعــة

السلبيات عن بالبحث السوداء القبعة لنا وسمحت املشاعر ار   . اظ

ال ساؤالت ال لطرح ا خالل من الباحث    : تاليةدف

ومبتكرة؟ - جديدة قة بطر املوضوع أقدم أن يمكن  كيف

ا؟ - أقدم أن يمكن ال احات؟ ق ما البدائل؟  ما

الزرقــــاء بمثابـــــة: القبعــــة أنــــھ الزرقـــــاء القبعــــة ـــــ تفك بونــــو دي ــــول "وصـــــف ـــــ" بروتو ع بالســــيطرة ـــــ مع

بمثابـــ يصـــبح الزرقـــاء القبعـــة فمرتـــدي التـــا و خـــرى، كـــمالقبعـــات ا يتخـــذ الـــذي القائـــد أو ـــاكم ا ة

ي ا ال والقرار   . الشمو

خالل من قراره يتخذ الزرقاء القبعة يرتدي الذي   : الباحث

املتوقعة؟ - النتائج  ما

ي؟ - ا القرار  ل

ـــل ب القيـــام مـــن بـــدال الواحـــد، الوقـــت ـــ واحــدة ـــ تفك ـــق طر اتبـــاع ـــ الســـت القبعـــات مـــن الغــرض ان

اء ـنفس ا التقليدية دل ا قة طر عن عيدا التفك لنقل القبعات قة طر صممت وقد لوقت،

ن مرحلت من عملية التفك يجعل مما رائط، ا رسم   : أسلوب

 طة: و ر ا   رسم

 طةماختيار: الثانية ر ا ذه ع   . سار

جيــدة طــة ر ا انــت أففــاذا ــ بوضــعضــيت قبعــة ــل تقــوم حيــث املســارات، ــل ع ــ التفك مــن نمــط

طــــــة ر بونـــــــو،.  (ا دي ســـــــاؤالت). 241 ص،2001ادوارد ال أو والفـــــــروض ـــــــداف وضـــــــوح فـــــــان وعليـــــــھ

ورغبة انيات، م مـناوتوفر ذلـك ـون و البحثية ات الصعو يذلل املجتمع وتحف تماماتھ، وا لباحث

التعقيـ وعــدم الدقـة ـ ا أساســا ـدف ــ ف ل أسـ الســت القبعـات علميــاخـالل نجاحـا يحقــق مـا وذلــك د

ـــ ت أو جديـــدة ابـــداعات ـــر تظ أو عامـــة طموحـــات ــ ع تجيـــب البحثيـــة لة املشـــ ـــون ت نـــا مـــن عــا، را

ة ضرور لبحوث مؤشرات عطي أو وأخطاء سات مرجع. (مال ن، حس    ). 18صسابق،عقيل
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  :خاتمة

اتيجية اســـ أن ـــ ا اليـــة ا الدراســـة كفيتوصـــلت الســـت ـــالقبعـــات ا ي العشـــوا ـــ التفك مـــن بنقلـــك لـــة

فالباحـــــث املـــــدروس، الـــــوا ــــ بحثـــــھالتفك لة مشـــــ صـــــياغة عنـــــد ات الصــــعو مـــــن ـــــ الكث يجـــــد مـــــا عــــادة

ثماره الستفباس ه،للقبعات ـ تفك تنظـيم التـا و ـا ال اجـة ا وقـت القبعة يرتدي مفكر بدوره يصبح

والســل ي يجــا و قــائق، وا العاطفــة ن بــ يخلــط التــافــال و البــدائل اح ــ واق بــداع ــ ع القــدرة لــھ ،

ي ا ال قراره بحثھ. والشمواتخاذ معالم تت التا   .   و
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