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 لدى اإلبداعي التفكير مهارات لتنمية كورت برنامج استخدام نحو العربية اللغة معلمي اتجاهات
 الكويت دولة في االبتدائية المرحلة تالميذ

 *د. مريم حمدان علي العنزي 

 ملخص:
الدراسة إلى معرفة اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو استخدام برنامج كورت في تنمية  هدفت

المرحلة االبتدائية في مدارس دولة الكويت، وعالقته بمتغيرات: الجنس  تالميذالتفكير اإلبداعي لدى 
 ومعملة، ( معلما  062مكونة من ) عشوائية بسيطة والمؤهل العلمي والخبرة. وتم اختيار عينة

، وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة مجالين( فقرة موزعة على 00وتكونت أداة الدراسة من )
نحو استخدام برنامج كورت في  معلمي اللغة العربيةوثباتها، وتوصلت الدراسة إلى أن اتجاهات 

بدرجة  ةإيجابيتالميذ المرحلة االبتدائية كانت تنمية مهارات التفكير لدى و  ،تدريس اللغة العربية
نحو استخدام  معلمي اللغة العربية، وعدم وجود فروق ذات دالله إحصائية في اتجاهات مرتفعة

 ،والمؤهل العلمي ،تعزى لمتغر الجنس تالميذبرنامج كورت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى ال
 .والخبرة

، التفكير اإلبداعيهارات ماتجاهات، معلمي اللغة العربية، برنامج كورت،  الكلمات المفتاحية:
 .الكويت
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Attitudes of Arabic Teachers towards Using CoRT Program in 

Developing Creative Thinking Skills among Students in the Primary 

Stage in the State of Kuwait 

*Dr. Maryam Hamdan Ali Al Enazi 

Abstract 

This study sought to identify attitudes of Arabic Teachers towards 

using CoRT program in developing creative thinking skills among students 

in the Primary stage in the State of Kuwait, and its relationship to some 

variables: gender, qualifications and experience. To achieve the aim of the 

study, a simple random sample of (260) teachers was selected, and a (88) 

item questionnaire was designed. The validity and reliability of the study 

tools were insured, the study revealed that the attitudes of teachers towards 

using CoRT program in developing creative thinking skills in students are 

highly positive, however, there were no significant differences in the 

attitudes of teachers towards using CoRT program due to gender, 

qualifications and experience. 

Key Words: attitudes, Arabic Teachers, CoRT program, Creative thinking 

skills, Kuwait. 
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 :المقّدمة
عتبارها إحدى وسائل االتصال والتفاهم بين المتعلم والبيئة؛ باهتمام باللغة العربية جاء األ

والتعبير عن  ،وتحصيل العلم ،والنشاط العقلي ،على عملية التفكير فاللغة كانت وستبقى أداة تساعد
ؤدى في المؤسسات مكنونات النفس، واألساس الذي ُيستند إليه في التربية، ومرتكز أي نشاط ي

اللغة العربية  أنالتعليمية بمختلف مراحلها سواء أكان النشاط استماعا  أم تحدثا ، أم قراءة أم كتابة. 
وال تعتبر مادة دراسية فحسب، لذا وجب التركيز على  ،طار لتعليم المعارف والعلوم األخرى عّد إتُ 

انت أم علمية، وذلك العتبارها وسيلة لدراسة عدم الفصل بين اللغة العربية والمواد الدراسية أدبية ك
في مادة اللغة العربية يساعدهم على التقدم في المواد األخرى التي  تالميذفتقدم ال ،المواد األخرى 

وإذا كان الربط بين اللغة العربية  .(Mstrehi, 2015)والفهم ،تعتمد في تحصيلها على القراءة
فإن ذلك سيؤدي إلى تطبيقها  ،مو الوظائف اللغوية عند المتعلموالمناهج الدراسية األخرى يؤدي إلى ن

في مواقف الحياة المختلفة، خاصة  مع التطورات المتسارعة التي شهدها نظام التربية والتعليم بداية 
وأساليبها، والتي من أبرزها التقدم  ،ومناهجها ،فلسفتهاأهدافها، و  :القرن الحادي والعشرين من حيث

ن على التعايش مع المستجدات الحديثة في يمما أجبر التربوي ؛والتكنولوجيا ،ت اللغةفي كافة مجاال
 (.Almajali,2016) النظام التربوي واستثمارها

ن تدريس اللغة العربية وفهمها ال يتأتى إال إذا عكس تدريس اللغة العربية كمادة وطريقة، أ
 ،والمواد الدراسية ،في ضوئها ترسيخ المحتوى التي يتم ، فتطوير المناهج يتركز على طرائق التدريس

وتعلم  ،، والذي ينعكس إيجابا  نحو مزيد من النضج المعرفيتالميذوالمفاهيم اللغوية في عقول ال
 . (Nasr,2003)تالميذواإلدراك لدى ال ،كثر إبداعا ، وتعمق الوعي والحسأوجعله  ،وتطوره ،التفكير

كان حري  ،ية كلغة حية تواكب تغيرات ومطالب العصرولألهمية التي تحظى بها اللغة العرب
وتعليمها، وضرورة اعادة النظر في مناهجها  ،هتمام بتعلم اللغة العربيةعلى مطوري المناهج اإل

في مختلف المراحل  تالميذالمتبعة، وتشخيص نقاط الضعف الموجودة في أساليب تدريسها ل
لكونها تعتبر أساس المراحل التعليمية الالحقة، وحجر  ؛المرحلة االبتدائية تالميذخاصة ل ،التعليمية

لمواصلة الدراسة في  ،فهم العالقات السليمة لتالميذاألساس في بناء العملية التعليمية، ففيها يمكن ل
 (.Abu Hjayya,2001)المراحل الالحقة

على بتدائي في دولة الكويت يضم أكبر عدد من المتعلمين ن التعليم اإلأترى الباحثة و 
وفق  ،والتعليم الذاتي ،وضاعهم االقتصادية واالجتماعية، وهو قائم على استخدام الحواسأختالف إ
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، وهي مرحلة تتشكل فيها تالميذساليب تربوية برمجت لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الأ
المرحلة  لهذا فأن تدريس اللغة العربية في ،شخصية الطالب لتحقيق ذاته واالندماج في مجتمعه

للتعامل  ؛واجتماعيا   ،ونفسيا   ،فكريا   تالميذاألساس في بناء ال دّ علكونها تُ  ؛االبتدائية أخذت مكانة بارزة
ذا فشل معلم اللغة العربية إمع مجتمعهم بكفاءة، وهي أساس للتحصيل في المواد الدراسية األخرى، ف

 فشل في تحقيق أهم أهدافها. فإنه يكون قداالبتدائية المرحلة  دى تالميذمن تعليمها ل
ستدعى هذا ضرورة االهتمام اوانطالقا  من أهمية تدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية، 

 (Zair & Hasan,2014)، حيث يشيرتالميذوتعلمها لل ،وطرق تدريسها لتسهيل فهمها ،بتعليمها
نهاج اللغة العربية يشكل عبئا  ثقيال  والكم الهائل من المعلومات النظرية في م ،ن كثرة المفرداتأإلى 

، ويظهر ذلك في أساليب التدريس التي يلجأ إليها اللغة العربية ومعلمي تالميذعلى عاتق كل من 
نجاز المنهج المقرر في الوقت المحدد، ابهدف  ،واإللقاء ،والسرد ،التلقينمثل:  اللغة العربية معلمي

 ،لدراسة التقليدية لمواد اللغة العربية القائمة على الحفظعلى أساليب ا تالميذفضال  عن اعتماد ال
لى ضعف مستوى التفكير لدى إواالستظهار على حساب ممارسة مهارات التفكير، كل هذا يؤدي 

والذي يعتبر المؤشر الوحيد المأخوذ به لمعرفة مدى  ،وبالتالي ضعف مستوى تحصيلهم تالميذ؛ال
ن عالقة اللغة بالتفكير عالقة جدلية، فال أ (Alhallaq,2010) وهنا يؤكد أو تأخره. ،تقدم الطالب

يمكن الفصل بينهما، فالتفكير هو المثير األساسي لجميع العمليات اللغوية، فأهم وظائف اللغة 
 ،تثبيت الفكر، والتعبير عنه، فاللغة هي التي تبرز الفكر من مكنونات النفس إلى حيز الظهور

وتنمية مهاراته بشتى  ،لتؤدي بذلك إلى تعليم التفكير ؛وإصدار األحكام ،والمفاهيم ،واستخالص العبر
ن التفكير "عملية تحتوي مجموعة من النشاطات العقلية أ (Jarwan,2010,p33)أنواعه. ويرى 

وهي و اكثر من حواسه الخمس". أالمتسلسلة منذ تعرض الفرد لمثير ما واستقباله له عبر واحدة 
لعمليات العقلية من أبسطها إلى أكثرها تعقيدا ، يستدل عليه من أشكال "نشاط عقلي ذاتي يشمل ا

 ،والتذكر ،اإلدراك، مثل: السلوك المختلفة، ويقوم على توظيف مجموعة من المهارات العقليـة
والتأمل فـي مواجهـة بعـض المشـكالت أو المواقـف التـي  ،والتنبوء ،واالستدالل ،والحكم ،والتخيل

( (Sa'ada,2008يشيرفي حين  .(Zair & Hasan, 2014,p292)وحلها ذهنيا " ،يواجهها الفرد
لتحقيق  ؛ن مهارات التفكير ما هي اإل عمليات عقلية تستخدم في معالجة المعلومات عن قصدألى إ

أهداف تربوية متعددة، وهذه المهارات تتراوح بين تذكر مواقف ومعلومات، ووصف أفكار، وتدوين 
بأحداث، وتصنيف أشياء، وتقييم تصرف، وحل مشكالت، والوصول  مالحظات، والتنبؤ
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ن مهارات التفكير تحفز أ( Boarer Pitchford, 2010كما أكد بويرير بيتشفورد ) إلستنتاجات.
 ،والتحليل، مما يضفي روح المتعة ،االستنباط، مثل: الستخدام مهارات التفكير العليا تالميذدافعية ال

 & Alawamleh;Hamdi) يرى كل منكما و  في الغرفة الصفية. تالميذوالتحدي لدى ال

Alsrour,2016) تظهر  ،ن مهارات التفكير تقع في مستويين، هما: مجموعة مهارات التفكير الدنياأ
واستعادة ما تم تعلمه سابقا ؛ ومجموعة التفكير  ،التذكر، مثل: في االستخدام الروتيني للمعلومات

، وتشمل كل من التفكير كالتومعالجتها لحل المش ،حليل المعلوماتوت ،تظهر في تفسير ،العليا
 والتباعدي.  ،والتاملي ،واالستداللي ،واإلبداعي ،الناقد

هو التفكير  تالميذولعل أهم أنواع التفكير العليا التي يجب الحرص على تنميتها لدى ال
ير الحر والذي يمكنه من اكتشاف نه" قدرة الفرد على التفكأاإلبداعي، حيث عرف التفكير اإلبداعي ب

وتقديم أكبر عدد من البدائل إلعادة صياغة  ،المواقف الغامضة، واعادة صياغتها في أنماط جديدة
هذه الخبرة بأساليب مالئمة للمواقف التي يتعرض لها الفرد، وتتميز هذه األنماط بالحداثة للفرد نفسه 

نه أ. كما يعرف ب(Dnaoui, 2008, p28) ب عليها"والتدري ،والمجتمع، وهذه القدرة يمكن تنميتها
و التوصل إلى نواتج أصيلة أ"نشاط عقلي مركب، وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول، 

 (.Alhalayla, 2002,P54)"لم تكن معروفة سابقا  
تستخدم غالبا  ثالث مهارات رئيسة في الحقل التربوي،  ،وللتفكير اإلبداعي مهارات عديدة

 حيث ،مهارة الطالقة: (Alatom, Aljarrah And Bishara, 2007; Sa'ada,2003)وهي
تتمثل  ،مهارة المرونة تتمثل بالقدرة على انتاج أكبر عدد من األفكار اإلبداعية في وقت قصير.

لقدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف، حيث يتم توليد أنماط متنوعة من التفكير، ونقلها با
مهارة . و ملية التفكير العادي إلى االستجابة ورد الفعل وإدراك األمور بطرق متفاوتة أو متنوعةمن ع

وتكون وخارجه  ،وهي التفكير بطرق واستجابات فريدة غير عادية من نوعها دون تكرار ،االصالة
هتمام ن اإلأ( Sternberg, 2003; Fleith, 2000ويشير كل من ) عما هو شائع أو تقليدي.

مية مهارات التفكير اإلبداعي كان وال زال من أهداف التربية، خاصة عند الحديث عن تطوير بتن
 ،وتنمية مهاراته ،هتمام بالتفكير اإلبداعيالمبدعين، لذا فقد أصبح اإل تالميذهتمام بالالتعليم واإل

ة من أجل وأساليب تعليم التفكير ضرورة ملح ،وافساح المجال للخيال اإلبداعي عبر اتباع برامج
نه ليتم تنمية مهارات أ( Assaf, 2009كما ويرى )  إيجاد جيل قادر على مواكبة التقدم العلمي.

ينبغي تعليمها كمهارات حياتية، فمهارات التفكير اإلبداعي كغيرها من  تالميذالتفكير اإلبداعي لدى ال
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، كما ويمكن التخطيط لها والتعليم عبر المواقف التربوية ،والممارسة ،المهارات تتحسن بالتدريب
ن التفكير أ( De Bono,1994ويؤكد ) .تالميذلتساعد على تنمية القدرة والطاقة اإلبداعية لدى ال

 ،أو عبر البرامج التدريبية المستقلة عن المناهج الدراسية ،ن يتم من خالل المناهج الدراسةأيمكن 
وتنمية قدرتهم على حل المشكالت.  تالميذ،والتي تساعد على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى ال

واستخدامها في التعليم ال يرتبط بمرحلة تعليمية  ،إال أن التدريب على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي
 ;Khader and Bishara,2011) التربوية الحديثة كدراسة كل من فقد أكدت الدراسات ،معينة

Hackney,2010; Kandemir, Gur, 2007) مية مهارات التفكير اإلبداعي تستمر حتى أن تن
مراحل تعليمية عليا، وذلك بتدريسها كمادة مستقلة أو بدمجها في المناهج الدراسية عبر برامج يتم 

 وتنمية مهاراته. ،بنائها خصيصا  لتعليم التفكير
اتها، والتفكير اإلبداعي في اللغة العربية مطلب تربوي، فاللغة العربية لغة إبداعية في حد ذ

وسماتها تؤكد طالقتها ومرونتها واصالتها، لذا فإن استعمال المعلم لبرامج تنمية مهارات التفكير 
وخصائصها)فضل هللا،  ،اإلبداعي عند تدريسه للغة العربية يتماشى مع طبيعة اللغة العربية

 CoRTكورت (. ولعل أشهر البرامج المستخدمة لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي هو برنامج 0222
بالحروف األولى لمؤسسة  CoRT وتمثل كلمة كورت، 0792عام  ،عده العالم إدوارد ديبونوا الذي 

وهو برنامج عالمي أعد  (Cognitive ResearchTrust De Bono, 1986) البحث المعرفي
قد (. و Sorour, 2005بحيث يدرس كمادة مستقلة ) تالميذ،وتوسعة إدراك ال ،لتعليم مهارات التفكير

ومهاراته وأثره في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في جميع  ،أكد عبره على فاعليته في تعليم التفكير
والبداية التي يرتكز عليها  ،لكونها من المراحل المهمة ؛وخاصة المرحلة االبتدائية ،المراحل التعليمية

  (.Alsafi And Qara,2010التعليم)
ويات تعليمية، كل مستوى يغطي عشرة مهارات ستة مست CoRTويضم برنامج كورت 

 ،فكارواأل ،والمواقف ،الوعي بأنماط التفكير المتعارف عليها برؤية األشياء تالميذللتفكير، تتيح لل
وستة مستويات، وهي: توسيع  ،والمشكالت بشكل واضح، ويضم البرنامج دليل ،ووجهات النظر

المعلومات والمشاعر، والعمل أو و ، اإلبداعو التفاعل، و التنظيم، و مجال اإلدراك، 
 CoRTإلى أن برنامج كورت (Awaidi, 2016) وتشير نتائج دراسة (Debono,2007)الفعل

يعتبر األكثر مالءمة وفاعلية لتكامل مستوياته مع أبعاد تدريس اللغة العربية، فإستخدامه في تنفيذ 
واكتشاف العالقات القائمة  ،ت الربطوعمليا ،دروس اللغة العربية يتطلب توظيف المهارات اللغوية
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لموضوعاتها، وتنمي  تالميذلتحقيق مستوى متقدم من استيعاب ال ؛بين الموضوعات والمفاهيم اللغوية
قدراتهم على كيفية التفكير في التفكير، وكيفية معالجة المعلومات واالستفادة منها في مواقف الحياة، 

 ما هو جديد، والبحث عن المعرفة من مصادرها المختلفة. نتقاء وابتكار كل إليكونوا قادرين على 
نفاق إلوالتعليم في دولة الكويت يعد من أهم المجاالت التي ترعاها الدولة من حيث حجم ا

المالي المخصص لتطوير المناهج وأساليب التدريس، كما تعتبر دولة الكويت من أوائل الدول 
 ،ومنها اللغة العربية ،مرحلة االبتدائية في عدة موادالعربية التي قدمت توجهات تطوير مناهج ال

واالعتناء بتدريسها، فضال  عن االهتمام بتدريب الكوادر التعليمية على اتباع  ،بهدف المحافظة عليها
بما يتناسب ويساير التطورات المتالحقة. وهذا يتطلب تطوير  ،ساليب وطرائق التدريسأأحدث 

في المرحلة اللغة العربية ناهج، والمراحل بشكل عام، ومعلمي في مختلف الم نمعلميالمهارات 
هميتها، وتغيير اتجاهاتهم نحو استخدامها أ بشكل خاص، ورفع مستوى وعيهم بتلك البرامج و االبتدائية 

وأساليبهم  ،لما التجاههم من أثر في تحسين ممارساتهم في التدريس إلى اتجاهات إيجابية.
لغة العربية ال يقتصر على توفير تلك البرامج فحسب بل ال بد أن يرافق التدريسية، فنجاح تدريس ال

كل معلمي اللغة العربية. حيث يؤكد ذلك التركيز على جوانب إنسانية مهمة، وعلى رأسها اتجاهات ال
لى أن االتجاهات تعتبر أهم المحددات التي ع( Thabitat, Sarayra and Khalifa, 2013)من

بؤ بالسلوك، فمعرفة اتجاهات المعلمين نحو استخدام برنامج ما ذات عالقة يمكن من خاللها التن
كبيرة باالستخدام الفعلي له، وتكوين أفكار خاطئة أو سلبية عنه يساهم في عزوف األفراد عن 

لذا فإن البحث في اتجاهات  استخدامه، لذا فأن تنمية االتجاهات تعد هدفا  أساسيا  من أهداف التربية.
نحو استخدام برنامج ما في التدريس أهم من معرفة تطبيقاته، وإن سبب سلبية اتجاهات  المعلمين

وعدم القدرة على  ،بعض المعلمين نحو بعض البرامج راجع إلى عدم الوعي بأهميته في التعليم
(. من هنا جاءت فكرة البحث وهي الكشف عن Alshunak and Bani Dumi, 2010استخدامه )

لغة العربية نحو استخدام برنامج كورت لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى اتجاهات معلمي ال
 المرحلة االبتدائية في دولة الكويت. تالميذ

 مشكلة الّدراسة وأسئلتها:
 تالميذهتمام بتنمية التفكير اإلبداعي لدى ما زالت الممارسات التربوية متواضعة في مجال اال

اليب التدريسية التي يستخدمها معلمي اللغة العربية ال تزال تقتصر سن األأالمرحلة االبتدائية، كما 
. بهدف انجاز المنهج المقرر في الوقت المحدد ؛واإللقاء ،والسرد ،التلقين، مثل: ساليب تقليديةأعلى 
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رغم تنوع الدراسات التربوية في العالم الغربي التي تتحدث عن تنمية مهارات التفكير اإلبداعي و 
ن هذا النوع أوالتجريب، إال  ،والتطبيق ،حيز التنفيذ ىلإ، وانتقاله CoRTرنامج كورت بإستخدام ب

وتطبيقيا ، وهذا قد  ،من الدراسات ما زال حديثا  في العالم العربي بشكل عام منها دولة الكويت نظريا  
عكس على تالي ستنالوب ؛واستخداماته ،بأهميته اللغة العربية ينعكس سلبا  على مستوى وعي معلمي

ن الفجوة بين أهمية برنامج أنحو اعتمادها كأساليب تستخدم لتسهل عملية التدريس، غير  هماتجاهات
على  ي اللغة العربيةوبين قدرة معلم تالميذ،كورت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى ال

المواد األخرى جعل كونها وسيلة لدراسة  ومختلف المناهج استخدامه في تدريس مناهج اللغة العربية
 Ibrahim And Abdel) فقد أوصت نتائج دراسة كل منالحاجة تزداد لتوظيف برامج التفكير، 

Almoneim, 2009) العربية )القراءة والكتابة واالستماع  اللغة مهارات تنمية برنامج كورت في أثر
 فاعلية( Algalad,2005)االبتدائية، كما أكدت نتائج دراسة  وخاصة لتالميذ المرحلة والتحدث(

لدى التالميذ في مختلف المراحل  اإلبداعي التفكير مهارات تنمية في كورت برنامج استخدام
العربية  اللغة معلمي ضرورة تحديد( Abdul Jawad,2010) التعليمية، في حين أوصت دراسة

رنامج كورت لتنمية لدى التالميذ والتي من أبرزها ب اإلبداعي التفكير يتم في ضوئها تنمية ألساليب
ترى الباحثة بحكم خبرتها في تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية في دولة وتعليم التفكير. و 

ن واقع تدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية يذخر بالعديد من المشكالت التي تتعلق أالكويت 
وعيهم بالبرامج الفاعلة التي تجعل من بجوانب إعداد وتدريب معلم اللغة العربية، فضال  عن قلة 

وتذوقا ؛ لذا  ،وإبداعا   ،وكتابة ،وقراءة ،وحديثا   ،  حصة اللغة العربية حصة استمتاع باللغة؛ استماعا
هتمام بتعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائية باستخدام برامج تفكير دعت الحاجة إلى ضرورة اإل

لتجعل منهم مبدعين منذ مراحل التعليم  تالميذ،ارات التفكير لدى الومشوقة وتنمي مه ،وجذابة ،مثيرة
واختيار األساليب لعرضها  ،بإعداد المادة ون يقوم معلمي اللغة العربيةاألولى مثل برنامج كورت، ف

نحو استخدام تلك  همأثناء عملية التدريس، لذا ينبغي عدم اغفال اتجاهاتفي  تالميذومتابعة ال
تجاههم من أثر في تحسين ممارساتهم وأساليبهم التدريسية، فنجاح تدريس اللغة لما ال ،البرامج

العربية ال يقتصر على توفير تلك البرامج فحسب بل ال بد أن يرافق ذلك التركيز على جوانب 
 ،تجاهاتهم تؤثر في مدى تقبلهم لهاا، فمعلمي اللغة العربيةإنسانية مهمة، وعلى رأسها اتجاهات 

 وعليه تتحدد مشكلة الدراسة باالسئلة اآلتية:  على توظيفها لتحسين ممارساته التعليمية. ومدى قدرتهم
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ما اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو استخدام برنامج كورت في تدريس اللغة العربية لدى  .0
 المرحلة االبتدائية في دولة الكويت؟  تالميذ

ورت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي ما اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو دور برنامج ك .0
 المرحلة االبتدائية  في دولة الكويت؟  تالميذلدى 

( في اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو α ≤ 2.20) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية .3
المرحلة االبتدائية في دولة  تالميذاستخدام برنامج كورت لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي  لدى 

 يت باختالف الجنس، والمؤهل العملي، وعدد سنوات الخبرة التدريسية؟الكو 
 تتمثل أهداف الدراسة في اآلتي: :الدراسة أهداف

الكشف عن اتجاهات معلمي اللغة العربية للمرحلة االبتدائية في مدارس دولة الكويت نحو  -
 استخدام برنامج كورت في تدريس اللغة العربية.

اللغة العربية في دولة الكويت نحو استخدام برنامج كورت كأهم الكشف عن اتجاهات معلمي  -
 .المرحلة االبتدائية تالميذبرامج تعليم التفكير وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى 

في اتجاهات معلمي اللغة العربية في دولة الكويت نحو استخدام برنامج كورت الكشف عن  -
الخبرة رات كالجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات بعض المتغيتدريس اللغة العربية في ضوء 

 .التدريسية
 :اآلتي من الدراسة أهمية تنبع :أهّمية الّدراسة

أغناء المكتبة العربية : تبرز األهمية النظرية لهذه الدراسة من خالل األهمية النظرية .0
برنامج  وعمرجعا  مهما  لألكاديميين والباحثين والممارسين في موضتشكل  ةجديد بمعلومات

 نقطة انطالق لدراسات أخرى فيكورت وأثره في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، كما وتعتبر 
 ي اللغة العربيةلفت انتباه القائمين على العملية التعلمية التعليمية من معلمنفس المجال، و 

ب تدريس مدارس إلى ضرورة تطوير بيئة تعليمية، ومناهج دراسية، وأساليالومشرفيين ومديري 
توجيه انتباه القائمين على إعداد و  فعالة مرنة يمكن استخدامها في جميع المراحل الدراسية.

وتطوير المناهج إلى ضرورة إعداد الكوادر البشرية الوطنية العاملة في المجاالت التربوية بما 
 العام.يتوافق مع متطلبات التوجة نحو االقتصاد المعرفي وتوظيفها لتحسين جودة التعليم 
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 تبرز األهمية التطبيقية لهذه الدراسة فيما يآتي:األهمية التطبيقية:  .0
معلمي اللغة العربية في تطوير ممارساتهم التعليمية لتدريس اللغة  مارسهالدور الذي يمعرفة  -

العربية باستخدام برنامج كورت في ضوء الرؤية الجديدة نحو تطوير المناهج وأساليب التدريس 
 .ة التعليم العاملتحسين جود

بمزايا استخدام برنامج كورت لتدريس اللغة العربية،  اللغة العربية نظرة معلمي إلىالتعرف  -
وتوسيع معرفتهم واعتقاداتهم واتجاهاتهم نحو برنامج كورت كأهم برامج لتعليم التفكير بشكل 

 .مباشر وأكثرها تطبيقا  واستخداما  في العالم
يمكن تطبيقها في مدارس دولة الكويت بما يتفق مع واقع المجتمع محاولتها الخروج بمقترحات  -

في دولة الكويت بتطوير المناهج الدراسية  تربيةفي ضوء اهتمام وزارة الالكويتي وظروفه 
لجميع المراحل ليفرض ذلك تغيرا  شامال  على عناصر العملية التعليمية التعلمية بما فيها أدوار 

ليب التدريس ليتناسب مع العملية التطويرية لكل عناصر العملية ، وأسااللغة العربية معلمي
لهذه التطورات،  اللغة العربية التعليمية، واستدعى ذلك مزيدا  من االهتمام بدرجة وعي معلمي

 واحداث اتجاهات ايجابية لديهم نحو تحسين جودة التعليم العام ورفع كفاياتهم.
من أجل المزيد من الوضوح والدقة، جرى تعريف مجموعة  مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

 المصطلحات التالية:
هو ميل أو استعداد مؤيد أو معارض أومحايد إزاء فكرة معينة، أو شيء ما أو االتجاهات:  -

شخص أو وضع أو مثيرات أو مواقف معينة بشكل يوجه الفرد نحو االختيار أو اتخاذ قراره، 
(. ويعرف اجرائيا  بإنه محصلة Alnafakh, 2008و ذو استمرار)وهذا االستعداد إما وقتي أ

استجابات معلمي اللغة العربية في مدارس دولة الكويت الذين يدرسون مناهج اللغة العربية 
للمرحلة االبتدائية عن االستبانة التي اعدتها الباحثة لهذا الغرض، ويقدر بالعالمة الكلية التي 

 لمقياس.يتم الحصول عليها على هذا ا
وهو " برنامج تعليمي قام بوضعه العالم إدوارد بونو يضم مهارات (: CoRTبرنامج كورت) -

عن الطرق التقليدية في  الستخدامها في الحياة اليومية بعيدا   تالميذوادوات يتدرب عليها ال
بداع، إلالتفكير، يتضمن ست وحدات وهي: توسعة مجال اإلدراك، والتنظيم، والتفاعل، وا

نه برنامج أ(. ويعرف اجرائيا  بAbdel Aziz, 2014, p6علومات والمشاعر، والعمل")والم
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تطوير وتنمية يتم يتكون من ستة أجزاء كل جزء يتكون من عشرة أدوات للتفكير من خالله 
 المرحلة االبتدائية في مقرر اللغة العربية. تالميذمهارات التفكير لدى 

مركب وهادف يتفاعل فيها المتعلم مع الخبرات الجديدة نشاط عقلي ذهني التفكير اإلبداعي:  -
التي يواجهها بهدف استيعاب عناصر موقفا  ما تعّرض له، والوصول إلى فهم جديد أو إنتاج 
أكبر عدد من األفكار الجديدة في وقت قصير نسبيا  وتوجيهها بشكل يحقق حال  أصيال  

، بحيث يكون سلوكه مرن ومتوقع ودون لمشكلته، أو اكتشاف شيء جديد ذي قيمة بالنسبة له
نه نوع من أنواع التفكير يعتمد على انتاج عدد أ. ويعرف اجرائيا  ب(Qatami, 2005) تصّنع

  كبير من األفكار التي تتسم بما يآتي:
  الطالقةFluency وهي القدرة على توليد وانتاج عدد كبير من االستجابات والمترادفات :

 ات سابقة في فترة زمنية محددة )شرط(.واألفكار لمعلومات وخبر 
 المرونة Elasticity القدرة على توليد أفكار متنوعة ليست متوقعة عادة وتغير فكر أو :

 اتجاه. 
  األصالةOriginalityه: وهي القدرة على إنتاج وإتيان أفكار جديدة غير مألوفة للفرد نفس 

 ولم يسبق الوصول إليها وفي مكان وزمان محددين.
 تتمثل حدود الدراسة الحالية باآلتي: :الّدراسة حدود

معلمي اللغة العربية الذين يدرسون في المرحلة  ىاقتصرت الدراسة عل المكانية:و  الحدود البشرية .0
 االبتدائية في مدارس دولة الكويت. 

 . 0206/0209طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحدود الزمنية: .0
اقتصرت الدراسة الحالية على مفهوم التفكير وأهميته والتفكير اإلبداعي وبرنامج  الموضوعية: دودالح .3

كورت كأهم برامج تعليم التفكير في الوقت الحاضر وعالقته بتدريس اللغة العربية وتنمية مهارات 
 المرحلة االبتدائية. تالميذالتفكير اإلبداعي لدى 

 الدراسات السابقة 
األدب التربوي والدراسات السابقة العربية واألجنبية المتوافر في مجال برنامج عند مراجعة 

نحو اللغة العربية كورت نجد أن هناك نقصا  في الدراسات التي تتناول موضوع اتجاهات معلمي 
الكويت بشكل خاص، إذ إن دولة برنامج كورت بشكل عام، وعدم وجود دراسات من هذا القبيل في 

ات المتوافرة عالجت اتجاهات المعلمين نحو تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، واالتجاه غالبية الدراس
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ساليب تنمية أبرز أبداع، ودور المعلم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، و نحو تعليم التفكير واإل
ت التفكير اإلبداعي من وجهة نظر المعلمين، وفاعلية استخدام برنامج الكورت في تنمية مهارا

نحو  اللغة العربية والمناهج األخرى  ، ولم تتطرق التجاهات معلميتالميذالتفكير اإلبداعي لدى ال
. ومنها دراسة تالميذتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الالتدريس وفي  استخدام برنامج كورت في

(Assaf,2013التي هدفت إلى معرفة اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية نحو تن ) ميـة مهـارات
التفكير اإلبداعي واتجاهاتهم نحو الكشف عن المهارات اإلبداعية وتحديدها، وتشجيع وتبني اإلبداع 

المرحلة األساسية العليا، وأثر متغيرات المؤهل العلمي والخبرة على االتجاهاتهم، اجريت  تالميذلدى 
في التحليلي، وذلك عبر اعداد الدراسة في عمان، االردن، استخدمت الدراسة أسلوب المنهج الوص

ومعلمة، أظهرت نتائج الدراسة أن  ا  ( معلم033) استبانة ُوزَّْعَت على عينة عشوائية مكونة من
إيجابية بدرجة مرتفعة، ووجود  تالميذاتجاهات المعلمين نحو تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى ال

 تالميذتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى الفروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمـين نحو 
، وعدم وجود فروق ذات دالله البكالوريوس تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ولصالح حملة شهادة

 إحصائية تعزى لمتغري الخبرة.
ى اتجاهات المعلمين نحو اإلبداع إل( هدفت التعرف Alajami,2012وفي دراسة )

لمستخدمة في غرفة الصف، اجريت الدراسة في جامعة االميرة نورة، وممارساتهم واساليبهم التعليمية ا
السعودية، استخدمت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عبر اعداد استبانة ُوزَّْعَت على 

ومعلمة، أظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات نحو اإلبداع  ا  ( معلم001عينة عشوائية مكونة من )
بهم التعليمية المستخدمة في غرفة الصف كانت ايجابية، وعدم وجود فروق ذات وممارساتهم واسالي

 داللة الثر متغيرات العمر والمؤهل التعليمي والخبرة والجنس على اتجاهاتهم وممارساتهم التعليمية.
في دراسته إلى تحديد أساليب تنمية التفكير اإلبداعي من  (Abdul Jawad, 2010)وهدف 

اللغة العربية في الصف العاشر األساسي بالمدارس الحكومية والخاصة، اجريت وجهة نظر معلمي 
الدراسة في غزة، فلسطين، استخدمت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عبر اعداد 

( معلم ومعلمة، أظهرت نتائج الدراسة أن 022استبانة ُوزَّْعَت على عينة عشوائية مكونة من)
ن أساليب تشجيع التفكير اإلبداعي بنسبة متوسطة، وانه ال يوجد فروق ذات داللة المعلمين يستخدمو 

 حصائية تعزى لمتغيرات الجهة المشرفة على المدرسة، الجنس، والخبرة.إ
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لى معرفة اثر إفقد هدفت  (Ibrahim And Abdel Almoneim, 2009) ما دراسةأ
المرحلة االبتدائية، اجريت  تالميذاضيات لدى برنامج الكورت في تنمية مهارات اللغة العربية والري

عداد اختبار إ الدراسة في مدينة جدة، السعودية، استخدمت الدراسة أسلوب المنهج التجريبي عبر 
وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة   ا  ( طالب60طبق على مجموعتين تجريبية وضابطة مكونة من )

ات المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية، حصائية بين متوسطات درجإوجود فروق ذات داللة 
ثر البرنامج في تنمية مهارات المواد التدريسية خاصة اللغة العربية والرياضيات في ألى إوهذا يدل 

 المرحلة االبتدائية.
لى الكشف عن فاعلية استخدام برنامج الكورت إ( دراسة هدفت Algalad, 2005جرى )أكما 

بداعي لدى طالبات الجامعة في مادة اللغة العربية، اجريت الدراسة في في تنمية مهارات التفكير اإل
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، دولة االمارات، استخدمت الدراسة أسلوب المنهج التجريبي عبر 

( طالبة، أظهرت نتائج 000) اعداد اختبار طبق على مجموعتين تجريبية وضابطة مكونة من
كورت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي الثالثة )الطالقة، االصالة، المرونة( الدراسة اثر برنامج ال

 .لدى طالبات
( دراسة هدفت إلى معرفة دور المعلمين في تنمية التفكير Abu Raya, 2004كما أجرى )

المرحلة االبتدائية، اجريت الدراسة في منطقة الجليل، فلسطين، استخدمت  تالميذاإلبداعي لدى 
ة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عبر اعداد استبانة ُوزَّْعَت على عينة عشوائية مكونة الدراس

ومعلمة، أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين يقومون باإلجراءات التي تنمي اإلبداع  ا  ( معلم002من)
ح اإلناث، لدى طلبتهم بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا  لمتغير الجنس لصال

 حصائية تبعا  لمتغير المؤهل العلمي.إوعدم وجود فروق ذات داللة 
لى تحديد اتجاهات إ( دراسة هدفت ,8118Strom & Stromكما أجرى ستروم وستروم )

المعلمين نحو التفكير اإلبداعي المتوقع من طلبتهم، اجريت الدراسة في خمس دول هي: أمريكا 
فلبين، استخدمت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عبر وألمانيا واليونان والهند وال

( معلم ومعلمة، أظهرت نتائج الدراسة 0222اعداد استبانة ُوزَّْعَت على عينة عشوائية مكونة من )
انخفاض ارتباط السلوكيات التي أراد المعلمين أن يمارسها طلبتهم وسلوكيات المبدعين، وعدم اعطاء 

وك اإلبداعي، وكان اتجاههم سلبي تجاه السلوكيات التي تنمي القدرة اإلبداعية عند همية للسلأ أي 
 .تالميذال
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( التعرف إلى مستوى مساهمة معلمي التاريخ Khraysha,2001في حين هدفت دراسة)
للمرحلة الثانوية في تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لدى طلبتهم، اجريت الدراسة في قصبة 

، االردن، استخدمت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عبر اعداد استبانة المفرق 
( معلم ومعلمة، أظهرت نتائج الدراسة 33وبطاقة مالحظة ُوزَّْعَت على عينة عشوائية مكونة من )

تدني مستوى مساهمة معلمي التاريخ في تنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي، وعدم وجود فروق 
حصائية في مستوى مساهمة المعلمين في تنمية مهارات التفكير تعزى لمتغير الجنس إذات داللة 

 والمؤهل العلمي والخبرة.
 ما يميز هذة الدراسة عن الدراسات السابقة:، و تعقيب على الدراسات السابقةال

من حيث لسابقة يتضح أن الدراسات السابقة والدراسة الحالية تتفق ابالنظر إلى الدراسات 
اثر برنامج كورت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في بعضها موضوعها؛ فهي تتناول موضوع 

 وأساليبهم وممارساتهمنحو تنميـة مهـارات التفكير اإلبداعي  نمعلميالاتجاهات وتناولت دراسات أخرى 
بعض أساليب  استقصاء فاعليةالصف، ودراسات أخرى أشارت إلى  غرفة في المستخدمة التعليمية

تعليم هذا  تلك األساليب نحو اإلبداعي واالتجاه نحو في تنمية مهارات تدريس التفكيرالتدريس 
 .التفكير

ثر برنامج كورت في تنمية أاتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في التأكيد على 
 مهارات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة.

اتفقت الدراسة الحالية في أسلوبها لجمع المعلومات مع أسلوب بعض الدراسات السابقة في 
 Abdul)و( Alajami,8108)و (Assaf, 2013)اعتمادها على االستبانة كدراسة كل من 

Jawad, 2010 )و(Abu Raya,2004) و(8118Strom & Strom,.) 

( تناولت Khraysha, 2001)اسة در  امتدت الدراسات عبر مراحل دراسية مختلفة فمثال  
 Ibrahim And Abdel)و (Abu Raya,2004)المرحلة الثانوية، في حين تناولت دراسة كل من 

Almoneim, 2009)  طلبة المرحلة االبتدائية، أما دراسة(Abdul Jawad, 2010)  ودراسة
(Assaf,2013) ساسية، وتناولتفتناولت طلبة المرحلة األ (Algalad,2005 )
 طلبة المرحلة الجامعية. ( Alajami,2012)و

 (Assaf, 2013)فدراسة كل من  بها طبقت التي البيئات حيث من السابقة الدراسات اختلفت
 Ibrahim And)و( Alajami,2012)طبقت في األردن، ودراسة  (Khraysha, 2001)و
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Abdel Almoneim, 2009)  طبقت في السعودية، في حين طبقت دراسة(Abdul Jawad, 

في ( Algalad, 2005)في فلسطين، في حين طبقت دراسة  (Abu Raya,2004)و (2010
 .االمارات

كما اتفقت الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في اهتمامها بمادة اللغة العربية كدراسة 
(Algalad, 2005 ) ودراسة(Ibrahim And Abdel Almoneim, 2009) و(Abdul 

Jawad, 2010) اخرى كدراسة  واختالفها مع(Khraysha, 2001) و(Assaf, 2013)  التي
 .والدراسات االجتماعية تاريخالتناولت مادة 

  الطريقة واإلجراءات
 استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته أسئلة الدراسة وأهدافها. :منهج الّدراسة

اللغة العربية الذين يدرسون في تكَون مجتمع الدراسة من جميع معلمي  مجتمع الدراسة وعينتها:
في دولة الكويت  0209/ 0206المرحلة االبتدائية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

لمجموعة ل ا  وفق ا  ( معلم393( معلمة و)9622) علما  ومعلمة، منهم( م9793والبالغ عددهم )
. وجرى تطبيق الدراسة على 0200/0206حصائية للتعليم وزارة التربية في دولة الكويت للعام اإل

ومعلمة ممن يدرسون اللغة العربية في المرحلة  ا  ( معلم322مكونة من ) بسيطة عينة عشوائية
االبتدائية في مدارس دولة الكويت، وحرصت الباحثة على متابعة المستجيبين لجمع االستبانات التي 

(، وبعد عملية فرز االستبانات %70)جاع بلغت( استبانة بنسبة استر 093منها ) ، حيث استردُوزَّْعتَ 
( استبانة من 03للتأكد من دقة اإلجابات وجدية المستجيبين في االجابة عن األسئلة استبعدت )

المجموع الكلي لالستبانات المسترجعة ُعدت غير قابلة للتحليل لعدم مراعاتها االجابة الكاملة على 
( من مجموع %70( استبانة تشكل ما نسبته )062أسئلة االستبانة، بذلك خضعت للتحليل )

( خصائص 0االستبانات المسترجعة، وهي نسبة مقبولة الغراض البحث العلمي. ويلخص الجدول )
 .التدريسية أفراد عينة الدراسة موزعين حسب متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة

 حسب متغيرات الجنس، ( خصائص أفراد عينة الدراسة موزعين 1الجدول )
 التدريسية والمؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة

 % العدد نوع المتغير المتغير

 الجنس
 6.9 01 ذكر
 93.1 242 أنثى

 97.3 253 فما دون  بكالوريوس
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 % العدد نوع المتغير المتغير
 2.7 9 دراسات عليا

 التدريسية عدد سنوات الخبرة
0- 0 90 09.3 

6 – 02 022 31.0 
 39.0 17 02أكثر من 

(، %73.0نــاث بنســبة )( أن غالبيــة افــراد عينــة الدراســة كانــت مــن اإل0يالحــظ فــي الجــدول )و 
ســــنوات بنســــبة  02 -6(، ومــــن اصــــحاب الخبــــره %79.3ومـــن حملــــة شــــهادة البكــــالوريوس بنســــبة )

(31.0%.) 
  :أداة الّدراسة

الدراسـات جرى تطوير اسـتبانة لجمـع البيانـات الالزمـة للدراسـة اعتمـادا  علـى مـا ورد فـي بعـض 
 ,Abdul Jawad)ودراسـة  (Ibrahim And Abdel Almoneim, 2009)ومنها دراسة  السابقة

، باإلضــافة إلــى خبــرة الباحثــة فــي المجــال، وقــد تكونــت االســتبانة مــن قســمين: األول، يتعلــق (2010
 بجمــع معلومــات ذاتيــة عــن أفــراد عينــة الدراســة تتمثــل فــي: الجــنس، والمؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات

: اتجاهــات معلمــي اللغــة العربيــة مــا، همجــالين( فقــرة موزعــة علــى 00الخبــرة؛ والثــاني ويشــتمل علــى )
( فقـرة. واتجاهـات معلمـي 00نحو استخدام برنامج كورت في تدريس اللغة العربية، وقد اشتمل على )

، وقـد اشــتمل اللغـة العربيـة نحــو دور برنـامج كـورت فــي تنميـة مهـارات التفكيــر اإلبـداعي لـدى التالميــذ
باسـتخدام مقيـاس ليكـرت الخماسـي، الـذي اشـتمل  توقد صممت فقرات هذا المجـاال ( فقرة.00على )

( غير موافق 2( موافق نوعا ما و)3( موافق و)4( موافق بشدة  و)5على درجات االستخدام التالية: )
نحــو اســتخدام برنــامج ( غيــر موافــق بشــدة، وتبنــت الدراســة األوزان التاليــة لقيــاس درجــة االتجــاه 1و)

 كورت في تدريس اللغة العربية. 
 3.61 - 0   مرتفعة  0.39 – 3.69 متوسطة  0 – 0.33 ضعيفة 

 وثباتها: األداة صدق
 مجموعة على ( فقرة00تم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة بعرضها بصورتها األولية )

م، وطلب منهم الحكم على كل فقرة من المناهج وطرق التدريس، وتكنولوجيا التعلي في المحكمين من
فقرات األداة من حيث: الوضوح، وسالمة الصياغة اللغوية، ومدى انتمائها للمجال الذي صنفت 

؛ وبناء على آراء المحكمين مهمةتحته، ثم اإلضافة أو الحذف أو التعديل، أو أية مالحظات يرونها 
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 جرى  األداة، ثبات من وللتحقق ات وتعديلها.ومالحظاتهم واقتراحاتهم، تم إعادة صياغة بعض الفقر 
 استخراج تم كما ،2.13 فكان ألفا كرونباخ معادلة باستخدام ككل لألداة  الثبات معامل استخراج

 وقد ،(0) جدول في مبين هو كما ثباته، على كمؤشر األداة  مجاالت من مجال لكل الثبات معامل
 .البحث أداة  ثبات الظهار ومقبولة كافية المعامالت هذه عدت

 ( معامل الثبات ألداة الدراسة ككل ولكل مجال من مجاالتها2الجدول )
 معامل الثبات عدد الفقرات المجال

 2.10 00 العربية اللغة تدريس في كورت برنامجنحو استخدام العربية  اللغة معلميتجاهات ا
ت التفكير في تنمية مهارا نحو دور برنامج كورت العربية اللغة معلمي تجاهاتا

 اإلبداعي لدى التالميذ
00 0.78 

 2.13 00 معامل الثبات الكلي لألداة 
( أن معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة مرتفعة حيث بلغت 0يالحظ من الجدول رقم ) 

(، وهي نسبة ثبات عالية ومقبولة ألغراض إجراء 2.13معامل الثبات لكافة فقرات األداة )ألفا=
 الدراسة.

 :ج الّدراسة ومناقشتهانتائ
عرض ومناقشة نتائج السؤال األول" ما اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو استخدام برنامج 

 "كورت في تدريس اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في دولة الكويت؟
ابات واإلنحرافات المعيارية الستج ،لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية

 ( يبين ذلك.3فراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات هذا المجال، والجدول )أ
فراد عينة الدراسة على فقرات مجال أواإلنحرافات المعيارية الستجابات  ،( المتوسطات الحسابية3الجدول )

 ازليا  اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو استخدام برنامج كورت في تدريس اللغة العربية مرتبة تن
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 التقدير

0 
أشعر أن استخدام برنامج كورت فـي التـدريس أكثر فاعلية من 

 استخدام األساليب التلقينية
 مرتفعة 2.110 9.91

1 
أشعر بسرعة مرور وقت الحصة عند توظيف برنامج كورت في 

 يةتدريس موضوعات اللغة العرب
 مرتفعة 0.200 3.79

0 
أميـل إلى اسـتخدام برنامج كورت عند التخطيط لدروس اللغة 

 العربية
 مرتفعة 2.770 3.70
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رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 التقدير

 مرتفعة 0.031 3.17 ن برنامج كورت يراعي الفروق الفردية للتالميذأأشــعر  0

7 
أعتقد أن برنامج كورت يضيف عبئا  تدريسيا  جديدا  على معلمي 

 ربيةومعلمات اللغة الع
 مرتفعة 2.167 3.17

 مرتفعة 0.003 3.11 أحبذ استخدام برنامج كورت فـي تـدريس موضوعات اللغة العربية 3

00 
ن استخدام برنامج كورت يضفي جو من المتعة في الحصة أأرى 

 الدراسية
 مرتفعة 0.260 3.10

9 
أرى أن اســـتخدام برنامج كورت فـــي التـــدريس يساعد على التفكير 

 دى التالميذل
 مرتفعة 2.702 3.90

 متوسطة 2.739 3.69 والجهد استخدام برنامج كورت في التدريس مضيعة للوقت أن أعتقد 9

6 
أشعر بأن استخدام برنامج كورت يقلل من فرص تعلم التلميذ 

 الضعيف
 متوسطة 0.310 3.03

02 
ال أحبذ استخدام برنامج كورت النه ال يتناسب مع جميع 

 للغة العربيةموضوعات ا
 متوسطة 0.077 3.21

 مرتفعة 2.996 3.12 للمجال الدرجة الكلية
مستوى بشكل عام كان مرتفعا ، إذ بلغ المتوسط الحسابي الن أ( 3يالحظ من الجدول )

متفاوته من مرتفعة مستويات (، وقد جاءت الفقرات المجال ب2.996نحراف معياري )إ(، وب3.12)
 (0)رقم  ذ جاءت الفقرةإ(، 3.21 -9.91توسطات الحسابية لها بين )إلى متوسطة إذ تراوحت الم

" أشعر أن استخدام برنامج كورت فـي التـدريس أكثر فاعلية من استخدام األساليب والتي تنص على
"  والتي تنص على (02) رقم (، وجاءت الفقرة9.91التلقينية " في الرتبة األولى بمتوسط حسابي )

امج كورت النه ال يتناسب مع جميع موضوعات اللغة العربية" بالمرتبة األخيرة ال أحبذ استخدام برن
(. كما وقد يرجع ذلك إلى كون جميع معلمي اللغة العربية يتعلمون في 3.21) بمتوسط حسابي

الجامعات والكليات ذاتها فهي تتضمن نفس المناهج تقريبا ، ويتعرضون لإلشراف التربوي من قبل 
فسهم ووفق ذات النظام والنمطية، باإلضافة إلى انخراطهم المتساوي في الدورات نفس المشرفين أن

التدريبية واللقاءات، عدا عن تشابه البيئة االجتماعية والثقافية التي يعملون ويعيشون فيها بشكل 
عام. لهذا كانت اتجاهاتهم نحو استخدام برنامج كورت في تدريس اللغة العربية بشكل عام مرتفعه. 

الحديثة في  تربويةيعزى ذلك إلى حرص ورغبة معلمي اللغة العربية لمواكبة االتجاهات الا وقد كم
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مهم لهم في مجال  بأنَّه مصدرالتدريس وتطور أساليب التدريس أذا ينظرون لبرنامج كورت  مجال
 إمكانات من توفره وما استخدامه، ةيبأھم ساعد في اإلبداع في تدريس الطلبة، وإحساسهم، ويالتدريس

 والحاجات تالءمي بشكل مهاستخدا ن، وهذا يحتم عليهمياديالم شتى في تهمومعلومافهم معار  في ديتز 
وهذا  برنامج كورت، مهما  في تعزيز االتجاهات اإليجابية نحو، وهذا يلعب ةيميوالمتطلبات التعل

فق هذه النتيجة مع نتائج وتت. المؤشر اإليجابي يدفع إلى خطوة جيدٍة للوصول نحو تعليٍم عاٍم واسعٍ 
 .(Ibrahim And Abdel Almoneim, 2009)دراسة 

" ما اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو دور برنامج نيعرض ومناقشة نتائج السؤال الثا
 كورت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  في دولة الكويت؟"

واإلنحرافات المعيارية الستجابات  ،حساب المتوسطات الحسابيةلإلجابة عن هذا السؤال تم 
 ( يبين ذلك.9فراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات هذا المجال، والجدول )أ

فراد عينة الدراسة على فقرات مجال أواإلنحرافات المعيارية الستجابات  ،( المتوسطات الحسابية4الجدول )
 دور برنامج كورت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي مرتبة تنازليا   اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مستوى 
 التقدير

 مرتفعة 2.111 9.39 أرى أن برنامج كورت ينمي قدرة التالميذ على التفكير اإلبداعي 00

09 
ذ كي يكونوا مفكرين يهيئ التالميبرنامج كورت استخدام  أشعر أن

 مبدعين
 مرتفعة 2.197 9.06

 مرتفعة 2.109 9.02 يوجه البرنامج افكار التالميذ بشكل إبداعي وهادف 01

09 
يساعد البرنامج  توسع مجال أدراك التالميذ بمهارات تساعدهم 

 على دراسة المواقف من جميع جوانبه
 مرتفعة 2.109 9.00

02 
بداعية جديدة إفكار أالميذ على انتاج اعتقد ان البرنامج يساعد الت

 غير مألوفة
 مرتفعة 0.021 9.20

 مرتفعة 2.769 3.70 أعتقد أن برنامج كورت يساعد على تعلم المفاهيم اللغوية 03

06 
اتوقع ان برنامج كورت يساعد على متابعة مستوى التغير في 

 تفكير التالميذ
 مرتفعة 2.120 3.72

 متوسطة 0.092 3.39 تحدى تفكير التالميذأشعر ان البرنامج ال ي 00

00 
قدرة التالميذ على حل  ينميبرنامج كورت استخدام  أشعر أن

 المشكالت
 متوسطة 2.706 3.30

 متوسطة 0.303 3.30 اعتقد أن البرنامج ال يعمق التفكير بتفاصيل الدرس 00
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رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مستوى 
 التقدير

07 
أشعر أن اإلبداع في البرنامج يتم تناوله كجزء طبيعي من عملية 

 التفكير
 متوسطة 2.921 3.09

 مرتفعة 2.962 3.10 للمجال الدرجة الكلية
ن مستوى كان بشكل عام مرتفعا ، إذ بلغ المتوسط الحسابي أ( 9يالحظ من الجدول )

متفاوته من مرتفعة مستويات (، وقد جاءت الفقرات المجال ب2.962نحراف معياري )إ(، وب3.10)
 (00)رقم  ذ جاءت الفقرةإ(، 3.09 -9.39الحسابية لها بين )إلى متوسطة إذ تراوحت المتوسطات 

"أرى أن برنامج كورت ينمي قدرة التالميذ على التفكير اإلبداعي" في الرتبة األولى  والتي تنص على
" أشعر أن اإلبداع في البرنامج  والتي تنص على (07)رقم (، وجاءت الفقرة 9.39بمتوسط حسابي )

(. وقد يعزى 3.09) من عملية التفكير" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابييتم تناوله كجزء طبيعي 
لى كون مهارات التفكير اإلبداعي أصبحت مألوفة لدى المعلمين من خالل برامج اعدادهم إالسبب 

دت تنمية مهارات التفكير أثناء الخدمة، لهذا غَ في قبل الخدمة، وعبر الدورات التي يشاركون فيها 
هداف الرئيسية مور التي يكثر الحديث عنها بل اصبحت من المكونات الرئيسة واألاإلبداعي من األ

ن مجرد معرفة المعلمين بهذه المهارات يدل أفي كل وسيلة تعليمية والتي ال يمكن تجاهلها، واعتقد 
على قدرتهم على تنميتها لهذا جاء تقدير اتجاهاتهم لهذا المجال مرتفع. كما وقد تدل على معرفة 

معلمين بخصائص نمو المتعلم في المراحل االبتدائية لذا يجعلهم يتوقعون الكثير من المهارات ال
تالي االهتمام بكل برنامج يسعى لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى التالميذ، كما وقد تعزى الوب

 اللغة العربية النتيجة إلى أن برنامج كورت يعمل على شد انتباه التالميذ، كما يؤكد استخدام معلمي
البرنامج في تدريس اللغة العربية على الدور النشط للتالميذ في التعلم، وتوظيف المهارات العقلية 
العليا واستكشاف المعارف، والتعرف على المحتوى المعرفي للمفاهيم اللغوية واالبداع في إعطاء 

بهدف الوصول لفهم اوسع  التفسيرات وتقديم الحلول الفكرية التي تتطلب ربط المعرفة ببعضها
للمفاهيم الغوية ومراجعتها لحل أسئلة التقويم، فضال  عن ان برنامج كورت يحفز التعلم النشط لذا 

لى مستوى تركيب وتحليل إفهو يستخدم في كل مستوى قدرات عقلية تتجاوز الحفظ واالستظهار 
وتنظيمها وربطها. وتتفق هذه التالميذ  هوتطبيق وبناء أبنية معرفية وصور ذهنية تربط ما تعلم

 .(Algalad, 2005)و (Ibrahim And Abdel Almoneim, 2009)النتيجة مع نتائج دراسة 
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( α ≤ 0...) : " هل توجد فروق ذات داللة إحصائيةثالثعرض ومناقشة نتائج السؤال ال
اإلبداعي  في اتجاهات معلمي اللغة العربية نحو استخدام برنامج كورت لتنمية مهارات التفكير

ي، وعدد سنوات ملدى تالميذ المرحلة االبتدائية في دولة الكويت باختالف الجنس، والمؤهل العل
 الخبرة التدريسية؟

واإلنحرافـــات المعياريـــة لمجـــاالت  ،لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية
، حيث جرى استخدام االختبار التـائي لمستويات متغيرات الدراسة الدراسة والدرجة الكلية للمقياس تبعا  

، وفيمــــا يلــــي عــــرض لهــــذه النتــــائج ANOVAلعينتــــين مســــتقلتين واختبــــار تحليــــل التبــــاين األحــــادي 
 ومناقشتها.

واإلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة،  ،تم استخراج المتوسطات الحسابية وال : الجنس:أ 
 ( يوضح ذلك.0االختبار التائي لعينتين مستقلتين والجدول ) تبعا  لمتغير الجنس، كما تم استخدام

 واإلنحرافات المعيارية والقيمة التائية إلجابات أفراد عينة الدراسة لمتغير الجنس ،المتوسطات الحسابية (0)الجدول

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الجنس
 المعياري 

درجات 
 مستوى  (ت ) قيمة  الحرية

 الداللة
 2.309 3.90 01 الذكور

001 2.200 2.713 
 2.923 3.97 090 ناثاإل 

ــائج الــواردة فــي الجــدول ) ( إلــى عــدم وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 0تشــير النت
( بــين المتوســطين الحســابيين إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة تبعــا  لمتغيــر الجــنس، α ≤ 2.20الداللــة )

وقـد يعـزى هـذا مـن  .(2.713بمستوى داللة )، و (2.200إذ بلغت ) إلى قيمة )ت( المحسوبة استنادا  
مشتركا  عـن ماهيـة برنـامج  أن معلمي اللغة العربية على حد سواء يحملون تصورا   ةوجهة نظر الباحث

لــى وجــود اتجــاه موحــد لــديهم نحــو البرنــامج، كمــا إكـورت فــي تنميــة مهــارات التفكيــر اإلبــداعي، ليــؤدي 
 ،ويتعاملون مـع نفـس المنهـاج، عداد نفسهاي اللغة العربية يتعرضون لبرامج اإلن معلمألى إوقد يعود 

( Alajami,2012)لــــذلك جــــاء تقــــديرهم واحــــد. وقـــد اتفــــق ذلــــك مــــن نتــــائج دراســــة  ؛ونفـــس المرحلــــة
 Abu) ، فـي حـين تختلـف مـع نتـائج دراسـة (Khraysha, 2001)و (Abdul Jawad, 2010)و

Raya, 2004)  ناث.إلد فروق ذات دالله لصالح الى وجو إالتي اشارت 
واإلنحرافات المعياريـة إلجابـات أفـراد  ،تم استخراج المتوسطات الحسابية ثانيا : المؤهل العلمي:

ـــائي لعينتـــين مســـتقلتين  ـــم اســـتخدام االختبـــار الت ـــة الدراســـة، تبعـــا  لمتغيـــر المؤهـــل العلمـــي، كمـــا ت عين
 ( يوضح ذلك.6والجدول )
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  واإلنحرافات المعيارية والقيمة التائية ،حسابيةالمتوسطات ال (6)الجدول 
 إلجابات أفراد عينة الدراسة لمتغير المؤهل العلمي

المتوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 مستوى  (ت)قيمة  الحرية

 الداللة
بكالوريوس فما 

 2.920 3.99 003 دون 
001 2.600- 2.037 

 2.319 3.19 9 دراسات عليا
ــائج الــواردة فــي الجــدول ) ( إلــى عــدم وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية عنــد مســتوى 6تشــير النت

( بــين المتوســطين الحســابيين إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة تبعــا  لمتغيــر المؤهــل α ≤ 2.20الداللــة )
ولعــل  .(2.037بمســتوى داللــة )، و (-2.600العلمــي، اســتنادا إلــى قيمــة )ت( المحســوبة إذ بلغــت )

ن معلمي اللغة العربية يتلقون برامج تدريب وإعداد قد تكـون مشـابهة فـي مضـامينها ألى إالسبب يعود 
طــار إانطالقـا  مــن مرتكــزات تطـوير المنــاهج التــي تتبناهــا وزارة التربيـة فــي دولــة الكويـت والــذي يشــكل 

مشـــتركا  مـــن  اب قـــدرا  اكتســـإلـــى ممـــا يـــؤدي  ،والتـــدريب ،والتأهيـــل ،مرجعـــي فـــي جميـــع بـــرامج اإلعـــداد
لــذا فــان تقــديراتهم كانــت  ؛االتجاهــات تجــاه بــرامج التفكيــر ومهاراتــه بغــض النظــر عــن المؤهــل العلمــي

 Abuو) (Khraysha, 2001)واتفقـت هـذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة  ،ولـم تظهـر فـروق  ،متشـابهة

Raya,2004 ودراسة )(2012,Alajami ) واختلفت مع نتائج دراسة(Assaf, 2013). 
واإلنحرافـات المعياريـة  ،تم استخراج المتوسطات الحسابية :التدريسية : عدد سنوات الخبرةثالثا  

 ( يوضح ذلك. 9إلجابات أفراد عينة الدراسة، تبعا  لمتغير عدد سنوات الخبرة، والجدول )
 التدريسية ير عدد سنوات الخبرةواإلنحرافات إلجابات أفراد عينة الدراسة تبعا  لمتغ ،( المتوسطات الحسابية7الجدول )

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد التدريسية عدد سنوات الخبرة
 2.923 3.67 90 سنوات 1-0
 2.926 3.96 022 سنوات .6-1

 2.317 3.91 17 سنوات .1أكثر من 
عينة ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية، إلجابات أفراد 9يظهر من الجدول )

، وللتأكد من أن الفروق بين المتوسطات الحسابية التدريسية الدراسة تبعا  لمتغير عدد سنوات الخبرة
، تم تطبيق تحليل التباين األحادي التدريسية ذات داللة إحصائية تبعا  لمتغير عدد سنوات الخبرة

(One Way ANOVA( والجدول )يبين نتائج االختبار.1 ) 
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 التدريسية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة لتباين للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة( تحليل ا8الجدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

قيمة )ف( 
 مستوى الداللة المحسوبة

 2.017 0 2.399 بين المجموعات
 2.062 009 90.002 داخل المجموعات 2.302 0.091

  007 90.979 كليال

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 1تشير النتائج الواردة في الجدول )
إلى قيم )ف( المحسوبة إذ بلغت  استنادا   الدراسة، أفراد إجابات متوسطات بين( α ≤ 2.20الداللة )

علمين يمتلكون أساليب (. وقد تفسر هذه النتيجة أن الم2.302(، وبمستوى داللة يساوي )0.091)
ن الخبرة ال تعبر بالضرورة بشكل أ لىإواستراتيجيات تحسن ممارسته في الصف، وقد يعزى ذلك 

صادق عن خبرته الحقيقية، فكثير من المعلمون يكتفوا بما اكتسبوه من برامج االعداد وال يتابعون 
ة ما هي اال تكرار للسنة األولى نموهم المهني بعد تخرجهم واثناء ممارساتهم العلمية، فتصبح الخبر 

من تلك الخدمة وما هي اال عملية روتينية ال تجديد فيها لهذا تساوت تقديراتهم بغض النظر عن 
سنوات خبرتهم، كما وقد يعزى ذلك في ضوء نتائج مجال مستوى وعي معلمي اللغة العربية ببرنامج 

البرنامج في التدريس بسيطة فمن  كورت التي حصلت على درجة متوسطة إلى أن ممارستهم لهذا
البدهي أن ال يكون هناك أثر للخبرة، فالخبرة ال تقاس بعدد السنوات التي يقضيها المعلم في الخدمة، 

 Abu)و (Khraysha, 2001)وإنما تكتسب بالممارسة. واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

Raya,2004) ( ودراسةAlajami, 2012.) 
 :حاتالتوصيات والمقتر 

 :التوصيات بعض الباحثة تورد واستنتاجاتها، الدراسة نتائج على بناء 
 تدريس في كورت برنامج استخدام نحو العربية اللغة معلمي اتجاهات أظهرت نتائج الدراسة أن .0

الكويت كانت مرتفعة بشكل عام، لذا  دولة في االبتدائية المرحلة طلبة لدى العربية اللغة
عادة بناء أنشطة مناهج اللغة العربية لكافة المراحل خاصة المرحلة إ توصي الباحثة ضرورة 

، المرحلةخصائص االبتدائية بحيث تشمل مهارات التفكير اإلبداعي وتنويعها بما يالئم 
 التقصي إلى التالميذ تدفع التفكير تعليم برامج العربية اللغة مناهج وضرورة تضمين

 .إبداعي بإسلوب المعلومات واستكشاف
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 تنمية في كورت برنامج دور نحو العربية اللغة معلمي اتجاهات ظهرت نتائج الدراسة أنأ .0
الكويت كانت مرتفعة بشكل  دولة في االبتدائية المرحلة طلبة لدى اإلبداعي التفكير مهارات

 المناهج مختلف معلمي قبل من كورت برنامج عام، لذا توصي الباحثة ضرورة استخدام
 التفكير مهارات وتنمية التعليمية ممارساتهم تحسين في واضح أثر نم لها لما الدراسية

 .التالميذ لدى اإلبداعي
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة  .3

تبعا لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة التدريسية، لذا توصي الباحثة 
وتضمين دورات تدريب  ،رة تفعيل برامج تعليم التفكير في المدارس وخاصة برنامج كورتضرو ب

 .المعلمين ببرامج التفكير وكيفية تطبيقها في التدريس
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