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 :ستخلصالم
على تعرف  الدراسة  بين  هدفت  المستقبلي    العالقة  التفكير  الخبرة  مهارات  على  طلبة  واالنفتاح  لدى 

( طالب وطالبة من طلبة  400وأي من هذه المهارات هي السائدة. وتكونت عينة الدراسة من )  الجامعة
البحث  الجامعة،   تموتحقيقًا الهداف  إلى نظرية  مقياس مهارات    بناء  الحالي  المستقبلي استنادًا  التفكير 
والذي قام    (1992)االنفتاح على الخبرة لـ كوستا وماكري  تبني مقياس  و   ،Torrance (2003تورانس )

وتم استخراج الخصائص   (Costa & McCrae , 1992( استنادًا إلى نظرية )2010بتعريبه الحجيمي)
، وتوصل الباحثان والمتمثلة بالصدق والثبات وتطبيق المقاييس على عينة البحث   السايكومترية للمقاييس،

اح على الخبرة لدى طلبة الجامعة، مهارات التفكير المستقبلي واالنفتبين  دالة أحصائيًا  عالقة  إلى وجود  
 . هي المهارة األكثر شيوعًا لدى عينة البحث التخطيط المستقبلي مهارة  وان

Abstract: 

The study aimed to know the relationship between future thinking skills and 
openness to experience among university students and which of these skills are 
prevalent. The sample of the study consisted of (400) male and female students 
from the university, and in order to achieve the goals of the research, the 
researcher built a measure of future thinking skills based on Torrance theory 
(2003), and adopted the scale of openness to experience for Costa and Macri 
(1992), which was translated by Al-Hajimi (2010) accredited. Theory (Costa & 
McCrae, 1992). The psychometric properties of the measures were extracted, 
which are honesty and consistency and the application of the measures to the 
research sample. The researchers found a statistically significant relationship 
between future thinking skills and openness to experience among university 
students, and that the skill of future planning is the most common skill with the 
research sample . 
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 * مشكلة البحث: 
ومتنوعة         كبيرة  تحديات  اليوم  العالم  يشهد 

ويتوقع لها االزدياد في األعوام القادمة، والمطلوب  
على   تساعده  وآليات  مهارات  يمتلك  انسان  اليوم 

والمشكالت  التحديات  هذه  مع   التعامل 
(Sarkohi,& Gerhard,2011:47)    فضاًل عن

المستقبلي    ان التفكير    Future Thinkingتدني 
يسم جهود قد  على  بالتأثير  السلبية  للتصورات  ح 

القدرات  تنشيط  وضعف  ونشاطاتهم،  الطلبة 
 &Macleod) التصورية واإلبداعية لهذه التحديات 

mitchen,1997:154  .) لدى السليم  التفكير  ان 
التعليم  وجودة  بمخرجات  يرتبط  الجامعة  طلبة 
الجامعي الذي يؤكد على االبتعاد عن الممارسات 

ال على  التقليدية  والعمل  المحاضرة،  على  قائمة 
بواسطة  عليها  والتدريب  التفكير  مهارات  ممارسة 
أساليب التعليم الحديثة، إال ان الواقع يشير إلى ان  
الطلبة ال زالوا يمارسون االساليب التقليدية السائدة  
أحد  يحاول  لم  التي  التعليمية  المؤسسات  في 

 (. 24:  2007الخروج عليها)الغريري، 
سميث       ماذا   Smithوقول  يعنيني  "ال   :

انما  يدرسون،  ماذا  يعنيني  وال  أوالدي،  يعملون 
يعنيني حقًا هو ان يتعلموا كيف يفكرون؟ إذ يجب 
بانفسهم"   قراراتهم  يتخذون  كيف  يتعلموا  ان 

(Smith, 1993 : 9 .) 

اإلحباط    إلى  يؤدي  المستقبلي  التفكير  تدني  ان 
االنف  وضعف  والتشاؤم  الخبرات،  والعجز  على  تاح 

مما يسمح للتصورات السلبية في التأثير بنشاطات  
الدراسة   نحو  سلبية  توجهاتهم  وجعل  الطلبة 

(  2008( وهنا يؤكد الفقي ) 62:  1996)بالدايني، 
يجعل   النه  ذلك  المستقبلي،  التفكير  خطورة  على 
والسلوكيات  المتاعب  من  سلسلة  االنسان  حياة 

النف األمراض  وظهور  والعضوية، السلبية،    سية 
يحفز كونه  المستقبلي  ويوجههم   للتفكير  األفراد 

أيضًا   يسهم  كما  حدوثها،  ومنع  األزمات  إلستباق 
على   وإعانتهم  القرار  لصنع  المفيدة  األطر  بتوفير 
الوسائل  وابتكار  األهداف  ووضع  الحاضر  رؤية 

 (. 12:   2008)خضر،  لبلوغها
إلــــــى ان االفــــــراد  Costa (1992يشــــــير )   

ــرال ــول غيــــ ــون فضــــ ــى الخبــــــرة ال يمتلكــــ منفتحين علــــ
ــالهم ضـــــــيق، وال  ــة، وخيـــــ ــارهم مألوفـــــ ــري، وأفكـــــ فكـــــ
يتحسســــــــون للفــــــــن والجمــــــــال، أي انهــــــــم تقليــــــــديون 
بأفكـــارهم وهـــيمهم وال يجرفـــون انفعـــاالت إيجابيـــة أو 

    Costa & McCrae1992:17) سلبية )
غيـــر منفتحـــة علـــى  ًً ان الفــرد الـــذي يمتلـــك ذاتـــا   

الهويــة الثقاةيــة التــي يهــي  فيهــا  النظــام الثقــافي أو
ذلك الفرد، فانه سوف يعاني من سوء التكيف، الن  
ــة  ــع البي ــــــ ــق مــــــ ــن التوافــــــ ــه مــــــ ــة تمكنــــــ ــذات آليــــــ الــــــ
ــه بنـــى  ــون لديـ ــب ان تكـ ــرد يجـ ــة، وان الفـ االجتماعيـ
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ــبة مــــــع النظـــــام الثقـــــافي الــــــذي  ــجمة أو متناســـ منســـ
يتفاعــــــل ةيــــــه الفــــــرد، وإال سيشــــــعر بالعزلــــــة وقلـــــــة 

ســتطاعته مـن ان يطـور عملياتــه االرتيـاح تضـعف ا
ــع  ــه مـــ ــة انفتاحـــــه وتفاعلـــ ــة وقلـــ ــلوكية واالنفعاليـــ الســـ

 Markusاآلخرين في الثقافة والسياق االجتماعي )
& Kitayama, 1998:84.) 

( إلى ان تحسس المشكالت 2012يشير علي )   
ببعض   يرتبط  قد  المختلفة  المواقف  مع  والتكيف 

ب يوصف  لكي  الفرد  لدى  الشخصية  انه  السمات 
 ) 4: 2012منفتح على الخبرة )علي،  

   ( عزيز  إليها  2018ودراسة  توصلت  التي   )
الباحثة عبر أستطالع األراء لطالب الجامعة نحو  
التفكير المستقبلي )هل تفكر بالمستقبل ؟ وما هي  
من   النمط  هذا  في  إليها  تستند  التي  المهارات 
الجامعة؟(،  طلبة  لدى  موجودة  هي  وهل  التفكير، 

 هيام الباحثة بتحليل البيانات توصلت إلى : وفعد 
( من العينة االستطالعية أجابوا بـ  %44ان نسبة ) 

" عدم وجود تفكير مستقبلي لديهم "  معللين ذلك  
غير   العراق  في  فاألوضاع  للبلد،  العام  بالوضع 
إذ   الوالدية،  المعاملة  أساليب  عن  فضاًل  مستقرة 

وان   ألبنائهم،  بالتخطيط  اآلباء  من  %36)يقوم   )
عن   تعبر  إجاباتهم  كانت  االستطالعية  العينة 
من   تمامًا  خالية  وانها  وأمنيات(  انية  )أهداف 
وان   للمستقبل،  اإلستشراف  أو  التنبؤ  أو  التخطيط 

كانت %12نسبة)  اإلستطالعية  العينة  من   )
ومهارة   التصور،  )مهارة  على  تحتوي  إجاباتهم 

أهدافه  لتحقيق  بالتخطيط  قاموا  إذ  م  التخطيط( 
المستقبلية بناًء على تصورات مستقبلية، وان نسبة  

إجاباتهم  8%) كانت  االستطالعية  العينة  من   )
 (.5:  2018تحتوي على )مهارة التوقع( )عزيز،

لذا فإن مشكلة البحث الحالي تكمن في افتقار       
ومهاراته   المستقبلي  للتفكير  الجامعة  طلبة 
وتطبيقاته في مجاالت الحياة بصورة عامة ومواقف 
التعلم بصورة خاصة ، وفناء على ما سبق يمكن  

ما   تحديد مشكلة البحث الحالي في التساؤل اآلتي:
الم التفكير  مهارات  بين  العالقة  ستقبلي  طبيعة 
 واالنفتاح على الخبرة لدى  طلبة الجامعة ؟ 

يهدف البحث الحالي إلى  * أهداف البحث:
 تعرف:

الجامعة   -1 طلبة  لدى  المستقبلي  التفكير  مهارات 
 وأي من هذه المهارات هي السائدة. 

 االنفتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعة.   -2
المستقبلي   -3 التفكير  مهارات  بين  العالقة 

 واالنفتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعة. 
التفكير   -4 مهارات  بين  العالقة  في  الفرق 

طلبة   لدى  الخبرة  على  واالنفتاح  المستقبلي 
 .الجنس والتخصص الجامعة وفقًا لمتغيري 

 * أهمية البحث: 
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يتسم موضوع المستقبل بالحداثة وعلى مستوى      
الحديثة  التأطير والتصنيف ويعد من الموضوعات  

الندرة   بين  يتراوح  فيها  الولوج  زال  ما  والتي 
والمحدودية مما جعل الكثير من مفاهيمه لم تحسم  

والتنظير الفكر  مستوى  هو  .  على  المستقبل  ان 
)الماضي   من  المتكون  الزمن  مراحل  من  مرحلة 
قدم   قديمًا  به  واالهتمام  والمستقبل(  والحاضر 

التاريخي  الدراسات  جميع  وتشير  إلى الزمان.  ة 
اهتمام االنسان بالمستقبل، فهو الكائن الوحيد الذي  
يمتلك اإلحساس بالمستقبل، وهو الوحيد الذي عمد 
المستقبل،  لمعرفة  والحاضر  الماضي  تأمل  على 
وتناولته   والمؤرخون  الفالسفة  عنه  تحدث  كما 

ان البابليين أهتموا بالتفكير،  نجد  األديان السماوية،  
التف في  قدراتهم  عبر  وتبينت  ملموس،  بشكل  كير 

وخططهم   أفكارهم  بتدوين  وذلك  متعددة  وسائل 
مكتبة   هي  مكتبة  أكبر  بانشاء  قاموا  إذ  وأبحاثهم، 
)بيت   أكاديمية  من  جزء  وهي  بانيبال"،  "َاشور 
عن   أبحاث  تحوي  لكونها  المعرفة(  بيت   = مومي 
مشكالت فكرية كسلوك الفرد والمجتمع )المنتصر، 

للعالم93:  2013 وخارطة  اآلخراج،    (  بدائية 
وأشاروا إلى بلد يدعى األرض التي ال ترى الشمس  
قد   كانوا  البابليين  بان  لنا  يوحي  والذي  مطلقًا، 

المظلم )رو،   بالشتاء  (، كما 565:  1984سمعوا 
وحركة   النجوم  وتأثير  والتنجيم  الفلكية  للعلوم  كان 

أيضًا   والمعابد  االنسان،  مستقبل  على  الكواكب 
آف توسيع  في  كهنة  شان  أبرز  ومن  المعرفة،  اق 

بابلونيكا   مؤلفاته  وأشهر  )مردوخ(  التنجيم 
)مسلة 191:  1988)أوتيس، ان  عن  فضاًل   ،)

إداريًا  قانونيا  إصالحًا  وضعت  التي  حمورابي( 
رؤية   عن  عبر  وفيها  السابقة  للتشريعات  شاماًل 

 مستقبلية ناضجة لالنسان الحقوقي.
بأهمية     المستقبلي  التفكير  حظي  خاصة    كما 

تبلورت  إذ  البابلييــن،  المصريين كما هو عند  عند 
بان   إيمانهم  عن  نابعة  دينية  معتقدات  عندهم 
أحياء   يبقيهم  األموات  تغذية  في  االستمرار 

في  230:  1997)التحرير،   الفاضل  فاالنسان   ،)
رأيهم ال يمحوه الموت بل يمضي ويستمر للخلود، 

حددوها التي  الرموز  في  واضحًا  هذا  في    وكان 
اآلخرين   وتحفيز  اهتمام  من  لتزيد  وأفعالهم  أقوالهم 
لأليام   حساباتهم  ومنها  بالمستقبل  التفكير  على 
وان   للمستقبل،  التخطيط  إلى  الحاجة  القادمة: 
الحياة   قوة  يحفظ  للمستقبل  التخطيط 

في 69:  2001)المرزوقي، قدراتهم  وتركزت   .)
بناء  عبر،  ملموس  بشكل  المستقبلي  التفكير 

مع االهرام لألموات  دفنهم  وطريقة  والمعابد  ات 
حاشيتهم وأقرفائهم وخدمهم وأموالهم، والعلوم الفلكية 

السنة   جعل  من  أول  فهم  يوم 365والتنجمية،  هـ 
 (. 15: 1995)عبد الواحد، 
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إذ     المدة،  تلك  في  اإلسالمية  الحضارة  وجاءت 
كان هنالك تفاوت هائل في مستوى التفكير والعلم  

كا المجاالت  والعالم  في  اإلسالمي  العالم  بين  فة 
عند   واضحة  العلمية  المنهجية  فكانت  الغرفي، 
واأُلسس   تفكيرهم  طريقة  في  المسلمين  علماء 
اقترفت من األسس الحديثة بما احتوته من أسلوب  

)عمر، والمستقبلي،  العلمي  (  13  :1987التفكير 
العظيمة على   الكريم في معظم سوره  القران  وركز 

التفكير   المستقبلي،  موضوع  والتفكير  والمستقبل 
ففي دعوته في كيفية التحسب والتخطيط للمستقبل  
تعالى:   قوله  في  القرنين  ذي  قصة  له  واالستعداد 

وَن ِفي  َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ان َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسدُ ))
َبْيَنَنا   َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلٰى ان َتْجَعَل  اأْلَْرِض َفَهْل 

ا َسدًّ َخْيٌر   (94) َوَفْيَنُهْم  َرفِ ي  ِةيِه  َمكَّنِ ي  َما  َقاَل 
َأْجَعْل   ِبُقوٍَّة  َرْدًما)َفَأِعيُنوِني  َوَفْيَنُهْم  ( ( (95َبْيَنُكْم 

آية   استخدام  95-94)الكهف:  كيفية  في  بينما   ،)
كالخبرة   المستقبلي  التفكير  عند  النوعية  األدوات 
والتنبؤ والتخطيط والرؤيا والبصيرة والذكاء والحدس 

تعالى: )) بقوله  يُق  واالستراتيجية  دِ  الصِ  َأيَُّها  ُيوُسُف 
َسْبِع   ِفي  ِعَجاٌف  َأْفِتَنا  َسْبٌع  َيْأُكُلُهنَّ  ِسَمان  َبَقَراٍت 

َأْرِجُع   لََّعلِ ي  َياِبَساٍت  َوُأَخَر  ُخْضٍر  ُسنُباَلٍت  َوَسْبِع 
( َيْعَلُموَن  َلَعلَُّهْم  النَّاِس  َسْبَع   (46ِإَلى  َتْزَرُعوَن  َقاَل 

َقِلياًل سِ  ِإالَّ  ُسنُبِلِه  ِفي  َفَذُروُه  َحَصدتُّْم  َفَما  َدَأًبا  ِنيَن 
َتْأُكُلونَ  )يوسف:آية  مِ مَّا  اخبرنا  (،  46-47((  وما 

وَاله   عليه  هللا  صلى  محمد  سيدنا  هللا  رسول  به 
التي   المختارة  القوى  كل  تحدى  ةيه  والذي  وسلم، 
واالختيار،   التفكير  بقدرة  وتعالى  سبحانه  ميزها 
الماضي   بين  والعبر  العالقات  توضيح  خالل 
لألمم   حدث  عما  فأخبرنا  والمستقبل،  والحاضر 

 (. 41:  1989السابقة )الشعراوي، 
وأبدًا: هل     دائمًا  الذي شغل فكرنا  السؤال  ولعل 

ستكون الحياة في المستقبل أكثر استقرارًا مما عليه  
بمعرفة   المحدد  السؤال  هذا  مثل  فان  االن؟، 

تضمن في عمقه مسألة تؤرق االنسانية  المستقبل ي 
بإستمرار. وجدير بالذكر ان االنسان عندما يخاف 
يبدأ  الدهشة  تثار  وعندما  والتخبط،  بالتخيل  يبدأ 
ان   إلى  يشير  وهذا  السبب  عن  ويبحث  يفكر 
ُيفَكر   وتعالى  سبحانه  هللا  خلقه  ان  منذ  االنسان 
تواجهه،  التي  المشاكل  لحل  ويسعى  بالمستقبل 

ن نشأة  وهكذا  مع  نشأ  بالمستقبل  التفكير  ان  جد 
بتطوره،   وتطور  ال  االنسان  عقلية  عملية  فالتفكير 

اليومية   االنسان  حياة  في  عنها  غنى 
 (.9:  2005)العزاوي،

التفكير       مهارات  أهمية  الحالية  الدراسة  تؤكد 
المستقبلي إذ تبدأ من المشكالت المستقبلية ومن ثم  

يمية وعالمية بما  تتوسع الى تحديات ومشكالت اقل
الدراسة. لعينة  العمرية  الف ة  مع  ان   يتناسب 

التفكير   دائمًا   المستقبليمهارات  باالستعداد  تنمو 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya94.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya94.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya94.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya94.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura12-aya47.html
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المألوف   عن  الخروج  ومحاولة  األفكار  كل  لتتقبل 
تكون  قد  جديدة  أفكار  إيجاد  أجل  من  منها، 
الفرد  أمام  تفتح  ولكي  المطروح،  كل  من  األصلح 
آفاق جديدة وترشده وتدله إلى خيارات لم يكن يراها  

انها متاحة   يعتقد  وقد    ،(91:  1992)الدجاني،أو 
ب والمفكرون  الباحثون  المستاهتم  كونُه  التفكير  قبلي 

والمعرةية   العقلية  والمهارات  القدرات  من  مجموعة 
على   وتساعد  المستقبل،  صناعة  في  تساهم  التي 
معها،   للتكيف  المالئمة  والتصورات  البدائل  وضع 
في  المستقبلي  البعد  إدراج  المهم  من  أصبح  إذ 
المَتبعة،   التعليم  التدريس ووسائل  المناهج وأساليب 

وا الترفوية  المؤسسات  يكون  في  لكي  لتعليمية، 
التفكير المستقبلي جزءًا أساسيًا ال يتجزأ من تفكير  

 (.8:  2014المتعلمين )حسن ،
ألي      المختارة  الصفوة  الجامعي  الشباب  ويعد 

وكفاية   وخلق  علم  من  به  يتمتعون  لما  مجتمع، 
االمة   أمل  فهم  المجتمع،  تقدم  على  تساعد  والتي 

اإل الجوانب  جميع  في  لتنميتها  قتصادية  وأداة 
)بولص، والنفسية  والترفوية  : 1977واالجتماعية 

همومه 4 جيل  لكل  ان  أحد  على  يخفى  وال   .)
ف ات   اكثر  هم  والشباب  وطموحاته،  ومشكالته 
المجتمع تأثرًا بأحداث الحياة، وغالبًا ما تبقى اثارها  

شخصيتهم   معالم  على  معكوسة  الرشد  لمرحلة 
 (. 433:  1988)العظماوي،

أله    تناولته  ونظرًا  فقد  المستقبلي  التفكير  مية 
الحاليه  الدراسة  تعرض  الدراسات حيث  العديد من 
وجهة نظر تورانس في التفكير المستقبلي، وهيمتها  

العلمية واإلجرائية إذ انها تسعى الى تعريف الطلبة  
مستوى   وتنمية  المستقبلي،  التفكير  بمهارات 
نمط   تعديل  بهدف  وتحسينها  الفكرية  معالجتهم 

إيجابي  ا استشراقي  تفكير  إلى  العادي  لتفكير 
المدرسة  على  اإلستناد  عبر  وذلك  مستقبلي، 
مَفكر   هو  االنسان  ان  تفترض  التي  المعرةية 
الدراسة   هذه  تكتسب  وفذلك  ونشط،  حيوي  ومعالج 
من  العديد  وتشير  والنظرية،  العلمية  أهميتها 

    الدراسات إلى أهمية دراسة التفكير منها:
تعرف     أستهدفت  التي  عزيز   التوجهات دراسة 

لدى   المستقبلي  التفكير  بمهارات  وعالقتها  الهدةية 
الجامعة، الحالي   طلبة  البحث  ألهداف  وتحقيقا 

التفكير   مهارات  اختبار  ببناء  الباحثة  قامت 
نظرية  وفق  على  (   (Tulving,1983 المستقبلي 

  ، التوقع  مهارة   ( وهي  الخمسة  مهارته  تحديد  في 
مهارة  مها الذهني،  التصور  مهارة  التنبؤ،  رة 

توصلت  وقد  القرار(،  اتخاذ  مهارة  التخطيط، 
الباحثة إلى: ان طلبة الجامعة لديهم مهارات تفكير  

المستوى  المستقبلي،   هو  المتوسط  المستوى  ان 
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المستقبلي التفكير  مهارات  لجميع  وجود  ،  السائد 
فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات في كل 

الذهني  من والتصور  والتنبؤ،  )التوقع،  (، مهارة 
النوع   كذلك   لمتغير  إحصائيًا  دالة  فروق  هناك  

كذلك   الذكور،  لصالح  والتنبؤ(  )التوقع،  لمهارتي 
هناك فروق دالة إحصائيًا لمتغير المرحلة الدراسية  

الرابعة المرحلة  ولصالح  توجد    ،لمهارة)التوقع(، 
التوجها بين  موجبة  إرتباطية  الهدةية عالقة  ت 
المستقبل)عزيز، التفكير   ط  2018ومهارات   :

 _ك(. 
فقد أستهدفت تعرف التفكير   أما دراسة شطب     

بما   المدركة وعالقتهما  اإلبداعية  والبي ة  المستقبلي 
توصلت إلى ان  ،  وراء االنفعال لدى طلبة الجامعة

التفكير   على  القدرة  يمتلكون  البحث  عينة  افراد   :
دالة احصائيًاعند مستوى  المستقبلي، وتوجد   فروق 

لمتغير  0.  05) تبعًا  المستقبلي  التفكير  في   )
والصف  الذكور،  ولصالح  ،اناث(  )ذكور  الجنس 
لم   بينما   ، الثالث  الصف  ولصالح  ثالث(   ، )أول 
تظهر فروق دالة أحصائيًا تبعًا لمتغير التخصص  
)علمي، انساني( لدى طلبة جامعة القادسية، توجد 

احصا دالة  ) فروق  مستوى  عند  في  0.  05ئيًا   )
وماوراء   المستقبلي  التفكير  بين  اإلرتباطية  العالقة 
الذكور،  ولصالح  الجنس  لمتغير  تبعًا  االنفعال 
والصف   العلمي،  التخصص  بأتجاه  والتخصص 

عالقة  وجود  الثالث،  الصف  لصالح  الدراسي 
الثالثة   البحث  متغيرات  بين  إرتباطية 

كل  2018)شطب، دراسة  بينما  :ي( 
( التي استهدفت (Cameron& Desai,1977نم

المستقبلي،  والتفكير  العمر  بين  العالقة  تعرف 
البالغين   األفراد  لدى  المستقبلي  التفكير  ان  وجدت 

بين ) أعمارهم  تتراوح  يميلون  25-18الذين  ( سنة 
والزواج   والدراسة،  )العمل،  حول  التفكير  إلى 
من   أكبر  عدد  لديهم  ويكون  األبوة(  وتحقيق 

المستقبل  األهد  في  تحقيقها  إلى  يسعون  التي  اف 
سنًا  األكبر  باألفراد  مقارنًة 

Atanceh,2018:71) .) 
الخبرة اما      على  االنفتاح  وهو  الثاني    المتغير 

(Openness to Experience) يعد إذ   ،
أفق  سعة  في  ظاهرة  سمة  الخبرة  على  االنفتاح 
الخبرة،  وإتساع  والحاجة،  الشعور  وعمق  التفكير 
على   االنفتاح  في  النفسي  الجانب  وصف  كما 
ينعكس في حب  بعد عام ومتسع  انه  الخبرة على 
التقليدية،   غير  واالتجاهات  المعرفي،  االستطالع 

لمشاعر،  والخيال المفعم، والحساسية للفن، وعمق ا
)الشناوي،   السلوكية  ان    ،(56:    1999والمرونة 

المتمثل   أبعادها  وأحد  الفرد  شخصية  دراسة 
أمر مهمًا وال سيما  يعتبر  الخبرة(  بـ)االنفتاح على 
من   مجموعة  تمثل  التي  الجامهية  المرحلة  في 
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من   مصدر  في  تتوافر  التي  والحاجات  المتطلبات 
تكون   كان  بالفرد،  تحيط  التي  متعلقة  المصادر 

االجتماعية،   مجموعته  نحو  اتجاهاته  أو  بخبراته، 
من   حالة  لتحقيق  اشباعها  على  يعمل  والتي 

واألمن،   نظر  االرتياح  وجهات  تقبل  هو  فاالنفتاح 
من   عامل  وهو  والخبرات،  اآلراء  وتبادل  اآلخرين 

للشخصية   الكبرى  الخمسة   Five"  العوامل 
Factor Personality    " ية،  )االنبساطية، العصاب

المعشر(   وُأطلقت  االنفتاح، حيوية الضمير، حسن 
عليه تسميات كثيرة منها : الثقافة، الذكاء، الفكر،  

القوة   ويشير ،    (Poropat, 2004:34)المرونة، 
أصحاب   تغيير  كيفية  إلى  الخبرة  على  االنفتاح 
اإلدارة )األفراد( أفكارهم وانشطتهم وفقًا لألفكار أو  

ا ومدى  الجديدة،  الفرد المواقف  وتقبل  ستجابة 
لألفكار الجديدة، أو مستويات المرونة العقلية لدى 
االستطالع،   وحب  بالخيال،  ويتصف  االفراد، 
للتعلم،   الفرد  انفتاح  مدى  يشمل  كما  واإلبداع، 
ونتيجة لذلك يرى البعض ان هذا المصطلح يجب 

( إذ تميز  Digman,1990ان يطلق عليه الذكاء )
الخبر  على  المنفتح  الخالق، الشخص  بالخيال  ة 

التفكير   على  وقادر  متجدد،  بانه   : القول  ويمكن 
إلى   يميل  ولكنه  بمبادئ  يتمتع  انه  كما  واالنتقاد، 

 دراسة األساليب الجديدة وأخذها في عين االعتبار
Digman,1990: 122) .) 

ويذكر ان عامل االنفتاح على الخبرة يتضمن      
الجديد  بالخبرات  الدؤوب واالعجاب  التي  السعي  ة، 

واالنهماك   واالنفتاحية،  واإلبداع،  باالبتكار،  تتمثل 
العقلي، والحاجة الى التنوع، واالنفتاح على مشاعر  
الخالق   )عبد  االنفعالية  وخبراتهم  اآلخرين 

مفهوم  (،  17:  1996واالنصاري،  يعكس  كما 
 ( الخبرة  على   Openness toاالنفتاح 

Experienceبالثقا واالهتمام  العقلي  النضج  فة،  ( 
األفراد  ان  َعلى  تدل  المرتفعة  الدرجة  ان  إذ 
المعلومات  عن  ويبحثون  وابتكاريون،  خياليون، 
ان   على  المنخفضة  الدرجة  تدل  بينما  بانفسهم، 
وانهم   والجماليات،  بالفن  أقل  أهتمام  يولون  األفراد 
لهؤالء   المميزة  والسمات  الطبيعة،  في  عمليون  

الخيـــال، والجم تتحدد في:  ــالية، والمشاعر، األفراد 
الرويتع،    ( والقــيم  واألفكار،  :  2007واألفعال، 

83 .) 
الحجيمي   دراسة  البحث    أشارت  عينة  ان  إلى: 

داللة  ذات  فروق  توجد  الخبرة،  على  انفتاح  لديها 
الخبرة   على  لالنفتاح  العينة  افراد  لدى  احصائية 
الخبرة   على  االنفتاح  بين  العالقة  الذكور،  لصالح 

الذات   الذكوروضبط  من  أكثر  االناث  ) عند 
 ، ابراهيم 98:    2010الحجيمي  دراسة  بينما   .) 

مستوى   لديهم  الجامعة  طلبة  ان  إلى:  توصلت 
منخفض من االنفتاح على الخبرة، ال توجد فروق 
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ذات داللة احصائية في االنفتاح على الخبرة تبعًا  
والتخصص  النوع  ،  لمتغيري  :  2015)إبراهيم 

طلبة   (.167 ان  إلى:  توصلت  الجنابي  ودراسة 
جامعة بابل والجامعة االسالمية يتمتعون باالنفتاح  
بين   اإلرتباطية  العالقة  ضعف  الخبرة،  على 
على   واالنفتاح  التكمن  االنجاز  أهداف  توجهات 
الخبرة، وجود عالقة إرتباطية بين توجهات أهداف 
الخبرة،  على  واالنفتاح  _االقدام(  )االداء   االنجاز 

أهداف  توجهات  بين  اإلرتباطية  العالقة  ضعف 
الخبرة  على  واالنفتاح  _االحجام(  )االداء    االنجاز 

   Buss(. وتوصلت دراسة  22:  2016)الجنابي، 
على   عالية  درجات  يَسجلون  الذين  الطلبة  ان 
عالقات  يظهرون  الخبرة  على  االنفتاح  مقياس 
واالهتمام   اإلبتكار،  خصائص  مع  عالية  إرتباطية 

مرونة  الفك يظهرون  كما   ، الواسع  والمعرفي  ري 
وتقبلها،   المختلفة  المجتمعات  هيم  تَفهم  نحو  كبيرة 
تكون   التي  المحافظة  القيم  مراجعة  عن  فضاًل 

 :Buss, 1996مانعًا لتطوير المجتمع وتحضره )
193 .) 
ومن خالل ما تقدم يتبين مدى أهمية كل من    

المستقبلي واالنفتاح على   التفكير  الخبرة   مهارات 
البحث   أهمية  تحديد  ويمكن  الجامعة.  طلبة  لدى 

 باآلتي: 

قد تؤسس نتـائج البحـث الحـالي إلـى جانـب نتـائج  •
الدراســــات الســــابقة قاعــــدة بيانــــات معرةيــــة للقيــــام 
ــط  ــة واإلرشـــــادية والخطـــ ــرامج التدريبيـــ ــداد البـــ بإعـــ
ــي  ــارات فــــ ــدرات والمهــــ ــة القــــ ــي تنميــــ ــة فــــ التعليميــــ

 متغيرات البحث.
االســـتفادة مـــن اإلطـــار  الحقـــينللبـــاحثين اليمكـــن  •

النظري وتطبيـق أدوات البحـث التـي تعتمـد عليهـا 
الدراســة علــى عينــات أخــرى مــن الطلبــة وفحــوث 

 الحقة.
قد يمثل البحث الحالي إضـافة معرةيـة فـي مجـال  •

التفكيــر ومهاراتــه وخاصــة التفكيــر المســتقبلي ومــا 
، لــه مــن دور فــي تعزيـــز وتقــدم العمليــة التعليميـــة

 والذي يحتاج مزيد من الدراسة والبحث.
يتحدد البحث الحالي بطلبة  * حدود البحث: 

الجامعة لكال الجنسين )الذكور _االناث(، في  
الجامعة المستنصرية، للعام الدراسي 

(2018 _2019.) 
 * تحديد المصطلحات:

 :Future Thinkingأواًل: التفكير المستقبلي 
( تورانس  مجموعة  :Torrance(  2003يعرفه   "

من المهارات التي تمكن الفرد من معالجة توقعاته  
بمتغيراتِه   والتنبؤ  سيناريوهاته  وتحديد  للمستقبل 
تورانس   نظرية  حسب  وتشمل  وفعال"،  واع  بشكل 

والتخيل،  2003) التنبؤ،   : وهي  مهارات  ست   )
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االيجابي،   والتفكير  السيناريو،  وتطوير  والتخطيط، 
الم المنظور  ،وتقييم  صفية  )أبو  :  2010ستقبلي. 

44 .) 
المستقبلي • التخطيط   Futuristicمهارة 

Plannin  أساسية مهارة  التخطيط  يعد   :
ةيِه،   االنطالق  ومصدر  المستقبلي،  للتفكير 
وان  أهدافِه،  بتحديد  الفرد  يقوم  ان  في  ويَتمثل 
تكون لديه خطة يسعى إلى تحقيقها، وتتضمن  

األس لة  مهارة التخطيط المستقبلي مجموعة من  
وما   هدفها؟  وما  المهمة؟  طبيعة  ما  التاليه: 
الفرد  يحتاجها  التي  المعلومات واالستراتيجيات 
)أبو   ؟  تحتاج  الوقت  من  وكم  ؟ 

 (. 44: 2010صفية،
المستقبلي • التنبؤ   Futuristicمهارة 

Expecting )الفرد( يطور  ان  وتعني   :
المتعلم تخمينات وتوقعات وأفكار تتصل بزمن  

لم يحل بعد، باإلستفادة من الخبرات والتجارب  
 (.59: 2018المتاحة )الخلف،

المستقبلي   • التخيل   Futuristicمهارة 
Imagination  ذهنية صور  انتاج  وتعني   :

الزمن  إطار  خارج  التفكير  عبر  مألوفة  غير 
وتجاوز  النتاج  الحالي  القادم،  الزمن  إلى  ه 

غير   مستقبلية  وتخمينات  وتوقعات  تنبؤات 
 (. 44:  2010عادية )أبو صفية ، 

 Positiveمهارة التفكير اإليجابي بالمستقبل   •
Thinking in Future:    يقوم ان  تعني 

ضوء  في  الممكنة  الحلول  بوضع  الفرد 
)الخلف،  المتعددة  والخيارات  اإلمكانات 

2018 :58.) 
تط • المستقبلي  مهارة  اليسناريو  وير 

Developing Futuristic Scenario  :
أهم   من  تعد  السيناريو  كتابة  ان  تورانس  يرى 
المستقبلي   المفكر  بها  ينماز  التي  المهارات 
االنموذجي، إذ تعني وصف األحداث المتوقع 
حدوثها، وفيان كيفية تأثير تلك األحداث على  

الت المتتابعة  المشاهد  عبر  وذلك  ي  المحيط 
 (. 45:  2010يمكن فهمها)أبو صفية ،

المستقبلي   • المنظور  تقييم  مهارة 
Evaluating Futuristic 

Perspective:   وفيها يحتاج )الفرد( المتعلم
أجل   من  وانفعالية  معرةية  استراتيجية  إلى 
الحكم على مساره وتوجهه نحو المستقبل، وإلى 
على   األحكام  إصدار  لعمليات  وإدراك  وعي 

تفك  صحة  القوة  مدى  نقاط  من  المستقبلي  يرِه 
 (. 45والتعلم من األخطاء )المصدر السابق: 

تورانس  : سيتبنى الباحث تعريف  التعريف النظري -
(2003)Torrance   النظرية مع  يتوافق  والذي 

 المتبناة.
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االجرائي- الباحث  التعريف  يعرف  مهارات : 
المستقبلي مجموع    التفكير  بانها  الدراسة  هذه  في 

ال إجاباتهم  الدرجات  الطلبة عبر  تي يحصل عليها 
على فقرات المقياس المستعمل لتحقيق غايات هذه  

  الدراسة.
الخبرة   على  االنفتاح   Open to  ثانيًا: 

Experience 
وماكري   كوستا   Costa & McCraeيعرفه 

إلى  ":    1992 الذي يشير  أحد عوامل الشخصية 
الداخلي   العالم  على  االستطالع  وحب  الفضول 
غني   صاحبها  ويكون  سواء،  حٍد  على  والخارجي 

والمرونة    واالنفتاحيه   المتوقد  والذكاء  بالخبرات 
إلى   والحاجة  عادل  بمجتمع  واالعتقاد  واإلبداعية، 
التنوع والحساسية الجمالية، وله الرغبة بالتفكير في  
المألوف،  عن  خارجة  وهَيم  مألوفة  غير  أشياء 

أيض  وسلبية  إيجابية  انفعاالت  بشكل  ًً ويجرب  ا 
 ,Costa & McCraeأعلى من الفرد المنغلق" )

1992: 75.) 
كوستا  : سيتبنى الباحث تعريف  التعريف النظري -

والذي    Costa & McCrae 1992وماكري  
 يتوافق مع النظرية المتبناة. 

االجرائي- الباحث :  التعريف  على    يعرف  االنفتاح 
هذه الدراسة  في   Open to Experience  الخبرة

الطلبة   عليها  يحصل  التي  الدرجات  مجموع  بانها 

المستعمل  المقياس  فقرات  على  إجاباتهم  عبر 
 لتحقيق غايات هذه الدراسة. 

 *إطار نظري:
 : Torrance  (2003) نظرية تورانس _

تورانس       نظريته  2003)  نادى  خالل  من   )
في التفكير المستقبلي بالعمل على تطوير مهارات 
ومقصود،  منهجي حثيث  بشكل  المستقبلي  التفكير 
للتفكير   وخصائص  سمات  تورانس  وجد  حيث 
عبر   اآلخرى،  التفكير  انماط  عن  تميزه  المستقبلي 
نموذج حل المشكالت المستقبلية الذي تم بناؤه عام 

بصور 1974 يعتمد  إذ  على  ،  وأساسية  مباشرة   ة 
العقل، ويعد تورانس التفكير المستقبلي نشاطًا عقليًا  
التنبؤات   وضع  إلى  االنسان  خالله  من  يتأهل 
للتحديات التي تواجهه في المستقبل، ووضع حلواًل  
االعتماد   طريق  عن  المتوقعة  للتحديات  المناسبة 
على الخبرات السابقة لألفراد فضاًل عن االستعانه  

المستقبلية  بالعمل األهداف  لتحقيق  المعرةية،  يات 
((Torrance,1999,b:9_6  المستقبلي فالمفكر   ،

المشكالت  تَحسس  منها  مختلفة،  اهدافًا  يحمل 
المستقبلية وأستكشاف متغيرات الزمن القادم المبنية  
والتصورات  التنبؤات  ووضع  الواقع،  أساس  على 

الحلو  إليجاد  اإلبداعية،  والنواتج  ل  واالبتكارات 
 للمشكالت المستقبلية، والتفكير في قضايا واقهية،

أو يفترض حدوثها في المستقبل، فضاًل عن الفهم 
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  (والتخطيط وإتخاذ القرار                         
(Torrance,1980:36  تورانس ويرى   .

(Torrance,2003)  المفكر المستقبلي ينهمك    ان
تميثالت  تشكيل  معالجة    في  على  بناًء  عقلية 

تخضع   التي  المستقبل  في  المتوقعة  المعلومات 
التغير والتطور، بما ان المستقبل في حالة   لقانون 
ال   متالحقة  سريعة  وتحوالت  مفاج ة  تَغيرات 
العقلية   الخصائص  بين  التفاعل  عبر  متناهية، 
والتصور   والتخيل  التنبؤ   ( بـ  تتمثل  التي  للمفكر 

االستدالل وحل المشكالت ( يبني  والحكم والتجريد و 
هدف   تورانس  عند  المستقبلي  التفكير  معالجاته، 
عبر   تطويره  خالل  من  مركزي  وعنصر  ووسيلة 
انموذج حل المشكالت، لذا فان التفكير المستقبلي  
انماط   عن  تميزه  وخصائص  سمات  من  يتكون 
أساسية   بصورة  اعتماده  ومنها  األخرى،  التفكير 

با مقترنًا  العقل  والحدس،  على  والعاطفة،  لخيال، 
يعد  تورانس  لدى  المستقبلي  التفكير  ان  يبدو  ومما 
عملية نشاط يحدث في عقل االنسان يؤهله لصنع 
على   اإلتكال  عبر  المستقبل،  أحداث  التنبؤات 
والعمليات  حياته،  في  الفرد  يمتلكها  التي  الخبرات 
المعرةية التي يقوم بها الفرد عن وعي وإدراك لبلوغ  

مس قرارهدف  أو صنع  فكرة  ايجاد  أو  ما،  تقبلي، 
هو   وال  التنجيم  من  نوعًا  ليس  المستقبلي  فالتفكير 
عقلية   عملية  هو  بل  الخرافة،  أو  الغيب  عالم  من 

علمية   وأدوات  مناهج  إلى  تستند  منظمة  منهجية 
على   تعلو  بدرجة  المستقبلي  الرصد  تيسر  معينة 
تورانس  يرى  لذى  الفلسفية،  والتخمينات    التأمالت 

عدد  امتالك  نتيجة  تحدث  العملية  هذه  تطوير  ان 
والتخيل،   والتنبؤ،  التخطيط،   : المهارات  من 

اإل وتقييم  والتفكير  السيناريو،  وتطوير  يجابي، 
 . (Torrance,2003:72)المنظور

تورانس    _  لـــ  المستقبلي  التفكير  مهارات 
(2003): 
 : Futuristic Planningالتخطيط المستقبلي  .1
ا البعد ان يرى الفرد نفسه قادر على ويراد به هذ   

سواء  عام،  بشكل  للمستقبل  منظمة  خطط  تطوير 
أم   هو،  بمستقبلة  خاصة  الخطط  هذه  أكانت 
كانت   أو  تحقيقها،  إلى  يسعى  التي  باألهداف 
تخص   أو  ما  مؤسسة  عمل  تخص  عامة  خططًا 
قضية مجتمهية أو عالمية، ويرى تورانس كذلك ان  

ال عند  التاتي  المهارة  من هذه  كانت  إذا  إال  فرد 
عادات تفكيره التي ينطلق من خاللها الى مهمات  

 من الزمن القادم . 
التنظيمية     بالمهارة  التخطيط  تورانس  ويصف 

لها   منظمة  عملية  النها  المستقبلي،  للتفكير 
مدخالت معرةية وروابط بين االفكار الموجودة في 

تراكمات  تشكل  والتي  المعرةية،  وفنيته  الفرد  ه  ذاكرة 
للتوصل  معالجتها  تتم  المختزنة،  وخبراته  المعرةية 
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لهذه  النهائي  المخرج  تمثل  التي  الخطط  لتلك  الى 
العملية. ويبنى التخطيط المستقبلي على تفكير يتم  
المشكالت   أهم  جذور  عن  الكشف  خالل  من 
أستشفاف   ومحاولة  حاليًا،  الكامنة  والقضايا 

مست اليه  تؤول  قد  وما  تطورها،  قباًل  سيناريوهات 
والتخطيط هو من أهم ركائز االنطالق الى التفكير  
أهدافه، ويجمع  الفرد  يحدد  المستقبلي، فمن خالله 
يحدد  كما  وطموحاته،  مشاريعه  عن  المعلومات 
ويحدد  المشكلة،  حدوث  قبل  المحتملة  االسباب 
ما،   مشكلة  حدوث  بعد  المتوقعة  العواقب  كذلك 

فها ؟ وما ويسأل نفسه: ما طبيعة المهمة ؟ وما هد 
المعلومات واالستراتيجيات التي قد تحتاجها ؟ وكم  
)الحويطي   ؟  إلتمامها  المهمة  تحتاج  الوقت  من 

،2018  :85  .) 
 :  Futuristic Expectingالتنبؤ المستقبلي  .2
على     قادر  انه  الفرد  يرى  ان  البعد  هذا  ويعني 

واحتماالت،  ومعارف،  وتنبؤات،  توقعات،  تطوير 
مايت حول  المستقبل،  وتخمينات  في  حدوثه  وقع 

اختالفها  على  الفكرية  المنتجات  تلك  وتنماز 
بخصائص إبداعية كالطالقة، بمعنى انتاج تنبؤات  
متعددة ومتشهبة حول فكرة أو حدث معين متوقع،  
وتعني   واالصالة  التنوع،  بها  يراد  التي  والمرونة 
في   الفرد  ويستخدم  جديدة.  بتنبؤات  االتيان  كذلك 

تنب على  واستراتيجيات الحصول  معالجات  ؤاته 

هذه   واختيار  مثاًل،  الذهني  كالعصف  فكرية 
احتماالت  معالجة  في  الذهنية  االستراتيجيات 
المحتملة  التطورات  ورصد  وتفضيلها،  المستقبل 
رصدًا موضوعيًا، في الحصول على معرفة للزمن  

 القادم تتصف بالتنوع  والجدة والتشعب . 
راق     لمستوى  الفرد  تطوير  يجعله  ان  التنبؤ  من 

فهو   لذا  بيسر،  معين  لحدث  التالي  الحدث  يتوقع 
المستقبلة الفعاله،   العواقب  يفكر كثيرًا في  شخص 
التالية  االحداث  توقع  في  خبير  شخص  وهو 
المستقبلي   المفكر  يطور  الحال  وفطبيعة  الفعاله، 
تنبؤاته أما عبر البحث عن مبادئ جديدة، أو من  

قدي مبادئ  إلى  الرجوع  منها  خالل  ليستمد  مة 
التجارب والخبرات والنماذج ومن ثم يقوم بتطبيقها  
من جديد، حيث يعتمد نجاح التفكير التنبؤي على  
تجارفة   من  خبرته  تطوير  من  الفرد  قدرة  مدى 
السابقة، وتحديث االستراتيجيات والنماذج واالليات،  
واحتياجات  العصر  مستجدات  مع  يتالءم  بما 

 .(59: 2018الخلف،المستقبل )
بالمستقبل   .3 االيجابي   Positiveالتفكير 

Thinking in Future : 
من   عدد  تقديم  على  الفرد  بقدرة  معنى  البعد  وهذا 
واختيار   المقلق،  للموقف  الفعالة  االستراتيجيات 
والبدائل فعالية، فعملية االختيار   اكثر االستجابات 
االزمة   مع  التعامل  في  للفرد  تسمح  الفعال 
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ت ان  كما  العديد وتجاوزها،  وامتالك  البدائل  طوير 
الحلول  ايجاد  على  الفرد  تساعد  الخيارات  من 
يواجهها.   قد  التي  للمشكالت  والصحيحة  السريعة 
ان هذه التوقعات اإليجابية تحقق مكاسب للفرد في  
مستوى   زيادة  عن  فضاًل  الحياة  جوانب  مختلف 
في   إيجابية  نتائج  من  يتوقعه  وما  لديه،  التفاؤل 

الشخصية ان    حياته  إذ  والمهنية،  واالجتماعية 
على   ويساعده  الفرد  انتباه  يوجه  االنفعالي  الضبط 
لديه  وتنمي  ومفيدة  سليمة  اتجاهات  في  التخيل 
واالنفتاح   التعلم  حب  ان  كما  المعرفي.  الرصيد 

د من االتجاهات اإليجابية التي تساعد عالمعرفي يُ 
في  للمستقبل  واليسناريوهات  التنبؤات  طرح  على 

أكثر    المسار رؤية  تطوير  وكذلك  لها،  الصحيح 
من   تجعل  هنا  اإليجابية  وان  للمستقبل،  وضوحًا 
بقضايا   قلَقه  مع  تسامحًا  أكثر  يكون  ان  الفرد 

بها   Worry about future المستقبل   وأهتمامه 
بالقضايا الحاضرة والماضية،  بشكل يفوق أهتمامه 
يدور   وما  العالم  مصير  تجاه  بالمسؤولية  ةيشعر 

 (. 45: 2010)أبو صفية ، حوله 
المستقبلي  4 السيناريو  تطوير   .Developing 

Futuristic Scenario : 
على  قادر  انه  الفرد  يرى  ان  البعد  هذا  ويعني 
صياغة عدد من المشاهد المتتابعة الخاصة بتوقع  

 The Ability toحدث معين في زمن المستقبل  

Scene   المشهد هذا  عن  التعبير  يتم  بحيث   ،
طريق   عن  أو  المكتوفة،  الكلمات  من  بمجموعة 

االحصائية   واألشكال   Developingالخرائط 
Maps &Diagnoses   الخرائط تطوير  ، وكذلك 

الخريطة  خالل  من  عنها  والتعبير  الذهنية 
، وان يتمتع الفرد  Conceptual Mapالمفاهيمية 

السيناريو   شرح  من  تمكنه  كاةية  أتصال  بمهارات 
مهارة   لدية  ان  كما  اآلخرين.  لدى  واضحًا  وجعله 
النه   المستقبل،  قضايا  حول  االبحاث  كتابة  في 

ت االكثر احتمااًل لتحديات عليه صياغة االستجابا
 المستقبلية المتوقعة. 

   ( تورانس  من  2003ويرى  السيناريو  كتابة  ان   )
أهم المهارات المميزة للمفكر المستقبلي النموذجي،  
قد يتوجب على المفكر التاريخي على سبيل المثال  
الذي  بتسلسل  الماضي  الزمن  من  أحداث  وصف 

ا  المستقبلي  المفكر  فان على  به،  ن يصف حدثت 
االحداث التي يتوقع حدوثها، وعليه ان يبين كيف  
مشاهد   خالل  من  المحيط  على  التوقعات  تؤثر 

 (.20: 2014متتابعة يمكن فهمها)مصطفى،
 Futuristic Imagination.التخيل المستقبلي  5
: 
على     قادر  انه  الفرد  يرى  ان  البعد  هذا  ويعني 

إلى   وتجاوزه  الماضي  الزمن  أطار  خارج  التفكير 
أطار   خارج  التفكير  على  والقدرة  القادم،  الزمن 
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في   Thinking Out of the Boxالمألوف    ،
القدرة على التفكير المتعمق الذي ينطلق منه الفرد 
  خالل زمن المستقبل دون ضوابط أو حدود بهدف 

غير   وتخمينات  وتوقعات  تنبؤات  إلى  الوصول 
انفعالية   جوانب  التخيل  بعد  ويتضمن  عادية، 
التفكير  ممارسة  الفرد  على  يسهل  عاطفيًا  وتفكيرًا 

 المستقبلي ةيه. 
ذهنية      تصورات  على  المستقبلي  التخيل  يبنى 

مسبقة، إال انه يزود ممارسيه بنواتج ومعارف سواء  
الذهن أو عن مجال  أكانت موجودة أم غائبة عن  

التخيل  ان  بالذكر  وجدير  وحواسه.  أحساسه 
منطقيًا   تفكيرًا  يكون  ان  بالضرورة  ليس  المستقبلي 
أو   بالصواب  منتجاته  على  الحكم  اليمكن  كما 
بعدم   المستقبلي  التخيل  وينماز  المطلق،  الخطأ 
اإلبداعية  األفكار  من  العديد  وفتوليد  الجمود، 

المستقبلي الصور    واالصيلة، حيث يمر في التخيل
الفرد   ةيه  يكون  قد  فلم  كمشاهدة  الفرد  ذهن  في 
والمتخيل   عنه،  منفصاًل  أو  الفلم  هذا  من  جزءًا 
خيالية   رحلة  غمار  تخوض  يجعلك  النموذجي 

 To Engage in a Futuristicمستقبلية  
Fantasy Voyage  من عدد  على  معتمدًا   ،

التي تتضمن    Privat Events األحداث الخاصة  
المستقبل  إعت زمن  تخص  ومشاهد  وإدراكات  قادات 

وكانه يصف شي ًا يدركه بتفاصيله المحددة الدهيقة، 

تكون   قد  المستقبلية  التخيالت  ان   بالذكر  وجدير 
سمهية أو بصرية أوحركية، كما قد تتضمن حلواًل  
زمن   في  حقيقة  تصبح  وإبتكارات   واختراعات 

وتلون الخيال  ثراء  يبرز  ما  وعادة  في  المستقبل،  ه 
أوسع   مجااًل  للفرد  يفسح  والذي  الكتابي  التعبير 

لألُمور   عادية  غير   Unusualللرؤية 
Visualization  ،( .  34: 2009)الغزاوي 

المستقبلي  .6 المنظور   Evaluating تقييم 
Futuristic Perspective: 

على    قادر  انه  الفرد  يرى  ان  البعد  هذا  ويعني 
المستق تفكيره  على  صحيحة  أحكام  بلي،  إطالق 

األخطاء،   من  والتعلم  القوة  نقاط  من  لألستفادة 
لم   ةيما  لقييم منظوره  وعلى اشتقاق معايير محددة 
للتوقعات  وتنبؤاته  رؤيته  ةيقيم  بعد،  يحدث 
التنبؤات   هذه  من  كل  عالقة  يقيم  كما  المستقبلية، 
منها،   كل  أهمية  كذلك  ويقيم  المتوقع،  بالحدث 

قائمة مبنية على معايير   متحررة من  ةيضعها في 
الجمود والتبهية، ومن هذه المعايير التي قد يمكن  
والقبول،   والمكان،  واالصالة،  الوقت،  اتباعها: 
التنبؤات  هذة  حصول  أثر  يقيم  كما  واالمكانيات، 
المستقبلي   المفكر  ويقيم  المستقبلي،  المشهد  على 
النموذجي قراراته جميعها، ةيقرر أما ان يستخدمها  

ت يتم تأجيلها أو  : 2015عديلها ةيما بعد)عمار، أو 
46 .) 
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 Costa & McCrae)نظرية كوستا وماكري  •
, 1992)  : 

 Opennessُيعد عامل االنفتاح على الخبرة "   
to Experience    الخمس العوامل  أحد   "

" التي    Five Factor Personalityللشخصية "  
عليه  وأطلقت   ، وماكري  كوستا  من  كل  وصفها 
الفكر،   الذكاء،  الثقافة،  منها:  عدة  مسميات 

القوة   ان   (Poropat, 2004: 34)المرونة، 
على   مفهوم يحث  الخبرة  على  الفضول االنفتاح 

والخارجي  الداخلي  العالم  على  االستطالع  وحب 
على حٍد سواء، مما تجعل صاحبها غنيًا بالخبرات 

واإلبداعية،  وا والمرونة   واالنفتاحية  المتوقد  لذكاء 
للتنوع   والحاجة  عادل،  بمجتمٍع  واالعتقاد 
والحساسية الجمالية، وله رغبة شديدة بالتفكير في  
المألوف،  عن  خارجة  وهيم  مألوفة  غير  أشياء 
ويجرب انفعاالت إيجابية وسلبية أيضا بشكل اعلى  

 :Costa & McCrae, 1992من الفرد المنغلق )
وجهة    (.15 من  الخبرة  على  المنفتحين  فاألفراد 

  نظر كوستا وماكري يحبون اإلستكشاف واإلطالع 
انهم   كما  والخارجي  الداخلي  العالمي  على 
انفعاالت   ويجرفون  متنوعة  بأفكار  ويتمتعون 
المنغلقين   األفراد  من  وأعمق  أشد  وسلبية  إيجابية 

الخبرة     "Closed to Experience"على 
((Costa & McCrae , 1983 : 46    ان إذ 

بخيال   يتميزون  الخبرة  على  المنفتحين  األفراد 
للجما وحب  ونشط،  وحب خصب  والفن،  ل 

استطالع وإستكشاف، ولديهم مشاعر ةياضة، كما  
فهم   بإستمرار،  والتطور  التجديد  قادرون على  انهم 
افكارهم   في  النظر  إلعادة  دائم  أستعداد  وعلى 
عن   الخروج  بغية  وتجديدها  وهيمهم  وسلوكياتهم 
هو   ما  بكل  التمسك  عن  يبتعدون  فهم  المألوف، 

كل إستكشاف  الى  ويميلون  جديد   تقليدي،  هو  ما 
وتحقيق   حياتهم  في  التغيير  ألحداث  وغريب 
األهداف التي يرمون إلى تحقيها، وهم قادرين على  
مع  السليمة  الصداقات  وتكوين  التوافق  تحقيق 

 (.                                                            48-47:  2010 اآلخرين)ملحم،
ال    على  المنغلقين  االشخاص  فانهم  أما  خبرة 

انهم   عن  فضاًل  ما  نوعًا  التحفظ  إلى  يميلون 
تقليديون في سلوكياتهم ويعانون من صعوفات في  
تحقيق التوافق مع اآلخرين كما يواجهون صعوفات  
الشخصية   التغيرات  مع  التوافق  تحقيق  في 
واالجتماعية فهم يرفضون التطوير وتجديد انفسهم،  

ن وتقبل  إلى جانب ضعف قدرتهم على فهم اآلخري
مشاعر   فهم  على  القدرة  وضعف  نظرهم،  وجهات 
بالفن   أهتمامهم  وقلة  معهم،  والتفاعل  اآلخرين 
كل   اتباع  إلى  بهم  يؤدي  الحال  وفطبيعة  والجمال 

)سليم،   تقليدي  هو  ويتضمن  28  :2006ما   .)
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 & Costa)االنفتاح على الخبرة ست أوجه حددها
McCrae , 1992): 

أحد :    Fantasy.الخيال  1 االنفتاح    وهو  مظاهر 
عالم   في  يهي   الفرد  تجعل  التي  الخبرة  على 
هيمه   عبر  ةيه  يهي   بالمثالية  ويتمتع  خيالي 
من   عالمًا  لنفسه  يخلق  تجعله  التي  الخاصة 
مستوى  الى  وصلوا  الذين  المثاليين  األشخاص 
الكمال في فضائلهم وهيمهم، عبر جميع المظاهر 

طو  ساعات  ةيقضي  به،  تحيط  التي  ال الجمالية 
االفراد  لدى  حيث  اآلخرى،  األشياء  متناسيًا  معها 
إلى   بالحيوية  مفعم  خيال  الخبرة  على  المنفتحين 
جانب الحياة الخيالية النشيطة، وهم يستغرقون في  
عالم   لخلق  طريقة  ولكن  تهرفًا  ليس  اليقظة  أحالم 
ويطورون   يتوسعون  وهم  النفسهم  ممتع  داخلي 

يسهم الخيال  بان  ويعتقدون  حياة    خياالتهم  في 
 : Costa & McCrae , 1992مبدعة وغنية )

32 .) 
إلى    Aesthetics.الجماليات  2 تشير  مظهر  : 

تجعل الفرد يمتاز باالنجذاب للجماليات واالستجابة  
شيء   بكل  مهتمًا  تجعله  كما  المترابطة  للمثيرات 

للفن  جميل بحبهم  المنفتحون  األفراد  ويمناز   .
يستمتعون   ما  غالبًا  فهم  بالموسيقى،  والجمال، 
وليس لديهم  ويثير أهتمامهم الفن وكل مايتعلق به  

فنية موهبة  لديهم  تكون  ان  إلى  ويبرعون  حاجة   ،

في الشعر حتى وان لم تكن لديهم موهبة شعرية، 
مما يجعلهم    فهم يقدرونه أكثر من األفراد العاديين، 

يهتم   منهم  الكثير  ان  عن  فضاًل  مستمر،  بنشاط 
الواس الَمعرفة  تقدير   ، عةبإكتساب  لديهم  يكون  إذ 

، بخالف األفراد المنغلقين فال عميق للَفن والجمال
 Glisky , 1991)  يميلون لألهتمام بالفن والجمال

: 60  .) 
المشاعر  3  .Feeling    المنفتحون األفراد  ان   :

مشاركة  على  والقدرة  عميقة،  مشاعر  يمتلكون 
على   قادرون  فهم  وانفعاالتهم،  مشاعرهم  اآلخرين 
الحزن   مشاعر  ومشاركتهم  باآلخرين  اإلحساس 

وتقع هذه  والسعادة وفدرجة أعمق من الفرد العادي،  
والعواطف  االنفعاالت  مكون  ضمن  المشاعر 

االنفتاح   ويتضمن  تقبل  الشخصية،  المشاعر  على 
تمثل  بكونها  وانفعاالته  الداخلية  ألحاسيسه  الفرد 
بسعادة   الحياة فضاًل عن شعورهم  من  مهمًا  جزءًا 
خالل  ومن  اآلخر  على  انفتاحهم  عبر  انفسهم 

الوجدانية،   تنماز  المشاركة  المنغلقين  االفراد  أما 
مشاعرهم بالتبلد إلى حد ما، ويبدون رغبة بمشاركة  

 Costa & McCrae , 1992)يًا  اآلخرين وجدان
: 17 .) 

االنشطة  4  .Actions    :  من االنفتاح  ينعكس 
إلى   الذهاب  الفرد في  السلوكية على رغبة  الناحية 
عليها   معتاد  غير  أطعمة  تناول  أو  جديدة،  أماكن 
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انهمسابقًا،   إذ  المغامرة،  ممارسة    يفضلون   وحب 
الجديدة   االنشطة  والمنوعة  االنشطة  على  والغريبة 

المألوفة،الر  أو  الذين  أما    وتينية  المنغلقين  االفراد 
فهم غالبًا مايجدون  يميلون نحو كل ما هو مجرب،  

يفضلون   انهم  كما  وعسيرًا  صهبًا  أمرًا  التغيير 
خوض   وعدم  والموثوقة  المجرفة  باألشياء  التعامل 

ومبتكر جديد  ماهو   , Costa & McCraeكل 
1992 : 17)) 

الفضول  ارة إلى ان : تجدر اإلش Ideas.األفكار 5
الفكري هو أحد جوانب االنفتاح تم تمييزه منذ أمد  
السعي   في  السمة  هذه  انعكاس  يقتصر  وال  بعيد، 
وانما   المقاصد،  أجل  الفكرية من  االهتمامات  وراء 
التفتح العقلي للحجج واألفكار الجديدة  ينعكس في 
جديدة   بأفكار  التفكير  في  والرغبة  أيضًا،  للفرد 

االطالع  و  المعتاد  حب  عن  خارجة  أفكار  في  أو 
مألوفة،   العقلي غير  باالنفتاح  يتمتعون    فهم 

والفضول المعرفي والرغبة في معرفة كل شيء عن  
يستمتعون في  كل العلوم والَمعارف وما إلى ذلك، و 

الَمناقشات الفلسفية والمهمات العقلية، وحل األلغاز  
ما    الَعسيرة، غالبًا  فهم  المنغلقون  األفراد  أما 

وال ي عليها،  ويحافظوا  التقليدية  بأفكارهم  تمسكون 
 Costa & McCrae)   يظهروا الرغبة في تغيرها

, 1992 :18 .) 

المنفتحون    Values.القيم  6 األفراد  يتسم   :
باالنفتاح أمام القيم والمبادئ االجتماعية والسياسية  
بالقيم   التحفظ  عن  وااَلبتعاد  الجديدة  والدينية 

التقليدية، التغيير    والمعتقدات  على  يحثون  فهم 
ان المجال.  هذا  في  القيم    والتجديد  على  االنفتاح 

يعني ان أصحاب هذا المظهر لديهم قابلية إلعادة  
النظر في القيم االجتماعية والسياسية والدينية، كما  
معاكسة   حالة  القيم  على  االنفتاح  عد  يمكن 
إلى  يميلون  ما  غالبًا  المنغلقون  أما  للدوغماتية، 

ا للقيم  قبول  بالنسبة  محافظون  انَهم  أي  لسلطة، 
التغيير   ويرفضون  والسياسية  والدينية  االجتماعية 

والتمسك  والتجدد،   اإللتزام  إلى  ويميلون  انهم  كما 
بالقيم والمعتقدات التقليدية وأحترامها والحرص على  

 (.Costa & McCrae , 1992 : 18) توارثها
 

 اشتملت ما يأتي:  إجراءات البحث: *

 مجتمع البحث:أوال: 
كليات     طلبة  من  الحالي  البحث  مجتمع  يتكون 

المستنصرية الدراسي    ( *)الجامعة  للعام 
الصباحي2019/ 2018) وللدراسات  والبالغ  (  ة، 

 
( تم الحصول على هذه اإلحصاءات من رئاسة الجامعة  *)

 .   المستنصرية، قسم الدراسات والتخطيط, شعبة اإلحصاء 
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اإل13عددها) من  كلية  العلمية  (  ختصاصات 
)ان سنواال بواقع  لإل6ية:  كليات  ختصاصات  ( 

و)  لإل7العلمية،  كليات  اال (  ية،  انسنختصاصات 
( للطلبة  الكلي  المجموع  بلغ  طالبًا  (  31147وقد 

( بواقع  لإل7665وطالبة،  العلمية (  ختصاصات 
( و)%0,24وفنسبة  لإل23482(،  ختصاصات  ( 

(، وموزعين حسب متغير  %0,75ية وفنسبة)انسناال
(، وفلغ  %50وفنسبة )  لباً ( طا15667الجنس إلى ) 

( الطالبات  ) 15480عدد  وفنسبة  طالبة   )50%   )
 ( يوضح ذلك1دول )والج

 ( 1جدول )
مجتمع البحث موزع على وفق متغيري الجنس والتخصص  

 (2019/  2018للعام الدراسي )
 الكلية 
 التخصص

 عداد الطلبة أ
 المجموع

 اناث ذكور
 1018 635 383 الطب

 521 328 193 طب أسنان
 844 560 284 الصيدلة
 2297 1078 1219 الهندسة

 2477 1457 1020 العلوم
التربيـــــــــــــــــــــــــة 

 بدنيةال
413 95 508 

 7665 4153 3512 المجموع
اإلدارة 

 2691 1189 1502 واالقتصاد

 5471 2705 2766 التربية

 781 512 269 القانون 

ــوم  العلــــــــــــــــــــــــ
 553 254 299 السياسية

 5626 2745 2881 اآلداب
التربيـــــــــــــــــــــــــة 

 6863 3491 3372 األساسية

ــوم  العلــــــــــــــــــــــــ
 1497 431 1066 السياحية

 23482 11327 12155 المجموع
ـــوع  المجمــــــــــــــــ

 31147 15480 15667 الكلـــي

ـــ انث ــًا ــ ــة يـ ــثعينـ ــث : البحـ ــات البحـ ــمني عينـ تضـ
 تي:آلا

 عينة التحليل االحصائي:
العينةا      الباحث  الطبقية،    ةالعشوائي  ستعمل 

المتناسب،   التوزيع  هذ وفطريقة  من  ه والغرض 
إل بيانات  على  الحصول  هو  عمليات  العينة  جراء 

اإل فقرات  التحليل  لجميع  والتحصائي    ي المقاييس، 
مقياس   كل  لبناء  األساسية  الخطوات  من   تعد 

(Anastasi, 1976 :192)  وتألفت عينة التحليل
من  اإل إختيارهم  400)حصائي  تم  وطالبة  طالبًا   )

بطريقة العينة العشوائية    ختيارهمأتم    ( كلية،8من )
المتناسب   الطبقية التوزيع  والتخصص    ذات 

)ال، و اني(سن)العلمي، اال ( يوضح  توزيع  2جدول 
وفق   على  البناء(  )عينة  األساسية  العينة  إفراد 

   المتغيرات المذكورة .
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 (2الجدول )

 عينة البحث االحصائية من طلبة الجامعة توزيع أفراد 

  الكلية
 النوع 

 التخصص 
 االناث  الذكور 

 المجموع
 الرابع  األول الرابع  األول

 هندسة مدني 

  العلمي

12 9 9 7 

24,6 
 8 10 10 11 هندسة طرق 

 8 9 12 15 علوم الرياضيات
 9 12 11 14 علوم الكيمياء 

 آداب _ اللغة الفرنسية 

  االنساني 

15 13 15 13 

75,4 
41 آداب _ اللغة العربية   12 14 41  

21 14 13 16 تربية_علوم القران الكريم  
العلوم التربوية والنفسية -تربية  20 16 61  41  

3،50  المجموع  49 400 
 

 البحث: اتا  ثالثًا: أد
وصالحيتها      البحث  معلومات  دقة  تتوقف 

التي  انمكإو  االداة  على  نتائجها،  على  االعتماد  ية 
البحث   انيعتمد عليها في جمع المعلومات، ولما ك

ف واسعة  معلومات  يتطلب  في  ا  انالحالي  لمقياس 
ه  مثل هذ البحث هو أفضل أداة لبلوغ أهدافه، إذ ان 

ات في البحوث انمن الصيغ الشائعة في جمع البي
الرحمن،  الترفوية   وعبد  من  و   (22:  1990)داود 

جل التحقق من أهداف البحث الحالي، قام الباحث أ
مهارات    ببناء معتمداً مقياس  المستقبلي    التفكير 

تور  )اننظرية  البحث و   (،2003س  تحقيقًا ألهداف 
 . اة وضيح تفصيلي إلجراءات هذه األد ةيما يأتي ت

يتكون المقياس    التفكير المستقبلي:األداة األولى  - 
( من  النهائية  بالصيغة  استبعاد (  28الحالي  بعد 

أما األداة الثانية وهي االنفتاح  ،  فقرتين من المقياس
يتكون المقياس بالصيغة النهائية من     على الخبرة:

  بعد أستبعاد فقرة من المقياس (  4( فقرة ملحق)39)
اال  ، التحليل  استخراج  تم  للمقياس  وقد  حصائي 

 مترية .والخصائص السايكو 
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المقياس: المقياس    صدق  صدق  من  التحقق  تم 
وصدق    ، الظاهري  الصدق  حساب  خالل  من 

بالدرجة  البناء   الفقرة  درجة  للمقياس عالقة    الكلية 
 ( يوضح ذلك.4( و)3وةيما يلي النتائج الجدول )

فقرات مقياس مهارات التفكير   إرتباطمعامالت  (3جدول )
 المستقبلي بالدرجة الكلية للمقياس

معامل إرتباط الفقرة   ت
 بالدرجة الكلية 

معامل إرتباط الفقرة   ت
 بالدرجة الكلية 

1 0.422 16 0.615 

2 0.512 17 0.542 

3 0.626 18 0.619 

4 0.611 19 0.573 

5 0.227 20 0.361 

6 0.544 21 0.307 

7 0.600 22 0.430 

8 0.661 23 0.453 

9 0.581 24 0.578 

10 0.256 25 0.083 

11 0.615 26 0.464 

12 0.641 27 0.551 

13 0.555 28 0.508 

14 0.544 29 0.477 

15 0.217 30 0.060 

 

بين الفقرة والدرجة الكلية   رتباط( معامالت اإل4جدول)
 للمقياس

 معامالت اإلرتباط  ت معامالت اإلرتباط  ت

1 
0.260 

21 
0.654 

2 
0.315 

22 
0.691 

3 
0.349 

23 
0.728 

4 
0.407 

24 
0.647 

5 
0.292 

25 
0.579 

6 
0.442 

26 
0.657 

7 
0.348 

27 
0.464 

8 
0.570 

28 
0.695 

9 
0.077 

29 
0.676 

10 
0.473 

30 
0.671 

11 
0.294 

31 
0.640 

12 
0.655 

32 
0.601 

13 
0.605 

33 
0.612 

14 
0.588 

34 
0.599 

15 
0.682 

35 
0.257 

16 
0.600 

36 
0.492 

17 
0.606 

37 
0.483 

18 
0.657 

38 
0.478 

19 
0.220 

39 
0.490 

20 
0.487 

40 
0.404 

  :ثبات المقياس

االختبار)-1 يتم  :  (Test-Re-Testإعادة 
خالل   من  الطريقة  بهذه  الثبات  معامل  احتساب 



 2020العدد الرابع، يونية     (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

23 
 

على    رتباطاإل الطلبة  من  مجموعة  درجات  بين 
بين   زمني  وففاصل  مرتين  تطبيقه  ةيعد  المقياس 

والث األول  ،انالتطبيق  )عودة    ( 42:  2005ي 
الباحث   قام  الحالية  الدراسة  في  الثبات  ولمعرفة 

مقياس المستقبلي    بتطبيق  التفكير  على  مهارات 
)عين بلغت  اختيارهم  50ة  تم  وطالبة  طالب   )

( يوم تم إعادة االختبار  14فعد مرور )، و عشوائياً 
على العينة نفسها، ثم أوجد العالقة بين التطبيقين  

بيرسون بلغ    إرتباطمعامل    استخدامي وفاناألول والث
الثبات   التخطيطمعامل  ومهارة  (  0.74) لمهارة 

التنبؤ  و   (0.70) التخيل ومهارة    (0.71)مهارة 
ومهارة تطوير السيناريو    (0.76)  التفكير االيجابي

تقييم المنظور    (0.72) عد هذا  وي  (0.73)ومهارة 
إليه الركون  يمكن  جيد  ثبات  مقياس  معامل  أما   ،

والبالغ الخبرة  على  هذا 0.82)االنفتاح  ويعد   )
ثبات  إليه   دال إحصائياً   معامل  الركون  عند   يمكن 

نفس    مقارنته استخدمت  التي  السابقة  بالدراسات 
 .الطريقة

 (:Alfa Cronbchمعادلة الفا كرونباخ )  _2
أداء اتساق  على  الطريقة  هذه    وتعتمد 

وتشير   ألخرى  فقرة  من  الدرجة إالمفحوصين  لى 
في   المقياس  في  الفقرات  جميع  بها  تشترك  التي 
هياس خاصية معينة عند الفرد )ثورندايك وهيجن،  

ج معامل الثبات بهذه ( وألجل استخرا 79:  1989
الباحث  قام  عينة   الطريقة  على  المقياس    بتطبيق 

طالب 400) بلغت الجامعة    طلبةمن    البناء  )

معامل ثبات     انات ظهر  انتحليل البيوطالبة وفعد  
كرونباخ   التخطيط  الفا  مهارة  و (  0.78)لمهارة 

التنبؤ  و   (0.72)التخيل   ومهارة    (0.74)مهارة 
مهارة تطوير السيناريو  و   (0.72) التفكير االيجابي  

المنظور    (0.75) تقييم  أما  (0.71) ومهارة   ،
والبالغ الخبرة  على  االنفتاح  ويعد   (0.77)مقياس 

ثبات  إليه   دال إحصائياً   هذا معامل  الركون    يمكن 
استخدمت  التي  السابقة  بالدراسات  مقارنته  عند 

 .نفس الطريقة

 نتائج البحث ومناقشتها:  *

االول:   المستقبلي  تعرف  الهدف  التفكير  مهارات 
الجامعة طلبة  المهارات  لدى  هذه  من  هي    وأي 

 . السائدة
  مقياس بتطبيق    تحقيقًا لهذا الهدف قام الباحث     

الم التفكير  التطبيق  مهارات  عينة  على  ستقبلي 
طالباً 400)البالغة طلبة    (  من  جامعة  الوطالبة 

الطبقية  أتم    المستنصرية  بالطريقة  ختيارهم 
وفعد  البيانات    العشوائية،  الباحث أمعالجة   ستخرج 

والبالغ   العينة  أفراد  لدرجات  الحسابي  المتوسط 
وطالبة    (400عددهم) المقياس، طالب  هذا  على 

( بلغ  قدره  فانو     (111.60قد  مهياري  حراف 
المتوسط    (10.593) بلغ  حين  في  درجة، 

مع   (84الفرضي) الحسابي  المتوسط    وفمقارنة 
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( وهي  52.099)  ت القيمة التائية المحسوفةانكاالختبار التائي لعينة واحدة    ستعمالاب  1)*(المتوسط الفرضي
)أ  البالغة  الجدولية  القيمة  من  وجود (  1.96على  النتيجة  دال   أظهرت  داللة إحصائيًا    فرق  مستوى    عند 
 .(5)  ، وكما موضح في الجدول(993وفدرجة حرية ) (0.05)

 (5) الجدول

  المستقبلي.مهارات التفكير  للفرق بين متوسط درجات العينة والمتوسط الفرضي لمقياس نتائج االختبار التائي

 العينه
 

 المتوسط 
 الحسابي

حراف ناال
 المهياري 

المتوسط 
 الفرضي 

 درجة
 الحرية 

 القيمة
 التائية

 القيمة
 الجدولية 

 مستوى 
 الداللة 

400 111.60 10.593 84 399 52.099 1.96 0.05 

 

من مهارات التفكير المستقبلي لمعرف    أستخرج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المهيارية لكل مهارةكما تم  
التخطيط   لمهارة  الحسابي  الوسط  هيمة  ان  النتائج  أظهرت  وقد  الحالي  البحث  عينة  لدى  سائدة  مهارة  أي 

( والبالغة  هيمة  أعلى  كانت  السين20.86المستقبلي  تطوير  مهارة  هي  هيمة  وأقل   ) ( البالغة  (  16.62اريو 
( يوضح ذلك:6والجدول )  

(6جدول )  
مهارات التفكير المستقبلي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المهيارية  

المهارة  ت   االنحراف المهياري  المتوسط الحسابي  
 3.158 20.86 التخطيط  1
 2.667 19.59 التنبؤ  2
 2.566 19.15 التفكير االيجابي  3
 2.552 18.74 التخيل  4
 2.272 16.64 تقييم المنظور  5
 2.724 16.62 تطوير السيناريو  6

      

 
 عدد الفقرات  ×البدائل على عددها  أوزان = مجموع المتوسط الفرضي *
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وتشير النتائج في الجدول أعاله إلى ان عينة البحث يمتلكون مهارات التفكير مستقبلي وفدرجات متفاوته.     
 (. 2018(، ودراسة )ولي،2018(، ودراسة )عزيز، 2011وتتفق هذه مع نتائج دراسة كل من )متولي ،

   ( تورانس  إبداعياً   Torrance)  ,2003يرى  تصورًا  يشكل  المستقبلي  التفكير  واحتماالت    ان  الحداث 
المستقبل بشكل توليدي لتجسيد ما يمكن ان يحدث في المستقبل، وهذه المهارات الست لها تأثير في تكوين  
كما  االحداث،  تطوير  في  تساعد  التي  العوامل  تحديد  القدرة على  لديهم  الجامعة  وان طلبة  الفرد،  شخصية 

القوة والضعف لتطوير االفكار، ولهم القدرة على تكوين  ينمازون بثراء خيالي، كما انهم يهتمون بتحديد نقاط  
 .   (Torrance,2003:26)الصور الذهنية عن بعض األحداث والقضايا المستقبلية

 ,2003) إذ يرى  هي المهارة األكثر شيوعًا لدى عينة البحث  التخطيط المستقبلي  كما نالحظ ان مهارة    
(Torrance للمستقبل منظمة  تطوير خطط  على  الفرد  قدرة  األعتبار  بنظر  تأخذ  المستقبلي  التخطيط  ان   .

ويرى   تحقيقها.  إلى  يسعى  التي  باألهداف  أم  هو،  بمستقبلة  خاصة  الخطط  هذه  أكانت  سواء  عام،  بشكل 
ن خاللها الى  تورانس كذلك ان هذه المهارة التاتي عند الفرد إال إذا كانت من عادات تفكيره التي ينطلق م 

 مهمات من الزمن القادم. 

 االنفتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعة.تعرف الهدف الثاني : 
لدرجات     الحسابي  المتوسط  ان  إلى  الخبرة   االنفتاح على  بمقياس  المتعلقة  اإلحصائية  المعالجة  أظهرت 

والبالغ عددهم)  العينة  بلغ )400أفراد  قد  المقياس  وفانحراف مهياري  153.09( طالب وطالبة على هذا    )
( الفرضي)16.035قدره  المتوسط  بلغ  حين  في  درجة،  المتوسط  117(  وفمقارنة  المتوسط (  مع  الحسابي 

( وهي أعلى من  45.012لعينة واحدة كانت القيمة التائية المحسوفة)  بإستعمال االختبار التائي    2)*(الفرضي
( وفدرجة  0.05( أظهرت النتيجة وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )1.96القيمة الجدولية البالغة )

 (. 7(، وكما موضح في الجدول)993حرية )
االنفتاح   لمتوسط الفرضي لمقياس( نتائج االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات العينة وا7جدول)

 على الخبرة  . 

 

 
 عدد الفقرات  ×البدائل على عددها  أوزان = مجموع المتوسط الفرضي *
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 العينه
 

 المتوسط 
 الحسابي

حراف ناال
 المهياري 

المتوسط 
 الفرضي 

 درجة
 الحرية 

 القيمة
 التائية

 القيمة
 الجدولية 

 مستوى 
 الداللة 

400 153.09 16.035 117 399 45.012 1.96 0.05 

 

أرتفاع    إلى  النتيجة  هذه  االنفتاح    وتشير  مستوى 
هذه  تفسير  ويمكن  الجامعة.  طلبة  لدى  الخبرة  على 

وماكري  كوستا  نظرية  في ضوء   & Costa)النتيجة 
McCrae,1992)     القدرة لديهم  الجامعة  طلبة  بأن 

التغلب على صعوفات الحياة كما انهم يتمتعون   على 
وجدانيًا   اآلخرين  ومشاركة  العطاء  على  بالقدرة 

جر  بالسعادة  و ويشعرون  ذلك،  الاء  المنفتحين    طلبةان 
عقل ومرونة  خصب  بخيال  يتمتعون  الخبرة  ية  على 

فراد متجددين وغير  أوعمق المشاعر واالحاسيس، وهم  
تقليدين، ويتمتعون بشخصية محبة لالطالع على كل 
أفكار ومبادئ وهيم وأخالق   ما هو جديد وحديث من 

ولهم الرغبة قي الحصول على المعرفة في   ومعتقدات،
االفراد الذين تتميز    ان  يرى الباحث افة المجاالت، و ك

واال بالمرونة  القيم  ن شخصيتهم  على  العقلي  فتاح 
المتصارعة في   والمعتقدات  يتمكنون  الجديدة  واالفكار 

اآلخرين  من تكوين عالقات ناجحة مع    انغلب االحيأ 
 . تطوير هوية ناضجة أيضاً و 

دراسة     نتائج  مع  الدراسة  وتتفق 
(Dollinger,1993) ودراسة  ،

)الدوري،2010)الحجيمي، ودراسة   ،)2012  ،)

)حسين،  دراسة    وال(  2016ودراسة  مع  تتفق 
انخفاض (  2015براهيم،  إ) إلى  أشارت  والتي 

الخبرة  مستوى  على  الجامعة.   االنفتاح  طلبة    لدى 
االختالف   هذا  يعود  داة  أالختالف  ألى  إوقد 

 ث.البحلنظرية التي تم أعتمادها في وا

الثالث: بين    الهدف  التفكير  العالقة  مهارات 
واال  الخبرة  نالمستقبلي  على  طلبة فتاح  لدى 

 :الجامعة
ولتحقيـــــــق هـــــــذا الهـــــــدف تـــــــم التعامـــــــل مـــــــع       

ــاس  ــى أســ ــتقبلي علــ ــر المســ ــارات التفكيــ ــاس مهــ مقيــ
ــتة ــاييس فرعيــــــــة وللكشــــــــف عــــــــن العالقــــــــة  ســــــ مقــــــ

ــل رتباطاإل ــين كــ ــارات التفكيــــر  مهــــارةيــــة بــ مــــن مهــ
فتـــــــاح علـــــــى الخبـــــــرة لـــــــدى طلبـــــــة نالمســـــــتقبلي واال

بيرســــــون،  إرتبــــــاطة تــــــم أســــــتعمال معامــــــل الجامعــــــ
مهـــــارة بـــــين  رتبـــــاطهيمـــــة معامـــــل اإل انوقـــــد تبـــــين 

ــتقبلي واال ــاح علـــــــــى الخبـــــــــرةنالتخطـــــــــيط المســـــــ  فتـــــــ
معامـــــــل ( وهـــــــي أكبـــــــر مـــــــن هيمـــــــة 0.54ت )انـــــــك

ــة ) رتبــــــــــــاطاإل ــة البالغــــــــــ ــد 0.098الجدوليــــــــــ ( عنــــــــــ
( 398بدرجـــــــــة حريـــــــــة ) (0.05مســـــــــتوى داللـــــــــة )

ــل اإلأ ــا هيمــــــة معامــــ ــين  رتبــــــاطمــــ مهــــــارة التنبــــــؤ بــــ
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 ت انــــــــــــك فتــــــــــــاح علــــــــــــى الخبــــــــــــرةنالمســــــــــــتقبلي واال
 رتبـــــاطمعامـــــل اإلمـــــن هيمـــــة  كبـــــر( وهـــــي أ0.32)

( عنــــــد مســــــتوى داللــــــة 0.098الجدوليــــــة البالغــــــة )
ت انــــــ( فــــــي حــــــين ك398بدرجــــــة حريــــــة )( 0.05)

مهـــــــــارة التفكيـــــــــر بـــــــــين  رتبـــــــــاطهيمـــــــــة معامـــــــــل اإل
( 0.47ت )انـــــك فتـــــاح علـــــى الخبـــــرةناإليجـــــابي واال

ــة  ــر مــــن هيمــ ــي أكبــ ــل اإلوهــ ــاطمعامــ ــة  رتبــ الجدوليــ
( 0.05د مســـــــتوى داللـــــــة )( عنـــــــ0.098البالغـــــــة )

ــة ) ــا 398بدرجـــــــــة حريـــــــ ــل  ان( كمـــــــ ــة معامـــــــ هيمـــــــ
فتــــــــاح علــــــــى نمهــــــــارة التخيــــــــل واالبــــــــين  رتبــــــــاطاإل

ــرة ــك الخبـــــ ــة 0.26ت )انـــــ ــن هيمـــــ ( وهـــــــي أكبـــــــر مـــــ
ــل اإل ــاطمعامـــــــ ــة البالغـــــــــة ) رتبـــــــ ( 0.098الجدوليـــــــ

ــة ) ــتوى داللــــــــ ــد مســــــــ ــة ( 0.05عنــــــــ ــة حريــــــــ بدرجــــــــ
ــل اإل( و 398) ــة معامـــــــ ــاطهيمـــــــ ــين  رتبـــــــ ــارة  بـــــــ مهـــــــ

ــو  ــيم المنظـــــ ــى الخبـــــــرةنر واالتقيـــــ ــاح علـــــ ــك فتـــــ ت انـــــ
 رتبـــــاطمعامـــــل اإل( وهـــــي أكبـــــر مـــــن هيمـــــة 0.13)

( عنــــــد مســــــتوى داللــــــة 0.098الجدوليــــــة البالغــــــة )
ــة حريـــــــــة )( 0.05) هيمـــــــــة معامـــــــــل ( و 398بدرجــــــ

فتـــــاح نمهـــــارة تطـــــوير الســـــيناريو واالبـــــين  رتبـــــاطاإل
ــرة ــك علـــــــى الخبـــــ ( وهـــــــي أكبـــــــر مـــــــن 0.19ت )انـــــ

ــة  الجدوليــــــــــــة البالغــــــــــــة  رتبــــــــــــاطمعامــــــــــــل اإلهيمــــــــــ
بدرجـــــــة ( 0.05( عنـــــــد مســـــــتوى داللـــــــة )0.098)

بـــــــــين  رتبـــــــــاطهيمـــــــــة معامـــــــــل اإل( و 398حريـــــــــة )
ــتقبلي واال ــر المســـــــ ــارات التفكيـــــــ فتـــــــــاح علـــــــــى نمهـــــــ

ــالخبـــــــرة ك ــة 0.41ت )انـــــ ــن هيمـــــ ( وهـــــــي أكبـــــــر مـــــ
ــل اإل ــاطمعامـــــــ ــة البالغـــــــــة رتبـــــــ ( 0.098) الجدوليـــــــ

ــة ) ــتوى داللــــــــ ــد مســــــــ ــة ( 0.05عنــــــــ ــة حريــــــــ بدرجــــــــ
 .(8ضح في الجدول )كما هو مو و ( 398)

مهارات التفكير  بين  رتباطمعامالت اإل ( 8جدول )
 فتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعةنالمستقبلي واال 

 ت 

االنفتاح على         
 الخبرة
 مهارات        

التفكير المستقبلي    

قيمة معامل  
 االرتباط 

 0.54 التخطيط  1

 0.32 التنبؤ  2

 0.47 التفكير االيجابي  3

 0,26 التخيل 4

 0.13 تقييم المنظور 5

 0,19 تطوير السيناريو  6

 0.41 المهارات ككل  

   
ــود   ــى وجـــ ــاله إلـــ ــدول أعـــ ــي الجـــ ــائج فـــ ــير النتـــ  وتشـــ

ــائياً أ عالقــــــــة دالــــــــة بــــــــين مهــــــــارات التفكيــــــــر  حصــــــ
المســـــــتقبلي واالنفتـــــــاح علـــــــى الخبـــــــرة لـــــــدى طلبـــــــة 

ــتا وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع نظريــــة الجامعــــة.  كوســ
ــاكري  ــةطل انإذ تــــــــرى  ومــــــ ــة  بــــــ ــون الجامعــــــ يمتلكــــــ

ــدرة علــــى التفكيــــر الم ــتقبليقــ ــدي  ســ ــة التصــ ومحاولــ
المعرفــــــة المعقــــــدة وتحــــــديات  مهــــــام الللكثيــــــر مــــــن 

 وفــــــــي خصوصــــــــاً التــــــــي تــــــــواجههم فــــــــي دراســــــــتهم 
ــة والتــــــــي ــف التخصصــــــــات العلميــــــ يحتـــــــــاج  مختلــــــ
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ليهـــــــــا الطالـــــــــب للحصـــــــــول علـــــــــى المزيـــــــــد مــــــــــن إ
المعرفـــــة والمعلومـــــات والتواصـــــل المســـــتمر بأفكـــــار 

ومتمـــــايزة مـــــن الناحيـــــة  جديـــــدة ومتنوعـــــةمســـــتقبلية 
ــلوكية و  ــي الســــ ــا يعكــــــس النضــــــج العقلــــ ــة بمــــ العلميــــ

ــتقبلي  ــال والتفكيــــــر المســــ ــة والخيــــ ــام بالثقافــــ واالهتمــــ
والقـــــيم  ســـــتعداد للتعامـــــل مـــــع االفكـــــار الجديـــــدةواال

 فعـــــــــاالت ناال افـــــــــةبك فادةغيـــــــــر التقليديـــــــــة واالســـــــــت
ــلبية  ــة والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإليجابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(Costa&McCrae,1992:83)  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز يو 
لـــى طبيعـــة التطـــور والتقــــدم إالباحـــث هـــذه النتيجـــة 

عالمنــــــــا فــــــــي  التكنلــــــــوجي الســــــــريع الــــــــذي يشــــــــهده
علــــــــى  يجابيــــــــاً إنعكس يــــــــالوقــــــــت الحــــــــالي والــــــــذي 

ولـــــد لـــــديهم يوممـــــا  ،مـــــام الخبـــــرات أفـــــراد ألفتـــــاح اان
والتفكيـــــــر  هتمـــــــام وحـــــــب المعرفـــــــة واالســـــــتطالعاأل

المســـــــــتقبلي يطـــــــــرح آراء أكثـــــــــر انفتاحـــــــــًا وشـــــــــمواًل 
ــابقة  ــرات الســـــــــ ــتعادة الخبـــــــــ ــتم اســـــــــ ــًا، إذ يـــــــــ وعمقـــــــــ
وأختيـــــــــار االنســـــــــب منهـــــــــا فـــــــــي ضـــــــــوء الموقـــــــــف 
ــتم إعـــــادة  ــار إذ يـــ ــر االستبصـــ ــا يظهـــ ــكل، كمـــ المشـــ

ناســــبة فــــي صــــورة حــــل كامــــل تنظــــيم الخبــــرات الم
،التفكيــــــر المســــــتقبلي يتطــــــور ويــــــزداد تعقيــــــدًا مــــــع 

ــه. ــراكم خبراتـــ ــرد وتـــ ــو الفـــ ــة  نمـــ ــذه النتيجـــ ــق هـــ وتتفـــ
(، ودراســــــــــــــة 2010مــــــــــــــع دراســــــــــــــة )الحجيمــــــــــــــي،

 .(2016(، ودراسة )حسين،2012)الدوري،
 

العالقـــة بـــين مهـــارات الفـــرق فــي  الهــدف الرابـــع:
الخبـــرة لـــدى فتـــاح علـــى نالتفكيـــر المســـتقبلي واال 

الجـــــــــنس لمتغيـــــــــري  وفقـــــــــاً  طلبـــــــــة الجامعـــــــــة
 :والتخصص

ــق هــــذا  :اث(نــــاال  – )الــــذكور جــــنسال  • لتحقيــ
ــاط  الهـــــــــدف اســـــــــتعمل الباحـــــــــث معامـــــــــل إرتبـــــــ

ــتخراج  ــون إلســــــ ــارات بيرســــــ ــين مهــــــ ــة بــــــ العالقــــــ
فتــــــــاح علــــــــى الخبــــــــرة نالتفكيــــــــر المســــــــتقبلي واال
ــًا لمتغيـــــــر الجـــــــنسلـــــــدى طلبـــــــة الجامعـــــــة   وفقـــــ

ســــتخراج هــــيم إ ثــــم تــــماث(، مــــن نــــاال –)الــــذكور
 ،رتبــــــــــــــــاطةيشــــــــــــــــر المهياريــــــــــــــــة لمعامــــــــــــــــل اإل

ــي كأوف ــســـــــتعمال االختبـــــــار الزائـــــ ت القيمـــــــة انـــــ
 بــــــــــين مهــــــــــارة التخطــــــــــيطالزائيــــــــــة المحســــــــــوفة 

( 2.26فتــــــــاح علــــــــى الخبــــــــرة )نالمســــــــتقبلي واال
ــروهــــــــي أ ــن  كبــــــ ــة مــــــ ــة الزائيــــــ ــة القيمــــــ الجدوليــــــ
ــة  ــه 1.96) البالغـــ ــير إلـــــى انـــ ــا يشـــ ــد ( ممـــ يوجـــ

هـــــذه العالقـــــة فـــــي بـــــين الـــــذكور واالنـــــاث  فـــــرق 
ــة  ــة الزائيـــ ــت القيمـــ ــا كانـــ ــذكور، بينمـــ ــالح الـــ لصـــ

المســــــــــتقبلي  المحســـــــــوفة بـــــــــين مهـــــــــارة التنبـــــــــؤ
ــرة ) ــى الخبـــــــــــ ــاح علـــــــــــ ــي 1.23واالنفتـــــــــــ ( وهـــــــــــ

ــغر مــــــن  ــة الزائيــــــة أصـــ ــة البالغــــــة القيمـــ الجدوليـــ
ــا يشــــــير إلــــــى انـــــه ال 1.96)  يوجــــــد فــــــرق ( ممـــ

 هـــــذهفـــــي دال إحصـــــائيًا بـــــين الـــــذكور واالنـــــاث 
العالقــــــة أمــــــا القيمــــــة الزائيــــــة المحســــــوفة بــــــين 
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المســـــتقبلي واالنفتـــــاح  مهــــارة التفكيـــــر االيجــــابي
( وهـــــــي أصــــــــغر مــــــــن -1.27علـــــــى الخبــــــــرة )
( ممـــــا 1.96الجدوليـــــة البالغــــة )القيمــــة الزائيــــة 

ــه ال ــى انـــ ــير إلـــ ــرق  يشـــ ــد فـــ دال إحصــــــائيًا  يوجـــ
ــاث  ــذكور واالنــــــ ــين الــــــ ــي بــــــ ــة،  فــــــ ــذه العالقــــــ هــــــ

ــتقبلي ــارة التخيـــــــل المســـــ واالنفتـــــــاح علـــــــى  ومهـــــ
القيمــــــــة مــــــــن  صــــــــغر( وهــــــــي أ0.81الخبــــــــرة )
ــة  ــة )الزائيـــ ــة البالغـــ ــير 1.96الجدوليـــ ــا يشـــ ( ممـــ

دال إحصـــــــائيًا بـــــــين  ال يوجـــــــد فــــــرق إلــــــى انـــــــه 
ــاث  ــذكور واالنــــ ــارة فــــــي الــــ ــة، ومهــــ ــذه العالقــــ هــــ
واالنفتـــــــــــاح علـــــــــــى الخبـــــــــــرة  تقيـــــــــــيم المنظـــــــــــور

ــن -0.19) ــغر مــــ ــي أصــــ ــة ( وهــــ ــة الزائيــــ القيمــــ
ــة ) ــة البالغـــــ ــير إلـــــــى  (1.96الجدوليـــــ ــا يشـــــ ممـــــ

ــه ال ــائياً  انــ ــرق دال إحصــ ــد فــ ــذكور  يوجــ ــين الــ بــ
هــــــذه العالقــــــة ، ومهــــــارة تطــــــوير فــــــي واالنـــــاث 

ــيناريو ( 0.69واالنفتـــــــــاح علــــــــى الخبـــــــــرة ) الســــــ
الجدوليـــــــة القيمـــــــة الزائيـــــــة مـــــــن  صـــــــغروهـــــــي أ

ال يوجــــد ( ممــــا يشــــير إلــــى انــــه 1.96البالغــــة )
ــرق  ــاث  فــ ــين الــــذكور واالنــ فــــي دال إحصــــائيًا بــ

ــة ــذه العالقـــ ــل واالنفتـــــاح هـــ ــارات ككـــ ــا المهـــ ، أمـــ
ــة الزائيـــــــــة  ــد كانـــــــــت القيمـــــــ علـــــــــى الخبـــــــــرة فقـــــــ

( وهــــــــي أصــــــــغر مــــــــن القيمــــــــة الزائيــــــــة 0.85)
ــة ) ( أي ال دال 1.96الجدوليـــــــــــــــــــــــــة البالغـــــــــــــــــــــــ

ــاث  ــذكور واالنــــ ــين الــــ ــرق بــــ ــد فــــ ــائيًا يوجــــ إحصــــ
   ( يوضح ذلك.9والجدول )

 لجنسا على وفق فتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعةن الفرق في العالقة بين مهارات التفكير المستقبلي واال ( 9جدول)
مهارات  
التفكير  
 المستقبلي

 العدد  جنس ال
قيمة  
معامل  
 االرتباط

قيمة  
 شريف

مستوى  القيمة الزائية 
 الجدولية  المحسوبة الداللة 

 التخطيط 
 0.411 0.39 50،3 الذكور 

2.26 

1.96 
 

 دالة
 0.182 0.18 49 االناث 

 التنبؤ 
 0.276 0.27 50،3 الذكور 

 غير دالة 1.23
 0.151 0.15 49 االناث 

التفكير  
 االيجابي

 0.213 0.21 50،3 الذكور 
 ر دالةيغ -1.27

 0.342 0.33 49 االناث 

 التخيل 
 0.192 0.19 50،3 الذكور 

 دالةغير  0.81
 0.110 0.11 49 االناث 
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تقييم  
 المنظور

 0.070 0.07 50،3 الذكور 
 غير دالة -0.19

 0.090 0.09 49 االناث 

تطوير  
 السيناريو 

 0.120 0.12 50،3 الذكور 
 دالةغير  0.69

 0.050 0.05 49 االناث 

المهارات  
 ككل

 0.320 0.31 50،3 الذكور 
 دالة غير 0.85

 0.234 0.23 49 االناث 

 

يتضــــــح مــــــن الجــــــدول أعــــــاله بانــــــه يوجــــــود فــــــروق 
ــائية ــة أحصـــــ ــر التخصـــــــص              ذات داللـــــ وفـــــــق متغيـــــ

ــي ــرع العلمـــــ ــالح الفـــــ ــاني( لصـــــ ــي _ االنســـــ ، )العلمـــــ
ان التفكيـــــــر ويعــــــزي الباحـــــــث هـــــــذه النتيجـــــــة إلـــــــى 

ــة  ــو تفكيــــر مركــــب، حيــــث ان ممارســ ــتقبلي هــ المســ
ــتقبلي تتطلـــــــــب  الطلبـــــــــة لمهـــــــــارات التفكيـــــــــر المســـــــ
ــي  ــوق المعرفـــ ــداعي وفـــ ــكل إبـــ ــروا بشـــ ــنهم ان يفكـــ مـــ

جـــــــل انتـــــــاج وانمــــــاط أخـــــــرى مــــــن التفكيـــــــر، مــــــن أ
توقعـــــــــــــات وتصـــــــــــــورات حـــــــــــــول المســــــــــــــتقبل، وان 
ــن خـــــــالل التفســـــــير  ــالجوا هـــــــذه التصـــــــورات مـــــ يعـــــ
ــارج  ــوا خـــ ــتنتاجي، وان يقفـــ ــق االســـ ــويم والمنطـــ والتقـــ

الســــــبب فــــــي  نطــــــاق تفكيــــــرهم، ويــــــرى الباحــــــث ان
ــل فــــــــرع  ــة لكــــــ ــة الدراســــــ ــع إلــــــــى طبيعــــــ ذلــــــــك يرجــــــ
ــرع العلمـــــــــي  ــة الفـــــــ ــي واالنســـــــــاني( فطبيعـــــــ )العلمـــــــ

ــث واالست ــد علــــــى البحــــ ــم التــــــام تؤكــــ ــاء، والفهــــ قصــــ
للمــــواد الدراســــية، وتطبيــــق مــــا تعلمــــُه فــــي مواقــــف 

ــذلك  ــًا، وكـــ ــدفوعًا داخليـــ ــون مـــ ــة، ويكـــ أخـــــرى مختلفـــ
الن غالبيـــــــــة االختبـــــــــارات الدراســـــــــية فـــــــــي المـــــــــواد 
ــم  ــى الفهــــــــ ــب علــــــــ ــدرة الطالــــــــ ــة تقــــــــــيس قــــــــ العلميــــــــ
ــا أو  ــة مــــــ ــب لنظريــــــ ــتعمال الطالــــــ ــق، واســــــ والتطبيــــــ
ــكلة مــــــا،  ــألة أو مشــــ ــل مســــ ــي حــــ ــين فــــ ــانون معــــ قــــ

هــــذا مــــا تفتقــــر أليــــه الدراســــة فــــي الفــــرع االنســــاني و 
والتــــــــــــي تركــــــــــــز ةيــــــــــــه االختبــــــــــــارات التحصــــــــــــيلية 
ــذكر  ــدرة الطالــــب علــــى التــ ــاس قــ ــة علــــى هيــ المتتاليــ
والحفــــــظ بدرجــــــًة أكبــــــر مــــــن تركيزهــــــا علــــــى الفهــــــم 

ــة والتطبيـــــق،  ــع دراســـ ــة مـــ ــذه النتيجـــ ــد أتفقـــــت هـــ وقـــ
( إلــــــــــــى وجــــــــــــود فــــــــــــروق دالــــــــــــة 2018)شــــــــــــطب،

صـــــــالح التخصـــــــص احصـــــــائيًا تبعـــــــًا للتخصـــــــص ل
( أشـــــارت 2018دراســـــة )عزيـــــز،  العلمـــــي، بينمـــــا 

ــر  ــائيًا لمتغيـــــــــــ ــة إحصـــــــــــ إلـــــــــــــى ان الفـــــــــــــروق دالـــــــــــ
ــالح  ــع ولصـــــــــــ ــارة التوقـــــــــــ ــي مهـــــــــــ التخصـــــــــــــص فـــــــــــ

ــاني، ــة  التخصـــــص االنســـ ــارت دراســـ ــين أشـــ ــي حـــ فـــ
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إلـــــــى أنـــــــه ال توجـــــــود فـــــــروق ذات ( 2018)ولـــــــي،
داللــــــــــة إحصــــــــــائية علــــــــــى وفــــــــــق متغيــــــــــر الفــــــــــرع 

 )العلمي _االنساني(.
الــتوصيـــات: بناًء على ما توصل إليه البحث   ❖

 من نتائج يوصي الباحث بما يأتي:
التفكير   .1 مهارات  مقياس  من  االستفادة 

وفق   على  ببنائه  الباحث  قام  الذي  المستقبلي، 
كأداة    Torrance)  ,2003تورانس)  نظرية  

المجال  الباحثين والمهتمين في  حديثة من قبل 
المس التفكير  لتحديد  ومهاراته  الترفوي  تقبلي 

التفكير   بأهمية  الجامعة  طلبة  وتوعية  الست. 
لديهم    تنميتها  وكيفية   ومهاراته  المستقبلي 

 الستشراف المستقبل.
واالنفتاح    .2 المستقبلي  التفكير  بمهارات  االهتمام 

عبر  وذلك  العملية،  الناحية  من  الخبرة  على 
بالمستقبل   االهتمام  تنمي  التي  البرامج   إعداد 

شريحة واتخاذ   لدى  له  والتخطيط  الشباب 
 القرارات الصائبة في سبيل تحقيق أهدافهم. 

مستوياتها   .3 كافة  الترفوية  المؤسسات  توجيه 
بتطوير طرائق التدريس التقليدية والمعتمدة على  
الطلبة   تساعد  تدريس  بطرائق  والتلقين  الحفظ 
المستقبلي   التفكير  مهارات  تنمية  على 

ستخدام مهارات واستراتيجياته، وتشجيعهم على ا

التي   األهداف  لتحقيق  المستقبلي  التفكير 
 يسعون إلى تحقيقها. 

ـــات:    ❖  The Suggestionsالمقترحــــــــــ
 يقترح الباحث القيام بالدراسات اآلتية :

إجــــراء دراســــة تتنــــاول عالقــــة مهــــارات التفكيــــر  .1
المســتقبلي بمتغيــرات ُأخــرى لــم يتناولهــا البحــث 

األكــاديمي، أســاليب الــتعلم، الحــالي، كــالتكيف 
ــاليب المعرةيــــة، الســــعة العقليــــة، المكانــــة  األســ

 االجتماعية.
عمــــل بــــرامج تدريبيــــة لتنميــــة مهــــارات التفكيــــر  .2

 المستقبلي لدى طلبة الجامعة.
ــى  .3 ــاح علـ ــين االنفتـ ــة بـ ــة العالقـــة اإلرتباطيـ دراسـ

 الخبرة والتفكير اإلبداعي.
تـه إجراء دراسة فـي االنفتـاح علـى الخبـرة وعالق .4

 بالتفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الجامعة.

 المصادر العربية واألجنبية: 

 القران الكريم

• ( محمود  مرح  على  (:  2015ابراهيم،  القدرة 
العالية  المتطلبات  ذات  المشكالت  حل 
طلبة  لدى  الخبرة  على  باالنفتاح  وعالقتها 

، رسالة ماجستير، كلية الترفية للبنات، الجامعة
 جامعة بغداد.
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اليزابيث  •  ، وهجين  الزوفرت   ، ثورندايك 

النفس    :(.1989) علم  في  والتقويم  القياس 
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التفكير المستقبلي والمفاهيم االجتماعية لدى 
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