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  مناهج وتقنيات الدراسات المستقبلية وتطبيقاتها في التخطيط
  األستاذ الباحث ساحلي مبروك

  أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية
  -الجزائر –جامعة أم البواقي 

  
 علـم المسـتقبلبــ  االهتمـام،ظهـر  نظـراً للتطـور الطبيعـي علـى مسـتوى العلـوم التطبيقيـة واملعـارف اإلنسـانية :مقدمة

 وتســــاعد مــــن خــــالل مناهجهــــا ىف توجيــــه هــــي الدراســــات الــــيت تســــهم،و  الدراســــات المســــتقبلية اإلستشــــرافيةو
،والبـدائل املمكنـة الـيت تسـبق عمليـة اختـاذ القـرارات بشـأن  ، من خالل توفري قاعدة املعلومات املسـتقبلية والتخطيط

   واملنفذ. ،واملخطط السياسات العامةو تعني صانع  اخلطط والسياسات
جتعل احلاجة ملحة لتوفري معرفة علمية   -فالتحوالت اليت تطرأ على الدولة سواء حتوالت داخلية أو خارجية

،وإن كانــت هــذه املعرفــة ضــرورية لتحديــد طبيعــة التغــري ولوضــع طــرق وســبل  ميكــن االعتمــاد عليهــا ملعرفــة املســتقبل
  التأثري يف هذا التغيري. 

يبــــىن علـــى قــــيم وحتديـــد املتغــــريات  االستشـــرافتأكيــــد علـــى أســــاس أن مــــن هـــذه احلقيقــــة ميكـــن ال وانطالقـــا
،ولكــن ذلــك ال ينفــي إطالقــا ضــرورة الــتكهن  والعوامــل الــيت كانــت مبثابــة املعــامل الرئيســية لكــل مــن املاضــي واحلاضــر

 وصـور املسـتقبل باملتغريات والعوامل غري املرئية واليت قد تربز يف أي حمطة من حمطات الزمن القادم لتـؤثر يف املشـاهد
عبارة عن عملية متواصلة عرب الزمن ليس القصـد منهـا حتديـد تفاصـيل املسـتقبل والتنبـؤ  االستشراف،ومن هنا يبدوا 

ــدف إىل  ومبعــىن آخــر هــو  بــني البــدائلو ترشــيد عمليــة املفاضــلة  البــدائل املســتقبلية املختلفــة اكتشــافبــه بقــدر مــا 
،واملخــاطر الــيت قــد تواجــه اجملتمــع  ،واحليلولــة دون وقــوع املشــاكل يــه والتحــذيرالعلــم الــذي يقــوم مبهمــة ووظيفــة التنب

،والصــــحية  ،والثقافيــــة والتعليميــــة ،والسياســــيةاالقتصــــادية  ،واالجتماعيــــة مســــتقبًال وذلــــك علــــى كافــــة املســــتويات 
عمليـــة ي إىل ترشـــيد مث تـــوفري الوســـائل والقـــدرات الـــيت ميكـــن أن حتـــدث تغيـــريا يف هـــذه البـــدائل ممـــا يـــؤد، واهلندســـية
  وخيدم املصلحة الوطنية. التخطيط

دف هذا الورقة البحثية إىل دراسة وحتليل كيفية استخدام    املستقبلية يف عملية التخطيط. التقنياتو
عمليـــة كيـــف يـــتم اســـتخدام تقنيـــات الدراســـات المســـتقبلية فـــي التـــايل:ولتحقيـــق ذلـــك نطـــرح التســـاؤل 

  .التخطيط؟
  ل الورقة البحثية التالية:وسنجيب عليها من خال
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االختيــار املــرتبط باحلقــائق ووضــع اســتخدام الفــروض ": بأنــهالتخطــيط  جــورج تيــريعــرف أوال: مفهــوم التخطــيط:

ا لتحقيق النتائج املنشودة   1."املتعلقة باملستقبل عند تصور وتكوين االنشطة املقرتحة اليت يعتقد بضرور
ـــري فـــايولامـــا  هلـــذا  االســـتعداديشـــمل التنبـــؤ مبـــا ســـيكون عليـــه املســـتقبل مـــع : فهـــو يـــرى أن التخطـــيط هن

  2املستقبل.
بأنه فن التعامـل مـع املسـتقبل، وأنـه الوظيفـة املبكـرة أو نقطـة البدايـة يف أي ":  أحمد السيد مصطفىوعرفه 

امج  وان عملية، وأنه يتضمن تصميم االهداف وتقييمها واختيار املناسب منها، وحتديد كيفية بلوغها من خالل بر 
التنبـؤ باملسـتقبل،  هذه االهـداف هـي مبثابـة معـايري لقيـاس االداء الفعلـي. فـالتخطيط يقـوم علـى عنصـرين اساسـيني:

  3 ." للمستقبل االستعداد
ـــذا املعــىن فــان التخطــيط ميكــن اعتبــاره  نشــاط إنســاين عــام ميارســه األفــراد واجلماعــات يف كــل شــئون " و
م علــى أنــه حتضــري وإعــداد ذهــين للنشــاط "التخطــيط كمفهــوم عــام  "BENTON" نتــونبوىف هــذا يــرى  4"حيــا

 يف تُ بَّـثَ ويُـ  رُ صـوَّ تَ ،يُـ  هو كـل فعـل مقصـود "أي أن التخطيط وفقا هلـذا املعىن" ةمن أجل العمل أي بناء خارطة ذهني
  .5"التفكري قبل العمل ،وهذه هي قاعدة لَ مَ عْ قبل أن يُـ  قَ لَ ،أي جيب أن خيُْ  احلقيقة يفاخليال قبل أن يأخذ مكانه 

إىل أن اخليــارات السياســية هــي القنــاة األساســية يف إحــداث تغــريات يف التوجــه  مفهــوم التخطــيطكمــا يشــري 
تضـمن ت ،كما يعتربها مرتكزات اإلطار العام للتخطـيط وضـمن هـذا االجتـاه يعتـرب التخطـيط عمليـة مسـتمرة اإلمنائي

دف حتقيق أهداف خاصـة خـالل فـرتة مـاقرارات واختيارات بني أهداف تبادلية يف اس ،فهـو  تخدام املوارد املتاحة 
أداة للسياســــة االقتصــــادية تســــتهدف حتديــــد االختيــــارات اإلســــرتاتيجية للتنميــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة وحتســــب 

   .6الوسائل الالزمة لتمويلها

                                                 
. مصر: مطبعة تنظيم وإدارة منظمات االعمال: منهج متكامل في إطار الفكر اإلداري التقليدي والمعاصرسيد حممد جاد الرب،  - 1

  205، ص 2005العشري، 
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  :جامعـــة الزقـــازيق .مصـــر 2،ط ير القـــرن الواحـــد والعشـــرينتحـــديات العولمـــة والتخطـــيط اإلســـترتيجي مـــد، أمحـــد الســـيد مصـــطفى - 3
 . 87، ص 1995

  .29، ص1999دار صفاء للنشر والتوزيع،  الردن:. ا1، طعثمان حممد غنيم: التخطيط أسـس ومبادئ عامة  ـ 4
  . 26، ص نفس المرجع، عثمان حممد غنيمـ  5

6 -Louis Dupont, La planification du développement à l’épreuve des faits. Paris : 
éditions Publisud,1995,p2.                                                                                                 
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،وال تـتم هـذه  لـه االسـتعدادنستخلص ان التخطـيط هـو دراسـة املسـتقبل والتنبـؤ مبـا سـيكون عليـه وبالتـايل 
ـــا صـــانع القـــرار ومتثـــل هـــذه التقنيـــات  الدراســـات و التنبـــؤات للمســـتقبل إال مـــن خـــالل تقنيـــات عليمـــة يسرتشـــد 

  أجل ختطيط سليم وفعال.  ناملستقبلية آليات لرتشيد صانع القرار م
بليات يف عمليـة التخطـيط وإذا كان اإلمجاع بني املنظرين مستحيال حول أولويات ومراحل البحـث يف املسـتق

م يتفقون على أساس أن هذا البحث جيب أن يركز على:   7،فإ
ـــتحكم يف القـــيم الـــيت توجـــه البحـــث يف املســـتقبليات مثل:تفـــادي احلـــروب، ضـــما - اســـتقرار  نالتحديـــد وال

  البيئي...إخل. ناالجتماعي، التواز  نالدولة، الضما
  ستقبل .وصف واستكشاف أهم االجتاهات املؤثرة يف امل -
حتديـــد البـــدائل املســـتقبلية املمكنـــة وهـــي عمليـــة مرتبطـــة باحلاضـــر ولكنهـــا كثـــريا مـــا تأخـــذ الطـــابع النظـــري  -
  واملثايل.

اختيار بديل من البدائل املستقبلية املكنة الذي يبدوا كأحسن اختيـار ألنـه يسـتجيب العتبـارات املصـلحة  -
  الوطنية.

تسـمح لإلنسـانية ،مـن خـالل مـزيج مـن التغـريات الفرديـة واجلماعيـة يف  تطوير اإلسرتاجتيات االنتقالية الـيت -
  السلوك اإلنساين ،تفادي اهلياكل والعمليات اليت تعيق حتقيق املستقبل املفضل.

يســـتعني اخلـــرباء يف جمـــال التخطـــيط بالعديـــد مـــن التقنيـــات املســـتقبلية لرتشـــيد عمليـــة  ثانيـــا: التقنيـــات المســـتقبلية:
حتديد املشكلة إىل غاية مرحلة التنفيذ والتقييم مثل(تقنية السيناريوهات ،تقنيـة دلفي،تقنيـة التنبـؤ التخطيط بداء من 

)، إال أننا سنقتصر على تقنية السـيناريوهات، ، حبوث العمليات ،نظم املعلومات ،تقنية احملاكاة ،تقنية نظرية املباراة
  تقنية دلفي، تقنية التنبؤ:

 الدراســــاتيف  اســــتعماالضــــمن إطــــار األدوات املنهجيــــة األكثــــر  خل هــــذه التقنيــــةتــــد: تقنيــــة الســــيناريوهات -1
يف  ،فـــإن هـــذه التقنيـــة ال حتـــدد بدقـــة مـــىت وكيـــف حتـــدث ظـــاهرة معينـــة ،وكغريهـــا مـــن األدوات املنهجيـــة املســـتقبلية

ل مســار مــن هــذه واملتغــريات املتحكمــة يف كــ االجتماعيــةالعامــة للظــواهر املســتقبل، ولكنهــا حتــاول حتديــد املســارات 
، كالقول مثال تتجه الدولة يف العامل العريب حنـو التكامـل، أو التفكـك؟. لـذلك فالسـيناريو هـو عبـارة عـن 8املسارات

                                                 
7 - J.Doughrty and R.Pfaltzgraff, Contending Theories of International Relation. 
New York: Harper and Row Publishers, 1981.pp.564-565. 

 1988 عشـر، العـدد الرابـع، مـارس،عامل الفكر، اجمللد الثامن  الجهود العربية في مجال استشراف المستقبل،حممود عبد الفضيل،  - 8
 . 1012ص 
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من وضعها وحالتها احلاليـة،  انطالقا، 9متكن من تتبع املسار العام لتطور األحداث والظواهر احتماليةطريقة حتليلية 
ات املســتقبلية هلــذه األحــداث والظــواهر، ومــن مث ميكــن القــول أن الســيناريو هــو وصــوال إىل رصــد سلســلة مــن التوقعــ

أمـا مـن حيـث أنـواع  ،10عبارة عن لعبة فرضيات متكن من فهم التحوالت البنيوية اليت قد يتخذها تطور نسق معني
  11وأصناف السيناريوهات، فتجمع أبرز مدارس الدراسات املستقبلية على تقسيمها إىل ثالثة أنواع:

سـيطرة الوضـع احلـايل علـى تطـور  اسـتمراروهو السيناريو الـذي يفـرتض  :تجاهي أو الخطيالالسيناريو ا -
نوعيـــة ونســـبة املتغـــريات الـــيت تـــتحكم يف الوضـــع الـــراهن  اســـتمراراملســـتقبل، وهـــذا يســـتلزم الظـــاهرة حمـــل الدراســـة يف 

وصـــورة الظـــاهرة يف  الجتـــاه Projection Linéaireللظـــاهرة، وهنـــا يتعلـــق األمـــر بعمليـــة إســـقاط خطـــي 
  .احلاضر على املستقبل

األول الــذي ينطلــق مــن فرضــية بقــاء األوضــاع  علــى خــالف الســيناريو :(التفــاؤلي) اإلصــالحي االتجــاه -
علـــى حاهلـــا، فـــإن هـــذا الســـيناريو يركـــز علـــى حـــدوث تغـــريات وإصـــالحات علـــى الوضـــعية احلاليـــة للظـــاهرة موضـــوع 

جديدا يف أمهية ونوعيـة املتغـريات املتحكمـة يف  كمية والنوعية قد حتدث كذلك ترتيباالدراسة، وهذه اإلصالحات ال
ايـة املطـاف إىل حتقيـق حتسـن يف  الظـاهرة ممـا يسـمح مـن بلـوغ األهـداف  اجتـاهتطور الظاهرة. وكل ذلك يـؤدي يف 

  ال ميكن حتقيقها يف الوضع احلايل للظاهرة.
يف إطــار هــذا الســيناريو علــى حــدوث  االعتمــاديــتم  :لتشــاؤمي)( ا الســيناريو التحــولي أو الراديكــالي -

حتـــوالت راديكاليـــة عميقـــة يف احملـــيط الـــداخلي واخلـــارجي للظـــاهرة، وهـــي املتغـــريات الـــيت حتـــدث متزقـــا أو قطيعـــة مـــع 
علـى السابقة للظـاهرة، ويقـوم هـذا السـيناريو علـى التطـورات والقفـزات الفجائيـة الـيت قـد تطـرأ  واالجتاهات املسارات

ـا تغـري املسـار  ،لكنهـا االحتمـالاملتغـريات قليلـة  االعتبـاربيئة الظاهرة، ويف هذه احلالة تؤخذ بعـني  عنـدما حتـدث فإ
  العام للظاهرة تغريا جذريا.

  فـإن-:إذا  القائمـة علـى الفكـرة التاليـة االحتماليةعلى سلسلة من الفرضيات  يور املركزية للسيناوتقوم الفكرة 
)If-Then(عــــــىن إذا حــــــدث(س) فــــــإن النتيجــــــة ســــــتكون(ص)، أمــــــا إذا حــــــدث (أ) فــــــإن النتيجــــــة ســــــتكون ، مب

                                                 
9 - A.Sergiev.La Prévision en Politique . URSS, Edition du Progrés.1978.p78. 

 .178، ص 1982مركز دراسات الوحدة العربية،  :بريوتصور المستقبل العربي. ابراهيم سعد الدين وأخرون،  - 10

 ، ص.ص2004، جــوان 21جملــة العلــوم اإلنســانية، عــدد دوليــة: مقاربــة منهجيــة، اإلستشــراف فــي العالقــات ال حســني بوقــارة، - 11
194-195.  
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وتـتم  احتمـالوالتنبؤ مبا سيرتتب على كـل  االحتماالتكل   استعراضوبالتايل فالسيناريو يسعى إىل  12...إخل.(ب)
  13عملية السيناريو وفق اخلطوات التالية:

ا. حتديد الظاهرة، موضوع الدراسة، ومجع املعلومات -   واحلقائق والبيانات املرتبطة 
رحلـــة يف امل صـــدهار حتديـــد خمتلـــف مســـارات تطـــور الظـــاهرة وذلـــك بنـــاء علـــى املعطيـــات واحلقـــائق الـــيت مت  -
، ويف هــذه املرحلــة حتــدد املتغــريات املختلفــة املــؤثرة يف تطــور الظــاهرة وترتــب وفقــا ألمهيتهــا إىل متغــريات رئيســية األوىل

أو فجائية واليت قـد يتوقـف عليهـا  استثنائيةظهور متغريات  احتمال االعتبارجيب األخذ بعني  ومتغريات ثانوية، هنا
خطـي،  اجتـاهمسـار تطـور الظـاهرة يف املسـتقبل ( اجتاه،ولذلك ففي هذه املرحلة يتم الفصل يف  مسار تطور الظاهرة

  .حتويل أو راديكايل) اجتاهإصالحي،  اجتاه
ا سترتتب عن كل خطوة مـن اخلطـوات ا النتائجالتداعيات: وتعين  - إىل قاعـدة  اسـتنادالتفصيلية املفرتض أ

،حيث أن كل تداع سيرتك أثاره علـى غـريه ومـن هنـا  ربط التداعيات املختلفة ببعضها البعضكذلك   14فإن. –إذا 
  15ال بد من إدراك تأثري التداعيات على بعضها يف القطاعات املختلفة يف املستقبل.

كموضـوع الدراسـة  التخطيط للقضاء على البطالـة يف اجلزائـرقدم املثال التايل حول موضوع ذلك نولتوضيح 
 السياسـي االسـتقرارسـوق العمـل  مـدخالتاملؤشرات التالية: أسـعار البـرتول، النمـو السـكاين،  أوونربطه باملتغريات 

  .يف العالقات الدولية واالستقرار، الداخلي
وبالتايل نتنبـأ حـول الزيـادة السـكانية،  .االستشرافكسنة   2030 وسنة األساس،كسنة   2012نضع سنة 

  .االقتصاديالنظام السياسي، النمو  استقرارأسعار احملروقات، معدل 
  املستقبلية التالية: االجتاهاتس ومن مث نصيغ السيناريوهات على أسا

بقـاء  اسـتمرارو الـذي يفـرتض وهـو السـيناري تجاهي أو الخطي (بقاء نسبة البطالة ثابتة):اإلالسيناريو   -
الوضع احلايل على تطور ظاهرة البطالة يف املستقبل، وهذا يستلزم بقاء أسعار النفط ثابتة، التحكم يف النسبة النمـو 

،حيــث نالحــظ  تبقــى مرتفعــة االقتصــادي،نســبة النمــو  يف العالقــات الدوليــة واســتقرارداخلــي،  اســتقرارالســكاين، 
الــدويل يــؤثر علــى أســعار الــنفط الــيت بــدورها تــؤثر  االســتقرارتغــري علــى األخــر، فمتغــري هنــاك عالقــة وتــداعيات كــل م

                                                 
12 - Timothy Mack, The Subtle Art of Scenario Bulding. Futures Ressearche 
Quarterly , Vol.17.No 2 2001.p98. 

 عمـان: املركـز العلمـي للدراسـات السياسـية .1، طمدخل إلى تحليـل الدراسـات المسـتقبلية فـي العلـوم السياسـيةوليد عبد احلي،  - 13
 .120-119.ص . ص2002

 .243،ص 2000مصر:الدار الثقافية للنشر،  .العصرية دولة المؤسسات ةالدولحسن ابشر الطيب،  - 14

15 - Timothy Mack , Op.Cit.p99. 
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مجيـع  مراعـاةعليه  بد فصانع القرار ال خاصة يف الدول الريعية (حالة الدول العربية) ي للدولةلالداخ االستثمارعلى 
    .الظروف وتداعيات املتغريات

حدوث تغريات وإصالحات على الوضعية احلاليـة للظـاهرة  هذا السيناريو يركز على اإلصالحي: االتجاه -
كافيــة مــن أجــل   ةأســعار احملروقــات يف الســوق العامليــة، فــإن ذلــك يــوفر مــوارد ماليــ ارتفعــتفــإذا  ،موضــوع الدراســة

السياسـي  االسـتقرارإطالق مشاريع تنموية، مما يسـمح بتـوفري مناصـب الشـغل والقضـاء علـى البطالـة، وحيـافظ علـى 
  .الداخلي

يف إطــار هــذا الســيناريو علــى حــدوث  االعتمــاديــتم  الســيناريو التحــولي أو الراديكــالي ( التشــاؤمي): -
دوالر  30حتــوالت راديكاليــة عميقــة يف احملــيط الــداخلي واخلــارجي للظــاهرة، فــإذا إخنفضــت أســعار احملروقــات دون 

  الة.،مما ينتج عنه زيادة البطاالستثمارات للربميل، فإنه يؤدي إىل نقص 
وهنــا جيــد صــانع القــرار نفســه عــاجزا عــن تــوفري الســكاين،  اكتظــاظعــدم الــتحكم يف منــو الســكاين يــؤدي إىل 

  الدولة. استقراروينتج عن عدم  السياسية لتلبية مطالب اجملتمع مما يؤدي إىل نقص شرعية النظام ماملوارد الالز 
  16بناء السيناريوهات:وتبرز أهمية 

ـــاريعـــة املشـــاكل والنتـــائج الـــيت ترتتـــب عـــن تنبيـــه صـــانع القـــرار بطب - مســـار معـــني مـــن مســـارات تطـــور  اختي
 ،ممـا يســاعد علــى إصـالح أو تكييــف القــرارات السياسـية أو حــىت الرتاجــع عنهـا يف حالــة مــا إذا األحـداث والظــواهر

ا تساعد على التعبئة ملواجهة  الضرورة ذلك اقتضت   ني.اليت قد تنجم عن حدوث مسار مع اآلثار،كما أ
  باملاضي. ارتباطهوفك صانع القرار يف التخطيط أو التقومي لعمل ما، قد يؤدي السيناريو إىل تعبئة  -

لكـي يـتم حتديـد   إن صياغة السـيناريوهات حتتـاج بشـكل أساسـي إىل كـم كـاف مـن املعلومـات عـن الظـاهرة
 تداعيات املرتتبة عن كل سيناريو من السيناريوهات.

ــذا  ذهمسيــت هــ تقنيــة دلفــي: -2 الــذي   )Delphi( نســبة إىل معبــد يونــاين قــدمي هــو معبــد دلفــي االســمالتقنيــة 
هـذه التقنيـة بكثـرة  اسـتعملتولقـد  املسـتقبل استشـرافكان الكهان ورجال الـدين والعرافـون ميارسـون فيـه حمـاولتهم 

قـــوة وتطـــور وســـائل منهـــا  االعتبـــاراتوذلـــك جملموعـــة مـــن  17للدراســـات املســـتقبلية، األمريكيـــةمـــن طـــرف املدرســـة 
علـى أكــرب عـدد مــن املختصـني يف خمتلـف مراكــز البحـث واجلامعــات  االعتمـادممــا يسـهل عمليــة  األمريكيـة االتصـال

ويســعى األمريكيــون مــن ، األمريكيــة، مث تــوفر العــدد الكــايف مــن اخلــرباء واإلمكانيــات الكفيلــة بتحقيــق هــذه التقنيــة

                                                 
 .122صنفس المرجع، وليد عبد احلي،  - 16

17 - A.Sergiev.La Prévision en Politique, Op.Cit.p79. 
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املتباينــة حــول موضــوع  اآلراءوالتوقعــات مــن  االحتمــاالتديــد أقــوى وحت اســتخراجهــذه التقنيــة إىل  اســتعمالخــالل 
  18معني يف الشؤون الداخلية واخلارجية.

إىل اسـتخراج أقـوى التوقعـات املتضـاربة حـول موضـوع مـا ،وتبيـان كافـة  هلمـرو تستند تقنية دلفي كما يـرى 
تقنية دلفي ميكن تطويرها بإسـتخدام  ،ونرى أن خطوات العمل يف19الدالئل اليت تدعم كل توقع من هذه التوقعات

:دوالب املســتقبل  ،مثــل تقنيــات مســاعدة تضــبط بعــض نتائجهــا أو تســهل الــربط بــني أبعــاد الظــاهرة الــيت ندرســها
  التفتيت.تقنية ،

ــر واجشــالالــيت وضــعها  (Future Wheel)تقنيــة دوالب املســتقبل وتــدرس  Peter)  بيت

Wagaschall) ا من جو ا من   انب خمتلفة للوصول بشكل أساسي إىل النتائج غري املباشرةلظواهر يف تداعيا
،ومــن بعــد نتبــع  ،مث نقــوم بــذكر كــل األثــار املباشــرة املرتتبــة علــى هــذه الظــاهرة خــالل وضــع واقعــة مــا كمركــز للدراســة

   .20الدوالب،وهكذا نستمر يف دحرجة  األثار املباشرة على كل من األثار املباشرة األوىل
   21نظرية على خطوات العمل التالية:وتقوم هذه ال

،ويفضـــل أن يكـــون احلـــدث  نقـــوم برســـم دائـــرة أوىل نضـــع بـــداخلها احلـــدث املركـــزي الـــذي نريـــد دراســـته - 1
 ق على هذه الدائرة اسم الدائرة املركزية.لمصاغا على شكل كلمة واحدة أو مجلة خمتصرة جدا ونط

ويتحدد عدد هذه الدوائر بعدد االثار املباشرة اليت ، نقوم برسم جمموعة من الدوائر حول الدائرة املركزية - 2
،فإذا رأينا أن للحدث مخسة أثار مباشرة نرسم مخس دوائـر يتصـل كـل منهـا بالـدائرة املركزيـة خبـط  نتصورها للحدث

ا قصري  ،وتلك النتائج ترتب هي االخرى نتائج. ،كما أن كل نتيجة مباشرة للحدث تولد بدورها نتائج مرتبطة 

هلا دوالب املستقبل لنرى سلسلة مـن الـدوائر متثـل األثـر املباشـر و  واستخدمنالو أخذنا ظاهرة البطالة  فمثال
 الفرضـية غـري مقبولـة االبطالـة قـد يـؤدي إىل زيـادة التطـور العلمـي تبـدو  ارتفـاع،فلـو قلنـا مـثال إن  غري املباشر للظـاهرة

  ،وفق النموذج التايل: تيجة،ولكن متابعة تداعيات الظاهرة قد توصلنا إىل هذه الن
                                                 

 2008مصــر: املنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة، .أداء الحكومــات السياســات العامــة: مــدخل لتطــويرعــامر خضــري الكبيســي،  - 18

 .226ص

19 - Helmer Olaf , An Abbreviated Delphi Experiment in forecasting, A paper 
submitted to OSLOW  Conference on Mankind 2000, Sep 1967. 
20- Morrison James (Ed), Applying Methods and Teaching of Future Researche. 
San Francisco:Jossey – Basss Inc. Publishers.1983,p44.   
21 - Wagschal Peter,A Teatcher’s Guide to Setting Up a Futures Studies Course. 
Paper Presented at the Educational Alternative for Changing Society Conference, 
Miami Fl, January 27-30, 1981.    
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 دوالب المستقبل: تطبيق لنظام واجشال

م علـى  ـا  إدراكإن استخدام اخلرباء تقنية دوالب املستقبل سيحسن من قـدر تـداعيات الظـاهرة الـيت يتناولو
ظـواهر االخـرى الـيت يدرسـها غـريه مـن من جهة وعلى نقاط تشابكها من جهـة اخرى(املباشـرة والغـري مباشـرة) مـع ال

  الباحثني.
لو قمنا بدراسة احتماالت حدوث ثورة يف بلد  (Decomposability)تقنية التفتيت  مثال عن و  
مث نعــود تارخييــا إىل الثــورات ونقــوم  بتحديــد االســباب الــيت تــؤدي للثــورةنيكلســون ،فإننــا نبــدأ حســب منــوذج  معــني

% مـن الثـورات فـإن ذلـك يعـين أنـه سيسـاهم 60ا وجـدنا العامـل (س)، موجـود يف ،فـإذ بتعداد االسباب لكل ثورة
%  يف حـــدوث الثـــورة، ولكـــن لـــو وجـــدنا إىل جانـــب العامـــل س عـــامال أخـــر هـــو (ص) موجـــود بنســـبة 60بنســـبة 

إىل  االحتمــال،فــإن ذلــك يرفــع نســبة  % ، مث الحظنــا يف الظــاهرة الــيت ندرســها أن العــاملني س، ص موجــودان40
ذلـــك يعـــين أن تقنيـــة   22عـــدم الـــرتابط بـــني املتغـــريين (أي إحـــدامها ). االعتبـــار% شـــريطة االخـــذ يف 60مـــن  أكثـــر

  التفتيت ميكن ان تسهل تقنية دلفي من ناحية حمدودة وهي حتديد نسبة احتماالت احلدث على االسس التالية:
 اجتماع عوامل غري مرتابطة يؤدي الرتفاع نسبة االحتمال.  -

  .زيادة متغري معني ألمهية متغري اخر أو التقليل من امهيتهحتديد كيفية  -
                                                 

 . جملــة دراســات مســتقبليةتطــوير اســتخدام تقنيــة دلفــي للدراســات المســتقبلية فــي العالقــات الدوليــة واإلقليميــةعبــد احلــي،  وليــد - 22
 .42، ص 1996يوليو  ،العدد االول، مركز دراسات املستقبل جامعة أسيوط

إرتفاع 
 البطالة

 عدم
اإلستقرار 
 السياسي

إندالع 
 الثورات

الفقر، البحث 
عن مناصب 

 عمل

تغيير لنظام 
 الحاكم

نزعة 
 عنصرية

زيادة عدد 
العرب في 

 أوروبا

زيادة عدد 
 المھاجريين

زيادة 
اإلحتكاك 
تحسن في  مع أوروبا

المنظور 
 العلمي
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   23 ،فتتمثل يف األيت: يف عملية التخطيط  تقنية دلفيمراحل تطبيق أما 
 .حتديد كافة املوضوعات ذات الصلة بالظاهرة موضوع الدراسة -

،ويوكــل لكــل مــنهم  خنبــة مــن املختصــني يف كــل قطــاع ممــا حــددناه يف اخلطــوة األوىل اختيــارالرتكيــز علــى  -
 ،ويشرتط أن يكون لدى هؤالء معرفة ودراية باجلانبني النظري والعملي للموضـوعاختصاصه معاجلة ما يقع يف دائرة 

،واملســلمات والفرضــيات وحــىت البحــوث العلميــة الــيت  ،ففــي اجلانــب النظــري يقتضــي األمــر اإلملــام بالنظريــات العامــة
،فيقتضـــي األمـــر تـــوفرهم علـــى بيانـــات  ،أمـــا بالنســـبة للجانـــب العملـــي ميكـــن أن تفســـر دينامكيـــة التطـــور للظـــاهرة

  واإلحصائيات اخلاصة بالظاهرة موضوع الدراسة.
  .،البعيد غري املنظور) ،املتوسط ب،القري ( الزمن املباشر استشرافهاالتحديد اإلطار الزمين للظاهرة املراد  -
 وباالحتمـاالتحتتوي علـى جمموعـة مـن األسـئلة مرتبطـة باملوضـوع املختـار  االستبياناتتوجيه سلسلة من  -

الـيت تكمـن وراء  وحتديـد العالقـة بـني الظـواهر املختلفـة  املختلفة لتطوره يف املستقبل وأسئلة أخرى متعلقة باألسباب
  .احتمالحدوث كل 

،مث حســــاب  يف القطاعــــات األخــــرى اآلخــــرينإىل إجابــــات اخلــــرباء  اســــتنادايــــف النتــــائج لكــــل خبــــري تكي -
وقــد ســهل احلاســب إجنــاز العمــل مــن  24،وهــي الــيت متثــل أقــوى التوقعــات، النســبة الوســيطة منهــا واســتخراجاألجوبــة 

اســـب مركــزي يقـــوم بـــإجراء ،حيــث يـــتم إفـــراز أراء اخلــرباء يف احلاســـب الـــذي يكــون متصـــال باحل خــالل هـــذه التقنيـــة
مــــؤمتر  باســــمعــــرف يف بعــــض الكتابــــات  وهــــو مــــا ىالتفاعــــل بــــني النتــــائج احملصــــلة مــــن كــــل حاســــب علــــى حــــد

 Computer)، غـري أن بعـض البـاحثني يسـتخدم تعبـري مـؤمتر احلاسـب (Delphi Conférenceدلفـي(

Conférence(25.  
خنطـــط سياســـات التشـــغيل فلـــو أردنـــا أن  ولكـــي نوضـــح بشـــكل تطبيقـــي هـــذه التقنيـــة ســـنأخذ املثـــال التـــايل:

 املتغــريوالبــد مــن حتديــد  .2011إىل الفــرتة األســاس  اســتنادا، 2025يف العــامل العــريب يف عــام  ومكافحــة البطالــة
  :التايل

 األوضاع الدميغرافية يف العامل العريب. -أ

 .احملروقاتأسعار  -ب

 يف الدول العربية. االقتصاديالنمو  -ج

                                                 
 .9،ص2004مكتبة اإلدارة،: . الرياضأسلوب دلفي كمنهج حديث في بحوث المكتبات والمعلوماتأمحد بدر، - 23

  .75 ص، مرجع سابق الذكر، ةيالسياس العلومسات املستقبلية يف االدر  مدخل إىلوليد عبد احلي، - 24

 .227، ص  المرجع السابق، عامر خضري الكبيسي - 25
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 .لعمل (خمرجات اجلامعات، التكوين املهين، التسرب املدرسي)سوق ا مدخالت -د

 السياسي يف الدول العربية. االستقرار -ه 

 الوضع الزراعي والصناعي يف العامل العريب. -و

ملــدى معرفــة اخلبــري بكــل قطــاع، أي أن يرتــب  االــذكر طبقــحيــث نقــوم برتتيــب القطاعــات الســتة الســابقة   - أ
العلميـــة يف هـــذه القطاعـــات، حبيـــث يضـــع القطـــاع الـــذي يعـــرف  فيـــه أكثـــر مـــن اخلبـــري القطاعـــات حســـب مقدرتـــه 

، الـــذي يفـــرتض أن اخلبـــري 06القطاعـــات األخـــرى يف البدايـــة مث الـــذي يليـــه يف درجـــة املعرفـــة وهكـــذا حـــىت القطـــاع 
 حمدود املعرفة فيه قياسا ملعرفته يف القطاعات األخرى.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التايلهو موضح يف اجلدول اإلجابة عن عدد من األسئلة كما  -ب
التطور 
  المحتمل

مدى التقديرات   لسنةا
بعد ثالثة 

 إحتماالت لكل
  خبير

لماذا سيحدث 
  التطور مبكرا

لماذا سيحدث 
  التطور متأخرا

السنة التي 
سيحدث فيها 
التطور بإحتمال 

90%  
         أ

         ب
         ج
         د
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         ه
         و

  اجلدول التايل يضم مايلي:
، أي اخرتناهــا، لكــل قطــاع مــن القطاعــات الســتة الــيت التطــور احملتمــل: حيــث نضــع التطــور احملتمــل خانــة -

  .نضع تطورا حمتمال للقطاع الدميغرايف ولقد عربت عنهم (أ، ب، ج،...)
 أمـــا اخلانـــة الثانيـــة فهـــي لتحديـــد الســـنة الـــيت يعتقـــد اخلبـــري بـــأن التطـــور احملتمـــل املشـــار لـــه يف اخلانـــة األوىل -

  سيحدث فيها.
ثــالث ســنوات حمتملــة لوقــوع التطــور، كــأن يقــول لنــا بــأن  اخلانــة الثالثــة: تتطلــب مــن اخلــرباء مجيعــا إعطــاء -

  .2020أو 2014أو 2013مليون نسمة مثال سنة 700النمو الدميغرايف يف العامل العريب سيصل إىل 
نة، كـأن جنـد أقـرب توقـع كـان عـام ه السنوات حندد أقـرب سـنة وردت يف التقـديرات وأبعـد سـذومن خالل ه

  .2020، وأبعد توقع كان 2013
ويف هـذا اجلانـب نطلـب مـن اخلبـري أن حيـدد لنـا األسـباب الـيت إن وجـدت  اخلانة الرابعة: احلـدوث املبكـر: -

  ة.مبكر حيدث يف فرتة قد جتعل التطور 
أن هـذه تـدور حـول األسـباب الـيت وفيها نفس املطلب الوارد يف اخلانـة السـابقة مـع فـارق  اخلانة اخلامسة: -

  إن وجدت قد تؤخر وقوع التطور.
اخلانــة السادســة: نطلــب مــن كــل خبــري أن حيــدد لنــا ســنة واحــدة يعتقــد بــأن التطــور ســيحدث فيهــا بنســبة  -
  %.90إحتمال 
إىل مـــا قـــد يتكشـــف هلـــم مـــن  اســـتناداوالبـــد مـــن التـــذكري أن اخلـــرباء يقومـــون بتعـــديل أجـــوبتهم يف كـــل مـــرة  
ا خارج نطاق ختصصهم أو معارفهم.معطي   26ات مل ينتبهوا هلا أو أل

كما أن لكـل قطـاع تـأثريه علـى القطاعـات األخـرى، ويصـبح مـن الضـروري حتديـد األثـر الـذي سـيحدثه كـل 
ومـن  ، فالظـاهرة السياسـية هـي حصـيلة تفاعـل بـني معطيـات عديـدةك املتوقعـةقطاع لو حدث يف فـرتة أبكـر مـن تلـ

ا.هنا البد من تفت ا وطرح كل جزئية على اخلبري   يت هذه الظاهرة إىل جزئيا

                                                 
 1998مــارس، 04العــدداجمللــد الثــامن عشــر، عــامل الفكــر، .،" الدراســات المستقبلية:اإلشــكاليات واألفــاق"عواطــف عبــد الــرمحن - 26
  .987ص
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بأنه مجع احلقائق واملعلومات اليت تكون هلا مصداقية لتحديد املستقبل احملتمل الـذي  يعرف التنبؤ تقنية التنبؤ: -3
لكــن و -ب -ســتحدث يف الــزمن  -أ -ويقــوم علــى الفكــرة الســائدة هــو أن الواقعــة ، املقرتحــة اتســتولده السياســ

أي توفري  )InitialConditionsالقدرة على إصدار مثل هذا احلكم مرهون بتوفري الظروف التمهيدية للتنبؤ (
  27قدر من كاف من املعطيات اليت تضع أساسا للتنبؤ.

اليت تناصر بدائل السياسة على بعضها البعض خالل مرحلة رسم  وتساعدنا تقنية التنبؤ يف تقدمي التوصيات
يف حتليل الكلفة والفاعلية بعد تنفيذ السياسات العامـة وخـالل مـرحليت تقوميهـا  ، كما يساعدنا التنبؤوصنع السياسة

  وحتليلها.
ســتلزم توظيــف املعلومــات واحلقــائق الــيت تتنبــأ بــأن هــذه السياســة إذا مــا مت ت عمليــة التخطــيطوهــذا يعــين أن 

تنبــؤ يف التحليــل الــذي يســبق الفعــل أو صــنع السياســة ، وهــذا هــو الــدور الفســيرتتب عليهــا النتــائج التاليــة اعتمادهــا
كمــا يوظفهــا صــناع السياســة  العامــة، ويــتم توظيــف التنبــؤات عــادة مــن قبــل املناصــرين واملنتفعــني عمــا ســينجم عنهــا

، وبعــد دراســة األثــار املرتتبــة علــى كــل مــن هــذه البــدائل العامــة ملعرفــة مــا ســيقع مــن أضــرار أو ســلبيات عنــد تطبيقهــا
البــديل األفضــل مــن وجهــة نظــر هيئــة صــنع القــرار السياســي، وهكــذا  اختيــارإىل عــدد مــن الفرضــيات، يــتم  ااســتناد

  28تكون القرارات السياسية يف معظمها قرارات مبنية على شكل من التنبؤ.
وحيــــث أن أغلــــب الظــــواهر السياســــية مرتابطــــة مــــع بعضــــها أو مــــع غريهــــا مــــن الظــــواهر مــــن خــــارج احلقــــل 

الدراســــات املســــتقبلية يف العلــــوم السياســــية مصــــطلح التنبــــؤ الرتابطــــي الــــذي يعــــين سلســــلة مــــن السياســــي، أدخلــــت 
،إذا أويف هــذه احلالــة تكــون املعادلــة علــى النحــو التــايل: ســيحدث التنبــؤات املشــروطة املرتابطــة مــع بعضــها الــبعض، 

  ...إخل.د مشروط حدوثه حبدوث ج، وجسيحدث إذا حدث  بحدث ب، ولكن 
  ل ذلك إىل الواقع السياسي من خالل مثال تبسيطي، نقول:ولو أردنا نق

    .االستثماراتنسبة  ارتفعت إذايف اجلزائر ستنخفض  البطالةنسبة  -
  .نسبة احملروقات يف السوق الدولية ارتفعت إذا االستثماراتترتفع نسبة  -
  ن.تزايدت الضغوط الدولية على إيرا إذا الدويليف السوق  تاحملروقايرتفع سعر  -

وبــني الضــغوط الدوليــة علــى إيــران (أخــر  يف اجلزائــر(أول سلســلة)البطالــة  اخنفــاضوهكــذا ميكــن الــربط بــني 
  .سلسلة)

                                                 
 .59، ص المرجع السابقوليد عبد احلي،  - 27

 .223، صالمرجع السابقعامر خضري الكبيسي،  - 28
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السياسـات العامـة املبحوثـة فـال خيـرج  باعتمـادأما املستقبل الذي ينتهـي إليـه التنبـؤ أو املـراد تصـويره وصـياغته 
  29عن أحد األنواع الثالثة التالية:

ويعرب عـن احلالـة البديلـة املمكـن حتقيقهـا، أو  :احملتمل حتقيقه )Potential Futureل(البدياملستقبل  -
  .)What Might beاليت ينبغي أن تكون (

   What   نظريـا وفقـا لعالقـات السـبب والنتيجـة اسـتمرارهواملتوقـع  )Plausible( املسـتقبل احملتمـل -
Will Be".  

بــني األول والثــاين، والــذي  وهــو الــذي يقلــل التبــاين :)Normative Futureاملســتقبل العقائــدي ( -
  .)What should beجيب أن يكون (

  واجلدول أدناه  .طرائق التنبؤ فإن أدواته وتقنياته هي األخرى تتعدد وتتنوع تبعا لذلك ومثلما تتعدد
  
  
  
  
  
  
  

  30 وقواعده وتقنياته ونتائجه.يوضح التنبؤ 
  النتائج  التقنيات  القاعدة  طرق التنبؤ

التحليــــــــــــــــــــــــــل 
املبــــــــين علــــــــى 
املعلومــــــــــــــــات 

  احلالية

 Time حتليــــل السالســــل الزمنيــــة،- إستمرار الواقع وإستمرار

series..  
 Black تقنيــــة اخلــــيط األســــود -

Thread.  
  Catastrophe  الكارثة -

اإلســـــــــــــــــقاط: تقـــــــــــــــــدير  -
املســـــــــــــــــــــــتقبل يف ضـــــــــــــــــــــــوء 

  املعلومات احلالية

                                                 
29 - Dunn William. Public Policy Analysis: an Introduction. New Jersey: Prentice 
Hall.2004.p149. 
30 - Ipid. P150. 
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التحليـــــــــــــل -
النظـــــــــــــــري أو 

  السبيب

 النظرية -
  هةالبدي  -
  الفرضية -

 Mappingاخلرائط-

 . Path Analysis حتليل املسار  -
 Linerالربجمــــــــــــة اخلطيــــــــــــة -

Programming.  
  .Regressionحتليل اإلحندار  -
 Correlationحتليل الرتابط  -

التنبــؤ والــتكهن حبصــول  -
 شئ نسبة ألخر أو بسببه

التحليـــــــــــــل -
  احلدسي

 أسلوب دلفاي.- اإلجتهاد
  .Cross Impactحتليل األثر -
 .Feasibilityاملالئمة  -

  التخميين، الظين. -

 

  مثال تطبيقي:
،ولنفرتض أننا نريد قياس درجة االستقرار  ال بد لكل منوذج هدف يسعى لتحقيقهأوال :هدف النموذج:  -

 السياسي لدولة معينة خالل السنوات اخلمس القادمة.

السياســـي وترتيبهـــا حســـب  االســـتقراردورا هامـــا يف  حنـــدد املتغـــريات الـــيت تـــؤديثانيا:تحديـــد المتغيـــرات: -
ونفــرتض ان هــذه  يت يعتنقهــا الباحــث).لــأمهيتهــا ( وترتيــب حســب االمهيــة خيتلــف مــن باحــث ألخــر طبقــا للنظريــة ا

 املتغريات مرتبة حسب أمهيتها هي:

 اخنراط الدولة يف حرب خارجية – 1

  يف حرب داخلية(أهلية). اخنراط الدولة - 2
 ية.الزيادة السكان - 3

 تناقص معدل النمو اإلقتصادي - 4

 .حمدودية انتاج الغذاء - 5

 .استمرار النخب احلاكمة املغلقة - 6

 .على السلع املستوردة االعتماد - 7

 الفساد اإلداري. - 8

 .تدخل اجليش يف السياسة - 9
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 .فقدان التأييد الدول الكربى -10

 دول اجلوار.مع مشكالت  -11

 .الديون اخلارجية -12

 .ضعف جهاز الدولة -13

 .معدل البطالة -14

 .القوى السياسية املتطرفةظهور  -15

 الطائفي. واالضطرابالتعدد  -16

 .هروب رؤوس االموال -17

 هجرة الكفاءات -18

 التكدس السكاين يف املدن -19

 نسبة االمية -20

فلــو اعتربنــا احلــرب اخلارجيــة متثــل أخطــر متغــري : المتغيــرتحــدد درجــة أهميــة ثالثــا: إعطــاء قيمــة رقميــة  -
وهكـذا مـع بقيـة املتغـريات  19-18غري الذي يليهـا فنعطيـه قيمـة نقطة، أما املت 20 -19نعطيها قيمة ترتاوح بني 

 .1-0إىل أن نصل إىل املتغري االخري الذي نعطيه قيمة ترتاوح بني 

ا :نحدد الفترة الزمنية:  رابعا -  سنوات. 5ولنقل على سبيل املثال أ

يت تغطيهــا املتغــريات ل الدولــة علــى كــل النــواحي الــانقــوم بدراســة أحــو : القيــاس لقيمــة المتغيــراتخامســا : -
 السابقة الذكر( ويتطلب فريق حبث من املتخصصني يف فروع علمية خمتلفة وإىل قدر كبري من املعلومات الدقيقة).

  السياسي للدولة: االستقرار:حساب درجة  سادسا -

،وهـي حاصـل جممـوع النقـاط  نقطـة 1050إن القيمة املطلقة للمتغريات كلها خالل مخس سنوات هـي   - أ
 5) وعــــدد الســــنوات هــــي 1...+17+18+19+20(جممــــوع النقــــاط القصــــوى هــــي x5لكــــل متغــــري  القصــــوى

 االسـتقرارسنوات. ذلك يعين لو أن كل املتغريات حتققت يف حالتها املطلقة طيلة السنوات اخلمس فـإن نسـبة عـدم 
 %.100تكون يف هذه احلالة 

االقتصادي من املتغريات مثل النمو  وحيث أن الوضع الطبيعي هو تفاوت درجة حدوث كل متغري عن غريه
ولكن الوضع حتسن يف السنوات االربع التالية فإن جممـوع النقـاط هـذا املتغـري األوىل ،سيكون سيئا للغاية يف السنة ،
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عـــدد الســـنوات  x(ســـنة ســـداد الـــدين) + عـــدد النقـــاط يف حـــدها االدىن x1هـــي عـــدد النقـــاط يف حـــدها االقصـــى 
 احملتملة لبقاء هذا الوضع.

 x100/1050مجموع نقاط التأثير: السياسي يف الدولة هي االستقرارتكون نسبة عدم   - ب

السياسـي يف هـذه الدولـة  االسـتقرارفـذلك يعـين أن نسـبة ، نقطـة 480فلو افترضنا أن مجموع نقاط الدولة هي 
 480x100/1050=45.7%: بعد السنوات اخلمس ستكون

السياســي قياســا للنســب املئويــة علــى  االســتقراريــث درجــة دراســات املســتقبلية تصــنف الــدول مــن حلل اوطبقــ
 % دولة يف حالة خطرة جدا.85 -% 100النحو التايل:من 

 % يف حالة خطرة إىل خطرة جدا.70 -% 84 -

 % دولة يف خطر متوسط إىل خطر.50 -% 69 -

 % دولة يف حالة خطر بسيط إىل متوسط30 -49% -

 خطر بسيط. فما دون: دولة يف وضعية غري خطرة إىل -% 29 -

  
  
  
  

  وميثل اجلدول التايل ملخصا للنموذج:
  المجموع  سنواته  الحد االدنى  سنوات الحد االقصى  الحد االقصى  المتغير

  97  3  19  (مثال)2  -+ 20  1

  94  1  18  (مثال)4  -+19  2
3  18+-    17      
4  17+-          
5  16+-          

20  1+-          

يف  ،يصـبوا إىل حتقيـق هـدفني أساسـيني: يتمثـل األول تخطـيطلل الدراسات املسـتقبلية كآليـةأن يبدوا خاتمة: 
ويتمثـل  بناء إطار فكـري يهـتم بتفسـري وحتديـد طبيعـة املشـاكل والتحـديات الـيت تواجـه التطـور اإلنسـاين يف املسـتقبل

 يف توجيـــــه القـــــادة السياســـــيني وحتضــــريهم ملواجهـــــة البـــــدائل املســـــتقبلية املختلفــــة عـــــن طريـــــق رصـــــد وتوظيـــــف الثــــاين
  اإلمكانيات والشروط املطلوبة للوصول إىل حتقيق البديل املناسب.
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ـــدف إىل بنــاء مدرســة فكريـــة ذات طــابع خــاص مل تتوصـــل إىل  ومــع ذلــك فــإن الدراســـات املســتقبلية الــيت 
ا، األمر الذي دفع املهتمـني وات املنهجية والتقنيات اليت متكنها من حتقيقاألد ابتكار  سـتعارةاـذا امليـدان إىل  مأر

مــن املنظــرين يف العلــوم السياســية هــذه األدوات والتقنيــات مــن حقــول أخــرى، والغريــب يف األمــر أنــه إذا كــان الكثــري 
  ضمن النظريات السلوكية السلمية.  االستشرافيصنفون 

،فــإن  البالغــة أمهيتــهورغــم  يف العلــوم السياســية االستشــراف،ميكــن القــول أنــه رغــم قــدم  وتأسيســا علــى ذلــك
هـــودات يف هـــذا امليـــدان حتتـــاج إىل عمليـــة إبتكاريـــة وتنظيميـــة واســـعة النطـــاق ألن اجلانـــب املنهجـــي غـــري واضـــح اجمل

وتعقيــدها ممــا ال يســمح مــن املعــامل، األمــر الــذي أدى أحيانــا إىل تضــارب وجهــات النظــر حــول املوضــوع وغموضــها 
ا مت حتقيقــه يف هــذا املوضــوع ال يرقــى إىل تطــور هــذا احلقــل الفرعــي مــن حقــول العلــوم السياســية، لــذلك يبــدوا أن مــ

  .Pre- Theoryنطاق مستوى ما قبل النظرية  مستوى النظرية إذ ال يتعدى
   


