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 الكورت –برنامج التفكير االبداعي 
 

 :الهدف الرئيسي من البرنامج
 أن ٌتعرف المتدرب على برنامج الكورت ومهاراته وأن ٌطبقها وٌمارسها بشكل فعال.

 
 :األهداف التفصيلية

  البرنامج إدوارد دٌبونو.أن ٌتعرف المتدرب على مؤلف 

 .استنتاج الفرق بٌن التفكٌر ومهارات التفكٌر 

 .التعرف على مهارات توسعة مجال اإلدراك من خالل الكورت األول 

 .ًالتعرف على مهارات تنظٌم التفكٌر من خالل الكورت الثان 

 .التعرف على مهارات التفاعل فً التفكٌر من خالل الكورت الثالث 

 ات التفكٌر اإلبداعً من خالل الكورت الثالث.التعرف على مهار 

  تطبٌقات عملٌة باستخدام مهارات التفكٌرCoRT . 
 
 

 المطبق:  للبرنامج موجز وصف

 0771 سنة وضع بونو دي إدوارد /للدكتور عالمً برنامج التفكٌر لتعلٌم الكورت برنامج 

 CoRTلـ األولى الحروف مثل Cognitive Research Trust المعرفً البحث مؤسسة 

 استرالٌا – فنزوٌال – برٌطانٌا – العالم )أمرٌكا مستوى على دولة 01 من أكثر فً البرنامج ٌطبق – 
 (... قطر – األردن – مالٌزٌا

 طالب مالٌٌن 7 من أكثر البرنامج من استفاد 

 لٌمارسها الطالب علٌها ٌدرب التفكٌر فً ومهارات أدوات وٌحوي مستقلة كمادة التفكٌر ٌعلم برنامج 
 الٌومٌة حٌاته فً

 ادوات( دروس عشرة جزء كل فً أجزاء ستة من البرنامج ٌتكون( 
 
  :الجزء دروس خالل تحقيقه يجب وهدفا   اسما   يحمل جزء كل

 لدى واإلدراك الفهم دائرة توسٌع هو الجزء هذا من األساسً الهدف ك:اإلدرا مجال توسعة 1 كورت 
 األخرى األجزاء من أي قبل ٌدرس أن وٌجب أساسً جزء وهو التالمٌذ،

 تساعد األولى الخمسة فالدروس ، أفكارهم تنظٌم على التالمٌذ الجزء هذا ٌساعد  م:التنظي  2 كورت 
 لوضع استراتٌجٌات تطوٌر كٌفٌة التلمٌذ تعلم األخٌرة والخمسة ، المشكلة معالم تحدٌد على التلمٌذ
  الحلول

 حتى وذلك ، التالمٌذ لدى والتفاوض المناقشة عملٌة بتطوٌر الجزء هذا ٌهتم  ل:التفاع 3 كورت 
  علٌها والسٌطرة مداركهم تقٌٌم التالمٌذ ٌستطٌع

 آخرون امتالكها ٌستطٌع وال البعض ٌمتلكها خاصة موهبة اإلبداع نعتبر ما غالبا   :اإلبداع  4 كورت ، 
 تعلٌمه ٌمكن وبالتالً ، التفكٌر عملٌة من طبٌعً كجزء تناوله ٌتم اإلبداع فإن 4 كورت فً أما

 من الواعً الهروب على التالمٌذ تدرٌب هو 4 كورت من األساسً والهدف ، علٌه وتدرٌبهم للتالمٌذ
  الجدٌدة األفكار إنتاج وبالتالً ، األفكار حصر

 فاعل بشكل المعلومات وتقٌٌم جمع كٌفٌة التالمٌذ ٌتعلم 5 كورت فً :والعواطف المعلومات  5 كورت 
  المعلومات بناء عملٌات على وعواطفهم وقٌمهم مشاعرهم تأثر سبل على التعرف كٌفٌة ٌتعلمون كما ،

 كورت أما التفكٌر، من خاصة بجوانب الكورت من األولى الخمسة الوحدات تختص :العمل  6 كورت 
 الخطة بتشكٌل وانتهاء   الهدف باختٌار بدءا   مجموعها فً التفكٌر بعملٌة ٌهتم أنه إذ ، تماما   فمختلف 6

 الحل لتنفٌذ
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 :التفكير لتعليم الكورت برنامج معايير

 األسالٌب من واسعة مجموعة تمثٌل فً المعلمون ٌستخدمه أن وٌمكن وعملً بسٌط البرنامج إن  

 إلى معلم إلى آخر متدرب إلى متدرب من انتقاله مدار على سلٌما   ٌبقى بحٌث متماسك البرنامج هذا إن 
  تلمٌذ

 على منه واالستفادة استخدامه ٌمكن فٌه جزء كل أن ٌعنً فهذا ، متواز تصمٌم لدٌه البرنامج هذا إن 
 حتى البرنامج، من األساسً الجزء ٌعتبر والذي البرنامج من األول الجزء من االنتهاء بعد وذلك حده
 التصمٌم ذات األخرى البرامج من العكس على وذلك ، نسٌانها أو األخرى األجزاء استخدام ٌتم لم لو

  فائدتها أجزاؤه فقدت وإال وتذكره بأكمله البناء أو الهٌكل تعلٌم فٌها ٌتطلب التً الهرمً

 هذا ٌنمً كما ، نفسه الوقت فً ومتفاعلٌن فاعلٌن مفكرٌن ٌكونوا أن من التالمٌذ ٌمكن البرنامج هذا 
  الواقعٌة الحٌاة تتطلبها التً العملٌة المهارة البرنامج

 
- اإلثــــارة - التنوٌــــع - التحفــــٌز - اإلثــــراء -التدرٌبـــات - الجمـاعً العمل  رت:الكـو أساسيـات
 التعزٌــــز. -السرعــــة - واالنضباط الضبط - التركٌــــز - اإلنجــــاز

 
  ت:الكور في ديبونو فلسفة

 بصورة تستخدم أن ٌمكن محددة عملٌات صورة فً التفكٌر مواضٌع بعض تغلف الكورت دروس إن 
 ... &PMI ، CAF ، C علٌها ٌطلق أدوات هناك أن الطالب فٌجد ومقصودة مدروسة

 ٌطلب أن من فبدال   التفكٌر بمهمة ٌقوم أن به ٌتمكن محسوس شًء الطالب لدى ٌكون أن منها الغرض 
 ٌقوم أن منه ٌطلب المطالب لهذه ٌستجٌب أن ٌستطٌع فال أفضل وبشكل وباتزان بوضوح ٌفكر أن منه

  العملٌات هذه من بواحدة

 فً الطالب لدى داخلٌا سلوكا استخدامها ٌكون إتقانها و المصطنع االسم ذات األداة على التدرب بعد 
 الهدف هو هذا و لألدوات، المصطنعة التسمٌات إلى ٌحتاج لن حٌنها ٌواجهها، التً الٌومٌة المواقف
 التفكٌر أدوات على التدرب من الحقٌقً

 
  :الكورت أهداف

 تنمٌتها ٌمكن مهارة التفكٌر بأن التسلٌم .  

 والمتدربٌن الطالب لدى العملً التفكٌر مهارة تنمٌة.  

 اآلخرٌن وتفكٌر تفكٌرهم تجاه موضوعٌة بصورة للنظر والمتدربٌن الطالب تشجٌع.  

 مفكر أنا “...التفكٌر على القدرة فً والثقة الذات واحترام تقدٌر“.  
 

 أولٌاء  - المعلمٌن  -الجامعً إلى االبتدائً من األعمار جمٌع ٌناسب الكورت برنامج :المستهدفة الفئات
  المجتمع أفراد - المجتمع فً مختلفة مؤسسات - األمور

 
 :وريادتها حداثتها ومدى البرنامج فكرة في التميز عناصر

 أحد ومؤلفه للطلبة خصٌصا   صمم وقد العالم مستوى على التفكٌر برامج أشهر من الكورت برنامج 
 المجال هذا فً الرواد

 الٌومٌة حٌاته فً الفرد تهم التً التفكٌر وجوانب نواحً كل على احتواؤه  

 نجاحه وثبوت العالم أنحاء كافة فً المدارس مئات فً تطبٌقه  

 الحصص باقً فً الطالب ٌجده ال فرٌد بأسلوب للحٌاة الطالب إعداد البرنامج ٌهدف 

 التفكٌر فً العقل إعمال إلى والتلقٌن الحفظ على االعتمادٌة ومن الحالً التعلٌم روتٌن من الخروج  

 التفكٌرٌة للعملٌات ومرشد موجه والمدرس الصفٌة الحصة محور الطالب جعل  

 االختبار ال التطبٌق أجل من ٌتعلم فالطالب ، للطالب والدرجات التقلٌدٌة االمتحانات من تخلو المادة  

 الفرٌق إلى واالنتماء الجماعة روح تغرسلالتعاونً  العمل على التدرٌبٌة الحصة تعتمد 

 تمٌزا   أكثر تحصٌال   األقل الطالب ٌكون فقد ، العلمً التحصٌل فً الطالب قدرة على ٌعتمد ال البرنامج 
 التفكٌر فً

 التفكٌر على قادرا الطالب ٌجعل مما الٌومٌة بحٌاته الطالب ٌربط البرنامج 
 


