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ام                          م الطالب بشكل ع ر في تحسين تعل يم التفكي رامج تعل أشار الكثير من علماء التربية إلي أهمية ب

ى     ، من االستخدام األمثل لما تعلموهوتزويدهم بمهارات تمكنهم   ة عل لذا تحرص المؤسسات التربوي

ي المواقف الصفية    ال ف كل فّع ته بش ر وممارس ى التفكي ة عل ز الطلب بة لتحفي وفير الفرص المناس ت

يم         . والالصفية اليب لتعل دًا من ثالث اتجاهات أو أس تتبنى المؤسسات التربوية بهذا الخصوص واح

دريبهم                التفكير وذلك حسب البي    تم ت ذين ي ة الدارسين ال اه  . ئة التي يتم فيها تعليم التفكير و طبيع االتج

واد الدراسية                     تقلة عن الم ررات مس رامج أو مق ر بشكل مباشر ومن خالل ب يم التفكي األول هو تعل

ر ارات التفكي وى   ، ومخصصة لمه ادي وضمن المحت نهج الع ن خالل الم ر م يم التفكي اني تعل والث

ي اً    والثال، الدراس لوبين مع تخدام األس ر باس يم التفكي من تعل امي . ث يتض ى ) .   ٢٠٠١(القط يتبن

اتجاه تعليم التفكير آموضوع  ،أحد أشهر علماء التفكير، (Edward De Bono)  إدوارد دي بونو

ر        يم التفكي ر موضوعًا        . مستقل من خالل برنامج الكورت لتعل يم التفكي و أن يكون تعل رى دي بون ي

ود                ، بين الموضوعات المدرسية  لمقرر أساسي    ا يق تعلم بم م والم ل المعل رر عق ذا المق حيث يطور ه

ة        ة منهجي ر              ، إلى تكوين عملية تفكير عقلي ارات التفكي ا جعل مه ا إذا أردن ذلك أنن و آ رى دي بون وي

ارات   ى مه اه عل ز االنتب اعد ترآي تقل  حيث يس ا آموضوع مس د من تعليمه ة فالب واتج فّعال ذات ن

ر الم ة  التفكي ي المواقف المختلف تخدامها ف م اس ن ث تيعابها وم ا واس ى تعلمه ددة عل امج . ح وألن برن

ر من خالل استخدام            ة التفكي دريس عملي ى ت د عل ل يعتم وى ب دريس محت ى ت الكورت ال يرآز عل

ر ع        ، أدوات التفكي ل م ي التعام ا ف ي تعلموه ر الت ارات التفكي ن مه تفادة م ة االس ن للطلب ه يمك فإن

ة         المعضالت الت  ر          . ي تواجههم سواء في المنهج أو في حياتهم العملي ة التفكي ى عملي ز عل اك ترآي هن

ة   de Bono. وأدواته مما يسهل التعلم ومن ثم نقل أثر التعلم إلى المواد والمواقف األخرى المختلف

(1986) 

ام                      ة برن دريب طلب يج العربي في ت ة الخل ة جامع ج           الهدف من هذه الورقة هو عرض تجرب

ر                   يم التفكي امج الكورت لتعل ي الجزء األول من برن ، )توسعة مجال اإلدراك  (تربية الموهوبين عل

ة          امج الكورت لطلب ذا الجزء من برن دريس ه ة في ت ي للطلب ة التطبيق العمل ذلك عرض تجرب وآ

 .الصف الثالث االبتدائي في بعض مدارس البحرين
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وهو  ، ن خالل برنامج الكورت لتعليم التفكير     سأتناول في هذه الورقة موضوع تعليم التفكير م        

ي            . برنامج متكامل لتعليم مهارات التفكير آموضوع مستقل       ر بأسلوب عمل يم التفكي اول تعل يتم تن س

يج العربي                   ة الخل من خالل عرض نموذج تطبيقي لبرنامج الكورت آما يتم التدريب عليه في جامع

ة البحرين االبتدائ             دارس مملك ة وآما هو مطبق في م ى ثالث محاور آعوامل           . ي ز عل يتم الترآي س

ة المدرسية                      م وخصائص الطالب وخصائص البيئ امج وهي خصائص المعل تؤثر في تطبيق البرن

ر         ، والصفية ارات التفكي ر الطالب وفي تطوير مه ه تفكي وتداخل معالم هذه األبعاد الثالث في توجي

ا إعطاء       سيقدم عرض لما يتم مراعاته عمليًا عند النظر إلى        . لديه تم به ة التي ي  هذه المحاور واآللي

ة   امج تربي ي برن ة ف ة الميداني ادة التربي ة م ة لطلب ة الميداني ى التجرب اءًا عل ورت بن دروس الك

دريب                . الموهوبين الذي تقدمه جامعة الخليج العربي       ا الت م فيه دارس التي ت الي الم ين الجدول الت يب

 .الميداني وأعداد الطلبة
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 دريب الميداني وأعداد الطلبةبيان بمدارس الت
 

 الفصول الطلبة المتدربين اسم المدرسة السنة

 .مدرسة رابعة العدوية اإلبتدائية للبنات

 م٢٠٠٠/٢٠٠١ .مدرسة المتنبي اإلبتدائية للبنين

 .مدرسة العالء الحضرمي اإلبتدائية للبنين

١١ ١١ 

 .نينمدرسة العالء الحضرمي اإلبتدائية للب

 م٢٠٠١/٢٠٠٢ . مدرسة رابعة العدوية اإلبتدائية للبنات

 مدرسة الخوارزمي اإلبتدائية للبنين

١١ ١١ 

 .مدرسة العالء الحضرمي اإلبتدائية للبنين

 مدرسة أم أيمن اإلبتدائية للبنات

 .مدرسة المتنبي اإلبتدائية للبنين
 م٢٠٠٢/٢٠٠٣

 . للبناتمدرسة رابعة العدوية اإلبتدائية

١٢ ١٣ 

 .مدرسة العالء الحضرمي اإلبتدائية للبنين

 مدرسة أم أيمن اإلبتدائية للبنات

 .مدرسة المتنبي اإلبتدائية للبنين
 م٢٠٠٣/٢٠٠٤

 .مدرسة رابعة العدوية اإلبتدائية للبنات

١٤ ٢٧ 

 .مدرسة المتنبي اإلبتدائية للبنين

 .مي اإلبتدائية للبنينمدرسة العالء الحضر

 .مدرسة أم الحصم اإلبتدائية للبنين

 .مدرسة حطين اإلبتدائية للبنين

 مدرسة القدس اإلبتدائية للبنات

 .مدرسة رابعة العدوية اإلبتدائية للبنات

 م٢٠٠٤/٢٠٠٥

 .مدرسة أم أيمن اإلبتدائية للبنات

١٩ ١٩ 

 ناتمدرسة رابعة العدوية اإلبتدائية للب

 مدرسة حطين اإلبتدائية للبنين

 .مدرسة سمية اإلبتدائية للبنات

 .مدرسة بالد القديم اإلبتدائية للبنات

 .مدرسة المتنبي اإلبتدائية للبنين

 م٢٠٠٥/٢٠٠٦

 .مدرسة أم الحصم اإلبتدائية للبنين

١٧ ١٧ 
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رامج المستخدمة عال              ر الب امج الكورت من أآث ر برن ر بشكل مباشر  يعتب يم التفكي ًا لتعل . مي

اً    ًا عملي ه برنامج امج بكون ذا البرن ز ه ر   ، يتمي ي التفكي ة ف ب التطبيقي ى الجوان ز عل هل ، يرآ ويس

حة    ددة وواض ه مح تخدامه ألن خطوات و   . اس ير دي بون ا يش امج  ) م٩٨٦َ1/١٩٨٩َ(وآم إن برن ف

ى اإلحاطة         الكورت يتناول ذلك النوع من التفكير الذي يدعو إلى مجال اإلدر            اك الرحب ويسعى إل

ا               ق دروس   . بجميع جوانب أي موضوع أو معضلة يجابهها الفرد في سبيل البحث عن حلول له تتعل

ام        ، الكورت باإلدراك الحسي فيما يختص بالتفكير      ا لألمور بشكل ع ة من      ، أي نظرتن ذه الجزئي وه

وانبي      التفكير الج ًا ب ًا وثيق ة ارتباط ر مرتبط ب ". "Lateral Thinkingالتفكي  deوحس

Bono(1980)                 ة األمور  فإن التفكير الجوانبي هو نوع من التفكير اإلآتشافي الذي يمكننا من رؤي

دماغ          ، بطرق مختلفة وبشكل اشمل وأوسع     حيث يعتمد التفكير الجوانبي بشكل مباشر على اعتبار ال

 .نظام لترتيب المعلومات

اول عشر              آ ،           يتكون برنامج الكورت من ستة أجزاء        ل جزء يتكون من عشرة دروس تتن

ة بشكل أداة                  ، مهارات أو أدوات للتفكير    ر مقدم ارات التفكي ارة واحدة من مه ويغطى آل درس مه

ة  اط اإليجابي ل البحث عن النق ددة مث لبية، مح اط الس ور  ، والنق ي  األم ام ف رة لالهتم اط المثي والنق

وتوجد  ،  للمعلم لكل جزء من األجزاء الستة         هناك دليل ). PMI(وتختصر األداة بالرمز  ، واألفكار

اًءا       . باإلضافة إلى ذلك مالحظات حول آل درس لالسترشاد بها         صمم البرنامج علي شكل أدوات بن

ين         التفكير    ، على النظرية التي تعتبر الدماغ نظامًا لمعالجة المعلومات حسب ترتيب مع وم ب فهو يق

 )١٩٩٨-١٩٧٣(دي بونو . بهدف إنجاز مهام

 

دل حصة واحدة                           صمم  دة فصل دراسي واحد بمع درس لم امج الكورت لي  آل جزء من برن

م              . أسبوعيًا ين أنه ذا التوقيت حيث يجد أغلب المعلم د  به ا يمكن التقي ادرًا م من ناحية عملية فإنه ن

ي        ة ف ورت وخاص ارات الك ن مه دة م ارة واح دريس مه بوعيًا لت ن حصة أس ر م ى أآث ة إل بحاج

إذ أنه موجه إلى معلم ذي خبرة يتعامل  ، يت المقترح في دليل المعلم دقيق جداً      التوق. الدروس األولى 

ًا أطول لكل                    ،  مع طلبة ذوى قدرات متوسطة     ادئ األمر وقت م ب اج المعل لذلك فمن الطبيعي أن يحت
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زام بالتوقيت         ،  وللدرس بأآمله ، خطوة على حده   رة فسوف يستطيع االلت م خب وآل ما اآتسب المعل

تم               ، ء خطوات سريعة  عن طريق إجرا   ذي ي وى ال يس المحت ات نفسها ول وترآيز االنتباه على العملي

 .استخدامها فيه

 

 خصصت عشر حصص للتدريب الميداني لطلبة       )م٢٠٠٦-٢٠٠٥(في العام الدراسي الحالي      

ة             دارس البحرين االبتدائي ين درسين من          ، برنامج تربية الموهوبين في بعض م ا المعلم أعطى فيه

زء ورت دروس الج امج الك ن برن ة     .  األول م ار طبيع ي االعتب ذنا ف ع إذا أخ ر متوق ذا أم ر ه يعتب

ة   ة التعليمي ين والبيئ ين والمتعلم ين . المعلم بة للمعلم ي    ، بالنس داني ف دريب المي ة الت ل طلب يس آ فل

ين وبين معلم ة الموه امج تربي ويين ، برن وجهين ترب ى م ين إل ن إداري اتهم م راوح خلفي ل تت ، ب

دريس، اعيينمتوأخصائيين اج ي الت ين ف ن المتمرس ًا م وا جميع دريس . فليس ون بت م يقوم ذلك فه آ

درات   تويات والق ه المس اوت في د تتف ة فصل واح ورت لطلب امج الك ا  ، برن اوت فيه دارس تتف ي م ف

دروس           . اإلمكانيات إن     . آل هذا يؤثر على مدى ما يمكن أن ينجزه المعلم من ال ك ف ى ذل باإلضافة إل

م     ، ي المدارس هو إيصال المهارات بإتقان وإبداعترآيز المعلمين ف  يس الك المهم هو الكيف ول إذ ، ف

دارس   ق في الم داني والتطبي دريب المي ي الت ى آل دروس ، باإلضافة إل دربون عل ين يت إن المعلم ف

ورت   ن الك زء األول م ال اإلدراك (الج عة مج وم     ) توس بق ي ي تس غر الت يم المص ة التعل ي ورش ف

 .بين الجدول التالي وحدات برنامج الكورتي. التدريب الميداني
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 وحدات برنامج الكورت لتعليم التفكير
 

 البيان الموضوع الوحدة

 النظر إلى الموقف من جميع جوانبه توسعة مجال اإلدراك األولى

 تهتم باالنتباه والترآيز على الموقف بفعالية التنظيم الثانية

 األدلة والحجج المنطقيةتعني بمناقشة  التفاعل الثالثة

 مراجعتهاوتعرض استراتيجيات توليد األفكار  اإلبداع الرابعة

 تعني بالعوامل االنفعالية المؤثرة على التفكير المعلومات والمشاعر الخامسة

 عام لمعالجة المشكالت تعني بتقديم إطار العمل السادسة

 

 

ة           يهدف مقرر التدريب الميداني بشكل عام إلى إتاحة         امج تربي  الفرصة أمام الدارسين في برن

وقين         ، الموهوبين لتطبيق ما تم تحصيله في المقررات النظرية        ارات التفاعل مع المتف وممارسة مه

يم المصغر في              ، والموهوبين بصورة عملية في الميدان     دريس من خالل التعل واآتساب خبرات الت

ة صفية       ، ورش العمل  ة  والتدريب الفعلي في مواقف تعليمي ادة        .  حقيقي ام ورشة عمل في إطار م تق

ن       زء األول م ى الج ل عل ي آام دة فصل دراس دريب المتواصل لم داني خاصة بالت دريب المي الت

ورت امج الك اه     . برن ث مزاي ن حي ورت م امج الك ين ببرن ف المعلم ل تعري ن ورش العم دف م اله

ون من      وآذلك التدرب علي برنامج الك    ، ودروسه وأجزاؤه واستراتيجيات تطبيقه    ورت بحيث يتمكن

ة                    ، إتقان مهارات التفكير   ات عملي تهم من خالل تطبيق ى طلب ارات إل ك المه واإلبداع في توصيل تل

 .على أدوات التفكير

 

ذه                         د آانت ه اعي فق ى العمل الجم ًا عل وم أساس وحيث أن تعليم التفكير في برنامج الكورت يق

ادة الت         اتذة لم ة أس داني المادة حصيلة عمل فريق من أربع ة     . دريب المي اتذة خطة متكامل يضع األس



 ٥٧٣

ى االحتياجات           دريب تشمل التعرف عل ة          ، لعملية الت دريبي وإجراءات المتابع وى الت ووضع المحت

دارس  ل الم ل وداخ ي رش العم دريب ف ك ، للت ل ذل تمر لك ويم المس م التق دة  . ث ود ع ي وج زة ف المي

وإمكانية تغطية آل المدارس   ، بعة الميدانية مشرفين في مادة التدريب الميداني تكمن في تسهيل المتا        

ق ا التطبي تم فيه ي ي دريب، الت وم الت ة في ي ى آل الطلب د عل افي لإلشراف الجي ، وإتاحة الوقت الك

ين   درات المعلم وير ق ي تط هم ف ي تس ات الت راء المناقش ذلك  إث داني  .  وآ دريب المي وم الت بق ي يس

دأ ور  . ورشة عمل تتناول درس من دروس الكورت       ادة             تب دًا للم اتذة تمهي ديم أحد األس ش العمل بتق

دروس        ق ال وات تطبي ه وخط ورت ومكونات امج الك ف ببرن ام والتعري كل ع رح   ، بش ديم ش م تق ث

دروس بحيث                 . نموذجي للدرس األول من دروس الكورت        ة في عرض ال اون الطلب ك يتع د  ذل بع

لذلك الدرس بهدف الوصول     ثم تتم مناقشة جماعية تفصيلية      ، يشترك آل طالبين بشرح درس واحد     

ه ة لتقديم ى أفضل طريق ادة   . إل ة وإع ة العمري ة وللمرحل بة للبيئ ارين المناس ار التم تم اختي ثًال ي فم

 .صياغتها آلما آان ذلك ضروريًا للتأآد من فهم الطلبة لها

 

ا  يقومون                    تهم آم ي طلب يقوم المعلمون بزيارة تمهيدية للمدارس المحددة لهم يتعرفون فيها عل

ام   كل ع ه بش ورت ومكونات امج الك تهم ببرن ف طلب بع   . بتعري ًا لس ورت تبع تم عرض دروس الك ي

أتى خطوات أي     . ويتم شرح معنى آل خطوة للطلبة ليصبح استخدامهم لها بشكل واعي           ، خطوات ت

 :درس من دروس الكورت آالتالي

  : الخطوة األولى •

درس إعطاء مثال توضيحي أو قصة توضح مهارة التفكير موضوع ا           تم في      ، ل و ألن التطبيق ي

ا لشرح                   دة وتوظيفه فصول الصف الثالث االبتدائي فقد تم االعتماد آثيرًا على التمهيد بقصة جي

ر المقصودة ارة التفكي دم    . مه بب ع اء وقعت بس اول أخط ث تتن ة بحي ار القصة بعناي تم اختي ي

ذ            ارة           استخدام إستراتيجية أو مهارة مناسبة في التفكير ثم بيان الخطأ ال يم مه م تعل ع ومن ث ي وق

درس   منها ال ذي يتض ر ال ة     . التفكي بة للفئ ة ومناس ون هادف ار القصص أن تك ي اختي ى ف يراع

هل       كل س ي إيصال الموضوع بش اهم ف وى لتس ث المحت ن حي درس م ة و لموضوع ال العمري

ى اإلسهاب في الشرح         ًا و      ، وسريع وممتع دون الحاجة إل ى األداة فهم ز عل ذا يحقق الترآي وه

ة تخدامها بعفوي تيعابها و اس ى الطالب اس ًا ليسهل عل بعض ) ١(يوضح ملحق . تطبيق وذج ل نم
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امج            القصص التي استخدمها طلبة جامعة الخليج العربي لتوضيح دروس الجزء األول من برن

 .الكورت لطلبتهم

 :الخطوة الثانية •

ديم األداة ا  ، تق اء مث درس وإعط األداة موضوع ال ة ب ف الطلب تم تعري ث ي رح مبسط حي ل و ش

 .ومحدد عن األداة واستخدامها

 :الخطوة  الثالثة •

ن   ات صغيرة م ي مجموع ارين ف ى التم دريب عل ة٦-٤الت ة و  .   طلب رة تدريبي د  فق تم  تحدي ي

ددة    دة مح الل م ا خ ارهم حوله جيل أفك تها و تس ات مناقش ن المجموع ب م م . يطل ه  المعل يوج

حيث ، رة علي اإلتيان بأآبر عدد ممكن من اإلجاباتالطلبة إلي ترآيز تفكيرهم خالل فترة قصي  

ة    رة معين ى فك ز عل دون الترآي ارة ب ب المه تقن الطال دف أن ي ة  .  اله ل مجموع رر آ وم مق يق

ات       ة ملخص إجاب م بكتاب وم المعل ا يق ام الفصل بينم ا أم م قراءته ه ث ات مجموعت دوين إجاب بت

ات المتش               ة لإلجاب د حذف الطلب وح بع ي الل ة       . ابهةالمجموعات عل م الطلب ك يساعد المعل د ذل بع

ة        ي القائم ا عل رون إبقاؤه ي ي اط الت ي النق ويت عل ى التص ا    . عل ي يواجهه ديات الت ن التح م

ة  ،  يعتقدون فعًال بأنها مهمةيالمعلمون إقناع الطلبة بالتصويت على األفكار الت  حيث يميل الطلب

تم ب              ار مجموعتهم لكي ي ى أفك ا  بشكل عام إلى التصويت فقط عل ا دون غيره من الطرق   . قاؤه

ة  ، بعد شرح عملية التصويت والهدف منها، الفعالة ما قام به أحد المعلمين  من تشبيه أفكار الطلب

ه     إبألوان قوس قزح المختلفة التي ما هي    ى مكونات ون واحد تجزأ إل د    . ال ل ة بع ار المتبقي فاألفك

ار الفصل آمجموعة واحدة              ة و يستجيبون      يس . عملية التصويت هي خالصة ألفك توعب الطلب

م              ة لفهمه درس بصور محسوسة و قريب . بفاعلية أآثر لتوجيهات من هذا القبيل تمثل خطوات ال

 . الشرح متروك إلبداع المعلم واختياره لما يناسب طلبتهيواألمر ف

 :الخطوة الرابعة •

ة              ك    ويم، مناقشة عملية التفكير التي هي موضوع الدرس مع الطلبة بلغة واضحة ومفهوم ل ذل ث

 تظهر هنا مهارة المعلم وإتقانه ألسلوب الحوار الفعال في          .التغذية الراجعة للتأآد من فهم الطلبة     

 .التعليم وتوجيه تفكير الطلبة نحو النظرة الشاملة للفكرة أو الموضوع
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 :الخطوة الخامسة •

ة و واضحة         ة مفهوم ادئ             ، شرح المبادئ بلغ ي المب ة للتصويت عل حيث  وإتاحة الفرصة للطلب

 .يطلب المعلم منهم اختيار المبدأ الذي يرونه أهم و تصنيف المبادئ من حيث أهميتها

 :الخطوة السادسة •

ة      ، حل مشروع داخل الفصل الدراسي بنفس طريقة حل التمرينات  م الطلب ى فه د عل ك للتأآي وذل

 . لخطوات مهارة التفكير المقصودة في الدرس

 :الخطوة السابعة •

 .وم الطلبة بعمله بشكل فردي في المنزلإعطاء تدريب آواجب يق

ة     اة الطلب ع حي ن واق ة م دريبات حياتي داد ت ون بإع وم المعلم ا آواجب  ، يق د منه ين واح وتعي

ل                 ، منزلي وفى الحصة التالية يقود المعلم الطلبة في مناقشة حل التدريبات الحياتية بشكل شفهي   قب

لف لدروس الجزء األول العشرة آاملة يتضمن        آل معلم مسئول عن إعداد م     .  البدء بالدرس الجديد  

خطوات الدرس و إعداد للتمارين بشكل جذاب عن طريق إدخال صور مناسبة لكل تمرين بحيث                    

ق اإلدراك    تيعابه عن طري ادة اس ب وزي اه الطال ويق لجذب انتب ارة و تش ل الصورة مصدر إث تمث

 .ليب التطبيقآل هذا يساعد المعلمين على استيعاب المهارات وأسا. البصري

 

يم                          امج لتعل ة فهو عامل أساسي لنجاح أي برن ة التعليمي م مدخالت العملي يعتبر المعلم أحد أه

م                      ، التفكير يج العربي هو إعداد معل ة الخل لذلك فإن من أهم أهداف مادة التدريب الميداني في جامع

زة      ادة الت          ، ذو آفاءة أآاديمية وتربوية متمي تمكن من معالجة مواضيع الم اهر و       م ة بأسلوب م عليمي

ذلك         ، مبدع دع آ اهر  و مب تم تشجيع       . وقادر علي نقلها إلى الطلبة بأسلوب م ك ي من أجل تحقيق ذل

ا            ب م ورت حس اول دروس الك ي تن ر ف رة للتفكي تراتيجيات مثي تخدام إس ى اس ين عل المعلم

 .) (Raths et al, 1986حددهٌا

 

 :من هذه االستراتيجيات

ة  • ى الطلب تماع إل م   ال:االس تماع له أ لالس ة مهي رم الطلب ذي يحت م ال ى  ، معل جعهم عل ك يش و ذل

ر                . عرض أفكارهم بحرية   ة للتعبي آذلك فإن تخطيط المعلم للحصة يضمن إتاحة الفرصة للطلب
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م  ن آرائه ة و       ، ع ات المفتوح ئلة ذات النهاي رح األس ن ط دءًا م ذه اآلراء ب م له تماع المعل واس

ا يسميه عدس           . ها وضوحاً  التعليق على إجابات الطلبة بما يزيد      م بم وم المعل القبول  ) ٢٠٠(يق ب

رات          ، الفاعل اإليجابي الذي يتمثل بتلخيص إجابات الطلبة       ي فق أو إعادة صياغتها أو تقسيمها إل

ار الطالب و أحاسيسه            ر    ، وأفكار جزئية بقصد الوصول إلي فهم أفضل ألفك ه تفكي يس لتوجي ول

 .يه انتباهه لإلجابة الصحيحةالطالب وإحساسه نحو اتجاه معين أو لتوج

 

ر            :مراعاة الفروق الفردية   • ة التفكي يس الهدف   ل .  هناك تأآيد على إشراك جميع الطلبة في عملي

ة               ، البحث عن جواب واحد صحيح     ة نهائي يس أجوب اك آراء و ل ر هن ة التفكي اك   ، ففي عملي و هن

شارآة آل طالب مهمة في م. مجال لذآر ما هو جديد و فريد من نوعه و الذي قد ال يظهر دائماً            

اش             ، مجهود التفكير  و آذلك التفاعل بين الطلبة و المعلم و مع بعضهم البعض مهمة لتشجيع النق

راراتهم   ى ق اًء عل رارات و التصرف بن اذ الق ة الفرصة التخ اء الطلب ي  . و إعط ك ف يتضح ذل

ا               ار وأهميته ى األفك م عل ِرر لكل      ه. دروس الكورت عندما يكون الطلبة أنفسهم هم الحك اك مق ن

اتهم                ار التي يضمنونها إجاب ى األفك ه عل رر         .  مجموعة يتفق مع مجموعت ا أن آل طالب يق آم

 .على حده أهمية األفكار و ذلك من خالل عملية التصويت على التمارين وعلي المبادئ

 

 

ال • يم الفع جيع التعل ي صنع    :تش ة ف ارك بفعالي ل يش م ب ار المعل لبية ألفك تمع بس ب ال يس  الطال

 . يتضح هذا في عملية التصويت. األفكار نتيجة لتقدير المعلم له و تثمينه ألفكاره

 

ة  • ة راجع اء تغذي ة :إعط ة مطلوب م التقويمي ات المعل ا الفرصة  ،  مالحظ ن خالله م م يح المعل يت

دون إطالق       . للطلبة لكي يفكروا   ة ب ات الطلب م آراء وإجاب ا   يحاول المعلم تفه ام عليه وإذا ، األحك

ت إجاب ق    آان ن طري ه ع ه لتوضيح إجابت م يوجه إن المعل ر واضحة ف ة أو غي ب خاطئ ة الطال

ائق        ة بحق ى                   . إعطاء أمثلة أو دعم اإلجاب ر عل ى حد آبي دل إل م من الطالب ي إن استيضاح المعل

يلة من                                 ل وس ة  ب يس خطيئ أ ل رة أن الخط دعم فك ة الطالب بنفسه وي ا يعزز من ثق قبوله له مم

 .وسائل التعلم
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ب هو م • درسالطال ز حول الطالب  :حور ال ر تتمرآ ر للتفكي ي الصف المثي ة التفاعل ف  إن آلي

ي الموضوع               ، فيكون أآثر التفاعل بين الطلبة أنفسهم      ة إل اه الطلب ه انتب م توجي ويكون دور المعل

ر ذي المعنى   ، والمهمة الخاصة بالدرس  م   ، وإتاحة الفرصة للطلبة لممارسة التفكي فيصبح المعل

 .لمعرفة و أآثر سلطة من حيث تسهيل عملية التفكيرأقل سلطة من حيث ا

 

ى                 يلعب المعلم بشكل عام دورًا إيجابياً رئيسًا في تنمية مهارات التفكير عن طريق تشجيع طالبه عل

ل بصدر رحب                     درس ويتقب االعتماد على أنفسهم حين يسمح لهم بالمشارآة اإليجابية في مناقشة ال

ى الت   جعهم عل هم ويش ارهم ويناقش ق   أفك ة بعم ار المطروح ع األفك ل جمي ر وتأم الل  . فكي ن خ وم

د                            ر يعتم يم التفكي إن النجاح في تعل يج العربي ف ة الخل داني في جامع دريب المي تجربتنا في مادة الت

ه     . بشكل آبير على المعلم الذي يدرسه بغض النظر عن تخصصه    ه يمكن ا آانت خلفيت أي معلم مهم

امج  الكور         ة لبرن ة                ، تفهم المادة التعليمي دريس وطريق يم وأسلوب الت ة التعل ا المحك فهو طريق أم

اإلطار العام لبرنامج الكورت    . ضبط الصف المطلوبة لتدريس أي موضوع غير محدد مثل التفكير         

ًا بالموضوع فهو يخطط           . يزود المعلم بفرصة تعليم التفكير على أنه مهارة        وإذا آان المدرس مهتم

ة من      لوبه من خالل الممارسة               لتدريس مهارات التفكير بطريق ه من تطوير أس ة تمكن تم    . هجي ذا ي له

التأآيد في مادة التدريب الميداني على التزام المعلمين أثناء التدريب بدليل المعلم ثم بإمكانهم اللجوء       

ة            ف التعليمي ب المواق رورية   حس ديالت الض إجراء التع أآثر ب ر ف ة أآث ادراتهم الخاص ى مب إل

 من أجل ذلك    .الموضوعات التي تضفي عامل التشويق واإلثارة إلى البرنامج       و في تنويع    ، المختلفة

دارس       ، فإن الترآيز في ورشة التعليم المصغر داخل الجامعة        داني في الم يكون  ، وفي التدريب المي

داع                     ى اإلب ين عل امج الكورت و تشجيع المعلم علي التزام المعلمين بأساسيات خطوات دروس برن

ام     في أسلوب العرض والت    رة من خالل الممارسة            . عامل مع الطلبة بشكل ع يكتسب المعلمون الخب

 .والتطبيق ومن ثم يستطيعون تطوير طريقتهم الخاصة في التعليم و تنميتها
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فإن الطالب هو أهم مخرجات العملية ،          وآما أن المعلم هو أحد أهم مدخالت العملية التعليمية    

 :ب على برنامج الكورت يرآز على األهداف التاليةلذلك فإن  التدري. التربوية

امج الكورت            .١ ة باستخدام أدوات برن ك   . تشجيع الطلبة على التفكير بطريقة غير تقليدي يتضح ذل

ا      ونه يومي ا يعايش ة بم ة مرتبط دريبات حياتي دة ت ذلك ع ارين وآ دة تم ة ع اء الطلب ن خالل إعط م

ا تقتضيه المواقف التي         لتمكينهم من استخدام مهارات التفكير التي تعلم      ائي حسب م ا بشكل تلق وه

 .يتعرضون لها

ا                .٢ درب عليه ارة يمكن الت ك      . تشجيع الطلبة على النظر إلى التفكير على أنه مه درآون ذل م ي وه

 .من خالل معرفتهم بخطوات التفكير المتعلقة بكل مهارة و ترتيبها في آل درس

وم  .  أنفسهم آمفكرين    ى وتشجيعهم للنظر إل     ،زيادة ثقة الطلبة بما يملكونه من قدرات التفكير        .٣ يق

بعض المعلمين بالتأآيد على هذه النقطة من خالل تسمية الفصل الذي يقومون بتدريسه باسم فصل                 

 .المفكرين وتكرار استخدام هذه العبارة في مخاطبة طلبتهم لتعزيز هذا المفهوم لديهم

ارين    ، لمختلفةتدريب الطلبة على تغيير نمط تفكيرهم وفقًا للمواقف ا    .٤ ة تم حيث يتم إعطاء الطلب

 .متنوعة قد يتطلب بعضها استخدام مهارات تفكير مختلفة في نفس الوقت

 

 :ومن المالحظات الجديرة باالهتمام المتعلقة بتفاعل الطلبة مع برنامج الكورت

اد و التحس                 • م أخذت باالزدي ة و سطحية ث ة قليل يئًا  األفكار التي قدمها الطلبة آانت في البداي ن ش

 .و هذا ما يؤآد أهمية إعطاء وقت آاٍف لتدريس مهارات التفكير، فشيئًا مع التقدم في البرنامج

ارين           • اوت التم امج بتف ارين            ، تفاوت تفاعل الطالب مع البرن ر مع التم اعلوا بشكل أآث بحيث تف

ام الطلبة سهل    بدء التمارين شفهيًا بالمواضيع القريبة من اهتم      . ذات العالقة باألمور التي تهمهم    

 .فهمهم لألدوات و مكنهم من التفاعل بشكل جيد مع الدروس

اس            • تهم إحس ورت أعط امج الك ي برن ة ف ا الطلب وم به ي يق وات الت ات و الخط اطة العملي بس

 .حيث ال توجد عليهم ضغوط في الحفظ أو االستذآار، بالراحة

 .اة التفكيرقدم الطلبة مستوى و نوعية جيدة من األفكار عند استيعابهم ألد •
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على الرغم من ترآيز المعلمين على إعطاء الفرصة لكل الطلبة بالمساهمة باآلراء والقيام بدور        •

وهذا من     المقرر للمجموعة فقد آانت مساهمة الطلبة ذوي المستوى الضعيف في الكتابة قليلة 

 .األمور التي يجب االنتباه لها للتقليل من سلبياتها

         

 :التوصيات

يهم                             ر و اإلشراف عل يم التفكي امج الكورت لتعل ي برن ين عل دريب المعلم ا في ت من خالل تجربتن

دارس البحرين               اك عدد من      ، أثناء تدريسهم البرنامج لطلبة الصف الثالث االبتدائي في بعض م هن

 :التوصيات نقدمها أدناه 

ل عن فصل در                -١ امج الكورت ال يق ي برن ين عل دريب المعلم اسي آامل   تخصيص وقت آاف لت

امج             ، بواقع ثالث ساعات أسبوعياً    ة للبرن ة والعملي احيتين النظري ين للن تيعاب المعلم لضمان اس

 .وبالتالي إتقانهم وإبداعهم في تدريسه

اليتين         -٢ تين متت ن حص ل ع دارس ال يق ي الم ورت ف امج الك ق برن اف لتطبي ت آ تخصيص وق

يساعد هذا في تحقيق فائدة أآثر من       . أسبوعيًا ليتسني تقديم جزء واحد علي األقل بشكل متكامل        

ور و أعطي بشكل مبت ا ل امج في م ة حول . البرن ذا في إجراء دراسات مختلف اعد ه ذلك يس آ

 .برنامج الكورت وفاعليته

امج               -٣ وم بتطبيق البرن وطن العربي التي تق ة دول ال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة بين آاف

 .ب المختلفة في موائمة البرنامج للبيئة العربيةلتوحيد الجهود واالستفادة من التجار

ي      ورت ف امج الك ق برن ة لتطبي ة الميداني ى التجرب اءًا عل رة بن ة أخي ن مالحظ ا م ان لن وإن آ

ة     ق الممارس ر عن طري يم التفكي افي لتعل ت الك ة تخصيص الوق ي أهمي رين فه ة البح دارس دول م

برات في سبيل تحقيق الهدف األسمى وهو إعداد           العملية لبرامج و أنشطة تعليم التفكير و تبادل الخ        

 .جيل مفكر و واعي

 

ال  ذا المج ي ه يطة ف ة بس ة محاول ذه الورق ت ه يج  ،           آان ة الخل ة جامع ديم تجرب م تق ث ت حي

داني دريب المي ادة الت ر من خالل م يم التفكي امج الكورت لتعل دريس برن ي ت ي ف اول . العرب م تن وت

 .ور رئيسية متداخلة و مترابطة هي المعلم والطالب والمدرسةالتجربة من خالل ثالث محا
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