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وهو . عدد فصوله إلى خمسة وعشرين فصال ويبلغ ،على ستة أبواب يشتمل هذا الكتاب
. مرجعا أجنبيا ١٩٦مرجعا عربيا، و ١٢٢منها  ٣١٨من القطع الكبير، عدد مراجعه 

  . وطباعته واضحة ومرتبة، ويندر وجود أخطاء مطبعية
هو تنمية مهارات المتعلم؛ لذا حاول المؤلف أن يشمل جميع المهارات إن هدف التدريس 

  . الالزمة للمتعلم فقد عّرفها وناقشها وبّين طريقة تدريسها من خالل محتوى المنهاج المدرسي
   :وفيما يلي هذه المهارات

، وتحديد السبب والنتيجة. التفكير الناقد، واالستنتاج، واالستقراء، والتمييز والمقارنة
والتحقق من . وتحديد األولويات، والتتابع، والتعرف إلى وجهات النظر، وتحديد مواطن التحيز

. واإلبداع، والطالقة، والمرونة، واألصالة، والتوضيح والتوسع. التناسق وتحليل المناقشات
والتذكر، والوصول إلى المعلومات، وشد االنتباه، والمالحظة، وتدوين المالحظات، وطرح 

وتنمية المفاهيم، والتنظيم المتقدم، وعمل األنماط المعرفية، . والوصف، والتصنيف. لةاألسئ
وعرض المعلومات بيانيا، وحل المشكالت، وطرح الفرضيات واختبارها، وتقييم الدليل، 

                                                           
ويوجد نسخة من هذا الكتاب يف مكتب صفحة،  ٦٠٠، ٢٠٠٣ادر عن دار الشروق، رام اهللا، ص *

  .عمادة البحث العلمي، جامعة النجاح الوطنية
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وعمل الخيارات، وتحمل المسؤولية، وإصدار األحكام أو الوصول إلى الحلول، والتعميم، 
  . ير، وتطبيق اإلجراءات، والتفكير بانتظام، وإدارة الوقتوالتنبؤ، ووضع المعاي

لالنتباه في بداية الكتاب وجود إهداء للجيل المفكر صاغه المؤلف شعرا يظهر  الالفتمن 
  :قولهفيه أهمية التفكير، ومما ورد فيه 

  يزهو به العلماء واألخيار      تفكير نهج للحياة منار                    
......      ......  

  يلة    للعلم والتشييد نعم مسارإن الفكر خير وس ُبْريا ُع               
كما أنه يسرد في تلك األبيات جميع مهارات التفكير من نقد، وقياس، وتمييز، وإبداع 

  وتنبؤ؛ فيقول 
  وصي بها       إذكاء درس والدروس بحارنفمهارة النقد التي 

  فيه الصفوف تفاعل وحوار  أما القياس ففي المدارس موطن   
  ومـهارة التمييز تعطي دفعة      للعقل فيـها ملـعب ومطار
  وطـالقة ومرونـة وأصالـة     والفكر فيـها مبدع مـغوار

  الى آخره......                               
 ، تتجلى جميع مهارات التفكير، فهي تعطي فكرة عامة عما يبحثففي قصيدة اإلهداء هذه

فيه هذا الكتاب القّيم، الذي يمكن توجيهه الى المدرسين ليستفيدوا منه في اختيار طريقة 
للعمل على تنمية مهارات التفكير عند الطلبة؛ مما يؤدي الى تخفيف و ،التدريس المناسبة

وفي استعراض محتويات الكتاب، يالحظ هذا الربط بين . اعتمادهم على مهارة الحفظ فقط
  . يات الكتاباإلهداء ومحتو

الباب األول ثالثة فصول ويضم . الى ستة أبواب ، كما ذكرنا،وقد قّسم المؤلف كتابه هذا
حول التفكير، وماهيته، ومهاراته، وكيفية تعليمه، واستراتيجيات التعليم، وبرامج التعليم دارت 

  . الخاصة بتعليم التفكير ومهاراته
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دور حول تدريس مهارات التفكير تو ،سبعة فصول مشتمالً علىالباب الثاني جاء و
وفيه يعرض المؤلف استراتيجيات تعليم التفكير الناقد، وطريقة تدريس كل مهارة من . الناقد

والتفكير  ،والتفكير االستنتاجي، ومهارة االستقراء ،مهارات التفكير الناقد كاالستنتاج
رة تحديد السبب والنتيجة، ومهارة االستقرائي، ومهارة التمييز، ومهارة المقارنة والتباين، ومها

وجهات النظر، ومهارة تحديد مواطن إلى التتابع، ومهارة التعرف  ةتحديد األولويات ومهار
والنمطية الجامدة، ومهارة التحقق من التناسق أو عدمه في الحجج والبراهين، ومهارة  يزحالت

  .تحليل المجادالت
يعرض المؤلف طبيعة  ، وفيهر اإلبداعييدور حول مهارات التفكيفأما الباب الثالث 

وعناصره، ثم يعرض استراتيجيات تدريس كل مهارة من مهارات  ،ومراحله ،عملية اإلبداع
  . اإلبداع كالطالقة، والمرونة، واألصالة، والتوضيح أو التفاصيل الزائدة

ويشتمل . الباب الرابع حول تدريس مهارات التفكير الخاصة بجمع المعلوماتيدور و
والوصول الى  ،يعرض فيها المؤلف استراتيجيات تدريس مهارات التذكر ،على ثالثة فصول

وشد االنتباه، وتدريس مهارات المالحظة واإلصغاء وتدوين المالحظات، وتدريس  ،المعلومات
  . مهارة طرح األسئلة أو المساءلة

لومات حول استراتيجيات تدريس مهارات عرض المع دراسةالباب الخامس يتناول و
ويتضمن فصلين، يدور أولهما حول استراتيجيات تدريس مهارات الوصف . وتنظيمها

 ،حول استراتيجيات تدريس مهارات التنظيم المتقدم اآلخرويدور . والتصنيف وتطوير المفاهيم
  . وعرض المعلومات بيانياً ،وعمل األنماط المعرفية

ات تدريس مهارات حل المشكالت، أما الباب السادس فيتحدث فيه المؤلف عن استراتيجي
استراتيجيات تدريس مهارات طرح المؤلف يستعرض  ، وفيهاويحتوي على أربعة فصول

ارها، وتقييم األدلة وعمل الخيارات الشخصية، وتدريس مهارة حل المشكلة، بالفرضيات واخت
يم، ويدور الفصل األخير حول عمثم تدريس مهارات تحمل المسؤولية وإصدار األحكام والت

استراتيجية تدريس مهارات التنّبؤ، ووضع المعايير، وتطبيق اإلجراءات، والتفكير بانتظام، 
  .وإدارة الوقت
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ويالحظ من طريقة عرض مادة هذا الكتاب، أنه يتميز بالتسلسل والتنظيم المتتابع، 
جبات بيتية مثيرة تسهم في ويستطيع المدرسون أن يستفيدوا منه في تكوين أنشطة صفية ووا

وبناء على ذلك؛ يمكن اقتراح عنوان آخر لهذا . تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة وتدعمها
وذلك بسبب عرضه أمثلة تطبيقية في طريقة التدريس  ؛"مهارات التفكير تنمية"وهو الكتاب 

م يعتمدون على التي تثير اهتمام الطلبة وانتباههم، وقيامهم بأنشطة وواجبات مما يجعله
أو وضع  ،أو التنظيم ،أو التتابع ،أنفسهم، ويفكرون بأسلوب ما ليقوموا بعملية التصنيف

فهي تجعلهم في موقف يفكرون وال يتلقون  ،الخ... أو مسلمات  ،أو اقتراحات ،فرضيات
  . المعلومة جاهزة

، لم تدرس في هافقا لما أراده المؤلف من تدريسلذا، فان عملية تنمية مهارات التفكير، و
وقد أشار المؤلف في عناصر البرنامج الفعال لمهارات التفكير . فراغ، وانما من محتوى منهج

. إلى وجود محتوى يختار بشكل مميز، والحاجة الى وجود تفكير عميق في المهام التعليمية
وهذا يعني وضع الطالب في موقف يستوجب منه أن يقوم بعمل ما لينهي األزمة التي 

مما  ،اجهه، فكل عمل أو خطوة يحاول أن يقوم بها نحو الموقف تقدم له التعزيزات المالئمةتو
يشجعه ويعطيه الوقت الكافي بما يتالءم ومستوى نضجه، وهذه نقطة ضرورية وهامة في 

  . تطوير التفكير لدى الطالب
 ووضع ،ويالحظ في الفصل الخامس والعشرين، أنه جمع بين تدريس مهارات التنبؤ

وتطبيق اإلجراءات والتفكير بانتظام مع إدارة الوقت باعتبارها إحدى مهارات حل  ،المعايير
  . المشكالت

 ،ومجاالت تطبيقه ،وأهمية تدريسه ،وقد أعطى كال منها حقها في التعريف بالمفهوم
وقد حاول في هذا الفصل ربط محتوى المنهج المدرسي . وإجراءات تدريسه ،وأهداف تدريسه

هذه  وقد يسير هذا الوضع الى تحقيق ،ه ظهر على درجة منخفضة من الوضوحإال أن
  . المهارات من خالل ما يسمى بالمنهج الخفي

وهذا المنهج الخفي يحقق أهدافا تعليمية أخرى خالف األهداف التي نحاول تحقيقها، 
فتنمو  ،وبعبارة أخرى، قد تنمو مهارات من خالل األنشطة المخططة لتطوير مهارة محددة
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قد ترتبط بالمهارة الرئيسة التي نعمل على تنميتها وتطويرها من خالل تنفيذ  ،مهارات متعددة
  .خطة األنشطة هذه

وأما مهارة إدارة الوقت التي استعرضها المؤلف، فقد حاول أن يربطها مع المنهج، إالّ 
وقت، فإنه يبقى ومهما حاول أن يوضح من إجراءات لتدريس إدارة ال. أن ذلك لم يكن كافياً

  .غير كاف، ألن هذه المهارة تنمى من خالل تنظيم األنشطة المتنوعة وتنفيذها في وقت محدد
ومهارات التنبؤ ووضع المعايير والتفكير بانتظام، فإنها، أيضاً، تحتاج إلى محتوى، 
 ومادة دراسية، وأساليب تدريس من أجل تنميتها وتطويرها، كما هو الوضع مع مهارة إدارة

  .الوقت
نسى أهمية مهارة إدارة الوقت، فهي مهارة أساسية إذ يعتمد عليها في نلكن يجب أن ال 

فحبذا لو أوردها المؤلف في الفصل األول من هذا الكتاب  ،تنمية مهارات التفكير المختلفة
 واستغالل الوقت لما هو مثمر، وفي ذلك يعطى وقتا كافيا ،على اعتبار أنها مهارة إدارة الذات

  . العمل نتاج التفكيرألن ووقتا للعمل والتنفيذ،  ،للتفكير
وال شك، أن في هذا الكتاب ما يضيف الى المكتبة العربية ذخيرة علمية تعّرف بمفاهيم 

وقد ساقها المؤلف بأسلوب سلس ومتتابع، وفي ذلك ما يدعو إلى إعادة  ،ومهارات مختلفة
لتركيز االهتمام على المهارة التي توصل الى النظر في أساليب التدريس واألنشطة الصفية، 

والمساهمة في تطوير شخصية المتعلم  ،والتنمية ،المعلومة التي نحتاج اليها في التطوير
  . وتنميتها

ال سيما فيما يتعلق  ،والكتاب، بهذا، يعتبر مرجعا قّيما ومهّما لمن يقوم بالتدريس الجامعي
يل المعلمين أثناء الخدمة، لتطوير أساليب تدريسهم بمساق أساليب التدريس، ولمن يقوم بتأه

  .عداد المعلمينإأو كليات  ،في كليات التربية


