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 مقدمــــة
  ع التطورات في المجاالت العلمية والتكنولوجيةةتسار  سم بالتعقيد والتنافسية الدولية وفي عالم يت  

يواجهة  عالمنةا اليةون مةن م ةكيت عديةدق  ةالرقر وا رهةا  ومع مةا ، والسياسية وغيرها من المجاالت
حتمية لمواجهة المستقبل. وباتت األمة  أصبحت الدراسات المستقبلية ضرورق   ؛وقضايا البيئة والعولمة

عينهةا بحةر وو  أ  تمتلةك بوصةلة وقيقةة ت  التي ال تمتلك خارطة واضحة المعالم لمسةتقبلها، هةي أمةة ت  
 حيح، مما يعرض مستقبلها ألخطار جسيمة.على تحديد مسارها الص

ة مستقبل هذه األمة إما أ  يأتي نع الصةدفة ال مةن صةنع حصيلة لعوامل ع وائية واعتبارات مةن ص 
العقل والتدبير والمصةلحة الوطنيةة، وإمةا أ  يةتحكم فةي ت ةكيل هةذا المسةتقبل قةوال خارجيةة ال تعمةل 

ا بمقاوير خارجية وبمصالح أجنبيةة. وبةذلك لصالح األمة. وفي الحالتين يصبح مستقبل تلك األم ة مرهون 
ةة رات وصةةراعات هةةوص عاصةةنع أصةةبح ال ةةعار الةةذا تتبنةةاه األمةةم القويةةة المدر ةةة لمةةا يحةةي  بهةةا مةةن ت ي 

 مستقبلك قبل أ  يصنع  لك اآلخرو ع.
ومثل هذه األمم تسعى لصنع مستقبلها بنرسها، أو على أقل تقدير تسةعى للم ةار ة فةي صةنع  

ة، غير تار ة صنع مسةتقبلها للمصةاوفات أو ألطمةاع اآلخةرين. وقةد سةاهم هةذا التوجة  فةي تطةور براعلي
ع التهديدات واألزمةات وبالتةالي االسةتعداو لمواجهتهةا، وتوقةع علم المستقبليات، الذا يساعد على توق  

ا باقتناصةةها. وبةةذلك باتةةت الدراسةةات المسةةتقبلية مةةن الحتميةةات، وأصةةبحت ضةةرو رق لكافةةة الرةةرإ إيةةذان 
 الدول على اختيف حظوظها من التقدن والتنمية. 

 انت تريد في ذلك،  ما أنهةا  ستراتيجيات، وإ   الدراسات المستقبلية ال تهدف للتخطي  ووضع ا 
ال تهةةدف للتنبةةل بالمسةةتقبل. إنمةةا تقةةدن هةةذه الدراسةةات احتمةةاالت م ةةروطة اليقينيةةة، لسةةيناريوهات 

وليس إسقاطات محدوق للمستقبل، وذلك في إطار زمني طويل المدال وبدائل ومسارات ممكنة للنمو 
لما قد نتخذه اليةون مةن قةرارات. وبةذلك يمكننةا أ  نعمةل وفةط نظةرق طويلةة المةدال وبةأفط زمنةي بعيةد 

ا في اتخاذ القرارات. ي  نسب  ا، لنصبح أ ثر قدرق على تحقيط التنمية وأ ثر رشد 
  قراراتنا الحالية تررز المستقبل. فما نقون ب  في حاضرنا مةن وإذا  انت خبراتنا تنبع من الماضي فإ

فعلينا أ   ،قرارات سوف يلثر بصورق أو بأخرال على مستقبلنا. وإذا أرونا لهذا المستقبل أ  يكو  مقبوال  
 نتخذ قراراتنا اليون آخذين في االعتبار النتائج والتداعيات المستقبلية المحتملة لهذا القةرارات علةى المةدال
الزمني الطويل. وإذا تمكنا من ذلك فإننا نكةو  قةد شةار نا ب ةكل إيجةابي فةي صةنع المسةتقبل، ولةيس 

  الدراسات المستقبلية تساعدنا إيمكن القول  م  ا ما  انت. ومن ث  نتظار بسلبية لما تأتي ي  المقاوير أي  اال
فةي المسةتقبل وترةاوا المخةاطر  على ترشيد اختياراتنا للوصول إلى المسارات المرغوبة من أجل الةتحكم

 واقتناإ الررإ.
مةةا  األن طةةوروبينمةةا يتزايةةد االهتمةةان بمجةةال الدراسةةات المسةةتقبلية فةةي ال ةةر  ب ةةكل  بيةةر، وتت

غيةر موضةع اهتمةان  هةذا المجةالفي عالمنةا العربةي مةا زال االست رافية المرتبطة بها، فإن  منهجيات الو
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وا قبةال عليهةا  ،لل ايةة ربيةة مةن الدراسةات المسةتقبلية يسةير  وال يأخذ ال ةكل العلمةي. فحةل الةدول الع
 ا. د  ج ضئيل  

بتةوفير  ؛الوطن العربي ال بّد من البدء مةن حيةا انتهةى اآلخةرو ولتوطين الدراسات المستقبلية في 
بةاين المرةاهيم ت. وتأصةيلةمسةتقبلية مراجةع ة العربيةة ترتقةر إلةى بفي هذا المجال. فالمكت مرجعية عربية

تبلةةور مرةةاهيم ومصةةطلحات مسةةتقبلية جامعةةة يترةةط عليهةةا تالمصةةطلحات المسةةتقبلية، حيةةا لةةم و
ةعربيةة  رجمةاتال يوجةد لهةا ت األجنبيةة عض المصةطلحات المسةتقبليةالمختصو  والمعنيو . فب دق موح 

الم ةةرو والم ةةر  بةةين بعض المصةةطلحات المسةةتقبلية العربيةةة لةةترجمةةة ال تبةةاينعليهةةا، مةةع  فمتعةةارو
ي تمل   تابة هذه السطور ال يوجد معجم جامع للمصطلحات المستقبلية بالل ة العربية،. وحتى العربي

 على تعريرات وشروحات مبسطة للمصطلحات المستقبلية. 
 عةداو  منتةدال أسةبار الةدوليوبةاور الحاجة إلى إعداو معجم للمصطلحات المستقبلية،  تمن هنا برز
وتوحيةةةد المصةةةطلحات   ةةةتر ة للبةةةاحثين فةةةي مجةةال المسةةةتقبلياتإيجةةةاو ل ةةة م هةةةدفهةةذا المعجةةةم، ب

للتعرية  بمجةال  فإ  معجم المصطلحات المستقبلية يمكن أ  يكو  نافذق   ،المستقبلية. وبجانب ذلك
، من خيل شروحات مبسطة للمصةطلحات المسةتقبلية، سةواء في عالمنا العربي الدراسات المستقبلية
باالست راف، أو تلك المرتبطة باالست راف ب كل غير مباشر. ومن خيل ا ا مباشر  تلك المرتبطة ارتباط  

 هذا المعجم يمكن إلقاء الضوء على التساؤالت التاليةص
 لماذا ندرس المستقبل؟ -
 ما هي الدراسات المستقبلية؟ -
 ما االفتراضات الرلسرية الرئيسية للدراسات المستقبلية؟ -
  ما المداخل الرئيسية للدراسات المستقبلية؟ -
 ؟ما أشهر منهجيات الدراسات المستقبلية وتصنيراتها -

 ست ةرافمصةطلحات اال أهةم  المصطلحات المستقبلية الذا نضع  بةين أيةديكم يستعرض معجم 
إوراج ات لهةذه المصةطلحات وتعريرة. وقةد تةم وضةع ا نجليزية والترجمة العربية لهاتين المستقبلي بالل 
  مةا .فةي بةدايات ظهورهةاالتنوي  لألصول المرجعية الستخدان هذه المصةطلحات  ، معشرح مبّس  لها

علةةةى أمثلةةةة السةةةتخدان أهةةةم هةةةذه المصةةةطلحات وخاصةةةة تلةةةك المرتبطةةةة  الضةةةوء  لقةةةي هةةةذا المعجةةةم ي  
  هذه المصطلحات.التي تم االعتماو عليها في شرح بالمنهجيات، مع ا شارق إلى المراجع 

ة اعةاقتمةت مرومن حيا الترصيل فقد  ةأو م   ال  طةو  ا وو  أ  يكةو  م  أ  يكةو  هةذا المعجةم وافي  ، ي  م 
ةةا وو  أ  يكةةو  م  ومختصةةر   ةةا ا مباشةةر  جةةاء شةةرح بعةةض المصةةطلحات مختصةةر   لهةةذا فقةةد .ي  خ  وأ ثةةر ، احين 
ا و ةةا أخةةرال. ترصةةيي  توسةةع   المسةةتقبلية بالمنهجيةةاتفةةبعض المصةةطلحات خاصةةة تلةةك المتعلقةةة  أحيان 

ةشةرح   تتطلب  توضةيحيةلرهمهةا، مةع إضةافة رسةومات مبسةطة شةارحة، وعةرض بعةض األمثلةة ال اا وافي 
 .  لمجاالت استخدامها

ةةيو ، مةةع توضةةيح بعةةض المصةةطلحات التةةي تنطةةوا علةةى خلةة  بينهةةاعلةةى شةةرح هةةذا المعجةةم  زر  
والدراسةةات المسةةتقبلية  Foresightاالست ةةراف  مصةةطلحات  ؛الت ةةابهات واالختيفةةات فيمةةا بينهةةا

Futures Studies  وعلةةم المسةةتقبلFuturology   توضةةيح  ا بينهةةا. وقةةد تةةم  ا  بيةةر  التةةي تتضةةمن ت ةةابه
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االختيفات الضمنية بين هذه المصطلحات،  ما تم التمييز بين المصةطلحات المتقاربةة مثةل ا مكانيةة 
plausibility  واالحتماليةةةةةprobability، مثةةةةل التصةةةةرف ،والمصةةةةطلحات التةةةةي يصةةةةعب التمييةةةةز بينهةةةةا 
 . pre-activeوالتصرف القبلي  pro-activeاالستباقي 

وفيمةا يتعلةةط بةالمراجع فقةةد تمةت مراعةةاق إوراج مراجةةع متنوعةة للمصةةطلحات المسةتقبلية فةةي هةةذا 
المعجم. وتباينت هذه المراجع بين المراجع األصيلة لرواو المستقبليات، واألوراو العلميةة الرصةينة التةي 

لهةةذه المصةةطلحات والمرةةاهيم، وبعةةض التقةةارير الدوليةةة ال ةةارحة لهةةذه ت ةةتمل علةةى تحلةةييت نقديةةة 
المصطلحات، وأمثلة عملية لتطبيقات مستقبلية استخدمت هةذه المصةطلحات. وقةد جةاء هةذا التنويةع 

 ب رض تعري  القارئ بمجال واسع ومتنوع الستخدان المصطلحات المستقبلية وتطبيقاتها.
ا فةي عالمنةا العربةي، مةع إلى لمستقبلية ا ترجمة المصطلحاتاالستناو في تم  المصطلحات األ ثر شةيوع 

بعض األعمال المستقبلية المترجمة من الل ة ا نجليزية إلى الل ةة العربيةة، خاصةة تلةك التةي تةم االستناو إلى 
تمةت   ما ، مع االجتهاو في ترجمة بعض هذه المصطلحات.اعتماوها من منظمات وولية  منظمة اليونسكو

مةن أجةل التوصةل إلةى إجمةاع ب ةأ  المصةطلحات  في مجال المسةتقبليات راءبل خبهذا المعجم من ق   مراجعة
 العربية األصو  واألقر  إلى مسامع ال البية العظمى من سكا  الوطن العربي.

 وجاء هذا المعجم ب كل راعى في  وضوح شرح المصطلحات للمستويات المعرفية الثيثة التاليةص
 االطيعأفراو المجتمع من  افة ال رائح، الجديدو  على مجال الدراسات المستقبلية، والراغبو  في  -

 لتعريرهم بهذا المجال والمساعدق على ن ره. ؛علي 
لمسةاعدتهم علةى  ؛ي وا وارقسةتراتيجالتخطةي  ا العةاملو  فةي مجةال و قةرارالاع ن  طو  وص  خط  الم    -

 المسةتقبلينحو التركير  توجيههمو غير المتوا ب مع التطور العلمي، التقاوميالتخلص من التركير 
 .ومساعدتهم بالتالي على التخطي  لحياه أفضل

لتزويةدهم بقاعةدق معرفيةة مةن  ؛و  والباحثو  فةي مجةال الدراسةات المسةتقبليةالمختصو  والمعني   -
 بركر عربيوراسات مستقبلية دق بالل ة العربية للمستقبليات، تساعدهم على إعداو المراهيم الموح  

 .محليين وفكر بل ة مستقبلية وراسات  عداو  أساس دق.وبمصطلحات عربية موح  
وهذا المعجم يعتبر نافذق للتعري  بمجال الدراسات المستقبلية في عالمنا العربي بأسلو  مبّسة  

المرتبطةةةةة شةةةةروحات مبسةةةةطة للمصةةةةطلحات المسةةةةتقبلية ومتعمةةةةط فةةةةي آ  واحةةةةد. فهةةةةو يتضةةةةمن 
 .ل ة م تر ة للباحثين في مجال المستقبلياتيلسس ل ،  ماغير مباشرمباشر أو ب كل  باالست راف

 صدار معجم لمصطلحات األساسية للدراسات المستقبلية  منتدال أسبار الدوليلقد جاءت مباورق 
ا الفتقار  ات وللحاجةة الملحةة مسةتقبليفةي مجةال المراجةع لالعربيةة   المكتبةةفي التوقيت المناسب، نظر 

 علةى مسةتوال الةدول والملسسةات وال ةر ات... هةذا المجةالي ةهده ال ةر  فةي لموا بة التطةور الةذا 
 عالمنةةافةةي  ون ةةرها الدراسةةات المسةةتقبلية عمةةيمعلةةى طريةةط توأتمنةةى أ  يكةةو  هةةذا المعجةةم خطةةوق 

 ...العربي
لمهةم ونقةدن لهةم ال ةكر علةى وال ننسى أ  نقدر جهوو فريط العمل الذا اشت ل على هةذا ا نجةاز ا

  ل ما قدموا وبذلوا في هذه السبيل.
 الدويلسبار أ منتدى 
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 منهجية إعداد معجم المصطلحات المستقبلية

 اعتمدت منهجية إعداو هذا المعجم على الخطوات األربع التاليةص
  .ا نجليزيةة مراجعة أوبيات الدراسات المستقبلية بالل  .1
 ا. ي  المستقبلية ووضعها في قائمة مرتبة أبجدحصر أهم المصطلحات  .2
 .ترجمة قائمة المصطلحات إلى الل ة العربية .3
مراهيم  ، أنما  است رافية، تصني  هذه المصطلحات إلى خمسة أنما  هيص مراهيم عامة .4

مراهيم مساعدق في االست راف. وفيما يلي توضيح لهذه  ،منهجيات است رافية ،است رافية
 ةصالتصنيرات الخمس

 
مةةن المجةةاالت المرتبطةة  بةة  ب ةةكل  هوهةةي مصةةطلحات شةةمولية لمجةةال االست ةةراف المسةةتقبلي وغيةةر

ا ل هذه المصطلحات  ك  مباشر. وت   ا ما ت  لإطار   ن في مجال المستقبليات. ستخد  مراهيم عامة، غالب 
 

 
ةاالست ةراف المسةتقبلي. وت  وهي مصطلحات مرتاحية تص  أنما  ممارسات  ز هةذه المصةطلحات مي 
 المستويات المختلرة ألنما  التركير في المستقبل.

 

 
 وهي مصطلحات مراهيمية ترتب  ب كل رئيسي باالست راف المستقبلي والدراسات المستقبلية. 

 

 
االحتماليةةة وهةةي مصةةطلحات تصةة  منهجيةةات االست ةةراف المسةةتقبلي، مةةع التمييةةز بةةين المنهجيةةات 

 واالستطيعية والمعيارية واالستقرائية. 

 
 

وهةةي مصةةطلحات تةةرتب  باالست ةةراف المسةةتقبلي والدراسةةات المسةةتقبلية ب ةةكل ثةةانوا، حيةةا يةةتم 
 استخدامها في مجاالت أخرال ب كل أساسي. 

  

 . مفاهيم استشرافية3

 . أنماط استشرافية2

 . منهجيات استشرافية4
     

 . مفاهيم مساعدة في االستشراف5
     

 . مفاهيم عامة1
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 اليقين
 إسقاط 

 
 سببية
 

 سيناريو
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ن ةةأت وراسةةة إوارق األزمةةات مةةع ظهةةور الكةةوارا الصةةناعية والبيئيةةة علةةى نطةةاو واسةةع فةةي الثمانينيةةات. 
( وقةةت 3( عنصةةر المراجةةأق، و)2( تهديةةد للمنظمة/الدولةةة، )1)ص أزمةةة وهنةةاث ثيثةةة عناصةةر شةةائعة فةةي أيةةة

قصير التخاذ القرار. وعند حدوا األزمة من المهم لل ايةة اتخةاذ القةرارات ب ةكل سةريع، وقةد يكةو  ذلةك 
 في ظل عدن وجوو معلومات  املة.

 
  :مثال 

ليسةةتعداو  علةةى المسةةتوال الةةوطني يوجةةد لةةدال حكومةةات معظةةم البلةةدا  نظةةان  وارق األزمةةات مصةةمم
واالستجابة لمجموعة واسعة من األزمات والكوارا، بما في ذلك الهجمةات ا رهابيةة والحةواوا الكبةرال 

 وغيرها من أزمات الجبهة الداخلية التي يمكن أ  تلثر على األمن الداخلي للبيو.
 
 :مراجع 

- American National Standards Institute, ASIS International, “Organizational Resilience: 
Security, Preparedness, and Continuity Management Systems, 2009, 
https://www.ndsu.edu/fileadmin/emgt/ASIS_SPC.1-2009_Item_No._1842.pdf 

- Waryjas, M., Effective Crisis Management, KMZ Rosenman, 1999, 
https://katten.com/files/19748_effective%20crisis.pdf 
 

 
  

Crisis Management                        مزماتاأل إدارة  
مع حدا  بيةر يهةدو بإلحةاو الضةرر بملسسةة أو  يتم التعامل بها العمليات التي مرهون عان 

 أصحا  المصلحة أو الجمهور العان

https://www.ndsu.edu/fileadmin/emgt/ASIS_SPC.1-2009_Item_No._1842.pdf
https://katten.com/files/19748_effective%20crisis.pdf
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ا على قةدراتنا إنما ال تعتمد طريقة استجابتنا للمخاطر على الواقع وعلى إوراث المخاطر فق ،  تعتمد أيض 
علةى توقعاتنةا لطريقةة قوتنةا، والرروية على التصرف، من خةيل وضةعنا المةاوا واالقتصةاوا ومسةتوال 

رنا لةدورنا ضةمن اآلخرين، وتصوراتنا ب أ  أووارهم ومسلولياتهم فيما يتعلةط بالمخةاطر، وتصةو  ف تصر  
 مجموعة القوال الراعلة األخرال.

ةةا ؛ داتيةةوبالتةةالي، فةةإ  إوارق المخةةاطر الناجحةةة تتطلةةب مراعةةاق جميةةع هةةذه التعق هج  األمةةر الةةذا يسةةتلزن ن 
إنمةا  ؛ب لهةا وإوارتهةاالتنبل باألخطار وعواقبها والتأه  متكاملة  وارق المخاطر، بمعنى أنها ال ت مل فق  

ا التنبل بتصورات الناس وتوقعاتهم وسلو ياتهم، بجانب التأهب لمواجهتها وإوارتها.  تتطلب أيض 
م الرروا والتنظيمي، بحيا يمكن ترجمة الدروس المسةتراوق مةن حةدا ل  ويتطلب ذلك القدرق على التع
فضل للحدا التالي، ورب  إجراءات إوارق المخاطرص )التنبل وتقييم األثر والرصةد ما إلى استعداو واستجابة أ

والتواصل واالستجابة( ب كل سلس، مةع ضةرورق العمةل الجمةاعي لألفةراو والملسسةات الم ةار ة فةي 
 وتباول المعلومات ب كل فعال. ،إوارق المخاطر ب كل تعاوني

 
 :مراجع 

- NATO Advanced Research Workshop, foresight, precaution and risk: preparing for 
the unexpected, 2005, 
https://www.nato.int/science/pilot-studies/ERRS/docs/050506-abstracts.pdf  

- Operations Research for Risk Management in Strategic Foresight, 2015,  
https://www.researchgate.net/publication/280932093_Operations_Research_for_Ris
k_Management_in_Strategic_Foresight  

 
 
 

 
  

 Risk Management إدارة المخاطر                                
 

 طريقة االستجابة للمخاطر من خيل تنسيط األن طة   مرهون عان

https://www.nato.int/science/pilot-studies/ERRS/docs/050506-abstracts.pdf
https://www.researchgate.net/publication/280932093_Operations_Research_for_Risk_Management_in_Strategic_Foresight
https://www.researchgate.net/publication/280932093_Operations_Research_for_Risk_Management_in_Strategic_Foresight
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ةي  االتجاهات هي أنما  الت يير األساسية التي لها اتجاه واضح نسةب ر. ويمكةن تحديةد مراحةل عنضةج ا للت ي 
maturityةع مختلرة ليتجاهات، فقد يكو  االتجاه قو ةا، ولةيس ي  ةا أو ثابت  ا أو متناقص  ا أو متزايةد  ا أو ضةعير 

 هناث ما يضمن أ  االتجاه الذا لوحل في الماضي سيستمر في المستقبل. 
ب ا ما يكو  ذلك فةي تن أ االتجاهات عن الت يير ال امل واالبتكار، وتكو  ميحظة من ق  ل الجميع، وغالب 

سياقات واحدق إلى حد ما. وما يثيةر االهتمةان فةي االتجاهةات هةو أ  معظةم الرةاعلين أو الملسسةات أو 
ا ما تكةو  أ بةر  ،فهي أ بر من قوق الملسسات الرروية ؛حتى الدول ال يمكنهم فعل الكثير لت ييرها وغالب 

ا.  من قدرق الدول أيض 
قصد ، وي  Monitoringع الظواهر تتب   التجاهات العامة لمت يرات معينة من خيل أسلو يتم التعرف على ا

ب  استخدان طائرة متنوعة من مصاور المعلومات، مع افتراض أ  االتجاهات العامةة التةي يةتم الك ة  
  Content Analysisسةتخدن أسةلو  تحليةل المضةمو  عنها هي التةي ستسةوو فةي المسةتقبل. و ةذلك ي  

التي تحملها الصح  والمجيت والبحوا والكتةب  Messagesوالذا ير ز على تحليل مضمو  الرسائل 
ذاع في ا ذاعة والتلرزيو  ووسائل التواصل االجتماعي وغيرها، مةع تسةجيل مةدال تكةرار  لمةات أو وما ي  

ا أو توجهات معينة، وبناء استنتاجات مستقبلية على تحليل هذه الت  كرارات. عبارات تحمل قيم 
فةةي التوصةةل إلةةى مةةا أطلةةط عليةة   Naisbittوقةةد اسةةتخدن هةةذه الطريقةةة الباحةةا المسةةتقبلي المعةةروف 

، وهي اتجاهات رئيسية على نطاو عالمي أو Megatrendsاالتجاهات الكبيرق أو االتجاهات العامة ال البة 
 15-11لمناطط على مةدال ر على المستقبل في جميع اح أ  تلث  مجال واسع، وهي قوال  برال من المرج  

ا القاومة.  عام 
ا لمصروفة التأثير  الييقين  ما يبين ال كل التالي. -ويمكن تقييم االتجاهات وفق 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

الييقين -مصروفة التأثير  

      Trend/ Megatrend         اتجاه/ اتجاه كبير               
 

ر مع مرور الزمن   است رافيمرهون   الميل العان للت ي 

 



األساسية للدراسات المستقبلية  معجم المصطلحات   
 
 

  19      منتدى أسبار الدويل  

 أوضاع رئيسية ليتجاهاتص ةومن خيل هذه المصروفة يمكن تحديد ثيث
)حةةاالت الييقةةين الحرجةةة(، وهةةي االتجاهةةات ذات المسةةتويات  الوضةةع األولص االتجاهةةات الييقينيةةة -

ألنهةةا تمثةةل  ؛ز السةةيناريوهات البديلةةةعةةز  ت   العاليةةة مةةن التةةأثير والييقةةين. واالتجاهةةات التةةي تقةةع هنةةا
 الييقين الحرج حول المستقبل.

لمتوسطة، ولكةن الوضع الثانيص االتجاهات اليقينية، وهي االتجاهات ذات مستويات التأثير العالية وا -
   ال يوجد أونى شك في حدوثها.حيا إن  بمستويات منخرضة من الييقين، 

ص االتجاهةةات غيةةر ذات الصةةلة، أا االتجاهةةات ذات التةةأثير المحةةدوو، ب ةةض النظةةر عةةن الوضةةع الثالةةا -
 مستوال الييقين. وهذه االتجاهات ال صلة لها بعملية بناء السيناريوهات. 

 

ا بةةالخ األهميةةة السةةتخدان هةةذا التقيةةيم فةةي بنةةاء وتقيةةيم االتجاهةةات مةةن  خةةيل هةةذه المنهجيةةة يعتبةةر أمةةر 
 السيناريوهات، وللحصول على نتائج جيدق الست راف المستقبيت الممكنة. 

 
 :أمثلة 

 من أهم االتجاهات المتوقع حدوثها بدرجة عالية من الثقة في األجلين المتوس  والطويل ما يليص
القياسةةي الكبيةةر للمصةةانع با نتةةاج حسةةب ذوو المسةةتهلك ورغبتةة  لجميةةع االستعاضةةة عةةن ا نتةةاج  -

 السلع والخدمات باستخدان الطباعة ثيثية األبعاو والحاسب اآللي.
 مةةا سةةتكو  المةةاوق الخةةان لمعظةةم الصةةناعات والخةةدمات الناشةةئة،  ،ستصةةبح المعلومةةات سةةلعة   -

 االبتكار الجديدين. المر زا للتحسين و وسيكو  تخزين ونقل المعلومات المجال  
ستصبح التكنولوجيات المستدامة وا يكولوجية المبنية على القوانين الصارمة للحرةا  علةى البيئةة   -

 طلب  بير في جميع أرجاء العالم.  موضع  
ةستتزايد أعداو المباني والسيارات الذ ية التي تعمل تلقائ - هةا عةن فيلكترونيةة، بةالتحكم ا بالوسةائ  ا ي 

ح فكةرق زرع شةريحة إلكترونيةة فةةي األشةخاإ تحةوا جميةع المعلومةات عةنهم، وقابلةةة عةد. وستصةبب  
 فكرق من عالم الواقع ال من عالم الخيال. -عدوربما عن ب   -للقراءق في أجهزق الجسم 

توقةع لهةذا االتجةاه أ  سيستمر االتجةاه الةديموغرافي المتمثةل فةي تزايةد العمةر المتوقةع لونسةا . وي   -
ا بسهولة.  125توقع أ  يتجاوز عمر ا نسا  رف بثورق إطالة العمر الرائط. وي  عيتسارع فيما ي    عام 

االتجةةةاه نحةةةو انتقةةةال السةةةلطة والثةةةروق مةةةن ال ةةةر  إلةةةى ال ةةةرو اآلسةةةيوا، خاصةةةة فةةةي الصةةةين  -
ةةةةوالهنةةةةد. وي   ةةةةع أ  ترقةةةةد أمريكةةةةا تقةةةةد  توق  ا فةةةةي العلةةةةون البحتةةةةة والتطبيقيةةةةة. مها السةةةةاحط عالمي 

ةةةعةةةزوف غالبيةةةة ال ةةةبا  األمريكةةةي عةةةن ال ةةةهاوات الجامعيةةةة وتعوسةةةينتج ذلةةةك عةةةن  م الهندسةةةة ل 
ةةةةةوالعلةةةةةون والرياضةةةةةيات. وي   ةةةةةا لةةةةةذلك أ  تنةةةةةافس الهنةةةةةد والصةةةةةين الواليةةةةةات المتحةةةةةدق توق  ع تبع 

 األمريكية في البحا والتطوير. 
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http://www.oecd.org/education/ceri/35393902.pdf
https://web.engr.uky.edu/~jrchee0/CE%20401/Megatrends-Naisbitt/megatrends-1982_synopsis.pdf
https://web.engr.uky.edu/~jrchee0/CE%20401/Megatrends-Naisbitt/megatrends-1982_synopsis.pdf


األساسية للدراسات المستقبلية  معجم المصطلحات   
 
 

  21      منتدى أسبار الدويل  

 
 
 
 
 
اع القرار على تقييم سياساتهم واختبةار مةدال متانتهةا فةي ستخدن أسلو  عاختبار ا جهاوع لمساعدق صن  ي  

مواجهة مجموعة من الظروف الخارجيةة، مةن خةيل تحديةد نقةا  االنهيةار وحةاالت الر ةل المحتملةة فةي 
 مسار السياسات الممكنة. 

 إلىصويهدف هذا األسلو  
استك اف  ي  يمكن أ  تلثر األوضاع المختلرةة للسةياو العةان علةى مةا يريةده أصةحا  المصةلحة  -

 المختلرو  من السياسات.
ر ظروف السياو المختلرة مةن األهميةة النسةبية لعناصةر السياسةات  ي  استك اف  ي  يمكن أ  ت   -

 المقترحة.
ت، واألهداف التي ستحتاج إلى تعدييت تحديد األهداف القوية في المجموعة الكاملة للسيناريوها -

 إذا ما ت يرت الظروف.
 تحديد األحداا الخارجية التي ستلوا إلى إجراء تعدييت، وتحديد التعدييت المحتملة. -

تحديةد مةدال قةوق وقبةول عتبةات الر ةل الحاليةة، مةن خةيل رسةم فةي ويساعد أسةلو  عاختبةار ا جهةاوع 
تحديد نقا  االنهيار والنقةا  الحرجةة لسياسةة معينةة،  مةا يسةاعد صورق لكيرية حدوا األمور السيئة، و

ا في إعين صن   اع القرار بملشرات الر ل المبكةرق ونقةا  التةوتر المحتملةة علةى طةول هذا األسلو  أيض 
 المسار.

ةويمكن إجراء عاختبار ا جهاوع مةن خةيل ع   د ورش عمةل للخبةراء المعنيةين وإجةراء المناق ةات المسةتندق ق 
وراسة  ي  يمكن أ  ( Sensitivity analysisى السيناريوهات المستقبلية، أو إجراء تحلييت الحساسية إل

 عPremortem Techniqueأو تقنيةة عمةا قبةل الرنةاء  تلثر الت ييرات في العوامةل المختلرةة علةى النظةان(
 )التي ترترض ف ل السياسات وتبحا في أسبا  ذلك(.

ر السياسةات الجديةدق أو القائمةة حصر رووو فعةل الخبةراء بالنسةبة لكيريةة تةأث  ومن خيل هذه اآلليات يتم 
اجهةةا إلةةى تعةةةدييت لضةةما  المرونةةة عبةةةر مجموعةةة مةةن الظةةةروف يسةةيناريوهات مختلرةةة، ومةةةدال احتب

 المستقبلية. 
  :مثال 

عاختبار ا جهاوع فةي العديةد مةن الم ةروعات الم ةتر ة بةين  و لاستخدان أسقامت حكومة سن افورق ب
 عدق و االت  وسيلة لتنظيم مراجعة السياسات الموضوعة ونماذج السياسات.

Stress-testing                             اختبار اإلجهاد   
 
 وتحديد عيوبها ونقا  ضعرهاالختبار السياسات  أسلو   منهجية است رافية 
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قصةةد باألسةةاليب الت ةةار ية طةةرو البحةةا المسةةتقبلي التةةي تتةةيح المجةةال لم ةةار ة القةةوال الراعلةةة أو  ي 
ةالمتأثرق بحدا ما في عملية تصميم البحا وج  األطراف  ع المعلومةات اليزمةة لة  وتحليلهةا واسةتخراج م 

ا من ق   توصيات برعل اجتماعي معين بناء   بل العاملين في على نتائجها. وهذه الطرو هي األ ثر استخدام 
سةةتهداف مجةةال المسةةتقبليات، خاصةةة فةةي الدراسةةات ذات التوجةة  االسةةتهدافي والتةةي يةةرتب  فيهةةا اال

بممارسةات عمليةةة للتةرويج والتعبئةةة والت ةجيع علةةى فعةل جمةةاعي يسةاعد علةةى تحقيةط رؤيةةة مسةةتقبلية 
 ع حدوا صورق مستقبلية غير مرغو  فيها. ن  مرغو  فيها أو م  

تهدف األساليب الت ار ية إلى عدن االعتمةاو علةى الخبةراء التقنيةين فقة ، ووعةوق المةواطنين للم ةار ة 
 األمور التي تتعلط بمستقبلهم.  في المناق ات حول

، التةةي تعتمةةد علةةى اسةةتطيع توجهةةات الةةرأا العةةان عةةن Surveysومةةن األسةةاليب الت ةةار ية المسةةوحات 
ةةطريةةط عينةةة مةةن األفةةراو بواسةةطة االسةةتبيانات أو المقةةابيت ال خصةةية أو االتصةةاالت الهاتريةةة، وع   د ق 

، وورش العمةةل Brain Stormingذهني ، وجلسةةات العصةة  الةةPanel Discussionsنةةدوات الخبةةراء 
 .futures workshopsالمستقبلية 

ة ة اوتعتبر ورش العمل المستقبلية طريقة أ ثةر انرتاح  رو  عةن تهةدف إلةى تحريةك المةواطنين الةذين ال يعب 
أنرسهم عاوق خيل المناق ات، وهى ب كل أو بآخر، طريقةة  عطةاء عاألغلبيةة الصةامتةع فرصةة صةياغة 

تجميع آراء أ بر عدو حول في رؤيتهم ورغباتهم الخاصة عن المستقبل. وتمتاز هذه الطريقة أ ثر من غيرها 
 العمل المستقبلي.في مهم   كو  م  التي هي حالة المستقبل،  ما تقون هذه الطريقة على الم ار ة 

 

 :مراجع عربية 
 . 2119،  175العدوص  وزارق التعليم بالمملكة العربية السعووية، ،فالح الجهني، مجلة المعرفة و. -
-  

  :مراجع أجنبية 
- Havas, A., Terminology and Methodology for Benchmarking Foresight Programmes, 

March 2005, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1735023  

- UNDP, Foresight Manual, 
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf 

Participatory Methods             أساليب تشاركية 
 

 البحا بم ار ة القوال الراعلة  نم  است رافي 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1735023
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf
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التةةةةي تعنةةةةي فةةةةن إوارق وقيةةةةاوق  Strategosية للكلمةةةةة اليونانيةةةةة القديمةةةةة سةةةةتراتيجيعةةةةوو مصةةةةطلح ا 

ةةةةةسةةةةةتراتيجالحةةةةةرو . وبعةةةةةدما  ةةةةةا  اسةةةةةتخدان مصةةةةةطلح ا  ا بةةةةةالتعبير العسةةةةةكرا أصةةةةةبح ية مرتبط 
ا فةةةي مجةةةاالت الحيةةةاق المختلرةةةة، وب ةةةكل خةةةاإ فةةةي سةةةياقاتي   يات إسةةةتراتيج صمثةةةل ،سةةةتخدن حةةةديث 

لةةةةم وفةةةةن ية علةةةةى أنهةةةةا عسةةةةتراتيجلخ. وبةةةةذلك تةةةةم تعريةةةة  ا إيات التسةةةةويط...إسةةةةتراتيجو، العمةةةةل
 التخطي  والتكتيك والعمليات، من أجل تحقيط األهداف باستخدام  وسائل معينة.

ةةةة strategyية سةةةةتراتيجوتتةةةةراوف ا  ا مةةةةع التخطةةةةي ، غيةةةةر أ  التخطةةةةي  يتضةةةةمن عةةةةدق عمليةةةةات، أحيان 
فةةةالتخطي  أسةةةلو  فنةةةي يسةةةعى إلةةةى تحديةةةد األهةةةداف، وتحديةةةد المسةةةار، وتقةةةدير المةةةوارو الب ةةةرية 

واختيةةةةةار البةةةةةدائل، ووضةةةةةع القواعةةةةةد، ورصةةةةةد الميزانيةةةةةات، ووضةةةةةع البرنةةةةةامج المرصةةةةةل والماويةةةةةة، 
ةةةسةةةم   ةةةل هةةةذا ي   ؛للجةةةداول الزمنيةةةة ية فتةةةأتي بعةةةد مرحلةةةة تحديةةةد األهةةةداف، سةةةتراتيجا. أمةةةا ا ى تخطيط 

 لتحديد  يرية الوصول إلى تلك األهداف. 
مةةن االحتمةةاالت والبةةدائل التةةي ومرتوحةةة علةةى أ بةةر عةةدو ممكةةن  مةةا تكةةو  مرنةةة   ية عةةاوق  سةةتراتيجوا 

ةةةةة تمةةةةةت وراسةةةةةتها بنةةةةةاء   وبمةةةةةا أ   ع رووو أفعةةةةةال اآلخةةةةةرين.علةةةةةى است ةةةةةراف المسةةةةةتقبل وتوق 
ةةةسةةةتراتيجعا  علةةةى اسةةةتقراء الواقةةةع واست ةةةراف  ايةع هةةةي فةةةن قيةةةاوق المعةةةارث، فهةةةي تعتمةةةد أساس 

التةةةي تنتهةةةةي بخيةةةارات ينظةةةر فيهةةةا صةةةانع القةةةرار ليةةةةتم  عمليةةةة االست ةةةرافالمسةةةتقبل، مةةةن خةةةيل 
 تحويلها إلى قرارات وإجراءات إستراتيجية للتنريذ )تطوير ا ستراتيجية والتخطي  ا ستراتيجي(.

ية. غيةةةر أنةةة  فةةةي الواقةةةع عنةةةدما سةةةتراتيجعمليةةةة االست ةةةراف بالنسةةةبة لو ويبةةةين ال ةةةكل التةةةالي موقةةةع
 -يةةةل البيانةةةات وترسةةةيرها، وو  تضةةةمين عمليةةةة االست ةةةراف ية يةةةتم عةةةاوق تحلسةةةتراتيجيةةةتم وضةةةع ا 

 ب كل  اٍف. -أو النظر فيما قد يحدا
 

 
 

  

   Strategy                                          إستراتيجية 
 وسائل تحقيط األهداف باالستخدان األمثل لكافة   مرهون مرتب 
 ا مكانات والوسائل المتوفرق باالست راف 
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 (Voros, J, 2001)مراحل عملية االست راف ية ضمن ستراتيجا 
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بةةل الكاتةةب المسةةتنير ، مةةن ق  1932فةةي عةةان  BBCن مصةةطلح االست ةةراف ألول مةةرق فةةي إذاعةةة خد  اسةةت  
H.G. Wellsةة أسةةاتذق للعمةةل فةةي مجةةال ليست ةةراف وتأهيةةل  ب بضةةرورق وجةةوو عإوارات، الةةذا طال 

ةةة حتمةةةاالت ، التةةةي ت ةةةير إلةةةى االAnticipationع االست ةةةرافع. ويةةةرتب  هةةةذا المصةةةطلح بعمليةةةة التوق 
عنةى مصةطلح  برهةم الماضةي ومصةطلح   sight(hind)المستقبلية والخيارات المختلرة لألفعال. و ما ي 

(in)sight  برهم الحاضر، فإ  مصطلح(fore)sight عنى برهم المست  قبل ب كل ممنهج. ي 
يرتب  مصطلح االست راف بمصطلح الدراسات المستقبلية من عدق جوانب. والمبدأ الرئيسي لكليهمةا 

ةهو أن  ال يمكةن التنبةل بالمسةتقبل،  ا، و سةلر  ، وأ  المسةتقبل غيةر محةد    لةم يصةبح حقيقةة بعةد  حيةا إن 
حتمةةاالت. فةةالظواهر العامةةة وأقصةةى مةةا يمكةةن التوصةةل إليةة  هةةو تحديةةد مسةةتقبيت بديلةةة وبعةةض اال

واالجتماعية خاصة شديدق التعقيد بحيا ال يمكن التنبل بها. غير أن  يمكن )ت كيل( المستقبل من خيل 
وبذلك يمكن معرفة المستقبل ب كل جزئي. و ثير من جوانب المستقبل تعتبر موجةووق ، أفعال الحاضر

لمحر ةة للوقةت الحاضةر، وهةو مةا يمكةن وراسةت  بالرعل من خيل القيم واالتجاهات واألهداف والقوال ا
 ب كل نظامي. 
ة ،من جانب آخةر ا الخةتيف مرجعيةة يتبةاين االست ةراف عةن الدراسةات المسةتقبلية فةي عةدق جوانةب، تبع 

هةةةذين المصةةةطلحين. فجةةةذور مصةةةطلح الدراسةةةات المسةةةتقبلية ترجةةةع إلةةةى التوجةةة  ا نسةةةاني لعلةةةم 
كنةوقراطي ت. أمةا مصةطلح االست ةراف )التوجة  ال1972الةذا ظهةر فةي عةان  Futurologyالمستقبليات 

يات العسةكرية واست ةراف التكنولوجيةا العسةكرية التةي تةم ستراتيجللدراسات المستقبلية( فيرجع إلى ا 
مثةةل ملسسةةة  ،اتباعهةةا، خاصةةة فةةي وحةةدات البحةةوا ومرا ةةز الركةةر األمريكيةةة التابعةةة للجهةةات العسةةكرية

RAND الماضي.  القر عينيات من في األرب 
بالدراسةات  مقارنةة     نظامي تخطيطي منطقي أ ثةر ت ةار ية    االست راف هو توج  توج  إ  ويمكن القول 
. وبينمةا يتطلةب insightsر مع التبص   forecastingعرف االست راف على أن  ومج التنبل المستقبلية. وي  

ا للقضية محةل االهتمةان. ويعمةل االست ةراف  ؛التنبل منهجيات حسابية ا عميق  فإ  التبصر يتطلب فهم 
 من خيل تطبيط منهجيات است رافية استطيعية في ال الب.

االست راف على أن  عملية تهدف إلى توسيع حةدوو الرؤيةة مةن خةيل أربةع  Richard Slaughterف ويعر  
بهةا قبةل اليةة )تقيةيم التةداعيات(، رصةد الم ةكيت وتجن  هيص تقييم تأثيرات األفعةال والقةرارات الح ،روط  

يات سةتراتيجاالعتبار التأثيرات الحالية لألحداا المستقبلية الممكنة )ا في وقوعها )ا نذار المبكر(، األخذ 
 ر مظاهر المستقبيت المرغوبة )السيناريوهات(. االستباقية(، وتصو  

Foresight                                                استشراف  
 

ت ةار ي متعةدو التخصصةات الستك ةاف المسةتقبيت  نظةامينهج   مرهون عان
 متوسطة وطويلة األجل ومحر ات الت يير
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ألصةحا  المصةلحة والخبةراء المختلرةين للتركيةر المنهجةي وتطةوير المعرفةة  ر االست راف مسةاحة  ويوف  
ع وتحليل التطورات التوقعية. ويعمل االست راف على استك اف الت يرات المستقبلية عن طريط التوق  

ف علةةى وعةةم أصةةحا  اوالتحةةديات المسةةتقبلية المحتملةةة ب ةةكل  مةةي و يرةةي.  مةةا يعمةةل االست ةةر
 ية وإجراءات العمل.ستراتيجصياغة الرؤية المستقبلية التي يتم تضمينها في ا المصلحة بإشرا هم في 

ا بالرعةل، ولكنة  يسةاعدنا  وال يهدف االست راف إلى التنبل بالمستقبل أو الك   عن   ما لو  ا  جةاهز 
ا نقةون بصةياغت  أو بنائة ، بةدال   مةن  في بناء المستقبل. ويةدعونا االست ةراف إلةى اعتبةار المسةتقبل شةيئ 

ا ا سلر  ا مقرر  ينظر االست راف للمستقبل على أن  مرتوح للعديد  ،بل على العكس من ذلك؛ اعتباره شيئ 
 من الخيارات البديلة المحتملة.

 (.Futures Studiesالدراسات المستقبلية انظر )
 
 :مراجع عربية 
 ،2116مجلة است راف للدراسات المستقبلية، العدو األول،  -

https://istishraf.dohainstitute.org/ar/Documents/Issue/Istishraf01-2016_Issue.pdf 
 
 :مراجع أجنبية 

- European Commission, Foresight and the Transition to Regional Knowledge-based 
Economies, 2004, 
http://projects.mcrit.com/foresightlibrary/attachments/regional_knowledg_economie
s.pdf  

- Global Foresight glossary, 
http://www.foresightguide.com/foresight-glossary/  

- Kuosa, T., Practicing Strategic Foresight in Government, RSIS Monograph No. 19, 
2011, 
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/RSIS-Monograph19.pdf  

- Slaughter, R., Developing and Applying Strategic Foresight, 1997. 
- Havas, A., Terminology and Methodology for Benchmarking Foresight Programmes, 

a paper prepared for the Society project, 2005, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1735023  

- Voros, J., A Generic Foresight Process Framework, Foresight, Vol. 5, Issue 3, June 
2003, pp: 10-12, 

- https://www.researchgate.net/publication/235308871_A_generic_foresight_process
_framework  

 

https://istishraf.dohainstitute.org/ar/Documents/Issue/Istishraf01-2016_Issue.pdf
http://projects.mcrit.com/foresightlibrary/attachments/regional_knowledg_economies.pdf
http://projects.mcrit.com/foresightlibrary/attachments/regional_knowledg_economies.pdf
http://www.foresightguide.com/foresight-glossary/
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/RSIS-Monograph19.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1735023
https://www.researchgate.net/publication/235308871_A_generic_foresight_process_framework
https://www.researchgate.net/publication/235308871_A_generic_foresight_process_framework
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سةاعدق المحللةين مةن أجةل م sense-making processاالستعين السةروا هةو عمليةة إ سةا  المعنةى 
من خةيل  على تحديد األنما  الرئيسية وا شارات الضعيرة ووجهات النظر العامة، التي يمكن أ  تتضح

 والمناق ات. ،واالجتماعات ،المقابيت صمثل ،سرو الروايات التي يطرحها الم ار و  في أن طة
 
 :مراجع 

- Browning, B., & Boudès, T., The use of narrative to understand and respond to com-
plexity: A comparative analysis of the Cynefin and Weickian models, E:CO Issue Vol. 
7 Nos. 3- 4 2005, pp:32-29,  
http://old.cognitive-edge.com/wp-content/uploads/2005/01/51-Browning-Boudes-
on-Weick-and-Snowden.pdf  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Narrative inquiry                             استفسار سردي  
 

 

 عملية إ سا  المعنى من خيل سرو الروايات مرهون مساعد في
   االست راف

http://old.cognitive-edge.com/wp-content/uploads/2005/01/51-Browning-Boudes-on-Weick-and-Snowden.pdf
http://old.cognitive-edge.com/wp-content/uploads/2005/01/51-Browning-Boudes-on-Weick-and-Snowden.pdf
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يبحةةا االستك ةةاف فةةي المتطلبةةات واآلثةةار والنتةةائج المترتبةةة علةةى مجموعةةة واسةةعة مةةن التطةةورات 
ةا مةا يةتم تمييةز  المحتملة، بدال  من تحديةد المسةتقبيت التةي تعتبةر األ ثةر احتماليةة أو األ ثةر رغبةة. وغالب 

 السيناريوهات االستك افية عن السيناريوهات التنبلية والمعيارية.
بدراسةةة المسةةتقبل علةةى أسةةاس مةةا هةةو  Exploratory Foresight ةةراف االستك ةةافي ويهةةتم االست

محتمةةل. ويجةةرال العمةةل فةةي المنهجيةةات االستك ةةافية فةةي سلسةةلة مةةن الخطةةوات تبةةدأ أوال  بدراسةةة 
ة ،ر االتجاهات أو المسار العةان للظةاهرقاألوضاع السائدق واحتماالت تطو   ا تحديةد البةدائل المحتملةة، وثاني 

تقةويم اآلثةار المترتبةة علةى االختيةارات التةي رجةح احتمالهةا. ويعنةي هةذا أ  الهةدف الرئيسةي هةو  م  ومن ث  
للبدائل وشرح المحتمل منها عبر تحديد األهمية النسبية لوقةوع هةذه  Systematicتقديم صورق نظامية 

 ،والسةيناريو ،والمحا ةاق ،تحليةل التةأثير المتبةاول صأهمها ،من األووات االبدائل. ويستخدن هذا النم  عدو  
 والمسح البيئي.  ،وعجلة المستقبيت

 
 :مراجع 

- Foresight Guide,  
http://www.foresightguide.com/foresight-glossary/  

- Heger, H., Strategic Foresight for Collaborative Exploration of New Business Fields, 
Technological Forecasting and Social Change, Vol. 79, Issue 5, June 2012, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162511002514?via%3Dihub  

 
  

      Exploration  استكشاف                                        
 

 

اسةةةةتطيع تةةةةوقعي يبحةةةةا فةةةةي مجموعةةةةة واسةةةةعة مةةةةن التطةةةةورات  نم  است رافي
 المستقبلية المحتملة من خيل مجموعة متنوعة من وجهات النظر

http://www.foresightguide.com/foresight-glossary/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162511002514?via%3Dihub
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إنتةاج القمةح فةي هةو على سبيل المثال، يمكن أ  يكو  ا سةقا   أضيط من السيناريو.لوسقا  نطاو 
، بينما يص  السيناريو  ي  تتطور الظروف االجتماعية واالقتصاوية والعلمية 2131السعووية في عان 

األمةن  وعلةىوتةلثر علةى إنتةاج القمةح  ،في مجال التكنولوجيا الحيويةة وغيرهةا مةن الظةروف بمةرور الةزمن
 ال ذائي   كل.

ره بالنسبة لحجم ومسارات المت يرات ال ذائية والزراعية الرئيسية قد  وتعكس ا سقاطات المعروضة ما ن  
المرترضة في المستقبل. وليس المقصوو من هذه ا سقاطات أ  تعكس  ي  يجب لهذه المت يةرات 

ضةما  األمةن ال ةذائي للجميةع،   ؛أ  تتطور فةي المسةتقبل مةن أجةل تحقيةط بعةض األهةداف المعياريةة
ةةر  والقضةةاء علةةى نقةةص الت ذيةةة أو خ   ب االسةةتهيث المرةةر  ضةة  إلةةى أا مسةةتوال مرغةةو  فيةة ، أو تجن 

 لألغذية الملوا إلى السمنة واألمراض ذات الصلة. 
 
  :مثال 

 )منظمة الراو(. 2151/ 2131إسقاطات الزراعة العالمية نحو 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/esag/docs/AT2050_revision_summary.pdf  

 
 :مراجع 

- FAO, World Agriculture Towards 2030/2050, 2012,   
http://www.fao.org/3/ap106e/ap106e.pdf  

 
 

  

Projection                                             إسقاط         

 

قيمة متوقعة لملشر واحد أو أ ثةر فةي نقةا  معينةة فةي المسةتقبل،  مرهون است رافي
ا إلى فهم الظروف المبدئية والقوال المحر ة المحدوق  استناو 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/esag/docs/AT2050_revision_summary.pdf
http://www.fao.org/3/ap106e/ap106e.pdf
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لمسةةارات الماضةةي. ويعتمةةد االسةةتقراء علةةى  extensionsاالمتةةداوات يةةتم عمةةل االسةةتقراء مةةن خةةيل 
االفتةراض بةأ  العيقةات فةي الحاضةر والماضةي ستسةتمر فةي العمةل فةي المسةتقبل، وأ  القةوال التةي 

 المستقبل.في الماضي ستظل  ذلك فاعلة في  انت فاعلة 
ث السةةلوث حةةر  ويتطلةةب التعمةةيم النةةاجح أو االسةةتقراء ضةةرورق ا لمةةان باآلليةةات السةةببية الكامنةةة التةةي ت  

المرصوو، مع ضما  بقاء هذه اآلليات مستقرق خيل الرتةرق المعنيةة. وعلةى هةذا النحةو يعتبةر االسةتقراء 
نقطةة انطةةيو الستك ةةاف السةيناريوهات واقتةةراح مسةةارات عمةل قابلةةة للتطبيةةط، ولكةن لةةيس لتحديةةد 

 اتجاهات محدوق.
ل والت يةر. ظمةة بةدال  مةن افتةراض التحةو  األنفةي عا  على هذا المةنهج أنة  يرتةرض السةكو  والثبةات وي  

فالملسسةةات والمةةوارو الطبيعيةةة والب ةةرية والتكنولوجيةةا مآلهةةا إلةةى ت ييةةر وائةةم وتتعةةرض النقطاعةةات 
Discontinuities .مهمة 

 المواليةد والوفيةات  ؛ن االسةتقراء فةي حسةا  النمةو فةي العةدو السةكاني مةن مكونةات محةدوقستخد  وي  
با ضةةافة إلةةى معةةدالت الخصةةوبة ومعةةدالت البقةةاء علةةى قيةةد  ،لهجةةرق مةةن الدولةةةوالهجةةرق إلةةى الدولةةة وا

 الحياق. 
 (.Discontinuitiesانقطاعات انظر )
 
 :مراجع 

- Piiranen, K., and others, A Systemic Evaluation Framework for Futures Research, 
Futures, Vol. 44, Issue 5, June 2012, pp: 464-474, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001632871200050X  

- Jackson, M., Practical Foresight Guide, 2013, 
https://www.shapingtomorrow.com/media-centre/pf-ch03.pdf  

 
 

 

     Extrapolation                                        استقراء 
 

اشةةتقاو المسةةارات التةةي يمكةةن أ  تكةةو  فاعلةةة  فةةي المسةةتقبل علةةى افتةةراض أ   نم  است رافي
 االتجاه العان لمسار ظاهرق معينة في الماضي سيستمر إلى حدٍّ  بير في المستقبل

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001632871200050X
https://www.shapingtomorrow.com/media-centre/pf-ch03.pdf
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ن طةرو مةع تبةاي   thresholdsيمكن أ  تتخذ عا شارات ا رشةاويةع شةكل األحةداا المنرصةلة أو العتبةات 
 االتجاهات أو األنما  أو غيرها.عرف من خيل  ا لل كل األنسب في  ل وضع، فيمكن أ  ت  تعريرها تبع  

ر المستقبل من خيل تقسيم المسار نحو المستقبل إلى ل تصو  سه  ألنها ت   ؛شارات مريدقوتعتبر هذه ا 
مجموعة من المراحل الزمنيةة التةي يمكةن إوارتهةا،  ال ةهور أو السةنوات، بةدال  مةن العقةوو. وفةي سةياو 

ط سيناريو معين. وفةي هةذا ا طةار ا رشاويةع في قياس مدال تحق  شارات عمل االست راف، تساعد عا 
ر معلومةات جديةدق، وعلةى مسةتوال اع القةرار عنةد تةوف  ن  شارات ا رشاوية في إعين ص  يمكن أ  تساعد ا 

شارات مراقبة ووان الحرا  على استجابة الملسسةة للت ييةرات فةي الملسسات يمكن من خيل هذه ا 
 البيئة المحيطة. 

 
 :مراجع 

- UNDP, Foresight, the Manual, 2014, 
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf  

 
 

  

Signposts                      إشارات إرشادية                      
 

 

و معالم أو نقا  على الطريط ما بين الوقت الحاضر   مرهون مساعد في  ملشرات تحد 
و   االست راف حد   والمستقبل الم 

  

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf
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ا وأهمية فةي المسةتقبل.  ا شارق الضعيرة هي ملشر أّولي لقضية بازغة محتملة، قد تصبح أ ثر وضوح 
يتم رصد ا شارات الضعيرة والتعبير عنها بواسطة ملشرات اجتماعية غير ناضجة ب كل  امل. وتعتبةر و

ةةا مةةاوق خةةان للقيةةان بمثابةةة هةةذه ا شةةارات  بالعمةةل االست ةةرافي، حيةةا تقةةون ا شةةارات الضةةعيرة أحيان 
 . Wild Cardsال وارو  / دعى بالبطاقات الوح يةبالتقديم لحدوا أحداا جسيمة غير متوقعة، أو ما ي  

 هيص ،مكونات رئيسية ةوتتضمن ا شارات الضعيرة ثيث
 القضية أو الظاهرق نرسها. -
 ق أو القصة أو الحدا الذا يص  الموضوع. ا شارق، وهي العناصر ا خبارية  الصور -
ة - ةي   ن  الترسير، وي ير إلى  يرية استقبال ا شارق، و يرية ارتباطها بةالنظرق الخاصةة لم   ،رهارس 

 وبكيرية استخدان هذه ا شارق.  ،وبكيرية ارتباطها بالعالم
 أهمها ما يليص ،وهناث مواصرات عامة لوشارات الضعيرة

 الضعيرة هي ملشر ل يء جديد، أو منظور جديد حول موضوع معروف.ص ا شارق جدقال -
 رها.رس  ن ي  ئة لم  راج  المراجأقص ا شارق الضعيرة هي م   -

ا االفتراضات الحالية، وبالتالي يصعب في  ثيةر مةن جبر المرء على تحد  اص ا شارق الضعيرة ت  التحد  
 األحيا  ا ت افها أو يسهل الت اضي عنها.

ا ما قد يكو  ل  تأثير على المستقبل.األهميةص تص    ا شارق الضعيرة شيئ 
ا حتى ينضج. ا غير مهم حتى اآل ، ويتطلب وقت   التأخيرص تص  ا شارق الضعيرة شيئ 

ا ما يتم التعر   ةف على ا شارات الضعيرة  جزء من مسح األفط )أو المسح البيئةي( الم  وغالب  ل لتحليةل كم 
، حيةا يمكةن اسةتخدان هةذه ا شةارات  أسةاس لتحديةد البطاقةات Trend Impact Analysisأثةر االتجةاه 

ةةا اسةةتخدان ا شةةارات الضةةعيرة لتسةةلي  الضةةوء علةةى االفتراضةةات المسةةتقبلية  الوح ةةية. ويمكةةن أيض 
 وبالتالي توسيع نطاو مجموعة المستقبيت البديلة التي ننظر فيها.  ،وتحريز تصوراتنا للمستقبيت

ذ ا شارات الضعيرة بعين االعتبار في العمل ضع السياسات لقضية معينة يتوجب أخ  من هنا فإن  عند و
 االست رافي الحتمالية نضوج الملشرات األولية لهذه ا شارات.  

 (.Trend Impact Analysisوتحليل أثر االتجاه  ،Wild cardsنظر البطاقات الوح ية ا)
 

        Weak Signal                                     إشارة ضعيفة 
  

 

لي ملشر مرهون است رافي ر في االتجاهات واألنظمة أو   للت ي 
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 :مراجع 
- Dufvo, M., What is a weak signal,   

https://www.sitra.fi/en/articles/what-is-a-weak-signal/ (last accessed September 
2019). 

- Miller, R., Future Studies and Weak Signals: A Critical Survey, Futures, Vol. 44, 2012, 
pp. 195-197,   
https://www.researchgate.net/publication/259993106_Future_studies_and_weak_si
gnals_A_critical_survey  

- Saritas, O. and Smith J., The Big Picture: Trends, drivers, wild cards, discontinuities 
and weak signals, Futures, Vol. 43, Issue 3, April 2011, pp: 292-312,  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328710002715?via%3
Dihub   
 

 
 
 

 
 
 
  

https://www.sitra.fi/en/articles/what-is-a-weak-signal/
https://www.researchgate.net/publication/259993106_Future_studies_and_weak_signals_A_critical_survey
https://www.researchgate.net/publication/259993106_Future_studies_and_weak_signals_A_critical_survey
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328710002715?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328710002715?via%3Dihub
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فةإ  التحسةين فةي أحةدها يجعةل مةن السةهل معالجةة التحةديات األخةرال،  ،عندما تكو  التحديات مترابطة  
 التدهور في أحدها يجعل من الصعب معالجة التحديات األخرال. حيا إ   والعكس صحيح، 

 :مثال 
 .االعتماو المتباول بين الصحة ونظان الخدمات االجتماعية

 

 
 
 
 

 

 االعتماو المتباول لألنظمة الررعية في نظان التأمين االجتماعي
  

 االقتصاد

 الصحة

الخدمات 
 االجتماعية

 التوظيف

      Interdependency                              اعتماد متبادل 

 

 تتأثر العوامل المختلرة واخل النظان تلثر والظاهرق التي بموجبها   مرهون مساعد في
 ببعضها البعض   االست راف
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 :مراجع 
- Beck, M., Environmental Foresight and Models, 2002, 

https://www.elsevier.com/books/environmental-foresight-and-
models/beck/978-0-08-044086-6  

- Glenn, J., Florescu, E., Millennium Project Team, State of the Future, 2015-16,  
file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Z2DCAV9
T/2015-16_State_of_the_Future.pdf  

- Saritas, O., Systemic Thinking for Foresight, 2009, 
http://slideplayer.com/slide/3892624/   
 

 
 

  

https://www.elsevier.com/books/environmental-foresight-and-models/beck/978-0-08-044086-6
https://www.elsevier.com/books/environmental-foresight-and-models/beck/978-0-08-044086-6
file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Z2DCAV9T/2015-16_State_of_the_Future.pdf
file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Z2DCAV9T/2015-16_State_of_the_Future.pdf
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ليست راف هو المدال الزمني للدراسة المسةتقبلية، أمةا مصةطلح ا طةار  Time horizonاألفط الزمني 
في ير إلى الرترق الكاملةة )مةن الماضةي إلةى المسةتقبل( التةي يةتم النظةر فيهةا فةي  Time frameالزمني 

 الدراسة المستقبلية.  
مةع ويناميكيةةات  ب ةكل يتناسةببوضةوح وف اومةن الضةرورا تحديةد األفةط الزمنةي لممارسةةة االست ةر

الموضوع محل الدراسة. وهنةاث عةدق معةايير لتحديةد األفةط الزمنةي فةي الدراسةة االست ةرافية، منهةا أ  
ا  يتجاوز األفط الزمني لممارسة االست راف آفاو   التخطي  العاوية للراعلين المعنيين، بحيا يكو  بعيةد 

ةا بمةا يكرةي للتةأثير فةي قةرارات ق  نرسةالوقةت بما يكرةي للسةماح بحةدوا ت ييةرات، وأ  يكةو  فةي  ريب 
ا ج  ا بحيا يبدو غير مرتب  بالحاضر.د  اليون، أا ليس بعيد 

مةن  ويعتمد هذا المعيار ب كل  بير على مجال الدراسةة. فرةي القطةاع العةان يتةراوح األفةط الزمنةي عةاوق  
ا. أما في البنية التحتية )مثل محطةات الطاقةة وشةبكات النقة 21إلى  11حوالي  إلةخ( فقةد يتةراوح  ...لعام 

ا. وفي القطاع الخاإ يكةو  التخطةي  51و 31األفط الزمني بين  ةا لجيةل واحةد مةن المنةتج أو  عام  عموم 
الخدمة، وبالتالي قد يكو  األفط الزمني المناسب ليست راف في ال ر ات هو لجيلةين مةن المنتجةات 

 والخدمات. 
  األفةةط الزمنةةي أقصةةر، ويميةةل االست ةةراف عنةةدما تةةرتب  ممارسةةة االست ةةراف بموضةةوع عملةةي يكةةو

الموج  لمجاالت التقنية التي تتطور بسرعة  بيرق )مثل تقنيات المعلومات واالتصاالت( أل  يكو  لمدق 
ةةسةةنوات. أمةةا االست ةةراف الم   5 ةةا زمنوج  ةة  نحةةو الرؤيةةة أو ا بةةداع فيتضةةمن أفق  ا أطةةول. فرةةي مجةةاالت ي 

الديموغرافيا والقيم االجتماعية والقوال االقتصاوية والتدهور البيئي والت ير المناخي يكو  األفط الزمنةي 
ا، لمراعاق الت ييرات طويلة األجل لهذه المجاالت.  21عاوق   عام 

رافص مةةدال االعتبةةار عنةةد تحديةةد األفةةط الزمنةةي ليست ةةفةةي ها األخةةرال التةةي يجةةب أخةةذ  ر ومةةن المعةةايي
ةةةة ر النظةةةةان، وورجةةةةة صةةةةيبة وحمةةةةاس الرةةةةاعلين، والمواعيةةةةد المحةةةةدوق التخةةةةاذ القةةةةرارات، والقةةةةدرق ت ي 

نةةةة  ال توجةةةةد طريقةةةةة واحةةةةدق إعلةةةةى اتخةةةةاذ القةةةةرار والوسةةةةائل المسةةةةتخدمة فةةةةي ذلةةةةك. ويمكةةةةن القةةةةول 
 لتحديةةةد األفةةةط الزمنةةةي األمثةةةل، العتمةةةاو ذلةةةك علةةةى طبيعةةةة الواقةةةع محةةةل الدراسةةةة والحةةةس السةةةليم

 لممارس االست راف. 
 

      Time Horizon                              أفق مزمني           
  

 

نظر فيها في الدراسة المستقبلية مرهون است رافي  أبعد نقطة في المستقبل ي 
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 وب كل عان يتم تحديد اآلفاو الزمنية للمستقبل  ما يليص
 )يمتد إلى عان واحد من اآل (. near future المستقبل القريب  -
 أعوان(. 5)من عامين إلى  short futureالمستقبل القصير -
 ا(.عام   21أعوان إلى  5)من  medium futureالمستقبل المتوس    -
 ا(.عام   51إلى  21)من  long futureالمستقبل الطويل  -
 ا(.عام   51)أ ثر من  far futureالمستقبل البعيد  -

 
  :مثال 

تخصةةيص ميزانيةةة االسةةتثمار للسةةنوات الع ةةر القاومةةة، فةةإ  تحديةةد ع ةةر سةةنوات  ةةأفط زمنةةي  إذا تةةم  
 .لتحقيط الت يير ٍد، حيا ال مجال  ج  ر غير م  بلممارسة االست راف يعت

 
 :مراجع 

- European Foresight Platform,  
http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-
foresight/process/methodology/ (last accessed September 2019).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/process/methodology/
http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/process/methodology/


 األساسية للدراسات المستقبلية  معجم المصطلحات  
 

  40       منتدى أسبار الدويل 

 
 
 
 
 
 

أجةةل خلةةط وعةةٍي وفهةةٍم عقةةدق مةةن تيةةتم مةةن خةةيل عمليةةة إ سةةا  المعنةةى توضةةيح وترسةةير الحةةاالت الم  
م ترث لألوضاع أو المواقة  التةي تنطةوا علةى عةدن اليقةين. وتةدعم عمليةة عإ سةا  المعنةىع عمليةة 

عقةد. تصنع القرار من خيل تأسيس فهم للتراب  بين العناصر المختلرةة والجهةات الراعلةة واخةل نظةان م  
ن أ  تكةةو  بةةين األشةةخاإ وينطةةوا ذلةةك علةةى جهةةد متواصةةل ووافةةع  بيةةر لرهةةم العيقةةات )التةةي يمكةة

ا لذلك براعلية.واألما ن واألحداا( من أجل توقع مساراتها والتصر    ف تبع 
-crowdالمصةةاور الجماعيةةة  ، بمسةةحsensingتبةةدأ عمليةةة إ سةةا  المعنةةى عةةاوق  مةةن خةةيل االست ةةعار 

sourcing   المصةلحة  بل المستك رين وأصحا يتم جمع الميحظات من ق   م  على سبيل المثال. ومن ث
ا للتحليل فيما بعد   ك  المختلرين، لت    .ل هذه الميحظات أساس 

عقةد ب ةكل متكامةل، توعلى الرغم من أن  من المستحيل وضع خارطةة للتةداخيت البينيةة واخةل نظةان م  
فةي تقليةل حالةة  عقةدق باسةتمرار، إال أ  عمليةة عإ سةا  المعنةىع تعتبةر مريةدق  تر األنظمةة الم  ا لتطو  نظر  

 المقبولة. حدووالييقين واخل البيئة الت  يلية وإبقاء المخاطر المحتملة ضمن ال
 
 :مراجع 

- Dave Snowden, What is sense making,  
https://cognitive-edge.com/blog/what-is-sense-making/  

 
 
 
 

  

      Sense-making                     إكساب المعنى           
  

 

 عقد من أجل فهم تعملية توضيح وترسير موق  غامض وم   مرهون است رافي

https://cognitive-edge.com/blog/what-is-sense-making/


األساسية للدراسات المستقبلية  معجم المصطلحات   
 
 

  41      منتدى أسبار الدويل  

 
 
 
 
 

 
نظر إلى  ا ما ي  عالعمل  المعتاوع على أن  مستقبل محتمل في حالة عدن وجوو ت ييرات  بيرق أو نقا  غالب 

ل مثيرق للقلط في السياسةة أو التكنولوجيةا أو حالةة المةوارو المتةوفرق أو غيرهةا مةن القةوال المحر ةة. تحو  
 االتجاهات الكبيرق. ويتم وص  العمل  المعتاو من خيل إسقا  االتجاهات الحالية أو

 (.Drivers/Driving Forcesومحر ات/قوال محر ة  Trend/Megatrendاتجاه/اتجاه  بير انظر )
 
  :مثال 

ظم الزراعيةةة واألنظمةةة ل نحةةو إطةةار عةةالمي ت ةةار ي جديةةد للتنميةةة المسةةتدامة للةةن  فةةي حةةال عةةدن التحةةو  
والت ةةذوا والتنميةةة خطيةةرق علةةى األمةةن ال ةةذائي  ال ذائيةةة، سةةوف يكةةو  لمسةةار العمةةل  المعتةةاو آثةةار  

 وعلى االستدامة البيئية  ذلك. ،االقتصاوية واالجتماعية والصحة العامة
ة Ecumenical Advocay Allianceوي ةير التقريةر الصةاور عةن  د بوضةوح إلةى أ  عالعمةل  المعتةاو لةم يع 

اع، وأ  الممارسات الزراعية التجارية ت   ةا فةي تقليةل تر ةل فةي حةين  ،ض  و ةب األرض للخطةرعر  خيار  أيض 
ة عدو األشخاإ الذين يعانو  من الجوع ب كل  بير. وقد تم   ا تقسةيم األقةاليم علةى مسةتوال العةالم تبع 

لمةةدال معاناتهةةا مةةن تبعةةات تكةةالي  سةةيناريو اسةةتمرار العمةةل  المعتةةاو بالنسةةبة للتنميةةة الزراعيةةة غيةةر 
 المستدامة. 

https://bit.ly/2Mpsx1m 
 

 :مراجع 
- International assessment of agricultural knowledge, science and technology for devel-

opment (IAASTD), 2010, 
https://bit.ly/2Mpsx1m 

- UNDP Global Center for Public Service Excellence (GCPSE), Foresight Manual: Em-
powered Futures for the 2030 Agenda, Singapore, 2018, 
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf  

 

                              Business as usual       العمل كالمعتاد        

 

ا للمسار الحالي مسارال  مرهون مساعد في  نحو المستقبل يعتبر استمرار 
    االست راف

  

https://bit.ly/2Mpsx1m
https://bit.ly/2Mpsx1m
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf
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ا بمرهون عالبطاقات اليرتب  مرهون االنقطاع  ن سيناريو ال واروع وعالييقين الحرجع. ويقد   / وح يةغالب 
ةةا فةةي إسةةقا  الموقةة  المسةةتمر. ويجةةب التمييةةز بةةين أنةةواع الكسةةر )أو التمةةز   ا ونهائي  ةةا واضةةح  و( قطع 

 Disruptiveعالتقنيةةةات التخريبيةةةةع بةةةين االضةةةطرابات المقصةةةووق هنةةةا ضةةةمن مرهةةةون االنقطةةةاع و
technologies ا، بعد استحداثها مةن ق   والتي ا شائع   Claytonبةل  ييتةو   ريستنسةن أصبحت مصطلح 
Christensen نظةر إليهةا فةي البدايةة علةى أنهةا . فالتقنيات التخريبية تقون بتخريب األسةواو بةب ء، حيةا ي 
ةةا بحيةةا ال يمكنهةةا تةةولي المهةةان التةةي تلويهةةا حالا أو رخيصةةة جةةد  د  بسةةيطة جةة ت األقةةدن واأل ثةةر ا التقنيةةاي 

 .  ما أ  التقنيات التخريبية ليست انقطاعات واضحة ونهائية.تكلرة  
 
 :مراجع 

- Saritas, O. and Smith J., The Big Picture: Trends, drivers, wild cards, discontinuities 
and weak signals, Futures, Vol. 43, Issue 3, April 2011, pp: 292-312,  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328710002715?via%3Dihub  

 
 
 

 
 
 

  

      Discontinuities                             انقطاعات           
  

 

ه  بيرق ت ييرات  مرهون است رافي ئة في طبيعة االتجاه أو توج   مراج 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328710002715?via%3Dihub
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ا ت ةةاف  أ  جميةع البجعةةات هةي بيضةاء حتةى تةم  بةترجةع هةذه التسةمية إلةى االعتقةاو السةةائد لةدال الب ةر 
ح عبارق عالبجعات السوواءع نقصا  المعرفة ا نسانية وضع  نهج البجعات السوواء في أستراليا. وتوض  

 البحا التجريبي في االستعداو للمستقبل.
سةبتمبر،  11اختةراع شةبكة ا نترنةت وهجمةات  Black Swanومن األمثلة ال ائعة على البجعةة السةوواء 

 بت يير النموذج السائد.  ، بيرق على الوضع الراهن آنذاث تأثيرات  هذين الحدثين حيا  ا  ل
، 2117فةي عةان  Nassim Talebومنةذ ن ةر  تةا  عالبجعةة السةوواءص تةأثير غيةر محتمةل لل ايةةع لمللرة  

ةةا مةةا يةةتم اسةةتخدام  بالتبةةاول مةةع مصةةطلح  أصةةبح هةةذا المصةةطلح مةةن المصةةطلحات المتداولةةة، وغالب 
ال يمكةن التعةرف علةى الحةدا المةرتب  بمصةطلح البجعةة وع. Wild Cards وارو عاألوراو الوح ية أو ال

سةتراو  فلن يكو  بجعةة   ع الحدا من قبل  السوواء إال بعد حدوث . فإذا ما استطعنا توق   سةوواء. غيةر أنة  ي 
مةةن ا وراث المتةةأخر لهةةذا الحةةدا بترسةةيره بعةةد وقوعةة ، واالسةةتراوق مةةن ذلةةك فةةي الجاهزيةةة ألحةةداا 

 لية مماثلة.مستقب
ةةةومةةةع تزايةةةد تع د العةةةالم مةةةن حولنةةةا وتقلباتةةة  غيةةةر المتوقعةةةة يةةةزواو ميلنةةةا للده ةةةة مةةةن البجعةةةات ق 

وتحديةةةةد مةةةةا هةةةةو  Weak Signalsالسةةةةوواء، حيةةةةا تةةةةزواو صةةةةعوبة التقةةةةا  ا شةةةةارات الضةةةةعيرة 
سةةةبط. وتميةةةل الطبيعةةةة الب ةةةرية إلةةةى البحةةةا عةةةن ترسةةةيرات للبجعةةةة السةةةوواء بعةةةد متطةةةرف ب ةةةكل م  

ةةةةا علةةةةى المةةةةدال القصةةةةير. إال أ  السةةةةعي لتحقيةةةةط االتسةةةةاو بعةةةةد فةةةةوات حةةةةدوث ها، العتبةةةةار ذلةةةةك مريح 
 بعدنا عن النظر للتهديدات المستقبلية.األوا  قد ي  

مصةطلحات أخةرال وضةعها بةاحثو  علةى اختيفةات توجهةاتهم،  البجعةة السةوواءمصةطلح  وقد انبثط عةن
 ومن األمثلة على ذلك ما يليص

  :"مصطلح "البجعة الرمادية 
ف مصةطلح البجعةة الرماويةة علةى أنة  شةبي  عةر  ، وي  Nassim Nicholas Talebمبتكر هذا المصطلح هةو 

بمصطلح البجعة السوواء، فيما عدا أن  يمكن التنبل بالحدا المرتب  بالبجعة الرماويةة لدرجةة معينةة، أا 
 أحداا الطقس المتطرفة والزالزل. أن  يوجد بعض العيمات التحذيرية. ومثال على ذلك 

Black Swan                                       بجعة سوداء       
 

 

ا يصةعب التنبةل بة  ويتجةاوز نطةاو التوقعةات  مرهون است رافي ا نةاور  استعارق تص  حةدث 
ق ر    العاوية، وذا تأثير  بير يأخذ الجميع على حين غ 
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  :البجعة البيضاء المتسخة 
ةةم   وعلةةى عكةةس البجعةةة السةةوواء، فةةإ  الحةةدا المةةرتب  بالبجعةةة  .Scott Ryrieر هةةذا المصةةطلح هةةو بتك 

التحيةز ا ورا ةي يعمةي النةاظرين عنة . ومثةال علةى ذلةك  حيةا إ   ا للده ة، البيضاء المتسخة يكو  مثير  
 التي يمكن التنبل بها، مع إهمال االستعداو لها. ريضانات ال
 :البجعة الحمراء 
فإ  الحدا هنا هو شبي  بالسمكة  ،وعلى عكس البجعة السوواء .Scott Ryrieهو ر هذا المصطلح بتك  م  

 الحمراء حيا ال يوجد ل  تأثير  بير. ومثال على ذلك مرض جنو  البقر. 
  :ملك التنين 
ا ر هذا المصطلح بتك  م   عةرف مةن أيةن أتةت،  وعلى عكس .Scott Ryrieهو أيض  البجعةة السةوواء التةي ال ي 

ظهر خصائص مختلرة عن األحداا المماثلة علةى نطةاو أصة ر  فإ  ملك التنين هو حدا  بير متطرف ي 
 دق. ومثال على ذلك الرقاعات المالية. عق  بسبب الخصائص البازغة لألنظمة الم  

  :مراجع 
- Ho, P., Governance at the Leading Edge: Black Swans, Wild Cards, and Wicked 

Problems, Ethos 4, April 2008,  
https://www.csc.gov.sg/articles/governance-at-the-leading-edge-black-swans-wild-
cards-and-wicked-problems (Last accessed October 2019). 

- Makridakis, S., Hogarth R., Gaba A., Forecasting and uncertainty in the economic 
and business world, International Journal of Forecasting, 2009, Vol: 25, Issue 4, pp: 
794-812.  

- Taleb, N., The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable Fragility, New York: 
Random House LLC, 2010.  

 
 

https://www.csc.gov.sg/articles/governance-at-the-leading-edge-black-swans-wild-cards-and-wicked-problems
https://www.csc.gov.sg/articles/governance-at-the-leading-edge-black-swans-wild-cards-and-wicked-problems
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الظواهر البازغة هي خصائص مميزق ال يمكن استقراؤها من سمات األفراو أو الملسسات نتيجة حدوا 
قد يظهةر فةي النظةان  ،التراعل بين هذه السمات مع بعضها البعض في النظان  كل. وعلى سبيل المث
 االقتصاوا  كل قضايا بازغة نتيجة تراعل العناصر المكونة للنظان االقتصاوا.

مثةلص حصةول الروبوتةات علةى حقةوو قانونيةة  ،وت مل القضايا البازغة االضطرابات الناتجة عةن تحةوالت
في المستقبل القريب، وإوماج العيجات في الجسم الب را، والت خيص المبكر لألمراض ب كل ذاتي 
وو  الحاجةةة إلةةى أطبةةاء، وتطةةوير بةةرامج الروبوتةةات الذ يةةة التةةي تتمتةةع بالكرةةاءق فةةي اسةةتهيث الوقةةوو 

والنظةر إلةى ذلةك  نةوع مةن إسةاءق معاملةة  ،دال الطويةلوالصحة، وعةدن قانونيةة تنةاول اللحةون علةى المة
 األطرال على المدال القريب.

ل  ةةك  القضةةايا التةةي يمكةةن أ  ت   Emerging Strategic Issuesية البازغةةة سةةتراتيجوتمثةةل القضةةايا ا 
أا يمكن تصديط وقوعها. ويكو  لهةذه القضةايا تبعةات لةم يةتم حسةابها  ؛والتي تعتبر معقولة ،مراجآت
يةع إسةتراتيج، مع وجوو أوّلة  افيةة علةى حةدوثها فةي المسةتقبل. وتعتبةر هةذه القضةايا ع امل بعد   ب كل
 العواقب التي تولدها ت مل مجاالت متعدوق للسياسة العامة.  حيا إ   

 
 ية البازغة لعدق أسبا ، حيا يمكن أ صستراتيجويمكن ظهور القضايا ا 

 الموجووق.ع الظواهر تتطور  نتيجة لتسار   -
، المحةةةرر السةةةابط لمجلةةةة Chris Andersonظةةةاهرق التةةةي أطلةةةط عليهةةةا الومةةةن األمثلةةةة علةةةى ذلةةةك 

Wired،   ى سةةةةم  مFreenomics  ةةةة. وي ر هةةةةذا المصةةةةطلح عةةةةن السةةةةلع والخةةةةدمات عالمجانيةةةةةع التةةةةي عب 
تتضةةةةمن تلةةةةك التةةةةي تهةةةةدف إلةةةةى ت ةةةةجيع مبيعةةةةات المنتجةةةةات ذات الصةةةةلة )علةةةةى سةةةةبيل المثةةةةال، 

أو تلةةةك التةةةي تجةةةذ  ا يةةةراوات مةةةن  ،الحيقةةةة التةةةي تتطلةةةب شةةةراء ما ينةةةة حيقةةةة ال ةةةررات(شةةةررات 
المحتةةةةوال الرقمةةةةي أو  ،خةةةةيل ا عينةةةةات، أو تلةةةةك التةةةةي تعمةةةةل علةةةةى التةةةةرويج  صةةةةدار متميةةةةز )مثةةةةل

ا، إال أ  البةةةرامج التلرزيونيةةةة(. وعلةةةى الةةةرغم مةةةن وجةةةوو مرهةةةون السةةةلع والخةةةدمات عالمجانيةةةةع سةةةابق  
السةةةريع لهةةةذا المرهةةةون فةةةي الصةةةناعات واألسةةةواو الجديةةةدق يمكةةةن أ  يتسةةةبب فةةةي حةةةدوا االنت ةةةار 

ل فةةةي نمةةةاذج التسةةةعير، مةةةع بةةةزوغ فئةةةات جديةةةدق مةةةن السةةةلع والخةةةدمات المجانيةةةة، ممةةةا يعيةةةد تحةةةو  
 ت كيل االقتصاو األساسي للصناعات بأ ملها.

Emergence                                        بزوغ       
 

 

رق   مرهون است رافي سةر  الظاهرق التي تحدا فيها التراعيت واخل النظان ومع البيئةة، م 
 عن نتائج جديدق بطريقة غير متوقعة
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 تن أ  تأثيرات من الدرجة الثانية أو الثالثة للظواهر الموجووق. -
ى سةةبيل المثةةال، قةةد يةةلوا الت يةةر التكنولةةوجي وهيكلةةة الصةةناعة ب ةةكل متسةةارع إلةةى  اخترةةاء بعةةض علةة

من العاملين إلى التدريب التحويلي، وت ييةر مهةنهم فةي منتصة  حيةاتهم  اما يدفع مزيد  وهو الوظائ ، 
دار الحيةاق المهنية. وقد يلوا ذلك في بعض المهن إلى اتخاذ مسار غير تصاعدا بالنسبة لألجور علةى مة
ةة ؛العمليةةة  مةةا هةةو وارج. وهةةذا بةةدوره قةةد يجعةةل مةةن الصةةعب الحرةةا  علةةى األولويةةات التقليديةةة ك  تمل 

 المنازل وتربية األطرال.
 تن أ  نتيجة لدمج ظاهرتين أو أ ثر من الظواهر الموجووق. -

المخةتل ( والتمكةين على سبيل المثال، مع التنوع االجتماعي األوسع )نتيجة الهجرق عبر األوطا  والةزواج 
ا( لم  ةد االقتصاوا )بإتاحة تجار  حياتية أ ثر تنوع  فةو  أنرسةهم شةعو  بعةض الةدول  سةن افورق يعر  تع 

 ا لعرو أو وين أو طبقة واحدق. بالضرورق تبع  
ة ومكةامن االبتكةارات االجتماعيةة الجديةدق،  مةا  رويسعى تحليةل القضةايا البازغةة إلةى تحديةد منةاطط الت ي 

من أجل البحةا عةن إمكانيةات وفةرإ  ؛ى تحديد الم كيت قبل أ  تصبح غير عملية أو مكلرةيسعى إل
ينظر عاوق   إلى حل الم كيت البازغةة علةى أنة  عمةل ذو مةرووو سياسةي محةدوو. فالنةاخبو  لةن  جديدق. و 

وا  ئ  كاف  الزعيم على حل م ا ل ال د. غير أن  من خيل تحليل القضايا البازغة يمكن المساعدق في تقليةل ي 
 الضرر ومساعدق األفراو والمنظمات في االستجابة بسرعة أ بر للتحديات البازغة. 

 (.Wild cardsوبطاقات وح ية/شوارو   Complexityد نظر تعق  ا)
 
  :مثال 

بةإجراء تمةرين علةى القضةايا  The Center for Strategic Futures يةسةتراتيجالمسةتقبيت ا قةان مر ةز 
فكةرق نةتج عنهةا  311من خيل فلتةرق أ ثةر مةن   Emerging Strategic Issues (ESI)ية البازغة ستراتيجا 

وعقةةد ورش عمةةل مةةع  ،قضةةية أساسةةية. وتةةم حصةةر األفكةةار مةةن خةةيل مقةةابيت مةةع الخبةةراء 48تحديةةد 
 ومناق ات مع ممثلي الهيئات.  األ اويميين

 Institutional surpriseومةةةةن خةةةةيل تقيةةةةيم أبعةةةةاو  ةةةةل عنصةةةةر مةةةةن حيةةةةاص المراجةةةةأق الملسسةةةةية 
علةةةى السياسةةةات العامةةةة، قةةةان المر ةةةز بتصةةةرية مجموعةةةة واسةةةعة  تةةةأثيروال Plausibilityواالحتماليةةةة 

مةةةن األفكةةةار لقائمةةةة مختصةةةرق مةةةن القضةةةايا األ ثةةةر أهميةةةة. ويبةةةين ال ةةةكل التةةةالي أسةةةلو  تحليةةةل 
 القضايا البازغة في هذا التمرين.
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 أسلو  تحليل القضايا البازغة

 
 
 :مراجع 

- Conway, M., Foresight: An Introduction, Thinking Futures, 2015,  
- https://static1.squarespace.com/static/580c492820099e7e75b9c3b4/t/58bcccee59

cc68b969703f1e/1488768258680/TFRefGuideForesight1.pdf     
- CSF Annual Report 2012,  

http://www.psd.gov.sg/content/dam/psd_web/csf_web/resources/CSF%20Annual%
20Report%202012.pdf 

- Inayatullah, S., Futures Studies: Theories and Methods, 
http://www.metafuture.org/library1/FuturesStudies/Futures-Studies-theories-and-
methods-published-version-2013-with-pics.pdf 

 

https://static1.squarespace.com/static/580c492820099e7e75b9c3b4/t/58bcccee59cc68b969703f1e/1488768258680/TFRefGuideForesight1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/580c492820099e7e75b9c3b4/t/58bcccee59cc68b969703f1e/1488768258680/TFRefGuideForesight1.pdf
http://www.psd.gov.sg/content/dam/psd_web/csf_web/resources/CSF%20Annual%20Report%202012.pdf
http://www.psd.gov.sg/content/dam/psd_web/csf_web/resources/CSF%20Annual%20Report%202012.pdf
http://www.metafuture.org/library1/FuturesStudies/Futures-Studies-theories-and-methods-published-version-2013-with-pics.pdf
http://www.metafuture.org/library1/FuturesStudies/Futures-Studies-theories-and-methods-published-version-2013-with-pics.pdf
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ةالبطاقات الوح ية )ي   صةدو هةي أحةدااا عال ةواروع( طلط عليها أحيان  ومةن غيةر المةرجح  ،مراجئةة قةد ال ت 
تأثيراتهةةا حةةدوثها لعةةدن وجةةوو أا وليةةل فةةي الوقةةت الحاضةةر علةةى أنهةةا سةةتحدا. ولكةةن إذا مةةا حةةدثت فةةإ  

 وعواقبها سوف تلوا إلى ت يير مجرال المسةتقبل، وإيجةاو مسةارات جديةدق ليتجاهةات واألنظمةة. وبنةاء  
إن ةةاء أسةةاس جديةةد للرةةرإ والتحةديات التةةي ربمةةا لةةم يسةةبط لمعظةةم  علةى ذلةةك فإنةة  يمكةةن فيمةةا بعةد  

 الراعلين النظر فيها أو االستعداو لها. 
االعتبةةار عنةةد اتخةةاذ فةةي ها الوح ةةية ضةةئيلة، فمةةن الصةةعب أخةةذ  وطالمةةا أ  احتماليةةة حةةدوا البطاقةةات 

بعةةد حةةدوثها قةةد  بطاقةةات الوح ةةيةالقةةرارات والتخطةةي  المسةةتقبلي. إال أ  النظةةر فةةي اآلثةةار القصةةوال لل
يلوا إلى ا ت اف فرإ ومخاطر جديدق ذات تأثيرات  بيرق، وبالتالي العمةل علةى إن ةاء أنظمةة بسةيطة 

ا الحتماليةةة حةةدوا هةةذه البطاقةة و لمواجهةةة أيةةة اضةةطرابات إ   لونةةذار المبكةةر ليسةةتعدا ت احةةدثت، نظةةر 
 الوح ية. 

 Blackوعلى الرغم مةن اسةتخدان مصةطلح البطاقةات الوح ةية بالتبةاول مةع مصةطلح البجعةة السةوواء 
Swan   و فةةي االست ةةراف حةةد  فةةي معظةةم األحيةةا ، إال أنةة  يةةتم تطبيةةط البطاقةةات الوح ةةية ب ةةكل م

ا ولتعزيةةةز التركيةةةر واألعمةةةال الم سةةةتقبلية، باسةةةتخدامها فةةةي صةةةياغة السةةةيناريوهات لجعلهةةةا أ ثةةةر إبةةةداع 
 االبتكارا. 

 (.Black Swanالبجعة السوواء انظر )
 

  :مثال 
الحر  النووية أو الت يير المراجئ في أنظمةة البلةدا  المسةتقرق، أو  صاألمثلة على البطاقات الوح يةمن 

 ضر   ويكب من الرضاء لمر ز في األرض في  عدو  بير من السكا  على األرض. 
 

 :مراجع 
- Saritas, O. and Smith, J., The Big Picture, trends, drivers, wild cards, discontinuities 

and weak signals, Futures, Vol: 43, Issue 3, April 2011, pp: 292-312, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328710002715?via%3Dihub 

- UNDP, Foresight Manual, UNDP Global Centre for Public Service Excellence Singa-
pore, January 2018,  
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf  

      Wildcards                             بطاقات وحشية           
  

وتةةةأثيرات  بيةةةرق، ينةةةتج عنهةةةا أحةةةداا مراجئةةةة ذات احتماليةةةة ضةةةعيرة  مرهون است رافي
 اضطرابات عميقة في االتجاهات الحالية واألنظمة المعروفة

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328710002715?via%3Dihub
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf
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رت ممارسةات أحةدا الميل إلى االلتةزان بالممارسةة السةابقة حتةى لةو تةوف  يتضمن مرهون تبعية المسار 
االلتةةزان بهةةا  . ويمكةةن أ  يكةةو  هةةذا بسةةبب عالتكةةالي  غيةةر المسةةت لةع، أا المةةوارو التةةي تةةم  وأ ثةةر  رةةاءق  

ا من حيا التكلرة مع عدن استبدال  بمسار  بالرعل لخيار معين. ونتيجة لذلك فلن يكو  هذا المسار  رل 
ةةا إلةةى تبعيةة المسةةار. علةى سةةبيل المثةال، يمكةةن أ  يةةلوا آ خةر. ويمكةةن أ  تةلوا التحيةةزات المعرفيةة أيض 

  ب المخاطر إلى ترضيل الحلول الوقتية أو الحلول عالتي تمت تجربتها واختبارهاع بالرعل.التوج  لتجن  
ةةةضةةةي  يمكةةةن لتبعيةةةة المسةةةار أ  ت   اع السياسةةةة ن  ط مةةةن نطةةةاو خيةةةارات السياسةةةات المتاحةةةة وإجبةةةار ص 

ا للقيةةةوو التةةةي تررضةةةها تبعيةةةة المسةةةار، يجةةةب علةةةى  علةةةى اتخةةةاذ قةةةرارات وو  المسةةةتوال األمثةةةل. ونظةةةر 
طةةة  للطةةةوارئ صةةةانعي السياسةةةة التأ ةةةد مةةةن مراعةةةاق جميةةةع بةةةدائل السياسةةةات بدقةةةة، مةةةع وضةةةع خ  

ة أو سةةيما فةةةي الحةةاالت التةةةي تر ةةةل فيهةةا السياسةةةات الحاليةةة الوتسةةمح بدرجةةةة  افيةةة مةةةن المرونةةةة، 
 يحتمل أ  تلوا إلى مسار فاشل.

 
 :مراجع 

- Foresight Glossary, 
http://www.foresightguide.com/foresight-glossary/  

- Liebowitz, S., and others, Path Dependence, Lock-In, and History, Journal of Law 
Economics and Organization, Vol. 11, Issue 1, 1995, pp: 205-226,  
https://www.researchgate.net/publication/313279596_Path_Dependence_Lock-
In_and_History 

 
 
 
 
 

 

                              Path Dependency       تبعية المسار        

 

 

  الميل ليلتزان بالممارسات السابقة  مرهون مساعد في االست راف

http://www.foresightguide.com/foresight-glossary/
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في أوائل سبعينيات القةر   Theodore J. Gordonتم طرح منهجية تحليل أثر االتجاه ألول مرق بواسطة 
المنةةاهج الكميةةة القائمةةة علةةى تحليةةل االتجةةاه العةةان للمت يةةرات. فةةي وذلةةك لترةةاوال القصةةور ؛ الع ةةرين

ا علةةى فالمنةاهج الكميةة القائمةة علةى البيانةةات التاريخيةة تعتمةد علةى تقةةدير التنبةلات المسةتقبلية اعتمةاو  
 لى إغرال أثر األحداا المستقبلية غير المتوقعة. األمر الذا يلوا إ ؛االتجاه العان لتلك البيانات

تستند هذه المنهجية على الطرو الكمية، مع محاولة تحسين التوقعات األساسية من خيل تضمين آراء 
الخبراء حول األحداا المحتملة في المستقبل، وعاوق ما يكو  ذلك باسةتخدان تقنيةة ولرةي. فمةن خةيل 

ل المسةتقبل، مةن هذه المنهجية يتم تحويل التقديرات االستقرائية ليتجاهات السةابقة إلةى توقعةات حةو
خةةيل اختبةةار أثةةر األحةةداا المسةةتقبلية المحتملةةة علةةى هةةذا االتجةةاه، وقةةد تتضةةمن هةةذه األحةةداا  افةةة 

 الت يرات التكنولوجية والسياسية واالجتماعية واالقتصاوية. 
فعلى سةبيل المثةال، المتتبةع التجةاه أسةعار المةواو الخةان قةد يجةد أ  االعتمةاو علةى تحليةل االتجةاه العةان 

ولكةن مةن خةيل منهجيةة  ،ألسعار للحصةول علةى تقةديرات مسةتقبلية قةد يةلوا إلةى نتةائج غيةر واقعيةةل
 المستقبل.في رات المستقبلية على االتجاه العان تحليل أثر االتجاه يمكن تحليل أثر الت ي  

ةةوت   ا فةةي الدراسةةات المسةةتقبلية، حيةةا  هةةذه المنهجيةةة واحةةدق   د  ع  يمكةةن مةةن أ ثةةر المنهجيةةات اسةةتخدام 
 ي وصياغة السيناريوهات. ستراتيجاستخدامها في التنبل وتحليل الجدوال السياسية والتخطي  ا 

 وتتضمن الخطوات الرئيسية لتنريذ منهجية تحليل أثر االتجاه ما يليص
ا علةى البيانةات التاريخيةة .1 وذلةك لحسةا  االتجةاه المسةتقبلي  ؛يتم رسم منحنى للمت ير اعتماو 

 .و أية أحداا مستقبلية جديدقل ، في ظل عدن وجو
حالة وقوعهةا قةد في يقون الخبراء بتحديد مجموعة من األحداا المستقبلية المحتملة، والتي  .2

 تلوا إلى انحرافات عن االتجاه المستقبلي المتوقع بناء  على تحليل االتجاه العان للمت ير. 
ةيقون الخبراء بتقدير احتمةال وقةوع  ةل حةدا مةن األحةداا المسةتقبل .3 ا لوقةت الحةدوا ية وفق 

ة ،واألثةر المتوقةع لة  انحةةراف إلةى  التةأثير األ بةر مةن المتوقةةع أ  يةلوال افةإ  الحةةدا ذ م  ومةةن ث 
علةةى البيانةةات  اتجةةاه عكسةةي أو سةةلبي عةةن االتجةةاه المسةةتقبلي المتوقةةع بنةةاء  فةةي المنحنةةى 

 التاريخية للمت ير.

        Trend Impact Analysis                    تحليل أثر االتجاه 
 

 

نظةةان لةةدمج االسةةتقراءات التاريخيةةة التجةةاه مةةا بةةالت يرات المسةةتقبلية   منهجية است رافية
  المحتملة الملثرق على هذا االتجاه
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ع من مجال المستقبيت الخاصة بكل اتجاه. وس  فإ  منهجية تحليل أثر االتجاه ت   ،و ما يبين ال كل التالي
ات المستقبلية الممكنة لكل عامةل علةى حةدق. ويمكةن  ةذلك روبذلك فإن  يمكن عرض مجال من التطو

ةةة ع أحةةةداا مسةةةتقبلية ووراسةةةة تأثيراتهةةةا علةةةى مسةةةار االتجاهةةةات المختلرةةةة. غيةةةر أ  تحديةةةد األحةةةداا توق 
 لية الممكنة يعتمد على أحكان ذاتية وغير موضوعية لمجموعة الخبراء. المستقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ر االتجاه من خيل تقييم أثر االتجاهت ي  
 :مراجع 

- Gordon, T., Trend Impact Analysis, Millennium Project, 1994. 
http://www.foresight.pl/assets/downloads/publications/Gordon1994-
Trendimpact.pdf  

- Horizon Scanning, Horizon Scanning: A Practitioner’s Guide, Institute of Risk Man-
agement, 2017. 
https://www.theirm.org/media/4047721/Horizon-scanning_final2.pdf  

- Omran A. and others, A Knowledge-based approach for Trend Impact Analysis, 
December 2013, 
https://www.researchgate.net/publication/263084977_A_knowledge-
based_approach_for_Trend_Impact_Analysis  

 Aاالتجاه 

 االستقراء البيانات التاريخية

 الزمن

 Cتطور االتجاه 

ر االتجاه   Bتطوُّ

ر االتجاه   Aتطوُّ
 )الخط المرجعي(

http://www.foresight.pl/assets/downloads/publications/Gordon1994-Trendimpact.pdf
http://www.foresight.pl/assets/downloads/publications/Gordon1994-Trendimpact.pdf
https://www.theirm.org/media/4047721/Horizon-scanning_final2.pdf
https://www.researchgate.net/publication/263084977_A_knowledge-based_approach_for_Trend_Impact_Analysis
https://www.researchgate.net/publication/263084977_A_knowledge-based_approach_for_Trend_Impact_Analysis
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. وتعتمةد Olaf Helmerو Theodore Gordonمةن  من خيل  لٍّ  1966تم تطوير هذه المنهجية في عان 

مجموعةةة مةةن األحةةداا المتوقةةع وقوعهةةا. هةةذه المنهجيةةة علةةى احتمةةاالت وقةةوع حةةدا معةةين فةةي ظةةل 
ة ةلتراعةل األحةداا األخةرال المحتملةة،  اوتختل  احتماالت وقوع هذا الحةدا وفق    مةن المعةروف حيةا إن 

 طلط على ذلك التأثير المتقاطع.تداخل األحداا وتأثيرها على بعضها البعض، وي  
 مراحل إعداو مصروفة التأثير المتقاطع ما يليصوتتضمن 

 ههةةذتحديةةد األحةةداا التةةي سةةوف ت ةةملها الدراسةةة. وتعتبةةر فةةي بنةةاء مصةةروفة التةةأثير المتقةةاطع  .1
الخطةةةوق إحةةةدال الخطةةةوات الحاسةةةمة لنجاحهةةةا، بحيةةةا يةةةتم اسةةةتبعاو  افةةةة األحةةةداا غيةةةر المرتبطةةةة 

فةي بالموضوع محل الدراسة  ي ال تتعقد التحلييت. ويتم تحديد تلةك األحةداا المحتمةل وقوعهةا 
 مجةاالت الدراسةة. وبعةدفةي وباست ارق عدو من الخبراء  ،ا طار النظرافي ا للبحا المستقبل وفق  

  .وتعديل البعض اآلخر ،ذلك تتم عملية ومج لبعض األحداا مع استبعاو أحداا أخرال
ظل الدراسات األولية في لكل حدا من تلك األحداا،   Initial Probabilityتقدير االحتمال المبدئي  .2

ظةل افتةراض فةي التي اعتمدت علةى تلةك المنهجيةة. ويةتم تقةدير تلةك االحتمةاالت لكافةة األحةداا 
استقيلية  افة األحداا عن بعضةها الةبعض. أمةا فةي الدراسةات المتطةورق الحديثةة فإنة  يةتم تقةدير 

ف عةةر  وهةو مةا ي   ،االعتبةةارفةي احتمةال وقةوع  ةةل حةدا مةع وضةةع احتمةاالت وقةوع األحةةداا األخةرال 
قةةاطع  املةةة أا أنةة  يةتم بنةةاء مصةةروفة التةأثير المت .Conditional Probabilityباالحتمةال ال ةةرطي 

لةخ علةى إ مثةل القيةان بسياسةات جديةدق أو وقةوع حةدا غيةر محتمةل... ،رات المختلرةلبيا  أثر الت ي  
يةةتم تقةةدير تلةةك  ،الخطةةوق السةةابقةفةةي احتمةةاالت وقةةوع أو عةةدن وقةةوع األحةةداا األخةةرال. و مةةا 

ابيت  افةة المجةاالت. ويةتم ذلةك مةن خةيل المقةفةي االحتماالت عةن طريةط مجموعةة مةن الخبةراء 
 للمعاولة اآلتيةص  الكل حدا وفق   يواالستبيانات واالجتماعات، بحيا يتم تقدير االحتمال المبدئ

 

)2/1()2()2/1()2()1( cXPcPXPPP  
P(1): احتمال وقوع الحدا األول  
P(2): احتمال وقوع الحدا الثاني 
P(1/2)حالة وقوع الحدا الثانيفي احتمال وقوع الحدا األول  ص  
P(2c):  عدن وقوع الحدا الثانياحتمال  
P(1/2c): احتمال وقوع الحدا األول مع عدن وقوع الحدا الثاني  

        Cross Impact Analysis     التأثير المتقاطعتحليل  
 

نهةج تحليلةي لتقةةدير احتماليةة مجموعةةة مةن األحةةداا ب ةكل متسةةط،   منهجية است رافية
مةةن خةةيل تحديةةد وتقيةةيم تةةأثير االتجاهةةات أو األحةةداا علةةى بعضةةها 

  البعض باستخدان ال كل التصميمي للمصروفة
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وهي عبارق عن تلك االحتماالت لكل حدا  ،Conditional probabilitiesتقدير االحتماالت ال رطية  .3
 ظل وقوع بعض األحداا األخرال.في من األحداا المختلرة 

 
 تحليل التأثير المتقاطع.لمصروفة ويبين ال كل التالي ال كل األساسي 

 

 

 C  عنصر Bعنصر  Aعنصر 

 Cعلى  Aتأثير  Bعلى  Aتأثير  Aعلى  Aتأثير  Aعنصر 

 Cعلى  B تأثير Aعلى  Bتأثير  Aعلى  Bتأثير  Bعنصر 

 Cعلى  Cتأثير  Bعلى  Bتأثير  Aعلى  Cتأثير  Cعنصر 

 مصروفة تحليل التأثير المتقاطع
 

  :مثال 
فإ  للبطالة تةأثيرات متقاطعةة،  ،ص  ما يبين ال كل التاليتحليل التأثير المتقاطع لتزايد البطالةمصروفة 
ف عليها من خيل وراسة التأثيرات المتقاطعة للعناصر المختلرةة. وهةذا مثةال مبسة  يمكةن يمكن التعر  

 تطبيق  على قضايا معقدق ذات تأثيرات  بيرق متقاطعة. 
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 التأثير المتقاطعمصفوفة تحليل 
 

 االتجاهات 
لهذا كيف يمكن 

أن يؤثر على االتجاه 
 االتجاه اآلخر

وقت أكبر لالهتمامات  البطالةتزايد 
 الشخصية

 سيولة نقدية أقل

  تزايد البطالة 
X 
 
 

 

تحديد الشخصية من 
خالل االهتمامات 

الشخصية وليس من 
 خالل العمل

بطالة أكبر لتزايد قلة 
 النقديةالسيولة 

وقت أكبر لالهتمامات 
 الشخصية

تنمية المواهب في 
  مقابل البطالة

X 
 

تطوير المهارات التي ال 
 تتطلب سيولة نقدية

 

تزايد التصنيع المنزلي  سيولة نقدية أقل
للهدايات والطعام 

 المطهو في البيت  

 تزايد تجارة الخدمات

X 

 .(The Vision Center, 2019)مصروفة تحليل التأثير المتقاطع لزياوق البطالة 
 
 

 :مراجع 
- Gordon, T., Futures Research Methodology, Millennium Project, 1994, 

http://www.foresight.pl/assets/downloads/publications/Gordon1994-
Trendimpact.pdf  

- Venturesight, Top Foresight Methods and Tools, 
https://www.venturesight.com/top-foresight-methods/ 

- The Vision Center, 
http://www.foresightstyles.com/Framtb/E/kontakt/index.htm (last accessed October 2019).  

http://www.foresight.pl/assets/downloads/publications/Gordon1994-Trendimpact.pdf
http://www.foresight.pl/assets/downloads/publications/Gordon1994-Trendimpact.pdf
https://www.venturesight.com/top-foresight-methods/
http://www.foresightstyles.com/Framtb/E/kontakt/index.htm
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 ةةتر  فةةي النقةةا  الزمنيةةة عةةرف السلسةةلة الزمنيةةة بأنهةةا قةةراءات قةةيم لمت يةةر فةةي عةةدق نقةةا  زمنيةةة. وي  ت  
 ةمل للسلسلة أ  ترصل بينها فترات متساوية، مثل يةون أو أسةبوع أو شةهر أو ربةع سةنة أو سةنة،... وي

السيسةةل الزمنيةةة نمةةاذج تترةةاوت مةةن حيةةا التعقيةةد و ةةم المعلومةةات المطلوبةةة، منهةةا نمةةوذج تحليةةل 
فتةرق مةا هةي قيمتة  التةي فةي يرتةرض قيمةة المت يةر الذا   Random Walk Model الخطوق الع وائية

ةطل  تحققت في فترق سابقة )لذا ي    Trendومنهةا طةرو إسةقا  االتجةاه العةان  ،ر(ط علي  نموذج عةدن الت ي 
Extrapolation  بالمتوسطات المتحر ة وتحليل االنحدار، ومنها أساليب تركيك السيسل الزمنية للتنبةل

ة رو التمهيةد األسةي للسيسةل الزمنيةة، والطةرو المعتمةدق علةى النمةاذج بالت يرات الموسمية، ومنها ط 
 ع.جينكنز -مثل نماذج ع بو س  ،حصائية للسيسل الزمنيةا 

 

 :مثال 
ةت بمعةدل يةومي ون  ئةرأسعار األسهم سلسلة زمنيةة إذا مةا ق  ت كل  رهةا علةى مةدال عةدق أيةان. ر إلةى ت ي  ظ 
ةل  ذلك سلسلة زمنية إذا ما أ   ك  وهي ت   ذت متوسةطاتها بمعةدل أسةبوعي أو شةهرا أو ربةع سةنوا أو خ 

، أو متوسة  أسعار الةنر أو  سنوا. والحال ينطبط  ذلك على أسعار العملة المحلية مقابل عملة أخرال،
 وخل الررو )إذا ما تمت قراءت  بمعدل سنوا أو  ل خمس سنوات أو ع ر سنوات(.

 

 :مراجع 
- Abbasi, A. and others, Trend Impact Analysis in Futures Studies, January 2015, 
- Gordon, T., Trend Impact Analysis, Millennium Project, 1994. 

http://www.foresight.pl/assets/downloads/publications/Gordon1994-
Trendimpact.pdf  

- Horizon Scanning: A Practitioner’s Guide, Institute of Risk Management, 2017. 
https://www.theirm.org/media/4047721/Horizon-scanning_final2.pdf  

 
 

 
 

Time Series Analysis         تحليل السالسل الزمنية  

 

ر   منهجية است رافية  عب  عن سلوث مت ير أو عةدق مت يةرات وفةط نظريةة ال تقةون أسلو  ي 
   على نماذج سببية

http://www.foresight.pl/assets/downloads/publications/Gordon1994-Trendimpact.pdf
http://www.foresight.pl/assets/downloads/publications/Gordon1994-Trendimpact.pdf
https://www.theirm.org/media/4047721/Horizon-scanning_final2.pdf
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عنى هذه األواق بالتعرف على حياق األفراو وخلرياتهم الحضارية ب كل عميط، وقد تم طرحهةا ألول مةرق   ت 
بل خبير المسةتقبليات سةهيل عنايةة اللة . وتةرال هةذه األواق أنة  يمكةن النظةر للدراسةات أستراليا من ق  في 

ة ا وراء المستقبلية  طبقات ترا مية تت كل من عةدق مسةتويات مةن المعرفةة، ت ةب  عمليةة الك ة  عم 
 قمة جبل الجليد أسرل البحر.

ا تحليلقد  ت   تقون عملية التحليل بالطبقات السببية على أربع مراحل، ةن  ل مرحلة منها إطةار  ا يسةاعد علةى ي 
تخيةل. وميةزق هةذا  إضافة التراصيل وفهم الطبيعة متعةدوق األبعةاو للصةور التةي نرسةمها للمسةتقبل الم 
األسلو  ال تتعلط باألبعةاو السةببية للمسةتقبل، بةل بةالثراء الةذا يظهةر عنةدما يةتم توصةي  المسةتقبل 

والمنظةةور  ،Litanyتحليةةل الطبقةةات السةةببية األربةةع التاليةةةص االسةةتدعاءات لةةي باسةةتخدان مرشةةحات التخي  
  ما يليص  mythواألساطير والمجازات  ،worldviewورؤية العالم ، systemsالنظامي 

 

 
 

        Causal Layered Analysis       الطبقات السببيتحليل  
 

أواق لمحاولةةةةةة فهةةةةةم القضةةةةةايا األساسةةةةةية واألحةةةةةداا واالتجاهةةةةةات   منهجية است رافية
ا وراءها مةن خةيل التنقيةب فةي حيةاق األفةراو  الملحوظة، والك   عم 

  وثقافاتهم وخلرياتهم الحضارية  
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 صويبين الجدول التالي المراحل األربع لتحليل الطبقات السببي
 

االجتماعيةةةةة واالقتصةةةةاوية والثقافيةةةةة تحديةةةةد أسةةةةبا  الظةةةةواهر والعوامةةةةل  االستدعاءات 
والسياسية في المستقبل المتخّيةل، وشةرحها  مةا تعرضةها المرا ةز البحثيةة 

 وجهات صنع القرار.
تحديد ما هو سائد من ظواهر واتجاهات وأزمات وقضايا وأحداا والجوانةب  المنظور النظامي

ميةةة، المختلرةةة للمسةةتقبل مةةن خةةيل مةةا تر ةةز عليةة  وسةةائل ا عةةين اليو
 والتعبير عنها بعبارات مختصرق أو صور أو عناوين. 

مضمو  المستقبل الذا يتم وصةر  مةن خةيل األسةاطير والمجةازات التةي  رؤية العالم
ل الةوعي الجمعةي ولةو علةى نحةو غيةر واٍع، وتجعلة  ينظةر إلةى الم ةكلة  ك  ت  

ةةكب ةة ةةل مةةا. وتعب  د ال ةةعور ر األسةةاطير عةةن نرسةةها فةةي شةةكل مجةةازا يجس 
طلةةط عليةة  عالمةةزاج العةةانع. وتةةرتب  األسةةاطير بالخصةةائص الجمعةةي أو مةةا ي  

طلط على باريس عمدينة األنوارع أو على نيويورث  أ  ي   ؛العاطرية والتاريخية
 عالمدينة التي ال تنانع.   

وجية العميقة لألفراو، وما وراءها مةن بنةى لويالك   عن االفتراضات األيد األساطير/المجازات
 ا ورؤال وينية وجوانب عاطرية الواعية للقضية.اجتماعية أ ثر عمق  

 المراحل األربع لتحليل الطبقات السببي
 

يسةرق فةةي الك ة  عةةن  يمكةن أ  يسةاعد اسةةتخدان أسةلو  تحليةل الطبقةةات السةببي أثنةةاء النقاشةات الم 
يةتم التعبيةر  ،مختلة ترسيرات بديلة لقضية ناشئة من خيل وجهات نظةر مختلرةة تنظةر للعةالم ب ةكل 

ا  عنها من خيل األساطير واالستعارات التي يحترل بها األشخاإ. ويمكن لهذا األسلو  أ  يساعد أيض 
البديلةةةة أو  حقةةةائطفةةةي تحديةةةد التةةةوترات بةةةين وجهةةةات النظةةةر المختلرةةةة، وإتاحةةةة إجةةةراء نقاشةةةات حةةةول ال

 ا  المصلحة.المستقبيت التي تأخذ في االعتبار وجهات النظر المختلرة ألصح
 
 :مثال 

فةإ  الحلةول التقليديةة تميةل  ،في حال احتمالية حدوا نقص في المياه فةي منطقةة مةا فةي المسةتقبل
إلى استدعاء الجهات الراعلة والنظر في عيقاتها الهيكليةة. وهنةا تنحصةر المقترحةات فةي النظةر إلةى  عاوق  

ب نقص المياه. وتكمن الحلةول فةي هةذا المسةتوال فةي وور الحكومة في إوارق المياه ب كل أفضل لتجن  
 الت ريعات وال را ات بين الجهات الراعلة المختلرة )الحكومة والمواطنين وال ر ات، وغيرها(. 

ا فتنظر إلى الصةورق الكبيةرق وتتحةدال افتراضةات المسةتوال البسةي  للحلةول. وهنةا  أما الحلول األ ثر عمق 
يمكن أ  تكو  النظرق إلى العالم أو إلى المستويات السياسية فةي حاجةة إلةى نظةان أخضةر  وارق الميةاه، 
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أوضةاع تعكةس رؤال بدال  من االعتماو علةى نظةان السةوو. والمةدخل فةي هةذا المسةتوال هةو البحةا عةن 
لم يتم عكس المستويات األعمةط فةي مقترحةات الحلةول  فإنهةا  عالمية أعمط وغير قابلة للتراوض. وإ   

 ال تنجح عاوق.
 
 :مراجع 

- Conway, M., An Overview of Foresight Methodologies, Thinking Futures, 
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/An-Overview-of-Foresight-
Methodologies1.pdf  

- Inayatullah, S., The Causal Layered Analysis (CLA): Theory and Case Studies of an 
Integrative and Transformative Methodology, Tamkang University, 2004. 
http://metafuture.org/cla%20papers/Inayatullah%20%20Causal%20layered%20anal
ysis%20-
%20theory,%20historical%20context,%20and%20case%20studies.%20Intro%20ch
apter%20from%20The%20CLA%20Reader..pdf  

- Inayatullah, S., Methods and Epistemologies in Futures Studies, Knowledge Base of 
Futures Studies (1st edition), Brisbane: Foresight International, 2000.  
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تعتبةر منهجيةةة التحليةةل الت ةةكيلي المنهجيةةة األنسةةب لدراسةةة القضةةايا والم ةةا ل متعةةدوق األبعةةاو، التةةي 
ظم والمحا ةاق ال تعمةل ب ةكل جيةد فةي هةذه النوعيةة مةن ها العديد من المت يةرات. فخةرائ  الةن  توجد في

القضايا. وتساعد عملية التحليل الت كيلي على التر يز على الحلول األ ثةر منطقيةة مةن خةيل االسةتبعاو 
 المنهجةةةي لمجموعةةةة الحلةةةول غيةةةر المنطقيةةةة. ويمكةةةن اسةةةتخدان هةةةذه المنهجيةةةة  ةةةأواق فةةةي صةةةياغة

 يات البديلة. ستراتيجالسيناريوهات أو ا 
 يتضمن التحليل الت كيلي عنصرين رئيسيين هماص 

 ،للهيكةةل الحةةالي والمسةةتقبلي لقضةةية أو موضةةوع معةةين systematic analysisتحليةةل منظةةومي  
 لتحديد الرجوات األساسية لهذا الهيكل. 

لتكةةوين صةةورق  وذلةةك ؛بمتطلبةةات التنريةةذصةةياغة بةةدائل جديةةدق لسةةد الرجةةوات السةةابقة مةةع القيةةان  
 عة عن البدائل المستقبلية.موس  

 التحليل الت كيلي فيما يليص  وتتمثل مراحل إعداو
ص تحديد وتعري  المسألة محل الدراسة.    أوال 
ص تحديد أهم المعلمات    اليزمة لحل هذه المسألة.  milestonesثانيا 
. وتتضةمن Morphological boxى الصةندوو الت ةكيلي سةم  ص بنةاء مصةروفة متعةدوق األبعةاو ت  ا  ثالثة 

 الحلول الممكنة لهذه الم كلة. خييا هذه المصروفة جميع  
ص تقييم ناتج تلك المصروفة بناء  على جدوال األهداف المرغوبة ومدال تحقيقها.   رابعا 
ص تحليل متعمط للحلول الختيار الحل األفضل في ظل الموارو المتاحة.     خامسا 

الخطةةوات األولةةى  حيةةا إ   التحليةةل الت ةةكيلي، فةةي الثانيةةة والثالثةةة الركةةرق األساسةةية الخطوتةةا  وتمثةةل 
وهةةى تحديةةد )جميةةع طةةرو التحليةةل. وتتضةةمن الخطةةوق الثانيةةة فةةي والرابعةةة والخامسةةة توجةةد عةةاوق 

وعنةد  وراسة الم كلة وراسة جيدق لتحديد أهم المعلمات اليزمة لحل الم ةكلة. (معلمات الم كلة
 ،عد واحدتتضح علي  هذه المعلمات على ب  الذا تعري  هذه المعلمات يتم بناء الصندوو الت كيلي 

 ا لطبيعة الم كلة أو مصدرها،  ما يبين ال كل التالي. ويتحدو البعد الثاني وفق  
 

Morphological Analysis         تحليل تشكيلي/مورفولوجي  
 

أسلو  الستك اف جميع الحلول الممكنة لم كلة متعدوق األبعاو،   منهجية است رافية 
من خيل استك اف المستقبيت الممكنة بطريقة منهجيةة، بدراسةة 

 جميع التجميعات الناتجة عن تركيك النظان



 األساسية للدراسات المستقبلية  معجم المصطلحات  
 

  60       منتدى أسبار الدويل 

 القيم            
 

 
 المعلمات  

 الفرضيات

1 2 3 4 

 A A1 A2 A3 A4المعلم 
 B B1 B2 B3 B4المعلم 
 C C1 C2 C3 C4المعلم 
 D D1 D2 D3 D4المعلم 

 (Ritchey, 2007الصندوو الت كيلي )
 

وفةةي حالةةة تطةةوير السةةيناريوهات يمكةةن اسةةتبدال الرئةةات الموجةةووق فةةي الصةة  العلةةوا بالمحر ةةات 
  واستبدال الخييا األخرال بالطرو الممكنة لتواجد  ل محرث رئيسي في المستقبل. ،الرئيسية

الصةندوو الت ةكيلي يةتم فةي  cross- consistency assessmentو جةراء تقيةيم ليتسةاو المتقةاطع 
مةةع بعضةةها الةةبعض لكةةل زوج بطريقةةة  ت ةةكيليمقارنةةة جميةةع قةةيم المعلمةةات )األوضةةاع( فةةي المجةةال ال

مصروفة التأثير المتباول. وعند فحص  ةل زوج مةن األوضةاع يةتم الحكةم علةى مةدال إمكانيةة تواجةد هةذا 
إنما يتم ا شارق ؛ إشارق للسببية أو االتجاهتوجد الزوج، أا ألا مدال يمكن  أ  يمثل عيقة ثابتة. وهنا ال 

 .mutual consistencyفق  إلى االتساو المتباول 
ص التناقضات المنطقية البحتة )أا تلك inconsistenciesوينطوا ذلك على ثيثة أنواع من عدن االتساو 

التي تستند إلى طبيعة المراهيم المعنية(، والقيةوو التجريبيةة )أا العيقةات التةي يةتم الحكةم عليهةا بأنهةا 
 ،والقيةوو المعياريةةة )علةى سةبيل المثةةال  بيةر أو غيةر معقولةة علةةى أسةس تجريبيةة(، غيةر محتملةة إلةى حةةدٍّ 

 العيقات المستبعدق ألسبا  أخيقية أو سياسية(.
ومن المهم عدن السماح لألحكان المعيارية بالتأثير في البداية على تقييم االتساو المتباول. لهذا السبب 

ألحكةان المعياريةة إال يتم إصدار األحكان المنطقية والتجريبية فق  في البداية. وعلةى الةرغم مةن ضةرورق ا
ا هو ممكن قبل أ  أن  ال يجب الخل  بينها وبين االعتبارات المنطقية والتجريبية. ويجب الك   أوال  عم  

 صدر األحكان ب أ  ما هو مرغو .ن  
إ  الهةةدف الرئيسةةي مةةن أسةةلو  التحليةةل الت ةةكيلي هةةو تنظةةيم المعلومةةات بطريقةةة مناسةةبة ومريةةدق، 

ما أو فتح آفاو جديدق للتركير فيها. والمعرفة الجيدق بالم كلة هةي السةبيل للمساعدق في حل م كلة 
 األمثل لبناء صندوو تحليلي على ورجة عالية من الكراءق.

م عميةةط ن الموضةةوع ب ةةكل يسةةمح بةةتره  وتكمةةن أهةةم نقةةا  القةةوق فةةي هةةذه المنهجيةةة فةةي أنهةةا تقةةد  
لمضمون  مع إمكانية طرح رؤال جديدق للموضوع.  ما أ  االستراضة في البيانات المتاحة فةي أسةلو  
التحليل الت كيلي تسمح بعدو  بير مةن التوليرةات والتبةاوالت. أمةا أهةم نقةا  الضةع  لهةذه المنهجيةة 
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يتطلةب حكةم الةذا مر األ ؛فتكمن في أ  التحليل الت كيلي يمكن أ  يلوا إلى احتماالت عديدق للحلول
 فإ  أا خطأ في بناء التحليل سيلوا إلى نتائج مضللة. م  األفراو الختيار النتائج المتسقة، ومن ث  

 

  :مثال 
ا ت كيل ا من ست فئات في الص  األول أعلى الجدولي  يبين ال كل التالي صندوق  تمثل األبعةاو  ،ا مكون 

المختلرة للقضيةص األولوية الج رافية، األولويات الوظيرية، الحجم واالزوحان، إلخ،.. أا الم كيت ذات 
الصةةلة. أمةةا الخييةةا الموجةةووق فةةي األسةةرل فهةةي الحةةاالت المحتملةةة لوجةةوو  ةةل فئةةة. ويصةة  مةةزيج 

ا في الد  ولة ب كل متسط. المربعات األغمط  ي  يمكن أ  تتواجد العناصر الممكنة مع 
وبتحديد المدخل لمحرث واحةد وهةوص حصةول الجميةع علةى مةأوال بةنرس الجةووق، يةتم تحديةد المخرجةات 

ا للقرار السياسي الذا يقضي بأ  يتمتع  ةل عن المجمعة. وفي هذه الحالة يجيب النموذج  التساؤلص تبع 
بالمعلمات األخةرال؟ ويبةين ال ةكل مساحة الخيارات المتعلقة  شخص بنرس مستوال جووق المأوال، ما

 المدخل والمخرجات المجمعة.
 

الرلسرة 
 العامة

ا ن اءات  الصيانة
 الجديدق

الحجم 
 والتكدس

األولويات 
 الوظيرية

األولوية 
 الج رافية

حصةةةةةةةةةةةةةةةةول 
الجميةةع علةةى 
مسةةةةةةةةةةةةةةةةكن 
بةةةةةةةةةةةةةةةةةنرس 

 الجووق

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةيانة 
بمعةةةةةةةةةةةةةدالت 
أ بةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةن  
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل 

 الحالي

عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
إن ةةةةةةةةةةةةةاءات 

 جديدق

غيةةةر حجةةةم  بيةةةر 
 متكدس

جميع الوظائ  
-االجتماعيةةةةةةةةةةةة

 الرنية

 العواصم

تعةةةةةةةةةةةةةةةةةرض 
الجميةةةةةةةةةةةةةةةةع 
لةةةةةةةةةةةةةةةةةنرس 

 المخاطرق

المسةةةةةةةةتويات 
الحاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 للصيانة

حجةةةةةةةةم  بيةةةةةةةةر  التعويض
 متكدس

أنظمةةةةة الةةةةدعم 
 الرني

المةةةةةةد  بعةةةةةةدو 
مةةن أ ثةةر سةةكا  

 أل  نسمة 51
 

األولويةةةةةةةةةةةةةص 
لل خصةةةيات 

 الهامة

إن ةةةةةةةةةةةةةاءات  ال صيانة
مةةةةن جديةةةةدق 

أجةةل الصةةيانة 
 فق 

حجم ص ير غيةر 
 متكدس 

الوظةةةةةائ  ذات 
األهةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف 

 ا نسانية

 ضواحي المد 

األولويةةةةةةةةةةةةةص 
 للمحتاجين

حجةةةةةةم صةةةةةة ير   
 متكدس

االسةةةةةةةةةةةةةتخدان 
 السكني

ال يوجةةد أولويةةة 
 ج رافية

 
 مثال على الصندوو الت كيلي
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 ومن خيل تقييم مدال اتساو البدائل المختلرة يمكن تحديد الحلول المنطقية والعملية لقضةية حصةول
  http://www.swemorph.com/ma.htmlوغيرها من القضايا.   ،الجميع على مسكن

 
 :مراجع 

- General Morphological analysis, a general method for non-quantified modeling, 
Swedish Morphological Society, 2002 (Revised 2013). 
http://www.swemorph.com/ma.html  

- Kosow, H., and Gasner, R., Methods of Future and Scenario Analysis: Overview, 
Assessment and Selection Criteria, DIE, January 2008, 
https://www.researchgate.net/publication/258510126_Methods_of_Future_and_Sce
nario_Analysis_Overview_Assessment_and_Selection_Criteria  

- Ritchey, T., Futures Studies using Morphological Analysis, 2009, 
http://www.swemorph.com/pdf/futures.pdf  

- Ritchey, T., Outline for a Morphology of Modelling Methods, Acta Morphologica Ge-
nealis, Vol. 1, No. 1, 2012, 
http://www.amg.swemorph.com/pdf/amg-1-1-2012.pdf  
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ا للعوامةل المختلرةة التةةي  ل  ةةك  مراعاتهةا عنةد اتخةاذ القةرارات، والتةي ت   يجةبيمثةل تحليةل عسةتيبع مسةح 
  التاليص STEEPالحروف األولى لها مصطلح 

 .ص وت مل القيم االجتماعية والثقافية والديموغرافياSocial factorsالعوامل االجتماعية  -
ص وت ةةمل ن ةةا  البحةةا والتطةةوير، واآلفةةاو Technological factorsالعوامةةل التكنولوجيةةة  -

 .ر التكنولوجيوالبحوا، ومعدل ومدال الت ي  الجديدق 
وأسةعار  ،النمةو االقتصةاوا صت ةمل جوانةب مثةلص وEconomic factorsالعوامل االقتصةاوية  -

 .والتجارق الدولية ،والتضخم ،الرائدق
الطقةةةس  صت ةةةمل جوانةةةب مثةةةلص وEnvironmental factorsيكولوجيةةةة مةةةل البيئيةةةة /ا االعو -

 .و ذلك الطاقة والوقوو ،والمناخ
مجاالت اهتمان السياسة الحكوميةة با ضةافة ص وت مل Political factorsالعوامل السياسية  -

ر مرا ز القوال بين األحزا  السياسية. ويمكن أ  إلى الحر ات على الساحة السياسية، مثل ت ي  
ا العوامل القانونية والتنظيمية.  ي مل ذلك أيض 

 
 عستيبع شكل توضيحي لتحليل

STEEP Analysis                ستيب"تحليل"   
 

المةةلثرق علةةى قضةةية/  إطةار عمةةل  جةةراء مسةةح شةةامل للبيئةةة الخارجيةةة  منهجية است رافية 
 من مختل  المجاالت ملسسة ما
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سةةتخدن هةةذا ا طةةار التحليلةةي فةةي التبصةةر  البيئةةة الخارجيةةة فةةي الماضةةي  بالنسةةبة لتطةةورات insightsوي 
. وتعتبةر هةذه اآلليةة شةديدق األهميةة فةي uncertaintyوالحاضر والمستقبل، خاصة في أوقات الييقةين 

ولةيي   STEEPر نتةائج تحليةل تزايد حجم المعلومات المتاحة أو في حال عدن وجوو تنظيم جيد. وتةوف   حال
طة العمل وخارطة الطريةط، حيةا يةتم تحويةل نتةائج التحليةل إلةى عةدو قليةل مةن عوامةل النجةاح لتطوير خ  

  الرئيسية أو الطموحات التي يجب اعتماوها في مجال معين.
ةة  Legislativeالةةذا يضةةي  عوامةةل أخةةرال،  العوامةةل القانونيةةة  STEEPLEDر م ةةابهة  إطةةار وهنةةاث أط 
 - مثةةل العوامةةل االجتماعيةةةالةةذا ي   STEERوإطةةار  ،(Demographic والديموغرافيةةة Ethicalواألخيقيةةة 
والبيئيةةةةةةةةةةة  Economicواالقتصةةةةةةةةةةاوية  Technologicalوالتكنولوجيةةةةةةةةةةة  Socio-culturalالثقافيةةةةةةةةةةة 

Environmental  والتنظيميةRegulatory. 
 
 :مراجع 

- Foresight Guide, 
http://www.foresightguide.com/horizon-scanning-frameworks/  

- Szigeti, H. and others, STEEP analysis as a tool for building technology roadmaps, 
2011, 
file:///C:/Users/PC/Downloads/STEEPanalysisasatoolforbuildingtechnologyroadmaps
_CLEAN_REVISED.pdf  

  

http://www.foresightguide.com/horizon-scanning-frameworks/
file:///C:/Users/PC/Downloads/STEEPanalysisasatoolforbuildingtechnologyroadmaps_CLEAN_REVISED.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/STEEPanalysisasatoolforbuildingtechnologyroadmaps_CLEAN_REVISED.pdf


األساسية للدراسات المستقبلية  معجم المصطلحات   
 
 

  65      منتدى أسبار الدويل  

 
 
 
 

 
عاوق  في التخطي  للمنظمات، لتساعد على إظهار نقا  القةوق والضةع  فةي  SWOTيتم استخدان أواق 

ة العناصةر الداخليةة فةي ز ا طةار العةان لهةذه األواق بةين المنظمة والررإ والتهديدات التةي تواجههةا. ويمي 
الملسسةةةة )نقةةةا  القةةةوق والضةةةع ( والعناصةةةر الخارجيةةةة التةةةي تقةةةع خةةةارج حةةةدوو المنظمةةةة )الرةةةرإ 

 والتهديدات(.
عن عوامل النجاح ونقا  اله اشةة الخاصةة بالقضةية/ الملسسةة ر هي وسيلة جيدق للتعبي SWOTأواق و

الداخلية للمنظمة مع السياو الخارجي  من خيل وضع خارطة. ومن الضرورا تواز  التحليل بين العوامل
 األوسع لها،  ما يبين ال كل التالي.

 عوامل مساعدق  
 على تحقيط الهدف

 عوامل مثبطة 
 على تحقيط الهدف

ةةة 
ةةةةةة
ليةةةة
واخ
ل 
ةةةةةة
مةةةةةة

عوا
مة(
نظ
لم
ص ا

صائ
)خ

 
 

 القوق 
Strength 

 
 الضع 

Weakness 

ةة 
رجي
 خا
مل
عوا

ص 
صةائ

)خ
ئة(
لبي
ا

 

 
 الررإ

Opportunities 

 
 المخاطر
Threats 

 SWOTمصروفة 
 

 :مراجع 
- Nazarko, J., Applications of enhanced SWOT Analysis in the Future oriented Public 

Management of Technology, Procedia Engineering, Vol. 182, 2017, pp: 284-490, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817312766  

SWOT Analysis                سوات"تحليل"   
 

تخطيطية ترصد مكامن القوق والضةع  فةي القضية/الملسسةة أواق   منهجية است رافية 
 والررإ والتهديدات الخارجية لها

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817312766
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ةة يقةةون بهةةا الب ةةر عنةةد التةةي زات ا ورا يةةة عةةن االسةةتدالالت أو التةةأوييت الذهنيةةة تنةةتج العديةةد مةةن التحي 

. وهةةذه االسةةتدالالت تكةةو  مريةةدق ب ةةكل عةةان فةةي اتخةةاذ القةةرارات غيةةر واٍع معالجةةة المعلومةةات ب ةةكل 
ا يمكن أ  تلوا إلى المبال ة في تقدير حجم الخيفات  اليومية البسيطة. إال أن  في الحاالت األ ثر تعقيد 

مةن المهةم بالنسةبة لصةانعي القةرار فةي الجهةات الرعلية، سواء بالم االق  في حجمهةا أو التقليةل منة . و
 الحكومية ب كل خاإ أ  يكونوا على وراية ببعض التحيزات المعرفية.

مثةلص الميةل إلةى تقيةيم احتماليةة األحةداا مةن خةيل  ،ويتم التحيز ا ورا ةي عةاوق مةن خةيل عةدق مةداخل
ومةات بنةاء علةى التصةورات الررويةة أو األمثلة التي تتباور إلى الذهن وو  مرجعية علمية، أو ترسةير المعل

ةة ز للوضةةع ا جمةةاع العةةان، أو المبال ةةة فةةي تقةةدير التكةةالي  اآلنيةةة مقابةةل المنةةافع المسةةتقبلية، أو التحي 
 الراهن.

 
 :مراجع 

- Kahneman, D., Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive Judgment 
and Choice, 2002, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.98.9867&rep=rep1&type
=pdf  

- Kahneman, D., Thinking Fast and Slow, New York: Farrar, Straus & Giroux, 2011. 
- Milkman, K., How Can Decision Making Be Improved? 2008, 

https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/08-102_1670bc7e-dc3c-49c8-
bc5f-1eba2e78e335.pdf  

 
 

 
 

        Cognitive Bias                                    ز إدراكي  تحيُّ
 

الميول النرسية الملوية إلةى أخطةاء منهجيةة فةي طريقةة تلقةي الب ةر   مرهون مساعد في
رها أو إجراء استنتاجات   االست راف  للمعلومات أو معالجتها أو االحترا  بها أو تذ  

 وأحكان وتوقعات
  

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.98.9867&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.98.9867&rep=rep1&type=pdf
https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/08-102_1670bc7e-dc3c-49c8-bc5f-1eba2e78e335.pdf
https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/08-102_1670bc7e-dc3c-49c8-bc5f-1eba2e78e335.pdf
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ةةةفةةةي السةةةتينيات مةةةن القةةةر  الماضةةةي، حيةةةا انبثةةةط منطق يسةةةتراتيجبتكةةةار التخطةةةي  ا تةةةم ا ا عةةةن ي 
الرؤيةةةةةةة  ي عةةةةةةاوق  سةةةةةةتراتيجو التخطةةةةةةي  ا حةةةةةةد  . وي  Operational planningالتخطةةةةةةي  الت ةةةةةة يلي 
يات ا وارق األساسةةةةةةية لمنظمةةةةةةة معينةةةةةةة. إسةةةةةةتراتيجي( وأهةةةةةةداف وسةةةةةةتراتيجوالرسةةةةةةالة )الهةةةةةةدف ا 

و الخةةةةارجي للتركيةةةر ا وارا، ويةةةةتم قبةةةل عمةةةةل حةةةد  ي هةةةو الم  سةةةةتراتيجوعةةةاوق  مةةةا يكةةةةو  التخطةةةي  ا 
 ط  العمل(. التخطي  الت  يلي )تحديد األهداف ووضع خ  

وتحديةةةةد  يريةةةةة  ،تركيةةةةك ال ايةةةةة أو الهةةةةدف إلةةةةى خطةةةةوات ،ي بالتحليةةةةلسةةةةتراتيجيةةةةرتب  التخطةةةةي  ا 
ن. بهةةا إحةةراز تقةةد   تنريةةذ الخطةةوات، وتقةةدير النتةةائج المتوقعةةة لكةةل خطةةوق، وقيةةاس الطريقةةة التةةي تةةم  

ةةةخط  م   اويعتبةةةر هةةةذا ن ةةةاط   ةةة اط  ةةةيتطلةةةب تركيةةةر   اوممنهج  ةةةا تحليلي  ا ب ةةةكل  بيةةةر، واسةةةتنتاجي   اا ومنطقي 
 من أجل ضما  بقاء األمور ععلى المسار الصحيحع. 

، فهةةةةو حدسةةةةي ب ةةةةكل عةةةةان synthesisي مةةةةن ناحيةةةةة أخةةةةرال يتعلةةةةط بةةةةالتولي  سةةةةتراتيجوالتركيةةةةر ا 
ا أل  المعلومةةةات المتةةةوفرق حةةةول  ويحةةةاول تجةةةاوز مةةةا يمكةةةن أ  يريةةةد بةةة  التركيةةةر المنطقةةةي. ونظةةةر 

ةةةاهةةةي المسةةةتقبيت المحتملةةةة  فةةةإ  التركيةةةر المطلةةةو  للنجةةةاح فةةةي هةةةذا الن ةةةا   ؛غيةةةر مكتملةةةة وائم 
 ا.ا واستنتاجي  ي  ا، وليس تحليلاع واستقرائي  أ  يكو  عتوليري  يجب 

تضةةةةمين ي إال بعةةةةد االنتهةةةةاء مةةةةن عمليةةةةة االست ةةةةراف. فسةةةةتراتيجويرتةةةةرض أال يةةةةتم التخطةةةةي  ا 
ا أساسةةة ي يتةةةيح اعتبةةةارسةةةتراتيجاالست ةةةراف فةةةي عمليةةةة التخطةةةي  ا  ا فةةةي تطةةةوير ي  المسةةةتقبل عنصةةةر 

بتحديةةةةةد المسةةةةةتقبيت البديلةةةةةة واسةةةةةتطيع المت يةةةةةرات القاومةةةةةة مةةةةةن خةةةةةيل ومةةةةةج  ؛ا سةةةةةتراتيجية
ةةةةسةةةةتراتيجمنهجيةةةةات االست ةةةةراف فةةةةي مرحلةةةةة التركيةةةةر ا  ا يصةةةةبح االست ةةةةراف عنصةةةةر   م  ي. ومةةةةن ث 

ةةةا سةةةتراتيجي فةةةي عمليةةةة التخطةةةي   ي ال يحةةةل محةةةةل سةةةتراتيج  العمةةةل. واالست ةةةراف ا التةةةي توج 
ية سةةةتراتيجإنمةةةا يعمةةةل علةةةى إثةةةراء السةةةياو الةةةذا يةةةتم مةةةن خيلةةة  تطةةةوير ا ، ويسةةةتراتيجالتخطةةةي  ا 

 صوتخطيطها وتنريذها،  ما يبين ال كل التالي
 
 

  Strategic Planning                 خطيط إستراتيجيت              
 

و للتركير    مرهون عان  ا واران ا  تخطيطي محد 



 األساسية للدراسات المستقبلية  معجم المصطلحات  
 

  68       منتدى أسبار الدويل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يستراتيجموقع االست راف ضمن عملية التخطي  ا 
 

النمةةوذج الحةةالي للتخطةةي  فةةي و ةةي يةةتم وضةةع ا سةةتراتيجية بعةةد االست ةةراف يجةةب إعةةاوق التركيةةر 
رقها الخاصة، بنرس الوقت، لكل منها منهجها وط    ي ليتضمن أربع مراحل منرصلة ومترابطةستراتيجا 

  ما يبين ال كل التاليص
المسح البيئيص وهو البحا عن معلومات حول الت يير لتوفير مدخيت فةي المراحةل األخةرال. وتةرتب   -

ا  ا بجووق المخرجةاتجووق هذه المدخيت ارتباط  ةلةذلك ي   ؛مباشر  همةة فةي عمليةة مالمسةح خطةوق  د  ع 
ا ما ير ةز المسةح علةى مةا هةو معةروف مةن الماضةي والحاضةر ومسةح  االست راف. وفي الواقع غالب 

ا. إال أ  الهةدف مةةن المسةح البيئةي هةةو توسةيع نطةاو المعلومةةات د  الصةح  بتقةديم رؤيةة ضةةيقة جة
 المعروفة حول الت يير. 

وفهةم بيئةات ، يص ويتمحور حول تطوير فهم أعمةط للت ييةر  ثبةات الهويةة والتخيةلستراتيجر ا التركي -
ن هةذه المعرفةة لتوسةيع نطةاو التركيةر ب ةأ  سةتخد  الت  يل المسةتقبلية المحتملةة للملسسةة. وت  

ية المحتملة من أجةل اتخةاذ قةرارات مسةتنيرق ب ةكل أفضةل حةول ا جةراءات التةي ستراتيجالخيارات ا 
 يجب اتخاذها اليون.

أنماط ومنهجيات 
 االستشراف

 التفكير اإلستراتيجي
 توليد البدائل

 ماذا يمكن أن يحدث؟

 اتخاذ القرار اإلستراتيجي
 ياراتتخاال إجراء
 ؟ سنتجه أينإلى 

اإلستراتيجي التخطيط  

 عمل اإلجراءات
 ؟ماذا سنفعل

 الخيارات

 القرارات

 اإلجراءات
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يص وير ز علةى توثيةط ا جةراءات والتةدابير والمسةاءلة وضةما  ا تمةال ا جةراءات. ستراتيجالتخطي  ا  -
احةةد  ية م  سةةتراتيجويجةةب أال يكةةو  هةةذا المسةةتوال مةةن ا  ا أبةةد  حيةةا تت يةةر  البيئةةة الخارجيةةة ب ةةكل  ،و 

مستمر. وربما تكو  هناث حاجة وائمة إلى إجراء ت ييرات على ا جةراءات المترةط عليهةا. وفةي الواقةع 
 طة بالمعنى التقليدا.في بعض السياقات إلى خ   قد ال تكو  هناث حاجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Voros, 2001)ي ستراتيجا مراحل عملية التخطي  
 
 (.Foresight،  واالست راف Strategyية  ستراتيجوا  Strategic thinkingي ستراتيجالتركير ا انظر )
 

 :مراجع 
- UNDP Manual, 2018,  

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf  

- Voros, J., A Primer on Futures Studies, Foresight and the Use of Scenarios, Swin-
burne University of Technology, First published in prospect, the Foresight Bulletin, 
No 6, December 2001,   
https://pdfs.semanticscholar.org/c0cc/b4a4dc3d35314ca203a575b29743793c626
9.pdf?_ga=2.177218661.1380323139.1569604092-891595266.1567773250  

ر   إدراك التغيُّ
 

 المسح البيئي
 ما الذي يمكن أن نراه اآلن؟

 توليد البدائل 
 

يتفكير اإلستراتيجال  
 ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل؟ 

 

 تحديد المستقبل المرغوب
 

يتخاذ القرار اإلستراتيجا  
 إلى أين سنتوجه في المستقبل؟ 

 

 عمل اإلجراءات

 

يالتخطيط اإلستراتيج  

 ما الذي سنفعله اليوم؟ 
 

https://pdfs.semanticscholar.org/c0cc/b4a4dc3d35314ca203a575b29743793c6269.pdf?_ga=2.177218661.1380323139.1569604092-891595266.1567773250
https://pdfs.semanticscholar.org/c0cc/b4a4dc3d35314ca203a575b29743793c6269.pdf?_ga=2.177218661.1380323139.1569604092-891595266.1567773250
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ب ةرض االبتعةاو عةن الطريقةة ال ةائعة  Robinson (1990)تطوير هذا األسلو  فةي األصةل بواسةطة  تم  

ة ةفي التنبل، وهي استقراء الحاضر في المستقبل. ويرتب  هةذا األسةلو  ارتباط  ا بمرهةون عالنمةاذج ا وثيق 
مةن مجموعةة  التوقعيةع التي تتولد فيها األفكار من الوضع المستقبلي المتوقع )الت ذية األماميةة( بةدال  

ضوعة في الماضةي )الت ذيةة الراجعةة(. وي ةب  التخطةي  االسةترجاعي التوقعات )األهداف وال ايات( المو
 أسلو  االرتجاع الرني المعروف )فيش باث( والمستخدن في األعمال الروائية والسينمائية. 

ةا مةا ي   سةتخدن ويناسب هذا األسلو  السيناريوهات التي ال تنظةر إلةى المسةتقبل علةى نحةو خطةي. وغالب 
ي. ويةتم فةي التخطةي  االسةترجاعي سةتراتيجستقبيت المرغوبةة والتخطةي  ا هذا األسلو  في بناء الم

يبةةدأ مةةن الصةةورق المسةةتقبلية  ،ربةة  الحالةةة المسةةتقبلية المتوقعةةة بةةالواقع الحاضةةر عبةةر خةة  معكةةوس
ةةTurning pointsا بالنقةةا  المرصةةلية والتحةةوالت الرارقةةة ر  إلةةى الحاضةةر مةةا المتصةةورق وصةةوال   ا ح  ، موض 

ا. وينب ةةي أ  يخضةةع الوصةة  المسةةتقبلي لمبةةدأ حةةر  ر ةةة واآلليةةات التةةي ت  القةةوال المح ث السةةيناريو قةةدم 
من خيل إيضاح ال رو  المسبقة لوقوع  ل تحول مرصةلي، وهةو أمةر يتطلةب  Plausibilityالمعقولية 

 ل مسارات التطور المستقبلي للظاهرق/ السيناريو.اتساو التوقعات مع قدرق الم ار ين على تخي  
رية يات، ويبةةةدأ عةةةاوق بعمليةةةة تصةةةو  إسةةةتراتيجيسةةةاعد هةةةذا األسةةةلو  علةةةى ترجمةةةة السةةةيناريوهات إلةةةى و

Visioning . الم ةةار ين فةةي نقةةاش جمةةاعي علةةى وصةة  عناصةةر سةةيناريو مجموعةةة مةةن ويةةتم ت ةةجيع
ةFutures Scenarioمستقبلي مرغو  فية  )معيةارا(  ة يةتم العمةل م  . ومةن ث  ا مةن هةذا إلةى الةوراء انطيق 

ةلتحديد األحداا الكبرال والنقا  البيانيةة )ا شةارات( التةي ت   ؛السيناريو المستقبلي إلى يومنا هذا د هةذا ول 
المسةةتقبل. وينطةةوا التخطةةي  االسةةترجاعي علةةى توضةةيح الخطةةوات اليزمةةة للوصةةول إلةةى السةةيناريو 

اسةةات والبةةرامج االعتبةةار مةةا هةةي ا جةةراءات والسيفةةي خةةذ أالمسةةتقبلي. وهةةذا يتةةيح للملسسةةات أ  ت
 والتي ستصل المستقبل بالحاضر.  ،المطلوبة اليون

، فسةوف تةتم وعةوق 2131للمسةتقبل فةي عةان  2119ر فةي عةان ع تصةو  ض  و   وعلى سبيل المثال، إذا تم  
ةة2131الم ةةار ين فةةي النقةةاش للنظةةر أوال  فةةي ال ةةكل الةةذا قةةد يبةةدو عليةة  الوضةةع فةةي عةةان   م  ، ومةةن ث 

 2131، وذلك باالنتقال إلى الخل  من عان 2131وص  العوامل المسببة التي أوت إلى الواقع في عان 
 .2119إلى 

        Back-Casting                              تخطيط استرجاعي  
 

عمليةةة الرجةةوع إلةةى الخلةة  )مةةن المسةةتقبل إلةةى الحاضةةر(، بةةالتعرف علةةى  منهجية است رافية
م  تحديد ما يجب أ  المستقبيت  الممكنة والمحتملة والمرضلة، ومن ث 

  يحدا لجعل هذه المستقبيت تتك   وتتحقط في الوقت الحاضر
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عد   ا في إشراث المجموعات التي ت   وي   ؛ز على النتائج الملموسة ب ةكل  بيةرر   التخطي  االسترجاعي مريد 
ةا يات عملإسةتراتيجر فرصة لترجمة السيناريوهات إلةى وف  ألن  ي   يةة. ويمكةن أ  يسةاعد هةذا األسةلو  أيض 

فةةةي اختبةةةار عبةةةارات الرؤيةةةة، بمعنةةةى أ  الرجةةةوع مةةةن المسةةةتقبل المرضةةةل إلةةةى الةةةوراء يمكةةةن أ  يسةةةاعد 
ية، وإلقةةاء الضةةوء علةةى التةةوترات المحتملةةة سةةتراتيجالمجموعةةات علةةى تحديةةد جةةدوال بعةةض التوجهةةات ا 

 ل.رض  والمراضيت في طريط الوصول إلى ذلك المستقبل الم  
ا، حيا يمكن ي  وأثناء القيان بعملية التخطي  االسترجاعي يجب تذ ير الم ار ين بأ  المستقبل ليس خط

ا على القرارات الم   ذق وتأثير األحداا الخارجية علةى القضةية تخ  أ  يكو  ل  العديد من النتائج البديلة اعتماو 
ي محاولةة لت ييةر الظةروف المطلوبةة لتحقيةط أو الملسسة، حيا تر ز هذه الطريقة على ت يير الحاضر ف

 المستقبل المن وو.
ةة مختلرةةة لتطبيةةط التخطةةي  االسةةترجاعي، وهةةو لةةيس مجةةرو عتخطةةي  مةةن المسةةتقبل إلةةى  رو  هنةةاث ط 
ةةيحةاول ف  ، فهةو الحاضةرع م  ية  يمكةن أ  يتطةةور وضةع مسةتقبلي معةةين. ويمكةن اسةتخدان التخطةةي  ه 

 مثل تخطي  السيناريوهات. ،ا أسلو  آخراالسترجاعي  إضافة مريدق للرؤية أو أل
ةةتبةةدأ عمليةةة التخطةةي  االسةةترجاعي بتحديةةد وضةةع معيةةارا للمسةةتقبل )م   ل/مرغو  فيةة  أا الحالةةة رض 

ةثةم يةةتم العمةل للخلةة  بتحديةد األحةةداا الرئيسةية ونقةا  البيانةةات )ا شةارات( التةةي ت   ،(ةالمثالية د هةةذا وج 
يلوا ذلك إلى تحديد المسارات المحتملة، أا ع ية  يمكةن أ  يحةدا  ةل ذلةك؟ع.  م  المستقبل. ومن ث  

والتةةةي تةةةرب   ،ويتةةةيح ذلةةةك للمنظمةةةات النظةةةر فةةةي ا جةةةراءات والسياسةةةات والبةةةرامج المطلوبةةةة اليةةةون
 المستقبل بالحاضر.

  ما يبين الجدول التالي. ،ويمكن تحديد الخطوات األربع الرئيسية للتخطي  االسترجاعي
 

 و.حد  تحديد وضع مستهدف في المستقبل بأفط زمني م   المرحلة األولي

ف )البدء من ستهد  ط الوضع الم  حق  استطيع المسارات البديلة التي يمكن أ  ت   المرحلة الثانية
 لحاضر(.للخل  إلى االمستقبل والرجوع 

السةةنوات تحديةةد خطةةوات منرصةةلة )أيةةن يجةةب أ  نكةةو  فةةي  ةةل سةةنة مةةن  المرحلة الثالثة
 و في األفط الزمني. للوصول إلى الهدف المحد  

المنتج النهائي هوص عدق بدائل لوجراءات. ويمكةن أ  تكةو  هةذه البةدائل قاعةدق  المرحلة الرابعة
 ية معينة. ستراتيجالتخاذ القرارات في الوقت الحاضر بالنسبة  

 خطوات التخطي  االسترجاعي
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 :أمثلة  
ةةةتصةةةو   المثةةةالعلةةةى سةةةبيل  يمكننةةةا - ر األمةةةن ال ةةةذائي لسةةةكا  وف  ر السياسةةةات الزراعيةةةة التةةةي ت 

ض المةةةوارو الطبيعيةةةة والبيئةةةة للخطةةةر مةةةن أجةةةل األجيةةةال القاومةةةة. وو  تعةةةر   2151العةةةالم فةةةي 
و التخطةةةي  االسةةةترجاعي ا جةةةراءات التةةةي يجةةةب اتخاذهةةةا للوصةةةول إلةةةى هةةةذا الهةةةدف، فيمةةةا حةةةد  وي  

تراقيةةةةةةات الدوليةةةةةة والت ييةةةةةةرات السةةةةةلو ية والتكنولوجيةةةةةةا يتعلةةةةةط بالسياسةةةةةةات والبةةةةةرامج واال
والممارسةةةةات وتنميةةةةة القةةةةدرات ومةةةةا إلةةةةى ذلةةةةك. ويةةةةتم تقسةةةةيم عمةةةةا يجةةةةب أ  يحةةةةداع إلةةةةى 

، ويعتبةةةر هةةةذا التقسةةةيم فيهةةةاومكونةةةات أخةةةرال ال يمكةةةن الةةةتحكم فيهةةةا مكونةةةات يمكةةةن الةةةتحكم 
 ع.فيهامهمة عالتوقعات التي يمكن التحكم 

نةةةةي ، الةةةةذا ب  Göteborg  2050لتخطةةةةي  االسةةةةترجاعي فةةةةي م ةةةةروع تةةةةم اسةةةةتخدان منهجيةةةةة ا -
علةةةى فرضةةةية مراوهةةةا أنةةة  يمكةةةن مةةةن خةةةيل الصةةةور ذات الرؤيةةةة المسةةةتقبلية المسةةةتدامة تحريةةةز 
بنةةةاء نمةةةوذج مسةةةتقبلي مسةةةتدان لتنميةةةة المدينةةةة. وقةةةد تةةةم اسةةةتخدان هةةةذه المنهجيةةةة  ةةةأواق 

يتطلةةةةب وضةةةةع رؤال طويلةةةةة  تخطيطيةةةةة  يجةةةةاو مجتمةةةةع مسةةةةتدان. فإيجةةةةاو مدينةةةةة مسةةةةتدامة
ةةةالمةةةدال واتبةةةاع نهةةةج متكامةةةل م     نحةةةو النظةةةان العةةةان لمعالجةةةة القضةةةايا االقتصةةةاوية والبيئيةةةة وج 

 http://www.goteborg2050.se/english.htmواالجتماعية. 
فةةةي محةةةور التعلةةةيم محاولةةةة الوصةةةول فةةةي  2131تسةةةتهدف رؤيةةةة المملكةةةة العربيةةةة السةةةعووية  -

ةةة 2131 وهةةةو مةةةا يمكةةةن ،  ءإلةةةى تعلةةةيم عةةةالي الجةةةووق ومتةةةاح للجميةةةع فةةةي إطةةةار ملسسةةةي   
وولةةةةة فةةةةي ملشةةةةر جةةةةووق  21مثةةةةل أ  تكةةةةو  السةةةةعووية مةةةةن أفضةةةةل  ،ترجمتةةةة  فةةةةي ملشةةةةرات

 التعليم األساسي.
هةةةةذه وباسةةةةتخدان أسةةةةلو  التخطةةةةي  االسةةةةترجاعي يةةةةتم رسةةةةم خةةةة  زمنةةةةي بةةةةين لحظةةةةة إعةةةةي  

. وعبةةةةر هةةةةذا الخةةةة  يةةةةتم تحديةةةةد 2131ف فةةةةي المسةةةةتقبل سةةةةتهد  والعةةةةان الم   2116األهةةةةداف 
ةةةإلةةةى الوقةةةت الحةةةالي، بحيةةةا ت   وصةةةوال   2131نقةةةا  زمنيةةةة محةةةدوق تبةةةدأ مةةةن عةةةان  ل نقطةةةة مث 

ةةةةالبدايةةةةة الملشةةةةرات المسةةةةتهد   ل نقطةةةةة النهايةةةةة الملشةةةةرات الحاليةةةةة، وبينهمةةةةا تطةةةةور فة، وتمث 
 هذه الملشرات. 

طةةة  زمنيةةة اسةةتهدافية أقصةةر، ويةةةتم ية إلةةى خ  سةةتراتيجعلةةى هةةذا التخطةةي  يةةةتم تحويةةل ا  وبنةةاء  
ية سةةةتراتيجاالعتمةةةاو عليهةةةا فةةةي اتخةةةاذ القةةةرارات التةةةي تحقةةةط هةةةذه الخطةةة . وبالتةةةالي إذا  انةةةت ا 

جامعةةةة  511ع ةةةر جامعةةةات سةةةعووية فةةةي مصةةةاف أفضةةةل تكةةةو  هنةةةاث إلةةةى أ   تسةةةعى مةةةثي  
إلةةةى سةةةت جامعةةةات  2125فةةةإ  ذلةةةك يعنةةةي أ  يصةةةل هةةةذا العةةةدو فةةةي عةةةان ؛ 2131عالميةةةة عةةةان 
إلةةةى ثةةةيا جامعةةات. أمةةةا الةةةرقم الحةةةالي فهةةو جامعةةةة واحةةةدق. وبةةةالطبع يتطلةةةب  2121وفةةي عةةةان 

الوصةةةةول إلةةةةى هةةةةذه األرقةةةةان فةةةةي  ةةةةل مرحلةةةةة بنةةةةاء نظةةةةان إصةةةةيحي هيكلةةةةي للتعلةةةةيم العةةةةالي 
 ط  زمنية. خ   ية واسعة يمكن تقسيمها إلىإستراتيجومخرجات  في شكل 

http://www.goteborg2050.se/english.htm
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 RANDمنهجية التخطي  بالسيناريوهات ألول مةرق فةي الملسسةة األمريكيةة  Herman Kahnاستخدن 
Corporation  التركيةةةر بالسةةةيناريوهات مةةةن سةةةاحة  نسةةةب لهةةةذه الملسسةةةة الرضةةةل فةةةي نقةةةل، حيةةةا ي

ا فةي الدراسةات المسةتقبلية  العمليات الحربية إلى المجال المدني، حتةى أصةبحت المنهجيةة األ ثةر شةيوع 
 منذ ذلك الحين. 

واألصل أ  تنتهي الدراسات المستقبلية إلى سيناريوهات، أا إلى مسارات وصور مستقبلة بديلة، فهذا 
حا المستقبلية. وقد ينطوا تحليل السيناريوهات على توصيات ضمنية أو هو المنتج النهائي لطرو الب
 صريحة حول ما ينب ي عمل . 

وتتميةةز منهجيةةة السةةيناريوهات بتقةةديم قصةةص متكاملةةة ومتناغمةةة ومنسةةجمة وممكنةةة ومحتملةةة عةةن 
يةةل المسةتقبل. وتنةةاقل السةةيناريوهات قضةةايا العةالم الواقعيةةة فةةي عةةدو مةن المجةةاالت، شةةاملة  المجاه

 وغيرها. ،السياسية واالقتصاوية، والتطورات التكنولوجية، والت يرات البيئية، واالتجاهات االجتماعية
ة ع وتعتمد منهجية تخطةي  السةيناريوهات علةى وراسةة بةدائل المسةتقبل، بمعنةى أننةا ال نتعامةل مةع توق 

ة. واستك ةةاف مسةةتقبلي وحيةةد، ولكةةن مةةع مجموعةةة مةةن التوقعةةات المسةةتقبلية المختلرةةة المحتملةة
التوقعات المستقبلية المتعدوق هو أمر جوهرا في أسلو  السيناريوهات. ويساعد هةذا األسةلو  علةى 

علةةى االحتمةةاالت، وعمةةل الحسةةابات المختلرةةة الخاصةةة بالمجاهيةةل شةةديدق  توجيةة  المةةرء للتركيةةر بنةةاء  
نظريةات ا حصةاء  ىند علةالخطورق. ويمكن االستعانة بل ات الكمبيوتر المتقدمة لعمةل خوارزميةات تسةت

 واالحتماالت لتوليد سيناريوهات متعدوق. 
يمكن تحديد الت يير في هذا المجال من خيل  ،و مثال مبس  بالنسبة للسيناريوهات في مجال السكا 

والهجرق. وبدال  مةن عمةل إسةقاطات مةن فرضةيات تةم تحديةدها  ،والوفيات ،ثيثة مت يرات هيص المواليد
ةا لكةل  ب كل اعتباطي علةى أسةاس الت ييةرات السةابقة، يمكةن تحديةد فرضةيات منطقيةة ولكةن أ ثةر تباين 

 استك اف مجموعاتها المحتملة،  ما يبين ال كل التالي. م  مت ير، ومن ث  
 
 
 
 

        Scenario Planning                 تخطيط السيناريوهات  
 

وص  األوضاع المستقبلية الممكنة أو المحتملةة أو المرغوبةة، مةع توضةيح  منهجية است رافية
أ  تةةةةلوا إلةةةةى هةةةةذا الوضةةةةع  لميمةةةةح المسةةةةار أو المسةةةةارات التةةةةي يمكةةةةن

ا من الوضع الراهن أو من وضع ابتدائي مرترض   المستقبلي انطيق 
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 ،لمت ير المواليد H2  لمرهون السيناريوص سيناريو   هو نتيجة لمجموع الررضية بس  نموذج م  
 لمت ير صافي الهجرق H2والررضية  ،لمت ير الوفيات H1والررضية 

 

وال يقتصةةر ال ةةرض مةةن السةةيناريوهات علةةى تحديةةد مجموعةةة التوقعةةات المسةةتقبلية المحتملةةة، ولكةةن 
م حقيقة العةالم بمزيةد مةن الوضةوح، والتعةرف بصةورق أوو علةى نتةائج القةرارات المتخةذق تره  إلى  يتعداه

وبعضةها يجمةع  ،وبعضةها  مةي ،بعضها  يرةي ؛اتاليون. وهناث العديد من أساليب صياغة السيناريوه
 بين الجانبين الكيري والكمي.

 الخطوات التاليةص في وتترط أغلب نماذج بناء السيناريوهات 
ص وي ةمل تحديةد نطةاو القضةية وفريةط العمةل وبيئةة العمةل Framingوضع ا طةار العةان )التةأطير(  .1

 وال اية من العمل ووضع خطة العمل.
وي مل جمع المعلومات عن الوضع الراهن وتاريخ سياو القضةية، وينةتج عنة   صScanningالمسح  .2

ةئ التةي قاعدق من المعلومات حول االتجاهات العامة السائدق واالتجاهات البازغةة  نب  بتحةوالت فةي ت 
 المستقبل، ثم يتم استخيإ القضايا التي يتعين البحا عن إجابات لها عند صياغة السيناريوهات. 

 ةص حيةا يةتم تحليةل القةوال المحر ةة والعيقةات والت ةابكات حر  كية النسط والقوال الم  فهم وينامي .3
  ما يتم تحديد القوال الراعلة في القضية محل الدراسة.  ،بما يساعد على فهم ويناميكية النسط

للسةيناريو والمسةتقبيت البديلةة  Baselineص حيا يتم وصة  خة  االنطةيو Forecastingالتوقع  .4
ويةتم فةي هةذه الخطةوق كل من القوال المحر ة وعوامل عدن اليقةين والتةداعيات والنتةائج. التي تت 

فةي ضةوء فهةم في  ل مجال من مجاالت التةأثير حصر البدائل الممكنة بالنسبة للعوامل المختلرة 
 ةةة لةة  وسةةلوث الرةةاعلين. ويمكةةن أ  تتضةةمن البةةدائل المحتملةةة حر  ويناميكيةةة النسةةط والقةةوال الم  

 :للسيناريوهات االستطيعية ثيثة بدائل هي

 المواليد

 الوفيات

 صافي الهجرة

 السيناريوهات

 المتغيرات

H2 H1 

H2 H1 

H3 

H3 

H2 H1 

 سيناريو أ

 الفرضيات

 سيناريو ب سيناريو ج

H3 

H4 
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استمرار الوضع القائم، حيا يكو  هناث مقاومة للت يير وا صةيح، هةذا با ضةافة إلةى إمكانيةة  -
 .حدوا تدهور الوضع القائم إلى األسوأ

حدوا بعض أوج  ا صيح والتطةوير الجزئةي، وذلةك بةين الرغبةة فةي ا صةيح والرغبةة فةي بقةاء  -
 .هي من أجل تحقيط االستقرار األوضاع  ما

ل  يرةةي ونقلةةة نوعيةةة مةةن خةةيل إطةةيو الطاقةةات ا بداعيةةة واالبتكاريةةة الخيقةةة، حةةدوا تحةةو   -
 .واالعتماو على المباورق االستباقية بدال  من األساليب القائمة على رو الرعل

ر حةةول ل بنةةاء تصةةو  ص وفيهةةا يةةتم اختيةةار المسةتقبل المرضةةل مةةن خةةيVisioningر بنةاء الرؤيةةة /التصةةو   .5
أفضةةل مخرجةةات السةةيناريو وتحديةةد األهةةداف ومعةةايير األواء. ويسةةبط هةةذه الخطةةوق خطةةوق ضةةمنية 
تتعلةةط برةةرز السةةيناريوهات البديلةةة والمقارنةةة بينهةةا الستك ةةاف التمةةايز بينهةةا لتحديةةد عةةدق بةةدائل 

  .مستقبلية
 ط . تحديد الخيارات والخ  ية وستراتيجص وي مل تنظيم الموارو وبناء ا Planningالتخطي   .6
طة  العمةل ص وهو تنريذ الخطة من خيل ن ةر نتةائج عمليةة بنةاء السةيناريو وتطةوير خ  Actingالرعل  .7

 ي.ستراتيجومأسسة التركير ا 
للتطبيةةط، ومريةةدق فةةي تحديةةد رؤيةةة مسةةتقبلية واقعيةةة يجةةب أ  تتميةةز  و ةةي تكةةو  السةةيناريوهات قابلةةة  

تكةةو  سةةهلة الرهةةم  ةةي يمكةةن االسةةتراوق منهةةا فةةي اتخةةاذ القةةرارات أهمهةةاص أ  ، بمجموعةةة خصةةائص
ع األحداا المثيرق ليضطرا  أو الملويةة إلةى االنحةراف عةن على توق   المناسبة،  ما يجب أ  تكو  قاورق  

ةاالمسار الطبيعي لألحداا، مع القدرق على استك اف النتائج واآلثار المحتملة ليختيار وعةم  م  ت، ومن ث 
 .المتعلط بالمستقبل الذا يتسم بالييقين القرار

ز بين السيناريوهات حتى يتسع نطاو االحتماالت من االختيف والتماي   واضح   ويجب أ  يكو  هناث قدر  
وتعتمد صياغة السةيناريوهات علةى إشةراث المسةتخدمين المحتملةين لهةذه السةيناريوهات   .تاواالختيار

 .في عملية بنائها وتحليلها
 

 :مثال 
 ص 2121م روع مصر  .1

ةة ةة( سةةيناريو مرجعةةي ي  1ز هةةذا الم ةةروع بةةين خمسةةة سةةيناريوهات بديلةةة هةةيص مي  ر عةةن اسةةتمرارية عب 
( سةيناريو 4( سيناريو الرأسمالية الجديدق، 3( سيناريو الدولة ا سيمية، 2االتجاهات العامة الراهنة، 

 ر االجتماعي.( السيناريو ال عبي أو سيناريو التآز  5االشترا ية الجديدق، 
ز واالخةةتيف فيمةةا بينهةةا لخةةذ عليهةةا أ  التمةاي  وهةذه السةةيناريوهات جميعهةةا مةةن النةوع ال ةةرطي، وي  

ا، وبعضها ال يخلو من تناق   ض يعيب اتساقها الةداخلي،  مةا أ  القةوال السياسةية صةاحبة ليس  بير 
ا.  القوال السياسية المصرية تمثيي   ل  ل  مث  السيناريوهات الخمسة ال ت    وقيق 

 م روع است راف مستقبل األمة العربيةص  .2
ن هذا الم روع مر ز وراسات الوحةدق العربيةة فةي بيةروت فةي نهايةة الثمانينيةات مةن القةر  الماضةي. قد  

( وخلةص إلةةى 2115-1985واسةتهدف الم ةروع است ةةراف مسةتقبل العةالم العربةةي خةيل ثيثةة عقةةوو )
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ا للوضةع الحةالي ( سيناريو التج1ثيثة سيناريوهات هيص  زئةص وهةو السةيناريو المرجعةي الةذا يمثةل امتةداو 
( سةةيناريو التعةةاو  والتنسةةيطص وهةةو سةةيناريو إصةةيحي يتمثةةل فةةي وجةةوو تنسةةيط 2. فةةي العةةالم العربةةي

. عات إقليميةةا على شكل تجم  ا واجتماعي  ا واقتصاوي  وتكامل قطاعي وسياسي بين أقطار متجاورق سياسي  
لي أو ثةورا، يةدور حةول مرهةون بنةاء فيدراليةة عربيةة تتأسةس علةى حدقص وهةو سةيناريو تحةو  ( سيناريو الو3

 احتران التعدو االجتماعي والثقافي القائم. 
 تم في هذا الم روع بناء السيناريوهات واختبارها من خيل النمةاذج وعمليةات المحا ةاق، إال أنة  لةم يخةل  

مقارنةة تطةرح قضةايا اسةتاتيكية السةيناريوهات لةم تخةرج عةن  ونهةا م ةاهد  حيةا إ   من عيو  منهجية 
 اء  دواعتبارات مستقبلية أ ثر من  ونها تطرح آليات ومسارات ويناميكية للوصول إلى الهدف المطلو  ب

من نقطة األساس.  ذلك لم تتضمن السةيناريوهات ترسةيرات  مكانيةة االنتقةال مةن م ةهد إلةى آخةر، 
ةتتعامةل مةع العوامةل الييقينيةة. أضة  إلةى ذلةك و   ما أنهةا لةم  ع نطةاو الم ةروع المكةاني والزمةاني ض 

 يات عملية.  إستراتيجا على إمكانية تطوير خيارات سياسية أو قيوو  
 :مراجع باللغة العربية 
 .2118، ا سكندريةالعربي، محمد، بناء السيناريوهات المستقبلية، مكتبة  -
 . 2111، 2121العيسوا، إبراهيم، الدراسات المستقبلية ورؤية مصر  -

http://csfs.bue.edu.eg/files/Studies/future%20studies%202020.pdf  
رو بنائها في م ةروع مصةر يناريوهات وط  العيسوا، إبراهيم، السيناريوهاتص بحا في مرهون الس -

 . 2118، المكتبة األ اويمية، 2121
عبد الرضيل، محموو، الجهوو العربية في مجال است ةراف المسةتقبلص رؤيةة تقويميةة، عةالم الركةر  -

 .  72 -51إ  ،(1988مارس  -)يناير 4، العدو 178
، 2131ص قةةراءق نقديةةة وسةةيناريو لم ةةروع بةةديل فةةي 2111منصةةور، محمةةد إبةةراهيم، م ةةروع مصةةر  -

 .161-156، إ 2119، 19مستقبل العالم ا سيمي، مر ز وراسات العالم ا سيمي، مالطا، العدو 
 :مراجع أجنبية 

- De Jouvenel, H., An Invitation to Foresight, Futuribles, 2004, 
https://www.futuribles.com/media/filer_private/2012/06/28/invitationalaprospective.pdf  

- DIE, Methods of Future and Scenario Analysis- Overview, Assessment and selection 
Criteria, 2008. 
https://www.researchgate.net/publication/258510126_Methods_of_Future_and_Scen
ario_Analysis_Overview_Assessment_and_Selection_Criteria  

- Kahn, H., & Wiener, A., The use of scenario, Hudson Institute website,  
https://www.hudson.org/research/2214-the-use-of-scenarios  

- Rialland, A, Wold, K., Future Studies, Foresight and Scenarios as basis for better 
Strategic Decisions, 2009, 
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/IGLO_WP2009-10_Scenarios.pdf 

http://csfs.bue.edu.eg/files/Studies/future%20studies%202020.pdf
http://csfs.bue.edu.eg/files/Studies/future%20studies%202020.pdf
https://www.futuribles.com/media/filer_private/2012/06/28/invitationalaprospective.pdf
https://www.researchgate.net/publication/258510126_Methods_of_Future_and_Scenario_Analysis_Overview_Assessment_and_Selection_Criteria
https://www.researchgate.net/publication/258510126_Methods_of_Future_and_Scenario_Analysis_Overview_Assessment_and_Selection_Criteria
https://www.hudson.org/research/2214-the-use-of-scenarios
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/IGLO_WP2009-10_Scenarios.pdf
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 أ
للتأ يةةد علةةى أهميةةة السةةلوث المسةةتقبلي الةةذا يهةةدف إلةةى  Prospectiveخدن مصةةطلح عالترقةةبع سةةت  ا

ا، حيا يعني مصةطلح  النظةر للمةدال البعيةد بحكمةة، واالهتمةان بالررنسةية  La Prospectiveالنظر بعيد 
 حيةةا إ   بالترةةاعيت، والتبصةةر بعمةةط، والبحةةا عةةن العوامةةل واالتجاهةةات المهمةةة بالرعةةل، والمخةةاطرق، 

ةةنةةا ن  اآلفةةاو البعيةةدق يمكةةن أ  تجعل أل  محةةور اهتمةةان ؛ ططنةةا طويلةةة األجةةل، ونهةةتم بالب ةةريةر مةةن خ   ي 
الب ةةرية. وهةةذا التعريةة  يتضةةمن المبةةاوئ األساسةةية لألعمةةال  هةةو العواقةةب La Prospectiveالترقةةب 

 . Complexityد القائمة على التعق  
فةةي  Gaston Bergerعلةةى يةةد الريلسةةوف الررنسةةي  La Prospectiveتطةةوير المدرسةةة الررنسةةية  تةةم  

. وتقةون هةذه المدرسةة علةى DATARالستينيات في مر ز التخطي  ا قليمي التةابع للحكومةة الررنسةية 
ةةة؛ افتةةةراض أ  المسةةةتقبل يمكةةةن تكوينةةة  وتخطيطةةة  عةةةن قصةةةد تسةةةتخدن هةةةذه المدرسةةةة مةةةا ا لةةةذا غالب 

ةا مةن  ا عن عالم ال ر ات. وتستخدن المدرسةالسيناريوهات في التخطي  الحكومي بعيد   الررنسةية مزيج 
  .النماذج الكمية والكيرية في بناء السيناريوهات

على استبعاو الييقين من خيل التنبل الةوهمي، ولكنهةا تهةدف إلةى  La prospectiveوال تعمل منهجية 
ممكن، واتخةاذ القةرارات القائمةة بأقةل قةدر ممكةن علةى المسةتقبيت االفتراضةية.  تقليل  إلى أقصى حدٍّ 

لي، فةةةإ  الهةةةدف األول مةةةن هةةةذه المنهجيةةةة هةةةو إلقةةةاء الضةةةوء علةةةى خيةةةارات الحاضةةةر فةةةي ضةةةوء وبالتةةةا
. فالتوقعةةات الجيةةدق ليسةةت بالضةةرورق تلةةك التةةي تتحقةةط، Possible futuresالمسةةتقبيت المحتملةةة 

  ب المخاطر والوصول إلى الهدف المن وو.ولكنها تلك التي تلوا إلى اتخاذ إجراءات لتجن  
ةةةا. وهةةةو عمليةةةة منهجيةةةة ت ةةةار ية لجمةةةع المعرفةةةة حةةةول والترقةةةب هةةةو أ سةةةلو   مةةةا أنةةة  سةةةلوث أيض 

المسةةةتقبل وصةةةياغة رؤال متوسةةةطة وطويلةةةة األجةةةل، بهةةةدف توجيةةة  القةةةرارات التةةةي يتعةةةين اتخاذهةةةا 
وتعتمةةةةد منهجيةةةةة وتعبئةةةةة ا جةةةةراءات الم ةةةةتر ة لبنةةةةاء المسةةةةتقبل المن ةةةةوو.  ،فةةةةي الوقةةةةت الحاضةةةةر

ةةة مةةةدخيت مةةةن خةةةيل مصةةةاور جماعيةةةة تعتمةةةد علةةةى وورتةةةين أو أ ثةةةر مةةةن ب علةةةى الحصةةةول علةةةى الترق 
 االست ارات لمجموعة من الخبراء.

بةةي ال ينتظةر حةدوا الت ييةر ثةم االسةةتجابة لة ، فهةو يهةدف إلةةى الترق  فةإ  عالسةلوث  Godetو مةا ي ةير 
)االسةةةتباو حةةةا علةةةى الت ييةةةر المرغةةةو  وال( pre-activityالقبلةةةي  فتصةةةر  الت ييةةةر المتوقةةةع )ال توجيةةة 

proactivity  والن ةةا  المسةةبط هةةو مةةا يوجةة  جميةةع المنةةاهج للدراسةةات المسةةتقبلية والتنبةةل وتخطةةي .)

      Prospective                                  ب               ترقُّ

 

ا، ولكن است راف أسلو  نم  است رافي ي يستند إلى مبدأ أ  المستقبل ليس مكتوب 
 يتم ت كيل   مسعى جماعي

file:///C:/Users/PC/Desktop/ASBAR/ASBAR%20Glossary/Glossary%20document/Glossary-N-Q-1.docx
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ويهةدف إلةى إحةداا الت ييةرات  ،السيناريو واالست راف. أما االستباو فيميل إلةى التطوعيةة ب ةكل أ بةر
  يع.ستراتيجالمطلوبة عن طريط التخطي  ا 

 
 :مراجع 

- De Jouvenel, H, An Invitation to Foresight, Futuribles, 2004, 
https://www.futuribles.com/media/filer_private/2012/06/28/invitationalaprospective.
pdf 

- Godet, M., and Roubelat, F., Creating the future: The use and misuse of scenarios, 
Long Range Planning, Vol. 29, No.2, pp: 164-171, 1996, 
http://en.laprospective.fr/dyn/anglais/articles/use_and_misuse.pdf  

- Godet M., Future memories, Technological Forecasting & Social Change, Vol. 77, 
pp: 1457- 1463, 2010,  
http://en.laprospective.fr/dyn/anglais/articles/future-memories-tfsc-2010.pdf  
 

 
 
 
 

  

http://en.laprospective.fr/dyn/anglais/articles/use_and_misuse.pdf
http://en.laprospective.fr/dyn/anglais/articles/future-memories-tfsc-2010.pdf
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ب المستقبيت غير المرغوبة، والعمل على تحقيط المستقبيت المرغوبةة  من خيل االستباو يمكن تجن 
 بناء  على الت ييرات القاومة التي يتم رصدها. 

ا   passiveوب ةةكل عةةان يمكةةن تحديةةد أربعةةة مواقةة  لونسةةا  تجةةاه المسةةتقبل، وهةةيص أ  يكةةو  سةةلبي 
 تصةةةرف رجةةةل ا طرةةةاء، أو أ  يتصةةةرف ب ةةةكل  reactive ويتصةةةرف  النعامةةةة، أو أ  يكةةةو  مترةةةاعي  

ط سةةةب  ا   preactiveم  ن علةةةى نرسةةة ، أو أ  يكةةةو  اسةةةتباقي   المسةةةلول عةةةن  proactive الةةةذا يةةةلم 
 االست راف. 

ةب  ا  La Prospectiveيتضمن الترق  ا  pre-activeالتصةرف مسةبق  فرةي  .pro-activeوالتصةرف اسةتباقي 
ع وتيةةرق الت تعقيةةد المتزايةةد للظةةواهر والترةةاعيت، ال ييةةر وعةةدن اليقةةين فةةي المسةةتقبل ومواجهةةة تسةةار 

ا  ا )الت يرات المقلقة(. pre-activeالمطلو  هو التصرف مسبق  ف استباقي   )الت يرات المتوقعة( والتصر 

ب   (.Prospective)انظر ترق 

 :مراجع 
- Godet, M., and Roubelat, F., Creating the future: The use and misuse of scenarios, 

Long Range Planning, Vol. 29, No.2, pp1996 ,171-164 ص, 
http://en.laprospective.fr/dyn/anglais/articles/use_and_misuse.pdf  

- UNDP, Foresight Manual, 2018,  
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf  
 
 
 
 
 
 
 

        Proactive                                     ف استباقي  تصرُّ
 

ا في االعتبار   مرهون مساعد في ط الوضع المستقبلي أخذ  ا قبل تحق   التصرف مسبق 
 الت ييرات القاومة   االست راف

 

http://en.laprospective.fr/dyn/anglais/articles/use_and_misuse.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf
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يقون التصرف القبلةي علةى احتةواء الت يةرات القاومةة. واألسةاس الركةرا لتوجة  التصةرف القبلةي هةو أ  
ا أفضل مةن الحاضةر، ويترتةب علةى ذلةك الحمةاس عللوصةولع إلةى المسةتقبل فةي أسةرع  المستقبل وائم 
ةم  تسةريع الت ييةر  وقت ممكن. ويتم ذلك من خيل توقع المسةتقبل ووضةع أهةداف مسةتقبلية، ومةن ث 

 من خيل العمل نحو تحقيط هذه األهداف.

اليقةين وظةروف مت يةرق فةي ظةل وتيةرق  وفي ظل العالم المضطر  الةذا نعةيل فية ، بمةا يحملة  مةن
ا بالخ الصعوبة. وقد تكو  إحدال االسةتجابات لةذلك  الت ير المتسارعة، يعتبر التصرف ب كل )تراعلي( أمر 

ةةط األحةةداا ثةةم التصةةرف إزاءهةةا ب ةةكل )بعةةدا(  . غيةةر أ  الحكومةةات وال ةةر ات reactiveهةةي انتظةةار تحق 
درث ب كل متزايد أ  بق إزاء هذه الت ييرات يترتةب  inactiveاءها في وضع سا ن والملسسات أصبحت ت 

قة  وقةوع األحةداا  سةتب  -preعلي  عدن لحاقها بمراتب متقدمة، والبديل هو أ  تتصرف ب ةكل )قبلةي( م 
active .باستخدان االست راف 

ف القبلي والتصرف التراعلي والتصرف  رو فعل.  ويبين ال كل التالي الررو بين التصر 

 
ف البعدا والتصرف التراعلي والتصرف القبلي الررو ب  (UNDP, 2018)ين التصر 

 

Pre-active                                  ف              قبليتصرُّ

 

 

ط الوضع المستقبلي االست راف  مرهون مساعد في  التصرف قبل تحق 
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ر مةةةن خةةةيل ال ةةةل المسةةةتقبل المرغةةةو  والقابةةةل للتحقيةةةط مةةةن حيةةةا المبةةةدأ،  visioningتصةةةو  يةةةتم تخي 
ويةةةتم تحديةةةد الصةةةورق المسةةةتقبلية مةةةن خةةةيل وضةةةع مجموعةةةة مةةةن األهةةةداف وال ايةةةات ووصةةة  مةةةا 

 سيكو  علي  المستقبل في حالة تحقيقها. 

ةةة رض  ا  وم  ا لتحديةةةد وتطةةةوير وإثةةةراء مسةةةتقبل جةةةذ  ل، وفةةةي مجةةةال االست ةةةراف يعتبةةةر التصةةةور أسةةةلوب 
يقةةةون علةةةى صةةةياغة رؤيةةةة م ةةةتر ة ألصةةةحا  المصةةةلحة ي ةةةعرو  بملكيتهةةةا، ولةةةيس علةةةى صةةةياغة 

ر هذه الصورق المستقبلية. ا تصو   رؤية فروية، وإ    ا  يصعب على بعض األفراو أحيان 

ر ب ةةةكل عةةةان إلةةةى توافةةةط مجموعةةةة مةةةن الرةةةاعلين حةةةول ماهيةةةة الواقةةةع الحةةةالي ومةةةا  ويهةةةدف التصةةةو 
لتحقيةةط النجةةاح. وفةةي خطةةوق تاليةةة يةةتم تحديةةد الخطةةوات اليزمةةة لتحقيةةط الرؤيةةة يلةةزن عملةة  بالتةةالي 

 وتحديد أولويات هذه الخطوات.

وأحةةةد الجوانةةةب المهمةةةة فةةةي تطبيةةةط هةةةذه اآلليةةةة هةةةو إوارق التوقعةةةات للم ةةةار ين فةةةي وضةةةع الرؤيةةةة، 
وا حيةةةا يجةةةب ت ةةةجيع الم ةةةار ين عنةةةد وصةةةرهم لةةةرؤيتهم علةةةى أ  يكونةةةوا طمةةةوحين، وأ  ال يحصةةةر

ص مةةةن القيةةةوو  أنرسةةةهم فةةةي واقةةةع الحاضةةةر. ويهةةةدف ذلةةةك إلةةةى مسةةةاعدق الم ةةةار ين علةةةى الةةةتخل 
والمحةةةةدوات العمليةةةةة والسياسةةةةية واالقتصةةةةاوية، التةةةةي قةةةةد تمنةةةةع مةةةةن توجيةةةة  تركيةةةةرهم للمةةةةدال 

 البعيد.

غيةةةر أ  هةةةذا الت ةةةجيع قةةةد ينطةةةوا علةةةى خطةةةر محتمةةةل وهةةةو الةةةدفع بالم ةةةار ين إلةةةى مناق ةةةات غيةةةر 
ر عمليةةةة. وفةةةي حةةةال حةةةدوا ذلةةةك يجةةةب التنويةةة  عةةةن ذلةةةك والعةةةووق إلةةةى الواقةةةع، مةةةع واقعيةةةة أو غيةةة

ةةةل بنةةةاء رؤيةةةة طموحةةةة، حتةةةى وإ    انةةةت غيةةةر واقعيةةةة  رض  السةةةماح للم ةةةار ين بالتصةةةحيح الةةةذاتي. وي 
، عةةةن الحةةةذر ال ةةةديد وتةةةدني مسةةةتويات الطمةةةوح مةةةن أجةةةل تحقيةةةط النجةةةاح فةةةي  وتعةةةديلها فيمةةةا بعةةةد 

رالمسةةةتقبل. أمةةةا مصةةةطلح الت ةةةل حالةةةة مسةةةتقبلية قةةةد تكةةةو   envisioning التخيلةةةي صةةةو  فهةةةو تخي 
   قابلة للتحقيط أو غير قابلة للتحقيط.

Visioning                              ر                           تصوُّ
 

 

ل ت ار ي لوضع مستقبلي مرغو  وقابل للتحقيط نم  است رافي  تخي 
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د إلى حالة تلثر فيهةا العديةد مةن محر ةات الت ييةر  علةى بعضةها الةبعض،  Drivers of changeي ير التعق 
ةا. وهنةا  مع عدن وضوح سبب الت يير أو تأثير هذا الت يير، حيةا ال يتضةح لنةا  يريةة تراعةل الت ييةرات حق 

يصةعب معهةا فهةم سلسةلة  ،تكو  العيقة بين المحر ات المختلرة التي تلثر على الت يير معقدق لل اية
 األحداا السببية الدقيقة. 

بعد حةدوثها؛ لةذا فإنة  لةيس مةن  trendsواالتجاهات  eventsيمكن تمييز األحداا وفي النظان المتعقد 
ططهم بالكامل على استقراء التاريخ. وعلى الرغم مةن أ  الترةاعيت  الحكمة أ  يبني صانعو السياسات خ 
في نظان متعقد قد يكو  لها منطط معقول عند إورا ها في وقةت متةأخر، إال أنة  هنةاث اليقةين مةن أ  

فهمةة  ب ةةكل  امةةل أو أنةة  يمكةةن تكةةراره فةةي  تسلسةةل الترةةاعيت الملويةةة إلةةى نتيجةةة معينةةة قةةد تةةم  
 المستقبل.

ا  واألنظمة المتعقدق سةبق  ا وسلو يات جديدق ال يمكن التنبل بهةا م  ر أنماط  ظه  هي أنظمة ذاتية التنظيم ت 
ف عليها عن طريط فحص األجزاء المكونة للنظان، حيا ال يمكن تمييز هذه األنمةا  وفهمهةا إال  أو التعر 

عرف بمصطلح عالبزوغ ي  عاوق  ال يمكن تكرارها. وحدوا هذه األنما  والسلو يات الجديدق بعد حدوثها، و
"Emergence.  وتتميةةز األنظمةةةة المتعقةةدق بأنهةةةا الخطيةةةة، حيةةا تكةةةو  الت ييةةرات ع ةةةوائية و/ أو غيةةةر

ا. ونتيجة لذلك يصعب تحديد العيقات السببية بين  ا أو منتظم  ا تدريجي  المكونةات متصلة، وال تتبع نمط 
 المختلرة في نظان متعقد.

 complicatedعةةن األنظمةةة المعقةةدق  complex problemsويختلةة  مرهةةون الم ةةا ل المتعقةةدق 
problems هةةةا بواسةةةطة ا أ بةةةر مةةةن المت يةةةرات، إال أنةةة  يمكةةةن حل  . فالم ةةةا ل المعقةةةدق تتضةةةمن عةةةدو 

، صةةعبة Wicked problemsة ا حصةاءات. أمةا الم ةةا ل المتعقةدق فتميةل إلةةى أ  تكةو  م ةا ل خبيثةة
 الصياغة وبمتطلبات غير مكتملة ومتناقضة.

السياقات المعقدق، بخيف تلك البسيطة، قد تحتوا علةى إجابةات صةحيحة متعةدوق. وعلةى الةرغم مةن و
وجةةوو عيقةةات سةةببية واضةةحة، إال أنةة  ال يمكةةن للجميةةع رؤيتهةةا. وهةةذا هةةو مجةةال عالمجاهيةةل المعروفةةة 

known unknownsفهم الموق  ب كل غير متساٍو بين الجميع مما يتطلةب معرفةة رأا  يكو ا ع، حي
ر مستمر، فإن  ال  ا أل  السياقات المتعقدق هي في حالة ت ي  الخبراء. أما بالنسبة لألنظمة المتعقدق فنظر 

ع، حيا Unknown unknownsيمكن تحديد العيقات السببية. وهذا هو مجال عالمجاهيل غير المعروفة 

Complexity د                                                         تعقُّ

 

ظاهرق تنطوا على مكونات متعدوق في شبكة  ثيرةة مةن الترةاعيت  مرهون است رافي
مسةتقرق وغيةر  أو العيقات، حيا تكو  العيقات السببية غير واضحة

 وغير قابلة للتكرار ب كل متوقع
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ويتطلةةب حةةل الم ةةكيت فةةي  .فقةة  retrospectطيع أ  نرهةةم لمةةاذا تحةةدا األشةةياء بةةأثر رجعةةي نسةةت
ل الر ل.  السياقات المتعقدق ورجة من التجريب وتقب 

واليقةةين  Wicked Problemوم ةةكلة خبيثةةة  Unknown unknowns)انظةةر المجاهيةةل غيةةر المعروفةةة 
Uncertainty  وبزوغEmergence .) 

  :أمثلة 

ب هةةذه األزمةةة أضةةرار واسةةعة النطةةاو 2119-2118األزمةةة الماليةةة العالميةةة )تةةرتب   ( بالتعقةةد، فقةةد صةةاح 
للحكومات. وأحد الدروس الرئيسية النابعة من هذه األزمة بالنسبة لصانعي السياسات هو ضرورق اعتبةار 

د مع عدن االعتماو على الماضي  ملشر للتنبل بالمستقبل.  التعق 

ة متعقةةدق قةةد تكةةو  الحةةر  علةةى ا رهةةا . فرةةي حةةين أنةة  مةةن المهةةم مهاجمةةة ومثةةال آخةةر علةةى م ةةكل
األشخاإ الذين يهاجموننا، إال أ  هجماتنا قد تثير استياء السكا  مما يجعل من السهل تجنيد مزيد من 
ا رهابيين. وهنا يتم التساؤلص ما إذا  ا  معدل القتل سةيوق  ا رهةا ، أن أ  معةدل المقاومةة سةيزيد 

 دل ا رها ؟من مع
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المنظومي على التركير فةي األشةياء علةى أنهةا منظومةات )بمةدخيت وعمليةات ومخرجةات يقون التركير 
ا في الدراسات المستقبلية، وهو العدسة التي  ا( أساسي  ا )أو نموذج  د  التركير المنظومي نهج  ع  وحدوو(. وي 

 ينظر من خيلها المركرو  المستقبليو  إلى العالم. 

ظور الكليع وليس الجزئي في وراسة النظةان باعتبةار أ  وراسةة األجةزاء يل د التركير المنظومي على عالمن
ر في أاٍّ من مكونةات النظةان الواحةد يةلثر علةى  لة؛ أل  الت ي  ضل  المكونة للنظان ب كل منرصل عملية م 
مكوناتة  األخةةرال. ويأخةةذ التركيةةر المنظةةومي فةةي االعتبةةار الترةةاعيت بةةين العناصةةر المختلرةةة، مةةع النظةةرق 

 امة للصورق الكبيرق. الع

وفي حين أن  من المستحيل وضع خارطة شاملة لجميع العناصر والتراعيت في أا نظةان محةدو، إال أ  
ف علةةى  اع القةةرار علةةى رؤيةةة الةةرواب  بةةين أجةةزاء النظةةان المختلرةةة، والتعةةر  ةةن  التركيةةر المنظةةومي يسةةاعد ص 

دير عالصةةورق الكبيةةرقع.  مةةا يمكةةن للتركيةةر العيقةةات السةةببية و يريةةة ظهورهةةا فةةي النظةةان الكلةةي وتقةة
م الم ترث واخل المنظمة.   ز من التعاو  والتراه  عز   المنظومي أ  ي 

ويختل  التركير المنظومي عن التحلييت التقليدية التي تميل إلى التر يز على عناصر معينة أو مجموعة 
التركيةر المنظةومي رؤال مده ةة،  محدووق من التراعيت بمعزل عن النظةان  كةل. ويمكةن أ  ينةتج عةن

ويمكن   ذلك أ  يك   عن بدائل سياسيات جديةدق، خاصةة عنةدما تكةو  العناصةر فةي حالةة ويناميكيةة 
معينة، أا أنها تت ير بمرور الوقت، أو تتأثر بالبيئة الخارجية وبعناصر أخةرال قةد ال تكةو  واضةحة للمراقةب 

 ب كل فورا.

ةةد وتعقةةد وت ةةابك الم ةةكيت خاصةةة تلةةك المتعلقةةة بةةالت يرات وقةةد أوت الت يةةرات العالميةةة إلةةى تز اي 
المناخية، والت يرات في المجالين االقتصاوا واالجتماعي في قضايا التنمية، والت ير الهيكلي في أنما  
العمل والعولمة االقتصاوية وت ير أنما  المعي ة، وغيرها؛ وهو ما وفع الباحثين إلى البحا عن منةاهج 

ةةنهم مةةن وراسةةة تلةةك الم ةةكيت ووضةةع تعريةة  وقيةةط لهةةا فةةي ظةةل هةةذا التعقيةةد وأووات جديةةد ق تمك 
 والت ابك ال ديدين. 

Systems Thinking                     تفكير منظومي          
لحةةل الم ةةكيت يأخةةذ فةةي االعتبةةار النطةةاو الكامةةل  نهةةج  تحليلةةي  مرهون عان

 للتراعيت بين العناصر المختلرة في النظان
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ةةل وفاعليةةة العناصةةر المختلرةةة  حةةة  وراث تراع  ل  وفةةي هةةذا السةةياو أصةةبح التركيةةر المنظةةومي ضةةرورق  م 
ظم األخةةرال مةةن خةةيل وراسةةة شةةبكة العيقةة ات واالرتباطةةات المكونةةة لنظةةان مةةا، وطبيعةةة تراعلةة  مةةع الةةن 

ف علةةى العديةةد مةةن االحتمةةاالت،  الديناميكيةةة القائمةةة بةةين مكونةةات هةةذا النظةةان؛ وذلةةك مةةن أجةةل التعةةر 
واالهتمةةةان بالبةةةدائل واختيةةةار أفضةةةليتها، وا ت ةةةاف الطةةةرو والوسةةةائل المختلرةةةة لمعالجةةةة الم ةةةكيت 

متابعتهةا بمةا يعةوو بالكرةاءق والتخطةي  ا سةتراتيجي، ووضةع التصةورات المسةتقبلية، واتخةاذ القةرارات و
ا.   ظم األخرال وعلى المجتمع أيض   والراعلية على أواء النظان وعلى الن 

 (.System)انظر المنظومة 

 

  :مثال 
ن التركيةةر المنظةةومي فةةي إطةةار تنةةاول مرهةةون اله اشةةة )قابليةةة التةةأثر(  سةةتخد  ومرهةةون  vulnerabilityي 

ا إلةةةى اعتبةةةار التباوليةةةة بةةةين المحر ةةةات resilienceالمرونةةةة   وحلقةةةات الت ذيةةةة الراجعةةةة drivers، اسةةةتناو 
feedback loops  واالتجاهةةات غيةةر الخطيةةةnon-linear trends فهنةةاث مصةةاور متعةةدوق له اشةةة  .

 ومرونة نظان األغذية الزراعي، وقد تتراعل هذه المصاور لتوليد استجابات غير متوقعة.

ه االتحاو األوروبي لتم استخدان الوقد  تحةديات البحةا فةي مجةال تحديد تركير المنظومي في تمرين أعد 
فةةي أوروبةةا. وقةةد تةةم اتبةةاع هةةذا الةةنهج لوجةةوو عيقةةات ترابطيةةة بةةين عةةدق عوامةةل؛  ت يةةر المنةةاخ،  الزراعةةة

 وه اشة نظةان ال ةذاء ونظةان البحةا واالبتكةار الةذا يةدعم قطةاع الزراعةة وهيكةل الحو مةة، وغيرهةا مةن
 العوامل ضمن نظان متعقد يلثر على التحديات القاومة.

 

  :مراجع عربية 

صبرا، سحر؛ وزهرا ، نعمة، التركير النظمي في الدراسات المستقبليةص من التحليةل إلةى التعقيةد  -
 .2112والتر يب والنمذجة، مكتبة ا سكندرية، 

 

 :مراجع أجنبية 

- European Commission, New Challenges for Agricultural Research, 2009,  
https://ec.europa.eu/research/scar/pdf/scar_2nd-foresight_2009.pdf  

- UNDP, Foresight, the Manual, 2014, 
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf  
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اع القرار االنتقال با وارق من مجرو عمليات يومية  من خيل اتباع أسلو  التركير ا ستراتيجي ن  يمكن لص 
ألزمات إلى رؤية شاملة للعوامل الديناميكية الداخلية والخارجية القاورق على تحقيط الت يير في لومواجهة 

ال لمستقبل أفضل.  ط في النهاية تحديد توج   فع  حق   البيئة المحيطة، بما ي 
  ستراتيجي المرور بأربع مراحل هيصوتتطلب طبيعة التركير ا

ا لل عور ها ويوتحولم  لة ص حيا يتم تعري  اIdentifyingالتحديد  -  ا.ةهميتهمدال أبوبها تبع 
ص وهو فهم الم كلة وأسبابها الضمنية، وي  ار إلةى هةذا الجةزء مةن عمليةة Diagnosingالت خيص  -

 .Reflectionالتركير باالنعكاس 
ر  -  . Envisioningص وهو عملية اختيار الحل األفضل من خيل عملية صياغة الرؤية Conceivingالتصو 
ص وهو القيان بأن طة تحقط النتائج، وتقييم إذا ما  انت النتائج المترتبةة علةى Realizationالتحقيط  -

 هذه األن طة إيجابية أن ال. 
 ويبين ال كل التالي المراحل األربع للتركير ا ستراتيجي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Wit and Meyer, 2002)عناصر عملية التركير ا ستراتيجي 

Strategic thinking                         تفكير إستراتيجي    
 

 عملية المستخدمة لتحديد وحل الم ا ل ا ستراتيجيةال  مرهون عان

 

الت خيص 
ما هي طبيعة الم كلة؟ 

التحديد/ التعري  
ما هي الم كلة؟ 

ا وراث 
 ي  يتوجب أ  نرهم الم كلة؟ 

التنريذ 
ما هي األن طة التي يجب القيان بها؟ 

التحديد 

الحل 
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ويختلة  التركيةر ا سةتراتيجي عةن التخطةي  ا سةتراتيجي علةى مسةتوال الملسسةات  مةا يبةين الجةةدول 
 التاليص 

 التخطي  ا ستراتيجي التركير ا ستراتيجي

مسةةةتقبل الةةةذا يمكةةةن التنبةةةل اليرتةةةرض فقةةة  
 ب كل . 

التنبةل بة  ويمكةن تحديةده  يرترض مستقبي  يمكن
 بالترصيل.

يةةتم االسةةتعانة بالةةذ اء الجمعةةي للمةةوظرين مةةن 
  افة المستويات ا وارية في تطوير ا ستراتيجية.

بةل  بةار المةةديرين  يةتم اسةتخدان المعلومةات مةن ق 
خطة لتعميمها بعد ذلك على المديرين مةن  وضعل

 المستوال األونى للتنريذ.

ةة   -اتيةةة يعتمةةد علةةى المرجعيةةة الذ ال ةةعور بالتوج 
ةةا مةةا  ا سةةتراتيجي لخيةةارات المةةديرين، والتةةي غالب 

 يصعب قياسها ومراقبتها.

ظم ا وارق  مت يةرات القيةاس  -المتابعة من خيل ن 
 والرصد.

 

انتقال المديرين من الرهم المحدوو ألووارهم إلى 
فهةم مةةا هةةو أبعةد مةةن ذلةةك، وهةو النظةةان األ بةةر 

 أووارهم والنظان.والتراب  بين 

ع أ  يدافعوا  توق  يعرف المديرو  أووارهم فق ، وي 
 عن مجاالتهم فق .

يتم الرب  بين ا ستراتيجية والت يير ب كل محكم، 
ممةةةا يجعةةةةل إيجةةةاو خيةةةةارات إسةةةتراتيجية جديةةةةدق 
ةةد  أصةةعب وأ ثةةر أهميةةة مةةن  ع  وتنريةةذها بنجةةاح ي 

 تقييمها.

يتمثةةةةل التحةةةةدا األهةةةةم فةةةةي تحديةةةةد التوجهةةةةات 
 ا ستراتيجية التحليلية.

تكمةةةن القيمةةةة المضةةةافة فةةةي عمليةةةة التخطةةةي  
 نرسها.

 يكمن الهدف النهائي في وضع الخطة.

يكو  التوج   المستقبلي مةن منطلةط نةوعي، أا 
 أن  شخصي ومثالي وعاطري... ومبدع.

يهةةةةتم األسةةةةلو  التحليلةةةةي بتحقيةةةةط الرؤيةةةةة فةةةةي 
واقع، أا أن  ير ز على الحاضر ب كل  مي، ومةن ال

ةة   منطلةةط موضةةوعي واسةةتنتاجي وعملةةي، وبتوج 
 نحو أواء المهان.

 يجهز للتنبل يجهز للتكي 

 الررو بين التركير ا ستراتيجي والتخطي  ا ستراتيجي
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مترابطةةا ، حيةةا ال يمكةةن ألحةةدهما أ  يتواجةةد مةةن وو   والتركيةةر ا سةةتراتيجي والتخطةةي  ا سةةتراتيجي
فةةإ  الملسسةةات بحاجةةة إلةةى إعةةاوق صةةياغة عمليةةات التخطةةي  ا سةةتراتيجي  Liedtkaو مةةا ي ةةير  .اآلخةةر

ططها وقراراتها، حيا تعتمد جةووق هةذه االختيةارات علةى  الخاصة بها لتضمين التركير ا ستراتيجي في خ 
تخذ فيها. جووق عملية التركير ا ستراتي  جي التي ت 

ةةعة مةةن  - جةةزء مةةن التركيةةر ا سةةتراتيجي - Foresightواالست ةةراف  وس  ن فةةي إيجةةاو مجموعةةة م  سةةتخد  ي 
التصةةةورات للخيةةةارات ا سةةةتراتيجية المتاحةةةة، بحيةةةا يةةةتم وضةةةع ا سةةةتراتيجية بحكمةةةة أ بةةةر. فةةةالتركير 

ا إ Strategic thinking ا سةةةتراتيجي  لةةةى المعلومةةةات المحةةةدووق وغيةةةر يهةةةتم باالستك ةةةاف )اسةةةتناو 
ويعمل االست راف على إثراء السياو الةذا يةتم فية  تطةوير ا سةتراتيجية  المكتملة(  ما يهتم بالخيارات.

 وتخطيطها وتنريذها.
ا من عناصر التركير ا ستراتيجي يريةد فةي وضةع ا سةتراتيجية ، ويريةد ومن هنا يعتبر االست راف عنصر 

حل  االست راف محل التخطي  ا ستراتيجي الذا هو  بالتالي في التخطي  وا جراءات ا ستراتيجية. وال ي 
 منهجية لتنريذ ا ستراتيجية ورصدها. 

ويتطلةةب التركيةةر ا سةةتراتيجي تخصةةيص وقةةت  ةةاٍف للتركيةةر ب ةةكل ت ةةار ي حةةول مةةا سةةيحدا فةةي 
لملسسةةة وماهيةةة الةةرووو المحتملةةة، وتوقيتةةات اتخةةاذ المسةةتقبل، و يةة  يمكةةن أ  يةةلثر ذلةةك علةةى ا

ا جراءات. ويعمل ذلك على تحديد مجموعة أوسع مةن الخيةارات ا سةتراتيجية الممكنةة والمعقولةة بةدال  
 من تكرار الخيارات ا ستراتيجية القائمة. 

ألسةاليب التقليديةة إال أن  في معظم األحيا  ال يتم تنريةذ التركيةر ا سةتراتيجي لضةيط الوقةت والتبةاع ا
مةةة للسةةماح  نظ  ةةا لم ةةار ة هةةذا التركيةةر. فةةالتركير ا سةةتراتيجي يتطلةةب عمليةةات م  ر طرق  ةةوف  التةةي ال ت 
بم ةةار ة األفةةراو وجهةةات نظةةرهم وآمةةالهم ومخةةاوفهم ب ةةأ  المسةةتقبل. وعةةدن إعطةةاء الوقةةت الكةةافي 

عيبة منذ البداية، ويجعل التعامل مع للتركير في الت يير وفي تطوير أساليب العمل يجعل ا ستراتيجية م
الت يير القاون من منطلط رووو األفعال بدال  من اسةتباو هةذه الت ييةرات. ويوضةح الجةدول التةالي الرةرو  

ا ألنما  التركير البعدا واالستباقي.  في التعامل مع الت يير تبع 

نم  التركير ا ستراتيجي البعدا 
reactive mode 

 تيجي االستباقينم  التركير ا سترا
Proactive mode 

ا؟  ماذا حصل للتو؟  ما الذا يحدا حالي 

 ما الذا يدفع للت يير الذا ن اهده يحدا؟ ما الذا جعل  يحصل؟

 ما هي المستقبيت البديلة التي يمكن أ  تتك   لنا؟  

 ما الذا يجب أ  نرعل  اليون؟  ي  سنستجيب؟

 المدال البعيد؟ما هي تبعات أفعالنا اليون على  

 ماذا سنرعل؟ ماذا سنرعل؟

 واالستباقي البعداالررو بين التركير ا ستراتيجي 
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 (.Foresightواالست راف  Strategic Planning)انظر التخطي  ا ستراتيجي  

 

 :مثال 

س اةةنع احلة رمةةر  إلةى تمةةم ثفي حال وجوو أزمة خطيرق بةين وولتةين يةتم تحديةد أهميةة تلةك الم ةكلة، 
الةبيو علةى أثةر ى مصالح ةةعها عل قةةدن عةةن مت مةع تلةك الدولةة لعيقااع طةةقة  األزمة في حال قوم

ويتةةوخى لم  لة ورث ات أ  ما إلحل. فرض ال ذ أو إوراث لتنرياحلة رمإلةةى ينتقل مت يةةر تلةةك األزمةةة، ثةةم 
 ا ستراتيجية. يتحمل تبعات رار ولقث الذ ذي نرّ أو ع  لقرار اقذ تخاواجهة والمرار القاصانع 

 

 :مراجع عربية 
وراسات وولية، جامعة مجلة التخطي  العلمي لصنع المستقبلص رؤال نظرية، وائل، إسماعيل،  -

 .2111، 47ب داو، عدو 
  :مراجع أجنبية 

- Conway, M. and Voros, J., Foresight: Learning from the Future, Australasian Associ-
ation for Institutional Research, 2001 Forum,  
https://researchbank.swinburne.edu.au/file/fe2639d2-2a66-4398-be39-
50c7dfc2853f/1/PDF%20%28Published%20version%29.pdf  

- Voros, J., A Primer on Futures Studies, Foresight and the Use of Scenarios, Swin-
burne University of Technology, First published in prospect, the Foresight Bulletin, 
No. 6, December 2001,  
https://pdfs.semanticscholar.org/c0cc/b4a4dc3d35314ca203a575b29743793c626
9.pdf?_ga=2.177218661.1380323139.1569604092-891595266.1567773250    

 

 

 

 

 

  

https://researchbank.swinburne.edu.au/file/fe2639d2-2a66-4398-be39-50c7dfc2853f/1/PDF%20%28Published%20version%29.pdf
https://researchbank.swinburne.edu.au/file/fe2639d2-2a66-4398-be39-50c7dfc2853f/1/PDF%20%28Published%20version%29.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/c0cc/b4a4dc3d35314ca203a575b29743793c6269.pdf?_ga=2.177218661.1380323139.1569604092-891595266.1567773250
https://pdfs.semanticscholar.org/c0cc/b4a4dc3d35314ca203a575b29743793c6269.pdf?_ga=2.177218661.1380323139.1569604092-891595266.1567773250
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بل ملسسة  1تم تطوير تقنية ولري في الخمسينيات مةن القةر  الماضةي.  RAND Corporation 2من ق 
جولةة بتعمةيم تقنية ولري على سلسلة مةن الجةوالت المسةوحية، حيةا يقةون الميّسةر بعةد  ةل  وتعتمد

ملخص الستجابات المجموعة على أسئلة الجولة السابقة وو  ا عي  عن هويتهم، ثم يستجيب أعضةاء 
ا للمعلومات الجديدق بمراجعة إجاباتهم السابقة وتعديلها إذا لزن األمةر. وتتمثةل  المجموعة ليستبيا  تبع 

ات المجموعةةةة مةةةع ا جابةةةات الرلسةةةرة األساسةةةية هنةةةا فةةةي أنةةة  بمةةةرور الوقةةةت سةةةوف تتقةةةار  اسةةةتجاب
 عالصحيحةع، أو على األقل يتم التوصل إلى إجماع عملي حول القضايا التي تمت مناق تها.

ن تقنيةةة ولرةةي فةةي الدراسةةات المسةةتقبلية ليسةةتراوق مةةن معرفةةة الخبةةراء الضةةمنية بالمسةةتقبل  سةةتخد  ت 
ن هةذه ال سةتخد  ا.  مةا ت  األجةل حيةا ال يكةو  ليسةتقراء  فةي التقييمةات طويلةةتقنيةة وجعلها أ ثر وضوح 

نتقةد هةذه التقنيةة فةي  ةب هيمنةة أفةراو معينةين. ت  معنى أو جدوال. وتصميم هذه التقنية يعتمد على تجن 
. وفةي اآلونةة األخيةرق تةم  تطةوير اتبعض األحيا  بسبب الت ديد على ضرورق توافط اآلراء حول االختيف

ى ولرةي الوقةت الحقيقةي العديد من إصدارات تقنية ولري عبر ا نترنت سةم  ، Real-time Delphi، فيما ي 
حيا تستبدل االستبيانات الورقية باستبيانات على ا نترنت، يتم فيها الحصول على آراء الخبراء والتعرف 

 على توافقهم في الحال.

 تجمةةع تقنيةةة ولرةةي بةةين الطةةرو الةةثيا ليست ةةرافص الحدسةةية والمعياريةةة واالستك ةةافية، فضةةي  عةةن
ةد  هةذه التقنيةة مريةدق  ع  . وت  رفضها ليفتراض القائل إ  االتجاهات الحالية ألا واقعة ستستمر مستقبي 
لل اية  ةأواق لتسةهيل المناق ةات واخةل المجموعةة التةي ال تسةتطيع أ  تتقابةل بسةهولة وجهةا  لوجة ، أو 

 مةا تسةاعد هةذه التقنيةة علةى  التي لم تبن بعد  مستوال االرتبا  واأللرة اليزمين لمناق ةة غيةر مقيةدق.
إيجاو مساحة آمنة لألفراو لتباول وجهات نظةرهم التةي قةد تتعةارض مةع توقعةات اآلخةرين، خاصةة أولئةك 

 الذين تربطهم عيقات مهنية.

                                                           
يت هذه التقنية على اسم معبد ولري، وهو معبد في اليونا   ا  الكهنة يقومو  باستطيع المستقبل في .  1 م   س 
ا في األربعينيات لخدمة   2 هي ملسسة غير ربحية تساعد على تحسين السياسات وصنع القرار، ن أت م روع 

مليو  ووالر لبحا  251بميزانية سنوية تتجاوز القوات الجوية األمريكية ثم تطورت مهامها مع الزمن لتعمل اليون 
مختل  القضايا المحلية األمريكية والعالمية، خاصة قضايا الطاقة والبيئة وال لو  الدولية واألمن الوطني 

 وا رها  واألمن األمريكي الداخلي. 

Delphi Technique                             تقنية دلفي 
متكةررق للتوصةل  تقنية للحصول علةى مةدخيت مةن خةيل مسةوحات  منهجية است رافية

إلى إجماع آلراء مجموعةة مةن الخبةراء حةول المسةتقبل، وو  ا فصةاح 
 عن هوية الخبراء
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فتقةةون علةةى التعةةرف علةةى التةةأثيرات المختلرةةة للسياسةةات  Policy Delphiأمةةا تقنيةةة ولرةةي السياسةةات 
راء مجموعةة مةن الخبةراء. ويمكةن أ  ت ةتمل مجموعةة الخبةراء علةى جميةع المقترحة من خيل اسةتطيع آ

 المعنيين بقضية ما والمتأثرين بها من  افة شرائح المجتمع. 

 ويبين ال كل التالي المراحل المختلرة لتنريذ تقنية ولري.  

 
 

 المراحل المختلرة لتنريذ تقنية ولري
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2018, 
https://otexts.com/fpp2/delphimethod.html  

- Kosow H., and Gasner, R., Methods of Future and Scenario Analysis: Overview, 
Assessment, a Selection Criteria, DIE, 2008, 
https://www.researchgate.net/publication/258510126_Methods_of_Future_and_Sc
enario_Analysis_Overview_Assessment_and_Selection_Criteria/figures    

تعريف هدف 
 الدراسة  

 
 مصادر المعلومات
 مواطن اإلشكاليات

 العوامل الرئيسية
 االتجاهات التقنية
 الرؤى المجتمعية

 

توصيات 
 السياسات 

نتائج كمية 

 وكيفية

 الزمن

https://www.rand.org/pubs/papers/P3558.html
https://otexts.com/fpp2/delphimethod.html
https://www.researchgate.net/publication/258510126_Methods_of_Future_and_Scenario_Analysis_Overview_Assessment_and_Selection_Criteria/figures
https://www.researchgate.net/publication/258510126_Methods_of_Future_and_Scenario_Analysis_Overview_Assessment_and_Selection_Criteria/figures
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ا إلةى أحةداا  لىر عتعمل أساليب التنبل من خيل التناظ استنتاج بعض جوانب الصور المستقبلية استناو 
ا لتكرار بعض أنما  األحداا على نم  مت اب  من فتةرق زمنيةة إلةى أخةرال.  أو سوابط تاريخية معينة، نظر 
وعلى سبيل المثال، يمكن القياس على ما فعلت  وولة معينةة فةي مرحلةة مةا مةن مراحةل تطورهةا  نجةاز 

. معدل ما للنمو االق  تصاوا مثي 

ةا بةين  ا زمني  ويختل  أسلو  التناظر عن أسلو  ا سقا  بالقرينة الذا يقون على افتراض أ  ثمة ارتباط 
ا إلى الحدا السابط. حدثين يقع أحدهما قبل اآلخر عاوق، بحيا يمكن التنبل بالحدا الي  حط استناو 

 

  :مثال 
يمكن أ  يلخةذ التقةدن فةي الطةائرات الحربيةة مةن حيةا السةرعة قرينةة علةى التقةدن فةي سةرعة الطةائرات 

المستخدمة فةي التنبةل بالةدورات  Leading Time Seriesالمدنية. وفي طريقة السيسل الزمنية القائدق 
الجديدق( قرينة علةى االقتصاوية، يلخذ ب ء النمو في مت يرات اقتصاوية معينة ) المخزو  أو التعاقدات 

 إبطاء حر ة الن ا  االقتصاوا في مجموع .  

 

 :مراجع عربية 
، 175 :العةةدو و. فةةالح الجهنةةي، مجلةةة المعرفةةة، وزارق التعلةةيم بالمملكةةة العربيةةة السةةعووية، -

2119 . 
  :مراجع أجنبية 

- Alfred, M., Strategic Foresight: A New Look at Scenarios, Palgrave macmillan, 2009,  
https://www.palgrave.com/gp/book/9780230611726  

- Brice, J., The Virus Analogy, Journal of Futures Studies, November 2004, Vol. 9, 
Issue 2, pp. 77-82, 
http://www.jfs.tku.edu.tw/9-2/E03.pdf  

 

Analogy                                                تناُظر 
 

ا إلى سةوابط تاريخيةة   منهجية است رافية استنتاج بعض جوانب الصور المستقبلية استناو 
 معينة

https://www.palgrave.com/gp/book/9780230611726
http://www.jfs.tku.edu.tw/9-2/E03.pdf
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ا ألن  من الصةعب وضةع فكةرتين متعارضةتين فةي ذهةن المةرء فةي نرةس الوقةت، يميةل األفةراو إلةى  نظر 
تقليل من تنافرهم ا ورا ةي مةن خةيل ا نكةار أو التقليةل مةن قيمةة المعلومةات أو اآلراء الجديةدق التةي ال

، وقد يكةو  ذلةك عةن طريةط توفيةط وجهةات نظةرهم. وقةد ي ةكك األشةخاإ فةي مصةداقية يواجهونها
ا غيةر  افيةة لةدحض أفكةارهم  مصاور المعلومةات أو وجهةات النظةر الجديةدق أو يرفضةونها باعتبارهةا أسةباب 
ا بتعديل مواقرهم بحكمةة لتقليةل التنةاقض بةين معلومةاتهم والمعلومةات  قة. وقد يقومو  أيض  سب  الم 

 وق. الوار
 

  :مثال 
في سياو السياسةات يمكةن أ  يقلةل صةانعو القةرار مةن قيمةة الحقةائط غيةر المريحةة بالنسةبة لهةم فيمةا 
ل آراء األقليةة التةةي تقةةون  و  علةةى أ  هةذه الم ةةاعر ت ةةك  صةةر  يتعلةط بةةدوافع م ةاعر عامةةة النةةاس. فقةد ي 

يتعةين علةى الدراسةات المسةتقبلية  بعملية االنتخا  وال تعكس بالضةرورق آراء األغلبيةة الصةامتة. لةذلك،
تقةةديم الحجةةج المقنعةةة لترنيةةد المعلومةةات أو اآلراء الجديةةدق التةةي تتنةةاقض مةةع التصةةورات المسةةبقة 
لمتخذا القرار. ومن األهمية بمكا  أ  تنظر الملسسات في أا قضةية مةن زوايةا متعةدوق ولةيس فقة  

وذلةك فةي سةبيل ضةما  وضةع إسةتراتيجيات أ ثةر  من خيل المنظور األ ثر راحة  أو ترضيي  بالنسبة لها،
 مرونة.

 

 :مراجع 
- Heffernan, M., Wilful Blindness: Why We Ignore the Obvious at Our Peril, London: 

Simon & Schuster UK Ltd, 2011. 

 

 

 

 

     Cognitive Dissonance                     تناُفر إدراكي 
ض بين   مرهون مساعد في  االنزعاج النرسي الذا ي عر ب  ال خص عند وجوو تناق 

 معتقدات  الحالية والمعلومات أو اآلراء الجديدق التي يواجهها   االست راف
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 definitiveوقةوع الحةدا مةن التنبةل الحاسةم   إلى ورجة أقل مةن اليقةين ب ةأ forecastsت ير التنبلات 
prediction سةةتخدن مصةةطلح التنبةةلات ةةا مةةا يةةتم اسةةتخدان هةةذين المصةةطلحين بالتبةةاول. وي  ، ولكةةن غالب 
forecasts  عةةان واحةةد قةةاون(، والتةةي تتبةةاين بدرجةةة أو  مةةدالقصةةيرق ال فيمةةا يتعلةةط بالمسةةتقبيتعةةاوق (

ر المجال موضع التنبل.  ا لمعدالت ثبات أو ت ي   بأخرال وفق 

حةةداا الماضةةية وتحديةةد العوامةةل النظاميةةة )القةةوانين(، ثةةم اسةةتخدامها المبةةدأ وراء التنبةةل هةةو تحليةةل األو
  أساس الستخيإ النتائج حول األحداا المستقبلية.

ا ضةمن المت يةرات بمةا ال  تعتبر هذه الطريقة غير مناسةبة للتنبةلات طويلةة المةدال لوجةوو تبةاين  بيةر جةد 
لوقت )أا ثبات ظروف التطةور طةوال الرتةرق يسمح بإيجاو نتائج سليمة على ا طيو. وفرضية استقرار ا

. وتعتبةر تنبةلات األرصةاو الجويةة بهطةول األمطةار مثةاال  علةى اسةتخدان  ا مقبوال  د افتراض  المرجعية( لم تع 
 . forecastingالتنبل 

 

 :مراجع 
- Pillkahn, U., Using Trends and Scenarios for Strategy- Shaping the Future of your 

Enterprise,   
https://books.google.com.sa/books?hl=en&lr=&id=8SqMJw6Ad9kC&oi=fnd&pg=PP
2&dq=Using+Trends+and+Scenarios+as+Tools+for+Strategy&ots=wv0OhYNPhj&si
g=bxcEZxO1mr8PRSPo13JWJ4DxMbI&redir_esc=y#v=onepage&q=Using%20Tren
ds%20and%20Scenarios%20as%20Tools%20for%20Strategy&f=false  

 
 
 
 
 
 

Forecasts/Forecasting                   تنبؤات/ تنبؤ       

 

ا إلةةى المعرفةةةالبيةةا   نم  است رافي ا مةةا سةةيحدا فةةي المسةةتقبل اسةةتناو   بةةأ  شةةيئ 
   forecastingواالتجاهات، من خيل عملية التنبل  الحالية

https://books.google.com.sa/books?hl=en&lr=&id=8SqMJw6Ad9kC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Using+Trends+and+Scenarios+as+Tools+for+Strategy&ots=wv0OhYNPhj&sig=bxcEZxO1mr8PRSPo13JWJ4DxMbI&redir_esc=y#v=onepage&q=Using%20Trends%20and%20Scenarios%20as%20Tools%20for%20Strategy&f=false
https://books.google.com.sa/books?hl=en&lr=&id=8SqMJw6Ad9kC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Using+Trends+and+Scenarios+as+Tools+for+Strategy&ots=wv0OhYNPhj&sig=bxcEZxO1mr8PRSPo13JWJ4DxMbI&redir_esc=y#v=onepage&q=Using%20Trends%20and%20Scenarios%20as%20Tools%20for%20Strategy&f=false
https://books.google.com.sa/books?hl=en&lr=&id=8SqMJw6Ad9kC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Using+Trends+and+Scenarios+as+Tools+for+Strategy&ots=wv0OhYNPhj&sig=bxcEZxO1mr8PRSPo13JWJ4DxMbI&redir_esc=y#v=onepage&q=Using%20Trends%20and%20Scenarios%20as%20Tools%20for%20Strategy&f=false
https://books.google.com.sa/books?hl=en&lr=&id=8SqMJw6Ad9kC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Using+Trends+and+Scenarios+as+Tools+for+Strategy&ots=wv0OhYNPhj&sig=bxcEZxO1mr8PRSPo13JWJ4DxMbI&redir_esc=y#v=onepage&q=Using%20Trends%20and%20Scenarios%20as%20Tools%20for%20Strategy&f=false
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عع  افة الجهوو المبذولة من أجةل عاسةتطيع المسةتقبلع. وتةدخل أنظمةة التوقةع  ي طي مصطلح عالتوق 
في  افة الظواهر الواعية منها وغير الواعية، الماوية أو الركرية، بداية  من ال جرق التةي ترقةد أوراقهةا فةي 

ستخدن مصطلح التوقع لوص  األساليبوفصل الخري  حتى التخطي  الب را.  المختلرةة التةي يةتم  ي 
من خيلها عاستخدان المستقبلع في فهم الحاضر أو في اتخاذ قرار في الوقةت الةراهن. فةالتوقع ينطةوا 
على جدلية تعتمد على نوعين مختلرين ومتكاملين من المنطط يمكن تلخيصهما بسةلالينص مةاذا يمكةن 

 أ  يحدا؟ وماذا نرعل؟

من التخصصات، بما في ذلك علم األحياء، وعلم ا نسةا  تمت وراسة التوقع على نطاو واسع في عدو 
ا  )األنثربولوجيا( والعلون المعرفية األخرال. ولم يقم أحد  بجمع النتائج ومقارنتهةا ب ةكل منهجةي إال مةلخر 

، حيا Anticipatory Systemsاألنظمة التوقعية الخاإ ب UNESCO Chairمن خيل  رسي اليونسكو 
. وقد تم إصدار  تا  عتحويل المستقبل تم تحديد عنهج التوقعع  ا مستقي  التوقةع  -باعتباره مجاال  معرفي 

 Futuresالةةوعي بالمسةةتقبيت  حةةولورشةةة عمةةل  31فةةي القةةر  الحةةاوا والع ةةرينع، مةةن خةةيل عقةةد 
Literacy. 

 (. Futures Literacy)انظر وعي بالمستقبيت 

 :مراجع 
- De Jouvenel. H., An Invitation to Foresight, Futuribles, 2004, 

https://ziladoc.com/download/4721-kb-futuribles_pdf# 
- Godet, M., From Anticipation to Action: A Handbook of Strategic Prospective, 

UNESCO, 1994.  
- Miller, R., Transforming the Future: Anticipation in the 21st Century, UNESCO, 2018, 
- https://www.routledge.com/Transforming-the-Future-Open-Access-Anticipation-in-

the-21st-Century/Miller/p/book/9781138485877  
 

  https://bit.ly/2XIrufCالنسخة العربية من الكتا ص  -

 

     Anticipation                                            ــــع  توقُّ
 

 

ع حدا ما والتنبل ب  مع الجاهزية للحدا نم  است رافي  الحدس بتوق 

https://www.routledge.com/Transforming-the-Future-Open-Access-Anticipation-in-the-21st-Century/Miller/p/book/9781138485877
https://www.routledge.com/Transforming-the-Future-Open-Access-Anticipation-in-the-21st-Century/Miller/p/book/9781138485877
https://bit.ly/2XIrufC
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ن التوقعةةات المسةةتقبلية نظةةرق عامةةة واحتماليةةة ) فةةي ظةةل و علةةى األقةةل أظةةروف الييقةةين الكبيةةرق تقةةد 
و فةةي المسةةتقبل.  مقبولةةة( للميمةةح المميةةزق األ ثةةر احتمةةاال  لقطةةاع أو موضةةوع معةةين فةةي وقةةت محةةد 

 . forecastsهي أ ثر مبدئية من التنبلات  outlook والتوقعات المستقبلية

عتبةر معقولةة فةي ضةوء مجموعةة وتعد  التوقعات ا لمستقبلية بمثابة أحد السيناريوهات المرجعيةة التةي ت 
 .conditioning assumptionsمن االفتراضات الظرفية 

 

  :مثال 
التعاو  االقتصاوا والتنميةة بالتعةاو  مةع منظمةة الرةاو اآلفةاو المسةتقبلية للمنتجةات تعرض منظمة 

ر الطلةةب والعةةرض الزراعيةةة والسةةمكية، فةةي ضةةوء افتراضةةات  و تطةةو  لبيئةةة اقتصةةاوية وويموغرافيةةة تحةةد 
 (.OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027للمنتجات الزراعية والسمكية )

http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2018-2027/en/  

 
 :مراجع 

- OECD-FAO Agricultural Outlook, 208-2027, 
http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2018-2027/en/ (last 
accessed September 2019).  

 

 

 

 

  

Outlook                                   توقعات مستقبلية  
 

ةا لمنطةط وافتراضةات  نم  است رافي وص   لتطور مستقبلي محتمل إلى حدٍّ مةا تبع 
 محدوق بوضوح

http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2018-2027/en/
http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2018-2027/en/
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وهةو ، دو  ترسير أو تعليةلبهو عملية الوصول إلى المعرفة  Intuitive Foresightاالست راف الحدسي 
ج الةذهني ونرةاذ البصةيرق، تخةتل  فيهةا الم ةاعر بالتجةار  لتنتهةي  إلةى حكةم علةى  حالة من حاالت التةوه 

 تطور محتمل. 
إلةى قاعةدق موضةوعية مةن البيانةات وهذا النوع مةن االست ةراف المسةتقبلي يتسةم بالذاتيةة وال يسةتند 

ا عن رؤية حدسية تعكةس  ا، بل ينبثط أساس  ا سليم  وا حصاءات التي يمكن بموجبها تقويم تنبلات  تقويم 
 ذاتية الباحا وخبرات  المترا مة وحس  الباطني.

هةةا إلةةى المدرسةةة األمريكيةةة التةةي أسسةةت ل Intuitive-logic schoolترجةةع المدرسةةة المنطقيةةة البديهيةةة 
تخطةةةةي  ، والتةةةي تعتمةةةةد علةةةةى Stanford Research Instituteومعهةةةةد  RANDأعمةةةال ملسسةةةةة 

السيناريوهات  إطار للتركير في المستقبل. وتعتبر المنهجية البديهية ذات طبيعة  يرية ومنهجيةة مرنةة 
م.  إلى حد ما، وهو ما يبين أهمية عملية التعل 

 

 :مراجع 
- Rialland, A., and Wold, K., Future Studies, Foresight and Scenarios as basis for 

better Strategic Decisions, 2009, 
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/IGLO_WP2009-
10_Scenarios.pdf  
 

 

 

 
 
 

       Intuition حدس                                                      
 

ج الةةذهني ونرةةاذ البصةةيرق، تخةةتل    مرهون مرتب  باالست راف حالةةة مةةن حةةاالت التةةوه 
ر محتمل  فيها الم اعر بالتجار  لتنتهي إلى حكم على تطو 

 

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/IGLO_WP2009-10_Scenarios.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/IGLO_WP2009-10_Scenarios.pdf
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ا.  خارطةةةة الطريةةةط هةةةي أواق معياريةةةة، حيةةةا يةةةتم تحديةةةد حالةةةة )أو حةةةاالت( المسةةةتقبل المرغوبةةةة مسةةةبق 
ةةةا مةةةا تةةةرتب  خارطةةةة الطريةةةط فةةةي الدراسةةةات المسةةةتقبلية باالست ةةةراف التكنولةةةوجي، وت ةةةتمل  وغالب 

إلةةةى  -علةةةى سةةةبيل المثةةةال  -عةةةاوق علةةةى رسةةةومات توضةةةيحية. وت ةةةير خارطةةةة الطريةةةط للتكنولوجيةةةا 
ت التنبليةةةةةة، بمةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةك الةةةةةرؤال والتوقعةةةةةات الترصةةةةةيلية للتطةةةةةورات أو المنتجةةةةةات أو الدراسةةةةةا

 البيئات العلمية والتكنولوجية المستقبلية.

علةةةةى سةةةةبيل المثةةةةالص البحةةةةا (الطريةةةةط  يةةةة  يمكةةةةن لمجموعةةةةة مةةةةن المةةةةدخيت  وتوضةةةةح خارطةةةةة
research ، واالتجاهةةةةاتtrendsوتةةةةدخيت السياسةةةةيات ، policy interventions)  ةةةةدمج بمةةةةرور أ  ت 

، مةةةن خةةةيل جةةةدول الةةةزمن لت ةةةكل التطةةةور المسةةةتقبلي للسياسةةةات أو مجةةةال االهتمةةةان لوسةةةتراتيجية
زمنةةةي. ويهةةةدف وضةةةع خارطةةةة الطريةةةط إلةةةى بنةةةاء صةةةورق شةةةاملة للعناصةةةر المختلرةةةة فةةةي الم ةةةروع 

ةةةم االرتباطةةةات المعقةةةدق والعيقةةةات بةةةين العنا ه  صةةةر و يريةةةة اتحاوهةةةا مةةةع مةةةرور الوقةةةت، وتعميةةةط ف 
 المختلرة.

ويتمثةةل أحةةد الجوانةةب المريةةدق ب ةةكل خةةاإ لخارطةةة الطريةةط فةةي أنهةةا تجمةةع بةةين التطةةورات المعروفةةة 
وق( والتطةةورات المتضةةةاربة )غيةةر المل ةةدق(. وال يلةةةزن أ  تقتصةةر خارطةةة الطريةةةط علةةى الم ةةةكلة  )المحةةد 

الصةلة، والتةي قةد األساسية فق ، حيا يمكن أ  تتوسع لت مل التطورات فةي مجةال السياسةات ذات 
 تلثر على المسألة المحورية للم روع أو القضية.

 والخطوات الرئيسية  عداو خارطة الطريط، هيص

 التوافط حول نطاو البحا أو الم روع. .1
ق األولىع لخارطة الطريط. .2 ع عالمسوو  ض   و 
 تجميع البحوا. .3
 تحسين وتطوير المخط  الزمني في خارطة الطريط. .4
 الطريط.التحقط من خارطة  .5
 وضع خطة العمل. .6

 
 

Roadmap                         خارطة الطريق                   
 

و  يرية ومج األحداا الخارجية الرئيسية ونقةا  اتخةاذ   منهجية است رافية حد  جدول زمني ي 
 القرار بمرور الزمن لت كيل التطور المستقبلي لمجال االهتمان
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  :مثال 

. وهةدفت خارطةة الطريةط هةذه 2151وضعت الهند خارطة طريط نحةو مجتمةع مةنخرض الكربةو  بحلةول 
طةة  التنميةةة فةةي  ةةر المنةةاخ ب ةةكل فعةةال فةةي خ  إلةةى إعةةين صةةانعي السياسةةات بكيريةةة ومةةج إجةةراءات ت ي 

لتوجية  انتقةال الهنةد لتصةبح وولةة منخرضةة الدولة. وفي هذه الوثيقةة تةم  توضةيح ا جةراءات المطلوبةة 
 الكربو  ب كل فّعال.

ر التحةةوالت االجتماعيةةة واالقتصةةاوية  وقةةد تمةةت صةةياغة سةةيناريوهات لمجتمةةع مةةنخرض الكربةةو ، تصةةو 
مةةن خيلهةةا االسةةتجابة لت يةةر المنةةاخ.  مةةا تةةم تقيةةيم نمةةوذجين لينتقةةال إلةةى  والتكنولوجيةةة التةةي يمكةةن

فةي الهنةد. ويرتةرض المسةار األول نمة  التطةوير التقليةدا إلةى جانةب سةعر مستقبل منخرض الكربةو  
الكربو  الذا يرب  انبعاثات الهند مع االستجابة العالمية المثلى لتثبةي  ثةاني أ سةيد الكربةو ، ويرتةرض 

ا للتنمية بتدابير استجابة متنوعة لنموذج عاالستدامةع. ا أساسي   المسار الثاني نمط 

http://ledsgp.org/resource/low-carbon-society-roadmap-2050-india/?loclang=en_gb  

 
 :مراجع 

- Government Office of Science, The Futures Toolkit, 2017, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac
hment_data/file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf  

- Low carbon society roadmap 2050: India,  
http://ledsgp.org/resource/low-carbon-society-roadmap-2050-
india/?loclang=en_gb (last accessed September 2019). 
 

 

 

  

http://ledsgp.org/resource/low-carbon-society-roadmap-2050-india/?loclang=en_gb
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf
http://ledsgp.org/resource/low-carbon-society-roadmap-2050-india/?loclang=en_gb
http://ledsgp.org/resource/low-carbon-society-roadmap-2050-india/?loclang=en_gb
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أيةةةن نحةةةن ذاهبةةةو . ويمكةةةن تحديةةةد  مةةةن خةةةيل وضةةةع خريطةةةة للةةةزمن يتضةةةح لنةةةا مةةةن أيةةةن أتينةةةا وإلةةةى

 -فةةةي ورشةةةة عمةةةل مسةةةتقبلية  -ع حيةةةا يقةةةون الم ةةةار و  التةةةاريخ الم ةةةترثذلةةةك مةةةن خةةةيل رصةةةد ع
بتةةةدوين االتجاهةةةات واألحةةةداا الرئيسةةةية التةةةي أوت إلةةةى الوقةةةت الحاضةةةر. ثةةةم يةةةتم وضةةةع خةةة  زمنةةةي 
تةةةةةاريخي حتةةةةةى الوقةةةةةت الحاضةةةةةر، ويةةةةةتم ا جابةةةةةة عةةةةةن هةةةةةذه التسةةةةةاؤالتص مةةةةةا هةةةةةي االسةةةةةتمراريات 

continuities  فةةةةي تاريخنةةةةا، ومةةةةا هةةةةي االنقطاعةةةةاتdiscontinuities ا أن ؟ هةةةةل  ةةةةا  الت ييةةةةر مسةةةةتقر 
أ  هنةةةاث قرةةةزات فةةةي الةةةزمن؟ تقةةةون هةةةذه األواق االفتتاحيةةةة بإيجةةةاو إطةةةار يمكةةةن مةةةن خيلةةة  االنتقةةةال 

 إلى المستقبل.

لةةةرؤال اليةةةون للمسةةةتقبل وتكةةةوين صةةةور للمسةةةتقبل  ةةةي تةةةدفعنا إلةةةى األمةةةان.  ويمكةةةن وضةةةع خريطةةةة
الحا مةةةةة واالتجاهةةةةات الكميةةةةة التةةةةي وبجانةةةةب هةةةةذه الصةةةةور هنةةةةاث وفعةةةةات الحاضةةةةر، وهةةةةي القةةةةوال 

تعمةةةةل علةةةةى ت ييةةةةر المسةةةةتقبل،   ةةةةيخوخة السةةةةكا  وظةةةةاهرق الت يةةةةر المنةةةةاخي وا رهةةةةا . ولكةةةةل 
ن يضعها.  هات م  ا لتوج   صورق أوزا  تختل  تبع 

 

 :مثال 

بوضةع خارطةة للعمةل  2111فةي عةان  European Foresight Platformقان منبر االست ةراف األوروبةي 
والمخرجةةةةات  activitiesوالممارسةةةةات  playersاالست ةةةةرافي مةةةةن خةةةةيل رصةةةةد اليعبةةةةين الرئيسةةةةيين 

outcomes  تحديد األفراو والملسسةات التابعةة لواحةدق أو 1ألن طة االست راف المستقبلي؛ بهدفص )
( الرهةةم األعمةةط 2بةةين الرئيسةةيين، وأ ثةةر مةةن لبنةةات أن ةةطة االست ةةراف، وبالتةةالي التعةةرف علةةى اليع

( زياوق اهتمان القطاعين العان والخةاإ والقطةاع 3 يجابيات وسلبيات أووات االست راف المستخدمة، 
( الةرب  بةين المعرفةة الخاصةة بمخرجةات أن ةطة 4األ اويمي والمجتمع المدني بالدراسات المسةتقبلية و

لموضةوعة فةي ت ةكيل أيةة مرحلةة فةي وورق السياسةات ( االستراوق من نتائج الخريطةة ا5االست راف، و
 في المناطط المختلرة.

http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2011/01/EFP-mapping-report-1.pdf  

 

Mapping                                 خرطنة / وضع خريطة  
 

نةتعملية تسعى إلى عرض  يرية تراب   العوامةل التةي   منهجية است رافية الحاضةر و/   و 
 يمكن أ  تكو   المستقبلالتي  أو

http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2011/01/EFP-mapping-report-1.pdf
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 :مراجع 
- European Foresight Platform, 1st EFP Mapping Report: Practical Guide to Mapping 

Forward-Looking Activities (FLA) Practices, Players and Outcomes, 2011, 
http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2011/01/EFP-mapping-
report-1.pdf  

- Inayatullah, S., Six pillars: futures thinking for transformation,  
https://www.benlandau.com/wp-content/uploads/2015/06/Inayatullah-2008-Six-
Pillars.pdf  

- Kuusi, O., and others, The Futures Map and its Quality Criteria, Eur J Futures Res, 
Vol. 3, Issue 22, December 2015, 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40309-015-0074-9.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2011/01/EFP-mapping-report-1.pdf
http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2011/01/EFP-mapping-report-1.pdf
https://www.benlandau.com/wp-content/uploads/2015/06/Inayatullah-2008-Six-Pillars.pdf
https://www.benlandau.com/wp-content/uploads/2015/06/Inayatullah-2008-Six-Pillars.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40309-015-0074-9.pdf
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ةةا مةةا ت ةةير بيانةةات خةة  االنطةةيو إلةةى خصةةائص الظةةروف الحاليةةة  أسةةاس للمقارنةةة مةةع  ظةةروف غالب 
مثةل  المسةتقبلية المتوقعةة بموجةبالمستقبل الملحوظة، أو مع خصائص الظةروف  سةيناريو مرجعةي ي 

ا للمقارنة  مع الظروف المستقبلية لسيناريوهات بديلة.  أساس 

وعلى الرغم من أ  خ  االنطيو يمثل نقطة بداية عند العمل باالست راف، فإ  خ  االنطيو السنوا 
ل نقطة مرجعية لمةا يمكةن أ  يحةدا فةي إطةار مث  ا، بل ي  مجموعةة معينةة مةن االفتراضةات.  ال يمثل تنبل 

ل، بما في ذلةك ت يةرات السياسةات والطقةس، وغيرهةا مةن الت يةرات فةي السةوو،  وعدن اليقين المتأص 
ح أ  يتطابط مع توقعات خ  االنطيو. رج   تل د أ  المستقبل من غير الم 

 

  :مثال 

وتجةدر ا شةارق إلةى قبلية لة . ا سةقاطات المسةتيتم تحديد خ  االنطيو في الصاورات الزراعية وتعيين 
ا بالمسةتقبل، بةل سةيناريو محتمةل  تةتم صةياغت   Plausible Scenarioأ  هةذه ا سةقاطات ليسةت تنبةل 

على أساس افتراضات محدوق فيما يتعلةط بظةروف االقتصةاو الكلةي واألطةر العامةة للسياسةات الزراعيةة 
دال الطويةل، وتطةورات السةوو الدوليةة، والتةي والتجارية، والظروف الجوية، واتجاهات ا نتاجية علةى المة

 يتم تحديدها بداية من خ  االنطيو حتى األفط الزمني المحدو.

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HIGH_AGLINK_2013  

 

 :مراجع 
- Hinesight Website, the boiling frog future… to 2052? 

https://www.andyhinesight.com/tag/baseline/ /)ast accessed: September 2019).  
- OECD- FAO, Agricultural Outlook, 2013-2022. 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HIGH_AGLINK_2013  
 
 

Baseline                                              خط االنطالق  
 

مجموعةةةة مةةةن البيانةةةات المرجعيةةةة المسةةةتخدمة  أسةةةاس   مرهون مساعد في االست راف
 للمقارنة

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HIGH_AGLINK_2013
https://www.andyhinesight.com/tag/baseline/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HIGH_AGLINK_2013
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أو ا نبةاء بالمسةةتقبل،  الهةدف الرئيسةةي للدراسةات المسةةتقبلية لةيس التخطةةي  أو وضةع ا سةةتراتيجيات
مةة  الدراسةةات  بمعنةةى تقةةديم تنبةةلات غيةةر شةةرطية وغيةةر احتماليةةة باألحةةداا المسةةتقبلية. فكةةل مةةا تقد 
و ال ةةرو  واالحتمةةاالت التةةي تحةةي   ا لتعةةد  المسةةتقبلية حةةول المسةةتقبل هةةو شةةرطي واحتمةةالي؛ نظةةر 

 باألحداا المستقبلية وما تحمل  من اليقين. 

راسات المستقبلية من سيناريوهات بديلة هو جزء مهم من القاعدق المعرفية اليزمة وما تتوصل إلي  الد
طةةةة  للمةةةةدال المتوسةةةة  أو الطويةةةةل، وإ    انةةةةت هةةةةذه  ةةةة ، ال سةةةةيما إذا  ةةةةا  بصةةةةدو وضةةةةع خ  خط  للم 
ا بالمعنى المتعارف علي  فةي مجةال التخطةي  وصةنع  طط  ل في حد ذاتها خ  السيناريوهات البديلة ال ت  ك 

 .اتالقرار

ويمكن القول إ  ال اية الرئيسية للدراسات المستقبلية هي توفير إطار زمني بعيد المةدال لمةا قةد نتخةذه 
ةر وتزايةد التعقةد  ةا لمةا تملية  سةرعة الت ي  م  العمل وفط نظرق طويلةة المةدال، تبع  من قرارات اليون، ومن ث 

 وتنامي الييقين في  ل ما يحي  بنا.

المستقبلية على صنع مستقبل أفضل، برضل ما تتضةمن  مةن منةافع متعةدوق، مةن وتساعد الدراسات 
 :أهمها ما يلي

ةةم  التهيةةل لمواجهتهةةا أو الحيلولةةة وو  وقوعهةةا. وبةةذلك  .1 ا ت ةةاف الم ةةكيت قبةةل وقوعهةةا، ومةةن ث 
تلوال الدراسات المستقبلية وظائ  ا نذار المبكر واالستعداو المبكر للمستقبل، والتأهةل للةتحكم 

 .ي  أو على األقل للم ار ة في صنع ف

إعاوق ا ت اف أنرسنا وموارونا وطاقاتنا، خاصة ما هو  امن منها، والةذا يمكةن أ  يتحةول برضةل  .2
ةط  العلم إلى موارو وطاقات فعلية. وهذا بدوره يساعد على ا ت اف مسارات جديةدق يمكةن أ  تحق 

 لنا ما نصبو إلي  من تنمية شاملة سريعة ومتواصلة. 

لورق االختيارات الممكنة والمتاحة وترشيد عملية المراضلة بينهةا، وذلةك بإخضةاع  ةل اختيةار منهةا ب .3
ر عنةة  مةةن  سةةر  للةدرس والرحةةص واسةةتطيع مةا يمكةةن أ  يةةلوا إليةة  مةن تةةداعيات، ومةةا يمكةن أ  ي 

   Futures Studies دراسات مستقبلية                              
 

 مجةةال للدراسةةات ير ةةز علةةى استك ةةاف منهجةةي لمةةا قةةد يكةةو  عليةة   مرهون عان
 ضمن إطار زمني متوس  إلى بعيد المدال المستقبل
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ووا مةن خيلهةا حةد   نتائج. ويترتب على ذلةك المسةاعدق فةي تةوفير قاعةدق معرفيةة يمكةن للنةاس أ  ي 
 اختياراتهم السياسية واالجتماعية واالقتصاوية.

المساهمة فةي ترشةيد عمليةات التخطةي  واتخةاذ القةرارات مةن خةيل تةوفير قاعةدق معلومةات حةول  .4
ن الدراسةةات المسةةتقبلية  ةة  وصةةانع القةةرار. وتقةةد  خط  البةةدائل الممكنةةة ونتائجهةةا فةةي المسةةتقبل للم 

ا أوسع ليتراو أو االختيف على أسس و  اضحة، وتساعد في حسم بعض أوج  الخيف. فرص 

 

مجموعةةة مةةن الخصةةائص المنهجيةةة المطلةةو  توافرهةةا فةةي الدراسةةات المسةةتقبلية الجيةةدق، مةةن وهنةةاث 
 أهمها ما يليص

 ،ص فعند إعداو وراسة مسةتقبلية ليقتصةاو السةعووا مةثي  Holisticال مول والنظرق الكلية لألمور  
يجةةب تنةةاول األوضةةاع السياسةةية وحالةةة العلةةم والتكنولوجيةةا، وأوضةةاع السةةكا  والمةةوارو والبيئةةة، 
والت يةةرات فةةي المحةةي  ا قليمةةي وا طةةار العةةالمي، بمةةا فةةي ذلةةك ت ةةابكها وتراعلهةةا مةةع بعضةةها 

 البعض؛ حتى تتوافر رؤية شاملة ومتكاملة لمستقبل هذا االقتصاو.
ا تراوال ا فرا  في التبسي  والتجريد للظواهر المدروسة، والتعمط ص أComplexityمراعاق التعقد  

ا للتخصصةات ، في فهم العيقات والت ابكات والييقين والديناميكية ةا عةابر  وهو مةا يتطلةب منهج 
Transdisciplinary. 

القةةراءق الجيةةدق للماضةةي باتجاهاتةة  العامةةة السةةائدق، والتعةةرف علةةى االتجاهةةات الراهنةةة، ال سةةيما  
ل األخيةرق مرةاتيح ا ا مةا ت ةك  التجاهات البازغة واالتجاهات المضاوق ليتجاه العان السائد، إذ إ   ثيةر 

 جيدق لرهم االتجاهات المحتملة في المستقبل.
المةةزج بةةين األسةةاليب الكيريةةة واألسةةاليب الكميةةة فةةي العمةةل المسةةتقبلي، حيةةا ينةةدر أ  ترةةي  

 مية وحدها بمتطلبات إنتاج وراسة مستقبلية جيدق. األساليب الكيرية وحدها أو األساليب الك
ا   الحياويةةة والعلميةةة حيةةا تةةتم وراسةةة المسةةتقبل مةةن خةةيل بةةدائل متنوعةةة، يمثةةل  ةةل  منهةةا مسةةار 

ا يتوافط مع رؤية أو مصةالح قةوق اجتماعيةة  سياسةية معينةة فةي المجتمةع، ممةا يتطلةب -مستقبلي 
 عاو بدائل معينة لمجرو الرفض لمنطلقاتها.التحلي بدرجة عالية من الحياوية وعدن استب

عمةةل الرريةةط وا بةةداع الجمةةاعي وهةةو مةةا يعنةةى إنجةةاز الدراسةةة المسةةتقبلية عةةن طريةةط فريةةط عمةةل  
مترةةاهم ومتعةةاو  ومتكامةةل. فالدراسةةات المسةةتقبلية تعتمةةد علةةى معةةارف مسةةتمدق مةةن علةةون 

 متعدوق، يتوجب ومجها وفط منظور عابر للتخصصات. 
نجةز وفعةة واحةدق   التعلم الذاتي والتصحيح المتتةابع للتحلةييت والنتةائج. فالدراسةة المسةتقبلية ال ت 

one-shot exercise وهي عملية متعدوق المراحل يتم فيها إنضاج التحلييت وتدقيط النتةائج مةن ،
م الذاتي والنقدا.  خيل وورات متتابعة للتعل 
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 :مراجع عربية 

األهميةةةة  :م، تةةةوطين الدراسةةةات المسةةةتقبلية فةةةي الثقافةةةة العربيةةةةمنصةةةور، محمةةةد إبةةةراهي -
 .2116والصعوبات وال رو ، مكتبة ا سكندرية، 

https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/201605081333379339_awrak20.pdf  
 

 :مراجع أجنبية 
- Kuosa, T., Evolution of futures studies, Futures, Vol. 43, Issue 3, April 2011, pp: 

327-336, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328710000480  

- Inayatullah, S., Futures Studies: Theories and Methods,  
https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/futures-studies-theories-and-
methods/?fbclid=IwAR33SCvp8-p9RmkrFkfGG6kyfmVWDXoc7WlcJ6ZJ-
GHB1dw7-fKZ0rzu1Qk (last accessed October 2019).  

- World Futures Studies Federation (WFWF), https://wfsf.org/about-us/futures-studies 
(last accessed September 2019).  

- Voros, J., A Primer on Futures Studies, Foresight and the Use of Scenarios, The 
Foresight Bulletin, No. 6, December 2001,  
https://docgo.net/detail-doc.html?utm_source=a-primer-on-futures-studies-
foresight-and-the-use-of-scenarios  

 
 
 
 

 
 

  

https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/201605081333379339_awrak20.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328710000480
https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/futures-studies-theories-and-methods/?fbclid=IwAR33SCvp8-p9RmkrFkfGG6kyfmVWDXoc7WlcJ6ZJ-GHB1dw7-fKZ0rzu1Qk
https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/futures-studies-theories-and-methods/?fbclid=IwAR33SCvp8-p9RmkrFkfGG6kyfmVWDXoc7WlcJ6ZJ-GHB1dw7-fKZ0rzu1Qk
https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/futures-studies-theories-and-methods/?fbclid=IwAR33SCvp8-p9RmkrFkfGG6kyfmVWDXoc7WlcJ6ZJ-GHB1dw7-fKZ0rzu1Qk
https://wfsf.org/about-us/futures-studies
https://docgo.net/detail-doc.html?utm_source=a-primer-on-futures-studies-foresight-and-the-use-of-scenarios
https://docgo.net/detail-doc.html?utm_source=a-primer-on-futures-studies-foresight-and-the-use-of-scenarios
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ةةط مةةن خيلةة  التركيةةر المنظةةومي، بهةةدف التعةةرف علةةى  طب  ويناميكيةةة الةةنظم هةةو نمةةوذج للمحا ةةاق ي 
المسةةتقبل الممكةةن والمرغةةو  فيةة  أو غيةةر المرغةةو  فيةة ، وذلةةك مةةن خةةيل بنةةاء عةةالم ي ةةب  الواقةةع 

وذج باستخدان الحاسب اآللي، حيا يمكن اختبار السياسات بسرعة وأما  وبتكلرة أقل. وترجع أهمية نمة
ويناميكيةةة الةةنظم إلةةى أنةة  يسةةتطيع أ  ي ةةير إلةةى سةةلوث أو تحةةوالت غيةةر متوقعةةة فةةي أنمةةا  التراعةةل 
الرئيسةةية القائمةةة واخةةل النظةةان، حيةةا تتسةةع حةةدوو النظةةان فةةي هةةذا النمةةوذج، لت ةةمل اآلثةةار المختلرةةة 

 ن. للمت يرات الموجووق في البيئة المحيطة بالنظان على التراعيت القائمة واخل النظا

وهناث مراحل عامة لتصميم النموذج تبدأ بتعري  الم ةكلة، ووضةع مجموعةة مةن الررضةيات لوصة  
العيقات بين المت يرات الرئيسية بالنظةان، واختبةار هةذه الررضةيات مةن خةيل تصةميم نمةوذج لمحا ةاق 

بتكةةرار تلةةك النظةان، وتقيةةيم النتةةائج مةةن خةةيل اختبةةار مةةدال صةيحية النمةةوذج باسةةتخدان نمةةاذج أخةةرال أو 
ا بناء السياسات اليزمة لمعالجة الم ةكلة واختبارهةا. ويوضةح ال ةكل التةالي  العمليات عدق مرات، وأخير 

 هذه الخطوات.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل تصميم النموذج )محمد مصطرى صالح، منهجية ويناميكيات النظم(

 

Systems Dynamics                         ظم ديناميكية النُّ  
 

 
ن في وراسة ا شكاليات التي تتميز بالتعقد  منهجية است رافية ستخد   نموذج محا اق ي 
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ظم المعقدق بمرور الوقت من  ع الت ير الذا يحدا في الن  ن نموذج ويناميكية النظم لرهم وتوق  ستخد  وي 
، والةذا يسةاعد sophisticated casual loop diagramsخةيل رسةم ووائةر العيقةات السةببية المعقةدق 

ذج محا اق بالكمبيوتر. صانع القرار على توقع أنما  ومصاور الخلل في النظان، حتى لو لم يتم عمل نمو
غير أ  الديناميكيات التي يتم توليةدها مةن خةيل معلومةات الت ذيةة العكسةية وووائةر العيقةات السةببية 

 يصعب وصرها وو  استخدان الحاسب اآللي. 
وتعتمد فاعلية نموذج ويناميكية النظم في رصد أا ت ير يمكن أ  يحدا في النظةان علةى مةدال مراقبةة 

صصةةمي النمةةوذج لظهةةور أيةةة مت يةةرات جديةةدق، با ضةةافة إلةةى ضةةرورق انرتةةاح النظةةان ألا احتمةةاالت  م 
م  ينب ي  ض  لمت يرات جديدق وغير متوقعة من بيئت  الخارجية تلثر على ويناميكية التراعل ب . ومن ث  لتعر 

 التأ يد على ضرورق وضع وتطوير النموذج بما يتناسب مع الت يرات الجديدق. 
ج نموذج ويناميكية النظم وجهات النظر المختلرة لكافة الرةاعلين فةي النظةان حتةى يكةو  وينب ي أ  يدر

ةر قةيم مت يةرات النظةان. ذلةك أ   افةة الرةاعلين لهةم  ع في ت ي  ف على قدر  بير من التنو  ا على التعر  قاور 
 لرة. فرضيات ورؤال مختلرة؛ لذلك يمكن استخدان هذا النموذج لبناء توافط في اآلراء المخت

ظم فةةي بنةةاء السةةيناريوهات المسةةتقبلية، حيةةا يسةةاعد فةةي بنةةاء  ويمكةةن اسةةتخدان نمةةوذج ويناميكيةةة الةةن 
عةةد  نمةةوذج  ةةم  ي  طةة  اليزمةةة لتنريةةذ ا سةةتراتيجيات المسةةتقبلية. ومةةن ث  السةةيناريو المرجعةةي ووضةةع الخ 

ةاال  فةي توسةيع نطةاو است ةراف المسةتقبل وسةد ةا فع  الث ةرات الموجةووق فةةي  ويناميكيةة الةنظم نموذج 
 النماذج األخرال. 

 

 :مثال 
هو نموذج ليست راف المستقبلي  International Futures Model (IFS)نموذج المستقبيت العالمي 

يعتمد ب ةكل أساسةي علةى األفكةار الرئيسةية لمنهجيةة ويناميكيةة الةنظم. ويضةم  هةذا النمةوذج المةدمج 
ا  182أنظمة  فرعية لكلٍّ من االقتصاو والطاقة والزراعة والسياسة واالجتماع والبيئة لنحو  ا تتراعل مع  بلد 

ن نظةةان نم سةةتخد  ذجةةة المسةةتقبيت الدوليةةة  ةةأواق الستك ةةاف المسةةتقبيت فةةي النظةةان العةةالمي. ي 
العالمية على المدال البعيد من خيل طرح سيناريوهات بديلة لبلد معين أو منطقةة أو للعةالم عبةر نطةاو 

 واسع لموضوعات متعدوق ومتراعلة.
ا في م روع استك اف عاالقتصاو الجديةد  ا أساسي  الةذا ع New Economyوقد  ا  هذا النموذج عنصر 

الةذا  2125قامت ب  المروضة األوروبية،  ما وعمت التوقعات التي أنتجها م روع االتجاهات العالمية 
ه مجلةس االسةتخبارات الةوطني األمريكةي  ن  American National Intelligence Councilأعةد  ةد  الةذا ق 

، 2119األمريكيةة فةي أوائةل عةان  وارق الرئيس األمريكي باراث أوباما منذ تولية  رئاسةة الواليةات المتحةد 
خدمت تنبلات هذا النموذج في التقرير الرابع للبرنامج البيئي لألمم المتحدق.    ما است 

 ويبين ال كل التالي هيكل نموذج المستقبيت العالمي ومكونات  الرئيسية.
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 هيكل نموذج المستقبيت العالمي ومكونات  الرئيسية
 

  :مراجع عربية 
صبرا، سحر؛ وزهرا ، نعمة، التركير النظمي في الدراسات المستقبليةص من التحليةل إلةى التعقيةد  -

 . 2112والتر يب والنمذجة، مكتبة ا سكندرية، 
https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/201602021447242702_awrak6final.pdf  

صةةةالح، محمةةةد مصةةةطرى، منهجيةةةة ويناميكيةةةات الةةةنظم، وورق تدريبيةةةة فةةةي مجةةةال االست ةةةراف  -
المستقبلي وعيقت  بالتخطي  ا ستراتيجي، مر ز الدراسات المستقبلية، مر ةز المعلومةات ووعةم 

 .2119القرار، نوفمبر  اتخاذ
ا(. International Futures Model (IFS) راب  نموذج المستقبيت العالمي -  )متاح مجان 

http://www.ifs.du.edu/ifs/frm_MainMenu.aspx    

  :مراجع أجنبية 
- UNDP, Foresight, the Manual, 2014, 

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf  

https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/201602021447242702_awrak6final.pdf
http://www.ifs.du.edu/ifs/frm_MainMenu.aspx
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf
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ل، ترتب  صورت  بمستقبيت بديلةة. ويعتبةر تطةوير  رض  ستخدن مصطلح الرؤية لوشارق إلى مستقبل م  ي 
رؤية مستقبلية ت ار ية من خيل تجميع وجهات نظر مختل  الجهات الراعلة مةن أهةم نةواتج الدراسةات 

م في توليد شعور م ةترث بةااللتزان وتحريةز ا سه  لنةاس وتةوجيههم نحةو المستقبلية. ويمكن للرؤية أ  ت 
 تر يز جهووهم على تحقيط أهداف معينة.

ةا  ةا قةد يكةو  علية  المسةتقبل، بةل عم  ل، فالرؤيةة ال تتسةاءل فقة  عم  وترتب  الرؤية بعنصر الخيال والتخي 
ا من االنقطاع عن الحاضةر، بمةا يصةعب  م  تتضمن الرؤية قدر  ا. ومن ث  يجب أ  يكو  علي  المستقبل أيض 

ةل مسةةتقبيت تختلةة  عةةن  معة  الوصةةول ا هنةةا هةةو  يريةةة تخي  إليهةةا مةن خةةيل نمةةاذج المحا ةةاق. والتحةد 
ا لذلك، فإ  الرؤية ال تقتصةر علةى التحليةل  خرجنا من أنما  الحاضر. وتبع  الحاضر وتأخذنا إلى المجهول وت 

ا من خيل وسائل المعرفة والتعبير األخرال؛  ال عر، والرن  ... إلخ.الركرا فحسب، بل تأتي أيض 

زق وطموحة وو  أ  ينري ذلك أ   حر  وال بد  أ  تتوفر في الرؤية مجموعة من ال رو ، أهمها أ  تكو  م 
تكو  واقعية وقابلة للتنريةذ، مةع ضةرورق توافةط غالبيةة شةرائح المجتمةع بكافةة تياراتة  علةى الرؤيةة، مةن 

ئح والقةةوال المجتمعيةةة، خةةيل م ةةار ة مجتمعيةةة واسةةعة لةةتعكس طموحةةات واحتياجةةات أوسةةع ال ةةرا
ا. ا واسع  ا سياسي  ا وتأييد   وتح د حولها وعم 

ز على عشعار الرؤيةع، الذا  ر   وتحديد الرؤية هو الخطوق األولى في التخطي  ا ستراتيجي التقليدا الذا ي 
يكو  ل  عاوق وور  في تعبئةة المعنيةين حةول سياسةة م ةتر ة. وفةي الدراسةات المسةتقبلية تعتبةر الرؤيةة 

ا في سيناريو معين، و ق  و عاوق  لمدق تعم  حد   لية على األقل.بقأعوان مست 11ت 

 

  :مثال 

مثةال علةى رؤيةة هةي ، 2115إبريةل  25التةي تةم  ا عةي  عنهةا فةي  2131رؤية المملكة العربية السعووية 
   /https://vision2030.gov.saوطنية. 

 :مراجع 
- Bowser, K., Vision, Foresight and Observation,  

http://leadershipvoices.com/2015/10/19/vision-foresight-and-observation/  

      Vision                                                            رؤية 

 

 

ل مرهون است رافي رض   صورق مقنعة لمستقبل م 

https://vision2030.gov.sa/
http://leadershipvoices.com/2015/10/19/vision-foresight-and-observation/
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تت كل النظرق إلى العالم من مجموعة من االفتراضات حول الواقع الماوا واالجتماعي، والتي يمكن أ  
 يكو  لها تأثيرات قوية على ا وراث والسلوث.

ل النظرق إلى العالم المرجعية العقلية للررو، أا طريقة تركير ال ةخص المعتةاوق وإورا ة  لمواقرة   وت  ك 
عد  تضمين النظرق  وووره. وتتضمن النظرق إلى العالم المرهون الخاإ لما يجب أ  يكو  علي  العالم. وي 

ا إلى العالم و  رها وا درث أ  المستقبل ليس محايةد  ا في األعمال االست رافية التي ت  ا مهم  ختبارها أمر 
 بل مجاال  لصراعات القوق.

ةا لنظةرتهم إلةى  وت  ير النظرية الثقافية إلى أن  يمكن تصني  الناس ب كل عان فةي أربةع مجموعةات تبع 
 العالم وقيمهم المختلرة،  ما يليص

ن يعتقدو  أ  الطبيعة متقل - ص االعتقاو بأ  الحياق تعتمد على الحل، وأن  ال Nature capriciousبة م 
م في االحتياجات أو الموارو.  يمكن التحك 

ن يعتقدو  أ  الطبيعة حميدق - ص االعتقةاو بةوفرق المةوارو وبةأ  حالةة الطبيعةة هةي Nature benign م 
 االستقرار.

ةةن يعتقةةةدو  بةةالتواز  العةةةالمي - تقةةاو بنضةةةو  المةةوارو، وبةةةأ  الحالةةةة ص االعNature ephemeral م 
 الطبيعية في العالم هي تواز  غير مستقر.

ن يعتقدو  أ  الطبيعة وفية/ صامدق - ص االعتقاو بةأ  الحالةة الطبيعيةة Nature preserve/tolerant م 
فةي العةةالم هةي تةةواز  غيةر مسةةتقر، وبينمةةا ال يمكةن الةةتحكم فةي االحتياجةةات الب ةرية، فإنةة  يمكةةن 

م   في الموارو.التحك 
 

 :مراجع 
- Koltko-Rivera, M., The Psychology of Worldview, Review of General Psychology, Vol. 

8, Issue 1, 2004, pp: 3-58, 
https://www.researchgate.net/publication/232554126_The_Psychology_of_Worldviews  

- Steg, L. and Sievers, I., Cultural Theory and Environmental Perceptions of Environ-
ment, Environment and Behavior, Vol. 32, Issue 2, March 2000,  
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00139160021972513  

Worldview                                             رؤية العالم   
 

الطريقةةةةة التةةةةي ينظةةةةر بةةةة  النةةةةاس إلةةةةى العةةةةالم بنةةةةاء  علةةةةى   مرهون مساعد في االست راف
 افتراضاتهم اليواعية ومباوئهم الضمنية

 

https://www.researchgate.net/publication/232554126_The_Psychology_of_Worldviews
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00139160021972513
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أبس  حاالت السببية هي حةين يةرتب  السةبب بالتةأثير ب ةكل وائةم،  مةا هةو الحةال عنةد تحريةك المرتةاح 
ا ما من الحدوا، فعلى سبيل المثالص اللقاح يمنع المةرض.  ضاء ال رفة. ويمكن للسبب أ  يمنع شيئ  فت 

من السببية هو عنةدما يكةو  هنةاث شةيء  ضةرورا  لحةدا مةا لكةن  حدوثة  ال يةلوا إلةى التةأثير؛  ونوع آخر
ب النمةو.  سةب  فعلى سبيل المثال، البنية التحتية هي ضرورية للنمو االقتصاوا، ولكنها في حد ذاتهةا ال ت 

وق والمنظةور ال خصةي لألفة حةد  راو القةائمين علةى وتحديد األسبا  ذات الصلة يعتمد على األهةداف الم 
تحليل السببية. وعاوق  ما يركر عالم األنثروبولوجيا واالقتصاوا في مجموعات مختلرة من األسبا  عند 

 تحليل نرس الظاهرق.

فةي مجمةل العناصةر والعناصةر ذات الصةلة  نظةان تعتمةد علةى مرهةون عالسةببيةع.  والركرق وراء التركيةر
اول بين العناصر. والتراب  هو العيقة بين عناصر المجموعة التةي فالسببية ت رح التراب  واالعتماو المتب

ت ةةكل النظةةان، وتعنةةي أ  النظةةان الةةذا يةةتم اعتبةةاره وحةةدق  واحةةدق يحتةةوا علةةى خصةةائص تختلةة  عةةن 
الخصةةائص الناتجةةة عةةن الجمةةع المبسةة  لتةةأثيرات العيقةةات الررويةةة بةةين أزواج العناصةةر. أمةةا االعتمةةاو 

ا، وهو يعني الطريقة التي تتم بها العيقات. المتباول فهو أ ثر تحدي  د 

 

 :مراجع 
  

- Loveridge, D., Foresight, the Art and Science in Anticipating the Future, Routledge, 
2009, 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14636680910994987/full/html  

- Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Causality   
 
 
 

 

 

     Causality                                                  سببية 

 

ويلوا ت ييةر ، حيا يسبط السبب التأثير، ارتبا  منطقي بين األحداا مرهون است رافي
 السبب إلى ت يير التأثير

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14636680910994987/full/html
https://en.wikipedia.org/wiki/Causality
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ص    لم هد مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغو  في     (.رهون است رافي)م و 
 

ف  ةةس التركيةةر بالسةةيناريوهات - Herman Kahnيعةةر  السةةيناريو بأنةة  عسلسةةلة مةةن األحةةداا  -واضةةع أس 
رها  يضةةاح سلسةةلة ممكنةةة مةةن العيقةةات السةةببية  االفتراضةةية التةةي تقةةع فةةي المسةةتقبل، ويةةتم تصةةو 

ف السةيناريو  Michel Godet والقةرارات المتعلقةة بهةاع. أمةا  عةر  ةا مةا ع علةى أنة في  وصة  لمسةتقبل غالب 
ةةا رتةةرض فةةي هةةذا الوصةة  تةةداخل العديةةد مةةن األحةةداا التةةي سةةتحدا فةةي المسةةتقبل يكةةو  ممكن  ع. وي 

 وال رو  الرئيسية الرارقة بين الوضع الحالي والوقت الذا تقع في  أحداا السيناريو.  

ةةة  رؤيةةةة  خط  ويمكةةةن القةةةول إ  السةةةيناريو هةةةو صةةةورق منطقيةةةة للمسةةةتقبل، يسةةةتطيع مةةةن خيلةةة  الم 
ت والرةةةةةةةرإ التةةةةةةةي تررضةةةةةةةها البيئةةةةةةةة. والسةةةةةةةيناريو لةةةةةةةيس تنبةةةةةةةلات وإوراث الم ةةةةةةةا ل والتحةةةةةةةديا

ر منطقةةةةي لمةةةةا قةةةةد يحةةةةدا فةةةةي المسةةةةتقبل. فالسةةةةيناريوهات تصةةةة   بالمسةةةةتقبل، إنمةةةةا هةةةةو تصةةةةو 
حر  ةةة إلةةى  األحةةداا واالتجاهةةات  مةةا يمكةةن أ  تحةةدا، مةةع بيةةا  الكيريةةة التةةي تتحةةول بهةةا القةةوال الم 

 مستقبيت محتملة أو ممكنة أو مرغوبة.

  السيناريو من عنصرين رئيسيين هماص وص  للصورق النهائية للمستقبل في نهاية األفط الزمني ويتكو
الذا تم  تطوير السيناريو ل ، والرواية أو المنطةط السةببي الةذا ي ةرح  ية  حةدا هةذا المسةتقبل، مةن 

 خيل وص  سلسلة من األحداا. 

ويساعد اختيار اسم السةيناريو فةي التمييةز بةين السةيناريوهات المختلرةة. ويمكةن توضةيح السةيناريو مةن 
خيل الصور وال رح الكمي القائم على النمذجةة. ويمكةن تقةديم السةيناريو فةي أشةكال مختلرةة  السةرو 

ظم، والخةةةرائ  القصصةةةية. ويمكةةةن صةةةياغة السةةة يناريوهات الروائةةةي، والرسةةةون المتحر ةةةة، وخةةةرائ  الةةةن 
ة باستخدان مجموعة متنوعة من أساليب البناء المختلرة االسةتنتاجية واالسةتقرائية والتدريجيةة والمعيارية

 واالستداللية.
وعلى الرغم من إمكانية صياغة سيناريوهات مستقبلية إال أن  ال يمكةن التعةرف الكامةل علةى المسةتقبل 

ةد وتةداخل القةوال  و وتعق  طةين بصور وقيقة، بسبب تعد  خط  المةلثرق فةي ت ةكيل ؛ لةذلك فةإ  معظةم الم 
والمستقبليين يرفضو  فكرق التخطي  من خيل سةيناريو واحةد للمسةتقبل، ولكةن مةن خةيل مجموعةة 
طة  المسةةتقبلية، حتةةى يمكةن فةةي النهايةةة رؤيةةة  مةن السةةيناريوهات ت ةةتمل علةى قاعةةدق عريضةةة مةةن الخ 

ا ما.  المستقبل بدرجة  بيرق من الثقة نوع 

 

Scenario   سيناريو                                                   

 

ويلوا ت ييةر ، حيا يسبط السبب التأثير، ارتبا  منطقي بين األحداا مرهون است رافي
 السبب إلى ت يير التأثير
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صاغ السيناريوهات عاوق  على أساس المرجعيات المستقبلية التاليةصو  ت 

 السيناريو المرجعي/ الخطيص ويرترض استمرار الوضع الحالي للظاهرق في المستقبل. -
ةةةرات وإصةةةيحات علةةى الوضةةةعية الحاليةةةة  - ةةةز علةةةى حةةدوا ت ي  ر   السةةيناريو المترائةةةل/ ا صةةيحيص وي 

 للظاهرق.
ليص ويعتمد على حدوا تحةوالت راويكاليةة عميقةة فةي المحةي  الةداخلي السيناريو الت اؤمي/ ال - تحو 

 والخارجي للظاهرق.
و أربعة نماذج للسيناريوهات، هيص  Jim Datorأما  حد   في 

ط الظروف واالتجاهات الحالية.Continued Growthاستمرارية النمو  - رترض تعم   ص حيا ي 
 ا ينهار نم  النمو المستمر وتنك   التناقضات.ص حيSocietal Collapseاالنهيار المجتمعي  -
ص حيةا تثبةت حالةة النمةو، ويحةدا تةواز  فةي االقتصةاو A Conserver Societyالمجتمةع المحةافل  -

 ومع الطبيعة.
ل  - ص حيا تت ير الررضةيات السةائدق حةول النمةاذج The Transformational Societyالمجتمع المتحو 

 الثيثة األولى.
 (.Scenario Planning)انظر تخطي  السيناريوهات 

 :مراجع باللغة العربية 

 .2118العربي، محمد، بناء السيناريوهات المستقبلية، مكتبة ا سكندرية،  -
رو بنائها في م روع  - العيسوا، إبراهيم، السيناريوهاتص بحا في مرهون السيناريوهات وط 

 . 2118، المكتبة األ اويمية، 2121مصر 
 الحي، وليد، مناهج الدراسات المستقبلية وتطبيقاتها في العالم العربي، مر ز ا مةاراتعبد  -

 . 2117للدراسات والبحوا ا ستراتيجية، أبو ظبي، 

 :مراجع أجنبية 

- Bezold, C., Jim Dator’s Alternative Futures and the Path to IAF’s Aspirational Fu-
tures, Institute for Alternative Futures, U.S.A.,  
http://www.jfs.tku.edu.tw/14-2/E01.pdf  

- Rialland, A. and Wold, K.E., Future Studies, Foresight and Scenarios as basis for 
better strategic decisions, Norwegian University of Science and Technology, Work-
ing paper, 2009,  
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/IGLO_WP2009-10_Scenarios.pdf  

 

http://www.jfs.tku.edu.tw/14-2/E01.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/IGLO_WP2009-10_Scenarios.pdf
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الرراشةع الظواهر ذات الترابطات والتأثيرات المتباولة والمتةواترق التةي تةنجم عةن  ظاهرقيص  مصطلح ع

د سلسلة متتابعة من النتةائج والتطةورات المتتاليةة غيةر  ول  ا في حد  ذات ، لكن  ي  حدا أول قد يكو  بسيط 
قةةع. المتوقعةةة، يرةةوو حجمهةةا حجةةم الحةةدا فةةي البدايةةة بمراحةةل، وفةةي أمةةا ن أبعةةد مةةا تكةةو  عةةن التو

ن هذا المصطلح في الوص  المجازا لحالة ما، وليس لترسير الحالة ستخد   .وي 

يرتب  مصطلح عظاهرق الرراشةع ب كل رئيسي في األوبيات المتعلقة بنظرية الروضةى، حيةا تةم  طةرح 
بل عالم الرياضيات وعةالم األرصةاو الجويةة األمريكةي  رائةد نظريةة ، Edward Lorenzهذا المصطلح من ق 

ضى، لوص  الطريقة التي يمكن أ  يكةو  لألسةبا  الصة يرق بهةا تةأثيرات  بيةرق لل ايةة فةي الةنظم الرو
أ  تةأثير الةدومينو  إلى Per Bakالمتعقدق مثل الطقس. وفي االتجاه نرس  أشار عالم الريزياء الدنمار ي 

 في النظم المتعقدق يمكن أ  يكو  ل  في بعض األحيا  آثار   ارثية.
ا لهذه  الركرق، فإ  الرراشة التي ترفرف بجناحيها في أمريكةا الجنوبيةة قةد تةلوا إلةى تسةاق   الثلةوج وتبع 

ر المثةةال الم ةةهور للكةةرق فكةةرق أ  سةةلوث النظةةان المتحةةرث يعتمةةد علةةى فروقةةات  فةةي نيويةةورث. ويصةةو 
فروقةات  بسيطة في مراحل  األولى، إذ إ  الكرق في أعلةى التةل يمكةن أ  تتةدحرج فةي أا اتجةاه بنةاء  علةى

 ص يرق في موضعها األول.
ةةد الت ييةةر ونتائجةة  غيةةر  ن مصةةطلح عظةةاهرق الرراشةةةع فةةي الدراسةةات المسةةتقبلية، حيةةا إ   تعق  سةةتخد  وي 

ا لصانعي القرار، يجب أخذه بعين االعتبار في هذه الدراسات. ا حقيقي   المتوقعة ت كل تحدي 
  :مثال 

 قد يلوا إلى الزالزل في مكا  آخر من الكرق األرضية.انت ار ال قوو في ق رق األرض في مكا  ما 

 :مراجع 
- Conway, M., Foresight: An Introduction, Thinking Futures, 2015,  

https://static1.squarespace.com/static/580c492820099e7e75b9c3b4/t/58bcccee5
9cc68b969703f1e/1488768258680/TFRefGuideForesight1.pdf  

- De Toni, A., and others, Corporate Foresight, Anticipating the Future, Routledge, 
2017, 
https://www.amazon.com/Corporate-Foresight-Anticipating-Alberto-Toni-
ebook/dp/B075RF91W1  

Butterfly Effect                                   ظاهرة الفراشة  

 

تعبير مجازا ي ير إلى أ  الت ييرات البسيطة فةي نظةان مةا ينةتج عنهةا  مرهون است رافي
 تأثيرات  بيرق غير متوقعة في جزء آخر من النظان

https://static1.squarespace.com/static/580c492820099e7e75b9c3b4/t/58bcccee59cc68b969703f1e/1488768258680/TFRefGuideForesight1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/580c492820099e7e75b9c3b4/t/58bcccee59cc68b969703f1e/1488768258680/TFRefGuideForesight1.pdf
https://www.amazon.com/Corporate-Foresight-Anticipating-Alberto-Toni-ebook/dp/B075RF91W1
https://www.amazon.com/Corporate-Foresight-Anticipating-Alberto-Toni-ebook/dp/B075RF91W1
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بل  لٍّ من عجلة المستقبيت تم تطوير تقنية  فةي عةان  Peter Wagschalو Jerome C. Glenn   من ق 
، وهةةي طريقةةة لتنظةةيم األفكةةار والتسةةاؤالت حةةول المسةةتقبل. فهةةي نةةوع  مةةن االسةةتثارق الركريةةة 1971

مة مةن . وتعتبر هذه التقنيةة إحةدال التقنيةات األساسةية Structured Brainstormingالمنظمة  المسةتخد 
بل العاملين في المستقبليات لسهولة م ار ة األفراو في التركير حول المستقبل، ومساعدتهم علةى  ق 
تنظةةيم أفكةةارهم تجةةاه أحةةداا واتجاهةةات المسةةتقبل. وتتميةةز تلةةك التقنيةةة بأنهةةا أقةةل تقنيةةات الدراسةةات 

 .المستقبلية تكلرة  

سةةتخدن عجلةةة المسةةتقبيت للتركيةةر فةةي اآلثةةار ال محتملةةة ليتجاهةةات الحاليةةة أو األحةةداا المسةةتقبلية ت 
الكامنةةةة، و ةةةذلك لتنظةةةيم األفكةةةار حةةةول أحةةةداا واتجاهةةةات المسةةةتقبل، ولبنةةةاء توقعةةةات مةةةن خةةةيل 

 السيناريوهات البديلة  ظهار العيقات البينية المعقدق بين األحداا.  

ختلرة للوصول ب كل أساسي إلةى تدرس هذه المنهجية االتجاهات والظواهر في تداعياتها من جوانب م
النتائج غير المباشرق من خيل وضع واقعة ما  مر ز للدراسةة، ثةم يةتم ذ ةر  ةل اآلثةار المباشةرق المترتبةة 

ةع اآلثةار المباشةرق علةى  ةلٍّ مةن اآلثةار المباشةرق األولةى، وهكةذا  علةى هةذه الظةاهرق، ومةن بعةدها يةتم تتب 
 نستمر في وحرجة العجلة.

 عجلة المستقبيت على الخطوات التاليةص وتقون منهجية 

حةةةدا اليقةةةون المسةةةلول عةةةن إوارق االسةةةتثارق الركريةةةة برسةةةم وائةةةرق أولةةةى مر زيةةةة يضةةةع بةةةداخلها  .1
ا علةةى شةةكل  لمةةة واحةةدق أو جملةةة  صةةاغ  ةةل أ  يكةةو  الحةةدا م  رض  المسةةتقبلي المةةراو وراسةةت ، وي 

ا.   مختصرق جد 
الدائرق المر زية. وباست ارق أعضاء المجموعة حول  يقون المسلول برسم مجموعة من الدوائر حول .2

لذلك الحدا أو االتجاه، يكتب تلك التأثيرات حةول   Primary  Impactsالعواقب أو التأثيرات األولية
موضوع الدراسة مع رسم خطو  بين هذه الدائرق المر زية واألشكال األخرال التي تتضمن التأثيرات 

 المختلرة. 

          Futures Wheel                            عجلة المستقبالت 

 

أسلو  لتنظيم األفكار والتساؤالت حول المستقبل من خةيل حصةر  منهجية است رافية
 اآلثار المباشرق وغير المباشرق المحتملة لقضية ما
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يطلب المسلول من أعضاء المجموعة تجاهةل الموضةوع أو الحةدا األساسةي والتر يةز فقة  علةى   .3
  Secondary Impacts ل تأثير من التأثيرات السابقة، ومحاولة بيا  التةأثيرات أو العواقةب الثانويةة 

  لكل منها، ويتم  تابتها  ما في الخطوق السابقة.
، وتسةتمر هةذه العمليةة حتةى ي ةعر الثانويةةأو اآلثةار  الثانويةة يتم تحديد اآلثةار المختلرةة لتلةك اآلثةار .4

ثم يقومو  بتقييم وتعديل تلةك  أفراو المجموعة بأن  تم التعبير عن أفكارهم من خيل تلك العجلة،
العجلة حتى تكو  أ ثر واقعية. ويتم في هذه المرحلة مناق ة مدال واقعية التأثيرات المختلرةة مةع 

ذ  افة االنتقاو خ  هةة مةن أفةراو المجموعةة بعةين االعتبةار، بحيةا يةتم وضةع التةأثيرات التةي أ  وج  ات الم 
 Peter Wagschalوافةةط عليهةةا الجميةةع وتجاهةةل التةةأثيرات التةةي تةةم  انتقاوهةةا، وهةةو مةةا أطلةةط عليةة  

 .Rule of Unanimityقاعدق ا جماع 

  ويبين ال كل التالي ال كل العان لعجلة المستقبيت.

 
 العان لمنهجية عجلة المستقبيتال كل 

 وتتمثل أهم إيجابيات عجلة المستقبيت فيما يليص

ةةزن   تعتبةر مةةن أ ثةةر منهجيةةات الدراسةةات المسةةتقبلية سةةهولة  فةةي االسةةتخدان، حيةةا ال تحتةةاج إلةةى ح 
 .أو أية تجهيزات أخرال  مبيوتر
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ة، حيا ال يتطلةب القيةان تجعل األفراو أ ثر قدرق  على التركير في المستقبل بطريقة سهلة وسريع  
ا. ا متطور  ا أو تعليم    بها تدريب 

ث مةن توضح الترةاعيت بةين األحةداا الكامنةة فةي صةورق خريطةة مرئيةة، بحيةا تسةاعد علةى التحةر   
م نظ  خط   والم    .التركير الرروا إلى التركير الجماعي الم 

للموضوع محل   Feedback Loopsتساعد في معرفة حلقات الت ذية العكسية ا يجابية والسلبية  
 .البحا، وهو ما يسهم في بناء النماذج المتطورق
  أما أهم سلبيات عجلة المستقبيت فتتمثل فيما يليص

إمةةا إلةةى ا سةةراف فةةي  ااالعتمةةاو علةةى خبةةراء بتوجهةةات معينةةة وو  تنويةةع لهةةذه التوجهةةات قةةد يةةلو 
 التراؤل في بعض المجاالت أو الت اؤن المرر  في مجاالت أخرال.

نة للعجلة  ا إلى مزيد من التعقيدات في التحلييت إذا ما زاوت التأثيرات المختلرة المكو    .قد تلو 
 

 :مثال 

 عجلة المستقبيت المبنية على اتجاه تزايد اختيار مصاور الطاقة المتجدوق. 

 
 (Vision Centerعجلة المستقبيت المبنية على اتجاه تزايد اختيار مصاور الطاقة المتجدوق )
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September 2019). 

- Bengston, B., The Futures Wheel: A Method for Exploring the Implications of 
Social–Ecological Change, Society and Natural Resources, Vol.: 29, Issue 3, 
August 2015, pp:1-6, 
https://www.researchgate.net/publication/281306075_The_Futures_Wheel_A_
Method_for_Exploring_the_Implications_of_Social-Ecological_Change  

- The Futures Toolkit, Government Office for Science, 2017, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/a
ttachment_data/file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf  

- Vision Center 
http://www.foresightstyles.com/Framtb/E/trendanalys/index.htm  
 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.foresightstyles.com/Framtb/E/trendanalys/index.htm
https://www.researchgate.net/publication/281306075_The_Futures_Wheel_A_Method_for_Exploring_the_Implications_of_Social-Ecological_Change
https://www.researchgate.net/publication/281306075_The_Futures_Wheel_A_Method_for_Exploring_the_Implications_of_Social-Ecological_Change
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf
http://www.foresightstyles.com/Framtb/E/trendanalys/index.htm
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ا في مجال  المستقبليات، خاصة في الدراسةات ذات يعتبر العص  الذهني من األساليب األ ثر استخدام 
التوج   االستهدافي. وعاوق  ما يرتب  االستهداف في هذه الدراسات بممارسةات عمليةة للتةرويج والتعبئةة 
ع حدوا صورق مسةتقبلية  ن  والت جيع على فعل جماعي يساعد على تحقيط رؤية مستقبلية مرغوبة أو م 

طراف المتأثرق بقضية ما، في المراحل المختلرة من البحةا غير مرغوبة. ويتيح هذا األسلو  م ار ة األ
ع المعلومات اليزمة وتحليل القضية والتوصل إلى توصيات ب أنها. م   في القضية وج 

بةل  فةي ثيثينيةات القةر  الع ةرين.  Alex Osborneتةم طةرح أسةلو  العصة  الةذهني ألول مةرق مةن ق 
ر مجموعات من ال ناس مع بعضهم البعض من أجل وعم حل الم كيت ويقون هذا األسلو  على ترا  

بطريقة إبداعية وتوليد أفكار جديدق وإيجاو قبول أ بةر للحلةول المقترحةة. وتعتمةد تقنيةة العصة  الةذهني 
على قدرق الدماغ الب را علةى تكةوين اقترانةات للمعةاني. وعلةى سةبيل المثةال، حةين يسةمع المةرء  لمةة 

والوسائل التي تقتر  بهذا المعنى  السينما والمسةرح، أو مصةطلحات )ترفي ( يجول في ذهن  ا جراءات 
 مثل الراحة أو األصدقاء والبحر، وغيرها.

وعلى الرغم من أ  قدرق ال خص الواحد تعتبر محدووق إلى حد ما، إال أ  توليةد االقترانةات يةزواو ب ةكل  
ا. والسبب في  ذلةك هةو أ  الكلمةات المقترنةة التةي  بير إذا  ا  هناث عدو أ بر من الناس يتناق و  مع 

يركر بها اآلخرو  تجعل عقل ال خص اآلخر يعمل ب كل أسرع ويبحا في مجاالت أوسع بكثير مما  ا  
هةي  Theory of Associations قترانةاتعلي  وو  وجوو مثل هذا التحريز. وبناء  على ذلك تعتبر نظرية اال

ريةة علةى مبةدأ أساسةي للن ةا  العقلةي، وهةو االقتةرا  وتقةون هةذه النظ المبدأ األول للعص  الةذهني.
المباشر بين المثيرات واالسةتجابة. ومةن المعةروف أ  الةدماغ يعمةل ب ةكل أفضةل حةين يعمةل الرصةا  

ا.   األيمن واأليسر مع 

ا مةا  ويتحقط ذلك عندما ي عر الناس بالراحة والهدوء في جوٍّ من الثقة والدعم. غير أ  حياتنا العملية نةاور 
تكو  مريحة وهاوئة، لما نتعرض لة  مةن إجهةاو وم ةاغل. وبنةاء  علةى ذلةك، فةإ  المبةدأ الثةاني للعصة  
الذهني هو أن  يجب أ  يتم في جوٍّ مريح من أجل وعم الموق  ا بداعي للناس، والحصول علةى أفضةل 

 النتائج.

         Brainstorming                                  عصف ذهني 

 

 

 أسلو  لحل الم كيت بطريقة إبداعية من خيل التركير الجماعي منهجية است رافية
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ا فةي جلسةات العصة  و ما هو الحال في أية جلسة أو اجتمةاع، هنةاث بعةض القواعةد التةي يجةب اتباعهة
الةذهني  ةةي تسةةرر عةن نتةةائج جيةةدق. ويمكةةن تقسةيم هةةذه الجلسةةات إلةةى ثةيا مراحةةلص ا عةةداو، وتخةةزين 

 المعلومات، وتقييم النتائج وتنريذها. 

 وفي مرحلة ا عداو يجب تحديد ما يليص 

 ال رض من جلسة العص  الذهني والموضوع المحدو الذا سيتم تناول . -
 وخصائصهم.عدو الم ار ين  -
 مكا  وتوقيت عقد الجلسة. -

ةا مةا  ةي ال يحةد  مةن  ا نوع  ولضما  نتائج جيدق للجلسة يجةب تحديةد عنةوا  مناسةب، بحيةا يكةو  واسةع 
بدائل الحلول. ولضما  ثراء النقاش يمكةن وعةوق المعنيةين بالقضةية التةي يةتم مناق ةتها با ضةافة إلةى 

 12-5يمكةن أ  يةأتوا بأفكةار جديةدق. ويعتبةر العةدو مةن آخرين غير مرتبطين بالقضية ب كل مباشر، حيةا 
العدو المرضل للم ار ين في جلسة العص  الذهني.  ما يعتبر الجو  العان لمكا  الجلسة من العوامل 

 المساعدق على إنجاحها. 

 وللحصول على أفضل النتائج، يجب مراعاق القواعد التالية في جلسات العص  الذهنيص

الحكةةمص حيةةا ال ينب ةةي انتقةةاو أفكةةار اآلخةةرين مهمةةا بةةدت غريبةةة. فةةالحكم علةةى عةةدن النقةةد أو  -
ب توترات لدال الم ار ين ويحد  من توليد األفكار. سب  وق  العملية ا بداعية، وي   األفكار ي 

 إعطاء الحرية الكاملة للم ار ين للتعبير عن أنرسهم.  -
ضةمن األفكةار العديةدق المطروحةة يمكةن  ان بتعدو األفكار أ ثر من نوعية األفكار. فمنماالهت -

 التوصل إلى عدو من األفكار الجيدق.
ض أمان الجميع. - عر   تسجيل جميع األفكار على لوحات ت 
 تقييم النتائج بعد زمن  اٍف من انتهاء الجلسة. -

ةةل  ويجةب علةةى الميّسةةر شةةرح أهةةداف الجلسةةة وموضةوعها وشةةروطها، ومسةةاعدق الم ةةار ين علةةى التراع 
وق.  مةا يمكةن ترتيةب وإبداء آرا ئهم. وفةي مرحلةة تقيةيم الجلسةة يةتم تصةني  األفكةار تحةت عنةاوين محةد 

ةل أ  يكةو   ا لعدو ترضةييت الم ةار ين لهةا؛ لمعرفةة مةدال إجمةاع الم ةار ين عليهةا. ويرض  األفكار تبع 
 التقييم بعد وقت  اٍف  ي يمكن استعاوق الن ا  الذهني وإيجاو اقترانات جديدق.

ئد جلسات العصة  الةذهني فةي أنهةا سةهلة التنظةيم، ويمكةن مةن خيلهةا إيجةاو حلةول جيةدق وتكمن فوا
بسرعة وب كل اقتصاوا، مع إمكانية الحصول على صورق أوسع لقضية أو م كلة مةا.  مةا يمكةن مةن 
ةا.  ل المسلولية تجاه هةذه الحلةول أيض  خيل هذه الجلسات الت ارث في طرح الحلول والت ارث في تحم 

ل مةةن عمليةةة اتخةاذ القةةرار عنةةد م ةار ة الرريةةط المسةةلول عةةن  ويمكةن سةةه  لجلسةةة العصةة  الةذهني أ  ت 
 القضية أو الم كلة في الجلسة. 



 األساسية للدراسات المستقبلية  معجم المصطلحات  
 

  124       منتدى أسبار الدويل 

  :مراجع 
- Buckingham, H., Early development of association theory in psychology as a fore-

runner to connection theory, Brain and cognition, Vol. 3, Issue 1, January 1984, pp: 
19-34, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0278262684900034  

- Buzan, T., The Power of Creative Intelligence, 2001, 
https://epdf.pub/power-of-creative-intelligence.html  

- Elgar, E., Participation and Interaction in Foresight, Edward Elgar Publishing, USA, 
2013,  
https://www.elgaronline.com/view/9781781956137.xml  
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ا. ويمكن تطبيط القابلية للتنبل إما للت ا و ذلك  يري  نيمكن أ  يكو  تقدير القابلية للتنبل  مي  بحةدا  كه 
واحةد أو بخةواإ عمليةةة ع ةوائية، حيةةا يمكةن أ  يكةةو  توقيةت وتكةةرار وحجةم حةةدوا األحةداا الررويةةة 

ا إلى حّد  بير.  ملّ د 
 

 :مثال 

ةد حةدوا زلةزال  ةارثي فةي سةا  فرانسيسةكو خةيل السةنين  ا إلى المعرفة الجيولوجيةة، مةن المل   استناو 
 المئة القاومة.

 

  :مراجع 
- Goodwin, P., and others, The Limits of Forecasting Methods in Anticipating Rare 

Events, Technological Forecasting and Social Change 77(3), PP 355-368 March 
2010,  
https://www.researchgate.net/publication/222830506_The_Limits_of_Forecasting_
Methods_in_Anticipating_Rare_Events  
 

 
 

 

  

Predictability                                         التنبؤ  قابلية  

 

ورجةةةة الثقةةةة فةةةي نظةةةان التنبةةةل القةةةائم علةةةى القةةةانو  المسةةةتمد مةةةن  مرهون است رافي
 الميحظات والخبرات أو على التركير العلمي والنمذجة الهيكلية

https://www.researchgate.net/publication/222830506_The_Limits_of_Forecasting_Methods_in_Anticipating_Rare_Events
https://www.researchgate.net/publication/222830506_The_Limits_of_Forecasting_Methods_in_Anticipating_Rare_Events
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عامةل عةاوق  مجةاالت مسةتقلة. وهةذا يختلة  عةن  ترب  القضايا المتقاطعة عاوق  بين مجاالت مختلرةة، ت 
 التداخل بين المجاالت المختلرة، والذا يررض في  أحد المجاالت نرس  على مجال آخر. 

  :مثال 

ة؛ لةذا يجةب القضايا المتقاطعة مثل البيئة والمساواق بين الجنسين هي ذات صلة بجميةع جوانةب التنمية
ا  نظر إلى البيئة والتنميةة  قضةية واحةدق، حيةا ال يمكةن تحقيةط تنميةة طويلةة األجةل فةي حةال تلةو  أ  ي 

ع البيولوجي نتيجة لذلك.  ر المناخ واستنراو التربة وتدمير التنو  من ناحية أخةرال، ال يمكةن أ  واألنهار وت ي 
هم في   فقر. نتوقع أ  يهتم الناس بالبيئة طالما تعيل أسر 

ا في حد ذات ، لكن ال يمكن ألية وولة الوصول إلى المكانة التي تب اها  د  المساواق بين الجنسين هدف  ع  وت 
إذا لم يتم اسةتخدان القةوق العاملةة والموهبةة وا بةداع الموجةوو لةدال ا نةاا. وإ    ةا  للمزارعةات نرةس 

علةةيم واألسةةواو  الرجةةال؛ فةةإ  ا نتةةاج فةةرإ الوصةةول إلةةى األرض والتكنولوجيةةا والخةةدمات الماليةةة والت
الزراعي سيتضاع  وسينخرض عدو الجياع. وتعميم القضايا المتقاطعة يعني أ  جميع مباورات التنميةة 

 يجب أ  يكو  لها تأثير  إيجابي  على قضايا، مثل البيئة والمساواق بين الجنسين.
 

 :مراجع 
- OECD, Mainstreaming Cross- Cutting Issues, 2014. 

https://bit.ly/2BswpIK 

 

 

 

 
  

       Cross-cutting Issues                  قضايا متقاطعة      
 

القضةايا التةي ال تنةدرج فةةي نطةاو اختصةاإ هيئةة واحةةدق،   مرهون مرتب  باالست راف
 وللنظر فيها ومعالجتها من الضرورا اتباع نهج متكامل

 

https://bit.ly/2BswpIK
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ر لتةلثر علةى من الم القوال المحر ة اتجاهات واضحة في الوقت الحاضر المحر ات /تعتبر  سةتم  توقع أ  ت 
 المستقبل،  مثال على ذلك صعوو الصين.  

ا ما يتم تصني  القوال المحر ة إلىص  وغالب 

حر  ة  - تقةون بالتةأثير ب ةكل أحةاوا علةى نتيجةة معينةة  والتةيص driving forces  Directمباشةرققوال م 
 في النظان.

ةا )مت يةرات معتدلةة أو وسةطيIndirect driving forces غيةر مباشةرققةوال محر ةة  - ى أحيان  سةم  ( ةص وت 
حر  ة المباشرق. ا، حيا تعمل على ت يير القوال الم   وتعمل ب كل أ ثر انت ار 

 ويمكن تصني  القوال المحر ة ب كل مختل ، وهو تمييزها على أنهاص

حر ة مسبقة التحديد - ص والتي يرجح أ  تبقةى ثابتةة ويمكةن  Predetermined driving forcesقوال م 
ةا طةويي  ليحةدا طرةرات بهةا،  التنبل بها؛ على سبيل المثال األوضاع الديموغرافية التي تتطلةب وقت 

ا مسبط  التحديد.   فمت ير سكا  الصين من  بار السن على األرجح أ  يكو  عنصر 
ص وهةةي القةةوال المحر ةةة المسةةببة لمجموعةةة مةةن Critical uncertaintiesحرجةةة العوامةةل الييقةةين  -

ا للتجةارق مةع  المسارات المستقبلية الممكنة. على سبيل المثالص بما أ  الصين ترتح أبوابها تةدريجي 
ةب االقتصةاو  الدول األخرال؛ فإ  مسار النمو الخاإ بها سيخضع ب كل متزايةد لعةدن اليقةين وتقل 

منعنا من القول ب كل قاطع إ  النمةو االقتصةاوا فةي الصةين سةوف الدولي. وعدن اليقين هذا ي
ا أوحد.  يتبع مسار 

ويتم عاوق تحديد القوال المحر ة من خيل عدو من اللقاءات مع أصحا  المصةلحة الرئيسةين، حيةا يةتم 
 تجميع األفكار الناتجة عن هذه اللقاءات تحت تعريرات عامة لعدو من القوال المحر ة، والتي تتضمن  ي  

 من العناصر مسبقة التحديد وعناصر الييقين الحرجة.  

ا لدرجة تأثيرها على موضوع الدراسة وورجة الييقين لنتائج هذه  ا ما يتم تصني  القوال المحر ة تبع  وغالب 
هةا  حر  ة  مةا يبةين ال ةكل التةالي. وتتضةمن الخانةة العلويةة إلةى اليمةين القةوال األهةم، حيةا إن  القوال الم 

ذات التةأثير األ بةةر والييقةين األ بةةر. وبمةا أ  صةياغة السةةيناريوهات تعتمةد علةةى الييقةين والت يةةر القةوال 
 محدوين أساسيين لهذه السيناريوهات؛ فإن  يتم االعتماو على القوال ذات التأثير األ بر والييقين األ بر 

 ها.  أساس لصياغة السيناريوهات التي تبدو مختلرة مع احتمالية حدوثها جميع

Drivers/Driving forces                محركات/ قوى محركة  

 

 

بة للت يير،  مرهون است رافي ل والعوامل المسب   التي تلثر على المستقبل أو ت  ك 
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 مصروفة التأثير/ عدن اليقين لتصني  القوال المحر ة

 
  :مراجع 

- Nelson, G., Drivers of Ecosystem Change, International Institute for Applied Systems 
Analysis (IIASA), 2005, 
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.331.aspx.pdf  

- Saritas, O., The Big Picture – trends, drivers, wild cards, discontinuities and weak 
signals, ELSEVIER, Vol. 43, Issue 3, April, 2011, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328710002715  

- Schwartz, P., The Art of the Long View: Paths to Strategic Insight for Yourself and 
Your Company, New York: Random House LLC, 1996. 

 

 

 

 

 

 

https://www.millenniumassessment.org/documents/document.331.aspx.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328710002715
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ةا العديةةد مةن الميحظةةات حةول بعةةض الخصةائص والعيقةةات المحةدوق. ومةةن  يحّلةل الةنهج الكّمةةي عموم 
 الطرو الكمية ا سقا  والتنبل. 

ةع تةأثيرات البحةوا الزراعيةة علةى الصةحة ال ذائيةة  وتستخدن األساليب الكمية على سبيل المثةال فةي توق 
ا لطبيعة الت ذية والصحة والبيئة متعدوق األوج ،  وصحة ا نسا  وبيئة الموارو الطبيعية. ومع ذلك، نظر 

المتوقعةةة علةةى هةةذه  يمكةةن وضةةع ثقةةة أقةةل فةةي معظةةم التقييمةةات الكميةةة لتةةأثيرات البحةةوا الزراعيةةة
 العوامل. 

 

 :مراجع 
- Donor methods to prioritize investments in agricultural research and development, 

Platform Policy Brief, No. 8, October 2012, 
https://www.scribd.com/document/112594215/No-8-Donor-methods-to-prioritise-
investments-in-agricultural-research-and-development  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Quantitative                                    كّمي                                       
 

 

ا يمكن ميحظت  وقياس  من حيا الحجم والعدو  مرهون مرتب  باالست راف ز شيئ   يمي 
 

  

https://www.scribd.com/document/112594215/No-8-Donor-methods-to-prioritise-investments-in-agricultural-research-and-development
https://www.scribd.com/document/112594215/No-8-Donor-methods-to-prioritise-investments-in-agricultural-research-and-development
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يمكن أ  تكو  المعلومات الكيرية موضةوعية أو ذاتيةة مثةل المعلومةات الكميةة. ويقةون الةنهج الكيرةي 
ا بتحليل متعمط لعةدو قليةل مةن الميحظةات حةول عةدو  بيةر مةن الخصةائص والعيقةات السةببية  عموم 

ةا مريةدق  للم ةاريع ذات النطةاو الضةيط واألفةط الزمنة ي القصةير، المت يرق. وتعتبةر الطةرو الكميةة عموم 
 بينما تعتبر الطرو الكيرية مناسبة للم اريع ذات النطاو الكبير واألفط الزمني الطويل. 

ر سةةيناريوهات هام ةةية تتضةةمن ابتكةةارات جوهريةةة، وتميةةل هةةذه  واألسةةاليب الكيريةةة تسةةمح لنةةا بتصةةو 
األساليب إلى التر يز على شرح الظروف )التقنية واالجتماعية والسياسية( التي مةن الممكةن أ  تتك ة  

 ت. بموجبها هذه االبتكارا

 

 :مراجع 
- Amer, M., and others, A review of scenario planning, Futures Vol. 46, 2013, pp: 23-

40, 
https://1sdmjplz4mo2h0gqtwmtjp10-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2018/04/Amer-et-al-2013.pdf  

- Borch, K. Emerging technologies in favor of sustainable agriculture,  
https://www.researchgate.net/publication/222820107_Emerging_technologies_in_fav
our_of_sustainable_agriculture  

 
 
 
 
 

 

  

       Qualitative                                                  كيفي 
 

ا  االست راف مساعد فيمرهون  ا يمكن ميحظت  ولكن ال يمكن قياس   عدوي  ز شيئ  مي   ي 
 

  

https://1sdmjplz4mo2h0gqtwmtjp10-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/Amer-et-al-2013.pdf
https://1sdmjplz4mo2h0gqtwmtjp10-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/Amer-et-al-2013.pdf
https://www.researchgate.net/publication/222820107_Emerging_technologies_in_favour_of_sustainable_agriculture
https://www.researchgate.net/publication/222820107_Emerging_technologies_in_favour_of_sustainable_agriculture
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يرتب  مرهون الييقين بعدن قدرق ا نسا  على معرفة  ل شيء أو قياس  ل شيء بدقةة تصةل نسةبتها 
إلى مئة بالمئة، فهناث قدر  ال يعرف  ا نسا  وال يستطيع قياس . وفةي عةالم متقلةب ومعقةد وغةامض 

د ذلةك. وعلةى يزواو الييقين ب أ  النتائج المستقبلية. فهناث العديد من المجاهيل حول ما سيحدا بع
ل إلي  جميع  سبيل المثال، هناث اليقين ب أ  تأثيرات التكنولوجيا الحديثة. وبالرغم من العلم الذا توص 

 خبراء العالم، إال أن  من الصعب التنبل بالنتائج في حاالت الييقين. 

ا لج   ا ما تكو  حاالت الييقين وافع  ع المزيد من المعلومات، والمرارقة هنةا أنة  ال توجةد معلومةات غالب  م 
ةل لوضةع معةين.  تأص  ا لرهم المواقة  المضةطربة، وهةو مةا يةلوا إلةى فهةم غيةر  امةل وغيةر م   افية أبد 
لذلك، فقد يكو  من الصعب مقارنة المواق  السابقة والتنبل باآلثار والنتائج؛ أا أن  ال يوجد يقين مةن 

  نتيجة معينة.

التةةي ال يمكةةن تجاهلهةةا أو  complex systemsويمثةةل الييقةةين سةةمة مةةن سةةمات األنظمةةة المعقةةدق 
بهةةا أو التقليةةل مةةن أهميتهةةا، حيةةا يجةةب تضةةمينها عنةةد استك ةةاف المسةةتقبيت المتنوعةةة وتحليةةل  تجن 

ل النظةان، نتائجها. ويرتب  الييقين بالنظان موضع االهتمان وبةالنموذج أو المنهجيةة المسةتخدمة لتمثية
ةةل بةةالييقين القةةدرق علةةى الحداثةةة  والبةةزوغ  noveltyوبحةةدوو المعرفةةة المتاحةةة. ويعكةةس االهتمةةان المتأص 

emergence  واالنقطاعdiscontinuity. 

، حيا إ   الخطر قابل للقياس الكمي. أما الييقين فيمكن تصنير  إلةى riskويختل  الييقين عن الخطر 
ا، وفةي الرئةة الثانيةة ال يمكةن  فئتين؛ في الرئة األولى يتم إوراث وجوو الييقين وو  إمكانية قياس   مي 

 تحديد مصدر الييقين نرس .

 (.Unknown unknowns)انظر المجاهيل غير المعروفة 
 

 :مراجع 
- Magruk, A., Concept of Uncertainty in relation to the Foresight Research, Engineering 

Management in Production and Services, Vol. 9, Issue 1, 2007, pp: 46-55, 
https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002femj$002f9$00
2f1$002farticle-p46.xml?tab_body=pdf  

Uncertainty                                             اليقين            

 

 

 حالة من محدووية المعرفة حول المستقبل مرهون است رافي

https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002femj$002f9$002f1$002farticle-p46.xml?tab_body=pdf
https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002femj$002f9$002f1$002farticle-p46.xml?tab_body=pdf
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تةةةةرتب  المجاهيةةةةل غيةةةةر المعروفةةةةة بالمرةةةةاهيم البديلةةةةة ليست ةةةةراف التةةةةي ال تسةةةةتخدن المسةةةةتقبل 
والتجهيةةةز لةةة . وال يسةةةعى مرهةةةون المجاهيةةةل غيةةةر للمسةةةتقبل بال ةةةكل المةةةألوف فةةةي إطةةةار التخطةةةي  

المعروفةةةة لوضةةةع مبةةةرر عقينةةةي لألفعةةةال الحاليةةةة علةةةى أسةةةاس التةةةراب  السةةةببي لمةةةا يمكةةةن أ  يحةةةدا 
. فضةةةة ي  عةةةةن ذلةةةةك، فةةةةإ  هةةةةذا المرهةةةةون يبتعةةةةد عةةةةن االعتقةةةةاو ال ةةةةائع بةةةةأ  المسةةةةتقبل مسةةةةتقبي 

ةةةا مةةةن التخطةةةي  والجاهزيةةةة فالمنظومةةةة المتوقعةةةة يةةةتم بناؤهةةةا علةةةى أسةةةس  .األفضةةةل يسةةةتدعي نوع 
القةةةدرق علةةةى تقةةةديرات مختلرةةةة، أمةةةا المجاهيةةةل غيةةةر المعروفةةةة فتتضةةةمن انرتاحيةةةة أ بةةةر نحةةةو الجةةةّدق 

novelty . 

ع، مةةةن خةةةةيل عمليةةةات االرتجةةةةال والتحسةةةين االبتكةةةةارا. واالنرتةةةاح نحةةةةو ا ا للتنةةةةو  ةةةةد  مصةةةدر  ع  لحداثةةةة ي 
ةةةع نحةةةو ا بةةةداع فةةةي العةةةالم الخةةةارجي، ويتسةةةم  ويعتمةةةد ذلةةةك علةةةى توسةةةيع منةةةاهج الم ةةةار ة والتوق 
ططنةةةا وتحضةةةيراتنا وتوقعاتنةةةا،  رسةةةد خ  بحةةةدوا أمةةةور غيةةةر متيقنةةةة )مجاهيةةةل غيةةةر معروفةةةة( يمكةةةن أ  ت 

لةةةب مةةةا هةةةو اليقةةةين إلةةةى أمةةةر واقعةةةي. ويتنةةةاقض هةةةذا مةةةع مةةةنهج االعتماويةةةة واستنسةةةاخ وبالتةةةالي ينق
 الماضي في المستقبل. 

بةةةل وزيةةةر الةةةدفاع األمريكةةةي   Donaldوقةةةد تةةةم اسةةةتخدان مصةةةطلح عالمجاهيةةةل غيةةةر المعروفةةةةع مةةةن ق 
Rumsfeld  ن أنةةة  علةةةى الةةةرغم مةةةن الجهةةةوو الكبيةةةرق التةةةي 2112فةةةي مةةةلتمر صةةةحري عةةةان . وقةةةد بةةةي 

تها و ةةةاالت االسةةةتخبارات، لةةةم يكةةةن مةةةن الممكةةةن فةةةي  ثيةةةر مةةةن األحيةةةا  الحصةةةول علةةةى صةةةورق بةةةذل
 املةةةة للموقةةة ، وأنةةة  مةةةن المهةةةم االعتةةةراف بةةةأ  هنةةةاث ث ةةةرات فةةةي المعرفةةةة أو عبقةةةع عميةةةاءع غيةةةر 

عترف بها.   م 

ويوضةةةح الجةةةدول التةةةالي المرةةةاهيم المختلرةةةة لمةةةا هةةةو عمعةةةروفع ومةةةا هةةةو عمجهةةةولع، وعيقةةةة ذلةةةك 
 ن عالمجاهيل غير المعروفةع.بمرهو

 

 

 

      Unknown unknowns                   مجاهيل غير معروفة  

 

 

 لم يتم طرحها بعد   قضايا مرهون است رافي
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  هل هناث آخرو  يعرفو  عن ذلك؟

 مجهول معروف

 النوع األولص معارف معروفة
Known knowns 
 )ما تعرف أنك تعرف (

 
 الواقع اليومي -
 األمور التي هي ليست محل نزاع -
 البيانات  -التنبلات  -
 العلم  -

 النوع الثانيص مجاهيل معروفة
Known unknowns 
 )ما ال تعرف أنك تعرف (

 
 الرهم اليواعي -
 الوعي الرائط -
 االست راف الحدسي -
 الحكمة -

ف
عرو
م

 

ك؟
 ذل
عن
ف 
تعر
هل 

 

 النوع الثالاص معارف مجهولة
Unknown knowns 

 (ما تعرف أنك ال تعرف )
 

 المعرفة من خارج المجال  -
 تحليل القضايا البازغة - 
 التعلم من اآلخرين -
 

النوع الرابعص مجاهيل مجهولة 
Unknown unknowns 
 )ما ال تعرف أنك ال تعرف (

 
الطريقةةةة الوحيةةةدق لمعرفةةةة ذلةةةك هةةةو  -

التوصةةةةل إلةةةةى طةةةةرو أخةةةةرال للمعرفةةةةة، 
ا عن النماذج المعتاوق  والتحرث بعيد 

 المستقبيت المعرفية -

ول
جه
م

 

 المعروف -مصروفة المجهول 

 :مراجع عربية 
الدراسات المستقبلية في العالم العربةيص الحةال والمةآل، المنظمةة العربيةة  منصور، محمد إبراهيم، -

 .2115للتربية والثقافة والعلون، 
 :مراجع أجنبية 

- Inayatullah, S., Risks and Futures Studies- Mapping Futures Studies and Risk Analy-
sis, Management and Communication,  
http://www.metafuture.org/Articles/riskandfuturestudy.htm  

- Inayatullah, S., Questioningthe Future: Futures Studies, Action Learning and Organi-
zational Transformation, Tamsui, Tamkang University Press, 2002, 
http://www.metafuture.org/library1/FuturesStudies/The-Study-of-the-Future-
questioning_the_future_ch_1-2007.pdf  

http://www.metafuture.org/Articles/riskandfuturestudy.htm
http://www.metafuture.org/library1/FuturesStudies/The-Study-of-the-Future-questioning_the_future_ch_1-2007.pdf
http://www.metafuture.org/library1/FuturesStudies/The-Study-of-the-Future-questioning_the_future_ch_1-2007.pdf
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التنبل بالمستقبل من خةيل تصةميم نمةوذج يحةا ي الواقةع المحا اق هو أسلو  استطيعي يعتمد على 
ف علةةى رووو الرعةةل المحتملةةة  بتراصةةيل  وتعقيداتةة  الكثيةةرق، لرسةةم صةةورق مسةةتقبلية للظةةاهرق والتعةةر 

فات من جانب الراعلين في النسط محل الدراسة.  لبعض التصر 

مةل عألعةا  حربيةةع لمعةارث ويستخدن العسكريو  أسةلو  المحا ةاق فةي الحةرو  بمحا ةاق المعةارث، بع
وهمية، تساعدهم علةى فهةم شةكل القتةال الرعلةي واختبةار ا سةتراتيجيات والتكتيكةات البديلةة التةي قةد 
ا. وفي الدراسات المستقبلية تستخدن عمليات المحا اق عةاوق  نمةاذج حاسةوبية، حيةا  يستخدمونها الحق 

والت الرياضةية التةي يةتم إوخالهةا فةي جهةاز يمكن نمذجة النظم المعقدق مثل االقتصاو عةن طريةط المعةا
الكمبيةةةوتر، ثةةةم إوخةةةال البيانةةةات للتعبيةةةر عةةةن األوضةةةاع الحاليةةةة، وبعةةةد ذلةةةك يمكةةةن ت ةةة يل عةةةدو مةةةن 
السيناريوهات بطرح عةدق أسةئلة تنةدرج تحةت عمةاذا لةو؟ع، ويقةون الكمبيةوتر بعةد ذلةك با جابةة عةن هةذه 

 األسئلة.

وهنةةةاث العديةةةد مةةةن نمةةةاذج المحا ةةةاق لتطبيةةةط التركيةةةر المنظةةةومي، والتةةةي يمكةةةن مةةةن خيلهةةةا وراسةةةة 
ا شكاليات التي تتميز بالتعقيد؛ للتعرف على المستقبل الممكن والمرغو  أو غير المرغو ، وذلك من 

ا  وبتكلرةة خيل بناء عالم ي ب  الواقع باستخدان الكمبيةوتر، حيةا يمكةن اختبةار السياسةات بسةرعة وأمة
 . Systems dynamicsأقل. ومن أشهر هذه النماذج ويناميكية النظان 

 (.Systems Dynamics)انظر ويناميكية النظم 

 

 :مثال 
مكةةةن لواضةةةعي السياسةةةات طةةةرح  يمكةةةن تمثيةةةل وضةةةع االقتصةةةاو فةةةي الوقةةةت الحةةةالي، وبعةةةد ذلةةةك ي 

منةةةا بزيةةةاوق معةةةدل ضةةةريبة الةةةدخل باتسةةة ٪؟ع مةةةن المحتمةةةل 21نسةةةبة ؤالت علةةةى شةةةا لةص عمةةةاذا لةةةو ق 
أ  يكةةةو  لهةةةذا الت ييةةةر فةةةي السياسةةةات العديةةةد  مةةةن النتةةةائج غيةةةر المتوقعةةةة بالنسةةةبة للكثيةةةرين بسةةةبب 

ةةةةر الكمبيةةةةوتر  ظه  أ   -علةةةةى سةةةةبيل المثةةةةال  -التراعةةةةل المتعقةةةةد مةةةةع العديةةةةد مةةةةن المت يةةةةرات. وقةةةةد ي 
٪، 31ت بنسةةةةةبة الزيةةةةةاوق المقترحةةةةةة فةةةةةي ضةةةةةريبة الةةةةةدخل مةةةةةن شةةةةةأنها أ  تقلةةةةةل مبيعةةةةةات السةةةةةيارا

 ٪.11وتخرض الناتج القومي ا جمالي بنسبة 

          Simulation                                                  محاكاة 

 
 

تمثيل النظم الحقيقية بواسطة نماذج يتم تصميمها ب كل متماثةل  منهجية است رافية
 مع سلوث هذه النظم؛ ب رض تحليلها وتقييم سلو ها
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  :مراجع عربية 

صبرا، سحر؛ وزهةرا ، نعمةة، التركيةر النظمةي فةي الدراسةات المسةتقبليةص مةن التحليةل إلةى  -
 . 2112التعقيد والتر يب والنمذجة، مكتبة ا سكندرية، 

https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/201602021447242702_awrak6final.pdf  
 

 :مراجع أجنبية 
- World Future Society, The Art of Foresight: Preparing for Changing World,  

https://thesystemsthinker.com/the-art-of-foresight-preparing-for-a-changing-world/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/201602021447242702_awrak6final.pdf
https://thesystemsthinker.com/the-art-of-foresight-preparing-for-a-changing-world/
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ةا، علةى سةبيل المثةالص عهنةاث احتماليةة  ا ما يتم التعبير عةن االحتماليةة رقمي  ٪ لسةقو  األمطةارع. 61غالب 
ن فكرق االحتمالية في عدو من جوانب االست ةراف والدراسةات المسةتقبلية، باسةتخدان  لمةات  ستخد  وت 

ح  رج   . عcertainع وعمل د impossibleع، وعغير ممكن unlikelyع، وعغير مرجح likelyمثلص عم 

هةو مسةةتقبل مةرجح أ ثةةر مةن مسةةتقبل آخةر. وتةةلوا األرجحيةةة  probable futureوالمسةتقبل المحتمةةل 
ب ةةكل رئيسةةي إلةةى ترتيةةب المسةةتقبيت البديلةةة بةةين األ ثةةر واألقةةل أرجحيةةة. ويةةتم اختيةةار المسةةتقبيت 

ا ألهداف الدراسة ا تبع  حة أو األقل ترجيح  رج   .الم 

 (.Future/Futuresمستقبيت )انظر مستقبل/

 

 :مثال 

ةل الخبةراء إلةى الضة وطات التةي يتعةرض لهةا نظةان  باستخدان األولة العلمية وغير العلميةة المتاحةة، توص 
 .2151األغذية العالمي اليون، و ي  سيتطور ذلك على األرجح من اآل  وحتى عان 

 

 :مراجع 
- Helm, R., Solutions Towards a clarification of probability, possibility and plausibility: 

how semantics could help futures practice to improve, vol. 8 No. 3, 2006, pp: 17-
27, 
https://cspo.org/wp-content/uploads/2014/11/read_van-der-Helm-Towards-a-
Clarification-of-Probability.pdf  

- The Futures of Agriculture, Brief No. 42, The Future of Food and Farming,  
https://www.gfar.net/documents/futures-agriculture-brief-no-42-future-food-and-
farming  

 

 

        Probable                                                         محتمل 

 

 

 أرجحية حدوا شيء ما أو ت ييره مرهون است رافي

https://www.gfar.net/documents/futures-agriculture-brief-no-42-future-food-and-farming
https://www.gfar.net/documents/futures-agriculture-brief-no-42-future-food-and-farming
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ويمكةن تعرية   .تعتبر المخاطر أساسية في عمليةة التركيةر فةي المسةتقبل، وضةمنية فةي أا تعبيةر عنة 

مةن خةيل العواقةب أو تحليةل  هةاالمخاطر من خيل االحتماليةص )ماذا يمكن أ  يحةدا؟(  مةا يمكةن تعرير
 األثرص )ماذا سيحصل إذا حدا أمر ما؟(.

حةةةةداا المرتبطةةةةة وتنةةةةتج األ .hazardsواألخطةةةةار  threatsوتتضةةةةمن المخةةةةاطر  ةةةةي  مةةةةن التهديةةةةدات 
ةةةنع ب الضةةةرر، أمةةةا األحةةةداا المرتبطةةةة  بالتهديةةةدات عةةةن أفعةةةال ملذيةةةة مةةةن ص  سةةةب  ا نسةةةا  يمكةةةن أ  ت 

ملذيةةةةة مةةةةن صةةةةنع ا نسةةةةا  أو الطبيعيةةةةة، تتضةةةةمن عواقةةةةب  سةةةةلبية  باألخطةةةةار فهةةةةي أحةةةةداا غيةةةةر
 محتملة. 

ن الدراسات المستقبلية عاوق  تحذيرات مبنية علةى التوقعةات،  تلةك التةي أشةار إليهةا  قد   Bill McGuireوت 
ر من العديد من المخاطر التةي تنتظرنةا والتةي A Guide to the End of the Worldفي وراست   ، حيا حذ 

ن الكوا ةةب، والةةزالزل العظيمةةة، واالنرجةةار البر ةةاني، واالحتبةةاس  ت ةةمل التسةةونامي العمةةيو، وتصةةاو 
ح مائي بحلول عان   . 2151الحرارا بما ينتج عن  من ش 

ي الزمةةةا  والمكةةةا ، وتنت ةةةر مةةةن خةةةيل وقةةةد تتجمةةةع األحةةةداا الخطةةةرق الررويةةةة ب ةةةكل مختلةةة  فةةة
ةةةةدق  مجموعةةةةة واسةةةةعة مةةةةن المخةةةةاطر  ول  مجموعةةةةة واسةةةةعة مةةةةن اآلليةةةةات والمسةةةةارات المختلرةةةةة، م 
ا ضةةةافية، قةةةد يكةةةو  لهةةةا العديةةةد مةةةن اآلثةةةار المختلرةةةة التةةةي تقةةةع ب ةةةكل غيةةةر متسةةةاٍو بةةةين السةةةكا . 

نظةةةةر إليهةةةةا فيهةةةةا ةةةةا للمرحلةةةةة التةةةةي ي  ةةةةا للخصةةةةائص الررويةةةةة وتتبةةةةاين التصةةةةورات للمخةةةةاطر وفق  ، ووفق 
 واالجتماعية لألشخاإ المعنيين. 

 

 ويمكن تمييز المخاطر بطرو مختلرة  ما يليص 

 األحداا الخطرق مقابل القضايا الخطرقص  -
د  الحدا الخ ع  ر أو اتجةاه ينبثةط مةع مةرور طر حي  ، في حةين أ  القضةية الخطةرق هةي تطةو  ا ومنرصي  ا حاو  دث 

ثةةال، يعةةد  الطقةةس البةةارو القةةارس فةةي أمريكةةا ال ةةمالية النةةاجم عةةن االنهيةةار غيةةر الوقةةت. علةةى سةةبيل الم
ةةل الت يةةرات فةةي أنمةةا   مث  المتوقةةع فةةي الدوامةةة القطبيةةة مثةةاال  علةةى حةةدا خطةةر منرصةةل، فةةي حةةين ت 

 الطقس بسبب ت ير المناخ قضية خطرق.

Risks                                                          مخاطر       
 

 هر اليقينية متعقدق، تنطوا على واقع متعدو األوج ظوا  االست راف مساعد فيمرهون 
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 المخاطر الملسسية والمخاطر ا ستراتيجيةص  -
تةةلثر المخةةاطر الملسسةةية علةةى أهةةداف الملسسةةة، وت ةةمل  ةةي  مةةن المخةةاطر الت ةة يليةص وهةةي تلةةك  

المخاطر التي تنجم عن العمليات والخدمات اليومية للملسسة، والمخةاطر ا سةتراتيجيةص وهةي المخةاطر 
 التي قد تلوا إلى الر ل في تحقيط مهمة الملسسة ورؤيتها.

ةا مةا رؤيةة ت ةير المخةاالوعلى مستوال  و األهةداف الوطنيةة، وغالب  هةد  طر ا سةتراتيجية إلةى األخطةار التةي ت 
لة بين المخاطر المختلرة.   تتضمن هذه المخاطر قضايا متداخلة، وتتطلب التر يز على العيقات المتباو 

 

 :مراجع 

- McGuire, B., A Guide to the end of the World, 2002,  
https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/bill-mcguire/a-guide-to-the-end-of-
the-world/  

- NATO Advanced Research Workshop, foresight, precaution and risk: preparing for 
the unexpected, 2005, 
https://www.nato.int/science/pilot-studies/ERRS/docs/050506-abstracts.pdf  

- World Economic Forum, Global Risks 2019, 2019,  
http://reports.weforum.org/global-risks-2019/chapter-one/  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/bill-mcguire/a-guide-to-the-end-of-the-world/
https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/bill-mcguire/a-guide-to-the-end-of-the-world/
https://www.nato.int/science/pilot-studies/ERRS/docs/050506-abstracts.pdf
http://reports.weforum.org/global-risks-2019/chapter-one/
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التعةةةةافي المرونةةةةة هةةةةي القةةةةدرق علةةةةى الصةةةةموو والتعةةةةافي مةةةةن االضةةةةطرا  أو ا خةةةةيل، وال يتطلةةةةب 
بالضةةةرورق أ  يأخةةةذ شةةةكل العةةةووق إلةةةى الوضةةةع الةةةراهن، فقةةةد تت لةةةب األنظمةةةة المرنةةةة علةةةى الصةةةدمات 

ةةة  مةةةع الواقةةةع الجديةةةد. وعلةةةى المسةةةتوال الةةةوطني، ت ةةةير  ا سةةةتراتيجية ةةةا للتكي  لهةةةا ذاتي  مةةةن خةةةيل تحو 
المرونةةةة إلةةةى قةةةدرق األمةةةة علةةةى االرتةةةداو بسةةةرعة فةةةي أعقةةةا  أزمةةةة مةةةا مةةةن خةةةيل النسةةةيج االجتمةةةاعي 
الخةةةةاإ بهةةةةذه األمةةةةة. فالمرونةةةةة هةةةةي القةةةةدرق الجماعيةةةةة للملسسةةةةات والمجتمةةةةع والبنيةةةةة التحتيةةةةة 

ةةة  الماويةةةة وأنظمةةة ة القةةةيم علةةةى التعةةةافي مةةةن األزمةةةة الوطنيةةةة، وومةةةج الةةةدروس المسةةةتراوق، والتكي 
 مع بيئة ما بعد األزمة.

ا، المرونة هي النتيجة الطبيعية للمبدأ األمني التقليةدا للمقاومةة، حيةا تميةل اسةتجابات النظةان  ونظري 
و منةع التهديةدات. ومةع ذلةك، إلى العمل من األعلى إلى األسرل، والتر يةز علةى إسةتراتيجيات لتخرية  أ

صبح التهديدات متعدوق األبعاو وغير متبلورق ب كل واضح، يصعب على أا فاعل منرةرو العمةل  عندما ت 
ةةدرث ا سةةتراتيجيات  علةةى جميةةع القواعةةد،  مةةا يصةةعب علةةى أيةةة إسةةتراتيجية أ  تةةنجح طةةوال الوقةةت. وت 

أمةر  ال مرةر  منة ، وتسةعى بالتةالي إلةى تطةوير األمنية التي تر ز علةى المرونةة أ  حةاالت الر ةل العرضةية 
 قدرتها على التعافي من تلك ا خراقات.

ةا العوامةل عاللينةةع،  وتأخذ ا ستراتيجية المرنة في الحسةبا  لةيس فقة  ا جةراءات الحكوميةة، ولكةن أيض 
ا لم رهون التهديدات مثل عقليات الررو والمجتمع. وعلى هذا النحو، يمكن تقييم القدرق على التكي   تبع 

ةا  ةا لهجةون إرهةابي ولكنة  لةيس مرن  ا لمجاالت محدوق. وعلى سبيل المثةال، قةد يكةو  المجتمةع مرن  أو تبع 
ا ملشرات متداخلة للمرونة، مثل الكبرياء الةوطني أو التماسةك االجتمةاعي أو الثقةة  لوباء ما. وهناث أيض 

 في الحكومة.

مسةةتقبل بةةالييقين يحمةةل معةة  اضةةطرابات متزايةةدق وعلةةى مسةةتوال الملسسةةات، فةةإ  تزايةةد اقتةةرا  ال
ا أ بةةر مةةن المراجةةآت. وهنةةا يكةةو  علةةى الملسسةةات مواجهةةة  ومخةةاطر جديةةدق وابتكةةارات متسةةارعة وعةةدو 
المستقبل ب كل أفضةل، والتةواؤن مةع المسةتجدات والعمةل علةى زيةاوق مرونتهةا للمراجةآت مةن خةيلص 

 Horizon scanning، ومسةح األفةط Plausible futuresاالست ةراف المسةتمر للمسةتقبيت الممكنةة 
 ب كل ذ ي، والتركير ا ستراتيجي المستمر، وتخطي  العمل ب كل ويناميكي.

Resilience                                                         مرونة  
 

النظةةةةان علةةةةى الصةةةةموو والتعةةةةافي مةةةةن مقيةةةةاس قةةةةدرق   االست راف مساعد فيمرهون 
 خللاالضطرا  أو ال
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ا واستك اف ما هو آٍت، يمكن ت يير وورق رو الرعل لتصةبح أ ثةر قةوق وسةرعة  فمن من خيل النظر قدم 
ا للوقةت  ةع المسةتقبل واالسةتعداو لة  في االستجابة، تجعل العمل أ ثر إرضاء  وأقل إهدار  والمةوارو. فتوق 

ا أ بر للنجاح.  في وقت مبكر يعني فرص 

 

 :مراجع 

- Jackson, M., Practical Foresight Guide, 2013,  

https://www.shapingtomorrow.com/files/media-centre/pf-ch01.pdf   

- UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries, 
2014, 

https://issuu.com/undppublicserv/docs/gpcse_foresight  

 
 
 
 

 

  

https://issuu.com/undppublicserv/docs/gpcse_foresight
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ا ما يكو   يتم وص  المسارات المختلرة في الدراسات المستقبلية من خيل السرو الروائي، والذا غالب 
ة. وهناث مسارات متعدوق إلى أية نقطة نهايةة تعتبةر  لهةا ممكنةة، وينطةوا  ا بالمعلومات الكمي  مدعوم 

  ل  منها على إجراءات ونتائج مختلرة. 

 

  :مثال 

٪ على مدار عقد من الزمن )نقطةة نهايةة معينةة(، ولكةن 11منطقة معينة بنسبة قد يزيد إنتاج ال ذاء في 
عبر مسارات متباينة؛ على سبيل المثال، من خيل قرزات منرصلة متعدوق أو نمةو سةنوا مطةرو، وعةن 

 طريط ت يير التكنولوجيا المستخدمة أو زياوق حجم مساحة األرض المزروعة.

 

 :مراجع 
- Haasnoot, M., and others, Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting 

robust decisions for a deeply uncertain world, Global Environmental Change, Vol: 
23, Issue: 2, April 2013, pp:485-498, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937801200146X  

 

 

 

  

Pathway                                                             مسار   
 

ةةا لوجةةراءات  االست راف مساعد فيمرهون  ةةع ليتجةةاه عبةةر الةةزمن، يعكةةس تسلسةةي  معين  تتب 
والنتةائج علةى خلريةةة التطةورات المسةتقلة الملويةةة إلةى وضةةع 

و حد   مستقبلي م 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937801200146X
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ا، وأن  قد يتخذ أشةكاال  مختلرةة،  مستقبيتعتل د صي ة الجمع عال ا سلر  و  حد  على أ  المستقبل ليس م 
وبالتالي هناث عدن يقين ب أ  ما سيحمل  المستقبل. ومع وجوو عدق بدائل محتملة للمستقبل، يجةب 
ا ما يتم اعتبار المستقبل بأفط زمني متوس  إلى  النظر في هذه البدائل. وفي الدراسات المستقبلية غالب 

ا. 51إلى  11األجل، عاوق ما يكو  من طويل   عام 

صن   المستقبيت في الدراسات المستقبلية إلى أربع فئات، هيص  ت 

لهةا possible futuresالمستقبيت الممكنة  .1  -ص وت مل جميع أشكال المستقبيت التي يمكةن تخي 
عةةد المةةدال الزمنةةي لتحقيقهةةاع أو ععةةد -تلةةك عالتةةي قةةد تحةةداع  ن احتماليتهةةاع أو ب ةةض النظةةر عةةن عب 

ةا  ، وقةد ت ةمل أيض  ةا نملكهةا بعةد  عاستثنائيتهاع. ونتيجة لذلك، فقد يتضةمن ذلةك المعرفةة التةي لم 
ر  ةةا. وتعتمةةد هةةذه المسةةتقبيت علةةى تةةوف  ف بهةةا حالي  عتةةر  مخالرةةة القةةوانين أو المبةةاوئ الريزيائيةةة الم 

ا نمتلكها بع ( لحدوثها.بعض المعرفة المستقبلية )أا المعرفة التي لم   د 

وت ةمل تلةك المسةتقبيت التةي عيمكةن أ  تحةداع )أا  plausible future:المستقبيت المعقولة  .2
ةةا لمعرفتنةةا الحاليةةة )علةةى عكةةس المعرفةةة المسةةتقبلية( لكيريةةة عمةةل  أنهةةا ليسةةت مسةةتبعدق( وفق 

والسةةببية، األشةةياء. وتنبةةع هةةذه المسةةتقبيت مةةن فهمنةةا الحةةالي للقةةوانين الريزيائيةةة، والعمليةةات، 
وأنظمةةة التراعةةل الب ةةرا، ومةةا إلةةى ذلةةك. وتعتبةةر هةةذه المسةةتقبيت مجموعةةة فرعيةةة أصةة ر مةةن 

 المستقبيت الممكنة.

حة )المحتملة(  .3 رج  المتوقةع اسةتمرارها  وهي تلةك المسةتقبيتProbable Future: المستقبيت الم 
ا لعيقات السبب  ا وفق  ا م -نظري  ن استمرار االتجاهات الحالية، وقد تعتبر النتيجة، والتي تتحقط جزئي 

ى المسةتقبل األرجةح عالعمةل  المعتةاوع  سم  ا ما ي  بعض المستقبيت أ ثر احتمالية  من غيرها. وغالب 
Business as usual وهةةو امتةةداو خطةةي للحاضةةر. ومةةع ذلةةك، فةةإ  االتجاهةةات ليسةةت بالضةةرورق ،

قطاعات في االتجاهات، فقد تتيشةى بعةض مستمرق  على مدال فترات زمنية طويلة، وقد تحدا ان
 االتجاهات فجأق، في حين قد تظهر اتجاهات جديدق ب كل غير متوقع. 

        Futures                                          مستقبالت         

 

 

 األزما  التي لما تأت بعد   مرهون است رافي
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لة  .4 رض  بينمةا تهةتم الرئةات الةثيا األولةى مةن المسةتقبيت  Preferable futures:المستقبيت الم 
لة هي علةى الن رض  قةيض مةن ذلةك، حيةا إلى حد  بير بالمعرفة المعلوماتية؛ فإ  المستقبيت الم 

تهتم بما عنريد حدوث ع. ومن هنا فهي عقيميةع إلى حد  بير وليست معرفية، وتعتمد علةى األحكةان 
ا؛ فةإ   ا  بيةر  ا الختيف القيم بين الناس اختيف  القيمة، وأ ثر ذاتية  من الرئات الثيا السابقة. ونظر 

ةةا. ويمكةةن للمسةةتقبي ت المرضةةلة أ  تقةةع فةةي أاٍّ مةةن هةةذه الرئةةة مةةن المسةةتقبيت متنوعةةة تمام 
 الرئات الثيا السابقة.

ا لهذا التصني .   ويبين ال كل التالي المستقبيت األربعة تبع 

 
 (Hancock & Bezald, 1994أنواع المستقبيت )

 

، وممكةةةةن Trendsواتجاهةةةةات  Discontinuities، وانقطاعةةةةات Time Horizon)انظةةةةر األفةةةةط الزمنةةةةي 
Possible ومعقول ،Plausible ومحتمل ،Probable .) 

 

  :مثال 

للةرئيس  ينيةدا،  preferredمسةتقبي  مرضةي   Apollo Moon Landing ا  الهبو  على سطح القمةر 
ا   عةان فةي فتةرق التركيةر فية  )مةن منظةور plausibleفقة  ولكنة  غيةر محتمةل  possibleوالذا بدا ممكن 

(؛ أل  المعرفة لم تكن موجووق في ذلك الوقت لتحقيط هذا الهدف. والمعرفة المطلوبة التي تم 1961



 األساسية للدراسات المستقبلية  معجم المصطلحات  
 

  144       منتدى أسبار الدويل 

إيجاوها خيل عقد الستينيات من القر  الماضي وحتى تحقيةط فكةرق الهبةو  الرعلةي فةي ا طةار الزمنةي 
قلت الركرق إلى مجةال المحتمةل  ةم  إلةى مجةال المةرج  plausibleالمطلو  ن  ، إلةى أ  probableح ، ومةن ث 

ا في تاريخ الب رية بالطبع.1969أصبحت حقيقة  واقعة في عان  ا رئيسي   ، وهو ما يعتبر حدث 

 :مراجع 
- Voros, J., A Primer on Futures Studies, Foresight and the Use of Scenarios, The 

Foresight Bulletin, No. 6, December 2001,  
https://docgo.net/detail-doc.html?utm_source=a-primer-on-futures-studies-
foresight-and-the-use-of-scenarios  

- Hancock, T., and Bezold, C., Possible futures, preferable futures, The Healthcare 
Forum journal, Vol. 37, Issue 2, March 1994, pp:23-9, 
https://www.researchgate.net/publication/13166132_Possible_futures_preferable_fu
tures      

- Conway M., Foresight: An Introduction, Thinking Futures, 2015,  
https://static1.squarespace.com/static/580c492820099e7e75b9c3b4/t/58bcccee5
9cc68b969703f1e/1488768258680/TFRefGuideForesight1.pdf  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://docgo.net/detail-doc.html?utm_source=a-primer-on-futures-studies-foresight-and-the-use-of-scenarios
https://docgo.net/detail-doc.html?utm_source=a-primer-on-futures-studies-foresight-and-the-use-of-scenarios
https://www.researchgate.net/publication/13166132_Possible_futures_preferable_futures
https://www.researchgate.net/publication/13166132_Possible_futures_preferable_futures
https://static1.squarespace.com/static/580c492820099e7e75b9c3b4/t/58bcccee59cc68b969703f1e/1488768258680/TFRefGuideForesight1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/580c492820099e7e75b9c3b4/t/58bcccee59cc68b969703f1e/1488768258680/TFRefGuideForesight1.pdf
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ةةر فةي تلةك البيئةةة،  يعمةل عالمسةحع علةى استك ةةاف البيئةة الخارجيةة لتحسةةين فهةم طبيعةة وسةرعة الت ي 
عنةى المسةح بتحديةد مةا قةد  وتحديد الررإ والتحديات والتطورات المستقبلية المحتملة ذات الصلة. وي 

ويختلة  المسةح عةن التنبةل، حيةا إ   المسةح ي ةتمل علةى الخصةائص  التنبةل بمةا سةيحدا.يظهر وو  
 التاليةص

ال يسعى المسح إلى إجراء تنبلات، إنما يهدف إلى تحديةد واستك ةاف األفكةار االبتكاريةة الجديةدق،  -
 با ضافة إلى أنما  الت يير األساسية. 

خةةةيل بيانةةةات عةةةن  الحاضةةةر فةةةي المسةةةتقبل )مةةةن extrapolatingال يعمةةةل المسةةةح علةةةى اسةةةتقراء  -
 االتجاهات يأتي معظمها من الماضي(،  ما أن  ال يتضمن حسابات  مية ليحتماالت.

ة  المسةح نحةو عالبحةاع، واسةتطيع عا شةارات الضةعيرة  - وج  ع التةي قةد تظهةر فةي weak signalsي 
 قوية بعد ذلك. اتجاهات

ب الوقوع في خط  signalsأ الخل  بين ا شةارات وتتطلب عملية المسح وضع تصميم مناسب لها لتجن 
 .drivers of changeأو حتى محر ات الت يير  trendsواالتجاهات 

بمةةةا  -وقةةةد سةةةاهم تةةةوافر  ميةةةات  بيةةةرق مةةةن البيانةةةات المرتوحةةةة ب ةةةكل متزايةةةد )البيانةةةات الضةةةخمة( 
والم ةةةةةاورات الواسةةةةةعة عبةةةةةر ا نترنةةةةةت، ومنصةةةةةات  فةةةةةي ذلةةةةةك بيانةةةةةات الدراسةةةةةات االستقصةةةةةائية

فةةةي ت ييةةةر الطريقةةةة التةةةي يةةةتم بهةةةا إجةةةراء  -جماعيةةةة الجتمةةةاعي أو أووات االسةةةتعانة بمصةةةاور التواصةةةل ا
 .المسح التقليدا

ةا )لةيس  ا متخصص  ويمكن إجراء المسح ب كل مستمر ب رض مراقبة البيئة الخارجية. ويتطلب ذلك فريق 
ا( أو ومةةةةج مهةةةةان المسةةةةح مةةةةع المهةةةةان القائمةةةةة المتعلقةةةةة بوضةةةة ا جةةةةد  ع السياسةةةةات بالضةةةةرورق  بيةةةةر 

وا سةةتراتيجيات، حيةةا يمكةةن اسةةتخدان منهجيةةة المسةةح فةةي تطةةوير ا سةةتراتيجيات أو الحةةوار أو ت ييةةر 
  السياسات.

ر  ،وير ز المسح على الوضع الخارجي؛ لذلك فإن  يتطلب أساليب إضافية فةي األفكةار الناتجةة عةن  التبص 
ئجهةا ب ةكل مناسةب للمعنيةين، بحيةا واسةتخدامها عةن طريةط توضةيح نتا scanning insightsالمسةح 

 تلوا إلى ت يير السياسات أو ا ستراتيجيات أو التنظيميات.

 

Scanning                                                      مسح     
 

 
 منهجية للبحا عن المحر ات التي تلثر على المستقبلطريقة   منهجية است رافية
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 :وعند إجراء المسح من المهم لل اية التمييز بين ما يلي

(، حيةا إ   الخلة  data pointsهةي األحةداا والقضةايا الررويةة )نقةا  بيانةات و صSignalsا شةارات  -
قةد يةلوا إلةى الظةن بةأ  األخبةار الحاليةة هةي فةي الواقةع مظهةر مةن trends بينها وبةين االتجاهةات 

ا عن عالضوضةاء  ع، وهةيص األحةداا noiseمظاهر االتجاهات الناضجة.  ما يجب تمييز ا شارات أيض 
 والقضايا غير المتعلقة بهدف االست راف، أو تلك التي عتخريع االتجاهات الرعلية.

ا للت يةةر. ويمكةةن ص وهةةي أنمةةا  Trendsاالتجاهةةات  - الت ييةةر األساسةةية، التةةي لهةةا اتجةةاه واضةةح  نسةةبي 
ضج مراحل تحديد   ع مختلرة ليتجاهات.maturityعن 

ا والتي لهةا تةأثير واضةح علةى مجموعةة واسةعة مةن وص Driversالمحر ات  - ضج  هي االتجاهات األ ثر ن 
 القطاعات والصناعات )مثل العولمة(.

وهي قضايا بازغة تحةدا بالرعةل، ولكةن ال يمكننةا عاالترةاوع علةى  صUncertaintiesعوامل اليقينية  -
رها. رها وعلى اتجاه تطو    يرية تطو 

ةا و 21إشارق وأ ثر من  111وفي العملية النموذجية للمسح قد يكو  هناث أ ثر من  محر ةات.  11اتجاه 
د محور الم ا لتعق  ، سح وعدن إمكانية التنبةل بة ويمكن أ  يختل  عدو عوامل عدن اليقين إلى حد  بير تبع 

  ما يبين ال كل التالي.

 (.Horizon scanning، ومسح األفط Environmental scanningانظر المسح البيئي (

 
 (UNDP, 2018)شكل توضيحي لوشارات واالتجاهات والمحر ات 
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 :مثال 

قةةان منتةةدال الدراسةةات المسةةتقبلية  فريقيةةا وال ةةرو األوسةة  بمسةةح للقةةوال المحر ةةة واالتجاهةةةات 
وا شارات الضعيرة ب مال إفريقيا تحت عنوا ص آفاو شمال إفريقيا، واعتمةدت المنهجيةة االست ةرافية 

المسةتديرق،  على المصاور الثانوية المن ورق وغير المن ةورق والمقةابيت مةع الخبةراء، ونقاشةات المائةدق
ر في نتائج المعلومات المجمعة؛ من أجل تحديد العوامل التي من الممكن أ  تلثر علةى  مع تحليل وتبص 

 المستقبل من خيل السياسات وغيرها. 

- http://www.foresightfordevelopment.org/fsf/  
- https://jfsdigital.org/articles-and-essays/2018-2/social-innovations-shaping-north-

africas-future-reflection-and-synthesis/  
 

 :مراجع  

- Saritas, O. and Smith J., The Big Picture: Trends, drivers, wild cards, discontinuities 
and weak signals, Futures, Vol. 43, Issue 3, April 2011,  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328710002715?via%3Dihub   

- UNDP, Foresight Manual, UNDP Global Centre for Public Service Excellence Singa-
pore, January 2018,  
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf   

 
 

 

 
  

http://www.foresightfordevelopment.org/fsf/
https://jfsdigital.org/articles-and-essays/2018-2/social-innovations-shaping-north-africas-future-reflection-and-synthesis/
https://jfsdigital.org/articles-and-essays/2018-2/social-innovations-shaping-north-africas-future-reflection-and-synthesis/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016328710002715?via%3Dihub
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf
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المسةةتقبل باستك ةةاف البيئةةة  مسةةح األفةةط إحةةدال األووات األساسةةية والمهمةةة فةةي است ةةرافيعتبةةر 
( فهةم طبيعةة وسةرعة الت ييةر فةي تلةك البيئةة 1الخارجية للمنظمة أو القضية ب كل منهجي، مةن أجةلص )

 .( تحديد الررإ والتحديات المحتملة، والتطورات المستقبلية ذات الصلة بالمنظمة2ب كل أفضل، )

المتوقعةة با ضةافة إلةى الم ةكيت ومن خيل مسح األفط يتم استك ةاف الم ةكيت الجديةدق وغيةر 
واالتجاهةةات المسةةتمرق، بمةةا فةةي ذلةةك األمةةور التةةي تقةةع علةةى هةةامل التركيةةر الحةةالي والتةةي تتحةةدال 

ا لمسح األفط. االفتراضات السابقة.  ويبين ال كل التالي نموذج 

 ص ا جراءات التي نتخذها اليون. 1أفط

 المستوال ا ستراتيجي. ص اتجاهات واضحة يجب أخذها في االعتبار على2أفط 

 ص اتجاهات بمعلومات قليلة مع ضرورق التخطي  لها.3أفط 
 

 
 نموذج لمسح األفط

 

      Horizon Scanning                              مسح األفق 
 

طريقةةة منهجيةةة لجمةةع رؤال جديةةدق حةةول القضةةايا التةةي قةةد تةةلثر علةةى   منهجية است رافية
 المستقبل
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ا ما تعتمةد هةذه المنهجيةة علةى البحةا المكتبةي با ضةافة إلةى التواصةل مةع الرةاعلين الرئيسةيين.   وغالب 
لبحةةوا وقواعةةد وي ةةمل البحةةا المكتبةةي مجموعةةة واسةةعة مةةن المصةةاور، مثةةل ا نترنةةت ومجتمعةةات ا

البيانات والمجيت علةى ا نترنةت وخارجهةا. أمةا التواصةل مةع الرةاعلين فيتضةمن إجةراء المقةابيت وعقةد 
االجتماعات وورش العمل مع المعنيةين الرئيسةيين بقضةية مةا مةن الملسسةات الحكوميةة والمنظمةات 

ابيت ال خصةية علةى تطةوير الدولية والمنظمات غير الحكومية وأفةراو المجتمةع والخبةراء. وتسةاعد المقة
 الصورق الكبيرق الكامنة وراء القضايا المراو فحصها.

 ويبين ال كل التالي الخطوات العملية  جراء عملية مسح األفط.

 
 شكل توضيحي لخطوات إجراء عملية مسح األفط

 

  :مثال 

بإعةةداو وراسةةة لمنطقةةة شةةرو إفريقيةةا وغيرهةةا مةةن  Rockefeller foundationقامةةت ملسسةةة رو رلةةر 
األقةةاليم العالميةةة، اعتمةةدت علةةى منهجيةةة مسةةح األفةةط. هةةدفت هةةذه الدراسةةة إلةةى تنةةوير عمليةةة اتخةةاذ 
القةةرارات الخاصةةة باألعمةةال الخيريةةة مةةن خةةيل الميحظةةة والتحليةةل المتطلةةع للمسةةتقبل والمبنةةي علةةى 

زيةةاوق الةةوعي حةةول أسةةبا  الت يةةر واألوضةةاع المحليةةة  الواقةةع. وقةةد سةةاعدت منهجيةةة مسةةح األفةةط علةةى
والمنهجيات المستخدمة في المناطط والملسسات المختلرة، ومناق ة االست ةراف مةن أجةل الرئةات 
المهم ة، وطرح أفكار ابتكارية من أجل رفع وعي متخةذا القةرار. وقةد تةم تطبيةط منهجيةة مسةح األفةط 

 من حول العالم ذوا رؤال وأفكار متباينة. من خيل جلسات نقاشية وورش عمل لخبراء 
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 ليطيع على تقرير الم روعص  
https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20120321184635/S
canning-for-a-Brighter-Future.pdf 

 
  :مراجع 

- Habegger, B., Center for Security Studies, Horizon Scanning in Government- Con-
cept, Country Experiences, and Models for Switzerland, 2009.  

- Horizon Scanning: A Practitioner’s Guide, Institute of Risk Management, 2017. 
https://www.theirm.org/media/4047721/Horizon-scanning_final2.pdf  

- Rockefeller Foundation, Scanning for a brighter Future Report from the 2012 Search-
light Work, 2012,  
https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20120321184635/Scanning-
for-a-Brighter-Future.pdf  

 

 
 
 

 
 

 

  

https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20120321184635/Scanning-for-a-Brighter-Future.pdf
https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20120321184635/Scanning-for-a-Brighter-Future.pdf
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الهدف من استخدان هذه المنهجيةة هةو التقةا  ا شةارات الضةعيرة واالتجاهةات ب ةكل منهجةي لتحديةد 
د حاالت االنقطاع  ص    المحتملة والقضايا البازغة. discontinuityور 

 ويتم ذلك من خيل الخطوات التاليةص 

 فهم محور االهتمان لمسح البيئة. -
مة للمسح -  .تحديد التقنيات واألووات المستخد 
 تطوير إستراتيجيات بحثية ميئمة. -
 تحديد مصاور الحصول على البيانات. -
 النتائج. إوراجإعداو تقرير و -

 .(Horizon Scanning)انظر مسح األفط 

 

 :مراجع 
- European Foresight Platform,  

http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-
foresight/methods/analysis/environmental-scanning/ (last accessed September 
2019).  

- Rohrbeck, R., Environmental Scanning, Futures Research, Strategic Foresight and 
Organizational Future Orientation: A Review, Integration, and Future Research Direc-
tions, ISPIM Annual Conference 2012, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2080448 

- Slaughter, R., Reframing Environmental Scanning, Australian Foresight Institute, 
2003, http://choo.ischool.utoronto.ca/FIS/respub/AFI.pdf  

 

Environmental Scanning                          مسح بيئي  
 

عمليةةة المنهجيةةة اللتقةةا  ا شةةارات الضةةعيرة واالتجاهةةات مةةن أجةةل ال منهجية است رافية
القوال المحر ة، واالنقطاعات المحتملة والقضةايا البازغةة تحديد ومراقبة 

مةةن خةةيل المسةةح المنةةتظم لمصةةاور المعلومةةات المتنوعةةة. وي  ةةار إلةةى 
ا باسم عمسح األفطع  Horizon Scanningهذه المنهجية أحيان 

http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/methods/analysis/environmental-scanning/
http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/methods/analysis/environmental-scanning/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2080448
http://choo.ischool.utoronto.ca/FIS/respub/AFI.pdf
http://choo.ischool.utoronto.ca/FIS/respub/AFI.pdf
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تتواجد عالم كيت ال ريرقع عاوق في البيئات المعقدق، حيا إ   االعتماوات المتباولة والمتطورق ب كل 

ستخدن  ع هنةا بمعنةى عالمعقةدقع مصطلح عالخبيثةةمستمر تجعل من الصعب تحديد الم كيت بدقة )ي 
 أو عالصعبةع(. 

نهة ي الم ةكلة ال ةريرق بالكامةل أو ب ةكل وال توجد طريقة لتحديد ما إذا ما  انت الحلول المقترحةة قةد ت 
ا الترابطةةات المعقةةدق إلةةى تةةأثيرات ال يمكةةن تقةةديرها  قةةاطع. فبعةةد تنريةةذ حةةل مةةا، مةةن المحتمةةل أ  تةةلو 
ا في الظهور؛ ولكن بسبب وجوو ورجة من عةدن القةدرق علةى  ب كل  امل، ليس فق  ألنها تست رو وقت 

 ضها البعض. التنبل بكيرية تراعل التأثيرات المختلرة مع بع

وال تعتبر الحلول الرروية للم كيت ال ريرق صحيحة أو باألحرال هي غير صحيحة ب كل قةاطع، وتعتمةد 
ن يقون بتقييم الحل.  مدال جووتها على السياو العان وعلى م 

 

  :مثال 

ر المناخ أحد األمثلة على الم ا ل ال ةريرق، حيةا ال يوجةد حةل واحةد أو نهةائي لهةذه يعتبر  الم ةكلة. ت ي 
ر المنةاخ؛ فةإ  الم ةا ل الخبيثةة عةاوق مةا تتضةمن العديةد  مةن  و ما يتضح من الجدال المستمر حول ت ي 

 أصحا  المصلحة، الذين يتعاملو  مع القضية وفط مصالحهم وقيمهم وتحيزاتهم المختلرة.

 

 :مراجع 
- Rittel, H. and Webber, M., Dilemmas in a General Theory of Planning, Policy Sci-

ences, Vol. 4, No.2, 1973, pp. 155-169, 
http://www.sympoetic.net/Managing_Complexity/complexity_files/1973%20Rittel%
20and%20Webber%20Wicked%20Problems.pdf  

 
 
 

        Wicked problem                                 مشكلة شريرة 

 

م ةةةكلة لةةةيس لهةةةا حةةةل بسةةةي  لصةةةعوبة تعريةةة  الطبيعةةةة الدقيقةةةة  مرهون است رافي
 للم كلة

http://www.sympoetic.net/Managing_Complexity/complexity_files/1973%20Rittel%20and%20Webber%20Wicked%20Problems.pdf
http://www.sympoetic.net/Managing_Complexity/complexity_files/1973%20Rittel%20and%20Webber%20Wicked%20Problems.pdf
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ل ا جهاو من  ف على مدال تحم  عنى المصاور الجماعية بالبحا عن الرؤال ووجهات النظر واألفكار والتعر  ت 
ع المعرفةي، حيةا تحتةوا مجموعةة األشةخاإ علةى  ا علةى فكةرق التنةو  خيل مجموعة من الناس، اعتمةاو 

 ألا فرو أو فريط عمل.  ورا يةمتنوعة للتركير. ويمكن أ  يساعد ذلك في الت لب على التحيزات ا طرو
وتعةةد  المصةةاور الجماعيةةة مهمةةة ب ةةكل خةةاإ بالنسةةبة لعمةةل ا وارات المسةةلولة عةةن االست ةةراف فةةي 
القطةةاع الحكةةومي. ويمكةةن أ  تحةةد  الممارسةةات الملسسةةية ومعةةايير التحليةةل مةةن القةةدرق علةةى التقةةا  

 Unknown unknowns ةةع أو الك ة  عةن عالمجاهيةل غيةر المدر Weak signalsعا شةارات الضةعيرةع 
التي تقع خارج حدوو األفط. وهنا يكو  االستطيع المستهدف آلراء األفةراو والملسسةات إحةدال الطةرو 
نظةةر إلةةى هةةذه  ةةا مةةا ي  ةةل ب ةةكل عميةةط. غيةةر أنةة  غالب  للتعةرف علةةى وجهةةات نظةةر جديةةدق واختبةةار مةةدال التحم 

 لحكومة.االستطيعات على أنها ثانوية أو عهام يةع بالنسبة لعمل ا
وإذا تةةةم  تطبيةةةط المصةةةاور الجماعيةةةة ب ةةةكل صةةةحيح، فإنهةةةا يمكةةةن أ  تكةةةو  أواق  قويةةةة  ثةةةراء عمليةةةات 
االست ةةراف والتخطةةي  واتخةةاذ القةةرار. إال أ  المصةةاور الجماعيةةة الع ةةوائية،  مةةا هةةو الحةةال فةةي بعةةض 

لخاطئة أو الذعر، وخاصة األحيا  مع وسائل التواصل االجتماعي، يمكن أ  تلوا إلى انت ار المعلومات ا
ز األفراو افتراضات بعضهم البعض ب كل غير واٍع في تسلسل المعلومات. عز   عندما ي 

  :مثال 

( مثةاال  علةى المصةاور الجماعيةة فةي االست ةراف، www.futurecoast.org) -  FutureCoastتعتبةر لعبةة
ةل  ية  و هي لعبة تعاونية تقون على رواية القصص، حيا يةتم وعةوق أفةراو مةن عامةة المجتمةع إلةى تخي 

سيكو  شكل الحياق في عالم متأثر بت ير المناخ. ويقون األفراو بتقديم قصةص مةن خةيل رسةائل البريةد 
 الصوتي، التي يمكن للم ار ين اآلخرين الوصول إليها والبناء عليها.

 :مراجع 
- Page, S., The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, 

Schools, and Societies, Princeton: Princeton University Press, 2008, 
https://books.google.com.eg/books?id=FAFVHnJ7uK0C&printsec=frontcover&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

- Surowiecki, J., The Wisdom of Crowds, New York: Random House LLC, 2005, 
https://www.amazon.com/Wisdom-Crowds-James-Surowiecki/dp/0385721706  

Crowd- Sourcing                                  مصادر جماعية  

 

 

 جمع وجهات النظر واألفكار عبر مجموعة واسعة من الناس نم  است رافي

http://www.futurecoast.org/
https://books.google.com.eg/books?id=FAFVHnJ7uK0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.eg/books?id=FAFVHnJ7uK0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.amazon.com/Wisdom-Crowds-James-Surowiecki/dp/0385721706
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ا قنةاع والمصةداقية والخطةا  الةذا  القيمةة إلةى -ترتب  المعقولية ببنية الحجةة، حيةا تسةتند الحقيقةة 

ةط مةن صةحة السةيناريو. والمعقوليةة ال  يص  المسةتقبل. سةتخدن المعقوليةة  معيةار للتحق  ةا مةا ت  وغالب 
ا سوف يتحقةط؛ إنمةا تعنةي أ  األحةداا التةي يرتكةز عليهةا سةيناريو معةين ا تعني أ  وضع   ا معين  مستقبلي 

ا، وتلوا إلى نتائج السينا  ريو. ترتب  منطقي 
ومعقولية السيناريو هي توصي  ذاتي يضةع  الم ةار و  فةي صةياغة السةيناريو. وفةي السةياقات التةي 
ةةا  نظةةر لسةةيناريو معةةين علةةى أنةة  معقةةول أو غيةةر قابةةل للتصةةديط تبع  يتعةةدو فيهةةا أصةةحا  المصةةلحة قةةد ي 

لضةما  مةوافقتهم للجهات الراعلة المختلرة. وعندما يتم إشراث مجموعة متنوعة مةن الجهةات الراعلةة 
ح أ  يوافةةط آخةةرو  مةةن خةةارج المجموعةةة علةةى  ةةرج  علةةى معقوليةةة مجموعةةة مةةن السةةيناريوهات، مةةن الم 

 معقولية هذه السيناريوهات.
ت ةمل تلةك المسةتقبيت التةي عيمكةن أ  تحةداع )أا أنهةا  plausible futureوالمسةتقبيت المعقولةة 

ا لمعرفتنا الحالية )على دق( وفق  ستبع  عكس المعرفة المسةتقبلية( لكيريةة عمةل األشةياء. وتنبةع  ليست م 
هةةذه المسةةتقبيت مةةن فهمنةةا الحةةالي للقةةوانين الريزيائيةةة، والعمليةةات، والسةةببية، وأنظمةةة التراعةةةل 

 الب را، وما إلى ذلك. وتعتبر هذه المستقبيت مجموعة فرعية من المستقبيت الممكنة.
 (.Futures)انظر المستقبيت 

 
  Plausibility قوليةمجال المع

       Plausible                                                    معقول 

 

د بسةةبب االفتراضةةات الحكةةم  مرهون است رافي سةةتبع  علةةى أمةةر مةةا بأنةة  منطقةةي وغيةةر م 
 بالواقع األساسية المرتبطة ب ، واتساق  الداخلي وعيقت  المنطقية
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 :مراجع 
- Amer, M., and others, A review of scenario planning, Futures, Vol. 47, February 

2013, PP: 23-40, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328712001978  

- Helm, R., Solutions Towards a clarification of probability, possibility and plausibility: 
how semantics could help futures practice to improve, vol. 8 No. 3, 2006, pp17 ص-
27, 
https://cspo.org/wp-content/uploads/2014/11/read_van-der-Helm-Towards-a-
Clarification-of-Probability.pdf  
 

 
 

 

  

https://cspo.org/wp-content/uploads/2014/11/read_van-der-Helm-Towards-a-Clarification-of-Probability.pdf
https://cspo.org/wp-content/uploads/2014/11/read_van-der-Helm-Towards-a-Clarification-of-Probability.pdf
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عةةرف اال بأنةة  المجةةال الةةذا يةةدرس السةةبل الكافيةةة لصةةنع  Normative Foresightالمعيةةارا  ست ةةرافي 
 Future  Theعمةا يجةب أ  يكةو ع علية  المسةتقبل - بعةدفةي معنةاه األ -وهةو  .مستقبٍل يترةط ورغباتنةا

Preferable ال مةةةا يمكةةةن أ  يكةةةو  عليةةة  المسةةةتقبل ،The possible Future  أو البةةةدائل المحتملةةةة
 .Futures  The Probableللمستقبل

وبعكس الطرو االستك افية لمنهجيةات االست ةراف التةي تبةدأ مةن الوقةت الحةالي وتنظةر إلةى أيةن قةد 
تأخذنا األحداا واالتجاهات؛ فإ  الطرو المعيارية تبدأ من المستقبل، وتتساءل عن االتجاهات واألحةداا 

 التي ستأخذنا إلى هناث. 
 

 :أمثلة 

ةح الصةورق المن ةووق لمسةتقبل  2131السعووية رؤية الملكة العربية تعتبر  بمثابة سيناريو مرجعةي يوض 
 ، ويبين آليات تحقيط هذه الرؤية.2131المملكة في 

https://vision2030.gov.sa/  

 - ةةذائيع حةةول عاسةةتخدامات األراضةةي واألمةةن ال Agrimonde-Terraويستك ةة  م ةةروع االست ةةراف 
 ي  يمكن ضما  األمن ال ذائي مع مراعاق الت ييرات  -على النطاو ا قليمي وعلى المستوال العالمي 
ة AG1 (Agrimonde 1)المحتملة فةي اسةتخدامات األراضةي. ويعتبةر  يسةعى إلةى ضةما   اسةيناريو معياري 

ظم الزراعية وال ذائية في العالم فةي  الت ييةرات التةي يمكةن أ   ، ويستك ة  مسةارات2151استدامة الن 
 تساعد في تحقيط هذا الهدف. 

1/Methodology/Scenarios-Phase-https://www.agrimonde.org/Agrimonde 

 :مراجع 
- Andreescu, L., and others, Understanding normative foresight outcomes: Scenario 

development and the ‘veil of ignorance’ effect, Technological Forecasting and Social 
Change, Vol. 80, 2013, pp:711-722, 
http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/76694.pdf  

- European foresight Platform, 
http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-
foresight/process/methodology/ (last accessed September 2019). 

      Normative                                                   معياري 
 

 

ل مرهون است رافي رض   وص  لسيناريو أو مستقبل م 

https://vision2030.gov.sa/
https://www.agrimonde.org/Agrimonde-Phase-1/Methodology/Scenarios
https://www.agrimonde.org/Agrimonde-Phase-1/Methodology/Scenarios
http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/76694.pdf
http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/process/methodology/
http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/process/methodology/
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ستخدن  ع. plausibleع وعمعقول probableأ ثر من مصطلحي عمحتمل ع possibleمصطلح عممكن الي 

ةا لسةياو اسةتخدان الكلمةة، فةإ  مةا كلمة ف ستخدن ب كل يومي وتةرتب  بهةا عةدق معةاٍ . وتبع  عممكنع ت 
، وقةةابي   ره، ويكةةو  قةةابي  للتنريةةذ، وقةةابي  للتحقيةةط، ومقبةةوال  ةةا هةةو مةةا يمكةةن تصةةو  يمكةةن اعتبةةاره ممكن 

،... إلخ. ا، ومحتمي  ا ب ، ونهائي   للتصديط، ومسموح 

عتبةر العديةد مةةن المسةتقبليين أمثةال  أ   Bertrand de Jouvenelوفةي مجةال الدراسةات المسةتقبلية ي 
بالل ةة  Futuriblesمرتاح الدراسات هو تحديد وتطوير بدائل مختلرة  نقطة انطيو لألمور المستقبلية )

فإ  المساهمة  ،من وجهة نظره(. وpossibleوممكنة  futuresالررنسية، وهي جمع  لمتي مستقبيت 
األ ثةةر أهميةةة فةةي البحةةوا المسةةتقبلية هةةي تعيةةين العديةةد مةةن المسةةتقبيت الممكنةةة، علةةى الةةرغم مةةن 

 احتمالية بعض هذه المستقبيت أ ثر من غيرها. 

ا ألسلو  عالم المستقبليات  خةانتين، تتقةاطع  -، فإن  يعتمد على مصروفة من خانتين Schwartzوتبع 
هميةة مةع المت يةرات األعلةى الييقينيةة. والسةيناريوهات األربعةة الناتجةة عةن هةذا فيها المت يرات األ ثةر أ

التمرين يمكن اعتبارها عممكنة ب كل متماثلع؛ لسبب بسةي ، وهةو أ  مت يةرات ا وخةال هةي اليقينيةة 
uncertain  ومسةةةتقلةindependent   ب ةةةكل  بيةةةر. وب ةةةض النظةةةر عةةةن أنةةة  عةةةاوق مةةةا يةةةتم تصةةةني

اتجةةةة علةةةى أنهةةةا أ ثةةةر أو أقةةةةل احتمةةةاال  )بإضةةةافة معيةةةار االحتماليةةةة( إال أ   ةةةي  مةةةةن السةةةيناريوهات الن
ةةا لهةةذه possible futuresالسةةيناريوهات األربعةةة تعتبةةر ممكنةةة  ، وهةةذا  ةةل مةةا يمكةةن اسةةتنتاج  وفق 

 المصروفة.  

 (.future/futures)انظر المستقبيت 

 :مراجع 
- Helm, R., Solutions Towards a clarification of probability, possibility and plausibility: 

how semantics could help futures practice to improve, vol. 8 No. 3, 2006, pp: 17-
27, 
https://cspo.org/wp-content/uploads/2014/11/read_van-der-Helm-Towards-a-
Clarification-of-Probability.pdf 

 

Possible                                                             ممكن  
 

 

 إمكانية حدوا شيء ما أو ت ييره مرهون است رافي

https://cspo.org/wp-content/uploads/2014/11/read_van-der-Helm-Towards-a-Clarification-of-Probability.pdf
https://cspo.org/wp-content/uploads/2014/11/read_van-der-Helm-Towards-a-Clarification-of-Probability.pdf
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وحةةدق  ليةةة تتةةأل  مةةن مجموعةةة متسةةاندق مةةن العناصةةر  لةةىإي ةةير مرهةةون المنظومةةة بصةةرة عامةةة 
والمت يرات تميل بطبيعتها إلى التواز  الداخلي، بحيا تتمكن المنظومةة مةن اسةتعاوق توازنهةا فةي حالةة 
ظةم فرعيةة بةداخلها،  ضها لعوامل تلثر في هذا التواز  من الداخل أو الخارج. وتحتوا المنظومة على ن  تعر 

ةةا بةةالت ير ات فةةي البيئةةة المحيطةةة بهةةا. وينسةةحب مرهةةون المنظومةةة علةةى النحةةو السةةابط علةةى وتتةةأثر أيض 
ا من الخلية الحية وحتى المنظومة الكونية.  العديد من الظواهر والكيانات المحيطة بدء 

م في ثيا خصائص هيص ظ   وت ترث الن 

عرف بأجزائها وتر يباتها -  .وجوو بنية للمنظومة ت 
 حدوو(. -مخرجات -عمليات -)مدخيت وجوو سلوث للمنظومة يتضمن  -

ا فيما بينها - ا وبنيوي   .وجوو ترابطية واخلية ألجزاء المنظومة المختلرة التي ترتب  وظيري 

وبالرغم من أ  المنظومة تتكو  من عدق عناصر، فإنها أ ثر من مجرو تجميع لهذه العناصر، حيا يعطةي 
ا لألهداف وال ايات ا لتي اختيرت هذه األجزاء والمكونات من أجةل تحقيقهةا. مرهون المنظومة معنى  لي 

ا لتحقيةط  وهي  ذلك إطةار مسةتقبل تترتةب فية  األجةزاء والمكونةات ضةمن شةبكة عيقةات محةدوق سةعي 
مخرجات محدوق. وتتمثل أهم خصائص المنظومةة فةي تةداخل أقسةامها ومت يراتهةا واالعتمةاو المتبةاول 

 فيما بينها.

فةي النظةان بأ ملة ، ولةيس مجةرو االرتبةا  أو التةأثير فةي  فهي االرتبا  أو التأثير، systemicأما النظامية 
 أجزاء من . 

عالمنظومةع باالست راف من منطلط أ  العالم الذا نعيل في  عبارق عن مجموعة مةن  نويرتب  مرهو
. Systems thinkingمةن خةيل التركيةر المنظةومي  systemic النظم، يسةتوجب تناولهةا ب ةكل نظةامي

نع القرار لألنظمة المتعقدق بمةا فيهةا العنصةر الب ةرا وسةلو يات  المحتملةة  فاالست راف هو عملية ص 
ةةنع القةةرار بالتةةالي أسةةاليب تعتمةةد علةةى تأسةةيس عيقةةات متباولةةة  فةةي المسةةتقبل، وتتطلةةب عمليةةة ص 

نة للمنظومة.   وواضحة بين األجزاء المختلرة المكو 

 (.Systems thinking)انظر التركير المنظومي 

 

      System                                  منظومة                    
 

ا  االست راف مساعد فيمرهون  حكم ضةمن مجموعة عناصر مترابطة واخلي  مة ب كل م  ومنظ 
ا ي  واحد  ل بمجموعها     نم  معين، ت  ك 
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  :مراجع عربية 
صبرا، سحر؛ وزهرا ، نعمة، التركير النظمي في الدراسات المستقبليةص من التحليةل إلةى التعقيةد  -

 . 2112والتر يب والنمذجة، مكتبة ا سكندرية، 
https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/201602021447242702_awrak6final.pdf  

 
 :مراجع أجنبية 

- UNDP, Foresight, the Manual, 2014, 
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf  

 
 
 
 
 
 

 

  

https://www.bibalex.org/Attachments/Publications/Files/201602021447242702_awrak6final.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/GCPSE_ForesightManual_online.pdf
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يعتمةةد وارسةةو المسةةتقبل علةةى عةةدو  بيةةر مةةن التقنيةةات والمنهجيةةات السةةتطيع المسةةتقبيت الممكنةةة 
ةا فةي  ا لمجاالت الدراسة وموضوعاتها، فمنها ما هةو أ ثةر نجاح  والمرغوبة. وتختل  هذه المنهجيات وفق 

سةات المتعلقةة رصد واست راف الظواهر االقتصةاوية واالجتماعيةة، ومنهةا مةا هةو أ ثةر فعاليةة  فةي الدرا
بالدفاع واألمن القومي والقضايا ا ستراتيجية والعيقةات الدوليةة، وبعضةها يريةد علةى نحةو أفضةل فةي 

 وراسة االتجاهات التكنولوجية والبيئية. 
وتتعدو التصنيرات لمنهجيات الدراسات المستقبلية؛ فمنها ما يقون على تصنيرها إلى منهجيات  ميةة 

 ة. ومنها تلك التي تقون على وضعها ضمن الرئتين التاليتينص يري -أو  مية  أو  يرية
 Exploratory Methodsمنهجيات استك افية  
 Normative Methodsمنهجيات معيارية )استهدافية(  

ويرال البعض أ  أفضل طريقة لتصني  هذه المنهجيات ال تقون على هذا الرصةل، بةل تر ةز علةى وحةدق 
ى بتحليةةل المةةخ الب ةةرا. فأسةةاليب النصةة  األيسةةر للمةةخ تتضةةمن التركيةةر  سةةم  المنهجيةةات ضةةمن مةةا ي 

عي الصةةارنص الرياضةةي، التقنةةي، التحكمةةي، المنظةةومي، االسةةتنباطي. أمةةا أسةةاليب ال نصةة  الخطةةي التتةةاب 
األيمن للمةخ، فتتضةمن التركيةر اليخطةي المةوازا المةر ص التحليلةي، التر يبةي، المرةاهيمي، العةاطري، 

 الكلي.
 وبذلك فإ  أساليب النص  األيسر من المخ تتضمنص

 Exploratory Methodsاألساليب االستك افية    
  Explanatory Methodsاألساليب الترسيرية    
   Causal Forecasting Methods أساليب التنبل السببية 
م الديناميكية   ظ    Dynamic System Analysis تحليل الن 
  Cross-Impact Matrixمصروفة التأثير المتقاطع   
  Scenariosالسيناريوهات    
  Simulations and Games Theoryالمحا اق ونظرية المباريات  

 بينما تتضمن أساليب النص  األيمن من المخص

  Intuitionس  الحد 
    Science Fiction الخيال العلمي  

    Futures Methodologies           منهجيات مستقبلية 
تقنيةةات الست ةةراف المسةةتقبيت الممكنةةة والمحتملةةة والمرغوبةةة،   مرهون عان

م  اتخاذ القرارات بناء  على هذه المستقبيت  ومن ث 
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   Delphi Taniqueتقنية ولري  
 Scenariosالسيناريوهات   
  Morphological Analysisالتحليل المورفولوجي  
 Futures Wheelعجلة المستقبيت      

ا للمعايير األربعة التاليةص   وطريقة أخرال لتصني  منهجيات الدراسات المستقبلية هي تبع 

ا Creativityا بداع  .1 ص وي ير إلى التركير المبتكر مع إعمةال الخيةال، وتعتمةد الطةرو االبتكاريةة اعتمةاو 
ا علةةى ا بةةداع وا لهةةان الةةذا ينبثةةط مةةن مجموعةةات مةةن األشةةخاإ الم ةةار ين فةةي  جلسةةات  بيةةر 

 العص  الذهني.

ا مةا Expertiseالخبرق  .2 ص وت ير إلى مهارات ومعارف األفةراو فةي مجةال معةين أو موضةوع مةا، و ثيةر 
ستخدن هذه الطرو لدعم القرار من أعلى إلى أسرل، وتقديم الم ةورق والتوصةيات. وتعتمةد هةذه  ت 

تاح لهم فرصة الوصول إل ى المعلومةات أو لةديهم الطرو على المعرفة الضمنية لألشخاإ الذين ي 
ةم  ه  ةا بر  المعرفة المترا مة لعدق سنوات مةن الخبةرق العمليةة فةي مجةال معةين. وتسةمح الخبةرق غالب 

 أ ثر شمولية  للنظريات والررضيات.

ص وي ير إلى أ  الخبرق تستريد إلى حدٍّ  بير من الركر الجماعي والخبرات األخرال Interactionالتراعل  .3
عد  في المجتمعات من آراء أصحا  المصل ا ما ت  ا أل  الدراسات المستقبلية غالب  حة غير الخبراء. ونظر 

ل الديمقراطية؛ فإنها تكتسب ال رعية عاوق  من خيل العمليات عالت ار يةع. ث   التي تنت ر فيها الم 

 ص وت ير إلى أنة  مةن المهةم محاولةة ترسةير و/ أو التنبةل بظةاهرق معينةة مةن خةيلEvidenceاألولة  .4
وسةةائل التوثيةةط والتحليةةل الموثوقةةة؛  ا حصةةاءات علةةى سةةبيل المثةةال، واألنةةواع المختلرةةة مةةن 

 ملشرات القياس.
ا لهذه المعايير األربعة.   ويبين ال كل التالي تصني  بعض منهجيات الدراسات المستقبلية تبع 
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ا للمعايير األربعة )   Propper, 2008)تصني  منهجيات الدراسات المستقبلية تبع 

 غير أن  ب كل عان يمكن تصني  منهجيات الدراسات المستقبلية إلى أربعة تصنيرات  ما يليص 

المنهجيات االستقرائيةص وهي تلك المنهجيات التي تحاول استك اف مستقبل عيقات قامت فةي  -1
رتةرض ح و )مةا ي  حةد  دوثة (. الماضي عةن طريةط نمةوذج صةريح للعيقةات والت ةابكات. وهةي بةذلك ت 

 ومنها منهجيات االستقراء وتحليل السيسل الزمنية. 
ةر ب ةكل وقيةط عةن  ةل الظةواهر واألسةبا   -2 عب  المنهجيات االحتماليةص وهةي تلةك المنهجيةات التةي ت 

حتمل أ  تررض نرسها علةى المسةارات المسةتقبلية. وهةي بةذلك  والمضاعرات الموضوعية التي ي 
(. ومنها منهجيات النمذجةة وتحليةل التةأثير المتقةاطع وتحليةل تحاول أ  تتعرف على )ما يرجح حدوث 

 أثر االتجاه وتقنية ولري. 
المنهجيات المعياريةة/ االسةتهدافيةص وتمثةل التةدخل الةواعي المباشةر لت ييةر المسةارات المسةتقبلية  -3

و )ما نرغب فةي حدوثة (. ومنهةا منهجيةات  حد  ر في ضوء أهداف وأحكان محدوق. وهي بذلك ت  التصةو 
 والتخطي  االسترجاعي.

المنهجيات االستطيعيةص وهي تلك المنهجيات التي تحاول استك اف األحداا البازغة التةي يمكةن  -4
أ  تتحول إلى اتجاهات واضحة في المسةتقبل، أا أنهةا تحةاول أ  تتعةرف علةى )مةا يحةدا بالرعةل(. 

 ومنها منهجيات المسح ومسح األفط وتحليل الطبقات السببي. 
 

 :مراجع 

- Jackson, M., Practical Foresight Guide, 2013,  
https://www.shapingtomorrow.com/media-centre/pf-ch03.pdf  

- Popper, R., How are Foresight Methods Selected, Foresight, Vol. 10 Issue. 6, 2008, 
pp: 62 – 89,  
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14636680810918586/full/ht
ml  

- Saleh, M., and others, A Survey on Futures Studies Methods, Faculty of Computers 
& Information-Cairo University, Egypt, March 2008,  
https://www.researchgate.net/publication/238737064_A_Survey_on_Futures_Studie
s_Methods 
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ةةع  ةةم  رصةةد الرةةرإ والتحةةديات مةةن خةةيل تتب  يعمةةل نظةةان ا نةةذار المبكةةر علةةى جمةةع المعلومةةات ومةةن ث 
ملشرات محدوق  عيمات تحذيرية على أ  االتجاهات أو األحداا المستقبلية المحتملة وشيكة. وينب ي 

 لنظان ا نذار المبكر الجيد أ ص

م.ي - نظ  ع  على أساس م   سهل تتب 
ا بوقةةٍت  ةةاٍف بحيةةا يمكةةن اتخةةاذ إجةةراء - ا مسةةبق  قبةةل انتهةةاء النافةةذق الزمنيةةة المتاحةةة  اتيعطةةي تحةةذير 

 ليستراوق من الررصة أو مواجهة التهديد. 

 يعمل نظان ا نذار المبكر عاوق  من خيل أربع مراحل، هيص 

 األزمات والكوارا، وتقييم هذه المعلومات.جمع المعلومات ب كل نظامي حول مخاطر  -
 الك   عن األزمات والكوارا ومراقبتها وتحليلها والتنبل بها وبتبعاتها المحتملة. -
التعميم والتواصل من خةيل مصةدر رسةمي مسةلول، بةا عي  عةن التحةذيرات فةي وقةت مناسةب  -

 احتمةاالتعلومةات عةن وب كل وقيط. ويتضمن ذلةك ا جةراءات التةي يتوجةب اتخاذهةا مةع تةوفير م
 وتأثيرات األحداا المتوقعة.

نة.  - عل   التجهيز على  افة المستويات ليستجابة للتحذيرات الم 

ةا، مةع ضةرورق التنسةيط واخةل وعبةر القطاعةات والمسةتويات  ويجب أ  تتراب  هةذه المكونةات األربعةة مع 
 التنسةيط فيمةا بةين المكونةات المتعدوق حتى يعمةل النظةان برعاليةة. فالر ةل فةي مكةو   واحةد أو عةدن

يمكن أ  يلوا إلى ف ل النظةان بأ ملة . ويتضةمن نظةان ا نةذار المبكةر آليةة للت ذيةة الراجعةة للتحسةين 
 المستمر. 

 (. Horizon Scanning)انظر مسح األفط 

 

  :مثال 

 Risk Assessment andبتطوير نظان لتقييم المخةاطر ومسةح األفةط  2117قامت سن افورق في عان 
Horizon Scanning System (RAHS) System  ر هةذا النظةان إنةذارات ةع المخةاطر. ويةوف  مةن أجةل توق 

مبكةرق للمخةاطر المحتملةة علةى األمةن القةومي مةن خةيل تطةوير شةبكة تةرب  بةين عةدق هيئةات حكوميةة 

Early Warning System                    نظام اإلنذار المبكر  
عنةةى بجمةةع المعلومةةات مةةن مصةةاور متنوعةةة، ثةةم العمةةل علةةى   مرهون عان نظةةان ي 

ا إلى وفع أية  ع حدوثها في المستقبلتحليلها سعي  توق   تأثيرات سلبية ي 
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مة فةةي هةةذا النظةةان ببنةةاء النمةةاذج والمراقبةةة وا لتقةةا  مسةةتقلة. وتسةةمح التقنيةةات الحديثةةة المسةةتخد 
 ا شارات الضعيرة وتحليل األنما . 

https://www.businesswire.com/news/home/20070301005735/en/Singapore-Develops-
Risk-Assessment-Horizon-Scanning-RAHS  

 

  :مراجع 
- Singapore Risk Assessment and Horizon Scanning System (RAHS) System, 

https://www.businesswire.com/news/home/20070301005735/en/Singapore-
Develops-Risk-Assessment-Horizon-Scanning-RAHS  

- The Knowledge Platform for Disaster Risk Reduction,  
https://www.preventionweb.net/terminology/view/478 (last accessed September 
2019).  
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ةةس علةةم نظريةةة المباريةةات فةةي األربعينيةةات  ةةل  مةةن عةةالم الرياضةةيات    John von Neumannأس 
 The Theory of Games and، مةةن خةةيل تأليرهمةةا  تةةا  Oskar Morgensternواالقتصةةاوا 

Economic Behavior ةةنع القةةرار األمثةةل للجهةةات الراعلةةة . وتةةرتب  هةةذه النظريةةة بعلةةم ا سةةتراتيجية وص 
ر المواقةة   ةةا لتصةةو  ا نظري  المسةةتقلة والمتنافسةةة فةةي بيئةةة إسةةتراتيجية. وتعتبةةر عنظريةةة المباريةةاتع إطةةار 

 االجتماعية بين اليعبين المتنافسين.  

ط  العسةةكرية ونقةةل الجنةةوو والةةدفاع الجةةوا  ارتبطةةت نظريةةة المباريةةات فةةي الحةةر  العالميةةة الثانيةةة بةةالخ 
عتبةر نظريةة  رت في مجال علم االجتماع والسياسةة واالقتصةاو، ومةع ذلةك ت  وال واصات، وبعد ذلك تطو 

ا لعلم الرياضيات.  ا أساسي   األلعا  نتاج 

تةداخل يقون جةوهر نظريةة المباريةات علةى افتةراض مرةاوهص وجةوو مجموعةة مةن متخةذا القةرارات الةذين ت
أهدافهم التي يسعو  لتحقيقها، حيا يتوفر لكل واحد منهم بعض السةيطرق الجزئيةة أو المحةدووق علةى 

ا مع .   الموق  الذا يتعاملو  جميع 

وهذه النظرية ال ترترض فوز طرف بالكامل مقابل خسارق الطرف اآلخةر فحسةب، بةل قةد تنتهةي المبةاراق 
طلقةة.  مةا ترتةرض هةذه النظريةة أ  بحدوا نوع من التعاو  بين الطرفين بحيا  يتم تراوا الخسارق الم 

عبة عقينيين ويسعو  جاهدين لتحقيط أقصى أربةاح لهةم فةي اللعبةة.  يكو  اليعبو  الم ار و  في الل 
ا لنظرية اللعبة تلثر أفعال وخيارات جميع الم ار ين على نتائج  لٍّ منهم.   ووفق 

ن نظرية المباريات في مجال  ستخد  ا خاصةة  فةي وت  شةد  الدراسات المستقبلية من أجل اتخةاذ قةرارات أ ثةر ر 
 المواق  التي ت لب عليها صرة التعاو  أو الصراع. 

 ومن األمثلة الم هورق لنظرية المباريات ما يليص

نعةةةزلين والبةةةدء   عضةةةلة السةةةجينينص تقةةةون هةةةذه اللعبةةةة علةةةى وضةةةع السةةةجينين فةةةي مكةةةانين م  م 
، والذا يعقد الصرقة أوال  يكو  الرابح، فيبةدأ باستجوابهما، ثم إخبارهما  م فعي  بأ  أحدهما قد تكل 

ع ما تكلم بة  اآلخةر ورغبتة  فةي أ  يكةو  هةو صةاحب   ل سجين باالنهيار نتيجة عدن قدرت  على توق 
 الصرقة وليس الضحية.

Game theory                                 نظرية المباريات         
 

وسيلة من وسائل التحليل الرياضي لحاالت تضةار   المصةالح  االست راف مساعد فيمرهون 
التخةاذ القةرار فةي ظةل  للوصول إلى أفضةل الخيةارات الممكنةة

 الظروف المعطاق من أجل الحصول على النتائج المرغوبة
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ا لنظريةة المباريةات، فالمسةتهلك يريةد ال ةراء بةأرخص  سةعر وأعلةى  السووص يعتبر السوو مثاال  جيد 
جووق، والبائع يريد البيع بأعلى سعر مع التخلص من البضائع رويئة الجووق، وعنةدما تبةدأ المسةاومة 
ةع  ةن يسةتطيع توق  والجدال حول السعر تكو  المباراق قةد وصةلت لةذروتها، حيةا يكةو  الةرابح هةو م 

سةيجرا وراءه البةائع  تحر ات اآلخر؛ فعندما يتوقع المسةتهلك بأنة  إذا خةرج مةن المحةل وو  ال ةراء
   سيكو  هو الرابح إ   صح  توقع ، وسيكو  الخاسر إ   لم يصح.

 
 :مراجع 

- Investopedia,  
https://www.investopedia.com/terms/g/gametheory.asp, last accessed September 
2019.  
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ةة   لموضةةوع أو حةةدا أو عمليةةة. ويعتمةةد النمةةوذج علةةى االفتراضةةات،  modelالنمةةوذج  بس  هةةو تمثيةةل م 
عتقد بأنها األ ثةر أهميةة. وت ةتمل النمةاذج علةى تمثةييت معرفيةة  سل   الضوء على التراعيت التي ي  وي 

ةم المعلومةات  fuzzyغامضة  ه  ستخدن في الحياق اليومية لتقييم القرارات وف  . وتعمةل النمةاذج المدر ةةت 
ط من صحة االفتراضات حول بنيةة وسةلوث النظةان المةدروس لمحا ةاق مسةارات  ا على التحق  األ ثر نظام 

حتملة أو الممكنة لهذا النظان.  الماضي والمسارات المستقبلية الم 

ن النماذج لتب ستخد  م المعقدق وفهمها ب كل أوو، والتنبل بالمستقبل واستك اف البدائل وت  ظ  سي  الن 
ةةم العيقةةات المتباولةةة بةةين األحةةداا والبيانةةات  ه  المناسةةبة لتحسةةين األواء فةةي المسةةتقبل، مةةن خةةيل ف 
واألهةداف والقةةرارات. وتحتةةل النمةةاذج أهميةةة فةةي الدراسةات المسةةتقبلية  أحةةد األسةةاليب الكميةةة، حيةةا 

م ر المعلومات والبيانةات ي  كن التعبير عن ظاهرق ما والتعامل معها من خيل المت يرات الكمية، التي توف 
 لمتخذ القرار وتساعده في عملية اتخاذ القرار والسيطرق على بيئة النظان وضبطها. 

ن أسةةلو  النمةةاذج السةةببية  سةةتخد  ات فةةي التنبةةل بقةةيم مت يةةر مةةا أو مجموعةةة مت يةةر Causal Modelsي 
ا إلى نظرية معينةة. ومةن أشةهر هةذه النمةاذجص  و سلوث المت يرات المختلرة استناو  حد  باستخدان نموذج ي 

 Input-Output، ونمةةاذج المةةدخيت والمخرجةةات Econometric Modelsنمةةاذج االقتصةةاو القياسةةي 
Models ونمةةةةاذج البرمجةةةةة ،Programming Models  واألمثليةةةةةOptimizationحا ةةةةاق ، ونمةةةةاذج الم

Simulation Models  وويناميكيات النظمSystems Dynamics. 
ا مةن التحةديات؛  صةعوبة تجميةع البيانةات وا حصةاءات اليزمةة لةألووات  يتضمن استخدان النمةاذج عةدو 
ةةا  ةةامي  لجميةةع جوانةةب الظةةاهرق، وتعقيةةد العيقةةات  ا حصةةائية والرياضةةية، وعةةدن تقةةديم النمةةاذج نمط 

 رب  عناصر المنظومة واحتماالت ت ييرها من وقت آلخر. المت ابكة التي ت
وعند استخدان منهجية النمذجة يجب مراعةاق عةدق أمةور، منهةا أ  النمةوذج ال يمكةن أ  ي ةمل  ةل  شةيء 
سةتخدن فيةة ؛ وأنة  ال يوجةةد  ةز علةةى جانةب أو بعةةض جوانةب النظةةان الم  ر   فةي النظةان لتعقيةةد ذلةك، إنمةةا ي 

مةع إمكانيةة اسةتخدان أ ثةر مةن نمةوذج  معينة أو قضية ما فةي نظةان معةين،نموذج واحد يعالج م كلة 
ةا لظةةروف  سةتخدن فية  هةذه النمةاذج؛ وضةرورق اختيةار النمةاذج المناسةبة تبع  ةا لطبيعةة المجةال الةذا ت  تبع 

ن في . ستخد   وطبيعة النظان الذا ت 

Modelling                                                      نمذجة   
 

مجموعةة مةن المعةاوالت الرياضةية تةرب  المةدخيت بالمخرجةات )نمةوذج  منهجية است رافية
ا للنظةةةان الحةةةالي، وتتةةةيح التنبةةةل بسةةةلو    ا تجريةةةدي  ر وصةةةر  ةةةوف  رياضةةةي( ت 

 الماضي المستقبلي  انعكاس لسلو   في
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 :أمثلة 
ظم مجمعةة ب ةكل يعتبر نموذج ناوا روما عحدوو النموع من أ ثر النماذج أهمية   وواللة، وهو نموذج لةن 

و هةذا النمةوذج فةي  غير متيقن لسكا  العةالم والتصةنيع والتلةوا وإنتةاج ال ةذاء واسةتنراو المةوارو. وترةر 
ةا بنقةده  ةز هةذا النمةوذج أيض  ةا.  مةا تمي  ا تمام  وضع ملشرات  مية لهذه المت يةرات، وهةو أمةر  ةا  جديةد 

 جوو حدوو للنمو.للنمو، ووعوت  للبيئيين العتبار و
غيةةر أ  نمةةوذج عحةةدوو النمةةوع يرتةةرض عةةدن حةةدوا أا ت ييةةر رئيسةةي فةةي العيقةةة الماويةةة واالقتصةةاوية 
ا النظان العالمي، و انةت نتيجةة النمةوذج أ  ال ةذاء والمخرجةات الصةناعية  واالجتماعية التي حكمت تاريخي 

ر قاعدق الموارو ال جب  تي تةتقلص بسةرعة النمةو الصةناعي علةى والسكا  ستنمو ب كل متضاع  إلى أ  ت 
 ا بطاء.

ةم   وفي نماذج بديلةة أخةرال تتضةاع  مةوارو العةالم، غيةر أ  هةذا يةلوا إلةى مخرجةات صةناعية أ ثةر ومةن ث 
م  وفاق المييةين حتةى لةو  ا أ بر يلوا إلى تدهور في إنتاج ال ذاء وتدهور محتمل في الموارو، ومن ث  تلو 

 . فهذا يحتا  لنراو ال ذاء لمةدق عقةد أو عقةدين فقة ، وسةتكو  النتيجةة هةي تم  التحكم في عدو السكا
 نرسها. ومع عمل النموذج عاوق ما تكو  النتائج واحدق. 

وهكذا يتم تمثيل السياسات نرسها في  ل األحيا  بدال  من اختيار م اهد مستقبلية بديلة على أساس 
 الصناعية الموفورق ستلوا إلى انهيار عالمي. نمذجة افتراضات مختلرة، والنتيجة هي أ  التنمية

ويتناقض هذا مع النماذج الحديثة مثل عمسح المستقبلع، الذا يرترض أ  الرخةاء سيسةتمر إلةى الجيةل 
أنة  فةي مئتةي عةاٍن قاومةة بعةد السةبعينيات،  Herman Kahnالمقبل. وتل د التقارير الحديثةة مثةل تقريةر 

عةض الترتيبةات الملسسةية والتنظيميةة الثانويةة للسةماح بةالنمو. على النمو أ  يسةتمر ويجةب معالجةة ب
ومةةن هنةةا فةةإ  حةةل م ةةكلة السةةكا  هةةو بإيجةةاو الثةةروق ولةةيس تنظةةيم األسةةرق وا جةةراءات األخةةرال، حيةةا 
ةا ذات  د التقنيات الجديدق مصاور جديدق للطاقة، وقد يتبنى العةالم الثالةا ملسسةات  رةلق وقيم  وج  ست 

ةا لنمةوذج  توجهات للنمو مما يجعل ا تبع  ق  ا. بينمةا ال يمكةن أ  يكةو  المسةتقبل م  ةر  ق  المستقبل م  ةر 
ض ض و  السكا  والتلوا وزياوق عمليات الت  يل وتحقيط مساواق أ بر. ر   حدوو النمو إال إذا تم  خ 
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، 17، عةةدو 5المسةةتقبيت، مجلةةة إسةةيمية المعرفةةة، المعهةةد العةةالمي للركةةر ا سةةيمي، مجلةةد 
 .88-43، إص 1999
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مةع مةن الوحةدات أو عالعوامةلع المسةتقلة تعتمد هذه المنهجية على تصميم نظان يجمع بةين مجموعةة 
توضيح العيقة بين هذه العوامل. ويتم برمجة  لٍّ من هذه العوامل وتوضيح ميمحهةا، للمسةاعدق فةي 

ا ا لقواعد محدوق مسبق  نةتج عنة   .اتخاذ قرارات معينة وفق  وعلى الرغم من بساطة هةذا األسةلو  إال أنة  ي 
النظةةان الةةذا تحا يةة  للمعلومةةات المهمةةة التةةي تتعلةةط ب  نمةةاذج سةةلو ية معقةةدق، با ضةةافة إلةةى عرضةة

 بطريقة ويناميكية. 

وتتميز هذه العوامل بالقدرق على التطةور؛ لةذا فهةي تسةمح بظهةور سةلو يات غيةر متوقعةة. فالترةاعيت 
بين العوامل المختلرة يمكن أ  تلوا إلى ظهور أنما  جديدق قد ال تكو  واضحة عنةد النظةر لكةل عامةل 

الحاسةةب اآللةي علةةى استك ةةاف القةدرات الديناميكيةةة التةةي علةى حةةدق. وترتكةز هةةذه المنهجيةةة علةى قةةدرق 
 يصعب الوصول إليها بالمسائل الرياضية البحتة. 

 -علةى سةبيل المثةال  -ويمكن أ  تتمثل هذه العوامةل فةي شخصةيات حيةة أو  يانةات ماويةة؛  ةأ  تكةو  
ا أو ملسسات معينة  الملسسات المالية أو البيئة الطبيعية. وقد يقةون العامةل الواحةد بةبعض  أشخاص 

نتج عن ذلةك بعةض األعمال المختلرة  ا نتاج أو االستهيث أو البيع، والتي تتوافط مع النظان  كل. وي
د  من إحدال العيمات المميزق لهذه المنهجية.  ع   التراعيت المكررق والتنافسية بين هذه العوامل، والتي ت 

ةل  يانةات عسةلو يةع أو عب ةريةع  وتعتبر هذه المنهجية مريدق  لل اية في الحاالت التةي تنطةوا علةى تراع 
لررويةة علةى النظةان  كةل،  مةا يمكةن أ  تسةاعد فةي ا فعالمتعدوق. فهي تساعد على محا اق تأثيرات األ

ةةرو عقينيةة أو متسةةقة ب ةكل  ، حيةا يمكةةن أ  تةةانترسةير حقيقةةة أ  األفةراو ال يتصةةرفو  بالضةرورق بط 
 تخضع تصرفاتهم لتحّيزاتهم المعرفية. 

تمةد  ما هو الحال بالنسبة ألا نظةان محا ةاق، فةإ  فائةدق منهجيةة عالنمذجةة القائمةة علةى العوامةلع تعو
علةى  -قواعةد المبرمجةة لنظةان المحا ةاق. ويمكةن تحسةين هةذه القواعةد ومسةتوال التراصةيل للعلى وقة 

 من خيل الم اورات مع الخبراء.  -سبيل المثال 

وتعتبر عالنمذجة القائمة على العواملع من األووات األ ثةر فائةدق  فةي الك ة  عةن مجموعةة مةن النتةائج 
بدال  من التنبل بنتائج محدوق على وج   -القصوال للمخاطر وحدوو الثقة  بما في ذلك الحدوو -المحتملة 
 اليقين. 

Agent-based Modelling       نمذجة قائمة على العوامل      
 

م المعقةةدق عةةن طريةط أسةلو  منهجية است رافية ظ  نمذجةة العوامةةل المرتبطةةة  لمحا ةةاق الةن 
 بهذه النظم
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 (.Simulationمحا اق ، وModellingنمذجة )انظر 

  :أمثلة 
 م روع عالم واوا األحينص -

 Dreamمن خيل م روع  International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)قان مر ز 
Valley  بإعداو نموذج متعدو المجاالت وإطار تقييمي عةان؛ بهةدف التعةرف علةى الترةاعيت االجتماعيةة- 

ي بعالم واوا األحةين  -ا يكولوجية الرئيسية واالستجابات االقتصاوية م   Dream Valleyالبيئية فيما س 
World. 

وهةو يحةا ي   Dream Valley simulator( نظان محا اق لواوا األحين 1جزأينص ويتكو  هذا النموذج من 
ةذ ويختبةر أسةاليب التنبةل بالسةلوث  A3 framework( ا طةار العةان  2نظم ويناميكيةة معقةدق، و نر  وهةو ي 

بةل الم ةار ين  المستقبلي. وقد تم  عقةد جلسةة عصة  ذهنةي لتحديةد عناصةر النمةوذج المقترحةة مةن ق 
ا فةةي النمةةوذج. وتضةةمنت هةةذه العناصةةرص األفةةراو، واألسةةر، والخةةدمات االجتماعيةةة، والخةةدمات لتضةةمينه

االقتصةاوية، والتعلةةيم، والترفية ، والمةةزارع، والحكومةةة، والمنظمةات غيةةر الحكوميةة، وا نتةةاج الصةةناعي، 
 والبيئة.

https://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/AdvancedSystemsAnalys
is/Dream-Valley.en.html  

 
 م روع االست راف ا ستراتيجي لكوريا الجنوبيةص -

 International Institute for Appliedباالعتمةةةاو علةةةى م ةةةروع عةةةالم واوا األحةةةين، قةةةان مر ةةةز
Systems Analysis (IIASA)  باسةةةةتخدان أسةةةةلو  النمذجةةةةة القائمةةةةة علةةةةى العوامةةةةل الست ةةةةراف

العواقةةةةب المحتملةةةةة للعديةةةةد مةةةةن الصةةةةدمات الكبةةةةرال التةةةةي قةةةةد تضةةةةر  اقتصةةةةاو  وريةةةةا الجنوبيةةةةة. 
ر لصةةةةن   ةةةةا أفضةةةةل وهةةةةدف الم ةةةةروع إلةةةةى إنتةةةةاج أواق تراعليةةةةة بواسةةةةطة الكمبيةةةةوتر تةةةةوف  اع القةةةةرار فهم 

لةةةةةديناميكيات المسةةةةةتقبيت الممكنةةةةةة، مةةةةةن خةةةةةيل التر يةةةةةز علةةةةةى  يريةةةةةة تك ةةةةة  المسةةةةةتقبيت 
ةةةةا إلةةةةى مسةةةةاعدق متخةةةةذ القةةةةرار فةةةةي تخطةةةةي   وإمكانيةةةةة حةةةةدوا الت يةةةةرات. وهةةةةدف الم ةةةةروع أيض 

 السياسات، واختبار التأثيرات المحتملة لخيارات السياسات المختلرة. 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/AdvancedSystemsAnalysi
s/ABM_Korea.html  

  

https://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/AdvancedSystemsAnalysis/Dream-Valley.en.html
https://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/AdvancedSystemsAnalysis/Dream-Valley.en.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/AdvancedSystemsAnalysis/ABM_Korea.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/AdvancedSystemsAnalysis/ABM_Korea.html
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ةةةا قةةةراءق  Futures Literacyمبتكةةةر مصةةةطلح قةةةراءق المسةةةتقبيت  Riel Millerيعتبةةةر  ى أحيان  سةةةم  )ت 
. ويحدو هذا النهج ثيثة أنما  Discipline of Anticipationالمستقبيت(، والتي تعتمد على نهج التوقع 

ةا لعمليةة التوقةةع المسةتمرق. والنمطةا  األوال  مةن التوقةع همةا االسةةتعداو  مختلرةة مةن المسةتقبل تبع 
ومثةال ذلةك االسةتعداو ألحةداا معينةة، مثةل  والتخطي ، ويعمي  في إطار فرضيات منظومةة م لقةة.

الكوارا أو التخطي  لبناء جسر. أما النم  األخير من التوقع في مل عملية االبتكار لل د، وتطوير قدرات 
 ع.Using the futureالناس على عتوظي / استخدان المستقبل 

ن مةةةن خةةةيل ويتضةةةمن عتوظيةةة  المسةةةتقبلع استحضةةةار تقنيةةةات إبداعيةةةة ليستك ةةةاف واالسةةةتلها
منهجيةةات ت ةةار ية وممارسةةة التوقةةةع ب ةةكل إبةةداعي. ويةةةرتب  ذلةةك باعتبةةار مةةةا يمكةةن أ  يحةةدا مةةةن 
ططنةةةةةا وتحضةةةةةيراتنا  ةةةةةد خ  رس  أمةةةةةور غيةةةةةر متيقنةةةةةة )المجاهيةةةةةل غيةةةةةر المعروفةةةةةة(، والتةةةةةي يمكةةةةةن أ  ت 

 وتوقعاتنا، وبالتالي ينقلب ما هو اليقيني إلى أمر واقعي. 

عتبةةر  قةةدرق ب ةةرية واعيةةة. ويةةتم تحديةةد مةةدال إلمةةان شةةخص مةةا لمسةةتقبيت الةةوعي با Riel Millerوي 
بالمسةةةتقبيت ووعيةةة  بهةةةا عةةةن طريةةةط جمةةةع األوّلةةةة علةةةى قدرتةةة  علةةةى فهةةةم طبيعةةةة ووور االفتراضةةةات 
التوقعيةةةة المطلوبةةةة علتوظيةةة / اسةةةتخدان المسةةةتقبلع فةةةي الممارسةةةة العمليةةةة. ويةةةتم تحديةةةد هةةةذه 

يمكةةةةةن تحقيقهةةةةةا بواسةةةةةطة ا طةةةةةار العةةةةةان للةةةةةوعي المهمةةةةةة علةةةةةى أسةةةةةاس الدقةةةةةة التحليليةةةةةة التةةةةةي 
 Futures Literacyبالمسةةةتقبيت، الةةةذا تةةةم  تطةةةويره فةةةي إطةةةار م ةةةروع الةةةوعي بالمسةةةتقبيت 

Project. 

ع  41ومةةةن خةةةيل عقةةةد أ ثةةةر مةةةن  ر هةةةذا الم ةةةروع إلةةةى تنةةةو  ةةةل مطةةةو  ورشةةةة عمةةةل حةةةول العةةةالم توص 
 Futuresعمةةةةل المعرفةةةةي االبتكةةةةاراع الةةةةوعي بالمسةةةةتقبيت حةةةةول العةةةةالم، مةةةةن خةةةةيل نتةةةةائج عالم

Literacy Knowledge Laboratory  الةةةةةذا تةةةةةم اسةةةةةتخدام  فةةةةةي الك ةةةةة  عةةةةةن االفتراضةةةةةات
ا توقعية مختلرة. ا الستخدامهم نظم   التوقعية لألشخاإ تبع 

 

 

      Futures Literacy               وعي بالمستقبالت          
مجموعة واضحة من الررضيات تضع خارطةة لطبيعةة المسةتقبل ب ةكل   مرهون عان

ا ال تسا  ترا مي ومنظم  ر  ن أط  قد  مجرو، مع توفير تصنيرات تطبيقية ت 
 باستخدان الذ اء الجماعي للمعرفة
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https://www.amazon.com/Transforming-Future-Open-Access-Anticipation/dp/113848587X
https://www.amazon.com/Transforming-Future-Open-Access-Anticipation/dp/113848587X
https://bit.ly/2MiXpk3


 األساسية للدراسات المستقبلية  معجم المصطلحات  
 

  174       منتدى أسبار الدويل 

 قائمة المصطلحات المستقبلية 
 مصنفة طبًقا لألنماط الخمسة ومرتبة أبجدًيا باللغة اإلنجليزية

  .Agent-based Modelling   1 نمذجة قائمة على العوامل

  .Analogy   2 تناظر

  .Anticipation 3 توقع

  .Back-casting                             4 تخطي  استرجاعي

  .Baseline   5 خ  االنطيو

  .Black Swan  6 بجعة سوواء

  .Brainstorming 7 عص  ذهني

  .Business as Usual 8 العمل  المعتاو

  .Butterfly Effect 9 ظاهرق الرراشة

  .Causality 10 سببية

  .Causal Layered Analysis  11 تحليل الطبقات السببي

  .Cognitive Bias  12 تحيز إورا ي

  .Cognitive Dissonance  13 تنافر إورا ي

  .Complexity 14 دتعق  

  .Crisis Management  15 إوارق األزمات

  .Cross-Cutting Issues 16 قضايا متقاطعة

  .Cross Impact Analysis 17  تحليل التأثير المتقاطع

  .Crowd-sourcing  18 مصاور جماعية

  .Delphi Technique  19 تقنية ولري

  .Discontinuities 21 انقطاعات

  .Driving Forces 21 قوال محر ة
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  .Early Warning System  22 نظان ا نذار المبّكر

  .Emergence 23 بزوغ

  .Environmental Scanning 24 مسح بيئي

  .Exploration 25 استك اف

  .Extrapolation  26 استقراء

  .Forecasts/ Forecasting 27 تنبلات/ تنبل

  .Foresight  28 است راف

  .Futures  29 مستقبيت

  .Futures Literacy 31 وعي بالمستقبيت

  .Futures Studies 31 وراسات مستقبلية

  .Futures Methodologies 32 منهجيات مستقبلية

  .Futures Wheel 33 عجلة المستقبيت 

  .Game Theory  34 المبارياتنظرية 

  .Horizon Scanning  35 مسح األفط

  .Interdependency  36 اعتماو متباول

  .Intuition 37 حدس

  .Mapping 38 خرطنة/ وضع خارطة

  .Modelling 39 نمذجة

  .Morphological Analysis 41 تحليل ت كيلي/ مورفولوجي

  .Narrative Inquiry  41 استرسار سروا

  .Normative 42 معيارا

  .Outlook 43 توقعات مستقبلية

  .Participatory methods 44 أساليب ت ار ية
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  .Pathway 45 مسار 

  .Path Dependency  46 تبعية المسار

  .Plausible  47 معقول

  .Possible 48 ممكن

  .Predictability 49 قابلية التنبل

  .Pre-active 51 تصرف قبلي

  .Proactive 51 تصرف استباقي

  .Probable 52 محتمل

  .Projection  53 إسقا 

  .Prospective 54 ترقب

  .Quantitative 55  ّمي

  .Qualitative 56  يري

  .Resilience  57 مرونة

  .Risks 58 مخاطر

  .Risk Management  59 إوارق المخاطر

  .Roadmap 61 خارطة الطريط

  .Scanning 61 مسح

  .Scenario 62 سيناريو

  .Scenario Planning  63 تخطي  السيناريوهات

  .Sense-Making  64 إ سا  المعنى

  .Signposts 65 إشارات إرشاوية

  .Simulation   66 محا اق 

  .STEEP Analysis  67 تحليل عستيبع
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  .Strategy 68 إستراتيجية

  .Strategic thinking 69 تركير إستراتيجي

  .Strategic Planning  71 تخطي  إستراتيجي

  .Stress-testing  71 اختبار ا جهاو

  .SWOT Analysis  72 تحليل عسواتع

  .System 73 منظومة

  .Systems Dynamics 74 ويناميكية النظم

  .Systems Thinking 75 تركير منظومي

  .Time Horizon                     76 أفط زمني

  .Time Series Analysis 77 تحليل السيسل الزمنية

  .Trend, Megatrend                78 اتجاه/ اتجاه  بير

  .Trend Impact Analysis 79 تحليل أثر االتجاه

  .Uncertainty        81 اليقين

  .Unknown Unknowns          81 مجاهيل غير معروفة

  .Vision 82 رؤية

  .Visioning 83 تصّور

  .Week signals 84 إشارات ضعيرة

  .Wicked Problem  85 م كلة شريرق

  .Wildcards 86 بطاقات وح ية

  .Worldview 87 رؤية العالم 
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