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 :المقدمة
 في الوقت الراهن Foreseeing The Future استشراف المستقبل أصبح

 المعرفية أو الميارية أو الوجدانية سواء بل ُيعد امتالك أبعاده المختمفة ، قصوىضرورة
 والعيش في العصر الحالي الذي تكاد تتشابك فيو أمور لنجاح لسبل الميمةمن ال

 أمر واقعي راتوتغيرات الحاضر مع ما يحممو المستقبل من تطورات فسرعة التغيي
 وغير المتعمم والمثقف ورجل الشارع المتعممحقيقي يممسو الصغير والكبير 

عصر " الخ، حتى أن المجتمع اإلنساني عامة والعربي خاصة يعيش ...البسيط
فأي شيء قد يحدث، وأن العالم ! والشيء األكيد فيو ىو عدم اليقين" الالمعقول 

يكتشف كل يوم جديد وأن ما يأتي ال نعرف عنو شيئا وأن ما لدينا لن يبقي طويال بعد 
 والتحوالت المتسارعة التي المشكالت من يدومن ىنا تنشأ العد! وصول القادم الجديد

يكتنفيا الغموض وعدم التأكيد وتنسف كل اإلسقاطات المستقبمية الفعالة التي تنطمق من 
المرنة المفتوحة حيث الشيء " السيناريوىات " وضعية محددة المعالم وتدخمنا في عالم 

األمر الذي يحتم  ( 220، 1997 نوفل، محمد )" انعدام اليقين " الوحيد األكيد ىو 
عداد األفراد المتعممين البحث عن األسالالتربيةعمي المعنيين ب  المناسبة يب العممية وا 
 صبح من باستشراف المستقبل، بل أالوعي والميارات والقدرات وإلكسابيم المعارف

الضروري أن يدخل البعد المستقبمي بشكل عام في تصميم المناىج الدراسية ومحتواىا 
سعد الدين إبراىيم،  ). من تفكير األفراد المتعممين أساسياوأن يكون تعميم المستقبل جزءً 

1995 ،40  ) 
 كان العصر الحالي ىو عصر التقدم العممي والتطور التكنولوجي ونظرا ألن العمم ولما
 يأتي بو المستقبل من تطورات وتغييرات ينتج عنيا معظمما المسئول األول عن يعد
 فإن مناىج ومقررات ، وميارات لوضع حمول لياواجيتيا مشكالت تتطمب قدرات لممارب

العموم تأتي في مقدمة ىذه المناىج وتمك المقررات التي يجب أن تتضمن األبعاد 
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المختمفة الستشراف المستقبل بيدف مساعدة المتعممين عمي امتالك ىذه القدرات وتمك 
. الميارات

 تعرف أبعاد استشراف ت استيدفتي الة الحاليأىمية الدراسة ونبعت فكرة ىنا من
.  المستقبل الالزم تضمينيا في محتوي مناىج العموم بالمرحمة المتوسطة

:  الدراسة في السؤال الرئيس التاليتحددت مشكمة: دراسة التحديد مشكمة
 أبعاد استشراف المستقبل الالزم تضمينيا في محتوي مناىج العموم بالمرحمة ما

المتوسطة بالمممكة العربية السعودية من وجية نظر المشرفين والمعممين؟ 
:  من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التاليةويتفرع

 ما أبعاد استشراف المستقبل ؟  -1
 العموم ج ما مناسبة أبعاد استشراف المستقبل الالزم تضمينيا في محتوي مناه-2

 بالمرحمة المتوسطة وفقا آلراء المشرفين والمعممين؟
 ما داللة الفروق بين المعممين والمشرفين في تقدير درجة مناسبة أبعاد استشراف -3

المستقبل الالزم تضمينيا في كتب العموم بالمرحمة المتوسطة ؟ 
 البحث عمي المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة وأىداف اعتمد:  البحثمنهج
. البحث

 جانبين ومن خالل لتيا عن أسئاإلجابة إجراءات الدراسة في تحددت: الدراسة إجراءات
:  ىمارئيسيين

 باستشراف المراجع الميتمة والكتب في االطالع عمى بعض تحدد:  نظريجانب
 ىذا المجال من حيث المفيوم، في السابقة الدراساتالمستقبل وكذلك تناول بعض 

 لبناء إطار فمسفي لمدراسة وذلكالخصائص والفمسفة وعالقتو بتعمم وتعميم العموم، 
.  إلجراء الجانب الميداني بخطواتو المختمفةكمنطمق

 في اإلجابة عن أسئمة الدراسة وفي ضوء ما تم ميداني الجانب التحدد:  ميدانيجانب
: استخالصو من الجانب النظري والدراسات السابقة ووفقا لمخطوات التالية
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إعداد قائمة بأبعاد استشراف المستقبل وتضمينيا باستبانة وعرضيا عمي مجموعة  ( أ
من أساتذة المناىج وطرق التدريس تخصص عموم وكذلك دراسات اجتماعية من 

الميتمين بمجال استشراف المستقبل، وذلك بيدف تحديد أبعاد المستقبل بشكل عام 
والمناسبة لمناىج العموم بشكل خاص وقد تم إجراء بعض التعديالت التي تمثمت في 

. إعادة صياغة بعض األبعاد، ومن ثم تم تحديد أبعاد استشراف المستقبل
التأكد من صدق وثبات االستبانة وذلك بإجراء المعالجات اإلحصائية وتم ذلك  ( ب

: اليعمي النحو الت
 تم حساب التحقق من صدق االستبانة بطريقة االتساق الداخمي؛ حيث تم:  الصدق-1

معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، 
وكذلك معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية لالستبانة عمى عينة 

 0.45 فتراوحت قيم معامالت االرتباط بين المفردات  واألبعاد بين معمما( 25)بمغت 
 كما تراوحت قيم معامالت 0.01 & 0.05 وىي قيم دالة عند مستوى 0.61– 

 وكميا 0.72 – 0.57االرتباط بين الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية لالستبانة بين  
 عاد مما يعني وجود اتساق بين المفردات وأبعادىا وبين األب0.01فيم دالة عند 

.  الصدقعمىواالستبانة وىو مؤشر 
 التحقق من الثبات بطريقة ألفاكرونباخ لألبعاد واالستبانة كاممة فتراوحت تم: الثبات- 2

 وبمغت قيمة معامل الثبات لالستبانة 0.73 – 0.69قيم معامالت الثبات لألبعاد بين 
.  وىي قيم مقبول وتشير لثبات األداة0.76كاممة 
 عن أسئمة البحث والحصول عمي النتائج ومن ثم تفسيرىا ومناقشتيا تم لإلجابة: النتائج

: ذلك تفصيميا عمي النحو التالي
ما أبعاد استشراف المستقبل ؟  :  عن السؤال األول الذي ينص عمياإلجابة

عضوا من أعضاء ىيئة  ( 30 ) عرض قائمة أبعاد استشراف المستقبل عمي تم
التدريس تخصص مناىج وطرق تدريس عموم ودراسات اجتماعية وخاصة الميتمين 
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% 75بالدراسات المستقبمية، وقد اعتبر البعد الرئيس والفرعي الذي حصل عمي نسبة 
من اآلراء ىو من أبعاد استشراف المستقبل الالزم تضمينيا في محتوي مناىج العموم 

 .يوضح ذلك تفصيميا ( 1 ) ول بالمرحمة المتوسطة وجدورةالمط
 

 ( 1 ) جدول
 استشراف المستقبل الرئيسة والفرعية والنسبة المئوية من أراء المتخصصين أبعاد

 التدريس ةأعضاء ىيئ
 النسبة ن  الرئيسة والفرعية المندرجة منهااألبعاد

 لمئويةا
 %100 30 . والميارات واالتجاىات المستقبميةالمعارف
 %100 30 . المستقبميةالمعارف
 فكري عممي متعمق مبني عمى مؤشرات جيد:  االستشرافمفيوم

 منوكمية أو نوعية منتقاة حسب طبيعة مجال الدراسة، يقصد 
التنبؤ بمستقبل ظاىرة معينة من خالل طرح احتماالت وبدائل 

. تتفاوت في درجة إمكانية وقوع أي منيا

30 100% 

 افتراضي حصيف يولده التفكير المنيجي مشيد: المستقبلمفيوم
حول الزمن اآلتي في ضوء مؤشرات كمية ونوعية متوافرة حول 

 ويتشكل المستقبل في ىيئة بدائل وخيارات ،ظاىرة أو مسألة معينة
. تتفاوت في درجة إمكانية وقوعيا

30 100% 

 استشراف مفيوم
استطالعالمتعممينمألحداثالمتوقعةمنقضاياومشكالتمتعمقةبا:المستقبل

.  لبيئةوالفضاءومعرفةإيجادحمولمياتحسبالوقوعيا
30 100% 

 %100 30:  المستقبميةالدراسات
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 النسبة ن  الرئيسة والفرعية المندرجة منهااألبعاد
 لمئويةا

تمكالدراساتالتيتيتمباستشفافالمستقبمومشكالتيوالتنبؤبالقوىالمؤثرةفيوالح
وادثالتييمكنأنتحصمفيو،ثممحاولةتوجييحركةسيراألحداثفيالمستقبموالتح

. كمفيالقوىوالعواماللمؤثرةلخدمةأغراضالمجتمعوالفرد
مؤشرات يقدميا الواقع :  االحتماالت المستقبمية في العموممفيوم

. المعاصر لتغيرات عممية في المستقبل
30 100% 

 %100 30.  استشراف المستقبل في العموممجاالت
 %100 30.  استشراف مستقبل التكنولوجيا-
 %100 30. استشراف مستقبل البيئة-
 %100 30. استشراف مستقبل الغذاء-
 %100 30. استشراف مستقبل الطاقة-
 %100 30. استشراف مستقبل الصحة-
 %100 30.  استشراف مستقبل الفضاء-

 %100 30.  مستقبل البيوتكنولوجياستشراف
 %100 30:   استشراف المستقبلأهمية
 %100 30.  األذىان لممتغيرات والمستجدات المتوقعة مستقبالإعداد

 لمتعامل المتوقعة لمتغيرات الخطط المالئمة وضع عمي التدريب
 .معيا عمى المدى القريب والمدى البعيد

30 100% 

 مع عممية دقيقة لمتعامل إلى دراسات ميدانية االستناد عمي التعود
.  الركون إلى الظن والتخمينوعدمتغيرات المستقبل، 

29 90% 

 المستقبل العممي السميم لمواجية تغيرات التخطيط عمي التدريب
.  حاسمة وفّعالةبإجراءاتو

28 93.3 %
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 النسبة ن  الرئيسة والفرعية المندرجة منهااألبعاد
 لمئويةا

 %100 30.  أدت إلي االهتمام باستشراف المستقبلأسباب
 %100 30. ضخامة التحديات التي تواجو البشرية وتراكميا وسرعة تغيرىا

 %100 30. سرعة التغيرات التكنولوجية وكثرتيا
% 96.7 29. الوعي بأىمية معالجة المشكالت وعدم االستجابة ليا

 %100 30. التقدم العممي في مجاالت الحياة المختمفة
 %100 30 .الرصيد المعرفي اليائل والمتراكم من الناحيتين الكمية والكيفية

 %100 30 :هوقبل الباحث أو العالم في استشراف المستصفات
 %100 30.   يعيش بذىنو في ذلك المستقبلالذي
 %100 30.  إلى الغد عمى أنو تاريخ يمكن قراءة اتجاىاتو الرئيسيةينظر

 %100 30.  يعمل جاىدا وبأسموب عممي دقيق عمى المحاق بالغد
 قبل أن يفاجئو بحقائقو ووقائعو فيتحكم يوجيو عمي الغد ويسيطر

. في حياتو ويسمبو حريتو في التفكير والعمل
30 100% 

 يتمتع الباحث أو العالم المستقبمي بقدرة فائقة عمى ــــــــكذلك
 %100 30. اإلحاطة الشاممة باألوضاع السائدة في المجتمع الذي يعيش فيو

 %100 30.  المستقبميةالمهارات
 وتعني القدرة عمي رؤية األحداث قبل وقوعيا، : التوقعمهارة

وتقويم ما يتخذ من قرارات، أو يتخذ من إجراءات واستنباط بدائل 
. جديدة لما لم يكن لو بدائل من قبل

30 100% 

 عممية عقمية تؤدي إلي فيم واضح ومشترك وفعال : التشاركمهارة
. لممشكالت وبمورة نتائج من خالل التعاون والتعاطف والتحاور

30 100% 

 %100 30 التي تتمخض عن تدريب المتعمم لحل : اقتحام المجهولمهارة
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 النسبة ن  الرئيسة والفرعية المندرجة منهااألبعاد
 لمئويةا

المشكالت وألعاب المحاكاة والخيال العممي والربط بين المعارف 
العامة والميارات الفنية والمزاوجة بين الخبرة الشخصية والعممية 

. واألكاديمية
 أبعاد تحديد وتحميل: دراسة الماضي وفهم الحاضر: مهارة

.   ومؤشرات ومتطمبات الحاضراالماضي وتأثيراتو
30 100% 

تحديد المتغيرات المختمفة :  متابعة وفهم المتغيرات الجديدةمهارة
. عن الماضي ومتابعة تأثيراتيا

30 100% 

 %100 30.  واالهتمامات المستقبميةاالتجاهات
 %100 30. الشعور بالمسئولية تجاه المستقبل واألجيال المقبمة

 %100 30.  برصد التغيير واتجاىاتو بالنسبة إلي الحاضراالىتمام
 %100 30.  باالطالع عمي االتجاىات المستقبمية لمعموماالىتمام
 %100 30.  باالطالع عمي قضايا المستقبلاالىتمام

 %100 30. المستقبل باستشراف الوعي
المعرفة والفيم واإلدراك : مفيوم الوعي باستشراف المستقبل

لمجموعة من القيم واالتجاىات والمبادئ المرتبطة بالمستقبل، التي 
تتيح لممتعمم المشاركة الفعالة في حل مشكالت المجتمع وتدفعو 

لمتحرك من أجل ىو تحديد موقفيم من ىو العمل عمى غرس تمك 
. القيم واالتجاىات والمبادئ مستقبالً 

27 
90 %
 

 %100 30 : الوعي المستقبميمكونات
تضمن معمومات عممية عن ظاىرة أو ويعني :  المعرفيالجانب

.  يرتبط باستشراف المستقبلموضوع معين
30 100% 
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 النسبة ن  الرئيسة والفرعية المندرجة منهااألبعاد
 لمئويةا

ويعني تضمن معارف وتوجيات تؤدي إلي :  االنفعاليالجانب
. تكوين اتجاىات وميول نحو استشراف المستقبل

30 100% 

ويتمثل في االستجابات االيجابية لدي المتعممين :  السموكيالجانب
 .لممواقف والظواىر العممية المرتبطة باستشراف المستقبل

30 100% 

 %100 30.  المستقبميالتفكير
 %100 30.  التوقع المحسوبميارة
 %100 30.  التنبؤميارة
 %100 30.  حل المشكالت المستقبميةميارة
 %100 30 . صياغة السيناريوىات المستقبمية الممكنة والمحتممةميارة
 %100 30.  وأساليب الرصد العمميطرق
 Scenario 30 100%:  السيناريوأسموب
% Delphi Method 28 93.3:  دلفاىأسموب
 Modeling & Simulation 30 100% النمذجة والمحاكاة أسموب
% Future Workshops 29 96.7: المستقبمي ورش العمل أسموب

 Scaning 30 100%:       أسموب المسح
% Trend Analysis 27 90:أسموب تحميل االتجاه
% Role playing 29 96.7: أسموب تمثيل األدوار

 Brain Storming 30 100%: أسموب العصف الذىني
 %100 30.  المستقبميالتقييم
 %100 30.  بدائل مستقبمية محتممةبناء
 %100 30.   احتمال وقوع كل بديلتقييم
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 النسبة ن  الرئيسة والفرعية المندرجة منهااألبعاد
 لمئويةا

 أكثر السيناريوىات المستقبمية المفضمة قابميًة لمتطبيق اختيار
.         العممي

30 100% 

أن أبعاد استشراف المستقبل الرئيسة والفرعية التي تم تحدييا  ( 1 ) من الجدول يتضح
وعرضيا عمي المتخصصين من أساتذة طرق تدريس العموم والدراسات االجتماعية 
الميتمين باستشراف المستقبل قد حصمت عمي نسبة عالية من آرائيم تراوحت بين 

مما يعطي مؤشرا عمي ضرورة تضمين ىذه األبعاد في محتوي % 100 -% 90
.  العموم المطورة بالمرحمة المتوسطةجمناه

 استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية تم عن السؤالين الثاني والثالث ولإلجابة
 كان إذا) لممعياروفقا استشراف المستقبل أبعاد لمحكم عمي درجة مناسبة معيارلتحديد 

 3.25 فأعمى يشير إلى مناسبة عالية جدًا، إذا كان المتوسط من 4.00المتوسط من 
 يشير إلى 3.24 إلى 2.50 يشير إلى مناسبة عالية، إذا كان المتوسط من 3.99إلى 

 منخفضة ، بة يشير إلى مناس2.49 إلى 1.75مناسبة متوسطة، إذا كان المتوسط من 
 (Fruned, 1989)(  يشير إلى مناسبة منخفضة جداً 1.75إذا كان المتوسط أقل من 

:  النحو  التالي عمي ( 2 ) بجدولوجاءت النتائج 
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 الدنيا والعميا لمقياس ليكرت الخماسي الحدود ( 2 ) جدول
 إلى من  المناسبةدرجة (المتوسط الحسابي  ) الخمية طول

  جداكبيرة 5 4.20
 كبيرة 4.20 من أقل 3.40
 متوسطة 3.40 ن مأقل 2.60
 قميمة 2.60 من  أقل 1.80
  جداقميمة 1.80 من أقل 1

 مناسبة أبعاد استشراف المستقبل ما:  عميالسؤال الثاني الذي ينص عن اإلجابة
الالزم تضمينيا في محتوي مناىج العموم بالمرحمة المتوسطة؟ 

 عن ىذا السؤال تم حساب متوسط درجات أفراد العينة من المعممين لإلجابة
 درجة المناسبة وفقا لممعيار السابق ديروالمشرفين عمى كل عبارة في كل بعد وتم تق

: وجاءت النتائج وفقا لمجداول التالية
 . والمهارات واالتجاهات المستقبميةالمعارف -

درجة مناسبة المعارف والميارات واالتجاىات المستقبمية  ( 3 ) جدول
 االنحراف المتوسط العبارات م

 المعياري
 درجة
 المناسبة

 الترتيب

 3  جداكبيرة 0.62 4.42 الستشراف امفيوم 1
 2  جداكبيرة 0.70 4.44  المستقبلمفيوم 2
 1  جداكبيرة 0.65 4.53  استشراف المستقبلمفيوم 3
 5  جداكبيرة 0.76 4.27  المستقبميةالدراسات 4
 االحتماالت المستقبمية مفيوم 5

 في العموم
 4  جداكبيرة 0.78 4.34

  جداكبيرة 0.10 4.40 . كامالالبعد
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 من الجدول السابق أن درجة المناسبة جاءت كبيرة جدا عمى جميع المفاىيم يتضح
في الترتيب األول من حيث درجة المناسبة وبمغ  ( المستقبلاستشراف)وجاء المفيوم 

 . مما يدل عمى مناسبة كبيرة جدا لمبعد كامال4.40متوسط البعد كامال 
 . استشراف المستقبل في العموممجاالت

  استشراف المستقبل في العموممجاالتدرجة مناسبة  ( 4 ) جدول
 االنحراف المتوسط العبارات م

 المعياري
 درجة
 المناسبة

 الترتيب

 1  جداكبيرة 0.63 4.48 يا مستقبل التكنولوجاستشراف 1
 3  جداكبيرة 0.73 4.44  مستقبل البيئةاستشراف 2
 6  جداكبيرة 0.67 4.27  مستقبل الغذاءاستشراف 3
 4  جداكبيرة 0.67 4.41  مستقبل الطاقةاستشراف 4
 5  جداكبيرة 0.72 4.41  مستقبل الصحةاستشراف 5
 7 كبيرة 0.62 4.17  مستقبل الفضاءاستشراف 6
 2  جداكبيرة 0.57 4.46  مستقبل البيوتكنولوجياستشراف 7

  جداكبيرة 0.11 4.38 . كامالالبعد
 من الجدول السابق أن درجة المناسبة جاءت كبيرة جدا وكبيرة عمى جميع يتضح

في الترتيب األول من حيث  (استشراف مستقبل التكنولوجيا)المجاالت وجاء المجال 
 مما يدل عمى مناسبة كبيرة جدا لمبعد 4.38 البعد كامال متوسطدرجة المناسبة وبمغ 

 .كامال
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.  استشراف المستقبلأهمية
درجة مناسبة أىمية استشراف المستقبل  ( 5 ) جدول

 االنحراف المتوسط العبارات م
 المعياري

 درجة
 المناسبة

 الترتيب

 األذىان لممتغيرات والمستجدات إعداد 1
 المتوقعة مستقبال

 3  جداكبيرة 0.68 4.31

 الخطط المالئمة وضع عمي التدريب 2
لمتغيرات المتوقعة لمتعامل معيا عمى 

 المدى القريب والمدى البعيد

 1  جداكبيرة 0.75 4.32

 عمي االستناد إلى دراسات التعود 3
ميدانية عممية دقيقة لمتعامل مع 

 إلى نتغيرات المستقبل، وعدم الركو
 الظن والتخمين

 4  جداكبيرة 0.61 4.27

 عمي التخطيط العممي السميم التدريب 4
لمواجية تغيرات المستقبل وبإجراءات 

 .حاسمة وفّعالة

 2  جداكبيرة 0.80 4.32

  جداكبيرة 0.02 4.31 . كامالالبعد
 من الجدول السابق أن درجة المناسبة جاءت كبيرة جدا عمى جميع عناصر يتضح

 الخطط المالئمة لمتغيرات المتوقعة لمتعامل وضع عمي التدريب)األىمية وجاء العنصر 
في الترتيب األول من حيث درجة المناسبة  (معيا عمى المدى القريب والمدى البعيد

 . مما يدل عمى مناسبة كبيرة جدا لمبعد كامال4.31وبمغ متوسط البعد كامال 
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 . أدت إلي االهتمام باستشراف المستقبلأسباب
 .درجة مناسبة أسباب أدت إلي االىتمام باستشراف المستقبل ( 6 ) جدول

 االنحراف المتوسط العبارات م
 المعياري

 درجة
 المناسبة

 الترتيب

 التحديات التي تواجو ضخامة 1
 .البشرية وتراكميا وسرعة تغيرىا

 كبيرة 0.65 4.51
 جدا

1 

 5 كبيرة 0.72 4.17 . التغيرات التكنولوجية وكثرتياسرعة 2
 بأىمية معالجة المشكالت الوعي 3

 وعدم االستجابة ليا
كبيرة  0.72 4.37

 جدا
2 

 العممي في مجاالت الحياة التقدم 4
 .المختمفة

 كبيرة 0.63 4.24
 جدا

4 

 المعرفي اليائل والمتراكم الرصيد 5
 .من الناحيتين الكمية والكيفية

 كبيرة 0.70 4.29
 جدا

3 

  جداكبيرة 0.13 4.32 . كامالالبعد
 كبيرة جدا وكبيرة عمى جميع ءت أن درجة المناسبة جاسابق من الجدول اليتضح

 (.ضخامة التحديات التي تواجو البشرية وتراكميا وسرعة تغيرىا)األسباب وجاء السبب 
 مما يدل 4.32في الترتيب األول من حيث درجة المناسبة وبمغ متوسط البعد كامال 

 .عمى مناسبة كبيرة جدا لمبعد كامال
 
 
 
 

 :هو الباحث أو العالم في استشراف المستقبل صفات
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  الباحث أو العالم في استشراف المستقبلصفاتدرجة مناسبة  ( 7 ) جدول
المتوس العبارات م

 ط
 االنحراف
 المعياري

 درجة
 المناسبة

 الترتيب

 5 كبيرة 0.81 4.07 . يعيش بذىنو في ذلك المستقبلالذي 1
 إلى الغد عمى أنو تاريخ يمكن ينظر 2

 .قراءة اتجاىاتو الرئيسية
 كبيرة 0.77 4.29

 جدا
1 

 جاىدا وبأسموب عممي دقيق عمى يعمل 3
 .المحاق بالغد

 كبيرة 0.80 4.24
 جدا

2 

 عمي الغد ويوجيو قبل أن يفاجئو يسيطر 4
 ووقائعو فيتحكم في حياتو ويسمبو حقائقوب

 .حريتو في التفكير والعمل

 4 كبيرة 0.73 4.19

 فائقة عمى اإلحاطة الشاممة قدرة 5
باألوضاع السائدة في المجتمع الذي 

 .يعيش فيو

 كبيرة 0.77 4.22
 جدا

3 

  جداكبيرة 0.08 4.20 . كامالالبعد
 من الجدول السابق أن درجة المناسبة جاءت كبيرة جدا وكبيرة عمى جميع يتضح

(  إلى الغد عمى أنو تاريخ يمكن قراءة اتجاىاتو الرئيسيةينظر)الصفات وجاءت الصفة 
 مما يدل 4.20في الترتيب األول من حيث درجة المناسبة وبمغ متوسط البعد كامال 

 .عمى مناسبة كبيرة جدا لمبعد كامال
 
 
 

 . المستقبميةالمهارات
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درجة مناسبة الميارات المستقبمية  ( 8 ) جدول
 االنحراف المتوسط العبارات م

 المعياري
 درجة
 المناسبة

 الترتيب

 2  جداكبيرة 0.67 4.27  التوقعميارة 1
 5 كبيرة 0.77 4.17  التشاركميارة 2
 4 كبيرة 0.86 4.19  اقتحام المجيولميارة 3
 دراسة الماضي وفيم ميارة 4

 الحاضر
 1  جداكبيرة 0.71 4.36

 3  جداكبيرة 0.88 4.25  وفيم المتغيرات الجديدةمتابعة 5
  جداكبيرة 0.07 4.25 . كامالالبعد

 من الجدول السابق أن درجة المناسبة جاءت كبيرة جدا وكبيرة عمى جميع يتضح
في الترتيب  (ميارة دراسة الماضي وفيم الحاضر) الميارة وجاءت المستقبمية الميارات

 مما يدل عمى مناسبة 4.25األول من حيث درجة المناسبة وبمغ متوسط البعد كامال 
 .كبيرة جدا لمبعد كامال

 . واالهتمامات المستقبميةاالتجاهات
درجة مناسبة االتجاىات واالىتمامات المستقبمية  ( 9 ) جدول

 االنحراف المتوسط العبارات م
 المعياري

 درجة
 المناسبة

 الترتيب

 بالمسئولية تجاه الشعور 1
 .المستقبل واألجيال المقبمة

 2  جداكبيرة 0.76 4.27

 تغيير برصد الاالىتمام 2
 .واتجاىاتو بالنسبة إلي الحاضر

 1  جداكبيرة 0.65 4.41

 4 كبيرة 0.64 4.15 باالطالع عمي االىتمام 3
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 االنحراف المتوسط العبارات م
 المعياري

 درجة
 المناسبة

 الترتيب

 .االتجاىات المستقبمية لمعموم
 باالطالع عمي قضايا االىتمام 4

 .المستقبل
 3  جداكبيرة 0.68 4.24

  جداكبيرة 0.11 4.28 . كامالالبعد
 من الجدول السابق أن درجة المناسبة جاءت كبيرة جدا وكبيرة عمى جميع يتضح

 اتجاىاتواالىتمام برصد التغيير و) العبارة وجاءت واالىتمامات المستقبمية االتجاىات
في الترتيب األول من حيث درجة المناسبة وبمغ متوسط البعد  (.بالنسبة إلي الحاضر

 .  مما يدل عمى مناسبة كبيرة جدا لمبعد كامال4.28كامال 
 . باستشراف المستقبل ومكوناتهالوعي

درجة مناسبة الوعي باستشراف المستقبل ومكوناتو  ( 10 ) جدول
 االنحراف المتوسط العبارات م

 المعياري
 درجة
 المناسبة

 الترتيب

 الوعي باستشراف مفيوم 1
 المستقبل

 1  جداكبيرة 0.74 4.36

 3  جداكبيرة 0.77 4.22  المعرفيالجانب 2
 2  جداكبيرة 0.83 4.29  االنفعاليالجانب 3
 4 كبيرة 0.80 4.14  السموكيالجانب 4

  جداكبيرة 0.09 4.25 . كامالالبعد
 من الجدول السابق أن درجة المناسبة جاءت كبيرة جدا وكبيرة عمى جميع يتضح
في  (. المستقبلراف الوعي باستشمفيوم) العبارة وجاءت الوعي ومكوناتو عبارات



 وفقا آلراء المشرفين  استشراف المستقبل الالزم تضمينها في محتوي مناهج العموم المطورة بالمرحمة المتوسطةأبعاد

 محسن مصطفي محمد عبد القادر. د.                                             أوالمعلمين
 

                                                                                   

 

          2015ٌىاٌر                                          -592- الثاوى والعشرون                           :         العدد 
                        

 مما يدل عمى 4.25الترتيب األول من حيث درجة المناسبة وبمغ متوسط البعد كامال 
 .كامالمناسبة كبيرة جدا لمبعد 

.  المستقبميالتفكير
درجة مناسبة الوعي التفكير المستقبمي  ( 11 ) جدول

 االنحراف المتوسط العبارات م
 عياريالم

 درجة
 المناسبة

 الترتيب

 1  جداكبيرة 0.70 4.39  التوقع المحسوبميارة 1
 3  جداكبيرة 0.68 4.25 . التنبؤميارة 2
 2  جداكبيرة 0.71 4.34  حل المشكالت المستقبميةميارة 3
 صياغة السيناريوىات ميارة 4

 .المستقبمية الممكنة والمحتممة
 4 كبيرة 0.74 4.12

  جداكبيرة 0.12 4.28 . كامالالبعد
 أن درجة المناسبة جاءت كبيرة جدا وكبيرة عمى جميع سابق من الجدول اليتضح
في الترتيب األول  (. التوقع المحسوبميارة) ميارة وجاءت التفكير المستقبمي عبارات
 كبيرة اسبة مما يدل عمى من4.28 امال درجة المناسبة وبمغ متوسط البعد كثمن حي

 . جدا لمبعد كامال
 . العمميصد وأساليب الرطرق

درجة مناسبة طرق وأساليب الرصد العممي  (12 ) جدول
 االنحراف المتوسط العبارات م

 المعياري
 درجة

 المناسبة
 الترتيب

 8 كبيرة Scenario 4.17 0.75:  السيناريوأسموب 1
 Delphi:  دلفاىأسموب 2

Method 
 7 كبيرة 0.73 4.17

 5  جداكبيرة 0.73 4.25 النمذجة والمحاكاة أسموب 3
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 االنحراف المتوسط العبارات م
 المعياري

 درجة
 المناسبة

 الترتيب

Modeling & Simulation 
:  ورش العمل المستقبميأسموب 4

Future Workshops 
 4  جداكبيرة 0.60 4.25

:        المسحأسموب 5
Scaning 

 6 كبيرة 0.72 4.17

 Trend: تحميل االتجاهأسموب 6

Analysis 
 2  جداكبيرة 0.62 4.31

 Role:  تمثيل األدوارأسموب 7

playing 
 1  جداكبيرة 0.76 4.36

: لذىني العصف اأسموب 8
Brain Storming 

 3  جداكبيرة 0.73 4.31

 ا جدكبيرة 0.07 4.25 . كامالالبعد
 جميع عمى من الجدول السابق أن درجة المناسبة جاءت كبيرة جدا وكبيرة يتضح
في الترتيب األول  (أسموب تمثيل األدوار) طريقةوجاءت طرق وأساليب الرصد عبارات

 مما يدل عمى مناسبة كبيرة 4.25من حيث درجة المناسبة وبمغ متوسط البعد كامال 
 .كامالجدا لمبعد 

 . المستقبميالتقييم
درجة مناسبة التقييم المستقبمي  ( 13 ) جدول

 االنحراف المتوسط العبارات م
 المعياري

 درجة
 المناسبة

 الترتيب

 2  جداكبيرة 0.79 4.29 . بدائل مستقبمية محتممةبناء 1
 1  جداكبيرة 0.72 4.29 . احتمال وقوع كل بديلتقييم 2
 3  جداكبيرة 0.63 4.24 أكثر السيناريوىات اختيار 3
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 االنحراف المتوسط العبارات م
 المعياري

 درجة
 المناسبة

 الترتيب

المستقبمية المفضمة قابميًة 
 .لمتطبيق العممي

 4.29 0.03 4.27  كامالالبعد
 التقييم عباراتع جاءت كبيرة جدا عمى جمية من الجدول السابق أن درجة المناسبيتضح

في الترتيب األول من حيث  (تقييم احتمال وقوع كل بديل) العبارة وجاءتالمستقبمي 
 مما يدل عمى مناسبة كبيرة جدا لمبعد 4.27درجة المناسبة وبمغ متوسط البعد كامال 

. كامال
 أكثر األبعاد مناسبة تم حساب المتوسط وتحديد درجة المناسبة لكل بعد ولتعرف

: وترتيب األبعاد وفقا لذلك وفقا لمجدول التالي
درجة مناسبة األبعاد وترتيبيا  ( 14 ) جدول

 االنحراف المتوسط العبارات م
 المعياري

 درجة
 سبةالمنا

 الترتيب

 والميارات المعارف 1
 واالتجاىات المستقبمية

 1  جداكبيرة 0.10 4.40

 تقبل استشراف المسمجاالت 2
 في العموم

 2  جداكبيرة 0.11 4.38

 4  جداكبيرة 0.02 4.31  استشراف المستقبلأىمية 3
 أدت إلي االىتمام أسباب 4

 باستشراف المستقبل
 3  جداكبيرة 0.13 4.32

 الباحث أو العالم في صفات 5
 استشراف المستقبل

 11  جداكبيرة 0.08 4.20
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 االنحراف المتوسط العبارات م
 المعياري

 درجة
 سبةالمنا

 الترتيب

 9  جداكبيرة 0.06 4.25  المستقبميةالميارات 6
 واالىتمامات االتجاىات 7

 المستقبل
 7  جداكبيرة 0.11 4.27

 باستشراف المستقبل الوعي 8
 ومكوناتو

 8  جداكبيرة 0.06 4.25

 5  جداكبيرة 0.12 4.28  المستقبميالتفكير 9
 10  جداكبيرة 0.07 4.25  وأساليب الرصد العمميطرق 10
 6  جداكبيرة 0.03 4.27  المستقبميالتقييم 11

  جداكبيرة 0.06 4.29  كاممةاالستبانة
 وجاءاألبعاد درجة المناسبة جاءت كبيرة جدا عمى جميع أن من الجدول السابق يتضح
في الترتيب األول من حيث درجة  ( والميارات واالتجاىات المستقبميةالمعارف)البعد 

 مما يدل عمى مناسبة كبيرة جدا لالستبانة 4.29المناسبة وبمغ متوسط االستبانة كاممة  
. كاممة

 داللة الفروق بين المعممين والمشرفين ما:  الذي ينص عميالث الثولإلجابة عن السؤال
 استشراف المستقبل الالزم تضمينيا في كتب العموم ادفي تقدير درجة مناسبة أبع

. بالمرحمة المتوسطة
 نتائجلممجموعات المستقمة وجاءت ال (ت) ىذه السؤال تم استخدام اختبارن علإلجابة

 :وفقا لمجدول التالي
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وداللتيا لمفروق بين المعممين والمشرفين في تقدير درجة ( ت)قيمة  ( 15 ) جدول
 أبعاد استشراف المستقبل ناسبةم

 االنحراف المتوسط العدد المجموعة العبارات م
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 مستوى
 الداللة

 والميارات المعارف 1
 واالتجاىات المستقبمية

1.2 1.75 22.31 29 مشرفون
7 

 غير
 1.66 21.76 33 معممون دالة

 استشراف مجاالت 2
 المستقبل في العموم

0.9 2.02 30.83 29 مشرفون
4 

 غير
 1.32 30.42 33 معممون دالة

 استشراف أىمية 3
 المستقبل

0.2 1.63 17.21 29 مشرفون
8 

 غير
 1.02 17.30 33 معممون دالة

 أدت إلي أسباب 4
 باستشراف الىتماما

 المستقبل

0.7 2.09 21.69 29 مشرفون
4 

 غير
 1.32 21.36 33 معممون دالة

 الباحث أو صفات 5
العالم في استشراف 

 المستقبل

0.1 2.13 21.10 29 مشرفون
4 

 غير
 1.99 21.03 33 معممون دالة

0.3 2.24 21.21 29 مشرفون  المستقبميةالميارات 6
2 

 غير
 1.65 21.36 33 معممون دالة

 االتجاىات 7
  المستقبلاتواالىتمام

0.7 1.28 17.17 29 مشرفون
3 

 غير
 1.22 16.94 33 معممون دالة

 باستشراف الوعي 8
 المستقبل ومكوناتو

1.0 1.39 17.31 29 مشرفون
1 

 غير
 1.88 16.88 33 معممون دالة

 غير0.2 1.39 17.07 29 مشرفون  المستقبميالتفكير 9
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 االنحراف المتوسط العدد المجموعة العبارات م
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 مستوى
 الداللة

 دالة 0 1.39 17.00 33 معممون
1
0 

 وأساليب الرصد طرق
 العممي

0.8 2.09 33.79 29 مشرفون
7 

 غير
 1.69 34.21 33 معممون دالة

1
1 

0.6 1.20 12.66 29 مشرفون  المستقبميالتقييم
5 

 غير
 1.15 12.85 33 معممون دالة

0.6 9.47 232.34 29 مشرفون لية الكالدرجة
4 

 غير
 5.31 231.12 33 معممون دالة

 يلمفروق بين المعممين والمشرفين غير دالة ف (ت) من الجدول السابق أن قيمة يتضح
 يوجد اتفاق بين المعممين والمشرفين عمى أىمية تضمين أنوجميع األبعاد مما يعني 

. ىذه األبعاد بكتب العموم لممرحمة المتوسطة
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:  النتائجتفسير
 فإن كل األبعاد المتضمنة باالستبانة قد تراوحت نسبة ول بالنسبة إلي السؤال األ-

وىذا يدل عمي أن ىذه األبعاد تمثل أىمية كبيرة من وجية  % 100  -90االتفاق بين 
نظر المتخصصين، بل يدل ذلك عمي أن المناىج التعميمية عامة ومناىج العموم خاصة 
يمكن أن تتضمن ىذه األبعاد وغيرىا من األبعاد ألىميتيا وألىمية استشراف المستقبل 

.  الدراسيةلمناىجفي تصميم وتخطيط ا
بالنسبة إلي السؤال الثاني والخاص بمناسبة األبعاد الرئيسة والفرعية منيا وفقا ألراء -

المشرفين والمعممين قد جاءت جميعيا مناسبة بدرجة كبير جدا، وىذا يدل عمي أىمية 
ىذه األبعاد ومناسبتيا من وجية نظر مشرفي ومعممي العموم لتضمينيا في مناىجيم 
الدراسية ، كما يدلل ذلك ويؤكد ما جاء في موافقة أعضاء ىيئة تدريس المناىج سواء 

 أو الدراسات االجتماعية الميتمين باستشراف المستقبل، كما لعمومالمتخصصين في ا
. يؤكد عمي دور مناىج العموم وارتباطيا باستشراف المستقبل

 الفروق بين المعممين والمشرفين في تقدير درجة مناسبة أبعاد داللة بالنسبة إلي -
 أشارت النتائج توسطة بالمرحمة الملعموماستشراف المستقبل الالزم تضمينيا في كتب ا

إلي أن جميع األبعاد الرئيسة والفرعية الستشراف المستقبل غير دالة إحصائيا في 
تقديراتيم مما يؤكد عمي أن جميع األبعاد الرئيسة والفرعية تمثل أىمية قصوى من وجية 
نظر المشرفين والمعممين من جية، ومن جية أخرى يتوافق مع أراء المتخصصين من 

 .أعضاء ىيئة التدريس
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 : الدراسةتوصيات
 ضرورة االىتمام باستشراف المستقبل بشكل عام وأبعاده المختمفة بشكل وذلك -1

. بتضمينيا بالمناىج الدراسية سواء مناىج العموم أو غيرىا من المناىج
 تصميم وتخطيط المناىج الفاعمة التي تسمح وتكسب الطالب أبعاد استشراف -2

 التفكير المستقبمي واإلحساس ىاراتالمستقبل بشكل عام والوعي المستقبمي وم
. بالمسئولية عن المستقبل واألجيال القادمة بشكل خاص

تدريب المشرفين والمعممين عمي إعداد أساليب استشراف المستقبل وخاصة إعداد -3
. السيناريوىات وأسموب دلفي والعصف الذىني وغيرىا من األساليب

 .   تدريب المعممين قبل الخدمة وفي أثناء الخدمة عمي تدريس استشراف المستقبل-4
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: المراجع
. عربيةالمراجع ال: أوالًال 
تفعيل دور المعمم من منظور إسالمي لمواجية : ( 2005 )بمقيس غالب الشرعي-1

-173، ص ص ( 20 ) االجتماعية، العدد دراسات الجمةتحديات المستقبل، م
213  

فاعمية استخدام الخيال العممي في تدريس : ( 2012 ) جمال حسن السيد إبراىيم-2
الجغرافيا لتنمية عمميات العمم واستشراف المستقبل لدي تالميذ الصف األول 

، ص ص ( 47 ) لعدداإلعدادي، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية، ا
157-208 

. ارفالتعميم والمستقبل، القاىرة، دار المع: (1997)حسين كامل بياء الدين -3
االتجاىات العامة لإلصالح التربوي : ( 1417 ) السميطي، أحمد الصيداويحمد -4

نماذج متميزة من المنظمات والييئات والدول الصناعية والنامية، مكتب . في العالم
. التربية العربي لدول الخميج

مستقبل التعميم في المممكة العربية السعودية، : ( 1998 ) خالد بن إبراىيم العواد-5
. مؤشرات واستشراف، الرياض، وزارة المعارف مركز التطوير التربوي

مستقبل التعميم في المممكة العربية : (. ت.د ) خالد بن عبد اهلل بن دىيش-6
. السعودية، الواقع والمستقبل، الرياض، وزارة المعارف مركز التطوير التربوي

استشراف مستقبل التعميم في المممكة العربية : (. ت. د )خالد بن عبد اهلل دىيش-7
. السعودية، وزارة التربية والتعميم، وكالة الوزارة لمتخطيط والتطوير اإلداري

مستقبل النظام العالمي وتجارب تطوير : ( 1989 ) الدين إبراىيم وآخرون سعد-8
. التعميم، عمان، منتدى الفكر العربي

رؤية : التعميم في المممكة العربية السعودية: ( 1999 )عبد الرحمن أحمد الصايغ- 9
.  مستقبمية، بحوث مؤتمر المممكة العربية السعودية في مائة عام
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استشراف المستقبل في األحاديث : ( 2005 ) الرحمن عبد المطيف قشوععبد- 10
.  الدراسات العميا، الجامعة األردنيةةالنبوية، رسالة ماجستير، كمي

استشراف مستقبل التعميم عن بعد في :  (2003 ) عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل-11
 .المممكة العربية السعودية، الرياض، مركز بحوث كمية التربية، جامعة الممك سعود

استشراف المستقبل عند شيخ اإلسالم بن : (. ت. د )عبد اهلل بن محمد المديفر-12
 93 -88، ص ص ( 251 )تميمة رحمة اهلل، مجمة البيان، العدد 

القدرة اإلبداعية وميارات التفكير العميا لدي : (. ت. د ) عدنان محمد القاضي-13
أفراد من الطالب الموىوبين بالمرحمة اإلعدادية بمممكة البحرين، وزارة التربية 

. والتعميم، مركز رعاية الطمبة الموىوبين
العممية التعميمية واستشراف المستقبل، : ( 2011 ) عزيزة عبد الرحمن العيدروس-14

 13- 10، ص ص ( 4 )مجمة حسما، العدد 
استشراف المستقبل في مناىج الدراسات : ( 2002 ) عيد عبد الغني الديب-15

، (17)منشور بالمجمة التربوية، العدد  (أصل البحث  )االجتماعية، دراسة تقويمية، 
 65 - 31كمية التربية بسوىاج، ص ص 

استشراف المستقبل في ضوء الحديث : ( 2004 ) محمد بشار أمين الفيضي-16
، ص ( 4 )النبوي الشريف، مؤتة لمبحوث والدراسات، المجمد التاسع عشر، العدد 

 273 -249ص 
المجتمع والتعميم في القرن الحادي : رؤى المستقبل: ( 1997 ) محمد نبيل نوفل-17

، المجمة العربية لمتنمية، المجمد (المنظور العربي والمنظور العالمي  )والعشرين 
 234 -199، عدد خاص، ص ص ( 1 )السابع، العدد 

مراجعة تاريخية الستشراف مستقبل تدريس العموم : ( 2002 ) ىالة طو بخش- 18
معوقات الحاضر والمستقبل، حولية كمية البنات، العدد : فيما وراء المعارف األساسية

 56 -37، ص ص ( 3) 
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دور مناىج العموم في تحقيق استشراف : ( 2010 ) أحمدمحمد ىالة عز الدين -19
المستقبل وفعالية وحدة مقترحة في لتنمية التحصيل والوعي المستقبمي والتفكير 
االبتكاري لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية، رسالة دكتوراه كمية التربية بقنا، جامعة 
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