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Abstract 
he aim of the current research is to find out the obstacles to developing future thinking skills 

among high school students from the point of view of the history course teachers in the 

Kingdom of Saudi Arabia, and the researcher used the descriptive survey approach, and the 

researcher took the questionnaire as a tool to obtain two axes. History from the point of view 

of the parameters And the results of the research found that there are statistically significant 

differences at the level of significance (0.05) between the viewpoint of the sample members 

from the teachers of the history course on determining the availability of future thinking skills 

among secondary school students in Al-Qunfudhah Governorate according to the difference in 

the variable of experience in the field of teaching, and the absence of differences Statistical 

significance between the viewpoint of the sample members from the history course teachers on 

identifying obstacles to developing future thinking skills among secondary school students in 

Al-Qunfudhah governorate according to the difference in the variable of experience in the field 

of teaching. 
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 ملخص 
معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة معرفة  هدف البحث احلايل إىل        

التاريخ  الباحثة املنهج  ، يف اململكة العربية السعودية  نظر معلمات مقرر   واختذت   املسحي،   الوصفي  واستخدمت 
تنمية   الباحثة معوقات  الثاين  واحملور  املستقبلي  التفكي  مهارات  األول  حمورين  وتضمنت  للبحث  االستبانة كأداة 

وجود فروق البحث اىل    ت نتائجوتوصل  ،املعلماتمهارات التفكي املستقبلي عند تدريس التاريخ من وجهة نظر  
لعينة من معلمات مقرر التاريخ حول ( بني وجهة نظر أفراد ا0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةذات داللة  

حمافظة القنفذة تبًعا الختالف متغي   يف حتديد مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية  
بني وجهة نظر أفراد العينة من معلمات مقرر   إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  ، و جمال التدريس  يف اخلربة  

حمافظة القنفذة تبًعا   يفالتاريخ حول حتديد معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية  
 جمال التدريس.  يف الختالف متغي اخلربة  

 
Keywords: Future thinking skills. 

 مهارات التفكي املستقبلي الكلمات املفتاحية:  
 

 مقدمة 
لزاًما على يشهد العصر احلايل تطورات سريعة يف مجيع اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وأصبح        

 التعليم أن يواكب التغيات اليت أحدثت انفجارًا معريف وتسارع تكنولوجي. 
ينمي مشكالته، و من الضروري خلق جيل يفكر يف مجيع جماالت حياته، وقادر على حل  أصبح  لذلك       

لي من طرق تعليم التفكي املستقب   ويطور نظرته للحياة املستقبلية حيث مهاراته يف التفكي حنو قضااي املستقبل،  
التفكي يف القرن احلادي والعشرين، إذ قامت ثورة لدراسة تطوير املناهج وتعليم التفكي املستقبلي، تطالب 

ابلتكامل بني احملتوى التعليمي وطرق التدريس مع مهارات التفكي األساسية املستقبلية داخل املناهج 
 (. 2019)املطيي،الدراسية

االجتماعية وحتديًدا التاريخ من أكثر املواد اهتماًما بتنمية مهارات التفكي املستقبلي حبكم طبيعة وتعد املواد      
العلم، حيث أهنا وثيقة الصلة ابألحداث املاضية واملعاصرة، واملشكالت املستقبلية املتعلقة هبذه األحداث، وأتيت 

ستقبلي، فمن أهداف تدريسها تنمية العقلية املفكرة أهداف تدريسها لتؤكد على أمهية اكتساب مهارات التفكي امل
 ( 165،1997يف أبعاد املاضي واحلاضر واملستقبل)وحش،

أجرى الباحثون والرتبويون دراسات هتدف اىل اصالح مناهج التاريخ وتدريسها وفق االجتاهات   هذا املنطلقومن      
كانت دون املأمول   التاريخ اليتاثرت خمرجات تدريس  أ أن    بعداحلديثة، حىت ميكنها من أتدية دورها املأمول بفعالية،  

إىل   عدة دراسات  أشارت  فقد  ب لتحسني العملية التعليمية والتعلمية للطال  تطلبت حلواًل   الرتبويون اليتتساؤالت  
ويف مناهج التاريخ ،  (  2016دراسة إميان عبدالوارث )ك   مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالب   يف  ضعف وجود  
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يف مهارات التفكي  تدين مستوى الطالبعلى  ا اليت دلت ( 2018وعرنوس )  ( 2019بشكل خاص دراسة عطية)
  .عند دراستهم  ملقرر التاريخ  املستقبلي

، أو قضية، أو التنبؤ مبوضوعوتعرف مهارات التفكي املستقبلي أبهنا العملية العقلية اليت يقوم هبا الطالب بغرض      
ملا يتوافر لديه من معلومات مرتبطة   ألضرارها وفًقا مشكلة ما مستقباًل وحلها، أو الوقاية من حدوثها، او التعرض  

أي أن مهارة التفكي املستقبلي تقوم على فهم وإدراك تطور االحداث من املاضي .  (81،2016هبا حالًيا )هاين،  
امتداد زمين   املستقبلية   وثيقة فهي    مستقبلي، مرورًا ابحلاضر إىل  املاضية واملعاصرة واملشكالت  الصلة ابألحداث 

 . املتعلقة هبذه االحداث
أمهية تنمية مهارات مما يؤكد إىل    مبقرر التاريخ   لينستنتج من التعريف مدى ارتباط مهارات التفكي املستقب      

أمهية تنمية مهارات   جاءت عدة دراسات تؤكد على    عند تدري مقرر التاريخ، وقد   التفكي املستقبلي لدى الطالب
، لذلك جاء هذا البحث (2019) وعبدالعال  فايزة وإبراهيم  تدريس التاريخ كدراسة دراسة    عند  التفكي املستقبلي 

من وجهة نظر للوقوف على معرفة معوقات تنمية مهارات التفكري املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية  
 معلمات التاريخ 
 مشكلة البحث: 

املؤمترات على مجيع املستوايت ابلتفكي املستقبلي ومنها املؤمتر العريب   معطيات اهتمت بناء على ما سبق من        
( والذي استهدف دراسة التحدايت املستقبلية اليت تواجه األمة العربية يف جمال الرتبية  2000القومي للجميع عام ) 

العرب عام ) الرتبية  القادمة واجتماع وزراء  للمرحلة  األولوايت  لبناء ( والذي وضع خ2000ووضع  طة إجرائية 
 . مدرسة املستقبل

 فقد أوصت املؤمترات واملنتدايت مجيًعا مبا يلي:    
 ضرورة تضمني البعد املستقبلي يف عملية تطوير مجيع املناهج   -
أمهية مواجهة املستقبل وحتدايته من أجل تفادي أزمات وقضااي ومشاكل املستقبل بطريقة علمية مستنية وذلك  -

 من خالل االهتمام ابلتعليم املستقبلي  
أمهية وضرورة تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالب يف خمتلف املراحل التعليمية من أجل إعداد جيل   -

  . ستقبل والتعامل مع معطياتهقادر على مواجهة امل
جاءت رؤية اململكة العربية السعودية لتؤكد على إعداد املواطن املسؤول املزود بقدر كبي من يف ذات السياق  و     

، وذلك الثقافة االجتماعية اليت تؤهله للمشاركة بفاعلية يف حل املشكالت اليت يعاين منها جمتمعه وتؤثر يف حياته
، وارتبط ذلك ابألهداف االسرتاتيجية للتحول رات تفكي ه يف حل املشكالت املستقبليةمن خالل تنمية مها

 والتدريب ومن الرقمي، حيث تنبثق مربرات أمهية تعليم التفكي املستقبلي من افرتاض افرتاض أهنا ذهنية قابلة للتعلم  
 (.204املمكن ان يتقدم فيها املتعلم خطوات كبية )قطامي، 

ومن خالل عمل الباحثة كمشرفة تربوية يف امليدان الرتبوي فقد الحظت أثناء تنفيذ األساليب اإلشرافية حضور 
زايرات صفية ملعلمات التاريخ لوحظ أن هناك تدين يف مستوى مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات والذي 
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اليت كان للطالبات  التشخيصية  االختبارات  نتائج  من خالل  املأمول،  اتضح  دون  نتائجها  اخنفاض ت  وأظهرت 
مستوى مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات واليت انطلق البحث من خالهلا ملعرفة معوقات تنمية مهارات 

  الرئيسي على النحو التايل:  البحث  و يتمثل سؤال  التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية،
 كري املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات مقرر التاريخ ما معوقات تنمية مهارات التف 
 ؟ يف اململكة العربية السعودية
 األسئلة الفرعية التالية: ويتفرع من السؤال الرئيسي  

التاريخ مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات مقرر    ما  -
 يف حمافظة القنفذة؟ 

ما معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات مقرر  -
 التاريخ يف حمافظة القنفذة؟ 

 
 أهداف البحث: 

 إىل: يهدف البحث احلايل 
الكشف عن مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي الالزمة عند تدريس التاريخ لدى طالبات املرحلة الثانوية  -

 . معلمات مقرر التاريخ مبحافظة القنفذةمن وجهة نظر  
من   عند تدريس التاريخ لدى طالبات املرحلة الثانويةالتعرف على معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي   -

 لمات مقرر التاريخ مبحافظة القنفذة. مع وجهة نظر  
 أمهية البحث: 

تكمن أمهية البحث من خالل تناوله ملشكلة تتفق مع اجتاهات البحث الرتبوي احلديثة اليت تركز على جمال      
التفكي املستقبلي، ويتناول البحث مهارات التفكي املستقبلي الالزمة تنميتها لدى طالبات املرحلة الثانوية وهذا 

لدى الطالب وتوجيها حنو تنمية مهارات التفكي تفق مع االجتاهات احلديثة يف تطوير العملية التعليمية والرتبوية  ي
 وميكن إمجايل األمهية البحث على النحو التايل: 

اليت ميكن يف ضوئها تطوير   ومهاراتهإلقاء الضوء على التفكي املستقبلي كمتغي حديث والتعرف على معوقاته   -
 العملية التعليمية والرتبوية  

 تقدمي قائمة تتضمن أهم مهارات التفكي املستقبلي الالزمة تنميتها لدى طالبات املرحلة الثانوية   -
يسهم البحث يف تعريف العاملني واملسؤولني يف حقل التعليم على أهم معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي  -

 لدى طالبات املرحلة الثانوية 
ملوضوعات حبثية جديدة يف تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى توجيه أنظار الباحثون الرتبويون  فتح آفاق و  -

 الطالبات. 
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 حدود البحث: 
مهارات التفكي املستقبلي عند تدريس التاريخ لدى طالبات  حلد املوضوعي: اقتصر البحث على التعرف علىا     

من وجهة نظر   لدى الطالباتعند تدريس التاريخ التفكي املستقبلي  معوقات تنمية مهارات الثانوية ومعرفةاملرحلة 
 . مقرر التاريخمعلمات 

 تاريخ ال  معلماتاحلد البشري: عينة من  
 1442/1441لعام   معلمات مقرر التاريخ املرحلة الثانوية مبحافظة القنفذةاحلد املكاين: 
 : البحثمصطلحات  

( التفكي املستقبلي أبنه" العملية اليت تقوم على فهم 60،2008)يعرف السعدي    مهارات التفكي املستقبلي:    
التغي وإدراك تطور احلدث أو أحداث من املاضي مرورا   ابحلاضر إىل امتداد زمين مستقبلي ملعرفة اجتاه وطبيعة 

 .اعتمادا على استخدام معلومات متنوعة عن احلاضر وحتليلها واالستفادة منها لفهم املستقبل"
وتعرف الباحثة مهارات التفكي املستقبلي إجرائًيا أبهنا جمموعة من العمليات العقلية اليت ميارسنها طالبات املرحلة 

النتائج،  ؤالتنبوتتضمن    لثانويةا والتخيل  وتوقع  القرارات    والتقييم  واختاذ  املستقبلية،  املشكالت  املناسبة يف وحل 
 املستقبل.

 اإلطار النظري:
 مفهوم مهارات التفكري املستقبلي: 

ارتباطات  482،  2015عرفها حافظ )      إىل  القدرة على صياغة فرضيات جديدة، والتوصل  جديدة، ( أبهنا 
ابستخدام املعلومات املتوفرة، والبحث عن حلول جديدة، وتعديل الفرضيات، وإعادة صياغتها عند اللزوم، ورسم 

 البدائل املقرتحة مث صياغة النتائج.
( أبهنا جمموعة من املهارات اليت متكن الطالب من توقع األحداث يف املستقبل، 8،  2017)سليمان    وعرفتها

 بنتائجها وآاثرها، والتصور املستقبلي لتطوراهتا بناء على فهمهم للحاضر وحتليله.   والقدرة على التنبؤ
مفهوم مهارات التفكي املستقبلي أبهنا ممارسة الطالب جملموعة من العمليات العقلية  يتضح أن  قيف ضوء ما سب    

 .كالتنبؤ وحل املشكالت واختاذ القرار ملواجهة املشكالت والتحدايت املستقبلية
 أمهية التفكري املستقبلي: 

( 2008) السعدي  رى دراسة  حيث تأكدت الكثي من الدراسات على أمهية االهتمام مبهارات التفكي املستقبلي      
 االهتمام مبهارات التفكي املستقبلي يؤدي إىل:   ن أ   ( 2016، وهاين )(2012) وعارف  

 املشاركة اإلجيابية للطالب يف صناعة املستقبل  -
املناسب  - احلل  إىل  للوصول  أفكار جديدة  وإنتاج  االزمات،  إدارة  مهارات كمهارة  الطالب عدة  لدى  ينمي 

 للمشكلة أو القضية اليت تواجهه يف حل املستقبل 
النشط   - والتخيل  والتصور  والتعميم،  الرتكيب  مهارات  لديه  ينمي  املستقبل  املسبقة عن  اخلربة  الطالب  إعطاء 

 لالحتماالت املستقبلية 
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 يكسب الطالب املرونة والتكيف يف التفكي واألداء -
احلالية، وتطبيق تلك املعرفة من أجل اختاذ القرارات املستقبلية عن األحداث    هما يعرفجتعل الطالب يقوم بتحليل   -

 السليمة يف املستقبل
إبداعية، والسرعة يف تنمي لدى الطالب القدرة على طرح التساؤالت املثية للجدل وحل املشكالت بطرق   -

 التفكي عند مواجهة املواقف غي املتوقعة. 
 

 املستقبلي: معوقات تنمية مهارات التفكري  
( إىل جمموعة من معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي يف التعليم وتتمثل فيما 2005لقد أشار أبو عرفة )   

 يلي:
 الدرس. اعتماد املعلمون على السبورة فقط عند شرح    -
اعتقاد الكثي أبن املعلم البد أن يكون مسيطر داخل الفصل الدراسي، وصاحب الكلمة األوىل، وأن املقرر هو  -

 مصدر املعرفة الوحيد الذي يستقي منه الطالب معلوماهتم. 
كة آرائهم، تركيز املعلم عند توجيه األسئلة على جمموعة الطالب النشيطني، وحيرم البقية من فرصة اإلجابة ومشار   -

 وطرح االستفسارات.
 متسك الكثي من املعلمني بوجهات نظرهم اخلاصة وعدم تقبل أفكار الطلبة، اليت تتعارض مع أفكارهم.   -
 تركيز العديد من املعلمني على أسئلة تقيس مهارات التفكي الدنيا.  -
 حيد من تفكي الطالب ندرة تقبل املعلم ملعلومات أو أسئلة خترج عن موضوع الدرس، وهذا    -
مكافئة الطلبة الذين يتصفون ابهلدوء من قبل املعلم، مما يسهم يف خلق جيل مييل إىل الرضوخ لألوامر، وقبول   - 

 األفكار دون التفكي يف مناقشتها.
إىل عدد من املتطلبات البد من توافرها لتمكن املعلمني من إتقان مهارات ( Hible,2006)هايبل  وقد أشار  

 كي املستقبلي وهي: التف
أن يستطيع الطلبة التنبؤ بنشاطهم من حيث السلوك واملكون املعريف، والقدرة على حتليل املهمات التنبؤية  -

 اخلاصة املعرفية
قدرة الطلبة على استقراء التحدايت اليت قد تظهر يف املستقبل، والتفكي يف كيفية التغلب عليها عند  -

 حدوثها 
 رغبة الذاتية لدى الطالب لدراسة املستقبلأن تتوافر الدافعية وال -
 أن ميتلك الطالب القدرة على وضع أهداف بعيدة املدى والتخطيط مبرونة حسب األولوايت يف املستقبل -
 أن ميتلك الطالب الثقة ابلنفس، وتكوين صورة إجيابية عن ذاته حول قدرته على دراسته للمستقبل -
 يكون قادر على الوعي ابملستقبل أن ميتلك الطالب قدرة التنظيم الذهين ل -

 ويقومون ابستخدامها من أجل النجاح يف املستقبل أن حيدد الطالب النجاحات السابقة   -
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 الفهم اخلاطئ لدى بعض املعلمني أن تدريس التاريخ يقتصر على املاضي فقط     -
احلجرة الصفية وان الكتاب املدرسي املقرر اعتقاد الكثيين أبن املعلم صاحب الكلمة األوىل واألخية داخل       -

 هو املرجع الوحيد للطلبة واملعلم يف آن واحد
اقتصار الكثي من املعلمني يف توجيه األسئلة وتلقي األجوبة من عدد حمدود من الطلبة النشيطني او      -

 املتفوقني مما حيرم األغلبية من الطلبة طرح اآلراء واألفكار واالستفسارات 
 متسك عدد من املعلمني بوجهات نظرهم وعدم تقبل أفكار الطلبة اليت تتعارض مع أفكارهم     -
 تركيز بعض املعلمني على األسئلة اليت ال تقيس سوى مهارات التفكي الدنيا السيما احلفظ منها     -
 لدى الطلبة   ندرة تقبل املعلمني ملعلومات او ألي سؤال خيرج عن موضوع الدرس مما حيد من التفكي    -
مكافأة الطلبة الذين يتصفون ابهلدوء والطاعة من قبل املعلم، مما يسهم يف تنشئة جيل مييل إىل الرضوخ    -

  .لألوامر وقبول األفكار ووجهات النظر دون مناقشتها
تقبلي وترى الباحثة بعد حضورها لزايرات صفية للمعلمات أن من أسباب معوقات تنمية مهارات التفكي املس    

 : يلدى الطالبات ما يل
 عدم ربط املعلمني معلومات الدرس ابألحداث اجلارية وتوضيح أثرها يف املستقبل     -
 عدم إاتحة بعض املعلمني فرصة للطالب إلبداء رأيهم وطرح املقرتحات والتوصيات     -
 قلة وعي بعض املعلمني أبمهية تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالب    -
اقتصار املعلمني على الطرق التقليدية يف التدريس واخلوف من استخدام اسرتاتيجيات تدريس حديثة تساعد    -

على تنمية مهارات التفكي املستقبلي على اعتقاد ان ذلك سوف يؤخر اهناء املقرر الدراسي يف الوقت احملدد او 
 مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالب عدم استيعاب الطلبة هلا، وقلة وعي املعلمني أبمهية تنمية  

 عدم وجود دليل للمعلم يسرتشد من خالله كيفية اتباع األساليب املعاصرة يف التدريس     -
 عدم اهتمام القائمني على بناء مناهج التاريخ بتضمني البعد املستقبلي ابملستوى املأمول يف حمتوى املنهج    -
 يف اجلانب العملي التفكي املستقبلي إغفال مؤسسات إعداد املعلمني عن أمهية تنمية مهارات     -
 كثافة الطالب يف الفصول من أبرز العوامل اليت تعيق جناح إكساب الطلبة ملهارات التفكي العليا     -
  .عدم وعي الطلبة أبمهية اكتساهبم مهارات التفكي املستقبلي    -

 عالقتها مبجال التاريخو فكري املستقبلي  مهارات الت
تعد املواد االجتماعية وحتديًدا التاريخ من أكثر املواد اهتماًما بتنمية مهارات التفكي املستقبلي حبكم طبيعة العلم،     

حيث أهنا وثيقة الصلة ابألحداث املاضية واملعاصرة، واملشكالت املستقبلية، وأتيت أهدافها لتؤكد على مهارات 
تنمية العقلية املفكرة يف أبعاد املاضي   ات االجتماعية وحتديًدا التاريخالدراس  التفكي املستقبلي، ومن أهداف تدريس

 . (165،1997وحش،  )واحلاضر واملستقبل، وهذا يؤكد دور هذه املواد كوسيلة لبناء مستقبل األفراد واجملتمعات  
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مي حلول حلل املشكالت أحد أمناط التفكي اليت تستشرف املستقبل وقضاايه، وتقدوتربز أمهية التفكي املستقبلي كونه  
املستقبلية، وتقدمي البدائل، من خالل حتليل البياانت واملعلومات بدًءا من املاضي مرورًا ابحلاضر، وابلتايل فالتفكي 

 . (87،2008السعدي،  )املستقبلي حيقق أهدافًا تعليمية ويسهم يف حل املشكالت اآلنية واملستقبلية  
تنمية وعي الطالب ابلتحدايت املستقبلية والقيم الروحية واألخالقية اليت ( على  2009)  فعبد اللطيلذلك أكد  

 . متكنهم من التعامل مع هذه التحدايت
 منوذج ملهارات التفكي املستقبلي على النحو التايل: (  2010)املشار إلية أبو صفية  ( Tourane)وقدم  

منظمة للمستقبل بشكل عام، سواء كانت اخلطط ملستقبله التخطيط املستقبلي: وتعين قدرة الفرد على تطوير خطط  
 . أو كانت خطط عامة ختص مؤسسة ما، أو قضية جمتمعية، أو عاملية

حدوثه يف   ع تطوير تنبؤات ومعارف واحتماالت وختمينات حول ما يتوقالتنبؤ املستقبلي: وتعين قدرة الفرد على  
 . ا خبصائص إبداعية كالطالقة، واملرونة، واألصالةاملستقبل، وأن تتميز النتاجات الفكرية على إخالفه

 ر التفكي اإلجيايب ابملستقبل: وتعين قدرة الفرد على تقدمي عدد من االستجاابت الفعالة للموقف املقلق، واختيار أكث
  ا.االستجاابت والبدائل فعالية منه

املشاهد املتتابعة اخلاصة بتوقع احلدث يف زمن تطوير السيناريو املستقبلي: وتعين قدرة الفرد على صياغة عدد من  
املستقبل، ويتم التعبي عن هذا املشهد مبجموعة من الكلمات املكتوبة، أو عن طريق اخلرائط الذهنية، وأن يتمكن 

 الفرد من مهارات االتصال اليت متكنه من كتابة وشرح السيناريو وجعله واضح لدى اآلخرين 
 حتددت يف التايل: مهارات املستقبلي يف أربع التفكي  ( مهارات  2016وحدد عبد اجمليد )         
 .مهارة التوقع: ويندرج حتتها مهارة التوقع املعياري ومهارة التوقع احملوسب، ومهارة التوقع االستكشايف -
التحقق من مهارة التنبؤ ويندرج يف ضوئها مهارة طرح الفرضيات، ومهارة التمييز بني االفرتاضيات، ومهارة   -

 .الفرضيات
مهارة التصور: ويندرج حتتها عدة مهارات كمهارة حتديد األولوايت، ومهارة حتليل اجملادالت، ومهارة طرح  -

 . األسئلة ومهارة التعرف على وجهات النظر
مهارة االستقراء: ويندرج حتتها سبع مهارات متمثلة يف مهارة حل املشكالت املستقبلية، ومهارة تدوين  -

ظات، ومهارة تقييم البدائل، ومهارة إصدار االحكام، وأيضا مهارة الوصول إىل املعلومات، ووضع املالح
 املعايي. 

 ( أن مهارات التفكي املستقبلي تتمثل يف التايل: 2016)   ثوترى عبد الوار 
 املتعلقة ابملشكالت املعاصرةويقصد هبا قدرة الطالب على استقراء الصورة املستقبلية احملتملة احلدوث  مهارة التنبؤ:  
: ويقصد هبا قدرة الطالب على إطالق العنان لألفكار وتكوين صورًا عقلية مبتكرة غي موجودة أي مهارة التخيل

  . يتحرر من عامل احلقيقة والواقع وذلك هبدف وضع تصور ملا ميكن أن يكون عليه مستقبل بعض املشكالت
لب على إصدار االحكام على قيمة األفكار واحللول والطرق واملواد وتربير هذه ويقصد هبا قدرة الطامهارة التقييم:  

  . االحكام



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)725-750 Vo: 6, No:4, 2020 

 

733 
 

ويقصد هبا قدرة الطالب على صياغة األهداف ووضع خطط العمل وتصور للمخرجات وحتديد مهارة التخطيط:  
  . النقص يف املسارات

ملشكلة ما او قضية معينة ابتباع سلسة    ويقصد هبا قدرة الطالب على إجياد حلول مناسبةمهارة حل املشكالت:  
 من اخلطوات املنظمة اليت يسي عليها الطالب ليصل إىل حل املشكلة وتتمثل اخلطوات فيما يلي:

 حتديد املشكلة    -
 حتليل املشكلة    -
 صياغة بدائل حلل املشكلة    -
 املوازنة بني البدائل املقرتحة واختيار أفضلها    -

قصد هبا قدرة الطالب على التفاعل مع موقف معني من أجل الوصول إىل قرار سليم من ويمهارة اختاذ القرار:  
 خالل طرح بدائل حلل املشكلة وتقييم البدائل املقرتحة واختاذ قرار الختيار أفضل البدائل 

 وقد حددها أمحد سيد متويل فيما يلي: 
االستنتاج  األحكام   -مهارة  - التوسع-املرونة  -الطالقة-التخيل  - التصور  -التنبؤ- األصالة   -التخطيط   -إصدار 

 . (65- 64،  2010متويل،)التوقع  
يالحظ تباين اآلراء حول مهارات التفكي املستقبلي وهذا التباين يعترب تباين شكلي وليس جوهري فمعظم اآلراء 

 التالية: اتفقت على املهارات  
 التقييم   -اختاذ القرار  -التخطيط   -حل املشكالت- التخيل  -مهارة التنبؤ -

مهارة البحث  و   وتبىن  املستقبلي،  اإلجيايب التخطيط  املستقبلي،    التفكي  والتخيل  املستقبلي،  والتنبؤ  املستقبل،  يف 
 وتطوير السيناريو املستقبلي.

 : املبادئ اليت يستند إليها التفكري املستقبلي
 على النحو التايل:   يتطلق منها التفكري املستقبلي املسلمات واملبادئ اليت    (12،2015)  مخلص عبد الرحي  

املستقبل مل يعد احتمااًل، وإمنا أصبح صورًا وأشكااًل ميكن دراستها، ومن مث اختيار األنسب منها،  -1
 لمستقبل حيث يتم التعامل مع املستقبل أبنه توقعات، ميكن من خالهلا االستعداد ل

ميكن صناعة املستقبل، وذلك من خالل املالحظة والتجربة املباشرة يف احلاضر، من خالل تفاعل  -2
 األفراد مع بعضهم البعض وتبادل الفهم فيما بينهم، وميكنهم التوصل إىل تنبؤات مستقبلية 

بعة يف يبدأ التخطيط للمستقبل ابتداء ابحلاضر، وذلك من خالل االسرتاتيجيات واألساليب املت -3
 الوقت الراهن، مع اإلخذ بعني االعتبار التغيات املستقبلية اليت يتوقع حدوثها 

 تنمية مهارات التفكري املستقبلي لدى الطالب:   العوامل اليت تساعد على 
 ( إىل أنه ميكن تنمية مهارات التفكي املستقبلي من خالل: 30،2008يشي كل من مصطفى )         
 توفي بيئة تعليمية مناسبة -
 حتقيق التفاعل والتواصل الصفي الفعال  -
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 تنظيم خطوات التدريس بشكل يثي انتباه وتفكي الطالب  -
 التقنية ودجمها يف التعليم.استخدام   -

على   ( 2019)  د وعبد اجملي(  2014، وإمساعيل ) (2018)عرنوس  (  2017)وحممد    ( 2019)السيد  يتفق  و  
 جمموعة من العوامل تساعد على تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الالب منها:

توجيه أنظار املعلمني واملربني إىل إعطاء أمهية كبية للتفكي املستقبلي وتنميته ودجمه مبحتوى املنهج الدراسي ليحقق -
 فائدته املرجوة للطالب نظرا ملا ميثله من دور ابرز يف عملية التعلم والتعليم 

 ير أداءهم التدريسي  تنفيذ دورات تدريبية للمعلمني يف تنمية مهارات التفكي املستقبلي وتطو -
ضرورة االهتمام إبسرتاتيجيات التدريس اليت جيب توظيفها إلثراء املواقف التدريسية مبا حيقق األهداف املرجوة مثل -

الرحالت  وتفعيل  واالستقصاء  التخيلي  والتعلم  التعاوين  والتعلم  اإلبداعي  والتفكي  املشكالت  اسرتاتيجيات حل 
 تدريس التاريخ حيث أن مهارات التدريس احلديثة ميكن تقسيمها إىل: املعرفية الويب كويست..  يف  

 اسرتاتيجيات التعلم النشط: املناقشة النشطة والتدريس التباديل وحل املشكالت والتعلم ابالكتشاف   - 1
 التعلم املدمج   –اسرتاتيجيات األلعاب التعلمية   –اسرتاتيجيات التعلم االلكرتوين: الرحالت االفرتاضية    - 2
اسرتاتيجيات التعلم الذايت: وتعرف اسرتاتيجية التعلم املعزز ابالختبار وإعطاء الطالب احلرية الكافية ابختيار    -3

 الوقت املناسب للتعلم واألنشطة واألساليب املراد اتباعها 
احل التنشيط اسرتاتيجية التعلم البنائي: وهي طريقة ملساعدة الطالب على بناء املفاهيم واملعارف وفق مخس مر   -4

 واالستكشاف واملشاركة والتوسع والتقومي
استخدام بيئات التعلم االفرتاضية اليت تدعم تنمية مهارات التفكي املستقبلي عند تعليم التاريخ حلل املشكالت   -

 املستقبلية اليت يتم التطرق إليها خالل عملية التعلم 
 نة ربط تدريس مهارات التفكي املستقبلي أببعاد املواط -
إثراء املقرر أبنشطة إثرائية مصاحبة تطبق ابستخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط تساعد الطالب على تنمية مهارات -

 التفكي املستقبلي 
 إاتحة الفرصة للطالب التنبؤ بنشاطهم من حيث السلوك واملكون املعريف والقدرة على حتليل املهمات التنبؤية  -
 لتحدايت اليت قد تربز يف املستقبل وكيفية التغلب عليها يف حال حدوثها تشجيع الطالب على استقراء ا-
 أن ميتلك الطالب القدرة على وضع أهداف بعيدة املدى والتخطيط مبرونة حسب أولوايت املستقبل-
 أن ميتلك الطالب الثقة ابلنفس وتكوين صورة إجيابية عن ذاته حول قدرته على دراسة املستقبل-
 ب قدرة التنظيم الذهين ليكون قادرًا على الوعي ابملستقبل ان ميتلك الطال-
 أن حيدد الطلبة النجاحات السابقة ويقوموا ابستخدامها من أجل النجاح يف املستقبل -
 تدريب معلمي التاريخ وتطوير أدائهم التدريسي ملعاجلة ضعف تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالب   -
لتفكي املستقبلي وتضمينها يف املناهج الدراسية جلميع املراحل التعليمية مبا يتناسب وطبيعة إعداد قوائم مبهارات ا-

 كل مرحلة 
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 استخدام بيئات الواقع االفرتاضي لتنمية مهارات التفكي املستقبلي يف بيئات جاذبة للتعلم  -
واألحباث الرتبوية يف معاجلة ضعف مهارات التفكي املستقبلي لدى   وتوصيات الدراساتاالستفادة من نتائج  -

 الطالب.
 وتضيف الباحثة انه ميكن تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات عند تدريس التاريخ من خالل: 

 استخدام بيئات تعلم افرتاضية كاحلياة الثانية اليت تعطي فرصة ملمارسة التعلم البنائي والنشط   -
 إثراء حمتوى مقرر التاريخ مبوضوعات مهارات التفكي املستقبلي  -
 تنمية اجتاه الطالبات عند تدريس التاريخ  حنو التفكي املستقبلي -

 الدراسات السابقة:
- ( أبو صفية  املشكالت (  2010دراسة  إىل حل  مستند  تدرييب  برانمج  فاعلية  تقصي  إىل  اليت هدفت 

من طالبات الصف العاشر يف الزرقاء، واستخدم الباحث املستقبلية يف تنمية التفكي املستقبلي لدى عينة  
( طالب 79املنهج شبه التجرييب، وكانت أداة الدراسة مقياس التفكي املستقبلي، ومت اختيار عينة بلغت ) 

جتريبية  وط  جمموعة  إىل  موزعني  داللة   وجمموعة البة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت  ضابطة، 
إحصائية بني أداء اجملموعة الضابطة والتجريبية لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية تعزى الستخدام الربانمج 

  .التدرييب
يب مستند إىل اسرتاتيجيات احلل ( اليت هدفت إىل التعرف على أثر برانمج تدري2011دراسة السكاكر) -

املعريف واملهارات القيادية، واستخدم   ءما ورااإلبداعي للمشكالت املستقبلية يف تنمية مهارات التفكي  
( طالًبا من الطلبة املوهوبني 50املنهج الشبه جترييب، وكانت أداة الدراسة اختبار، وتكون أفراد الدراسة من ) 

املوهبني يف   إىل جمموعتني جمموعة جتريبية يف مركز رعاية  تقسيمهم  مت  السعودية،  العربية  بريدة ابململكة 
إىل  املستند  التدرييب  للربانمج  إحصائيا  دال  أثر  وجود  إىل  الدراسة  نتائج  وأظهرت  ضابطة،  وجمموعة 

رات وكذلك املهااملعريف،    ءاسرتاتيجيات احلل اإلبداعي للمشكالت املستقبلية على مهارات التفكي ما ورا
 . القيادية لدى الطلبة املوهبني

-  ( إمساعيل  تدريس 2012دراسة  املستقبلية يف  الرتبية  أبعاد  قائم على  برانمج  فعالية  إىل حتديد  اليت هدفت   )
الدراسات االجتماعية ابملرحلة اإلعدادية على تنمية بعض مهارات التفكي واالجتاهات املستقبلية، واستخدم الباحث 

( 52، ومت اختيار عينة )التجرييب، وكانت أداة الدراسة مقياس مهارات التفكي واالجتاهات املستقبليةاملنهج شبه  
طالًبا وطالبة موزعني إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أداء 

زى الستخدام الربانمج التدرييب يف تنمية مهارات طالب اجملموعة الضابطة والتجريبية لصاحل اجملموعة التجريبية تع
 التفكي واالجتاهات املستقبلية. 

( استهدفت قياس أثر وحدة مطورة لتنمية احلس التارخيي والتفكي املستقبلي لدى طالب 2013دراسة جاد هللا )  -
ملستقبلي، واختار الباحث الصف الثاين الثانوي األزهري، وكانت األداة مقياس احلس التارخيي ومقياس التفكي ا

( طالًبا وطالبة موزعني إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 36)بلغت  عينة  
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إحصائية بني أداء طالب اجملموعة الضابطة والتجريبية لصاحل طالب اجملموعة التجريبية تعزى الستخدام الوحدة 
 . والتفكي املستقبلياملطورة يف تنمية احلس التارخيي  

 التعقيب على الدراسات السابقة: 
الكشف عن مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي الالزمة عند تدريس   يف هدفها  احلالية   فت الدراسةاختل -

الثانوية، و  املرحلة  املستقبلي عند تدريس التاريخ لدى طالبات  التفكي  تنمية مهارات  التعرف على معوقات 
 اتفقت مع الدراسات السابقة يف ، و عن بقية أهداف الدراسات السابقة  التاريخ لدى طالبات املرحلة الثانوية

 .أهنا تضمنت مهارات التفكي املستقبلي
على املنهج شبه   تمع منهج الدراسات السابقة اليت اعتمد  املسحي   اختلفت الدراسة يف منهجها الوصفي   -

 .التجرييب
ملعرفة معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي عند تدريس التاريخ لدى   استبانةيف أداهتا    الدراسة  اختلفت  -

 السابقة. مع الدراسات  معلمات  الثانوية من وجهة نظر  طالبات املرحلة  
 .عن ابقي الدراسات السابقة معلماتعينتها  الدراسة يف   اختلفت -

 منهجية البحث وإجراءاته
 منهج الدراسة: 

الباحثة        الوصفي املسحي وحتديدً   استخدمت  الدراسات املسحية حيث املسح املدرسي    ااملنهج  كأحد أنواع 
( أبنه" دراسة املشكالت املرتبطة ابمليدان الرتبوي أببعاده املختلفة مثل: املعلمني والطالب 2015) ذوقان    عرفه

وغيها، وهتدف هذه الدراسات إىل تطوير العملية التعليمية   الرتبية، واملناهجواهداف    ،ووسائل التعليم وطرق التدريس
 . (191")ص.

 The Population:  األصليتعريف اجملتمع  
هو جمموعة من الناس حمددة حتديداً واضحاً، ويهتم الباحث بدراستها وتعميم نتائج البحث عليها، وىف ضوء ذلك، 

ومتثل جمتمع البحث من معلمات   (. 273، 2012يتحدد بطبيعة البحث وأغراضه )عطيفة،    األصلي فإن اجملتمع  
 ( 47مقرر التاريخ املرحلة الثانوية يف حمافظة القنفذة والبالغ عددهن )

 Sample Theتعريف العينة:  
متثيالً صادقاً )عطيفة،   األصلي ، ويفرتض فيها أهنا متثل اجملتمع  األصليجمموعة من األفراد مشتقة من اجملتمع    هي

سة من معلمات مقرر التاريخ املرحلة الثانوية يف حمافظة القنفذة والبالغ عددهن وتكونت عينة الدرا  (. 273،  2012
 ( معلمة 36)
 وفيما يلي وصف للعينة حبسب متغيات البحث:   

 ( 2)جدول  
 ( 36وصف العينة حبسب متغيات البحث )ن= 
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 النسبة املئوية العدد  الفئة متغيات البحث 

 املؤهل العلمي 
 %   72.2 26 بكالوريوس 

 %   27.8 10 دراسات عليا 

جمال   يفاخلربة  
 التدريس

 %   25.0 9 سنوات  10أقل من  
 %   52.8 19 سنة  20 -10من

 %   22.2 8 سنة   20أكثر من 
 
 

مهارات    مخس استبانة مبهارات التفكي املستقبلي واليت صممت عبارات احملور األول الذي تضمن    صممت الباحثةأداة البحث:  
ملقياس مهارات التفكي املستقبلي املطور ألبو    واستناًدا (  2018من خالل االطالع على الدراسات السابقة كدراسة الدرابكة )

 شرايف. ( وعبارات احملور الثاين من واقع عمل الباحثة اإل2010)صفية 
 االستبانة صدق وثبات  
 ( Validity)  Questionnaire  االستبانةأوالً: صدق  

وقامت الباحثة   ( إىل أن األداة تعترب صادقة " إذا كانت تقيس ما وضعت لقياسه".242،  2010)  البسيوين يشي  
 : يليكما    االستبانةابلتحقق من صدق  

 Face Validity)):  الظاهريالصدق  -1
 يف مناهج وطرق التدريس،   واالختصاصاخلية    ذوياحملكمني    من جمموعة على االستبانة مت عرض الصورة األولية من  

فوزيه الصيعيي ختصص   واألستاذة ابحث دكتوراة يف جامعة ام القرى دكتور خالد الغامدي مناهج وطرق      وهم
مدى وضوح الصياغة اللغوية حول  آرائهم    الستطالعوذلك    مناهج وطرق تدريس معلمه يف ادارة تعليم شرورة.

متثل، وإبداء ما يرونه مناسًبا ابلتعديل أو   الذي، ومدى انتماء كل عبارة للمحور  االستبانةوالدقة العلمية لعبارات  
 .االستبانةوبذلك حصلت الباحثة على الصورة النهائية من   احلذف أو اإلضافة،

 (Internal Consistency Validity):  الداخلي   االتساقصدق    -2
العينة األساسية للبحث، ومت   يف( معلمة من غي املشاركات  12على عينة استطالعية تكونت )  االستبانةمت تطبيق  

 الذي حساب مدى ارتباط كل عبارة ابحملور    يف   ( Person Correlation)استخدام معامل ارتباط "بيسون"  
 :يلي، وجاءت النتائج كما  لالستبانةحساب مدى ارتباط كل حمور ابلدرجة الكلية    يف متثله، مث 
 ( 3)جدول  

 
 
 (12نتائج صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة )ن=    

 ات تنمية مهارات التفكي املستقبلي الثاين: معوق األول: مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي 
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الداللة  معامل االرتباط رقم العبارة 
 االحصائية 

الداللة  معامل االرتباط رقم العبارة 
 االحصائية 

1 0.742 0.01 1 0.871 0.01 
2 0.792 0.01 2 0.726 0.01 
3 0.884 0.01 3 0.803 0.01 
4 0.738 0.01 4 0.847 0.01 
5 0.852 0.01 5 0.783 0.01 
 

 إحصائية أن مجيع معامالت ارتباط عبارات كل حمور بدرجته الكلية كانت مجيعها ذات داللة    ( 3)يتضح من اجلدول  
 (، مما يؤكد على أن عبارات االستبانة تتمتع بدرجة كبية من الصدق الداخلي. 0.01عند مستوى الداللة )

 ( 1جدول )
 ( 12)ن=    االستبانةحملاور    الداخلي   االتساقنتائج صدق  

 االستبانة حماور  
معامل 
 الداللة اإلحصائية االرتباط

 0.01دال عند  0.908 املستقبلي احملور األول: مدى توافر مهارات التفكي  
 0.01دال عند  0.836 احملور الثاين: معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي 

 
( أن معاملي ارتباط حموري االستبانة بدرجتها الكلية كاان ذا داللة احصائية عند مستوى الداللة 4)يتبني من اجلدول  

 . الداخلي(، مما يؤكد على أن حموري االستبانة يتمتعان بدرجة كبية من الصدق  0.01)
 (  Reliability)  Questionnaire  االستبانة اثنًيا: ثبات  

( إىل أن األداة تعترب اثبتة " إذا كانت تعطى نفس النتائج تقريًبا ابستمرار، إذا ما 242،  2010يشي البسيوىن )
بطريقة ألفا كرونباخ:   االستبانةتقرر تطبيقها على نفس املبحوثني وحتت نفس الشروط". ومت التأكد من ثبات  

(Alpha Cronbach's) 
"ألفا الثبات  استخدام معامل  نبا   حيث مت  ثبات حموري  (  α)"  خكرو  الكلية، وذلك   االستبانةحلساب  ودرجتها 

للبياانت اليت مجعها من العينة االستطالعية، وجاءت النتائج كما يبني (  SPSS)  اإلحصائيابلربانمج    ابالستعانة
 : اآليتاجلدول  
 ( 5جدول )

 ( 12بطريقة ألفا كرونباخ )ن=    االستبانةنتائج ثبات  
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 االستبانة حماور  
عدد 

 العبارات
معامل 
 الثبات

 0.858 5 األول: مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات 
لدى الثاين املستقبلي  التفكي  مهارات  تنمية  معوقات   :

 الطالبات 
5 0.873 

 0.829 10 لالستبانةالدرجة الكلية  
 

(، كما 0.873(، ) 0.858بلغا على الرتتيب )  االستبانة( أن معاملي الثبات حملوري  5) يتضح من اجلدول       
ككل تتمتع بدرجة مرتفعة من   االستبانة(، وتؤكد هذه القيم على أن  0.829)  لالستبانةبلغ معامل الثبات العام  

 الثبات.
 : االستجابةمعيار احلكم على درجة  

موافق، الدرجة   لالستجابة(  3( لتحديد درجة املوافقة؛ حبيث تعطى الدرجة )ثالثي)ليكرت    مقياس استخدام مت 
 على للحكم اآليت املعيار فقد استخدم ذلك وبناًء علىغي موافق،    لالستجابة(  1حمايد، الدرجة )  لالستجابة(  2)

 النتائج:  يف قيم املتوسطات  
 بدرجة ضعيفة. ( يكون احلكم  1.67( إىل )1إذا كان املتوسط من ) -
 ( يكون احلكم بدرجة متوسطة. 2.34( إىل )1.67إذا كان املتوسط أكرب من ) -
 ( يكون احلكم بدرجة كبية. 3.00( إىل )2.34إذا كان املتوسط أكرب من ) -

 : اإلحصائيةأساليب املعاجلة  
 تنفيذ األساليب اإلحصائية اآلتية   يف v25(SPSS(  االجتماعيةبربانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم    االستعانةمت  

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية، واألوزان النسبية لوصف استجاابت أفراد العينة على  -
 عبارات االستبانة

، للتعرف على داللة (Independent Samples T. Test)"ت" للمجموعات غي املرتبطة  اختبار   -
 تبًعا ملتغي املؤهل العلمي. الفروق بني وجهة نظر أفراد العينة  

التباين   - حتليل  بني ،  (One Way ANOVA)  األحادياختبار  الفروق  داللة  على  للتعرف 
 جمال التدريس.   يف استجاابت العينة تبًعا ملتغي اخلربة  

"شيفيه"   - بعد (  (Scheffe Post Hoc Testاختبار  الفروق  لتحديد مصدر  البعدية،  للمقارانت 
 اجراء حتليل التباين األحادي. 

- ( "بيسون"  ارتباط  بطريقة (،  Pearson's coefficientمعامل  االستبانة  صدق  من  للتحقق 
 . الداخلي  االتساق

 للتأكد من ثبات االستبانة(،  Alpha Cronbach'sمعادلة "ألفا كرونباخ" ) -
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عنه املعاجلات اإلحصائية، مع مناقشة هذه النتائج   كشفتتقدم الباحثة عرًضا للنتائج اليت مت التوصل إليها وفًقا ملا  
 والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث.   النظريضوء اإلطار    يفوتفسيها 

معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي عند : "ما  اآليتإىل اإلجابة عن التساؤل الرئيس    احلايلوقد سعى البحث  
 تدريس التاريخ لدى طالبات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية؟". 

 وتفرع عن التساؤل الرئيس األسئلة اآلتية:
ثانوية من وجهة نظر معلمات توافر مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة ال  ىما مد -1

 مقرر التاريخ يف حمافظة القنفذة؟
تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات   تما معوقا -2

 مقرر التاريخ يف حمافظة القنفذة؟
( بني وجهة نظر أفراد العينة 0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة   -3

 جمال التدريس(؟  يفعلى أداة البحث تبًعا ملتغيي )املؤهل العلمي، واخلربة 
 وتعرض الباحثة نتائج كل سؤال على النحو اآليت: 

 نتائج السؤال األول: 
ى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي لد   ينص السؤال األول على: " ما     

 نظر معلمات مقرر التاريخ يف حمافظة القنفذة؟". 
النسبية      واألوزان  احلسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  مت  السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة 

التاريخ   مع ترتيب هذه حمافظة القنفذة على عبارات احملور األول    يف الستجاابت أفراد العينة من معلمات مقرر 
 : اآليت، وجاءت النتائج كما يعرض اجلدول  اموسطاهتضوء قيم    يف العبارات تنازلًيا  

 ( 6)جدول  
 اإلحصاءات الوصفية الستجاابت العينة من معلمات مقرر التاريخ حول حتديد 

 ( 36رحلة الثانوية )ن=  مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املمدى توافر  

ت   العبارات م
كرارا

الت
سب

والن
 

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 الرتبة  التوافر 

 حمايد موافق
غي 

 موافق

1 
تتطابق أفكار الطالبات 

يف احلاضر مع 
 أفكارهن ابملستقبل. 

 18 5 13 ت
 5 متوسطة  % 61.9 1.86

% 36.1 13.9 50.0 

2 
لدى الطالبات القدرة 

على وصف تنبؤات  
للمستقبل من خالل 

 18 4 14 ت
 4 متوسطة  % 62.9 1.89

% 38.9 11.1 50.0 
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ت   العبارات م
كرارا

الت
سب

والن
 

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 الرتبة  التوافر 

 حمايد موافق
غي 

 موافق
رسم اخلرائط  

 واألشكال.

3 

الطالبات  أفكار  متتاز 
التعبي  يف  خيايل  بثراء 

 الكتايب.
 
 

 17 5 14 ت

 3 متوسطة  % 42.9 1.92
% 38.9 13.9 47.2 

4 

تستطيع الطالبات التنبؤ  
الذي  ابلسيناريو 
حياهتن  عليه  سيكون 

 املستقبلية.

 13 6 17 ت

 2 متوسطة  % 70.3 2.11
% 47.2 16.7 36.1 

5 
لدى الطالبات أهداف 
مستقبلية  وخطط 

 لتحقيقها. 

 10 7 19 ت
 1 متوسطة  % 74.9 2.25

% 52.8 19.4 27.8 

 بدرجة متوسطة  % 66.9 2.01 املتوسط احلسايب العام 
 

%(، 66.9(، وبوزن نسيب )2.01أن املتوسط احلسايب العام للمحور األول بلغ )  (6يتضح من اجلدول )      
مهارات التفكري املستقبلي تتوافر بدرجة متوسطة لدى طالبات املرحلة الثانوية، وذلك قيم تؤكد على أن   وهي

 . حمافظة القنفذةمن وجهة نظر معلمات مقرر التاريخ يف 
لدى الطالبات أهداف   (: " 5وقد توافرت مجيع املهارات بدرجة متوسطة لدى الطالبات؛ حيث احتلت العبارة رقم )

حني حصلت العبارة رقم   يف%(،  74.9( وبوزن نسيب ) 2.25وخطط مستقبلية لتحقيقها" املرتبة األوىل مبتوسط )
ال4) ابلسيناريو  التنبؤ  الطالبات  تستطيع   " مبتوسط (:  الثانية  املرتبة  على  املستقبلية"  حياهتن  عليه  سيكون  ذي 
(: " متتاز أفكار الطالبات بثراء خيايل يف التعبي الكتايب" 3%(، وجاءت العبارة رقم ) 70.3( وبوزن نسيب )2.11)

القدرة على (: " لدى الطالبات  2%(، وكانت العبارة رقم ) 42.9( وبوزن نسيب )1.92املرتبة الثالثة مبتوسط )   يف
( الرابعة مبتوسط  املرتبة  تنبؤات للمستقبل من خالل رسم اخلرائط واألشكال" على  ( وبوزن نسيب 1.89وصف 

(: " تتطابق أفكار الطالبات يف احلاضر مع أفكارهن ابملستقبل" املرتبة اخلامسة 1%(، وشغلت العبارة رقم )62.9)
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وذلك من وجهة نظر معلمات مقرر التاريخ يف حمافظة   %(، 61.9( وبوزن نسيب )1.86مبتوسط )  –واألخية    –
 القنفذة. 

 نتائج السؤال الثاين:
تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة   تما معوقاينص السؤال الثاين على: "  

 نظر معلمات مقرر التاريخ يف حمافظة القنفذة؟". 
ولإلجابة عن هذا السؤال، مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واألوزان النسبية الستجاابت 

مع ترتيب هذه العبارات تنازلًيا حمافظة القنفذة على عبارات احملور الثاين    يفأفراد العينة من معلمات مقرر التاريخ  
 : اآليت، وجاءت النتائج كما يبني اجلدول  موسطاهتاضوء قيم    يف

 ( 7جدول )
 اإلحصاءات الوصفية الستجاابت العينة من معلمات مقرر التاريخ حول حتديد

 ( 36طالبات املرحلة الثانوية )ن=  معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى  

ت   العبارات م
كرارا

الت
سب

والن
 

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 املعوقات 

 الرتبة 
 حمايد موافق

غي 
 موافق

1 

 يفقصور املعلمات 
استخدام إسرتاتيجيات 

تدريس تعلم بنائية  
نشطة تنمي مهارات 

التفكي املستقبلي لدى 
 الطالبات. 

 6 10 20 ت

 4 كبية  % 79.6 2.39
% 55.5 27.8 16.7 

2 
عدم مراعاة حمتوى 

املقرر للفروق الفردية 
 بني الطالبات. 

 5 8 23 ت
 3 كبية  % 83.3 2.50

% 63.9 22.2 13.9 

الوقوع خشية   3  الطالبات 
 يف اخلطأ عند اإلجابة.

 2 9 25 ت
 2 كبية  % 87.9 2.64

% 69.4 25.0 5.6 

4 

يف قصور    املعلمات 
مداخل  استخدام 
يف  احلديثة  التدريس 

 تعليم التاريخ. 

 6 12 18 ت

 5 متوسطة  % 77.6 2.33
% 50.0 33.3 16.7 

 1 كبية  % 90.6 2.72 2 6 28 ت 5
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ت   العبارات م
كرارا

الت
سب

والن
 

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 الرتبة  املعوقات 

 حمايد موافق
غي 

 موافق
معلمات  التحاق  عدم 

التاريخ   بدورات مقرر 
مهارات  لتنمية  تدريبية 
لدى  املستقبلي  التفكي 

 الطالبات. 

% 77.8 16.7 5.5 

 بدرجة كبية  % 83.9 2.52 املتوسط احلسايب العام 
 

 وهي %(،  83.9(، وبوزن نسيب )2.52( أن املتوسط احلسايب العام للمحور الثاين بلغ )7) يتبني من اجلدول       
معوقات تنمية مهارات التفكري املستقبلي تتوافر بدرجة كبرية لدى طالبات املرحلة الثانوية، قيم تؤكد على أن  

 . وذلك من وجهة نظر معلمات مقرر التاريخ يف حمافظة القنفذة
عدم التحاق معلمات مقرر التاريخ بدورات تدريبية لتنمية مهارات التفكي املستقبلي   (: " 5)  وقد احتلت العبارة رقم

 يف %( وبدرجة كبية،  90.6( وبوزن نسيب )2.72لدى الطالبات " املرتبة األوىل بني املعوقات وذلك مبتوسط ) 
( رقم  العبارة  اإلجابة"  3حني حصلت  عند  اخلطأ  الوقوع يف  الطالبات   " خشية  مبتوسط  (:  الثانية  املرتبة  على 

(: " عدم مراعاة حمتوى املقرر للفروق 2%( وبدرجة كبية، وجاءت العبارة رقم )87.9( وبوزن نسيب )2.64)
%( وبدرجة كبية، وحازت العبارة 83.3( وبوزن نسيب ) 2.50املرتبة الثالثة مبتوسط )  يف الفردية بني الطالبات"  

خدام إسرتاتيجيات تدريس تعلم بنائية نشطة تنمي مهارات التفكي املستقبلي است  يف(: " قصور املعلمات  1رقم )
%( وبدرجة كبية، وشغلت العبارة رقم 79.6( وبوزن نسيب ) 2.39لدى الطالبات" على املرتبة الرابعة مبتوسط )

 – واألخية    –ة  (: " قصور املعلمات  يف استخدام مداخل التدريس احلديثة يف تعليم التاريخ" املرتبة اخلامس4)
وبوزن نسيب )2.33مبتوسط ) التاريخ يف %( وبدرجة متوسطة،  77.6(  نظر معلمات مقرر  وذلك من وجهة 

 حمافظة القنفذة. 
 

 نتائج السؤال الثالث:
( بني وجهة نظر 0.05عند مستوى الداللة )   إحصائيةينص السؤال الثالث على: "هل توجد فروق ذات داللة       

 جمال التدريس(؟".   يف أفراد العينة على أداة البحث تبًعا ملتغيي )املؤهل العلمي، اخلربة  
 Independent)"ت" للمجموعات غي املرتبطة  ولإلجابة عن هذا السؤال؛ قامت الباحثة ابستخدام اختبار      

Samples T. Test)  على أداة البحث تبًعا ملتغي )املؤهل ، للتحقق من داللة الفروق بني وجهة نظر أفراد العينة
التباين األحادي"   اختبار "حتليل  استخدام  للتعرف على داللة (One Way ANOVA)العلمي(، كما مت   ،
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وجاءت النتائج على النحو جمال التدريس(،    يف الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة تبًعا ملتغي )اخلربة  
 : اآليت

 أوالً: نتائج الفروق تبًعا ملتغري املؤهل العلمي: 
 ( 8جدول )

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني وجهة نظر معلمات العينة 
 ( 36على أداة البحث تبًعا ملتغي املؤهل العلمي )ن=    

 االستبانة حماور  
املؤهل 
 العدد  العلمي 

املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

قيمة  
 "ت"

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائية 

األول: مدى توافر  
التفكي   مهارات

املستقبلي لدى 
 الطالبات 

 3.12 9.96 26 بكالوريوس 
0.19

7 
0.845 

دالة  غي 
دراسات  احصائًيا 

 3.58 10.20 10 عليا

: معوقات تنمية الثاين
مهارات التفكي 

 الطالبات املستقبلي  

 2.53 12.54  بكالوريوس 
0.18

9 0.851 
دالة  غي 

دراسات  احصائًيا 
 عليا

 12.70 1.42 

بني وجهة نظر أفراد العينة من معلمات مقرر التاريخ   إحصائية( عدم وجود فروق ذات داللة  8يتضح من اجلدول ) 
التفكي املستقبلي توافر مهارات  التفكي املستقبلي( لدى طالبات   - حول حتديد )مدى  تنمية مهارات  معوقات 

 حمافظة القنفذة تبًعا الختالف متغي املؤهل العلمي.   يف املرحلة الثانوية  
 جمال التدريس يفة اثنًيا: نتائج الفروق تبًعا ملتغري اخلب 

 ( 9جدول )
 نتائج اختبار "حتليل التباين" لداللة الفروق بني وجهة نظر معلمات 

 ( 36جمال التدريس )ن=  يفالعينة على أداة البحث تبًعا ملتغي اخلربة 

 مصدر التباين  االستبانة حماور  
جمموع 
 املربعات

درجا
ت 

 احلرية 

متوسط 
 املربعات

قيمة  
 "ف"

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائية 

األول: مدى 
توافر مهارات  

التفكي 

46.71 2 93.436 بني اجملموعات 
8 5.80

6 
0.00

7 
عند  دالة 

داخل   0.05
 اجملموعات 

265.53
6 

33 8.047 
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 مصدر التباين  االستبانة حماور  
جمموع 
 املربعات

درجا
ت 

 احلرية 

متوسط 
 املربعات

قيمة  
 "ف"

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائية 

املستقبلي لدى 
 الطالبات 

 التباين الكلى
358.97

2 
35  

: معوقات الثاين
تنمية مهارات 

التفكي 
املستقبلي  
 الطالبات 

 2 28.460 بني اجملموعات 
14.23

0 
3.12

5 
0.05

8 
دالة  غي 

 احصائًيا 
داخل  

 اجملموعات 
150.29

0 33 4.554 

178.75 التباين الكلى
0 

35  

 
 ( النتائج اآلتية:9) يتبني من اجلدول  

( بني وجهة نظر أفراد العينة من معلمات مقرر 0.05عند مستوى الداللة )   إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -
حمافظة القنفذة تبًعا   يفالتاريخ حول حتديد مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية  

 جمال التدريس.  يف الختالف متغي اخلربة  
فروق ذات داللة   - التاريخ حول حتديد   إحصائيةعدم وجود  مقرر  معلمات  العينة من  أفراد  نظر  بني وجهة 

حمافظة القنفذة تبًعا الختالف متغي   يف معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية  
 جمال التدريس.  يف اخلربة  

التفكي املستقبلي لدى   ظر أفراد العينة حول حتديد مدى توافر مهاراتبني وجهة نولتحديد مصدر الفروق الدالة  
اختبار "شيفيه" مت استخدام    جمال التدريس،   يف حمافظة القنفذة تبًعا الختالف متغي اخلربة    يف طالبات املرحلة الثانوية  

Scheffe Post Hoc Test))    اآليتللمقارانت البعدية، وجاءت النتائج كما يعرض اجلدول : 
 ( 10)جدول  

 جمال التدريس  يف " لتحديد مصدر الفروق تبًعا ملتغي اخلربة  شيفيهنتائج اختبار "

 حماور االستبانة 
جمال   يف اخلربة  

 التدريس
املتوسط 
 احلسايب

من  أقل 
10 

 سنوات 

من 
10 - 
 سنة   20

أكثر 
من 
20 
 سنة

اجتاه 
 الفروق 

األول: مدى توافر 
التفكي  مهارات 

من    10أقل 
 -  -  -  12.78 سنوات 

لصاحل 
من  أقل 
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جمال   يف اخلربة   حماور االستبانة 
 التدريس

املتوسط 
 احلسايب

من  أقل 
10 

 سنوات 

من 
10 - 
 سنة   20

أكثر 
من 
20 
 سنة

اجتاه 
 الفروق 

لدى  املستقبلي 
 الطالبات 

 20  -10من  
 سنة

9.32 3.46   *  -  - 10 
 سنوات 

من    20أكثر 
 سنة

8.63 4.15 * 0.69  - 

 ( 0.05دالة عند مستوى داللة )              *
اجلدول          العينة  10)يتبني من  أفراد  نظر  بني وجهة  الفروق  أن  توافر مهارات(  التفكي   حول حتديد مدى 

جمال التدريس كانت لصاحل   يف حمافظة القنفذة تبًعا الختالف متغي اخلربة    يف املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية  
 سنوات(.  10املعلمات ذوات سنوات اخلربة )أقل من  

 
 التوصيات: 

ان هتتم مراكز التدريب الرتبوي إبدارات التعليم عند تصميم الربامج التدريبية للمعلمني ابلرتكيز على تنمية مهارات   -
 التفكي املستقبلي 

 إعداد دراسة تقوميية لربامج إعداد معلمي التاريخ يف ضوء مهارات التفكي املستقبلي  -
تضمنها ملهارات التفكي املستقبلي ووضع تصور مقرتح لتطوير املنهج حتليل حمتوى مقررات التاريخ ملعرفة مدى    -

 يف ضوء ذلك 
 استخدام املعلمني السرتاتيجيات تدريس حديثة تنمي مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالب  -
ت يف اجراء دراسات واحباث تربوية حول معاجلة ضعف تنمية مهارات التفكي املستقبلي ومقارنة بنتائج الدراسا  -

 مقرر التاريخ 
 املقرتحات البحثية

 استخدام بيئات افرتاضية لتنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات يف مقرر التاريخ  -
 وحدة مقرتحة ألنشطة تنمي مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات يف مقرر التاريخ  -
 يف تدريس التاريخ لتنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات  ESTSاستخدام مدخل   -
 فاعلية استخدام اسرتاتيجية التخيل لتنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات يف مقرر التاريخ  -
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 املالحق
 

 استبانة معوقات تنمية مهارات التفكير المستقبلي  

 

 تحية واحترام ...... 
معوقات تنمية مهارات التفكير المستقبلي عند تدريس التاريخ لدى  )  بعنوان  ورقة عملتقوم الباحثة بإعداد  

( الثالثي  Likertطالبات المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية (  وستكون اإلجابة عليها وفقا لتدرج )
العلمية   الورقة  البحث ونظرا ألهمية أراء سعادتكم ومقترحاتكم  لهذا  أوافق( واستكماال  )موافق، محايد، ال 
وخروجها بالصورة المشرفة، ولخبرتكم تضع الباحثة بين أيديكم، استبانة بمهارات التفكير المستقبلي والتي  

رات من خالل االطالع على الدراسات السابقة  صممت عبارات المحور األول  الذي تضمن خمسة مها
( وعبارات  2010استناًدا لمقياس مهارات التفكير المستقبلي المطور ألبو صفية)   ( و2018كدراسة الدرابكة )

المناسبة  (على اإلجابة  √إشارة )  المحور الثاني من واقع عمل الباحثة اإلشرافي   لتحكيمها من خالل وضع
وتدوين أراءكم في  مناسب    هفي كل عبارة وحذف أو إضافة ما ترون  اء مالحظاتكمابد   من سعادتكم، راجية  

 ضوء النقاط التالية:

 . المحورارتباط العبارة ب •
 وضوح الصياغة. •

 ولكم جزيل الشكر والعرفان ......                   
 جهة العمل التخصص  الدرجة العلمية ة /  اسم المحكم

    

 
 الباحثة 

 
 
 

 مقترحاتكم للتعديل
1- 

2- 

3 
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 الفقرات

ارتباط العبارة  
 بالمحور 

سالمة الصياغة  
 اللغوية

التعديل  
 المقترح 

غير   مرتبطة 
 مرتبطة 

غير   واضحة 
 واضحة 

 

 المحور األول: مهارات التفكير المستقبلي 

في الحاضر مع  أفكار الطالبات تتطابق  1
    أفكارهن بالمستقبل

     

لدى الطالبات القدرة على وصف تنبؤات   2
للمستقبل من خالل رسم الخرائط  

 واألشكال 

     

الطالبات بثراء خيالي في   رتمتاز أفكا 3
 التعبير الكتابي 

     

تستطيع الطالبات التنبؤ بالسيناريو الذي   4
 ستكون عليه حياتهن المستقبلية  

     

لدى الطالبات أهداف وخطط مستقبلية   5
 لتحقيقها 

     

 المحور الثاني: معوقات تنمية مهارات التفكير المستقبلي  

قصور المعلمات في استخدام   1
إستراتيجيات تدريس تعلم بنائية نشطة  
تنمي مهارات التفكير المستقبلي لدى  

 الطالبات  

     

عدم مراعاة محتوى المقرر للفروق   2
 الفردية بين الطالبات 

     

الطالبات الوقوع في الخطأ عند   خشية  3
 اإلجابة 

 

     

قصور المعلمات في استخدام مداخل   4
 التدريس الحديثة في تعليم التاريخ  

     

مقرر التاريخ   عدم التحاق معلمات  5
تنمية مهارات التفكير  ل  بدورات تدريبية

 المستقبلي لدى الطالبات 
 
 

     


