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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 مقدمة 

 بعد: أما   بعده، والصالة والسالم على من ال نيب   وحده،احلمد هلل 

واألعمال من انفلة القول نظرا  مل يعد النظر للمستقبل واألخذ يف االعتبار بتقلباته والتغريات اجلذرية يف جمالت التقنية واالجتماع واملال           
روري مراعاهتا عند التخطيط االسرتاتيجي، وضروري لصنع املستقبل حىت حنقق  ضعة الغري متوقعة حلدوث هذه التغريات حيث أنه أصبح من ال ر للس

التخطيط لصنع املستقبل، بل حىت ال  الرايدة، فعجبا ملن يضعون يف أجبدايت ختطيطهم االسرتاتيجي ضمن الرؤية " الرايدة " وهم أبعد ما يكون عن 
، لذا تفشل العديد من اخلطط االسرتاتيجية ويضيع الوقت واجلهد واملال .. وتضيع الرايدة وتعيش  يراعون للمستقبل أي أتثري يف خططهم االسرتاتيجية 

مة هلذه املهمة، وأبرز  ز ن األحيان من الكفاايت الالحيث خيلو فريق التخطيط يف كثري م   املنظمة يف تقلبات سريعة ومتناقضة تدمرها أكثر مما تعمرها، 
والذي يفرتض أن  ما يغفل عنه عامليا هي كفاية التفكري االسرتاتيجي، فأي ختطيط اسرتاتيجي يرجتى من فريق ال ميلك كفاايت التفكري االسرتاتيجي  

سوخة أو املقولبة اليت تتطلب فقط وضع اسم املنظمة لتكون خطة  يقود عمليات التخطيط االسرتاتيجي ، فتنتشر اخلطط االسرتاتيجية املنقولة واملن
ب املوضة  جاهزة شكال فاقدة الروح واحلياة مضموان ألهنا تؤدى إما من ابب أداء الواجب ، أو من ابب تلبية شروط املشاركة يف مسابقة ما أو من اب 

، فحىت تنجح منظمة ما يف إعداد خطة اسرتاتيجية للخمس  طط لصنع املستقبل  والربيستيج ال أكثر، يف املقابل هناك منظمات فاعلة ختطط للرايدة خت
ستقبلية ، عندها  السنوات القادمة فال بد أهنا متلك سيناريوهات للثالثي سنة القادمة ، ومن هنا أتيت أمهية التفكري االسرتاتيجي و أمهية الدراسات امل

يجة تنفيذان خلططنا املستقبلية حيث هي أشبه ما تكون ابألعراض اجلانبية لبعض الدوية ، أال  ستلوح يف األفق مشاكل مستقبلية ستظهر تلقائيا نت
اثر  تالحظ أن بعض األطباء عندما يصف دواء ما ألحد املرضى يصف معه أدوية أو عالجات لألاثر اجلانبية احملتملة ، فالطبيب احلصيف يتوقع اآل

ذلك املخطط احلصيف يتوقع املشاكل اليت قد تنتج نتيجة للخطط املستقبلية سواء من خططه هو أو من  ، فكاجلانبية لألدوية اليت يصرفها ملرضاه  
للتعليم فيجب أن يكون لدينا    م  0272م إىل  2022خطط املؤثرين يف جمال تلك منظمته ، فإذا وضعنا خطة مستقبلية للخمس سنوات املقبلة من 

م ومنها قد تظهر لنا فجوات وهي على سبيل املثال ضبط االختبارات عن بعد،  2052 حىت عاممستقبلية  علمية تصور علمي مبين على دراسات  
ا  إدارة البيئة الصفية عن بعد ، التعامل مع برامج التعليم عن بعد ...إخل . وهذا حتما سيتطلب إضافة مواد دراسية يف اجلامعات ضمن خططه

م فجيب أن تكون هتيئة املعلم تسبق األحداث متوافقة  2052للتعامل مع الطالب يف عام   2027الدراسية لتهيئة املعلمي واملعلمات اخلرجيي عام  
 . 2052مع تصورات وزارة التعليم لواقع التعليم عام 

 .وحل املشكالت املستقبلية يف التعليمواسهاما يف جهود استشراف املستقبل أحببت طرح هذه احلقيبة لتكون شرارة فكر للدراسات املستقبلية  

احلقائب اإللكرتونية يف مومسها األول والثاين، كما أشكر مدير إدارة التدريب  وأشكر سعادة املساعد للشؤون التعليمية )بني( على تبين مبادرة مشروع  
 الكبري يف تطوير احلقيبة والرقي هبا.دعمه هلذه املبادرة، كما أشكر فريق التحكيم على ملحوظاهتم القيمة، واليت كان هلا األثر  و واالبتعاث على حتفيزه  

 أسأل هللا أن يبارك يف هذه احلقيبة لتكون دليالً مفيداً للمشاركي. 

 سعود بن عبد العزيز الظفر 
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 حل المشكالت المستقبلية
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 دليل الربانمج التدرييب: 

 اهلدف
 العام 

 
يف التخطيط للمستقبل وحل العامة للتعليم   اإلدارة  القيادات يف كفاايت  جاهزية و رفع 

 املستقبلية. التعليمية  املشكالت  
 

 

 األهداف
 التفصيلية 

 

 : قادراً على  يكون   يف هناية الربانمج يتوقع من املشارك أن
 . لمستقبل يف القطاع أو اجملال الذي يعمل بهلتصور  وضع   -1
 . وصفا دقيقا  ت املستقبليةوصف املشكال -2
 . للوصول إىل املستقبلالواقع  من إدارة  وضع خطة متكنه   -3
 .وضع عدة خطط وسيناريوهات ملشكالت املستقبل وحلوهلا  -4

 
 يف اليوم  ساعات   4يومان بواقع  مدة الربانمج 

  )مديري اإلدارات، املشرفون الرتبويون، مديري املدارس(وزارة التعليم  القيادات يف     املستهدفون 

املؤهالت املطلوبة 
 لدى منفذ الربانمج 

 لتحقيق أفضل النتائج يفضل أن يكون املدرب حاصل على الدورات التالية 
 )مسبقا( ومتمكن منها بكفاءة وفاعلية: 

 التفكري الناقد.  -1
 التفكري اإلبداعي.  -2
 التفكري االسرتاتيجي.  -3
 التخطيط االسرتاتيجي. -4
 حل املشكالت واختاذ القرار.  -5

 املقرتحة  تطلباتامل
 ضور الربانمج حل

 : )مسبقا(أن يكون املتدرب حاصل على الدورات التالية  لتحقيق أفضل النتائج يفضل  
 التفكري الناقد.  -1
 التفكري اإلبداعي.  -2
 التفكري االسرتاتيجي.  -3
 .التخطيط االسرتاتيجي -4
 حل املشكالت واختاذ القرار.  -5
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 حل المشكالت المستقبلية
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 الوسائل واألدوات
 )البتوب(جهاز حاسب آيل حممول   -1
 جهاز عرض دااتشو أو شاشة ذكية -2

 األنشطة
 واألساليب

 ورش عمل  -1
 دراسة حالة  -2
 تطبيقات عملية  -3
 ول(   در ، وو ابدلتتطبيقات أنشطة إلكرتونية ) -4

 حضوري مباشر  طريقة التنفيذ 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 منهاج احلقيبة 

 اليوم التدرييب األول

 املوضوعات  اجللسة  العنوان
 اهلدف التدرييب:

يكون قادرا    الربانمج يتوقع من املشارك أنبنهاية  
 : على

 الزمن

التفكري   
 الناقد

 

 األوىل

 

  مقدمة 
إدراك أمهية االستعداد حلل املشكالت اليت قد تطرأ 

 يف املستقبل. 
30 

 40 توظيف اخليال  اخليال

 40 ممارسة التفكري الناقد  التفكري الناقد

 10 بناء مرحلي  نشاط ختامي للجلسة 

 120 جمموع اجللسة األوىل 

التفكري 
االسرتاتيجي 
والدراسات  
 املستقبلية 

 

 الثانية

 

 التفكري االسرتاتيجي 
بي التخطيط االسرتاتيجي والتفكري التفريق  

 االسرتاتيجي
40 

SWOT   يدرك عالقة أداةSWOT    30 ابملستقبل 

 الدراسات املستقبلية 
املستقبلية يف صنع اخلطط يدرك أمهية الدراسات  

 االسرتاتيجية
40 

 10  بناء مرحلي  نشاط ختامي للجلسة 

 120 جمموع اجللسة الثانية 

 240 اجملموع الكلي 
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 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 :الثاين  التدرييب  اليوم

 املوضوعات  اجللسة  العنوان
 اهلدف التدرييب:

 : يكون قادرا على  بنهاية الربانمج يتوقع من املشارك أن
 الزمن

املستقبل وحل 
 املشكالت 

 األوىل

 40 على أدوات حل املشكالت واختاذ القرار   التعرف حل املشكالت 

 40 توقع املشكالت املستقبلية  املشكالت املستقبلية

 40 بناء مرحلي  نشاط ختامي للجلسة 

 120 اجملموع 

تطبيقات حل 
املشكالت 
 املستقبلية 

 الثانية
تطبيقات حل 

 املشكالت املستقبلية
 60 املستقبلية تطبيق أدوات حل املشكالت على املشكالت  

 60 بناء مرحلي  نشاط ختامي للجلسة 

 120 اجملموع 

 240 اجملموع الكلي 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 إرشادات للمدرب: 

لتحقيق أهداف احلقيبة التدريبية والتحقق من انتقال أثر    كبريةا مهمة كبرية تتطلب منك بذل جهود  املهمة اليت تقوم هب      
 التدريب إىل املتدربي أبكمل صورة، لذا أنمل منك مراعاة اإلرشادات اآلتية اليت ستساعدك إبذن هللا عز وجل على حتقيق

: أهداف الربانمج التدرييب  
التدريبية وإدارتك جللسات التدريب وجينبك الكثري من ( قراءة احلقيبة بشكل جيد وتفحص كل حمتوايهتا يزيد من كفاءتك  1

 احلرج يف قاعة التدريب. 
( اصطحب احلقيبة التدريبية دائًما مىت ما كنت يف قاعة التدريب ألنك حتتاج دائماً إىل حمتوايهتا ا اليت أعدت ملساعدتك.2  
اخلطة املوضوعة لكل جلسة عامل مساعد يف حتقيق   ( مراعاة الزمن يف الربانمج بدقة واحلرص على استثمار الوقت كاماًل وفق3

 أهداف الربانمج. 
( إعطاء النشاطات التدريبية حقها من الزمن كامً  ال حيقق أهدافها. 4  
( تفعيل دور املتدرب يف الربانمج حبيث يكون املدرب منسًقا ومديرًا للحوار والنقاش داخل القاعة؛ جيعل الربانمج التدرييب عمق 5

وتشويًقا. أثرًا    
(  تشكيل جمموعات بشكل عشوائي بعد كل جلسة تدريبية يسهم يف احلفاظ على حيوية املتدربي واالستفادة من تنوع 6

 اخلربات.
( احلرص على التقومي التكويين أثناء عملية التدريب يساعد املتدرب يف بلوغ أهداف اجللسة التدريبية.7  
 استخدام التطبيقات وأقرتح هنا    نقاش على شاة العرض ابستخدام أحد الربامج أو( تلخيص عمل اجملموعات بعد العرض وال8  

 لوح برانمج أو تطبيق البادلوت . 
 9(   احلرص على الوصول يف هناية كل جلسة تدريبية إىل حتديد خالصة للتعلم املتحقق يسهم يف أتكيد التعلم. 

 10(   على املدرب أال يتجاوز خطوة أو مرحلة يف احلقيبة ما مل يتأكد من احلد األدىن من التمكن لدى مجيع املتدربي. 
( ابإلمكان اختزال وقت التنفيذ خلطوة ما أو مرحلة ما عند شعور املدرب أبجبديتها لدى املتدربي احرتاماً إلمكاانهتم 11

 وخرباهتم. 
خلاصة واإلجرائية واألنشطة احملققة هلا. ( مراعاة التقيد ابألهداف ا 12  
( تدوين املالحظات على احلقيبة من خالل أدوات التقومي املصاحبة لالستفادة منها يف تطوير الربانمج وحقيبته التدريبية.13  
( نقرتح حصول املدرب على دورات تدريبية أو اإلطالع عليها بشكل مركز يف اجملاالت التالية 14  

 . التفكري الناقد  - أ
 التفكري اإلبداعي.  - ب
 التفكري االسرتاتيجي.  - ت
 التخطيط االسرتاتيجي. - ث
 حل املشكالت واختاذ القرار.  - ج

 اجلهة اليت املستهدفة ابلربانمج لتكون األمثلة أكثر قراب لواقع املتدربي.على مشاكل    االطالع  (15
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 : نيإرشادات للمشارك

 الفائدة من احلقيبة التدريبية أمتىن منك مراعاة النقاط التالية:   املشارك، لتحقيق أخي    

 اآليت من خالل حضور دورات تدريبية أو االطالع عليها بشكل مركز:   أخذ فكرة عامة عن  (1

 التفكري الناقد.  - أ
 التفكري اإلبداعي.  - ب
 التفكري االسرتاتيجي.  - ت
 التخطيط االسرتاتيجي. - ث
 حل املشكالت واختاذ القرار.  - ج

 

 املدرب. املشاركة بفاعلية يف مجيع األنشطة والتمارين اليت يقدمها   (2

 وقلم.جتهيز أدوات لتدوين أهم األفكار اليت يذكرها املدرب سواء كانت إلكرتونية أو ورقة   (3

 الربانمج.   فقد حيرمك من احلصول على شهادة حضور   % 15ن فقدانك ملا نسبة احبضور كامل الربانمج و   ( االلتزام4

 االلتزام ابحلضور واالنصراف يف الوقت احملدد. (  5

 املشاركة حق للجميع جيب احرتامه وتقديره. (  6

 وضع اهلاتف على الصامت ليساعدك على الرتكيز والفائدة. ( 7

 التعاون النشط مع الزمالء خالل فرتات الربانمج. (  8

 تقدمي األسئلة واملقرتحات بكل شفافية ووضوح. (  9

 . احرتام مجيع األفكار(  10
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

  

 اليوم التدريبي

 األول
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 

 اليوم التدرييب )األول(

 ( دقيقة120)  الزمن:                                            . اخليال والتفكري الناقد عنواهنا:   (:1اجللسة ) 

 

 هدف اجللسة: 

 : يكون قادرا على  يف هناية اجللسة يتوقع من املتدرب أن 

 . اخليالوتوظيف    ممارسة -1

 . ممارسة التفكري الناقد  -2
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 اليوم األول   –خطة سري تنفيذ اجللسة: األوىل  

 األدوات لة العرض يوس األسلوب  خطوات التنفيذ  م
 الزمن

 ابلدقائق

 10 شاشة العرض  شرحية احلوار  الرتحيب ابملتدربي  1

 10 مناذج قوقل  شرحية منوذج تعريف  نشاط التعارف  2

 10 شاشة العرض  شرحية احملاضرة  تعريف ابلربانمج  3

 10 شاشة العرض  شرحية قصة كسر اجلليد 4

 Padlet 10 شرحية حلقة نقاش  خيال   1/1/ 1نشاط   5

 10 شاشة العرض  شرحية حماضرة  عرض معريف  6

 20 العرض شاشة   شرحية عصف ذهين  2030نتخيل التعليم عام    1/1/ 2نشاط   7

 Padlet 20 شرحية عصف ذهين  2050نتخيل التعليم عام    1/1/ 3نشاط   9

 10 شاشة العرض  شرحية حماضرة  عرض معريف  10

 Padlet 10 شرحية حلقة نقاش  1/ 1/ 4نشاط ختامي   13
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 خطوات التنفييذ: 

 . الرتحيب -1
 

 . تعارف -2
 

 قصة( أتليف  كسر اجلليد ) -3
 

عندما نغري منط احلياة ال ختتفي املشكالت بل خيتفي منط من أمناط املشاكل ويظهر منط آخر فذا البد من الوضع يف 
االعتبار املشكالت اليت ستظهر لنا بسبب تغري منط احلياة  من العادي إىل الرقمي ، من الفعاليات املباشرة فيزايئيا إىل 

النفط إىل تقنيات الكهرابء ....عندما انتقلنا من احملرك البخاري إىل حمركات   الفعاليات املنفذة افرتاضيا ، من تقنيات 
الديزل والبنزين واحملركات النفاثة ‘ فبال شك أنه ظهرت هناك مشكالت جديدة مل تكن موجودة فرتة احملركات البخارية ، 

 فكذلك يف عصر حمركات الكهرابء والسيارات الذكية وذات التشغيل الذايت 

م 2070كنشاط كسر اجلليد عبارة عن حلقة كل مشارك يتحدث عن التعليم يف    2070قم بتأليف قصة التعليم يف    واالن
 .ملدة دقيقتي
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 مجاعي  املتعمد   اخليال املوضوع 

 ثنائي  20 الزمن تنمية اخليال واالستمتاع ابخليال املقصود  اهلدف

 فردي Uشكل حرف   الطاوالت منط   1/1/ 1رقم النشاط : عصف ذهين  النشاط

 

 عزيزي املدرب / عزيزيت املتدرب

 ....نشط خيالك ماذا ترى يف هذه الصورة  
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 

 دقيقة   20 الزمن 1/1/1 املادة العلمية للنشاط 

 

 ...مث النظر ماذا يرى فيها املشاركون من خالل خياالهتم. اختيار املدرب  من خالل عرض صورة من  تنشيط اخليال  
 منارس اخليال املتعمد والذي يتكون من أربع مراحل: وهنا  

 من القلم إىل الورقة.  -1
 فرتة االحتضان.  -2
 العمل امللهم.  -3
 طريقة حفلة البيتزا  -4

 طبق هذه اخلطوات على كل أمر خيايل مير بك يف احلياة وطبقها يف مجيع مراحل هذا الربانمج. 

 املرجع : اخليال يغري كل شي . أندراي كاسربزاك 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 

 مجاعي  اخليال واملستقبل املوضوع 

 ثنائي  20 الزمن يدرك أمهية اخليال يف املستقبل وحل املشكالت  اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  1/1/ 2رقم النشاط : عصف ذهين  النشاط

 

 عزيزي املدرب / عزيزيت املتدرب

 وما هي أبرز املشكالت الغري موجودة حاليا وقد تربز يف املستقبل  م 2030ختيل واقع التعليم يف عام  
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 
 دقيقة   20 الزمن 2/1/1 املادة العلمية للنشاط 

 
 

 نطبق اخلطوات األربع يف التخيل املتعمد

 من القلم إىل الورقة.  -1
 فرتة االحتضان.  -2
 العمل امللهم.  -3
 طريقة حفلة البيتزا  -4
 

 عصفت به األفكار. مث نرتك الوقت الكايف ملن يرغب يف املشاركة مبا  

 املرجع: اخليال يغري كل شي. أندراي كاسربزاك 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 مجاعي  اخليال واملستقبل  املوضوع 

 ثنائي  20 الزمن يدرك أمهية سعة األفق واخليال املقصود يف املستقبل اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  1/1/ 3رقم النشاط : ورشة عمل  النشاط

 

 عزيزي املدرب / عزيزيت املتدرب

يف هذا التاريخ حتديدا   وما هي أبرز املشكالت الغري موجودة حاليا وقد تربز يف املستقبل م 2050ختيل واقع التعليم يف عام  
 م  2050/ 1/1
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 دقيقة   20 الزمن 3/1/1 املادة العلمية للنشاط 

 
 اخلطوات األربع يف التخيل املتعمدنطبق  

 من القلم إىل الورقة.  -1
 فرتة االحتضان.  -2
 العمل امللهم.  -3
 طريقة حفلة البيتزا  -4

 املرجع: اخليال يغري كل شي. أندراي كاسربزاك 

 

وهنا سنالحظ أننا منارس اخليال املتعمد، ولكن لتطوير واقع أي منظمة أو أي نشاط كان سواء خدمي أو جتاري البد من 

الدراسات العلمية وهي الدراسات املستقبلية واليت سنتطرق هلا فيما أييت من حماور هذا الربانمج فالتخيل لوحده غري كايف لصياغة 

 خطة اسرتاتيجية بل البد أن يسبقه التفكري االسرتاتيجي. 

 املرجع: دورة التفكري االسرتاتيجي. سعود الظفر
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 مجاعي  الناقد من التخطيط للمستقبل وحل املشكالت املستقبلية؟ أين يقع التفكري   املوضوع 

 ثنائي  20 الزمن يدرك عالقة التفكري الناقد حبل املشكالت  اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  1/1/ 4رقم النشاط : حلقة نقاش  النشاط

 
 

 عزيزي املتدرب / عزيزيت املتدربة
 وحل املشكالت، وما هي مثار توظيف التفكري الناقد يف حل املشكالت؟من وجهة نظرك هل هناك عالقة بي التفكري الناقد  
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 دقيقة   20 الزمن 4/1/1 املادة العلمية للنشاط 

 

ومعالجتها حين يعتمد على العقل أكثر من العاطفة،  التفكير الناقد وحّل المشكالت يغدو اإلنسان صاحب تفكير نقدي وعقلية قادرة على حّل المشكالت 

نتائج  ويمتلك القدرة على تقويم مجموعة واسعة من األفكار ووجهات النظر، ويكون منفتًحا على جميع التفسيرات البديلة وعلى استعداد لقبول أيّ 

ن يكون قادًرا على تجنب األحكام المتسرعة، ومبتعًدا عن جميع جديدة، كذلك يكون صاحب التفكير النقدي مستعًدا إلعادة تقييم معلوماته، كما يجب أ

 التحّيزات الشخصية، وجاهًزا للنظر في كّل االحتماالت المعقولة. 

  اسه الداخلي وال يعني التفكير الناقد بأّي شكل من األشكال التقليل من أهمية المشاعر التي يمّر بها اإلنسان عند الخوض في تجربة ما أو تجاهل إحس 

لمنطقي الناقد على  المتفائل أو المتشائم حيال األمور، وإنما هو مجرد وسيلة بسيطة تمّكنه من الموازنة بينها وبين قدراته المعرفية، إذ يعتمد التفكير ا

و الشعور فحسب؛  تحليل هذه المشاعر والوصول إلى أسبابها المنطقية الملموسة ال الشعورية، والحرص على تجنب أّي خطوات مبنية على الحدس أ 

 لى نسبيًا.وبالتالي يجب أن تُسبق كّل خطوة بسلسلة عملية واقعية من التحليالت والتفسيرات المنطقية والتحريات العميقة للوصول إلى النتيجة الفض

صنع القرار  وعندما نتمكن من اختيار وتوجيه تفكيرنا فهذا يعني أننا قادرون على اختيار الوجهة التي تناسبنا، والتحكم في الظروف التي تواجهنا، و  

كّل البعد عن معوقات   الذي يالئمنا، ويعد التفكير بكّل جوانب الحياة والعقبات التي تواجهنا شيء أساسي للتغلب والعيش بحياة أكثر إنتاجية واالبتعاد

 التفكير.

 

 المرجع: 

Z. Hereford, How to Think Critically and Problem Solve 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 اليوم التدرييب ) األول ( 

                                                                   التفكري واالسرتاتيجي والتخطيط االسرتاتيجي( : عنواهنا :    2اجللسة ) 

 ( دقيقة   120)   الزمن : 

 هدف اجللسة :  

 : أن يكون قادرا على  يف هناية اجللسة يتوقع من املتدرب

 يدرك العالقة بي التفكري االسرتاتيجي والتخطيط االسرتاتيجي. -1
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 اليوم األول   –   لثانيةخطة سري تنفيذ اجللسة: ا

 األدوات وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ  م
 الزمن

 ابلدقائق

 Padlet 15 شرحية عصف ذهين  التفكري االسرتاتيجي  2/1/ 1نشاط   1

 15 شاشة العرض  شرحية حماضرة  عرض معريف  2

 Padlet 10 شرحية عصف ذهين  SWOT  2/1/ 2نشاط   3

 10 شاشة العرض  شرحية حماضرة  عرض معريف  4

 Padlet 15 شرحية عصف ذهين  الدراسات املستقبلية  2/1/ 3نشاط   5

 25 شاشة العرض  شرحية حماضرة  عرض معريف  6

 10 شاشة العرض  شرحية لعابة تدريبية 1/ 2/ 5نشاط ختامي   9
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 مجاعي  التفكري االسرتاتيجي  املوضوع 

 ثنائي  30 الزمن يتعرف على التفكري االسرتاتيجي والفرق عن التخطيط االسرتاتيجي  اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  2/1/ 1رقم النشاط : ورشة عمل  النشاط

 

 عزيزي املتدرب/ عزيزيت املتدربة

 املشكالت املستقبلية . ما هو التفكري االسرتاتيجي وما عالقته ابلتخطيط االسرتاتيجي ومن مث عالقته حل   -
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 دقيقة   03 الزمن 1/2/1 املادة العلمية للنشاط 

 

 مفهوم التخطيط والتفكري االسرتاتيجي: 

عقَّد، مث القيام بوضع اخلطة اليت من شأهنا تقوم بتحديد   التفكري االسرتاتيجي:
ُ
هو التحليل واالكتشاف والفهم للوضع امل

اإلجراءات اليت هلا أثر إجيايب كبري. وميكن أن تقوم بتحديد هدف مت حتديده سابقاً. وله أتثري يف صياغة وتنفيذ االسرتاتيجيات 

 لألعمال وأداء املنّظمة. 

هو عبارة عن التخطيط طويل األمد، حيث يقوم ابلرتكيز على كل املتغريات يف البيئة الداخلية :  التخطيط االسرتاتيجي   

واملتغريات يف البيئة اخلارجية، كذلك هو التخطيط الذي يقوم بتحديد من هم الفئات املستهدفة. وما هي اجملاالت اليت سوف 

بعها، أيضاً هو التخطيط الذي يكون إجابة عن سؤال إىل أين حنن تستهدفها؟ ويقوم بتحديد الطرق اليت سوف تقوم املنّظمة بتت

 اخلارجية.  البيئةذاهبون؟ وجيب أن يرّكز على رؤية املنّظمة ونقاط ارتباطها مع كل اجملاالت داخل املنّظمة وعالقة املنّظمة مع  

 املقارنة بني التفكري االسرتاتيجي والتخطيط االسرتاتيجي: 

 التفكري االسرتاتيجي  التخطيط االسرتاتيجي  

زأ بدقة.  صياغة وتنفيذ االسرتاتيجية   الصياغة والتنفيذ متفاعلتان  الصياغة والتنفيذ ميكن أن ُتج

الدور اإلداري والتنظيمي يف عملية 
 التنفيذ 

املستوى األدىن من املدراء حيتاج  
ملعرفة الدور بشكل جيد ويدافع عن 

 أنشطته. 

كامل، املدراء لديهم فهم للنظام  
ابإلضافة إىل العالقة بني األدوار 
والوظائف يف النظام والرتابط بني  
األدوار اليت تقوم على تشكيل 

 النظام.



 

 27 

 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

الصورة املستقبلية ميكن التنبؤ هبا  رؤية املستقبل 
 أبدق التفاصيل 

 التنبؤ فقط بصورة وشكل املستقبل. 

يؤكد السيطرة من خالل أنظمة  السيطرة:
املنّظمات ميكن أن القياس، كذلك  

تقوم بقياس ومراقبة املتغريات بدقة 
 وسرعة 

يعتمد على املراجعة الذاتية مبعىن 
الشعور أبن اهلدف االسرتاتيجي هو 
جزء ال يتجزأ من اهلدف الذي يفّكر 
به املدراء، يف كل أجزاء املنّظمة اليت 
توجه اقرتاحاهتم على شكل يومي يف 

 نشاط يصعب قياسه أو رصده

يرّكز على وضع اخلطة واهلدف  ية والنتيجة العمل 
 النهائي. 

يرى بعملية التخطيط عنصر له أمهية 
 وقيمة مضافة 

كبار املديرين التنفيذين ميكنهم أن  الدور اإلداري يف صناعة االسرتاتيجية 
حيصلون على معلومات يطلبوها من 
مدراء يف مستوى إداري أدىن منهم، 

اء كذلك القيام ابستخدامها ليتم بن
 خطة 

املدراء يف املستوى اإلداري األدىن هلم 
دور يف عملية صنع االسرتاتيجية، 
كذلك زايدة االستجابة للتطورات 

 والظروف.

يكون التحّدي هو يف حتديد التوجه  صياغة االسرتاتيجية 
 االسرتاتيجي والتحليل. 

يرى أن االسرتاتيجية جيب أن تتم، 
اسرتاتيجية حيث ترتبط إبجياد خيارات  

جديدة وأن يتم تنفيذها بنجاح وهو 
 يعترب أكثر أمهية من عملية التقييم 

 

 املرجع: التخطيط االسرتاتيجي املبين على النتائج .الدكتور جميد الكرخي 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 
 مجاعي  SWOT املوضوع 

 ثنائي  20 الزمن swotيتعرف على أين موقع املستقبل من أداة  اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  2/1/ 2النشاط :رقم   ورشة عمل  النشاط

 عزيزي املتدرب / عزيزيت املتدربة  •
 حبل املشكالت املستقبلية    SWOTأداة هل هناك عالقة بي   •

  



 

 29 

 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 دقيقة   02 الزمن 2/2/1 املادة العلمية للنشاط 

. 

 

 املرجع: التخطيط االسرتاتيجي املبين على النتائج .الدكتور جميد الكرخي 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 مجاعي  الدراسات املستقبلية  املوضوع 

 ثنائي  20 الزمن يتعرف على الدراسات املستقبلية أبنواعها وطرق اعدادها  اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  2/1/ 3رقم النشاط : ورشة عمل  النشاط

 عزيزي املتدرب / عزيزي املتدربة

 علم يعتد به له أدواته وأسسه وأساليبه. ما هي الدراسات املستقبلية، وهل هي ختمينات أم  -
 ابستخدام املواقع اإللكرتونية 

 دقائق   3دقائق القادمة اطلع على الدراسات املستقبلية وخلص ما تعرضه يف   10خالل ال
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 

 دقيقة   02 الزمن 3/2/1 املادة العلمية للنشاط 

 

ية ليست ختمينات وال ضرب لللوصول إىل نتيجة هي أن الدراسات املستقبيتم مجع ومناقشة ما توصل إليه املشاركون يف الربانمج  
 من التكهن بل هي دراسات علمية مبنية على أسس معينة حبسب طبيعة كل جمال 

 

 املرجع: برانمج القيادة االستباقية.سعود الظفر 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 

 مجاعي  نشاط ختامي  املوضوع 

 ثنائي  20 الزمن يف حل املشكالت   يةاملستقبلالدراسات  كيف نوظف   اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  2/1/ 5رقم النشاط : حلقة نقاش  النشاط

 

 عزيزي املتدرب/ عزيزيت املتدربة 
دقيقة مث حتدث عنما شاهدت خالل   15يف حدود تتحدث عن الدراسات املستقبلية من خالل اليوتيوب احبث وشاهد مقاطع  

 دقائق   3
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 
 دقيقة   02 الزمن 4/2/1 املادة العلمية للنشاط 

 
 

 النتيجة املطلوب الوصول إليها يف هناية النقاش هي: 
 

أننا ال نستطيع يف الغالب حل املشكالت احلالية ابألدوات املتزامنة اليت رافقت حدوثها، فنحتاج إىل النظر للمستقبل أبدواته  
 العلمية حلل املشكالت احلالية 

ي تؤد  وبذلك   اكتشاف املشكالت قبل وقوعها، ومن مث التهيؤ ملواجهتها أو حىت لقطع الطريق عليها واحليلولة دون وقوعها. و 
، والتأهل للتحكم فيه، أو على األقل للمشاركة يف للمستقبل وظائف اإلنذار املبكر، واالستعداد املبكر الدراسات املستقبلية  

 .صنعه
 املراجع : 

 م 2020املستقبلية ومشروع مصر العيسوي، إبراهيم. الدراسات  
 

 مرجع آخر للتوسع
 تطبيقات. القاهرة: زاهر، ضياء الدين  -أساليب   - مقدمة يف الدراسات املستقبلية: مفاهيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ummah-futures.net/?s=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليوم التدريبي

 الثاني
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 اليوم التدرييب )الثاين(

 ( دقيقة 120) الزمن:                              املشكالت واملستقبلحل   عنواهنا:  :(1اجللسة ) 

  هدف اجللسة:   

 : يكون قادرا على  يف هناية اجللسة يتوقع من املتدرب أن 

 .يستخدم أسلوب حل املشكالت -1

 يضع حلول للمشكالت املستقبلية. -2
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 
 الثاين اليوم    –خطة سري تنفيذ اجللسة: األوىل  

 األدوات وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ  م
 الزمن

 ابلدقائق

 3 شاشة العرض  شرحية احلوار  يف اليوم الثاين الرتحيب ابملتدربي 1

 7 شاشة العرض  شرحية نقاش وحوار  املشكلة    1/2/ 1نشاط:   2

3 
الذات يف أمهية ادارة    1/2/ 2نشاط:  

 العمل عن بعد
 شرحية عصف ذهين 

 15 شاشة العرض 

 5 شاشة العرض  شرحية خريطة ذهنية عرض معريف  4

 15 شاشة العرض  شرحية ورشة عمل  احللول   1/2/ 3نشاط:   5

 5 شاشة العرض  شرحية حماضرة  عرض معريف  6

 7 شاشة العرض  شرحية ورشة عمل  حل املشكالت  1/2/ 4نشاط:   7

 3 شاشة العرض  شرحية حماضرة  معريف عرض  8

 20 شاشة العرض  فيديو قصري  ورشة عمل  املستقبل   1/2/ 5نشاط:   9

 10 شاشة العرض  شرحية حماضرة  عرض معريف  10

 Padlet 10 شرحية لعابة تدريبية 1/ 2/ 5نشاط ختامي   11
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 
 

 مجاعي  املشكلة  املوضوع 

 ثنائي  10 الزمن يتعرف املتدرب على ما هي املشكلة اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  1/2/ 1رقم النشاط:   نقاش وحوار  النشاط

 
 عزيزي املتدرب / عزيزيت املتدربة:

 
 ما هو مفهوم املشكلة من وجهة نظرك:
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 

 
 دقيقة   02 الزمن 1/1/2 املادة العلمية للنشاط 

 

السابقة والسلوك املألوف، واملشكلة هي  اخلربات يكفي حلله  اصطالحا: بصفة عامة هي كل موقف غري معهود ال   املشكلة
ازاؤها ابحلرية والرتدد والضيق مما يدفعُه للبحث عن حل للتخلص من هذا الضيق   الفرد منشود، ويشعر هدف عائق يف سبيل

 .الكبري البالغ  عند الصغري مشكلة قد ال يكون مشكلة   الطفل وبلوغ اهلدف املنشود، واملشكلة شيء نسيب فما يعده

 املرجع / 

 اخلمسة ملاذا؟ .م ماجد فهد الراجح

املشكلة أبهنا احلالة اليت يشعر من خالهلا الشخص بعدم التوازن بسبب عدم توفر خربة   (Travers, 1977)عرف ترافرز
 .سابقة لديه تساعده يف إعادة التوازن 

عرض له الفرد مسبقا وليس لديه استجابة جاهزة له. كما وقد فقد عرفها على أهنا موقف مثري مل يت  (Lee, 1992)أما يل
 :التعريفات التالية للمشكلة  (Lee, 1992)خلص

 .املشكلة سؤال حمري ال يوجد له حل يف الوقت الذي يتم طرحه أو عرضه

 .املشكلة موقف حمري، والفرد غري مستعد لالستجابة له

 .لديه حل فوري هلاميكن إدراك املشكلة من قبل الفرد، ولكن ليس  
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 
  

 مجاعي  احللول  املوضوع 

 ثنائي  20 الزمن احللول الفعالة   املشارك  يستنتجأن   اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  2/ 2/1رقم النشاط :  عصف ذهين  النشاط

 
 عزيزي املتدرب / عزيزيت املتدربة:

 
 ما هو مفهوم احلل من وجهة نظرك: 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 دقيقة   02 الزمن 2/1/2 العلمية للنشاط املادة  

 
 و إجراء يتم أخذه إلصالح السبب اجلذري حلادثة أو مشكلة، أو لتنفيذ أسلوب التفاف هاحلل :  

 
 عمليات احلل هي جمموعة عمليات تشتمل على إدارة احلوادث وإدارة املشاكل 

 
 املرجع / املعجم عريب عامة 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 
 

 مجاعي  حل املشكالت  املوضوع 

 ثنائي  20 الزمن يتعرف على خطوات حل املشكالت - اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  1/2/ 3رقم النشاط:   ورشة عمل  النشاط

 عزيزي املتدرب / عزيزيت املتدربة:
 ؟هو من وجهة نظرك مفهوم حل املشكالت احلل. فما  ومفهومبعد أن توصلنا إىل مفهوم املشكلة  
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 دقيقة   02 الزمن 3/1/2 املادة العلمية للنشاط 

 

 حل املشكالت: 

عملية تفكريية يستخدمها الفرد من خالل املعارف واخلربات والتجارب اليت مر هبا لتغيري موقف غري  مفهوم حل املشكالت: هو
  هبدف حل الغموض الذي يتطلبه املوقف مألوف

حل املشكلة فتشري إىل العملية اليت يستخدم فيها الفرد عملياته العقلية لالنتقال من احلالة احلالية غري املرضية إىل احلالة اليت أما  
 " .(Westen, 1999)يتم فيها حل املشكلة "حالة اهلدف

املوجهة حنو هدف. بينما يعرفها  حل املشكلة أبنه سلسلة من العمليات املعرفية    (Anderson,1980)ويعرف أندرسون 
 .أبنه اجلهود اليت يبذهلا الفرد لتحقيق هدف ليس لديه حل جاهز لتحقيقه   (Schunk, 1991)شنك

إىل أن حل املشكلة هو احلالة اليت نكافح ونسعى من خالهلا   (Atkinson , et.al , 1996)ويشري اتكنسون وزمالؤه
ها يتم جتزئة اهلدف العام إىل جمموعة من األهداف الثانوية، ومن مث جتزئة األهداف للوصول إىل هدف ال منتلكه، واليت مبوجب

الثانوية إىل جمموعة أصغر من األهداف الفرعية اليت متكننا من الوصول إىل املستوى الذي حنتاجه واهلادف إىل حل املشكلة. 
املشكلة إىل أجزاء صغرية منظمة ضمن جمموعات أبن تفتيت    (Klein, 1996)املشار إليه يف  (Simon)ويقرتح سيمون 

يساعد يف حتويل املشكلة من مشكلة سيئة التحديد إىل أخرى حمددة حتديدا جيدا والذي بدوره يسهم يف الوصول إىل حل 
 .واضح هلا

 املرجع : اإلبداعي يف حل املشكالت . دكتور صفاء األعسر 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 مجاعي  نشاط ختامي  املوضوع 

 ثنائي  10 الزمن ماذا تعلمت ؟ اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  1/2/ 4رقم النشاط : حقلة نقاش  النشاط

 عزيزي املتدرب / عزيزيت املتدربة:
 

 ماذا تعلمت حىت هذه اللحظة 

 عرب عن ذلك من خالل تطبيق البادلت 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 

 دقيقة   02 الزمن 4/1/2 املادة العلمية للنشاط 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 

 اليوم التدرييب ) الثاين ( 

 ( دقيقة 120: )    الزمن                                تطبيقات حل املشكالت املستقبليةعنواهنا :   ( :2اجللسة )  

 هدف اجللسة  :  

 : أن يكون قادرا علىيف هناية اجللسة يتوقع من املتدرب  

 يستطيع تطبيق وممارسة حل املشكالت املستقبلية -1
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 اليوم الثاين   – تنفيذ اجللسة: الثانية  خطة سري  

 األدوات وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ  م
 الزمن

 ابلدقائق

 Padlet 10 شرحية حلقات نقاش  املستقبلية  املشكالت  2/2/ 1نشاط:   1

 10 شاشة العرض  شرحية حماضرة  عرض معريف  2

 15 شاشة العرض  قصري فيديو   مناقشة  املستقبليةحل املشكلة    2/2/ 2نشاط:   3

 5 شاشة العرض  شرحية حماضرة  عرض معريف  4

5 
حل   2/2/ 3نشاط:   تطبيقات 

 املشكالت املستقبلية
 50 شاشة العرض  شرحية ورشة عمل 

 10 شاشة العرض  شرحية حماضرة  عرض معريف  6

 Padlet 10 شرحية لعابة تدريبية 2/ 2/ 4نشاط ختامي   7
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 
 مجاعي  املستقبلية املشكالت   املوضوع 

 ثنائي  20 الزمن اكتشاف املشكالت املستقبلية أن يتعرف على طرق  اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  2/2/ 1رقم النشاط:   ورشة عمل  النشاط

 عزيزي املتدرب / عزيزيت املتدربة:
 ؟كيف نستطيع التعرف على املشكالت املستقبلية
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 
 دقيقة   02 الزمن 1/2/2 للنشاط املادة العلمية  

 
 يف جمال املشكلة مث نطلع على الدراسات املعدة حمليا يف ذات اجملال.  ا جيب أوال أن نطلع على الدراسات املستقبلية املعدة عاملي

 
 مراجع مقرتحة: 

 
 شوبريت جان بيرت أوس دمي مور، فيناي شاندران، يورج   مستقبل الوظائف يف الشرق األوسط. املؤلفون: (1
 
 اإليكونوميست للمعلومات   وحدة  التقدم العلمي ومستقبل احلكومات. (2
 

  



 

 49 

 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 مجاعي  ت املستقبلية حل املشكال املوضوع 

 ثنائي  20 الزمن كيف نستطيع حل مشكلة مل تقع فعال  - اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  2/ 2/2رقم النشاط :  مناقشة  النشاط

 عزيزيت املتدربة:عزيزي املتدرب /  
 ما هي األداة من أدوات التخطيط االسرتاتيجي اللي نستطيع استخدامها يف حل املشكالت املستقبلية
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 دقيقة   02 الزمن 2/2/2 املادة العلمية للنشاط 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلمارات العربية املتحدة التخطيط ابلسيناريو كأداة الستشراف املستقبل. مكتب رائسة الوزراء بدولة  املرجع:  
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 مجاعي  حل املشكالت  املوضوع 

 ثنائي  60 الزمن يطبق حل املشكالت يف جمال عمله  - اهلدف

 فردي Uشكل حرف   منط الطاوالت  2/2/ 3رقم النشاط:   ورشة عمل  النشاط

 عزيزي املتدرب / عزيزيت املتدربة:
 ؟ حل املشكالتأو خطوات  خطوات  ما هي 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 دقيقة   02 الزمن 3/2/2 العلمية للنشاط املادة  

 املراحل األربعة حلل املشكلة 

 عرّ ف املشكلة  •
قم بتشخيص املوقف حيث يكون تركيزك على املشكلة وليس فقط أعراضها. تتضمن رق حل املشكالت الفعالة استخدام 
خطط حتديد اخلطوات املتوقعة للعملية وحىت اللجوء إىل الرسوم البيانية  لألسباب والتأثريات إن أمكن هبدف حتديد وحتليل 

 .األسباب اجلذرية

ويكون ذلك عن طريق خطوات أصغر تبدأ ابلتمييز بي احلقيقة والتكهنات؛ وحتديد أسباب املشكلة؛ والتشاور مع كل من له 
دخل يف حلها أو فهمها؛ وجعل املشكلة واضحة للجميع؛ وتوضيح أتثريها السليب على كافة احمليطي من كافة اجملاالت قدرما 
أمكن؛ وحتديد منبع املشكلة األساسي؛ ومن مث جتنب حماولة الوصول إىل حلول سريعة دون معلومات كافية  وميكن استخدام 

 .مهارة اخلمسة ملاذا للوصول إىل جذور املشكلة بدال من اخلوض يف املشاكل السطحية.

 إجياد عدة حلول فعالة  •
النظر يف بدائل متعددة  ميكن أن يعزز بشكل كبري من قيمة احلل املثايل اخلاص بك. بعد ذلك ابدأ بوضع خريطة طريق للتعرف 

 .على البدائل األخرى. العصف الذهين وطرق حل املشكالت اجلماعية من أفضل املسارات املفيدة يف هذه املرحلة

وتتم تلك املرحلة عن طريق خطوات أخرى أصغر تبدأ بعدم احلكم على احللو ل يف ابدئ األمر؛ وتضمي كافة املسؤولي يف 
عصف ذهين إلجياد احللول؛ وحماولة إجياد البدائل اليت تتماشى مع مصلحة اجلميع؛ وحماولة التوصل ألفكار أجدد ومتنوعة؛ حىت 

 .تصل أخريا إىل اختيار موفق من البدائل

 تقييم البدائل الختاذ االختيار الصحيح  •
يستخدم من لديهم املهارة  يف حتليل املشكالت سلسلة من االعتبارات عند اختيار البديل األفضل. فهم يعتربون حلوال هلا نفس 

 .قدرة احلل املختار شريطة أال يتسببوا يف مشاكل أخرى غري متوقعة مستقبال

تبدأ هذه املرحلة بتقييم البدائل املتعلقة بطرق ووجهات نظر حمددة؛ وتقييم البدائل دون أي حتيزات؛ وت قييم النتائج احملتملة 
 .واملؤكدة لكل بديل؛ ومن مث إقرار البدائل بشكل علين 

 تنفيذ احلل ومتابعته  •



 

 53 

 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

قد يُطلب ممن يقود املوقف أن يوجه اآلخرين لتطبيق احلل، أو “إقناعهم” به، أو تسهيل تنفيذه مبساعدة اآلخرين. ويعد إشراك  
 .اآلخرين يف التنفيذ طريقة فعالة للحصول على  الدعم وتقليل املشاكل الالحقة

وهنا على املسؤول أن خيطط أوال لكيفية تنفيذ احلل قبل القيام بتنفيذه وذلك قد يتم عن ريق التصور والتخطيط ابستخدام 
الكمبيوتر مثال؛ وبعد ذلك عليه تلقي ردود الفعل وآراء كافة املشاركي الذين سيتأثروا هبذا احلل؛ ومن مث البحث عن موافقة 
ورضا اتم من األطراف ابإلمجاع. يتلو ذلك ابلطبع حتضري خطوات استباقية ومستمرة ألي أحداث غري متوقعة قدر اإلمكان 

 .ومراقبة طول الوقت؛ وأخريا علينا أن نقيم النتائج على املدى البعيد للتأكد من فعالية هذا احلل

 املرجع: 

  اإلبداعي يف حل املشكالت. دكتور صفاء األعسر

 لالستزادة

 أي مشكلة؟_جريج_زد_فينربج  ـ  تقريباـ  حتل كيف 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 مجاعي  نشاط ختامي  املوضوع 

 اهلدف
أبرز مشكلة ممكن تقع يف  أعطنامن خالل ما مت التدريب عليه 

 وضع حلوال هلا   2040التعليم عام  
 ثنائي  60 الزمن

 فردي Uشكل حرف   الطاوالت منط   2/2/ 4رقم النشاط : حلقة نقاش  النشاط

 عزيزي املتدرب / عزيزيت املتدربة:
 وضع حلوال هلا   2040أبرز مشكلة ممكن تقع يف التعليم عام   أعطنامن خالل ما مت التدريب عليه 

 . تطبيق عملي حلقة نقاش 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 دقيقة   02 الزمن 4/2/2 املادة العلمية للنشاط 

 حلقة نقاش. تطبيق عملي 
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 

 جع :  املر ا

 اخليال يغري كل شي . أندراي كاسربزاك .  (1
 . التخطيط االسرتاتيجي املبين على النتائج .الدكتور جميد الكرخي (2

 مهارت التفكري والتخطيط االسرتاتيجي ، د.حممد عبد الغين حسن هالل  (3
 دور التخطيط االسرتاتيجي يف حتقيق التنمية املستدامة، أحالم صدار ، رمي زدايرية،    (4
 برانمج القيادة االستباقية .سعود الظفر (5
 م . العيسوي، إبراهيم.2020الدراسات املستقبلية ومشروع مصر  (6
 اخلمسة ملاذا؟ .م ماجد فهد الراجح (7
 املرجع / املعجم عريب عامة  (8
 ابلسيناريو كأداة الستشراف املستقبل. مكتب رائسة الوزراء بدولة اإلمارات العربية املتحدة التخطيط  (9
 اإلبداعي يف حل املشكالت . دكتور صفاء األعسر  التفكري   (10

 أي مشكلة؟_جريج_زد_فينربج   ـ  تقريباـ  حتل كيف   (11
12) Z. Hereford, How to Think Critically and Problem Solve 

 
 

 

 

 ،،،،، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

 ملحق 

نامج حل المشكالت المستقبيلة التقويم القبلي والبعدي  لبر

 ................................المدينة : ..................  : االسم  ................................................................... المدرسة 

 م
ي  قبل 

 مفرداتيالبطاقةي
 بعديي

ينعمي/ليينعمي/لي

ي ورقة خطوة مهمة من خطوات الخيال  ي 1
 ي المتعمدتدوين األفكار ف 

ط مهارات التفكبر الناقد لفريق حل المشكالت المستقبلية ي 2  ي ال تشبر

 ي 3
ي عدم تحلي فريق التخطيط   اتيجر من أسباب فشل التخطيط االسبر

ي  اتيجر  بكفايات التفكبر االسبر
 ي

4   

هو:   ي  اتيجر االسبر حيث  التفكبر  األمد،  طويل  التخطيط  عن  عبارة  هو 

كبر  عل كل  
ي البيئة يقوم بالبر

ات ف  ي البيئة الداخلية والمتغبر
ات ف  المتغبر

 . الخارجية

 ي

5    : ي اتيجر ي التخطيط االسبر
 ي . الصياغة والتنفيذ متفاعلتان ف 

ي    6 اتيجر ي عملية التفكبر االسبر
 ي  SWOT يتم أداة استخدامها ف 

 ي 7

ي 
اكتشاف المشكالت قبل وقوعها، ومن  تسهم الدراسات االستباقية ف 

التهيؤ لمواجهتها أو حتر لقطع الطريق عليها والحيلولة دون  ثم 

 وقوعها 

 ي

 ي 8
ي   المستقبل

اصطالحا: بصفة عامة هي كل موقف غبر معهود ال يكف 

ات لحله    . السابقة والسلوك المألوف الخبر
 ي

 ي 9

ية يستخدمها الفرد من خالل    هو : حل المشكالت  عملية تفكبر

ات  ي مر بها لتغيبر موقف غبر  المعارف والخبر
والتجارب التر

  بهدف حل الغموض الذي يتطلبه الموقف مألوف 

 ي
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 حل المشكالت المستقبلية
 العزيز الظفرسعود بن عبد 

ي فقط  ي 10
 ي نتمكن من دراسة المستقبل من خالل العصف الذهت 

 ي 11
ي عل  

ي دراسة المستقبل هو التخطيط المبت 
أفضل مدارس التخطيط ف 

 األداء المتوازن 
 ي

 ي المشكالت هو رسعة إيجاد الحلولأهم مرحلة من مراحل حل  ي 12

ي تقييم البدائل هو الخطو الثانية من خطوات حل المشكالت يي13

ي نستخدم تقنية غصن الزيتون للتعرف عل جذور المشاكل يي14

يي15
ب من   حل المشكالت المستقبلية عملية غبر قابلة للتحقق وهي ض 

 الخيال
ي

 

 

 


