


2



3

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
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قبعات التفكير. 

تدريب املشاركني على كيفية التفكير في أمورهم املستقبلية بتوازن وشمول .

في نهاية البرنامج يتوقع من املشارك أن يكون قادراً على: 

توضيح مفهوم قبعات التفكير.. 1

بيان خصائص كل قبعة من قبعات التفكير.. 2

إدراك أهمية التوازن في التفكير واتخاذ القرارات.. 3

ممارسة التفكير املتوازن وفق القبعات الست.. 4

 

شباب املرحلة اجلامعية – مسار بوصلة الشخصية

3 ساعات تدريبية.
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يوظــف البرنامــج التدريبــي العديــد مــن إســتراتيجيات التدريــب النشــط ســواء مــن خــال 
أنشــطة احلقيبــة أو مــن خــال آليــة تقــدمي وإدارة عمليــات التدريــب فــي البرنامــج ومــن أبــرز هــذه 

اإلســتراتيجيات مــا يلــي:

فكر - ناقش.. 1

التمارين.. 2

ورش العمل.. 3

األفام التدريبية.. 4

الصور.. 5

حلقات النقاش.. 6

احملاضرة املعدلة.. 7
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البرنامــج ميكــن أن ينفــذ بأكثــر مــن طريقــة وأســلوب وبالتالــي تتغيــر املــواد والوســائل حســب 
األســلوب والطريقــة املســتخدمة ومــن أهــم هــذه الوســائل مــا يلــي: 

جهاز احلاسب.. 1

جهاز العرض ) داتاشو (.. 2

السبورة الورقية.. 3

أوراق الصقة ملونة.. 4

أقام خط عريضة وكبيرة ملونة. ) أربعة ألوان (.. 5
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أخي  املشارك:

حتى حتقق تعلمًا سريعًا ومفيدًا ميكنك االستفادة من األفكار العملية التالية: 

املعلومــات املقدمــة فــي البرنامــج التدريبــي مترابطــة ويســند بعضهــا بعضــاً، فحضــور . 1
ــات. ــا ف ــي الســؤال عم ــذر ينبغ ــد الع ــر هــام، وعن ــج أم ــل البرنام كام

ــة . 2 ــدور نقاشــات ثري ــك مــن تعليقــات وأفــكار .. فالذاكــرة تخــون، و قــد ت ــب مــا ميــر ب اكت
بــني املشــاركني لــم تكتــب فــي املــادة العلميــة للبرنامــج ينبغــي أن ال تفــوت عليــك!  كمــا أن 

كتابتــك تســهم فــي ترســيخ و تثبيــت املعلومــة. 

لديــك خبــرات عديــدة فشــارك مجموعتــك بهــا فــي الــورش واحلــوارات وأدِل مبــا لديــك . 3
فقــد يضيــف عليــه زمــاؤك وقــد يصّوبونــه.

اســأل عمــا ال تعلمــه: واطلــب مــن املــدرب زيــادة توضيــح مــا لــم تفهمــه أو مزيــداً مــن . 4
األمثلــة لتتجلــى لــك الفكــرة وكيفيــة تنفيذهــا علــى أرض الواقــع.

أنصت باهتمام ملا يدور في قاعة التدريب من شرح املدرب ومداخات املتدربني.. 5

اختر مكان اجللوس املناسب الذي يسّهل عليك املشاركة والتفاعل والسؤال.. 6

ــة أو . 7 ــى شــكل خريطــة ذهني ــي البرنامــج عل ــاط ف ــرز النق ــاء البرنامــج خّلــص أب ــد انته بع
ــا.  ــوع له ــهل الرج ــات ليس ــي ملف ــا ف ــا و احفظه ــرة وتختصره ــط الفك ــداول تبس ج

ابــدأ مبمارســة املهــارة فــور تعلمهــا فاملعرفــة اجملــردة ال تكفــي الكتســاب املهــارة بــل البــد . 8
مــن التطبيــق العملــي.

احرص على نقل ما تعلمته إلى اآلخرين لتسهم في تثبيت معرفتك واستيعابك.. 9

ــزم . 10 ــة مبــا يل ــل احلقيب ــة ليســهل تعدي ــم بدق ــات التقيي ــي فــي بطاق ــم البرنامــج التدريب قّي
ــع. ــق النف لتحق



10



11

ــع مــن املشــارك أن يكــون  ــة اجللســة يتوق فــي نهاي
ــى أن:  ــادراً عل ق

توضيح مفهوم قبعات التفكير.. 1

بيان خصائص كل قبعة من قبعات التفكير.. 2

إدراك أهمية التوازن في التفكير واتخاذ القرارات.. 3
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فــي ثمانينــات القــرن املاضــي خــرج إدوارد دي بونــو، طبيــب بريطانــي مــن أصــل مالطــي، 
بنظريتــه املبتكــرة عــن القبعــات قبعــات التفكيــر الســت. وهــي أداة فعالــة :

لتشجيع التفكير املتوازي.	 

تخصص مساحة و زمن للتفكير االبداعي. 	 

لتحول التفكير من منط الى اخر 	 

للفصل بني األنا واألداء.	 

الستكشاف موضوع ما بعمق. 	 

وقد استعار إدوارد بونو القبعات للداللة على التفكير ألن القبعات:
تغطي الرأس الذي فيه استجابات التفكير. 	 

ميكن و ضعها  و خلعها بسهولة  .	 

كل منها ميثل دور معني  .	 

ألوانها تسرع التفكير . ) إرساء (	 

ملاذا األلوان للقبعات الست؟
القبعــات الســت لهــا ســتة ألــوان ليســهل حفظهــا وتخيلهــا, ولــكل لــون مصــدر اشــتقاق وداللــة 

وذلــك علــى النحــو التالــي:

اللــون األبيــض: يرمــز إلــى النقــاء والســام لذلــك فهــو لقبعــة التفكيــر احملايــد, أو قبعــة . 1
احلقائــق اجملــردة. 

ــي , أو . 2 ــر العاطف ــة التفكي ــو لقبع ــك فه ــى احلــرارة واخلطــر لذل ــز إل ــر : يرم ــون األحم الل
قبعــة املشــاعر والعواطــف.
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ــر الســلبي أو . 3 ــة التفكي ــو لقبع ــك فه ــة لذل ــل واحلــزن والكآب ــى اللي ــز إل ــون األســود يرم الل
ــذر.  ــر احل التفكي

اللون األصفر: يرمز إلى الشمس والنور لذلك فهو لقبعة التفاؤل والتفكير اإليجابي . . 4

اللون األخضر: يرمز إلى النبات واحلياة اجلديدة لذلك فهو لقبعة التفكير اإلبداعي. . 5

واللــون األزرق: يرمــز إلــى الســماء لذلــك فهــو قبعــة القــوة والتفكيــر املنطقــي املنظــم . 6
واملوجــه. 

خصائص القبعات الست:
ميكن استخدامها من مختلف األعمار والوظائف. 	 

حتسن من التواصل و العاقات عامة. 	 

تقلل من النزاعات و اخلافات. 	 

تشجع اإلبداع . 	 

 تساعد على التطوير. 	 

ترتقي بنوعية و كفاءة التفكير.  	 

سهلة التعلم والتعليم واالستخدام. 	 

تغذي جانب التركيز والتفكير الفعال. 	 

تعترف باملشاعر كجزء مهم للتفكير. 	 

ميارس فها أنواع مختلفة من التفكير , مثل التفكير الناقد واإلبداعي والعاطفي.	 

استخدامات القبعات الست:
هناك استخدامات محددة ومعينة لقبعات التفكير الست:

أثناء التحدث.) مفيدة للتخاطب وتبادل الرأي(	 
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في االجتماعات.	 

في كتابة التقارير.	 

عند اتخاذ القرارات.	 

في فرق العمل.	 

في التحليل والتقييم لناجت التفكير.	 
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لــكل قبعــة مــن قبعــات التفكيــر الســت خصائــص ومزايــا واســتخدامات خاصــة .. وميكــن 
ــي: ــى النحــو التال ــا عل بيانه

القبعة البيضاء تسأل: . 1

ما هي املعلومات التي لدينا؟ 	 

ما هي املعلومات التي نحتاجها؟ 	 

كيف نحصل على املعلومات املهمة والتي لم تتوفر لدينا؟ 	 

مركزات استخدامها:
تسجل اآلراء املتباينة اخملتلفة في حالة وجود معلومات متضاربة. 	 

تفرق بني احلقائق اجملردة و الظنون واآلراء. 	 

تنقل املشاعر اخلاصة باآلخرين .	 

القبعة احلمراء تسأل :  . 2

 مباذا أشعر في هذه اللحظة؟ 	 

 مباذا يطلعني احلدس والبديهة؟ 	 

 ما رد الفعل املبدئي الذي ينبعث من داخلي؟ 	 

مركزات استخدامها:
امنح ذاتك إذن مطلق للتعبير عن األحاسيس و الشعور و احلدس. 	 

ال تطلب أي تعليل للمشاعر. 	 

شعور داخلي مبني على خبراتنا و جتاربنا. 	 
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تستخدم كجزء من اتخاذ القرار . 	 

تستخدم في 30 ثانية فأقل.	 

القبعة السوداء تسأل :   . 3

ما هي املشاكل املتوقعة واحملتملة ؟ 	 

ما الذي يستوجب احلذر؟ 	 

 ما هي مكامن الضعف ؟ 	 

مركزات استخدامها:
قد توفر معلومات في بعض األحيان و التي قد تتوافر بواسطة القبعة البيضاء. 	 

ال تلجأ الى حل املشاكل التي تظهر حتت القبعة السوداء فورا  مبجرد ذكرها. 	 

تبني الصعوبات والعقبات ونقاط الضعف . 	 

متنع وقوع الغلطات السخيفة. 	 

متنح أسباب منطقية للمخاوف . 	 

تسبب مشاكل جمة إذا زاد استخدامها. 	 

وسيلة تقومي رائعة إذا استخدمت بعد القبعة الصفراء . 	 

القبعة الصفراء  تسأل : . 4

ما هي الفوائد واإليجابيات ؟ 	 

 ما هي القيمة احلقيقية التي سنحصل عليها ؟ 	 

ما مكامن القوة في هذا األمر ؟ ) الظاهرة والكامنة ( .	 

مركزات استخدامها:
تكمل القبعة السوداء  . 	 
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أقل تلقائية مقارنة بالقبعة السوداء. 	 

 تتطلب بعض اجلهد. 	 

تشجع األفكار اإلبداعية و املبتكرة. 	 

 ال بد من توضيح األسباب وراء قيمة كل فكرة . 	 

القبعة اخلضراء تسأل  :  . 5

 هل هناك طرق أخرى جتاه هذا األمر ؟ 	 

 ما هي االحتماالت القائمة؟ 	 

 ما هي البدائل؟ 	 

 ما هي احللول واملقترحات اإلبداعية التي سنستخدمها جتاه هذه الصعاب؟ 	 

مركزات استخدامها:
تشجع األفكار والبدائل واخليارات اجلديدة . 	 

 تعدل وتقوم األخطاء في األفكار اجلديدة . 	 

 تساعد على جتاوز نفوذ القبعة السوداء . 	 

تستكشف بدائل مختلفة لتنفيذ األعمال و األفعال . 	 

القبعة الزرقاء تسأل : . 6

ما هو املوضوع الذي نركز عليه؟ 	 

ما هي اخلطوات التالية؟ 	 

 أي القبعات ستعمل؟ 	 

 كيف تلخص النقاش؟ 	 

 ما هي القرارات حول املوضوع؟ 	 
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كم نحتاج من الوقت؟  	 

مركزات استخدامها:
جتسد دور املنسق واملنظم. 	 

حتدد اإلطار الزمني وتزيده عند احلاجة. 	 

توضح املاحظات غير املناسبة. 	 

 يصح أن يلبسها أي عضو من أعضاء الفريق. 	 

 تعيد توجيه التفكير إذا ما حاد عن الطريق. 	 

 تطالب بتلخيص وخامتة للتفكير. 	 

 تدفع أعضاء اجملموعة التخاذ القرار املناسب. 	 
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ــن  ــة م ــرارات الهام ــة الق ــى دراس ــاعدك عل ــال يس ــلوب فع ــو أس ــت« ه ــر الس ــات التفكي » قبع
ــة.  ــر مختلف ــات نظ وجه

ــرك  ــى التحــرك خــارج أســاليب تفكي ــى اتخــاذ قــرارات أفضــل يدفعــك إل ــو يســاعدك عل فه
التقليديــة.

كمــا أنهــا تســاعدك علــى فهــم التعقيــدات الكاملة للقــرار، والتركيــز على املوضوعــات والفرص 
التــي قــد تغفــل عنهــا غالبا.

الكثيــر مــن األشــخاص الناجحــني يفكــرون مــن وجهــة نظــر عقانيــة وإيجابيــة جــداً, وهــذا 
جــزء مــن ســبب جناحهــم.

ولكنهــم غالبــا وبالرغــم مــن ذلــك؛ قــد يفشــلون فــي النظــر إلــى املشــكلة مــن وجهــة نظــر 
عاطفيــة، حدســية، إبداعيــة أو ســلبية .

 وهــذا يعنــى أنهــم قــد أســاءوا تقديــر معارضــة اخلطــة , وفشــلوا فــي صنــع طفــرات إبداعيــة 
، ولــم يضعــوا خططــاً للطــوارئ .

ــي  ــلون ف ــد يفش ــون ق ــخاص العاطفي ــدة, واألش ــني بش ــوا دفاعي ــد يكون ــائمني ق ــا أن املتش كم
ــة. ــدوء وعقاني ــى املشــكلة به النظــر إل

إذا نظــرت إلــى املشــكلة باســتخدام »قبعــات التفكيــر الســت« فإنــك ســتقوم بحلهــا مســتخدما 
كل الطــرق, وســوف متــزج قراراتــك وخططــك بــني الطمــوح, واملهــارة فــي التنفيــذ, واحلساســية, 

واإلبــداع ، والتخطيــط اجليــد للطــوارئ.
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فــي نهايــة اجللســة يتوقــع مــن املشــارك أن يكــون 
قــادراً علــى أن: 

القبعــات . 1 وفــق  املتــوازن  التفكيــر  ممارســة 
الســت.
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............................................................................................



27



28

أواًل: يسأل املدرب .
ما هو القرار/ املشكلة/ احلالة/ املوضوع؟	 

يتفــق املــدرب واملشــاركني علــى القــرار/ املشــكلة/ احلالــة/ املوضــوع، ويكتبونــه داخــل 	 
الصنــدوق التالــي: 

 

 

ــم  ــب منه ــدرب املوضــوع للمشــاركني، ويطل ــدم امل ــة البيضــاء، ويق ــداء القبع ــدء بارت ــاً: الب ثاني
ــة: ــق التالي ــة أفكارهــم داخــل الصنادي كتاب

 

القرار/ املشكلة/ احلالة/ املوضوع:

احلقائق:

املعلومات:
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ثالثاً: ارتداء القبعة احلمراء، ويطلب املدرب كتابة أفكارهم داخل الصناديق التالية:

 

 

احلقائق:

ردود الفعل:

احلدس:
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رابعاً: ارتداء القبعة السوداء، ويطلب املدرب كتابة أفكارهم داخل الصناديق التالية:

 

 

 

اخملاطر:

السلبيات:

املشكالت:
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خامساً: ارتداء القبعة الصفراء، ويطلب املدرب كتابة األفكار داخل الصناديق التالية:

 

سادساً: ارتداء القبعة اخلضراء، ويطلب املدرب كتابة األفكار داخل الصناديق التالية:

احلقائق:

املنافع والفوائد:

احللول واألفكار اإلبداعية:
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سابعاً: ارتداء القبعة الزرقاء، ويطلب املدرب كتابة األفكار داخل الصناديق التالية:

التوجيه:

تأمالت:

التخطيط:
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ثامناً: النتائج، ويطلب املدرب كتابة النتائج التي مت االتفاق عليها داخل الصندوق التالي:

النتائج:


