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 * أ.د/ زكريا محمد هيبة و محمود عمى أحمد السيد /أ.د

 :مقدمة الدراسة

مف  يتسـ العصر الذي نحياه بأنو عصر التحوالت النوعية الكبرى: التحوؿ
الثابت لممتغير، مف العمؿ الفردي لمعمؿ الفريقي، ومف األدوار اإلدارية لؤلدوار 
 القيادية، ومف الندرة لموفرة. ومف ثـ مف المؤسسات المستقرة لممؤسسات المتغيرة.

لماذا اىتمامؾ بالمستقبؿ؟  )إلبرت إنشتايف(  Einstein Albertُسئؿوقد 
 Mauriceما يقوؿ موريس بمونداؿ فأجاب: "ألنني ذاىب إلى ىناؾ". أو ك

Blondel   المستقبؿ ال يتوقع، بؿ يتـ تحضيره" وكما قيؿ: "فالمستقبؿ ىو"
الحقيقة الوحيدة التي يمكف عمؿ شيء بخصوصو، أما الماضي فإننا نتعمـ فقط 

 مف دروسو، لكننا عاجزوف عف فعؿ أي شيء بخصوصو".
اؼ ال بد ننظر نظًرا بعيًدا إننا مع االستشر » وقد كاف غاستوف بارجي يقوؿ 

 (25، ميشاؿ، وفيميب، وقيس) .«وفسيًحا وعميًقا، وأف نفكر في اإلنساف وأف نجازؼ
ذا كاف االستشراؼ واالىتماـ بالمستقبؿ مظير مف مظاىر الدوؿ  وا 
المتقدمة؛ فإف "الثقافة التي تستند إلى التقاليد، يتـ بالفطرة االىتماـ بالماضي 

وظ، والتوؽ إلى أف تستمر بيئة التعمـ بفعؿ ما كانت تقـو بو والدفاع عما ىو محف
دائًما، بغض النظر عف مقدار تغير األزماف، يبيف بشكؿ ساخر مدى ارتباط 

 .(333، 2006)روالي، ودوجاف، ودولينس، الفيـ البسيط لمتقاليد بالزمف" 
ؿ وقضية التفكير في المستقبؿ ومحاولة اكتشافو ليست وليدة ىذا العصر، ب

ليا جذورىا التاريخية، إذ يرجع تاريخ االىتماـ بالمستقبؿ إلى البدايات األولى 
لمتطمع البشري لممعرفة الشاممة بالكوف واكتشاؼ غوامضو وأسراره وفي مقدمتيا 

 .(2009،33)النعيري، الزمف، وذلؾ بيدؼ السيطرة عمى حركتو والتحكـ في مساره
تعميـ بحساب العائد المباشر فقط قد ويجب االنتباه إلى أف االستثمار في ال

يحد مف حركة المجتمع، ويحجـ التوسع الذي يسمح باإلبداع والمبادرات ويحقؽ 
                                                           

 .بجامعة العريشألستاذ المشارؾ بجامعة طيبة واألستاذ  :أ.د/ محمود عمى أحمد السيد *
 األستاذ المشارؾ بجامعة طيبة واألستاذ بجامعة العريش. :أ.د/ زكريا محمد هيبة3
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العدالة. والمطموب صياغة ديناميات وتوجيات محتممة وليس مجرد ربط معدؿ 
 .(29، 3997)نصار، نمو ميارات بعينيا بمعدؿ النمو االقتصادي

ف كانت تتطمب بالضرورة قدرًا مف الخياؿ والقدرة الذاتية  وىذه الدراسات وا 
عمى التصور المسبؽ لما ىو غير موجود أو غير معروؼ اآلف، إال أف أنشطتيا 
تختمؼ نوعيًا عف األنشطة التي تقع في حقؿ الخياؿ العممي أو في ميداف 
-التنجيـ والرجـ بالغيب. فما يطمؽ عميو اليـو الدراسات المستقبمية إنما يتمثؿ 

في دراسات جادة تقـو عمى مناىج بحث وأدوات درس وفحص -العمـو عمى 
مقننة أو شبو مقننة، وتحظى بقدر عاؿ مف االحتراـ في األوساط العممية، 

)العيسوي، وتنيض بيا معاىد ومراكز بحثية وجمعيات عممية ذات سمعة راقية 
2000). 

ورت خبلؿ ولمدراسات االستشرافية المستقبمية مناىج وأساليب متعددة تط
العقود الثبلثة الماضية حتى أصبح استشراؼ المستقبؿ عمًما قائًما بذاتو. ىذا 

 Interdisciplinary)العمـ يعتمد في أساليبو عمى منيج الدراسات البينية 

Approaches)  حيث يستفيد مف التطورات المتسارعة في مياديف العمـو
ومعطيات عمـ الحاسوب واألساليب  االجتماعية واإلنسانية والديموغرافية والبيئية

اإلحصائية الكمية والكيفية، إذ أف معطيات ىذه العمـو وتوجياتيا ونظرياتيا ذات 
 أىمية قصوى لمعامميف في ميداف االستشراؼ المستقبمي.

ويعتمد المفيـو الشامؿ لمدراسات االستشرافية عمى أساليب مناىج متنوعة 
ستكشافية واالستيدافية، وتمزج ما بيف ( واالIntuitiveتجمع بيف الحدسية  )

)نصار، األساليب العممية والركوف إلى عامؿ الخبرة والتجربة والبداىة  إتباع
فتحديد المنيج الذي يحكـ الدراسات االستشرافية يتأثر إلى حد كبير  (23، 3997

ة بالنظريات والمعمومات المتوافرة لمباحث، فمتى قمت المعمومات المرتبطة بالظاىر 
قيد الدرس، كمما قربت ىذه المناىج مف الحدسية والشخصانية، وكمما توافرت 
المعمومات والنظريات، كمما تعقدت أساليب ومنيج البحث، ومالت إلى األساليب 

 السببية واالستيدافية.
ولما كاف التنبؤ بالمستقبؿ مغامرة محفوفة بالمخاطر، تفشؿ في غالبية 

ا؛ استقر النظر العممي في مستقبؿ مجتمع ما عمى الحاالت، وتخيب نتائجيا دومً 
أنو ابتداء مف لحظة تاريخية معينة يمكف أف تتبمور عدة مسارات مستقبمية بديمة، 



2108أبريل / 2جـ–العموم التربوية/ العدد الثانى   

 

 

  

5 

ومف ثـ نيايات بديمة مترتبة عمى كؿ منيا، حسب تطور ظروؼ المجتمع 
المعنى والسياؽ المحيط بو والمؤثر في حركتو، مع وضع تقدير إلمكاف قياـ 

ؿ المختمفة المتوقعة، والعوامؿ الحاسمة التي يمكف أف ترجح احتماؿ تبمور البدائ
 .(39، 2035)فرجاني، كؿ منيا 

وتخطيط السيناريو مديف في ظيوره إلى )شركة شؿ اليولندية( التي كانت 
تييئ نفسيا لمواجية أزمة ارتفاع أسعار النفط نتيجة قرارات لمنظمة أوبؾ عاـ 

، وىو مثقؼ بمجيكي تـ إقناعو «بيير واؾ»داة ـ. وقد طور ىذه األ3973
لكي ينضـ إلى شركة « ألمانية»بالتخمي عف رئاسة تحرير مجمة فمسفية فرنسية 

 شؿ.
وقد ظير أسموب السيناريوىات كأسموب عممي لمدراسات المستقبمية في 
ستينيات القرف العشريف كطريقة لمتخطيط العسكري، وذلؾ عندما قررت القوات 

مريكية بعد الحرب العالمية الثانية أف تتوقع ما قد يقـو بو خصوميا، الجوية األ
ومف ثـ إعداد استراتيجيات بديمة لمواجية تمؾ التوقعات. وفي أوائؿ السبعينيات 
مف القرف نفسو بدأ أسموب السيناريو يأخذ منحي أكثر أىمية، عندما بدأ مجموعة 

ندا بتوقع األحداث التي قد تؤثر مف االقتصادييف األوربييف في كؿ مف لندف وىول
عمى سعر النفط إباف مرحمة الحروب العربية اإلسرائيمية، ومنذ ذلؾ الحيف بدأ 

السيناريوىات يدخؿ جميع المياديف العممية والمعرفية ومنيا مجاؿ أسموب 
 ( www.juergendaum.com/news/09_08_2001.htmhttp//:) .الدراسات التربوية

ويمكف اعتبار السيناريوىات عمى أنيا قصص معقولة، تشكيؿ تحديات ذات 
صمة حوؿ كيفية اكتشاؼ المستقبؿ، وىي ليست توقعات أو تنبؤات أو توصيات، 
ولكنيا تصورات حوؿ مسارات المستقبؿ، وعممية بناء السيناريوىات تدور حوؿ 

 ( Raskin, 2005, 35: 44)مة، وكذا تقديـ إجابات، والتوجو لمعمؿ طرح األسئ
وتقـو الفكرة المركزية لمسيناريو عمى سمسمة مف الفرضيات االحتمالية 

(، بمعنى؛ إذا حدث )س( فإف If- Thenفإف( ) -القائمة عمى الفكرة التالية )إذا
 ,Mack). الخ .النتيجة ستكوف )ص(، أما إذا حدث )أ( فإف النتيجة ستكوف )ب(

2001,98) 

لقد انتشر استخداـ أسموب السيناريو في شتى المجاالت المختمفة أًيا كانت 
فنية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو تكنولوجية أو تعميمية وتربوية وذلؾ 
لموصوؿ إلى أىداؼ محددة مف خبلؿ أساليب مختمفة ميما استغرؽ ذلؾ مف 

http://www.juergendaum.com/news/09_08_2001.htm
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ططيف أو الذيف يعمموف في مجاالت تحميؿ وقت. ولذلؾ فإنو ال غنى لممخ
المعمومات وتحميؿ النظـ لتوفير البيانات البلزمة لمتخذي القرار في مجاالتيا 

 المختمفة عف استخداـ أسموب السيناريو.
واستخداـ منيج السيناريو في دراسة الظواىر والقضايا التربوية وخاصة في  

ثر في تحوؿ تصورنا عف التخطيط مجاؿ اإلدارة والتخطيط التربوي سيكوف لو أ
 واتخاذ القرارات في مجاؿ التربية.

ذا كانت األحداث المتوقعة ىي أحداث افتراضية  فإنيا في   (virtual)وا 
واقعيا الخاص وفي محاورىا العامة ىي أقرب لمحقيقة. ومف ىنا فإف كتابة 

لخياؿ في تصورات وسيناريوىات التعامؿ مع األزمات ىي جمع ما بيف الحقيقة وا
اعتمادًا عمى أف عناصر معينة في ظرؼ  ((virtual realityشكؿ حقيقة افتراضية 

معيف سوؼ تسمؾ اتجاىًا أو سموكًا أو طريقًا معينًا. ومف ىنا يسيؿ مواجيتيا 
في ىذا االتجاه والسموؾ والطريؽ، والتعرض ليا والتعامؿ معيا بشكؿ أو بآخر 

، 2003)الخضيري، ثـ إنياء األزمة ومعالجتيا وافتقاد قدرتيا وشؿ فاعميتيا ومف 
392). 

ومف المعروؼ أف استخداـ أسموب السيناريوىات كأحد أساليب الدراسات 
المستقبمية يتـ مع القضايا والحاالت التي يمكف أف تؤدي إلى تغييرات ميمة 
والتي يصعب معيا توقع عبلقات واضحة بيف األحداث، كاألحداث السياسية 

تأثيرات طويمة األمد وتطبيؽ لوائح وقوانيف جديدة أو تغيير السياسات الكبرى وال
واألنظمة التعميمية، وكذا كؿ األحداث ذات الطابع )االحتماؿ( الثنائي إما يحدث 

 (.Bañuls& Turoff , 2011, 2) أو ال يحدث
نما ىو طريقة لتمثمو مف أجؿ تنويع الفعؿ  والسيناريو ليس واقع لممستقبؿ، وا 

 (48، ميشاؿ، وفيميب، وقيس) في ضوء المستقببلت الممكنة والمأمولة الحاضر
ويتشكؿ المسار المستقبمي مف خبلؿ تحميؿ لجممة مف األحداث والتصرفات 

 والتفاعبلت التي تنشأ بينيا واآلثار التي تنتج عنيا عبر الزمف.
ويسمى السيناريو بأسموب الحوار المحسوب، والذي يعتبر مف أنسب أدوات 

ـ المستقبؿ تطبيًقا لمتخطيط االستراتيجي لمتعميـ في القرف الحادي والعشريف، عم
وذلؾ لقدرتو عمى أف يتضمف جانبي الخياؿ االبتكاري والواقع العممي مًعا. وأنو 
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مف خبلؿ استخداـ ىذه الحوارات، يمكف التوصؿ إلى صورة متكاممة لمتعميـ في 
 .(367، 2006)حافظ، والبحيري، المستقبؿ 
مف ىنا تسعى ىذه الورقة إلى وضع إطار عاـ لمسيناريو مف حيث و 

، األىمية، واألنواع واألىداؼ، ومعايير جودتيا، ومنيجية بنائيا،  المفيـو
 وخطوات بنائيا والصعوبات التي تواجو المتعامميف معيا، وسبؿ التغمب عمييا.

 مفهوم السيناريو: -أولً 
بمعنى النظر، وقد شاع  scenaكممة كممة سيناريو كممة إيطالية مشتقة مف 

( وانتقمت إلى باقي دوؿ العالـ، وظؿ 39تمؾ الكممة في أوربا في القرف )استخداـ 
استخداميا مقصوًرا في مجاؿ الفف؛ حتى ظيرت عمـو المستقبؿ في النصؼ 

 .(367، 2006)حافظ، والبحيري، الثاني مف القرف العشريف 
رات متخيمة أو متوقعة لؤلحداث في والسيناريو ىو إطار أو نموذج لتطو 

 إليبوصة  20المستقبؿ مثؿ توقع عمماء المناخ والبيئة ارتفاع سطح البحر مف 
 ,The American Heritage)قدـ نتيجة الرتفاع درجة حرارة األرض  33

2006, 1 ) 

التخطيط اإلستراتيجي التي تستخدميا  أساليبحد أويمكف تعريفو أيضا بأنو 
في وضع خطط ذات مرونة طويمة المدي، وىو تطوير لمطريقة بعض المنظمات 

 ( Wikipedia, 2008, 1).التقميدية التي كانت تستخدميا الجيوش والمخابرات
وىو وصؼ لوضع مستقبمي ممكف أو محتمؿ أو مرغوب فيو، مع توضيح 

ىذا الوضع المستقبمي، وذلؾ  إليالمسار أو المسارات التي يمكف أف تؤدي 
الوضع الراىف أو مف وضع ابتدائي مفترض. إذف ليس الغرض مف  انطبلقا مف

أسموب السيناريوىات ىو تحديد أحداث المستقبؿ بالضبط، ولكف وضع خطوط 
لمعديد مف القوي التي تؤثر في ىذا المستقبؿ وتوجيو في اتجاىات  عريضة

مختمفة، إذ يمكننا مف رؤية ىذه القوي وتحديد كنييا، حتى إذا حدثت فإف 
مخطط سيكوف عمى بينة بيا متعرًفا عمييا، ألنو يألفيا ويستطيع التعامؿ معيا. ال

 (.www.Conde.Net)وليذا فأسموب السيناريوىات يساعدنا في صناعة قرارات جيدة 

وقيؿ إنو "مجموعة مف االفتراضات المتماسكة ألوضاع مستقبمية محتممة 
معطيات معينة، أو ىو حدث مستقبمي ممكف الوقوع أو محتمؿ  ظؿالوقوع في 

مرغوب فيو أو مرغوب عنو مع توضيح مبلمح المسار أو المسارات التي يمكف 

http://www.conde.net/
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أف تؤدي إلى ىذا الوضع المستقبمي، وذلؾ انطبلقًا مف وضع واقع راىف أو 
 .(230، 2000)فيمي، وضع ابتدائي مفترض" 

تقبمي، ووصؼ تمشى األحداث التي وعرفو البعض بأنو "وصؼ وضع مس
ميشاؿ، وفيميب، ) "تسمح بالمرور مف الوضع األصمي إلى الوضع المستقبمي

 (48، وقيس
مجموعة متوالية مف األحداث المحتمؿ وقوعيا في المستقبؿ بناًء أو ىو "

 .(59، 2036)سعداوي، ذلؾعمى شروط وافتراضات أساسية وما ينتج عف 
عبة فرضيات تمكف في فيـ التحوالت البنيوية التي السيناريوىات عبارة عف ل

 (378، 3982قد يتخذىا تطور نسؽ معيف )إبراىيـ، 
وصؼ لوضع مستقبمي ومف خبلؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ السيناريو بأنو 

ممكف أو محتمؿ أو مرغوب فيو، مع توضيح لمبلمح المسار أو المسارات التي 
وذلؾ انطبلًقا مف الوضع الحالي أو يمكف أف تؤدي إلى ىذا الوضع المستقبمي، 

 مف وضع ابتدائي مفترض.
 أنواع السيناريوهات: -ثانًيا

ليس ىناؾ عدد محدد مف السيناريوىات يتعيف عمى الدراسة االلتزاـ بو، لكف 
يتراوح العدد المناسب لمسيناريوىات في الدراسات المستقبمية بيف سيناريوىيف 

يتضمف نفي  -أي سيناريو واحد  -يوىيف وأربعة سيناريوىات. فأقؿ مف سينار 
فكرة المستقببلت البديمة، وىي مف لزوميات أو ضروريات الدارسات المستقبمية. 

ف أكد فكرة تعدد البدائؿ المستقبمية  –وأكثر مف أربعة سيناريوىات  إال أنو  –وا 
يؤدي إلى صعوبة في التعامؿ مع المتغيرات المتعددة والمتشابكة في رسـ صورة 

 مستقبؿ.ال
السيناريوىات في أية دراسة مستقبمية جادة وذلؾ لعدد  -بالضرورة –تتعدد 

مف األسباب لعؿ مف أىميا ما يحيط بالمستقبؿ مف غموض واحتماالت، وغياب 
اليقيف بصدد المستقبؿ، عبلوة عمى صعوبات وتعقيدات التعامؿ مع المستقبؿ 

فة تبًعا الستخداميا إلى ما يعود تنوع السيناريوىات إلى مجموعة معايير مختم
، 3004)بوقارة، (23، 3988)عبد الرحمف، (2036( )سعداوي، 2034)عزيز،  يمي:

 (25: 23،  2008( )العيسوي، 394:395
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 أ. من حيث الهدف منها:
 يمكف تقسيـ السيناريوىات مف حيث اليدؼ منيا إلى:

قـو يكوف الوضع المستقبمي الذي ن فحينما السيناريو الستطالعي: .3
بدراستو ىو وصؼ مستقبمي ممكف أو محتمؿ الحدوث، يكوف السيناريو 

؛ أي أننا نبدأ مف المعطيات Exploratoryسيناريو استطبلعًيا 
واالتجاىات العامة القائمة فعبًل، في محاولة الستطبلع ما يمكف أف 
تؤدي إليو األحداث أو التصرفات المحتممة والممكنة مف تطورات في 

ذلؾ دوف التزاـ مسبؽ بصورة أو أىداؼ محددة نسعى المستقبؿ، و 
 لبموغيا.

وفييا يكوف الوضع المستقبمي في نياية الفترة  السيناريو الستهدافي: .2
محؿ االستشراؼ وصًفا مرغوًبا فيو، ونقطة البدء ىنا مجموعة أىداؼ 
محددة ينبغي تحقيقيا في المستقبؿ ويتـ ترجمتيا إلى صورة مستقبمية 

رجع الباحث إلى الحاضر لكي يكتشؼ المسار أو المسارات متناسقة. وي
 الممكنة لتحقيؽ ىذه األىداؼ المرجوة أو الصورة المستقبمية المبتغاة.

ويتميز ىذا النمط بالتدخؿ الواعي مف أجؿ تغيير المسارات المستقبمية 
 لمظواىر المدروسة في ضوء أىداؼ محددة سمًفا.

إلى سيناريوىات ثبلثة: )متفائؿ،  والسيناريوىات االستطبلعية تتنوع
مرجعي، متشائـ( بينما تكوف السيناريوىات المستيدفة غالبًا سيناريوىات 

 متفائمة أو مرغوب فييا.
 ب. من حيث القابمية والرفض:

 يمكف تقسيـ السيناريوىات مف حيث القبوؿ والرفض إلى:
وبموجبو يكوف المستقبؿ أفضؿ حااًل وأحسف  سيناريو متفائل: .3

 ا ىو عميو فيما يتعمؽ بالظاىرة موطف االستشراؼ.عم
وبموجبو تمتد الظاىرة موضع االستشراؼ  سيناريو مرجعي: .2

 لممستقبؿ بدوف تغيير يطرأ عمييا أو تغيير طفيؼ.
ويمثؿ السػيناريو المرجعي أقؿ أنواع السيناريوىات قابمية لبلستمرار؛ وذلؾ 

مة الحياة، عبلوة عمى المخاطر ألف التاريخ ال يعيد نفسو، كما أف التغيير س
ضرورة وذلؾ  –أي السيناريو المرجعي  –والفرص في التغيير السريع. ولكنو 

لعدة أسباب منيا: يوفر إطاًرا مرجعًيا ألغراض مقارنة السيناريوىات، ال تظير 
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الحاجة إلى تبديؿ مساره بوضوح، إمكاف تحميمو وفحصو بدقة مف أجؿ 
 السيناريوىات األخرى.

: ويعنى أن الوضع المستقبمي لمظاهرة موضوع ريو متشائمسينا .3
 الدراسة سيكون أسوأ حاًل عما هو عميه في الوقت الراهن.

 ج. من حيث الشمول: 
 يمكف تقسيـ السيناريوىات مف حيث الشموؿ إلى:

وهي تتعمق بالعالم بأكممه أو إقميم معين أو بمد ما سيناريوىات شاممة: .1
 .(..ولوجية، الزراعية، التربوية.اعية، التكنعمى كافة المجالت: الصن

: وىي تعني بقطاع واحد في المجتمع، سيناريوىات متخصصة .2
 ....(التربية الصناعة، الزراعة،

والتربية والتي تمثؿ سيناريوىات متخصصة في التقسيـ السابؽ، قد 
تصنؼ عمى أنيا شاممة إذا اعتبرنا أف التربية تضـ في ثناياىا أكثر مف 

يمكف بموجبو أف يمثؿ سيناريو متخصص مثؿ: )المعمـ، جانب 
 .(...الطالب، المنيج، الفمسفة، اإلدارة،

 أهداف السيناريوهات: -ثالثًا
ييدؼ أسموب السيناريوىات إلى التخطيط لممستقبؿ بطريقة تقمؿ مف احتماؿ 
حدوث مفاجآت غير متوقعة، وتوسيع مدى تفكير ورؤية المسئوليف حوؿ جميع 

ت محتممة الحدوث، وذلؾ عف طريؽ مجموعة مف السيناريوىات تصؼ االحتماال
التطورات المحتممة مف الحاضر إلى وقت معيف في المستقبؿ. وتخطيط 
السيناريو ليس عممية تنبؤ أو توقع مجرد لممستقبؿ، بؿ ىي عممية منظمة تقـو 
 عمى منيجية وخطوات محددة، وتراعي في تخطيطيا الجوانب العالمية كالنمو

 (.R Phelps and Others, 2001, 224) االقتصادي والتضخـ وأسعار الفائدة وغيرىا

وىو ييدؼ إلى توسيع وجيات النظر وتسميط الضوء عمى القضايا الرئيسية 
التي قد ال تكتشؼ بطريقة أو بأخرى؛ مف خبلؿ تقديـ نظرة ثاقبة لمشكوؾ 

المستقبؿ، كما أنيا تدعـ والنتائج الحالية، واإلجراءات التي يمكف اتخاذىا في 
 .((Raskin, 2005, 35: 44 اتخاذ القرار بطريقة أكثر استنارة وعقبلنية

وتدعـ السيناريوىات العمؿ المعزز بالمعرفة بما تقدمو مف فيـ عميؽ في 
نطاؽ الممكف، فيي تشرح دور األنشطة البشرية في تشكيؿ المستقبؿ، وكذلؾ 
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أثناء عممية توضيح أو استطبلع تطورات  الصبلت بيف القضايا المختمفة. فنجد
مستقبمية ممكنة وأثارىا، تكوف السيناريوىات مصدًرا في أغمب األحياف الستمياـ 

 .(83، 2036)سعداوي، أفكار جديدة وخبلقة 
كما أنيا تساعد راسمي السياسات وصناع القرار في تجنبيـ الوقوع في 

 فخاخ المفاجأة.
لغرض منيا بنوع السيناريو؛ ففي وترتبط أىداؼ السيناريوىات وا

السيناريوىات االستطبلعية تستيدؼ تقديـ صورة لبلحتماالت والخيارات البديمة 
التي تنطوي عمييا التطورات المستقبمية، وىي بذلؾ تقدـ لصانع القرار مجموعة 
مف البدائؿ يمكف في ضوئيا اتخاذ قراره، إما في حالة السيناريوىات االستيدافية 

 ؿ لتحويؿ المجتمع إلى األفضؿ.فيي تعم
ومف أىـ األىداؼ التي يرمي إلييا السيناريو:عرض االحتماالت واإلمكانات 
والخيارات البديمة، والنتائج المترتبة عمى ىذه الخيارات مع التركيز عمى الفاعميف 
ثارة النقاش بيف الخبراء واستدعاء ردود  الرئيسييف واستراتيجياتيـ وعممياتيـ، وا 

، أفعال يـ؛ ومف ثـ مساعدتيـ في اتخاذ قرارات أفضؿ بشأف المستقبؿ اليـو
وتعديؿ القرارات والتصرفات في اتجاه تحويؿ ىذه الرؤية المستقبمية المرغوب فييا 
إلى واقع، وتقديـ توصيات صريحة بشأف االختيارات والقرارات التي ينبغي 

 و.لموصوؿ إلى الوضع المستقبمي المرغوب في-اآلف–اتخاذىا 
 أهمية السيناريو: -رابًعا

ألف السيناريو عمؿ تنويري في المقاـ األوؿ؛ فإنو يتيح لممجتمع أف يتعمؽ 
في فيـ تاريخو وأف يتعرؼ عمى القوي والعوامؿ التي أثرت فيو، كما أنو عمؿ 

صناع القرار التربوييف التخاذ القرار األمثؿ، ويتيح  يرشد توجييي أو إرشادي فيو
ات العممية لممستقببلت البديمة في تطوير التعميـ، وباستخداـ التوصؿ لمتصور 

السيناريوىات سيخمصنا مف النظرات الواحدية القاصرة التي تعمؽ الخبلفات بيننا 
 .(328، 2002)شوقي، رغـ وحدة اليدؼ 

ويعتبر بعض االستشرافييف أف السيناريوىات ىي األداة التي تعطي 
. والتخطيط (57، 2036)سعداوي،لوحدة المنيجية لمدراسات المستقبمية نوًعا مف ا

القائـ عمى السيناريو يعزز قدرة المنظمة عمى االعتراؼ بالسمبيات، والتكيؼ مع 
 (98، 2036)سعداوي،التغيير، وتعزيز مستويات عالية مف التعمـ التنظيمي 

ودراسة المستقبؿ مف خبلؿ السيناريو يجعؿ التنمية وتحديد أفاقيا المستقبمية 
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عمبل تشاركيا ديمقراطيا حيث ال تكوف التصورات المستقبمية حكرا عمي فئة 
 .التكنوقراط

كما تمثؿ السيناريوىات إنارة ضرورية لتوجيو القرارات االستراتيجية. ويمكف 
لطريقة السيناريوىات، إذا ما وضعت أقصى ما يمكف مف نقاط القوة إلى جانبيا، 

 األقدر عمى تحقيؽ المشروع المزمع إنجازه.أف تساعد عمى اختيار االستراتيجية 
 .(82، ميشاؿ، وفيميب، وقيس)

أنيا تضع الخطط واالستراتيجيات لؤلوضاع العامة: اقتصادًيا، واجتماعًيا، 
وسياسًيا، ثـ تضع تمؾ الخطط موضع التنفيذ الفعمي، وتحشد ليا اإلمكانات 

 .(237، 2034)حاج أحمد، والوسائؿ البلزمة لتحقيقيا مف أجؿ النيوض 
كما تنبو صناع القرار بطبيعة المشاكؿ والنتائج التي تترتب عمى اختيار 
مسار معيف مف مسارات تطور األحداث والظواىر، مما يساعد عمى إصبلح أو 
تكييؼ القرارات السياسية، أو حتى التراجع عنيا في حالة ما إذا اقتضت 

لضرورة ذلؾ. كما أنيا تساعد عمى التعبئة لمواجية اآلثار التي قد تنجـ عف ا
 .(322، 2002)عبد الحي، حدوث مسار معيف 

 معايير جودة السيناريوهات: -خامًسا
ىناؾ عدة معايير يمكف استخداميا في تقويـ السيناريوىات المطروحة حوؿ 

مستقبؿ بدرجة عالية مف المستقبؿ، والحكـ عمى جودتيا وصبلحيتيا لمتنبؤ بال
 ( )سعداوي،64، 48، ميشاؿ، وفيميب، وقيس) الدقة؛ ومف ىذه المعايير ما يمي:

2036 ،85 :87) 
التمايز واالختبلؼ بيف السيناريوىات المطروحة. فبل فائدة ُترجى مف عدد  -

كبير مف السيناريوىات إذا كانت االختبلفات بينيا طفيفة، ألف ذلؾ ال 
ماالت والخيارات المتضمنة في حركة المستقبؿ فحسب، يضّيؽ نطاؽ االحت

 بؿ إنو ال يساعد أيًضا عمى إطبلؽ طاقات الخياؿ واإلبداع لدى المتمقي. 
االتساؽ الداخمي لكؿ سيناريو، أي التناسؽ بيف مكوناتو. وعادة ما يوصؼ  -

 االتساؽ الداخمي بأنو يعني الخمو مف التنافر أو التناقض.
عمى  الجيد التحميؿ الجيد لمسيناريوىات والقدرة مف خصائص السيناريو -

الكشؼ عف نقاط التحوؿ في المسارات، وتوقع األحداث المؤدية إلى 
 انحرافو عف مساره الطبيعي. 
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اشتراؾ المستخدميف المحتمميف ليذه السيناريوىات في عممية بنائيا  -
قد يروف  وتحميميا، بداًل مف مواجيتيـ بعد إتماـ ىذه العممية بمنتج نيائي

أنو ال يخاطب قضايا ميمة مف وجية نظرىـ، أو أنو يطرح معالجات 
لممشكبلت يعتقدوف أنيا ال تدخؿ في حيز اإلمكاف حسبما يتصورونو. 

 ويسمح ليـ ىذا االشتراؾ إلى فيميا واستيعابيا، بؿ وتقبؿ نتائجيا.
سيولة فيـ السيناريو واستيعابو مما يساعد عمى تيسير المقارنات   -

 تخبلص النتائج بشأف المشكبلت ذات األولوية والقرارات الحاكمة.واس
السيناريو الجيد ممكف الحدوث وليس محض خياؿ، ولذا ينبغي أف يتصؼ  -

، بمعنى أف يسر المشاىد مف plausibilityالسيناريو الجيد بالمعقولية 
 الوضع االبتدائي إلى الوضع المستقبمي بطريقة منطقية منظمة.

 جاىة، والتماسؾ واالحتماؿ، والشفافية.الصرامة والو  -
 بناء السيناريوهات: منهجية -سادًسا

 يراعي عند بناء السيناريوىات عدد مف المبادئ أىميا:
أف بناء السيناريو عممية تطورية متصمة، بمعني أف يطرح أواًل تصور مبدئي،  -

ويطور ىذا التصور مف خبلؿ الدراسة والحوار وجمع المعمومات عمى عدة 
 ورات؛حتى يوصؿ في النياية إلى تحديد واضح لمبلمح السيناريو.د

 يراعي اإلنساف المنطؽ في كؿ سيناريو بعدـ التناقض. -
 أف تكوف منطمقات السيناريوىات قائمة بالفعؿ في الواقع. -
 مراعاة التعقد؛ أي تفادي اإلفراط في التبسيط والتجريد لمظواىر المدروسة. -
ض بدائؿ معينة بدافع شخصي دوف وجود الموضوعية العممية؛ وعدـ رف -

 معايير واضحة تؤطر عممية القبوؿ والرفض.
ولماف كاف التعميـ يؤثر ويتأثر بالسياسة واالقتصاد والمجتمع؛ فيتعيف أف  -

ذا كانت المقولة  يكوف الخبراء في تمؾ المجاالت حاضريف في عممية البناء، وا 
فإنو أحرى بنا ىنا أف نقوؿ: الشييرة "أف الحرب ال تترؾ لمعسكرييف وحدىـ" 

 "إف استشراؼ أمور التعميـ ال تترؾ لمتربوييف وحدىـ".
 خطوات بناء وتحميل السيناريو: -سابًعا

تتضمف عممية بناء السيناريو عدة خطوات أو عمميات تساعد كاتب 
السيناريو عمى تنظيـ أفكاره، وترتيب العوامؿ المؤثرة في الظاىرة محؿ 

اكتشاؼ التصور المنطقي في تتابع األحداث  البحث، وترشده إلى
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والتصرفات والوقوؼ عمى بعض العبلقات الحاكمة لمسار التطور، وتقوده 
إلى حصر البدائؿ الممكنة أو المحتممة في بدائؿ أو صورة السيناريوىات. 

)ميشاؿ، وفيميب، ( 2:3)المركز السوري لبحوث السياسات؛  وىذه الخطوات ىي:
، 2036)سعداوي، (Flowe, 1997, 2(  )Conway, 2003( )8078: وقيس،

93 :96)(Mack, 2001,99 ،320: 339، 2002( )عبد الحي)  ،العيسوي(
 (40، 39، 2035)فرجاني، (38، 37، 2008

 :الوضع البتدائي أو نقطة النطالق .0
لكؿ سيناريو نقطة انطبلؽ أو مجموعة شروط أولية، ومف الميـ 

، ذلؾ أنيا تشكؿ خمفية المشاىد التي تحديد ىذه الشروط بشكؿ دقيؽ
ستتابع عبر الزمف، كما أنيا تمثؿ نقطة االنطبلؽ التي يتعيف الرجوع إلييا 

 مف الصورة المستقبمية المبتغاة عبر مسار أو مسارات بديمة. 
الوضع االبتدائي مجوعة مف الظروؼ المفترضة أو المتخيمة  يمثؿوقد 

الوضع االبتدائي الفعمي. وعموًما فإف التي تنطوي عمى تغييرات معينة في 
عممية بناء السيناريو ىنا تتمثؿ في السعي لئلجابة عف أسئمة مف نوع "ما 

 الذي يحدث لو حدث كذا؟"
 وصف الوضع الحالي والتجاهات العامة: .2

حيث يتـ تحميؿ الوضع الحالي مف خبلؿ معرفة العناصر األساسية 
القوة والضعؼ لكؿ منيا، وتحديد التي تشكؿ الوضع القائـ، وبياف نقاط 

االتجاىات العامة السائدة أو التغييرات. ويعني ذلؾ أف دراسة الواقع 
وتطوره عمى فترة معينة لمدة عشرة أعواـ أو أكثر؛ تتطمب وصؼ الواقع 
في صورة كمية يتضح مف خبلليا التطورات المختمفة عمى مدى عدد مف 

مدة مف وثائؽ وكتب أو دراسات السنيف شريطة أف تكوف صورة الواقع مست
 أو تقارير أو إحصاءات دقيقة وشاممة.

والبد مف التأكيد عمى أف بذور المستقبؿ تزرع في تربة الحاضر، 
وترتوي مف نير الماضي، ومف ثـ فأي استشراؼ لممستقبؿ ميما طاؿ أفقو 
الزمني، ال يمكف أف يكوف منقطع الصمة بالحاضر والماضي. حيث ال 

أف تفمت مف إسار  -ميما حاولت-صياغة بدائؿ المستقبؿ تممؾ جيود 
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الحاضر والماضي القريب تماًما، خاصة إف َحَمؿ الماضي القريب أحداثًا 
 جساًما تنطوي عمى تبعات ميمة لموضوع االستشراؼ.

وجيد االستشراؼ دائًما عمى خطر مف أف يمقي الحاضر والماضي 
ة. والعبلج المنيجي الناجع ليذا القريب بظبلؿ ثقاؿ عمى الرؤية المستقبمي

النقص؛ المراجعة الدورية لمرؤى االستشرافية، كمما تغيرت الظروؼ 
 االبتدائية، بما يوجب إعادة النظر في الرؤى المصوغة سابًقا.

 دراسة القوى والعوامل المؤثرة في الظاهرة موضع الدراسة: .3
لعالي في فإذا كاف واضع السيناريو يرسـ مشاىد لمستقبؿ التعميـ ا

مصر مثبًل. فعميو أف يضع في اعتباره المتغيرات المختمفة، قد تكوف 
عالمية مثؿ األزمة المالية، أو إقميمية مثؿ الصراعات المحمية، أو داخمية 

 مثؿ تغيير الوضع السياسي في مصر. 
 تحديد السيناريوهات البديمة:  .4

د مف وذلؾ مف خبلؿ حصر البدائؿ الممكنة والتعرؼ عمى أكثر عد
السيناريوىات المحتممة، وتتـ عممية الحصر باستخداـ أساليب تحميؿ النظـ 
والنمذجة، وورش العمؿ، والدراسات الميدانية، وأسموب الحوار بيف 
األكاديمييف، وصناع القرار مف التربوييف واالقتصادييف والسياسييف 
وغيرىـ، وتيدؼ ىذه الخطوات إلى بمورة صورة متباينة لؤلوضاع 

 مستقبمية.ال

 فرز السيناريوهات البديمة واختبار عدد محدد منها: .5
وذلؾ بعد إعادة مناقشة التصورات المبدئية مف قبؿ واضعي  

السيناريوىات، أو دعوة بعض المتخصصيف أو الخبراء في مجاالت أخرى 
مختمفة إلبداء آرائيـ لموصوؿ إلى تصورات جديدة واستبعاد بدائؿ أخرى. 

إلى تقميص صور أو بدائؿ السيناريوىات والتقاء عدد  وتيدؼ ىذه الخطوة
 محدد منيا.

 كتابة السيناريوهات المختارة أو المتفق عميها:  .6
 وتتطمب ىذه الخطوة عدة إجراءات ىي:

استيفاء مدخبلت السيناريوىات المختارة مف المعمومات إما بإضافة  -
عوامؿ أو تفاصيؿ معينة أو بدمج تطورات مستقبمية أخرى في 

 لسيناريوىات المختارة.ا



 الدراسات المستقبلية في التعليم )السيناريىهات نمىذًجا(:
 طرق ومنهجية بنائها، ومعايير جىدتها

 

36 

التعّرؼ عمى ردود الفعؿ المحتممة لكؿ األطراؼ المعنية لمتطورات،  -
 التي يشتمؿ عمييا كؿ سيناريو.

صياغة كؿ سيناريو بشكؿ سردي، بحيث تتضمف العناصر الثبلثة  -
لمسيناريو وىي: الشروط االبتدائية، والمسار المستقبمي، والوضع 

 المستقبمي.
الت المتوقعة لحدوث انقطاع أو تحوالت في أي االىتماـ باالحتما -

 سيناريو.
 تحميل نتائج السيناريوهات:  .7

ويكوف ذلؾ بإجراء بعض المقارنات بيف السيناريوىات الستخبلص  
عدد مف القضايا الموضوعية أو المنيجية التي تقبؿ التحميؿ أو التطوير، 

متطمبات كؿ أو االكتفاء بتحميؿ مقارف لمسيناريوىات مع التركيز عمى 
منيا، أو التحميؿ المقارف لموصوؿ إلى أفضؿ سيناريو مف بيف مجموعة 

 مف السيناريوىات.
ويجب االنتباه إلى إف عممية وضع السيناريوىات ليست عممية جامدة 
تنتيي بمجرد الفراغ منيا، بؿ ىي عممية حيوية تتطمب إجراء تحسيف 

يط، وتستدعي يقظة مستمر في مدخبلتيا مع كؿ تغيير جوىري في المح
 لممجاالت المستجدة التي تحتاج لمتفكير فييا.

 صعوبات بناء السيناريوهات: -ثامًنا

عمى الرغـ مف أىمية أسموب السيناريوىات وحضوره بقوة في المجاؿ 
التربوي تحديًدا، ال سيما في السنوات األخيرة، إال أنو ال يخمو مف أوجو 

)ميشاؿ، وفيميب، عو، مف أىميا: م قصور أو صعوبات تواجو المتعامميف
 (49، 2033)منصور، ، (47، 2036)سعداوي، ، (48وقيس، 

غياب الرؤية المستقبمية في بنية العقؿ العربي، وطغياف النظرة  -
المستقبمية في التعاطي مع المستقبؿ، وسيطرة "التابوىات" الموروثة، 

ا مما حذر وشيوع أنماط التفكير داخؿ الصندوؽ، وثقافة القطيع، وغيرى
( كؿ المشتغميف بالدراسات المستقبمية، Woodi Allen) منو وودي آلف

 إلى البحث عف البجعة السوداء ـاىتماميالذيف ينبغي أف ينصرؼ 
(Black Swan.وسط أسراب البجع األبيض ) 
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غياب المعمومات والقيود المفروضة عمى تدفقيا وتداوليا، وحرية  -
نية وتشريعية منظمة لتداوؿ الوصوؿ إلييا، وغياب أنظمة قانو 

المعمومات وحمايتيا، في الوقت الذي تحتاج الدراسات المستقبمية وبناء 
السيناريوىات إلى إيجاد قاعدة معمومات ال تعاني الحظر والقيود، 

 وتؤمف لمباحثيف حقوًقا يقع عمى رأسيا حؽ الوصوؿ إلى المعمومات. 
خداـ طرائؽ وتقنيات نقص الخبراء والباحثيف الذيف ال يجيدوف است -

الدراسات المستقبمية، سواء كانوا خبراء مستقبميات عمى المستوى 
 النظري أو األكاديمي، أو خبراء المستقبميات التطبيقييف.

باإلضافة  ضعؼ األساس النظري الذي تستند إليو الدراسات المستقبمية. -
 إلى أنيا منفرة في قراءتيا والتعاطي معيا.

لية التي تنطمؽ منيا السيناريوىات قد ال تكوف أف االفتراضات األو  -
 صحيحة تماًما، أو قد ال تعبر بدرجة كافية عف تعقيدات الواقع.

السرعة الكبيرة التي تحدث بيا التغيرات عمى المستويات العالمية؛ يزيد  -
 منطمقات. مف ضبابية االتفاؽ عمى

 انشغاؿ المؤسسات بيمـو الحاضر عف المستقبؿ. -
ات تعتمد عمى عمؿ الفريؽ وتعدد التخصصات وتداخميا أف السيناريوى -

وتفاعميا في ظؿ الكـ اليائؿ مف المعرفة في التخصص الواحد، األمر 
 الذي يحدث صعوبة في التفاعؿ بيف أصحاب التخصصات المختمفة.

أف بناء السيناريوىات عمؿ مكمؼ، حيث إنو يحتاج إلى إنفاؽ أمواؿ  -
جتماعات وزيارات واستقداـ خبراء كثيرة في صورة أجور ومكافآت وا

 أجانب.
تحديد كيفية االتفاؽ عمى التأثيرات النسبية لمقوي والعوامؿ المختمفة  -

 المؤثرة في الماضي والحاضر والمستقبؿ.
تظير صعوبة بناء السيناريوىات في الدوؿ النامية نتيجة تزايد حدة  -

األمية وضعؼ الوعي االجتماعي؛ مما يصعب مف التعرؼ عمى 
 حتياجات الناس وتصوراتيـ المستقبمية.ا

أنو مف السيؿ التضميؿ في السيناريوىات، وأف ذلؾ أسيؿ مف التضميؿ  -
 في اإلحصاء.
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ىماؿ  - محدودية الخبراء التربوييف الحاذقيف في التعامؿ مع السيناريو، وا 
 تدريسو لدى طبلب الدراسات العميا في جامعاتنا العربية. 

 سبل التغمب عميها: -تاسًعا

 ىناؾ جممة مف األمور تساعد في التغمب عمى تمؾ المعوقات، منو
 (82، () ميشاؿ، وفيميب، وقيس53: 52، 2033)منصور،  (47، 2036)سعداوي، 

استحداث وحدات إدارية مستقمة لمدراسات المستقبمية في الجامعات  -
واإلدارات التعميمية، الحكومية والخاصة واألىمية؛ تكوف مرجعيات لصناع 

 رار، ويناط بيا التنبؤ باآلثار المستقبمية لمسياسات والتشريعات التربوية.الق
ترويج الطمب عمى مخرجات الدراسات المستقبمية، وتضمينيا ضمف الخطط  -

 البحثية لؤلقساـ األكاديمية بالجامعات.
 تدريب العامميف عمى التعاطي مع تمؾ النوع مف التفكير االستراتيجي. -
ذا النوع مف الدراسات الذي يمكف بموجبو ىأىمية تطوير الوعي العربي ب -

 توجيو التعميـ بشكؿ عاـ توجيًيا يقمؿ مف الفاقد، ويرشد مف االستخداـ.
إعادة النظر في المناىج الدراسية في كافة المراحؿ بأف يكوف ذلؾ المنيج  -

في التفكير "التفكير المستقبمي" و"التفكير االستراتيجي" حاضرة بقوة حتى 
 دينا جيؿ قادر عمى أف يستبطف ذلؾ المنيج في خمجات العقؿ.يتكوف ل

يمثؿ الزمف أحد أىـ ضغوط طريقة السيناريوىات. وبشكؿ عاـ تمـز عدة  -
شيور لمتابعة المسار في كميتو، عمى أف يخصص جزء كبير مف ىذا 
الوقت لبناء القاعدة. فإذا تعذر رصد الوقت الضروري إلنجاز الدراسة، كاف 

 ركيز التفكير عمى الوحدة التي تبدو األىـ. مف األفضؿ ت
وتأسًيا عمى ما سبؽ يمكف القوؿ بأف الدراسات المستقبمية بشكؿ عاـ، 

رغـ أىميتيا البالغة في عالـ يموج - وفي القمب منيا السيناريوىات
؛ فإف الجيود المبذولة في أف يكوف حاضًرا في -بالتغييرات المتبلحقة

ضعيفة، وقد يكوف ذلؾ راجًعا في المقاـ األوؿ إلى الميداف التربوي ما تزاؿ 
 أف الجانب المنيجي في الدراسات المستقبمية غير واضح المعالـ.

باإلضافة إلى أف الفكر العربي الذي يميؿ بعض الشيء إلى  
الماضوية أكثر منو إلى المستقبمية، واالطمئناف إلى األفكار المييمنة أو 
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عؿ البعض يوسـ العرب بأنيـ أمة عينيا في سابقة التجييز. األمر الذي ج
قفاىا، تسير لؤلماـ وىي تنظر لمخمؼ؛ حتى شاعت الفكرة الساخرة 

 "أف العرب يتنبأوف بالماضي ويتذكروف المستقبؿ"ػ المتيكمة ب
ويخطئ مف يظف أف توطيف ثقافة االستشراؼ والدراسات المستقبمية 

قائًيا، بؿ عمى العكس، في الوطف العربي مسألة وقت، يحسميا الزمف تم
لى مؤسسات قومية  ىي ثقافة بحاجة إلى إرادة عمدية واعية متداخمة، وا 
قادرة عمى تحريؾ الشروط الموضوعية التي ينضج عمى نارىا تيار الثقافة 

، المستقبمية، وتتنوع روافده   (35، 2035)المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
أف يبذلوا جيوًدا أكبر؛ حتى يكوف لتمؾ  ومف ىنا يجب عمى التربوييف

الدراسات حضور أكبر مف ذلؾ في بحوث التربوية؛ األمر الذي يؤدي إلى 
انعكاسات إيجابية عمى السياسات التعميمية وصنع القرار، بصورة تؤدي 

 في النياية إلى تجويد العممية وتقميؿ الفاقد جراء التخطيط العشوائي.
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 عـــالمراج
 راجع العربية:الم -أولً 

(. صور المستقبؿ العربي، بيروت: مركز دراسات 3982إبراىيـ، سعد الديف )
 الوحدة العربية. 

(. االستشراؼ في العبلقات الدولية: مقاربة منيجية، مجمة 2004بوقارة، حسيف )
 (. 23) العمـو اإلنسانية

ية، مجمة (. مفيـو الدراسات المستقبم2034حاج أحمد، أـ العز يوسؼ المبارؾ )
 (، ديسمبر.6والعمـو اإلنسانية ) +لآلدابجامعة بحري لمعمـو 
(. إدارة األزمات. القاىرة: مجموعة النيؿ 2003الخضيري، محسف أحمد)

 العربية. 
(. 2006راولي، دانياؿ جيمس؛ ولوجاف، ىيرماف دي؛ ودولينس، ماكيؿ سي )
أجؿ البقاء التغيير االستراتيجي في الكميات والجامعات التخطيط مف 

 واالزدىار،ترجمة: عمرو المبلح، الرياض: العكبيكاف لمنشر والتوزيع.
(. بناس السيناريو في ضوء الدراسات 2036سعداوي، محمد جماؿ جارحي )

 المستقبمية، ماجستير غير منشورة، كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف.
مجميع. القاىرة. الييئة (. ىندسة المستقبؿ، ميرجاف القراءة ل2002شوقي، أحمد)

 المصرية العامة لمكتاب. 
(. تخطيط 2006) صبري، محمد حافظ، والبحيري، السيد السيد محمود

 المؤسسات التعميمية، القاىرة، عالـ الكتب.
(. مدخؿ إلى تحميؿ الدراسات المستقبمية في العمـو 2002عبد الحي، وليد )

 سياسية.السياسية، عماف: المركز العممي لمدراسات ال
(.  الدراسات المستقبمية اإلشكاليات واألفاؽ، عالـ 3988عبد الرحمف، عواطؼ)

، الكويت: وزارة اإلعبلـ، يناير فبراير مارس ص ص 4(، 38الفكر )
7- 50 

(. عمـ دراسة المستقبؿ واستبصار مفيـو التصميـ 2034عزيز، جورج وجيو )
 .(، القاىرة3) 4المستقبمي، مجمة التصميـ الدولية
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(. السيناريوىات: بحث في مفيـو السيناريوىات وطرؽ 3998) إبراىيـسوي، العي
مكتب الشرؽ  –، منتدي العالـ الثالث 2020بنائيا في مشروع مصر 

 األوسط بالقاىرة.
 ، سبتمبر.2020(. الدراسات المستقبمية ومشروع مصر 2000العيسوي، إبراىيـ)

حث في مفيـو السيناريوىات وطرؽ (. السيناريوىات ب2008العيسوي، إبراىيـ )
 ، القاىرة: المكتبة األكاديمية.2020بنائيا في مشروع مصر 

(. التوجيات الرئيسية في الدراسات القادمة الستشراؼ 2035فرجاني، نادر )
المستقبؿ في الوطف العربي، في: الدراسات المستقبمية في الوطف العربي 

أف يصنعو لؾ اآلخروف، الحاؿ والمآؿ، اصنع مستقبمؾ بنفسؾ قبؿ 
تحرير: محمد إبراىيـ منصور، وقائع الندوة التي نظمتيا المنظمة 

 2034سبتمبر  24: 22العربية لمتربية والثقافة والعمـو 
(. التخطيط التعميمي أسسو وأساليبو ومشكبلتو. 2000فيمي، محمد سيؼ الديف)

 الطبعة السابعة. القاىرة. مكتبة األنجمو المصرية. 
ز السوري لبحوث السياسات: مشروع األزمة في سوريا استشراؼ بدائؿ المرك

 المنيجية. -لمحؿ مرحمة بناء السيناريوىات
(. الدراسات المستقبمية: ماىيتيا وأىمية توطينيا 2033منصور، محمد إبراىيـ )

عربًيا، ورشة عمؿ حوؿ الدراسات المستقبمية ضمف فاعميات منتدى 
 3033مارس  38: 36الجزيرة السابع، الدوحة، 

(. الدراسات المستقبمية في  2035المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو )
الوطف العربي الحاؿ والمآؿ، اصنع مستقبمؾ بنفسؾ قبؿ أف يصنعو لؾ 
اآلخروف، تحرير: محمد إبراىيـ منصور، وقائع الندوة التي نظمتيا 

 2034سبتمبر  24: 22المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو 
(. االستشراؼ االستراتيجي ) ميشاؿ، غوديو؛ وفيميب، دورانس؛ وقيس، اليمامي
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