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بناء وحدة تدريبية وفقا للتخطيط والتفكري االستراتيجي وقياس فعاليتها على اختيار التخصص  
 اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية مبدينة الدمام

 
 ملخص الدراسة

 

ثرها على اختيار أالتخطيط والتفكري االستراتيجي وهدفت هذه الدراسة إىل قياس فاعلية وحدة تدريبية وفق  

التخصص لطالب املرحلة الثانوية القسم العلمي بالدمام، وكان هدفها الرئيس هو قياس أثر الوحدة التدريبية 

: جتريبية  جمموعة على اختيار التخصص اجلامعي، واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب وذلك من خالل 

طالب  واستخدم    95نسب منهج ملثل هذه الدراسات، وكانت عينة البحث عبارة عن  أنه كان  أ،  حيث  

فروض صفرية باإلضافة   اربعة: الربنامج التدرييب واالختبار التحصيلي، وقد افترض الباحث أداتنيالباحث 

فروق  : يوجد السؤال الرئيسنتائج  ؛وقد كان اهم النتائج اليت توصل إليها الباحث ،إىل السؤال الرئيس

، وثبت فاعليتها  يف بعد التدريب على الوحدة التدريبية القياسات البعدية ذات داللة إحصائية لصاحل 

يف حتسن  القياسات البعدية : يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل األولنتائج الفرض وكذلك يف 

نتائج وأيضا يف  ، يف قسم معرفة املفحوص ألدوات قياس تفضيل التفكري درجات االختبار التحصيلي

يف قسم معرفة املفحوص ألدوات  القياسات البعدية  : يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل  الثاينالفرض  

: يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل  الثالثنتائج الفرض وأيضا ، CoRT اإلستراتيجيالتفكري 

، وأيضا يف نتائج الفرض الرابع :  يجيمعرفة املفحوص ألدوات التخطيط االستراتالقياسات البعدية يف 

املؤثرات اليت جتعل املفحوص خيتار ويقرر  يوجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل لقياسات البعدية يف 

ومن اهم التوصيات اليت يوصي هبا البحث: أن تتبىن وزارة التعليم بوابة مشاهبة لبوابة  .  اختيار ختصصه

موهبة تسمى بوابة )مسار( وتكون لالعتناء مبعاين التخطيط وأدواته، وبرامج التفكري االستراتيجي ومهاراته،  
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عدد من التخصصات  وبعدد من املقاييس اليت هتتم بتوضيح معاين الشخصية وامليول وحتليلها وربطها مع

اجلامعية أو التخصصات يف سوق العمل أو يف العمل التطوعي أو يف جمال ريادة األعمال وتكون موافقة 

حيقق   فيمالتوجهات الرؤية الطموحة اليت تسعى اململكة للوصول هلا لتحقيق جزء وتوظيف هذه الطاقات 

واملستشارين يف جمال توجيه الشباب يف  النجاحات الباهرة. أن يكون هناك تأهيل للمرشدين الطالبيني

مادة خاصة بالتخطيط واإلدارة يف املناهج الدراسية وتكون  إضافة جمايل التفكري والتخطيط االستراتيجي.

كمبحث أو فصل يف بعض املناهج للمرحلة االبتدائية مث تتحول إىل كتاب مستقل مع املدى والتتابع 

يم التخطيط وعباراته من خالل اللوحات احلائطية يف املدارس  للسنوات الدراسية، التركيز على مفاه

واألماكن اليت يرتادها طالب املدارس، بناء عدد من الربامج غري الصفية للطالب اليت تعتين مبفاهيم التخطيط  

وتكون على شكل لقاءات متكررة ومتدرجة ودورات تدريبية للطالب خالل ملراحل الدراسية وخصوصا  

 الثانوية. 
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DEVELOPING A TRAINING COURSE ACCORDING TO THE STRATEGIC 
PLANNING AND THINKING AND MEASURING ITS EFFECTIVENESS ON 
THE SELECTION OF UNIVERSITY SPECIALIZATION BY SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS IN DAMMAM 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to measure the effectiveness of a training unit according 

to planning and strategic thinking and its impact on the choice of specialization for 

secondary students in the scientific section in Dammam. The main objective of the study 

was to measure the effect of the training unit on the selection of the university 

specialization. The researcher used the semi-experimental approach for the equal groups 

through two experimental and control groups as it was the most appropriate approach to 

such studies. The research sample consisted of 95 students. The researcher used two tools: 

The training program, and achievement test. The researcher assumed four zero hypotheses 

in addition to the main question, where the most important results reached by the 

researcher as follow: There are statistically significant differences for the experimental 

group after training on the training module. In addition to that, results of the first 

hypothesis: There were statistically significant differences in favor of the experimental 

group in improving the scores of the achievement test in screening knowledge section for 

thinking preference measurement tools. Results of the second hypothesis: There are 

statistically significant differences in favor of the post-test result in the experimental 

group in screening knowledge section for Strategic thinking tool CORT. Also, Results of 

the third hypothesis show that there were statistically significant differences in favor of 

the post-test result in the experimental group in screening knowledge in strategic planning 

tools. In addition to that, the fourth result shows that there are statistically significant 

differences in favor of the post-test result in the experimental group in the circumstances 

that let the examined choose his major. This study recommends that the Ministry of 

Education adopts a gate similar to the talent gate called "Masar Gate" to be concerned 
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with the meanings of planning and its tools and the programs of strategic thinking and its 

skills and a number of standards which clarify the meaning and tendency of personality 

by analyzing and linking with a number of university specializations or disciplines in the 

labor market or in voluntary work or in the field of entrepreneurship, this will be in 

accordance with the ambitious directions of the vision that the Kingdom seeks to achieve 

and employ these energies in the achievement of remarkable successes. There should be 

rehabilitation of students’ guides and counselors in the field of guidance of young people 

in the areas of thinking and strategic planning. Add a special course for planning and 

management in the curriculum and be a study or a chapter in some of the curriculum for 

the primary stage and then become an independent book with the extent and sequence of 

the school years. Focus on the concepts of planning and expressions through the wall 

paintings in schools and places frequented visited by school students. Build a number of 

non-grade programs for students, this program will take care of the planning concepts and 

be in the form of frequent meetings and graduated courses and training for students during 

the stages of study, especially secondary. 
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MEMBINA DALAM MENGUKUR TAHAP KEBERKESANAN UNIT LATIHAN 
MENGIKUT PERANCANGAN DAN PEMIKIRAN STRATEGIK SERTA 

MENGUKUR TAHAP KEBERKESANANNYA TERHADAP PILIHAN BIDANG 
PENGKHUSUSAN DI UNIVERSITI TERHADAP PARA PELAJAR SEKOLAH 

MENENGAH DI DAMMAM 
 

 
ABSTRAK 

 

Kajian ini bertujuan mengukur tahap keberkesanan unit latihan mengikut perancangan 

dan pemikiran strategik dan kesannya terhadap para pelajar sekolah menengah aliran 

sains di Dammam terutamanya terhadap pilihan bidang pengkhususan di universiti. 

Penulis menggunakan pendekatan semi-eksperimen melalui kaedah yang paling sesuai 

untuk kajian-kajian seperti ini. Subjek kajian terdiri daripada 95 pelajar dan pengkaji 

menggunakan pendekatan iaitu  dengan dua kaedah unit latihan dan ujian pencapaian bagi 

mengukur unit latihan tersebut.  Penulis telah meletakkan empat hipotesis kosong sebagai 

tambahan kepada soalan utama. Hasil kajian terhadap soalan utama mendapati bahawa 

terdapat perbezaan yang signifikan untuk membolehkan pasca ujian secara fizikal bagi 

kumpulan eksperimen selepas mengikuti unit latihan. Dapatan penting telah ditemukan 

dalam kajian ini; Sementara dapatan soalan utama: mendapati terdapat perbezaan yang 

signifikan bagi kumpulan eksperimen dalam meningkatkan skor ujian pencapaian dalam 

modul pasca latihan dan ternyata berkesan. Begitu juga dapatan hipotesis yang pertama 

pula mendapati perbezaan yang signifikan juga bagi pasca ujian pencapaian dalam 

kumpulan eksperimen dalam bahagian sistem pengetahuan dengan cara keutamaan 

berfikir. Manakala dapatan hipotesis yang kedua juga mendapati perbezaan yang 

signifikan juga bagi pasca ujian dalam analisis bahagian sistem iaitu  pengetahuan 

mengenai subjek dengan alat-alat berfikir CoRT, dapatan hipotesis yang ketiga juga 

mendapati perbezaan yang signifikan juga bagi pasca ujian dalam pengetahuan mengenai 

subjek sebagai alat perancang berstrategi, Hipotesis terakhir iaitu yang keempat sekali 

lagi terdapatnya perbezaan yang signifikasi bagi pasca ujian dalam bentuk fizikal dengan 

kesan-kesan yang membuatkan pemeriksa memilih dan memutuskan untuk pilihan 
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kepakarannya. Pengkaji mencadangkan apa yang paling penting oleh penyelidikan  

mencadangkan agar berstategi  bagi kumpulan eksperiment yang signifikan diantara 

pelaksanaan ujian sebelum dan selepas kepada kementerian pendidikan mewujudkan 

program yang mengutamakan bakat yang sama seperti program “masar” untuk 

mengambil berat tentang perancangan, program-program pemikiran strategik serta 

kemahiran-kemahirannya berdasarkan kepada piawaian yang menonjolkan keperibadian 

dan kecenderungan seterusnya menganalisis dan menghubungkannya dengan 

pengkhususan di universiti, di pasaran kerja, badan sukarelawan atau dalam bidang 

keusahawanan. Ianya akan bertepatan dengan halatuju visi yang diinginkan oleh kerajaan 

dalam melahirkan tenaga-tenaga yang boleh mencapai kejayaan yang luar biasa. Penulis 

juga mencadangkan perlunya menyediakan sebilangan kaunselor dan penasihat untuk 

membimbing pelajar-pelajar dalam pemikiran dan perancangan strategik. Selain itu, 

kementerian juga perlu memperkenalkan subjek khusus tentang perancangan dan 

pengurusun ke dalam kurikulum sekolah sebagai satu bab tambahan di dalam kurikulum 

sekolah rendah kemudian   menjadi subjek khas dengan buku tersendiri di samping 

menerapkan kefahaman tentang bidang perancangan melalui lukisan mural di dinding 

sekolah dan tempat yang biasa dikunjungi pelajar. Program-program luar bilik darjah 

berkaitan perancangan juga perlu diadakan melalui perjumpaan berkala dan berperingkat  

serta kursus-kursus latihan terutamanya bagi pelajar sekolah menengah . 
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 لكل طموح يريد أن يصنع الفرق 
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 "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"
 

 :وتقديريأتقدم خبالص شكري 
 

لوالدي الكرميني اللذان بذال كل ما ميلكان لينال أبنائهم أفضل املراتب وأمجل حياة فلكم 
 .الشكر ولكما الدعاء

 
 . ألخي وشقيقي سعيد وأخوايت األمريات أسعدهن اهلل فأنتم مجيعا مصدر سعادة وعطاء

 
 ع.لزوجيت رفيقة دريب، وأبنائي الكرام الدافعني لإلهلام ومعززي اإلبدا

 
ألستاذي ومشريف الكرمي الدكتور أشرف مجال إشراقي والذي خصين بوقت وجهد  
وتوجيه مع رقي يف التعامل وتبسط وانبساط خبلق ال جييده إال الكبار فشكر اهلل لك 

 كنت وال زلت مصدر ودافع لإلجناز.
 

ذو الكفل صاحب األيدي البيضاء والقلب الكبري من رآنا  ولألستاذ الدكتور الداتو
 أبنائه فكان خري اآلباء.

 
والشكر موصول للملحقية الثقافية مباليزيا وحلكومتنا الرشيدة اليت مل تألو جهدا يف  

بعدها مبا جيعلنا مدينون هلم طول الزمان برد   فيمايف بلد الدراسة وال  أمورناتسهيل 
  اجلميل ولن نوفيهم قدرهم. 
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 اإلطار العام للدراسة األول:الفصل 
 

ِمََّّ  ال  يتخهاا انساُّاف ي ُه حياته؛ ألف التََّخصُُّّ  اُاابُّ   ُيَعدُّ قرار اختيار التََّخصُُّّ  ن  الررارا  ا

أمهيً  ن  أعظم الوبُّال  لتقري  أادا  رريي  رربُّال  انساُّاف ي حياتهإ رمف نه  اهل الررارا  تد ا  

راُُّدرني  ُتل  ُّا  اايُّال ال  ُتوانيُّ  تلورا  العصُُّّر ي   إعاُّد الواع  ألمهيُّ  حيُّاوم رناُُّّتر  ِم

ع ى  راالقتصُّا ي  رالتناولوجي ؛ اا عع  اختيار التََّخصُُّّ  قةُّيً  ير يً  راجتَّاعيً  الاواحي االجتَّاعي 

حيدِّ  أنوًرا أبُّابُّي   تيارل لتخصُُّّ   ناحدٍّ بُّوا،إ يِي قةُّي  ع ى ناُّتور ير ختٍّ   ُّ اللال ؛ ألف اخ

راالبُّتَّراري  ييهإ أر الااا  أر الشلُّ   ي حياته؛ ناِا: بُِّول  أر عُّعو   ااصُّول ع ى عَّ  نع إ

 اُا خت اُاابُّ إ راُناس  االجتَّاعي  ال  ياُّعى  ا الشر  راُر ر  رالرضُّا أر عد  الرضُّا ع  اها العَّ إ

(Williamsm, 2007, p.65.)  

حُّاجُّاتُّه ن   أنُّا نيوسُّه قةُُّّيُّ  اجتَُّّاعيُّ  يَسُّه ُيَتزير ي توويى الرهَور العُّان ُّ  ي ادتَّىإ رحيُّدِّ 

رجو  جمَّوع  ن  العااعُّر األبُّابُّي   العان   ي خمت ف اداال إ رلهلك ع  أف ُيتَخه  ع  االعت ار

لِرَيمإ الرهُدَرا إ راألادا إ رااُيولإ راالبُّتعدا ا إ ر  :عاد التخليط الختيار التََّخصُُّّ  الدرابُّي ناِا

رقد ُرجمَد أف اختيار  ، (ong&Jennifer, 2007, pp.1401-1421)  رالتََّخصُُّّ  ربُّوا العَّ 

  .ع ى أباس عاطشّي اسشعايّل ن   رف رعي ر راب  يتم-األغ  ع ى -اللال  لتخّصصه 

اخللي  مىل تدخُّ  األبُّرل اُ ارُّر رتريزرياتُّه الاُّ  ي  ع ُّى اختيُّار  راب  نيَّا تلري 

التََّخصُّ  عرب حمد ا  ال تتص  مباتر   اللُّب  رال نيُّو م  ُّ  اُّي حمُّدِّ ا  اجتَّاعيُّ  

نيتع يم الوالدي  ر صُّصِمإ ررجُّو  الن يُّا  رامانعُّا   اُدياُّ  الُّ  تاُّناِا األبُّرلإ 

ظُِّر  ستياُّ  رأرياا اا يةُّيف ُ عًُّدا رخُّر ل َّلُّن  ؛ ر صُّ  انخول الن ار  األبرلإ رغ
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التق ي  االبتررالي سدرل االاتَُّّا   ريبُّالي  التشنُّري رالتخلُّيط االبُّتراتيايإ رتريزرياُّا ي 

 .االختيار الصقيح ل تََّخصُّصا  امانعي 

أف اختيار التََّخصُُّّ  الدرابُّي ليا الياي  را د إ    او جمر  ربُّي   ل وعُّول  رال رُّك

مذ مف عَّ ي  التخليط رالتشنري  ابُّتراتياي   األمسى رحتريًرا لريي  اللُّخ  رربُّالته ي حياته.ل ِد   

يِي عَّ ي  نصُّريي  حامس  حتدِّ    إعَّير   ا أزر ني ري ي رُّخصُّي  الشر  ري حياته اااضُّرل راُاُّتر  ي 

ام الررارا  ال  يتخهاا ناُّتر  ه رتربُّم له نعاا الااا  أر الشلُّ  ي اايالإ راختيار التََّخصُُّّ  ن  أ

الشر     قرارا  نيهريل يتخهاا ي ني  يو  رني  بُّاع  مال أف  اختيار التََّخصُُّّ  الدرابُّي قرار ذر طا ى 

 لُّن   ييه  إ ريشنرلهخاص؛ حيث مف الشر  ال ياُّتليى أف يتَِّخههل جداًيا؛ يِها الررار ال  د أف ُيَخليط 

ه رمساته اللُّخصُّي  رنشِونه ع  ذاته رتشةُّيبته الدرابُّي . ياللُّخ  عَّي إ نراعًيا نيوله رقهُدراته رِقَيَّ

الااجح يِتم جبَّى نع ونا  راييه ررُّان   تتع    التََّخصُُّّ  رُيشهنير ي ناُّتر  ه الدرابُّي  لُّن  ناتر إ 

رليا نتريزًرا  اآلخري ؛ يإذا نا أحاُّ  اختيار التََّخصُُّّ  ابُّتلان أف يتنيف نى  ي ته الدرابُّي  رنى 

اختيار اللال  ر  .األنر الهخت ياُّاعدل ع ى اللُّعور  الاُّعا ل رالرضُّاإ رالردرل ع ى حتري  الها   سشاُّهإ

ل تََّخصُُّّ  اُاابُّ  يت خت مىل عد  اضُّلرارل مىل تييري  صُّصُّه  عد أف ينوف قةُّى ييه رُِّوًرا أر 

أف الل     بُّاوا إ يةًُّب ع  حاال  الشلُّ  ال  قد تاتن ن  بُُّو، االختيارإ ري نيهري ن  األحياف  د

ال خيتاررف التََّخصُُّّصُّا  الدرابُّي  ريًرا ألسبُُّا ع َّي  رنوضُّوعي  أر  اا،  ع ى نعري  بُّا ر   ل يع  اهل 

صُّا  رنوضُّوعا  الدرابُّ  ال  يتةَُّّاِاإ رنعري  بُِّولتِا أر عُّعو تِاإ نيَّا أف اااا يررًقا  التََّخصُُّّ

 (.Zhang, 2007, pp.447-458) ريلير ي     الااس جتع  نا يااب  يرً ا نا قد ال يتااب  نى غ

مىل أف  اااا زبز  حمدِّ ا  رنوجِِّا  رليا  ي الدراب  الاا ر   (2012رأرار اخللي  )

ن  خبل التوجيه اُِينإ   :ناترل  ع  اختيار اللال  ل تََّخصُّ  األنيا ميي؛ احملدِّ  األرل او اُدرب 

ال  يرى ع ى عاترِا  رر ني ري رنِم ي التوجيهإ نةيًشا أف احملدِّ  الهالث او اللال   :رالهاين او األبرل
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وعي خربا،  يع يه أف يدرا أمهي  ت ك اخللول ر راب  نياي  العوان  رال دال  اُتاح  أنانه رالهخت سشاه 

إ  ريمهي  توخِّي الدق إ رعد  الةيط ع ى األ اا، ي اختيار التََّخصُّصا   التر ي  رالتع يم رانررا  األنيا ميي 

األنيا ميي إ ال  تربم عورل ناتر  ِم الع َّي رالعَّ يإ رمجرا، نواوس   قير     اللَّوحا  رالرغ ا   

رح    ر   الرهُدَرا  راننناسا إ رالعَّ  ع ى انيتلا  اُيول رالرهُدَرا  ق   أف يتخصَّ  اللال  ي اُ

 . ( 44-1إ ص ص2012)اخللي إ  الهاسوي  ي أحد الشرع  الع َّي أر األ يب

رُيبَحظ أف  اهل الدرابُّا  جع   التََّخصُُّّ  او ني  رُّي،إ را تتاه مىل بُّتال راحد يرط 

صُّك ري  ريي  أر ربُّال  أر أادا  ننتو   ضَُّّ  خل  اياتك أ  ال. رلها تتةُّح  ا  اختيارا لتخصُُّّ

ألادا  أمهي  تصُُّّقيح نشِو  الوبُُّّي   را د  ي حيال أ االاا اللب . يإف  اُيدل ي اايال تتقر   ا

االبُّتراتياي  ال جمر  الوبُّال إ رلها ُيع ِّر نشِو  االبُّتراتياي  ع  التوجُّه راُاظور ال عيد اُدر الهخت 

اتُّه  ُّ ان رغ ُّ ُيقري  نيدًل ل َّاظَُّّ إ رن  خبل حتريرُّا لتوقعُّا  أعُُّّقُّا  اُصُُّّا  رمرُُّّ 

(Johnson Scholes) يشوا أ ا، اُاظَّا  ال  ؛ ياُاظ َّا  ال  ُتَدار ابتراتيايًّا تتَّتى  ري ا ،ٍ

ال ُتَدار هبها األبُّ و إ راها يعين أف التخليط االبُّتراتياي  وعُّشه أبُّ وً ا عَّ يًّا ن ارل اُُاظَّا إ ُيَعدُّ 

إ العصر الراا   ي ناُّتراًل ع  حتاُّ  األ ا،إ رضَُّّاف التعان  الشعَّال نى اُنوِّسا  األبُّابي  ل اي  العَّ   

َّا  يوجو  عُّور نلُّاهب  له ي جمال التخليط اللُّخصُّي ال ير  أمهي  عاه ي رمف نياف اها ي ح  اُاظ

 اُاظَّا إ رمف نياف التخليط اُتباي يااعد اللخ  ع ى انيتاا  اهل الهراي  راُِارل.

نيَّا ُيَعدُّ التشنري االبتراتياي رنًب راقًيا نُّ  الالُّاِ  انساُّاينيإ رقُّدب أعُّ َح ناُّهه 

ِضي نلن ً  نًَِّ  ن ب نلنبِ  ال قِث الع َُّّي ي العديُِّد نُّ  الُّدرل اخلَّايااِ  نَ  الررِف اُا

رخصوًعا الااني إ نيَّا َسَِّ  الةرررله مىل اللاقِ  اُشنرِل اخلّبقِ  لتاُّارو ترايُّاُ  اآللُِّ  رالّدنُّاف 

ا اُعريُّ   إَراُناف ِيي الارعِ  َع هى ان اوم يةًب ع م انتراِف َرامو ِلإ رالُّ  تعتَُّّد ع ُّى أهبُُّ
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قُّ   اُاُّتر   ربُّ   نواجُِّ  رتنوي  التصورا  رالرير ذا  العب إرالتاَّي  راخلربل رن ا لِا

 .(2010)الع يدختإ  اااضر

الا يمإ رحا  األبا الع َّي   ريرر ال احث أف ات ان التخليط رالتشنري االبتراتياي 

الواضق إ ررجو  ريي  راضق  اُعاا ر عيدل اَُدر تت ِّخت  التايل مىل تل ي  ابتراتياي  ساجق  ريعَّال   

نيَّا تربو أمهي  رجو  التخليط  الاظر مىل سواجته؛ حيث  لتصقيح اها اُشِو  رسلرل  لن ه الصقيح.

 ا، الشوضى. ُيََّهي  غيا ه ضيان امِو  رالوق  رابتلر

ي زبزُّ   رال  تتةُُّّحراختيُّار طريرُّ  التُّدريُّ  لتَّن  اُُِّارا  تنَّ  ي أمهيُّ  ريوالُّد التُّدريُّ إ 

 :(24إ ص1999)بِي   رحا إ  اي إجواس  رلياي 

أ.  ويا ل انستاجي  راأل ا، التاظيَّي ن  خبل الوضُّو  ي األادا إ رطرا راساُّيا  العَّ إ 

ُُِّارا  لُّديِم لتقري  األاُّدا  التاظيَّيُّ  رتعريف العُّان   مبُّا او نل و  ن اِمإ رتلوير ا

 اُل و  إ ريااام ي ر ط أادا  األيرا  العان    ريادا  اُاظَّ .

 .  ياُّاام ي َخ ق  اجتااا  معا ي   اخ ي  رخارجي  وو اايالإ رياُّاام ي اسشتا  اللُّخ  

ع ونا  ال  حيتاجِا لصُُّّياغ  ع ى ادتَّى اخلارجي؛ رذلك هبد  تلوير منناسياته رجتديد اُ

 أادايه.

  :(12إ ص2003)ع يدا إ  ع ىنيَّا أف التدري  نيَّدخ  ل تر ي  اُاتَّرلإ يعَّ    ج. 

تعدي  رتييري الِرَيم راالجتااا  ال  ع  تعدي ِا مبا يتش  نى ناظون  الريم ال   •

 يتم التوع  مليِا. 

العان  إ رال  تنوف نلاهب  ُاظون  الريم تعديد الِرَيم راالجتااا  اُوجو ل لدر   •

 الاالدل ي اُاظَّ . 
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رسبحظ اا ب   أف التدري  قد ينوف أ ال رليا  ريعَّال  ي تييري الا وا ر اا، اُِارلإ رغرس 

التيريا  الريم انعا ي  جتال الها  لتشعي ِا رابتهَّاراا ننيااهبا اُِارا  البون  ال  ُتََّني  ن  نواجِ   

 ارا  الرول رالةعف ن  أج  الوعول مىل ب وا رأ ا، نتوق ى يااام ي حتا  األ ا،   اُخت ش إ رتعر 

 العا   ريية  نيشا،ل رياع ي .

اتر  ِم   رع ى الرغم ن   أمهي  رجو  اد  راضحإ راو ضرررل أف يتع م األ اا، نييف خيللوفُ 

 رابا  تاارل   اا، الوحدل التع يَّي  أر   -در  ع َّه ي ح-ا عد مال أف ال احث الع َّي  امانع إ 

 اا، رحدل تع يَّي  تدري ي  يإف اها ال قث ياعى مىل اقترا  رالتدري ي  ال  يتم ن  خب ا تاشيه ذلكإ رلها  

مبا  تااعدام ع ى اها االختيار  ُترهدَّ  ل لب  ي رق  نااب  ق   ا اذ قرار التََّخصُّ  امانعي اُااب   

 ي  نى قدراوم رنيو م. يتوا

؛ حيث مف اها (HBDI)نرياس اريناف   رايربُّو  يتم ابُّتخدا  أ ال ناُّاسدل ي ذلكإ  

يتَّتى  ُّدرجُّ  عُّاليُّ  ن  الصُُّّدا راله ُّا إ رالُّهخت مين  ن  التعر  ع ى طريرُّ  تشنري  رالُّهختاُريُّاس 

انساُّافإ ر التايل اانم ع ى بُّ ونيهإ رُيعدُّ األنيهر تلوًرا ن  حيث  قتهإ رتصُّايشه ألسوان التشنريإ 

  ي رتصُّايف اجتااا  األرُّخاصإ لها يإف  عدً ا ني رًيا ن  اللُّرنيا  ُتل ِّ  اها اُرياس ع ى العان 

 .نتبااوا لوضى اُوظف اُااب  ي اُناف اُااب 

 مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:

مىل  (2014الصففار  ) رابُّ  رجُّد مرُّارل ي ن  خبل نراجع  ال احث ل درابا  الاا ر  

%( ن  اللُّب  يييِّررف  ّصصاوم  عد الاا  األرىل نُّ  ن ارُّرومإ رنُّا اُّها مال 15أف سا   )

اإ يُّإف اُاُّتر   الع َُّّّي رالُّوظيشّي  مضاع  ل وق  رامِد خبًيا ُا مذا نياف االختيار ندرربًُّ

ي  رابُّ  ع ُّى  (2012 )اخلليُّ إ ينوف أية  رأ ى  رأيةا ي  راب  أخرر نيَُّّا رجُّد
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عيا  ن  ط    الهاسوي  العان  ي "الع "  درلُّ  اننُّارا  العر يُّ  اُتقُّدل أف  غال يُّ  اللُّب  

%( نُّ  انسُّاخي خيةُّع  40.7خيةعوف لرغ   اآلخري  ي اختيار التََّخصُّصا  امانعيُّ إ رأف )

ور خيةُّعوف لرغ ُّ  أرليُّا، %( نُّ  الُّهني26.5لرغ   الوالدي  ي اختيار التََّخصُّ  نرا ُّ  )

%( نُّ  الُّهنيور لاصُّيق  األقر ُّا،  8.6%( نُّ  انسُّاخي ر) 6.6األنورإ ييَّا خيةُّى )

ُّى  راُدرب . رُيبحظ ن  الاتالن أف  سا   الُّهي  التقرُّوا  التََّخصُُّّ  الدرابُّي  اُّا،  ع ُّ

ُّارو )  أحُّد( عاُّد الُّهنيورإ ررر  ي 11.3%( عاُّد انسُّاخيإ ر)12.5نيو ُّم ال تتاُّ

نِاُّتِم الُّ  مياربُّو اإ  ن  الراردي  غري راضُّ  عُّ  أف النهريادب  اُتخصص  راحملنَّ  

التََّخصُّ  الدرابي الُّهخت ُيُّتاِّ ِم ل َِّاُّ  الُّ   راها قد يرجى مىل م م ا خيليلوا جيًدا الختيار

 (.) يرغ وف هبا

طب  جانع  اُ ك بعو   الرياض  ي تاايل مت طرحه ع ى  (2010)السلمان  راا يهنيرل 

% ن  اللب  قانوا  اختيار 59.8أف نا سا ته   اختر   صصك؟إ رنياس  األجو   نيالتايل:  راو نييف

إ ريرييت أق  سا   راو %3%إ ري يه ابتلارل اآلخري   اا   20 صصاوم  ريسشاِمإ مث ي يه غري ذلك 

عادنا ا ُيَتح لك التََّخصُّ  الهخت تريد ري مجا   التاايل "   ..%2د الوالدي  ليص  مىل نا سا ته  رغ   أح

% ابتا َّوا لَنر الواقىإ رقانوا  اختيار  صصا  أخررإ مث الهخت ي يه  30؟ أف  نا سا ته  "قَّ   التايل

تريخررا ي التااي  رغري %إ ليتاارر ني ٌّ ن  الهي  23.2قانوا  ال قث ع  رابل  ليص  سا تِم 

 . %14.5ذلك ليص  سا تَِّا 

اا يدلُّ ع ى أف  اها العان  اُِم ي عَّ ي  اختيار التََّخصُّ  ت ُّ  أمهيُّ  التُّدخ    اُّا، 

تدري ي  ريًرا ل تخليط رالتشنري االبتراتيايإ رقيُّاس ياع يتُِّا ع ُّى اختيُّار التََّخصُُّّ   رحدل

ي  ع ى عيا  ن  ط    اُرح ُّ  الهاسويُّ إ رقُّد اختُّري لُّهلك امانعيإ رتل ي  اهل الوحدل التدري 
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عيا  ن  ط    الهاسوي  ي نالر  الدنا   اَُّ نُّ  العر يُّ  الاُّعو ي . ري حُّدر  ِع قُّم ال احُّث 

 يِااا ُسدبَرل ي الدرابا  الاا ر  ال  تاارل  اها اُوضون.

 : وميكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال الرئيس التايل

ما مدى فاعلية الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار التََّخصُّص اجلامعي  

 مبدينة الدمام؟ -لطالب املرحلة الثانوية 

 يتا ُّ ع ى:  فروض الدراسةأنا 

(    نتوبلي  رجا   α ≥0.05ال توجد يررا ذا   الل  محصالي  عاد ناتور )  األول:الفرض 

التل ي  الره بِ ي رالَ عبِدخت وو الوحدل التدري ي  ريًرا ل تخليط رالتشنري االبتراتياي ع ى اختيار 

الرام الع َّي مبديا  الدنا  ي قام نعري  اُشقوص  –التََّخصُّ  امانعي للب  اُرح   الهاسوي  

 قياس تشةي  التشنري.  أل را 

(    نتوبلي  رجا   α ≥0.05ال توجد يررا ذا   الل  محصالي  عاد ناتور )  الثاين:الفرض 

التل ي  الره بِ ي رالَ عبِدخت وو الوحدل التدري ي  ريًرا ل تخليط رالتشنري االبتراتياي ع ى اختيار 

نعري  اُشقوص  ي قام    الرام الع َّي مبديا  الدنا .– الهاسوي التََّخصُّ  امانعي للب  اُرح    

 . CoRT االبتراتيايالتشنري  أل را 

(    نتوبلي  رجا  α ≥0.05توجد يررا ذا   الل  محصالي  عاد ناتور )  الثالث: الالفرض 

ي ع ى اختيار التل ي  الره بِ ي رالَ عبِدخت وو الوحدل التدري ي  ريًرا ل تخليط رالتشنري االبتراتيا

 ري را   اللال عري  ُالرام الع َّي مبديا  الدنا  –التََّخصُّ  امانعي للب  اُرح   الهاسوي  

 التخليط االبتراتياي.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

8 
 

(    نتوبلي  رجا  α ≥0.05توجد يررا ذا   الل  محصالي  عاد ناتور )  الرابع: الالفرض 

التل ي  الره بِ ي رالَ عبِدخت وو الوحدل التدري ي  ريًرا ل تخليط رالتشنري االبتراتياي ع ى اختيار 

تديى اللال  ال    اُتزرا الرام الع َّي مبديا  الدنا   –التََّخصُّ  امانعي للب  اُرح   الهاسوي  

 التخص  امانعي  لن  جيد.ار يختال

 الدراسة:أهداف 

 تقدَّ  أادا  الدراب  ااالي  ييَّا ي ي: ت

ل تخليط رالتشنري االبتراتياي ع ى اختيار   ريًراتدرييب  تشع  ن  خبل  رسانن     اا، رحدل تدري ي  −

 التََّخصُّ  امانعي للب  اُرح   الهاسوي  مبديا  الدنا . 

تراتياي ع ى اختيار التََّخصُّ  امانعي اخت ار ياع ي  الوحدل التدري ي  ريًرا ل تخليط رالتشنري االب −

 للب  الهاسوي  ي نديا  الدنا . 

تردمي اُرترحا  رالتوعيا  ل لب  الختيار التََّخصُّ  امانعي؛  اا،  ع ى الربسانن الهخت َتمَّ   −

 .  تل يره ل وحدل اُرترح 

 أمهية الدراسة:

 : جاس   سظرخت رتل يريتنَُّ  أمهي  الدراب  ااالي  ي  

 ترجى أمهي  الدراب  مىل نا ي ي:  أواًل: األمهية النظرية:

مف  اختيار اللب  ل تََّخصُُّّ  الهخت يتش  نى نا خل لوا لهإ ر اوا  م ييه ريي  رربُّال إ ريتش   -

ويُّا ل التشوا ران ُّدان ي  ياُُِّّم ينى نيو م راجتُّااُّاوم رقُّدراوم ااريريُّ  يتوقى أف 

 التََّخصُّصا  ال  اختارراا راايال ال  رمسواا.
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التقاا اللب   ريقاُّا  تتش  نى نا َخل لهوا له ر اوا  م ييه ريي  رربُّال  عع ِم ي هلوف جًِدا  -

أنيرب ي التقصُّي  الدرابُّي؛ اا عع ِم أنيهر توايًرا ي الدرابُّ إ رحيرروف نعدال  أع ى ي 

 قصي .الت

التقاا اللب   اون الدرابُّ  ال  تتش  نى نا خللوا لهإ ر اوا  م ييه ريي  رربُّال  نى نا  -

يواي  اجتُّااُّاوم ر رايعِم ااريريُّ  ُدارلُّ  اُِاُّ  ععُّ  اجتُّااُّاوم وو اُِاُّ  أنيهر معُّا يُّ  اُّا 

 عع ِم ياَِّوف مبِاًنا حريريًّا ي تاَّي  ادتَّى. 

 اوعيُّ  العَُّّ  الُّهخت خللوا لُّه بُُّّ شًُّاإ رالُّهخت يتش  نى نيو م راجتُّااُّاوم عاُّد التقُّاا األيرا   -

 دام ي هلوف أقصُّى جِدإ ريت رف العَّ   لرا م داعي  نَِّا نياس  ضُّيو  العَّ  أر 

 ععو اته. 

 تدايد االاتَّا  ي العصر اااضر  الر زراي  التخليط ع ى اُاتور اللخصي.    −

 ياي ع ى ناتور ادتَّى عَّوًنا راللب  خصوًعا.  أمهي  استلار  رانن التشنري االبترات −

رن  رريف نه  اهل الدراب  ااالي  أ ا قد ُتِةيف مطاًرا جديًدا ُيهقرمخت اُنت   العر ي  ي اها   - 

 ادال. 

 التُّدخ  نُّ  خُّبل  –ي حدر  ع ُّم ال احُّث -األرىل ُتَعدُّ الدراب  ااالي  احملارل   -

ى نشُِّو  التخلُّيط رالتشنُّري االبُّتراتياي ع ُّى تصَّيم رحدل تدري ي  ن اي  ع ُّ 

األنُّر الُّهخت قُّد  اختيار التََّخصُّ  امانعي للب  اُرح   الهاسوي  مبدياُّ  الُّدنا .

 ل تََّخصُّ  امانعي ل لب . يت خت ُديٍد ن  االختيار الصقيح راُااب 

ااالي  أف تاِم ي  اا، نعري  ناِاي  أنيهر جدرر ُيتوقى ن  خبل ستالن الدراب   ثانًيا: األمهية التطبيقية:  

  الختيار التََّخصُّ  اُااب  ل لب إ خصوًعا  عد التل ي  اخت ار الرهُدَرا  راُيول.
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 مصطلحات الدراسة:

 تاارل  الدراب  ااالي  اُشاايم التالي : 

االبتراتياي الردرل ع ى تنوي  التصورا   يرصد  التخليط  والتفكري االستراتيجي: التخطيط-1

رالرير ذا  العبق   اُاتر  إ رب   نواجِ  اااضرإ رال  غد  َتتَِّصُف  الدياانيني  

اا وا  ن  أمهي  حت ي ِاإ رنتا عتِا  ابتَّرار الايلرل ع يِاإ أر التريزري ييِا؛ رذلك    إاللديدل

 . (23إ ص2010)الع يدختإ  لةَّاف الااا  رالتشوا رال را،

رُيرقَصد  التََّخصُّ  اقتصار عةو أر ير  ع ى الريا   عَّ  نعيَّ . رُيلار  ه   اجلامعي: التََّخصُّص-2

  ناتر  ي   رال  تتاِّ ه مىل نِا الدراب  اُتاح إ  ااا مىل اختيار أحد جماال 

(Zhang,2007,pp.447-458.) 

اي جمَّوع  ن  الالُّاطا  اُاظَّ  راُخل ط  ا راُاُّتَّرل را ا ي  مىل تدريد التدريبية:   الوحدة-3

بُّ ونيياوا اُتدر   ي اُاظَّ  ُعار  نعيا إ رحتاُّ  رتلوير نِاراوا رقدراواإ رتييري 

  لن  معايب  اَّا،.

راي العَّ ي  ال  تتةَّ  اُراح  التالي : حتديد االحتياجا  التدري ي إ ر ليط التدريبية:    العملية-4

)الاُُّّاا ر  درييبإ رترييم الربسُّانن التُّدرييبرتاظيم الربسُّانن التُّدرييبإ رتاشيُّه الربسُّانن التُّ 

 .(14-13إ ص ص2002عا إ 

  إ اي اُرح   ال  ت ي اُرح   اُتوبل إ رتتنوف ن  زبخي باوا   رابي  )األرل  الثانوية:  املرحلة-5

الهالث(إ ري تق  هبا اللال   عد ممتا   راب  اُرح   اُتوبل إ رادياا ااا ام طب     إالهاين

 الرام الع َّي يرط.   –الصف الهاين رالهالث الهاسوخت 
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 اجلانب النظري والدراسات السابقة :ثاينالالفصل 

 نبذة عن التخطيط االستراتيجي :املبحث األول

 : متهيد  1- 1

يَّللنظرَّع ََّسَّووهََّّ،شأنَّمستقبليَّوبلَّهََّّ،الفردأوََّّاجملتمعَّللحالَّاليتَّيعيشهاَّاراهًنَّاليسَّشأًنَّالتفوقَّن َّإ

َّكانَّالنظرَّواالستشرافَّال،َّواملكانَّرَّالزمانَّألهدافَّمتحركةَّقدَّتتغريَّبتغي َّ َّىَّبطريقٍةَنب َّي ََّّن َّأبدََّّولذا

دَّالطريقَّهلذَّاملهارةََّّه ََّمولكيَّن َّ،ََّّوفيهاَّتدوينَّلألهدافَّواحملدداتَّاليتَّترسمَّالسيناريوهاتَّاحملتملةَََّّّ،علميةٍَّ

وبذلكََََّّّّ،َّالمتالكَّمهاراتهاََّّاَّحثيًثمثَّنسعىَّسعًي،ََّّاملقصودَّبالتخطيطَّاالستراتيجيََّّيَّونفهمَّابتداًءِعنََّنأبدََََّّّّال

َّ.َّ(27صَّ،2009ََّّ،أبوَّالنصر)َّيسهلَّعليناَّاستشرافَّاملستقبلَّبإذنَّاهلل

   ؟مىت ظهر التخطيط االستراتيجي 2- 1

اَّيفََّّاَّشائًعصبحَّأسلوًبأمثََّّ،اتياتَّوالسبعينياَّيفَّالستينصبحَّشائًعأوَّ،اتَّيظهرَّيفَّأمريكاَّيفَّاخلمسين

َّ.َّمنَّاإلدارةَّاالستراتيجيةَّلَّكجزٍءنَّحتو َّأإىلََّّ(52،َّص2014َّ)درةَّوجرادات،َّهنايةَّالسبعينياتَّ

اإلدارةَّ)َّهباَّالتخطيطَّاالستراتيجيََّّملخصَّاملراحلَّاليتَّمر ََّّ(م2013َّ،خليلَّوالعمري)ويذكرَّ

َّ:َّمراحلَّةربعأيفََّّ(االستراتيجية

َّ.َّمرحلةَّصنعَّالسياساتََّّ:املرحلةَّاألوىل

َّ:َّمرحلةَّالسياساتَّوالتخطيط.َّاملرحلةَّالثانية

ََّّ.املرحلةَّاألوليةَّلالستراتيجيةََّّ:الثالثةاملرحلةَّ

َََّّّ.اإلدارةَّاالستراتيجيةَّ:املرحلةَّالرابعةَّ

َّ
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َََّّّ:إىلَّمَّتطورَّالتخطيطس ََّقنَّي َّهناكََّمَّأنََّّ(21َّصَّ،2013َّ،خريَّالدين)ويذكرَّكماَّ

 التخطيطَّاملايل.ََّّ -1

 ََّّ.علىَّالتوقعاتَّالتخطيطَّبناًء -2

 التخطيطَّيفَّضوءَّالعواملَّاخلارجية.ََّّ -3

ََّّ.اإلدارةَّاالستراتيجية -4

ىََّّتعد ََّّم َّث ََّّ،وغزوَّأسواقَّجديدةَّ،مريكيةعَّيفَّالشركاتَّاألحيثَّبرزتَّاملرحلةَّاألوىلَّمعَّمرحلةَّالتوس َّ

َََّّّ.مرحلةَّصنعَّالسياساتإىلََّّجَّواحدلَّمنَّالتنسيقَّعلىَّمستوىَّواحدَّومنَتالتحو َّإىلَّمرَّاأل

 تعريفات التخطيط   3- 1

واجلمعَّخ ط وٌط؛ََّّ،َّاخَلطُّ:َّالطريقة َّامل س َتِطيلة َّيفَّالشيء"فيقول:َّالتخطيطََّّ(1414َّ،ابنَّاملنظور)فَّر ََّعي َّ

ويقال:َّالَكأُلَّخ طوٌطَّيفَّاأَلرضََّأيََََّّّّ،فقال:َّوِشم َنَّيفَّالغ باِرَّكاأَلخ طاِطََّّ،اجَّعلىََّأخ طاٍطوقدَّمجعهَّالعج َّ

تقول:َّخ طَِّطتََّّ،َّالتهذيب:َّالتخ طيط َّكالت س ِطريَّ،َّالت خ ِطيط َّالت س ِطري َّوَََّّطرائق َّملََّيع م َّالَغي ث َّالبالَدَّك ل ها.

طََِّّّعنَّاخَلَّ-صّلىَّالّلهَّعليهَّوسّلمَّ-َّويفَّحديثَّمعاويةَّبنَّاحلكم:ََّأنهَّسَألَّالنب ََّّعليهَّذنوب هََّأيَّس طِّرت.

َّ".فمنَّواَفقَّخط هَّفذاَك"ويفَّرواية:ََّّ،ََّّ"َّفمنَّواَفَقََّخط هََّعِلَمَّمثلَِّعل ِمهََّّ،كانَّنبٌَّّمنَّاأَلنبياءََّيخ طَُّّ"فقال:ََّّ

واخل ط ة :َّكاخَلطَِّّكَأهناَّاسمَّللطريقة.َََّّّيقال:َّفالنَّخي ّطَّيفَّاأَلرضَِّإذاَّكانَّيفكِّرَّيفََّأمرهَّويدّبره.و

الََّيس َألوينَّخ ط ًةَّي َعّظمونَّفيهاَّح ر ماِتَّالّلهَّ"ويفَّحديثَّاحلديبية:َََّّمق ِصٌدَّبعيد.َّ:وقوهلم:َّخ ط ٌةَّنائيٌةََّأي

يفََّّاواضًحَّاَأيََّأمًرَّ"؛ِإنهَّقدَّعَرضَّعليكمَّخ ط ةَّر ش ٍدَّفاقبلوها":َّاويفَّحديثهاََّأيًض،َّ"ِإال ََّأعَطيتهمَِّإي اها

َّاهل َدىَّواالس ِتقامِة.َّ

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



13 
 

ويفَّحديثَََّّجه ٌلَّوِإقداٌمَّعلىَّاأُلمور.َّ:َأيَّ،وقيل:َّيفَّرأ سهَّخ ط ٌة،َّاويفَّرأ ِسهَّخ ط ٌةََّأيََّأم ٌرَّم

َأنهَِّإذاَّنزلَّبهََّأم ٌرَّم ل َتِبٌسَّم ش ِكٌلَّالََّّ:قي لَة:ََّأي الم َّابنَّهذهََّأنََّيف ِصَلَّاخل ط َةَّوَين َتِصَرَّمنَّوراءَّاحَلَجزة؟ََّأي

َّولكنهََّيف ِصل هَّحىتَّي ب ِرَمهَّوخير َجَّمنهَّبرأ ِيه.َّ،ي ه َتدىَّلهَِّإنهَّالََّيع ياَّبه

واخل ط ة :َّاحلال َّواأَلم ر َّواخَلط ب .َّاأَلصمعي:َّمنََّأم ثاهلمَّيفَّاالع تزامَّعلىَّاحلاجة:َّجاَءَّفالنَّويفََّّ

َََّّّ.وقدَّعَزمَّعليهاََّّ،ويفَّنفسهَّحاجٌةََّّ،رأ سهَّخ ط ٌةَِّإذاَّجاَء

َّ؛للفكرةََّّالتخطيطَّهوَّإثباٌتََّّأوردهَّابنَّمنظورَّأن َّويتضحَّمنَّجمملَّماََّّ"َََّّّ:(1434َََّّّ،عونَّ)ويذكرََّّ

اَّالتسطريََّّوهوَّأيًضَّ،ةَّعلىَّماَّيقصدَّيفَّالصورةَّوالرسموجعلهاَّتدلَّداللةَّتام ََّّ،الكتابةأوََّّإماَّبالرسم

َّ.َّ"َّوالتهذيب

إالََّّ،َّوخمتلفةََّّدةَّومضامنيَّمتنوعةيفَّعلمَّاإلدارةَّمبعاينَّمتعد ََّّد َِّراملفاهيمَّاليتََّتَّعتربَّالتخطيطَّمني َّ

ومهمةَّحيويةََّّ،يفَّاإلدارةَّام َِّهم ََّّاجوهري ََّّاعتربَّالتخطيطَّنشاًطحيثَّي ََّّ؛هناَّتشتركَّيفَّخيطَّفكريَّواحدأ

نعَّص َّفريىَّأنهََّّ(18،َّص2013،َّاَّ)خريَّالديناَّخمتصًروممنَّعرفَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّتعريًفَّ.للمدير

ََّّ،َّاالستراتيجيَّوالتفكريَّاالستراتيجيوهذاَّجوهرَّاالختالفَّبنيَّالتخطيطَّ،َّرَّبأنهَّأداةويقرَّّ،َّاالختيارات

والذيَّيستخدمَّيفَّحتديدَّوإجنازَّغاياتََّّ،ََّّعمليةَّالتخطيطَّالرمسيَّطويلَّاألجلََّّهوََّّالتخطيطَّاالستراتيجي"ف

 .َّ"وأهدافَّعامةَّللمنظمةَّ

َّ)السويدانَّ َّوالعدلوينَّويعرفه َّمستقَّ:(2004، َّأثر َّذات َّ"قرارات َّليببأنه َّمستمرةَّ، وعملية

َّ"َّ..َّ.َّمظ َّن َّ،َّموازنات،َّهياكل:َّونظامَّمتكامل،َّإداريةَّذاتَّفلسفةَّ،َّومتغرية

حتديدَّالتوجهَّاملستقبليَّللمنظمةَّوكيفيةَّ"َّبأنه:َّ(51،َّص2014،َّيعرفهَّ)درةَّوجراداتكماَّ

ََّّ".وسيلةَّبناءَّوتشكيلَّاملستقبلَّيفَّظلَّالظروفَّالبيئيةَّاملتغرية"ويعرفانهَّأيضاَّبأنهََّّ."َّحتقيقه
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واختيارَّماَّيناسبهاَّيفَّحدودَّاملواردََّّ،فضلَّالبدائلَّأزَّعلىَّاختيارَّكََِّّرغلبَّهذهَّالتعريفاتَّت َّأو

َّهقربَّالتعاريفَّللتخطيطَّالشخصيَّاالستراتيجيَّماَّذكرأومنََّّ.والبعدَّعنَّالتخمنيََّّوالزمنَّالق د َراتو

هَّالختيارَّيَّيوجَّّذهوَّالنشاطَّالفعليَّالَّ:"التخطيطَّ:عنَّعليَّعجوةََّّاًلنقَّ(29،َّص2009َّ،)أبوَّالنصر

ََّّ."استخدامَّممكنَّجملموعةَّمنَّالطاقاتَّاملتاحةَّلتحقيقَّأغراضَّمعينةَّيفَّفترةَّزمنيةَّحمددةمثلَّأ

"التخطيطَّعمليةَّعقليةَّللمواءمةَّبنيََّّ:M. Richardومنَّالتعاريفَّاألجنبيةَّتعريفَّإمَّريتشااردَّ

ووضاعَّذلكَّعلىَّشاكلَّخطةَّ،ََّّللفعلَّبنيَّمسااراتَّبديلةَّواختيارَّأفضالَّمساارََّّ،املواردَّواالحتياجات

ََّّ."وميزانيةَّلتحقيقَّأهدافَّاملستقبل

َّ َّالنصر)وينقل َّص2009َّ،أبو َّدراكرَّ(29، َّجلعلََّّ"َّ:تعريفَّبيتر َّمستمرة َّعملية التخطيط

ََّّ،لَّمسئوليةَّهذهَّالقراراتَّجلهودَّاملطلوبةَّلتحم َّاَّوتنظيمََََّّّّ،فضلَّمعرفةَّممكنةَّباملستقبلأالقراراتَّمنتظمةَّمعََّّ

ََّّ."َّوقياسَّنتائجهاَّباملقارنةَّبالتوقعات

،َّةفَّكالمهاَّعلىَّحدنَّعر َّهناكََّمَّولكن ََّّ،التعريفَّالعامَّلكلميتَّالتخطيطَّواالستراتيجيةهذاَّ

َََّّّ.املعرفيةأوََّّلعدمَّجدواهَّالعلميةَّ؛وليسَّهذاَّمقامَّالتفصيلَّيفَّذلكَّ

 أمهية التخطيط   4- 1

َّت ََّّ:ئلَّمديرَّجنرالَّموتورزس َّ والتخطيطََّّ."َّفيهَّنينَّسأقضيَّباقيَّحيايتأل"َّ:قالَّ؟خططَّللمستقبلملاذا

،ََّّتشكيلَّاملستقبلإىلََََّّّّبينماَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّيسعىََّّ،نهَّيعملَّعلىَّالتنبؤَّباملستقبلأمبفهومهَّالعاديَّجندََّّ

نهَّيسعىَّأالتخطيطَّالعاديَّجندََّّ،ََّّوالتخطيطَّالعاديَّجياريَّالواقعَّبينماَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّعكسَّذلك

َََّّّ.هدافَّالطموحةَّوالطويلةأللدةَّوبسيطةَّبينماَّاالستراتيجيَّيسعىَّهدافَّحمد َّألتحقيقَّ

َّ:أمهيةَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّيفَّ(12ه،َّص1434،َّعونَّ)َّصَّلناَّخ ََّلوي َّ

َّ.َّبالفكرَّاخلاصَّبهَّنَّخيططدََّميزو َّ −
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َّ.َّنفعيساعدَّعلىَّختصيصَّاملواردَّواستغالهلاَّيفَّاأل −

َّ.َّيساعدَّعلىَّتكوينَّرؤيةَّاستراتيجية −

َّ.َّيساعدَّعلىَّتكاملَّاألنشطةَّوالتوازنَّيفَّاحلياةَّ −

   :مدارس التخطيط  5- 1

َّأصبحَّي َّأ َّوتنوعََّّ،التساعَّالتخطيط َّفيه منَّاملدارسَّاليتَّختتلفَّيفَّصياغةََّّالَّعدًدثََِّّمطروحاتَّاخلرباء

َّتلخيًصونقد ََّّ،وبناءَّعملياتَّالتخطيطَّ،االستراتيجية َّألاَّسريًعمَّهنا َّاملدارسَّا هذهََّّذكروقدََّّ؛همَّهذه

ََّّاملدارس َّاجملال َّهذا َّحتدثَّوكتبَّيف َّممن َّص2010َّ،سلطانَّ)َّومنهمعدد بينَّمحدانََّّ)وَّ(،263،

َّ:َّ(71َّصَّ،2014ََّّ،درةَّوجرداتَّ)وََّّ(،19،َّص2009،دريسإو

وهيَّاليتَّتعتمدَّيفَّالبناءَّعلىَّمنهجيةََّّ،َّمدرسةَّتتسمَّبالثباتَّوعدمَّاملرونةََّّ:مدرسة التصميم -1

َّالفرصََّّمرتبة َّدراسة َّعلى َّتعتمد َّمفاهيمي َّالقوةَََّّّ،والتهديداتَّاخلارجيةوذاتَّطابع ونقاط

 َّ.ويفَّاعتمادهاَّعلىَّالقادةَّيفَّاملؤسسةََّّ،قوهتاَّيفَّبساطتهاََّّد َّعََّوت ََّّ،والضعفَّالداخلية

واهتمتَََّّّ،دخلتَّاجلانبَّالرمسيَّأوَّ،َّرَّمنَّمدرسةَّالتصميمهوَّاجلانبَّاملطو ََّّ:مدرسة التخطيط  -2

َّ،وتتصفَّبالشموليةَّوالتكامليةََّّ،عدادوهيَّتشركَّحىتَّاملختصنيَّيفَّاإلَّ،باإلجراءاتَّالتنظيميةَّ

 َّ.ويعيبهاَّاإلجراءاتَّالبريوقراطيةَّ،َّونقطةَّقوهتاَّنظامهاَّالرمسيَّ

َّ،بعادَّبيئةَّالعملأالتركيزَّهناَّعلىَّحتليلَّحمتوىَّاخلططَّملختلفََّّ:( املدرسة املوضعية )التموضع َّ -3

قطةََّّوهذهَّن،َّعملَّاملختصَّهوَّالتحليلَّوالتركيبَّلوضعَّاملنظمةَّيفَّوضعَّتنافسيَّأفضلَّد ََّعوي َّ

 َّ.التحليلَّالواسعَّدونَّالتركيزَّعلىَّاألفعالَّ،َّونقطةَّضعفها،َّقوهتا

اََّّاَّعالًياملنظمةَّوحيملَّطموحًََّّمَّّوهيَّاليتَّتتركزَّعلىَّنظرةَّالقائدَّالذيَّحيملََّهَّ:املدرسة الريادية -4

وتتميزَّهذهَّ،َّةَّيفَّحتقيقَّوجتسيدَّهذهَّالرؤيةَّب ََّصن َّعملياتَّالتخطيطَّم َّفولذاَّ،َّدَّرؤيةَّاملنظمةس ََّجي َّ
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مََّّظ َّونقطةَّضعفهاَّاألساسيةَّهيَّنقصَّالن َّ،ََّّاملدرسةَّبتركيزهاَّعلىَّالقائدَّورؤيتهَّاملستقبليةَّللمنظمة

 َّ.املتكاملةَّللعملَّ

تأويالتَّوتفسرياتََّّإىلََّّنهَّعملياتَّمعرفيةَّفكريةَّتستندأالنظرَّللتخطيطَّعلىََّّاملدرسة املعرفية: -5

َّيؤد َّ،َّاملعطياتَّمنَّمعلوماتَّ َّالتعاطيَّمعَّ،َّخياراتَّممكنةَّللتنفيذإىلََّّيوتركيبها ونقطةَّقوهتا

ونقطةَّضعفهاَّاألساسيةَّهيَّعدمَّانتظامَّ،ََّّاألوضاعَّاملختلفةَّواملرونةَّيفَّظلَّرؤيةَّمنهجيةَّوعلمية

 ََّّ.خرباهتمَّالسابقةَّأوََّّالعملياتَّواإلجراءاتَّواالرتباطاتَّبقدراتَّاملتخصصنيَّواملدراء

باحثانَّالوقدَّقامََّّ،واجهتَّباقيَّاملدارسبرزتَّهذهَّمنَّخاللَّالتحدياتَّاليتََّّ:مدرسة التعلم -6

((Braybrook & Lindblomَّنَّالقرارَّالَّيرتبطَّأمبعىنََّّاملنظمةَّبصيغةَّتزايديةَّبربطَّقرارات

وهذهَّنقطةَّالقوةََََّّّّ،منَّخاللَّالتجربةَّوالتصحيحََّّ؛مَّفيهَّبلَّبالواقعَّوعملياتَّالتعلَََُّّّّ،بشيءَّمستقبلي

 .املنظمةَّللمستقبلَّالبعيدهَّوالضعفَّهيَّعدمَّامتالكَّرؤيةَّتوج َّ،َّفيه

تخطيطَّفيهاَّجمردََّّوالَّ،(Political)سيةَّاَّمدرسةَّالسياوتسمىَّأيًضَّ:مدرسة القوة أو السلطة -7

نَّيكونَّأبدََََّّّّولذاَّتأثريَّهذهَّالعملياتَّالََّّ،عملياتَّملراحلَّللمساواةَّبنيَّخمتلفَّاألقطابَّاملؤثرين

الفهمَّعلىَّالعالقةَّاملتبادلةَّبنيَّاألطرافَّونقطةَّقوهتاَّيفَّتركيزََّّ،ََّّحملَّاهتمامَّاإلدارةَّالعلياَّللمنظمةَّ

ةَّتتمثلَّونقطةَّضعفهاَّالرئيسََّّ،قربَّللتفاوضَّبنيَّخمتلفَّالقوىَّالسلطويةَّوالتنفيذيةأوهيََّّ،ََّّكافةَّ

 ََّّ.يفَّعدمَّوجودَّنظامَّثابتَّومنهجيَّوكاملَّلتأطريَّهذهَّالعالقات

ََّّ:املدرسة الثقافية -8 َّاملدرسة َّهذه َّللثقافةأترى َّاالجتماعيةوخصوًصَّ،ن علىََّّابرًيكَّاثًرأَّ،ا

إىلََّّاوقدَّوصلتَّمؤخًرَّ،ذَّبعنيَّاالعتبارَّيفَّاخلياراتَّالنهائيةَخؤنَّت َّأبدََّّوالَّ،االستراتيجيات

ََّّ،لَّاألعضاءَبنَِّقمَِّمَينقطةَّالقوةَّبتركيزَّاالهتمامَّعلىَّتقاسمَّاملعتقداتَّوالِقََّّد ََّعوت َّ،ََّّجوانبَّالتنفيذ

مَّمفاهيمَّواضحةَّبعيدةَّعنَّالغموضََّيتمثلَّبعدمَّالقدرةَّعلىَّجعلَّهذهَّالِقفتماَّنقطةَّضعفهاَّأو

 هيكلةَّاملنظمةَّوملختلفَّالعاملنيَّفيها.ََّّيفَّ
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وهيََََّّّّ،وكيفيةَّالتعاملَّمعهاََّّ،واضحَّمنَّاالسمَّاالهتمامَّبالبيئةَّاخلارجيةَّللمنظمةََّّ:املدرسة البيئية -9

إجيادَّاحللَّاملالئمَّواملطابقَّللبيئةَّالداخليةََََّّّّةوهيَّمتتازَّبضرور،ََّّاَّعنَّاملدرسةَّاملوضعيةالَّختتلفَّكثرًي

كَّرئيسَّخذَّاإلدارةَّكمحر َّأونقطةَّضعفهاَّهيَّعدمََّّ،ََّّونقطةَّالقوةَّالتركيزَّعلىَّالبيئة،ََّّواخلارجية

 ََّّ.وليسَّجمردَّمعطياتَّالبيئةَّ،لعملَّاملنظمةَّ

ََّّهيَّتركيبَّبنيَّجمموعةَّمنَّاملتغرياتَّاليتَّتساهمَّيفَّالنجاحََّّ:التركيبية (املدرسة )التوليفية -10

وهيَّتراعيَّالبيئاتَّاملستقرةَّوالدينامكيةَّوفقَّماَّيناسبَّكلَََّّّ،حتتَّخمتلفَّالظروفَّوالشروط

وضعفهاَّيتمثلَّبكوهناَّعرضيةَّاملنهجََََّّّّ،ونقطةَّقوهتاَّيفَّاالختيارَّاملناسبَّلالستراتيجيةَّاملالئمة،ََّّبيئة

 وذاتَّطبيعةَّعشوائية.َّ

َّ(56صَّ،2015ََّّ،السكارنةَّ)رسَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّفقدَّتكلمَّاهمَّمدأنَّكانتَّهذهَّهيَّإو

َّيقربَّمنَّ َّيدلَّعلىَّاتساعََّّ،َّلتَّالسابقَّوزادَّعليهاَّمنَّمناذجَّالتخطيطَّشََّّامنوذًج23َّعنَّما وهذا

ََّّ.قَّماَّيناسبَّإمكاناتهَّوظروفهَّف َّطََّولَّعمليةَّالتخطيطَّعلىَّاملخطَِّّه ََّسأساليبَّوطرقَّالتخطيطَّاليتَّت َّ

 ؟ طكيف خنط   6- 1

فيستخدمَّالفكرَّيفَّأدواتَّحمددةَّوخطواتَّمرسومةَّوبعمقَّالفكرَََّّّ،كرَّوأدواتالتخطيطَّعبارةَّعنَِّف

وسنلمحَّهناَّحولَّالطريقةَّاملناسبةَّاليتَّتتناسبَّمعَّالوضعَّالشخصيَّاملختلفَّعنَََّّّ،يكونَّجناحَّالتخطيط

وحىتَّالَََّّّ،مَّاالستزادةليسهلَّعلىَّاملتعلََِّّّ؛الشركاتَّواملنظماتَّيفَّالتخطيطَّمعَّتشابهَّيفَّاألمساءطََّمَن

َََّّّ.يفَّفهمَّاملرادٍَّسب ََّلَّأيََّّّحيصلَّعليه

   :مراحل التخطيط 1-6-1
َّميرَّالتخطيطَّبعددَّمنَّاملراحلَّوخيتلفَّمنَّمدرسةَّاىلَّمدرسةَّولكنَّمنَّاألمورَّاألساسيةَّفيهََّّ

 .َّالتحليل -1
 الدراسة.َّ -2
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 َّ.املطابقةَّ -3
 َّ.الصياغةَّ -4
 .التنفيذ -5
 املراجعةََّّ -6

َََّّّ:إىلَّمهانَّقس َّوهناكََّم

هلاَّخطواتَّثابتةَّالَّتتغريَّ،َّتتشاركَّفيهاَّالعقولَّ،َّعملياتَّفكريةَّوحتليلية)َّمرحلةَّالتصميم -1

 ََّّ.(2013،َّهالل)ََّّ(العقولأوََّّبتغيريَّاألشخاص

 َّ.وختتلفَّباختالفَّاألشخاصََّّ،نَّومهاراتَّتنفيذيةَّوكفاءاتَّومنفذَّ:مرحلةَّالتنفيذ -2

 :َّوهيَّمرحلةََّّ،مرحلةَّثالثةَّ(94صَّ،2016،َّويضيفَّ)حممد

اَّماَّتكونَّمنَّوغالًبََّّهدافأمنََََّّّعِضمراجعةَّالنتائجَّمقارنةَّمباَّو َََّّّوهيَّمرحلةََّّ:مرحلةَّالتقييم -3

 ََّّ.فريقَّحمايد

َّتسم َّ َّيقولَّ)الساملََّّ،ىَّعملياتواخلطواتَّالسابقة َّكما 2009ََّّ،وهيَّيفَّجمملها ََّّ،)حممدََّّ،(24َّص،

َّ:ََّّ(93صَّ،2016

َََّّّ.قبلهاالَّميكنَّالبدءَّيفَّمرحلةَّماَّملَّتتمَّاملرحلةَّاليتَّ -1

 ََّّ.رَّعلىَّاملرحلةَّاليتَّتليهاَّأنَّاجلودةَّيفَّاملرحلةَّالسابقةَّتؤثَِّّ -2

 ََّّ.معلوماتَّمتجددةإىلََّّةجَّأنَّاإلدارةَّوالتخطيطَّعملياتَّمستمرةَّوحبا -3

َّولكيَّنرسمَّخطةَّاستراتيجيةَّشخصيةَّناجحةَّفالبدَّمنَّاالشارةَّإىلَّأهمَّحمتوياهتاَّوهيَّكالتايل:َّ

   :الرؤية والرسالة 1-6-2
َّاويصنعَّمنَّخالهلاَّفكًرََّّ،رؤيةَّشاملةَّومنظمةََّّنفسهاجلوهريةَّاليتَّمنَّخالهلاَّيصوغَّالشخصَّلمهاَّاخلطوةََّّ

واإلمكاناتَََّّّالق د َراتةَّمنَََّّمنَّتكونَّمستلَهأبدََََّّّّوال،ََّّهَّوقيمتهَّيفَّالوجودَّدوحيددَّمعاملَّوجوََّّ،مييزهََّّاخاص َّ

 ََّّ.استراتيجيةَّفاعلةَّوحتقيقَّأيَّّووجودهاَّهوَّحجرَّالزاويةَّحنوَّبناءَّ،َّصَّاملوجودةَّواملستقبليةَراملتاحةَّوالف َّ
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ََّّ.َّقامتَّبتحقيقَّاألهدافَّوالقيمَّاملنصوصَّعليهاََّّذاإََّّعبارةَّعنَّالصورةَّاملستقبليةَّاملرغوبةََّّوالرؤية

ََّّ،َّالدوري)َّعبارةَّعنَّنتاجَّالتفكريَّاالستراتيجيَّواستشرافَّاملستقبلَّأوَّهيََّّ.(69ص،2013َّ،َّهالل)

َََّّّ.(52ص،2013َّ

ََّّ:هيَّ.وعلىَّأمهيتهاَّلكنَّحىتَّالَّختتلطَّبغريهاَّمنَّاملفاهيمَّالتخطيطيةَّ،ختصارَّشديداالرؤيةَّبو

ََّّ.لمَّهباَّحيَّالصورةَّاملستقبليةَّاليتَّأوََّّ،صنعهَّيراداملستقبلَّالذيَّ

ََّّ:نَّتكونَّأأنهَّينبغيََّّ(105،َّص2015َّ،)السكارنةََّّولصياغةَّالرؤيةَّيذكر

 ََّّ.وحةم ََّط -1

 َّ.واضحةَّ -2

 َّ.فضلأَّاًلأنَّتصفَّمستقب -3

 ََّّ.وتفكرٍيَّكلماهتاَّبعنايٍةأنَّيتمَّاختيارَّ -4

نَّأاَّأيًضويَّوالفخرَّمنَّالتحد ََّّنَّيشعرَّالناسَّفيهاَّبنوٍعأمماَّينبغيَََّّّوميكنَّاإلضافةَّهناَّبأنَّالرؤية

َََّّّ.تكونَّمماَّيعملَّعلىَّحتقيقهاَّيفَّالواقع

َََّّّ:بدَّمنَّتوفرهاَّيفَّالرؤيةَّالوخصائصاَّأموًراََّّ(46صَّ،1434،َّعونَّ)وتذكرَّ

َََّّّ.هادفةَّللنمو -1

 .َّواقعيةَّومرنةَّ -2

 ََّّ.قابلةَّللقياس -3

 َّ.دةَّبتاريخحمد َّ -4

 َّ.متكاملةَّمعَّالرسالةَّ -5
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 قيادةَّالتغيريَّ -6

 ََّّ.التفريقَّبنيَّاألنشطةَّالداخليةَّواخلارجية -7

ََّّ:بدَّمنَّتوفرهاَّيفَّالرؤيةَّالَّاشروًطَّ(2011َّ،العوشنَّ)ويذكرَّ

 .َّتركزَّعلىَّاملستقبل -1

 ََّّ.اوارتباًكََّّاوليسَّقلًقَّ،اوالتزامًََّّاوتعاطفًََّّأنَّختلقَّطاقة -2

 .َّدَّعمليةَّاختاذَّالقراريرشتواضحةَّمباَّيكفيَّلأنَّتكونَّ -3

فالَّبدَََّّّدقائق5ََّّذاَّكنتَّالَّتستطيعَّشرحهاَّيفََّّإوََّّ،أنَّتكونَّمفهومةَّحبيثَّيسهلَّشرحها -4

 ََّّ.منَّتعديلها

أنهَّأثناءََّّ"القيادةَّاملوهوبةَّ"عنَّمونغرَّيفَّكتابهََّّاًلنقَّ(،112صَّ،2015،َّذكرَّ)السكارنةوي

هلَّهيَّموجهةََّّة،تتركزَّيفَّفحصَّوتوجيهَّالرؤيََّّ:األوىلَّ:َّصياغةَّالرؤيةَّالَّبدَّمنَّالتمييزَّبنيَّقاعدتني

وجبمعهماَّ،ََّّوسعَّأَّكربَّوأمَّهدفََّّأعملَّعرضَّالزاويةَّهلَّهيَّمقطعيةَّضيقةََََّّّّة:والثانيََّّ.لخارجَّلمََّّأللداخلََّّ

َََّّّ:مراكزَّخمتلفةَّيفَّزاويةَّالنظرَّأثناءَّالصياغةَّةتتكونَّأربع

وهذهَّتعطيَّصورةَّمستقبليةَّداخليةَّيفَّجماالتَََّّّ:ةَّرؤيةَّموجهةَّللداخلَّبزاويةَّضيق -1

 .َّحمددة

وتغطيَّأكثرَّمنَّجمالََّّ،وهذهَّموجهةَّللداخلَّ:للداخلَّبزاويةَّعريضةَّرؤيةَّموجهة -2

 َّ.وتربطَّبينها

وتريدَّأنَّختدمَّيفَّجمالََّّ،وهذهَّموجهةَّللخارجََّّ:رؤيةَّموجهةَّللخارجَّبزاويةَّضيقة -3

 .َّدواحدَّوحمد َّ
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نَّختدمَّاجملتمعَّأواليتَّتريدََََّّّّ،وهذهَّموجهةَّللخارجََّّ:عةرؤيةَّموجهةَّللخارجَّبزاويةَّموس َّ -4

 َّ.هِرس َّبَأ

جَّم َّالرؤيةَّهيََّدَّ،اَّكانَّنوعهنتيجةَّلتمرينَّمنطقيَّأي َّأوََّّىاَّمقتًنالرؤيةَّيفَّطبيعتهاَّليستَّعلًمو

منَّالعواملَّبعضهاَّمعروفَّوبسيطَّوبعضهاَّمعقدَّمعَّرغباتَّوقيمَََّّّأساسيَّومشاعرَّوحتليلَّمربمجَّلعدٍد

لكنهاَّغريََّّ،ولذاَّحتققهاَّوصياغتهاَّمرتبطَّبعواملَّوفعالياتَّعديدةَّمركزةَّ،ََّّوفرضياتَّمألوفةَّوغريَّمألوفة

َََّّّ.نسانَّطريقتهَّيفَّتكوينَّالرؤيةَّوحتقيقهاَّإولكلَََّّّ،بداعَّوتباينإمرتبةَّفيهاَّ

وهيَّتتصفَّمعَََّّّ.ليهاإهيَّالفلسفةَّواملفاهيمَّاليتَّتؤمنَّهباَّوتتبناهاَّلتحقيقَّالرؤيةَّاليتَّتصبوََّّ:الرسالة

َّ.َّهدافَّاليتَّقدَّتتغريَّعلىَّاملستوياتَّاملختلفةمنَّالثباتَّمقارنةَّباألَّالرؤيةَّبنوٍع

بدَّمنَّتوفرََّّولذاَّالَّ،ََّّالرسالةَّهيَّسببَّالوجودَّوالغرضَّمنهاَّ:(51َّصَّ،2013ََّّ،يقولَّ)الدوريَّ

َّاألول:َّماَّهوَّجمالَّالعمل،َّوالثاين:َّماَّهيَّاألعمالَّاملستقبلية.ََّّ؛الرسالةشرطنيَّيفَّ

وكيفَََّّّ؟قدمأأوََََّّّّعملأوماذاََََّّّّ؟ناأمنََََّّّّ:َّباإلجابةَّعلىَّالتساؤالتَّالتاليةََّّاالهتمامَّيفَّالرسالةَََّّّوينصب َّ

َّ.(86َّ،َّص2013َّ،هالل)ََّّ(همَّالقيمَّاليتَّأحتلىَّهباأوَّ؟ذلك

همََّّأأوََّّخصائصَّالرسالةَّ(،124ص،2015ََّّ،و)السكارنةَّ(،46،َّص1434،َّوتذكرَّ)عونَّ

 ََّّ:الصفاتَّللرسالةَّالفاعلة

َََّّّ.فاملرونةَّوالتكي َّ -1

 ََّّ.الوضوحَّودقةَّالتعبري -2

 َّ.الواقعيةَّواملوضوعيةَّ -3

 .َّطموحةَّوحمفزة -4
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 ََّّ.طمَّوفلسفةَّاملخطََِّّيرَّعنَِّقعب َّت َّ -5

 .َّحتققَّالرؤيةَّاملتكاملةَّللعاملنيَّ -6

 ََّّ.االستراتيجيةهدافَّاالنسجامَّمعَّالغاياتَّواألَّ -7

 .َّخططَّوسياساتَّوبرامجَّإىلََّّالقابليةَّللتحول -8
 

ماَّهيَّامليزةَّالتنافسيةََََّّّّ:نَّجتيبَّعلىَّالسؤالَّالكبريأهمَّشروطَّالرسالةَّأنَّمنَّأَّالباحثَّويفَّتقدير

َّ؟َّمهانَّيقد َّأماَّهيَّالقيمةَّاملضافةَّاليتَّميكنَّأوََّّ؟طَّحلياتهنَّخيطَِّّاليتَّميكنَّأنَّيتحلىَّهباََّم

 :الرؤية والرسالةبراز إأمهية  1-6-3
علىََّّحرصتتَّواملؤسساتَّيفَّاألردنَّامنَّالوزارَّاالحظاَّعدًدَّاأهنمَّ(2014َّ،تراداَّدرةَّوج)يذكرَّ

ََّّ،اَّحبيثَّالَّتغيبَّعنَّالعاملنيجد َََّّّوهذاَّلهَّفائدةَّعمليةَّكبرية،ََّّالرؤيةَّوالرسالةََّّتعليقَّلوحةَّكبريةَّيوجدَّهباَّ

َََّّّ.كلَّحنيَّإليهانَّيكتبهاَّويضعهاَّيفَّمكانَّيستطيعَّالعودةَّأمنَّيضعَّلهَّرسالةَّورؤيةَّالَّبدَّف

ََّّ.(1َّقَّبنيَّالرؤيةَّوالرسالةَّيفَّجدولَّرقمَّ)فر َّنَّن َّأونستطيعََّّ

 

 (120ََّّ،َّص2015َّالسكارنة،)( التفريق بني الرؤية والرسالة 1)جدول رقم 

 الرسالة الرؤية

َّ؟وماذاَّنعملَّ؟منَّحننَّ؟ينَّحننَّذاهبونأَّ

ََّّ.حتددَّالوضعَّاحلايلََّّ.حتددَّالصورةَّاملستقبلية

ََّّ.فيهاَّحتديدََّّ.فيهاَّعمومية

ََّّ.وقدَّتتغريَّ،دَّلتحقيقهامدىَّزمينَّحمد ََّّيصعبَّتغيريها.
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 SWOTمربع سوات  :حتليل الواقع  1-6-4
نتيجةَّللبحثَّالذيswotَََّّّظهرَّحتليلَّفقدَّ(2019ََّّرباعي،ََّّ)حتليلظهورَّلهَّبناءَّعلىَّولَّأكرَّانَّذوي َّ

وكانَّ،َّوآخرونَّباملعهدََّّيمهفرَّألربتوقامَّبهََّّم1970َّعامَّإىلََّّم1960َّمتَّمبعهدَّستانفوردَّمنَّعامَّ

وماcorporate planningََّّ،َّالغرضَّمنَّإجراءَّهذاَّالبحثَّهوَّمعرفةَّأسبابَّفشلَّالتخطيطَّاملشترك

 .https://ar.wikipedia.org))انظرََّّهنتجَّعنهَّمنَّمشاكلَّاقتصاديةَّوكيفيةَّتالفي

نقاطَّالقوةََّّويفَّالبيئةَّالداخليةَّحيللَّ،يفَّحتليلَّالبيئةَّالداخليةَّواخلارجيةمربعَّسواتَّيستخدمَّو

َّ:َّواشتقتَّالكلمةَّمنَّأوائلَّهذهَّالكلماتَّباللغةَّاإلجنليزيةََّّ،داتويفَّاخلارجيةَّالفرصَّواملهد ََّّ،والضعفَّ

َّ.Strengthsَّالقوة:َّهيَّالقوةَّالعناصرَّالداخليةَّترمجةَّلكلمةَّ

َّ.Weaknessesالضعف:َّنقاطَّالضعفَّالداخليةَّهيَّترمجةَّلكلمةَّ

َّ،الفرص:َّوهيَّاليتَّميكنَّأنَّتأيتَّمنَّاخلارج،َّوقدَّتؤديَّعلىَّسبيلَّاملثالَّإىلَّالنجاحَّأوَّفرصهَّ

َّ.Opportunitiesَّوهيَّترمجةَّلكلمةَّ

التهديدات:َّوهيَّاليتَّميكنَّأنَّتأيتَّمنَّاخلارجَّوتسب بَّاضطراباتَّأوَّفشاًل،َّوهيَّترمجةَّلكلمةَّ

Threatsََّّ(َّ1َّويوض حهاَّالشكلَّرقم.)َّ

 ( مربع سوات1الشكل رقم )

َّ
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َّاحمليطةَّ َّللبيئة َّبه َّالتحليلَّالذيَّنقوم ثرَّعلىَّمعرفةََّّأهلاَّمنَََّّمِلَّ،خاصةَّأوََّّسواءَّعامةَّ،وفائدة

وهذاَّيساعدَّعلىَّالدقةَّيفَّاختيارَّاألهدافَّوكيفيةَّإمكانيةَّحتقيقهاَّوماَّهيََّّ،املهدداتَّبَّوجتن ََّّ،الفرص

أوَََّّّ،ومعرفةَّالبيئةَّالعامةَّمنَّتنظيماتَّاقتصاديةَّ،َّاملواردَّوالتكاليفَّوالزمنَّالذيَّسيعملَّعليهَّاملخططَّ

يهملَّهذهَّاجملاالت؛َّألنهَََّّّألنَّاملخططَّجيبَّأنَّالَّة؛اجتماعيةَّوثقافيةَّمهمأوََّّ،تكنولوجيةَّأوََّّ،سياسية

(َّوهو2ََّّ،َّوميكنَّأنَّيوض حهاَّالشكلَّرقمَّ)(90َّ،َّص2009َّالسامل،)التنظيميةَّحيدثَّفيهاَّالتفاعالتَّ

َّأنواعَّواشكالَّالبيئات.ََّّ

 ( أنواع البيئات احمليطة بكل منظمة وشخص2شكل رقم )

َّقيمًةَّمنَّخاللهَّقِّقنَّحيأطَّفيهَّمنَّمعرفةَّماَّيستطيعَّاملخطََِّّّااَّملوحتليلَّالقوةَّوالضعفَّمهمَّجد َّ

اجملاالتَّاليتَّستساهمَّيفََّّأوََّّصَرنَّيكسبَّاملزيدَّمنَّالف َّأجاذبيةَّميكنَّمنَّخالهلاَّأوََّّتنافسية،َّميزًةأوَّ

 ََّّ.تقويتهَّوتعاضدهَّوتساعدَّعلىَّالتحسنيَّاملستمر

َّملَّيكنَّآِخَّ؛ٍطولنَّيكونَّالنجاحَّحليفَّخمطَِّّ ََّّاًذما ،َّمكانياتهَّومواردهإبعنيَّاالعتبارَّحقيقة

 ََّّ.وصناعةَّالتميزَّ،وملاَّيفَّذلكَّمنَّفهمَّللمنافسةََّّ،وبينهماَّترابط،َّبيئةَّخارجيةَّملاَّحييطَّبهَّمنَّامستوعًب

َّ،الساملَّ)وكماَّيقولَّ،َّالتحليلَّالصحيحإىلََّّللوصولَّةاملطلوبَّيةَّاملعلوماتم َّوهناَّتساؤلَّعنََّك

الَّكميةَّاملعلوماتَََّّّالتنبؤنَّاحلرصَّيكونَّعلىَّنوعَّاملعلومةَّاليتَّتفيدَّوختدمَّعمليةََّّ"إََّّ:(102ص،2009ََّّ

ََّّ."َّوتفصيالهتا
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وفيهَّذكاءَّيفَََّّّ،فتكلََُّّّالَّبوَّ،وقدَّيكونَّاحلصولَّعلىَّاملعلوماتَّبشكلَّشخصيَّوغريَّرمسي

َّالوصولَّللمعلومة َّقدَّحيتاجوهناَّخبالفَّالطابعَّالشخصيَّ، َّوللمنظماتَّطرقَّكثرية ََّّأومثلَّاللقاءاتَّ،

َّمثلَّدلفيَّأوَّالسيناريوهات.َََّّّ؛أوَّاستخدامَّبعضَّاألدواتََّّ،الورشَّأوَّالتقارير

وماَّحيملهَّمنَّقدراتَّوماَََّّّ،هناَّماَّخيتصَّباإلنسانَّذاته:َّإنَّنقولأوأماَّالبيئةَّالداخليةَّفنستطيعَّ

ََّّ.هناَّنقاطَّضعفَّفيهَّأَّجيد

إجيايبَََّّّ:آخر،َّومنَّمنظورَّقسمنيَّداخليَّوخارجيإىلََّّنهَّينقسمَّأمربعَّسواتَّجندََّّوبالنظرَّإىل

ََّّحهاَّالشكليوض َّ،َّونقاطَّالضعفَّواملخاطرَّفيتمثلَّبَّالسلبأماَّنقاطَّالقوةَّوالفرصََّّهوَّاإلجيايبفَّ،وسلبَّ

َََّّّ:(3رقم)

 ( تقسيم مربع سوات.3شكل رقم )

 

   :سوات وكيفية التعامل معه

طَّمعَّنتائجَّمربعَّسواتَّهيَّحسابَّماََّّأنَّمنَّطرقَّتعاملَّاملخطََِّّّ،(75ص،2013ََّّ،يذكرَّ)هالل

ويوضحهاََََّّّّ،وخترجَّلناَّهذهَّالوزنَّلكلَّنقطةََّّ،وزانَّحمددةأمنَّخاللََََّّّّبدرجةَّاألمهيةَّودرجةَّالتأثريسمىََّّي َّ

َََّّّ.(2اجلدولَّرقمَّ)

َّ
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 تقييم جوانب القوة والضعف (2جدول رقم )
 درجة األمهية القوة والضعف

 (10 -)صفر
 درجة التأثري

 +5إىل  5-من 
 الوزن

 50+إىل  50-
ََََّّّّ

ََََّّّّ

ََََّّّّ
َّ

ََّّ:ربعَّنتائجأنَّاحللَّهوَّأوبعدَّالتحليلَّجندَّ

ََّّ.أوَّنستطيعَّتسميتهاَّاستراتيجياتَّمنوََّّاستراتيجياتَّهجومية •
َََّّّ.أوَّنستطيعَّتسميتهاَّاستراتيجياتَّتنوعَّاستراتيجياتَّعالجية •
ََّّ.أوَّنستطيعَّتسميتهاَّاستراتيجياتَّبدائلََّّاستراتيجياتَّدفاعية •
 .َّأوَّنستطيعَّتسميتهاَّاستراتيجياتَّدفاعَّاستراتيجياتَّالكماشة •

مثرة2َََّّّ-12َّمنَّهذاَّالفصلَّويعدَّهذاَّالنوعَّمنَّالتفكريَّاالستراتيجيَّالعميقَّكماَّهوَّيفَّاملبحثَّالثاين
َّالتفكريَّاالستراتيجي

 أمنوذج حتليل مصفوفة سوات (4شكل رقم )

 

َّ

َّ

َّ

   :كتابة األهداف االستراتيجية 1-6-5
َّالواقعَّ َّمهمةَّجد َّإىلََّّوحتليلهَّنصلبعدَّالقيامَّمبعرفة َّاألهدافَّاليتَّتعالََّّ،امرحلة ََّّوهيَّمرحلةَّصياغة

والَّبدَََّّّ.خطةََّّاَّلكلَِّّوهيَّمرحلةَّمهمةَّجد َََّّّ،يَّنقطةَّضعفَّو ََّقت َّأوََََّّّّ،زَّقوةَّأوَّتستغلَّفرصةعز َّت َّأوََََّّّّمشاكل
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ََّّ،َّهالل)َََّّّ(،44،َّص2015َََّّّ،َّالسكارنة)مستوياتَّكماَّيذكرَّذلكََََّّّّةأنَّاألهدافَّعلىَّثالثَّإىلََََّّّّمنَّاالنتباه

َّ:َّ(71،َّص2013

منَََّّّاوميثلَّجزًء،َّيَّعنههَّاالستراتيجيَّالذيَّالَّميكنَّالتخلَِّّهوَّالتوج َّوَّ:اهلدف االستراتيجي -1

َّ.َّمنَّاملرونةََّّوفيهَّقدٌر،َّالنتيجةَّالنهائيةَّاليتَّتسعىَّاملنظمةَّلتحقيقهاَّيفَّاملدىَّالطويلَّ

اَّأنهََّّوغالًب،َّاحتديًدوهوَّأكثرَّ،َّقهَّاملنظمةَّعلىَّاملدىَّاملتوسطوهوَّماَّحتقََّّّ:اهلدف التكتيكي -2

ََّّ.هدافَّتشغيليةأإىلََّّوميكنَّجتزئته،َّوسيلةأوََّّيكونَّعلىَّشكلَّمشروع

وهوَّعبارةَّعنَّالنتائجَّاليتَّتسعىَّللوصولَّهلاَّمنَّخاللَّماَّهوَّمتاحَّمنَََّّّ:اهلدف التشغيلي -3

َّو َّغالًبَّ،مكانياتإموارد َّيكونَّعلىَّشكلَّنشاطوهو َّما َّتفصيًبالوغَّا َّيكونَّأكثر َّما َّالًَّا

ََّّ.اَّوحتديًد

   :شروط األهداف االستراتيجية

َّ:ََّّ(86،َّص2016َّ،حممد)هيََّّ،شروطََّّوهيَّمخسة،َّ Smart Goleطلقَّعليهاَّهوَّماَّي َّ

 ََّّ.الواقعيةَّ -1

 َّ.الوضوحَّ -2

 .َّمؤقتةَّ -3

 .َّمرنة -4

 َّ.قابليةَّالقياسَّ -5

َّ

ََّّ:نَّتكونَّفيهأللهدفَّأربعةَّعناصرَّمنَّاجليدََّّ(28،َّص2009ويذكرَّ)السامل،

 ََّّ.قهانَّحيقَِّّأويريدََّّ،غايةَّيتعلقَّهبا -1
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 ََّّ.قمَّيفَّالتحقَُّّمقياسَّللتقد َّ -2

 .َّفةَّلتحقيقَّاهلدفنسبةَّمستهدََّ -3

 َّ.إطارَّزمينَّلتحقيقه -4

  :م يف اخلطةَيكتابة الِق 1-6-6
َّاَّإذاَّملَّتتكيفلَّخطًرثََِّّموت ََّّ،حينماَّتتوافقَّمعَّاستراتيجيةَّاخلطةََّّوهائلًةَّدافعًةَّلَّقوًةثََِّّمالقيمَّوالثقافةَّت ََّّإن َّ

فحينئذَّتكونََّّ،حييطَّهباَّمنَّمتغرياتَّاقتصاديةَّواجتماعيةَّوبيئيةمعَّماَّأوََّّ،تنسجمَّمعَّاالستراتيجيةأوَّ

مََّيتوطيدَّالِقوََّّ.تنايفَّاملعتقداتَّالسائدةَّفيهاَّ،متغرياتَّأوََّّمنعطفاتَّهوالفشلَّحينماَّتواجََّّاَّيفَّالقطيعةسبًب

يسهلََّّمقولةَّأوََّّيفَّكلمةأوََّّمجعهاَّيفَّعبارةأوََّّ،ومنهاَّرمسهاَّعلىَّلوحةٍََّّ،شكالَّعديدةَّوخمتلفةَّأىَّبيتأت َّ

َّ.َّ )موقعَّجسدَّالثقافة،َّبتصرف(َّمَيتعبرييةَّمتوتَّالِقَّفبدونَّمناسباٍت،َّترديدها

واليتَّتؤثرَّبشكلََّّ،طَّأثناءَّتنفيذَّخطتهىَّهباَّاملخطَِّّهيَّالصفاتَّوالسلوكياتَّاليتَّيتحل ََّّ:والقيم

اليتَّيعتمدَّعليهاَّيفَََّّّئوتكونَّمبثابةَّاملباد،َّرَّعلىَّالصورةَّالذهنيةوتؤثَِّّ،َّمباشرَّعلىَّأهدافَّهذهَّاخلطة

يشاركهَّفيهََّّ،َّواملؤثرَّيفَّالسلوكَّ،َّوهيَّماَّستكونَّالدافعَّالداخليَّيفَّاألنشطة،َّتكوينَّالرؤيةَّوالرسالة

َََّّّ.اَّمنَّميلكونَّنفسَّاالهتمامَّوالتطلعاتغالًب

َََّّّ:مستوياتَّثالثةمَّهيَّعبارةَّعنَّثقافةَّسلوكيةَّهلاََّينَّالِق:َّإومماَّيالحظ

َّالسطح -1 َّعلى َّاملعلَََّّ:اليت َّالسلوك َّوالظاهرَّوهو َّوالعاداتَّ.ن َّالتقاليد َّمثل َّالقيمََّّ، وتسمى

 .َّالسلوكيةَّ

 مَّالداخلية.ََّيوتسمىَّالِقَّ،نَّيكونَّأوهيَّالوعيَّمباَّجيبََّّ،(Valuesَّ)القيمََّّ:عمقَّمنهَّواأل -2

 ََّّ.ماتَّيفَّاحلياةوهيَّاملفروغَّمنهاَّواملسل ََّّ:املعتقداتَّ -3

َََّّّ.(3)ويوضحَّذلكَّاجلدولَّرقمََّّ،لهاحلَِّّنَّن َّأونستطيعَّ
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 (: جدول توضيح تفسري األمهية وااللتزام يف القيم 3جدول رقم )

 الفجوة االلتزام األمهية ةالقيم الرئيس مستوى القيمة
ََََّّّّ القيم السلوكية

ََََّّّّ
ََََّّّّ القيم الداخلية 

ََََّّّّ
ََََّّّّ املعتقدات

ََََّّّّ
َّ

َّ.(قليلةَّاألمهية1ََّّ–متوسطةَّاألمهية2َََّّّ-َّامهمةَّجد 3ََّّ)َّاألمهية

ََّّ.(غريَّمطبقة1ََّّ–اَّمطبقةَّجزئي 2َََّّّ–اَّمطبقةَّمتام3ًَََّّّااللتزام

ََّّ.االلتزامَّ–األمهيةََّّ:الفجوة

 مناذج للقيم يف بعض املنظمات  1-6-5

 وهي عشر قيم:  :رامكو السعوديةأقيم شركة 

ََّّاالستجابةَّوالتجاوبَّوَّاألمنَّوَّالعملَّاجلماعيَّوالعدالةَّواالستقامةَّواالهتمامَّباملواردَّالبشريةَّوَّالتميزَّ
َّ.َّاملواطنةَّوََّّاملساءلةوََّّالثقةوََّّالرعايةَّوالكرمو

 : قيم شركة شيفرون

َّ.َّالتقديروََّّجنازاإلوَّالتوافقَّالتنظيميوَّاملشاركةوََّّاالتصالوَّعالتنو َّوَّالثقةوََّّمانةاأل

 : لكتريكإالقيم يف شركة جنرال 

َّ.َّالتفوقَّواالبتعادَّعنَّالبريوقراطيةَّ-

َّ.َّالنفقاتَّجنازَّوخفضَّسرعةَّاإلَّ-

َّ.َّالثقةَّالكاملةَّبالنفسَّ-

َّ.َّمةَّالتقد َّأهدافَّاجلريئةَّومكافَّاألَّ-
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َّ.َّاملسؤوليةَّوااللتزامَّ-

َّ.َّاَّاعتبارَّالتغيريَّفرصةَّساحنةَّوليسَّهتديًدَّ-

َّ.َّلَّاملسؤوليةَّوالتفويضَّومنحَّالصالحياتَّحتم ََّّ-

َّ.َّالعامليةَّوالشمولَّ-

 التخطيط وعالقته بالتربية اإلسالمية  1-6-7
ق و ٍةَََّّّن ََِّّمَوَأِعد وا ََّله مَّم اَّاس َتَطع ت م َّ:َّ}ومنَّذلكَّقولهَّتعاىلَََّّّ،التخطيطإىلََََّّّّياتَّاليتَّتدعووردتَّعددَّمنَّاآل

ََّأَراد وا َّال خ ر وَجَّأَلَعد وا ََّله َّع د ًةَّ:وقولهَّتعاىلَّ،[60َّ..{]األنفال:.َِّرَباِطَّال َخي ِلََّوِمن َّ ََّّ...{]التوبة:َّ.}َوَلو 

46]َّ.َّ

َّيوسفَّ َّالسالم-ومنَّالتخطيطَّفعل َّاألوضاعََّّ،-عليه َّمع َّيفَّالتعامل َّمستقبلية َّخلطة ورمسه

ث م ََّيأ ِتيَِّمنَّ*َََّّّم م اََّتأ ك ل ونَََّّّاًلي}َقاَلََّتز َرع وَنََّسب َعَِّسِننَيََّدَأًباََّفَماََّحَصدت م ََّفَذر وه َِّفيَّس نب ِلِهَِّإال ََّقِلََّّ؛املختلفةَّ

ث م ََّيأ ِتيَِّمنََّبع ِدََّذِلَكََّعاٌمَِّفيِهَّي َغاث ََّّ*ََّّم م اَّت ح ِصن ونََّّاًلَبع ِدََّذِلَكََّسب ٌعَِّشَداٌدََّيأ ك ل َنََّماََّقد م ت م ََّله ن َِّإال ََّقِليَّ

َّ.َّ[49-47الن اس ََّوِفيِهََّيع ِصر ون{]يوسفَّ

-وسلمَّصلىَّاهللَّعليهَّ-َّرسولَّاهللََّّأنَّ-عنهَّرضيَّاهللَّ-ومنَّالسنةَّالنبويةَّروىَّأنسَّبنَّمالكَّ

َََّّّ.(1408ََّّ،لباينَّاأل"َّ)توك ل َّو"اعِقل هاَََّّّ:قال

-َّوسلمصلىَّاهللَّعليهَّ-رسولَّاهللََّّأنَّ-عنهرضيَّاهللَّ-اَّماَّرواهَّمعاذَّبنَّجبلَّأيًضَّذلكَّومن

ِرَّاهلَلَّتعاىلَّعنَدَّاذكَّو،َّاع د د َّنفَسكَّيفَّاملوتىو،َّهلِلَّكأن كَّتراهاعمل َّو،َّاعبِدَّاهلَلَّالَّتشرك َّبهَّشيًئا:َّ"َّقال

)صححهَََّّّ"والعالنية َّبالعالنيِة،ََّّالسر َّبالسر َّ،َّإذاَّعمل َتَّسيئًةَّفاع َمل َّجبنِبهاَّحسنًةو،َّكلَِّّشجٍركلَِّّحجٍرَّو

َّ(.َّصحيحَّاجلامعَّلباينَّيفاأل
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اإلسالمََََّّّّاَّيفَّالتربيةَّاإلسالميةَّوحثَّّراسخًَّىلَّغريَّذلكَّمماَّيدلَّعلىَّأنَّالتخطيطَّكانَّوالَّيزالََّّإ

َّا.َّاَّعظيًمعليهَّحث َّ

طَّللمستقبلَّويعملَّعلىََّّوهوَّخيطََِّّّ،َّدعوتهَّأمنذَّبدَّ-صلىَّاهللَّعليهَّوسلم-رسولَّاهللََّّوكانَّ

-َّواليتَّمنهاَّانطلقََّّ،املدينةَّاملنورةإىلََّّمثََّّ،الطائفإىلََّّومرةَّيذهبَّ،فمرةَّيرسلَّأصحابهَّللحبشة،َّذلك

ََّّ،اعشوائي َََّّّاًلطَّوملَّيكنَّيعملَّعمطََِّّخي َّعليهَّالصالةَّوالسالمََّّانََّّفقدَّكََّّ،يفَّبناءَّالدولةََّّ-والسالمعليهَّالصالةََّّ

َََّّّ.َّ(153،َّص2016َّ،)حممدَّهةَّللمستقبلذَّباألسبابَّاملوج َّآِخَّوموضوعي ََّّرصنٍيَّعلمي َّمبنهجَّعملَّيبلَّ

َّ،Stratoاستخدامهاَّكانتَّمنَّاإلغريقيةََََّّّّم َّنَّكلمةَّاستراتيجيةَّأولَّماََّتأََّّ(2002ََّّ،حممد)يذكرََّّ

وتعينََََّّّّ،Strategosتَّاليونانيةَّالقدميةَّمصطلحََّّق َّومنَّتلكَّالكلمةَّاشت َّ،ََّّوتعينَّاجليشَّأوَّاحلشودَّالعسكريةَّ

نَّهلاَّعالقةََّّأنَّكانَّذكرَّالبعضَّإوَّالقائدَّالعسكريأوََّّفنَّإدارةَّوقيادةَّاحلروب.َّوهيَّهلاَّعالقةَّباجلنرال

نهَّغلبَّاملعىنَّأالَّإ،َّولَّالسفينةَّمنَّجهةَّاملاءَّلتضبطَّالبوصلةَّواالجتاهَّأعَّيفَّوَضبقطعةَّخشبَّكانتَّت َّ

هذهَََّّّن أإىلََََّّّّنَّأشريَّهناأََّّأود َََّّّلكن َّ،ََّّاتيهذهَّاللفظةَّيفَّبدايةَّالسبعينََّّت ََّفرَِّوع َََّّّ،العسكريَّوتناقلَّالناسَّذلك

َّ،دةَّمبعاينَّأخرىوهناَّموجأالَّإَّ؛هبذاَّاللفظَّاحلريفَّيفَّثقافتناَّاإلسالميةَّةنَّكانتَّليستَّموجودإالعلومَّو

َََّّّ.(17صَّ،2002َّ،حممدَّ)كماَّيذكرَّذلكََّّ،مويَّوالعباسيوهوَّشائعَّيفَّالعهدَّاألََّّمثلَّالتدبري

ََّّ،َّمرنهَّعمليةَّالتفكريَّيفَّاألإَّ:رَّعنَّالتدبريَّبقولهاَّأبوَّاحلسنَّاملاورديَّملاَّعب َّوقدَّذكرَّذلكَّأيًض

َّاملعىنَّماَّاصطلحَّعلىَّتسميتهَّ،َّنَّماَّحولَّموضوعَّمعي ََّّالطرقَّللقيامَّبعمٍلصلحَّأوتوخيَّ وحيملَّهذا

َََّّّ.اإلدارةَّاالستراتيجيةَّ:باللفظَّاألجنب

وهيَّاليتَّمتتلكََّّ،ََّّمصطلحَّالوزارةَّالتفويضيةَّأوَّاملطلقةَّإىلََََّّّّ(وذكرَّالثعالبَّيفَّكتابهَّ)حتفةَّالوزارة

ََّّ.(َّوهذهَّيقابلهاَّمصطلحَّ)املدراءَّاالستراتيجينيَّ،أمورَّالتدبريَّوالعقدَّواحللَّوالتقليدَّوالعزل
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نَّأحيثَّوجدََََّّّّ؛حممدَّاملباركََّّومنَّذلكَّدراسةََّّ،وهناكَّحماولةَّقامتَّالختيارَّمصطلحَّعريبَّدقيق

ويقالَََّّّ،تقنهأَّ:أيَّ،احكمَّالشيءَّإحكاًمأوَّ،نَّكلمةَّحكمَّواشتقهاَِّمَّ،قربَّمصطلحَّلذلكَّهوَّإحكاميأ

وكماَّأوردَّالشيخَّحسنيَّخملوفَّيفَّكتابةَّصفوةَّالبيانَّ،َّويتقنهاَّحكيمَّ،نَّدقائقَّالصناعاتِسح َّي ََّّ:عنه

ووضعَََّّّ،تقانَّالدورإوَّ،ويعلمهمَّاحلكمة(َّاحلكمةَّيفَّاألصلَّإصابةَّاحلق)َّ:ملعاينَّالقرآنَّيفَّقولهَّتعاىل

 ََّّ.األمورَّيفَّنصاهباَّالصحيحَّعلىَّهدىَّمنَّالقدرةَّواإلرادةَّاليتَّميتلكهاَّاحلكيم

 

 

 

 

َّ

َّ

َّ

َّ

 

 
Univ

ers
ity

 of
 M

ala
ya



35 
 

 التفكري االستراتيجي :املبحث الثاين

 التمهيد  1- 2

ومقياسََّّ،ََّّتنميتهاَّلدىَّاملتعلمنيإىلََّّالتربيةََََّّّّةَّاليتَّتسعىأحدَّاألهدافَّالرئيسيتزايدَّاالهتمامَّبالتفكريَّبوصفهََّّ

َّوالعملَّعلىَّاستثارهتاَّواستثمارهاَّحىتَّتصبحَّقادرةًََّّ،التقدمَّلدىَّاألممَّهوَّمبقدارَّتنميتهاَّلعقولَّأبنائها

ولذاَََّّّ(،م2001ََّّ،احليلة)َّتَّالتنميةَّيفَّكلَّدولةهامباَّخيدمَّتوج َّ،َّعلىَّالتعاملَّمعَّمتغرياتَّالعصرَّبإجيابيةَّ

َََّّّ.منهاَّاعتربَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّجزًءالتفكريَّاالستراتيجيَّهوَّاحلاضنةَّلإلدارةَّاالستراتيجيةَّاليتَّي َّف

التفكريَّاملختلفَّهوَّماَّمييزَّاالستثنائيَّعنَََّّّأن ََّّ(21،َّص2007َّ،خرونَّآفرايَّوَّ)َّوكماَّيذكر

ََّّإالَّفالفرصَّعديدةَّلكنَّالَّيقتنصهاََّّ،ووجهَّاالختالفَّيظهرَّيفَّتركيزهمَّالشديدَّعلىَّالنمو،َّالعادي

استثمارَّالعقولَّليسََّّن َّأَّ(152-127،َّصَّص1998َّ،السميعَّويذكرَّ)مجالَّالدينَّوعبدَّ.دَّّستِعم َّ

َََّّّ.مَّمهاراتَّالتفكرييَّاحلقيقيَّتعليصبحَّالتحد َّأبلََّّ،بتعليمهاَّفقط

َّعلىَّتطبيقَّاإلمكاناتَّاليتَّوهبََّنسانَّالناجحَّهوَّمََّاإلَّوإن َّ َّاهللَّإياهانَّميلكَّالقدرة فالناسَََّّّ؛َّه

َّ.َّتهَّوإرادتهَّيفَّالرقيَّبنفسهَّوأهدافهَّالساميةمَّّوِهَّفكل َّ،َّمتشاهبونَّمنَّحيثَّالفطرةَّخمتلفونَّيفَّالتطبيق

 تعاريف التفكري االستراتيجي 2- 2َّ

تساعدَََّّّنَّالتفكريَّهوَّعبارةَّعنَّمهاراتَّوقدراتَّومفاهيمأإىلََّّتعاريفَّالتفكريَّاالستراتيجيغلبَّأتشريَّ

فَّمعَّظروفَّوالتكي َََّّّ،حماولةَّمعرفةَّنتيجةَّمستقبليةَّوكيفيةَّالتعاملَّمعهاَّإىلََََّّّّلتوص َََّّّعلىَّالتعاملَّمعَّأدوات

فكريَّاالستراتيجيَّهوَّوبذلكَّيكونَّالت،ََّّقصرَّوقتأفضلَّاملواردَّيفََّّأفضلَّالنتائجَّوأالتطبيقَّلالستفادةَّمنََّّ

ََّّ.رك َّفالَّختطيطَّبالَِّف،َّطَّيفَّعملهعبارةَّعنَّاخلطوةَّاألوىلَّاليتَّتساعدَّاملخطَِّّ

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



36 
 

هلَّحننََََّّّّ:السؤالَّالتايلََّّلىَّاإلجابةَّعنهوَّذلكَّالنوعَّمنَّالتفكريَّالذيَّيساعدناَّعََّّ:التفكري االستراتيجي

َّبفعلَّالشيءَّالصحيح؟ََّّنقوم

َََّّّ:اَّماَّملَّيكنأنَّالتفكريَّالَّيكونَّاستراتيجي ََّّ(2011َّ،العوشنَّ)ويذكرَّ

 ََّّ.اَّعلىَّاخليالَّاملستقبليقادًر -1

 َّ.اَّاملنافسنيَّوخصوًصَّ،اَّللبيئةَّالداخليةَّواخلارجيةأنَّيكونَّمستوعًب -2

َّواخلارجيةًَّعبِدأنَّيكونَّم َّ -3 َّللتعاملَّمعَّالقوىَّالداخلية َّاالستجاباتَّاملناسبة َّيفَّإجياد ،َّا

 ََّّ.وتقدميَّاألفكارَّاجلديدةَّ،اَّعلىَّاالبتكارويكونَّمعتمًد

عمليةَّتطويريةَّتبدأَّبالتحليلََّّبأنهََََّّّّ(2010ََّّ،)خليفََّّتهماَّذكرََّّومنَّتعاريفَّالتفكريَّاالستراتيجيَّ

َّىَنب َّضافةَّاألفكارَّاليتَّت َّإوََّّ،وماَّتتضمنهَّمنَّحقائقَّلتنتهيَّبالتركيبََّّ،ناتَّأوَّاملشكلةَّوجزئياهتاَّوفهمَّاملكو َّ

َّ.َّعلىَّاملنهجيةَّاإلبداعية

تعريفَّهرياكليورَّبأنهَّنشاطَّإداريَّمتميزَّهدفهَّاكتشافََّّ(29،َّص2010َّ،خليف)وتنقلَّ

لَّاملستقبلَّاملمكنَّالذيَّوختي َََّّّ،استراتيجياتَّتصوريةَّجديدةَّمنَّشأهناَّإعادةَّصياغةَّقواننيَّاللعبةَّالتنافسية

ََّّ.اَّبشكلَّكبريَّعنَّاحلاضرَّكونَّخمتلًفيسوفَّس

   :ظهور التفكري االستراتيجي 3- 2

العدواينَّيفَََّّّ)مشعلالتايلَّكماَّيذكرَّذلكَّنَّالتسلسلَّالتارخييَّللتفكريَّاالستراتيجيَّكانَّعلىَّالنحوَّإ

َّ(http://dr-meshaal.com/leadershipَّانظر)مدونته(ََّّ

َّ.َّ(َّأولَّمنوذجَّللتخطيطَّاالستراتيجيَّيفَّإدارةَّاألعمالَّ)منوذجَّهارفارد(َّم1920َّ)

َّالصناعيةَّوالتسويق.َّ(َّالتخطيطَّاالستراتيجيَّيفَّالتنميةَّم1950َّ)
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سواءَّأعلنتهاَّأوَّملَََّّّ،إنَّمجيعَّاملنشآتَّهلاَّاستراتيجياتَّ:ظهرتَّفرضيةَّتقولَّ(م1955َّ-1950)

َّشعرتَّبذلكَّأوَّملَّتشعر.َّ،َّاعترفتَّبذلكَّأمَّال،َّتعلنها

ََّّ(َّأصبحتَّاالستراتيجيةَّتعينَّاخلطةَّالبعيدةَّاملدىَّاليتَّتسعىَّاملنظمةَّمنَّخالهلا1960ََّّ–1955َّ)

َّطمحَّإليه.َّماََّتإىلََّّالوصولإىلَّ

َّ(َّالتخطيطَّاالستراتيجيَّكأداةَّإداريةَّيفَّمجيعَّاألعمالَّ)القطاعَّاخلاص(.1960َّ)

عنَّمصطلحَّالتخطيطَّالبعيدَّاملدىَََّّّاًل(َّسيطرَّمفهومَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّبدم1965َّ-1960)

َّالذيَّبدأتَّعيوبهَّوثغراتهَّتتكش فَّعلىَّصعيدَّاملؤسسات.َّ

َّ.َّاالستراتيجيَّأداةَّلإلدارةَّاحلكوميةَّ)القطاعَّالعام((َّالتخطيطَّم1980َّ)

َّلالستراتيجيةم1986َّ) َّاملنظمةَََّّّ(َّظهورَّتفسرياتَّجديدة َّهبا.َّ)هنجَّتعيشه َّاملرتبطة وبعضَّالعلوم

َّوتطو رهاَّوتقدمها(.ََّّ،هائوكيفيةَّبقاََّّ،ليحك مَّتفكريهاَّوعملها

التفكريَّاالستراتيجيَّكبديلَّوظهورَّ،َّ(َّحماوالتَّحتديثَّالتخطيطَّاالستراتيجيم1996َّ-1992)

وبدايةَّاحلديثَّعنَّالقياداتَّوالعقولَّ،َّمقترحَّوعمليةَّسابقةَّللتخطيطَّواإلدارةَّاالستراتيجية

َّكِّرَّبطريقةَّاستراتيجية.ََّفاليتَّت َّ

باعتبارهَََّّّ؛اآلن(َّالتفكريَّاالستراتيجيَّيتقد مَّعلىَّبقيةَّاملصطلحاتَّاالستراتيجيةَّاألخرىَََّّّ–ََّّم2001)

َّطَّأوَّإداراتَّاستراتيجية.َطوبدونهَّالَّميكنَّأنَّتكونَّهناكَّخ َََّّّ،نقطةَّالبدءَّواالنطالق

   :الفرق بني التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي 4- 2

فالتخطيطَّالشخصيََََّّّّ؛قَّبنيَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّيفَّالشركاتَّوالتخطيطَّالشخصيَّر َّظَّمهمَّيفَّالَفَحل ََّم

َََّّّ.فيهَّجوانبَّليستَّيفَّاجلوانبَّاإلدارية
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َّ َّيذكر َّمرتبةََّّ(،27،َّص2009َّ،السامل)وكما َّميكانيكية والتفكريَّاالستراتيجيَّليسَّعملية

الزواياَّالختاذَََّّّمنََّّعَّيفَّالتفكريَّوالنظرَّمنَّعدٍدس َّبلَّفيهَّاستفراغَّللو َّ،ََّّمثلَّالتخطيطَّاالستراتيجيََّّ،اخلطواتَّ

َََّّّ.حلَّمشكلةأوََّّقرار

واليتَّمتثلَّالتوازنََّّ،عجلةَّاحلياةََّّىَّجانبسم َّواليتَّت ََّّ،وهناكَّتوازنَّمهمَّيفَّجوانبَّاحلياةَّالسبعةَّ

َََّّّ.مناَّشخٍصَّيفَّحياةَّكلَِّّ

صياغةَّإىلََََّّّّاطالًقإيََّّأنَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّالَّيؤد َََّّّ(2004ََّّ،وأشارَّمنتزبريغَّكماَّوردَّيفَّ)الركايب

َّالتفكريَّاالستراتيجيََّّ،ألنَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّيقومَّعلىَّالتحليلَّومعاجلةَّاألرقامََّّ؛استراتيجية بينما

ولذاَّالَّميكنَّ،َّاَّبعدَّالتفكريفالتخطيطَّقدَّيكونَّيفَّمرحلةَّالحقةَّدائًم،َّةيقومَّبالتركيبَّونتيجتهَّموحد

اَّوموضوعيتهاَّأوََّّمهماَّكانتَّدقته،ََّّومعَّغيابهَّلنَّتفيدَّأيَّاستراتيجياتَّأوَّخططََّّ،االستغناءَّعنَّالتفكريَّ

اَّللمواردَّواجلهدََّّاَّهدًروهبذاَّتكونَّهذهَّاخلططَّأيًضَّ،دةَّللتفكريَّاَّمقي َّبلَّقدَّتكونَّاخلططَّأحياًن،َّاكتماهلا

َّ:َّومنهاَََّّّ،منَّاخلسائرَّوغيابَّالتفكريَّاالستراتيجيَّقدَّينجمَّعنهَّعدٌد،ََّّواملالَّوالوقت

 .َّضياعَّالعديدَّمنَّالفرص -1

 َّ.داتَّرَّهلذهَّاملهد َّدراكَّاملبكَِّّاَّلعدمَّاإلنظًرَّ؛منَّاملشكالتَّواألزماتَّمواجهةَّعدٍد -2

 ََّّ.إهدارَّكثريَّمنَّاملواردَّيفَّغريَّمكاهنا -3

 َّ.ضعفَّالتركيزَّوالترابطَّبنيَّجوانبَّاحلياة -4

 ََّّ.لغيابَّاألهدافَّاالستراتيجية،َّغيابَّالبوصلةَّومقاييسَّالنجاح -5

وزيادةَّحاالتَّالصراعَََّّّ،مانَّاألوعدمَّاإلحساسَّبَّ،زيادةَّمظاهرَّالتوترَّوالقلقَّمنَّاملستقبل -6

 َّ.وظهورَّمظاهرَّعدمَّالرضاَّالدائمَّ،َّوالنزاعَّ

 ََّّ.طَّالدائمَّيفَّالقراراتالتخب َّ -7
َّ
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وإماََّّ،َّتعليمَّوتبصريَّإىلََّّوهذاَّحيتاجَّ،إماَّإنسانَّالَّيعرفَّماذاَّيريدَّأنواع؛َّوالناسَّجتاهَّالتخطيط

،ََّّتعاىلََّّوسائلَّتعينهَّبعدَّاهللإىلََّّفهذاَّحيتاجَّ؛َّلكنَّالَّيعرفَّكيفَّيصلَّملاَّيريدَّ،نسانَّيعرفَّماَّيريدإ

نَّأهمَّماَّمييزَّالتفكريَّإوَّ.فهذاَّتنقصهَّالعزميةَّواإلرادةََّّ؛ولكنهَّالَّينفذَّ،نسانَّميلكَّاملعرفةَّوالوسيلةإوإماَّ

ماَّيدخلَََّّّعنَّشوقيَّناجيَّأنَّاالستراتيجيَّهوَّكلَََّّّّاًلنقَََّّّ،(8،َّص2002ََّّ،حممدَّ)كماَّيذكرََََّّّّاالستراتيجي

َََّّّ.يفَّمهامَّالقائد

  :مميزات وخصائص التفكري االستراتيجي 5- 2

مباَّأنَّاحلديثَّعنَّالتفكريَّوألنَّأغلبَّماَّيستخدمَّفيهَّالعقلَّالبشريَّفكانَّمنَّاملناسبَّاملرورَّبشكلَّ

َََّّّ.سريعَّعلىَّخصائصَّالعقلَّالبشري

َّاالستراتيجيَّعنَّغريهَّمنَّأشكالَّالتفكريَّاألخرىَّأنهَّتفكري:زَّالتفكريَّماَّميي ََّّإن َّ

َّباعتمادهَّالرؤيةَّالشموليةَّللعاملَّاحمليط.ََّّ؛مك لّيَّم َنظ َََّّّ-

أوَّيكتشفَّ،َّكونهَّيعتمدَّاإلبداعَّواالبتكارَّيفَّالبحثَّعنَّأفكارَّجديدةَّ؛افتراقيَّأوَّتباعديََّّ-

َّةَّملعرفةَّسابقة.ََّثتطبيقاتَّمستحَد

ورسمَّمالمحََّّ،إلدراكَّواالستبصارَّواحلدسَّالستحضارَّالصورَّالبعيدةيعتمدَّاََّّ؛تركيبَّوبنائيََّّ-

َّاملستقبلَّقبلَّوقوعه.َّ

-َّ َّمنَّاملستقبلَّ َّفهوَّيبدأ َّاحلاضر،َّتطويري؛ َّاخلارجيةَّ،َّويستمدَّمنهَّصورة وينطلقَّمنَّالرؤية

َّدَّالرؤىَّوالزوايا.َّفهوَّإذنَّتفكريَّاستباقيَّمتعد َّ،َّليتعاملَّمنَّخالهلاَّمعَّالبيئةَّالداخلية
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-َّ َّبق َّيؤِمَّ؛تفاؤيلَّإنساينَّ َّاجملهولَرد َّن َّاختراقَّعامل َّعلى َّالفعلية َّاتَّاإلنسانَّوطاقاته والتنبؤَّ،

َّسيقع َّباحتماالتَّما واملشاركةَّيفَّصناعةََّّ،َّوحيثَّعلىَّوجوبَّتوظيفَّاملعرفةَّاملتاحة،

َّاملستقبل.َّ

قولَّوذويَّويؤمنونَّبأنَّالغلبةَّألصحابَّالع،ََّّأنصارهَّبواقعيةَّالصراعَّبنيَّاألضدادََّّر َِّقي َََّّّ؛تنافسيَََّّّ-

َّالبصريةَّممنَّيسبقونَّاآلخرينَّيفَّاكتشافَّاملعرفةَّاجلديدة.َّ

ماَّيسمىَّبنقطةَّالتركيزَّإىلََّّالوصولَّنَّأمهيةَّالتفكريَّاالستراتيجيَّيكونَّيفأَّالباحثَّويفَّتقدير

َّاليتَّت َّ َّالتنافسيةحقَِّّاالستراتيجية َّحتتاج،َّالتفوقَّاملطلقأوََّّقَّامليزة َّيسميهََّّأنسألََّّنَّأإىلََّّوهذه َّما نفسنا

َّاالستراتيجيَّ(2009َّ،غربيل) َّالذكاء َّمنَّاألسئلةَّتصلَّ،حمصلَّعادة ،َّاًلسؤا12َّإىلََّّوهيَّجمموعة

 ََّّ.واالتساقَّمعَّكلَّاملعطياتَّواملواردَّاملمكنة

التفكريَّاالستراتيجيَّخطوةَّأوىلَّلرسمَّرؤىَّوأهدافَََّّّ(َّيف2016،َّزعبدَّالعزيَّ)أبووقدَّذكرَّ

 .َّمستقبلّيةَّ

يفَّحنيََََّّّّ.هدافَّاالستراتيجيةَّللقيمَّوالرؤيةَّوالرسالةَّواألَََّّّاأخرًيََّّاًنو ََّكاالجتاهَّاالستراتيجيَّم َّاَّماَّيكونََّّوغالًب

والبصريةَّالنافذةَّوالفراسةَّيفََّّ،َّلديهمَّالقدرةَّعلىَّبناءَّالغاياتَّيتمّيزَّاألفرادَّذووَّالتفكريَّاالستراتيجيَّبأن َّ

،ََّّالقدرةَّعلىَّحتليلَّالبياناتَّواملعلوماتَّوتفسريهاولديهمَّ،َّوقادرونَّعلىَّاالستشعارَّالبيئي،َّوزنَّاألمورَّ

ولديهمََّّ،ََّّواستخدامهاَّبكفاءةََّّ،وحتديدَّاملواردَّواإلمكاناتَّامل تاحة،ََّّوميتلكونَّمهارةَّاالختيارَّاالستراتيجي

،ََّّومواكبةَّعوملةَّالفكرَّاإلداري،َّسةَّوبيئتهاَّاحمليطةالكفاءةَّوالقدرةَّعلىَّالتجاوبَّاالجتماعيَّبنيَّاملؤس َّ

َّ.(https://hrdiscussion.com/hr117344.html)انظرََّّراتَّاالستراتيجيةواختاذَّالقرا

مَّينظتَّيفََّّويكونَّهذاَّبالسعيَّ،بدَّبالبعدَّعنَّالعفويةَّواالرجتالََّّمنَّالتفكريَّالَّيتمَّاالستفادةولكيَّ

ََّّ.رهالعقلَّالبشريَّوالَّنؤطَِّّ
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ََّّ:ومنهاََّّ،منَّالوسائلََّّعدٍدإىلََّّوحتتاجَّعمليةَّالتفكريَّلتتحقق

ََّّاملنهجياتَّالعلميةََّّىحدإوذلكَّباالعتمادَّعلىَّ،َّيةَّالتفكريَّلمَّيفَّعماملنهجَّاملستخَدحتديدَّ -1

نسانَّمنَّخاللَّأدواتَّتلكَّواليتَّستوصلَّاإلََّّ،لَّعمليةَّالتفكريَّسه َّليتَّت َّاالعمليةَّاملنتشرةَّوأوََّّ

َّاملوصولَّبإذنَّاهللإىلََّّاملنهجية َّالصحيحةإىلََّّالتفكريَّالسليم َّاست ََّّالنتيجة ََّّت ََّمِدخ َّمىتَّما

 ََّّ.منهجيةَّالتفكريَّبشكلَّصحيحَّوبأدواتَّجمربةَّوخمتربة

 ََّّ.وحفظهاَّبشكلَّصحيحَّمتالئمَّمعَّاملنهجيةَّاملختارةََّّ،ترتيبَّاملعلوماتَّواألفكارَّواخلربات -2

وتناميََّّ،نظامَّتكويدَّليسهلَّحفظهاَّمعَّزيادهتاإىلََّّقدَّحتتاجَّاملعلوماتَّاألفكارَّواخلربات -3

َّالتراكمي َّخمزوهنا َّامل، َّالذهنية َّالصورة َّيفَّوقتَّوتبقى َّاالستدعاء َّسهلة َّللمعلومة صنوعة

 َّ.احلاجةَّ

 ََّّ.وتظلَّهادفةََّّ،اَّداخلَّحدودَّالربنامجنظامَّمعياريَّلضبطَّعمليةَّالتفكريَّحىتَّتظلَّدائًم -4
 

نَّالعقلَّالعلميَّملَّيتجاوبََّّأجندََّّولذاََََّّّّضخمةحيويَّمعلوماتََََّّّّابشري َََّّّاًلنسانَّعقبَّاهللَّاإلوَهََّّوقد

بناءَّاملعرفةَّاليتَّيفَّوحتققتَّالسماتَّاملميزةَّللتفكريَّالعلميَّاليتَّسامهتََّّ،سقطهاأمعَّبعضَّاألساليبَّو

َّويتفاعلَّمعه.َََّّّ،واإلدراكَّالواقعيَّللعاملَّالذيَّيعيشَّفيه،َّبناءَّنفسهَّعلىَّنسانَّنَّقدرةَّاإلزادتَِّم

َّ:(َّمنَّخصائصَّالتفكريَّاالستراتيجي58،َّص2009َّ،أبوَّالنصر)يذكرَّ

 ََّّ.مستقبلي -1

 .َّتفاؤيلَّ -2

 .َّوحم ََّط -3

 َّ.واقعيَّ -4

 َّ.بداعيإابتكاريَّو -5
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 ََّّ.قائقاحلمبينَّعلىَّ -6

 َّ.نَِّرَم -7
 

َََّّّ:التفكريَّصمنَّخصائَّأن َّفيذكرََّّ(23،َّص2012َّ،العباجي)أماَّ

 .َّفهوَّالَّحيدثَّيفَّفراغَّوبالَّهدفَّ؛نهَّسلوكَّهادفَّأ -1

 َّ.اَّمعَّمنوَّالفردَّوتراكمَّخربتهًقذ َّاَّوِحيزدادَّتعقيًدَّ؛سلوكَّتطويري -2

 ََّّ.غايةَّميكنَّبلوغهاََّّاًلنَّيكونَّفاعألكنََّّ،فالكمالَّيفَّالتفكريَّغريَّممكنَّ؛أنهَّواقعي -3

 ََّّ.(لكلَّمنهاَّخصوصيتهَّوَّ،شكليةَّ،مكانيةَّ،ةَّي َّم ََّكَّ،رمزيةَّ،مناطَّخمتلفةَّ)لفظيةَّأشكالَّوألهَّ -4
 

 : مبادئ التفكري االستراتيجي 6- 2

َّالتفكريَّاالستراتيجيَّوسيلةَّوليسَّغاية.ََّّ -1

َّالتفكريَّاالستراتيجيَّيتطلبَّالتزامَّالقيادة.َّ -2

َّالتفكريَّاالستراتيجيَّيتطلبَّتوسيعَّاملشاركة.َّ -3

 ََّّوليستَّرتيبةَّأوَّمنتظمة.َّ،ةَنِرالتفكريَّاالستراتيجيَّعمليةَّديناميكيةََّم -4
َّ

   :التفكري االستراتيجي واملستقبل 7- 2

أنهَّسيكونَََّّّواووجدَََّّّ،مآلَّهذاَّالفنَّاءستقرواَّاوحاولََّّ،مستقبلَّالتفكريَّاالستراتيجيالباحثنيَّدرسَّبعضَّ

وامتزاجهاَََّّّ،بداعيواإلَّ،الناقدَّ؛اَّمعَّاألنواعَّاألخرىَّمنَّالتفكرياَّومتناسًقاَّيفَّاملشهدَّوبقوةَّممتزًجحاضًر

والقادرَّعلىَّالتجميعََّّ،والتنظيميَّ،العقلَّاملعريفَّ:وهيَّ؛بالعقلياتَّاخلمسَّاليتَّذكرهاَّهواردَّجاردنز

َّاخلل ََّّ،والتوليفَّوالتربيط َّاملبدعوالعقل َّواألخالقيََّّ،اق َّاالحترام َّوجراداتََّّ.وعقلية ،2014َََّّّ،)درة

وسيكونَّهناكَّرواجَّلنظريةَّاحمليطَّاألزرقََّّ،َّاَّلنظريةَّامليزةَّالتنافسيةَّومرافًقَّاوسيكونَّمستمر ََّّ(،331ص
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وسيظهرَّاألثرَّ،َّيجيةلناَّماَّيسمىَّبالقيادةَّاالستراتزَّبلَّحىتَّسيربَّ،واألسواقَّاجلديدةََّّ،والفرصَّاجلديدة

واستمدادهاََََّّّّ،ظهارَّاإلدارةَّاألخالقيةَّإاَّعلىََّّوسيكونَّاحلرصَّكبرًيََّّ،الكبريَّيفَّقيامَّالتحالفاتَّوالشراكات

َّالتراثَّالديين َّاإلنسانيةَّ،من َّاملشرََّّّ،والعلوم َّللمسووسيكونَّهناكَّوجَّ،عةَّوالقواننيَّواألنظمة وليةََّّؤَّد

َّ.ََّّومراعاتهَّاجملتمعيةَّيفَّالتفكري

َّ

   :مستويات التفكري 8- 2َّ

ألمهيةَّمعرفةَّالغايةَّاليتَّنريدَّالوصولَّهلاَّجندَّأنهَّمنَّاملهمَّاإلشارةَّملستوياتَّالتفكريَّحىتَّيتضحَّلناَّالغايةَّ

قونَّبنيَّمستوينيَّمنَّمستوياتََّّوالباحثونَّيفَّالتفكريَّيفر ََّّ.اليتَّيرادَّالوصولَّهلاَّمنَّخاللَّهذاَّالتدريب

َّ(221َّ،َّص2010َّ،)سحيماتومنهمََّّ،التفكري

ََّّ– Basic Lowerاألدىنَّأوََّّاملستوىَّاألول:َّاألساسي

َّ،والتصنيفَّ)العباجيََّّ،واملقارنةَََّّّ،واملالحظةََّّ،رهااكتسابَّاملعرفةَّوتذكَََُّّّّومنَّمهاراتَّالتفكريَّهنا

 .َّ(18،َّص2006َّ،وَّ)خليلَََّّّ(23،َّص2010َّ،خليف)وََّّ(،24صَّ،2012

Complex Higherََّّ َّ:األعلىأوََّّاملركبَّ:املستوىَّالثاين

َّبولو َّمبوضوعَّالتفكريََّّ(Paul, 1984, p.142)َّأورد َّمنَّارتبطَّامسه َّمنَّأكثر َّ،وهو

َََّّّ:فقالَّبلتفكريَّاملرك َّاخصائصَّ

 ََّّ.الَّتقررهَّعمليةَّرياضيةَّلوغارمتية -1

 ََّّ.دةةَّومتعد ََّبمرك ََّّاًليشملَّحلوَّ -2

 َّ.اكًمصدرَّح َّي َّأوََّّايعطيَّرأًي -3

 متعددةَََّّّاتيستخدمَّمعايريَّأوَّحمك َّ -4
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 ََّّ.جمهودَّإىلََّّحيتاج -5

 .َّسَّمعىنَّللموقفَّيؤس َّ -6

   :برامج التفكري 9- 2

ََّّ؛قسامهَّودرجاتهَّأوَّهرَّللتفكريَّومعانيب َّوَسَّ،وتصنيفَّكلَّالكتاباتَّالعربيةَّعلىَّماَّفيهاَّمنَّمجالَّوتقسيم

وهذاَّماَََّّّ،برامجَّعمليةَّأوََّّمهاراتإىلَّاَّكاتبوهاَّوملَّحيوهلَّتجاوزَّحدودَّالتوصيفَّلهَّتملََّّاَّمجيًعَّاهنأالَّإ

سابَّاملهاراتََّّتكاإىلََّّيعمدونََََّّّّبلََّّ،غرقونَّيفَّجوانبَّالتنظريمنهمَّالَّي َََّّّاولذاَّجتدَّكثرًيََّّ،نَّيوتفوقَّفيهَّالغرب

َََّّّالباحث.َّهمَّيفَّوجهةَّنظراألوهيََّّ،للتفكري

أصبحَّحملَّاهتمامَّوعملَّوتدريسَََّّّ،نَّبرنامجَّمثلَّبرنامجَّالكورتَّإلدواردَّدبونوأَّيالحظولذاَّ

َّ.َّنتشارَّمعاينَّالتنظريَّللتفكريامنَّخاللَّاملناهجَّوالدوراتَّأكثرَّبكثريَّمنَّ

1990َّهذهَّالربامجَّعامَّوقدَّمتَّإحصاءَّ،َّالطلبةبرامجَّالتفكريَّواليتَّتناسبََّّويوجدَّالعديدَّمن

عنَََّّّ(171،َّص2010َّ،علوانَّ)ويذكرَّبرنامج،َّأهتمَّهباَّالباحثونَّوطبقوها.100َََّّّفوجدَّأهناَّفاقتَّ

ََّّتصنيفَّلربامجَّالتفكريَّإىلَّثالثَّأصنافَّرئيسة:َّمكينزَّ

 .َّعمالَّماثيوَّليبمانَّأكماَّيفََّّ؛صنفَّالربامجَّالفلسفية -1

ََّّ،َّ(وهيَّاليتَّتأثرتَّبالنظرةَّاملعرفيةَّوالسيكولوجيةَّمثلَّأساليبَّالتعلم)َّ،صنفَّاملعريف -2

 ََّّ.عمالَّريفنَّفريشتاينأكماَّيفَّ

 ََّّ.مثلَّبرامجَّإدواردَّدبونوَّ،ىَّالدماغَّعتمدَّاألساليبَّاليتَّتعتمدَّعلاصنفَّ -3
َّ

َّبربامجَّانَّكثرًيأَّويالحظ َّقدَّاهتمواَََّّّممنَّهلمَّاهتمام َّوالتطوير التخطيطَّاالستراتيجيَّواإلدارة

ََّّ،َّجندَّالدكتورَّطارقَّالسويدانَّلهَّاهتمامَّمباَّيسمىَّالتفكريَّاإلبداعي،ََّّاًلفمثََّّ؛أخرىَّيفَّعاملناَّالعريبََّّبربامج

َّ،سكمربَّةَّمنَّبرنامجد َّيتحدثَّعنَّطرائقَّالتفكريَّوهيَّمستَمَّ؛كتاٍبإىلََّّوهوَّبرنامجَّتدريبَّمتَّحتويله
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ََّّ،والتفكريَّيفَّاستخداماهتاَََّّّ،الفكرةَّبعدةَّطرقَّخمتلفةَّكالزيادةَّوالنقصأوََََّّّّوالذيَّيعتمدَّعلىَّمعاجلةَّاحلدث

ََّّ.وحنوهَّ

َّ،كورتََّّ-َّالعلميَّاملشهورَّيفَّالتفكريَّبونوَّيَّدَّهوَّبرنامجالطلبةَّلفئةََّّاألنسبالباحثَّأنََّّوجيد

يفَّأكثرَّمنَّرسالةَّدكتوراهََّّهومتَّنقاشََّّ،اَّمؤلًف67َّكثرَّمنَّأفيهَََّّفلَِّّحيثَّأ ََّّ؛كبرٍيَّهتماٍماوالذيَّحظيَّب

مالينيَّطالب7ََّّواستفادَّمنهَّ،َّدولة30َّقَّيفَّطب َّوي ََّّ،لغة60َّأكثرَّمنَّإىلََّّبلَّحىتَّمتَّترمجتهَّ،وماجستري

َّالربنامجَّإدواردَّدبونوَّمنَّاملؤثرينَّيفَّالقرنَّالعشرينَّد َِّعويعدَّم َّ،َّوطالبة َّالربنامجَّمنََّّ،هذا همَّأوهذا

ََّّ:(193َّ،َّص2015َّعطية،)َّمميزاته

 َّ.بساطتهَّوسهولةَّوصولَّاملعلومةَّلكلَّالفئاتَّالعمريةَّ -1

َّوقدَّاطلعتَّعلىَّعددَّمن،َّوميكنَّدجمهَّمعَّاملناهجَّ،كأداةَّاًلإمكانيةَّالتعاملَّمعهَّمنفصَّ -2

 .َّفتهَّللتدريسَّيفَّكثريَّمنَّاملوادَّالعلميةَّوالتجريبيةَّوالشرعيةَّاليتَّوظ َّالرسائلَّالعلميةَّ

رينَّكتبَّالتفكريَّواملنظَََِّّّّ،َّواليتَّيتحدثَّعنهاَّمؤلفومنَّمهاراتَّالتفكريَّاملتناثرةََّّايشملَّعدًد -3

 .َّله

،َّيتدربَّعليهاَّالطالبَّويتقنه،َّةَّمنَّمهاراتَّالتفكريرمثلةَّترتبطَّبكلَّأداةَّومهاأوجودَّ -4

ََّّ.مثَّاالستشرافَّللمستقبلَّ،َّالتحليلَّواالستقراءَّوستساعدهَّيفَّ
َّ

ََّّ؛اتَّمثَّتطورييفَّالسبعينَّهفكانَّظهورَّ،منَّاملراحلََّّعدٍدظهورهَّعربََّّذهذاَّالربنامجَّمنَّوقدَّمر َّ

ويفَّالثمانينياتَّاتصفتَََّّّ.ففيَّالسبعينياتَّمتيزتَّالربامجَّبالتركيزَّعلىَّالتفكريَّمنَّخاللَّاملناهجَّالدراسية

َّ َّتنظيًمأالربامجَّبكوهنا َّاملناهجمََّد َّوق ََّّ،اكثر ََّّ.تَّمبعزلَّعن َّاستخداًمأويفَّالتسعينياتَّمتيزتَّبأهنا اََّّكثر

َّفيةَّالثانية.َّلومواقفَّتتعلقَّباألمبشكالتََّّت ََّطِبوبكوهناَّر َّ،َّفةَّهلاَّللحاسوبَّوللتقنياتَّاملوظَِّّ
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ضمنََََّّّّهاماَّواستخدََّّ،لطلبةَّاملتميزينلنَّمتيزتَّبرامجَّالتفكريَّمبخاطبتهاََّّييفَّالقرنَّاحلاديَّوالعشرو

ومنَّخاللَّاستعراضَّبرامجَّالتفكريََََّّّّ.(2001َّ،ََّّوهيبَّوندى)علىَّتصنيفَّبلومََََّّّّاعتماًداسياقاتَّاملناهجََّّ

َََّّّ:ناتَّالتاليةأخرىَّوخاصةَّاملكو ََّّوختتلفَّيفَّأموٍرَّهناَّتتشابهَّيفَّأموٍرأََّظوِحل َّ

َّاملستهَد -1 َّفةَّاملهاراتَّاخلاصة َّشلتَّنوًعفَّمهاراتَّحمد َّبرنامجَّاستهَدَّفكلَُّّ، َّبعينها أوَََّّّادة

 ََّّ.مهاراتَّالتفكريَّنَّالكورتَّاستهدفَّمجيعأالَّإَّ،نوعنيَّمنَّأنواعَّالتفكري

يهاََّّم ََّنواملهاراتَّاليتَّي َََّّّالق د َراتاختلفتَّباختالفَّالربامجَّوََّّ:قَّعليهاَّالربنامجطب َّاملراحلَّاليتَّي َّ -2

 .اخلاصةَََّّّالق د َراتعمارَّوكافةَّاملستوياتَّالعقليةَّوحىتََّّاَّجلميعَّاألنَّالكورتَّكانَّمالئًمأالََّّإ

ََّّ،َّشهرينأوََّّأسبوعنيَّأوَّشهرأوََّّيومنيَّأوَّأسبوعأوََّّقَّيفَّيومطب َّالربامجَّقدَّت ََّّ:الفترةَّالزمنية -3

 ََّّ.سنتنيَّيوافقَّالنموَّالعقليَّوالتقدمَّللطالبإىلََّّمنَّسنةَّقطب َّبينماَّالكورتَّقدَّي َّ

علىَّمرحلةَّأوََّّنمعي ََّّقَّيفَّبلٍدطب فاعليتهَّحينماَّي ََّّماَّقدَّيثبتَّبرنامجَّ:الفاعليةَّيفَّالتطبيق -4

َّ،لسنواتٍَََّّّةوناميََّّةمتقدمََّّدولة30ََّّكثرَّمنََّّأيفَََََّّّّقب َّفقدَّط َََّّّ؛ثبتَّفاعليتهَّأبينماَّالكورتََََّّّّ،معينة

 ََّّ.ثبتَّفاعليتهأو

منََََّّّّلَّبنيَّكل َّيوجدَّتداخ َََّّّنهأ التفكريبرنامجَّالكورتَّملهاراتََّّ(َّيف2012ََّّيذكرَّ)العثماين، -5

والذيَََّّّ،برنامجَّالكورتَّوبنيَّمقياسَّهريمانَّالذيَّيقيسَّتفضيلَّالتفكريَّلدىَّالطالب

ََّّ،طرقَّالتفكريفضلَّأنَّيعرفَّالطالبَّأَّمنَّخاللهميكنَّ َّبيينبغيَّأنَّولذا عنيَّؤخذَّهذا

ََّّ.(http://alothmany.me/blog/?p=411)انظرََّّاالعتبار

َّ(م1980ََّّو)فورستنيَّ(م1969منَّ)ديَّبونوََّّاًلأنَّكإىلََّّ(14،َّص2012َّ،وأشارَّ)العباجي

نهَّالَّيكفيَّلبلورةَّالتفكريَّاالعتمادَّعلىَّأوَّ،بنيَّوظائفَّالدماغَّوعمليةَّالتعلمََّّانَّهناكَّارتباًطذهباَّإىلَّأ

َََّّّ.منَّاملنهجَّابلَّالَّبدَّمنَّتدريسَّمهاراتَّالتفكريَّبوصفهاَّجزًءَّ،كادمييَّوحدهمَّاألالتعلَُّّ
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قهاََّّنَّيعرفَّاملهارةَّويطب َّأيَّيريدَّفالطالبَّواملتلقَََِّّّّ؛ولذاَّكانَّاختاذَّهذاَّاملنهجَّيفَّتعليمَّالتفكريَّأوىل

جانبَّإىلََّّهلانَّحيو َّأوالَّميكنهََّّ،نَّتبقىَّاملعلومةَّنظريةَّحمبوسةَّلديهَّيفَّدماغهَّأمنََّّاًلبدلتوصلهَّللنتيجةَّ

املصداقيةََّّبََّّتتصفوََّّ،التعاملَّمعَّبعضَّبرامجَّالتفكريَّاليتَّحتققَّالتنظريَّالسابقإىلََََّّّّولذاَّجلأَّالباحثََّّ،عمليَّ

قةَّللتنظريَّالعلميَّلكثريَّوالعمقَّيفَّالتأهيلَّوالتدريبَّعلىَّاملهاراتَّاحملق ََّّ،والواقعيةَّوالسهولةَّيفَّالتعاملَّ

َّالعلمَّمنَّمعاينَّالتفكريَّوتقسيماتهَّاليتَّامتألتَّهباَّكتب ووقعَّاالختيارَّعلىََّّ،َّاملختصنيَّواملهتمنيَّهبذا

َّ.َّبرنامجَّالكورت

 برنامج الكورت أ -9- 2

َّ؟  CORTما هو برنامج كورت 1َّ- أ-9- 2

وهوَّمنَّالربامجَََّّّ،علىَّاإلطالقَّكورتَّهوَّمنَّأقوىَّمنهجياتَّتعليمَّالتفكريَّيفَّالعاملَّوأكثرهاَّشهرًة

َّولقدَّأثبتَّبرنامجَّالكورتَّجناًح َّالتفكري. َّلتعليمَّوتطوير َّوفَّاحلديثة َّمنَّخاللَّالتجريبََّّاا عليةَّكبرية

َّ.َّامليداين

َّوم َِّكبَتم َّ َّطبيبَّاملخَّواألعصابَّالدكتورصم َّر َّالربنامجَّهو َّدبونوََّّ:م َّوعاشَّإدوارد َّنشأ يفََّّ،

مرتنيَّخاللَََّّّكادمييلقبَّبالعبقريَّوخضعَّللتسريعَّاألَّ،وحصلَّعلىَّاجلنسيةَّالربيطانيةَّ،مجهوريةَّمالطاَّ

دراسةَّآلياتَّوأمناطَّالتفكريَّإىلََّّاجتهَّم َّنََّثوِمََّّ،اَّيفَّجراحةَّاملخَّواألعصابكانَّمتميًزو؛َّدراستهَّاملدرسية

للشكََََّّّّاًلاَّالَّيدعَّجماواكتشفَّمبََّّ،صهَّالنادرَّيفَّذلكَّالوقتاَّمنَّختص َّمستفيًدََّّ،اليتَّيقومَّالعقلَّالبشريَّهبا

علىَّتنظيمَّالتفكريَّللحصولََّّ،وبدرجةَّكبريةَّ،أنهَّباإلمكانَّوضعَّآلياتَّوطرقَّوأمناطَّتساعدَّاإلنسانَّ

َّعلىَّأفضلَّالنتائجَّجتاهَّماَّيقومَّبهَّمنَّأعمالَّوقراراتَّوعملياتَّتفكري.ََّّ

بونوَّهوَّأبوَّعلمَّالتفكريَّبالََّّفإنَّإدواردَّديَّ؛عتربَّالعاملَّالكبريَّتورانسَّهوَّأبوَّاإلبداعوحيثَّي َّ

موعةَّمنَّأساتذةَّجامعةََّّاعتربهَّجموََّّ،Lateral Thinkingعَّمفهومَّالتفكريَّاجلانبََّّنَّوَضفهوَّأولََّم،ََّّمنازع

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



48 
 

ترأسَّاجللساتَّاخلاصةَّجبائزةَََّّّ،رواَّجمرىَّالتاريخَّيفَّالعلومَّاإلنسانيةَّغي َّشخًصا250ََََّّّّفريقياَّضمنََّّإجنوبََّّ

وقدَّدخلَّبرناجمهَّقبلََّّ.لغة38َّإىلََّّرمجتت ََّّاكتاًب67َّفَّقرابةَّل ََّأوقدََّّ(،2007َّالسرورَّوحسني،)نوبلَّ

َّ.م1996َّبونوَّهلمَّعامََّّيََّّدواردَّدإبعدَّزيارةََََّّّّردنَّالسبقَّيفَّذلكوكانَّلألََّّ،اَّللبالدَّالعربيةتقريًبََّّاعام21ًَََّّّ

اَّعلىَّنظريةَّجلفوردَّيفَّتفسريَّالتفكريَّبأنَّدبونوَّبىنَّبرناجمهَّاعتماًدَّ(288صَّم،2015َّ،ويعتقدَّ)عطية

َََّّّ.والبناءَّالعقلي

 سبب التسمية  :2- أ-9- 2

َّأنش َّالتفكري َّبعلم َّاهتمامه َّبداية َّديبونوَّأيف ََّّ،مؤسسةَّالدكتور َّاملعريفوأمساها َّالبحث َّمؤسسة

Cognitive Research Trustََّّ َّبتصميمَّالربنامجَّبشكلَّمتكاملَّفك رَّهوَّوفريقَّوبعدَّقيامه

حيثَّهيَّعبارةَّعنَََّّّ؛cortمميزَّوإبداعيَّفريدَّهلذاَّالربنامجَّالرائعَّفاتفقواَّعلىََّّالعملَّالتابعَّلهَّيفَّاسٍم

َََّّّ.سابقةَّالذكرَّاألحرفَّاألوىلَّمنَّاسمَّاملؤسسة

وقامتَّبعضََّّ،اَّألمهيةَّالربنامجَّوشهرتهَّمتَّتطبيقهَّيفَّأكثرَّمنَّثالثنيَّدولةنظًرَّ:شهرةَّالربنامج

َّملادةَّتعليمَّالتفكريَّيفَّاملدارس.ََّّرَّأساسي َّالدولَّبتدريسهَّكمنهجَّومقر َّ

 : اهلدف من برنامج الكورت 3َّ- أ-9- 2

َّمنظ ََّّ َّبشكل َّوممارسته َّالتفكري َّتوجيه َّهو َّوفق َّحمد َّم َّللوصولأدوات ََّّدة َّالنتائجإىل َّ،أفضل

تشجيعَّالشخصَّعلىَّالنظرَّللتفكريَّعلىَّأنهَّمهارةَّميكنَّحتسينهاَّمنَّخاللَّتطبيقاتَّإىلََََّّّّيهدفَّالكورت

يسعىَّإلكسابهَّأدواتَّتفكريَّمتحركةَّتعملَّبشكلَّجيدَّيفَّمجيعَّاملواقفَّويفَّكلَّنواحيَّ،ََّّوأساليبَّمعينة

َّالعملية. َّي َّميتازَّبرنامجَّالكورتَّبوَّاحلياة َّبعضَّاملدارسَّعلىَّأنَِّروَم،َّدراكعَّاإلوس َّأنه َّمادةََّّأدخلته نه

َّ.َّيفَّاملنهجَّكلهأوََّّدخلهَّيفَّمادةأوالبعضََّّ،منفردة
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بونوََّّيَّأنَّإدواردَّدَّ(8،َّص2007ََّّ،حسنيوَّسرور)وََّّ(45ص،2012ََّّ،العباجي)ويذكرَّ

املستوياتَّالعقليةَّحىتَّمتكنَّمنَّتطبيقهَّعلىَّكافةَّاملراحلَّالعمريةَّأوََّّم1989-1984رَّبرناجمهَّمنَّطو َّ

َّ:َّالفئاتَّاملستهدفةَّمستوياتَّمنََّّةربعأنَّللربنامجَّأويرىَّ،َّاملختلفةَّ

 .َّمعَّالتفكريَّمباشرةَّأنهَّيتعاملَّالفرد -1

 ََّّ.نَّبالتدريبَّوالتعليمس ََّحنهَّمهارةَّميكنَّأنَّي َّأينظرَّلهَّالطلبةَّعلىَّ -2

 َّ.ينظرونَّألنفسهمَّبأهنمَّمفكرونَّجيدونَّ -3

 ََّّ.واقفيكتسبونَّأدواتَّتعملَّبشكلَّجيدَّويفَّكلَّامل -4

 أهداف الربنامج:4َّ- أ-9- 2

َّ.َّتنميةَّالقدرةَّالعقلية -1

َََّّّ.إكسابَّالطالبَّالثقةَّبالنفسَّأمامَّمواقفَّاحلياةَّاملختلفةَّ-2

َّ.َّتنميةَّالقدرةَّعلىَّحلَّاملشكالتَّ-3

َّ.َّتوسعةَّجمالَّاخلربةَّمنَّخاللَّأمناطَّعديدةَّ-4

َّ.َّتنظيمَّوحتسنيَّعمليةَّالتفكريََّّ-5

َّ.َّغريَّتقليديإكسابَّالقدرةَّعلىَّالتفكريَّبشكلََّّ-6

َّ.َّتنميةَّاإلحساسَّباملسؤوليةََّّ-7

َّثَّوالقدرةَّعلىَّعرضَّاألفكار.َّإكسابَّوتنميةَّمهارةَّالتحد ََّّ-8

 خصائصه: 5َّ- أ-9- 2

َّ.َّاجلامعةإىلََّّميكنَّاستخدامَّالربنامجَّمنَّاالبتدائي -1

َّ.َّالتاسعةَّوالعاشرةََّّنسبَّاملراحلَّلهَّهوَّسنَّّأ -2
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 .َّالعقليَّيساعدَّاملعلمَّيفَّالتعرفَّعلىَّاملوهبةَّوالتفوقَّ -3

 أساسيـات الكـورت 6َّ- أ-9- 2

َّالعملَّاجلمااعي.َّ −

ََّّ.التدريبااااتَّ −

َََّّّ.اإلثااااراءََّّ −

َََّّّ.التحفاااايزَّ −

َّالتنويااااع.ََّّ −

َّاإلثااااارة.ََّّ −

َََّّّ.اإلجنااااازَّ −

َّالتركيااااز.ََّّ −

َََّّّ.الضبطَّواالنضباطَّ −

ََّّ.السرعااااةََّّ −

َََّّّ.التعزياااازَّ −

 .َّالفرديةََّّالق د َراتاالختيارَّومراعاةَّاملراحلَّالسنيةَّوَّ −

 تقسيمات برنامج الكورت7َّ- أ-9- 2

ستَّوحداتَّمستقلةَّتتكونَّكلَّوحدةَّمنَّعشرةَّدروسَّمبسطةَّوممتعة.َّإىلََّّوقدَّقسمَّديبونوَّالربنامج

حمورَّالذيَّهوََََّّّّ(الكورتَّاألول:َّوعنوانهَّتوسعةَّجمالَّاإلدراك)َّفعلىَّسبيلَّاملثالَّتتكونَّالوحدةَّاألوىلَّأوََّّ

َّالباحث َّاهتمام َّاألفكارَّ، َّمعاجلة َّمهاراتَّمثل: َّدروسَّأو َّالعواملَّ،القواننيََّّ،منَّعشرة َّمجيع ََّّ،َّاعتبار

ويهتمَّالكورتَّاألولَّمبهاراتَّالتفكريََّّ،َّاتقريًبدقيقة40ََّّويستغرقَّكلَّدرسََّّ،اخل.َّ.القواننيََّّ،التخطيط

نَّأعندَّالبدءَّبتدريسَّالكورتَّجيبَّوَّويقدمَّللدارسنيَّوالطلبةَّمبختلفَّاألعمارَّواملستويات.،َّاألساسية

ََّّ)الكورتَّاألول(.َّكورتذاَّاليبدأَّاملعلمَّهب
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اهلدفَّاألساسَّمنَّهذاَّاجلزءَّهوَّتوسيعَّدائرةَّالفهمَّواإلدراكََّّ، توسعة جمال اإلدراك :1كورت 

ينظرََّّوَّمنَّاألجزاءَّاألخرى.َّوجيبَّأنَّيدرسَّقبلَّأي ََّّوهوَّجزءَّأساس،،َّلدىَّالتالميذ

رَّاملهارةََّّألنهَّيوفََّّّ؛هذاَّاجلزءَّعلىَّأنهَّالقاعدةَّاألساسيةَّللدروسَّاملستقبليةإىلََّّديَّبونو

معاجلةََّّ)يفَّهذاَّاملستوىَّتتمَّدراسةَّالقضاياَّالتالية:ََّّوََّّحداتَّاألخرى.اليتَّتقومَّعليهاَّالو

 – األهدافَّ–النتائجَّاملنطقيةَّوماَّيتبعهاََّّ-القواننيََّّ-َّاعتبارَّمجيعَّالعواملَّ-األفكارَّ

وجهاتََّّ-َّالقرارت - البدائلَّواالحتماالت -َّاألولوياتَّاملهمةَّاألوىل - التخطيط

َّ.َّنظرَّاآلخرين(

َّاجلزءَّالتالميذَّعلىَّتنظيمَّأفكارهم، التنظيم :2كورت  فالدروسَّاخلمسةَّاألوىلََّّ،َّيساعدَّهذا

مَّالتلميذَّكيفيةَّتطويرَّعلَِّّواخلمسةَّاألخريةَّت َّ،َّتساعدَّالتلميذَّعلىَّحتديدَّمعاملَّاملشكلةَّ

ويفَّهذاَّاملستوىَّتتمَّدراسةَّالقضاياَّاملبنيةَّعلىَّالكلماتَََّّّ.استراتيجياتَّلوضعَّاحللولَّ

ََّّ-َّادمجََّّ-مَّنظََِّّّ-ابدأََّّ-اَّأخرىَّأوجدَّطرقًََّّ-اخترََّّ-قارنََّّ-لَّحلََّّ-التالية:َّتعرفَّ

َّ.(استنتجَّ-زَّركَِّّ

وذلكَّحىتََّّ،التفاوضَّلدىَّالطالبوَّيهتمَّهذاَّاجلزءَّبتطويرَّعمليةَّاملناقشة، التفاعل :3كورت 

يفَّهذاَّاملستوىَّتتمَّدراسةَّالقضاياََّّوَّ،َّالسيطرةَّعليهاوَّيستطيعَّالطالبَّتقييمَّمداركهم

ََّّاالختالفَّواالتفاقََّّ-قيمَّاألدلةََّّ-أنواعَّاألدلةَّوََّّالتدليلَّ-التحققَّمنَّالطرفنيَّالتالية:َّ

َّ.َّاحملصلةَّالنهائيةَّ-أنَّتكونَّعلىَّصوابَّأوَّعلىَّخطأََّّ-انعدامَّالعالقةَّو

والَّيستطيعَّامتالكهاَََّّّ،ماَّنعتربَّاإلبداعَّموهبةَّخاصةَّميتلكهاَّالبعضََّّاغالًب، اإلبداع :4كورت 

،ََّّفإنَّاإلبداعَّيتمَّتناولهَّكجزءَّطبيعيَّمنَّعمليةَّالتفكريَّ؛4أماَّيفَّكورتَّ،َّآخرونَّ
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هوَّتدريب4َََّّّمنَّكورتََََّّّّواهلدفَّاألساس،ََّّوبالتايلَّميكنَّتعليمهَّللتالميذَّوتدريبهمَّعليه

َّ.َّوبالتايلَّإنتاجَّاألفكارَّاجلديدةَّ،َّالتالميذَّعلىَّاهلروبَّالواعيَّمنَّحصرَّاألفكار

يتعلمَّالتالميذَّكيفيةَّمجعَّوتقييمَّاملعلوماتَّبشكل5ََََّّّّيفَّكورتََّّ،  املعلومات والعواطف   :5كورت  

كماَّيتعلمونَّكيفيةَّالتعرفَّعلىَّسبلَّتأثرَّمشاعرهمَّوقيمهمَّوعواطفهمَّعلىَّ،َّفاعلَّ

األسئلةََََّّّّ-يفَّهذاَّاملستوىَّتتمَّدراسةَّالقضاياَّالتالية:َّاملعلوماتََََّّّّ.عملياتَّبناءَّاملعلوماتَّ

العواطفََََّّّّ-البدائلَّاجلاهزةََّّوَََّّّاآلراءََّّ-االعتقادََََّّّّ-التوقعََََّّّّ-ضاتََّّالتناقََّّ-مفاتيحَّاحللََََّّّّ-

َّالتوضيح.وَّالتبسيطَّ-القيمََّّ-

أماََّّ،َّختتصَّالوحداتَّاخلمسةَّاألوىلَّمنَّالكورتَّجبوانبَّخاصةَّمنَّالتفكريَّ، العمل  :6كورت  

باختيارَّاهلدفَََّّّانهَّيهتمَّبعمليةَّالتفكريَّيفَّجمموعهاَّبدًءإإذََّّ؛اَّفمختلفَّمتاًم6َّكورتَّ

َّعلىَّ َّاملبنية َّالقضايا َّدراسة َّاملستوىَّتتم َّيفَّهذا َّاحلل. َّلتنفيذ َّاخلطة َّبتشكيل وانتهاًء

مدخلََََّّّّ-اهلدفََََّّّّ-مجيعَّالعملياتَّالسابقةََََّّّّ-اختصرََََّّّّ-توسعََََّّّّ-الكلماتَّالتالية:َّهدفََّّ

َّ.َّمجيعَّالعملياتَّالسابقةَّ-العمليةََّّ-االختيارََّّ-احللولََّّ-

َّ

 التربوية النامجة عن تطبيق كورت الفوائد 8َّ- أ-9- 2

مونَّبأنَّالتفكريَّمهارةَّميكنَّتنميتهاَّارتفاعَّمستوىَّالتفكريَّلدىَّالطالبَّحيثَّأصبحواَّيسلَِّّ .1

َََّّّ.وإنَّكانَّخارجَّنطاقَّخرباهتمَّشيٍءَّوهمَّعلىَّاستعدادَّألنَّخيوضواَّجتربةَّالتفكريَّيفَّأي َّ

ََّّ.واستخدامَّالطالبَّملهاراتَّالتفكريَّيفَّحياتهَّاليوميةََّّ،ربطَّالطالبَّبالواقع .2

َّ.َّمشاركةَّالطالبَّمعَّأسرهمَّيفَّاستخدامَّبعضَّمهاراتَّوأدواتَّالتفكري.3ََّّ

َّاكتسابَّالطالب:ََّّ.4
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ََّّ.الثقةَّيفَّالنفسَّ*

َّاحترامَّالذاتَّواحترامَّاآلخرين.ََّّ*

َّحتسنيَّبعضَّالسلوكيات.َََّّّ*

َََّّّ.*َّالتفاعلَّاالجتماعيَّمعَّاآلخرين

َّىَّالتحدثَّوالتعبريَّوإبداءَّالرأي.َّالقدرةَّعلَّ*

َّالقيادةَّوالتفاوض.َََّّّ*

َََّّّ.اإلحساسَّبأمهيةَّالوقتََّّ*

َّالتعليمَّالتعاوينَّوغرسَّروحَّاجلماعة.َََّّّ*

ََّّ.تغيريَّالكثريَّمنَّالعاداتَّالسيئةَّلديهمََّّ*

َََّّّ.اآلخرينإىلََّّاالستماعَّ*

َََّّّ.بناءَّالشخصيةَّ*

َّ.َّحتسنيَّمستوىَّالتحصيلَّلدىَّالطلبة.5َّ

َّ.َّاالستمتاعَّبدروسَّالتفكري.6ََّّ

َََّّّ..َّالتفاعلَّبنيَّاجملتمعَّاملدرسيَّوالطلبة7

َََّّّ..َّالغوصَّيفَّأعماقَّالطلبةَّوحلَّكثريَّمنَّمشكالهتم8

َّ.َّتطويرَّمستوىَّأداءَّاملعلمنيَّممنَّحضرَّدوراتَّالكورت.9

َّكريَّلتدريسَّمادةَّالكورت.ََّّ.َّتأهيلَّوإعدادَّمدرسنيَّومدرساتَّغريَّمتخصصنيَّيفَّالتف10

ََّّ.وخلقَّفصلَّحمورهَّالطالبَّ،.َّتغيريَّكاملَّألسلوبَّالتعليم11َّ

جهةََّّ.َّبناءَّاخلربةَّالكافيةَّوامتالكَّاألدواتَّالالزمةَّوالبنيةَّالفنيةَّواإلداريةَّلتطبيقَّاملشروعَّألي 12َّ

ََّّ.تربوية
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 معايري برنامج الكورت 9َّ- أ-9- 2

َََّّّ.وميكنَّأنَّيستخدمهَّاملعلمونَّيفَّمتثيلَّجمموعةَّواسعةَّمنَّاألساليبَّ،وعمليََّّبسيط −

َّآخر.َّإىلََّّاَّعندَّانتقالهَّمنَّمتدربمتماسكَّيبقىَّسليًم −

َّ.َّميكنَّاستخدامَّكلَّجزءَّمنهَّعلىَّحدةَّلديهَّتصميمَّمتواٍز، −

َّ.َّمفكرينَّومتفاعلنيََّّانَّالطالبَّمنَّأنَّيكونوكََّّمي َّ −

 .َّيستمتعَّالطالبَّبدروسَّالتفكري −

 

 مستويات أهداف برنامج الكورت10َّ- أ-9- 2

 .َّرَّّسَّفيهاَّالتفكريَّبشكلَّمباشرَّوح َّماَركنَّأنَّي َّميهناكَّمنطقةَّيفَّاملناهجَّ −

َّ.نَّباالنتباهَّوالتدريبس ََّحالتفكريَّعلىَّأنهَّي َّإىلََّّينظرَّالطالب −

َّ.َّهنمَّمفكرونَّأنفسهمَّعلىَّأإىلََّّينظرَّالطالب −

 .َّدواتَّتفكريَّمتحركةَّيفَّكلَّاملواقفأيكتسبَّالطالبَّ −

 اإلسالمية  التربيةالتفكري يف  10- 2

َّ،قدامَّعليهاَّعاقبةَّاألمورَّقبلَّاإلإىلََََّّّّواستخدامَّالعقلَّوالنظرََّّ،اَّعلىَّمسألةَّالتفكرالقرآنَّالكرميَّدائًمََّّحث َّ

إىلََََّّّّ}َأَفاَلََّينظ ر وَنََّّعبادهَّبالنظرَّوالتفكرَّوالتأملَّفقال:ََّّاهللَّتعاىلأمرََّّفقدََََّّّّ؛يستراتيجوهذاَّعمقَّالتفكريَّاال

َّ ََّكي َفَّن ِصَبت*َََّّوِإَلىَّالس َماءََّكي َفَّر ِفَعت*َََّّكي َفَّخ ِلَقتاإِلِبِل َََّّوِإَلىَّال ِجَباِل َوِإَلىَّاأَلر ِضََّكي َفَّ*

َّ.َّ[20ََّّ-17َّس ِطَحت{]الغاشية:
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اََّّوإذ،َّعلىَّاستخدامهَّيفَّفهمَّاألمورَّنسانَّوحثَّاإلَّ،جعلَّالتفكريَّمناطَّالتكليفَّواملسؤوليةو

ةَّمواضعَّبألفاظَّمتشاهبةََّّد َّمتَّيفَّالقرآنَّالكرميَّوردَّلفظَّالتفكريَّيفَِّعخدكثريةَّاست ََّّانَّألفاًظأملناَّجندَّأت

َّ.َّتقديرَّالعلمَّوالعلماء(،َّالتدبر،َّالتنويهَّبالفكر،َّالتعقلَّ)

}َوَلَقد ََّذَرأ َناَِّلَجَهن َمََّكِثرًياَّم َنَّال ِجن ََّواإِلنِسَََّّّلَّنعمةَّالتفكري:طَِّّعََّنَّي ََّمَّ-عزَّوجل-ذمَّاهللَّوقدَّ

اأَلن َعاِمََّبل َّق ل وٌبَّال ََّيف َقه وَنَِّبَهاََّوَله م ََّأع ي ٌنَّال َّي ب ِصر وَنَِّبَهاََّوَله م َّآَذاٌنَّال ََّيس َمع وَنَِّبَهاَّأ و َلاِئَكََّكَله م َّ

َّ.َّ[179َّ]األعراف:َّه م ََّأَضلَُّّأ و َلاِئَكَّه م َّال َغاِفل ون{

وقدََّّ،َّوتفكريهَّنسانَّعقلَّاإلإىلََّّتتجهيعَّآياتَّالقرآنَّالكرميَّأنَّمجَّ(1435وتذكرَّ)احلبايب،َّ

َّ:َّمنهاَّوَّ،بعضَّمهاراتَّالتفكريَّإىلََّّهَّالقرآنَّوج َّ

ََّّ،[69َّ]النمل:َّمهارةَّالبحثَّ}ق ل َِّسري واَِّفيَّاأَلر ِضََّفانظ ر واََّكي َفََّكاَنََّعاِقَبة َّال م ج ِرِمني{َّ.1

}ق ل َِّسري واَِّفيَّاأَلر ِضََّفانظ ر واََّكي َفََّبَدَأَّال َخل َقَّث م َّالل ه َّي نِشئ َّالن ش َأَةَّاآلِخَرَةَِّإن ََّّ:وقولهَّتعاىلَّ

َّ.َّ[20ََّّ]العنكبوت:َّالل َهََّعَلىَّك لََِّّشي ٍءََّقِدير{

َيات ََّوالن ذ ر ََّعنََّقو ٍمَّمهارةَّالتأملَّوالنظرَّ}ق ِلَّانظ ر وا ََّماَذاَِّفيَّالس َماَواِتََّواأَلر ِضََّوَماَّت غ ِنيَّاآلََّّ.2

َّ.َّ[101]يونس:َّال َّي ؤ ِمن ون{

َّ.َّ[43َََّّفاس َأل وا ََّأه َلَّالذِّك ِرَِّإنَّك نت م َّاَلََّتع َلم ون{]النحل:}.َّمهارةَّالسؤال3َّ

َأب َواب َهاََّوَقاَلََّله م ََّجَهن َمَّز َمًراََّحت ىَِّإَذاََّجاؤ وَهاَّف ِتَحت َّإىلََّّ}َوِسيَقَّال ِذيَنََّكَفر واَّ.َّمهارةَّاملقارنة4

َقال واَََّّخَزَنت َهاََّأَلم ََّيأ ِتك م َّر س ٌلَّم نك م ََّيت ل وَنََّعَلي ك م َّآَياِتََّرب ك م ََّوي نِذر وَنك م َِّلَقاءََّيو ِمك م ََّهَذاَّ

َمََّخاِلِديَنَِّفيَهاََّفِبئ َسََِّّقيَلَّاد خ ل واََّأب َواَبََّجَهن َّ*َََّّبَلىََّوَلِكن ََّحق ت ََّكِلَمة َّال َعَذاِبََّعَلىَّال َكاِفِرينَّ

ال َجن ِةَّز َمًراََّحت ىَِّإَذاََّجاؤ وَهاََّوف ِتَحت ََّأب َواب َهاَّإىلَََّّوِسيَقَّال ِذيَنَّات َقو اََّرب ه م َّ*َََّّمث َوىَّال م َتَكب ِرين

َّ.َّ[73ََّّ]الزمر:ََّوَقاَلََّله م ََّخَزَنت َهاََّساَلٌمََّعَلي ك م َِّطب ت م ََّفاد خ ل وَهاََّخاِلِدين{
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الر س وِلََّوِإَلىََّّإىلَََّّّمهارةَّاالستنباطَّ}َوِإَذاََّجاءه م ََّأم ٌرَّم َنَّاأَلم ِنََّأِوَّال َخو ِفََّأَذاع وا َِّبِهََّوَلو ََّرد وه ََّّ.5

ت َبع ت م َّالش ي َطاَنَّأ و ِليَّاأَلم ِرَِّمن ه م ََّلَعِلَمه َّال ِذيَنََّيس َتنِبط وَنه َِّمن ه م ََّوَلو اَلََّفض ل َّالّلِهََّعَلي ك م ََّوَرح َمت ه َّاَل

َّ.َّ[83ََِّّإال ََّقِليال{]النساء:

.َّمهارةَّالتجريبَّ}َوِإذ ََّقاَلَِّإب َراِهيم ََّرب ََّأِرِنيََّكي َفَّت ح ِيايَّال َمو َتىََّقاَلََّأَوَلم َّت ؤ ِمنََّقاَلََّبَلى6ََّّ

ن َِّإَلي َكَّث م َّاج َعل ََّعَلىَّك لََِّّجَبٍلَّم ن ه ن َََّّوَلاِكنَّلَِّيط َمِئن ََّقل ِبيََّقاَلََّفخ ذ ََّأر َبَعًةَّم َنَّالط ي ِرََّفص ر ه َّ

 ََّّ[260ََّّج ز ًءاَّث م َّاد ع ه ن ََّيأ ِتيَنَكََّسع ًياََّواع َلم ََّأن َّالّلَهََّعِزيٌزََّحِكيم{]البقرة:

نَّيفَّخلقََّّإف}ََّّ:لباللَّعندماَّنزلَّقولهَّتعاىلصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّرسولَّاهللَّفمنهاَّقولََّّ:أماَّالسنةَّ

وهكذاََّّ،ََّّ"فيهاََّّويلَّملنَّقرأهاَّوملَّيتفكرََّّ:{رضَّواختالفَّالليلَّوالنهارَّآلياتَّألويلَّاأللباباألوَََّّّالسموات

َّ.َّالصحابةَّمنَّبعدهعملَّ

واستنباطَّاألحكامَّومنَّالعلماءَّالذينَّاهتمواَّبالتفكريَََّّّ،عَّالعقلَّعلىَّالتفكريَّشج َّالعملَّباالجتهادَّي َّو

َََّّّ.بنَّالفضلاحلسنيَّ،َّابنَّتيمية،َّابنَّالقيم

َََّّّ:مثرة التفكري االستراتيجي11َّ- 2

؛َّمهمتهاَّتبسيطَّاألمورَّمذهلةٍََّّةَّاليتَّجتريَّيفَّالدماغَّالبشريَّبسرعٍةَدالتفكريَّسلسلةَّمنَّالعملياتَّاملعق َّ

نََّثم َّوِم،َّعناصرَّأوليةَّقابلةَّللربطَّواملقارنةَّوالعرضَّوالتمثيلَّوالتصويرإىلََّّوحتليلها،َّاليتَّتشغلَّالذهن

َّلَّقاعدةَّثابتةَّللتطبيقَّالعملي.َّكََِّّشنظريةَّت َّرَّأوَّاخلروجَّبتصو َّ

قَّالذهنَّبكثرةَّاملعلوماتَّاليتَّالَّلزومَّهلاَّيفََّّهَِّر َّألنهَّي ََّّ؛والتفكريَّاحلرَّعائٌقَّيفَّوجهَّالتخطيط

ومنَّهناَّنشأَّماَّيسمىَّالتفكريَّاالستراتيجيَّالذيَّي عر فَّبأنهََّّ،َّدجيريَّالتخطيطَّلهَّبشكلَّحمد ََّّموضوعٍَّ

ولنيَّمنَّتوجيهَّاملؤسسةَّبدايًةَّمنَّاالنتقالَّمنَّالعملياتَّاإلداريةَّواألنشطةَّ"األسلوبَّالذيَّي مكِّنَّاملسؤَّ

رةَّالقادرةَّاإلجرائيةَّومواجهةَّالطوارئَّواألزماتَّحىتَّتكوينَّرؤيةَّخمتلفةَّللعواملَّالداخليةَّواخلارجيةَّاملتغي َّ
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َّالتنظيمَّانطالًقمباَّيضمنَّأفضلَّاستخدامَّممكنَّإلمكانياتَّا،َّعلىَّخدمةَّالتغيريَّاملطلوبَّيفَّالبيئةَّاحمليطة

 منَّمنظورَّجديدَّمركزَّبصورةَّأساسيةَّعلىَّاملستقبلَّمعَّعدمَّإمهالَّاملاضي".ََّّ

ََّّوهوََّّ،الوصولَّملاَّيسمىَّاخليارَّاالستراتيجيَّأوَّاخلياراتَّاالستراتيجيةَّاملرادَّيفَّهنايةَّالتفكريَّوالتطبيق

ومتخصصوَََّّّءاَّماَّيتحدثَّعلماوكثرًي،َّاالستراتيجيةىَّعليهاَّاخلطةََّنب َّالنتيجةَّاليتَّستحددَّالبوصلةَّاليتَّست َّ

ففيَّأوائلَّالستينياتَََّّّيفَّاالستراتيجياتََّّأمهيةَّكبريةَّلدىَّاملخططنيبوقدَّحظيََََّّّّ،اإلدارةَّاالستراتيجيةَّعنه

وقدََّّ،َّعمالَّيفَّحتقيقَّامليزةَّالتنافسيةَّلكثريَّمنَّمنظماتَّاألَّاباستراتيجيةَّالتنوعَّوالتكاملَّوكانَّسبًبََّيم َّس َّ

بدَّمنَّالنظرََّّنهَّالأفهناكَّمنَّيرىََّّ،(190َّ،ص2010َّ،اخلفاجي)كثرَّمنَّزاويةَّكماَّيذكرَّأَّلهَّمنََّرِظن َّ

َّاَّماَّيكونَّالنظروغالًب،ََّّالنظرَّعنَّماَّهوَََّّّقَّاالستراتيجيةَّبغض َّالتركيبَّملكوناتَّعدةَّواالختيارَّمنهاَّماَّحيقَِّّ

حتديدَّنوعَّاالستراتيجيةَّاليتَّسوفَّادَّالوصولَّلهَّمنَّاخليارَّهوَََّّروماَّي َََّّّ،التكيفَّاملنظميَّوحتميةَّالبيئةإىلََّّ

َّاألهدافَّوالوصولَخت َّت َّ َّلتحقيق َّالتنافسيةإىلََّّذ َّاالستراتيجياتََّّ؛امليزة َّهذه َّفمن َّيلي؛ َّيذكرَّما كما

 (197َّ،َّص2010ََّّ،اخلفاجي)

 :َّاستراتيجيةَّالنمو -1

 َّ.وتكونَّبالتركيزَّ .أ

 ََّّ.التنوعأوَّ .َّب

 َّ.بالتنوعَّاملتصلَّأوَّغريَّاملتصلَّ (1

 الداخليَّواخلارجي.َّ (2

 ََّّ.فقياألَّأوََّّالعمودي (3

 .َّالنموَّباملشاريعَّاملشتركةَّ .َّج

 ََّّ.داستراتيجيةَّاالستقرارَّأوَّالنموَّاحملدَّّ -2

 :َّاستراتيجيةَّاالنكماش -3
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 َّ.التخفيض .أ

 ََّّ.إلغاءَّجزٍء .َّب

 َّ.سريةَّاملنظمةَّاأل .َّج

 ََّّ.التصفية .َّد

 َّ.االستراتيجيةَّاملركبة -4
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 مقياس هريمان املبحث الثالث:
 

سَّاملعتمدةََّّييأوَّتسمىَّنظريةَّالسيطرةَّالدماغيةَّمنَّاملقاََّّ،(بوصلةَّالتفكريَّ)ماَّيسمىََّّأوََََّّّّمقياسَّهريمانَََّّّد ََّعي َّ

وميكنَّفهمهَّبسهولةَّوميتازَّبأنهَّمتوازنَّمنَّحيثََّّ،وهوَّأداةَّسريعةَّاواسًعَّاوتطبيًقَّعاليًةَّاليتَّكسبتَّثقًة

َّ.َّمَّحبيثَّميكنَّتذكرهَّبسهولةَّعنَّطريقَّاألرقامَّواأللوانَّالعمقَّوالسهولةَّومصم َّ

َّعاليةََّّامقياسَّهريمانَّذَّد ََّعي َّ َّمصداقية َّمبعامالتَّصدقَّوثباتَّمرتفعة، َّوميتاز ،َّ َّما هَّلََّه َّأوهذا

أطروحةَّورسالة100ََََّّّّيفَّأكثرَّمنَََََّّّّمِدخ َّاست َََّّّ؛َّحيثَّالعلميةلالستخدامَّيفَّالكثريَّمنَّالدراساتَّواألحباثََّّ

واستخدامهَّيفَّكربىَّالشركاتَّواملؤسساتََّّ،ََّّاَّعلمي َََّّّاًلمقا150َََّّّكثرَّمنََّّأو،ََّّماجستريَّعلىَّمستوىَّالعامل

ََّّ-َّاجليشَّاألمريكيََّّ:وعلىَّسبيلَّاملثالَّالَّاحلصر،َّويفَّالتقييمَّوالتشخيص،َّعندَّاختيارَّاملوظفنيَّ،َّالعاملية

ََّّ-َّكوكاكوالََّّ–دوَّبونتََّّ-ومنَّالشركاتَّالتجاريةَّآيَّيبَّإمََّّ،جامعةَّجورجياَّ-جامعةَّتكساسَّ

 ََّّشل.َّ–موتروالََّّ-إنتيلََّّ-أيَّيتَّأندَّيتََّّ-زيروكسََّّ-موبايلَّأويلَّ

بريطانياََّّ-الوالياتَّاملتحدةََّّ:مثلَّ،ويستخدمَّيفَّكثريَّمنَّالدولَّاملتقدمةَّالختيارَّكبارَّاملوظفنيَّ

َّ.َّ(Herrman,2002)َّاأستراليَّ–األرجنتنيََّّ-املكسيكََّّ-تركياََّّ-فرنساََّّ-أملانياََّّ-

 ة التفكري وصللب -األساس النظري  1- 3

املخيخَََّّّ-حتتَّاملهادََََّّّّ-املهادََََّّّّ-اجلسمَّالثفينََََّّّّ-حلاءَّالدماغََََّّّّ:يتكونَّمنََّّانَّدماغَّاإلنس:ََّّالدماغَّالبشريَّ

Univَّاآليت:َّ(5َّرقمَّ)َّالشكلويوضحهاََّّ..َّالنخاعَّالشوكيَّ-احلبلَّالشوكيََّّ-
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 صورة الدماغ (5شكل رقم )

َّ

نَّاكتشفَّروجرَّسبرييَّأنَّلكلَِّم،َّم1960يفَّعامَّأنهََّّ(91،َّص2015رَّ)اهليالت،َّويذكَّ

ونالَّبذلكَّجائزةَّنوبلَّعلىَّهذاَّاالكتشاف.َّوبعدَّبضعَّ،َّاَّبهَّخاص ََّّاًلنصفيَّالدماغَّاألمينَّواأليسرَّعمَّ

اَّهَّكماَّيوضحبعضهاَّفوقَّبعضََََّّّّدماغَّاإلنسانَّيتكونَّمنَّثالثةَّأدمغةََّّحَّأن َّجاءَّبولَّماكلنيَّليوض َّ،ََّّسنني

ََّّ:هي (Goddard,2004)َّ(6الشكلَّرقمَّ)َّ

َّ.َّمَّالدماغَّالعقلي:َّوالذيَّيضمَّالتفكريَّوالتصورَّوالتعلََُّّّ–

–ََّّ َّيتضم َّدماغ َّوالذي َّاللطيفةَّالثدييات: َّواملهارات َّالشعور َّن ََّّباإلضافة، والتذوقَََّّّالشم َّإىل

َّواالنفعال.َّ

َّوالذيَّيتضمنَّاحلاجاتَّالبيولوجيةََّّ– كالطعامَّوالشرابَّواألمنَّوالسالمةَََّّّ؛َّدماغَّالزواحف:

َّواجلنس.َّ
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 صورة لتقسيم ماكلني (6)شكل رقم 

َّ

َّ

َّ

َّ

وقدَّقادَّاجلانبَّالتطويريَّيفَّشركةَّجنرالََََّّّّ،م1978َّهريمانَّعامََّّليأيتَّبعدَّذلكَّالعاملَّاألمريكيََّّ

اَّبنموذجَّجديدَّيدمجَّعاًم15َّمنَّخاللَّحبوثَّاستمرتَّقرابةََّّ؛َّ(87،َّص2015،َّاهليالتَّ)موتورزَّ

حيثَّدمجَّهريمانَّمنوذجَّسبرييَّومنوذجَّماكلنيَّيفَّمنوذجَّواحدَّهوَّمنوذجَّهريمانََّّ؛انَّمعًَّافيهَّالنموذج

َّ.َّالرباعي

 منوذج سبريي + منوذج ماكلني = منوذج هريمان 

وهوَّرمزيَّوليسََََّّّّ،دمجَّهريمانَّمنوذجَّسبرييَّومنوذجَّماكلنيَّيفَّمنوذجَّواحدَّهوَّمنوذجَّهريمانَّالرباعي

يَّاملعلومةَّوجوانبَّالسيطرةَّاليتََّّتفضيلَّالتفكريَّوطريقةَّتلقََِّّّوحاولَّمنَّخالهلاَّأنَّيقيسَّ،فسيولوجيَّ

األشياءَّاليتََََّّّّوأما،ََّّلهََّّاوحب َََّّّابداعًَّإقوةَّيفَّعملهَّوََّّنسانَّتكونَّيفَّالدماغَّوالتعاملَّمعهاَّوتقويتهاَّتكسبَّاإل

َّ:َّفهيَّالَّيقيسهاَّمقياسَّهريمانَّ

َّ.َّ*َّاجلدارة

َّ.َّ*َّالشخصية

َّ.َّ*َّاملزاج

َََّّّ.*َّالذكاء
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كيفَّيظهرََّّأوََََّّّّنَّتتضحَّلناَّمعاملَّالشخصيةأنَّكانَّيفَّهريمانَّميكنََّّإوََّّسَّخاصةل َّمنهاَّمقاييفلك

ََّّ.ألنَّاملرادَّهوَّتفضيلَّالتفكريَّفقطَّ؛لكنَّليسَّبشكلَّواضحَّ،املفحوصَّ

  :شرح مقياس هريمان  2- 3

ََّّ:عةَّعلىَّشكلَّجمموعاتَّفقرةَّموز 120ََّّيتكونَّاملقياسَّمنَّ

َََّّّ.املعلوماتَّالشخصيةََّّ:اجملموعةَّاألوىل

ََّّ.وهيَّعبارةَّعنَّسؤالنيَّفقطَََّّّ،وضعَّاليدَّيفَّالكتابةَّواالستخدامَّ:اجملموعةَّالثانية

َّ.َّوهوَّثالثةَّأسئلةَّفقطَّ،وتفضيلهاََّّ،حولَّموضوعاتَّالدراسةََّّ:اجملموعةَّالثالثة

َََّّّ.فقرةَّةعشرَّوهوَّستََّّ،لةَّأوَّاملمارسةحولَّعناصرَّالعملَّاملفض ََّّ:اجملموعةَّالرابعةَّ

َََّّّ.فقط8َّفقرةَّخيتارَّمنهاَّاملفحوصَّفقط25ََّّوهيََّّ:أوصافَّمفتاحيةََّّ:اجملموعةَّاخلامسة

منهاَّفقطَّحسبَّدرجة6َََّّّخيتارَّمنهاَّاملفحوصََّّ،َّفقرة23َّوتشملََّّ،اهلواياتََّّ:اجملموعةَّالسادسة

َََّّّ.ممارستهَّهلا

علىََّّأالوقتَّالذيَّتكونَّفيهَّالطاقةَّيفََّّوهيَّفقرةَّواحدةَّومتثل،َّمستوىَّالطاقةََّّ:اجملموعةَّالسابعة

َََّّّ.درجاهتا

َََّّّ.وهيَّفقرتانَّعنَّاإلصابةَّبدوخةَّاملواصالتَّوتكرارهاَّ،دوخةَّاملواصالتََّّ:الثامنةَّاجملموعةَّ

بَّمنََّّطَلوي َََّّّ،وكلَّفقرةَّتعرضَّصفتنيَّخمتلفتنيََّّ،فقرة24َََّّّوهيََّّ،ََّّأزواجَّالصفاتََّّ:اجملموعةَّالتاسعةَّ

َََّّّ.املفحوصَّاختيارَّأحدمها

ََّّ.وهوَّمقياسَّمتدرجَََّّّ،حتديدَّاملوقفَّمنَّاالنطوائيةَّواالنبساطََّّ:اجملموعةَّالعاشرةَّ
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ََّّاَّواحًدََّّاعلىَّمقياسَّليكرتَّاخلماسيَّخيتارَّاملفحوصَّخياًرََّّاًلسؤا20َََّّّوهوََََّّّّ:ةاجملموعةَّاحلاديةَّعشر

 ََّّ.فقط

   :مناطق قياس هريمان 3- 3

َّ:َّفسيولوجيةََّّتَّوهيَّمناطقَّرمزيةَّوليسَّ،يتكونَّمنَّأربعَّمناطقَّمترابطة

َّ.َّكلَّمنطقةَّختتصَّبطريقةَّمعينةَّلعملَّالعقلََّّ-

َّ.َّلتشكلَّالدماغَّالكلياَّاملناطقَّاألربعةَّتعملَّسوي ََّّ-

َََّّّ.منطقةَّواحدةَّأوَّأكثرَّتكونَّغالبةَّأوَّمهيمنةَّ-

َّ.َّوأمناطَّمعاجلةَّاملعلوماتََّّ،مقياسَّهريمانَّيقيسَّالتفضيالتَّيفَّطريقةَّالتفكريَّ-

َََّّّوهي:(7ََّّيوضحهاَّالشكلَّرقمَّ)َّ"املناطقَّاألربعةَّملقياسَّهريمان"

َََّّّ.وباللونَّاألزرقAَّويرمزَّهلاَّباحلرفَّاإلجنليزيَََّّّ،القسمَّالعلويَّاأليسرَّ-1

َّ.َّاألصفرَّونَّلَّوبالDََّّويرمزَّهلاَّباحلرفَّاإلجنليزيَّ،القسمَّالعلويَّاألمينََّّ-2

َّلونَّاألخضر.َّوبالBََّّويرمزَّهلاَّباحلرفَّاإلجنليزيَََّّّ،القسمَّالسفليَّاأليسرَّ-3

ََّّ.األمحرَّونَّلوبالCََّّالقسمَّالسفليَّاألمينَّويرمزَّهلاَّباحلرفَّاإلجنليزيَّ-4

 .يوضح األقسام األربعة ملقياس هريمان (7شكل رقم )

ََّّ:ولتوضيحَّماذاَّميثلَّكلَّربعَّمنَّهذهَّاألرباعَّ
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  .( Aا باللون األزرق وحبرف  رمز له دائًموي   ،يسر العلوياأل)الربع األول 

َّ ََّّ(2011)فوزي،َّويذكر َّللسيطرة َّهريمان َّمقياس َّملخص َّ)انظرََّّيف الدماغية

http://wwwmahmoudfawzy.blogspot.com/2011/07/blog- post_11.html)ََّّ

،ََّّحسبَّمنوذجَّهريمانََّّنيوفهمَّهذاَّالنمطَّباملوضوعيَّ،هلَّهذاَّالتفضيلَّللتذكرَّأعلىََّّيشارنَّأميكنَّأنهَّ

َّالنمطَّبعدةَّصفات:َّيتميزَّأصحابَّهذاَّ

اَّكانََّّلكلَّتفصيلَّصغرًي،َّاالهتمامَّبالتفاصيلَّالدقيقة:َّجندَّهذاَّالنمطَّمنَّالطالبَّكثريَّاألسئلةَّ–

مماَّقدََّّ،َّاَّيفَّالدرس.َّلدرجةَّأنَّاملدرسَّقدَّيعتربَّأهنمَّحياولونَّإيقاعَّاملدرسَّيفَّاخلطأأوَّكبرًي

طَّيسألَّألنهَّالَّيستطيعَّأنَّبَّالتذمرَّلدىَّالكثريَّمنَّاملدرسني.َّويفَّاحلقيقةَّفإنَّهذاَّالنميسب َّ

َّدونَّمتحيصها.ََّّفكرةَّصغريةَّمتر ََّّيتركَّأي َّ

وهمَّمنََّّ،ََّّالتحليل:َّتعتربَّالبياناتَّواإلحصاءاتَّوحتليلهاَّحقالَّمفضالَّلدىَّأصحابَّهذاَّالنمطََّّ–

يركزونَّعلىَّالدراساتَّواألحباثَّدونَّكللَّأوَّملل.َّوبعدَََّّّ؛َّحيثذويَّاللغةَّالرقميةَّالعالية

َّنتيجةَّمنَّخاللَّحتليلَّكافةَّالبيانات.َّإىلََّّونَّالوصولحياول،َّعمليةَّمجعَّالبياناتَّ

يغلبَّعليهمَّالطبعَّاهلادئَّالذيَََّّّ؛َّحيثيتميزَّأصحابَّهذاَّالنمطَّبالرتابةَّوالربودةَّيفَّالتعاملََّّ–

تقليدََّّاًلمث،َّيرفضونََّّ؛َّحيثوهمَّمنَّذويَّالشخصيةَّالنمطيةَّالتقليدية،َّاَّالَّيضحكَّإالَّنادًر

َّاتَّاملوضةَّيفَّاللباس.َّيحآخرَّص

َّجدوىَّ**ََّّتركيزَّأرقامَّ**ََّّ*َّبياناتَّ*َّحقائقَّ*َّحتليلَّ:هنمَّيركزونَّعلىَّالتايلَّفإَّويفَّالعادةَّ

َّ*َّنتائجَّتقييم

 ( Bوحبرف  ،ا باللون األخضرز له دائًمرَموي   ،يسر السفلياأل) الربع الثاين

َّصفات:َّيتميزَّأصحابَّهذاَّالنمطَّبعدةَّوَّ.نيالتنفيذياسمَّهلَّهذاَّالتفضيلَّأَّيشارَّإىلنَّأوميكنََّّ
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ويستطيعونَّ،ََّّالقدرةَّعلىَّتنفيذَّاألعمال:َّحيثَّإهنمَّميلكونَّالقدرةَّعلىَّتنفيذَّاألعمالَّبدقةَّبالغةَََّّّ–

حيثَََّّّ؛االهتمامَّبأدقَّالتفاصيل.َّيعتربَّهذاَّالنمطَّمنَّأجنحَّالطالبَّضمنَّالصفوفَّالتقليديةَّ

َّعلية.َّاسيهمَّبكلَّفر ََّدلَّم ََّبنَِّقإهنمَّينجزونَّكافةَّاملهامَّاملوكلةَّإليهمَّمَِّ

التنظيمَّوإدارةَّالوقت:َّحيثَّيستطيعَّأصحابَّهذاَّالنمطَّاالستفادةَّمنَّالوقتَّاملتاحَّكماَّأنََّّ–

طَّتساعدهمَّعلىَّتنفيذَّأعماهلم.َّفعلىَّسبيلَّاملثال:َّيقومََّطلديهمَّمهارةَّعاليةَّيفَّوضعَّخ َّ

هؤالءَّالطالبَّبوضعَّبرامجَّدراسيةَّهلمَّقبلَّاالمتحانَّتساعدهمَّعلىَّإمتامَّدراستهمَّدونََّّ

َّمماَّيساعدهمَّعلىَّاحلصولَّعلىَّعالماتَّعالية.َّ،َّرَكي ذ ََّّتقصرٍيَّأي َّ

َّيعتربَّأصحابَّهذاَّالنمطَّمنَّاملبدعنيَّيفَّالصفَّواحملبوبنيَّلدىَّاملدرسنيَّأوَّحىتَّبنيَّزمالئهم.ََّّ–

*َََّّّ*َّإجراءاتَّ*َّتنفيذَّ*َّختطيطَّتشغيليَّ:يركزونَّيفَّأعماهلمَّعلىَّالتايلَّمهنإويفَّالعادةَّ

*َّاألمنََّّنضباطا*ََّّ*َّإدارةَّالوقتَّ*َّنظامَّوأساليب*َّطرقََّّ*َّترتيبَّ*َّصيانةَّتفاصيل

َّ.َّوالسالمةَّ

 :  ( Cوحبرف  ،ا باللون األمحرويرمز له دائًم لسفليااألمين ) الربع الثالث

َّيتميزَّأصحابَّهذاَّالنمطَّبعدةَّصفات:َّ،َّو(املشاعريونَّ)هنمَّأعلىَّيشارَّهلمَّأنَّوميكنَّ

َّالنمطََّّ– َّأصحابَّهذا َّيتميز َّاآلخرين: َّاآلخرينََّّالعالقاتَّمع َّعالقاتَّمع َّعلىَّإقامة بالقدرة

شعرَّالذينَّأمامهمَّبالراحةَّالنفسية.َّكماَّيتمتعَّأصحابَّهذاَّالنمطَّبالقدرةَّمماَّي َّ،ََّّوالتوددَّإليهم

طلبها.َّالطالبَّمنَّأصحابَّهذاَّإىلََّّعلىَّالتعاملَّمعَّاآلخرينَّوتلبيةَّاحتياجاهتمَّدونَّاحلاجة

يكرهَّالطالبَّاملادةَّيفَّحالَّوجودَّشائبةََّّوقد،َّونَّاجلوَّاللطيفَّالذيَّيسودهَّاحملبةالنمطَّحيب َّ

َّوالعكسَّبالعكس.َّ،َّتشوبَّالعالقةَّبينهَّوبنيَّاملدرسَّ
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همَّباحلبَّواحلنانَّوالعطف.َّومدََّّّ،الرعاية:َّأصحابَّهذاَّالنمطَّقادرونَّعلىَّاالعتناءَّباآلخرينَّ–

أوَّيفَّدورَّاأليتامَََّّّ،وىلاألراحلَّيفَّاملَّابَّهذاَّالنمطَّميكنهمَّالعملَّكمدرسنيلذلكَّفإنَّأصح

َّأوَّاملسنني.َّ

ونَّاالبتعادَّعنََّّل َّفض َّوي َّ،َّونَّالعملَّمعَّالفريقالعملَّضمنَّفريقَّعمل:َّأصحابَّهذاَّالنمطَّحيب ََّّ–

وتفضيلَّاملصلحةَّالعامةَّعلىَّاالهتماماتَّالشخصية.َََّّّ،لكونَّسياسةَّاملطاوعةتفهمَّمي،َّالقيادة

حيثَّالَّيظهرونََّّ؛موعاتَّجمإىلََّّهذاَّالنمطَّمنَّالطالبَّيساعدَّاملدرسَّعندَّتقسيمَّالطالبَّ

َّوهمَّمطاوعونَّيعملونَّمعَّاجلميع.َّ،َّرغبةَّبالقيادةَّأيَّّ

كبريَََّّّحد إىلََََّّّّتؤثرَّعليهمََّّ؛َّحيثاللغةَّاجلسدية:َّأكثرَّماَّمييزَّأصحابَّهذاَّالنمطَّهوَّلغةَّاجلسدَََّّّ–

وحيفظوهناَّعنَّظهرَّقلب.َّكماَّأنََّّ،لدرجةَّأهنمَّقدَّيربطونَّالدرسَّكلهَّحبركةَّقامَّهباَّاملدرس

َّحدَّكبري.َّإىلَّهبمََّّي َؤثِّرلصوتيةَّحبسبَّسياقَّالدرسَّتغيريَّالطبقةَّا

َّ-رعايةََّّ-َّمعاينَّإنسانيةَّ-َّالتعاملَّمعَّاآلخرينَّ-َّعواطفَّ-َّمشاعرَّ-عالقاتَّمعَّاآلخرينَّال

َّ.َّالبديهةَّاحلسيةَّ-اهتمامَّباإلنسانَّ

 ( Dوحبرف  ،ا باللون األصفرويرمز له دائًم ،(األمين العلوي)الربع الرابع 

َّيتميزَّأصحابَّهذاَّالنمطَّبعدةَّصفات:َّ،َّو"َّاإلبداعيونَّ"باَّهذاَّالتفضيلهلَّألَّيشارنَّأوميكنَّ

حيثَََّّّ؛التفكريَّاإلبداعي:َّيتميزَّأصحابَّهذاَّالنمطَّباإلبداعيةَّيفَّالتفكريَّوالقدرةَّعلىَّاالبتكارََّّ–

ولديهمَّخططَّاستراتيجيةَّمستقبلية.َّجندَّأنَّالطالبَّمنَّأصحابَََّّّ،نَّنظرهتمَّللحياةَّشاملةإ

ونَّق َِّهر َّحبيثَّالَّي َّ،َّمونَّالدراسةَّضمنَّبرنامجَّيبدأَّقبلَّاالمتحانَّبوقتَّطويلهذاَّالنمطَّيقس َّ

َّأنفسهمَّقبلَّاالمتحان.َّ
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ََّّ؛َّهمَّللتصوراتَّواالستكشافاتَّواملغامراتاملغامرة:َّيتميزَّأصحابَّهذاَّالنمطَّكذلكَّحببَََّّّّحسَََّّّّ–

ََّّلونَّالتجديدَّوجتربةَّكلَّماَّهوَّجمهول.َّويترافقَّهذاَّاحلسَّّحابَّهذاَّالنمطَّيفض َّنَّأصإحيثَّ

لونَّالتجاربَّالعلميةَّوالبحثيةَّاليتَّفض َّمعَّقدرةَّعلىَّاختاذَّالقراراتَّالكبريةَّبسرعة.َّوجندهمَّي َّ

َّمنَّحفظهاَّفقط.ََّّاًلقهمَّوفهمَّاملعلوماتَّبدف َّتساعدهمَّعلىَّتوسيعَّأ َّ

كالدراسةَّوالرياضةَّوالعالقاتَََّّّ؛املتميزونَّيفَّكافةَّنواحيَّاحلياةأصحابَّهذاَّالنمطَّهمَّالطالبََََّّّّ–

َّوحىتَّيفَّاهلوايات.َّ،ََّّاالجتماعية

َّخياراتَّمتعددةَّ-استكشافََّّ-تصوراتََّّ-نظرةَّشاملةََّّ-تفكريَّإبداعيََّّ-تفكريَّاستراتيجيَّال

َّ.َّبديهةَّ–ابتكارََّّ-إبداعََّّ-جتاربََّّ-

وسنعتمدَّ،ََّّربعَّدوائرَّتكربَّكلماَّابتعدتَّعنَّاملركزأثالثَّأوََّّإىلََََّّّّاَّهذهَّاملناطقَّاألربعةَّمقسمةطبًعََّّ

وكماََّّ،َّوهوَّأعلىَّاملقياسََّّااَّيفَّحالَّالسيطرةَّالقويةَّجد َّكثرَّتوضيًحأربعَّدوائرَّفهوَّأإىلََّّمقياسَّالتقسيم

ولتسهيلَّاحلسابَّجعلَّمخسَّعشرةَّعقدةَّعلىَّاخلطَََّّّ،درجة120َّفهوََّّاًلسؤا120َّنَّاملقياسَّفإسبقَّ

واملوضحةَّأيضاَّيفَّالشكلََّّعَّعلىَّالدوائرَّاألربعَّعلىَّالنحوَّالتايلوز َّت ََّّدرجات8َّكلَّعقدَّمتثلََّّ،الواحد

ََّّ(:8رقمَّ)

وهذاَّميثلََََّّّّ،قلأدرجةَّو33َّومتثلَّالدرجاتَََّّّ،4الدائرةَّاألوىلَّالقريبةَّمنَّاملركزَّتأخذَّأكربَّرقمََّّ

ََّّاًلوتسمىَّتفضيَّ،نَّالَّيستجيبَّهلاَّويتجنبهاأالَّبدََّّوهناَّ،سيطرةَّدماغيةَّضعيفةَّ

َََّّّ.اًلمهمَّ

عتربَّوت َََّّّ،ومتثلَّسيطرةَّدماغيةَّمتوسطةَََّّّ،66-34متثلَّالدرجاتَّمن3ََََّّّّالدائرةَّالثانيةَّوتأخذَّالرقمََّّ

َّا.َّثانوي ََّّاًلتفضي
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وتعتربَََّّّومتثلَّسيطرةَّدماغيةَّقويةَّ،99-67ومتثلَّالدرجاتَّمنََّّ،2وتأخذَّالرقمََّّ،الدائرةَّالثالثة

 ََّّا.أساسي ََّّاًلتفضي

ومتثلََّّ،120ََّّ-100ومتثلَّدرجاتهَّمنََََّّّّ،1ومتثلَّرقمََََّّّّ،بعدَّدائرةَّعنَّاملركزأوهيََََّّّّ،الدائرةَّالرابعة

َََّّّ.وتفضيلهَّأساسيَّبامتيازَّ،اسيطرةَّدماغيةَّقويةَّجد َّ

 تقسيم درجات هريمان ومستوياته  (8)شكل رقم 

َّ

ََّّ

َّ

َّ

َّ

نةَّمنَّأربعةََّّبعدَّإجراءَّالفحصَّمنَّخاللَّاملقياسَّللمفحوصَّجندَّأنَّالنتيجةَّخترجَّوهيَّمكو َّ

متَّتوزيعَّاإلجاباتَّحبيثَّكلَّفقرةَّهلاََّّففيَّاملقياسَّ؛األربعةَّتكونَّمرتبطةَّباملقياسََّّوهذهَّاألرقامَّ،أرقام

َّ.َّداللةَّعلىَّواحدَّمنَّاألرباعَّاألربعةَّ

 ( ميثل شكل اللقطة9شكل رقم )

َّ
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متيازَّوتفضيلََّّاساسيانَّبأكالمهاََّّ،ساسيانَّأأنَّاملفحوصَّلديهَّتفضيالنََّّ(َّمتثل9رقمَّ)شكلَّالفاللقطةَّيفَّ

َََّّّ.َّيسرَّالعلويواجلانبَّاألََّّ،.َّفاملسيطرَّلديهَّهوَّاجلانبَّاألمينَّالعلوي(1434َّقطب،َّ)ثانويَّوتفضيلَّمهملََّّ

معرفةَّشيوعَّالسيطرةَّالدماغيةَّبنيَّإىلََََّّّّدراسةَّهدفتيفََّّ،ََّّ(Adams, 2003َّ)آدمزََّّوقدَّأشارََّّ

َّ:َّ(10،َّحيثَّتبنيَّاآليتَّكماَّيفَّالشكلَّرقمَّ)شخصََّّ(500000)فرادَّمنَّمالحظةَّالتقييمَّلعددَّاأل

َّ.َّ%َّهلمَّتفضيلَّأحادي7*َّ
َّ.%َّهلمَّتفضيلَّثنائي60َّ*َّ
َّ.َّ%َّهلمَّتفضيلَّثالثي30*َّ
َّ.َّ%َّهلمَّتفضيلَّرباعي3*َّ

 ( يوضح نتيجة دراسة آدمز10) شكل 
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َّأرباعَّاألربعةَّيبدولتسهيلَّالتذكرَّواحلفظَّومعرفةَّاملقياسَّمتَّوضعَّمسمىَّلكلَّواحدَّمنَّاأل

َّ،رَّكلَّالتصرفاتَّالنابعةَّمنَّهذاَّاجلزءَّس ََّفت َََّّّأوَّاملظلةَّاليتََّّ،هذاَّالربعيدلَّعلىَّحقيقةَّالسيطرةَّيفFََََّّّّحبرفََّّ

َّ:َّ(4َّ)ََّّهوَّموضحَّيفَّاجلدولَّرقمكماَّ

َّ

 تفسري مسميات اللقطات بناء على التصرفات النابعة منها  (4جدول رقم )

َّالكلمةَّاليتَّتدلَّعليهَّرمزهَّلونهَّجزءَّالدماغ

 A FACTSَّاألزرقَّيسرالعلويَّاأل

 B FORMSَّاألخضرَّيسرالسفليَّاأل

C FEELINGََّّاألمحرَّالسفليَّاألمينَّ

 D FUTUREَّاألصفرَّالعلويَّاألمين
َّ

وهوَّماَّيسهلَّمعرفةَّمنطَََّّّ،همَّماَّيرتبطَّبكلَّجزءَّمنَّأجزاءَّالدماغأ(11َّوللتوضيحَّميثلَّالشكلَّرقمَّ)

َََّّّ.همَّماَّميثلهَّهذاَّاملقياسَّاملهمأوهذاَّ،َّتفضيلَّالتفكريَّوالتعاملَّمعَّاملعلوماتَّلدىَّاملفحوص

 ( تفسري اللقطات مبا يوضح املسيطر فيها 11شكل رقم )

َّ
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    :أهم مميزات مقياس هريمان 3- 4

 َّ.وفهمهَّسهلَََّّّا،وميكنَّتطبيقهَّمجاعي ََّّ،سريعَّالتطبيقَّوسريعَّالنتيجة -1

 ََّّ.مَّبطريقةَّميكنَّتذكرهَّباأللوانَّواألرقاممصمَّّ -2

 .املرونةَّحيثَّيناسبَّشرائحَّعمريةَّمتباينة -3

َّ،منَّخاللَّالتناغمَّبنيَّتفضيلَّالتفكريََّّ؛يعطيَّمؤشراتَّقويةَّلصفاتَّومواصفاتَّالعملَّاملستقبلي -4

 َّ.واختيارَّمهنةَّاملستقبلَّ

ََّّىلإفضليةَّالتفكريَّالذيَّيساعدَّيفَّشحذَّاهلمةَّوالطاقةَّالعقليةَّللوصولَّأحولََّّاقوي ََّّايعطيَّمؤشًر -5

َََّّّ.بداعَّوالتميزاإل

َّ
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والتخطيط االستراتيجي يف الفكر والتربية اإلسالمية   التفكريالرابع: املبحث   

 

 متهيد  4-1

بدأَّبنيَّأبوناَّالتخطيطَّوالتفكريَّمتالزمانَّمنذَّأنَّبدأتَّالبشارية،َّبلَّمنذَّخلقَّاهللَّاخللق،َّفالصاراعَّالذيَّ

آدمَّوبنيَّإبليسَّهوَّصااورةَّأوليةَّللتفكريَّوالتخطيط،َّوقدَّحساامَّاهللَّعزَّوجلَّقرارهَّبقدرتهَّوتقديرهَّ

النافذ؛َّفإبليسَّفكرَّواساتنتجَّوخططَّلعملهَّالسايءَّوخالفَّأمرَّاهلل،َّوملَّيكنَّذاَّتقديرَّساليم،َّوالَّيزالَّ

وذريته،َّوحمورَّختطيطهَّكانَََّّّحقدهَّوحسادهَّحىتَّيومناَّهذا،َّحيثَّجعلَّمنهَّحمورَّالنزاعَّمعَّسايدناَّآدم

بساببَّتفكريهَّالذيَّقادهَّأنهَّهوَّالوحيدَّاملتفردَّباألفضالية،َّوأنَّمنَّينازعهَّذلكَّفسايكونَّبأسااليبهَّ

وأعوانهَّساد َّمنيع َّيفَّحصاولَّاخلريَّلهَّأوَّالرضاىَّاإلهليَّعليه،َّوهذاَّماَّجندهَّيفَّكثريَّمنَّاآلياتَّالقرآنيةَّ

لىَّأبوناَّآدمَّوذريتهَّمنَّبعده،َّفكلَّماَّهنالكَّهوَّتفكريَّاليتَّتشاريَّإىلَّوساوساةَّإبليسَّوأعاونهَّوحرهبمَّع

َّشيطاينَّعميقَّصحبهَّختطيطَّوتنفيذ.

ليساتَّيفَّتأصايلَّالصاراعَّبلَّهيَّمنفذَّإىلَّأنَّالتفكريَّوالتخطيطَّمتالزمان،َّفحياتناَََّّّاملقدمةهذهَّ

هيَّعباارةَّعنَّقراراتَّناابعاةَّمنَّفكرة،َّوالتنفياذَّهلااَّمنَّخاللَّجمموعاةَّمنَّاألنشااطاةَّاليتَّحتققهاا.َّوليسَّ

لىَّغريبا َّأنَّيكونَّللفكرَّاإلسااالميَّبالَّلاديننااَّالعظيمَّولكتاابَّاهللَّالكرميَّحثا َّعلىَّإعماالَّالعقال،َّوع

َّتدبريَّاألمور،َّوالتخطيطَّللمستقبلَّواستشرافهَّيفَّكثريَّمنَّاجلوانبَّوالنظرَّلهَّواالستعدادَّله.َّ

َّهذاَّاملبحثَّاإلشااارةَّإىلَّعددَّمنَّاملطالبَّالبساايطةَّوالنقاطَّوهناَّفإنَّالبحثَّساايتناولَّيف

نيَّعالةَّالساريعةَّاليتَّتؤصالَّهذاَّاملفهومَّإساالمي َّحىتَّالَّيفهمَّقارئَّأنَّالتخطيطَّعلمَّغريبَّوأنَّاملسالم

عليهمَّفيه،َّوسايتضاحَّأنَّالتخطيطَّفكر َّوتطبيق َّموجودَّيفَّالدينَّاإلساالميَّوتطبيقاتهَّوصاورهَّواضاحة،َّ

وسانجدَّأنَّعلماءَّاملسالمنيَّوقادهتمَّقدَّمارساواَّهذاَّالفنَّوأجادوهَّوعملواَّبهَّيفَّشاىتَّمناحيَّوظروفَّ

َّاحلياة.َّ
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 التخطيط االستراتيجي  4-2

فة،َّوالتطورَّالعلميَّاملتسارع،َّالذيَّأدىَّإىلَّعدمَّاستقرارَّاألفراد،َّاحلايلَّهوَّعصرَّانفجارَّاملعرََّّإنَّالعصر

واجملتمعاتَّالَّسايماَّاملتطورةَّمنها،َّوقدَّأصابحَّالتخطيطَّمبفهومهَّالقدميَّغريَّكاٍفَّخللقَّأفرادَّناجحة،َّ

وجمتمعااتَّمتطورة،َّفظهرَّالتخطيطَّاالسااتراتيجيَّوالاذيَّأصاابحَّضااروريا َّلتلبياةَّحااجااتَّاألفرادَّ

فترضَّأنَّاألفرادَّواملؤساسااتَّومجيعَّاملنظوماتَّساتكونَّمتجاوبةَّمعَّالتغرياتَّاليتَّواجملتمعات،َّألنهَّي

ميكنَّأنَّتطرأَّمسااتقباًل،َّويؤكادَّعلىَّأمهياةَّاختااذَّالقراراتَّاليتَّتاأخاذَّالتغيرياتَّالطاارئاةَّيفَّاحمليطَّبعنيَّ

َّاالعتبار.

 التخطيط االستراتيجي نشأته وتطوره من منظور إسالمي 4-3

َّ رَّبارز،َّووسايلةَّأسااسايةَّانطلقتَّمنَّخاللهَّالدعوةَّاإلساالميةَّوحضاارةَّالتخطيطَّاالساتراتيجيَّعنصا

اإلساالم،َّوليسَّكماَّيتصاورَّالبعضَّأنهَّوليدَّاحلضاارةَّاحلديثة،َّوقدَّجتل تَّبأعمقَّمعانيهَّسانةَّالنبَّحممدَّ

كماَّأنَّاإلساالمَّأكدَّعلىَّمفهومَّالتفكرَّوالتخطيطَّللمساتقبل،َّحيثَّبدأََََّّّّصالىَّاهللَّعليهَّوسالم،

نساانَّمنذَّظهورَّاإلساالم،َّفبدأَّيفكرَّبالثوابَّوالعقاب،َّوكيفيةَّارتباطَّاحلياةَّالدنياَّالتخطيطَّيالزمَّاإل

باآلخرة،َّوأنَّعملَّالدنياَّماَّهوَّإالَّممرَّللدارَّاآلخرة،َّوماذاَّعليهَّأنَّيصنعَّليعربَّهذاَّالطريقَّبنجاح.َّوقدَّ

رهم بغايةَّوجودهمَّيفَََّّّدعاَّاإلساالمَّإىلَّعدمَّتركَّاألمورَّعلىَّعواهنها،َّوقدَّمن َّاهللَّعلىَّعبادهَّأنَّبصا 

لتحقيقَّمبادأَّالعبودياةَّهللَّوحاده،َّفقاالَّتعااىل:َّ َِّإنِايَّجَااعِاٌلَِّفيَّال اَأر ِضَّاحليااة،َّوهيَّخالفاةَّاألرضَّ

[،َّوبعدَّأنَّحددَّاإلساالمَّالغايةَّواهلدف،َّرسامَّالطرق،َّوحددَّاملنهجَّالذيَّجيب30ََّخِليَفًة﴾َّ]البقرة:

ةَّتدلَّعلىَّذلك،َّمنهااَّقولهَّتعااىل:َّ ََّياََّأي اَهاَّاتبااعهَّللوصااولَّإىلَّهذاَّاهلدف،َّوهنااكَّآياتَّقرآنياةَّكثري

[،َّواهتمَّاإلساالمَّأنَّيكونَّلإلنساان18َّالَاِذيَنَّآَمن واَّاتَاق واَّاللَاَهََّول َتنظ ر ََّنف ٌسَّمَااََّقدَاَمت َِّلَغٍدَّ﴾َّ]احلشار:

َوج ِهِهََّأه َدٰىََّأمَانَّاستراتيجيةَّواضحةَّيفَّحياتهَّليسريَّوفقها،َّحيثَّقالَّتعاىل:َّ ََّأَفَمنََّيم ِشيَّم ِكبًااََّعَلٰىََّّ

ََّّ.] 22امللك:[َيم ِشيََّسِويًااََّعَلٰىَِّصَراٍطَّم اس َتِقيٍمَّ﴾َّ
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وقدَّظهرَّأيض َّمفهومَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّيفَّأحاديثَّكثرية،َّمنهاَّقولهَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّ

َّمسلم(.أليبَّبكر:َّ"ولئنَّتدعَّأبناءكَّأغنياءَّخريَّمنَّأنَّتدعهمَّفقراءَّيتكففونَّالناسَّ"َّ)رواهَّ

وميكنَّأنَّيكونَّقولَّعمرَّبنَّاخلطابَّرضايَّاهللَّعنه:َّ"ربواَّأوالدكمَّلزمانَّغريَّزمانكم"َّهوَّ

َّمفهومَّالتخطيطَّاالستراتيجي،َّألنهَّيأخذَّاملتغرياتَّاليتَّقدَّتطرأَّمستقباًلَّيفَّاحلسبان.

 التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي 4-4

أنَّتتميز،ََّّادَّاإلنسانَّألعمالهاملتغريَّهوَّأمرَّمهمَّجد َّإذاَّماَّأرََّّهذاَّالعاملالتفكريَّاالساتراتيجيَّاملستمرَّيفَّ

والقادرةَّعلىَّالتمييزَّبنيَّالتفكريَّعلىَّاملادىَّالقصااريَّوعلىَّاملادىَّالطويال،َّواملوازناةَّبينهمااَّهوَّمكونا َّ

ََّّاالساتراتيجيأسااساي َّمنَّمكوناتَّاالساتراتيجية،َّومنَّمثَّينبغيَّإدراكَّأمهيةَّكلَّمنهماَّيفَّالتخطيطَّ

َّ.(10،َّص2002َّ،مؤلفنيجمموعةَّ)

والتفكريَّأسااسا َّهوَّسالسالةَّمنَّعملياتَّمعقدةَّجتريَّيفَّالدماغَّالبشاريَّبسارعةَّهائلة،َّتكمنَّ

وظيفتهاَّيفَّتبسايطَّاألمورَّاليتَّتشاغلَّالذهن،َّوحتليلهاَّإىلَّعناصارَّأوليةَّقابلةَّللربطَّواملقارنةَّوالعرضَّ

ابتةَّللتطبيقَّالعملي،َّوالتفكريَّالغريَّوالتمثيلَّوالتصاوير،َّومنَّمثَّاخلروجَّبتصاورَّأوَّنظريةَّتشاكلَّقاعدةَّث

منظمَّيشااكلَّعائق َّيفَّوجهَّالتخطيطَّألنهَّيرهقَّالذهنَّبكثرةَّاملعلوماتَّاليتَّالَّلزومَّهلاَّيفَّموضاوعَّ

جيريَّلهَّالتخطيطَّبشكلَّحمدد،َّومنَّهناَّنشأَّماَّيسمىَّبالتفكريَّاالستراتيجي،َّوالذيَّيعتربَّمسارَّفكريَّ

ددة،َّوهوَّعبارةَّعنَّقناةَّفكريةَّتبثَّوتساتقبلَّصاور َّحمددَّلهَّخطَّساريَّواضاحَّخاصَّبهَّولهَّأهدافَّحم

بنيَّالتفكريَّوالتخطيطَّاالساتراتيجيَّميكنناَّمنَّخالهلاَّاحلصاولَّعلىَّنتائجَّجمزيةَّلعملياتَّالتخطيطَّاليتَّ

َّ.(10،َّص2002)املال،ََّّنقومَّهبا

وخيتلفَّالتخطيطَّاالسااتراتيجيَّعنَّالتفكريَّاالسااتراتيجي،َّبأنهَّعملياةَّحتليليةَّبينماَّالثاينَّهوَّ

َّ.(175ص،1996َّ، مينتزبرج)َّمعاجلةَّللبصرية
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منَّتوجيهَّاملنظمةَّبدء َّمنَََّّّاملساؤولنيفالتفكريَّاالساتراتيجيَّهوَّذلكَّاألسالوبَّالذيَّميكنَّ

العمليااتَّاإلدارياةَّواألنشااطاةَّاإلجرائياةَّومواجهاةَّالطوارئَّواألزمااتَّحىتَّتكوينَّرؤياةَّخمتلفاةَّللعواملَّ

الداخلياةَّاملتغريةَّوالعواملَّاخلارجياةَّالقاادرةَّعلىَّخدمةَّالتغيريَّاملطلوبَّيفَّالبيئاةَّاحمليطاة،َّوذلكَّلضااماانَّ

اء َّعلىَّمنظورَّجديدَّيرتكزَّبصاورةَّأسااسايةَّعلىَّاملساتقبلَّأفضالَّاساتخدامَّممكنَّإلمكانياتَّاملنظمةَّبن

َّ.(2،َّص2006املبارك،َّ)َّللماضيدونَّإمهالَّ

َّالتفكري والتخطيط االستراتيجي يف القرآن الكرمي 4-5

يزخرَّالقرآنَّالكرميَّبالكثريَّمنَّاآلياتَّاليتَّتدلَّعلىَّقيامَّهذاَّالكونَّيفَّضاوءَّختطيطَّإهليَّاساتراتيجيَّ

يفَّمجيعَّاجلوانبَّ)التربوية،َّاالقتصااادية،َّاالجتماعية،َّالعسااكرية(َّوذلكَّللوصااولَّإىلَّاهلدفَّحمكمَّ

لٍاََّجَعل َناَِّمنك م َّاألساااسااي،َّومنَّاآلياتَّاليتَّأعطتَّقاعدةَّمهمةَّللتخطيطَّالناجح،َّقولهَّتعاىل:َّ َِّلك َّ

أيَّسابياًلَّوسانةَّوطريق َّواضاح َّوساهاًلَّإىلَّاملقاصادَّاإلسالمية.َّوفيماََّّ،]48املائدة:َّ[َّشِار َعًةََّوِمن َهاًجاَّ﴾

َّيليَّمناذجَّخمتلفةَّمنَّالقرآنَّالكرميَّللتفكريَّوالتخطيطَّاالستراتيجي.

 الكرمي التفكري والتخطيط االستراتيجي يف اجلانب االجتماعي يف القرآن  4-5-1

يوسفَّعليهَّالسالمَّمعَّإخوتهَّحنيَّاستقدمَّيوسفَّأخاهَّإىلَّمصرَّمنَّبالدَّالشامَّليجتمعََََّّّّنبَّاهللإنَّقصةََّّ

معَّعائلتهَّمرةَّأخرىَّهيَّخريَّمنوذجَّعلىَّالتفكريَّوالتخطيطَّاالساتراتيجيَّاالجتماعي،َّفلماَّجاءَّأخوةَّ

منكرينَّيوسافَّإىلَّاملريةَّملَّيعرفواَّأنَّالقدرَّسااقهمَّإىلَّأخيهمَّالذيَّألقوهَّيفَّاجلب،َّدخلواَّعليهَّوكانواََّّ

له،َّوملاَّأرادَّيوسافَّعليهَّالساالمَّأنَّيرىَّأخاهَّالشاقيق،َّوالذيَّملَّيكنَّمعهم،َّفكرَّوخططَّبأنَّيظهرَّ

،َّليقولواَّلهَّأنَّعندَّأبيهمَّرجلَّآخر،َّحىتَّيطلبَّمنهمَّأنَّجييئواَّبهَّتعجبهَّمنَّكثرهتم،َّوهمَّعشرةَّرجال

َّ،َّبهَّبعري َّمعَّعّدتكمَّوازددمتََّّ،لرياه،َّفقالَّهلم:َّإنكمَّإنَّأتيتمَّبهَّأكرمتَّمنااازلتكمَّوأحسانتَّإليكم

لكنَّيوسافَّلنَّيصاربَّعلىَّغيابَّأخيهَّحىتَّيعودواَّمرةَّأخرى،َّفساّرعَّعودهتم،َّحيثَّأمرَّفتيانهَّأنَّ
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يضاعواَّمثنَّماَّأخذوهَّيفَّرحاهلم،َّوحنيَّيعودونَّويفتحونَّمتاعهمَّساريونَّالثمنَّاملوضاوعَّيفَّرحاهلم،َّ

َّ ريع ،َّولنَّيكونَّسافرهمَّإلعادةَّوألهنمَّمنَّبيتَّالنبّوةَّفلنَّيعتربوهَّغنيمةَّبلَّسايعيدوهَّإىلَّيوسافَّسا

الثمنَّفقطَّإمناَّسايغتنمونَّالفرصاةَّويعودونَّمبريةَّجديدةَّمنَّاصاطحاهبمَّألخيهم،َّإذنَّهيَّخطةَّحمكمةَّ

َفََّفَدَخل واََّعَلي ِهَّ َّكماَّقالَّتعاىل:َّجتعلَّيوسافَّعليهَّالساالمَّحيظىَّبأخيهَّساريع ،ََّّ َوَجاَءَِّإخ َوة َّي وسا 

َألَااََّتَرو َنََّأن يََّّۚ  (ََّوَلم ااََّجه َزه مَِّبَجهَااِزِهم َّقَااَلَّائ ت وِنيَّبِاَأٍََّّل ك مَّم ن ََّأِبيك م 58َّ)َفَعَرَفه م ََّوه م َّلَاه َّم نِكر وَنَّ

(َّقَاال وا60َّ(َّفَاِإنَّل م َّتَاأ ت وِنيَّبِاِهََّفلَااََّكي اَلََّلك م َِّعناِديََّولَااََّتق َرب وِنَّ)59أ وِفيَّال َكي اَلََّوَأنَااََّخي ر َّال م نِزِلنَيَّ)

(ََّوَقاَلَِّلِفت َياِنِهَّاج َعل واَِّبضَااَعَته م َِّفيَِّرَحاِلِهم ََّلَعل ه م ََّيع ِرف وَنَهاَِّإَذاَّانَقَلب وا61َََّّعن ه ََّأَباه ََّوِإن اََّلَفاِعل وَنَّ)سَان َراِود َّ

َعَِّمن ااَّال َكي ال َّفَاَأر سااِال ََّمَعنَااََّأخَااَناََّّ(ََّفَلم ااََّرَجع واَِّإَلٰىََّأِبيِهم َّقَاال واَّيَااََّأبَاانَااَّم ِن62ِإَلٰىََّأه ِلِهم ََّلَعل ه م ََّير ِجع وَنَّ)

أنَّأقنعواَّأباهم،َّوأخذواَّأخاهمَّمعهم،َّفأخربَّيوسافََّّوبعدَّ،]يوساف[َّ﴾(63َََّّنك َتل ََّوِإن اََّله ََّلَحاِفظ وَنَّ)

عليهَّالسالمَّأخاهَّالشقيقَّأنهَّيوسفَّوأخربهَّباخلطةَّاليتَّاعتزمَّأنَّينفذهاَّليبقىَّعنده،َّمثَّيأيتَّباجلميعَّإىلَّ

وهناَّجاءَّاجلزءَّالثاينَّمنَّاخلطةَّوهوَّكيفَّسيبقيَّأخاهَّعنده،َّحيثَّفكرَّوخططَّأنهَّإذاَّأثبتَّأنَََّّّمصر،

َوَلم اََّدَخل واََّّ فوضاعَّالكيلَّيفَّرحلَّأخيه،َّقالَّتعاىل:ََّّأخاهَّسارقَّاملكيالَّيصابحَّعبد َّللمساروقَّمنه،َّ

َفَّآَوٰىَِّإَلي اِهََّأخَااه َّ َفَلم ااََّجه َزه مََّّ(69ب َتِئس َِّبمَااَّكَاان واََّيع َمل وَنَّ)قَااَلَِّإن يََّأنَااََّأخ وَكََّفلَااََّتَّۚ  َعَلٰىَّي وساا 

(ََّقال واََّوَأق َبل واََّعَلي ِهم70َِّبَجَهاِزِهم ََّجَعَلَّالس َقاَيَةَِّفيََّرح ِلََّأِخيِهَّث م ََّأذ َنَّم َؤذٌِّنََّأي ت َهاَّال ِعري َِّإن ك م ََّلَساِرق وَنَّ)

َواَعَّال َمِلِكََّوِلَمنََّجاَءَِّبِهَِّحم ل ََّبِعرٍيََّوَأَناَِّبِهََّزِعيٌمَّ)(ََّقال واََّنف ِق71م اَذاََّتف ِقد وَنَّ) (ََّقال واََّتالل ِهََّلَقد 72َّد َّصا 

(ََّقال وا74َّ(ََّقال واََّفَماََّجَزاؤ ه َِّإنَّك نت م ََّكاِذِبنَيَّ)73َعِلم ت مَّم اَِّجئ َناَِّلن ف سِاَدَِّفيَّال َأر ِضََّوَماَّك ن اَّسَااِرِقنَيَّ)

،َّوهكاذاَّبادتَّ]يوسااف[َّ﴾(75َّكَاذَٰلِاَكََّنج ِزيَّالظ ااِلِمنَيَّ)َّۚ  و جِاَدَِّفيََّرح لِاِهََّفه َوََّجَزاؤ ه َََّّجَزاؤ ه ََّمن

إىلَّاعترافَّاإلخوةَّخبطئهمَّأمامَّيوسافَّمثَّأمامَّأبيه،ََّّ-بعدَّذلكََّّ-اخلطةَّحمبوكةَّخيوطهاَّبإتقانَّأدىَّ

َّ يعقوبَّعليهماَّالسالم.وانطلقَّاجلميعَّإىلَّمصرَّليعيشواَّيفَّكنفَّالوزيرَّالصاحلَّيوسفَّبنَّ
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ََّّالتفكري والتخطيط االستراتيجي يف اجلانب االقتصادي يف القرآن الكرمي 4-5-2

يضاربَّاهللَّمثاًلَّآخرَّلنوٍعَّآخرَّمنَّأنواعَّالتخطيط،َّوهوَّالتخطيطَّاالساتراتيجيَّاالقتصاادي،َّوالذيَّ

تمثلَّيفَّخطَاةَّيوسافَّعليهَّيعتربَّمنَّأروعَّأمثلةَّالتخطيطَّاالساتراتيجيَّاالقتصااديَّيفَّالقرآنَّالكرمي،َّوامل

الساالمَّيفَّمواجهةَّامَلَجاَعةَّالقاِدَمةَّعلىَِّمصار ،َّيقولَّاهللَّتعاىل:َّ ََّقاَلََّتز َرع وَنَّسَاب َعَّسِاِننَيََّدَأَب ََّفَماَّ

شِاَداٌدََّيأ ك ل َنََّماََّقدَام ت م َّ(َّث مَاََّيأ ِتيَِّمنََّبع ِدََّذِلَكَّسَاب ٌع47ََّحصَاد ت ام ََّفَذر وه َِّفيَّسا نب ِلِهَِّإالَاََّقِلياًلَّمِامَااََّتأك ل وَنَّ)

(َّ﴾49َّ(َّث مَاََّيأ ِتيَِّمنََّبع ِدََّذِلَكََّعاٌمَِّفيِهَّي َغاث َّالنَااس ََّوِفيِهََّيع صِار وَن)48َله نَاَِّإالَاََّقِلياًلَّمِامَااَّت ح صِان وَنَّ)

َّ.]يوسف[

كماَّيقومَّالتخطيطَّاالساتراتيجيَّاالقتصااديَّدائم َّعلىَّدراساةَّاألوضااع،َّومجعَّالبيانات،َّ

والتأكدَّمنَّصاحتها،َّمثَّبعدهاَّيتمَّوضاعَّالتخطيطَّاملناسابَّهلا،َّوهذاَّاألمرَّجاءَّيفَّالقرآنَّالكرمي،َّوعلىَّ

ِلََّنصِايٌبَّم م اََّتَرَكَّسابيلَّاملثالَّالَّاحلصار،َّفقدَّوضاعَّسابحانهَّوتعاىلَّقواعدَّاملرياث،َّقالَّتعاىل:َّ َّلِّلر َجا

َنصِايًباَّم ف ر وضًااََّّۚ  ث َرَّال َواِلَداِنََّوال َأق َرب وَنََّوِللن سَااِءََّنصِايٌبَّم م اََّتَرَكَّال َواِلَداِنََّوال َأق َرب وَنَِّمم اََّقل َِّمن ه ََّأو ََّك

َمَةَّأ ول وَّال ق ر َبٰىََّوال َيَتاَمٰىََّوال َمسَااِك7) (َّ﴾8َّني ََّفار ز ق وه مَّم ن ه ََّوق ول واََّله م ََّقو ًلاَّم ع ر وًفاَّ)(ََّوِإَذاََّحضَاَرَّال ِقسا 

َّ،َّوذلكَّنظر َّللمسئولياتَّاليتَّتقعَّعلىَّكاهلَّالرجلَّوأمههاَّالنفقة.]النساء[

 التفكري والتخطيط االستراتيجي يف اجلانب العسكري يف القرآن الكرمي 4-5-3

يفَّالقرآن،َّأنَّاهللَّسابحانهَّوتعاىلَّأمرَّاملسالمنيَّبأنََََّّّّمنَّمناذجَّالتفكريَّوالتخطيطَّاالساتراتيجيَّالعساكري

َتَطع ت مَّمِانَّ يبذلواَّكلَّاجلهدَّبالتفكريَّوالتخطيطَّوالتجهيزَّللقاءَّالعدو،َّقالَّتعاىل:َّ ََّوَأِعد اوا ََّله مَّمَااَّاساا 

فاإنَاَّهاذهَّاآلياةَّوبكالَّوضااوح،َّ،ََّّ]60األنفاال:[ق وَاٍةََّوِمنَّرِابَااِطَّال َخي اِلَّت ر ِهب وَنَّبِاِهَّعَاد وَاَّاهلِلََّوعَاد وَاك م َّ﴾َّ

تأمرناَّبالتخطيطَّالعساكري،َّوباساتطاعتناَّأنَّنساتنبطَّمنهاَّعناصارَّالتخطيطَّكاملة،َّفاهلدفَّواضاحَّوهوَّ

َّإرهابَّالعدو،َّواإلمكانياتَّاملتاحةَّإماَّبشريةَّوإماَّماديةَّحبسبَّتوافرها.َّ
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 التفكري والتخطيط االستراتيجي يف اجلانب التربوي يف القرآن الكرمي  4-5-4

إنَّوجودَّاإلنسااانَّعلىَّاألرضَّملَّيكنَّمرةَّواحادةَّدونَّأيَّختطيطَّمساابق،َّبالَّكاانَّعلىَّمراحالَّ

متادرجاة،َّاملرحلاةَّاألوىل:َّمرحلاةَّالتخطيط،َّعنادمااَّخلقَّاهللَّالقلمَّوأمرهَّأنَّيكتابَّكالَّشاايءَّكاائنَّإىلَّ

،َّقالَّتعاىل:َّ َّنَََّّّ(341،َّص1411)ابنَّكثري،َّجعلَّعلىَّالعبادَّحفظهَّوللكتابَّخزانايومَّالقيامة،َّمثَّ

ط ر وَنَّ﴾َّ ،َّواملرحلاةَّالثاانياة:َّمرحلاةَّالتنفياذ،َّوهيَّعلىَّخطواتَّمنهاا:َّأنَّاهللَّ]1القلم:[َوال َقَلِمََّومَااََّيساا 

؛َّفعندماَّأرادَّاهللَّخلقَّالبشرَّ]4التني:[خلقَّالبشار،َّقالَّتعاىل:َّ ََّلَقد ََّخَلق َناَّال ِإنسَااَنَِّفيََّأح َسِنََّتق ِومٍيَّ﴾َّ

ووضاحَّهلمَّكيفيةَّمعيشاتهمَّيفَّاألرض،َّودهلمَّعلىَّطريقةَّكسابَّرزقهم،َّقالَّهيأَّهلمَّسابلَّالعيش،َّ

(ََّوالل ه ََّجَعَلََّلك م 18َّ(َّث م َّي ِعيد ك م َِّفيَهاََّوي خ ِرج ك م َِّإخ َراًجاَّ)17تعاىل:َّ ََّوالل ه ََّأنَبَتك مَّم َنَّال َأر ِضََّنَباًتاَّ)

ب ًل19ال َأر َضَِّبسَااًطاَّ) ل ك واَِّمن َهاَّسا  ،َّوقالَّتعاىل:َّ ََّوال َأر َضََّمَدد َناَهاَّ]نوح[(َّ﴾20َّاَِّفَجاًجاَّ)(َّلَِّتسا 

ت م ََّله 19ََّوَأل َقي َناَِّفيَهاََّرَواسِاَيََّوَأنَبت َناَِّفيَهاَِّمنَّك لَِّّشَاي ٍءَّم و ز وٍنَّ) (ََّوَجَعل َناََّلك م َِّفيَهاََّمَعاِيَشََّوَمنَّل سا 

ي ٍءَِّإل اَِّعنَدَنا20ِبَراِزِقنَيَّ) ل َناَّالر َياَحََّلَواِقَح21ََّخَزاِئن ه ََّوَماَّن َنز ل ه َِّإل اَِّبَقَدٍرَّم ع ل وٍمَّ)َّ(ََّوِإنَّم نَّشااَ (ََّوَأر سااَ

(ََّوِإن اََّلَنح ن َّن ح ِييََّون ِميت ََّوَنح ن َّال َواِرث وَن22ََّفَأنَزل َناَِّمَنَّالسا َماِءََّماًءََّفَأسا َقي َناك م وه ََّوَماََّأنت م ََّله َِّبَخاِزِننَيَّ)

،َّمثَّاملرحلةَّالثالثة:َّوهيَّرحلةَّتقوميَّالبشار،َّحيثَّوضاحَّسابحانهَّوتعاىلَّأنَّالبدايةَّ]احلجر[َّ(َّ﴾23)

،َّمماَّ]43ق:[والنهايةَّواملصاريَّسايكونَّإليهَّوحده،َّقالَّتعاىل:َّ َِّإنَااََّنح ن َّن ح ِييََّون ِميت ََّوِإَلي َناَّال َمصِاري ﴾َّ

علمَّوبصارية،َّواساتفادَّمنهَّالبشارَّيفَّسابقَّنرىَّأنَّاخلالقَّسابحانهَّوتعاىلَّقدَّأحكمَّهذاَّالتخطيطَّعلىََّّ

َّحياهتمَّالعمليةَّوالعلمية.َّ

وأيضا َّمنَّمناذجَّالتفكريَّوالتخطيطَّاالساتراتيجيَّالتربويَّقصاةَّاخلضارَّمعَّسايدناَّموساىَّعليهماَّ

َّالسالم،َّوهيَّمنَّروائعَّالقصصَّيفَّالتفكريَّوالتخطيطَّالتربويَّاحلكيم.
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   التفكري والتخطيط االستراتيجي يف السنة النبوية 4-6

أنَّيكونَّللمرءَّخطتهَّالشاخصايةَّاليتَّيساتنريَّهباَّيفَّساريه،َّوعمله،َّوحياته،َّأمرَّغايةَّيفَّاألمهيةَّفهذاَّماَّ

يفَّأولَّدعوته،َّحيثَّكانَّصالىَّاهللَّعليهَََّّّ-دلتَّعليهَّاألحداثَّاليتَّمر َّهباَّالنبَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالم

متام َّمباَّيقوم،َّويصاّبرَّنفساهَّومنَّمعهَّعلىَّتلكَّاألحداث.َّحيثَّساارَّعلىَّهنجَّالقرآنَّوسالمَّمدرك ََّّ

الكرميَّيفَّالتخطيطَّاالساتراتيجيَّجلميعَّشاؤونَّاحلياة،َّكيفَّالَّومنهجَّالنبَّهوَّاملصادرَّالثاينَّمنَّمصاادرَّ

طوطَّالشاريعةَّاإلساالمية،َّوالذيَّجاءَّليفسارَّويوضاحَّكلَّماَّجاءَّيفَّالقرآنَّالكرمي،َّولريسامَّللبشاريةَّخ

شاخصايةَّاملسالمَّقواًلَّوفعاًل،َّوسانرىَّاآلنَّبعضَّالنماذجَّالنبويةَّيفَّالتفكريَّوالتخطيطَّاالساتراتيجيَّ

َّجبوانبهَّاألربعة.

 التفكري والتخطيط االستراتيجي يف اجلانب االجتماعي يف السنة النبوية 4-6-1

تماعيَّمبينَّعلىَّأسااسَّلقدَّجاءَّاإلساالمَّبأعظمَّعقيدةَّتوازنَّبنيَّالفردَّواجلماعة؛َّإذَّجعلَّالتكافلَّاالج

منَّاألخوةَّاإلساالمية،َّوهوَّنوعَّفريدَّمنَّالتعاطفَّاإلنسااين،َّوالذيَّلهَّاألثرَّالواضاحَّيفَّالقضااءَّعلىَّ

العنصاريةَّالطبقية،َّوقدَّحققَّاإلساالمَّصاهرَّمجيعَّأفرادَّاجملتمعَّيفَّبوتقةَّواحدة؛َّبالرغمَّمنَّتباينَّأصوهلم،َّ

.َّويظهرَّذلكَّجلي َّعندماَّهاجرَّاملسالمونَّ(66،َّص1987)اجلندي،ََََّّّّواختالفَّجنساياهتمَّوثقافاهتم

إىلَّاملديناةَّفارينَّبدينهم،َّتاركنيَّوراءهمَّأمواهلمَّوديارهم،َّحياثَّكانواَّحباجةَّماسااةَّإىلَّاملساااعدة،َّ

:َّحيثَّتآخىَّبنيَّكمرحلة أوىلفتدخلَّهناَّالقائدَّحممدَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالمَّوجاءَّبتخطيطَّاساتراتيجيَّ

لَّلهَّأََّّمنَّاملهاجرين،َّوهذاَّاألمرَّأساسَّأمجلَّوأروعَّاملهاجرينَّواألنصاار،َّفكلَّرجلَّأنصااريَّجع

تاأكادتَّفياهَّالعالقااتَّاالجتمااعياةَََّّّ،(67،َّص1402)أبوَّفاارس،َََّّّتكاافالَّاجتمااعيَّيفَّتااريخَّالبشاارياة

اإلساالمية،َّومعىنَّاألخوةَّالصاادقة،َّولهَّأبعادَّمتعددةَّغريَّاجلانبَّاالجتماعي،َّمثل:َّاجلانبَّاالقتصااديَّ

َّوالتربوي.
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:َّوهيَّمرحلةَّتنظيمية؛َّحتتاجَّإىلَّرؤيةَّاجملتمعَّبصاورةَّشااملة،َّفاملدينةَّنيةاملرحلة الثامثَّجاءتََّّ

يعيشَّفيهااَّعددَّمنَّالقبائلَّاملتفرقةَّ)األوس،َّواخلزرج،َّوقبائلَّاليهودَّاملختلفة(،َّوالبالدَّحتتاجَّإىلَّختطيطَّ

ظمها،َّاساتراتيجيَّإلدارةَّشاؤوهناَّالداخليةَّواخلارجية؛َّألهناَّتتكونَّمنَّطوائفَّمتعددةَّحتتاجَّإىلَّمنَّين

فأرسالَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالمَّلكلَّقبيلةَّكتاب َّحيددَّفيهَّعالقةَّاملسالمنيَّبغريهمَّمنَّاليهودَّواملشاركني،َّ

َّووضحَّفيهَّحقوقَّوواجباتَّكلَّمنَّيعيشَّيفَّاملدينةَّمنَّمسلمنيَّأوَّغريَّمسلمني.

:َّيفَّهذهَّاملرحلةَّاهتمَّالرساولَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالمَّاملرحلة الثالثةبعدَّذلكَّبدأَّالتنفيذَّوهوََّّ

بتطبيقَّاألنظمةَّاليتَّوضاعها،َّفجعلَّاملسالمنيَّأمةَّواحدة؛َّرغمَّتعددَّالقبائل،َّواعتربَّأنَّكلَّقبيلةَّمنَّ

قباائالَّاليهودَّالَّعالقاةَّهلااَّبااألخرى،َّووضااعَّعليهمَّعقوبااتَّملنَّينقضَّالعهاد،َّفالَّتؤخاذَّقبيلاةَّجبريرةَّ

املرحلةَّأرسىَّصلىَّ.َّويفَّهذهَّ(69،َّص1402أبوَّفارس،َّ)ََّّاهللاألخرىَّحىتَّالَّجيتمعواَّعلىَّحربَّرسولََّّ

َّاهللَّعليهَّوسلمَّدعائمَّحسنَّاخللق،َّحيثَّقال:َّ"إنَّخياركمَّأحسنكمَّأخالق "َّ)رواهَّالبخاري(.

:َّحيثَّيتمَّفيهَّمتابعةَّالعالقاتَّبنيَّاملسالمنيَّاملرحلة الرابعةومرحلةَّالتقوميَّواملتابعةَّكانتَّهيَّ

تواجدَّالناسَّيفَّاجملتمعَّاإلساالميَّليسَّوتقوميها،َّوتعزيزَّاألخالقياتَّاإلجيابيةَّيفَّاجملتمع،َّعلىَّاعتبارَّأنَّ

غايةَّيفَّحدَّذاته،َّوإمناَّهوَّوسايلةَّللتعارفَّوالتآزرَّوملسااعدةَّالفردَّعلىَّمعرفةَّاهللَّوتقواه،َّومسااندتهَّيفَّ

َّمقتضياتَّاحلياةَّمباَّيرضىَّاهلل.

ةالقدوةَّيفََّّالنبمثارَّماَّخططَّلهََّّتكونَّويفَّالنهايةَّ :َّوهيَّمرحلةَّظهورَّالنتائج،َّاملرحلة اخلامـس

فيهاَّمآلَّمنَّيتبعَّخطواتَّالشايطان،َّواحلوافزَّاليتَّوضاعهاَّاهللَّلتعزيزَّالعالقاتَّاالجتماعية،َّحرصا ََّّظهر

علىَّاساتمراريتهاَّبطريقةَّصاحيحة،َّليزيدَّذلكَّمنَّترابطَّاألمةَّاإلساالمية،َّفتكونَّأفضالَّأمةَّعلىَّ

َّاألرض.
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تقريابَّبنيَّالنااس،َّهاذاَّهوَّاملنهجَّالربااينَّواخلطاةَّالنبوياةَّاحلكيماةَّلتاأصاايالَّاألخوةَّاإلمياانياة،َّلل

َّ.والتأليفَّبنيَّقلوهبم

َّالتفكري والتخطيط االستراتيجي يف اجلانب االقتصادي يف السنة النبوية 4-6-2

عندماَّحلَّالقائدَّالعظيمَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالمَّباملدينة؛َّأخذَّيدرسَّأوضااعها،َّفوجدَّأنَّزمامَّاألمورَّ

التجاارياةَّيفَّاملاديناةَّوأمواهلاا،َّويتالعبونَّبااألسااعاار،َّاالقتصااادياةَّبيادَّاليهود،َّوأهنمَّميلكونَّالسااوقَّ

ويتحكمونَّيفَّالسالعَّوحيتكروهنا،َّويساتغلونَّحاجةَّالناسَّفريابونَّعليهمَّأضاعاف َّمضااعفة،َّوألنَّاقتصاادَّ

الدولةَّيؤثرَّيفَّمجيعَّاجلوانب؛َّفكرَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالمَّضارورةَّورأىَّضارورةَّعملَّختطيطَّفعليَّ

)أبوََّّمنظمَّللمسالمنيَّمنظم،َّوأصابحَّالناسَّيقبلونَّعلىَّساوقَّاملسالنيتطبيقي،َّفأمرَّساريع َّببناءَّساوقََّّ

َّ.ََّّ(70،َّص1402فارس،َّ

َّ

َّالتفكري والتخطيط االستراتيجي يف اجلانب العسكري يف السنة النبوية 4-6-3

خط َّ العساكري االساتراتيجي التخطيط مراحل يف العساكري جهاده يف وسالم عليه اهلل صالى خطا لقد

َّ:كالتايل مراحله فكانت احملكم، العسكري االستراتيجي التخطيط مالمح خالهلا من وضع راسخة،

للوصاولَّ واملعارك احلروب خلوض للجهاد، وهيَّمرحلةَّاالساتعداد القرار، اختاذ مرحلة :األوىل املرحلة

 يف العباس وسالم عليه اهلل صالى اإلساالم،َّومثالَّعلىَّذلكَّعندماَّترك نشار عظيمةَّوهي إىلَّغاية

إنَّ فيه: قال الرساول إىل رساالة العباس فأرسال هبا، الرساول قريش،َّوإخبار أخبار ملعرفة مكة؛

 وهم إليك توجهوا وقد فاصانعه، بك حلوا إذا صاانع  كنت فما إليك، املساري أمجعت قد قريشا 

َّمنَّالساالح وأوعبوا بعري، آالف وثالثة دارع، سابعمائة وفيهم فرس، مائيت آالف،َّوقادر  ثالثة

َّ.(368،َّص1410،َّالرشيد)
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علىَّالعنايةَّ األمة يشاجع حيثَّكانَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالم والتجهيز، التنظيم مرحلة وهي :الثانية املرحلة

احلربيةَّليظهرَّهلمَّأمهيةَّاجلهاد،َّفعندماَّيقومَّاملسلمَّبصناعةَّالسالحَّبيديه،َّسيتقنَّهذهَّ بالصناعات

 ليدخل اهلل وسلم:َّ"إنَّ عليه اهلل صلى اهلل رسول قال الصناعةَّليحققَّهدفهَّاألساسيَّمنَّتصنيعه،

صاانعهَّحيتسابَّيفَّصانعتهَّاخلري،َّوالراميَّبه،َّواملمدَّبه"َّ)رواهَّ اجلنة، ثالثة الواحد بالساهم

صَّ،1423َّ،َّالعقالء)الترمذي(،َّإذ َّصاناعةَّاألمةَّللساالحَّضارورةَّملحة،َّلتحقيقَّالنصارَّللمسالمني

َّ.(153-152ص

البدائلَّواالحتماالت؛َّملَّيكتِفَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالمَّمباَّعندَّالعربَّمنَّ:َّمرحلةَّوضاعََّّاملرحلة الثالثة

فنونَّالقتال؛َّبلَّأرسالَّعروةَّبنَّمساعودَّوغيالنَّبنَّسالمةَّرضايَّاهللَّعنهَّوغريهمَّإىل)جرش(َّ

باليمن؛َّليتعلمواَّصاناعةَّالدباباتَّواملنجنيقَّوغريها،َّويتمَّإنتاجهاَّحملي ؛َّألهناَّكانتَّحتتَّاحلكمَّ

أبوَّ)َّمعَّالرومَّيفَّصادارةَّالعاملَّآنذاك يفَّصاناعةَّاألسالحة،َّويتنازعونََّّالفارسايَّوهمَّمتقدمني

َّ.ََّّ(41،َّص1402،َّفارس

صالىَّاهللَّعليهَّوسالمَّ كانَّ حيث والتحساني؛ التطوير أجل من املتابعةَّوالتقوميَّ :َّمرحلةالرابعة املرحلة

ويهتمَّ القادمة،ليتالىفَّاألخطاءَّوالساالبياتَّيفَّاملعاركَّ منها؛ احلروب،َّويسااتفيد نتائج يتابع

 هتاهبا قوة أصابحوا الذين رجاله، خالهلا من ليصانعَّدروسا َّعساكريةَّيدرب اإلجيابيات، ويطور

َّ.آنذاك والروم الفرس جيوش

َّالتفكري والتخطيط االستراتيجي يف اجلانب التربوي يف السنة النبوية 4-6-4

النبَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالمَّإىلَّالتخطيطَّللمساتقبل،َّحىتَّتعمَّالرفاهيةَّعلىَّاألجيالَّالقادمة،ََّّأرشادقدَّ

وليعيشَّأوالدناَّوأحفادناَّبرغٍدَّحىتَّلوَّكانَّبسايط ،َّفهوَّبذلكَّلنَّيكونَّعالًةَّعلىَّالناس،َّولنَّيساألونَّ

َّ تقبليَّالاذيَّدارَّالنااسَّغريَّالاذيَّهلم.َّومنَّاألحاادياثَّالادالاةَّعلىَّذلاك،َّاحلوارَّالتخطيطيَّالتربويَّاملساا
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بنيَّساعدَّبنَّأيبَّوقاصَّوالنبَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالم،َّحيثَّجاءَّيفَّاحلديثَّأنَّساعدَّبنَّأيبَّوقاصَّقالَّ

"َأَفَأَتصَاد ق َِّبث ل َثي ََّماِليَّ؟ََّقاَلَّ:َّاَلَّق ل ت َََّّّلرساولَّاهللَّبأنهَّيريدَّأنَّيتصادقَّفقالَّللنبَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالم:

:َّاَلَّ.َّق ل ت َّ:ََّفالثُّل ِثَّ؟َّ،ََّقاَلَّ:ََّوالثُّل ث ََّكِثرٌيَّ،َِّإن َكََّأن ََّتَذَرََّوَرَثَتَكََّأغ ِنَياَءَّ،ََّّ:ََّأَفَأَتصَاد ق َِّبشَاط ِرِهَّ؟ََّقاَل

َخي ٌرَِّمن ََّأن ََّتَذَره م ََّعاَلًةََّيَتَكف ف وَنَّالن اَس".َّ)رواهَّالبخاري(.َّفهذاَّتوجيهَّمنَّالنبَّالقائد،َّإىلَّسعدَّبنَّأيبَّ

عده،َّبأنَّحيسانواَّاساتخدامَّأمواهلم،َّوادخارها،َّوأنَّيقومواَّباقتطاعَّمبل َّوقاص،َّوإىلَّاألمةَّكافةَّمنَّب

منهَّللورثة،َّكيَّيساتعينواَّفيهَّعلىَّنوائبَّالدهر،َّفالَّيفقرونَّومنَّمثَّيتساولونَّعلىَّالناس،َّبلَّجيبَّأنَّ

َّيكونَّحاهلمَّكحالَّالناسَّالعفيفنيَّاملتعففني.

َّالسنة النبويةالتفكري والتخطيط االستراتيجي يف اجلانب الدعوي يف  4-6-5

نلمسَّفيهاَّحسانَّالتوكلَّعلىَّاهللَّتعاىل،َّواألخذَّفإنناَّإىلَّساريةَّاحلبيبَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالم،ََّّناَّإذاَّنظر

َّباألسباب،َّوالتفكريَّوالتدبريَّاحملكم،َّوالتخطيطَّاالستراتيجيَّالرائع.

َّففيَّبدايةَّدعوتهَّصالىَّاهللَّعليهَّوسالمَّجندَّأنَّأحدَّأسابابَّهذهَّالدعوةَّهوَّالساريةَّبالتخطيط

ملدةَّاساتمرتَّثالثَّسانوات،َّوهذاَّيرشادناَّإىلَّاالساتفادةَّأنَّمنَّاألمهيةَّمبكانَّاحملافظةَّعلىَّساريةَّ

التخطيطَّحىتَّتكتملَّخطتكَّوتكللَّبالنجاح،َّوهذاَّماَّيدلناَّعليهَّحديثَّرساولَّاهللَّصالىَّاهللَّعليهَّ

َّ.(54،َّص2004،َّاأللباين)وسلم:َّ"استعينواَّعلىَّإجناحَّاحلوائجَّبالكتمان"

ومنَّأعظمَّأمثلاةَّالتخطيطَّاالسااتراتيجيَّالدعوي،َّختطيطَّالنبَّيفَّاهلجرةَّمنَّمكاةَّاملكرمةَّإىلَّ

املدينةَّاملنورة،َّحيثَّبدأَّخطةَّاهلجرةَّبأنَّخرجَّلياًلَّمنَّبيتهَّحىتَّيتجنبَّحصاارَّاملشاركنيَّلهَّونامَّعلىَّ

ألوفَّللمشاركنيَّفراشاهَّعبدَّاهللَّبنَّأيَّطالبَّرضايَّاهللَّعنهَّبغرضَّالتمويه،َّمثَّسالكَّطريق َّوعر َّغريَّم

ليضامنَّاالختفاءَّعنَّأعينهم،َّوأثناءَّهذهَّالرحلةَّطلبَّمنَّأيبَّبكرَّالصاديقَّوالذيَّكانَّيرافقهَّيفَّهذهَّ

الرحلة،َّطلبَّمنهَّأنَّيساتأجرَّهلمَّدليلَّمشاركَّوأنَّيكونَّرجلَّأمنيَّيكتمَّالسارَّويقومَّبعملهَّبإتقان،َّ
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َّيشاكَّيفَّأمرمها،َّواجتاهاَّبدايةَّوكانَّعبدَّاهللَّبنَّأريقطَّهوَّهذاَّالدليلَّليصاحبهمَّيفَّهذهَّالرحلةَّحىتَّال

إىلَّاجلنوبَّباجتاهَّاليمنَّمبساافةَّمثاينَّكيلومتراتَّتقريب ،َّرغمَّأنَّاملدينةَّشالَّمكةَّوليساتَّيفَّجنوهبا،َّ

وذلكَّلزيادةَّالتمويهَّحيثَّأنَّاملشاركنيَّسايبحثونَّعنهماَّباجتاهَّاملدينةَّشااًلَّوليسَّباجتاهَّاليمنَّجنوب ،َّ

َّ ةَّوهوَّغاارَّغريَّماأهولَّملادةَّثالثاةَّأياامَّحىتَّيفقادَّأهالَّقريشَّاألمالَّيفَّمثَّختفيااَّيفَّغاارَّثورَّيفَّجنوبَّمكا

العثورَّعليهما،َّوكل فَّالراعيَّعامرَّبنَّفهريةَّبأنَّيساالكَّبقطيعهَّطريقَّالغار،َّليزيلَّآثارَّاألقدامَّاملؤديةَّ

وصااحبهَّمنَّل َّغنمه،َّوبعدَّالترويَّيفَّتنفيذَّاخلطةََّّ-صالىَّاهللَّعليهَّوسالمَََّّّ-إليه،َّمثَّيساقيَّالنبَّ

َّهناَّوصلَّالنبَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّوصاحبهَّإىلَّاملدينةَّدونَّأنَّيتعرضواَّألذىَّاملشركني.وإتقا

هذهَّهيَّاخلطةَّالدقيقةَّاحلكيمةَّاليتَّوضاعهاَّونفذهاَّرساولناَّالقائدَّالعظيمَّوصااحبهَّالصاديقَّ

هَّرضايَّاهللَّعنه،َّوقدَّكانتَّخطةَّغايةَّيفَّاإلحكام،َّمليئةَّبالدروسَّالعظيمةَّاملساتفادةَّكاإلحياءَّوالتمويَّ

َّواملراوغةَّوالترويَّيفَّالتنفيذ.

أنَّساريةَّاملصاطفى،َّمليئةَّمبواقفَّتدلَّعلىَّحسانَّالتفكريَّوالتخطيطَّوالتدبري،َّاليتََّّويالحظ

َّحيتذىَّهباَّيفَّكافةَّاألصعدةَّويفَّمجيعَّمناحيَّاحلياة.

َّمالمح وخصائص التفكري والتخطيط االستراتيجي يف اإلدارة اإلسالمية 4-7

يفَّهنااياةَّهاذاَّاملبحاث،َّوبعادَّتاأمالَّالتفكريَّوالتخطيطَّاالسااتراتيجيَّيفَّالقرآنَّالكرميَّوالسااناةَّالنبوياةَّ

َّ:مالمحَّوخصائصَّهذاَّاملفهومَّمنَّوجهةَّإسالميةَّميكنَّتلخيصالشريفة،َّ

َّخطيطَّيفَّاإلدارةَّاإلسالميةَّتتمثلَّيف:(َّأنَّمالمحَّالت2010أواًل:َّذكرَّ)الكردي،َّ

أ.َّالتفكريَّوالتخطيطَّاالساتراتيجيَّمهاَّوظيفةَّإداريةَّرئيسايةَّيقومَّهباَّالفردَّأوَّاجلماعة.َّفالتفكريَّ

والتخطيطَّاالستراتيجيَّليسَّكماَّأشارَّمعظمَّالكّتابَّإليهَّبأنهَّأسلوبَّعملَّمجاعي،َّالفردَّيفَّ
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كانَّصااحبَّمؤسسةَّكبرية،َّأوَّموظفَّيفَّقطاعَّخاصَََّّّمجيعَّشاؤونهَّاخلاصاةَّبهَّخيطط،َّساواًء

َّأوَّعام.

ب.َّجيبَّوضاعَّالتدابريَّوالترتيباتَّاملباحةَّملواجهةَّاملساتقبل.َّوهناَّيقصادَّبالتدابريَّاملباحةَّأيَّ

التدابريَّاليتَّترعىَّحدودَّاهللَّتعاىلَّالواضااحةَّلناَّيفَّكتابهَّإمجااًل،َّواليتَّشاارحهاَّوفصاالهاَّ

َّاملصطفىَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلم.

طيطَّمساتقبليَّمشاروعة.َّالَّجيوزَّالتخطيطَّملتطلباتَّمساتقبليةَّغريَّمشاروعةَّأوَّمشاتبهَّيفَّج.َّخت

جوازها،َّفالتخطيطَّهوَّأداةَّتساتخدمَّلعبادةَّاهللَّتعاىل،َّلذاَّجيبَّالتقيدَّمبشاروعيةَّاالحتياجاتَّ

َّاملستقبليةَّاملخططَّهلا.

هاذاَّيعينَّعادمَّد.َّجيابَّأنَّتكونَّاملعلومااتَّاملتااحاةَّواإلمكاانااتَّالراهناةَّواملتوقعاةَّصااحيحاة.َّو

اللجوءَّإىلَّتشااويهَّاحلقاائقَّوتزييفَّاملعلوماتَّواملباالغاةَّيفَّالتقاديراتَّالحتيااجاتَّمالياةَّوفنياةَّ

وبشارية،َّفاملغاالةَّيفَّهذاَّاجلانبَّيؤديَّإىلَّظهورَّتصاوراتَّخاطئةَّواجتاهاتَّمنحرفةَّونفقاتَّ

َّماليةَّمتهورةَّوسفهَّوتبذيرَّينتجَّعنهَّتدهورَّإداريَّخطريَّوفسادَّكبري.

لىَّاهللَّتباركَّوتعاىلَّهوَّالقاعدةَّاألسااسايةَّيفَّالتخطيطَّاإلساالمي.َّهذاَّاجلانبَّغريَّه.َّالتوكلَّع

موجودَّيفَّالتخطيطَّاإلداريَّاحلديث،َّأماَّيفَّالتخطيطَّيفَّاإلدارةَّاإلساالميةَّفهوَّأمرَّواجبَّ

َّ)اعقلهاَّوتوكل(.َّ

الساعيَّو.َّحتقيقَّاألهدافَّاملشاروعة.َّوهذاَّهوَّبيتَّالقصايد،َّفالتخطيطَّيفَّاإلدارةَّاإلساالميةَّهوََّّ

للوصاولَّإىلَّأهدافَّتتفقَّمعَّمقاصادَّالشارعَّاحلنيفَّاخلمساة،َّواملتمثلةَّيف:َّحفظَّالدينَّ

والنفسَّوالعقلَّوالنسلَّواملال،َّويفَّظلَّهذهَّاملقاصدَّفقط،َّيتحققَّمفهومَّاملشروعيةَّلألهدافَّ

َّ.(2010،َّالكردي)َّأجلهااليتَّجيبَّعلىَّاملخططَّاإلداريَّاملسلمَّالتقيدَّهباَّوالعملَّمنَّ

وبعدَّاساتعراضَّمناذجَّللتفكريَّوالتخطيطَّاالساتراتيجيَّيفَّالقرآنَّوالسانة،َّفالعديدَّمنَّاملبادئََّّثانيًا:

َّ(َّيفَّاآليت:2012األساسيةَّاليتَّقامَّعليهاَّالتفكريَّوالتخطيطَّاالستراتيجيَّذكرهتاَّ)باجابر،َّ

 القيادةَّقدوة. .1
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 الشورىَّيفَّالتخطيط. .2

 الصدقَّيفَّالقولَّوالعملَّبنيَّالرئيسَّواملرؤوسني. .3

 العادلَّبنيَّمجيعَّاملرؤوسني.َّالتعامل .4

 التنظيمَّوالتدرجَّيفَّالعمل. .5

 .(118،َّص2012باجابر،َّ)املسؤوليةَّالقدرةَّعلىَّحتملَّ .6

خصاائصَّالتفكريَّوالتخطيطَّاالساتراتيجيَّيفَََّّّ(1430قدَّحددَّ)بنَّدهيشَّورضاوانَّوالشاالل،ََّّ:َّوثالثًا

َّاآليت:

 يرتكزَّعلىَّالعملياتَّاليتَّتعىنَّبإجنازَّاألهداف. 

 مهتمَّباجلوانبَّالعقالنيةَّبالشكلَّاألساسيَّدونَّتغافلَّاجلوانبَّغريَّالعقالنية.َّعقالين،َّفهوََّّ 

 يأخذَّباحلسبانَّالطبيعةَّاملتغريةَّللظروف. 

 يركزَّعلىَّالبيئةَّاخلارجيةَّوالداخلية،َّوعلىَّاملعلوماتَّالكميةَّوالنوعيةَّمع . 

 يربطَّبنيَّمجيعَّالعمليات،َّويشملَّعددَّكبريَّمنَّأفرادَّاملؤسسة. 

 ارَّواإلبداعَّواحلدس؛َّأيَّعلىَّفنَّالتخطيطَّوصناعةَّالقرار.يركزَّعلىَّاالبتك 

َّيساتخدمَّاالجتاهاتَّاحلاليةَّواملساتقبليةَّالختاذَّقراراتَّتتعلقَّباحلاضارَّواملساتقبلَّعلىَّالساواء 

 .(217،َّص1430َّ،وآخرونََّّ)بنَّدهيش
َّ

ويفَّهنايةَّهذاَّاملبحثَّوالذيَّتناولَّالتخطيطَّاالساتراتيجيَّمنَّمنظورَّإساالمي،َّووضاحَّبعضَّ

أنَََّّّيالحظالنمااذجَّمنَّالقرآنَّالكرميَّوالسااناةَّالنبوياةَّعنَّالتخطيطَّاالسااتراتيجيَّيفَّجوانباهَّاملتعاددة،ََّّ

َّالتخطيطَّع رفَّيفَّاإلساالمَّقبلَّأنَّيعرفَّيفَّالدولَّاملعاصارة،َّوهوَّمشاروع،َّبلَّواجبَّعلىَّكلَّمسالم

ومسلمةَّأنَّخيططَّحلياتهَّومستقبله،َّوأنَّيتطورَّهذاَّالتخطيطَّباستمرار،َّسائر َّعلىَّمنهجَّالنبَّصلىَّاهللَّ

  خريَّمنهجَّحيتذىَّبه.َّوسلمَّفهوعليهَّ
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استشراف املستقبل وعالقته بالتخطيط وارتباطه بالتفكري االستراتيجي: امساملبحث اخل  
 

 : مقدمة

مؤسسيةَّكربىَّبلَّومنَّرؤساءَّدولَّعظمىَّيقولونَّاستشرافََّّمصطلحَّبدأَّيترددَّويستخدمَّمنَّأوساطَّ

َّاملستقبل،َّفماَّهوَّهذاَّاملصطلح؟َّوماذاَّيعين؟َّمىتَّبدأَّظهوره؟َّهلَّهوَّباألمهيةَّاليتَّتعطىَّله؟َّ

َّوينظرَّللحاضر،َّويرسمََّّ َّفيبحثَّيفَّاملاضي، َّمعناه، َّالَّينمَّعنه يدرسَّاستشرافَّاملستقبلَّما

َّاليومََّّخطوطَّاملستقبلَّمعاجل َّحتدياته؛َّليجعلهَّواق ع َّيعيشهَّالقادمونَّمليئ َّباإلجنازات،َّهوَّفعاًلَّجعلنا

نعيشَّبنيَّدائرةَّهائلةَّمنَّالتطورَّوالتكنولوجياَّيفَّشىتَّاجملاالتَّاالجتماعيةَّوالسياسيةَّوالعسكريةَّوحىتََّّ

َّاهتمَّبالبيئةَّوطرقَّاحلفاظَّعليها،َّوابتكرَّعلماؤهَّآالتَّقدَّتصلَّيوم َّللتفكريَّكماَّيفكرَّالبشر.َّ

تَّمتَّتناولَّمعىنَّاالستشرافَّاملستقبلي،َّوهلَّهوَّعلم؟َّوجنولَّيفَّتاريخَّنشأتهَّيفَّهذهَّالورقا

وظهوره،َّوالنظرياتَّاليتَّوضعتَّباستخدامهَّواألسسَّاليتَّتتبعَّفيه،َّوأمثلةَّحيةَّلنجاحاته،َّكماَّمتَّالتطرقَّ

َّلعالقتهَّبالتخطيطَّوالتفكريَّاالستراتيجي،َّوكيفيةَّتطويعَّكلَّذلكَّالستشرافَّمستقبليَّدقيقَّالَّهوَّوردي

َّفقطَّعاكسَّللواقع.َّ الكبريَّوانعكاسهَّعلىَّجناحََّّوأثرهبشكلَّزائدَّعنَّاحلدَّوالَّهوَّمتشائم،َّولكنه

بناءَّاملستقبلَّوالتأثريَّفيهَّوكيفَّيكونَّذلكَََّّّإىليسعىَّفيهَّاملخططََّّأنَّالتخطيطَّالذيَّالَّبدَّانهَّيريدَّ

َّدواتَّعلميةَّحتققَّلهَّمراده.ََّّأَّباستخدام

 ة اإلسالمية منه: ماهية استشراف املستقبل وموقف الشريع 1- 5

 ماهية استشراف املستقبل:  1- 1- 5

االستشرافَّككلمةَّمنفردةَّحتملَّذاتَّاملعىنَّإذاَّمتَّمجعهاَّباملستقبل،َّولكنَّتسهياًلَّلفهمَّاملعىنَّاملقصودََّّ

منهاَّنقولَّاستشرافَّاملستقبل،َّوهوَّعلمَّيقومَّفيهَّخمتصونَّباستخدامَّالبياناتَّواإلحصاءاتَّاملتاحةَّواليتَّ
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ل،َّوالعقباتَّاليتَّسيتمَّمواجهتهاََّّيفَّالغالبَّتكونَّنتائجهاَّدقيقةَّلتوقعَّماَّسيحدثَّمستقباًلَّيفَّهذاَّاجملا

َّمستقباًل،َّووضعَّاحللولَّاليتَّجيبَّاستخدامهاَّلتجنبَّهذهَّالعقبات.َّ

2017ََّّ،وآخرونَّينقلَّ)اهلنداويَّ مانَّيسل"عنَّاملتخصصَّيفَّاستشرافَّاملستقبلََّّ(21ص،

تعريفَّاالستشرافَّللمستقبلَّهو:َّعبارةَّعنَّهنجَّمنظمَََّّّاملستقبلَّأنَّيفَّكتابهَّموسوعةَّاستشرافََََّّّّ"الكعب

شاركيَّمتعددَّالتخصصاتَّالستكشافَّالقوىَّالدافعةَّللتغيريَّوالبدائلَّاملستقبليةَّاليتَّتتراوحَّبنيَّاملدىَّت

املدىَّالبعيد.ََّّوقدَّيقالَّأيضاَّأنَّاستشرافَّاملستقبل:َّ"هوَّعلمَّيعرفَّبأنهَّختصصَّجديدََّّإىلاملتوسطَّ

َّحياولَّفيهَّالباحثَّتكوينَّصورةَّمستقبليةَّمتنوعةَّحمتملةَّاحلدوث".َّ

"ممارسةَّفكريةَّمعرفيةَّحبثيةَّإبداعيةَّتقومََّّهو:َّأنَّاالستشرافََّّ(20صَّ،2008َّ،يذكرَّ)عامرَّ

علىَّاملالحظةَّوالوعيَّلتقوميَّترابطَّوتفاعلَّاملمكناتَّاحلاضرةَّلنموَّحاضنةَّللمستقبلَّوترتكزَّعلىَّدراسةََّّ

َّاملاضيَّواحلاضرَّ".َّ

حتديدََّّإىلعىَّ:"َّالعلمَّالذيَّيرصدَّالتغريَّيفَّظاهرةَّمعينةَّويس(َّبأنه18صَّ،2013َّ،)الساعديَّوعرفهَّ

َّاالحتماالتَّاملختلفةَّلتطورهاَّيفَّاملستقبلَّوتوصيفَّماَّيساعدَّعلىَّترجيحَّاحتمالَّعلىَّغريه".َّ

استشرافَّاملستقبلَّبأسلوبَّمبسطَّهوَّأنناَّنتعاملَّمعََّّإنَّومنَّكلَّهذهَّالتعاريفَّميكنناَّالقولََّّ

ائلَّالنسبيةَّليستَّخياليةَّمسائلَّنسبية،َّوماَّحيوهلاَّإىلَّواقعَّعددَّمنَّالقواننيَّوالقواعدَّالعلمية،َّهذهَّاملس

َّأوَّجمردَّأفكارَّعشوائية،َّولكنهاَّمبنيةَّعلىَّأسسَّوبياناتَّدقيقة.َّ

يفَّاستشرافَّاملستقبلَّالبدَّمنَّالنظرَّللماضيَّواحلاضرَّحىتَّتكونَّهناكَّقدرةَّعلىَّتوقعَّاملستقبلَََّّّ

الذيَّسيثريهَّوالسؤالَّهناََََّّّّبكلَّمالبساته،َّوالقدرةَّعلىَّالتغلبَّعلىَّعقباتهَّأوَّجتنبَّحدوثهاَّمنَّاألساس.

منَّملَّليسَّعامل َّبالشكلَّالكايفَّبعلمَّاملستقبل.َّهناكَّمصطلحاتَّمشاهبةَّيفَّمعناهاَّملاَّسبقَّمثلَّالتوقعََّّ

َّوالتنبؤَّوالتخمني،َّفماَّالفرقَّبينهاَّوبنيَّاستشرافَّاملستقبل؟َّ
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َّيقالَّسيحرزَّالالعبَّهدف ،َّفقدََّّ التوقعَّهوَّاستخدامَّعددَّمنَّالبياناتَّاليتَّالَّجيزمَّبصحتها

شاهدَّيفَّتوقعهَّهناَّعلىَّرؤيةَّالالعبَّداخلَّمنطقةَّاجلزاء،َّولكنَّليسَّجمزوم َّبصحةَّتوقعه،َّفهوََّّاعتمدَّامل

أماَّالتنبؤَّفهوَّأكثرَّاحتماليةَّيفَّاحلدوثَّمنَّالتوقعَّحيثَّيعتمدَّعلىَّبياناتَََّّّملَّيعتمدَّعلىَّأساسَّعلمي.

هاَّصحة،َّفهوَّيعتمدَّعلىََّّوالتخمنيَّهوَّأقلَّمتَّالتأكدَّمنَّسالمتهاَّمنَّقبلَّخمتصنيَّيفَّاجملالَّاملتنبأَّبشأنه.

َّجمردَّاحلدسَّدونَّاالعتمادَّعلىَّأيَّمعطياتَّتذكر.َّ

 استشراف املستقبل يف الشريعة اإلسالمية:  2- 1- 5

عندَّاستطالعَّنصوصَّالشريعةَّاإلسالميةَّالغراءَّيوجدَّشيئ َّغايةَّيفَّاإلهبار،َّحبيثََّّ(2015َّ،يذكرَّ)فرجَّ

بقدرتهَّوعجائبَّقوته،َّو جدَّماَّيسمىَّبفقهَّالتوقع،َّوهوََََّّّّاإلدهاشملَّيكنَّمتوقع ،َّولكنَّكعادةَّاهللَّتعاىلََّّ

نشأة،َّولكنَّاستشرافَّاملستقبلَّباملعىنَّالشرعيَّأوَّميكنَّالقولَّاقتباسَّاالستشرافَّمنهَّفهوَّأسبقَّمنهَّيفَّال

َّماَّهوَّفقهَّالتوقع؟َّماَّوظائفه؟َّجييبَّعنهَّهذهَّاألسئلةَّفيماَّيلي.َّ

فقهَّالتوقعَّهوَّقدرةَّالفقيهَّاإلسالميَّعلىَّتوقعَّاألحداثَّاملستقبليةَّوإنزالَّحكمَّشرعيَّيتناسبََّّ

معَّهذهَّاألحداثَّيفَّاحلاضرَّواملستقبلَّمع ،َّولذلكَّفقدَّاستخدمَّهذاَّالعلمَّيفَّعدةَّاجتاهاتَّنعرضَّهلاََّّ

َّفيماَّيلي:ََّّبإجياز

 الوظائف السياسية لفقه التوقع: -1

الوظيفةَّالسياسيةَّاليتَّيعاجلهاَّفقهَّالتوقعَّهيَّوضعَّاألسسَّاليتَّجيبَّأنَّيتبعهاَّاحلاكمَّلتحقيقَّالعدلَّيفََّّ

األمة،َّلذلكَّاهتمَّفقهاءَّاإلسالمَّبوضعَّالصفاتَّاليتَّجيبَّتوافرهاَّيفَّاحلكامَّليكونواَّقادرينَّعلىَّحتقيقََّّ

َّالعدل.َّ

قالَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلم:"َّماَّتشاورَّقومَّقطَّإالََّّ(34َّ،َّص2001َّ،لَّ)القرطبيقوَّالشورى:ََّّ-أ

َّوهدواَّألرشدَّأمرهم"،َّفيجبَّأنَّيكونَّاختيارَّاحلاكمَّمبوافقةَّمنَّالشعبَّأوَّممثليه.َّ
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"منَّعملََّّتطبيقَّاحلاكمَّألحكامَّالشرعَّاإلسالمي،َّفأحكامَّاهللَّمنزهةَّعنَّالظلم،َّقالَّتعاىل:َّ-ب

َّ(.46َّهاَّوماَّربكَّبظالمَّللعبيد")سورةَّفصلت،َّاآليةَّصاحل َّفلنفسهَّومنَّأساءَّفعليَّ

ومنَّتطبيقاتَّفقهَّالتوقعَّيفَّاملسائلَّالسياسيةَّتقييدَّاحلقَّيفَّامللكية؛َّلتجنبَّاإلضرارَّبالغريَّيفصلََّّ

"فمنَّأدخلَّعلىَّأخيهَّاملسلمَّضرر ؛َّمنعَّمنه؛َّفإنَّأدخلَََّّّ:فيقولَّ(13،َّص1996َّ،ابنَّعبدَّالرب)ذلكَّ

علىَّأخيهَّضرر َّبفعلَّماَّكانَّلهَّفعلهَّذلكَّجبارهَّأوَّغريَّجاره:َّنظرَّإىلَّذلكَّالفعل؛َّفإنَّكانَّتركهَّأكربَّ

ضرر َّمنَّالضررَّالداخلَّعلىَّالفاعلَّذلكَّيفَّمالهَّإذاَّقطعَّعنهَّماَّفعله؛َّقطعَّأكربَّالضررينَّوأعظمهماَّ

ومنَََّّّ–الَّذلك:َّرجلَّفتحَّكوةَّيضطلعَّمنهاَّعلىَّدارَّأخيه،َّوفيهاَّالعيالَّواألهلَّحرمةَّيفَّاألصول،َّمث

ومعلومَّأنَّاالطالعَّعلىَّالعوراتَََّّّ–شأنَّالنساءَّيفَّبيوهتنَّإلقاءَّبعضَّثياهبنَّواالنتشارَّيفَّحوائجهنَّ

:َّرأىَّالعلماءَّأنَّيغلقواَّعلىَّفاتحَّالكوةَّ-حمرمَّقدَّوردَّفيهَّالنهي...َّفلحرمةَّاالطالعَّعلىَّالعوراتَّ

لبابَّماَّفتحَّماَّلهَّفيهَّمنفعةَّوراحة،َّويفَّغلقهَّعليهَّضرر،َّألهنمَّقصدواَّإىلَّقطعَّأعظمَّالضررينَّإذاَّملَّوا

يكنَّبدَّمنَّقطعَّأحدمها،َّوكذلكَّمنَّأحدثَّبناًءَّيفَّرحاَّماءَّأوَّغريهَّرحا،َّفيبطلَّماَّأحدثهَّعلىَّغريهَّ

مباَّلهَّفيهَّمنفعةََّّمنفعةَّقدَّاستحقتَّوثبتَّملكهاَّلصاحبهاَّمنعَّمنَّذلكَّألنَّإدخالَّاملضرةَّعلىَّجارهَّ

كإدخالهَّعليهَّاملضرةََّّكإدخالهَّعليهَّاملضرةَّماَّالَّمنفعةَّفيه،َّأالَّترىَّأنهَّلوَّأرادَّهدمَّمنفعةَّجارهَّوإفسادهاََّّ

منَّغرَّبناءَّيبنيهَّلنفسه،َّملَّيكنَّذلك،َّفكذلكَّلوَّبىنَّأوَّفعلَّلنفسهَّفعاًلَّيضرَّبهَّجباره،َّويفسدَّعليهََّّ

قدَّبانتَّعللها،َّفقسَّعليهاَّماَّكانَّيفَّمعناهاَّتصبَََّّّملكهَّأوَّشيئ َّقدَّاستحقهَّوصارَّماله،َّوهذهَّأصول

َّإنَّشاءَّاهلل،َّوهذاَّكلهَّبابَّواحدَّمتقاربَّاملعاينَّمتداخلَّفاضبطَّأصلهَّ"َّ

 الوظائف االجتماعية لفقه التوقع:  -2

وضعَّفقهَّالتوقعَّاألسسَّاليتَّينبغيَّأنَّتسريَّعليهاَّاألسرةَّلتكونَّناجحةَّمنتجةَّغريَّعالةَّعلىَّجمتمعهاَّأوَّ

َّضحَّفيماَّيليَّالعناصرَّاليتَّاهتمَّمبعاجلتهاَّاإلسالمَّعموم ،َّوفقهَّالتوقعَّخصوص .َّمضرةَّبه،َّونوَّ
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،2016ََََّّّّ،يقولَّ)الغزايلالزواجَّهوَّبدايةَّتكوينَّاألسرةَّيفَّاإلسالمَّفالَّسبيلَّآخرَّإليهاَّغريه،ََََّّّّالزواج:ََّّ-أ

"َّمنَّأحبَّفطريتَّفليسنتَّبسنيت،َّومنَّسنيتَّالزواجَّ"،ََّّقال:ََّّصلىَّاهللَّعليهَّوسلم(َّأنَّالنب31ََّّص

"منَّتزوجَّفقدَّأحرزََّّقال:(َّأنَّالنبَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلم160َّ،َّص1993َّ،يقولَّ)الصاحليَّ

ََّّنصفَّدينهَّفليتقَّاهللَّيفَّالنصفَّالباقي"،َّوقالَّأيض َّحتذير َّمنَّالعزوبيةَّملنَّلهَّالقدرةَّعلىَّالزواج:

هذهَّاألمهيةَّاليتَّوضعهاَّاإلسالمَّللزواجََّّ.َّ"َفَلي َسَِّمنِايََّيع َمل َِّبس نَاِتيَّم َّلََّالنِاَكاح َِّمن َّس نَاِتي،ََّفَمن َّ"

هدفهاَّمستقبليَّحبت،َّوهناَّتظهرَّوظيفةَّفقهَّالتوقعَّأوَّاستشرافَّاملستقبلَّباملفهومَّاملعروفَّحديث ،ََّّ

فهوَّيهدفَّمنَّالزواجَّتكوينَّاألسرةَّوبناءَّجمتمعَّخايلَّمنَّاختالطَّاألنسابَّنتيجةَّتفري َّشهواتَّ

َّاإلنسانَّيفَّغريَّمواضعها.َّ

ََّّاإلجناب:َّ-ب َّاإلجناب، َّعلى َّالقرآنَّوالسنة َّبشقيه َّ)الشاميَّحثَّالدينَّاإلسالمي ،2018َََّّّ،يذكر

"َّتزوجواَّبكر َّولود َّوالَّتزوجواَّحسناءَّقال:ََّّصلىَّاهللَّعليهَّوسلم(َّيفَّكتابهَّأنَّالنب251َّص

السابقَّينصحَّبالزواجَّمنَّاملرأةَّمجيلةَّعاقر َّفإينَّأباهيَّبكمَّاألممَّيومَّالقيامةَّ"،َّفهوَّيفَّاحلديثَّ

الولودَّالقادرةَّعلىَّاإلجناب،َّوكراهيةَّالزواجَّمنَّالعاقر،َّوقالَّتعاىل:"َّاملالَّوالبنونَّزينةَّاحلياةَّ

وهبدفَّبثَّاحلبَّوالوئامَّاالجتماعيَّيفَََّّّ.(2008َّ،(َّ)اجلبري46)سورةَّالكهف،َّاآليةَّالدنياَّ"

ءتَّرسلناَّإبراهيمَّبالبشرىَّقالواَّسالم ََّّنفوسَّالناسَّيفَّاجملتمعَّاإلسالمي،َّقالَّتعاىل:"َّولقدَّجا

قالَّسالمَّفماَّلبثَّأنَّجاءَّبعجلَّحنيذَّفلماَّرأىَّأيديهمَّالَّتصلَّإليهَّنكرهمَّوأوجسَّمنهمَّخيفةَّ

قالواَّالَّختفَّإناَّأرسلناَّإىلَّقومَّلوطَّوامرأتهَّقائمةَّفضحكتَّفبشرناهاَّبإسحاقَّومنَّوراءَّإسحاقَّ

لناسَّبعضهمَّبعض َّباملولود،َّوهيَّواجبةََّّ،َّفهوَّيوجبَّأنَّيهنئَّا(69َّ)سورةَّهود،َّاآليةََّّيعقوبَّ"

َّسواءَّكانَّاملولودَّذكر َّأمَّأنثى.

بتطبيقَّقواعدَّفقهَّالتوقعَّعلىَّماَّذكرَّمنَّأقوالَّالنبَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّومنَّاهللَّتعاىلَّفيماَََّّّالتربية:ََّّ-ج

خيصَّالتربيةَّجندَّأنَّهدفَّهذهَّالقواعدَّمستقبليَّحبت،َّيهدفَّإىلَّنشأةَّجيلَّقادرَّعلىَّقيادةَّأمتهَّ
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"املقصودَّبالتربيةَّاإلميانيةَّربطَّالولدَّمنذََّّ(:َّم1992َّ،علوانَّ)َّومصلح َّجملتمعهَّالَّمفسد ،َّفيقولَّ

تعلقهَّبأصولَّاإلميان،َّوتعويدهَّمنذَّتفهمهَّأركانَّاإلسالم،َّوتعليمهَّمنَّحنيَّمتييزهَّمبادئَّالشريعةَّ

َّ.َّالغراء"،َّفاملفترضَّأنَّتكونَّالتربيةَّإسالميةَّخالصة

االستباقيَّيفَّاملسائلَّاجملتمعيةَّعندَّصحابةَّرسولَّاهللَّرضوانَّاهللَّعليهمَّمسألةََّّومنَّتطبيقاتَّالفقهََّّ

الزواجَّمنَّكتابية،َّفقدَّخالفَّعمرَّبنَّاخلطابَّرضيَّاهللَّعنهَّصريحَّاآليةَّاليتَّتبيحَّالزواجَّمنَّالكتابيات،َّ

نَّحمصننيََّّ"اليومَّأحلَّلكمَّالطيباتَّوطعامَّالذينَّأوتواَّالكتابَّمنَّقبلكمَّإذاَّأتيتموهنَّأجورهََّّقالَّتعاىل:

غريَّمسافحنيَّوالَّمتخذيَّأخدانَّومنَّيكفرَّباإلميانَّفقدَّحبطَّعملهَّوهوَّيفَّاآلخرةَّمنَّاخلاسرين")سورةَّ

َّ–(،َّوملاَّسألَّعنَّخمالفتهَّهلاَّقالَّأنهَّخيشىَّأنَّيفنتَّالرجالَّاملسلمونَّجبمالَّاملرأةَّالكتابية5ََّّاملائدة،َّاآليةََّّ

ؤالءَّالنساء،َّويعزفونَّعنَّالزواجَّمنَّاملرأةَّفيقبلونَّعلىَّالزواجَّمنَّهَّ–فهمَّمعروفونَّجبماهلمَّاخلالبَّ

َّاملسلمةَّوبالتايلَّتنتشرَّالعزوبيةَّيفَّبالدَّاإلسالم.َّ

(َّيفَّذاتَّاملقام:َّ"وخيتصَّغريَّاملنحتمَّبوجهَّآخر،َّوهوَّالنظر94َّص،2000ََّّ،وقالَّ)الشاطب

فيماَّيصلحَّبكلَّمكلفَّيفَّنفسه،َّحبسبَّوقتَّدونَّوقت،َّوحالَّدونَّحال،َّوشخصَّدونَّشخصَّإذَّ

َّتَّيفَّقبولَّاألعمالَّاخلاصةَّعلىَّوزانَّواحد،َّكماَّأهناَّيفَّالعلومَّوالصنائعَّكذلك".َّالنفوسَّليس

 الوظائف الدينية لفقه التوقع: -3

يتركزَّاالستخدامَّاألهمَّلفقهَّالتوقعَّيفَّالتوجيهَّمباَّحيققَّاملصلحةَّالعامةَّبناًءَّعلىَّاحلالةَّاملستقبليةَّلألمة،ََّّ

مرَّبهَّلسببَّمثَّيزولَّالسببَّكاألمرَّحنيََّّ(َّيفَّشرحَّذلك:"َّماَّأ260صَّ،2006ََّّ،ويقولَّ)الزركشيَّ

الضعفَّوالقلةَّبالصربَّواملغفرةَّللذينَّيرجونَّلقاءَّاهلل،َّوحنوهَّمنَّعدمَّإجيابَّاألمرَّباملعروفَّوالنهيَّعنََّّ

املنكرَّواجلهادَّوحنوهاَّمثَّنسخهَّإجيابَّذلك،َّوهذاَّليسَّبنسخَّيفَّاحلقيقةَّوإمناَّهوَّنسء،َّفاملنسأَّهوَّاألمرََّّ

ن،َّويفَّحالَّالضعفَّيكونَّاحلكمَّوجوبَّالصربَّعلىَّاألذى،َّوهبذاَّالتحقيقَّبالقتالَّإىلَّأنَّيقوىَّاملسلمو
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تبنيَّضعفَّماَّرجحَّبهَّكثريَّمنَّاملفسرينَّيفَّاآلياتَّاآلمرةَّبالتخفيفَّأهناَّمنسوخةَّبآيةَّالسيف،َّوليستَّ

كذلك،َّبلَّهيَّمنَّاملنسأ،َّمبعىنَّأنَّكلَّأمرَّوردَّجيبَّامتثالهَّيفَّوقتَّماَّلعلةَّتوجبَّذلكَّاحلكم،َّمثَّ

َّالَّتلكَّالعلةَّإىلَّحكمَّآخرَّوليسَّبنسخ،َّإمناَّالنسخَّاإلزالةَّحىتَّالَّجيوزَّامتثالهَّأبد َّ".َّينتقلَّبانتق

كماَّيستخدمَّفقهَّالتوقعَّيفَّبيانَّملحظَّاحلكمَّاملتوقعَّتغريهَّواحتماليةَّتغريهَّمستقباًل،َّومماَّيدلَّ

َّ،)املغلوثَّعلىَّذلكَّتغيريَّاإلمامَّالشافعيَّملذهبهَّالذيَّوضعهَّيفَّالعراقَّعندَّاستقرارهَّيفَّمصر،َّيقولَّ

(َّنقاًلَّعنَّالبيهقيَّمنَّكنابهَّمناقبَّاإلمامَّالشافعي،َّأنهَّعندماَّسئلَّاإلمامَّأمحدَّبنَّحنبل89َّصََّّ،2014

أيَّكتبَّيفضلهاَّللشافعيَّقال:َّ"عليكَّبالكتبَّاليتَّوضعهاَّمبصر؛َّفإنهَّوضعَّهذهَّالكتبَّبالعراق،َّوملََّّ

َّحيكمها،َّمثَّرجعَّإىلَّمصرَّفأحكمَّذلك".َّ

يفَّذاتَّاملقام:َّ"بلغينَّأنَّإسحاقَّالكوسجَّ(َّأنَّاإلمامَّأمحدَّقال187َّصَّ،ويقولَّ)ابنَّاجلوزي

َّيرويَّعينَّمسائلَّخبراسان،َّاشهدواَّأينَّقدَّرجعتَّعنَّذلكَّكله".َّ

(:َّ"بتغريَّاألزمانَّتتغريَّاحتياجاتَّالناس،َّوبناًءَّعلىَّهذا43َّصَّ،2003َّ،كماَّيقولَّ)حيدر

مَّاملستندةَّعلىََّّالتغريَّيتبدلَّأيض َّالعرفَّوالعادة؛َّوبتغريَّالعرفَّوالعادةَّتتغريَّاألحكام؛َّخبالفَّاألحكا

األدلةَّالشرعيةَّاليتَّملَّت َّعلىَّالعرفَّوالعادة،َّفإهناَّالَّتتغري،َّمثالَّذلك:َّجزاءَّقاتلَّالعمد:َّالقتل،َّفهذاََّّ

احلكمَّالشرعيَّالذيَّملَّيستندَّعلىَّالعرفَّوالعادةَّالَّيتغريَّبتغريَّاألزمان،َّوأماَّالذيَّيتغريَّمنَّاألحكامَّ

عادة،َّومثالَّذلكَّعندَّالفقهاءَّاملتقدمنيَّأنهَّإذاَّاشترىَّأحدََّّبتغريَّاألزمانَّفإمناَّهيَّاملبنيةَّعلىَّالعرفَّوال

دار َّاكتفىَّبرؤيةَّبعضَّبيوهتا،َّوعندَّاملتأخرينَّالَّبدَّمنَّرؤيةَّكلَّبيتَّمنهاَّعلىَّحدته،َّوهذاَّاالختالفَّ

ناشئَّعنَّاختالفَّالعرفَّوالعادةَّيفَّأمرَّاإلنشاءَّوالبناء؛َّفالعادةَّقدمي َّأنَّتكونَّمجيعَّالبيوتَّمتساويةََّّ

واحد؛َّفكانتَّرؤيةَّبعضَّالبيوتَّتغينَّعنَّرؤيةَّسائرها،َّوأماَّبعدَّذلكَّفقدَّجرتَّالعادةََّّوعلىَّطراز

َّباختالفَّالبيوتَّيفَّالشكلَّواحلجم؛َّفلزمَّعندَّالبيعَّرؤيةَّكلَّمنهاَّعلىَّاالنفراد".َّ
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ومنَّأمثلةَّتغريَّاحلكمَّالشرعيَّملسألةَّبتغريَّاألحوالَّعندَّالفقهاءَّبتغريَّاألحوال،َّوقدَّكانَّاحلجرََّّ

م(َّنقاًلَّعن2010َََّّّ،مكانه،َّولكنهَّولترجيحَّعودتهَّيفَّمكانهَّمستقباًلَّيقولَّ)التوجيريَّاألسودَّليسَّيف

أيبَّالقاسمَّاخلرقي:َّ"فإذاَّدخلَّاملسجدَّلهَّأنَّيدخلَّمنَّبابَّبينَّشيبة،َّفإذاَّرأىَّالبيتَّرفعَّيديهَّوكرب،ََّّ

َّمثَّأتىَّاحلجرَّاألسود،َّإنَّكان،َّفاستلمهَّإنَّاستطاعَّوقبله".َّ

ََّّ،ببَّاحلكم،َّوتغيريهَّإذاَّوجدَّسببَّللتغيري،َّيقولَّ)املالكيَّومنَّواجبَّالفقيهَّالتأكيدَّعلىَّس

(َّنقاًلَّعنَّالقرايفَّوهوَّيفَّمعرضَّحديثهَّيفَّكتابهَّاإلحكامَّيفَّمتييزَّالفتاوىَّعنَّاألحكامَّوتصرفات1995ََّّ

القاضيَّواإلمام:َّ"إنَّإجراءَّاألحكامَّاليتَّمدركهاَّالعوائدَّمعَّتغريَّتلكَّالعوائد:َّخالفَّاإلمجاعَّوجهالةَّ

كلَّماَّهوَّيفَّالشريعةَّيتبعَّالعوائد؛َّيتغريَّاحلكمَّفيهَّعندَّتغريَّالعادةَّإىلَّماَّتقتضيهَّالعادةََّّيفَّالدين،َّبلَّ

املتجددة،َّوليسَّهذاَّجتديد َّلالجتهادَّمنَّاملقلدينَّحىتَّيشترطَّفيهَّأهليةَّاالجتهاد،َّبلَّهذهَّقاعدةَّاجتهدََّّ

ترىَّأهنمَّأمجعواَّعلىَّأنَّفيهاَّالعلماءَّوأمجعواَّعليها،َّفنحنَّنتبعهمَّفيهاَّمنَّغريَّاستئنافَّاجتهاد.َّأالَّ

املعامالتَّإذاَّأطلقَّفيهاَّالثمنَّحيملَّعلىَّغالبَّالنقود،َّفإذاَّكانتَّالعادةَّنقد َّمعين َّمحلناَّاإلطالقَّعليه،َّ

فإذاَّانتقلتَّالعادةَّإىلَّغريهَّعين َّماَّانتقلتَّالعادةَّإليهَّوألغيناَّاألول؛َّالنتقالَّالعادةَّعنه،َّوكذلكَّاإلطالقََّّ

أبوابَّالفقهَّاحملمولةَّعلىَّالعوائد؛َّإذاَّتغريتَّالعادةَّتغريتَّاألحكامَّيفَّتلكََّّيفَّالوصاياَّواإلميانَّومجيعَّ

األبواب.َّكذلكَّالدعاوىَّإذاَّكانَّالقولَّقولَّمنَّادعىَّشيئ َّألنهَّالعادة،َّمثَّتغريتَّالعادة:َّملَّيبقَّالقولََّّ

بلدَّآخرَّملدعيه،َّبلَّانعكسَّاحلالَّفيه.َّبلَّوالَّيشترطَّتغريَّالعادة،َّبلَّلوَّخرجناَّحننَّمنَّذلكَّالبلدَّإىلَّ

عوائدهمَّعلىَّخالفَّعادةَّالبلدَّالذيَّكناَّفيهَّأفتيناهمَّبعادةَّبلدهم،َّوملَّنعتربَّعادةَّالبلدَّالذيَّكناَّفيه.ََّّ

وكذلكَّإذاَّقدمَّعليناَّأحدَّمنَّبلدَّعادتهَّمضادةَّللبلدَّالذيَّحننَّفيهَّملَّنفتهَّإالَّبعادةَّبلدهَّدونَّعادةَّ

َّبلدنا".َّ

مناطَّحكمهاَّأوَّوصفَّمؤثرَّفيه،َّيقولَّومنَّوظائفَّفقهَّالتوقعَّكذلكَّبيانَّحكمَّمسألةَّسيتغريََّّ

(:َّ"والتنوعَّقدَّيكونَّيفَّالوجوبَّتارة،َّويفَّاالستحبابَّأخرى؛َّفاألول118ََّّصَّ،2004َّ،)ابنَّتيمية
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مثلَّماَّحيبَّعلىَّقومَّاجلهاد،َّوعلىَّقومَّالزكاة،َّوعلىَّقومَّتعليمَّالعلم،َّوهذاَّيقعَّيفَّفروضَّاألعيان،ََّّ

 ؛َّفإنَّكلَّتنوعَّيقعَّيفَّالوجوبَّفإنهَّيقعَّمثلهَّيفََّّويفَّفروضَّالكفايات...َّوأماَّيفَّاالستحبابَّفهوَّأبل

املستحبَّبأنَّكلَّشخصَّإمناَّيستحبَّلهَّمنَّاألعمالَّاليتَّيتقربَّهباَّإىلَّاهللَّماَّيقدرَّعليهَّويفعلهَّوينتفعََّّ

به،َّواألفضلَّلهَّمنَّاألعمالَّماَّكانَّأنفعَّله،َّوهذاَّيتنوعَّتنوع َّعظيم ،َّفأكثرَّاخللقَّيكونَّاملستحبَّهلمََّّ

طلق ؛َّإذَّأكثرهمَّالَّيقدرونَّعلىَّاألفضل،َّوالَّيصربونَّعليهَّإذاَّقدرواَّعليه،َّوقدََّّماَّليسَّهوَّاألفضلَّمَّ

الَّينتفعونَّبه،َّبلَّقدَّيتضررونَّإذاَّطلبوهَّمثلَّمنَّالَّميكنهَّفهمَّالعلمَّالدقيقَّإذاَّطلبَّذلك؛َّفإنهَّقدَّيفسدَّ

أوَّالَّيقدرَّعلىَّعقلهَّودينه،َّأوَّمنَّالَّميكنهَّالصربَّعلىَّمرارةَّالفقر،َّوالَّميكنهَّالصربَّعلىَّحالوةَّالغىن،َّ

َّدفعَّفتنةَّالواليةَّعنَّنفسهَّوالصربَّعلىَّحقوقهاَّ".َّ

َّيتطلعَّإليهَّاملفيتَّ َّتفقهَّالناسَّحبسبَّقدراهتمَّتدرج َّهبمَّملا ومنَّالوظائفَّاليتَّالَّجيوزَّإغفاهلا

(َّيفَّتوضيحَّذلك:َّ"يالحظَّيفَّهذهَّاألوقاتَّالتسهيل211َّصَّ،1997َّ،مستقباًل،َّيقولَّ)ابنَّسعديَّ

ختالفَّنص َّشرعي ؛َّألنَّأكثرَّالناسَّالَّيستفتونَّوالَّيبالونَّوكثريَّممنَّيستفىتَّإذاََّّوجماراةَّاألحوالَّإذاَّملَّ

َّويوجبَّأنَّيتماسكَّالناسَّبعضَّ َّفالتسهيلَّخيففَّالشر َّوملَّيلتزمه، َّتركه َّوهواه أفىتَّخبالفَّرغبته

التماسكَّلضعفَّاإلميانَّوعدمَّالرغبةَّيفَّاخلري".َّويفَّنفسَّاملقامَّقالَّالسبكي:"َّإذاَّقصدَّاملفيتَّاألخذَّ

 . (2011القولَّاملرجوحَّمصلحةَّدينيةَّجازَّ")الشافعي،َّب

 ضوابط الدراسات املستقبلية:  2- 5

الَّبدَّأثناءَّوضعَّسيناريوهاتَّمستقبليةَّأنَّيتوافرَّلدىَّواضعيَّهذهَّالسيناريوهاتَّاليقنيَّبنفاذََّّ-1

مشيئةَّاهللَّمهماَّكانتَّتوقعاهتمَّمبنيةَّعلىَّأسسَّعلميةَّوبياناتَّدقيقة،َّوهناَّيثورَّالتساؤلَّمعَّعدمََّّ

ىَّذلكَّهيََّّاجلزمَّبصحةَّالتوقعَّأوَّاالستشرافَّهلَّجيبَّاستخدامهاَّوالعملَّهباَّأمَّال؟َّواإلجابةَّعل
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بنعم،َّفطاملاَّملَّتظهرَّشبهةَّيفَّاالستشرافَّجتزمَّخبطأَّتصورهَّميكنَّالعملَّبهَّوتطبيقهَّعلىَّأرضَّ

َّالواقع.َّ

ينبغيَّأثناءَّاستشرافَّاملستقبلَّيفَّأيَّجمالَّكانَّالتأكدَّمنَّعدمَّخمالفةَّهذاَّاجملالَّللكتابَّوالسنة،َََّّّ-2

َّوخاليةَّمنَّشبهةَّاحلرمانية.َّ

َّالدنياََّّجيبَّأالَّتكونَّالتوقعاتََّّ-3 املستقبليةَّالناجتةَّمنَّاالستشرافَّخمالفةَّلسننَّاهللَّاليتَّبدأتَّهبا

وستنتهيَّهبا،َّومنهاَّعلىَّسبيلَّاملثالَّالَّاحلصر،َّسنةَّاستخالفَّاإلنسانَّيفَّاألرضَّحيثَّقالََّّ

،َّفاهللَّتعاىلَّاستخلفَّالبشرَّيفَّاألرضََّّ(55َّ)سورةَّالنور،َّاآليةَّ"ليستخلفنهمَّيفَّاألرض"َّتعاىل:

اَّمنَّمقدرات،َّفالَّجيوزَّأنَّتكونَّنتيجةَّاالستشرافَّخمالفةَّهلذهَّالسنةَّاليتََّّوسخرَّهلمَّكلَّماَّفيهَّ

َّسنهاَّاهللَّوإالَّكانتَّغريَّصحيحة.َّ

الَّبدَّللدراساتَّاملستقبليةَّأالَّتكونَّعشوائيةَّأوَّجمردَّتكهناتَّأوَّكماَّقلناَّليسَّجمردَّتنبؤَّأوَّتوقعََّّ-4

َّزومَّبصحتها.َّأوَّختمني،َّبلَّجيبَّأنَّتبىنَّعلىَّبياناتَّدقيقة،َّوإحصائياتَّسليمةَّجم

أنَّيقومَّباالستشرافَّيفَّجمالَّمعنيَّاملختصونَّيفَّهذاَّاجملالَّفقط،َّفهمَّحسبَّأسلوبَّدلفيَّاألقدرَََّّّ-5

َّعلىَّوضعَّالسيناريوهاتَّاملستقبليةَّاخلاصةَّمبجاهلم.َّ

يفَّحالةَّأعطىَّاالستشرافَّنتائجَّسيئةَّعنَّاملستقبلَّفيجبَّالثقةَّيفَّاهللَّواالعتمادَّعليه،َّوعدمَّتأخريََََّّّّ-6

رعيةَّاملكلفنيَّهباَّنتيجةَّهلذاَّالتوقعَّألنهَّوكماَّقلناَّيفَّمجيعَّاألحوالَّومهماَّكانتَّدقةَّالواجباتَّالش

َّالدراساتَّاملستقبليةَّواعتمادهاَّعلىَّأسسَّسليمة،َّفهيَّغريَّجمزومَّبصحتها.َّ

 أمناط التحليل املستقبلي: 3- 5

َّأكثرَّاألمناطَّاستخدام َّمها:َّ

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



97 
 

للقائمنيَّعلىَّاألسرةَّأوَّاملؤسسةَّأوَّالدولة،َّفيدفعهمَّاهتمامهمََّّاحلدس:َّويعتمدَّعلىَّاخلربةَّالذاتيةََّّ-1

َّمباَّهمَّمسؤولونَّعنهَّلتوقعَّماَّسيلحقَّبهَّمستقباًلَّسواءَّعلىَّاملدىَّالطويلَّأوَّالقصري.َّ

َّاالستطالع:َّأيَّاستطالعَّاملاضرَّواحلاضرَّخلدمةَّالتوقعَّاملستقبلي.ََّّ-2

َّمبادئ استشراف املستقبل  4- 5

 لةَّمنَّهذهَّاملبادئ:َّمجَّ (41،َّص2016،َّ)سعداوييذكرَّ

أخذَّعربةَّمنَّاملاضي:َّفمنَّخاللَّدراسةَّاملاضيَّسواءَّعلىَّمستوىَّاألفرادَّأوَّاملؤسساتَّأوَّالدولََََّّّّ-1

ميكنَّاستخالصَّنتائجَّالتجاربَّاملختلفة،َّومعرفةَّمدىَّفعاليتها،َّوهلَّجيبَّإعادةَّإحيائهاَّمرةََّّ

َّأخرىَّأمَّاستبداهلاَّبغريها؟َّ

َّباستخدامَّأساليبَّاإلحصاءَّاملختلفةَّواليتَّذكرناَّبعض َّمنهاَّسابق .َّوضعَّتصورَّللوضعَّمستقباًل:ََّّ-2

َّللوصولَّإىلَّأنسبَّالتصوراتََّّ-3 َّاملتفقَّعليه َّواستخدام َّواأليدولوجية جتنبَّاالختالفاتَّالفكرية

َّواحللولَّاملستقبلية.َّ

اَّحتديدَّاملطلوب:َّللنجاحَّيفَّأيَّتصورَّمستقبليَّجيبَّحتديدَّماَّجيبَّأنَّيكونَّمتوفر َّلتنفيذَّهذَّ-4

َّالتصورَّمنَّمواردَّماديةَّوبشرية.َّ

َّحماولةَّالتركيزَّعلىَّماَّحيققَّالتنميةَّيفَّالقطاعَّحملَّاستشرافَّاملستقبل.ََّّ-5

توقعَّاملشكالت:َّجيبَّعندَّاالستشرافَّاملستقبليَّوضعَّسيناريوهاتَّللمشاكلَّاملتوقعَّحدوثهاَّ -6

قيقها،َّوبالتايلََّّمستقباًل،َّووضعَّحلولَّهلاَّقبلَّحدوثهاَّلتجنبَّتسببهاَّيفَّعرقلةَّاخلطةَّاملطلوبَّحت

الَّيقفَّالفردَّأوَّالدولةَّأوَّاملؤسسةَّمكتويفَّاأليديَّمنتظرينَّماَّسيحدث،َّولكنَّيكونونَّعلىَّ

 درايةَّبالعراقيلَّقبلَّأنَّتبدأ،َّفيعملونَّعلىَّحلهاَّأوَّمنعَّوقوعهاَّمنَّاألساس.َّ
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 مدارس الدراسات املستقبلية:  5- 5

املدرسةَّمنَّقبلَّ)دانيالَّبل(،َّوهيَّصاحبةَّوقدَّمتَّتأسيسَّهذهََََّّّّم(:1967مدرسةَّماَّبعدَّالصناعةَّ)ََّّ-1

نظرةَّمغاليةَّيفَّالتفاؤلَّباملستقبل،َّفريىَّروادهاَّأنَّأيَّتغريَّلألفضلَّميكنَّأنَّحيدثَّبسهولة،َّكماََّّ

َّيفََّّ َّبعدَّالصناعةَّالعتمادها َّما ميكنَّتسريعَّوتريتهَّعنَّطريقَّالتنبؤَّوالتخطيط،َّومسيتَّمبدرسة

َّاملقامَّاألول.َّاستشرافَّاملستقبلَّعلىَّالتكنولوجياَّوالصناعةَّيفَّ

املالتوسيةَّهيَّرؤيةَّاقتصاديةَّتقومَّعلىَّأنَّزيادةَّأعدادََّّم(:1968املدرسةَّاملالتوسيةَّاجلديدةَّ)َّ-2

السكانَّتؤديَّإىلَّانتشارَّالفقر،َّفالعالقةَّبينهماَّطردية،َّويرجعَّتأسيسهاَّإىلَّالباحثَّاإلجنليزيَّ

إلدارةَّوالصناعةَّواهلندسةََّّتوماسَّمالتوس،َّواملدرسةَّاملالتوسيةَّاجلديدةَّوضعَّحجرَّأساسهاَّرجالَّا

الذينَّأسسواَّناديَّروما،َّوكانَّتأسيسَّهذهَّاملدرسةَّهوَّعبارةَّعنَّتقريرَّأصدرهَّمؤسسوَّناديََّّ

َّحولَّمستقبلَّاملواردَّالطبيعيةَّيفَّالعامل.َََّّّ–وإنَّكانتَّغريَّمناسبةََََّّّّ–روماَّيضعَّجمموعةَّمنَّاألسئلةََّّ

يرىَّمؤسسوَّهذهَّاملدرسةَّأنَّهناكَََّّّم(:1954باألمل)َّمدرسةَّاملوجاتَّالطويلةَّواألزماتَّاملبشرةََّّ-3

فتراتَّمتساويةَّمنَّالنموَّوالركودَّاالقتصاديَّتتلوَّبعضهاَّالبعض،َّوأنَّالركودَّاالقتصاديَّيفَّكلََّّ

مرةَّيكونَّمقدمةَّلنموَّاقتصاديَّكبري،َّومنهاَّمسيتَّباألزماتَّاملبشرةَّباألمل،َّفاألزمةَّهيَّالركودََّّ

َّالذيَّيليَّهذاَّالركود.َّاالقتصادي،َّواألملَّهوَّالنموَّاالقتصاديَّ

َّالفوضى)َّ-4 َّالتشعبَّواحلتميةَّونظرية َّعاملَََّّّم(:1889َّمدرسة َّاملدرسةَّووضعَّأساسها أسسَّهذه

َّعددَّالهنائيَّمنََّّ َّهلا َّفتوصلَّإىلَّأنَّبعضَّاملعادالتَّالبارامترية الرياضياتَّالفرنسيَّبوانكاري،

إىلَّاستشرافَََّّّاحللول،َّومنَّهناَّزحفتَّهذهَّالرؤيةَّاخلاصةَّبهَّإىلَّخمتلفَّاجملاالتَّحىتَّوصلتَّ

َّاملستقبل،َّفطبق َّلرؤيتهَّهناكَّعددَّالهنائيَّمنَّالسيناريوهاتَّاملستقبليةَّاملتوقعةَّلنفسَّاألمر.َّ
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 أساليب الدراسات املستقبلية تارخييًا:   6- 5

وهيَّاليتَّاستخدمتَّيفَّالنصفَّاألولَّمنَّالقرنَّالعشرينَّمنَّقبلَّاملخططنيَََّّّاألساليب القدمية: -أواًل

َّوأظهرتَّجناح ،َّوميكنَّإجيازهاَّفيماَّيلي:َّورجالَّاإلدارةََّّ

التخمني:َّوهوَّالتنبؤَّباألحداثَّاملستقبليةَّدونَّاالعتمادَّعلىَّأيَّأساسَّعلمي،َّمماَّيؤديَّيفَََّّّ-1

َّالغالبَّإىلَّعدمَّصحتها.َّ

القوىَّاملؤثرةَّيفَّاملاضي:َّيقومَّهذاَّاألسلوبَّعلىَّاعتقادَّأنَّالقوىَّاليتَّأثرتَّيفَّاألحداثَّيفَََّّّ-2

ريهاَّوبنفسَّالكفاءةَّعلىَّماَّهوَّآت،َّيفَّواقعَّاحلياةَّهذاَّغريَّصحيحَّاملاضيَّسوفَّيستمرَّتأث

فماَّيكونَّمؤثر َّيفَّاملاضيَّقدَّالَّيؤثرَّيفَّنفسَّاألمرَّمستقباًلَّبنفسَّالقوة،َّبلَّقدَّيزولَّأثرهَّ

َّهنائي .َّ

اإلسقاط:َّويعتمدَّعلىَّدراسةَّحدثَّمعنيَّيفَّاملاضيَّالقريب،َّوتطبيقَّالسيناريوَّالذيَّحدثَََّّّ-3

َّتوقعَّمستقبلهَّمعَّبعضَّالتحديثاتَّاليتَّتالئمَّاحلاضرَّواملستقبل.ََّّعلىَّاألمرَّاملرغوب

احملاكاة:َّوهوَّمشابهَّألسلوبَّاإلسقاطَّمعَّإمكانيةَّالتعديلَّعلىَّاملدخالتَّمباَّجيعلَّالنتائجََّّ-4

َّاملتوقعةَّأكثرَّدقة.َّ

معرفةَّجماالتَّاالنتشار:َّوهوَّيقومَّعلىَّأساسَّقدَّيعتربَّعقالني َّإىلَّحدَّماَّوهوَّأنَّالتغرياتََّّ-5

َّستقبليةَّاليتَّحتدثَّيكونَّسببهاَّانتشارَّالتكنولوجيا.َّامل

َّللدراساتَّاملستقبلية.ََّّاألساليب احلديثة: -ثانيًا َّوالنوعية ،ََّّاحليَّويذكرَّ)عبدَّوهيَّاألساليبَّالكمية

(َّأنَّمنَّمناهجَّالدراساتَّاملستقبلية:َّمنوذجَّيسمىَّالنمذجةَّويشملَّالتنبؤَّالتكنولوجي19َّصَّ،2007

َََّّّ.وحتليلَّاملضمونَّ

َّ
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 الدراسات املستقبلية العربية مناذج هلا ومشاكلها:  7- 5

أولتَّالدولَّالعربيةَّاملستقبلَّشأنَّكبريَّوهامَّيفَّالتطلعَّلهَّوحماولةَّاستشرافهَّواالستعدادَّلهَّمنَّخاللَّتبينَّ

َّأوالتغيريَّمنَّخاللَّعددَّمنَّالرؤىَّوالطموحاتَّاملختلفةَّيفَّشىتَّاجلوانَّاليتَّحتققَّنوعَّمنَّالتصحيحَّ

اهيةَّللشعوبَّولذاَّتبنتَّعددَّمنَّالدولَّشيَّمنَّذلكَّوسوفَّيتمَّاستعراضَّاجلهودَّالنقلةَّوتعزيزَّالرف

ماَّلهَّعالقةَّبالتعليمَََّّّإىلَّواإلشارةالعربيةَّعامةَّمثَّنستعرضَّبعضَّاألمثلةَّمنَّخاللَّعددَّمنَّهذهَّالرؤىَّ

َّ.َّأمكنالتأثريَّعليهَّماََّّأو

 اجلهود العربية يف االستشراف وإنشاء السيناريوهات  1- 7- 5

اقتباسَّهذاَّاملصطلحَّمنَّالسينماَّاألمريكيةَّوهوليوودَّواملقصودَّبهَّهوَّاهتمامَّاإلنسانَّبالتفكريَّاملستقبلي،َّمتََّّ

وحماولةَّاكتسابَّمستقبلَّاجملتمعَّيفَّنواحيَّمتعددة،َّوقدَّكانَّيتمَّاستخدامَّمنهجَّالسناريوهاتَّمنَّقبلََّّ

َّوالتحد َّاملشكالت َّحلل َّاستخدامه َّيف َّالتوسع َّمت َّمث َّالعسكرية، َّالدراسات َّالدراسةََّّيف َّجمال َّيف يات

 االستراتيجية،َّوبدأَّالعملَّبهَّبعدَّاحلربَّالعامليةَّالثانيةَّيفَّالقرنَّالعشرين.َّ

تأثرَّالعربَّبالثورةَّاألوروبيةَّاليتَّحدثتَّيفَّجمالَّالدراساتَّاملستقبلية،َّومنَّمثَّبدأَّاجلهدَّالعريبَّ

َّ:َّرين،َّومنَّأمثلةَّتلكَّاجلهوديفَّاالستشرافَّاملستقبليَّوإنشاءَّالسيناريوهاتَّيفَّالثمانينياتَّمنَّالقرنَّالعش

قامَّبتنفيذهَّإمساعيلَّصربيَّعبدَّاهللَّوإبراهيمَّسعدَّالدينَََّّّمشروع املستقبالت العربية البديلة: 2- 7- 5

ومتَّذلكَّيفَّمنتدىَّالعاملَّالثالث،َّمتَّاالستنادَّيفَّهذاَّاملشروعَّإىلَّثالثَّمفاهيمَّوهي:َّالقضايا،َّوالبىن،َّ

تالفَّأنواعهاَّسوىَّجمالَّاملواردَّالبشريةَّوالعلمَّوالتكنولوجيا،َّوالعمليات،َّوقدَّشلَّاملشروعَّاجملاالتَّباخ

وكانَّسببَّهذاَّالقصورَّهوَّنقصَّاملواردَّالبشريةَّاملطلوبةَّلتغطيةَّهذهَّاجملاالت،َّومنَّأهمَّالنتائجَّاليتَّ

توصلَّإليهاَّمشروعَّاملستقبالتَّالعربيةَّالبديلةَّواليتَّسوفَّيكونَّهلاَّتأثري َّعلىَّاملستقبلَّالعريبَّوسوفَّ

َّبعضها:ََّّيتمَّذكر
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لوحظَّأنَّمشروعَّالتوحيدَّالذيَّتطمحَّإليهَّالدولَّالعربيةَّالَّيتمَّالعملَّعلىَّحتقيقهَّ (1

َّبلَّويزدادَّالتفككَّبنيَّالدول.َّ

 لوحظَّأيض َّأنَّاهلويةَّالعربيةَّيتمَّفقدهاَّيفَّاجملاالتَّالثقافيةَّواالجتماعيةَّوغريها.َّ (2

 بشكلَّكبري.َّالَّيتمَّاحملافظةَّعلىَّالبيئةَّبلَّيتمَّاالعتداءَّعليهاَّوتدمريهاَّ (3

 وشلَّالتقريرَّالنهائيَّملشروعَّاملستقبالتَّالعربيةَّالبديلةَّسيناريوهنيَّومها:َّ

َّللدولَّالعربيةَّيفَّ (1 َّالسيناريوَّاستمرارَّاألوضاعَّالراهنة َّيفترضَّهذا السيناريوَّالتشاؤمي:

املستقبل،َّوعدمَّالوصولَّإىلَّأيَّنتائجَّإجيابيةَّيفَّالقطاعاتَّاملختلفة،َّوزيادةَّالصراعاتَّ

َّمَّحتقيقَّأيَّتطويرَّيفَّالدولَّالعربية.َّوبالتايلَّعد

السناريوَّالتفاؤيل:َّويفترضَّهذاَّالسيناريوَّحدوثَّتطورَّيفَّالفكرَّالعريبَّوحماولةَّالتقليصََّّ (2

منَّالصراعاتَّالداخليةَّيفَّكلَّدولةَّوبنيَّبعضهمَّالبعض،َّمماَّسيؤديَّإىلَّحتقيقَّاملزيدَّمنََّّ

 .َّالنموَّوالتطورَّوهنوضَّالدولَّوحتقيقهاَّمستقبلَّأفضلَّألبنائها

 أهم املشكالت اليت تواجه الدراسات املستقبلية العربية:  3- 7- 5

تتنوعَّاملشكالتَّاليتَّتواجهَّالدراساتَّاليتَّتقومَّهباَّاجلهاتَّالعربيةَّاملختلفةَّيفَّاجملالَّاملستقبليَّفمنهاَّماََّّ

خاصَّباملناََّّالعامَّللدراسة،َّوالذيَّيترتبَّعليهَّعدمَّدقتهاَّأوَّعدمَّصحتهاَّنتيجةَّاالحنيازَّأكثرَّللماضيََّّ

تاريخ،َّصحيحَّأنَّالدراساتَّاملستقبليةَّتعتمدَّعلىَّجزءَّمنهاَّعلىَّدراسةَّالتاريخَّلكنَّاملغاالةَّيفَّذلكَّوال

َّتضرَّبالدراسةَّوجتعلهاَّغريَّدقيقة.َّ

َّالعلميةََّّ َّاألسس َّعلى َّاالعتماد َّوعدم َّالتخمني َّالعربية َّاملستقبلية َّالدراسات َّعلى َّتغلب كما

ستقبليةَّالعربيةَّصدرَّعنَّإحدىَّاهليئاتَّاحلكوميةََّّواملنهجيةَّالسليمة،َّومنَّأمثلةَّعدمَّجناحَّالدراساتَّامل

ألفَّطن،َّفوجدتَّشركةَّالتنقيب144َََّّّاملصريةَّتقرير َّبأنَّحجمَّالثروةَّاملعدنيةَّيفَّقطعةَّأرضَّمعينةَّتبل ََّّ

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



102 
 

األجنبيةَّاألمرَّمغريَّللغايةَّوبدأتَّبالعملَّعلىَّأساسَّالتقريرَّفاتضحَّأنَّحجمَّالثروةَّاملعدنيةَّاملوجودةَّ

َّألفَّطن.43َََّّّيتجاوزَّفعلي َّيفَّهذهَّالقطعةَّال

كذلكَّهناكَّبعضَّالعقباتَّاليتَّتقفَّحاجز َّأمامَّدقةَّالدراساتَّالعربيةَّوجتعلهاَّبياناتَّغريََّّ

دقيقةَّوبالتايلَّمنَّالصعبَّاالعتمادَّعليهاَّأمههاَّقلةَّالدراساتَّاملستقبليةَّالعربيةَّاليتَّميكنَّاالعتمادَّعليهاََّّ

َّكقوالبَّجاهزةَّأوَّاعتبارهاَّأساس َّلدراساتَّالحقة.َّ

اَّنالحظَّقلةَّالعلمَّالعريبَّباألساليبَّالتقنيةَّاحلديثةَّمنَّلغاتَّبرجميةَّوذكاءَّاصطناعيَّوغريهََّّكمَّ

اللهمَّإالَّماَّندر،َّكماَّأنهَّغالب َّالَّتتركَّالفرقَّالبحثيةَّاملكلفةَّبالدراسةَّاملستقبليةَّحبريتهاَّبلَّيتمَّدفعهمََّّ

قيقَّميكنَّاالعتمادَّعليهَّيفَّجمالَّخلدمةَّأهدافَّسياسيةَّأوَّاقتصاديةَّبعينها،َّوليسَّوصواًلَّلتوقعَّمستقبليَّدَّ

َّمعني.َّ

 أمثلة تفصيلية للرؤى االستشرافية العربية:  8- 5

َّبعضَّاألمثلةَّالتفصيليةَّهلذهَّالرؤىَّاالستشرافيةََّّهناَّنستعرض

 : 2020مشروع مصر   -أواًل

،َّوتقومَّعلىَّالتنميةَّاملستدامةَّيف2019/2020َّألنَّعامهاَّاألولَّهوَّبدايةَّمن2020ََّّمسيتَّمبشروعَّ

مَّوتستمر2017/2018َّم،َّوهيَّعبارةَّعنَّثالثَّخططَّاألولَّتبدأَّمن2030ََّّمصر،َّوتستمرَّحىتَّعامََّّ

َّم،َّواالثنتنيَّاآلخرتنيَّمهاَّخطتانَّمخسيتان.2019/2020حىتَّ

شاكلَّيفَّشىتَّمناحيَّاحلياةَّيفَّالدولةََّّحلَّاملَّالتركيزَّعلىواهلدفَّمنَّإطالقَّهذهَّاخلطةَّهوَّ

َّأ َّاالقتصادية َّأو َّاالجتماعية َّسواء َّاالجتماعيةاملصرية َّينهضَََّّّ.و َّسريع َّمنو َّلتحقيق َّاخلطة فتسعىَّهذه

َّوالفقرََّّ َّالبطالة َّوالصحة،َّواخنفاضَّنسبة َّالدخلَّاملادي، باملستوىَّاملعيشيَّللمواطنَّاملصريَّمنَّناحية

وتركزَّاخلطةَّعلىَّمتويلَّوتسهيلَّإنشاءَّاملشاريعَّالصغريةَّاليتَّمعَّزيادهتاَّحتققَّنتائجَّاقتصاديةََّّوغريها.
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َّواسترشدتَّيف َّاجملال،َّرائعة، َّيفَّهذا َّالناجحة َّالصينية َّهذهَََّّّذلكَّبالتجربة َّيف َّاحلكومة َّوتركز كما

االستراتيجيةَّبشكلَّأكربَّعلىَّتنميةَّاملشاريعَّالقائمةَّفعلي َّلزيادةَّإنتاجيتهاَّوعوائدها،َّباإلضافةَّإىلَّاملشاريعََّّ

َّلالستمرار.ََّّاليتَّبدأَّتنفيذهاَّوتوقفتَّأليَّسببَّكان،َّفتعالَّنقاطَّالقصورَّفيهاَّوتوفرَّهلاَّماَّحتتاجه

 : 2030مشروع سيناريوهات األردن  -ثانيًا

متَّإطالقهَّمنَّقبلَّجمموعةَّمنَّاملتخصصنيَّيفَّمركزَّالدراساتَّاالستراتيجيةَّباجلامعةَّاألردنية،َّوقدَّاستخدمَّ

هذاَّاملشروعَّأسلوبَّالعصفَّالذهينَّيفَّوضعَّاستراتيجيته،َّويبدأَّاملشروعَّبوضعَّالسيناريوهاتَّاملرغوبََّّ

م،َّمثَّيلي2020َّوحىت2016َََّّّمنَّخاللَّأربعَّجلساتَّحوارَّتعقدَّيفَّالفترةَّمنَّيفَّحتقيقهاَّمستقباًل

وتركزَّاخلططَّاخلمسيةَّاليتَّيتمَّالبدءَّيفَّتنفيذهاَّبعدَّذلكَّعلىَّأربعةَّحماورَّأساسيةَََّّّذلكَّخطتنيَّمخسيتني.

َّهيَّالسكان،َّواالقتصاد،َّوالسياسة،َّوالتنميةَّاالجتماعيةَّواإلنسانيةَّللمواطنَّاألردين.َّ

  2015استشراف املستقبل العريب حىت عام   -ثالثا 

 حماورهَّهي:ََّّالسيناريوَّوكانتأسلوبََّّواستخدمقامَّبهَّمركزَّدراساتَّالوحدةَّالعربيةَّ

 حمورَّاجملتمعَّوالدولة.َّ -1

 حمورَّالتنميةَّالعربية.َّ -2

 حمورَّالعربَّوالعامل.َّ -3

َّونتجَّعنهاَّثالثَّسيناريوهات:َّ

قائمَّعلىَّأساسَّاستمرارَّاألوضاعَّالسياسيةَّوهوَّسناريوََّّ:ََّّالقائم(َََّّّ)احلالالسيناريوَّاالجتاهيََّّ -1

َّمَّبلَّمنَّاملتوقعَّازديادَّالوضعَّسوء .1973َّواالقتصاديةَّاليتَّنشأتَّمنذَّحربَّأكتوبرَّ
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وهوَّسيناريوَّقائمَّعلىَّأساسَّالتعاونَّبنيَّالدولََّّ:َّالسيناريوَّاالصطالحيَّ)التناميَّاإلجيايب( -2

ديةَّفيها،َّولكنَّدونَّاختالفَّالعربيةَّيفَّشىتَّاجملاالتَّإلصالحَّاألوضاعَّالسياسيةَّواالقتصا

َّأنظمةَّاحلكمَّهبا.ََّّ

السيناريوَّالتحويليَّ)املرغوب(َّقرارَّعريبَّواحدَّواحترامَّوفضاءَّأوسعَّللتنوعاتَّوالثقافاتََّّ -3

َّوهوَّسيناريوَّقائمَّعلىَّأعساسَّتوحيدَّالدولَّالعربيةَّيفَّالقطاعاتَّاالجتماعيةَّوالسياسية.َّ

عَّإالَّأنهَّيعتربَّمنَّأهمَّاملشاريعَّاليتَّنوقشتََّّوعلىَّالرغمَّمنَّأوجهَّالقصورَّاليتَّوجدتَّيفَّهذاَّاملشروَّ

يفَّجمالَّاستشرافَّاملستقبلَّيفَّالعاملَّالعريب،َّوتعتربَّاملشاهدَّالثالثَّاليتَّنتجتَّعنهَّإالَّأهناَّمتيزتَّبأسلوبَّ

 احملاكاةَّاليتَّأفادتَّالباحثنيَّيفَّفهمَّالتغرياتَّاملختلفة.َّ

 2021رؤية اإلمارات  -رابعا

م،َّوهدفتَّهذهَّالرؤيةَّإىلَّتطوير2010َّحممدَّبنَّراشدَّآلَّمكتومَّعامَّأطلقهاَّصاحبَّالسموَّالشيخَّ

دولةَّاإلماراتَّيفَّشىتَّاجملاالتَّمثلَّاجملالَّاالقتصاديَّوالسياسيَّوغريهم،َّوخلصتَّهذهَّالرؤيةَّإىلَّبعضََّّ

َّالنقاطَّوهي:َّ

االحتادَّيفَّاملسئوليةَّبنيَّالشعبَّواألسرةَّاحلاكمةَّمنَّأجلَّحتقيقَّاألهدافَّاملنشودةَّللدولةََّّ -1

َّإىلَّالتطورَّوالنموَّاملطلوب.َّللوصولَّ

 االحتادَّيفَّاملصريَّوالتعاونَّفيماَّهوَّخريَّللشعب.َّ -2

االحتادَّيفَّاملعرفةَّلتحقيقَّالنموَّاالقتصاديَّوالثقايفَّللدولةَّمماَّيزيدَّمنَّقدرهتاَّالتنافسيةَّمعََّّ -3

 غريهاَّمنَّالدولَّومواكبةَّتطوراتَّالعصر.َّ

االحتادَّيفَّالرخاءَّمنَّأجلَّالتمتعَّبرغدَّالعيش،َّوتوفريَّنظامَّحياةَّجيدَّوذلكَّبتوفريَّاخلدماتََّّ -4

 مميزةَّواألنشطةَّالثقافيةَّواالجتماعيةَّاملطلوبة.َّ
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اورََّّاحمل،َّواليتَّتشتملَّعلى2021ََّّوهناكَّمتَّإطالقَّماَّيسمىَّباألجندةَّالوطنيةَّلتحقيقَّرؤيةَّاإلماراتََّّ

 :َّاآلتيةرئيسيةَّال

نَّأجلَّاحلفاظَّعلىَّهويتهَّووطنيتهَّووحدته:َّتعدَّمنَّأهمَّأهدافَّاألجندةَّارتباطَّاجملتمعَّم -1

الوطنيةَّواليتَّتطمحَّإىلَّتوفريَّبيئةَّمناسبةَّللشعبَّمنَّأجلَّالتمكنَّمنَّعيشَّحياةَّكرميةَّمماَّ

سيجعلهَّيعتزَّبانتمائهَّللدولةَّمماَّسيساعدَّعلىَّترابطَّالدولةَّوالوحدةَّبنيَّالشعبَّواألسرةََّّ

الدولةَّعلىَّالتنافسَّمعَّدولَّالعاملَّوحتقيقَّاإلجنازاتَّيفَََّّّاحلاكمة،َّوذلكَّسيزيدَّمنَّقدرة

َّاجملاالتَّاملختلفة.َّ

َّاحملورَّمنَّأهمَّحماورَّاألجندةَّالوطنيةَّ -2 حتقيقَّاألمنَّيفَّاجملتمعَّوالعدلَّالقضائي:َّيعتربَّهذا

َّيرسخَّ َّمما َّللعدلَّاالجتماعيَّوالقضائيَّهبا، َّالدولَّعلىَّأساسَّمدىَّحتقيقها حيثَّتقوم

يها،َّومدىَّحرصَّالدولةَّعلىَّحياةَّأفرادها،َّوحتقيقَّاملساواةَّبينهمَّالشعورَّباألمنَّبنيَّمواطن

 منَّأجلَّضمانَّحقوقَّاجلميعَّفيها.َّ

اقتصادَّمعريفَّتنافسي:َّوكانَّاهلدفَّمنَّهذاَّاحملورَّهوَّتشجيعَّاملواطننيَّعلىَّرفعَّاملستوىََّّ -3

االقتصاديَّللدولةَّمنَّخاللَّتشجيعهمَّعلىَّإنشاءَّاملشروعاتَّالصغريةَّاليتَّستساهمَّيفَّ

القتصاديَّيفَّالقطاعَّالعامَّواخلاص،َّوتقومَّالدولةَّبتشجيعَّالبحثَّوزيادةَّاملعرفةََّّالتطورَّا

 اليتَّمنَّشأهناَّحتقيقَّذلكَّالتطور.َّ

رفعَّاملستوىَّالتعليمي:َّيعتربَّالتعليمَّأساسَّمنوَّوتطورَّالدولَّحيثَّتقومَّالدولَّعلىَّمدىََّّ -4

َّاليتَّتساعدَّعلىَّاخنراطهمَّمعَّاجملتمعاتَّاأل َّللمعرفةَّالكافية خرىَّوإضافةََّّامتالكَّأفرادها

ثقافاتَّخمتلفةَّجملتمعاهتم،َّويكمنَّذلكَّيفَّقدرةَّالدولَّعلىَّاالرتقاءَّباملستوىَّالتعليميَّوخلقََّّ

وذلكَّمنَّخاللَّتوفريَّاألنظمةَّالذكيةَّوتطويرَّاملناهجَََّّّجيلَّجديدَّيتمتعَّباإلبداعَّواملعرفة.

حدَّسواءَََّّّالتعليميةَّاملختلفةَّيفَّاملدارسَّواجلامعات،َّلتطويرَّمهاراتَّالطالبَّواملعلمنيَّعلى
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كبريَّيفَّتطويرَّالتعليمََّّأثرمباَّيتناسبَّمعَّاحتياجاتَّالتعليمَّعلىَّاملستوىَّالعاملي.َّوهذاَّلهَّ

 كماَّهوَّمالحظَّ

تطبيقَّاملعايريَّالعامليةَّيفَّجمالَّالصحة:َّوسيتمَّذلكَّمنَّخاللَّتطبيقَّتلكَّاملعايريَّيفَّكافةََّّ -5

َّت َّقبل َّمن َّاخلدماتَّاملقدمة َّجودة َّورفع َّواخلاصة، لكَّاملؤسساتَّاملستشفياتَّاحلكومية

 للمواطنني،َّوذلكَّخلفضَّمعدلَّانتشارَّاألمراض،َّوتوفريَّحياةَّصحيةَّلألفراد.َّ

احملافظةَّعلىَّالبيئةَّوإنشاءَّبنيةَّحتتيةَّمناسبة:َّوهتدفَّالدولةَّمنَّخاللَّهذاَّاحملورَّإىلَّتوفريَّ -6

 دولة.َّبيئةَّمناسبةَّللمواطنني،َّواحملافظةَّعلىَّاملواردَّالبيئيةَّاملختلفة،َّوزيادةَّالرقعةَّاخلضراءَّبال

َّمثلَّالكهرباء،َّوجتديدَّالطرقَّواملطاراتَّ -7 َّاخلدماتَّاألساسية أيض َّهتدفَّإىلَّرفعَّجودة

 وغريها.َّ

 2030الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية  -خامسا

مَّبقيادةَّويلَّالعهدَّالسعوديَّاألمريَّالشاب2016ََّّتوىلَّإعدادهاَّجملسَّالشئونَّالوطنيةَّواالقتصاديةَّعامَّ

وكانَّاهلدفَّمنهاَّمواجهةَّالتحدياتَّاليتَّتواجهَّاململكةَّيفَّاجملاالتَّالعزيز،ََّّعبدحممدَّبنَّسلمانَّبنَّ

االقتصاديةَّوالتعليميةَّوخمتلفَّاجملاالتَّيفَّالدولة،َّوذلكَّمنَّأجلَّالعملَّعلىَّارتقاءَّالدولةَّوحتقيقَّأعلىََّّ

تمعََّّمستوىَّمنَّالتقدمَّاالقتصاديَّواالجتماعيَّوالسياسي،َّوقامتَّهذهَّالرؤيةَّعلىَّعدةَّحماورَّوهي:َّجم

َّحيوي،َّوطنَّطموح،َّواقتصادَّمزهر.َّ

ومنَّأهمَّالتحدياتَّاليتَّتواجهَّاململكةَّواليتَّكانَّمنَّالضروريَّالقضاءَّعليهاَّمشكلةَّالفقر،ََّّ

لذلكَّأطلقتَّاململكةَّالعديدَّمنَّاملبادراتَّمنَّأجلَّحماولةَّحلَّتلكَّاملشكلةَّمثل،َّبرنامجَّحسابَّاملواطنََّّ

ذاتَّالدخلَّاملنخفضَّواملتوسطَّباململكة،َّوملَّتكتفيََّّوالذيَّمتَّإنشاؤهَّلتخفيفَّالعبءَّاملاديَّعنَّاألسرَّ

اململكةَّبذلكَّفقطَّبلَّعملتَّالدولةَّعلىَّمساعدةَّغريهاَّمنَّالدولَّاألشدَّفقر َّواملساعدةَّيفَّمكافحةََّّ

َّيقدرََّّ الفقرَّعلىَّاملستوىَّالعامليَّواحملليَّبطرقَّخمتلفة،َّوقدمتَّمساعداتَّومعوناتَّغريَّمستردةَّفيما
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ودَّالثالثةَّاملاضية،َّوأنشئتَّالعديدَّمنَّاملؤسساتَّاليتَّهتدفَّملعاجلةَّالفقرَّمليارَّدوالرَّيفَّالعق84َّحبوايلَّ

َّيفَّاجملتمعَّمثل،َّمؤسسةَّامللكَّخالدَّاخلريية،َّوجمتمعَّمجيل،َّوالصندوقَّاخلرييَّاالجتماعي.َّ

إىل2030ََّّمنَّالتحدياتَّاليتَّتواجهَّاململكةَّأيض َّالقطاعَّالصحي،َّحيثَّهتدفَّرؤيةَّاململكةَّ

سنيَّاخلدماتَّالصحيةَّاملقدمةَّللمواطنني،َّوزيادةَّاملواردَّالبشريةَّوالعاملنيَّتطويرَّاجلانبَّالصحي،َّوحت

بالقطاعَّالصحي،َّويتمَّحتقيقَّذلكَّالنموَّمنَّخاللَّزيادةَّعددَّاملستشفياتَّبالدولةَّلتشملَّكلَّأرجائها،َّ

َّولتتمكنَّمنَّتقدميَّالرعايةَّالصحيةَّبالشكلَّاألمثلَّفيماَّيتناسبَّمعَّاحتياجاتَّاملواطنني.َّ

التعليمَّمنَّأهمَّالركائزَّاألساسيةَّاليتَّمنَّخاللهَّيرتقيَّاألفرادَّبشعوهبم،َّوإلدراكَّاململكةََّّويعدَّ

ألمهيةَّاجلانبَّالتعليميَّيفَّحتقيقَّالتقدمَّوالنموَّيفَّاجملتمعَّالسعوديَّأطبقتَّالعديدَّمنَّاملبادراتَّاليتَّهتدفََّّ

مَّللتمكنَّمن2018ََّّديةَّيفَّعامَّإىلَّاالرتقاءَّبالتعليمَّحيثَّنالَّالتعليمَّالنصيبَّاألكربَّمنَّامليزانيةَّالسعو

خلقَّبيئةَّمناسبةَّللعمليةَّالتعليمية،َّوإعطاءَّاحلقَّلكالَّاجلنسنيَّالذكورَّواإلناثَّيفَّالتعليم،َّوأيض َّورفعََّّ

َّمستوىَّاملناهجَّالتعليمية،َّلتدريبَّالطالبَّعلىَّاملهاراتَّاملطلوبةَّلسوقَّالعمل.َّ

ميةَّمبادرةَّاملدارسَّاملستقلةَّواليتََّّومنَّأهمَّهذهَّاملبادراتَّاليتَّأطلقتَّلالرتقاءَّبالعمليةَّالتعلي

َّالعملية25ََّّهتدفَّلتحويلَّ َّسيسهمَّيفَّتطوير َّالقطاعَّاخلاصَّمما َّلتكونَّحتتَّإدارة َّحكومية مدرسة

التعليمية،َّوابتكارَّأساليبَّجديدةَّيفَّالتعليم،َّوأيضاَّمبادراتَّحموَّاألميةَّوتعليمَّذويَّاالحتياجاتَّاخلاصة،َّ

َّوالتعليمَّيفَّاحلدَّاجلنويب.َّ

ململكةَّأيضاَّعلىَّجانبَّأساسيَّيفَّرؤيتهاَّاملستقبليةَّوهوَّخيتصَّباملرأة،َّحيثََّّتركزتَّجهودَّاَّ

فهيََّّرأتَّاململكةَّأنَّللمرأةَّدور َّفعااًلَّيفَّاجملتمعَّوالبدَّمنَّاستثمارَّطاقاهتاَّيفَّحتقيقَّالتقدمَّوالتنمية.

واختذتََّّ.تمعمنَّممارسةَّدورهاَّيفَّبناءَّاجملاملرأةَّعلىَّحتقيقَّاملساواةَّبنيَّاملرأةَّوالرجلَّحىتَّتتمكنَّتركزَّ

متكنيَّاملرأةَّمنَّاالخنراطَّيفَّالبيئةَّالسياسيةَّحيثَّصدرَََّّّاململكةَّالعديدَّمنَّاإلجراءاتَّلتحقيقَّذلكَّومنها:
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%َّمنَّجمالسَّجملسَّالشورىَّللمرأة،َّوتعيينهاَّيفَّمناصبَّقيادية،20ََّّمَّبتخصيص2013ََّّأمرَّملكيَّعامََّّ

َّوإعطائهاَّاحلقَّيفَّاملشاركةَّيفَّسوقَّالعمل.َّ

علىَّتوفريَّاملياهَّوالصرفَّالصحيَّيفَّمجيعَّبقاعَّالدولة،َّووضعتَّالعديدََّّعملتَّاململكةَّأيض َّ

منَّاخلططَّلتوفريَّالكميةَّاملطلوبةَّمنَّاملياه،َّوتلبيةَّاحتياجاتَّالسكان،َّومنهاَّمشاريعَّمتعلقةَّبالسدودََّّ

وطرحتَّالعديدَّمنَّالطرقَّلتوعيةَّاملستهلكنيَّبضرورةََّّواآلبارَّوخطوطَّنقلَّاملياهَّوالصرفَّالصحي.

ترشيدَّاستهالكهمَّللمياهَّوتوعيتهمَّباالستخدامَّالصحيحَّهلاَّوبذلكَّتكونَّقدَّاجتهتَّإىلَّسياسةَّإدارةَّ

َّإنتاجهااملتطلباتَّوليسَّتلبيتهاَّفحسب،َّوشجعتَّعلىَّالبحثَّالعلميَّيفَّجمالَّحتليةَّاملياهَّاملاحلةَّلزيادةَّ

َّ.َّالكميةَّاملطلوبةَّمنهاَّجبهودَّذاتيةللمياهَّلتتمكنَّمنَّتوفريَّ

 2025رؤية املغرب   -سادسا 

إىلَّأنَّيكونَّاملغربَّأكثرَّانفتاح َّعلىَّالعاملَّاخلارجيَّلكنَّيظلَّمتمسك2025ََّّهتدفَّرؤيةَّاملغربَّ

بالقيمَّوالعاداتَّاخلاصةَّبه،َّوأنَّيكونَّنظامَّالدولةَّقائماَّعلىَّمبدأَّاملساواةَّوالعدلَّبنيَّاملواطنني،َّوأكثرَّ

ألمنَّواالستقرار،َّوأنَّيكونَّقادر َّعلىَّتوفريَّحياةَّأفضلَّللشعب،َّوهتدفَّأيض َّإىلَّضرورةََّّحتقيق َّلَّ

َّمنَّأجلَّالسموَّباجملتمعََّّ َّأوَّمادية َّبهَّسواءَّكانتَّمواردَّبشرية َّاملوجودة االستغاللَّالصحيحَّللموارد

َّومنَّاخلططَّاالستراتيجيةَّهلذهَّالرؤية:ََّّوحتقيقَّاألهدافَّاملنشودة.

شرَّالتعليمَّعلىَّمجيعَّاملستوياتَّألنهَّيساعدَّعلىَّاالرتقاءَّبالدولةَّالعملَّعلىَّحموَّاألميةَّونَّ -1

َّمنَّأجلَّحتقيقَّاألفضلَّعلىَّالصعيدَّالفرديَّواجملتمعي.َّ

توفريَّاملزيدَّمنَّفرصَّالعملَّللتخلصَّمنَّالبطالة،َّواستغاللَّكافةَّاملواردَّالبشريةَّللدولةَّواليتََّّ -2

 منَّشأهناَّتقدميَّاملساعدةَّيفَّعمليةَّالنموَّوالتطويرَّاجملتمعي.َّ
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العملَّعلىَّزيادةَّالدخلَّالفرديَّليتمكنَّاألشخاصَّمنَّعيشَّحياةَّكرميةَّوالتمكنَّمنَّتوفريَّ -3

 متطلباتَّاحلياةَّوالتخلصَّمنَّنسبةَّالفقرَّيفَّالدولة.َّ

حتقيقَّاملساواةَّبنيَّمجيعَّاألفرادَّمنَّاجلنسني،َّوتوفريَّفرصَّالعملَّللمرأةَّوتشجيعهاَّعلىَّ -4

دةَّالنموَّاالقتصادي،َّومنحهمَّاحلقَّيفَّتويلََّّاستثمارَّطاقاهتاَّيفَّالدولةَّلالستفادةَّمنهاَّيفَّزيا

 املناصبَّالقياديةَّ

 2035رؤية الكويت  -سابعا

هتدفَّرؤيةَّالكويتَّلزيادةَّالنموَّاالقتصاديَّللدولةَّبغرضَّحتويلهاَّألكربَّصرحَّجتاريَّومايلَّبالعاملَّالعريبََّّ

َّهدافَّمثل:َّوزيادةَّقدرهتاَّالتنافسيةَّمعَّدولَّالعامل،َّوتشملَّخطةَّالتنميةَّبالكويتَّالعديدَّمنَّاأل

األهدافَّاالستراتيجية:َّومنَّخالهلاَّيتمَّرفعَّاملستوىَّاملعيشيَّلألفرادَّباجملتمعَّمنَّخاللَّزيادةََّّ (1

يتمَّحتقيقَّتلكَََّّّإنتاجَّالدولة،َّوبالتايلَّيرتفعَّمعدلَّالنموَّاالقتصاديَّمماَّيساهمَّيفَّزيادةَّاألجور.

سبلَّالتنميةَّاالقتصاديةَّاألهدافَّأيضاَّمنَّخاللَّاالهتمامَّبالقطاعاتَّاخلاصةَّواليتَّتعدَّمنَّأهمَّ

وذلكَّبتقليصَّهيمنةَّالقطاعَّالعامَّبشكلَّتدرجييَّمعَّعدمَّإمهالَّيفَّالعدالةَّاالجتماعية،َّومساعدةََّّ

األسرَّمتوسطةَّالدخلَّيفَّاملشاركةَّيفَّالتنميةَّاالقتصاديةَّعنَّطريقَّتوفريَّاملزيدَّمنَّفرصَّالعملَّ

األسر،َّواستغاللَّطاقاهتمَّفيماََّّهلم،َّوالتشجيعَّعلىَّزيادةَّإنشاءَّاملشروعاتَّالصغريةَّلزيادةَّدخلََّّ

 يفيدَّاجملتمع.

َّالنموَّاالقتصاديَّبشىتَّالطرقَّمثلَّ (2 َّالكويتَّلتعزيز السياساتَّاالقتصادية:َّحيثَّهتدفَّرؤية

حماولةَّتلبيةَّمتطلباتَّالعمالَّوزيادةَّاالستثمار،َّلرفعَّمستوىَّاالقتصادَّاحملليَّوالعامليَّوزيادةَّقدرةَّ

طةَّأيضاَّإىلَّتعديلَّعددَّمنَّالتشريعاتَّوالقواننيََّّالدولةَّالتنافسيةَّيفَّسوقَّالعمل،َّوهتدفَّاخل

َّلكيَّتتناسبَّمعَّاالجتاهاتَّاملستقبليةَّللدولةَّمنَّأجلَّحتقيقَّأهدافها.َّ
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تعديالتَّخاصةَّبالقواننيَّوالتشريعات:َّلكيَّيتمَّحتقيقَّالتنميةَّاالقتصاديةَّاملطلوبةَّطرحتَّالدولةََّّ (3

اخلاصةَّحبمايةَّاملستهلك،َّوتنظيمََّّالعديدَّمنَّاخلطواتَّاليتَّينبغيَّاتباعهاَّواليتَّمنهاَّالتشريعات

ومتَّطرحَّالعديدَّمنَّاملبادراتَّلتحقيقَّتلكَّالرؤيةََََّّّّالعملياتَّالتجاريةَّمثلَّاالندماجَّواالستحواذ.َّ

منَّاجلانبَّالتشريعيَّكإنشاءَّاهليئاتَّاليتَّتساعدَّيفَّزيادةَّالنموَّاالقتصاديَّللدولةَّمثل،َّإنشاءَّ

هيئةَّلتنظيمَّالضرائب،َّوأخرىَّحلمايةَّحقوقََّّهيئةَّسوقَّاملال،َّوهيئةَّلدعمَّاملشروعاتَّالصغرية،َّو

 املستهلك.َّ

التنميةَّالبشرية:َّوتعدَّهذهَّاخلطوةَّمنَّأهمَّاخلطواتَّاليتَّتساهمَّيفَّحتقيقَّأهدافَّالرؤية،َّويتمَّ (4

َّوكيفيةََّّ َّالبشرية َّللموارد َّالصحيحة َّواإلدارة َّبالدولة، َّالسكاين َّالنمو َّتنظيم َّخالل ذلكَّمن

دولَّوتقدمهاَّيتحققَّمنَّخاللَّمدىَّقدرةَّالدولةََّّاستغالهلاَّبالشكلَّاألمثل،َّحيثَّأنَّتطورَّال

علىَّاستيعابَّاملواردَّالبشريةَّهباَّومنحهمَّالقدرةَّعلىَّاإلبداعَّمنَّخاللَّتوفريَّفرصَّالعملَّهلمََّّ

يتمَّحتقيقَّهذهَّاألهدافََّّوتدريبهمَّعلىَّمواجهةَّسوقَّالعملَّواالخنراطَّفيهَّوتطويرَّمهاراهتم.

رهاَّيفَّبناءَّاجملتمع،َّوحتقيقَّاملساواةَّبنَّالنساءَّأيضاَّمنَّخاللَّاالهتمامَّبشئونَّاملرأة،َّوإثراءَّدو

والرجالَّوحماولةَّتعزيزَّهذاَّالفكرَّلدىَّاجملتمع،َّوأيضاَّعنَّطريقَّاالهتمامَّجبميعَّاألنشطةَّالثقافيةََّّ

واالجتماعيةَّوالفنية،َّوزيادةَّاجلزءَّاملخصصَّللبحثَّالعلميَّمنَّميزانيةَّالدولةَّلتشجيعَّالدراساتَّ

اكلَّاليتَّتواجهَّالدولَّوتساعدَّيفَّالوصولَّإىلَّحلولَّمناسبةَّوالبحوثَّالعلميةَّاليتَّتدرسَّاملش

 هلا.َّ

َّوَّ َّالدرايفَّهناية َّبالتخطيطَّاستعراضناَّهلذه َّبالغ  َّنلحظَّاهتمام  َّاملستقبلية ساتَّوالرؤىَّالعربية

ذلكَّاالهتمامَّليسَّإدراك َّملاَّيسمىَّباستشرافَََّّّإنَّاملستقبليَّخصوص َّيفَّجمالَّالتنمية،َّولكنَّميكنَّالقولََّّ

للهمَّإالَّبالنسبةَّلإلماراتَّالعربيةَّاملتحدة،َّولكنهَّختطيطَّللتنميةَّطويلةَّاملدى،َّفاعتربَّذلكَّمبثابةََّّاملستقبلَّا
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نلحظَّأيض َّاهتمام َّمنَّبعضَّاحلكوماتَّالعربيةَّبالتخطيطَّاملستقبليَّيفَّكماَّوَّاستشرافَّللمستقبل.

َّاجملالَّالتعليميَّونضربَّعلىَّذلكَّاألمثلةَّالتالية:َّ

1. َّ َّاملصرية َّالتنمية َّالتعليمَّمنَّتغيريَّللمناهج2030َََّّّخطة َّتطوير َّأجزائها واليتَّتناولتَّيفَّأحد

َّالدراسية،َّوطرقَّالتدريس،َّوإدخالَّالتكنولوجياَّللمدارسَّواجلامعات.َّ

ه،1437ََّّخطةَّالتنميةَّالتعليميةَّوإدخالَّالتعليمَّالتقينَّيفَّاململكةَّالعربيةَّالسعوديةَّواليتَّبدأتَّعامََّّ .2

َّه.1441َّوتنتهيَّهذاَّالعامَّ

مَّبعدَّصدورَّتقريرَّمنَّمنظمةَّاليونسكو2015ََّّويرَّالتعليمَّيفَّالكويتَّمنذَّعامَّالعملَّعلىَّتط .3

العامليةَّعنَّالفسادَّيفَّالدولةَّالذيَّينعكسَّبدورهَّعلىَّالتعليم،َّفبدأتَّمعَّهذاَّالتقريرَّالقيادةَّ

َّالرشيدةَّيفَّدولةَّالكويتَّبالعملَّعلىَّعدةَّاستراتيجياتَّلتطويرَّالعمليةَّالتعليمية.َّ

َّ.َّاألميةََّّحموَّوجهودَّالرؤيةَّاملغربيةَّيف .4

 يفَّرفعَّاملستوىَّاملعريف.َََّّّاإلمارتيةواهلدفَّاالستراتيجيَّيفَّالرؤيةَّ .5

ملَّ،َّالدراساتَّاملستقبليةَّالعربيةَّيفَّجماالتَّالتربيةَّواإلدارةَّوالعلومَّالتطبيقيةأنَّوجتدرَّاإلشارةَّأيضاَّ

امتدتَّجملاالتَّأخرىَّتقتصرَّالدراساتَّاملستقبليةَّالعربيةَّوالتخطيطَّملاَّهوَّآتَّعلىَّالتنميةَّفقط،َّولكنَّ

َّاألحباثَّاليتَّتتطرقَّ َّمن َّالعديد َّاخلليج َّالعريبَّلدول َّمكتبَّالتربية َّفأصدر َّاجملاالتَّالتربية ومنَّهذه

كماَّامتدتَّهذهَّالدراساتَّبواسطَّاملنظمةَّالعربيةَّللتنميةَّاإلداريةَّيفَّاجملالَََّّّللمستقبلَّيفَّاجملالَّالتربوي.

ساتَّاخلاصةَّبالزراعةَّوالغذاء،َّوالتكنولوجيا،َّوالتقنياتَّاإلداري،َّويفَّجمالَّالعلومَّالتطبيقيةَّصدرتَّالدرا

َّاحليوية.َّ

َّ

َّ
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 استشراف املستقبل والتخطيط:  9- 5

يفَّالبدايةَّالبدَّمنَّحتديدَّوسيلةَّاستخدامَّاستشرافَّاملستقبل،َّحيثَّذ كرَّسابق َّأنهَّعلمَّيعتمدَّعلىَّ

نتائجها،َّوالتخطيطَّميكنَّتعريفهَّجمموعةَّمنَّالبياناتَّواملعطياتَّالدقيقةَّواملنظمةَّاليتَّمتَّالتأكدَّمنَّسالمةََّّ

َّبذاتَّالتعريفَّالسابق،َّفماَّالفارقَّبينهما؟َّ

عام ََّّعلمَّاملستقبلَّأوَّاستشرافَّاملستقبلَّينظرَّنظرةَّبعيدةَّللتخطيطَّتتجاوزَّاخلمسَّوعشرونََّّ

اخلمسنيَّعاما،َّبينماَّالتخطيطَّفتتراوحَّمدتهَّماَّبنيَّاخلمسَّإىلََّّإىلماَّهوَّأكثرَّمنَّذلكَّقدَّتصلََّّإىل

َّاخلمسَّوعشرونَّعام .َّ

لذلكَّاعتربَّالتخطيطَّواستشرافَّاملستقبلَّعلمَّواحدَّيكملَّبعضهماَّبعض ،َّفحىتَّتصلَّاملؤسسةََّّ 

أوَّالدولةَّأوَّحىتَّالفردَّلتخطيطَّناجحَّمضمونَّالنتائجَّجيبَّاستخدامَّكلَّمنَّالتخطيطَّواستشرافَّ

البدايةَّباستشرافَّاملستقبلَّبوضعَّخططَّبعيدةَّاملدى،َّمثَّنتبعَّذلكَّوعندَّالدخولَََّّّحيثَّتكونَّاملستقبل،َّ

يفَّحيزَّاخلمسَّوالعشرونَّعام َّبالتخطيطَّالذيَّيعطيَّنتائجَّأكثرَّدقةَّتصلحَّللتطبيقَّعلىَّاملدىَّالقريب،َّ

َّوبذلكَّنصلَّألفضلَّنتيجةَّممكنة.َّ

َّهيَّأساليبَّاستشرافَّاملست  َّما َّهو: َّإىلَّالتخطيطَّوالسؤالَّالذيَّيثورَّهنا قبلَّاليتَّتصلَّبنا

َّالناجح؟،َّسنجيبَّعلىَّهذاَّالسؤالَّيفَّاألسطرَّالقليلةَّالقادمة:َّ

َّاملتبعةَََّّّ َّالوسيلة َّبأهنما َّالقول َّميكننا َّاملستقبل( َّواستشراف َّ)التخطيط َّاملصطلحني َّبني باجلمع

الدراساتََّّالستخدامَّاملتاحَّمنَّاإلمكاناتَّواملواردَّيفَّأيَّجمالَّكانَّلتحقيقَّاهلدفَّاملرجو،َّوقدَّانتهتَّ

َّللوصولَّإىلَّ َّاملستقبلَّوالتخطيطَّإىلَّوضعَّأسلوبنيَّميكنَّاتباعهما اليتَّمتتَّمنَّقبلَّاملختصنيَّبعلوم

َّالتخطيطَّالناجحَّومها:َّ

َّوهيَّاملعرفةَّالضمنيةَّواخلربةَّاليتَّمتكنَّالفردَّمنَّالتخطيط،َّوتتفرعَّإىل:َّ األساليب النوعية: -أواًل
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فنَّالَّيتوافرَّيفَّالشخصَّالعاديَّليقدمَّلهَّبيان َّأوََّّاخلربةَّوهي:َّ"إبداءَّرأيَّيتعلقَّبهَّعلم،َّأوََّّ-1

َّ(.9َّ-8َّصصَّ،2005َّ)الزهراين،ََّّرأي َّفني َّالَّيستطيعَّالقاضيَّالوصولَّإليهَّوحده"

الذكاء،َّوهوَّماَّثارَّحولهَّالكثريَّمنَّاملناقشات،َّووضعتَّلفهمَّمعناهَّوطرقَّتنميتهَّالعديدَّمنََّّ-2

-229َّصَّصَّ،2006)طه،ََّّالثالثيَّالنظرياتَّمثلَّنظريةَّالذكاءَّاملتعدد،َّونظريةَّالذكاء

246َّ)َّ

َّالتفكري.ََّّ-3

َّالرؤيةَّاملستقبلية.ََّّ-4

َّاخليالَّاخلصبَّالواسع.ََّّ-5

َّالقدرةَّعلىَّوضعَّالسيناريوهاتَّلألحداثَّاملتوقعة.ََّّ-6

َّالقدرةَّعلىَّاستخالصَّاملعلومةَّوتذكرهاَّماَّيسمىَّبالعصفَّالذهين.ََّّ-7

استشرافَّاملستقبلَّباستخدامَّاألرقامَّالدقيقةَّواإلحصائياتََّّوهيَّاليتَّيتمَّفيهاَّ األساليب الكمية: -ثانيًا

َّاملوثوقة،َّويتفرعَّعنهاَّعدةَّأساليبَّهي:َّ

املسح:َّوهوَّاستخراجَّإحصائياتَّوأرقامَّحمددةَّيفَّاملوضوعاتَّاملختلفةَّاملرادَّاستشرافَّاملستقبلََََّّّّ-1

َّبصددها.َّ

َّعلَّ-2 َّمباشرة َّطرحَّأسئلة َّطريق َّعن َّيتم َّباملسحَّولكنه َّشبيه َّوهو َّمنََّّاالستفتاء: َّمعينة َّفئة ى

األشخاصَّخيتلفونَّباختالفَّجمالَّاستشرافَّاملستقبلَّأوَّالتخطيط،َّووضعَّإجاباهتمَّيفَّصورةََّّ

َّإحصائياتَّميكنَّالرجوعَّإليهاَّالحق .َّ
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ََّّالتنبؤَّاملورفولوجي:َّوهوَّأسلوبَّخيتصَّمبعاجلةَّاملشكالتَّشديدةَّالتعقيدَّيفَّاجملاالتَّاملختلفةََّّ-3

َّ(17َّ،َّص2014)عودة،َّ

َّالنماذج.َّصياغةََّّ-4

َّالتحليلَّالتارخيي:َّأيَّقراءةَّأحداثَّاملاضيَّواستخدامهاَّيفَّاستخالصَّتوقعاتَّللمستقبل.ََّّ-5

الوسطَّاحلسايب:َّوهوَّجزءَّمنَّعلمَّالرياضياتَّواإلحصاء،َّلذلكَّيتمَّاستخدامهَّيفَّاستخالصََّّ-6

َّأرقامَّدقيقةَّميكنَّاستخدامهاَّيفَّعملياتَّالتخطيط.َّ

َّقيمَّاملشاهدةَّلظاهرةَّماَّخاللَّفتراتَّزمنيةَّمتساوية"َّالسالسلَّالزمنية:َّوهيَّ"جمموعةَّمنَّالَّ-7

َّ(.27َّ،َّص2009)أبوَّراضي،َّ

َّالكفايةَّالنسبية.ََّّ-8

االحنرافَّاملعياري:َّوهوَّأسلوبَّإحصائيَّيعرفَّبأنهَّاجلزءَّالتربيعيَّملتوسطَّجمموعَّمربعاتَََّّّ-9

َّاحنرافاتَّقيمَّاملتغريَّالعشوائيَّعنَّوسطهاَّاحلسايب.َّ

َّبريتَََّّّ-10

َّدلفيَََّّّ-11

َّالسببية.النماذجََّّ-12

َّاإلسقاطَّبالقرينةََّّ-13

َّاحملاكاةَّ-14

َّنظريةَّاأللعابَََّّّ-15

َّالطرقَّالتشاركيةَََّّّ-16
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َّحتليلَّالظواهرَََّّّ-17

َّأسلوبَّشجرةَّالعالقاتََّّ-18

ومنَّضمنَّكلَّاألساليبَّالسابقةَّوجدَّأنَّأفضلَّأسلوبنيَّوجيمعانَّبنيَّخصائصَّاألساليبَََّّّ

السناريوهات،َّلذلكَّسنستفيضَّيفَّشرحهماَّقلياًلَّفيماَّالنوعيةَّوالكميةَّمع َّمهاَّأسلوبَّدلفي،َّوأسلوبََّّ

َّيلي:َّ

َّميكنَّأنَّحيدثَّوهوَّيعتمدَّعلىََّّ أسلوب السيناريوهات: 1- 9- 5 يعتمدَّعلىَّوضعَّاحتماالتَّملا

احلدثَّوالتوقعَّباإلضافةَّإىلَّاإلحصاءاتَّواألرقامَّالدقيقة،َّوكانَّأولَّاستخدامَّهلذاَّاألسلوبَّمنَّقبلَّ

ََّّتصورَّأوَّختيلَّأقوىَّاألسلحةَّاليتَّميكنَّابتكارهاَّوتصميمها.َّاجليشَّاألمريكيَّعندماَّكانَّيرغبَّيف

ومنذَّذلكَّاحلنيَّأصبحَّاستخدامَّأسلوبَّالسيناريوهاتَّسائد َّومهم َّلقائدةَّالدولَّواملؤسساتََّّ

َّاملختلفة،َّوتطورَّبعدَّذلكَّليكونَّالسائدَّهوَّتصورَّثالثَّسيناريوهاتَّلكلَّنوعَّمنَّاألحداث،َّوهي:َّ

َّفلنَّحيدثَّأيَّتغريَّيفَّاملستقبل.َّسيناريوَّخايلَّمنَّاملفاجآتََّّ-1

َّسيناريوَّمتفائلَّأيَّأنَّاألوضاعَّستصبحَّأفضلَّمستقباًل.ََّّ-2

َّسيناريوَّتشاؤميَّأيَّأنَّاألوضاعَّستصبحَّأسوأ.ََّّ-3

َّفسيفترضَََّّّ َّالدخل َّمتوسطة َّمعينة َّاقتصاديَّلدولة َّالسيناريوهاتَّعلىَّوضع َّهذه َّختيل ميكن

سيفترضَّحتسن َّيفَّالدخل،َّوزيادةَّرفاهيةَّالفرد،َّوالثالثَّالسيناريوَّاألولَّبقاءَّاحلالَّكماَّهوَّعليه،َّالثاينََّّ

َّسيتوقعَّسوءَّاألحوالَّاالقتصادية.َّ
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دلفيَّهوَّاسمَّمعبدَّيوناينَّقدميَّكانَّالناسَّيذهبونَّإليهَّللسؤالَّعنَّاملستقبلَّ أسلوب دلفي: 2- 9- 5

قائمَََّّّعندَّخوفهمَّمنَّأمرَّما،َّولذلكَّونظر َّالهتمامَّهذاَّاألسلوبَّباملستقبلَّمسيَّبأسلوبَّدلفي؛َّفهو

َّعلىَّتوقعاتَّأهلَّاخلربةَّيفَّاجملال.َّ

يقالَّفيهَّأنَّاخلبريَّيفَّاجملالَّهوَّأقدرَّشخصَّعلىَّتوقعَّماَّسيحدثَّفيهَّمستقباًل،َّوأولَّمنَََّّّ

يعتمدَّهذاَّاألسلوبَّعلىَّاالستعانةََََّّّّاستخدمَّهذاَّاألسلوبَّكذلكَّهيَّأجهزةَّالبحثَّيفَّاجليشَّاألمريكي.

سسةَّحتتَّبصريهتم،َّوبالتايلَّيكونونَّقادرينَّعلىَّخبرباءَّومتخصصيَّجمالَّمعني،َّووضعَّكلَّتفاصيلَّاملؤ

َّتوقعَّماَّستؤولَّإليهَّاألمورَّفيماَّبعد.َّ

 خطوات استخدام أسلوب دلفي:

َّحتديدَّاملوضوعَّاملرادَّاستشرافَّاملستقبلَّخبصوصه.ََّّ-1

َّتصميمَّاستبيانَّخبصوصَّالنقطةَّأوَّالنقاطَّاملرادَّاستشرافَّاملستقبلَّخبصوصها.ََّّ-2

اءَّالذينَّوقعَّعليهمَّاالختيارَّليضعَّكلَّمنهمَّتصورهَّبشكلَّمنفرد،َّتقدميَّهذاَّاالستبيانَّللخربََّّ-3

ويفَّاملرحلةَّالثانيةَّجيتمعَّكلَّاخلرباءَّومشاركةَّتصوراهتم،َّويفَّاملرحلةَّالثالثةَّيقدمَّكلَّخبريَّ

حججهَّويتناقشَّمعَّقرينه،َّفيصلَّمجيعَّأوَّأغلبَّاخلرباءَّيفَّهنايةَّاملطافَّإىلَّوجهةَّنظرَّ

َّواحدةَّبشأنَّموضوعَّاالستبيانَّ

 متطلبات أسلوب دلفي: 

منسق:َّيقومَّبإعدادَّاالستبيان،َّوحيصلَّعلىَّإجاباتَّكلَّخبريَّأواًلَّبأول،َّويتواصلَّمعَََّّّ-1

َّاخلرباء.َّ

َّقناةَّاتصال:َّتعملَّعلىَّالربطَّبنيَّاخلرباءَّبعضهمَّببعض،َّوبنيَّاخلرباءَّواملنسقني.ََّّ-2
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َّاألساليبَّالفرعية،َّوهي:يتفرعَّعنَّأسلوبَّدلفيَّالستشرافَّاملستقبلَّعددَّمنَّ :الفرعية  أساليب دلفي

َّدلفيَّالسياسي:َّويهدفَّإىلَّاستقطابَّآراءَّاخلرباءَّيفَّاجملاالتَّاملختلفة.َّ

َّدلفيَّاملؤمتر:َّوهوَّاستخدامَّاالستبياناتَّاإللكترونية.َّ

دلفيَّالقرارات:َّيفَّهذاَّاألسلوبَّتتلقيَّاجلهةَّاملطبقةَّلألسلوبَّالتوقعاتَّاملستقبليةَّاليتَّانتهىَّإليهاََّّ

َّراتَّاليتَّتعملَّعلىَّحتقيقَّأكربَّفائدةَّللمؤسسة.َّاخلرباء،َّوتصدرَّالقرا
َّ

التنميةَّالذاتيةَّهيَّالتعلمَّوالقدرةَّعلىَّاالستيعاب،ََّّ دور التنمية الذاتية يف استشراف املستقبل: 10- 5

َّوتتنوعَّأنواعَّالتنميةَّالذاتيةَّكماَّيلي:َّ

فينحصرَّدورَّالشخصَّيفَّهذاَّالنوعَّعلىَّتلقيَّاملعلومةَّفقطَّدونَّبذلَّأيَّجهدَّمنََّّالتنافس: -1

َّجانبه.

فيكونَّدورَّالفردَّيفَّالتنميةَّالذاتيةَّالفرديةَّقائم َّعلىَّتلقيَّاملعلومةَّوحماولةََََّّّّالفردية والتعاونية:  -2

لةََّّتطبيقهاَّوالتأكدَّمنَّصحتهاَّعلىَّأرضَّالواقع،َّولكنَّبشكلَّمنفردَّفالَّيستعنيَّيفَّهذهَّاحلا

بأيَّمساعدةَّمنَّأحد،َّوالعكسَّيفَّالتنميةَّالذاتيةَّالتعاونية،َّحيثَّيستعنيَّفيهاَّالشخصَّمبساعدةََّّ

زمالؤه،َّويكونَّدورَّامللقيَّيفَّكالمهاَّتوفريَّاألدواتَّالالزمة،َّواإلجابةَّعلىَّاالستفساراتََّّ

َّفقط.َّ

ةَّالَّميكنََّّبعدَّهذاَّالعرضَّشبهَّالتفصيليَّالستشرافَّاملستقبلَّميكنَّالقولَّبأنَّالدراساتَّاملستقبليَّ

الغىنَّعنهاَّيفَّشىتَّاجملاالتَّسواءَّاالجتماعيةَّواالقتصاديةَّوالسياسية،َّحيثَّلوحظَّاالهتمامَّالبال َّهباَّلدىَّ

َّالدولَّالكربىَّيفَّختطيطَّمستقبلها.َّ
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فاملؤسسةَّأوَّالدولةَّأوَّحىتَّالفردَّالذيَّيرغبَّيفَّالنجاحَّفيماَّهوَّآتَّيفَّمسريتهَّالوجودَّينبغيََّّ

عهَّليخططَّملستقبله،َّفالَّيقفَّمكتوفَّاليدينَّمنتظر َّماَّسيحدثَّدونَّعليهَّأنَّيدرسَّماضيهَّويفهمَّواق

علمَّمنهَّلطبيعتهَّأوَّالدورَّالذيَّسيؤديهَّيفَّهذاَّاملستقبل،َّبلَّهوَّمنَّخيططَّلهَّويرمسهَّبالشكلَّالذيَّيرغبَّ

َّفيه،َّويتوقعَّحتدياتهَّومشكالتهَّويعملَّعلىَّوضعَّحلولَّهلا،َّأوَّجتنبَّحدوثهاَّمنَّاألساس.َّ
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 ماليزيا أمنوذجا -طيط والتفكري االستراتيجي وأثره على التعليم التخ: دساملبحث السا
 

صحيفةََََّّّّوقدَّذكرتََّّأثبتَّالتعلمَّوالتعليمَّفاعليتهماَّعربَّالتاريخَّالبشريَّيفَّتنميةَّكافةَّاجملتمعاتَّاإلنسانية.

(Asian Wall Street Journalَّيفَّتقريرها)ََّّالكفاحَّمنَّأجلََّّ"أن:1998ََّّ-1997االقتصاديَّعام

لذاَّوضعَّصانعَّالقرارَّاملاليزيَََّّّ،"النجاحَّاالقتصاديَّسيكونَّيفَّالفصلَّالدراسيَّأكثرَّمنَّسوقَّالعمالتَّ

نصبَّعينيهَّهذهَّاحلقائق،َّوشكلَّالتعليمَّحموراَّمركزياَّللتنميةَّاليتَّاستهدفتهاَّماليزياَّمنذَّاستقالهلاَّإىلَّ

الستراتيجيَّغائباَّعنَّعمليةَّتطويرَّالتعليمَّيفَّماليزيا،َّوإمناَّشكلَّركيزةَّأساسيةَّوملَّيكنَّالتخطيطَّاََّّاآلن.

َّ.َّ(2015َّ،َّشسَّ)ََّّانطلقتَّمنهاَّعمليةَّالتطويرَّحسبماَّسريد

َّالعاملية َّالعربية َّيفَّ)املوسوعة َّجاء َّأعمال،-َّكما َّالتخطيطََّّ(2004َّمؤسسة َّدور احلديثَّعن

ي عّدَّ،َّ"املفيدَّأنَّنأخذَّحملةَّسريعةَّعنَّماليزياَّالنمرَّاألسيوياالستراتيجيَّيفَّتطويرَّالتعليمَّاملاليزي،َّمنَّ

اقتصادَّماليزياَّواحد َّمنَّأقوىَّالنظمَّاالقتصاديةَّيفَّجنوبَّشرقيَّآسيا،َّوهيَّثاينَّأكربَّدولةَّجتاريةَّيفََّّ

رابطةَّدولَّجنوبَّشرقيَّآسيا،َّوأولَّقطرَّيفَّجنوبَّشرقيَّآسياَّي نتجَّسيارةَّوطنيةَّخالصةَّوهيَّالربوتونَّ

لسبعينياتَّمنَّالقرنَّالعشرينَّأقامتَّالشركاتَّاألمريكيةَّواليابانيةَّاإللكترونيةَّمصانعَّيفََّّومنذَّاَّ.ساغاَّ

َّاملالئم.ََّّ َّاالقتصادي َّواملناَّ َّاملدربة َّالعمالة َّووجود َّوالسياسي، َّاالجتماعي َّالستقرارها َّنظر  ماليزيا

دوائرَّاإللكترونيةَّوأصبحتَّهذهَّالصناعةَّاآلنَّأكربَّالصناعاتَّيفَّالبالد.َّوماليزياَّهيَّثالثَّأكربَّم نتجَّلل

املتكاملةَّيفَّالعاملَّبعدَّالوالياتَّاملتحدةَّاألمريكيةَّواليابان،َّبلَّوأكربَّمصدرَّللدوائرَّاإللكترونيةَّاملتكاملةََّّ

َََّّّعلىَّمستوىَّالعامل

واآلنَّكيَّنطلعَّعلىَّدورَّالتخطيطَّيفَّالنهوضَّبالنظامَّالتعليميَّاملاليزيَّسنفصلَّاحلديثَّعنََّّ

َّاحملاورَّاآلتية:َّ

َّأتَّرحلةَّتطويرَّالنظامَّالتعليمي؟َّأوال:َّمىتَّوكيفَّبد

َّثانيا:َّاهلياكلَّالتنظيميةَّالبارزةَّاليتَّقامتَّبدورَّالتخطيطَّللنظامَّالتعليمي.َّ
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َّثالثا:َّكيفَّساهمَّالتخطيطَّيفَّإحداثَّنقلةَّنوعيةَّللنظامَّالتعليميَّيفَّماليزيا؟َّ

َّرابع :َّالنتائجَّاليتَّأسفرَّعنهاَّالتخطيطَّيفَّنظامَّالتعليمَّاملاليزي.

َّوالرؤىَّاملاليزيةَّاليتَّحتققت.َََّّّاألحالمخامسا:َّ

َّسادسا:َّمستقبلَّالتخطيطَّيفَّالتعليمَّاملاليزي.َّ

َّسابعا:َّأهمَّمفاصلَّالنجاحَّيفَّاخلططَّالتعليمية.َّ

َّتيارَّالطالبَّلتخصصاهتمَّاجلامعية.َّثامنا:َّاخ

 وكيف بدأت رحلة تطوير النظام التعليمي؟ مىت 1- 6

إنَّتطورَّالتعليمَّيفَّفترةَّماَّقبلَّاالستقاللَّكانَّخاضعاَّلألهدافَّالعامةَّلسلطانَّاالستعمارَّمبعىنَّ)احلدََّّ

منَّالتغيريَّوإبقاءَّالوضعَّالراهنَّيفَّخمتلفَّاملناطقَّيفَّالبالد(،َّوهلذاَّملَّتتوفرَّأيَّحماولةَّلتطويرَّنظامَّأوََّّ

َّأبانَّاالستعمارَّالربيطاينََّّسياسةَّوطنيةَّللتعليموضعَّ

ََّّ(2014َََّّّ،اجةَّإىلَّإجيادَّفلسفةَّتعليميةَّمشتقةَّمنَّحاجاتَّماليزيا،َّويذكرَّ)إمساعيلوقدَّظهرتَّاحل

أ سستَّجلنةَّبرئاسةَّبنَّعبدَّالرزاقَّالذيَّأصبحَّفيماَّبعدَّأولَّوزيرَّللتربيةَّوالتعليم1956ََّّأنهَّيفَّعامَّ

َّوثاينَّرئيسَّوزراءَّيفَّالبالد؛َّلتراجعَّسياسةَّالتعليمَّوختططَّلنظامَّوطينَّجديدَّللتعليم.َّ

 كل التنظيمية البارزة اليت قامت بدور التخطيط للتعليم املاليزياهليا  2- 6

جلنةَّعبدَّالرزاق:َّكانَّالغرضَّمنَّتأسيسَّاللجنةَّوضعَّاخلططَّاليتَّتؤسسَّلنظامَّوطينَّللتعليمََّّ -1

مقبولَّلدىَّخمتلفَّطوائفَّالشعب،َّويعملَّعلىَّالنهوضَّباألمةَّمنَّالنواحيَّالثقافيةَّواالجتماعيةَّ

جعلَّاللغةَََّّّى(َّأنَّاللجنةَّوضعتَّسياسةَّترتكزَّعل2017،)الغزايلواالقتصاديةَّوالسياسية،َّوذكرََّّ

َّالرمسيةَّ"املالويةَّ يفَّالبالدَّمعَّاحلفاظَّعلىَّاللغاتَّاألخرى،َّمعَّاحملافظةَّعلىَّمنوَّاللغةََّّ"اللغة

وقدَّعرفَّتقريرَّاللجنةَّبتقريرَّرزاقَّوأصبحَّأساساَّخلططََّّوالثقافةَّجلميعَّاجملتمعاتَّيفَّالبالد.

إحدىَّاملتطلباتَّاجلوهريةَّلسياسةَّالتعليمَّهوَّهتيئةَّمجيعَّاملدارسَّ"التعليمَّاحلالية،َّوأقرَّالتقريرَّبأنََّّ
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.َّوقدَّأصبحتَّالتوصياتَّالرئيسةََّّ"يةَّوالثانويةَّإىلَّاملستقبل،َّوإىلَّآمالَّاملاليزينيَّوتطلعاهتماالبتدائ

.َّهذاَّالقانونَّهو1957ََّّيفَّتقريرَّرزاقَّأساساَّلنظامَّالتعليمَّكماَّهيَّموثقةَّيفَّقانونَّالتعليمَّ

هَّالفترةَّالذيَّأسسَّ)للسياسةَّالقوميةَّالتعليمية(َّيفَّماليزيا.َّإنَّأهدافَّاأليديولوجيةَّالوطنيةَّيفَّهذ

َّيطبقَّ َّمتعددة،َّوجمتمعَّمتقدم َّذاتَّثقافة َّموحدة والتكنولوجياَََّّّ"العلم"حتددتَّيفَّشعارَّ)أمة

َّاحلديثة(.َّ

َّالرئيسةََّّ -2 َّالوكالة َّالتربويَّهي َّالبحثَّوالتخطيط َّدائرة َّإن َّالتربوي: َّالبحثَّوالتخطيط دائرة

والبحثَّوالتقومي،ََّّللتخطيطَّيفَّوزارةَّالتربيةَّوالتعليم،َّوهيَّاليتَّتتوىلَّالتخطيطَّالتربويَّاملصغرَّ

َّالتربويةَّ َّالسياسة َّإجناز َّأيضا َّتراقبَّالدائرة َّاملهام َّعلىَّهذه َّوعالوة َّالتحليل، وكذلكَّعملية

َّوالربامج،َّوكذلكَّتنسيقَّاملشاريعَّالتربويةَّذاتَّالدعمَّاألجنب.َّ
َّ

 ساهم التخطيط يف إحداث نقلة نوعية للنظام التعليمي يف ماليزيا؟ كيف   3- 6

َّعمليةَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّلتطويرَّالنظامَّالتعليميَّاملاليزيَّيفَّإطارَّعنصرين،َّمها:ميكنَّفهمَّكيفَّمتتََّّ

َّ.َّاألهدافَّاليتَّوضعتَّضمنَّاخلططَّاخلمسيةَّلتطويرَّالتعليمَّ-أَّ

َّواآللياتَّاليتَّنفذهتاَّاحلكوماتَّاملاليزيةَّلتنفيذَّاخلطط.ََّّاإلجراءاتَّ-بَّ

 األهداف اليت وضعت ضمن اخلطط اخلمسية لتطوير التعليم: -أ

 التعليم ما قبل اجلامعي:  -1

(َّأنهَّكانَّاهلدفَّالنهائيَّخلططَّالتعليمَّيفَّماليزياَّكماَّحددتهَّجلنةَّرزاقَّهو2015َّ،تنقلَّ)شسََّّ-

َّشوليةَّالتعليمَّجلميعَّاألطفالَّمنَّخمتلفَّاجلنسياتَّحتتَّنظامَّتعليمَّوطين.َّ

َّإلزاميةَّالتعليمَّودفعَّاآلباءَّإىلَّإرسالَّأبناءهمَّإىلَّاملدارس.ََّّ-

َّاالهتمامَّبالتعليمَّمنذَّمرحلةَّماَّقبلَّاملدرسة.َّ-
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إنَّتطويرَّاملناهجَّالدراسيةَّلتتماشيَّمعَّأهدافَّالتربيةَّالوطنيةَّوفلسفتهاَّكانَّأحدَّاألهدافَّاهلامة،ََّّ-

ومباَّيساعدَّعلىَّالقضاءَّعلىَّالطائفيةَّوالتنافرَّاالجتماعيَّبنيَّخمتلفَّاجلماعاتَّالعرقيةَّوالدينية،ََّّ

َّإجيايبَّيفَّشخصيةَّوسلوكَّاألفراد.َََّّّكيَّيصبحَّالتعليمَّعاملَّتغيري

بناءَّإسهامَّقويَّيفَّالرياضياتَّوالعلومَّاألساسية،َّواالهتمامَّهبماَّكأحدَّاألهداف،َّألهنماَّأساسَََّّّ-

َّباللغةَّاإلجنليزية.ََّّ”العلومَّوالرياضيات“التقدم،َّوالتركيزَّعلىَّتدريسَّ

فصلَّدراسي،َّكأحدََّّإدخالَّاحلاسبَّاآليلَّواالرتباطَّبشبكةَّاإلنترنتَّيفَّكلَّمدرسة،َّبلَّيفَّكلََّّ-

،َّجلعلَّالبالدَّيف1996َّأهمَّأهدافَّاخلطةَّالتقنيةَّالشاملةَّاليتَّوضعتهاَّاحلكومةَّاملاليزيةَّعامَّ

َّمصافَّالدولَّاملتقدمة.ََّّ

(َّأنَّحتسنيَّنواتجَّتعلمَّالتالميذَّبدرجةَّكبرية،َّوضمانَّإمكانيةَّجناح2017ََََّّّّ،النبَََّّّ)حسبويذكرََََّّّّ-

َّتطويرَّالنظامَّالتعليمي.ََّّكلَّتلميذَّمقيدَّيفَّالنظامَّالتعليمي؛َّكأحدَّأهداف

تنميةَّمهاراتَّالتفكريَّالعلياَّلدىَّالتالميذَّاملاليزيني،َّوتوظيفَّطرقَّتدريسَّتتحدىَّقدراتَّالتالميذََََّّّّ-

َّوتدرهبمَّعلىَّاستخدامَّمهاراتَّالتفكريَّالعليا.َّ

َّاالهتمامَّبالتعليمَّاخلاصَّلألطفالَّذويَّاالحتياجاتَّاخلاصة.َّ-

َّتطويرَّالتعليمَّالفين.َّ-
َّ

 ايل: التعليم الع-2

م(َّأنَّتطويرَّاملعاهدَّالفنيةَّاخلاصةَّبالتصنيع،َّحيثَّأفردتَّهلاَّاخلطةَّاخلمسية2015َََّّّ،وتقولَّ)شسََّّ-

َّ(َّمساحةَّكبريةَّمنَّاالهتمام.1975ََّّ-1971الثانيةَّ)

ََّّاملتقدمة،َّاالنفتاحَّواالستفادةَّمنَّالنظمَّالتعليميةَّاملتطورةَّيفَّالدولََََّّّّم(2014ََّّ،وكماَّيقولَّ)إمساعيلََََّّّّ-

َّوتشجيعَّإنشاءَّاملعاهدَّوالكلياتَّاخلاصةَّاليتَّتقدمَّدراساتَّوبرامجَّتوأمةَّمعَّجامعاتَّيفَّاخلارج.ََّّ

َّاالنفتاحَّعلىَّجتاربَّاآلخرينَّبرؤيةَّمدروسة.ََّّ-
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َّإرسالَّبعثاتَّدراسيةَّوتدريبيةَّلليابانَّوكوريا..َّإخل،َّالستنباتَّالتقنيةَّوالتجاربَّالناجحة.َََّّّ-

َّتوفريَّالتمويلَّللبحثَّالعلمي،َّبتقويةَّالعالقةَّبنيَّمراكزَّالبحوثَّواجلامعاتَّوبنيَّالقطاعَّاخلاص.ََّّ-

 املناطق النائية(:  -املرأة  -الفئات النوعية )الفقراء -3

َّفتَّفيماَّخيصَّالفئاتَّالنوعيةَّكالفقراءَّواملرأةَّواملناطقَّالنائيةَّماَّيلي:َّإنَّاخلططَّاخلمسيةَّاستهدَّ

َّ.ََّّ"التسربَّيفَّالتعليمَّ"لتصديَّملشكلةَّاَّ-

َّاالهتمامَّبتعليمَّالفقراء.ََّّ-

َّاالهتمامَّبتعليمَّاإلناث.َََّّّ-

َّتدعيمَّاملساواةَّيفَّفرصَّالتعليمَّوحتسنيَّفرصَّااللتحاقَّبالتعليمَّاجلامعي.َََّّّ-

َّ.االهتمامَّباملناطقَّالريفيةَّوالنائيةَّوذاتَّالطبيعةَّالسكانيةَّاخلاصةَّ-
َّ

 واآلليات اليت نفذهتا احلكومات املاليزية لتنفيذ اخلطط:  اإلجراءات -ب

اهتمتَّاحلكوماتَّاملاليزيةَّاملتعاقبةَّبزيادةَّخمصصاتَّالتعليمَّيفَّميزانيةَّالدولة.َّوذلكَّكإجراءَّأساسيََّّ

َّمنَّأجلَّحتقيقَّاألهدافَّاملنشودةَّلتطويرَّنظامَّالتعليم.ََّّ

 التعليم ما قبل اجلامعي: -1

َّنصَّالقانونَّاملاليزيَّعلىَّأنَّاللغةَّالوطنيةَّ)املاليوية(َّهيَّلغةَّالتعليم.َّ-

َّ(َّإىل:2014ََّّ،وأشارَّ)إمساعيل

َّالتعليمَّلكلَّ- َّلتضمنَّشولية َّكالتزامَّمنَّاحلكومة َّالتعليمَّاألساسيَّ)إحدىَّعشرةَّسنة( جمانية

َّاألطفال.َّ

يعاقبَّالقانونَّاملاليزيَّاآلباءَّالذينَّالَّيرسلونَّأبناءهمَّإىلَّاملدارس،َّوذلكَّمنَّأجلَّحتقيقَّإلزاميةََََّّّّ-

َّالتعليم.َّ
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جع لَّالتعليمَّماَّقبلَّاملدرسةَّجزءاَّمنَّالنظامَّاالحتاديَّللتعليم،َّواشتراطَّأنَّتكونَّمجيعَّدورََّّ-

َّلدىَّوزارةَّالتربية،َّوتلتزمَّمبنهجَّتعليميَّمقررَّمنَّالوزارة.ََّّسجلةاملاألطفالَّرياضَّ

تغيريَّاملنهجَّاالبتدائيَّإىلَّمنهجَّجديدَّيتكونَّمنَّثالثةَّمكونات:َّالتواصل،َّالكونَّواإلنسان،َّ-

يرَّالذايتَّللفرد.َّأماَّمنهاجَّاملدارسَّالثانويةَّفقدَّمتَّتغيريهَّليحققَّالتطورَّاملتكاملَّللفردََّّالتطو

َّاملتوازنََّّ َّاملواطن َّصناعة َّطريق َّعلى َّواجلسمانية َّوالعاطفية َّوالروحية َّالذهنية َّاجملاالت يف

َّ.َّواملسؤول

-َّ َّاللغة َّاستخدام َّيف َّالَّاإلجنليزيةالتوسع َّعلى َّاالنفتاح َّلتوجه َّحتقيقا َّللتعليم، َّالغربيةَّكلغة نظم

َّ)الربيطانيةَّواألمريكية(.ََّّ

التوسعَّيفَّمنحَّالتراخيصَّلبناءَّاملدارسَّاخلاصة،َّكاستجابةَّلتناميَّالطلبَّعلىَّتعليمَّأفضل،َّبعدََّّ-

َّبزوغَّالطبقةَّالوسطىَّيفَّالثمانينات.َّ

إدخالَّموضوعاتَّتتحيزَّللتطبيقَّوالتدريبَّيفَّاملناهجَّالدراسيةَّللتعليمَّالثانوي،َّوحتقيقَّالتكاملَََّّّ-

َّملعرفةَّالنظريةَّواملعرفةَّالتطبيقية؛َّلزيادةَّفهمَّاملوضوعاتَّالعمليةَّوالفنية.َّبنيَّا

َّ(َّإىلَّاآليت:2017ََّّ،)حسبَّالنبََّّأشاركماَّ

إلصالحَّالنظامَّالتعليميَّبشكلَّشامل،َّوإمدادَّاملدارسََََّّّّ"املدارسَّذاتَّاألداءَّاألعلىَّ"تنفيذَّمبادرةََََّّّّ-

َّبإبداعََّّ َّمدارسهم َّيديروا َّالدارسَّكي َّملديري َّالفرصة َّوإتاحة َّاحلديثة، َّوالتجهيزات باملعامل

َّوابتكار.َّ

ترتيبَّاملدارسَّتنازلياَّوفقاَّملستوىَّالتحصيلَّالدراسيَّهبا،َّوقدَّجنحتَّوزارةَّالتربيةَّوالتعليمَّيفََّّ-

َّابتدائ9814َّتصنيفَّ َّلتطبيقَّاحملاسبيةَّعلىَّمدرسة َّلنتائجَّالتالميذَّهبا،َّكآلية َّوفقا َّوثانوية ية

َّاملدارس،َّوجعلهاَّمسئولةَّعنَّحتسنيَّنواتجَّتعلمَّالتالميذ.َّ
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إعادةَّتصميمَّاالختباراتَّالقوميةَّواالختباراتَّاليتَّجتريهاَّاملدارسَّحبيثَّتنميَّمهاراتَّالتفكريََّّ-

نسبةَّاألسئلةَّاليتَّتقيسَّمهاراتَّالتفكريََّّ،َّبعبارةَّأخرىَّتقررَّزيادة2016َّالعلياَّبدايةَّمنَّعامَّ

العلياَّيفَّاالختبارَّالقوميَّلنهايةَّاملرحلةَّاإلعداديةَّواملوادَّاإلجباريةَّلالختبارَّالقوميَّلنهايةَّاملرحلةَّ

%50ََّّ%َّو75%َّو80ََّّالثانويةَّواملوادَّاالختياريةَّلالختبارَّالقوميَّلنهايةَّاملرحلةَّالثانويةَّبنسبةَّ

طويرَّسوفَّيتمَّتدريبَّالتالميذَّعلىَّاملهاراتَّالعقليةَّالعليا،َّعلىَّالترتيب،َّومنَّخاللَّهذاَّالت

والتفكريَّالناقد،َّواالستنباطَّاإلبداعيَّللمعارف،َّوتطبيقَّاملعارفَّيفَّسياقاتَّجديدة.َّويعينَّهذاَّ

َّأنَّمستوىَّصعوبةَّاملناهجَّواالختباراتَّسوفَّيرتفع.

حاءَّيفَّاملدارسَّالعادية،ََّّوضعَّبرنامجَّلتكاملَّاألطفالَّذويَّاالحتياجاتَّاخلاصةَّمعَّاألطفالَّاألصَََّّّ-

بوجودَّفصولَّخاصةَّيفَّهذهَّاملدارس،َّحيثَّي عطىَّهؤالءَّاألطفالَّتوجيهاَّخاصاَّبواسطةَّمعلمنيََّّ

َّ.َّ(2014َّ،يتمتعونَّبتدريبَّخاصَّ)إمساعيل

الطالبَّاملعرفةَّاألساسيةَّواملهاراتََََّّّّإكسابتطويرَّمناهجَّالتعليمَّاملهين،َّحبيثَّأصبحتَّتستهدفََََّّّّ-

رونةَّوالتدريبَّيفَّعاملَّالعمل،َّوليسَّفقطَّالتركيزَّعلىَّاملهاراتَّحىتَّيكونَّلديهمَّالتكيفَّوامل

َّاملتوسطةَّلقطاعاتَّالزراعةَّوالتجارةَّوالصناعة.َّ

 التعليم العايل: -2

تقدميَّمساعداتَّماليةَّللطالبَّمنخفضيَّالدخل،َّمنَّخاللَّالصندوقَّالقوميَّللتعليمَّالعايل؛َّماَََّّّ-

َّيضمنَّإتاحةَّفرصَّالتعليمَّالعايلَّلكلَّالشباب.َّ

التوسعَّيفَّإنشاءَّالكلياتَّواملعاهد،َّكنتيجةَّطبيعيةَّلزيادةَّحجمَّالطبقةَّالوسطىَّومنََّثمَّزيادةََّّ-

َّالطلبَّعلىَّتعليمَّأفضل.َّ

تشجيعَّالقطاعَّاخلاصَّعلىَّاملسامهةَّيفَّالتعليمَّوالتدريب،َّويقومَّاجمللسَّالقوميَّللبحوثَّالعلميةَََّّّ-

َّاجلامعاتَّوبنيَّالقطاعَّاخلاص.َّوالتطويرَّبلعبَّدورَّهامَّيفَّتقويةَّالعالقةَّبنيَّمراكزَّالبحوثَّو
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االهتمامَّبتحديثَّاجلامعاتَّاملوجودة،َّوالتركيزَّعلىَّالعلمَّوالربامجَّالتكنولوجية؛َّكالطب،َّوطبََََّّّّ-

َّاألسنان،َّواهلندسة،َّوالعمارة،َّوتكنولوجياَّاملعلومات.َّ

تطويرَّالتعليمَّالعايلَّحبيثَّمينحَّدرجات،َّودبلومات،َّوشهاداتَّمنَّمؤسساتَّتعليمَّعايلَّجديدة؛ََََّّّّ-

َّ،َّوبرامجَّالتعليمَّعنَّبعد.Polytechnicsَّلَّاجلامعات،َّوالكلياتَّالفنيةَّمث

َّ(َّإىل:2014ََّّ،كماَّأشارَّ)إمساعيل

تشجيعَّالطالبَّعلىَّمواصلةَّدراستهمَّيفَّاجلامعاتَّاألجنبية،َّوتقدميَّقروضَّملساعدةَّالطالبَََّّّ-

َّعلىَّحتملَّنفقاتَّالدراسةَّباخلارج.َّ

ستوعبَّطالبَّاملدارسَّالثانويةَّوتؤهلهمَّلدخولََّّالتوسعَّيفَّإنشاءَّمعاهدَّالتدريبَّاملهين،َّاليتَّتَّ-

َّسوقَّالعملَّيفَّجمالَّاهلندسةَّامليكانيكيةَّوالكهربائيةَّوتقنيةَّالبالستيك.

 املناطق النائية(:  –املرأة  –الفئات النوعية )الفقراء  -3

َّاحلكومية،ََّّ- َّعام37ََّّخصصتَّالقنواتَّالتليفزيونيةَّواإلذاعية َّلتعليم1990ََّّ%َّمنَّبراجمها م،

َّالكتابة،َّوحموَّاألميةَّالوظيفيةَّواملعلوماتية.َّالقراءةَّو

إعاشةَّلألطفالَّاحملرومنيَّومنخفضيَّالدخل.َّماَّساعدَّعلىَََّّّوتسهيالتتقدميَّمساعداتَّمالية،َّ -

 .تقليلَّالنفقات،َّوزيادةَّأعدادَّالطالبَّالذينَّأكملواَّتعليمهمَّ

َّتقدميَّقروضَّبدونَّفوائدَّلتمكنيَّاآلباءَّمنَّإرسالَّبناهتمَّإىلَّاملدارس.ََّّ-

السكانيةَّاخلاصة،َّبرنامجَّتدريبَّملدةَّشهرَّلتنميةَّمهاراتَّاملعلمنيَّالعاملنيَّيفَّاملناطقَّذاتَّالطبيعةََََّّّّ-

ََّّوَّ"صباح"َّيتحيثَّتوجدَّعدةَّقبائلَّمنَّسكانَّالغاباتَّالرحلَّاملقيمنيَّيفَّاملناطقَّالنائيةَّبوالي

،َّويلتحقَّبعضَّأبناءَّهذهَّالقبائلَّباملدارسَّاحلكوميةَّاليتَّتقيمهاَّاحلكومةَّاملاليزية.َّونظراَّ"سرواكَّ"

دنَّاملاليزية،َّفإنَّاملعلمنيَّالختالفَّعاداتَّهؤالءَّاألطفالَّعنَّعاداتَّاألطفالَّاملقيمنيَّيفَّامل

يواجهونَّعدةَّمشكالت.َّومنَّبنيَّهذهَّاملشكالتَّعبثَّالتالميذَّباألثاثَّاملدرسيَّواألجهزةَّ
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الكهربائية،َّواهلروبَّمنَّاملدرسة،َّوإحساسَّالتالميذَّبالغربةَّوالوحدةَّواختالفَّثقافةَّالقبائلََّّ

عن2005َََّّّيةَّوالتعليمَّيفَّعامََّّاملقيمةَّيفَّالغاباتَّوتنوعها.َّوباإلضافةَّإىلَّهذاَّفقدَّعربَّوزيرَّالترب

قيامَّالوزارةَّبتقدميَّحوافزَّماليةَّوبتقليلَّاألعباءَّاإلداريةَّعلىَّالعاملنيَّيفَّاملدارسَّالواقعةَّيفَّاملناطقَّ

ذاتَّالطبيعةَّالسكانيةَّاخلاصة.َّوتشاركَّكلياتَّالتربيةَّمعَّوزارةَّالتربيةَّوالتعليمَّيفَّحتديدَّمكوناتَّ

َّالريفيةَّوالثقافيةَّهبا.ََّّهذهَّالربامجَّالتدريبية،َّوحتديدَّالعناصر

تشجيعَّالسكانَّاملتعلمنيَّيفَّاملناطقَّالنائيةَّعلىَّالعملَّمبهنةَّالتدريس،َّوتقدميَّالعديدَّمنَّالتسهيالتََّّ-

َّوالتدريباتَّالنفسيةَّوالتربوية.ََّّ

 تأهيل وتدريب املعلمني: -4

لترقيةَّاملكانةَّاليتَّحتظىَّهباَّقامتَّوزارةَّالتربيةَّوالتعليمَّاملاليزيةَّبالعديدَّمنَّاإلصالحاتَّاليتَّمتَّتطبيقهاَّ

َّمهنةَّالتدريسَّيفَّاجملتمعَّاملاليزي،َّمنها:َّ

َّبتدريبَّاملعلمنيَََّّّ- َّمنَّغريَّخرجييَّاجلامعات.َّكذلكَّاالهتمام تأهيلَّوتدريبَّاملعلمني،َّخاصة

َّاألوائلَّاملشرفنيَّومديريَّاملدارسَّوتأهيلهمَّللمسامهةَّالفعالةَّيفَّإصالحَّالتعليم.َّ

تالميذَّاملرحلةَّالثانويةَّوتشجيعهمَّعلىَّااللتحاقَّبكلياتَّالتربية،َّاجتذابَّوتنميةَّمهاراتَّأفضلََّّ-

َّوحتفيزَّأفضلَّخرجييَّاجلامعاتَّعلىَّالعملَّمبهنةَّالتدريس.َّ

-ََّّ َّمهاراتَّاملعلمنيَّيفَّاحلاسبَّاآليلَّوتكنولوجيا3ََّّبرنامجَّتدريبَّملدة َّونصفَّلتنمية شهور

علىَّمهاراتَّاحلاسبَّاآليل،َََّّّاملعلوماتَّواالتصاالت،َّويهدفَّهذاَّالربنامجَّإىلَّتدريبَّاملعلمني

َّواإلنترنت،َّودمجَّتكنولوجياََّّ َّوالوسائطَّاملتعددة، َّوالشبكاتَّاإللكترونية، وبرامجَّاحلاسوب،

َّإدارةَّ َّاملعلمون َّيستطيع َّالتدريب َّهذا َّوبنهاية َّوالتعلم. َّالتدريس َّيف َّواالتصاالت املعلومات

معلماَّيفَّعام108َََّّّو78َّواستخدامَّمعاملَّاحلاسبَّاآليلَّبنجاح.َّوقدَّقامتَّالوزارةَّبتدريبَّ

َّعلىَّالترتيب.2008ََّّوعام2007َََّّّ
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قيامَّقسمَّكلياتَّالتربيةَّبوزارةَّالتربيةَّوالتعليمَّبصياغةَّمعايريَّأداءَّاملعلمني2009ََّّشهدَّعامََّّ-

َّعنَّ َّبعيدا َّملمارساتَّاملعلمنيَّالتدريسية َّموجهاتَّصارمة َّاملعايري َّوتعدَّهذه املاليزينيَّاجلدد،

نظامَّإنذارَّيدفعَّاملعلمنيَّلتحسنيَّأداءهم،َّوتنميةَّمعارفهمََّّسياساتَّاألدىنَّمنَّاألداء،َّوهيَّمبثابةََّّ

وقدراهتمَّالكتسابَّاملهاراتَّالتدريسيةَّاملطلوبة.َّوحسبماَّصرحَّوزيرَّالتربيةَّوالتعليمَّاملاليزيََّّ

فإنَّماليزياَّهيَّأولَّدولةَّيفَّمنطقةَّجنوبَّشرقَّآسياَّتطبقَّمدخلَّكفاياتَّاملعلمَّومدخلَّاملقارنةَّ

َّلكفايات.َّاملرجعيةَّيفَّاحلكمَّعلىَّهذهَّا

إعادةَّهيكلةَّكلياتَّاملعلمنيَّوحتويلهاَّإىلَّكلياتَّللتربيةَّمدةَّالدراسةَّهباَّمخسَّسنواتَّونصف،َََّّّ-

َّوتغيريَّاملناهجَّالدراسيةَّهبذهَّالكلياتَّبصورةَّجذرية.َّ

 النتائج اليت أسفر عنها التخطيط يف نظام التعليم املاليزي:  4- 6

َّة:َّمتَّحتقيقَّالنتائجَّاآلتي التعليم ما قبل اجلامعي:-أ

زيادةَّأعدادَّالطالبَّالذينَّأكملواَّتعليمهم،َّكنتيجةَّللمساعداتَّاملاليةَّاليتَّقدمتهاَّاحلكومةَََّّّ-

َّالدخل.َّملنخفضيَّ

َّم.1982َّباللغةَّاإلجنليزيةَّعامََّّ"العلومَّوالرياضيات"َّخترجتَّأولَّدفعةَّمنَّالطالبَّدارسيََّّ-

َّ.َّ%85م2001َّبل َّمعدلَّالتعليمَّالثانويَّعامََّّ-

َّومعاملَّللعلومَّوالكمبيوتر.َّمتَّبناءَّمدارسَّجديدةََّّ-

املدارسَّذاتَّاألداءََّّ"مدرسةَّماليزيةَّقدَّحصلتَّعلىَّمرتبة20ََّّكانت2010ََّّوحبلولَّعامََّّ-

ألفَّرينجيتَّماليزي،َّوعلىَّمتويلَّإضايف،َّوعلى700ََّّ،َّكماَّحصلتَّجمتمعةَّعلىَّ"األعلىَّ

دارسََّّم6ََّّمدرسةَّثانوية،َّو14ََّّحريةَّيفَّاستخدامَّاملناهجَّالدراسية.َّوتتكونَّهذهَّاملدارسَّمنََّّ

َّابتدائيةَّيفَّخمتلفَّأحناءَّماليزيا.َّ

َّ.1992َّمدرسةَّيفَّعام143ََّّبل َّعددَّمدارسَّالتعليمَّاخلاصَّلذويَّاالحتياجاتَّاخلاصةََّّ-
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 التعليم العايل: -ب

،َّأشهرهاَّمعهدَّالتدريبَّالصناعيَّاملاليزي1990َّمعهداَّعام57ََّّعددَّاملعاهدَّاملهنيةَّبل ََّّ-

َّالوالياتَّاملاليزية.َّالذيَّأصبحَّلهَّتسعةَّفروعَّيفَّخمتلفَّ

معهدَّوكليةَّخاصةَّتقدمَّدراساتَّوبرامجَّتوأمةَّمعَّجامعاتَّيف400ََّّمتَّإنشاءَّأكثرَّمنََّّ-

َّاخلارج.َّ

كليةَّتدريبَّمعلمنيَّيفَّمجيعَّأحناءَّالبالد،َّوبل َّعددَّاملعلمنيَّاملدربنيَّيف30ََّّيوجدَّحالياََّّ-

َّكليات.َّ%َّمنَّإمجايلَّعددَّاملعلمنيَّمنَّغريَّخرجييَّال100ألفاَّبنسبة189َّماليزياَّ

ازدهارَّالبحثَّالعلميَّبعدَّمشاركةَّاملصانعَّوالقطاعَّاخلاصَّكلَّحسبَّحاجتهَّيفَّدعمََّّ-

َّاملراكزَّالبحثية.َّ
َّ

 األحالم والرؤى املاليزية اليت حتققت  5- 6

إنَّالنظامَّالتعليميَّاملاليزيَّحققَّتقدماَّملموساَّيفَّزيادةَّمعدالتَّااللتحاقَّبالتعليمنيَّاالبتدائيَّ-1

َّلالستثمار َّلتمويلَّالتعليم.والثانويَّنظرا َّالدولة َّالضخمةَّاليتَّوجهتها إنَّعددََََّّّّاتَّاحلكومية

%َّمنَّمجلةَّالسكانَّمقارنةَّبا94َّحوايل2000َََّّّالذينَّيعرفونَّالقراءةَّوالكتابةَّقدَّوصلَّعامَّ

%َّمنَّاألطفالَّالذينَّبلغوا99َّوهيَّمنَّالنسبَّالعاليةَّيفَّالعامل،َّوحوايل1970ََّّ%َّعام53َّ

%َّمنَّطالبَّاملدارسَّاالبتدائيةَّانتقلوا92َّباملدارس،َّوَّالعاشرةَّمنَّأعمارهمَّقدَّقيدتَّأمساؤهم

َّالثانوية. َّاملراحل َّيف َّالدراسة َّ)َّإىل َّلتقرير  Malaysia Achieving the Millenniumووفقا

Development Goals،2005(ََّّفقدَّارتفعتَّنسبةَّمعرفةَّالقراءةَّوالكتابةَّبنيَّالشباب)15-

معَّتالشيَّالفوارقَّبنيَّاجلنسني،2000َََّّّ%َّعام97،2َّإىل1970ََّّ%َّعام75َّعاما(َّمن24ََّّ

وحصلتَّاملرأةَّاملاليزيةَّعلىَّنصيبهاَّمنَّالتعليمَّكالرجلَّمتاما(.َّوبلغتَّنسبةَّاإلناثَّيفَّاملدارسََّّ

َّ.2000َّ%َّعام64َّاالبتدائيةَّ
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%،َّوبلغتَّهذه90َّأكثرَّمن1999ََّّنسبةَّاملدارسَّاملربوطةَّبشبكةَّاإلنترنتَّبلغتَّيفَّديسمربََّّ-2

%.َّومتَّربطَّمجيعَّمدارسَّوجامعاتَّماليزياَّبعمودَّفقريَّمن45ََّّةَّالنسبةَّيفَّالفصولَّالدراسي

شبكةَّأليافَّبصريةَّسريعةَّواليتَّتسمحَّبنقلَّحزمَّاملعلوماتَّالكبريةَّخلدمةَّنقلَّالوسائطَّاملتعددةَّ

َّوالفيديو.َّ

احلكومةَّاملاليزيةَّأنشأتَّالعديدَّمماَّيعرفَّباملدارسَّالذكيةَّاليتَّتتوفرَّفيهاَّموادَّدراسيةَّتساعدََّّ-3

ىَّتطويرَّمهاراهتمَّواستيعابَّالتقنيةَّاجلديدة،َّوذلكَّمنَّخاللَّموادَّمتخصصةَّعنََّّالطالبَّعل

َّأنظمةَّالتصنيعَّاملتطورةَّوشبكاتَّاالتصالَّونظمَّاستخدامَّالطاقةَّاليتَّالَّحتدثَّتلوثاَّبالبيئة.َّ

واكبَّاالهتمامَّبالتعليمَّالفينَّدخولَّماليزياَّمرحلةَّالتصنيع،َّاإلمسنتَّواحلديدَّوالصلبَّوالسيارةَّ-4َّ

َّ%َّمنَّالعمالة.40َّيةَّبروتونَّساغا،َّوصناعةَّاإللكترونيات،َّواليتَّصارتَّتستوعبَّاملاليز

5-َّ َّأ نِشئتَّعام َّحكومية َّجامعة َّجامعاتَّمن1949َّبأنَّأول َّأربع َّإنشاء َّتتابع َّمث َّ-1969م،

َّ)الفنية(.ََّّالبوليتكنيكم.َّكماَّأنهَّيوجدَّحالياَّسبعَّجامعاتَّوكليتانَّوستةَّمنَّمعاهد1972َّ

تمرسنيَّيفَّالتخصصاتَّاليتَّحتتاجَّإليهاَّالبالد،َّوالذيَّكانَّأحدَّأهدافَّإجيادَّخنبةَّمنَّاخلرباءَّامل-6

َّالدولةَّاالستراتيجية.َّ

حتقيقَّنقلةَّضخمةَّيفَّاالقتصادَّاملاليزيَّتعودَّإىلَّعدةَّأسبابَّمنَّبينهاَّاالهتمامَّالفائقَّباملنظومةََّّ-7

أنَّالتعليمَّقدَّساهمَّيفَّاستعادةَّمعدالتَّالنموََّّ(َّبتصرف،2015َّ)شس،رأتََّّالتعليميةَّحيث:

االقتصادي؛َّوحتقيقَّمنوَّاقتصاديَّمطردَّكانعكاسَّلالستثمارَّيفَّالبشرَّ)التعليم(،َّوساعدَّالنظامَّ

التعليميَّالقويَّعلىَّتلبيةَّاحلاجةَّمنَّقوةَّالعملَّاملاهرة،َّكماَّساهمَّهذاَّالنظامَّبفعاليةَّيفَّعمليةَّ

يَّإىلَّقطاعَّصناعيَّحديث.َّواستعادتَّماليزياَّثقةَّالتحولَّاالقتصاديَّمنَّقطاعَّتقليديَّزراع

املستثمرَّاألجنبَّوارتفعتَّتدفقاتَّاالستثمارَّاألجنبَّاملباشر،َّوعادتَّماليزياَّملكانتهاَّضمنَّأكربَّ
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بعدَّأنَّكانتََّّ"م2003عام23َّاملركزَّ"دولةَّحتظيَّبثقةَّاملستثمرينَّاألجانبَّعامليا،َّمث25ََّّ

َّم.1997َّألزماتَّاالقتصاديةَّمنذَّعامَّبسببَّا-م2002مستبعدهَّمنَّتلكَّاجملموعةَّعامَّ

أنَّاملصانعَّاملاليزيةَّامتلكتَّالقدرةَّعلىَّالتطوير،َّبلَّواالبتكارََّّ(2017َّ،ذكرَّ)حسبَّالنبََّّاكم

واملنافسة،َّوإثباتَّوجودهاَّيفَّاألسواقَّاحملليةَّوالعاملية،َّكنتيجةَّطبيعيةَّلتطورَّالبحثَّالعلمي.َّوزادتَّقيمةََّّ

مليارَّدوالَّأمريكيَّيفَّعام234ََّّإىل1990ََّّمليارَّدوالرَّأمريكيَّيفَّعام30ََّّالصادراتَّاملاليزيةَّمنَّ

يفَّالعاملَّمنَّحيثَّحجمَّالصادراتَّإىلَّالدولة28َََّّّكماَّحتسنَّترتيبَّماليزياَّمنَّالدولةَّرقمَّ،2014َّ

َّوتتجه23ََّّرقمَّ َّالزمنية، %َّمنَّالصادراتَّاملاليزيةَّإىل9َّ%َّو12%َّو13%َّو14عنَّنفسَّالفترة

سنغافورةَّوالصنيَّواليابانَّوالوالياتَّاملتحدةَّاألمريكيةَّعلىَّالترتيب،َّويعينَّذلكَّأنَّنسبةَّكبريةَّمنَّ

صادراتَّاملاليزيةَّتتجهَّلدولَّمتقدمة،َّكماَّيعينَّأيض َّأنَّهذاَّالنظامَّالتعليميَّالفعالَّهوَّالذيَّأعدَّقوىََّّال

َّعاملةَّتستطيعَّتصديرَّهذاَّاحلجمَّالضخمَّمنَّالبضائعَّإىلَّالدولَّالصناعية.ََّّ

 مستقبل التخطيط يف التعليم املاليزي  6- 6

حتسنيَّجودةَّالتعليمَّوحتقيقَََّّّ(Berhad,2015)َّ(2020-2016أقرتَّاخلطةَّاخلمسيةَّاحلاديةَّعشرةَّ)

التميزَّللمؤسساتَّالتعليميةَّمنَّأجلَّحصولَّالطالبَّعلىَّنتائجَّأفضل؛َّكأحدَّاألهدافَّالرئيسيةَّللخطة،ََّّ

وترىَّاخلطةَّأنَّالتعليمَّيلعبَّدوراَّحامساَّيفَّتوفريَّاملواهبَّاملاليزيةَّذاتَّاملستوىَّالعاملي،َّكماَّأنهَّالعاملَّ

اتَّوخرباتَّالشباب.َّوبالتايلَّتسعىَّاحلكومةَّاملاليزيةَّإىلَّصناعةَّقادةََّّاألساسيَّلتطويرَّمعارفَّومهار

َّمستقبلَّعلىَّمستوىَّعاٍلَّمنَّاملعارفَّواملهاراتَّواألخالقَّواملبادئَّتدفعَّمباليزياَّإىلَّآفاقَّأكرب.َّ

وتعتمدَّاحلكومةَّيفَّحتقيقَّذلكَّعلىَّوضعَّمنهجَّمتكاملَّيشملَّحتسنيَّجودةَّاملعلمنيَّواألكادمييني،َّ

لياتَّواملعاهدَّواملدارسَّمساحةَّأكربَّمنَّحريةَّاختاذَّالقرارَّ)احلكمَّالذايت(،َّباإلضافةَّإىلَّومنحَّإدارةَّالك

َّاستخدامَّاملواردَّاملاليةَّبشكلَّأكثرَّكفاءة.َّ
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(2020َّ-2016وقدَّمتَّحتديدَّأربعَّاستراتيجياتَّللتعليمَّضمنَّاخلطةَّاخلمسيةَّاحلاديةَّعشرَّ)َّ

َّوهي:َّ

 مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي: 

يلَّوصولَّالطلبةَّملصادرَّالتعلمَّوزيادةَّجودةَّالتعليمَّمباَّي حسنَّمنَّنتائجَّالطلبة،َّاستراتيجيةَّتسه-1

منَّخاللَّجمموعةَّمنَّالتدابريَّمثلَّاالرتقاءَّبالتعليمَّاملبكرَّيفَّمرحلةَّرياضَّاألطفال،َّوالتطويرََّّ

املهينَّللمعلمنيَّومديريَّاملدارس،َّوابتكارَّن ظمَّمدرسيةَّمتنوعةَّلتلبيةَّاحتياجاتَّجمموعاتََّّ

َّالطالب.ََّّحمددةَّمنَّ

استراتيجيةَّتعزيزَّالشراكةَّمعَّالقطاعَّاخلاصَّلزيادةَّالدعمَّاملقدمَّللمدارس،َّبتشجيعَّمشاركةَّ-2

َّاجملتمعَّوالقطاعَّاخلاصَّيفَّرحلةَّتطويرَّالتعليم.َّ

 مرحلة التعليم العايل: 

استراتيجيةَّاالرتقاءَّمبستوىَّاخلرجينيَّورفعَّجودةَّاملناهج،َّمنَّخاللَّجمموعةَّمنَّالتدابريَّمثلَّ-3

املهاراتَّالفكريةَّوريادةَّاألعمالَّضمنَّاملناهجَّالدراسية،َّوالتعاونَّمعَّقطاعَّالصناعةَّإدخالَّ

يفَّتصميمَّاملناهج،َّورفعَّكفاءةَّالبحثَّالعلميَّوتعزيزَّدورَّالكلياتَّواملعاهدَّكقناةَّلالبتكارََّّ

وتوفريَّحلولَّملشاكلَّالصناعةَّواجملتمع،َّوإطالقَّدوراتَّأكادمييةَّمكثفةَّمفتوحةَّعربَّاإلنترنتَّ

(MOOCs)ََّّ.َّيفَّجماالتَّمتخصصة

َّللجامعاتَّواملعاهدََّّ-4 َّاحلكومي َّالتمويل َّاجلامعاتَّوربطَّاستمرار َّاستقالل َّتعزيز استراتيجية

بتحقيقَّالتميزَّاملؤسسي،َّوتشملَّاإلجراءاتَّزيادةَّمتكنيَّاجلامعاتَّاحلكوميةَّمنَّخاللَّمنحهاََّّ

تشجيعَّاجلامعاتَّاستقالليةَّأكربَّضمنَّإطارَّتنظيمي،َّوربطَّالتمويلَّاحلكوميَّباألداءَّاملتميز،َّو

َّعلىَّتنويعَّمصادرَّمتويلها.ََّّ

َّ
َّ
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 أهم مفاصل النجاح يف اخلطط التعليمية  7- 6

تبنيَّمنَّالنموذجَّاملاليزيَّيفَّوضعَّاخلططَّالتعليمية،َّأنَّحتق قَّجناحَّاخلططَّاليتَّمتَّوضعهاَّقدَّاعتمدَّعلىََّّ

َّعدةَّمفاصلَّهي:َّ

َّالتقدمَّحنوَّحتقيقَّاألهدافَّليسَّبالسرعةَّبلَّيكونَّتدرجيياَّكماَّأشارتَّجلنةَّرزاق.ََّّ-

َّوضوحَّأهدافَّالسياسةَّاالجتماعيةَّوحتديدها.ََّّ-

َّالتعليَّ- َّأهدافَّسياسة َّاعتمدتَّ)رؤيةَّارتباط َّاملثال َّسبيل َّفعلى َّالسياساتَّالقومية، َّجبوهر ََّّ،م

(،َّعلىَّتبينَّصناعاتَّكثريةَّمتوسطةَّوعاليةَّالتقنية،َّوماَّكانتَّهذهَّالصناعاتَّلتنجح2020َّ

َّلوالَّاستهدافَّاخلططَّالتعليميةَّاإلملامَّباملستحدثاتَّالتكنولوجية.

-ََّّ َّاحتمال، َّيفَّخمصصاتَّالتعليم َّاملستمرة َّدونَّختفيضَّيفَّوقتَّاألزمةََّّالزيادة واحلفاظَّعليها

َّ.االقتصاديةَّ

َّتدعيمَّاحلكومةَّللتعليمَّاألساسيَّوالثانويَّواملنحَّالدراسية.ََّّ-

َّاالهتمامَّبالتعليمَّالفينَّليخدمَّالصناعة.َّ-

شوليةَّاخلططَّلتتضمنَّالفقراءَّواملرأةَّوذويَّاالحتياجاتَّاخلاصةَّواملناطقَّالنائيةَّوذاتَّالطبيعةََّّ-

َّالسكانيةَّاخلاصة.َّ

 اختيار الطالب لتخصصاهتم اجلامعية  8- 6

منَّالعرضَّالسابقَّيتضحَّلناَّنقطةَّهامةَّيفَّمسألةَّالتخصصاتَّوهيَّاهتمامَّالتخطيطَّاالستراتيجيَّللنظامَّ

التعليميَّبدعمَّختصصَّكليةَّاملعلمنيَّعلىَّوجهَّالتحديد،َّإمياناَّمنَّواضعيَّاخلططَّبأنَّتطويرَّالتعليمَّلنَّ

ءَّأصيلَّيفَّالعمليةَّالتعليمية،َّحيثَّاجتذبتَّوزارةَّالتربيةَّوالتعليمَّيأيتَّإالَّباالهتمامَّمبهنةَّالتدريسَّكجز

َّأفضلَّطالبَّاملرحلةَّالثانويةَّوشجعتهمَّعلىَّااللتحاقَّبكلياتَّالتربية.
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َّحتديدَّ َّيف َّالعاملية َّاملعايري َّتتبع َّاملاليزية َّاجلامعات َّفإن َّاألخرى َّالتخصصات َّلباقي َّبالنسبة أما

َّملوقعََّّ َّفوفقا َّاجلامعي، َّالتخصص َّعملية َّلتنظيم َّاملوضوع َّالتخطيط َّمن َّذلك َّيتضح التخصصات.

studymalaysia.comََّّالتعليمَّالثانويَّإىلَّقسمنيَّالقسمَّالعلميَّوالقسمَّاألديب.ََّّينقسم

ويؤهلَّالقسمَّالعلميَّالطالبَّلاللتحاقَّبالتخصصاتَّاآلتية:َّالعلومَّالتطبيقية،َّوالعلومَّاحليويةََّّ

َّوالبيولوجية،َّوالعلومَّالفيزيائية،َّوالطب،َّوطبَّاألسنان،َّوالصيدلة،َّواهلندسة،َّوالعلومَّالصحيةَّوغريها.َّ

ديبَّالطالبَّلاللتحاقَّبالتخصصاتَّاآلتية:َّاآلداب،َّوالدراساتَّاإلسالمية،َّوالفنونََّّفيماَّيؤهلَّالقسمَّاأل

َّالتمثيلية،َّوالفنونَّاجلميلةَّوغريها.َّ

َّوالفنَّ َّاحملاسبة، َّفهي: َّواألديب َّالعلمي َّالقسمني َّمن َّالطالب َّتستقبل َّاليت َّالتخصصات أما

َّ َّوالبنوكَّوالتمويل،َّواالتصاالت، َّاألعمال، َّوإدارة َّوالعمارة، َّوالدراساتَّالبيئية،َّوالتصميم، والتعليم،

َّواإلدارة،َّ َّواللغات، َّاملتعددة، َّالوسائط َّاجلرافيكَّوإنتاج َّوتصميم َّواجلغرافيا، َّوالتاريخ، واإلنسانيات،

َّوالتسويقَّواملبيعات،َّوالعلومَّاالجتماعية،َّوعلمَّالرياضةَّالبدنية،َّوتكنولوجياَّاملعلوماتَّواالتصاالت.ََّّ

َّا َّحصول َّسبق، َّملا َّالرئيسيةَّوتشترطَّالكلياتَّإضافة َّاملادة َّيف ملتقدمنيَّعلىَّدرجاتَّمرتفعة

للتخصص،َّعلىَّسبيلَّاملثالَّتتطلبَّكليةَّالصيدلةَّحصولَّالطالبَّعلىَّدرجاتَّمرتفعةَّيفَّمادةَّالكيمياء،ََّّ

َّوكليةَّالعلومَّتتطلبَّحصولَّالطالبَّعلىَّدرجةَّمرتفعةَّيفَّمادةَّاألحياء،َّإخل.َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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السابقة وتفرُّد البحث ومتيُّزه عنها نبذة عن الدراسات  السابع:املبحث   

 

حاولَّالباحثَّالبحثَّيفَّاملكتبةَّالعربيةَّواملراجعَّاملعتمدةَّومواطنَّقواعدَّالبياناتَّعنَّالدراساتَّالسابقةََّّ

َّاليتَّتناولتَّموضوعَّالبحث،َّووجدَّأهناَّتنقسمَّإىلَّقسمني:َّ

 القسم األول: الدراسات اليت تناولت اختيار التخصص واملؤثرات عليه، وكانت كالتايل: 

وهيَّبعنوانَّ"العواملَّاملؤثرةَّيفَّاختيارَّالتخصصَّلطلبةَََّّّ(،2015ََّّاملطوع،وهيَّدراسةَّ)الدراسة األوىل:  

َّقسمَّالتربيةَّاخلاصةَّيفَّكلييتَّالتربيةَّبالدوادميَّوشقراءَّيفَّضوءَّبعضَّاملتغريات".ََّّ

هدفتَّالدراسةَّإىلَّمعرفةَّالعواملَّاملؤثرةَّيفَّاختيارَّختصصَّالتربيةَّاخلاصة،َّواختيارَّاملسارَّاملرتبطَّ

هناكَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّيفَّتقديراتَّعينةَّالدراسةَّت عَزىَّبإحدىَّاإلعاقات،َّومعرفةَّماَّإذاَّكانَّ

َّوالكلية،ََّّ َّالعامة، َّالثانوية َّالت َخص صَّيف َّاخلاصة، َّالتربية َّالت َخص صَّيف َّمسار َّاجلنس، للمتغرياتَّالتالية:

َّواملستوىَّالتعليميَّلألب،َّواملستوىَّالتعليميَّلألم.َّ

الرئيس:َّماَّالعواملَّاملؤثرةَّيفَّاختيارَّطلبةَّقسمََّّوكانتَّأسئلةَّالدراسةَّعلىَّالنحوَّالتايل،َّفالسؤالََّّ

َّبالدوادميَّ َّاملرتبطَّبإحدىَّاإلعاقاتَّيفَّكلييتَّالتربية َّوللمسار َّاخلاصة َّلتَخص صَّالتربية َّاخلاصة التربية

َّوشقراء؟َّوينبثقَّعنه:َّ

َّشقراء؟.ََّّماَّالعواملَّاملؤثرةَّيفَّاختيارَّالت َخص صَّلطلبةَّقسمَّالتربيةَّيفَّكلييتَّالتربيةَّيفَّالدوادميَّو1َّ

.ََّّماَّالعواملَّاملؤثرةَّيفَّاختيارَّاملسارَّاملرتبطَّبإحدىَّاإلعاقاتَّلطلبةَّقسمَّالتربيةَّيفَّكلييتَّالتربية2َّ

َّيفَّالدوادميَّوشقراء؟َّ
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.ََّّهلَّتوجدَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّيفَّاختيارَّالطلبةَّلتخصصَّالتربيةَّاخلاصةَّت عَزىَّللمتغريات3ََّّ

َّالثان َّالت َخص صَّيف َّمسار َّاجلنس، َّلألب،َّالتالية: َّالتعليمي َّواملستوى َّوالكلية، َّالعامة، وية

َّواملستوىَّالتعليميَّلألم؟َّ

واستخدمَّالباحثَّاملنهجَّالوصفيَّالتحليلي،َّوقدَّأ ج ِرَيت َّعلىَّعينةَّمنَّطلبةَّقسمَّالتربيةَّاخلاصةََّّ

َّبفرعيهَّالبننيَّوالبناتَّبكلييتَّالتربيةَّجبامعةَّشقراءَّيفَّحمافظيتَّشقراءَّوالدوادمي،َّوقدَّاستخدمَّالباحثَّيف

َّهذهَّالدراسةَّاملنهجَّالوصفيَّيفَّأسلوبهَّالتحليلي.َّ

وكانَّجمتمعَّالدراسة،َّمجيعَّطلبةَّاملستوىَّاخلامسَّيفَّقسمَّالتربيةَّاخلاصةَّبكلييتَّالتربيةَّبالدوادميَّ

(َّطالًبا227َّتكونتَّمنَّ)فعينةَّالدراسة،ََّّأماََََّّّّ(.338وكليةَّالتربيةَّبشقراءَّجبامعةَّشقرا،َّوالبال َّعددهمَّ)

َّوطالبة.َّ

َّ(َّفقرةَّموز عةَّعلىَّجمالنيَّرئيسني:24َّ،َّقامَّالباحثَّباستخدامَّاستبانةَّمكو نةَّمنَّ)أداةَّالدراسة

َّ(َّفقرة.12َّ.َّاجملالَّاألول:َّميثلَّالعواملَّاملؤثرةَّيفَّاختيارَّالت َخص ص،َّويتضمنَّ)1

َّ.َّاجملالَّالثاين:َّميثلَّالعواملَّاملؤثرةَّيفَّاختيارَّاملسار.2َّ

َّالت َّ َّأنَّأهمَّسببَّالختيار َّذويََّّوقدَّوجدتَّالدراسة َّمن َّاألسرة َّأفراد َّأحد َخص صَّ)وجود

االحتياجاتَّاخلاصة(َّيفَّاملرتبةَّاألوىلَّبأعلىَّمتوسط،َّويفَّاملرتبةَّاألخريةَّالفقرةَّاليتَّنصهاَّ)حتقيًقاَّلرغبةَّ

َّأفرادَّاألسرة(.َّ

كماَّأنَّالباحثَّيفَّهذهََّّ،ََّّيفَّاملقامَّاألولَّيفَّمنهجيةَّالبحثَّوأداةَّالبحثَّيتمثل: الدراستني والفارق بني

كيفَّخيتارَّوَّ،َّأماَّهذاَّالبحثَّفهوَّينطلقَّللبحثَّيفَّاألسبابََّّينظرَّملاذاَّمتَّاالختيارالدراسةَّالسابقةَّ

وكيفَّيكونَّالتوج هَّملاَّيريدهَّالطالبَّحىتَّالَّيكونَّسببَّاالختيارَّهوَّالضغطَّاالجتماعيَّأوَّالوضعََّّ

 سَّوالت َخص ص.ََّّالصحيَّألحدَّأفرادَّالعائلة،َّكماَّختتلفَّعينةَّالبحثَّواجلنَّ
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واليتَّبعنوانَّ"نظامَّإلكتروينَّيساعدَّالطالبَّعلىَّاختيارَََّّّ(،2015ََّّ،:َّوهيَّدراسةَّ)شاورالدراسة الثانية

َّالت َخص صَّاجلامعيَّوفًقاَّملعايريَّومقاييسَّمعتمدةَّدولي ا".َّ

،َّفهيَّتتعاملَّمعَّالطالب،َّوكيفيةََّّهافريدةَّمنَّحيثَّالفكرةَّعماَّسبقََّّالورقةَّالبحثيةوت َعد َّهذهَّ

استخدامَّأداةَّمهمةَّيفَََّّّهلذاَّالبحثَّمنَّحيثكونَّيقدَّتكونَّأقربَّماَّيفَّهذاَّاختيارهَّلتخص صه،َّوهيَّ

َّواليتَّ َّمبوضوعَّالتفكريَّاالستراتيجيمتَّتبينيَّتفضيلَّالتفكري، َّالتخطيطَّوبالتايلَّربطها ََّّ.سه لتَّعملية

الضعفَّيفَّاختاذَّأفضلَّختص صَّجيبَّعلىَّالطالبَّأنَّتتمثلَّبيفَّالورقةَّالبحثيةَّكانتَّمشكلةَّالبحثَّو

%َّمنَّالطالبَّيواجهونَّمشكلةَّأثناءَّاختيارَّالت َخص ص،82َّيتوجهَّله؛َّوذلكَّأنَّالباحثَّهناَّوجدَّأنَّ

فالربنامجَّهناَّقامَّبعمليةَّتسهيلَّاختيارَّالت َخص صَّوفقَّحتليلَّللشخصيةَّوفقَّهوالندَّوحتليلَّللتخص صاتَّ

َّائجَّحتليلَّأوَّاختبارَّهوالند.ََّّيفَّاجلامعةَّوفقَّنت

املهنَّباألمناطَّالستةَّهلوالند،َّوملَّتشتملَّالورقةَّالبحثيةَّعلىَّأّيَّنتائجَّتوص لَّالباحثَّربطََّّوقد

هلاَّالباحث،َّأماَّجمملَّتوصياتَّفهيَّحّثَّعلىَّأمهيةَّمعرفةَّالطالبَّلتخص صهَّمنَّمرحلةَّمبكرة،َّوأمهيةَّ

َّوجودََّمنَّيعنيَّالطالبَّعلىَّاختيارَّالت َخص ص.َّ

،َّوأيًضاَّأداةَّالدراسةَّفلمَّيكنَّاختيارَّقبليَّوبعديالعينة،َّفلمَّيكنَّهناكََّّأوالوالفارق بني الدراستني: 

وأيًضاَّنفسَّالعينةَّفهناََََّّّّواالختبار،هناكَّأّيَّأداةَّغريَّالربنامج،َّبينماَّالباحثَّهناَّاستخدمَّالوحدةَّالتدريبيةََّّ

ة،َّواختالفَّاألدواتَّاملساعدةَّفمعَّالوحدةَّطالبَّاملرحلةَّاجلامعيةَّبينماَّهناكَّهمَّطالبَّاملرحلةَّالثانويَّ

متَّاستخدمَّهوالند،َّواملنتجَّهناَّبرنامجَّوليسَّدورةَََّّّيفَّالورقةَّالبحثيةمتَّتطبيقَّالكورتَّوهريمان،َّبينماَّ

َّفهوَّيقدمَّتسهياًلَّالختيارَّالت َخص صَّبناءَّفقطَّعلىَّمقياسَّهوالندَّوربطهَّبالت َخص صات،ََّّ

هيَّبعنوانَّ"الرضاَّعنَّالت َخص صَّالدراسيَّوعالقتهَّواليتََََّّّّ(،م2014ََّّ،وأماَّدراسةَّ)ميسة:ََّّالدراسة الثالثة

َّبالطموحَّلدىَّالطالبَّاجلامعي".َّ
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وقدَّهدفتَّالدراسةَّإىلَّالكشفَّعنَّعالقةَّالرضاَّعنَّالت َخص صَّالدراسيَّمبستوىَّالطموحَّلدىَّ

َّ.َّاجلامعيةَّوىلَّاألسنةَّالطلبةَّ

العامةَّاألوىلَّتنصَّعلىَّأنهَّالَّتوجدَّولقدَّافترضتَّفرضيتنيَّعامتنيَّعلىَّالنحوَّالتايل:َّالفرضيةَّ

عالقةَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّبنيَّالرضاَّعنَّالت َخص صَّالدراسيَّومستوىَّالطموحَّلدىَّعينةَّالدراسة.َّأماََّّ

الفرضيةَّالعامةَّالثانيةَّفتنصَّعلىَّأنهَّالَّتوجدَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّبنيَّالطلبةَّيفَّالرضاَّعنَّالت َخص صََّّ

تغرييَّاجلنسَّوالت َخص ص،َّولقدَّاندرجتَّحتتَّالفرضيةَّالعامةَّالثانيةَّالدراسيَّومستوىَّالطموحَّحسبَّم

َّأربعَّفرضياتَّجزئية.

َّبا) َّمقد رة َّالدراسةَّعلىَّعينة َّأوىلَّجامعية،َّختصصَّعلمي89ََّّمتَّإجراء َّوطالبةَّسنة َّطالًبا )

َّأدواتَّمجعَّالبياناتَّواليتَّمتثلتَّيف:2013/2014َّوختصصَّأديبَّللموسمَّالدراسيَّ َّوباستخدام م،

َّلرضاَّعنَّالت َخص صَّالدراسي،َّومقياسَّمستوىَّالطموح.َّمقياسَّا

مقارن(َّوباستعمالَّاألساليبَّاإلحصائيةَّالتالية:َّ)املتوسطَََّّّ-وباتباعَّاملنهجَّالوصفيَّ)ارتباطيَّ

  أنهَّتوجدَّعالقةَّذاتَّداللةَّ:اختباراتَّلداللةَّالفروق(َّمتَّالتوصلَّإىلَّ-االحنرافَّاملعياريَّ-احلسايبَّ

الَّتوجدَّفروقََّّوانهَََّّّ،ََّخص صَّالدراسي،َّومستوىَّالطموحَّلدىَّعينةَّالدراسةإحصائيةَّبنيَّالرضاَّعنَّالت َّ

ووجدَّ،ََّّذاتَّداللةَّإحصائيةَّبنيَّالذكورَّواإلناثَّيفَّالرضاَّعنَّالت َخص صَّالدراسيَّومستوىَّالطموح

الت َخص صَّالدراسي؛َّتوجدَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّبنيَّالطلبةَّيفَّاجملالنيَّالعلميَّواألديبَّيفَّالرضاَّعنََّّأنهََّّ

توجدَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّبنيَّالطلبةَّيفََّّ،َّكماَّواصلَّاىلَّانهََّّوذلكَّلصاحلَّطلبةَّاألدبَّالعريب

َّاجملالنيَّالعلميَّواألديبَّيفَّمستوىَّالطموح؛َّوذلكَّلصاحلَّطلبةَّعمومَّالطبيعةَّواحلياة.َّ

تمام،َّبلَّالطموح،َّوهلَّهوَّمتفقََّّأن َّالبحثَّهناَّملَّيكنَّالت َخص صَّهوَّحملَّاالهق بني الدراستني روالف

ملاذاَّمتَّاالختيارَّأوَّسببهَّأوَّوسيلته.َّوهذاَََّّّالباحثةَّمعَّالت َخص صَّالذيَّيدرسهَّالطالبَّأمَّال،َّوملَّتناقش
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حملَّنظر؛َّفالطموحَّسيكونَّعالًياَّمعَّالت َخص صَّالذيَّاختارهَّالطالبَّبوعٍيَّوإدراك،َّوقامتَّالباحثتانَّ

َّلميَّواألديب،َّكماَّأنَّأداةَّالبحثَّواملنهجَّخيتلفان.ََّّبالتفريقَّبنيَّطالبَّالت َخص صَّالع

(َّ"كيفيةَّاختيارَّالت َخص صَّوماَّيتعلقَّبهَّمنَّخالل2010ََّّ،:َّتناولتَّدراسةَّ)السلمانَّالرابعةالدراسة 

حولَّكيفيةَّاختيارَّالت َخص صَّوماَّيتعلقَّبهََّّوتركزَّاهلدفََّّاهتمامَّجامعةَّامللكَّسعودَّباجلودةَّوالتطوير".َّ

وتكو َنتَّ،ََّّمنَّمشكالتَّوبعضَّاملقترحاتَّاليتَّتساعدَّالطالبَّيفَّاختيارَّختص صهَّعندَّدخولهَّاجلامعة

العينةَّمنَّجمموعةَّمنَّطالبَّكليةَّالتربيةَّجبامعةَّامللكَّسعود،َّمنَّأقسامَّعلمَّالنفسَّوقسمَّاإلعالمَّوقسمََّّ

(َّكلياتَّوأكثرَّمنَّأربعةَّعشرَّقسًماَّيفَّجامعةَّامللكَّسعودَّعلى6ََّّ)َّالدراساتَّاالجتماعية،َّوذلكَّمن

َّ.َّ(َّعاًما24-19َّطالبَّأعمارهمَّماَّبنيَّ)

أواًلَّجمتمعَّوعينةَّالبحث،َّومنهجَّالبحث،َّواختالفَّاهلدفَّالرئيس؛َّحيثَّإن َّوالفرق بني الدراستني: 

إشارةَّللتخطيطَّأوَّالتفكريَّالذيَّهوَّاهلدفَّهناَّالت َخص صَّفقط،َّماَّاملؤثرَّفيه،َّولكنَّملَّيكنَّهناكَّأيَّ

حملَّالدراسةَّهنا،َّكماَّأنهَّكانَّالتركيزَّعلىَّاختيارَّالت َخص صَّفقط،َّوملَّيكنَّهناكَّأّيَّإشارةَّإىلَّاختاذََّّ

  التخطيطَّأوَّالتفكريَّاالستراتيجي.

واليتَّكانتَّبعنوانَّ"العناصرَّاملؤثرةَّيفََّّ(،289،َّص2015أماَّدراسةَّ)أبوَّشوارب،َّالدراسة اخلامسة:

يارَّالطلبةَّلتخص صَّاحملاسبةَّيفَّاجلامعةَّاإلسالمية"،َّفكانتَّحتلياًلَّلبعضَّالعناصرَّاليتَّتؤثِّرَّعلىَّاختيارَّاخت

َّختص صَّاحملاسبةَّكتخصصَّرئيس.َّ

ومتثلتَّأهدافَّالدراسةَّفيماَّيلي:َّمعرفةَّاألسبابَّالكامنةَّوراءَّاختبارَّالطلبةَّالفلسطينينيَّلتخص صَّاحملاسبةَّ

اكتشافَّبعضَّاالنطباعاتَّلدىَّهؤالءَّالطلبةَّعنَّهذاَّالت َخص ص،َّواليتََّّوَََّّّ،اجلامعةَّكموضوعَّللدراسةَّيفََّّ

بابَّواالنطباعاتَّعلىَّالتوجيهََّّاكتشافَّكيفيةَّاحتمالَّتأثريَّهذهَّاألسَّ،َّوََّّأثرتَّيفَّعمليةَّاالختيار

َّحتليلَّاألسبابَّواالنطباعاتَّعنَّمهنةَّاحملاسبة،َّمعَّاألخذَّبعنيَّاالعتبارَّتأثريَّاجلنس.َّ،َّوََّّالتعلميَّللطلبة
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مشكلةَّالبحث:َّملاذاَّخيتارَّالطلبةَّختص صَّاحملاسبة،َّويقبلونَّعلىَّهذاَّالت َخص صَّبشكلَّأكربَّمنَََّّّوكانت

استخدمتَّالدراسةَّاملنهجَّالوصفيَّالتحليلي؛َّحيثَّيتمَّتوزيعَََّّّ،للدراسةالت َخص صاتَّاألخرىَّاملتاحةَّهلمََّّ

يتكونَّمنَّطلبةَّ)طالبَّوطالبات(َّكليةَّالتجارةَّاملتخصصنيَّيفَّقسمَّاحملاسبةََََّّّّ،َّأماَّجمتمعَّالدراسةََّّاستبانة

َّ(َّطالًباَّوطالبة.733السنةَّالثانيةَّفأعلى،َّويبل َّعددَّأفرادَّجمتمعَّالدراسةَّ)

الذينَّاختارواَّالت َخص صَّيفَّاحملاسبةَّاختارواَّهذاَّالت َخص صَّيفَّالسنةََّّمعظمَّنَّأأماَّنتائجَّالبحث،َّ

يعتربَّالطلبةَّاملتخص صونَّيفَّجمالَّ،َّوََّّاألوىلَّمنَّالدراسة؛َّمماَّيعز زَّتأثريَّالبيئةَّالتعليميةَّيفَّاختيارَّالت َخص ص

كانََّّ،وَّيازَّالت َخص صاحملاسبةَّأنَّهناكَّعوائدَّماليةَّتنتظرهمَّيفَّاملستقبلَّميكنَّاحلصولَّعليهاَّبعدَّاجت

كماَّيعتقدَّالطلبةَّالذينَّاختارواَّختصصَّاحملاسبةََّّ،ََّّللعائلةَّواألصدقاءَّتأثريَّحمدودَّعلىَّاختيارَّالت َخص ص

الَّاَّوالحظَّالباحثَّأنهَّأنَّمهنةَّاحملاسبةَّهلاَّخصوصيةَّأكربَّمقارنةَّباجملاالتَّاألخرىَّوأكثرَّاستقراًراَّوأمًن

ملَّاملؤثرةَّيفَّاختيارَّالطلبةَّلتخصصَّاحملاسبةَّللحصولَّعلىَّالشهادةََّّتوجدَّفروقاتَّبنيَّاجلنسنيَّحولَّالعواَّ

كماَّالَّتوجدَّفروقاتَّبسببَّاملستوىَّالتعليميَّيفَّاجلامعةَّحولَّالعواملَّاملؤثرةَّيفَّاختيارََّّةَّ،َّاجلامعي

َّالطلبةَّلتخص صَّاحملاسبةَّللحصولَّعلىَّالشهادةَّاجلامعية.َّ

املنهجَّالوصفيَّوالعينةَّوركزتَّعلىَّطالبَّاملرحلةَّإنَّهذهَّالدراسةَّاختذتَّالفروق بني الدراستني: 

اجلامعية،َّوكانَّالسؤالَّيدورَّحولَّاختيارَّختص صَّواحدَّوهوَّاحملاسبةَّوماَّسبقَّكلهَّفروقَّجوهريةَّعنَّ

الدراسةَّاليتَّيعزمَّالباحثَّالعملَّعليها،َّوهيَّلطالبَّاملرحلةَّالثانوية،َّومبنهجَّخمتلفَّعنَّالوصفيَّوأيًضاََّّ

 األدواتَّخمتلفة.َّ

وهيَّدراسةَّ"التفضيلَّاملهينَّواختاذَّالقرارَّلديَّعينةََََّّّّ(،1431وهيَّدراسةَّ)الزهراين،ََََّّّّلسادسة:الدراسة ا

َّمنَّطالبَّالكلياتَّاملهنيةَّمبحافظةَّجدة".َّ
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وكانَّهدفَّالدراسة:َّالتعرفَّعلىَّالتفضيلَّاملهينَّلديَّعينةَّمنَّطالبَّالكلياتَّاملهنيةَّمبحافظةََّّ

لكلياتَّاملهنيةَّمبحافظةَّجدة،َّوالتعر فَّعلىَّالعالقةََّّجدة،َّوالتعرفَّعلىَّاختاذَّالقرارَّلديَّعينةَّمنَّطالبَّا

بنيَّالتفضيلَّاملهينَّواختاذَّالقرار،َّوالتعر فَّعلىَّالفروقَّبنيَّطالبَّالكلياتَّاملهنيةَّمبحافظةَّجدةَّيفَّمفهومََّّ

التفضيلَّاملهين،َّواختاذَّالقرار،َّوالتعرفَّعلىَّالفروقَّبنيَّطالبَّالكلياتَّاملهنيةَّمبحافظةَّجدةَّيفَّمفهومَّ

ملهينَّتبًعاَّللمستويَّالدراسيَّوالت َخص صَّالدراسيَّوالسّن،َّإضافةَّإىلَّالتعر فَّعلىَّالفروقَّبنيََّّالتفضيلَّا

طالبَّالكلياتَّاملهنيةَّمبحافظةَّجدةَّيفَّمفهومَّاختاذَّالقرارَّتبًعاَّللمستوىَّالدراسيَّوالت َخص صَّالدراسيََّّ

َّوالس ّن.َّ

دَّعالقةَّبنيَّالتفضيلَّاملهينَّواختاذََّّت وَجمثلَّهلََََّّّّوقدَّقامتَّهذهَّالدراسةَّبالتحقُّقَّمنَّصحةَّالفروضََّّ

توجدَّفروقَّدالةَّإحصائي اَّبنيَّطالبَّالكلياتَّاملهنيةَّمبحافظةَّجدةَّيفَّمفهوميَّالتفضيلَّوهلََّّالقرار.

جدَّفروقَّدالةَّإحصائي اَّبنيَّطالبَّالكلياتَّاملهنيةَّمبحافظةَّجدةَّيفَّمفهومََّّوهلَّتوَّاملهين،َّواختاذَّالقرار.

لا)املستويَّالدراسي،َّالت َخص صَّالدراسي،َّالسن(الَّتوجدَّفروقَّدالةَّإحصائي اَّبنيََّّالتفضيلَّاملهينَّتبًعاَّ

طالبَّالكلياتَّاملهنيةَّمبحافظةَّجدةَّيفَّمفهومَّاختاذَّالقرارَّتبًعاَّلا)املستويَّالدراسي،َّالت َخص صَّالدراسي،َّ

َّالسن(.َّ

الَّتوجدَّعالقةََََّّّّلباحث:ََّّومنَّأهمَّالنتائجَّاليتَّتوصلَّهلاَّا،ََّّيََّّوكانَّاملنهجَّاملستخَدمَّاملنهجَّالوصف

الَّتوجدَّفروقَّدالةَّإحصائي اَّبنيَّ،َّوأيضاَّاهنَّارتباطيةَّبنيَّمستوىَّالتفضيلَّاملهين،َّواختاذَّالقرارَّبصورتيهَّ

طالبَّالكليةَّالتقنيةَّوطالبَّالكليةَّالصحيةَّيفَّمفهومَّالتفضيلَّاملهين،َّوتوجدَّفروقَّدالةَّإحصائي اَّبنيَّ

ََّّةَّيفَّاختاذَّالقرارَّبصورتيهَّ)أ(َّو)ب(َّلصاحلَّالكليةَّالصحيةطالبَّالكليةَّالتقنيةَّوطالبَّالكليةَّالصحي

الَّتوجدَّفروقَّدالةَّإحصائي اَّبنيَّطالبَّالكلياتَّاملهنيةَّيفَّمفهومَّالتفضيلَّاملهينَّتبًعاَّ،وكانَّأيضاَّانهَّ

َّالقرارَّ َّاختاذ َّبنيَّطالبَّالكلياتَّاملهنيةَّيفَّمفهوم للمستوىَّالدراسي،َّوالَّتوجدَّفروقَّدالةَّإحصائي ا

تبًعاَّللمستوىَّالدراسي،َّوتوجدَّفروقَّدالةَّإحصائي اَّبنيَّطالبَّالكلياتَّاملهنيةَّيفَّمفهومَََّّّالصورةَّ)أ(َّ
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َّللمستوىَّالدراسي َّتبًعا َّالقرارَّالصورةَّ)ب( ََّّاختاذ ،َّ َّبنيَّطالبَّوأيضا الَّتوجدَّفروقَّدالةَّإحصائي ا

لةَّإحصائيةَّبنيَّالكلياتَّاملهنيةَّيفَّمفهومَّالتفضيلَّاملهينَّتبًعاَّللتخص صَّالدراسي،َّوتوجدَّفروقَّذاتَّدال

َّللتخص صََّّ ختصصاتَّالكلياتَّاملهنيةَّيفَّاختاذَّالقرارَّبصورتيهَّ)أ(َّو)ب(َّيفَّصاحلَّالكليةَّالص ح يةَّتبًعا

 . الدراسي

أنَّاملنهجَّهناََّوص ِفّي،َّواألداةَّاستبانة،َّوالعينةَّمنَّطالبَّاجلامعة،َّوكانَّوالفرق بني الدراستني هو: 

اجلامعيةَّواملشكلةَّكانتَّيفَّاختاذَّالقرارَّفقط،َّوكانَّالتركيزَّعلىَّاختاذَّتركيزَّالباحثَّعلىَّطالبَّاملرحلةََّّ

 القرارَّلكنَّملَّيذكرَّماَّهيَّأفضلَّالطرقَّالختاذَّالقرار.َّ

(:َّ"العواملَّاملرتبطةَّباختيارَّالت َخص صَّلدىَّطلبة1426َّ:َّكانتَّللباحثَّ)الشلوي،َّالدراسة السابعة

َّالبكالوريوسَّيفَّجامعةَّاإلمامَّحممدَّبنَّسعود".َّ

تَّهذهَّالدراسةَّإىلَّالتعر فَّعلىَّالعواملَّاملرتبطةَّباختيارَّالت َخص صَّلدىَّطلبةَّالبكالوريوسََّّهدف

يفَّجامعةَّاإلمامَّحممدَّبنَّسعودَّاإلسالميةَّبالرياض،َّومعرفةَّماَّإذاَّكانتَّهذهَّالعواملَّختتلفَّباختالفَّ

َّواملستوىَّالتعليميَّلألب، َّالثانوية، َّوالتقديرَّيفَّالشهادة واملستوىَّالتعليميَّلألم،َََّّّالت َخص صَّالثانوي،

َّوعملَّاألب،َّوعملَّاألم،َّوالدخلَّالشهريَّلألسرةَّلدىَّجمتمعَّالدراسة.َّ

وقدَّاستخدمَّالباحثَّيفَّهذهَّالدراسةَّاستبانًةَّخاص ةَّجلمعَّبياناتَّالدراسةَّمنَّعينةَّعشوائيةَّبل َّ

َّبينها:َّوقدََّخل َصتَّالدراسةَّإىلَّعدٍدَّمنَّالنتائجَّاملهمةَّمنَّ،ََّّ(َّطالًبا142عددهاَّ)

أنَّأكثرَّالعواملَّارتباًطاَّباختيارَّالت َخص صَّالعواملَّالشخصية،َّيليهاَّالعواملَّاملهنية،َّمثَّالعواملَّاألكادميية،ََّّ

أهمَّالعواملَّ،َّومنََّّبينماَّكانتَّالعواملَّاالجتماعيةَّأقلَّارتباًطاَّباختيارَّالطالبَّيليهاَّالعواملَّاألسرية

الشخصيةَّاملرتبطةَّباختيارَّالت َخص صَّلدىَّطلبةَّالبكالوريوسَّيفَّجامعةَّاإلمامَّحممدَّبنَّسعودَّاإلسالميةََّّ

كماَّيلي:َّرغبيتَّالشخصيةَّيفَّالت َخص ص،َّاعتقاديَّأنَّهذاَّالت َخص صَّأفضلَّملستقبلي،َّبينماَّبي َنتَّالدراسةَّ
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َّالت َّ َّباختيار َّاملرتبطة َّاملهنية َّالعوامل َّبعدَّأنَّأهم َّالت َخص صَّف َرصَّعمٍل َّيلَّهذا َّيوفر َّيلي: َخص صَّكما

كماَّأوضحتَّالدراسةَّ،ََّّالتخر ج،َّحاجةَّالسوقَّللتخص ص،َّازديادَّالطلبَّعلىَّهذاَّالت َخص صَّمستقباًل

(َّللعواملَّاملرتبطةَّباختيارَّالت َخص صَّت عَزى0.05َّوجودَّفروقَّذاتَّصلةَّإحصائيةَّعندَّمستوىَّداللةَّ)

َّثانويَّوالتقديرَّيفَّالشهادةَّواملستوىَّالتعليميَّلألب،َّوالدخلَّالشهريَّلألسرة.ََّّللتخص صَّيفَّال

األداةَّاملستخدمة،َّوالعينة،َّوالنظرَّإىلَّسببَّاختيارَّالت َخص صَّاحلايل،َّفالطالبَّوالفرق بني الدراستني: 

طَّقبلَّالدخولََّّقدَّقر ر،َّفماَّهوَّاملؤثر،َّوالبحثَّالذيَّحننَّبصددهَّيكونَّقبلَّاالختيارَّوالتفكري،َّبلَّالتخطي

َّللتخصص.ََّّ

وهيَّ"عالقةَّاالختياراتَّاملهنيةَّواملدرسيةَّمبشروعَّاحلياة"،ََََّّّّ(،2004أمحيدة،ََّّ:َّأماَّدراسةَّ)الدراسة الثامنة

هيَّدراسةَّوصفيةَّمتَّاستخدامَّأداةَّاالستبانةَّعلىَّعينةَّمنَّطالبَّاجلامعةَّيفَّعددَّمنَّالكلياتَّوكانتََّّف

املؤثرَّاألولَّعلىَّاختيارَّالت َخص ص،َّوأنَّالنواحيَّاالجتماعيةَََّّّالنتيجةَّأوَّأهمَّالنتائجَّأنَّاملكاسبَّاملاديةَّهو

َّمؤثرَّمهم،َّبينماَّاملكتسباتَّاملعرفيةَّومكتسبَّالسلطةَّوالقوةَّكانتَّأقلَِّنَسبَّمؤثِّرة.َّ

هيَّالعينةَّوأداةَّالدراسة،َّومنهجيةَّالبحث،َّوإنَّكانَّهناكَّتطابقَّيفَّجانبَّربطَّوالفرق بني الدراستني:  

 اة،َّلكنَّملَّحيددَّالباحثَّكيفَّمتَّالتوصلَّهلذاَّاملشروع.َّاالختياراتَّمبشروعَّاحلي

(:َّ"التعليمَّاجلامعيَّيفَّاألردن..َّحمد دات1998َََّّّ،وصاحلََّّ:َّوقدَّتناولتَّدراسةَّ)الوزينالدراسة التاسعة

َّاختيارَّالت َخص صَّواالنعكاساتَّعلىَّسوقَّالعمل".ََّّ

األردنَّمنَّحيثَّاختيارَّوقدَّهدفتَّالدراسةَّإىلَّمعرفةَّتكوينَّمدخالتَّالتعليمَّاجلامعيَّيفَّ

َّالت َخص ص،َّمثَّحتليلَّأثرَّخمرجاتَّذلكَّعلىَّسوقَّالعملَّاملتوق ع.َّ

وكانَّاملنهجَّاملستخَدمَّهوَّاملنهجَّالوصفي،َّواألداةَّعبارةَّعنَّاستبانة،َّوجمتمعَّالدراسةَّهمَّطالبََّّ

َّطالًباَّوطالبة.550َََِّّّسّتَّجامعاتَّأردنية،َّوعينةَّالبحثَّعشوائيةَّكانَّعددهمَّتقريًباَّ
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مَّنتائجَّالدراسة:َّوجودَّتشّوهاتَّخمتلفةَّيفَّحمدداتَّتكوينَّاملدخالت،َّأيَّيفَّتوزيعَّومنَّأهَّ

الطلبة،َّأوَّيفَّاختيارهمَّللتخصصات،َّوأهمَّالتشّوهاتَّتتمحورَّحولَّغيابَّاملعلومةَّأمامَّالطالبَّقبلََّّ

جاتَّدخولَّالت َخص ص،َّاألمرَّالذيَّيعينَّعدمَّتوعيةَّالطالبَّحولَّمستقبلَّالت َخص صاتَّاملختلفة،َّواحتيا

َّالتشو هَّالثاينَّفهوَّتدخ لَّاألهلَّألي َّوظيفةَّتضعَّالطالبَّأمامَّضرورةَّاالستجابةََّّ سوقَّالعملَّهلا،َّأما

َّناجًتاَّعنَّكثرةَّاجلامعةَّاليتََّتم َنحَّنفسَّ َّأن َّهناكَّتشوًها لرغباتَّاألهلَّوللمتطلباتَّاالجتماعية،َّكما

َّالت َخص صاتَّدونَّإضافةَّنوعيةَّمنَّأي َّشكٍل.َّ

هوَّمنهجَّالبحث،َّوعينةَّالبحث،َّوأداةَّالبحث،َّوهيَّاالستبانةَّاليتَّاستهدفتَّاستني: والفرق بني الدر

 السؤالَّعنَّقبلَّوبعدَّوأثناءَّالدراسةَّعنَّاختيارَّالت َخص ص،َّوالعينةَّهناَّطالبَّوطلباتَّيفَّاملرحلةَّاجلامعية.

ملَّاملؤثرةَّعلىََّّ(َّواليتَّعنواهناَّ"العوا2015،َّوالباحسنيََّّالقادرَّ:َّتناولتَّدراسةَّ)عبدالدراسة العاشرة

َّاختيارَّالت َخص صَّالعلميَّباجلامعاتَّالسعودية..َّبالتطبيقَّعلىَّختصصيَّإدارةَّاألعمالَّوالتسويق".ََّّ

حيثَّكانَّهدفَّالبحثَّاستكشافَّالعواملَّذاتَّالداللةَّاملؤثرةَّعلىَّالدارسنيَّواخلرجينيَّعندََّّ

َّاملفاضلةَّبنيَّختص صيَّإدارةَّاألعمالَّوالتسويقَّباملرحلةَّاجلامعية.َّ

وكانتَّاملشكلةَّيفَّالبحثَّتتمثلَّيف:َّماَّهيَّالعواملَّالرئيسةَّاليتَّتؤثِّرَّعلىَّتفضيالتَّالدارسنيََّّ

منهجيةَّالبحث:َّيعتمدَّعلىَّاملنهجَّالوصفيَّالتحليلي،َّوكانتََّّ،َّوأماََََّّّّلتخص َصيَّالتسويقَّأوَّإدارةَّاألعمال

َّالبحثَّمنَّ َّوتكونتَّعينة َّالبحثَّاالستبانة، 597ََّّأداة َّمنها 306ََّّمفردة، َّبنسبةَّمنَّجامعة الدمام

َّ:اآلتيةنتائجَّوقدَّتوصلَّالبحثَّإىلَّال،48.7َّمفردةَّبنسبة291ََّّ%َّومنَّجامعةَّامللكَّفيصل51.3َّ

،ََّّوجودَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّبنيَّالذكورَّواإلناث،َّوكانتَّأعلىَّتأثرًياَّعندَّالرجالَّعنَّاإلناث

َّباختالفَّالت َخص صَّباملرحلةَّالثانوية.َّوجودَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّبنيَّمفرداتَّعينةَّالبحثَّوأيضاَّ
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أداةَّالبحث،َّواملنهجَّالبحثي،َّوعينةَّالبحثَّكانتَّرجااًلَّوإناًثا،َّوالتركيزَّعلىَّوالفارق بني الدراستني: 

الت َخص صَّواألسبابَّاليتَّملَّيكنَّمنَّضمنهاَّالتخطيطَّأوَّالتفكريَّاالستراتيجي،َّبلَّكانَّالتركيزَّعلىَّ

 فقط.ََّّختصصَّإدارةَّاألعمالَّوالتسويق

 

القسم الثاين من أنواع الدراسات السابقة: وهي اليت قاست الفاعلية، سواء كانت هذه الفاعلية من 

 خالل برامج أو تدريب، وهي كالتايل:  

(َّبعنوان:َّ"فاعليةَّبرنامجَّتدريبَّملعلميَّالعلومَّمستنًداَّإىلَّمعايري2018َََّّّ،َّحبثَّ)رواشدةََّّاألوىل:الدراسة  

ََّّتاألردن".َّهدف(َّيفَّتنميةَّاملمارساتَّالعلميةَّواهلندسيةَّوالكفاءةَّالذاتيةَّلديهمَّيفNGSSَّاجليلَّالقادمَّ)َّ

(NGSSَّدمَّ)هذهَّالدراسةَّإىلَّالكشفَّعنَّفاعليةَّبرنامجَّتدريبَّملعلميَّالعلومَّمستنًداَّإىلَّمعايريَّاجليلَّالقا

يفَّتنميةَّاملمارساتَّالعلميةَّواهلندسيةَّوالكفاءةَّالذاتيةَّلدىَّمعلميَّالعلومَّيفَّاألردن،َّاعتمدتَّالدراسةَّ

َّاملنهجَّماَّقبلَّالتجريبَّبتصميمني؛َّقبليَّوبعديَّجملموعةَّواحدة.َّ

(َّمعلمةَّمنَّمعلماتَّالعلوم،َّوأ ِعد َّبرنامجَّتدريب20َّولتحقيقَّأهدافَّالدراسةَّجرىَّاختبارَّ)

َّ)َّمستن َّالقادم َّاجليل َّمعايري َّإىل َّلقياسَّاملمارساتَّالعلميةNGSSًََّّدا َّمالحظة َّأداة َّتطوير َّجرى َّكما )

(َّفقرة،َّكماَّأ ِعد تَّأداةَّلقياسَّالكفاءةَّالذاتيةَّلدى35َّواهلندسيةَّلدىَّمعلِّماتَّالعلوم،َّتكونتَّمنَّ)

ما،َّوأظهرتََّّ(َّفقرة،َّوقدَّجرىَّالتحققَّمنَّصدقَّأدائيَّالدراسةَّوثباهت40معلماتَّالعلوم،َّتكونتَّمنَّ)

(َّلصاحلَّالتطبيقَّالبعديa-0.05َّنتائجَّالدراسة:َّوجودَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّعندَّمستوىَّالداللةَّ)

يفَّمتوسطَّأداءَّاملعلماتَّعلىَّمقياسَّمالحظةَّاملمارساتَّالعلميةَّواهلندسيةَّوالكفاءةَّالذاتية،َّت عَزىَّإىلَّ

َّالربنامجَّالتدريبَّاملستندَّإىلَّمعايريَّاجليلَّالقادم.َّ
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أنَّاجملموعةَّكانتَّواحدةَّفلمَّتكنَّضابطةَّوجتريبية،َّكماَّأنهَّأضيفتَّأداةَّاملالحظةََّّبني الدراستني:    الفرق

َّ  للممارسةَّولقياسَّالكفاءةَّالذاتية.

َّبرنامجَّتدريبَّقائمَّعلىَّاستراتيجيات2015َََّّّ،:َّوهيَّحبثَّ)الثنيانَّالدراسة الثانية َّبعنوانَّ“فاعلية )

سكامربَّيفَّحتسنيَّمهاراتَّتوليدَّاألفكارَّيفَّالتعبريَّالكتايبَّلدىَّطالباتَّجامعةَّاألمريةَّنورةَّبنتَّعبدَّ

العينةَّمنَّعينةَّعشوائيةَّمنَّخمتلفَّكلياتَّجامعةَّاألمريةَّنورةَّبنتَّعبدَّالرمحنَّمبدينةَّالرياض،َّوتكونتَّ

َّطالبةَّمنَّخمتلفَّالتخصصات21ََّّةَّمنَّالرمحنَّمكون

َّاستراتيجياتََّّ َّباستخدام َّالكتايب َّالتعبري َّأثناء َّاألفكار استهدفَّالبحثَّحتسنيَّمهاراتَّتوليد

العشرَّلدىَّطالباتَّاجلامعة،َّواستخدمتَّالباحثةَّاملنهجَّشبهَّالتجريبَّبتصميمََّّ SCAMPERسكامربَّ

بارَّالتحريريَّ)قبليَّوبعدي(َّوبطاقةََّّاجملموعةَّالتجريبيةَّالواحدةَّوصممتَّأدواتَّالبحثَّوهي:َّاالخت

مالحظةَّاألداءَّالكتايبَّأثناءَّتطبيقَّالربنامجَّوذلكَّوفقَّاستراتيجيةَّسكامربَّالعشرَّ)االستبدال،َّاجلمعَّأوَّ

اإلضافة،َّالتكيف،َّالتعديل،َّالتكبري،َّالتصغري،َّاالستخدامَّيفَّأغراضَّأخرى،َّاإللغاءَّأوَّاحلذف،َّالقلبَّأوََّّ

َّالعكس،َّإعادةَّالترتيب(

أنَّعينةَّالبحثَّحققنَّمستوياتَّمرتفعةَّمنَّاالتقانَّلكلَّاستراتيجيةَّمعَّوجودَََّّّبحث:نتائجَّال

َّاإلتقان. َّمستوى َّالتأثريََّّتفاوتَّيف َّحجم َّحيثَّبل  َّالتدريب، َّللربنامج َّعالية َّفاعلية َّالكشفَّعن مت

"2.69َّ." 

حدَّاألدواتَّحيثَّاستخدمَّالباحثَّاملالحظةَّوحتسنيَّاملهاراتََّّأالعينةَّاملستخدمةَّوالفرق بني الدراستني:  

َّلالستفادةَّمنهاَّيفَّالتعبريَّالكالميَّفقط،َّوليسَّالختاذَّالقرارَّملستقبليَّاوَّاختيارَّالتخصصََّّهناَّكانَّ

(َّبعنوانَّ"فاعليةَّاستخدامَّاستراتيجيةَّخرائطَّاملفاهيمَّيف2013ََّّوهيَّحبثَّ)السليمي،َّالدراسة الثالثة: 

هدفَّهذاَّالبحثَّإىلَّدراسةَّفاعليةََّّلتفكريَّاهلندسيَّلدىَّطالباتَّالصفَّالسابع"،َّوقدََّّالتحصيلَّوتنميةَّا

استخدامَّاستراتيجيةَّخرائطَّاملفاهيمَّيفَّالتحصيلَّوتنميةَّالتفكريَّاهلندسيَّلدىَّطالباتَّالصفَّالسابع،َّ
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ولتحقيقَّهدفَّالبحثَّقامَّالباحثَّبإعدادَّأدواتَّالبحثَّالتالية:َّاالختبارَّالتحصيلي،َّوكذلكَّمقياسََّّ

َّلتفكريَّاهلندسيَّلفانَّهيل.َّا

طالبةَّمنَّطالباتَّمدرسةَّالسيدةَّعائشةَّ)رضي76َََّّّواعتمدَّالباحثَّاملنهجَّشبهَّالتجريبَّلعددَّ

اهللَّعنها(َّمبدينةَّالعيضةَّاليمنية،َّومتَّتعنيَّأفرادَّاجملموعتنيَّالتجريبيةَّوالضابطة،َّبالطريقةَّالعفويةَّالعشوائية،ََّّ

َّ(َّطالبة.36َّموعةَّالضابطةَّ)َّ(َّطالبةَّواجمل40فكانتَّاجملموعةَّالتجريبيةَّ)

وجودَّفروقََََّّّّبعدَّتطبيقَّجتربةَّالبحثَّومعاجلةَّالبياناتَّإحصائي اَّتوص لَّالباحثَّإىلَّالنتائجَّالتالية:

(َّبنيَّمتوسطاتَّدرجاتَّطالباتَّاجملموعةَّالتجريبيةa <_0.05َّذاتَّداللةَّإحصائيةَّ)عندَّمستوىَّ

َّ َّخرائطَّاملفاهيم َّاستراتيجية َّالاليتَّدرسنََّّالاليتَّدرسنَّباستخدام َّالضابطة ودرجاتَّطالباتَّاجملموعة

باستخدامَّالطريقةَّاالعتياديةَّيفَّالتطبيقَّالبعديَّالختبارَّالتحصيلَّعندَّمستوىَّ)املعرفة،َّالتطبيق،َّالربهنة،ََّّ

وجودَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّ)عندََّّ،َّوأيضاََّّاالستهالل(،َّجمتمعةَّومفص لةَّلصاحلَّاجملموعةَّالتجريبية

َّبنيa <_0.05مستوىَّ َّباستخدامََّّ( َّدرسن َّالاليت َّالتجريبية َّمتوسطاتَّدرجاتَّطالباتَّاجملموعة

استراتيجيةَّخرائطَّاملفاهيمَّودرجاتَّطالباتَّاجملموعةَّالضابطةَّالاليتَّدرسنَّباستخدامَّالطريقةَّاالعتياديةََّّ

يفَّالتطبيقَّالبعديَّملقياسَّالتفكريَّاهلندسيَّعندَّمستوىَّ)البصريَّالتحليلي،َّاالستداللَّغريَّالشكلي(،َّ

َّعةَّلصاحلَّاجملموعةَّالتجريبيةَّمفصلةَّماَّعداَّمستوىَّاالستداللَّغريَّالشكلي.َّجمتم

إنَّهذهَّالدراسةَّاعتمدتَّعلىَّقياسَّأثرَّالتدريسَّوملَّت ِشر َّإىلَّاختيارَّالت َخص صَََّّّالفرق بني الدراستني:

أوَّحنوه،َّوإنَّكانتاَّتتفقانَّيفَّاملنهجَّالعلميَّواستخدامَّجمموعتنيَّضابطةَّوجتريبية،َّوإنَّاختلفَّجنسَّ

 العي نات.َّ

قائمَّعلىَّمعايريََّّفاعليةَّبرنامجَّتدريبَّمقترح" (َّبعنوان2012ََّّ،وكانتَّدراسةَّ)حييَّالدراسة الرابعة: 

هدفتََّّو اجلودةَّلتنميةَّمهاراتَّالتدريسَّاإلبداعيَّلدىَّالطالبَّاملعلمنيَّختص صَّالعلومَّبكلياتَّالتربية"،
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الدراسةَّتعر فَّفاعليةَّبرنامجَّتدريبَّمقتَرحَّقائمَّعلىَّمعايريَّاجلودةَّلتنميةَّمهاراتَّالتدريسَّاإلبداعيَّيفََّّ

،َّلدىَّالطالبَّاملعلمنيَّختص صَّالعلومَّبالتعليمَّاالبتدائيَّالتقومي(ََّّ–التنفيذََّّ–حماورهَّالثالثةَّ)التخطيطَّ

َّاملتمثلةَّيفَّاملعايريََّّ َّولتحقيقَّذلكَّمت َّتصميمَّبرنامجَّتدريبَّحيتويَّعلىَّمعايريَّاجلودة بكلياتَّالتربية،

األكادمييةَّاملرجعيةَّقطاعَّكلياتَّالتربية،َّوقدَّاستخدمَّالباحثَّاملنهجَّالوصفي،َّومتَّتطبيقَّأداةَّالبحثَّ

َّامل َّالبحثَّاملختارة،َّوكانَّقوامهاَّ))بطاقة َّالثالثة10ََّّالحظة(َّعلىَّعينة (َّطالبَّمنَّبنيَّطالبَّالسنة

ختصصَّالعلومَّبالتعليمَّاالبتدائيَّيفَّالتدريبَّامليداينَّمبدرسةَّبنهاَّاالبتدائيةَّاحلديثةَّمبحافظةَّالقليوبية،ََّّوقدََّّ

ر فَّعلىَّمدىَّتوافرَّمهاراتََّّمتَّتطبيقَّأداةَّالبحثَّ)بطاقةَّاملالحظة(َّقبلي اَّعلىَّعينةَّالبحثَّهبدفَّالتع

َّالتدريسَّاإلبداعيَّلديهم،َّوبعدي اَّهبدفَّتعر فَّالفروقَّبنيَّالتطبيقَّالقبليَّوالبعديَّألداةَّالبحث.ََّّ

(َّبنيَّمتوسطي0.01ََّّوقدَّأسفرتَّالنتائجَّعنَّوجودَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّعندَّمستوىَّ)

التطبيقنيَّالقبليَّوالبعديَّلبطاقةََّّدرجاتَّالطالبَّاملعلمنيَّيفَّمهاراتَّالتدريسَّاإلبداعيَّيفَّكل َّمنَّ

َّمهاراتََّّ َّالربنامجَّالتدريبَّيفَّتنمية َّأسفرتَّالنتائجَّعنَّفاعلية َّكما َّالبعدي. َّلصاحلَّالتطبيق املالحظة

التدريسَّاإلبداعيَّيفَّضوءَّمعايريَّاجلودة،َّويفَّضوءَّالنتائجَّقد مَّالباحثَّبعضَّالتوصياتَّواملقترحاتَّمنَّ

املستخدمةَّ)بطاقةَّمالحظة،َّالربنامجَّالتدريبَّاملقترح(َّمباَّيفيدَّيفَََّّّأمهها:َّاالستفادةَّمنَّأداةَّوموادَّالبحث

تطويرَّأداءَّمعلميَّالعلومَّباملرحلةَّاالبتدائيةَّأثناءَّاخلدمةَّلتنميةَّمهاراتَّالتدريسَّاإلبداعيَّيفَّضوءَّمعايريََّّ

َّم َّبتنمية َّهتتم َّاليت َّالتدريبية َّالربامج َّمن َّالفعلية َّالتدريبية َّاالحتياجات َّحتديد َّوضرورة هاراتََّّاجلودة،

استراتيجياتَّالتدريسَّالفع الَّوالتعلُّمَّاملتمركزَّحولَّالطالبَّيفَّضوءَّاملعايريَّاألكادمييةَّاملرجعيةَّلكلياتَّ

 التربيةَّ)مواصفاتَّاخلريجَّالعامةَّوالت َخص صية(.َّ

اختلفتَّالدراستانَّيفَّاملنهج؛َّفاملستخدمَّهناَّهوَّاملنهجَّالوصفي،َّوكذلكَّأداةََّّالفرق بني الدراستني: 

   عينةَّالبحث،َّويفَّاملستهدفَّمنَّالبحثنيَّوخصوًصاَّيفَّاجملالَّاملهمَّهوَّاختيارَّالت َخص ص.البحث،َّو
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(َّبعنوانَّ"فاعليةَّبرنامجَّقائمَّعلىَّاملدخلَّاملنظوميَّيفَّالتحصيل2012ََََّّّّ،حبثَّ)بصرياخلامسة:  الدراسة  

َّوالتفكريَّالرياضيَّلدىَّطلبةَّالصفَّاألولَّالثانويَّيفَّالرياضيات".َّ

هدفتَّهذهَّالدراسةَّإىلَّمعرفةَّفاعليةَّبرنامجَّقائمَّعلىَّاملدخلَّاملنظوميَّيفَّتدريسَّوحدةَّ"القوىََّّ

لدىَّطلبةَّالصفَّاألولَّالثانويَّيفَّمدرسةَّعمرَّبنَّواجلذور"َّعلىَّحتصيلَّالدراسيَّوالتفكريَّالرياضيَّ

َّحضرموتَّباجلمهوريةَّاليمنيةَّمقارنةَّبتدريسهاَّبالتنظيمَّاخلطيَّالتقليدي.ََّّ–اخلطابَّمبدينةَّترميَّ

(68َََّّّاستخدامَّاملنهجَّشبهَّالتجريب؛َّحيثَّط ب َقتَّالدراسةَّعلىَّعينةَّعشوائيةَّبل َّحجمهاَّ)متَّ

َّ؛َّأحدمهاَّجتريبيةَّواألخرىَّضابطة.َّطالبة،َّمتَّتقسيمهمَّعلىَّجمموعتنيَّمتساويتني

وقدَّط ب قَّاالختبارَّقبلي اَّلغرضَّمعرفةَّالتكافؤَّبنيَّاجملموعتني،َّوبعدي اَّللمقارنةَّبنيَّنتائجَّاجملموعتنيََّّ

َّ".SPSSَّبعدَّتنفيذَّالتجربة،َّوالختبارَّالفروقَّفقدَّمتَّإدخالَّالبياناتَّيفَّالربنامجَّاإلحصائيَّ"

توجدَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائي ةَّعندَّمستوىَََّّّ،ََََّّّّتائج،َّمنهاوقدَّتوصلتَّالدراسةَّإىلَّجمموعةَّمنَّالن

(َّبنيَّمتوسطَّاختبارَّالتحصيلَّالبعديَّلطلبةَّاجملموعةَّالتجريبيةَّوطلبةَّاجملموعةَّالضابطةa- 0.05َّالثقةَّ)

لالختبارَّككل،َّوملستوياتَّاألهدافَّاملعرفيةَّالثالثةَّ)التطبيق،َّالتحليل،َّالتركيب(َّكلَُّّعلىَّحدةَّلصاحلَّ

(َّبنيَّمتوسطَّمقياسa- 0.05ََّّتوجدَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائي ةَّعندَّمستوىَّالثقةَّ)َّ،ََََّّّّلتجريبيةاجملموعةَّا

َّوملهاراتََّّ َّللمقياسَّككل َّالضابطة َّاجملموعة َّوطلبة َّالتجريبية َّاجملموعة َّلطلبة َّالبعدي َّالرياضي التفكري

تفكريَّاملنطقي(َّكل ََّّ)مظاهر(َّمقياسَّالتفكريَّالرياضيَّ)التعميم،َّاالستقراء،َّاالستنباط،َّالتعبريَّبالرموزَّوال

(a- 0.05ََّّعلىَّحدةَّلصاحلَّاجملموعةَّالتجريبيةَّيفَّحنيَّكانتَّالفروقَّغريَّدالةَّعندَّمستوىَّالثقةَّ)

َّبالنسبةَّملظهرَّالربهانَّالرياضي.َّ
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اتفقتاَّالدراستانَّيفَّاملنهج،َّوتقسيمَّاجملموعات،َّواختلفتاَّيفَّأنَّالفاعليةَّهناَّكانتََّّالفرق بني الدراستني:  

َّ َّاختيارَّللتدريس، َّمشكلة َّحّل َّوهتدفَّإىل َّالباحثَّكانتَّالتدريب، َّهبا َّيقوم َّاليت َّالدراسة َّيف بينما

   الت َخص ص،َّوكانَّاخلالفَّأيًضاَّيفَّالعينةَّمنَّناحيةَّاجلنس.

(َّبعنوانَّ"فاعليةَّوحداتَّدراسيةَّقائمةَّعلى2012َََّّّ،وآخرونََّّوهيَّدراسةَّ)الريسالسادسة: الدراسة 

َّي اَّيفَّتنميةَّأداءاتَّتعليمَّالتفكريَّلطالبَّشعبةَّالرياضياتَّبكلياتَّالتربية".ََّّاستراتيجياتَّالتعلُّمَّاملنظ مَّذات

تكونتَّالعينةَّمنَّجمموعةَّمنَّطالبَّالفرقةَّالرابعةَّ"عام"َّشعبةَّالرياضيات،َّوذلكَّمنَّكليةَّالتربيةَّببورسعيدَّ

لًبا(َّكلهمَّطا22َّطالب(،َّوكليةَّالتربيةَّباإلمساعيليةَّجامعةَّقناةَّالسويسَّ)عدد8ََّّجامعةَّبورسعيدَّ)عددَّ

تقدميَّقائمةَّبأداءاتَّتعليمَّالتفكريَََّّّم،َّوتركزَّاهلدفَّحول2011/2012منَّالفرقةَّالرابعةَّللعامَّاجلامعيَّ

أداءاتَّتعليمَّالتفكريَّجبانبيهاَّاإلجرائيَََّّّتنمية،َّالرياضياتَّالالزمَّتوافرهاَّلدىَّطالبَّالفرقةَّالرابعة،َّشعبةَّ

َّواملعريفَّلدىَّطالبَّالفرقةَّالرابعةَّشعبةَّالرياضيات.ََّّ

َّواملنهجَّشبهََّّو َّواملنهجَّالوصفي، َّمنَّمنهجَّالبحثَّالكم ي  َّالبحثَّإىلَّكل  منهجَّالبحثَّاستند

َّالفرضَّوحاولَّالبحثالتجريبَّ َّبنيَّمتوسطيَّدرجاتََّّ:يةَّأنَّخيتربَّصحة َّإحصائية َّداللة يوجدَّفرقَّذا

ويفََّّيفَّجمموعَّدرجاتَّكلَّبطاقةَّعلىَّحدة،َّ-َّالطالبَّيفَّالتطبيقنيَّالقبليَّوالبعديَّلبطاقاتَّاملالحظات

َّلصاحلَّمتوسطَّدرجاتَّالطالبَّيفَّالتطبيقَّالبعدي".ََّّ-اجملموعَّالكليَّلدرجاتَّالبطاقات

أواًلَّجمتمعَّوعينةَّالبحث،َّومنهجَّالبحث،َّواختالفَّاهلدفَّالرئيس؛َّإذَّإنَّاهلدفََّّوالفرق بني الدراستني: 

ةَّللتخطيطَّأوَّالتفكريَّهناَّقائمةَّأداءاتَّتعليمَّالتفكريَّالالزمَّتوافرهاَّوتنميتها،َّولكنَّملَّيكنَّهناكَّأّيَّإشار

 الذيَّهوَّحملَّالدراسةَّهنا.َّ

(،َّوهيَّبعنوانَّ"أثرَّاستخدامَّاستراتيجيةَّتدريسيةَّقائمةَّعلى2011َََّّّ،)عبانيةَّواخلطيبالسابعة: الدراسة 

حّلَّاملشكالتَّعلىَّالتفكريَّالرياضيَّواالجتاهاتَّحنوَّالرياضياتَّلدىَّطالبَّالصفَّالسابعَّاألساسيَّيفََّّ
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هدفتَّهذهَّالدراسةَّإىلَّتقص يَّأثرَّاستخدامَّاستراتيجيةَّتدريسيةَّقائمةَّعلىَّحلَِّّاملشكالتَّعلىَََّّّاألردن".

لرياضي،َّواالجتاهاتَّحنوَّالرياضياتَّلدىَّطالبَّالصفَّالسابعَّاألساسيَّيفَّاألردن.َّتكونتَّعينةَّالتفكريَّا

(َّطالبَّمنَّالصفَّالسابعَّجتريبَّدرسواَّباستخدامَّاستراتيجيةَّتدريسيةَّقائمةَّعلىَّحّل104َّالدراسةَّمنَّ)

َّاملشكالت،َّق س م واَّإىلَّجمموعتنيَّعشوائي اَّدرستَّبالطريقةَّاالعتيادية.ََّّ

النتائجَّاملتعلقةَّبالتفكريَّالرياضيَّتفو قَّطالبَّاجملموعةَّالتجريبيةَّعلىَّطالبَّاجملموعةَّوقدَّأظهرتََّّ

الضابطة،َّوعدمَّوجودَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّيفَّالتفكريَّالرياضيَّت ع َزىَّللتفاعلَّبنيَّاستراتيجيةَّالتدريسَّ

اتَّأقراهنمَّمنَّاجملموعةََّّواملستوىَّالتحصيلي.َّوأنَّاجتاهاتَّطالبَّاجملموعةَّالتجريبيةَّكانتَّأفضلَّمنَّاجتاه

الضابطة،َّوعدمَّوجودَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائيةَّيفَّاجتاهاتَّالطالبَّحنوَّالرياضياتَّت ع َزىَّللتفاعلَّبنيََّّ

َّاستراتيجيةَّالتدريسَّواملستوىَّالتحصيلي.ََّّ

عينةَّالبحثَّواملنهج،َّوكانَّهناكَّاتفاقَّبنيَّاألدوات،َّسواءَّيفَّالربنامجَّأوَّاستخدامََّّالفرق بني الدراستني:  

  ختبار،َّوإنَّكانَّاهلدفَّاألساسَّفيهَّاختالفَّكبريَّجد ا.اال

(َّبعنوانَّ"فاعليةَّاستخدامَّاستراتيجيةَّدورةَّالتعليمَّاملعدلةَّيف2009َََّّّ،وهيَّحبثَّ)احلريبَّالثامنة: الدراسة 

 تنميةَّالتفكريَّاإلبداعيَّوالتحصيلَّالدراسيَّواالجتاهَّحنوَّالرياضياتَّلدىَّطالبَّاملرحلةَّاملتوسطة".َّ

َّاإلبداعي،َّ َّالتفكري َّيفَّتنمية َّاملعدلة َّالتعليم َّدورة َّاستراتيجية َّاستخدام َّفاعلية هدفَّالبحثَّإىلَّدراسة:

 صيلَّالدراسيَّواالجتاهَّحنوَّالرياضياتَّلدىَّطالبَّاملرحلةَّاملتوسطة.َّوالتح

َّالتفكريَّاإلبداعيَّو َّاختبار َّوهي: َّالتجريبَّبتطبيقَّأدواتَّالبحث، َّالباحثَّاملنهجَّشبه استخدم

َّتلكَّاألدواتَّمنَّإعدادََّّ َّالرياضيات،َّومجيع َّحنو َّومقياسَّاالجتاه َّالدائرة َّالتحصيليَّيفَّوحدة واالختبار

(َّبنيa <_0.05ََّّالَّتوجدَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائي اَّعندَّمستوىَّالداللةَّ)َّ، و  نتائجوأظهرتَّال،ََََّّّّالباحث

متوسطَّدرجاتَّطالبَّاجملموعةَّالتجريبيةَّومتوسطَّدرجاتَّطالبَّاجملموعةَّالضابطةَّيفَّمقياسَّاالجتاهََّّ
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وجودَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائي اَّعندَّمستوىََّّومنهاَّأيضاَّ،َّالبعديَّلطالبَّعنيَّالبحثَّحنوَّالرياضياتَّ

اجملموعةَّالضابطةََّّ(َّبنيَّمتوسطَّدرجاتَّطالبَّاجملموعةَّالتجريبيةَّومتوسطَّدرجاتَّطالب0.01ََّّالداللةَّ)

التحليل(،َّوذلكََّّ–التطبيقََّّ–يفَّاالختبارَّالتحصيليَّالبعديَّ)االختبارَّككل،َّوعندَّمستوياتَّاالستيعابَّ

(َّبني0.05ََّّعدمَّوجودَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائي اَّعندَّمستوىَّالداللةَّ)ََّّ،َّومنهاََّّلصاحلَّاجملموعةَّالتجريبية

ضابطةَّاألوىلَّ)فقط(َّيفَّاالختبارَّالتحصيليَّالبعديَّمتوسطيَّدرجاتَّطالبَّاجملموعتنيَّالتجريبيةَّاألوىلَّوال

(َّبنيَّمتوسط0.01َّوجودَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائي اَّعندَّمستوىَّالداللةَّ)،َّومنهاََّّعندَّمستوىَّالتذكُّر

َّحنوََّّ َّاالجتاه َّمقياس َّيف َّالضابطة َّاجملموعة َّطالب َّدرجات َّومتوسط َّالتجريبية َّاجملموعة َّطالب درجات

طبيعةََّّ-قيمةَّملادةَّ-ولكلَّب عدَّمنَّأبعادهَّاألربعة:َّاالستمتاعَّباملادةَّالرياضياتَّالبعديَّ)للمقياسَّككل،َّ

 تعلُّمَّالرياضيات(،َّوذلكَّلصاحلَّاجملموعةَّالتجريبية.َّ-الرياضيات

اتفقتَّالدراستانَّيفَّاملنهج،َّوتطبيقَّاالختبارَّكأداة،َّوإنَّاختلفتَّيفَّالعينة،َّواملرادََّّالفرق بني الدراستني: 

َّالطالبَّبدراسته،ََّّقياسه،َّوكذلكَّيفَّاألدواتَّاإل َّيقوم َّفهناكَّما َّلإلثباتاتَّكانَّاهلدفَّخمتلًفا، حصائية

  والبحثَّهناَّهوَّعبارةَّعنَّدراسةَّلقرارَّمستقبلي.

فاعليةَّبرنامجَّتدريبَّمبيّنَّعلىَّاالستراتيجياتََّّ" (َّبعنوان2005ََّّ،وهيَّحبثَّ)اخللفَّالدراسة التاسعة: 

 القرارَّلدىَّطلبةَّجامعةَّاألمريَّسلطانَّيفَّالرياض".َّاملعرفيةَّللتعليمَّيفَّتنميةَّمهاراتَّتفكريَّصنعَّ

هدفتَّالدراسةَّاحلاليةَّإىلَّالتحقُّقَّمنَّفاعليةَّبرنامجَّتدريبََّمب ِنّيَّعلىَّاالستراتيجياتَّاملعرفيةَّللتعليمَّ

لتنميةَّمهاراتَّصنعَّالقرارَّلدىَّطلبةَّجامعةَّاألمريَّسلطانَّيفَّالرياض،َّولتحقيقَّذلكَّاهلدفَّاقترحتَّ

تفكريَّرئيسةَّيندرجَّحتتهاَّعشرونَّمهارةَّتفكريَّفرعيةَّلتفكريَّصنعَّالقرارَّمعتِمَدةََّّالدراسةَّعشرَّمهارات

َّعلىَّأدبَّودراساتَّاملدرسةَّاملعرفيةَّالنفسية،َّكماََّبَنتَّالدراسةَّبرناجًماَّتدريبي اَّلتنميةَّتلكَّاملهارات.َّ
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ليَّاملقياسَّ(َّطالًبا،َّوأجرىَّحتلياًلَّلعام120بنتَّالدراسةَّمقياًساَّملهاراتَّتفكريَّصنعَّالقرارَّضمَّ)

للتأكدَّمنَّ)صدقَّاملفهوم(َّللمقياس،َّكماَّجرىَّالتأكدَّمنَّ)أحاديةَّالبعد(َّللمقياسَّمنَّخاللَّحسابََّّ

َّمعامالتَّاالرتباطَّبنيَّالفقراتَّاملكونةَّللمقياسَّواألبعادَّالرئيسةَّله.َّ

متَّاتباعَّتصميمَّجتريبَّحقيقيَّ)سولومونَّملقارناتَّاجملموعاتَّاألربعة(َّعلىَّعينةَّالدراسةَّاملكونةََّّ

إنساين(َََّّّ–(َّطالًباَّمنَّخمتلفَّالراحلَّالدراسيةَّاألربع،َّويتوزعونَّيفَّختصصنيَّدراسينيَّ)علمي90َّ)َّمن

َّعاًما.22َََّّّإىل18ََّّيتراوحَّأعمارهمَّمنَّ

فاعليةَّبرنامجَّتدريبَّللدراماَّاإلبداعيةَّيفَّتنميةََّّ"  (َّبعنوان2001َََّّّ،وهيَّحبثَّ)الزبريي:  الدراسة العاشرة

تقومََّّوباتَّاملعو قاتَّمسعًياَّمبعاهدَّاألملَّاالبتدائيةَّمبدينةَّالرياض".َّالقدراتَّاإلبداعيةَّلدىَّعينةَّمنَّالطال

َّفكرةَّهذهَّالدراسةَّعلىَّأنَّالق د راتَّاإلبداعيةَّقيمةَّغاليةَّتستحقَّالرعايةَّاملبكرة.َّ

هتدفَّالدراسةَّإىلَّالتعر فَّعلىَّمدىَّإمكانيةَّتنميةَّالقدراتَّاإلبداعيةَّلدىَّعينةَّمنَّطالباتَّ

وهبذاَّفإنَّالدراسةَََّّّمسعي اَّيفَّاملرحلةَّاالبتدائيةَّباستخدامَّأسلوبَّالدراماَّاإلبداعية.َّمعاهدَّاألملَّامل َعو قات

َّقدَّتناولتَّاملتغرياتَّالثالثةَّ)القدراتَّاإلبداعية،َّالدراماَّاإلبداعية،َّاإلعاقةَّالسمعية(َّبالبحثَّوالدراسةَّ

درجةَّالذكاء،َّوالقدراتَّطالبة(َّإىلَّجمموعتنيَّمتماثلتنيَّمنَّحيث24ََّّوقدَّمتَّتقسيمَّعينةَّالدراسةَّ)

اإلبداعية،َّواإلعاقةَّالسمعية،َّوالفئةَّالعمريةَّمنَّخاللَّتطبيقَّأدواتَّالدراسةَّاملتمثلةَّيف:َّاستمارةَّالبيانات،ََّّ

مقياسَّاملصفوفاتَّاملتتابعَّلا"رافن"َّ)غريَّامللون(،َّواختبارَّتورانسَّللتفكريَّاإلبداعيَّاألشكالَّ)الصورةَّ

َّب(.َّ

َّ-اعيةَّوإجراءَّالقياسَّالبعديَّالختبارَّتورانسَّللتفكريَّاإلبداعيوبعدَّتطبيقَّبرنامجَّالدراماَّاإلبد

األشكالَّالصورةَّ"ب"َّحصلتَّالباحثةَّعلىَّالنتائجَّالتاليةَّبعدَّمعاجلةَّالفروضَّإحصائي اَّعنَّطريقَّ

َّاختبارَّ"ت"َّللعيناتَّاملستقلةَّوغريَّاملستقلة:َّ
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(َّبنيَّمتوسطاتَّدرجات0.001ََّّ)توجدَّفروقَّدالةَّإحصائي اَّعندَّمستوىََََّّّّوكانَّمنَّاهمَّالنتائجَّ،َّاهنا

اجملموعةَّالتجريبية،َّومتوسطاتَّدرجاتَّاجملموعةَّالضابطةَّيفَّالقياسَّالبعديَّيفَّالقدراتَّاإلبداعيةَّاألربعةَّ

كماَّتوجدَََّّّ،ََََّّّّ)الطالقة،َّواملرونة،َّواألصال،َّوالتفاصيل(َّيفَّالدرجةَّالكليةَّوذلكَّلصاحلَّاجملموعةَّالتجريبية

(َّبنيَّمتوسطاتَّدرجاتَّاجملموعةَّالتجريبيةَّيفَّالقياسنيَّالقبلي0.001َّفروقَّدالةَّإحصائًياَّعندَّمستوىَّ)

والبعديَّلصاحلَّالبعديَّقدرةَّاملرونةَّوقدرةَّالتفاصيلَّوقدرةَّاألصالةَّويفَّالدرجةَّالكليةَّوعندَّمستوىَّ

والَّتوجدَّفروقَّذاتَّداللةَّإحصائي ةَّبنيَّالقياسنيََّّ،ََّّ(َّيفَّقدرةَّالطالقةَّلصاحلَّالقياسَّالبعدي0.01)

ََّبع ديَّلدىَّاجملموعةَّالضابطةَّيفَّمجيعَّالقدرات،َّويفَّالدرجةَّالكلية.َّالَقب ليَّوال

وماَّيرادَّقياسهَّيفَّلكلَّعينة،َّفالتركيزَّيفَّهذاَّالبحثَّعلىَََّّّ:َّيفَّالعينةَّوكذلكَّاألداةالفرق بني الدراستني

ىََّّاختيارَّالتخصصَّبينماَّيفَّهذهَّالدراسةَّالتركيزَّعلىَّالدراماَّاالبداعية،َّوانَّكانتَّالدراستانَّاتفقتاَّعل

َّاستخدامَّاملنهجَّالتجريبَّواجملموعةَّالضابطةَّوالتجريبيةَّ

هدفَّإىلَّإعدادَّبرنامجَّقائمَّعلىَّتصميمَّوحدةَّتدريبيةَّواختبارَّشكلَّعامَّفإنَّهذاَّالبحثَّيوب

َّالثانويةََّّ َّالت َخص صَّاجلامعيَّلطالبَّاملرحلة َّللتخطيطَّوالتفكريَّاالستراتيجيَّعلىَّاختيار فعاليتها،َّوفًقا

بارَّفاعليةَّالوحدةَّالتدريبيةَّوفًقاَّللتخطيطَّوالتفكريَّاالستراتيجيَّعلىَّاختيارَّالت َخص صَّمبدينةَّالدمام،َّواخت

َّاجلامعيَّلطالبَّالثانويةَّيفَّمدينةَّالدمام.َّ

كماَّيتضحَّأنَّأغلبَّالدراساتَّالسابقةَّرك زتَّعلىَّالعواملَّاليتَّجتعلَّالطالبَّخيتارَّالت َخص صََّّ

اتَّاليتَّجعلتهَّخيتارَّالت َخص ص،َّوهلَّهناكَّخطةَّأوَّتفكريَّسابقَّوملَّتركزَّعلىَّالتوج هَّأوَّالدوافعَّأوَّالقناعَّ

خمط طَّلهَّجعلَّالطالبَّخيتارََّوف َقهَّأمَّال،َّأوَّركزتَّعلىَّعدٍدَّمنَّالربامج،َّوقياسَّفاعليتهاَّدراسي اَّأوََّّ

تدريبيةَّتدريبي اَّأوَّتطبيقي ا،َّلكنَّملَّيتمَّالتطرقَّإىلَّموضوعَّاختيارَّالت َخص صَّوفاعليتهَّمنَّخاللَّالربامجَّال

َّاملبنيةَّعلىَّالتخطيطَّوالتفكريَّاالستراتيجي.َّ
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 الدراسة وإجراءاهتا يةمنهج: لثالثاالفصل 
 

وأدوات  ،  وأفراد العينةوجمتمع الدراسة،   ،يتناول هذا الفصل إجراءات الدراسة من حيث منهجها 

 مة يف الدراسة. واألساليب اإلحصائية املستخَد، وإجراءات الدراسة، الدراسة

 : منهج الدراسةاًلأو

ة على تصميم اجملموع يف ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها مت استخدام املنهج شبه التجرييب وهو منهج قائم 

 التجريبية ذات القياس القبلي والبعدي. شبه 

للتخطيط والتفكري    ابناء وحدة تدريبية وفًقواستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب يف قياس فاعلية  

عينة  ، لدى طالب اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية مبدينة الدمام  صُّصالتََّخاالستراتيجي على اختيار 

 . للتأكد من تأثري الربنامج والبعديةاملقارنة بني نتائجهما القبلية  من مث و الدراسة

 لتصميم التجرييب للدراسة:ا

  شكل ال و  .ذا االختبار القبلي والبعدي   واحدة،مبجموعة  التجرييب  شبة  استخدمت الدراسة احلالية التصميم  

 التجرييب للدراسة: يوضح التصميم  (12)رقم  التايل
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 للدراسة التجرييب التصميم (12رقم ) شكل 

 تطبيق بعدي  املعالجة التجريبية    تطبيق

       

اختبار التحصيل 

 للبرنامج التدريبي

 

  

عينة 

 الدراسة

  

  

للتخطيط  التدريب وفقا  

والتفكري االستراتيجي على  

 اختيار التخصص اجلامعي 

   

  

ختبار التحصيل ا

 للبرنامج التدريبي

 

   

   

 

للتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار  اوبناء وحدة تدريبية وفًقحيث قام الباحث بإعداد 

التخطيط والتفكري مت معاجلتها مبا يوافق و مبدينة الدمام،  اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية التََّخصُّص

 . عينة الدراسةوتطبيقه على   ،اجلامعي  التََّخصُّصاالستراتيجي على اختيار 

عينة الدراسة  بشكل قبلي وبعدي على  اجلامعي التََّخصُّصحتصيلي الختيار إعداد اختبار  مت كما 

   .اجلامعي للتََّخصُّصاختيارهم ملعرفة  طالب؛المن 

 الدراسة  جمتمع : انًيثا

العلمي يف املدارس الثانوية بالتعليم العام باإلدارة    القسم-الثانويةمجيع طالب املرحلة  الدراسة    اشتمل جمتمع

 . ـ ه1439/  1438للعام الدراسي   العامة للتعليم بالدمام

 : عينة الدراسة اثالًث

املرحلة الثانوية القسم العلمي يف املدارس  طالب  )جمتمع الدراسة  من    قصديةبطريقة  مت اختيار عينة الدراسة  

وقد بلغ إمجايل    ،ـ( ه1439/  1438للعام الدراسي    الثانوية بالتعليم العام باإلدارة العامة للتعليم بالدمام
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دعوة مجيع طالب الصف الثاين والثالث  حيث مت خماطبة عدد من املدارس ومت  ا،طالًب (95)عدد العينة 

 أي متغري خارجي.  الدراسي لضبطثانوي حلضور الربنامج التدرييب وكان يراعى يف ذلك الصف واملعدل  

 (5جدول رقم )
 لالختبار التحصيليتبًعا لعينة الدراسة  Tests of Normalityنتائج اختبار التوزيع الطبيعي 

 العدد اجملموعات املتغريات

Kolmogorov-Smirnov 
 مسري نوف -اختبار كوملوجروف
 

 Shapiro-Wilk 
 اختبار شيربو

 الداللة  قيمة االختبار الداللة  قيمة االختبار
االختبار 
 التحصيلي

 0.148 0.961 *0.200 0.143 95 جتريبية

 ( 01.0ا عند مستوى الداللة ) ** دالة إحصائي  

 ( 05.0ا عند مستوى الداللة ) إحصائي  * دالة 

، حيث يف االختبار التحصيلييف اجلدول السابق نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لعينة الدراسة 

( يف اختبار 0.05جاءت النتائج بداللة إحصائية يف املعدل الدراسي للمجموعة التجريبية بقيمة أكرب من )

 ، وكذلك اختبار شيربو مما يشري إىل توزيع طبيعي لعينة الدراسة. مسري نوف-كوملوجروف

 

 متغريات الدراسةرابعا: 

 وهي على النحو التايل:   ،اشتملت الدراسة احلالية على جمموعة من املتغريات املستقلة والتابعة والدخيلة

للتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار  اوحدة تدريبية وفًقوهو استخدام املتغري املستقل:  -1

 . اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية مبدينة الدمام  التََّخصُّص

للتخطيط والتفكري االستراتيجي  اوفًق حمتوى الوحدة التدريبيةم ه  َف ةوهو مهار املتغري التابع: -2

 املختارة.  لدى العينة  الثانوية مبدينة الدمام  اجلامعي لطالب الصف املرحلة  التََّخصُّصختيار  ال
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 أدوات الدراسةخامسا: 

 : أداتان إلجراء جتربة الدراسة مت استخدام 

اجلامعي   التََّخصُّصالتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار على  ةالقائم الوحدة التدريبية -1

   لطالب الصف الثالث الثانوي.

 د(. االختبار التحصيلي املوضوعي من نوع )اختيار من متعد   -2

التخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار التََّخصُّص اجلامعي  على  ةالقائم أواًل: الوحدة التدريبية

 لطالب الصف املرحلة:

اجلامعي   التََّخصُّصللتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار  امت تصميم وبناء الوحدة التدريبية وفًق

 لطالب الصف املرحلة الثانوية على النحو التايل: 

عداده من قبل البحث إمن اجلانب النظري الذي مت  ةحتديد احملتوى التدرييب وكان باالستفاد -أ

 : يف الفصل األول ومت إضافة وحتديد

  .والسلوكية لكل جلسة تدريبيةاألهداف التدريبية العامة  •

 حتديد االستراتيجية التدريبية. •

   .ولكل يوم ولكل جلسة تدريبية  ،الربنامج حتديد وتوزيع وقت التدريب لكل •

مات قاعة  احتديد املكان الذي سيتم فيه التدريب بالنسبة لكل جمموعة واستخد •

 . تدريبية داخل املدارس املستهدفة 

  ةكون صاحلتوعمل التعديالت الالزمة لكي    ،ةاملقترح  لوحدة التدريبيةد من صدق امت التأك    -ب

ني من اخلرباء واملتخصصني يف م  ك  َحعلى جمموعة من املم  اوذلك بعرضه ،للتطبيق النهائي

 . للتطبيق النهائي ةصاحل  وحدة التدريبيةال ت، وأصبحوبناء احلقائب التدريبيةاإلدارة 
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للتطبيق النهائي، مت جتريب  اوالتأكد من صالحيته ،ةاملقترح لوحدة التدريبيةبعد إعداد ا -جـ

املرحلة الثانوية باختيار عينة الدراسة من طالب    اللتأكد من فاعليته  ةاملقترح  لوحدة التدريبيةا

 . هـ1439 /1438لعام الدراسي ا لدماميف مدينة ا

للمجموعة التجريبية  ببالتدري، وقام عينة الدراسةعلى  ةاملقترح لوحدة التدريبيةمت تطبيق ا -د

 . الباحث نفسه

 : وندرج هنا احلقيبة كاملة اليت سيتم التدريب عليها

 

   احلقيبة التدريبية

 اجلامعي  التََّخصُّصفاعلية التخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار 

اال الرئيـسي ليتم قام الباحث بإعداد وتـصميم وحدة تدريبية تتناـسب مع أهداف البحث واملـشكلة   والـس

ة اليت تاثر على  ارة واملعرـف ذه املـه ل ـه ة الكبرية ملـث اـج ار، ومن احـل ذا على االختـي ه التحقق من أثر ـه ـب

 القناعات مستقباًل.
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 األوىل

60  
 دقيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانية

60  
 دقيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 هريمان مقدمة عن النجاح ومقياس 
 مقدمة 

 ( فردي: )عصف ذهين( 1/ 1/1نشاط )

 ( فردي: )عصف ذهين( 2/ 1/1نشاط )

 . (: بناء مهارة النجاح 1/ 1/ 1مادة علمية )

 ( مجاعي: )ورشة عمل( 3/ 1/1نشاط )

 (: زراعة النجاح يف كل جوانب احلياة.2/ 1/ 1مادة علمية )

 ( مجاعي: )ورشة عمل( 4/ 1/1نشاط )

 التمسك مبعايري النجاح يف احلياة. (: 3/ 1/ 1مادة علمية )

 ( مجاعي: )ورشة عمل( 5/ 1/1نشاط )
 

 مقياس هريمان وحتليل نتائجه. 
 مقدمة 

 (: مقياس هريمان. 1/ 2/ 1مادة علمية )

 ( فردي: )عصف ذهين(. 1/ 1/2نشاط )

 (: ماذا يقيس مقياس هريمان؟2/ 2/ 1مادة علمية )

 ( مجاعي: )ورشة عمل( 2/ 1/2نشاط )

 (: أمثلة تطبيقية على مقياس هريمان. 3/ 2/ 1مادة علمية )

 (: تطبيق مقياس هريمان "مفتاح لفهم أنفسنا" وحتليله. 4/ 2/ 1مادة علمية )

 ( توزيع املقياس : )فردي ( 3/ 1/2نشاط )

 . (ماهية برنامج الكورت وتقسيماتهمجاعي: ) (4/ 1/2)نشاط 

 
اليوم األول 

(4 )
 ات ساع

 
 
 

 

الجلسة عنوان الجلسة  اليوم 

 المحتويات
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 الثالثة 

60  
 دقيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرابعة 
60  

 دقيقة 

 مقدمة. 

 ( فردي: )عصف ذهين( 1/ 1/3نشاط )

 (. CoRTبرنامج الكورت )(: 1/ 3/ 1مادة علمية )

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 2/ 1/3نشاط )

 (. CoRT(: برنامج الكورت )2/ 3/ 1مادة علمية )

 ( فردي: )عصف ذهين(. 3/ 1/3نشاط )

 ( فردي: )عصف ذهين(. 4/ 1/3نشاط )

 (: أهداف برنامج الكورت. 3/ 3/ 1مادة علمية )

 ( فردي: )عصف ذهين(. 5/ 1/3نشاط )

 (: تقسيمات برنامج الكورت. 4/ 3/ 1)مادة علمية  

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 6/ 1/3نشاط )
 

 ( ومهاراته الثالثة األوىل. 1برنامج الكورت )
 مقدمة. 

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 1/ 1/4نشاط )

( للمهارة األوىل 1(: تطبيقات على برنامج الكورت ) 4/1/ 1مادة علمية )
 )معاجلة األفكار(. 

 عمل(. ( مجاعي: )ورشة 2/ 1/4نشاط )

( للمهارة الثانية  1(: تطبيقات على برنامج الكورت ) 4/2/ 1مادة علمية ) 
 )اعتبار مجيع العوامل(. 

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 3/ 1/4نشاط )

( للمهارة الثالثة  1(: تطبيقات على برنامج الكورت ) 1/4/3مادة علمية )
 )القوانني(. 

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 4/ 1/4نشاط )
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 األوىل

60  
 دقيقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الثانية
60  
 دقيقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ومهاراته الثالثة األخرى. 1برنامج الكورت )

 مقدمة 

 ( فردي: )عصف ذهين(. 1/ 2/1نشاط )

( للمهارة الرابعة 1(: تطبيقات على برنامج الكورت ) 2/1/1مادة علمية )
 )النتائج املنطقية وما يتبعها(. 

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 1/ 2/1نشاط )
( للمهارة اخلامسة 1الكورت ) (: تطبيقات على برنامج 1/2/ 2مادة علمية ) 
 )األهداف(. 

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 3/ 2/1نشاط )
( للمهارة السادسة  1(: تطبيقات على برنامج الكورت )3/ 1/ 2مادة علمية )
 )التخطيط(. 

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 4/ 2/1نشاط )
 

 ( ومهاراته األربعة األخرية.1برنامج الكورت )

 مقدمة 

 )عصف ذهين(. ( فردي: 1/ 2/2نشاط )

( للمهارة السابعة  1(: تطبيقات على برنامج الكورت )2/2/1مادة علمية )
 )األولويات املهمة األوىل(. 

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 2/ 2/2نشاط )

( للمهارة الثامنة  1(: تطبيقات على برنامج الكورت ) 2/2/2مادة علمية )
 )البدائل واالحتماالت واخليارات(. 

 )ورشة عمل(. ( مجاعي: 3/ 2/2نشاط )

( للمهارة التاسعة 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )2/3/ 2مادة علمية ) 
 )القرارات(. 

اليوم الثاين 
(4 )

 ات ساع
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 الثالثة
60  
 دقيقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابعة
60  
 دقيقة 
 
 

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 4/ 2/2نشاط )

( للمهارة العاشرة  1(: تطبيقات على برنامج الكورت ) 2/2/3مادة علمية )
 )وجهة نظر اآلخرين(. 

ع املشاركني ملزيد وتكليف منزيل جلمي  ( مجاعي: )ورشة عمل(2/2/5نشاط )
 التطبيق. من 

 

 التخطيط االستراتيجي وأمهيته. 

 مقدمة 

 ( فردي: )عصف ذهين( 1/ 2/3نشاط )

 (: مفهوم التخطيط االستراتيجي. 1/ 3/ 2مادة علمية )

 ( فردي: )عصف ذهين( 2/ 2/3نشاط )

 (: مراحل التخطيط االستراتيجي. 2/ 3/ 2مادة علمية )

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 3/ 2/3نشاط )

 ( فردي: )عصف ذهين( 4/ 2/3نشاط )

 (: أمهية التخطيط االستراتيجي. 3/ 3/ 2مادة علمية )

 ( فردي: )عصف ذهين(. 5/ 2/3نشاط )

 

 التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي. 

 مقدمة 

 ( فردي: )عصف ذهين( 1/ 2/4نشاط )

 (: التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي.1/ 4/ 2مادة علمية )

 ( فردي: )عصف ذهين( 2/ 2/4نشاط )
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 األوىل
60  
 دقيقة 
 
 
 

 
 
 

 
 الثانية
60  
 دقيقة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مجاعي: )ورشة عمل( 3/ 2/4نشاط )
 (: الفرق بني التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي2/ 4/ 2مادة علمية )

 ( مجاعي: )ورشة عمل( 4/ 2/4نشاط )
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 5/ 2/4نشاط )

 

 
 

 مكونات اخلطة االستراتيجية )التخطيط للتخطيط(. 
 مقدمة. 
 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 1/ 3/1)نشاط 

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 2/ 3/1نشاط )
 (: كيفية كتابة خطة استراتيجية. 1/ 1/ 3مادة علمية )

 ( فردي: )عصف ذهين(. 3/ 3/1نشاط )
 (: التخطيط للتخطيط ومراحله. 2/ 1/ 3مادة علمية )

 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 4/ 3/1نشاط )
 ( فردي: )عصف ذهين(. 5/ 3/1نشاط )

 
 القيم واملبادئ يف اخلطة االستراتيجية. 

 مقدمة. 
 ( فردي: )عصف ذهين(. 1/ 3/2نشاط )
 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 2/ 3/2نشاط )

 (: القيم واملبادئ يف اخلطة االستراتيجية.1/ 2/ 3مادة علمية )
 ( فردي: )عصف ذهين(. 3/ 3/2نشاط )

 للقيم واملبادئ يف اخلطة االستراتيجية.(: مناذج 2/ 2/ 3مادة علمية )
 ( فردي: )عصف ذهين(. 4/ 3/2نشاط )
 ( فردي: )عصف ذهين(. 5/ 3/2نشاط )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اليوم الثالث 
(4 )

 ات ساع
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 الثالثة
60  
 دقيقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الرابعة
60  
 دقيقة 
 
 
 
 

 

 األوىل
60  
 دقيقة 
 

 
 الثانية
60  
 دقيقة 
 

 الرؤية والرسالة يف اخلطة االستراتيجية. 
 مقدمة. 

 ( فردي: )عصف ذهين(. 1/ 3/3نشاط )
 (: الرؤية يف اخلطة االستراتيجية. 1/ 3/ 3مادة علمية )

 ذهين(. ( فردي: )عصف 2/ 3/3نشاط )
 ( مجاعي: )عصف ذهين(. 3/ 3/3نشاط )

 (: الرسالة يف اخلطة االستراتيجية. 2/ 3/ 3مادة علمية )
 ( فردي: )عصف ذهين(. 4/ 3/3نشاط )

 براز أمهية الرؤية والرسالة يف اخلطة االستراتيجية. إ(: 3/ 3/ 3مادة علمية )
 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 5/ 3/3نشاط )

 
 االستراتيجية. األهداف يف اخلطة 

 مقدمة. 
 ( فردي: )عصف ذهين(. 1/ 3/4نشاط )
 ( مجاعي: )عصف ذهين(. 2/ 3/4نشاط )

 
 
 

 (: األهداف االستراتيجية. 1/ 4/ 3مادة علمية ) 
 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 3/ 3/4نشاط )

 (: شروط األهداف االستراتيجية. 2/ 4/ 3مادة علمية )
 ( مجاعي: )ورشة عمل(. 4/ 3/3نشاط )

  
 ( خلطة استراتيجية شخصية. 1العملي )التطبيق 
 مقدمة. 

 ( خلطة استراتيجية شخصية. 1(: تطبيق عملي )1/ 3/ 4مادة علمية )
 ( فردي: )عصف ذهين(. 1/ 4/3نشاط )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اليوم الرابع 
(4 )

 ات ساع
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 ( ساعة 20) اجملموع الكلي

 

 

 

 

 

 

 
 الثالثة 

60  
 دقيقة 
 
 
 الرابعة
60  
 دقيقة 
 
 

 األوىل
120  
 دقيقة 

 
 

 الثانية
120  
 دقيقة 

 
 ( خلطة استراتيجية شخصية. 2التطبيق العملي )

 مقدمة. 
 ( خلطة استراتيجية شخصية. 2(: تطبيق عملي )1/ 4/ 4مادة علمية )

 )عصف ذهين(.  ( فردي:1/ 4/4نشاط )
 

 ( مجاعي ) نقاش مجاعي (.   4/4/2نشاط ) 
 
 
 
 

 النتائج والتصحيحات والتقييم. 
 
 

 
 التكرمي واخلتام. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اليوم 
اخلامس  

(4 )
 ات ساع
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 دليل الربنامج التدرييب
 

 مقدمة الدليل: 

ضرورية للفرد على صعيد حياته الشخصية واملهنية، فهو ضروري للقيام باألنشطة   التخطيط مهارًة دُّ َعي   
املختلفة وإجنازها، وذلك من أجل حتقيق األهداف املرجوة، والوصول إىل النجاح احلقيقي الذي يطمح 

لالزمة  فرد يف اجملتمع، ولتحقيق تلك األهداف حيتاج التخطيط إىل اإلمكانات املادية والبشرية ا إليه كل  
وكيفية استخدام هذه اإلمكانات   ،لتنفيذها، وباإلضافة إىل أنه يساعد يف التنسيق بني األعمال والرقابة عليها

 بالكفاءة والعمليات املطلوبة.  

كما أن برنامج الكورت ميتاز بالسالسة واملرونة اليت جتعله يندمج يف التخطيط والتفكري 
توسيع مدارك الشخص وفهمه   علىلدروس العشرة اليت تعتمد ن اإحيث  ؛االستراتيجي بفاعلية عالية 

 إىل الرقي والتقدم واالزدهار وصواًل إىل التنمية املستقبلية البشرية.  يوإدراكه لألمور اليت حتيط به تاد

مقياًسا لقياس بوصلة التفكري تساعد الفرد على    دَّ الشخصيات الذي أَع  ىكما أن هريمان من أقو
 بشأنه مما ضمن جناحه أو فشله.  م  ِهأو اختاذ قرار م    ،رية والثقافية إلنشاء مشروع خاص به براز هويته اإلداإ

واليت تنص على حتقيق التفكري االستراتيجي   ،لذا أمكن إعمال الفكر لتحقيق أهداف هذا الربنامج
عندها يكون الشخص ذا شخصية مرموقة وناجحة يف  ،والتوجيه ملشروع ما   ،للتخطيط واإلدارة والرقابة

 اجملتمع. 

  :اهلدف العام للربنامج التدرييب

كتابة خطة   ه للوصول إىل التفكري االستراتيجي العميق يف سبيلإدراكأن يتمكن الطالب من توسيع فهمه و
ل له التعامل مع معطيات التنوع يف  استراتيجية باستخدام بعض أدوات التخطيط االستراتيجي تسه  

 التََّخصُّص مبا يوائم تفضيالت تفكريه.  

  :األهداف التفصيلية للربنامج التدرييب

 ب يف هناية الربنامج التدرييب أن يكون قادًرا على: يتوقع من املتدر  

 . من مهارات التفكري االستراتيجي اكتساب عدٍد .
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 لى أدوات التخطيط االستراتيجي.عف التعرُّ  .

 لى أهم عناصر القوة يف تفضيل تفكريه من خالل مقياس هريمان. عف عرُّ الت .

 ه لذاته.  إدراكالقدرة على تنظيم األفكار من خالل وعيه وفهمه و .

اقف احلياتية اليت وإدراكه للمو  ،حتديد الواقع االستراتيجي من خالل توسيع وعيه  .
 ض هلا.  يتعرَّ 

 نات اخلطة االستراتيجية. لى مكو  عف التعرُّ  .

 كتابة الرؤية والرسالة واألهداف ألية خطة استراتيجية.   .

 مكوناهتا.  وضع خطة استراتيجية شخصية بكل   .
  :الفئة املستهَدفة للربنامج التدرييب

تتكون عينة الربنامج التدرييب من مجيع طالب الصف الثاين والثالث الثانوي واحلاصلني على معدل   
واملشاركني يف الدورة التدريبية "فاعلية التخطيط والتفكري االستراتيجي على   ،% وما فوق(95أكادميي )

 م(.  2018/ـه 1439اختيار التََّخصُّص اجلامعي" خالل العام الدراسي )

:نامج التدرييبمدة الرب

 ( ساعة تدريبية.20( جلسات تدريبية، )18يتكون الربنامج التدرييب من مخسة أيام تدريبية، بواقع ) 

  :الوسائل التعليمية للربنامج التدرييب

 ب. ر  َداملادة العلمية للم   .1
 . املادة العلمية للطالب .2
 PowerPointلعرض  LCDجهاز عرض .3
 تطبيقية. أوراق عمل ومتارين  .4

 :طرق تقدمي الربنامج التدرييب

عرض احملتوى املعريف واألنشطة والتطبيقات اليت يتضمنها الربنامج باستخدام احلاسوب وجهاز   •
 والسبورة التفاعلية.   LCDالعرض 

  (.PowerPoint)عرض املادة العلمية للربنامج التدرييب باستخدام العروض التقدميية  •
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:واألنشطة املستخدمة يف الربنامج التدرييبطرق التدريب 

م  العصف الذهين، التعل    ؛الةاستخدام طرق وأساليب التدريب الفعَّ   لتحقيق اهلدف من الربنامج التدرييب متم  

م الذايت. كما تضمنت جمموعة من األنشطة  املشكالت، املناقشات الفردية واجلماعية، والتعل    التعاوين، حل  

 وأخرى مجاعية لتشجيع التعلم التعاوين.  ،أنشطة فردية يقوم هبا الطالب  بنيتراوحت 

  :تقومي الربنامج التدرييب

 يتم تقومي الربنامج التدرييب باستمرار لضمان أكرب قدر ممكن من الفاعلية من خالل:  

قبل تطبيق الدورة التدريبية يتم توظيف األسئلة واحلوار واملناقشة بني املدرب  التقومي املبدئي: •

 والطالب فيما يعرفونه من معلومات سابقة عن التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي.

واالستماع إىل  ،من خالل طرح األسئلة  ؛يتم أثناء تطبيق الدورة التدريبية التقومي البنائي: •

  ؛اإلجابات وتعديلها، وتثبيت اإلجابات الصحيحة وتعزيزها، باإلضافة إىل مناقشة أوراق العمل

 واليت قام هبا املدرب خالل فترة التدريب.  ،سواء كانت فردية أو مجاعية

قيق  عة ملعرفة مدى حتيكون يف هناية الدورة التدريبية مشتماًل على أسئلة متنو   التقومي اخلتامي: •

أهدافها من خالل مناقشة أوراق العمل، ويتم تنفيذ مشروع خطة استراتيجية شخصية لتحقيق  

ل الطالب  َبن ق من خالل التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي م  ؛الوعي الذايت لديه

ز تكرميية  ب، ويتم تكرمي الطالب املشاركني يف الدورة وتقدمي جوائل املدر  بَ ن ق ومتابعته وتقييمه م 

 هلم. 
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بإرشادات املدر  

  
 
قراءة الحقيبة التدريبية قراءة متأنية سيساعدك عىل  إن

معرفة آلية استخدامها بجميع أجزائها وموادها التدريبية، 

ي قاعدة 
كما ُسييِّسر لك دورة تدريبية ناجحة ومتسلسلة ف 

وحتى تتحقق األهداف التدريب بهدف تحقيق األهداف، 

 نأمل منك: 

الل قراءة هذا الدليل بوحداته األربعة، وذلك من خ .1

 دقيقة تقريًبا.  30قراءة رسيعة لمدة 

حة؛ حيث  .2 ات المقير االطالع عىل األدوات والتجهي  

إن لكل منها أهميته واستخدامه أثناء العملية 

 التدريبية. 

وضع الزمن والمكان المناسب للتدريب، وذلك  .3

 حسب وجهة نظرك. 

د  .4
ُّ
ة كافية، للتأك الحضور قبل موعد التدريب بفير

ر
ُّ
 جميع اإلمكانات للتدريب.  من توف

توزي    ع المتدربي   إىل مجموعات متكافئة؛ مما  .5

ي زيادة التفاعل. 
 يسهم ف 

ي المستمر أثناء عملية  .6
إجراء التقويم التكوين 

 التدريب مما يحقق األهداف المنشودة. 

ي نهاية كل جلسة تدريبية؛  .7
م ف 

ُّ
وضع خالصة للتعل

ي تأكيد عملية التعلم. 
 مما يساعد ف 
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 إرشادات املتدرب

 سيحقق الربنامج الفائدة القصوى منه عندما حترص عزيزي املتدرب على:

 د. احلضور يف املوعد احملدَّ  .1
 تات مثل األحاديث اجلانبية.د عن املشت  ع  التركيز يف الربنامج والب   .2
 الة أثناء التدريب. املناقشة الفعَّ  .3
 ة. اجلماعيَّ ش العمل َرِواملشاركة يف التدريبات وَ  .4
 ب والزمالء يف القاعة. ة مع املتدر  َببناء عالقات طي   .5
 مراعاة أمناط التفكري املختلفة للزمالء والتعامل وفق ذلك.  .6
 . اًلوربطها مبادة التََّخصُّص الذي يسعى إليه مستقب ،االستفادة من أفكار وجتارب اآلخرين  .7

 

 اليوم األولبرنامج 
 

 اجللسة األوىل
 
 النجاح مقدمة عن 

 
 ساعة 

 ساعة   مقياس هريمان وحتليل نتائجه.  اجللسة الثانية
 ساعة  ماهية برنامج الكورت وتقسيماته.  اجللسة الثالثة
 ساعة  ( ومهاراته الثالثة األوىل 1برنامج الكورت ) اجللسة الرابعة

 ات ( ساع4) اجملموع الكلي
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 مقدمة عن النجاح ومقياس هريمان  

 زمن اجللسة: )ساعة(. 

 ب أن يكون قادًرا على:توقع من املتدر  بعد االنتهاء، ي   

 ماهية النجاح. لى ع يتعرف .1
 يبين مهارة النجاح يف احلياة.  .2
   .ف على ركائز النجاحالتعرُّ  .3

 موضوعات اجللسة: 

 بناء مهارة النجاح.  .1
 احلياة. زراعة النجاح يف كل جوانب  .2
 . ف على مثلث النجاح التعرُّ  .3

 
 اإلجراءات التدريبية للجلسة 

 األساليب واألنشطة التدريبية  م
 مقدمة  1
 ( فردي: )عصف ذهين( 1/1/1نشاط ) 2
 ( مجاعي: )عصف ذهين( 1/1/2نشاط ) 3
 (: بناء مهارة النجاح. 1/ 1/ 1مادة علمية )  4
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 1/1/3نشاط ) 5
 (: زراعة النجاح يف كل جوانب احلياة. 2/ 1/ 1علمية ) مادة  6
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 1/1/4نشاط ) 7
 (: التمسك مبعايري النجاح يف احلياة. 3/ 1/ 1مادة علمية )  8
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 5/ 1/1نشاط ) 9

 ( دقيقة 60الزمن الكلي: )
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  مقدمة:

ليقوموا بعمل لعبة تربوية وهي )لعبة وصل    ؛الطالب على جمموعاتبتوزيع  املمَدر ب  يف بداية اجللسة يقوم   
   .+ سلة صغرية ةساعة ماقت ،األدوات املستخدمة للعبة هي: كرات متنوعة األلوان  (؛ حيث إن الكرة

وخيتار كل   ،خر منهم رؤية اآل لتبدأ كل جمموعة بتكوين حلقة دائرية حبيث ميكن لك خطوات اللعبة: 
بعد مساع صوت   الشخص األخريإىل  وتعرف السلسلة لتوصيل الكرة ،الكرة واحد منهم ملن يرسل 

 اجلرس. 

تستمر املسابقة   ،ا الستقبال الكرة األخرىويكون مستعد   ،من اختارهإىل  يبدأ كل شخص بإرسال كرة
اللعبة بعد انتهاء  وتنتهي  ،  السلة النهائية إىل    كراتمن الكثر عدد  أإيصال    عويعرف الفريق الفائز مبن يستطي

 عطاء الفريق الفائز جائزة ختامية. الوقت احملدد للعبة، حتسب نقاط حتفيزية إل

 ائق دق 5- ذهين(( فردي: )عصف 1/ 1/ 1نشاط )

   اكتب عما تعرفه عن النجاح؟ 

 ...............................................................................................
 ...............................................................................................

 .................................................................. ............................. 

 ائق دق 5-  ( فردي: )عصف ذهين(2/ 1/ 1نشاط )

 اعصف ذهنك وأجب: كيف تبين مهارة النجاح لديك؟

 ...............................................................................................
 ............................................................................................... 

 (: بناء مهارة النجاح 1/1/1لمية )مادة ع

وتكريس الوقت من أجل حياة أفضل يف كل األعمال، وتعترب فكرة أن يكون  ،احلياة ينبغي االجتهاد يف 
الشخص جيًدا فيما يفعل، هي أفضل وسيلة لتحقيق النجاح وحتسني احلياة، ويكون ذلك من خالل معرفة  

من خالل   ؛فحينما تتكامل حتقق النجاح بإذن اهلل  ،مثلث النجاح الذي يقوم على الغاية والقدرة والتحسني 
   .ملثلث الذي يسمى مثلث النجاحهذا ا
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 ائق دق  5- ( مجاعي: )ورشة عمل(3/ 1/ 1نشاط )

 ، كيف تزرع النجاح يف حياتك الشخصية واملهنية؟  ا موهوًب اكونك طالًب

1.  .......................................................................... 
2.  .......................................................................... 
3.  .......................................................................... 
4. ............................... ........................................... 

 زراعة النجاح يف كل جوانب احلياة (: 2/ 1/ 1مادة علمية ) 

ذ بعني االعتبار الغاية مث َخا  بعيد، على أن ت   حدٍّإىل  للحصول على حياة أفضل ينبغي التفكري بإجيابية 
والتخطيط للمستقبل من أجل التعامل مع صعوبات احلياة  ،مث التحسني الدائم اجلاهزية حنو العمل اجلاد  
   على التعامل مع األحداث.  ببساطة جيعل الشخص أفضل قدرًة املختلفة، واملرونة العالية

    ائقدق  5-( مجاعي: )ورشة عمل(  1/1/4نشاط ) 

 مبشاركة زمالئك يف اجملموعة، اقترح ثالثة ركائز تساعد على النجاح يف احلياة؟   

1.  .......................................................................... 
2.  ......................................................................... 
3.  ................................ ......................................... 

 التمسك بركائز النجاح يف احلياة (:1/1/3مادة علمية )

 ،وذلك ألن األشخاص الناجحني هم الذين ميتلكون غايات واضحة   ؛ينبغي التمس ك بركائز عالية للنجاح  
ن املستمر الذي ولديهم القدرة الكبرية على حتقيق تلك الغايات وفوق ذلك جتد أهنم ميتلكون التحسُّ 

 الغاية. إىل  وفوق ذلك تزيد من قدرهتم للوصول ،الغاية إىل  يساعد يف سرعة الوصول

    ائقدق 5 -  ( مجاعي: )ورشة عمل(1/1/5نشاط ) 

 زمالئك؟ إىل  مهاقد  واذكر أهم النصائح اليت ساعدتك على النجاح  

1.  .......................................................................... 
2.  ......................................................................... 
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 اجللسة الثانية

 مقياس هريمان وحتليل نتائجه 

 زمن اجللسة: )ساعة(.  

 األهداف العامة:

 ب أن يكون قادًرا على:توقع من املتدر  بعد االنتهاء، ي   

 مقياس هريمان. إىل  يتعرف .1
 تطبيقية على مقياس هريمان. يذكر أمثلة  .2
 ( يف مقياس هريمان.A، B، C، Dمييز بني األمناط األربعة ) .3
 . يستخدم مقياس هريمان ملعرفة منط تفكريه املفضل .4

 موضوعات اجللسة: 

 مقياس هريمان.  .1
 ماذا يقيس مقياس هريمان؟  .2
 أمثلة تطبيقية على مقياس هريمان.  .3
 تطبيق مقياس هريمان "مفتاح لفهم أمناط تفكرينا املفضلة" وحتليله.  .4
 اإلجراءات التدريبية للجلسة  .5

 

 األساليب واألنشطة التدريبية م
 مقدمة 1
 (: مقياس هريمان.1/2/1مادة علمية ) 2
 ( فردي: )عصف ذهين(.1/2/1نشاط ) 3
 (: ماذا يقيس مقياس هريمان؟1/2/2مادة علمية ) 4
 ( مجاعي: )ورشة عمل(1/2/2نشاط ) 5
 (: أمثلة تطبيقية على مقياس هريمان.1/2/3مادة علمية ) 6
 (: تطبيق مقياس هريمان "مفتاح لفهم أمناط تفكرينا املفضلة" وحتليله.1/2/4مادة علمية ) 7
 (توزيع املقياس: )فردي( 1/2/3نشاط )   8
 ( مجاعي: )ورشة عمل(1/2/4نشاط )  9

 ( دقيقة60الزمن الكلي: )
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 مقدمة:

 ؛بتذكري الطالب مبا مت دراسته باجللسة السابقة، من خالل لعبة تربوية وهي )كرة الثلج(املمَدر ب يقوم  

مث يضرهبا  ،وضرهبا على أحد الطالب وسااله: "ما هو النجاح؟" ،جبلب كرة قطنية املمَدر ب حبيث يقوم 

  ،"ما هي ركائز النجاح؟"  :الطالب الذي وقعت بيده الكرة على طالب آخر ليجيب عن الساال الثاين 

 وهكذا.    ،"؟ويطرح ساال: "ما هو مثلث النجاح  ،والطالب الثاين يضرهبا على الطالب الثالث 

 مقياس هريمان (: 1/ 2/ 1مادة علمية ) 

مقياس هريمان أو ما يسمى )بوصلة التفكري( أو تسمى نظرية السيطرة الدماغية من املقاييس املعتمدة   دُّ َعي   

نه متوازن من حيث أوميتاز ب  ،وهو أداة سريعة وميكن فهمه بسهولة  ،اواسعً   اوتطبيًق  واليت كسبت ثقة عاليًة

 عن طريق األرقام واأللوان.   سهولٍةره بم حبيث ميكن تذك  ومصمَّ  ،العمق والسهولة 

 ويعترب مقياس هريمان:   

 ذو مصداقية عالية، وميتاز مبعامالت صدق وثبات مرتفعة.  .1

  150أطروحة ورسالة ماجستري على مستوى العامل، وأكثر من    100يف أكثر من    َمد خ  است   .2

 . اعلمي   مقااًل

  : فعلى سبيل املثال: من هذه اجلهات احلكومية  ؛يف الشركات واملاسسات الكربى  َمد خ  واست    .3

 -جورجيا، ومن الشركات التجارية آي يب إم جامعة-تكساس جامعة-األمريكياجليش 

 شل.  -موتروال -نتيلأ -أي يت أند يت -زيروكس -موبايل اويل -كوكاكوال -دوبونت

-املتحدةويستخدم أيًضا يف كثري من الدول املتقدمة الختيار كبار املوظفني مثل: الواليات    .4

 (. Herrman,2002)ستراليا أ-األرجنتني-املكسيك-تركيا-فرنسا-أملانيا-ريطانياب
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ا به، ونال  خاص    اًلمن نصفي الدماغ األمين واأليسر عم م، اكتشف روجر سبريي أن لكل  1960يف عام  

 نسان ح أن دماغ اإلسنني، جاء بول ماكلني ليوض   نوبل على هذا االكتشاف، وبعد بضعبذلك جائزة 

 وهي:   ،يتكون من ثالثة أدمغة، بعضها فوق بعض

 م. ر والتعل  الدماغ العقلي: والذي يضم التفكري والتصوُّ  -

الشم والتذوق إىل  الثدييات: والذي يتضمن الشعور واملهارات اللطيفة، باإلضافةدماغ  -

 واالنفعال. 

دماغ الزواحف: والذي يتضمن احلاجات البيولوجية كالطعام والشراب واألمن والسالمة   -

 واجلنس. 

 ماكلني.منوذج صورة ( 13شكل رقم )

 

يف شركة جنرال موتورز    م، وقد قاد اجلانب التطويري1978ليأيت بعد ذلك العامل األمريكي هريمان عام  

عاًما بنموذج جديد يدمج فيه النموذجني   15( من خالل حبوث استمرت قرابة  87، ص2015  )اهليالت،

 ج هريمان منوذج سبريي ومنوذج ماكلني يف منوذج واحد هو منوذج هريمان الرباعي.  حيث دَم ؛مًعا

 منوذج هريمان. منوذج سبريي + منوذج ماكلني = 

 وهي مناطق رمزية وليست فسيولوجية:   ،ويتكون مقياس هريمان من أربع مناطق مترابطة 

 كل منطقة ختتص بطريقة معينة لعمل العقل.  -
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 ل الدماغ الكلي. املناطق األربعة تعمل سوًيا لتشك   -

 منطقة واحدة أو أكثر تكون غالبة أو مهيمنة.  -

قة التفكري، وأمناط معاجلة املعلومات "املناطق األربعة ملقياس  مقياس هريمان يقيس التفضيالت يف طري 

 هريمان". 

 وباللون األزرق.  A: ويرمز هلا باحلرف اإلجنليزي األيسرالقسم العلوي  .1

 وباللون األخضر.  B: ويرمز هلا باحلرف اإلجنليزي األيسرالقسم السفلي  .2

 وباللون األمحر.   Cالقسم السفلي األمين: ويرمز هلا باحلرف اإلجنليزي  .3

 . األصفر وباللون  Dالقسم العلوي األمين: ويرمز هلا باحلرف اإلجنليزي  .4

األقسام األربعة ملقياس هريمان.( 14) شكل رقم  

 

 ولتوضيح ماذا ميثل كل ربع من هذه األرباع: 

فحسب منوذج هريمان، يتميز  (،املنطقي)النمط العقالين  (:Aاألزرق )الربع األول امللون باللون  

 هي:  ؛أصحاب هذا النمط بعدة صفات 

فتجد هذا النوع يف حرص دائم وكبري على طلب األدلة والرباهني   االهتمام باحلقائق الدقيقة: -

لتعامل  وا  ،ين رأيه وفهمه على احلقائق أكثر من العاطفةبن يعلى أوحيرص    ،غلب األمور أعلى  

  .ال العاطفة  على اجلدوى والتقييم عنده مبين
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لدى أصحاب هذا النمط، وهم    اًلمفض  اًل: تعترب البيانات واإلحصاءات وحتليلها حقالتحليل -

حيث يركزون على الدراسات واألحباث دون كلل أو ملل،   ؛من ذوي اللغة الرقمية العالية

 ة البيانات. تيجة من خالل حتليل كافم نإىل  وبعد عملية مجع البيانات، حياولون الوصول

حيث يغلب عليهم الطبع اهلادئ  ؛يتميز أصحاب هذا النمط بالرتابة والربودة يف التعامل -

 اًلحيث يرفضون مث  ؛الذي ال يضحك إال نادًرا، وهم من ذوي الشخصية النمطية التقليدية 

 هنم يركزون على التايل: إات املوضة يف اللباس، ويف العادة يحتقليد آخر ص

 نتائج. * تقييم * *جدوى تركيز * أرقام * *بيانات *حقائق *حتليل

 يتميز أصحاب هذا النمط بعدة صفات:  ؛ حيثالنمط التنفيذي  (:Bالربع الثاين امللون باللون األخضر )

، حيث إهنم ميلكون القدرة على تنفيذ األعمال بدقة بالغة  القدرة على تنفيذ األعمال: –

ويستطيعون االهتمام بأدق التفاصيل. يعترب هذا النمط من أجنح الطالب ضمن الصفوف 

 علية. ا سيهم بكل فر  َدل م  َبن ق حيث إهنم ينجزون كافة املهام املوكلة إليهم م   ؛التقليدية

 املتاح كماب هذا النمط االستفادة من الوقت حيث يستطيع أصحا التنظيم وإدارة الوقت: –

ط تساعدهم على تنفيذ أعماهلم. فعلى سبيل املثال: يقوم  َطأن لديهم مهارة عالية يف وضع خ  

هاالء الطالب بوضع برامج دراسية هلم قبل االمتحان تساعدهم على إمتام دراستهم دون  

 ات عالية. مما يساعدهم على احلصول على عالم، رَكي ذ   تقصرٍي أي  

 يعترب أصحاب هذا النمط من املبدعني يف الصف واحملبوبني لدى املدرسني أو حىت بني زمالئهم.  –

  :يركزون يف أعماهلم على التايل  مهنإويف العادة 

*   * نظام * طرق وأساليب * ترتيب * صيانة * تفاصيل * إجراءات * تنفيذ * ختطيط تشغيلي

 . األمن والسالمة*  نضباطا*  إدارة الوقت
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يتميز أصحاب هذا النمط  (؛ حيثالنمط املشاعري )العاطفي  (:Cالربع الثالث امللون باللون األمحر ) 

 بعدة صفات: 

يتميز أصحاب هذا النمط بالقدرة على إقامة عالقات مع اآلخرين   العالقات مع اآلخرين: -

النفسية. كما يتمتع أصحاب هذا النمط شعر الذين أمامهم بالراحة مما ي  ، والتودد إليهم 

طلبها. الطالب من  إىل  بالقدرة على التعامل مع اآلخرين وتلبية احتياجاهتم دون احلاجة

وقد يكره الطالب املادة يف حال ،  ون اجلو اللطيف الذي يسوده احملبةأصحاب هذا النمط حيبُّ 

 . صحيحوالعكس ،  وجود شائبة تشوب العالقة بينه وبني املدرس

 واحلنان  باحلب ومد هم باآلخرين، االعتناء على قادرون  النمط هذا أصحاب: الرعاية -

 يف  أو  ،األوىل   املراحل  يف  كمدرسني  العمل  ميكنهم  النمط  هذا  أصحاب  فإن   لذلك.  والعطف 

 . املسنني  أو األيتام دور

 االبتعاد وي فض لمون  الفريق، مع العمل حيبُّون  النمط هذا أصحاب العمل ضمن فريق عمل: -

 االهتمامات على العامة املصلحة وتفضيل املطاوعة، سياسة ميتلكون  فهم القيادة، عن

 حيث  جمموعات؛  إىل  الطالب  تقسيم  عند  املدرس  يساعد  الطالب  من  النمط  هذا.  الشخصية 

 .  اجلميع مع يعملون  مطاوعون  وهم بالقيادة، رغبة أي   يظهرون  ال

  حدٍّ  إىل عليهم تاثر حيث اجلسد؛ لغة  هو النمط هذا  أصحاب  مييز ما أكثر اللغة اجلسدية: -

.  قلب ظهر  عن وحيفظوهنا املدرس، هبا قام حبركة كله الدرس يربطون  قد أهنم لدرجة كبري

 .كبرٍي دٍّ َح إىل هبم ي َاث ر الدرس سياق حبسب الصوتية الطبقة تغيري أن  كما

باإلنسان،   عواطف، التعامل مع اآلخرين، معاين إنسانية،عالقات مع اآلخرين، مشاعر،  -

 وهم أصحاب مرجعية خارجية يف القرارات.   ،البديهة احلسية
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 يتميز أصحاب هذا النمط بعدة صفات:  ؛ حيثيبداعالنمط اإل  (:Dن باللون األصفر )الربع الرابع امللوَّ 

يف التفكري والقدرة على االبتكار؛  بداعيتميز أصحاب هذا النمط باإل ي:بداعالتفكري اإل -

 ولديهم خطط استراتيجية مستقبلية.   ،نظرهتم للحياة شاملة حيث إنم 

  واالستكشافات للتصورات حبب هم كذلك النمط هذا أصحاب يتميز املغامرة: س  ِح -

. جمهول  هو ما كل وجتربة التجديد يفض لون  النمط هذا أصحاب إن حيث واملغامرات؛

  التجارب  ي فض لون  وجندهم.  بسرعة الكبرية  القرارات اختاذ على قدرة مع  احلس   هذا ويترافق

 . فقط  حفظها من بداًل املعلومات وفهم أمفمقهم توسيع على تساعدهم اليت والبحثية العلمية

ي، نظرة شاملة، تصورات، استكشاف، خيارات  إبداعلديهم تفكري استراتيجي، تفكري  -

 ، ابتكار، بديهة. إبداعمتعددة، جتارب، 

 

ربع دوائر تكرب كلما ابتعدت عن املركز كما يف الشكل  أثالث أو إىل  ا هذه املناطق األربعة مقسمةطبًع

وهو   االقوية جد  ا يف حال السيطرة كثر توضيًحأفهو  ؛ربع دوائرأإىل  وسنعتمد مقياس التقسيم، (20)

ولتسهيل احلساب جعل مخس   ،درجة 120فهو اًل ساا  120ن املقياس فإوكما سبق ، أعلى املقياس 

   :ع على الدوائر األربع على النحو التايلوزَّ ت    درجات 8متثل  ةكل عقد ،عشرة عقدة على اخلط الواحد

 

 ومستوياته نتقسيم درجات هريما( 15) شكل رقم

 

 

 

 

 

وهذا   ،قلأدرجة و 33ومتثل الدرجات  ،4القريبة من املركز تأخذ أكرب رقم  ،الدائرة األوىل •

   اًل.مهم اًلوتسمى تفضي ،ن ال يستجيب هلا ويتجنبهاأال بد  ناوه  ،ميثل سيطرة دماغية ضعيفة
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 ،ومتثل سيطرة دماغية متوسطة  ،66-34متثل الدرجات من  3الرقم  وتأخذ ،الدائرة الثانية •

 ا. ثانوي   اًلعترب تفضيوت  

  ومتثل سيطرة دماغية قوية  ،99-67ومتثل الدرجات من  ،2وتأخذ الرقم  ،الدائرة الثالثة •

   ا.أساسي   اًلوتعترب تفضي

،  120-100ومتثل درجاته من  ، 1ومتثل رقم  ،بعد دائرة عن املركزأوهي  ،الدائرة الرابعة •

   .بامتيازوتفضيله أساسي  ،ا سيطرة دماغية قوية جد  ومتثل 

 ميثل شكل اللقطة ( 16) شكل رقم

 

 

 

 

نة من أربعة  بعد إجراء الفحص من خالل املقياس للمفحوص جند أن النتيجة خترج وهي مكوَّ 

وهذه األرقام األربعة تكون مرتبطة باملقياس، ففي املقياس مت توزيع اإلجابات حبيث كل فقرة هلا  ،أرقام

 ( ميثل شكل اللقطة. 5والشكل )  .داللة على واحد من األرباع األربعة 

( متثل أن املفحوص لديه تفضيالن أساسيان كالمها أساسيان بامتياز وتفضيل ثانوي 5فاللقطة يف شكل ) 

 (. 1434مل )قطب، وتفضيل مه

 دقائق  5  -( مجاعي: )نقاش مجاعي(. 1/ 2/ 1نشاط )

 . من األمناط مع بقية زمالئهم احوار بني أربعة طالب كل منهم ميثل منًط
 ............................................................................................... 
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 (: ماذا يقيس مقياس هريمان؟ 2/ 2/ 1مادة علمية ) 

 مقياس هريمان 
 ماذا ال يقيس؟  ماذا يقيس؟ 

 تفضيالت التفكري.  -
 أمناط معاجلة املعلومات.  -

 التََّخصُّص. اجلدارة والتميز يف  -
 التأهيل والتدريب.  -
 األحوال الشخصية واخلاصة.  -
 الذكاء.  -          املزاج. -

  

 دقائق   5 -اعي( ( مجاعي: )نقاش مج2/ 2/ 1نشاط )

    اذكر أمثلة تطبيقية على مقياس هريمان من وجهة نظرك. 

 ...............................................................................................
 ............................................................................................... 

 أمثلة تطبيقية على مقياس هريمان  (:3/ 2/ 1مادة علمية ) 

ف على طريقة  سطته التعرُّ اوالذي ميكن بو ،هريمان من أفضل أدوات التشخيص، وأكثرها مرونةمقياس  

 ومنط سلوكه، وميكن تطبيق بوصلة التفكري )مقياس هريمان( يف:  نسان لة لإلالتفكري املفضَّ 

 . . حتديد املسار املهين3 . حل املشكالت.2. اكتشاف الذات  .1

 .االشراف. 6 التوظيف.. 5 التخطيط االستراتيجي. .6

 ي. بداع. التفكري اإل9 .بداع. اإل8  عمل الفريق. .7

 خرين. التخاطب واالتصال مع اآل .10

   " وحتليله(: تطبيق مقياس هريمان "مفتاح تفضيل التفكري4/ 2/ 1مادة علمية ) 

وكيف يفكر اآلخرون؟  ،علية؟ وكيف تفكرا؟ وكيف ميكن التعامل معه بفنسان كيف يعمل دماغ اإل

 ؟ نسان فعل ما تفعله، ويفعل اآلخرون ما يفعلونه؟ ما هي طرق التفكري املتنوعة لدى اإلملاذا ت
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 ل طالب أن جييب على املقياس بتأنٍّبتوزيع مقياس هريمان على الطالب، وعلى كاملمَدر ب  يقوم    مالحظة:

ى لكل طالب تطبيق مقياس هريمان وحتليله وفق  للمقياس، وذلك حىت يتسنَّ املمَدر ب من خالل شرح 

 األسلوب العلمي املنظم.  

 ب اإلجابة عن مقياس هريمان كمثال تطبيقي أمام الطالب. وميكن للمدر  

 

 

 

 

 

 ،ويتم حساهبا   ،كل حرف من احلروفإىل    مقياس هريمان عن طريق أخذ القيمة اليت تشريكما مّت حساب   

، مث ةومجعها لكل لون من األلوان األربعة على حد ،جعل النتيجة آلية وإلكترونية املمَدر ب إىل سيسعى و)

 من األمناط السابقة.   نوٍع ع قوة السيطرة الدماغية ألي  شكل اللقطة ملعرفة تتبُّ إىل  الرجوع

 لنرى مًعا ما هي صفات كل منط من األمناط األربعة:  

 

 

 

 

 

  

 

 النمط ألول

 

 النمط الثاني

 

 الثالثالنمط 

 

 النمط الرابع

 

 عقالني

 

 تنفيذي

 

 عاطفي

 

 بداعيإ
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A  النمط العقالين 

يم باملعلومات واألدلة  ِها، يدير الشاون املالية، َياملشكالت منطقي   ص، واقعي، حازم، جييد حلّ ناقد، ممح   

 احلقائق، حيلل القضايا.، جيمع ز بني الناس بسهولٍةي  َماملنطقية، ي  

 مساته يف املنزل
حيبون الثناء، يعطون شعوًرا بأهنم قادرون على 

األشياء  ىون أن تؤدَّ عمل كل شيء، حيب  
بأسلوهبم، ينسى أن يسأل عن أحوال 

مجال ودع التفاصيل، يسأل م اإلاآلخرين، قد  
رمبا جبفاف، أصحاب جندة، يقاطعون 

 بالوعود.  يوفوناحلديث، حيبون استشارهتم، 

م مع بعثرة خفيفة، وجود أدوات  مظهر املكتب: منظم 
 أو أشياء مهنية. 

 املظهر الشخصي: حمافظ، كالسيكي. 

 نوع األسئلة وكميتها: أسئلة قليلة، ولكنها دقيقة. 
 اللقاء: قصرية. فترة 

 الكالم واالستماع: متساوية ومتوازنة. 

B النمط التنفيذي أو التشغيلي 

عمال د، جييد األ د عليه، ينجز املشروع بالوقت احملدَّ روتيين، قارئ، نظامي، ي عتَم ،حمافظ، متحكم  
ا، يتمسك مبوقفه، القضايا عملي  ع ما يفعل، يعاجل  التنظيمية والتنفيذية واملكتبية، تقليدي، روتيين، ميكن توق  

 جراءاته دقيقة.  إلو ام، يقرأ الوثائق بدقة، يضع اخلطط املفصلة، 

 مساته يف املنزل
يكثرون من األنظمة، حيتفظون بكل 

 شيء.
ون اخلصوصية، روتني وبرامج  حيب  

 ون الزيارات املفاجئة. تفصيلية، ال حيب  
ون  مهتمون باألمن والسالمة، ال حيب  

األعمال املفاجئة، منضبطون يف تسديد 
الفواتري، املستلزمات حسب احلاجة، 

 مهتمون بالنظافة. 

 ،مظهر املكتب: منظم بشكل دقيق، ال توجد أشياء شخصية
 وإمنا أشياء ختص العمل، ورمبا صور أو لوحات، وشهادات.

 ا، ومالبس كاملة. املظهر الشخصي: حمافظ جد  
ا، حقائق وتفاصيل دقيقة جد  نوع األسئلة وكميتها: أسئلة 

 دقيقة. 
 فترة املكاملة: حمددة مسبًقا. 

الكالم واالستماع: االستماع إىل أجوبة معينة، يتحكم يف 
 وقت االجتماع.  
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C النمط االجتماعي أو العاطفي 

اآلخرين، يصلح روحاين، متكلم، اجتماعي، جييد األعمال التعليمية، جييد الكتابة والتعبري والترمجة، يقنع   
، يتعرف على الصعوبات يف العالقات، يتوقع ما سيشعر به ى بني الناس، قابل لالنتقاد، بديهي، مسترض

 ا.  شارات، يهتم بالقيم جد  مياءات واإلاآلخرون، حيب مساعدة اآلخرين، يلحظ اإل

 مساته يف املنزل
ف مستمعون، حيبون من حيتاج إليهم، يكل  

بالتزامات كثرية، ال يفي أحياًنا بالوعود،  األسرة  
ه، خيدم اآلخرين على ج من املدح ولكنه حيبُّ حَري  

حساب أهله، جيدون صعوبة يف قول كلمة )ال(  
رغم مشاغلهم، قد يعيش يف بيت مستأجر طيلة 

 حياته )ينسى نفسه(.  

 مظهر املكتب: مريح ورمبا مبعثر. 
 املظهر الشخصي: بسيط، غري رمسي. 

 سئلة وكميتها: عامة وشخصية، وكثرية. نوع األ
 فترة املكاملة: طويلة. 

الكالم واالستماع: مشاركة، محيمة، تعبريات  
كثرية غري كالمية، جيعلونك تتحكم بالوقت، أو  

 ال حتكم فيه.  
D بداعيالنمط اإل 

مندفع، خماطر، حيب  فق بعيد،  ي، خيايل، فنان، حدسي، صاحب أم إبداعخيارات متعددة، استنتاج، ختمني   
املفاجئات، حيب االستطالع، ال حيب الروتني، ال يلتزم بالنظام، خيرق القواعد والنظم، جييد العمل  

االحتماالت اجلديدة، ال يكترث إىل    التكاملي، عقلية متفتحة، عفوي، يقرأ ماشرات التغيري القادم، يتعرف
 ألنظمة واللوائح. ر أو يتخطى اللغموض، يربط األفكار والتصورات، حيو  

 مساته.  يف املنزل
ثارة والتهويل،  ون املفاجآت، حيملون معهم اإلحيبُّ 

الكثري من األجهزة املستخدمة، لباس جديد، أثاث 
متجدد، أواين غري مألوفة، ال توجد لديه مواعيد 
حمددة للنوم أو أي شيء آخر، قليلو االستشارة،  

بالوعود، ينسى ضبط   وَنف  وي  ما ونادًرا  وَند  ِعَي
وقت، غري منتظم يف   ه، البيت مفتوح يف أي  املنب  

 تسديد الفواتري.

مظهر املكتب: غري منظم، مبعثر، أشياء  
 شخصية، هدايا، أشياء فنية، هوايات. 

 املظهر الشخصي: زي حديث، مظهر مستقل. 
نوع األسئلة وكميتها: أسئلة كثرية، غالًبا ال  

 تتعلق باملوضوع. 
 ثارة. جتماع: متغرية تعتمد على اإلفترة اال

 الكالم واالستماع: يكون هلم نصيب األسد. 
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 دقائق   10-  (توزيع مهام : )فردي( 3/ 2/ 1نشاط )

 .  ب من كل واحد أن يقوم بالتعبئة وإخراج اللقطة املناسبةَلط  وي   ،يتم توزيع املقياس على مجيع املشاركني 

 دقائق  5-  ( مجاعي: )ورشة عمل(4/ 2/ 1نشاط )

(  A، B، C، Dمبشاركة أفراد جمموعتك، ضع احلرف املناسب للوظائف التالية حسب األمناط األربعة ) 
 يف مقياس هريمان: 

 ( إداري مساعد.      داري. )إ( وكيل     )   ( مدرب رياضي.      )
 ( مدقق حسابات.      )  ( أخصائي نفسي.         )     ( عالقات عامة.     )
 ( مصمم معماري.        )                       ( رس ام.       )                ( إمام مسجد.     )

 قاٍض. (      )                  ( مقدم برامج.      )              ( ضابط شرطة.     )

 ( منسق مشروع.     )    ( قائد طائرة.    )   ( طبيب جراح.    )
 ( مرشد طاليب.     )                 مالئي. إ( مدقق       )    مستكشف استراتيجي.  (    )
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 اجللسة الثالثة

 ماهية برنامج الكورت وتقسيماته 

 زمن اجللسة: )ساعة(.                                                 

 األهداف العامة:

 يكون قادًرا على:ب أن توقع من املتدر  بعد االنتهاء، ي   

 يربز أهم مربرات استخدام برنامج الكورت كمنهج لتعليم التفكري يف املدارس التعليمية.  .1
 برنامج الكورت.  ع يفَبتَّ هم املهارات اليت ت  ألى ع يتعرف .2
 . هم مهارات برنامج الكورت أق طب  ي   .3
 يرسم خريطة مفاهيمية تربز أهم معامل برنامج الكورت الستة.   .4

 موضوعات اجللسة: 

 (. CoRTبرنامج الكورت ) .1
 أهداف برنامج الكورت.  .2
 تقسيمات برنامج الكورت.  .3

 اإلجراءات التدريبية للجلسة

 األساليب واألنشطة التدريبية م
 مقدمة 1
 ( فردي: )عصف ذهين(.1/3/1نشاط ) 2
 (CoRT(: برنامج الكورت )1/3/1علمية )مادة  3
 ( مجاعي: )ورشة عمل(.1/3/2نشاط ) 4
 (CoRT(: برنامج الكورت )1/3/2مادة علمية ) 5
 ( فردي: )عصف ذهين(.1/3/3نشاط ) 6
 ( فردي: )عصف ذهين(.1/3/4نشاط ) 7
 (: أهداف برنامج الكورت.1/3/3مادة علمية ) 8
 )عصف ذهين(( فردي: 1/3/5نشاط ) 9

 (: تقسيمات برنامج الكورت.1/3/4مادة علمية ) 10
 ( مجاعي: )ورشة عمل(1/3/6نشاط ) 11

 ( دقيقة60الزمن الكلي: )
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 مقدمة:

ن لتطبيقه ا لتطوير عملية التفكري، هل لديك برنامج معيَّ هناك دورات وبرامج تدريبية يتم اعتمادها عاملي  
واحًدا   اذكرط حلياتك الشخصية واملهنية؟ ع وخمط  ر ومبد  عقلك كمفك   على عملية التفكري اليت ختصُّ 

 . منها
 

 دقائق  5- ( مترين)( فردي: 1/ 3/ 1نشاط )

خطوط مث   4مث  ،دوائر 9خطوط مستقيمة على  5وهو رسم  تطبيق مترين التفكري خارج الصندوق 
   .خطوط 3

........................................................ .......................................
 ...............................................................................................
 .............................................................................................. 

  . ( CoRT)برنامج الكورت  (:1/3/1مادة علمية )

وهو من   ،طالقعلى اإل وأكثرها شهرًة ،ات تعليم التفكري يف العاملبرنامج الكورت من أقوى منهجي   

علية كبرية من خالل  اأثبت برنامج الكورت جناًحا وف  ؛ حيثالربامج احلديثة لتعليم وتطوير التفكري

 التجريب امليداين.

 : إدوارد دبونو الربنامج:م السرية الذاتية ملصم   

بالعبقري وخضع للتسريع   َبق  وحصل على اجلنسية الربيطانية، ولم   ،يف مجهورية مالطاعاش  و  نشأ .1

 األكادميي مرتني خالل املدرسة، وكان متميًزا يف جراحة املخ واألعصاب. 

صه النادر يف  دراسة آليات وأمناط التفكري اليت يقوم العقل البشري هبا مستفيًدا من ختصُّ إىل  اجته .2

وبدرجة كبرية  نسان ع آليات وطرق وأمناط تساعد اإلض  ذلك الوقت، واكتشف أنه باإلمكان َو

على تنظيم التفكري للحصول على أفضل النتائج جتاه ما يقوم به من أعمال وقرارات وعمليات  

 نيب. ع مفهوم التفكري اجلان وضَ تفكري، ويعترب أبو علم التفكري بال منازع، فهو أول َم
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وا جمرى التاريخ يف العلوم ر  غيَّ عامًلا    250فريقيا ضمن  إاعتربه جمموعة من أساتذة جامعة جنوب    .3

 لغة.  38إىل  ت  َمِجر  ت   ا،كتاًب 67ف قرابة س اجللسات اخلاصة جبائزة نوبل، وقد ألم ية ترأم نساناإل

 ألردن السبق يف ذلك. لوكان  ،ا للبالد العربيةتقريًب اعامً  21دخل برناجمه قبل   .4

 دقائق   5- ( مجاعي: )ورشة عمل(2/ 3/ 1نشاط )

   ؟حول تسمية الربنامج بالكورت كما توقع 

 ...............................................................................................
............................................................... ................................

 ............................................................................................... 
 

  .(CORT)برنامج الكورت  (:2/ 3/ 1مادة علمية ) 

 سبب تسمية برنامج الكورت: 

وأمساها ماسسة البحث املعريف  ،الدكتور ديبونو ماسسة أيف بداية اهتمامه بعلم التفكري أنش

Cognitive Research Trust،   ر هو وفريق  وبعد ذلك قام بتصميم الربنامج بشكل متكامل فكم

حيث هي عبارة  ؛CORTي فريد هلذا الربنامج الرائع فاتفقوا على إبداعالعمل التابع له يف اسم مميز و

 ة الذكر. لف ة ساعن األحرف األوىل من اسم املاسس 

وقامت بعض الدول   ،نظًرا ألمهية الربنامج وشهرته مت تطبيقه يف أكثر من ثالثني دولة شهرة الربنامج: 

 ر أساسي ملادة تعليم التفكري يف املدارس.  بتدريسه كمنهج ومقرَّ 

 دقائق  5-  ( فردي: )عصف ذهين(3/ 3/ 1نشاط )

 ما الربامج اليت تعرفها حول التفكري حاول عصف ذهنك وتذكر شيء من لك   

 ...............................................................................................
 ...............................................................................................   
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 دقائق 5- (: أهداف برنامج الكورت:3/ 3/ 1مادة علمية ) 

ر برناجمه ( أن إدوارد دبونو طوَّ 8، ص2007وحسني،  ( و )سرور45، ص2012يذكر )العباجي،  

ة املراحل العمرية أو املستويات العقلية املختلفة،  ن من تطبيقه على كافم حىت متكم  م1989-1984من 

 وهي:  ،مستويات من األهداف  ةويرى أن للربنامج أربع

 أنه يتعامل الفرد مع التفكري مباشرة.  -

 ن بالتدريب والتعليم. سَّ ينظر له الطلبة على أنه مهارة ميكن أن ي َح -

 دون. ون جي  ر  ينظرون ألنفسهم بأهنم مفك   -

 يكتسبون أدوات تعمل بشكل جيد ويف كل املواقف.   -

 التالية: وتتحدد أهداف الربنامج يف النقاط 

 تنمية القدرة العقلية.  .1

 إكساب الطالب الثقة بالنفس أمام مواقف احلياة املختلفة.  .2

 املشكالت.  تنمية القدرة على حلّ  .3

 توسعة جمال اخلربة من خالل أمناط عديدة.  .4

 تنظيم وحتسني عملية التفكري.  .5

 إكساب القدرة على التفكري بشكل غري تقليدي.  .6

 ولية. اتنمية اإلحساس باملس  .7

 ث والقدرة على عرض األفكار.وتنمية مهارة التحدُّ   إكساب .8

 دقائق  5-  ( فردي: )عصف ذهين(5/ 3/ 1نشاط )

   ؟لربنامج الكورت اًنمعي   اهل تتوقع تقسيًم

 ...............................................................................................
 ............................................................................................... 
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   (: تقسيمات برنامج الكورت:4/ 3/ 1مادة علمية ) 

طة  تتكون كل وحدة من عشرة دروس مبسَّ  ؛وحدات مستقلة إىل ست برنامج الكورتم ديبونو قسَّ  

( دقيقة تقريًبا، فعند البدء بتدريس الكورت جيب على املعلم 40ق كل درس )يستغر ؛ حيثوممتعة

 أن يبدأ بالكورت األول، ومن هذه التقسيمات: 

ء هو توسيع دائرة الفهم األساس من هذا اجلز  اهلدف اإلدراك:الكورت األول: توسعة جمال  .1

حيث   ؛من األجزاء األخرى  جزٍء  أساسي جيب أن يدرس قبل أي    واإلدراك لدى الطالب، وهو جزٌء

ر املهارة اليت  ألنه يوف   ؛ينظر دي بونو إىل هذا اجلزء على أنه القاعدة األساسية للدروس املستقبلية

معاجلة األفكار، اعتبار التالية: )تقوم عليها الوحدات األخرى. ويف هذا اجلزء تتم دراسة القضايا 

مجيع العوامل، القوانني، النتائج املنطقية وما يتبعها، األهداف، التخطيط، األولويات املهمة األوىل،  

 البدائل واالحتماالت، القرارات، وجهات نظر اآلخرين(.  

يساعد هذا اجلزء الطالب على تنظيم أفكارهم، فالدروس اخلمسة األوىل  لكورت الثاين: التنظيم:ا .2

م الطالب كيفية تطوير االستراتيجيات  ل  َعتساعد الطالب على حتديد معامل املشكلة، واخلمسة األخرية ت  

)تعرف، حلل، قارن،  لوضع احللول. ويف هذا اجلزء تتم دراسة القضايا املبنية على الكلمات التالية:

 ، ركز، استنتج(.أدمجم، اختر، أوجد طرًقا أخرى، ابدأ، نظّ 

يهتم هذا اجلزء بتطوير عملية املناقشة والتفاوض لدى الطالب، وذلك   الكورت الثالث: التفاعل: .3

 التالية:حىت يستطيع الطالب تقييم مداركهم والسيطرة عليها، ويف هذا اجلزء تتم دراسة القضايا 

م األدلة، االختالف واالتفاق وانعدام الثقة، أن تكون َيالتحقق من الطرفني، التدليل وأنواع األدلة، ق )

 على صواب أو على خطأ، احملصلة النهائية(.  

موهبة خاصة ميتلكها البعض وال يستطيع امتالكها آخرون، ففي    اإلبداع اإلبداع:الكورت الرابع:   .4

من عملية التفكري، وبالتايل ميكن تعليمه للطالب وتدريبهم   طبيعيٌّ  داع بأنه جزٌءهذا اجلزء يتمثل اإلب

اهلدف األساس منه هو تدريب الطالب على اهلروب الواعي من حصر األفكار، وبالتايل  إذ  ؛عليه

  مدخالت-املتدحرج احلجر-إبداعيال،  )نعم، هي: وهناك عشر مهارات ،إنتاج األفكار اجلديدة
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-الربط-األخطاء إزالة -املشكلة تعريف-السائدةالرئيسة  الفكرة-الفكرة معارضة -عشوائية

 (. التقييم-املتطلبات

يف هذا اجلزء يتعلم الطالب كيفية مجع وتقييم املعلومات   الكورت اخلامس: املعلومات والعواطف:  .5

عواطفهم على عمليات بناء املعلومات.  ل تأثر مشاعرهم وقيمهم و ب  لى س  ع ال، والتعرف بشكل فعَّ 

)املعلومات، األسئلة، مفاتيح احلل، التناقضات، التوقع،  ففي هذا اجلزء تتم دراسة القضايا التالية:

 م، التبسيط والتوضيح(. َياالعتقاد، اآلراء والبدائل اجلاهزة، العواطف، الق 

ورت جبوانب خاصة من التفكري،  ختتص الوحدات اخلمسة األوىل من الك الكورت السادس: العمل: .6

نه يهتم بعملية التفكري يف جمموعها بدًءا باختيار إإذ  ؛أما الكورت السادس فيختلف متاًما عما سبق 

وانتهاًء بتشكيل اخلطة لتنفيذ احلل. ويف هذا اجلزء تتم دراسة القضايا املبنية على الكلمات  ،اهلدف

ع، اختصر، مجيع العمليات السابقة، اهلدف، مدخل، احللول، االختيار، العملية،  )هدف، توس   التالية:

 مجيع العمليات السابقة(. 

 دقائق 5 - ( مجاعي: )ورشة عمل(6/ 3/ 1نشاط )

  ؟ما اخلطوات اليت تقوم هبا يف ذلك ؟لتعامل مع األفكار اليت تطرأ عليك كيف يكون ا

 ...............................................................................................
 ............................................................................................. ..

 ............................................................................................... 
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 اجللسة الرابعة

 ( ومهاراته الثالثة األوىل1برنامج الكورت )

 زمن اجللسة: )ساعة( 

 األهداف العامة:

 وقع من املتدرب أن يكون قادًرا على:َتبعد االنتهاء، ي   

 (. 1املهارات العشرة لربنامج الكورت )حتديد  .1
 ( يف التخطيط. 1رات استخدام برنامج الكورت )لى مرب  عيتعرف  .2
( يف التطبيقات  1واليت تتضمن برنامج الكورت )  ،توظيف املهارة األوىل )معاجلة األفكار( .3

 احلياتية. 
( يف التطبيقات  1)واليت تتضمن برنامج الكورت   ،توظيف املهارة الثانية )اعتبار مجيع العوامل( .4

 احلياتية. 
 ( يف التطبيقات احلياتية. 1توظيف املهارة الثالثة )القوانني( واليت تتضمن برنامج الكورت ) .5

 موضوعات اجللسة: 

 ( للمهارة األوىل )معاجلة األفكار(. 1تطبيقات على برنامج الكورت ) .1
 العوامل(. ( للمهارة الثانية )اعتبار مجيع 1تطبيقات على برنامج الكورت ) .2
 ( للمهارة الثالثة )القوانني(. 1تطبيقات على برنامج الكورت ) .3

 اإلجراءات التدريبية للجلسة
 األساليب واألنشطة التدريبية م
 مقدمة 1
 ( مجاعي: )ورشة عمل(.1/4/1نشاط ) 2
 األفكار(( للمهارة األوىل )معاجلة 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )1/4/1مادة علمية ) 3
 ( مجاعي: )ورشة عمل(.1/4/2نشاط ) 4
 ( للمهارة الثانية )اعتبار مجيع العوامل(1(: تطبيقات على برنامج الكورت )1/4/2مادة علمية ) 5
 ( مجاعي: )ورشة عمل(.1/4/3نشاط ) 6
 )القوانني(( للمهارة الثالثة 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )1/4/3مادة علمية ) 7

 ( مجاعي: )ورشة عمل(1/4/4نشاط ) 8
 ( دقيقة60الزمن الكلي: )
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   مقدمة:

 (. 1ويف هذه الدورة التدريبية سيتم اعتماد الكورت ) 

 

 

 

 

 

 

 

 دقائق   5- ( مجاعي: )ورشة عمل(1/ 4/ 1نشاط )

لتفكري يف التخطيط أجل امن ها ة إليننا حباجأواليت تتوقع  ،د املهارات األساسية من العشر السابقة حد  
  ؟(1واليت وردت يف برنامج الكورت ) ،بطريقة صحيحة

 ...............................................................................................
.......................................................................................... ..... 

 ( للمهارة األوىل )معاجلة األفكار(. 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )1/4/1مادة علمية )

 ( PMIالدرس األول: معاجلة األفكار )موجب، سالب، مثري( )

 اهلدف من الدرس: 

 ما.  أو موضوٍع على النقاط املوجبة )اجليدة( حول فكرٍة فالتعرُّ   -
 )السيئة( حول فكرة أو موضوع ما. النقاط السالبة  لى ع فالتعرُّ  -
 ولكنها مثرية لالهتمام.  ،عترب غري موجبة وغري سالبة النقاط اليت ت  لى ع فالتعرُّ  -
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 املبادئ: 

ل فكرة جيدة، قد تبدو  هم ألنك بدون استخدامه قد ت   ا؛هم  ميعترب درس معاجلة األفكار  -

 ليست ذات قيمة من النظرة األوىل. 

لرؤية اجلوانب  اٍلَبفإنك تكون غري م   ؛(PMIة األفكار ) بدون استخدامك ألداة معاجل  -

 ها كثرًيا. السلبية للفكرة اليت حتبُّ 

( على إظهار األفكار على أهنا سلبية أو إجيابية، PMIال يقتصر عمل أداة معاجلة األفكار ) -

 أفكار أخرى.إىل  ولكن ميكن أن تكون جديرة باالهتمام إذا قادتنا

صدرها ال تكون حكام اليت ت  فإن معظم األ  ؛( PMIألداة معاجلة األفكار )بدون استخدامك   -

 مبنية على قيمة الفكرة ذاهتا، ولكن على عواطفك وأحاسيسك يف ذلك الوقت. 

( تستطيع التقرير فيما إذا كنت حتب أو ال حتب PMIطريقة معاجلة األفكار )لباستخدامك   -

 الفكرة بعد اكتشافها. 

ه قاذورات عليه تنظيف جد أمام صف  ن و  َم ة نظافة مدرستك، وهي أن كل  مثال: طرحت فكرة حلماي
  بنفسه. اًلكام الصف  

 مثري  سالب موجب 
املسؤولية عند   *يزداد حس  

 طالب املدرسة.
*يزداد خوف الطالب من  

 إلقاء القاذورات.
*سيحرص طالب صفوف  
مجيع املراحل على نظافة  

 املدرسة بأكملها. 

ريان من بعضهم بعض اجلقد ينتقم  *
 بوضع قاذورات عند املدرسة.  

قد تستغين الدولة عن عمال نظافة   *
 وبالتايل قد تزداد البطالة.  ،املدرسة

انزعاج أحد الصفوف من تنظيف  *
املدرسة إذا أخطأ أحد الصفوف برمي  

 القاذورات.  

قد حتصل املدرسة على  *
جائزة املدرسة األنظف من 

  ؛ التربية والتعليموزارة 
بسبب التزامها هبذا  

 القانون. 
 

  ،مثال: جيب أن ترسم على مجيع جدران املدرسة لوحات توعوية حول أمهية العلم والنجاح يف احلياة
 وذلك حسب القانون. 
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 مثري  سالب موجب 
*من السهل قراءة اللوحات 
التوعوية خالل كل أيام األسبوع  

 لالسترشاد هبا. 
*االستمتاع بألوان اللوحات 

نظًرا ألهنا   ؛التوعوية والقناعة هبا
 متقن.  حضاري   بأسلوٍب ت  َبك ِت

نظر للمدرسة على أهنا *سوف ي  
رمز للقيمة العلمية املتميزة يف هذا 

 اجملتمع. 

وال   اًلم سيكون ذلك م   *
 ع النظر.ت  َمي  
نقص يف كميات الطالء   *

 وغالء سعره.  
  

*ستدخل الدولة يف موسوعة  
 جينس لألرقام القياسية. 

*ستجذب املدرسة العديد من  
 الزائرين. 

*سيتم التمييز بني الطالب 
املتفوق والطالب غري املتفوق  
والطالب الذي حيب العلم م ن  

 الذي ال حيبه. 

 

 دقائق 10- ( مجاعي: )ورشة عمل(2/ 4/ 1نشاط )

(، أجب عن 1من خالل مهارة )معاجلة األفكار( واليت تتضمن املهارة األوىل من برنامج الكورت )  
 اآليت: 
وأمسته   ،دجمت وزارة التربية والتعليم املواد العلمية )الكيمياء والفيزياء واألحياء( يف مبحث واحد  .1

 هذه الفكرة.  د النقاط املوجبة والنقاط السالبة واملثريات حول)العلوم العامة(. حد  
 مثري  سالب موجب 

   

 
واملثريات حول هذه   ،والنقاط السالبة ،حدد النقاط املوجبة .جعل املدارس الثانوية كلها مسائية .2

 الفكرة. 
 مثري  سالب موجب 

   
 

 ( للمهارة الثانية )اعتبار مجيع العوامل(. 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )2/ 1/4مادة علمية ) 
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 (. CAFالثاين: اعتبار مجيع العوامل )الدرس 

 اهلدف من الدرس: 

 تتخذه. قراٍر ولن تندم على أي   ،جعل مجيع قراراتك سليمة -
 خذوها بعني االعتبار. أومعرفة العوامل اليت تركوها ومل ي ،تفكري الناس اآلخرينإىل  النظر -

 
 املبادئ: 

 قبل االختيار أو التقرير أو التخطيط. ا( مفيًدCAFيعترب القيام باعتبار مجيع العوامل ) -
 ، مث اختيار ما يهمنا بدرجة أكرب. اًلمن األفضل اعتبار مجيع العوامل أو  -
من األفضل أن تسأل شخًصا آخر لتعرف فيما إذا كنت قد تركت أو نسيت بعض العوامل  -

 همة. امل
بعد أنه  ا، فإن جوابك قد يبدو صحيًحا، ولكن سيظهر لك فيماهم  م  اًلإذا تركت عام -

 خاطئ.
ما، فإنك قد تكون قادًرا   ( على تفكري شخٍصCAFإذا قمت بعمل اعتبار مجيع العوامل ) -

 من العوامل.  َكَرخبار ذلك الشخص مبا َتإعلى 
 ق يف مادة الرياضيات. مثال: ناقش كافة العوامل اليت جيب مراعاهتا عند التفوُّ 

 

 اعتبار مجيع العوامل. 
 الدراسة.عدد ساعات 

 املسائل الرياضية. إدراكفهم و
 الواجبات املدرسية. حل  
 املسائل الرياضية بأنواعها املختلفة.  القدرة على حل  

 ويف االمتحانات.  ،بأول اًلمراجعة مادة الرياضيات أو
احلرص على استذكار الدروس وفهمها من خالل معلم 

 الرياضيات. 
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 لها؟ض  َفستخدمها عند القيام باختيار املادة الدراسية اليت ت  االرتباط اليت َتمثال: ما العوامل ذات 

 

 

 

 

 

 

 دقائق 10- ( مجاعي: )ورشة عمل(3/ 4/ 1نشاط )

(، أجب 1واليت تتضمن املهارة الثانية من برنامج الكورت )   ،من خالل مهارة )اعتبار مجيع العوامل( 
 عن اآليت: 
 اليت حيبها؟ لها الطالب الختيار اجلامعة فض  ما العوامل ذات االرتباط اليت ي   .1

-  ............................................................ 
   ؟ما العوامل ذات االرتباط اليت تستخدمها الختيار صديقك .2

-  .................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 اعتبار مجيع العوامل: 
 م.ل  َعطريقة تدريس امل  

 سلوك املعلم معك.
 م.مظهر املعل  

 سهولة املادة وصعوبتها. 
 امليل إىل املواد العلمية دون األدبية. 

 واحلرص على حمبة املادة اليت يدرسها.  ،حب املعلم
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 ( للمهارة الثالثة )القوانني(. 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )3/ 4/ 1مادة علمية ) 

 ( Rulesالدرس الثالث: القوانني )

 اهلدف من الدرس:

ع تفكرينا، واليت ال ميكن إمهاهلا أو َبت فهناك العديد من القوانني اليت جيب أن َت ؛شيٍء عند التفكري بأي  

 ذ بعني االعتبار. َخا  بل جيب أن ت   ،االستغناء عنها

 املبادئ: 

 . وميكن تطبيقه ا،ومفهومً  ،بشكل واسع  اجيب أن يكون القانون معروًف -

 ونه. عترب القانون سيًئا جملرد أن بعض الناس ال حيبُّ ال ي   -

 ونه أو خيضعون إليه. قم جيب أن يعمل القانون لصاحل غالبية الناس الذين يطب   -

 قون القانون أن يكونوا قادرين على رؤية الغرض منه. طب  ن ي  على َم -

ألخرى ملعرفة ما إذا كانت هذه القوانني ما زالت مالئمة أم  جيب فحص القوانني من فترٍة -

 تغيري وتعديل(.  إىل  ال؟ )حتتاج

ما هي القوانني   ،ل: يقبل الطالب على شراء أشرطة األلعاب والفيديوهات خالل املقصف الدراسيمثا

 اليت ميكن أن تضعها ملنع هذا التصرف؟

 مقصف املدرسة. إىل  دخاهلاإمنع استرياد تلك األشرطة و .1

 ا.دراسي  ن يبيع األلعاب والفيديوهات اليت تعمل على فشل الطالب  وضع غرامة مالية على كل َم .2

 جازات وأوقات الترفيه.  ها يف اإلؤاأللعاب والفيديوهات أثناء الدراسة، وإمنا ميكن شرا منع بثّ  .3

ر جمموعة من القوانني )اذكر  الفصول، ومنذ اليوم األول أصَد م جديد أحَدل  َعم م  مثال: تسل  

 بعًضا منها(؟ 

 جيب على التالميذ عدم اخلروج من أماكنهم بدون استئذان.  -

 ب عدم الكتابة على املقاعد والكراسي واجلدران. جي -
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 وعدم املقاطعة أثناء الشرح.   ،ث اآلخرينجيب التزام اهلدوء عند حتدُّ  -

 أصحاهبا. إىل  ةجيب إعادة األشياء املستعاَر -

 ا أثناء احلصص. ع أكل العلكة منًعا بات  َنم  ي   -

 
 دقائق 10- ( مجاعي: )ورشة عمل(4/ 4/ 1نشاط )

 (، أجب عن اآليت:1مهارة )القوانني( واليت تتضمن املهارة الثالثة من برنامج الكورت )من خالل  

أنت عضو يف اللجنة الصحية يف مدرستك، ضع أربعة قوانني مناسبة حتافظ على حياة زمالئك   .1
 الصحية. 

-  ................................................................. 
-  ................................................................. 

منك املشاركة يف وزارة التربية والتعليم العايل لوضع قوانني لتطوير املناهج الدراسية،   َبل لو طم  .2
 فما هي القوانني اليت تضعها؟ 

-  .................................................................. 
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 اليوم الثاين 
 

 ساعة ( ومهاراته الثالثة األخرى.1برنامج الكورت ) اجللسة األوىل
 ساعة ( ومهاراته األربعة األخرية.1برنامج الكورت ) اجللسة الثانية
 ساعة  التخطيط االستراتيجي وأمهيته. اجللسة الثالثة
 ساعة .االستراتيجيالتفكري االستراتيجي والتخطيط  اجللسة الرابعة

 ات( ساع4) اجملموع الكلي
 

 اجللسة األوىل

 ( ومهاراته الثالثة األخرى1ورت )برنامج الك

 زمن اجللسة: )ساعة( 

 األهداف العامة:

 بعد االنتهاء، يتوقع من املتدرب أن يكون قادًرا على:

 (. 1حتديد املهارات الثالثة الوسطى لربنامج الكورت )  .1

( يف  1املهارة الرابعة )النتائج املنطقية وما يتبعها( واليت تتضمن برنامج الكورت )توظيف  .2

 التطبيقات التربوية. 

 ( يف التطبيقات التربوية. 1توظيف املهارة اخلامسة )األهداف( واليت تتضمن برنامج الكورت ) .3

 التطبيقات التربوية. ( يف 1توظيف املهارة السادسة )التخطيط( واليت تتضمن برنامج الكورت ) .4

 موضوعات اجللسة: 

 ة وما يتبعها(. ( للمهارة الرابعة )النتائج املنطقيَّ 1تطبيقات على برنامج الكورت ) .1

 ( للمهارة اخلامسة )األهداف(. 1تطبيقات على برنامج الكورت ) .2

 ( للمهارة السادسة )التخطيط(. 1تطبيقات على برنامج الكورت ) .3
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 اإلجراءات التدريبية للجلسة
 األساليب واألنشطة التدريبية م
 مقدمة 1

 ( فردي: )عصف ذهين(2/1/1نشاط ) 
( للمهارة الرابعة )النتائج 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )2/1/1مادة علمية ) 2

 ة وما يتبعها(.املنطقيَّ
 ( مجاعي: )ورشة عمل(2/1/2نشاط ) 3
( للمهارة اخلامسة 1الكورت )(: تطبيقات على برنامج 2/1/2مادة علمية ) 4

 )األهداف(.
 ( مجاعي: )ورشة عمل(2/1/3نشاط ) 5
( للمهارة السادسة 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )2/1/3مادة علمية ) 6

 )التخطيط(.
 ( مجاعي: )ورشة عمل(2/1/4نشاط ) 7

 ( دقيقة60الزمن الكلي: )
 

 مقدمة:

منهم   حيث يطلب من الطالب أن خيرج كل    ؛تربوية )التفكري خارج الصندوق( ة  َبع  بعمل لم املمَدر ب  يقوم   
 ًحا املهارات الثالثة األوىل اليت متمم يف املدرسة موض  تواجهه أثناء التعل   أو مشكلًة امث يكتب حتدًي ،ورقة 

وحيرص  ،تبه جانًباها، ويدع ما يكمها يف اجللسة التدريبية السابقة، مث يكتب بالضبط كيف يقوم حبل  تعل  
 الف ما يكتبه.خب على إجياد حلٍّ 

 دقائق  5 -(  ( مجاعي: )مترين مجاعي1/ 1/ 2نشاط )

 . أطول برج :اسم اللعبة

   .أنابيب بالستيك + مساكات حديد + مطاط بالستيك + قطع بالستيكية :األدوات

كل جمموعة تقوم ببناء برج من   ؛جمموعات  4إىل  نوم فيها املتدربسَّ َقوي   ،( أطول برج)عبارة عن لعبة  
 .والربج األعلى هو الربج الفائز ،نابيب البالستيكأ

  .بطريقة جديدة حبيث يصلهم املفهوم العلمي قبل النظري  اهلدف من التدريب تطبيق املهارات الثالث
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)النتائج ( للمهارة الرابعة 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )2/1/1مادة علمية ) 
 املنطقية وما يتبعها(.

 ( C & Sالدرس الرابع: النتائج املنطقية وما يتبعها ) 
 اهلدف من الدرس:

 ذَ خ  درس النتائج املنطقية وما يتبعها، يتعامل مع ما ميكن أن حيدث بعد أن يكون القرار قد اتُّ  -
 25-5نتائج متوسطة املدى ) ، (5-1) فهناك: نتائج فورية، نتائج قصرية املدى ،َعِنأو ص  

 سنة(.  25سنة(، نتائج بعيدة املدى )فوق 
 توسيع النظرة ملا بعد األثر الفوري لذلك العمل.  -
 ز مباشرة على املستقبل. كم رَ األمام، فاالهتمام م  إىل  وينظر ،يفكر الطالب يف املستقبل  -
 املبادئ:  

 قد يستطيع اآلخرون رؤية أعمالك أكثر مما تستطيع أنت.  -
 املهم أن تعرف فيما إذا كانت النتائج ذات وجهني أم ال. من -
 قد تكون النتائج الفورية والنتائج طويلة املدى متعاكسة.  -
 النتائج حسب تأثريها عليك فقط، ولكن حسب تأثريها على اآلخرين. إىل    جيب أن ال تنظر -
النتائج تأخذها بعني  وذلك قبل تقرير أي  ،ق أداة "النتائج املنطقية وما يتبعها"ب  َطجيب أن ت   -

 االعتبار.  
   :وما يتبعها حول هذا اجلانب  ،لغيت مجيع االمتحانات يف املدارس، قم بتطبيق النتائج املنطقيةمثال: أ  

 النتائج بعيدة املدى النتائج متوسطة املدى النتائج قصرية املدى  النتائج الفورية
مجيع الطالب سوف 

  .يفرحون
سريون مجيع األساتذة 

يف تقييم  امر صعبً األ
 .الطالب

سيبدأ البحث عن أنظمة 
 جديدة لتقييم الطالب.

سيصعب على الطالب 
 .التأقلم

كثر أسيكون الطالب 
 ا للطرق اجلديدة.فهمً 
 

ل سيبدأ الطالب يف حتمُّ
ولياهتم جتاه الفهم ؤمس

 والتعلم. 
 

 الكورت( إىل املناهج املدرسية كمادة منفصلة؟ دخال مادة تعليم التفكري )برنامج إمثال: ما نتائج 
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 النتائج بعيدة املدى النتائج متوسطة املدى النتائج قصرية املدى  النتائج الفورية
*زيادة احلصص على 

وبالتايل زيادة مدة   ،الطالب
 الدوام.

توسيع دائرة التفكري 
وتغيري يف التعامل مع 

 .املناهج الدراسية

طبيعة اجليل ر نوعي يف  تغيُّ   *
اجلديد القادر على حتسني 

 صورة بلده وسط العامل.

زيادة عدد العلماء يف  *
 البلد. 

 دقائق 10-( مجاعي: )ورشة عمل( 2/ 1/ 2نشاط )

(، 1واليت تتضمن املهارة الرابعة من برنامج الكورت )  ،من خالل مهارة )النتائج املنطقية وما يتبعها(  
 أجب عن اآليت:

وقدرته    ،خالل دراستك ملادة العلوم، ما النتائج املترتبة على وصول اإلنسان إىل كوكب املريخمن   .1
 على احلياة عليه؟ 

 النتائج بعيدة املدى النتائج متوسطة املدى النتائج قصرية املدى النتائج الفورية
    

 ميكن أن حيدث؟ ماذا و  ؟ما هي النتائج املتوقعة لو انتهى البترول والزيت من العامل
 النتائج البعيدة  النتائج املتوسطة  النتائج القريبة  النتائج الفورية 

    
 

 

 ( للمهارة اخلامسة )األهداف(. 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )2/ 1/ 2مادة علمية ) 

 ( AGOالدرس اخلامس: األهداف )
 اهلدف من الدرس: 

 حىت يصبح من السهل حتقيقها.  ؛بالضبطن تعرف أهدافك أا من الضروري جد   -
ف منها: اختاذ القرار، التصرُّ   ،فهذا يساعدك على التفكري يف عدة ميادين  ؛إذا عرفت أهدافك -

 السليم. 
على املقصود من وراء األعمال اليت ترغب  ٍةيَّ ِوَرز مباشرة وِبجلعلك ترك   تعترب األهداف أداًة -

 هبا: 
 ما؟  مٍلما الذي هتدف إليه من القيام بع *

 *ما الذي حتاول حتقيقه؟ 
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 *ما األمر الذي تسعى للوصول إليه؟  
 املبادئ: 

 هدافك يصبح من السهل حتقيقها. أإذا عرفت متاًما ما هي  -
 يف نفس الوقت، قد يكون للناس أهداف خمتلفة.  -
منها مأخوذ وتابع   هدف هنائي، قد تكون سلسلة من األهداف الصغرية كل  إىل  يف الطريق -

 لسابقه. 
 جيب أن تكون األهداف قريبة وحقيقية )واقعية(، وأن تكون هذه األهداف قابلة للتحقيق.  -
 قد تكون هناك عدة أهداف، ولكن بعضها أهم من البعض اآلخر.  -

 
 د أهدافك يف احلياة؟ د  مثال: َح

 . تعاىلاحلصول على مرضاة اهلل  -
 ف يف األرض. واالستخال  ،حتقيق العمارة يف الكون  -
 د بالعلم النافع. التزوُّ  -
 احلصول على مهنة مناسبة.  -
 نشر العلم ونفع اآلخرين.  -
 بة ملرضاة اهلل. القيام بالعبادات املقر   -

 مثال: ما هي أهدافك عندما تنجح بالثانوية العامة؟

 والدي .مث اهلل  يرض أن أم  -
 ق ذايت.أن أحق   -
 الذي أريده. التََّخصُّصأن أدخل  -
 أن أحصل على مهنة مناسبة.  -
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 دقائق 10-( مجاعي: )ورشة عمل( 3/ 1/ 2نشاط )

(، أجب عن 1واليت تتضمن املهارة اخلامسة من برنامج الكورت ) ،من خالل مهارة )األهداف( 
 اآليت: 
 ( يف هذه الدورة التدريبية؟1ما هي أهدافك عندما تدرس برنامج الكورت ) .1

..................................................................................  

..................................................................................   

   ؟م2028إىل  2018ما هي أهدافك خالل عام  .2
 .................................................. .........................................

 ........................................................................................... 

 

 ( للمهارة السادسة )التخطيط(. 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )3/ 1/ 2مادة علمية ) 

 (. Planningالدرس السادس: التخطيط )
 اهلدف من الدرس: 

 ط فإنك تضع برناجًما ملا ستقوم بعمله، بشرط أن يكون لديك خطة واضحة. عندما ختط   -
عندما ختطط ال بد أن تستخدم األدوات: معاجلة األفكار، اعتبار مجيع العوامل، القوانني،   -

على   ن القدرةألن االهتمام هبذه األدوات ي حس   ؛النتائج املنطقية وما يتبعها، األهداف 
 التخطيط. 

 املبادئ: 

 (.  AGOمن املهم يف التخطيط أن تعرف بالضبط ما الذي تريد حتقيقه )األهداف  -
 ًبا لوقوع خطأ يف اخلطة األوىل.  دائًما ضع خطة بدائل جاهزة بني يديك حتسُّ  -
 (. C & Sتعتمد قيمة اخلطة على نتائجها املنطقية )النتائج املنطقية وما يتبعها  -
 ر املستطاع. د  طة ومباشرة َقاجعل اخلطة بسي -
 من املعلومات قبل وضع اخلطة.  ٍرد  ( بعناية، واحصل على أكرب َقCAFاعترب مجيع العوامل )  -

ة وروتينية، وتريد أنت كطالب موهوب أن ل  ِممثال: أصبحت املناهج الدراسية بأنشطتها وأسئلتها م  
 أنشطة حياتية؟ إىل  املناهج الدراسيةط األنشطة واألسئلة املوجودة داخل َمر من َني  َغت  
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أخذها بعني االعتبار؟ وما األهداف اليت جيب عليك أن تتبناها؟ وما هي  عليك  فما العوامل اليت جيب   
 اخلطة اليت جيب عليك أن تضعها؟  

 اخلطة  األهداف اعتبار العوامل 
*هل من املمكن تغيري األنشطة واألسئلة  

الدراسية مبا املوجودة داخل املناهج 
  ؟يتناسب مع عقول الطلبة

كفي ت*هل ميزانية وزارة التربية والتعليم  
  ؟لذلك

* هل ميكن توزيع كراسات فيها صور 
وألوان ومليئة باألنشطة احلياتية على 

 ؟الطلبة غري كتاب املنهاج الدراسي

حتسني وضع الطالب ضعيفي  *
 التحصيل.

دخال عنصر اإلثارة والتشويق لكتب إ  *
 املناهج الدراسية. 

البقاء ضمن ميزانية املدرسة ووزارة  *
 التربية والتعليم.

احلصول على تعاون اجلميع يف هذا  *
 األمر.

طباعة كراسات حتتوي على أنشطة  *
بعيدة عن الروتني وامللل لتجذب 

 الطالب إىل الدراسة.
توزيع كتيبات على املعلمني  *
 كيفية التعامل مع الطلبة.لرشادهم إل
عمل آلية مشتركة بني املدرسة ووزارة   *

مشكلة  التربية والتعليم العايل حلل 
األنشطة واألسئلة املوجودة داخل 

 املنهاج اململة والروتينية. 
 

مثال: يعمل أحد اللصوص على سرقة بعض األشياء عند بركة السباحة يف املدرسة. كيف ميكن أن  
 ؟ ط للقبض على ذلك اللص  خط  ت  

 أضع أشياء مثينة حول املسبح، وأضع بداخلها جرس إنذار املدرسة.  -
 وضع كامريات خمفية حول الربكة.  -
 ر بعض رجال الشرطة بلباس مدين. تنك   -
 وضع صمغ على بعض األشياء وذلك حىت تلتصق بيد السارق ويتم كشفه.  -
 . واالستدالل على السارق هبذه الطريقةوضع رائحة داخل األشياء   -

 دقائق 10-( مجاعي: )ورشة عمل( 4/ 1/ 2نشاط )

(، أجب عن  1من خالل مهارة )التخطيط( واليت تتضمن املهارة السادسة من برنامج الكورت )  
 اآليت: 
هل ميكن أن  ..ر هذا الوضعي  َغوتريد املدرسة أن ت   ،أصبحت فصول مدرستك مزدمحة بالطالب .1

 تضع خطة للقيام بذلك؟ مع مراعاة معاجلة األفكار، ووضع القوانني، واألهداف. 
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 اخلطة  األهداف القوانني معاجلة األفكار 
  مثري سالب موجب 

 
 
 

 

 

فهل ميكن أن نضع معهم خطة للقيام  ،حد أبنائها املوهوبني أل التََّخصُّصسرة على اختيار أتعمل  .2
 .بذلك؟ مع مراعاة معاجلة األفكار، ووضع القوانني، واألهداف

 اخلطة  األهداف القوانني معاجلة األفكار 
   مثري سالب موجب 
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 اجللسة الثانية

 ( ومهاراته األربعة األخرية1رت )برنامج الكو
 من اجللسة: )ساعة(

 األهداف العامة:

 ب أن يكون قادًرا على:ع من املتدر  توق  االنتهاء، ي  بعد 

 (. 1حتديد املهارات الستة األوىل لربنامج الكورت ) .1
  .( 1واليت تتضمن برنامج الكورت )  ،توظيف املهارة السابعة )األولويات املهمة األوىل(  .2
 (. 1واليت تتضمن برنامج الكورت ) ،توظيف املهارة الثامنة )البدائل واالحتماالت(  .3
 (. 1واليت تتضمن برنامج الكورت ) ،توظيف املهارة التاسعة )القرارات(  .4
 (. 1واليت تتضمن برنامج الكورت ) ،توظيف املهارة العاشرة )وجهة نظر اآلخرين(  .5

 
 موضوعات اجللسة:  

 املهمة األوىل(. ( للمهارة السابعة )األولويات 1تطبيقات على برنامج الكورت ) .1
 ( للمهارة الثامنة )البدائل واالحتماالت واخليارات(. 1تطبيقات على برنامج الكورت ) .2
 ( للمهارة التاسعة )القرارات(. 1تطبيقات على برنامج الكورت ) .3
 ( للمهارة العاشرة )وجهة نظر اآلخرين(. 1تطبيقات على برنامج الكورت ) .4
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 التدريبيةاألساليب واألنشطة  م
 مقدمة  1

 ( مجاعي: )مترين حركي( 1/ 2/2نشاط ) 
( للمهارة السابعة )األولويات املهمة  1(: تطبيقات على برنامج الكورت )1/ 2/ 2مادة علمية ) 2

 األوىل(. 
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 2/ 2/2نشاط ) 3
الثامنة )البدائل ( للمهارة 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )2/ 2/ 2مادة علمية ) 4

 واالحتماالت(. 
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 3/ 2/2نشاط ) 5
 ( للمهارة التاسعة )القرارات(. 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )3/ 2/ 2مادة علمية ) 6
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 4/ 2/2نشاط ) 7
)وجهة نظر  ( للمهارة العاشرة 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )4/ 2/ 2مادة علمية ) 8

 اآلخرين(. 
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 5/ 2/2نشاط ) 9

 دوات العشر للطالب ألا اتتطبيق من تكليف منزيل ملزيد 
 ( دقيقة 60) الزمن الكلي:

 

 مقدمة:

   .حول ما سبق من مهارات نقاش وحوار عام   

 دقائق 5 -( )مترين حركي  :( مجاعي1/ 2/ 2نشاط )

طالب   طلب من الطالب أن ميسك كل  حيث َي  ؛(تربوية )الكرات امللونة والبساطبعمل لعبة  املمَدر ب  يقوم  
الذي    اويكون الفريق منتصًر  ،من البساط وعرب الفتحات املوجودة تدخل الكرة اليت حتمل نفس اللون   اطرًف

   .يف الفتحات املناسبة واملطابقة لأللوان  راتل مجيع الكخ د  ي  
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 ( 1مهارات برنامج الكورت )

( للمهارة السابعة )األولويات املهمة  1(: تطبيقات على برنامج الكورت )1/ 2/ 2مادة علمية ) 
 األوىل(. 

 ( FIPالدرس السابع: األولويات املهمة األوىل )
 اهلدف من الدرس:

ن هناك أهناك بعض األشياء أهم من أشياء أخرى، وهناك بعض العوامل أهم من عوامل أخرى، كما  
ن غريها، وبعض النتائج أهم من غريها، يف التفكري حول موقف ما، وبعد أن تكون بعض األهداف أهم م 

 حبيث تستطيع عمل شيٍء  ؛رب أكثر أمهيةعَتا من هذه األفكار ي  ر أي  ر  َقعدًدا من األفكار عنها أن ت    قد مجعت
 ما هلذه األفكار. )قم باختيار األولويات املهمة من بينها(. 

 سقطه من أولوياته. ما تعتقده أكثر أمهية يف نظرك فإن شخًصا آخر قد ي   -
 جيب أن تعرف بالضبط ملاذا أخذت شيًئا ما كأولوية.  -
 عدم اعتبار األفكار اليت تظهر أهنا مهمة من خالل النظرة األوىل.  -
 املبادئ:  

البدء باختيار األولويات    مَّ ، ومن َثاًلمن األفكار أو  ا احلصول على أكرب عدٍدد  من الضروري ج -
 من بينها. 

 الناس املختلفون رمبا يكون لديهم أولويات خمتلفة يف التعامل مع املوقف الواحد.  -
 جيب أن تعرف بالضبط ملاذا اخترت شيًئا ما كأولوية؟  -
واترك   ،فحاول النظر إليها من اجلانب اآلخر  ،إذا كان من الصعب اختيار أهم األشياء -

 لديك من األولويات.  ىف على ما تبقم وتعرَّ   ،األولويات األقل أمهية
  ، فسوف يتم أخذها بعني االعتبار ،جيب عدم جتاهل األفكار اليت مل يتم اختيارها كأولويات -

 ولكن بعد األولويات. 
 :بها حسب األمهيةت  الذي تريد، مث َر التََّخصُّصة يف اختيار َرة العوامل املؤث  مثال: ناقش كاف  

 املكانة االجتماعية املرموقة.  -
 رفع رأس والدي  عالًيا.  -
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 حتقيق ذايت.   -
 ها. العمل باملهنة اليت أحبُّ  -

 مثال: ما هي أولوياتك عندما تتفوق يف مادة التاريخ؟

 مدى حاجيت للنجاح والتفوق.  -
 . تعاىل رضا اهلل  -
 .  والدي   ءرضاإ -
 يف هذا اجملال.  احمترًف اأصبح عامل آثار وكاتًب -
 العمل باملهنة اليت اختارها.  -

 دقائق   5-( مجاعي: )ورشة عمل( 2/ 2/ 2نشاط )

(، 1واليت تتضمن املهارة السابعة من برنامج الكورت ) ،من خالل مهارة )األولويات املهمة األوىل( 
 أجب عن اآليت:

ب طالب املرحلة الثانوية من من مشكلة تسرُّ  بوضع جمموعة من االقتراحات للحد   َتف  ل  كم  .1
 ها حسب األولوية؟ب  املدرسة، ما االقتراحات اليت تطرحها؟ رت  

...........................................................................................   
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( للمهارة الثامنة )البدائل 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )2/ 2/ 2مادة علمية ) 
 واالحتماالت(. 

 ( APCالدرس الثامن: البدائل واالحتماالت )
 اهلدف من الدرس:

ما، فقد ال تتوفر لديك مجيع اخليارات   ف حنو موقٍفما أو التصرُّ  اختاذ قراٍرعندما تنوي  -
ف، وحيدث ذلك عند بداية التفكري. لكن مع استمرارك يف والبدائل هلذا القرار أو التصرُّ 

فإنك قد جتد أن هناك الكثري من اخليارات والبدائل أكثر   ؛التفكري وحبثك عن هذه اخليارات 
 مما كنت تظن. 

 ائل واالحتماالت واخليارات هي عالج لردود األفعال االنفعالية والعاطفية. البد -
 املبادئ:  

 إذا مل تستطع التفكري بأية بدائل، جيب أن تسأل شخًصا آخًرا.  -
 يعجبك.  جيب أن تستمر يف البحث عن البدائل، وذلك حىت جتد بدياًل -
 للوهلة األوىل. على األغلب هناك بديل متوفر دائًما، ولكنه قد ال يظهر  -
البحث عن البدائل عندما ال تكون مقتنًعا أمر سهل، ولكن حبثك عن البدائل عندما تكون  -

 . ا ومدروًس ًيامقتنًعا يتطلب جمهوًدا متأن
د  عالية. حد    صدر من منزله أصواٌتتجارك    مثال: أنت تريد أن تدرس الختبار )مادة التاريخ( إال أن   

 والبدائل اليت ميكن أن جتول يف خاطرك؟ما هي االحتماالت 

 البدائل االحتماالت
*ميكن أن يكون قد نسي املذياع أو التلفاز مفتوًحا بصوت 

 .عالٍ 
*فتح اجلار األصوات العالية )التلفاز أو املذياع( عن طريق 

 اخلطأ.
*أن يكون لدى اجلار حفلة فرح أو خطوبة أو عيد ميالد 

 أو غريها.
 اختبارات مدرسية. اجلار علم بأنين عليَّ*مل يكن لدى 

 بواب.أغلق النوافذ واأل *
زعاج يف غرفة املنزل بعيًدا عن بتعد عن مكان اإلأ *

 .منزل اجلار
 أقوم باالتصال عليه إلخباره. *

وأنه جيب  ،أن أذهب وأخربه بأن الصوت عالٍ  *
 االختبارات.من أجل جيًدا  عليَّ املذاكرة واالستعداد

 حتمل هذا الصوت تقديًرا حلقوق اجلار.أأن  *
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 ( االحتماالت والبدائل 60جدول )

 مثال: صديقك لديه مشكلة يف مادة الرياضيات، ما هي البدائل أو االحتماالت لديه؟ 

 ه مبستواه التحصيلي يف الرياضيات فيحاولون أن يساعدوه. ءخيرب أصدقا  -
 م مادة الرياضيات عن كيفية حتسني مستواه التحصيلي. خيرب معل   -
 يبتعد عن أصدقاء السوء ليستطيع حتسني مستواه التحصيلي.  -
 مدرسة أخرى. إىل  صف آخر أوإىل  ينتقل -

 
 دقائق   5-( مجاعي: )ورشة عمل( 3/ 2/ 2نشاط )

(، أجب 1من خالل مهارة )البدائل واالحتماالت( واليت تتضمن املهارة الثامنة من برنامج الكورت ) 
 عن اآليت: 

ر ض  َحيف أحد األيام أنه مل ي   ر واجًبا من الواجبات. فوجئَتخَّ طالب جمتهد مل يسبق له أن َأ -1
 االت واخليارات لذلك. الواجب، ضع البدائل واالحتم

الذي ترغب فيه، ما االحتماالت اليت حدثت وما البدائل لديك   التََّخصُّصق الختيار وفم مل ت   -2
 اليت تفعلها؟ 

 
 البدائل االحتماالت

 
 

 

 

 البدائل االحتماالت
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 )القرارات(. ( للمهارة التاسعة  1(: تطبيقات على برنامج الكورت )3/ 2/ 2مادة علمية ) 

 ( Decisionsالدرس التاسع: القرارات )
 اهلدف من الدرس:

جيب عليك تطبيق األدوات السابقة )الدروس السابقة( على عملية اختاذ القرارات اليت تساعد   -
على زيادة املعرفة عن املوقف لدرجة ميكن فيها للقرار صنع نفسه أو على األقل يصبح سهل 

 والنتائج معروفة بشكل أفضل.  ،للحظة تكون كثريةألن البدائل يف تلك ا ؛الصنع
فاهلدف هو توضيح الصورة حبيث يصبح لديك رؤية أوسع عن التفاعل مع املوقف، وعندما   -

يتم توضيح املوقف الذي يتم فيه اختاذ القرار فإنك تستجيب إليه بشكل طبيعي مستخدًما  
 القيم الشخصية لذلك. 

 املبادئ:  

 قرار تصنعه.  خبار نفسك بالسبب احلقيقي وراء أي  إدائم على جيب أن تكون قادًرا بشكل  -
من املهم أن نعرف إذا كان من املمكن التراجع عن القرار أو غري ممكن، وذلك بعد أن يكون  -

 قد مت اختاذه. 
القرارات أمور يصعب اختاذها إذا مل تكن على استعداد للتخلي عن بعض األشياء لكي  -

 تكسب أشياء أخرى.
 قرار هو يف واقعه قرار بعدم عمل أي شيء. عدم اختاذ  -
ما فيوأن تكون واضًحا  ،النتائجإىل  وأن تنظر ،عند صناعة القرار جيب اعتبار مجيع العوامل  -

م األولويات، وأن جتد مجيع البدائل املمكنة، وعندما تفعل ذلك، ي  َقوأن ت   ،يتعلق باألهداف
  سوف يكون القرار أسهل كثرًيا.

 

  ،ق حصل على منحة جامعية إلكمال الدراسة خارج البالد، ويعيش مع أمه األرملةطالب متفو  مثال:   
ر إما قبول املنحة وترك  وال حتتمل االنتقال للعيش خارًجا، فعلى الطالب أن يقر   ،وهي كبرية يف السن

 أمه، أو رفض املنحة والبقاء مع أمه. 

 فلنبدأ باألولويات: 

 النجاح.  إىل  يف املنحة اجلامعية املقدمة حتقيق للمستقبل والوصول  -
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 مث االحتماالت:  

 احتمال حصوله على منحة أخرى يف منطقته.  -
 مث النتائج املنطقية: 

 وتستطيع العيش وحدها.  ،ذا رحل بعيًدا فقد تتكيف األم مع الوضع إ -
 ة وحتقيق مستقبله. اجلامعإىل  يف البيت دون دراسة فلن يستطيع الدخول يإذا بق -

 بعد ذلك األهداف:

 سعد نفسه. سعد أمه وي  ى الشاب أن ي  يتمنَّ  -
 مستواه األكادميي.  من نس  َحي   -
 احلصول على مهنة مناسبة بعد دراسته.  -

 بعد ذلك نأيت للبدائل واالحتماالت:

 املعيشة معه. يأخذ الطالب املتفوق أمه معه ولو لوقت قصري لترى فيما إذا كانت تناسبها  -
 هناية كل أسبوع. يف زيارة أمه إىل  يأيت -
 يوصي أقاربه على والدته يف غيابه.  -

 وبعد أن يلم الطالب جبميع هذه األمور سوف يتمكن من اختاذ القرار بثقة واقتناع تام. 

فعليه أن  ؛اإلجنليزية(ون مادة )اللغة العربية( عن مادة )اللغة ل  ض  َفالطالب ي   مثال: يالحظ املعلم أن   
يتخذ قراًرا بتحسني املستوى التحصيلي هلم يف مادة اللغة اإلجنليزية. فما القرار الذي تتخذه لو كنت 

 مكانه؟

 جنبية لتداول اللغة األجنبية. الدول األإىل  رسال الطالبإ -
 زية. لتشجيعهم على دراسة اللغة اإلجنلي ؛حصول الطالب على املنح الدراسية داخل اململكة -
 تكثيف الدورات التدريبية للحصول على التوفل واآليتلس يف اللغة اإلجنليزية.  -
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 دقيقة  15 -( مجاعي: )ورشة عمل( 4/ 2/ 2نشاط )

 (، أجب عن اآليت:1من خالل مهارة )القرارات( واليت تتضمن املهارة التاسعة من برنامج الكورت )  
 الطب أو  والده رفض ويريده يدرس  ولكنَّ   ،كلية اهلندسةطالب يف الثانوية العامة أراد أن يدرس   .1

 ؟ (يع األدوات السابقة اليت تعلمتها آمل تطبيق مج )فما هو القرار الذي ستتخذه  ،علوم احلاسب
 ...........................................................................................

...........................................................................................  
تعيينك كمشرف للحفاظ على النظام العام عند املقصف املدرسي، ما هي القرارات اليت  لقد متم 

 ستتخذها لتحقيق ذلك؟ 

 ..................................................................................... ..........
 ............................................................................................... 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



219 
 

( للمهارة العاشرة )وجهة نظر اآلخرين(. 1(: تطبيقات على برنامج الكورت )4/ 2/ 2مادة علمية )   
 ( OPVالدرس العاشر: وجهة نظر اآلخرين ) 

 اهلدف من الدرس: 

ا حول وجهة نظر املفكر، ولكن هناك مواقف  ب  َصن  يف الدروس التسعة السابقة كان التركيز م   -
 شراك أشخاص آخرين فيها.  إإىل  تفكريية حتتاج

فقد تكون  ؛من توسيع املوقف التفكريي أساسيٌّ  إن وجهة نظر هاالء الناس اآلخرين جزٌء -
.. .وبدائل خمتلفة  ،خمتلفة وأولويات خمتلفة يهم أهدافقد تكون لدو ،لديهم مواقف خمتلفة

 إخل. 
 املبادئ:  

 وما إذا كنت تايدها أم ال؟  ، من املفروض أن تكون قادًرا على رؤية وجهة نظر اآلخرين  -
كون كل وجهة نظر صحيحة بالنسبة للشخص الذي حيملها، ولكنها ليست صحيحة  َت -

 بدرجة تكفي لفرضها على اآلخرين. 
وقيم ومتطلبات خمتلفة، لذلك فاألمر  ،ومعارف واهتمامات  ،راكز وخلفياتالناس هلم م -

 ليس مدهًشا بأن ختتلف وجهات النظر حول املوقف. 
 حاول رؤية فيما إذا كان الشخص اآلخر يستطيع أن يرى وجهة نظرك.  -
 كن قادًرا على توضيح االختالفات والتشاهبات بني وجهات النظر. -

 

مثال: طالب متفوق يقوم بفتح منزله لتدريس زمالئه ذوي التحصيل الدراسي املتدين جماًنا، اعترض 
بعض اجلريان بشدة وبعضهم مل يكترث، ما هي وجهة نظر كل من صاحب املنزل )الطالب املتفوق( 

 واملستفيدون واملعارضون؟  

 املعارضون  املستفيدون  صاحب املنزل )الطالب املتفوق( 
زيادة التحصيل ا ضر أحًديف طاملا مل حرية التصرُّ  له

 جر والثواب.تسب األحي الدراسي لدى الطلبة
 ال يوجد بديل.

 ة. احلاجة املاسَّ 
زعاج تفادي اإل
 والفوضى. 
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بن يرغب يف العمل. ما وجهة نظر األب؟ وما مثال: أب يريد من ابنه أن يتابع دراسته، ولكن اال 
 وجهة نظر االبن؟ 

 ب: وجهة نظر األ

 إذا تابع الدراسة سيحصل على وظيفة اجتماعية مرموقة.  -
 ستزداد ثقافة ومنزلته العلمية.  -
 سيفتخر به بني الناس. -

 وجهة نظر االبن:

 ى له تأمني مستقبله.يريد توفري الوقت لكسب املال حىت يتسنَّ  -
    الدراسة.ال حيب  -
 يريد رفع العبء عن والده.  -

 دقائق   5-( مجاعي: )ورشة عمل( 5/ 2/ 2نشاط )

(، أجب عن 1من خالل مهارة )وجهة نظر اآلخرين( واليت تتضمن املهارة العاشرة من برنامج الكورت )  
أنت/ معلمك/  كشف املعلم طالًبا يقوم حبل الواجب عن زميله يف مادة األحياء، ما وجهة نظر كل من: اآليت:

 الطالب احمللول عنه؟ 
 ............................................................................................... 

قام واضعو املناهج الدراسية بوضع مادة برنامج الكورت لتنمية التفكري كمادة دراسية للطالب، ما وجهة نظر  
  والطالب؟ نيكل من أولياء األمور واملعلم
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 تكليف ختامي جلميع املشاركني

 (. 1من األنشطة اليت تساهم يف تطبيق أكرب ملفاهيم الكورت ) ا)ملزمة حتوي عدًد

السؤال األول: من خالل مهارة معاجلة األفكار )الدرس األول( من مهارات برنامج الكورت )توسيع  
 ( أجب عن اآليت:دراكاإل

واملثريات حول   ،والنقاط السالبة  ،. حدد النقاط املوجبة(هناية الشهر باء  )إعطاء األبناء رواتب اآل .1
 هذه الفكرة. 

 مثري  سالب موجب 
   

واملثريات   ،والنقاط السالبة ،. حدد النقاط املوجبة()إغالق السواق يف متام الساعة الثامنة لياًل  .2
 حول هذه الفكرة. 
 مثري  سالب موجب 

   
مهارة اعتبار مجيع العوامل )الدرس الثاين( من مهارات برنامج الكورت  السؤال الثاين: من خالل 

 ( أجب عن اآليت:دراك)توسيع اإل

 ؟ ما العوامل ذات االرتباط اليت ينبغي مراعاهتا حني اختيار جهاز احلاسوب .3
-  ................................................................. 
-  ................................................................. 

 ما العوامل ذات االرتباط اليت تستخدمها األسرة الختيار املدرسة اليت سيذهب إليها ابنهم؟   .4
-  ...................................... ............................ 
-  .................................................................. 

السؤال الثالث: من خالل مهارة القوانني )الدرس الثالث( من مهارات برنامج الكورت )توسيع  
 ( أجب عن اآليت:دراكاإل

مشكلة االزدحام عند شراء الوجبة الصباحية أنت عضو يف جلنة حتاول وضع بعض القوانني حلل   .3
 هل تستطيع التفكري يف مخس قوانني رئيسة؟  ،يف املدرسة

-  .................................................................. 
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منك املشاركة يف وزارة التربية والتعليم العايل لوضع قوانني لتطوير املناهج الدراسية،   َبل لو طم  .4
 ي القوانني اليت تضعها؟ فما ه
-  .................................................................. 
-  .................................................................. 

السؤال الرابع: من خالل مهارة النتائج املنطقية وما يتبعها )الدرس الرابع( من مهارات برنامج   
 ( أجب عن اآليت:دراكالكورت )توسيع اإل

 ؟ ما النتائج املترتبة على عيش الناس بدون كهرباء .2
 النتائج بعيدة املدى النتائج متوسطة املدى النتائج قصرية املدى النتائج الفورية

    
 ماذا ميكن أن حيدث؟و  ؟العامل يف النتشار الربورتما هي النتائج املتوقعة لو  .3

 النتائج بعيدة املدى النتائج متوسطة املدى النتائج قصرية املدى النتائج الفورية
    

السؤال اخلامس: من خالل مهارة األهداف )الدرس اخلامس( من مهارات برنامج الكورت )توسيع 
 عن اآليت:( أجب دراكاإل

 ؟ اجلامعةإىل  ما هي أهدافك عندما تذهب .3
 ...........................................................................................
 ........................................................................................... 

رة التخطيط )الدرس السادس( من مهارات برنامج الكورت )توسيع السؤال السادس: من خالل مها
 ( أجب عن اآليت:دراكاإل

كيف ميكن أن متنع الطالب من لعب كرة القدم يف الشوارع، وهل ميكن أن تضع خطة للقيام   .3
 بذلك؟ مع مراعاة معاجلة األفكار، ووضع القوانني، واألهداف. 

 
 اخلطة  األهداف القوانني معاجلة األفكار 

    مثري سالب موجب 
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كيف ميكن أن ختطط لعدم  ،القرى القريبة من املدينةإىل  خر الطلبات التموينية للوصولأتت .4

 تأخرها باعتبار مجيع العوامل؟ 
 اخلطة  األهداف القوانني معاجلة األفكار 

    مثري سالب موجب 
   

 

من خالل مهارة األولويات املهمة األوىل )الدرس السابع( من مهارات برنامج  :السؤال السابع  
 ( أجب عن اآليت:دراكالكورت )توسيع اإل

ز حقيبة سفرك، ما هي ه  َجرت أن ت  مدينة بعيدة عن بلدتك، فقرَّ إىل  قررت عائلتك السفر .2
 ب املكونات حسب أمهيتها لك. مكونات حقيبة سفرك؟ رت  

 ...............  ............................................................................
سراف يف املياه، ما االقتراحات اليت من مشكلة اإل فت بوضع جمموعة من االقتراحات للحد  ل  كم 

 بها حسب األولوية؟ تطرحها؟ رت  

............................................................. ..............................
 ........................................................................................... 

السؤال الثامن: من خالل مهارة البدائل واالحتماالت واخليارات )الدرس الثامن( من مهارات برنامج  
 ( أجب عن اآليت:دراكالكورت )توسيع اإل

ر ض  َحر واجًبا من الواجبات. فوجئت يف أحد األيام أنه مل ي  طالب جمتهد مل يسبق له أن أخَّ  .1
 الواجب، ضع البدائل واالحتماالت. 
 البدائل االحتماالت

  
 

 وما البدائل لديك اليت تفعلها؟  ؟انقطع املاء عنك وأنت يف املنزل ما االحتماالت اليت حدثت .2
 البدائل االحتماالت
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السؤال التاسع: من خالل مهارة القرارات )الدرس التاسع( من مهارات برنامج الكورت )توسيع  
 ( أجب عن اآليت:دراكاإل

مبفرده وعليه أن يتخذ قراًرا، فما الذي  وهو  يالحظ ضابط شرطة ضوًءا غريًبا من خمزن للبضائع،   .2
 عليه أن يفعله؟ جيب 

 ...........................................................................................
 ........................................................................................... 

درسي، ما هي القرارات اليت  لقد مت تعيينك كمشرف للحفاظ على النظام العام عند املقصف امل 
 ستتخذها لتحقيق ذلك؟ 

 ...........................................................................................
 ........................................................................................... 

هارة وجهة نظر اآلخرين )الدرس العاشر( من مهارات برنامج الكورت  السؤال العاشر: من خالل م  
 ( أجب عن اآليت:دراك)توسيع اإل

وصاحبها ليس هبا، ما   ،ت بواسطة سيارة أخرىَسِبخرج والدك من املتجر فوجد سيارته قد ح   .1
 من: والدك/ صاحب السيارة/ رجل الشرطة؟ وجهة نظر كلٍّ 

 ................................ ...............................................................
  ...............................................................................................

ولني  ا من املس ما وجهة نظر كلٍّ  ،مكي  إىل َح حدى مواسري املياه املاديةإأحد الطرق انكسرت  أثناء شق  
 ان احلي؟ كّ وس  

 ...............................................................................................
 ............................................................................................... 
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 اجللسة الثالثة

 هالتخطيط االستراتيجي وأمهيت

 زمن اجللسة: )ساعة(

 األهداف العامة: 

 ب أن يكون قادًرا على:توقع من املتدر  بعد االنتهاء، ي  

 مفهوم التخطيط االستراتيجي.  يكتب .1
 ز بني التخطيط االستراتيجي والتخطيط التشغيلي.ي  َمي   .2
 يذكر مراحل التخطيط االستراتيجي.  .3
 يستنتج أمهية التخطيط االستراتيجي يف حياته الشخصية.   .4

 مواضيع اجللسة:

 مفهوم التخطيط االستراتيجي.  .1
 مراحل التخطيط االستراتيجي.  .2
 أمهية التخطيط االستراتيجي. .3

 اإلجراءات التدريبية للجلسة
 األساليب واألنشطة التدريبية م
 مقدمة  1
 ( فردي: )عصف ذهين( 1/ 2/3نشاط ) 2
 (: مفهوم التخطيط االستراتيجي 1/ 3/ 2مادة علمية ) 3
 ( فردي: )عصف ذهين( 2/ 2/3نشاط ) 4
 (: مراحل التخطيط االستراتيجي 2/ 3/ 2مادة علمية ) 5
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 3/ 2/3نشاط ) 6
 ( فردي: )عصف ذهين( 4/ 2/3نشاط ) 7
 (: أمهية التخطيط االستراتيجي3/ 3/ 2مادة علمية ) 8
 ( فردي: )عصف ذهين( 5/ 2/3)نشاط  9

 ( دقيقة 60الزمن الكلي: )
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 مقدمة:

وقد تتغري بتغري الزمان واملكان، ولذا كان   ،متحركٍة  السعي والنظر ألهداٍف  فيه  مستقبلي    التفوق شأٌن  إنم  
وفيها تدوين لألهداف واحملددات اليت ترسم  ،علميٍة ى بطريقٍةَنب النظر واالستشراف ال بد أن ي  

م ابتداًء املقصود بالتخطيط َهف  ي وَنع أن َن د الطريق هلذه املهارة ال بدَّ ه  َمالسيناريوهات احملتملة، ولكي ن  
 . بإذن اهلل  ؛لينا استشراف املستقبلوبذلك يسهل ع  ،ى سعًيا حثيًثا المتالك مهاراتهَعس  االستراتيجي، مث َن

مث   ،اتيات والسبعينيوأصبح شائًعا يف الستين  ، اتير التخطيط االستراتيجي يف أمريكا يف اخلمسينظهوقد   
 من اإلدارة االستراتيجية.   اجزًء أصبحأن إىل  اتيأصبح أسلوًبا شائًعا يف هناية السبعين

 دقائق  10-  ()مترين مجاعي :( مجاعي1/ 3/ 2نشاط )

ي العمل اجلماعي والتخطيط  م  َنوهي ت   ،ا لذلكسلًف ةدَّ َعم   مجاعية أللواٍحلعبة  لواحلعبة املشي على األ
  .ا القرار جتاهها مجيًع اذواخت  ،وعالج املشكالت  ،وحتديد اهلدف للوصول له  ،والتفكري

  (: مفهوم التخطيط االستراتيجي2/3/1مادة علمية )

هنا تشترك  أدة ومضامني متنوعة وخمتلفة، إال  اإلدارة مبعاين متعد  عترب التخطيط من املفاهيم اليت ترد يف علم  ي   
ومهمة حيوية لكل قائد  ،يف اإلدارة امهم   اجوهري   احيث يعترب التخطيط نشاًط ؛واحٍد ط فكريٍّ ي  يف َخ
  .يصنع األثرأن يريد 

بأنه أداة،  َصفو ، وي  "نع االختياراتالتخطيط االستراتيجي تعريًفا خمتصًرا بأنه: " ص  ي َعرَّف  -
 وهذا جوهر االختالف بني التخطيط االستراتيجي والتفكري االستراتيجي. 

"قرارات ذات أثر مستقبلي، وعملية مستمرة ومتغرية، ذات فلسفة إدارية، ونظام وي َعرَّف بأنه   -
 ..(. .م ظم متكامل )هياكل، موازنات، ن  

ف التخطيط االستراتيجي بأنه: حتديد التوجيه املستقبلي للمنظمة وكيفية حتقيقه،  رَّ َعكما ي   -
 وهو وسيلة بناء وتشكيل املستقبل يف ظل الظروف البيئية املتغرية.  

التخطيط: هو النشاط الفعلي الذي  "العجوة بأن:    يعن عل  اًل( نق 2009ويعرفه )أبو النصر،   -
موعة من الطاقات املتاحة لتحقيق أغراض معينة يف فترة ه الختيار أمثل استخدام ممكن جملجَّ َوي  

 .  "زمنية حمددة
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: "عملية هبأنالتخطيط    M. Richardإم ريتشارد    عن التعريفات األجنبية فقد عرفت  أما -
واختيار أفضل مسار للفعل بني مسارات بديلة،  ،عقلية للمواءمة بني املوارد واالحتياجات 

 ووضع ذلك على شكل خطة وميزانية لتحقيق أهداف املستقبل".  
( تعريف بيتر دراكر بأن: "التخطيط عملية مستمرة 29، ص2009وينقل )أبو النصر،  -

ل وتنظيم للجهود املطلوبة لتحمُّ  ،جلعل القرارات منتظمة مع أفضل معرفة ممكنة باملستقبل
 وقياس نتائجها باملقارنة بالتوقعات". ،ولية هذه القرارات ا مس

 . ةف كالمها على حدن عرَّ ولكن هناك مَ   ،ف كلميت التخطيط واالستراتيجيةن عرَّ مالحظة: هناك َم 

 دقائق 5-  ( فردي: )عصف ذهين(2/ 3/ 2نشاط )

 . التشغيليوالتخطيط  اكتب ما تعرفه عن: الفرق بني التخطيط االستراتيجي

   التخطيط التشغيلي التخطيط االستراتيجي  
 
 

 

 دقائق  5- (: مراحل التخطيط االستراتيجي:2/3/2مادة علمية )

 هي: ؛ مراحل مير التخطيط االستراتيجي بأربع 

 ع السياسات. ن  املرحلة األوىل: مرحلة ص   .1
 املرحلة الثانية: مرحلة السياسات والتخطيط.  .2
 املرحلة األولوية لالستراتيجية. املرحلة الثالثة:  .3
 املرحلة الرابعة: اإلدارة االستراتيجية.   .4

 ر التخطيط إىل:م تطوُّ س  َقن ي  ( أن هناك َم2013ويذكر )خري الدين، 

 التخطيط املايل.  .1
 على التوقعات.  التخطيط بناًء .2
 التخطيط يف ضوء العوامل اخلارجية.  .3
 اإلدارة االستراتيجية.  .4
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  تعدَّ يمل و ،ع يف الشركات األمريكية وغزو أسواق جديدةوىل مع مرحلة التوسُّ حيث برزت املرحلة األ
 ع السياسات. ن  ولكن كان مرحلة ص    ،ل من التنسيق على مستوى واحد ومنتج واحداألمر التحوُّ 

 دقائق  5-  ( فردي: )عصف ذهين(3/ 3/ 2نشاط )

  ؟جازة الصيفيةكيف تكتب خطة لقضاء اإل

 ............................................................................................... 

 دقائق  10-  ( مجاعي: )ورشة عمل(4/ 3/ 2نشاط )

ال بعد استثماره ملدة مخس إوطلب عدم تقسيمه بينكم ، ك تخوإأنت وا لك كبريً مالي ا  اترك والدكم مبلًغ
 ؟ التعليمية فما خطتكم يف ذلكسنوات يف اجلوانب 

 ............................................................................................... 

 (: أمهية التخطيط االستراتيجي2/3/3مادة علمية )

والتخطيط  . "ألنين سأقضي باقي حيايت فيه "قال:  ؟ملاذا ختطط للمستقبل :مدير جنرال موتورز َلئ س   
تشكيل املستقبل،  إىل    بينما التخطيط االستراتيجي يسعى  ،مبفهومه العادي جند أنه يعمل على التنبا باملستقبل

بينما التخطيط االستراتيجي عكس ذلك، التخطيط العادي جند أنه يسعى    ،والتخطيط العادي جياري الواقع
 داف الطموحة والطويلة. ألهللتحقيق أهداف حمددة وبسيطة بينما االستراتيجي يسعى 

 ( أمهية التخطيط االستراتيجي يف: 12، ص1434ص )عون، ويلخ  

 ط بالفكر اخلاص به. ن خيط  د َميزو   -
 يساعد على ختصيص املوارد واستغالهلا يف األنفع.  -
 يساعد على تكوين رؤية استراتيجية.  -
 يساعد على تكامل األنشطة والتوازن يف احلياة.  -

 دقائق   5-  فردي: )عصف ذهين(( 5/ 3/ 2نشاط )

 فراد.  عمال واأليف عامل األ استنتج كيف جنح التخطيط االستراتيجي 

 ...............................................................................................
..................................................................... ...................... 
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 اجللسة الرابعة

 التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي

 )ساعة( زمن اجللسة: 

 األهداف العامة:  

 بعد االنتهاء، يتوقع من املتدرب أن يكون قادًرا على:

 يكتب نبذة تعريفية عن التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي. .1
 يذكر مسات وخصائص التفكري االستراتيجي.  .2
 مييز بني التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي. .3
 التربوي بواسطة التفكري االستراتيجي.خيطط ملستقبله العلمي  .4
 التخطيط االستراتيجي السليم. إىل  ر أساليب تفكريه يف سبيل الوصولغي  ي   .5

 
 مواضيع اجللسة:

 التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي.  .1
 الفرق بني التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي  .2

 اإلجراءات التدريبية للجلسة
 األساليب واألنشطة التدريبية م
 مقدمة  1
 ( فردي: )عصف ذهين( 1/ 2/4نشاط ) 2
 (: التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي1/ 4/ 2مادة علمية ) 3
 ( فردي: )عصف ذهين( 2/ 2/4نشاط ) 4
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 3/ 2/4نشاط ) 5
 . االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي(: الفرق بني التفكري 2/ 4/ 2مادة علمية ) 6
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 4/ 2/4نشاط ) 7
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 5/ 2/4نشاط ) 8

 ( دقيقة 60الزمن الكلي: )
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 مقدمة:

واألهداف االستراتيجية، وما هو الفرق بني التخطيط االستراتيجي   ،تكلم عن ماهية التخطيط االستراتيجي

 والتفكري االستراتيجي؟ 

 دقائق  5  - ( فردي: )عصف ذهين(1/ 4/ 2نشاط )

  .( الكورت)ق عليها مهارات التفكري وطب    ،ع اخلطة اليت كتبت لإلجازة الصيفيةراِج
 ............................................................................................... 

 الستراتيجي والتخطيط االستراتيجي(: التفكري ا2/4/1مادة علمية )

هو االستراتيجية   يستطيع اجلميع رؤية التكتيكات اليت انتصر من خالهلا، لكن ما ال يستطيع أن يراه أحد   
 ى النصر من خالهلا.  اليت يتأتَّ 

ل اليت  ب  والتفكري االستراتيجي هو التفكري على املدى البعيد، يف الغايات األكثر أمهية يف موقف ما، والسُّ  
 . وهو عبارة عن أدوات منهجية تساعد يف التركيز أثناء التخطيط ،ي إليهاميكن أو ال ميكن أن تاد  

 هناك ثالث مسات للتفكري االستراتيجي:  

والذي ال  ،واألقل أمهية ،تتمثل االنطالقة األوىل يف قدرتك على التمييز بني املهم األمهية: -

ليس بالضرورة أن  ح  ل فاألمر املم ل أو العواقب، َقا، فإنه يتميز بالث  أمهية له، إذا كان األمر مهم  
 ا دائًما.  ح  ل مر املهم ليس بالضرورة أن يكون م  ا دائًما، واأل م  ِهيكون م  

ى يكون بعيًدا؟ هذا يتوقف على عوامل كثرية، غري أن كلمة  مًد أي إىل  املدى البعيد: -

التفكري االستراتيجي   بعيدة املدى أكثر منها قريبة. يف الواقع رمبا يعين  استراتيجي تقتضي نظرًة
 ب قريب املدى من أجل حتقيق مكاسب بعيدة املدى.َسك  استغالل َم

أن تأخذ مجيع العوامل أو العناصر املتعلقة بالغاية النهائية بعني  إىل  أنت حباجة د العواملتعدُّ  -

 ا.  م  ِهاالعتبار، وليس عنصًرا واحًدا برغم أن ذلك رمبا يكون م  
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ح سريان العمل، وإال تراجع وض  اخلطة االستراتيجية اليت ت  إىل    التفكري االستراتيجي بدورهي  أن ياد    ال بدَّ  
 ،عملية التخطيط االستراتيجي عملية ثنائية االجتاه كونه جمرد أحالم يقظة استراتيجية. إنم إىل  التفكري

ما أطلقت عليها  تيجية" )كن "وحدات العمل االستراوعالية التفاعل بينك وبني قادة العمليات الذين يرأسو
 شركة جنرال إلكتريك أول مرة( أو مرادفها.  

ن من  يَّ َعم   ا هو املسارات األحادية اليت تبدأ من القمة: وهي عبارة عن تعليمات بسيطة جلزٍءوما يهم حق   
مهمة  إىل    ه هذا "اجلزء"، وهي تعليمات توج  أو صناعيٍّ   من املاسسات داخل احتاد جتاريٍّ   املاسسة أو لعدٍد
 ق وتساهم يف االستراتيجية الكلية. ِستَّ قابلة للتحقيق، َت

 دقائق  5  - ( فردي: )عصف ذهين(2/ 4/ 2نشاط )

   .ل أفكاركج  وسَ  (أطلق خيالك) ن يشاهد اليوتيوبأهل ميكن لألعمى  

 ............................................................................................... 

 دقائق 5 - (( مجاعي: )تدريب وحوار عملي3/ 4/ 2نشاط )

ويكون  ،(التخطيط االستراتيجي)خر واآل ،(ل التفكري االستراتيجيث  َمفريق ي  )قسمني إىل  يقسم الفريق
   .هومن القائد واملوج    ،هم أوىلوأيُّ  ،هم أهمحوار بينهما أيُّ 

 ............................................................................................... 

 (: الفرق بني التفكري االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي.2/4/2مادة علمية )
 لتخطيط االستراتيجيا التفكري االستراتيجي

 .عملية حتليلية .معاجلة فكرية
خطوة سابقة من اخلطوات اليت ختدم التخطيط 

 .االستراتيجي
التخطيط االستراتيجي دراسة الواقع بكل أبعاده 

 .ومظاهره
يقود املؤسسة الستنباط االستراتيجية ورسم اخلطوات 

 املناسبة.
 بناءة.هداف مستقبلية أرسم رؤية ورسالة و
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 دقائق 10-  ( مجاعي: )ورشة عمل(4/ 4/ 2نشاط )

قها لعشر  يهداف تريد حتقأحلياة تسعى لعيشها و ااستراتيجي   اكطالب مرحلة ثانوية موهوب، ضع إطاًر 
 ؟ سنوات قادمة

 دقائق  10-  ( مجاعي: )ورشة عمل(5/ 4/ 2نشاط )

أسباب دعت الختيار  4اجملال التعليمي بذكر أهم إعادة صياغة اخلطة الستثمار أموال تركة الوالد يف  
   ؟هذه اخلطة
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 اليوم الثالث
 

 ( برنامج اليوم الثالث 25جدول ) 

 ساعة  . االستراتيجية )التخطيط للتخطيط( مكونات اخلطة اجللسة األوىل
 ساعة  القيم واملبادئ يف اخلطة االستراتيجية.  اجللسة الثانية
 ساعة  . االستراتيجيةالرؤية والرسالة يف اخلطة  اجللسة الثالثة
 ساعة  . األهداف يف اخلطة االستراتيجية اجللسة الرابعة

 ات ( ساع4) اجملموع الكلي
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 اجللسة األوىل: 

 االستراتيجية )التخطيط للتخطيط(  مكونات اخلطة

 زمن اجللسة: )ساعة( 

 األهداف العامة:  

 بعد االنتهاء، يتوقع من املتدرب أن يكون قادًرا على: 

 . دةيكتب خطة بأهداف حمدَّ  .1
 ا عن مكونات اخلطة االستراتيجية. يرسم خمطًطا مفاهيمي   .2
 يتحدث بإجياز عن التخطيط للتخطيط يف اخلطة االستراتيجية.  .3
 يتبع مراحل التخطيط للتخطيط يف مشروع ما.  .4

 
 مواضيع اجللسة:

 كتابة خطة استراتيجية. كيفية  .1
 التخطيط للتخطيط ومراحله.  .2

 اإلجراءات التدريبية للجلسة
 

 األساليب واألنشطة التدريبية م
 مقدمة.  1
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 1/ 3/1نشاط ) 2
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 2/ 3/1نشاط ) 3
 . (: كيفية كتابة خطة استراتيجية1/ 1/ 3مادة علمية ) 4
 فردي: )عصف ذهين( ( 3/ 3/1نشاط ) 5
 (: التخطيط للتخطيط ومراحله. 2/ 1/ 3مادة علمية ) 6
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 4/ 3/1نشاط ) 7
 ( فردي: )عصف ذهين( 5/ 3/1نشاط ) 8

 ( دقيقة 60) الزمن الكلي:
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 مقدمة:

 بعض الناس إن مل يكن الكثري منهم:

 بل وال يبالون هبذا األمر.  ،أين هم ذاهبون يف احلياةإىل  ال يعرفون  •
 مستقبل زاهر. إىل  ل هلمعندما ال جيدون الطريق املوص   وَنطم َبح  ي   •
 ولكن ال يستطيعون.  ،م النجاح لّ ون مواصلة مشوار احلياة وارتقاء س  يودُّ  •
 حياولون حماكاة أفعال الناجحني بالقراءة والتدريب لكن دون فائدة. •
 ة. رَّ مث يعاودون نفس الَك  ،( اًلدى )أسبوع مثتوقعات حتقيق النجاح عندهم قصري امل •
  ،ولكن ال يعرفون كيف  ،وينهمكون يف أعماهلم اليومية حبًثا عن خمرج  ،يرغبون يف تغيري وضعهم •

 ومن أين يبدؤون. 
 وال يعرفون كيف يضعوهنا.   ،ملاذا كل هذا؟ ألهنم يعيشون دون خطة مكتوبة 

 دقائق  10-  ( مجاعي: )ورشة عمل(1/ 1/ 3نشاط )

   ؟ما هي اخلطة العملية واملهام اليت ينبغي العمل عليها ،رب موعد استالم األموال من الوالد للعملتقا 

 ...............................................................................................
 ............................................................................................... 

 دقائق  5  - ( فردي: )عصف ذهين(2/ 1/ 3نشاط )

 نات اخلطة االستراتيجية. ا من فهمك ملكو  راتيجية؟ ارسم خمطًطا مفاهيمي  من ماذا تتكون اخلطة االست

   .ا لرسم الصورة بدقةا وطموًحواقعي   ن تكون أحاول 

 (: كيفية كتابة خطة استراتيجية3/1/1مادة علمية )

 النموذج العام للتخطيط االستراتيجي يتكون من: أنم إىل ( 2004يشري )السويدان والعدلوين،  

 التخطيط للتخطيط.  .1
 استعراض القيم واملبادئ.  .2
 حتديد الرؤية.  .3
 تشكيل الرسالة )حتديد املهمة(.  .4
  منوذج العمل االستراتيجي: .5
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 اآلليات.  - املاشرات - الوحدات - اجملاالت -
 (. Swotتقييم األداء )دراسة الواقع  .6
 التحليل الفجوات.  .7
 اخلطط العملية وتوحيدها. وضع  .8
 اخلطط البديلة.  .9
 تنفيذ اخلطة.   .10

 . وسيتم إجياز تفصيلي لبعض النقاط السابقة فيما يلي 

 ويف هذه اجللسة التدريبية سيتم احلديث عن التخطيط للتخطيط يف اخلطة االستراتيجية. 

 دقائق  5  - ( فردي: )عصف ذهين(3/ 1/ 3نشاط )

   ؟سنوات 10ن تكون بعد أماذا تريد 

 ...............................................................................................
 ............................................................................................... 

 (: التخطيط للتخطيط ومراحله:3/1/2مادة علمية )

دة وخطوات مرسومة وبعمق الفكر  فيستخدم الفكر يف أدوات حمدَّ  ؛ر وأدوات ك  عن ف  التخطيط عبارٌة 
وسنلمح هنا حول الطريقة املناسبة اليت تتناسب مع الوضع الشخصي املختلف عن   ،يكون جناح التخطيط
صل  وحىت ال حي  ،مات يف التخطيط مع تشابه يف األمساء ليسهل على الطالب االستزادةمنط الشركات واملنظّ 

 س يف فهم املراد. ب  َل عليه أي  

 أما عن مراحل التخطيط فهي:  

 . املطابقة. 3              . الدراسة. 2                التحليل. -1
 . املراجعة. 6                . التنفيذ. 5                 الصياغة.. 4

 وهناك من قسمها إىل قسمني:  

ر ، هلا خطوات ثابتة ال تتغري بتغيُّ وحتليلية، تتشارك فيها العقول : )عمليات فكرية  مرحلة التصميم .1
 (.  2013األشخاص أو العقول( )هالل، 

وختتلف باختالف األشخاص، ويضيف  ،ن ووكفاءات ومنفذ  ،مهارات تنفيذية مرحلة التنفيذ: .2
 : وهي  ،( مرحلة ثالثة94، ص2016)حممد، 
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وغالًبا ما تكون من  ،من أهداف َعض  وهي مرحلة مراجعة النتائج مقارنة مبا و   مرحلة التقييم: .3
 فريق حمايد. 
( و)حممد،  24ص، 2009 وهي يف جمملها كما يقول )السامل، ،ى عملياتمَّ َسواخلطوات السابقة ت  

 (:  93، ص2016

 ما مل تتم املرحلة اليت قبلها.  منها؛ ال ميكن البدء يف مرحلة .1
 ملرحلة السابقة تاثر على املرحلة اليت تليها. أن اجلودة يف ا .2
 معلومات متجددة. إىل  أن اإلدارة والتخطيط عمليات مستمرة وحباجة .3

 
 دقائق  10-  ( مجاعي: )ورشة عمل(4/ 1/ 3نشاط )

يتفق  مكتملة بناء خطة من أجل طلب من اجلميع العمل ي  و ،ب لكل متدر  مبدئية تسليم منوذج خطة يتم 
   .عليها الفريق

 ...............................................................................................
 ............................................................................................... 

 دقائق  10-  ( فردي: )عصف ذهين(5/ 1/ 3نشاط )

أو البدء من جديد يف عمل خطة لعمل مستقبلي  ،وتعديلها ،جازة الصيفيةكمال اخلطة لإلإالعمل على 
 . بمهم يف حياة املتدر  

 ...............................................................................................
  ............................................................................................... 
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  اجللسة الثانية

  القيم واملبادئ يف اخلطة االستراتيجية

 ة: )ساعة(زمن اجللس

 األهداف العامة:  

 :أن توقع من املتدرب أن يكون قادًرا علىبعد االنتهاء، ي   

 املسلم.  نسان يذكر أهم القيم واملبادئ اليت جيب أن يتحلى هبا اإل .1
 حيدد القيم واملبادئ اليت ترتكز عليها احلياة الناجحة.   .2
 الشخصية. يكتب أهم القيم واملبادئ اليت يامن هبا يف حياته  .3
 بعها لتحقيق طموحاته الشخصية. مييز القيم واملبادئ اليت يتَّ  .4
 ينصح زميله بأمهية القيم واملبادئ اليت جيب أن يتحلى هبا ليصبح مميًزا.  .5

 مواضيع اجللسة:

 القيم واملبادئ يف اخلطة االستراتيجية.  .1
 مناذج للقيم واملبادئ يف اخلطة االستراتيجية.  .2

 
 التدريبية للجلسةاإلجراءات 

 األساليب واألنشطة التدريبية م
 مقدمة.  1
 ( فردي: )عصف ذهين( 1/ 3/2نشاط ) 2
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 2/ 3/2نشاط ) 3
 (: القيم واملبادئ يف اخلطة االستراتيجية.1/ 2/ 3مادة علمية ) 4
 ( فردي: )عصف ذهين( 3/ 3/2نشاط ) 5
 للقيم واملبادئ يف اخلطة االستراتيجية.(: مناذج 2/ 2/ 3مادة علمية ) 6
 ( فردي: )عصف ذهين( 4/ 3/2نشاط ) 7
 ( فردي: )عصف ذهين( 5/ 3/2نشاط ) 8

 ( دقيقة 60) الزمن الكلي:
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 مقدمة: 

منا ديننا احلنيف ي عنها، فقد علم حنن كبشر لدينا جمموعة من القيم واملبادئ يف احلياة ال نستطيع التخل   
وأهم األسباب املعينة   ،ونثابر عليها، فهي املكسب الرئيس  ،احلبيب أن نتحلى باألخالق احلميدةورسولنا  

 النجاح يف الدنيا واآلخرة. على 

 دقائق 5-  ( فردي: )عصف ذهين(1/ 2/ 3نشاط )

 املسلم؟   نسان ما هي أهم القيم واملبادئ اليت جيب أن يتحلى هبا اإل

 ...............................................................................................
 ............................................................................................... 

 دقائق  10-  ( مجاعي: )ورشة عمل(2/ 2/ 3نشاط )

 . تكز عليها إلكمال اخلطة املطلوبة تراذكر القيم واملبادئ اليت 

 ...............................................................................................
  ............................................................................................... 

 املبادئ يف اخلطة االستراتيجيةو (: القيم3/2/1مادة علمية )

ل خطًرا إذا مل تتكيف ث  َموت   ،وهائلة حينما تتوافق مع استراتيجية اخلطة  دافعًة ل قوًةث  َمم والثقافة ت  َيالق  إنم  
فحينئذ تكون سبًبا   ؛أو تنسجم مع االستراتيجية أو مع ما حييط هبا من متغريات اقتصادية واجتماعية وبيئية

 . ي املعتقدات السائدة فيهاناف  متغريات ت  أو  ه منعطفاتواِجيف القطيعة والفشل حينما ت  

أو مجعها يف عبارة أو يف كلمة أو    ،ومنها رمسها على لوحة   ،عديدة وخمتلفة   ى بأشكاٍلم يتأتَّ َيتوطيد الق   إنم 
 يم. مقولة يسهل ترديدها، فبدون مناسبات تعبريية متوت الق

واليت تاثر بشكل مباشر  ،ط أثناء تنفيذ خطتههي الصفات والسلوكيات اليت يتحلى هبا املخط   والقيم: 
عتمد عليها يف تكوين  ر على الصورة الذهنية، وتكون مبثابة املبادئ اليت ي  على أهداف هذه اخلطة، وتاث  

ن األنشطة، واملاثر يف السلوك، يشاركه فيه غالًبا َمالرؤية والرسالة، وهي ما ستكون الدافع الداخلي يف 
 ن القيم هي عبارة عن ثقافة سلوكية هلا ثالثة مستويات:  إ  :ميلكون نفس االهتمام والتطلعات، وميكن القول 

 ن والظاهر، مثل التقاليد والعادات. وهو السلوك املعَل اليت على السطح: .1
 الوعي مبا جيب أن يكون. ( وهي Valuesالقيم ) واألعمق منه: .2
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 مات يف احلياة.  وهي املفروغ منها واملسلم  املعتقدات: .3
 اجلدول التايل: كما يف ونستطيع أن حنللها 

 الفجوة  االلتزام األمهية ةالقيم الرئيس مستوى القيمة 
     القيم السلوكية 

    
     القيم الداخلية

    
     املعتقدات

    
 قليلة األمهية(.  1متوسطة األمهية،  2ا، مهمة جد   3األمهية ) 

 الفجوة )األمهية، االلتزام(.   غري مطبقة(. 1ا، مطبقة جزئي   2مطبقة متاًما،  3االلتزام )

 دقائق 5-  ( فردي: )عصف ذهين(3/ 2/ 3نشاط )

استعن باجلدول ق وعلى مستوى مبادئك وقيمك اليت تامن هبا يف حياتك الشخصية،  أنت كطالب متفو   
 د أهم النقاط الواردة فيه، مستخدًما الدرجات التالية:التايل، وحد  

 قليلة األمهية(.  1متوسطة األمهية،  2ا، مهمة جد   3األمهية )  -
   غري مطبقة(. 1ا، مطبقة جزئي   2مطبقة متاًما،  3االلتزام ) -
 الفجوة )األمهية، االلتزام(.   -

 الفجوة  االلتزام األمهية ةالقيم الرئيس مستوى القيمة 
     القيم السلوكية 

    
     القيم الداخلية

    
     املعتقدات
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 واملبادئ يف اخلطة االستراتيجية  (: مناذج للقيم2/ 2/ 3مادة علمية ) 

 م شركة أرامكو السعودية: َيِق •
    واالستقامة.. العدالة 3   . االهتمام باملوارد البشرية.2    التميز. .1
 . االستجابة والتجاوب. 6  . األمن. 5   العمل اجلماعي.. 4
 .املواطنة. 10  . املساءلة. 9   . الثقة.8  الرعاية والكرم. .7

 م شركة شيفرون: َيِق •
 . االتصال. 4  . التنوع. 3  . الثقة. 2   األمانة.  .1
 التقدير.   .8  . اإلجناز.7  . التوافق التنظيمي. 6  املشاركة. . 5
 
 م شركة صناعة الكيماويات البترولية: َيِق •
 اإلخالص والتفاين جتاه الشركة.  .3  . التحسني والتطوير املستمر.2     املساءلة.  .1
 . معاملة اآلخرين بتقدير واحترام. 6      . العمل اجلماعي.5     القيادة القوية. .4

 
 حدى شركات الطريان: إم يف َيالِق •
 رضائهم. إخدمة عمالئنا وسعادتنا يف  .1
 واجلودة.   بداعز من خالل السرعة واإلااللتزام بالتميُّ  .2
 يسهم يف جناح عمل الفريق من خالل:  فرٍد االحترام العميق لكل   .3

 االحترام املتبادل والعمل اجلماعي.  -    االستقامة وااللتزام. -
 ولية االجتماعية. ااإلحساس القوي باملس  -    املساءلة الشخصية. -

 
 م يف أحد املصارف التجارية:َيِقال •

    . اخلدمة الرفيعة واملميزة للعميل.2   االستقامة الشخصية.   .1
   األداء املتميز.  .4     احملافظة على السرية املطلقة. .3
        العمل بروح الفريق الواحد. .6  التحسني املستمر لإلنتاجية.  . 5
 والتفويض ومنح الصالحيات.   .8     االتصال املفتوح.  .7
 . ولية ال املس حتمُّ . 10     التدريب وتنمية الذات. .9
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 م يف شركة جنرال الكتريك: َيالِق •
  . سرعة اإلجناز وخفض النفقات.2     التفوق واالبتعاد عن البريوقراطية. .1
   الثقة الكاملة بالنفس.. 4         . العاملية والشمول.3
 املساولية وااللتزام.  .6     ومكافأة التقدم.األهداف اجلريئة  .5
    اعتبار التغيري فرصة ساحنة وليس هتديًدا. .7
 حتمل املساولية والتفويض ومنح الصالحيات.  .8

 دقائق 5-  ( فردي: )عصف ذهين(4/ 2/ 3نشاط )

   .تأمل ذلك ؟التركيز عليها لبناء اخلطة ما هي القيم واملبادئ اليت تودُّ  

 ...............................................................................................
 ............................................................................................... 

 دقائق   10-  (( مجاعي: )مترين عملي5/ 2/ 3نشاط )

  الستثمار أموال والدهم؟تتميز هبا اخلطة اليت شرع الفريق بكتابتها ما القيم اليت ميكن أن 
 ...............................................................................................
 ...............................................................................................

. .............................................................................................. 
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 اجللسة الثالثة

 الرؤية والرسالة يف اخلطة االستراتيجية 

 زمن اجللسة: )ساعة( 

 األهداف العامة: 

 :أن بعد االنتهاء، يتوقع من املتدرب أن يكون قادًرا على

 الرؤية والرسالة يف اخلطة االستراتيجية. د حيد    .1
 يستنتج أمهية الرؤية يف اخلطة اليت وضعها من أجل النجاح.  .2
 . ويكتب منها الرسالة التربوية اليت يهدف الوصول إليها اإلنترنت، مبواقع نييستع .3

 موضوع اجللسة:
 الرؤية يف اخلطة االستراتيجية.  .1
 الرسالة يف اخلطة االستراتيجية.  .2
 الرؤية والرسالة يف اخلطة االستراتيجية.  براز أمهيةإ .3

 
 اإلجراءات التدريبية للجلسة

 األساليب واألنشطة التدريبية م
 مقدمة  1
 ( فردي: )عصف ذهين( 1/ 3/3نشاط ) 2
 (: الرؤية يف اخلطة االستراتيجية. 1/ 3/ 3مادة علمية ) 3
 ( فردي: )عصف ذهين( 2/ 3/3نشاط ) 4
 ذهين( ( فردي: )عصف 3/ 3/3نشاط ) 5
 (: الرسالة يف اخلطة االستراتيجية. 2/ 3/ 3مادة علمية ) 6
 ( فردي: )عصف ذهين( 4/ 3/3نشاط ) 7
 براز أمهية الرؤية والرسالة يف اخلطة االستراتيجية. إ(: 3/ 3/ 3مادة علمية ) 8
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 5/ 3/3نشاط ) 9

 ( دقيقة 60الزمن الكلي: )
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 مقدمة: 

شياء  ط هلا، واألبالطلب من الطالب تصنيف البطاقات املكتوب عليها بعض األشياء املخطم املمَدر ب يقوم  
ختطيط وتكون بشكل عشوائي. البطاقات مكتوب عليها: )خلق الكون يف ستة أيام، إىل  اليت ال حتتاج

 وغريها من األشياء األخرى(.   ما.. اختيار عينة من جمتمع لبحث

 دقائق 5-  ي: )عصف ذهين(( فرد1/ 3/ 3نشاط )

 ؟ م السابقة لهَيلق ل اطار االستراتيجي للخطة وفًقإضافة رؤية مستقبلية ورسالة تضع اإل

 ...............................................................................................
 ............................................................................................... 

 (: الرؤية يف اخلطة االستراتيجية3/3/1مادة علمية )

  اويصنع من خالهلا فكًر ،رية اليت من خالهلا يصوغ الشخص له رؤية شاملة ومنظمة هي اخلطوة اجلوه 
واإلمكانات   القمد َراتة من  َموحيدد معامل وجوده وقيمته يف الوجود، وال بد أن تكون مستلَه  ،مييزه  اخاص  

 تراتيجية فاعلة. اس املتاحة والفرص املوجودة واملستقبلية، ووجودها هو حجر الزاوية حنو بناء وحتقيق أي  

 وتعرف الرؤية بأهنا:  

عبارة عن الصورة املستقبلية املرغوبة إذا قامت بتحقيق األهداف والقيم املنصوص عليها   -
 (. 69، ص2013)هالل، 

 (. 52، ص2013عبارة عن نتاج التفكري االستراتيجي واستشراف املستقبل )الدوري،  -
 املستقبلية اليت حتلم هبا. هي املستقبل الذي تريد أن تصنعه أو الصورة  -

 ( أنه ينبغي أن تكون:105ص، 2015يذكر )السكارنة،  ولصياغة الرؤية

 وحة. م  َط .1
 واضحة.  .2
 أفضل.  اًلأن تصف مستقب .3
 أن يتم اختيار كلماهتا بعناية وتفكري.  .4
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 ال بد من توفرها يف الرؤية:  ًطاشرو( 2011ويذكر )العوشن،  

 ز على املستقبل. ك  َرت   .1
 . ا وارتباًك اوليس قلًق اوالتزامً  اطاقة وتعاطفً أن ختلق  .2
 عملية اختاذ القرار.  ترشيدأن تكون واضحة مبا يكفي ل .3
دقائق فال بد من  5وإذا كنت ال تستطيع شرحها يف  ،أن تكون مفهومة حبيث يسهل شرحها  .4

 تعديلها. 
ه  عن مونغر يف كتاباًل( نق112، ص2015ومن التركيز الرائع أثناء صياغة الرؤية ما ذكره )السكارنة،  

 قاعدتني:  بني فيقترح للتمييز حني الكتابة  "القيادة املوهوبة "

 لخارج. لهل هي موجهة للداخل أم  ة،تتركز يف فحص وتوجيه الرؤي .1
عمل عرض الزاوية هي مقطعية ضيقة أم هدف أكرب وأوسع، وجبمعهما يكملون أربع مراكز  .2

 الصياغة: خمتلفة يف زاوية النظر أثناء 
 : وهذه تعطي صورة مستقبلية داخلية يف جماالت حمددة. ةرؤية موجهة للداخل بزاوية ضيق  -
وتربط  ،وتغطي أكثر من جمال ، رؤية موجهة للداخل بزاوية عرضية: وهذه موجهة للداخل  -

 بينها.
وتريد أن ختدم يف جمال واحد  ، هة للخارجرؤية موجهة للخارج بزاوية ضيقة: وهذه موجَّ  -

 د. وحمد  
 .ه ِرس  تريد أن ختدم اجملتمع بَأو ،رؤية موجهة للخارج بزاوية موسعة: وهذه موجهة للخارج  -

ج  م  الرؤية هي َد ،ا كان نوعه ى أو نتيجة لتمرين منطقي أي  كما أن الرؤية يف طبيعتها ليست علًما منتًق 
م َيد مع رغبات وق قم وبعضها مع  ،من العوامل بعضها معروف وبسيط  أساسي ومشاعر وحتليل مربمج لعدٍد

لكنها غري مرتبة  ،وفرضيات غري مألوفة، ولذا حتققها وصياغتها مرتبط بعوامل وفعاليات عديدة مركزة
 طريقته يف تكوين الرؤية وحتقيقها.   إنسان ولكل   ،وتباين إبداعفيها 

 دقائق  5  - ( فردي: )عصف ذهين(2/ 3/ 3نشاط )

 . إىل الصورة احلديثة والصحيحة ل عليهد  َعوه  طابقحول الرؤية و َبت راجع ما كم  ..عزيزي الطالب 

 ............................................................................................... 
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 دقائق  5  - ( فردي: )عصف ذهين(3/ 3/ 3نشاط )

 بتحقيقها يف حياتك الشخصية؟ ق، ما هي الرسالة اليت تامن متفو   كطالب علٍم

 ............................................................................................... 

 : الرسالة يف اخلطة االستراتيجية( 3/3/2مادة علمية )

وهي تتصف مع  ،هي الفلسفة واملفاهيم اليت تامن هبا وتتبناها لتحقيق الرؤية اليت تصبو إليها  الرسالة: 
حيث يقول )الدوري،  ؛باألهداف اليت قد تتغري على املستويات املختلفة ن الثبات مقارنًةم  الرؤية بنوٍع

 الة: يف الرس شرطني الرسالة هي سبب الوجود والغرض منها، ولذا ال بد توفر :(2013

 ما هو جمال العمل.   .1
 عمال املستقبلية. وما هي األ  .2

وكيف  ؟عمل أو أقدمأوماذا  ؟االهتمام يف الرسالة باإلجابة على التساؤالت التالية: )من أنا وينصبُّ  
خصائص  ( 2015(، ويذكر )السكارنة، 68، ص2013م اليت أحتلى هبا( )هالل، َيوأهم الق  ؟ذلك

 الفاعلة: الرسالة أو أهم الصفات للرسالة 

 ف. املرونة والتكيُّ  .1
 الوضوح ودقة التعبري.  .2
 ة. ة واملوضوعيَّ الواقعيَّ  .3
 وحة وحمفزة. م  َط .4
 م وفلسفة املخطط. َير عن ق تعب   .5
 حتقق الرؤية املتكاملة للعاملني.  .6
 هداف االستراتيجية. االنسجام مع الغايات واأل  .7
 ط وسياسات وبرامج. إىل خط لالقابلية للتحوُّ  .8

 دقائق  5  - ( فردي: )عصف ذهين(4/ 3/ 3نشاط )

وتصحيح  ،وتطبيق ما تعلمته ،وآمل مراجعته ،ما كتبت من رسالة إىل  قم بإعادة النظر  ! عزيزي الطالب 
 .  ما يلزم

 ...............................................................................................
............................................................... ..........................  ...... 
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 تيجيةوالرسالة يف اخلطة االسترا براز الرؤيةإ(: أمهية 3/3/3مادة علمية )

على   تمن الوزارات واملاسسات يف األردن حرص ا( أهنم الحظوا عدًد2014يذكر )درة وجرادات،  
 ،حبيث ال تغيب عن العاملني   ؛ا تعليق لوحة كبرية يوجد هبا الرؤية والرسالة، وهذا له فائدة عملية كبرية جد  

 . حنٍي يستطيع العودة هلا كلم  مكاٍنكتبها ويضعها يف ن يضع له رسالة ورؤية ال بد أن َيوكذلك مَ 

 يف اجلدول التايل:  كما ( بني الرؤية والرسالة 2015ق )السكارنة، وفرَّ 

 الرسالة الرؤية
 ؟ وماذا نعمل  ؟من حنن ؟ أين حنن ذاهبون

 د الوضع احلايل. حتد   حتدد الصورة املستقبلية. 
 فيها حتديد.  فيها عمومية. 
 وقد تتغري.   ،د لتحقيقهاحمدَّ ي ِنَمى َزمًد . يصعب تغيريها

 دقيقة  15- ( مجاعي: )ورشة عمل(5/ 3/ 3نشاط )

ن كتابة رؤية ورسالة من أجل العمل على األموال اليت ورثوها من والدهم يف  آمل من كل جمموعة اآل 
   .ومراعاة القيم اليت سبق تدوينها  ،اجملال التعليمي 

 الرسالة الرؤية
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 اجللسة الرابعة

 األهداف يف اخلطة االستراتيجية

 زمن اجللسة: )ساعة(

 األهداف العامة:

 بعد االنتهاء، يتوقع من املتدرب أن يكون قادًرا على: 

 . شها ي ومعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والعوائق اليت سيع ،حتليل واقعه  .1
 ق املستوى اجليد. حتديد األهداف االستراتيجية اليت حتق   .2
 تساعد على ضمان النجاح والتفوق يف احلياة.  ايقترح أهدافً  .3
 يقترح وسائل أو أنشطة تساعد على حتقق اهلدف االستراتيجي واهلدف التكتيكي واهلدف التشغيلي.  .4
 يستنتج شروط األهداف االستراتيجية.  .5

 موضوع اجللسة:

 (  SOWTحتليل الواقع ) .1
 األهداف االستراتيجية.  .2
 االستراتيجية. شروط األهداف  .3

 اإلجراءات التدريبية للجلسة 
 األساليب واألنشطة التدريبية م
 مقدمة 1
 ( فردي: )عصف ذهين(3/4/1نشاط ) 2
 ( فردي: )عصف ذهين(3/4/2نشاط ) 3
 (SOWT(: حتليل الواقع الداخلي )3/4/1مادة علمية ) 4
 ( فردي: )عصف ذهين(3/4/3نشاط ) 5
 )عصف ذهين(( فردي: 3/4/4نشاط ) 6
 (: األهداف االستراتيجية.3/4/1مادة علمية ) 7
 ( مجاعي: )ورشة عمل(3/4/5نشاط ) 8
 (: شروط األهداف االستراتيجية.3/4/2مادة علمية ) 9

 ( مجاعي: )ورشة عمل(3/3/6نشاط ) 10
 ( دقيقة60الزمن الكلي: )
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 مقدمة:

يف احلياة، حىت عندما جاء اإلسالم  ماسسة أو شركة أهداف  كل  يف احلياة، ول أهداف  شخٍص كل  ل 
 د أهداًفا ليقوم املسلم بتحقيقها بناًء على فكرة االستخالف يف األرض. حدَّ 

 دقائق 10-  ( فردي: )عصف ذهين(1/ 4/ 3نشاط )

معرفتها  ست َسه ل اليت تعيشها يف واقعك واليت  (والعوائق  ،الفرص ،الضعف  ،القوة)د نقاط حتد   ن  أل آم  
  .عليك بناء اخلطة الشخصية 

 ............................................................................................... 

 ردقائق 10-  ( مجاعي: )عصف ذهين(2/ 4/ 3نشاط )

   التايل: ربعامليل الواقع من خالل آمل حتل  ،متابعة بناء اخلطة املالية ملال والدكم 

  تقسيم مربع سوات (17) شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 :SOWT(: حتليل الواقع بأداة 3/4/1مادة علمية )

عام  حىت م1960نتيجة للبحث الذي مت مبعهد ستانفورد من عام  swotظهر حتليل 
 .وآخرون باملعهد يوقام به الربت مهفر م1970

نقاط القوة  ويف البيئة الداخلية حيلل ،حتليل البيئة الداخلية واخلارجيةستخدم يف ي  مربع سوات
ت الكلمة من أوائل هذه الكلمات باللغة قم واشت  ،داتويف اخلارجية الفرص واملهد  ،والضعف
   :اإلجنليزية
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 . Strengthsترمجة لكلمة  ؛هي القوة العناصر الداخلية  :القوة 

 . Weaknessesترمجة لكلمة  يهو  ،الداخليةالضعف: نقاط الضعف 

وقد تادي على سبيل املثال إىل النجاح أو فرصه، وهي   ،الفرص: وهي اليت ميكن أن تأيت من اخلارج 
 . Opportunitiesترمجة لكلمة 

وهي ترمجة لكلمة    ب اضطرابات أو فشاًلوتسب   ،التهديدات: وهي اليت ميكن أن تأيت من اخلارج 
Threats  اآليت: الشكل ويوضحها 

 مربع سوات (18) شكل رقم

 دقائق  5  - ( فردي: )عصف ذهين(1/ 4/ 3نشاط )

ب هدفك حنو النجاح، اقترح أهداًفا تساعدك على ضمان النجاح بعد حتليلك للواقع الذي تعيشه، صو   
 . حقق لك خطتكتوالتفوق يف حياتك لت

 ............................................................................................... 

 دقائق  10-  ( مجاعي: )عصف ذهين(2/ 4/ 3نشاط )

م ورؤية ورسالة خطة التعامل مع أموال والدكم اليت ورثتموها  َيق ق هداف استراتيجية حتق  أآمل صياغة  
   .اجلانب التعليميلتفعيلها يف 

 ............................................................................................... 
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 (: األهداف االستراتيجية:3/4/1مادة علمية )

وهي مرحلة صياغة األهداف اليت تعاجل أو  ،ا مرحلة مهمة جد  إىل  بعد القيام مبعرفة الواقع وحتليله نصل 
 ا لكل خطة، وال بد من االنتباهوهي مرحلة مهمة جد   ،ي نقطة ضعفتعزز قوة أو تستغل فرصة أو تقو  

،  2013( و)هالل، 44، ص2015مستويات كما يذكر ذلك )السكارنة،  ةأن األهداف على ثالثإىل 
 (:  71ص

من النتيجة   ال جزًءث  َمراتيجي الذي ال ميكن التخلي عنه، وي  ه االستهو التوجُّ   اهلدف االستراتيجي: .1
 من املرونة.  النهائية اليت تسعى املنظمة لتحقيقها يف املدى الطويل، وفيه قدر 

يكون    ماوهو ما حتققه املنظمة على املدى املتوسط، وهو أكثر حتديًدا، وغالًبا    اهلدف التكتيكي: .2
 أهداف تشغيلية.  إىل  زئتهعلى شكل مشروع أو وسيلة، وميكن جت

وهو عبارة عن النتائج اليت تسعى للوصول هلا من خالل ما هو متاح من موارد    اهلدف التشغيلي: .3
 وحتديًدا.  اًلوغالًبا ما يكون أكثر تفصي ،وهو غالًبا ما يكون على شكل نشاط  ،مكانيات إو

 دقائق 10-  ( مجاعي: )ورشة عمل(3/ 4/ 3نشاط )

 األهداف لتنفيذ خطة استثمار أموال والدكم يف اجلوانب التعليمية: اقترح أمثلة على 
 هدف تشغيلي هدف تكتيكي هدف استراتيجي

   
 (: شروط األهداف االستراتيجية:3/4/2مادة علمية )

 (: 86، ص2016ويذكرها )حممد،   ،وهي مخسة شروط  Smart Gole  عليهاهو ما يطلق  

 الواقعية.  .1
 الوضوح.  .2
 ماقتة.  .3
 مرنة.  .4
 قابلية القياس.  .5

 ( للهدف أربعة عناصر من اجليد أن تكون فيه:28، ص2009ويذكر )السامل، 

 قها. غاية يتعلق هبا ويريد أن حيق   .1
 ق. م يف التحق  مقياس للتقدُّ  .2
 فة لتحقيق اهلدف. نسبة مستهدَ  .3
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 إطار زمين لتحقيقه.  .4
 دقائق   5 - ( مجاعي: )ورشة عمل(4/ 4/ 3نشاط )

التفكري  إىل    ه للوصولإدراكب من توسيع فهمه وهو: أن يتمكن املتدر    الدورة التدريبيةاهلدف العام من   
 االستراتيجي العميق يف سبيل كتابة خطة استراتيجية باستخدام بعض أدوات التخطيط االستراتيجي. 

 . وجعل األهداف أكثر واقعية smart goalيقوم املتدربني بإعادة صياغة األهداف بطريقة 

...... .........................................................................................
 ...............................................................................................

 ........................................................................ ....................... 
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 اليوم الرابع
 برنامج اليوم الرابع

 ساعة  منوذج خلطة استراتيجية ما.  اجللسة األوىل
 ساعة  منوذج خلطة استراتيجية.  اجللسة الثانية
 ساعة  . ( خلطة استراتيجية شخصية1التطبيق العملي ) اجللسة الثالثة
 ساعة  . ( خلطة استراتيجية شخصية2التطبيق العملي ) اجللسة الرابعة

 ات ( ساع4) اجملموع الكلي
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 اجللسة األوىل

 منوذج خلطة استراتيجية ملؤسسة تربوية ما

 زمن اجللسة: )ساعة(   

 األهداف العامة: 

 بعد االنتهاء، يتوقع من املتدرب أن يكون قادًرا على: 

اليت يقوم باالطالع عليها عرب  ؛  استراتيجية عربية أو أجنبيةص أهم النقاط الواردة يف خطط  يلخ   .1
 . اإلنترنتمواقع 

   يكتب خطة استراتيجية شخصية من خالل حماكاة منوذج سابق. .2
 موضوع اجللسة:

 منوذج خلطة استراتيجية لقسم كلية التربية اخلاصة يف جامعة امللك سعود. 
 اإلجراءات التدريبية للجلسة

 واألنشطة التدريبيةاألساليب  م
 مقدمة  1
 ( فردي: )عصف ذهين( 1/ 1/ 4نشاط ) 2
(: منوذج خلطة استراتيجية لقسم كلية التربية اخلاصة  1/ 1/ 4مادة علمية )  3

 يف جامعة امللك سعود. 
 ( فردي: )عصف ذهين( 2/ 1/ 4نشاط ) 4

 ( دقيقة 60الزمن الكلي: )
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 مقدمة:

، كشخصية مستقلة، كيف ميكن أن تنفذ خطة استراتيجية، وما استثماريةكماسسة تربوية، كشركة  
 وما آلية عملها؟  هي أبرز مكوناهتا؟

 دقائق   10-  ()حوار عام :( مجاعي1/ 1/ 4نشاط )

العربية ، احبث عن خطط استراتيجية جاهزة ملاسسات معروفة يف البالد  اإلنترنتمن خالل اطالعك على   
ب وهو يأيت املتدر  ل اخارجي   ايكون تكليًف أن  يفضل)ص أهم النقاط الواردة فيها. خ  أو األجنبية، مث َل

   (.مستعدٌّ

...............................................................................................   

 استراتيجية لقسم كلية التربية اخلاصة يف جامعة امللك سعود. (: منوذج خلطة 1/ 1/ 4مادة علمية ) 

 :نبذة عن قسم التربية اخلاصة
  
هـ، وبدأت الدراسة فيه يف الفصل  1405-1404استحداث قسم التربية اخلاصة يف العام اجلامعي  متم  

ومدة الدراسة يف القسم أربع سنوات حيصل بعدها الطالب أو الطالبة على    ،الدراسي الثاين من ذلك العام
عاقة البصرية، اإلعاقة  ية التالية: اإل التََّخصُّصدرجة البكالوريوس يف التربية اخلاصة يف أحد املسارات 
إعداد وتأهيل معلمي إىل  م، ويهدف القسمالسمعية، اإلعاقة العقلية، التفوق واالبتكار، وصعوبات التعل  

سواء يف معاهد   ،ومعلمات التربية اخلاصة للعمل مع ذوي اإلعاقة واملوهوبة يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة
م  د  َقني، وكذلك للعمل يف القطاع اخلاص كاجلمعيات اخلريية اليت ت  التربية اخلاصة التابعة هلاتني اجلهت

ة، ويعترب القسم األول اخلدمات التربوية لذوي اإلعاقة واملوهوبة واملدارس األهلية اليت هبا برامج تربية خاصَّ 
 .من حيث اإلنشاء يف جامعات اململكة والعامل العريب 

سواء    ،لمني واملعلمات الذين يعملون اآلن يف اجملاالت املتخصصة من املع   كبري   ولقد خترج من القسم عدد  
مة لألطفال ذوي اإلعاقة  للرفع من مستوى خدمات التربية اخلاصة املقدَّ  ؛يف القطاع احلكومي أو األهلي

 .واملوهوبة يف معاهد وبرامج التربية اخلاصة
 

 منهجية إعداد اخلطة: 
ه جامعة امللك سعود حنو إرساء قواعد التربية اخلاصة يف سياق توجُّ يأيت وضع خطة استراتيجية لقسم  

األسلوب العلمي للتخطيط املستقبلي الذي يتالءم وتطلعات اجلامعة، وإحداث تغيري شامل يرتقي بالتعليم 
 .مستويات عاملية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة واملستقبلية إىل  العايل والبحث العلمي
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 :ن بتنفيذ اخلطةو عنيُّ الشركاء امل

يتطلب حتقيق األهداف االستراتيجية لقسم التربية اخلاصة اليت تتضمنها اخلطة تضافر جهود عدد من  
 على سبيل املثال ال احلصر: -املاسسات احمللية وتعاوهنا مع جامعة امللك سعود، منها 

 .إدارة التربية اخلاصة .1
 .دارة العامة للتربية اخلاصةاإل .2
 .التربية والتعليموزارة  .3
 .برنامج الشراكة الطالبية جبامعة امللك سعود  .4
 عمادة تطوير املهارات جبامعة امللك سعود.  .5
 .املاسسات واجلمعيات األهلية غري احلكومية .6

 :صياغة االستراتيجية
 : رؤية القسم:اًلأو
بني   امميًز اويتبوأ مركًز ،قيادية بني أقسام التربية اخلاصة يف اململكة أن حيتل قسم التربية اخلاصة مكانًة 

 .وحيقق هذه الرؤية من خالل رسالته ،اأقسام التربية اخلاصة عاملي  
 

 :هي  ؛لرسالة القسم أبعاد ثالثة: رسالة القسم: اثانًي
إعداد معلمي التربية اخلاصة  ق القسم رؤيته من خالل التميز يف أن حيق   إعداد الكوادر البشرية: .1

باحثني وقياديني وإداريني   دَّ ع على مستوى الدراسات اجلامعية، وأن ي   اوتربوي   اوأخالقي   اأكادميي  
وليعملوا يف  ،ناجحني على مستوى الدراسات العليا ليكونوا أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 

 .املاسسات التربوية األخرى
واإلشراف على املشاريع البحثية اليت يطلب   ،إعداد املشاريع البحثية الوطنية البحوث العلمية: .2

 .اقتراح مشاريع مشتركة على النطاق الوطين والعاملي منه اإلشراف عليها، واملبادرة يف
تقدمي خدمات استشارية وتدريبية للماسسات احلكومية واألهلية، وخدمات تشخيص   اخلدمات: .3

 . وتدريب لألطفال وأولياء األمور من خالل مراكز القسم املتخصصة 
 

 : األهداف االستراتيجية: اثالًث
  ا مميًز اويتبوأ مركًز ،بني أقسام التربية اخلاصة يف اململكة  ًةقياديَّ  مكانةً أن حيتل قسم التربية اخلاصة  .1

 وحيقق هذه الرؤية من خالل رسالته. ،ا بني أقسام التربية اخلاصة عاملي  
 .تأهيل كفاءات تربوية قادرة على العمل بنجاح مع ذوي اإلعاقة واملوهوبة  .2
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فة يف اجملال الذي  ت، باإلضافة للمعرفة املكثم تزويد الطالب بقاعدة علمية واسعة بكافة املسارا .3
 .صت بهختصَّ 

  .هتيئة الطالب وإعدادهم للبحث العلمي األكادميي خلدمة ذوي اإلعاقة واملوهوبة  .4
الرفع من مستوى خدمات التربية اخلاصة املقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة واملوهوبة يف مناطق   .5

 .اململكة العربية السعودية 
 
  التطويرية:األهداف 

م والتدريس والتقييم لتحقيق معايري اجلودة والتميز مبا يتناسب مع خدمة  االرتقاء مبهارات التعل   .1
 .اجملتمع

ع يف برامج جديدة تقدم درجة املاجستري بالقسم )مسار اضطرابات السلوكية واضطراب  التوسُّ  .2
 التوحد، واإلعاقة البصرية، وتعدد اإلعاقات(. 

 .فتح برنامج لدراسة الدكتوراه يف برامج التربية اخلاصة .3
 .حتسني أداء أعضاء هيئة التدريس من خالل إجراء عمليات التقييم الذايت واملاسسي  .4
حتياجات سوق العمل من املتخصصني يف جمال التربية اخلاصة )سواء كانت معاهد أو تلبية ا .5

 خل(. إبرامج التربية اخلاصة... 
  مهئوزيادة إثرا  ،تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثني يف اجملال لزيادة إسهاماهتم البحثية يف اجملال .6

 .ةاملعريف واملشاركة يف الندوات واملامترات العاملية واحمللي 
 

 التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية واخلارجية: 
ف على الظروف البيئية والعناصر احمليطة مبا فيها  حتديد مكامن القوة والضعف، والتعرُّ إىل    يهدف التحليل 

  وأثرها يف مدى قدرة القسم على تنفيذ اخلطة االستراتيجية، والوصول ،)هتديدات( من فرص وحتديات 
 .األهداف والغايات املرجوةإىل 

ودراسة إمكانات استغالهلا،   ،والعمل على تنميتها وتعزيزها، والفرص املتاحة ،إن حتديد عوامل القوة 
إىل  يالسلبية، سوف ياد   ومعاجلة عوامل الضعف والتهديدات والعمل على تثبيطها والتقليل من آثارها

 :زيادة فرص جناح اخلطة االستراتيجية، وحتقيق األهداف املرسومة والغايات املرجوة، وبيان ذلك فيما يلي
 : Strengths  نقاط القوة

 .االستفادة من خطط أقسام التربية اخلاصة يف اجلامعات العاملية .1
اإلعالن عنها على موقع القسم اإللكتروين وجود رسالة ورؤية للقسم واضحة الصياغة )مت  .2

 .(ا وورقي  
 حصول خنبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم على جوائز دولية، وحملية.  .3
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ع مناهج اخلرجيني )أعضاء هيئة  وجود أعضاء هيئة تدريس ممن يتمتعون بالكفاءة واخلربة وتنوُّ  .4
 .التدريس( املعرفية، وأمناطهم الفكرية املتنوعة 

 .ون خبربهتم وعملهم يف تطوير العملية التعليمية م  ِهس  استقطاب كفاءات متميزة ممن ي   .5
 .وجود خنبة من أعضاء هيئة التدريس يف مراكز مهمة باجلامعة وخارجها مبا خيدم أهداف القسم .6
حة يف  م احلديثة لعضو هيئة التدريس واملوضَّ م على استراتيجيات التعل  اعتماد نواتج التعل   .7

ر وكذلك مها أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم لكل مقر  التوصيفات والتقارير اليت يقد  
 .يتضح يف املقررات املشتركة

 .ل مركز البحوث التربوية بالكلية َبن ق دعم البحث العلمي م   .8
 .م يف خدمة العملية التعليمية وخدمة اجملتمع ِهس  القيام بعقد ورش العمل والندوات اليت ت   .9
 .ام بالتجهيزات والوسائل العلمية يف القاعاتاالهتم .10
تقدمي اخلدمات واملسامهة يف وضع اخلطط ألقسام التربية اخلاصة اجلديدة يف اململكة العربية   .11

 السعودية. 
 Weaknesses  نقاط الضعف 

 . مزيد من جوانب التحفيز والتشجيع للطالب وألعضاء هيئة التدريسإىل  حاجة القسم .1
 .حتديد مهام عضو هيئة التدريس فيما خيتص بالشئون اإلداريةإىل اجة احل .2
 .ل عمل الربنامجه  َسعدم وجود غرف لبعض أعضاء هيئة التدريس اليت ت   .3
 .افتقاد الربنامج للدعم املايل .4
 .وجود قصور واضح يف الئحة القسم فيما خيتص مبقررات كل مسار  .5
عدم وجود إشراف من أعضاء هيئة و  ناألعباء التدريسية على املعيدات رغم قلة خرباهت .6

 .ن التدريس عليه
 .اعتماد نواتج التعلم على اجلهود الشخصية لبعض أعضاء هيئة التدريس .7

 Opportunities  الفرص 
 املا له من مسعة متميزة بني أقسام التربية اخلاصة إقليمي   ؛تزايد الطلب على االلتحاق بالقسم .1

 .ا وحملي  
 .مها القسمتزايد رغبة اجملتمع يف االستفادة من اخلدمات اليت يقد   .2
 .ر فرص احلضور واملشاركة يف املامترات احمللية والدولية توفّ  .3
 .والتقييم ومتاحة جلميع األعضاءتوفر الدورات التدريبية يف جمال مهارات التدريس واجلودة   .4

 : Threats التهديدات
 .من املنافسة بينها امما أوجد نوًع ،وجود أقسام مناظرة باململكة وخارجها  .1
 انتداب أعضاء هيئة التدريس للجامعات اخلارج.   .2
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 دقيقة  15-  ( فردي: )عصف ذهين(2/ 1/ 4نشاط )

قني الطالب كتابة خطة استراتيجية شخصية حمق  بتوزيع أوراق بيضاء، مث يطلب من املمَدر ب يقوم  
 النقاط املهمة يف كتابة اخلطة االستراتيجية وفق النموذج السابق.  

 

 نبذة تعريفية عنك:  

 ............................................................................................... 

  عداد اخلطة:إمنهجية 
 ............................................................................................... 

 صياغة االستراتيجية: 

  قيمي ومبادئي:
. ................................................................................. 

 رؤييت:  

................................... ............................................................ 

 رساليت: 

 ............................................................................................... 

 أهدايف: 

.................................................................................. .............
 ..................................................................... 

 التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية واخلارجية: 
 نقاط الضعف ةنقاط القو
 التهديدات الفرص 
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 اجللسة الثانية

 منوذج خلطة استراتيجية ملدرسة تعليمية ما

 (زمن اجللسة: )ساعة

 األهداف العامة: 

 بعد االنتهاء، يتوقع من املتدرب أن يكون قادًرا على: 

   من خالل حماكاة منوذج سابق. ؛كتابة خطة استراتيجية للمدرسة اليت يدرس هبا
 موضوع اجللسة:

 منوذج خلطة استراتيجية ملدرسة تعليمية ما. 
 

 اإلجراءات التدريبية للجلسة
 التدريبيةاألساليب واألنشطة  م
 مقدمة  1
 ( فردي: )عصف ذهين( 1/ 2/ 4نشاط ) 2
 (: منوذج خلطة استراتيجية ملدرسة تعليمية ما. 1/ 2/ 4مادة علمية )  3
 ( مجاعي: )ورشة عمل( 2/ 2/ 4نشاط ) 4

 ( دقيقة 60الزمن الكلي: )
 مقدمة:

استراتيجية، وما ذ خطة ، كشخصية مستقلة، كيف ميكن أن تنف  استثماريةكماسسة تربوية، كشركة  
 وما آلية عملها؟  هي أبرز مكوناهتا؟

 دقائق   10-  ()حوار عام :( مجاعي1/ 2/ 4نشاط )

، احبث عن خطط استراتيجية جاهزة ملدارس يف اململكة العربية اإلنترنتمن خالل اطالعك على  
 ص أهم النقاط الواردة فيها.  خ  السعودية، مث َل

 ...............................................................................................
 ............................................................................................... 
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 (: منوذج خلطة استراتيجية ملدرسة تعليمية ما4/2/1مادة علمية )

 ق التخطيط االستراتيجي يف املدرسة التعليمية؟ َرعداد وتكوين ِفم املقترحات ملتطلبات اإلما أه

 متطلبات جمال القيادة االستراتيجية املدرسية:  

 ...............................................................................................
............................... ............................... ......................... ....... 

 ما أهم املقترحات ملتطلبات صياغة الرؤية والرسالة والقيم للمدرسة؟

 متطلبات صياغة رؤية املدرسة: 

 ............................................................................................... 

 بات صياغة رسالة املدرسة: متطل

 ............................................................................................... 

 م املدرسة: َيمتطلبات صياغة ِق

 ............................................................................................... 

 ما أهم املقترحات ملتطلبات حتليل مطالب املستفيدين من اخلدمة املدرسية؟

 متطلبات حتليل املستفيدين من اخلدمة املدرسية: 

 .............................................. ................................................. 

 ما أهم املقترحات ملتطلبات حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمدرسة )التحليل االستراتيجي(؟ 

 متطلبات حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمدرسة )التحليل االستراتيجي(: 

 .............................................. ................................................. 

 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



262 
 

 ما أهم املقترحات ملتطلبات حتديد األهداف االستراتيجية للمدرسة؟

 متطلبات حتديد األهداف االستراتيجية للمدرسة:

 ...............................................................................................
 .................................................................... 

 ما أهم املقترحات ملتطلبات تنفيذ اخلطة االستراتيجية للمدرسة؟

 للمدرسة: متطلبات تنفيذ اخلطة االستراتيجية

 ...............................................................................................
........................................................................... .................... 

 ما أهم املقترحات ملتطلبات التقييم واملراقبة؟ 

 التقييم واملراقبة: متطلبات 

 ...............................................................................................
 ..................................................................... 

 دقيقة   20-  ( مجاعي: )ورشة عمل(1/ 2/ 4نشاط )

 املتدربني ليقوموا بتعبئة البيانات السابقة وفًقا للنموذج السابق.  بتوزيع كراسات املمَدر ب يقوم  
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 اجللسة الثالثة

 ( خلطة استراتيجية شخصية1لعملي )التطبيق ا

 زمن اجللسة: )ساعة(

 األهداف العامة

 ب أن يكون قادًرا على:توقع من املتدر  بعد االنتهاء، ي   

 استراتيجية شخصية ذاتية.كتابة خطة             

 موضوع اجللسة:

 منوذج خلطة استراتيجية شخصية.    
 

 اإلجراءات التدريبية للجلسة
 األساليب واألنشطة التدريبية م
 مقدمة  1
 . ( خلطة استراتيجية شخصية1(: تطبيق عملي )1/ 3/ 4مادة علمية ) 2
 ( فردي: )عصف ذهين( 1/ 4/3نشاط ) 3

 ( دقيقة 60) الزمن الكلي:
 مقدمة:

 كيف تكتب خطة استراتيجية شخصية؟ وما أمهية كتابتها؟  

 ( خلطة استراتيجية شخصية1(: تطبيق عملي )4/3/1مادة علمية )

وذلك لعمل خطة استراتيجية شخصية لكل    ،خلطة استراتيجية ليتم االقتداء هبا   املمَدر ب بعرض منوذجيقوم   
 . ةعلى حد طالٍب
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 الشخصية  املعلومات
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 االستراتيجية العامة

 

 

 

 

 

 

 :أواًل: التشخيص

 اهلوية واالنتماء 
 

 تشخيص الواقع .1
 

 

 

 

 

 

 

 

• 
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 حتديد أبرز ثالث نقاط وتقدير وزهنا: 
 

 اجملموع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نقاط القوة
            

            
            
 

 اجملموع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نقاط الضعف
            
            
            
 

 اجملموع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفرص
            
            
            
 

 اجملموع 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التحديات 
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 حتديد استراتيجية اهلدف:  .2
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 هداف ثانًيا: األ

 أواًل: األهداف العامة 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
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 :هداف على جوانب احلياةتصنيف األ

 األهداف  اجلانب
  الروحي

 
 

  العلمي
 
 

  العائلي
 
 

  الشخصي
 
 

  االجتماعي
 
 

  املادي
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 ثانًيا: الرؤية 

 تصنيف جوانب احلياة حبسب القوة والتأثري
 اجملموعة األوىل 

 )القوة( 
 
 
 

 اجملموعة الثانية
 )التأثري(

 
 
 

 اجملموعة الثالثة
 )الدعم(

 
 
 

 

 دقيقة  20-  ( فردي: )عصف ذهين(1/ 3/ 4نشاط )

 بتوزيع كراسات املتدربني ليقوموا بتعبئة البيانات الشخصية وفًقا للنموذج السابق. املمَدر ب يقوم  

  

 حتديد النطاق الزمين للرؤية
 
 نطاق الرؤية 

 . خطة ثالثية .1
 . مخاسية خطة  .2
 . خطة سباعية  .3
 . خطة عشرية .4

 م 2020  /2018
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 اجللسة الرابعة

 ( خلطة استراتيجية شخصية2لعملي )التطبيق ا

 زمن اجللسة: )ساعة(

 بعد االنتهاء، يتوقع من املتدرب أن يكون قادًرا على: 

 كتابة خطة استراتيجية شخصية ذاتية. 

 اجللسة:موضوع 

 منوذج خلطة استراتيجية شخصية. 
 

 اإلجراءات التدريبية للجلسة
 

 األساليب واألنشطة التدريبية م
 مقدمة  1
 ( خلطة استراتيجية شخصية 2(: تطبيق عملي )1/ 4/ 4مادة علمية )  2
 ( فردي: )عصف ذهين( 1/ 4/ 4نشاط ) 3

 ( دقيقة 60الزمن الكلي: )
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 مقدمة:

 كيف تكتب خطة استراتيجية شخصية؟ وما أمهية كتابتها؟  

 ( خلطة استراتيجية شخصية2عملي ) (: تطبيق4/4/1مادة علمية )

ستراتيجية وذلك لعمل خطة ا ،لبقية اخلطة االستراتيجية ليتم االقتداء هبا املمَدر ب بعرض منوذجيقوم  
 .  ةشخصية لكل طالب على حد

 ضمن جوانب احلياة  ف االستراتيجيةحتديد األهدا

 الزمن  األهداف االستراتيجية  اجلانب 
  . 1 الروحي 

2 .  
3 .  

  . 1 العلمي 
2 .  
3 .  

  . 1 العائلي 
2 .  
3 .  

  . 1 الشخصي 
2 .  
3 .  

  . 1 االجتماعي
2 .  
3 .  

  . 1 املادي 
2 .  
3 .  
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 صياغة أجزاء الرؤية لكل جانب

 جزء الرؤية األول 
 اجلانب الروحي

 

 جزء الرؤية الثاين
 اجلانب العلمي

 

 جزء الرؤية الثالث 
 اجلانب العائلي

 

 جزء الرؤية الرابع
 اجلانب الشخصي

 

 جزء الرؤية اخلامس  
 اجلانب االجتماعي

 

 جزء الرؤية السادس 
 اجلانب املادي

 

 20...... . صياغة الرؤية االستراتيجية لسنة

 الرؤية االستراتيجية 
 للمخطط............  

2018....../20 

 

 ثالًثا: الرسالة

 نقد الرؤية وحتديد احلالة اجلوهرية 
اهلدف أو العائد   جزء الرؤية  اجلانب

 الشخصي 
 الغاية األمسى 

 
 احلالة اجلوهرية 

     الروحي
     العلمي
     العائلي

     الشخصي
     االجتماعي

     املادي
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 صياغة الرسالة 

 الرسالة 
 أو املهمة األساسية

 

 

 ثالًثا: التنفيذ 

 يد اخلطوة األوىل واخلطة البديلة حتد

 
 

اهلدف االستراتيجي 
 األول

 يكتب اهلدف هنا

 اخلطوة األوىل: 
 اهلدف قصري املدى: 

 الرسالة الداخلية/ نقاط القوة: 
 الرسالة اخلارجية/ الفرص املتاحة: 

 تاريخ البدء:
 تاريخ االنتهاء: 

 الكلفة املالية: 
 اخلطة البديلة: 

 
 

اهلدف االستراتيجي 
 الثاين

 يكتب اهلدف هنا

 اخلطوة األوىل: 
 اهلدف قصري املدى: 

 الرسالة الداخلية/ نقاط القوة: 
 الرسالة اخلارجية/ الفرص املتاحة: 

 تاريخ البدء:
 تاريخ االنتهاء: 

 املالية: الكلفة 
 اخلطة البديلة: 

 
 

اهلدف االستراتيجي 
 الثالث

 يكتب اهلدف هنا

 اخلطوة األوىل: 
 اهلدف قصري املدى: 

 الرسالة الداخلية/ نقاط القوة: 
 الرسالة اخلارجية/ الفرص املتاحة: 

 تاريخ البدء:
 تاريخ االنتهاء: 
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 الكلفة املالية: 
 اخلطة البديلة: 

 
 

االستراتيجي اهلدف 
 الرابع

 يكتب اهلدف هنا

 اخلطوة األوىل: 
 اهلدف قصري املدى: 

 الرسالة الداخلية/ نقاط القوة: 
 الرسالة اخلارجية/ الفرص املتاحة: 

 تاريخ البدء:
 تاريخ االنتهاء: 

 الكلفة املالية: 
 اخلطة البديلة: 

 
 

اهلدف االستراتيجي 
 اخلامس 

 يكتب اهلدف هنا

 األوىل: اخلطوة 
 اهلدف قصري املدى: 

 الرسالة الداخلية/ نقاط القوة: 
 الرسالة اخلارجية/ الفرص املتاحة: 

 تاريخ البدء:
 تاريخ االنتهاء: 

 الكلفة املالية: 
 اخلطة البديلة: 

 
 

اهلدف االستراتيجي 
 السادس

 يكتب اهلدف هنا

 اخلطوة األوىل: 
 اهلدف قصري املدى: 

 الداخلية/ نقاط القوة: الرسالة 
 الرسالة اخلارجية/ الفرص املتاحة: 

 تاريخ البدء:
 تاريخ االنتهاء: 

 الكلفة املالية: 
 اخلطة البديلة: 
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 حتديد اخلطوات الشهرية

اهلدف 
 االستراتيجي

الشهر 
 األول

الشهر 
 الثاين

الشهر 
 الثالث

الشهر 
 الرابع

الشهر 
 اخلامس 

الشهر 
 السادس

       األول
       الثاين
       الثالث
       الرابع

       اخلامس 
       السادس
اهلدف 

 االستراتيجي
 الشهر 

 السابع  
الشهر  
 الثامن 

الشهر  
 التاسع

الشهر  
 العاشر 

الشهر  
احلادي  

 عشر 

الشهر  
 الثاين عشر 

       األول
       الثاين
       الثالث
       الرابع

       اخلامس 
       السادس
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 رابًعا: التقييم والتعديل

 تقييم اهلدف قصري املدى

نسبة حتقيق اهلدف ضمن   معامل اهلدف  اهلدف االستراتيجي
اخلطوة األوىل الشهر 

 ولاأل

 جمموع النسبة 
 ضرب املعامل 

   3 األول
   2 الثاين
   1 الثالث
   3 الرابع

   2 اخلامس 
   1 السادس
   12 اجملموع

 

 دقيقة  20 –  ( فردي: )عصف ذهين(1/ 4/ 4نشاط )

 يقوم املتدرب بتعبئة بقية اخلطة االستراتيجية الشخصية الذاتية.  
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 اليوم اخلامس 
 

 ن اساعت النتائج والتصحيحات والتقييم.  اجللسة األوىل
 ن اساعت التكرمي واخلتام.  اجللسة الثانية

 ات ( ساع4) اجملموع الكلي
 

 األوىلاجللسة 

            النتائج والتصحيحات والتقييم

 ن(ازمن اجللسة: )ساعت

ن إلعداد اخلطط االستراتيجية وبعرض نتائج اخلطط االستراتيجية الشخصية ملا قام به املتدرباملمَدر ب يقوم 
 هلم وتصحيحها وتقييمها.  

 

 اجللسة الثانية

 التكرمي واخلتام

 ن(.ازمن اجللسة: )ساعت
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 التحصيلي االختبارثانًيا: 

 التََّخصُّصحمتوى الوحدة التدريبية للتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار يف  اأعد الباحث اختباًر

 واتبع يف بنائه اخلطوات اآلتية: .  مبدينة الدمام اجلامعي لطالب الصف املرحلة الثانوية

طالب من مهارات فهم  الالوقوف على ما اكتسبه إىل  يهدف االختبار :حتديد اهلدف العام لالختبار

اجلامعي لطالب املرحلة    التََّخصُّصالتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار  باستخدام    الوحدة التدريبية

 . الثانوية مبدينة الدمام 

وذلك    ،دوهو االختيار من متعد    ،أنواع االختبار املوضوعي   أحدمت اختيار    حتديد نوع مفردات االختبار:

ر عن مهارات فهم  ب  َع، وحيث قام الباحث بصياغة البدائل اليت ت  املرحلة الثانويةطالب  ملناسبته ملستوى

 يف صياغتها ما يأيت:  َيوع وقد ر    ،اجلامعي التََّخصُّصحمتوى الوحدة التدريبية على اختيار 

 اليت مت حتديدها.  اجلامعي التََّخصُّصحمتوى الوحدة التدريبية الختيار ارتباطها مبهارات فهم  (أ)

 . املرحلة الثانوية )ب( مناسبتها لطالب 

 . املرحلة الثانويةلدى طالب  حمتوى الوحدة التدريبية)ج( قدرهتا على قياس مهارات فهم 

وتطلب هذا تغيري   ،ي باإلجابة الصحيحة حبيث ال توح ،بدائل  ثالثةأن ال تقل البدائل عن  ()د

 اًلطو  –قدر اإلمكان  –مع مراعاة تساوي اإلجابات  ،موضع اإلجابة الصحيحة وتدويرها

حبيث ينتفي معها عامل التخمني لإلجابة   ،عن صياغة عبارات غري متجانسة اًلفض  ،ا وقصًر

 الصحيحة. 

ـ ) ديدها حسب اليت مت حت الوحدة التدريبيةحمتوى  فهم مهارات مجيع األسئلة تستوعب أن  (ه

 طبيعة كل مهارة منها. 

  َيوع وقد ر   ،لكي يتضح للطالب كيفية اإلجابة ،مت وضع تعليمات لالختبار صياغة تعليمات االختبار:

 فيها ما يلي: 
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 توضيح اهلدف من االختبار.  -

 أسئلة االختبار.  نتوضيح تعليمات خاصة باإلجابة ع  -

 ليسترشد به الطالب يف اإلجابة عن االختبار. ،ا عنه جماًب اًلتضمينها مثا -

 حتديد الزمن الالزم لالنتهاء من اإلجابة عن أسئلة االختبار.  -

 متثلت فيما يلي:  واليت ،وضع قواعد تصحيح االختبار

: حيث مشل االختبار أوصفر لكل مفردة خط، وضع الدرجات املناسبة لكل مفردة صحيحة -أ

حمتوى الوحدة  موزعة بشكل مناسب على كافة  ةثالثني فقرمخسة وعلى  د  َعالتحصيلي املم 

يف حالة اإلجابة    ،ةثالثني درجو  مسحبيث مت حتديد جمموع الدرجات خب   ،ااحملددة مسبًق  التدريبية

  ،وصفر لكل مفردة خاطئة وقد مت إعداد منوذج لإلجابة ، على كافة االختبار بشكل صحيح

 . الوحدة التدريبيةمن االختبار التحصيلي ملهارات  ةفقر شامل لتوزيع الدرجات على كل

 . مجع درجات الطالب على اإلجابة الصحيحة -ب

ق من صدق االختبار اعتمد  وللتحق    ،لقياسه َعض االختبار الصادق بأنه يقيس ما و   دُّ َعي   صدق االختبار:

 مها:  ؛الباحث نوعني من الصدق 

 صدق احملتوى:  -أ

على صدق   اًلويعد جدول املواصفات دلي، ألهداف املراد قياسهالصدق احملتوى هو مدى متثيل االختبار 

لتحديد األوزان النسبية لكل مهارة   ،وعلى ذلك فقد مت إعداد جدول مواصفات االختبار،  حمتوى االختبار

 . واجلدول التايل يوضح ذلك .الوحدة التدريبيةمن مهارات 
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 ( 6جدول رقم )
 الوحدة التدريبيةمواصفات االختبار واألوزان النسبية ملهارات فهم 

 

 

 

 احملكمني:  صدق-ب

ومفتاح اإلجابة على جمموعة من احملكمني    ،جبدول املواصفات  الضمان صدق احملتوى عرض االختبار مرفًق

 رائهم حول االختبار من حيث:آوذلك إلبداء  ؛ةالتربوي اإلدارةاملختصني يف 

 صالحية االختبار للتطبيق.  -

 كفاية عدد األسئلة للمحتوى.  -

 مناسبة الصياغة اللغوية ألفراد العينة.  -

 دقة صياغة مفردات االختبار.  -

 .الوحدة التدريبيةارتباط االختبار مبهارات  -

 سالمة تعليمات االختبار ووضوحها.  -

 املوضوعات م
 األسئلة

 والدرجات
 النسبة املئوية الدرجات األسئلة القيمة

1 
أدوات قياس 

 تفضيل التفكري

 5 األسئلة 
5 5 14.290% 

 5 الدرجة

2 
أدوات التفكري 

االستراتيجي 
CORT 

 9 األسئلة 
9 9 25.710% 

 9 الدرجة

3 
أدوات التخطيط 

 االستراتيجي

 10 األسئلة 
10 10 28.570% 

 10 الدرجة

4 
مؤثرات اختيار 

 التََّخصُّص

 11 األسئلة 
11  31.430% 

 11 الدرجة
   35 جمموع األسئلة
  35  جمموع الدرجات

 %100.000   %  وزان النسبيةجمموع األ

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



283 
 

 صحة املادة العلمية.  -

 . ا إضافة أو حذف وتعديل ما يرونه مناسًب -

وحذف البعض ،  وتوجيهاهتم مت إجراء تعديالت يف صياغة بعض املفردات وإضافة بعضهاويف ضوء آرائهم  

إذا كانت إذا كانت  اًلمعامل صدق احملكمني مقبو دُّ َعوي   ،للتطبيق احىت يكون االختبار صاحًلر، اآلخ

 %(. 75درجة اتفاق احملكمني أكثر من )

لالختبار يف صورته النهائية على عينة من طالب    مت التجريب االستطالعي  االستطالعية لالختبار:  التجربة

  4/ 8  املوافق  م2018/نوفمرب /26  وذلك يف يوم األحد  ،ا( طالًب23مكونة من )   الثالث الثانوي،الصف  

 ويهدف التجريب االستطالعي لالختبار إىل:،  هـ1439/

 حتديد الزمن املناسب ألداء االختبار. -

 االختبار. حساب معامل ثبات  -

 حساب معامل السهولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار. -

 حساب معامل التميز لكل مفردة من مفردات االختبار.  -
 

بعد االنتهاء من تطبيق االختبار على العينة االستطالعية قام   نتائج التجريب االستطالعي لالختبار: 

 : التايلالباحث بتصحيح االختبار على النحو 

وقد بلغ  ، وصفر لكل إجابة خاطئة أو حمذوفة ، منح الطالب درجة واحدة لكل إجابة صحيحة 

 ( درجة. 35جمموع الدرجات ) 

 وقد أظهر تصحيح االختبار النتائج التالية: 

صعوبات أو  مناسبة أسئلة وتعليمات االختبار ووضوحها: حيث مل تكن هناك أي   -

 مالحظات على االختبار أو تعليمات. 

 .سالمة الصياغة اللغوية والعلمية ملفردات االختبار -
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 . فهم أدوات االختيار الصحيح للتََّخصُّص اجلامعيصالحية االختبار لقياس مستوى مهارات  -
 

 ثبات االختبار:  حساب

يف  هعطي االختبار نفس النتائج عند تكرار تطبيقأن ي   الوحدة التدريبيةهارات ملقصد بثبات االختبار ي  

.  (15( إصدار ) SPSSخدم الربنامج اإلحصائي )ست  ا وقد ، ظروف تطبيق متشابه مناسب وحقيقي

 يوضح الثبات لالختبار التحصيلي. ( 7)جدول رقم واجلدول التايل 

 (7جدول رقم )
 Test-Retestبطريق إعادة االختبار التحصيلي للوحدة التدريبية يف اختيار التََّخصُّص اجلامعي ثبات االختبار 

 املتوسط العدد  القياسات  املتغريات 
االحنراف 

 املعياري

معامل 
 االرتباط

الداللة  
 اإلحصائية 

 االختبار التحصيلي
 4.1953 13.652 23 األول 

0.094 0.669 
 3.700 13.348 23 الثاين

 

بني القياسني األول والثاين لالختبار التحصيلي   إحصائي ادول وجود عالقة ارتباطية دالة  اجلح  يوض  

مما يدل على ثبات االختبار التحصيلي، وبذلك يكون االختبار التحصيلي   ؛الوحدة التدريبيةملهارات فهم  

 . املرحلة الثانويةلطالب  الوحدة التدريبيةلقياس مهارات فهم  اصاحلً 
 

 السهولة والصعوبة:  معامل

 قام الباحث حبساب معامل السهولة لفقرات االختبار وفق املعادلة التالية: 
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 (8جدول رقم )
 معامالت السهولة لكل سؤال من أسئلة االختبار

 معامل السهولة رقم السؤال معامل السهولة رقم السؤال معامل السهولة رقم السؤال

1 23.33% 13 26.67% 25 43.33% 

2 43.33% 14 23.33% 26 40.00% 

3 36.67% 15 43.33% 27 53.33% 

4 36.67% 16 63.33% 28 66.67% 

5 26.67% 17 46.67% 29 40.00% 

6 80.00% 18 40.00% 30 26.67% 

7 23.33% 19 76.67% 31 23.33% 

8 33.33% 20 60.00% 32 43.33% 

9 73.33% 21 40.00% 33 76.67% 

10 63.33% 22 70.00% 34 40.00% 

11 26.67% 23 46.67% 35 76.67% 

 %56.67 اإلمجايل 53.33% 24 60.00% 12

 

حساب درجة سهولة أسئلة االختبار هو حذف األسئلة اليت تزيد درجة سهولتها  وكان اهلدف من  

 ء على آراء احملكمني، ويف ضوء ذلك مل يتم حذف أي  ابًن ؛% 20وتقل درجة سهولتها عن  ،% 80عن  

قبول مجيع  %(، وعليه متم 80.00) –%( 23.30واليت تراوحت ما بني ) ،ساال من أسئلة االختبار

 %. 56.67وكان معامل السهولة لالختبار ككل هو  ،أسئلة االختبار
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 التمييز لالختبار:   معامل

قدرة األسئلة على التمييز بني الطالب الذين يتمتعون بقدر أكرب من املعارف  إىل  معامل التمييز يشري

والطالب األقل قدرة يف استيعاب وفهم الوحدة التدريبية موضوع الدراسة، ولكي حيصل الباحث على  

اجملموعة األوىل ضمت  ؛جمموعتني إىل  معامل التمييز يف كل ساال من أسئلة االختبار قام بتقسيم الطالب

% من الطالب الذين  25% من الطالب الذين حصلوا على أعلى الدرجات، وجمموعة ضمت 25

. ومت حساب معامل  طالب( 9وقد بلغ عدد الطالب يف كل جمموعة )  ،حصلوا على أدىن الدرجات 

 التمييز باملعادلة التالية:

 

 

 

 عدد اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة العليا  ن:إحيث 

 عدد اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة الدنيا  :

 عدد األفراد يف إحدى اجملموعتني  :
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 (9جدول رقم )
 معامالت التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار

 معامل التمييز األدىن رقم السؤال األعلىمعامل التمييز  رقم السؤال

18 75.00% 17 25.00% 

3 50.0% 30 20.00% 

7 50.00% 1 25.00% 

9 50.00% 4 37.50% 

23 50.00% 25 37.50% 

11 50.00% 29 22.50% 

13 55.50% 2 20.00% 

16 75.00% 5 25.00% 

15 50.00% 8 37.50% 

 %51.00 متوسط معمل التمييز

 

الدرجات    ياجلدول معامل التمييز لكل ساال من أسئلة االختبار بني جمموعة الطالب ذويوضح  

الدرجات الدنيا، وقد تراوحت قيم معامل التمييز ألسئلة االختبار بني  يوجمموعة الطالب ذو العليا،

ساال، وقد كان متوسط معامل التمييز لالختبار ككل  %(، وبذلك مل يتم حذف أي  75 -% 20)

(51 .)% 
 

 زمن االختبار:  حتديد

 وحلساب زمن االختبار مت ذلك عن طريق املعادلة التالية: 
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( دقيقة، والزمن الذي استغرقه الطالب األخري  20وكان الزمن الذي استغرقه الطالب األول ) 

( دقيقة، وقد استغرقت  25السابقة كان متوسط زمن االختبار يساوي ) ( دقيقة، وبتطبيق املعادلة 30)

( دقيقة، وهو 30( دقائق، وبالتايل يكون الزمن الالزم لإلجابة على االختبار هو )5قراءة التعليمات )

 الزمن املناسب لإلجابة على أسئلة االختبار. 

معامل الصدق  إىل  واالطمئنان  ،االنتهاء من خطوات االختبار بعد النهائية:االختبار يف صورته  صياغة

وبالتايل تكون   ،اًلساا  35أصبح االختبار يف شكله النهائي يتكون من  ،والثبات والسهولة والصعوبة

 درجة.  35الدرجة العظمى  
 

 مجع البيانات  سادسا:

( جاهزة للتطبيق، بعد التأكد من صدقها وثباهتا، االختبار-التدريبيةالوحدة  )  الدراسة  اتاأد  أن أصبحت  بعد

 تبعت الدراسة اخلطوات التالية جلمع املعلومات الالزمة للدراسة:  اوبعد حتديد عينة الدراسة، 

الدراسة على  ت ا ومن أجل تطبيق أد اإلدارة التعليمية مبدينة الدماماحلصول على موافقة  :أواًل

، بتوجيه ولني باإلدارة التعليمية ااملس  خاطبت  ؛ حيثباملدارس الثانويةاملرحلة الثانوية  طالب  

خطاب لتمكني الباحث من تطبيق أداة الدراسة على الطالب، وتيسري عملية التطبيق واختاذ  

 ما يلزم من إجراءات جتاه ذلك. 

جمتمع   نويةاملدارس الثاحصول الباحث على إحصائية لعدد الطالب ومستوياهتم الدراسية يف  ا:ثانًي

 .  اخلاص بذلكطاب اخل الدراسة، بعد أخذ 

  ، وهي:وتطبيق أدوات الدراسةمتت مراعاة جمموعة من الضوابط أثناء توزيع  :اثالًث

ن ينوب عنه، يف مجيع  ل الباحث، أو مَ َبن ق توضيح الغرض من الدراسة، وذلك م   -

اليت مت فيها التطبيق، وطريقة اإلجابة، وأمهية التعاون يف دقة تدوين  املدارس

لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي، وليس   املعلومات، وأن هذه املعلومات

 بالضرورة ذكر االسم.  
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طالب قام باإلجابة  اختاذ مجيع الترتيبات اليت تتطلبها ضرورة التأكد من أن كلم  -

دون   املدارس، باالعتماد على الواقع الذي يتم داخل الدراسةوالتطبيق ألدوات 

  د لإلجابة.آخر، وضمن الزمن احملدَّ  مصدٍر ر بأي  التأث  

 أساليب املعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف الد راسةسابعا: 

قياس الفروق بني متوسطات درجات  إىل  لكون الدراسة تستخدم املنهج شبه التجرييب الذي يهدف

الدراسة، فإن الباحث اعتمد على   اإلجابة على أسئلةمن  للتأكدوالبعدي يف االختبار القبلي  البطال

 األساليب اإلحصائية التالية: 

 معامل بريسون إلجياد صدق احملتوى واالتساق الداخلي لالختبار التحصيلي. .1

 كرو نباخ لالختبار التحصيلي. معامل الثبات باستخدام طريقة ألفا  .2

 معامالت الصعوبة والسهولة والتمييز ألسئلة االختبار.   .3

وكذلك للكشف عن   ،(Paired Samples T-Testمرتبطتني )اختبار )ت( لعينتني  .4

 داللة الفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.

الوحدة التدريبية الختيار  عليةامن ف من أجل التأكد   ؛معادلة نسبة الكسب املعدل لبالك  .5

لطالب املرحلة الثانوية مبدينة  اجلامعي وفق التفكري والتخطيط االستراتيجي التََّخصُّص

 : الدمام 

س − ص
د

+
س − ص
س − د

=  نسبة الكسب  املعدل 

 حيث:

 يف االختبار البعدي.  عينة الدراسةص: متوسط درجات 

 يف االختبار القبلي.  عينة الدراسةس: متوسط درجات  

 د: النهاية العظمى لدرجات االختبار. 
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نتائج الدراسة :رابع الالفصل   

املناسبة، بعد تطبيق   ةاإلحصائينتائج الدراسة؛ باستخدام املعاجلات الباحث عرض يستيف هذا الفصل  

املرحلة  اجلامعي لطالب  التََّخصُّصللتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار  االوحدة التدريبية وفًق

ف  التعرُّ  وهو ،أجل حتقيق هدف هذه الدراسة  منوالبعدي القبلي  االختبار التحصيليوإجراء ، ةالثانوي

اجلامعي   التََّخصُّصللتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار  االوحدة التدريبية وفًق بناءعلى فاعلية 

 ، ومناقشتها. تفسري النتائجو عرض، مث مبدينة الدمام لطالب املرحلة الثانوية

 واملمثلة يف سؤال الدراسة الرئيس التايل:  لإلجابة على أسئلة الدراسةذلك و

اجلامعي    التََّخصُّصختيار  ا  ا للتخطيط والتفكري االستراتيجي علىالوحدة التدريبية وفًقما مدى فاعلية  

  ؟الدمام القسم العلمي مبدينة– املرحلة الثانويةلطالب 

  :أما فروض الدراسة فتنص على

( بني متوسطي درجات التطبيق  α ≥0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ال توجد  -1

الَقْبِلي والَبْعِدي حنو الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار التََّخصُّص  

ضيل قياس تف  دواتعرفة املفحوص ألمل  ، القسم العلمي مبدينة الدمام –اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية 

 . التفكري

( بني متوسطي درجات التطبيق  α ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -2

الَقْبِلي والَبْعِدي حنو الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار التََّخصُّص  

التفكري   ألدواتعرفة املفحوص ، ملالقسم العلمي مبدينة الدمام–اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية 

 . CoRT اإلستراتيجي
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( بني متوسطي درجات التطبيق  α ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -3

الَقْبِلي والَبْعِدي حنو الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار التََّخصُّص  

التخطيط  أدواتاملفحوص  رفة، ملعالقسم العلمي مبدينة الدمام–الثانوية اجلامعي لطالب املرحلة 

 . ياالستراتيج

( بني متوسطي درجات التطبيق  α ≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -4

الَقْبِلي والَبْعِدي حنو الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستراتيجي على اختيار التََّخصُّص  

اليت جتعل املفحوص خيتار   لمؤثرات، لالقسم العلمي مبدينة الدمام –جلامعي لطالب املرحلة الثانوية ا

 . ختصصهويقرر اختيار 
 

 .الدراسة فروض الرئيس وواجلداول التالية جتيب على هذا السؤال 

:  "السؤال الرئيس" : عرض نتائج الدراسةاًلأو  

وفًقا  الوحدة التدريبيةما مدى فاعلية " ونصه: ،لدراسةل الرئيسالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال 

القسم العلمي  – املرحلة الثانويةاجلامعي لطالب  التََّخصُّصختيار ا للتخطيط والتفكري االستراتيجي على

 ؟ الدمام مبدينة

االختبار إلجياد داللة الفروق بني استخدام اختبار )ت(  متَّ سؤال الرئيسال اهذعلى  جابةولإل

ختيار ا للتخطيط والتفكري االستراتيجي علىوفًقا  لوحدة التدريبيةلاالختبار التحصيلي  يفوالبعدي القبلي 

وكذلك اإلجابة  ،لعينة الدراسة الدمام القسم العلمي مبدينة– لطالب املرحلة الثانويةاجلامعي  التََّخصُّص

 التالية: ول ا اجلد هحوض  تكما وكانت النتائج  ،اجلامعي التََّخصُّصختيار اعلى استبانة 
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 (10) رقم جدول
طالب يف القياسات القبلية والبعدية لالختبار ال( لداللة الفروق بني متوسطي درجات T testنتائج اختبار )ت( )

 التحصيلي يف الوحدة التدريبية

الوسط  العدد القياسات املتغريات
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الداللة  قيمة ت
ةاإلحصائي  

 اجتاه الداللة

االختبار 

 التحصيلي

 

 2.701 11.853 95  القياس القبلية

 القياس البعدي **0.000 51.300-
 2.266 28.684 95 القياس البعدي

 (01.0عند مستوى الداللة ) إحصائيَّةداللة  * ذات*

 (05.0عند مستوى الداللة ) إحصائيَّة*   ذات داللة 
طالب يف القياسات  المتوسطي درجات بني  إحصائيَّةوجود فروق ذات دالله  يتضح من اجلدول

كانت قيمة ، و(51.300-بلغت قيمة ت ) ؛ حيثختبار التحصيلي يف الوحدة التدريبيةلالوالبعدية القبلية 

ولصاحل القياسات  (، α=0.01عند مستوى داللة ) إحصائيًّا( وهي دالة 0,000مستوى الداللة تساوي )

 التََّخصُّصختيار  ا  للتخطيط والتفكري االستراتيجي علىوفًقا    الوحدة التدريبيةفاعلية  ىل  إ  شريوهذا يالبعدية،  

 . الدمام القسم العلمي مبدينة–  املرحلة الثانويةاجلامعي لطالب 

صختيار ا للتخطيط والتفكري االستتتراتيجي علىوفًقا   ولقياس فاعلية الوحدة التدريبية  التََّخصتُّ

مت استتتخدام معادلة الكستتل لبليك   ،الدمام القستتم العلمي مبدينة– املرحلة الثانويةاجلامعي لطالب  

(Black)،  ص الختبار وذلك للمقارنة بني املتوستتط القبلي والبعدي املرحلة اجلامعي لطالب   التََّخصتتُّ

 . الدمام القسم العلمي مبدينة– الثانوية
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 :يوضح هذه النتائجالتايل  اجلدولو

 (11) رقم جدول

لطالب املرحلة اجلامعي  التََّخصُّصختيار ا للتخطيط والتفكري االستراتيجي علىوفًقا  الوحدة التدريبيةفاعلية نتائج 
 معادلة الكسب املعدل لبليكاستخدام بالتحصيلي  ختباريف اال لعينة الدراسة الدمام القسم العلمي مبدينة– الثانوية

 العدد القياسات املتغريات
الوسط 
 احلسايب

 نسبة الكسب املعدل الفاعلية
املستوى 
 اإلحصائي

 

 االختبار التحصيلي

 

 11.853 95  القياس القبلية
 مقبول  1.21 0.73

 28.684 95 القياس البعدي

 

صختيار ا للتخطيط والتفكري االستتراتيجي علىوفًقا   الوحدة التدريبيةأن يبني اجلدول    التََّخصتُّ

بلغت الفاعلية  ؛ حيثتتصت  بالفاعليةالدمام   مبدينةالقستم العلمي  – املرحلة الثانويةاجلامعي لطالب  

يف تنمية فاعلية عالية ( وهي قيمة قريبة من الواحد الصتحيح اا يدل على أن الوحدة التدريبية اا  0.73)

 اجلامعي. التََّخصُّصمهارات اختيار 

دة التدريبية من التحصتيل املعريف ملهارات الوحفاعلية الوحدة التدريبية يف تنمية  اأيضت  كما يتضتح 

ل   تقع يف  وتلك القيمة  (1.21) للطالب يف التطبيق البعدي حيث بلغت املعدل لبليكخالل ِقَيم الَكستتْ

الوحتدة فتاعليتة على وهتذا يؤكتد  الربامج التتدريبيتة،فتاعليتة ده بليتك لدَّ التذي حت  (2 -1) من املتتتتدى

 .الدمام القسم العلمي مبدينة– املرحلة الثانويةلطالب اجلامعي  التََّخصُّصاختيار يف تنمية مهارة  التدريبية
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 (12) رقم جدول
ختبار التحصيلي يف الوحدة لالوالبعدية طالب يف القياسات القبلية البني متوسطي درجات ِنَسب التََّحسُّن  نتائج

 التدريبية

 العدد القياسات املتغريات
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

تحسناجتاه ال % نسبة التحسن  

االختبار 
 التحصيلي

 2.701 11.853 95  القياس القبلية
 القياس البعدي 58.680%

 2.266 28.684 95 القياس البعدي

 

ن  نتائجيتضتح من اجلدول   طالب يف القياستات القبلية المتوستطي درجات بني ِنسَتل التََّحستُّ

%( لصتاحل 58.680وقد بلغت نستبة التحستن مقدار ) ،الوحدة التدريبيةختبار التحصتيلي يف لالوالبعدية  

صاختيار الوحدة التدريبية يف تنمية مهارة  إىل فاعلية    اا يشتريالقياس البعدي،   لطالب اجلامعي    التََّخصتُّ

 ح ذلك.والرسم البياين التايل يوض   ،الدمام القسم العلمي مبدينة– املرحلة الثانوية

 (19شكل رقم )

 ختبار التحصيلي لالوالبعدية طالب يف القياسات القبلية النتائج ِنَسب التََّحسُّن بني متوسطي درجات 

 .يف الوحدة التدريبية
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ال توجد فروق ذات داللة والذي ينص على:  ،بالتحقق من صححة الفرض اوول النتائج املتعلقة ثانيا:

درجات التطبيق الَقْبِلي والَبْعِدي حنو الوحدة التدريبية ( بني متوسطي  α ≥0.05إحصائية عند مستوى )

ص اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية القستم –وفًقا للتخطيط والتفكري االستتراتيجي على اختيار التََّخصتُّ

 .قياس تفضيل التفكري دواتيف قسم معرفة املفحوص أل العلمي مبدينة الدمام

للعينات اختبار )ت(  ، وذلك باستتخدام الفرضتيةللتحقق من صتحة واجلداول التالية تستعى 

بني متوستتطي درجتات التطبيق الَقْبِلي والَبعْتِدي حنو الوحتدة التتدريبيتة وفًقا إلجيتاد داللتة الفروق  املرتبطتة 

ص اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية القستم العلمي –للتخطيط والتفكري االستتراتيجي على اختيار التََّخصتُّ

 .قياس تفضيل التفكري دواتيف قسم معرفة املفحوص أل الدماممبدينة 

 (13) رقم جدول
القبلية والبعدية يف القياسات  عينة الدراسة( لداللة الفروق بني متوسطي درجات T testنتائج اختبار )ت( )

 معرفة أدوات تفضيل التفكرييف  للوحدة التدريبية

احلسايبالوسط  العدد القياسات املتغريات  
االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

الداللة 

ةاإلحصائي  
 اجتاه الداللة

معرفة أدوات قياس 

 تفضيل التفكري

 0.684 0.832 95 القبلية
 البعدية **0.000 21.849-

 0.742 3.705 95 البعدية

 (01.0داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة ) * ذات*

 (05.0داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة )*   ذات 
 

يف  عينة الدراسةمتوسطي درجات اجلدول وجود فروق ذات دالله إحصائيَّة بني من يتضح 

)معرفة أدوات تفضيل ختبار التحصيلي يف الوحدة التدريبية واملتمثل يف لالالقبلية والبعدية القياسات 

( وهي دالة إحصائيًّا عند مستوى 0,000داللة )مستوى  عند(، 21.849قيمة ت ) تبلغ ؛ حيث(التفكري

الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط فاعلية ىل إ شري وهذا يولصاحل القياسات البعدية، (، α=0.01داللة )
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  الدمام القسم العلمي مبدينة–ختيار التََّخصُّص اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية  ا والتفكري االستراتيجي على

 . قياس تفضيل التفكري  دواتيف قسم معرفة املفحوص أل

 

ص ا االستتتراتيجي علىولقياس فاعلية الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري   ختيار التََّخصتُّ

 يف القياسات القبلية والبعدية،  لعينة الدراسة  الدمام القسم العلمي مبدينة–اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية 

 الختبار وذلك للمقارنة بني املتوستط القبلي والبعدي  ،(Blakeمت استتخدام معادلة الكستل لبليك )

يف قستم معرفة املفحوص   الدمام القستم العلمي مبدينة–ب املرحلة الثانوية ختيار التََّخصتُّص اجلامعي لطالا

 . قياس تفضيل التفكري دواتأل

 يوضح هذه النتائج.التايل واجلدول 

 ( 14)رقم جدول 

املرحلة ختيار التََّخصُّص اجلامعي لطالب ا الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستراتيجي علىفاعلية نتائج 
للوحدة التدريبية يف معرفة أدوات بني القياسات القبلية والبعدية  لعينة الدراسة الدمام القسم العلمي مبدينة–الثانوية 

 معادلة الكسب املعدل لبليكاستخدام ب تفضيل التفكري

 نسبة الكسب املعدل الفاعلية الوسط احلسايب العدد القياسات اجملموعات
املستوى 

 اإلحصائي

 عينة الدراسة 
 0.832 95  القياس القبلية

 مقبول  1.26 0.69
 3.705 95 القياس البعدي

 

ص ا الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستتراتيجي علىأن يبني اجلدول   ختيار التََّخصتُّ

بلغت الفاعلية  ؛ حيثبالفاعليةتتصت  الدمام   القستم العلمي مبدينة–اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية 
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وهي قيمة قريبة من الواحد الصتحيح اا يدل على أن الوحدة التدريبية اا فاعلية عالية يف تنمية   ،(0.69)

 .عينة الدراسةمهارات اختيار التََّخصُّص اجلامعي لدى 

ا فاعلية الوحدة التدريبية يف تنمية التحصتيل املعريف ملهارات الوحد ة التدريبية من كما يتضتح أيضت 

تقع يف  وتلك القيمة  ،(1.26)  حيث بلغت ؛للطالب يف التطبيق البعدي املعدل لبليكخالل ِقَيم الَكسْتل  

فتاعليتة الوحتدة على د وهتذا يؤك   الربامج التتدريبيتة،ده بليتك لفتاعليتة  ( التذي حتدَّ 2 -1) املتتتتدى من

ص اجلامعي  التدريبية يف تنمية مهارة    الدمام القستم العلمي مبدينة–ب املرحلة الثانوية لطالاختيار التََّخصتُّ

 .قياس تفضيل التفكري دواتيف قسم معرفة املفحوص أل

 ( 15) جدول
لوحدة التدريبية يف تنمية لالقبلية والبعدية يف القياسات  عينة الدراسةنتائج ِنَسب التََّحسُّن بني متوسطي درجات 

يف قسم معرفة املفحوص  الدمام القسم العلمي مبدينة–لطالب املرحلة الثانوية اختيار التََّخصُّص اجلامعي مهارة 
 قياس تفضيل التفكري ودوات

 الوسط احلسايب العدد القياسات املتغريات
االحنراف 

 املعياري
تحسناجتاه ال % نسبة التحسن  

معرفة أدوات 

قياس تفضيل 

  التفكري 

 0.684 0.832 95 القبلية
 البعدية 77.544%

 0.742 3.705 95 البعدية

القبلية يف القياستات   عينة الدراستةمتوستطي درجات بني ِنسَتل التََّحستُّن   نتائجيتضتح من اجلدول  

ص اجلامعي  لوحدة التدريبية يف تنمية مهارة  لوالبعدية   القستتم –لطالب املرحلة الثانوية اختيار التََّخصتتُّ

ت نستبة التحستن بلغوقد   ،قياس تفضتيل التفكري  يف قستم معرفة املفحوص ألدوات  الدمام مبدينةالعلمي  

اختيار لوحدة التدريبية يف تنمية مهارة ا%( لصتاحل القياستات البعدية، اا يشتري إىل فاعلية 77.544)

ص اجلامعي   يف قستم معرفة   لعينة الدراستة  الدمام القستم العلمي مبدينة–لطالب املرحلة الثانوية  التََّخصتُّ

 والرسم البياين التايل يوضح ذلك. ، قياس تفضيل التفكري دواتاملفحوص أل
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 (20شكل رقم )

لوحدة التدريبية يف تنمية لالقبلية والبعدية يف القياسات  عينة الدراسةنتائج ِنَسب التََّحسُّن بني متوسطي درجات 
يف قسم معرفة املفحوص  الدمام القسم العلمي مبدينة–لطالب املرحلة الثانوية اختيار التََّخصُّص اجلامعي مهارة 

 قياس تفضيل التفكري ودوات

 

 والذي ينصُّ  ،ويرتضتي الباحث بالفرض البديل  األول،ومن خالل هذه النتائج ال تتحقق صتحة الفرض 

( بني متوسطي درجات التطبيق الَقْبِلي α ≥0.05مستوى )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند على:  

ص اجلامعي  والَبْعِدي حنو الوحدة التتدريبيتة وفًقا للتخطيط والتفكري االستتتراتيجي على اختيتار التََّخصتتُّ

قياس تفضتيل   دواتيف قستم معرفة املفحوص أل  القستم العلمي مبدينة الدمام–لطالب املرحلة الثانوية

 ولصاحل القياسات البعدية. التفكري
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ال توجد فروق ذات داللة والذي ينص على:  ،بالتحقق من صححة الفرض الثاي النتائج املتعلقةثالثا: 

( بني متوسطي درجات التطبيق الَقْبِلي والَبْعِدي حنو الوحدة التدريبية α ≥0.05إحصائية عند مستوى )

ص اجلامعي لطالب املرحلة الثاوفًقا للتخطيط  القستم –نويةوالتفكري االستتراتيجي على اختيار التََّخصتُّ

 .CoRT اإلستراتيجيالتفكري  ألدواتمعرفة املفحوص يف قسم  العلمي مبدينة الدمام

اختبار )ت( إلجياد داللة الفروق ، وذلك باستتخدام للتحقق من صتحة الفرضتيةواجلداول التالية تستعى 

للتخطيط والتفكري االستتراتيجي وفًقا   لوحدة التدريبيةا يف لعينة الدراستةالقياستات القبلية والبعدية بني 

صختيار ا  على معرفة يف قستم    الدمام القستم العلمي مبدينة– لطالب املرحلة الثانويةاجلامعي   التََّخصتُّ

 .CoRT اإلستراتيجيالتفكري  ألدواتاملفحوص 

 ( 16) جدول
البعدية القبلية ويف القياسات  لعينة الدراسة( لداللة الفروق بني متوسطي درجات T testنتائج اختبار )ت( )

 CoRT اإلستراتيجيالتفكري  ودواتمعرفة املفحوص يف قسم  للوحدة التدريبية

 الوسط احلسايب العدد القياسات املتغريات
االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

الداللة 

ةاإلحصائي  
 اجتاه الداللة

معرفة أدوات التفكري 

 CORT االستراتيجي

 1.272 2.000 95 القبلية
 البعدية **0.000 30.132-

 1.203 7.021 95 البعدية

 (01.0عند مستوى الداللة ) إحصائيَّةداللة  * ذات*

 (05.0عند مستوى الداللة ) إحصائيَّة*   ذات داللة 
 

يف  عينة الدراسةمتوسطي درجات بني  إحصائيَّةاجلدول وجود فروق ذات دالله من يتضح 

معرفة أدوات التفكري )ختبار التحصيلي يف الوحدة التدريبية واملتمثل يف لالالبعدية القبلية والقياسات 

 إحصائيًّا( وهي دالة  0,000داللة )مستوى    عند(،  30.132قيمة ت )  تبلغ  ؛ حيث(CORTاالستراتيجي  

وفًقا  الوحدة التدريبيةفاعلية ىل إ شريوهذا ي، القياسات البعديةولصاحل (، α=0.01عند مستوى داللة )
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القسم العلمي  – لطالب املرحلة الثانويةاجلامعي  التََّخصُّصختيار ا للتخطيط والتفكري االستراتيجي على

 . CoRT التفكري االسترياتيجي ألدواتمعرفة املفحوص يف قسم  الدمام مبدينة

صختيار ا للتخطيط والتفكري االستتتراتيجي علىوفًقا   ولقياس فاعلية الوحدة التدريبية  التََّخصتُّ

 ،يف القياسات القبلية والبعدية  لعينة الدراسة  الدمام القسم العلمي مبدينة– لطالب املرحلة الثانويةاجلامعي  

 الختبار وذلك للمقارنة بني املتوستط القبلي والبعدي  ،(Blakeمت استتخدام معادلة الكستل لبليك )

معرفة املفحوص يف قستم   الدمام القستم العلمي مبدينة– لطالب املرحلة الثانويةاجلامعي   التََّخصتُّصختيار ا

 . CoRT اإلستراتيجيالتفكري  ألدوات

 يوضح هذه النتائج.التايل واجلدول 

 (  17جدول )

لطالب املرحلة اجلامعي  التََّخصُّصختيار ا للتخطيط والتفكري االستراتيجي علىوفًقا  الوحدة التدريبيةفاعلية نتائج 
معرفة يف قسم  الوحدة التدريبيةيف  بني القياسات القبلية والبعدية الدراسةلعينة  الدمام القسم العلمي مبدينة– الثانوية

 معادلة الكسب املعدل لبليكاستخدام ب CoRT اإلستراتيجيالتفكري  ودواتاملفحوص 

 نسبة الكسب املعدل الفاعلية الوسط احلسايب العدد القياسات اجملموعات
املستوى 

 اإلحصائي

 عينة الدراسة 
القبليةالقياس    95 2.000 

 مقبول  1.28 0.72
 7.021 95 القياس البعدي

 

صختيار ا للتخطيط والتفكري االستتراتيجي علىوفًقا   الوحدة التدريبيةأن يبني اجلدول    التََّخصتُّ

بلغت الفاعلية  ؛ حيثتتصت  بالفاعليةالدمام   القستم العلمي مبدينة– لطالب املرحلة الثانويةاجلامعي  

وهي قيمة قريبة من الواحد الصتحيح اا يدل على أن الوحدة التدريبية اا فاعلية عالية يف تنمية   ،(0.72)
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صمهتارات اختيتار  التفكري   ألدواتمعرفتة املفحوص يف قستتم  عينتة التدراستتةاجلتامعي لتدى   التََّخصتتُّ

 .CoRT اإلستراتيجي

فاعلية الوحدة التدريبية يف تنمية التحصتيل املعريف ملهارات الوحدة التدريبية من  اكما يتضتح أيضت  

تقع يف  وتلك القيمة  ،(1.28)  حيث بلغت ؛للطالب يف التطبيق البعدي املعدل لبليكخالل ِقَيم الَكسْتل  

الوحتدة فتاعليتة  على د وهتذا يؤك   الربامج التتدريبيتة،ده بليتك لفتاعليتة  ( التذي حتدَّ 2 -1) املتتتتدى من

صاختيار التدريبية يف تنمية مهارة    الدمام القستم العلمي مبدينة– لطالب املرحلة الثانويةاجلامعي    التََّخصتُّ

 .CoRT اإلستراتيجيالتفكري  ألدواتمعرفة املفحوص يف قسم 

 ( 18) جدول
يف قسم  للوحدة التدريبيةالبعدية القبلية ويف القياسات  عينة الدراسةبني متوسطي درجات ِنَسب التََّحسُّن  نتائج

 CoRT اإلستراتيجيالتفكري  ودواتمعرفة املفحوص 

 الوسط احلسايب العدد القياسات املتغريات
االحنراف 

 املعياري
تحسناجتاه ال % نسبة التحسن  

معرفة أدوات  

التفكري 

 االستراتيجي
CORT  

 1.272 2.000 95 القبلية

 البعدية 71.514%
 1.203 7.021 95 البعدية

القبلية يف القياستات   عينة الدراستةدرجات متوستطي  بني ِنسَتل التََّحستُّن   نتائجيتضتح من اجلدول  

 تبلغوقد   ،  CoRT اإلستتراتيجيالتفكري   ألدواتمعرفة املفحوص  قستم   لوحدة التدريبيةلوالبعدية  

لوحدة التدريبية يف تنمية ا، اا يشتري إىل فاعلية القياستات البعدية( لصتاحل %71.514نستبة التحستن )

صاختيار مهارة   يف   لعينة الدراستة  الدمام القستم العلمي مبدينة–  لطالب املرحلة الثانويةاجلامعي    التََّخصتُّ

 والرسم البياين التايل يوضح ذلك. ،CoRT اإلستراتيجيالتفكري  ألدواتمعرفة املفحوص قسم 
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 (21شكل رقم )

يف قسم  لوحدة التدريبيةلالقبلية والبعدية يف القياسات  عينة الدراسةنتائج ِنَسب التََّحسُّن بني متوسطي درجات 
 CoRT اإلستراتيجيالتفكري  ودواتمعرفة املفحوص 

 

 والذي ينصُّ  ،ويرتضتي الباحث بالفرض البديل ،ثاينومن خالل هذه النتائج ال تتحقق صتحة الفرض ال

( بني متوسطي درجات التطبيق الَقْبِلي α ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )على:  

ص اجلامعي  والَبْعِدي حنو الوحدة التتدريبيتة وفًقا للتخطيط والتفكري االستتتراتيجي على اختيتار التََّخصتتُّ

التفكري  ألدواتمعرفتة املفحوص يف قستتم  العلمي مبتدينتة التدمتام القستتم–نويتةلطالب املرحلتة الثتا

 .ولصاحل القياسات البعدية، CoRT االستراتيجي

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CoRTمعرفة المفحوص ألدوات التفكير االستيراتيجي 

2

7.021

القياس القبلي للمجموعة التجريبية القياس البعدي للمجموعة التجريبية

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



303 
 

ال توجتد فروق ذات والحذي ينص على:  ،ثحالح بحالتحقق من صححححة الفرض ال النتحائج املتعلقحةرابعحا: 

الَقْبِلي والَبْعِدي حنو الوحدة ( بني متوستطي درجات التطبيق α ≥0.05داللة إحصتائية عند مستتوى )

ص اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية – التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستتراتيجي على اختيار التََّخصتُّ

 .يالتخطيط االستراتيج ألدواتاملفحوص  معرفة القسم العلمي مبدينة الدمام

للعينات اختبار )ت(  ، وذلك باستتخدام للتحقق من صتحة الفرضتيةواجلداول التالية تستعى 

ة يف االختبتار ضتتابطت ال ةطالب اجملموعت القيتاستتات القبليتة والبعتديتة لإلجيتاد داللتة الفروق بني املرتبطتة 

لطالب اجلامعي    التََّخصتُّصختيار ا  للتخطيط والتفكري االستتراتيجي علىوفًقا   لوحدة التدريبيةلالتحصتيلي 

 .يالتخطيط االستراتيج ألدواتاملفحوص  معرفة الدمام القسم العلمي مبدينة– املرحلة الثانوية

 (19)رقم  جدول
القبلية والبعدية يف القياسات  عينة الدراسة( لداللة الفروق بني متوسطي درجات T testنتائج اختبار )ت( )

 االستراتيجيالتخطيط  ودواتمعرفة املفحوص يف قسم  للوحدة التدريبية

 الوسط احلسايب العدد القياسات املتغريات
االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

الداللة 

ةاإلحصائي  
 اجتاه الداللة

معرفة أدوات  

االستراتيجي التخطيط   

 1.010 4.021 95 القبلية
 البعدية **0.000 26.327-

 1.171 7.990 95 البعدية

 (01.0داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة ) * ذات*

 (05.0*   ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة )
 

يف  عينة الدراسةمتوسطي درجات اجلدول وجود فروق ذات دالله إحصائيَّة بني من يتضح 

خطيط  معرفة أدوات التالتحصيلي يف الوحدة التدريبية واملتمثل يف )ختبار لالالقبلية والبعدية القياسات 

( وهي دالة إحصائيًّا عند 0,000داللة )مستوى  عند(، 26.327قيمة ت ) تبلغ ؛ حيث(االستراتيجي

الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط فاعلية  ىل  إ  شريوهذا يولصاحل القياسات البعدية،  (،  α=0.01مستوى داللة )
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  الدمام القسم العلمي مبدينة–ختيار التََّخصُّص اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية  ا والتفكري االستراتيجي على

 . يالتخطيط االستراتيج ألدواتاملفحوص  معرفةيف قسم 

ص ا االستتتراتيجي علىولقياس فاعلية الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري   ختيار التََّخصتُّ

 يف القياسات القبلية والبعدية،  لعينة الدراسة  الدمام القسم العلمي مبدينة–اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية 

 الختبار وذلك للمقارنة بني املتوستط القبلي والبعدي  ،(Blakeمت استتخدام معادلة الكستل لبليك )

املفحوص   معرفةيف قستم    الدمام القستم العلمي مبدينة–ختيار التََّخصتُّص اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية ا

 . يالتخطيط االستراتيج ألدوات

 يوضح هذه النتائج.التايل واجلدول 

 ( 20) رقم جدول

ختيار التََّخصُّص اجلامعي لطالب املرحلة ا التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستراتيجي علىالوحدة فاعلية نتائج 
استخدام ببني القياسات القبلية والبعدية يف االختبار التحصيلي  لعينة الدراسة الدمام القسم العلمي مبدينة–الثانوية 

 معادلة الكسب املعدل لبليك

 نسبة الكسب املعدل الفاعلية الوسط احلسايب العدد القياسات املتغريات
املستوى 

 اإلحصائي

 معرفة أدوات التخطيط

  االستراتيجي

 4.021 95  القياس القبلية
 مقبول  1.10 0.66

 7.990 95 القياس البعدي

 

ص ختيار ا الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستتراتيجي علىأن يبني اجلدول   التََّخصتُّ

بلغت الفاعلية  ؛ حيثتتصت  بالفاعليةالدمام   القستم العلمي مبدينة–اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية 

وهي قيمة قريبة من الواحد الصتحيح اا يدل على أن الوحدة التدريبية اا فاعلية عالية يف تنمية   ،(0.66)

 .عينة الدراسةمهارات اختيار التََّخصُّص اجلامعي لدى 
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ا فاعلية الوحدة التدريبية يف تنمية التحصتيل املعريف ملهارات الوحدة التدريبية من ك ما يتضتح أيضت 

تقع يف  وتلك القيمة  ،(1.10)  حيث بلغت ؛للطالب يف التطبيق البعدي املعدل لبليكخالل ِقَيم الَكسْتل  

فتاعليتة الوحتدة على د وهتذا يؤك   الربامج التتدريبيتة،ده بليتك لفتاعليتة  ( التذي حتدَّ 2 -1) املتتتتدى من

ص اجلامعي  التدريبية يف تنمية مهارة    الدمام القستم العلمي مبدينة–لطالب املرحلة الثانوية اختيار التََّخصتُّ

 .يالتخطيط االستراتيج ألدواتاملفحوص  معرفةيف قسم 

 ( 21) جدول
يف  للوحدة التدريبيةالقبلية والبعدية يف القياسات  عينة الدراسةنتائج ِنَسب التََّحسُّن بني متوسطي درجات طالب 

 التخطيط االستراتيجي ودواتمعرفة املفحوص قسم 

 الوسط احلسايب العدد القياسات املتغريات
االحنراف 

 املعياري
تحسناجتاه ال % نسبة التحسن  

معرفة أدوات  

التخطيط 

 االستراتيجي 

  

 1.010 4.021 95 القبلية

 البعدية 49.675%
 1.171 7.990 95 البعدية

 

القبلية يف القياستات   عينة الدراستةمتوستطي درجات بني ِنسَتل التََّحستُّن   نتائجيتضتح من اجلدول  

( لصتاحل %49.675)تراوحت نستبة التحستن بني وقد   ،ختبار التحصتيلي يف الوحدة التدريبيةلالوالبعدية  

اختيار  لوحدة التدريبية يف تنمية مهارة  االختبار التحصتتيلي لالقياستتات البعدية، اا يشتتري إىل فاعلية  

ص اجلامعي   والرستم البياين   ،لعينة الدراستة الدمام القستم العلمي مبدينة–لطالب املرحلة الثانوية  التََّخصتُّ

 التايل يوضح ذلك.
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 (22شكل رقم )

ختبار التحصيلي يف لالالقبلية والبعدية يف القياسات  عينة الدراسةنتائج ِنَسب التََّحسُّن بني متوسطي درجات 
 الوحدة التدريبية

 

 والذي ينصُّ  ،ويرتضتي الباحث بالفرض البديل ،الثالثومن خالل هذه النتائج ال تتحقق صتحة الفرض 

( بني متوسطي درجات التطبيق الَقْبِلي α ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )على:  

ص اجلامعي  والَبْعِدي حنو الوحدة التتدريبيتة وفًقا للتخطيط والتفكري االستتتراتيجي على اختيتار التََّخصتتُّ

 يالتخطيط االستتراتيج ألدواتاملفحوص    عرفةمل  ،القستم العلمي مبدينة الدمام–الثانويةلطالب املرحلة  

 ولصاحل القياسات البعدية.
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ال توجد فروق ذات والذي ينص على:  ،رابع بالتحقق من صححة الفرض ال النتائج املتعلقة: ًاخامسح 

التطبيق الَقْبِلي والَبْعِدي حنو الوحدة ( بني متوستطي درجات α ≥0.05داللة إحصتائية عند مستتوى )

ص اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية – التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستتراتيجي على اختيار التََّخصتُّ

 .ختصصهويقرر اختيار اليت جتعل املفحوص خيتار  لمؤثراتل ،القسم العلمي مبدينة الدمام

للعينات اختبار )ت(  ، وذلك باستتخدام صتحة الفرضتيةللتحقق من  واجلداول التالية تستعى 

ة يف االختبتار ضتتابطت ال ةطالب اجملموعت القيتاستتات القبليتة والبعتديتة لإلجيتاد داللتة الفروق بني املرتبطتة 

ختيار التََّخصتُّص اجلامعي لطالب ا  لوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستتراتيجي علىلالتحصتيلي 

 .ختصصهويقرر اختيار اليت جتعل املفحوص خيتار  املؤثرات الدمام القسم العلمي مبدينة–املرحلة الثانوية 

 (22) رقم جدول
القبلية والبعدية يف القياسات  عينة الدراسة( لداللة الفروق بني متوسطي درجات T testنتائج اختبار )ت( )

 ختصصهويقرر اختيار اليت جتعل املفحوص خيتار  املؤثراتيف  للوحدة التدريبية

 الوسط احلسايب العدد القياسات املتغريات
االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

الداللة 

ةاإلحصائي  
 اجتاه الداللة

مؤثرات اختيار وتقرير  

 اختيار التخصص 

 1.530 5.000 95 القبلية
 البعدية **0.000 28.114-

 0.893 9.968 95 البعدية

 (01.0داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة ) ذات* *

 (05.0*   ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى الداللة )
 

يف  عينة الدراسةمتوسطي درجات اجلدول وجود فروق ذات دالله إحصائيَّة بني من يتضح 

املؤثرات اليت جتعل املفحوص ختبار التحصيلي يف الوحدة التدريبية واملتمثل يف  لالالقبلية والبعدية  القياسات  

( وهي دالة  0,000داللة )مستوى  عند(، 28.114قيمة ت ) تبلغ ؛ حيثخيتار ويقرر اختيار ختصصه

الوحدة التدريبية فاعلية  ىل  إ  شريوهذا يولصاحل القياسات البعدية،  (،  α=0.01إحصائيًّا عند مستوى داللة )
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القسم العلمي  –ختيار التََّخصُّص اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية  ا  وفًقا للتخطيط والتفكري االستراتيجي على

 . ختصصهويقرر اختيار اليت جتعل املفحوص خيتار  املؤثراتيف  الدمام مبدينة

ص ا االستتتراتيجي علىولقياس فاعلية الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري   ختيار التََّخصتُّ

 يف القياسات القبلية والبعدية،  لعينة الدراسة  الدمام القسم العلمي مبدينة–اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية 

 الختبار وذلك للمقارنة بني املتوستط القبلي والبعدي  ،(Blakeمت استتخدام معادلة الكستل لبليك )

ص ا اليت جتعل  املؤثراتيف   الدمام القستم العلمي مبدينة–اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية ختيار التََّخصتُّ

 . ختصصهويقرر اختيار املفحوص خيتار 

 يوضح هذه النتائج.التايل واجلدول 

 ( 23) رقم جدول

التََّخصُّص اجلامعي لطالب املرحلة ختيار ا الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستراتيجي علىفاعلية نتائج 
اليت  املؤثراتيف للوحدة التدريبية بني القياسات القبلية والبعدية  لعينة الدراسة الدمام القسم العلمي مبدينة–الثانوية 

 معادلة الكسب املعدل لبليكاستخدام ب ختصصهويقرر اختيار جتعل املفحوص خيتار 

 نسبة الكسب املعدل الفاعلية الوسط احلسايب العدد القياسات املتغريات
املستوى 

 اإلحصائي

مؤثرات اختيار وتقرير  

 اختيار التخصص 

 5.000 95  القياس القبلية
 مقبول  1.28 0.83

 9.968 95 القياس البعدي

 

ص ختيار ا الوحدة التدريبية وفًقا للتخطيط والتفكري االستتراتيجي علىأن يبني اجلدول   التََّخصتُّ

بلغت الفاعلية  ؛ حيثتتصت  بالفاعليةالدمام   القستم العلمي مبدينة–اجلامعي لطالب املرحلة الثانوية 

وهي قيمة قريبة من الواحد الصتحيح اا يدل على أن الوحدة التدريبية اا فاعلية عالية يف تنمية   ،(0.83)

 .عينة الدراسةمهارات اختيار التََّخصُّص اجلامعي لدى 
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ا فاعلية الوحدة التدريبية يف تنمية التحصتيل املعريف ملهارات الوحدة التدريبية من ك ما يتضتح أيضت 

تقع يف  وتلك القيمة  ،(1.28)  حيث بلغت ؛للطالب يف التطبيق البعدي املعدل لبليكخالل ِقَيم الَكسْتل  

فتاعليتة الوحتدة على د وهتذا يؤك   الربامج التتدريبيتة،ده بليتك لفتاعليتة  ( التذي حتدَّ 2 -1) املتتتتدى من

ص اجلامعي  التدريبية يف تنمية مهارة    الدمام القستم العلمي مبدينة–لطالب املرحلة الثانوية اختيار التََّخصتُّ

 .ختصصهويقرر اختيار اليت جتعل املفحوص خيتار  املؤثراتيف 

 ( 24) جدول
يف  القبلية والبعدية للوحدة التدريبيةيف القياسات  عينة الدراسةنتائج ِنَسب التََّحسُّن بني متوسطي درجات 

 ختصصهويقرر اختيار اليت جتعل املفحوص خيتار  املؤثرات

 الوسط احلسايب العدد القياسات املتغريات
االحنراف 

 املعياري
تحسناجتاه ال % نسبة التحسن  

اختيار مؤثرات  

وتقرير اختيار 

 التخصص 

 

 1.530 5.000 95 القبلية

 البعدية 49.839%
 0.893 9.968 95 البعدية

 

القبلية يف القياستات   عينة الدراستةمتوستطي درجات بني ِنسَتل التََّحستُّن   نتائجيتضتح من اجلدول  

( لصتاحل %49.839التحستن بني )تراوحت نستبة وقد   ،ختبار التحصتيلي يف الوحدة التدريبيةلالوالبعدية  

اختيار  لوحدة التدريبية يف تنمية مهارة  االختبار التحصتتيلي لالقياستتات البعدية، اا يشتتري إىل فاعلية  

ص اجلامعي   والرستم البياين   ،لعينة الدراستة الدمام القستم العلمي مبدينة–لطالب املرحلة الثانوية  التََّخصتُّ

 التايل يوضح ذلك.
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 (23شكل رقم )

 يف لوحدة التدريبيةلالقبلية والبعدية يف القياسات  عينة الدراسةنتائج ِنَسب التََّحسُّن بني متوسطي درجات 
 ختصصهويقرر اختيار اليت جتعل املفحوص خيتار  املؤثرات

 

 والذي ينصُّ  ،ويرتضتي الباحث بالفرض البديل  ،الرابعومن خالل هذه النتائج ال تتحقق صتحة الفرض 

( بني متوسطي درجات التطبيق الَقْبِلي α ≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )على:  

ص اجلامعي  والَبْعِدي حنو الوحدة التتدريبيتة وفًقا للتخطيط والتفكري االستتتراتيجي على اختيتار التََّخصتتُّ

اليت جتعل املفحوص خيتار  املؤثراتاملفحوص    معرفة  العلمي مبدينة الدمام  القستم–لطالب املرحلة الثانوية

 ولصاحل القياسات البعدية. ختصصهويقرر اختيار 
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 والتوصيات  مناقشة نتائج الدراسة: امساخلالفصل 

 الدراسة مناقشة نتائجاملبحث األول: 

 ،لستاا  الائس عن ا ، ومدى إجابعهاومناقشت  تك  النعائج  ،تفستهااو  ،نعائج الدراست  استععاا بعد 

خعسار ا والعفكه االستتعااتس ع عكىالوحدة العدريبس  وفًقا لكعخطسط ما مدى فاعكس   "  والذي ينص عكى:

  :فإن الدراس  ختكص إىل اآلت   ،"؟الدمام القسم العكمع مبدين –  املاحك  الثانوي العََّخصُّص اجلامعع لطالب  

( واليت تضتتمن   لالل  الفاوب با القساستتا القبكع والبعدي 10جاءت نعائج اجلدو  رقم )

 كوحدة العدريبس  وفًقا لكعخطسط والعفكه االستعااتس ع عكىللكم موع  الع ايبس  يف االخعبار العحصتسكع 

، واليت أثبع  وجول فاوب الدمام القستم العكمع مبدين –احك  الثانوي خعسار العََّخصتُّص اجلامعع لطالب املا

 العدريبس  وفًقا لكعخطسطلال  إحصائسًّا ولصاحل القساس البعدي، ويعزو الباحث تك  النعائج لفاعكس  الوحدة  

ص اجلامعع لطالب املا والعفكه االستعااتس ع عكى  القستم العكمع مبدين –احك  الثانوي خعسار العََّخصتُّ

 ، واليت آت  مثاراا عرب تأثهاا اإلجيايب عكى طالب اجملموع  الع ايبس .الدمام

( والتذي تنتاو  فتاعكست  الوحتدة 11كتان تتأثه تكت  الفتاعكست  وامتتحالتا من خال  جتدو  رقم )

العدريبس ، ونسب  الكسب املعدَّ  واليت جاءت بقبو  املسعوى اإلحصائع هلذه الفاعكس ؛ حسث كان  قسم  

الفاعكس  تشته إىل تأثا طالب اجملموع  الع ايبس  مبحعوى الوحدة العدريبس ،  بسنما أاتارت نستب  الكستب 

ن املعد  إىل فاعكس  الوحدة العدريبس ، ث  با القساستا القبكع (  12يف اجلدو  رقم ) جاءت ِنسَتب العََّحستُّ

%( وتععرب اذه النستب  عالس ، وفسها 58.68والبعدي لعاكد عكى تك  النعائج واليت بكغ  نستب  سستنها )

ص اجلامععا العدريبس  وفًقا لكعخطسط والعفكه االستعااتس ع عكىإاتارة إىل فاعكس  الوحدة   خعسار العََّخصتُّ

 .الدمام القسم العكمع مبدين –احك  الثانوي لطالب امل
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 وأن  األثاالنعس   بفاعكس  احلقسب  والعدريب لصناع   اخلرباء ويايدواذا ما يعزز كالم كثه من 

"إن من ميك  املعكوم   : (8ص ،2015 ،يقو  )جاباكبه  أثالكعدريب إن الععكسم لوحده مل يعد كافسا بل 

ميك  مفاتسح املسعقبل، ومقعضسات املسعقبل فإن ما كشفعه اإلجنازات اليت حققعها   واملعاف  واخلربة فهو

و مهين ولونه يععذر أالبكدان الصناعس  يد  عكى أن العدريب ميثل قاعدة مكمك  لكععكسم سواء كان  تقين 

  ." الوفاء مبعطكبات املسعقبل

بعض   أن  :(19ص، 1999 ،)احلماليما يذكاه  ةالعدريب له فاعكس  كبه أن ا يد  عكى م و

% من املعكومات اليت حصل عكسها عن طايق 13ال يعذكا بعد اها سوى  اإلنسان ن إتقو  الدراسات 

املعكومات اليت حصل عكسها من  ا% من املعكومات اليت حصل عكسها من البصا، أم 70السمع، وقد يعذكا 

  .% منها 95النقاش واملشارك  فإنه يعذكا عن طايق احلوار و

  ".نسى، أرين ولعكع أتذكا، ااركين وسوف أتذكاأحكماء الصا " قل وسوف    أحديقو     ذاول

مهارات  أمامنااألثا سسقع حسنما نسعى اىل تعكسم من  أن ه إلسوصل  اوما جيده الباحث مطابقا مل

  .عكمين كسف اصطالاا  وإمنافقد قسل ال تعطسين مسك    كبهة،

إمتام الدورات لدى موظفع    ( أن 300ص   ،2014  ،اجملالت اهلولندي  ينقل )واب   ىحديف لراس  إل

لرب   ا عكى العدريب سنويا، أهنامكسون 187اخلدم  املدنس  يف احلكوم  اهلولندي  اليت تنفق ما يقارب من 

موظف وكان األثا الكبه املعمثل يف الاما الوظسفع والدافعس  اع ما   ألف 26من  أكثا 2010خال  

  .جعكعهم يواصكون العدريب واذا يعوافق مع النعس   القامس  بأن احلقسب  العدريبس  فاعك 

عكى    2006( أن اناك لراسات مثل لراس  جازيوجكوا وتانسل  305ص  ،2014  ،ويذكا )واب  

كثا  ألرج  الاما اليت حيصكون عكسها من خال  الدورات املعصك  ن أموظف بايطاين ووجدوا  28240

دورات، إن العدريب املسعما لكموظف جيعكه لائم االتصا  فسما  مثل اذه المن ال يعابع احلصو  عكى 
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  اليت هتمه، وتساعده يف تطويا نف  لكع يسعى ملواكب  العطورات العكمس  يف اىت اجملاالت  حيدث يف العامل  

مكسون    51حوايل    تنفق  األمايكس املاسسات  أن     (Haines, 2000, p.28)، وقد ذكا  ي يعمل فسهالذاحلقل  

سنويًا لعدريب القساليا، واذا يظها لنا مدى أمهس  العدريب بالذات يف وقعنا احلاما الذي    اأمايكس  الوالر

 ،وتغهت عن ذي قبل وذل  لعواكب احعساجات العصا   او لائم العغه، وكثه من مفااسم اإللارة اخعكف 

العغسه  لعامك  لائم فاملنافس  العاملس  والقوة ا ، إن احلاج  ماس  لكعدريب بالفعل ": ()جون زين ا ويقو 

واألاكا  اإللاري  اجلديدة والعكنولوجسا احلديث  ككها أمور قد فام  معطكبات وأعباء مخم  عكى  

بد   وإذا كان عكى قوة عامك  صغهة يف ااك  قكص  ح مها أن تالي وحداا كل األعما  فال  ،أفاالنا

  ." من أن نافع من مسعوى مهاراهتا

 إجيابس  ( والذي كان  نعس  2018روااتدة،  لراست  ) من:   كاًل  وتعفق اذه النعائج مع لراست 

لكم موعت  من املعكمتات اليت ت تطبسق الربنتامج عكسهتا واع متا تعوافق مع النعس ت  اليت تتد  عكى فتاعكست  

فاعكس  بانامج سكامرب عكى العسن  اليت ت تطبسقه  إثبات  ( يف2015الثنسان ،لراس  ) وأيضاالربامج العدريبس  

 ( واليت2013الستكسمع،لراست  ) يضتاوأعكسها واع ما يعواب مع النعس   اليت وصتل هلا الباحث انا ، 

ادف  لقستاس الفتاعكست  لكربنامج اخلاائط الذانست  والذي اثبت  فاعكسعته ما يعفق مع النعس ت  اليت وصتتل هلا 

اليت كان    (2013حيىي،  )لراس   اناك   وأيضاالباحث من فاعكس  احلقسب  العدريبس  املطبق  يف اذا البحث،  

فتاعكست  بانتامج قتائم عكى  إثبتاتبتاحتث انتا، وكتانت  التدراستت  لسحىي معوافقت  مع متا ذاتب لته ال نعس عهتا

 .اإلبداععلعنمس  مهارات العفكه  معايه اجلولة

( واليت أخاج  العشتواات اليت يعاين 1988  ،لراست  )الوزين ويستعأن  به  أيضتا إلسهوما يشتار  

الربامج العتدريبست  اليت تبتث  إقتامت املتدخالت ككهتا منهتا الطالب يف اختتاذا القاار واليت يالحا انته  تاب من 

ولراستت  ، املمارستت  قبل اخعسار العخصتتص   الوعع واذا ما يايد ما ذاب له البتاحث من مثتل اذه

  البعدي  بعد تطبسقه لكربنامج العدريب يف العفكه الايامتع عكى تعوافق مع النعس   واليت (2012بصتاي، )
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طالب املاحكت  الثتانويت  يف تا  ، واتذا متا يعوافق ويعطتابق بتدرجت  كبهة ويعزز النعس ت  اليت ذاتب هلتا 

الدراستس  اليت   الوحداتأاتارت اىل فائدة تطبسق فاعكس    اليت (2012الاي  وآخاين،  ولراست  )، الباحث 

ومثكها   ،ى استعااتس سات الععكم يف تعكسم العفكه ، واذا يعوافق مع النعس   اليت وصتل هلا الباحثتقوم عك

تفوب الطالب املطبق عكسهم الربنامج العدريب عكى الطالب الذين مل  أظهاتاليت   (2011عباين ،لراست  )

فاعكس  الربنامج   أومتح كذل    م(2009ولراست  احلايب )  ،يطبق عكسهم واذا يعين بعفوب الع ايبس 

 .اإلبداععاملسعخدم تنمس  العفكه 

، املطوع كسه كدراس  )باإلماف  إىل الدراسات اليت تناول  عالق  العََّخصُّص اجلامعع واملاثاات ع

معفق مع  األما أن املعتاقا يف العتائكت  واتذا جيعتل  األفاالواليت كتان أام ستتبتب او وجول أحتد  (2015

واليت استعخدم فسها  (2015،  اتاور، ولراست  )العدريب والعأاسل الذي يستعى له من اخعار العخصتص

االخعسار لكعخصتص اكثا موائم  لسطور بذل  ويدرب الطالب ما ستاام يف جعل    اإللكعاوينالربنامج 

، مسستت  ، ولراستت  )واقاب ما يكون لكعتأاستل والعتدريب والذي اثب  أن ملثل اذه الاامج فاعكس  كبهة

واليت كتانت   (2010،  الستتكمتان ، ولراستت  )يف فتاعكست  الطموا املواكتب مع العتدريتب والععكم (2014

 ألواتا يسهم أن العدريب واسعخدام  % من الطالب اخعاروا ختصصاهتم بأنفسهم واذا م50 أن تومح 

ولو  (2010،  أبو اتوارب، ولراست  )العدريب مهم جدا يف اذه احلال  حىت ال يكون الفشتل حكسفا هلم

يابط حباص الطالب عكى ماله عالق  بعطويا   األمان إال أكان  تعحدث عن ختصص واحد واو احملاسب   

اذا  أن النظاي ، وما او معكوم   األخاىن العخصتصتات  املهارة العالس  اليت جتعكهم أكثا نفعا وعمكس  م

 أن تعوافق من  (2005،  الشتكوي، ولراست  )العخصتص حيعا  اىل كفاءة عالس  واىل تدريب عايل جدا

الوعع لائم اذا ارتبط بتاجلتدارة  أن العوامتل الشتتخصتتست  كتانت  ذات اكثا كبه ومكهم واتذا يتد  عكى 

 العدريب املاكز واملعخصص.  خال من    اإلعدالواالسععدال سسكون الن اا حكسفا له ، واذا ما يعمثل يف 

الربامج العدريبس  يف مثل اذا اجملا  يكون  أن  أثبع ( واليت 2001،لراست  )الزبهي أيضتاومن الدراستات  
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واليت كان  النعس   موافق  لنعس   الفاعكس  اليت   اخلاصت ،اجات ذا نفع كبه وفاعكس  حىت مع ذوي االحعس

 وصل هلا الباحث انا. 

ستالسبه عن أستالسب الععكسم العقكسدي  ما أثاا اخعالف العدريب وأكثا أ األمان ما جيعل  إ  ،وخعاما

ثا من خال  واو أيضتا يقوم عكى املعارف واملهارات والقناعات فاملدرب املعمكن القالر يا أثاجيعل له 

 .اذه احملاور الثالث  وبشكل كبه
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 ة وتفسري نتائج صحة فروض الدراسةمناقش

 فرض الدراسة األول:

ال توجتد فاوب ذات لاللت  والاي  نن  لق::  ،باالتحة  م  صااحاة الفرض األول النتاائج املتلقةاة

والَبعلديي حنو الوحدة العدريبس  ( با معوستطع لرجات العطبسق القببلكيع α ≥0.05إحصتائس  عند مستعوى )

ص اجلامعع لطالب املاحك  الثانوي  القستم –وفًقا لكعخطسط والعفكه االستعااتس ع عكى اخعسار العََّخصتُّ

 .قساس تفضسل العفكه لواتيف قسم معاف  املفحوص أل العكمع مبدين  الدمام

 ،وياتضتع الباحث بالفا  البديل  ،صتح  الفا  األو   ( بعدم سقُّق15( و )14( و )13)  واجلداو 

( با معوستطع لرجات α ≥0.05توجد فاوب ذات لالل  إحصتائس  عند مستعوى )عكى:   والذي ينصُّ 

العطبسق القببلكيع والَبعلديي حنو الوحدة العدريبس  وفًقا لكعخطسط والعفكه االسعااتس ع عكى اخعسار العََّخصُّص 

قساس   لواتيف قستتم معاف  املفحوص أل  العكمع مبدين  الدمامالقستتم  –اجلامعع لطالب املاحك  الثانوي 

 ولصاحل القساسات البعدي . تفضسل العفكه

نعس   ذات   ق الفا  الصتفاي وذل  لوجوللكفا  البديل وعدم سقُّ  هارتضتائويعزو الباحث 

البعدي  القساستات  واليت جاءت مجسعها لصتاحل  ،الع ايبس   با القساستات البعدي  لكم موع  لال  إحصتائسَّ 

ص ا  العدريبس  وفًقا لكعخطسط والعفكه االستعااتس ع عكىاالخعبار العحصتسكع لكوحدة   يف خعسار العََّخصتُّ

 .الدمام القسم العكمع مبدين – املاحك  الثانوي اجلامعع لطالب 

كستب املعد  واليت جاءت بالقبو  كدت النعائج فاعكس  الوحدة العدريبس  باستعخدام معالل  الأث 

 لكقساسات البعدي  
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لوحدة ا%( لصتاحل القساستات البعدي ، ما يشته إىل فاعكس   77.544  نستب  العحستن )بكغوقد  

ص اجلامعع  العدريبس  يف تنمس  مهارة    الدمام القستم العكمع مبدين –لطالب املاحك  الثانوي  اخعسار العََّخصتُّ

 البعدي .القساسات ولصاحل  قساس تفضسل العفكه لواتيف قسم معاف  املفحوص أل لكم موع  الع ايبس 

، الكسفست من ميعكت  ال يهمته  أن واو    ،ياكتد البتاحتث انتا اجلواا الكبه التذي ت بنتاء البحتث عكسته

يكون مبدعا ومعنا ما ي  والعقكس  فهو من الطبسعع جدا لقدراته الذاتس  وخصتوصتا الفكا اإلنستان فمعاف   

لراست ، لكعوافق مع ما يفعكه واذا حيقق  أوختطسط  أوومعصتاحلا مع نفسته ومستعمععا مبا يقوم به من عمل  

 .له راح  كبهة جدا

اكثا معاف  بنفسته ستوف يكون اكثا تنا ما ومعاف   اإلنستان أنه ككما كان  اتأكسد األماويزيد 

حو   ( 30ص  ،2007،ويستتهتل الععتامتل معته والتذي ل  عكى أمهست  املقتايس  متا نقكته  )العستدبتأاتداف 

املقساس الذي ت استعخدامه ، والذي يعد من اكثا املقايس  مصتداقس  يف معاف  تفضتسل العفكه كما ت 

أن قا وكما ورل ستاب من اذه الدراست  يف احلديث حو  اذا املقساس   األو والعفصتسل يف الفصتل    اإلاتارة

مقساس اهمان ال يزا  األكثا تطورًا من حسث لقعه وتصتنسفه ألنواع العفكه، وكسفس  معاف  الشتخص 

من أي نوع، واذا الشتخص ذاته ميكن أن يصتنف إىل األعما  اليت ميكن أن ين ح فسها أكثا من  هه، 

كى العتامكا يف لوائااتا لتذلت  واىل اتذا السوم الزالت  الشتتاكتات الكبهة واحملعامت  تطبق اتذا املقستاس ع

لومتع املوظف املعا يف الوظسف  املناستب ، ولذل  ستع د اتاكات كبهة مثل: آي يب إم، اتسل، لو 

بونت ، كوليه، كوكتاكوال، أي ت أنتد ت، إنعستل، موتوروال، البحايت  األمايكست ، جتامعت  جورجستا، 

تستتعختدم اذه العكنولوجستا يف   زياوك ، فولفو، بنت  كالسفورنستا الفتدرايل، بنت  ناتويستت  و هاا.

تستعخدم   الواليات املعحدة، بايطانسا، أملانسا، فانستا، املكستس ، األرجنعا، أستعاالسا، نسوزيكندا، تاكسا.

 الدما س .مقساس اهمان وتكنولوجسا البوصك  
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 "  عزيز آ  حمستن"اهمان  لسه املدرب الكبه واملعخصتص يف مقساس إما ذاب النعس   أيضتا ويعزز 

وسفسز  اإلنعاجس ما ال ات  فسه أن مقساس اهمان يستاعد األفاال واملاستستات عكى زيالة "  يقو : حسث

العامكا عكى العمل، وكذل  الععاف الدقسق عكى مواصتفات العمل واستععدالات العامكا ستواء من 

 ."ناحس  اإلبداع أو العفكه اإلبداعع

لكاتب يف جما  اهمان خكسف  احملازي، اذ ياكد ويايد أن ذل  ما ياكده املستعشتار األستاي وا

عكى متاورة استعخدام مقساس اهمان يف اجملا  الععكسمع، خاصت  وأن املقساس يستاعد الطالب عكى تف ه 

طاقاهتم اإلبداعس  والفكاي ، ويستاعدام بشتكل مبااتا يف تطويا مهاراهتم احلساتس  وبكورة صتورة عكمس  

 املهنس  فسما بعد.وامح  عن أادافهم الععكسمس  و

كمتا يشتته التدكعور حممتد العكاييت إىل أمهست  مقستاس اهمتان بقولته إنته يعمتل عكى الععاف عكى 

اندست  العفكه لفهم قدرات الذات وفهم اآلخاين والععامل معهم.. ويايد العكاييت متاورة استعخدام 

لعقكست  والفكاي  لدى الطالب، والعتأثه اهمان يف العمكست  الععكسمست  ملا له من لور كبه يف سفسز القتدرات ا

 عكسه باإلجياب.

 ،ذاتب لته )جسنستتن  يايتده متااملعافت  بعفضتتسالت التدمتار واثااتا يف الععكم  أن بتل انته متا ياكتد 

تكون موافقه ومعستق  مع  أن تصتمسم األستكوب املناستب وأستالسب الععكم جيب  أن ( من   8ص ، 2009

اذا ت  إالالكفاءة  أوالن اا فالقاعدة تقو  لن يظها الذكاء  لن تعمكن من  أوتفضتسالت امل  البشتاي  

 توفه بسئ  مناسب تعوافق معها  ولذا اطكق عبارته الشههة ولاعا لكمدرس  السكوكس  . 

معاف  تفضتسل العفكه ماتبط  أن ( حسث 2015  ،)اتاور وتعفق اذه النعائج مع لراست  كل  من:  

أيضا مبقايس  أخاى مثل اوالند والذي ت اسعخدامه يف اذه الدراس  واليت توافق  نعائ ها عكى النعس   

اليت جعك  الطموا مقساستا واو يد   (2014،  مسست ولراست  ) املعززة لكفا  الذي ذاب له الباحث ،
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كه والنعس   اليت وصتك  هلا معفقه و  احلمد مع تفضتسل العف ألائهالطموا يكون يف  أن لىن اات  أبال 

ص اجلامعع واملاثاات عكسه كدراست   البديلاالف  ، باإلمتاف  إىل الدراستات اليت تناول  عالق  العََّخصتُّ

ن اناك توافق يف مستأل  املسل اىل ختصتص احملاستب  بناء أ عهاواليت يعضتح من نعس  (2010،  أبو اتوارب)

الشكوي، )، ولراس   لذي يقسسته اهمان بشكل وامح ويف ذل  توافق مع النعس   عكى العفضتسل املهين وا

ن من اام العوامل اليت تعسا عكى اخعسار العخصتص عع العوامل الشخصس  أواليت كان  نعس عها  (2005

املقارة انتا من ان معاف  تفضتتستل   املاتبطت  بالفال نفستته بدون ماثاات واو ما يعفق الذااب لكنعس ت 

 كه يساام يف اخعسار العخصص بطايق  امثل . العف

 :فرض الدراسة الثاين

ال توجتد فاوب ذات لاللت  والاي  نن  لق::  باالتحة  م  صااحاة الفرض الثااين، النتاائج املتلقةاة

( با معوستطع لرجات العطبسق القببلكيع والَبعلديي حنو الوحدة العدريبس  α ≥0.05إحصتائس  عند مستعوى )

ص اجلامعع لطالب املاحك  الثاوفًقا   القستم –نوي لكعخطسط والعفكه االستعااتس ع عكى اخعسار العََّخصتُّ

 .CoRT اإلسعااتس عالعفكه  أللواتمعاف  املفحوص يف قسم  العكمع مبدين  الدمام

صتتح   ( ال تعحقق18)  ( ورقم17)  ( ورقم16رقم )  اجلداو يف   ظهاتومن خال  النعتائج اليت 

توجد فاوب ذات لالل  إحصتائس    والذي ينص عكى: ،وياتضتع الباحث بالفا  البديل  ،الثاينالفا  

( با معوستطع لرجات العطبسق القببلكيع والَبعلديي حنو الوحدة العدريبس  وفًقا α ≥0.05عند مستعوى )

ص اجلامعع لطالب املاحك  الثا القستم العكمع –نوي لكعخطسط والعفكه االستعااتس ع عكى اخعسار العََّخصتُّ

ولصتاحل القساستات ، CoRT ستعااتس عالعفكه اإل  أللواتمعاف  املفحوص يف قستم    مبدين  الدمام

 البعدي .
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لوجول فاوب لال  إحصائسَّ  با  ؛ارتضائه بالفا  البديل مكان الصفايإىل  ويعزو الباحث ذل 

معاف  ألوات تفضسل القساسات القبكس  والبعدي  لكم موع  الع ايبس  يف االخعبار العحصسكع واملعمثك  )

معاف  ألوات العخطسط االسعااتس ع، ماثاات اخعسار   ،CORTالعفكه، معاف  ألوات العفكه االسعااتس ع  

قسم مجسع (، وكان  51.300، 21.849)با قسم  ت  تااوح  ؛ حسثاالخعبار العحصسكع(، العََّخصُّص

ولصاحل القساسات (، α=0.01عند مسعوى لالل  ) إحصائسًّاواع لال   ،(0,000مسعوى الدالل  تساوي )

العََّخصُّص خعسار  ا  الوحدة العدريبس  وفًقا لكعخطسط والعفكه االسعااتس ع عكىفاعكس   ىل  إ  شهواذا يالبعدي ،  

 . الدمام القسم العكمع مبدين –اجلامعع لطالب املاحك  الثانوي   

واليت جاءت يف املدى والقسم   ،د تك  الفاعكس ث جاءت نعائج معالل  بكس  لككسب املعد  لعاك  

ثات يف تنمس  أ افعامها بكس  لذل ، لعاكد قبو  تك  النعائج عكى فاعكس  الوحدة العدريبس  واليت يتال

كدت عكى  أث قسم معالل  بكس  اليت  ،هارات الطالب يف اجملموع  الع ايبس  الخعسار العََّخصُّص اجلامعع م

خعسار العََّخصُّص اجلامعع لطالب املاحك   ا  الوحدة العدريبس  وفًقا لكعخطسط والعفكه االسعااتس ع عكىفاعكس   

 . الدمام  القسم العكمع مبدين –الثانوي  

ن  ِنسَت  ث جاءت نعائج با القساستات القبكس  والبعدي  لالخعبار العحصتسكع لكم موع  ب العََّحستُّ

%( لصتاحل القساسات البعدي ، ما يشه 77.544%،  49.675) باِنسَتب العََّحستُّن    واليت تااوح  ،الع ايبس 

ص اجلامعع  كوحدة العدريبس  يف تنمس  مهارة  االخعبار العحصتسكع لإىل فاعكس    لطالب املاحك  اخعسار العََّخصتُّ

د فتاعكست  الوحتدة العتدريبست  لكم موعت  لكم موعت  الع ايبست ، لعاك    التدمتام القستتم العكمع مبتدينت –الثتانويت  

  الع ايبس .

ملتا   الكورت  و مالف بانتامجلبون إلوارل  كالمويايتده متا ذاتب لته البتاحتث مع  وتعفق اتذه النعس ت 

( أن مهارة العفكه ميكن 8ص  ،2007،  سدث عن مستعويات العفكه حسث نقل ذل  )ستاور وحستا

 سسسنها باالنعباه والععكم والعدريب ، وام يكسبون ذل  بشكل جسد يف مجسع املواقف العدريبس  . 
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ومتا ميسز الكورت او الكم اهلتائتل والكبه من العطبسقتات املعنوعت  واليت تععرب ذات أمهست  عتالست  

ميكن الععتامتل معهتا يف واقع احلستاة ومنهتا اخعستار الرتبتاطهتا بواقع احلستاة وبتاملنهج وبكتافت  النواحع اليت 

 العدريبس .بل او ما كان من تفصسل لذل  كما يف احلقسب   عكسه،العطبسق  العخصص وميكن

العفكه االسعااتس ع او العفكه عكى املدى البعسد، يف الغايات األكثا  أن   عكسه اووما جيب العأكسد 

ال ميكن أن نصتل إىل اهلدف املاجو  إذأو ال ميكن أن تالي إلسها.  أمهس  يف موقف ما، والستبل اليت ميكن 

من كل مشتاريع وخطط حساتنا لون تفكه ستكسم وصتحسح يقولنا يف النهاي  إىل خطط صتحسح  وحمكم  

واذا ما يعزز   و هه،لوات العفكه مثل الكورت واو ما يستاعد عكسه تعكم أ  مثاراا، تن ح أادافها وتات

  له.ح  ما ت العوصل النعائج وياكد ص

أن العديد من العابويا ياون أن املعاف  املعخصتصت  لن تصتبح مهم    (2019  ،)املقداليكد  أو

اجلسل املستعقبل بقدر أمهس  املهارة يف معامكعها عقكسا من خال  آلس  تستمى تعكسم العفكه، لذا فان اذه اآللس  

 العامل  أصبح  عكى سكم أولويات النظم العابوي  املعقدم  يف

تعكسم معتاجلت  املعافت   أن ( 89ص  ،2006 ،ويايتد أمهست  متا ت الوصتتو  لته متا ذكاه ) )النتاظا

واخلربات تفوب قسمعها أمهس  املعاف  نفستها ، لذا فإن تعكم كسفس  احلصتو  عكى املعاف  أام من تعكم املعاف  

العحكسكع أن  حبثها يف (cotton, 2001) راتا دا  وقد أنفستها ، ولذا العاكسز عكى وظسف  العفكه مهم  ج

ذل  ميكنهم من الععكم  أن أمتحى اما مهما إذا  ألنهاباز ما ميسز عصتا املعكومات  او متاورة تعكم العفكه 

، وما ميثل قناع  كبهة أن مومتوع العفكه من املوامتسع العابوي  املهم ، حسث بستاع  يف اذا العامل املعغه

ًا من األاداف الائسستت  اليت تستتعى العمكست  الععكمست  الععكسمست  إىل سقسقهتا لدى تربز أمهسعته من كونه ادفت 

املععكما، فالعفكه مومتوع ذو مستاس مبااتا حبساة األفاال واجملعمعات، ويستهم يف مستاعدة األفاال عكى 

 العوافق مع األوماع احلالس  واملسع دة، ويعمل أيضًا عكى بقاء اجملعمعات.
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( أن الع تارب احلتديثت  أكتدت جنتاا تتدري  العفكه جلمسع 53ص، 2007 ،ويتذكا )مالال

مستعويات الطالب لون قصتاه عكى فئ  املعفوقا عقكسا واملواوبا كما كان معموال به يف بدايات القان 

 العشاين  

واتذا أيضتتا متا يوافق متا اجتهت  لته عتدل كبه من التدراستتات الستتابقت  ومنهتا لراستت  قتام  ا 

Lock,1990) ،اتدفت  إىل تقسسم أثا العتدريتب عكى بعض لروس الكورت عكى مهتارات اختتاذ القاار )

واستعخدم يف اذه الدراست  املنهج الع ايب، وطبق  بعض لروس الكورت عكى عسن  من الطالبات مامع  

 طتالبت  واجملموعت  الضتتابطت   (20)بواليت  أواتايو بتأمايكتا، بكد عتدل اجملموعت  الع ايبست   Toledoتولستدو 

 طتالبت ، وأظهات النعتائج فعتالست  العتدريتب عكى بانتامج كورت يف تنمست  مهتارات اختتاذ القاار( 28)

Lock,1990, P.10)). 

واليت   (2015) الثنسان لراست    العدريبربامج أو الدراستات اليت قاست  الفاعكس  من خال   ال  ومن

واو بانامج اتبسه بربنامج الكورت ويقوم عكى العفكه املعستكستل واملنطقع لكفكا  ثا ستكاماأقاست   

ن أثا الربناجما إو  .والععامل معها من عدة وجوه لكوصتو  اىل نعس   تعكف  واو ما يشتبه بانامج الكورت

 الستكسمعلراست     كذل   يف النعائج وامتح واو ما يعزز النعس   اليت توصتل هلا الباحث انا، ومن الدراستات

، اثا يشتابه أثا الكورت  يف العحستن والععكم والعحصتسل   لكخاائط الذانس فسها أن  اثب والذي  ،  (2013)

اليت ستامه  يف سستن املعكمات الالت تعامتن لكربنامج واو ما يوافق النعس   اليت   (2013) حيىيولراست   

فاعكس   أثبع  أهنا إالدراس   الوان كان  عكى جزء من مالة   (2012) بصايولراس     .ارتضااا الباحث انا

دم انا واو توافق املستعخ إثباتواو ما ستعى له الباحث انا، وبطايق    هفاعكسع إثباتالربنامج املدخل يف 

اليت   (2012الاي  وزمالئه )ولراس     .لكفاعكس  إثباتاالخعبار العحصتسكع، والذي توافق  فسه النعس عان من 

ت العفكه لدى الطالب من خال  الربنامج مبين عكى استعااتس سات الععكم الاءأكقساس تنمس  ستعوا فسها ل

يت ولراست   .ا يعفق مع الفا  البديل يف اذا الفا املنظم والذي حقق جناحا كبها يف النعائج البعدي  واو م
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 و زيتالةأتعكم العفكه يف حتل املشتتكالت  أثاكتان هلمتا عنتايت  بقستاس ( 2009( واحلايب )2011) عبتاينت 

ىل فاعكس  إ، اهنما يعفان وبدرج  كبهة مع الفا  البديل والذي يشته  اإلبداععالعفكه   باستعخدامالعحصتسل 

اىل فاعكس   فسها اتارأواليت    (،2005)  اخلكفلراست   اخهأو  .اه يف اخعسار العخصتصأثتعكم الكورت و

وتوافق  ،مس  مهارات العفكه وصتنع القاار واو ما يستاام الكورت فسه بشتكل كبهنريب يف تدالع الربنامج

مع عدل من   صتحسح ومعوافق  عالس  من االطمئنان لدى الباحث بأن ما ذاب إلسه ج عا يد  عكى لرالنعس

  واحلقائق.الدراسات 

و هاا من الدراستات الستابق  اليت ذكانااا يف اذا البحث، أنب بانامج  ات  وتدعم اذه الدراست 

يستاعد بشتكل كبه جدا الطالب يف بناء صتورة ذانس  مناستب  عن العخصتصتات اجلامعس  اليت ميكن   الكورت

اخعساراا، وكذل  مستاعدهتم يف اخعسار العخصتص الدراستع الذي يعمااتى ومهارات الطالب ومسوله 

 األو فصتل له يف ال اإلاتارة، ومن نافك  القو  وكما ستبق   راته الفالي  وفق العخطسط الستكسمالفكاي  ومها

الكورت اثبت  انته من الربامج اليت القت  قبوال كبها وحسزا عتالستا من املوثوقست  لتدى كثه من بكتدان  أن من 

العامل واجلامعات واملعااد العكمس  اليت امعألت خزائنها بعدل كبه من رسائل املاجسعه والدكعوراه ، لارس  

ل فسما او مياسته ويطبق عكسه وانه ماثا وفاعل بشتكل له من عدة جوانب ومعوصتك  اىل أمهسعه واثاه الفاع

 كبه . 

وجول فاوب مكموست  يف لرج  العحستن يف مهارة اخعسار العخصتص اجلامعع قبل  وياجع الباحث

وبعد تنفسذ الوحدة العدريبس ، وذل  كون العفكه االستعااتس ع يستهم بافع مهارات العفكه بصتورة 

معمقت  تستتعنتد عكى قتدرة الطكبت  عكى فحص وسكستل البسئعا التداخكست  واخلتارجست  مع مااعتاة  الفاص 

د اختاذ القاارات مبا يسهم يف اختاذ قاارات يااعى فسها البدائل واالحعماالت النامج  عن تك  واملخاطا عن

 العغسه من اتأهنا أن ختكق   القاارات، وبالعايل تكون مبنس  عكى رؤي  وامتح  و أست  ستكسم  وواقعس 

 مبنس  بصتورة الذات مع  لكماستست ، فالطالب الذي يستعند عكى العفكه باحلوار  واملستعقبل  لكواقع  اإلجيايب
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الن اا يف ختصتص لراستع لون  هه  يف  قد تستهم اليت  املهارات سديد ث   ومن  مومتوعس ، معايه  عكى

 يكون  وأخذ مشورة أصحاب االخعصاص عكى اععبارام أصحاب خربة وجتاب ، من اأن اذا العفكه أن 

مستعقبكس  لكطالب حيقق من خالهلا العخصتص، بصتورة تستمح بان يكون مهن    يف لكن اا حقسقس   رافع 

 . أادافه و اياته يف احلساة، مبعىن أن يااعى ختصسص املوارل وموائمعها مع األاداف املسعقبكس 

 :ثالثفرض الدراسة ال

ال توجتد فاوب والاي  نن  لق::  ثاالاث،باالتحة  م  صااحاة الفرض ال النتاائج املتلقةاةوينص عكى: 

( با معوستطع لرجات العطبسق القببلكيع والَبعلديي حنو α ≥0.05ذات لالل  إحصتائس  عند مستعوى )

ص اجلامعع لطالب املاحك   الوحدة العدريبس  وفًقا لكعخطسط والعفكه االستعااتس ع عكى اخعسار العََّخصتُّ

 .عالعخطسط االسعااتس  ألوات عاف مل القسم العكمع مبدين  الدمام–الثانوي 

ومن أاتارت تك  النعائج ( 21( والاقم )20( والاقم )19رقم )ومن خال  استععاا  اجلداو   

عكى:  والذي ينصُّ  ،وياتضتع الباحث بالفا  البديل الثالث،خال  اذه النعائج ال تعحقق صتح  الفا  

( با معوستطع لرجات العطبسق القببلكيع α ≥0.05توجد فاوب ذات لالل  إحصتائس  عند مستعوى )

ص اجلامعع والَبعلديي حنو الوحدة العتدريبست  وفًق ا لكعخطسط والعفكه االستتعااتس ع عكى اخعستار العََّخصتتُّ

 عالعخطسط االستتعااتس  أللواتاملفحوص    معاف   القستتم العكمع مبدين  الدمام–لطالب املاحك  الثانوي 

 .عالعخطسط االسعااتس  أللواتاملفحوص  معاف يف  ولصاحل القساسات البعدي 

ن  نعائجاىل ويعزو الباحث  الع ايبس  يف    معوستطع لرجات طالب اجملموعبا ِنسَتب العََّحستُّ

تااوح  نستب  العحستن با وقد  ،خعبار العحصتسكع يف الوحدة العدريبس لالالقبكس  والبعدي   القساستات  

كوحدة العدريبس  يف تنمس  االخعبار العحصتسكع ل( لصتاحل القساستات البعدي ، ما يشته إىل فاعكس  49.675%)
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ص اجلامعع  مهارة   لكقساستات البعدي    الدمام القستم العكمع مبدين –لطالب املاحك  الثانوي  اخعسار العََّخصتُّ

 .عالعخطسط االسعااتس  أللواتاملفحوص  معاف يف 

 .إي إيه"الباحثان  أن من  (96ص  ،2009) ياكد جسنستنويعزو الباحث ذل  أيضتا ويعززه و

، أكسدةلراست  تفحص عالق  األاداف بالدافعس  وكان  النعائج   400مبااجع  " قاما  و جسه يب الثام لوك

الستهك  املبهم    باألادافاألاداف احملدلة ولو كان  صتعب  ألت اىل ألاء افضتل مقارن    أن حسث وجد  

الفاعكس   حيقق  وأادافوجد خط   أن ، واو ما ياكد راست  لك  أمايكا وستبع لو  أخاى واذه الد

 .والن اا بعد توفسق ا  وتسسهه

حد األساتذة يف جامع  سعانفورل يف ككس  اإللارة أما يساند اذه النعس   اع الدراس  اليت قام  ا 

% فقط ام من ميكت  ااتدف مكعوب   3حسنمتا ستتأ  الطالب من منهم ميكت  أاتدافتا مكعوبت  فوجتد أن 

% ال ميككون أادافا ، فوجد بعد مضع عشا 84% ميككون أادافا لكنها لسس  مكعوب  ، وان  13وان 

وامتح  ولكنها  أادافما يايد وان من لدي    عافأمت ستنوات أن من لدي  أاداف مكعوب  حقق عشتاة  

أمتعاف ما يايد بسنما من ال ميك  أادافا مل حيقق اتع ء ، واذا يايد ما ذاب   3لسست  مكعوب  حقق 

، وصتدب من   امعالك خط  والعمكن منها ستسكون ستببا يف االرتقاء بعد مشتسئ  ا  وتوفسقه أن له الباحث 

 . ك  خط  لكفشلقا  من ال ميك  خط  لكن اا فهو مي

يف لراست  عكمس  بعنوان "العخطسط االستعااتس ع وعالقعه باأللاء"، إعدال أ د الستعسدي، من 

األكتالميست  الربيطتانست  لكععكسم العتايل، ياكتد الكتاتتب عكى أنته لكع يعحقق الن تاا لعمكست  العخطسط 

وتاتسب األولويات، وتوفا   االستعااتس ع فال بد من سديد استعااتس س  تعضتمن سديد األاداف الوامتح ،

اإلمكانات املالي  والبشتاي ، والعنبا باحعماالت املستعقبل والظاوف املخعكف ، والشتمو ، والواقعس ، 

 واملاونت ، واملعتابعت ، والعقسسم والعقو ؛ ألن العخطسط يععرب عمكست  مستتعماة، وتعضتتمن جوانتب عتديتدة

 .(12)السعسدي، ص
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بأنه الستبسل العكمع املعاا لكحاب باكب اجملعمعات املعقدم ،  وتنبع أمهس  العخطسط االستعااتس ع

واالنعقا  من ماحك  النظم العقكسدي  إىل ماحك  العقدم العقين، وتعد عمكس  العخطسط االستعااتس ع من أام 

 العمكسات اإللاري  فعالس  وفائدة؛ ملا هلا من آثار إجيابس  عكى النعاجات املاجوة. 

( اليت يف نعس عها اليت يع ها هلا 2015  ،لراس  )ااورلراس  كل  من  مع نعائجواذه النعائج تعفق 

وخطط   أادافالطالب وفق اخلط  النعس   اليت وصتل هلا من خال  الربنامج فهع تستاام له بومتع 

الطالب بعد العدريب  واو  ألاهاالخعبار الذي   وامح  واو ما يوافق اثا العخطسط الفاعل انا من خال

 ،الشتتوارب   أبو)لراستت    وأيضتتاي ذاب له الباحث ،  درج  كبهة مع الفا  البديل الذبما يعوافق  

النظاة املستعقبكس  اليت حيمكها الطالب ماثاة يف اخعسار العخصتص واذا او  أن واليت وصتك  اىل   (2010

 أيضتاروا العخطسط واثاه ما جيعل العوافق وامتحا با النعس عا اليت وصتل هلا الباحثان ، وما يعوافق 

مشتاوع احلساة ماتبط باخعسار العخصتص وماثا فسه واذا ما  أن اتضتح   ( والذي2004، لراست  ) سدة

العخطسط ماثا ويوافق الطموا اليت يستعى هلا  أن يوافق النعس   اليت ت العوصتل هلا يف اذا البحث واو  

ومتح  العخبطات العشتواات أفقد   (1998  ،الوزين)لراست     وأمايف حساته ومشتاوع عماه ،   اإلنستان 

االخعستار وفق خطت  واو متا سقق يف  أمهست اجلتامعسا لغستاب العخطسط واو متا ياكتد   يف خستارات الطالب

( يف فاعكس  الربنامج املطبق لديه عكى مهارة اختاذ 2005  ،زما يستعأن  به )لراست  اخلكفاذا الفا  ، 

  .القاار واليت تعوافق مع جزء من العخطسط يف جانبه املهم واو اخعسار العخصص بعد العخطسط

وجول فاوب مكموست  يف لرج  العحستن يف مهارة اخعسار العخصتص اجلامعع قبل  اجع الباحثوي

يعمل عكى تغسه اجتااات الطكب  من وبعد تنفسذ الوحدة العدريبس ، وذل  كون العخطسط االستتعااتس ع  

، فبعد أن أصتبح  مهارات العخطسط عكى القضتايا واألمور حكمهمخال  رفع لائاة تفكهام ومنظور  

االستتعااتس ع لتدى املبحوثا أعكى فبتالعتايل أصتتبح قتدرة املبحوثا عكى العخطسط بعستد املتدى اكرب مع 

مااعاهتم لكمعغهات احلاصتك  عكى املستعويا الداخكع واخلارجع، ما رفع من قدرة الطكب  عكى العصتمسم 
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وفق إطار ويعم كل اذا بطايق  حمدلة واقعس  قابك  لكعنفسذ ،  الستعع جلعل اذا العصتمسم واقععلكمستعقبل و

يعنتاستتب مع نقتاق القوى والضتتعف لكتل طالب مبعىن أن الطكبت  اخلامتتعا لكوحدة ويف إطار زمين 

العدريبس ، وأصتبحوا لولسا بصتورة أكرب فسدرستوا املامتع جسدًا ويعوقعوا املستعقبل ويستععدوا له، وبالعايل 

سل ولراست  واختاذ القاارات وصتسا   الغايات واألاداف بعسدة املدى، عكى أن يعم زالت قدرهتم عكى سك

صتسا   أاداف تعستم بالواقعس  ومناسب  لقدرات وإمكانسات املبحوثا، والعمل عكى سقسقها بصورة أيضًا 

م يف اخعسار  يف آلس  اخعسار الطكب  لعخصتصتاهتم اجلامعس ، وأولوياهت إجيابس منه س  وواقعس ، مبا اتكل نقك  

تعواجد لديه مهارات العخطسط  الطالب الذيالعخصص )أصبح مبثاب  خارط  ماادة لكطايق الصحسح(، ف

االستعااتس ع يقوموا بعحديد اخعصتاصتات اجلامعس  بطايق  مومتوعس  تعوافق مع قدراهتم وآماهلم 

لسكون مهن  مستعقبكس  أم احعساجات ستوب العمل مبعىن أهنم يفاقوا با اخعسار العخصتص    وأيضتاوتطكعاهتم  

 جمال اواي  ور ب 

قبو  الفا  البتديتل  من خال  تطبسق احلقسبت  العتدريبست  ستتاام فسته  أن ومتا جيتدر اإلاتتارة لته 

العفاعل اإلجيايب من الباحث مع املعدربا واألجواء اجلمسك  اليت ستالت العدريب واملنا  املناستب لكععكم 

 األلفت متأنسنت  اليت جعكت  الثقت  تزيتد وكتانت  األجواء العتدريبست  فسهتا من والعطبسق مع االحعاام املعبتال  والط

واليت عكستعها االستعبان  البعدي  اليت ت توزيعها عكى مجسع املعدربا يف هناي  الربنامج،   واإلجيابس   واألخوة

ش الكبه ن اجلمسع كانوا اغوفا وجمعهدين يف الععكم واكعساب املهارات واذا يد  عكى الععطأواهالة  

 لاسم األاداف والسعع هلا . 

 

ال توجد فاوب والي  نن  لق::  رابع،بالتحة  م  صاحة الفرض ال النتائج املتلقةة الرابع:الفرض 

( با معوستطع لرجات العطبسق القببلكيع والَبعلديي حنو α ≥0.05ذات لالل  إحصتائس  عند مستعوى )
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ص اجلامعع لطالب املاحك   الوحدة العدريبس  وفًقا لكعخطسط والعفكه االستعااتس ع عكى اخعسار العََّخصتُّ

 .ختصصهويقار اخعسار اليت جتعل املفحوص خيعار  كماثااتل ،القسم العكمع مبدين  الدمام–الثانوي 

يعضتح من ( 24( واجلدو  رقم )23( واجلدو  رقم )22) اجلداو  رقمومن خال  استععاا  

ن   عائجالن القبكس  والبعدي  الع ايبس  يف القساستات     معوستطع لرجات طالب اجملموعبا ِنسَتب العََّحستُّ

لقساسات ( لصاحل ا%49.839تااوح  نسب  العحسن با )وقد   ،خعبار العحصسكع يف الوحدة العدريبس لال

ص كوحدة العدريبس  يف تنمس  مهارة  االخعبار العحصتتسكع لالبعدي ، ما يشتته إىل فاعكس    اخعسار العََّخصتتُّ

 .صاحل القساسات البعدي ل الدمام القسم العكمع مبدين –لطالب املاحك  الثانوي  اجلامعع 

 ،وياتضتتع البتاحث بالفا  البتديل الاابع،ومن خال  اذه النعتائج ال تعحقق صتتحت  الفا  

( با معوستطع لرجات α ≥0.05توجد فاوب ذات لالل  إحصتائس  عند مستعوى )عكى:   والذي ينصُّ 

لعََّخصُّص العطبسق القببلكيع والَبعلديي حنو الوحدة العدريبس  وفًقا لكعخطسط والعفكه االسعااتس ع عكى اخعسار ا

اليت جتعتل  املاثااتاملفحوص  معافت  القستتم العكمع مبتدينت  التدمتام–اجلتامعع لطالب املاحكت  الثتانويت 

 ولصاحل القساسات البعدي . ختصصهويقار اخعسار املفحوص خيعار 

( أن الععا  املستتبق 93ص ،2009  ،ياكد ذل  ) جسنستتنالبتاحث  إلستهوما يعزز ما ذاب 

حسنما  اإلنستان  أن لكمعكوم  يستاع الععكم  ويزيد االستعسعاب الختاذ القاار املناستب ، ولذا ياكد عكى 

 ينفهم الشعء جيعكه يبعكا النموذ  ا الصورة اخلاص  به لسصنع  ا عامله املعفال . 

إلجيايب والثق  ما جيعل باقع معاف  الطالب بنفسته يزيد من اععقاله بعفوقه ويعطع املااتا ا إن بل 

 املاثاات معسف  مهما كان  مععدلة 

لقساس العأثه االجعماعع واألستتاي عكى اخعسار   (36ص ،2013)  أمساء وخهة  ويف لراستت 

% كان اخعسارام لكعخصتص اجلامعع بناء عكى أستاس  9.27الطالب لعخصتصتهم اجلامعع إىل أن نستب  
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مهن  أحد الوالدين، وميكن إرجاع اذا إىل أنه مع العطور احلاصتل يف اجملعمع أصتبح أفاال األستاة أكثا 

، قااراهتم املععكق  بالعخصتص أو املهن ، فالوالدان ال يستعطسعان فا  اخعساراهتما عكى اختاذاستعقاللس  يف 

كى استعقاار النمط العام لكنستق األستاي ولكع ال حيدث صتااع لاخل األستاة، أما األبناء لكمحافظ  ع

% واع أعكى نستب ،  85.56املبحوثا الذين مل يكن اخعسارام عكى أستاس مهن  والديهم بكغ  نستبعهم  

% من كتانت  إجتابعهم أن اخعستارام كتان مبين تقايبتا عكى مهنت  أحتد  4.12يف حا تقتابكهتا نستتبت  

 ال أثاعم اذه الدراست  بشتكل مبااتا الفامتس  اليت يفعامتها الباحث يف اذه الدراست  أنه تد  الوالدين.

 والقدرة.لكماثاات األخاى يف حا  اتضاا اهلدف 

كما وتاكد الدراست  ذاهتا، عكى أن اناك أثا وامتح وصتايح لكعخطسط ومعاف  قدرات الطالب 

املائ  من الطالب الذين طبق  عكسهم يف  25.33أاتار  إذومهاراته عكى اخعسار ختصتصته الدراستع،  

الدراست  أهنم اخعاروا ختصتصتهم الدراستع بناء عكى نعائج توصتكوا إلسها تفسد بأن مهاراهتم وقدراهتم 

الفكاي  تعناستب مع ختصتصتات معسن  وال تعناستب مع أخاى، ما لعهم بشتكل مبااتا الخعسار ختصتص 

الدراست ، تدعم الفاو  اليت يفعامتها الباحث يف اذه النعس   اليت خكصت  إلسها   معا يكب تطكعاهتم.

اذه الدراست ، واليت تفعا  أن اناك عالق  طالي  ما با معاف  قدرات الطالب ومسوله الدراستس  وقااره 

 الخعسار ختصصه الدراسع.

كما تاكد الدراستات اليت أاتانا إلسها يف اذه الدراست ، عكى أن العخطسط والعفكه املستبق 

العخصتص الدراستع، ومعاف  قدرات ومهارات الطالب، يستاعدام بشتكل كبه عكى  لعمكس  اخعسار

اخعسار ختصتصتهم اجلامعع، وجيعكهم فسما بعد رامتا عن ختصتصتهم وحيصتكون نعائج مامتس  أكثا من 

الطالب التذين تتأثاوا بتأحتد احملتدلات االجعمتاعست  الخعستار العخصتتص االجعمتاعع، ومن اتذه احملتدلات 

الوالدين أو عمكه يف مهن  معسن  فمن الدراستات الستابق  اليت ت  ال، أو ختصتص أحدمسو  الوالدين مث

  أن( أومتح  يف نعائ ها 2015  ،يف املبحث الستابع  لراست  )املطوع  األو هلا يف الفصتل   اإلاتارة
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  األستاةب لعخصتص بعسنه فسه سقسق لا ب  االذا أن واليت كان  تنص عكى  األخهةتقع يف املاتب   األستاة

 األماثقت  يف التذاتاب لكفا  البتديتل او تطتابق   األماواتذا يعفق مع متا ذاتب لته البتاحتث انتا ، ومتا يزيتد 

أثا الوالدين عكى اخعسار العخصتص  أن النعس   اليت وصتل هلا يف  أن ( حسث 2010  ،مع لراست  )الستكمان 

%  بسنما كان العامل 9مل يع اوز   األصتدقاءوفق ماثا وجول    % ومن اخعار ختصتصته2ال ميثل اكثا من 

يعاف نفسته وذاته وطايقه  أن مىت ما استعطاع    اإلنستان  أن % واذا ما يعفق مع 60الشتخصتع قااب   

 أن ( يعضح من النعائج 2010 ،اوارب  أبوفسوف تكون املاثاات اقل حدة يف العأثه عكسه . ويف لراس  )

واو ما يعوافق مع ما ذاب له الباحث يف الفا   العخصتص،ول عكى اخعسار اثا حمد  واألصتدقاءلكعائك   

العوامل الشتخصتس  كان  أكثا ارتباطا   أن ( يف 2005  ،يعزز ذل  ما ذاب له )الشتكوي  وأيضتا البديل،

  باخعسارأقل ارتباطا  داعس باإلكان  العوامل   ، بسنمااألكالميس العخصتتص يكسها العوامل املهنس  ث  باخعسار

 .، واو ما يوافق ويعزز النعس   يف اذا الفا  األساي يكسها العوامل لطالب ا
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 التوصيات والدراسات املستةبقية املةترحة املبحث الثاين: 

بعد اسععاا  النعائج اليت توصل هلا الباحث يضع با يدي معخذي القاار وكل مهعم بالعابس  والععكسم  

ن يصنع اعء منها  أن يساام فسها وأمن ينطق بأي لغ  نطق  ا البشا عدل من العوصسات اليت يأمل 

 و يوجد من يوقد لع  وحيمل املبالرة ومن اذه العوصسات:أ

و فصل يف  أخطسط واإللارة يف املنااج الدراسس  وتكون كمبحث إماف  مالة خاص  بالع -1

ىل كعاب مسعقل مع املدى والععابع لكسنوات  إعض املنااج لكماحك  االبعدائس  ث تعحو  ب

 الدراسس .  

العاكسز عكى مفااسم العخطسط وعباراته من خال  الكوحات احلائطس  يف املدارس واألماكن  -2

 املدارس. اليت ياتالاا طالب 

بناء عدل من الربامج  ه الصفس  لكطالب اليت تععين مبفااسم العخطسط وتكون عكى اكل   -3

لقاءات معكارة ومعدرج  ولورات تدريبس  لكطالب خال  املااحل الدراسس  وخصوصا  

 الثانوي . 

االسعفالة من جتمع الطالب يف اخعبارات القساس والقدرات وتومسح مفهوم العخصص   -4

 طسط والعفكه االسعااتس ع.  ومفااسم العخ

مهات بضاورة  اس مفهوم العخطسط وجعكه من املمارسات يف احلساة توعس  اإلباء واأل -5

 السومس ، ملا لذل  من أثا عكى خسارات األبناء واخعساراهتم.  

نشاء قنوات العواصل االجعماعع خاص  بالعوجسه العخطسطع لكطالب، بكغ  حمبب  وجذاب  إ -6

والسناب اات.    اإلنسعغاامسوتسوب وتوته والفس  و هه من الربامج مثل  ويسعخدم باامج ال

 اااف جهات رمسس   إوتكون اذه القنوات س  
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لطالب  ا لدى حد ألىنتوفا معاف  و لخو  االخعبارات أ ن يكون من ااوق القبو  أ  -7

بأن ال ساا   100جاب  عكى من خال  الدخو  عكى رابط واإل  ، وذل مبفااسم العخطسط

 ،االخعبارو متكسنه من  أ% لسعمكن من قبو  أوراقه  60ما نسبعه    الصحسح  عن  ل اإلجاباتتق

 ساع  تدريبس .  20حضار اهالة حضور بانامج تدريب يف العخطسط ال يقل عن إأو 

واملسعشارين يف جما  توجسه الشباب يف جمايل  ن يكون اناك تأاسل لكماادين الطالبساأ -8

 اتس ع.  العفكه والعخطسط االسعا

أن يكون اناك مناذ  وباامج لإلراال الطاليب لاخل املدارس يععين بنشا وتطبسع ومتهه  -9

 الطالب عكى مهارات العخطسط والعفكه االسعااتس ع. 

ن تعبىن وزارة الععكسم بواب  مشا   لبواب  مواب تسمى بواب  )مسار( وتكون لالععناء مبعاين أ -10

االسعااتس ع ومهاراته، وبعدل من املقايس  اليت هتعم لواته، وباامج العفكه أالعخطسط و

و  أبعومسح معاين الشخصس  واملسو  وسكسكها وربطها مع عدل من العخصصات اجلامعس  

عما  وتكون موافق   العخصصات يف سوب العمل أو يف العمل العطوعع أو يف جما  ريالة األ

لكوصو  هلا لعحقسق جزء وتوظسف اذه لعوجهات الاؤي  الطموح  اليت تسعى املمكك  

 الطاقات فسما حيقق الن احات الباااة. 
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 الدراسات املستةبقية: 

تسعكمل لراسعه وميكن أن  أهناومن البحوث والدراسات املسعقبكس  اليت يقعاحها الباحث وياى 

 الدراسات العالس :  تكون ذات نفع يف اجملا  العابوي، 

لراس  لعسن  من الطالب املعفوقا يف القساس والقدرات ومدى وجول خطط اخصس  هلم  -1

 . وأثااا عكى خسارام بعد االخعبار قبل االخعبار

  الثانوي  وأثااا  مدى وموا مفااسم العخطسط والعفكه االسعااتس ع لدى معكمع املاحك  -2

 .  عكى توجسه الطالب الخعسار العخصص

لطالب الععكسم بناء بانامج إلكعاوين تفاعكع يسهل مفااسم العخطسط والعفكه االسعااتس ع  -3

 . العام

ئج سكسل أفضكس  العفكه ختصص عاملع بنعا 20لكعاوين يععين بابط أام إبناء بانامج  -4

 . MBTI( ومنط الشخصس  يف مقساس ماياز وبايغز )اهمان 

اداف الععكسم العام يف املمكك  أبناء منهج لراسع يف العخطسط والعفكه االسعااتس ع حيقق  -5

 العابس  السعولي .  
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 قائمة املصادر واملراجع 
 

 املراجع العربيةأوال: 
 

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.     جمموعة الفتاوى.م(.   2005بن تيمية، تقي الدين أمحد.  )ا

 اململكة العربية السعودية 

 ، جدة: دار الوسيلة 7، ج نضرة النعيم هـ(.1418) ملوحابن محيد: صاحل، وعبد الرمحن بن 

 ، بريوت: املكتبة العصرية. 4، مج تفسري القرآن العظيم هـ(.1411) إمساعيل، ،ابن كثري

 ، كتاب املقدمة، القاهرة: دار احلديث 1، ج سنن ابن ماجه   هـ(.1416) حممد بن يزيد، ،ابن ماجه

  .بريوت الطبعة: الثالثة  -دار صادر   ،لسان العرب هـ(.1418)  ابن منظور: حممد بن مكرم،

 مناقب اإلمام أمحد بن حنبل. اجلوزي، احلافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد.  ابن 

، اجملموعة العربية  مقومات التخطيط والتفكري االستراتيجي املميز    (.2009)   أبو النصر، مدحت حممد.
 . مصر–للتدريب والنشر 

، بريوت: 3641، كتاب العلم، ر: 3، ج سنن أيب داود   ، )د. ت(.سليمان بن األشعث ،أبو داود
 إحياء التراث العريب. 

عمان   حتليل حجم تداول أسهم البنوك املدرجة يف بورصةم(.   2009أبو راضي، مسرين مسري خليل.  )
رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة الشرق األوسط   باستخدام منوذج السالسل الزمنية.

 للدراسات العليا.  كلية األعمال. 

 ، عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع اهلجرة النبوية هـ(.1402) حممد عبد القادر،  ،أبو فارس
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 األكادميية الربيطانية للتعليم العال  "التخطيط االستراتيجي وعالقته باألداء"،أمحد السعيدي، )د. ت(. 

. العريب للنشر  والصحوة االقتصادية-مهاتري حممد-التجربة املاليزية   (.2014)  حممد صادق. ، إمساعيل
 . 1والتوزيع. القاهرة، ط

 ، الرياض: مكتبة املعارف. السلسلة الصحيحة  (.2004)  حممد بن ناصر الدين، ،األلباين

 ، بريوت: عامل الكتب 5، ط صحيح البخاري هـ(.1406)حممد بن إمساعيل،  ،البخاري

فاعلية برنامج قائم على املدخل املنظومي يف التحصيل والتفكري   -م2012اهلل    أبو بكر عمر عبد  ،بصري
من منشورات وزارة التعليم العال   - الرياضي لدى طلبة الصف األول الثانوي يف الرياضيات

 امعة تعز اجلمهورية اليمنيةوالبحث العلمي ج

، اإلدارة والتخطيط التربوي   هـ(.1430)  خالد، عبد الرمحن الشالل، سامي رضوان، ،بن دهيش
 ، الرياض: مكتبة الرشد. 3ط

االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي منهج   (.2009) خالد حممد وإدريس وائل حممد.  ،بين محدان 
 ، اليازوري للنشر والتوزيع، عمان.  معاصر

 مكتبة دار التراث.  القاهرة.  مصر.   مناقب الشافعي.   )د. ت(. البيهقي، أيب بكر أمحد بن احلسني.

 ، لبنان: بريوت سنن الترمذي هـ(.1420)حممد بن عيسى،  ،الترمذي

  . اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنةخمتصر الفقه م(.  2010اهلل.  ) التوجيري، حممد بن إبراهيم بن عبد
 دار أصداء اجملتمع.  الرياض.  السعودية. 

الفقه االرتيادي نظرات يف الفقه املستشرف للمستقبل.  م(.   2008اهلل بن حممد.  )  اجلبري، هاين بن عبد

 دار املنظومة. 
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، القاهرة: دار العلوم  املعاصرة أسلمة املناهج والعلوم والقضايا واملصطلحات      (.1986)  أنور،  ،اجلندي
 للطباعة.  

،  معاصرةاإلدارة والتخطيط التعليمي االستراتيجي رؤية  هـ(.1423)عادل السيد حممد،  ،اجلندي
 ، الرياض: مكتبة الرشد.  2ط

، األردن: دار املناهج 1، طالتخطيط التربوي إطار ملدخل تنموي جديد    (.2000)  أمحد،  ،احلاج حممد 
 والتوزيع. للنشر 

 . ، القاهرة: عامل الكتبختطيط املؤسسات التعليمية  (.2004)  حممد صربي، حممود السيد، ،حافظ

فاعلية استخدام استراتيجية دورة التعليم املعدلة يف  -م2009احلريب: عبد اهلل بن طارش بن سبيبل 
ب املرحلة تنمية التفكري اإلبداعي والتحصيل الدراسي واالجتاه حنو الرياضيات لدى طال

اململكة العربة السعودية،   - جامعة امللك سعود-)الدكتوراه(  حبث مكمل لرسالة -املتوسطة
ـ 1430  ه

 ، عمان: دار الفكر. التخطيط االستراتيجي يف املنظومة املدرسية هـ(.1421)رافدة،   ،احلريري

 الكتب.  الرياض.  السعودية. .  دار عامل درر احلكام شرح جملة األحكامم(.  2003حيدر، علي.  )

اإلدارة والتخطيط االستراتيجي يف قطاع األعمال واخلدمات: سياسات   (.1985) عايدة،  ،خطاب 
 ، القاهرة: دار الفكر العريب. إدارية

دار الثقافة للنشر   ،اإلدارة االستراتيجية املدخل واملفاهيم والعمليات  (.2010)  ،اخلفاجي: نعمة عباس 
  .2والتوزيع عمان ط

فاعلية برنامج تدرييب مبيّن على االستراتيجيات املعرفية للتعليم يف  - م2005اخللف: سعد إبراهيم 
حبث للحصول    -تنمية مهارات تفكري صنع القرار لدى طلبة جامعة األمري سلطان يف الرياض 

 م 2005على درجة الدكتوراه يف اجلامعة األردنية حزيران 
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 . 1ط –األردن –عمان  –، دار النفائس تطوير التفكري االستراتيجي  (.2010) خليف، لينا شحادة.

اإلدارة االستراتيجية املعاصرة مفاهيم    (.2013)الرمحن.    خليل: نبيل حممد مرسي والعمري: هاين عبد
 .   2جدة، اململكة العربية السعودية ط –، خوارزم العلمية ناشرون ومكتبات وتطبيقات عملية 

. دار املناهج للنشر سيكولوجية التفكري برامج تدريبية واستراتيجيات (.2006)خليل، كمال حممد، 
 . 1ط –األردن –عمان  –والتوزيع 

–، الراية للنشر والتوزيع األردن مدخل إىل الفكر االستراتيجي (.2013)خري الدين: غسان مدحت، 
 .  1عمان ط 

جامعة  ،تخطيط االستراتيجي التربويالتأصيل اإلسالمي ل )د. ت(. ،د. فاطمة سامل عبد اهلل با جابر
 . كلية التربية :أم القرى

اإلدارة االستراتيجية يف القرن   (.2014) اهلادي إبراهيم وجرادات، ناصر حممد سعود. درة: عبد
 .1عمان ط  –. دار وائل للنشر  احلادي والعشرين النظرية والتطبيق 

، دار االستراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية اإلدارة   (.2013) الدوري، زكريا مطلك،
 .  1عمان ط  –اليازوري 

، مالقيادة العسكرية يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسل  هـ(.1410) الرشيد، عبد اهلل حممد،
 دمشق: دار القلم. 

والنشر.   ، دار وائل للطباعةاإلدارة االستراتيجية، العوملة واملنافسة  (.2004) كاظم نزار.  ،الركايب
 . 1األردن، ط

فاعلية برنامج تدرييب ملعلمي العلوم مستنًدا إىل معايري اجليل القادم  (.2018) ،مسرية أمحد  ،رواشدة
(NGSSيف تنمية املمارسات العلمية واهلندسية والكفاءة الذاتية لديهم يف األردن )-  حبث

 2018سالمية األردن دكتوراة من جامعة العلوم اإل
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 ، الكويت: دار سعاد الصباح.  1، طتعليم الكبار منظور استراتيجي  (.1993)  ضياء الدين، ،زاهر

فاعلية برنامج تدرييب للدراما اإلبداعية يف تنمية القدرات  -م2001اهلل  الزبريي: شريفة بنت عبد
 -مبدينة الرياضاإلبداعية لدى عينة من الطالبات املعوَّقات مسعًيا مبعاهد األمل االبتدائية 

ـ  1422حبث مكمل لرسالة )املاجستري( جامعة امللك سعود،  -اململكة العربية السعودية   . ه

دار احلديث.  القاهرة.     الربهان يف علوم القرآن.م(.   2006اهلل.  )  الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد

 مصر. 

القرار لدى عينة من طالب الكليات التفضيل املهين واختاذ  هـ(.1431) الزهراين. سلطان عاشور. 
 . جامعة أم القرى. حبث تكميلي ماجستري.املهنية مبحافظة جدة

اخلربة ودورها يف إثبات موجبات التعزيز م(.  2005الزهراين، حسن بن حمسن بن أمحد القرشي.  )
السجالت القضائية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية )دراسة نظرية تطبيقية من واقع 

رسالة ماجستري غري منشورة.  أكادميية .  (باحملاكم الشرعية والدوائر اجلزائية بديوان املظامل
نايف العربية للعلوم األمنية.  معهد الدراسات العليا.  قسم العدالة اجلنائية ختصص التشريع  

 اإلسالمي.  الرياض.  السعودية.  اجلنائي

لكتروين يساعد الطالب على اختيار التََّخصُّص اجلامعي وفًقا ملعايري نظام إ (.2015، )سامل شاور 
ورقة حبثية يف مؤمتر املنظمة العربية للمسئولني عن القبول والتسجيل –ومقاييس معتمدة دوليًّا 

 ظيب. يف اجلامعات العربية واملنعقد يف أبو 

 . 2ر وائل، عمان، ط، داأساسيات اإلدارة االستراتيجية  (.2009) ،السامل، مؤيد سعيد

. إربد: عامل الكتب إدارة املوارد البشرية: مدخل استراتيجي(. 2002وصاحل، عادل )  السامل، مؤيد؛
 احلديث للنشر والتوزيع. 
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  ديبونو  –سلسلة برنامج الكورت لتعليم التفكري (.2007) السرور، ناديا هايل، حسني، ثائر غازي. 
   .1عمان ط– للطباعة والنشر والتوزيع 

 ، القاهرة: دار الثقافة للنشر  استراتيجية التخطيط التربوي هـ(.1329)عبد املنعم فهيم،  ،سعد

 Building  بناء السيناريوهات يف ظل الدراسات املستقبليةم(.  2016سعداوي، حممد مجال جارحي.  )

a Scenario in the Light of Futurology  . رسالة ماجستري غري منشورة.  كلية الفنون
 التطبيقية.  قسم التصميم الصناعي.  جامعة حلوان. 

، بريوت:  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  هـ(.1420)  السعدي، عبد الرمحن بن ناصر،
 . مؤسسة الرسالة

    اململكة العربية السعودية.املؤسسة السعيدية.   الفتاوى السعدية. (.1982)

، دار املسرية للنشر والتوزيع، االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي    (.2015)   بالل خلف،  ،السكارنة
  .1عمان، ط

. مؤسسة أم القرى للترمجة  التفكري االستراتيجي واخلروج من املأزق الراهن    (.2010)  سلطان، مجال.
 والنشر، الطبعة الثانية. 

كيفية اختيار التخصص وما يتعلق به من خالل اهتمام جامعة امللك سعود باجلودة -(  2010السلمان )
هـ  1440حمرم  3مقال جبريدة الرياض تاريخ اخلميس  -والتطوير اململكة العربية السعودية

 م 2018سبتمرب  13 -

املفاهيم يف التحصيل  فاعلية استخدام استراتيجية خرائط  -م2013السليمي: محود سعيد مسلم، 
 -حبث مكمل لرسالة )املاجستري(  -وتنمية التفكري اهلندسي لدى طالبات الصف السابع 

 هـ.  1434جامعة امللك سعود، 
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عالقة االختيارات املهنية والدراسية مبشروع احلياة حبث ماجستري تطبيقي على -م  2004سهام أمحيدة  
 م.  2004قسم علم النفس،   -إلنسانية . جامعة اجلزائر كلية العلوم ا طالب اجلامعة

الرياض  –دار قرطبة للنشر والتوزيع ، التخطيط (.2004) ن: طارق، والعدلوين: حممد أكرم، االسويد
 . 1اململكة العربية السعودية ط –

 . 2. دار الراية للنشر والتوزيع طالتفكري املفاهيم واألمناط (.2010) سحيمات، خليل. 

الفوائد املدنية فيمن يفيت بقوله من أئمة م(.  2011الشافعي، حممد بن سليمان الكردي املدين.  )

 دار نور الصباح.  دمشق.  سوريا.   الشافعية.

العوامل املرتبطة باختيار التخصص )جامعة اإلمام حممد بن   هـ(.1426) ،الشلوي. فيصل اهلويصني
حبث غري منشور،    –كلية العلوم االجتماعية  -ن سعود  جامعة اإلمام حممد ب  ،سعود اإلسالمية(

 دكتوراه.  

 ، جدة: دار الشروقاإلدارة يف اإلسالم الفكر والتطبيق     هـ(.1407)  عبد الرمحن إبراهيم،،  الضحيان 

.  اجمللس الوطين للثقافة  الذكاء اإلنساين اجتاهات معاصرة وقضايا نقديةم(.  2006طه، حممد.  )
 واآلداب.  الكويت.  الكويت. والفنون 

، رسالة ماجستري غري  دور األسرة يف توجيه األبناء حنو التخصص اجلامعي (.  2012الطيب، أمساء ) 
 اجلزائر.  –منشورة، جامعة قاصدي 

 ، مصر: الدار اجلامعية. التخطيط االستراتيجي والعوملة (2001)  نادية، ،العارف

 . 1ط دار اليازوري. عمان. األردن  .أساليب الدراسات املستقبلية (2008)  .عامر. طارق

–أثر برنامج الكورت التعليمي يف تنمية مهارات التفكري )اإلدراك  (. 2012) العباجي، ندى فتاح.
 . 1، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان طالتفكري التقاريب–التفكري الناقد 
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أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حّل  ،( 2011) ،اهلل واخلطيب: حممد عبد ،عبانية
املشكالت على التفكري الرياضي واالجتاهات حنو الرياضيات لدى طالب الصف السابع 

 2011 -1، العدد 38نشرت يف دراسات، العلوم التربوية، اجملّلد  ،األساسي يف األردن

لعلمي يف القرآن الكرمي والسنة، مكة  ، اإلعجاز اعلم األجنة )د. ت(. ف. ن،و  عبد اجمليد الزنداين
 املكرمة: رابطة العامل اإلسالمي 

تقنية املعلومات والتفكري االستراتيجي وأثرمها يف استراتيجية اإلبداع م(،  2010أردان حامت، )  ،العبيدي
 العراق.  ،اجلامعة املستنصرية -رسالة ماجستري  ،التنظيمي

مجادى    28جامعة أم القرى    الشخصية "منوذج هريمان"،حتليل      هـ(.1434)  ،العزيز قطب   عدنان عبد
 . األول 

، دار صفاء للنشر والتوزيع التفكري أنواعه ومهارته واستراتيجيات تعليمه   (.2015)عطية، حمسن علي.  
 . 1عمان األردن ط -

 الرشد.، الرياض: مكتبة  إعداد اجلندي املسلم أهدافه وأسسه    هـ(.1423)  عبد اهلل بن فريح،  ،العقالء

. دار صفاء للنشر والتوزيع عمان  تربية الدماغ البشري وتعليم التفكري(.  2010) علوان، عامر إبراهيم.  
 .  1ط

.  دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع. تربية األوالد يف اإلسالمم(.  1992اهلل ناصح.  ) علوان، عبد
 القاهرة.  مصر. 

 . 1، بدون طالتخطيط االستراتيجي بقياس األداء املتوازن(. 2011)العوشن، ماجد سعود. 

 - التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية برنامج تدرييبهـ(. 1434)، وفاء حممد ،عون 
 الرياض.  
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القاهرة،    –مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع    ،التخطيط االستراتيجي لإلدارة(.  2009)  ،غربيل: منري وديع
 . 1ط

. أطروحة  1981-1957التعليم وحتديثه يف ماليزيا (. 2017)الغزال: عالء عزيز كرمي علوان. 
 . دكتوراه مقدمة إل كلية التربية. جامعة القادسية العراق 

قسم   -  دراسة تأصيلية  –فقه التوقع يف الفقه اإلسالمي  م(.   2015فرج، جمدي عبد العظيم إبراهيم.  )
 م اإلسالمية.  ماليزيا الفقه وأصوله.  كلية العلو

، القاهرة: دار  4 ج الشعب،، القاهرة: دار اجلامع ألحكام القرآن. )د.ت(حممد بن أمحد،  ،القرطيب
 الشعب 

هـ ـ  1435الفصل الدراسي األول لعام  هـ(. 1436) ،تنمية مهارات التفكري ،ملا احلبايب 
 هـ، )حبث غري منشور(. 1436

 األحكام يف متييزم(.  1995املالكي، شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس املصري املالكي.  )

مكتب املطبوعات اإلسالمية.  حلب.    الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام.

 سوريا. 

 .  األول  الطبعة  عمان: دار وائل.  -املوارد البشرية  ةإدار  .(1999)حممد عباس سهيلة وعلي علي حسني.  

الناشر:    ،زهري الشاويش   حتقيق،  صحيح اجلامع الصغري وزيادته  هـ(.1408)،  حممد ناصر الدين األلباين
   الثالثة.بريوت الطبعة:  -املكتب اإلسالمي 

 . 1عمان ط –دار معتز ، التخطيط االستراتيجي  (.2016) اهلل، حممد: مجال عبد

أمناط التفكري االستراتيجي وأثرها يف اختيار مدخل اختاذ  (. 2002)حممد: طارق شريف يونس. 
 .1إربد األردن ط –، دار املتنيب ودار الكتاب القرار
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دار الكتاب ودار املتنيب  ،التفكري االستراتيجي وأثره يف اختاذ القرار(. 2002)مد: مصطفى يونس، حم
   .1إربد ط ،للنشر

 ، القاهرة: عامل الكتب.  املدرسة والتمدرس (. 1998) حممد منري، ،مرسي

،  1، طاحلادي والعشريناإلدارة االستراتيجية ملواجهة حتديات القرن  (1999)  عبد احلميد، ،املغريب
 مصر: جمموعة النيل العربية. 

التفكري االستراتيجي خطوة أوىل لرسم رؤى وأهداف  )د. ت(. املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية،
 مستقبلّية 

.   توطني الدراسات املستقبلية: األمهية والصعوبات والشروطم(.  2016منصور، حممد إبراهيم.  )
 اإلسكندرية.  مصر.  مكتبة اإلسكندرية. 

النسخة  -الرياض -مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع (.2004) املوسوعة العربية العاملية
 اإللكترونية. 

الرضا عن التخصص الدراسي وعالقته بالطموح لدى الطالب -  (.2014، ) ميسة، فاطمة وفضيلة
 . للماجستري. حبث تكميلي - اجلزائر -جامعة الوادي  -اجلامعي

 ، نيوجرسي.  3، طالعملية االستراتيجية  (1996)  كوين،، مينتزبرج

حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت: دار  صحيح مسلم، )د. ت(. النيسابوري/ مسلم بن احلجاج،
 إحياء التراث 

مهارات التفكري والتخطيط االستراتيجي إدارة احلاضر    (.2013) الغين حسن. هالل: حممد عبد
 . 2مركز تطوير األداء والتنمية للنشر والتوزيع، مصر ط - واملستقبل
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 –مركز ديبونو لتعليم التفكري، كريمقياس هريمان ألمناط التف  (.2015) اهليالت، مصطفى قسيم،
 الطبعة األول.  –األردن –عمان 

التعليم اجلامعي يف األردن: حمددات اختيار  ،(1998)الوزين خالد واصف وصاحل: غالب عوض 
 التخصص واالنعكاسات على سوق العمل

.  استراتيجيتها–أسسها –برامج تعليم التفكري   (. 2001)  وهيب: حممد ياسني وزيدان: ندى فتاح.
 . 1دار القلم للطباعة والنشر. جامعة املوصل العراق، ط

 

 ثانيا: مواقع اإلنترنت

رابط املصدر:  ،التفكري االستراتيجي خطوة أوىل لرسم رؤى وأهداف مستقبلّية
https://hrdiscussion.com/hr117344.html 

واإلعالم.  . مركز أسبار للدراسات والبحوثوالتنميةجتربة ماليزيا يف التعلم أمل عبد الفتاح.  ،مشس
 http://asbar.com/ar_lang/?p=1267 م.2015فرباير 

  9:46 -م 2014/  7/  15، اختيار التخّصص العلميّ (. 2014الصفار، حسن )
http://www.saffar.org/?act=artc&id=3370 

  http://alothmany.me/blog/?p=411 :مدونة نزيه العثماين

   http://aljsad.org/showthread.php?t=37915   موقع جسد الثقافة

فاعلية برنامج تدرييب مقترح قائم على معايري اجلودة لتنمية مهارات   ،م 2012حيىي: سعيد حامد حممد  
جامعة بنها  –مصر  -التربيةالتدريس اإلبداعي لدى الطالب املعلمني ختصُّص العلوم بكليات 

http://cutt.us/IwlMR   
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