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 لخ امل

ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فعالية التدريب القائم عمى استخدام برنامج كورت فى تنمية 
( 43وكانت عينة الدراسة النيائية مكونة من) ميارات التفكير األساسية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية

طبيق الوحدة األولى من برنامج كورت عمييم ومقياس تمميذ وتمميذة من الصف السادس االبتدائى تم ت
ميارات التفكير األساسية )اعداد الباحث( وتوصمت نتائج الدراسة إلى أنو يوجد فرق دال إحصائيًا بين 
متوسطى درجات أفراد عينة الدراسة فى األداء القبمى والبعدى عمى أبعاد مقياس ميارات التفكير 

الح األداء البعدى ، كما توصمت إلى أنو ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين األساسية  والدرجة الكمية لص
متوسطى درجات أفراد عينة الدراسة فى األداء البعدى والتتبعى عمى مقياس ميارات التفكير األساسية 

  0والدرجة الكميــة 

 الكلوبث املفتبحُت
 سية.برنامج دي بونو لتنمية ميارات التفكير ، ميارات التفكير األسا
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EFFECTIVENESS OF A TRAINING BASED ON USING CORT 
PROGRAM IN DEVELOPING THE ESSENTIAL THINKING SKILLS 

OF THE PRIMARY STAGE STUDENTS 

 

The current study aimed to reveal effectiveness of a training based 

on using CORT program in developing the essential thinking skills of the 

primary stage students ,the final studysample consisted of (34) male and 

female students from the sixth garde,the first unit of the kurt program was 

applied to them and the basic thinking skills scale prepard by the 

researcher the study reached the following conclusions. There are 

statistically significant differences between the averages of tribal 

performance grades and the averages of the distance performance grades 

on the basic thinking skills scale in favor of dimensional performance 

Emotional intelligence scale in favor of dimensional performance and 

research There are no statistically significant differences between 

dimensional performance scores and tracking performance scores on the 

basic thinking skills scale. 

 
De Bono Thinking Program (CORT), Thinking skills The 

Essentlal 
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 هقذهت
تسعى الدول منذ نياية القرن الماضى إلى إحداث تنمية شاممة تتوازن فييا المدخالت 
والمخرجات ، والتنمية الشاممة ال تتحقق بتوافر الموارد المادية فقط بل إعداد كوادر بشرية ذات 

 0اكفاءات عالية لذلك أصبح لزامًا عمى مجتمعاتنا أن تطور العممية التعميمية بجميع مكوناتي
حيث أن تعمم التفكير أصبح اليوم عممًا ُيدرس و يكتسب ، بل أصبح تعممو ضرورة ال يستغنى 

 عنيا في عصر المعموماتية لمن يريد أن يصنع الحياة ولمن أراد المساىمة في بناء أجيال األمة .
تألف ( إلى التفكير بمعناه العام عمى أنو البحث عن المعنى فيو ي Beyer, 1997وينظر باير ) 

من نشاطات موجيو إلكتشاف معنى أو خمق معنى لشىء عديم المعنى ، ويجمع عمماء النفس 
المعرفيون عمى أن التفكير يتضمن أشياء متعددة ، كما أنو يقود إلى نتاجات مختمفو ، فالتفكير 

 يتضمن عمميات وميارات واستراتيجيات عقمية يستخدميا الفرد في تعاممو أو أدائو عمى الميمات
وتعتبر ميارات التفكير األساسية من أىم ميارات التفكير ؛حيث تساعد الطفل عمى اشباع 
ثارة تفكيره والتعرف عمى امكانياتو  والتفاعل الحقيقى مع األفراد واألشياء  حاجاتو لمبحث واالستكشاف وا 

 (34، 0000المحيطة بو وتييئة الكتساب ميارات التفكير العميا .         )فضيمة زمزمى ، 
وقد تنوعت البرامج الخاصة بتعميم التفكير ومن أىم ىذه البرامج برنامج كورت الذى صممو  

م لتعميم الطالب مجموعة من آليات التفكير التى تتيح ليم 6875العالم المالطي ادورد دي بونو عام 
شكل واضح ، حرية التفكير بعيدا عن أنماط التفكير المتعارف عمييا وتمكنيم من رؤية األشياء ب
 ومعتمدًا عمى فرضية أن التفكير واإلبداع ميارة يمكن ألى فرد أن يكتسبيا ويتعمميا .  

 (67، 0006)عادل عبد الكريم ، وأخرون ،  
وقد روعى فى تصميم برنامج كورت أن تكون الدروس واألنشطة متنوعة وغير متشابو وتمتاز 

دميا الطالب فى مواقف عممية وعممية مختمفة أدوات التفكير فييا بكونيا عممية يمكن أن يستخ
 (5، 0064فاألدوات تبقى ثابتة بينما تتغير المواقف واألحداث.         )إيمان الباز ، 

 هشكلت البحج 
من خالل عمل الباحث كمعمم لمادة العموم بالمرحمة االبتدائية شعر الباحث بوجود مشكمة تتمثل 

 ية لميارات التفكير األساسية.في افتقار تالميذ المرحمة االبتدائ
وبالرغم من وجود دراسات سابقة أشارت الى أنو يمكن تنمية ميارات التفكير المختمفة مثل 

( 0004( و)سعاد العبدالت، 0004(، و ) منير جبريل، 0000دراسة كل من  سالمة العنزى )
ةعبد (، وفاطم0005(، و إيمان خضر)Dimech & Pace(2005)و(، 0003وناصر خطاب )

(، ، ودراسة ماجدة ىاشم و يارا براىيم 0066(، ويارا إبراىيم )0008(، )القحطاني 0006األمير )
(، 0066(، ودراسة الشورمان)0066( ولبنى أبو زيد )0063(،. ، ورشا الطواشميمي)0060)
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(، ودراسة كل من لبنى جديد ، وميند مبيض، ورنا مفيد عباس 0067ودراسة كنعان الشوىاني )
(.اال أن معظم ىذه الدراسات ركزت عمى تنمية ميارات التفكير 0000(، ورذاذ جميل سمطان )0068)

الناقد وميارات التفكير االبتكاري وحل المشكالت والقدرة عمى اتخاذ القرار في مقابل الدراسات التي 
 ركزت عمى تنمية ميارات التفكير االساسية فقط ألطقال المرحمة االبتدائية.

 كمة البحث الحالية في التساؤالت األتية:تتحدد مش
في تنمية ميارات  CORT. ما مدى فعالية التدريب القائم عمى استخدام برنامج كورت 6

 التفكير األساسية لدى عينة من تالميذ المرحمة االبتدائية ؟
في تنمية ميارات  CORT. مامدى استمرارية التدريب القائم عمى استخدام برنامج كورت 0

 كير األساسية بعد مرور ثالثة أشير من تطبيق البرنامج ؟التف
 أهذاف البحج

ييدف البحث الحالى إلى تنمية  ميارات التفكير األساسية لتالميذ المرحمة االبتدائية  ، وذلك 
وىى   CORTباستخدام التدريب المباشر عمى أدوات التفكير المتضمنة  بوحدة من برنامج الكورت 

 (.6كورت )
 لبحج أهوُت ا

 أوالً : أهوُت البحج النظزَت
. تناولو لموضوع ىام وىو التدريب المنيجي المباشر عمى ميارات التفكير فالمجال الذي ييتم 6

 بو البحث ىو تنمية ميارات التفكير األساسية.
.  إضافة إطار نظري عن تنمية ميارات التفكير األساسية لدى عينة من تالميذ المرحمة 0

 ما يؤدي إلى سد ثغرة في المجال المعرفي في البيئة العربية.االبتدائية  م
 التطبُقُتبحج حبنًُب : أهوُت ال

 . قد يفيد البرنامج في وضع آليات لمتدريب في بحوث مستقبمبية ومع عينات أخرى.6
. تطبق ىذه الدراسة عمى عينة من تالميذ المرحمة االبتدائية  مما يساعد عمى تنمية مياراتيم 0
 شخيصتيم عمى المنحنى العقمى  لدييم الذي يسيم في خمق حياة أفضل ليم . وبناء

  -هصطلحبث البحج :
 أوال: بزنبهج دٌ بىنى لتنوُت ههبراث التفكري

(De Bono Thinking Program (CORT 
م لتعميم الطالب 6875ىو برنامج تم تصميمو بواسطة العالم المالطي ادورد دي بونو عام 

آليات التفكير التى تتيح ليم حرية التفكير بعيدا عن أنماط التفكير المتعارف عمييا مجموعة من 
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وتمكنيم من رؤية األشياء بشكل واضح ، ومعتمدًا عمى فرضية أن التفكير واإلبداع ميارة يمكن ألى 
 فرد أن يكتسبيا ويتعمميا . 

     The Essentlal  Thinking skills حبنُب : ههبراث التفكري األسبسُت
ويعرفيا الباحث بأنيا : قدرة الطفل عمى إنتاج معمومات صحيحة أو متفق عمييا أو محددة 
تحديدًا مسبقُا ، وقد ركزت الدراسة الحالية عمى ميارات التفكير األساسية متمثمة فى المالحظة ، 

 المقارنة ، التصنيف ،التركيب ، الترتيب والتسمسل. 
 بقت االطبر النظزي والذراسبث السب

 أوالً : ههبراث التفكري األسبسُت    
 هفهىم ههبراث التفكري 

يقصد بميارات التفكير أنيا ميارات عقمية محددة نمارسيا ونستخدميا عن قصد لمعالجة 
يجاد االفتراضات غير المذكورة في النص أو تقييم الدليل .  المعمومات مثل ميارة حل المشكمة، وا 

 (48، 0008)الخضري،                                                           
 تصنُفبث ههبراث التفكري األسبسُت

 –أشار زيتون إلى أن عمميات التفكير األساسية تضم مجموعة من الميارات اآلتية: المالحظة 
استخدام  –التنبؤ واستخدام األرقام  –االستدالل  –االستقراء  –االستنباط  –التصنيف  –القياس 

 (600، 6888االتصال.                          )عايش زيتون ، –العالقات المكانية والزمانية 
واتفق شواىين مع جروان في بعض الميارات عندما صنف ميارات التفكير األساسية والتى 

  0التطبيق –تنظيم المعمومات  –الترتيب  –التصنيف  –المقارنة  –المالحظة  –تمثمت في : المعرفة 
 (65-60، 0000) خير شواىين ،                                                   

ويعرفيا الباحث بأنيا : قدرة الطفل عمى إنتاج معمومات صحيحة أو متفق عمييا أو محددة 
تحديدًا مسبقُا ، وقد ركزت الدراسة الحالية عمى ميارات التفكير األساسية متمثمة فى المالحظة ، 

 رنة ، التصنيف ، الترتيب والتسمسل. وفيما يمى عرض تفصيمى ليذه الميارات : المقا
 Observing Skillأواًل: ميارة المالحظة 

وتعنى الحصول عمى المعمومات من خالل حاسة أو أكثر ، وتعد أساس المنيجية العممية، 
قة ، والشمولية ، والتكرار والخطوة األولى نحو إدراك األشياء أو األحداث ، عمى أن تتوافر شروط الد

في ضوء تعدد المواقف والظروف، وتختمف المالحظة باختالف موضوعيا ، فيناك المالحظة السردِية ، 
والعممية، والتجريبية ، واالرشادية . تتمثل أىمية تعميم ىذه الميارة في أن الحواس الخمس بحاجة إلى 

افة إلى ضرورة تدريب التالمذة عمى استثمار تدريب كي تؤدي دورىا بشكل فاعل في المالحظة ، إض
جميع حواسيم دون االعتماد فقط عمى السمع أو البصر ، ال سيما وأن عصرنا الحالي ) عصر 
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المعمومات ( يعتمد عمى المرئيات ، مما قد يقمل من استخدام الحواس األخرى، لذا يجب عمى المعمم 
 ا يأتي:عند تديب التالمذة عمى المالحظة التأكيد عمى م

 الموضوعية في المالحظة. -
 تعبير المالحظات عمى الواقع الحقيقي لمظاىرة. -
التنويع في ظروف المالحظة بين ظروف طبيعية بعيدة عن تدخل االنسان، وظروف  -

 صناعية يتدخل فييا عن قصد، لمعرفة أثر ىذا التدخل عمى الظاىرة موضوع الظاىرة.
، 0006ون إىمال أي جانب منيا)سعيد عبد العزيز، تناول جميع جوانب الظاىرة بالمالحظة د

654- 655( ،)Marzano,2004,176 ،680 -680، 0006( ، )  فييم مصطفى ،) 
 (.663، 0006)محمد حمد الطيطي، 

ويعرفيا الباحث بأنيا محصمة استجابات التمميذ الدالة عمى مدى معرفتو لخصائص األشياء 
 شياء وتحديد األجزاء الناقصة .المحيطة بو ومعرفة أجزاء ومكونات األ

  Classification Skillثانيًا: ميارة التصنيف  
وتندرج ميارة التصنيف ضمن ميارات تنظيم المعمومات ،وىى تجميع األشياء عمى أساس ما 
يجمعيا من خصائص مشتركة وأن يتناول الطفل األشياء المتكافئة أو المتشابيو أو يضع مجموعات 

بو فى فئات معينة ، وأن يستجيب لكل منيا تبعًا لوضعيا  فى الفئة الخاصة بيا ، األشياء المحيطة 
 (  668،  0006وتنقسم إلى ميارات غرعية ىى التشابو ، االختالف ، المقارنة . ) فتحى جراون ، 

وتعرف بأنيا : تجمع مفردات )معمومات ، أشياء، أحداث، ظواىر..(في فئات أو مجموعات معينة 
 ( 63، 0008)سوسن مجيد،                         0عمى خواص أو صفات محددة اعتمادًا 

ويمكن لممعمم عند تدريب التالميذ عمى ميارة التصنيف أن يدربيم عمى تحديد الصفات ، أو 
السمات الخاصة بالموضوعات أو األشياء؛ ليتم تكوين مجموعات بناء عمى الصفات المشتركة إال أن 

 (47، 0064محددة .                                   )ضحى األيوبي،  ذلك يخضع لضوابط

ويعرفيا الباحث بأنياقدرة التمميذ عمى تجميع عدد من األشياء فى فئة واحدة متجانسو وتميز 
 0األشياء وفقا لخاصية معينة

  Seriality and Ordination Skillثالثًا: ميارة التسمسل والترتيب  
سمسل تتطمب دمجًا وتكاماًل بين المعمومات والمعارف السابقة وتضفى عمى ىذه إن ميارة  الت

 ( 678، 0006المعمومات والمعارف معان جديدة تنتظم فى أطر وأبنية كمية. ) فتحى جراون ، 
ويعرفو الباحث بأنيا محصمة استجابات الطفل الدالة عمى مدى قدرتو عمى وضع األشياء فى 

لى األصغر أو حسب األعداد تصاعديًا أو تنازليًا أو ترتيب نظام محدد متتابع ومتس مسل من األكبرا 
 أحداث قصة بتتابع زمنى .

 



    فعالية التدريب القائم على استخدام برنامج كورت فى تنمية مهارات التفكير األساسية لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية 
 حمحمد حسن حسن صبأ/  -د/ هشام إبراهيم النرش2أ -د/ شيرين محمد دسوقي2أ                                       

 جبهعت بىرسعُذ –جملت كلُت الرتبُت                         555(                                       3030– أكتىبز) –(  23العذد )

  Comparing Skillرابعًا: ميارة المقارنة  
ىى تمك الميارة التى تستخدم لفحص شيئين أو أمرين أو فكرتين أو موقفين ال كتشاف أوجو 

التى تبحث عن الطريق التي تكون فييا األشياء متشابية  الشبو ونقاط االختالف ،أو أنيا تمك الميارة
 (36، 0004تارة ومختمفة تارة أخرى.                               )جودت سعادة، 

والمقارنة تقوم عمى المالحظة ثم ىى الخطوة التي تسبق عممية التصنيف حيث إنيا تقوم عمى 
د عممية التصنيف بالمعمومات التى تكمن الفرد من تحديد الصفات المشتركة بين االشياء ،وبذلك تزو 

تنظيم األشياء عمى شكل تنظيمات معينة والمقارنة تسبق التصنيف فى كل خطوة من خطوات التفكير 
 (0003،36العممى .                                                  ) مجدى عزيز ، 

ميذ الدالة عمى تحديده لمصفات المشتركة ويعرفيا الباحث بأنيا : محصمة استجابات التم
 والمختمفة بين األشياء من حيث الحجم والشكل والمون واالستخدام .

  synthesis Skillخامسًا: ميارة التركيب  
بينما تعرفيا جودة سعادة بأـنيا ترتيب العناصر المختمفة ألنتاج شئ جديد منو ، سواء كان 

 (43، 0004)جودت سعادة،                                  0ماديا أم فكريا أم معنويا 
ويتمتع الفرد القادر عمى التركيب بأن لديو القدرة عمى إضافة األجزاء أو التفصيالت إلى بعضيا، 

 (  53، 0006ليظير الشئ فى صورتو المتكاممة.                         ) جابر عبد الحميد، 
ستجابات التمميذ الدالة عمى تركيب األجزاء الناقصة ووضعيا ويعرفيا الباحث بأنيا : محصمة ا

 فى مكانيا المناسب حتى يكتمل الشكل المطموب  .
 تنوُت ههبراث التفكري األسبسُت:

تنوعت الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت تنمية ميارات التفكير األساسية بطرق 
( حول 0004ىذه الدراسات دراسة عصال المساعيد )واستراتيجات وبرامج مباشرة أو غير مباشرة ومن 

أثر برنامج تعميمي عمى تنمية ميارات األساسية وعمى التحصيل لدى طالب الصف السادس األساسي 
)األردن( وقد أظيرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج التعميمي لميارات التفكير االساسية الذي طبق عمى 

 ى المجموعة الضابطة.  المجموعة التجريبية ولم يطبق عم
( دراسة ىدفت إلى قياس أثر دليل معد من قبل الباحثة في 0005وقد أجرت أسماء األىدل )

تدريس التفكير مادة الجغرافيا في تحصيل طالبات الصف الرابع االبتدائي وتنمية ميارات التفكير 
رونة( من خالل مادة الجغرافيا، )االتصال، التعميل ، الربط، الوصف، المقارنة، التصنيف، الطالقة، الم

وتوصمت نتائج الدراسة إلى حجم االثر الكبير لتعميم التفكير من خالل المنيج الدراسي عمى المتغيرات 
 درجات اختبار التحصيل و ميارات التفكير.



    فعالية التدريب القائم على استخدام برنامج كورت فى تنمية مهارات التفكير األساسية لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية 
 حمحمد حسن حسن صبأ/  -د/ هشام إبراهيم النرش2أ -د/ شيرين محمد دسوقي2أ                                       

 جبهعت بىرسعُذ –جملت كلُت الرتبُت                         553(                                       3030– أكتىبز) –(  23العذد )

إلى معرفة فاعمية نموذج بوسنر في التغيير  0063في حين ىدفت دراسة مياني شميوب 
يارات التفكير األساسية ا)لوصف، المقارنة، التصنيف، الطالقة( لدى عينة مكونة المفاىيمي وتنمية م

تمميذ من تالميذ الصف الرابع االبتدائي من محافظة السويداء السورية .وقد أشارت نتائج الى  56من 
 فاعمية النموذج في تنمية ميارات التفكير.

فاعمية برنامج قائم عمى نموذج ( دراسة ىدفت إلي تقصي مدى 0064وأجرت ضحى األيوبي ) 
IDEAL  الوصف -المالحظة -في التحصيل وتنمية ميارات التفكير األساسية المتمثمة في ) التذكر

طالب  50اتخاذ القرار (لدى طمبة الصف الرابع االبتدائي لدي عينة مكونة من  -المقارنة-التصنيف -
يمثمون المجموعة الضابطة ولقد أثبتت  50يمثمون المجموعة التجريبية في مقابل عينة قواميا 

 الدراسة فاعمية البرنامج في تنمية ميارات التفكير األساسية.
في تنمية ميارات التفكير  6وقد ذكرنا سمفًا أن ىناك عدة دراسات برىنت عمى أىمية كورت 

من مراحل  األساسية خاصة المالحظة، تحديد األولويات،التنبؤ، التفسير، االستنتاج وذلك عمى عينات
(والتى أجريت بيدف دراسة 1988)Edwardsعمرية مختمفة ومن ىذه الدراسات:  دراسة إدوارد )  

"توسيع االدراك" في تنمية بعض ميارات التفكير  6أثر التدريس المباشر ألدوات برنامج كورت 
 األساسية المرتبطة بمنيج الرياضيات مما أثر عمى تحصيل مادة الرياضيات .

 6( والتي ىدفت الى معرفة مدي فعالية برنامج كورت 1997)Ganadoكل جنادو) ودراسة  
في تنمية ميارات التذكر ، والمالحظة، وتحديد األولويات لدي عينة من االطفال وذلك من خالل دمج 

العشرة مع بعض القصص التي يسردىا الباحث عمى األطفال عينة المجموعة  6أدوات كورت 
في تنمية ميارات التفكير موضوع  6وقد برىنت الدراسة عمى فعالية أدوات كورت التجريبية لمدراسة ،

 الدراسة.
( والتي ىدفت الى معرفة مدي فعالية Dewey &  Bento (2009)أما دراسة ديوي وبينتو 

في تنمية ميارات الوصف، المقارنة، والمالحظة، والترتيب والتسمسل، واالستنتاج  6برنامج كورت 
معرفة مدى فعالية البرنامج في تنمية الذكاء االنفعالي  لدي عينة من االطفال وذلك من اضافة الى 

 العشرة،والتى أثبتت فاعميتيا. 6خالل التدريس المباشر ألدوات كورت 
( والتى أجريت بيدف معرفة مدى 2018) Edwards & Baldaufدراسة إدوارد و بالدوف) 

ية بعض ميارات التفكير األساسية  وىي التذكر ، الوصف "توسيع االدراك" في تنم 6فاعمية كورت 
بأدواتو العشرة في تنمية  6،المالحظة، تحديد االولويات ، وقد برىنت نتائج الدراسة عمى فعالية كورت 

  0ميارات التفكير األساسية 
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 حبنُب: بزنبهج دٌ بىنى لتنوُت ههبراث التفكري
 اهلذف هن الربنبهج

م الطمبة مجموعة من أدوات التفكير التي تتيح ليم اإلفالت بوعي تام من تم تصميم الكورت لتعمي
أنماط التفكير المتعارف عمييا، وذلك لرؤية األشياء بشكل أوضح وأوسع لتطوير نظرة إبتكارية أكثر في 
حل المشكالت ، وبتعمم ىذا البرنامج يصبح الطمبة مفكرين متشعبين ، وبرنامج الكورت في الوقت 

ستخدم عمى نطاق واسع في العالم في مساقات التعميم المباشر لمتفكير، حيث يقوم الحاضر ي
باستخدامو ما يزيد عن سبعة ماليين طالب في المرحمة االبتدائية وحتى مرحمة التعميم الجامعي في 

واليابان أكثر من ثالثين دولة بما فييم الواليات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيمندا وفنزويال 
واالتحاد السوفيتي وبمغاريا واليند وسنغافورة وماليزيا، ولقد تكمم الدكتور دي بونو بشكل واسع حول 
موضوع التفكير في مؤتمرات تربوية كبيرة مثل المؤتمر العالمي لمتفكير ، والمجمس العالمي لألطفال 

 ,De Bono    (4-3 , لمتحدة.، والجمعية التربوية لمواليات ا ASCDالموىوبين والمؤتمر الوطني 

1987  ( 
 لربنبهج الكىرثالفئت املستهذفت هن ا

أنو يمكن استخدام أدوات الكورت لمطمبة في جميع  De Bono(1987, 2009)يبين دي بونو
األعمار) من المرحمة االبتدائية إلى الجامعة( والعمر المثالي لدخول برنامج الكورت في حياة 

مع طمبة  الطالب ىو سن التاسعة أو العاشرة، ومع ذلك يمكن أن تتكيف دروس الكورت الستخداميا
أقل سّنا، وكذلك ما بعد الجامعة ، ذلك أن ىذه الميارة تحرص عمى قيادة التفكير نحو مستويات 

كما إن طمبة  مختمفة ، بداًل من النمط التقميدي الثابت الذي أصبح نمًطا متوارثًا إن جاز التعبير،
 يتم أن يمكن الحياة لطو ميارات تعميمية ليم يوفر الكورت أن سيجدون والجامعي الميني التعميم

 . التربوية والتعميمية المواقف مختمف في تطبيقيا
 األشياء جعل تفعيل األشياء) ي ميارةھو Operacy ال عمى الكورت وحدات جميع تركز و

  طمبة فاعمين عنو لينجم ىادف  بشكل داف التفكيرھأ لمطمبة بتوجيو األدوات وتسمح (تحدث

                , 1) De Bono, 1987  ( 
 إبراز في الذات نحو تحدي واالتجاه معتاد وھ ما تقبل لعدم البرنامج ذاھ خالل منالطمبة وُيدفع 

 .جديدة أفكار

 الكفبءة السُكىهرتَت للربنبهج:
 وقد قام الباحث بالتأكد من مؤشرات الكفاءة السيكومترية لمبرنامج، وىي عمى النحو التالي:

 فكير :فاعمية البرنامج في تنمية ميارات الت -6
فقد أشارت العديد من البحوث والدراسات التجريبية التي أجريت في الثقافة العربية إلى فاعمية  

، ودراسة  Azzopardi et al(2000)برنامج الكورت في تنمية بعض أنماط التفكير، ومنيا دراسة 
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 من : (، ودراسة كل0000(، وزينب عبد الغني )0000، وسالمة العنزي)Tedona (2001)كل من 

Sukor et al(2003)(، لمياء صالح الدين 0003، ناصر خطاب )(0003 (، وسميرة بكر
 & Smith(، 0006(، وسكينة العكرى )0005(، وماجد الجالد)0004(، ووفاء الميري )0003)

Raven(2007) ،( 0006وفاطمة عبد األمير،)  سمية المحتسب ورجاء ، و (0008( القحطانيو
يمان عثمان )0060سم)(، سرى قا0060سويدان ) (، و 0064( وعبد العزيز مسمم )0060( ، وا 

(، وكنعان 0063( ، و الفوري وخوليو  )0064(، وشرين جمال الدين )0064فوزية الغناوي)
( ودراسة لبنى جديد ، وميند مبيض، ورنا مفيد عباس 0067((، و خوالديو0067الشوىاني )

(0068   . ) 
لتى قام بيا دي بونو الختبار فاعمية البرنامج أثناء إعداده ليذا البرنامج  فضاًل عن الدراسات العديدة ا 

لذا فعند اتساق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة، فإن ىذا يعد مؤشرًا عمى 
 تحقق الصدق التالزمي بين البرنامج المستخدم في الدراسة الحالية والمستخدم في الدراسات السابقة.

 تمثيل محتوى البرنامج لمجوانب الفعمية لمتفكير : -0
فقد تم تصميم ىذا البرنامج ليتناول موضوعات قائمة عمى التفكير، ويستخدم أدوات لمتفكير، لذا  

 فمن المتوقع أن يتسم ىذا البرنامج بصدق المحتوى.
 املفبهُن األسبسُت لبعط وحذاث  ببلربنبهج املستخذهه فً الذراسه

 ألول : تىسعت جمبل اإلدراك:الكىرث ا
وتعني تدريب التالميذ عمى التفكير في جميع جوانب الموقف بكل الطرق الممكنة، وأخذ النتائج 
المترتبة عمى كل اختيار بالنظر إلى األىداف المتحققة، فيو ييدف إلى توسيع التفكير واإلدراك والنظر 

ييا، وبالتالي الوصول إلى قرار صائب وتخطيط إلى األشياء من عّدة زوايا الكتشافيا قبل الحكم عم
 (60، 0007) إدوارد دي بونو ،                                                  .سميم

أن يتم التدريب عمى ىذه الوحدة في بداية البرنامج، بينما يمكن   De Bonoويقترح دي بونو
أوضح لمكونات الوحدة نعرض فيما يمي عرض التدريب بالوحدات األخرى بأي ترتيب. وإلعطاء صورة 

 موجز لمتدريبات أو األدوات المتضمنة في الوحدة األولى وىي:
معالجة األفكار: ويقصد بيذه األداة أن عمى الشخص الذي يريد اتخاذ قرار معين حول موقف  .6 

جابية، والسمبية، ما أن ينظر إلى جانبي الموقف قبل إتخاذ القرار، ويتضمن ذلك إبراز الجوانب اإلي
 والمثيرة لالىتمام في كل موقف أو فكرة. 

اعتبار جميع العوامل : وىي أداة تستخدم الكتشاف كل العناصر المرتبطة بالموقف قبل  .0
التوصل إلى استنتاج، أو فكرة حولو. وذلك من خالل التركيز عمى الجوانب اآلتية:  العوامل التي 

 التي تؤثر في اآلخرين، والعوامل التي تؤثر في المجتمع بشكل عام.تؤثر عمى الفرد نفسو، والعوامل 
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القواعد: توفر ىذه األداة فرصًا الستخدام األداتين السابقتين، ومجموعة من القواعد أو القوانين  .4
 التي تعد جزءًا أساسيًا من العمل التفكيري لمفرد واستخداميا في المواقف المختمفة.

: تيتم ىذه األداة بدراسة النتائج المنطقية المترتبة عمى اتخاذ قرار ما، وما المترتبات والعواقب .3
 يتبعيا عمى المدى القصير والمتوسط والبعيد. 

األىداف والغايات: تعد األىداف أداة لجعل الطمبة يركزون مباشرة، وبروية عمى المقصود من  .4
 اسة األسباب والمبررات.وراء األعمال التي يرغبون القيام بيا، وذلك عن طريق در 

التخطيط : والغرض من ىذه األداة ىو تييئة فرصًا الستخدام أدوات التفكير التي عرضت سمفًا،  .5
 وخاصة األىداف والغايات  و المترتبات والعواقب .

ترتيب األولويات األولى الميمة : تعني ىذه األداة بتركيز االنتباه عمى ترتيب األولويات بعد  .6
 الخيارات المحتممة.توليد 
البدائل واالحتماالت واالختيارات: إن أداة البدائل ىي محاولة لتركيز االىتمام مباشرة عمى  .7

اكتشاف جميع البدائل أو الخيارات أو اإلمكانات التي يتضمنيا موقف ما مما يشجع الطمبة عمى 
 الردود العاطفية في التفكير.  توليد احتماالت غير تمك المريحة أو السيمة، وذلك إلزالة الجمود و

القرارات: تتيح ىذه األداة الفرصة لممارسة األداتين السابقتين معًا، فالجوانب المتعددة لمتفكير  .8
المغطاة في األدوات السابقة تساعد عمى زيادة المعرفة عن الموقف لدرجة يمكن فييا لمقرار صنع 

 نفسو.
ة عمى توجيو اىتمام الطمبة العتبار وجيات نظر اآلخرين، وجية النظر األخرى: تعمل ىذه األدا .60

حتى يتحقق نوع من التوازن مع التدريبات السابقة التي تركز عمى موقف الفرد ذاتو، وىنا يتم 
 التأكيد عمى الفروق بين وجيات النظر المختمفة.

وحداتو  يعتبر ىذا الجزء أساسيًا في برنامج الكورت عمومًا ، ويجب أن تدرس قبل أي من
األخرى، وقد تم تصميم التدريبات في ىذا الجزء لمساعدة المتدربين عمى البدء في توجيو أفكارىم بشكل 

 ىادف بداًل من إطالق ردود أفعال انفعالية وعاطفية نحو المعمومات والمواقف الحياتية.
وعة من ويستطيع المتدربون من خالل ىذا الجزء أن يوسعوا مداركيم من خالل استخدام مجم

ميارات التفكير ، والتي بدورىا تساعدىم عمى النظر إلى جوانب الموقف بما في ذلك العواقب المحتممة 
واألىداف والبدائل ووجيات نظر اآلخرين ، حيث يستطيع المتدربون كشف مشاكميم بداًل من إطالق 

 (66، 0007األحكام بسرعة وتيور.                   ) إدوارد دي بونو ، 
( أساسًا لألجزاء والدروس الالحقة من البرنامج ، فيذا الجزء ىو عبارة عن 6عتبر كورت )ي

 قاعدة تقوم عمييا كافة األجزاء األخرى.
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 فزوض البحج
يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات أفراد عينة الدراسة فى األداء القبمى والبعدى  -6

 جة الكمية لصالح األداء البعدى .عمى مقياس ميارات التفكير األساسية والدر 
ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات أفراد عينة الدراسة فى األداء البعدى  -0

 والتتبعى عمى مقياس ميارات التفكير األساسية والدرجة الكمية.
 هنهج البحج 

يبى لممجموعة اعتمد الباحث في الدراسة الحالية عمى المنيج التجريبي ذو التصميم شبو التجر 
 الواحدة .

 حذود البحج 
 ــ الحدود البشرية  6

( تمميذا وتمميذة من تالميذ الصف السادس من مدارس 43وتكونت عينة الدراسة النيائية من )
 الدقيمية  ، من ذوي القدرات المنخفضة فى ميارات التفكير األساسية 

 ــ الحدود المكانية  0
تتمثل حدود الدراسة المكانية في مدرسة األمام الحسين االبتدائية؛ حيث كان يتم عقد جمسات 

 0بالمدرسة
 الطزَقت واإلجزاءاث
 أ ــ األدوات

 سيقوم الباحث باستخدام األدوات التالية
ــ أدوات الوحدة االولى من برنامج دي بونو المعروف بـ)كورت( لتنمية ميارات التفكير  6
 0األساسية 
 ــ مقياس ميارات التفكير األساسية ) اعداد الباحث(  0

المالحظة ، التصنيف ، التركيب ، التسمسل والترتيب، يتكون المقياس من خمس ميارات ىى 
(عباره ،وكل عبارة متبوعة باختيارات ويختار 40المقارنة ويتكون المقياس فى صورتو النيائية من )

 الصحيحة. منيا المطبق عميو المقياس العبارة
 وقد توصل الباحث إلى أن المقياس  عمى درجة مقبولة من الصدق والثبات .

 ولمتحقق من صدق المقياس قام الباحث باالتى :
 صدق المحكمين -أ

قام الباحث بعرض المقياس فى صورتو المبدئية عمى مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس 
ى مناسبة المفردات لكل ميارة حيث يتكون المتخصصين فى مجال عمم النفس التربوى لتحديد مد
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المقياس من خمس ميارات  الميارة األولى: ميارة المالحظة ، الميارة الثانية: ميارة التصنيف ، 
الميارة الثالثة: ميارة التركيب ، الميارة الرابعة: ميارة التسمسل ، الميارة الخامسة: ميارة المقارنة، وتم 

عادة صياغة بعض المفردات إجراء التعديالت المقترحة ل ضافة وا  مسادة المحكمين من حذف وتعديل وا 
%(، 600: 70وتراوحت نسب االتفاق بين السادة المحكمين عمى مدى صالحية المفردات بين )

( عبارة لقياس ميارات التفكير األساسية لدى تالميذ الصف السادس 40وأصبح المقياس مكون من )
 اإلبتدائى.
 ىاالتساق الداخم -ب

يعد صدق المحكمين من أنواع الصدق السطحى أوالظاىرى ؛ لذلك قام الباحث بتطبيق المقياس 
( وذلك 40عمى عينة استطالعية عشوائية من تالميذ الصف السادس اإلبتدائى بمغ عددىا )ن = 

لحساب االتساق الداخمى عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية 
 0.06ارة فكانت قيم معامالت ارتباط المفردات بالدرجة الكمية لمميارة دالة إحصائيًا عند مستوى لممي

أى أنو يوجد اتساق ما بين مفردات المقياس والدرجة   0.04والبعض اآلخر دال إحصائيًا عند مستوى 
 الكمية لمميارات ؛ مما يشير إلى أن المقياس عمى درجة مناسبة من االتساق.

 ق من ثبات المقياس قام الباحث باالتى :ولمتحق
 طريقة إعادة االختبار: -أ

عمى العينة  Test-Retestقام الباحث بحساب ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار 
( بفاصل زمنى قدره خمسة عشرة يومًا ، وكانت قيمة معامل االرتباط بين التطبيق 40االستطالعية)ن=

مما يشير إلى أن المقياس يتسم بدرجة مناسبة من  0.06عند مستوى األول والثانى دالة إحصائيًا 
 الثبات.
 طريقة التجزئة النصفية: -ب

وبمغت قيمة  Split halfلمتحقق من ثبات المقياس ككل تم استخدام طريقة التجزئة النصفية 
براون ( وبعد تصحيح أثر التجزئة بمعادلة سبيرمان و 0.464معامل االرتباط بين نصفى المقياس )

Spearman-Brown  ( ويتضح مما سبق أن 0.640بمغت قيمة معامل الثبات لممقياس ككل ،)
 المقياس عمى درجة مناسبة من الثبات. 

( عبارة 40ومن إجراءات الصدق والثبات السابقة أصبح المقياس فى صورتو النيائية مكون من )
اإلبتدائى موزعة عمى مياراتو كما يمى: لقياس ميارات التفكير األساسية لدى تالميذ الصف السادس 

( ، الميارة الثانية: ميارة التصنيف 6إلى  6الميارة األولى: ميارة المالحظة ويمثميا المفردات من )
إلى  66( ، الميارة الثالثة: ميارة التركيب ويمثميا المفردات من )65إلى  7ويمثميا المفردات من )

( ، والميارة الخامسة: 46إلى  05سمسل ويمثميا المفردات من )( ، والميارة الرابعة: ميارة الت04
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( ، والمقياس بيذه الصورة النيائية صالح لمتطبيق 40إلى  47ميارة المقارنة ويمثميا المفردات من )
 عمى عينة البحث األساسية.

 إجزاءاث البحج
 0ــ اعداد مقياس مقياس ميارات التفكير األساسية  6
 0اءة السيكومترية ألدوات الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبةــ التحقق من الكف 0
 0ــ تطبيق أدوات الدراسة عمى عينة الدراسة  4
 0ــ تحميل البيانات احصائيا الختبار فروض الدراسة 3
 0ــ التوصل إلى النتائج وتحميميا في ضوء االطار النظرى والدراسات السابقة  4
  0التوصيات والمقترحات ــ الخروج بمجموعة 5

 جـ ــ األساليب اإلحصائية
يستخدم الباحث مجموعة من األساليب اإلحصائية بواسطة الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

 لمتحقق من الكفاءة السيكومترية ألدوات البحث واختبار فروض البحث . Spssوالمعروفة اختصارا بـ 
 نتبئج البحج

 ألول وتفسري النتبئج.أوالً: اختببر الفزض ا
الختبار الفرض األول والذى ينص عمى أنو " يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات أفراد 
عينة الدراسة فى األداء القبمى والبعدى عمى أبعاد مقياس ميارات التفكير األساسية  والدرجة الكمية 

لممجموعات المرتبطة ويوضح جدول  t" Test"لصالح األداء البعدى ." استخدم الباحث اختبار "ت" 
 (  نتائج ىذا الفرض:6)

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت " ومستوى داللتيا لألداء القبمى والبعدى عمى أبعاد مقياس ميارات التفكير 
 األساسية  والدرجة الكمية .

 العينة
 

 

 األبعاد

 األداء

 قيمة

 " ت "

مستوى 

 الداللة
 ىالبعد القبلي

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعيارى

 2.23 36.6 4..2 7.4 56 3.5 5.5 56 المالحظة

 2.23 35.5 .2.3 8.3 56 3 5.3 56 التصنيف

 2.23 36.6 2.00 8.5 56 3.4 6 56 التركيب

 2.23 33.6 3..2 3.6 56 3.5 7.7 56 التسلسل

 2.23 37 3.3 7.. 56 0..2 0 56 المقارنة

 2.23 56.0 4.7 57.8 56 5.5 45.7 56 الدرجة الكلية
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مما يشير إلى وجود   0.06يتضح من الجدول السابق  أن قيم "ت" دالة إحصائيًا عند مستوى 
فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات أفراد عينة الدراسة فى األداء القبمى والبعدى عمى أبعاد 

 لتفكير األساسية والدرجة الكمية لصالح األداء البعدى، وبالتالى يتحقق الفرض األول.مقياس ميارات ا
حيث تتفق ىذه النتيجة مع نتائج عدة دراسات  أشارت إلى أن برنامج الكورت  يعمل عمى توسعة 
إدراك المتدربين عميو، ومساعدتيم عمى تنظيم المعمومات، وتوليد األفكار الجديدة مما يساعد في 

سين أداء األفراد وجعمو أفضل عمى وجو العموم، ومن ىذه الدراسات دراسة كل من : تح
(Gray,2000(و ، )Caruana,2000و ،)Lizarraga & Iriarte (2001)  0006(، ومفسود )

(، وزينب عبد الغني 0000(، وسالمة العنزي )0006(،  روال الصويتي)(Tedona,2001، و 
( ، و ناصر (Sukor et al,2003، وكذلك دراسة كل من (Baumfield et al,2002(، و0000)

(، 0004(، ووفاء الميري ) 0003(، وسميرة بكر 0003(، لمياء صالح الدين )0003خطاب)
Dimech & Pace,2005)( وماجد الجالد ، )شرين الصمودي ، 0005(، و إيمان خضر)0005 ،)

(، وأسماء عبد 0006العيتيبي) ، وخالدSmith & Raven,2007(، 0006وفاطمة عبد األمير )
(، )(Donaldson,2010(،ودراسة كل من 0008(،القحطاني0008(،وصبري عكاشة)0007الحكيم )

( ، (Al-Edwan,2011(، 0066(، ويارا إبراىيم)0060(، وسرى قاسم)0060وشيماء سميم )
يمان عثمان )0060ماجدة بخيت ويارا إبراىيم) (، وفوزية 0064( ، وعبد العزيز مسمم)0060(، وا 

(  ، ورشا الطواشميمي 0064( ودراسة مميم وعيسى )0064(،الزىراء خميل)0064الغناوي)
( ، Olanisimi,2015(  ، و )0063(( ، وأمل عبد السالم 0063((، و الفوري وخوليو 0063)

(، 0066(، ودراسة الشورمان )0066( ، ولبنى أبو زيد ) 0066ووفاء بنت حافظ  العويضي )
(  ، ودراسة كل من لبنى جديد ، وميند مبيض، 0067((، وخوالديو0067نعان الشوىاني )ودراسة ك

 (.0000(، ورذاذ جميل سمطان )0068ورنا مفيد عباس )
كما تتفق نتائج ىذا الفرض مع نتائج الدراسات السابقة التي أثبتت فعالية برنامج كورت في تنمية 

ت البرنامج مع محتوى المواد الدراسية كما في دراسة كل ميارات التفكير األساسية من خالل دمج ميارا
(، لمياء 0000(، وسالمة العنزي )0000(، وزينب عبد الغني )Barak & Dopplet(1999)من 

(، باالضافة إلى دراسة 0006(،وفاطمة عبد األمير )0003((، و سميرة بكر 0003صالح الدين)
Smith & Raven2007)( ودراسة صبري عكاشة ،)شيماء 0060(، ودراسة سري قاسم )0008 ،)

 (.0064(، عبد العزيز مسمم)0060سميم)
(، ودراسة وفاء 0003(، ودراسة ناصر خطاب )Tedona0006وتتفق أيضَا مع نتائج كل من دراسة 

( 0066(، ودراسة يارا إبراىيم)0008((، ودراسة القحطاني 0005(، و ماجد الجالد )0004الميري )
(.والتي أثبتت نتائجيا فعالية التدريب المباشر لميارات 0060اىيم و ماجدة ىاشم )، ودراسة يارا إبر 

 تفكير برنامج كورت عمى تنمية ميارات التفكير 
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 اختببر الفزض الخبنً وتفسري النتبئج:: حبنُب
الختبار الفرض الثانى والذى ينص عمى أنو " ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى درجات 

الدراسة فى األداء البعدى والتتبعى عمى مقياس ميارات التفكير األساسية والدرجة  أفراد عينة
( نتائج ىذا 0لممجموعات المرتبطة ويوضح جدول ) t" Test"الكمية." استخدم الباحث اختبار "ت" 

 الفرض:
أبعاد المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت " ومستوى داللتيا لألداء البعدى والتتبعى عمى 

 مقياس ميارات التفكير األساسية  والدرجة الكمية .
 العينة

 

 

 األبعاد

 األداء
 قيمة

" ت 

" 

مستوى 

 الداللة

 التتبعي البعدى

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعيارى

 غير دالة 2.33 2.35 7.4 56 4..2 7.4 56 المالحظة

 غير دالة 3.6 2.37 8 56 .2.3 8.3 56 التصنيف

 غير دالة 2.75 2.02 8.5 56 2.00 8.5 56 التركيب

 غير دالة 2.30 .2.7 3.5 56 3..2 3.6 56 التسلسل

 غير دالة 3.5 2.38 5.. 56 3.3 7.. 56 المقارنة

 غير دالة 3.6 3.3 57.4 56 4.7 57.8 56 الدرجة الكلية

ر دالة إحصائيًا مما يشير إلى أنو ال يوجد  فروق دالة يتضح من الجدول السابق أن قيم "ت" غي
إحصائيًا بين متوسطى درجات أفراد عينة الدراسة فى األداء البعدى والتتبعى عمى أبعاد مقياس ميارات 

 التفكير األساسية والدرجة الكمية، وبالتالى يتحقق الفرض الثانى.  
ار النظري والدراسات السابقة؛ حيث يشير دي ويمكن تفسير نتائج اختبار ىذا الفرض في ضوء اإلط

إلى أنو من أىم مميزات برنامج الكورت توسعة إدراك المتدربين عميو،  De Bono2009بونو 
ومساعدتيم عمى تنظيم المعمومات، وتوليد األفكار الجديدة مما يساعد في تحسين أداء األفراد وجعمو 

 أفضل وبالتالي يعمل عمى بقاء أثر التدريب.
( ، كاريونا Gray (2000)ويتفق ىذا الرأي مع ما أشارت إليو نتائج دراسة كل من : جراي          

Caruana (2000) رياتا ( ، 0006)(( ، ومفسود Lizarraga & Iriarte (2001)(، وليزاراجا وا 
(، وزينب عبد الغني 0000(، وسالمة العنزي )0006(،  روال الصويتي)Tedona (2001)وتيدونا 

(، وكذلك دراسة كل من سوكر وآخرون Baumfield et al (2002)(، وبامفيمد وآخرون 0000)
Sukor et al(2003)(و ناصر خطاب ، )وسميرة 0003(، لمياء صالح الدين )0003 ،)

( ، وماجد Dimech & Pace (2005)(، وديمش وباس 0004(، ووفاء الميري ) 0003)(بكر 
(، و 0006(، شرين الصمودي ، وفاطمة عبد األمير )0005(، و إيمان خضر)0005الجالد )
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Smith & Raven (2007)(وخالد العيتيبي ، )وصبري 0007(، وأسماء عبد الحكيم )0006 ،)
 (، 0008(، القحطاني )0008(، وسكينة العكري )0008(، وسوسن عبد الجواد )0008عكاشة)

(، ويارا 0060ى قاسم)(، وسر 0060(، وشيماء سميم )Donaldson(2010)ودراسة كل من 
يمان عثمان 0060( ، ماجدة بخيت ويارا إبراىيم)Al-Edwan(2011)(، 0066إبراىيم) (، وا 

( ودراسة مميم 0064(،الزىراء خميل)0064(، وفوزية الغناوي)0064( ، وعبد العزيز مسمم)0060)
 وعيسى

(  0063(عبد السالم ( ، وأمل 0063 ((، و الفوري وخوليو  0063(  ، ورشا الطواشميمي )0064( 
(، 0066( ، ولبنى أبو زيد ) 0066( ، ووفاء بنت حافظ  العويضي )Olanisimi (2015)، و

(  ، ودراسة كل 0067)( (، وخوالديو0067(، ودراسة كنعان الشوىاني )0066)(ودراسة الشورمان 
 .(0000(، ورذاذ جميل سمطان )0068من لبنى جديد ، وميند مبيض، ورنا مفيد عباس )

ومن ذلك نخمص إلى أن برنامج كورت  يوجد لو أثر واضح في بقاء أثر التدريب، نظرًا لتكافؤ 
النتيجتين في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس ميارات التفكير مما يدل عمى إيجابية البرنامج  

 وأىميتو في االحتفاظ بالتعمم لدى المتدربين مدة أطول.
( والالتي  0066(، ويارا محمد)0008سة كل من صبري عكاشة) وتتفق النتيجة السابقة مع درا

أثبتت بقاء أثر التعمم بالبرنامج بعد مرور فترة زمنية بمغت أسبوعين في الدراسة الثانية وتجاوزت 
 الشيرين في الدراسة األولى.

وعميو تتضح صحة الفرض الثانى من حيث عدم وجود فروق بين أداء أفراد المجموعة التجريبية 
في القياس البعدي والقياس التتبعي عمى المقياس المستخدم لقياس ميارات التفكير األساسية في 

 الدرجة الكمية بعد مرور ثالثة أشير من تطبيق برنامج )كورت( .
 -تىصُبث البحج:

 في ضوء نتائج البحث الحالية  يوصي الباحث بما يمي :
وتنمية ميارات التفكير بوجو عام وميارات التفكير  . اعتماد برنامج كورت كمنيج مستقل في تعميم6

 00األساسية في المدارس لما لو من أىمية كبيرة في تنمية ميارات التفكير األساسية 
. تنظيم دورات تدريبية لمديرى المدارس والمعممين في المراحل التعميمية المختمفة عمى البرنامج 0

 لالستفادة منو
مية ميارات التفكير في كل مرحمة تعميمية لمواكبة متطمبات األلفية . تخصيص مقرر يركز عمى تن4

 الثالثة.
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 -الذراسبث والبحىث املقرتحت:
. دراسة أثر برنامج كورت في تنمية ميارت متغيرات أخرى مثل: التفكير العممي ، وميارات ما وراء 6

 المعرفة لعينات مختمفة.
بحث العممي لمعاوني أعضاء ىئية التدريس . دراسة أثر برنامج كورت في تنمية ميارت ال0

 بالجامعات.
. إجراء دراسة مقارنة بين أثر التدريب المنيجي المباشر عمى ميارات التفكير باستخدام برنامج  4

 الكورت وأثر التدريب باستخدام  أسموب الدمج.
استخدام برنامج  . إجراء دراسة مقارنة بين أثر التدريب المنيجي المباشر عمى ميارات التفكير ب3

 الكورت وأثر التدريب المباشر عمى ميارات التفكير باستخدام برامج أخرى .
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 املزاجع
 أوال املزاجع العزبُت
 ( : الذكاء االجتماعى والذكاء الوجدانى وعالقتيا بالشعور بالسعادة لدى 0064إبراىيم الشومان )

 . فمسطينطمبة الجامعة ، كمية التربية ، جامعة األزىر ، غزة ، 
(: برنامج الكورت لتعميم التفكير. الجزء األول، 0007إدوارد دي بونو ) ترجمة دينا عمر فيضي()

 توسعة اإلدراك. عمان، دار الفكر العربي.
تعميم التفكير من خالل تدريس الجغرافيا والتاريخ وأثره عمى (: 0005أسماء زين صادق األىدل )

. المممكمة العربية السعودية، جدة، ئي وتنمية تفكيرىنتحصيل تمميذات الصف الرابع االبتدا
 0كمية التربية لمبنات

( : تدريس مادة العموم فى ضوء برنامج كورت وأثره فى التحصيل 0064يمان عالء الدين الباز )إ
وتنمية ميارات التفكير والدافع لإلنجاز لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ، رسالة دكتوراة ، 

 ، جامعة المنصورة .كمية التربية 
(: استخدام برنامج كورت وأثره عمى تنمية ميارات التفكير لدى أطفال 0005إيمان عمى محمود خضر)

  الروضة. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة االسكندرية.

(: فعالية التدريب باستخدام برنامج كورت عمى تنمية ميارات 0060إيمان محمد عثمان محمد قاسم )
ير الناقد لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات تعمم الرياضيات. رسالة التفك

 ماجستير، كمية التربية، جامعة بورسعيد. 
 ( : استراتيجيات التدريس والتعمم ، القاىرة ، دار الفكر العربى 0006جابر عبد الحميد جابر ) 
 ، دار الشروق لمنشر والتوزيع  عمان 6( : تدريس ميارات التفكير ط 0004جودت أحمد سعادة ) 
 0دار األمل لمنشر ،( تطوير ميارات التفكير في تعميم العموم . االردن ، إربد0000خير شواىين ) 

" عمى CORT( : فاعمية برنامج )أنا أفكر( المشتق من برنامج "0000رذاذ جميل سمطان )
. المجمد  وثقافة الطفل المجمة العربية العالمالتفكيراالبداعي لطفل ما قبل المدرسة. 

 الثالث . 
(  CORT(:فعالية التدريب القائم عمى استخدام برنامج الكورت ) 0063رشا مصطفي الطواشميمي )

في تنمية ميارات التفكير االبتكاري والقدرة عمى إتخاذ القرار لدى عينة من طالب كمية 
 .لنفس التربويالتربية رسالة دكتوراه، كمية التربية جامعة بورسعيد ، عمم ا

(: "أثر استخدام الجزء األول )التوسعة( والجزء الخامس)المعمومات والعواطف( 0006روال الصويتي)
لتعميم التفكير في تنمية التفكير الناقد لدى  طالبات الصف العاشر  CORTمن برنامج 

 األساسي" ، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد،األردن.
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(: استخدام برنامج تعميمي بالكمبيوتر في تدريس اليندسة لتنميو 0000الد )زينب أحمد عبد الغني خ
التفكير اإلبتكارى والناقد والتحصيل وتكوين االتجاه نحو استخدام الكمبيوتر لدى تالميذ 

-66(أغسطس، ص ص 76الصف األول اإلعدادي. كمية التربية، جامعة عين شمس، )
70.  

العمارة،المجمة  لطالب االبداعي التفكير تنمية في كورت برنامج ماستخدا (: اثر0060امين) قاسم سرى
 (.66العراقية ليندسة العمارة، الجامعة التكنولوجية ،)

 األردن.  تعميم التفكير ومياراتو تدريبات وتطبيفات عممية،(: 0006سعيد عبد العزيز )
 تالميذ المفاىيم االجتماعية.( : فاعمية الطريقة االستقصائية في اكتساب ال0006سكينة العانكري )

 ، كمية التربية،  جامعة دمشق. رسالة ماجستير
( : أثر برنامج الكورت ) الجزء األول ( فى تنمية مياربات التفكير 0000سالمة عجاج العنزى )

 0االبداعى ومفيوم الذات لدى الطمبة فى المرحمة المتوسطة بالكويت ، رسالة ماجستير
 في التفكير لتعميم  CORTبرنامج من أجزاء ثالثة دمج (: أثر0060يدان )سمية المحتسب، رجاء سو 

 لدى القرار اتخاذ عمى والقدرة العممية الميارات التحصيل وتنمية في العموم محتوى كتب

 لألبحاث )العموم النجاح جامعة مجمة في فمسطين. األساسي السابع الصف طالبات

 0(03) االنسانية(،
عايش زيتون ( تعميم التفكير ، دمشق ، دار الرضا .0006ين وآخرون )عادل عبد الكريم ياس

  ، األردن، عمان، دار الشروق.أساليب تدريس العموم( 6888)
(:" تنمية ميارات التفكير االبتكاري واتخاذ القرار في تدريس مادة 0064عبدالعزيز محمد السيد مسمم)

الثانوي." رسالة ماجستير غير  االحياء في ضوء برنامج كورت لدي طالب الصف االول
 منشورة، كمية التربية، جامعة طنطا. 

( : أثر برنامج تعميمي عمى تنمية ميارات التفكير االساسية وعمى التحصيل 0004عصال المساعيد )
، كمية الدراسات التربوية رسالة دكتوراه غير منشورةعند طالب الصف السادس األساسي. 

 0العميا
(: اثر برنامج الكورت لتعميم التفكير الجزء األول )توسعو اإلدراك( في 0006)فاطمة عبد األمير 

تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي وتفكيرىم اإلبداعي. مجمة القادسية في اآلداب 
 (.036-006(، ص ص)3-4، ) 5والعموم التربوية، جامعة بغداد 

 . الفكر ،عمان،  دار 4 ط وتطبيقات. ممفاىي التفكير : تعميم (0006 فتحي عبد الرحمن جروان )
( برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات التفكير االساسية لدى أطفال الروضة 0000فضيمة زمزمى )

  بمكة المكرمة .
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( : استراتيجية تعميم ميارات التفكير فى مراحل التعميم العام، 0006فييم مصطفى مصطفى محمد )
  0مبر( ديس34،  644مجمة التربية قطر ، )

"فاعمية استخدام برنامج كورت فى تنمية التحصيل والتفكير الناقد  :(0064فوزية ناصر محمد الغناوى)
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية  .فى االحياء لدى طالب المرحمة الثانوية فى ليبيا"

 .البنات، جامعة عين شمس
رت فى تنمية التحصيل والتفكير الناقد "فاعمية استخدام برنامج كو  :(0064فوزية ناصر محمد الغناوى)

 ، كمية البنات، جامعة عين شمس. .فى االحياء لدى طالب المرحمة الثانوية فى ليبيا"
(: أثر برنامج كورت التعميمي في التفكيراالبداعي لطالب 0067كنعان غضبان حبيب الشوىاني )

 .77العراق ،  ،  مجمة األكاديميالمرحمة االعدادية لمادة التربية الفنية ، 
( التدريبي CORT( :  أثر برنامج كورت )0068لبنى جديد ، وميند مبيض، ورنا مفيد عباس )
دراسة شبو تجريبية عمى عينة من تالمذة الصف  -بجزئو األول في تنمية التفكيرالناقد

، سوريا  األداب والعموم االنسانية.-مجمة تشرين السادس االبتدائي في مدينة الالذقية. 
،36 ( ،4.) 

(: فاعمية برنامج الكورت لتنمية التحصيل وميارات التفكير لمطالبات 0066لبنى شعبان أبو زيد )
 الجزءالثاني. – 40، مصر ،  مجمة السموك والتربيةمعممات رياض األطفال. 
(: "فاعمية برنامج مقترح في االقتصاد المنزلي لتنمية بعض 0003لمياء صالح الدين محمد حسن)

ت التفكير العميا لدى تمميذات الحمقة االعدادية في ضوء برنامج الكورت". رسالة ميارا
 ماجستير، معيد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاىرة.

(: تنمية التخيل االبتكاري ومفيوم الذات لدي بعض 0060ماجدة ىاشم بخيت، يارا إبراىيم محمد )
تخدام برنامج الكورت. مجمة كمية رياض األطفال، األطفال المدمجين والعاديين بالروضة باس

 (.346 – 456،يونية،  ص ص،) 6جامعة بورسعيد، 
( : فاعمية برنامج مقترح لتنية ميارات التفكير المنطقى لدى تالميذ مرحمة  6884ماجده راغب محمد )

 0التعميم األساسى ، رسالة دكتوراه ، كمية التربية جامعة الزقازيق 
، عمان: دار الميسرة  لمنشر والتوزيع 0(: تنمية قدرات التفكير االبداعي. ط0003يطي)محمد حمد الط

 والطباعة.
( :كيف تطور ميارات التفكير العميا )اإلبداعي والناقد( 0004منير جبريل عبد العزيز وسمير الجوابرة )

 0لطمبة الصف التاسع في موضوع اليندسة التحميمية، مجمة المعمم
(:فاعمية نموذج بوسنر في التغيير المفاىيمي وتنمية ميارات التفكير 0063يوب )مياني جميل شم

  ، كمية التربية،  جامعة دمشق.رسالة ماجستيراالساسية. 
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(. أثر برنامج الكورت )اإلدراك والتنظيم( في تنمية التفكير إلبداعي  0003ناصر جمال خطاب )
، كمية وبات التعَمم، رسالة دكتوراه ومفيوم الذات لدى عينو أردنية من الطمبة ذو صع

 . التربية،  جامعة األردن
(: فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير األساسية والتفكير االبتكاري 0066يارا إبراىيم محمد )

كمية التربية، ،لدى طفل الروضة في ضوء برنامج الكورت لتعميم التفكير. رسالة دكتوراة 
 جامعة أسيوط.
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