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) جـودة األداء  (يعد مدخل استراتيجيات القبعات الست من بين أهم وأحدثها المداخل التي تشدد على 

مدخالً مبتكراً ترتكز عملية تحسين جودة األداء من خالله على نمط التفكير عند الفرد وأسلوب تعامله   بوصفه
العقلي والفكري مع مجريات األحداث داخل بيئة العمل، عليه سعى البحث من خالل اإلطار ألمفاهيمي له إلى 

هيئة التدريس في المنظمة المبحوثـة ،  بيان فاعلية استراتيجيات القبعات الست في تحسين جودة األداء لعضو 
) سإستراتيجيات القبعات الست،جودة أداء عضو هيئة التدري(وسعى الباحثان إلى تضمين بحثهما هذين البعدين

ضمن إطار نظري تحليلي شامل في محاولة لمعرفة اثر استراتيجيات القبعات الست على جـودة أداء عضـو   
  :اإلجابة عن التساؤالت اآلتية هيئة التدريس، وبشكل عام حاول البحث

لتحسين جودة األداء  لعضو هيئة التـدريس فـي المنظمـة    " هل تعد إستراتيجيات القبعات الست مرشدا −
  المبحوثة؟

هل لدى أعضاء هيئة التدريس في المنظمة المبحوثة دراية حول فاعلية إستراتيجيات القبعات الست فـي   −
 تحسين جودة األداء لديهم ؟

تماد إستراتيجيات القبعات الست في تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس في  المنظمـة  كيف يمكن اع −
 المبحوثة؟

  :وتوصل البحث إلى جملة من االستنتاجات كان من أبرزها
بين بعدي القبعات الست مجتمعة وتحسين جودة أداء عضو هيئة  نهناك عالقة ارتباط واثر معنويي

 .التدريس في  المنظمة المبحوثة
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Abstract: 
The six hats strategies is a contemporary approach which emphasizes on 

quality performance .The six hats can be considered a creative approach because 
innovation process depends on it. So, the research aims to explain the impact of six 
hats strategies on improving quality performance for members of the teaching staff in 
the university. In addition ,the researchers try to include within their research these 
two variables: (six hats strategies ,and members of staff performance) within totally 
theoretical and analytical framework to determine their effects .Generally ,the 
research tries to answer the following questions:- 
1- Do six hats strategies represent suitable guide to use creative thinking skills for the 

members of the teaching staff ? 
2- Does the member of staff have Knowledge about the impact of six hats strategies 

on improving quality performance for members of the teaching staff? 
3- How the university can apply the concept of six hats strategies to contribute in 

improving the quality performance for members of the teaching staff.  
The research concluded that : 
there is a significant relationship and effect between six hats strategies and quality 
performance for members of the teaching staff. 

Key words: Six Hats , Improvement , Performance quality , staff members, 
Creativity thinking. 

  
 

شهده العالم اليوم ،ومع التقدم المعرفي والتقني الهائل ،يسعى العالم  في ظل االنفجار ألمعلوماتي الذي
ومع مطلع األلفية الثالثة إلى االهتمام بالموارد البشرية وتنميتها إلى أقصى حد ممكن فالموارد البشرية تعد من 

ن يعد اإلنسـان  أهم المرتكزات التي تقوم عليها حضارة األمم وهي الثروة الحقيقية ألي مجتمع وذلك يقتضي أ
معطيات تساعد على  قعدته لمواجهة كل التحديات من خالل وضع الخطط المبينة على أسس علمية وعلى وف

مواكبة هذا التقدم والتطور في عالم التعليم والتدريس والعمل على تمكين الطلبة  من مواكبة مستجدات العصر 
قق التنمية الشاملة والتي تعد استراتيجيات القبعـات  واستيعابها من خالل التصدي للتغيرات المتسارعة بما يح

على حـد سـواء   ) عضو هيئة التدريس والطلبة(الست من أهم مرتكزاتها ومن خاللها يتم تحسين األداء لدى 
  . وتنمية جودة األداء لعضو هيئة التدريس على وجه الخصوص

ولها فاعلية وقوة وسرعة في التأثير وتعد استراتيجيات القبعات الست من التقنيات العالمية المتطورة 
إن نظام القبعات السـت  ):"دي بونو(االستراتيجيات  هفضال عن ضمان الجودة في التفكير ،إذ يقول مبتكر هذ

في التفكير هو نظام للتفكير سهل جدا ولكنه فعال وبناء وأكثر إنتاجا ويساعد الجميع علـى ضـبط مسـارات    
وتعمل استراتيجيات القبعات الست على توجيه التفكير وتحرير العقـل  " ائهمالتفكير لديهم لتنعكس على جودة أد

من النمطية والرتابة والتقليدية السائدة في التفكير وتوصيله إلى مسارات ذات جودة عالية واستنادا إلى ذلك فقد 
ة األداء لـدى  جاء هذا البحث كمحاولة للتوصل إلى معرفة فاعلية استراتيجيات القبعات الست في تحسين جود

تضمن البحث المباحث  وقد، "وجودة" أعضاء هيئة التدريس للمنظمة المبحوثة وصوال إلى األداء األكثر تميزا
  :األساسية اآلتية والتي تمثل محاور البحث، فضال عن الجوانب األخرى التي عرضها البحث وكاألتي 

  .نطاق البحث: المبحث األول  •
 .هيمي الستراتيجيات القبعات الستاإلطار المفا: المبحث الثاني  •

 .اإلطار المفاهيمي لتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس في التعليم العالي : المبحث الثالث  •
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 ).التطبيقي(الجانب العملي : المبحث الرابع •

 .االستنتاجات والمقترحات •
  .المصادر المعتمدة •
 

 
  :المحاور اآلتيةتأطر نطاق البحث باتجاه 

 
 

الحياة المعاصرة بمجموعة من السمات المتمثلة بالسرعة في كل شيء و التنافس الحاد علـى   ترتبط
وتلك الــسمات قادت إلى زيادة الطلـب   غيرهاكل شـــيء وزيادة كم اإلنتاج المادي والروحي ونوعه 

على العقول المبدعة والمفكرة التي يمكنها تحقيق السبق والسيطرة والتفوق المادي والمعنوي وزيادة اإلنتـاج  
  :ومن هذا المنطلق يمكن صياغة مشكلة البحث بمجموعة من التساؤالت وعلى النحو األتي،كما ونوعا

  قبعات الست لدى عضو هيئة التدريس في التعليم العالي ؟إلى أي مدى تتوافر استراتيجيات ال .١
 ما عالقة إستراتيجيات القبعات الست بتحسين مستوى األداء لدى عضو هيئة التدريس في التعليم العالي ؟ .٢
ما تأثير إستراتيجيات القبعات الست على تحسين مسـتوى األداء لـدى عضـو هيئـة التـدريس فـي        .٣

  التعـــليم العالي ؟
 

 
  :تتمثل أهمية البحث بالجوانب اآلتية

  تتجلى األهمية النظرية للبحث من خالل تقديم اإلطار ألمفاهيمي النظري إلسـتراتيجيات : األهمية النظرية -
عن تناول اإلطار ألمفاهيمي النظري المتمثل باستعراض مفهوم جودة األداء لعضو " وأهميتها فضالالقبعات 

 .ل ما يتعلق بمتطلبات تحسينهاهيئة التدريس وك

تلك األهمية بمدى مساهمة البحث في تحسين جودة األداء لعضو هيئة التدريس من  تتجلى: األهمية الميدانية-
خالل االسترشاد بمضمون استراتيجيات القبعات الست وبما يتناسب وتحقيق األهـداف العامـة لمنظمـات    

  . التعليم العالي والبحث العلمي
 

 
وتحسين جودة األداء  استراتيجيات القبعات الست يتجسد الهدف الرئيس للبحث في اختبار العالقة بين  

  :لعضو هيئة التدريس في التعليم العالي ، والذي تتفرع منه األهداف اآلتية
داء عضـو هيئـة   جودة أوبشكل إجمالي في تحسين  وتشخيصه استراتيجيات القبعات الستوصف فاعلية  -١

  .التدريس في التعليم العالي 
عرض مساهمات الباحثين النظرية لمفاهيم استراتيجيات القبعات الست وتحسين جودة أداء عضـو هيئـة    -٢

  .التدريس في التعليم العالي 
المساهمة في تسليط الضوء على تحديد العالقة واألثر بين استراتيجيات القبعات الست علـى   وتحسـين    -٣

  .دة األداء لعضو هيئة التدريس في التعليم العالي جو
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تتطلب المعالجة المنهجية للبحث تصميم مخطط افتراضي يوضح فاعلية استراتيجيات القبعات الست 

ويتضمن المخطط بعدين رئيسين يتمثل األول في اسـتراتيجيات  في تحسين جودة األداء لعضو هيئة التدريس  
في حين يتمثل البعد الثاني بتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس بوصـفه  "الست بوصفه بعدا مستقالالقبعات 

ويفترض المخطط أن العالقة بين بعدي المخطط في اتجاه واحد وعليه فأن تحليل العالقة بـين  ". معتمدا" بعدا
  )١(وكما موضح في الشكل.بعدي الدراسة وحسب مخطط الدراسة هو أحادي االتجاه

  
  
s  
  
  

  س.ق.ب       س.ق.ص    س.ق.خ    س.ق.ز         س.ق.ح     س.ق.س        

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )١(الشكل 
  مخطط البحث االفتراضي

  
 

بغية التصدي للتساؤالت المطروحة في مشكلة البحث فقد تبنى هذا البحث الفرضيتين األساسيتين اآلتيتين   
  :وكاالتي

عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجيات القبعات الست بداللة متغيراتها وتحسين هناك :الفرضية األولى −
 .جودة أداء عضو هيئة التدريس في التعليم العالي

هناك عالقة اثر معنوية بين استراتيجيات القبعات الست بداللة متغيراتها وتحسين        :الفرضية الثانية  -
  .م العالي جودة أداء عضو هيئة التدريس في التعلي

  

╖▪▀╣╫♂║ ╗╒♥╩♂║         ╖▪♥▪♠■╘♂║ ╖▪♠♥■♠♂ ╖▪′ ╔╦╘♂║ ╗Ċ╣║╤╘♂║           □♥♠■♂║ ″ ′ ╘╠♥♂║ ╖○╦■♥ 
  

╗╩♂║ ╗╒■╔☻♂║ ╗╒▪╝▪╘║╦╘╩║ 
 )Six Hats(  

 □♂╒■♂║ ♣▪♠■╘♂║ □○ ╨ ▪╦╤╘♂║ ╖═▪ĳ ′ █▓ │║╤└ ╕╤′ ╝ ♦▪╩╠╘ 
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  :يمكن تقسيم حدود هذا البحث إلى

تمثلت  تلك الحدود في تسليط الضوء على استراتيجيات القبعات الست كمهارات :  الحدود الموضوعية -١
  . فكرية قادرة على تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس في التعليم العالي 

  ٢٠/٣/٢٠١١ولغاية  ٣٠/١/٢٠١١تمتد الحدود الزمنية للبحث للفترة من : الحدود الزمنية - ٢
 . تتمثل الحدود المكانية للبحث بجامعة الموصل:  الحدود المكانية -٣

وتتمثل بأعضاء هيئة التدريس الذين تم توزيع استمارات االستبانة عليهم والتي :الحدود البشرية -٤
التدريسيين من ذوي المراتب العلمية العليا والكوادر المتقدمة في هيئة استمارة وشملت ) ٨٠(بلـــغت 

  .التدريس في الجامعة  
 

 
تم االعتماد في تغطية الجانـب  واعتمد البحث على المنهجين الوصفي والتحليلي في اختبار فرضياته 

جنبية التي تتعلق بموضوع البحث، فضـالً  النظري من البحث على المصادر المتاحة والدراسات العربية وأال
فقد جري  ،)التطبيقي(أما الجانب العملي ،  عن االعتماد على الشبكة العالمية للمعلومات في تغطية الموضوع 

واألدبيات  التي تم اعتمادها في الجانب النظري وتم صياغتها بشـكل   المصادراقتباس عبارات ومقوالت من 
  .ارة االستبانة لجمع البيانات األولية التي تطلبتها طبيعة المشكلة استمباالعتماد على  فقرات

 
 

تم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية في عملية التحليل ومنها معامل االرتباط البسـيط ومعامـل   
وتحسين جودة عضو هيئة التدريس  االرتباط المتعدد الختبار عالقات االرتباط بين استراتيجيات القبعات الست

في المنظمة المبحوثة فضال عن تحديد قوة العالقة بين هذين البعدين ، كما تم اعتماد معامل االنحدار المتعـدد  
لقياس التأثير المعنوي لهذين البعدين ،على أساس أن استراتيجيات القبعات الست هي البعد المستقل وتحسـين  

  .هو البعد المعتمد جودة أداء عضو هيئة التدريس
 

 
عضو من أعضاء هيئة التدريس في كليات ) ٨٠(تمثل مجتمع البحث بجامعة الموصل وشملت عينته 

عضو في ) ٨٠(بلغ حجم العينة المعتمدة في البحثو،)٢٠١١-٢٠١٠(جامعة الموصل للعام الدراســـــي
وقام الباحثان بتوزيع استمارات االستبانة على عينة البحث وأعطـي المسـتجيبون   ،هيئة التدريس في الجامعة

  . مدة
 

 
تقيس تحسين جـودة  لعدم وجود أداة جاهزة تحقق أهداف البحث ، قام الباحثان بإعداد أداة خاصة نظرا       

وقـد شـملت    ،)١(فاعتمدا على استمارة االستبانة والموضحة في الملحـق  األداء لدى أعضاء هيئة التدريس 
االستمارة البعدين األساسيين،البعد المستقل وما يتفرع عنه من متغيرات والبعد المعتمد وما يتفرع عنـه مـن   

وعي في إعدادها الدقة والموضـوعية ، ليـتم تفريـغ    متغيرات في البحث من خالل األسئلة المرتبطة بها ور
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بياناتها على وفق أسلوب ليكرت الخماسي مع األخذ باالعتبار أن إعداد االستبانة تم باالسـتناد علـى بعـض    
ة عضـو هيئـة   استراتيجيات القبعات الست وتحسـين جـود  في مجال ) محكمة(الكتاب الذين عدت كتاباتهم 

 ,.Hecerian .() ٢٠٠٨العشـاوي، ( )Kenny,  2003)(٢٠٠٨محمـد ، ) (٢٠٠٥إبراهيم، ( نهمالتدريس وم

عبـد اإللـه   . البدران )(Birbeck,2010) (Usun,2010) (٢٠٠٥يوسف ،( ، ) ٢٠٠٦،، العاجز)( 2004
  ).  Cotton,1997(، )  ٢٠٠٧جميل ،

      
 

ذوي التحصيل في حقل إدارة األعمـال  عرضت استمارة االستبانة على عدد من األساتذة المختصين 
كلية اإلدارة واالقتصاد والمدرجة أسمائهم أدناه ،فقد كان لمالحظاتهم / الصناعية في جامعة الموصل  واإلدارة

في صياغة عدد من بنود االستبانة لتكون واضحة في قياسها لمتغيري البحث ، وبذلك فان  غوآرائهم األثر البال
  :حققت وعلى أقل تقدير صدق الظاهر والمحتوىأداة جمع البيانات قد 

  .جامعة الموصل -كلية اإلدارة واالقتصاد/ قسم إدارة األعمال/سرمد غانم راألستاذ المساعد الدكتو-
 جامعة الموصل -كلية اإلدارة واالقتصاد/ قسم إدارة األعمال/األستاذ الدكتور محفوظ الصواف -

 .جامعة الموصل  -كلية اإلدارة واالقتصاد/ اإلدارة الصناعية قسم /األستاذ الدكتور أكرم الطويل -

جامعـة    -كليـة اإلدارة واالقتصـاد  / قسم اإلدارة الصناعية /األستاذ المساعد الدكتور ميسرابراهيم احمد -
 .الموصل

 
 

  %).٩١(ات لمتغيري البحث وبلغ معامل الثب) كرونباخ ألفا(تم حساب ثبات االستبانة من خالل معادلة     
  

(Six Hats) 
 

ادوارد دي ( مبتكر هذه االستراتيجيات في التفكير هو طبيب بريطاني من أصــل مـالطي اسـمه  
على التعمق فـي أبحـاث الـدماغ والتفكيـر فـابتكر عـدة       ساعدته خلفيته الطبية ) Edward Bono بونو

طرح كثيراً من األفكار حول تعليم و) ( Six Hatsاستراتيجيات  في التفكير منها استراتيجيات القبعات الست
التفكير، وتستند هذه الفكرة إلى المالحظة التي يشعر بها كل شخص في أي نقاش إذ يتبنى أحـد األطـراف   

عنه دفاعاً مستميتاً وال يستمع إلى فكرة المعارض الذي يضطر أن يدافع هو األخر عن فكرته موقفاً ما يدافع 
، مما يؤدي إلى جدل عقيم وخصومات ونزاعات عديدة دون الوصول إلى نتيجة تفيد أياً من الطرفين وتقـدم  

التحول إلى طريقـة   استراتيجيات القبعات ألست علم توجيه الشخص إلى التفكير بطريقة معينة ثم يطلب منه
ــها لوناً أخرى أي أن الشخص يمكن أن يلبس أياً من القبعات الـــست الملونة التي تمثل كل قبعة منـ

وفكرة القبعات الست هي عبارة عن تقسيم التفكير إلـى   (Haerian,. 2004.:54 )من ألوان التفكــــير
حسب طريقة تفكيره في تلك اللحظة وتتميـز هـذه   ستة أنماط وعد كل نمط كقبعة يلبسها اإلنسان أو يخلعها 

الطريقة بأنها تعطي الفرد وفي وقت قصير جداً قدرة كبيرة على أن يكون متفوقاً وناجحاً في المواقف العلمية 
والشخصية وأنها تحول الموقف الجامد إلى مواقف مبدعة ،كما أنها طريقة تعلمنا كيف ننسـق العوامـــل   
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" دي بونو " ويرى   ) .Mary & Joan's,:2004،34(إلبداع حسب إدوارد دي بونو المختلفة للوصول إلى ا
  )   Kenny : 2003,200 :(أن اختيار القبعات تم على  أساس

إن القبعات هي األقرب للرأس، والرأس يحتوي الدماغ الذي يقوم بوظيفة التفكير، ولهـذا فهـي األقـرب     •
  . للتفكير

الرأس ألننا سرعان ما نغيرها بتغير الظروف وهكذا األفكار ، فقد نعجـب   عادة ال تبقى القبعة طويالً على •
بفكرة ما في وقت معين ، ونتخلى عنها في وقت الحق كالقبعة التي ال يمكن أن نلبسها مدة طويلة ، وكذلك 

 . الفكرة يجب آال تعيش طويالً لدينا 

ة فأنها إن بقيت مدى طويلة في رؤؤسنا فإنها قـد  القبعة التي تُلبس طويالً تتسخ وتفقد أناقتها ، وكذلك الفكر •
 . تصبح بالية الجودة فيها 

القبعة رمز للدور الذي يمارسه كل شخص ، فقبعة الممرضة غير قبعة الجندي أو القاضي أو عضو هيئـة   •
 .وهكذا... التدريس 

التفكير و الوضع المستجد أمامه يحتاج اإلنسان إلى ألوان مختلفة من التفكير،كما يلزمه أن يفسر أسلوبه في  •
وعبر دي بونـو عـن   .  ولذلك اإلنسان المفكر يحتاج إلى لبس عدة قبعات مختلفة للتفكير واإلبداع والنقد 

التفكير بشكل مسار خطي وكل محطة حددها بلون معين والسبب في ذلك الن القبعات ترتدى على الـرأس  
 ) Haerian,: 2004  54,( :ت للتفكير تشمل  وأهداف القبعات السوالرأس هو مكان التفكير ،

 . االنتقال من عرضية التفكير وعشوائيته إلى تعمد  التفكير   •

  .تبسيط التفكير وتوضيحه لتحقيق فاعلية أكبر   •
  .تنظيم المعلومات  •

 
 

هناك مجموعة من الخصائص التي تحدد مواصفات كل قبعـة عنـد اسـتخدامها وتشـمل األتـي                                 
(Sherrie, 1994:39) :  

  )المعلومات ، البيانات ، المتطلبات :(  القبعة البيضاء - ١
س التساؤل من ترمز هذه القبعة إلى التفكير الحيادي وتتميز بالموضوعية ، وهذا التفكير قائم على أس

  الخ ..اجل الحصول على حقائق ؟ أرقام ؟ 
وهي قبعة جمع الحقائق والمعلومات والخطط وقاعدة البيانات ودراسة جوانب الموضوع والتحفيـز  

ما المعلومات التي يريدها ؟ وكيف نحصل عليهـا ؟  : لها والذي يرتدي القبعة البيضاء يسأل مثل هذا السؤال 
د طرحها ؟ والقبعة البيضاء توجه االنتباه إلى المعلومات المتوافرة وغيـر المتـوافرة   ما هي األسئلة التي تري

  )١٣، ٢٠٠٤روبرت وآخرون، :(ومن يرتدي القبعة البيضاء تكون له القدرة على
  .يجيب إجابات مباشرة و محددة على األسئلة  •
 .يهتم بالوقائع و األرقام و اإلحصاءات •
  ) الموضوعية ( يمثل دور الكمبيوتر في إعطاء المعلومات أو تلقيها  •
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 ) العواطف  –الحدس  –المشاعر ( القبعة الحمراء  -٢
وهي قبعة قائمة على ما يكمن في العمق من عواطف ومشاعر وكذلك تقوم على الحدس وهي تفضي 

هـذا  : المشكلة ومن يرتدي هذه القبعة يقول المشاعر والعواطف والحدس والجوانب األخالقية واإلنسانية في 
  )pal,2004,19: (شعوري نحو الموضوع ومن يرتدي القبعة الحمراء تكون له القدرة على األتي

  . دائما يظهر أحاسيسه وانفعاالته بسبب أو بدون سبب  •
  . يهتم بالمشاعر حتى ولو تدعم بالحقائق والمعلومات  •
 آرائه وتفكيره تكون على أساس عاطفي وليس منطقي يميل للجانب اإلنساني أو العاطفي و •

 ) السلبيات ( المصاعب  –المخاطر  –الحذر  –القبعة السوداء  -٣
وهذا الشيء المطلوب . وهي قبعة الخوف والحذر والتشاؤم والنقد والتفكير في األخطار أو الخسارة 

تدي القبعة السوداء تكون له القـدرة علـى   وهذه القبعة من أكثر القبعات فائدة ، ومن ير. عند اتخاذ القرارات 
  :األتي 

 )                ١٤، ٢٠٠٤روبرت وآخرون، ( 

  . التشاؤم وعدم التفاؤل باحتماالت النجاح  •
  .دائماً ينتقد األداء  •
 .يركز على العوائق والتجارب الفاشلة ويكون أسيرها  •

 
 ): االيجابيات(الفوائد  -القبعة الصفراء -٤

التفاؤل والتفكير في عمل وفوائد الموضوع المطروح للنقاش وتجـري بعـض النتـائج    وهي قبعة       
ما هي الفوائد ؟ ومـن  : ويمكن لصاحب القبعة الصفراء أن يسأل . واالقتراحات المفيدة والجدوى االقتصادية 

 ,pal: (ومن يرتدي القبعة الصفراء تكـون لـه القـدرة علـى اآلتـي      . هو المستفيد  ؟ما هي االيجابيات 

2004,19( 

  .يكون متفائالً وإيجابياً ومستعداً للتجربة  •
  . يركز على احتماالت النجاح وتقليل احتماالت الفشل •
ال يستعمل المشاعر واالنفعاالت بوضوح بل يستعمل المنطق بصورة إيجابية ويهتم بالفرص المتاحـة   •

  ويحرص على استغاللها 
وترمز إلى التفكير اإلبداعي األخضر رمز اإلبداع واالبتكار أنه مثل ) : أفكار جديدة ( القبعة الخضراء  -٥

نمو النبات الكبير من الغرسة الصغيرة أنه النمو وهو التغير والخروج من األفكار القديمة إلى الجديـدة ،  
 : ومن يرتدي القبعة الخضراء تكون له القدرة على األتي

  .يحرص على كل جديد من أفكار وتجارب ومفاهيم  •
مستعد لتحمل المخاطر والنتائج المترتبة عليها ودائماً يسعى للتطوير والعمل على التغير ويعطي من  •

  . الوقت والجهد للبحث عن األفكار والبدائل الجديدة 
  ) .ماذا لو ، هل ، كيف ، ربما ( يستعمل وسائل وعبارات إبداعية مثل  •

أنه تفكير النظرة العامة ) الشمولي ( قبعة إلى التفكير وترمز هذه ال): التفكير الشمولي( -القبعة الزرقاء -٦
 )                        Haerian,. 2004.:55 )  : (والسبب في اختيار اللون األزرق 

  . أن لون السماء زرقاء وهي تغطي كل شي وتشمل تحتها كل شيء  .١
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ير الالزم للوصول إلى أفضل الن اللون األزرق يوحي باإلحاطة والقوة كالبحر نفكر كيف ونوجه التفك .٢
وهي متعة التفكير التحكم والتقييم والنظر في األشياء بطريقة نافذة بناءة والقبعة الزرقاء هي  . نتيجة 

 : ومن يرتدي القبعة الزرقاء تكون له القدرة على األتي ) قبعة جدول أعمال التفكير (

  دارة في اغلب األمور يتميز بالمسؤولية واإل: يبرمج ويرتب خطواته بشكل دقيق  •
  . يتقبل جميع اآلراء ويحللها ثم يقتنع بها  •
  . يستطيع أن يرى قبعات اآلخرين ويحترمهم ويميزهم  •

 
 

غالبا ما تكون العقول بين الناس متفاوتة ولكل شخص حجم معين من التفكير ، والصحيح أن العقول 
ست قبعات ملونة يرتـديها  ) إدوارد بونو ( االختالف والتباين يكون في التفكير، وقد وضع العالم واحدة وكل 

  ) ٢٠٠١،٩٣دي بونو،:  (الناس كل حسب تفكيره ،وللقبعات الست استخدامين أساسين بشكل عام 
ـ : استخدام فردي للقبعات   -  أ ر معـين  تستخدم قبعة واحدة فردية ولفترة محدودة من الوقت لتبني نمط تفكي

  . وذلك ألغراض كتابة تقرير أو تيسير أعمال اجتماع أو محادثة أو موقف أو إعطاء محاضرة
هنا تستخدم القبعات الواحدة تلو األخرى بهـدف بحـث او استكشـاف    :استخدام تسلسلي وتتابعي للقبعات-ب

وقت قصـير ، التفكيـر   موضوع معين مثالً القبعة البيضاء ثم الحمراء،وتستخدم هذا األسلوب عندما يكون ال
عشوائي وغير موجه وهناك معتقدات وأفكار مختلفة ومتباينة ومتقاربة ونذكر أنه ال يوجـد تسلسـل واحـد    
صحيح بعينه ، وليس من الضروري استخدم كل القبعات في كل تسلسل وعليه يمكن تقسيم التسلسل الستخدام 

   :قبعات التفكير وحسب الموقفوكاالتي
)http://www.4training.ws/modules.php?name=News&file (  

  :التسلسل المرن .١
  الصفراء              

  القبعة الحمراء 
  السوداء                                   

  : التسلسل المتغير .٢
  ) حسب الموقف ( ؟                           الحمراء             ؟       الخضراء  

  
العشـاوي  (   بعات الست لها العديد من الفوائد التي تظهر عند اسـتخدامها وتضـم  وعليه يمكن القول أن الق

،١٧،  ٢٠٠٨  : (  
مساهمتها في بناء طرق .٣تقليلها من الصراعات والخالفات والنزاعات . ٢مساهمتها في بناء نظم الجودة . ١

لـف الـدرجات والوظـائف    يمكن استخدمها بمخت.٥تجعل االجتماعات المناقشات أكثر فعالية . ٤عمل فعالة 
   .ترتقي بنوعية التفكير واألداء وكفاءتها. ٨تشجع اإلبداع . ٧تشجع على التواصل وبناء عالقات عامة .٦

 
 

تضح تفعيل استراتيجيات القبعات الست في التعليم العالي من خالل تشجيع التفكير المتوازي وتوفير ي
برنامج تدريبي يمنح متلقيه في التعليم العالي  المعرفة والمهارة الستخدامه واالستفادة منـه فالقبعـات ليسـت    

http://www.4training.ws/modules.php?name=News&file
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ه الشخص إلى ان يفكر بطريقة معينة ثم قبعات حقيقية وإنما عملية وهمية  فهذه الطريقة تعطينا الفرصة لتوجي
وعادة . يطلب منه التحول لطريقة أخرى  كأن يتحول مثالً إلى تفكير القبعة الخضراء والتي تقود إلى اإلبداع 

وكما اشرنا فأن للتفكير أنماط ستة  نعبر عنها بقبعات ست وكل قبعة لها لون يميز هذا األنماط أي تلبس قبعة 
يغير المتحدث أو المناقش نمطه فهو يبدل قبعته وهذه مهارات يمكن تعلمها والتـدرب   من لون معين وعندما

،كما أن متعة التفكير وفاعليته ال يتفقان إال بخلو التفكيـر  )  ٦٧، ٢٠٠٥إبراهيم ،( عليها بالتدريب والممارسة 
إذ نقوم بالتركيز علـى  من التداخالت التي قد تسبب في التشويش الفكري الذي يعيق الوصول إلى قرار أفضل،

، ويمكن أن نفعل عمل تلـك    (Sherrie, 1994:33)لون واحد والتأكد من إعطاء االنتباه الكافي لكل األمور
كل قبعة تمثل دوراً معيناً مـن األدوار  بين التفكير والقبعات فأن ) العالقة التقليدية ( القبعات من خالل وصف

  )   :   ٨١:  ٢٠٠٨هالل، (  لقبعات حسب التفكير إلى وهكذا يمكن أن نقسم استراتيجيات ا
  وترمز إلى التفكير العاطفي :  القبعة الحمراء -٢وترمز إلى التفكير الحيادي :  القبعة البيضاء-١
  وترمز إلى التفكير االيجابي :  القبعة الصفراء-٤وترمز إلى التفكير السلبي :  القبعة السوداء-٣
 وترمز إلى التفكير الموجه : القبعة الزرقاء -٦إلى التفكير اإلبداعي  وترمز: القبعة الخضراء-٥

وعليه يمكن استحضار دور تلك القبعات وأهميتها لعضو هيئة التدريس في التعليم العالي على وجـه  
) التدريسي(عضو هيئة التدريسالخصوص،نظرا لتركيز بحثنا على هذا الجانب الحيوي المهم وعلى أساس أن 

د الفقري للتعليم العالي وحجر الزاوية في كل إصالح وتغيير في التعليم العالي ، ولتعدد األدوار التي هو العمو
يطلب من عضو هيئة التدريس القيام بها كونه المحاضر والباحث المبدع والمربي والمرشد والقائد والمستشار 

العليا وبعدهما وخالق الثـروة الماديـة   ومكتشف المبدعين ومدربهم خالل سنوات الدراسة الجامعية األولية و
 ):Cotton, 1997,87(عليه فال بد من إلمامه بالنقاط  الجوهرية اآلتية  والروحية

  .أن يعرف أن التفكير يعلم وينمى - ١
  .أن يعرف معنى التفكير ونظرياته وأنواعه ومعوقاته - ٢
 .أن يعرف أشهر برامج تعليم التفكير وطرائق التدريب عليها - ٣

 .ن استخدام أقصى اإلمكانات العقلية في معالجة المشكالت بأنواعها الحياتية، واألكاديميةأن يتمكن م - ٤

  .أن يعرف أخالقيات التعليم وسبل تعليم التفكير السليم - ٥
حينما   عبـر  )جلبرت رايل، أستاذ جامعي وفيلسوف بريطاني(وختاما البد من اإلشارة إلى قول احد األساتذة 

 كل المحاضرات هي":  تي يقدمها عضو هيئة التدريس بقولهعن رأيه في المحاضرات ال
  All lessons are lessons in thinking"  (  Fisher ,1990,80)""  دروس في التفكير 

الفقري للتعليم العالي وحجر الزاوية  دهوا لعموأن األستاذ الجامعي ومن خالل ماتقدم يجد الباحثان  
االقتصادي السياسي لبلده وأمته  -  ، وبالتالي في النظام االجتماعيفي النظام التربوي في كل إصالح وتغيير

  .والعالم
 

 
 

التعليمية الجامعية التي تحتاج إلي تطوير يعد أعضاء هيئة التدريس من أهم المدخالت في المؤسسات 
في ضوء الثورة المعلوماتية واالتصاالت والتكنولوجيا ، وبالتالي يتطلب األمـر تطـوير مسـتوى األداء لـدى     
أعضاء هيئة التدريس الجامعي مع توفر معايير ومحكمات يتم تقويم أدائهم من خاللها ، وهذا ما يرتكـز عليـه   
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بـأن عضـو   ) ٢٠١٠،٣٦٢سليمان ،(ويبين .)٤٣، ٢٠٠٦،العاجز(االعتماد والجودة ويسعى إلي تحقيقه ضمان 
هيئة التدريس هو الشخص الذي يقوم بإعمال تدريسية لطالب مرحلة البكالوريوس في التخصصات األكاديميـة  

) ٢٠٠٦،٥ديـاب ، (في حين تعـرف  .في الجامعة والذي يقوم بتقدير درجات طالبه في المقررات التي يدرسها 
ضو هيئة التدريس بأنه أهم عنصر من عناصر العملية التعليمية بوصفها نظاما ،فهو الميسر والمنظم والمطور ع

لعملية التعليم ،وهو القائم مباشرة على تنفيذ مهمة تدريس المواد والمساقات الدراسية من اجل أحـداث التغيـر   
) ٢٠١١،٧٣ابـو دف و منصـور،  ( ن يعرفالمرغوب فيه في أي نمط من أنماط السلوك لدى المتعلمين في حي

عضو هيئة التدريس بانه كل من يقوم بالتدريس لمقررات األكاديمية في الجامعة ،وحاصل على درجة الماجستير 
  .أو الدكتوراه في العلوم الشرعية أو اإلنسانية أو التطبيقية 

أو الماجستير في  وعليه فأن عضو هيئة التدريس في الجامعة هو كل شخص يحمل درجة الدكتوراه
حقل من حقول المعرفة ،ويقوم بتدريس مادة أو أكثر من المواد المقررة في  برامج الجامعـة بأحـد الرتـب    

  ).٢٠٠٩،٥٣٨العمري، ،( اآلتية،أستاذ، أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد ،مدرس، مدرس مساعد 
التدريس في الجامعـة يتمثـل   وقد بين اتحاد الخبراء واالستشاريون الدوليون بان أداء عضو هيئة 

بأنشطة متنوعة تتسم بالطابع الذهني والفكري ،من أهمها إلقاء المحاضرات ،واإلشراف على الطلبة ،وانجـاز  
البحوث العلمية ،وتقديم االستشارات،ولكي يتحقق التميز في أدائه التدريسي فانه البد أن يتجاوز معايير األداء 

،أو أن يقـدم أداء أعلـى مـن نشـاط أعضـاء الكـادر التدريسـي         الموضوعة من قبـل إدارة الجامعـة   
  ).٦٣،٢٠٠٥يوسف،(

إن البحث في سبل تطوير وتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس وتحسينها يجب أن تأخذ باالعتبار 
وصف عضو هيئة التدريس كونه مدرسا وباحثا ومفكرا ومشرفا على أبحاث الطلبة وعضواً فعاالً في خدمـة  

  .ومرشدا ومربيا للطلبةالمجتمع 
 

 
إعداد : يسعى ساسة التعليم العالي وعلماء التربية لتحقيق أهداف التعليم الجامعي بالصورة المثلى مثل

بالطرق العلمية السليمة،  الشاب الجامعي القادر على فهم المعرفة والتعامل معها واالستفادة منها والبحث عنها
والوعي بمشكالت المجتمع والعمل على حلها من خالل العمل الدائم على تقويم المسيرة العلميـة والتعليميـة،   
مؤكدين أن الجامعة تسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافها في إعداد جيل متحرر من الجهل والخـوف والتخلـف،   

وأخالقه، معتز بوطنه وشعبه، متسلح بمنجزات العصـر العلميـة   قوي بإيمانه باهللا، قوي في بنيته وشخصيته 
  ) .٣، ٢٠٠٩الحكمي،(والفنية والتكنولوجية، ويعرف كيف يستخدمها

  : إن أهداف  جودة عضو هيئة التدريس في التعليم العالي يجب أن تكون كاألتي)  shulman ,2002(يوضح 
  .ضمان مشاركة الطلبة وتحفيزهم - ١
  .سابهم المعرفة وتطوير مداركهم الفهمية مساعدة الطلبة على إك - ٢
 .تمكين الطالب من إثبات معرفتهم وفهمهم من خالل األداء والتطبيق العملي  - ٣

 .حث الطلبة على تبني التفكير النقدي في العالم  - ٤

تطوير قدرات الطالب على اجتياز القيود والتعقيدات في العالم من خالل صياغتهم علـى مواجهـة    - ٥
 .م و باألعمال التي سيختصون بها حتى يصلوا إلى النجاح الذي يستحقونه الحياة الخاصة به

 تشجيع الطلبة على االلتزام بصورة مستمرة على اجتياز االمتحانات وتطوير القدرات الذاتية للطالب - ٦



 

٥٩٤ 

 عزالدينمنال عبدالجبار وبشار 

  ):١(ويمكن حصر األهداف المطلوب توافرها لتحقيق أعلى جودة أداء في عضو هيئة التدريس بالجدول
  )١( جدول

  األهداف المطلوبة لتحقيق جودة أداء عضو هيئة التدريس

 النسبة المئوية  األهداف المطلوبة لتحقيق جودة أداء عضو هيئة التدريس خالل عمله  ت
  المفترضة

  ٢٥  .الطلبةإلى  المفيدة الجديدةوالخبرات نقل المعارف   ١
  ١٥  اخرى...البحث العلمي، التأليف، الترجمة، ( إنتاج المعرفة أو إعادة إنتاجها  ٢
 العلمي التفكيرإعداد العقول المبدعة عن طريق تدريب الطلبة على ممارسة مهارات   ٣

  .الخ خالل المحاضرات والمختبرات وبعدها...والناقد وحل المشكالت، اإلبداعيو
١٥  

مـل  التي يطلبها سـوق الع لمهنية والحياتية مساعدة الطلبة على اكتساب المهارات ا  ٤
  .ومتطلبات الحياة في كل مكان من الوطن ودول العالم

١٥  

غرس اتجاهات علمية ووطنية وإنسانية نبيلة في الطلبة بغض النظر عـن جنسـهم     ٥
  . الخ...ولونهم وديانتهم ومعتقداتهم، وقوميتهم، 

١٠  

  ١٠  ) الخ...تقديم التدريب، االستشارات، ( خدمة المجتمع المحلي خارج أسوار الجامعة  ٦
مثل تفعيل دوره في القسم، المشاركة في اللجان، خلق الثروة العلميـة   أهداف أخرى  ٧

  الخ...للقسم والكلية والجامعة والمجتمع،
١٠  

  % ١٠٠  المجموع  
Source:. Guilford, J. P. (1988) Some Changes in The Structure of The Intellect Mode, 
Journal of Psychological and Educational measurement, V. 48, U.S.A. 

  
 

بان هناك ستت مبادئ اساسية لعضو هيئة التدريس الفعال في التعليم العالي فـإذا   )(Ramsdenبين 
 ،٢٠١٠,٧: ( تمكن  عضو هيئة التدريس من تطبيق هذه المبادئ فانه سوف يحقق جودة أداء عالية وكاالتي

Birbeck  (  
علـى اإلقنـاع    إن عضو هيئة التدريس يجب أن يكون منظما في الشرح ،لديه القـدرة  :الهتمام بالشرحا.١

متحدثا  متقبال لرأي الغير، متخصصا في المادة التي يدرسها ،مرنا في تفكيره وأسلوب تعامله مع اآلخرين،
 ).٢٠٠٩،٤الحكمي،(منضبطا وملتزما ،متسما بالنزاهة والموضوعية لبقا متواضعا ،متحليا بالصبر،

الجامعات، فضال عن كونها حلبـة للعـروض   إن قاعة الدراسة في  :الهتمام بالطالب واحترامه وتعليمه .٢
وعلى عضو هيئة التدريس أن يكون على وعي  الفكرية والمنطقية فهي حلبة عاطفية تعج بالعالقات البينية،

وتنمـي لـديهم    وبمهاراتهم في التواصل مع الطلبة بأساليب تزيد من دافعيتهم للتعلم، بطبيعة هذه العالقات،
وفي هذا السياق ينبغـي   وتطوير عواطف ايجابية، جنب استثارة عواطف سلبية،وهنا يلزم ت التعلم المستقل،

ويعتـرف   على عضو هيئة التدريس ان يطور عالقات ايجابية ،تقوم على الحميمة واالحتـرام المتبـادل،  
 )٢٠٠٥،٢٢٩السر،( ويشجعهم على التعبير واالهتمام بهمالطلبة   ربمشاع

 ،و هيئة التدريس من أعمال التدريسما يقوم به عضفضال عن  :صحيحيةالتقييم المناسب واإلجراءات الت. ٣ 
 ،طلبة وتمكنهم من المادة الدراسـية عليه أن يقوم بإعداد األدوات التي يستطيع من خاللها قياس تحصيل ال



 

٥٩٥ 

 ……في  )Six Hats(فاعلية إستراتيجيات القبعات الست 

وفي المحصلة عليه تحديد درجة كل طالب مع ما تتطلبه من صدق وموضـوعية ودقـة دون    وفهمهم لها،
تعدد أساليب التقييم وأدواته،وتباين مهارات أعضاء هيئة التدريس وكفاءاتهم ضـمن هـذا   تحيز في ضوء 

  ).٢٠١٠،٣٥٨سليمان، (الدور
قاعة المحاضرة هو  يإن الهدف األساس  لعضو هيئة التدريس الفعال ف :أهداف واضحة وتحديات فكريـة  .٤

مالحقة ما استجد من توصيل المادة بسالسة وسهولة ووضوح وحداثة، وان هذا يتطلب جهداً وتحديات في  
وصـل إلـى نقطـة     للعلم فكلما طلب عضو هيئة التدريس  فيعند نقطة معينة  يقف العلوم والمعارف فال

 .معينة بحث عما وراءها

يتحلى عضو هيئة التدريس باالستقاللية التامة داخل القاعة الدراسـية  البد أن  :استقاللية وسيطرة ونشاط .٥
ويكون هو مسؤول عن إدارة القاعة عند ألقائه المحاضرة ،وان يتصف بالحزم والمرونة معـا مـن اجـل    
السيطرة على إدارة القاعة أثناء المحاضرة وان يمتلك النشاط الفعال الذي من خالله يجعل الطالب منتبهـا  

 .حاضرة ومندمجاً مع مجريات األحداث داخل قاعة المحاضرات إلى الم

يمكن في بعض األحيان أن يكون للطالب في بعض المواضيع معرفة أكثر من عضـو   :التعلم من الطالب.٦
هيئة التدريس ويمكن أن ينعكس الدور في تقبل عضو هيئة تدريسية األخذ بتلك المعرفـة وتوظيفهـا فـي    

  .   العملية التعليمية 
 

 
إن تحقيق المهمة األساسية للعملية التعليمية يعد جوهر أساس في كون عضو هيئة التدريس ذو جودة 

  )Timmering,2009,11(-:عالية في األداء وتتحقق هذه العملية من خالل اآلتي 
مون الذي يتم فيه تحقيق أهداف المـنهج العلمـي   فالمحتوى العلمي  هو المض:   معرفة المحتوى العلمي-١

ويتكون من الحقائق والمفاهيم والمبادئ ويمكن تقسيمه إلى ثالثة أقسام وهي المعرفة النظريـة ،المعرفـة   
بان عضو هيئة تدريسية مدخل مهم وأساس فـي  ) ٥٢،٢٠٠٧البدران ،(يرى . المنهجية ،والمعرفة العلمية

في نجاح جانب كبير من األداء الجامعي من خالل مستواه العلمي وخلفيتـه   العملية التعليمية وعنصر فعال
ودرجة التزامه بالمفردات العلمية والعملية التعليمية ،فضال عن قدراتـه اإلدراكيـة الحتياجـات     المعرفية،
وقدراته على تنمية مهاراته الفكرية من خالل متابعته المستمرة للتطور الذي يحصـل فـي مجـال     الطلبة،

تخصصه ،وقدراته على تنمية مهارته اإلبداعية والسلوكية وقدرته على التغيير بطريقـة التـدريس  التـي    
بان عضو هيئة التدريس المجد هو الذي لديـه خلفيـة   (Bain )ويؤكد.تتالءم مع الطالب ومتطلبات العصر

من محتوى المـادة  قوية وتمكن عاٍل من محتوى المادة التي يدرسها ويصف عضو هيئة التدريس المتمكن 
بالمدرس الناشط في مجال دراسته ومجال اختصاصه وهو مستعد لمناقشة طالبه في المحاضرة التي يلقيها 

  ). Ransom,2008,8(عليهم
الموضـوع  (بين كل من المحتوى العلمي ) ٢(فقد وضح العالقة الشكل ) ,١٢٦Mishra, ,2006(أما

األجهـزة  (والتكنولوجيـا  )ية أو الممارسة أو أسـاليب التعلـيم   العمل(وبين طرائق التدريس )الذي سيتم إلقاؤه
من خالل مخطط أكد فيه بان على عضو هيئة التدريس يجـب  ) واألدوات التي تساعد في عرض المحاضرة 

إن يوازن بين المحتوى العلمي الذي يريد أن يلقيه في ألمحاضره  والتركيز على الطريقة المناسـبة لـه فـي    
التكنولوجيا التي تناسب المحاضرة ،وان هذه العملية سوف تولد نقطة تالق بين المحتـوى   التدريس واستخدام



 

٥٩٦ 

 عزالدينمنال عبدالجبار وبشار 

العلمي المطلوب إيصاله إلى الطالب وطريقة التدريس المستخدمة من قبل عضو هيئة التدريس والتكنولوجيـا  
  ) ٢(الشكل رقم وكما موضح في ، ً للتطور والتعلم لدى الطالب المناسبة وهذه النقطة سوف تعكس نموذجا

  
Source. Punya Mishra, Matthew J. Koehiler,2006, Technological Pedagogical 
Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge Teachers College Record 
Vol 108, N 6, Copyright r by Teachers College, Columbia University 

إن تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس تتطلب التركيز علـى  .التداخالت التربوية في العملية التعليمية -٢
الجانب التربوي فضالً عن الجانب العملي إذ إن نقص األداء التربوي لدى بعض أعضاء هيئة التـدريس  

عرفة بطرائق التدريس وفلسفة يرجع سببه إلى االهتمام بالجانب العلمي أكثر من الجانب التربوي وقلة الم
  ).٢٠٠٧،١حسين ،( التربية أو علم النفس أو التقنيات التربوية أو التقويم والقياس أو التخطيط التربوي

وتبين الئحة األخالق المهنية للجمعية األمريكية ألساتذة الجامعات بأنه على عضو هيئـة التـدريس   
هم المثل الحسن من خالل التـدريس ملتـزمين بالمعـايير    تشجيع طالبهم على حرية مواصلة التعليم ،بإعطائ

يجب على عضو هيئة التدريس إظهار االحترام للطلبة كأفراد وان يخلصوا .األخالقية التي تؤطر اختصاصهم 
ويجب على عضو هيئة التـدريس بـذل الجهـد    .الوالء لدورهم كموجهين فكريين ومستشارين لهؤالء الطلبة 

 .للمسـتوى الحقيقـي للطالـب    األكاديمي النزيه وضمان كون التقييم مؤشرا صـادقاً المعقول لتعزيز السلوك 
ويتوجب عليهم احترام العالقة القائمة على أساس  الثقة بينهم وبين الطلبة ،يجب أن يتجنبـوا أي اسـتغالل أو   

كاديميـة أو دراسـية   ابتزاز أو تمييز بين الطلبة أثناء التعامل معهم ويقتضي األمر أن يعترفوا بأية مساعدة  أ
  ).١٨٠،  ٢٠٠٨ألغالبي والعامري،(تقدم لهم من قبل الطلبة كما يجب عليهم حماية حريتهم األكاديمية 

بحسن التصـرف فـي   إن السمات الشخصية  لعضو هيئة التدريس الفعال  تتمثل   -:السمات الشخصية -٣
الثقـة    ،امتالك الطالقة اللغوية و القدرة على التعبير الواضح ،المواقف الطارئة وإيجاد المخارج المناسبة

 ،القيـادة والريـادة واالبتكـار واإلقنـاع     ،بالنفس و التحمس لتنفيذ العمل والقدرة على تحمل المسؤولية
 ، الميل والرغبة نحو مهنة التعليم واحترام أنظمة المهنـة وقوانينهـا   ،الموضوعية والعدالة وعدم التحيز

القدرة علي بناء عالقات إنسانية جيدة مـع   ،فق والميل لمواكبة كل جديد في التعليم والتعلم والعلمسعة األ
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 ……في  )Six Hats(فاعلية إستراتيجيات القبعات الست 

الطلبة والرؤساء التحلي بالشخصية المتكاملة؛ االستقامة، األمانة، اإلخالص، االنسجام مـع الـذات فـي    
ميـة السـمات الشخصـية    ويستند إيمان المفكرين بأه ،)٥٨-٢٠٠٦،٥٧،العاجز( السلوك والرقابة الذاتية

 ) ٢٠١٠،٨نور ، :( لعضو هيئة التدريس من خالل

يحمل أقدس رسالة عرفتها البشـرية؛  ) ومثله معلمي مراحل التعليم العام( إن عضو هيئة التدريس  •
  ).ولكن ليس كل طبيب(رسالة ال يشاركه فيها إال الطبيب 

ألسباب كثيرة منها انـه القـدوة لطلبتـه    الذي يتركه في طلبته ) اإليجابي أو السلبي(مقدار التأثير  •
  .والخبير في تخصصه، وعدد الساعات الكثيرة التي يلتقي بها األستاذ مع طلبته وغيرها

  .إنه يعطي مجتمعه أكثر مما يأخذ منه، مهما كان حجم عطاء مجتمعه المادي والمعنوي له •
م العالي المطلوب منهم تخطيط غالبية العاملين في مؤسسات التعلي ونيشكلأعضاء هيئة التدريس إن  •

 .وتنفيذها وتقويمها] وربما السياسات األخرى للبلد[ السياسة التعليمية 

 
بهدف بيان العالقة واألثر بين استراتيجيات القبعات الست وتحسين جودة األداء لعضو هيئة التدريس   

،يستلزم األمر التحقق من صحة الفرضيات والتي نصت على وجود عالقة ارتبـاط وتـأثير معنـوي بـين     
تـدريس فـي   متغيري البحث في جامعة الموصل وعلى وفق عينة لعينة البحث المؤلفة من أعضاء هيئـة ال 

  .   الجامعة

 
) SPSS(يتناول هذا المبحث وصف متغيرات البحث وتشخيصها معتمداً على البرنامج اإلحصـائي    

لالستدالل على التكرارات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ولكل بعـد مـن أبعـاد    
  :كاألتي )١(واعتماداً على ذلك تم تقسيم المبحث وكما موضح في الجدول،ومتغيراتهالبحث 

  )١(الجدول 
  وفقا لمتغيراته التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلبعاد البحث

 المتغيرات

 مقاييس االستجابة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )1(ال أتفق بشدة  )2(أال أتفق  )3(محايد  )4(أتفق  )5(أتفق بشدة 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 استراتيجيات القبعات الست بعد

 متغير القبعة البيضاء
X1 8 10 36 45 18 22.5 16 20 2 2.5 3.40 1 
X2 6 7.5 30 27.5 26 32.5 14 17.5 4 5 3.3 1 
X3 6 7.5 16 20  32 40 26 32.5   3 0.9 

 0.97 3.23 3.75  23.4  32.6  31.5  8.7 المؤشر الكلي

  ر القبعة الحمراءمتغي
X4 4 5 24 30 24 30 28 35 - - 3.05 0.93 
X5 4 5 40 50 14 17.5 22 27.5 - - 3.33 0.94 
X6 4 5 36 45 22 27.5 18 22.5 - - 3.3 0.89 

 0.92 3.2   28.4  25  41.6  5 المؤشر الكلي
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  متغير القبعة السوداء
X7 2 2.5 20 25 18 22.5 30 37.5  10 12.5 2.68 1 
X8 2 2.5 42 52.5 14 27.5 12 15 10 23.5 3.18 1.1 
X9 2 2.5 36 45 16 20 16 1 10 12.5 3.05 1.13 

 1.7 2.97 16  17.8  23.3  40.8  2.5 المؤشر الكلي

 متغير القبعة الصفراء
X10 4 5 40 50 26 32.5 8 10 2 2.5 3.46 0.85 
X11 10 12.5 42 52.5 12 15 14 17.5 2 2.5 3.6 1.01 

 0.93 3.53 2.5  13.7  23.8  51.4  8.75 المؤشر الكلي

 متغير القبعة الخضراء
X12 12 15 30 37.5 22 27.5 16 20 - - 3.48 0.99 
X13 4  5 40 50 14 17.5 20 25 2 2.5 3.3 1 

 0.99 3.39 2.5  22.5  22.5  43.7  10 المؤشر الكلي

 ر القبعة الزرقاءمتغي
X14 2 2.5 24 30 18 22.5 26 32.5 10 12.5 2.78 1.09 
X15 2  2.5 46 57.5 20 25 10 12.5 2 2.5 3.46 0.85  
X16 4 5 22 27.5 38 47.5 12 15 4 5 3.13 0.91  

 0.95 3.12 6.6  20  31.6  38.3  3.3 المؤشر الكلي

 تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريسبعد 

 متغير معرفة المحتوى العلمي للمادة
X17 4 5 40 50 22 27.5 12 15 4 5 3.33 0.97 
X18 - - 26 32.5 26 32.5 24 30 4 5 2.93 0.92 
X19 2 2.5 20 25 22 27.5  30 37.5 6 7.5 2.78 0.99 
X20 8 10 24 30 28 35 18 22.5 2 2.5 3.22 0.99 
X21 2 2.5 24 30 28 35 18 22.5 8 10 2.93 1 

 0.97 3.03 6  25.5  31  33.5  4 المؤشر الكلي

 متغير التداخالت التربوية في العملية التعليمية
X22 10 12.5 34 42.5 26 32.5 10 12.5 - - 3.55 0.88 
X23 18 22.5 34 42.5 24 30 4 5 - - 3.83 0. 84 
X24 10 12.5 38 47.5 12 15 16 20 2 2.5 3.5 1.04 
X25 6 7.5 36 45 22 27.5 16 20   3.4 0.90 
X26 12 15 34 42.5 16 20 18 22.5 - - 3.5 1.01 

 0.93 3.5 2.5  16  24  44  13.5 المؤشر الكلي

 ر السمات الشخصية لعضو هيئة التدريسمتغي
X27 10 12.5 30 37.5 22 27.5 18 22.5 - - 3.4 0.98 
X28 2 2.5 20 25 24 30 28 35 6  2.8 0.99 
X29 6 7.5 36 45 14 17.5 22 27.5 2 2.5 3.28 1.03 
X30 4 5 18 22.5 30 37.5 22 27.5 6 7.5 2.90 1. 07 
X31 8 10 40 50 16 20 16 20 - - 3.5 0.93 

 0.98 3.17 5  26.4  25.5  36  7.5 المؤشر الكلي

   الجدول من إعداد الباحثان في ضوء نتائج الحاسبة) ∗(
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  :وصف متغيرات استراتيجيات القبعات الست وتشخيصها -أ
من خالل متغيراته التي تم اإلشارة  استراتيجيات القبعات الستيستعرض هذا الجانب وصف وتشخيص بعد 

يضاء، الحمراء ، السوداء، القبعة الب(إليها في الجانب النظري المعتمد في مخطط البحث والمتمثلة في
   ).الصفراء، الخضراء والزرقاء 

إلى التوزيعات التكرارية وقيم الوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري  ) ١(يشير الجدول : القبعة البيضاء .١
بين هـذه المتغيـرات   ) اتفق،اتفق بشدة%)(55(إذ كانت أعلى نسبة اتفاق هي) x1-x3(لعناصر المتغير 
يشجع عضو هيئة التدريس طلبته علـى طـرح أفكـار وأسـئلة     " الذي ينص على) x1(وكانت للمتغير

ويدعم هذه القيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري   متنوعة ومتعددة في المجاالت واألوقات كافة ،
  .على التوالي)1) (3.40(

واالنحـراف المعيـاري   التوزيعات التكرارية وقيم الوسط الحسابي إن ) ١(يبين الجدول  :القبعة الحمراء .٢
المبحـوثين   ءلألعضـا )  اتفق،اتفق بشدة%)(55(إذ كانت أعلى نسبة اتفاق ) ) x4-x6(لعناصر المتغير 

هيئة التدريس يقوم بنقل المعـارف والخبـرات    ولدي إحساس أن عض"الذي ينص على ) x5(للمتغير 
 ).0.94(واالنحراف المعياري )3.33(ويدعمه قيمة الوسط الحسابي  "التعليمية والمفيدة إلى الطلبة

إلى التوزيعات التكرارية وقيم الوسـط الحسـابي واالنحـراف     )١(تشير نتائج الجدول  :القبعة السوداء .٣
مـن إجابـات   ) اتفق،اتفق بشدة%)(55(إذ كانت أعلى نسبة اتفاق  ) x7-x9(المعياري لعناصر المتغير 

أعضاء هيئة التدريس إلى مساعدة الطلبة على قد يسعى " وينص على )x8(األعضاء المبحوثين للمتغير 
 ).1.1(وانحراف معياري )3.18(ويدعمه قيمة الوسط الحسابي "اكتساب المهارات الحياتية المطلوبة

التوزيعات التكرارية وقيم الوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري    )١(يوضح الجدول  :القبعة الصفراء .٤
مـن األعضـاء   )   اتفق،اتفـق بشـدة  %)(65(نسبة اتفاق  آذ كانت أعلى) x10-x11(لعناصر المتغير 
) طـرق التـدريس  ( على الجامعة أن تسعى إلى استحداث منهاج " الذي ينص) x11(المبحوثين للمتغير

) 3.6(ويدعمه قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري  " لتدريب أعضاء هيئة التدريس على اإلبداع
 .على التوالي ) 1.01(

إلى التوزيعات التكرارية وقيم الوسط الحسـابي واالنحـراف    )١(تشير نتائج الجدول : القبعة الخضراء .٥
من إجابـات  ) اتفق،اتفق بشدة%)(55(إذ كانت أعلى نسبة اتفاق ) x12-x13(المعياري لعناصر المتغير 

ـ   "الذي ينص على ) x13(األعضاء المبحوثين للمتغير  ى اكتسـاب  تقوم جامعتنا بتشـجيع طلبتهـا عل
علـى  ) 1(وانحراف معيـاري  ) 3.3(ويدعمهما الوسط الحسابي  "المطلوبة المهارات العلمية والحياتية

  .التوالي
التوزيعات التكرارية وقـيم الوسـط الحسـابي واالنحـراف      )١(الجدول توضح نتائج  :القبعة الزرقاء .٦

مـن  ) اتفق،اتفـق بشـدة  %)(32.5(إذ كانت أعلى نسبة اتفـاق  ) x14-x16(المعياري لعناصر المتغير 
يجب أن تقوم جامعتنا بعملية غرس اتجاهـات علميـة   "وينص على  )x16(األعضاء المبحوثين للمتغير

ويدعمـه  "  وطنية وإنسانية لدى أعضاء هيئة التدريس لينعكس ذلك بالنتيجة على األداء المتميز لهـم 
 ).0.91(وانحراف معياري )3.13(قيمة الوسط الحسابي 

القبعـة  (خالل نتائج التحليل أعاله أن أعلى نسبة اتفاق تم تأشيرها كانـت لمتغيـر   ويتضح من 
) اتفق،اتفـق بشـدة  %)(65(التي أشرت أعلى نسبة اتفاق بين أعضاء العينة المبحوثـة والبالغـة  )الصفراء
لتدريب أعضـاء  ) طرائق التدريس( على الجامعة أن تسعى إلى استحداث منهاج " الذي ينص) x11(للمتغير
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على التوالي،  ) 1.01) (3.6(ويدعمه قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري " هيئة التدريس على اإلبداع
وهذا يشير إلى تجانس إجابات المبحوثين بصدد هذا الموضوع إذ يتم التركيز حاليا على موضوع جودة التعليم 

قادمة ،وهي خطوة ايجابية باتجاه التحسين العالي وجودة المناهج التدريسية ضمن الخطة الموضوعة لألعوام ال
بأعلى نسبة والتي كما أوضحنا بأنها ترمز إلـى التفـاؤل   ) القبعة الصفراء(المستمر للتعليم العالي وأكدت ذلك 

، التي تؤكد ان من يرتدي القبعة الصـفراء يكـون   )pal, 2004,19( وااليجابية،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
ركز على احتماالت النجاح أكثر من احتماالت الفشل ،ويدعم ذلك قيمـة الوسـط الحسـابي    متفائالً وايجابياًوي

ويشـير ذلـك إلـى تجـانس اإلجابـات لبعـد       ) 2(غوهي اكبر من قيمة الوسط الفرضي البال )3.6(البالغة 
  .استراتيجيات القبعات الست 

أشرت ادنى نسبة اتفـاق بـين   التي )القبعة الزرقاء(نسبة اتفاق تم تأشيرها كانت لمتغير  لاق أما
ويـنص   )x16(من األعضاء المبحوثين للمتغير) اتفق،اتفق بشدة%)(32.5( أعضاء العينة المبحوثة والبالغة

يجب أن تقوم جامعتنا بعملية غرس اتجاهات علمية وطنية وإنسانية لدى أعضـاء هيئـة التـدريس    "على 
ا يشير فعال الى افتقار جامعتنا لمثل تلك التوجهات فـي  ،وهذ"  لينعكس ذلك بالنتيجة على األداء المتميز لهم

  .كثير من األحيان
 :وصف متغيرات تحسين جودة عضو هيئة التدريس وتشخيصها  - ب

من خالل متغيراته تحسين جودة عضو هيئة التدريس  يستعرض هذا الجانب وصف وتشخيص بعد
العلمي  ىمعرفة المحتو(ث والمتمثلة فيالتي تم اإلشارة إليها في الجانب النظري المعتمد في مخطط البح

  ).للمادة، التداخالت التربوية في العملية التعليمية ،السمات الشخصية لعضو هيئة التدريس
إلى التوزيعات التكرارية وقيم الوسـط الحسـابي    )١(تشير نتائج الجدول : معرفة المحتوى العلمي للمادة. ١

مـن  ) اتفق،اتفق بشدة%)(55(إذ كانت أعلى نسبة اتفاق ) x17-x21(واالنحراف المعياري إلبعاد المتغير 
امتالكي للمعرفة والخبرة يسـاعدوني فـي تحقيـق    " إنوينص على  )x17(األعضاء المبحوثين للمتغير

واالنحـراف   )3.33(ويدعمه قيمـة الوسـط الحسـابي     "مستويات عالية من األداء في العملية التعليمية
  .على التوالي ) 0.97(المعياري

إلى التوزيعات التكرارية وقيم الوسـط   )١(تشير نتائج الجدول : التداخالت التربوية في العملية التعليمية .٢
اتفق،اتفـق  %)(65(إذ كانت أعلى نسبة اتفـاق  ) x22-x26(الحسابي واالنحراف المعياري إلبعاد المتغير 

كالت الطلبة وأساعدهم في التغلب أتفهم مش" إنوينص على  )x23(من األعضاء المبحوثين للمتغير) بشدة
واالنحـراف   )3.33(ويدعمـه قيمـة الوسـط الحسـابي      "عليها دون التأثير على وقـت المحاضـرة  

  .على التوالي ) 0.97(المعياري
إلى التوزيعات التكرارية وقيم الوسـط   )١(تشير نتائج الجدول :  :السمات الشخصية لعضو هيئة التدريس.٣

اتفق،اتفـق  %)(60(إذ كانت أعلى نسبة اتفـاق  ) x27-x31(ياري إلبعاد المتغير الحسابي واالنحراف المع
ـ " إنوينص على  )x31(من األعضاء المبحوثين للمتغير) بشدة  للدي الثقة بالنفس والتحمس لتنفيذ العم

علـى  ) 0.93(واالنحراف المعياري )3.5(ويدعمه قيمة الوسط الحسابي  "والقدرة على تحمل المسؤولية  
  .التوالي 

التداخالت التربوية في (ويتضح من خالل نتائج التحليل أعاله أن أعلى نسبة اتفاق تم تأشيرها كانت لمتغير 
اتفق،اتفـق  %)(65(التي أشرت أعلى نسبة اتفاق بين أعضاء العينة المبحوثة والبالغة)العملية التعليمية

عدهم في التغلب عليها دون التأثير على وقت أتفهم مشكالت الطلبة وأسا" الذي ينص) x23(للمتغير) بشدة
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على التوالي، وهذا يشير  ) 0.97) (3.33(ويدعمه قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري "  المحاضرة
إلى تجانس إجابات المبحوثين بصدد هذا الموضوع حيث يتم التركيز حاليا على تفعيل العالقات الوجدانيـة  

وهي اكبر من قيمة )3.6(مشكالتهم،ويدعم ذلك قيمة الوسط الحسابي البالغة  مع الطلبة وكسب ثقتهم وتفهم
  .ويشير ذلك إلى تجانس اإلجابات لبعد تحسين أداء عضو هيئة التدريس ) 2(غالوسط الفرضي البال

التي أشرت ادنى نسبة اتفاق )معرفة المحتوى العلمي للمادة (نسبة اتفاق تم تأشيرها كانت لمتغير  لاق أما
 )x19(من األعضـاء المبحـوثين للمتغيـر   ) اتفق،اتفق بشدة%)(27.5(بين أعضاء العينة المبحوثة والبالغة

وهذا قد يشـير إلـى    ،"أقوم بجمع المادة العلمية حول موضوع المحاضرة من مراجع متعددة"وينص على 
  . األحياناعتماد أغلبية تدريسي الجامعة على المنهج المقرر الموضوع للتدريس في كثير من 

  
 

إلى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين استراتيجيات القبعات السـت وتحسـين   ) ٢(يشير الجدول        
، وبهـذا فقـد   ) *0.871(جودة أداء عضو هيئة التدريس مجتمعة ، إذ بلغ المؤشر الكلي لمعامل االرتبـاط  
القة ارتبـاط معنويـة بـين    تحققت الفرضية األولى على مستوى العينة المبحوثة والتي نصت على وجود ع

استراتيجيات القبعات الست بداللة متغيراتها وتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس في التعليم العالي بداللة 
  .متغيراته ، وقد دل المؤشر على قوة العالقة بين المتغيرين
  
  )٢(الجدول

  المبحوثةعلى مستوى المنظمة نتائج عالقة االرتباط الكلي بين المتغيرات 
  البعد المستقل

 دالبعد المعتم
 استراتيجيات القبعات الست

 *0.871 تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس

  *            N= 40.          (SPSS)الجدول إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية      
P < 0.05  

وتحسين جودة  )كل قبعة على حدى(استراتيجيات القبعات الستويمكن تحديد عالقات االرتباط بين         
  :ومن خالل اآلتي ) ٣(أداء عضو هيئة التدريس كما في الجدول 

  
  )٣( الجدول
 وتحسين جودة أداء عضو هيئة) كل قبعة على حدى(نتائج عالقات االرتباط بين استراتيجيات القبعات الست

  التدريس على مستوى المنظمة المبحوثة
  المستقل البعد

 البعد المعتمد

القبعة 
 البيضاء

  القبعة
 الحمراء

  القبعة
 السوداء

  القبعة
 الصفراء

  القبعة
 الخضراء

  القبعة
 الزرقاء

تحسين جودة أداء عضو 
 هيئة التدريس

0.747* 0. 651* 0. 535* 0. 570* 0. 653* 0. 694* 

  N= 40   *  P < 0.05.       (SPSS)الجدول إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية 
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إلى وجود ) ٣(يشير الجدول : القبعة البيضاء وتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريسالعالقة بين  .١
بوصفها المتغير المستقل وتحسين جودة أداء عضو هيئة  القبعة البيضاءعالقة ارتباط معنوية موجبة بين 

  ).0.05(عند مستوى معنوية ) *0.747(التدريس بوصفه المتغير المعتمد، إذ بلغت قيمة االرتباط 
إلى وجود ) ٣(يبين الجدول : القبعة الحمراء وتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريسالعالقة بين  .٢

بوصفها المتغير المستقل و جودة أداء عضو هيئة  قبعة الحمراءالعالقة ارتباط معنوية موجبة بين 
 ) .0.05(عند مستوى معنوية ) *651 .0(التدريس بوصفه المتغير المعتمد، إذ بلغت قيمة االرتباط 

إلى وجود ) ٣(يوضح الجدول  :وتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس العالقة بين القبعة السوداء .٣
بة بين القبعة السوداء بوصفها المتغير المستقل وتحسين جودة أداء عضو هيئة عالقة ارتباط معنوية موج

 ) .0.05(عند مستوى معنوية ) *535 .0(التدريس بوصفه المتغير المعتمد ، إذ بلغت قيمة االرتباط

إلى وجود ) ٣(يشير الجدول : وتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس العالقة بين القبعة الصفراء .٤
باط معنوية موجبة بين القبعة الصفراء بوصفها المتغير المستقل وتحسين جودة أداء عضو هيئة عالقة ارت

 ) .0.05(عند مستوى معنوية ) *570 .0(، إذ بلغت قيمة االرتباط التدريس بوصفه المتغير المعتمد

وجود إلى ) ٣(يبين الجدول : وتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس العالقة بين القبعة الخضراء .٥
عالقة ارتباط معنوية موجبة بين القبعة الصفراء بوصفها المتغير المستقل وتحسين جودة أداء عضو هيئة 

 ) .0.05(عند مستوى معنوية ) *653 .0(، إذ بلغت قيمة االرتباط التدريس بوصفه المتغير المعتمد

إلى وجود ) ٣(الجدول يشير : وتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس الزرقاء العالقة بين القبعة .٦
عضو  ءعالقة ارتباط معنوية موجبة بين القبعة الزرقاء بوصفها المتغير المستقل وتحسين جودة ادعا

 ) .0.05(عند مستوى معنوية ) *694 .0(، إذ بلغت قيمة االرتباط هيئة التدريس بوصفه المتغير المعتمد

التي أكدت علـى  )(Cotton, 1997تفقة مع دراسة واتساقا مع ماتقدم يمكن القول أن النتائج أعاله جاءت م
يطلب من عضو هيئة التدريس القيام بدوره كونه المحاضر والباحث المبدع والمربـي والمرشـد والقائـد    انه 

والمستشار ومكتشف المبدعين ومدربهم خالل سنوات الدراسة الجامعية األولية والعليا وبعدهما وخالق الثـروة  
  .أن يعرف أن التفكير يعلم وينمى،من خالل استراتيجيات القبعات السته فال بد من له علي المادية والروحية

 
والتي تمثـل  ) الستراتيجيات القبعات الست مجتمعة(تُشير نتائج التحليل إلى وجود تأثير إيجابي معنوي        

مستوى المنظمـة  والذي يمثل البعد المعتمد، على ) ين جودة أداء عضو هيئة التدريستحس(البعد المستقل في 
  :على النحو اآلتي) ٤(يوضحها الجدول  المبحوثة

  )٤(الجدول
  تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريستأثير استراتيجيات القبعات الست في  

  مستوى المنظمة المبحوثةعلى 

  البعد المستقل
 البعد المعتمد

 استراتيجيات القبعات الست
R2 

F 

Bo B1 الجدولية المحسوبة 

 4.08 119.132 0.758 )915 .10( 0.798 871 .0 تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس

  .          (SPSS)الجدول إعداد الباحثين باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية 
 N = 50           P < 0.05            df (1,38)المحسوبة                            tيشير إلى قيمة (   ) 
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بوصفها البعد  للقبعات الستوالخاص بنتائج تحليل االنحدار وجود تأثير معنوي ) ٤(يتبين من الجدول     
 (F)بلغت قيمـة   المستقل في تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس بوصفه البعد المعتمد بصورة مجتمعة إذ

وبلغ معامل ) 1.38(عند درجة حرية ) 4.08(وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة ) 119.132(المحسوبة 
جودة أداء عضو هيئـة  من االختالفات المفسرة في تحسين  %) 25(وهذا يعني أن ) 0.758( (R2)التحديد 
ود الباقي إلـى متغيـرات عشـوائية ال يمكـن     تعود إلى تأثير استراتيجيات القبعات الست فيها ويع التدريس

 (T)واختبار  (B)ومن خالل متابعة معامالت . السيطرة عليها أو أنها غير داخلة في أنموذج االنحدار أصالً
) 1.671(وهي قيمة معنوية وأكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ) 915 .10(المحسوبة  (T)لها تبين أن قيمة 

وبذلك فقد تحققت الفرضية الثانية على مسـتوى العينـة   ) 1,38(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى معنوية 
المبحوثة والتي تنص على وجود عالقة اثر معنوية  بين استراتيجيات القبعـات السـت بداللـة متغيراتهـا     

القة وتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس في التعليم العالي بداللة متغيراته ، وقد دل المؤشر على اثر الع
  .بين المتغيرين

مسـتوى  وبهدف توضيح عالقات األثر بين كل قبعة وتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس على 
  :فقد تم تحليل عالقــات األثر وكاالتي ، المنظمة المبحوثة

تبين نتائج تحليل االنحدار على مستوى : في تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس البيضاء ةتأثير القبع.١
في تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس، إذ  للقبعة البيضاءالمنظمة المبحوثة إلى وجود تأثيرات معنوية 

 عند درجتـي حريـة  ) 4.08(وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة ) 48.057(المحسوبة ) F(بلغت قيمة 
من التباين في تحسين جـودة أداء  ) 56%(يستدل من هذا أن ) R2) (0.558(وبلغ معامل التحديد ) 1,38(

لها تبين أن قيمة ) t(، ومن خالل متابعة معامالت بيتا واختبار  القبعة البيضاء عضو هيئة التدريس تفسره
)t (وهي قيمة معنوية بمستوى معنوية  ( 932 .6)المحسوبة)0.05 (  

  
  )٥(الجدول

  تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريسفي  اءالقبعة البيض تحليل عالقة أثر
  البعد المستقل         
 البعد المعتمد

 القبعة البيضاء
R2 

F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

تحسين جودة أداء عضو 
 هيئة التدريس

747 1.118 
(6. 932)* 

0.558 48.057* 4.08 

االلكترونيةالجدول إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة   
* P≤ 0.05                   N=40                  df=(1,38)            المحسوبة t:(        ) 

  
تركز هذه الفقرة على التحقـق مـن   : القبعة الحمراء في تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريستأثير . ٢

صحة الفرضية الفرعية الثانية التي نصت بأن هناك عالقة ذات تأثير معنوي بين القبعة الحمراء وتحسين 
معنويـا فـي تحسـين     التؤثر القبعة الحمراءإلى أن ) ٦(جودة أداء عضو هيئة التدريس ويشير الجدول 

وهي أعلـى مـن   ) 27.934(المحسوبة )  F(ة  قيمة جودة أداء عضو هيئة التدريس ويدعم هذه النتيج
يستدل من ) R2) (0.424(وبلغ معامل التحديد ) 1,38(عند درجتي حرية ) 4.08(قيمتها الجدولية البالغة 

ال تفسره القبعة الحمراء ، ومن خـالل   جودة عضو هيئة التدريس من التباين في تحسين) 42%( هذا أن
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وهي قيمة غير معنوية عنـد   )5.285(المحسوبة ) t(لها تبين أن قيمة ) t(متابعة معامالت بيتا واختبار 
   )0.05(مستوى معنوية 

  
  )٦(الجدول 

  في تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريسالقبعة الحمراء تأثير 
 البعد المستقل         
 البعد المعتمد

 القبعة الحمراء
R2 

F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

عضو  تحسين جودة أداء
 هيئة التدريس

0.651 0.814 
(5.285)* 

0.424 27.934 4.08 

  .من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية:الجدول
* P≤ 0.05                   N=40                df=(1,38)            المحسوبة t:(        ) 

القبعة اليوجد ثأثير معنوي بين ) ٧(يوضح الجدول  :التـدريس وجودة عضو هيئة  القبعة السوداءتأثير  .٣
وهـي  ) 206 .15(المعنوية المحسوبة )F(ويدعمه قيمة  السوداء وتحسين جود أداء عضو هيئة التدريس

) R2) (0.286(وبلغ معامل التحديـد  ) 1,38(عند درجتي حرية ) 4.08(أعلى من قيمتها الجدولية البالغة
يفسره تحسـين جـودة أداء عضـو هيئـة      القبعة السوداء المن التباين في  )29%(يستدل من هذا أن 

وهي قيمة  3.899)(المحسوبة) t(لها تبين أن قيمة ) t(التدريس، ومن خالل متابعة معامالت بيتا واختبار 
 .)0.05(بمستوى معنوية  ةمعنوي غير

 )٧( الجدول
  في تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس القبعة السوداءتحليل عالقة اثر 

 البعد المستقل         
 البعد المعتمد

 القبعة السوداء
R2 

F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

تحسين جودة أداء عضو 
 هيئة التدريس

0.535 0.959 
(3.899) 

0.286 15. 206 4.08 

  .االلكترونيةمن إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة :الجدول
* P≤ 0.05                   N=40                  df=(1,38)            المحسوبة t:(        ) 

  
إلى عدم وجود تأثير ) ٨(يشير الجدول : وتحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس الصفراءتأثير القبعة  -٤

المحسـوبة  ) F(ويدعمـه قيمـة    التـدريس الصفراء وتحسين جودة أداء عضو هيئة معنوي بين القبعة 
وبلغ معامل التحديد ) 1,38(عند درجتي حرية ) 4.08(وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة ) 18.307(
)R2) (0.325 ( ويستدل من هذا إن)%اليفسره تحسين جـودة أداء   الصفراءالقبعة  من التباين في) 33

) t(لهـا تبـين أن قيمـة    ) t(عضو هيئة التدريس، ومـن خـالل متابعـة معـامالت بيتـا واختبـار       
  .) 0.05(وهي قيمة غير معنوية بمستوى معنوية  (4.279)المحسوبة
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  )٨(الجدول
  في تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس الصفراءالقبعة  تحليل عالقة أثر

  المستقلالبعد          
 البعد المعتمد

  الصفراءالقبعة 
R2 

 F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

تحسين جودة أداء عضو 
 هيئة التدريس

0.570 0.887 
(4.279) 

0.325 18.307 4.08 

  .من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية:الجدول
* P≤ 0.05                   N=40                  df=(1,38)            المحسوبة t:(        ) 

  
 تـؤثر  القبعة الخضـراء أن  )٩(يالحظ في الجدول :وجودة عضو هيئة التدريس القبعة الخضراءتأثير  -٥

وهي أعلـى  ) 28.281(المحسوبة )  F(معنويا في جودة عضو هيئة التدريس ويدعم هذه النتيجة  قيمة 
يستدل ) R2) (0.427(وبلغ معامل التحديد ) 1,38(عند درجتي حرية ) 4.08(الجدولية البالغة من قيمتها 
تفسره القبعة الخضراء ، ومن  تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس من التباين في) 42%( من هذا أن

وهي قيمة معنوية عنـد   )5.285(المحسوبة ) t(لها تبين أن قيمة ) t(خالل متابعة معامالت بيتا واختبار 
  .) 0.05(مستوى معنوية 

  
  )٩( الجدول

  في تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس القبعة الخضراءتحليل عالقة أثر 
 لبعد المستقلا         
 البعد المعتمد

 الخضراءالقبعة 
R2 

F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

تحسين جودة أداء عضو 
 هيئة التدريس

0.653 0.942 
(5.318 

0.427 28.281 4.08 

  .من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية:الجدول
* P≤ 0.05                   N=40                  df=(1,38)            المحسوبة t:(        ) 

 
القبعـة  أن  )١٠( يوضح في الجـدول : وتحسين جودة أداء عضو هيئة التـدريس  القبعة الزرقاءتأثير  .٧

) 35.307(المحسوبة )  F(معنويا في جودة عضو هيئة التدريس ويدعم هذه النتيجة  قيمة  تؤثر الزرقاء
) R2(وبلغ معامـل التحديـد   ) 1,38(عند درجتي حرية ) 4.08(وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة 

تفسره القبعـة الزرقـاء ،    التدريسجودة عضو هيئة  من التباين في) 48%( يستدل من هذا أن) 0.482(
وهي قيمة معنوية  )5.942(المحسوبة ) t(لها تبين أن قيمة ) t(ومن خالل متابعة معامالت بيتا واختبار 

  ).0.05(عند مستوى معنوية 
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  )١٠(الجدول
  في تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس اءلزرقالقبعة اتحليل عالقة أثر 

البعد المستقل          
 البعد المعتمد

 القبعة الزرقاء
R2 

F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

تحسين جودة أداء عضو 
 هيئة التدريس

0.694 0.894 
(5.942) 

0.482 35.307 4.08 

  .من إعداد الباحثان باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونية:الجدول
* P≤ 0.05                   N=40                  df =(1,38)            المحسوبة t:(        ) 

  
 

 
  :توصل البحث إلى عدد من االستنتاجات تمثلت باالتي 

 وهـو  ، بـالفطرة  اإلنسان يورثها ال مهارات إن للتفكير ،إال يورثها لإلنسان فطرية خاصية هو التفكير أن. ١
 والتـدريب  والتعلم بالتعليم إال يكتسبها أو عليها يحصل فلن مهارات التفكير أما التفكير على القدرة يورث
 .به عضو هيئة التدريس لتحسين جودة أدائه يقوم أن يجب ما وهو

 طرائق( على ضرورة  أن تسعى الجامعة إلـــى استحداث منهاج أوضحت نتائج الوصف والتشخيص . ٢
لتدريب أعضاء هيئة التدريس على اعتماد مهارات التفكير المطلوبة والتي تعـد اسـتراتيجيات   ) التدريس

يجب أن تقوم جامعتنا بعملية غرس اتجاهات علمية وطنية وإنسـانية   القبعات الست احد أهم أنواعها،كما
  .لدى أعضاء هيئة التدريس لينعكس ذلك بالنتيجة على األداء المتميز لهم

استراتيجيات القبعات الست مجتمعة وتحسين جـودة  أداء عضـو    عالقة ارتباط معنوية موجبة بينوجود . ٣
 .هيئة التدريس للمنظمة المبحوثة 

الستراتيجيات القبعات الست مجتمعة مع تحسين  جودة أداء عضو هيئة التدريس فـي   وجود تأثير معنوي. ٤
 .المنظمة المبحوثة

لكل من القبعة الحمراء، الصفراء ،السوداء مع تحسين جودة أداء عضـو هيئـة   عدم وجود تأثير معنوي . ٥
التدريس في المنظمة المبحوثة وقد يشير ذلك إلى أن سلوك أعضاء هيئة التدريس اليتسم عادة بالعاطفيـة  

  .أو السلبية البحتة أو حتى االيجابية البحتة 
 

 
  :وتأسيساً على ما تم التوصل إليه من استنتاجات ارتأينا تقديم المقترحات آالتيةاستكماالً لمتطلبات المنهجية 

كمنهج عمل يومي وتفعيلها واستثمارها من قبـل أعضـاء    باستراتيجيات القبعات الست ضرورة االهتمام. ١
 . وية هيئة التدريس على وفق معطيات ثابتة تجعلهم يحققون أفضل النتائج في العملية التعليمية والترب

جودة أداء عضو هيئة التدريس في المنظمة المبحوثة  مـن خـالل تشـجيع      نالتركيز على مسألة تحسي. ٢
اعتمادها لتحقيـق أفضـل أداء    نالتفكير المستند على استراتيجيات القبعات الست كإستراتيجية ناجحة يمك

 .لعضو هيئة التدريس 
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لتطوير القدرات الفكرية ألعضاء هيئـة التـدريس فـي     ةوالتطويريالتركيز على إعداد البرامج التدريبية . ٣
المنظمة المبحوثة ، فهي ضرورة يفرضها العصر الراهن ، فقد أصبح تعليم المهارات الفكرية هو استجابة 

  . لمتطلبات مواجهة تحديات العولمة وتجلياتها في مختلف جوانب الحياة
 إعداد العقول المبدعةوقدر تعلق األمر بالمنظمة المبحوثة   المطلوب من عضو هيئة التدريس في الجامعة  .٤

خالل وقت المحاضرة على طرح األسئلة الكثيرة، والمتنوعة وتشجيعهم والمفكرة وتدريب  طلبته وتعويدهم 
بالنتيجة تفعيل إسـتراتيجية   ،وهذا يعكس بلغة واضحة األسئلة على طرح همأن يتم تشجيع طوبعدها وبشر

  القبعات الست من خالل متغيراتها التي اشرنا اليها في متن البحث                
تحديد ،من خالل أسلوب تحليل النظم إتباععن طريق في المنظمة المبحوثة تحليل عملية التدريس البد من  .٥

أبعاد الكفاءات التي ينبغي علـى  ديد وتحاألداء وتحسين جودة  األهداف العامة والسلوكية للعملية التدريسية
اكتسابها، وتوضيح أنواع وأبعاد المهارات واالتجاهات واألنشطة التـي تحقـق تلـك    عضو هيئة التدريس 

،على وفـق  األخذ بمبدأ التقويم المستمر والمتابعة وإدخال التعديالت الالزمة  فضال عن. وأبعادها األهداف
  .  األكثر فاعلية تالتدريس وذلك بغرض تعزيز االستراتيجيائة متطلبات جودة أداء عضو هي
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دور عضو هيئة التدريس في تعزيز منهاج  ،)٢٠١١(ابو دف محمد خليل و نعمة عبد الرؤوف منصور ، .١

سلسـلة الدراسـات   ( االسـالمية التفكير السليم لدى طلبته في ضوء المعايير االسالمية ،مجلة الجامعـة  
  فلسطينالمجلد التاسع عشر ،العدد االول ، الجامعة اإلسالمية بغزة ،)االنسانية 

ممارسات أعضاء هيئة التدريس في جامعة تبوك فـي تقيـيم تحصـيل    ،)٢٠١٠(سليمان  شاهر خالد ،  .٢
التربوية والنفسـية ،   ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم) ةدراسة تقويمي(طالبهم في ضوء بعض المتغيرات 

 ،٢العدد  ٢المجلد 

ورقة   الجامعي في تنمية التفكير واإلبداع عند طلبته وزمالئه   األستاذدور ، ) ٢٠١٠(نور  كاظم عبد ، .٣
 . جامعة بابل -صفي الدين الحلّي -عمل منشورة مقدمة إلى كلية التربية

أساليب النمو المهني المتبعة لدى أعضاء هيئة التدريس في ،)٢٠٠٩(العمري جمال فواز ، سنقر صالحة ، .٤
،العـدد   ٢٥،مجلة جامعة دمشـق ،المجلـد   جامعة البلقاء التطبيقية  في مجال التدريس والبحث العلمي 

 .،كلية التربية جامعة دمشق،سوريا٤+٣

هـة نظـر طالبـه    من وج الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي ،)٢٠٠٩(،الحكمي إبراهيم الحسن  .٥
مجلة رسالة الخلـيج العربي،مكتـب   ، ٩٠مجلة رسالة الخليج العربي ،العدد ،وعالقتها ببعض المتغيرات
 .الرياض –التربية العربي لدول الخليج 

تعليم مهارات واستراتيجيات التفكير المعرفية ومـا وراء  ). ٢٠٠٨( العشاوي هدى عبد اهللا الحاج عبد اهللا .٦
  .دار العشاوي: الرياض .متخلفينالمعرفة للعاديين وال

كيـف تـربط بـين الحاضـر     : مهارات التفكير والتخطيط االستراتيجي). ٢٠٠٨(هالل محمد عبد الغني .٧
 . مركز تطوير األداء والتنمية: القاهرة. والمستقبل

المسـؤولية االجتماعيـة   ،) ٢٠٠٨( ألغالبي طاهر محسن منصور و العامري صـالح مهـدي محسـن،    .٨
 للنشر،عمان ل، دار وائ٢،ط األعمال األعمال والمجتمعوأخالقيات 

 . دار الفكر العربي:القاهرة. تعليم التفكير في عصر المعلومات). ٢٠٠٧(حبيب مجدي عبد الكريم  .٩

نحو إمكانية استعمال مدخل القياس المتوازن لألداء في تقيـيم   ،)٢٠٠٧(البدران عبد اإلله جميل وطن ،  .١٠
مجلـة القادسـية للعلـوم اإلداريـة واالقتصـادية ،المجلـد        ،عات العراقيـة  األداء االستراتيجي للجام

  . العراق.كلية اإلدارة واالقتصاد )٣(العدد)٩(
ــار ،  .١١ ــد الجب ــدريس ، )٢٠٠٧(حســين نظــام عب ــة الت  ســبل تحســين جــودة االداء لعضــو هيئ

)www.golfkids.com( 

هيئة التدريس في ضوء معايير االعتمـاد  السمات الشخصية واألكاديمية ألعضاء  ،)٢٠٠٦(،العاجز فؤاد  .١٢
،مجلة الجودة في التعلـيم العـالي ،   وضمان الجودة للتعليم العالي في كليات التربية بالجامعات الفلسطينية

 . فلسطينالجامعة اإلسالمية بغزة ، )١( العدد) ٢(المجلد 

http://www.golfkids.com
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 اساتذة جامعة األقصـى فـي  تقويم جودة مهارات التدريس الجامعي لدى  ،)٢٠٠٥(السر خالد خميس ،  .١٣
 .،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين المناهج وطرائق التدريس ،كلية التربية  ،غزة

 :اثر تقنية المعلومات ورأس المال الفكري في تحقيق األداء المتميز،)٢٠٠٥(يوسف بسام عبد الرحمن ،  .١٤
ي إدارة األعمال ،كليـة  دراسة استطالعية في عينة من كليات جامعة الموصل ،أطروحة دكتوراه فلسفة ف

  .اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة الموصل 
). ٣( سلسلة التفكير والتعلم والتعلـيم  .التدريس اإلبداعي وتعلم التفكير ، ) ٢٠٠٥(إبراهيم مجدي عزيز  .١٥

  .عالم الكتب: القاهرة

دار : عمان. ٢ط. أبعاد التفكير إطار عمل للمنهج وطرق التدريس). ٢٠٠٤.(مارزانو روبرت، وآخرون .١٦
 . الفرقان

ترجمة ناديـا سـرور   . توسعة مجال اإلدراك: برنامج كورت لتعليم التفكير، )٢٠٠١(دي بونو ادوارد ، .١٧
  .عمان: دار الفكر. وثائر حسين ودينا فيضي

  .مركز تطوير االداء: ، القاهرة ٢ط مهارات ادارة االداء،، )١٩٩٩(هالل محمد عبد الغني،  .١٨
   المدرس الجامعي في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرون) ٢٠٠٦( دياب سهيل رزق ،  .١٩

 .٣العدد ١مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية ، المجلد ،)سماته ومقوماته –ادواره المتوقعة (      
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  )١( الملحق
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة الموصل    
  كلية اإلدارة واالقتصاد 

  
  استمارة االسـتبانة/م

  تحية طيبة وبعد 
فاعلية إستراتيجيات القبعـات   "نعرض على حضرتكم استمارة االستبيان الستكمال البحث الموسوم   

دراسـة اسـتطالعية   / في تحسين جودة األداء لعضو هيئة التدريس في التعليم العالي ) Six Hats(الست 
وتعد مشاركتك في إظهار الصورة الحقيقية ذات اثر ايجـابي فـي   . "ألراء عينة من تدريسي جامعة الموصل
  .إخراج هذا البحث بالمستوى المطلوب

  
  :مالحظة
  .يرجى اختيار اإلجابة التي تمثل وجهة نظرك .١
 .ى اإلجابة بدقة لكونها بيانات تستخدم إلغراض البحث فقطيرج .٢
 .أمام العبارة التي تمثل وجهة نظرك) صح(يرجى وضع عالمة  .٣

يرجى اإلجابة عن جميعاً األسئلة الن ترك أي سؤال من دون اإلجابة يعني عدم صالحية االستمارة  .٤
 .للتحليل

 
 مع جزيل الشكر والتقدير

  الباحثان                                                                      
  

  معلومات عامة :أوال 
  معلومات عن المنظمة المبحوثة   ) أ
  :اسم المنظمة/  ١
  :تاريخ تأسيس المنظمة/  ٢
  معلومات تعريفية تخص المجيب على االستمارة  ) ب
 (    )فأكثر ٥١(    )  ٥٠-٤١(    )  ٤٠-٣١(    )  ٣٠-٢٠:العمر. ١

  (    ) أنثى (    )    ذكر :  الجنس. ٢
  (    ) ماجستير (    ) دكتوراه :التحصيل الدراسي . ٣
  : المرتبة العلمية. ٤
  :التخصص .٥
  (    )فاكثر٢٠(    )٢٠-١٦(    ) ١٥-١١(    ) ١٠- ٥: مدة الخدمة بالمنظمة .٦

  :فيما يلي مفاهيم يرجى قراءتها قبل البدء باإلجابة عن األسئلة الواردة في أدناه   
صممت هذه اإلستراتيجية أصال لنقل التفكير بعيـدا عـن   : استراتيجيات القبعات الست •

 .الجدل وجعله أكثر فاعلية وأعلى جودة
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وصف األداء األفضل لعضو هيئة التـدريس   :تحسين جودة  أداء عضو هيئة التدريس •
فـي خدمـة   " فعـاال " كونه مدرسا وباحثا ومفكرا ومشرفا على أبحاث الطلبة وعضوا

  المجتمع ومرشدا ومربيا للطلبة 
  

  : استراتيجيات القبعات الست: أوالً 

  الفقرات  ت
  مقياس    االستجابة

اتفق 
  )٥(بشدة 

  اتفق
)٤(  

 محايد
)٣(  

ال أتفق 
)٢(  

أتفق ال 
  )١(بشدة

  
وهي قبعة التفكير الحيادي  :القبعة البيضاء
فهي قبعة ) مفتاح القبعات(والموضوعية 

  .المعلومات

  

١  
يشجع عضو هيئة التدريس طلبته على طرح أفكار 
وأسئلة متنوعة ومتعددة في المجـاالت واألوقـات   

  .كافة
      

    

هيئة التدريس طلبتـه علـى النقـاش     ويحفز عض  ٢
  .   العلمي وعرض األفكار بطريقة إبداعية

          

٣  
يسعى عضو هيئة التدريس إلى تطوير قدراته فـي  

إعادة صياغة األفكـار والنظريـات التـي يقـوم      
  .  بتدريسها بلغته الخاصة به

      
    

 
  

وهي قبعة التفكير العاطفي وعـادة  : القبعة الحمراء
    )الحدس والشعور( ماتغطي

٤  
إلى االنتقـال   ىهيئة التدريس يسع وأشعر أن عض

ـ  إلـى تعلـيم العقـول     ةمن أهداف التعليم التقليدي
  .  والمهارات واالتجاهات وتدريبها

      
    

٥  
هيئة التدريس يقـوم بنقـل    ولدي إحساس أن عض

        .   المعارف والخبرات التعليمية والمفيدة إلى الطلبة 
    

٦  
هيئة التدريس يقـوم بإعـادة    وأن عضلدي شعور 

إنتاج المعرفة من خالل تدريب الطلبة على البحث 
  .والتقصي عن الحقائق من خالل المصادر المتاحة 

      
    

  
    وهي قبعة التفكير السلبي:القبعة السوداء  

٧  
يفتقر أعضاء هيئة التدريس إلى العقـول المبدعـة   
ألنهم اليقومون بتدريب الطلبـة علـى مهـارات    

  . التفكير العلمي وحل المشكالت ذاتيا
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  الفقرات  ت
  مقياس    االستجابة

اتفق 
  )٥(بشدة 

  اتفق
)٤(  

 محايد
)٣(  

ال أتفق 
)٢(  

أتفق ال 
  )١(بشدة

قد يسعى أعضاء هيئة التدريس إلى مساعدة الطلبة   ٨
  .   على اكتساب المهارات الحياتية المطلوبة

          

التدريس بشان تحفيز قلة االهتمام لدى أعضاء هيئة   ٩
  .تفكير الطلبة وتنمية روح اإلبداع لديهم

          

  وهي قبعة التفكير االيجابي:القبعة الصفراء  
  )التفاؤل ، اإلقدام، االيجابية( 

  

١٠  
  

البد للجامعة من أن تضع ضمن إستراتيجياتها تعليم 
  .مهارات التفكير واإلبداع ضمن مقررات مناهجها 

          

١١  
  

طرائق (الجامعة أن تسعى إلى استحداث منهاجعلى 
لتدريب أعضاء هيئة التدريس على تعلم ) التدريس

  .اإلبداع في األداء التدريسي 
      

    

  
  

  وهي قبعة التفكير اإلبداعي:القبعة الخضراء
  )الحرص على الجديد من األفكار والتجارب ( 

  

١٢  
  

تحرص جامعتنا على تطوير المعارف والخبـرات  
        .أعضاء هيئة التدريسلدى 

    

١٣  
  

اكتساب المهارات  ىتقوم جامعتنا بتشجيع طلبتها عل
        .العلمية والحياتية المطلوبة

    

  
  

وهي قبعة تمييز التفكير المنظم أو : ءالقبعة الزرقا
    ).المقترحات(الموجه 

١٤  
  

تسعى جامعتنا  إلى التوجه نحو تـدريب أعضـاء   
اإلبـداعي وتنميـة   هيئة التدريس علـى التفكيـر   

  .مهاراتهم العلمية والعملية
      

    

١٥  
  

تخصص جامعتنا الوقت الكافي لتـدريب أعضـاء   
هيئة التدريس على أساليب تقديم المنهاج التدريسي 

  . بما يشجع على تنمية روح األبدع لدى طلبتها
      

    

١٦  
  

يجب أن تقوم جامعتنا بعملية غرس اتجاهات علمية 
وطنية وإنسانية لدى أعضاء هيئة التدريس لينعكس 

  ذلك بالنتيجة على األداء المتميز لهم  
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  تحسين جودة أداء عضو هيئة التدريس: ثانياً

  الفقرات  ت
  مقياس    االستجابة

اتفق 
  ال أتفق بشدة  ال أتفق  محايد  اتفق  بشدة

    معرفة المحتوى العلمي  للمادة  

يساعدني امتالكي للمعرفة والخبـرة فـي تحقيـق     ١٧
 .مستويات عالية من األداء في العملية التعليمية 

          

اشعر باني استخدم طرائق تـدريس مناسـبة فـي     ١٨
 .إيصال المحتوى العلمي للمادة إلى للطلبة

          

المحاضرة أقوم بجمع المادة العلمية حول موضوع   ١٩
            .من مراجع متعددة 

أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم أداء متميز فـي   ٢٠
مجال اختصاصهم لديهم المعرفة الجيدة في استخدام 

 .الحاسبات 
      

    

بالمواد التي أقـوم  معرفة جيدة بالمجاالت المرتبطة  يلد ٢١
 . بتدريسها

          

 
    التعليميةالتداخالت التربوية في العملية   

أدرب طلبتي على إعطائهم وجهات نظر بصـورة    ٢٢
 .حضارية

          

أتفهم مشكالت الطلبة وأساعدهم على التغلب عليها  ٢٣
 .دون التأثير على وقت المحاضرة 

          

احترم شخصيات الطلبة جميعا بغض النظـر عـن    ٢٤
 .نجاحهم أو فشلهم

          

            .للطلبة فرصاً متساوية في الحوار والمناقشة أعطي  ٢٥
           . أصححها وأناقشها الخاطئة بل الطلبةسخر من إجابات اال  ٢٦

    لعضو هيئة التدريس السمات الشخصية  
عالقات إنسانية جيـدة مـع    امتلك القدرة علي بناء ٢٧

 .الطلبة
          

حسن التصرف في المواقف الطارئـة وإيجـاد   إن  ٢٨
 .يعزز الثقة للطلبة المخارج المناسبة

          

٢٩  
  

االسـتقامة، األمانـة،    ؛بالشخصية المتكاملة أتحلى
 اإلخالص

          

            .اهتم بصورة مستمرة بمظهري الخارجي   ٣٠
 والقـدرة لتنفيذ العمل التحمس بالنفس و  لدي الثقة   ٣١

            ..على تحمل المسؤولية

  


