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  ي في ضوء مهارات التفكير المستقبللصف األول الثانوي لتحليل محتوى مقرر الفيزياء 

 

 وفاء بنت سلطان بن نجاء المطيري

 وزا ة افوتعليم
 هـ24/6/1439 وقلل -هـ 2/4/1439 قدم فلنشر

 

 ؛حتليل حموتى  هذا املرر  وقن ثم  ،هلا قرر  افيييااءإىل بناء قائمة مباا ا  افوتييري املتوترلل  افيت انلغ  أن اوتناو  هدف افلحث احلايل :المستخلص
حلايل قن قرر  ا افلحثن جموتمع وتيى  افلاحاة املناج افىصي  افوتحليل ،  اسوتخدقت افلحثوفوتحريق هدف على قد  احوتىائاا على املاا ا . فلوتعرف 

لت ومتا  ، وافيت مشلت كوتابني فلطافب وكوتابني فلنشاط ؛افلحثجموتمع تطابرت قع افلحث  عي نةوعلى هذا فإن  ،هـ1438/  هـ1437عام  افيييااء واملطلىع
ج حتوتاا عدد قن املاا ا  افيرعية، وافيت اند   ؛هلذه افيوتب اا ا  افوتييري املتوترلل قائمة مبوىء  علىتفميماا  ت   ، ي بطاقة حتليل حموتى افلحث أداة 
 افوتحليال  إجراء بعد- ل افلحثتىص   وقد عادفة هىفتيت حلتاب قعاقل افالا ؛وق ،ا ا وافوتير  ،افنتب املئىاة :اسوتخدام اوأسافيب اإلحفائية وت  

قاا ة افوتخيل  :وه  ،ة( قاا ا   ئيت3قن ) افيت تيى وت حتداد قائمة مباا ا  افوتييري املتوترلل  ، وه :اآلتية افنوتائج إىل- افالزقة اإلحفائية
وجىد بعض املاا ا  افيت مل اوتناوهلا ( قاا ة فرعية. وقن ووتائج افلحث 36)و اا ة حتداد  ؤاة واوحة؛املتوترلل ، وقاا ة تىقع اوأزقا  املتوترللية، وق

وتد اب  اسوتشراف املتوترلل،  املتوترلل ، وحماوالمجيع قاا ا  افوتييري إىل ورو ة تضمني قرر  افيييااء  تىصل افلحث كماهنائياً؛  قرر  افيييااء 
 وتطىار براقج إعداد افطافلا  باملرحلة افااوىاة  ي وىء أهداف افرتبية فلمتوترلل.  افوتييري املتوترلل ، تيجيا سرتااافطافلا  على ذفك قن خال  

 .قاا ا  افوتييري املتوترلل  حتليل حموتى  قرر  افيييااء، افف  اوأو  افااوىي،الكلمات المفتاحية: 
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 :البحثمقدمة 

 مجيع ي رال  وىعية اشاد افعامل افيىم تطى ا  وو
قن افاى ا  افعلمية  فياريوذفك بيضل ا ،قناشط احلياة

 ؛وافوتينىفىجية واملعرفية افيت بدأ  توتللى  ووتائجاا وقعطياهتا
 ،أو افعلم  ،أو افتياس  ،سىاء على اففعيد االقوتفادي

تلك افوتحىال    ي خضم كل  -وكان فياقًا علينا  ؛وافارا ي
 بد ان)ادقة. افرسم صى ة فوتعليم اوأجيا     -ذ اةاجل
،2013). 

ازداد االهوتمام افعلم  مبىوىع افوتييري ازدااداً وبذفك 
السيما  ي  ؛ افنف  افاا ي قن افررن افعشرانقلحىظًا  ي
ل ذفك االهوتمام  ي افياري قن متا   إذ ؛ا  قنهعرد افاماوين

 ،وبذ  اجلاىد افيلرية ،ىائم افوتييري وافرباقج افوتعليميةق
وإجراء افياري قن افلحىث افالزقة  ،ةوإوياق اوأقىا  افطائل

عماًل مبلادئ افرتبية اهلادفة  ؛وافوتطليرا  افرتبىاة وافنيتية
واالسوتيادة  ،منيأبعادها إىل تنظيم افوتييري عند املوتعل   بيل  

واسوتاما ها قن خال  تىفري اخلدقا   ،قن طاقاهتم اإلبداعية
ى وتتاعدهم على افنم ، احوتياجاهتموافرباقج افيت تلب  

 ،أداة أساسية  ي حتفيل املعرفة اُعد  افوتييري  إن إذ ؛افتليم
ومل تعد افنظم افرتبىاة هتدف إىل قلء عرى  افطللة باملعا ف 

بل تعد  ذفك إىل افعمل على تنمية وتعليم  ؛واحلرائق فرط
ن افيرد قن افوتعاقل قع قوتطللا  احلياة افوتييري؛ فيوتمي  
 (29: 2013،وىفلو  جادو املعاصرة. )أبى

ل قياوة قوتميية بني افعلىم أهم قا مييي افرتبية وجيعلاا متا  و 
أهنا تتام  ي افوتنمية افلشراة افيت ارىم علياا -اإلوتاوية 

وعلى ذفك أصلحت قامة افرتبية قن خال   ،اجملوتمع
قناهجاا افد اسية ه  افوتنمية افلشراة قن خال  تىسيع 

املراحل قدا ك افطافلا  فلوتعاقل قع املتوترلل  ي مجيع 
 واووتااءً  ،االبوتدائيةابوتداء قن املرحلة  ؛افوتعليمية املخوتلية

 .املرحلة افااوىاةب
م اإلوتان وتطى ه وملا كان افوتييري قطللًا أساسيًا  ي ترد  

قن قىاكلوته فيل  كان ال بد    ،قنذ بدء اخلليرة حىت هنااوتاا

وولوتير قن  ،عفر قن افعفى . وبافوتييري ولين على املاو 
 (13 :2008،اور واملتوترلل. )جميدأجل احل

 .ماا أو تعليمااوفلوتييري قاا ا  عدة اتوتطيع املرء تعل  
م وقد وشأ   ي اآلووة اوأخرية بعض املراكي اخلاصة افيت تعل  

وفذفك  ،خموتفنيبعض قاا ا  افوتييري عن طراق خرباء أو 
ت علمًا اتوتطيع اتقاا ا  افوتييري ب إنطيع افرى  وتوت

حىفه. أو ايوتتله عن طراق قا  ،مهاإلوتان أن اوتعل  
 (.7 :2011،دعمس)

ورو ة تطىار إىل  قن املؤمترا  افرتبىاة ياريوقد دعت اف
مني   قد ا  افوتييري املتوترلل  جلميع املوتعل  افوتعليم مبا انم  

قع افرتكيي على املعا ف واملاا ا   ،باملراحل افوتعليمية املوتنىعة
 ي  -بفى ة جداة- كة فلمشا ؛افعملية وافوتينىفىجية افالزقة

اسوتشراف املتوترلل فوتحريق اوأهداف املنشىدة بفى ة تناسب 
املؤمتر  املؤمترا : تلكوقن  ،افوتطى  افعامل   ي تعليم افعلىم

م  ي يملتوترلل افوتعل يةفسوتشراالم  افدويل اوأو  ) ؤاة افع
قفر وافعامل افعريب  ي وىء افوتغريا  اجملوتمعية 

واملؤمتر افدويل  ،وحتداا  املتوترللم يفوتعلا (م2013،املعاصرة
( إعداد املعلم  ي وىء م2015،)افرتبية آفاق قتوترللية اوأو 

 )قعلم املتوترلل: املؤمتر افعلم  افاا يو  ،املوتغريا  املعاصرة
 افرتبىاة فلعلىم أفضل اسوتاما  (  حنىم2015 ،إعداده وتطىاره

 جاقعة  حاب  ي افعفر املنعرد حتداا  وىء  ي وافنيتية
 افرتبىاة. يليةاف ،دقشق
ر  ي جماال  قوتعددة  ي نحن حباجة إىل جيل ايي  ف

افنظرة  :قال ؛حياتنا افيىقية على افوتطى  واإلبداع املعر ي
وتنمية قاا ا  افوتييري  ،املتوترللية فلحياة واوأقى  املرتلطة هبا
 ؛وووع  ؤ  وخطط ،حنى قضااا املتوترلل وفام قوتطللاته

قن املياهيم وافريم واالجتاها   ياريفم اوتوتيح افيرص فوتعل  
 افيت تعد أساسية فيام املاو  واحلاور وافوتنلؤ باملتوترلل.

افوتييري املتوترلل  قن طرق تعليم افوتييري  ي افررن  واُعد  
قاقت د اسة ثى ة تطىار املناهج وتعليم  إذ ؛احلادي وافعشران
قن افضرو ي إحداث أوه ذكر  فيه  ،افوتييري املتوترلل 
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ياقل بني احملوتى  افوتعليم  وطرق افوتد اس قع قاا ا  افوت
وقن  افوتييري اوأساسية املتوترللية داخل املناهج افد اسية. 
وهى  ،هنا ايىن افدو  افرئيس افذي ترىم به عمليا  افوتييري

 عددوافوتياعل قع  ،افوتييري املتوترللية سرتاتيجيا ااجلمع بني 
عليم قاا ا  افوتييري فذفك اليم تيعيل ت ؛قن املىاق  احلياتية

وإعادة صياغة وهييلة املناهج  ،املتوترلل   ي املناهج افد اسية
افوتعليمية  ي صى ة جدادة. وهى قا اوتطلب ورو ة تد اب 

 ،واالسوتيشاف ،افطافلا  على اسوتخدام هذه املاا ا 
وافدفاع عن اآل اء واملعوتردا   ،وافوتحليل ،واملناقشة
وهبذا اوتطى  افوتعليم  ،عرفيةوافعمليا  افعرلية امل ،افشخفية

ا ؛ فيرابل احوتياجا  اجملوتمعا  املوتطى ة  ي اوأفيية افاافاة افيع  
 افوتييري واُعد   .(2007 ،حليب)وافعشران. وافررن احلادي 

املعلىقا   قعاجلة اوتطلب افذي افوتييري أمناط أحد املتوترلل 
 .املتوترلل آفاق اسوتشراف أجل قن مااتعل   سلق افيت

قن افد اسا  وافلحىث على أمهية  ياريافوقد أكد  
، (2004) افرمحن د اسة علد :قال ؛افوتييري املتوترلل 

، (2014) فشافع ا  اسةود ،(2010) صيية أيبفينا ود اسة 
(، 2015) اجلاين هناء ود اسة ،(2014) حتنود اسة 
 .(2016)حتن  شيماء ود اسة
 عليميةافوت افعملية عناصر قن قاماً  عنفراً  املناهج تُعدو 

 جاة، قن واجتاهاته حباجا  اجملوتمع ال تلاطاا؛ افوتعلمية
 هذه وتربز.  أخر  جاة قن وقيىهلم افطللة واهوتماقا 
 افنجدي، أمحد واىوح احلدااة. افرتبىاة افرؤاة ظل اوأمهية  ي
 ال افعريب افىطن  ي افيييااء تعليم" ن( أ34:أ2007وآخرون)
 افوتغريا  عن مبنأ  وفلتيوته ووظمهمبناهجه  الرى أن ميين
 وصىالً  ؛اإلوتاوية احلياة منط  ي تؤثر افيت وافوتينىفىجية افعلمية
 عاملم   ي املوتميي بافوتعليم إال ذفك وفن اوتم أفضل، قتوترلل إىل

 ."واالخرتاعا  املعلىقا  فيه وتوتدفق ،املوتغريا  قىجب
 إعداد إىل تتعى افعاقة افااوىاة املرحلة كىن قن واوطالقاً 

فإهنم  افعاقة، وحياهتم اجلاقعية املرحلة إىل فالووترا  نيماملوتعل  
 وخباصة ؛افعلمية املياهيم اكوتتاب إىل خالهلا حيوتاجىن

حنى  اجتاهاهتم وتنمية سليمة، صحيحة بفى ة قناا افييياائية
 قاد ان علميا،ً   انقوتنى   منيقوتعل   إعداد أجل قن وذفك؛ افيييااء

 .ااا وقشيال قض قن افعفر قروتضيا  قع افوتيي  على
وأسافيب  طرق أن ( إىل2007) طللة د اسة ووتائج وتشري
 تىاكب ال أهنا اقفى ، كم هبا اىجد املعوتادة افيييااء تد اس
افضرو ة  فإن وقن َثم  ث.حلاد وافوتينىفىجيا افعلم  افوتطى 
 مااوتعل   افيييااء تعليم سرتاتيجيا با فالووترا  قلحة باتت
ومما سة  ،وافوتحدي اإلجيابية شا كةامل إىل وافوتلرني احليظ قن

 على داؤك   كما؛  مفلوتعل   حافية وشطة بيئة  ي واإلثا ة افوتييري
 (2015 اىوس، .(افدقاغ إىل املتوتند مافوتعل   ذفك

وتتوتخلص افلاحاة قن ذفك أونا قرللىن على عفر 
واملعرفة فيه غااة  ،وحتداا  جدادة اً جداد حيمل آفاق

افرتكيي  علىاحلايل  افلحثفذا حرص وفيتت جمرد وسيلة؛ 
 تُعد   إذ ؛لف  اوأو  افااوىيف حموتى  قرر  افيييااءعلى 

حيوتجن إىل  وأهنناملرحلة افااوىاة قن املراحل افوتعليمية املامة؛ 
وافوتنلؤ مبا ميين أن حيدث  ي   املشيال افرد ة على حل  
قى  على أسا  قن اخلربة   اوأوتفى   ،حياهتن املتوترللية

 افتابرة.
ة افد اسا  افيت تناوفت حتليل حموتى  قرر  ظرًا فرل  وو

 ي حدود علم -افيييااء  ي وىء قاا ا  افوتييري املتوترلل  
ملعرفة  ؛بافد اسةدافعًا فوتناو  هذا املىوىع فرد كان  -افلاحاة

قد  تىافر قاا ا  افوتييري املتوترلل   ي قرر  افيييااء 
 افااوىي.فلف  اوأو  

 :البحثمشكلة 

قاا ا   بلعض وجىد قفى  ي  افد اسةيلة توتحدد قش
وقد أشا    ،قرر  افيييااءحموتى   فد افوتييري املتوترلل  

 ،إىل أمهية قاا ا  افوتييري املتوترلل قن افد اسا   يارياف
 ،(2012) ود اسة عا ف، (2011)قوتىيل د اسة  :قناا
ود اسة جاد ، (2013) أمحد ود اسة، (2012) وداد اسة و 
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هناء ، ود اسة (2016) شيماء  اسةود ،(2013) اهلل
 (.2015)اجلايم  
  ي افعملية خربهتا خال  قن- افلاحاة ملتت كما
قاا ا  افوتييري املتوترلل   بعض تطليق  ي قفى اً  -افوتد اس

ما  نة قن قعل  وذفك بإجراء قرابلة فعي  ، ، ي قرر  افيييااء
دف هب؛ مة( قعل  35بلغ عددهن ) ،افيييااء  ي املرحلة افااوىاة

وقد  تطليق  ،افوتعرف على قتوتى  افطافلا   ي افيييااء
وعدم تد اب افطافلا  على  ،قاا ا  افوتييري املتوترلل 

 ؛افوتييري وافوتخطيط فلمتوترلل بأي شيل قن اوأشيا 
وافنشاط املفاحب  ،باإلوافة إىل إمها  افنشاط بفية عاقة

 ،متا   اوأوشطة مما سة شيلية إذ ؛بفية خاصة  ي افوتد اس
سىاء على قتوتى  افيفى  ختضع فلوتخطيط؛  ون أند

 .توتى  افعام فلد اسة املأو على  ،افد اسية
 حتليل ورو ة افلاحاة اسوتشعر  فرد سلق قا وىء  ي

 قاا ا  وىء  يفلف  اوأو  افااوىي حموتى  قرر  افيييااء 
 املاا ا   ي قرر  هذهملعرفة قد  تىافر  ؛افوتييري املتوترلل 

افيت  وقا املاا ا  ،هلا افطالب وتتاباك وقد  افيييااء،
افف  اوأو   طالبميين تنميوتاا  ي قرر  افيييااء فد  

 .افااوىي

 :البحثأسئلة 

 ي قرر   افىاجب تىافرهاقا قاا ا  افوتييري املتوترلل  -1
 افااوىي؟لف  اوأو  فافيييااء 

تىافر قاا ا  افوتييري املتوترلل   ي قرر   د جةقا -2
 افااوىي؟  لف  اوأو فافيييااء 

 :البحثأهداف 

افىاجب تىافرها  ي حتداد قاا ا  افوتييري املتوترلل  -1
 افااوىي.فلف  اوأو   قرر  افيييااء

افوتعرف على قد  تىافر قاا ا  افوتييري املتوترلل   ي  -2
 .لف  اوأو  افااوىيفقرر  افيييااء 

 :البحثأهمية 

افنظرة تىجيه االهوتمام بوتطىار املناهج افد اسية  ي وىء -1
افوتييري املتوترلل  فلمتامهة  ي تنمية قاا ا   ؛املتوترللية

 فد  افطافلا .
تللية فنداء خرباء املناهج وطرق  ةاحلافي تعد افد اسة-2

افىع  برضااا املتوترلل افوتد اس وخرباء املتوترلل بضرو ة 
 فاقه.واسوتشراف آ

حتداد بعض قاا ا  افوتييري املتوترلل  افىاجب تىافرها -3
   افيييااء. ي قرر 
 تردمي  ؤاة جدادة إلعداد قىاطن املتوترلل.-4

 :البحث حدود

 على: املىوىعية احلدود تروتفر: الموضوعية الحدود
 افد اس  فلعام افيييااء فلف  اوأو  افااوىي قرر  -أ

 .ه1438 - 1437
: قاا ا  افوتييري املتوترلل  على اقوتفر افلحث -ب
املتوترللية،  اوأزقا  تىقع املتوترلل ، قاا ة افوتخيل )قاا ة
 واوحة(.  ؤاة حتداد قاا ة

 افد اس  افعام قن اوأو  افد اس  الزمانية: الفصل الحدود
 .ه1438/ 1437

 :البحثمصطلحات 

ده قريا  حيد   ىجهافرد ة على افريام بعمل قا ب المهارة: هي
وذفك على أسا  قن افيام وافترعة  ،  هلذا افغرضقطى  

 (.45: 2011،سعادة)وافدقة. 
م على أداء قد ة املوتعل   : ه بأهنا وتعرفه افلاحاة إجرائياً 
وافيت  ؛وقنظمة وقوتوتابعةقوتتلتلة  قامة قا وفق خطىا 

 قلاشرة.قلاشرة أو بفى ة غري ميين قالحظوتاا 
ه  افعمليا  املعرفية اإلد اكية افيت ميين  مهارات التفكير:

ا  ة افللنوه  مبنيف ،اسوتخداقاا  ي قىاق  عملية حمددة
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إن افوتد اب علياا اتام  ي  إذ ؛اوأساسية  ي بنية افوتييري
 (143: 2008،فوتح اهلل)افوتييري. حتتني 
 ي عمليا  عرلية تتام  ه  :إجرائياً  افلاحاة افاوتعر  

وتتاعد  ي عملية  ،وحيظاامجع املعلىقا  وحتليلاا 
 إن إذ ،فلىصى  إىل االسوتنوتاجا  وصنع افررا ا  ؛افوتخطيط

 ا اتاعد على حتتني افوتييري.افوتد اب عليا
 ،: افرد ة على صياغة فرويا  جدادةالتفكير المستقبلي

 ،وافوتىصل إىل ا تلاطا  جدادة باسوتخدام املعلىقا  املوتىفرة
وإعادة  ،وتعدال افيرويا  ،جدادةوافلحث عن حلى  
ث صياغة  ،و سم افلدائل املررتحة ،صياغوتاا عند افليوم

 .(482،م2012،افنوتائج. )حافظ
أوه وىع  على(  Bentley and et, al,2004واعرفه بنوتل )

افوتييري افذي تتوتخدم خالفه افتينا اىها  افيت تعطينا 
  ،تفى اً فيرتة عشران أو ثالثني سنة  ي املتوترلل

إد اك املشيال  افرد ة على  :فه الباحثة إجرائيا  وتعر  
وافوتىصل  جدادة،وصياغة فرويا   ،وافوتحىال  املتوترللية

اقرتاح أفيا  و  ، ي حموتى  قرر  افيييااء  حلى  جدادةإىل
وأاضًا  سم صى ة قتوترللية واوحة املعامل فلىاقع  ،قتوترللية
وتىقع اوأزقا   ،وتوتضمن افوتخيل املتوترلل  ؛املعاش

 وحتداد  ؤاة واوحة فلمتوترلل. ،املتوترللية
 ي أواخر افررن افعشران ظار وىع  :طار النظرياإل

افيت ختوتص بلناء املناهج  ي افررن احلادي جداد قن اوأحباث 
وهى ارىم على أسا  قن احلتابا  افعلمية  ،وافعشران

وأصلح هلذا افنىع قن افلحىث  ،احمليىقة برياسا  قىوىعية
ى بافد اسا  وهى قا اتم   ،قىاعد قناجية وأصى  وأدوا 
كما أصلحت   ،Futuristicاملتوترللية أو علم املتوترلل 

عًا ملؤمترا  وودوا  تعرد قن أجل املتوترلليا  قىوى 
 (.26: 2004،افنجدي)وجتداده. إصالح افوتعليم 

آخرها قؤمتر امليوتب افوتنييذي فلرابطة افعربية فلد اسا  
املتوترللية بافوتعاون قع قركي افد اسا  وافلحىث االقوتفاداة 

 م2012واالجوتماعية املنعرد قؤخرًا بافعاصمة افوتىوتية عام 

 ؛املتوترللية بني اوأمهية وافضرو ة " " افد اسا  :بعنىان
وافذي أوصى بضرو ة تردمي قررتح إىل جاقعة افدو  افعربية؛ 
ملخاطلة احليىقا  افعربية بإدخا  افد اسا  املتوترللية 
 ،االسوتشرافية ومن املناهج افد اسية اجلاقعية هذا قن جاة 

وزا ا  افوتعليم افعايل وافلحث افعلم  فلللدان  وخماطلة كل  
عربية إلد اج افد اسا  املتوترللية ومن قناهج افوتعليم  ي اف

اجلاقعا  قن جاة أخر . )افرابطة افعربية فلد اسا  
 (.2012 املتوترللية،

جنازا  افعلمية وافوتينىفىجية افيت اإلاملوتأقل  ي قعظم و 
اراها ووتاجًا وأفيا  امللدعني واملييران -حرروتاا افلشراة 
صة وجموتمعنا اعيش  ي عامل خا إبداعام؛افذان حنوتاج إىل 

وحتيطه حتداا  حملية وعاملية؛ مما اياد قن  ،سراع افوتغري
احوتياجه إىل سرعة  ي تنمية عرليا  قييرة قاد ة على 

 2012،حافظ )باملتوترلل. االبوتيا  وافوتجداد وافوتنلؤ 
:477).  

فافعلماء واملييرون ااوتمىن بافوتييري  ي قتوترلل 
 ،ن املتوترلل هى صناعة احلاوروأ ؛جموتمعاهتم وحل قشيالهتا

تضع  ي اعوتلا ها قا حيدث  ي و  ،وهى صى ة ورمساا مجيعاً اآلن
 أم ،اففعيد افتياس  ي كان أسىاء  ؛اجملاال  واوأصعدة كل  

 2010،قىسى)افعلم .  أم ،االجوتماع  أم ،االقوتفادي
:5.) 

( على أن افد اسا  املتوترللية 2011) إبراهيم دفذا اؤك  
 ؛حوتمية وأقرًا ال غىن عنه  ي افىقت احلاورأصلحت ورو ة 

ملىاجاة قوتطللا  افوتردم افوتينىفىج  افتراع واالسوتعداد فه؛ 
قتوترللياً  بناءً مما اليم إعادة تشييل وبناء افنظم افوتعليمية 

كما أواف أوه فن اوتحرق   ،اوتناسب وقوتطللا  هذا افوتردم
لية باالسوتعاوة بافد اسا  املتوترل إالفلرتبية هذا اهلدف 

باعوتلا  أن افرتبية  ي حتليلاا افناائ  عملية  وترنياهتا؛
 قتوترللية.

 خال  االطالع على افياري قنالمستقبلي: ماهية التفكير 
وتىصيا  املؤمترا  افعلمية افعاملية  ،قن افد اسا  وافلحىث



 (م2018اىويى  /هـ1439افرااض )شىا     –61افعدد  –جملة  سافة افرتبية وعلم افنيس 
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جلمعيا  اخلاصة بد اسا  املتوترلل، واإلقليمية واحمللية وا
وسا كىش  (, carter,L.& Smith, C., 2003)كا تل  :قناا

(sarkohi Ali,2011,)وأفيترت(Alister Jones et.al,2012 )
أقين حتداد قاهية افوتييري املتوترلل  -( 2012،و)إبراهيم 

 :على افنحى اآليت
به عملية  دارف عقلية:أوال : التفكير المستقبلي كعملية 

 ،وافرد ة على صياغة فرويا  جدادة ،إد اك فلمشيال 
 ،صل إىل ا تلاطا  جدادة باسوتخدام املعلىقا  املوتىافرةوافوتى 

وإعادة صياغوتاا  ،افيرويا  وتعدال ،وافلحث عن احللى 
 ؛ث تردمي افنوتائج ،و سم افلدائل املررتحة ،عند احلاجة

 وافلحث عن افغمىض ،وتوتطلب هذه افعملية افوتتاؤ 
واخليا  فوتجتيد افوتييري  ي صى ة  ،واملالقح غري افىاوحة

د امليا ي ع  وارتلط هبذا املياىم افلُـ  ،ية أو  سىم أو أفيا ذهن
اوتم قالحظة املاو   إذ ؛وافيقا ي فلحاور واملاو  واملتوترلل

واختاذ ورطة بدء فد اسة  ،فد اسة احلاور آثا هواسرتجاع 
 املتوترلل قن خال  توتلع قتا  افظاهرة  ي احلاور.

به عملية ارفد  :التفكير المستقبلي كعملية تصور ثانيا :
وإثا ة افوتتاؤال  حى  قا ت  ،تىفيد افياري قن اوأفيا 

 ،وافوتأقل ،وافوتييري ،واسوتخدام اخليا  ،جتميعه قن قعلىقا 
 -what-ifسرتاتيجية قاذا حيدث فى )وا ،وافعف  افذهين

ing)هبدف ووع تفى  قلدئ  ملا سوتيىن عليه افظاهرة  ي  ؛
وتلتيط  ،شروطوتوتضمن هذه افعملية اخليا  امل ،املتوترلل
واإلخياق واحملاوفة املتوتمرة  ،قن افعمل اجلاد اً وقياد ،املعرد
 اجليدة.

هبا  دارف استشراف:التفكير المستقبلي كعملية  ثالثا :
قتوترلال   افعملية افيت قن خالهلا ارىم افيرد باكوتشاف

أو ابوتيا ها، وفحفاا،  ،أو قيفلة ،حموتملة وأ ،ممينة
وتم صياغة ذفك على شيل تنلؤا  وا وترييماا، واقرتاحاا؛

 قتوترللية.

ارفد هبا "افعملية  :التفكير المستقبلي كعملية تنبؤ رابعا :
افيت اوتم قن خالهلا حماوفة تيىان اففى ة املتوترللية املوتنىعة 

ود اسة املوتغريا  افيت ميين أن تؤدي إىل  ،واحملوتملة احلدوث
 يرد عن:واوتتاء  اف .احوتما  وقىع هذه اففى ة املتوترللية

  املمين( قا افذي ميين أن ايىنthe possible.) 

   احملوتمل قا املرج( ح أن ايىنthe probable.) 

  امليضل( قا افذي انلغ  أن ايىنthe preferab) 

 التفكير المستقبلي كعملية توقع محسوب: خامسا :
ارفد به افعملية افيت ترىم على فام وإد اك تطى  اوأحداث 

ملعرفة اجتاه وطليعة افوتغيري اعوتماداً  ؛رلل قن اقوتداد زقين قتوت
 ،على اسوتخدام قعلىقا  قوتنىعة عن احلاور وحتليلاا
 واالسوتيادة قناا فرسم اففى ة املتوترللية امليضلة واملرجىة.

 للمشكالت:التفكير المستقبلي كعملية حل  سا :ساد
ارفد به افعملية افيت اوتم قن خالهلا  صد وتوتلع قتا  

واقرتاح بدائل قوتعددة ملا سوتيىن عليه  ،ورةاملشيال  احلا
قع افرتكيي على أمهية  سم اففى   ؛املشيلة  ي املتوترلل

 وووع حلى  غري قأفىفة هلا. ،افلدالة واملوتىقعة
ومير افيرد بعدة قراحل فعملية افوتييري املتوترلل  كعملية 

 وه : ( 55: 2009،حل املشيال  كما ذكرها )إبراهيم
افعىدة إىل افليئة افطليعية جلمع  يأاملعلىقا : مجع -1

وتنمية املاا ا   ،وافوتما  اإلهلام قن افليئة ،املعلىقا 
 واملىاهب.

إثا ة افوتتاؤال  حى  قا ت  (: اعينافوتأقل )افوتييري-2
واسوتخدام افوتحري واخليا  فإلجابة عن افوتتاؤال   ،جتميعه

 قع اقرتاح تتاؤال  بدالة.

واالووتراء بني اوأفيا   ،اتلين فيرة ق االحوتضان: اعين-3
واعوتمد ذفك على  ؛واختاذ افررا  ،اوأكار تىقعًا  ي احلدوث

 ،قد ة افيرد على احلد  وافوتخمني افذك  الخوتيا  اوأفيا 
 واوأفيا  افلدالة.

ب قا ال انلغ  عمله وجتن   ،اعين حتتني افييرة افنمى:-4
 قن أجل ترليل املخاطر املتوترللية.
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ارفد  :إبداعيةتقبلي كعملية إنتاجية سابعا : التفكير المس
رار افيرد وتليًا قن قيىد فعملية افيت اوتم قن خالهلا حتبه ا

  هبا املفاحل قوتمالة  ي افنظرة قفرية اوأقد افيت تغذ   ،احلاور
 ،وافيت تشيل عرلة  ي سليل إووتاج ش ء جداد ،افضيرة

د واؤك   ،واخلروج مبخيون قعلىقايت ميين االووتياع به قتوترلالً 
واقرتاح حتىال  ،وكم املعلىقا  واملنيعة ،هذا املنوتج املتوترلل 

برفد تىجيه افيرد حنى  ؛املنوتج اجلداد إىل قتوترلل ممين
وإطالعه على افوتدابري افىاجب  ،اوأهداف بعيدة املد 

 (.91: 2013،)أمحد اختاذها برفد افىصى  إفياا.
 اا:قن أمه ،وميين تعرا  افوتييري املتوترلل  بعدة تعرايا 

 :ه  ،قتوترللية متر بعدة قراحل سرتاتيجيةا"تييري قوتفل افمم 
واختاذ  ،فى  وافوتخطيطافوت  و  ،وافوتنلؤ ،عوافوتىس   ،ل)افوتخي  
  (Hines Bishop,2006,11هااني افررا ("
 :بأوهافوتييري املتوترلل  ( 41: 2011،قوتىيل )ف وعر  

افيقن املرتلط بافرد ة على اإلحبا  عرب منط قن أمناط افوتييري "
واخوتالق تفى   ،ل أحداث املتوترللوختي   ،عرليًا وقتوترللياً 

واجلمع بني افوتمايل وإعادة جتميع  ،الحوتماال  املتوترلل
هلا قن افرفص  رال حفافعرلية بشيل قنوتج  ي أعداد 

 وافتينا اىها  املوتتلتلة".
جممىعة قن امللادئ بأوه:   كما عر ف افوتييري املتوترلل

 ،ن تطليراا على حل املشاكل املعردةواملما سا  افيت ميي
فاى جيمع بني افلياوا  وحتليل االجتاها  وافوتعرف إىل 

قتا ا  قتوتداقة واخليا  وافوتأقل فوتفى   ،واحلد  اوأمناط،
 ( .Miemis,2010,92)قيمسوقرغىبة فلعمل". 

"وشاط ارىم به  :( بأوه38: 2013) جاد اهلل هفوعر  
وافيت قن خالهلا  ؛لا افعرل  ي وىء فام اوأسلاب واملتل

ميين تىقع حدوث قتوترلل  أو أكار  ي شيل تىقعا  
 قتوترللية ال خترج عن وطاقا  املأفىف "

 ،فه افلاحاة إجرائياً: بأوه تييري اسوتشرا ي قتوترلل وتعر  
وصياغة ، اادف إىل إد اك املشيال  وافوتحىاال  املتوترللية

اتوتخدم و  ،فرويا  جدادة توتعلق بوتلك افوتحىال 

وووع  ،فلوتنلؤ باملتوترلل ؛كوتشاف واإلبداع واخليا اال 
لدائل واملررتحا  م جممىعة قن افوارد   ،ا  قتوترلليةتفى  

 املتوترللية.حلل افرضااا 
زاادة قن  اشري كل  : طرق تنمية التفكير المستقبلي

 توتم   افوتييري املتوترلل  ةتنمي ( أن2008)وجابر ، (2008)
 عن طراق:

 ية املناسلة.تىفري افليئة افوتعليم-1
 حتريق افوتياعل اففي .-2
 اسوتخدام افلغة بطرارة صحيحة  ي دعم عملية افوتييري.-3
 ااري تييري افطالب. ىجهتنظيم افوتد اس ب-4
 م امللاشر. سرتاتيجيا  افوتعل  وااسوتخدام ترنيا  -5

 نظريات التفكير المستقبلي:
قن  املتوترلل  قن قلل جممىعة خموتلية متت د اسة افوتييري

، وقن أشار هذه لماء افذان قاقىا بىوع أطر وظراة فذفكافع
 :افنظراا 

ار  أن افعلماء قاقىا قنذ فرتا  طىالة  إذ نظرية تورانس:
وذفك  ؛عملىا على حتتيناا املتوترلل ، كمابد اسة افوتييري 

 ،وافوتايؤ ملىاجاوتااعن اكوتشاف املشيال  قلل وقىعاا،  حبااً 
 تى اوس أنا ار  كم  حىت افعمل على قنع وقىعاا؛ أو

سعى إىل  قركيي،توترلل  هدف ووسيلة وعنفر افوتييري امل
 أبىصيية،)  ي منىذج حل املشيال  املتوترلليةتىويحاا 

2010 :32.) 
 ي وظراوته حى  افوتييري -ار  كى ويش  :نظرية كورنيش

اضم  ،أن افوتييري املتوترلل  منط تييري قركب -املتوترلل 
افيت قد تىجد  ي أوىاع أخر   بني جنلاته جممىعة قن املاا ا 

 (.Cornish , 2003,44) . كى ويشقن افوتييري

ار   ي وظراوته أن افوتييري املتوترلل  اضم  نظرية لمباردو:
جممىعة قن افعمليا  افعرلية واملعاجلا  افذهنية افيت ارىم هبا 

مللا دو  .ايير  ي املتوترلل املوتعل م عندقا
(Lambardo,2006,63 .) 
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 قن قام جاوب هى املتوترلل  تر  أن افوتييري نظرية العقل:
 إىل اترتيما افيت ميين افذاكرة :قالافلشري؛  اإلد اك
 تتمح افذاكرة إذ، وافذاكرة افعروية؛ افذاكرة افدالفية: وىعني
 افوتييري كما أن؛  احلدث بإعادة جتربة مفلموتعل   افعروية
 ويته مختيل املوتعل   جمرد قن أكار اشمل افعرو  املتوترلل 

 بعني- تأخذ خطة ووع على انطىي فإوه املتوترلل؛  ي
 م قن هذا املتوترلل. فلموتعل   اً حمدد اً قىقي -االعوتلا 

 ماملوتعل   على جيب املتوترلل  ي افذا  إبراز كما أوه عند
 شخص قنظى  قن بدالً  ،هفي افذا  وظر وجاة اعوتمد أن
 وجىد إىل افعفلية افييياىفىجية اوأدفة تشري ذفك وقع. آخر

 قن ؛افشيلني هذان و اء افياقنة افدقاغ هياكل  ي تداخل
 افييرة ادعم مما؛ اآلخرانووجاة وظر  ،موجاة وظر املوتعل  

 جاكتىن  .وثيراً  ا تلاطاً  قرتابطان بأهنما افرائلة
Jackson&Atance,2008,40-41)) 

، (58: 2009) أشا  إبراهيمعلى قا سلق فرد  وبناءً 
افوتييري وخطىا  ل قراح إىل( 488: 2012)حافظ و 

 :على افنحى اآليتاملتوترلل  
 االستطالع looking around :اوتم  ي هذه املرحلة  إذ

حتداد وفام قى  افوتغيري املؤثرة  ي قىوىع افد اسة أو افلحث 
 أو املشيلة.

 التطلع لألمام Looking Ahead واوتم فياا حتداد :
ادة وإعاملؤثرا  افيت ظار  وقد تؤدي إىل تغيري املتوترلل 

 .تشييله

 التخطيطPlanning : سرتاتيج  قن اواوتم فياا عمل ختطيط
وافعمل على ختط  افيجىة بني افىاقع  ،أجل قيادة افوتغيري

احلايل واملتوترلل املأقى   ي حماوفة فرسم صى ة املتوترلل 
 امليضل واملمين.

 التنفيذActing : ـسرتاتيجيا  املخططةاالواوتم فياا تطليق 
سرتاتيجية وعمل حمادثا  ا ـ  افناجتة عنااقع قوتابعة املؤشرا

 قتوتمرة قن أجل حتريق هذا املتوترلل املمين.

 :قال ؛قن افد اسا  ياريوقد اتيرت اف
 ،(2013،و) قضان فىزي جاد اهلل(، 2003،)افعيتىي

على أمهية افوتييري املتوترلل   (2014،و)عماد حتني حافظ
 :وهحيث إ قن
 ية  ي صنع املتوترلل.جياباإلاخلطىة اوأوىل فلمشا كة -1
 اىفر قاعدة قعرفية حى  افلدائل املتوترللية.-2
 املشيال  املتوترللية قلل حدوثاا. اكوتشافاتاعد  ي -3
اتاعد  ي زاادة افارة بافنيس ملىاجاة املتوترلل وقا به قن -4

 قشيال  قطروحة.
 ايىنواوتم اإلعداد  ي احلاور حبيث  ،اإلعداد فلمتوترلل-5

وبدو ه اتوتطيع افيرد افنجاح  ،تشييد املتوترللافيرد قاد اً على 
وقىاجاة حتداا   ،وافوتردم وافوتطى   ي احلاور واملتوترلل

 املتوترلل.
 افلحث عن حلى  قتوترللية حلل املشيال  املعاصرة.-6
 تطىار قتوتى  احلد  وافوتىقع.-7

( أن تعليم افوتييري 74: 2008) وأواف فوتح اهلل
 وقن ث   ،قياواته افعرليةم على افوتعرف على إاتاعد املوتعل  

أفضل. وهذا اتاعده على تيىان  بىجهتنميوتاا واسوتاما ها 
ق فه اسوترالفية اوأقر افذي حير   ؛فام أفضل فلحياة وأحداثاا

 وكل   ،وافارة بافنيس ،واختاذ افررا ا  بعرالوية ، ي افوتييري
   قع اجملوتمع افذي اعيش فيه.ذفك قن أهم أسلاب افوتيي  

وتمام بوتنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل  وقن دواع  االه
أن تضميناا  ي املناهج افعلمية اتاعد على خلق فرص فلناء 

وأاضًا على اإلبداع وجعل  ،سينا اىها  قتوترللية قيضلة
ن على تطىار أفيا هم فوتيتري افىاقع احمليط افطالب قاد ا

وحماوفة ووع قا هى  ،وتىقع قا سيحدث قتوترلالً  ،هبم
 .(Alister J et.al,2012)فيترت أ قيضل فداام.

إىل أن ( Frasier,2007,77-79 فراسري وقد أشا  
قاا ا  افوتييري املتوترلل  قن أكار افطرق فاعلية  ي حتتني 

قن خال   ،قاا ا  االتفا  افوتياعلية بني املعلم وطللوته
تد الام على قىاق  تد الية تنم  افوتييري املتوترلل  
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مما اؤدي  ؛قليرة قن عمرهم االسوتشرا ي افعلم   ي قراحل
وتطىار  ،إىل وع  افطللة بأمهية افوتييري املتوترلل 

إن هذه افطرارة  ي افوتييري عادة قا اوتم  إذ ؛شخفيوتام
افوتعاقل هبا ووتيجة فياادة افرد ة على افوتحيم  ي جمراا  

إن احلل  ي قال  إذو  ،وافشعى  باإلجيابية وافنجاح ،اوأقى 
 ،باملعاجلة افعرلية افعميرة فلمىاق  إالهذه املىاق  ال ايىن 

 واسوتخداقاا بيياءة  ي فام املتوترلل.
تنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل  ه   أنوتر  افلاحاة 

تتاهم  ي  جدادة أفيا على ابوتيا   فلطافلا تد اب ة مبنيف
ن، ويتاأافارة  ي  نوتيتلا ن،برد اهت فطافلا زاادة وع  ا

 .رللملىاجاة املتوت وتىس ع قدا كان
إن قاا ا  افوتييري املتوترلل   مهارات التفكير المستقبلي:

 عن طراقماا تعل   وفين اوتم   ؛ماا بفى ة قلاشرةال ميين تعل  
إثرائية  ي وذفك عند اسوتخدام أوشطة  ؛قىاق  افوتعلم امللاشر

قن افلحىث وافد اسا   يارياف وقد أوصت ووتائج .افوتد اس
 امش اهل د اسة :وقناا ،ضرو ة وأمهية تنمية قاا ا  افوتييريب
افرمحن علدد اسة ، و (2008)د اسة حياة(، و 2007)
؛ فوتنمية قاا ا  (2013)عمرو  ، ود اسة اففافى ي(2009)

ه  تد اب فليرد على ابوتيا  أمناط  ،افوتييري فد  افطافلا 
وتتاهم  ي زاادة  ،أو إعادة تنظيم املعا ف ،تييري جدادة

وتعينه على  ، ي ويتهوتيتله افارة  ،وع  افيرد برد اته
وهذا ميال غااة قن غااا   ؛قشاكل احلياة  ي املتوترلل

 (.2011،افرتبية. )أبى داة
وتضمني قاا ا  افوتييري املتوترلل  مبرر  افيييااء اعد 
 ؛ورو ة قلحة ملتاعدة افطافلا  على اقوتالك عرلية قوتيوتحة

 ،واختاذ افررا  ،وافوتحدث ،واحلىا  ،االتفا  :متوتلك قاا ا 
أاضًا اتاعد  ،وقروة حلياهتن  ي املتوترلل  ؤاة واوحةحتداد و 

اوأخطا  وافوتادادا  افيت قن وترليل افافطافلا  على 
وافوتخيل املتوترلل  ملتا  ظاهرة  ،تىاجاان  ي عامل املتوترلل

وقا ارتتب عليه قن تىقع فألزقا   ،قا أو حدث قا

قن  ن افطافلا متي   وغريها هذه املاا ا مجيع  ؛املتوترللية
 وافوتيي  قع احلياة بياعلية. ،قراوقة افوتغري

ي الرئيسة والفرعية وتشمل ما مهارات التفكير المستقبل
 :يأتي

 The skill to :المستقبليمهارة التخيل  أوال :

imagine the future 
: "افعملية افعرلية تعرف مهارة التخيل المستقبلي بأنها

قن خربا  افيت اوتم قن خالهلا إوشاء عالقا  جدادة 
حبيث تنظم هذه اخلربا   ي أشيا  وصى  غري  ،سابرة

إىل  تفل بني املاو  واحلاور ومتوتد   ،قأفىفة فد  افيرد
 (.222: 2013،املتوترلل". )أمحد
" افعملية افيت اوتم قن خالهلا  :-أيضا  -ويقصد بها 

حبيث تنظم هذه  ،تيىان عالقا  جدادة قن خربا  سابرة
 ،جدادة مل اأفياا افيرد قن قللاخلربا   ي أشيا  وصى  

. وافوتخيل افل قا بني املاو  واحلاور وميوتد إىل املتوترلل
وه  افرد ة على تيتري احلرائق بطرارة تدعى فوتحتني احلياة 

وهى وىع قن افوتييري تتوتعمل فيه  ،احلاورة واملتوترللية
 2012،احلرائق حلل قشيال  احلاور واملتوترلل". )عا ف

:109.) 
بأهنا: "افرد ة على تيتري احلرائق  -ضاً أا -فوتعر  

وهذا افنىع قن افوتييري  ،بطرارة تدعى إىل حتتني احلياة
 ،تتوتعمل فيه احلرائق حلل املشيال   ي احلاور واملتوترلل

ومل تدخل  ي  ،  أشياء أو حىادث مل تد ك قللمبعىن تفى  
 (.135-134: 2013،قازن)املاوية. دائرة افوتجا ب 

عملية عرلية اوتم قن  إجرائيًا بأهنا: افلاحاة افاوتعر  
وذفك فوتحتني احلياة احلاورة  ؛خالهلا تيتري احلرائق

واوتم فياا تيىن عالقا  جدادة قن خال   ،واملتوترللة
صى   هيئةحبيث تيىن هذه اخلربا  على  ؛خربا  سابرة

وه  تفل بني املاو  واحلاور ومتوتد  ،وأشيا  غري قأفىفة
 إىل املتوترلل.
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قن املاا ا   اً  ة افوتخيل املتوترلل  عددوتشمل قاا
 :على افنحى اآليتوه   ،افيرعية

  افوتخيل فد  افطافلا  ميين اسوتخدام طرق تد اس تنم   -
  ي حموتى  قرر  افيييااء.

 فرد.   افىوع املتوترلل  فيل  تفى   -
تني احلياة احلاورة ر احلرائق بطرارة تدعى إىل حتتيت   -

 .واملتوترللية
 يال  فيام صى هتا املتوترللية.باملش ترتلط -
قتا  افرضااا افعلمية  ي إطا  اشمل احلاور  حُتد د -

 قتوتشرًفا املتوترلل.
تيىان صى ة ذهنية عن بعض افرضااا املوتىقع تناقياا  -

 قتوترلاًل.
 ذ قتوترلاًل.بدالة فوتىفري بعض املىا د افيت سوتني   حلىالً  ترد م -
 هلا  ي املتوترلل.اوتفى   ع ووتائج ظاهرة قا عيس قاتىق   -
سوتشراف الواختاذ افررا   ،تتوتخدم قاا يت حل املشيال  -

 املتوترلل.
 قشيلة  ي املتوترلل. ةأاإبداعية ملعاجلة  تضع حلىالً  -
ر اوأحداث اجلا اة بطرق غري ترليداة فالسوتيادة قناا تيت   -

 قتوترلاًل.
  قاا ا  تعيز املناهج املد سية مبما سة أوشطة إثرائية تنم   -

 افوتخيل اإلبداع  املتوترلل .
 The skill to anticipateمهارة توقع األزمات المستقبلية

future crises 
ف قاا ة تىقع اوأزقا  املتوترللية بأهنا: "افعملية افيت وتعر  

اوتم افوتنلؤ باوأزقا  احملوتملة عن طراق إعداد افتينا اىها  
ا جية املؤداة و صد املوتغريا  افليئية افداخلية واخل ،املتوترللية
 ،مبا حيرق أقل قد  قن اوأورا  فألفراد وفلمجوتمع ،فألزقا 

وافعىدة فألوواع افطليعية قلل حدوث اوأزقة". 
 (.109: 2012،)عا ف

: "افعملية افيت اوتم قن خالهلا افوتنلؤ -أاضاً -وارفد هبا 
وتشييل صى ة جملر  وووتيجة اوأحداث املرللة  ،بنوتائج اوأفعا 

 (.222: 2013،املاوية". )أمحد على أسا  اخلربة
ه  عملية عرلية اوتم قن  افلاحاة إجرائيًا بأهنا: افاوتعر  

خالهلا افوتنلؤ باوأزقا  عن طراق إعداد سينا اىها  
ل صى ة فلمتوترلل وووتيجة اوأحداث وتشي   ،املتوترلل

 املتوترللية على أسا  اخلربة املاوية.
قن  اً عددوتشمل قاا ة تىقع اوأزقا  املتوترللية 

 :، وه  على افنحى اآليتاملاا ا  افيرعية
خلطط قنظمة وواعية ملنع اوأزقا   اً تضع تفى   -

 وافيىا ث.
افرد ة على مجع قعلىقا  عن أزقة قا اوتىقع حدوثاا  -

 قتوترلاًل.
افيت اوتناوهلا قرر  بعض املشيال   دوثع أسلاب حتىق   -

 افيييااء.
 ،ملعرووةعرض أوشطة ترىميية تربط بني املشيال  ات -

 قتوترلاًل. وتىق ع صى هتا
 حتداد ورطة افلدااة ملىاجاة اوأزقة افطا ئة. -
ع على افوتىقع قن خال  قراءة اوأشيا  وافرسىم شج  ت -

 افلياوية.
توتنلأ بافنوتائج املرتتلة على حدوث اوأزقة  ي افتنىا   -

 افرادقة.
  أوجه افشله واالخوتالف فنوتائج إحد  اوأزقا  تفى   -

 وبني افنوتائج املوتىقع حدوثاا  ي املتوترلل. ،تافيت حدث
بىاد  أزقة  إحداثسلب قد ايىن قن شأوه  أيتعاجل  -

 قتوترللية.
 ع افعىاقل املتللة وافيت قد تيىن سللاً  ي اسوتمرا ها.تىق   -
جتمع اوأدفة افيت تتاعد  ي اختاذ قرا  بشأن افعىاقل افيت  -

 تتاعد  ي احلد قن حدوث أزقا  قتوترللية.
 عرض أوشطة توتىقع قن خالهلا اسوتخداقا  ترنية افناوى.ت -
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 The skill to define مهارة تحديد رؤية واضحة للمستقبل

a clear vision of the future  

ف قاا ة حتداد  ؤاة واوحة فلمتوترلل بأهنا: وتعر  
"جممىعة قن افوتىقعا  افيت تؤدي إىل حتداد اففى ة 

 2012،)عا ف".لل افيرداملتوترللية وأقر قا اوتفل مبتوتر
:110.) 

سرتاتيجية قعرفية واويعافية "ا بأهنا: -أاضاً -وتعرف 
وإىل وع  وإد اك  ،ه املتوترللفلحيم على قتا  وتىج  

فعمليا  إصدا  اوأحيام على قد  صحة تييريه 
م قن اوأخطاء" فالسوتيادة قن وراط افرىة وافوتعل   ؛املتوترلل 
 (.17: 2010،)أبى صييه
عملية عرلية اوتم قن  :حاة إجرائيًا بأهناافلا اوتعرفا

 خالهلا ووع جممىعة قن افوتىقعا  افيت حتدد املتوترلل.
قن  اً وتشمل قاا ة حتداد  ؤاة واوحة فلمتوترلل عدد

 :على افنحى اآليتوه   ،املاا ا  افيرعية
تيتريا  غري قتوتخدقة  ي تيتري ود اسة ظاهرة  إعطاء -

 .علمية
 تىاجااا  ي املتوترلل. حتداد افوتحداا  افيت قد -
 افة.إجياد  وح افوتجداد واالبوتيا   ي بيئة تعليمية فع   -
 قوتعلم. تىويح قالقح افرؤاة املتوترللية فيل   -
اشري حموتى  قرر  افيييااء إىل عدد قن اوأفيا  حلياة  -

 .افطافلة املانية قتوترلاًل 
 وتضمن قىاق  تتاعد على االبوتيا  افعلم .ت -
 تاعد على اإلبداع افد اس   ي املتوترلل.وتضمن أفياً ا تت -
 تيوتتب افرد ة على اختاذ افررا ا  املؤثرة  ي املتوترلل. -
 فوتنييذ اخلطة املتوترللية. اً زقني اً تضع برواجم -
 سرتاتيجيا اوتخطيط فلمتوترلل قن خال  اسوتخدام اف -
 املتائل اوأكار تعريداً. حل  
خطة تىقع االحوتياجا  املتوترللية قن خال  ووع  -
 فلمتوترلل. سرتاتيجيةا

توتلع عملية قنطرية وقناجية  ي افوتخطيط فلحياة  ي  -
 املتوترلل.

 ،أمشل ملتوترلل حمدد افغااا  واوأهداف اً   فامتطى   -
 وووع اخلطط فوتحريراا.

مدى تضمين مهارات التفكير المستقبلي في مقرر 
 الفيزياء:
هتدف إىل افوتييري املتوترلل  أحد أمناط افوتييري افيت  اُعد  

وتردمي احللى  وافلدائل قن  ،وقضاااه اسوتشراف املتوترلل
بدءاً قن املاو  وقرو اً  ؛خال  حتليل افلياوا  واملعلىقا 

فافوتييري املتوترلل  حيرق أهدافاً تارييية وتروحيية قن  ،باحلاور
 ،فاملتوترلل ال اأيت صدفة ،خال  افتينا اىها  املتوترللية

وافيىا ث افلشراة عندقا اعجي فيارياً قا حتدث اوأزقا  
مما اىجب عليه اإلعداد  ؛اإلوتان عن اسوتلاقاا بوتييريه

 (87: 2008،افتعدي)فوتيادااا. 
افوتييري املتوترلل  اعين افعملية افيت اوتم قن خالهلا  صد ف

واقرتاح بدائل قوتعددة ملا سوتيىن  ،وتوتلع قشيال  احلاور
أمهية  سم قع افرتكيي على  ؛عليه املشيال   ي املتوترلل

هلا. وووع حلى  غري قأفىفة  ،اففى ة افلدالة واملوتىقعة
 (.288-187: 2009،حتني)

وهناك أسلاب عدادة فوتضمني افوتييري املتوترلل  قن 
 ،وقناهج افيييااء بفية خاصة ،خال  املناهج بفية عاقة

 (.Alister and et.al,2012,690)ِ فيترتأ :وقن هذه اوأسلاب
افيىائد افوتينىفىجية وافعلمية ه   احلريرة افيت ترى  بأن

 اوأسا   ي فام أبعاد املتوترلل.

  أن املياهيم افعلمية وافوتينىفىجية املوتضمنة  ي املناهج
 قشيلة. ةافعلمية مييناا حل أا

  اتاعد تضمني قاا ا  افوتييري املتوترلل   ي املناهج
افعلمية على خلق فرص فلوتييري  ي بناء سينا اىها  

 حموتملة وقيضلة.قتوترللية ممينة و 

وإن تد اب افطالب على قاا ا  افوتييري املتوترلل  
جيعلام اىاجاىن واوتيييىن بتاىفة قع قا حىهلم قن عامل 
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قعرد وقوتغري؛ وأن إعداد افطافب فلمتوترلل وفلوتيي  قع 
مبجرد  -فرط-افعامل سراع افوتغري ال ميين أن حيدث 

وفين افوتحدي هى إعداد  ؛اكوتتاب املعا ف واملاا ا 
وأن ايىوىا  ،وتطىار افذا  ،مني فالعوتماد على افنيساملوتعل  

 أفيترت يتري قا حيدث وقا سيحدث قن حىهلمقاد ان على ت
 ِ(Alister and et.al,2012,690.) 

واوتضح مما سلق أن أمهية تضمني قاا ا  افوتييري 
قن خال   ،املتوترلل   ي قرر  افيييااء فلف  اوأو  افااوىي

 ،افوتنلؤ مبتوترلل افوتغريا  وافوتحداا تد اب افطافلا  على 
قن خال  اسوتخدام قاا ا   ،وافوتخطيط املتوترلل  ملىاجاوتاا

ن اهلدف اوأمسى فوتعليم افيييااء هى إ إذ افوتييري املتوترلل ؛
وهذا  ،تىجيه افطافلا  فلوتحداا  املتوترللية افيت تىاجاان

الني افدو  افيلري افذي العله قرر  افيييااء  ي إعداد جيل 
 ملتوترلل.ا

  الدراسات السابقة:

( إىل بناء قررتح  ي افعلىم 2014هدفت د اسة جياان )
وقيا   ،م على افوتعلم املوتمركي حى  قشيال افليئية قائ

 ؛فاعليوته  ي تنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل  وافىع  افليئ 
وفوتحريق هذا اهلدف  ،فد  طالب كلية افرتبية جاقعة حلىان

رر  افعلىم افليئية قائم على افوتعلم ت تفميم قرر   ي ق
 املوتمركي حى  قشيال  د اسة طالب افيرقة افاافاة شعلة

إعداد أداتني  وت   ،افوتعليم اوأساس  خال  ففل د اس 
، وقريا  اخوتلا  قاا ا  افوتييري املتوترلل  مها: ،فللحث

تطليق أدايت افلحث  ي افوتطليرني افرلل   وت   افىع  افليئ ،
د حللت افلياوا  باسوتخدام اخوتلا ) ( وق ،وافلعدي

ب حجم افوتأثري )فريا  حتا ث ت   ،فلمجمىعا  املرتلطة 
) ( فلمجمىعا   باإلوافة إىل اسوتخدام اخوتلا افياعلية(؛ 

املتوترلة الخوتلا  افيرق بني اجلنتني  ي منى قوتغريي افلحث. 
كما أشا     ؛وقد أسير  افنوتائج عن فاعلية املرر  املررتح

ج إىل عدم وجىد فروق دافة إحفائيًا  اجعة إىل افنوتائ

قوتغريا  افلحث عدا  اخوتالف اجلنس بني افطالب  ي منى
فأشا   افنوتائج إىل تيىق افطافلا  فياا عن  قاا ة افوتىقع؛
 افطالب. 

حتداد قاا ا  افوتييري  ( إىل2012وهدفت د اسة ودا ) 
عدادي املتوترلل  افيت ميين تنميوتاا فوتالقيذ افف  اوأو  اإل

االسوتطالع افعلم  افيت ميين  أبعادحتداد و  ، ي قادة افعلىم
 ،تنميوتاا فوتالقيذ افف  اوأو  اإلعدادي  ي قادة افعلىم

افيش  عن طليعة افعالقة بني تنمية قاا ا  افوتييري و 
املتوترلل  وتنمية االسوتطالع افعلم  فوتالقيذ افف  اوأو  

ي  قناج افلحث املناج افىصواسوتخدم  ،اإلعدادي
وكان قن أهم ووتائج افد اسة  ،املناج افوتجراب ،افوتحليل 

( بني قوتىسط  0.01)  قتوتى عند  إحفائياً د فرق دا  ى وج
د جا  تالقيذ جممىعيت افلحث افوتجرالية وافضابطة  ي 

ففاحل تالقيذ  ؛افوتطليق افلعدي ملريا  افوتييري املتوترلل 
  توتى قعند  إحفائياً جد فرق دا  وُ  ،افوتجرالية اجملمىعة

افوتجرالية  ي  اجملمىعة( بني قوتىسط  د جا  تالقيذ 0.01)
ففاحل  ؛افوتطليق افرلل  وافلعدي ملريا  االسوتطالع افعلم 

عند  إحفائياً دافة  لاطيةا توجد  عالقة و  ،افوتطليق افلعدي
افوتجرالية  ي  اجملمىعة( بني د جا  تالقيذ 0.01)  قتوتى 

وقريا   ،ل افوتطليق افلعدي ملريا  افوتييري املتوترل
افنوتائج أن املدخل افرائم  أثلوتتكما  ؛االسوتطالع افعلم 

عل  اخليا  افعلم   ي تد اس افعلىم ذو فاعلية وحجم أثر  
كلري  ي تنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل  واالسوتطالع افعلم  

 .فوتالقيذ اجملمىعة افوتجرالية وخاصة افلنني

( Jones Alister,2012)فيتوتري أوهدفت د اسة  جىوي 
وتييري  ،منيإىل تطىار إطا  قياهيم  فدعم ختطيط املعل  

 ،افطالب املتوترلل   ي سياق افرضااا افعلمية واالجوتماعية
م وإىل اسوتيشاف افوتييري املتوترلل  فوتعياي تعليم وتعل  

وا  افرئيتة فإلطا  تشوتمل على افىوع وامليى   ،افعلىم
ف واسوتيشا ،حتليل االجتاها  ذا  اففلةو  ،احلايل

 ؛واخوتيا  اخلفائص املناسلة ،اخلفائص املمينة واحملوتملة
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اسوتخدقت افلحث املناج افوتيتريي وافىصي  جلمع وحتليل 
( 94و) ،مني( قعل  4افلحث قن ) عي نةوت تيى   ،افلياوا 

وأظار   ،افىالاا  املوتحدة اوأقراييةب طافلًا جباقعة أالباقا
م افعمراة  ووتائج هذا افلحث أن افطالب  ي مجيع قتوتىااهت
وكي   ،كاوىا قاد ان على قعرفة وإد اك افوتغري افذي سيطرأ

إىل  8و غم صغر سن افطالب ) ،سييىن قتوترلالً 
أهنم كاوىا قاد ان على دقج هذه املفطلحا   إال ؛سنة(16

وكان هؤالء افطالب جبميع  ،م و ي افلغة فداام ي افوتعل  
توتعلق  قتوتىااهتم افعمراة قاد ان على إصدا  أحيام قيمية

ومتال د اسا  احلافة  ،أو املتوترلل احملوتمل ،باملتوترلل امليضل
م خموتلية تررتح أوه باإلقيان هذه ثالث سياقا  تعليم وتعل  

 دقج افوتييري املتوترلل  بنجاح  ي براقج افيفى  افد اسية.
بناء منىذج ( إىل 2011يد )هدفت د اسة علد اجملو 

رللية  ي فوتفميم قناج بيين ذي تىجاا  قيمية قتوت
حتداد و  ،احليىاة فطالب املرحلة افااوىاة” افيييااء وافييمياء”

قاا ا  افوتييري املتوترلل  افيت ميين تنميوتاا فد  طالب 
حتداد أهم افريم و  ،املرحلة افااوىاة، وإعداد قائمة هبا

املتوترللية املدعمة فلعمل افليين افيت ميين تنميوتاا فد  
ج بيين ذي  تفى  قررتح ملناتردميو  ،طالب املرحلة افااوىاة

 ي افيييااء وافييمياء احليىاة فطالب  تىجاا  قيمية قتوترللية
قيا  قد  فاعلية و  ،املرحلة افااوىاة  ي وىء افنمىذج املررتح

افنمىذج املررتح قن خال  تطليق املشروع افليين املررتح  ي 
قن : قاا ا  افوتييري املتوترلل ، وبعض افريم  تنمية كل  

 عي نة- ملدعمة فلعمل افليين فد  افطالبوترللية ااملت
واملناج شله  افىصي  افوتحليل ،واسوتخدم املناج  ،-افلحث
دالفة  يوجىد فرق ذ :ووتائج افد اسةوكان قن أهم  ؛ افوتجراب
 -افلحث عي نة-بني قوتىسطا  د جا  افطالب  إحفائياً 

 ي افوتطليق افرلل  وافلعدي ملريا   (0.01) عند قتوتى 
)افوتىقع احلدس ، افوتنلؤ  :ا  افوتييري املتوترلل  بأبعادهقاا  

سرتاتيج (، وافد جة افيلية ففاحل االاملشروط، افوتفى  
بني  دالفة إحفائياً  يوجىد فرق ذ .افوتطليق افلعدي

عند قتوتى   -افلحث عي نة- جا  افطالب قوتىسطا  د
(  ي افوتطليق افرلل  وافلعدي ملريا  افريم املتوترللية 0.01)
)افوتتاقح، افوتياوض،  :دعمة فلعمل افليين بأبعادهامل

 .وافد جة افيلية ففاحل افوتطليق افلعدي ،وفية، املشا كة(ؤ املت

 :لبحث وإجراءاتهامنهجية 

افلاحاة املناج افىصي   البحث: اعتمدت أوال : منهج
وأوه هى املناج  ؛افوتحليل  افرائم على أسلىب حتليل احملوتى 

سة، وهى اتوتخدم عندقا ايىن اوأوتب فوتحريق هدف افد ا
 قعينة.هى  صد تيرا  فىحدة -اهلدف قن افد اسة 

 هى احلايل افلحثن جموتمع إ وعي نته:البحث مجتمع  ثانيا :
، افنشاط افيفل وافاا ي افيييااء )افطافلة افيفل اوأو  قرر 
وعلى هذا  ،هـ1438 – هـ1437عام  ( واملطلىعوافاا ي اوأو 
وافيت مشلت   ؛برت قع جموتمع افد اسةافد اسة تطا عي نةفإن 

 كوتابني فلطافب وكوتابني فلنشاط.  
 ي بطاقة فوتحليل  افلحث لت أداةمتا   البحث: واتأد ثالثا :

على وىء قائمة مباا ا  افوتييري  تفميماا ت  احملوتى  
ج حتوتاا عدد قن املاا ا  وافيت اند   ؛املتوترلل  هلذه افيوتب

 . افيرعية
مني على جممىعة قن احملي  عرواا  وفلوتأكد قن صدقاا ت  

وفني  ي املتؤ وبعض  ،واملوتخففني باملناهج قن اجلاقعا 
 وحذفوإوافة  تعدال وت   ؛قتم تطىار املناهج بىزا ة افوتعليم

 االتياق علياا باوأغللية. فيت ت  فلعض افيررا  ا

 افد اسية فلمرر ا  حتليل عملية افلاحاة أجر 

 توتأثر ال حىت وذفك ؛شاران قد ه زقين بياصل قرتني

 وت   اوأوىل، افوتحليل عملية بنوتيجة افااوية افوتحليل عملية
قعاقل االتياق بني افوتحليلني عن طراق اسوتخدام  حتاب

وبوتطليق املعادفة بلغ قعاقل افالا  بني  ،قعاقل هىفتيت
وه  د جة ثلا  عافية تشري إىل أن  ،%(93.7افوتحليلني )

يتاا أو قرالة قناا  غم بطاقة افوتحليل تؤدي افنوتيجة و
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وأوه ميين افىثىق هبا وتطليراا على  ،اخوتالف افوتحليلني
 ه.كل    افلحثجموتمع 
تلاع اإلجراءا  باافلاحاة  قاقتالبحث: إجراءات  رابعا :
 اآلتية:

 قاا ا  افوتييري املتوترلل . حتداد -1

 اوأداة واسوتخراج صدق اوأداة كما ذكر سابراً. بناء -2

اد افيررة واجلملة وحتد ،فوتحليلوطرارة ا احملوتى حتداد  -3
 افيييااء. رر وتحليل قف وحدةً وافييرة 

ة جترالية مشلت  ناسوتخراج صدق افوتحليل قن خال  عي   -4
 وحدة  ي املرر . كل  

إعادة افوتحليل بعد فرتة اسوتخراج ثلا  افوتحليل قن خال   -5
 زقنية. 

املوتضمنة ملاا ا  افوتييري املتوترلل   فلحثاعوتماد أداة ا-6
 افيييااء. قرر ليل أداة فوتح

وتلىاب افوتحليل  ي  ،افيييااء قرر افريام بعملية حتليل -7
 . توتضمن افوتيرا ا  وافنتب املئىاة جداو 

 :األساليب اإلحصائية

 ؛ ي املعاجلة اإلحفائية يةاوأسافيب اآلت اسوتخدقت افلاحاة
 وذفك فلحفى  على ووتائج افد اسة: 

  وافوتيرا ا .افنتب املئىاة  -1

 فتيت حلتاب قعاقل افالا .قعادفة هى  -2

 :وتفسيره البحث نتائج

سؤا   ص  و األول:المتعلقة بالسؤال  البحث: نتائج أوال  
قا قاا ا  افوتييري املتوترلل  افىاجب  على: " اوأو افد اسة 

 ؟لف  اوأو  افااوىيفتىافرها  ي قرر  افيييااء 
هذا افتؤا  قن خال  اسوتعراض  عنت اإلجابة وقد مت  
افد اسا  افيت تناوفت قاا ا  افوتييري املتوترلل  اوأدبيا  و 
 ،بفية عاقة املرحلة افااوىاة طالبف إكتاهباافيت انلغ  

 كد اسة كل    ؛افف  اوأو  افااوىي بفية خاصة وطالب

ود اسة (، 2013) أمحدود اسة (، 2013) قن جاد اهلل
، (2012)عا ف  ود اسة، (2012)ن وآخرافيتوتري أ

(، 2010) صيية أيب ود اسة، (2011) قوتىيلود اسة 
(، 2008)افتعدي ود اسة (، 2009)إبراهيم ود اسة 
و وبتىن اك ود اسة  (،2007)  وبر  جاويت ود اسة 

(2006.) 
االطالع على اوأدب  افتؤا  ت  هذا  عنفإلجابة 

افرتبىي وافد اسا  افتابرة ذا  افعالقة مباا ا  افوتييري 
ت كما هبذه املاا ا ،   املتوترلل ، واملراجع وافيوتب اخلاصة

على افد اسا  املوتعلرة باملرحلة وقوتطللاهتا  االطالع
بناء قائمة مباا ا   تلك املرحلة، ث ت   طافلا وخفائص 

 افيييااء قرر  افىاجب تىافرها  ي حموتى  افوتييري املتوترلل 
وت هذه وتيى   ،باململية افعربية افتعىداةافااوىاة  باملرحلة

 ،ة ملاا ا  افوتييري املتوترلل  ئيت ىاعأو( 3افرائمة قن )
 ه : و 
 هي:المستقبلي: ومهارته الفرعية  التخيل مهارة-أ
  افوتخيل فد  ميين اسوتخدام طرق تد اس تنم  -1

 افطافلا   ي حموتى  قرر  افيييااء.
 فرد.   افىوع املتوترلل  فيل  تفى  -2
ر احلرائق بطرارة تدعى إىل حتتني احلياة احلاورة تيت  -3

 وترللية.واملت
بعض املشيال   دوثرشد احملوتى  فوتىقع أسلاب حت-4

 افيت اوتناوهلا قرر  افيييااء.
 رتلط باملشيال  فيام صى هتا املتوترللية.ت-5
 . ي املتوترللاحوتماال  تغري قتا  ظاهرة قا وتىقع ه فىج  ت-6
دد قتا  افرضااا افعلمية  ي إطا  اشمل احلاور حت-7

 قتوتشرًفا املتوترلل.
صى ة ذهنية عن بعض افرضااا املوتىقع تناقياا ن ُتيى  -8

 قتوترلاًل.
بدالة فوتىفري بعض املىا د افيت سوتنيذ  م حلىاًل ترد-9

 قتوترلاًل.
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 اوتفى  هلا  ي املتوترلل. تىقع ووتائج ظاهرة قا عيس قا-10
واختاذ افررا   ،تتوتخدم قاا يت حل املشيال -11
 سوتشراف املتوترلل.ال
 قشيلة  ي املتوترلل. أيإبداعية ملعاجلة  تضع حلىالً -14
ر اوأحداث اجلا اة بطرق غري ترليداة فالسوتيادة تيت  -15

 قناا قتوترلاًل.
  ز املناهج املد سية مبما سة أوشطة إثرائية تنم  تعي  -16

 قاا ا  افوتخيل اإلبداع  املتوترلل .
الفرعية  هالمستقبلية: ومهارت األزمات توقع مهارة-ب

 هي:
 .حتداد خماطر حدوث ظاهرة علمية تتام  ي-1
 خلطط قنظمة وواعية ملنع اوأزقا  وافيىا ث. اً تضع تفى  -2
  املخاطر افيت تشيلاا أزقة حافية إذا اسوتمر حدوثاا تفى  -3

  ي املتوترلل.
مجع قعلىقا  عن أزقة قا اوتىقع حدوثاا  تتوتطيع-4

 قتوترلاًل.
رر  افيت اوتناوهلا قبعض املشيال   دوثع أسلاب حتىق  -5

 افيييااء.
وتىق ع  ،عرض أوشطة ترىميية تربط بني املشيال  املعرووةت-6

 قتوترلاًل. صى هتا
 . ي املتوترللاحوتماال  تغري قتا  ظاهرة قا تىقع ه ىج  ت-7
 د ورطة افلدااة ملىاجاة اوأزقة افطا ئة.حتد-8
ع على افوتىقع قن خال  قراءة اوأشيا  وافرسىم شج  ت-9

 افلياوية.
نوتائج املرتتلة على حدوث اوأزقة  ي افتنىا  توتنلأ باف-10

 افرادقة.
  أوجه افشله واالخوتالف فنوتائج إحد  اوأزقا  تفى  -11

 افيت حدثت وبني افنوتائج املوتىقع حدوثاا  ي املتوترلل.
بىاد  أزقة  إحداثسلب قد ايىن قن شأوه  أيتعاجل -12

 قتوترللية.
  ي اسوتمرا ها.ع افعىاقل املتللة وافيت قد تيىن سللاً تىق  -13

جتمع اوأدفة افيت تتاعد  ي اختاذ قرا  بشأن افعىاقل افيت -14
 تتاعد  ي احلد قن حدوث أزقا  قتوترللية.

ع افعىاقل املتللة فألزقة وافيت قد تيىن سللًا  ي تىق  -15
 اسوتمرا ها قتوترلاًل.

 .عرض أوشطة توتىقع قن خالهلا اسوتخداقا  ترنية افناوىت-16
 الفرعية هي: هواضحة: ومهارت رؤية دتحدي مهارة-جـــــ
تيتريا  غري قتوتخدقة  ي تيتري ود اسة ظاهرة  تعط  -1

 .علمية
 هدافاا.رص افيت متيناا قن حتريق ذاهتا وأافي تعرف -2
 د افوتحداا  افيت قد تىاجااا  ي املتوترلل.حتد-3
 افة. وح افوتجداد واالبوتيا   ي بيئة تعليمية فع   تىجد -4
 ملتوترللية فيل قوتعلم.ح قالقح افرؤاة اتىو-5
اشري حموتى  قرر  افيييااء إىل عدد قن اوأفيا  حلياة -6

 افطافلة املانية قتوترلال.
 قرحلة تعليمية فوتفحيح قتا ها. م خطة كل  ترى -7
 وتضمن قىاق  تتاعد على االبوتيا  افعلم .ت-8
 وتضمن أفياً ا تتاعد على اإلبداع افد اس   ي املتوترلل.ت-9

 ى اختاذ افررا ا  املؤثرة  ي املتوترلل.تيوتتب افرد ة عل-10
 فوتنييذ اخلطة املتوترللية. اً زقني اً تضع برواجم-11
سرتاتيجيا  اوتخطيط فلمتوترلل قن خال  اسوتخدام اف-12

 حل املتائل اوأكار تعريداً.
ع االحوتياجا  املتوترللية قن خال  ووع خطة تىق  -13
 فلمتوترلل. سرتاتيجيةا

 نية على حتمل املتؤوفية.تد ك احلاجة إىل ثرافة قل-14
توتلع عملية قنطرية وقناجية  ي افوتخطيط فلحياة  ي -15

 املتوترلل.
أمشل ملتوترلل حمدد افغااا  واوأهداف وووع  اً   فامطى  تُ -16

 اخلطط فوتحريراا.
افتؤا   ص  افاا ي: واملوتعلرة بافتؤا   لحثثاوياً: ووتائج اف
يري املتوترلل  قا قد  تىافر قاا ا  افوتي على " افيرع  افاا ي

 ؟لف  اوأو  افااوىيف ي قرر  افيييااء 



 (م2018اىويى  /هـ1439افرااض )شىا     –61افعدد  –جملة  سافة افرتبية وعلم افنيس 

 

68 

 1جدول 
 لمستقبلير االتفكي مهارات حيث من الفيزياء مقررنتائج تحليل محتوى 

 الفيزياء مقرر في المستقبلي التفكير مهارات توافر درجة مهارة كل   لتوافر المئوية النسبة التكرار المستقبلي التفكير مهارات م
 قنخيضة بد جة قوتىافر %4.28 48 املتوترلل  يلافوتخ قاا ة 1
 قنخيضة بد جة قوتىافر %8.30 52 املتوترللية اوأزقا  تىقع قاا ة 2
 قوتىسطة بد جة قوتىافر %8.40 69 فلمتوترلل واوحة  ؤاة حتداد قاا ة 3
  %100 169 املتوترلل  افوتييري قاا ا  تيرا  جممىع 

 ييري املتوترلل قاا ا  افوت تىافر 1اوتضح قن اجلدو   قم 
( قن جممل قاا ا  افوتييري 69بوتيرا  ) ؛افيييااء قرر   ي

 واوحة  ؤاة قاا ة حتدادتير    وقد ،املتوترلل   ي املرر 
أقا  ؛وجاء  باملرتلة اوأوىل %(8.40بنتلة ) فلمتوترلل

جاء  باملرتلة افااوية بنتلة  املتوترللية اوأزقا  تىقع قاا ة
 افوتخيل جاء  قاا ة ةاوأخري و ي املرتلة ، %(8.30)

 .%(4.28)املتوترلل  بنتلة 

  ي قاا ا  افوتييري املتوترلل  تىافروفلىقىف على قد  
خدام بطاقة حتليل باسوت افيوتبحتليل حموتى   ، ت  افيييااء قرر 

افرئيتة، وجاء   قاا ا  افوتييري املتوترلل  احملوتى   ي وىء
 :على افنحى اآليتافنوتائج 

 :بليمهارة التخيل المستق-أ
 2جدول 

 مهارة التخيل المستقبليفي ضوء  الفيزياء مقررنتائج تحليل محتوى 
 في المستقبلي التخيل مهارة لتوافر المئوية النسبة التكرار الكتب م

 الفيزياء مقرر
 مقرر في المستقبلي التخيل مهارة توافر درجة

 الفيزياء
 سطةقوتى  بد جة قوتىافر %3.58 28 اوأو  افيفل افطافلة كوتاب 1
 قوتىسطة بد جة قوتىافر 7.41 20 افاا ي افيفل افطافلة كوتاب 2
 قنخيضة بد جة قوتىافر 0 0 اوأو  افيفل افنشاط كوتاب 3
 قنخيضة بد جة قوتىافر 0 0 افاا ي افيفل افنشاط كوتاب 4

  %100 48 املتوترلل  افوتخيل قاا ة تيرا  جممىع
 :أيتقا ا 2اوتضح قن اجلدو  

 ي  قاا ة افوتخيل املتوترلل أن  أظار  افنوتائج أعاله
 فرد ؛تىافر  بد جة قنخيضة ود جة قوتىسطة- افيييااء قرر 

ترتيلاا  وقد ت   ،(3.58-0) تراوحت وتب تىافرها قا بني
 :تنازفياً على افنحى اآليت

" على املرتلة اوأوىل كوتاب افطافلة افيفل اوأو حفل " -
ل املتوترلل  افيييااء قن حيث تىافر قاا ة افوتخي قرر  قن بني

هناك أن  ، وهذا الني  %(3.58) بنتلة قئىاة قردا ها ؛به
أكار قن  قاا ة افوتخيل املتوترلل على  افيوتابهذا   ي اً تركيي 
 غريه.

 افااوية" على املرتلة  كوتاب افطافلة افيفل افاا يحفل "و  -
افيييااء قن حيث تىافر قاا ة افوتخيل املتوترلل   قرر  قن بني

 .%(7.41) دا هابنتلة قئىاة قر ؛به
 افوتخيل املتوترلل   ي قرر فر قاا ا   ي حني مل توتىا -

وقد  افيييااء )افنشاط افيفل اوأو ، افنشاط افيفل افاا ي(.
 إثرائية أوشطة مبما سة املد سية املناهج زتعي   "حفلت قاا ة 

" على املرتلة اوأوىل  املتوترلل  اإلبداع  افوتخيل قاا ا  تنم 
 قرر  املوتىفرة  ي افيرعية املتوترلل  لقاا ا  افوتخيقن بني 

 افيفل افطافلة اوأو ، افيفل افنشاط اوأو ، افيفل افطافلة)
بنتلة قئىاة قردا ها  ؛(افاا ي افيفل افنشاط افاا ي،
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أكار ه املاا ة على هذ بافيوت ه تركيي هذ%(، وهذا الني  27)
، فرد فيل   املتوترلل  افىوع  تفى  " أقا قاا ة؛ اقن غريه
، قتوترلالً  سوتنيذ افيت املىا د بعض فوتىفري بدالة حلى  وتردمي
فلم "  املتوترلل  ي هلا اوتفى  قا عيس قا ظاهرة ووتائج عوتىق  

 قرر  حموتى   ي افيرعية املتوترلل  افوتخيل تظار  ي قاا ة
 افطافلة اوأو ، افيفل افنشاط اوأو ، افيفل افطافلة) افيييااء
وكاوت وتلة تيرا ها  ،(افاا ي افيفل افنشاط افاا ي، افيفل
وتر  افلاحاة  ي تيتري افنوتيجة أن اسوتخدام قاا ا   صير.
على إثا ة افوتييري وغر   وح اخليا   املتوترلل  اعملافوتخيل 
ودعم قد ا  افطافلا  على افوتفى  افذهين ملا  ،املوترن

ي افطافلا  على تغيري أفيا هن، حيي  و  ،سيحدث  ي املتوترلل
واسوتخدام عدة طرق  ،عمقيري املوتافوتي على وانم  قد اهتن

فاسوتخدام ؛ املأفىفة قن أجل افوتيي  قع املشيال  غري
افوتخيل املتوترلل   ي تد اس افيييااء ساعد على جذب 

 ةوتنمي ،املناقشا  افعلميةوإثراء  ،االووتلاه فلمرر ا  افد اسية
فذفك  ،قد ة افوتييري افعلم  وافوتنلؤ ملا سيحدث قتوترلالً 

 عفر طىار حموتى  قرر  افيييااء مبا الب  حنن حباجة إىل ت
 ،ية على قىوىعا  افوتخيل املتوترلل املعرفة افعلمية امللن

مما املياهيم افعلمية؛  اسوتيعابوتياد قد ة افطافلا  على 
وتوتيق  ،اعط  افيرصة فلمياد قن االكوتشافا  واالبوتيا ا 

اسة د  ، وقناا: هذه افنوتيجة قع قا و د قن د اسا  سابرة
 ،صيية)أيب (، ود اسة 2012،)قوتىيل(، 2013،)أمحد
)قلري (، و2006 ،)ها تج، (2009 ،)إبراهيم(، و2010

 (2007، فيييىتسو 
 :مهارة توقع األزمات المستقبلية-ب

  3جدول
 مهارة توقع األزمات المستقبليةفي ضوء  الفيزياء مقررنتائج تحليل محتوى 

 في المستقبلي التخيل مهارة لتوافر المئوية النسبة التكرار الكتب م
 الفيزياء مقرر

 مقرر في المستقبلي التخيل مهارة توافر درجة
 الفيزياء

 قوتىسطة بد جة قوتىافر %8.28 15 اوأو  افيفل افطافلة كوتاب 1
 قوتىسطة بد جة قوتىافر 4.40 21 افاا ي افيفل افطافلة كوتاب 2
 قنخيضة بد جة قوتىافر 7.7 4 اوأو  افيفل افنشاط كوتاب 3
 قنخيضة بد جة قوتىافر 1.23 12 افاا ي افيفل افنشاط كوتاب 4

  %100 52 املتوترلل  افوتخيل قاا ة تيرا  جممىع
 :أيتقا ا 3اوتضح قن اجلدو  

 قاا ة تىقع اوأزقا  املتوترلليةأن أظار  افنوتائج أعاله 
تىافر  بد جة قنخيضة ود جة  - كوتاب افيييااء ي  

 ،(4.40-7.7) ا بنيتراوحت وتب تىافرها ق فرد ؛قوتىسطة
 :على افنحى اآليتترتيلاا تنازفياً  وقد ت  

" على املرتلة اوأوىل  كوتاب افطافلة افيفل افاا يحفل " -
افيييااء قن حيث تىافر قاا ة تىقع اوأزقا   قرر قن بني 

أن  %(، وهذا الني  4.40)بنتلة قئىاة قردا ها  ؛املتوترللية به
ا ة تىقع اوأزقا  قاعلى  افيوتابهذا  ي  اً تركيي هناك 

 أكار قن غريه. املتوترللية

 افااوية" على املرتلة  كوتاب افطافلة افيفل اوأو حفل "و  -
افيييااء قن حيث تىافر قاا ة تىقع اوأزقا   قرر قن بني 

 %(.8.28)بنتلة قئىاة قردا ها  ؛املتوترللية به
" على  كوتاب افنشاط افيفل افاا يحفل "  ي حني -

كوتب افيييااء قن حيث تىافر قاا ة تىقع   قن بني افاافاةاملرتلة 
 %(.1.23)بنتلة قئىاة قردا ها  ؛اوأزقا  املتوترللية به

" على املرتلة  كوتاب افنشاط افيفل اوأو حفل "و  -
كوتب افيييااء قن حيث تىافر قاا ة تىقع قن بني   افرابعة

وقد ، %(7.7)بنتلة قئىاة قردا ها  ؛اوأزقا  املتوترللية به
 املشيال  بني تربط ترىميية أوشطة عرضا "حفلت قاا ة 

" على املرتلة اوأوىل قن بني  قتوترلالً  صى هتا عوتىق   املعرووة
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 قرر  املوتىفرة  ي افيرعية املتوترللية اوأزقا  قاا ا  تىقع
 افيفل افطافلة اوأو ، افيفل افنشاط اوأو ، افيفل افطافلة)

ا بنتلة قئىاة قردا ه ؛(افاا ي افيفل افنشاط افاا ي،
أكار ه املاا ة على هذ بافيوت ه%(، وهذا الني تركيي هذ33)

 فنوتائج واالخوتالف افشله أوجه  تفى  " أقا قاا ة؛ اقن غريه
  ي حدوثاا املوتىقع افنوتائج وبني حدثت افيت اوأزقا  إحد 

 بىاد  حداثإ شأوه قن ايىن قد سلب أي وتعاجلاملتوترلل، 
 اسوتخداقا  هلاخال قن توتىقع أوشطة ، واعرضقتوترللية أزقة
 املتوترللية اوأزقا  تىقع فلم تظار  ي قاا ا  ؛" افناوى ترنية

 اوأو ، افيفل افطافلة) افيييااء قرر  حموتى   ي افيرعية
 افيفل افنشاط افاا ي، افيفل افطافلة اوأو ، افيفل افنشاط
وتر  افلاحاة  ي تيتري  .اً وكاوت وتلة تيرا ها صير  ،(افاا ي

 ي قاا ا  تىقع اوأزقا  املتوترللية  افنوتيجة أن اسوتخدام

 تد اس افيييااء جيعل افطافلا  أقام قىاق  غاقضة ادفعان
إىل افلحث واالسوتيشاف قن أجل إجياد حل قناسب هلذه 

وإكتاهبن قاا ا  االسوتيشاف وافوتنلؤ  ،املىاق 
قن املشيال   ياريد اب افطافلا  على افوت ،واالسوترفاء
منى قد اهتن على تطىار تنلؤا  تؤدي إىل افيت  ؛املتوترللية

واعوتمد جناح  ،واحوتماال  حى  قا اوتىقع حدوثه  ي املتوترلل
افوتييري افوتنلؤي املتوترلل  على قد  قد ة افيرد على تطىار 
اخلربة قن افوتجا ب افتابرة مبا اوتالءم قع قتوتجدا  افعفر 

وتوتيق هذه افنوتيجة قع قا و د قن  ،واحوتياجا  املتوترلل
 (، ود اسة2013 ،د اسة )أمحد: وقناا ،د اسا  سابرة

ود اسة (، 2011 ،صيية أيب(، ود اسة )2012 ،)عا ف
(، ود اسة 2005،)بند كتن(، ود اسة 2009،)إبراهيم

 (2004،)جىن وقا ثا
 :مهارة تحديد رؤية واضحة للمستقبل-جـ

 4جدول 
 قبلمهارة تحديد رؤية واضحة للمستفي ضوء  الفيزياءمقرر نتائج تحليل محتوى 

                                               للمستقبل واضحة رؤية تحديد مهارة توافرالنسية  التكرار الكتب م
 الفيزياء مقرر في

                                               للمستقبل واضحة رؤية تحديد مهارة توافر درجة
 الفيزياء مقرر في

 قوتىسطة بد جة قوتىافر %9.60 42 اوأو  افيفل افطافلة كوتاب 1
 قنخيضة بد جة قوتىافر %3.20 14 افاا ي افيفل افطافلة كوتاب 2
 قنخيضة بد جة قوتىافر %4.17 4 اوأو  افيفل افنشاط كوتاب 3
 قنخيضة بد جة قوتىافر %4.1 12 افاا ي افيفل افنشاط كوتاب 4

  %100 72 املتوترلل  افوتخيل قاا ة تيرا  جممىع
 :أيتقا ا 4اجلدو  قن اوتضح 

قاا ة حتداد  ؤاة واوحة أن أظار  افنوتائج أعاله 
تىافر  بد جة قنخيضة ود جة  كوتاب افيييااء ي   فلمتوترلل
(، 9.60-4.1)تراوحت وتب تىافرها قا بني  إذقوتىسطة 

 :على افنحى اآليتت ترتيلاا تنازفياً  دوق
ىل " على املرتلة اوأو  ب افطافلة افيفل اوأو كوتاحفل " -

كوتب افيييااء قن حيث تىافر قاا ة حتداد  ؤاة قن بني  
، %(9.60) بنتلة قئىاة قردا ها ؛واوحة فلمتوترلل به

قاا ة حتداد على  افيوتابهذا  ي  اً تركيي أن هناك وهذا الني 
 أكار قن غريه.  ؤاة واوحة فلمتوترلل

 افااوية" على املرتلة  كوتاب افطافلة افيفل افاا يحفل "و  -
افيييااء قن حيث تىافر قاا ة حتداد  ؤاة كوتب قن بني  

 .%(3.20) بنتلة قئىاة قردا ها ،واوحة فلمتوترلل به
" على  كوتاب افنشاط افيفل اوأو حفل "  ي حني -

كوتب افيييااء قن حيث تىافر قاا ة قن بني   افاافاةاملرتلة 
بنتلة قئىاة قردا ها  ؛حتداد  ؤاة واوحة فلمتوترلل به

(4.17)%. 
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" على املرتلة  نشاط افيفل افاا يكوتاب افحفل "و  -
كوتب افيييااء قن حيث تىافر قاا ة حتداد قن بني   افرابعة

 %(.4.1)بنتلة قئىاة قردا ها  ؛ ؤاة واوحة فلمتوترلل به
اوتضمن قىاق  "قاا ة  أن 4و 3و 2اوتضح قن اجلدو  

قن  حفلت على املرتلة اوأوىل "تتاعد على االبوتيا  افعلم 
 ي املوتىفرة  افيرعية ة واوحة فلمتوترللقاا ا  حتداد  ؤابني 
 افطافلة اوأو ، افيفل اوأو ، افنشاط افيفل افطافلة) قرر 

بنتلة قئىاة قردا ها  ؛(افاا ي افيفل افنشاط افاا ي، افيفل
أكار ه املاا ة على هذ بافيوت ه%(، وهذا الني تركيي هذ28)

 .اقن غريه
م، قوتعل   فيل   املتوترللية افرؤاة قالقح تىويح" أقا قاا ة

 املتوترللية، وتىق ع اخلطة فوتنييذ اً زقني اً برواجم وتضع
 سرتاتيجيةا خطة ووع خال  قن املتوترللية الحوتياجا ا

 فلحياة افوتخطيط  ي وقناجية قنطرية عملية توتلعو فلمتوترلل، 
حتداد  ؤاة واوحة  فلم تظار  ي قاا ا ؛ " املتوترلل  ي

 افيفل افطافلة) ءافييياا قرر  حموتى   ي افيرعية فلمتوترلل
وكاوت وتلة ، (وافاا ي اوأو  افيفل افنشاط ،وافاا ي اوأو 

 .اً تيرا ها صير 
أن املىاق  واوأوشطة تتاعد وتيتر افلاحاة افنوتيجة 

إن افوتييري  إذ ؛افطافلا  على حتداد  ؤاة واوحة فلمتوترلل
رللية اوتضمن املتوترلل  ارىم على فام قلين على  ؤاة قتوت

ر  افوتطلع وبدائل وخيا ا  جيُ وثاا، تىقعا  حيوتمل حد
تد اس قاا ة حتداد  ؤاة أن أمهية و  ،فوتحريراا مبما سة افيعل
 ،جماال  احلياة ىهنا ورو اة فيل  واوحة فلمتوترلل  ي ك

وتىظيياا قن  ،قياوية اسوتخدام املعا ف واخلربا  افتابرةوإ
و سم خطط دقيرة  ،أجل افىصى  إىل تىقعا  ذكية

 اسا  هذه افنوتيجة قع قا و د قن دوتوتيق  ،فلمتوترلل
ود اسة  (، 2012)د اسة عا فسابرة، وقناا: 

ود اسة  ، (2010) صيية أيبود اسة (، 2011)قوتىيل
 .(2008)افتعديود اسة (، 2009)كا و 

افلاحاة أن ووتيجة اسوتخدام  تىو حو ي وىء قا سلق 
تعمل على تيواد افطافلا  - لًياقاا ا  افوتييري املتوترلل  ك

فا   ،قن افوتييريرص املالئمة ملما سة أمناط خموتلية بافي
ترىم على تىظي   ؛تعوتمد على عمليا  عرلية وشطة

وإن  ،وتنلؤ واالسوتشراف وافوتخطيط وافوتفى قاا ا  اف
ساعد -اا ا  افوتييري املتوترلل  م قافوتد اس باسوتخدا

 ،بشيل تفى ي وإبداع  وواقد افطافلا  على أن اييرن
وتوتيق  ،افوتىقعا  حى  املتوترللوذفك عن طراق عدد قن 

 وقناا د اسة كل  نوتيجة قع قا و د قن د اسا  سابرة، هذه اف
 ،)عا ف(، و2013 ،)أمحد(، و2013 ،)حتن :قن

(، 2005 ،)بند كتنو(،2010صيية ،  (، و)أيب2012
 (.2004،وقا ثا)جىن و

اسوتخدام قاا ا  افوتييري املتوترلل  أكار  إنميين افرى  
ر كلري  ي  فع قتوتى  افوتحفيل افد اس  وذا  أث ،فعافية

وأن اوأو  افااوىي  ي قرر  افيييااء،  فد  افطافلا  افف 
افطافلا  على ي اسوتخدام قاا ا  افوتييري املتوترلل  حيي  

واسوتخدام طرق أخر  قن أجل افوتيي  قع  تغيري تييريهن،
 تلك املعلىقا  واملشيال  غري املأفىفة.

 نيافطافلا  على حتت قا سلق عيز قن قد ة ن كل  وإ
  ،وتطىار فام أكار إجيابية فلمتوترلل ،افوتىجاا  املتوترللية

ة املشيال  املتوترللية افيت ز ثروتان على قىاجاكما عي  
 بىع  وإد اك. اانواجا

وافيت  ؛وقن افد اسا  افيت اهوتمت بافوتييري املتوترلل 
وافيت  ؛(2015)اجلايم   د اسة هناءأووحت أمهية تنميوته 

يا  أثر تد اس وحدة قائمة على أبعاد افرتبية حاوفت ق
فد  طافلا   ؛املتوترللية  ي تنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل 

 ر  افد اسا  االجوتماعية وافىطنية.املرحلة املوتىسطة  ي قر
( افيت قاقت حبتاب فاعلية قرر  2014)افشافع  د اسة و 

ى  م املوتمركي حقررتح  ي افعلىم افليئية قائم على افوتعل  
قشيال   ي تنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل  وافىع  افليئ  

( افذي 2012)حافظ د اسة و  ،فد  طالب كلية افرتبية



 (م2018اىويى  /هـ1439افرااض )شىا     –61افعدد  –جملة  سافة افرتبية وعلم افنيس 

 

72 

حاو  قيا  أثر افوتياعل بني أسافيب عرض احملوتى  ومنط 
ودا ود اسة  .قاا ا  افوتييري املتوترلل افذكاء على تنمية 

يا  ( افيت حاوفت قيا  فاعلية قدخل قائم على اخل2012)
افعلم   ي تد اس افعلىم فوتنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل  

 Alister.Jones) فيترتأود اسة  ،طالع افعلم وتواالس

et.al, 2012 )   فوتعليم املتوترلليا   ي افتن  اً افيت ووعت إطا
 ود اسة.  ي قناهج افعلىم اا؛ وافيت ت دجمسنة 16ىل  إ8قن 
  تشيى
(Chiu, Fa-Chung,2012 )غرض هى د اسة كان افو

 وتأثر ذفك على افوتييري اإلبداع . ،تأثري افوتييري  ي املتوترلل

  :بحثلا توصيات

 :احلايل تىص  افلاحاة مبا اأيت لحثفاوطالقاً قن ووتائج ا
ورو ة تضمني قاا ا  افوتييري املتوترلل   ي أهداف قرر  -

حبيث تفلح قاا ا   ؛افيييااء جلميع املراحل افوتعليمية
وترلل  قن املاا ا  اوأساسية افيت تتعى قناهج افوتييري املت

 افيييااء فوتنميوتاا.
قن اوأوشطة افيت تتاعد  ي  ياريورو ة تضمني املناج اف-

 تنمية قدا ك افطافلا  مباا ا  افوتييري املتوترلل .
سرتاتيجيا  افوتد اس افيت جيب تىظيياا باورو ة االهوتمام -

م ثراة مبا حيرق إلثراء املىاق  افوتد اتية فوتايئة بيئة تعل  
 اوأهداف املرجىة.

 ؛ورو ة تىفري اإلقياوا  املاداة افالزقة فوتنييذ أوجه افنشاط-
سىف حترق  ،باعوتلا ها اسوتاما ا   ي جما  افوتنمية افلشراة

 د قعناه.ز افوتعليم وتؤك   ي املتوترلل قيمة قضاعية تعي  
فإلملام و ي أثنائاا ما  افعلىم قلل اخلدقة تد اب قعل  -
قاا ا  افوتييري  :قال ؛ ا  افوتييري افعليا املخوتليةمباا

 املتوترلل .
ورو ة تد اب افطافلا  على قاا ا  افوتييري املتوترلل  -

 قن خال  ووع سينا اىها  وخطط قتوترللية طىالة اوأقد.

عند صياغة حموتى  قرر  -تىجيه وظر اخوتفاص  املناهج -
فلا  دفع افطاإىل املداخل واوأسافيب احلدااة افيت ت -افيييااء

إىل اكوتشاف املعرفة بأويتان، وافوتييري  ي حل قشيال  
واسوتخدام قعطيا  افليئة  ،احلاورة واملتوترللية جموتمعان
 جلمع املعلىقا  وافلياوا . اً قفد  احمللية 

 البحث: مقترحات 

افلحىث وافد اسا   احلايل افريام بلعض فلحثا اررتح
 :على حنى قا اأيت ة اسوتيما  فللحث احلايلافيت تعد مبنيف

فاعلية وحدة قررتحة  ي قرر  افيييااء  ي تنمية قاا ا  -
فد  طافلا   ؛افوتييري املتوترلل  واالجتاها  املتوترللية

 .ااوىاةاملرحلة اف
قاا ا   تد اب ملعل ما  افيييااء إلكتاهبنفاعلية برواقج -

 وتنمية اجتاه طالهبم حنى املتوترلل. ،افوتييري املتوترلل 
قرر  افيييااء  ي املرحلة افااوىاة  ي وىء افوتىجاا   ترىمي-

 املتوترللية.
ما  باسوتخدام أسافيب اسوتشراف إعداد برواقج فلمعل  -

 وأثره على تنمية افىع  باملشيال  املتوترللية. ،املتوترلل
م د اسة افعالقة بني أسلىب عرض احملوتى  وأمناط تعل  -

 ،وافىع  افليئ  ، افطافلا   ي تنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل
 واالجتاها  افعلمية.
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  ،غري قنشى ة دكوتى اه سافة ، رحلة افااوية قن افوتعليم اوأساس فد  تالقيذ امل
 ن.جاقعة حلىا ،كلية افرتبية

 ،قياىقاا ،وشأهتا املتوترللية:  افد اسا(. 2011) حممد وفح  ،إبراهيم
،أمهيوتاا



 وتى  قرر  افيييااء فلف  اوأو  افااوىي  ي وىء قاا ا  افوتييري املتوترلل وفاء بنت سلطان املطريي: حتليل حم
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 ،جملة اهلال  ،فراهرةاخطر، املتوترللية  ي   (. افد اسا2003)افعيتىي  ،إبراهيم
111. 
فلضغىط احملوتملة  ي  افوتأهليةبنائ  فلمىاجاة  جمنىذ (. 2010)شىق   إبراهيم، تاقر

 ،كلية افرتبية  ،غري قنشى ة دكوتى اه.  سافة إطا  افوتييري املىجه حنى املتوترلل
 جاقعة عني مشس.

افوتييري افنظراة  م(. تعلي2013)بير حممد  ،ووىفل صاحل حممد؛ ،جادو أبى
 دا  املترية فلنشر وافوتىزاع وافطلاعة. ،عمان وافوتطليق.

 ،. اوأ دناالجوتماعيا قعاصرة  ي تد اس  بأسافي(. 2011) عدوان أمحد ،أبىداة
 دا  أساقة فلنشر وافوتىزاع. ،عمان

برواقج تد اب قتوتند إىل حل املشيال   ي  ةفاعلي(. 2010) فينا عل  ،صيية أبى
 سافة  ،قن طافلا  افف  افعاشر  ي افي قاء فد  عي نة ؛تنمية افوتييري املتوترلل 

 اجلاقعة اوأ دوية. ،افد اسا  افعليا كلية  ،غري قنشى ةدكوتى اه 
-2012) افرابطة افعربية فلد اسا  املتوترللية ،احتاد جمافس افلحث افعلم  افعربية

املؤمتر افعلم  اوأو   ،اوأمهية وافضرو ة ،املتوترللية  (. افد اسااىويى25-27
 قوتاح على  تىوس.

 https://www.fasrc.org/index.php/news/newsافرابط
Details/43 

 تد اس  ي حدااة سرتاتيجيا او  وأسافيب طرق أ(.2007) وآخرون افنجدي، أمحد
 .افعريب افيير دا  ،افراهرة .افعلىم

 املوتنب.قيوتلة  ،افدقام قاا ا  افوتييري. ةتنمي(. 2007) حمتن حممد ،أمحد
فاعلية برواقج قررتح قائم على أدوا  اجليل  (.2013) مد خبيت افتيدحم ،أمحد

افاافث فلوتعليم اإلفيرتو ي  ي تد اس افد اسا  االجوتماعية على افوتحفيل 
فد  تالقيذ  ؛وتنمية افىع  مبىاجاة افيىا ث افلشراة وافوتييري املتوترلل  ،املعر ي

 جاقعة سىهاج. ،افرتبيةكلية   ،غري قنشى ةدكوتى اه .  سافة احللرة اإلعداداة
دا  املترية فلنشر  ،عمان (. أطر افوتييري ووظرااته.2008) علد احلميد جابر ،جابر

 وافوتىزاع.
قطى ة فوتنمية احلس افوتا خي   ةوحد(. 2013)  قضان فىزي املنوتفر ،جاد اهلل

 .  سافةاوأزهريفد  طالب افف  افاا ي افااوىي  ؛وافوتييري املتوترلل 
 جاقعة اوأزهر. ،فرتبيةا كلية ،قاجتوتري

وحدة قطى ة فوتنمية احلس افوتا خي  م(. 2013)املنوتفر.  قضان فىزي  ،جاد اهلل
 دكوتى اه سافة  ،وافوتييري املتوترلل  فد  طالب افف  افاا ي افااوىي اوأزهري

 جاقعة اوأزهر )طنطا(. ،كلية افرتبية  قنشى ة(،)غري 
دا   ،. عمانقياهيم وتطليرا  تعليم افوتييري(. 2005)علدافرمحن فوتح   ،جروان

 افيير فلنشر وافوتىزاع.
تد اس وحدة قائمة على أبعاد افرتبية  ر(. أث2015) هناء بنت فراج ،اجلاين

فد  طافلا  املرحلة املوتىسطة  ؛املتوترللية  ي تنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل 
  سافة قاجتوتري. وافىطنية.االجوتماعية  ي قرر  افد اسا  

افوتياعل بني أسافيب عرض احملوتى  ومنط افذكاء  رأث(. 2012)حتني  عماد ،حافظ
فد  تالقيذ احللرة  ؛ ي تنمية قاا ا  افوتييري  ي قادة افد اسا  االجوتماعية

 جاقعة حلىان. ،كلية افرتبية  ،قنشى ة دكوتى اه سافة  .افااوية قن افوتعليم اوأساس 
 سرتاتيجيا اعليم افوتييري اجتاها  حدااة  ي ت(. 2007)علدافيرمي جمدي  ،حليب

 دا  افيير افعريب. ،افراهرة (،2. )طقتوترللية فألفيية اجلدادة

فاعلية برواقج قررتح  ي علم االجوتماع قائم (. 2014)حتاوني قاجدة سيد  ،حتن
على افلنائية االجوتماعية على تنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل  واملياهيم 

 ،كلية افرتبية  ،قنشى ة غري دكوتى اه.  سافة وىاةاالجوتماعية فد  طالب املرحلة افاا
 جاقعة بين سىا .

فاعلية برواقج قررتح قائم على افوتعلم اخلدق  (. 2016)عل  شيماء حممد  ،حتن
فد  افطالب  ؛وخيض افرلق افوتد ات  ، ي تنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل 

 .109-55 ،(7) ،19. قجمني شعلة  ااويا  بيليا  افرتبيةاملعل  
افعالج باملعىن  ي ختيي  قلق املتوترلل  ةفاعلي(. 2008)قتعد عاط   ،احلتني

جاقعة عني  ،كلية افرتبية ،غري قنشى ةدكوتى اه   سافةاجلاقعة. فد  طالب 
 مشس.

ابوتير(  ي -اسوتمع-شا ك-سرتاتيجية )كىنا ة(. فاعلي2008) قضان عل   ،حياة
فد  تالقيذ  ؛فعلمية  ي قادة افعلىمتنمية بعض قاا ا  افوتييري افعليا واملياهيم ا

 ،افعلميةجملة افرتبية  ،. اجلمعية املفراة فلرتبية افعلميةاالبوتدائ افف  اخلاقس 
 اجمللد احلادي عشر. ،افعدد افاافث

 دا  غيداء فلنشر وافوتىزاع. ،عمان .قاا ا  افوتييري(. 2011)منر قفطيى  ،دعمس
. افنيس املعر ي معل(. 2003)افرحيم د عماد عل ،وافيغلى  افع افنفري؛  ،افيغلى 

 اوأ دن. ،دا  افشروق فلنشر وافوتىزاع ،عمان
افعربية  ة. اململيافوتييرياملعلم وتنمية قاا ا  (. 2008)افراد  قفطيى علد  ،زاادة

 قيوتلة افرشد. ،افتعىداة
 ؤاة تطليرية  ي تنمية افعرى   ،افوتييري متعلي(. 2003)حتني حتن  ،زاوتىن

 عامل افيوتب. ،فراهرة. ااملييرة
فاعلية اسوتخدام برواقج قائم على افوتعليم (. 2016)افعليم فوتح  حممد علد  ،سحر

اإلفيرتو ي  ي تد اس اجلغرافيا فوتنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل  واملياهيم 
 ،كلية افرتبية  ،قاجتوتري ة.  سافافااوىاةاجلغرافية املرتلطة هبا فد  طالب املرحلة 

 ا .جاقعة بين سى 
تد اس قاا ا  افوتييري قع قئا  اوأقالة (. 2011) جىد  أمحد ،سعادة

 دا  افشروق فلنشر وافوتىزاع. ،. عمانوافوتطليرا 
اسوتخدام بعض اوأوشطة اإلثرائية  ةفعافي(. 2008)مجيل مجيل سعيد  ،افتعدي

قائمة على أسافيب اسوتشراف املتوترلل  ي تد اس قادة افوتا اخ بافوتعليم افعام  ي 
دكوتى اه .  سافة نة عمان  ي تنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل  فد  افطالبسلط

 جاقعة افراهرة. ،قعاد افد اسا  وافلحىث افرتبىاة ،غري قنشى ة
قرر  قررتح  ي افعلىم افليئية قائم  ة(. فاعلي2014)حممىد جياان أمحد  ،افشافع 

املتوترلل  وافىع   على افوتعلم املوتمركي حى  قشيال   ي تنمية قاا ا  افوتييري
د اسا  عربية  ي افرتبية  ةجملحلىان. فد  طالب كلية افرتبية جاقعة  ؛افليئ 

 .213-181 ،( 1) 46، وعلم افنيس
(. فام طالب كليا  افرتبية ختفص علىم 2003)جاد علد احلق  ،افشافع 

-131عدد أكوتىبر  ،افرتبية بناا جملةبافيضاء. فلمياهيم وافرضااا املرتلطة 
160. 

املؤمتر افعلم   ،وحتداا  املتوترلل مافوتعل(. فرباار21-2013،20)بد ان.  ،شلل
افدويل اوأو  " ؤاة اسوتشراف املتوترلل افوتعلم  ي قفر وافعامل افعريب  ي وىء 

قركي افد اسا   ،جاقعة املنفى ة ،كلية افرتبية  ،افوتغريا  اجملوتمعية املعاصرة
 .540-505(،1) 9 ،املعرفية
برواقج تد ات   ة(. فاعلي2013زايي حتن ) ،عمراحلييم؛ و ان علد اففافى ي إمي

سرتاتيجية افوتخيل قن خال  قادة "اسوتخدام ررتح فوتنمية افوتييري املتوترلل  باق

https://www.fasrc.org/index.php/news/news%20Details/43
https://www.fasrc.org/index.php/news/news%20Details/43
https://www.fasrc.org/index.php/news/news%20Details/43
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 ،، اناارافنيسجملة د اسا   ي افرتبية وعلم االقوتفاد املنييل فلمرحلة االبوتدائية. 
33، (4،) 43-72. 

سوتخدام منىذج افوتد اب االسوترفائ  فتىمشان ا ر(. أث2007)جىدة إاااب  ،طللة
على حتفيل املياهيم افييياائية تنمية افرد ا  املعرفية وافالقعرفية )افىجداوية( 

 ،جملة افرتبية افعلميةفد  طالب افف  اوأو  افااوىي.  ؛فلوتييري االبوتيا ي
 .54-1(، 1، )10 ،افعلميةاجلمعية املفراة فلرتبية 

فعافية برواقج قائم على أبعاد افرتبية املتوترللية  ي (. 2012جناة علدة ) ،عا ف
تد اس افد اسا  االجوتماعية باملرحلة اإلعداداة على تنمية بعض قاا ا  

 ،ية برنابكلية افرت   ،غري قنشى ةدكوتى اه  سافة  املتوترللية.افوتييري واالجتاها  
 جاقعة جنىب افىداي.

جية طرارة افعف  افذهين على تنمية سرتاتيا رأث(. 2007زان علدافعا  ) ،امش اهل
افوتييري االبوتيا ي وافوتحفيل افد اس  فطافلا  افف  افاافث املوتىسط  ي قادة 

 ،كلية افرتبية  ،.  سافة قاجتوتري غري قنشى ةاالقوتفاد املنييل مبدا   قية امليرقة
 جاقعة أم افرر .

فوتفميم قناج بيين  فاعلية منىذج قررتح (.2011حممد علد اجمليد علده ) ،يدعلد اجمل
ذي تىجاا  قيمية قتوترللية  ي افيييااء وافييمياء احليىاة فطالب املرحلة 

 جاقعة حلىان كلية افرتبية. قنشى ة،غري دكوتى اه  ة سافافااوىاة. 
مني شعلة جغرافيا برواقج قررتح فلطالب املعل   ةفاعلي (.2004أشرف ) ،علد افرمحن

وتنمية وعيام حنى  ،اتيجيا  افوتييري املتوترلل سرت اقن كلية افرتبية  ي اكوتتاهبم 
 جاقعة املنيا. ،كلية افرتبية  ،غري قنشى ةدكوتى اه  سافة بعض افرضااا املتوترللية. 

قىقع تعليم  تياعل  قائم على املدووا   ةفاعلي(. 2016)عل  شيماء  ،علد املنعم
حلادي وافعشران وافىع  بافوتحداا  افليئية فلررن ا ، ي تنمية افوتييري املتوترلل 

 .دكوتى اه سافة  .فد  طالب افف  اوأو  افااوىي
تطىار افد اسا  االجوتماعية (. 2009) حممد افتيد علد افلطي  ،علدافرمحن

كلية   ،غري قنشى ةدكوتى اه  سافة  باملرحلة اإلعداداة  ي إطا  حتداا  املتوترلل.
 مشس.جاقعة عني  ،افرتبية
افنظري  اإلطا )افوتييري قاا ا   ةتنمي(. 2008)افتالم قندو  علد  ،فوتح اهلل

 دا  افنشر افدويل فلنشر وافوتىزاع. ،ض(. افرااواجلاوب افوتطلير 
اخليا  افعلم  اإلفيرتو ي  ة(. تنميفرباار21-2013،20حتام افدان حممد) ،قازن

 ي قناهجنا افد اسية  ي قفر وافعامل افعريب ) ؤاة اسوتشرافية ملا بعد احلداثة( 
 ؤاة اسوتشرافية ملتوترلل املؤمتر افعلم  افدويل اوأو  " قردقة إىلو قة عمل 

 ،كلية افرتبية ،صرة ي وىء افوتغريا  اجملوتمعية املعاافوتعليم  ي قفر وافعامل افعريب 
 .151-101 املعرفية،قركي افد اسا   ،جاقعة املنفى ة

على  فيرتووية قائمةإحريلة تعليمية  ةفاعلي(. 2011)حممد أمحد سيد  ،قوتىيل
وبراء أثر  ،املدخل افىقائ   ي افوتد اس  ي تنمية افوتييري املتوترلل  وافوتحفيل

 ،غري قنشى ةدكوتى اه  سافة  افوتعليم  ي افرااويا  فد  تالقيذ املرحلة اإلعداداة.
 جاقعة افراهرة. ،قعاد افد اسا  افرتبىاة

دا   ،عمان .قاا ا  افوتييري اإلبداع  افناقد ةتنمي(. 2008)شاكر سىسن  ،جميد
 صياء فلنشر وافوتىزاع.

املؤمتر افعلم  افاا ي حنى  إعداده وتطىاره. املتوترلل: م(. قعل  2015)ساقح  ،حمافظة
 ي  اسوتاما  أفضل فلعلىم افرتبىاة وافنيتية  ي وىء حتداا  افعفر املنعرد

 ية.كلية افرتب   حاب جاقعة دقشق
املؤمتر  ،م  ي وىء املوتغريا  املعاصرة (. إعداد املعل  2015)املرصي ، حممد عل 

 .افتعىداة ،جاقعة افلاحة،كلية افرتبية  ،: افرتبية آفاق قتوترللية  اوأو افدويل

قدخل قائم على اخليا  افعلم   ي  ةفاعلي(. 2012)علا  شيماء حاقد  ،ودا
افعلم  فوتالقيذ سوتطالع واالتد اس افعلىم فوتنمية قاا ا  افوتييري املتوترلل  

 جاقعة حلىان. ،كلية افرتبية  ،غري قنشى ةدكوتى اه  سافة بوتدائية. املرحلة اال
إلعداد قعلم  افليىفىجيا بيليا  قررتح  جبرواق(. 2008)حممد قرفت حاقد  ،ها ي

  ،غري قنشى ةدكوتى اه  سافة  افرتبية على وىء بعض قوتطللا  افوتنمية املتوتداقة.
 جاقعة املنفى ة. ،كلية افرتبية بدقياط

منىذج تد ات  قائم على وظراة افوتعلم  ة(. فاعلي2015)تىفيق مجا  افدان  ،اىس 
م وتنمية االجتاه وبراء أثر افوتعل   ،ياائيةاملتوتند إىل افدقاغ  ي اكوتتاب املياهيم افيي

جملة د اسا   ي افرتبية فد  طالب افف  اوأو  افااوىي افعام.  ؛حنى افيييااء
 .62-17 (،67) ،وىفمرب افنيس،وعلم 
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Abstract: The current research goal is to build a list of future thinking skills that the physics course should address, and then 

analyze the content of this course; to see how well it contains the skills. To achieve the objective of the research, the 

researcher used descriptive analytical method, and the current research society of the physics and printed curriculum in 1437 

AH / 1438, Thus, the research sample matched the research community, which included two books of the student and two 

books of activity. The research tool was a content analysis card, designed in the light of a list of the future thinking skills of 

these books; Percentages, repetitions, Holistic equation for the calculation of the coefficient of stability; The research, after 

conducting the required statistical analysis, reached the following conclusions: a list of future thinking skills that consisted of 

(3) key skills: future imaginative skill, future forecasting skill, clear vision skill; Sub skill. The research also found that the 

physics course should include all future thinking skills, future vision and training of female students through future thinking 

strategies, and the development of programs for preparing secondary school students in light of the objectives of education. 

For the future. 
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