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  تدريس مهارات التفكير 
  )مع مئات األمثلة التطبيقية(

  األستاذ الدآتور جودت أحمد سعادة
  

  ياسر محمد عمار. د
  :مقدمة

ام      ، النظرة األولى لألشياء تعطي االنطباع  المؤثر       دينا   ، وتقدم الحافز نحو المضي أو اإلحج ين أي اب وب در   آت  عظيم الق
ادة من                ، يهدفعتني النظرة األولى إليه نحو االطالع عل       ك لإلف وقراءته بصورة دقيقة متواصلة على الرغم من آبر حجمه  وذل

  .محتوياته في تحسين العملية التعليمية التي تقدم لألجيال في مراحل التعليم المختلفة
اب  روآت ارات التفكي دريس مه ة(ت ة التطبيقي ات األمثل ع مئ عادة ل)م د س دآتور جودت أحم تاذ ال وم  ألس ة العل د آلي عمي

ع في                   وال ، في جامعة الدراسات العليا األردنية     إلنسانيةا شر والتوزي شروق للن ى عن دار ال ذي صدر في طبعته العربية  األول
د عن األسلوب                              )  م ٢٠٠٦(األردن عام    دع البعي ر المب ى  التفكي ائم عل التعليم  الحديث الق ى ب ى الكتب التي تعن خير مثال عل

  .التلقيني 

  

  : عرض الكتاب
وعرض خمس وأربعين مهارة من مهارات التفكير ونظمها في ستة           ،  صفحة من القطع المتوسط    ةب في ستمائ  يقع الكتا 

  :وجاءت على النحو اآلتي. أبواب وخمسة وعشرين فصالً 

   )٩٨ – ٣٥( التفكير ومهاراته : الباب األول 
  :واشتمل على ثالثة فصول

  ).٥٠ -٣٩( تعريفات التفكير وأنماطه ومهاراته:الفصل األول

   ).٧٣ – ٥١(  مقدمة عن التفكير :الفصل الثاني

   ).٩٨ – ٧٥(  مقدمة عن مهارات التفكير:الفصل الثالث

   )٢٣٨ – ٩٩( مهارات التفكير الناقد تدريس: الباب الثاني
  :واشتمل على سبعة فصول

  ).١٢٨ -١٠١( التفكير الناقد واستراتيجياته المختلفة:الفصل الرابع

( س مهارة االستنتاج والتفكير االستنتاجي أو  التفكير القياسي آإحدى مهارات التفكير الناقد تدري:الفصل الخامس
١٤٣ –١٢٩.(  

   ).١٧٦ – ١٤٥(  تدريس مهارة االستقراء والتفكير االستقرائي   آإحدى مهارات التفكير الناقد:الفصل السادس
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  اقدتدريس مهارة التمييز آإحدى مهارات التفكير الن :الفصل السابع

)١٩٧ – ١٧٧(   

   )٢١٣ – ١٩٩(  تدريس مهارة المقارنة ومهارة تحديد السبب والنتيجة آإحدى مهارات التفكير الناقد :الفصل الثامن

  )٢٢٦ – ٢١٥(  تدريس مهارة تحديد األولويات ومهارة التتابع من بين مهارات التفكير الناقد :الفصل التاسع

  : وهذه المهارات هي) ٢٣٨-٢٢٧(ى للتفكير الناقد تدريس أربع مهارات أخر:الفصل العاشر

   مهارة التعرف على وجهات النظر األخرى-              

  .مهارة تحديد مواطن التحيز والنمطية الجامدة -

 .مهارة التحقق من التناسق أو عدم التناسق في الحجج والبراهين -

 . مهارة تحليل المجادالت -

  )٣٣١ – ٢٣٩( ر اإلبداعي تدريس مهارات التفكي: الباب الثالث

  :واشتمل على ستة فصول

  )٢٥٥ -٢٤١( مقدمة عن اإلبداع :الفصل الحادي عشر

  ).٢٧٢ –٢٥٧(  مقدمة عن التفكير اإلبداعي:الفصل الثاني عشر

  ).٢٨٧ –٢٧٣( تدريس مهارة الطالقة آإحدى مهارات التفكير اإلبداعي: الفصل الثالث عشر

  ).٣٩٩ –٢٨٩(  المرونة آإحدى مهارات التفكير اإلبداعي تدريس مهارة:الفصل الرابع عشر

  ).٣١٠ –٣٠١( تدريس مهارة األصالة آإحدى مهارات التفكير اإلبداعي:الفصل الخامس عشر

  ).٣٣١ –٣١١(  تدريس مهارة التوضيح أو التفاصيل الزائدة آإحدى مهارات التفكير اإلبداعي:الفصل السادس عشر
  

  : واشتمل على ثالثة فصول)٤١٣–٣٣٣(ت التفكير الخاصة بجمع المعلوماتتدريس مهارا: الباب الرابع

وشد االنتباه من مهارات جمع المعلومات ، والوصول إلى المعلومات،  تدريس مهارات التذآر:الفصل السابع عشر
)٣٥٠ -٣٣٥(  

 مهارات جمع وتدوين المالحظات وشد االنتباه من،  تدريس مهارات المالحظة واإلصغاء:الفصل الثامن عشر
  )٣٦٣ -٣٥١(المعلومات 

  ).٤١٣ -٣٦٥(تدريس مهارة طرح األسئلة أو المساءلة إحدى مهارات جمع المعلومات : الفصل التاسع عشر

  )٤٥٠–٤١٥(تدريس مهارات عرض المعلومات وتنظيمها: الباب الخامس

  :واشتمل على فصلين اثنين

وير المفاهيم  من مهارات عرض المعلومات وتنظيمها وتط، والتصنيف،  تدريس مهارات الوصف:الفصل العشرون
)٤٣٧ -٤١٧(  
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وعرض ، واستخدامها، وعمل األنماط المعرفية،  تدريس مهارات التنظيم المتقدم:الفصل الحادي و العشرون
  ).٤٥٠ -٤٣٩(المعلومات بيانياً  من مهارات عرض المعلومات وتنظيمهاً  

  )٤١٣–٤٥١ (تدريس مهارات حل المشكالت: الباب السادس

  :واشتمل على أربعة فصول

ة  ، واختبارها،  تدريس مهارة طرح الفرضيات    :الفصل الثاني والعشرون   ارات الشخصية من        ، وتقييم األدل وعمل الخي
  )٤٦٦ -٤٥٣(مهارات حل المشكالت 

  )٥٤١ -٤٦٧( تدريس مهارة حل المشكالت:الفصل الثالث والعشرون

ارات حل المشكالت              ،  تحمل المسؤولية   تدريس مهارات  :الفصل الرابع والعشرون   اميم من مه ام والتع وإصدار األحك
)٥٥٨ -٥٤٣(  

ايير          :الفصل الخامس والعشرون   ؤ ووضع المع ارات التنب دريس مه ق اإلجراءات   ،  ت ر بانتظام   ، وتطبي وإدارة ، والتفكي
  ).٥٧٨ -٥٥٩(الوقت من مهارات حل المشكالت 

  

  :تقييم الكتاب
  :لمميزات من أهمها بالعديد من اامتاز الكتاب

ة .١ نفس عام م ال ة وعل ي مجال التربي ة ف ة العربي دة للمكتب ه إضافة جدي ه ، آون ر ومهارات دريس التفكي دان ت وفي مي
 .  المختلفة بخاصة

ة   ،  العصرية على اإلطالق في ميدان التربية وعلم النفس        تناوله ألهم الموضوعات   .٢ والتي ترآز عليها الدول المتقدم
اء                      في تسليح أبنائها بالسالح األهم في هذا العصر وهو إآسابهم مهارات التفكير الفعالة المسؤولة عن ظهور العلم

 .والباحثين والمفكرين والمبدعين والقادة

ي الو .٣ اب أو المرجع العرب ه الكت ر  أن ارات التفكي ن مه ين م ي لخمس وأربع دريس الفعل ة الت اول عملي ذي تن د ال حي
 .والتي تم تحديدها باالسم في مقدمة الكتاب، المعروفة دفعة واحدة

ة                .٤ اس من طلب ع الن م جمي رة ته ين ، ترآيزه على مهارات تفكير آثي اتذة جامعات  ، ومعلم احثين ، وأس ين ، وب ، ومهتم
ة          ومثل ذلك أولياء األمور الحريصي     ر الحيوي ارات التفكي ائهم لمه ر        ، ن على إآساب أبن ى التفكي ع عل شجيع الجمي وت

 .السليم والفعال لتلبية متطلبات الحياة المتطورة

مما يجعله دليالً  لطلبة الدراسات العليا في        ،  آثرة األمثلة التعليمية والعملية ذات العالقة بالمناهج الدراسية العربية         .٥
 .اً  نحو آفاق جديدة في اختيار عناوين الرسائل الجامعيةودافع، التربية والمناهج

ة                             .٦ دريس المتواصل في الجامعات العربي اً  من الت ى الخمسة عشر عام ة زادت عل صدور الكتاب عن خبرة طويل
ر ارات التفكي دة ذات صلة بمه ية عدي ررات دراس اء ، لمق ي أرج ة ف ورش العلمي دوات وال ي الن ة ف شارآة فاعل وم

 .الوطن العربي
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شير    ، حرص المؤلف على آتابة المصطلح األجنبي  لكافة المصطلحات التربوية والعلمية الواردة في الكتاب              .٧ ا ي مم
 . إلى اطالع المؤلف على الكتابات األجنبية في الموضوع

 والتي تعد بحد ذاتها ثروة علمية لكل طالب، اعتماد الكتاب على آم هائل من المراجع العلمية العربية واألجنبية  .٨
أما المراجع األجنبية ، علم في مجال التربية والمناهج؛ فقد بلغ عدد المراجع العربية مئة وواحد وعشرين مرجعاً 

يغلب عليها أنها غير ، وقد تنوعت المراجع بين رسائل علمية، فوصل عددها إلى مئة وسبعة وتسعين مرجعاً 
 . تب منشورةوآ، ومقاالت علمية في المجالت التربوية المتخصصة، منشورة

  :ومما يؤخذ على الكتاب
ر للوصول                         .١ ى استخدام التفكي داعي إل ريم ال القرآن الك اب ب عدم ربط مهارات التفكير المتعددة التي تضمنها الكت

 .إلى الحقائق القرآنية
 .والحقائق الكونية، إغفال الكتاب للتراث المشرق ألمتنا في استخدام التفكير في استنباط األحكام الشرعية .٢
سعة فصول      ، ضطراب المنهج في عرض المهارات   ا .٣ غ عددها ت ستقلة؛ بل فقد استقلت بعض المهارات بفصول م

سادس ، الخامس: هي سابع ، وال ع عشر   ، والثالث عشر   ، وال سادس عشر   ، والخامس عشر   ، والراب والتاسع  ، وال
ارات، والثالث والعشرون، عشر دداً  من المه ي حين تضمنت بعض الفصول ع م الف، ف د وس صل العاشر فق
ا في                 ، "تدريس أربع مهارات أخرى للتفكير الناقد     " بعنوان ارتين؛ آم ا مه ة الفصول يحوي آل منه وجاءت بقي
 .   أو ثالثة مهارات آما في بقية فصول الكتاب، والتاسع، الثامن: الفصول

شرون          .٤ ث والع صل الثال اء الف د ج ارات؛ فق ن المه ديث ع ي الح ر ف اوت الكبي ارة ح  : التف دريس مه ل ت
اب      ) ٥٤١ -٤٦٧(المشكالت وان      ، في ما يزيد عن السبعين صفحة من الكت ا جاء الفصل العاشر وهو بعن " بينم

 .أي ال يزيد آثيراً  عن الصفحات العشر) ٢٣٨-٢٢٧"(تدريس أربع مهارات أخرى للتفكير الناقد
ام                   .٥ يم الع اهج الدراسية في التعل ى  المن ة عل ة      ووضع عدد     ، ترآيز الكتاب في طرح األمثل دروس التطبيقي من ال

ة   ، على منوال دفاتر التحضير المدرسية التي يستخدمها المعلمون        ، آما جاء في درس تطبيقي على مهارة الطالق
ة     ارة األصالة       ، وآخر عن مهارة المرون ارة حل المشكالت                ، وثالث في مه درس التطبيقي في مه د جاوز ال وق

ذا              . ن الفصول  وهكذا األمر في عدد م      ). ٥٤١ – ٤٨٤( الخمسين صفحة  في حين خلت بعض الفصول من ه
ة   دروس التطبيقي ن ال نمط م ط   ، ال ة فق ة عام ر أمثل ى ذآ صرت عل امس    ، واقت صل الخ ي الف ال ف و الح ا ه آم

 .والسادس
ك      ، عرض الكتاب لعدد من الدروس التطبيقية دون اإلشارة إلى موقع الدرس في الكتب المدرسية               .٦ ة ذل ومن أمثل

ة   "  مهارة الطالقة في التفكير ؛ فقد ذآر عنوان الدرس وهو         ما جاء في درس تطبيقي على      ،  " من أسرار العربي
ة    ة العربي ادة اللغ ي م روح ف القول المط ى ب ه واآتف ى موقع ارة إل ى موضع بعض  ، دون إش ار إل ه أش م أن رغ

ارة التوضيح              ى مه ى أن الموضوع مطروح عل            ، الدروس التطبيقية آما في الدرس التطبيقي عل د أشار إل ى فق
 ".العلم سبيل الرقي" تالميذ الصف السادس األساسي تحت عنوان

اب بالجانب اللغوي                ، آثرة األخطاء اللغوية على مختلف أنواعها في ثنايا الكتاب         .٧ ام الكت ة اهتم ى قل شير إل ا ي مم
 .  في بناء التفكير

ويبقى معلماً  ،  نه ويرد عليهفهو عمل بشري يؤخد م    ، وبالمجمل فإن ما ذآر من مآخذ على الكتاب ال تنتقص من قدره           
  .                 وآل نقد يوجه إليه ال يزيده  إال بهاًء وتألقاً ، رائداً  في مجاله

 


