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 في شركات السياحة بمحافظة اإلسماعيمية راءالتفكير اإلبداعي لممدرنامج قبعات التفكير الست كأداة لقياس مستوى ب
 

             نيفين جالل عيد    -   رانيا محمد السيد إمام
 جامعة قناة السويس -كمية السياحة والفنادق  - قسم الدراسات السياحية

 

 ممخص الدراسة
فاعميتيا في تنمية التفكير اإلبداعي ، ونظراً  لحاجة منظمات  أثبتتعات التفكير الست من البرامج التي يعد برنامج قب

تمك  واألعمال عامة وشركات السياحة خاصة لمثل تمك البرامج لتنمية التفكير اإلبداعي لمعاممين بيا وذلك في ظل ما تواجي
ييدف البحث برامج تنمية التفكير المختمفة ،  استخدامنافس الذي يحتم عمييا الشركات من بيئة عمل تمتاز بالتغيير المستمر والت

لحل المشكالت اإلدارية  راءكأداة لقياس مستوى التفكير اإلبداعي لممد قبعات التفكير الستالية برنامج عمن مدى فإلى التحقق 
إلسماعيمية بصفة خاصة ، وذلك لوجود والتي تواجو شركات السياحة في مصر بصفة عامة وشركات السياحة في محافظة ا

حل المشكالت اإلدارية برامج تنمية التفكير اإلبداعي ومنيا برنامج القبعات الست وقدرة التفكير اإلبداعي عمى عالقة قوية بين 
التحميمي ،  تعتمد الدراسة عمى المنيج الوصفي . منيا ميمار شركات السياحة جزءًا المختمفة ، والتي تعتب األعمالفي منظمات 

( مديرًا طبقًا لنشرة 77و يتكون مجتمع الدراسة من المدراء العاممين في شركات السياحة في محافظة اإلسماعيمية وعددىم )
البحث كوسيمة لجمع البيانات الالزمة  استبانوبمركز المعمومات في مبنى محافظة اإلسماعيمية ، تم تصميم  7107ديسمبر 

كأداة لقياس مستوى التفكير  استخدامومن خالل في شركات السياحة  برنامج قبعات التفكير الست مدى فاعمية الختبار وذلك
، بيدف الوصول األساليب اإلحصائية المختمفة  الدراسة واستخدام م توزيعيا عمى مجتمعت،  اإلبداعي لممدراء بشركات السياحة 

 . عم ىدف الدراسةلدالالت ذات قيمة ومؤشرات تد
 اإلسماعيمية. –شركات السياحة  -اإلبداعي  التفكير -برنامج قبعات التفكير الست مفتاحية : الكممات ال

--------------------------------------------------------------------- 
 لمدراسة النظرياإلطار 

( ، 0985عات التفكير الست )صدر ديبونو كتابو قبأ أنانتشرت نظرية قبعات التفكير الست في األدب اإلنجميزي بعد 
وفي األدب العربي  .وعقد محاضرات ودورات تدريبية في العديد من الجامعات العالميةمن خالل تطبيقيا في الدراسات العممية 

بدأت النظرية في الظيور من خالل ترجمة كتب مؤلف النظرية ، وىناك بعض الدورات التي تعقدىا مراكز خاصة في تعميم 
، ولم تطبق قبعات التفكير الست في دراسة عممية بشكل واسع بسبب حداثتيا، وعدم اشتمال كتب الترجمة بداعي اإلالتفكير 

 ( .7116، طمقعمى آليات التطبيق )
إن اإلبداع ىو المكون الذي يعزز من قدرة المنظمات عمي االحتفاظ بميزتيا التنافسية فضاًل عن البقاء في صدارة   

لك كمو يتطمب النظر في األساليب اإلدارية التي تجعل أىداف المنظمة تتمحور حول التشجيع عمى المنافسة ، وتحقيق ذ
 (Parjanen , 2012).والصناعية  اإلنتاجيةلمعاممين في المجاالت  اإلنسانية، واستثمار الطاقات  اإلبداع

ر عن اآلراء وممارسة العديد من األدوار يسمح بالتفكير والتعبي ألنوعد قبعات التفكير الست برنامج ذا أىمية بالغة تو 
، الناقد ،  م ستة أنواع من التفكير ) اإليجابيالحديثة ، كما يسمح بالنظر إلى الموضوع من ستة جوانب من خالل استخدا

تيا وتعتبر القبعات الست آلية لمتفكير يمكن تعمميا والتدرب عمييا وممارس .( الشمولياإلبداعي ، اإلبداعي ، العاطفي ، 
 (7118بسيولة وصوال إلى اإلبداع ، كما تسيم في تبسيط التفكير ونقمو من نمط إلى آخر في أوقات ومواقف مختمفة )ديبونو ،

من زوايا مختمفة وذلك لحل المشكالت اإلدارية التي تواجو  التفكير اإلبداعيونظرا لتعدد األدبيات في النظر إلى 
منيا ،فقد برزت الحاجة إلى دراسة ىذا النوع من الظواىر اإلدارية  ميماسياحة جزءًا منظمات األعمال والتي تعتبر شركات ال

استخدامو كأداة لقياس  من خالل تنمية التفكير اإلبداعيودوره في  برنامج قبعات التفكير الست الستعراض،وكذلك الحاجة 
  ولو في ىذا البحث.، وىذا ما سوف يتم تنا مستوي التفكير اإلبداعي لممدراء بشركات السياحة

 : مشكمة الدراسة 
بشركات السياحة في  اإلداريةبناًء عمى الدراسة االستطالعية من خالل عمل مقابمة شخصية مع بعض القيادات 

ودوره في حل المشكالت اإلدارية بتمك الشركات وجد  اإلبداعالتي تتعمق بماىية  األسئمةبعض  ووبتوجي محافظة اإلسماعيمية ،
تعتبر شركات السياحة جزء منيا تواجو عمى  والتيمنظمات العمل  إن، عمى الرغم من  التفكير اإلبداعيلمفيوم  اغيابىناك  أن

اختالف مياميا وأنواعيا وأحجاميا العديد من القضايا والمشكالت التي تتطمب من قياداتيا والعاممين فييا ضرورة التفكير في 
ميدي القائم عمى المحاولة والخطأ في حل المشكالت ومحاولة توظيف المنيج اإلبداعي في التقميل من االعتماد عمى المنيج التق
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في لقياس مستوى التفكير اإلبداعي  مدى فاعميتو  الختبار كأداةاستخدام برنامج قبعات التفكير الست لذلك تم ، ىذا الشأن 
 ص. شركات السياحة عامة وشركات السياحة في محافظة اإلسماعيمية بوجو خا

 :  أىداف الدراسة
 بشركات السياحة في محافظة  راءبرنامج القبعات الست كأداة لقياس مستوى التفكير اإلبداعي لممدالتحقق من مدى فاعمية  -
 اإلسماعيمية   
 في شركات السياحة بمحافظة اإلسماعيمية راءلممدالتفكير اإلبداعي  مستوىالتعرف عمى  -
 . لتفكير الست والتفكير اإلبداعيقبعات ادراسة العالقة بين  -

 أىمية الدراسة :
بالتفكير بشكل عام والتفكير اإلبداعي بشكل خاص ، وتنمية  االىتماملمحاجة الممحة وضرورة  استجابةتأتي الدراسة الحالية  -0

 مك الشركات.في حل المشكالت اإلدارية في ت وتطبيقوحاجة العاممين في شركات السياحة لميارات التفكير اإلبداعي 
مقدرات المميزة لمشخصية المبدعة في تحقيق أىداف المنظمات عامة وشركات لتنبع أىمية ىذه الدراسة من التأثير الحيوي  -7

وال  ك الشركاتمبت وظيفي لمعاممينالسياحة بوجو خاص، حيث تمثل الخطوة األولى عمى طريق االرتقاء بمستوى األداء ال
 منيم. سيما المدراء

 المشكالت اإلدارية في شركات السياحة. تطوير أنماط التفكير لحل في والتطبيقي النظري سياماإل -3
ببرامج تنمية التفكير اإلبداعي  لالىتمامالقرار في شركات السياحة من حيث توجيو األنظار  أصحابتفيد ىذا الدراسة  -4

داري وحل المشكالت  في شركات السياحة لعمل اإلاومنيا برنامج قبعات التفكير الست والتي من شأنيا النيوض بواقع 
 وذلك لما يحققانو من أىداف عظيمة .

 الدراسة : فروض
 التالي :الرئيسي يمكن صياغة أسئمة الدراسة في السؤال 

لحل المشكالت اإلدارية  المدراءبرنامج قبعات التفكير الست كأداة لقياس مستوى التفكير اإلبداعي ما مدي فاعمية 
 ؟في شركات السياحة بمحافظة اإلسماعيميةإبداعية  بطريقة

 اإلطار النظري لمدراسة
 قبعات التفكير الستالمحور األول : 

تعود نشأة فكرة قبعات التفكير الست إلى نياية الستينات من القرن الماضي عمى يد العالم البريطاني )إدوارد دي بونو( 
حسب الموقف  أو يخمعيا تة أنماط ، بحيث يمثل كل نمط قبعة يمبسيا اإلنسان، الذي قام بتقسيم التفكير عند اإلنسان إلى س

، ولتسييل األمر أعطى "دي ( 7116)عرفة ،غير الموقف أو تغير طبيعة تفكير الفرد الذي يواجيو ويستبدليا بقبعة أخرى مع ت
 .(7117بونو" لونًا مميزا لكل قبعة حتى يمكن تمييزه وحفظو بسيولة ) مصطفي ، 

ستند فكرة )ديبونو ( عن القبعات الست إلى الرؤية النظرية الخاصة بو عن التفكير المتوازي ، فالتفكير المتوازي وت
تركيز انتباىيم بالكامل عمى  إلىيزودنا بمنيج لمعالجة الفكر بطريقة عممية وبناءة ، ويدعو ىذا النوع من التفكير المشاركين 

 (.Li. et al,2008وجية نظر واحدة في وقت واحد )
 مفيوم قبعات التفكير الست :

تؤكد برامج تعميم التفكير وأىميا برنامج قبعات التفكير الست عمى تدريب األفراد عمى مجموعة من الميارات ، حيث 
يعد برنامج قبعات التفكير الست مجموعة من اإلستراتيجيات واألدوات المقصودة التي تمكن الفرد من ممارسة ست أنواع من 

 .(7106فكير )أبو الحاج و األزايدة ،الت
 ( قبعات التفكير الست بأنيا :85،ص7105يعرف الشمبي والعمري )

" إستراتيجية تيدف إلى تبسيط عممية التفكير وزيادة فاعميتو وتسمح لممفكر بتغيير النمط والتنقل ، فالقبعات الست 
 ه القبعات عمى أن التفكير عممية نظامية منضبطة " .الممونة ىي وسيمة يستخدميا الفرد في معظم حياتو ، وتركز ىذ

 ويمكن لنا تعريف قبعات التفكير الست إجرائيًا بالنسبة لشركات السياحة كما يمي :
" مجموعة اإلجراءات التي يتبعيا مدير شركة السياحة مع الموظفين في العمميات اإلدارية المختمفة داخل الشركة ، 

تقدم ستة أنماط من التفكير وىي )الموضوعي ،اإليجابي ،الناقد ،  إذة التفكير وزيادة فاعميتو ، والتي تيدف إلى تبسيط عممي
من نمط تفكير إلى  باالنتقالالعاطفي ، اإلبداعي ، الشمولي ( ، ويرمز لكل نمط بمون معين من القبعات ، ويسمح لمموظف 

 آخر حسب ما يقتضيو اليدف المراد تحقيقو ".
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 قبعات التفكير: األنماط الستة ل
فيما يمي وصف لكل نمط من أنماط التفكير الست التي اعتمدىا )دي بونو ( من خالل فكرة القبعات، ومدلول المون 

 ، وذلك فيما يمي :الذي تمثمو
 القبعة البيضاء )التفكير الحيادي(: 

أو الموضوعي، وىي بذلك تختص لون القبعة مأخوذ من لون الورق األبيض، وترمز ىذه القبعة إلى التفكير المحايد 
بالتفكير القائم عمى التساؤل من أجل الحصول عمى الحقائق والمعمومات واألشكال والرسومات التوضيحية والبيانات 
واإلحصائيات حول قضية ما، دون الخوض في التفسيرات واالستنتاجات، وترك النقاش والجدل جانبا، وأفضل األوقات 

مرحمة جمع المعمومات حول موقف أو موضوع ما، فالمون األبيض يرمز إلى النقاء والصفاء وال يحمل الستخدام ىذه القبعة ىو 
 (.Karadage,2009) أي توجيات إيجابية أو سمبية ولكنو رمز لمحقائق الخالصة كما ىي

 القبعة الحمراء )التفكير العاطفي االنفعالي(: 
الجياشة، وترمز ىذه القبعة إلى  الذي يوحي بالغضب وباألحاسيس  لون القبعة مأخوذ من لون الدم األحمر وىو المون

ن أفضل األوقات الستخدام ىذه القبعة  التفكير القائم عمي العواطف واالنفعاالت والحدس والتخمين والبديية واالنطباعات، وا 
 ية والموضوعية والمنطقية وىي تعبيريكون بعد انتياء مرحمة توليد الخيارات والبدائل، وىذه القبعة عمى تناقض تام مع الحياد
 عن المشاعر الداخمية دون الحاجة إلى تبريرات أو أسباب، فيي نقيض لمقبعة البيضاء 

 (: الناقد القبعة السوداء )التفكير السمبي
التفكير  ترمز ىذه القبعة إلي إذ المون األسود ليذه القبعة مأخوذ من الصرامة والتشاؤم، فالمون األسود ىو لون الخطر، 

السمبي فيي قبعة النقد والحذر و مدى مناسبة الحقائق من عدميا لموضوع ما، وىي قبعة التحذير التي تمنعنا من ارتكاب 
األخطاء أو عمل األشياء غير الصحيحة، فيي القبعة المسئولة عن تحديد المشكالت والصعوبات والعيوب وىي نوع من 

استخداما ومن خالليا يتم توجيو االىتمام إلى جوانب القصور  التفكير وداء من أكثر قبعاتالتفكير الناقد المنطقي، والقبعة الس
والنقص، فيي محاولة موضوعية لطرح السمبيات وجوانب اإلخفاق عمى طاولة التفكير من خالل ممارسة النقد اليادف لفكرة ما 

 ح والتركيز عمى مواطن الشك والريبة حول فكرة ماوالتركيز عمى احتماالت الفشل أكثر من التركيز عمى احتماالت النجا
 (.7119) الشايع وعقيل ، 

 القبعة الصفراء )التفكير اإليجابي(: 
والنماء فيي مصدر لجميع أنواع  يرمز المون األصفر ىنا ألشعة الشمس وشروقيا والنور والتفاؤل والوضوح والحياة 

إليجابيات والفرص المتوقعة، وتعتبر القبعة الصفراء نقيضا لمقبعة السوداء، الطاقة وىي دليل عمي التفكير البناء والبحث عن ا
وىي تيتم بالتقييم اإليجابي والبحث عن القيمة والفائدة وتشجيعيا وتيتم بالبحث عن التفاؤل واألمل والمنافع والفوائد والمميزات 

 . في فكرة والسمات اإليجابية وىي تركز عمى احتماالت النجاح وتوضيح نقاط القوة
 القبعة الخضراء )التفكير اإلبداعي(: 

المون األخضر ىنا مأخوذ من النبات واألشجار والزرع المثمر، حيث يرمز لمخصوبة والنمو والتجدد وقد اختير ىذا 
ار األصمية التفكير اإلبداعي الذي ييدف إلى البحث عن األفك المون ليكون رمزا لإلبداع واالبتكار، وترمز القبعة الخضراء إلى

غير المسبوقة، ويتم من خالل ىذه القبعة تقديم بدائل مختمفة واقتراحات جديدة خارجة عن المألوف فيي تخالف ميولنا الطبيعة 
بالبقاء في إطار نمط واحد، بحيث يتم تناول كافة االحتماالت حول قضية معينة، وفييا يتم توليد األفكار الجديدة كما تولد 

ثارة الدافعية لدى األفراد بيدف رؤية الموضوع محل النقاش من كافة النباتات من البذ ور، وىي قبعة استثارة األفكار والتحفيز وا 
 . Esere,2007))  جوانبو المختمفة

 القبعة الزرقاء )التفكير الشمولي(: 
بحيث يشمل كل أنواع  ،لون ىذه القبعة مأخوذ من لون السماء الزرقاء، وترمز إلى التفكير الشمولي والنظرة العامة 

التفكير السابقة تماما مثل السماء التي تظمل تحتيا كل شيء وىو كذلك لون البحر المحيط باليابس، والمون األزرق يوحي 
، ومن خالل ىذه القبعة يتم التحكم في عمميات التفكير  بالحيادية واالستقالل في الرأي، والعمل بيذه القبعة يشبو عمل القائد

وجيييا بالشكل األفضل وىي التي تدل المفكر عمي اختيار القبعة األمثل التي ينبغي استخداميا في وقت ما، وأي وضبطيا وت
القبعات يأتي أوال، فيي التي تنظم أنواع التفكير بحسب الظروف المحددة، وىي أيضا رمز لمسيطرة بيدوء وحكمة بحيث ال 

ه القبعة يتم تمخيص ما تم التوصل إليو من أفكار تمييدا لالنتقال إلى يطغى دور إحدى القبعات عمى األخرى، ومن خالل ىذ
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 ماألخرى ويحدد أي مني ةخطوة تالية في التفكير، وىي باختصار بمثابة المرشد الذي يتحكم في توجيو أنواع التفكير الخمس
 . Josef,2009))  أكثر فائدة في موقف ما ومتى يجب االنتقال من قبعة إلى أخري

بق نالحظ أن القبعات ما ىي إال تعبير نفسي وليس حقيقي مادي، فيي رمز لطريقة ما في التفكير بعيدا عن ومما س
ارتداء قبعة أو خمعيا أو استبداليا عمميا، ولكنيا فن التنقل في التفكير من طريقة ألخرى حسب الموقف التعميمي أو القضية 

الموقف ىو الذي يحدد نوع وطبيعة التفكير المالئم ليذا الموقف، فقد محل الجدل والنقاش والتي تتطمب تفكيرا متنوعا، ف
 ين أو القبعات الست كميا بحيث تستخدم بشكل متسمسل ومتتابع. تيستدعي موقف ما استخدام قبعة واحدة أو اثن

 فوائد استخدام قبعات التفكير الست : 
فوائد ذات الصمة بحل المشكالت وتنمية التفكير اإلبداعي ليا العديد من ال التيتعتبر قبعات التفكير الست من البرامج 

من نمط تفكير لحل  أكثرمجال آخر يتعمق بضرورة استخدام  أيوذلك سواء في المجاالت اإلدارية أو من خالل استخداميا في 
 تواجو ىذا المجال والعاممين بو ، ولذا نذكر أىم تمك الفوائد: التيالمشكالت 
  ؛ية التفكير، وتحويل المواقف السمبية إلى مواقف إيجابيةتسييل وتبسيط عمم - ١
  ؛توفير الوقت والجيد، وجعل التفكير أكثر مرونة، وتقميل الجدال وتعزيز التعاون والحوار -٢
  ؛في المواقف العممية والشخصيةومبدعًا عمى أن يكون ناجحا  الفردمساعدة  -٣
  ؛األفرادسيام في تنويع التفكير ومراعاة نفسية ميارات التركيز الفعال، واإل الفردإكساب  - ٤
  ؛إعطاء أىمية لممشاعر في التفكير، وألوانيا تجعميا مثيرة وسيمة االستخدام كمغة رمزية -٥
 تنمية التحرر من قيود الذات المسئولة عن معظم أخطاء التفكير العممية من خالل ممارسة لعب  -٦

  ؛لمستويات، ومعالجتيا لمقضايا بشكل شمولياألدوار، وسيولة تطبيقيا عمى جميع ا
 تتضمن ست رؤى مختمفة لمقضايا أو المواقف المطروحةمن التفكير والتي توجيو االنتباه إلى ستة أنماط  - ٧

 .(7118)البركاتي ، 
 برنامج القبعات الست :أىداف 

 ا عمى النحو التالي :لو عدة أىداف رئيسية يمكن عرضين استخدام برنامج قبعات التفكير الست إ    
 ؛تبسيط وتوضيح التفكير لتحقيق فاعمية أكبر -0
 ؛تنظيم المعمومات  -7
 ؛تعمد التفكير إلىاالنتقال من عرضية التفكير العشوائي  -3
 ؛األدوارتحديد  -4
 ؛والبحث عن إيجابيات التوقف عن التشاؤم -5
 (7119مجال البحث )نوفل ، المختمفة لممشكمة أو القضية األوجوتوجيو االنتباه نحو  -6

 

 :عمل قبعات التفكير الست في شركات السياحةطريقة 
يرى الباحثان أن طريقة القبعات الست تتمخص بعرض موقف أو مشكمة ما من قبل مدير شركة السياحة أو متخذ 

قبعة أخرى ، وىكذا حتى يتم  إلى القرار بالشركة ، وتحديد نوع القبعة المطموب التفكير بيا والوقت المسموح ليا ، ثم االنتقال
ممشكمة من خالل جميع القبعات الست ، ويتم تمخيص األفكار والقرارات في نياية الجمسة عن طريق القبعة الزرقاء ، لالنظر 

وبذلك يصبح من السيل جدا التعرف عمى طريقة عمل قبعات التفكير الست ، فبعد أن يتقن الفرد وظيفة كل قبعة ، ويميز بين 
 .ل القبعات الست المختمفة ، ونوع التفكير لكل قبعة ، يسيل عميو التفكير بالقبعات الست عم

 المحور الثاني : التفكير اإلبداعي
 أىميرة المسرتقبل ، وتظيرر تاتحردي ومواجيرة العممري، والتقردم الحضراري التطرور ضررورات مرن ضررورة  اإلبرداع يعتبرر

نما آخر، مجتمع عن مجتمع تميز إلى فقط يؤدي ال أنو في التفكير اإلبداعي  حيرث مرن آخر، فرد عن تميز إلى أيضاً  يؤدي وا 
 (.7106اإلنسانية )منصور ، المعرفة إلى ميماً و  جديداً  شيئا يضيف كونو

 مفيوم التفكير اإلبداعي :
رة والعموم أدبيات اإلدا في الراىن الوقت في اإلدارية شيوعاً  المصطمحات أكثر بين من يعد  "اإلبداع" مصطمح  إن

والعممية   األدبيةالمناىج  باختالف، وذلك  ياإلبداعالتفكير ( . ولقد تباينت مفاىيم وتعريفات 7119)العجمة ،   اإلدارية
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في البداية ثم نستعرض مفيوم التفكير  اإلبداعيتم توضيح مفيوم  أنلتعريفات ، لذ يمكن ا ومن ىذهواختالف المرجعية واليدف 
 النحو التالي : اإلبداعي وذلك عمى

 أنفي حين نجد  yung And chen, 2010)ومفيدة " ) جديدة أفكار إنتاج عممية عن : "عبارة بأنو  ُيعرف  اإلبداع
 ن اإلبداع بأنو :(  يعرفا7100نصير والعزاوي )

ل التفكير " رؤية الفرد لظاىرة ما بطريقة جديدة تتطّمب القدرة عمى اإلحساس بوجود مشكمة تتطمب المعالجة من خال
 الحل المناسب " . إليجادبشكل مختمف ومبدع 

 عن تعريف التفكير اإلبداعي : أما
 نو :أ( عمى 7107يعرفو براىيمي )ف

وناتج العممية اإلبداعية  ،ابتكار حمول جديدة لألدوات أو األفكار والمناىج المكونة ألي مشكمة إلى"العممية التي تقود 
 بالنسبة لممجتمع "  ميمةيمثل قيمة مرتفعة أصمية 

 : بأنو( 7104عمى ومحمد )كما يعرفو 
واحدة  إجابةتوليد أكثر من  إلىأن يكون تفكيرا متشعبا يؤدي  إلى" ىو تفكير يخرج من التسمسل المعتاد في التفكير ، 

بين األفكار أو  لتأليفواالدمج  إلىأو التي تؤدى  ،والرؤى الجديدة  األفكار إلىلممشكمة ، فيو عممية ذىنية تستخدم لموصول 
 غير مترابطة ". أنيايعتبر سابقا  التياألشياء 

 بأنو :عريف اإلجرائي لمتفكير اإلبداعي ت( إلى ال7103عبد القوي )ويشير 
 في صياغة الخبرة إعادة ومن الغامضة والمواقف المشكالت اكتشاف من يمكنو الذي الحر التعبير عمي لفرد" قدرة ا

 بالنسبة والحداثة بالمرونة تتميز المألوفة، والتي غير واألنشطة االستجابات من ممكن عدد أكبر تقديم قطري عن جديدة أنماط
 وأصالة ". ومرونة بطالقة لمتعبير المختمفة األشكال واألساليب من شكل بأي عنيا ويعبر ،الفرد نفسو إلي

 التفكير اإلبداعي : ميارات
تحديدًا ، والتي بدونيا ال  أكثربشكل  اإلبداعالتعرف عمييا لكي نتعرف عمى  لمتفكير اإلبداعي البد من مياراتىناك 

سواء عمى مستوى الفرد أو الجماعة أو المنظمة  اإلداري اإلبداعيمكن التحدث عن التفكير اإلبداعي ألىميتيا في تحديد مستوى 
 ض تمك العناصر كما يمي :نعر  أنيمكن  لذامرتبطة بالتفكير اإلبداعي ، عناصر، وىي عبارة عن قدرات و 

 (Fluencyالطبلقة : ) -5
ويقصد بيا القدرة عمى إنتاج عدد كبير من األفكار في فترة زمنية معينة فالشخص المبدع متفوق من حيث كمية 
ة األفكار التي يطرحيا عن موضوع معين في فترة زمنية ثابتة مقارنة بغيره، أي لديو قدرة عالية عمى سيولة األفكار وسيول

وىناك فروق بين األشخاص في عامل الطالقة في موىبة اإلبداع بمعنى أن الشخص القادر عمى إنتاج عدد كبير من  .توليدىا
األفكار في وحدة زمنية فإنو إذا تساوت االعتبارات والظروف األخرى ، يكون أكبر حظًا في إبداع أفكار ذات معنى )كمال 

،7103.) 
 (Flexibilityالمرونة : ) -8

 مع التفكير مسار تحويل أو وتوجيو الموقف، بتغيير الذىنية الحالة وبالتالي تغيير األفكار تنويع عمى الفرد قدرة وىي
 والتغيير مختمفة زوايا من المشكمة معين ورؤية نوع من تغيراً  تعني التفكير في مثالُ  فالمرونة .الموقف أو متطمبات المثير تغير
 جديداً  تفسيراً  يعني قد الذي التفكير اتجاه في أو تغيراً  العمل إستراتيجية الميمة أو فيم أو ستعمالاال أو التفسير أو المعنى في

 ( .7107) الزامل ،  لميدف
 (Risk)  :المخاطرة -8

 فيو يكون الذي نفسو الوقت في ليا حمول عن والبحث الجديدة، األفكار واألساليب تبني في المبادرة زمام أخذ بيا يقصد
عمى ذلك  المترتبة المسؤوليات لتحمل االستعداد ولديو بيا، يقوم التي األعمال عن الناتجة لتحمل المخاطرة استعداد عمى دالفر 

 ( .7103)عوض ، 
 (Analysisالقدرة عمى التحميل : ) -4

وقف إلى الرئيسية إلى مشاكل فرعية ، أو القدرة عمى تفتيت أي عمل أو م كالتيقصد بيا القدرة عمى تجزئة المش
 فكرة يتناول أن يستطيع الذي بأنو التحميل عمى القدرة ذو الفرد و يوصف، وحدات بسيطة ليعاد تنظيميا وليسيل التعامل معيا

 خطواتو ورسم بتوسيعو يقوم ثم ما لموضوع بسيطا مخططا أو بسيطة فكرة يتناول أن يمكن كما ، تفاصيمو يحدد ثم عمال أو
 (.7103أبو النجا ، ( اً عممي كونو إلى تؤدى التي
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 حاجة شركات السياحة لئلبداع )اإلدارة اإلبداعية ( :
تعتبر اإلدارة اإلبداعية سمة من سمات المنشآت الحديثة في ظل المنافسة الشرسة وكذلك ديناميكية بيئة األعمال وما 

دارة اإلبداعية سواء في بناء من فرص وتيديدات وظيور التكتالت االقتصادية وبالتالي ىناك مجاالت كثيرة لإل تحممو
فيناك مجاالت متعددة ومتنوعة يمكن  .أو في ابتكار األساليب واألنظمة أو في تنظيم الميارات وقدرات العاممين تاإلستراتيجيا

مكانات التنظيم اإلداري ، وعمى ذلك فإن أىم أسباب حاجة شركات  تقصييا وتحويميا إلى فرص إبداعية كبرى وتعظيم قدرات وا 
 ما يأتي : ىلسياحة لإلدارة اإلبداعية ترجع إلا

تقنيات االتصاالت وثورة المعمومات وشبكة اإلنترنت وما تتيحو من قدرات غير مسبوقة نتج عنيا العديد من  -0
 لمواجية تمك التحديات. اإداري ااألمر الذي يتطمب إبداع ،التحديات التي تواجييا المنشآت الحديثة

دارية والتنظيمية داخل المنشآت الحديثة يفرض التغيير والتطوير الذي يتطمب اإلبداع اإلداري تزايد المشكالت اإل -7
 (.7101)عيد ، إحداثوفي 

نظم وأساليب إدارية مبتكرة نابعة من خصوصيتنا ومتطمباتنا دون السير خمف نظم منقولة  ىالحاجة المستمرة إل -3
 من اآلخرين وخالية من اإلضافة واإلبداع .

إن الشخصية المبدعة ليا أىمية كبيرة ، حيث تساعد عمى تقديم الخدمات المميزة لممنظمة ، ورفع كفاءتيا  -4
نتاجيا.  وا 

 ي تطوير وتحديث شركات السياحة وتزويدىا باألساليب الحديثة .عميساعد اإلبداع اإلداري  -5
 (.7105)مسمم ، السوق اقتصادمسايرة اتجاىات الدولة في ظل العولمة واالتجاه نحو  -6

 معوقات التفكير اإلبداعي في شركات السياحة :
إن وجود معوقات لإلبداع في المنظمات المختمفة يضع عمى عاتق اإلدارة العميا والقيادات اإلدارية مسئولية كبيرة في 

منظمات صناعية أو تجارية العمل عمى تييئة الظروف اإليجابية لممناخ اإلبداعي داخل المنظمات اإلدارية ، سواء كانت ىذه ال
التي تقف في طريق التفكير أنواعيا ىي الظروف  باختالفلذا يمكن القول بأن معوقات اإلبداع في المنظمات  .أو سياحية
 (.7107من معوقات تنظيمية ، وبيئية، وقانونية ، وشخصية ،وعقمية وانفعالية ) عبد الحميم وأبو السبح ، اإلبداعي

الترري ينبغررري عمررى المنظمرررات المختمفررة تجاوزىرررا  التفكيرررر اإلبررداعي ( مجموعررة مرررن معوقررات (Koivisto 2005 ويررذكر
 والسيما شركات السياحة وىي :

 ؛ضعف اإلمكانات المالية والبشرية والمعموماتية لممنظمة -0
 ؛موقف اإلدارة التي ال تحب المخاطرة باتجاه التغيير -7
دراكيا واستيعابيامقدرات المنظمة الضعيفة في اكتساب المع -3  ؛رفة وا 
 ؛موجودات المنظمة التكميمية إلىصعوبة الوصول  -4
 ؛قواعد ولوائح المنظمة الصارمة وىيكميا التنظيمي الذي ال يشجع عمى اإلبداع -5
 التشغيمية قصيرة األمد وقمة االىتمام باإلستراتيجية بعيدة األمد. كالتانشغال اإلدارة العميا بالمش -6

 لمبحث يجيإلطار المنا
 )الدراسة الميدانية(
تساؤل البحث وتحقيق  نع اإلجابة إلىالعممي لمبحث من خالل تحقيق مجموعة النتائج التي تؤدي  اإلطارتم تناول 

ىذه  إجراءويتم ذلك من مجموعة من المحددات تبدأ بتحديد اليدف من  ،ض الفرعية المشتقة منوو والفر  األساسيالفرض 
طارثم بيان منيج  االختياريةالدراسة  ىذه الدراسة ثم بيان الصدق والثبات الداخمي لردود المبحوثين بعد تحديدىم من خالل  وا 

 عينة البحث والتعريف بأداة جمع البيانات ويكون ذلك من خالل العرض التالي:
بقياس مدي فاعمية  ةمقالمتع وضوتحقيق تساؤل البحث واختبار فر  إليتيدف ىذه الدراسة :  االختياريةاليدف من الدراسة 

لحل المشكالت اإلدارية بطريقة إبداعية في شركات  المدراءبرنامج قبعات التفكير الست كأداة لقياس مستوى التفكير اإلبداعي 
 السياحة بمحافظة اإلسماعيمية.

 ويشتمل ذلك عمي دراسة ما يمي : مجتمع وعينة الدراسة :
في شركات السياحة في محافظة  اإلدارةمجالس  وأعضاء  مدراءالمجتمع البحث : يتكون مجتمع الدراسة من  - أ

من مركز المعمومات  7107( شركة، وذلك طبقًا ألخر نشرة صادرة في ديسمبر 77اإلسماعيمية ، وعددىم )
 والعالقات العامة بمبنى محافظة اإلسماعيمية.
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يستند البحث  إذبشركات السياحة   ساماألقوالمساعدين ورؤساء  المدراءعينة البحث: تشتمل عينة البحث مجموعة  - ب
 .اإلسماعيميةالمسح الشامل لكل مجتمع البحث دون أخذ أي عينات حيث أن المجتمع محدود بحدود محافظة  إلي

استمارة استبيان احتوت عمي مقياس لبرنامج القبعات الست  لمتفكير  وزعت عمى المبحوثين  ت: استخدمأداة جمع البيانات 
 وممخصيا ما يمي :  اإلبداعيوطمب منيم بيان درجة مناسبتيا لتحقيق فعالية التفكير   من مجتمع البحث

 اإلجابرةالمتعمقة بالتفكير الحيادي ) القبعة البيضاء (  وعدد المقاييس فييا عشرة مقاييس تتردرج  األسئمةمجموعة  -أ 
قميمررة جرردا  وفقررا لمقيرراس  إلرريجرردا مررن درجررة مناسرربة عاليررة  اإلبررداعيمرن مناسرربة المقيرراس لتحقيررق فعاليررة التفكيررر 

 ليكرت الخماسي.
) القبعررة الخضررراء (  وعرردد المقرراييس فييررا عشرررة مقرراييس تترردرج  اإلبررداعيالمتعمقررة بررالتفكير  األسررئمةمجموعررة   -ب 

قميمررة جرردا  وفقررا  إلرريمررن درجررة مناسرربة عاليررة جرردا  اإلبررداعيمررن مناسرربة المقيرراس لتحقيررق فعاليررة التفكيررر  اإلجابررة
 يكرت الخماسي.لمقياس ل

 اإلجابرةالمتعمقة بالتفكير العاطفي ) القبعة الحمرراء(  وعردد المقراييس فييرا عشررة مقراييس تتردرج  األسئمةمجموعة  -ج 
قميمررة جرردا  وفقررا لمقيرراس  إلرريمررن درجررة مناسرربة عاليررة جرردا  اإلبررداعيمرن مناسرربة المقيرراس لتحقيررق فعاليررة التفكيررر 

 ليكرت الخماسي.
 اإلجابرةقة بالتفكير الشمولي ) القبعة الزرقاء (  وعدد المقراييس فييرا عشررة مقراييس تتردرج المتعم األسئمةمجموعة  -د 

قميمررة جرردا  وفقررا لمقيرراس  إلرريمررن درجررة مناسرربة عاليررة جرردا  اإلبررداعيمرن مناسرربة المقيرراس لتحقيررق فعاليررة التفكيررر 
 ليكرت الخماسي.

السرروداء (  وعرردد المقرراييس فييررا عشرررة مقرراييس تترردرج  المتعمقررة بررالتفكير السررمبي الناقررد ) القبعررة األسررئمةمجموعررة  -ه 
قميمررة جرردا  وفقررا  إلرريمررن درجررة مناسرربة عاليررة جرردا  اإلبررداعيمررن مناسرربة المقيرراس لتحقيررق فعاليررة التفكيررر  اإلجابررة

 لمقياس ليكرت الخماسي.
 اإلجابرة) القبعة الصفراء(  وعدد المقاييس فييا عشررة مقراييس تتردرج المتعمقة بالتفكير االيجابي  األسئمةمجموعة  -و 

قميمررة جرردا  وفقررا لمقيرراس  إلرريمررن درجررة مناسرربة عاليررة جرردا  اإلبررداعيمرن مناسرربة المقيرراس لتحقيررق فعاليررة التفكيررر 
 ليكرت الخماسي.

 حركة الردود : 
حيررث تررم توزيررع اسررتمارات عمرري مرردير  سررماعيميةاإلشررركة سررياحة بمنطقررة  77المجتمررع وعررددىم  إفرررادتررم اسررتيداف كافررة 

اسرتمارة  65اسرتمارة اسرتبيان وكران الرردود 80عدد االستمارات الموزعة  إجماليفكان  األقساموفقا لتعدد  األقسامالشركة ورؤساء 
% مرن إجمرالي 75( اسرتمارة بنسربة  60كان عدد االستمارات القابمرة لمتحميرل ) بذلكاستمارات معيبة ال تصمح لمتحميل و  4منيا 

 االستمارات الموزعة.
 بيان الثبات والصدق الداخمي :

 .1.981 لاالختبار لممعامنتائج كانت حيث  جوبةختبار الصدق والثبات الداخمي لألتم استخدام معامل الفا كرونباخ وذلك ال
 ض البحث : و صياغة فر 

 الصفرية عمي النحو اآلتي:  اإلحصائيةصياغة الفروض تساؤل البحث  وحاُل لمشكمتو يتم  نمن خالل السعي لإلجابة ع     
 

  اإلبداعي: ينص عمي "  ال يعتبر برنامج القبعات الست لمتفكير  وسيمة مناسبة لقياس مستوي التفكير  الفرض الرئيسي لمبحث
 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية " اإلداريةلغرض حل المشكالت 

 مجموعة الفروض الفرعية اآلتية ليإوينقسم ىذا الفرض الرئيسي 
الفرض الفرعي األول: "  ال تعتبر مقاييس التفكير الحيادي في برنامج القبعات الست لمتفكير  وسيمة مناسبة لقياس  -0

 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية. اإلداريةلغرض حل المشكالت   اإلبداعيمستوي التفكير 
عتبر مقاييس التفكير اإلبداعي  في برنامج القبعات الست لمتفكير  وسيمة مناسبة الفرض الفرعي الثاني :  " ال ت -7

 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية. اإلداريةلغرض حل المشكالت   اإلبداعيلقياس مستوي التفكير 
ير  وسيمة مناسبة الفرض الفرعي الثالث:  "  ال تعتبر مقاييس التفكير العاطفي  في برنامج القبعات الست لمتفك -3

 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية اإلداريةلغرض حل المشكالت   اإلبداعيلقياس مستوي التفكير 



 بعات التفكير الست كأداة لقياس مستوى التفكير اإلبداعي لممدراء في شركات السياحة بمحافظة اإلسماعيميةبرنامج ق
 نيفين جالل عيد          -رانيا محمد السيد إمام   
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الفرض الفرعي الرابع :  " ال تعتبر مقاييس التفكير الشمولي في برنامج القبعات الست لمتفكير  وسيمة مناسبة لقياس  -4
 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية اإلداريةالت لغرض حل المشك  اإلبداعيمستوي التفكير 

الفرض الفرعي الخامس :  "  ال تعتبر مقاييس التفكير السمبي الناقد في برنامج القبعات الست لمتفكير  وسيمة مناسبة  -5
 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية اإلداريةلغرض حل المشكالت   اإلبداعيلقياس مستوي التفكير 

فرض الفرعي السادس :  "  ال تعتبر مقاييس التفكير االيجابي  في برنامج القبعات الست لمتفكير  وسيمة مناسبة ال -6
 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية اإلداريةلغرض حل المشكالت   اإلبداعيلقياس مستوي التفكير 

 المستخدمة:  اإلحصائية األساليب
وض ييس البرنامج المختمفة وتحقيق فر وذلك الختبار مستوي المعنوية لعناصر مقا ياإلحصائتم استخدام تحميل )ت( 

 ىذا البحث
 ض وتحقيق نتائج الدراسة:و اختبار فر 
ض الفرعية لمبحث ومن ثم اختبار الفرض الرئيسي حال و االستداللي وذلك الختبار الفر  اإلحصاءيستخدم الباحث  

 الل ما يمي:من خو تساؤالت نع واإلجابةلمشكمة البحث 
" ال تعتبر مقاييس التفكير الحيادي في برنامج القبعات الست لمتفكير وسيمة حيث ينص عمي أنو   اختبار صحة الفرض األول :  -أ 

ومن خالل ،  بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية اإلداريةلغرض حل المشكالت " اإلبداعيمناسبة لقياس مستوي التفكير 
المبحوثين عن  أجوبةلعينة واحدة تم اختبار مدي صحة الفرض الفرعي األول وذلك بتحديد اتجاه One-Sample Testاختبار )ت( 

 (0)( عمي مقياس ليكرت ، وىذا ما يعبر عنو من خالل جدول3) اإلحصائيةالدرجة المتوسطة المعبر عنيا بالقيمة 
 
 (5جدول )

 اختبار صحة الفرض الفرعي األول
One-Sample Test 

 
Test Value = 3 

t df Sig. 
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
 9279. 3835. 65574. 000. 60 4.819 عنيا خمفية لدي معمومات أقدم

 1.2989 7339. 1.01639 000. 60 7.198 والمعمومات الحقائق ىأركز عم
 1.1513 5864. 86885. 000. 60 6.154 رأيي في عياً موضو  أكون أن أحاول
 1.1690 5359. 85246. 000. 60 5.386 واألحداث باألرقام أىتم

 9315. 3472. 63934. 000. 60 4.378 وتحميميا المعمومات تفسير أتجنب
 1.4286 8337. 1.13115 000. 60 7.606 تفكيري يمثل من أكثر الحاسوب أن أرى

 1.2259 6429. 93443. 000. 60 6.412 معمومات عل لمحصول لمحددةا األسئمة أفضل
 1.1876 5501. 86885. 000. 60 5.452 السؤال عمى المباشرة اإلجابة أفضل
 1.0640 4770. 77049. 000. 60 5.251 لآلخرين جيداً  أستمع
 9593. 3849. 67213. 000. 60 4.682 األحكام في لعواطف أتجنبا

المبحوثين عن المقياس األول من برنامج القبعات الست وىو التفكير الحيادي  ألجوبةأن جميع  قيم )ت(  (0)يوضح جدول   
والتي عنده يتم  1.15شدة من الصفر وىو أقل من مستوي بلية عند مستوي معنوية يقترب لمتفكير وسيمةالقبعة البيضاء أكبر  –

ذي ينص عمي " تعتبر مقاييس التفكير الحيادي في برنامج القبعات الصفري وقبول الفرض البديل ال اإلحصائيرفض الفرض 
بفاعمية في شركات السياحة  اإلداريةحل المشكالت  اإلبداعي لغرضمناسبة لقياس مستوي التفكير  لمتفكير وسيمةالست 

 باإلسماعيمية"
 "برنامج القبعات الست لمتفكير " ال تعتبر مقاييس التفكير اإلبداعي  فيحيث ينص عمي  اختبار صحة الفرض الثاني : -ب 

 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية". اإلداريةلغرض حل المشكالت   اإلبداعيوسيمة مناسبة لقياس مستوي التفكير 
لعينة واحدة يتم اختبار مدي صحة الفرض الفرعي الثاني وذلك بتحديد One-Sample Testومن خالل اختبار )ت( 

( عمي مقياس ليكرت ، وىذا ما يعبر عنو من 3) اإلحصائيةين عن الدرجة المتوسطة المعبر عنيا بالقيمة المبحوث أجوبةاتجاه 
 (7خالل جدول )

 
 



 (11 - 82) :الصفحات - 8152 ديسمبر(  عدد خاص)  -   51المجمد    - والضيافةمجمة اتحاد الجامعات العربية لمسياحة 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (8جدول )
 اختبار صحة الفرض الفرعي الثاني

One-Sample Test 

 
Test Value = 3 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

4.6 الجديدة األفكار عن أبحث
99 60 .000 .62295 .3578 .8881 

5.9 البدائل مع التعامل أفضل
69 60 .000 .81967 .5450 1.0944 

5.6 الحديث إدارة أثناء أفكار أطور
81 60 .000 .78689 .5098 1.0640 

3.2 موجودة غير ألشياء أفكار أخمن
19 60 .002 .52459 .1986 .8506 

3.8 لممشكبلت حموالً  أوجد
40 60 .000 .62295 .2984 .9475 

4.9 عادية غير اً أفكار  أقترح
34 60 .000 .73770 .4387 1.0368 

2.1 األفكار ألّون
21 60 .038 .32787 .0187 .6371 

5.2 أحبلمي في متفائل
10 60 .000 .62295 .3838 .8621 

7.7 األلم حالة في الفرح أتصور
91 60 .000 1.08197 .8042 1.3598 

8.8 جديدة اكتشافات إلى الوصول يسعدني
59 60 .000 1.08197 .8377 1.3263 

المبحوثين عن المقياس الثاني من برنامج القبعات الست وىو التفكير  ألجوبةأن جميع  قيم )ت(  (7)يبين جدول
 1.15شدة من الصفر وىو أقل من مستوي بند مستوي معنوية يقترب أكبر من القيم الجدولية ع -القبعة الخضراء  – اإلبداعي

الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص عمي " تعتبر مقاييس التفكير العاطفي في  اإلحصائيوالتي عنده يتم رفض الفرض 
بفاعمية في شركات  داريةاإللغرض حل المشكالت  اإلبداعيوسيمة مناسبة لقياس مستوي التفكير  "برنامج القبعات الست لمتفكير

أن ىناك المقياس  إال اإلبداعينو بالرغم من معنوية كل المقاييس الفرعية لمتفكير أ إلى ويشير الباحثون،  السياحة باإلسماعيمية"
يترك توصية بأن ىذا  1.15مقترب من مستوي  1.138قميل المعنوية حيث يبمغ مستواه   األفكارالمتعمق بتموين  اإلبداعي

بفاعمية في شركات السياحة  اإلداريةلغرض حل المشكالت  اإلبداعيحد ما لقياس مستوي التفكير  إليشر يعتبر مناسبًا المؤ 
 المبحوثة.

 "" ال تعتبر مقاييس التفكير العاطفي في برنامج القبعات الست لمتفكيرحيث ينص عمي  اختبار صحة الفرض الثالث: -ج 
 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية". اإلداريةلغرض حل المشكالت  بداعياإلوسيمة مناسبة لقياس مستوي التفكير 

لعينة واحدة يتم اختبار مدي صحة الفرض الفرعي الثالث وذلك بتحديد One-Sample Testومن خالل اختبار )ت( 
يكرت ، وىذا ما يعبر عنو من ( عمي مقياس ل3) اإلحصائيةالمبحوثين عن الدرجة المتوسطة المعبر عنيا بالقيمة  أجوبةاتجاه 

 (3خالل جدول )
 (8جدول رقم )

 اختبار صحة الفرض الفرعي الثالث
One-Sample Test 

 
Test Value = 3 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the  Difference 

Lower Upper 
6 اآلخرين تجاه مشاعري أظير

.562 
60 .000 .95082 .6610 1.2407 

3 لآلخرين سروري أعكس
.892 

60 .000 .55738 .2709 .8438 

7 بنفسي ثقتي نأظير لآلخري
.882 

60 .000 1.04918 .7829 1.3154 

8 المواقف بعض تجاه ندمي أظير
.842 

60 .000 1.03279 .7991 1.2664 

8 أمامي الماثمة غير األشياء في أخمن
.066 

60 .000 .95082 .7150 1.1866 

6 لمحقائق مبرراً  أطمب
.401 

60 .000 .80328 .5523 1.0543 

8 المفاجئة لؤلشياء الفيم سريع
.075 

60 .000 1.06557 .8016 1.3295 



 بعات التفكير الست كأداة لقياس مستوى التفكير اإلبداعي لممدراء في شركات السياحة بمحافظة اإلسماعيميةبرنامج ق
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4 المواقف تجاه تحيزاً  أظير
.581 

60 .000 .59016 .3324 .8479 

7 الحقائق من أكثر المشاعر أختار
.671 

60 .000 .86885 .6423 1.0954 

9 المواقف أحداث في اإلنساني الجانب رجحأ
.036 

60 .000 .96721 .7531 1.1813 

المبحوثين عن المقياس الثالث من برنامج القبعات الست وىو التفكير  ألجوبةأن جميع  قيم )ت(  (3)يظير جدول 
 1.15فر وىو أقل من مستوي شدة من الصبجدولية عند مستوي معنوية يقترب ممتفكير وسيمةأك -القبعة الحمراء  –العاطفي 

الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص عمي " تعتبر مقاييس التفكير العاطفي في  اإلحصائيوالتي عنده يتم رفض الفرض 
بفاعمية في شركات  اإلداريةحل المشكالت  اإلبداعي لغرضمناسبة لقياس مستوي التفكير  لمتفكير وسيمةبرنامج القبعات الست 

 سماعيمية"السياحة باإل
مناسبة  لمتفكير" وسيمةبرنامج القبعات الست  الشمولي في" ال تعتبر مقاييس التفكير ينص عمي  حيث :الرابعاختبار صحة الفرض  -د 

ومن خالل اختبار )ت(  بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية". اإلداريةحل المشكالت  اإلبداعي لغرضلقياس مستوي التفكير 
One-Sample Test المبحوثين عن الدرجة  أجوبةلعينة واحدة يتم اختبار مدي صحة الفرض الفرعي الرابع وذلك بتحديد اتجاه

 (4( عمي مقياس ليكرت ، وىذا ما يعبر عنو من خالل جدول )3) اإلحصائيةالمتوسطة المعبر عنيا بالقيمة 
 (4جدول )

 اختبار صحة الفرض الفرعي الرابع
One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
5.0 موجو تفكيري

12 
60 .000 .68852 .4137 .9633 

5.6 بشمولية أفكر
77 

60 .000 .73770 .4778 .9976 

4.1 األفكار أعالج
94 

60 .000 .60656 .3173 .8959 

4.0 قتراحاتال أنفذا
75 

60 .000 .59016 .3005 .8798 

3.1 خطوات في  األشياء أضع
62 

60 .002 .45902 .1686 .7494 

1.3 موضوع أي في المحور عمى أركز
98 

60 .167 .24590 -.1061- .5979 

80. االجتماعات في آلخرين أفكارا أدير
9 

60 .422 .14754 -.2172- .5123 

1.0 ريناآلخ حديث جمسة كل في الخص
17 

60 .313 .18033 -.1743- .5349 

- الواضحة غير األفكار أبمور
.254- 

60 .800 -.04918- -.4360- .3376 

17. عممية اقتراحات إلى لموصول أركز
5 

60 .861 .03279 -.3412- .4068 

امج القبعات الست وىو المبحوثين عن المقياس الرابع من برن ألجوبةيتبين  أن بعض  قيم )ت( (4)من خالل جدول      
شدة من الصفر وىو أقل من مستوي بأكبر من القيم الجدولية عند مستوي معنوية يقترب  -القبعة الزرقاء –التفكير الشمولي 

 وىي المتعمقة بما يمي:   1.15
 تفكير المبحوثين موجو  -0
 تفكير المبحوثين بشمولية  -7
  األفكارتفكير المبحوثين يعالج  -3
 نفذ المقترحات ويأخذىا عمي محمل الجد تفكير المبحوثين ي -4
 تفكير المبحوثين يضع األشياء في خطوات  -5

الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص عمي " تعتبر ىذه  اإلحصائيرفض الفرض  العناصر يتموعند ىذه      
اإلبداعي ياس مستوي التفكير العناصر فعالة لمقاييس التفكير الشمولي في برنامج القبعات الست لمتفكير كوسيمة مناسبة لق

 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية. اإلداريةحل المشكالت  لغرض
تكون قيمة )ت( المحسوبة أقل من القيم الجدولية  كما يظير التحميل السابق وجود العناصر غير المعنوية والتي عنده

 وىي العناصر اآلتية  1.15عند مستويات معنوية أكبر من 
 1.06معنوية  موضوع مستويز عمي المحور في أي التركي -0



 (11 - 82) :الصفحات - 8152 ديسمبر(  عدد خاص)  -   51المجمد    - والضيافةمجمة اتحاد الجامعات العربية لمسياحة 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 03 

 1.47في االجتماعات  مستوي معنوية  اآلخرين أفكارتدبر  -7
  1.30تمخيص أحاديث اآلخرين  مستوي معنوية  -3
 1.81غير الواضحة مستوي معنوية  األفكاربمورة  -4
 1.86اقتراحات عممية مستوي معنوية  إلىالتركيز لموصول  -5

 الصفري الذي ينص عمي " ال تعتبر ىذه العناصر فعالة اإلحصائيم قبول الفرض يت وعند ىذه العناصر     
حل  اإلبداعي لغرضمقاييس التفكير الشمولي في برنامج القبعات الست لمتفكير كوسيمة مناسبة لقياس مستوي التفكير ك

 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية. اإلداريةالمشكالت 
برنامج القبعات الست  الناقد فيال تعتبر مقاييس التفكير السمبي  "عميحيث ينص  :ساختبار صحة الفرض الخام -ه 

ومن ،  بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية" اإلداريةحل المشكالت  اإلبداعي لغرضمناسبة لقياس مستوي التفكير  لمتفكير"وسيمة
 أجوبةصحة الفرض الفرعي الخامس وذلك بتحديد اتجاه لعينة واحدة يتم اختبار مدي One-Sample Testخالل اختبار )ت( 

 (5( عمي مقياس ليكرت ، وىذا ما يعبر عنو من خالل جدول )3) اإلحصائيةالمبحوثين عن الدرجة المتوسطة المعبر عنيا بالقيمة 
 
 
 (1جدول )

 اختبار صحة الفرض الفرعي الخامس
One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
 1.1375 6330. 88525. 000. 60 7.020 النقد إلى أميل

 9539. 4560. 70492. 000. 60 5.664 فارغاً  الشئ نصف أرى

 1.2706 8277. 1.04918 000. 60 9.478 الحمول من أكثر كبلتالمش أرى

 1.0972 5750. 83607. 000. 60 6.405 الحمول في فشلال أرى

 1.2656 8327. 1.04918 000. 60 9.696 أتشاءم

 1.0831 5234. 80328. 000. 60 5.742 الضعف نقاط أشرح

 1.0392 5346. 78689. 000. 60 6.239 سمبي أني أشعر

 1.3698 8269. 1.09836 000. 60 8.093 لمماضي أنظر

 1.1036 6014. 85246. 000. 60 6.791 أوالً  باتالصعو  دائماً  أضع

 1.2375 7297. 98361. 000. 60 7.748 أعداء لي أن أشعر

المبحوثين عن المقياس الخامس من برنامج القبعات الست وىو التفكير  ألجوبةأن جميع  قيم )ت(  (5)يظير جدول       
شدة من الصفر وىو أقل من مستوي بولية عند مستوي معنوية يقترب أكبر من القيم الجد -القبعة السوداء  الناقد فيي السمب

الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص عمي " تعتبر مقاييس التفكير السمبي  اإلحصائيوالتي عنده يتم رفض الفرض  1.15
بفاعمية  اإلداريةلمشكالت حل ا اإلبداعي لغرضمناسبة لقياس مستوي التفكير  لمتفكير وسيمةبرنامج القبعات الست  الناقد في

 في شركات السياحة باإلسماعيمية"
وسيمة "" ال تعتبر مقاييس التفكير االيجابي في برنامج القبعات الست لمتفكيرحيث ينص عمي اختبار صحة الفرض السادس: -و 

ومن خالل        ، ماعيمية"بفاعمية في شركات السياحة باإلس اإلداريةلغرض حل المشكالت  اإلبداعيمناسبة لقياس مستوي التفكير 
المبحوثين عن  أجوبةلعينة واحدة يتم اختبار مدي صحة الفرض الفرعي السادس وذلك بتحديد اتجاه One-Sample Test اختبار )ت( 

 (6( عمي مقياس ليكرت ، وىذا ما يعبر عنو من خالل جدول )3) اإلحصائيةالدرجة المتوسطة المعبر عنيا بالقيمة 
 (6جدول )

 ار صحة الفرض الفرعي السادساختب
One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 
.9 متفائبلً  أبدو

335 
60 .000 1.11475 .8759 1.3536 

.9 لمتجريب مستعداً  أبدو
476 

60 .000 1.14754 .9053 1.3898 

.7 كنتيجة النجاح عمى أؤكد
810 

60 .000 1.00000 .7439 1.2561 

.8 المواقف في والضعف القوة نقاط أوضح
066 

60 .000 .95082 .7150 1.1866 
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.3 المخاطر قيمة من أقمل
428 

60 .001 .54098 .2253 .8566 

.1 الفشل أسباب أوضح
329 

60 .189 .24590 -.1242- .6160 

.4 المتاحة الفرص استغبلل عمى أحرص
140 

60 .000 .60656 .3135 .8996 

.5 المنطق أحترم
464 

60 .000 .77049 .4884 1.0526 

.3 أسمعيا التي اآلراء أحسن
842 

60 .000 .55738 .2671 .8476 

.4 اإلنجاز إلى أميل
578 

60 .000 .75410 .4246 1.0836 

المبحوثين عن المقياس السادس من برنامج القبعات الست  جوبةأليتبين  أن معظم  قيم )ت(  (6)من خالل جدول 
أكبر من القيم الجدولية عند مستوي معنوية يقترب شدة من الصفر وىو أقل من  -القبعة الصفراء  –وىو التفكير االيجابي 

العناصر لمقاييس  الصفري وقبول الفرض البديل الذي ينص عمي " تعتبر معظم اإلحصائيوعنده يتم رفض الفرض ، 1مستوي 
لغرض حل   اإلبداعيمناسبة لقياس مستوي التفكير  ةفعالة كوسيمالتفكير االيجابي في برنامج القبعات الست لمتفكير 

 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية. اإلداريةالمشكالت 
بالنسبة لعنصر  1.15مستوي كما تكون قيمة )ت( المحسوبة أقل من القيم الجدولية عند مستويات معنوية أكبر من 
الصفري الذي ينص  اإلحصائيواحد فقط وىو أن المبحوثين يوضحون أسباب الفشل دائمًا، وعند ىذا العنصر يتم قبول الفرض 

اس التفكير االيجابي في برنامج القبعات الست لمتفكير كوسيمة مناسبة لقياس مستوي يمقاًل كفع رىذا العنص عمي " ال يعتبر
 بفاعمية في شركات السياحة باإلسماعيمية. اإلداريةلغرض حل المشكالت   إلبداعياالتفكير 
 النتائج:
عمي "  الذي ينصلمبحث وقبول الفرض البديل  الصفري الرئيسيالفرض  إلي رفضومن خالل ما سبق يشير الباحثان      

بفاعمية في  اإلداريةحل المشكالت  بداعي لغرضاإلمناسبة لقياس مستوي التفكير  لمتفكير وسيمةيعتبر برنامج القبعات الست 
مع التحفظ عمي بعض العناصر المتعمقة بالتفكير الشمولي والتفكير االيجابي والتي خرجت  شركات السياحة باإلسماعيمية "

 غير معنوية يوصي الباحثان بإعادة النظر فييا .
 التوصيات:

  السياحة.حل المشكالت اإلدارية في شركات  في برنامج قبعات التفكير الستاالىتمام بتطبيق  -0
  التوسع في استخدام اإلبداع اإلداري كمنيج لمعمل في شركات السياحة بداًل من المنيج التقميدي. -7
  .الدراسة الحالية واستخداميا في مقررات دراسية أخرى جاالستفادة من نتائ -3
  تؤكد عمى أىمية اإلبداع اإلداري في مجال عمل شركات السياحة.االىتمام بإجراء المزيد من البحوث العممية التي  -4
 ة بالعملتقييم وعرض نماذج أخرى من اإلبداع والتفكير اإلبداعي التي قد تفيد في اكتساب المعرفة والميارات المرتبط -5 

  .في شركات السياحة المختمفة
( تكون مسئولة عن دعم وتشجيع المبدعين والمتميزين بنك األفكارب أو إنشاء ما يسمى ) إنشاء إدارة حاضنة لإلبداع -6

  السياحة.في العمل داخل شركات 
يعتبر من  والتيورش عمل ودورات تدريبية عمى برامج تعميم التفكير اإلبداعي لمعاممين في شركات السياحة  إقامة -7

 أىميا برنامج قبعات التفكير الست.
 عمى لدييا العاممين وتشجيع لمعمالء، الرضا تحقيق عممية في يمتس التي المناسبة الحمول ووضع المشكالت مواجية -8

 الدورية االجتماعات عقد خالل من وذلك اإلستراتيجية الحمول واقتراح المشكالت لحل التغيير وتنفيذ أفكار جديدة توليد
 .لدييم والعاممين المدراء بين قوية بناء عالقات إلى تؤدي التي

 توليد عمى تشجيعيم أجل من والمتميزين المبدعين لموظفييا بأنواعيا المكافآت وتقديم فآت،المكا بقوة االىتمام زيادة -9
 .جديدة أفكار

 بشركاتق العمل و ما يع مواجية وبالتالي المشكالت حل إلى يؤدي الذي في شركات السياحة المناسب التغيير تنفيذ -01
 . من العاممين بيا المبدعين تكريم من خالليا يتم احتفاالت عقد طريق عن وتحدياتيا، يابأزمات ةالسياح

 
 أواًل : المراجع العربية :

مركز ديبونو لتعميم ( ، " قبعات التفكير الست " ، 7106أبو الحاج ، سيا أحمد و االزايدة ، رياض عبد المطيف ) -
 التفكير ، الطبعة األولى ، دبي ، األمارات



 (11 - 82) :الصفحات - 8152 ديسمبر(  عدد خاص)  -   51المجمد    - والضيافةمجمة اتحاد الجامعات العربية لمسياحة 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 44 

 عمى تطبيقية دراسة : اإلداري اإلبداع في العاممين قوة نقاط إدارة ، " أثر (7103محمد ) النجا أبو النجا ، آمنة أبو -
 .طنطا ، مصر جامعة ، التجارة ( ، كمية3والتمويل ، العدد ) التجارة الغربية " ، مجمة بمحافظة البنوك التجارية

في  K.W.Lة والقبعات الست و( ، " أثر التدريس باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعدد7118البركاتي ، نيفين ) -
، رسالة "التحصيل والتواصل والترابط الرياضي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة بالسعودية 

 78:ص77دكتوراه غير منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة ، السعودية ، ص
ومعوقاتو لدى إدارات جامعة األميرة نورة  ( ، " واقع تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري7107الزامل ، ميا عثمان ) -

 413( ، مصر ، ص48بنت عبد الرحمن من وجية نظر اإلداريات العاممين فييا " ، المجمة التربوية ، المجمد )
( ، " أثر استخدام قبعات التفكير الست في تدريس العموم عمى تنمية التفكير 7119الشايع ، فيد والعقيل ، محمد ) -

بالرياض " ، مجمة دراسات في المناىج  االبتدائيتفاعل الصفي المفظي لدى تالميذ الصف السادس اإلبداعي وال
 78:ص74( ، مصر ، ص7( ، العدد )0واإلشراف التربوي ، المجمد )

 عمى الست التفكير قبعات استخدام ( ، "أثر7105) زعبد العزي سعد أحمد و العمري ، ىدى عمي إليام الشمبي، -
الرياض " ،  مدينة في العموم بمادة المتوسط الثاني الصف لدى طالبات الناقد التفكير ميارات ميةوتن التحصيل

 85( ، مصر ،ص0( ، الجزء )701التدريس ، العدد ) وطرق المناىج في دراسات مجمة
دراسة  –العام ( ، " اإلبداع اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي لمديري القطاع 7119العجمة ، توفيق عطية توفيق ) -

 9تطبيقية عمي وزارات قطاع غزة " ، رسالة ماجستير ، كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية بغزة ، فمسطين ، ص
،ترجمة شرف محسن ، دار نيضة مصر لمطابعة والنشر 5، ط "( ،" قبعات التفكير الست7118ديبونو ، إدوارد ) -

 47،القاىرة ، مصر ، ص
( ، " بناء برنامج تدريبي قائم عمى قبعات التفكير الست لدي بونو وقياس أثره في 7116طمق ، السباعي معيوف ) -

تنمية السموك القيادي لدى طمبة المرحمة الثانوية في دولة الكويت " ، رسالة دكتوراه ، كمية الدراسات التربوية ، 
 57جامعة عمان العربية ، األردن ، ص

الرياضية  األندية( ، " معوقات اإلبداع اإلداري في 7107، ثروت محمد ) عبد الحميم ، مصطفى أحمد وأبو السبح -
 .( ، جامعة أسيوط ، مصر35( ، العدد )3الكبرى " ، مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية الرياضية ، المجمد )

، دار عالم 0،ط( ، " تفكير بال حدود :رؤى تربوية معاصرة في تعميم التفكير وتعممو "  7116عرفة ،صالح الدين ) -
 479الكتب ، القاىرة ، مصر ، ص

 عمى ميدانية دراسة -التنظيمي  التطوير في اإلداري اإلبداع عناصر تطبيق ( ، " أثر7103عوض ، عاطف ) -
، المجمد  والقانونية االقتصادية لمعموم دمشق جامعة لبنان" ، مجمة في الخموية االتصاالت مؤسسات في العاممين

 701( ، سوريا ، ص3) العدد ( ، 78)
تواجو اإلدارة اإلبداعية " ، ورقة عمل مقدمو في ندوة بعنوان : )تنمية  التي( ، " التحديات 7101عيد ، سيد ) -

 .الميارات اإلبداعية لقادة المنظمات العامة والخاصة ( ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، القاىرة ، مصر
" إدارة المعرفة ودورىا في تنمية اإلبداع اإلداري لدى القيادات اإلدارية بجامعة ( ، 7103كمال ، حنان البدري ) -

 701( ، جامعة أسوان ، مصر ، ص77السودان " ، مجمة كمية التربية ، العدد )
، اإلداري في التنظيم والتنسيق " ، دار المعتز لمنشر والتوزيع  واالبتكار( ، " اإلبداع 7105مسمم ، عبد اهلل حسن ) -

 31، عمان ، األردن ، ص األولىالطبعة 
( ،" تعميم التفكير اإلبداعي من الطفولة إلى المراىقة منيج تطبيقي شامل لتنمية التفكير في 7117مصطفى ، فييم ) -

 096مراحل التعميم العام " ،دار الفكر العربي، الطبعة األولى ، القاىرة ، ص
 -الطائف اإلداريين بجامعة لدى اإلداري باإلبداع وعالقتيا العمل ( ، " قيم7106أحمد ) منصور منار منصور، -

 376( ،جامعة األزىر  ، مصر ،ص067( ، العدد )0ميدانية" ، مجمة التربية ، المجمد ) دراسة
( ، " اإلبداع الجاد مفاىيم وتطبيقات " ، ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ، 7119نوفل ، محمد ) -

 753،ص األردنن ، عما
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Abstract 
      
 The research aims at verifying the effectiveness of the Six Thinking Hat program as a tool to 
measure the level of creative thinking of managers to innovative solve administrative problems 
facing the tourism companies in Egypt in general and tourism companies in Ismailia Governorate 
in particular .  
Keywords: Six Thinking Hat  program , Creative Thinking – Tourism companies – Ismailia. 


