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  )Abstract(مستخلص الرسالة . ٥
   

  :باللغة العربیة. ١ -٥
  :          الكلمات الدالة

ن                           ان م سلطنة ُعم ام ب یم الع دى طالب التعل ستقبلي ل ر الم ھدف ھذا البحث إلى تنمیة مھارات التفكی
ن            خالل   ة البحث م ت عین ث تكون ستقبل، حی شراف الم ى است ة عل ة القائم استخدام بعض األنشطة اإلثرائی

قائمة ، وقد قام الباحث بإعداد )بنین(طالبًا من طالب التعلیم العام بسلطنة ُعمان بالصف الثاني عشر    ) ٥٢(
ن      لمھارات وأبعاد التفكیر المستقبلي المناسبة لطالب التعلیم العام بسلطنة ُعما  ن صحتھا م د م م التأك ن، وت

  .محكمًا) ١٦(خالل عرضھا على 
ى     یم                     كما شمل البحث عل ن التعل اني عشر م اریخ للصف الث ادة الت ي م ة ف شطة االثرائی  تصمیم األن

م                 ا ت ذھني، كم سیناریو والعصف ال ة أسالیب ھي أسالیب اإلسقاط وال ي ضوء ثالث ان ف سلطنة ُعم العام ب
ان    مقیاس التفكیر إعداد   سلطنة ُعم ام ب داد   ( المستقبلي في مادة التاریخ للصف الثاني عشر للتعلیم الع ن أع م
  . محكمًا) ١٨(وذلك من خالل عرضة على . والتأكد من سالمة المقیاس عملیًا) الباحث

ستقبلي، أسفر          ر الم اس التفكی ق مقی       وبعد تطبیق األنشطة اإلثرائیة المقترحة على عینة البحث، وتطبی
  :حث عن النتائج التالیةالب

ي األداء            .١ ضابطة ف ین متوسطي درجات طالب المجموعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب
 .لصالح التطبیق ألبعدي) ٠،٠١(القبلي والبعدي في اختبار التفكیر المستقبلي عند مستوى 

 
ي ا            .٢ ة ف ألداء توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبی

 .لصالح التطبیق ألبعدي) ٠،٠١(القبلي والبعدي الختبار التفكیر المستقبلي عند مستوى 
 

ة والمجموعة               .٣ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبی
ستوى      د م ستقبلي عن ر الم یة للتفكی ارات األساس ار المھ دي الختب ق ألبع ي التطبی ضابطة ف ال

 .ك لصالح المجموعة التجریبیة، وذل)٠،٠١(
 

ر    .٤ ارات التفكی ة مھ ي تنمی ة ف دافھا المتمثل ت أھ دة حقق ة الُمع ة المقترح شطة اإلثرائی إن األن
ة   ستقبلي الثمانی داث   (الم ائج األح سوب لنت ع المح ات، والتوق ة كتوقع ار التاریخی ة األفك معالج

ة الم       یناریو الرؤی ة، وس ضایا التاریخی تیعاب الق ة، واس دائل  التاریخی د الب ستقبلیة، وتحدی
 ).واالحتماالت، واالستقراء المنطقي التاریخي، واكتشاف أوجھ التناقض، واتخاذ القرارات

  
ن خالل            ة م اده المختلف       وأوصى البحث بضرورة تدریب الطالب على مھارات التفكیر المستقبلي بأبع

تفادة         ذالك االس د، ك ة األم ستقبلیة طویل ي      وضع سیناریوھات وخطط م ة المتضمنة ف شطة االثرائی ن األن  م
ھ         ستقبلي، وتوجی ر الم ارات التفكی إعداد منظومة لبرامج إضافیة اثرائیة لمساعدة الطالب على اكتساب مھ
ق             م للتواف داد الُمعل أھداف المناھج في جمیع المراحل التعلیمیة نحو تنمیة مھارات التفكیر المستقبلي مع إع

  .ل االھتمام بالتفكیر المستقبلي والتدرب علیھوالتكیف سواء أكان ذلك من خال
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  :باللغة األجنبیة. ٢ -٥
                         Keywords: 

       This study aimed at developing the Skills of Future Thinking for General Education 
(GE) Schools' students (Boys) in Oman through the use of some Enrichment Activities that 
are based on Future Outlook. The sample of the study consisted of 52, Grade 12, GE 
students. The researcher compiled a list of skills and dimensions of Future Thinking, 
thought to be suitable for General Education students in Oman. The list was reviewed by a 
panel of 16 judges.  
                                                            
       The study also included designing some Enrichment Activities for Grade 12 GE 
History subject using three methods; projection, scenario making, and brainstorming. The 
researcher designed and piloted a Future Thinking scale for the History subject through 
checking its reliability with 18 specialized panelists.             

 
Post to trial of the Enrichment Activities and application of Future Thinking scale on the 
aforementioned sample, the study yielded the following results:  

  
1. There are statistical indications of  differences among the average marks for the  normal 

group (non-experimental one) in the pre and post performance of the Future Thinking 
test at (0,01) in favor of post application.  

 
2. There are statistical indications of differences among the average marks for the 

experimental group in the pre- and post performance of the Future Thinking Test at 
(0,01) in favor of the post application. 

 
3. There are statistical indications of differences among the average marks between the 

experimental and the normal group regarding the post-application  of Future Thinking 
basic skills' Test at (0,01) in favor of the experimental group.  

 
4. The proposed scheme achieved its objectives in developing the Eight Skills of Future 

Thinking ; (processing historical thoughts as predictions, calculated predictions based 
on outcomes of  historical events, grasping historical cases, future-vision scenario, 
specifying alternatives and possibilities, inductive reasoning of history events, 
exploring contradictions, decision making.) 

 
           The study also urged the necessity of training students to use Future Thinking skills 
and its different dimensions through setting future long-term scenarios and planning. Also, 
using Enrichment Activities, included in this study,  for  further planning of more 
enrichment activities in order to support students in learning future thinking skills. In 
addition, directing curriculum guidelines and  aims  in the different stages of learning 
towards developing Future Thinking skills along with  the provision of teachers so as to 
comply  with and adapt to it through awareness-raising and training.  
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  : التطبیقیة التي تم التوصل إلیھاالنتائج. ٦
  
دى    یسالدراسات االجتماعیة   تدریس   اإلثرائیة في     األنشطة استخدام. ١ -٦ ر ل ارات التفكی اعد في تنمیة مھ

  .الطالب
  
وع . ٢ -٦ ط     تن ات ورب ى إدراك العالق الب عل درات الط ة ق ى تنمی ل عل دریس یعم الیب الت داث أس األح

  .التاریخیة
  
ستقبلي           . ٣ -٦ ر الم ارات التفكی ة مھ ي تنمی ة ف دافھا المتمثل إن األنشطة اإلثرائیة المقترحة الُمعدة حققت أھ

  .الثمانیة
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  : التي یمكن أن تستفید من ھذا البحثما ھي الجھات. ٧
  
ب الدراسیة   . ١ -٧ شكل عام      الجھات المتخصصة في إعداد المناھج الدراسیة والكت واد الدراسیة ب ي الم  ف

ر            بحیث   والتاریخ بشكل خاص   ارات التفكی ة مھ ى تنمی ة متنوعة تعمل عل تشتمل على أنشطة إثرائی

  .لدى الطالب، مما یثري ھذه المواد

  

ة     الجا. ٢ -٧ ات االجتماعی ي الدراس ام وُمعلم شكل ع ین ب داد الُمعلم ي إع صة ف ات المتخص ات والكلی مع

ق        ى تطبی درة عل دیھم الق دریس      بشكل خاص، حیث یجب أن تكون ل ق الت ن طرائ أسالیب متنوعة م

  .ھمبیستطیعون من خاللھا تنمیة مھارات التفكیر المستقبلي لدى طال

  
 
  
  
  
  
  ال       ھذه الجھات؟ھل توجد عالقة قائمة بإحدى . ٨
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