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 كتاب حول 

 بؤ واالستشراف المستقبلي التنمناهج 
The Future Forcasting and Forsight 

Methodes 
 

 إعداد
 دعاء الجهيني

Doaa Al-Gehaine 
 والحوكمةباحثة إدارة عامة متخصصة في قضايا تنظيم تضارب المصالح 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية –ماجستير إدارة عامة 
 ، كاتب متخصص في الحوكمة وتضارب المصالحخبير ، كاتب ، باحث 
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 ملخص الكتاب

اهتم الباحثين المستقبليين بمجال الدراسات المستقبلية وما يحويه من مناهج متعددة ، بهدف االستتاادة متن 
هذه المناهج في تخفيف حدة األزمات الطارئة و التنبؤ بتلك األزمات التي يتوقع أن تحدث مستقباًل. وفتي 

بتتين ماتتاايم التنبتتؤ بمتتاة  امتتة ظتتا التطتتورات التتتي لحقتتل بهتتذه المنتتاهج ، ظهتتخت العتتدد متتن اال تالفتتات 
وبتتين وتطبيقتتات هتتذه المنتتاهج ومجاالتهتتا المختلاتتة . ولهتتذا ستتعخ الاتتتام لعتتخة اال تالفتتات المااايميتتة 
وتوضيح الاارق بين مناهج الدراسات المستقبلية وأهمية كا منهج. وفي إطار ما تم تغطيته حول موضتو  

وجته التحديتد للمواقتي فتي األزمتات، تبتين االرتبتاق الو يت  الدراسات المستقبلية والتقتديخ االستتخاتيجي  لتخ 
بتتتتين كتتتتال المتغيتتتتخين و ااتتتتة فتتتتي امستتتتهامات األجنبيتتتتة  ، كمتتتتا قتتتتدمل هتتتتذه الدراستتتتات تاستتتتيخات لماهتتتتو  

تحتتل مةلتتة المجتتال األساستتي التتذه يطلتت   ليتته "التاايتتخ الموجتته  حتتو المستتتقبا"  foresight"االستشتتخاف" 
future-oriented thinking FOT و اتتنع القتتخار الموجتته  حتتو المستتتقباFODM future-oriented 

Decision Making  لتحقيتت  أهتتداف المهتتا  التطل يتتة أو االستشتتخا يةforward looking activities  كمتتا .
 خة الاتام دور منهج االستشخاف القائم  لخ ما يستمخ "بتخطتيا الستيناريو" ، حيته يستهم األ يتخ فتي 

القتتخار والتحليتتا االستتتخاتيجي، حيتته تعتبتتخ الستتيناريوهات بمثابتتة قمتت  متستتقة أو د تتم  مليتتات اتتنا ة 
 بمثابة رؤى حول المستقبا ُيعتمد  ليها في انا ة السياسات أو تطويخها.

Abstract 
The “ futurists “ studied deeply the future studies field that include various 
methodes and approaches which help in achieving the mitigation and 
forecasting that emergent crisis that might happened in the future suddenly . 
In the context of the future studies methodologies evolvements , the 
differences have appeared clearly between the concepts of “ prediction “ 
generally and among the applications of these methodologies practically in 
different areas. Accordingly , this book sought to present the conceptual 
differences between the concepts in the field of future studies and to clarify 
the differences between the future studies methodologies as well. It should be 
noted that crisis management and strategic estimate variables are correlated 
according to emphasizes of the specialized researchers in the western studies 
field as strategic estimate help in prediction the situations of the crisis. 
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Moreover , western studies spent long time in analyzing the new concepts in 
this field such as “ foresight “ concept that explained differently under future – 
oriented thinking and future-oriented Decision Making in order to achieve the  
forward looking activities. This book presented foresight methodology that 
based on “scenario planning “  that considered as an forceful tool to support 
the decision makers in strategic analysis of the crisis as  the “ scenarios “ 
deemed to be as a coherent stories or visions about the future that help in 
making and developing policies. 
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 مقدمة عامة 
العديتتتد متتتن التطتتتورات دارة األزمتتتات  لتتتخ المتتتعيد النةتتتخه والعملتتتي، مجتتتال الدراستتتات المستتتتقبلية مالقتتتخ 

ومازال حتخ اآلن يتعخة للتطويخ المستتمخ متن قبتا البتاحثين الغتخيم، حيته أ ته متنهج يحتاول متن  اللته 
 بخاء إدارة األزمات تطويخه ليتؤده مهمتته القائمتة  لتخ التنبتؤ بشتقا يحقت  تجنتي أو تقليتا حتدة المختاطخ 

ي مجتال تطبيت  متنهج واألزمات المتااقمة في مجاالت متعددة. ولهتذا الستبي، لتوحد  تدد متن التحتوالت فت
االستشخاف في مجال إدارة المخاطخ أو األزمات بماة  امة، بيد أن لاا مجال طبيعته التي تختلتي متن 
مجتتال آل تتخ، وبالتب يتتة فهنتتاف ا تتتالف فتتي طبيعتتة األزمتتات التتتي تنشتتم فتتي هتتذه المجتتاالت. االمتتخ التتذه 

اتتتتله الماتتتتاايمي وتتبتتتتع مستتتتار متتتتن  تتتتالل التحليتتتتا المتعمتتتت  أل foresightيضتتتتطخ ا إلتتتتخ تشتتتتخيح ماهتتتتو  
التطتتتورات النةخيتتتة التتتتي لحقتتتل بتتته حتتتتخ واتتتا إلتتتخ مستتتماه النهتتتائي، فضتتتاًل  تتتن أهميتتتة راتتتد تطبيقاتتتته 
المختلاتتتتة فتتتتي سلستتتتلة األزمتتتتات التتتتتي متتتتخت بعتتتتدد متتتتن المجتتتتاالت االقتمتتتتادية والماليتتتتة وامداريتتتتة والبي يتتتتة 

ماهتو  فتي المجتال التانولتوجي، والتذه يقتد   يته والسياسية واألمنية والدولية، فضاًل  ن أهمية راتد هتذا ال
لتحقيتتت  إدارة فعالتتتة  foresightمتتتؤ خًا استتتهامات تيمتتتة لتمقتتتين القتتتوة الخقميتتتة متتتن ال يتتتا  بمهمتتتة االستشتتتخاف 

لألزمتتات والطتتوارض. أضتتي إلتتخ ذلتتك، أهميتتة الوقتتوف  نتتد محتتور التعقيتتدات والمغالطتتات المختبطتتة بمتتنهج 
ألكاديميتتة التتتي  خضتتل هتتذا الجا تتي فتتي مختلتتي الدراستتات فتتي مجتتتال االستشتتخاف وتحليتتا المنةتتورات ا

متنهج االستشتخاف يتختبا   حتو المستتقبا. وفتي هتذا امطتار، فت نانع السياسات واتخاذ القتخارات الموجهتة 
وبتتتدا ا مااايميتتًا متتع  تتدد متتن المنتتاهج والماتتاايم األ تتخى فتتي مجتتال إدارة األزمتتات والمختتاطخ، وهتتو متتا 
 ستتعخ إليتته لتحليتتا وتعخيتتف هتتذا المتتنهج وتحديتتد دوره وأهميتتته فتتي إدارة المختتاطخ وتخفياهتتا وفتت   تتدد متتن 

 foresightوالمجتاالت. ويشتار إلتخ ماهتو  االستشتخاف السيناريوهات ألبخز األزمات الدولية متعتددة األبعتاد 

  S.Aأو التقيتيم االستتخاتيجي S.E strategic estimateفتي بعتا المجتاالت بماهتو  التقتديخ االستتخاتيجي
strategic assessment ، وهتتي فتتي الغالتتي مختبطتتة بعتتدد متتن الخطتتوات والمخاحتتا التتتي تقتتو   لتتخ تقتتديخ

وح يقة األمخ أن كتا متا ستب  هتي ماتاايم مختلاتة متن حيته التعخيتف  1 لهاواألزمة  م االستجابة المشقلة 
وفتتي القتتوت ذاتتته، فتت ن الماتتاايم الستتابقة تختلتتي  تتن ماهتتو   والتطبيتت  ولانهتتا تتتدور فتتي فلتتك "المستتتقبا".

                                                 
1 Strategic Estimate of the Situation, https://www.ndu.edu/Portals/59/Documents/Global_Alumni_  

Summit/02Strate_Est_Framework_Explained.pdf?ver=2018-06-01-083439-133pdf, p:1 
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، حيتته أن األ يتتخ يختلتتي  تتن الماتتاايم الستتالي ذكخهتتا forecastingالتقتتديخ القتتائم  لتتخ محاولتتة التنبتتؤ 
والتتذه يتشتتابه معتته فتتي  foresightرغتتم ارتتتخاكهم فتتي  نمتتخ "التقتتديخ" ويختلتتي  تتن الماهتتو  المستتتحدث 

 نمخ التنبؤ أو التوجته  حتو المستتقبا. لاتن هتذه الماتاايم باألستاة مختبطتة بمجتال التاايتخ الموجته  حتو 
متتات والمختتاطخ، حيته جتتاء تطبيقهتتا كمنتتاهج تستهم فتتي تحقيتت  التتدور الوقتتائي المستتقبا المتتختبا مدارة األز 

فتتي مجتتال التعامتتتا متتع األزمتتات ومحاولتتة توقعهتتتا  uncertaintyأو االستتتباقي لموجهتتة حالتتة  تتتد  اليقينيتتة 
للتخفيف متن حتدتها وتجنبهتا ومتن  تم تحقيت  أقمتة استتجابة حتال حتدو ها. حيته تقتو  هتذه المنتاهج  لتخ 

كما يشتيخ  1ل ية االستشخاف وف   طاقات زمنية قمية وطويلة األجا في مجال إدارة األزمات.المها  التط
وربمتا يقتون األ يتخ أكثتخ تقتدما متن األول  previsionالبماهتو   foresight التبعا إلتخ ماهتو  االستشتخاف

هنتتتاف و 2إال أن كالهمتتتا موجهتتتان  حتتتو االستتتتعداد للمستتتتقبا فتتتي مجتتتال اتتتنا ة القتتتخارات وقتتتل األزمتتتات.
وتقتتتديخ المواقتتتي متتتن  تتتالل تطبيتتت  متتتنهج  SEاهتمتتتا  متتتن قبتتتا البتتتاحثين لمجتتتال التقتتتديخات االستتتتخاتيجية 

ضتتتمن مجتتتال القتتتخار الموجتتته  حتتتو المستتتتقبا، والالفتتتل فتتتي األمتتتخ، أن هتتتذا المتتتنهج  Forecastingالتقتتتديخ 
. وقد مخ المنهجين بتطورات متالحقة ومتدرجتة حتتخ أقتخ الخبتخاء foresightيختلي  ن منهج االستشخاف 

والمتخممتتون تطبيتت  متتنهج االستشتتخاف فتتي مجتتال القتتخار الموجتته  حتتو المستتتقبا بتتدال متتن متتنهج التقتتديخ 
forecasting حيتته يقتتو  األ يتتخ  لتتخ تقتتديخ كيتتف ستتيقون رتتيء متتا فتتي المستتتقبا فتتي حتتين يقتتو  متتنهج ،

foresight  التنبؤ واالستعدادية ببميخة  حو المستقبا، حيه ينمي دوره  لخ ما هو أبعد  لخ القدرة  لخ
أل تتته يقتتتو   لتتتخ جوا تتتي متعتتتددة أهمهتتتا التوااتتتا وا تتتداد قتتتخارات متوجهتتتة  حتتتو  forecastingمتتتن التقتتتديخ 

المستقبا. ولهذا السبي اتجهل الحقومات فتي مخحلتة متا بعتد التستعينيات  حتو تغييتخ المتنهج الموجته  حتو 
قبا متتن التقتتديخ إلتتخ االستشتتخاف، حيتته يعتبتتخ األ يتتخ وستتيلة للنةتتخ إلتتخ المستتتقبا متتن  تتالل أدوات المستتت

البحتته المستتتقبلي كمتتا أ تته يشتتما استتتخدا  التطبيقتتات للوقتتل الحاضتتخ وأهميتتة الدراستتات المستتتقبلية للوقتتل 
، والتحتول  OTF لخ الخغم من التطورات التي لحقل بمجال التاايتخ الموجته  حتو المستتقبا و 3الحاضخ.

                                                 
1Aubrecht Christoph, Özceylan Aubrecht Dilek, Klerx Joachim and Freire Sérgio, Future-oriented activities as a 

concept for improved disaster risk management, Disaster Advances, vol:6, Dec 203 p:1 
2 Andreas Wenger (Editor), The Politics and Science of Prevision: governing and probing the future, CSS 

Studies in Security and International Relations, Center for Security Studies, Swiss Federal Institute of 

Technology (ETH), Zurich, 2020 
3 KERSTIN CUHLS, From Forecasting to Foresight Processes—New Participative Foresight Activities in 

Germany, Journal of Forecasting, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI), Karlsruhe, 

Germany, vol:22, 2003p:93 
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متتن متتنهج إلتتخ متتنهج، إال أن تطبيتت  المنتتاهج الستتابقة ستتواء التقتتديخ أو االستشتتخاف، ال يستتيخ  لتتخ وتيتتخة 
فتي  predictionغيتخ أن فاتخة "التنبتؤ"  1واحدة، تبعا ال تتالف ظتخوف المجتال وطبيعتة األزمتات النارت ة،

ي ال يمقتن تحقيت  ال يتاة بهتا أو حد ذاتها ربمتا تاتون هتدف بعيتد المنتال  ااتة فتي بعتا المجتاالت التت
الواول لمتغيخات  ابتة تسهم في تياة الةواهخ ومن  م التنبؤ بها أو توقعهتا. فعلتخ ستبيا المثتال، هنتاف 
العديتتد متتن األزمتتات الدوليتتة فتتي مجتتال العالقتتات الدوليتتة والتتي تقتتو   لتتخ تبتتين متتنهج استشتتخاف المستتتقبا 

في إدارة األزمتات، حيته يمتدر ستنويًا تقخيتخ حتول  NATOناتو لتقديخ المواقي االستخاتيجية، مثا دور ال
التحليا القائم  لتخ االستشتخاف االستتخاتيجي لعتخة دور النتاتو فتي التعامتا متع األزمتات الدوليتة، وتحديتد 
االتجاهات التي من رم ها ستشقا المستقبا وتوقتع اآل تار المتختبتة  لتخ أداء التحتالي تجتاه القضتايا حتتخ 

لجتتديخ بالتتذكخ فتتي هتتذا الستتياق أن ماهتتو  التوقتتع أو التمتتور يختلتتي  تتن التنبتتؤ ، ولهتتذا وا. 2035 تتا  
 strategic foresightالستتبي يقتتو  النتتاتو بتطبيتت  متتا يستتمة بمتتنهج االستشتتخاف القتتائم  لتتخ التقتتديخ 

analysis  لتتخ التتخغم متتن استتتخدا  ذات الماهتتو  القتتائم  لتتخ محاولتتة التوجتته  حتتو المستتتقبا متتن  تتالل 
نبؤ، إال أن منهج التطبيت  فتي دور النتاتو قتا  مقتا  "التقتديخ" وفت  متا أقتخه  بتخاء لنتاتو التذين أكتدوا  لتخ الت

أن تحليالتهم تقو   لخ تقديخ وتقييم مقخر لالتجاهات و تائجها لاهتم وتوقتع وتمتور طبيعتة البي تة األمنيتة 
لمتتنا ة القتتخارات  forcastingخ وهنتتاف بعتتا المجتتاالت التتتي طبقتتل متتنهج التقتتديالديناميقيتتة المعقتتدة، 

المالئمة مدارة المخاطخ واألزمات و ااة السياسية واألمنية، لانها اتجهل في الوقل ذاته  حتو ربتا هتذا 
 ااتة فتي  early warning sys EWSالمتنهج بعنمتخ التنبتؤ وتاتوين متا يستمخ بنةتا  اال تذار المبقتخ

وهو  ةا  يمتجج بتين  ICEWS. 2لمبقخ لألزمات الدولية األزمات الدولية وتحقي  ما يسمة بنةا  ام ذار ا
القوة االلاتخو ية و ماذج التنبتؤ باألزمتة للتنبتؤ بمجتال األزمتات السياستية، حيته تتم تبنتي هتذا المشتخو  متن 
قبا مؤسسة لوكهيد مارتن لمنا ة التانولوجيا المتقدمة للتنبؤ باألزمات الدولية والمحلية و مليات التتدميخ 

لتنايذ سلسلة من الدراستات والنمتاذج االحمتائية التتي تعتمتد  والعني وذلك بالتعاون مع فخي  جامعة ديوف

                                                 
1 Theo S. Eicher ; David J. Kuenzel ; Chris Papageorgiou ; Charis Christofides, Forecasts in Times of Crises, 

March, 2018. 
2  CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in the Public Sector 

Zurich,Crisis and Risk Network (CRN), Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich July 2011p:2 
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أضتتي إلتتخ ذلتتك تنايتتذ المتتنهج ذاتتته فتتي  1 لتتخ  تتدد متتن المتغيتتخات التمتتا  ال يتتاة الامتتي ومتتن  تتم التنبتتؤ.
مجال التنبؤ بالاساد والتتي تعتبتخ بمثابتة أزمتة ال يمقتن معالجتهتا وقتل حتدو ها، وقتد تتم تبنتي مشتخو    تخ 

وة واستتبا يين فتتي جامعتتة فالوداليتتد فتتي أستتبا يا لتنايتتذ  ةتتا  اال تتذار المبقتتخ متتن  تتالل متتن قبتتا بتتاحثين ر 
وفتتي إطتتار متتا تتتم تناولتته فتتي هتتذا الاتتتام يمقتتن ايجتتاز أهتتم المحتتاور  2اال تمتتاد  لتتخ التتذكاء االاتتطنا ي.
 التي تم  خضها بالتاميا كالتالي:

 التعخيف بالمنهج وأهميته و القته بالدراسات المستقبلية .1
 strategic Estimateخيف ماهو  التقديخ االستخاتيجي تع .2
 strategic assessmentتعخيف ماهو  التقييم االستخاتيجي  .3
  forecastingتعخيف ماهو  التقديخ  .4
  foresightتعخيف ماهو  االستشخاف  .5
 prevision تعخيف ماهو  االستشخاف المتقد  .6
  predictionوبين التنبؤ  perceptionالاخق بين ماهومي التوقع  .7
 crisis governanceوبين إدارة األزمة  crisis managementالاخق بين ماهو  إدارة األزمة  .8
 FOTالتحوالت والتطورات التاريخية في تطبي  منهج التاايخ الموجه  حو المستقبا  .9

 مخحلة تطبي  التخطيا القائم  لخ التقديخ االستخاتيجي  .10
 في إدارة األزمات forecastingمخحلة تطبي  منهج التقديخ  .11
  foresightمخحلة تطبي  منهج االستشخاف  .12
 previsionمخحلة تطبي  منهج االستشخاف المتقد   .13
 و إدارة األزمات ) األهمية والمقومات والعمليات(  foresightمنهج االستشخاف  .14
 uncertaintyو د  اليقين crisisالعالقة بين ماهو  األزمة  .15
 اف في تخفيف األزمات والتنبؤ بها وف  تطبيقات متعددةدور منهج االستشخ  .16

                                                 
1michael d. Ward, nils w. Metternich, christopher carrington, cassy dorff, max gallop, florian m. Hollenbach, 

anna schultz, and simon weschle, stepping into the future: the next generation of crisis forecasting models, ward 

et alia icews ,april 26, 2012 , p:1 
2 Félix J. López-Iturriaga, Predicting public corruption with neural networks: an analysis of Spanish 

provinces, University of Valladolid School of Business and Economics, 2019, p:2 
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 في إدارة األزمة forecastingوالتقديخ  foresightتقييم فعالية منهجي االستشخاف  .17
 scenarios planningمنهج االستشخاف القائم  لخ تخطيا السيناريوهات  .18
 Strategic foresight analysisمنهج االستشخاف القائم  لخ التحليا االستخاتيجي  .19
 hindsightومخحلة ما بعد األزمة   foresightالتعاما مع األزمات في مخحلة االستشخاف  .20
 تطبيقات منهج االستشخاف في مجاالت إدارة األزمات )التحديات والمجاالت(  .21
 منهج االستشخاف في إدارة األزمات البي ية .22
 منهج االستشخاف في مجال األزمات االقتمادية والمالية .23
 الستشخاف في مجال األزمات السياسية واألمنية منهج ا .24
 المنةورات األكاديمية في تاسيخ مجال القخار الموجه  حو المستقبا مدارة األزمات .25
 للتنبؤ باألزمات foresightالجيا الجديد في تطبي  منهج االستشخاف  .26
 ةالقائم  لخ  ةا  اال ذار المبقخ في األزمات الدولي foresightمنهج االستشخاف .27
 القائم  لخ  ةا  اال ذار المبقخ مدارة األزمات forecastingمنهج التقديخ .28
 foresightومنهج االستشخاف  crisis governanceأطخ إدارة األزمات  .29

 مراجعة األدبيات السابقة:
تتنو  األدبيات التي تتنتاول مجتال الدراستات المستتقبلية بمتاة  امتة وفقتًا لتعتدد المجتاالت التتي يطبت  بهتا 
القخار الموجه  حو المستقبا، غيخ أن التطور الذه لح  بهذا المجال أدى إلخ تعتدد منةتورات تاستيخ هتذا 
المنهج وتطويخه، األمخ الذه  تج  نه ظهور مناهج استشخاف المستقبا بمسميات جديتدة وأهتداف مختلاتة. 

 ويمقن  خة أهم األدبيات السابقة في هذا المجال  لخ النحو التالي:
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وغياارهم ماان المااؤلفين حااول دن كااافيلتي  .كاال ماان فينجاار ي أناادرراس جاساابر ي أورسااوالكتاااب  -1
 1السياسة وعلم االستشراف المتقدم في الحكم واستكشاف المستقبل

والتتذه يتنتتاول بشتتقا متعمتت  تحليتتا وتاستتيخ  previsionينتتاقه هتتذا الاتتتام  لتتم وفتتن االستشتتخاف المتقتتد  
مجال الدراسات المستقبلية وغتدارتها واستشتخافها وفت  قتخارات موجهتة  حتو المستتقبا، حيته  تخة الاتتام 
المنةورات األكاديمية وابخز وجهات  ةخ الخبتخاء البتارزين فتي هتذا المجتال مدارة األزمتات ومجتال اتنا  

ا يعخة الاتام المنةورات الحديثة والمتقدمة في مجال االستشتخاف السياسات الموجهة  حو المستقبا. كم
فتتتي القتتتخن الواحتتتد والعشتتتخين، وكيفيتتتة معخفتتتة المستتتتقبا والماضتتتي بتتتين االمقا يتتتات والمعوقتتتات والتحتتتديات، 
 ااة  يما يخ  مجال إدارة األزمات. كما هدف الاتام إلخ تبتين المنةتور البخاغمتاتي لتحليتا األزمتات 

تهتا وفت  متنهج االستشتخاف وكيتف تتم التعامتا معهتا قبتا حتدو ها وبعتد إدراكهتا متتم خًا. أضتي التي تتم إدار 
إلتتتخ ذلتتتك، اهتمتتتا  الاتتتتام بعتتتخة المغالطتتتات وتانيتتتد اآلراء حتتتول مجتتتال التاايتتتخ الموجتتته  حتتتو المستتتتقبا 

 وجهتاتوالمغالطات المعخ ية والتستاؤل حتول كيفيتة توجيته العمليتات  حتو التنبتؤ. كمتا قتد  الاتتام  تخة ل
، فضتال  تن االستتقخار و تد  اليقتين  د  في مجال االزمات السياسية و الدولية في مخحلة التجخيبية النةخ

 تتخة مجتتاالت إدارة االزمتتات المتتحية والبي يتتة وادارة المختتاطخ المستتتقبلية فتتي مجتتال األستتواق الماليتتة و 
غيخها. أضي إلخ ذلتك، أن أهميتة هتذا التهديدات البيولوجية والحخوم والعني السياسي واألسلحة النووية و 

الاتتتام تتمثتتا فتتي  تتخة أكثتتخ منتتاهج االستشتتخاف تقتتدمًا حيتته ستتلا الاتتتام الضتتوء  لتتخ تعخيتتف ماهتتو  
والتنبتتؤ  foresightوهتتو أكثتتخ الماتتاايم تطتتورًا بعتتد ماهتتومي االستشتتخاف  previsionاالستشتتخاف المتقتتد  
 . forecastingالقائم  لخ التقديخ 

أوبررشااك كررسااتوف ي أوزجاايرن أوبرخااك ديلياا  ي كليااركي يااواكيم وفرراار  دراسااة كاال ماان   -2
 2ة األزمات.لتحسين إدار أساسي الموجهة نحو المستقبل كمفهوم  مهامالحول سيرجيو ي 

                                                 
1Andreas Wenger (Editor), The Politics and Science of Prevision: governing and probing 

the future, CSS Studies in Security and International Relations, Center for Security Studies, 

Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich, 2020    
2 Aubrecht Christoph, Özceylan Aubrecht Dilek, Klerx Joachim and Freire Sérgio, Future-

oriented activities as a concept for improved disaster risk management, Disaster Advances, 

vol:6, Dec 2003 
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تعخة الدراسة اتالية منهج الدراسات المستقبلية ودوره فتي تحقيت  إدارة األزمتات والاتوارث فتي المنةمتات، 
توضيح ماهو  الدراسات المستقبلية ودورها في تحقي  التنبتؤ واستاشتاف المستتقبا حيه هدف الدراسة إلخ 

لتاايتخ المستتقبلي فتي ا حتولهتذه الدراستة تجنبًا لألزمات المحتما ظهورها فتي المستتقبا. حيته تتدور فاتخة 
المختاطخ التطل ية أن تلعتي دوًرا فتي الحتد متن  لمها وتمي كيف يمقن لوتجني مخاطخها الاوارث إدارة 

ذه الموقتي االستتباقي الموجته  حتو المستتقبا والت أهميتةالضتوء  لتخ الدراسة سلا كما تواآل ار المستقبلية. 
 أقتا غموًضتاتمتبح مستتقبا لرؤيتة ل كية ألاحام المملحة فتي تشتقياربقات االتمال التشار  يقو   لخ

هتتا المختلاتتة ، بمتتا فتتي ذلتتك تحليتتا ماهتتو  إدارة الاتتوارث ومخاحل الدراستتةشتتخ  ت كمتتا. وأكثتتخ تجنبتتًا للمختتاطخ
يتتة النطاقتتات الجمنفتتي  ستاشتتا يةاأل شتتطة اال تستتهم ، حيتتهالتخفيتتف متتن حتتدتها واالستتتجابة لهتتاالمختتاطخ و 

مجتتال تم مناقشتتة التطتتورات األ يتتخة فتتي ويتتالاتتوارث. و مختتاطخ لل افضتتا إدارةتحقيتت  قمتتيخة وطويلتتة األجتتا 
د  لتتخ التوااتتا طتتور فتتي بي تتة جديتتدة تؤكتت مليتتة تتأ هتتا  المختتاطخ واألزمتتات  لتتخ المتتختبا بتت دارة االتمتتال

، كمتتا تشتتخ  منمتتات التوااتتا االجتمتتا يمتتن متجايتتد التتتي تتشتتقا بشتتقا و  رتتبقة العالقتتاتالمختاتتج  لتتخ 
تحستتين إدارة  والمعتمتتدة  لتتخ متتنهج التوااتتا فتتيو المستتتقبا كيتتف يمقتتن للعمليتتات الموجهتتة  حتتالدراستتة 
ستاشتتا ية فتتي المنةمتتات فتتي المتتنهج االدمتتج المهتتا  يتتتم  ة إلتتخ أ تتهوتواتتلل الدراستت واألزمتتات، الاتتوارث
 حو المستقبا والتتي تعتمتد  لتخ النطتاق الجمنتي متن الناحيتة المااايميتة فتي إطتار إدارة المختاطخ.  الموجه

التخفيتف متن حتدة يذ الناجح مدارة المخاطخ و التشاركي  لخ أ ه ماتا  التناتالي ، ُينةخ إلخ االتمال وبال
 .الاوارث والحد من المخاطخ في المستقبا

 -من  التببنا الئنائل  انت التوقنع والتئنى ر للنت  مايناا ا  ت نرا  دراسة كررساتين لالح حاول  -3

 1.أن طة ا ت رافية ت اركية جى ىة مطبئة في ألمانيا

ه أقتتخ الباحتته فتتي هتتذه الدراستتة اال تتتالف التتذه يتضتتح فتتي مجتتال الدراستتات الموجهتتة  حتتو المستتتقبا والتتذ
 تن غيتتخه متن الماتتاايم إلتخ حتتد متا  forecastingالقتائم  لتخ التوقتتع تعخياتات التنبتتؤ  يالحتد  يته ا تتتالف

األ خى في مجال االستشخاف والدراسات المستقبلية، و لخ الخغم من ذلك، تثبل الدراسة أ ه ر م ا تتالف 
غيتخ معتخوف ، موجهتة  حتو المستتقباللذه يتستم بم ته وجهة  ةتخ مشتتخكة المااايم إال أن جميعها مختبا ب

                                                 
1 KERSTIN CUHLS, From Forecasting to Foresight Processes—New Participative Foresight 

Activities in Germany, Journal of Forecasting, Fraunhofer Institute for Systems and 

Innovation Research (ISI), Karlsruhe, Germany, vol:22, 2003p:93 
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كمتتتتا  خضتتتتل الدراستتتتة الاتتتتارق  ،ن تخمتتتتين االتجاهتتتتات العامتتتتة والتعامتتتتا معهتتتتا بشتتتتقا معقتتتتولولاتتتتن يمقتتتت
إلتخ أبعتد متن التنبتؤ ،  المااايمي بين ماهو  االستشخاف وبين التنبؤ القائم  لخ التوقع، حيه يذهي األول

وتهتتتدف الدراستتتة إلتتتخ توضتتتيح توجتتته القتتتخارات المتعلقتتتة بالمستتتتقبا.  بمتتتا فتتتي ذلتتتك جوا تتتي التوااتتتا وا تتتداد
حيتته  طتتاق وطنتتي فتتي العديتتد متتن البلتتدان ،  لتتخ  الحقومتتات إلتتخ تبنتتي منتتاهج االستشتتخاف كاتجتتاه مطبتت 

ال و . foresightواالستشتخاف  إلتخ التبمتخ أساليي الدراسات المستقبلية وا تقلل من التوقع والتقتديخ تغيخت
فقتتا متتن  تتالل استتتخدا  جميتتع أدوات البحتته المستتتقبلي ، ولانهتتا  االستشتتخاف المستتتقبلييمقتتن أن يقتتو  

تخطيًطتا ،  نهج االستشخاف ال يعتبتخمكما يخى الباحه أن تشما استخدا  التطبيقات في الوقل الحاضخ. 
وة المستتتقبا ، وبالتتتالي فهتتي  طتتالتتتي تستتهم فتتي التعتتخف  لتتخ معلومتتات" الولاتتن  تتتائج االستشتتخاف تتتوفخ "

واتي بعتا اال تالفتات بطخيقتة مبارتخة كمتا تواتلل الدراستخ إلتخ واحدة في التخطيا وا داد القتخارات. 
ولهذا السبي اتجهل الحقومات في مخحلة ، وتم توضيحها في ضوء  ملية االستشخاف األلما ية "المستقبا

ستشتتخاف، حيتته يعتبتتخ متتا بعتتد التستتعينيات  حتتو تغييتتخ المتتنهج الموجتته  حتتو المستتتقبا متتن التقتتديخ إلتتخ اال
األ يخ وسيلة للنةخ إلخ المستتقبا متن  تالل أدوات البحته المستتقبلي كمتا أ ته يشتما استتخدا  التطبيقتات 

 للوقل الحاضخ وأهمية الدراسات المستقبلية للوقل الحاضخ.
حاول كارري بابااجورجيو تشاارري كررساتوفيديي ي  .ثياو إس إيشار ديفياد  دراساة كال مان   -4

 1في أوقات األزمات القائم على التوقع تنبؤال
أكدت الدراسة التالية  لخ توضيح أهمية منهج التنبؤ القائم  لخ التوقع ودوره فتي تحقيت  التنبتؤ ، غيتخ أن 

اتهتتتا وفتتت  تمكيتتتد البتتتاحثين فتتتي هتتتذه الدراستتتة فاتتتخة ربمتتتا يمتتتعي فتتتي حتتتد ذ predictionأن فاتتتخة "التنبتتتؤ" 
فتتتتتي بعتتتتتا المجتتتتتاالت التتتتتتي ال يمقتتتتتن تحقيتتتتت  ال يتتتتتاة  تتتتته الواتتتتتول إليهتتتتتا، حيتتتتته وضتتتتتحل الدراستتتتتة أ

measurement   .أو الواتتول لمتغيتتخات  ابتتتة تستتهم فتتي تيتتاة الةتتواهخ ومتتن  تتم التنبتتؤ بهتتا أو توقعهتتا
كمتتا  خضتتل الدراستتة مجتتال  متتا النتتاتو التتذه يقتتو   لتتخ توقتتع األزمتتات  لتتخ الستتاحة السياستتية وتطبيقتته 
لمناهج الدراسات الموجهة  حو المستقبا لتحقي  التنبؤ، وفي ظا الاارق بين هذه المنتاهج، أكتدت الدراستة 

متنهج استشتخاف  خ تطبيت عالقات الدولية والتي تقتو   لتالعديد من األزمات الدولية في مجال ال لخ وجود 

                                                 
1 Theo S. Eicher ; David J. Kuenzel ; Chris Papageorgiou ; Charis Christofides, Forecasts in 

Times of Crises, March, 2018.pdf 
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 لتخ ستبيا المثتال يقتو   لتخ  فتي إدارة األزمتات NATOدور النتاتو تقبا لتقديخ المواقي السياسية ، فالمس
محاولة التبمخ بما يحمله المستقبا متن أزمتات سياستية  لتخ ستاحة العالقتات الدوليتة، حيته يعتمتد النتاتو 

جي لعتتخة دور النتتاتو فتتي التعامتتا متتع األزمتتات التحليتتا القتتائم  لتتخ االستشتتخاف االستتتخاتي لتتخ أستتلوم 
الدوليتتة، وتحديتتد االتجاهتتات التتتي متتن رتتم ها ستشتتقا المستتتقبا وتوقتتع اآل تتار المتختبتتة  لتتخ أداء التحتتالي 

بمتنهج االستشتخاف القتائم  لتخ  السبي يقو  الناتو بتطبي  ما يستمخ. ولهذا 2035تجاه القضايا حتخ  ا  
 لتتخ التتخغم متتن استتتخدا  ذات الماهتتو  القتتائم  لتتخ محاولتتة  strategic foresight analysisالتقتتديخ 

التطبي  في دور الناتو يعتمد في األاا  لخ  لمية التوجه  حو المستقبا من  الل التنبؤ، إال أن منهج 
 التوقع أو التقديخ وليس التنبؤ".

يايم المخااطر: اساتخدام الساينارروهات لتقحاول  CRNتقررر مركح الدراسات األمنية فاي زراور   -5
 1فحص االتجاهات في القطاع العام زرور 

  هايتة منتذ ، حيه أكد التقخيتخ  لتخ أ تهالمخاطخ تحليالتقديم دراسة ماملة ل لتقخيخجاء الهدف األساسي ل
 غيتتخ التحتتديات متتن متنو تتة مجمو تتة أ هتتا  لتتخ متجايتتد بشتتقا األمنيتتة القضتتايا تتتمطيخ تتتم ، البتتاردة الحتتخم
 والحماية الطوارض  إدارة ممارسات تاعيا إ ادة إلخ التغييخ هذا أدى وقد. معقدة بي ة في والمضمنة المؤكدة
 و تيجتة. السياستية الناحيتة متن بتخوًزا واألكثخ األوسع القومي األمن سياق في التحتية البنية وحماية المد ية

 وبدرجتتتة الوطنيتتتة األمنيتتتة السياستتةمجتتتال الدراستتتات  فتتي منتشتتتًخا ماهوًمتتتا" األزمتتة" ممتتتطلح أاتتتبح ، لتتذلك
. كما أكد التقخيتخ  لتخ أهميتة تطبت  المتنهج الامتي فتي اليقين عد ب  الية بدرجةوالذه يختبا بشقا كبيخ و 

 اليقتين  تد مستتوى  تقليتا وتياسها كميًا األمخ الذه يسهم فتي األحداث دراسات المستقبا من  الل دراسة
 المتوقتع الضتخر حتدوث المعادلتة التتي تقتو   لتخفي توقع المستقبا، حيه أكد التقخيخ  لتخ أهميتة تطبيت  

 للمختاطخ الامتي تطبيت  هتذا التنهج يتمتي ، أ تخى   احيتة متنو (. درجتة الخطتخ=  الضخر×  االحتمال)هو 
 تحلتتيالت حيتته متتن المختلاتتة األزمتتات مقار تتة إمقا يتتة مثتتا ، القتتوة  قتتاق متتن متنو تتة مجمو تتة متتعمتالزمتتًا 

وفت   المختاطخ تحليتا، حيته تتطلتي هتذه العمليتة ضتعيال  قتاق تحديتد ، غيخ أ ه يقو   لخوالعائد التالاة
 تاتون  ال متا غالًبتا البيا تات هتذه أن متن التخغم  لتخ كامتا بشتقا وتحديتدها هتالتقييم البيا ات منقدر كبيخ 

                                                 
1 CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in 

the Public Sector Zurich,Crisis and Risk Network (CRN), Center for Security Studies 

(CSS), ETH Zürich July 2011. 
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لهتتذا المتتنهج ال  والاعاليتتة الاعلتتي األ تتخ تيتتاة. وتواتتا التقخيتتخ إلتتخ أن إحمتتائي رتتقا فتتي بستتهولة متاحتتة
وأ تتته مجتتتال متطتتتور يحتتتتاج إلتتتخ وقتتتل طويتتتا لتطبيقتتته متتتن أجتتتا الواتتتول إلتتتخ  ، كبيتتتًخا تحتتتدًيا يمثتتتا يتتتجال

 . أفضا تياة وأدوات مؤرخات
 1ستيل حول  الواليات المتحدة األمرركية ي تسليح الفضاء والتقدير االستراتيجي كلير إ دراسة  -6

ركجت الدراستة التاليتة  لتخ ماهتو  التقتديخ االستتخاتيجي متن  تالل تطبيقته فتي مجتال تستليح الاضاءتت حيته 
، وأكتد الباحته  الماضتي القتخن  أربعينيتات منذ مستمخاً  هحول النقاش ظاأمقد الباحه  لخ أ ه هذا المجال 

 التبعا يعتقتدحيته . الختارجي الاضاء في دفاعية أو هجومية أسلحة استخدا  هو الاضاء تسليح لخ أن 
 ، وفتتتي المقابتتتا هنتتتاف د تتتاوه لتحقيتتت والدفاعيتتتة الهجوميتتتة األستتتلحة متتتن  الًيتتتا يةتتتا أن يجتتتي الاضتتتاء أن

وممتا تجتدر امرتارة إليته أن ماهتو  . الاضتاء فتي الموجتودة والدفاعيتة الهجوميتة لألستلحة الااما االستخدا 
متتن المنةتتور العستتقخه، حيتته قتتا  الباحتته بخبطتته بمجتتال التقتتديخ االستتتخاتيجي تتتم تعخياتته فتتي هتتذه الدراستتة 

حيته . militarizationماهتو  العستقخة   تن weoponization التستليح تعخيتف يختلتيو  تسليح الاضاء،
 أو االستتتتتطال  مثتتتتا  ستتتتقخية ألغتتتتخاة الاضتتتتائية االمقا يتتتتات الاضتتتتاءيستتتتتخد  فتتتتي مجتتتتال  أن األ يتتتتخ
وا طالقتتتًا متتتن الاتتتخق بتتتين الماهتتتومين قتتتا  .  ستتتقخية اءفضتتت أستتتلحةا تتتتاج  بالضتتتخورة ليستتتلو . االتمتتتاالت

 اتتبحلالباحتته بمناقشتتة دور التقتتديخ االستتتخاتيجي التتذه يحقتت  التتخد  العستتقخه فتتي مجتتال الاضتتاء، فقتتد 
 الاضتتاء إلتخ الستها الواتول استتمخار أن لدرجتة األمخيقتتي المجتمتع متع للغايتة متشتابقة الاضتائية القتدرات
حتتول امقا يتتةتحقي   قلقتتة المتحتتدة الواليتتاتكمتتا تواتتلل الدراستتة إلتتخ أن ". حيويتتة أمخيقيتتة ممتتلحة أاتتبح

 متن العديتد  سقخة المجال الاضائي من  الل تمقتين القتدرات االستتطالعية واالستشتخا ية ولهتذا فقتد د تل
 الاضتاء إلتخ الواول ضمان  لخ القدرة وهو ، لاضاءالخقابة  لخ مجاال إلخ الحقومية والدراسات الو ائ 

متتتن تحقيتتت  االمقا يتتتات والقتتتدرات  اآل تتتخين منتتتع  لتتتخ والقتتتدرة ، الاضتتتائي الوستتتا فتتتي العمليتتتات ةوحخيتتت ،
كمتتا تواتتلل الدراستتة إلتتخ أ تته الواليتتات المتحتتدة ربمتتا ال تمتلتتك أستتلحة الاضتتاء  الدفاعيتتة فتتي هتتذا المجتتال.

 المتختبا والتطويخ البحه  لخ األموال المتحدة الواليات أ اقلهجومية. حيه  أرضية أسلحةولانها تمتلك 

                                                 
1 Claire e. Steele, maj, usa, the weaponization of space a strategic estimate a thesis 

presented to the faculty of the u.s. Army command and general staff college in partial 

fulfillment of the requirements for the degree master of military art and science, b.s., fort 

leavenworth, kansas, 2001. 
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 الختارجي الاضتاء أن الح يقتة تةتا ولاتن ، المستخحي المتارو ي الدفا  واآلن االستخاتيجي الدفا  بمبادرة
 .األسلحة من  الًيا يجال ال

سيد مجتبى حسيني أ ي فاطمة ديراكفاند ي أوميد رضا سفارران أ ي علاي أيوبياان دراسة كل من  -7
 1األزمات لرستجابة للكوارث الطبيعية "الحالزل".ي حول تقييم المخاطر في إدارة 

االستتتجابة لتحقيتت   مليتتة إدارة األزمتتات المحتملتتة فتتي تنايتتذ مختتاطخ الشتتخ  لالهتتدف متتن هتتذه الدراستتة  جتتاء
ُأجخيتتل هتتذه الدراستتة التحليليتتة الاميتتة ، الواتتفية ،  فتتي مدينتتة وقتتد . و ااتتة التتجالزلللاتتوارث الطبي يتتة 

متن مقتون مجتمتع بحته وقد قامل الدراسة  لخ . 2017إيخان في  ا  في محافةة لورستان في دورود ، 
رخًما متنهم  تن طخيت  أ تذ العينتات  140جميع أ ضاء فخي  دورود مدارة األزمات ، والذه تم ا تيار 

 6ستتتتؤااًل و  40متتتتن  التتتتتي تاو تتتتلاالستتتتتبيا ات  لتتتتخ جمتتتتع البيا تتتتات وقامتتتتل  مليتتتتة العشتتتتوائية الطب يتتتتة. 
 يتتتارات  ا تمتتتدت  لتتتخو االت )ايقليتتتة ،  الجيتتتة ، مستتتا دة وا قتتتاذ ، ستتتالمة ،  ةافتتتة ، لوجستتتتيات( مجتتت

للتمكتد متن اتحة االستتبيا ات ، تتم تقييمهتا . و ( 5، مختاع للغاية =  1ليقخت الخمسة )منخاا للغاية = 
تتتم تطبيتت  معامتتا ،  والممتتداتية لتقيتتيم المو وتيتتةو المجتتال. هتتذا خبتتخاء فتتي بعتتا الوالتحقتت  منهتتا متتن قبتتا 

 Tواال حتتخاف الم يتتاره وا تبتتار تتتم تحليتتا البيا تتات  تتن طخيتت  المتوستتا كمتتا . 0.89ألاتتا كخو بتتاب البتتال  
وا حتخاف م يتاره أظهخت النتتائج أن الستالمة بمتوستا وقد . SPSS21المستقا وتحليا التباين باستخدا  

هتتتي أد تتتخ  0.64±  2.03اف م يتتتاره وا حتتتخ كا تتتل األ لتتتخ ، وكا تتتل البنيتتتة بمتوستتتا  ±0.68  4.91
المجاالت في تقييم إدارة األزمات. كما أن الدورات التدريبية في المجاالت العالجيتة والنةافتة و بتخة العمتا 

غيتتخ أن (. 0.05فتتي مجتتاالت العتتالج والمستتا دة وام قتتاذ واألمتتن واللوجستتتيات أحتتد ل فخًقتتا كبيتتًخا )  = 
بتطبيتت  التقيتتيم المناستتي ألطتتخ المختتاطخ المختلاتتة ، . و األكثتتخ أهميتتةلهتتا العامتتا  كتتان المجتتاالت العالجيتتة

بهتذه الطخيقتة و قا  الباحثون بمخاجعة كا مجال بما يتناسي متع احتمتال حتدوث زلتجال فتي منطقتة الدراستة. 
متتتن  تتتالل تحديتتتد األ طتتتار والمختتتاطخ المحتملتتتة فتتتي ضتتتوء المجتتتاالت المهمتتتة والاعالتتتة ، يمقتتتن تختيتتتي و 

 .إدارة األزماتولوية ويمقن تنايذ بخامج المخاطخ حسي األ

                                                 
1Seyed Mojtaba Hosseini a, Fatemeh Dirakvand , Omidreza Safarian a, Ali Ayoubian,Risk 

Assessment of Crisis Management in Response to Natural Disasters with an Emphasis on 

Earthquakes, Civil Engineering Journal Vol. 5, No. 3, March, 2019   
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كررستان ورتون وكيلي مورنينج ستار ي حول تقدير الموقف: الحدس ي التشااور دراسة كل من  -8
 1ي أم طررقة ثالثة؟ 

جتتتاء الهتتتدف متتتن هتتتذه الدراستتتة حتتتول دراستتتة وتاستتتيخ دور التقتتتديخ االستتتتخاتيجي فتتتي مجتتتال  متتتا الجيتتتوش 
 أساستًيا  نمتًخاكتان بمثابتة  الموقتي تقتديخالعسقخيثة و ااة فتي الواليتات المتحتدة، حيته أكتدت  لتخ أن 

  شتخ التاستع القتخن  أوا تخ إلتخ جتذورها تعتود حيه ، 1909  ا  منذ األمخيقي الجيه  مليات أوامخ في
 رتتبه مذهبيتتة لمعخكتتة التقتتديخ  مليتتة  ضتتعل ، الماضتتية  تتا  المائتتة متتدار  لتتخو . ماهتتان هتتارت ودينتتيس

 قتتتخار اتتتنع  مليتتتة إلتتتخ يستتتعون  التتتذين وأول تتتك ال يتتتادة حتتتدة اتتتقا إلتتتخ يستتتعون  التتتذين أول تتتك بتتتين  ابتتتتة
 جا تتي إلتتخ ، المعخكتتة لستتاحة التطتتور ستتخيعة الطبيعتة تتطلتتي ، واليتتو .  لميتتة أستتس إلتتخ تستتتند للمتوظاين
 هتذه ارتقاق كيفية تااايا في  الموقي تقديخ في النةخ إ ادة ، القخار واتخاذ الحقم في الحديثة األبحاث

 واألستتتتاليي المهتتتتارات حتتتتول الجديتتتتد البحتتتته إلتتتتخ بتتتتالنةخ  ااتتتتة مطلوبتتتتة هتتتتذه النةتتتتخ ا تتتتادةو . التقتتتتديخات
 .االستخاتيجية التقديخات لتطويخ المستخدمة

ي حاول : نظارة عاماة علاى اإلدارة اإلساتراتيجية: تحليال  Hanasini Athapaththu .دراساة -9
 2اإلدارة اإلستراتيجية "المفاهيم واألهمية"

حيه  ، وأهدافها المنةمة مهمة لتحديدجاءت مسا ي هذه الدراسة لدراسة دور وأهمية امدارة االستخاتيجية 
 متتن الشتتخكة تواجههتتا أن يجتي التتتي الحتتواجج وأ تتوا  الحتالي وضتتعها فهتتم للغايتتة المهتم متتنأكتدت  لتتخ ا تته 

 التخطتيا ، متن  تال فهمهتا وتطبيقهتا لعمليتةوأهتدافها مهمتهتا تدرف أن للمؤسسة يمقن حيه. الحالية البي ة
وأقتتتخت با هتتتا  االستتتتخاتيجي التخطتتتياكمتتتا ركتتتجت الدراستتتة  لتتتخ أهميتتتة . امستتتتخاتيجية وامدارة االستتتتخاتيجي

  لتتخ المتتديخين تستتا د التتتي امدارة أدوات أهتتم أحتتد هتتوو  االستتتخاتيجي التاايتتخ متتن كبيتتخا اقتتدر  تطلتتي مليتة ت
كمتا جتاء فتي . المنةمتة وأهتداف مهمتة لتحقيت  الالزمة الخئيسية امجخاءات وتحديد األولويات  لخ التعخف

 األساستية الموضو ات من واحدة والتي تعتبخ الحاضخ الوقل في امستخاتيجية امدارةالدراسة تاسيخ لدور 
متعتتددة دارت حتتول  ماتتاايم ل الدراستتة تضتتمنكمتتا . الديناميقيتتة األ متتال بي تتة بستتبي المنةمتتات إدارة فتتي

                                                 
1 kristan wheaton and kelly morningstar, estimating the situation: intuition, deliberation, 

or a third way?, november 14, 2019.pdf 
2 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, International Journal of Scientific 

and Research , Volume 6, Issue 2, February 2016 
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 امدارة وأهميتتتتة امستتتتتخاتيجية وامدارة امستتتتتخاتيجي والتاايتتتتخ امستتتتتخاتيجي والتخطتتتتيا امستتتتتخاتيجيةتعخيتتتتف 
 لتحقيتت  األرتتخا  جهتتود تنستتي  غيتتخ أن الدراستتة أكتتدت  لتتخ أهميتتة ودور مهمتتة و طتتوة .امستتتخاتيجية

 امدارة تتضتتتتمنحيتتتته . امدارة باستتتتم للمتتتتوارد والاعتتتتال الاعتتتتال االستتتتتخدا   تتتتالل متتتتن والغايتتتتات األهتتتتداف
 البشتتخية المتتوارد تتتوفيخ شتتماوت. المخجتتوة األهتتداف لتحقيتت  والتتتحقم وال يتتادة والتوظيتتف والتنةتتيم التخطتتيا
 مهمتتة امستتتخاتيجيةكمتتا تواتتلل الدراستتة إلتتخ أن . الطبي يتتة والمتتوارد التانولوجيتتة والمتتوارد الماليتتة والمتتوارد

 . الموارد محدودية بسبي لمنةمة بالنسبة للغاية
 1في مجال اإلدارة العامة. عملية اإلدارة اإلستراتيجيةجون برايسون حول  دارسة -10

 امستتتخاتيجيات لوضتتع  هتتج والتتتي ا تبخهتتا الباحتته بمثابتتة امستتتخاتيجية امدارةقامتتل الدراستتة  لتتخ تعخيتتف 
  تادةً  وتتضتمن ، وتنايتذها امستتخاتيجية اتياغة تتدمج التي األ خى  الايا ات أو العامة المنةمات قبا من

 امستتتتتتخاتيجي والتتتتتتعلم ، امستتتتتتخاتيجيات تنايتتتتتذ وطتتتتتخق  ، امستتتتتتخاتيجيات لمتتتتتياغة امستتتتتتخاتيجي التخطتتتتتيا
 تحقيتت   لتخ األ تخى  الايا تات أو العامتتة المنةمتات تستا د أن امستتخاتيجية لتتإلدارة يمقتنحيته . المستتمخ

 القتتدرات بتتين بااخ  لتتخ أ هتتا التت امستتتخاتيجيةللمنةمتتة فتتي  طتتاق  ملهتتا، كمتتا  خفتتل الدراستتة  مهمتتة أهتتداف
 ورتتخاكات ، ومؤسستتات ، وفتتخق  ، كتتمفخاد) االستتتخاتيجيين متتن واستتعة أ تتوا  أربعتتة توجتتدحيتته . والتطلعتتات

، كما جاءت مستا ي الخاستة  حتو تعخيتف أ متاق االستتخاتيجيين فتي العامة امدارةمجال  في ااة ( تعاون 
كمتتا أكتتدت الدراستتة  لتتخ أن امدارة . االستتتخاتيجي للتخطتتيا منتتاهج  ما يتتةالمنةمتتات، فضتتاًل  تتن  تتخة 

 المااوضتتتات العمليتتتة منتتتاهج تشتتتماا كمتتت. الممتتتلحة أاتتتحام إدارةاالستتتتخاتيجية تعتمتتتد بشتتتقا بتتتال   لتتتخ 
وتواتلل الدراستة . لالبتاتار  متا ك طتار االستتخاتيجي والتخطتيا االستتخاتيجية القضايا وادارة االستخاتيجية

كمتتا أكتتدت  .التنافستتية والقتتوى  المحاةتتة تحلتتيالت وهمتتافتتي تطبيتت  امدارة االستتتخاتيجية   هجتتان إلتتخ وجتتود
 لتتنهج المتااملتتة الوحتتدات وتشتتما. امستتتخاتيجية امدارة أل ةمتتة منتتاهج ستتبعةبتتين  تمييتتجال يمقتتن لتتخ أ تته 

 أو والهتتدف ، المحاةتتة إدارة و هتتج التعتتاون  و هتتج ، العقتتد و هتتج ، االستتتخاتيجية القضتتايا إدارة و هتتج امدارة
هتتا    هتتج هتتو االستتتخاتيجي التخطتتياكمتتا تواتتلل الدراستتة إلتتخ أن  .المختلطتتة والتتنهج ، الم يتتاره  التتنهج

 والتقنيتتات واألدوات وامجتتخاءات والعمليتتات الماتتاايم متتن مجمو تتةيقتتو   لتتخ . التحتتديات ومعالجتتة لتحديتتد

                                                 
1 John Bryson ,Strategic Management in Public Administration ,University of Minnesota 

Twin Cities, January 2020 
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 ا تقتتتائي بشتتتقا  ليهتتتا اال تمتتتاد يجتتتي التتتتي( االستتتتخاتيجية امدارة أ ةمتتتة حالتتتة فتتتي والهياكتتتا) والممارستتتات
 هنتافو لتخ التخغم متن أن . مخغوبتة  تتائج تحقيت ل محتددة ستياقات متع واستخاتيجي مدروة بشقا وتايياها
 والتخطتيا ، بالضتخورة واضتحة ليستل بينهمتا الحتدود فت ن ، لاليهمتا العامتة األساليي من متنو ة مجمو ة

 .مختلطة تاون  ما  ادة الممارسة في وامدارة االستخاتيجي
منظمااة التعاااون االقتصاااد  والتنميااة ي حااول االستشااراف االسااتراتيجي لسياسااات أفضاال تقرراار  -11

 1حوكمة فعالة في مواجهة المستقبل غير المؤكدبناء 
 والتعقيتد الستخيع التغييتخ أوقتات فتيو ااتة  foresightهدف التقخيخ إلخ  خة أهمية منهج االستشتخاف 

 غيتخ هو لما االستعدادتطبي   ةا  الحوكمة لتمبح المنةمات في أابة  تطليي الذه اليقين و د  المتجايد
 االستشتخا ية القتدرة لتقويتة متوجج بتدليا الحقومتةهذا التقخيخ هو د م انا  القخار في  من الغخة. متوقع

حيتتته ركتتتج . السياستتتات اتتنعمجتتتال  فتتتي االستتتخاتيجي الستشتتتخافا متتتنهج استتتخدا   تتتالل متتتن لحقومتتاتهم
. األ تخى  والمنةمتات الحقومتات قبتا متن استتخدامه  لتخ مثلتةاألو ماهتو  االستشتخاف  التقخيخ  لخ تعخيتف

 وتمتتميم الحقومتتة فتتي رتتموالً  أكثتتخ استتتخاتيجي استشتتخاف  ةتتا  لبنتتاء الخئيستتية العنااتتخ واتتي ذلتتك يلتتي
كمتتا أكتتد التقخيتتخ . العتتالم أ حتتاء جميتتع متتن الممارستتات أفضتتا  لتتخ باال تمتتاد   اجحتتة استشتتخاف تتتد الت

التدولي، كمتا طتخ  من قبا الحقومات و بخ التعاون  للمستقبا االستعدادها  لتحقي     لخ أن هذا المنهج
 تواجتهومتا إذا كا تل  المستتقبا، التقاريخ  دد من األس لة تتدور حتول درجتة استتعدادية الحقومتات لمواجهتة

 التتتدولي التتتتوتخات، االقتمتتتاده االضتتتطخام ذلتتتك فتتتي بمتتتا ، الحاضتتتخ الوقتتتل فتتتي بالاعتتتا متعتتتددة ضتتتغوًطا
وغيخهتتتا متتتن الضتتتغوق التتتتي تاتتتخة  لتتتخ الحقومتتتات مجيتتتد متتتن  الثقتتتة وا حستتتار االستتتتقطام المتجايتتتد، و

 المتعلقتة األزمتات تخة التقخيتخ جملتة متن    استه الوقتل في التحديات التي تستد ي مواجتها والتنبؤ بها.
 االضتتتطخام متتتن الجديتتتدة واألرتتتقال ، والمجتمعتتتات لالقتمتتتادات الخقمتتتي التحتتتول متتتن والمجيتتتد ، بالمنتتتاب

األمتتتخ التتتذه  تماًمتتتا مختلًاتتتا مستتتتقباًل  تمتتتنع أن يمقتتتنوهتتتا  ، الستتتواء  لتتتخ والختتتارج التتتدا ا فتتتي السياستتتي
 و اليقتين  تد  متن  اليتة بدرجتة يتستم  الم في محدودة فائدة ذات بالمستقبا التنبؤ محاولةيتطلي ضخورة 

 ، تحتتد ها أن يمقتتن التتتي اآل تتار واستاشتتاف ، المختلاتتة المعقولتتة المستتتقبلية الستتيناريوهات متتن  تتدد تحديتتد

                                                 
1 OECD, Strategic Foresight for Better Policies Building Effective Governance in the 

Face of Uncertain Futures, OECD, october, 2019. 
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 السياستتتةمؤسستتتات   طتتتاق وراء متتتا إلتتتخ النةتتتخ أيًضتتتا المهتتتم متتتنو . السياستتتات  لتتتخ المحتملتتتة والتتتتم يخات
 . متوقعة غيخ بطخق  وتتاا ا المتعددة التطورات بها تتقاطع أن يمقن التي الايفية في والنةخ التقليدية

 االستشارافForesight فاراني بيرخاوت وجولياا هارتين ي حاول ساينارروهاتدراساة كال مان  -12
 1المستقبلية: تطورر وتطبيق أداة التخطيط االستراتيجي التشاركي 

تتم تطويخهتا  ةأداة تخطتيا تشتاركي والتي تقو   لخ قدمل هذه الدراسة  خضًا لمنهج االستشخاف المستقبلي
هتتذا يمتتي حيتته  SPRU بواستتطة أبحتتاث سياستتة العلتتو  والتانولوجيتتا لبخ تتامج االستشتتخاف البخيطتتا ي.

 Foresight  هتج تتم تطبيت ، حيته أكتدت الدراستة  لتخ أ ته  ملية تطويخ إطار  ما الستيناريومج البخ ا
Futures  حيتته متن قبتتا الحقومتتة والبتتاحثين. متتع التخكيتتج  لتخ الطتتخق العمليتتة الستتتخدا  الستتيناريوهات ،

المتنهج ودوره فتي يتات هتذا إمقا  هذا النهج كما تناقه الدراستة ستخدا تقد  الدراسة توضيحًا لتاسيخ كيفية 
طخيقتتة للتاايتتخ فتتي المستتتقبا ، لتحديتتد الاتتخ  والتهديتتدات التتتي قتتد تنشتتم  تتالل الستتنوات والعقتتود تحقيتت  

 األطتتخاف، وتمقتتين مجمو تتة  تشتتخافلالسأداة إررتتادية  مستتتقبليةالتمثتتا ستتيناريوهات العقتتود حيتته القادمتتة. 
لتمتتتتور المستتتتتقبا المحتمتتتتا متتتتن أجتتتتا تحستتتتين اتتتتنع القتتتتخار ووضتتتتع  -األ متتتتال والحقومتتتتة والبتتتتاحثين و 

 تالم ستخيع الحخكتة ظا وجود في  يتم تحديد العديد من جوا ي مستقبا المنةمة بشقا جيدو امستخاتيجية. 
عيتتة التتتي هنتتاف أيًضتتا رتتقوف كبيتتخة حتتول الشتتقا المستتتقبلي لألستتواق والحوكمتتة وال تتيم االجتما. و ومعقتتد 

وتؤكتتد الدراستة  لتتخ أن هتتذا المتتنهج ستيقون لهتتا تتتم يخ مهتم  لتتخ المنةمتتات وقتتدرتها  لتخ تحقيتت  أهتتدافها. 
الستتتتيناريوهات وستتتتيلة للتعامتتتتا متتتتع القضتتتتايا الحاستتتتمة لالبتاتتتتار  يتتتته أداة وفخ يتتتتكتتتتنهج منهجتتتتي ورتتتتاما ، 

فتي بي تة األ متال التتي تتجداد و ية. واال عقاسية والتمطيخ في تحليا التغييخ في النةم االجتماعية واالقتماد
يمقتتتن أن يستتتا د تخطتتتيا الستتتيناريوهات حيتتته فيهتتتا أهميتتتة المستتتؤولية االجتماعيتتتة والشتتتاا ية والمشتتتاركة ، 

إطتار وقتد حتددت هتذه الدراستة العمليتات. و  أيًضا في  ملية إدارة مشاركة أاحام المملحة واتختاذ القتخار
بالتشاور مع أاحام المملحة من قطتا  المستقبا استشخاف  ما السيناريوهات الذه تم تطويخه لبخ امج 

تم تطويخ السيناريوهات ومخاجعتها  بخ سلسلة من الدراسات كما . األ مال والحقومة واألوساق األكاديمية
 SPRU — Science andمتتن قبتتا فخيتت  متتن بتتاحثون فتتي  2001-1997والمهتتا   تتالل الاتتتخة 

                                                 
1Frans Berkhout and Julia Hertin, Foresight futures scenarios: Developing and applying a 

participative strategic planning tool, Greener Management International · March 2002  
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Technology Policy Research  وتواتلل الدراستة ساستقس ، بخايتتون ، المملاتة المتحتدة. ، جامعة
 لتتتخ استتتتعخاة رتتتاما لستتتيناريوهات العقتتتود اآلجلتتتة الوطنيتتتة والعالميتتتة ويستتتتند إلتتتخ يقتتتو  امطتتتار  إلتتتخ أن

األ متتال الموجتتودة مستتبًقا مثتتا الستتيناريوهات التتتي طورتهتتا الهي تتة الحقوميتتة الدوليتتة المعنيتتة بتغيتتخ المنتتاب 
(IPCC 2000لتوقع )  .وضتع كما توالل الدراسة إلتخ ا بعا ات غازات االحتباة الحخاره في المستقبا

غيتتخ ان الدراستتة  خضتتل  يمتتا يتعلتت  بالتقاليتتد المختلاتتة لتتألدم المستتتقبلي.  Foresight Futures هتتج 
لتطبيقتات العمليتة لهتذا التنهج ، والتذه يستتخد   لتخ  طتاق واستع فتي المملاتة المتحتدة ، امخمت  بشقا 

أ بتتتتتل الستتتتيناريوهات أ هتتتتا مناستتتتبة بشتتتتقا  تتتتا  و متتتتن ستتتتياق اتتتتنع السياستتتتة وستتتتياق البحتتتته. فتتتتي كتتتتا 
الستاشتتتاف القضتتتايا البي يتتتة التتتتي تحتتتددها  مليتتتات التغييتتتخ طويتتتا األجتتتا والمعقتتتد. كمتتتا تتتتم تطبيقهتتتا فتتتي 

 تلك المتعلقة بالتجارة الدولية والطلي  لخ المياه.  مجاالت أ خى مثا
 اإلطار المفاهيمي للدراسة :

رتتملل الدراستتة التاليتتة  تتدد متتن التعخياتتات المتنو تتة التتتي قتتدمها البتتاحثون فتتي مجتتال الدراستتات المستتتقبلية، 
غيتتخ أن الدارستتة قتتدمل مجمو تتة متتن الماتتاايم األساستتية التتتي تتمثتتا فتتي تعخيتتف كتتا متتن ماهتتو  التقتتديخ 

وماهتتو  التنبتتؤ  predictionوماهتتو  التنبتتؤ القتتائم  لتتخ المؤرتتخات  strategic Estimateاالستتتخاتيجي 
وغيخها من المااايم الاخعيتة مثتا امدارة  foresightوماهو  االستشخاف  forecastingالقائم  لخ التوقع 

وما يختبا به من ماتاايم أ تخى تتمثتا فتي ماهتو  االستتخاتيجية  strategic Managementاالستخاتيجية 
، فضتال  تن  strategic thinkingستتخاتيجي والتاايتخ اال strategic analysisوالتحليتا االستتخاتيجي 

ويمقتتن   scenario planningوماهتتو  التخطتتيا للستتيناريوهات  scenarioتعخيتتف ماهتتو  الستتيناريو 
  خة تعخياات هذه المااايم  لخ النحو التالي:

 تعررف مفهوم التقدير االستراتيجي: -1

يختلي  ن العمليات العقليتة ر منهجي  لخ مساالعسقخه  المجالفي العسقخه  ملية تقديخ الموقي تقو  
العاديتتة التتتي تحقتتم أفعتتال حياتنتتا اليوميتتة، لانتتا بمتتاة  امتتة تعتبتتخ إ تته مستتار منهجتتي للتاايتتخ المنطقتتي، 
موجه  حو إ طاء أكبخ قدر ممقن من التمكيد  لخ أهمية  د  التغاضي  ن أه  اما مهم، وحمايته متن 
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هتتتتو ذلتتتتك المقتتتتون  estimateغيتتتتخ أن التقتتتتديخ  1شتتتتقلية. المعالجتتتتة المتستتتتخ ة والستتتتطحية  امجتتتتخاءات ال
 زمتتاتاأل تقيتتيم حيتته يقتتو  التقتتديخ فتتي مخحلتتة ،االزمتتات جميتتع مجتتاالت إدارة  الخئيستتي التتذه يةهتتخ فتتي

 احتتدو ه واحتماليتتةمختتاطخ ال تقتتديخ يتتتم و ليتته يين الطويتتا والقمتتيخالمتتد  لتتخ توقعتتةالم التهديتتدات وتمتتور
لتطتويخ  طتا تستتخد  أداة  هتوالتقتديخ االستتخاتيجي و  .2المختاطخ ستيناريوهات اياغة  لخ اال تماد وف 

الحمتتالت والعمليتتات. حيتته يطتتور القتتادة تقتتديخاتهم االستتتخاتيجية بنتتاًء  لتتخ البي تتة االستتتخاتيجية والتهديتتدات 
 المحتملة وطبيعة العمليات المستقبلية المحتملة والتوجه االستخاتيجي الوطني. 

 االدارة االستراتيجيةتعررف مفهوم  -2

  طتتتتوة التحليتتتتا والمهتتتتا  التتتتتي تقتتتتو   لتتتتخ  األ شتتتتطة متتتتن مجمو تتتتة  تتتتن عبتتتتارة هتتتتي امستتتتتخاتيجية امدارة
بشتتقا  المتتوارد يتتتم بهتتا تنةتتيم إدارة حيتته. ومتابعتهتتا وتقييمهتتا وتنايتتذها امستتتخاتيجية واتتنا ة االستتتخاتيجي

كمتد ا ال يقتو   امستتخاتيجية امدارة أن بالتذكخ والجديخ. المنةمة في والخسالة الخؤية مع يتواف  منةم بما
 الدتيقتة الخطتوات معخفتة  تالل لمواجهتة األزمتات متن وسيلة لتهي ة المنةمة ولانها  لخ التنبؤ بالمستقبا،

 3 .امستخاتيجية الخطة لتنايذ
 مفهوم التحليل االستراتيجي: -3

  يتاتمتن  تالل قبا التخطيا لعملية استتخاتيجية جديتدة ،  ، حيه تتم مستمخة  ملية عبارة  ن هي التحليا
ومتتا هتتي المتتد الت  متتن  تتالل تحديتتد األهتتداف واألولويتتات المنةمتتة بتقيتتيم العمليتتة الحاليتتة لتحقيتت  الهتتدف

تحديد  قاق القوة والضعي والاخ  والتهديدات ، أحد أهم أساليي التحليا و وتوقعات أاحام المملحة ، 
 فتي الخارجيتة والتهديتدات الاتخ  وتقيتيم مخاتبته  لتخ االستتخاتيجية االدارة دراسته وتقتو   4.فتي هتذا المجتال

 .والضعي القوه  موذج يوضحه ما وهو المنةمه في والقوه الضعي  قاق ضوء
                                                 

1Philip E. Tetlock ,superforecasting: The Art and Science of Prediction , NewYork, 2015 

pp:70-75 
2 OECD, Preparing governments for long term threats and complex challenges, High 

Level Risk Forum Policy Seminar, 23 OECD Conference Centre Paris, FranceSeptember 

2016, p:13 
3 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, OP.Cit, p:126 
4 Strategic Management: Definition, Purpose and Example August 26, 2020, on: 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-strategic-management 
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 predictionمفهوم التنبؤ القائم على المؤلرات -4

  لمتي ومتنهج مؤرتخات وفت  المتدروة التوقتع إلتخ القتاء   لتخ المؤرتخات prediction التنبتؤ منهج يشيخ
 مستتقبالً  ستيحدث متا أمتخ تحديتد فتي تستهم قويتة أستباًبا وامحمتائيون  الجوية األرااد  بخاء  استخدا مثا

 بدرجة  الية. يقينال مستوى  إلخ تما و الية مؤكدة الدقة درجة وتاون  الدقة بمنتهخ
 forecastingمفهوم التنبؤ القائم على التوقع  -5

 .دا لًيتتا ومتستتقة معقولتتة محتملتتة مستتتقبلية قمت   تتخة إلتتخ forecasting التوقعتتات  لتتخ القتتائم التنبتؤ
هتتو المخحلتتة األكثتتخ تطتتورًا متتن التقتتديخ  forecasting التنبتتؤ أن  لتتخ أكتتدوا التتذين البتتاحثين بعتتا هنتتافو 

 .االستخاتيجي وف  استخدامه العسقخه 
 foresightمفهوم االستشراف االستراتيجي  -6

هتتتي ستتتمة بشتتتخية أساستتتية تستتتمح بمواز تتتة اميجابيتتتات والستتتلبيات، وتقيتتتيم مستتتارات  foresightاالستشتتتخاف
العمتتتتا المختلاتتتتة، واستتتتتثمار المستتتتتقبا المحتمتتتتا. وتستتتتتخد  كتتتتمدوات مستتتتا دة لمتتتتنع القتتتتخار. ويتستتتتم هتتتتذا 
األستتلوم الموجتته  حتتو المستتتقبا باال اتتتا   لتتخ المستتتقبا بقتتا الوستتائا المتاحتتة، وتطتتويخ وجهتتات النةتتخ 

 1ت المستقبلية،  م اال تيار  يما بينها "للخيارا
 strategyمفهوم االستراتيجية  -7

" تتجو اتن" أمثتال الممتطلح هتذا تاستيخ فتي رواد وهناف ،  سقخه  هو ممطلح Strategy االستخاتيجية
 يطلت  كتان أ هتم حيته االستتخاتيجية، ماهتو  تاستيخ فتي طويتا بتا  لهتم كتان التذين" يوريبيتدة" و" هومخ"و

  لتخ العستقخية العلتو  حقتا فتي المجتال هتذا مثتا فتي البالغة مسهاماتهم  ةخاً  االستخاتيجيين الاتام  ليهم
 .التحديد وجه

 strategic planningمفهوم التخطيط االستراتيجي  -8

                                                 
1Anna Kononiuk, Anna Sacio-Szymańska, Judit Gáspár, How do companies envisage the 

future? Functional foresight approaches, OP.Cit, p:23 
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التخطيا االستخاتيجي هو  ارطة طخيت  التتي تعطتي توجيهتات للمنةمتة متن المخحلتة الحاليتة إلتخ المخحلتة 
د إلتخ أيتن تتذهي أو أيتن يجتي أن تاتون فتي غضتون  متس أو  شتخ ستنوات. ويتضتمن المستقبلية، وتحتد

كمتتا 1 .التخطتتيا االستتتخاتيجي توقعتتات متعتتددة الستتنوات ال تاتتون محتتددة  مثتتا  مليتتة التخطتتيا التنايتتذه
تعتتخف  لتتخ إ هتتا مجمو تتة متتن األ شتتطة المنةمتتة جيتتًدا والتتتي تستتا د المنةمتتة  لتتخ تنةتتيم الحاضتتخ بنتتاًء 

  2 المستقبا المستهدف.  لخ توقعات
 strategic thinkingمفهوم التفكير االستراتيجي  -9

  لتتخ االستتتخاتيجي التاايتتخ  مليتتة تقتتو  حيتته العستتقخه  التاايتتخ بمجتتال االستتتخاتيجي التاايتتخ  مليتتة تتتختبا
 االستتخاتيجية تحتدد حيته والبخامج السياسات وتنايذ والعسقخية السياسية األهداف  لتحقي  الهخمي التسلسا
 ومتتتخ تح يقتته يجتتي التتذه متتا تحديتتد  تتالل متتن المستتتقبلية بالعمتتا المختبطتتة األ متتال جتتدول فتتي القضتتايا
 بهتتتا المستتتمو  وامجتتتخاءات التوجيهيتتتة والمبتتتادض السياستتتات بوضتتتع أيضتتتا وتتتتختبا ، تح يقتتته يمقتتتن وكيتتتف
  طتوة تنايتذها يتتم التتي المتسلستلة امجتخاءات  تالل متن االستتخاتيجية البتخامج وتنايذ األهداف هذه لتحقي 
 .بخطوة
 scenariosمفهوم بناء السينارروهات -10

 التتي الواتي إ تادة أستلوم تطبيت  وضتخورة والمستتقبا الماضتي روايتة  لتخ تقتو  التي السيناريوهات بناء
 إلتخ بهتا  نةتخ التتي الطخيقتة. والمستتقبا الماضتي بهتا  حلتا التي الطخق  في النةخ وا ادة تغييخ في تسهم
 .والمستقبا والحاضخ الماضي لاهم طخقنا
 scenario planningمفهوم تخطيط السينارروهات  -11

"تخطتتتتتيا الستتتتتيناريو" ، حيتتتتته يستتتتتهم األ يتتتتتخ فتتتتتي د تتتتتم  مليتتتتتات اتتتتتنا ة القتتتتتخار والتحليتتتتتا تقتتتتتو   مليتتتتتة 
االستتخاتيجي، حيتته تعتبتتخ الستيناريوهات بمثابتتة قمتت  متقتة دا ليتتًا أو بمثابتتة رؤى حتول المستتتقبا ُيعتمتتد 

                                                 
1 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, International Journal of Scientific 

and Research , Volume 6, Issue 2, February 2016, p:126 
2 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, International Journal of Scientific 

and Research , Volume 6, Issue 2, February 2016, p:126 
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للخبتتخاء واتتا عي السياستتات  backdrop ليهتتا فتتي اتتنا ة السياستتات أو تطويخهتتا وهتتي بمثابتتة " لفيتتة" 
دف منها هو الخخوج في مجال االستشخاف بخيارات مخ ة قوية تحما قدرًا من االبتاتار والتطتويخ مدارة اله

 1األزمات.
  future studiesمفهوم الدراسات المستقبلية  -12

 االتجاهتتتتات استاشتتتاف  تتتتالل متتتن القتتتتخار اتتتنع  مليتتتتة إررتتتاد هتتتتو المستتتتقبلية الدراستتتتات لمتتتنهج النهتتتائي
  تتتن مختلاتتتة الخؤيتتتة أدوات أن ،كمتتتا االستشتتتخاف  تتتن مختلاتتتة والخؤيتتتة. مستتتتقبلية رؤيتتتة لتاتتتوين المستتتتقبلية

  لتخ االستشخاف يعتمد حين في للمستقبا  ابتة اورة تاون  أن إلخ الخؤية تميا حيه االستشخاف، أدوات
 أداة  تعتبتتتخ لاو هتتتا فوائتتتد المستتتتقبلية ،وللخؤيتتتة مستتتتمخ تغيتتتخ حالتتتة فتتتي أ هتتتا دائًمتتتا ُياهتتتم التتتتي االفتخاضتتتات

 2 األجا طويلة تخطيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in 

the Public Sector Zurich,Crisis and Risk Network (CRN), Center for Security Studies 

(CSS), ETH Zürich July 2011p:2 
2 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries 

,OP.Cit,  p:4 
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التقدير اإلستراتيجي للموقف في مجال الدراسات 
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 مقدمة عامة
يعد مجال الدراسات المستقبلية متن المجتاالت الواستعة والتتي تحتوه العديتد متن األستاليي والمنتاهج القديمتة 
والحديثتتة لتقتتديخ وتوقتتع األوضتتا  فتتي مجتتال األزمتتات. كمتتا يالحتتد تتتدا ا العديتتد متتن الماتتاايم مثتتا ماهتتو  

بتطتتورات متعتتددة وفقتتا لتتم تتتم  والتقتتديخ االستتتخاتيجي للمواقتتي متتع المنتتاهج األ تتخى، إال أن هتتذا المتتد ا متتخ
تحتل  foresightاقخاره في امسهامات األجنبية التتي كتان لهتا بتا  طويتا فتي تاستيخ ماهتو  "االستشتخاف" 

 future-oriented thinkingمةلة المجال األساسي الذه يطل   ليه "التاايخ الموجته  حتو المستتقبا" 
FOT أو اتتنع القتتخار الموجتته  حتتو المستتتقباFODM future-oriented Decision Making  فتتي

. والجتديخ بالتذكخ أن هتذا المجتال  forward looking activitiesمجال المها  التطل ية أو االستشتخا ية 
قتتتد القتتتخ تطتتتورات متعتتتددة فتتتي مجتتتال إدارة األزمتتتات  لتتتخ المتتتعيد النةتتتخه والعملتتتي، ومتتتازال حتتتتخ اآلن 

يحتتاول متتن  اللتته  بتتخاء  Methodغتتخيم، حيتته أ تته متتنهج يتعتتخة للتطتتويخ المستتتمخ متتن قبتتا البتتاحثين ال
إدارة األزمتتتات تطتتتويخه ليتتتؤده مهمتتتته القائمتتتة  لتتتخ التنبتتتؤ بشتتتقا يحقتتت  تجنتتتي أو تقليتتتا حتتتدة المختتتاطخ 
واألزمات المتااقمة في مجاالت متعددة. ولهتذا الستبي، لتوحد  تدد متن التحتوالت فتي مجتال تطبيت  متنهج 

أو األزمات بماة  امة، بيد أن لاا مجال طبيعته التي تختلتي متن  االستشخاف في مجال إدارة المخاطخ
مجتتال آل تتخ، وبالتب يتتة فهنتتاف ا تتتالف فتتي طبيعتتة األزمتتات التتتي تنشتتم فتتي هتتذه المجتتاالت. االمتتخ التتذه 

متتتن  تتتالل التحليتتتا المتعمتتت  ألاتتتله الماتتتاايمي وتتبتتتع مستتتار  foresightيضتتتطخ ا إلتتتخ تشتتتخيح ماهتتتو  
حقتتتل بتتته حتتتتخ واتتتا إلتتتخ مستتتماه النهتتتائي، فضتتتاًل  تتتن أهميتتتة راتتتد تطبيقاتتتته التطتتتورات النةخيتتتة التتتتي ل

المختلاتتتتة فتتتتي سلستتتتلة األزمتتتتات التتتتتي متتتتخت بعتتتتدد متتتتن المجتتتتاالت االقتمتتتتادية والماليتتتتة وامداريتتتتة والبي يتتتتة 
الماهتو  فتي المجتال التانولتوجي، والتذه يقتد   يته متؤ خًا استهامات  وراد هذاوالدولية، والسياسية واألمنية 

لتحقي  إدارة فعالة لألزمتات والطتوارض.  foresightلتمقين القوة الخقمية من ال يا  بمهمة االستشخاف تيمة 
أضتتي إلتتخ ذلتتك، أهميتتة الوقتتوف  نتتد محتتور التعقيتتدات والمغالطتتات المختبطتتة بمتتنهج االستشتتخاف وتحليتتا 

سياستات واتختاذ المنةورات األكاديمية التي  خضل هذا الجا تي فتي مختلتي الدراستات فتي مجتال اتنع ال
ن متتنهج االستشتتخاف يتتختبا وبتتتدا ا مااايميتتًا متتع  القتتخارات الموجهتتة  حتتو المستتتقبا. وفتتي هتتذا امطتتار، فتت

 تتتدد متتتن المنتتتاهج والماتتتاايم األ تتتخى فتتتي مجتتتال إدارة األزمتتتات والمختتتاطخ، وهتتتو متتتا  ستتتعخ إليتتته لتحليتتتا 
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هتا وفت   تدد متن الستيناريوهات ألبتخز وتعخيف هذا المنهج وتحديد دوره وأهميتته فتي إدارة المختاطخ وتخفيا
 األزمات الدولية متعددة األبعاد والمجاالت.
 Strategic Estimate of the situationأوال:تعررف التقدير االستراتيجي للموقف 

يتتوفخ التحليتتا الموجتته  حتتو المستتتقبا الستتهولة والثقتتة فتتي التخطتتيا لخطتتوات المنةمتتة المستتتقبلية فتتي ظتتا  
ك سعخ البتاحثون إلتخ تاتوين طتخق يمقتن متن  اللهتا االستتعداد لحتاالت  تد  اليقتين التتي  د  اليقين، لذل

متتتتنهج التقتتتتديخ  ينتتتتوفتتتتي هتتتتذا امطتتتتار تتتتتم تب 1تنتةتتتتخ أه منةمتتتتة أو مؤسستتتتة أو قتتتتوة  ستتتتقخية أو دولتتتتة.
االستتتتتخاتيجي للمواقتتتتي فتتتتي المؤسستتتتات العستتتتقخية فتتتتي أوقتتتتل الستتتتلم والحتتتتخم ليستتتتا د فتتتتي توقتتتتع االزمتتتتات 

كما يم ذ التقتديخ السياستي العستقخه فتي اال تبتار منتاط  األزمتات المحتملتة حتول العتالم وي تي م المحتملة، 
و نتتتدما تعتمتتتد القضتتتايا الابتتتخى  لتتتخ  2 اآل تتتار السياستتتية مقابتتتا الجتتتدوى العستتتقخه واالستتتتدامة المحققتتتة.

امجتتخاءات المتختتذة، كمتتا هتتو الحتتال فتتي الحتتخم واالستتتعداد للحتتخم، فمتتن األهميتتة بمقتتان أن يتتتم اجتتخاء 
التقتتديخ بعنايتتة وحتتخ ، بحيتته تغطتتي جميتتع مخاحتتا الموقتتي، متتع إ طتتاء اال تتتخاف الاتتافي بالتستتهيالت 

جتتي فعلتته بقتتخار كيفيتتة ال يتتا  بتته، متتن  تتالل  مليتتة والع بتتات، التاي تتف متتع الغايتتات، وربتتا الشتتيء التتذه ي
وجتتديخ بالتتذكخ أن  مليتتة تقتتديخ الموقتتي فتتي  هاا ا مااا نسااميي "تقاادير الموقااف.تاايتتخ رتتاملة ومنط يتتة و

تطبيقها العسقخه يختلي  ن العمليات العقلية العادية التتي تحقتم أفعتال حياتنتا اليوميتة، لانتا بمتاة  امتة 
خ المنطقي، موجه  حو إ طاء أكبخ قدر ممقن من التمكيد  لتخ أهميتة  تد  تعتبخ إ ه مسار منهجي للتااي

و لتتخ 3التغاضتتي  تتن أه  امتتا مهتتم، وحمايتتته متتن المعالجتتة المتستتخ ة والستتطحية  امجتتخاءات الشتتقلية. 
التتتخغم متتتن أهميتتتة هتتتذا التتتنهج وتيمتتتته فتتتي تحقيتتت  إدارة األزمتتتات العستتتقخية والتهديتتتدات، إال أن االتجاهتتتات 

الية قامل بتغييخه وف  اال تماد  لخ قوا د العما المنهجتي التتي تتات  متع االتجاهتات الحديثتة الحديه الح
التي تتبناها لتاون أكثخ مخو ة للتعاما تجاه التغييخات المستقبلية وتعجيج  ملية انع القخار امستتخاتيجي. 

                                                 
1 Future-oriented analysis brings ease and confidence to planning your next steps, on: 

https://www.m-brain.com/blog-posts/future-oriented-analysis-brings-ease-and-confidence-to-

planning-your-next-steps/ 
2 Joint Doctrine Publication 01 UK Joint Operations Doctrine Joint Doctrine 

Publication 01 (JDP 01), dated The Development, Concepts and Doctrine Centre Ministry of 

Defence Shrivenham, November 2014,pdf, p:17 
3Philip E. Tetlock ,superforecasting: The Art and Science of Prediction , NewYork, 2015 

pp:70-75 
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أن تتؤ خ  لتخ المنةمتة  حيه يقد  هتذا األستلوم توضتيح لالتجاهتات والمستارات المحتملتة التتي متن رتم ها
أو الشتتخكة، ويحتتتم أ تتذها فتتي اال تبتتار فتتي  طتتوة التخطتتيا االستتتخاتيجي والتتتي تبتتدأ بتحديتتد االتجاهتتات 

trend  الهامة  م إجخاء دراسات أساسية مناسبة  ن االتجاهات التي تحددها  لتخ أ هتا األكثتخ تتم يًخا  لتخ
لية هي فهم هذه االتجاهات وما هو  و  الاتخ  التتي المؤسسة بعد تحديد أهم االتجاهات، ف ن الخطوة التا

توفخهتتتا تلتتتك االتجاهتتتاتح والبحتتته حتتتول  تتتو  التهديتتتدات المحتملتتتةح حيتتته إن تحديتتتد الاتتتخ  والتهديتتتدات 
والتغييتتخات المحتملتتة هتتي  طتتوة هامتتة لانهتتا تحتتتاج إلتتخ تحويلهتتا لمعخفتتة موضتتع التنايتتذ  تتم تحويلهتتا إلتتخ 

ن ماهتتو  التقتتديخ االستتتخاتيجي هتتو أداة مختبطتتة باألستتاة لخطتتوة إجتتخاء حلتتول. وممتتا تجتتدر امرتتارة إليتته أ
 نمتخ أساستي فتي  estimateغيتخ أن التقتديخ بمتاة  امتة  1تحليا استخاتيجي وتقييم لمستارات العمليتة.

 المختتاطخ تقيتتيم جميتتع مجتتاالت إدارة االزمتتات ستتواء العستتقخية أو غيخهتتا، حيتته يقتتو  التقتتديخ فتتي مخحلتتة 
 اال تمتاد وفت  حدو ته واحتماليتة الضتخر تقتديخ يتتم و ليته الطويتا المدى  لخ المحتملة اتالتهديد وتمور

أداة يستتتتتخدمها قتتتتادة القتتتتوات الموحتتتتدة  هتتتتوالتقتتتتديخ االستتتتتخاتيجي و  .2المختتتتاطخ ستتتتيناريوهات اتتتتياغة  لتتتتخ
والمشتتخكة لتطتويخ  طتتا الحمتالت والعمليتتات. حيته يطتتور القتادة تقتتديخاتهم االستتخاتيجية بنتتاًء  لتخ البي تتة 

  3االستخاتيجية والتهديدات المحتملة وطبيعة العمليات المستقبلية المحتملة والتوجه االستخاتيجي الوطني.
 والمسرح االستراتيجيالتقدير اإلستراتيجي -1

يعتبخ التقديخ االستخاتيجي أسلوبًا أكثخ رمواًل وهو وسيلة لتطويخ المسخ  االستخاتيجي للدول حيته يتتم بهتا 
 أن القتتتول . ويمقتتتنstrategic theaterتقيتتتيم العوامتتتا بشتتتقا مستتتتمخ لمعخفتتتة تم يخهتتتا  لتتتخ المستتتخ  

 التد م وتحقت  الدوليتة، واأل شتطة البتخامج نستي ت فتي تستهم التتي األساستية الخطتوة هتي المسخ  استخاتيجية
 البي تتة ظتتخوف وفتت  مستتتمخ بشتتقا االستتتخاتيجي التقتتديخ وتطتتويخ تحتتديه ظتتا فتتي وذلتتك المستتخ ، لعمليتتات

                                                 
1Claire e. Steele, maj, usa, the weaponization of space a strategic estimate a thesis 

presented to the faculty of the u.s. Army command and general staff college in partial 

fulfillment of the requirements for the degree master of military art and science, b.s., fort 

leavenworth, kansas, 2001 p:3 
2 OECD, Preparing governments for long term threats and complex challenges, High 

Level Risk Forum Policy Seminar, 23 OECD Conference Centre Paris, FranceSeptember 

2016, p:13 
3 Claire e. Steele, maj, usa, the weaponization of space a strategic estimate, OP.Cit, p:26 
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 1.الوطنيتة األهتداف متع والتوافت  االتستاق ظتا وفي العمليات، مسخ   لخ تطخأ التي والمستجدات المتغيخة
 تحديتتد  لتتخ تتتؤ خ التتتي الواستتعة االستتتخاتيجية العوامتتا االستتتخاتيجي  لتتخ تقتتديخ مليتتة التقتتديخ كمتتا تقتتو  

 الجهتتتات متتتن االستتتتخاتيجي التوجيتتته ويتضتتتمن مستتتتمخ التقتتتديخ ويقتتتون  العمتتتا، ومستتتارات واألهتتتداف المهتتتا 
 اللوجيستتتتتتي والتقتتتتتديخ العتتتتتا  للوضتتتتتع القائتتتتتد تقتتتتتديخ تشتتتتتما أيضتتتتتا أ هتتتتتا غيتتتتتخ العليتتتتتا والستتتتتلطات الستتتتتيادية

ويجتتي أن يتضتتمن التقتتديخ تحلتتياًل للتوجتته االستتتخاتيجي وتمتتورًا العوامتتا الجيوسياستتية والجغخا يتتة 2للوضتتع
االقتمتتتادية والثقا يتتتتة و تقيتتتتيم التحتتتتديات االستتتتتخاتيجية والتشتتتتغيلية الخئيستتتتية وتحليتتتتا الاتتتتخ  المعخوفتتتتة أو 

وممتا تجتدر امرتارة إليته أن  3 .المتوقعة التي يمقن االستاادة منها وتقييم المخاطخ الاامنة في بي ة التنايتذ
يجي أن ينتج  نه  تقديخ سياسي  سقخه يسا د وزارة الدفا   لخ توجيته  4التحليا السياسي االستخاتيجي

امستتتخاتيجية الوطنيتتة متتن  تتالل إجتتخاء تقتتديخ سياستتي  ستتقخه وهتتو متتن النتتادر متتا يقتتون محتتددًا بدقتتة منتتذ 
ويعخف بعا الخبخاء  ملية التقديخ االستخاتيجي  لخ أ ها  ملية يقو  بهتا فخيت  التقتديخ لتقتديخ  5البداية. 

حالتتة متتا متتن  تتالل اال تمتتاد  لتتخ متتد الت متتن أوامتتخ الوكتتاالت أو الجهتتات الدا متتة والمعنيتتة متتن  تتالل 
لوماتيتتتة والبنيتتتة تحليتتتا وواتتتي العوامتتتا واالتجاهتتتات السياستتتية والعستتتقخية واالقتمتتتادية واالجتماعيتتتة والمع

التحتيتتتتة والتهديتتتتدات والاتتتتخ  التتتتتي تستتتتها أو تعيتتتت  تحقيتتتت  األهتتتتداف باال تمتتتتاد  لتتتتخ امطتتتتار الجمنتتتتي 
و تاتتتتتون  مليتتتتتة التقتتتتتديخ االستتتتتتخاتيجي مستتتتتتمخة وتتتتتتوفخ المتتتتتد الت المستتتتتتخدمة لتطتتتتتويخ  6لإلستتتتتتخاتيجية.

قتتديخ القائتتد للوضتتع تجتتاه  مليتتة االستتتخاتيجيات وتنايتتذ الخطتتا، وهتتذه العمليتتة هتتي الخطتتوة األوليتتة مجتتخاء ت
معينتتة.والالفل فتتي هتتذا العنمتتخ أن  قتت  المعلومتتات فتتي المتتخة األولتتخ لحتتدوث األزمتتة قتتد تاتتون وستتيلة 

 وقائية إذا ما حدث تقديخ دقي  لألزمة الواقعة ، والتي تحول دون تاخاراها في المستقبا، يمبح التقديخ 
 

                                                 
1 CClarence j. Bouchat, an introduction to theater strategy and regional security, op.cit, p:2 
2 Militry factory, strategic estimate (US DoD), on:https://www.militaryfactory.com 

/dictionary/military-terms-defined.asp?term_id=5116, (acsessed: 25-9-2020, 5:30 am) 
3 Joint Publication 5-0, Joint Planning, Joint Force Development, USA, 16 June 2017, pdf, 

p:63 
4 Joint Doctrine Publication 01 UK Joint Operations Doctrine Joint Doctrine Publication 01 , 

OP.Cit, , p:7   
5 Ibid, p:17 
6 Ibid, p:62 
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وتقتتتو  هتتتذه العمليتتتة  لتتتخ مجمو تتتة متتتن  1فتتتي المستتتتقبا.فتتتي هتتتذه الحالتتتة وستتتيلة  حتتتو  تتتد  تاتتتخار األزمتتتة 
 وتخجمتة الدولتة فتي الوطنيتة الستلطات متن المحتددة المتطلبات أهمها األهداف ودرجة اتساقها مع األهتداف

 وتتختبا االستتخاتيجي التقتديخ  مليتة  ن المس ول القائد رؤية تحديد في تسهم أهداف إلخ الوطنية األهداف
 2 .المحتددة األهتداف ب  جتاز ارتباطهتا ومتدى االستتخاتيجية للبي تة تمتور وضتع ن ت فضتال ، المستخ  ببي ة
أن  مليتتتة التقتتتديخ االستتتتخاتيجي التتتتي تتتتختبا باستتتتخاتيجية المستتتخ  المشتتتتقة متتتن  إليتتته امرتتتارة تجتتتدر وممتتتا

 جغخا يتتة منطقتتة دا تتا موحتتد  ستتقخه   مليتتات المستتخ  التتدولي فتتي المجتتال العستتقخه، يتحقتت  منهتتا  متتا
 المتتخا  منتتاط  بتتين الموحتتد العمتتا لهتتذا التتتوازن  تحقيتت   تتالل متتن االستتتخاتيجية األهتتداف لتحقيتت  محتتددة
 لتشتتتما يقاتتي بمتتا واستتعة المستتخ  استتتخاتيجية تاتتون  أن يجتتتي وبالتتتالي أ تتخى، منتتاط  فتتي الستتلم وأوقتتات

 هتذه تمتبح وحتتخ 3.فعتال بشتقا العمليات فن واستخدا  والعسقخية السياسية األ شطة من واسعة مجمو ة
 التوجيتتته متتن العمليتتات مستتخ  فتتتي األمنتتي والتعتتاون  المستتخ  استتتتخاتيجية ارتتتقاق يجتتي فعالتتة االستتتخاتيجية
 األمنيتتتة األهتتتداف وتحقيتتت   المتطلبتتتات لتلبيتتتة واتتتياغتها االستتتتخاتيجية والسياستتتة للستتتلطات االستتتتخاتيجي

 التقتتتتتديخ لعمليتتتتتة التاليتتتتتة العنااتتتتتخ  لتتتتتخ االستتتتتتخاتيجي التقتتتتتديخ يشتتتتتتما أن يجتتتتتي كمتتتتتا  4 .واالستتتتتتخاتيجية
 يحتتم كمتا والمشتقلة، القضتية أو ، األ يتخة األحتداث  لتخ  امتة  ةتخة تاتوين فتي تتمثا والتي االستخاتيجي

 البي تتتة مالمتتتح تحديتتتد أهميتتتة  تتتن فضتتتالً  ، السياستتتة أهتتتداف  لتتتخ تقتتتو  والتتتتي امستتتتخاتيجية اتجتتتاه تحديتتتد
 التحتتتديات وراتتتد والخمتتتو ، المعاديتتتة والقتتتوى  المتتتديقة والقتتتوى  المنتتتاط  تحديتتتد  تتتالل متتتن امستتتتخاتيجية
 كما تقو  هذه العلمية  لخ تقيتيم5.المخاطخ تقييم مخحلة  م المحتملة الاخ  وتحديد والتنايذية االستخاتيجية

 معهتتا متالزمتتة المتاحتتة امستتتخاتيجية البتتدائا تقيتتيم   لتتخ باال تمتتاد المحتتددة األهتتداف لتحقيتت  التهديتتدات

                                                 
1 Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 

COVID19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory) 

Department of Psychology, King Khalid University, Abha, Saudi Arabia, 19 June 2020, on: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pa.2217 

, p:6 
2 Clarence j. Bouchat, an introduction to theater strategy and regional security, strategic 

studies institute,august 2007. p:7 
3 Ibid, , p:2 
4Clarence j. Bouchat, an introduction to theater strategy and regional security, Ibid , p:7 
5 course Hero, The strategic estimate shall include the following, on: 

https://www.coursehero.com/file/p5kq 6kvr/The-Strategic-Estimate-shall-include-the-

following-elements-of-a-Strategic/, (acssesed:22-9-2020) 
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 المختبطتتة المتاحتتة المتتوارد ا تبتتاره فتتي االستتتخاتيجي التقتتديخ يؤ تتذ الخطتتا، كمتتا ومتطلبتتات مختتاطخ تحليتتا
 متتتتن قائمتتتتة خ المواقتتتتي فتتتي المجتتتتال العستتتتقخه  لتتتخكمتتتتا تقتتتتو   مليتتتة تقتتتتدي 1.المطلوبتتتة األهتتتتداف ب  جتتتاز

 و ليه تتشقا المهمة المطلوبة من القائتد فتي ستياق تحليتا البي تة .2الوضع لتقديخ المستخدمة االفتخاضاتا
 الوطنيتتة األهتتداف لتحقيتت  تستتتخد  التتتي الممقنتتة الوستتائا المقاتتتا القائتتد يحتتدد ذلتتك  تتالل ومتتن امقليميتتة
 يواجههتا التتي والمشتاكا األزمات وادارة لمعالجة المتنو ة الخيارات من مجمو ة وجود ظا وفي. المنشودة

 يتختذها قتد التتي امجتخاءات مقار تة مع ،"العمليات" العما مسارات تقييم ضخورة   ليه يحتم المقاتا، القائد
 التقتتتديخ  طتتتوة مكمتتتال مالءمتتتة األكثتتتخ المستتتار ال تيتتتار يقتتتو  و ليتتته. المنطقتتتة فتتتي اآل تتتخون  األطتتتخاف

 لتلبيتة الالزمتة المتوارد ويطلتي األ تخى  ال يادات مع  القاته المخحلة هذه في القائد ينةم كما. االستخاتيجي
 3.المسخ  استخاتيجية تطويخ  ملية

 التطورات التاررخية لمجال التقدير االستراتيجي للموقف-2
، حيتته تعتتود 1909كتتان تقتتديخ الموقتتي  نمتتًخا أساستتًيا فتتي أوامتتخ  مليتتات الجتتيه األمخيقتتي منتتذ  تتا   

جذورها إلخ أوا خ القخن التاسع  شخ. و الل المائة  تا  الماضتية، تعتخة هتذا المجتال للجتدال والستجال 
لاتا متنهم والتطويخ من جا ي المتخممون، فقد  ضعل  مليتة التقتديخ لمناقشتة محتدمتة بتين جما تات 

فاخه ومذابه في ارساء أفاار  ملية التقديخ االستخاتيجي، فجما ة كتا وا يستعون إلتخ اتقا  مليتة التقتديخ 
االستخاتيجي بحدة ال يادة وأ خى سعل إلخ اال تماد في  ملية التقديخ االستتخاتيجي  لتخ اتنع القتخارات 

ل  مليتتة التقتتديخ تعتتود إلتتخ محاولتتة ويؤكتتد"ريقس"  أحتتد  بتتخاء التقتتديخ  لتتخ أن أاتتو  4 وفتت  أستتس  لميتتة.
  لتطتتتويخ  هتتتج متتتنةم ومنطقتتتي لحتتتا القضتتتايا العستتتقخية. حيتتته رتتتعخ 1800الجتتتيه البخوستتتي فتتتي أوائتتتا 

البخوستتيون أن هنتتاف حاجتتة إلتتخ إجتتخاء منهجتتي مو تت  "للتطتتويخ متتن  تتالل تتتدريي  تتال القتتدرة فتتي ال يتتادة، 
تهم يتتتدركون ضتتتخورة ا تمتتتادهم  لتتتخ الاتتتخ  ألن متتتوت فخيتتتدريك الابيتتتخ والهتتتجائم البخوستتتية الالحقتتتة جعلتتت

المحتملتتة. وهقتتذا تطتتور  لتتخ متتدى  متتي قتتخن متتن التتجمن "النةتتا  التطبيقتتي" لتتتدريي الضتتباق العستتقخيين 

                                                 
1Clarence j. Bouchat, an introduction to theater strategy and regional security, Op.cit , pp:10-

11 
2planning and organizational: operational and tactical, pdf on:https://fas.org/nuke/guide 

/usa/doctrine/army/fm3-100/CH6.PDF,  
3 Clarence j. Bouchat, an introduction to theater strategy and regional security, Op.cit, p:3 
4Philip E. Tetlock ,superforecasting: The Art and Science of Prediction, OP.cit,  pp:70-75 
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و تتتالل العقتتتد األول متتتن هتتتذا القتتتخن،  1  لتتتخ تيتتتادة ستتتاحة المعخكتتتة ومعالجتتتة القضتتتايا واألزمتتتات الطارئتتتة.
كوستتتيلة منهجيتتتة حيتتته كتتتان ُيطلتتتي متتتن الطتتتالم رتتتخ   طتتتورت المدرستتتة الحخبيتتتة وُاتتتقلل  مليتتتة التقتتتديخ

لتم يوجته أحتد اال تبتاه قبتا هتذا الوقتل تحديتًدا إلتخ و ات التاتيقية في الامتا الدراستي. وتبخيخ حلولهم لألزم
العواما التتي يجتي أن تؤ تذ فتي اال تبتار بشتقا روتينتي فتي  مليتة اتنع القتخار." وهقتذا تتم إ شتاء تقتديخ 

متن قبتا الاتابتن روجتخ إة فيتته متن الاليتة فتي  1909سمًيا ألول مخة في  تا  الموقي الذه تم تو يقه ر 
، أاتبح تقتديخ الموقتي  قيتدة رستمية  1910تقديخ المواقي التاتيقيتة و شتخ األوامتخ الميدا يتة. وفتي  تا  

للجيه األمخيقي مع  شتخ مقتطاتات متن و يقتة الاتابتن فيتته فتي لتوائح الخدمتة الميدا يتة. فقتد حملتل هتذه 
 يقتتة العديتتد متتن المبتتادض األساستتية فتتي  مليتتة تقتتديخ الموقتتي والتتتي تمثلتتل فتتي مبتتدأ تتتمطيخ أمتتخ ميتتدا ي الو 

مناستتتي حيتتته يحتتتتم  لتتتخ القائتتتد إجتتتخاء تقتتتديخ للوضتتتع أو الموقتتتي، يتتتتوج باتختتتاذ قتتتخار بشتتتمن  طتتتة  متتتا 
لموقتي ينطتوه محددة. ويجي  ليه بعد ذلك اتياغة األوامتخ التتي ستتناذ قتخاره. وجتديخ بالتذكخ أن تقتديخ ا

 نتد  لخ دراسة متم ية من وجهة  ةخ القائد، لجميع الةخوف التي تؤ خ  لتخ األزمتة أو قضتية المعينتة. و 
مهمتتته  لتتخ النحتتو المنمتتو   ليتته فتتي األوامتتخ أو التعليمتتات التتتي يتمتتخف  تقتتو إجتتخاء هتتذا التقتتديخ ، 

معلومتات المتاحتة  تن العتدو )القتوة بموجبها، أو كما استنتجها من  لمه أو معخفته  ن الموقي، وجميع ال
، والموقتتع ، والحخكتتات ، والنوايتتا المحتملتتة ، ومتتا إلتتخ ذلتتك( ، والةتتخوف التتتي تتتؤ خ  لتتخ تيادتتته )القتتوة ، 

 تتم  والموقتتع ، والقتتوات المستتا دة ، ومتتا إلتتخ ذلتتك( والتضتتاريس متتن حيتته تم يخهتتا  لتتخ جتتيه معتتين موقتتي.
ه ويقتخر الخطتة التتي ستتمقنه  لتخ أفضتا وجته متن إ جتاز يقارن بين مختلتي  طتا العمتا الماتوحتة أمامت

وتعتبتخ  2تطتورت  مليتة التقتديخ التامتيلي  لتخ متدار الثمتا ين  اًمتا الماضتية. وفي هتذا الستياقمهمته ". 
متتتتن أقتتتتد  الو تتتتائ  وأهمهتتتتا  لتتتتخ االطتتتتالق فتتتتي تاستتتتيخ قوا تتتتد التقتتتتديخ  1910و يقتتتتة "روجتتتتخ إة فيتتتتته 

فقد كان تقديخ الموقي هو الوستيلة األساستية التختاذ القتخارات التاتيقيتة االستخاتيجي في الجيه األمخيقي، 
دا ا الجتيه األمخيقتي لمتا يقتخم متن قتخن. وفتي ستياق التطتورات الحديثتة فتي مجتال أبحتاث اتنع القتخار 
بشتتقا  تتا  ومتتن  تتالل مجمو تتة متتن األبحتتاث المحتتددة أجختهتتا وحتتدة "فتتورت ليانتتوورث" الميدا يتتة التابعتتة 

الجتتيه األمخيقتتي ، ظتتا البتتاحثون والمتخممتتون بمجتتال التقتتديخ العستتقخه يبحثتتون حتتول  لمعهتتد أبحتتاث
                                                 

1Rex R. Michel, Historical Development of the Estimate of the Situation, U.S. Army 

Research Institute, October, 1990p:2 
2Ibid, p:3-4 
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ة واستتعة لدراستتة  مليتتة طبيعتتة هتتذه االستتتخاتيجية ودورهتتا فتتي مجتتال الحتتخوم. وقتتد تتتم تنايتتذ مشتتاريع بحثيتت
  بتته والتتذه قتتا 1990همهتتا مشتتخو  المخاحتتا والتطتتورات التاريخيتتة لعمليتتة التقتتديخ االستتتخاتيجي أ و التقتتديخ، 

"ريقس ميتشتيا" لتحديتد قابليتهتا للتطبيت  فتي ظتا الةتخوف الميدا يتة ، والتحقيت  فتي الوستائا التتي تستا د 
اا عي القخارات التاتيقية في مها  التقديخ االستتخاتيجي. حيته قتا  البتاحثون بدراستة تتارير تقتديخ الموقتي 

يعتمتد تقتديخ القائتد األساستي  لتخ و 1خ.ومخاحله التاريخية لتشقيا رؤية  اتبة ألستس ومبتادض  مليتة التقتدي
 مس مقو ات او  نااخ تدور حول المهمة والوضع ومسارات العما والتحليا والمقار ة والقتخار، و التذه 

. وكا ل و يقة "روجخ إة فيته" محا تعديا بتين كتا فتتخة 1940تم اقخارها في الو يقة في إاداراها  ا  
التتتي تنةتتيم أساستيات التقتتديخ االستتتخاتيجي للقائتتد، فاتتي  ستتخة  تتا  وأ تخى الضتتافة تعتتديالت  لتتخ الاقتتخات 

تاو ل مستودة جديتدة  خجتل  1977تم تعديا المقو ات ليشما اربع مقو ات اساسية، وفي  ا    1968
، كتتان التخكيتتج فتتي  1977جتتذرًيا متتن  ستتختها األاتتلية لتغيتتخ  تتوا  كثيتتخة  تتن النستتر الستتابقة. فاتتي  تتا  

ة أو دقتتة التوقيتتل. ورتتملل اربتتع مقو تتات رئيستتية فتتي  مليتتة التقتتديخ تمثلتتل فتتي اتتنع القتتخار  لتتخ الستتخ 
المهمتتة، والوضتتع ومستتارات العمليتتة، وتحليتتا المنتتاورات ومقار تتة مستتارات العمليتتة ، والقتتخار أو التواتتيات 

ي  مليتة تتم وات 1960ارتبا التقديخ بعملية التمخين العقلي، وفي  تا   1932وفي  سخة  ا   النهائية.
هذه العملية الخسمية تقتديخ القائتد فتي الستياق األوستع لجميتع إجتخاءات ، حيه تضع ع القخار العسقخه ان

ال يتتادة المطلوبتتة لتطتتويخ وتنايتتذ مستتار العمليتتة. غيتتخ أ هتتا أكتتدت  لتتخ أن تقتتديخ القائتتد ستتيتم إ جتتازه بشتتقا 
المهمتتتة ،  جمتتتع  طبيعتتتي فتتتي الخطتتتوات التتتثالث األولتتتخ متتتن  مليتتتة اتتتنع القتتتخار العستتتقخه والتتتتي تشتتتما

المعلومات ، وتوجيه تخطيا القائد. وبالتالي ، ف ن تحديد هذه العملية ستا د فتي توضتيح ح يقتة أن تقتديخ 
تمتتل  1968القتتادة غالًبتتا متتا يقتتون  متتاًل تاا لًيتتا يلعتتي  يتته طاقمتته دوًرا  شتتًطا للغايتتة. وفتتي إاتتدار  تتا  

كتان هتذا متن وقتد ءات اتختاذ القتخار المناستبة. إضافة طخيقة أ خى أكثخ تجخيديتة أو  امتة للنةتخ فتي إجتخا
والتي رتملل التعتخف  أجا النةخ اخاحة في قخارات ساحة المعخكة من حيه منهجية حا األزمات العامة

 لخ المشقلة. و جمع البيا ات المطلوبة  م تطويخ وادراج الحلول الممقنة وتحليا الحلول  م ا تيار الحتا 
ل  ملية انع القخار العسقخه ججًءا ال يتججأ من جميتع اماتدارات ، أابح 1977األفضا.وفي مسودة 

أه ريء جديد  يما يتعل  ب جخاءات التقتديخ العامتة، لاتن مستودة  1972الالحقة. لم يضيف إادار  ا  
                                                 

1Rex R. Michel, Historical Development of the Estimate of the Situation, Ibid,  p:2 
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ا تبتتخت تقتتديخ القائتتد  مليتتة أكثتتخ ديناميقيتتة وذاتيتتة . كمتتا أكتتد هتتذا التقتتديخ  لتتخ أ هتتا " مليتتة  1977 تتا  
إ تتادة تقيتتيم مستتتمخة وديناميقيتتة للةتتخوف المتغيتتخة متتن  تتالل ث معةمهتتا فتتي ذهتتن القائتتد ، يحتتد طبي يتتة"

أن الخطوات المنةمة في تقديخ القائد وفي  ملية اتنع غيخ ةخ فيها". والبحه  ن  واما ذات معنخ للن
ي جتتوهخ القتتخار العستتقخه قابلتتة للتطبيتت  بالاامتتا فقتتا  نتتدما يقتتون الوقتتل متاًحتتا ، ولاتتن  تتادة "الستتخ ة هتت

كما كان التطور العقائده للجتيه األمخيقتي  لتخ متدى قتخن متن الجمتان  1العملية في بي ة سخيعة الحخكة".
للعمليتات  prescriptionوبين األمخ والتنايذ  descriptionلتقديخ الموقي متذبذًبا بين طخفين التوايف 

ممتتا ة تخطتتيا رتتاملة ومدروستتة. و الغامضتتة والستتخيعة والتتتي تستتتند إلتتخ حتتد كبيتتخ إلتتخ حتتدة القائتتد و مليتت
مخحلتتة ماقبتتا الحتتخم العالميتتة الثا يتتة، كتتان هنتتاف اتجتتاه  حتتو تبتتين التخطتتيا تجتتدر الغشتتارة إليتته أن فتتي 

السخيع ، حيته أن تتم يخ العمتا فتي حالتة الطتوارض بستبي  تد  كاايتة المعلومتات يةهتخ  قًمتا فتي ال يتادة 
 2الاعالة وقد يؤده إلخ ضيا  الاخ . 

 راحل عملية التقدير االستراتيجي للموقف العسكر  عناصر وم-3
يمقن القتول بمتاة  امتة أن الشتقا التذه تتم ا تمتاده فتي الاليتة الحخبيتة لتقتديخ الموقتي بته ستمات  امتة، 

وتعتمد  مليتة  3 غيخ أن المتخممون أكدوا  لخ أ ه ال يوجد  موذج  ابل أو دليا محدد لتقديخ الموقي
التقديخ االستخاتيجي وفقًا للمنةور العسقخه  لخ  دد من المخاحا والخطوات لتقديخ أزمة ما أو قضتية متا 
وف  ما تم توضيحه في الشقا التالي ،حيه تقو  المخحلة األولخ  لخ التقديخ االستخاتيجي للموقتي يمقتن 

متتة باال تمتتاد  لتتخ  ةخيتتة اال تمتتار يليهتتا لألطتتخاف ستتخد وتتتمطيخ األزمتتة و تتخة أستتبابها  تتم توضتتيح األز 
مخحلة التمور واالستجابة. وتعتمد المخحلة الثا يتة  لتخ االستتجابة االستتخاتيجية التتي تلتي مخحلتة التقتديخ، 
حيه يتم بهتا التخكيتج  لتخ ماهتو  االستتجابة المستتقبلية والتتي تعتمتد  لتخ  طتوة التقيتيم والتقتديخ حتول متا 

يحتم ال يا  بهح  م تمتي الخطوة الثا ية حول تحديد القوى المقيدة وماهي الاخضيات يحتم ال يا  به ولماذا س
التي يجي افتخاضها في ظتا ييتام الحقتائ  الستتامال  مليتة التخطتيا. والخطتوة الثالثتة هتي حتول كيفيتة 

                                                 
1 Rex R. Michel, Historical Development of the Estimate of the Situation, Ibid pp:5-7 
2  Philip E. Tetlock ,superforecasting: The Art and Science of Prediction, OP.cit,  pp:70-75 
3Austin M. Knight, The Estimate of the Situation, Society of American Military Engineers, 

Vol. 7, No. 35 , October, 1915. 

 pp:629-631 



 مناهج التنبؤ واالستشراف المستقبلي

36 

  برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية                                              

ه يستهم تنايذ  طوة االستجابة والتي تشما  مليات اماالحات العسقخية الماديتة وغيتخ الماديتة وهتذا بتدور 
 1في تحقي  تقييم المخاطخ ومن  م تخفيف حدتها،  م تمتي مخحلة تعجيج الموارد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التحليل في نموذ  التقدير االستراتيجي للموقف-4

تقو   ملية التقديخ االستخاتيجي  لخ التحليا كخطوة أساسية ،حيه تعتبخ  طوة التحليا االستخاتيجي متن 
لاهم ما اية طبيعة التهديد المختبا بهتذا العنتي  2 ملية التقديخ االستخاتيجي للموقي، الخطوات الهامة في

                                                 
1 Strategic Estimate Of The Situation, On: Https://Www.Ndu.Edu/Portals 

Https://Www.NduEdu/Portals/59/Documents/Global_Alumni_Summit/02Strate_Est_Frame

work_Explained.Pdf?Ver=2018-06-01-083439-133pp:2-4 
2Joint Doctrine Publication 01 UK Joint Operations Doctrine Joint Doctrine Publication 01, 

OP.Cit,p:7   
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ومن هم ممدر التهديد المبارتخ هتا هتم جما تة إرهابيتة ، أو حخكتة متمتخدة، أو جخيمتة  تابخة للحتدود، أو 
ختبا طبيعتتتة ميليشتتيات، أو فتتخد ) مجمو تتة أفتتخاد( يتمتعتتتون ب مقا يتتات فائقتتة أو متتجيج متتتنهم(ح غالًبتتا متتا تتت

التهديد بقيفية استتخدامه للعنتي وفتي هتذا الستياق يتتم التستاؤل حتول متاهي الطخيقتة التتي يتختذها ومتا هتي 
وظياته االستخاتيجيةح  تم يتتم تقتديم المعلومتات الالزمتة حتول طبيعتة التهديتد وأستبابه وحتول كيفيتة مواجهتته 

تبتع أو السياستة التتي يحتتم تغييخهتا لتحقيت  أو األسبام التي تحول دون مواجهته والسياسة التي يجي أن ت
مواجهة التهديد. كما يحتم تحديتد أطتخاف التهديتد وكيفيتة تتم يخ العنتي واألطتخاف التتي يتؤ خ  ليهتا، فضتاًل 
 ن تحديد ما غذا كا ل هي منةمة  تستخد  امرهام كمنهج أ  جما ة إرهابيتة "ستخية" تستتخد  امرهتام 

أن يتم التقمي حتول األطتخاف التذين ا ضتموا إلتخ الجما تة أو بقتوا فيهتا  كمنط  أو أيديولوجيةح كما يحتم
أو غادرها. وفي هذا امطار يتضح تبيان المشقلة أو األزمة التي  تج  نها تهديد ما و خيطتة هتذا التهديتد 
وتطورات التهديتد حتتخ واتا إلتخ وضتعها النهتائي، ودرجتة تدا لته متع الستياقات.  تم تقتو  المخحلتة التاليتة 

لخ متا يطلت   ليته استتخاتيجية التهديتد وهتي تشتما األهتداف و الوستائا والستبا. ومتن الجتديخ بالتذكخ أن  
التهديتتد قتتد يقتتون محتتتماًل أو فخدًيتتا أو جماعًيتتا، وهتتي تحتتدد مجمتتا الغايتتات والطتتخق والوستتائا والطتتخق هتتي 

ن المهتم أن  الحتد أن طخيقتة بمثابة "النهج االستخاتيجي" ولانها ليسل "االستخاتيجية".  الوة  لخ ذلك، مت
العالقة بين الغايات والسبا والوسائا يتم تمورها بشقا أفضا بطخيقة متخابطة وهي ليسل قوائم متتابعتة. 

التتنهج االستتتخاتيجي للمجمو تتة الساابل هااي تحديااد وتقتتو  الغايتتات  لتتخ  تحديتتد متتا ايتتة أهتتداف التهديتتد ح و
التهديتتد هتتذه امستتتخاتيجيةح متتا التتذه تاعلتته المجمو تتة و هتتج التهديتتد للحمتتول  لتتخ غاياتتته، وكيتتف ستتيناذ 

كيتف تستتخد  و سياسًيا، في حالة وجود ذلك من  الل تعب ة القوى البشتخية والمتوارد واستتغالل امقا ياتهتا.
كيتف تستتخد  الجما تة الستبيا والجما ة العني، ومن هتم األطتخاف الوستيطة لتحقيت  غايتات المجمو تة، 

كيتتف تستتتخد  المجمو تتة حلاتتاء أو أطتتخاف  تتارجيون ولوستتيطة لتحقيتت  ذلتتك. الستتلمي ومتتن هتتم األطتتخاف ا
كيتتف تقتتو  المجمو تتة  بتتتدويا المتتخا ح إلتتخ أه   تتارج للواتتول إلتتخ أهتتدافها متتا هتتو التتدور التتذه يلعبو تتهح

الوسائا   لخ ما اية موارد المجمو ة واياكلها وامقا يتها و قاق قوتها. ومن األهمية بمقان  وتقو  درجةح
تحديتتتد االستتتتجابة الحاليتتتة متتتن األطتتتخاف المقلاتتتة بتاتتتاده األزمتتتة مثتتتا مناقشتتتة تمتتتور الدولتتتة ومواجهتهتتتا 

هتو تتتم يخ تلتتك  وأستلوم المواجهتتة ح وتحديتد درجتتة االستتتجابة للتهديتد متتن  تالل كيفيتتة استتتجابة الدولتة ومتتا
االستجابة  لخ استخاتيجية جما ة التهديتد التتي تقتو   لتخ مثلته الغايتات والستبا والوستائا وكيتف تتعامتا 
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جما تتة التهديتتد ودينامقيتتة تعاملها.وهنتتاف  طتتوة اال تقتتاد متتن حيتته درجتتة دقتتة تمتتور الدولتتة حتتول األزمتتة 
وهتتا تعتتالج استتتجابة الدولتتة أ تتخاة ممتتدر التهديتتد وهتتا الدولتتة تحتتخز تقتتدما فتتي تخفيتتف حتتدة التهديتتدح 

المشقلة أ  المشتقلة  استها التتي تتختبا باألستبام األساستيةحوفي هتذه الخطتوة يحتتم  لتخ الناقتد أهميتة بنتاء 
النقد من  الل دمتج  قتاق قتوة الجما تة االرهابيتة و قتاق ضتعي الدولتة فتي تحقيت  استتجابة فعالتة لممتدر 

ي االستخاتيجي، حيه يقو   لخ تحليتا األزمتة متن قبتا الحقومتة وهناف مايسمخ بالتحليا السياس 1التهديد.
لألزمتتتة و بحتتته  يتتتارات حلهتتتا ، حيتتته تقتتتو  المؤسستتتات العستتتقخية والجهتتتات الستتتيادية فتتتي التتتدول بتطبيتتت  
 ملية التحليتا السياستي للموقتي والتتي متن رتم ها تستهم فتي تشتقيا تقتديخ استتخاتيجي لألزمتة والتتي تعتمتد 

هتتا  طتتوة محد تتة بشتتقا مستتتمخ للواتتول إلتتخ التقتتديخات السياستتية والعستتقخية التتتي  ليهتتا بشتتقا يتتومي لاو 
تايد اا ع القخار و ااة في مجال السياسة الخارجية لتحقي  األمتن الختارجي. ويستعخ التحليتا السياستي 
االستتتتخاتيجي إلتتتخ تحقيتتت  التتتتوازن بتتتين األولويتتتات والمتتتوارد الوطنيتتتة فتتتي ظتتتخوف غالًبتتتا متتتا تاتتتون معقتتتدة 

كما تتواجد مجمو تة متن األطتخ التتي تحقتم  مليتة التقتديخ االستتخاتيجي للموقتي والتتي تتمثتا  2ضة. وغام
فتتي امطتتار التشخيمتتي والتتذه يتتتم  بتتخ تحديتتد وتشتتخي  األطتتخاف محتتا االتهتتا  ، ويقتتو  امطتتار الثتتا ي 

لعنتتي،  تتم يقتتو   لتتخ امطتتار ام تتذاره التتذه يتتتم  يتته اقتتتخا  حتتا للمشتتقلة ال ستتيما  يمتتا يتعلتت  باستتتخدا  ا
 3 امطار المحخف ويقو   لخ حتمية مشاركة االفخاد في حا األزمة إلخ الدرجة التي تسمح بها األزمة.

 نموذ  التقدير االستراتيجي واإلستراتيجية الوطنية للدولة-5
مخار وتتتتم هتتذه العلميتتة متتن  تتالل مخحلتتتي التخطتتيا والتنايتتذ، يقتتو  القتتادة وفخيتت  التقتتديخ االستتتخاتيجي باستتت

بتقيتتتتيم الةتتتتخوف والتغيتتتتخات بشتتتتقا مستتتتتمخ ومالحةتتتتة متتتتا إذا كا تتتتل تتاتتتت  أو تتعتتتتارة متتتتع االستتتتتخاتيجية 
الوطنيتتة. و نتتد تطتتويخ الشتت  المعلومتتاتي للقائتتد وفخيتت  التقتتديخ يتتتم تحديتتد العنااتتخ الخئيستتية  كمؤرتتخات 

يقتتتو  القائتتتد و 4،  للنجتتتا  أو الاشتتتا فتتتي ضتتتمان بقتتتاء امستتتتخاتيجية  لتتتخ المستتتار المتتتحيح.  نتتتد الضتتتخورة
كمتتا يؤكتتد  5بتحتتديه استتتخاتيجية ال يتتادة لتتتعقس التغييتتخ لضتتمان االتستتاق المستتتمخ متتع السياستتة الوطنيتتة.

                                                 
1Strategic Estimate Of The Situation, Op.Cit, pp:2-4 
2Joint Doctrine Publication 01 UK Joint Operations Doctrine Joint Doctrine Publication 01, 

OP.Cit , p:7   
3Joint Publication 5-0, Joint Planning, Joint Force Development, OP.cit,  p:63 
4 Ibid, p:69 
5 Ibid,p:42 
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متخممون التقديخ االستخاتيجي أن التقديخ هو بمثابة أداة متاحة للقادة تسهم في تطويخ الخطتا،  وينتتج 
ستتتاادة منهتتا فتتي وقتتل الستتلم لتستتهيا استتتخدا   تتن ذلتتك تقتتاريخ للتقتتديخات امستتتخاتيجية التتتي تستتهم فتتي اال

 المستتخ  بي تتة بمخاجعتتة االستتتخاتيجي التقتتديخ ويبتتدأ 1القتتوات العستتقخية  بتتخ مجمو تتة العمليتتات العستتقخية. 
 امجتتخاءات تتتمطيخ  اللهتتا متتن يتتتم التتتي المعتتاييخ المستتخ  لستتياق المخاجعتتة هتتذه وتحتتدد والمتخابطتتة، المعقتتدة

 الجغخا يتتتة الخمتتتائ  اال تبتتتار فتتتي المخاجعتتتة هتتتذه تم تتتذ أن ويجتتتي  .المقاتتتتا للقائتتتد الميدا يتتتة والخطتتتا
 وفهتتم امقليميتتة والممتتالح والمستتببات للتتتم يخات السياستتي الجغخافتتي والستتياق للمنطقتتة والثقا يتتة واالقتمتتادية

  تتم . التحليتتا محتتا بالمنطقتتة مختبطتتة منةمتتة أو ومعاديتتة ومحايتتدة اتتديقة دولتتة كتتا ضتتعي و قتتاق قتتدرات
 االستتخاتيجي التقتديخ بعمليتة تقتو  التتي الخئيسية الدولة في والقيود التخطيا افتخاضات مخاجعة يتم أن يحتم
وفتتتي الممارستتتة  2والقتتتدرات القتتتوة استتتتنتاج إلتتتخ الخطتتتوة هتتتذه تتتتؤده حيتتته ال أ  قيتتتود هنتتتاف كا تتتل إذا ومتتتا

العملية، يجي  لتخ القائتد إجتخاء هتذا االستتطال  لناسته، وتحديتد مجتال العمليتات بطخيقتة تهتيء لته تاتوين 
فتتي القضتتايا و المالئمتتة ببعضتتها التتبعا.   ةتتخة  امتتة  لتتخ الميتتدان والتتخبا بتتين جميتتع العوامتتا واألستتبام

ليتة بالضتخورة متن قبتا واضتعي القضتية، المختبطة بمجتال دراستات الاليتة الحخبيتة، يتتم تحديتد الشتخوق األو 
ويجتتي  لتتخ الطالتتي أن يضتتع هتتذا اال تتتالف فتتي ا تبتتاره حتتول الاجتتوة النةخيتتة والتطبيتت ، حيتته يجتتي أن 
يتذكخ أ ه، في وض ية حخم فعلية وح ي ية، وليس في مخحلة محاكاة، كما يجي أن يستب  تقتديخه للوضتع 

فت ن فتي النمتوذج المستتخد  فتي الاليتة الحخبيتة، يتتم رسم تخطيطي مسب  كنقطتة ا طتالق للتقتديخ.  و ليته 
التعاما من  الله مع تقتديخ الموقتي وفت  أربتع زوايتا تتمثتا فتي المهمتة، قتوات العتدو والتتي تعقتس قتوتهم 
وامقا يتتاتهم ورخمتتيتهم و وايتتاهم المحتملتتة، والجاويتتة الثالثتتة حتتول قتتوة الجتتيه الخااتتة وامقا يتهتتا لمواجهتتة 

 3قخار.العدو،  م رابعًا ال
 
 
 

                                                 
1 Ibid, p:63 
2Clarence j. Bouchat, an introduction to theater strategy and regional security, Op.cit pp:10-

11 
3Austin M. Knight, The Estimate of the Situation ,OP.Cit, pp:629-631 
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كمتا يحتتتم أن تتتم  مليتتة التقتتديخ فتي وفتت  تحديتتد وجهتة  ةتتخ العتتدو فتي الجتتيه المحتتارم لته وتحديتتد كيتتف 
ينةخ العدو إلخ امقا يات الجيه، والتاايخ في كا الخطا التي يااخ بها العدو، وتقديخ هتذه الخطتا هتي 

لعتتدو ليستتل قابلتتة للتنبتتؤ والتقتتديخ فتتي كثيتتخ متتن الجتتجء االاتتعي فتتي  مليتتة التقتتديخ االستتتخاتيجي. فنوايتتا ا
 1األحيان.

 مستورات ومراحل ادارة األزمات ومكانة التقدير االستراتيجي بها:-6
تتم  ملية التقديخ االستتخاتيجي متن  تالل  تدد متن المستتويات والمخاحتا، ويعتد المستتوى االستتخاتيجي أهتم 
المستويات التي يتم بها تحقي  التقديخ، من  الل مخاتبة فتخق العمتا المخممتة فتي مخكتج إدارة األزمتات 

خاتبتتة  متتا الاتتخق متتن  تتالل والعمليتتات الشتتاملة وتقتتد  التقتتاريخ با تةتتا . كمتتا تتتتم مشتتاركة المعلومتتات وم
مجمو ة تحديد األزمات المس ولة  ن إبالغ ال يادة ولجنة  مليات األزمات. ويتم تمنيف القضايا الهامة 
أو األزمتتات المحتملتتة فتتي قائمتتة تحتتديه األزمتتة ذات األولويتتة وتخقيتهتتا متتن حيتته األولويتتة أو يتتتم تقليلهتتا 

ما د إلتخ أزمتة ذات تتم يخ  لتخ أداء النتاتو، يتتم تشتقيا حسي االقتضاء.ف ذا بدت قضية ما وكم ها قد تت
                                                 

1  Ibid, pp:637-638 
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مؤتمخ األطخاف مع فخي  العما في أوقات األزمات مجخاء تقديخ أولي للوضع وابالغ مجمو ة التنسي  . 
والجديخ بالذكخ أن األ شطة امستخاتيجية للمخحلة األولخ مستمخة في جميع المخاحا، غيخ أن هذه المخحلتة 

عتتا امجتتخاءات لمحاولتتة لتهدئتتة األزمتتة متتن  تتالل تاعيتتا الخيتتارات الوقائيتتة التتتي تشتتما يتتتم بهتتا تنايتتذ ب
الخيارات والبدائا التي يمقن أن ينةخ فيها المقخ الخئيسي لحلي الناتو بالتنسي  مع الدول واألطخاف ذات 

تتتختبا فتتي  المتتلة. كمتتا تتواجتتد مجمو تتة واستتعة متتن التتتدابيخ التتتي تغطتتي جميتتع المجتتاالت الوظيفيتتة والتتتي
الغالي بمخحلة التمهي. كما يهتم الناتو في مخحلة إدارة األزمات بما يسمخ م"المااجمة المضادة" وتعد بهتا 
تتتدابيخ مستتبقة متتن أجتتا ضتتتمان مواجهتتة هتتذا النتتو  متتن األزمتتتات الطارئتتة. ويتتتم تمتتميم التتتدابيخ لحمايتتتة 

بمجتخد ام تالن  تن تتدابيخ المااجتمة و الحيويتة.  القوات والقدرات والهي ات المد ية والعسقخية والبنية التحتية
المضتتادة، ال يمقتتن أن تستتتمخ إال لاتتتخة قمتتيخة ويجتتي أن تستتتند إلتتخ مؤرتتخات قاطعتتة  لتتخ هجتتو  ورتتيك 

ومن المحتما وهي مختبطة بما يطلت   ليته "العتدوان المضتاد"و لخ المستتوى التنفيضتي فتي إدارة األزمتات  
التنايذية التتي تغطتي جميتع المجتاالت بمتا فتي ذلتك التهديتدات والمختاطخ يتم تطويخ ام داد الشاما للبي ة 

 1المحتملة المختبطة بها، لد م التخطيا واجخاء حملة أو  ملية.
 دوات القوة والتقدير االستراتيجيأ-7

ويتتخى متخممتتون التقتتديخ االستتتخاتيجي أهميتتة فحتت  وتحليتتا كتتا مستتار  متتا أمخيقتتي باستتتخدا  أدوات 
الدبلوماستتية أو المعلوماتيتتة أو العستتقخية أو االقتمتتادية وذلتتك متتن  تتالل  تتدد متتن األستت لة  القتتوة المختلاتتة

التتتي يقخهتتا ستتتيا فتتي دراستتته لمتتياغة دليتتا تقتتديخ استتتخاتيجي لتقيتتيم  مليتتات الواليتتات المتحتتدة فتتي مجتتال 
لعمتتا  لتتخ تطتتويخ أستتلحة الاضتتاء الدفاعيتتة والهجوميتتة مؤكتتدًا  لتتخ أهميتتة تحديتتد كيفيتتة تتتم يخ مستتارات ا

أدوات القتتوة الوطنيتتةح وتحديتتد متتا ايتتة اآل تتار طويلتتة المتتدى الستتتخدا  أداة القتتوة ح ومتتا متتدى ستتخ ة تتتم خ 
ستتلوف التتدول أو مجمو تتة التتدول األ تتخى وهتتا يمقتتن أن يستتتمخ تطبيتت  أداة القتتوة هتتذه لاتتتخة كا يتتة لتحقيتت  

وات القتتوة التتتي ستتيتم استتتخدامها ضتتد النتيجتتة المخجتتوةح بمجتتخد امجابتتة  لتتخ هتتذه  األستت لة ستتيتم تحديتتد أد
 2التهديد و كيفية تطبي  هذه القوى في مخاحا مختلاة.

                                                 
1 NATO ,COPD, Supreme Headquarters Allied Powers Europe Belgium: An 

Introduction To Operations Planning At The Operational Level A Summary Of The 

Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive Interim, 

V2.0 Dated 4 Oct 13, Pdf  p:6 
2Claire e. Steele, maj, usa, the weaponization of space a strategic estimate, OP.Cit,  pp:28-19 
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 Risk assessmentتقدير المخاطر -8
تتعتتدد  متتاذج إدارة األزمتتات وفتت  متتا أقتتخه العديتتد متتن الدارستتين والتتتي تقتتو   لتتخ  نااتتخ ومعتتاييخ مختلاتتة. 
ورغم تعدد هذه المعاييخ، فقد ظهخ اهتما  مستجد بهذا المجال من قبا رواد تقديخ األزمتات أمثتال "بلنجتج" 

و   لتتخ م يتتار "التقتتديخ" والتتذه والتتذين أرستتوا  متتوذج إدارة لألزمتتات يقتت 1980و "ستتقالمان" و"ملبتتخن"  تتا  
يم ذ مساره  حو إدارة االزمات من  الل  ملية التقديخ التتي تمتخ بمخاحتا متعتددة. ويوضتح الشتقا التتالي 
العالقتتتة بتتتين تقتتتديخ األزمتتتات وبتتتين إدارة األزمتتتات، فالثا يتتتة جتتتجء متتتن األولتتتخ، وكالهمتتتا يقمتتتالن بعضتتتهما 

تجنتتتي األزمتتتة.حيه يةهتتتخ فتتتي هتتتذا الستتتياق  مليتتتتين التتتبعا التختتتاذ القتتتخار المناستتتي التتتذه يستتتهم فتتتي 
 crisisوتحليتتتا المختتتاطخ  crisis evaluationأساستتتيتين تتمتتتثالن فتتتي تقيتتتيم المختتتاطخ أو األزمتتتات 

analysis كما يةهخ الشقا تختبا هتذه العمليتات بمجتال إدارة األزمتة والتتي تحتوه  تالث قضتايا رئيستية .
التتتتي تتمثتتتا فتتتي رتتتقا و متتتا  ةتتتا  اتتتنا ة القتتتخار المخكتتتجه أو تايتتتد اتتتا ع القتتتخار فتتتي تقتتتديخ األزمتتتات، و 

الالمخكجه، والثا ية حول ماهي  ليات تقييم االزمة المناسبة، و الثا حول النتائج والمحمالت المتوقعة متن 
تشيخ  ملية تقييم المخاطخ إلخ طخيقة منةمة ومنهجية لتحديتد وتقتديخ المختاطخ كما  1جخاء تقديخ األزمة.

تختيتتتي المتختتتذة لتقليتتتا المختتتاطخ إلتتتخ مستتتتوى مقبتتتول. ويتتتتم تنايتتتذ هتتتذه العمليتتتة باستتتتخدا  طتتتخق لقتتتخارات ال
مختلاتتة متتع مجمو تتة متتن األستتاليي الاميتتة والنوعيتتة. يعتبتتخ تقيتتيم المختتاطخ أداة مهمتتة فتتي مجتتال امدارة 

التخطتيا واتنع لتقليا مخاطخ المشاريع وتحقيت  التنميتة المستتدامة ، ويتتم أ تذها فتي اال تبتار حالًيتا فتي 
تتمتتع هتذه التقنيتة ب مقا يتة  اليتة لتحليتا المعوقتات  والسياسات في معةم البلدان فتي جميتع أ حتاء العتالم.

المحتملتتة والتتتم يخات الناتجتتة إلتتخ الحتتد التتذه يتتتم استتتخدامه لمنتتع الحتتوادث فتتي المتتنا ات  اليتتة الخطتتورة 
 2مثا انا ة الطيخان والمحطات النووية

 لية التقدير االستراتيجي للموقف وقك األزماتثانيا: مقومات عم
 :واإلدار   العسكر   المنظوررن من األزمة إدارة في الخارجية البيئة-1

                                                 
1 Simon A. Booth, Crisis Management Strategy: Competition and Change in Modern 

Enterprises, Routledge, Sep 25, 2015, pp:132-135. 
2Seyed Mojtaba Hosseini a, Fatemeh Dirakvand , Omidreza Safarian a, Ali Ayoubian,Risk 

Assessment of Crisis Management in Response to Natural Disasters with an Emphasis 

on Earthquakes, Civil Engineering Journal Vol. 5, No. 3, March, 2019 p:713 
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 متتن القضتتايا وتحليتتا األزمتتات إدارة مجتتال فتتي ومتطلباتهتتا البي تتة أولويتتاتتقتتو  هتتذه الخطتتوة  لتتخ تحديتتد 
 أه أو العستتتقخية المؤسستتتة بوستتتاطة األزمتتتات مواجهتتتة  تتتالل متتتن ستتتواء المختتتاطخ لتاتتتاده الهامتتتة األمتتتور
 إدارة فتتي العستتقخه  للتعبيتتخ وفقتتاً  التشتتغيلية البي تتة العستتقخية المؤسستتة تخا تتي حيتته. مجتتال أه فتتي منةمتتة
  لألزمة، االستخاتيجي التقديخ  ملية في التشغيلية البي ة وتم يخ لمالمح العسقخية القوات تنةخ حيه األزمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لتخ األزمتة وتتداعيات الخارجيتة البي تة في أولوياتها إلخ بالنةخ تقو  ايضا فهي للمنةمات بالنسبة وكذلك
وقتتد أقتتخ  1. .األهتتم بتنايتتذ ال يتتان مقابتتا المهتتم غيتتخ اوتمجتت أولوياتهتتا تحتتدد يجعلهتتا ممتتا متعتتددة مستتتويات

                                                 
1 Future-oriented analysis brings ease and confidence to planning your next steps, OP.cit 
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تعقيتدات األزمتات المستتقبلية الباحثون في هذا المجتال أن البي تة كلمتا زادت تغيخاتهتا وتعقيتداتها كلمتا زادت 
  1 وتمبح أاعي من أه وقل مضخ، مما يحتم  لخ ضخورة التنبؤ بها لمواجهتها في المستقبا.

 المعلومات وأهميتها في التقدير االستراتيجي-2
أن  ملية التنبؤ ال تحتاج إلخ ا تخا ات أو وسائا متقدمة، بتا تحتتاج إلتخ متنهج متنةم ومنتتةم يقتو   لتخ 

فهنتاف مواقتي فتي المجتاالت العستقخية تتتمرجح بتين موقتي  2وتحليا أكبخ قدر من المعلومتاتجمع وراد 
ال يتواجد به معلومات أو حقائ  وهو ما يجعا القائد يتخذ قخارا بديهيا وهنتاف مواقتي أ تخى تاتون محاطتة 

الجديتتدة بقتتدر كبيتتخ متتن  تتد  اليقتتين والغمتتوة وهتتو متتا يجعتتا القائتتد يتختتذ تمتتخفا بنتتاًء  لتتخ المعلومتتات 
ومتن  تم تمتبح النتيجتة فجتوة وتنتاقا بتين اتجتاهين أحتدهما قتائم 3والحااظ  لخ قخاره الساب  دون تغييخ. 

 لخ التنايذ البديهي  ندما تاون الحقائ  الخئيسية غيخ معخوفتة و اآل تخ قتائم  لتخ التنايتذ المستتنيخ  لتخ 
اون لديهم مهارات حا المشتقالت التتي كما يحتم  لخ محللي االستخبارات أن ت أساة الحقائ  المعخوفة.

والتعقيتتد ، ومنةتتور يختاتتج  لتتخ فهتتم  ميتت  للستتياق التتتاريخي  تتضتتمن معتتخقالت الغمتتوة و تتد  اليقتتين ،
 وممتا تجتدر امرتارة إليته أن مجتال  4للمشقالت التي يهدفون إلخ معالجتها  لخ المستويين القخيي والبعيد.

جمتتع ومعالجتتة وتحليتتا و شتتخ المعلومتتات متتختبا بعمليتتة  strategic intelligenceالتتذكاء االستتتخاتيجي 
االستخبارية التي تسهم في تشتقيا السياستات والخطتا العستقخية  لتخ المستتويين التدا لي والتدولي. وتتمتي 

غيتخ أ هتا قتد تشتما 5الاثيخ من المعلومات الالزمة للتاايخ االستخاتيجي من ممادر المعلومات الماتوحتة. 
ة األ تتخى. وتتتختبا المعلومتتات امستتتخاتيجية بنةتتا  القتتدرات التتذه يميتتج القائتتد النتتاجح  تتن الممتتادر التقليديتت

 6غيخه في مجاالت األ مال والحقومة والجيه.
 

                                                 
1 Natalie Donaire  The new reality of crisis and crisis management, May 4, 2020on: 

https://diligent.com/au/a-new-reality-crisis-management-topics-every-board-should-consider/ 
2Philip E. Tetlock ,superforecasting: The Art and Science of Prediction, OP.cit pp:70-75 
3Ibid, pp:70-75 
4Charles Hodges Benson , Gaining The Long View: Reforming Organization And 

Empowering Knowledge Workers To Improve Strategy And Intelligence, Dod Civilian, 

National Defense University Joint Forces Staff College, Joint Advanced Warfighting School, 

Pdf  , p:26 
5 Herman, Michael. Intelligence Power in Peace and War, pdf 
6 Michael Maccoby,Successful Leaders Employ Strategic Intelligence, Research Technology 

Management, Volume 44. No. 3. May–June, 2001. pp . 58-60. 
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 خصائص ومهام القائد في عملية التقدير االستراتيجي-3
 لتحقيتتت  وموظفيتتته لمخؤوستتتيه محتتتدد توجيتتته اتتتياغة  لتتتخ االستتتتخاتيجي التوجيتتته  طتتتوة فتتتي القائتتتد يعتمتتتد

 تتحقت  والتتي المستخ ، لستياق بعمت  القائتد فهتم  تالل متن ذلتك يتتم حيته فعتال، بشتقا المسخ  استخاتيجية
 بي تتة وفهتتم تحليتتا  بتتخ" العمليتتات مستتخ " تطتتويخ أو االستتتخاتيجي التقتتديخ  مليتتة تطتتويخ  تتالل متتن  تتادة

  تتا  بشتتقا التقتتديخ  مليتتة وفتتي  1.المستتخ  ألمتتن القائتتد رؤيتتة تشتتقيا فتتي النهايتتة فتتي تستتهم والتتتي المستتخ 
 ال يتتادة قبتتا متتن التقتتديخ بتتين واضتتح ارتبتتاق هنتتاف يقتتون  بخطواتتته، االستتتخاتيجي التقتتديخ أو العستتقخه  ستتواء
 المستلحة النجا تات قتا ون  وأن  ااتة القتخار، اتنع  مليتة فتي القائد يتحملها التي القا و ية المس ولية وبين
 المستلح، النتجا  أوقتات فتي التنايذيتة واألوامتخ التاتيقيتة العمليتات فتي القخار انا  و طوة  ملية  لخ يقو 
 يقومتون  التتي التقتديخ  طتوة فتي  ليته العستقخية ال يتادات تتدريي يتتم التتي األساسية المبادض من مبدأ وهو

  مليتة أو الاالستيقي العستقخه  التقتديخ دليا في  الميا به معتخف هو كما المناسي القخار التخاذ بتنايذها
أمتتا  لتتخ مستتتوى  2.العتتالم حتتول المستتلحة القتتوات مجتتال فتتي وتطبيقهتتا وتتتدريبها تدريستتها يتتتم التتتي التقتتديخ

مجتال الدراستات المستتقبلية والتوجته  حتو المستتقبا يتواجتد قتادة يعملتون  لتخ مواجهتة التغييتخات التتي تطتخأ 
ة هتدف النجتا  االستتخاتيجي في البي ة الخارجية و ااة في مجال اال متال، حيته يتتوفخ لتدى هتؤالء القتاد

التتتتذين يستتتتعون إليتتتته متتتتن  تتتتالل امبتتتتدا  والتاايتتتتخ النقتتتتده والعمتتتتا الجتتتتاد واال ضتتتتباق واطتتتتالق المبتتتتادرات 
االستتتتخاتيجية والتاايتتتخ  حتتتو المستتتتقبا التاايتتتخ فتتتي المستتتتقبا. كمتتتا يقتتتو  القتتتادة الموجهتتتون  حتتتو المستتتتقبا 

خ الموجته  حتو المستتقبا وغالبتا متل تاتون مشتاركة ب رخاف األفتخاد واألطتخاف اآل تخين ضتمن  مليتة التاايت
 فتتي القائتد ويستتمخ3متن أ لتخ إلتخ أستاا.كما يقتتو  القائتد بمتياغة استتخاتيجية واضتحة تقتتود  حتو المستتقبا.

 مخاجعتة فتي تستا ده والتتي التقتديخ لتحتديه المستتمخات بتالتطورات الاخيت  بد م االستخاتيجي التقديخ  ملية
 لخ أهمية مناقشة القائتد متع  التاريخية للتقديخ االستخاتيجي كما أكدت الو يقة4مستمخ، بشقا مهامه وتقييم

فخيقتته للموقتتي والوقتتوف حتتول  خيطتتة الموقتتي والتواتتا بستتخ ة إلتتخ قتتخار. غيتتخ أ تته متتن األهميتتة ضتتخورة 

                                                 
1ICRC report, decision-making process in military combat operations, international 

committee of the red cross19,  October 2013 , p:7 
2 Ibid, p:7 
3CMOE, Future-Focused Leadership: 8 Core Beliefs, centre for management and 

organization effectivnes, on: https://cmoe.com/blog/future-focused-leadership-8-beliefs/ 
4ICRC report, decision-making process in military combat operations, OP.cit,  p:13 
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وضتتع العتتتدو الحتتتالي والمحتمتتا فتتتي المستتتتقبا ،وتقتتتديخ الوضتتع  لتتتخ كتتتا المستتتويات التتتتي تختتت   مليتتتة 
ربمتتا ال تتواجتتد ل بتتة حخبيتتة فتتي حتتد ذاتهتتا فتتي بعتتا المواقتتي، حيتته أن و جيتتج فتتي الوقتتل المناستتي. التع

األزمتتة أو القضتتية  استتها ال تنطتتوه  لتتخ القتتتال ، ولانهتتا تقتتد  مثتتااًل جيتتًدا التختتاذ القتتخارات الستتخيعة متتن 
 متتتد الت  لتتتخ  تمتتتاداال  ليتتته يحتتتتم المقاتتتتا، القائتتتد و 1 تتتالل تحديتتتد العوامتتتا الحاستتتمة والتخكيتتتج  ليهتتتا.

 المستتوى   لتخ الوطنيتة األهداف مبارخ بشقا  الدولي المسخ  في األمني التعاون  يد م كما. القوة تطويخ
 تهي تتة  تتالل متتن أو  ستتقخه،  متتا إلتتخ الحاجتتة تجنتتي  تتالل متتن العستتقخية العمليتتات ويعتتجز امقليمتتي،

ويحتتتم  لتتخ القائتتد أن يتجتته  حتتو مختتاطخ محستتوبة  2.األمتتخ لتتج  إذا العستتقخه  للتتتد ا أفضتتا بشتتقا البي تتة
 3وبحذر. 

 الراك األطراف وأصحاب المصلحة في عملية التقدير االستراتيجي لألزمة -4
 بمثابتة ُتعتد والتتي المستخ ، استتخاتيجية  ليهتا يطلت   ستقخية باستتخاتيجية امستخاتيجي التقديخ  ملية تختبا
 غيتخ األ متال ورد  متا دولتة ممتالح حمايتة لتحقيت  التدول ارتخاف أو والتعتاون  التدول لاا ا العامة النةخة

 ومنتتاط  المستتخ  هتتذا  لتتخ المتاا لتتة واألطتتخاف القتتوى  المستتخ  استتتخاتيجية تتتنةم حيتته 4. فيهتتا المخغتتوم
 التتتتد م أيًضتتتتا المستتتتخ  إستتتتتخاتيجية وتضتتتتمن. موحتتتتد  متتتتا لضتتتتمان بينهتتتتا  يمتتتتا العالقتتتتة وتختتتتتي العمليتتتتات
 الجنستيات والمتعتدد المشتتخف والتتدريي العمليات وتجامن ، المسخ  أل شطة اآل خ والد م الاافي اللوجستي

كمتتا تقتتو  أحتتد األطتتخ المنةمتتة لعمليتتة التقتتديخ االستتتخاتيجي والتتتي يطلتت   ليهتتا . 5المشتتتخكة الجهتتات متتع
والتتي تعقتس باألستاة  6امطار المحخف بدمج االفخاد في حتا األزمتة إلتخ الدرجتة التتي تستمح بهتا األزمتة.

فاتتتتخة التوااتتتتا أو االتمتتتتاالت وهتتتتو  نمتتتتخ أساستتتتي فتتتتي تحقيتتتت  إدارة األزمتتتتات متتتتع األطتتتتخاف المعنيتتتتين 
كمتا يحتتم أن تشتما جهتود إدارة األزمتات أ ضتاء  7المشتخكين في هذه االزمة والذين تتم خ ممتالحهم بهتا.

                                                 
1Rex R. Michel, Historical Development of the Estimate of the Situation ,OP.cit, p:18 
2Clarence j. Bouchat, an introduction to theater strategy and regional security, Op.cit , p:7 
3Philip E. Tetlock ,superforecasting: The Art and Science of Prediction, OP.cit , pp:70-75 
4Clarence j. Bouchat, an introduction to theater strategy and regional security, Op.cit , p:7 
5  Ibid, p:2 
6Strategic Estimate Of The Situation,OP.Cit  , pp:2-4 
7 Maisoon Abo-Murad, Abdullah AL-Khrabsheh and Rossilah Jamil,Effect of the 

Organisational Culture on Crisis Management in Hotel Industry: A Qualitative Exploration, 

International Journal of Entrepreneurship,  Vol: 23 Issue: 2, 2019  p:5 
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ولتحقي  مواجهة أفضتا  1ل الوقل، .المنةمة وتاا لهم مع أاحام المملحة المختبطين بهذه األزمة طوا
"للمستقبا" بما  يه متن أزمتات متوقعتة، البتد وأن يقتون هنتاف أطتخاف ينتاق بهتم تحقيت  هتذا الهتدف، والتتي 
تتمثا في لجنة التحقي  من األزمات وقل حدو ها وهي له دور في الواول للمعلومات التي تايتد ألزمتات 

خحلتتتة التقيتتتيم لألزمتتتات التتتي تحتتتتوه  لتتتخ رؤى اتتتنا  القتتتخار كمتتا تقتتتو  م 2المستتتقبلية فتتتي تجنتتتي تاخارهتتتا،
حيته يقتو  بهتا  3وتمورات األطتخاف المعنيتين باألزمتة، فضتاًل  تن مستتوى تجنتي األزمتة وامقا يتة منعهتا.

غيتتخ أن التقتتديخ  prevention4أ ضتتاء المنةمتتة وأاتتحام الممتتلحة الختتارجيون تح يقتتًا لهتتدف التجنتتي 
خور الوقتتل باال تمتتاد  لتتخ  طتتوة التحليتتا االستتتخاتيجي السياستتي التتذه السياستتي العستتقخه  يتطتتور متتع متت

وينتج  تن هتذه العمليتة مناقشتة  5 تقو  به الحقومة من  الل الحوار السياسي الوطني والدولي المتوااا.
ماتوحة بين األطخاف المعنية من الجهات السيادية يف الدول وبين أاحام الممتلحة المتختبطين باألزمتة 

كمتتتا يحتتتتم  لتتتخ األطتتتخاف محتتتا النقتتتاش فتتتي  مليتتتة التقتتتديخ االستتتتخاتيجي  6ستتتتخاتيجية وطنيتتتة،لمتتتياغة ا
وفتتي  متتوذج التقتتديخ 7للموقتتي أهميتتة تقتتديم  قتتد رتتاما الستتتجابة الدولتتة وتحديتتد ورتتخ   قتتاق قوتهتتا وضتتعاها

لمعنية وتم تذ االستخاتيجي للموقي يقو  التقديخ االستخاتيجي للحالة أو الموقي  لخ مناقشة بين األطخاف ا
 8 دد من الخطوات والمخاحا بدءًا بعخة وتحديد المشقلة أو القضية السياستية التتي تستببل فتي العنتيح 

في  اس الوقل ، يقو  القائد أيًضا بتحديه العمليات حسي الحاجة. وفي  ملية التقديخ االستخاتيجي التتي 
األطتتخاف استتتمخار الحتتوار وتاتتخاره بتتين  تتتتم بتتين القائتتد وبتتين الاخيتت  وأاتتحام الممتتلحة، يتطلتتي متتن هتتذه

 operationalالحتتتتتين واآل تتتتتخ طتتتتتوال فتتتتتتخة التخطتتتتتيا و التنايتتتتتذ  ااتتتتتة فتتتتتي ظتتتتتا تغيتتتتتخات بي تتتتتة التنايتتتتتذ 

                                                 
1  Ibid, p:5 
2 Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 

COVID19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory) , 

OP.cit 
3 Simon A. Booth, Crisis Management Strategy: Competition and Change in Modern 

Enterprises, Routledge, Sep 25, 2015, pp:132-135. 
4Maisoon Abo-Murad, Abdullah AL-Khrabsheh and Rossilah Jamil,Effect of the 
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OP.Cit, p:5 
5 Doctrine Publication 01 UK Joint Operations Doctrine Joint Doctrine Publication 01 (JDP 

01), OP.Cit, p:17 
6  Joint Publication 5-0, Joint Planning, Joint Force Development,OP.Cit, p:42 
7  Ibid,p:62 
8 Strategic Estimate Of The Situation, OP.Cit , pp:2-4 
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environment الاخيتتت  متتتع والتوااتتتا التاا تتتا يقتتتون  حيتتته 1التتتتي تشتتتما الجوا تتتي الجغخا يتتتة والسياستتتية 
 مهتم جتجء المستخ  استتخاتيجية وتعتبتخ. 2االستتخاتيجي التقديخ  ملية في التطورات الحداث مستمخ المس ول

المستتتخ  بتتتين األطتتتخاف  فتتتي األمنتتتي متتتن  تتتالل التعتتتاون  ، العتتتالم حتتتول الوطنيتتتة امستتتتخاتيجية تحقيتتت  متتتن
 فتتي قتدرتها تتمثتا لاتن و االستتخاتيجية هتذه أهتداف تحقيت  فتي األدوات أقتوى  متن فقتا التدوليين، فتال يعتبتخ

 األ مال تنسي  يتم محدد، منهج ووف  3.أيًضا التالاة حيه من فعالة أداة  فهي القتال، إلخ الحاجة تجني
 الجهتتتتود  تتتتن فضتتتتالً  المعنيتتتتة الجهتتتتات أو الوكتتتتاالت متتتتع والتعتتتتاون  وبالتنستتتتي  متاامتتتتا بشتتتتقا العستتتتقخية

 االستتتخاتيجي التقتتديخ  طتتوة تشتتقيا فتتي تستتهم الخطتتوات هتتذه فاتتا واالقتمتتادية، والمعلوماتيتتة الدبلوماستتية
في مجال استشخاف المستقبا،  لخ أن  ملية التنبتؤ ال  2015كما يؤكد فيليي توتيليك  4.دقي   حو  لخ

تحتاج إلخ ا تخا ات أو وسائا متقدمة، با تحتاج إلخ منهج منةم ومنتةم يقو   لخ جمتع وراتد وتحليتا 
 طتة  أكبخ قدر من المعلومات وتداولها في رقا مشاورات مع فخيت  العمتا  تم استتنباق التحلتيالت وا تداد

 5 ما، قابلة للتغييخ في حاالت الخطم
ويمقتتتن القتتتول أن التقتتتديخ االستتتتخاتيجي تتتتتم مجمو تتتة التخطتتتيا االستتتتخاتيجي متتتع األطتتتخاف المعنيتتتة  تتتارج 
التحتتتالي النتتتاتو وهتتتي جهتتتات غيتتتخ  ستتتقخية تشتتتتخف فتتتي  مليتتتة التخطتتتيا وادارة األزمتتتة وغالبتتتًا متتتا تاتتتون 

 المنةتتتورين فتتتي هتتتو العنمتتتخ والمقتتتو  الخئيستتتي المتواجتتتد األطتتتخاف د تتتممختبطتتتة باألزمتتتة. و ليتتته يقتتتون 
 بالواتتول األ متتال مجتتال فتتي متتثالً  المنةمتتة تقتتو  حيتته األزمتتات، إدارة  مليتتة  تتالل امداره  و العستتقخه 

 الحقوميتتتة الوكتتتاالت يشتتتملوا أن يمقتتتن والتتتذه األزمتتتة فتتتي المشتتتتخكين الخئيستتتيين الممتتتلحة أاتتتحام إلتتتخ
  مليتة  الل من المالية، والمؤسسات التنةيمية، والهي ات والوطنية، الدولية والمنةمات الما حة، والجهات
و لتتتتخ 6األزمتتتتات إدارة فتتتتي للتعتتتتاون  فتتتتخ  هنتتتتاف كا تتتتل إذا  يمتتتتا والنةتتتتخ ، المعلومتتتتات وتبتتتتادل االتمتتتتال

المستوى االستخاتيجي  في حالة توقع   ار محتملة لألزمتة متن  تالل مشتاركة النتاتو، ف  هتا تطلتي المشتورة 

                                                 
1 Joint Publication 5-0, Joint Planning, Joint Force Development,OP.Cit,  p:42 
2  ICRC report, decision-making process in military combat operations, OP.Cit,  p:13 
3  Clarence j. Bouchat, an introduction to theater strategy and regional security, Op.cit, p:7 
4 Ibid, p:9 
5 Philip E. Tetlock ,superforecasting: The Art and Science of Prediction, OP.cit  pp:70-75 
6 Linda Lach, Darlene Nzorubara, Seven Essential Crisis Management Planning , Steps for 

PAOs , April 1, 2020, on: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready- 

professionals/discussion/seven-essential-crisis-management-planning-steps-paos 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-
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السلطات العسقخية لحلي الناتو مادار التقييم االستتخاتيجي والتذه سيشتقا جتجًءا متن أستاة المشتورة من 
وينتج  ن هذه الخطوات التقيتيم االستتخاتيجي والتذه يتتم تقديمته،  1العسقخية االستخاتيجية لل يادة العسقخية.

 2تدابيخ الوقائية. م يتم إرسال أمخ تحذيخ إلخ المقخ الخئيسي المشتخف وليه يتم اتخاذ ال
 ثالثا: المناهج الحديثة لعملية التقدير االستراتيجي لألزمات:

  مليتة يحستن ورتاما متاامتا منةتور لاو ته المستخ  بي تة تحليتا فتي التنةم أفضتا متن التنةم متنهج يعتبخ
 بالحالتتة أوستتع وعًيتتا المتتنهج هتتذا  تتالل متتن يقتستتي حيتته القائتتد امتتا  متعتتددة  يتتارات ويولتتد التتدقي  الاهتتم

 3. النهائيتتتة األهتتتداف لتحقيتتت  العمليتتتات منطقتتتة دا تتتا تح يقهتتتا يجتتتي التتتتي والخطتتتوات الستتتلوكيات لتحديتتتد
   ليه منهج تقييم األ خ الموجه  حتو المستتقبا: د تم اتختاذ القتخار االستتخاتيجي فتي البي تات لوهناف ما يط

لمستقبا، يتم تبنتي  هتج قتائم  لتخ تقيتيم االجتماعية والتقنية المعقدة في مجال انا ة القخار الموجه  حو ا
اال تتخ وموجتته  حتتو المستتتقبا وذلتتك لتتد م اتتا ع القتتخار فتتي البي تتات االجتماعيتتة المعقتتدة. يجمتتع هتتذا التتنهج 

، وذلك لتوفيخ معلومات متعتددة االستتخدامات واألبعتاد لجيتادة foresightبين أساليي التقييم، واالستشخاف 
اتتنع القتتخار والسياستتات. وهتتي ممتتممة لمواجهتتة تحتتديات بي تتة االبتاتتار التتذكاء االستتتخاتيجي فتتي  مليتتة 

كمتتا ظهتتخ متتنهج  4المتغيتتخة و لمواجهتتة تحتتديات مجتمتتع حتتديه ستتخيع التغيتتخ ومتجايتتد فتتي مستتتوى التعقيتتد.
جديتتد حتتول "التوجتته المستتتقبلي التنةيمتتي" والتتذه يستتلا الضتتوء  لتتخ ممارستتات المنةمتتة فتتي هتتذا المجتتال، 

تاشتتاف اتجاهتتات ودوافتتع التغييتتخ، وتحديتتد أستتواق مستتتقبلية جاذبتتة  ااتتة فتتي مجتتال حيتته يحتتتم  ليهتتا اس
األ متتتال، وبنتتتاء مخاكتتتج تنافستتتية فائقتتتة، والجتتتديخ بالتتتذكخ أن التوجتتته التنةيمتتتي  حتتتو المستتتتقبا يقتتتو   لتتتخ 
الموقتتتي االستتتتخاتيجي للمؤسستتتة. حيتتته يتتتتم بنتتتاء التوجتتته المستتتتقبلي التنةيمتتتي متتتن  تتتالل مجمو تتتة متتتن 

ت التتتتي تستتتمح بتحديتتتد وتاستتتيخ التغييتتتخات فتتتي البي تتتة ودفتتتع امجتتتخاءات المناستتتبة لضتتتمان البقتتتاء الممارستتتا
وقتتد أكتتد  بتتخاء االستشتخاف أن اقتتتخ  العلمتتاء أهميتتة ا تمتاد هتتذا التتنهج  لتتخ ، والنجتا   لتتخ المتتدى الطويتا

                                                 
1COPD, Supreme Headquarters Allied Powers Europe Belgium: An Introduction To 

Operations Planning , OP.Cit, p:6 
2  Ibid, p:6 
3 ICRC report, decision-making process in military combat operations, OP.Cit, p:7 
4Mika Nieminen and Kirsi Hyytinen, Future-oriented impact assessment: Supporting 

strategic decision-making in complex socio-technical environments, Nieminen and 

Hyytinen: Future-oriented impact assessmenVolume: 21 issue: 4,2015 
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و متنهج تقليتده منهج التخكيج  لخ إدارة األزمات وقل حتدو ها: وهت ظهخكما  1تحديد التهديدات والاخ ."
مدارة األزمات يتم من  الل التخكيتج  لتخ التخطتيا لألزمتات المحتملتة وادارة األحتداث التتي تحتدث. لاتن 
منع األزمات قبا حدو ها أمخ منطقي ومطلوم اقتمادًيا، ويقلا من احتمال إلحاق ضتخر بشتخه وجستده 

الممتتنهج تعتمتتد  لتتخ تقتتديخات الخبتتخاء  قائمتتة  لتتخ التوااتتابمثابتتة منهجيتتة وتعتبتتخ تقنيتتة دلاتتي  2بالمنةمتتة.
حيه يتم تجميع فخي  من الخبخاء، وتحديد مها  معينة لهم في مجال التنبؤ ويعيد الخبخاء التنبتؤات األوليتة 
والمبخرات  م يتم تجميعها وتلخيمها من أجتا تقتديم التغذيتة العقستية التتي بموجبهتا يتتم تقتديم المالحةتات 

يقومون  يته بمخاجعتة توقعتاتهم فتي ضتوء هتذه المالحةتات، ا تهتاء بالواتول  إلخ الخبخاء، في الوقل الذه
وكتتا مخحلتتة متتن مخاحتتا طخيقتتة دلاتتي تتتمتي متتع تحتتدياتها الخااتتة، إال أن غالبيتتة  3إلتتخ التوقعتتات النهائيتتة.

هتتذه الطتتخق كلهتتا تتجتته  حتتو استاشتتاف المستتتقبا، وتحديتتد  إجتتخاء تنبتتؤات، و ليهتتا تتحتتدد العمليتتات التتتي 
مخيتتخ التتخؤى المستتتقبلية إلتتخ الوحتتدات التتتي يمقنهتتا تمتتميم االستتتجابات التنةيميتتة ودفعهتتا. وقتتد تضتتمن ت

تتضتتتتتمن هتتتتتذه الوحتتتتتدات إدارة االبتاتتتتتار أو امدارة امستتتتتتخاتيجية أو التتتتتتحقم أو إدارة المختتتتتاطخ أو تطتتتتتويخ 
 4الشخكات األ مال

 التقدير اإلستراتيجي ومناهج التفكير -1
تخاتيجي  لتخ مواجهتتة موقتي متتا يستتد ي ال يتا  بشتتيء متا، وهنتا يتتتم التحتول متتن تقتو   مليتة التقتتديخ االست

اال تتتخاف بضتتخورة الاعتتا إلتتخ الاعتتا  استته متتن  تتالل العمليتتات العقليتتة التتتي غالًبتتا متتا تتبتتع مستتاًرا محتتدًدا 
ا التتي واضًحا بدون و ي متعمد، من  الل رؤية المهمة التي يحتم ا جازها، والتقيتيم والمواز تة بتين العوامت

تد ا في تح يقها،  تم تقخيتخ الطخيقتة التتي يحتتم ا تهاجهتا لتحقيت  هتذه المهمتة. وفتي كثيتخ متن الحتاالت ، 
وربمتتا فتتي معةتتم الحتتاالت ، ُينةتتخ إلتتخ الشتتيء التتذه يتعتتين ال يتتا  بتته بشتتقا غتتاما إلتتخ حتتد متتا، وتقيتتيم 

مهما بدت سطحية، ف  ها ستتاون  العواما المعنية تاون غيخ مقتملة، والقخار يقون متسخ ، ولان العملية،
                                                 

1 What is Organizational Future Orientation July 29th, 2010, on :http://futureorientation 

.net/2010/07/29/what-is-organizational-future-orientation/ 
2 William ‘Rick’ Crandall and John E. Spillan, A look to the future: emerging trends in 

crisis management, School of Business, University of North Carolina at Pembroke,  J. 

Sustainable Strategic Management, Vol. 2, No. 1, 2010, p:21 
3 Rob J Hyndman and George Athanasopoulos ,Forecasting: Principles and Practice, 

Monash University, Australia, May, 2018, pp:90-91 
4What is Organizational Future Orientation, OP.Cit, pp:1-3 
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منط يتتة حتًمتتا إلتتخ حتتد متتا أل هتتا قامتتل  لتتخ قتتخار ستتب  الاعتتا، والتقتتديخ التتذه يستتب  القتتخار متتع اال تتتخاف 
بالهدف أو الغاية التي تسب  التقديخ. ومن المنطقي لعملية التقديخ التتي تبتدأ بمهمتة متا أ ته يتعتين إ جازهتا 

ي تتؤده إلتخ قتخار ُينةتخ إليته،  نتد الواتول إليته، أ ته قتخار تشتقا مع مخا اة جميتع الةتخوف القائمتة، والتت
وال يمقن ا اار ارتباق  ملية التقديخ االستخاتيجي بماهتو   1  تيجة الةخوف المختلاة المؤ خة  لخ الموقي.

"التحقيتت  المنطقتتي" أو التشتتخي  المنطقتتي وهتتو األقتتخم إلتتخ متتنهج التاايتتخ المعتمتتد  لتتخ المنط يتتة متتن 
ا وفح  المعلومات في ستاحة المعخكتة للواتول إلتخ أفضتا مستار للعمتا  لتخ معالجتة أزمتة  الل تحلي

وهناف مجمو ة من المنهجيات في مجال البحه ودراسات االتجاهات والقوى الدافعتة التتي قتد تشتقا  2 ما.
استتة المستقبا،ويشتتيخ ممتتطلح "المنهجيتتة" إلتتخ األستتاليي الاعليتتة المستتتخدمة والتتنهج المتبتتع فتتي تمتتميم در 

وجتتديخ بالتتذكخ أن االتجتتاه التتذه ستتاد فتتي مجتتال الدراستتات المستتتقبلية قتتد أكتتد  لتتخ أهميتتة ربتتا  3مستتتقبلية.
المنهجيتتة بمستتلوم و متتا التاايتتخ فتتي مجتتال التوجتته  حتتو المستتتقبا، ولهتتذا الستتبي ظهتتخت بعتتا التتد اوه 

خ فتي هتذه م ادة تقييم  ملية التقتديخ االستتخاتيجي فتي ضتوء منتاهج التاايتخ الحديثتة. غيتخ أن إ تادة النةت
العلميتتتتتة تعتمتتتتتتد بالمقتتتتتتا  األول  لتتتتتتخ النةتتتتتتخ فتتتتتي المهتتتتتتارات واألستتتتتتاليي المستتتتتتتخدمة لتطتتتتتتويخ التقتتتتتتديخات 

بينما ذهبل جما ة إلخ أهمية إ تادة النةتخ فتي تعخيتف  مليتة التقتديخ االستتخاتيجي فتي ظتا  االستخاتيجية.
ألبحتتتاث الحديثتتتة فتتتي امدارة طبيعتتتة التطتتتورات المتالحقتتتة والناتجتتتة  تتتن التغيتتتخات المتستتتار ة إلتتتخ جا تتتي ا

 والحقتتم واتختتاذ القتتخار وا تتادة النةتتخ فتتي تقتتديخ الموقتتي، تتمثتتا فتتي البحتته  تتن  ممتتادر هتتذه التقتتديخات.
وبمتتتاة  امتتتة  تعتمتتتد  مليتتتة التقتتتديخ االستتتتخاتيجي للموقتتتي  لتتتخ مهتتتارات تتمثتتتا فتتتي مهتتتارة  الحتتتدة، أو 

 4قي  لتحليتتا الموقتتي فتتي الستتياق العستتقخه.المناقشتتة أو طتتخق أ تتخى تستتهم فتتي الواتتول إلتتخ التقتتديخ التتد
و لتتتخ متتتدار الثال تتتين  اًمتتتا الماضتتتية، د تتتا األكتتتاديميون والبتتتاحثون فتتتي معخكتتتة النقتتتاش األكتتتاديمي لاهتتتم 
اال تالفات بين  مليات انع القخار المنةمتة والبديهيتة. وقتد تواتا البتاحثين إلتخ وجتود  ةتامين أحتدهما 

 ليات التاايخ السخيع والمحدد" والنةا  الثا ي قائم  لخ " ليات التاايتخ يقو   لخ  ةا  التاايخ القائم  لخ "
المتعمد" وقد تم استبدال بعا المااايم المعبتخة  تن مهتارات اتختاذ القتخار فتي مواقتي التقتديخ االستتخاتيجي 

                                                 
1 Austin M. Knight, The Estimate of the Situation ,OP.Cit,, pp:629-631 
2Rex R. Michel, Historical Development of the Estimate of the Situation, OP.cit, pp:5-7 
3Jonas svava iversen, futures thinking methodologies – options relevant for “schooling 

for tomorrow”, pdf, p:1 
4, Philip E. Tetlock ,superforecasting: The Art and Science of Prediction, OP.cit  pp:70-75 
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ال مثتتا تغييتتخ ماهتتو   "الحتتدة" و "الااتتخ التتوا ي" فتتي جتتجء كبيتتخ متتن المؤلاتتات األكاديميتتة. فقتتد اتتاغ دا يتت
كا يمان مع  اموة تاخسقي في كتام "التاايخ السخيع والبطيء" تحليالتهم وف  تغييتخ هتذه الممتطلحات 

ثون فتي . ولقد تجاوز الباحscience of the mindلتؤكد إلخ مدى يتم تطبيقها في ما يسمخ بعلم العقا 
ة وحتده يقاتي لتقتديخات كيفيتة  متا العقتا وتحتدوا بشتقا مبارتخ فاتخة أن الحتد وهذا المجال فهتم محاولتة 

" هتو  تو  متن  ”gut feelingدتيقة من أه  و . وهذا يعنتي أن متا  متاه "بالحتدة" أو "الشتعور التدا لي 
أ وا  التاايخ، ولانه يمثا إرقالية  ميقة الستنباق تقديخات دتيقة. ويؤكد ريتشتاردز جيته هتويخ "االبتن" فتي 

بتتات  قتتاق الضتتعي والتحيتتجات الدا ليتتة فتتي  مليتتات كتابتته حتتول " لتتم  اتتس تحليتتا التتذكاء" أ تته "يمقتتن إ 
التاايخ البشخه من  الل تجارم ممممة بعناية، وبمعنخ   خ يخى هويخ أن اال تماد  لخ "الحدة" فتي 
 ملية تقديخ المواقي هو أسلوم مخاد ، لهذا السبي يحتم تطويخ واقا مجمو ة من األدوات والتقنيتات 

كمتا  1 لتاايخ المتعمد والذه سيسهم في تحسين امدارة و الحقم والتقديخات.المختبطة "بالتاايخ النقده" أو ا
يؤكتتتتد المتخممتتتتون أن التاايتتتتخ المنطقتتتتي هتتتتو أهتتتتم  نمتتتتخ فتتتتي  مليتتتتة التقتتتتديخ االستتتتتخاتيجي ال ينبغتتتتي 
االفتتتتخاة أ تتته فتتتي الحتتتخم الاعليتتتة يمقتتتن التعامتتتا متتتع كتتتا موقتتتي ينشتتتم بالتامتتتيا والاتابتتتة، ولاتتتن يمقتتتن 

ليي التاايتخ التتي طورتهتا ممارستة هتذا المجتال، فاتي مجتال الاليتات العستقخية وفتي معةتم التعاما مع أستا
 نتدما تستتد ي  gutt feelingالمواقي امستخاتيجية للحخم، يجي أن يتم اال تماد  لخ التاايخ التدا لي 

التتتي تحقتتم  وجتتديخ بالتتذكخ أن منتتاهج التاايتتخ هتتي المنتتاهج األساستتية 2حالتتة طتتوارض مااج تتة قتتخاًرا فورًيتتا. 
مجال الدراسات المستقبلية والتي اهتم بها المتخممون اهتمامًا بالغًا مثا "هدسون" الذه قد  دراستته  تا  

حول ا تبار ومقاييس الذكاء والذه حدد بها  و ين من أساليي التاايخ الموجه  حو المستقبا هما  1967
مجمو تة متن األستاليي الممتممة لتعجيتج  وهنتاف divergent .3والمتبتاين convergentالتاايتخ المتقتارم

التاايتتخ المتبتتاين والمتتختبا بتتالتاايخ " تتارج المتتندوق" وهنتتاف مجمو تتة متتن األستتاليي المستتتخدمة لتعجيتتج 
والموجته  حتتو البنتتاء والتوليتف. وأن اتتياغة الستيناريو والتحليتتا المستتتقبلي convergentالتاايتخ المتقتتارم 

هتتذا المنطتت  يتتد م استتلوم التاايتتخ المتبتتاين و لتتخ التتخغم متتن ذلتتك يخكتتج باألستتاة  لتتخ مستتملة "متتاذا لتتو" و 

                                                 
1Philip E. Tetlock ,superforecasting: The Art and Science of Prediction, OP.cit  , pp:70-75 
2 Rex R. Michel, Historical Development of the Estimate of the Situation, OP.cit,, pp:5-7 
3 Jonas svava iversen, futures thinking methodologies – options relevant for “schooling for 

tomorrow”, OP.Cit, p:1 
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يؤكتتد المتخممتتون أهميتتة أن يقتتون هنتتاف  تتتوازن فتتي التمتتميم الجيتتد للدراستتة المستتتقبلية بتتين العمليتتات 
المتباينتتتتتة والمتقاربتتتتتة فتتتتتي التاايتتتتتخ للواتتتتتول إلتتتتتخ  تيجتتتتتة استاشتتتتتا ية و القتتتتتة ودا متتتتتة للحقتتتتتائ  واألرقتتتتتا  

، التتتتي واتتتلل إلتتتخ أقمتتتخ الحتتتدود فتتتي  Tetlockو  Heuerوتشتتتيخ أبحتتتاث  1ة .واالفتخاضتتتات المنط يتتت
التمعن والبحته التدقي  حتول  مليتة التقتديخات االستتخاتيجية، إلتخ أن الشتخ  الغيتخ محتتخف  نتدما يقتون 
مستتتلًحا بجميتتتع مهتتتارات التاايتتتخ المتتتحيحة ستتتيقون أفضتتتا متتتن القائتتتد الميتتتدا ي المحتتتتخف والمخضتتتخ  فتتتي 

لخ الخغم من أن هذا الخأه ربما يقون غيخ واق يًا إلخ حد كبيخ، حيه أن الحقتم البتديهي إ جاز المهمة.  
للخبتتخاء أمتتخ مهتتم. والجتتديخ بالتتذكخ أن البتتاحثين قتتد  استتتمخوا فتتي حالتتة الجتتدال لمتتالح دور األحقتتا  التتتي 

تاتتتخة  RPD"يمتتدرها الخبتتخاء بشتتقا بتتديهي. ووفًقتتا لغتتاره كاليتتن فتت ن  مليتتة "اال تتتخاف بتتالقخار المبتتدئي
هتتتو متتتجيج متتتن الحتتتدة والتحليتتتا فتتتي  مليتتتة اتختتتاذ القتتتخار. مطابقتتتة التتتنما هتتتو الجتتتجء  RPDأن " متتتوذج 

في حين أرسخ البحه المتعم  لايليي  2الحدسي، والمحاكاة العقلية هي الججء الوا ي والمتعمد والتحليلي "
، بعتتدا جديتتدا يجالتتتد  forecasting  Tetlock تيتولتتك حتتول أهميتتة التقتتتديخ القتتائم  لتتخ مهتتتارات التنبتتؤ

البتتاحثين الستتابقين فتتي أهميتتة أن يقتتو  القائتتد فتتي التقتتديخ االستتتخاتيجي  لتتخ التنبتتؤ وفتت  متتنهج دقيتت  وأن ال 
يعتمد  لخ الحدة أو الخبخة. والجديخ بالذكخ أن متا يستتخدمه القتادة متن معخفتة يمقتنهم متن للتواتا إلتخ 

ن قتتدرة القائتتد  لتتخ إ تتتاج تقتتديخ دقيتت  للموقتتي ، يجتتي  لينتتا أواًل تقتتديخ للموقتتي أو القتتخار. واذا أرد تتا تحستتي
فهم العالقة المعقدة بين العمليات البديهية المعتمدة  لخ التاايخ وف  استخدا  الحتدة والعمليتات التداوليتة 
القائمتتة  لتتخ تتتداول المعلومتتات والمعخفتتة حتتول موقتتي متتا، و ليتته فتت ن أدوات التاايتتخ التتتي تجيتتد متتن دقتتة 

خات الموقتتي بشتتقا يحقتت  المو وتيتتة، تحتتتاج إلتتخ التحقتت  متتن اتتحتها وتدريستتها وممارستتتها وتحقيتت   تقتتدي
 3تطويخ للقادة  لخ المستوى االستخاتيجي.

 التفكير االستراتيجي و التخطيط االستراتيجي-2
 لتتتخ التتتتخغم متتتتن أن كتتتال العمليتتتتتين تعتبتتتتخان مختبطتتتتان ومتااملتتتتتان متتتتع بعضتتتهما التتتتبعا، فتتتت ن التاايتتتتخ 

الستخاتيجي والتخطيا االستخاتيجي هما ماهومان مختلاان، فالتاايخ االستخاتيجي يتضمن  دد من األبعاد ا

                                                 
1 Ibid, p:1 
2Rex R. Michel, Historical Development of the Estimate of the Situation, OP.cit, , pp:5-7 
3kristan wheaton and kelly morningstar, estimating the situation: intuition, deliberation, 

or a third way?, november 14, 2019  
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تتمثا فتي رؤيتة المستتقبا واتياغة االستتخاتيجية وتنايتذها وتمقتين التدور امداره فتي اتنع االستتخاتيجيات 
ئية. غيخ أن التاايتخ االستتخاتيجي ومخحلة التنايذ، والتحقم بها وانا تها وتحديد النتائج والمحمالت النها

هو بمثابة أداة فعالة للغاية ويتطلي تطويخ مهارات في امبدا  وحتا المشتقالت والعمتا الجمتا ي والتاايتخ 
النقتتده. كمتتتا يقتتو  التاايتتتخ االستتتخاتيجي  لتتتخ  تتدد متتتن المهتتارات التتتتي تتمثتتا فتتتي تقيتتيم وفحتتت  الوضتتتع 

افهم ما يتم ال يا  به مع االبتعاد  تن منطت  أ ته تتم ال يتا  بهتذه الحالي بشقا  قده، وفهم ما يتم ال يا  به 
الطخيقتتة متتتع هتتتذا الوضتتتع مستتتبقًا. حيتتته ينةتتتخ المااتتخ االستتتتخاتيجي فتتتي تقتتتديخه لألوضتتتا  إلتتتخ  قتتتاق القتتتوة 
والضتتتعي والاتتتخ  والتهديتتتدات، متتتع التخكيتتتج  لتتتخ المستتتتقبا. و الاتتتة القتتتول أن التاايتتتخ االستتتتخاتيجي 

لمستقبا باال تماد  لتخ معلومتات واق يتة لتؤكتد دقتة التوقعتات والتقتديخات. كمتا يحتتم باألساة موجه  حو ا
مواءمتتة التوقعتتات واألفاتتار متتع الهيقتتا التنةيمتتي ،  اايتتك  تتن أهميتتة  نمتتخ المخو تتة كعنمتتخ حاستتم فتتي 

 1التاايخ االستخاتيجي.
 strategic intelligenceأساليب التفكير الموجي نحو المستقبل وال كاء االستراتيجي -3

تطتتويخ مهتتارات التاايتتخ االستتتخاتيجي للاخيتت   strategic intelligenceتتطلتي قتتدرة التتذكاء االستتتخاتيجي 
المس ول  ن التخطيا، و تخى التخغم متن أهميتة لتنايتذ العمليتات إال أن ارتباطته بالبعتد االستتخاتيجي يجعلته 

اليتة تاتقتخ إلتخ الوقتل والمتوارد الالزمتة لاهتم مختلي. حيه يؤكد الخبخاء العسقخيين أن مقاتتي  ال يتادة القت
فتي الوقتل التذه  2الطابع المعقد والطبيعتة المتخابطتة للتهديتدات والاتخ  الموجتودة فتي البي تة االستتخاتيجية،

زاد  يه االهتما  بنةا  التاايخ، ال تجال هناف حاجتة للتمكيتد  لتخ تاايتخ استتخاتيجي أكثتخ رتمولية ورتمولية 
وتخكج الاثيتخ متن األبحتاث حتول التاايتخ المستتقبلي  لتخ  3اهج الموجهة  حو المستقبا.بامضافة إلخ المن

التنبتتؤ البتتديهي أو اال تيتتار. ويتتخى البتتاحثين أن التوجتته المستتتقبلي هتتو  تتادة م يتتاة للنتيجتتة. ولهتتذا الستتبي 
 ة القتتخار ال اهتتتم البتتاحثون بدراستتة الااتتخ الموجتته  حتتو المستتتقبا كقتتوة ستتببية فتتي التقيتتيم األ القتتي واتتنا

ستتتيما االقتمتتتادية. وقتتتد وجتتتد البتتتاحثين أن األفتتتخاد التتتذين تتتتم تتتتوجيههم إلتتتخ التاايتتتخ فتتتي المستتتتقبا )مقابتتتا 
                                                 

1 Robin Scheu, Strategic Thinking vs Strategic Planning - What's the 

Difference?10/26/2017 , on: https://addisoncountyedc.org/blog/strategic-thinking-vs-

strategic-planning--whats-the-difference 
2 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit p:4 
3 Mika Nieminen and Kirsi Hyytinen, Future-oriented impact assessment: Supporting 

strategic decision-making in complex socio-technical environments, OP.Cit. 
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الحاضتتخ( فماتتبحوا أكثتتخ حتتذرًا وتجنبتتوا المختتاطخة فتتي  يتتاراتهم المستتتقبلية، كمتتا وجتتدوا أ تته هنتتاف أفتتخاد تتتم 
 قتتة بتتاآل خين،  لتتخ التتخغم متتن أن التوجيتته  توجيتته فاتتخهم  حتتو المستتتقبا لاتتنهم أاتتبحوا أكثتتخ تشتتقًاا وأقتتا

فتتي التتذكاء االستتتخاتيجي فهنتتاف و .1المستتتقبلي يحتتتم أن يقتتو   لتتخ الشتتخاكة والتعتتاون متتع األطتتخاف األ تتخى 
فجتتوة بتتين توظيتتف المتتوارد الشتتحيحة وبتتين طبيعتتة المتطلبتتات و األهتتداف، ولهتتذا الستتبي يجتتي أن تاتتون 

  2ؤ  الية لتحقي  استجابة  الية لألزمات.القدرة  لخ التقديخ االستخاتيجي والتنب
 التحول من التقدير االستراتيجي إلى مناهج استشراف المستقبل:-4

تعد  طوة استشخاف المستقبا في ظا التحديات التي تواجه البي ة العالمية مهمتة رتاقة فتي ظتا التعقيتدات 
 طتوة فتي غايتة المتعوبة  ااتة  حيه يخى  لماء االستشخاف أن التاهن و د  اليقين المسيطخ بطبيعته.
واالستتتخاتيجيات التتتي يخاهتتا  لمتتاء التنةتتيم وامدارة تعنتتي بتحقيتت  الخؤيتتة  3 نتتدما يتعلتت  األمتتخ بالمستتتقبا"

المستتتقبلية أله  متتا أو مهمتتة أو مستتملة متتا فتتي المستتتقبا، بحيتته يقتتون لمتتا ع القتتخار رؤيتتة  نتتد تحقيتت  
هامتتتة ومايتتتدة الكتستتتام مهتتتارات ادارة األزمتتتات المتاتتتخرة وتعتبتتتخ مخحلتتتة متتتا بعتتتد األزمتتتة مخحلتتتة  4الهتتتدف.

وتحقي   نمخ التعلم متن األزمتات الماضتية لالستتعداد لألزمتات المستتقبلية، لانته بتالخغم متن ذلتك، يقتون 
بعتتد أن كا تتل إدارة األزمتتات و  5هنتتاف حاجتتة ملحتتة لتحقيتت  متتنهج يستتهم فتتي التوقتتع لألزمتتة قبتتا حتتدو ها.

أابحل تحل التطتويخ المستتمخ لتمتبح بمثابتة اتجاًهتا معااتًخا للتحليتا والتنبتؤ  بمثابة وظياة إستخاتيجية،
وادارة المخاطخ المختلاة الناجمة  ن العديد من األحداث واألسبام غيخ المحددة وغيتخ الطبي يتة والنارت ة 

أضي إلخ ذلك،  ضتو   مليتة التقتديخ لمناقشتة محتدمتة بتين جما تات لاتا  6بشقا غيخ متوقع ومااجئ.

                                                 
1 Hallgeir Sjåstad, Short-sighted greed? Focusing on the future promotes strategic 

cooperation, Norwegian School of Economics, September 2017, pdf , p:3 
2Charles Hodges Benson , Gaining The Long View: Reforming Organization And 

Empowering Knowledge Workers To Improve Strategy And Intelligence ,OP.Cit, p:4 
3 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit 
4Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 

COVID19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory) , 

OP.cit, p:6 
5 Maisoon Abo-Murad, Abdullah AL-Khrabsheh and Rossilah Jamil,Effect of the 

Organisational Culture on Crisis Management in Hotel Industry: A Qualitative Exploration, 

OP.Cit, p:3 
6 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit 
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نهم فاتخه ومذابته فتي ارستتاء أفاتار  مليتة التقتديخ االستتخاتيجي، فجما تتة كتا وا يستعون إلتخ اتقا  مليتتة مت
التقديخ االستخاتيجي بحدة ال يادة وأ خى سعل إلتخ اال تمتاد فتي  مليتة التقتديخ االستتخاتيجي  لتخ اتنع 

بيتت  متتنهج اتتنع ويةهتتخ فتتي الوقتتل الحتتالي تنتتامي ملحتتوظ فتتي تطتتويخ وتط 1 القتتخارات وفتت  أستتس  لميتتة.
السياستتات الموجهتتة  حتتو المستتتقبا فتتي مختلتتي المجتتاالت. والجتتديخ بالتتذكخ أن المتخممتتون فتتي  مليتتة 
مخاجعة مستتمخة واستتخجا  للتتارير التذه تتم  يته تبنتي منتاهج تقتتخم متن التطلتع للمستتقبا لتجنتي األزمتات 

لتقليديتة فتي المجتاالت العستقخية والمخاطخ، حيه يعتبتخ متنهج التقتديخ االستتخاتيجي للموقتي متن المنتاهج ا
التي كا ل تطب   ملياتها لتحقي  تجني األزمات وتااده سيطخة العتدو فتي أوقتات الحتخم واستتغاللها فتي 
أوقتتات الستتلم. ولهتتذا الستتبي اتجتته البتتاحثون  حتتو تانيتتد التعقيتتدات والمغالطتتات الخئيستتية فتتي أوقتتات التعقيتتد 

ايتتك  تتن االهتمتتا  بقيفيتتة يتتتم دمتتج التنبتتؤ فتتي السياستتة العامتتة  ا و تتد  اليقتتين و تتد  القتتدرة  لتتخ التنبتتؤ.
،  ااتة وأن هتذا المجتال تحتل التطتويخ والتحتديه، ليتتم استتامال إ تخاء  هتج 2والحوكمة ومجتاالت أ تخى،

الالستتاة النةخيتتة والتطتتورات المنهجيتتة مدارة األزمتتات فتتي ظتتا  القتهتتا المتبادلتتة والمتدا لتتة متتع التقنيتتات 
العملتي  العلمية واالجتماعية، مثا العالقات العامة والقا ون والخ اية المحية والتممين، مما يجعا التطبيت 

ومما تجتدر امرتارة إليته أن البتاحثون فتي هتذا المجتال قتد وضتعوا فتي ا تبتارهم دراستة  3لها سمة مميجة. . 
 ةخية المعخفة للشيء والعالقة التاا ليتة بتين المعخفتة حتول المستتقبا وبتين تطبيت  هتذه المعخفتة فتي مجتال 

نةخ إليه فتي الوقتل الحاضتخ  لتخ أ ته أحتد غيخ أن أن مستقبا إدارة األزمات يُ 4امدارة والسياسات العامة.
وفتي ظتا تطتور منتاهج إدارة  5االستخاتيجيات المخكجية والتاتيقات الستلوكية المحتملتة  تالل القتخن الجديتد.

األزمتتات والتتتي تتعتتدد بتتين التوقتتع والتقتتديخ وبتتين التنبتتؤ واالستشتتخاف المتقتتد ، يتضتتح اهتمتتا  البتتاحثين فتتي 

                                                 
1 kristan wheaton and kelly morningstar, estimating the situation: intuition, deliberation, or a 

third way, OP.Cit. 
2Andreas Wenger (Editor), The Politics and Science of Prevision: governing and probing 

the future, CSS Studies in Security and International Relations, Center for Security Studies, 

Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich, 2020 , p:3 
3 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit 
4Andreas Wenger (Editor), The Politics and Science of Prevision: governing and probing the 

future, OP.Cit , p:3 
5 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing 

Significance of Crisis Managemen,on:https://www.crisisnavigator.org/The-Challenges-of-

the-Future-and-the-Increasing-Significance-of-Crisis%20Mana.456.0.html 
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األزمتة وادارة األزمتات، حيته كتخة البتاحثين جهتودهم متن أجتا تحقيت  بقتاء الوقل الحالي بمجال مستقبا 
فاتتي مقتتال هتتا  و تتخه ألاتته كتتا متتن كخيستتتان  1المنةمتتة واستتتمخاريتها فتتي بي تتة  متتا المنةمتتات المنافستتة،

ويتتتون أستتتاذ فتتي مجتتال دراستتات المستتتقبا االستتتخاتيجي فتتي مخكتتج ال يتتادة امستتتخاتيجية فتتي كليتتة الحتتخم 
، والدكتور جيمس كيلي مور ينغستار ، ضابا متدر   work roomمخيقي ومحخر مشارف في بالجيه األ

مخضتتخ  ألكثتتخ متتن  شتتخين  اًمتتا، وهتتو زميتتا فتتي مخكتتج ال يتتادة االستتتخاتيجية فتتي كليتتة الحتتخم بتتالجيه 
حيتتته  تتتاقه المؤلاتتتان 2األمخيقتتتي وأستتتتاذ مستتتا د للتتتتارير العستتتقخه األمخيقتتتي فتتتي جامعتتتة جتتتورج تتتتاون. 

، متن  تالل  تخة التطتورات التاريخيتة لهتذا 2019 ادة النةتخ فتي التقتديخات االستتخاتيجية  تا  موضو  إ 
المجال الذه ينتمتي باألستاة إلتخ المجتال العستقخه، والتذين أ بتتا أهميتة التحتول ألتخ  هتج  الته يستهم فتي 

ستتبدال  هتج إلتخ ا 2015التنبؤ باألزمات معتمدين  يه  لخ اسهامات فيليي تيتولك الذه تواا في  ا  
 و forcasting .3بتنهج التقتديخ القتائم  لتخ التوقتع أو التنبتؤ strategic estimateالتقتديخ االستتخاتيجي 

قا  تيتلوف بتوسيع  طاق بحثه و سخه مخة أ خى في تجخبة التقديخ الطارض  التابع لوكالة مشخو  األبحتاث 
  النتتتتائج، لحالتتتة دراماتيقيتتتة لمتتتنهج جديتتتد التتتذه يلختتت 2015المتقدمتتتة. قتتتد  كتابتتته " التنبتتتؤ الاتتتائ "  تتتا  

القتتائم  لتتخ التنبتتؤ والتتذه أكتتد قتتائاًل " أن الخبتتخاء التتذين لتتديهم بمتتيخة ح ي يتتة فتتي  forecastingللتقتتديخ 
وممتا تجتدر 4كتابي الساب  لديهم قدرة  لخ التقتديخ، لاتن األهتم هتو كيتف يااتخ الشتخ  بطخيقتة تنبؤيتة." 

د متتن االستتهامات الهامتتة لايليتتي والتتذه تتتم تتتخويج لتته بشتتقا كبيتتخ، حيتته امرتتارة إليتته أن هتتذا الاتتتام يعتت
رارف  يته  الف المتطتو ين للبحته فتي  تتائج  مليتة "التنبتؤات الدتيقتة" والتتي كا تل بمثابتة مشتخو  موستع 
لايليي يخيد أن يثبل من  الله أهمية وتيمة التقديخ للموقي من  الل التوقع القائم  لخ التنبؤ واستشخاف 

 5ستقبا، وقدرت الاخد  لخ توقع ما سيحدث في المستقباالم
 Strategic forecasting التقدير االستراتيجي القائم على التنبؤ-5

                                                 
1 Natalie Donaire  The new reality of crisis and crisis management, May 4, 2020on: 

https://diligent.com/au/a-new-reality-crisis-management-topics-every-board-should-consider/ 
2  Philip E. Tetlock ,superforecasting: The Art and Science of Prediction, OP.cit  pp:70-75 
3 kristan wheaton and kelly morningstar, estimating the situation: intuition, deliberation, or a 

third way?OP.Cit. 
4  Ibid 
5  Philip E. Tetlock ,superforecasting: The Art and Science of Prediction, OP.cit  , pp:70-75 

https://diligent.com/au/a-new-reality-crisis-management-topics-every-board-should-consider/
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هتتو المخحلتتة األكثتتخ تطتتورًا متتن التقتتديخ  forecasting التنبتتؤ أن  لتتخ أكتتدوا التتذين البتتاحثين بعتتا هنتتاف
 strategicاالستتخاتيجي وفتت  استتخدامه العستتقخه، غيتتخ أ هتم يؤكتتدون  لتتخ أن االستشتخاف االستتتخاتيجي

foresight  ينتتدرج تحتتل التنبتتؤ االستتتخاتيجيstrategic forecasting  وأن األ يتتخ هتتو بمثابتتة المجتتال
 المختلاتتتة التحلتتتيالت  لتتتخ تقتتتو  والتتتتي المستتتتقبلية دراستتتاتال مجتتتال فتتتي االستتتتخاتيجي التنبتتتؤ األوستتتع. يقتتتو 

 وتحليتتتا ، الخبتتتخاء ومناقشتتتات ، scenarios construction الستتتيناريوهات بنتتتاء اتجتتتاه مثتتتا للمستتتتقبا
  1التانولوجي والتنبؤ ، دلاي وتقنية ، الديموغخافي التحليا  ن فضال المحتوى،

 التقدير االستراتيجي قلب التنبؤ االستراتيجي -6
هذا الماهو  بم ه "تقديخ" المواقي غيخ المعخوفتة،  strategic forcastingيعخف رواد التنبؤ االستخاتيجي 

حيه يشيخ األ يخ إلتخ التقتديخ  forecastingوبين التنبؤ  predictionوهناف تمييج مااايمي بين التنبؤ 
يشتيخ إلتخ تقتديخات أكثتخ  موميتة لاتتخات زمنيتة  predictionللمستقبا. كما يشيخ الباحثون إلتخ أن التنبتؤ 

القائم  لخ التقديخات هو ججء من استتخاتيجية  predictionمختلاة والثا ي يندرج تحل األول بمعنخ التنبؤ 
يعخفه البعا  لخ أ ته التنبتؤ لألحتداث والةتخوف التتي ستتحدث  . حيهforecastingالتنبؤ االستخاتيجي 

 التنبتتتؤ يقتتتون  و ليتتته  .المتوفتتتة، البيا تتتات وتحليتتتا العقال يتتتة دراستتتةباااالفتتتي المستتتتقبا، وغالبتتتا متتتا تتتتختبا 
forecasting أو متتا مجتتال فتتي األجتتا طويتتا أو المتوستتا أو القمتتيخ المتتدى  لتتخ للمستتتقبا تقتتديخ هتتو 

 بالمستتتقبا المختبطتتة األوضتتا  فتتي تبينتته تتتم قتتد التتنهج هتتذا أن بالتتذكخ وجتتديخ. محتتددة  لميتتة منهجيتتة وفتت 
  2 .1945  ا  بعد رئيسي بشقا

ومتتتن األ طتتتاء غيتتتخ المطلوبتتتة فتتتي  مليتتتة تاتتتوين التقتتتديخ االستتتتخاتيجي للموقتتتي هتتتو ستتتخد  طتتتوات الدولتتتة 
مستتتبقًا دون اال تتتذ فتتتي لمواجهتتتة التهديتتتد دون تحليتتتا  ميتتت ، فضتتتاًل  تتتن الخلتتتا بتتتين استتتتجابة الحقومتتتة 

وقتتتد وجتتتدت دراستتتات متعتتتددة أن النتتتاة يبتتتالغون فتتتي تقتتتديخ قتتتدرتهم  لتتتخ  3اال تبتتتار ديناميقيتتتات المتتتخا .
التتتم يخ فتتي األحتتداث، وفتتي الواقتتع ،يتتتم تحديتتدها بشتتقا كبيتتخ  تتن طخيتت  المتتدفة. حيتته يميتتا المقتتدرون 

اطخ. وجديخ بالتذكخ أن األزمتات المستتقبلية لألزمة إلخ امفخاق في الثقة بشمن دقة التنبؤات وتقييمات المخ

                                                 
1 Henrik, p:12 
2Kerstin Cuhls, From Forecasting to Foresight Processes—New Participative Foresight 

Activities in Germany, Journal of Forecasting, Forecast. 22,NO 93 (2003) , p:95 
3Strategic Estimate Of The Situation, OP.Cit, pp:2-4 
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وغالًبتا متا يتتم ا تمتاد  غالبًا ما تتسم بالغموة في تقديخها ألن المستقبا غيخ مؤكد ومتغيخ بدرجتة كبيتخة. 
المقدرون للمشقلة أو األزمة  لخ ما يطل   ليه "التحيج المؤكد" والذه يقو   لخ تاضيا المعلومات التتي 

ألزمة . ويخى المتخممون أ ته  نتدما تنحتخف األحتداث  تن توقعتات المقتدرون، تد م مواقي المقدرون ل
التحيتجات وتشير  1ف  ه ينتج  ن ذلك توجيه  اطئ لمجيد من الموارد بشقا غيخ منطقي إلخ مسار فارا.

بشقا  تا  إلتخ اال تقتاد فتي بعتا األزمتات أن حستابات المقتدر وتقديخاتته هتي األقتخم واألاتح، وهتو متا 
وقتد  2  لمتاء االستشتخاف، لتذلك يحتتم تقتديم التوقعتات حتول المستتقبا وفتخ  التنميتة المحتملتة.يحذر منته 

أكتتتدوا  لتتتخ أ تتته هنتتتاف أ طتتتاء منهجيتتتة فتتتي  مليتتتة التاايتتتخ وتقتتتديخ المواقتتتي  ااتتتة تلتتتك التتتتي تقتتتو   لتتتخ 
التحيتتتج التحيتتتجات المعخ يتتتة الطبي يتتتة مثتتتا التحيتتتج المؤكتتتد متتتن جا تتتي بعتتتا األفتتتخاد أو التحيتتتج الخاستتتر أو 

التمثيلتتي وهتتي وفتت  تمكيتتد المتخممتتون بمثابتتة أ طتتاء منهجيتتة والالفتتل أن البتتاحثين والمتخممتتون فتتي 
 لتتم التتناس اهتمتتوا بموضتتو  التحيتتجات التتتي تستتهم فتتي ا تتاذ واتتنا ة القتتخار وااتتدار األحقتتا  فتتي  مليتتة 

لتخ العقتس متن متا يطلت  تقديخ المواقتي، وهنتاف متا يطلت   ليته "التحيتجات المعخ يتة" "الال قال يتة" وهتي  
 ليتتته التحيتتتجات المقتستتتبة. حيتتته تقتتتو  التحيتتتجات المعخ يتتتة  لتتتخ استتتتدالل قوا تتتد بستتتيطة للتتتتعلم تطتتتورت 

كمتا  لمسا دتنا  لخ التاايخ بشقا أسخ  ، والتعاما مع الاثيخ من المعلومات وتحديد ما يستح  التتذكخ. 
يجعتا األفتخاد أذكيتاء بحيته يتتم البحته حتول ذكخ جيخد جيجخينجر وبيتخ تتود فتي االستتدالل البستيا التذه 

"كيفيتتة جعتتا األفتتخاد  قال يتتين فتتي  تتالم تاتتون  يتته الخؤيتتة محتتدودة، والوقتتل  امتتا حاستتم وملتتح فتتي ظتتا 
 3 ييام  بخاء متخذ القخار.

 scenarios planningوتخطيط السيناررو  foresightمنهج االستشراف-7
هتتتي ستتتمة بشتتتخية أساستتتية تستتتمح بمواز تتتة اميجابيتتتات والستتتلبيات، وتقيتتتيم مستتتارات  foresight"االستشتتتخاف

العمتتتتا المختلاتتتتة، واستتتتتثمار المستتتتتقبا المحتمتتتتا. وتستتتتتخد  كتتتتمدوات مستتتتا دة لمتتتتنع القتتتتخار. ويتستتتتم هتتتتذا 
األستتلوم الموجتته  حتتو المستتتقبا باال اتتتا   لتتخ المستتتقبا بقتتا الوستتائا المتاحتتة، وتطتتويخ وجهتتات النةتتخ 

                                                 
1Robert S. Kaplan and Anette Mikes, Managing Risks: A New Framework, June 2012 

Issue, on: https://hbr.org/2012/06/managing-risks-a-new-framework 
2 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit 
3 kristan wheaton and kelly morningstar, estimating the situation: intuition, deliberation, or a 

third way? , OP.Cit 

https://hbr.org/2012/06/managing-risks-a-new-framework
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يتات  العديتد متن البتاحثين والمتخممتين فتي مجتال التاايتخ 1ت المستقبلية،  م اال تيار  يمتا بينهتا "للخيارا
الموجه  حو المستقبا  لخ ارتباق متنهج االستشتخاف بمتا يستمخ "تخطتيا الستيناريو" ، حيته يستهم األ يتخ 

ابتتة قمتت  متستتقة فتتي د تتم  مليتتات اتتنا ة القتتخار والتحليتتا االستتتخاتيجي، حيتته تعتبتتخ الستتيناريوهات بمث
دا ليًا أو بمثابة رؤى حول المستقبا ُيعتمتد  ليهتا فتي اتنا ة السياستات أو تطويخهتا وهتي بمثابتة " لفيتة" 

backdrop  للخبتتخاء واتتا عي السياستتات الهتتدف منهتتا هتتو الختتخوج فتتي مجتتال االستشتتخاف بخيتتارات مخ تتة
 2قوية تحما قدرًا من االبتاار والتطويخ مدارة األزمات.

Think Tank -8 
هو أوسع  هج استشتخافي وأكثتخه  خضتًا للتاااتيا و تادة متا يقتون مخكتج الااتخ وحتدة مستتقلة متع متوظاين 
متخممين بدوا  كاما وميجا يتة محتددة، ولاتن تخكيتجه أوستع والغتخة منته هتو ربتا المعخفتة المتخممتة 

تطتتورًا وهتتو أكثتتخ متتن مجتتاالت متعتتددة بمتتورة أكبتتخ بالمستتتقبا، حيتته يعتمتتد  لتتخ أدوات استشتتخاف أكثتتخ 
والقدرة  لخ االستشخاف والتوجه  حو المستقبا قائمة  لخ القدرة  لخ فهتم االتجاهتات  3توجهًا  حو التغييخ

التتتي قتتد تمثتتا تهديتتدات أو فخًاتتا للمنةمتتة، كمتتا أن الخؤيتتة والقتتدرة  لتتخ تمتتور مواقتتي مستتتقبلية مثاليتتة 
ا  التاايتخ وأستلوبه متن  تالل القتدرة  لتخ إدراف تعتمد  لخ إرخاف اآل خين في تنايذها، وهتي مختبطتة بنةت

وتوليف ودمج العنااخ التي تعما كقا لتحقي  هدف مشتخف. أضتي إلتخ ذلتك أهميتة القتدرة  لتخ تحايتج 
ومتتن  تتالل متتا ستتب  فتت ن إدارة األزمتتات تتتختبا تمتتا   4مختلتتي األرتتخا  للعمتتا مًعتتا لتنايتتذ هتتذه الخؤيتتة. 

 همية الدراسات المستقبلية بغا النةخ  ن مناهج التطبي  التي تم ذ االرتباق بالمستقبا، ومن هنا تمتي أ 

                                                 
1Anna Kononiuk, Anna Sacio-Szymańska, Judit Gáspár, How do companies envisage the 

future? Functional foresight approaches, OP.Cit, p:23 
2 CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in 

the Public Sector Zurich,Crisis and Risk Network (CRN), Center for Security Studies 

(CSS), ETH Zürich July 2011p:2 
3 Anna Kononiuk, Anna Sacio-Szymańska, Judit Gáspár, How do companies envisage the 

future? Functional foresight approaches, OP.Cit p:23 
4 The Productive Narcissist, Broadway Books, 2003, chapter 4. "Strategic Intelligence, 

Conceptual Tools for Leading Change", Oxford University Press, 2015. 
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 نتتدما يتعلتت  األمتتخ باستشتتخاف المستتتقبا، وتوقتتع و  1أرتتقااًل مختلاتتة بتتين التقتتديخ والتوقتتع أو واتتواًل بتتالتنبؤ.
المختتاطخ المحتملتتة، البتتد متتن االبتعتتاد  تتن امرتتارة إلتتخ أو تقتتديم توقعتتات محاوفتتة بالمختتاطخ،  ااتتة وأن 

حيتتته يتطلتتتي متتتن ال يتتتادة ضتتتخورة  تجنتتتي المواجهتتتة لألزمتتتات بشتتتقا  شتتتوائي متتتع 2مقتتتد  هتتتذه التوقعتتتات
األزمات فضاًل  ن اتبا  المنهج العلمي، واستخدا  أسلوم إدارة المبادرة ، والتخطيا المسب  لمواجهتهتا ، 

ألزمتة الحاليتة للتخطتيا وتحديد أدوار العاملين للحد من السلبيات.  اايتك  تن أهميتة االستتاادة متن  تتائج ا
 3الوقائي المستقبلي

 رابعا: األزمة ومنهج االستشراف الموجي نحو المستقبل
 تعررف مفهوم األزمة وسماتها-1

تقو  األزمة  لخ  دد من المخاحا التي يحتتم أ تذها فتي اال تبتار،  تبغا النةتخ  تن الممتدر األساستي 
ن أ طتتاء بشتتخية فتتي بعتتا األحيتتان، وبغتتا لألزمتتة فهتتي فتتي األاتتا ظتتاهخة طبي يتتة أو  شتتاق  تتاتج  تت

النةتتخ  تتن  و هتتا ستتواء كا تتل متتدمخة أ  ال، مااج تتة أو  ارتت ة أو مستتتقخة  فهتتي تمتتخ بعتتدة مخاحتتا بحستتي 
 4المتخممتتتون ، والتتتذين  أكتتتدوا  لتتتخ أن تلتتتك المخاحتتتا مختلتتتي وتتعتتتدد متتتا بتتتين  ال تتتة و مستتتة مخاحتتتا. 

تتتتؤده إلتتتخ ا هيتتتاره، وقتتتد تاتتتون اقتمتتتادية وربمتتتا واالزمتتتة هتتتي حالتتتة طارئتتتة تلحتتت  الضتتتخر بتتتالمجتمع وقتتتد 
وفتتتتي الغالتتتتي تتستتتتم األزمتتتتات بم هتتتتا  6كمتتتتا أن األزمتتتتة أمتتتتخ ال ماتتتتخ منتتتته فتتتتي أه منةمتتتتة ،.  5اجتماعيتتتتة.

ديناميقيتتة وغيتتخ مستتتقخة، األمتتخ التتذه قتتد يضتتطخ امطتتخاف التتتي تتعامتتا معهتتا إلتتخ استتتغخاق وقًتتتا لتشتتقيا 

                                                 
1 Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 

COVID19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory) , 

OP.cit, p:6 
2 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit 
3 Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 

COVID19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory) , 

OP.citp:17 
4 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit 
5Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 
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أزمتتة متتا، ف  هتتا تتغيتتخ فتتي طبيعتهتتا أو درجتتة تمزمهتتا، إمتتا فتتي وقتتل  نتتدما تنشتتم و  1 اتجتتاه سياستتي حيالهتتا.
قميخ و لخ  حو مااجئ، أو أ ها قد تتطور  لخ  حو بطيء مع مخور الوقتل.  وهتذا النتو  متن األزمتات 
يتم التعاما معته بشتقا استها متن األزمتات المباغتته، حيته يتتم تشتقيا مجمو تة  مليتات و طتوات تستهم 

متتتا متتتع تبعاتهتتتا الطارئتتتة.  وفتتتي حالتتتة األزمتتتات المباغتتتة، فتتت ن التقتتتديخ السياستتتي فتتتي التخطتتتيا لهتتتا والتعا
العسقخه المبقخ، الذه تقتو  بته بعتا المجمو تات المعنيتة بت دارة األزمتات يستتخد  لاهتم النتتائج المحتملتة 

متن قبا وقو ها ومتن  تم يتتم تحديتد  يتارات التخد العستقخه المحتملتة والمختاطخ المختبطتة بهتا، للنةتخ فيهتا 
 وقتتد محتملتتة، ستتلبية  تتتائج ولتته بتته التنبتتؤ يمقتتن ال كبيتتخ حتتدث هتتي األزمتتةكمتتا أن  2قبتتا متتديخ العمليتتات. 

 3 المتالي ووضتعها و تدماتها ومنتجاتهتا وموظايهتا بالمؤسسة كبيخ ضخر إلحاق إلخ و واتبه الحدث يؤده
أو المالمتح التتي تتمثتا فتي  ومن  م يمقن تحليا العالقة بين األزمة والمستقبا من  الل  دد متن المعتالم

 نمخ المااجمة . وتةهخ أهم سمات األزمة في  ق  المعلومات أو بمعنخ   خ  تد  اليقينيتة وهتذا يعنتي 
 قتت  المعلومتتات و تتد  وضتتوحها مبقتتخًا لتعطتتي  المتتة ا تتذار أن  متتة أزمتتة متتا ستتتحدث مستتتقباًل، أو أ هتتا 

معيد، فعنتد حتدوث األزمتات تتالحت  االحتداث ممتا ستاون سبي هذه األزمة. وتقو  السمة الثا ية  لخ الت
يقيد اا عي القخار من اتخاذ قخارات مجدية لمواجهة هذه األزمة، لان وقل حدو ها أول مخة، سيستهم ذلتك 
فتتي حالتتة تاتتخار األزمتتة ذاتهتتا مستتتقبال فتتي تجنتتي تمتتعيد األحتتداث. وهنتتاف ستتمة أ تتخى تقتتو   لتتخ فقتتدان 

قتع  تارج قتدرة وتوقعتات متختذه القتخار ممتا قتد يجعلهتم ياقتدون الستيطخة السيطخة لاا أحداث األزمة التتي ت
 لخ التعاما مع األزمات. و تيجة لاقدان السيطخة ،يحدث ييام الحا السخيع للتعامتا متع األزمتات حيته 
ال ُيمتتتنح اتتتا ع القتتتخار الوقتتتل الاتتتافي أو الاخاتتتة للواتتتول إلتتتخ حتتتا دقيتتت  و اجتتتا، بتتتا متتتن الضتتتخوره 

ومن  م تتتم خ بهتا أداء منةمتاتهم فتي مجتال   4محدود من الحلول وا تيار األقا ضخًرا.اال تيار بين  دد 
التنافسية بيتنهم وبتين المنةمتات األ تخى التتي تستعخ للحاتاظ  لتخ بقاءهتا اتامدة فتي الستوق،  ااتة فتي 

                                                 
1  1 Joint Doctrine Publication 01 UK Joint Operations Doctrine Joint Doctrine Publication 

01 (JDP 01),OP.Cit, p:7   
2  Ibid, p:53 
3 Linda Lach, Darlene Nzorubara, Seven Essential Crisis Management Planning, OP.cit 
4Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 

COVID19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory) , 
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توقعتتات العتتخة والطلتتي. وينطبتت  هتتذا  لتتخ األستتواق الجديتتدة التتتي ا اتحتتل و متتل ستتخيعًا  تتالل العقتتود 
  1الماضية.

 العرقة بين "األزمة" و "المستقبل:-2
فاألزمتة هتي بمثابتة حتدث ذو احتماليتة 2هناف  القتة تبادليتة بتين ماهتو  "األزمتة" وبتين ماهتو  "المستتقبا"، 

تتخاو  بين المنخاضة والمختاعة . ومن رم ها قد تهدد بقاء المنةمة. كمتا تتستم األزمتة بغمتوة المستببات 
و المستتقبا متختبا بمتا هتو غيتخ 3ا. غيتخ أ هتا تشتتخق أن يتتم اتختاذ القتخارات ستخيعًا .والنتائج و طتخق الحت

متوقتتع. و ليتته يقتتون المستتتقبا واألحتتداث المستتتقبلية  نتتد مستتتوى قليتتا متتن القتتدرة  لتتخ التوقتتع، وفتتي هتتذا 
الستتياق أقتتخ المتخممتتون، أن ذلتتك يشتتقا فخاتتة ستتا حة لتحتتده الواقتتع بشتتقا أكثتتخ فعاليتتة، وان لتتم يتتتم 

حيتته أن األزمتتات تحتتدث دون ستتاب   4استتتغالل هتتذه الاخاتتة، فستتتاخة األزمتتات قوا ينهتتا  لتتخ البشتتخية.
إ ذار في مخحلة الحاضخ لتنقا المنةمة إلخ حاضخ المستقبا دون أه مقتدمات مستبقة أو  المتات مبقتخة 

من  تد  اليقينيتة  ولهذا السبي يواجه المديخين في المنةمات حالة 5 تتوجي الحذر والتعاما مع المستقبا.
 6 تيجة قمور  ةختهم  حو المستقبا فتي توقتع التحتوالت واالتجاهتات األساستية التتي ستتؤ خ  لتخ الستوق.

لتتذلك تمتتبح  مليتتة تجنتتي األزمتتات المستتتقبلية وهتتي وستتيلة تستتهم فتتي تقتتديخ األزمتتات التتتي ستتتحدث الحقتتًا 
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األمتتخ التتذه متتن رتتا ه  1حتتدوث األزمتتة.  . فيتتتم تنايتتذ الخطتتوات واالجتتخاءات االستتتباتية مستتبقًا دون ا تةتتار
ومن األهمية بمقان ضخورة توجته  2للتعاما مع أزمات المستقبا يسا د المنةمة  لخ تاوين جاهجية كبيخة

المنةمتتة  حتتو تحتتديه  طتتة إدارة األزمتتات الخااتتة بهتتا لمواجهتتة أزمتتات المستتتقبا، وتقتتديخ المواقتتي التتتي 
فالمستتتتقبا  3حقيتتت  استتتتعداديه  اليتتتة لمواجهتتتة أزمتتتات المستتتتقبا. وقعتتتل بهتتتا واتختتتاذ التتتدروة المستتتتاادة لت

سيجلي المجيد من األ اايخ والجالزل واألزمات المالية والاوارث و د  اليقتين. ودراستة الماضتي يمقتن أن 
تاتتتون مقدمتتتة للمستتتتقبا.  حيتتته يحتتتتاج المتتتديخون إلتتتخ التاايتتتخ فتتتي مشتتتاكا اليتتتو  ولاتتتن يجتتتي أن يقو تتتوا 

مستتتقبا أمتتامهم مبارتتخة، وتمتتنحهم دراستتة األحتتداث الحااتتلة إلتتخ تاتتوين منةتتوًرا حتتول متتدركين جتتًدا أن ال
كمتتا أن  التوقعتتات التنبؤيتتة للمستتتقبا ذات فائتتدة محتتددة تتتدور حتتول متتا التتذه 4كيفيتتة االستتتعداد للمستتتقبا.

هتتي ينتةخ تتا فتتي المستتتقباح متتا هتتي التحتتديات التاليتتة التتتي ستتيتعين  لتتخ المجتمتتع التتدولي مواجهتهتتاح متتا 
وممتا  5الاخ  وكيف يمقن للمعخفة المعااخة أن تسا د البشخية في االستتعداد للقتخن الحتاده والعشتخينح 

ت تجتتدر امرتتارة إليتته ، أن الدراستتات التتتي ظهتتخت فتتي مجتتال استشتتخاف المستتتقبا وادارة األزمتتات قتتد ركتتج 
 الستمة الغالبتة والمستيطخة  لتخ uncertainty تد  اليقتين ويعتبتخ    6 لتخ مخحلتة متا بعتد حتدوث األزمتة.

والجديخ بالذكخ أن مجاالت ظهور األزمات متعددة، فهي قتد تةهتخ فتي مجتال التمويتا  7فاخة "المستقبا" .
وقتتد  ةتتخ منةتتخو مجتتال إدارة األزمتتات  والسياستتة والعستتقخية واالقتمتتاد. والتانولوجيتتا والعلتتو  االجتماعيتتة

األوائا إلخ أن األزمة تعتبخ تهديد وقد تم واتاها متن  تالل اال تمتاد  لتخ دالالت ستلبية، بيتد أ ته تواجتد 

                                                 
1Maisoon Abo-Murad, Abdullah AL-Khrabsheh and Rossilah Jamil,Effect of the 

Organisational Culture on Crisis Management in Hotel Industry: A Qualitative Exploration, 

OP.Cit , p:5 
2 Constantinos-Vasilios Priporas Ioannis Poimenidis, “Services managers' awareness of crisis 

management: attitudes and preparation”, Innovative Marketing,OP.Cit, p:43 
3 Linda Lach, Darlene Nzorubara, Seven Essential Crisis Management Planning, OP.cit 
4William ‘Rick’ Crandall and John E. Spillan, A look to the future: emerging trends in crisis 

management,OP.Cit , p:27 
5 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit  
6Maisoon Abo-Murad, Abdullah AL-Khrabsheh and Rossilah Jamil,Effect of the 

Organisational Culture on Crisis Management in Hotel Industry: A Qualitative Exploration, 

OP.Cit , p:3 
7Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 

COVID19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory) , 

OP.cit , p:15 



 مناهج التنبؤ واالستشراف المستقبلي

65 

  برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية                                              

 newبعتتا البتتاحثين التتذين  ةتتخوا للمستتملة بشتتقا متاائتتا وا تبتتخوا أن األزمتتة هتتي بمثابتتة فخاتتة جديتتدة 
opportunity.1 وف  امدارة االستخاتيجية في ضتمان استتقخار المنةمتات وقتدرتها كما تسهم |إدارة األزمات

وقتتد كا تتل  تيجتتة مخاجعتتة هتتذه األدبيتتات ربتتا العالقتتة بتتين ارتاتتا  تغيتتخ الستتوق  2 لتخ البقتتاء فتتي المستتتقبا،
كمتا  3وبين ا خااة االستعداد لألزمات المستتقبلية متن  تالل تبنتي وتاعيتا منةومتة الوقايتة متن األزمتات.

متتتن متطلبتتتات إدارة األزمتتتات  ااتتتة إذا تعلتتت  األمتتتخ بحتتتدوث أزمتتتة طارئتتتة دون ون أ تتته يتتتخى المتخممتتت
استعدادات مسبقة وهو ما يتطلي في وقل محدد لالستجابة ألحداث هذه األزمة ومنتع تمتعيدها، والتقليتا 
 متتتتن  تائجهتتتتا الستتتتلبية إلتتتتخ أقتتتتا حتتتتد ممقتتتتن وازالتتتتة المختتتتاطخ لالتجتتتتاه إلتتتتخ استتتتتعادة الةتتتتخوف الطبي يتتتتة.

والتحليتتا الموجتته  حتتو المستتتقبا، هتتو  هتتج يمقتتن لجميتتع المؤسستتات االستتتاادة اتجتتدر االرتتارة إليتته أن ومم4
ويؤكتد  بتخاء التقتديخ العستقخه أن تحديتد مستار العمتا بوضتو  يجتي أن 5منه لتحسين  ةتختهم المستتقبلية 

 تتتار الاشتتتاح  يقتتتو   لتتتخ معخفتتتة هتتتا المستتتار يتوافتتت  متتتع المهمتتتةح متتتا هتتتو احتمتتتال  جاحهتتتاح متتتاذا ستتتتاون  
الستتتؤال األهتتتم هتتتا تبنتتتي للمستتتتقباح هتتتا هتتتذا متتتا يتوقعتتته العتتتدوح متتتاذا يمقنتتته أن ياعتتتا لهجيمتهتتتاح تعتبتتتخ 
التختيبات الخااتة بتالتحقي  المؤكتد للمهمتة ذات أهميتة قمتوى، لتحقيت  المهمتة متن  تالل األستاليي التتي 

ة ومساهمات في مجال اتنع بيد أ ه ظهخت  وجهات  ةخ أكاديمية مختلا 6 ستحق  أقمخ مقسي  هائي
السياستتات الموجهتتة  حتتو المستتتقبا. واهتتتم الخبتتخاء بتتدور المعخفتتة المستتتقبلية فتتي مجتتال اتتنع القتتخار  بتتخ 
مختلتتتي القضتتتايا مثتتتا المنتتتاب، والمتتتحة، والتمويتتتا ، واألستتتلحة البيولوجيتتتة والنوويتتتة ، والحتتتخم األهليتتتة ، 

المعخفتة التتي تستهم فتي تشتقيا القتخار الموجته  حتو  والجخيمة. وفي المقابا كيتف تتؤ خ اياكتا امدارة  لتخ
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وجتتتديخ بالتتتذكخ أن متتتنهج التوجتتته  حتتتو الستتتتقبا قتتتد امتتتتد فتتتي كتتتا المجتتتاالت التتتتي  جتتتم  نهتتتا  1المستتتتقبا. 
اياغة أبعاد جديدة  لخ مستوى التوجه  حو المستقبا، تتمثا فتي التاايتخ والتذكاء والمعلومتات والتخطتيا 

يمي للمنةمة ، وتيا  كافة هذه األبعاد  لخ  نمخ التوجه  حو المستتقبا يتتبح وال يادة، وبعد التوجه التنة
للمنةمتتة التعامتتا متتع البي تتات المضتتطخبة ورتتديدة التنافستتية. كمتتا اهتمتتل األبحتتاث الحاليتتة بدراستتة التوجتته 
 حتتو المستتتقبا  ااتتة فتتي مجتتال  متتا الشتتخكات التتتي تحتتتاج إلتتخ تاتتوين  ةتتخة  اتبتتة لمواجهتتة األزمتتات 

ستتبتمبخ اهتتتم البتتاحثون فتتي مجتتال الدراستتات  11فعلتتخ ستتبيا المثتتال، فتتي مخحلتتة مابعتتد أحتتداث  2ملتتةالمحت
المستتتقبلية بدراستتة تتتم يخ الهجمتتات  لتتخ اتتحة المتتواطن األمخيقتتي وقتتد ارتاعتتل مستتتويات التاايتتخ الموجتته 

الختتوف  ستتبتمبخ للعمتتا  لتتخ تقليتتا مستتتويات 11 حتتو المستتتقبا  لتتخ متتدى الستتنوات التتثالث التتتي أ قبتتل 
متتتن احتماليتتتة ظهتتتور  مليتتتات إرهابيتتتة مستتتتقبلية متاتتتخرة. ويتتتخى البتتتاحثون فتتتي هتتتذا المجتتتال أن استتتتخاتيجية 
التوجه  حو المستقبا في هذا الحدث تحديتدًا لتع بعتدين هتامين، حيته يقتو  البعتد األول  لتخ  القلت  بشتمن 

في حين أن التخكيج  لخ األهداف  امرهام في المستقبا والذه من رم ه قد يقيد رفااية المواطن وحخيته،
 3المستقبلية قد يعجز من فخ  التعاما مع األحداث المتاخرة للهجمات.

 كيفية تطبق النظام الوقائي االستباقي في مرحلة ماقبل األزمة-3
أدت التغيتتخات تتتؤده إلتتخ وجتتود معلومتتات غيتتخ مو وقتتة حتتول ستتلوكيات وتوقعتتات المستتتهلاين  يمتتا يختت  

متتا، ومتتن  تتم يقتتون هنتتاف فجتتوة بتتين قتتدرة المتتديخين  لتتخ "التوقتتع" فتتي الشتتخكات وبتتين طلتتبهم  لتتخ ستتلعة 
و نتتد التممتتا فتتي تعخيتتف ماهتتو  إدارة األزمتتات يتضتتح ا تمادهتتا  4توقعتتات المستتتهلاين ومطتتالبهم الاعليتتة.

                                                 
1Andreas Wenger (Editor), The Politics and Science of Prevision: governing and probing the 

future, OP.Cit  p:3 
2Anna Kononiuk, Anna Sacio-Szymańska, Judit Gáspár, How do companies envisage the 

future? Functional foresight approaches ,OP.Cit, p:23 
3Holman, E A Silver, Roxane Cohen, Future-oriented thinking and adjustment in a 

nationwide longitudinal study following the september 11th terrorist attacks motivation 

and emotion, vol:29, no.(4), 2005 , p:2 
4Yusaf Akbara, Bernardo Balbonib, Guido Bortoluzzib, Desislava Dikovac,Andrea 

Tracognab, Disentangling resource and mode escalation in the context of emerging 

markets. Evidence from a sample of manufacturing SMEsP:260 
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 تعتتد إدارة األزمتتات جتتجًءا مهًمتتا فتتي 1بشتتقا أساستتي  لتتخ العمليتتة المنهجيتتة التتتي تجنتتي المنةمتتة األزمتتة.
مجال امدارة االستخاتيجية المعااخة. حيه أن إدارة األزمات يجتي أن ُينةتخ إليهتا  لتخ أ هتا قضتية مهمتة 
في  ملية امدارة امستخاتيجية، وبالتالي يجي أن تاون أحد اال تبارات الخئيسية لإلدارة العليتا. يجتي  لتخ 

عقتتتس ديناميقيتتتات مجتتتال المتتتنا ة الشتتتخكات تحتتتديه سياستتتات إدارة األزمتتتات باستتتتمخار للتمكتتتد متتتن أ هتتتا ت
ويحتتتم  لتتخ  3وحتتتخ يتحقتت  هتتدف الوقايتتة متتن األزمتتات ال بتتد وأن يتستتم بالاعاليتتة.2المتغيتتخة طتتول الوقتتل. 

ال يتتتادة فتتتي المنةمتتتات ان تعلتتتم أن العتتتالم والبي تتتة الخارجيتتتة فتتتي حالتتتة تطتتتور مستتتتمخ وتغيتتتخات مااج تتتة، 
وهتتذا يشتتيخ إلتتخ أ تته يمقتتن إدارة األزمتتة بشتتقا  4عاليتتة.تستتتد ي حتميتتة التمهتتي لهتتذه التغيتتخات ومواجهتهتتا با

ويمقتتن تمتتور المختتاطخ المختلاتتة  5منهجتتي بعتتد استتتخدا  تقنيتتات الاشتتي والتخطتتيا والتحضتتيخ والوقايتتة.
وف  درجة ومستوى الخطخ المحتما، وبالتالي ف ن تخفيف حدة المختاطخ يتتم متن  تالل االستتجابة لنتتائج 

كمتتتتا وجتتتتد الخبتتتتخاء أن منهجتتتتي إدارة  6اتتتتي دقيتتتت  للمختتتتاطخ المحتملتتتتة.المخاحتتتتا الستتتتابقة  بتتتتخ تحديتتتتد وو 
، األمخ الذه كان متن  proactiveبداًل من المنهج االستباقي  reactiveاألزمات يشما المنهج التاا لي 

رتتم ه التتتم يخ  لتتخ  اتتنا ة الستتياحة الماليجيتتة المختبطتتة باقتمتتادها. كمتتا فتتي مجتتال الانتتادق الماليجيتتة أن 
الانادق وقتل األزمتات ال تعتمتد فقتا  لتخ المتنهج التاتا لي وقتل حتدوث االزمتات ولاتن واتا األمتخ إلتخ 

وفتي هتذا امطتار يقتو   7 تات  الحقومتة الماليجيتة. تخلي امدارات  ن مس ولية إدارة األزمات والقائها  لتخ

                                                 
1Maisoon Abo-Murad, Abdullah AL-Khrabsheh and Rossilah Jamil,Effect of the 

Organisational Culture on Crisis Management in Hotel Industry: A Qualitative Exploration, 

OP.Cit , p:5 
2 Constantinos-Vasilios Priporas Ioannis Poimenidis, “Services managers' awareness of crisis 

management: attitudes and preparation”, Innovative Marketing, Op.Cit, p:38 
3Maisoon Abo-Murad, Abdullah AL-Khrabsheh and Rossilah Jamil,Effect of the 

Organisational Culture on Crisis Management in Hotel Industry: A Qualitative Exploration, 

OP.Cit , p:5 
4 Linda Lach, Darlene Nzorubara, Seven Essential Crisis Management Planning, OP.cit 
5Maisoon Abo-Murad, Abdullah AL-Khrabsheh and Rossilah Jamil,Effect of the 

Organisational Culture on Crisis Management in Hotel Industry: A Qualitative Exploration, 

OP.Cit , p:5 
6CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in the 

Public Sector Zurich, OP.Cit, p:21 
7 Maisoon Abo-Murad, Abdullah AL-Khrabsheh and Rossilah Jamil,Effect of the 

Organisational Culture on Crisis Management in Hotel Industry: A Qualitative Exploration, 

OP.Cit , p:3-4 
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ومتن هنتا يمقتن  1.، و ليته يتحقت  proactive systemهتدف التجنتي  لتخ منةومتة الوقايتة االستتباتية 
القتتول أن التمهتتي لألزمتتات م يتتارًا أساستتيًا يتتتم متتن  اللتته تقيتتيم المنةمتتات، حيتته أ هتتا تعتتد ميتتجة تنافستتية، 

يستتي، كمتتا تتتختبا هتتذه الميتتجة بمتتا يطلتت   ليهتتا المتخممتتون استتم التتذكاء فضتتاًل  تتن كو هتتا مؤرتتخ أداء رئ
و لتتخ التتخغم متتن اال تتتالف حتتول  تتدد المخاحتتا األساستتية  2االستتتخاتيجي للمختتاطخ والتحتتخه  نهتتا مستتبقًا.

لألزمتتة، فتت  هم يتاقتتون حتتول  تتالث  طتتوات أساستتية ال غنتتخ  نهتتا فتتي تاعيتتا  مليتتات إدارة األزمتتة والتتتي 
 لتتخ الجا تتي  3امجتتخاءات والمبتتادرات واأل شتتطة  "قبتتا" و "أ نتتاء" و "بعتتد" حتتدث األزمتتة. تتمثتتا فتتي تطبيتت 

اآل تتخ، فتت ن المبالغتتة فتتي اال تمتتاد  لتتخ الجهتتود الوقايتتة متتن رتتم ه أن يعتتخة المنةمتتات ألزمتتات جديتتدة. 
زمتات. وبالتالي يجي  لخ المنةمات أن توازن بين جهودها االستباتية وجهودها التاا لية وقتل حتدوث اال

وال  يجتي أن تاتون بشتقا ممتنهج ومتنةم يضاف إلخ ذلك أن جهود إدارة األزمات االستباتية أو التاا لية 
وينمتتح  بتتخاء التقتتديخ المستتتقبلي أن ال يتتتم التوقتتي بمجتتخد ا تهتتاء األزمتتة، 4يتضتمن أه  طتتوات  شتتوائية.

الطتوارض والمختاطخ التتي قتد  حيه يحتم ضخورة  استخدامها كاخاتة لبنتاء  طتة استتعدادية مستتمخة لجميتع
التنبؤ الوقائي  هو رتخق أساستي فتي كما يعتبخ  نمخ  تنشم في المستقبا و مواجهة أه أحداث مستقبلية.

 ملية إدارة األزمات من  الل تاعيا دور امدارة االستباتية لألزمة، وهي إدارة تقتو   لتخ الااتخ التحتذيخه 
اغة  ةتا  وقتائي مقبتول يعتمتد  لتخ المبتادرة واالبتاتار وتتدريي التنبؤه لتالفي األزمة مبقخًا متن  تالل اتي

العتتاملين  ليتته. وتؤكتتد هتتذه الاخضتتية أن طبيعتتة ومستتتويات االستتتعداد فتتي دولتتة متتا تجتتاه األزمتتات تتناستتي 
طخدًيا مع واقع االتجاهات الوقائية أو العالجية بين العاملين في تلك الحالة. حيه تم تطويخ التناسي بتين 

قتتتائي لألزمتتتات والقتتتدرة  لتتتخ مواجهتتتة األزمتتتات  لتتتخ مستتتتوى  تتتال  متتتن التمهتتتي.غيخ أ هتتتا تتتتختبا الحتتتا الو 
بضخورة تطويخ وتنايتذ بتخامج توعيتة وقائيتة و الجيتة وتتدريي للعتاملين فتي مجتال إدارة األزمتات  لتخ هتذه 

األحتداث المستتقبلية البخامج. وتقو  إدارة األزمات  لخ التمقين المعلوماتي والمعخفة االستباتية بالتااايا و 

                                                 
1 Ibid,p:5 
2 Natalie Donaire  The new reality of crisis and crisis management, OP.Cit 
3 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit 
4Maisoon Abo-Murad, Abdullah AL-Khrabsheh and Rossilah Jamil,Effect of the 

Organisational Culture on Crisis Management in Hotel Industry: A Qualitative Exploration, 

OP.Cit , p:5 
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من  الل مخحلة التوقع وفخة الاخضتيات ، 1القائمة  لخ التوقع، وتقديخ الموقي بما يتيح تجني األزمة، 
و ليه يمقن القول أن "الوقاية" هي قلي  ملية إدارة األزمات، والوقاية مختبطة بمخحلتة استشتخاف المستتقبا 

الجهتتود الااخيتتة واأل التيتتة واالجتماعيتتة والتانولوجيتتة  وتوقتتع درجتتة المختتاطخ واألزمتتة المستتتقبلية، وتخكيتتج
 Early warning"الوقايتة وام تذار المبقتخ"  وقتد تتم تاعيتا دور  2 األساستية فتي مخحلتة متا قبتا األزمتة.

system  في مجال إدارة األزمات لتااده األ طار واألزمات  بخ تتوفيخ تحقتم مستتمخ ومعلومتات محد تة
حول الةخوف والمواقي الحالية، وتحليا وتشتخي  وتقيتيم التغيتخات واال حخافتات، وتشتقيا أ ةمتة الاشتي 

ليقةتة واال تبتاه وام ذار المبقخ  ن األزمات، فضاًل  ن تحديد أو تقليا المخاطخ المحتملة وتبني سياسة ا
والهتتدف الخئيستتي هتتو تاتتاده اآل تتار الستتلبية. فاتتي مجتتال تعامتتا 3إلتتخ المؤرتتخات األوليتتة المبقتتخة للمختتاطخ،

الناتو  لخ سبيا المثال مع األزمات، يتم اال تمتاد  لتخ متا يستمخ بتالتخطيا المعتمتد  لتخ "أمتخ التحتذيخ 
و لتتخ التتخغم متتن أهميتتة  4 تقيتتيم استتتخاتيجي.االستتتخاتيجي" يبتتدأ بتوجيتته متتن مجلتتس رتتمال األطلستتي مجتتخاء 

 امتتا الوقايتتة المتتختبا بمحتتاوالت استشتتخاف المستتتقبا، إال أ تته يمقتتن اطالقتته مجتتازًا وا تهاجتته  لتتخ مستتتوى 
التاايتخ لتحقيتت  االجتهتتاد فتتي التنبتتؤ باألزمتتة قبتتا حتتدو ها، وهتتو بتتالطبع أمتتخ فتتي غايتتة المتتعوبة، وال يمقتتن 

 5مجهول، أو التخطياا اار ذلك، فال يمقن معخفة ال
 صياغة وتطورر "السينارروهات" في مجال التنبؤ باألزمات-4

يعتبتتتخ التخطتتتيا االستتتتباقي أحتتتد  نااتتتخ إدارة األزمتتتات االستتتتباتية، أو قتتتد يعبتتتخ  نتتته أيضتتتا بتتتالتخطيا 
الوقائي، ومن  م ينبغي  لخ كا فخد أو كا منةمة أو كا دولة أ ه يمقن أن يحدث أه  و  متن األزمتات 

أو بتم خى فتي التعامتا  أو الاوارث" و ليه يتم رستم الستيناريوهات الالزمتة التتي تعتقتد أ هتا ستستاهم بطخيقتة

                                                 
1 Natalie Donaire  The new reality of crisis and crisis management, OP.Cit  
2 Simon A. Booth, Crisis Management Strategy: Competition and Change in Modern 

Enterprises, Routledge, Sep 25, 2015, pp:132-135. 
3ICRC report, decision-making process in military combat operations, OP.Cit, p:13 
4Estimate1, Joint Doctrine Publication 01 UK Joint Operations Doctrine Joint Doctrine 

Publication 01 (JDP 01),OP.Cit, p:53 
5Simon A. Booth, Crisis Management Strategy: Competition and Change in Modern 

Enterprises, Routledge, Sep 25, 2015, pp:132-135. 
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وهتتي مختبطتتة بالمستتتقبا  1متتع هتتذه األزمتتة فتتي حالتتة حتتدو ها، ويمقتتن أن يتتتم وضتتع أكثتتخ متتن ستتيناريو. 
المتتتبهم والمتستتتم بعتتتد  اليقينيتتتة، وبالتتتتالي ، يجتتتي أن يقتتتون التخطتتتيا لألزمتتتات جتتتجًءا متتتن  مليتتتة التخطتتتيا 

ويقتتتتو  القتتتتادة باستتتتتمخار بتقيتتتتيم كيفيتتتتة تتتتتم يخ المعلومتتتتات الجديتتتتدة  لتتتتخ العمليتتتتات الحاليتتتتة  2االستتتتتخاتيجي
 لتخ التخغم متن أن تخطتيا الوحتدة هتو  مليتة مستتمخة تتخبا امجتخاءات الحاليتة والمستتقبلية ،  والمستتقبلية.

ا  مليتة جامتدة، بتا ف  ها تعتبخ بمثابة  ملية متسلسلة تبدأ باستال  أمخ المهمتة. وال يمقتن ا تبتار التخطتي
ويتخى البتاحثون أن منهجيتة الستيناريو هتي بمثابتة  هتج جديتد  3يحتم أن تاون مخ ة لتتايف متع المتطلبتات.

فت ن تحديتد المختاطخ  تم واتي هتذه المختاطخ فتي رتقا ستيناريو يتوفخ األستاة  معااخ بتدال متن التقتديخ
حيه  4لمحتما، والمختبا بالةهور مستقباًل.لتقييم المخاطخ أو تقديخها. و ليه تختبا هذه العملية بالخطخ ا

أن التتنهج المتتنةم أو المنهجيتتة فتتي مجتتال "التاايتتخ المستتتقبلي" القتتائم  لتتخ اتتياغة الستتيناريوهات تعتتد متتن 
 5األدوات التي يمقن أله منةمة ا تمادها لتمبح مجهجة بشقا أفضا وأكثخ  قة بشمن  فاقها المستقبلية 

 أهمية التخطيط والسينارروهات 
تقتتو   مليتتة التاايتتخ تتتؤده إلتتخ تقتتديخات غيتتخ دتيقتتة وال يمقتتن تمتتحيحها إال متتن  تتالل تقنيتتات منةمتتة أو 

 فتي التعتاون   لتخ تقتو  التتي العستقخية األ شتطة المسخ  استخاتيجية توجهكما  6 التخطيا المنةم والمحدد.
 ستابًقا المعتخوف) للطتوارض  التخطتيا  الل من المحتملة التهديدات لمواجهة األ خى، الدول مع السلم وقل
وتخطتيا الستيناريو هتو بمثابتة رتخق أساستي مهتم  7 .األزمتات لمواجهتة والتخطتيا( المتعمتد التخطيا باسم

 في  ملية إدارة األزمات، ووضع اال تتالف بتين رد الاعتا العشتوائي ورد الاعتا المخطتا لته فتي اال تبتار.

                                                 
1Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 
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تحقيت  التخطتيا المستب  ووضتع الستيناريوهات المستتقبلية يمتي دور ال يادة االستخاتيجية في االزمات فتي 1
كمتا يتضتح لنتا 2للتنبؤ بمه أزمة يمقن أن تنشم من  الل وجود مؤرخات مسبقة قبا وقو هتا فتي المستتقبا.

أن التخطتتيا يمتتنح فخيتت  إدارة األزمتتات القتتدرة  لتتخ إجتتخاء استتتجابة منةمتتة وفعالتتة لألزمتتات بقاتتاءة  اليتتة، 
ويخكتتج التخطتتيا  3ة حتتاالت الطتتوارض غيتتخ المخطتتا لهتتا التتتي قتتد تمتتاحي األزمتتة.و لتتخ استتتعداد لمواجهتت

التشتتتتغيلي أو التنايتتتتذه  لتتتتخ ضتتتتمان أن التخطتتتتيا التاتيقتتتتي النتتتتاجح هتتتتو  مليتتتتة مستتتتتمخة لتنايتتتتذ المهمتتتتة. 
ويواتي المخططتون باستتغالل  وايتا القائتتد بمولويتات التد م وتخمتي  ايقتتا القتوة والمتوارد األ تخى. كمتتا 

ديخات االستتتخاتيجية والتشتتغيلية متتا إذا كتتان متتن الممقتتن استتتمخار مستتارات العمليتتة المختلاتتة وقتتدرة تحتتدد التقتت
ويقتتو  التخطتتيا االستتتخاتيجي لأل شتتطة التمتتحيحية فتتي  مليتتة التقتتديخ 4القتتوة  لتتخ تجديتتد القتتدرة القتاليتتة. 

واألولويتتتات الحاستتتمة،  االستتتتخاتيجي تحديتتتد الوظتتتائي الحيويتتتة، وتحديتتتد المتتتوارد الالزمتتتة م جتتتاز الوظتتتائي
حيتتتته تقتتتتو  مجمو تتتتة التخطتتتتيا  5فضتتتتاًل  تتتتن تطتتتتويخ استتتتتخاتيجية األ شتتتتطة التمتتتتحيحية بشتتتتقا مستتتتتمخ

كمتا يقتو   6االستخاتيجي بمياغة تقديخ سياسي  سقخه معتمد  لتخ  تتائج التحليتا االستتخاتيجي السياستي.
. كما يقومون أيضا بدمج كافتة المخططون باح  امجخاءات التي يمقن أن تقلا من وتيخة  مليات العدو

أ تتتوا  األستتتلحة النوويتتتة واألستتتلحة غيتتتخ الاتاكتتتة  لتتتخ مستتتتوى المستتتخ  والمستتتتوى االستتتتخاتيجي والتشتتتغيلي 
كمضا اات قتالية لد م إ جاز المهمة. فعلخ سبيا المثال ، يجيد توافخ وحدات الدفا  متن قتدرة القتوة  لتخ 

 7 الحااظ  لخ العمليات أو تجديد قدرة القوة .
 التفكير القائم على السيناررو -5

تعتتد  مليتتة "تطتتويخ الستتيناريو"، أحتتد المنهجيتتات التتتي تستتتخد  فتتي مجتتال التوجتته  حتتو المستتتقبا والدراستتات 
المستقبلية ،  لخ الخغم من أن هذا الماهو  هو ماهو  غاما وال يمقن تعخياته بشتقا دقيت ،، أل ته يقتون 

                                                 
1Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 

COVID19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory) , 

OP.cit , pp:20-21 
2 Ibid, p:15 
3 Ibid, pp:20-21 
4planning and organizational: operational and tactical ,OP.Cit,  p:1 
5 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit 
6Joint Doctrine Publication 01 UK Joint Operations Doctrine Joint Doctrine Publication 01 

(JDP 01) , OP.Cit, p:53 
7planning and organizational: operational and tactical, OP.Cit, p:1 
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يتتات الستتيناريو والمنهجيتتات األ تتخى الموجهتتة  حتتو المستتتقبا. متتن المتتعي تحديتتد الختتا الاااتتا بتتين منهج
وال تعتبتتخ "منهجيتتة الستتيناريو" هتتي المنهجيتتة الوحيتتدة المستتتخدمة فتتي هتتذا المجتتال، ولاتتن هنتتاف مجمو تتة 
واستتتتتتتتعة متتتتتتتتن المنهجيتتتتتتتتات الموجهتتتتتتتتة  حتتتتتتتتو المستتتتتتتتتقبا والتتتتتتتتتي غالًبتتتتتتتتا متتتتتتتتا تستتتتتتتتتخد  كمستتتتتتتتاة لتطتتتتتتتتويخ 

و  مليتتتة مخططتتتة ومنةمتتتة بهتتتدف إ شتتتاء العديتتتد متتتن التمتتتنياات والتاايتتتخ بالستتتيناريو هتتت1الستتتيناريوهات.
وواتتي للنتتتتائج واألحتتتداث المستتتتقبلية المحتملتتتة. حيتتته أن االتجتتاه المنهجتتتي يعتتتد جتتتجًءا مهًمتتتا متتتن  مليتتتة 
التاايخ فتي الستيناريو أيًضتا. بعتد ذلتك ، يتتم تقيتيم االتجاهتات الخئيستية بنتاًء  لتخ إمقا يتة التنبتؤ بهتا وبنتاء 

المحتمتا. وبنتاء  لتخ ذلتك يمقتن تحديتد االتجاهتات التتي تتؤده إلتخ وضت ية  تد  اليقتين.  تم   لخ تم يخهتا
تتتمتي الخطتتوة الثا يتتة حتتول تقتتديخ تتتم يخ االتجاهتتات  لتتخ بعضتتها البعا.وتخضتتع الستتيناريوهات لال تبتتار 

يم وتحديتتتتد متتتتا إذا كا تتتتل الستتتتيناريوهات تحتتتتتاج مجيتتتتدًا متتتتن التطتتتتويخ أ  ال. وفتتتتي هتتتتذا الستتتتياق يحتتتتتم تقيتتتت
السيناريوهات وف  معاييخ الممداتية والمنط ية، كما يخى الباحثون أهمية االبتعاد  تن الستيناريوهات التتي 
قتتد تاتتون رتتديدة التشتتاؤ  أو رتتديدة التاتتاؤل.والججء األكثتتخ أهميتتة ويتواجتتد  يتته االبتتدا  الح يقتتي فتتي اتتياغة 

يتتتة للستتتيناريو لتتاشتتتي. و ليتتته الستتتيناريوهات هتتتو واتتتي كتتتا ستتتيناريو بالتامتتتيا و تتتخة المؤرتتتخات األول
يتاتتتون التوجتتته المستتتتقبلي وفتتت  تحليتتتا منهجتتتي ومتتتنةم قتتتائم  لتتتخ الستتتيناريوهات وفتتت  مؤرتتتخات و يتتتارات 

منهجيتتة  ويمقتتن القتتول بمتتاة  امتتة أن 2استتتخاتيجية تستتهم فتتي التخطتتيا المستتتقبلي واالستتتعداد لألزمتتات.
 و المستقبا في مجال إدارة األزمات، والتخطتيا"السيناريوهات" تمتد في الاثيخ من المجاالت الموجههة  ح

كمتا يتخى  .3".لتو متاذا" فتي والنةتخ األمتا  إلتخ والتطلتع الستيناريوهات، مختلتي اتياغة متن  تالل للطوارض 
طتتخق تستتهم فتتي تحقيتت  التوجتته التنةيمتتي  حتتو المستتتقبا أهمهتتا "تقنيتتة الستتيناريوهات" البتتاحثون أن هنتتاف 

                                                 
1Jonas svava iversen, futures thinking methodologies – options relevant for “schooling for 

tomorrow”, OP.Cit, p:1 
2Future-oriented analysis brings ease and confidence to planning your next steps, OP.Cit 
3OECD, High Level Risk Forum Policy Seminar Preparing governments for long term 

threats and complex challenges, OECD Conference Centre, Paris, France, 23 September 

2016, p:13 
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يتطلي الذكاء االستخاتيجي والقدرة  لخ التاايخ في المستقبا أو اكتسام القتدرة  لتخ  1و"تقنية تحليا دلاي"
 2 التنبؤ واالستشخاف وف  السيناريوهات المستقبلية المحتملة تعتبخ محدودة للغاية.

 أنواع السينارروهات في مجال إدارة األزمات-6
 السيناررو المعيار   -أ

الغخة من هذه المخحلة هو تطويخ مجمو ة من السيناريوهات المتستقة حيته يمقتن تطتويخ الستيناريوهات 
واستتتتخدامها بطخيقتتتة م ياريتتتة أو استاشتتتا ية. والستتتيناريوهات الم ياريتتتة تشتتتبه إلتتتخ حتتتد كبيتتتخ إ شتتتاء رؤى 

يستتي منهتتا هتتو تحديتتد للمستتتقبا. غالًبتتا متتا يتتتم تطتتويخ واحتتد أو ا نتتين فقتتا متتن الستتيناريوهات، والغتتخة الخئ
"المستتتقبا المثتتالي" لموضتتو  معتتين. يمقتتن بعتتد ذلتتك استتتخدا  الستتيناريوهات كتتمداة لتحديتتد امجتتخاءات التتتي 
يجي أن يتخذها الاا لون المختلاون إذا أرد ا تحقيت  رؤى المستتقبا، حيته تستتخد  هتذه الطخيقتة متن قبتا 

 تة متن األهتداف التتي تخغتي فتي متابعتهتا دون المنةمات التي لديها أجندة سياسية واضتحة للغايتة ومجمو 
 الد ول في النقاش حول أوجه  د  اليقين في المستقبا. 

 السينارروهات االستكشافية-ب
هناف من يخى أهمية ا شاء سيناريوهات استاشا ية تهتم بموجه  د  اليقين في المستقبا. ويتم إ شتاؤها متن 

تتتؤده إلتتخ هتتذه التغييتتخات. هتتذا يعنتتي أن الستتيناريوهات أجتتا فهتتم متتدى ا تتتالف المستتتقبا واألستتبام التتتي 
يجتتتي أن تاتتتون متشتتت بة متتتن أجتتتا إ شتتتاء "مستتتاحة ستتتيناريو" واستتتعة يمقتتتن أن تتاشتتتي فيهتتتا المستتتتقبليات 
والمنطقات المختلاة. وبالتالي ، ينبغي أن تاون السيناريوهات االستاشا ية معقولة ومنط ية ومتستقة وذات 

هميتتتتتة أن تاتتتتتون مختبطتتتتتة وأن تستتتتتلا الضتتتتتوء  لتتتتتخ التحتتتتتديات الخئيستتتتتية ممتتتتتداتية  اليتتتتتة، فضتتتتتاًل  تتتتتن أ 
وديناميقيتتات المستتتقبا، كمتتا يجتتي أن تاتتون الستتيناريوهات متباينتتة ومتعتتددة غيتتخ أ هتتا يحتتتم أن تقتتو   لتتخ 

 3تحده المعتقدات واالفتخاضات األساسية
 الخبرة والتعليم والتدررب في مجال التنبؤ باألزمات-7

                                                 
1 What is Organizational Future Orientation, OP.Cit 
2 Charles Hodges Benson , Gaining The Long View: Reforming Organization And 

Empowering Knowledge Workers To Improve Strategy And Intelligence ,OP.Cit, p:4 
3Jonas svava iversen, futures thinking methodologies – options relevant for “schooling for 

tomorrow, OP.Cit p:6 
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خكات فتتي مجتتال إدارة األ متتال يقتتو   لتتخ الخبتتخة المستتبقة للستتوق لتجنتتي المختتاطخ هنتتاف  هتتج تتبعتته الشتت
يتوجتي ولهتذا الستبي   2ومتن  تم تمتبح للخبتخة دور كبيتخ فتي تحليتا إدارة األزمتات المستتقبلية.1المستقبلية،

 لخ المنةمة ضخورة وجود مجمو تة متن الخبتخاء لحتا المشتقلة. وهتذه الا تة تستهم بشتقا كبيتخ فتي تجنتي 
و تيجة التعلم تتولد الخبخة و ليته المنةمة من الوقو  في األزمة مستقباًل  ةخًا لخبختها المتاسبة من التعلم. 

 لتتخ احتماليتتة مواجهتتة األزمتتات فتتي  تمتتبح الخبتتخة الستتابقة وستتيلة هامتتة تستتا د فتتي زيتتادة قتتدرة المنةمتتة
وفي المجال السياسي والعسقخه مثاًل هناف قوات العمليات الخااة أو قتوات اال تشتار الستخيع  3المستقبا.

التتذه يبتتدأ دوره فتتي مخحلتتة متتا بعتتد حتتدوث األزمتتة للعمتتا  لتتخ معالجتهتتا وتقليتتا  طورتهتتا و  ارهتتا الستتلبية، 
لألزمتتتة، ويقتتتون هتتتؤالء  لتتتخ قتتتدر كبيتتتخ متتتن الخبتتتخة المقتستتتبة متتتن بامضتتتافة إلتتتخ وجتتتود تيتتتادة استتتتخاتيجية 

ف ن الشخكات الابيخة تاتون ذات  بتخة أ لتخ متن تلتك المتوستطة . و لخ مستوى الشخكات 4األزمات السابقة
أو الضغيخة مما يجعلها أكثخ تحاةًا  ندما تتعاما مع السوق، وهتو مقتو  هتا  يجنتي الشتخكات الوقتو  فتي 

التتتعلم متتن األزمتتة فتتي وقتتل حتتدو ها  الخبتتخة ال تتتمتي إال متتن  تتاللوجتتديخ بالتتذكخ أن  5مختتاطخ مستتتقبلية.
وبعتتد حتتدوث االزمتتة وراتتد النتتتائج التتتي أدت إلتتخ ظهتتور هتتذه االزمتتات، ومتتن هنتتا تمتتبح المنةمتتة قتتادرة 

هتي  طتوة مدروستة  learning مليتة التتعلم غيتخ أن6 لخ اكتسام الخبخة من التعلم من ازماتها الستابقة، 
طارئتتة متتن رتتم ها أن تخكتتج  لتتخ الحتتدث  استته وكتتذلك  لتتخ تطتتويخ القتتدرات التنةيميتتة بعتتد وقتتو  األزمتتة، و 

األمخ التذه يستهم فتي تحقيت  التوقتع المستتقبلي لألزمتات فتي المنةمتات، و لتخ الجا تي اآل تخ، فت ن وقتو  

                                                 
1Yusaf Akbara, Bernardo Balbonib, Guido Bortoluzzib, Desislava Dikovac,Andrea 

Tracognab, Disentangling resource and mode escalation in the context of emerging markets, 

OP.Cit, p:268 
2 Edward Deverell, Investigating the Roots of Crisis Management Studies and Outlining 

Future Trajectories for the Field, OP.Cit, p:11 
3 Jonathan Bundy,Michael D. Pfarrer,  Cole E. Short, W. Timothy Coombs, Crises and Crisis 

Management: Integration, Interpretation, and Research Development, OP.Cit,  p:1677 
4Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 

COVID19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory) , 

OP.cit , p:15 
5 Yusaf Akbara, Bernardo Balbonib, Guido Bortoluzzib, Desislava Dikovac,Andrea 

Tracognab, Disentangling resource and mode escalation in the context of emerging markets. 

Evidence from a sample of manufacturing SMEs, OP.cit, p:268 
6 Edward Deverell, Investigating the Roots of Crisis Management Studies and Outlining 

Future Trajectories for the Field, OP.Cit p:11 
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بحه  تن الحلتول األزمات وتحقي  التعلم يسهمان في بناء معخفة جديدة من  الل سعي المنةمات  حو ال
وفي هذا المحتملة واالجتهاد في إدارتها وهو ما يجيد من قدرة األفخاد  لخ االستيعام وقدرتهم  لخ التعلم، 

.وفتي مجتال  1السياق ، تم تطويخ العديد من النماذج لمسا دة الشخكات  لخ إدارة حاالت األزمات بنجتا 
ال يتتتم تطبيتت  بتتخامج إدارة األزمتتات إال متتن قبتتا  تتدد قليتتا جتتًدا متتن الشتتخكات، التتتي تعتمتتد الشتتخكات، ف  تته 

 لخ ال يادة في تجني األزمتات بستبي  بتختهم الواستعة والتذين يتتم تتوظياهم ليقو توا وستيلة لتحقيت  األمتان 
متا بعتد األزمتة  وهناف اتجتاه  ارتئ يتمثتا فتي توجيته المجيتد متن االهتمتا  إلتخ مخحلتةأو لتقليا أه أضخار. 

حيه يجي أن يتم من  الل منهجين منهج التتعلم و متنهج التقيتيم ، والمهتم فتي التتعلم هتو أ ته يمثتا حلقتة 
التغذيتتة المخج يتتة الضتتخورية فتتي إطتتار امدارة امستتتخاتيجية. ستتيتطلي ذلتتك اال تمتتاد  ليتته كمخجتتع لتوليتتد 

االستتعداد للطتوارض وادارة األزمتات متن  تالل  وفي مجتال 2المعلومات االستخبارية و شخها واالستجابة لها.
التنبتتتتؤ باألحتتتتداث المحتملتتتتة و تائجهتتتتا، يتتتتتم التخطتتتتيا وتوزيتتتتع األدوار والمتتتتوارد، و تشتتتتقيا وتتتتتدريي فتتتتخق 
األزمتتات، فضتتاًل  تتن تحستتين المهتتارات الالزمتتة لتحليتتا المواقتتي والتاااتتيا لضتتمان اتختتاذ قتتخارات  مليتتة 

غيتتخ أن التتتدريي  3 متعتتدد التخممتتات للتغلتتي  لتتخ األزمتتات. ومناستتبة للعمتتا، واتتياغة  متتنهج  لمتتي
 متتن المشتتتخكة العمليتتات لخطتتا المناستتي التتد م تقتتديم  ليتته التتذه يحتتتم المقاتتتا، القائتتدوالتعلتتيم متتن ستتمات 

فتتت ن األزمتتتات تتاتتتاقم  تيجتتتة وبمتتتاة  تتتا   4االستتتتعداد  لتتتخ والتتتتدريي ، واالستتتتدامة ، القتتتوة إستتتقاق  تتتالل
األ طتتتاء البشتتتخية وامداريتتتة التتتتي حتتتد ل بستتتبي ييتتتام التخطتتتيا. واذا لتتتم تتواجتتتد  طتتتا مستتتبقة لمواجهتتتة 
األزمتتات، فتت ن األزمتتات ستتتنتهي وفتت  قوا ينهتتا الخااتتة التتتي تغلتتي ستتيطخة البشتتخ  ليهتتا وستخضتتعهم لهتتا 

ن البتتتديهيات األساستتتية فتتتي المنةمتتتات بنتتتتائج كار يتتتة. لتتتذلك يقتتتون التتتتدريي  لتتتخ التخطتتتيا لألزمتتتات متتت
الناجحة، حيه يساهم في منع حدوث األزمة أو التخفيف من   ارها وتجنتي  نمتخ المااجتات الممتاحبة 

                                                 
1 Constantinos-Vasilios Priporas Ioannis Poimenidis, “Services managers' awareness of crisis 

management: attitudes and preparation”,OP.Cit, p:38 
2William ‘Rick’ Crandall and John E. Spillan,A look to the future: emerging trends in crisis 

management, OP.Cit , p:21 
3 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit 
4 Clarence j. Bouchat, an introduction to theater strategy and regional security, OP.Cit, p:7 
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فمتتن  تتالل التتتعلم بشتتقا غيتتخ مبارتتخ واالستتتاادة متتن تجتتارم اآل تتخين اميجابيتتة والستتلبية، تامتتن  1لهتتا. .
ووفًقتا لغتاره  2هج المطبت  ليقتون اكثتخ تطلعتا للمستتقبا. الاخاة في تحقي  االستتعداد وتغييتخ طخيقتة المتن

.فتتي حتتين أن االستتتدالل RPDتاتتتخة أن " متتوذج  RPDكاليتتن فتت ن  مليتتة "اال تتتخاف بتتالقخار المبتتدئي"
هي أدوات قويتة فتي المواقتي المملوفتة، فتي البي تات غيتخ المؤكتدة ، مثتا تلتك التتي يواجههتا  RPDو ملية 

يتتتخى  3ا ، يمقتتتن أن تمتتتبح مطتتتارق تجعتتتا كتتتا مشتتتقلة تبتتتدو وكم هتتتا مستتتمار. القتتتادة االستتتتخاتيجيون با تةتتت
باحثون أن الهدف الخئيسي من  ملية التدريي الاليات العسقخية ربما يقمن في أهمية التتدريي  لتخ تيتادة 
الحخم، و ليه يقون هناف غايتات وأستاليي ينبغتي توضتيحها فتي هتذا الستياق. فمتن الواضتح أ ته يجتي أن 

وقبا كا رتيء إلتخ تطتويخ العمليتات الااخيتة المنط يتة والمحتددة الهتدف، والتتي تبتدأ متن إدراف يهدف أواًل 
واضتتح للهتتدف التتذه ستتيتم تح يقتته والتستتهيالت والمتتعوبات التتتي ينطتتوه  ليهتتا الموقتتي، وتنتقتتا بخطتتوات 

يحتتم أن  منط ية إلخ قتخار مناستي للواتول إلتخ الغايتات المخجوة.فالتتدريي فتي الاليتات العستقخية  تو ين،
يبدأ بالتدريي  لخ  مليات التااخ المنطقي التي تسهم في اتخاذ القتخار المناستي وقتل تقتديخ المواقتي فتي 

بشتتقا أساستتي ، يخكتتج العمتتا الموجتته و 4مخاحتتا القتتتال أو الستتلم، والتتتدريي العستتقخه  لتتخ مهمتتة الحتتخم.
جمو تتتة متنو تتتة متتتن الغايتتتات  حتتتو المستتتتقبا  لتتتخ أستتتلوم "التتتتعلم" و لتتتخ استتتتخدا  رؤى جديتتتدة لتحقيتتت  م

المختلاتتتة. و لواتتتي أهتتتداف أهميتتتة المنهجيتتتات المختلاتتتة المتعلقتتتة بالعمتتتا الموجتتته  حتتتو المستتتتقبا، يحتتتتم 
يمتتنح التتتدريي  لتتخ و 5التخكيتتج  لتتخ استتتخدا  الممتتطلحات المطتتورة فتتي مجتتال النةخيتتات المعخ يتتة للتتتعلم

لنارتت ة واألهتتم متتن ذلتتك الثقتتة فتتي المنةمتتة وفتتي األزمتتات المتتوظاين وعًيتتا باألفاتتار الجديتتدة واالتجاهتتات ا
و ليته يتخى المتخممتون أهميتة تطتويخ منتاهج التاايتخ 6المواقي التي قتد تةهتخ فيهتا أزمتة  نتد ظهورهتا. 

المنط يتتة فتتي المشتتاكا واألزمتتات المختبطتتة بعمتتا الاليتتات الحخبيتتة، كمتتا يحتتتم أن يتتتم بتتذل جهتتد لمحاكتتاة 
                                                 

1Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 

COVID19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory) , 

OP.cit, pp:20-21 
2 Natalie Donaire  The new reality of crisis and crisis management, OP.Cit 
3 kristan wheaton and kelly morningstar, estimating the situation: intuition, deliberation, or a 

third way? , OP.Cit 
4Austin M. Knight, The Estimate of the Situation ,OP.Cit, , pp:629-631 
5Jonas svava iversen, futures thinking methodologies – options relevant for “schooling for 

tomorrow”, OP.Cit,  , p:1 
6Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit  
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ومتتن 1فتتي الميتتدان ويواجتته ذات الةتتخوف التتتي تتتم تدريبتته  ليهتتا مستتبقًا.الةتتخوف أل هتتا ستتتواجه قائتتًدا يعمتتا 
أساستتتيات التتتتدريي فتتتي الاليتتتات العستتتقخية لتمقتتتين ال يتتتادة والطتتتالم متتتن تحقيتتت   مليتتتة تقتتتديخ استتتتخاتيجي 
 اجحة، هو محاكتاة الةتخوف المحتمتا مواجهتهتا فتي الحتخم الاعليتة، وهنتاف متا يطلت   ليته أيضتا بخطتوة 

متن الستها ال يتا  بتذلك فتي  2ي للةخوف التتي يجتي أن يبنتخ  ليهتا القائتد تقتديخه للوضتع.االستطال  األول
العديتتد متتن المجتتاالت وفتتي حتتاالت أ تتخى قتتد يقتتون متتن المتتعي تحقيتت  ذلتتك، إال أ هتتا  طتتوة مطلوبتتة فتتي 

يقتون في بعتا المواقتي يتتم اال تمتاد  لتخ أفتخاد يطلت   لتيهم المستتقبليين المحتتخفين والتذين و 3التدريي.
لتتديهم بعتتا الخبتتخة ، لاتتنهم غالًبتتا متتا يعيتتدون استتتخدا  البيا تتات الموجتتودة مستتبًقا متتن ممتتادر  ارجيتتة ، 
بامضافة إلخ توليد معارفهم الجديدة الموجهة  حو المستقبا، ويتتم جمتع المعلومتات المخكتجة دا لًيتا ويعتمتد 

ت حول بعا المعتقدات الشائعة فتي كما أ ار باحثون   خون تساؤال 4 لخ ممادر المعلومات الخارجية.
لاتتن األبحتتاث  هتتذا المجتتال، والتتذين أكتتدوا  لتتخ أهميتتة الخبتتخة التتتي تعتتادل أهميتتة القتتدرات تقديخيتتة للمواقتتي.
بعنتوان  2005الحالية تشيخ إلخ  قس ذلك، حيه قد   فيليي تيتلوف هذه القضية في كتابه المادر  ا  

 تتدة ستتنوات ، لتتم يجتتد فعلًيتتا أه ارتبتتاق بتتين قتتدرة الاتتخد  لتتخ " بتتخة الحقتتم السياستتي". فتتي تجخبتتة استتتمخت 
فاتتتي  5 تقتتتديخ الوضتتتع الجيوسياستتتي بدقتتتة وستتتنوات  بختتتته أو  بختتتته أو الواتتتول إلتتتخ المعلومتتتات الستتتخية.

بعتتا التتدول، تعتمتتد  مليتتة إدارة األزمتتات  لتتخ مجمو تتة متتن الخطتتوات التتتي تختلتتي  تتن  مليتتة التقتتديخ 
قخه، فاتتي سويستتخا  لتتخ ستبيا المثتتال يتتتم التعامتتا متتع المختتاطخ و األزمتتات االستتخاتيجي فتتي المجتتال العستت

المخاطخ واألزمتات المحتملتة، حيته تعتمتد بشقا أساسي  بخ إ شاء قائمة المخاطخ، من  الل راد كا 
األطخاف المقلاة بهتذه المهمتة أستلوم العمتي التذهني متن أجتا تطتويخ هتذه القائمتة وذلتك باالجتمتا  متع 

ممارسين الذين يمتلاون  بخة مسبقة من  الل التعلم في وقل مبقخ وهو ما يستهم فتي تشتقيا للخبخاء و ال
واياغة السيناريوهات المحتملة ، با تبارها أدق واي ممقتن لألزمتة أو الخطتخ المحتمتا. وفتي المخحلتة 

ا رئيستتًيا فتتي الثا يتتة يتتتم تقيتتيم المختتاطخ، حيتته تلعتتي الستتيناريوهات المحتملتتة الممتتاغة والمعتتدة مستتبقًا دورً 
تنايتذ هتتذه العمليتتة، و بنتتاًء  لتتخ قائمتة المختتاطخ، يتتتم تطتتويخ  ال تتة ستيناريوهات ُيتوقتته بهتتا درجتتات الخطتتخ 

                                                 
1 Austin M. Knight, The Estimate of the Situation ,OP.Cit, pp:637-638 
2 Ibid,, pp:637-638 
3  Ibid, pp:637-638 
4Future-oriented analysis brings ease and confidence to planning your next steps,OP.cit 
5Philip E. Tetlock ,superforecasting: The Art and Science of Prediction, OP.cit    pp:70-75 
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التتتتي تحتتتيا بقتتتا أزمتتتة.  لتتتخ أستتتاة األواتتتاف المقدمتتتة حتتتول مالمتتتح األزمتتتة مستتتبقًا فتتتي كتتتا متتتن هتتتذه 
 1خر المحتمتتا النتتاجم  نهتتتا. الستتيناريوهات المختلاتتة يمقتتن تقتتتديخ كتتا متتن احتماليتتتة حتتدو ها وكتتذلك الضتتت

معالجتة أحتداث مثتا األ ااتيخ أو أ توا  أ تخى متن الاتوارث الطبي يتة ، كتان التخكيتج التقليتده مدارة وعند
 2األزمات  لخ كيفية االستعداد بشقا مناسي للاار ة وادارتها  تيجة الخبخة السابقة في إدارتها

 والتوجي نحو المستقبل في إدارة األزماتخامسًا:أمثلة عملية حول التقدير االستراتيجي 
 االستجابة مابعد حدوث األزمة " أزمة فنادق ماليحرا"-1

اهتمتتتل الدراستتتات فتتتي هتتتذا المجتتتال بدراستتتة أداء الانتتتادق وتتتتم يخ قمتتتور اهتمامهتتتا بتاعيتتتا منةومتتتة إدارة 
، التتي أجتخى البتاحثون اتنا ة الانتادق الماليجيتةاألزمات المستقبلية  لخ أدائها ومواجهتهتا لألزمتات، فاتي 

أل هتتا تتتوفخ فتتخ  العمتتا وتحتتد متتن  قطتتا  اقتمتتاده مهتتمهتتي بمثابتتة الستتياحة   يهتتا دراستتاتهم وجتتدوا أن 
الاقخ وتضمن التنمية. ومع ذلك ، ف ن هذا القطا   خضة لآل ار الستلبية الناتجتة  تن الوضتع االجتمتا ي 

ومجتاالت الرتباطها بمتنا ات   ةخازمات كا ل انا ة الانادق أكثخ  خضة لألوقد واالقتماده للدولة. 
والالفتل للنةتخ، أن إدارة الانتدق  التوريتدات. مليتات أ خى حيه تؤ خ أزمات هتذه المجتاالت  لتخ سلستلة 

لتتم تاتتن مستتتعدة لألزمتتات وفشتتلل فتتي إدراف وتقتتديخ أهميتتة امدارة الوقائيتتة لألزمتتات. وقتتد قامتتل مخاجعتتة 
إدارة األزمتتات المتعلقتتة بمتتنا ة الانتتادق والحةتتل أ هتتا ركتتجت فقتتا ستتابقة متتن قبتتا الخبتتخاء بتقيتتيم دراستتات 

 لتتخ االستتتجابة لألزمتتة أو التعتتافي منهتتا وقتتل حتتدوث األزمتتة. وقتتد ستتلا هتتذا الضتتوء  لتتخ قمتتور و تتيهم 
 3وادراكهم بمهمية  هج إدارة األزمات االستباقي.

 التنبؤ في العلوم السياسية والدراسات المستقبلية-2
، تاهتتتتن فخا ستتتتيس فوكويامتتتتا ، التتتتذه كتتتتان وقتهتتتتا مستشتتتتاًرا فتتتتي وزارة الخارجيتتتتة 1989 بتتتتالعودة إلتتتتخ  تتتتا 

األمخيقيتتتة ، بتتتمن الخأستتتمالية التتتتي تعتبتتتخ اقتمتتتاد الستتتوق ستتتتاون المخحلتتتة األ يتتتخة فتتتي التتتتارير فتتتي كتابتتته 
"Power Shift في الوقل ذاته حتذر ألاتين تتوفلخ متن أن د تول المجتمعتات المتناعية تتد ا فتي أزمتة ،"

                                                 
1CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in the 

Public Sector Zurich, OP.Cit, p:21 
2William ‘Rick’ Crandall and John E. Spillan,A look to the future: emerging trends in crisis 

management , OP.Cit, p:21 
3Maisoon Abo-Murad, Abdullah AL-Khrabsheh and Rossilah Jamil,Effect of the 

Organisational Culture on Crisis Management in Hotel Industry: A Qualitative Exploration, 

OP.Cit pp:3-4 
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عتتددة الجوا تتي تطتتال  جميتتع جوا تتي التنميتتة وجميتتع األ ةمتتة، مثتتا التنميتتة الحضتتخية والخ ايتتة المتتحية مت
والخفااية و أ ةمة النقا والبي ة. كما أكد  لتخ أن التعامتا متع مثتا هتذه األزمتات و ااتة أاتحام الااتخ 

قتد   المستتقبا دراستات وفتي مجتال1 التقليده، يحتم  ليهم تبين أساليي تواء  طبيعة ومخحلة هذه األزمات.
كا من العالمين ألاين وهايده توفلخ توقعاتهما للقخن الحاده والعشتخين فتي كتابهمتا " لت  حضتارة جديتدة: 
سياستتة الموجتتة الثالثتتة"، حتتول التغيتتخات الدراماتيقيتتة الحاليتتة وح يقتتة العقتتود القادمتتة التتتي ستشتتهد ارتتتباكات 

المعلومتتات فتتي الوقتتل الحاضتتخ تتحتتول إلتتخ قتتوة  واضتتطخام و نتتي جمتتا ي، حيتته ياتخضتتان أن ا تشتتار
أساستتتية للبشتتتخية وأن المتتتخا ات القادمتتتة ستتتتاون بتتتين الحضتتتارة المتتتناعية القديمتتتة ومجتمتتتع المعلومتتتات 

  2الجديد، والذه من رم ه سيسهم في تغييخ العالم.
 التمكين المعلوماتي والمعرفة في التقدير االستراتيجي "قصة سيدنا الخضر"-3

قتتخ ن الاتتخيم حتتول إدارة األزمتتات وربطهتتا بالمستتتقبا متتن  تتالل التمقتتين المعلومتتاتي والمعخفتتة متتن قمتت  ال
االستتتباتية بالتاااتتيا واألحتتداث المستتتقبلية القائمتتة  لتتخ التوقتتع، وتقتتديخ الموقتتي بمتتا يتتتيح تجنتتي األزمتتة، 

ال  فتي رحلتتهم، قمة سيد ا الخضخ مع الملك الةالم،  ندما كان سيد ا الخضخ بخفقة موستخ  ليهمتا الست
 م جاءوا  لخ راطئ البحخ لعبوره، فوجدوا ساينة تنقا أرخااًا وكا ل هذه الساينة ملاًا للاقتخاء مست ولين 
 ن اطعا  أيتتا . وفتي طتخيقهم، وجتدوا ذلتك الملتك التذه كتان يم تذ كتا ستاينة غمتبًا، وهنتا بتدأت األزمتة، 

ستتطوله البحتتخه. وتتمثتتا هتتذه النقطتتة فتتي حيتته كتتان الملتتك يستتتولي  لتتخ كتتا ستتاينة جيتتدة ويضتتمها إلتتخ أ
كو ها معلومة سابقة  ن الملك الةالم، تد ا في سياق معخفة ستيد ا الخضتخ  ليته الستال ، وهقتذا تتوفخت 
معلومتتتات  تتتن الماضتتتي والحاضتتتخ وتتتتم دراستتتتها وتحليلهتتتا متتتن قبتتتا ستتتيد ا الخضتتتخ، أل تتته كتتتان يعلتتتم فتتتي 

.  والمعلومتتة الثا يتتة التتتي ألتتم بهتتا  ليتته الستتال  حالتتة الماضتتي  تتن الملتتك الةتتالم ومتتا فعلتته بالستتان األ تتخى 
ساينة الاقخاء ، حيه كا ل ساينتهم جيدة واالحة، والمعلومة الثالثة هي معخفة سيد ا الخضتخ بختا ستيخ 
الساينة واتجاههتا  حتو الملتك الةتالم لممتادرتها، و ليته بتدأت مخحلتة التوقتع وفتخة الاخضتيات بتمن الملتك 

رارت كا التدالئا  لتخ أن الملتك ستيم ذ الستاينة بتالقوة ، فاتختذ القتخار فتي هتذا الشتمن سيقو  باالستيالء وأ
لتجني أزمة ممادرة ساينة الاقتخاء، حيته قتا  بتاستيخ الستاينة  تم رقعهتا بقطعتة أ تخى متن الخشتي، وذلتك 

                                                 
1 Stoyan Nikolov Madzharov, The Challenges of the Future and the Increasing Significance 

of Crisis Managemen, OP.Cit 
2  Ibid. 
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ه الستال  ليبعدها  ن سطوة هذا الملك  ااة وأ ه يعلم مستبقًا معتاييخ ا تيتار الملتك للستان و ليته قتا   ليت
ب دارة األزمة. ولوال "التوقتع" المستتقبلي لألزمتة فتي هتذا الموقتي، لاتان أاتحام الستاينة قتد فقتدوا ستاينتهم، 
بستتبي االستتتيالء الجتتائخ  ليهتتا متتن قبتتا الملتتك الةتتالم ، و ليتته، تاتتون إدارة األزمتتة مختبطتتة تمتتا  االرتبتتاق 

وقع المستتتتقبلي والتخطتتتيا، وضتتتخورة التنبتتتؤ لتتتيس فقتتتا بتقتتتديخ األزمتتتة أو الموقتتتي وقتتتل حتتتدو ها ولاتتتن بتتتالت
بتتتالةخوف التتتتي قتتتد تحتتتدث فتتتي المستتتتقبا ، باال تمتتتاد  لتتتخ أكبتتتخ قتتتدر ممقتتتن متتتن المعلومتتتات والحقتتتائ ، 

 1واألزمات السابقة. 
 أهمية دراسة تأثير األزمة على البيئة "هجمات سبتمبر"-4
 بشتتخكات جستتيمة أضتتخار ب لحتتاق  يويتتورف فتتي العتتالمي التجتتارة مخكتتج  لتتخ امرهابيتتة الهجمتتات تاتتتي لتتم

 بشتتقا المضتتطخبة األ متتال بي تتة ،فاتتي كقتتا الجويتتة الخطتتوق بقطتتا  أيًضتتا أضتتخت بتتا فحستتي، الطيتتخان
 2.األزمات من  وً ا ، حجمها  ن النةخ بغا ، رخكة أه تواجه أن المحتما من ، اليو  متجايد

 سرعة األحداث "الخدمات الفندقية"-5
 الاندتيتة، الخدمات وتقديم الانادق انا ة في  ااة الخدمات، تقديم مجال في األ مال أزمات مجال في

 إاتتتابة احتماليتتتة توقتتتع وهتتتو إدارتهتتتا فتتتي رئيستتتيين م يتتتارين بهتتتا تحديتتتد يتتتتم أن يجتتتي األزمتتتة حتتتدوث فتتت ن
 ومتدى األحتداث مواجهتة ستخ ة و ا يتاً  الشخكة بماول أ خى  أضخار والحاق بضخر الموظاين أو الضيوف

 فت ن األزمتة متع التعامتا فتي موجتودة المعتاييخ هتذه تاتن لتم إذا. األزمة تااقم لمواجهة القخارات اتخاذ سخ ة
 3. أسوأ ماهو إلخ األزمة مستوى  تخطخ قد يقون  بذلك الوضع

 التقدير االستراتيجي في أسلحة الدفاع في مجال الفضاء " كرر  ستيل"-6
أمثتتتتال "كتتتتالره ستتتتتيا" بدراستتتتة دور الواليتتتتات  2001اهتتتتتم بعتتتتا متخممتتتتو التقتتتتديخ االستتتتتخاتيجي  تتتتا  

 1999المتحدة في حخوم الاضاء، وذلك  بتخ ااتدار  تدد متن التقتديخات االستتخاتيجية واهمتا تقتديخ  تا  
القتوات المعاديتة لدراسة وتحليا أهمية التقديخ االستخاتيجي في تحديد مستارات  متا الواليتات المتحتدة تجتاه 

لها وقتدرة أ ةمتة الاضتاء  لتخ الواتول إلتخ منتاط  العتالم، وتغطيتة جميتع منتاط  المالحتة والتحتذيخ متن 
                                                 

1Nawal A. Al Eid,Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: 

COVID19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory) , 

OP.cit , pp:20-21 
2 Linda Lach, Darlene Nzorubara, Seven Essential Crisis Management Planning, OP.cit 
3 Ibid 
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المتتوارير ومتتن  تتم يمتتبح ذلتتك هتتو الهتتدف األساستتي لعمليتتة التقتتديخ االستتتخاتيجي .والعنمتتخ الثتتا ي فتتي 
لتتت  التقتتتديخ إلتتتخ أن القتتتوات  مليتتتة التقتتتديخ االستتتتخاتيجي هتتتو توقتتتع وجهتتتة  ةتتتخ العتتتدو وأهدافتتته حيتتته  

" ستتتيا" يؤكتتد كمتتا  1المعاديتتة للممتتالح األمخيقيتتة تتتدرة  لتتخ األرجتتح كيفيتتة مهاجمتتة الشتتبقات الاضتتائية.
أن الواليتتتات المتحتتتدة تتتتدرف أ تتته هنتتتاف تهديتتتًدا ألاتتتولها الاضتتتائية.  وهتتتذا يستتتتد ي ضتتتخورة تحديتتتد   لتتتخ

لمحتما  بخ تطتويخ واستتخدا  أستلحة فضتائيةح هنتاف االمقا يات والوسائا المطلوبة لمواجهة هذا التهديد ا
 دد كبيخ متن األدبيتات التتي استاشتال ردود الواليتات المتحتدة المحتملتة  لتخ التهديتد متن  تالل األستلحة 
والتتتدابيخ الدفاعيتتة، أو األستتلحة الهجوميتتة. متتن المثيتتخ لالهتمتتا  وفتت  رأه ستتتيا أ تته  لتتخ التتخغم متتن أن 

موقي الااما الستخدا  لألسلحة الهجومية والدفاعيتة ، إال أن امدارة األمخيقيتة الو ائ  األمخيقية د مل ال
لم يقن لديها أه أسلحة منتشخة في الاضتاء الختارجي. ولهتذا الستبي تستاءل ستتيا فتي دراستته حتول تقتديخ 

بلوماستية موقي التهديدات لإلدارة األمخيقية حول مسار العما المحدد وتم يخه  لخ أدوات القتوة الوطنيتة الد
وام الميتتتة والعستتتقخية واالقتمتتتاديةح مؤكتتتدًا  لتتتخ أن تتتتم يخات أدوات القتتتوة ضتتتخورية للتقتتتديخ االستتتتخاتيجي 

 2والذه يسهم في تحديد السياسة األمخيقية المستقبلية.
 قصور االستشراف في عملية التقدير " نيوتن بيكر وزرر الدفاع االمرركي"-7

ة التتدفا  األمخيقيتتة بموقتتي محقتتو  بعتتد  اليقينيتتة وغمتتوة التقتتديخ تعتتخة القتتادة فتتي وزار  1910قبتتا  تتا  
حول احتمالية ضخم الطتائخات للستان الحخبيتة البحخيتة. وقتهتا توقتع العميتد "بيلتي ميتشتا" أن الطتائخات قتد 
تغخق السان  ن طخي  إسقاق القنابا  ليها، إال أن وزيخ الدفا  األمخيقي   ذاف " يوتن بيقتخ" رفتا هتذا 

مؤكتتدًا  لتتخ الااتتخة غيتتخ منط يتتة ومستتتحيلة للغايتتة قتتائاًل " أ نتتي  لتتخ استتتعداد للوقتتوف  لتتخ جستتخ التوقتتع 
 ساينة حخبية إذا لج  األمخ في حالة محاولة طائخة ضخبها من الجو".

في حين استناخ "جوزياوة دا يلج" وزيخ البحخية موقي وزيخ الدفا  ورده حول رفا التوقتع التذه أ لنته  
حيته تتم التمكيتد  لتخ أن الطتائخات ستتحدث  1910لخ أن تم ا الن احة توقعه في  ا  بيلي ميتشيا، إ

 تتورة فتتي الحتتخم البحخيتتة فتتي المستتتقبا.هذا الموقتتي ياستتخه  لمتتاء االستشتتخاف والمستتتقبا  لتتخ أ تته مخحلتتة 
ا امدراف المتم خ، الذه جاء  تيجة اعوبة وغموة معخفة وتقتديخ إمقا يتات القتوة الجويتة. و لتخ إ تخ هتذ

                                                 
1Claire e. Steele, maj, usa, the weaponization of space a strategic estimate, OP.Cit  p:4 
2  Ibid,, p:25 
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الحتتدث، أدرف الاثيتتخ متتن  لمتتاء المستتتقبا أهميتتة البحتته  تتن طخيقتتة أو منتتاهج يمقتتن متتن  اللهتتا التنبتتؤ 
بالمستتتقبا بشتتقا أفضتتا ممتتا فعلتته قتتادة التتدفا  فتتي ذلتتك الوقل.ويواتتي موقتتي كلمتتن وزيتتخ التتدفا  ووزيتتخ 

م تتم يخ الطتائخات فتي البحخية بم ه  و  من التحيجات التي تختبا بالذات، فخبما كان من المعي  لتيهم تقيتي
ذلتتتك الوقتتتل. وبالمثتتتا، يواجتتته القتتتادة فتتتي مختلتتتي المجتتتاالت المشتتتقلة ذاتهتتتا فتتتي  تتتد  القتتتدرة  لتتتخ التقتتتديخ 
الدقي ، أو بمعنخ   خ،  د  قدرة الاثيخين  لخ توقع للمجاالت الجديدة التتي  عااتخها فتي الوقتل الحتالي 

لتذكاء االاتطنا ي ، وزرا تة األ ضتاء، والعديتد متن مثا مشخو  الجينو  البشخه، والتانولوجيا الحيوية، وا
 1التطورات األ خى.

 أهمية التجنب االستباقي لألزمات -8
األزمات ال يمقن أن تاون مواجهتها في مخحلة حدو ها فقتا، بتا بقيفيتة تجنبهتا قبتا حتدو ها، فعلتخ ستبيا 

مواجهتها من قبا فخيت  تانولوجيتا  المثال، إذا ما حد ل أزمة إلاتخو ية ما في مجال التانولوجيا فلن يقون 
المعلومات أو وحدة  ةم المعلومات، فقد يتحق  منهتا ضتخرًا جستيما يختخج  تن ستيطخة هتذا الاخيت ، و ليته 
يقون التجني والتوقع المستقبلي أفضا منهج للتعاما معها. أو تلك األ التية التي قد يتستبي بهتا موظتي 

المنةمتتة وتشتتويه اتتورتها، فلتتن يقتتون التعامتتا معهتتا متتن   تتخج  تتن قوا تتد االمتثتتال وتستتبي فتتي هتتج ستتمعة
  الل إقالته، لذلك يحتم تجني حدوث هذه األزمة في المستقبا. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Paul J.H. Schoemaker, Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking,  January 15, 

1995, on: https://sloanreview.mit.edu/article/scenario-planning-a-tool-for-strategic-thinking/ 

https://sloanreview.mit.edu/article/scenario-planning-a-tool-for-strategic-thinking/
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 مقدمة عامة:
تتتتملي متتن مجمو تتة رتتاملة متتن امجتتخاءات أاتتبحل امدارة امستتتخاتيجية متتن أبتتخز مجتتاالت امدارة، حيتته 

امداريتتة التتتي تتتد م متتديخه المنةمتتات للحاتتاظ  لتتخ ا ستتجا  المنةمتتة متتع البي تتة وتةهتتخ المستتار المتتحيح 
رتتتتتتهدت الستتتتتتنوات األ يتتتتتتخة تطبيتتتتتت  واستتتتتتع لمجتتتتتتال "امدارة االستتتتتتتخاتيجية" و حيتتتتتته  1 للتنميتتتتتتة والتطتتتتتتويخ.

، حيتته تتتم استتتخدامهم بشتتقا واستتع فتتي المجتتاالت التجاريتتة "االستتتخاتيجية" وماتتاايم "التخطتتيا االستتتخاتيجي"
تطتورت امدارة وقتد  2واالقتمادية وبي ة القطا  لخا   لخ وجه التحديد، وكتذلك الحيتاة اليوميتة لألفتخاد. 

امستخاتيجية في الوقل الحاضخ للدرجة التي والل إلخ مستوى ستاهم فتي مستا دة المنةمتة  لتخ العمتا 
قيتتة ومعقتتدة، لتاتتون قتتادرة  لتتخ المنافستتة فتتي بي تتة ديناميقيتتة، حيتته يجتتي أن تمتتبح بنجتتا  فتتي بي تتة دينامي

فتتي البي تتات المستتتقخة  كتلتتك التتتي كا تتل   ليتته فتتي الماضتتي ، و الشتتخكات أقتتا بيخوقخاطيتتة وأكثتتخ مخو تتة. 
  ةتًخا الن الوضتع تضمنل امستخاتيجية التنافستية ببستاطة تحديتد مخكتج تنافستي والتدفا   نته للحاتاظ  ليته

وجتديخ   3لم يقن مثا الوضع الحالي التذه تعتددت  يته المنتجتات وزادت معهتا توقعتات ومطالتي العمتالء.
بالتتتتذكخ ان االداره االستتتتتخاتيجيه فتتتتي الوقتتتتل الحاضتتتتخ أاتتتتبحل واحتتتتده متتتتن أهتتتتم الموضتتتتو ات الخئيستتتتيه 

فتي ظتا وجتود بي تة  في مجتال االداره العامته أو ادارة اال متال   واألساسية في مجال العلو  االداريه سواء
، حيتته رتتهد تطبيتت  هتتذا المتتد ا فتتي كافتتة المجتتاالت  4اال متتال الديناميقيتته والمتغيتتخه بتتين الحتتين واال تتخ

والقطا تتات، إال أن األاتتا  يتته يخجتتع إلتتخ بي تتة إدارة األ متتال التتتي تتتم تطبيقهتتا بهتتا بشتتقا موستتع لتحقيتت  
ت فتتي ظتتا التقلتتي الحااتتا فتتي  تتالم الستتوق الميتتجة التنافستتية التتتي تستتعخ إليهتتا كافتتة الشتتخكات والمنةمتتا

وتعتتدد المنتجتتات وا تتتالف توقعتتات العمتتالء والجمهتتور. وقتتد ذ تتخت األدبيتتات فتتي مجتتال العلتتو  امداريتتة 
بموضتتو  امدارة االستتتخاتيجية وتطبيقهتتا، حيتته  تتاقه الخبتتخاء مجتتال امدارة الاستتتخاتيجية ومتتا ينتتدرج تختهتتا 

الستخاتيجية، حيه يعد هذا الماهو  قلي  مليات امدارة االستتخاتيجية. من مااايم متعددة يعد أهمها ماهم ا

                                                 
1 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, International Journal of Scientific 

and Research , Volume 6, Issue 2, February 2016, p:126 
2Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, 2017, pdf  p:4 
3David Hunger & Thomas. L. Wheelen ,Book Review by Asik Kathwala , Essentials of 

Strategic Management, HR Folks international, No published year, pdf  , pp:2-3 
4 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, OP.Cit, p:124 
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أضتتي إلتتخ ذلتتك مناقشتتة البتتاحثين لماهتتو  التخطتتيا االستتتخاتيجي والاتتخق بتتين وبتتين امدارة االستتتخاتيجية ، 
و تتخة  مليتتات التخطتتيا و طواتهتتا والعوامتتا التتتي تتتؤ خ  لتتخ هتتذه المخحلتتة  لتتخ ا تبارهتتا أهتتم مخاحتتا 

الستتتخاتيجية التتتي تستتب   مليتتة التنايتتذ. كمتتا يعتتخة الامتتا التتتالي دور االستتتخاتيجيون فتتي تطبيتت  امدارة ا
امدارة الاستخاتيجية في المنةمات، وكيتف يمقتن لل يتادة تحقيت  رؤيتة ورستالة المنةمتة متن  تالل  مليتات 

رة االستتخاتيجية ومخاحا امدارة االستتخاتيجية. غيتخ أن الامتا يخكتج  لتخ  نااتخ و وامتا ومحتددات امدا
التي يقون لها بال  األ خ  لخ  ا سيخ تنايذ  مليات امدارة الاستخاتيجية والتي يم ذها االستخاتيجون فتي 
ا تبارهم لتحقي   تائج ايجابية في مجال تطبي  امدارة االستخاتيجية. ويعخة الاما التتالي أهميتة تطبيت  

وااليجابيتتتات التتتتي تتتتنعقس بالضتتتخورة  لتتتخ أداء المنةمتتتة  امدارة االستتتتخاتيجية ودروهتتتا فتتتي تحقيتتت  المنتتتافع
بشقا  ا  لتحقي  أهدافها  ااة في ظا البي ة المضتطخبة غيتخ المستتقخة التتي تتستم بعتد  اليقتين.  اايتك 
 تتن أهميتتة  تتخة دور التحليتتا فتتي  مليتتات امدارة االستتتخاتيجية التتتي تعتبتتخ بمثابتتة  طتتوة هامتتة وأساستتية 

االستتتخاتيجية بنجتتا . وال يتتتم التخطتتيا االستتتخاتيجي أو تمقتتين دور االستتتخاتيجيين  لتطبيتت   مليتتات امدارة
دون تحق  التاايخ االستخاتيجي الذه يحتم أن يتسم به المديخون والقتادة فتي المنةمتات، وهتو ماستعخ إليته 

 الاما لعخضه بالتاميا وتبيان أهميته في إطار  ملية تنايذ االستخاتجيات في المنةمات.
 Strategic Management: تعررف مفهوم اإلدارة االستراتيجية أوال

امدارة امستتتتخاتيجية هتتتو ممتتتطلح أوستتتع متتتن امستتتتخاتيجية، وهتتتي أيًضتتتا  مليتتتة تتضتتتمن التحليتتتا البي تتتي 
 1 .للمؤسستتتة متتتن قبتتتا كبتتتار المتتتديخين بغتتتخة اتتتياغة امستتتتخاتيجية و طتتتة تنايتتتذ امستتتتخاتيجية ومخاقبتهتتتا

تعخيف االداره االستخاتيجيه بم ها التختيتي المستتمخ والمخاتبته والتخطتيا والتقيتيم فتي للمنةمته بهتدف ويمقن 
تحقيت  اهتداف ورستاله المنةمته ورؤيتهتا، وتقتتو  االداره االستتخاتيجيه  لتي الاهتم التدقي  والمتعلت  بالمنةمتته 

لتحديتتتد التتتدقي  لستتتبي وجودهتتتا أو الشتتتخكه لتحقيتتت  رستتتالتها االساستتتيه ومهامهتتتا وأ شتتتطتها والتتتتي تتتتختبا با
وتحديتتد رؤيتهتتا لمتتا يجتتي ان تاتتون  ليتته فتتي المستتتقبا. وكتتذلك تم تتذ فتتي ا تبارهتتا كتتا العنااتتخ االساستتيه 
التتتتتي تتتتتتحقم فتتتتي ا شتتتتطتها ومهامهتتتتا الخئيستتتتيه. كمتتتتا أن  مليتتتته االداره االستتتتتخاتيجيه مختبطتتتتة بتتتتالتخطيا 

و ما المنةمات التجاريه والمناعيه لتحديتد اهتداف  االستخاتيجي ويعتبخ هذا المجال مختبا اداره اال مال

                                                 
1 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management,OP.Cit, p:126 
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ويعخفهتا بعتا البتاحثين  لتخ أ هتا "فتن و لتم اتياغة وتنايتذ وتقيتيم القتخارات ذات  1قميخه وطويلته المتدى 
. 2الوظتتتائي والمجتتتاالت المختلاتتتة فتتتي حتتتين يشتتتيخ التخطتتتيا االستتتتخاتيجي فقتتتا إلتتتخ اتتتياغة امستتتتخاتيجية

لوضتتع االستتتخاتيجيات متتن قبتتا المنةمتتات العامتته او الشتتخكات او الايا تتات  االداره أالستتتخاتيجيه هتتي  هتتجو 
الخااتتة التتتي تتتدمج  طتتوتي اتتياغة أالستتتخاتيجيه و طتتوات ألتنايتتذ وتتتختبا  مليتته التخطتتيا االستتتخاتيجي 

ه بعمليه امدارة أالستخاتيجيه ووضعها وطخق تنايذ أالستخاتيجيه والتعليم االستخاتيجي ألمستمخ ويمقن لالدار 
أالستتتتخاتيجيه ان تستتتا د المنةمتتتات العامتتته و الايا تتتات اال تتتخى  لتتتخ تحقيتتت  اهتتتدافها و رستتتالتها ورؤيتهتتتا 

كما يخى البعا أن االداره االستخاتيجيه هتي مجمو ته متن  3وتحقي  ال يمه العامه التي تتمثا في المناعة 
وتتختبا بعمليته الخاتد البي تي  يتاالقخارات واالجخاءات االداريته التتي تحتدث اداء المنةمته  لتخ المتدى الطو 

الختتتتارجي والتتتتدا لي ومختبطتتتتة بعمليتتتته التخطتتتتيا االستتتتتخاتيجي بعيتتتتده المتتتتدى كمتتتتا أ هتتتتا تقتتتتو   لتتتتخ تنايتتتتذ 
هي  مليه بناء القدرات التتي ة أضي إلخ ذلك، أن االداره االستخاتيجي4وتقييم العمليه والخقابه  ةاالستخاتيجي

للعمتالء المتعتاملين متع المنةمته والمستاهمين او   تحقيت  ال يمته العامته المتمثلتة فتي المناعتة للمنةمةتتيح 
كمتتا تعتتخف  5ااتتحام الممتتالح فتتي المنةمتته والمجتمتتع ،لتحقيتت  رؤيتهتتا واهتتدافها ورستتالتها االستتتخاتيجيه. 

متتتي والقتتتخارات التتتتي امدارة االستتتتخاتيجية بم هتتتا مجمو تتتة متتتن امجتتتخاءات النابعتتتة متتتن  مليتتتة التحليتتتا التنةي
تسهم في تحقي  المجايا التنافستية والحاتاظ  ليهتا. تتد م هتذه المجايتا التنافستية المنةمتة الستاشتاف الاتخ  

االداره االستخاتيجيه هي  مليه مستمخة ودينيماكيته ومتسلستلة التتي  6 وتقليا التهديدات من البي ة الخارجية.
ت البي تتته الخارجيتتته و تقتتتو  باستتتتخدا  المنةمتتته بامقا ياتهتتتا يتتتتم تنايتتتذها فتتتي المنةمتتته لتتايتتتف متتتع التغيتتتخا

                                                 
1 Importance of Strategic Management in an Organization, OP.Cit 
2 Prof. Dr. András Nábrádi, Strategic Management  Process: An Introduction ,University 

of Debrecen Faculty of Ag. Economics and Rural Development Business Management and 

Marketing, pdf , p:9 
3John Bryson ,Strategic Management in Public Administration University of Minnesota 

Twin Cities· January 2020  p:1 
4Dr I. Chaneta, Strategic Management Process Department of Business Studies Faculty of 

Commerce University of Zimbabwe, , Journal of Comprehensive Research, Volume 5, 

2015,   , p:1 
5Strategic Management, on: https://courses.lumenlearning.com/boundless- management/ch 

apter/strategic-management/, (acsessed:11-10-2020) 
6 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management,OP.Cit p:126 

https://courses.lumenlearning.com/boundless-
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لذلك ف ن امدارة امستخاتيجية بشتقا  تا  هتي  مليتة مستتمخة رتاملة تتضتمن تحديتد  1ومواردها بشقا فعال
هناف منةمات تقو  بتنايذ هذا المتنهج و هنتاف و 2 .مهمة وأهداف المنةمة دا ا البي ة الدا لية والخارجية

ال يقون لديها  طة  ما واضحه فقا تاون هذه الااخه موجتوده فتي أذهتان  تدد قليتا متن منةمات ا خى 
جتذورها إلتخ الخمستينيات  وممتا تجتدر امرتارة إليته فتذ هتذا الستياق أن االدارة االستتخاتيجية تخجتع 3المديخين

 ن امدارة وفي الوقتل الحتالي فت ."سياسة األ مال" من القخن الماضي  ندما كان يسمخ النةا  في األاا
امدارة كمتتا تقتتو   4.امستتتخاتيجية هتتي مجتتال ا تقتتائي ، يعتمتتد  لتتخ مجمو تتة متنو تتة متتن األطتتخ النةخيتتة

االستخاتيجية  لخ التنسي  ودمج أ شطة المجاالت الوظيفية المختلاة لأل متال لتحقيت  األهتداف التنةيميتة 
امدارة امستتخاتيجية فتي تحديتد المهمتة األساستية  لخ المدى البعيد كما تتمثا المهمة األساسية في  مليتة 

للمنةمتتة وتحقيتت  أهتتدافها فتتي بي تتة اال متتال التجاريتته و محتتاذات توقعتتات أاتتحام الممتتلحة متتع أهتتداف 
المنةمتتتتة، كمتتتتا تستتتتهم امدارة امستتتتتخاتيجية فتتتتي تحقيتتتت  التوافتتتت  االستتتتتخاتيجي متتتتع البي تتتته الدا ليتتتته والبي تتتتة 

 او المؤسستتة لوضتتع ضتخوره  هتتو متتا كتا لتنايتتذ هتتي بمثابتتة  مليتة ستتخاتيجيةاال امدارة غيتتخ أن 5الخارجيتة
كمتتا تعتتخف  6التنافستتية البي تتة ظتا فتتي الطويتتا المتتدى  لتتخ بقتاء تضتتمن التتتي بالطخيقتتة الشتتخكة او المنةمتة

االداره االستخاتيجيه بم هتا االستتخدا  االستتخاتيجي االمثتا لال متال والمتوارد  ااته فتي المجتاالت التجاريته 
والواتتتتول التتتتخ اهدافتتتته الشتتتتخكه او المنةمتتتته وتقتتتتو  االداره االستتتتتخاتيجية  لتتتتخ التاايتتتتخ االستتتتتخاتيجي فتتتتي 
العمليات واالجخاءات التي تتم دا ا المؤسسه وكذلك تم ذ في اال تبار العواما الخارجية التتي تتؤ خ  لتخ 

يتته االداره االستتتخاتيجيه  لتتخ كيفيتته اداء الشتتخكه او المنةمتته ومهامهتتا ومستت ولياتها، وينبغتتي ان تعتمتتد  مل
كما تشما االداره االستخاتيجيه تحديد اهداف المنةمته والشتخكة وتنايتذ  طتوه التحليتا . االجخاءات والقخارات

                                                 
1Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations, Mykolo Romerio 

Universitet As, 2014  Pp:2-5 
2 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, OP.Cit, p:126 
3Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations, OP.Cit,PP:2-5 
4 Fundamentals of Strategic Management, on: https://www.sagepub.com/sites/default/files 

/upm-binaries/53794_Chapter_1.pdf,   p:6 
5Strategic Management, OP.Cit 
6 Introduction: What Is Strategic Management, on: http://www.blackwellp ublishing.com/ 

content/BPL_Images/Content_store/Sample_chapter/140511181X/Dobson_strategic%20man

agement_sample%20chapter.pdf 
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للمنافستتين ومخاجعتته الهيقتتا التتدا لي للمؤسستته وتقيتتيم االستتتخاتيجيات الحاليتته التتتي يتتتم تطبيقهتتا والتمكتتد متتن 
 1تم تنايذها  لخ مستوى المنةمهفعاليه هذه االستخاتيجيات التي ي

 تطور اإلدارة اإلستراتيجية -1
قتتد  بتتخوة هندرستتون أحتتد المتخممتتين البتتارزين  جملتتة متتن المخاحتتا المختلاتتة المتطتتورة فتتي مجتتال تنايتتذ 

التخطتتتيا المتتتالي األساستتتي متتتن  تتتالل تاعيتتتا  ليتتتات الخقابتتتة  الستتتتخاتيجية التتتتي تتمثتتتا فتتتي مخحلتتتةااالدارة 
 يتتتات، ومخحلتتتة التنبتتتؤ التتتتي تقتتتو   لتتتخ البحتتته  تتتن تخطتتتيا أكثتتتخ فعاليتتتة للنمتتتو متتتن  تتتالل التنايذيتتتة للميجا

محاولة التنبؤ بالمستقبا ومخحلة التخطيا الموجه  ارجًيا )التخطيا االستتخاتيجي(  بتخ الستعي  حتو زيتادة 
جة ومخحلتتتة البحتتته  تتتن ميتتت .االستتتتجابة لألستتتواق والمنافستتتة متتتن  تتتالل محاولتتتة التاايتتتخ بشتتتقا استتتتخاتيجي

حيتتتته تقتتتتو  األ يتتتتخة  لتتتتخ النةتتتتخ فتتتتي تنايتتتتذ  .تنافستتتتية ومستتتتتقبا  تتتتاجح متتتتن  تتتتالل إدارة جميتتتتع المتتتتوارد
كمخحلتتتتة مقملتتتتة  االستتتتتخاتيجية وتقييمهتتتتا ومخاقبتهتتتتا ، بامضتتتتافة إلتتتتخ التخكيتتتتج  لتتتتخ التخطتتتتيا االستتتتتخاتيجي

 2 والحقة.
التذه  1994في  ا   Hamelويتواجد في مجال امدارة االستخاتيجية  دد من النماذج يعد أهمها  موذج  

قدمه ليوضح  يه ا تماد االدارة الاستخاتيجية  لخ التخكيج  لخ المستتقبا متن  تالل اال تمتاد  لتخ جتوهخ 
جمتتة متتن المعخفتتة الضتتمنية االمقا يتتات المعخ يتتة التتتي تقتتو   لتخ حالااتاءات المختلاتتة فتتي المنةمتتة وتحديتد 

 ،متتن أن تاتتون فخيتتدة متتن  و هتتا بشتتقا تنافستتيأو المنةمتتة والمتتخيحة و التقنيتتات التتتي تمقتتن الشتتخكة 

ويختلتتي  متتوذج هامتتا  تتن التتنهج التقليتتده فتتي اتتنع امستتتخاتيجية متتن حيتته المخو تتة، وا تتادة كتابتتة قوا تتد 
 ، والتخلتي  تن المعخفتة القديمتة واألستاليي المنا ة ، وتوسيع مساحة تنافسية ، تتيح االستاادة من الاخ 

التقليديتتة وتشتتقيا أدوار و القتتات جديتتدة بتتين المتتوردين والعمتتالء والشتتخكاء التجتتاريين للمشتتاركة فتتي إ تتتاج 
تلعتتتي االدارة االستتتتخاتجية دور رئيستتتي متتتن  تتتالل كمتتتا  3تيمتتتة مبتاتتتخة للمشتتتتخه متتتع الااتتتاءات الخئيستتتية.

وهتتي  التنافستتية الميتتجةمطلوبتته فتتي قطتتا  اال متتال متتن اجتتا اكتستتام وتنايتتذ المهتتارات التحليليتته والتقنيتته ال
                                                 

1 Strategic Management: Definition, Purpose and Example August 26, 2020, on: 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-strategic-management 
2Remigijus Kinderis, Strategic Alliances – Their Definition And Formation, Latgale 

National Economy Research, October 2013 , P:3 
3LBL Strategies Team, What is Strategic Management?Aug 3, 2017, on: 

https://searchcio.tec 

htarget.com/definition/strategic-management  
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ايضتتا مختبطتتة بقتتدره كبتتار المتتديخين لتحقيتت  هتتذا الهتتدف غيتتخ أن العمتتا فتتي مجتتال االداره فتتي بي تتة قطتتا  
اال متتال التجاريتته تتتختبا ببي تتة النةتتا  الماتتتو  التتذه يتعامتتا معتته ممتتالح المجتمتتع كقتتا والتوزيتتع الاعتتال 

ويمقتتن القتتول أن  امدارة امستتتخاتيجية هتتي عبتتارة  تتن مجمو تتة متتن األ شتتطة المتعلقتتة بالتحليتتا  1.دللمتتوار 
االستتتخاتيجي واتتنا ة امستتتخاتيجية وتنايتتذها ومخاقبتهتتا. حيتته يتتتم تنةتتيم المتتوارد بشتتقا متتنةم وومتتنهج بمتتا 

امدارة امستتتخاتيجية ال يمقنهتتا يتتتالئم متتع الخؤيتتة والخستتالة واالستتتخاتيجية فتتي المنةمتتة. والجتتديخ بالتتذكخ أن 
التنبتتتؤ بالمستتتتقبا ، ولانهتتتا تعتتتد المنةمتتتة للمستتتتقبا لتتته متتتن  تتتالل معخفتتتة الخطتتتوات الدتيقتتتة لتنايتتتذ الخطتتتة 

  2 .امستخاتيجية
ومما تجدر االرارة إليه، أن امدارة امستخاتيجية هي  مليتة بنتاء القتدرات التتي تستمح للشتخكة ب  شتاء تيمتة 

المستتاهمين والمجتمتتع أ نتتاء العمتتا فتتي األستتواق ، وال تطبتت  امدارة امستتتخاتيجية بشتتقا ومناعتتة للعمتتالء و 
موحد  لخ كا مجاالل العما ولانها تتبع  ارطة طخي  ذات  نااخ  ابتة لانها مختلاة متن منةمتة إلتخ 
ا تتتتخى ومتتتتن مجتتتتال إلتتتتخ   تتتتخ، وتقتتتتو  هتتتتذه العنااتتتتخ  لتتتتخ التقيتتتتيم والتنةتتتتيم و التقيتتتتيم البي تتتتي واتتتتياغة 

مستخاتيجية والتخطيا االستخاتيجي وتنايذ امستتخاتيجية وادارة األداء للمنةمتة. حيته تطبت  هتذه العنااتخ ا
من  الل تقييم االتجاه االستخاتيجي الحالي وقدرات المنةمة وتمميم وتنةتيم بخ تامج بتدء التنايتذ المناستي 

 تتتتائج  مليتتته التخطتتتيا االستتتتخاتيجي   لتتتخ ا هتتتا ةكمتتتا تعتتتخف االداره االستتتتخاتيجي .3بنتتتاًء  لتتتخ هتتتذا التقيتتتيم
التخطيا االستتتتتخاتيجي هتتتتو تحديتتتتد االهتتتتداف التتتتتي يمقتتتتن تح يقهتتتتا فتتتتي حتتتتين يعتتتتخف التاايتتتتخ فتتتتوالتاايتتتتخ، 

االستتتخاتيجي  لتتخ أ تته القتتدره  لتتخ تحديتتد احتياجتتات المنةمتته لتحقيتت  االهتتداف المحتتدده متتن  تتالل  مليتته 
  4التخطيا االستخاتيجي.

 الفرق بين اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي -2
كا ل امدارة امستخاتيجية في بداية ظهورها ججًءا من التخطيا االستتخاتيجي التذه أاتبح اآلن أداة رئيستية 
له. وقد تم دمج التخطيا االستخاتيجي مع امدارة امستخاتيجية التي تدمج كال من التخطيا وامدارة ضتمن 

                                                 
1Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, OP.Cit  , p:2 
2 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, OP.Cit, p:126 
3LBL Strategies Team, What is Strategic Management?OP.Cit 
4 Strategic Management: Definition, Purpose and Example, OP.Cit 



 مناهج التنبؤ واالستشراف المستقبلي

90 

  برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية                                              

أن تتاتت  رتتخوق امدارة االستتتخاتيجية والتخطتتيا االستتتخاتيجيي فتتي  اتتس الهتتدف ، إال كمتتا  1 واحتتدة. طتتوة 
،حيته يتتم  .لاخق هو أن األ يخ يستخد  أكثخ في  الم األ مال بينما يستخد  األول في البي ة األكاديميتةا

مستتتخاتيجية يتتتم بناؤهتتا فتتي أحياً تتا الخلتتا بتتين التخطتتيا االستتتخاتيجي واتتياغة امستتتخاتيجية ، ألن الخطتتة ا
متاذا  اعتا  :االدارة االستخاتيجية تقو   لخ  ال ة أس لة رئيسيةوبماة  امة يمقن القول أن  .2هذه المخحلة

هي بمثابة مقو ات  ملية التخطيا االستخاتيجي  ااتة فتي   ولمن  اعا ذلك وكيف  تاوقح وهذه األس لة
  . 3مجال األ مال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, OP.Cit, p:126 
2Remigijus Kinderis, Strategic Alliances – Their Definition And Formation, OP.Cit, Pp:1-2 
3Strategic Management, OP.Cit. 
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أن تاون امدارة االستخاتيجية إما توجيهية أو وافية، وتعني امدارة امستخاتيجية الوافية بتطويخ يمقن و
امستتتتخاتيجيات مستتتبًقا غيتتتخ أن امدارة االستتتتخاتيجية الواتتتفية تعتمتتتد  لتتتخ وضتتتع االستتتتخاتيجيات موضتتتع 

داف أو التحتتديات التنةيميتتة التنايتتذ.وتاون امدارة العليتتا مستتؤولة  تتن تنايتتذ االستتتخاتيجيات واألفاتتار واألهتت
وجتديخ بالتذكخ أن بعتا المنةمتات  ويمقن أن تقتبس هذه األفاار من أه  اما في المنةمتة أو الشتخكة.

تقتتتو  بتعيتتتين متتتوظاين يتستتتمون بستتتمة التاايتتتخ االستتتتخاتيجي ويطلتتت   لتتتيهم ف تتتة االستتتتخاتيجيين حيتتته تقتتتو  
  1والمياغة والتنايذ والتقييم. مهامهم  لخ التحليا

 نيًا: المفاهيم المرتبطة بمجال اإلدارة االستراتيجية:ثا
 يختبا بمجال امدارة االستخاتيجية جملتة متن الماتاايم الاخعيتة التتي ينبغتي الوقتوف  ليهتا لاهتم هتذا المجتال

تخاتيجية بمثابتتة الماهتتو  األساستتي، والتتذه يتتختبا بماهتتو  التخطتتيا بشتتقا افضتتا، حيتته يعتبتتخ ماهتتو  االستت
 والتاايخ االستخاتيجي وغيخها من المااايم كالتالي:االستخاتيجي 

 strategyتعررف مفهوم اإلستراتيجية -1
تعتود جتتذور تعخياتات ماهتتو  االستتتخاتيجية إلتخ المجتتال العستقخه التتذه كتتان يتتم  يتته تنايتذ االستتتخاتيجية فتتي 

خاتيجية بتتالمعنخ الستتتوا ،مجتتاالت الحتتخوم والحمتتالت الاخديتتة والحمتتالت العستتقخية متتن اجتتا مواجهتتة العتتدو
هتتتو فتتتن الحتتتخم حيتتته يشتتتتخف هتتتذا الماهتتتو  فتتتي تعخياتتته متتتع البي تتتة العستتتقخية و بي تتتة األ متتتال  العستتتقخه 

التجاريتتتة فتتتي هتتتدفين اساستتتيين المنافستتتة والبقتتتاء وهنتتتاف فتتتي البي تتتة العستتتقخية استتتتخاتيجيات التتتخد  والهجتتتو  
 تتالل تحديتد  قتتاق الضتعي و قتتاق القتتوة والتدفا  . ويمقتتن للمقاتتا العستتقخيه تطتويخ استتتخاتيجية العمتتا متن 

 االستتتخاتيجية هتتي مجمو تتةغيتتخ أن  2للخمتتو  واستتتغالل المتتوارد متتن أجتتا تحقيتت   جتتا  هتتذه االستتتخاتيجية
 هتتي متتا وتحديتتد بوضتتو  الموقتتي تحديتتد اجتتا متتن تح يقهتتا يتعتتين التتتي الخطتتا وغاياتهتتا المنةمتته اهتتداف

 أن إليتتته امرتتتارة تجتتتدر وممتتتا 3المنةمتتته تاعلتتته ان يجتتتي متتتا وتحديتتتد للمنةمتتته الخستتتميه والمهتتتا  اال شتتتطه

                                                 
1 Strategic Management: Definition, Purpose and Example , OP.Cit 
2 Introduction: What Is Strategic Management, on: http://www.blackwellp ublishing.com/ 

content/BPL_Images/Content_store/Sample_chapter/140511181X/Dobson_strategic%20man

agement_sample%20chapter.pdf 
3Kong, Eric, A review of the strategic management literature: the importance of 

intellectual capital in the non-profit sectorIn: Intellectual Capital and Innovation, 

Conference Name: 28th McMaster World Congress, Ontario, Canada Publisher: McMaster 

University,  January 24-26, 2007 , p:1 
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" تتجو اتن" أمثتال الممتطلح هتذا تاستيخ فتي رواد وهناف ،  سقخه  هو ممطلح Strategy االستخاتيجية
 يطلت  كتان أ هتم حيته االستتخاتيجية، ماهتو  تاستيخ فتي طويتا بتا  لهتم كتان التذين" يوريبيتدة" و" هومخ"و

  لتخ العستقخية العلتو  حقتا فتي المجتال هتذا مثتا فتي البالغة مسهاماتهم  ةخاً  االستخاتيجيين الاتام  ليهم
 ماهتتو  هتتو متتا فتتي تتمثتتا تستتاؤالت  لتتخ االجابتتة يحتتتم االستتتخاتيجية امدارة ماايتتة ولاهتتم 1 .التحديتتد وجتته

 الستتياق، هتتذا وفتتي  االستتتخاتيجيةح امدارة متتد ا تطبيتت  فتتي وأهميتهتتا ودورهتتا ستتماتها ومتتاهي االستتتخاتيجية
 قتتد أو المنةمتتة ليتته محتتدد هتتدف لتحقيتت  ممتتممة  متتا  طتتوات هتتخ االستتتخاتيجية أن  لتتخ الخبتتخاء يؤكتتد

 يتتتتم المنةمتتتات فتتتي االستتتتخاتيجية و تنةيمتتتي إطتتتار ستتتياق فتتتي األهتتتداف متتتن مجمو تتتة تحقيتتت  فتتتي تستتتاهم
 أو الشتتخكة فتتي التنايتتذيين المستتؤولين كبتتار يقتتو   حيتته االداريتتة المستتؤولية متتن مستتتوى  أ لتتخ فتتي وضتتعها
 أاتتحام توقعتتات متتع تتمارتتخ ان رتتخق فتتي يتتتوافخ أن يجتتي والتتتي االدارة مجلتتس التتخ بتقتتديمها المنةمتتة
 أن غيتخ 2للمستاهمين الخبحيتة ومستوى  تيمة تعةيم أجا من المؤسسة او المنةمة او الشخكة في الممالح

 تواجتتته التتتتي الخارجيتتته البي يتتته التغيتتتخات متتتع التعامتتتا متتتن المنةمتتته تمقتتتن اساستتتيه اداه  هتتتي االستتتتخاتيجيه
 ال ومتا فعلته يجتي بمتا امستتخاتيجية ارتبتاق ذلك، إلخ أضي 3التغييخ وسخيعه معقده بي ه ظا في المنةمه

 فتتي جذريتتة تغييتتخات هنتتاف تاتتون  األحيتتان بعتتا وفتتي ،" التغييتتخ" تحقيتت  ذلتتك يتطلتتي حيتته. فعلتته يجتتي
 امستتتخاتيجية أن بالتتذكخ وجتتديخ. المثتتال ستتبيا  لتتخ التجاريتتة المجتتاالت فتتي العمليتتات جوا تتي متتن العديتتد

 فخديتة  مليتة ليستل وهتي امدارات متن العديتد تعتاون   لتخ يعتمتد متاامتا جمتا ي جهتد  تتاج هي الناجحة
 4 األفخاد من غيخه مع االرتخاف دون  فخد بها يقو 

ا هتتتا الاهتتتم  لتتتي تعتتتخف واالستتتتخاتيجيه وفتتت  مناقشتتتات العلمتتتاء والمتخممتتتون امثتتتال بخيتتتك و فخيدركستتتون 
التتتدقي  والشتتتعور الواضتتتح بمهتتتداف المنةمتتتة وكيفيتتتة تحقيتتت  هتتتذه األهتتتداف وتحقيتتت  الميتتتجة التنافستتتية فتتتي 

تستتهم االستتتخاتيجية فتتي تقتتديم تيمتتة مضتتافة فخيتتدة يتته الشتتخكات والمنةمتتات فتتي بي تته فتتي قطتتا  األ متتال ح
للتطبيتت  فتتي مجتتال  متتا للعميتتا المتعامتتا متتع الشتتخكة أو المنةمتتة  فتتي ظتتا وجتتود رؤيتتة واضتتح وقابلتتة 

                                                 
1Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, Op.Cit, p:2 
2Strategic Management, on: https://courses.lumenlearning.com/boundless- management/ch 

apter/strategic-management/, (acsessed:11-10-2020) 
3Kong, Eric, A review of the strategic management literature: the importance of intellectual 

capital in the non-profit sectorIn: Intellectual Capital and Innovation, OP.Cit,p:1 
4Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, , OP.Cit,p:2 

https://courses.lumenlearning.com/boundless-
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المنةمات ويخى الباحثون أن االستخاتيجية قد يقون من المعي بها التنبؤ بالمستقبا ولانها يجي أن تقو  
 لخ التحليا والخاد البي ي في البي ه الدا ليه و الخارجيه لتاتاده المختاطخ وتجنتي األزمتات حيته تعتمتد 

يتتة والخارجيتتة للتعامتتا متتع التغييتتخ وتاتتوين رؤيتتة جديتتدة  لتتخ  مليتتة التحليتتا التتدقي  وفهتتم المحتتددات الدا ل
ويمقن تعخيف االستخاتيجية  لتخ أ هتا المجتال التذه يقتو   لتخ اتنا ة القتخار التديناميقي القتائم  1للمستقبا

 لخ منةور طويا األجا والذه يخكج  لتخ النتيجتة النهائيتة، والتتي تحتدد كيفيتة تحقيت  المنةمتة ألهتدافها 
 2ارات المنةمات المنافسة.ومخاتبة أداء وقخ 

كمتتتا تقتتتو  االستتتتخاتيجية متتتن المنةتتتور العستتتقخه  لتتتخ أهميتتتة أن تاتتتون مختبطتتتة بتتتالتعليم المستتتتمخ وتمتتتبح 
منةمتتة تعليمتتة الكتستتام المهتتارات والمعخفتتة وتاتتوين رؤى جديتتدة باستتتمخار وتنايتتذ اال تبتتارات والتواتتيات 

وتتمثتا ستمات   3المستتويات وتتدريبهم  لتخ  حتو مستتمخ.المستمخة لتحقي  أفضا أداء للعاملين فتي جميتع 
ماهتو  "االستتخاتيجية" فتي أ هتا تهتدف إلتخ التتحقم الاامتا فتي مستار العمتا. وأن تطبت  االستتخاتيجية يعمتا 
 لتتخ تحقيتت  ازدهتتار األ متتال  لتتخ المتتدى الطويتتا، بيتتد أن االستتتخاتيجية تغطتتي مجتتااًل زمنًيتتا طتتوياًل وفتت  

ا، وفت  تياستها  لتخ متدى ستنوات ولتيس  لتخ متدى أستابيع أو رتهور، كمتا ُتعنتخ تحديد  فاق يمقتن رؤيتهت
االستتتخاتيجية بتحقيتت   تيجتتة وتتتم يخ يحتتيا بالمستتتوى الالتتي ولتتيس بجتتجء واحتتد، غيتتخ أ هتتا مبنيتتة  لتتخ قتتدرة 
المنةمة ومدى استغالل الموارد والقتدرات، كمتا تهتدف امستتخاتيجية إلتخ تحقيت  أفضتا ا ستجا  ممقتن بتين 

 4ةمة والبي ة من جهة، وبين المنةمة ورسالتها من جهة أ خى. المن
، حيتتته تتتتختبا بعمليتتتة .يتتتتم تطتتتويخ االستتتتخاتيجيات متتتن أجتتتا تحقيتتت  أهتتتداف المنةمتتتةوالجتتتديخ بالتتتذكخ أ تتته 

اياغة االستخاتيجيات، والتي يجي بها التعخف  لخ األهداف وتحديدها ومتابعتها وتحديد السياسات التتي 
يجي اتبا ها، غيخ أ ها يجي أن تاون موجهه  حتو المستتقبا وهتذه طبيعتة امستتخاتيجية التتي تعتمتد  لتخ 

لتتخ الموقتتي المستتتقبلي تحديتتد  طتتة موجهتتة  حتتو المستتتقبا  بتتخ دراستتة امدارة الوضتتع الحتتالي  والواتتول إ
للمنةمتتتة، كمتتتا تقتتتو  االستتتتخاتيجية بامجابتتتة  لتتتخ بعتتتا األستتت لة المتعلقتتتة بالمنةمتتتة و ااتتتة فتتتي المجتتتال 

                                                 
1 Introduction: What Is Strategic Management, on: http://www.blackwellp ublishing.com/ 

content/BPL_Images/Content_store/Sample_chapter/140511181X/Dobson_strategic%20man

agement_sample%20chapter.pdf 
2Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, OP.Cit, p:2 
3David Hunger & Thomas. L. Wheelen ,Book Review by Asik Kathwala , Essentials of 

Strategic Management, OP.Cit, pp:2-3 
4Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, OP.Cit, p:2 
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التجتتاره التتتي تتمثتتا فتتي التعتتخف  لتتخ درجتتة ربحيتتة األ متتال الحاليتتة و مستتتوى استتتمخارية العمتتا الحتتالي 
وال  . 1عاليتة السياستات الحاليتة للمنةمتةوتوقع الد ول فتي أ متال مختلاتة فتي المستتقبا فضتاًل  تن راتد ف

يعني تطبي  "االستخاتيجية" أ ها الوسيلة التي ستحق  أهداف المنةمة، لانته هنتاف متا يستمخ باالستتخاتيجية 
الجيدة" التي يختبا بها بقاء و جا  المنةمة في تحقي  أهدافها المخجوة، وتنايذ االستخاتيجية الجيدة ستتحدد 

 2دارة امستخاتيجية. بدقة مااية تعخيف ام
كمتتتا تعتتتخف االستتتتخاتيجية  لتتتخ أ هتتتا  مليتتتة تحديتتتد األهتتتداف والغايتتتات األساستتتية طويلتتتة االجتتتا المؤسستتتة  

كمتتتا يمقتتتن تعخيتتتف  3وا تمتتتاد مستتتارات للعمتتتا وتخمتتتي  فعتتتال المتتتوارد الالزمتتتة لتنايتتتذ أهتتتداف المنةمتتتة
ات المنةمتتات العامتتة أو الايا تتات االستتتخاتيجية  لتتخ أ هتتا  هتتج متماستتك يستتهم فتتي مواءمتتة تطلعتتات وقتتدر 

 اايتك  تن متا تتطلبته االستتخاتيجية متن تنايتذ قتخارات ومتوارد  4 األ خى من أجا تحقي  األهداف والمناعتة.
كبيتتخة ، غيتتخ أ هتتا تتميتتج بقتتوة التتتجا  المنةمتتة بهتتا و تتد  قتتدرتها  لتتخ تغييخهتتا، وحتتول المؤسستتات فتتي البي تتة 
التنافستتتية ، غالًبتتتا متتتا تقتتتو  االستتتتخاتيجية  لتتتخ تحقيتتت  الميتتتجة التنافستتتية التتتتي تجعلهتتتا تتاتتتوق وتختلتتتي  تتتن 

 5 من المؤسسات األ خى المنافسة لها. ةيخاتها 
االستتتتخاتيجيه هتتتي بمثابتتتة  طتتته ول بتتته االداره فتتتي بي تتته قطتتتا  تاتتت  البتتتاحثون  لتتتخ أن يوفتتتي هتتتذا امطتتتار 

اال مال التجاريه وان تطور االداره االستخاتيجيه تقو   لخ كيفيتة توجيته المنةمته لتحقيت  ا مالهتا واهتدافها 
تقتو  وظتائي االداره حيته  6 طته  متا متماستقه لتحقيت  النتتائج المخجتوهوا ه بدون استخاتيجيه لن تتواجتد 

االساسيه  لخ تنايذ استخاتيجيات المنةمه  ااة في بي ة اال مال من  تالل االداره الجيتده واالستتخاتيجيه 
 7هالجيده والتنايذ الجيد والتخطيا الجيد والتي تحدد قوه أو ضعي االستخاتيجيه التي تم تبنيها في المنةم

كمتتا يتتختبا مضتتمون ماهتتو  امستتتخاتيجية بمتتا تقتتو  بتته الشتتخكة أو المنةمتتة فعليتتًا، فتتي حتتين تتتختبا  مليتتات 
امستخاتيجية بالطخيقة التي يتم تقخيخ ما ستقو  به المنةمتة. ويتختبا ماهتو  االستتخاتيجية بتالقخارات المتميتجة 

                                                 
1Introduction to Strategic Management, on: http://rizvihmct.com/wp- 

content/uploads/2017/02/Semester-VI-strategic-managment.pdf,   pp:1-2 
2Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts OP.Cit,  p:2 
3Remigijus Kinderis, Strategic Alliances – Their Definition And Formation, OP.Cit, P:5 
4Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, 2017, pdf  p:2 
5Ibid,, pdf  p:3 
6Dr I. Chaneta, Strategic Management Process , OP.Cit, p:1 
7Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management, University 

of Washington, Texas A&M University, Cengage, 2008 , p:12 

http://rizvihmct.com/wp-
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األستواق التتي ستيتم استتهدافها، حيته تتستم لتحديد  هج المنافسة في انا ة المنتجات التي سيتم تقديمها و 
فهتم وتحقيت  مهتداف بستيطة ومتستقة وطويلتة المتدى. ببعدد من الخمائ  التي تقو   لخ كو هتا مختبطتة 

التنايتتذ الاعتتال لإلستتتخاتيجية. حيتته يعتبتتخ العمتتا االستتتخاتيجي بمثابتتة بنتتاء  ال تتي و  ميتت  للبي تتة التنافستتية. 
ولانهتتا  مليتتة تقتتو   لتتخ  .أن امستتتخاتيجية ليستتل مجتتخد  طتتةغيتتخ  1 األبعتتاد وفتت  هتتذه الستتمات الثال تتة.

تحديد  طة موحتدة ورتاملة ومتااملتة، تغطتي جميتع الجوا تي أو المجتاالت الخئيستية للمنةمتة. كمتا تحتتاج 
المنةمات إلخ اياغة استخاتيجيات بديلة تختبا ويجي أن تتوفخ في االستتخاتيجية رتخق التوافت  متع البي تة 

الدا ليتتتتة وزيتتتتاده كاتتتتاءه االداء الدا ليتتتتة للمنةمتتتتة واالستتتتتغالل االمثتتتتا لتتتته الاتتتتخ  فتتتتي البي تتتتة الخارجيتتتتة و 
وتقتتتو  امستتتتخاتيجية  لتتتخ األ شتتتطة والمهتتتا  التتتتي يجتتتي أن تقتتتو  بهتتتا المنةمتتتات أو الايا تتتات  2الخارجيتتتة

مقتتن األ تتخى متتن أجتتا )إ تتادة( مواءمتتة تطلعتتاتهم وقتتدراتهم  لتتخ  حتتو مقمتتود أو طتتارض، وتحديتتد كيتتف ي
تحقي  هذه التطلعات فعلًيا في سياق معين أو تغييخهتا إن لتج  األمتخ، متع مخا تاة القتدرات الحاليتة والحاجتة 

أضتتي إلتتخ ذلتتك أهميتتة أن يقتتون هنتتاف  طتتوة  3 المحتملتتة لتطتتويخ قتتدرات جديتتدة أو حتتتخ لتغييتتخ الستتياق.
عتمتتد  لتتخ االحتياجتتات المتغيتتخة المخاجعتتة الدوريتتة حيتته تاتتون االستتتخاتيجيات بحاجتتة إلتتخ المخاجعتتة أل هتتا ت

الطخيقتتة الممنهجتتة والمنةمتتة فتتي تحقيتت  تيمتتة كمتتا يؤكتتد التتبعا  لتتخ أن االستتتخاتيجية هتتي   .4لأل متتال
فخيدة ال المنةمه وفهم  مليات تنايذ االستخاتيجية البتد متن امجابتة  لتخ مجمو تة متن التستاؤالت التستاوه 

والستتؤال الثتتا ي متتا  تتو  المنتجتتات والختتدمات التتتي تنتتوه األول كيتف واتتلل المنةمتتة إلتتخ وضتتعها الحتتالي 
أضتي إلتخ  5إ تاجها في المستقبا وما درجتة اال تتالف بينهتا وبتين منتجتات الشتخكات والمنةمتات األ تخى 

وهتذا يستا د  لتخ  المضتافةباستخدا  االاول الدا ليه لتاوين ما يسمخ بال يمه  ذلك ارتباق االستخاتيجية 
 تتتته التنافستتتتيه وتجنتتتتي المختتتتاطخ والتهديتتتتدات، ويؤكتتتتد الخبتتتتخاء فتتتتي مجتتتتال االداره اقتنتتتتا  الاتتتتخ  متتتتن البي

 6.االستخاتيجيه أن االستخاتيجيه قد تتخذ ارقاال مختلاه
 

                                                 
1Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations, OP.Cit, Pp:9-11 
2 Introduction: What Is Strategic Management, OP.Cit. 
3Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, , OP.Cit,p:2 
4Introduction to Strategic Management, OP.Cit, pp:1-2 
5 Introduction: What Is Strategic Management, OP.Cit. 
6Strategic Management, OP.Cit. 
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 المغالطات وااللتباسات حول تعررف مفهوم االستراتيجية: -أ

يتمثالن فتي التعامتا  مة إلتباسين في تعخيف ماهو  "وضع االستخاتيجية"  ااة في مجال امدارة العامة، 
متتتع هتتتذا الماهتتتو   لتتتخ أ تتته "اتتتيغة الاعتتتا" بمعنتتتخ متتتا تمتلاتتته المنةمتتتة وهتتتو تعخيتتتف  تتتاطئ، حيتتته أن 
االستتتخاتجية ليستتل رتتيً ا "تمتلاتته" كيا تتات القطتتا  العتتا   تجستتيًدا لالستتتخاتيجية ،بتتا بتتاألحخى هتتي ممارستتة 

ماهتتو  إلتتخ البحتته الاتتافي لتحقيتت  مخططتتة لاعتتا رتتيء متتا لتحقيتت  هتتدف متتا. ولهتتذا الستتبي، ياتقتتد هتتذا ال
 2واالستتخاتيجيه مهمته للغايته بالنستبه للمنةمته فتي ظتا محدوديته المتوارد1 "وضع االستتخاتيجية" بشتقا جيتد.

وفتتي هتتذا امطتتار، يحتتتم التستتاؤل حتتول ماايتتة أدوات امستتتخاتيجية التتتي تتتم استتتخدامها ولمتتاذا وكيتتفح متتن 
ية ح و تشيخ األبحاث في هذا السياق إلخ أ ته ال يوجتد رتيء رارف ولماذا وكيفح كيف بدت العملية الاعل

استتمه أفضتتا  مليتتة استتتخاتيجية، فمتتن الناحيتتة العمليتتة ، يوجتتد تبتتاين كبيتتخ فتتي كيفيتتة وضتتع إستتتخاتيجيات 
المنةمتتات العامتتة والايا تتات األ تتخى. وتعتمتتد هتتذه الخطتتوة  لتتخ  طتتوة تقيتتيم اال تالفتتات لتوضتتيح أفضتتا 

ياقات أن تستتا د فتتي توضتتيح ستتبي  جتتا  االستتتخاتيجية أو  تتد   جاحهتتا. وقتتد تتتم النتتتائج وكيتتف يمقتتن للستت
أيًضا تسمية هذا النهج باسم "مدرسة تشقيا" االستخاتيجية. ويؤكد البتاحثون أن ا تتالف الستياق فتي وضتع 

ية ويتدور االلتبتاة الثتا ي حتول طبيعتة امستتخاتيج االستخاتيجية يؤ خ بالضخورة  لخ  و  المنهج المستتخد .
طويلة المدى والتي يمقن أن تؤده إلخ غموة التمييتج بتين التخطتيا والتنايتذ. بمتخور الوقتل ، يمقتن أن 
يتتؤده التخطتتيا إلتتخ التنايتتذ أو متابعتتته أو اال تتدماج معتته. حيتته أن  مليتتة وضتتع االستتتخاتيجية قتتد تاتتون 

ية للمؤسستات العامتة إطتاًرا "مدروسة" أو "طارئة" فعلخ ستبيا المثتال، تمتلتك العديتد متن الخطتا امستتخاتيج
زمنًيتتا يتتتخاو  متتن  تتالث إلتتخ  متتس ستتنوات. لتتذلك يمقتتن القتتول بتتمن امستتتخاتيجية ال تستتتجيي بشتتقا كتتاف  
للةخوف الطارئة ، لان امستخاتيجية ال تتعل  فقا بما هو موجود فتي الخطتا امستتخاتيجية. ولهتذا تحتتاج 

 3تخاتيجياتها تتناسي مع الةخوف الحالية. الهي ات العامة بشقا منتةم إلخ التمكد من أن اس
 
 

                                                 
1Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, OP.Cit.  p:2 
2Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations,OP.Cit  Pp:2-5 
3Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, OP.Cit p:2 
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 strategizingالصياغة ووضع االستراتيجية  -م
 تم يتتم التمكتد متن   .بمجخد حمول المنةمة  لخ المعلومات يتم اياغة  طة  ما للواتول إلتخ الهتدف

ويلتتي هتتذه الخطتتوة  طتتوة ا تتداد التوجيهتتات   .أن الخطتتوات واضتتحة ومخكتتجة وذات اتتلة مبارتتخة بالهتتدف
وامررتتتادات التنايذيتتتة المبستتتطة و ستتتهلة الاهتتتم وتحديتتتد متتتا إذا كا تتتل العمليتتتة أو امجتتتخاءات ستتتتؤ خ  لتتتخ 

إن وضع امستخاتيجية وتنايذ امستتخاتيجية ال يضتمن األداء التنةيمتي المتاتوق كما  1أطخاف معينين أ  ال.
لك المنةمات التي يتتم إدارتهتا بشتقا جيتد، يمقنهتا أحياً تا  تد  التعامتا للمنةمة بشقا مستمخ، حتخ في ت

 مع الةخوف الطارئة واستغالل المهارات بشقا جيد بسبي الةخوف المعاكسة  ااة  ندما تتجاوز قدرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الستتلبية متتن االستتتجابة لهتتا. وتقتتع  لتتخ  تتات  امدارة مستتؤولية تعتتديا الةتتخوف امدارة  لتتخ التنبتتؤ بهتتا أو 
 تتالل اتختتاذ مواقتتي دفاعيتتة استتتخاتيجية وأستتاليي إداريتتة يمقنهتتا التغلتتي  لتتخ األزمتتات والمختتاطخ. ولهتتذا 
الستتبي، يمتتبح أستتاة اتتنع امستتتخاتيجية الجيتتدة هتتو بنتتاء موقتتع قتتوه ومتتخن بمتتا يقاتتي لتقتتديم أداء  تتاجح 

ستخاتيجيه هتو ماهتو  و مليته فتي  ن وماهو  اال 2 لخ الخغم من العواما الخارجية غيخ المتوقعة والطارئة.
واحتتد والهتتدف الخئيستتي لاتتا منةمتته  ااتتة تلتتك المنةمتتات فتتي قطتتا  اال متتال التجاريتته لتحقيتت  االربتتا  

                                                 
1 Strategic Management: Definition, Purpose and Example, OP.Cit. 
2Dr I. Chaneta, Strategic Management Process Department of Business Studies Faculty of 

Commerce University of Zimbabwe, , Journal of Comprehensive Research, Volume 5, 

2015,   , p:1 
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واالحتاتتاظ بتتالعمالء متتن اجتتا رتتخاء المنتتتج أو تلقتتي الخدمتته التتتي تقتتدمها المنةمتته وتوستتيع رتتبقه المبيعتتات 
ويجتتي أن ينةتتخ إلتتخ االستتتخاتيجية  لتتخ ا هتتا  1الخارجيتته الخااتته بهتتا والتاتتوق  لتتخ المنافستتين فتتي البي تته

كمتتا يشتتار  2 تتيا مشتتتخف يتتخبا بتتين ا شتتطه المنةمتته وبتتين الستتوق المحيطتته بهتتا و بتتين البي تته الخارجيتته 
أيضتتًا إلتتخ ماهتتو  االستتتخاتيجيه إلتتخ أ هتتا  مليتتة مستتتمخة لتحديتتد رستتاله المنةمتته ورؤيتهتتا واهتتدافها وتطتتويخ 
السياستتتات والخطتتتا التنايذيتتته لتحقيتتت  الخؤيتتته وتخمتتتي  المتتتوارد وكتتتذلك تحقيتتت  أهتتتداف تلتتتك السياستتتات 

للمؤسستة أو وحتدة األ متال ويمقتن فتي ظتا الةتخوف الطبي يتة 3والخطا بما يحق  اهداف ورؤيه المنةمتة
والعنمتتخ . اتبتتا   تتدد متتن االستتتخاتيجيات المختلاتتة التتتي يمقتتن أن تخكتتج مواردهتتا وطاقتهتتا فتتي  اتتس الوقتتل

مختبطتتة بالمستتتتقبا وبالتتتالي ف  هتتا محاطتتتة بستتمة  تتتد  " مستتتتقبلية" األهتتم فتتي امستتتتخاتيجية أ هتتا ذات ستتمة
 4 .اليقين والمخاطخ

 Strategic planningالتخطيط اإلستراتيجي -2 
متتن االهميتتة بمقتتان حتميتتة الوقتتوف  نتتد ماتتاايم امدارة االستتتخاتيجية التتتي تتتختبا بتعخيتتف كتتا متتن ماهتتو   

 strategic، والتخطتتتتتيا امستتتتتتخاتيجي  strategizingيجية ، ووضتتتتتع امستتتتتتخات strategyامستتتتتتخاتيجية 
planning ، دورا كنهج لاهم التحديات والمتطلبتات  تحديدحيه يسهم الوقوف  لخ جملة هذه المااايم في

تعتد الخطتة امستتخاتيجية مهمتة جتًدا بالنستبة  و 5 المختلاتة فتي بي تة امدارة، وراتد المشتقالت ومعالجتهتا.
للمؤسستتة لتطتتويخ الخطتتة الشتتاملة التتتي تتضتتمن  نااتتخ طويلتتة المتتدى والتتتي يجتتي أن تستتتند التتخ تعخيتتف 

                                                 
1Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations, Mykolo Romerio 

Universitet As, 2014  Pp:2-5 
2Kong, Eric, A review of the strategic management literature: the importance of 

intellectual capital in the non-profit sectorIn: Intellectual Capital and Innovation, 

Conference Name: 28th McMaster World Congress, Ontario, Canada Publisher: McMaster 

University,  January 24-26, 2007 , p:1 
3Strategic Management, on: https://courses.lumenlearning.com/boundless- management/ch 

apter/strategic-management/, (acsessed:11-10-2020) 
4Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, 2017, pdf  p:2 
5Ibid, pdf  p:2 

https://courses.lumenlearning.com/boundless-
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وأيًضا و أن تمتنح وقًتتا كا ًيتا لتستويتها واال  بسيطة وواضحة ومقتوبةإلخ الوضع الحالي الاعلي وأن تاون 
 . 1ستسبي أزمات ومشاكا

 كيف يختلف عن التخطيط التكتيكي؟و ما هو التخطيط االستراتيجي؟  -أ
وقتتد  2قتتد ظهتتخت بعتتد الحتتخم العالميتته الثا يتته التخطتتيا االستتتخاتيجي اليتته أن  لتتخ فاتتخه ةممتتا تجتتدر االرتتار 

 مليتتتة تحديتتتد أهتتتداف المنةمتتتة ، والتغييتتتخات فتتتي هتتتذه األهتتتداف ، والمتتتوارد المستتتتخدمة إ هتتتا  خفتتتل  لتتتخ 
لتحقيت  هتذه األهتداف والسياستات التتي تحقتم  مليتات االستتحواذ  لتخ هتذه المتوارد واستتخدامها والتمتتخف 

نايتذها يتمثا اال تالف الخئيسي بينهما في أن االستخاتيجية تحدد الخطتا الخئيستية التتي ستيتم ت .حيه فيها
غيتخ أن  3وتخمي  الموارد لها ، بينما التاتيقات هي وسيلة يتم من  اللها تنايذ الخطا المحتددة مستبًقا

 هتتذه لتحقيتت  والمتتوارد االاتتول وتخمتتي  والحيويتته االساستتيه الخيتتارات تحديتتد  تتالل يتتتم متتن التخطتتيا
لمتخة واحتدة، ولانهتا تتختبا بالخطتة والتخطيا االستتخاتيجي ال يعتبتخ مهمتة يتتم اال تمتاد  ليهتا   4االهداف.

التخطتتتتيا كمتتتتا أن  5 االستتتتتخاتيجية  لتتتتخ متتتتدار المجتتتتاالت الجمنيتتتتة المختلاتتتتة ستتتتواء الطويلتتتتة أو القمتتتتيخة.
االستتتتتخاتيجي واالداره أالستتتتتخاتيجيه همتتتتا  مليتتتتة واحتتتتدة  متتتتن اجتتتتا تحديتتتتد ومعالجتتتته التحتتتتديات، وال يعتبتتتتخ 
التخطيا االستخاتيجي او االداره االستخاتيجيه  مليتتان منامتلتان او مستتقلتان ولاتن كالهمتا  مليته واحتده 

تقنيتتات والممارستتات والهياكتتا فتتي ا ةمتته تتتختبا بمجمو تته متتن الماتتاايم والعمليتتات وامجتتخاءات واألدوات وال
الستتتتتخاتيجيه والتتتتتي يجتتتتي اال تمتتتتاد  ليهتتتتا بشتتتتقا ا تقتتتتائي وتايياهتتتتا بشتتتتقا متتتتدروة و لتتتتخ  حتتتتو ااالداره 

استتتتخاتيجي لتحقيتتت  النتتتتائج المخغوبتتته .وهنتتتاف مجمو تتته متنو تتته متتتن االستتتاليي لاتتتا متتتن  طتتتوه التخطتتتيا 
شتخق ان تاون الحدود بتين كتال العمليتتين التخطتيا واالداره االستخاتيجي و  طوه االداره االستخاتيجيه وال ي

                                                 
1  Rainer Hampp Verlag, The impact of strategic management on business outcomes: 

Empirical research, Journal for East European Management Studies, , Vol. 11, Iss. 3,2006,  

p:230 
2Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations, Mykolo Romerio 

Universitet As, 2014  Pp:2-5 
3Remigijus Kinderis, Strategic Alliances – Their Definition And Formation, Latgale 

National Economy Research, October 2013 , Pp:1-2 
4 Strategic Management: Definition, Purpose and Example August 26, 2020, on: 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-strategic-management 
5Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, 2017, pdf  p:2 
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التخطيا للمنةمة، با هناف تخطيا  لتخ مستتوى  وال يقي التخطيا االستخاتيجي  ند1واضحه بالضخوره 
ا غيتخ مخكتجه، حيته الدول، ويمني التخطيا من قبا المتخممين إلخ  و ين تخطيا مخكتجه وتخطتي

لمستتوى العتا  أو الالمخكتجه  لتخ مستتوى التوزارات واألقستا  والوحتدات ناف  الفا  لتخ اهيخى البعا أ ه 
التتتي تاتتتون المنةومتتتة العامتتة. ولقتتتد كا تتتل هنتتتاف حاجتتة إلتتتخ العديتتتد متتتن المعلومتتات حتتتول القوا تتتد العامتتتة 
للوحتتدات، حيتته أن التخطتتيا االستتتخاتيجي  لتتخ مستتتوى الوحتتدات المتاحتتة لاتتا قستتم هتتا  لتحديتتد الاتتخ  

اة للواول إلخ أهدافه. فاا وحدة لها تخكج  ليها ، وغاياتها التتي تستعخ إلتخ التواتا المتاحة أمامه فخ 
التخطتتتيا االستتتتخاتيجي هتتتو  ارطتتتة طخيتتت  التتتتي تعطتتتي توجيهتتتات للمنةمتتتة متتتن المخحلتتتة غيتتتخ أن  2إليهتتتا.

الحالية إلخ المخحلة المستقبلية، وتحدد إلخ أين تذهي أو أين يجي أن تاتون فتي غضتون  متس أو  شتخ 
ات. ويتضتتمن التخطتيا االستتتخاتيجي توقعتات متعتتددة الستتنوات ال تاتون محتتددة  مثتا  مليتتة التخطتتيا ستنو 

كمتا تعتخف  لتخ إ هتا مجمو تة متن األ شتطة المنةمتة جيتًدا والتتي تستا د المنةمتة  لتخ تنةتيم 3 .التنايتذه
  4 الحاضخ بناًء  لخ توقعات المستقبا المستهدف.

 وخطواتي. الغرض من التخطيط االستراتيجي ب
تعتبخ  دمة احتياجات أاحام الممتلحة بشتقا أفضتا وتحديتد أولويتات المنةمتة لتحقيت  المطالتي أكثتخ 
أهميتتة بالنستتبة للمؤسستتة، حيتته تخرتتد الخطتتة امستتتخاتيجية المنةمتتة  تنايتتذ وتقيتتيم واجتتخاء تعتتديالت  لتتخ 

ية مجيتتًدا متتن المناقشتتة ويتطلتتي تطتتويخ الخطتتة امستتتخاتيج .البتتخامج ويجتتي أن تاتتون الخطتتة مخ تتة و مليتتة
تم تمتتميم  مليتتة التخطتتيا يتتفتتي معةتتم األحيتتان ، و  .5والوقتتل والحاجتتة إلتتخ دراستتة أفاتتار وبتتدائا ال يتتادة.

                                                 
1John Bryson ,Strategic Management in Public Administration University of Minnesota 

Twin Cities· January 2020  p:1 
مركد  الاراسدا  االسدترايةمة  عامةد  الملد   29، سلسله اصداارا  حودو ممتمدل المةر،د  ، التخطيط ا  تراتيجي لاىول 2

  3، ص:2010عبا الة ي ، 
3 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, International Journal of Scientific 

and Research , Volume 6, Issue 2, February 2016, p:126 
4 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, International Journal of Scientific 

and Research , Volume 6, Issue 2, February 2016, p:126 
5  Ovidijus Jurevicius, Strategic Management & Strategic Planning, February 13, 2013 , 

on: https://strategicmanagementinsight.com/topics/strategic-management-planning.html 
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بتتمه حتتال متتن األحتتوال ، تتضتتمن جميتتع النمتتاذج  .االستتتخاتيجي بشتتقا فخيتتد لتناستتي االحتياجتتات المحتتددة
 ستخاتيجي  لخ التالي:اال التخطياالناجحة معةم الخطوات، حيه تقو   طوات  ملية 

: إن  مليتتة التخطتتيا االستتتخاتيجي هتتو تحديتتد رؤيتتة ورستتالة المنةمتتة، ووجتتود رؤيتتة ورستتالة الخطااوة األولااى
 . واضحين أمخ مهم للغاية بالنسبة للمؤسسة ألن المنةمة تحتاج إلخ التمكد من الوضع الذه تتجه إليه

هنتاف العديتد  .حاجة مسح البي ية التي يتعين ال يتا  بهتابعد تحديد بوضو  الخؤية والمهمة  :الخطوة الثانية
بشتقا متاتخر  SWOT تستتخد  المنةمتات تحليتا  حيته .من األطخ التي يمقن استتخدامها لهتذا الغتخة

 1. مجخاء التحليا البي ي
 يقو   لخ تحليا الاجوة في  ملية التخطيا االستخاتيجي، ويجي إجخاء تحليتا للاجتوة بتينالخطوة الثالثة: 

الوضتتع المستتتقبلي المطلتتوم والوضتتع الحتتالي للمؤسستتة، وفتتي إطتتار هتتذه الخطتتوة، تحتتتاج المنةمتتات إلتتخ 
 تخمي  موارد كا ية وتطويخ االستخاتيجيات المطلوبة لتقليا هذه الاجوة التي تم تحديدها

 ة :  مليتتتة المقار تتتة الم ياريتتتة  بتتتخ مقار تتتة أداء المؤسستتتات متتتع أفضتتتا معتتتاييخ للمتتتناالخطاااوة الرابعاااة
 . والغخة من هذه الخطوة هو معخفة النقطة مخج ية لمياغة أهداف وغايات المنةمة

تحليتتتا وتحديتتتد القضتتتايا امستتتتخاتيجية بمتتتا يتوافتتت  متتتع الخؤيتتتة والخستتتالة وهتتتو اال تبتتتار :الخطاااوة الخامساااة
بنجتا  الخئيسي في هذه الخطوة حيه يحتتم  لتخ المنةمتة معالجتة هتذه القضتايا األساستية أو االستتخاتيجية 

 .لتحقي  مهمتها وأهدافها
: تحتاج المنةمة إلخ تطويخ استخاتيجيات لمعالجة القضايا االستخاتيجية متن أجتا تحقيت  الخطوة السادسة

 . مهمتها حيه تمي  المنةمة األهداف وتطور  طا العما
تنةتيم فتي بعتا الحتاالت األ تخى متن االستتخاتيجيات المقمتودة أو المخططتة ، يحتتم  :الساابعة الخطاوة

  واتخاذ قخارات تسهم في الخد  لخ تلك االستخاتيجيات المتوقعة أو الطارئة.
 .: تعتمتتد هتتذه الخطتتوة  لتتخ تقيتتيم امستتتخاتيجية التتتي تتتتم فتتي  مليتتة التخطتتيا االستتتخاتيجيالخطااوة الثامنااة

 لتتخ رؤيتتة وهتتو بمثابتتة إجتتخاء تقيتتيم لتتألداء ستتنوًيا لتقيتتيم   تتار إجتتخاء معتتين  لتتخ الوضتتع طويتتا األجتتا أو 
 ورسالة المنةمة.

                                                 
1 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, International Journal of Scientific 

and Research , Volume 6, Issue 2, February 2016, p:2 
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الخطتتوة األ يتتخة فتتي  مليتتة التخطتتيا االستتتخاتيجي التتتي تتتتم متتن  تتالل مخاجعتتة  مليتتة  :الخطااوة التاسااعة
ويمقتتتتن أن تتتتتتم فتتتتي هتتتتذه الخطتتتتوة اجتتتتخاء التغييتتتتخات أو التعتتتتديالت الالزمتتتتة  لتتتتخ  .التخطتتتتيا االستتتتتخاتيجي

هنتتاف  تتدد متتن و  .1 مليتتة التخطتتيا االستتتخاتيجي متتن االستتتخاتيجيات بنتتاًء  لتتخ التقيتتيم فتتي الخطتتوة الثامنتتة
المناهج في مجال التخطيا االستخاتيجي التي تختبا بالمناهج العمليه في مجتال االداره أالستتخاتيجيه وأداره 

 2القضايا أالستخاتيجيه الهامه والملحة المختبطة بالمنةمة والتخطتيا االستتخاتيجي ك طتار لتحقيت  المناعتة. 
التتتتتي كا تتتتل تعتبتتتتخ واحتتتتدة متتتتن رواد التخطتتتتيا  قتتتتادت رتتتتخكة جنتتتتخال إلاتخيتتتتكقتتتتد ل، فو لتتتتخ ستتتتبيا المثتتتتا

االستتتتخاتيجي ،  مليتتتة اال تقتتتال متتتن التخطتتتيا االستتتتخاتيجي إلتتتخ امدارة امستتتتخاتيجية  تتتالل الثما ينيتتتات و 
 . 3بحلول التسعينيات ، بدأت معةم الشخكات حول العالم أيًضا في التحول إلخ امدارة امستخاتيجية

 strategic Analysisالتحليل اإلستراتيجي -3
ظهتتتخت العديتتتد متتتن المشتتتقالت فتتتي الماضتتتي فتتتي مجتتتال إدارة األ متتتال بستتتبي ارتاتتتا  التاتتتاليف وضتتتعي 

للواتتول إلتتخ  تتدد متتن   Swot مليتتات التستتوي  وغيخهتتا متتن المشتتقالت، ولهتتذا الستتبي تتتم اجتتخاء تحليتتا 
المعلومات التي تسا د المنةمة في تحديد جودة المنتج و قتاق القتوة والضتعي، وتعتبتخ  طتوة التحليتا متن 

وال يتم .أهم  طوات امدارة امستخاتيجية لاو ها  ملية ديناميقية حيه أ ها  ملية مستمخة ومتطورة ومتاخرة
طتوة التحليتا هتي األ تخى تعتبتخ  مليتة مستتمخة ويحتتم الوقوف  ند  طوة التحليا لمخة واحتدة، حيته أن  

فقبا التخطيا لعملية استخاتيجية جديتدة ، تقتو  المنةمتة بتقيتيم العمليتة الحاليتة لتحقيت  الهتدفمن   4تاخاراها.
 تتالل االجابتتة  لتتخ تستتاؤالت تتمثتتا  يمتتا ايتتة العمتتاح ومتتا التتذه ال يعمتتاح ومتتا هتتي المتتد الت وتوقعتتات 

، أو تحديد  قاق القوة والضعي والاخ  والتهديتدات ، أحتد  SWOT ا يعد تحلياأاحام المملحة ، كم

                                                 
1 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, International Journal of Scientific 

and Research , Volume 6, Issue 2, February 2016, p:2 
2John Bryson ,Strategic Management in Public Administration University of Minnesota 

Twin Cities· January 2020  p:1 
3David Hunger & Thomas. L. Wheelen ,Book Review by Asik Kathwala , Essentials of 

Strategic Management, HR Folks international, No published year, pdf  , pp:2-3 
4Strategic Management, on: https://courses.lumenlearning.com/boundless- management/ch 

apter/strategic-management/, (acsessed:11-10-2020) 

https://courses.lumenlearning.com/boundless-
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وتقتتتو  دراستتته االدارة االستتتتخاتيجية  لتتتخ مخاتبتتته وتقيتتتيم الاتتتخ    1.أهتتتم أستتتاليي التحليتتتا فتتتي هتتتذا المجتتتال
والتهديدات الخارجية فتي ضتوء  قتاق الضتعي والقتوه فتي المنةمته وهتو متا يوضتحه  متوذج القتوه والضتعي 

sWOT   حيه تقو  استخاتيجيه المنةمه العدد من التحخكات والدوافع وتطبي  التنهج التذه تقتو  بته االداره
التحليتتتا الختتتارجي بعمليتتتة امدارة امستتتتخاتيجية  لتتتخ  عتبتتتخوي 2لتحقيتتت  أداء  تتتاجح للمؤسستتته او المنةمتتته 

للمؤسستتتة. والغتتتخة ا تبتتتاره أحتتتد مقو تتتات هتتتذه العمليتتتة التتتذه يقتتتو   لتتتخ تحليتتتا بي تتتة التشتتتغيا الخارجيتتتة 
األساستتي متتن التحليتتا الختتارجي هتتو تحديتتد الاتتخ  االستتتخاتيجية والتهديتتدات فتتي بي تتة  متتا المنةمتتة التتتي 
ستتتؤ خ  لتتخ كيفيتتة متابعتهتتا لمهمتهتتتا. حيتته يحتتتم فحتت   تتالث بي تتتات متخابطتتة فتتي هتتذه المخحلتتة، بي تتتة 

أل متتال التجاريتتة، والدولتتة أو المتتنا ة التتتي تعمتتا فيهتتا المنةمتتة،  نتتدما تاتتون المنةمتتة متخممتتة فتتي ا
البي تتتتة المحليتتتتة ، والبي تتتتة االجتماعيتتتتة واالقتمتتتتادية األوستتتتع أو البي تتتتة الاليتتتتة. حيتتتته يتطلتتتتي تحليتتتتا بي تتتتة 
المنا ة إجخاء تقييم للهيقتا التنافستي لمتنا ة الشتخكة، بمتا فتي ذلتك الوضتع التنافستي للشتخكة ومنافستيها 

 لخ المنافسة دا ا المتنا ة. فقتد يقشتي مثتا هتذا التحليتا أن الخئيسيين. فضاًل  ن تقييم تم يخ العولمة 
الشخكة يجي أن تنقا بعا مخاف  ام تاج إلخ دولة أ تخى ، وأن  ليهتا التوستع بقتوة فتي األستواق الجديتدة 
مثتتا المتتين، أو أ هتتا يجتتي أن تحتتذر متتن المنافستتة الجديتتدة متتن التتدول الجديتتدة. كمتتا يتاتتون تحليتتا البي تتة 

 وامتتا االقتمتتاد الالتتي، و العوامتتا االجتماعيتتة ، والحقوميتتة ، والقا و يتتة ، والدوليتتة ،  الاليتتة متتن دراستتة
وجتتديخ بالتتذكخ أن امدارة االستتتخاتيجية وفتت   طتتوة  3والتانولوجيتتة التتتي قتتد تتتؤ خ  لتتخ الشتتخكة واتتنا تها. 

االستتتتتخاتيجي تمتتتتور لنمتتتتوذج هتتتتا  للتواتتتتيف االستتتتتخاتيجي والتتتتذه يشتتتتما  متتتتاذج الواتتتتي التحليتتتتا تقتتتتد  
لعنااخ  ملية التحليا البي ي ، وتحليا الموارد ، والخؤية ، والخسالة واألهداف ، والبدائا ، وا تيار القتخار 

 4 .، وتحليا المسار االستخاتيجي ، والتحليا الهيقلي
 

                                                 
1 Strategic Management: Definition, Purpose and Example August 26, 2020, on: 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-strategic-management 
2Dr I. Chaneta, Strategic Management Process Department of Business Studies Faculty of 

Commerce University of Zimbabwe, , Journal of Comprehensive Research, Volume 5, 

2015,   , p:1 
3Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management, University 

of Washington, Texas A&M University, Cengage, 2008, p:10 
4Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations, Mykolo Romerio 

Universitet As, 2014  Pp:9-11 
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  لتتخ الخطتتوة هتتذه تعمتتا حيتته االستتتخاتيجي، التخطتتيا بعمليتتة المتتختبا التتدا لي، بالتحليتتا مايستتمخ وهنتتاف
 الشتخكة موارد و وعية كمية تحديد مثا قضايا في هنا النةخ ويتم. المنةمة في والضعي القوة  قاق تحديد

 كمتتا. التنافستتية الميتتجة ممتتادر  تتن البحتته حالتتة فتتي مميتتجة وكاتتاءات فخيتتدة مهتتارات بنتتاء وطتتخق  وقتتدراتها
 فائقتتتة واستتتتجابة وابتاتتتار وجتتتودة كاتتتاءة الشتتتخكة تحقتتت  أن  لتتتخ  ليهتتتا والحاتتتاظ تنافستتتية ميتتتجة بنتتتاء يتطلتتتي

 الماليتتته المتتتوارد ان حيتتته للمنةمتتتة الدا ليتتته البي تتتة  تتتن اهميتتته تقتتتا ال الخارجيتتتة البي تتتةتحليتتتا و  1لعمالئهتتتا
 ضتعاها. ودرجتات قوتهتا ودرجته المنةمته وضتع تحديتد فتي رئيستي دورا تلعتي المتوارد متن البشخيه والموارد

 في حالة تحليا المنةمات المختبطة ببي تة األ متال، السوق  ظخوف هاب يحاق ويخى الباحثون أن المنةمة2
 تتم ومتن المنةمته اداء  لتخ بالستلي العوامتا هتذه تتؤ خ حيته الخارجيتة، العوامتا تم يخ بسبي يتغيخ والذه
  لتخ والحاتاظ ممتيخها تحديتد  حتو تتجته المنةمته يجعتا ممتا تقتدمها التتي والختدمات المنتجات  لخ تؤ خ

 3بقائها
                                                 

1Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management, University 

of Washington, Texas A&M University, Cengage, 2008, p:10 
2Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations, Mykolo Romerio 

Universitet As, 2014  Pp:2-5 
3Ibid, Pp:2-5 
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 stakeholdersتحليل أصحاب المصالح  -أ

هم األفتتتخاد والجما تتتات المتتتختبطين بالمنةمتتتة أو المؤسستتتة والتتتذين تتتتخبطهم بتتتم أاتتتحام الممتتتلحة يعخفتتتون 
 القة مشتخكة مع ااحي المنةمة لتحقي  األهداف مثا تحقي  هدف الخبح في مجال األ متال التجاريتة 

األساستية فتي تطبيت  متد ا امدارة االستتخاتيجية لتحليتا  لخ سبيا المثال، ومن أهتم العمليتات والخطتوات 
  واياغة االستخاتيجية هو تحليا هؤالء "األفخاد" أو "الجما ات" من أجا تحقي  تنايذ فعال لهذا المد ا.
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 حيه أن ماهو  "أاحام المملحة" لهم تم يخ كبيخ  لخ  جا  بي تة األ متال بمتاة  امتة و جتا  تطبيت 

و يحتتتدد  االستتتتخاتيجية  لتتتخ  حتتتو  ا ،وبالتتتتالي ، فهتتتو أحتتتد الماتتتاايم المتعلقتتتة بتتتامدارة امستتتتخاتيجية.
االستتتخاتيجيون الهتتدف العتتا  للعمتتا التتذه ياتتوق توقعتتات أاتتحام الممتتلحة الخئيستتيين، لتتيس فقتتا لتلبيتتة 

 ماهو  "المهمة" اوو  visionمطالبهم المعخوفة فقا، وهو ما يتضح في التحديد الدقي  لماهو  الخؤية" 
وممتا تجتدر امرتارة إليته أن هتذه الجما تات تختلتي حستي حجتم المؤسستات  للمنةمتة. missionالخسالة" 

وطبيعتتة أ شتتطتها وتمتتددها  لتتخ المستتتوى الجغخافتتي. فاتتي بعتتا الحتتاالت، قتتد تقتتي السياستتات الحقوميتتة 
ولهتذا  إستتخاتيجية متا محتددة بشتقا جيتد.والحقومات المحليتة ووستائا ام تال  والنارتطون حتائال فتي تنايتذ 

السبي يسهم إجخاء تحليا وتعخيف لماهو  "أاحام المملحة" مسبقًا في اتياغة االستتخاتيجيات وتنايتذها 
ومخاقبتها بشقا أفضتا. غيتخ أن تحليتا أاتحام الممتلحة هتو بمثابتة  امتا حاستم ، ال ستيما فتي مخحلتة 

 1 تنايذ االستخاتيجية.
 االستراتيجي واالستراتيجيةالتفكير  -4
تتتختبا  مليتتة التاايتتخ االستتتخاتيجي بمجتتال التاايتتخ العستتقخه حيتته تقتتو   مليتتة التاايتتخ االستتتخاتيجي  لتتخ  

التسلسا الهخمي لتحقي   األهداف السياسية والعسقخية وتنايذ السياسات والبخامج حيته تحتدد االستتخاتيجية 
المستتتقبلية متتن  تتالل تحديتتد متتا التتذه يجتتي تح يقتته ومتتتخ  القضتتايا فتتي جتتدول األ متتال المختبطتتة بالعمتتا

وكيتتتف يمقتتتن تح يقتتته ، وتتتتختبا أيضتتتا بوضتتتع السياستتتات والمبتتتادض التوجيهيتتتة وامجتتتخاءات المستتتمو  بهتتتا 
لتحقي  هذه األهداف وتنايذ البتخامج االستتخاتيجية متن  تالل امجتخاءات المتسلستلة التتي يتتم تنايتذها  طتوة 

خ االستتخاتيجي  لتخ تحديتد  قتاق القتوة و قتاق الضتعي واقتنتا  الاتخ  ومواجهتة بخطوة كما يعتمتد التاايت
التهديتتدات فتتتي البي تتة الخارجيتتتة ، متتتن  تتالل تحديتتتد امجتتخاءات المحتملتتتة بشتتتقا يضتتمن اقتنتتتا  الاتتتخ  

متتتن  احيتتتة ، يمقتتتن النةتتتخ إلتتتخ التاايتتتخ االستتتتخاتيجي كجتتتجء متتتن  مليتتتة التخطتتتيا و  2ومواجهتتتة التهديتتتدات
، حيه أن قدًرا كبيًخا من التاايتخ االستتخاتيجي مطلتوم لتطتويخ  طتة استتخاتيجية  اجحتة. متن االستخاتيجي 

                                                 
1Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, 2017, pdf  p:2 
2 Introduction: What Is Strategic Management, on: http://www.blackwellp ublishing.com/ 

content/BPL_Images/Content_store/Sample_chapter/140511181X/Dobson_strategic%20man

agement_sample%20chapter.pdf 



 مناهج التنبؤ واالستشراف المستقبلي

107 

  برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية                                              

 احيتتة أ تتخى ، يمقتتن النةتتخ إلتتخ التخطتتيا االستتتخاتيجي والتاايتتخ االستتتخاتيجي  لتتخ أ همتتا وجهتتان لعملتتة 
اتيجي واحتتتدة وكتتتا منهمتتتا بماتتتخده يعتبتتتخ أمتتتخ ضتتتخوره. كمتتتا أن التخطتتتيا االستتتتخاتيجي والتاايتتتخ االستتتتخ 

 طوتين هامتين ومقلتين لبعضهما البعا، وفي هتذا امطتار فت ن التاايتخ االستتخاتيجي هتو  مليتة تختيتي 
الخيتتتارات متتتن  تتتالل التاايتتتخ المؤسستتتي ومتتتن  تتتالل تقيتتتيم البتتتدائا والقتتتخارات لمعخفتتتة أفضتتتا مالءمتتتة بتتتين 

،  ةتتتتًخا ألن التاايتتتتخ المؤسستتتتات ومواردهتتتتا والبي تتتتة كمتتتتا يشتتتتما التاايتتتتخ االستتتتتخاتيجي جميتتتتع امجتتتتخاءات 
التاايخ االستتخاتيجي هتو طخيقتة متميتجة غيخ أن  االستخاتيجي مهم جًدا قبا كا إجخاء متعل  باالستخاتيجية.

فتتي التاايتتخ الاتتخده تستتتخد  امبتتدا  والحتتدة والتتتي تبنتتي "منةتتوًرا متاتتاماًل. غيتتخ أ تته يعتتخف بم تته النمتتوذج 
 كيف تنعقس المنةمة  العقلي أو البنية المعخ ية التي يجي أن تحدد

 لخ مشخو  أ مالها التجارية وهذا يعني ، لماذا تستح  الوجود ، وماذا تخيد أن تاون وماذا تاعتا لتمقتين 
وتعقتتس هتتذه العمليتتة تاايتتخ مجمو تتة متتن االفتتخاد فتتي االدارة العليتتا أو فتتخق  1المنةمتتة متتن تحقيتت  أهتتدافها.

العمتتا التتذين يتعتتاملون متتع الموقتتي متتن  تتالل تطبيتت  التاايتتخ االستتتخاتيجي التتذه يمقتتن استتتغالله بشتتقا 
 2المايد وتحقي  ما يسمخ بهذا الذكاء الجما ي في المنةمة لالستاادة من الااخ االستخاتيجي 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                                 
1Strategic Management And Business Policy, Part Ii: Strategic Analysis Alfonso Vargas 

Sánchez, Pdf  , P:3 
2 Introduction: What Is Strategic Management, OP.Cit 
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 وأنماطهم strategistsاالستراتيجيون مفهوم  -5
يختبا بمجال تنايتذ "االستتخاتيجية" أطتخاف يطلت   لتيهم "االستتخاتيجيين" والتذين يتمثلتون فتي وجتود  نااتخ 
أربعة تتمثا في )األفخاد ، وفخق العما ، والمؤسسات ، وأ ماق التعاون(   ااة في مجال امدارة العامتة. 

"المتاا تتا" ويتستتم بتتمن لتته )تطلعتتات منخاضتتة ، وقتتدرات منخاضتتة( ، و"الحتتالم"  والنتتو  األول يطلتت   ليتته
يقتتون لتته )تطلعتتات  اليتتة ، قتتدرات منخاضتتة( ، "المقمتتخ فتتي أداؤه" هتتو متتن لتته ) طموحتتات منخاضتتة و 
قدرات  اليتة( و"االستتخاتيجي البتار " هتو اتاحي ) التطلعتات العاليتة ، و القتدرات العاليتة(. ويستهم تحديتد 

رخميات األطتخاف المناتذون فتي مجتال لغتدارة االستتخاتيجية فتي التقيتيم  لتخ مستتوى واستع لطبيعتة أ ماق 
فتتالنما الحتتالم هتتو الاتتخد أو  1 و وعيتتة االستتتخاتيجية المطبقتتة فتتي مجتتال القطتتا  العتتا   لتتخ وجتته التحديتتد.

يس لديتتته أو ال المنةمتتة أو فخيتت  العمتتتا او االطتتخاف المتعاو تته التتتذه يقتتون لديتتته تطلعتتات  اليتتة ولاتتتن لتت
يطور القدرات الالزمة لتلبية هذه التطلعات. وتمبح االستخاتيجية فتي هتذا التنما غيتخ واق يتة ، ومتن غيتخ 

،  لتتخ ستتبيا المثتتال، لهتتا أهتتداف طموحتتة  2020المتتخجح أن تحقتت  األهتتداف المخجتتوة. إستتتخاتيجية أوروبتتا 
ة والتعلتتيم والاقتتخ واالستتتبعاد االجتمتتا ي، للغايتتة تتعلتت  بتتالتوظيف والبحتته والتطتتويخ وتغيتتخ المنتتاب والطاقتت

و لخ الخغم من إحخاز بعا التقد   حو هذه األهداف، ف  ه ال يجال هناف الاثيتخ منهتا غيتخ قابتا للتحقيت  
.  الوة  لخ ذلك ، لم تتبنخ العديتد متن التدول األ ضتاء فتي أوروبتا هتذه األهتداف فتي 2020بحلول  ا  

متخ التذه يعقتس العديتد متن االستتاهامات وجتود وقتدرات امدارة لتحقيت  سياساتها الوطنية الخااة بهتا، األ
ويقو  النما الثا ي حول "المقمتخ فتي امداء"  لتخ تيتا  منةمتة  امتة أو كيتان  .2020استخاتيجية أوروبا 

  تتخ أو فتتخد أو فخيتت   متتا بتنايتتذ االستتتخاتجية فتتي ظتتا وجتتود تطلعتتات منخاضتتة  لتتخ التتخغم متتن امتالكتته 
و لتتخ التتخغم متتن قدرتتته  لتتخ التطتتويخ. ومثتتا هتتذه االستتتخاتيجية ستتماتها تمتتبح أ هتتا  ديمتتة  قتتدرات  اليتتة

الطمتتو  ومتتن غيتتخ المتتخجح أن تتتؤده جتتدواها وتحقتت  المناعتتة. ويمقتتن العثتتور  لتتخ مثتتال لهتتذا التتنما فتتي 
رة حيه ُطلي من هذه البلتديات اتياغة  طتا سياستات لتدو  2أهداف السياسة للعديد من البلديات الالمناية

حيتتته قامتتتل األهتتتداف  لتتتخ الحتتتد األد تتتخ التتتذه يجتتتي ال يتتتا  بتتته فتتتي مجتتتاالت  2019-2014السياستتتات 
سياستتتية محتتتددة لتلقتتتي التمويتتتا متتتن الحقومتتتة امقليميتتتة الالمنايتتتة. وقتتتد كتتتان الستتتبي األساستتتي هتتتو تجنتتتي 

                                                 
1Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, OP.Cit, p:2 
   ،الحارز هي الم ء الشمالي الناطق بالهولناي  ،ي دول  بلمةكا.2
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ة و ليه لن يتتم المحاسبة أو إلقاء اللو   لخ هذه البلديات، وفي هذه الحالة كا ل االستخاتيجية غيخ طموح
 1 تحقي  األهداف المممولة.

امتتا  متتا امستتتخاتيجي البتتار  اتتاحي التطلعتتات العاليتتة والقتتدرات العاليتتة القائمتتة أو المطتتورة، فمتتن المتتخجح 
أن تاتتتون امستتتتخاتيجية الماضتتتلة فتتتي هتتتذا للعديتتتد متتتن الايا تتتات التتتتي تستتتعي لتح يقهتتتا  بتتتخ المواءمتتتة بتتتين 

دف وتحقيتتتت  تيمتتتتة المناعتتتتة العامتتتتة والقتتتتدرات القويتتتتة بمتتتتا يقاتتتتي لتحقيتتتت  الطموحتتتتات العاليتتتتة لتحقيتتتت  الهتتتت
فقد تاون  طة ماررال بعد الحخم العالمية الثا ية مثااًل جيًدا لتحقي  النما االستخاتيجي البار   التطلعات.

 فتي تنايتتذ االستتخاتيجة، فلتتم يقتن متتن المعقتول تواجتتد الطموحتات العاليتتة حتول تحقيتت  اال تعتاش االقتمتتاده
وا ادة إ مار الدول األوروبيتة التتي مجقتهتا الحتخم ، لاتن رغتم ذلتك تواجتدت القتدرات الالزمتة لتد م تحقيت  

مليتتار دوالر، والتتتي تتم بهتتا تمويتتا  طتة ماررتتال لتمستتيس منةمتتة  12هتذا الهتتدف، بمبتتال  تمويليتة تتجتتاوز 
العامتتة الدوليتتة الخائتتدة فتتي ( ، والتتتي ال تتتجال واحتتدة متتن المؤسستتات OECDالتعتتاون االقتمتتاده والتنميتتة )

مجاالت امدارة العامة وامدارة والحوكمة. وهناف مثال   خ  لخ تنايذ امستخاتيجية في النما االستخاتيجي 
البتتار ، حيتته ا تبتتخت أ متتال دلتتتا الهولنديتتة، بمثابتتة ا جتتاز استتتح  االرتتادة بتته لتنايتتذ المستت ولين بهتتا  هتتج 

هتذا المثتال كا تل التطلعتات  اليتة  حتو تحقيت  اهتداف حمايتة هولنتدا الوقاية الاعالة متن الفيضتا ات. وفتي 
من الفيضا ات بسبي ارتاا  منسوم مياه البحخ، وقد ضمنل الحقومتة الهولنديتة القتدرات الالزمتة لتحقيت  

و لتتخ التتخغم متتن أهميتتة  متتا االستتتخاتيجي  هتتذه التطلعتتات بمتتا فتتي ذلتتك استتتثمارات البنيتتة التحتيتتة الخئيستتية.
ي تنايذ االستخاتيجية في بي ة القطا  العتا   لتخ وجته التحديتد، إال ان العقتس هتو الحااتا، حيته البار  ف

يتتتم تطبيتت  األ متتاق الثال تتة األ تتخى فتتي مجتتال االدارة االستتتخاتيجية فتتي القطتتا  العتتا  بستتبي االفتقتتار إلتتخ 
اال تقتتادات العامتتة  الطمتتو  أو درجتتة الواق يتتة فتتي استتتخاتيجيات المنةمتتات العامتتة وهتتو جتتوهخ الاثيتتخ متتن

للجمهور وكتذلك األكاديميتة. وفتي هتذا امطتار، لاتي تحقت  امدارة العامتة إمقا اتهتا فهتي بحاجتة إلتخ مجيتد 
 2 من االستخاتيجيين المتمخسين.

 
 

                                                 
1Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, OP.Cit,  p:2 
2 Ibid, p:2 
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 فوائد اإلدارة اإلستراتيجيةثالثا أهمية و 
المؤسستتتات فوائتتتد امدارة تستتتهم امدارة االستتتتخاتيجية فتتتي جعتتتا المنةمتتتة أكثتتتخ فعاليتتتة، فقتتتد أدركتتتل معةتتتم 

بتتالعودة إلتتخ الستتياق التتتاريخي، فقتتد كا تتل اتتياغة استتتخاتيجيات امستتتخاتيجية وأهميتهتتا بالنستتبة للمنةمتتة، و 
وتامتن أهميتة االداره االستتخاتيجية  1سليمة باستتخدا  متنهج متنةم ومنطقتي و قال تي لال تيتار االستتخاتيجي

ة  لخ اداء المنةمه و توضتيح العالقته بتين الشتخكه وبتين في توضيح كيفيه تم يخ  مليه انع االستخاتيجي
العمتتالء التتذين يتلقتتون الختتدمات او التتذين يقومتتون بشتتخاء منتتتج متتن المنةمتته و متتدى رضتتاء العميتتا  تتن 
الخدمه او المنتج الذه يقو  رخاؤه من رخكه ما او من منةمه ما وكيتف ان االستتخاتيجيه الجيتده التتي يتتم 

ت تبتتدو اكثتتخ فا ليتته وتحقتت  ربحيتته اكثتتخ متتن الشتتخكه اال تتخى وبالتتتالي يمتتبح تطبيقهتتا فتتي بعتتا الشتتخكا
ويوضح الشقا التالي فوائد تطبيت  امدارة 2مجال االداره االستخاتيجيه مهم لالرخا  والشخكات والمجتمع 

الحتتوار بتتين األطتتخاف، متتن  تتالل د تتم و  االستتتخاتيجية فتتي المنةمتتات والتتتي تقتتو   لتتخ تحستتين االتمتتال
من  الل  راء اآل خين حول ما تقتو  بته المنةمتة وتخطتا لته وأستبام ذلتك،  المشاركة، وتحسين االتمال

وتحقي  أكبخ قدر من االلتجا  لتحقي  األهتداف وتنايتذ االستتخاتيجيات، فضتاًل  تن تيتا  المتديخين والعتاملين 
فوائتتتد امدارة  لتتتك، تحقيتتت فتتتي المنةمتتتة بتحقيتتت  النتتتتائج المختبطتتتة بخستتتالة المنةمتتتة ورؤيتهتتتا. أضتتتي إلتتتخ ذ

امستخاتيجية  لخ مستتويين ، األول هتو تحقيت  المنتافع الماليتة والثتا ي المنتافع غيتخ الماليتة. وتشتما أوجته 
 االاتتال  والتطتتويخ فتتي مجتتال المبيعتتات والخبحيتتة وام تاجيتتة لتحقيتت  الاوائتتد الماليتتة، كمتتا يمقتتن لتتإلدارة

 حقي  مهمتها وأهداف الشخكة، كما تتمثا المنتافع غيتخ الماليتة فتي امستخاتيجية السليمة أن تقود المنةمة لت
التتو ي حتتول التهديتتدات االستتتخاتيجية للمنافستتين متتن البي تتة و ومتتن  تتم رفتتع إ تاجيتتة المتتوظاين، كمتتا  تعجيتتج

تسهم امدارة االستخاتيجية في تجني مقاومة التغييخ واستاشاف المجيد من الاخ ، فضتاًل  تن تعجيتج قتدرة 
ة  لخ تجني المشاكا  ن طخي  تحسين  ليات التوااا بين المديخين  لخ مستويات مختلاة وف  المنةم

التسلسا الهخمي، كما تحق  امدارة االستخاتيجية النةا  واال ضباق في المنةمة، فضتاًل  تن تطتويخ إطتار 

                                                 
1 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, International Journal of Scientific 

and Research , Volume 6, Issue 2, February 2016, p:126 
2Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management, University 

of Washington, Texas A&M University, Cengage, 2008 , p:12 
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ن المتديخين  ما للتنسي  والتتحقم فتي مهتا  المنةمتة، أضتي إلتخ ذلتك تعجيتج فتخ  االتمتال والتاا تا بتي
 والموظاين، وتطويخ قدرة التاايخ االستخاتيجي لجميع األ ضاء والعاملين في 
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وتخكتتج امدارة امستتتخاتيجية فتتي أه منةمتتة  لتتخ قضتتايا تحقيتت  الميتتجة التنافستتية وكيفيتتة الحاتتاظ  1المنةمتتة
كمتتا ان مجتتال االداره  2 . المنةمتتة، حيتته تعتبتتخ بمثابتتة  مليتتة ومستتار يوجهتتان امجتتخاءات فتتي   ليهتتا

المديخين االستخاتيجيين وكيف يقومون بالتتا يخ  لتخ  مليته اتنع استتخاتيجيه فتي يوضح دور االستخاتيجيه 
الشتتخكه وتتتوفيخ  هتتج كامتتا ومخكتتج  لتتي تحقيتت  االداره االستتتخاتيجيه الجيتتده فتتي المنةمتته وتحديتتد مهامهتتا 

الوضتع الحتالي والتحتديات التتي تواجته الشتخكه او المنةمته فتي  ومن االهمية بمقان ضخورة تاهم 3وأهدافها
كما تعتمد  لتخ التخطتيا االستتخاتيجي واالداره االستتخاتيجيه المختبطتة بتالتاايخ االستتخاتيجي   البي ه الحاليه

حيتته يعتبتتخ التاايتتخ االستتتخاتيجي اهتتم اداة متتن ادوات التخطتتيا االستتتخاتيجي التتذه يستتا د المتتديخين  لتتخ 
  لتخ البتاحثين ويؤكتد4االولويات وتحديد االجخاءات الخئيسيه الالزمه لتحقي  مهمتة واهتداف المنةمتهتحديد 

 المنطتت   لتتخ تعتمتتد التتتي التجاريتته اال متتال بي تتة  جتتا  ستتبي فتتي التاايتتخ ضتتخورة بمقتتان األهميتتة متتن أ تته
  تتن البحتته ضتتخورة ميحتتت كمتتا المتغيتتخه الستتوق  فتتي بقائهتتا  لتتخ والحاتتاظ التنافستتية الميتتجة لتحقيتت  الخبحتتخ

 حتول التستاؤل ويجتي ألقطا  هذا في والمنةمات الشخكات بعا ليه والخبحية المستمخ النمو تاسيخ سبي
 الميتجة تحقيت   لتخ كبيتخ تتم يخ لتديهم وهتا الشتخكات  جيتي ا متال يتتابعون  استتخاتيجيون  هنتاف كتان اذا ما

 ويمقتن ألستوق  فتي بالمنافستين مقار ته متاتوق  اداء تحقيت  فتي المهمتة هذه وتتمثا 5 الشخكات في التنافسية
 أو الستوق  فتي حمتها زيادة مع منافسيها من ربحية أكثخ الشخكات أو المنةمات تجعا ان لالستخاتيجيات

 حتول التستاؤل يمتبح ،وبالتتالي تقتديمها يتتم التتي والختدمات تمتنيعها يتتم التتي المنتجات في ا اخاد تحقي 
 والشتتتتخكات المنةمتتتات هتتتذه لمثتتتا التنافستتتية الميتتتجة اكتستتتام اهميتتته فتتتي هوالبحتتت االستتتتخاتيجية االداره دور

                                                 
1Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations, Mykolo Romerio 

Universitet As, 2014  Pp:9-11 
2 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, International Journal of Scientific 

and Research , Volume 6, Issue 2, February 2016, p:126 
3Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management, University 

of Washington, Texas A&M University, Cengage, 2008 , p:12 
4 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management, OP.Cit, p:124 
5Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, 2017, pdf  p:2 
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 اكتستام  ن البحه ايضا المهم ومن الشخكه لده التنافسية الميجة  لخ الحااظ يمقن كيف حول والتساؤل
 1.أالستخاتيجيه االداره مجال في والمهارات المعخفه

العديد متن البتاحثين والدارستين بتذكخ اآل تار اميجابيتة ومنتافع تطبيت  امدارة االستتخاتيجية و فوائتد  هتما وقد 
 مليتتتتة التخطتتتتيا االستتتتتخاتيجي فتتتتي المنةمتتتتات وفتتتتي الشتتتتخكات فتتتتي قطتتتتا  األ متتتتال التجاريتتتتة  لتتتتخ وجتتتته 

يستتتا د حيتتته تستتتتخد   مليتتتة التخطتتتيا االستتتتخاتيجي للحاتتتاظ  لتتتخ فتتتخ  بقتتتاء المنةمتتتة كمتتتا   التحديتتتد،
التخطيا االستخاتيجي المتديخين  لتخ تاتوين  ةتخة بعيتدة و رؤيتة مستتقبلية لتحديتد المشتاكا واألزمتات التتي 
يحتمتتا أن تواجتته المنةمتتة أو تواجتته المؤسستتة وبالتتتالي يقومتتون بتته  مليتتة اتتنع القتتخار التتتي فتتي تجنتتي 

يجية فتتي تخكيتتج الجهتتود وتحديتتد المشتتقالت واألزمتتات المتوقعتتة، كمتتا تتمثتتا أهميتتة تطبيتت  امدارة االستتتخات
و   االتجاهتتات وتميتتج المنةمتتة أو المؤسستتة  تتن المنةمتتات والمؤسستتات األ تتخى فتتي البي تته الخارجيتته،

وتحقي   ملية انع قخار فعالة تخكج  لخ البي ة الخارجية وتستغا األدوات لتوجيه تيادة المنةمة وتحقيت  
ة فتتتي حتتتا المشتتتقالت بشتتتقا منطقتتتي ومنهجتتتي و اتتتا التوااتتتا المتبتتتادل كمتتتا تستتتهم امدارة امستتتتخاتيجي

تتمثتتتا أيضتتتا أهميتتتة امدارة و  2تاتتتاليف األ متتتال و تقليتتتا مستتتتوى الغمتتتوة و تتتد  اليقتتتين فتتتي المنةمتتته.
امستتتخاتيجية فتتي المنةمتتة فتتي تحقيتت  ايقلتتة  ةتتا  الشتتخكة أو المنةمتتة لضتتمان تقيتتيم المشتتاكا ومواجهتتة 

ا يتتات فتتتي الشتتتخكة فتتتي إطتتار زمنتتتي محتتتدد. وتستتتا د امدارة المختتاطخ واالستتتتخدا  النتتتاجح لألاتتتول واالمق
امستتتخاتيجية فتتي المنةمتتة  لتتتخ تحقيتت  األهتتداف ووضتتتع القضتتايا األساستتية وتح يقهتتتا فتتي ظتتا التغيتتتخات 
الخارجيتتتة، ويستتتا د التخطتتتيا االستتتتخاتيجي فتتتي إطتتتار متتتد ا امدارة االستتتتخاتيجية  لتتتخ توجيتتته المنةمتتتة 

ها وتحديد وضعها الدا لي وتحديد المعوبات التي تواجه امدارة ومسا دتهم للتخكيج  لخ البي ة الدا لية ل
 3 لخ تحقي  األهداف التعاما مع الةخوف المعاكسة 

وما يجيد من أهمية امدارة االستتخاتيجية هتو  نمتخ التخطتيا التذه يعتبتخ أهتم الخطتوات فتي تاعيتا امدارة 
طتار ينبغتتي تحديتد متن يقتتو  بمهتا  امدارة امستتتخاتيجية. االستتخاتيجية، لاو هتا  مليتتة مستتمخة. وفتي هتتذا ام

                                                 
1Ibid, p:2 
2  Rainer Hampp Verlag, The impact of strategic management on business outcomes: 

Empirical research, Journal for East European Management Studies, , Vol. 11, Iss. 3,2006,  

p:30 
3 Importance of Strategic Management in an Organization, on: https://exeedcollege.com/ 

blog/importance-of-strategic-management-in-an-organization/ 
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كمتتتا تتمثتتتا فوائتتتد امدارة االستتتتخاتيجية فتتتي تحقيتتت  الاوائتتتد الماليتتته وغيتتتخ الماليتتته  1وذكتتتخ أهميتهتتتا ورتتتخوطها
أضتتي إلتتخ ذلتتك تتتا يخ  نمتتخ التغييتتخ التتذه  2وزيتتادة الااتتاءة التشتتغيلية والتنايذيتتة  لتتخ مستتتوى المنةمتتة .

تطبي  امدارة االستخاتيجية  ااة فتي  تالم األ متال ستخيع التغيتخ فتي قتدرتها  لتخ تحقيت   يجيد من أهمية
ابتاار المنةمة لجيتادة أرباحهتا متن  تالل اتختاذ القتخارات المناستبة ولاتي تقتو   لتخ  ال تة  طتوات أساستية 

و هتا إداريتة تتمثا في التخطيا والتاايخ المستقبلين وتخمي  المتوارد حيته تتمثتا  مليتة التخطتيا فتي ك
أساستتتية للمنةمتتتة لتحقيتتت  توقتتتع االتجاهتتتات المستتتتقبلية التتتتي تستتتا د المنةمتتتة فتتتي تحقيتتت  أهتتتدافها، ويقتتتو  
التاايتتخ المستتتقبلي متتن  تتالل تاعيتتا استتتخاتيجية مدروستتة ومخطتتا لهتتا مستتبقا بحيتته تاتتون المنةمتتة قتتادرة 

خ تخمتتي  المتتوارد بمثابتتة  لتتخ وضتتع أهتتداف واضتتحا ومحتتددا وتحقتت  المناعتتة والتتخبح للمؤسستتة، و تعتبتت
الجا ي المعي في  ملية امدارة االستخاتيجية التي يتم فيها التهام الخيارات والقتخارات تحتل ضتغا وفتي 

كمتتا تتمثتتا أهميتتة امدارة امستتتخاتيجية فتتي تحقيتت  التطتتويخ التنةيمتتي والموائمتتة بتتين الخؤيتتة  3وقتتل حاستتم.
امستتتخاتيجية كمتتا تستتهم امدارة امستتتخاتيجية فتتي تحقيتت  متتن  تتالل  مليتتات امدارة  4وبتتين رستتالة المنةمتتة

االبتاتتتار  تتتتائج  اليتتته ليتتته إرضتتتاء العمتتتالء المتعتتتاملين متتتع المنةمتتتة وتاتتتوين اتتتوره جيتتتده لتتتي الشتتتخكة او 
المنةمتتة فتتي ادهتتا ي جميتتع أاتتحام الممتتلحة وفتتي النهايتتة تستتاهم امدارة االستتتخاتيجية فتتي تحقيتت  توستتع 

اق األ متتال وزيتتادة حمتت  المبيعتتات و األربتتا  والتوستتع فتتي الستتوق والتمتتدد المنةمتتة أو الشتتخكة فتتي  طتت
 5 لتتخ المستتتوى التتوطني والتتدولي  اايتتك  تتن دور امدارة امستتتخاتيجية فتتي تقليتتا المختتاطخ إلتتخ حتتد كبيتتخ

                                                 
1 By: Prof. Dr. András Nábrádi, Strategic Management  Process: An Introduction 

,University of Debrecen Faculty of Ag. Economics and Rural Development Business 

Management and Marketing, pdf , p:3 
2Remigijus Kinderis, Strategic Alliances – Their Definition And Formation, Latgale 

National Economy Research, October 2013 , P:5 
3 Margaret Rouse, strategic management Posted on: 

https://searchcio.techtarget.com/definition 

/n/strategic-management, (acssesed:10-10-2010) 
4Strategic Management, on: https://courses.lumenlearning.com/boundless- management/ch 

apter/strategic-management/, (acsessed:11-10-2020) 
5 Dr. Dhaneswar Harichandan, Strategic Management, (Revised Syllabus W.E.F Academic 

Year 2014-15), University Of Mumbay, Pdf, pp:11-12 

https://courses.lumenlearning.com/boundless-
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 ويؤكتتد البتتاحثين  لتتخ أن فوائتتد امدارة االستتتخاتيجية تتمثتتا فتتي تحقيتت  الاوائتتد الماليتته وغيتتخ الماليتته وزيتتادة
  1الاااءة التشغيلية والتنايذية  لخ مستوى المنةمة .

فتتي تستتهيا فتتخ  التعتتاون بتتين الشتتخكات واألطتتخاف األ تتخون ، حيتته تقتتو   غيتتخ أن األهميتتة تامتتن أيضتتا
المتديخين الوستطيين و  .معةتم الشتخكات ب رتخاف المتديخين كوستطاء فتي  مليتة اتياغة الخطتة االستتخاتيجية

بتنايذ االستخاتيجية المنمو   ليها في الخطة وهم ليسوا ملتتجمين بتد مها. هم األرخا  الذين يقومون 
وبالتتتالي ، يتتتم استتتخدا  التخطتتيا االستتتخاتيجي لتحقيتت  الميتتجة التنافستتية ودمتتج جميتتع المجتتاالت الوظيفيتتة 2ا

فتي وتستا د امدارة امستتخاتيجية  .للشخكة من  الل تسهيا التوااا بتين المتديخين  لتخ جميتع المستتويات
مواجهتتتته مشتتتتقله  تتتتد  اليقتتتتين التتتتتي تتتتتتحقم فتتتتي مستتتتار العمتتتتا المستتتتتقبلي وتحقتتتت  الوضتتتتو  فتتتتي األهتتتتداف 
والتوجهات في المنةمة وزيادة الاعالية التنةيمية لتاون قادرة  لخ تحقي  أهتدافها وتحقيت  رضتا المتوظاين 

تخاتيجية فتتي توجيتته للمضتتي قتتدما فتتي المستتاهمة فتتي تحقيتت  أهتتداف المنةمتتة كمتتا تتتمتي فوائتتد امدارة امستت
المنةمة  حو تحقي  النمو يعتبخ النمو في األ مال التجارية سبي لبقاء المنةمة في بي تة مضتطخبة وغيتخ 

فضاًل  ن دورها في راد التهديدات وتحقي  االستاادة من الاتخ   . 3مستقخ و متغيخة بين الحين واال خ
التتتي تستتعخ امدارة االستتتخاتيجية متتن  تتالل   ةالمحتملتتة، اضتتي التتخ ذلتتك ان أهميتتة مقتتون الميتتجة التنافستتي

المقو ات السابقة  حتو تح يقهتا للمنةمتة أو الشتخكة فتي بي تة األ متال كمتا تستعخ امدارة االستتخاتيجية إلتخ 
تحقي  النمو المستدا  من  الل أداء تنةيمي أكثخ كااءة وتحقي  التنةتيم المتماستك  بتخ التوااتا وتنايتذ 

ةمتتة فضتتال  تتن زيتتادة التتو ي امداره حيتته تستتعخ وستتائا امدارة االستتتخاتيجية األهتتداف  لتتخ مستتتوى المن
إلتتخ رفتتع و تتي المتتديخين والمتتوظاين ليقو تتوا أكثتتخ ادراكتتا لمواجهتتة التحتتديات وتنايتتذ التخطتتيا االستتتخاتيجي 

 . 4والتاايخ بشقا استخاتيجي لمواجهة التحديات
 
 

                                                 
1Remigijus Kinderis, Strategic Alliances – Their Definition And Formation, Latgale 

National Economy Research, October 2013 , P:5 
2Ibid:1-2 
3 Strategic Management: Definition, Purpose and Example August 26, 2020, on: 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-strategic-management 
4 Importance of Strategic Management in an Organization, on: https://exeedcollege.com/ 

blog/importance-of-strategic-management-in-an-organization/ 
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 االستراتيجية:النماذ  والمناهج النظررة لإلدارة :ثالثا
ظهخت  دد من النماذج التي تم تبينها من قبتا البتاحثين فتي مجتال تطبيت  امدارة االستتخاتيجية والتتي يعتد 
أهمهتتتا النمتتتوذج الاالستتتيقي لعمليتتتة امدارة امستتتتخاتيجية: حيتتته يعتمتتتد هتتتذا األستتتلوم بشتتتقا أساستتتي  لتتتخ 

قتمادية"، حيه يتضمن هذا المنهج تحليتا تطبيقات اقتماديات التنةيم المنا ي النابعة من "النةخية اال
( ، واتتتتياغة وتنايتتتتذ ومخاتبتتتتة SWOTالقتتتتائم بالتشتتتتغيا والبي تتتتة المحيطتتتتة بتتتته  بتتتتخ  متتتتوذج يطلتتتت   ليتتتته )

التتتنهج القتتتائم  لتتتخ المتتتوارد: حيتتته يعتمتتتد هتتتذا التتتنهج  لتتتخ المتتتوارد وادارتهتتتا والتتتتي ستستتتا د  االستتتتخاتيجية.
التتتنهج القتتتائم  لتتتخ تحليتتتا وادارة العالقتتتات متتتع و  مستتتتدامة.األ متتتال  لتتتخ تطتتتويخ وتحقيتتت  ميتتتجة تنافستتتية 

أاتتحام الممتتلحة: حيتته يخكتتج  لتتخ  متتوذج أاتتحام الممتتلحة فتتي بي تتة األ متتال التجاريتتة متتن  تتالل 
تحليا ربقة من العقود التي تشقلها  القتات المناعتة المتبادلتة، حيته يمقتن لتإلدارة الاعالتة لهتذه العالقتات 

وتعقتتس ا تالفتتات تطبيتت  هتتذه  األداء التنافستتي للمنةمتتات والشتتخكات. ورتتبقة أاتتحام الممتتلحة تحستتين
النمتتاذج جوا تتي مختلاتتة الكتستتام الميتتجة التنافستتية، وهتتو هتتدف امدارة امستتتخاتيجية. حيتته تمتلتتك معةتتم 
المنةمات الناجحة الموارد والمواهي التي توفخ الميجة التنافسية لها، والعمتا  لتخ ارضتاء العمتالء وارضتاء 

المملحة. كما يلعتي متديخو األ متال دوًرا حيوًيتا فتي تنايتذ هتذه العمليتة، متن  تالل قتدرتهم  لتخ  أاحام
وقتتتد كا تتتل العنااتتتخ  1 تطتتتويخ االستتتتخاتيجيات ومخاقبتهتتتا والمشتتتاركة فتتتي  مليتتتات الشتتتخاكة االستتتتخاتيجية.

بيعتتة القائمتتة  لتتخ الخئيستتية لنمتتوذج امدارة االستتتخاتيجية قتتائم  لتتخ التمتتميم التتتدريجي متتن  تتالل فهتتم الط
التطتتور التتتدريجي للتتنهج المطبتت ، فلتتم يقتتن  تتتاج هتتذا التمتتميم  تتابع متتن  طتتة رئيستتية وضتتعها التتوزراء أو 
المسؤولون، حيه ظهخت ظهتخت العنااتخ األساستية بشتقا منامتا وتجمعتل بطخيقتة تجخيبيتة وتدريجيتة، 

لتتة األجتتا لنيوزيلنتتدا حتتتخ بعتتدما  شتتخت رؤيتتة طوي 1993حيتته اتختتذت الحقومتتة الخطتتوة األولتتخ فتتي  تتا  
. وقد أ ار هذا النهج قل  المس ولين في  يوزلندا، وكان  تيجة لذلك، تطتويخ متنهج أطلت   ليته 2010 ا  

فتتي مجتتال الخدمتتة العامتتة المقدمتتة، فتتي حتتين هنتتاف  هتتج تقليتتده  SRAs: مجتتاالت النتتتائج االستتتخاتيجية" 
 KRAs2أطل   ليه " مجاالت النتائج الخئيسية" 

 

                                                 
1Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, OP.Cit,  p:2 
2Ibid, p:4 
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  (SWOT) نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات  -1
ظهتور امدارة امستتخاتيجية إلتخ الخمستينيات متن القتخن الماضتي  نتدما  تادى المتخممتون بمهميتتة يخجتع 

حيتته ا تبتتخ المتخممتتون أن تنايتتذ  للمؤسستتة، "الوضتتع التتدا لي" و "التوقعتتات الخارجيتتة"الجمتتع بتتين 
حقيت  هتذا الجمتتع  بتخ مجمو تة امجتتخاءات والخيتارات للموائمتة بتتين االستتخاتيجية ستيقون بمثابتة الوستتيلة لت

 المتوارد استتخدا  ضتمان  لتخ االستتخاتيجية االدارة تقتو  كمتا  1القدرات الدا ليتة والبي تة الخارجيتة للمنةمتة.
 فتتي األساستتية المقو تتات ومتتن الاتتخ  متتن االستتتاادة أجتتا متتن وتخطيطهتتا بحقمتته المنةمتتة أو الشتتخكة فتتي

 والضتتعي القتتوة  قتتاق  لتتخ بتتالتعخف المنةمتتة تقتتو  حيتته والضتتعي القتتوة  قتتاق وتحديتتد االستتتخاتيجية امدارة
 وبتين الضتعي  قتاق بتين القتوة  قتاق بتين الاجتوة لسد االستخاتيجي التخطيا واستخدا  القمور أوجه وادراف

 والختارجي التدا لي للتحليتا إضتا ًيا ماهوًمتا 1982  تا  Weihrich  قتد  وقتد 2 ..وامقا ياتها الشخكة قدرة
 والضتتعي القتتوة  قتتاق تاستتخ والتتتي SWOT ، 3  متتا إطتتار باستتم ُتعتتخف المنةمتتة تحليتتا ممتتاوفة فتتي

 فتي استتخاتيجي إداره   متا إطتار بمثابتة SWOT تحليتا ويةتا بالمنةمتة الخااتة والتهديتدات والاتخ 
 هتتتو ذلتتتك متتتن واألهتتتم االستتتتخاتيجية، امدارة مجتتتال فتتتي طويتتتا بتتتتارير يتمتتتتع أ تتته حيتتته المنةمتتتات، بعتتتا

 غيتتتخ القطا تتتات و ااتتتة الختتتا  القطتتتا  فتتتي فقتتتا اولتتتيس المختلاتتتة القطا تتتات كتتتا فتتتي تطبيقتتته امقا يتتتة
 4العتتا  القطتا  إاتال  لحخكتة  تيجتة هائلتة ماليتة قيتود ظتا فتي األحيتان متن كثيتخ فتي تعمتا التتي الخبحيتة

المستتتوى الالتتي والججئتتي التتتي تتتؤ خ  لتتخ المنةمتتة ، ويشتتما التقيتتيم البي تتي تحلتتيالت  ارجيتتة التجاهتتات 
. وتقتتو  مخحلتتة اتتياغة امستتتخاتيجية SWOT والتحلتتيالت الدا ليتتة للااتتاءات األساستتية للمنةمتتة ، وتقيتتيم

 لخ تحديتد االتجتاه امستتخاتيجي للمؤسستة وا شتاء إستتخاتيجيات  اليتة المستتوى لتحقيت  الوضتع المستتقبلي 
حلتة التخطتيا االستتخاتيجي تتدفقات العمليتة متن أجتا تطتويخ  طتة إستتخاتيجية تحتدد مخ كمتا  .المخغوم  يته

                                                 
1 Introduction: What Is Strategic Management, on: http://www.blackwellp ublishing.com/ 

content/BPL_Images/Content_store/Sample_chapter/140511181X/Dobson_strategic%20man

agement_sample%20chapter.pdf 
2 Margaret Rouse, strategic management Posted on: 

https://searchcio.techtarget.com/definition/n/strategic-management, (acssesed:10-10-2010) 
3Kong, Eric, A review of the strategic management literature: the importance of 

intellectual capital in the non-profit sectorIn: Intellectual Capital and Innovation, 

Conference Name: 28th McMaster World Congress, Ontario, Canada Publisher: McMaster 

University,  January 24-26, 2007 , p:5-6 
4 Margaret Rouse, strategic management Posted on: 

https://searchcio.techtarget.com/definition/n/strategic-management, (acssesed:10-10-2010) 
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طويلة المدى لتوجيه  ملية انع القخار في ال يتادة ولتطتويخ  طتة تشتغيا استتخاتيجية  لتخ المتدى القخيتي 
 . 1لتوجيه الموظاين

للتعمتتيم، وذلتتك بستتبي الستتائدة بستتبي بستتاطتها وقابلتيهتتا  SWOT و لتتخ التتخغم متتن ا تقتتاد  مليتتة تحليتتا 
افتقارها إلخ  ةخية واضحة والتحليا العشوائي لال تقتال بتين متغيتخ إلتخ   تخ ممتا يتولتد  نته  تتائج مضتللة 
فتتتي  مليتتتة امدارة االستتتتخاتيجية ، ذلتتتك تمتتتبه هتتتذه العمليتتتة محتتتا رتتتك  ااتتتة فتتتي تطبيقهتتتا فتتتي مجتتتال 

يطبت  وفت   SWOT ية ، بتدأ إطتار  متاالمنةمتات غيتخ الخبحيتة ومتع استتمخار تطتويخ امدارة امستتخاتيج
طتتخيقتين منامتتلتين حيتته يمثتتا أحتتدهما  لتتخ تحليتتا الاتتخ  والتهديتتدات ، ويخكتتج اآل تتخ  لتتخ  قتتاق القتتوة 

أحتتد أ تتوا  أطتتخ امدارة امستتتخاتيجية التتتي تستتتخدمها المنةمتتات لبنتتاء  SWOTويعتبتتخ تحليتتا2 والضتتعي.
حليا  خضا مامتال للعوامتا الدا ليتة والخارجيتة والعوامتا حيه يقد  هذا الت .وا تبار إستخاتيجيات أ مالها

 SWOT وتستا د  مليتة تحليتا .األ تخى التتي يمقتن أن يقتون لهتا تتم يخ  لتخ أهتداف المنةمتة وغاياتهتا
القتتادة  لتتخ تحديتتد متتا إذا كا تتل متتوارد وقتتدرات المنةمتتة ستتتاون فعالتتة فتتي البي تتة التنافستتية التتتي يجتتي أن 

تحليتتا  و  3ا فتتي اتتقا االستتتخاتيجيات المطلوبتتة للبقتتاء  اجحتتة فتتي هتتذه البي تتةتعمتتا ضتتمنها فضتتال  تتن دورهتت
(SWOT هتتو  األداة األكثتتخ  رتتيو ا  فتتي   مليتتات  التقيتتيم الخارجيتتة والدا ليتتة، والااتتخة األساستتية لهتتذا  )

ية التحليا تقو   لتخ تحديتد وتو يت   قتاق القتوة والضتعي والاتخ  والتهديتدات وبعتد ذلتك يتتم بنتاء استتخاتيج
قتتادرة  لتتخ اغتنتتا  الاتتخ  ومواجهتتة التهديتتدات بعتتد معالجتتة  قتتاق الضتتعي والبنتتاء  لتتخ  قتتاق القتتوة. كمتتا 
يهتتدف التتخ مقار تتة  قتتاق القتتوة والضتتعي فتتي المنةمتتة،بالاخ  والتهديتتدات التتتي قتتد تتعتتخة لهتتا متتن البي تتة 

للبي تتتة واالداء،او  الخارجيتتتة.ان تحليتتتا او  متتتوذج تحليتتتا ستتتوات يمقتتتن ان يطلتتت   ليتتته النمتتتوذج المتتتجدوج

                                                 
1 Strategic Management: Definition, Purpose and Example August 26, 2020, on: 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-strategic-management 
2Kong, Eric, A review of the strategic management literature: the importance of 

intellectual capital in the non-profit sectorIn: Intellectual Capital and Innovation, 

Conference Name: 28th McMaster World Congress, Ontario, Canada Publisher: McMaster 

University,  January 24-26, 2007 , p:5-6 
3Denise Lindsey Wells, trategic Management for Senior Leaders: A Handbook for 

Implementation, Director, Executive Support Division ,Department of the Navy Total 

Quality Leadership Office, pdf  , p:4 
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و يستا د  2وف  ما يوضحه الشقا التالي 1النموذج الخبا ي للاخ ،والتهديدات،و قاق القوة،و قاق الضعي
االستتتخاتيجي وا تيتتار استتتخاتيجية معينتتة وفتت  ادارة المنةمتتة  لتتخ تحديتتد الوضتتع  SWOT متتوذج تحليتتا 

أربتتع استتتخاتيجيات تتمثتتا فتتي استتتخاتيجية هجوميتتة: التتتي تهتتدف الستتتغالل الاتتخ ، وتستتتخد   نتتد وجتتود 
 ليتته االستتتخاتيجيات العالجيتتة التتتي تهتتدف   يطلتت فتتخ  متاحتتة باالضتتافة التتخ  قتتاق قتتوة كبيتتخة. وهنتتاف متتا 

 المنةمة   ند  وجودلتمحيح   قاق  الضعي  الدا لية  في  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فخ  كبيخة اليمقن استغاللها بسبي  قاق الضتعي الموجتودة. وحتول االستتخاتيجيات الدفاعيتة فهتي تهتدف 
-للدفا  ضد ا طار التهديدات المحيطة بالمنةمة،وتستخد   ند توفخ  قاق قوة وبوجود تهديدات محيطتة.

التهديدات  الخارجية  ومعالجة   قاق  الضعي الدا لي وفت  استخاتيجيات  ا امارية:تهدف  للتقليا  من  
 3ما يوضحه الشقا التالي.

                                                 
، كلةد  اإلدار  واالتتاداد ،دي عامةد  اإلدارة األ تراتيجية فني واارة أل نباب والر ا نة ألقراقينة موما سامي الوطان،   1

 2017القادسة  كم ء من متطلبا  حةل شهاد  الابلوم الةالي ،ي التخطةط االسترايةمي، 
الم ائددر ، كلةدد  التةسددةر واالدار  كلةدد   فنني تحننني  أدام المب مننة، SWOT دور التحايننا ا  ننتراتيجيعغددوبي ،اديدد ،  2

 ص: ج 2015/2016الةلوم االتتاادي  وعلوم التةسةر ، رسال  ماعستةر 
 35-34ص ص:  ،مرجع  بق ذكرهموما سامي الوطان، اإلدار  األسترايةمة  ،ي وزار  ألشباب والرياض  ألةراتة ،  3
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وتتتتختبا امدارة االستتتتخاتجية بعمليتتتة التحليتتتا االستتتتخاتيجي التتتتي تختاتتتج  لتتتخ  لتتتخ  ال تتتة مبتتتادض هتتتي مبتتتدأ 
التتتسلطة حيتته تعتمتتتد التتتسلطة أه فتتتي منةمتتتة  لتتتخ مجمو تتتة المميتتجات التتتي يتميتتج بهتتتا فتتتخد بعينتتته  تتتن 

لتتتسلطة،  تتتو  يجعتتتا متتتتن التتتتسها األ تتتخين ،والتتتتي تجعلتتته يتتتستح  أن يتتتمبح قائتتتدًا. وهنتتتاف  و تتتان متتتن ا
التعامتتا البي تتتتة الخارجيتتتتة ويتتتتسمخ بتتتتتالبي ة املجاميتتتتة  و تتتتو    تتتتخ تتتتتسطتيع المنةمتتتتة متتتتن  اللتتتته أن يقتتتتون 
لهتتا مقا تتة  ااة مميجة  ن غيخها من المنةمات ويضتمن استتقخارها ويعتخف بتتالنس  المغلت  وهنتاف مبتتدأ 

ق كتا منةمتة بمجمو تة من الشقوف وهنا يةهخ دور القائد في التنبؤ بحدو ها وذلتتك  تتن التشك حيه تحتا
طخيتتتت  مهاراتتتتته و القاتتتته، كمتتتا يةهتتتخ مبتتتتدأ الاعتتتتا الملمتتتتوة التتتذه يعنتتتتخ قيتتتتا  المتتتتتدراء بمواجهتتتتتة جميتتتتتع 

ي  تتن أستتلوم التخكيتتي وهتتو والتحليتتا مختلتت 1المتتتتشقالت وحلهتتا بمتتتتا يتاتتتت  متتتتع متتتتملحة العتتتتاملين بهتتتتا 
فتتي ،إرجتتا  الاتتا إلتتخ أججائتته ت وهتتو تاتيتتل أو تججئتتة الشتتيء إلتتخ أججائتته وا تتادة تخكيبتته  لتتخ وفتت  الحاجتتة 

حتتتين يمثتتتا التحليتتتا االستتتتخاتيجي متتتن وجهتتتة  ةتتتخ المؤسستتتات  مليتتتة فهتتتم التغييتتتخات الحااتتتلة فتتتي البي تتتة 
نةخ إليته بواتاه" " فهتم المؤسستة لبي تهتا الدا ليتة الخارجية ومدى تم يخها في أ شطة المنةمة الدا لية ت وي

والخارجيتتةت فضتتاًل  تتن ا تيتتار أفضتتا ستتبا االستتتجابة للتغيتتخات الستتخيعة فيهتتا واستتتغاللها باتجتتاه تحستتين 

                                                 
، مملد  ايوداد المامةدا  الةربةد   ال نركاا التحايا ا  تراتيجي كمىخا لز ادة الحصة الننوقية فنيأسماء سةةا سالم  ، 1

 113، ص: ٢٠١٩يوحةو ، -للسةاح  والضةا، ،المملا السادس ، الةاد األول  
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أدائهتتا، و ليتته فتت ن معخفتتة المؤسستتة لبي تهتتا الدا ليتتة يمثتتا قتتدرتها  لتتخ تشتتخي   قتتاق القتتوة والضتتعي فتتي 
ومعخفتها لبي تها الخارجية يتمثا في قدرتها  لخ تشخي  الاخ  والتهديتدات   مواردها وأ شطتها المختلاة

المحتملةت في حين إن االستتجابة المثلتخ للتغيتخات البي يتة هتي تلتك التتي تستمح بتقويتة  قتاق القتوة وتعجيجهتا 
خل  بغية استعمالها فتي استتغالل الاتخ  المتاحتة ، وتجنتي التهديتدات المحتملتةت فضتاًل  تن محاولتة التت

 1من  قاق الضعي أو تقليا   ارها إلخ أد خ حد ممقن
  إلدارة االستراتيجية ت وعوامل وعناصر امحددا: رابعا

تاون المنةمة في ظتا البي تات المضتطخبة والمتغيتخ فتي حالتة جهتد واتخا  مستتمخين لتحقيت  التايتف متع 
االتجاهات المختلاة وفي ظا تنامي األحتداث قدراتها وكااءاتها ومواردها المتمالة، ومواجهة التغيخات في 

الخارجيتتتة، وفتتتي هتتتذا امطتتتار تقتتتو  المنةمتتتات بعمليتتتات التحديتتتد والتطبيتتت  والتقيتتتيم االستتتتخاتيجي لمقاستتتبهم 
وجتتديخ بالتتذكخ أن تحستتين فعاليتتة مهتتا  المنةمتتة هتتو العامتتا األكثتتخ أهميتتة فتتي مجتتال  2 بشتتقا استتتخاتيجي.

لعمليتتتتة  لتتتتخ مستتتتتويات مختلاتتتتة ومتتتتديخين مختلاتتتتين. ويؤكتتتتد العديتتتتد متتتتن امدارة االستتتتتخاتيجية،  وتحقيتتتت  ا
المتخممين  لخ أ ه ال يوجد  موذج محدد لإلدارة امستخاتيجية. فمن أجا فهم امدارة امستخاتيجية يحتم 
النةتتخ إليهتتا  لتتخ أ هتتا دورة تتاتتون متتن أربتتع وظتتائي تتمثتتا فتتي التخطتتيا ، التنةتتيم ، التوجيتته والخقابتتة. 

يحتتاق ببي تتة امدارة االستتتخاتيجية بي تتة غيتتخ أ تته  3 كتتا هتتذه الوظتتائي بتخكيتتج واضتتح  لتتخ الهتتدف.وتتميتتج 
معقدة وديناميقية، حيته تمتبح تطبيت  االدارة الاستتخاتيجية بحاجتة إلتخ معخفتة االتجتاه الستائد فتي البي تة ، 

حاجتتة لتحخيتتك التتتوازن بتتين ويتتؤده زيتتادة التعقيتتد إلتتخ اتتعوبة التنبتتؤ بالنتيجتتة المستتتقبلية، كمتتا يقتتون هنتتاف 
 :أضي إلخ ذلتك محتدد لتقتديخ غيتخ الاتافي لتإلدارة امستتخاتيجية .اال تبارات التي تقو   ليها االستخاتيجية

وهنتاف متا يطلت   ليته . حيه يقون المدراء غيخ مدركين للطخيقة التتي يمقتن بهتا تنايتذ امدارة امستتخاتيجية

                                                 
(( لنددام ا دار  والنبني فني ا تحناد SOWTالتحاينا البييني ا  نتراتيجي وفنق ن نا   ظا،ر يوحس غداوي المبدوري ، 1

عامةد  المنند ،  –، كلةد  التربةد  الباحةد  وعلدوم الرياضد  القراقي المركز  لكرة الناة م  وجهة ن نر القناماي  فني الاقبنة

 13، ص: 2019رسال  الماعستةر ،ي التربة  الباحة  وعلوم الرياض 
2Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, OP.Cit, p:2 
3Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations, Mykolo Romerio 

Universitet As, 2014  Pp:9-11 
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االدارة االستخاتيجية وحتدها ولانهتا تتطلتي  المشقالت  ن طخي  قيود التنايذ حيه ال يمقن حا العديد من
  1استخدا  جوا ي أ خى من امدارة .

 متن ذلتك يتتم حيه االستخاتيجية امدارة أهداف تحقي  في يسا د   خ مقون  بمثابة البي ي األ خ يعتبخ كما
 فتي المحتما والتغيخات المستقبليه التحوالت وادراف الشخكات  ما  لخ المؤ خة البي ية اآل ار تحديد   الل
 استاشتتتاف المستتتتقبليه المتتتعوبات مواجهتتته تحقيتتت   لتتتخ االستتتتخاتيجيه االداره تعمتتتا كمتتتا الخارجيتتته البي تتته

المنةمه ضتخوره تحديتد  يتطلي منو  .2الاخ  هذه الخ للواول والمناهج االساليي  لخ والتعخف الاخ 
بشقا موضتو ي والتنبتؤ بالمستتقبا ومخاتبته الوضتع باستتمخار حيته ان  والدا لية الخارجيةوتقييم الةخوف 

الجيتتتده يمقنهتتتا ان تحقتتت  اهتتتداف المنةمتتته فتتتي ظتتتا التحتتتديات التتتتي تواجتتته الستتتوق المتغيتتتخه  ةاالستتتتخاتيجي
وتجعله قادرا  لخ التايف بسخ ه مع التغيخات في البي ه لضمان  جا  المنةمه ويحق  التحستين المستتمخ 
 الداء هتتذه المؤسستتات متتن  تتالل توجيتته الموظتتي  حتتو تحقيتت  اولويتتات المنةمتتة التتتي تتجتته  حتتو تحقيتت 

تتتتتختبا  نااتتتتخ امدارة االستتتتتخاتيجية بالهيقتتتتا كمتتتتا  3ا جتتتتاز اهتتتتدافها النهائيتتتتة و تنايتتتتذ استتتتتخاتيجيه العمتتتتا
التنةيمتتتتتي التتتتتذه يشتتتتتيخ إلتتتتتخ اتتتتتالحيات ومستتتتتؤوليات المنةمتتتتتة بمستتتتتتوياتها المختلاتتتتتة، وجميتتتتتع األ ةمتتتتتة 

يات والتي تدمج المتوارد والموظاين وامجخاءات والعمليات. ُيطل   لخ امدارة الااملة للمؤسسة اسم اممقا 
و يستتتتلا هتتتتذا التعخيتتتتف الضتتتتوء  لتتتتخ بعتتتتا  4 ضتتتتمن  مليتتتتة إدارة المنةمتتتتة للمنةمتتتتة لتحقيتتتت  أهتتتتدافها.

اال تبتتارات الهامتتة، التتتي تتمثتتا فتتي حاجتتة المنةمتتات إلتتخ استتتخاتيجيات فتتي ستتياقات محتتددة والتتتي يحتتتم 
يتتتد متتتن المتتتؤلاين االستتتتخاتيجيات ضتتتخورة توافقهتتتا متتتع أهتتتداف وطموحتتتات وقتتتدرات المنةمتتتة. فقتتتد  تتتاقه العد

الناجحتتة فتتي ستتياق الشتتبقات المعقتتدة. أضتتي إلتتخ ذلتتك، أن االستتتخاتيجية فتتي فتتي ستتياق امدارة العامتتة ال 
يشتتتتتخق بهتتتتا أن تتتتتختبا بااتتتتخة الميتتتتجة التنافستتتتية، و ليتتتته يقتتتتون هنتتتتاف ا تتتتتالف فتتتتي تطبيتتتت  مجتتتتال امدارة 

                                                 
1Understanding Strategic Management A guide to help you focus on all your business 

activities over the medium and longer term, 2020, on: 

https://failteireland.ie/FailteIreland/me 

dia/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/1_StartGrow_Your_Business/

Understanding-Strategic-Management.pdf  , p:6 
2 GISM business school, What is the importance of Strategic Business Management?, 

https://www.gisma.com/blog/what-is-the-importance-of-strategic-business-management 
3Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations, Mykolo Romerio 

Universitet As, 2014  Pp:2-5 
4Ibid, 9-11 
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بتتت   يتتته، بختتتالف البي تتتة التجاريتتتة ذات المنطتتت  االستتتتخاتيجية وفتتت  ا تتتتالف المجتتتال أو الستتتياق التتتذه يط
الخبحتتتتي التتتتتي يشتتتتتخق بهتتتتا تحقيتتتت  الميتتتتجة التنافستتتتية.والااخة الخئيستتتتية الاامنتتتتة فتتتتي "االستتتتتخاتيجية" هتتتتي أن 
المنةمتتات العامتتة والايا تتات المختبطتتة بهتتا ، متتن  تتالل استتتخاتيجياتها، يمقنهتتا بالاعتتا تحقيتت  أهتتداف هامتتة 

 1عامة"تتمثا في تحقي  "المناعة ال
 الميزة التبافنية

فتي مجتاالت التجتارة والمتنا ة واأل متال، ذات البي تة المضتطخبة، حيته  بشتقا كبيتخ هذا العنمتخيتضح 
يقافح أاحام هذه المجاالت للحااظ  لخ وجودهم في ظا بي ة التغييخات المستمخة،  تيجة ظهور سلستلة 
القتتتوا ين الجديتتتدة  والتغييتتتخات فتتتي التخكيبتتتة الستتتقا ية للعمتتتالء، أو التغيتتتخات التتتتي تحتتتدث فتتتي ايقتتتا القتتتوى 

في المنةمة  اسها، كا ذلك من رم ه التا يخ  خ رؤية ورسالة المنةمة، األمخ الذه ياتخة  لتخ  العاملة
المنةمة تطبي  النهج االستخاتيجي، من  الل اتخاذ التختيبات التنايذية المناستبة الستتيعام هتذه التغييتخات 

ي الجديتتد، وتعيتتين متتوظاين واالستتتجابة لهتتا، وتنايتتذ سياستتات واجتتخاءات لتحقيتت  التوافتت  متتع التغيتتخ التشتتخيع
ويعتبخ  اما "التنافستية" متن العوامتا الحاستمة التتي تتؤ خ  لتخ مجتاالت 2 جدد وتطويخ الواي الوظياي.

 ما المنةمات في بي ة األ مال، حيته ياتخة هتذا العامتا  لتخ المنةمتات حتميتة المواجته،  ااتة وأن 
ى المتخممتتتون أن هتتتذه الستتتمة هتتتي أهتتتم البي تتتة التنافستتتية دائمتتتا متتتا تاتتتون محاوفتتتة بالمختتتاطخ، حيتتته يتتتخ 

 مائ  وسمات البي ة الطبي ية لحياة بي ة األ مال وأاحام المشاريع الباحثين  ن الخبح. و ليه، فت ن 
امدارة امستخاتيجية تدور حول اكتسام الميجة التنافسية والحاتاظ  ليهتا، وفتي بعتا األحيتان يقتون أفضتا 

ر تتة بتتين المنةمتتة ومنافستتيها وتقتتديم رتتيء ال يمقتتن للخمتتو  وضتتع لتطبيتت  هتتذا المتتد ا هتتو تحقيتت  المقا
فعله أو تقديمه، ومن هنا تةهخ الميجة التنافسية، فاي فتخة الخكود االقتماده، تتمتع الشخكة ذات األاول 
النقديتة الابيتتخة بميتتجة تنافستتية كبيتتخة  لتتخ ستتبيا المثتال، وهنتتاف تتحقتت  الميتتجة التنافستتية للشتتخكة والتتتي تعتبتتخ 

حيتته أن امتتتالف ميتتجة تنافستتية وحمايتهتتا أمتتخ ضتتخوره لنجتتا  األ متتال  لتتخ المتتدى  ة  قطتتة قتتوة لهتتا.بمثابتت
الطويا. يمقن للشخكة الحااظ  لخ هذه الميجة فقا لاتخة معينة، حيه يمقن للمنافسين تقليد أو التقليا متن 

لستتبي البتتد أن تستتعخ الميتتجة التتتي يتمتعتتون بهتتا فتتي ظتتا الةتتخوف الطبي يتتة للمنةمتتة أو الشتتخكة، ولهتتذا ا
الشتتخكات جاهتتدة للحمتتول  لتتخ ميتتجة تنافستتية مستتتدامة. فاتتي بي تتة األ متتال التجاريتتة يمقتتن تعخيتتف امدارة 

                                                 
1Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, 2017, pdf  p:2 
2Ibid p:3 
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تتن المنةمتتة متتن  امستتتخاتيجية بم هتتا فتتن و مليتتة  تقخيتتخ وتنايتتذ وتقيتتيم الوظتتائي متعتتددة األبعتتاد والتتتي تمق 
متتممة لتمتتنيع منتجتتات أو تقتتديم  تتدمات ليتتتم تحقيت  أهتتدافها. حيتته تناتتذ كتتا منةمتتة  تتدد متتن المهتتا  الم

يحتتاج العمتتالء أيًضتا إلتتخ أن يقو تتوا و بيعهتا أو تستتليمها أو توزيعهتا  لتتخ  متالء متتن األفتخاد أو الشتتخكات. 
 لتتخ استتتتعداد لقبتتتول هتتتذه المنتجتتات أو الختتتدمات وطلبهتتتا والحمتتتول  ليهتتتا ودفتتع  منهتتتا. وقتتتد يتغيتتتخ هتتتذا 

يتم توجيه العمالء أو تتوجههم متن قبتا رتخكات أ تخى  تيجتة للتغييتخات  الوضع مستقباًل  تيجة احتمالية أن
فتتتي المنتجتتتات أو الختتتدمات التنافستتتية أو  اليتتتة الجتتتودة لمنافستتتيهم . او حتتتدوث أه تغيتتتخ فتتتي تطلعتتتاتهم 
وتوقعاتهم، ولهذا السبي تلجم الشخكات باستتمخار إلتخ تطبيت  امدارة امستتخاتيجية متن أجتا أن تاتون قتادرة 

وقد يتطلي هذا التايف تغييخ أه ججء متن  مليتات المنةمتة . ايف مع مثا هذه الةخوف المتغيخة لخ الت
أو توجهاتها، والتي تتم بناء  لخ التغيخ في طبيعة المنتتج أو  متا الختدمات وطتخق اال تتاج وطخيقتة تقتديم 

ال تة أستبام مختبطتة الخدمات للمتلقين متن العمتالء، و ليته  يتعتين  لتخ الشتخكات اتختاذ تختيبتات جديتدة لث
بمقافتتتتمة أو إرضتتتتاء أاتتتتحام الممتتتتلحة، وال يتتتتا  بالمهمتتتتة األساستتتتية للمنةمتتتتة أو للحاتتتتاظ  لتتتتخ رستتتتالتها، 

 1 والسبي األهم هو تحقي  بقاء المنةمة أو الشخكة في سوق المنافسة.
 ًا: قطاعات ومجاالت تطبيق اإلدارة االستراتيجية:خامس
 ربحياإلدارة اإلستراتيجية في سياق غير  -1

قبتتا تعخيتتف االدارة االستتتخاتيجية ينبغتتي تحديتتد النطتتاق التتذه يطبتت   يتته، حيتته يتتتم تطبيتت  هتتذا التتنهج فتتي 
 .2 مجتتاالت مختلاتتة منهتتا القطا تتات الخااتتة الخبحيتتة والقطا تتات غيتتخ الحقوميتتة والقطا تتات الحقوميتتة

ة فتتي هتتذا الستتياق  لتتي ا هتتا االداره االستتتخاتيجيه فتتي المنةمتتات الغيتتخ ربحيتته وتاستتخ االداره االستتتخاتيجيو 
مجمو ه القخارات واالجخاءات امداريه في المنةمه والتي تقو  باستخدامها من أجا ضمان الميجة التنافسية 
وتحقيتت  االداء المتاتتوق  لتتخ المتتديين الطويتتا والقمتتيخ وبالتتتالي فتتان االداره االستتتخاتيجيه تتمثتتا فتتي  تتدد 

بعمليتة  الخاتد البي تي والخاتد البي تي هتو مستح البي ته بحته  خ من الخطوات االساسيه من  الل ما يستم
 تتتن المعلومتتتات وا تيتتتار البيا تتتات االساستتتيه ذات المتتتلة والعمتتتا  لتتتخ تاستتتيخها وبنتتتاء  متتتوذج استتتتخاتيجي 

                                                 
1Ibid, p:5 
2LBL Strategies Team, What is Strategic Management?Aug 3, 2017, on: 

https://searchcio.tec 

htarget.com/definition/strategic-management  
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وا تبارهتتا ووضتتعها فتتي مجتتال التنايتتذ. ويؤكتتد البتتاحثين  لتتخ أن مجتتال االداره االستتتخاتيجيه تتتم تطتتويخه فتتي 
اضيه حيه رهد  مليتة التحتول متن االقتمتاد القتائم  لتخ المعخفته التذه كتان يخكتج  لتخ العقود الثال ه الم

اال تتتتاج والتوزيتتتع واستتتتخدا  المعخفتتته والمعلومتتتات التتتخ االقتمتتتاد المتتتنا ي القتتتائم  لتتتخ تمتتتنيع المنتجتتتات 
 1 وتقديم الخدمات.

 اإلدارة اإلستراتيجية في اإلدارة العامة  -2

كما توضح "االستخاتيجية" كيفية تحقيت  التطلعتات والتوقعتات فتي ستياق معتين متع مخا تاة القتدرات الحاليتة  
أو المطلوبتتة. وبالتتتالي يجتتي الحقتتم  لتتخ جتتودة االستتتخاتيجية متتن  تتالل طبيعتتة التوقعتتات والقتتدرات الالزمتتة 

أ تتتخى ، يمقتتتن أن تختلتتتي لتلبيتتتة التطلعتتتات ومتتتدى ارتبتتتاق التطلعتتتات والقتتتدرات فتتتي ستتتياق معتتتين، ب بتتتارة 
ان ة فاتخ  وكا تل قتد ظهتخت 2 االستخاتيجيات ا تالًفا كبيًخا في مدى توافقها مع التطلعتات وقتدرات المنةمتة.

الحقومتتة يمقنهتتا ان تتتديخ  استتها بشتتقا استتتخاتيجي بطخيقتته تشتتبه االداره أالستتتخاتيجيه فتتي منةمتتات القطتتا  
اتجه البتاحثين والمتخممتين  دقف3د  1994ا منذ  ا  الخا  ألخبحية حيه ظهخ هذا االتجاه في  يوزلند

بتحديد األساة المنطقي لمنهج االداره أالستخاتيجيه للحقومة و القطا  العتا  وواتي  نااتخ و مقو تات 
المتتنهج التتذه يتتتم تطتتويخه متتن اجتتا ان يناستتي بتته القطتتا  العتتا  فتتي مجتتال االداره العامتته وتقيتتيم كثيتتخ هتتذا 

وتقتتو   قومتتة و لتتخ الاتتخ  والتحتتديات المستتتقبليه التتتي تواجتته اداء المنةمتته العامتتهالمتتنهج وتتتم يخه اداء الح
امدارة االستتتخاتيجية فتتي المجتتال الحقتتومي  لتتخ ضتتخورة تيتتا  الحقومتتة باتختتاذ قتتخارات  اليتتة الجتتودة،  ةتتخًا 

المحتتددات لطبيعتتة دور الحقومتتة التتذه يقتتو   لتتخ العمتتا المعقتتد، حيتته تعتبتتخ  مليتتة اتختتاذ القتتخارات أحتتد 
 الحاستتمة للحقومتتة والتتتي تحتتدد درجتتة  جتتا  حقومتتة وفشتتا أ تتخى وقتتدرتها  لتتخ إدارة وتنايتتذ هتتذه القتتخارات.

والحقومة الحديثة بطبيعتها حقومتة ذات أداء متشتابك وتعمتا فتي بي تة معقتدة، ولهتذا الستبي يتطلتي  الف 
حقيت  محمتالت العمتا الحقتومي القخارات التتي يجتي اتخاذهتا فتي الوقتل الحاستم وتنايتذها بشتقا يتومي لت

                                                 
1Kong, Eric, A review of the strategic management literature: the importance of 

intellectual capital in the non-profit sectorIn: Intellectual Capital and Innovation, 

Conference Name: 28th McMaster World Congress, Ontario, Canada Publisher: McMaster 

University,  January 24-26, 2007 , p:5 
2Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, 2017, pdf  p:2 
3Alex Matheson  Gerald Scanlan, and Ross Tanner, Strategic Management In 

Government: Extending The Reform Model In New Zealand, State Services 

Commission, New Zealand , pdf  p:1 
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في النهاية. حيه أن التتم يخ المخكتي لهتذه القتخارات ذات مستتوى  تال، بستبي حجتم ومستتويات القطا تات 
فقد كشي التخاجع الابيخ في  خوات  يوزيلندا  تالل الستبعينيات وأوائتا الثما ينيتات  تن العيتوم  الحقومية.

ات الحقوميتتة المخكجيتتة ، حيتته تتتم راتتد التاتتاليف التخاكميتتة المتماتتلة فتتي  النمتتوذج التقليتتده التختتاذ القتتخار 
للقتتخارات غيتتخ الناجحتتة فتتي الةتتخوف الحاستتة، وقتتد أكتتد البتتاحثين  لتتخ أن العمتتا تحتتل الضتتغا  والةتتخوف 
الطارئة، أدت إلخ فشا الحقومات المخكجية في التعاما مع السمات المتخسخة في بي ة امدارة العامتة مثتا 

و تتد  تما تتا المعلومتتات بتتين األداء والنتتتائج المحتملتتة للقتتخارات، والاشتتا فتتي حتتا  الغمتتوة و تتد  اليقتتين،
األزمات الطارئة التتي تتعتخة لهتا الحقوماتولهتذا الستبي جتاء االهتمتا  بتطبيت  مبتدأ "العمتا االستتخاتيجي" 

يعنتتي أن تاتتون أو "األداء االستتتخاتيجي" النتتابع باألستتاة متتن ماهتتو  "االستتتخاتيجية" ، فتتمن تاتتون إستتتخاتيجًيا 
 نااخ  ديدة وا تقاء أفضها في الوقل الحاستم،  تم العمتا  من  الل ا تيار وتمفية selectiveا تقائًيا 

 لتتتخ تحويتتتا المتتتوارد وتحقيتتت  األداء الاتتتافي محتتتداث الاتتتخق المطلتتتوم لتتتد م هتتتذا اال تيتتتار. فقتتتد ا تتتتارت 
الخئيسية قائمة  لتخ مبتدأ البستاطة. حيته   يوزيلندا  موذج  ما لإلدارة االستخاتيجية، وكا ل فاخة تمميمه

أراد المستتؤلين الحقوميتتون التقليتتا متتن القيتتود الماخوضتتة وتمقتتين " امتتا المعلومتتات" ليمتتبح هتتو المحتتخف 
 1 الخئيسي والاعال في تقديخ الدور الحاسم لتوجيه السلوف في امدارة.

 ًا: عمليات اإلدارة االستراتيجية وتطورر الرؤرة والرسالة :سادس
تعتمد االدارة االستخاتيجية  لخ  دد من العمليات التي تقو   لخ انع االفتخاضتات ، بمتا فتي ذلتك التنبتؤ 
بالتتتتتتم يخات البي يتتتتتة ، وتقيتتتتتيم األ متتتتتال الستتتتتابقة وتحديتتتتتد المهمتتتتتة أو رستتتتتالة المنةمتتتتتة، كمتتتتتا تعتمتتتتتد امدارة 

ووضتع الخطتة االستتخاتيجية ،  SWOT االستاراتيجية  لخ التخطيا االستتخاتيجي ، والتذه يتضتمن تحليتا
من  الل تحديد األهداف واالستخاتيجيات والتقييم واال تيار فضاًل  ن  طوة تنايذ االستتخاتيجيات والخقابتة 

وقتتد طتتور العديتتد متتن األكتتاديميون والمتتديخون العديتتد متتن األطتتخ لتوجيتته  2 التتتي تشتتما تخطتتيا األ متتال .
العديتتد متتن المتتدارة الااخيتتة لبحتته مستتالة  حيتته تواجتتدت ي  مليتتة امدارة امستتتخاتيجية وفتت   متتس مخاحتتا

ال يتتتا  بتتتامدارة امستتتتخاتيجية، ويمقتتتن القتتتول بشتتتقا  تتتا  ، أن  مليتتتة امدارة االستتتتخاتيجية تتضتتتمن مخاجتتتا 
                                                 

1Alex Matheson  Gerald Scanlan, and Ross Tanner, Strategic Management In 

Government: Extending The Reform Model In New Zealand, State Services 

Commission, New Zealand , pdf  p:4 
2 H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic Management: An Analysis of the 

Concepts and the Importance of Strategic Management,OP.Cit , p:123 
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 أن العوامتا التتي تتؤ خ  لتخ  جتا  هتذه العمليتات تتمثتا إالالتقييم والتحليا وغيخها من المخاحا المعخوفتة، 
اتا الاعتال وجمتع البيا تات والثقافتة التنةيميتة التتي يقتون لهتا دوًرا مهًمتا فتي  مليتة امدارة في تحقيت  التوا

يمقن أن يؤده االفتقار إلخ االتمال و قافتة الشتخكة  . ااة في الشخكات الابيخة والمعقدة -امستخاتيجية 
  بهتتتا وحتتتدات وادارات الستتتلبية إلتتتخ  تتتد  محتتتاذاة  طتتتة امدارة امستتتتخاتيجية للمؤسستتتة واأل شتتتطة التتتتي تقتتتو 

األ متتال المختلاتتة، غيتتخ أن امدارة امستتتخاتيجية تتضتتمن تحليتتا قتتخارات األ متتال المتعتتددة الوظتتائي قبتتا 
 وتتمثا  مليات امدارة االستخاتيجة في التالي: .1تنايذها للتمكد من أ ها تتمارخ مع الخطا امستخاتيجية

 تحديد الهدف االستراتيجي-1
والتتتي تقتو   لتتخ التسلستتا الهخمتي لألهتتداف التتتي تضتتعها   مليتتة امدارة امستتتخاتيجيةهتي  طتتوة أولتتخ فتي 

المنةمتتتة لناستتتها، والهتتتدف االستتتتخاتيجي يختتتد  الغتتتخة متتتن تحديتتتد متتتا تخغتتتي  يتتته المنةمتتتة  لتتتخ المتتتدى 
 الطويا. 

 :صياغة االستراتيجية-2
خ بطخيقتة غيتخ مخططتة  نتد يمقن اياغة االستخاتيجيات وتنايذها  لخ  حو مقمتود، أو يمقتن أن تةهت 

تحديتتد األ متتاق المطلوبتتة والواتتول للحقتتائ   لتتخ  حتتو مستتب   تتم تحتتدد االستتتخاتيجية الجيتتدة بعتتدها لتتتد ا 
حيتتج التنايتتذ. أو يمقتتن إدراف االستتتخاتيجية ، وفتتي جميتتع الحتتاالت الثال تتة ، ُيطلتتي متتن اتتا عي السياستتات 

تتعلتت  و  2 ءة فتتي وضتتع واتتياغة االستتتخاتيجيات.وغيتتخهم متتن اتتنا  القتتخار أن يقو تتوا  لتتخ قتتدر متتن الااتتا
بتتتالتخطيا امستتتتخاتيجي التتتذه يتتتتم إجتتتخاؤه  لتتتخ مستتتتويات مختلاتتتة  لتتتخ مستتتتوى الشتتتخكات و هتتتذه العمليتتتة 

مستويات األ مال والتشغيا، حيه تقو   لتخ  تدد متن الخطتوات الاخعيتة التتي تتمثتا فتي توضتيح المهمتة 
بي تتات الدا ليتتة والخارجيتتة للقتتوى العاملتتة ، واآلالت والممتتادر وأهتتداف المنةمتتة ، كمتتا تقتتو   لتتخ تحليتتا ال

متتن الممقتتن أليتتة  فلتتيس األ تتخى الموجتتودة دا تتا المنةمتتة. أضتتي  لتتخ ذلتتك أهميتتة ا تيتتار االستتتخاتيجية
يجتي أن تختتار  و.منةمتة أن تناتذ جميتع االستتخاتيجيات لتذلك يجتي أن تاتون امدارة ذات أستلوم ا تقتائي

أفضتتا استتتخاتيجية ا تمتتاًدا  لتتخ الموقتتي و ليهتتا أن تم تتذ فتتي اال تبتتار مستتتوى التاتتاليف والاوائتتد ومتتا إلتتخ 

                                                 
1 Margaret Rouse, strategic management Posted on: 

https://searchcio.techtarget.com/definition/ 

n/strategic-management, (acssesed:10-10-2010) 
2Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, 2017, pdf  p:2 
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ويحتم استغالل الموارد بشقا فعال من اجا تحقي  اهداف وغايتات المنةمته حيته تتضتمن  مليته  . 1ذلك
ل الموارد البشخيه والموارد التانولوجيه والمواد االداره والتخطيا والتنةيم والتوظيف وال ياده والخقابه واستغال

 2الطبي يه وحتخ جميع الموارد المحدوده فخ طبيعتها
 :تنفي  اإلستراتيجية-3

حيتته يتتتم وضتتع الخطتتة امستتتخاتيجية  .بمجتتخد اتتياغة االستتتخاتيجيات ، فتت ن الخطتتوة التاليتتة هتتي تنايتتذها
المشتخو  والتنايتذ امجخائتي وتخمتي  المتوارد موضع التنايتذ متن  تالل ستل  مليتات فخعيتة ُتعتخف باستم 

ويتعامتا التنايتذ امجخائتي  .يتعاما تنايذ المشتخو  متع إ شتاء المنةمتة .والتنايذ الهيقلي والسلوكي والوظياي
ويتعلتت  تخمتتي   .متتع الجوا تتي المختلاتتة لإلطتتار التنةيمتتي التتذه يتعتتين  لتتخ المنةمتتات العمتتا ضتتمنه

كمتا يتعامتا الجا تي الهيقلتي للتنايتذ متع تمتميم الهياكتا  تجا  بموارد التنايتذ،الموارد يتعل  بالمشتخيات واالل
وتم تتذ الجوا تتي  .واأل ةمتتة التنةيميتتة وا تتادة التنةتتيم بحيتته تتوافتت  الهيقتتا متتع احتياجتتات االستتتخاتيجية

كة الستتتلوكية فتتتي اال تبتتتار أستتتلوم ال يتتتادة لتنايتتتذ االستتتتخاتيجيات. فضتتتاًل  تتتن أهميتتتة الثقافتتتة وسياستتتة الشتتتخ 
واستتتتخدا  القتتتوة وال تتتيم الشخمتتتية وأ التيتتتات العمتتتا والمستتتؤوليات االجتماعيتتتة أضتتتي إلتتتخ ذلتتتك الجوا تتتي 

  3الوظيفية التي تتعل  بالسياسات .

وهتي مخحلتة للتمكتد متن أن جميتع  .هتي  مليتة اتبتا  الخطتوات الموضتحة فتي الخطتة امستتخاتيجية لتنايذاو
أاحام المملحة يناذون الخطة  لخ النحو المممم لتحقي  أقمخ قدر من الااتاءة وتقتو   طتوة  تنايتذ 
امستخاتيجية  لخ مواءمة المنةمة بناء  لخ امستخاتيجية المماغة وتنايذ  طة التشغيا امستخاتيجية من 

وتقتتتو   طتتتوة إدارة األداء  .المشتتتخو  وأستتتاليي إدارة المختتتاطخ  تتتالل االتمتتتال الاعتتتال وادارة التغييتتتخ وادارة
تياة أداء إستخاتيجية المنةمة ، والتتعلم متن المؤرتخات المبقتخة وتاييتف الخطتة بتذكاء لتمتبح مخكتجه   لخ

  4 لخ امستخاتيجية تح يقًا لالستمخارية.

                                                 
1Strategic Management, on: https://courses.lumenlearning.com/boundless- management/ch 

apter/strategic-management/, (acsessed:11-10-2020) 
2Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations, Mykolo Romerio 

Universitet As, 2014  Pp:2-5 
3Strategic Management, on: https://courses.lumenlearning.com/boundless- management/ch 

apter/strategic-management/, (acsessed:11-10-2020) 
4 Strategic Management: Definition, Purpose and Example August 26, 2020, on: 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-strategic-management 

https://courses.lumenlearning.com/boundless-
https://courses.lumenlearning.com/boundless-
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 :التقييم االستراتيجي-4
، حيتته تهتتدف التغذيتتة الخاجعتتة متتن .ات وي تتيس األداء التنةيمتتيالتقيتتيم االستتتخاتيجي ي تتي م تنايتتذ االستتتخاتيجي

وفتي هتذه المخحلتة يحتاول المتديخون التمكتد  .التقييم االستخاتيجي إلخ التتحقم فتخ  مليتة امدارة االستتخاتيجية
متتتتن أن الخيتتتتار االستتتتتخاتيجي يتتتتتم تنايتتتتذه بشتتتتقا اتتتتحيح ويلبتتتتي  أهتتتتداف المنةمتتتتة، وتقتتتتو   مليتتتتة التقيتتتتيم 

خ  دد من الخطوات التي تتمثا في وضع المعاييخ حيه يحتتاج االستتخاتيجيون إلتخ وضتع االستخاتجي  ل
يجتتي أن  .والتخكيتتج  لتتخ الجتتودة ، والاميتتة والتاتتاليف والوقتتل .المعتتاييخ واألهتتداف لتنايتتذ االستتتخاتيجيات

فضتتاًل  تتن اهميتتة  .يقتتون الم يتتار محتتدًدا ومقبتتواًل متتن قبتتا المتتوظاين كمتتا ينبغتتي أن تاتتون قابلتتة للتحقيتت 
اال تماد  لخ تياة األداء ومقار ة األداء الاعلي مع مجمو ة األهداف للواول إلخ تحليا وتحديد مسار 

تقيتيم المحمتالت النهائيتة تتتم متن  تالل تحديتد هتا تتم تنايتذ   1اال حتخاف واتختاذ امجتخاءات التمتحيحية.
 . 2العملية بشقا مناسي  لخ مستوى المنةمةح 

 رة االستراتيجية:مراحل اإلدا -أ
هنتتتاف  تتتالث مخاحتتتا لتتتإلدارة امستتتتخاتيجية تتمثتتتا فتتتي التحليتتتا االستتتتخاتيجي وتطتتتويخ امستتتتخاتيجية وتنايتتتذ 
امستخاتيجية. يعد التحليا االستخاتيجي أحد العنااخ الخئيسية لإلدارة امستخاتيجية. بناًء  لتخ هتذا التحليتا 

والبي ة الججئية والالية، تتواجد  دد من التهديدات والاتخ  فتي المختبا بالبي ة الدا لية والخارجية للمنةمة 
 اس الوقل. حيه يعتمد  جا  المؤسسة  لخ ما إذا كا ل قادرة  لخ اكتشاف الاخ  واستخدامها بنجتا  

 طتوة أ تخى مهمتة للغايتة هتتي وهنتاف  لمتالحها ورؤيتة وتجنتي التهديتدات التتي يمقتن أن تعخقتتا المنةمتة.
امستتتخاتيجية، والتتتي تتضتتمن إستتتخاتيجية المنةمتتة للتوجتته المستتتهدف ، وتحديتتد البتتدائا  استتتخاتيجية امدارة

بعتتتتد مخحلتتتتة تطتتتتويخ   امستتتتتخاتيجية م تتتتداد الحلتتتتول ، والتقيتتتتيم واال تيتتتتار النهتتتتائي للقتتتتخارات امستتتتتخاتيجية.
والتتي تتضتمن مهتا   إستخاتيجية المنةمة ، تاون المخحلة التالية متن امستتخاتيجية التتي تتمثتا فتي التنايتذ ،
 3 إ داد الاا لين ، وتخمي  الموارد وتخطيا الميجا ية ، واجخاءات المحاسبة والخقابة.

 تطورر رؤرة ورسالة المنظمة في مجال اإلدارة االستراتيجية: -ب
                                                 

1Strategic Management, on: https://courses.lumenlearning.com/boundless- management/ch 

apter/strategic-management/, (acsessed:11-10-2020) 
2 Strategic Management: Definition, Purpose and Example , OP.Cit 
3Ignas Dzemyda, Strategic Management Of Business Organizations, Mykolo Romerio 

Universitet As, 2014  Pp:9-11 

https://courses.lumenlearning.com/boundless-
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السؤال الذه يطخحه كبار المديخين في أه رخكة هو "ما هو  ملنا وماذا سيقونح" حيه يدفع هذا الستؤال 
خين إلخ التاايخ في الشتقا التذه يجتي أن يقتون  ليته  متا المؤسستة وتطتويخ مهمتة أوضتح للمقا تة المدي

التتتي يجتتي أن تمتتا إليهتتا المنةمتتة  تتالل الستتنوات الخمتتس إلتتخ العشتتخ القادمتتة.  تتادة متتا تتتختبا رستتالة 
mission لة المنةمتتتة بالمستتتا ي التتتتي تستتتعخ إليهتتتا، والتتتدور التتتذه يجتتتي أن تقتتتو  بتتته، حيتتته تحتتتدد الخستتتا

 يعخف ماهو كما  1المسار المستقبلي للمنةمة وتجيي  لخ تساؤل "من  حن وماذا  اعا والخ أين  تجه". 
 لتتخ أ هتتا ستتبي وجتتود المؤسستتات والمنةمتتات ومهامهتتا وأ شتتطتها، وتحديتتدها  mission" رستتالة المنةمتتة"

التشغيا الالزمة للحااظ  لتخ حيه تم تمميم جميع أ ةمة . هي بمثابة األساة لتناي استخاتيجيات العما
وربمتا يقتون هتدف . موارد المنةمة واجخاءاتها وجهودها التي تخكج  لخ تحقي  رستالتها ومهمتهتا األساستية

تحديد رسالة المنةمة ومهمتها غيخ ها  بالنسبة للممولين أو المقخضين، إال أن تعخياها وتحديدها هتا  فتي 
والتدافع الخئيستي " االستتخاتيجة العقال يتة" هنتاف متا يطلت   ليته .تهتا ملية تاعيا امدارة االستتخاتيجية و طوا

وراء االستخاتيجيات العقال ية هو تحقي  المهمة ورسالة المنةمة وارضاء أاحام المملحة، وتحقي  بقاء 
المتدراء هتم أستاة  مليتة اتنع امستتخاتيجية، حيته يحتتم  لتيهم و 2 .المنةمة وهو الهدف األسمخ واألهتم

ولية اتتياغة االستتتخاتيجيات لتحقيتت  ميتتجة تنافستتية ووضتتع هتتذه االستتتخاتيجيات موضتتع التنايتتذ. تحمتتا مستتؤ 
ولهتتذه الا تتة أدوار إستتتخاتيجية مختلاتتة، لتحقيتت  ال يتتادة االستتتخاتيجية التتتي يقتتون لهتتا دور فتتي توجيتته وتيتتادة 

  3 ملية انع االستخاتيجية  لخ  حو فعال.
 تحديد األهداف - 

األهتداف هتو تحويتا الخستالة إلتخ أهتداف متن  تالل أداء محتدد. حيته تعمتا األهتداف الغخة متن تحديتد 
كمقتتتاييس لتتبتتتع أداء المنةمتتتة ودرجتتتة تقتتتدمها. و إن التحتتتده المتمثتتتا فتتتي محاولتتتة ستتتد الاجتتتوة بتتتين األداء 

يجتتي أن تتضتتمن مجمو تتة األهتتداف بشتتقا  الاعلتتي والمطلتتوم يتتدفع المنةمتتة إلتتخ أن تاتتون أكثتتخ إبتتداً ا.
أفًقا زمنًيتا قمتيخ المتدى وطويتا األجتا. حيته توضتح األهتداف قمتيخة المتدى االاتالحات الاوريتة  مثالي

                                                 
1Dr I. Chaneta, Strategic Management Process Department of Business Studies Faculty of 

Commerce University of Zimbabwe, , Journal of Comprehensive Research, Volume 5, 

2015,   , p:4-6 
2Yazan: Sireen Khemesh, Strategic Management Basic Concepts, 2017, pdf  p:2 
3Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management, University 

of Washington, Texas A&M University, Cengage, 2008, p:10 
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والنتتتائج المخجتتوة متتن قبتتا امدارات. وتحديتتد الهتتدف  طتتوة هامتتة يحتتتم تحديتتدها متتن قبتتا ال يتتادة أو امدارة 
خين متتتن المستتتتوى العليتتا. و نتتتدما يتتتم تقستتتيم أهتتتداف المنةمتتة إلتتتخ أهتتداف محتتتددة لاتتتا وحتتدة ، فتتت ن المتتدي

األد خ يتحملون المسؤولية  ن تح يقها. و ليه يةهخ أداء موجه  حو النتتائج ، متن  تالل ستعي كتا إدارة 
ويتواجد في معةم الشخكات والمؤسسات  و ان رئيسيان متن المتديخين 1في المنةمة لتحقي  النتائج المخجوة

األداء العتتا  للشتتخكة أو  تتن إحتتدى وحتتداتها فتتي هتتذا الستتياق، المتتديخ العتتا  التتذه ينتتاق بتته تحمتتا مستت ولية 
الاخعيتة أو أقستامها الخئيستتية المستتقلة بتذاتها، والمتتديخين التوظيايين، المستؤولين  تتن امرتخاف  لتخ وظياتتة 
معينتتتة، أو أه مهمتتتة أو  شتتتاق أو  مليتتتة، مثتتتا المحاستتتبة، والتستتتوي  أو البحتتته والتطتتتويخ أو تانولوجيتتتا 

فالمنةمة أو الشخكة عبارة  ن مجمو ة من الوظتائي أو األقستا  التتي  .المعلومات أو الخدمات اللوجستية
اتنا ة  منتتج أو تقتديم  دمتة معينتة إلتخ الستوق. فت ذا كا تل الشتخكة تقتد   تدة أ توا   تعما مًعتا متن أجتا

مختلاتتتة متتتن المنتجتتتات أو الختتتدمات، ف  هتتتا غالًبتتتا متتتا تاتتتخر هتتتذه الوظتتتائي وتنشتتتئ سلستتتلة متتتن األقستتتا  
منهتتتا يحتتتتوه  لتتتخ مجمو تتتة وظائاهتتتا الخااتتتة، مدارة كتتتا منتتتتج أو تقيتتتد   دمتتتة معينتتتة. المستتتتقلة، كتتتا 

ويمتتبح المتتديخون العتتامون لهتتذه األقستتا  مستتؤولين  تتن  تتا إ تتتاجهم الختتا ، ويقتتون رتتغلهم الشتتاغا هتتو 
 سالمة أداء الشخكة بمكملها أو القسم الذه يقون تحل إدارتهم، فهم مسؤولون  ن تحديد كيفية إ شاء ميتجة

تنافستتية وتحقيتت  ربحيتتة  اليتتة بتتالموارد المستتتغلة ورأة المتتال المتتتا  لهتتم. و لتتخ التتخغمن متتن ذلتتك، يقتتون 
للمتتتديخين العتتتامين أدوار إستتتتخاتيجية تختلتتتي حستتتي مجتتتال مستتتؤوليتهم، حيتتته يحتتتتم  لتتتيهم بيتتتان وتوضتتتيح 

المتختبا بمتياغة رستالة  مهمة ورسالة الشخكة أو المنةمتة، وهتو المقتون األول لعمليتة امدارة امستتخاتيجية
المنةمتتة، والتتذه يتتوفخ امطتتار أو الستتياق التتذه يتتتم متتن  اللتته اتتياغة امستتتخاتيجيات. كمتتا يتاتتون بيتتان 
الخستتتالة واتتتياغتها متتتن أربعتتتة مقو تتتات رئيستتتية تتمثتتتا فتتتي إ تتتالن ستتتبي وجتتتود الشتتتخكة أو المؤسستتتة  أو 

خؤيتتتة للمنةمتتتة،  تتتم ا تتتالن ال تتتيم المنةمتتتة، وام تتتالن  تتتن الوضتتتع المستتتتقبلي المطلتتتوم، وهتتتي تعقتتتس ال
األساستتتتية الحاكمتتتتة للمنةمتتتتة،   تتتتن حالتتتتة مستتتتتقبلية مخغوبتتتتة ، يشتتتتار إليهتتتتا  تتتتادة بالخؤيتتتتة   بيتتتتان بتتتتال يم 

فعلتخ ستبيا المثتال ، تتمثتا الخستالة  2األساستية للمنةمتة، يليهتا بيتان األهتداف الخئيستية للمنةمتة والشتخكة.
                                                 

1Dr I. Chaneta, Strategic Management Process Department of Business Studies Faculty of 

Commerce University of Zimbabwe, , Journal of Comprehensive Research, Volume 5, 

2015,   , p:4-6 
2Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones, Essentials of Strategic Management, University 

of Washington, Texas A&M University, Cengage, 2008, p:10 



 مناهج التنبؤ واالستشراف المستقبلي

132 

  برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية                                              

فتتتي جميتتتع أ حتتتاء العتتتالم الستتتتيعام إمقا يتتتاتهم  فتتتي "تمقتتتين األفتتتخاد واأل متتتال Microsoftالحاليتتتة لشتتتخكة 
الااملة، كما تتمثا رؤيتها في الهدف الشاما للشخكة بمن تاون الال تي الخئيستي فتي اتنا ة البخمجيتات. 

ها و وتشما ال يم األساسية التتي تلتتج  بهتا الشتخكة "النجاهتة والمتدق" و "االهتمتا  الاامتا بعمالئهتا ورتخكائ
بشتقا مطلت  ستياق  Microsoft"اال اتا  واالحتتخا " و "مواجهتة التحتديات الخارجيتة. وتحتدد رستالة رتخكة 

 1اياغة امستخاتيجية دا ا الشخكة. 
 ًا: اإلدارة اإلستراتيجية ودورها وقك األزماتسابع

 إدارة مجتتاالتحتتول  تاهتتااتجو لتتخ التتخغم متتن محدوديتتة الدراستتات التتتي تتنتتاول هتتذا المضتتوو  ، إال هنتتاف 
 المجتتتال استاشتتاف العلمتتاء متتتن العديتتد حتتاولحيتتته  تطورالتتتتي اتستتمل بتتال امستتتخاتيجية وامدارة األزمتتات
 و يًقتتا ارتباًطتتا مختبطتتان االستتتخاتيجية وامدارة األزمتتات إدارة أن إلتتخ و لمتتوا المجتتاالت هتتذه بتتين المشتتتخف
 العلمتاء أن كمتا. بت دارة األزمتات امستخاتيجية ارةإلدل  ملي  موذج دمج يتم لملانه  ذلك البعا ببعضهما

ويمقتن القتول بمتاة  امتة . بعتد االرتبتاق هتذا يتبنتوا لم ،  ا  بشقا ، امستخاتيجيين امداريين والممارسين
 حالتتة فتتي تم يخهتتا تقليتتا أو األزمتتات تطتتورات لمنتتع دفاعيتتة قتتدرةو  للمنةمتتاتأن ربتتا المجلتتين يشتتقالن قتتوة 

ا تبتتاه قتتد استتتخ ل ي االقتمتتاد العتتالممجتتال فتتي  وجتتديخ بالتتذكخ أن األزمتتات  ااتتة 2أزمتتة متتا. حتتدوث
لجنتتة حيتته ينتتاق بمجمو تتة متتن مشتتاكا امدارة امستتتخاتيجية.  لتستتليا الضتتوء  لتتخالمنةتتخين والممارستتين 

مبتتتادض الااتتتاءة والديمقخاطيتتتة  تاتتتون مدرجتتتة فتتتي الهيقتتتا التنةيمتتتي للشتتتخكات مهمتتتة تعجيتتتج مستتتتقلةمهنيتتتة 
تاون غيخ قادرة  لخ منع األزمات ، وبالتالي فهي تاشا في حمايتة الشتخكات  غاليلانها في ال . والوضو 

 لخ الخغم من التعقيد الموضو ي مدارة الهياكا الهخمية الابيخة وتوقعاتهتا ، و من التطورات األكثخ سلبية. 
بتتين المتتديخين الستتلطة  ستتؤولية  تتن توزيتتعفتت ن إحتتدى المشتتقالت الحاستتمة هتتي زيتتادة  تتد  اليقتتين بشتتمن الم

، والعمتتتا  لتتتخ فتتتي األزمتتتاأول هتتتذه المشتتتاكا هتتتو التوزيتتتع التتتوظياي لتتتإلدارة امستتتتخاتيجية و  االستتتتخاتيجيين.
ربطهتتا لتحقيتت  منتتع االزمتتة فتتي الشتتخكة. فعلتتخ التتخغم متتن أن االدارة االستتتخاتيجية ال يتتختبا دورهتتا بتحقيتت  
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ستتتتوا جهتتتتودهم لتتتتخبا المجلتتتتين معتتتتا، حيتتتته تستتتتعخ التنبتتتتؤ لالزمتتتتات المستتتتتقبلية، إال أن المتخممتتتتون كخ 
المنةمتتتات والمؤسستتتات الابتتتخى إلتتتخ تاعيتتتا دور االدارة االستتتتخاتيجية لتمقينهتتتا متتتن تحقيتتت  إدارة األزمتتتات 

حتتاالت األزمتتات ستتمة ال يمقتتن فمتتلها  تتن أداء الشتتخكات فتتي وبمتتاة  امتتة، تعتبتتخ  1وتجنتتي حتتدو ها.
بتتالنةخ إلتتخ ذلتتك ، يجتتي و متتاده والمتتالي والسياستتي(. اقتمتتاد الستتوق )فتتي ظتتخوف  تتد  االستتتقخار االقت

يجي  لخ المتديخين و دا لًيا ،  والعواما البي ية الخارجية ختبا بشخكات التايف مع الةخوف التي ت لخ ال
وممتتتا تجتتتدر امرتتتارة إليتتته أن األدبيتتتات األزمتتتة والتايتتتف متتتع الموقتتتي.  نتتتعلنشتتتاق الشتتتخكة لمتحديتتتد  طتتتة 

ممتتا يتتنعقس  لتتخ رة الشتتخكات أ نتتاء أحتتداث األزمتتات بشتتقا اتتحيح دراستتة إدا موضتتو ال تغطتتي الحديثتتة 
تمنيف امجخاءات التي يقو  بها كبار المديخين في الشخكة في مخاحا ومستويات مختلاة من األزمة ، أو 

اتنا ة و لتخ ستبيا المثتال، يعتبتخ مجتال  2معخفتة متا يشتقا حستن التوقيتل وتيمتة البحته التذه تتم إجتخاؤه
معخضتتة بشتتقا  تتا  أل تتوا   ديتتدة متتن األزمتتات بمتتا فتتي ذلتتك متتن أكثتتخ المجتتاالت اليافة الستتياحة والضتت

الاتتوارث الطبي يتتة والهجمتتات امرهابيتتة و تتد  االستتتقخار السياستتي واألمتتخاة المعديتتة والحتتوادث المتتناعية 
الوقتل الحتالي،  فتي فتي حالتة تنتامي مستتمخاألزمتات  كمتا أن .والحخوم والخكود االقتماده وما إلتخ ذلتك

. وفتي والهجمات امرهابية ، و د  االستقخار السياسي والحتخوم متن التدول المجتاورة   تيجة تااقم العلميات
أ تتخ التخطتتيا االستتتخاتيجي  لتتخ أستتاليي هتتذا امطتتار جتتاء االهتمتتا  بمجتتال امدارة االستتتخاتيجية ودراستتة  

ه األ متال للتخطتيا والتاايتخ بشتقا استتخاتيجي يؤده  إلخ الضغا  لخ مديخ األمخ الذه – إدارة األزمات
 .أ ناء األزمة من  الل إدارة كا من الاخ  اميجابية والتهديدات الستلبية التتي تطخحهتا األزمتة باستتمخار

إن غيتخ  .و لتخ  حتو يحقت  االستتخاتيجيةيا لألزمتة بشتقا متتجامن وبالتالي ، تحتاج المنةمات إلتخ التخطت
 .الوقل يجيد من قدرة المنةمة  لخ منتع أو تخفيتف أو إدارة األزمتات بنجتا في  اس  التاايخ والتخطيا 

تحستتتين قتتتدرة  يعمتتتا  لتتتخدمتتتج إدارة األزمتتتات فتتتي  مليتتتات التخطتتتيا االستتتتخاتيجي  ويتتتخى البتتتاحثون أن3
أو فتي أوقتات  طبي يتةالمنةمات ليس فقا  لخ البقاء ، ولان أيًضا  لخ االزدهتار ، ستواء فتي األوقتات ال
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التخطتيا االستتخاتيجي و مليتات إدارة األزمتات يتتم إجخاؤهتا فتي أهميتة هتذا المجتال فتي أن تامن و  األزمات
ره مالحةتة أن األزمتتات متن الضتتخو و  .العتادة بمعتجل  تتن بعضتها التتبعا ، إذا تتم إجخاؤهتتا فتي أه وقتتل

تهديتتدات ال ينبغتتي إدارة هتتذه الو  .مختبطتتة باتتخ  كبيتتخةلانهتتا فتتي الوقتتل ذاتتته تهديتتدات  طيتتخة  ينتتتج  نهتتا
إدارة األزمتتات المتجامنتتة والتخطتتيا  يتمثتتا فتتيبتتا متتن  تتالل  هتتج متتجدوج  والاتتخ  متتن  تتالل  ةتتا  واحتتد ،

التخطتتتتيا تضتتتح أن  لتتتخ الاتتتتخ  ، ي وفتتتتي الوقتتتل التتتتذه  جتتتد  يتتتته أن إدارة األزمتتتات تخكتتتتج االستتتتخاتيجي
تنا خة قد تؤده إلخ إستاءة ف ن جهود معالجة األزمات الم المحتملة ولهذا.التهديداتيخكج  لخ االستخاتيجي 

أكتدت الاتابتات .ومما تجتدر امرتارة إليته أن العديتد متن استخدا  المتوارد المحتدودة ، و لت  تهديتد للمنةمتة
  ةتجخيبيتالث ابحت دد محدود من االالتااما بين إدارة األزمة مع التخطيا ولان ال يجال هناف   لخ أهمية 

التذه  امتيالبحه الت، غيخ أ ه هناف  درة في مجال وادارة األزماتخطيا االستخاتيجي حول العالقة بين ال
خااة في مجال تقديم الخدمات الاندتية، حيته يجي وادارة األزمات  ييدرة العالقة بين التخطيا االستخات

 1أن هذا القطا  أكثخ القطا ات  خضة لألزمات. 
 بينهمااالخترف بين إدارة األزمات واإلدارة االستراتيجية والعرقة 

، في تعنخ امدارة االستخاتيجية بمياغة وتنايذ وتقييم االستخاتيجيات الممممة لتحقي  األهداف التنةيميةو 
تتعامتتتتا إدارة األزمتتتتات متتتتع محتتتتاوالت تحديتتتتد مجتتتتاالت األزمتتتتات المحتملتتتتة والتنبتتتتؤ بهتتتتا ، وتطتتتتويخ حتتتتين 

أزمتتتة ، وتقليتتتا اآل تتتار أو  امجتتتخاءات والتتتتدابيخ الممتتتممة لمنتتتع حتتتدوث أزمتتتات أو متتتن تطتتتور حتتتادث إلتتتخ
يمقن تاستتتيخ التطتتتور المتتتوازه للحقلتتتين  نتتتدما  م تتتذ فتتتي و .ال يمقتتتن منعهتتتا االضتتتطخام النتتتاجم  تتتن أزمتتتة

حتول  تدد متتن العنااتخ المتؤ خة  لتتخ قتد ا تلاتوا تاريخًيتتا  فتتي المجتالين اال تبتار أن البتاحثين والممارستين
وجهتتات  و  لفيتتات التعليميتتة والوظتتائيالخ  مليتتة االدارة االستتتخاتيجية و القتهتتا بتت دارة األزمتتات متتن حيتته 

  2. ةخ أاحام المملحة   التقيد بالنماذج السائدة   التوجهات الثقا ية )األ خاف والمعتقدات( 
غالًبتتتا متتتا يتتتمتي األفتتتخاد التتتذين يعملتتتون و . تعتتتددان بطبيعتهمتتتاموممتتتا تجتتتدر امرتتتارة إليتتته أن كتتتال المجتتتالين 

ويجتتخون أبحاً تتا فتتي مجتتال التمتتنيع المستتتمخ متتن مجتتاالت االقتمتتاد و لتتم االجتمتتا  و لتتم التتناس والعلتتو  

                                                 
1 HotelsKaram Mohamed , The  Impact  of  Strategic  Planning  on  Crisis  Management  

Styles  in  the  5-star GhaziLecturer–Hotel Studies Department,OP.Cit pp:1-2       
2 Integrating The Crisis Management Perspective, on https://onlinelibrary.wiley.com/  

1111/1467-6486.00071 
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السياستتية وامدارة العامتتة والعالقتتات العامتتة و لتتو  البي تتة والهندستتة الايميائيتتة و لتتو  الامبيتتوتخ والتوااتتا. 
أ خى ، ف ن أ مار امدارة امستخاتيجية  ادة ما يقو ون متتدربين فتي سياستة األ متال وامدارة  من  احيةو 

االقتمتاديين ينةتخون إلتخ غيتخ أن العامة واأل مال وبي تهتا وامدارة واأل متال الدوليتة والستلوف التنةيمتي. 
فشتا السياستة الحقوميتة. األزمات من منةور الحخكات السلبية في متغيتخات االقتمتاد الالتي الناجمتة  تن 

 تتد  المستتاواة االجتماعيتتة ،  فهتتم ينةتتخون إليهتتا فتتي ظتتا تتتم يخألزمتتات و ةتتختهم ل لمتتاء االجتمتتا   وحتتول
يعتبتخ  لمتاء التناس أن  ، في حيناألسخة والمجتمع ، وما إلخ ذلك وزيادة في "الاخدية العسقخية" ، وتدهور

تتعامتا  مواقتي الطارئتةأدبيتات إدارة ال ، غيتخ أن التذات األزمة هي ا هيار هوية الاخد أو إحساسه الذاتي ب
، كمتتتا يتتتخى بتتتاحثون أهميتتتة التخطتتتيا إدارة األزمتتتات بشتتتقا مبارتتتخ متتتع القتتتخارات وامجتتتخاءات التاتيقيتتتةمتتتع 

 األزمتة.االستجابة للطوارض قبا وقتو  للتمهي استخاتيجي كما هو الحال في تنةيم  االستخاتيجي في تحقي 

1 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 

1 HotelsKaram Mohamed , The  Impact  of  Strategic  Planning  on  Crisis  Management  

Styles  in  the  5-star GhaziLecturer–Hotel Studies Department OP.Cit,, pp:1-2       
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 مقدمة عامة:
محا اهتما  متن قبتا الحقومتات حتول العتالم وتحليا المخاطخ  لتخطياامنهجيات االستشخاف و نهج بات م

 االستتتعدادقتتدرة المنةمتتات  لتتخ  ها أن تستتا د فتتي تحستتين التتتي متتن رتتمفتتي قطا تتات ومجتتاالت مختلاتتة، و 
 متتتن حتتتدة المختتتاطخ التخفيتتتف أو رفتتتع دقتتتخة المنةمتتتات  لتتتخ  مليتتتات امدارة متتتن  تتتالل  مليتتتاتللطتتتوارض 
بمهميتتة  ااتتة  طتتورةتحةتتخ األستتاليي والطتتخق الم، و التعتتافي تتم مخحلتتة والتقيتتيم واالستتتجابة  نهتتا والاشتتي 

 شتخافأ شتطة التخطتيا واالستحليتة فتي والمنةمتات الم  عي القتخار والمتد يينلدمج األفتخاد المتطتو ين واتا
في مخاحتا إدارة المختاطخ  التخطيا مضافة هذه الموارد التشاركية ملية ويشما ذلك  ،أو تحليا المخاطخ

مجتتال إدارة األزمتتات تطتتورات متعتتددة فتتي مجتتال إدارة األزمتتات  وقتتد القتتخ 1فتتي ستتياق  مليتتة االستشتتخاف.
ة للتطتتويخ المستتتمخ متتن قبتتا البتتاحثين الغتتخيم،  لتتخ المتتعيد النةتتخه والعملتتي، ومتتازال حتتتخ اآلن يتعتتخ 

يحاول من  الله  بخاء إدارة األزمات تطويخه ليؤده مهمتته القائمتة  لتخ التنبتؤ  Methodحيه أ ه منهج 
بشقا يحق  تجني أو تقليا حدة المخاطخ واألزمتات المتااقمتة فتي مجتاالت متعتددة. ولهتذا الستبي، لتوحد 
 دد من التحوالت في مجال تطبي  منهج االستشخاف في مجال إدارة المختاطخ أو األزمتات بمتاة  امتة، 

د أن لاتتا مجتتال طبيعتتته التتتي تختلتتي متتن مجتتال آل تتخ، وبالتب يتتة فهنتتاف ا تتتالف فتتي طبيعتتة األزمتتات بيتت
متتن  تتالل التحليتتا  foresightالتتتي تنشتتم فتتي هتتذه المجتتاالت. االمتتخ التتذه يضتتطخ ا إلتتخ تشتتخيح ماهتتو  

النهتائي، المتعم  ألاله المااايمي وتتبع مسار التطورات النةخية التي لحقل به حتخ واتا إلتخ مستماه 
فضاًل  ن أهمية راتد تطبيقاتته المختلاتة فتي سلستلة األزمتات التتي متخت بعتدد متن المجتاالت االقتمتادية 
والماليتتة وامداريتتة والبي يتتة والسياستتية واألمنيتتة والدوليتتة، فضتتاًل  تتن أهميتتة راتتد هتتذا الماهتتو  فتتي المجتتال 

ة الخقميتتتة متتتن ال يتتتا  بمهمتتتة االستشتتتخاف التانولتتتوجي، والتتتذه يقتتتد   يتتته متتتؤ خًا استتتهامات تيمتتتة لتمقتتتين القتتتو 
foresight  لتحقي  إدارة فعالة لألزمات والطوارض. أضي إلتخ ذلتك، أهميتة الوقتوف  نتد محتور التعقيتدات

والمغالطتتات المختبطتتة بمتتنهج االستشتتخاف وتحليتتا المنةتتورات األكاديميتتة التتتي  خضتتل هتتذا الجا تتي فتتي 
اذ القتخارات الموجهتتة  حتو المستتقبا. وفتتي هتذا امطتتار، مختلتي الدراستات فتتي مجتال اتنع السياستتات واتخت

فتتن متتنهج االستشتتخاف يتتختبا وبتتتدا ا مااايميتتًا متتع  تتدد متتن المنتتاهج والماتتاايم األ تتخى فتتي مجتتال إدارة 
                                                 

1 ISCRAM, Planning, Foresight and Risk Analysis, on: 

https://iscram2019.webs.upv.es/submissions/call-for-papers/planning-foresight-and-risk-

analysis/ 
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األزمتتتات والمختتتاطخ، وهتتتو متتتا  ستتتعخ إليتتته لتحليتتتا وتعخيتتتف هتتتذا المتتتنهج وتحديتتتد دوره وأهميتتتته فتتتي إدارة 
وفتتي ن الستتيناريوهات ألبتتخز األزمتتات الدوليتتة متعتتددة األبعتتاد والمجتتاالت. المختتاطخ وتخفياهتتا وفتت   تتدد متت

االستشخاف وبين إدارة األزمتات و تخة االرتباق الو ي  بين هذا امطار يسعخ الاما التالي إلخ توضيح 
 foresightكتان لهتا بتا  طويتا فتي تاستيخ ماهتو  "االستشتخاف" ما تم تغطيته في األدبيتات األجنبيتة التتي 

 future-orientedمةلتتة المجتتال األساستتي التتذه يطلتت   ليتته "التاايتتخ الموجتته  حتتو المستتتقبا"  تحتتل
thinking FOT أو اتتنع القتتخار الموجتته  حتتو المستتتقباFODM future-oriented Decision 

Making  في مجال المها  التطل ية أو االستشخا يةforward looking activities  
 Foresightيل مفهوم االستشراف أوال: اإلطار النظر  لتحل

 عرقة بين مفاهيم التنبؤ والتقدير ومنهج الدراسات المستقبليةال-1
 S.Eفتتتتتي بعتتتتتا المجتتتتتاالت بماهتتتتتو  التقتتتتتديخ االستتتتتتخاتيجي foresightيشتتتتتار إلتتتتتخ ماهتتتتتو  االستشتتتتتخاف 

strategic estimate أو التقيتتيم االستتتخاتيجيS.A  strategic assessment وهتتي فتتي الغالتتي ،
و لتتخ  1مختبطتتة بعتتدد متتن الخطتتوات والمخاحتتا التتتي تقتتو   لتتخ تقتتديخ المشتتقلة واألزمتتة  تتم االستتتجابة لهتتا 

التتخغم متتن أهميتتة مجتتال التقتتديخ االستتتخاتيجي ودوره  ستتقخيًا فتتي إدارة األزمتتات، إال أن التقييمتتات الحتتديه 
التاايتتتخ بالمستتتتقبا وتوقتتتع  المتتتنهج ودوره هتتتذا متتتدى تخاجتتتعلمنتتتاهج التخبيتتتة العستتتقخية كشتتتال متتتؤ خًا  تتتن 

 2التحتتديات والاتتخ  التتتي قتتد تةهتتخ فتتي البي تتة االستتتخاتيجية فتتي دراستتة الماضتتي ومحاولتتة فهتتم الحاضتتخ.
والتتذه يقتتو   لتتخ  foresightوالجتتديخ بالتتذكخ، أن هتتذا المتتنهج تتتم تطتتويخه ليحتتا محلتته متتنهج االستشتتخاف 

متتتخ أن كتتتا متتا ستتتب  هتتتي ماتتتاايم مختلاتتتة متتتن حيتتته التعخيتتتف وح يقتتتة األفاتتخة محاولتتتة التنبتتتؤ بالمستتتتقبا. 
ل ذاتتته، فتت ن الماتتاايم الستتابقة تختلتتي  تتن ماهتتو  قتتوالتطبيتت  ولانهتتا تتتدور فتتي فلتتك "المستتتقبا". وفتتي الو 

، حيتته أن األ يتتخ يختلتتي  تتن الماتتاايم الستتالي ذكخهتتا forecastingالتقتتديخ القتتائم  لتتخ محاولتتة التنبتتؤ 
والتتذه يتشتتابه معتته فتتي  foresightتقتتديخ" ويختلتتي  تتن الماهتتو  المستتتحدث رغتتم ارتتتخاكهم فتتي  نمتتخ "ال

                                                 
1 Strategic Estimate of the Situation, https://www.ndu.edu/Portals/59/Documents/G 

lobal_Alu 

mni_Summit/02 Strate_Est_Framework_Explained.pdf?ver=2018-06-01-083439-133pdf, p:1 
2Charles Hodges Benson , Gaining The Long View: Reforming Organization And 

Empowering Knowledge Workers To Improve Strategy And Intelligence, Dod Civilian, 

National Defense University Joint Forces Staff College, Joint Advanced Warfighting School, 

Pdf  , p:2 



 مناهج التنبؤ واالستشراف المستقبلي

139 

  برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية                                              

 نمخ التنبؤ أو التوجته  حتو المستتقبا. لاتن هتذه الماتاايم باألستاة مختبطتة بمجتال التاايتخ الموجته  حتو 
المستتقبا المتتختبا مدارة األزمتتات والمختتاطخ، حيته جتتاء تطبيقهتتا كمنتتاهج تستهم فتتي تحقيتت  التتدور الوقتتائي 

فتتي مجتتال التعامتتا متتع األزمتتات ومحاولتتة توقعهتتا  uncertaintyستتتباقي لموجهتتة حالتتة  تتد  اليقينيتتة أو اال
للتخفيف متن حتدتها وتجنبهتا ومتن  تم تحقيت  أقمتة استتجابة حتال حتدو ها. حيته تقتو  هتذه المنتاهج  لتخ 

كما يشتيخ  1.المها  التطل ية االستشخاف وف   طاقات زمنية قمية وطويلة األجا في مجال إدارة األزمات
وربمتتا يقتتون األ يتتخ أكثتتخ تقتتدما متتن  previsionبماهتتو  ال foresight التتبعا إلتتخ ماهتتو  االستشتتخاف

وقتتد  2األول إال أن كالهمتتا موجهتتان  حتتو االستتتعداد للمستتتقبا فتتي مجتتال اتتنا ة القتتخارات وقتتل األزمتتات.
المواقتي متن  تالل تطبيت  متنهج  وتقديخ SEهناف اهتما  من قبا الباحثين لمجال التقديخات االستخاتيجية 

ضتتمن مجتتال القتتخار الموجتته  حتتو المستتتقبا، والالفتتل فتتي األمتتخ، أن هتتذا المتتنهج  Forecastingالتقتتديخ 
. وقتتتد متتتخ المنهجتتتين بتطتتتورات متالحقتتتة ومتدرجتتتة حتتتتخ أقتتتخ foresightيختلتتتي  تتتن متتتنهج االستشتتتخاف 

الخبتتخاء والمتخممتتون تطبيتت  متتنهج االستشتتخاف فتتي مجتتال القتتخار الموجتته  حتتو المستتتقبا بتتدال متتن متتنهج 
، حيه يقو  األ يخ  لخ تقديخ كيف ستيقون رتيء متا فتي المستتقبا فتي حتين يقتو  forecastingالتقديخ 
التنبؤ واالستعدادية ببميخة  حو المستقبا، حيته ينمتي دوره  لتخ متا  لخ القدرة  لخ  foresightمنهج 

أل ه يقو   لتخ جوا تي متعتددة أهمهتا التوااتا وا تداد قتخارات متوجهتة  forecastingهو أبعد من التقديخ 
 حو المستقبا. ولهذا السبي اتجهل الحقومتات فتي مخحلتة متا بعتد التستعينيات  حتو تغييتخ المتنهج الموجته 

قبا متتن التقتتديخ إلتتخ االستشتتخاف، حيتته يعتبتتخ األ يتتخ وستتيلة للنةتتخ إلتتخ المستتتقبا متتن  تتالل  حتتو المستتت
أدوات البحتته المستتتقبلي كمتتا أ تته يشتتما استتتخدا  التطبيقتتات للوقتتل الحاضتتخ وأهميتتة الدراستتات المستتتقبلية 

،  OTF لتتخ التتخغم متتن التطتتورات التتتي لحقتتل بمجتتال التاايتتخ الموجتته  حتتو المستتتقبا و  3للوقتتل الحاضتتخ.
والتحول من منهج إلخ منهج، إال أن تطبيت  المنتاهج الستابقة ستواء التقتديخ أو االستشتخاف، ال يستيخ  لتخ 

                                                 
1Aubrecht Christoph, Özceylan Aubrecht Dilek, Klerx Joachim and Freire Sérgio, Future-

oriented activities as a concept for improved disaster risk management, Disaster Advances, 

vol:6, Dec 203 p:1 
2 Andreas Wenger (Editor), The Politics and Science of Prevision: governing and probing 

the future, CSS Studies in Security and International Relations, Center for Security Studies, 

Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich, 2020 
3 KERSTIN CUHLS, From Forecasting to Foresight Processes—New Participative Foresight 

Activities in Germany, Journal of Forecasting, Fraunhofer Institute for Systems and 

Innovation Research (ISI), Karlsruhe, Germany, vol:22, 2003p:93 
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 predictionغيتخ أن فاتخة "التنبتؤ"  1وتيخة واحدة، تبعا ال تالف ظخوف المجال وطبيعة األزمات النار ة،
ي ال يمقتن تحقيت  ال يتاة بهتا في حد ذاتها ربما تاون هدف بعيتد المنتال  ااتة فتي بعتا المجتاالت التت

أو الواتتول لمتغيتتخات  ابتتتة تستتهم فتتي تيتتاة الةتتواهخ ومتتن  تتم التنبتتؤ بهتتا أو توقعهتتا. فعلتتخ ستتبيا المثتتال، 
هنتتتاف العديتتتد متتتن األزمتتتات الدوليتتتة فتتتي مجتتتال العالقتتتات الدوليتتتة والتتتي تقتتتو   لتتتخ تبتتتين متتتنهج استشتتتخاف 

فتتي إدارة األزمتتات، حيتته يمتتدر ستتنويًا  NATOنتتاتو المستتتقبا لتقتتديخ المواقتتي االستتتخاتيجية، مثتتا دور ال
تقخيتتتخ حتتتول التحليتتتا القتتتائم  لتتتخ االستشتتتخاف االستتتتخاتيجي لعتتتخة دور النتتتاتو فتتتي التعامتتتا متتتع األزمتتتات 
الدوليتتة، وتحديتتد االتجاهتتات التتتي متتن رتتم ها ستشتتقا المستتتقبا وتوقتتع اآل تتار المتختبتتة  لتتخ أداء التحتتالي 

لجديخ بالذكخ في هذا السياق أن ماهتو  التوقتع أو التمتور يختلتي  تن . وا2035تجاه القضايا حتخ  ا  
 strategicالقتتائم  لتتخ التقتتديخ  االستشتتخافبمتتنهج  خالتنبتتؤ ، ولهتتذا الستتبي يقتتو  النتتاتو بتطبيتت  متتا يستتم

foresight analysis  لتتخ التتخغم متتن استتتخدا  ذات الماهتو  القتتائم  لتتخ محاولتتة التوجتته  حتتو المستتتقبا 
نبتتؤ، إال أن متتنهج التطبيتت  فتتي دور النتتاتو قتتا  مقتا  "التقتتديخ" وفتت  متتا أقتتخه  بتتخاء لنتتاتو التتذين متن  تتالل الت

أكتتدوا  لتتخ أن تحلتتيالتهم تقتتو   لتتخ تقتتديخ وتقيتتيم مقتتخر لالتجاهتتات و تائجهتتا لاهتتم وتوقتتع وتمتتور طبيعتتة 
متن مجتال  foresightالبي تة األمنيتة الديناميقيتة المعقتدة، ولهتذا الستبي تختلتي تطبيقتات متنج االستشتخاف 

يتاتت  العديتتد متتن البتتاحثين والمتخممتتين فتتي مجتتال التاايتتخ الموجتته  حتتو كمتتا آل تتخ ومتتن ازمتتة أل تتخى. 
المستتتقبا  لتتخ ارتبتتاق متتنهج االستشتتخاف بمتتا يستتمخ "تخطتتيا الستتيناريو" ، حيتته يستتهم األ يتتخ فتتي د تتم 

بمثابتتة قمتت  متقتتة دا ليتتًا أو   مليتتات اتتنا ة القتتخار والتحليتتا االستتتخاتيجي، حيتته تعتبتتخ الستتيناريوهات
بمثابتتتتتة رؤى حتتتتتول المستتتتتتقبا ُيعتمتتتتتد  ليهتتتتتا فتتتتتي اتتتتتنا ة السياستتتتتات أو تطويخهتتتتتا وهتتتتتي بمثابتتتتتة " لفيتتتتتة" 

backdrop  للخبتتخاء واتتا عي السياستتات الهتتدف منهتتا هتتو الختتخوج فتتي مجتتال االستشتتخاف بخيتتارات مخ تتة
دارة األزمتات تجتدر امرتارة إليته أن مجتال إ وممتا 2قوية تحما قدرًا متن االبتاتار والتطتويخ مدارة األزمتات.

قتتد القتتي تطتتور فتتي التطبيتت  وفتتي تعخياتته  ةخيتتًا ليتتوزاه التطتتور الحااتتا فتتي مجتتال االستشتتخاف والتنبتتؤ، 
. CG crisis Governanceوادارة األزمتات CM  crisis managementماهتو  إدارة األزمتاتفهنتاف 

                                                 
1 Theo S. Eicher ; David J. Kuenzel ; Chris Papageorgiou ; Charis Christofides, Forecasts in 

Times of Crises, March, 2018. 
2  CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in 

the Public Sector Zurich,Crisis and Risk Network (CRN), Center for Security Studies 

(CSS), ETH Zürich July 2011p:2 



 مناهج التنبؤ واالستشراف المستقبلي

141 

  برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية                                              

التتتي تقتتو   C.Gلتحقيتت  متتا يستتمخ بتتمطخ إدارة األزمتتات والااتتختين يعقستتان توجتته حتتديه متتن قبتتا الخبتتخاء 
فضتتاًل  تتن تطبيتت  مبتتادض  1 لتتخ متتنهج االستشتتخاف الموجتته  حتتو محاولتتة التنبتتؤ ولتتيس التوقتتع أو التمتتور

هو ماهتو  بتديا لالمتة إدارة  governance. وجديخ الذكخ أن ماهو  good governanceالحقم الجيد 
management ة إال أن التطبيتتت  يختلتتتي بتتتين كتتتال الماهتتتومين. حيتتته ستتتعخ ، لاتتتن رغتتتم تشتتتابه التخجمتتت

مدارة المختتتتاطخ  anticipatory Governanceالخبتتتتخء  حتتتتو تحقيتتتت  متتتتا يستتتتمخ بالحوكمتتتتة التوق يتتتتة 
 2واألزمات من  الل تطبي  منهج االستشخاف ومحاولة التنبؤ بالمخاطخ قبا حدو ها.

 الدراسات المستقبليةالتطورات التاررخية لمجال  -أ
 ياليتة وليستل  لميتة، حيته كتان  لخ حتد كبيتخ مستملةالحخم العالمية الثا ية ، كان التنبؤ بالمستقبا إقبا 

يحاول الناة التنبؤ بالمستقبا دون أن يقون هناف أساة منطقي أو  ملي يستهم فتي تحقيت  هتذا الهتدف. 
 تتا   ا" فتتي مقالتتتهويؤكتتد أحتتد البتتارزين فتتي مجتتال التنبتتؤ واالستشتتخاف المستتتقبلي التتذه يتتد خ" تومتتا كوستت

أ تته لتتم تاتتن هنتتاف منتتاهج  لميتتة لدراستتة المستتتقبا موجتتودة قبتتا  "بعنتتوان "تطتتور دراستتات المستتتقبا 2011
 األرتخا  التذين أرادوا معخفتة متا قتدأن  كما أكد "توما كوسا"  لتخي. أربعينيات و مسينيات القخن الماض

 العتخافين ، تمامتًا مثتا متا ياعلتهيعتة والتمتوفيعتمتدون  لتخ المعتقتدات الخارقتة للطبيحمله المستقبا كتا وا 
، أو قتتخاءة الاتتخة الخؤيتتة الناستتيةكتحليتتا لية مستتتقبالنتتتائج التتذين يستتتخدمون أستتاليبهم الخااتتة فتتي التنبتتؤ بال

، غيتتتتخ أ تتتته أكتتتتد  لتتتتخ وجتتتتود  تتتتدد متتتتن المحتتتتاوالت  وستتتتتخاداموة تنبتتتتؤات البلوريتتتتة ، أو  لتتتتم الالتتتتك ، أو
المجتتتتتاالت االقتمتتتتتادية   بعتتتتتل متتتتتنلقتتتتتخن الماضتتتتتي فتتتتتي األربعينيتتتتتات والخمستتتتتينيات متتتتتن ا واالجتهتتتتتادات

فهتم أفضتا لتحقيت   كا تل  تيجتهتا تنتامي التد اوه والمطالتيالةواهخ العلمية التي  ظهختأ واالجتماعية و
متتن بتتين الةتتواهخ األ تتخى ، و  .الااتتخ العستتقخه  ومتتن  تتم ظهتتخ  لتتخ إ تتخ ذلتتك مجتتال الستشتتخاف، للمستتتقبا

بتتدأ الستتاخ إلتتخ الاضتتاء واستتتخدا  التانولوجيتتا  ووالتحضتتخ إلتتخ  فتتاق جديتتدة  متتنا ةالعولمتتة والت تمتتدد
ر التاايتتتخ اازدهتتت أدت إلتتتخ ،هتتتذه البي تتتة ستتتخيعة التغيتتتخ  ليتتته فتتت نو ، ا المعلومتتتاتالنوويتتتة وتطتتتويخ تانولوجيتتت

فتتي ا، وطخيقتتة متينتتة للتخطتتيا طويتتا األجتت متتن الاتتا لين أ هتتم بحاجتتة إلتتخ أستتاة عديتتدامداره ، وأدرف ال
                                                 

1 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, 

Proceedings of the 8th International ISCRAM Conference Lisbon, Portugal, May 2011, p:1 
2OECD, Strategic Foresight for Better Policies Building Effective Governance in the 

Face of Uncertain Futures, OECD, october, 2019 , p:4 
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 شتتتخافاستتتتقخاء االتجتتتاه ، واالستبمتتتا فتتتي ذلتتتك طتتتخق معينتتتة  وجديتتتدة  أستتتالييالوقتتتل  استتته ، تتتتم تطتتتويخ 
كمتتا  .تحقيتت  التوقتتع والتنبتتؤاألستتاليي ل وبتتدأت جهتتات فا لتتة مختلاتتة فتتي تطبيتت  هتتذه وغيخهتتا،التانولتتوجي 

طويخ االستخاتيجيات العسقخية وفهتم التقنيتات العستقخية أساليي مبتاخة من أجا ت RAND ابتاخت مؤسسة
 1 الجديدة بشقا أفضا.

مجتال في الستينيات والسبعينيات من القخن الماضي ، بدأ البحه المستقبلي فتي اال تشتار  تارج  طتاق الو  
مثتتتا استتتتهالف الطاقتتتة ، متعتتتددة بتتتدأ البتتتاحثون فتتي دراستتتة اآل تتتار طويلتتتة المتتتدى لةتتواهخ العستتقخه، حيتتته 

الحخكات االجتماعية. و تالل هتذه الاتتخة  وكذلكالنمو السقا ي ، والقضايا البي ية ، والتنمية االقتمادية ، و 
، وأاتتبحا  " لتتم المستتتقباماهتتو  "و  هجتتي"لتاايتتخ المنا" تمتتثال فتتي ماهتتو  أساستتيانظهتتخ ماهومتتان  لميتتان 

 Ossip"لتتتنبتؤات االجتماعية التتارير ودراستة هامتة بعنتوان "، 1966 شتخت فتي  تا  وقتد مؤ خين للغاية. 
Flechtheim حيته اقتتخ  فليقتتايم حتميتة ،  الدراستات المستتقبلية متملة بشتقا كبيتخ بمجتال لكا  والتي

والحتتتخوم والةلتتتم، اتتتوارث وتجنتتتي الحتتتا مشتتتاكا ام ستتتا ية لتتته دور أساستتتي فتتتي  لتتتم المستتتتقبا  أن يقتتتون 
التحتول متن التاايتخ الم يتاره التقليتده إلتخ  رةضتخو  تقتتخ لذلك ظهخت العديد من التد اوه التتي  2 .والاقخ

وهنتتتاف   .3للتغييتتخ االستتتجابة العاليتتتة لتحقيتت ي تشتتجع السياستتات المخ تتتة ، والتتتت قابلتتة للتايتتفلمنتتاهج الا
منةمات ال تقو  بتنايذ هتا التنهج الحتديه فتي طخيقتة التاايتخ المستتقبلية المعتمتدة  لتخ االستشتخاف، حيته 

تحتواًل  موذجًيتا حتول يتطلي من المنةمات التقليدية ضخورة التوجه  حو تطبي  منهج االستشتخاف وتطبيت  
 ين  قافتة تنةيميتة دا ليتة تشتجع العتاملينوتمقت قا ًيتا كيفية التاايخ في المستقبا ، بتا يتطلتي أيًضتا تحتواًل 

 لتتخ ممارستتة هتتذا التتنهج الحتتديه متتن التاايتتخ الموجتته  حتتو المستتتقبا، كمتتا ينبغتتي  لتتخ متتوظاين الخدمتتة 
 اكتسام المعخفة وتبادل المعلومات وممارسة التاايخ االستباقي  لخ المد ية مثال أن يتم تشجيعهم  لخ

 

 

 

                                                 
1 Bence Németh, Strategic Foresight Process—Improvements For The Hungarian 

Ministry Of Defense, MA, Zrínyi Miklós , Master thesis, National Defense University, June 

2016, p:2 
2 Ibid, p:7 
3 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries , 

UNDP Global Centre for Public Service Excellence, 2014 , p:4 
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امدارة  ويؤكتتد البتتاحثون أن .1اتختتاذ القتتخار  لتتخ أ لتتخ مستتتوى و  دارة العامتتةمستتتوى متتن مستتتويات امكتتا 
الدراستتتات مجتتتال بشتتتقا كبيتتتخ  لتتتخ  تممتتتا أ تتتخ  الثما ينيتتتاتفتتتتخة أكثتتتخ ا تشتتتاًرا فتتتي  لامستتتتخاتيجية أاتتتبح

فقتد كوستا ، لتومتا وفًقتا وبالخغم من ذلك لتم يقتن هنتاف تطتويخ ألستاليي الدراستات المستتقبلية، و  ،المستقبلية
ه ن لتليقتو  Foresight مجتال االستشتخاف أدى تطويخ مااايم امدارة امستخاتيجية إلخ إتاحتة الاخاتة أمتا 

٪ متن أستاليي الدراستات 80تتم إ شتاء الدور األكبخ في مجال الدراسات المستقبلية. فعلخ الخغم من أ ه قد 
المنهجيتتة فتتي ستتاليي ٪ فقتتا متتن األ20تتتم تطتتويخ قتتد  إال أ تته( 1980–1950)اتتتخة بتتين تقبلية فتتي الالمستت

أن األستتاليي الجديتتدة المتعلقتتة ، غيتتخ ( 2010-1980) مجتتال الدراستتات المستتتقبلية بتتين الاتتتخة متتن  تتا 
، وبنتاء  لتخ ذلتك يمتبح مجتال الدراستات المستتقبلية بحاجتة وث المستقبلية لتم تةهتخ منتذ الثما ينيتاتبالبح

كما مخ منهج االستشتخاف   2ناهج مستقبلية تؤده أهدف التنبؤ بشقا  لمي.إلخ مجيد من التطويخ لتبني م
العمليتة  التذه قتدمها  لتخ أ هتاالتعخيف "الاالسيقي" من قبا بن متارتن ب بعدد من التطورات التاريخية بدءاً 

التانولوجيتتا مجتتاالت  لتتو   لتتخ المتتدى الطويتتا لو  النةتتخ لمستتتقبا بشتتقا منهجتتي فتتي محاولتتة تتتي تستتهمال
التتتي متتن المحتمتتا أن تحقتت   واألستتالييالتقنيتتات و  د مجتتاالت البحتته االستتتخاتيجيبهتتدف تحديتتواالقتمتتاد 

متتن  تتالل تعخياتته  اتتاغها  لتتخ  طتتاق أوستتعو كتتوتس  . كمتتا  خفهتتاأكبتتخ الاوائتتد االقتمتتادية واالجتماعيتتة
أ شتمت وقتد  3 .ن التطلع إلخ األما اهم وتقديخ المعلومات الناتجة  ل العملية الشاملة لالستشخاف  لخ أ ها

منةمة التعاون االقتماده والتنمية )والماوضية األوروبية( وحدات أبحتاث مستتقبلية مخممتة فتي أوا تخ 
تمتاده والتنميتة فتي الدوليتة لمنةمتة التعتاون االق الدراستات المستتقبليةبخ امج ، حيه تم تطويخ الثما ينيات

 مليتتتتات الحتتتتتوار حتتتتول اتتتتتنع لتتتتتد م استتتتتخدا  االستشتتتتتخاف االستتتتتخاتيجي  التتتتتتي تقتتتتو   لتتتتتخ 2011 تتتتا  
 يمقتتنوهددو حظددام  horizon-scanning system استاشتتاف اآلفتتاقإ شتتاء  ةتتا  كمتتا تتتم  ،السياستتات

 ويستتتتخد  فتتتي تحليتتتاتابعتتتة لمنةمتتتة التعتتتاون االقتمتتتاده والتنميتتتة  أو إدارةاستتتتخدامه متتتن قبتتتا أه لجنتتتة 
 شتتخافرتتبقة مجتمتتع االست . كمتتا تتتمميتتة فتتي الميتتدان االقتمتتادهعتتاون والتناالتجاهتتات الابتتخى لمنةمتتة الت

 ضتًوا متن جميتع التدول األ ضتاء  70وتضتم اآلن  2013التتي تتم تمسيستها فتي  تا   (GFC) الحقتومي
                                                 

1Ibid, p:8 
2 Bence Németh, Strategic Foresight Process—Improvements For The Hungarian Ministry 

Of Defense, OP.cit, p:5 
3 KERSTIN CUHLS, From Forecasting to Foresight Processes—New Participative Foresight 

Activities in Germany,OP.Cit:p:96 
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ستتاهمل كتتا متتن منةمتتة التعتتاون االقتمتتاده والتنميتتة حيتته فتتي منةمتتة التعتتاون االقتمتتاده والتنميتتة ، 
الماوضتتية األوروبيتتة ، مثتتا  بوحتتدات بحثيتتة مستتتقبلية  مؤهلتتةحثيتتة والمنةمتتات المؤسستتات البوغيخهتتا متتن ال

 . 1بخبخاتها االستشخا ية مم المتحدة ام مائي ، واليو سقووبخ امج األ
 foresightتعررف مفهوم االستشراف -2

الخمستينيات متن يعتبخ ماهو  االستشخاف االستخاتيجي من المااايم التي تعود ااتولها فتي فخ ستا فتي فتتخه 
القتتتخن الماضتتتي حيتتته جتتتاء االهتمتتتا  بهتتتذا الماهتتتو  بنتتتاءا  لتتتخ اهميتتته تاتتتوين رؤيتتتة للمستتتتقبا بعتتتد الحتتتخم 
العالميه الثا يه و قي ظهور أزمتة التناا فتي منتمتي الستبعينيات، زاد االهتمتا  بهتذا التوجته، االمتخ التذه 

 متتوذج جديتتد للبحتته المستتتقبلي متتن أدى التتخ تواجتته العديتتد متتن المتخممتتين والبتتاحثين متتن اجتتا تحقيتت  
 لتتتخ التتتخغم متتتن وجتتتود العديتتتد متتتن التعخياتتتات و  foresight 2وينتهتتتي باالستشتتتخاف  forecastingالتنبتتتؤ

، يمقننتتا تعخيتتف االستشتتخاف االستتتخاتيجي  strategic foresightوالتاستتيخات لالستشتتخاف االستتتخاتيجي 
بهتا  predict لخ أ ه الطخق والوسائا التي تقو  من  اللها المنةمات لتحديتد األحتداث المحتملتة والتنبتؤ 

وجتتديخ  3والتتتي قتتد تتتؤ خ  لتتخ البي تتة المحيطتتة ومتتن  تتم يمقتتنهم التخفيتتف متتن المخاطخ،واستتتغالل الاتتخ 
ال يتتختبا فقتتد بماتتاايم االحتماليتتة أو المستتتقبا، بتتا يتتختبا أيضتتا  بالتتذكخ أن مجتتال االستشتتخاف المستتتقبلي

 4بمااايم  د  اليقين في التنبؤ والتنبؤ االحتمالي
إلتخ متا قبتا الحتخم العالميتة الثا يتة ، بينمتا ستيطخت تطبيت   Foresight تعود أاتول متنهج االستشتخافو 

، وفتي  تقبلية  لخ الستتينيات والستبعينياتمناهج كا من التنبؤ القائم  لخ التوقعات ومنهج الدراسات المس
،  Mintzbergفتتتخة  التستتعينيات ، اكتستتي متتنهج االستشتتخاف أهميتتة ملحوظتتة متتن قبتتا البتتاحثين  ااتتة 

الذه ميج بين التاايخ االستخاتيجي والتخطيا االستخاتيجي ، وهو ابتاار مااايمي أ ار أيًضتا أفاتاًرا جديتدة 

                                                 
1 OECD, High Level Risk Forum Policy Seminar Preparing governments for long term 

threats and complex challenges, OECD Conference Centre, Paris, France, 23 September 

2016, pp:6-10 
2 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit, p:3 
3 Bence Németh, Strategic Foresight Process—Improvements For The Hungarian Ministry 

Of Defense, OP.Cit, p:2 
4 Elliot Jacks, Jim Davidson, H.G. Wai, Guidelines On Early Warning Systems And 

Application Of Nowcasting And Warning Operations, World Meteorological 

Organization, 2010,P: 6 
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االستشخاف" إلخ  مليات التوقع التي تحتدد الاتخ  والتهديتدات التتي يشيخ ممطلح " و1تتعل  باالستشخاف
قتتد تنشتتم فتتي اماتتدارات المتوستتطة إلتتخ الطويلتتة األجتتا فتتي المستتتقبا، ولاو هتتا طخيقتتة تاايتتخ ، فتت ن هتتذه 
العملية تشجع  لخ االبتاار والتقيتيم االستتخاتيجي واالستتعداد االستتباقي للمستتقبا، و نتدما ستعخ التخطتيا 

ه إلتتتتخ منتتتتع الاشتتتتا ، فتتتت ن االستشتتتتخاف االستتتتتخاتيجي يعطتتتتي األولويتتتتة لعامتتتتا المخو تتتتة متتتتن  تتتتالل التقليتتتتد
و مما تجدر امرارة إليه أن االستشخاف االستخاتيجي هتو رتقا واحتد  . 2االكتشاف المبقخ والتعافي السخيع

متتن  حيتته يعتتد األ يتتخ هتتو اآل تتخ بمثابتتة جا تتي واحتتد foresight فقتتا متتن مجتتال االستشتتخاف األساستتي
وتم تذ  مليتات االستشتخاف بعتين اال تبتار التوااتا المستتمخ بتين الخبتخاء متعتدده  3الدراستات المستتقبلية

التخممتتتتتات بهتتتتتدف تشتتتتتقيا رؤى مشتتتتتتخكة وستتتتتيناريوهات متستتتتتقة ، وبالتتتتتتالي تشتتتتتقيا وبنتتتتتاء التطتتتتتورات 
ات المستتقبلية والالفل في النةخ أن لاا باحه او متخم  في مجال الدراست 4 المستقبلية طويلة األجا.

كا تل لتته رؤيتتته حتتول تاستتيخ متتنهج االستشتتخاف، فهنتاف بتتاحثين كتتا وا يؤكتتدون  لتتخ أن المستتتقبا يجتتي أن 
يقون قائما  لخ  يار واحد فقا ألن المستقبا سيقون واحد تمامًا مثا حال الحاضتخ التذه يعتبتخ حاضتخ  

د متتتن الستتتيناريوهات والبتتتدائا واحتتتد  فقتتتا، وهنتتتاف متتتن كتتتان يتتتخى أن المستتتتقبا يحتتتتم بتتتمن يعتمتتتد  لتتتخ  تتتد
كمتتا يؤكتتد البتتاحثون  لتتخ ان  متتوذج االستشتتخاف االستتتخاتيجي  5 المختلاتتة وال يعتمتتد فقتتا  لتتخ  يتتار واحتتد.

يقو   لخ  ال تة مبتادض رئيستيه تتمثتا فتي المبتدأ االول حتول  تد  إمقا يته تحقيت  تنبتؤ واحتد للمستتقبا فتي 
لثتا ي يقتو   لتخ ان المستتقبا هتو العتالم اال تخ التذه يحتتم هناف اكثخ من توقع محتمتا للمستتقبا والمبتدأ ا

ضخورة استاشافه والتنبؤ به والمبدأ الثاله وهو مبدأ متاائا يقتو   لتخ ضتخورة أن يقتون هنتاف مقتدره  لتخ 
ويعتتتخف االستشتتتخاف وفًقتتتا لتقخيتتتخ االدارة العامتتتة للبحتتتوث التابعتتتة  6تمتتتور المستتتتقبا واستحضتتتار المستتتتقبا

                                                 
1 Bence Németh, Strategic Foresight Process—Improvements For The Hungarian Ministry 

Of Defense, OP.Cit, p:4 
2 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries , 

OP.Cit, p:4 
3 Bence Németh, Strategic Foresight Process—Improvements For The Hungarian Ministry 

Of Defense, Op.Cit, p:2 
4 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit,, p:3 
5 KERSTIN CUHLS, From Forecasting to Foresight Processes—New Participative Foresight 

Activities in Germany, OP.Cit,pp:93-96 
6 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit, p:3 
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يتتتة ، بم تتته  مليتتتة منهجيتتتة لل يتتتا  باأل شتتتطة االستشتتتخا ية للحقومتتتات والمنةمتتتات الدوليتتتة للماوضتتتية األوروب
والشخكات، ويتتم تمتنيف االستشتخاف االستتخاتيجي وفًقتا لثال تة معتاييخ تقتو   لتخ استتنباق الخبتخاء للمعخفتة 

 تات، وتحديتد لتطويخ استخاتيجيات طويلة األجتا وتحديتد األستاليي الاميتة التتي تستتخد  امحمتاءات والبيا
ويؤكد الباحثون  لخ أن طخق االستشخاف متعددة ولهتا  تدد  1وطخق العما لتحديد استخاتيجيات التخطيا.

من األساليي التي يتم تطبيقها والتي ُتستخد  بشقا رائع في العديد من التخممات المختلاة، حيه يقتخ 
تستتتا د فتتتي الحتتتد متتتن المختتتاطخ المتخممتتتون أن  مليتتتات االستشتتتخاف هتتتي  مليتتتة "متعتتتددة األستتتاليي" 

االستشتتخاف دور وحتتول   2والاتتوارث ، فضتتاًل  تتن دمجهتتا فتتي مجتمعتتات العلتتو  والسياستتات والممارستتات.
تطبيقته فتي مجتال اتنع السياستات هتو متنهج يقتو   لتخ مجمو تة واستعة كثتخة االستخاتيجي يؤكد الباحثون 

تطلتتتي النةتتتخ فتتتي مجمو تتتة واستتتعة متتتن متتتن التطتتتورات المستتتتقبلية التتتتي يتتتتم التحضتتتيخ لتتته بشتتتقا فعتتتال وي
التطورات المستقبلية المحتملة و  ارها، وال يجي أن تاتون معتمتدة  لتخ افتخاضتات محتدودة حتول المستتقبا 

كمتتا يشتتما االستشتتخاف الوستتائا   3ممتتا يتتنعقس بشتتقا ستتلبي  لتتخ إدارة األزمتتة فتتي حالتتة تغيتتخ الةتتخوف.
باالتجاهتتتات والتطتتتورات وهتتتي مختبطتتتة ارتباًطتتتا و يًقتتتا  النوعيتتتة والاميتتتة لخاتتتد التتتدالئا والمؤرتتتخات الخااتتتة

وتقتتو  كتتا بلتتد بنشتتخ  4 بتتالتخطيا  لتتخ ا تبتتار األ يتتخ أ تته بمثابتتة  طتتوة متتن  طتتوات  مليتتة االستشتتخاف.
 تتتدد متتتن التقييمتتتات االستتتتخاتييجية التتتتي طبقتتتل بهتتتا متتتنهج االستشتتتخاف االستتتتخاتيجي لتحديتتتد كيفيتتتة تتتتم يخ 

تؤ خ  لخ الدولة وتسا د القادة في التاايخ والتخطيا  لخ المدى الطويا االتجاهات وراد ظواهخ معينة 
بشتتتتقا محستتتتوم وممتتتتنهج وقائمتتتتة  لتتتتخ استتتتتغالل المهتتتتارات كمتتتتا هتتتتو الحتتتتال فتتتتي استتتتتخاتيجيات السياستتتتة 

                                                 
1 OECD, High Level Risk Forum Policy Seminar Preparing governments for long term 

threats and complex challenges,Op.Cit , p:6 
2 Markus Leitner, Julia Bentz, Tiago Capela Lourenco, Rob Swart, Karin Allenbach & 

Guillaume Thibaut Rohat, Foresight for policy & decision-makers ,Work Package 4 – 

institutional strengthening,pdf, p:6 
3 Strategic foresight for the COVID-19 crisis and beyond: Using futures thinking to 

design better public policies10 June 2020, on: http://www.oecd.org/coronavirus/policy-

responses/strategic-foresight-for-the-covid-19-crisis-and-beyond-using-futures-thinking-to-

design-better-public-policies-c3448fa5/ 
4 KERSTIN CUHLS, From Forecasting to Foresight Processes—New Participative Foresight 

Activities in Germany, OP.Cit,p:96 
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وممتتا تجتتدر  1 المتتناعية ، أو تمتتميم سياستتات اجتماعيتتة أو سياستتات متعلقتتة بمجتتال الجرا تتة أو الطاقتتة .
 مليتتتة التخطتتتيا تتتتجداد فتتتي درجتتتة فعاليتهتتتا ضتتتمن  مليتتتة االستشتتتخاف  نتتتدما تقتتتو   لتتتخ االرتتتارة إليتتته أن 

وفًقتتا لمينتجبتتخج ، فتت ن  و 2التعتتاون بتتين العديتتد متتن األطتتخاف والمنةمتتات المشتتاركة فتتي حتتاالت الطتتوارض 
التخطتتتيا االستتتتخاتيجي هتتتو  مليتتتة تحليليتتتة رستتتمية تقستتتم الهتتتدف إلتتتخ مجمو تتتة  طتتتوات ، و أن "التاايتتتخ 

كمتتا أ تتته يقتتتو   لتتخ الحتتتدة وامبتتتدا . وفتتي ستتتياق تعخيتتتف  اتيجي يقتتتو   لتتخ "التخكيتتتي والتوليتتتف"االستتتخ 
مينتجبتتخج ، قتتا  جوزيتتف فتتوروة بمجادلتتة تعخياتته حيتته أكتتد  لتتخ أن االستشتتخاف كتتان" جا ًبتتا متتن جوا تتي 

بعمليتة تنايتذ التاايخ االستخاتيجي التذه يقتو   لتخ استاشتاف المستتقبا وتطتويخ الخيتارات ولانهتا ال تتعلت  
كما ينبغي أن يوضع في اال تبار اعوبة مجتال االستشتخاف بستبي طبيعتة المجتاالت القائمتة  3امجخاءات

 لخ الشقوف المستمخ حول الوضع المستقبلي  ااة في مجاالت األسواق وادارة األ متال وامدارة بشتقا 
ومتتن  4 درتها  لتتخ تحقيتت  أهتتدافها. تتا  وال تتيم االجتماعيتتة التتتي ستتيقون لهتتا تتتم يخ مهتتم  لتتخ المنةمتتات وقتت

أكثتتخ المجتتاالت استتتخداما وتطبيقتتًا لمجتتال االستشتتخاف المستتتقبلي هتتو مجتتال السياستتة الدوليتتة، حيتته يؤكتتد 
المتخممتتون  لتتخ أن هتتذا المجتتال فتتي الوقتتل الحاضتتخ يتتؤ خ  ليتته األحتتداث بشتتقا كبيتتخ ممتتا أدى إلتتخ 

 بتتخ التوقتتع والتنبتتؤ، فعلتتخ ستتبيا المثتتال ، كا تتل توجتته البتتاحثين  حتتو محاولتتة تحديتتد  تتا ستتيخه المستتتقبلي 
حيتته تلتتخ  1990 تتا   "مالمتتح "النةتتا  العتتالمي الجديتتد" تلتتو  فتتي األفتت  فتتي مخحلتتة " هايتتة الحتتخم البتتاردة

هذه الاتخة توجه العديد من الباحثين  حو مجال المعخفة المستقبلية والدراسات التي تقو   لخ مناهج التوقتع 
"معخفة أفضا" بالمستقبا، فقد ازدادت بشقا ملحوظ  ملية إ تاج الاتي والتوجته  حتو والتنبؤ والحاجة إلخ 

"بنتتتتاء الستتتيناريوهات التتتتتي تقتتتو   لتتتتخ روايتتتتة  وتطبيتتت  متتتتنهج forcastingتبنتتتي منتتتتاهج التوقتتتع أو التنبتتتتؤ 
إ ادة الواي التتي تستهم فتي تغييتخ وا تادة النةتخ فتي الطتخق  الماضي والمستقبا وضخورة تطبي  أسلوم

                                                 
1OECD, Strategic Foresight for Better Policies Building Effective Governance in the Face of 

Uncertain Futures, OP.Cit, p:3 
2 ISCRAM, Planning, Foresight and Risk Analysis, OP.Cit. 
3 Bence Németh, Strategic Foresight Process—Improvements For The Hungarian Ministry 

Of Defense, OP.Cit 
4 Frans Berkhout and Julia Hertin, Foresight futures scenarios: Developing and applying a 

participative strategic planning tool, Greener Management International · March 2002, 

pp:37-38 
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لتتتتتي  حلتتتتا بهتتتتا الماضتتتتي والمستتتتتقبا. الطخيقتتتتة التتتتتي  نةتتتتخ بهتتتتا إلتتتتخ طخقنتتتتا لاهتتتتم الماضتتتتي والحاضتتتتخ ا
 .1والمستقبا

 ثانيا: مناهج التنبؤ المتعددة والتوجي نحو المستقبل
 الماضي والحاضر والمستقبل التنبؤ بين -1

بالاعتا و "المستتقبا" هناف فتخق واضتح وفااتا بتين "الماضتي" التذه يعتد مجتاال "مغلت " بمعنتخ أ ته حتدث 
ومن  م يمبح هناف فخقتًا . الذه هو يعد مجاال "ماتو " بمعنخ أ ه ال يجال يتعين تح يقه بطخيقة أو بم خى 

بتتتين "اال قتتتتاد وبتتتين "الاعتتتا" التتتذه ال يقتتتو   لتتتخ فاتتتخة التحليتتتا والتعخيتتتف بقتتتدر متتتا هتتتو متتتختبا بالنطتتتاق 
 تتة الحاضتتخ بالماضتتي، فعنتتدما تاتقتتخ المواقتتي إلتتخ وينبتتع  تتد  اليقتتين متتن  تتد  قتتدرتنا  لتتخ مقار  2الجمنتتي.

مقار ات بالماضي ، ف ن ذلك يعقس مجيتد متن المتعوبات حتول تمتور كيفيتة حتدو ها فتي المستتقبا، وقتد 
ارتهخ الخبيخ االقتماده فخا ك  ايل بتحليله حول  د  اليقين والذه أكد  لخ أن  د  اليقين يمقن فهمته 

ت والمختتاطخ. حيتته أكتتد " ايتتل"  لتتخ أ تته فتتي حتتاالت الخطتتخ ، يمقننتتا  لتتخ أفضتتا وجتته بالمقار تتة باالزمتتا
حسام احتمالية  تائج معينة ، أل نا رأينا العديد من المواقي المما لتة متن قبتا، فعلتخ ستبيا المثتال، رتخكة 

 اًمتتا وغيتتخ متتد نين  45التتتممين  لتتخ الحيتتاة ، يقتتون لتتديها بيا تتات كا يتتة  تتن رجتتال يبلغتتون متتن العمتتخ 
مدة التي سي يشتها أحتدهم.  ويؤكتد  ايتل  لتخ أ ته يمقتن للمتديخين ذوه التقتديخ الجيتد رستم مستار لتقديخ ال

يعتمدان إلخ حد كبيخ  لخ الخبخة، فاتي العديتد متن  الحقم الجيد اجح حتخ في ظا  د  اليقين. والتقديخ و 
 بتخ تيتاة مواقتي الماضتي   ال يتاة التتاريخيمواقي غيخ المؤكدة ، يلجتم المتديخون ، فتي الواقتع ، إلتخ ال

متتنهج دراستتة الحالتتة حيتته أ تته هتتذا هتتو الستتبي فتتي أن كليتتات إدارة األ متتال تستتتخد  و  .لتوقتتع المستتتقبا
الطخيقة لتعخيف الطالم بمجمو ة من المقار تات وبالتتالي مستا دتهم ظاهخًيتا  لتخ تطتويخ التقتديخ والحقتم 

ال يمقتتن ألحتتد أن يشتتك فتتي أن األرتتياء تتتتخابا متتع بعضتتها العتتالم، و ااتتة  نتتدما  قتتخر و  3 لتتخ األمتتور.
 لتخ التتخابا بتين األرتياء فتي األستاة. وينشتم الختالف  تطبي  طخيقة ما لاهم العالم من حولنتا ف  نتا  عتمتد

                                                 
1 Andreas Wenger (Editor), The Politics and Science of Prevision: governing and probing the 

future,OP.Cit , p:45 
2 Ibid, p:54 
3 J. Peter Scoblic , Learning from the Future, on: https://hbr.org/2020/07/emerging-from-

the-crisis, (acssesed:14-10-2020) 

https://0.0.7.228/01/the-elements-of-good-judgment
https://0.0.7.228/01/the-elements-of-good-judgment
https://0.0.7.213/04/how-strategists-really-think-tapping-the-power-of-analogy
https://0.0.7.213/04/how-strategists-really-think-tapping-the-power-of-analogy
https://hbr.org/2020/07/emerging-from-the-crisis
https://hbr.org/2020/07/emerging-from-the-crisis
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والتذه أدى إلتخ ا تتالف وجهتات النةتخ بتين  تدد متن االتجاهتات األكاديميتة .حول "كيف يحدث أمخًا ماح 
 لخ أن الطخق المستخدمة في تاستيخ  اأكدو في تاسيخ هذه المسملة، فهناف أ مار المذهي التمثيلي الذين 

د األرتتتياء بالاعتتتا. وهتتتو أقتتتخم إلتتتخ مخحلتتتة امدراف المتتتتم خ، فتتتي حتتتين يتتتخى ذلتتتك تتوافتتت  متتتع كيفيتتتة وجتتتو 
مناهضو هذا المذهي أن طخق التاسيخ لألمور ال يجي أن يختبا بالعالقة السببية والوجتود الاعلتي لهتا بتا 

والاتخق بتين "المستتقبا" و "االستشتخاف"  مليتة   1يحتم ضتخورة ا تمادهتا  لتخ التنبتؤ بمتا ستتحدث مستتقباًل.
دتيقة، حيه يقو  منهج الدراسات المستقبلية  لخ التمما في المستقبا من  الل تمتور الممقتن والمعقتول 
والمحتما والماضا . و ملية االستشخاف هتي بمثابتة وضتع إستتخاتيجيات حتول كيفيتة التنقتا فتي مستار متا 

امرارة إليته، أن التنبتؤ بتالةخوف المستتقبلية مهتم للغايتة فتي مخحلتتي متا  ومما تجدر. 2لمواجهة  د  اليقين
، فاتتال المتتخحلتين متتختبطتين بعمليتتة إدارة األزمتتة، فقتتد تاتتون مخحلتتة مابعتتد حتتدوث .قبتتا الاار تتة ومتتا بعتتدها

األزمة هامة لمخحلة ماقبا الحدوث،  ااة في تلتك األزمتات التتي يمقتن لهتا أن تةهتخ بشتقا متاتخر فتي 
في حين يعقس التاسيخ التارير التطلع إلخ الوراء من أجتا فهتم الماضتي وفتي كتا األحتوال فت ن  تقبا.المس

 -هتتتذه الماتتتاايم تعمتتتا جميعتتتًا بطخيقتتتة متااملتتتة و تستتتا د  لتتتخ فهتتتم الماضتتتي أو الحاضتتتخ أو المستتتتقبا 
يم متتن العالقتتة وتنبتتع تحليتتا هتذه الماتتاا 3وبالتتالي ، تمقتتن المنةمتتات متن التايتتف متتع التغيتخات المستتتجدة.

المبارتتخة بتتين "اال تقتتاد" وبتتين "الاعتتا" حيتته تتتختبا هتتذه الخطتتوات بمخاحتتا امدراف المتتتم خ واالستشتتخاف 
المستتتتقبلي وفتتت  رأه المتخممتتتون، حيتتته يؤكتتتد كتتتا متتتن "ديتتتوه" و" بيخستتتين" أن العمليتتتة األساستتتية لهتتتذا 

دائًمتتتا لحتتتا المشتتتقالت العمليتتتة  التتتتي يتتتتم تطبيقهتتتا investigationالمخاحتتتا تقتتتو   لتتتخ ماهتتتو  "التحقيتتت "
والنةخية، حيه يقو  كا من اا عو السياسة في المجال العسقخه  لخ وجه التحديتد يبتاتخون إستتخاتيجية 

ويحتتذر المتخممتتون متتن مخحلتتة امدراف المتتتم خ   4أمنيتتة متوستتطة المتتدى تقتتو  بالتتدور االستتتطال ي.
التذه يقتو   foresightور متنهج "االستشتخاف" ،األمتخ التذه أدى إلتخ ظهت hindsightلألزمات والمختاطخ 

التقنيات التي تقو   لخ التاايخ بالمستقبا أو تستخدمه كمداة للتخطيا االستتخاتيجي. وجتديخ  لخ  دد من 
                                                 

1 Andreas Wenger (Editor), The Politics and Science of Prevision: governing and probing the 

future, OP.Cit, p:57 
2 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries , 

OP.Cit, p:4 
3 Andreas Wenger (Editor), The Politics and Science of Prevision: governing and probing the 

future, OP.Cit,p: 52 
4Ibid,p: 53 



 مناهج التنبؤ واالستشراف المستقبلي

151 

  برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية                                              

بالتتذكخ أن متتنهج الدراستتات المستتتقبلية متتنهج يقتتو   لتتخ استتتخدا  الخيتتال والتمتتور للهتتخوم متتن الحاضتتخ 
  .في طخق مختلي وتحقي  االبتاار من  الل التاايخ

ويمقتتتن القتتتول أن الهتتتدف النهتتتائي لمتتتنهج الدراستتتات المستتتتقبلية هتتتو إررتتتاد  مليتتتة اتتتنع القتتتخار متتتن  تتتالل 
استاشتتاف االتجاهتتات المستتتقبلية لتاتتوين رؤيتتة مستتتقبلية. والخؤيتتة مختلاتتة  تتن االستشتتخاف ،كمتتا أن أدوات 

اتتون اتتورة  ابتتتة للمستتتقبا فتتي حتتين الخؤيتتة مختلاتتة  تتن أدوات االستشتتخاف، حيتته تميتتا الخؤيتتة إلتتخ أن ت
يعتمد االستشخاف  لخ االفتخاضات التي ُياهم دائًمتا أ هتا فتي حالتة تغيتخ مستتمخ ،وللخؤيتة المستتقبلية فوائتد 

كما كان مجال التاايتخ فتي المستتقبا واألحتداث المستتقبلية محتا  1لاو ها تعتبخ أداة تخطيا طويلة األجا 
حتتتتخ اآلن، و لتتتخ التتتخغم متتتن التطتتتورات المتالحقتتتة  لتتتخ مجتتتال اهتمتتتا  المتخممتتتون منتتتذ زمتتتن بعيتتتد و 

الدراسات المستقبلية يبقخ هناف ح يقة واحدة ال يمقن ا اارها أو اغاالهتا وهتو أن المستتقبا ال يمقتن التنبتؤ 
به، لان  مة ح يقة أ خى تتمثا في أ ه يمقن أن يتم توقع المستتقبا وفت   تدد متن البتدائا ، كمتا أ ته متن 

وجديخ بالتذكخ أن  مليتات االستشتخاف  حضيخ للمستقبا واالستعداد له، رغم اعوبة التنبؤ به، الممقن الت
يحتم مقار تها لعمليات التنبؤ القتائم  لتخ التوقتع، حيته تتختبا  مليتة االستشتخاف بعمليتة التخطتيا لتشتقيا 

 probabilityا"الحتماليتتة"  وفتتي هتتذا الستتياق يهتتتم محللتتون المجتتال االستتتخاتيجي بتحليتتا ماهتتو  2المستتقبا
وهو ماهو  ومهارة حيه ال يمقن ألحد أن يحةخ بهذه المهارة وهي تسبي مشاكا في فهمها لدى البعا 
 ااتتة فتتي التعامتتا متتع األزمتتات، بحيتته ال يستتتطيع الاثيتتخون التعامتتا متتع الماتتاايم امحمتتائية أو  امتتا 

  .3االحتماالت بشقا فعال  ااة في مجال  ملية انع القخار
 prediction, forecasting and foresightالتداخل المفاهيمي في مفاهيم التنبؤ الثرثة  -2

وهتذا االمتخ بطبيعتته ربمتا يتؤده إلتخ  التنبؤقا  العديد من الباحثين بمياغة مناهج مختلاة، لتحقي  هدف 
دقيت ، لتذلك وقتتع  التعدديتة ومتن  تم إلتخ التعقتد فتي تحديتد وتعخيتف مجتتال التوجته  حتو المستتقبا  لتخ  حتو

المتخممون في هذا دائتخة الغمتوة حتول تعخيتف الماتاايم التتي قتد تبتدو متتدا ا ومتشتابهة متع بعضتها 

                                                 
1 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries 

,OP.Cit,  p:4 
2 KERSTIN CUHLS, From Forecasting to Foresight Processes—New Participative Foresight 

Activities in Germany, Op.Cit,pp:93-96 
3 Elliot Jacks, Jim Davidson, H.G. Wai, Guidelines On Early Warning Systems And 

Application Of Nowcasting And Warning Operations, OP.Cit,p: 6 
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البعا، فالمااايم الثال ة كلها تؤده إلخ هدف واحد وهو محاولة فهم المستقبا والتنبتؤ بته، لاتن المنهجيتة 
 متن مجمو تة هنتافو  1فتي كتا ستياق.  تختلي فضاًل  ن ا تالف الستياقات وا تتالف األزمتات التتي تطتخأ

   تتخ يعتبتتخ التتذه" االستشتتخاف" االساستتي الماهتتو  متتع تختتتلا قتتد والتتتي كبيتتخ حتتد إلتتخ المتخادفتتة الماتتاايم
 خالتاستتي ماهتتو  فهنتتاف ،" االستتتخاتيجي التقتتديخ" مخحلتتة بعتتد المستتتقبلية الدراستتات تطتتور مخاحتتا متتن مخحلتتة

 ماهتتتتو  وكتتتتذلك  forecasting التوقتتتتع  لتتتتخ القتتتتائم التنبتتتتؤ" وماهتتتتو  historical explanation التتتتتاريخي
ويعتبخ الماهومين األ يخين   يا للماهو  األول حو التاسيخ التاريخي، حيه يتشابه  . prediction"التنبؤ"

 lookingماهو  التنبؤ القائم  لخ التوقع مع ماهو  التنبؤ في ان كالهما مختبطان بماهو  "التطلع لألما " 
forward 2  التنبتؤ ماهتو  بتينو  االستشتخاف ماهتو  بتين جيتالتمي ممقتنال متن ا ته  لخ الباحثون  يؤكد و ، 

  تالل متن المنتاهج هتذه بتين التمييتج يمقتن كمتا التخممتات متعتدد  هتج بقو ته يتسم االستشخاف نأ غيخ
 تطبيقهتا يمقتن التتي واالجتخاءات البعيتد المتدى  لتخ او القميخ المدى  لخ القخارات واتخاذ الجمنيه االبعاد

 ةلدراستت المستتتقخه الحاليتته التجاهتتاتا استتقاق  لتتخ تقتتو  التقليديتته التوقعتتات بتتان ا تتخون  ويتتخى  متتنهج كتتا فتتي
 االحتياجتتتتات تحديتتتتد المستتتتتقبلي استشتتتتخاف مجتتتتاالت تحتتتتاول حتتتتين فتتتتي معتتتتين موقتتتتي  متتتتائ  وتاستتتتيخ

 لهتا يمقتن التي ةوالمحتمل ةالمالئم االجخاءات  ن والبحه لهااستغال يمقن التي الاخ  وتحديد المستقبليه
  لتتخ القتتائم التنبتتؤ وماهتتو  االستشتتخاف ماهتتو  منبتت البتتاحثون  يتتخى  و 3 .ةمناستتب بطخيقتته المستتتقبا تغيتتخ ان

 الموجهتتة المستتتقبلي الدراستتات متتنهج هتتو االطتتار هتتذا يقتتون  قتتد واحتتد إطتتار ضتتمنهمتتا منهجتتان  التوقعتتات
 متتنهج االستشتتخاف متتنهج بتتين يتتدمج التتذه المختتاطخ اداره مجتتال متتن ضتتمن أو المستتتقبا استاشتتاف  حتتو

 اتجاهتتات و ليتته يقتتون الماهتتومين مقملتتين لبعضتتهما التتبعا، فتتي حتتين تةهتتخ التوقتتع  لتتخ القتتائم التنبتتؤ
التوقتتع همتتا ماهومتتان   لتتخ القتتائم والتنبتتؤ االستشتتخاف أن بتتاحثون  يتتخه  حيتته التتخأه هتتذا  قتتس تؤكتتد أ تتخى 

القتائم  التنبتؤ كما يعتخة البتاحثين تحلتيالتهم حتول تبيتان الاتخق بتين ماهتومي  4نمتاامال وليس متناقضان
التقيتتيم الامتتي  حيتته يقتتو  التنبتتؤ القتتائم  لتتخ التوقعتتات  لتتخ القتتائم  لتتخ المؤرتتخات، والتنبتتؤ  لتتخ التوقعتتات

                                                 
1 Kerstin Cuhls, From Forecasting to Foresight Processes—New Participative Foresight 

Activities in Germany, OP.Cit,pp:93-96 
2 Andreas Wenger (Editor), The Politics and Science of Prevision: governing and probing the 

future, OP.Cit, p: 52 
3 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit, p:3 
4Ibid,  pp:3-5 
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ديتتتتد متتتن األستتتتاليي لدراستتتتة د العو وجتتتت، التتتتالي كمتتتا يوضتتتتح الشتتتتقا  1،اة حالتتتتة معينتتتة فتتتتي المستتتتتقباوتيتتت
القتاء    foretelling "التنبتؤ "حيته تمثلتل أول ف تة متن ف تات منتاهج الدراستات المستتقبلية فتي ، المستتقبا

س له أه أساة  لمتي  لتخ امطتالق ولي استخدمًا  لخ  حو غيخ مجده، وهو النهج األكثخ  لخ التاهن
القتاء   predictionؤ فتي حتين يشتيخ متنهج التنبت يشما العتخاف التذه يخبخ تا بالمستتقبا متن كتخة بلوريتة .و 

   بتتخاء األراتتاد الجويتتة استتتخدإلتتخ التوقتتع المتتدروة وفتت  مؤرتتخات ومتتنهج  لمتتي مثتتا ا  لتتخ المؤرتتخات
تستتهم فتتي تحديتتد أمتتخ متتا ستتيحدث مستتتقباًل بمنتهتتخ الدقتتة وتاتتون درجتتة الدقتتة وامحمتتائيون أستتباًبا قويتتة 

للتنبتتتتتؤ  المتتتتتنهج الثالتتتتته . فتتتتتي حتتتتتين يشتتتتتيخ٪ 100يقتتتتتين بنستتتتتبة مؤكتتتتتدة و اليتتتتتة تمتتتتتا إلتتتتتخ مستتتتتتوى ال
forecasting ت دراستتتها متتن  تتالل تقنيتتاتتتم ستتابقة و ومعلومتتات بيا تتات  إلتتخ التنبتتؤ القتتائم  لتتخ استتتغالل

علتتخ ستتبيا المثتتال ، يحتتاول  لمتتاء ف ه،حنيتتات االتجتتاه و استتتقخاء االتجتتااالقتمتتاد ال ياستتي بمتتا فتتي ذلتتك من
ي امجمالي لبلد للمستقبا أو يتوقع االقتماديون  مو الناتج المحلالديموغخا يا التنبؤ بالبيا ات الديموغخا ية 

 ومتنهج التوقتع  لتخ القتائم التنبتؤ لمتنهجا وبتين االستشتخاف متنهج بتين اال تتالف ظتا وفيتالي. للعا  ال ما
 المواقتيو  تهااأزم في مختلاة االجتماعية العلو  بحوث مجال بمن القول يمقننا المؤرخات  لخ القائم التنبؤ
  التي الطبي ية األزمات يجة ت ةهخت التي الطبي ية األبحاث لمجا أزمات  ن بها تةهخ التي ةالطارئ

  تم الستياق تحديتد أهميتة  لتخ البتاحثون  يؤكتد الستياق هتذا وفتي المحيطة البي ة في   ليها السيطخة يمعي
  لتتخ المستتتقبا  حتتو الموجتته المتتنهج تحديتتد يعتمتتد حيتته باألزمتتات، والتوقتتع لتنبتتؤل المتتنهج المناستتي تحديتتد

يؤكتتتد تومتتتا كوستتتا فتتتي تحليلتتته لال تالفتتتات بتتتين  كمتتتا. واألزمتتتات بالمختتتاطخ التنبتتتؤ  يتتته ستتتيتم التتتذه الستتتياق
النمتاذج  لتخ أن الاتخق بتين المتنهج الثتا ي والثالته فتي التنبتؤ و القتته بالدراستات المستتقبلية هتو أن التنبتتؤ 

forecasting  ،لانتتته ال يمقتتتن أن يحتتتوه لالحتمتتتاالت  يتتتوفخ تقتتتديخاتالقتتتائم  لتتتخ التقتتتديخات أو التوقعتتتات
وبمعنتتخ   تتخ فتت ن  امتتا اليقتتين ال يتواجتتد فتتي المتتنهج الثتتا ي  .prediction"التنبتتؤ القتتائم  لتتخ المؤرتتخات 

يتة وتشتاركية  مليتة منهج  لتخ تطبيت foresight ويقتو  المتنهج الخابتع "االستشتخاف مقار ة بتالمنهج األول.
 مليتتة بنتتاء رؤيتتة متوستتطة إلتتخ فضتتال  تتن كو هتتا المستتتقبا ب متتا يتعلتت  لجمتتع المعلومتتات االستتتخبارية فتتي

يومية أو طويلة األجا. ويمقن لعملية االستشخاف أن تتم من  الل  طويلة األجا تهدف إلخ اتخاذ قخارات

                                                 
1 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit, p:3 



 مناهج التنبؤ واالستشراف المستقبلي

154 

  برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية                                              

التخطتتيا "فتتي مجتتاالت "تحليتتا السياستتات" و  ااتتة فتتي التطتتورات األ يتتخة  النابعتتة متتنتقتتارم االتجاهتتات 
بتتتين  وامتتتا التغييتتتخ الخئيستتتية وممتتتادر حيتتته تجمتتتع هتتتذه العمليتتتة  ة.ستتتتخاتيجي" و "الدراستتتات المستتتتقبلياال

ة. والالفل في األمخ أن  ملية االستشخاف تشتبه استباتياتيجية المعخفة المختلاة من أجا تطويخ رؤى استخ 
 لاون األ يخ يقو  أيضَا  لخ دراسة، forecastingلقائم  لخ التقديخات االتنبؤ  منهج طالق اال قطة  في

غالًبتا متا  .اكتسام فهم أ مت  وأرتما للمستتقبا يقو  منهج االستشخاف  لخ . بناء  ليهاالتجاهات  وراد
اال تمتاد  لتخ توقتع بتدائا بتداًل متن ال  تدد متن تتضمن  ملية االستشخاف  تدة جهتات فا لتة وتتوفخ أيًضتا

ويقتو  المتنهج الختامس  لتخ الدراستات المستتقبلية والتتي تعتبتخ المةلتة التتي تحتوه فتي طياتهتا  1قتا.واحد ف
او تته أكثتتخ رؤيتتة واستتتباتية لمتتنهج  إال أ تته يعتبتتخ كافتتة المنتتاهج التتتي تتتم ذكخهتتا و ااتتة متتنهج االستشتتخاف

جيتة مستتخدمة فتي االستشتخاف كمنه بتخزوقتد لم أفضا واحداث تغييخ تجاهته. رؤية  ا ةحاوليعتمد  لخ م
إلتتخ حتتد كبيتتخ  لتتخ اهتمتتا  البتتاحثين وتتتوجههم  يخجتتع الاضتتا حيتته  فتتي التستتعينيات،  وكتتذلكالثما ينيتتات 

 االستتتخاتيجي والتنبتتؤ شتتخافال ينبغتتي الخلتتا بتتين االستو  ودوره.الستتتخاتيجي ألهميتتة التاايتتخ ا أكبتتخفهتتم  حتتو 
حيته  ،  لحتوظاألجا ياقد ممتداقيته بشتقا م ياطو  القائم  لخ التوقع أابح التنبؤفقد  القائم  لخ التوقع

حيه أن منهج االستشتخاف يقستي ال يتادة القتدرة  لتخ أ ها غيخ احيحة، وف  هذا المنهج أ بتل التنبؤات 
 القتتائم التنبتتؤ ماتتاايم وبتتين االستشتتخاف ماتتاايم بتتينبوضتتو   الماتتاايمي ق اتتخ ويةهتتخ ال 2توقتتع مستتتقبا بتتديا

 يةهتخ التتي الطبي يته المختاطخ مجتال افتي مجتاالت محتددة مثت المؤرتخات  لتخ القتائم والتنبتؤ التوقتع  لخ
 الستبي ولهتذا االستشتخاف ماهتو  وبتين التوقتع  لتخ القتائم التنبتؤ ماهتو  بتين تشابه هناف بان الباحثون  فيها

 ومنتتاهج االستشتخاف منتاهج هطياتت فتي يضتمن وكامتتا رتاما اطتارك واالزمتات المختاطخ اداره مجتال ظهتخ
 والتوااتتا االتمتتال  مليتته  تتالل متتن ةومتناستتق ةقستتمت واحتتده مجمو تته ضتتمن التوقتتع  لتتخ القتتائم التنبتتؤ

 3  المخاطخ اداره هدف لتحقي 
 

                                                 
1 Bence Németh, strategic foresight process—improvements for the hungarian ministry of 

defense, OP.Cit. 
2 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries , 

OP.Cit, p:4 
3 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit, p:3 



 مناهج التنبؤ واالستشراف المستقبلي

155 

  برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 مناهج التنبؤ واالستشراف المستقبلي

156 

  برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية                                              

 
 forecasting and predictingالفرق بين مناهج التنبؤ  -أ

تمخ  ملية إدارة األزمات بعدد من المخاحا األساسية التي تقتو   لتخ مخحلتة التحليتا، حيته تعتتي ر طتوة 
التحليتتا بمثابتتة الخطتتوة األساستتية والجوهخيتتة فتتي إدارة األزمتتات، حيتته يخكتتج التحليتتا  لتتخ تطتتور مستتتوى 

ا، فضتاًل  تن امقا يتة التنبتؤ األزمة، مما يسهم فتي تحقيت  امدارة الوقائيتة واالستتباتية لألزمتات قبتا حتدو ه
باالتجاهتتات فتتي البي تتة الخارجيتتة والدا ليتتة. وهنتتاف مخحلتتة التتذروة التتتي يحتتتم بهتتا يجتتي تطبيتت  إدارة فعالتتة 
لألزمات ، والتتي تهتدف ،إلتخ مخاتبتة البي تة وضتخورة تشتقيا تتدابيخ وقائيتة أو تتدابخ تستهم فتي التايتف متع 

تتتدابيخ للتعامتتا متتع األزمتتة أ نتتاء ظهورهتتا،  تتم تقتتو  المخحلتتة  األزمتتات، و تتالل مخحلتتة األزمتتة ، يتتتم تطبيتت 
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فعلتخ ستبيا المثتال يمقتن للعلمتاء أن   1الثالثة  لخ تحديتد تتدابيخ إدارة األزمتات وفت  تحديتد  تو  األزمتات 
يمقتن مخاتبتة ظتخوف الغتالف الجتوه  يتنبتؤا بتمين ومتتخ سيمتا ام متار إلتخ اليابستة ومتدى تتدميخه، كمتا

ويمقتتن لنمتتاذج  يضتتان النهتتخ استتتخدامها لتحقيتت   مليتتة تنبتتؤ  اجحتتة، وفتتي كتتا حالتتة ،  وتوقتتع األ ااتتيخ
يعتمتتد هتتتذا "ببستتاطة"  لتتتخ تتبتتع األزمتتتات الستتالي حتتتدو ها . و لتتخ التتتخغم متتن أن مجتتتال أبحتتاث مختتتاطخ 
الطبيعتتة يمقتتن  يتته اال تمتتاد  لتتخ متتنهج التنبتتؤ القتتائم  لتتخ التوقتتع بنجتتا  وسالستتة، إال أ تته  متتة مختتاطخ 

 ية أ خى تشبه بعا األزمات  لخ الساحة السياستية أو مجتاالت أ تخى ال يمقتن أن يعتمتد بهتا  لتخ طبي
مخحلة الحدوث المسب  والتنبؤ بمسبباتها و واقبها، مثا أزمة الجالزل ، التتي ال يمقتن التنبتؤ بهتا وال تةهتخ 

تحديتتتد  احتماليتتتة ومقتتتان  متتتاذج  ابتتتتة  تيجتتتة حتتتدو ها المتاتتتخر يم اتتتن اتتتا ع القتتتخار متتتن االستتتتاادة منهتتتا و 
 predictionيؤكد الباحثين  لخ ا تالف تطبي  منتاهج التنبتؤ حيته يقتو  التنما األول للتنبتؤ و  2تاخارها. 

توضيح األحداث السلبية المستقبلية بمكبخ قتدر ممقتن متن الواق يتة ، بينمتا يهتدف التنما الثتا ي حتول   لخ
إلتتخ  تتخة قمت  مستتتقبلية محتملتتة معقولتتة ومتستتقة دا لًيتتا.  forecastingالتنبتؤ القتتائم  لتتخ التوقعتتات 

ويتتتخى البتتتاحثون أن اال تتتتالف بتتتين المنهجتتتين يتمتتتثالن فتتتي " تتتو  المعخفتتتة" المطلتتتوم بناؤهتتتا و تتتو  الخبتتتخة 
المطلتتوم اال تمتتاد  ليهتتا. حيتته تستتهم كتتا متتن المعخفتتة والخبتتخة بتحديتتد التطتتورات المحتملتتة فتتي المستتتقبا 

قيتت . فاتتي التتنما األول حتتول التنبتتؤ القتتائم  لتتخ المؤرتتخات، ُتاهتتم الستتيناريوهات وتطبيتت  المنتتاهج بشتتقا د
 لخ أ ها "رستو  توضتيحية لألحتداث الستلبية لألزمتة أو الموقتي، وبالتتالي فهتي تستتند المعخفتة النابعتة متن 

ئم  لتخ الخبخة، والتتي تتعلت  بتالحوادث التتي حتد ل مستبقًا فتي الماضتي، أمتا التنما الثتا ي حتول التنبتؤ القتا
التوقعات فهو يقو   لخ جمع مجمو ة من األرخا  المتنو ين في مهاراتهم و بخاتهم ويشتخق أن يقو توا 

ويقتون الهتدف هتو التدفع بحتدود المعخفتة إلتخ متا هتو  .مبد ين و ياليين في  مليتة اتياغة رؤى المستتقبا
التجخبتة المستبقة فتي الماضتي .  أبعد مما يمقن توقعه في المستقبا مقار ة بالمنهج االول الذه يقو   لخ 
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كمتتا يهتتدف التتنما األول للتنبتتؤ  بتتخ رستتم  الستتيناريوهات إلتتخ تمتتويخ األحتتداث التتتي تحتتدث بشتتقا واقعتتي 
فاتتي التتنما االول للتنبتتؤ يمقتن القتتول أن درجتتة اليقينتتة والثقتتة تاتستي متتن متتايطل   ليتته متتن  .قتدر اممقتتان

ا  لتخ رفتع مستتوى الثقتة واألمتان فتي إدارة األزمتات مستبقًا قبا الباحثين استم "المعخفتة اآلمنتة" ، التتي تعمت
قبا حدو ها، في حين يقو  التنما الثتا ي  لتخ ارتاتا   ستبة  تد  اليقتين فتي المستتقبا بشتقا اتخيح، وفتي 

وفي هذا امطار،  .1المقابا تجداد مستويات التوقعات من األفخاد الذين يعتمد  ليهم في تطبي  هذا المنهج
ن المهتمتتتون بمجتتتال الدراستتتات المستتتتقبلية  لتتتخ ان المتتتنهج الستتتائد فتتتي هتتتذا النتتتو  متتتن يؤكتتتد المتخممتتتو 

المختتاطخ هتتتو التبنتتتؤ القتتتائم  لتتتخ التوقتتتع، ولهتتتذا الستتتبي يقتتتون ماهتتتو  االستشتتتخاف والتخطتتتيا االستتتتخاتيجي 
لتتخ أ تته المشتتاركين فتتي مجتمتتع األ طتتار الطبي يتتة جديتتًدا، وقتتد ُياتتتخة للوهلتتة األو بالنستتبة للعلمتتاء البي يتتين 

ومن األمثلتة  لتخ متنهج التنبتؤ القتائم  2مشابه لمناهج التنبؤ القائم  لخ التوقع والتنبؤ القائم  لخ المؤرخات
والمختبا حدوث األزمات في الماضي وامقا يتة االستتاادة منهتا وتاتوين  بتخة  predicting لخ المؤرخات 

لعديتدة التتي حتد ل فتي الماضتي، مثتا األزمتات األزمات اتسهم في إدارة األزمة الالحقة والمتاخرة، سلسلة 
 ااة في المجال االقتماده، أ ه هناف مجتال لتحستين مؤرتخات التنبتؤ  ، وغيخها 2008المالية في  ا  

االقتمتاده ، وأ تته يمقتن أن يقتتون  ةتتا  بمثابتة  ةتتا  لإل تذار المبقتتخ التتذه يعمتا جيتتًدا فتي وقتتل األزمتتات 
ع النتتتتائج الستتتلبية وتخفيتتتف حتتتدة تااقمهتتتا، فضتتتاًل  تتتن مستتتا دة البنتتتوف االقتمتتتادية كتتتمداة فعالتتتة للغايتتتة لمنتتت

المخكجية والمؤسسات العامة والشخكات الخااة  لخ الخد و االستجابة واتخاذ امجخاءات المضادة بمتا  يته 
بم ته تقتديخ الوضتع المستتقبلي غيتخ  القتائم  تا التوقتع التنبتؤويقو  الاااية وتجني ألكبخ قدر من الخسائخ. 

بمثابتة  القائم  لخ التوقتع عتبخ التنبؤيسا د في تحديد المخاحا المستقبلية .كما يأن يمعخوف حيه يمقن ال
أكثخ  مومية ، حيه يعتمد  لخ النمتاذج التتي تتم تطويخهتا متن معخفتة األحتداث الماضتية مثتا تقتديخ منج 

دراستة األحتداث الستابقة م شتاء تعتمتد كمتا  ة.بناًء  لخ  ماذج المخاطخ النةخي   ار الفيضا ات المستقبلية
والعالقتتات المختبطتتة بهتتا فتتي  ةتتا   عنااتتخلمستتتقبلية  لتتخ افتتتخاة أن ال متتاذج تنبؤيتتة وتعليميتتة للقتتخارات ا
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وممتا تجتدر امرتارة إليته أن االقتمتاديون قتد طتوروا  1 .والستيطخة  ليهتا معقد يمقتن اكتشتافها والتتحقم فيهتا
الموضتتوعية لعتتدد متتن الموضتتو ات المختلاتتة بتتالتنبؤ باألزمتتات المتوقتتع  تتدد متتن الوستتائا والطتتخق العلميتتة 

ومتتتن أكثتتتخ المجتتتاالت والقضتتتايا المطبتتت  بهتتتا متتتنهج التنبتتتؤ القتتتائم  لتتتخ المؤرتتتخات فتتتي البحتتته  حتتتدو ها،
األمتتخ التتذه يثبتتل قتتدرة متتنهج التنبتتؤ القتتائم  لتتخ  .االقتمتتاده اليتتو  هتتو التنبتتؤ بالنتتاتج المحلتتي امجمتتالي

استاشتتاف إمقا يتتات وقتتدرات المؤرتتخات الخائتتدة فتتي التنبتتؤ باألزمتتات االقتمتتادية بتتالتخكيج  المؤرتتخات  لتتخ
وفتتي هتتذا امطتتار فقتتد قتتا  المتخممتتون بتحليتتا جهتتود التنبتتؤ االقتمتتاده الستتابقة   لتتخ البيا تتات المتاحتتة.

لتخ المؤرتخات والحالية والتي تم بها  تحقي  قدر معقول متن النجتا  فتي مجتال تاعيتا متنهج التنبتؤ القتائم  
قتتتتد يستتتتا د مجتتتتال التنبتتتتؤ و   2و ااتتتتة تلتتتتك المتعلقتتتتة بتتتتالتنبؤات القمتتتتيخة والمتوستتتتطة والطويلتتتتة األجتتتتا.

المديخين  لخ التعاما مع األزمات، لان الباحثين يؤكتدون  forcastingاالستخاتيجي القائم  لخ التوقعات 
األستاليي للتطلتع إلتخ المستتقبا ،  لخ أ ته متنهج قابتا للتطتويخ أل ته يعتمتد  لتخ مجمو تة متن النةخيتات و 

ف  ه يحول استخاتيجية المنةمة  حو منةور وطويا األمتد واستتخاتيجي متن أجتا إحتداث تغييتخ استتخاتيجي، 
متختبا بنمتوذج معتين أو  كما يؤكد بعا الباحثين  لخ أن هذا المنهج ربما ال يعقس طخيقتة تاايتخ لاو ته

ا لتتتوحد ، أ تتته ال يتتتوفخ منةتتتور متاامتتتا لل يتتتا  بالمهتتتا  كمتتت تقنيتتتة محتتتددة أو منهجيتتتة محتتتددة أو  ةخيتتتة ،
التطل يتتة، و ليتته يتتخى البتتاحثين أهميتتة أن يتتتم التتدمج بتتين منهجتتي التنبتتؤ القتتائم  لتتخ التوقعتتات وبتتين متتنهج 

ويمقتتن النةتتخ إلتتخ التنبتتؤ االستتتخاتيجي  لتتخ أ تته متتنهج يخكتتج  لتتخ التوقعتتات طويلتتة  3التنبتتؤ االستتتخاتيجي 
ثابة استخاتيجية للمنةمة، حيه يحول استخاتيجية المنةمة إلخ المجاالت التتي تتعامتا األجا التي تعتبخ بم

بشتتتتقا أكبتتتتخ متتتتع االبتاتتتتار والتغييتتتتخ، حيتتتته يؤكتتتتد االقتمتتتتادوين أ تتتته  لتتتتخ أ تتتته بمثابتتتتة مجتتتتال فخ تتتتي متتتتن 
اقتمتتتاديات األ متتتال التتتذه يتواجتتتد  يتتته الدراستتتة والتطبيتتت  العملتتتي للطتتتخق والنةخيتتتات والنمتتتاذج والتقنيتتتات 

وبالتتتتالي يمقتتتن ا تبتتتار التنبتتتؤ االستتتتخاتيجي بمثابتتتة  متتتوذج تقيتتتيم لعتتتدد متتتن  للتحليتتتا طويتتتا األجتتتا للبي تتتة 
األساليي المختلاة للتاايخ في المستقبا غيخ أ ه بمثابة التنهج المتخستر فتي مختلتي المجتاالت الاخعيتة فتي 

و ينةخ بعتا البتاحثين إلتخ هتذا المتنهج  لتخ  .االقتماد و لم االجتما  وامحماء وغيخها من المجاالت
                                                 

1 Ibid, p:3 
2 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries , 

OP.Cit, p:6 
3 Henrik Johannsen Duus, Strategic Forecasting: The Management Perspective, Management 

Research Review, Vol. 39, No. 9, 2016 
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لاتتن النقطتتة الحاستتة فتتي هتتذا الموضتتو ، هتتو أن .ا تته وستتيلة للتاايتتخ تنحتتخف تمامتتا  تتن األستتاليي التقليديتتة،
وممتتا  متنهج التنبتؤ االستتتخاتيجي القتائم  لتخ التوقتتع ال يتختبا بتالتنبؤ بالمستتتقبا وا متا يتختبا باهتتم المستتقبا.

ؤ بشقا  ا  هو هدف طمو  للغاية وربمتا مستتحيا فتي حتين أن فهتم المستتقبا هتو تجدر امرارة إليه التنب
هتتتدف منطقتتتي ويحقتتت  أهتتتداف المنةمتتتات  ااتتتة  نتتتدما تاتتتون فتتتي وضتتت يات تنافستتتية، حيتتته أن  مليتتتة 

وفتتي بعتتا المجتتاالت   1التنتتافس فتتي األستتاة تقتتو   لتتخ اكتشتتاف التتنق  والقمتتور فتتي أداء المنافستتين
التنبتتتؤ القتتتائم  لتتتخ التوقتتتع فعتتتاال فتتتي حالتتتة راتتتد استتتتنتاجات مستتتبقة حتتتول  يمقتتتن أن يقتتتون تطبيتتت  متتتنهج

األزمتتات ومعخفتتة  مائمتتها والعنااتتخ المختبطتتة بهتتا، و ليتته تاتتون مخحلتتة التنبتتؤ القائمتتة  لتتخ التوقتتع فتتي 
متتخ حلتتة ماقبتتا الاار تتة  اجحتتة مقابتتا قلتتة مستتتوى  تتد  اليقينتتة المختبطتتة باألزمتتة، كمتتا فتتي مجتتال أبحتتاث 

لطبي ية ،الذه تم التواا  يته إلتخ العديتد متن االستتنتاجات العلميتة والتتي يمقتن واتي العديتد المخاطخ ا
التنبتتتؤ وقتتتد أ تتتذ متتتنهج  2متتتن أ تتتوا  المختتتاطخ بشتتتقا جيتتتد متتتن حيتتته المستتتببات والنتتتتائج المتختبتتتة  ليهتتتا. 

متتتتن وغيخهتتتتا  الشتتتتخكات والجامعتتتتات القتتتتائم  لتتتتخ التوقتتتتع يتجتتتته  حتتتتو مجيتتتتد متتتتن التطبيتتتت  فتتتتي االستتتتتخاتيجي
بشتتتقا  يتجايتتتد االضتتتطخام والتعقيتتتد فتتتي االقتمتتتاد التتتدوليالمؤسستتتات  ااتتتة فتتتي مجتتتال االقتمتتتاد، حيتتته 

وهو ما أدى إلخ استتخدا  متنهج التنبتؤ االستتخاتيجي القتائم  لتخ التوقعتات متن  تالل تنايتذ  مليتة  ملحوظ،
 هًجتا ال تمتاد  لتخ مجتال االقتمتاد ياضتا ا وأنالتحليا االستخاتيجي للةخوف الالية والمتوسطة،  ااتة 

القتائم  التنبتؤ االستتخاتيجيكمتا أن  .ثابتل لايفيتة  متا النةتا  االقتمتادهالمغلت  و النهج التماتوًحا بتداًل متن 
 لتتخ االستتتخدا  متعتتدد التخممتتات لمختلتتي النةخيتتات واألستتاليي والنمتتاذج والتقنيتتات  قتتو ي  لتتخ التوقتتع 

مؤسستتتتة او الت فهتتتتم البي تتتتة المستتتتتقبلية لل)الاميتتتتة وكتتتتذلك النوعيتتتتة( فتتتتي بي تتتتة  قا يتتتتة تنةيميتتتتة تتتتتد م محتتتتاو 
 قياالقتائم  لتخ التوقتع يعمتا  لتخ تشتت القتدرة  لتخ التنبتؤ االستتخاتيجيكمتا يؤكتد التبعا  لتخ أن .المنةمتة

 3تستتهم فتتي رفتتع كاتتاء المنةمتتة  لتتخ التعامتتا وقتتل المنافستتة ووقتتل االزمتتات. تنميتتة  قا يتتة و بتتخات تحليليتتة
ويؤكتتد البتتاحثون  لتتخ أ تته هنتتاف طتتخق فتتي  مليتتات التنبتتؤ القائمتتة  لتتخ التوقتتع والتتتي تتتختبا بنطتتاق زمنتتي 

                                                 
1 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries , 

OP.Cit, p:5 
2 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit, p:3 
3 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries 

,OP.Cit p:20 
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 والتي تعد بمثابة  مليتةجا لأل شطة التطل ية قميخة األ الطخيقة المستخدمة  لخ  طاق واسعمحدد كتلك 
و لتتخ خ السالستا الجمنيتتة بشتقا  تتا  يعمتا استتتقخاء االتجتاه الخطتتي المستتند إلتت ، حيتهتجتتاهلالاستتقخاء 

القتتائم  لتتخ التوقتتع يشتتيخ التنبتتؤ و  1.ي فتتي االفتخاضتتات البي يتتةجيتتد  نتتدما ال يقتتون هنتتاف تغييتتخ ايقلتت حتو 
لانتته ال يعتبتتخ المتتنهج األمثتتا  المستتتقبا لتوقتتع يةالاميتتة ، ال ستتيما امحمتتائ ستتاليي تتادة إلتتخ استتتخدا  األ

اللتتذان قمتتا بمخاجعتتة رتتاكملة لهتتذا المتتنهج فتتي مجتتال الدراستتات جلتتين وجتتوردون  دائمتتا، وفتت  تمكيتتد كتتا متتن
ائمتا متا ، والمعنخ العا  واألقخم بماهو  ومنهجية التنبتؤ القائمتة  لتخ التوقتع دلشاملةمخاجعتهما االمستقبلية 

علتتخ ستتبيا المثتتال ففتتي أه تخمتت  ،  تخدامهاإ هتتا أداة يمقتتن استتيقتتون متتختبا باألستتاليي الاميتتة، حيتته 
متن تعتمتد العديتد كمتا  ،التخكيبتة الستقا يةيمقن استخدا  منهج التنبتؤ القتائم  لتخ التوقتع لمعخفتة  متائ  

منتتاهج التنبتتؤ فتتي ة مثتتا تطبيتت  المجتتاالت  لتتخ المنهجيتتة ذاتهتتا القائمتتة  لتتخ التوقتتع واألستتاليي االحمتتائي
 2د وحتخ السياسة والعالقات الدولية.ال واالقتمااأل ممجال 

 foresightثالثًا: أهمية وأهداف وعناصر منهج االستشراف 
 أهمية منهج االستشراف في إدارة األزمات-1
، ويعتد والتشتقيا والتايتف متع التغييتخ فتور حدو ته المعخفتةف االستخاتيجي القدرة  لتخ االستشخاقد   ملية ت

، والتتذه يستتا د القتتادة  لتتخ  لعمليتتة االستشتتخاف االستتتخاتيجي مهتتمأحتتد العنااتتخ الالتخطتتيا االستتتخاتيجي 
 .في الوقتل الحتاة رغم  ملهمتوقع المستقبا المحتما  تجاوز حالة  د  اليقين من  الل تعليمهم كيفية

تجويتتتد الحقومتتتات والمجتمعتتتات بالقتتتدرة  لتتتخ  تعمتتتا  لتتتخ االستشتتتخاف االستتتتخاتيجي و ليتتته فتتت ن  مليتتتة 3
اتتنع قيا المستتتقبا متن  تتالل استاشتاف المستتتقبا واالستتعداد لتته باستتمخار متتن أجتتا التنقتا والتايتتف وتشت

االستخاتيجي مطلوم  ندما تاون هناف درجة  الية متن  تد  اليقتين االستشخاف  ا، غيخ أنسياسات أفض
التتي تتعلت  بمجتاالت سياستية الواستعة  حقوميةالقخارات الكما في خات في السياق المستقبلي بالتغييالمحيا 

                                                 
1 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit,, p:3 
2 Strategic foresight for the COVID-19 crisis and beyond: Using futures thinking to design 

better public policies , OP.Cit 
3 J. Peter Scoblic , Learning from the Future, OP.Cit. 
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وضتتع استتتخاتيجية فعالتتة فتتي مواجهتتة  تتد  اليقتتين ، ويؤكتتد البتتا حون  لتتخ أن  طتتوة  1أو قطا تتات معينتتة
ة الخيتال لبنتاء ، وتستخيخ قتو  االستتخاتيجياالستشتخاف القادة إلخ إضتااء الطتابع المؤسستي  لتخ من يحتاج 

دور في التطلع إلتخ األمتا  حيته أكتد  االستخاتيجي ولالستشخاف . 2رابا ديناميقي بين التخطيا والعمليات
هنتاف امقا يتة لتتو  أن يقتون هتدفها ممارستات متعتددة تتارير و ةخيتة و الباحثون  لخ أن هتذا المتنهج لته 

ة إبداعيتتة تجيتتد متتن قتتدر  اال تمتتاد  لتتخ طتتخق ، وذلتتك متتن  تتالل لتنبتتؤ بالمستتتقبا وتخيتتا المستتتقبا ولتتيس 
 ، غيتتتتخ أن االستشتتتتخاف.والتشتتتتقيا والتايتتتتف متتتتع متتتتا يحتتتتدث فتتتتي الستتتتنوات القادمتتتتة معخفتتتتة لتتتتخ ال ال يتتتتادة

فتتي معخفتتة كيفيتتة  ستتا دلانتته ي.يجتتي التاايتتخ  يتته بشتتمن المستتتقبا متتااالستتتخاتيجي ال يستتا د ا فتتي معخفتتة 
وفتت  أهتتدافهم، خاتيجي للحقومتتات االستتت ستشتتخافأهميتتة اال تتبتتاينو  . 3قضتتية متتا أو مستتالة متتاالتاايتتخ فتتي 

ت كتتمداة لتحستتين جتتودة اتتنع السياستتا ل بعتتا الحقومتتات متتنهج االستشتتخاف االستتتخاتيجياستتتخدم حيتته
دمجهتا لالستشتخاف االستتخاتيجي متع  محتاوالت تتائج متن لتم تحقت   ، وهنتاف حقومتات أ تخى لسنوات  ديدة

 مليتة  هتاوطخيقتة تطويخ  ستشتخافقن أن تاون طخق االيم 4.والسياسيلخ المستوى التخطيا االستخاتيجي  
فهتم جميتع المواقتي، لتذلك يحتتم ضتخورة أن يقتون هنتاف واحد يناستي تياسي يوجد  هج ة، وال معقدة  للغاي

ن وبالتتتالي ، يجتتي أن يقتتو  .مجمو تتة واضتتحة متتن األهتتدافتحديتتد  ميتت  للستتياق التتذه يتتتم تضتتمينه  يتته و 
ف والعمليات وفًقا للسياق واألهدا واضحين وأن يتم ا تيار األسالييستشخاف من اال السياق وكذلك الهدف

كمتتا   5نتج  نهتتا فتتي النهايتتة  جتتا   مليتتة االستشتتخاف فتتي توقتتع األحتتداث وتخيلهتتا بشتتقا  ملتتي.ستتي التتتي
مجمو تة متن األستاليي التطل يتة التتي تهتدف إلتخ مستا دة اتا عي تطتويخ  تعتمد  ملية االستشتخاف  لتخ

القخار  لخ استاشاف وتوقع ما يمقتن أن يحتدث بطخيقتة تشتاركية ، واالستتعداد لمجمو تة متن المستتقبالت 
التحتتذيخ االستتتخاتيجي فتتي تحقيتت   ةتتا   شتتخافاالستكمتتا تتمثتتا أهمتتة  .6المحتملتتة والتتتم يخ  ليهتتا وتشتتقيلها

لتقليتا  تد  اليقتين بشتمن  هي  ملية منةمة ومنهجيتةو   د  اليقين االستخاتيجيةفي حاالت دارة المخاطخ م
                                                 

1OECD, Strategic Foresight for Better Policies Building Effective Governance in the Face of 

Uncertain Futures, Op.Cit, p:3 
2 J. Peter Scoblic , Learning from the Future, OP.Cit 
3 Ibid. 
4 OECD, High Level Risk Forum Policy Seminar Preparing governments for long term 

threats and complex challenges, OP.Cit, pp:6-10 
5 Markus Leitner, Julia Bentz, Tiago Capela Lourenco, Rob Swart, Karin Allenbach & 

Guillaume Thibaut Rohat, Foresight for policy & decision-makers, OP.Cit p:6 
6 Ibid, p:6 
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المستتتقبا وتهتتدف إلتتخ الستتما  لمتتا عي السياستتات واتتا عي القتتخار باتختتاذ القتتخارات متتع مهلتتة زمنيتتة كا يتتة 
الاتتوارث و مختتاطخ حتتدة الالتخفيتتف متتن هتتدف يمقتتن ا تبتتار و  1بشتتقا مناستتي. لخؤيتتة تنايتتذ تلتتك القتتخارات 

النةتخ  تن اال تالفتات والاتوارق المااايميتة  بمثابة الهدف الخئيسي والمشتخف بتين كتا هتذه المنتاهج بغتا
وفتتي هتتذا امطتتار فتت ن مجتتال اتتنع السياستتات  2 وتطبيتت  المنتتاهج التتتي تتتدور حتتول فاتتخة التنبتتؤ بالمستتتقبا.

تحديتد التحتديات والاتخ  ودرجة جودتها تعتمد  لخ درجة فعالية تطبي  منهج االستشخاف الذه يسهم في 
اف المجتم يتتتة توجهتتتات جديتتتدة حتتتول أفضتتتا الستتتبا لتعجيتتتج األهتتتدو أفاتتتار توليتتتد ، ويستتتا د  لتتتخ الجديتتتدة

وممتا تجتدر  .3 دمتهم في ظا األزمتات  بتخ توستيع  طتاق التمتورات الممقنتة والمحتملتة حتول المستتقباو 
تحقيتت  التتتخق  متتن  تتالل اتتنع السياستتات يتيمتتة فتتيضتتيف يمقتتن أن امرتتارة إليتته أن متتنهج االستشتتخاف 
فتتتتي المستتتتتقبا  المحتمتتتتا ظهورهتتتتاتحديتتتتد الاتتتتخ  والتحتتتتديات الجديتتتتدة  والتطلتتتتع للمستتتتتقبا التتتتذه يتتتتتم  بتتتتخ

  الذه يحاتج  مليتة التاايتخ حتول السياساتفي  ملية انع ابتاار ، كما يحق  االستشخاف واالستعداد لها 
الستتخاتيجيات ا تبتار ، أضي إلخ ذلك، ف ن متنهج االستشتخاف يستهم االتحديات فضا السياسات لمواجهةأ

 تسمح السياسات المتطلعة لألمتا كما  4 .مجمو ة من السيناريوهات المستقبلية وتحديدقتخحة الحالية أو الم
يمثتا كمتا  لمنتاعتين منهتا،لتحقي  أفضا فائدة ل وتايياها بالمشاركة في األحداث وتشقيلها والتايف والمخ ة

تتمثتا فتي   تالث مخاحتاتاون بشقا  تا  متن  ةا  االستشخاف الاعال  ملية توليد وادارة المعلومات التي ت
مخحلتتة مختلاتتة متتن المستتتقبا و  اتتياغة ستتيناريوهاتتاستتيخ البيا تتات و  ومخحلتتة جمتتع المعلومتتات مخحلتتة 

  5.تطويخ  يارات استخاتيجية للعما
 
 

                                                 
1 Strategic foresight for the COVID-19 crisis and beyond: Using futures thinking to design 

better public policies, Op.Cit 
2 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Managemen, OP.Cit, p:3 
3 Strategic foresight for the COVID-19 crisis and beyond: Using futures thinking to design 

better public policies, OP.Cit 
4OECD, Strategic Foresight for Better Policies Building Effective Governance in the Face of 

Uncertain Futures, OP.Cit, p:3 
5 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries , 

OP.Cit, p:4 
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 تحليل البيئة المحيطة ومنهج االستشراف-2
 سمات البيئة المحيطة -أ

النةتتخ إلتتخ هتتذا المستتتقبا يمثتتا تحتتدًيا  لتتخ  تتات  الجهتتات الستتيادية فتتي التتدول،  يؤكتتد البتتاحثين  لتتخ ان
و لتتتتخ التتتتخغم متتتتن اتتتتعوبة التهديتتتتدات وفتتتتي الوقتتتتل ذاتتتتته اتتتتعوبة التنبتتتتؤ بالمستتتتتقبا، فتتتت ن هتتتتذا لتتتتن يمنتتتتع 

وفتتي تقيتتيم المختتاطخ ، يجتتي أن  1العستتقخيون والجهتتات المقلاتتة بتحقيتت  األمتتن متتن التطلتتع إلتتخ المستتتقبا.
والتتي قتد تتاتاوت فتي درجتات  طورتهتا احتماليتة تم يخهتا  األحتداث المتستار ةاال تبتار احتمتاالت ُيم ذ في 

فاتتي ظتتا تاا تتا األحتتداث واالتجاهتتات فتتي مختلتتي  2 لتتخ المجتمتتع ومتتا يتختتتي  لتتخ ذلتتك متتن ضتتخر. 
، أاتبحل الحقومتات درف بشتقا متجايتد أن القليتا متن .المجاالت مع بعضها البعا بطتخق غيتخ متوقعتة

حتديات المعااتخة يمقتن حمتخها فتي مجتال واحتد متن مجتاالت السياستة وأن التخكيتج  لتخ قضتية واحتتدة الت
، وأن معالجة تغيخ المناب ،  لخ ستبيا المثتال ، تشتما العديتد متن  يقون في كثيخ من الحاالت غيخ كاف 

ضتافة إلتخ ذلتك ، بام .القضايا األ خى محا االهتمتا  بمتا فتي ذلتك قضتايا الميتاه والجرا تة واألمتن الغتذائي
يمقتتن للمؤسستتات البيخوقخاطيتتة ممتتدر المعلومتتات ورتتديدة الالمخكجيتتة أن تمنتتع تاتتوين اتتورة كاملتتة  تتن 

التغييتتتخات الهيقليتتتة المستتتتمخة والمتستتتار ة تتطلتتتي متتتن وجتتتديخ بالتتتذكخ أن   ."3موقتتتي متتتا أو قضتتتية متتتا
فقا بسبي التحول الستخيع التذه  المنةمات محاولة إيجاد طخيقة جديدة للتاايخ الموجه  حو المستقبا ليس

يحتتدث فتتي البي تتة المحيطتتة ولاتتن أيضتتًا بستتبي  تتد  قتتدرة األ ةمتتة التقليديتتة فتتي المنةمتتات  لتتخ مواجهتتة 
التطتتورات الستتخيعة والمباغتتتة التتتي تحتتدث، غيتتخ أن أستتاليي التنبتتؤ أو توقتتع األحتتداث المستتتقبلية و مليتتات 

 لتخ تحقيت   تتائج فعالتة فتي مجتال إدارة األزمتات ومنتع التقديخ اتسمل هي اال تخى بعتد  جتدواها وقتدرتها 
كمتا يؤكتد البتتاحثون  لتخ أن االستشتخاف يتتتالز  متع التاايتخ التتذه  4 المختاطخ أو تخفيتف درجتة  طورتهتتا.

                                                 
1 Nato, Strategic Foresight Analysis Report, Nato Unclassified - Publicly Disclosed, 2017, 

P:97 
2 Elliot Jacks, Jim Davidson, H.G. Wai, Guidelines On Early Warning Systems And 

Application Of Nowcasting And Warning Operations, World Meteorological 

Organization, 2010,P: 6 
3 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries , 

Op.Cit, p:4 
4 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit, p:3 
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يتجه  حو التايف والمخو ة، حيته يحتتم  لتخ العتاملين فتي المنةمتات ضتخورة أن يقو توا ذو أداء استتباقًي 
مستتا دة الحقومتتات  لتتخ مواجهتتة التحتتده المتمثتتا فتتي التخطتتيا  لتتخ المتتدى وستتخيع ،والتتذه يستتهم فتتي 

وال ينبتتتع مطلتتتي التاايتتتخ االستتتتخاتيجي حتتتول األمتتتن   1الطويتتتا و مواجهتتتة  تتتد  اليقتتتين وستتتخ ة التغييتتتخ.
المستقبلي من الو ي بالتغييخات التي تطخأ  لخ البنية االجتماعيتة دا تا التدول وتطتور البي تة الدوليتة التتي 

ن أرًضتتتا  متتتبة للتهديتتتدات ، بتتتا تنشتتتم أيًضتتتا متتتن التحتتتديات والاتتتخ  التتتتي تةهتتتخ فتتتي مثتتتا هتتتذه قتتتد تاتتتو 
التهديدات.، ومما تجدر امرارة إليه أن االمن المستقبلي في بي ة ملي ة بالتهديدات جاء  تيجتة تنتامي  تدد 

متة ، وا تشتار أستلحة من الةواهخ أدت إلخ مجيتد متن التعقيتد مثتا النمتو الستقا ي ، والتغيتخ البي تي ، والعول
التتتدمار الشتتتاما ، واأليتتتديولوجيات المتطخفتتتة ، وامرهتتتام ستتتواء امرهتتتام التقليتتتده أو االرهتتتام الستتتيبخا ي، 
األمتتخ التتذه ستتيجبخ المؤسستتات المستتؤولة  تتن األمتتن إلتتخ تمتتور ستتيناريوهات  ديتتدة وغيتتخ محتملتتة حتتول 

دينيتة والعختيتة ، وتغيتخ المنتاب ، وتجتارة االستخدا  المحتمتا للعنتي، أضتي إلتخ ذلتك تهديتدات النجا تات ال
المختتدرات العالميتتة ، والهجتتخات الجماعيتتة ، و تتد  االستتتقخار امقليمتتي ، والجخيمتتة المنةمتتة العتتابخة للحتتدود 
الوطنية ، واألوب ة ، و درة الموارد ، و مخمة العني وظهور جما تات الناتوذ المتشتددة متن غيتخ التدول 

ومتن  تم يمتعي أيًضتا منعهتا ، وفتي كثيتخ  .ليميتًا أو متن الناحيتة القا و يتة، هتي بطبيعتهتا غيتخ محتدودة إق
  2من األحيان يقون من المعي أيًضا تحديد ومقاضاة المسؤولين  نها

 uncertaintyعدم اليقين  -ب
فاي اللحةة ذاتها التتي يقتون فيهتا الحاضتخ أقتا  تعخف وض ية  د  اليقين بم ها حالة تاتقخ إلخ السواب ،

ه الماضي ، ليس من المنطقي أن يعتمد  لخ الخجو  إلخ الماضي بحًثتا  تن أدلتة توضتيحية تاستخ ما يشب
المستتتقبا، فاتتي أوقتتات  تتد  اليقتتين يواجتته المتتديخين مشتتقلة "حتتدود الخبتتخة" ، لتتذلك يجتتي أن يبحثتتون  تتن 

هميتتتة طخيقتتة أ تتخى تستتتا دهم فتتي حتتتا مشتتقلتي  تتتد  اليقتتين ومشتتقلة محدوديتتتة الخبتتخة، وهنتتتا يتتمتي دور وأ 
ويتخى المتخممتون أ ته كلمتا زاد مستتوى  تد  اليقتين فتي موقتي متا أو أزمتة متا  3الاستشخاف االستخاتيجي

                                                 
1 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries 

,OP.Cit , p:4 
2 Marian Kozub, Strategic Thinking about Future Security, Partnership for Peace 

Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes, Vol. 11, No. 1 (Winter 

2011), p:38 
3 J. Peter Scoblic , Learning from the Future, OP.Cit. 
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كلمتتا أدى ذلتتك إلتتخ زيتتادة درجتتة الغمتتوة المختبطتتة بتحليتتا الةتتاهخة أو األزمتتة محتتا امدارة، ومتتن  تتم فتت ن 
وممتتتا تجتتتدر امرتتتارة إليتتته، أن وضتتت ية  تتتد  اليقتتتين  1 مليتتتة التنبتتتؤ القائمتتتة  لتتتخ التوقتتتع تمتتتبح معقتتتدة. 

تتختبا كمتا  2المسيطخة  لخ مجاالت الخؤى المستقبلية تقو   لخ مجمو ة متنو تة متن المخاحتا المستتقبلية 
استتتتتتخاتيجية المستتتتتتقبا بتتتتتالتاايخ االستتتتتتخاتيجي لضتتتتتمان تحقيتتتتت  متتتتتا أطلتتتتت   ليتتتتته البتتتتتاحثون استتتتتم "األمتتتتتان 

 الية من اليقينية والثقتة بمتا بتعلت  باألحتداث المستتقبلية فتي مجتال إدارة المستقبلي"، التي تقو   لخ درجة 
األزمات والمخاطخ، و ليه ف ن  ملية التاايخ االستخاتيجي و القته باألمان المستقبلي ، يجي أن تبتدأ متن 

 وتعتبتتخ االستتتباتية بمثابتتة  نمتتخ 3 تتالل تختيتتي اال تبتتارات وتحديتتد الهتتدف األساستتي والمتتنهج المناستتي.
حاسم يسهم في تااده المخاطخ وتجنتي حتدو ها قبتا وقتو  األزمتة، واالستتباتية رغتم أهميتهتا، فهتي بحاجتة 
إلتتتخ منتتتاهج تحقتتت  المعخفتتتة المستتتبقة لألزمتتتات قبتتتا حتتتدو ها، وهتتتو أمتتتخ اتتتعي، ممتتتا يتتتنعقس  لتتتخ جتتتدوى 

ا األزمتات، فتي ظتا ظتخوف  تد  اليقتين العاليتة فتي بعتو  4 وكااءة مناهج التنبؤ الموجهه  حتو المستتقبا.
أابح تطبي  المناهج الخسمية واال تماد  لخ الخبخاء متنخاا بشتقا ملحتوظ. حيته يؤكتد المتخممتين 
 لتتتخ أهميتتتة التتتتوازن بتتتين االستتتاليي الخستتتمية وغيتتتخ الخستتتمية فتتتي  مليتتتة بنتتتاء الستتتيناريوهات فتتتي المتتتنهج 

تقتتو   لتتخ امبتتدا  ل Foresight Futuresاالستشتتخافي ، فقتتد تتتم تطتتويخ متتنهج االستشتتخاف المستتتقبلي 
فقتتتد أ تتتتخ التغييتتتخ التانولتتتتوجي الستتتخيع ، واال تمتتتتاد  19كوفيتتتد أزمتتتتةوقبتتتا   5 والتاا تتتا بتتتين األطتتتتخاف.

االقتمتتتاده المتبتتتادل المتجايتتتد ، و تتتد  االستتتتقخار السياستتتي المتجايتتتد  لتتتخ المستتتتقبا ليقتتتون غامًضتتتا بشتتتقا 
وفي كثيخ من المجاالت تم تطبي  ما يسمخ بمنهج اال ذار المبقتخ القتائم  لتخ االستشتخاف  ااتة  6كبيخ.

فتتي القضتتايا المختبطتتة بالمختتاطخ السياستتية والجيوسياستتية والشتتقوف ، واألمتتن التتوطني والتتدولي ، والقضتتايا 
مجتاالت تواجته  تد  اليقتين األمنية التقليدية وغيخ التقليدية ، وب بارة أ خى ، ف ن إدارة المخاطخ في هذه ال

                                                 
1 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit, p:3 
2 Frans Berkhout and Julia Hertin, Foresight futures scenarios: Developing and applying a 

participative strategic planning tool, OP.Cit , pp:39-40 
3 Marian Kozub, Strategic Thinking about Future Security, OP.Cit, p:30 
4 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit, p:3 
5 Frans Berkhout and Julia Hertin, Foresight futures scenarios: Developing and applying a 

participative strategic planning tool, OP.Cit,  pp:39-40 
6 J. Peter Scoblic , Learning from the Future, OP.Cit. 
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 تيجتتتة التهديتتتدات المحتملتتتة، لانتتته فتتتي الوقتتتل ذاتتتته فهتتتي تواجتتته  تتتدد متتتن الاتتتخ  التتتتي تتتتؤ خ  لتتتخ هتتتذه 
كما لجم العديد من القادة إلتخ التنبتؤ  لتخ المتدى القمتيخ األكثتخ قابليتة للتقتديخ والتوقتع  وهتي  1المجاالت.

، كان الشعور بعتد  اليقتين منتشتًخا لدرجتة أن  2020ا   لية للتعاما مع حالة  د  اليقين. وبحلول بداية  
العديتتد متتن المتتديخين التنايتتذيين كتتا وا يضتتا اون الااتتاءة  لتتخ حستتام االبتاتتار ، وياضتتلون الحاضتتخ  لتتخ 

ولتم يمتبح أمتا  الاثيتخ متن المنةمتات  حستام المستتقبا حتتخ فخضتل أزمتة كوفيتد  استها  لتخ الموقتي، 
ن التهديتدات المبارتخة. ويؤكتد البتاحثون أ ته  لتخ التخغم متن ستعيهم  حتو  يار سوى التخكيج  لخ النجتاة مت

إدارة األزمتتتة ، فتتت  هم بحاجتتتة إلتتتخ طخيقتتتة لتتتخبا التجهتتتود الحاليتتتة بالنتتتتائج المستتتتقبلية .ت وفتتتي  مليتتتة بنتتتاء 
يحتم التساؤل حول كيفية مواجهة المنةمات حاالت  د  اليقين التي يتطلي االستتجابة لهتا، السيناريوهات 

بنتتتتاء  لتتتتخ هتتتتذا التستتتتاؤل، د تتتتا البتتتتاحثون فتتتتي حيتتتتج الجتتتتدال حتتتتول دور  تتتتد  اليقتتتتين ودوره فتتتتي  مليتتتتة و 
االستشخاف، وها يمقن أن يؤده  د  اليقين المتنخاا إلتخ استتخاتيجيات ال تتجنتي التهديتدات وال تستتايد 

 2من الاخ ح 
 تطبيقات الدول المتقدمة والنامية لمنهج االستشراف -3

تي تناذها مجمو ة مختلاة من دول العتالم، حيته المن أ ةمة االستشخاف االستخاتيجي  هناف أ وا  مختلاة
يعتمتد  ، كما في الدولةمخكجه ال عتمدة  لخ التنسي وم ةممولتاون بعا أ ةمة االستشخاف االستخاتيجي 

التتتبعا اآل تتتخ بشتتتقا أكبتتتخ  لتتتخ التعتتتاون غيتتتخ الخستتتمي دا تتتا الشتتتبقات التتتتي تشتتتما كتتتاًل متتتن القطتتتا  
مختتلا بتين النةتا  المخكتجه متن قبتا البعا اآل خ يعما بنةتا   والقطا  الخا  واألكاديمي الحقومي و 

العمليتة التشتاركية  ولانتا فتي الوقتل ذاتته تعتمتد  لتخ الحقومات التتي تمتدر األوامتخ والتنةيمتات المخكجيتة
الًبتا متا تواجته البلتدان الناميتة متوارد و غ.3مع أطخاف   تخون يتمثلتون فتي القطا تات المختلاتة فتي الدولتة. 

 قتتد  ، حيتته تستتعخ المنةمتتات الدوليتتة فتتي الوقتتل الحتتالي إلتتخوقتتدرات محتتدودة لتطتتويخ القتتدرة االستشتتخا ية
لتتتتوفي فخاتتتة  .ياستتتات فتتتي جميتتتع أ حتتتاء العتتتالمالتتتتي تجمتتتع العلمتتتاء والممارستتتين واتتتا عي الس المتتتؤتمخات

                                                 
1 Strategic foresight for the COVID-19 crisis and beyond: Using futures thinking to design 

better public policies, OP.Cit 
2 Diana Stafie, Scenario Planning and Foresight under Uncertainty, 10-4-2020, on: 

https://brandminds.live/scenario-planning-and-foresight-under-uncertainty/ 
3 OECD, High Level Risk Forum Policy Seminar Preparing governments for long term 

threats and complex challenges, OP.Cit, pp:6-10 
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والهتتدف متتن ذلتتك هتتو تطبيتت  متتنهج االستشتتخاف االستتتخاتيجي بمتتا  .منمتتة للتوااتتا وتبتتادل المعخفتتةوا تتداد 
واضعي السياسات في البلدان منخاضتة القتدرات لتطتويخ سياستات يحق  أهداف التنمية المستدامة ويسا د 
، كمتا يتتم تعاون مع األكاديميين والممارسين والمؤسسات المستقلةتنمية مستدامة طويلة األجا من  الل ال

االستشخاف امقليمي في أوروبا و ستيا والمحتيا الهتادض وأمخيقتا الالتينيتة ومنطقتة  قد أ شطة متنو ة حول 
 لتتخ تحديتتد األولويتتات امقليميتتة لتحديتتد جتتداول   مليتتات التعتتاون الهتتدف منهتتا هتتو تخكيتتج  البحتتخ الاتتاريبي

لعمتتا ، وتغطتتي قضتتايا متنو تتة مثتتا الجرا تتة وام تتتاج الغتتذائي وتانولوجيتتا المعلومتتات واالتمتتاالت أ متتال ا
متتي الحتتالي للبلتتدان األقتتا  متتوًا التعتتاون امقليالتاحتتة فتتخ   وتغيتتخ المنتتاب واألمتتن المتتائي والمخو تتة البي يتتة

والجتتديخ بالتتذكخ أن التتدول المتقدمتتة تهتتتم  1متتن التتدول األ تتخى د والخبتتخات والمعلومتتات ستتتاادة متتن المتتوار لال
بتطبيتتت  مجتتتال الدراستتتات االستشتتتخا ية متتتن  تتتالل تمقتتتين لجتتتان مختمتتتة بتتتالنةخ فتتتي القضتتتايا التتتتي تهتتتم 

بتحديتتتد الانلنتتتده لجنتتتة المستتتتقبا فتتتي البخلمتتتان المجتمتتتع لتحديتتتد وراتتتد التحتتتديات المستتتتقبلية، حيتتته تقتتتو  
و لتخ التخغم  2ة واتياغة تشتخيعات تايتد العلميتة االستشتخا يةاألساليي المتطورة وراتد التحتديات المستتقبلي

من أهمية منهج االستشخاف وتطبيقه في التدول المتقدمتة والمنةمتات الدوليتة حتول العتالم إال أ ته ال يحةتخ 
تاتقتخ ، حيته ن مقلًاتا متن حيته الوقتل والمتالالنامية ، ربما أل ه قد يقتو  في الدولواسع النطاق باستخدا  

كمتتتا تقتتتو  بعتتتا الجهتتتات حتتتول العتتتالم  .3المتتتوارد والمهتتتاراتالماليتتتة والمعخ يتتتة و لتتتخ القتتتدرات إ هتتتذه التتتدول
هتتو جهتتد تعتتاو ي يعتمتتد  لتتخ الخبتتخة و  (SFA) تحليتتا االستشتتخاف االستتتخاتيجي "باال تمتتاد  لتتخ أستتلوم

االتجاهتتات والمتوارد متن النتتاتو والتدول الشتتخيقة والمنةمتات الدوليتة والمتتنا ة واألوستاق األكاديميتتة لتحديتد 
وهتي مبنيتة  لتخ تحليتا القواستم المشتتخكة  .واآل تار التتي متن المحتمتا أن تشتقا البي تة األمنيتة المستتقبلية

ي، التتي تواجته التحتال واال تالفات من أجا فهم التمورات المتباينة للتحديات المستقبلية والاخ  واآل ار 
   فتتي فتتتخة التغييتتخاتهتتو أمتتخ ضتتخوره للنجتتاأساًستتا لمنةتتور طويتتا المتتدى للتحتتالي و وتتتوفخ هتتذه الطخيقتتة 

مستتقبا حيه يقو  التحليا  لخ تحليا المتوارد الماليتة وتتم يخ العولمتة و  .الناتجة  ن  الم ديناميقي ومعقد

                                                 
1 UNDP, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries , 

OP.Cit, p:4 
2OECD, Strategic Foresight for Better Policies Building Effective Governance in the Face of 

Uncertain Futures,OP.Cit , p:3 
3 OECD, High Level Risk Forum Policy Seminar Preparing governments for long term 

threats and complex challenges, OP.Cit,  pp:6-10 
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أقتا ايمنتة فتي  الغتخم قتد يقتون و  .الذكاء االاطنا ي واتعود المتين وا تادة توزيتع القتوة الجيوستتخاتيجية
ال يجال ب مقان حلااء الناتو التتم يخ  لتخ البي تة األمنيتة المستتقبلية متن ف  ه  النةا  االقتماده المستقبلي ،

 لتتخ التخغم متتن أن مستتتويات العنتي المختبطتتة بتتالنجا   . تالل الخيتتارات االستتخاتيجية التتتي يتختتذو ها اليتو 
ة أاتتبحل المستتلح قتتد أظهتتخت اتجاًهتتا متناقًمتتا ، إال أن البي تتة األمنيتتة حتتول المنطقتتة األوروبيتتة األطلستتي

متن المتخجح أن  ،وهديد امرهام واالستتقطامأكثخ تقلًبا ، مع تجايد احتمالية  شوم  جا  بين الدول وزيادة ت
عتالمي الحتالي فتي العقتدين مختبطة بتحوالت القتوة والتحتديات التتي تواجته النةتا  ال، تحدث تغييخات سخيعة 

الخئيستي للتدفا  الجمتا ي للمنطقتة األوروبيتة  فتي هتذا الستياق ، سيوااتا النتاتو تتوفيخ امطتار ن،والمقبلتي
أساة فاخه لتطويخ تقخيخ إطار  مليات التحتالي كما يعتبخ التحليا االستخاتيجي للناتو بمثابة  .األطلسية
 1المستقبلي

كمتتا تهتتتم المنةمتتات الدوليتتة فتتي الوقتتل الحتتالي بنشتتخ المعخفتتة حتتول أهميتتة متتنهج االستشتتخاف االستتتخاتجي 
تستتتخدمها الحقومتتات وائتالفتتات أاتتحام الممتتلحة المتعتتددين لتطتتويخ التتتي خئيستتية الستشتتخاف الأدوات او 

هتتذه األدوات جمتتع المعلومتتات تشتتما و ستتيناريوهات ومستتارات قابلتتة للتنايتتذ لإلاتتال  الهيقلتتي والسياستتي. 
 لمحتمتتتتا ، وتطتتتتويخاالستتتتتخبارية حتتتتول المستتتتتقبا ، واستاشتتتتاف ديناميتتتتات التغييتتتتخ ، وواتتتتي المستتتتتقبا ا

، ولهتتذا التنميتتة المستتتدامةمتتختبا بشتتقا كبيتتخ بمجتتاالت  ، فقتتد أاتتبح متتنهج االستشتتخافوا تبتتار السياستتة
 المشتاركين الحقتوميين المستؤولين السبي، يتتم تمقتين األطتخاف المنتاق بهتا تنايتذ  مليتات الاستشتخاف مثتا

 فتتي والمتوستتطة لعليتتاا المنااتتي فتتي الحقتتوميين المستتؤولينو  العتتا  القطتتا  فتتي االستتتخاتيجي التخطتتيا فتتي
، حيتته يعتبتتخ هتتؤالء  األ تتخى  الحقوميتتة والمؤسستتات الماليتتة ووزارات الحقوميتتة والهي تتات التنايذيتتة التتوزارات

المعااتخ  تخطياال أدواتلتدريبهم  لخ مناهج  ميالتعلات التدريي و لمبادر  ةالخئيسيو  ةالمستهدفبمثابة الا ة 
 2.لتغييخاتلمواجهة ا

 
 

                                                 
1 Nato, Strategic Foresight Analysis Report, Nato Unclassified - Publicly Disclosed, 2017, 

P:97 
2 Foresight and Scenario Planning Methodologies, 2020, on: https://www.cef-

see.org/2020-foresight 
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 التطبيقات المعاصرة لمنهج االستشراف القائم على السيناررو  -4
وفتتي الوقتتل الحتتالي، وبعتتد أن ستتادت تطبيقتتات القتتوة االلاتخوينتتة فتتي مختلتتي المجتتاالت ال ستتيما تلتتك التتتي 
تتعل  بالتنمية المستدامة، وأابحل هناف تحديات وفخ  في  ن واحد، واحتمالية ظهور لألزمتات، ظهتخ 

يتخ العتالمي ، بمتا فتي رتقا التغتطبي  منهج التخطيا القتائم  لتخ الستيناريو فتي مجتال المتدن الذكيتة، فقتد 
ذلتتك النمتتو الستتقا ي والتنميتتة االقتمتتادية وتغيتتخ المنتتاب ، تحتتديات ملحتتة للمتتدن الذكيتتة فتتي القتتخن الحتتاده 

م يخ كبيتتخ  لتتخ إلتتخ إدارة تنميتهتتا باعاليتتة ومواجهتتة التحتتديات التتتي لهتتا تتتتحتتتاج حيتته أاتتبحل والعشتتخين. 
خ ، يبحته اتنا  القتخار ي ستياق التغييتخ المستتماتفمواطنيهتا. م يخ ذلتك  لتخ حيتاة وتت شتاطها االقتمتاده 

حيته  ة األزمات والتحديات المحتما ظهورها في هتذا المجتال،ر  ن أدوات ذكية جديدة لمعالجباستمخافي 
هتدفها هتو ، وأن مستقبا المدينة الذكيتةلتحليا وتوقع لة كمداة فعا يخى الباحثون أن منهج االستشخاف يعما

 1 .ستشخافيينة الذكية  لخ أساة البحه االذ رؤية لتطويخ المدتطويخ منهجية لتخطيا وتناي
بشتقا منهجتي قتائم متن  متس مخاحتا وقتد تتم تطويخهتا ولقد اقتخ  المتخممتون فتي هتذا المجتال  متوذج  

لتنميتتة المتتدن  مستتتدامةالخؤى مستتتقبلية التت مليتتة منةمتتة ورتتاافة ومخ تتة يمقتتن أن تستتها تطتتويخ  لتتخ تنايتتذ 
متتلحة فتتي المنتتاط  الحضتتخية فتتي ة ومعخفتتة و بتتخة  تتدد كبيتتخ متتن أاتتحام المالذكيتتة متتن  تتالل مشتتارك

 لتتتخ المستتتتوى  تحليتتتا العوامتتتا حيتتته يقتتتو  هتتتذا النمتتتوذج  لتتتخ التحليتتتا التتتذه يتضتتتمنمخاحتتتا إ شتتتائها. 
وتطبيت   الهيقلتي،التحليتا فضتال  تن  القا و يو  سياسيال وبي ي ال و االقتماده التانولوجي و جتما ي اال

المتتدن الذكيتتة. خاءات المتعلقتتة بتطتتويخ الستتيناريوهات وتحديتتد امجتتبنتتاء  و امبداعيتتة،والخؤيتتة  ، متتوذج دلاتتي
 وف تتات تتتم ديتتدة ، لتتم يتتتم تنايتتذها حتتتخ اآلن جويقستتم النمتتوذج إلتتخ أربتتع ف تتات رئيستتية إمتتا أن تاتتون ف تتات 

هذه التقستيمات للا تات يتتم ا، ووف  ليتم إيقافه أو ف ات غيخ مطلوبة تستمخ  وف ات مستمخة،  تنايذها فعلياً 
كمتتا  2.الستتت بال المخحلتتة القادمتتة فتتي الماضتتي والتتتي ستتيتم استتتعادتهاامجتتخاءات التتتي تتتم تنايتتذها تحديتتد 

يعتبخ مجال ا شاء المدن الذكية من المجاالت االكثخ تعقيدا والذه يحتم التعاما مع تحدياته المستمخة متن 
 المبتاتتخة التقنيتتات  لتتخ القائمتتة الجديتتدة لمشتتاريعوهات،  ةتتخًا ل تتالل تبتتين متتنهج االستشتتخاف وبنتتاء الستتيناري

                                                 
1 Danuta Szpilko, Foresight as a Tool for the Planning and Implementation of Visions 

for Smart CityDevelopment, Faculty of Engineering Management, Bialystok University of 

Technology, Wiejska ,February 2020, p:2 
2 Danuta Szpilko, Foresight as a Tool for the Planning and Implementation of Visions for 

Smart CityDevelopment, Ibid, p:2 
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وغيخهتتا متتن القضتتايا  الناايتتات إدارة والبي تتة التلتتوثالخقميتتة ومجتتاالت أ تتخى مثتتا  التحتيتتة لبنيتتةبا المختبطتتة
بتتالتنو   والمشتتقالت المتعلقتتة بهتتذا المجتتال. وممتتا تجتتدر امرتتارة إليتته أن إدارة تحتتديات المتتدن الذكيتتة تتستتم

والتعقيتتد و تتد  اليقينيتتة األمتتخ التتذه أدى إلتتخ الاشتتا فتتي إدارة التحتتديات النابعتتة متتن هتتذا المجتتال، فقتتد كتتان 
 دون أن يقتتتون هنتتتاف فتتتي تمقتتتين التقنيتتتات والقتتتوة الخقميتتتة االستتتتثمار  لتتتخالتخكيتتتج فتتتي إدارة هتتتذا المجتتتال 

، حيتته يؤكتتد المتخممتتون  المحلتتي المجتمتتع مشتتاركة وبتتدون الذكيتتة  المتتدن فتتي بالمشتتاكا ح يقتتي ا تتتخاف
 مختاًعتا م يشتة مستتوى  تتوفخ ومستتدامة إبداعيتة منطقتة تمبح أن إلخ الذكية المدينة تهدف أن لخ أهمية 

وممتا يجيتد مجتال المتدن الذكيتة   منة من  الل فعالية إدارتها والتنبتؤ المستتمخ بمشتقالتها وتحتدياتها. وبي ة
 ، الذكيتتتتة والبي تتتتة ، التتتتذكي والتنقتتتتا ، التتتتذكي االقتمتتتتادتعقيتتتتدا هتتتتو ارتباطهتتتتا بمجتتتتاالت أ تتتتخى تتمثتتتتا فتتتتي 

 ا تبار يمقن الوامدارة الذكية، و ليه ف ، الذكية والحياة ،المتاا لين مع الحياة الخقمية الجديدة واألرخا 
 للمدينتتة الشتتاما التتنهج  لتتخ يخكتتج ، بتتا أ تته مجتتالالتانولوجيتتا قتتينأ هتتا مجتتال يعتمتتد فقتتا  لتتخ تم المدينتتة
و لخ التخغم متن أهميتة التمقتين الخقمتي والتقنتي فتي تستهيا حيتاة  واحتياجات األفخاد وتنو  مطالبهم. الذكية

األفتتخاد  وتاضتتيالت احتياجتتات تاتتون  أنضتتخورة  األفتتخاد، إال أ هتتا تلقتتي بمجيتتد متتن التحتتديات وهتتو متتا يحتتتم
 ممتتالح التحتيتتة والبنيتتة التقنيتتة الحلتتول تختتد  أن يجتتيحيتته . الذكيتتة الحلتتول قائمتتة  لتتخ تتتوفيخ وتنو هتتا

  1.بها ي يشون  الذين األرخا 
 رابعا: منهج االستشراف والتخطيط القائم على السيناررو

 تعررف عملية تخطيط السيناررو-1
تعتبتتتخ  مليتتتة تخطتتتيا الستتتيناريو بمثابتتتة  مليتتتة تستتتتخدمها المنةمتتتات التتتتي تخغتتتي فتتتي تقيتتتيم استتتتعدادها 
للمستتتقبا متتن  تتالل تطتتويخ وفحتت  اآل تتار المتختبتتة  لتتخ مجمو تتة متتن المستتتقبالت البديلتتة الممقنتتة. يتتتم 

المنةمة  لخ متدى  استقخاء السيناريوهات من تحليا منهجي ماما للقوى الدافعة للتغييخ التي قد تواجهها
وقتد اتجهتل المنةمتات فتي القطتا ين الختا  والعتا  إلتخ د تم  مليتة اتختاذ  2 اًما القادمة.  30إلخ  15

القتتخار االستتتخاتيجي لتحقيتت  أهتتداف تتمثتتا فتتي النجتتا  فتتي التتتمقلم متتع بي تتة تتستتم بالمتتعوبة، والتغلتتي  لتتخ 

                                                 
1Ibid,, pp:3-4 
2 Deon Canyon, Simplifying Complexity with Strategic Foresight and Scenario Planning, 

daniel k. Inouye asia pacific center for security studiesoccasional paper, october 2018 , pp:3-

4 
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، وبتدًءا 1متختبا بدرجتة  اليتة متن الغمتوة المشاكا المعقدة وغيخ واضحة المعالم ، و التعاما مع موقتي
متتن الستتتينيات ، ا تشتتخ مجتتال تخطتتيا الستتيناريوهات فتتي  تتالم األ متتال حيتته ستتا د القتتادة التتذين يعملتتون 
بماتتاايم معقتتدة ووضتت يات متتن  تتد  اليقتتين  لتتخ إ شتتاء قمتت  متماستتقة ومعقولتتة حتتول المستتتقبا التتذه 

ويعد تخطيا السيناريو أحتد األدوات التتي  ستتخدمها فتي  يمقنهم العما معه  ند التخطيا الستخاتيجياتهم.
تطبي  منهج االستشخاف، غيخ أن السيناريو فتي جتوهخه هتو قمتة ، ووجهتة  ةتخ لايفيتة تطتور المستتقبا. 
وهذا يثيخ الخيتال والتاايتخ متن  تالل تحتده االفتخاضتات الحاليتة والحقتائ  المعخوفتة. و نتدما  تحتدث  تن 

ا التمييج بتين النهجتين التتاليين: الستيناريوهات المحخكتة بالمستتقبا والستيناريوهات تخطيا السيناريو ، يمقنن
توضتتح رؤى المستتتقبا المحتمتتا أو  storyويتتخى لبتتاحثون أن الستتيناريو هتتو "قمتتة"  2 المحخكتتة بتتالقخارات.

هتتا جوا تتي المستتتقبا المحتمتتا، والستتيناريوهات ليستتل  مليتتة تستتا د فتتي تحقيتت  تنبتتؤات حتتول المستتتقبا ولان
تشتتبه إلتتخ حتتد متتا محاكتتاة بعتتا المخاحتتا المستتتقبلية التوقعتتة، حيتته يتتتم استتتخدامها كطخيقتتة استاشتتا ية أو 
 كتتمداة لمتتنع القتتخار ، بشتتقا أساستتي لتستتليا الضتتوء والاشتتي  تتن الخيتتارات المتاحتتة و واقبهتتا المحتملتتة.

  واألحتداث التتي يتتم يستخد  تخطيا السيناريو أدوات  وعية وكيفية لتمتور المستتقبا  بتخ بنتاء القمت3
توضيحها بالمور والمؤرخات م شاء تمثتيالت تحتاكي  توالم بديلتة يتتخدد اتداها متع مجمو تة متن األفتخاد 
المختلاتتتتين. الستتتتيناريوهات هتتتتي  متتتتاذج تمثيليتتتتة معقولتتتتة ومنط يتتتتة للمستتتتتقبا بنتتتتاًء  لتتتتخ مجمو تتتتات متتتتن 

يخ أو حتول الحتاالت النهائيتة. وهنتاف أ توا  االفتخاضات المتسقة دا لًيا ، إما حول العالقات و مليات التغي
متتتن تخطتتتيا الستتتيناريوهات التتتتي تتتتم ذكخهتتتا فتتتي الامتتتا األول حتتتول التقتتتديخات االستتتتخاتيجية، حيتتته يقتتتو  
تخطتتيا الستتيناريو الم يتتاره التتذه يقتتو   لتتخ التنبتتؤ باالرتتتداد أو التنبتتؤ الم يتتاره والتتذه يعتمتتد  لتتخ التتخؤى 

وبنتتتتتتاء الستتتتتتيناريو المعتمتتتتتتد  لتتتتتتخ النمتتتتتتاذج التمثيليتتتتتتة مختلتتتتتتي  نتلتتتتتتك اميجابيتتتتتتة أو الستتتتتتلبية للمستتتتتتتقبا، 
الم يارية.ويتخذ المنهج االستاشافي في بناء السيناريوهات االتجاهات الساب  حدو ها كنقطة ا طالق لهتا، 

                                                 
1 Strategic Foresight & Scenario-Based Planning, Abrams Learning & Information 

Systems, 2013, on: 

https://static1.squarespace.com/static/5d3b480bfa024000019cd09d/t/5d3ba62d 

c6a36400016e981c/1564190254699/Strategic+Foresight+and+Scenariobased+Planning+%2

8White+Paper%29.pdf 
2 Diana Stafie, Scenario Planning and Foresight under Uncertainty, 10-4-2020, on: 

https://brandminds.live/scenario-planning-and-foresight-under-uncertainty/ 
3  CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in the 

Public Sector, OP.Cit, p:4 
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افتخاضتات رئيستية تؤكتد  لتخ أن المستتقبا لتيس استتمخاًرا للعالقتات  حيه تستتند هتذه األستاليي  لتخ أربعتة
يقيات السابقة فحسي ، با يمقن تشقيله أيًضا من  الل اال تيار والعما البشخه. وال يمقن توقتع والدينام

من الحاضتخ غيتخ أ ته ال يوجتد مستتقبا واحتد  المستقبا ، لان استاشاف المستقبا يمقن أن يوجه القخارات
ريوهات التذه فتي مجتال االستشتخاف يمقتن العثتور  لتخ معةتم المؤلاتات حتول متنهج الستيناو  1 ممقن فقا.

اهتتتم بتته البتتاحثون  حيتته ُينةتتخ إلتتخ تخطتتيا الستتيناريو  لتتخ أ تته أستتلوم للمستتا دة فتتي  مليتتات التحليتتا 
ويؤكتد البتتاحثون  لتخ أن البي تة المحيطتتة بالمنةمتات تتعتتخة أل توا  كثيتتخة   .2 االستتخاتيجي واتختاذ القتتخار

وفي مجال إدارة مختاطخ الاتوارث  لتخ وجته التحديتد، هنتاف حاجتة ملحتة  من التوتخات واالزمات المختلاة،
ويتخى البتاحثون أن تعخيتف المختاطخ  3إلخ ابتاار طخق جديدة تد م بشقا استباقي  مليات انع القتخار. 

متتن  تتالل تطبيتت  االستتتخاتيجية الموجهتتة  حتتو المستتتقبا تقتتو   لتتخ محاولتتة توقتتع متتا قتتد يحتتدث ولتتيس متتا 
ذا الستتتبي يتتتتم اال تمتتتاد  لتتتخ متتتنهج "الستتتيناريوهات المتوقعتتتة" فتتتي مجتتتال إدارة األزمتتتات يحتتتدث فعليتتتًا، ولهتتت

لتحديتتتتد هتتتتذا الهتتتتدف، و ااتتتتة فتتتتي مجتتتتال إدارة المختتتتاطخ، حيتتتته تستتتتتخد  الستتتتيناريوهات كتتتتمداة غيتتتتخ أن 
المتخممتون يؤكتدون  لتخ أن تخطتتيا الستيناريو هتو بمثابتتة متنهج متنةم لتقيتتيم المختاطخ والتعامتا معهتتا 

وفتتي هتتذا الستتياق ، تعتمتتد الستتيناريوهات  لتتخ مجمو تتة متتن القمتت  "متستتقة دا لًيتتا" أو  4أرتتقالهابجميتتع 
اآلراء حتتتتول المستتتتتقبا. حيتتتته يتتتتتم استتتتتخدا  هتتتتذه القمتتتت  أو اآلراء المختلاتتتتة كخلفيتتتتة مخج يتتتتة للخبتتتتخاء 

حتول  واا عي السياسات لتطويخ االستخاتيجيات والسياسات، والهدف هتو الختخوج بمجمو تة متن الخيتارات
السياسة التي تتمثا بالمخو ة واالبتاار، كما أن  ملية تخطيا السيناريو ليسل مجخد أداة تد ي أ ها قتادرة 
 لخ التنبؤ باألحتداث المستتقبلية لانهتا  مليتة تمقتن المنةمتة متن المخاحتا المستتقبلية المختلاتة وتنةتخ فتي 

لي ، فتتت ن تخطتتيا الستتتيناريو فتتتي إ تتتدادات وبالتتتتا .اآل تتار المتختبتتتة  لتتتخ اتختتاذ القتتتخار فتتتي الوقتتتل الحاضتتخ

                                                 
1 Frans Berkhout and Julia Hertin, Foresight futures scenarios: Developing and applying a 

participative strategic planning tool, OP.Cit, pp:39-40 
2  CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in the 

Public Sector, OP.Cit, :7 
3 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit, p:3 
4  CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in the 

Public Sector , OP.Cit, p:4 
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تطتتتويخ السياستتتة يعتتتجز فهتتتم السياستتتات الحاليتتتة والمستتتتقبلية المحتملتتتة التتتتي يمقتتتن أن تستتتا د بتتتدورها فتتتي 
 1 اكتشاف المشقالت وتجنبها قبا حدو ها .

 نموذ  بناء السينارروهات في مجال إدارة المنا  -أ

متتتوذج استشتتتخاف قتتتائم  لتتتخ إطتتتار وفتتت   مليتتتة بنتتتاء  لتتتخ ستتتبيا المثتتتال، قامتتتل المملاتتتة المتحتتتدة بتنايتتتذ  
الستتيناريوهات التتذه تتتم تطتتويخه بالتشتتاور متتع أاتتحام الممتتلحة متتن قطتتا  األ متتال والحقومتتة واألوستتاق 
األكاديميتتتة .حيتتته تتتتم تطتتتويخ الستتتيناريوهات ومخاجعتهتتتا  بتتتخ سلستتتلة متتتن الدراستتتات والمهتتتا   تتتالل الاتتتتخة 

مج أبحاث السياسة العامة والتانولوجيا في جامعتة ساستقس من قبا فخي  باحثون في بخ ا 1997-2001
بخايتتتتون ، المملاتتتة المتحتتتدة، حيتتته قتتتا  امطتتتار التتتذه تتتتم ا شتتتاؤه  لتتتخ استتتتعخاة رتتتاما لستتتيناريوهات  -

المخاحا المستقبلية الوطنية والعالمية ويستند إلخ األ مال الموجودة مسبًقا مثتا الستيناريوهات التتي طورتهتا 
الدوليتتة المعنيتتة بتغيتتخ المنتتاب لتوقتتع ا بعا تتات غتتازات االحتبتتاة الحتتخاره فتتي المستتتقبا.  الهي تتة الحقوميتتة

التتذه يمتتي تطتتور لالسشتتتخاف المستتتقبلي  Foresight Futuresحيتته قتتا  النمتتوذج  لتتخ  وضتتع  هتتج 
الستتيناريوهات ويحتتدد الخطتتوق العخيضتتة غيتتخ أن النمتتوذج  متت   يتته مجمو تتة التطبيقتتات العمليتتة لهتتذا 

ويعتبتتخ متتنهج  2 التتذه يستتتخد   لتتخ  طتتاق واستتع فتتي المملاتتة المتحتتدة فتتي مجتتال اتتنع السياستتة.التتنهج و 
الستتيناريو بمثابتتة أحتتد الماتتاايم الخئيستتية والطتتخق األكثتتخ استتتخداًما فتتي االستشتتخاف، فقتتد تتتم تقتتديم ممتتطلح 
الستتتيناريو متتتن قبتتتا هيخمتتتان  تتتان فتتتي الخمستتتينيات متتتن القتتتخن الماضتتتي  يمتتتا يتعلتتت  بالدراستتتات العستتتقخية 

طلح لإلرتارة إلتخ القضتايا المتعلقتة حيه تم استخد  هذا الممت RANDواالستخاتيجية التي أجختها مؤسسة 
وأ بتتتل الستتيناريوهات أ هتتا مناستتبة بشتتقا  3 بالسياستتة العامتتة للواليتتات المتحتتدة والعالقتتات الدوليتتة والتتدفا .

 ا  الستاشاف القضايا البي ية التي تحددها  مليات التغييخ طويا األجا والمعقتد. كمتا تتم تطبيقهتا فتي 
التجتتارة الدوليتتة والميتتاه، غيتتخ أن مجتتال تطبيتت  وتطتتويخ الستتيناريوهات مجتتاالت أ تتخى مثتتا تلتتك المتعلقتتة ب

                                                 
1  CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in the 

Public Sector, Ibid, p:7 
2 Frans Berkhout and Julia Hertin, Foresight futures scenarios: Developing and applying a 

participative strategic planning tool, OP.Cit, pp:37-38 
3  CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in the 

Public Sector, OP.Cit, p:4 
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 Foresightجتتتاء باال تمتتتاد  لتتتخ المقتتتابالت متتتع المؤسستتتات والمجمو تتتات التتتتي طبقتتتل ستتتيناريوهات 
Futures .1 لخ مجمو ة من القضايا 

 أهمية منهج بناء السينارروهات في مجال االستشراف -2
 وجد وقد ، السبعينيات أوا خ منذ المؤسسي القخار انع  مليات في السيناريو تخطيا ملية  استخدا  تمي

 الستيناريو تخطتيا يجمتع، كمتا  المعخ يتة قيودهتا  لتخ والتغلتي ، المؤكتدة غيتخ البي تات فهتم فتي يسا د أ ه
الستاشتاف   مليتة التشتاور  تالل متن رؤى  يولتدون  التذين الخئيسيين المملحة أاحام مع القخار اا عي

 فتيأداة التخطيا القائم  لخ الستيناريو  استخدموا العسقخيين المخططين أن حتخ 2 .بديا مستقبا تطويخو 
 3 .المحتملتتة العتتدو أفعتتال لاهتتم محاولتتة فتتي المستتتقبلية البتتدائا متتن سلستتلة لتطتتويخ الثا يتتة العالميتتة الحتتخم

 اكتستام  لتخ القتخار اتا عي مستا دة هو السيناريوهات واستخدامات أغخاة أحد ويخى المتخممون أن
 استتتتخدا و لتتتخ الجا تتتي اآل تتتخ، ينبغتتتي .  يتتته التمتتتخف  لتتتيهم يتعتتتين التتتذه الستتتياق لتوقتتتع والاهتتتم المعخفتتتة

من  تالل اقتنتا  األطتخاف المشتاركة فتي هتذه العمليتة ب يمتة وأهميتة هتذا المتنهج  فعال بشقا السيناريوهات
والمنطتت  القتتائم  ليهتتا ينبغتتي أن تاتتون اتتامدة أمتتا  حيتته أن قتتوة الستتيناريوهات  فتتي تحقيتت  االرتشتتخاف،

 تتوفخحيه  ، وراما منةم  هجوتعتبخ السيناريوهات بمثابة  4 ا تقادات المشاركين في انعها واياغتها.
 التغييتخ تحليتاو  والتتي تستتد ي ضتخورة تحقيت  االبتاتار الحاسمة القضايا مع للتعاما وسيلة السيناريوهات

 والمشتاركة والشاا ية االجتماعية المسؤوليةباتل تتطلي   ما بي ة في ،واالقتمادية االجتماعية النةم في
 واتنع الممتلحة أاتحام مشتاركة إدارة  مليتة فتي أيًضتا الستيناريوهات تخطتيا يستا د أن يمقتن، حيه 

اذا و  ،واستتع اال تشتتاربشتتقا استتتخدا  الستتيناريوهات وفتتي الوقتتل الحتتالي يتتتم  5 .العمليتتاتفتتي تنايتتذ  القتتخار
 تتد  اليقتتين ، ف  هتتا تحتتتاج إلتتخ إ تتداد  مليتتة  مشتتقلةإستتتخاتيجية فعالتتة فتتي مواجهتتة  أرادت الشتتخكات وضتتع

                                                 
1 Frans Berkhout and Julia Hertin, Foresight futures scenarios: Developing and applying a 

participative strategic planning tool, OP.Cit, pp:37-38 
2 Deon Canyon, ,Daniel k. Inouye,  Simplifying Complexity with Strategic Foresight and 

Scenario Planning ,Asia pacific center for security studiesoccasional paper, October,  2018 , 

pp:3-4 
3 Ibid, pp:3-4 
4 Scenario Method, on: http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do- 

foresight/methods/scenario/ 
5 Frans Berkhout and Julia Hertin, Foresight futures scenarios: Developing and applying a 

participative strategic planning tool, OP.Cit, pp:37-38 

http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-
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تستتتمح لابتتتار المتتتديخين ببنتتتاء جستتتور دائمتتتة ومخ تتتة بتتتين أفعتتتالهم فتتتي الوقتتتل الحاضتتتخ   استاشتتتاف مستتتتمخة
يجي لانتته بحاجتتة إلتتخ . والتخيتتا هتتو العنمتتخ الهتتا  فتتي  مليتتة االستشتتخاف االستتتخاتوتاايتتخهم فتتي المستتتقبا

م استتخدا  فتي األستاة ، يتتو  1إضااء طابع مؤسسي ليقون جوهخ وأساة  ملية االستشخاف االستخاتيجي.
 لتخ تجهيتج لحاضتخ وللمستا دة فتي الوقتل اللمختاطخ األحتداث المستتقبلية المحتملتة  تحلياالسيناريوهات ل

لعلمتتتاء لتتتخ األربعينيتتتات  نتتتدما استتتتخد  اتعتتتود جتتتذور تخطتتتيا الستتتيناريو إالمنةمتتتة ورفتتتع استتتتعداديتها،كما 
تطبي  هتذا التنهج فتي تم حيه  .السيناريو لتقييم اآل ار المحتملة للقنبلة الذرية منهج الل مشخو  ما هاتن 

لحتتتخم البتتتاردة  نتتتدما طتتتورت مخاكتتتج األبحتتتاث األمخيقيتتتة مثتتتا معهتتتد را تتتد بالشتتتخاكة متتتع الوكتتتاالت ا مخحلتتتة
ستتيناريوهات لتخيتتا المواجهتتات المختلاتتة بتتين التتدول التتتي يمقتتن أن تحتتدث العستتقخية الحقوميتتة األمخيقيتتة 

 2.لمستتويات االستتخاتيجية العستقخية ضتمن اتخطتيا الستيناريو  حيته تتم تطبيت  متنهج ذلتك الوقتل،ل  تال
فتتي لمستتتقبا، وكتتذلك الخبتتخاء والبتتاحثين يطتتورون "ستتيناريوهات" لذين بيخوقخاطيتتون فتتي التتلوكتتذلك بالنستتبة ل

التتتي تقتتو   لتتخ تاستتيخ  ميتت  ودقيتت     هتتذه الخطتتوةيتتبتطبقتتات الدوليتتة أو الدراستتات األوروبيتتة مجتتال العال
للمشتتتقالت واألزمتتتات والعمتتتا  لتتتخ تحليلهتتتا بالشتتتقا التتتذه يستتتمح فتتتي  هايتتتة األمتتتخ ب يجتتتاد حتتتا لألزمتتتات 

ُياهم كما أن  ملية بناء السيناريو في مجال االستشخاف ال  3المتااقمة  بخ  ةخية ديوه للتحقي  والتاسيخ.
 ا تبتتتار امستتتتخاتيجيةأو  كتشتتتافالإضتتتا ية  مناقشتتتاتخطتتتيا للطتتتوارض ولاتتتن كمستتتاة ل لتتتخ أ تتته أستتتاة للت

المناتتتذة فتتتي المنةمتتتة. ووفتتت  هتتتذا األستتتلوم يمقننتتتا القتتتول أن  مليتتتة بنتتتاء الستتتيناريو فتتتي مجتتتال استشتتتخاف 
 تالل مهم وهو " ماهي المخاطخ المحتملة التي قد تواجهها المنةمة أو الدولتة المخاطخ يقو   لخ تساؤل 

المخاحتا  ر إ شتاء ستيناريوهات لتمتو لإلجابتة  لتخ مثتا هتذا الستؤال ، ستيتم أوالً  "الستنوات الخمتس المقبلتةح
المستتتقبلية المختلاتتة  لتتخ متتدى الستتنوات الخمتتس المقبلتتة  تتم استتتخدامها فتتي إ تتداد وررتتة  متتا حيتته يمقتتن 

يمقتن تطتويخ استتخاتيجيات مختلاتة  ،متن هنتاالستنوات المستتقبلية، لمختلاتة فتي للمشاركين تحديد المخاطخ ا
علتتخ ستتبيا المثتتال ، يمقتتن أن يتتؤده ذلتتك إلتتخ تطتتويخ ف .لمواجهتتة التحتتديات المطخوحتتة فتتي كتتا ستتيناريو

قتتدرات نهجتتي لمتشتتخي  استتتخاتيجية لتجنتتي المختتاطخ بشتتقا مثتتالي أو يمقتتن استتتخدامها ببستتاطة مجتتخاء 
                                                 

1 J. Peter Scoblic , Learning from the Future, OP.Cit. 
2  CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in the 

Public Sector, OP.Cit, p:4 
3 Andreas Wenger (Editor), The Politics and Science of Prevision: governing and probing the 

future, OP.Cit,p: 53 
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أو  لتخ البي تة المحيطتة  بالمستتقبا أو "التنبتؤ" بةتخوف "التنبتؤ" تحقيت متن الضتخوره لتذلك ف  ته  1المنةمة
ة التتي متن رتم ه تستهم فتي اتختاذ القتخار المناستي قبتا حتدوث األزمتة،ور السيناريوهات المحتملة األقا تم

ا األستتاة أل ةمتتة ام تتذار المبقتتخ والتخطتتي قمتتيخة األجتتا ااتتة التوقعتتات الدتيقتتة  وقعتتاتالتحيتته تشتتقا 
وفتتي هتتذا امطتتار، اهتتتم البتتاحثون بتطبيتت  متتنهج االستشتتخاف والتاايتتخ  2 واالستتتجابة لهتتا.لتتتدابيخ الطتتوارض 

  تالل تةهخ قد التي والتهديدات الاخ المستقبلي مدارة مشقالت وتحديات هذا المجال المعقد، فاي ظا 
 وتمقتتتين ، لتوجيتتته متتتنهج االستشتتتخاف إررتتتادية أداة  المستتتتقبا ستتتيناريوهات تمثتتتا، القادمتتتة والعقتتتود الستتنوات

التذه يستهمون فتي  والبتاحثين ، والحقومتة ، األ متال رجتالاألطخاف للتعاما متع التحتديات والمتمثلتين فتي 
تهدف السيناريوهات إلخ توفيخ أداة تخطيا ستيناريو ود م  تحسين أجا من المحتما المستقبا تمور بناء

مناسبة لمجمو ة متن و لعالم مع امو وقة ومتسقة ذات درجة  الية من التقد  رؤى و  امة وقابلة للتطويخ ، 
مستتتتوى  تتتال  متتتن التجخيتتتد  كتتتان البتتتاحثون بحاجتتتة  لتتتخ البتتتدء باال تمتتتاد  لتتتخلتتتذلك  التطبيقتتتات المختلاتتتة.

ألحقا  ال يمية حول المستقبا بداًل من اال تماد  لتخ الخبتخة المحتددة والتحليتا االفتخاضات وا واالستاشاف
خ فتتي مجتتاالت مثتتا حتتت دتيقتتةن الممقتتن إجتتخاء تنبتتؤات متت وقتتد أ بتتتل العديتتد متتن األبحتتاث أ تته 3الخستتمي. 

ف الستشتتخاتحقيتت  ااألداة األكثتتخ تميتتًجا ل، كمتتا يعتبتتخ تخطتتيا الستتيناريو بمثابتتة .الجغخا يتتا السياستتيةمجتتال 
 تحديتد القتوى التتي ستشتقا الستوق وظتخوفالتي تتمثا في  والتي تقو   لخ  دد من المخاحااالستخاتيجي 

 تتتم  حاضتتتخ الستشتتتخاف وتخيتتتا المستتتتقبا،مخاجعتتتة الو  همشتتتاف كيفيتتتة تاتتتا لاستاو  التشتتتغيا فتتتي المستتتتقبا
 االستشتتخاف أهتتداف و تقتتو  .4متتا  لتتخ تحقيتت  جاهجيتتة المؤسستتاتاستتتخاتيجيات تع بتاتتوين ستتتغالل ذلتتكا

  تتتالل متتتن االستتتتخاتيجي القتتتخار اتختتتاذ  مليتتتة تحستتتين لتتتخ  الستتتيناريو  لتتتخ القتتتائم والتخطتتتيا االستتتتخاتيجي
 الوقتتل فتتي المتت بة البي تتات فتتي المعقتتدة المشتتقالت حتتال الاخيتت  وقتتدرات والمتتوظاين القتتادة قتتدرات تحستتين

 المتعتتددة الجهتتود ادارةو  واالستتتدامة النمتتو لتتد م والتنايتتذ االستتتخاتيجي التخطتتيا دمتتجو  والمستتتقبا الحاضتتخ

                                                 
1 CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in the 

Public Sector , OP.Cit, p:7 
2 Christoph Aubrecht, Sérgio Freire, Josef Fröhlich and Beatrice Rath, Integrating the 

Concepts of Foresight and Prediction for improved Disaster Risk Management, OP.Cit, p:3 
3 Frans Berkhout and Julia Hertin, Foresight futures scenarios: Developing and applying a 

participative strategic planning tool, OP.Cit, pp:39-40 
4 J. Peter Scoblic , Learning from the Future, OP.Cit 
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وفتتتتي المشتتتتاريع المطبقتتتتة لمتتتتنهج االستشتتتتخاف ، تعتبتتتتخ طخيقتتتتة 1 المستتتتتقبلية. والتنةيمتتتتات القتتتتدرات تشتتتتقياو 
الستتتيناريو أداة لتحليتتتا السياستتتات تستتتا د فتتتي واتتتي مجمو تتتة محتملتتتة متتتن الةتتتخوف المستتتتقبلية. يمقتتتن 

وامقليمتتتي والمحلتتتي لتحستتتين القتتتدرة  لتتتخ التخطتتتيا وا تتتخاء استتتتخدا  الستتتيناريوهات  لتتتخ المستتتتوى التتتوطني 
قتتخارات السياستتة العامتتة االستتتخاتيجية وتوجيتته االستتتثمارات الخأستتمالية الخئيستتية.  لتتخ ستتبيا المثتتال ، يتتتيح 
تطتتويخ الستتيناريوهات رؤى جديتتدة للاتتخ  والمختتاطخ التتتي ينطتتوه  ليهتتا اتختتاذ القتتخارات بشتتمن النقتتا العتتا  

ولاتتتي تاتتتون هتتتذه  ا  واقتتتي و يمتتتة  لتتتخ تنميتتتة المنطقتتتة  لتتتخ متتتدى الستتتنوات القادمتتتة.والتتتتي ستتتيقون لهتتت
المنهجيتتتة فعالتتتة، يجتتتي أن تاتتتون الستتتيناريوهات معقولتتتة ومتستتتقة وتقتتتد  رؤاهتتتا المستتتتقبلية وفتتت   تتتدد متتتن 

 الشخوق التي تتمثا في :
تمتتوره : يجتتي أن يقتتون الستتيناريو منط يتتًا حيتته يحتتتم أن يقتتع ضتتمن حتتدود متتا يمقتتن المنطقيااة .1

 حدو ه.
: يجتتي أن يقتتون الستتيناريو متستتًقا دا لًيتتا، بحيتته يحتتتم أن ال يحتتوه  لتتخ أه تضتتارم االتساااق .2

 دا لي قد يؤ خ  لخ درجة ممداتية السيناريو.
: يجتي أن يستاهم كتا ستيناريو وكتا الستيناريوهات المحتددة بتاقتخا  مجمو تة متن أداة صنع القرار .3

 2 ية اتخاذ القخار.الخؤى المستقبلية والتي تنعقس  لخ  لم
 منهج بناء السينارروهات:أنواع اقترابات و  -3

، معيًنتا استتخاتيجًيا قتخاًرا تد م أن رم ها من والتي المستقبا حول المعتقدات من مجمو ة في هو" السيناريو
 إجتخاءات  تن البحته هتو ذلتك متن والهتدفي لتخ تحديتد  قتاق القتوة والضتعي إ أساستي بشتقا تحتتاجحيه 
 ستشتتقاللمختاطخ. وفتي حالتة الاهتتم الاامتا للجوا تي المحتملتة التتي   خضتة أقتتا تبتدو األجتا قمتيخة بديلتة

االستتخاتيجية الحاليتة مقابتا  وتقيتيم الخااتة الستيناريوهات فتي التاايخ إ ادة المناسي من يقون  ، المستقبا
 المستتتقبلي التتو ي تستتها ، الستتيناريو تخطتتياأداة  مثتتا االستشتتخاف أدوات غيتتخ أن 3.االستتتخاتيجية الجديتتدة

 بهتتدف اليقتتين  تتد  وتقليتتا التعقيتتد وتبستتيا مستتبًقا الموجتتودة التحيتتجات  لتتخ التغلتتي  تتالل متتن يعمتتا التتذه

                                                 
1 Strategic Foresight & Scenario-Based Planning, OP.Cit. 
2 Scenario Method, OP.Cit. 
3 Diana Stafie, Scenario Planning and Foresight under Uncertainty, 10-4-2020, on: 

https://brandminds.live/scenario-planning-and-foresight-under-uncertainty/ 
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هتتو كتتان أهتتم تطتتور أ نتتاء الحتتخم العالميتتة الثا يتتة وبعتتدها مبارتتخة  وقتتد 1 فا ليتتة وأكثتتخ أستتخ  قتتخارات اتختتاذ
 Herman استتتتخد  حيتتته  االستشتتتخاف، ظهتتتور أستتتلوم التخطتتتيا للستتتيناريو التتتذه يتعلتتت  بمجتتتال

Kahn تخطيا السيناريو لدراسة كيفيتة استتخدا  االتحتاد الستوفيتي والواليتات المتحتدة لألستلحة النوويتة ضتد
 أحتتد الخبتتخاء المتخممتتين والبتتارزين فتتي هتتذا المجتتال التتذه وااتتا Kahn كتتانوقتتد  بعضتتهما التتبعا.

، غيتخ بم ه "يااخ في ال يمقن تموره ه واات  Scientific American ، لدرجة أن مجلةهذا المنهجتطويخ 
األستتاليي  ا وتتتاريرود أاتتيعتتو   2البتتارزين فتتي تلتتك الاتتتخة.أ تته القتتخ اهتمتتا  العديتتد متتن البتتاحثين والعلمتتاء 

التتتي قامتتل  لتتخ أهميتتة ات. و إلتتخ الستتتينيات والستتبعينيالمستتتخدمة فتتي  مليتتة بنتتاء الستتيناريوهات واألدوات 
تشتتما األستتاليي األقتتا رستتمية األستتاليي التاا ليتتة مثتتا  كمتتا .بتتين األطتتخاف وامبتتدا  والتاا تتا الخبتتخةوجتتود 

، والاميتتتة فتتتي كثيتتتخ متتتن األحيتتتان  تتضتتتمن التقنيتتتات األكثتتتخ رستتتميةو ورش العمتتتا والمتتتؤتمخات المستتتتقبلية. 
تشتما كمتا متا  الخبتخاء. دلاتي واج منهجتحليا التم يخ المتقاطع و و معخفة الخبخاء   لخ تندةمسوالتي كا ل 

كتتاًل متتن التحليتتا  يتضتتمن تطتتويخ الستتيناريوهات.و كتابتتة السيناريو امبداعيتتة العمتتي التتذهني و ممارستتاتال
لتتتذلك يتطلتتتي األمتتتخ طخًقتتتا تاا ليتتتة وتشتتتاركية ، حيتتته تطتتتخ  منتتتاهج الستتتيناريو  ،التتتذاتي حقتتتمالعقال تتتي وال

با. ُينةتخ إلتخ هتذه التمثتيالت معقولة للمستتق يةثيلتم ماذج بناء ل عماالإطار بديلة في االستاشافي رخوق 
حتتاالت متويخ المستتتقبا متن  تتالل تطتويخ تفتي هتذا امطتتار يتتتم خ أ هتا مجمو تتة متنو تة متتن البتدائا و  لت

أهمية التايف  حيه يقو  األول  لخطيا التقليده  ن التخيتميج  هج تخطيا السيناريو  و3 .دةبديلة متعد
متتع الةتتخوف الجديتتتدة.  لتتخ التتخغم متتتن وجتتود طتتتخق مختلاتتة لبنتتاء الستتتيناريوهات ، إال أن  ال تتة  نااتتتخ 

والتتي يتتم متن  اللهتا بنتاء ممارستات متنهج  La Prospectiveرئيستية أكتدت  ليهتا المدرستة الاخ ستية ، 
والعنمتخ الثتا ي حتول ستتقلة والتابعتة المتغيتخات الخئيستية المالسيناريو حيه يقو  العنثخ األول  لخ تحديتد 

بنتتتتتاء الستتتتتيناريوهات المعقولتتتتتة  لتتتتتخ أستتتتتاة  والعنمتتتتتخ الثالتتتتته يقتتتتتو   لتتتتتختحليتتتتتا أدوار االستتتتتتخاتيجيات 
و لتتخ التتخغم متتن وجتتود  نااتتخ محتتددة فتتي بنتتاء يستتية والعالقتتات بينهتتا. االفتخاضتتات حتتول المتغيتتخات الخئ

                                                 
1 Deon Canyon, Simplifying Complexity with Strategic Foresight and Scenario Planning,  

OP.Cit, pp:3-4 
2 Bence Németh, Strategic Foresight Process—Improvements For The Hungarian Ministry 

Of Defense, OP.Cit. 
3 Frans Berkhout and Julia Hertin, Foresight futures scenarios: Developing and applying a 

participative strategic planning tool, OP.Cit, pp:39-40 
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مة فتتتي بنتتتاء الستتتيناريوهات مختلاتتتة وفتتت  رأه الخبتتتخاء الستتتيناريوهات إال أن التطبيقتتتات واألستتتليي المستتتتخد
وكلما كا ل  ،كا ل الخيارات محددة بشقا أفضا  محدودةشقا  ا  ، كلما كا ل المشقلة بو  المستقبليين.

معةتتتتم القتتتتخارات وتتستتتم  .عاليتتتتة األستتتتاليي الاميتتتة فتتتتي تحديتتتد  تتتتتائج دتيقتتتتةالجمنيتتتتة أقمتتتخ ، زادت فالاتتتتخة 
، ولهتتذا الستتبي ظهتتخ متتا مشتتخوطة بافتخاضتتات حتتول المستتتقبا ومتتا ستتيحدث  يتته  بم هتتاخاءات اليوميتتة وامجتت

وا تادة البنتاء اريو التشاركي إلخ الاشتي تخطيا السينمنهج يسعخ يسمخ بمنهج السيناريو التشاركي حيه 
استتخدا  المعلومتات الاميتة كطخيقتة لتجميتع وتوضتيح   م االفتخاضات الضمنية حول التغييخ تجميع هذه و

 1 .اياي لهذه السيناريوهاتالالمحتوى 

 كيف يمكن صياغة استراتيجية في مواجهة عدم اليقين؟ -أ

حتتتتدث قبتتتتا اتختتتتاذ القتتتتخارات ت تتتتتيالوفتتتت   طتتتتوة التاايتتتتخ االستتتتتخاتيجية المستتتتبقة  يقتتتتو  متتتتنهج االستشتتتتخاف
 فقتد كتانتيجية المتاحتة للمنةمتة. امستتخا والبتدائاالخيتارات  لتمورات حتولامستخاتيجية من  الل توسيع ا

، بشتقا predictingفي مجال امدارة المالية العامة ، يتم استخدا  طخق االستشخاف الامتي ، مثتا التنبتؤ 
األستتاليي واألدوات الجديتتدة لتخطتتيا التغييتتخات االجتماعيتتة ، بمتتا ، إال ا تته متتؤ خًا يتتتم اال تمتتاد  لتتخ رتتائع

فتي  هوامقا يتة تطبيقت تتهفائداألمخ الذه يؤكد  لخ أهمية متنهج االستشتخاف و  اماالحات الهيقلي في ذلك
أو  10أو  5عندما تااخ الحقومة فتي  مليتة تخطتيا ستيقون لهتا   تار لمتدة فانع القخار التنةيمي. مجال

ن منهجيتتتات تخد  مجيًجتتتا متتت اًمتتتا فتتتي  طتتتاق واحتتتد أو  بتتتخ مجتتتاالت سياستتتية متعتتتددة ، فغالًبتتتا متتتا تستتت 20
تتتجداد أهميتتة هتتذه  حيته م تخاء  مليتتة التخطتتيا.وغيخهتتا متتن المنتتاهج الستيناريوهات مثتتا متتنهج  شتخافاالست

تجتتتتا  أجنتتتدة السياستتتات  أاتتتبحلنميتتتة المستتتتدامة األدوات  ةتتتًخا ألن التحتتتديات النارتتت ة والمعقتتتدة مثتتتا الت
فضتاًل  تن السياستات  لمست وليستشتخاف أدوات االتتيح معخفة كيفية ووقل استخدا  كما  المحلية والدولية.

 لتخ  حتو لتحديات المعقدة ومتعددة المستتويات متن  تالل الجمتان والمقتان ا مفهو تطويخ امقا ية معخفتهم ب
، وتطتتويخ التعتتاون دا تتا و بتتخ القطا تتات ، بشتتقا حاستتمالخطتتا الحاليتتة  تقيتتيميتت  ، وتعمرتتاما وواضتتح

تاتتتتون  مليتتتتات التخطتتتتيا  غالًبتتتتا متتتتا، سياستتتتاتل الوفتتتتي مجتتتتاوتتتتتوفيخ فتتتتخ  جديتتتتدة لالبتاتتتتار والتاامتتتتا. 

                                                 
1 Frans Berkhout and Julia Hertin, Foresight futures scenarios: Developing and applying a 

participative strategic planning tool, OP.Cit, pp:39-40 
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فهتي تشتخف أاتحام الممتلحة الخئيستيين التذين يمثلتون النةتا  األوستع ، متن أجتا  ،االستشخافي تشاركية 
 1من  الل التخطيا االستخاتيجي.  شاورة األجا بشقا جما ي وتعجيج التتحديد القضايا طويل

 "ليللركة " مثال التخطيط القائم على السيناررو  -ب

وتحديتدًا  واأل متالبشقا أساستي وتطويخهتا متن قبتا القطتا  الختا   هذا المنهج توظيف، تم في الماضي
حيتته جتتاء تطتتويخ هتتذا المتتنهج  تيجتتة ارتتتهار رتتخكة رويتتال  .فتتي أبحتتاث وممارستتات امدارة امستتتخاتيجية

 تتتتمو  2 .ستتتتخاتيجيةامدارة االجتتتجء متتتن ك بعينيات تتتالل الستتتدتتتته رتتتيا بتطبيقهتتتا متتتنهج تخطتتتيا الستتتيناريو 
التتتي تعمتتا  الشتتخكات الابيتتخة التجاريتتة حيتته قامتتل رتتخكة "رتتيا" قبتتا متتن متتخة ألول الستتيناريوهات استتتخدا 

 هتذا في مجال الناا، بتطبي  منهج التخطتيا متن  تالل الستيناريوهات فقتد كا تل هتذه الشتخكة  موذجتًا فتي
 ستيناريوال تخطتيافقتد مقتن متنهج . المؤسستي السيناريو لتخطيامعخوفة بتطبيقها  ةا  ا وأابحل المجال

 ذلتك ومنتذ. 1973  تا  فتي التناابيتع   مليتة فتي المستتقبليين واال خاتاة االرتاتا  توقتع متن هتذه الشتخكة
 كتمداة  ل يمتته  ةتًخا ، التتممين ورتخكات والبنتوف الماليتة الختدمات في مجال السيناريوهات استخدا  تم الحين
 االستشتخاف متن  تالل التعقيتد تبستياقامتل الشتخكة ب الناا أزمة خاللف 3 . التنافسية القخارات وفهم لتحليا

 ، المتنا ة قمتة إلخ بنجا   اسها ودفعل استخاتيجيتها را غيخت، حيه  السيناريو وتخطيا االستخاتيجي
 إلتخ وديج تي وفتورد إ تتا مثتا مؤسستات ا ضتمل ، اليو و . السيناريو تخطيا الستخدا  معتمدة  طوة وهي

  لتتتخ إستتتتخاتيجية وابتاتتتار لتطتتتويخ االستشتتتخاف أدوات متتتن لالستتتتاادة المستتتتقبليين توظيتتتف فتتتي رتتتا رتتتخكة
للشتتتخكة بتتتالتطلع إلتتتخ األمتتتا  وا شتتتاء قمتتت  متنو تتتة  ا تمتتتاد هتتتذا التتتنهج  اهمستتتكمتتتا  4.المؤسستتتة مستتتتوى 

فتي اآلو تة األ يتخة ، بتدأت الحقومتات فتي استتخدا  تخطتيا الستيناريوهات  و و قال ية حول ما هو ممقن.
اتي المجتال العستقخه ، تعتمتد كتا متن ف .بشقا متجايد في االستشخاف االستخاتيجي وأ شتطة إدارة المختاطخ

وزارة الدفا  البخيطا ية ووزارة التدفا  الستويدية ،  لتخ ستبيا المثتال ال الحمتخ ، بشتقا كبيتخ  لتخ تقنيتات 

                                                 
1 Foresight and Scenario Planning Methodologies, 2020, on: https://www.cef-

see.org/2020-foresight 
2 CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in the 

Public Sector , OP.Cit, p:4 
3 Scenario Method, OP.Cit. 
4 Deon Canyon, Simplifying Complexity with Strategic Foresight and Scenario Planning, 

OP.Cit, pp:3-4 
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السيناريو للتخطتيا والتتدريي ود تم تطتويخ القتوة والقتدرات  لتخ المتدى الطويتا. بامضتافة إلتخ ذلتك ، فت ن 
،  دول حول العتالمفي مجمو ة متنو ة من ال المطبقةالشاملة  لخ المستوى الوطني جهود تقييم المخاطخ 

، وارض وادارة الاتتتوارث حتتتاالت الطتتفتتي طخ تقيتتتيم المختتال يوهات لعتتتخة الخطتتورة المحتملتتةتستتتخد  الستتينار 
وفتتي  اتتس الوقتتل مجتتالين مختلاتتين  وممتتا تجتتدر امرتتارة إليتته أن متتنهج تخطتتيا الستتيناريوهات يستتتخد  فتتي

 مليتتتة ات فتتتي الستتتيناريوه حيتتته يقتتتو  المجتتتال األول  لتتتخ مجتتتال:متمتتتلين بالسياستتتة العامتتتة و متتتتخابطين 
 القطتا ين مؤسستات من كا قاملكما  1 .السيناريوهات في تقييم المخاطخحول مجال والثا ي  االستشخاف

 البتتتدائا تحديتتتد ، فضتتتاًل  تتتنالوظتتتائي متتتن واستتتعة لمجمو تتتة ستتتيناريوهاتمتتتنهج ال بتنايتتتذ والختتتا  العتتتا 
التتي  الجنستيات متعتددة الشتخكات  ااتةو  المتنا ة ، غيخ أ ه مستخد  متن قبتا غالبيتة رتخكاتللسياسات

  .أ مالها استخاتيجيات لتطويخ سيناريوهاتمنهج ال تقو  بتطبي 
 النوعية السينارروهات" - 

 استاشتاف ، حيته يمقتن لهتذا المتنهج قد ال تختبا األساليي الاميتة بمتنهج الستيناريوهات النوعيتة "الايفيتة"
أيتة بيا تتات   نهتتا تتتوفخ ال أو الخقميتتة البيا تات متن القليتتا ستوى   نهتتا يتتوفخ ال التتتي واالتجاهتات العالقتات

  لتتخ العتتا  القطتتا  فتتي التنايتتذيين المتتديخين النوعيتتة الستتيناريوهات تستتا د أن يمقتتن، كمتتا و امطتتالق  لتتخ
 فتي النةتخو  اتالقتخار واتنا ة  العامتة السياستة قتخارات اتختاذ  نتد المستتقبا حتول منضتبطة بطخيقة التاايخ

 أ نتاء الستيناريو تطتويخ  مليتة متن األحتداث الستابقة فتي مخحلتة تعلمته تتم متا ،واستخدا  المخاحا المستقبلية
، أضتتتي إلتتتخ ذلتتتك دور هتتتذا المتتتنهج فتتتي تحقيتتت  امبتتتدا  ال يتتتادةدور  لتعجيتتتج الخستتتمية القتتتخار اتتتنع  مليتتتة

 المستتقبا فهتم فتي تخغتي  ااتة أو  امتة مؤسستة أله مايتًدا السيناريو تطويخ يقون  أن يمقنو  واالبتاار.
 الخبتتتتخاء وكتتتتذلك القتتتتخار اتتتتنا  قبتتتتا متتتتن الستتتتيناريوهاتالمحتملتتتتة، حيتتتته يمقتتتتن استتتتتخدا   و  تتتتاره النارتتتتئ

 الخلفيتتتات حيتتته تقتتتو  رؤيتتتتهم  لتتتخ مجمو تتتة متتتن 2 تيمتتتة  ةتتتخ وجهتتتات لتتتديهم ممتتتن وغيتتتخهم الختتتارجيين
 ، والتانولوجيتتا العلتتو  مثتتافتتي مجتتاالت  الستتيناريو بنتتاء لعمليتتة مايتتدة رؤى  تتتوفخ أن يمقتتن التتتي المتعتتددة
وغيخهتتتتتا، حيتتتتته تناتتتتتذ  متتتتتاذج بنتتتتتاء  والتتتتتديموغخا يا ، واالقتمتتتتتاد ، البي يتتتتتة والعلتتتتتو  ، االجتماعيتتتتتة والعلتتتتتو 

ويحتتم أن يقو توا متخممتين فتي  الختارج متن أرتخا  إرخافالسيناريوهات في الدول المتقدمة بناء  لخ 
                                                 

1  CRN REPORT, Focal Report 5, Using Scenarios to Assess Risks: Examining Trends in the 

Public Sector, OP.Cit, p:4 
2 Scenario Method, OP.Cit. 
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 اس المجال الذه يتم  يه تطبي  هذا المنهج التخاذ قتخارات محتددة تجتاه القضتايا والتحتديات. فعلتخ ستبيا 
 األ تخى  السياستة مجتاالت متن أرتخا  إرتخاف يتتم سياسةال مجال في سيناريوهات بناءالمثال، في  ملية 

 قتتدرتهم  لتتخ الاهتتم المتعمتت  والتمتتخف القتتخار لمتتا عي المبارتتخة المشتتاركة تعنتتيو  .المختبطتتة المجتتاالت أو
  .المحتملة السيناريوهات   ار  لخ بناءً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 محركة بالمستقبل سينارروهات -د

التحتتتتده أو األزمتتتتة، حيتتتته تعتبتتتتخ بمثابتتتتة  وراء  يمتتتتا التاايتتتتخ فتتتتي تحقيتتتت  المستتتتتقبلية الستتتتيناريوهاتتستتتتهم 
 التغييتخ و المتات الجديتدة االتجاهات استاشاف  لخ المؤسسات تسا د حيه أ ها استاشا ية سيناريوهات

كمتا يتخى البتاحثون  .المحتمتا المستتقبا ود م  مليتات التشتاور حتول ، جديدة استخاتيجية  يارات وا شاء ،
  .اال اتا وتحقي   العقليات تغييخ تسهم في جيدة أداة  بمثابة  هاأ
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 القرار يحركها سينارروهات -ه
 غيتتخ معلومتتات مواجهتتة  نتتد معتتين استتتخاتيجي  هتتج ا تيتتار فتتي القتتخار يحخكهتتا التتتي الستتيناريوهات ُتستتتخد 

ويتتتم استتتخدا   تتدد متتن التستتاؤالت فتتي تطبتت  هتتذا المتتنهج حتتول بنتتاء  المستتتقبا حتتول مؤكتتدة غيتتخ أو كاملتتة
وفتي ظتا حاجتة  قدرات جديدة لمواجهة التغييخ أ  ال، ويؤكد الباحثون  لخ أن هذا النو  من السيناريوهات

 "1  .فت ن هتذه النتو  متن الستيناريوهات يعتبتخ أكثتخ مالءمتة لقتخارات القتادة العديد متن القتادة التختاذ قتخارات،
تتن االستتتخاتيجي وممتتا تجتتدر امرتتارة إليتته أن االستشتتخاف  البي تتات متتن مجمو تتة تمتتور متتن المنةمتتات يمق 

تتن  تتم ،المحتملتتة المستتتقبلية  تايفيتتة استتتخاتيجية تطتتويخ متتن المؤسستتات الستتيناريو  لتتخ القتتائم التخطتتيا يمق 
 حجمها بخ تحديد وتحليا  االستخاتيجية البي ة، أضي إلخ ذلك ت أهمية تحليا  المستقبا تطور مع للنجا 

ويحتتم ضتخورة  امستتخاتيجية البي تة تحديات دد من المتطلبات التي تختبا ب هناف و.فهااهدأ  أو وظياتها أو
 لتحقي  بقاء المنةمات والتي تقو   لخ التالي: القخار واتخاذ والتخطيا والتعلم الاعال االستخاتيجي التاايخ
 بالمعلومات غنية بي ة في والتنةيمي البشخه  للتاا ا المتجايدة السخ ة -1
  متخابا  الم في ب حقا  متخابطة أ ةمة -2
 العالم أ حاء جميع في والسياسي واالجتما ي االقتماده والغموة اليقين  د  -3
 والمستقبلية الحالية العمليات تهدد التي المعقدة المشاكا من العديد  -4
 للحدود والعابخة المحلية واألمنية البي ية التهديدات  -5

 
  ةتا  ييتام ظتا اتيف. القتخار واتختاذ التنةيمتي التتعلم فتي أساستي بشقا امستخاتيجية البي ة   ار تتجلخ و

 لألحتداث مستتعدة وغيتخ متجايتد بشتقا مستتقخة غيتخ بي تة فتي ت تيه التي المؤسسات ستةا ، فعال تعليمي
 والاشا في تحقي  االستشتخاف فتي  هايتة األمتخ. واالستدامة المخو ة إلخ االفتقار إلخ يؤده مما المستقبلية

 ردالتتي ستتاون بمثابتة  التنةيميتة القتخارات اتختاذللتطبيت  تتؤده إلتخ  قابلة واستخاتيجية رؤية ييامكما أن 
 دون أن يقتتون هنتتاف استتتجابة حاستتة وفعالتتة لألزمتتة ولتتن يقتتون هنتتاف استتتغالل للاتتخ  بشتتقا جيتتد. فعتتا

 القتخار واتخاذ والتخطيا والتعلم التنةيمي االستخاتيجي التاايخ تطويخيد م  السيناريو  لخ القائم والتخطيا
 فتتي ملموستتة  تتتائج  نتته ينتتتج التتذه االبتاتتاروتحقيتت   للخؤيتتة وتعتتاو ي متاامتتا  هتتج هتتي النتيجتتةتاتتون و . 

                                                 
1 Diana Stafie, Scenario Planning and Foresight under Uncertainty, OP.Cit. 
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وتمخ منهجية االستشخاف االستخاتيجي بعدد متن  .تعلم وأ ةمة  ما و طا تنةيمية استخاتيجية رؤية رقا
  من والتخفيف االستخاتيجية الخيارات لتطويخ وغاياتها المنةمة بمهدافالمخاحا التي تقو   لخ تحديد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واتمتاالت و مليتات تنةيميتة قتخارات إلتخ الستيناريو  لتخ القتائم التخطتيا تخجمة  لخ العما م  .المخاطخ
 و االستتتخاتيجي االستشتتخاف تطتويخ والمستاهمين فتتي والختتارجيين التتدا ليين الممتلحة ألاتتحام استتخاتيجية

 1السيناريو  لخ القائم التخطيا  لخ القدرة
 المعرفة والسينارروهات -و

 ، المعالجتتة المعلومتتات إلتتخ تستتتند مقننتتة معخفتتة يمتلاتتون  البشتتخ أن المعخفتتي التتناس  لتتم يتتخى متخممتتون 
، حيه تتسم األولتخ بم هتا تحمتا معنتخ فتي حتين  المعالجة غيخ المعلومات  لخ القائمة الضمنية والمعخفة

                                                 
1 Strategic Foresight & Scenario-Based Planning, Abrams Learning & Information 

Systems, 

2013,on:https://static1.squarespace.com/static5d3b480bfa024000019cd09d/t/5d3ba62dc6a36

40 

0016e9/81c/1564190254699/Strategic+Foresight+and+Scenariobased+Planning+%28White+

Paper%29.pdf 
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  تتالل متتن االستتتخاتيجي التخطتتيا قتتخارات تعجيتتج يتتتمتقتتو  المعخفتتة الثا يتتة  لتتخ  تتدو وجتتود المعنتتخ ، كمتتا 
 ليةمستتتقب ستتيناريوهات ظتتا فتتي التشتتغيا و متتاذج الحاليتتة االستتتخاتيجيات أداء كيفيتتة تمتتور  مليتتة متابعتتة
 والاخاتتة والمختتاطخ اليقتتين  تتد  مدارة مايتتدة أداة  الستتيناريو تخطتتيا أن األزمتتات متتديخو وجتتدوقتتد . مختلاتتة

 المتتتدى  لتتخ امجتتخاءات أولويتتات وتحديتتد المستتتقبلية االحتياجتتات لاهتتتم جيتتًدا ا تبتتاره تتتم إطتتاًرا يتتوفخ أل تته
  تتارج ، ضتتمنية معخ يتتة بي تتة فتتي المشتتاركين تضتتع أداة  هتتو الستتيناريو تخطتتيا اايتتك  تتن أن   1. القخيتتي
 قتتدرة التتتدريي هتتذا يعتتجز. جديتتدة بي تتة لاهتتم مقننتتة معخفتتة إ شتتاء متتنهم وتتطلتتي ، الحتتالي المخجعتتي إطتتارهم

 متتتن الجديتتتدة الةخ يتتتة المعخفتتتة و قتتتا المعخ يتتتة التحيتتتجات  لتتتخ التغلتتتي  تتتالل متتتن التوقتتتع  لتتتخ الشتتتخ 
 التغلتي  لتخ المعخفتة وممتادر المخج يتة واألطتخ االفتخاضتات تحتده  مليتة تستا دو  المقننة إلخ الضمنية

فتي  األستاليي التتي تستهم متن العديتد هنتافو 2.القتخار اتا عي لدى الطبي ية المعخ ية القيود من العديد  لخ
 walk"" ، حيتته يتتخى بعتتا المتخممتتون أهميتتة تطبيتت  اقتتتخام أطلتت   ليتته اقتتتخامالستتيناريوهات تطتتويخ

through the process تخكيتج" هتو العنااتخ أحتدو . أساستين  نمتخين تدد متن الخطتوات و  إلخ وهو مقسم 
  لتخ باالتاتاق ولاتن ، المستتقبا بخؤيتة لتيس وتنتهتي تبتدأ العمليتة أن يعنتي ممتا ، السيناريوهات في" القخار
  لتخ الثتا ي الخئيستي العنمتخ متن أجلته، كمتا يقتو  السيناريوهات تممم أن يجي الذه االستخاتيجي القخار

 ، وتقو  الخطوات الستة  لخ التالي:العملية جوهخ يشقا الذه" السيناريو منط "
تتتم  مليتة  أن األفضتا فمتن ، الستيناريو تطتويخ  مليتة فتي فعنتد البتدء: المحوررة المشكلة تحديد -1

تحليتتا   حتتو اال طتتالق  تتم ، محتتدد ستتؤال أو بقتتخار البتتدء،  بتتخ "الختتارج إلتتخ التتدا ا من"التطتتويخ
 لمستتا دة اتتا ع القتتخار وستتيلة هتتي بتتا ذاتهتتا حتتد فتتي غايتتة ليستتل الستتيناريوهاتو . الخارجيتتة البي تتة
 اال جتخاف الستيناريوهاتستيجني  المحتدد والمحتدود التخكيتج غيتخ أن استتخاتيجية قخارات اتخاذ  لخ
 ، المحورية القضية تحديد  ندو . العالمي االقتماد أو المجتمع مستقبا حول واسعة تعميمات إلخ
 التتتي القضتتايا  طتتاق  لتتخ ستتيؤ خ أل تته ، للستتيناريوهات المناستتي الجمنتتي امطتتار مخا تتاة المهتتم متن

 القضتتية بشتتمن قتتخار اتختتاذ  نتتد المهتتم متتنكمتتا أ تته . الستتيناريو تطتتويخ  مليتتة فتتي مخا اتهتتا يجتتي
 المتتدى  لتتخ المستتتقبا يميتتج قتتد التتذه اليقتتين  تتد وضتت ية  متتع اتتخيح بشتتقا التعامتتا ، المحوريتتة

                                                 
1 Deon Canyon, Simplifying Complexity with Strategic Foresight and Scenario Planning, 

OP.Cit, pp:3-4 
2 Ibid, pp:3-4 
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 تلعتي أن يمقن التي الخئيسية العواما في التاايخ في البدء المهم من ، الخطوة هذه وفي .الطويا
 المستتقبا يجتي معخفتهتا  تن التتي الخئيستية العوامتا اية حيه يحتم التساؤل حول ما دوًرا محورياً 

 .تحديد القخارات جودة تحسين أجا من
 ستتؤ خ التتي الخئيستية التدوافع تحديتد فتي التاليتة الخطتوة تتمثتا: المحركاة العوامال تحليل - 2

 البي ية الخئيسية القوى  ، حيه أنوالججئي الالي المستوى   لخ المدرجة الخئيسية القوى   لخ
 المثال سبيا  لخ ،معها تتعاما التي القضية  لخ مبارخ تم يخ لها التي تلك هي المغيخة

 معتين، تمتنيع قطتا   نتدما يتتم العمتا  لتخ تحديتد قتخارات مناستبة فتي مجتال أو قطتا   ،
 الخااتتة واللتتوائح ، القطتتا  ستتوق  باتجاهتتات مختبطتتة المتتغيخة المحخكتتات تاتتون  أن  تتيمقن

  طاًقتتا أوستتع الاليتتة للبي تتة الخئيستتية القتتوى  تعتبتتخكمتتا  .إلتتر ، الجديتتدة والتقنيتتات ، بالتمتتنيع
 والسياستتية والتانولوجيتتة االجتماعيتتة بتتالقوى  تتعلتت  وهتتيذات مستتتوى  تتالمي  تاتتون  وربمتتا

أو التحتتده محتتا االستشتتخاف  القضتتية  لتتخ تتتم يخ لهتتا يقتتون  قتتد التتتي والبي يتتة واالقتمتتادية
 تتضتتتتمن للبي تتتة ماتتتاايمي  متتتتوذج بنتتتاء فتتتي البتتتتدء هتتتو والهتتتدف حتتتول ظخوفتتته المستتتتتقبلية،

 متتن ستتيقون و . القتتوى  بتتين والنتيجتتة الستتبي لعالقتتة  تتخائاالمتتؤ خة وتضتتع  والقتتوى  االتجاهتتات
 فتي أهميتة األكثتخ تعتبتخ والتتي ، الخئيسية والشقوف االتجاهات ةاي ما تحديد أيًضا الممقن
 وفتتي .المستتتقبا فتتي كبيتخ لتغييتتخ" الدافعتتة" القتوى  تمثتتا والتتتي الخئيستية القتتخار  وامتتا تحديتد

وتحديتد درجتة أهميتة كتا  تجميعهتا طخيت   تن القتوى  هتذه تحليتا الممقن من ، المخحلة هذه
فهتم  األبحتاث تغطتي قتدو . المقتبتي البحه بعا الخطوة هذه تتطلي قدو  قوة  ن األ خى،

 والقتتتتتتوى  ، السياستتتتتتية والعوامتتتتتتا ، الجديتتتتتتدة التانولوجيتتتتتتا وفهتتتتتتم ، وتحليتتتتتتا تتتتتتتم يخ األستتتتتتواق
 متتتن الدافعتتتة للقتتتوى  الخئيستتتية العنااتتتخ توضتتتيح هتتتو الهتتتدفو . ذلتتتك إلتتتخ ومتتتا ، االقتمتتتادية

 العوامتتا المحخكتتة العوامتتا قائمتتة تتضتتمن أن يجتتي كمتتا. الخئيستتية االتجاهتتات تحديتتد  تتالل
 1 وغيخها. واالقتمادية والتانولوجية االجتماعية

  لتتخ المحخكتتة القتتوى  تختيتتي متتن التاليتتة الخطتتوة تتاتتون : والشااكوك األهميااة حسااب الترتيااب 3
  تد " األولىتخ ودرجتة الخطتوة فتي المحتددة المحورية القضية" أهمية" درجة: م يارين أساة

                                                 
1 Scenario Method, Op.Cit. 
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وتتضتتتمن هتتتذه الخطتتتوة وضتتتع هتتتذه النتغيتتتخات  .اتجاهتتتات و العوامتتتا بتلتتتك المحتتتيا" اليقتتتين
  ةتتتا  متتتع اليقتتتين  تتتد  و ضتتتمن ممتتتاوفة لخاتتتد وتحليتتتا افتخاضتتتات العالقتتتة بتتتين التتتتم يخ

ويتتتم وفت  هتذه الخطتوة تحديتتد ". والمتنخاا-والمتوستا-العتالي" تقليتده يتنتو  بتتين  تستجيا
د  اليقتتين الستتيناريو بنتتاء  لتتخ القتتوى ذات األهميتتة العاليتتة فتتي ظتتا مستتتوى متتنخاا متتن  تت

يؤده إلخ ا داد التخطيا الحالي في الوقل الحاضخ، بختالف العالقتة الثا يتة  نتدما يقتون 
هناف قوى ذات أهمية  الية في مقابا وجود درجة  تد  يقتين  اليتة قت ن ذلتك يتطلتي توقتع 

  طاقات مستقبلية متعددة يحتم التخطيا لها  لخ المدى البعيد.
 بنتاء يمقتن التتي الخطوات السابقة في تحديتد المحتاور : تسهمتحديد منطق السينارروهات– 4

 تخكيج ينمي أن ويجي ومن  م اكتشاف منط  السيناريوهات، أساسها  لخ السيناريوهات
المتغيخات والعالقة بينها المتثملة في العالقة بين أهمية القوى وبين درجة  د    لخ اال تباه

 الستتتيناريو إ شتتتاء  مليتتتة فتتتي حاستتتمة  طتتتوة الستتتيناريوهات محتتتاور تحديتتتد يعتتتد اليقتتتين، و
دورا هامتتتا،  وامبتتتدا  الحتتدة بهتتتا يلعتتي الخطتتتوة وممتتتا تجتتدر امرتتتارة إليتته أن هتتتذه. بمكملتته

 من الستيناريوهات األمخ بعدد محدود ينتهي أن يتمثا في ضخورة الخئيسي الهدف حيه أن
 1القخار. لما ع بالنسبة ا تالًفا واضحاً  التي من رم ها أن تحدث

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Scenario Method, Ibid. 
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بتا تالف الممتطلحات المختبطتة بته والتتي تعبتخ  تن فاتخة  اتسم منهج الدراسات المستقبلية المتعدد األبعاد
التنبؤ وتهتدف إلتخ توقتع األزمتات المستتقبلية وفت  متا تتم  خضته فتي هتذه الدراستة المطولتة والمامتلة. وقتد 
قامل الدراستة  لتخ تتبتع التطتورات التاريخيتة لهتذا المجتال بدايتة متن راتد المنتاهج التاريخيتة القائمتة  لتخ 

والتقتتديخ االستتتخاتيجي متتنهج  ستتقخه  تتابع متتن الستتياق العستتقخه، واتتواًل إلتتخ متتا أقتتخه التتتاهن العشتتوائي، 
و واتتواًل لمنتتاهج التنبتتؤ القتتائم  forecastingفيليتتي تيتولتتك فتتي دراستتته متتنهج التقتتديخ القتتائم  لتتخ التوقتتع 

وا تهتتتتاء بقتتتتا متتتتن المنتتتتاهج الحتتتتديه التتتتتي تتمثتتتتا فتتتتي متتتتنهج االستشتتتتخاف  prediction لتتتتخ المؤرتتتتخات 
foresight   ومتتنهج االستشتتخاف المتقتتدprevision وبغتتا النةتتخ  تتن ا تتتالف  ليتتات وأدوات المنتتاهج .

الساب  ذكخها في مجال الدراسات المستقبلية، فت ن جميعهتا يقتو   لتخ هتدف واحتد يتمثتا فتي تحقيت  التنبتؤ 
بة ذلك، إال أ هتم باألزمات قبا حدو ها. وقد أقخ جميع الباحثين المتخممين بدراسة المستقبا  لخ اعو 

أكتتدوا  لتتخ أهميتتة اال تمتتاد  لتتخ متتنهج الستتيناريوهات والتخطتتيا االستتتخاتيجي. والتستتاؤل فتتي هتتذا الستتياق 
يمقن بناء منهج استشتخاف استتخاتيجي فتي المنةمتات لتحقيت  هتدف التنبتؤ باألزمتات قبتا كيف يدور حول 

  حدو هاح
يمقتن اء الخبتخاء والبتاحثين، تامتن االجابتة فتي أ ته في إطار ما تم دراسته في هذه الدراستة وراتد وتتبتع  ر 

استشتتتخاف استتتتخاتيجي ،  تاتتتوينالتخطتتتيا االستتتتخاتيجي ل مليتتتة دمتتتج العمليتتتات المستتتتقبلية المتتتخيحة متتتع 
 مليتتة فعالتتة تستتهم فتتي قبلية مثتتا تخطتتيا الستتيناريو وبالتتتالي إ شتتاء  مليتتة تعتبتتخ فيهتتا المنهجيتتات المستتت

فتتي مجتتال المستتتمدة متتن األدبيتتات  ت والتواتتياتعتتا االقتخاحتتاهنتتاف بو  تحقيتت  هتتدف التنبتتؤ باألزمتتات.
متع المتوظاين فتي المنةمتة ، قتائم  لتخ  طتوة المشتاركة يقتون العمتا األولتي أن   منتاهج المستتقبا، حيته

اذا كان لدى جميع الموظاين القدرة  لخ التاايتخ بشتقا استتخاتيجي ، فت ن و وكذلك مع المديخين التنايذيين. 
 حيتتته يجيتتتد بمتتتخور الوقتتتلوتمتتتبح قتتتادرة  لتتتخ التطتتتور   والمهتتتارةلتتتتي تستتتتايد متتتن هتتتذه القتتتدرة المنةمتتتات ا

متن المتخجح ف، بتدون هتذا التو يو حتول كيفيتة التاايتخ فتي المستتقبا فتي  مليتات التخطتيا. مستوى الو ي 
هتتذا  ورغتتم أهميتتة تطبتت ، فعاليتتةي واألدوات المستتتقبلية أقتتا  لتتخ استتتخدا  األستتاليقتتائم أن يقتتون أه  متتا 

يمثتتا تحتتدًيا كبيتتًخا ذلتتك ال يتتجال ، حيتته أ تته  محتتدودة يتتتم تطبيتت  متتن قبتتا منةمتتاتال يتتجال التتنهج إال أ تته 
الماضتتي معتتخوف ومتتملوف ، والحاضتتخ ف مليتتاتهم. للمخططتتين التتذين يخغبتتون فتتي دمتتج  هتتج مستتتقبلي فتتي 
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وفتي هتذا امطتار  معتخوف.يتعل  بالتعاما متع المشتاكا والقضتايا الحاليتة ، بينمتا المستتقبا مجهتول وغيتخ 
 يمقن راد مجمو ة التوايات وف   راء الخبخاء المستقبليين  لخ النحو التالي:

أه  ،فهتتتم دورهتتتا فتتتي االستتتتدامة بشتتتقا  تتتا   قتتتدرتها  لتتتخالمنةمتتتة  متتتن األهميتتتة بمقتتتن أن تحتتتدد .1
 واألجيال القادمة. بي ة المحيطة وتجاهاال تخاف بدرجة من المسؤولية تجاه ال

متتن الناحيتتة الواق يتتة ، و خ فهتتم للستتياق التتذه ستتيتم  يتته تطتتويخ إستتتخاتيجية المنةمتتة تطتتويضتتخورة  .2
ستتيحدث معةتتم التخطتتيا فتتي المجتتال العملتتي ، ولاتتن بمتتخور الوقتتل ، يمقتتن للمؤسستتة أن تضتتع 

 عالمي.توسعا بالنطاق الرؤيتها  لخ جدول أ مال أوسع وأكثخ 

هتتا يتعلتت  وتحديتتد كيتتج  ملهتتا االستشتتخافي تحتتتاج المنةمتتة إلتتخ تخ فتتي إطتتار العمليتتة االستشتتخا ية  .3
، أ  أ هتتا محتتددةاألمتتخ بمستتا دة المنةمتتة  لتتخ تطتتويخ مستتتقبلها الماضتتا وتو يتت  ذلتتك فتتي  طتتة 

 تتعل  بالنةخ في جميع العقود المستقبلية المحتملة ، سواء كا ل ممقنة أو معقولة أو محتملة.

والنوعيتتتة ، بمتتتخور الوقتتتل.  نتتتدما  متتتن المهتتتم أيًضتتتا استتتتخدا  مجمو تتتة متتتن المنهجيتتتات ، الاميتتتة .4
يمقتن كمتا يمقن استخدا  منهجيات أكثخ تعقيًدا وتحدًيا. حيه تمبح المنةمة "واعية للمستقبا" ، 

 البدء بتخطيا السيناريولمنةمة أيضا 

،ولاتتن استتتخدامها  عتتا المثالتتيبوالمنهجيتتات المتعلقتتة باستشتتخاف المستتتقبا بهتتا جميتتع األستتاليي  .5
 أمخ ها  لضمان حديد مخخجات ذات أسس جيدة. جميعها في وقل واحد

بعتتا المنتتاهج تغاتتا البعتتد اال ستتا ي فتتي تطبيتت  منتتاهج استشتتخاف المستتتقبا التتذه يقتتو  بتطبيقتته  .6
دمتتج  هتتج أكثتتخ إ ستتا ية فتتي التخطتتيا العنمتتخ البشتتخه باالستتاة، لتتذلك يواتتي البتتاحثين أهميتتة 

البشتتخه" ضتتخورًيا للتنايتتذ ، ستتواء متتن يعتبتتخ "العامتتا حيتته  فتتي النهايتتة،ام تتتاج متتن ستتيعجز التتذه 
حيتتته ضتتتمان النجتتتا  وقتتتد يستتتا د بنتتتاء أدوار المتتتوظاين فتتتي مخحلتتتة تشتتتقيا امستتتتخاتيجية وكتتتذلك 

 التنايذ في تحسين فخ  التنايذ الناجح.

ستواء خار تشتيخ إلتخ أن "استتخدا  التاايتخ المستتقبلي واألدوات يحستن اتنع القت  تائج الدراستاتأن  .7
فتتي  لتته دور المستتتقباو االجتمتتا ي والعتتالمي" ، و والتنةيمتتي والمجتمعتتي  وى الشخمتتي لتتخ المستتت
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 قتو  بتطبيت نيخًا وادارة  ليتا ت"رئيًستا تنايتذًيا مستتذلتك وجتود يتطلتي و ليته ، تشقيا امستتخاتيجية ، 
 هذا التاايخ.

إلتتتخ إ تتتادة تمتتتور  متتتوذج التخطتتتيا االستتتتخاتيجي التقليتتتده با تبتتتاره استشتتتخاًفا ملحتتتة اجتتتة هنتتتاف ح .8
لالستشتتخاف.  ةالتنةيميتتعمليتتة ستتتخاتيجًيا متتن أجتتا تحديتتد التاايتتخ االستتتخاتيجي كمجتتال منامتتا للا

إن دمج المناهج المستقبلية في التخطيا يعنتي أن القتدرة  لتخ االستشتخاف يمقتن أن تتطتور حيه 
بمتتتخور الوقتتتل ، بحيتتته يمقتتتن للمنةمتتتات استتتتخدا  االستشتتتخاف االستتتتخاتيجي بتتتداًل متتتن التخطتتتيا 

 تيجي لتطويخ امستخاتيجية.االستخا

هتو هتدف و اتخاذ قخارات أفضا وأكثتخ حقمتة بشتمن االتجاهتات واالستتخاتيجيات المستتقبلية ضخورة  .9
ن زيتادة  متت  المعخفتة المتاحتة لتد م  مليتة اتنع القتتخار غيتخ أأساستي لالستشتخاف االستتخاتيجي. 

حول  يارات امستخاتيجية من  تالل تحليتا مجمو تة متن المعلومتات الستابقة والحاليتة والمستتقبلية 
حيته تؤكتد  تتائج الدراستات ال يمقن إال أن تعتجز األستاة التذه ُتبنتخ  ليته استتخاتيجية المنةمتة. 

ستتيقون لتتديها استتتخاتيجية  متتنهج االستشتتخافت التتتي تتبنتتخ إلتتخ أن تلتتك المنةمتتا فتتي هتتذا المجتتال
االستتتخاتيجي كتتان  قتت  تبنتتي االستشتتخاف  اجحتتة ، فتتي حتتين أن امدراف المتتتم خ سيشتتيخ إلتتخ أن 

 .للمنةمة  اماًل رئيسيًا في الاشا التنةيمي

ة يمقن فهم المستقبا القخيي بوضو  من  تالل تطتويخ القتدرات المناستبة وطتخ  األست لة المتحيح .10
واتواًل إلتخ تحقيت   خطتواتيوفخ االستخدا  الدقي  لمثا هذه الو األرخا  المناسبين.  التشاور معو 

وستتتتجد المنةمتتتات التتتتي تشتتتارف باعاليتتتة فتتتي هتتتذه العمليتتتة  ،نةتتتخة  امتتتة ايقليتتتة متطتتتورةلتنةيمًيتتتا 
لتخ قائمتة  رؤيتة طويلتة األجتا  وتطتويخ تجنتي المشتاكا واغتنتا  الاتخ أهمهتا مجمو ة من النتائج 

االستتتتخاتيجي تقتتتدًما متماستتتًقا ليقتتتون حجتتتخ االستشتتتخاف يتتتوفخ ، كمتتتا يمقتتتن أن التطلعتتتي  االستشتتتخاف
 الجاوية للنجا  التنةيمي في القخن الحاده والعشخين.

 هًجتا  اًمتا لتخطتيا الستيناريو التشتاركي التذه يستتهدف االستتخاتيجيين فتي الحقومتة  أهمية تطبي  .11
مجمو تتة أوستتع متتن أدوات  وهتتيستتيناريوهات المستتتقبا أهميتتة   لتتخ، حيتته يؤكتتد الخبتتخاء والشتتخكات
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إلتتتخ تطبيقهتتتا بشتتتقا أكثتتتخ التتتتي تحتتتتاج االستشتتتخاف التتتتي تحتتتتاج مؤسستتتات األ متتتال والقطتتتا  العتتتا  
 اتساًقا. 

ال يمقتن  ، حيتهأمخ جوهخه لجميع  مليات اتنع القتخاروالذه يعتبخ التاايخ في المستقبا أهمية  .12
خا تاة مالءمتة القتخار ن يتتم ميجتي أ، حيته العواقي المستقبلية لهذا القتخار اتخاذ قخار دون النةخ في

المتتتا كا تتتل  واقتتتي القتتتخارات الحاليتتتة غيتتتخ مؤكتتتدة فو واتبتتته ،  ةتتتًخا للةتتتخوف المستتتتقبلية المتغيتتتخة. 
إضتااء الطتابع ومتن هنتا يحتتم وطويلة المتدى ، كلمتا كا تل المنةمتة أكثتخ  خضتة لهتذه التغييتخات ، 

 لية التاايخ في المستقبا.الخسمي  لخ  م

ُينةتتتتخ  يتتتته إلتتتتخ الةتتتتخوف االقتمتتتتادية  التتتتذهالعتتتتالم  يتتتتخى الخبتتتتخاء والبتتتتاحثين أ تتتته فتتتتي ظتتتتا تغيتتتتخ .13
علتخ وجته التحديتد ، ، ف دورًا كبيتخاً والسياسية تتغيخ بسخ ة أكبخ ، يمقن أن يلعتي تخطتيا الستيناريو 

تتن المؤسستتات متتن توضتتيح االفتخاضتتات الخاستتخة بعمتت  وتحتتديها حتتو  ل المستتتقبا ، والنةتتخ فتتي يمق 
العالمتتتات المبقتتتخة لالتجاهتتتات الستتتياتية الجديتتتدة ، والتخطتتتيا لالستتتتجابات المحتملتتتة وتطتتتويخ طتتتخق 

فتتتتي  بشتتتتقا دوره تخطتتتتيا الستتتتيناريو ، وأهميتتتتة تاعيتتتتا  مليتتتتة لجيتتتتادة قتتتتدرة المنةمتتتتة  لتتتتخ التايتتتتف
 .ة في  مليات األ مالقد تسعخ المنةمة أيًضا إلخ تضمين "إجخاءات روتينية" مستقبليالمنةمات و 

توليد و ي أكبخ حول االتجاهات المستقبلية  لخ أ ه أحد رخوق التتعلم والتغييتخ التنةيمتي. أهمية  .14
 ادًرا متا يمقتن تخجمتة رؤى األفتخاد إلتخ واقتع ، و غالًبا ما يقون التاايخ في المستقبا  ملية اجتماعيةف

لآل خين دون موافقتهم. وبهذا المعنخ ، فت ن الحاضتخ هتو  تيجتة االتااقتات الستابقة حتول متا ستيقون 
الطبيعتتتة التشتتتاركية للتاايتتتخ المستتتتقبلي ، ممتتتا االهتمتتتا  ب االمتتتخ التتتذه يحتتتتم ضتتتخورة ليتتته الحاضتتتخ. 

ألرتخا  وتحتديها متن  تالل  مليتة منةمتة وتجميتع يعقس الحاجة إلخ توضيح أفاتار العديتد متن ا
المنةمتات ، لتن   ةتا من  تالل تضتمين هتذه العمليتات فتي و  السيناريو والمؤرخات.النتائج في سخد 
الستتيناريوهات فحستتي ، بتتا ستتتنمو أيًضتتا فائتتدتها فتتي التتتم يخ  لتتخ تخطتتيا   مليتتاتتتحستتن جتتودة 

  مليات التغييخ. 

منةمات أكثخ وعيًا واستجابًة بامضافة إلخ المنةمات  لخ تحقي  ت السيناريوها ملية بناء  قو ت .15
دا تا المؤسستات ستشخاف ف ن  ملية تضمين إجخاءات اال، و ليه لمخاطخلالتي تتجني بنجا  أكبخ 
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  مليتتتتتة بنتتتتتاءتيمتتتتتة المعلومتتتتتات والمعخفتتتتتة المتولتتتتتدة فتتتتتي حتتتتتول أهميتتتتتة و القضتتتتتية المخكجيتتتتتة بتتعلتتتتت  
تعمتتا معةتتم حيتته غالًبتتا متتا يقتتون للمعلومتتات المتعلقتتة بالمستتتقبا تيمتتة اقتمتتادية. و الستتيناريوهات. 

التقنيتات  ااتة تلتك التتي تتعلت  بحماية أ وا  معينة من المعلومتات حتول المستتقبا )لعخ المنةمات 
 الجديدة واستخاتيجيات العما الجديدة وما إلخ ذلك(. 

 ، ومما تجدر امرتارة إليته أن االستخاتيجية دارةام لنةخية ديناميقية أكثخ  هج اتبا  الضخوره  من .16
 كا تتل ممتتا المستتتقبا فتتي أقتتوى  تتتم يخ ذات ظتتاهخة تمثيتتا إلتتخ األزمتتة أ نتتاءتميتتا  الاليتتة البي تتة  وامتتا

 .المتوقعة وغيخ السخيعة التغيخات بسبي الماضي في  ليه

 الشتخكات حتاالت دراستة  لتخ أكبتخ بشتقا امستخاتيجية امدارة  ةخية يؤكد الخبخاء أهمية أن تخكج .17
 الجمتتان أفتت  تقمتتخ األزمتتة اقتمتتاد يستتببها التتتي الحجتتم فتتي ظتتا االضتتطخابات والمتوستتطة المتتغيخة
 وامدارة التقليتده االستخاتيجي التخطيا ف ن ، وبالتالي. االستخاتيجي التخطيا في المستخد  والمقان

 . كاؤة غيخ تمبح أن إلخ تميا التخطيا هذا مثا  لخ القائمة االستخاتيجية

 توصيات إلدارة األزمات بشكل أفضل :
منةمتة ضتخورة وضتع إطتار  متا محتدد مدارة : يحتتم  لتخ ال تفعيل منهج التخطيط اإلساتراتيجي-1

األزمات لمواالة  ملياتها باعالية ، و ليه يتطلتي متن المنةمتة ضتخورة إدارة األزمتات  بتخ  تدد متن 
فتتال توجتتد منةمتتة فتتي هتتذا العتتالم تخغتتي فتتي مواجهتتة أه الخطتتوات والوستتائا أهمهتتا، إدارة المشتتقالت 

موقي قد يضخ بعملية التشغيا أو قد يعطا سيخ العما. و لخ وجه الخمتو  ، ال تقتو  المنةمتات 
بمواجهتة أه ظتتخوف تستا د وستتائا ام تال  فتتي تغطيتهتا، وذلتتك ألن أه قضتايا يتتتم فحمتها متتن قبتتا 

يتة وسياستية ستلبية، تتؤ خ بالستلي  لتخ أداء المنةمتة، الجمهور يمقتن أن تتؤده إلتخ   تار قا و يتة ومال
ولهذا السبي يحتم ضخورة  التخطيا للمشقالت الطارئة، حيه يواخ بشدة أن يقون لدى المنةمتات 
 طا طوارض للتعاما متع أ توا  متنو تة متن األزمتات. حيته يعقتس إ تداد  طتة الطتوارض مقتدًما متدى 

واجهتتتتة األزمتتتتات، وبالتتتتتالي فتتتت ن التخطتتتتيا للطتتتتوارض جاهجيتتتتة المنةمتتتتة واستتتتتعدادها بشتتتتقا مناستتتتي لم
 ضخوره للغاية.
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: هنتتاف حتتاالت تتتتم خ فيهتتا المنةمتتات إلتتخ حتتد متتا باألزمتتة، االمتتخ وضااع خطااة السااتمراررة العماال-2
الذه قد يؤده إلخ توقي العمتا فتي المنةمتة  ااتة التجاريتة، وللتعامتا متع مثتا هتذه الستيناريوهات، 

طتتتة استتتتمخارية األ متتتال. حيتتته تستتتا د  طتتتة استتتتمخارية األ متتتال يجتتتي أن يقتتتون لتتتدى المنةمتتتات  
المنةمات بشقا كبيخ  لخ الحد من تتم يخ األزمتة. بامضتافة إلتخ ذلتك ، يجتي  لتخ المنةمتة تتدريي 
كا موظي بشقا مستمخ  يما يتعل  بقيفية التعاما مع األزمات. كما يجي أال يقتمخ التدريي  لخ 

ستتبي بعتتا الاتتوارث الطبي يتتة ، ولاتتن يجتتي أيًضتتا تتتوفيخ التتتدريي األزمتتة الجستتدية التتتي قتتد تحتتدث ب
 للتعاما مع العواما الذهنية.

:يعتمتد  جتا  إدارة األزمتات امستتخاتيجية  تفعيل األسااليب التنظيمياة االساتراتيجية فاي المنظماات-3
دارة  لتتتخ تحديتتتد األزمتتتة  استتتها فتتتي الوقتتتل المناستتتي وتطبيتتت  أكثتتتخ الطتتتخق كاتتتاءة للتغلتتتي  ليهتتتا، وام

امستتتخاتيجية الناجحتتة تعتمتتد بشتتقا كبيتتخ  لتتخ استتتخدا   تتدد متتن األستتاليي االستتتخاتيجية والتاتيقيتتة ، 
حيه يؤكد  بخاء امدارة االستخاتيجية، أن األساليي االستخاتيجية في المنةمات ، تشتما إ شتاء اياكتا 

ياكتا التنةيميتة. وتستتخد  مؤسسية جديدة ، وتنةيم وتحديه ، ودمج  وا تادة ايقلتة وا تادة هندستة اله
 هذه األساليي في منهج امدارة االستخايتيجة لمواجهة األزمات الطارئة. 

: يمقتتن تطبيتت  هتتذا النةتتا  فتتي أوقتتات التشااخيص المبكاار وتمكااين نظااام اإلناا ار المبكاار لألزمااات-4
عا المناسي متن األزمات التي تختبا بالنةا  المالي للمنةمة، والتي تتطلي االستجابة السخيعة ورد الا

قبا المنةمات لتااده المخاطخ المالية الح ي ية ، وتحقي  امدراف الااما لإلمقا تات الدا ليتة للشتخكة 
 متتن أجتتا القضتتاء  لتتخ األزمتتة وهتتذه األمتتور ضتتخورية لتحقيتت  الاعاليتتة مدارة األزمتتات االستتتخاتيجية.

ة القتتتخارات المالئمتتتة مدارة لمتتتنا  forcastingوهنتتتاف بعتتتا المجتتتاالت التتتتي طبقتتتل متتتنهج التقتتتديخ 
المختتاطخ واألزمتتات و ااتتة السياستتية واألمنيتتة، لانهتتا اتجهتتل فتتي الوقتتل ذاتتته  حتتو ربتتا هتتذا المتتنهج 

 ااتتة فتتي  early warning sys EWSبعنمتتخ التنبتتؤ وتاتتوين متتا يستتمخ بنةتتا  اال تتذار المبقتتخ
. وهتو  ةتا  يمتجج ICEWSليتة األزمات الدولية وتحقي  ما يسمخ بنةا  ام تذار المبقتخ لألزمتات الدو 

بتتتين القتتتوة االلاتخو يتتتة و متتتاذج التنبتتتؤ باألزمتتتة للتنبتتتؤ بمجتتتال األزمتتتات السياستتتية، حيتتته تتتتم تبنتتتي هتتتذا 
المشخو  من قبا مؤسسة لوكهيد مارتن لمنا ة التانولوجيا المتقدمة للتنبؤ باألزمات الدوليتة والمحليتة 
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جامعتة ديتوف لتنايتذ سلستلة متن الدراستات والنمتاذج و مليات التدميخ والعني وذلك بالتعتاون متع فخيت  
 االحمائية التي تعتمد  لخ  دد من المتغيخات متما  ال ياة الامي ومن  م التنبؤ.

تتميتج كتا مخحلتة متن مخاحتا تطتور حالتة األزمتة بعتدد :  تنفي  مراحال إدارة األزماات االساتراتيجية-5
من الوظائي واألهداف التي يجي التخطيا لها وتنايذها من أجا إدارة استخاتيجية فعالتة للتغلتي  لتخ 
األزمتتتة. فاتتتي مخحلتتتة األزمتتتة ، متتتن الضتتتخوره تتتتو ي الحتتتذر لتشتتتخي  الةتتتخوف الخارجيتتتة ، وتقيتتتيم 

ذ التدابيخ الوقائية. فمن الضخوره التعخف  لتخ مؤرتخات األزمتة النتائج المحتملة للعواما السلبية وتناي
وتوضيحها ، وتحليا أسبابها ، وتحديد  و  األزمة و مقها المحتما ، وتقيتيم ظتخوف متا بعتد األزمتة ، 
وتحديتتد العوامتتا المتتؤ خة ووضتتع استتتخاتيجيات جديتتدة وا تيتتار وتنايتتذ استتتخاتيجية للتغلتتي  لتتخ  واقتتي 

لتتدور الخئيستتي لتتإلدارة االستتتخاتيجية لألزمتتات  لتتخ امجتتخاءات المتااملتتة ألطتتخاف األزمتتة. كمتتا يقتتو  ا
امدارة في المنةمات أو الشخكات، حيه يحتوه كا هدف متن أهتداف إدارة األزمتات امستتخاتيجية فتي 
مخاحلهتتتا المختلاتتتة  لتتتخ اتجاهتتتات بعتتتا امجتتتخاءات والستتتلطات المستتتؤولة والنتتتتائج المتوقعتتتة لتحديتتتد 

يجتتي أن يقتتون لتتدى كتتا منةمتتة إجتتخاءات و طتتا  متتا موضتتو ة لمنتتع كمتتا ريتتة محتتددة. وظتتائي إدا
األزمات وادارة األزمات ، سواء كا ل حاالت األزمات أو األحداث اقتمادية أو سياسية أو ايقلية أو 

 بي ية. من الضخوره أن يتبنخ القادة التنةيميون  موذًجا استخاتيجًيا مدارة األزمات.
: تستتتهم  مليتتتة التشتتتاور الشتتتاملة لمخاجعتتتة تشااااور وتحدياااد األولوراااات االساااتراتيجيةالمشااااركة وال-6

امستتتخاتيجية فتتي تحقيتت  المشتتاركة الاعالتتة لتاتتوين استتتخاتيجية منقحتتة تخكتتج بشتتقا أكبتتخ  لتتخ مجمو تتة 
محتتدودة متتن األولويتتات ، والتتتي متتن رتتم ها أن تتتوفخ إررتتادات أقتتوى لمواجهتتة األزمتتات ، كمتتا يتطلتتي 

خكيتتج  لتتخ مجمو تتة محتتدودة متتن األولويتتات امستتتخاتيجية ، وا تيتتار المجتتاالت التتتي لتتم يتتتم ضتتخورة الت
تناولها من قبا اآل خين ، كما يجي أن تاون واضحة بشمن ما تسعخ المنةمة إلخ تح يقه من  تالل 
كتتتتا أولويتتتتة استتتتتخاتيجية. وتحقيتتتت  أ ةمتتتتة تنستتتتي  أكثتتتتخ رتتتتمولية أو كاتتتتاءة . وأ نتتتتاء  مليتتتتة مخاجعتتتتة 

خاتيجية ، يجتي  لتخ المنةمتة النةتخ فتي كيفيتة معالجتة القضتايا النارت ة، واال تيتار بتين  يتارين امست
 إما تغييخ االستخاتيجية أو تعديلها.
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: يحتتم  لتخ المنةمتة أو امدارة المعنيتة ضتخورة تحديتد تحديد المؤلرات األولياة فاي االساتراتيجية-7
تياة تنايذ األولويتات الخئيستية. كمتا يجتي أن تضتع المؤرخات في االستخايتيجة المنقحة للمسا دة في 

  طة  ما لتوجيه تنايذ امستخاتيجية، وتعجيج تخكيجها  لخ النتائج ، بما في ذلك المتابعة الميدا ية.
: يحتتم  لتخ المنةمتة ضتخورة دمتج  راء األطتخاف الشتخيقة متع أخ  توصيات الشركاء في االعتبار-8

ريخ لهتتم توضتتح مخخجتتات  تتتائج إدارة األزمتتات واستتت بال التقتتاريخ وكتتذلك رفتتع تقتتا partnersالمنةمتتة 
متتن أن جميتتع المتتوظاين فتتي المنةمتتة  المتتادرة  تتنهم التتتي توضتتح تقييمتتاتهم حتتول األزمتتات. والتمكتتد

ياهمون ، وقادرون  لخ  شتخ   طتا واجتخاءات العمتا لألزمتات التتي تشتقا جتجًءا ال يتجتجأ متن  طتة 
 بغتي بتذل الجهتود مرتخاف أاتحام الممتلحة فتي معالجتة كمتا  .لمؤسستةإدارة األزمات االستتخاتيجية ل

األزمات متن  تالل تضتمين أاتحام الممتلحة كجتجء ال يتجتجأ متن  طتا  متا إدارة األزمتات القابلتة 
 .للتنايذ

: يحتتتم  لتتخ المنةمتتات ضتتخورة تمقتتين تكليااف جهااات خارجيااة لتقااديم الاادعم العلمااي والتوصاايات-9
لمؤسستتتات األكاديميتتتة القتتتادرة  لتتتخ د تتتم المنةمتتتة بمهتتتا  تحليليتتتة وبحثيتتتة. المنةمتتتات االستشتتتارية أو ا

فضاًل  ن االستعا ة بالخبخاء االستشتاريون والتتي ستتاون بمثابتة وستيلة فعالتة متن حيته التالاتة لجيتادة 
 قدره المنةمة التحليلية.

": يؤكتتد البتتاحثون  لتتخ أن تفعياال باارامج التعلاايم وتبااادل المعرفااة وتطبيااق "المجتمااع المسااتعد-10
االستتعدادية لألزمتات فتتي المؤسستات والمنةمتات يمقتتن أن تتختذ أرتقااًل مختلاتتة، غيتخ أن أهتم الطتتخق 
لتحقيتت  إدارة أزمتتات استتتخاتيجية هتتو تخستتير  قافتتة التتتعلم  لتتخ المستتتوى الاتتخده والمستتتوى التنةيمتتي، 

ة امبتتالغ ، كمتتا يمقتتن تحقيتت  التتتعلم  بتتخ التتتعلم متتن األ طتتاء والحتتوادث الستتابقة ، ومتتن  تتالل أ ةمتت
الاخده والتنةيمي متن  تالل األفتخاد ودا تا المنةمتات وهتذا يعتجز متن موقتي المنةمتات القتادرة  لتخ 
التعلم )في كا من مخحلتي ما قبا األزمة وما بعدها(. وتةهخ القدرة األولية  لخ المساهمة في التتعلم 

لمستعد" والتذه بتدوره ياتتح الستاحة لتبتادل المعلومتات من  الل تشقيا مجتمع يطل   ليه " المجتمع ا
والمعخفتتتة التتتتي يمقتتتن أن تاتتتون مايتتتدة  بتتتخ المنةمتتتات المختلاتتتة وبتتتين األفتتتخاد أيًضتتتا. كمتتتا تتتتتيح هتتتذه 
الممارستتتتة المشتتتتتخكة لطتتتتخق جديتتتتدة لعتتتتخة المعخفتتتتة و تتتتخة أفاتتتتار ومعخفتتتتة وممارستتتتات جديتتتتدة فتتتتي 

جتمع المستعد" يعد بمثابة حاضنة للمعخفة الضمنية ، التتي المستقبا. ومما تجدر امرارة إليه، أن "الم
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ن  الل العالقتات االجتماعيتة والستاحات يمقن اقلها وتسخيخها وادارتها لالستخدا  في المستقبا. وم
النقارية، يمقن لألفخاد والمنةمات تحقي  استعدادية أكبخ من  الل تبادل معارفهم و بخاتهم المتخاكمتة 

ة، و بخ هذه المعخفة يمقتن لألفتخاد الجتدد والحتاليين تحقيت  المعخفتة دون الحاجتة وتحقي  معخفة ضمني
إلتتخ تجخبتتة الموقتتي بشتتقا مبارتتخ ، ممتتا يجيتتد متتن قتتدرتهم  لتتخ مواجهتتة موقتتي أو حاد تتة متتا وتحقيتت  
استتتعداًدا أفضتتا. ويشتتقا الجمتتع بتتين المعخفتتة الضتتمنية والمجتمتتع المستتتعد دائتتخة إيجابيتتة قائمتتة  لتتخ 

عخفة وتبادلها ومعالجتهتا وا تادة مشتاركتها ، وبالتتالي تحستين االستتعداد العتا  وقتدرات التمهتي تخاكم الم
حتاج الموظاون إلخ التمقتين واالستتعداد لمواجهتة األزمتات ويجتي أن يقو توا  لتخ درايتة كما ي لألزمة.

قتتادرين  لتتخ وقتتادرون  لتتخ التمتتخف واالستتتاادة متتن المتتوارد التنةيميتتة المتاحتتة. كمتتا يجتتي أن يقو تتوا 
االستتتاادة متتن مهتتارات االتمتتال البشتتخية ووستتائا التوااتتا االجتمتتا ي وغيخهتتا متتن مهتتارات االتمتتال 
لنقتتتا رستتتالة المنةمتتتة فتتتي أوقتتتات األزمتتتات. ويجتتتي أن يمارستتتوا تيتتتادة قويتتتة للمستتتا دة فتتتي منتتتع تاتتتخار 

 .االزمات
ي أن ينتاق بتامدارة العليتا : يجت اإلدارات االستراتيجية المخصصة في الهيكل التنظيمي للمنظمة-11

مهمتتتة وضتتتع االستتتتخاتيجيات واألطتتتخ والسياستتتات الجديتتتدة والحاتتتاظ  ليهتتتا ، ويجتتتي أن تستتتتجيي هتتتذه 
االستتتخاتيجيات واألطتتخ والسياستتات بشتتقا يحقتت  تجنتتي األزمتتات  لتتخ  حتتو استتتباقي، كمتتا يتطلتتي متتن 

ي البي تتتة المحيطتتتة ، وهتتتذا المنةمتتتة بشتتتقا دور كشتتتي المؤرتتتخات األوليتتتة وتتتتم يخ العوامتتتا الخارجيتتتة فتتت
يقتتتتتون متتتتتن مهمتتتتتة إدارات رستتتتتمية مدمجتتتتتة فتتتتتي الهيقتتتتتا التنةيمتتتتتي للمنةمتتتتتة ويطلتتتتت   ليهتتتتتا االدارات 

بشتقا  تا  مررتاد وتوجيته المتديخين التنايتذيين تعمتا مخممتة ال( SPM)أقسا   أو االستخاتيجية، 
رة لجميتتتتع مجتتتتاالت المخاجعتتتتات المتاتتتتخ وذلتتتتك لضتتتتمان تحقيتتتت  فتتتتي امدارة العليتتتتا  ااتتتتة فتتتتي البنتتتتوف 

ممارستتات األداء االستتتخاتيجي ، والتخطتتيا االستتتخاتيجي ، وتنايتتذ الخطتتة( و متتا المخاجعتتات المناستتبة 
 .مؤسسات بشقا أكثخ كااءة وفعاليةالمدارة 
: يواتتي  بتتخاء االدارة االستتتخاتيجية لألزمتتات بمهميتتة ا تقتتاد الخطتتا االنتقاااد المسااتمر للخطااط -12

 لتخ  حتو مستتمخ طتوال العتا  ،ستواء فتي بدايتة العتا  أو فتي بدايتة دورة متدتها بشقا دوره ومخاجعتها 
  الث سنوات، وتمقين دور مجلس امدارة واأل ذ باآلراء المادرة  ن المجلس.
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: متتن المتتدا ا امداريتتة فااي أوقااات األزمااات talent managementتفعياال إدارة المواهااب -13
 حتتو تاعيلهتتا هتتو دمتتج مايستتمخ بتت دارة المواهتتي فتتي الهيقتتا الهامتتة التتتي ستتعل إليهتتا المنةمتتات متتؤ خًا 

التنةيمي للمنةمات والتي تقو   لخ افخاد لهم قدرات  ارقة يمقن اال تماد  ليهم فتي أوقتات األزمتات 
 تتارج فخيتت  ال يتتادة ، هتتو أحتتد  التتتي قتتد تتعتتخة لهتتا المنةمتتة، والبحتته  تتن الموهتتوبين واالحتاتتاظ بهتتم

امدارة، فهنتاف أرتخا  تبحته المنةمتات  تنهم  لتخ الاتور، األرتخا  الخطوات الهامة لنجتا  هتذه 
الذين يقون لديهم المعخفة المؤسستية العاليتة. وقتد ال يقو تون األفضتا أداًء فتي بعتا األحيتان، لاتنهم 
يعخفتتون جميتتع  مواتتيات وتاااتتيا المنةمتتة التتتي يعملتتون بهتتا ولهتتم القتتدرة العاليتتة  لتتخ فهتتم تتتم يخ 

 لخ األ مال ال سيما التجارية. وفي كثيتخ متن األحيتان يقو تون غيتخ راضتين  تن التغييخات المحتملة 
أداء الشخكة. وفي هذه الحالة يحتم  لخ المنةمة قبا حدوث األزمة أن تعتمد  لتخ هتؤالء األرتخا  

يعتبتتخ التحتتول و  .التتذين يقتتون لهتتم استتتعدادية كاملتتة لإلرتتارة إلتتخ الحقتتائ  غيتتخ المخيحتتة فتتي المنةمتتة
ة ح ي يتتة للعثتتور  لتتخ المستتتوى التتتالي متتن المواهتتي فتتي المؤسستتة أو المنةمتتة واكتشتتاف أيًضتتا فخاتت

أرخا  يعتمد  ليهم في األزمات الالحقة، حيه يقون إ قاذ المنةمة أو المؤسسة فتي وقتل األزمتات 
. ومن المهم إدراف أن االحتااظ ال يتعل  دائًما بالمال والمقافتات .فخاة سا حة لجذبهم واالحتااظ بهم

يتعلتتت  األمتتتخ أيًضتتتا بمعخفتتتة احتياجتتتات الاتتتخد والبحتتته  تتتن طخيتتت  مرتتتخاكهم، فضتتتاًل  تتتن دور القتتتادرة 
إرخاكهم في جميع المجاالت الوظيفيتة مدراج التخممتات فتي  التنةيميين في المنةمات والذين يحتم

الت األزمتات فخي  إدارة األزمات ، وتحديد األحداث أو السيناريوهات المحتملة التتي قتد تتؤده إلتخ حتا
 وتم يخها المحتما  لخ المنةمة .

: يجتي  لتخ الشتخكات والمنةمتات  قتد دورات تدريبيتة  لتخ إدارة األزمتات تفعيل برامج التادررب-14
حتتتخ يقتتون المتتدراء التنايتتذيون وقتتادة الاتتخق وجميتتع المتتوظاين  لتتخ درايتتة بتتالبخوتوكوالت وامجتتخاءات 

 .و طا العما لنشخها  ند وجود أزمة وريقة
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