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مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )23آب 2018

مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية
ملخص
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على م�ستوى مهارات
التفكري امل�ستقبلي لدى عينة من الطلبة املوهوبني والطلبة غري
املوهوبني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )70طالب ًا من ال�صف العا�رش
اال�سا�سي .مت اختيارهم بالطريقة الق�صدية موزعني على جمموعتني،
املجموعة االوىل تكونت من ( )35طالبا موهوب ًا من مدر�سة امللك
عبداهلل الثاين للتميزالتابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف عجلون،
وت�ألفت املجموعة الثانية من ( )35طالبا غري موهوب من مدر�سة
عجلون الثانوية ،وامل�سجلني خالل العام الدرا�سي ،2016 /2015
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي الغرا�ض الدرا�سة ،كما ا�ستخدم
مقيا�س مهارات التفكري امل�ستقبلي ك�أداة للدرا�سة.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج تفيد ب�أن م�ستوى مهارات
التفكري امل�ستقبلي لدى الطلبة املوهوبني كان مرتفعاً ،يف حني كان
متو�سطا لدى الطلبة غري املوهوبني ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى مهارات التفكري امل�ستقبلي
بني املوهوبني وغري املوهوبني ل�صالح املوهوبني.
الكلمات املفتاحية :مهارات التفكري امل�ستقبلي ،املوهوبني،
غري املوهوبني.
Future Thinking Skills among Gifted and Non - Gifted
Students - A Comparative Study.

Abstract
This study aimed at investigating the level of the
future thinking skills among a sample of gifted and non
- gifted students. The sample consisted of 70 students
at the 10th grade who were intentionally selected and
divided into two groups. The first group consisted
of 35 gifted students at King Abdullah II school for
Excellence, which is affiliated to the Directorate of
Education in Ajloun. The second group consisted of
(35) non - gifted students at Ajloun Secondary School.
The study was conducted during the academic year
2015/ 2016. The Researcher used the descriptive
research method for the purposes of the study, in
addition to a scale as an instrument for the study, to
measure the skills of future thinking.
The study showed that the level of future thinking
skills among gifted students was high, while the level
of future thinking skills among non - gifted students
was moderate. Moreover, the results revealed that
there were statistically significant differences in the
 levels of future thinking skills among gifted and nongifted students, in favor of the gifted students.
Keywords: Future thinking skills , gifted students,
non - gifted students.

ُيعد التفكري نحو امل�ستقبل �أحد �أهم الهواج�س التي ت�شغل فكر
الإن�سان منذ بداية ظهوره على �سطح الأر�ض حيث تعددت �سبل
توجهه نحو امل�ستقبل على مدار الفرتات املتعاقبة تاريخياً� ،إذ�إن
تفكري الإن�سان ير�صد دائم ًا الأحداث التي تدور حوله ،ويعمل على
ا�ست�رشاف التغريات امل�ستقبلية التي غالب ًا ما تنجم عن �أن�شطته يف
جماالت احلياة املختلفة ،وي�ستعني بامل�ستجدات التي تالزم ظهور
هذه التغريات لإحداث تغريات وم�ستجدات �أخرى ،وهو يف الوقت
عينه ميثل املعنى الذي نعطيه للما�ضي.
واليوم ي�شهد العامل اهتمام ًا ملحوظ ًا بامل�ستقبل وما
يت�صل به من درا�سات يف كل املجاالت الرتبوية واالقت�صادية
وال�سيا�سية ...وغريها ،كما ي�شهد العامل الآن كم ًا هائ ًال من
التحديات� ,أو امل�شكالت التييتعر�ض لها الب�رش ب�شكل يومي,وهذا
يتطلب تن�شيط قدرات الطلبة الت�صوريةوالإبداعية للتحديات التي
قد تواجه جمتمعاتهم يف امل�ستقبل� ،إذ�إن التحديات التي تتعر�ض
لهااملجتمعاتالب�رشية كبرية ومتعددة املجاالت ،وهي معر�ضة
لالزدياد يف ال�سنواتالقادمة (.)Michalko, 2000
فاملطلوب �إن�سان قادر على �إنتاج املعرفة ,ولي�س م�ستهلك ًا
لها ,وله موقف من املعرفة؛ مبعنى �أن يكون له وجهة نظر معينه �أو
فل�سفة جتاه ما يقر�أ ،وهذا يتطلب االهتمام بالبنى املعرفية للعلم,
والبنى العقلية للفرد مما ي�ساعده على العي�ش يف ع�رص �ستكون فيه
فر�ص متاحة
املعرفة متاحة للجميع بحيث يجد الفرد نف�سه �أمام ٍ
ليمار�س التفكري احلر املنطلق بال حدود ،و�أن يكت�سب التنب�ؤ ،و�أن
يكون لديه االختيار الذكي ،والقبول الواعي لكل ما �سيحدث يف
امل�ستقبل من ت�صورات (دونا ات�شايدا . )1999 ،وي�ؤكد فيكتور هيوجو
 Victor Hugoالوارد يف (عبد املوجود� ” )2000 ،أنه لي�س هناك
ما يعادل حلم الإن�سان لي�صنع امل�ستقبل” وامل�ستقبل حتم ًا �سي�أتي،
ف�إما �أن ن�صنعه ب�أنف�سنا ونذهب �إليه ،و�إما �أن ي�صنعه لنا الآخرون
وي�أتينا جاهزاً خارج ًا عن �إرادتنا .كما ي�ؤكد بياجية ()Piage, 1993
� ،أن االهتمام بتنمية التفكري امل�ستقبلي يتطلب الت�أكيد على �أهمية
مراجعة �شاملة للمناهج الدرا�سية ،و�أ�ساليب العر�ض وا�سرتاتيجيات
التدري�س ،لي�صبح ذا اهتمام �أكرب ،بتنمية عمليات التغيري وفهمها
وتنمية مهارات الطلبة ل�ضبط وتوجيه م�ستقبلهم ،وت�شجعهم على
عدم اخلوف من التغيري ،والإح�سا�س بالقدرة على �صياغة الأحداث
والت�أثري فيها ب�صورة مبا�رشة ،فمثل هذا النوع من التفكري ي�شجع
الفرد على التعاي�ش مع التغيري بد ًال من املعاناة منه ،ويدعم روابط
الأفراد مع العامل اخلارجي ،و�إجما ًال فان االهتمام بتنمية التفكري
امل�ستقبلي ومهاراته لدى الطلبة يدعم ا�ستعادة ال�شعور بالتحكم يف
احلياة امل�ستقبلية.
و�أكد هيك�س ( )Hicks,1998على �إبراز البعد امل�ستقبلي يف
التعليم من خالل االهتمام بتنمية التفكري امل�ستقبلي الذي ُيعد
أ�سا�سي لكل من احلفاظ على املجتمع وتطويره� ،إذ ي�ؤكد
مقوم ًا �
ً
على �أهمية تنمية قدرات املتعلمني وتدريبهم على توقع التغيري،
وتو�ضيح البدائل امل�ستقبلية ،و�صنع القرار .ويف ال�سياق نف�سه ت�شري
دالني ورا�ست (� )Dalin & Rust, 1996إىل �أن � َّأي توجه تربوي نحو
االهتمام بتنمية التفكري امل�ستقبلي لدى الطلبة ينبغي �أن ي�ستند على
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�أ�س�س من بينها مهارات الطلبة على تقدمي حلول مبتكرة للم�شكالت،
�إذ ينبغي �أن يركز التعلم على مواجهة التحديات امل�ستقبلية التي ال
تكون حلولها وا�ضحة متاماً ,ومن ثم و�ضع البدائل وال�سيناريوهات
الالزمة ملواجهة هذه امل�شكلة ،وبرز م�صطلح التفكري امل�ستقبلي
كواحد من �أنواع التفكري التي �أوالها الباحثون اهتمام ًا كبرياً،
وكان لهذه الر�ؤية دور كبري يف تطوير العملية الرتبوية ،وعرف
كورني�ش ( )Cornish, 2003التفكري امل�ستقبلي ب�أنه ن�شاط ذهني
يوجه ويتحكم يف العمليات ،وي�ساعد على حتقيق عدد من الأغرا�ض؛
�إذ يرى �أن الأفراد ميار�سون هذا النمط من التفكري بغر�ض التخيل
والت�صور لال�ستمتاع وفح�ص التوقعات وتقييم قدراتهم التنب�ؤية.
ويرى كراب (� ،)Crabbe,1998أن التفكري امل�ستقبلي ميثل مهارة
خا�صة لتطوير القدرات الإبداعية يف حل امل�شكالت �سواء كانت هذه
امل�شكالت ممكنة احلدوث يف امل�ستقبل �أم افرتا�ضية� ،إذ �إنها تنمي
االهتمام بامل�ستقبل ،وتعزز التفاعل على حتدياته امل�ستقبلية ،مثلما
حت�سن وعي الطلبة بالواقع ،وت�ساعدهم على بناء معرفة عميقة
ور�صينة تقود �إىل مزيد من املعارف واخلربات واملهارات .وعرف
هيوتن ( )Hutton, 2005التفكري امل�ستقبلي ب�أنه عملية ن�شطة ت�شمل
جميع املواقف من �أحالم اليقظة �إىل التخطيط ،الذي ي�ؤدي �إىل
الأفعال التي ي�صل بها الفرد �إىل هدفه امل�ستقبلي .ويعرفه جون�سون
( )Jonson, 1985ب�أنه جمموعه من العمليات التي يقوم من خاللها
الفرد بفح�ص احتماالت احلل ,ودرا�سة مدى ما ميكن �أن يفعله الفرد
�أثناء معاجلة معينه� ,أو �أداء ما �أثناء قيامه بحل م�شكلة معينة،
� ّأي �أن التفكري هو ما يحدث �أثناء حل م�شكلة ما .وقد حدد كا�سندر
(� )Casinader, 2004أربعة مهارات للتفكري امل�ستقبلي ،هي :التنب�ؤ،
واال�ست�رشاف ،والتخطيط ،والر�ؤية .وقدم توران�س ( )Touraneامل�شار
�إليه يف (�أبو �صفية )2010 ،منوذج ًا يت�ضمن �ستة مهارات للتفكري
امل�ستقبلي ،هي:
 التخطيط امل�ستقبلي :ويعني �أن يرى الفرد �أنه قادر على
تطوير خطط منظمة للم�ستقبل ب�شكل عام� ،سواء �أكانت خطط ًا خا�صة
مب�ستقبله هو� ،أم كانت خطط ًا عامه تخ�ص عمل م�ؤ�س�سة ما �أو تخ�ص
ق�ضية جمتمعية �أو عاملية.
 التنب�ؤ امل�ستقبلي :ويعني �أن يرى الفرد �أنه قادر على
تطوير تنب�ؤات ،وتوقعات ،واحتماالت ،ومعارف ،وتخمينات حول ما
ُيتوقع حدوثه يف امل�ستقبل ،و�أن تتميز تلك املنتجات الفكرية على
اختالفها بخ�صائ�ص �إبداعية كالطالقة مبعنى �إنتاج تنب�ؤات متعددة
ومت�شعبة حول فكرة ما متوقعة ،واملرونة وهي التنوع ،والأ�صالة
وتعني الإتيان بتنب�ؤات جديدة.
 التفكري االيجابي بامل�ستقبل :وهذا البعد معني بقدرة
الفرد على تقدمي عدد من اال�ستجابات الفعالة للموقف املقلق،
واختيار �أكرث اال�ستجابات والبدائل فعالية منها.
 تطوير ال�سيناريو امل�ستقبلي :ويعني هذا البعد �أن يرى
الفرد �أنه قادر على �صياغة عدد من امل�شاهد املتتابعة اخلا�صة
بتوقع حدث معني يف زمن امل�ستقبل ،ويتم التعبري عن هذا امل�شهد
مبجموعة من الكلمات املكتوبة� ،أو عن طريق اخلرائط الذهنية �أو
تطويرها والتعبري عنها من خالل اخلريطة املفاهيمية ،و�أن يتمتع
الفرد مبهارات ات�صال كافية متكنه من كتابة و�رشح ال�سيناريو
وجعله وا�ضح ًا لدى الآخرين ،ويرى توران�س �أن كتابة ال�سيناريو من
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�أهم املهارات املميزة للمفكر امل�ستقبلي النموذجي.
 التخيل امل�ستقبلي :ويعني هذا البعد قدرة الفرد على
التفكري خارج �إطار امل�ألوف ،والقدرة على التفكري املتعمق دون
�ضوابط �أو حدود بهدف الو�صول �إىل تنب�ؤات وتوقعات وتخمينات
غري عادية ،و�أن يرى الفرد �أنه قادر على التفكري خارج حدود الزمن
احلايل وجتاوزه �إىل الزمن القدمي ،وي�ضمن هذا البعد جوانب انفعالية
وتفكرياً عاطفي ًا ي�سهل على الفرد ممار�سة التخيل امل�ستقبلي ،حيث
ُيبنى التخيل امل�ستقبلي على ت�صورات ذهنية م�سبقة �إال �أنه يزود
ار�س ُه بنواجت ومعارف �سواء �أكانت موجودة �أم غائبة عن الذهن
ممُ َ
�أو عن جمال �إح�سا�سه وحوا�سه.
 تقييم املنظورامل�ستقبلي :ويعني هذا البعد �أن يرى الفرد
�أنه قادر على �إطالق �أحكام �صحيحة على تفكريه امل�ستقبلي ،وذلك
من �أجل اال�ستفادة من نقاط القوة والتعلم من الأخطاء ،وعلى
ا�شتقاق معايري حمددة لتقييم منظوره فيما مل يحدث بعد ،فيقيم
ر�ؤيته وتنب�ؤاته للتوقعات امل�ستقبلية ،كما يقيم عالقة كل من هذه
التنب�ؤات باحلدث املتوقع.

العوامل املساعدة على تنمية التفكري املستقبلي
حتى يكتب النجاح لعملية تنمية مهارات التفكري امل�ستقبلي
ف�إنه ال بد من توافر عدد من العنا�رص ،التي تتمثل يف :املعلم امل�ؤهل
والفعال ،والبيئة التعليمية ال�صفية واملدر�سية ،و�أ�ساليب التقومي.
كما �أن هناك جمموعة من معيقات تنمية مهارات التفكري امل�ستقبلي
يف التعليم الواردة يف (ابو عرفة )2005 ،التي تتمثل فيما يلي:
 اعتقاد الكثريين ب�أن املعلم �صاحب الكلمة الأوىل
والأخرية داخل الغرفة ال�صفية ،و�أن الكتاب املدر�سي املقرر هو
املرجع الوحيد للطلبة واملعلم يف �آن واحد.
 اعتماد الكثري من املعلمني على ال�سبورة فقط يف غالب
الأحيان لتو�ضيح جوانب الدر�س.
 اقت�صار الكثري من املعلمني يف توجيه الأ�سئلة وتلقي
الأجوبة من عدد حمدود من الطلبة الن�شطني �أو املتفوقني ،ما يحرم
الأغلبية من الطلبة من طرح الآراء والأفكار �أو اال�ستف�سارات.
 مت�سك الكثري من املعلمني بوجهات نظرهم ،وعدم تقبل
�أفكار الطلبة التي تتعار�ض مع �أفكارهم.
 تركيز العديد من املعلمني على الأ�سئلة التي ال تقي�س
�سوى مهارات التفكري الدنيا ،ال �سيما احلفظ منها.
 ندرة تقبل املعلم ملعلومات �أو �أ�سئلة تخرج عن مو�ضوع
الدر�س ،مما يحد من التفكري لدى الطلبة.
 مكاف�أة الطلبة الذين يت�صفون بالهدوء والطاعة من قبل
املعلم ،مما ي�سهم يف تن�شئة جيل مييل �إىل الر�ضوخ للأوامر ,وقبول
الأفكار ووجهات النظر على علتها دون مناق�شتها.
وقد �أ�شار هايبل� )Hible, 2006( ،إىل عدد من املتطلبات الالزم
توافرها لتمكني املتعلمني من �إتقان التفكري امل�ستقبلي ،هي:
 �أن ي�ستطيع الطلبة التنب�ؤ بن�شاطهم ،من حيث ال�سلوك
واملكون املعريف ،والقدرة على حتليل املهمات التنب�ؤية اخلا�صة
الأكادميية.
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 قدرة الطلبة على ا�ستقراء التحديات التي قد تربز يف
امل�ستقبل ،وكيفية التغلب عليها يف حال حدوثها.
 �أن تتوافر لدى الطالب الرغبة والدافعية الذاتية لدرا�سة
امل�ستقبل.
 �أن ميتلك الطالب القدرة على و�ضع �أهداف بعيدة املدى
والتخطيط مبرونة ح�سب �أولويات امل�ستقبل.
 �أن ميتلك الطالب الثقة بالنف�س ،وتكوين �صورة �إيجابية
عن ذاته حول قدرته على درا�سة امل�ستقبل.
 �أن ميتلك الطالب قدرة التنظيم الذهني ليكون قادراً على
الوعي بامل�ستقبل.
 �أن يحدد الطلبة النجاحات ال�سابقة ويقوموا با�ستخدامها
من �أجل النجاح يف امل�ستقبل.
�أجرى الغرايبة ( )2011درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن م�ستوى
الذكاء العاطفي لدى عينة من الطلبة املوهوبني والطلبة العاديني
يف منطقة الق�صيم ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )72طالب ًا من
املوهوبني ،و ( )72طالب ًا من العاديني.
ولأغرا�ض الدرا�سة قام الباحث بتطبيق اختبار الذكاء العاطفي
الذي �أعده عثمان ورزق ( ، )2001وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج تفيد
ب�أن م�ستوى الذكاء العاطفي لدى الطلبة املوهوبني كان مرتفعاً،
يف حني كان م�ستوى الذكاء العاطفي لدى العاديني متو�سطاً ،كما
بينت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اح�صائي ًا يف م�ستوى الذكاء
العاطفي بني املوهوبني والعاديني ل�صالح املوهوبني.
كما هدفت درا�سة القي�سي والتميمي (� )2011إىل التعرف
�إىل م�ستوى التفكري االبتكاري لدى الطلبة املوهوبني والعاديني،
وهدفت �إىل املوازنة بني درجات التفكري االبتكاري للطلبة يف �ضوء
متغريي (نوع املدر�سة ،واجلن�س)  ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من ()469
طالب ًا وطالبة اختريوا من مدار�س املتميزين والعاديني يف مديرية
تربية بغداد .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن طلبة الإعدادية لديهم
تفكري ابتكاري ب�صورة عامة وبدرجة مقبولة ومب�ستويات متفاوتة،
و�أن م�ستوى التفكري االبتكاري لدى الإناث �أعلى مما لدى الذكور
وبداللة �إح�صائية ،وللطلبة املتميزين �أعلى مما لدى الطلبة العاديني
وبداللة �إح�صائية.
�أما درا�سة �أنو و�شنان ( )2011فقد كان هدفها الك�شف عن
الفروق بني املوهوبني والعاديني من تالميذ ال�صف الرابع الأ�سا�سي
بوالية اجلزيرة ،يف مركز التحكم ومفهوم الذات ،وهدفت الدرا�سة
�إىل معرفة طبيعة العالقة االرتباطية بني مركز التحكم ومفهوم
الذات لدى كل من املوهوبني والعاديني ،وقد ت�ألفت عينة الدرا�سة
من ( )200طالب وطالبة ،منهم ( )100من املوهوبني و ()100
من العاديني .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة فروق ًا ذات داللة �إح�صائية
بني املوهوبني والعاديني يف مركز التحكم ومفهوم الذات ل�صالح
املوهوبني ،كما �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية �سالبة بني
مركز التحكم ومفهوم الذات لدى كل من املوهوبني والعاديني.
�أما درا�سة خلف ( )2007التي كان هدفها تقييم م�ستوى
التفكري الناقد عند الطلبة املوهوبني والطلبة ذوي التح�صيل
املرتفع ،والطلبة العاديني يف املدار�س العادية ،فقد ت�ألفت عينة

الدرا�سة من ( )589طالب ًا وطالبة من الطلبة املوهوبني وذوي
التح�صيل املرتفع ،والعاديني ،وزعت على ( )203من الطالب
والطالبات من الطلبة املوهوبني ،و ( )186طالب ًا وطالبة من ذوي
التح�صيل املرتفع ،و ( )200طالب وطالبة من الطلبة العاديني،
وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
م�ستوى التفكري الناقد بني الطلبة املوهوبني والطلبة العاديني،
ول�صالح الطلبة املوهوبني.
كما�أجرى ال�سباتني ( )2006درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء
الفروق يف م�ستوى التفكري فوق املعريف بني الطلبة املوهوبني
و�أقرانهم العاديني يف املرحلة املتو�سطة يف مدار�س مكة املكرمة،
وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )140من طلبة املرحلة املتو�سطة من
الطلبة املوهوبني ،منهم ( )36ذكراً و (� )32أنثى ،مقارنة بـ ()72
طالب ًا عادياً ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية ،منهم ( )36ذكراً و ()36
�أنثى ،وقد طبق الباحث مقيا�س مهارات التفكري فوق املعريف من
�إعداد الباحث .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الطلبة املوهوبني
ي�ستخدمون مهارات التفكري فوق املعريف يف �أ�شكالها الثالثة
(التخطيط ،املراقبة ،التقومي)  ،عند قيامهم بحل امل�س�ألة الريا�ضية
بدرجة �أكرب من الطلبة العاديني ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود
فروق على م�ستوى ال�صف الدرا�سي يف ا�ستخدام مهارات التفكري فوق
املعريف تزداد وب�صورة �إيجابية مع زيادة م�ستوى ال�صف الدرا�سي
للطلبة ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق على م�ستوى اجلن�س
يف ا�ستخدام مهارة التقومي ل�صالح الذكور ،و�أن الإناث يتفوقن يف
ا�ستخدامهن ملهارة التخطيط بدرجة �أكرب من الذكور.
كما قام �أبو عليا ( )2003بدرا�سة هدفت �إىل حتديد الفروق يف
�أ�شكال املعرفة فوق املعرفية يف جمال الإعداد لالمتحانات و�أدائها
بني الطلبة املوهوبني يف ال�صف العا�رش مبدر�سة اليوبيل يف الأردن
والطلبة املتفوقني حت�صيلي ًا من نف�س امل�ستوى يف املدار�س العامة،
من منظور املعارف( :التقريرية ,الإجرائية ,ال�رشطية)  .وقد تكونت
عينة الدرا�سة من ( )190طالب ًا وطالبة موزعني كالآتي ،جمموعة
املوهوبني التي تكونت من ( )55طالب ًا و ( )41طالبة ،وجمموعة
املتفوقني حت�صيلي ًا التي تكونت من ( )49طالبة ,و ( )45طالباً،
طبق عليهم اختبار من �إعداد الباحث لتعيني م�ستوياتهم يف �أ�شكال
املعرفة فوق املعرفية لدى الطلبة يف جمال الإعداد لالمتحانات
و�أدائها .وقد بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح
جمموعة املوهوبني يف امتالك وا�ستخدام �أ�شكال املعرفة فوق
املعرفية الثالثة ،و�أنهم �أكرث وعي ًا و�إدراك ًا بالأ�سباب التي تدفعهم
لتبني ا�سرتاتيجية معينة دون غريها خالل التح�ضري لالمتحان �أو
تقدميه.
�أجرى �شان ( )Chan, 1996درا�سة هدفت �إىل مقارنة توجهات
(املعتقدات حول �أ�سباب النجاح �أو الف�شل يف املدر�سة و�إدراك الكفاية
الذاتية)  ،وقدرات التفكري فوق املعرفية ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من
( )143طالب ًا مبدعاً ،و ( )133طالب ًا عادي ًا من ذوي التح�صيل
الأكادميي املتو�سط ،وطبق الباحث مقيا�س ًا من �إعداد الباحث،
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الطلبة املبدعني �أدركوا �أنهم �أكرث كفاية من
الناحية العقلية مقارنة ب�أقرانهم العاديني ،كما �أظهرت النتائج �أن
الطلبة املبدعني �أكرث ثقة ب�أنف�سهم و�أكرث �ضبط ًا وحتكم ًا بعوامل
جناحهم �أو ف�شلهم املدر�سي ،و�أظهروا معرفة �أكرث با�سرتاتيجيات
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مهارات التفكير املستقبلي لدى الطلبة املوهوبني وغير املوهوبني -
دراسة مقارنة

د .محمد مفضي اخللف الدرابكه

التعلم و�أنهم ح�صلوا على درجات عالية يف الكفاية القرائية.
تعر�ضت الدرا�سات ال�سابقة �إىل بع�ض متغريات الدرا�سة
احلالية وهي مهارات التفكري امل�ستقبلي ,ولكن مبتغريات خمتلفة عن
متغريات الدرا�سة احلالية ،ومن خالل اطالع الباحث على الدرا�سات
ال�سابقة يالحظ تنوع �أهداف هذه الدرا�سات ومتغرياتها ،يف حني
ركزت الدرا�سة احلالية على تق�صي امتالك الطلبة املوهوبني وغري
املوهوبني ملهارات التفكري امل�ستقبلي ،وقد اتفقت نتيجة الدرا�سة
احلالية مع الأدب الرتبوي املتعلق بدرا�سة �سمات وخ�صائ�ص
املوهوبني وامتالكهم للعديد من مهارات التفكري منها امل�ستقبلي،
والناقد ،واالبداعي ،ومن هنا يت�ضح متيز الدرا�سة احلالية وانفرادها
بتق�صي درجة امتالك الطلبة املوهوبني واقرانهم غري املوهوبني
ملهارات التفكري امل�ستقبلي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
ين�شغل حقل درا�سة امل�ستقبل والتفكري بامل�ستقبل يف �إجناز
عدد من املهام كاالكت�شاف واالبتكار والفح�ص والتقييم.ويتفق
اخلرباء والرتبويون على �أنه من �أهم العنا�رص امل�ؤثرة يف نوعية
التعليم م�ستوى ونوع املهارات املعرفية التي يكت�سبها الطلبة
خالل العملية التعليمية ،خا�صة تلك التي ي�ستخدمونها يف املواقف
التعليمية �أو احلياتية ،لذلك ي�ؤكدون على �رضورة تعليم وتدريب
الطلبة على �أ�ساليب ومهارات التفكري ب�أنواعها ،حيث ي�ستطيعون
وب�شكل م�ستقل توجيه �أنف�سهم �أثناء عملية التعليم.والتفكري
امل�ستقبلي له قيمة كبرية ،حيث �إنه يلعب دوراً مهم ًا و�أ�سا�سي ًا يف
حياة الأفراد؛ لأنه ي�ؤدي �إىل ارتفاع �إجناز الفرد يف كل املهام التي
يقوم بها ب�صفة عامة واملهام الأكادميية ب�صفة خا�صة ،كما �أنه
مينح الفرد �إح�سا�س ًا بالقوة والدافعية والطاقة ،ويزداد هذا الإح�سا�س
�إذا �صاحبه تخيل ملا ميكن �أن يكون عليه الفرد يف امل�ستقبل.كما �أن
احلاجة �إىل بناء امل�ستقبل الذي يكون �أف�ضل من املا�ضي و�أف�ضل
من احلا�رض هو حاجة �رضورية ،لأن الإن�سان يتطلع دوم ًا و�أبداً �إىل
امل�ستقبل ،الأمر الذي دفع الإن�سان �إىل ا�ستقراء امل�ستقبل و�صناعته
وفق ًا ما يريد ،وال يحدث العك�س �أي �أن امل�ستقبل هو الذي ي�صنع
الإن�سان؛ لأن الإن�سان كائن فريد من نوعه ميلك خ�صائ�ص ال
متلكها الكائنات الأخرى ،ومن هنا ي�أتي الغر�ض من �إجراء الدرا�سة
احلالية للتعرف على م�ستوى مهارات التفكري امل�ستقبلي لدى الطلبة
املوهوبني ومقارنتها مع �أقرانهم غري املوهوبني.

أسئلة الدراسة
● ●ما م�ستوى مهارات التفكري امل�ستقبلي لدى طلبة مدار�س
امللك عبداهلل الثاين للتميز (املوهوبني) ؟
● ●هل تختلف مهارات التفكري امل�ستقبلي عند م�ستوى داللة
( )α≥0.05باختالف نوع الطالب (موهوب ،غري موهوب) ؟

أهداف الدراسة
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
● ●الك�شف عن مهارات التفكري امل�ستقبلي لدى الطلبة
املوهوبني.
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● ●حتديد مهارات التفكري امل�ستقبلي التي ميكن تنميتها لدى
الطلبة املوهوبني وغري املوهوبني.
● ●الك�شف عن الفروق بني متو�سطات مهارات التفكري
امل�ستقبلي عند م�ستوى داللة ( )α≤0.05باختالف نوع الطالب
(موهوب ،غري موهوب) .

أهمية الدراسة
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة من خالل تناولها مل�شكلة تن�سجم
مع اجتاهات علم النف�س املعريف وكذلك مع مفاهيم البحث الرتبوي
واجتاهاته احلديثة ،التي تركز على جمال التفكري ،وال�سيما التفكري
امل�ستقبلي ،ف�ض ًال عن �أنها تتناول مهارات التفكري امل�ستقبلي لدى
الطلبة املوهوبني ،وذلك ين�سجم مع االجتاهات احلديثة يف تطوير
.وبناء
التعليم وتوجيهه لتنمية مهارات التفكري (ال�سباتني)2006 ،
ً
على ما تقدم ،ميكن �إجمال �أهمية الدرا�سة واحلاجة �إليها مبا يلي:
 تقدمي قائمة مبهارات التفكري امل�ستقبلي التي ميكن
تنميتها لدى الطلبة املوهوبني وغري املوهوبني.
 تنمية الوعي ب�أهمية دور امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف تنمية
مهارات التفكري امل�ستقبلي لدى الطلبة.
 �إثارة اهتمام امل�س�ؤولني يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية نحو
�رضورة �إجراء عمليات تطوير للمناهج الدرا�سية من خالل ت�ضمني
املهارات التي ميكن من خاللها تنمية التفكري امل�ستقبلي لدى الطلبة.
كما تبدو �رضورة �إجراء الدرا�سة احلالية ملعاجلة النق�ص
املالحظ يف مو�ضوعات البحث للدرا�سات ال�سابقة حول مقارنة
مهارات التفكري امل�ستقبلي لدى الطلبة املوهوبني ب�إقرانهم غري
املوهوبني ،ومن خالل البحث يف الدرا�سات ال�سابقة مل يجد الباحث
 فيما اطلع عليه  -درا�سة مقارنة تتناول املوهوبني و�أقرانهم غرياملوهوبني �ضمن هذه املتغريات.

حدود وحمددات الدراسة
�إن تعميم نتائج الدرا�سة يكون وفقاً حلدود وحمددات الدرا�سة
التالية:
 حدود زمانية :الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
2016 /2015م.
 حدود مكانية :طلبة مدر�سة امللك عبد اهلل الثاين للتميز،
ومدر�سة عجلون الثانوية احلكومية يف مدينة عجلون.
 حمددات �أدوات الدرا�سة :متثلت مبقيا�س مهارات التفكري
امل�ستقبلي وما يتمتع به من معامالت ال�صدق والثبات.

منهج الدراسة
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي ،وذلك ملالءمته
لأهداف الدرا�سة.

جمتمع الدراسة وعينتها
ي�شمل جمتمع الدرا�سة الطالب املوهوبني يف مدر�سة امللك
عبداهلل الثاين للتميز يف مدينة عجلون ،والطالب غري املوهوبني يف
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مدر�سة عجلون الثانوية.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدرا�سة من ( )70طالب ًا من ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي؛ منهم ( )35طالب ًا من طلبة ال�صف العا�رش املوهوبني من
مدر�سة امللك عبد اهلل الثاين للتميز يف مدينة عجلون ،و ( )35طالب ًا
من ال�صف العا�رش الأ�سا�سي غري املوهوبني من مدر�سة عجلون
الثانوية للبنني حيث تقع هاتان املدر�ستان بالقرب من بع�ضهما
البع�ض.وقد اختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الق�صدية لأنها �أبدت
ا�ستعدادها للتعاون يف تطبيق الدرا�سة.
أداة الدراسة
�أ�ستخدم يف هذه الدرا�سة مقيا�س التفكري امل�ستقبلي الذي
طورته �أبو �صفية ( )2010ا�ستناداً �إىل اخللفية النظرية لتوران�س يف
هذا املجال ،وقامت الباحثة بتطبيقه على عينة من طالبات ال�صف
العا�رش اال�سا�سي يف مدينة الزرقاء ،ويتكون املقيا�س من ( )72فقرة
موزعة على �ستة �أبعاد (التخطيط امل�ستقبلي ،والتنب�ؤ امل�ستقبلي،
والتفكري االيجابي بامل�ستقبل ،والتخيل امل�ستقبلي ،وتطوير
ال�سيناريو امل�ستقبلي ،وتقييم املنظور امل�ستقبلي)  ،وقد خ�ص�ص لكل
بعد ( )12فقرة ،وتكونت كل فقرة من الفقرات من عبارة يقابلها
خم�سة بدائل على مقيا�س ليكرت خما�سي التدريج ،حيث يطلب من
الطالب �أن يحدد درجة موافقته �أو معار�ضته ملا جاء يف العبارة،
وقد خ�ص�صت ( 5عالمات لالختيار دائماً ،و 4لالختيار غالباً ،و3
لالختيار �أحياناً ،و 2لالختيار نادراً ،وعالمة واحدة لالختيار �أبداً)
 ،وبالتايل تكون العالمة الق�صوى على البعد الواحد ( ، )60والعالمة
الق�صوى لالختبار ككل ( ، )360والعالمة الدنيا على البعد الواحد
( )12واالختبار ككل (. )72ويبني اجلدول ( )1توزيع فقرات اختبار
التفكري امل�ستقبلي على الأبعاد ال�ستة (االختبارات الفرعية) .
توزيع فقرات اختبار التفكير المستقبلي على األبعاد الستة (االختبارات الفرعية) .

الرقم

عدد الفقرات

ارقام الفقرات

12

12 - 1

12

24 - 13

-3

التنب�ؤ امل�ستقبلي

12

36 - 25

-4

التخيل امل�ستقبلي

12

48 - 37

12

60 - 49

12

72 - 61

-1
-2

-5
-6

تطوير ال�سيناريو
امل�ستقبلي
تقييم املنظور
امل�ستقبلي

ثبات املقياس
ت�شري �أبو �صفية (� )2010إىل �أنها حتققت من ثبات املقيا�س
عن طريق �إجراء درا�سة تقييمية للمقيا�س (جتريبية) على جمموعة
من الطلبة من جمتمع الدرا�سة وخارج عينتها  -عينة ا�ستطالعية -
بلغ عددهم ( )178طالباً ،وح�سب الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي
با�ستخدام معادلة كرونباخ الفا فوجد �أنه ي�ساوي ( ، )0.89وقد
جرى تطبيق املقيا�س و�إعادة تطبيقه ( )Test – Retestعلى نف�س
املجموعة من الطلبة بعد �أ�سبوعني ،وح�سب معامل ارتباط بري�سون
بني درجات الطلبة يف التطبيقني فوجد �أنه ي�ساوي ()0.87
.ولأغرا�ض الدرا�سة احلالية ،مت طبق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية
مكونة من ( )20طالب ًا من املوهوبني من جمتمع الدرا�سة وخارج
عينتها ،وقد جرى تطبيق املقيا�س و�إعادة تطبيقه(  (�Test – Re
 )testعلى نف�س املجموعة من الطلبة بعد �أ�سبوعني ،وح�سب معامل
ارتباط بري�سون بني درجات الطلبة يف التطبيقني فوجد �أنه ي�ساوي
( ، )0.86وا�ستخرجت معامالت ثبات االت�ساق الداخلي با�ستخدام
معادلة كرونباخ الفا ككل ُوجد �أنه ي�ساوي (. )0.84ويت�ضح ب�أنها
معامالت مرتفعة ،مما يعطي م�ؤ�رشاً �إىل �إمكانية ا�ستخدام هذا
املقيا�س لغايات الدرا�سة احلالية.

مصطلحات الدراسة املفاهيمية واإلجرائية

الجدول ()1

االختبار الفرعي
(البعد)
التخطيط
امل�ستقبلي
التفكري االيجابي
يف امل�ستقبل

وبناء على ذلك حذفت ( ، )6فقرات و�أعيد النظر يف �صياغة ثالث
ً
فقرات �أخرى ،ليبقى عدد الفقرات ( )72فقرة.
ويف الدرا�سة احلالية ،مت الت�أكد من �صدق املقيا�س بعر�ضه
على ع�رشة من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص يف جمال الرتبية
اخلا�صة ،وعلم النف�س الرتبوي ،يف جامعة حائل وجامعة البلقاء
التطبيقية ،وذلك بهدف ا�ستخراج �صدق املحتوى للمقيا�س ،واعتمدت
ن�سبة ( )80%بني املحكمني للإبقاء على الفقرة �أو حذفها ،والإفادة
من مالحظاتهم فيما يتعلق يف و�ضوح �صياغة الفقرات.

صدق املقياس
قامت �أبو �صفية ( )2010بالتحقق من �صدق املقيا�س عن
طريق مناق�شة ع�رشة من الطلبة باملقيا�س ،ومتت قراءة الفقرات
تباع ًا ومناق�شة الطلبة مبحتوى الفقرات للك�شف عن املعيقات
اللغوية ,والبحث يف �إدراكات الطلبة ومدى ا�ستيعابهم للفقرات،

تتمثل م�صطلحات الدرا�سة املفاهيمية والإجرائية فيما يلي:
◄◄التفكري امل�ستقبلي :جمموعة من املهارات التي متكن
الفرد من معاجلة توقعاته للم�ستقبل وحتديد �سيناريوهاته والتنب�ؤ
واع وفعال ،وت�شمل ح�سب نظرية توران�س �ست
مبتغرياته ب�شكل ٍ
مهارات ،هي :التنب�ؤ ،والتخيل ،والتخطيط ،وتطوير ال�سيناريو،
والتفكري االيجابي ،وتقييم املنظور امل�ستقبلي (�أبو �صفية. )2010 ،
ويعرف �إجرائياً :بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف
مقيا�س مهارات التفكري امل�ستقبلي الذي طورته (�أبو �صفية)2010 ،
 ،وي�شتمل على �ست مهارات فرعية هي:
Ú Úمهارة التنب�ؤ امل�ستقبلي :هي التخمينات والتوقعات
والأفكار التي ي�ستطيع املتعلم تطويرها ،والتي تت�صل بزمن مل يحل
بعد باال�ستفادة من اخلربات والتجارب املتاحة.
وتعرف �إجرائياً :بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف
مهارة التنب�ؤ امل�ستقبلي.
Ú Úمهارة التخيل امل�ستقبلي :وتعني �إنتاج ت�صورات ذهنية
غري م�ألوفة من خالل التفكري خارج �إطار الزمن احلايل وجتاوزه
�إىل الزمن القادم لإنتاج تنب�ؤات وتوقعات وتخمينات م�ستقبلية غري
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مهارات التفكير املستقبلي لدى الطلبة املوهوبني وغير املوهوبني -
دراسة مقارنة

د .محمد مفضي اخللف الدرابكه

عادية.
وتعرف �إجرائياً :بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف
مهارة التخيل امل�ستقبلي.
Ú Úمهارة التخطيط امل�ستقبلي :يعد التخطيط مهارة �أ�سا�سية
للتفكري امل�ستقبلي ،وم�صدر االنطالق فيه ،ويتمثل يف �أن يحدد الفرد
�أهدافه ،و�أن يكون لديه خطه لتحقيقها.
وتعرف �إجرائياً :بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف
مهارة التخطيط امل�ستقبلي.
Ú Úمهارة التفكري االيجابي يف امل�ستقبل :وتعني و�ضع
احللول املمكنة يف �ضوء الإمكانات واخليارات املتعددة.
وتعرف �إجرائياً :بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف
مهارة التفكري الإيجابي يف امل�ستقبل.
Ú Úمهارة تطوير ال�سيناريو امل�ستقبلي :وتعني و�صف الأحداث
املتوقع حدوثها ،وبيان كيف �ست�ؤثر تلك الأحداث على املحيط من
خالل فهم امل�شاهد املتتابعة.
وتعرف �إجرائياً :بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف
مهارة تطوير ال�سيناريو امل�ستقبلي.
Ú Úمهارة تقييم املنظور امل�ستقبلي :ويحتاج فيها املتعلم
�إىل ا�سرتاتيجية معرفية وانفعالية للحكم على م�ساره وتوجهه
امل�ستقبلي ،و�إىل وعي و�إدراك لعمليات �إ�صدار الأحكام على مدى
�صحة تفكريه امل�ستقبلي.
وتعرف �إجرائياً :بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب يف
مهارة تقييم املنظور امل�ستقبلي.
◄◄الطلبة املوهوبون
هم الطلبة امللتحقون مبدار�س امللك عبد اهلل الثاين للتميز يف
بناء على
مدينة عجلون يف ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،الذين اختريوا ً
�أ�س�س ومعايري وزارة الرتبية والتعليم ،وهي:
Ú Úيتم اعتماد ما ن�سبته ( )5%من الطلبة احلا�صلني على
�أعلى معدالت يف ال�صف ال�ساد�س وال�سابع الأ�سا�سيني.علما �أن
املدر�سة ت�ستقبل الطلبة من بداية ال�صف الثامن.
Ú Úاعتماد معايري الرت�شيح من قبل املعلمني والأهل �ضمن
املعايري.
Ú Úتر�شيح الطلبة على �أ�سا�س اخل�صائ�ص ال�سلوكية.
Ú Úيخ�ضع الطلبة الذين انطبقت عليهم معايري الرت�شيح
�إىل اختبار القدرات املعرفية الذي جتريه وزارة الرتبية والتعليم
يف الأردن وت�رشف عليه ،حيث ُيقبل الطلبة الذين حققوا �أعلى
العالمات يف �ضوء الطاقة اال�ستيعابية للمدر�سة (وزارة الرتبية
والتعليم. )2015 ،

مدارس امللك عبد اهلل الثاني للتميز
هي مدار�س للطلبة املتميزين يف الأردن� ،أن�شئت كمبادرة
ملكية �سامية من جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني ،يف
حمافظات اململكة املختلفة ،وتنفذ هذه املدار�س عدد من املواد
واملناهج وفق نظام ال�ساعات املعتمدة ،بحيث ت�شمل على (وزارة
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الرتبية والتعليم: )2015 ،
 املباحث الإجبارية :الرتبية القيادية ،والريا�ضيات،
والإلكرتونيات ،وتعليم التفكري ،وتكنولوجيا املعلومات.
 مباحث اختيارية متقدمة.مواد املهن ،والفن ،والريا�ضة،
واملو�سيقا ،والدراما ،وامل�رسح.
 برنامج املجتمع املحلي.
 ت�صميم وتنفيذ امل�رشوع.
 م�شاركة الطلبة يف �أن�شطة و�أندية وم�سابقات حملية
و�إقليمية وعاملية.
الطلبة غري املوهوبني :هم الطلبة الذين يدر�سون يف املدار�س
العادية ،والذين يتمتعون بقدرات عقلية متو�سطة ،وفوق املتو�سطة
وذلك بدالالت اختبار التح�صيل املدر�سي.

املعاجلة االحصائية
بهدف الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ا�ستخدم برنامج الرزم
الإح�صائية للعلوم االجتماعية (Statistical Package for the
 ، )Social Sciences) SPSSومت التو�صل �إىل النتائج من خالل
احت�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبار”
ت “ ملعرفة دالالت الفروق الإح�صائية ،وقد اعتمد املعيار التايل
بناء على
للمجاالت والدرجة الكلية وذلك للحكم على درجة التقدير ً
املتو�سطات احل�سابية:
 املهارات :منخف�ض من  ،28 – 12من  44 – 29متو�سط
و من  60 – 45مرتفع.
 الدرجة الكلية :من  168 – 72منخف�ض ،ومن – 169
 264متو�سطة ،ومن  360 – 265مرتفع.

نتائج الدراسة ومناقشتها
فيما يلي عر�ض لنتائج الدرا�سة ومناق�شتها.
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الأول ومناق�شته:
ما م�ستوى مهارات التفكري امل�ستقبلي لدى طلبة مدار�س امللك
عبد اهلل الثاين للتميز (املوهوبني) ؟
للإجابة ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية مل�ستوى مهارات التفكري امل�ستقبلي لدى
طلبة مدار�س امللك عبداهلل الثاين للتميز (املوهوبني)  ،واجلدول ()2
يو�ضح ذلك.
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مهارات التفكير المستقبلي لدى طلبة
مدارس الملك عبد اهلل الثاني للتميز

الرقم

املهارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

امل�ستوى

1

التخطيط امل�ستقبلي

49.60

2.10

2

مرتفع

2

التفكري االيجابي
بامل�ستقبل

49.51

1.85

4

مرتفع

3

التنب�ؤ امل�ستقبلي

49.37

2.03

6

مرتفع
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الرقم

املهارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

امل�ستوى

4

التخيل امل�ستقبلي

49.43

1.56

5

مرتفع

49.54

1.29

3

مرتفع

50.11

1.02

1

مرتفع

297.57

6.7

5
6

تطوير ال�سيناريو
امل�ستقبلي
تقييم املنظور
امل�ستقبلي
املقيا�س الكلي

�سمات وخ�صائ�ص املوهوبني وامتالكهم للعديد من مهارات التفكري،
منها :امل�ستقبلي ،والناقد ،والإبداعي ،كما تتفق مع نتيجة درا�سة
ال�سباتني ( )2006التي �أ�شارت �إىل �أن الطلبة املوهوبني ي�ستخدمون
مهارات التفكري فوق املعريف وغريه من مهارات التفكري الأخرى
بدرجة �أكرب من الطلبة العاديني ،كما تتفق نتيجة الدرا�سة احلالية
مع نتيجة درا�سة �أنو و�شنان ( )2011التي �أ�شارت �إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني الطلبة املوهوبني و�أقرانهم من الطلبة
العاديني يف مركز التحكم ،ومفهوم الذات ،ومهارات التفكري حيث
جاءت الفروق ل�صالح الطلبة املوهوبني ،كما تتفق هذه النتيجة مع
نتيجة درا�سة القي�سي والتميمي ( )2011التي تو�صلت �إىل وجود
فروق دالة �إح�صائيا ل�صالح الطلبة املوهوبني يف درجة امتالكهم
ملهارات التفكري الإبتكاري.
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثاين ومناق�شته:

مرتفع

يبني اجلدول (� )2أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني
(� ، )50.11 - 49.37إذ جاءت مهارة تقييم املنظور امل�ستقبلي
يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( )50.11ومب�ستوى
تقدير مرتفع ،تالها يف املرتبة الثانيةمهارة التخطيط امل�ستقبلي
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )49.60ومب�ستوى تقدير مرتفع ،تالها يف
املرتبة الثالثة مهارة تطوير ال�سيناريو امل�ستقبلي مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( )49.54ومب�ستوى تقدير مرتفع ،وجاءت يف املرتبة الرابعة
مهارة التفكري االيجابي يف امل�ستقبل .ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( . )49.51ومب�ستوى تقدير مرتفع اي�ضاً ،يف حني جاءت مهارة
التخيل امل�ستقبلي يف املرتبة اخلام�سة .ومب�ستوى مرتفع .ومبتو�سط
ح�سابي بلغ (�. )49.43أما مهارة التنب�ؤ امل�ستقبلي فقد جاءت يف
املرتبة الأخرية .ومبتو�سط ح�سابي بلغ (. )49.37ومب�ستوى تقدير
مرتفع ،وبلغ املتو�سط احل�سابي للأداة ككل (. )297.57ومب�ستوى
تقدير مرتفع.وهذه النتيجة تتفق مع الأدب الرتبوي املتعلق بدرا�سة

هل تختلف مهارات التفكري امل�ستقبلي عند م�ستوى داللة
( )α≤0.05باختالف نوع الطالب (موهوب ،غري موهوب) ؟
لإيجاد الفروق يف مهارات التفكري امل�ستقبلي لدى الطلبة
باعتبار متغري نوع الطالب ،فح�صت الفروق ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على مهارات التفكري امل�ستقبلي من خالل نوع
الطالب مب�ستوييه (موهوب ،غري موهوب) .وللإجابة عن ال�س�ؤال
الثانيا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ملهارات التفكري امل�ستقبلي ح�سب نوع الطالب (موهوب ،غري
موهوب)  ،ولبيان الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
ا�ستخدم اختبار “ت” ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.

جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار «ت» للفروق في مهارات التفكير المستقبلي بحسب نوع الطالب

املهارات الفرعية (البعد)

التخطيط امل�ستقبلي
التفكريااليجابي
بامل�ستقبل
التنب�ؤ امل�ستقبلي

التخيل امل�ستقبلي
تطوير ال�سيناريو
امل�ستقبلي
تقييم املنظور امل�ستقبلي

املقيا�س الكلي

نوع الطالب

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
“ت”

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

موهوب

35

49.6

2.10

11.122
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0.000

غري موهوب

35

42.5

3.10

موهوب

35

49.5

1.85

غري موهوب

35

42.7

3.06

موهوب

35

49.3

2.03

غري موهوب

35

42.9

2.98

موهوب

35

49.4

1.55

غري موهوب

35

42.5

3.79

موهوب

35

49.5

1.29

غري موهوب

35

42.3

2.71

موهوب

35

50.1

1.02

غري موهوب

35

42.8

3.97

موهوب

35

297.5

6.75

غري موهوب

35

255.9

18.66
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68
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0.000
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د .محمد مفضي اخللف الدرابكه

يتبني من اجلدول ( )3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند قائمة املصادر واملراجع:
م�ستوى الداللة ( )α≤0.05تعزى ملتغري نوع الطالب يف جميع

املهارات الفرعية ويف الأداة ككل ،وجاءت الفروق ل�صالح الطلبة
املوهوبني.ويالحظ من اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية
ملهارة التخطيط امل�ستقبلي للطلبة املوهوبني بلغت ()49.60
يف حني بلغت للطلبة غري املوهوبني ( ، )42.54ويالحظ �أن
املتو�سط احل�سابي ملهارة التفكري الإيجابي يف امل�ستقبل للطلبة
املوهوبني بلغ ( )49.51يف حني بلغ عند الطلبة غري املوهوبني
( ، )42.74كما وبلغ املتو�سط احل�سابي ملهارة التنب�ؤ امل�ستقبلي
للطلبة املوهوبني ( ، )49.37وبلغت عند الطلبة غري املوهوبني
( ، )42.91ويالحظ �أي�ض ًا من اجلدول (� )3أن املتو�سط احل�سابي
ملهارة التخيل امل�ستقبلي للطلبة املوهوبني ( )49.43وبلغ
( )42.57عند الطلبة غري املوهوبني ،ويتبني �أي�ض ًا �أن مهارة تطوير
ال�سيناريو امل�ستقبلي جاءت عند الطلبة املوهوبني مبتو�سط ح�سابي
( ، )49.54يف حني جاءت عند الطلبة غري املوهوبني ()42.34
 ،كما يالحظ �أن مهارة تقييم املنظور امل�ستقبلي جاءت مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( )50.11للطلبة املوهوبني ،وكان املتو�سط ()42.80
عند الطلبة غري املوهوبني ،اما املتو�سطات احل�سابية للمقيا�س
ككل على مهارات التفكري امل�ستقبلي فقد كانت ( )297.57للطلبة
املوهوبني ومب�ستوى مرتفع ،يف حني جاءت مبتو�سط ح�سابي
( )255.91ومب�ستوى متو�سط للطلبة غري املوهوبني مقارنة مع
�أقرانهم املوهوبني.
وتتفق هذه النتيجة مع الأدب الرتبوي املتعلق بالعديد من
مهارات التفكري ومنها التفكري امل�ستقبلي ،والناقد ،والإبداعي ،وفوق
املعريف ،كما تتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة �شان
( )Shan. 1996التي �أ�شارت �إىل �أن الطلبة املوهوبني �أدركوا �أنهم
�أكرث كفاية من الناحية العقلية والتفكري بامل�ستقبل مقارنة مع
�أقرانهم غري املوهوبني ،كما �أن الطلبة املوهوبني �أكرث ثقة ب�أنف�سهم.
و�أكرث ممار�سة ملهارات التفكري الناقد ،والإبداعي ،وامل�ستقبلي
مقارنة ب�أقرانهم غري املوهوبني ،حيث �إنه قد يبنى على هذه
النتيجة �إمكانية �إقرتاح �أداة جديدة للك�شف عن الطلبة املوهوبني
الحقاً ،وذلك بعد �إجراء املزيد من الدرا�سات التي تدعم هذا التوجه
وت�ؤيده ،كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الغرايبة (، )2011
ودرا�سة �أبو عليا ( ، )2003ودرا�سة خلف (. )2007

التوصيات
.1
.2
.3
.4

من خالل نتائج الدرا�سة ،ميكن التو�صية بالأتي:
�1إجراء املزيد من الدرا�سات لت�أكيد �أو نفي ما تو�صلت �إليه
الدرا�سة احلالية.
2ا�ستخدام التفكري امل�ستقبلي كاختبار للك�شف عن الطلبة
املوهوبني �إىل جانب الإختبارات املتعارف عليها.
3ت�ضمني مهارات التفكري امل�ستقبلي يف املناهج الدرا�سية
للطلبة املوهوبني والطلبة العاديني.
4عقد الدورات والربامج التدريبية للطلبة العاديني واملوهوبني
لتعريفهم مبهارات التفكري امل�ستقبلي ملا له من �أهمية يف
حياة املتعلم.
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أوالً :املراجع العربية:
�1 .1أنو ،فاطمة�أحمد ،و�شنان� ،أحمد ( . )2011الفروق يف مركز التحكم ومفهوم
الذات بني املوهوبني والعاديني من تالميذ مرحلة الأ�سا�س ،املجلة العربية
لتطوير التفوق� ، )3( 2 ،ص .101 - 100
2 .2خلف ،رامي احمد ( . )2007تقييم التفكري الناقد عند الطلبة املوهوبني
امللتحقني بالربامج اخلا�صة والطلبة ذوي التح�صيل املرتفع والعاديني
يف املدار�س العادية :درا�سة مقارنة يف اململكة االردنية الها�شمية ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة عمان العربية ،االردن.
3 .3دونا ات�شايدا و�آخرون (� . )1999إعداد الطالب للقرن احلادي والع�رشين،
ترجمة :ال�سيد حممد دعدور ،ابراهيم رزق وح�ش ،عامل الكتب ،القاهرة، ،
�ص.15 :11
4 .4ال�سباتني� ،أحمد�إ�سماعيل �أحمد ( . )2006درا�سة مقارنة مل�ستوى مهارات
التفكري فوق املعريف بني الطالب املوهوبني و�أقرانهم العاديني يف
يف املرحلة املتو�سطة يف مدار�س مكة املكرمة( ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة)  ،جامعة عمان العربية ،الأردن.
�5 .5أبو �صفية ،لينا علي ( . )2010فاعلية برنامج تدريبي م�ستند اىل حل
امل�شكالت امل�ستقبلية يف تنمية التفكري امل�ستقبلي لدى عينة من طالبات
ال�صف العا�رش يف الزرقاء�( ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة)  ،اجلامعة
الأردنية ،عمان ،االردن.
6 .6عبد املوجود ،حممد عزت ( . )2000التعلم نحو امل�ستقبل ،امل�ؤمتر التا�سع
والع�رشين للجمعية التعليمية الكويتية ،الكويت ،ابريل� 2000 ،ص – 10
.11
�7 .7أبوعرفة� ،صالح الدين (� . )2005آفاق التعليم اجليد يف جمتمع املعرفة»
ر�ؤية لتنمية املجتمع العربي وتقدمه» ،القاهرة :عامل الكتب ،م�رص.
�8 .8أبوعليا ،حممد ( . )2003الفروق يف املعرفة ما وراء املعرفية بني
املوهوبني واملتفوقني من طالب ال�صف العا�رش يف الأردن .املجلة
الرتبوية ،البحرين.14 – 13 ، )66( 17 ،
9 .9الغرايبة� ،سامل علي �سامل ( . )2011الذكاء العاطفي لدى املوهوبني
والعاديني من طلبة املرحلة املتو�سطة يف منطقة الق�صيم ،جملة اجلامعة
اال�سالمية (�سل�سلة الدرا�سات االن�سانية) .596 - 567 ، )1( 19 ،
1010القي�سي ،عبدالغفار ،والتميمي ،ندى ( . )2011التفكري االبتكاري عند الطلبة
املتميزين واالعتياديني يف املرحلة الإعدادية ،جملة العلوم النف�سية ،العدد
(. )www. esprc. uobag hadad. edu. iq( ، )19
1111وزارة الرتبية والتعليم . )2015( ،ق�سم برامج املتفوقني /مدار�س امللك
عبد اهلل الثاين للتميز ،عمان الأردن.
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املالحق
مقيا�س التفكري امل�ستقبلي
�أخي الطالب /ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
بني يديك مقيا�س يتكون من جمموعة من العبارات املتعلقة
بتفكريك امل�ستقبلي ,والذي تدل علية �أن�شطة واعتقادات و�آراء معينه,
تت�صل ب�سلوكك وت�رصفاتك ووجهات نظرك يف امل�ستقبل ب�صفه
عامه .واملطلوب منك التعبري عن ر�أيك ال�شخ�صي نحو العبارة وو�ضع
�إ�شارة (√) يف املربع املنا�سب �أمام كل عبارة منها وفق التدرجات
الآتية ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1حيث ت�شري تلك التدرجات �إىل (دائماً ,غالباً,
و�أحيانا ,نادرا ,و�أبدا) على التوايل.
علم ًا ب�أنه ال توجد �إجابة �صحيحة �أو خاطئة – لذا �أرجو
التعبري عن ر�أيك بكل حرية و�صدق ومو�ضوعية .كما �أنهذه الإجابات
�ستبقى �رسية ولن ُت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي – وت�أكد �أن
ت�ضع �إ�شارة واحدة فقط يف �أي من اخلانات اخلم�سة املوجودة – وان
�إجابتك يف ورقة الإجابة هي �أمام ال�س�ؤال املحدد – وعدم تركك �أي
عبارة دون �إجابة .ال ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال يف التفكري يف كل عبارة
و�أجب بكل دقة و�أمانة .وفق�أ للمثال التو�ضيحي الآتي:

م

الفقرات

1

�أنا ماهر يف تطوير خطط للم�ستقبل.

2
3
4
5
6
7

�أحاول �أن �أفهم املهمة قبل تنفيذها.

8

امتلك مهارة �إدارة الوقت لتتحقق خططي بفعالية.

ميكنني الو�صول �إىل نواجت �أكرث دقة �إن خططت لها
9
جي ًد.
خططت مل�ستقبلي املهني منذ زمن ,و�أنا �أدر�س الآن
10
مبوجب هذه اخلطة.
�أقبل الأمور كما ت�أتي يف امل�ستقبل ,وال �أحاول
11
التخطيط لها.
12

�أف�ضل �أن اترك م�ستقبلي دون تخطيط.

13

�أنا ماهر يف تطوير تنب�ؤات دقيقة للم�ستقبل.

�أنا ماهر يف ا�ستنتاج ق�ضايا م�ستقبلية معتمدة على
14
تفكري عميق.
�أنا ماهر يف توقع احتماالت متعددة ومت�شعبة
15
حلدث متوقع يف امل�ستقبل.
16

�أنا ماهر يف �إنتاج تنب�ؤات جديدة حول امل�ستقبل.

17

�أنا ماهر يف �إنتاج تنب�ؤات متنوعة حول امل�ستقبل.

18

�أنا ماهر يف تخمني احلدث التايل حلدث معني.

19

مهارتي يف التنب�ؤ للم�ستقبل طابع مميز.

قبل �أن �أبد�أ مبهمة ,ف�إنني �أحاول �أن �أتوقع نتائج
20
�أفعايل.
ا�ستطيع �أن �أتنب�أ بالكثري من االحتماالت امل�ستقبلية
21
بجدية.
اجتهد يف التنب�ؤ للم�ستقبل دون االكرتاث ب�آراء
22
امل�ستهزئني من حويل.
23

الرقم
1

الفقرات
�أتكيف مع التغريات التي قد تطر�أ يف
حياتي.

5

4

3

2

1

√

�إن الطالب الذي �أجاب على الفقرة ال�سابقة يعتقد انه يتكيف
غالب ًا يف التغريات التي قد تطر�أ يف حياته.
عزيزي الطالب �ضع �إ�شارة “√” حتت الإجابة التي تنا�سبك:

�أنا ماهر يف تطوير خطط خا�صة بالأهداف التي
ارمي لتحقيقها.
�أنا ماهر يف تطوير خطط عامة للأهداف املجتمعية
�أو العاملية.
�أنا ماهر يف جمع معلومات عن الأحداث املتوقع
حدوثها م�ستقبالً.
�أنا ماهر يف حتديد الأ�سباب املحتملة قبل حدوث
م�شكلة ما.
�أنا ماهر يف حتديد العواقب املتوقعة حلدوث م�شكلة
ما.

24
25
26
27
28
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�أ�ستطيع التنب�ؤ متى قد حتدث م�شكلة ما.
نادراً ما �أحاول التنب�ؤ مبتغريات امل�ستقبل من تلقاء
نف�سي.
�أرى �أن �إنفاق الوقت لال�ستعداد حلدث م�ستقبلي هو
�أمر �رضوري للنجاح.
لدي دافعية وح�سا�سية وم�س�ؤولية بق�ضايا امل�ستقبل
وحلها.
�أمتاز ب�سهولة تكيفي مع املتغريات احلالية
واملتوقعة.
اهتم بق�ضايا امل�ستقبل ب�شكل يفوق اهتمامي
بق�ضايا احلا�رض واملا�ضي.

5

4

3

2

1
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م
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

الفقرات

47

50
51
52
53

ميتاز خيايل امل�ستقبلي بعدم اجلمود وبتوليد عدد
من الأفكار الإبداعية.

54

�أنا ماهر يف التفكري خارج �إطار امل�ألوف.

55

�أنا ماهر يف التفكري خارج �إطار الزمن احلايل
وجتاوزه لزمن القادم.

57

امتاز بر�ؤيتي غري العادية للأمور.

58

�أمتاز برثاء خيايل وتلونه يف التعبري الكتابي.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

�أنا ماهر يف �رسد املواقف ال�سابقة �أكرث من و�صف
�أحداث متوقعة.
�أحاول تخيل تغريات وتطورات مل ي�سبق يل �أن
عاي�شتها.
�أتخيل نهاية مغايرة لأي ق�صة من وحي ما �أتوقع
حدوثه يف امل�ستقبل.
�أف�ضل الكتابة التخيلية لتطورات �أتوقع �أن ي�شهدها
امل�ستقبل.
التخيل هواية �أحب �أن �أمار�سها دائماً.

56

�أنا ماهر يف تخيل اخرتاعات وابتكارات قد حتدث
يف امل�ستقبل.

60

ميكنني كتابة مو�ضوع تعبري عن توقعاتي ل�شيء ما
ب�شكل وا�ضح.
�أنا ماهر يف التعبري عن �أحداث امل�ستقبل من خالل
م�شاهد م�شوقة.
�أنا ماهر يف و�صف تنب�ؤاتي للم�ستقبل مب�شاهد
مت�سل�سلة.
�أنا ماهر يف ر�سم اخلرائط والأ�شكال التي ت�صف
توقعاتي للم�ستقبل.
�أنا ماهر يف ر�سم خريطة معرفية �أف�صل بها
توقعاتي مل�سارات امل�ستقبل.
احر�ص على تقدمي وجهة نظري حول الت�صورات
امل�ستقبلية لأي م�شكلة.
�أمتتع مبهارات متكنني من التنب�ؤ بال�سيناريو الذي
�ست�سري به حياتي.
ا�ستغرق وقت ًا طوي ًال يف و�ضع ت�صورات حول
م�شكالت امل�ستقبل.
مهاراتي يف و�ضع الت�صورات حول ق�ضايا امل�ستقبل
حمدودة.
�أف�ضل الكتابة التحليلية حلدث من �أحداث املا�ضي.
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جتذبني كتب الق�ضايا امل�ستقبلية وا�شعر بحاجتي
للبحث عنها.
�أتابع ن�رشات الأخبار ل�ضمان الإطالع امل�ستمر على
كافة امل�ستجدات العاملية.
م�شاعري نحو امل�ستقبل هي مزيج من الأمل واملزاج
اجليد واحلما�س وال�شجاعة وال�شعور االيجابي.
اعتقد �أن ت�أجيل النظر يف م�شكالت امل�ستقبل �أمر
معيق للتقدم العلمي.
تتطابق �أفكاري للم�ستقبل مع �أفكاري للما�ضي
واحلا�رض فهو امتداد لهما.
ا�ستمتع باحلياة حلظة بلحظة وال �أرى التفكري يف
امل�ستقبل ي�ستحق االهتمام.
متعة التفكري فيامل�ستقبل بالن�سبة يل ت�أتي من كرثة
خياراته املحتملة.

أف�ضل الكتابة الناقدة لق�ضايا احلا�رض.
� ّ
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�أف�ضل ا�ستعارة ق�ص�ص خيال علمي تعتمد على
�أفكار تخ�ص امل�ستقبل.
�أف�ضل ا�ستعارة الق�ص�ص الواقعية التي تعتمد على
�أحداث املا�ضي.
�أنا ماهر يف تقييم تفكريي امل�ستقبلي ،ومراجعته
ومراقبته.
ا�ستطيع �إطالق �أحكام �صحيحة على ما يخ�ص
تنب�ؤاتي امل�ستقبلية.
لدي القدرة على و�ضع معايري حمددة لتقييم
منظوري يف حدث م�ستقبلي.
ا�ستطيع تقييم املقرتحات امل�ستقبلية وفق ًا ملعايري
الوقت والإمكانيات.
�أق َيم قراراتي امل�ستقبلية ,وبناء عليه �أقرر
ا�ستخدامها �أو ت�أجيلها �أو تعديلها.
ا�ستطيع مراجعة ت�صوراتي امل�ستقبلية للو�صول �إىل
الت�صور الأف�ضل.
لدي القدرة على معرفة ق�ضايا امل�ستقبلية الأكرث
�أهمية.
ا�ستطيع ت�صفيف م�شكالت امل�ستقبل بناء على
املحتمل واملمكن منه.
ا�ستطيع نقد ما يعر�ض علي من املعلومات والأفكار
و�آراء تخ�ص امل�ستقبل.
ا�ستطيع حتديد مزايا وعيوب كل مقرتح من
املقرتحات .امل�ستقبلية
�أرى �أن علي اال�ستفادة من نقاط القوه والتعلم من
الأخطاء لأطور تفكريي.
�أجتنب تقييم توقعاتي امل�ستقبلية خوف ًا من الف�شل
فيها.
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