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 مقذمت:

أهـ ما يميز العصر الحالي التغير المتالحؽ فػي تػتم مالػاات الحيػاةا ممػا ي ػ ف 
لػػأ أ ػػر عاػػم  افػػع المالتمعػػاتم بمػػا ياحػػتـ  أهميػػع المػػعي إلػػم صػػ اعع الممػػت بؿ ب  ػػ  

طط  اآلليات المختافع التي ٌتمهـ في     التص رات  الم ترحات لاممت بؿم مما ي فػؿ الخ
اامػػػتعداد لاممػػػت بؿ  عػػػدـ ا تظػػػار    اَػػػ  حتمػػػي يافػػػررض عاػػػم المالتمعػػػات  ا فػػػراد د ف 
إرادتهػػـ.  تػػأتي أ لػػم خطػػ ات هػػاا امعػػداد العامػػي لاممػػت بؿ بااهتمػػاـ بػػالتخطيط التربػػ   

إعػػداد اليػػؿ لات يػػؼ مػػ  الحا ػػر فحمػػبم بػػؿ لي ػػ ف َػػادر ا عاػػم  أمػػاليبأ لػػيس مػػف أالػػؿ 
م االهع الممت بؿ  يماػؾ المهػارات  ال ػدرات التػي ت فػؿ لػأ التعامػؿ معػأ بتػ ؿ أ  ػر  عي ػا 

  فعاليع. فالتربيع في ااتها عمايع ممت بايع تاعد ا فراد لعالـ الغد.
يع  ااالتماعيػػعا  تزايػػد مػػرعع التغيػػرات فػػي تػػتم المالػػاات ااَتصػػاديع  الميامػػ

ت  الت الهػات ادفعت المؤممات الترب يع لتب ي أماليب تخطيطيع تأخا في ااعتبػار التطػ ر 
مػيما التغييػر الممػتمر تر ػز عاػم الع امػؿ ااَتصػاديع ا العامع التي تح ػـ الممػت بؿم  أف

في الخصائص المطا ب ت فيرها في الخػرياليف  تعػدد متطابػات مػ ؽ العمػؿم  زيػادة حػدة 
 افمػػع بػػيف المؤممػػات التعايميػػعم  الت ػػدـ المػػري  فػػي ت   ل اليػػا المعا مػػات  زيػػادة الم

 .(1)َدراتهام  الزيادة الممتمرة في الطاب ااالتماعي عام التعايـ
لالؾ يؤ د البعض أف التربيػع لػف تػتم ف مػف إعػداد أاليػاؿ َػادرة عاػم م االهػع الممػت بؿ 

حػؿ متػ الت الما ػي  التعامػؿ مػ  الحا ػر  إا مف خالؿ ف ػر  تخطػيط ممػت باي ا ي ػـ  عاػم
ػا بال ػب ب(2)ف ػط بػؿ إلػم تصػ ر الممػت بؿ عاػم أهميػع أف ي ػ ف ال اَػػ   (3).  فػي الػؾ يؤ ػد أي  

الممػػػت باي الػػػزا ا أمامػػػي ا مػػػف تف يػػػر ال ػػػائميف عاػػػم التخطػػػيط التربػػػ  م  امػػػتخداـ ا مػػػاليب 
 اتخاا َرارات بتأ ها.الممت بايع التي تتيح رمـ الت الهات التي تح ـ الممت بؿ   

هػػاا مػػا دعػػا إلػػم تزايػػد أهميػػع امػػتخداـ ت  يػػات الدرامػػات الممػػت بايع  عاػػم رأمػػها 
أما ب المي اري هات الا  يعتمد عام الت بؤم باعتبار  ا ماس الػا  ي ػـ  عايػأ التخطػيط 
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التربػػ  م حيػػث أف التخطػػيط يػػرتبط أصػػال   ي ػػـ  عاػػم أهػػداؼ  تايػػات تحمػػؿ تطاعػػات إلػػم 
تباع الحاالات ااالتماعيع  الفرديػعم  تابيػع الممت  بؿم مف أالؿ تح يؽ الت ميع البتريعم  ا 

 .                                                       (4)رتبات أفراد المالتم   اختياراتهـم  تحميف   عيع الحياة
يػػرة فالمػػي اري  يم ػػؿ أداة تالريبيػػع لتحديػػد الميامػػات البدياػػعم  يعطػػي فرصػػع  ب

طالؽ الاهفا بهدؼ امت تاؼ  ؿ ااحتماات التي يم ف أف يت م ها الممت بؿم  لاخياؿ  ا 
 .(5) ل ف تظؿ ال ر رة أف ي  ف هاا الخياؿ في إطار ال مؽ ال اي لامالتم 

ػػع تعػػرض لاخطػػ ات الم هاليػػع امػػتخداـ   تأميم ػػا عاػػم مػػا مػػبؽا فػػرف هػػا  ال َر
 مف خالؿ المحا ر التاليع:أما ب المي اري هات في التخطيط الترب   
 المح ر ا  ؿ: طبيعع الدرامات الممت بايع.

 المح ر ال ا ي: د ر أما ب المي اري  في التخطيط الترب  .
 المح ر ال الث: الخط ات الم هاليع امتخداـ أما ب المي اري هات في التخطيط الترب  .

  فيما ياي تحايال  لها  المحا ر:
 راسات المستقبلية.األول: طبيعة الد المحور

  يت مف هاا المح ر ال  اط التاليع:
 تطىر الذراساث المستقبلُت ومفهىمها. -أ

اهتماـ ام ماف بالممػت بؿ لػيس بػا مر الطػارئ عايػأم  ليمػت ظػاهرة حدي ػعم فام مػاف 
ػد عاػم هػا  ا رض  هػػ  يبحػث عػف مصػير م  يتح ػث ممػػت باأا فام مػاف البػدائي ػ   م ػا أف  االد

ػع التػي تػتح ـ فيػأ  اعت ػد فيهػا بأ هػا مػف تمػيطر   ه  يبحث عػف الػؾ ػ بحػث عػف ال ػ خ الخاَر
ػؼ  مػط حياتػأ  عايأ  تحدد ممت باأم فاالأ إلم َ خ الطبيعع  عبدهام بػؿ َػدـ إليهػا ال ػرابيفم  تَ 

ف الايػؿ  ال هػارم  الفصػ ؿ ا ربعػ م  الحيػاة  المػ تم   ا ػت ععام فهـػ الػد رة الطبيعيػع التػي تا ػ ل
ب مف أه اؿ  ت ب الطبيعع عايػأم   ػاف الممػت بؿ لديػأ  ظرتأ إل م الممت بؿ  ظرة الخ ؼ  التَر

م  حػػيف بػػدأ يبحػػث عػػف أد ات يمت تػػؼ بهػػا هػػاا  بػػالا الغمػػ ضم يتػػرا ح بػػيف التفػػاؤؿ  التتػػاـؤ
ػا الفامػفع ػ بعػد الػؾ ػ  المصػير المالهػ ؿ لالػأ إلػم ال بػ اات  المػااهب  المػحر  ا مػاطير  أي  

ئاع تأمايػع فػي  الػ د   ممػت باأم ا تػؤد  بػأ إلػم إالابػات ل ػف ت ػ د  إلػم د رة ال ائمع عاػم أمػ
 ماماع أخرخ مف ا مػئاع التأمايػعم التػي َامػت عايهػا فػر ع العاـػ بعػد الػؾم  الػا   ػاف أمػاس 
 ؿ الؾ ه  الخ ؼ مف الم ت  المصير الماله ؿم  ـ امتخدـ بعػد الػؾ ال مػائؿ الم ط يػع لات بػؤ 

حر ػػع ال الػػـ   الفيا ػػا ات  ت ابػػات الط ػػسم  هػػيمرف ال ه ػػع  رالػػاؿ الػػديف بالممػػت بؿ لمعرفػػع 
 العرلاف ف عام تاؾ ا د اتم  ـ تاع الف ر الفامفي  الا  بدأ يبحث عف الع امؿ التػي تػتح ـ فػي 
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الممػػت بؿم  امػػتخداـ الحػػدس  الفرامػػع  التأمػػؿ  الخيػػاؿ فػػي رمػـػ صػػ ر الممػػت بؿم  مػػ  التطػػ ر 
اعيعم  تزايد مرعع التغيرم  حدة الم افمػعا بػدأ ام مػاف يتمػابؽ بامػتخداـ العم ر   ال  رة الص 

ا د ات العاميع  تمػخير إم ا اتػأ الت   ل اليػعم م ػؿ: ا مػاليب الريا ػيع  امحصػائيع  اامػت راا 
 اامت تاؼ لتحديد الع امؿ التي  ؤ ر في تػ ؿ الممػت بؿم  محا لػع الػتح ـ فػي مػرعتها  اتالػا  

 تحمػيف   ػعأ الممػت بايم  أصػبح الممػت بؿ  أل ح  الا  ير فؿ لػأ تح يػؽ أهدافػحر تها عام ا
اتالاه ػػػا الديػػػد ا فػػػي ح ػػػؿ البحػػػ ث  الدرامػػػات العاميػػػعم  هػػػ  مػػػا يعػػػرؼ بالدرامػػػات الممػػػت بايع 

Futures Studies   أ  عاػـػ الممػػػت بؿFuturology  أ  بحػػ ث الممػػػت بؿFurfures 

Research  أ  درامػػات البصػػيرةForesight Studies  تيرهػػا.  هػػاا مػػا يؤ ػػد أف ام مػػاف 
 ممت باي ا بفطرتأ.

 رتـػ َدػدرـ الت الػأ اامتتػرافيا فػرف الخطػ ات الم هاليػع لدرامػتأ َػد تػأخرت ػ رتـػ  ػراا 
التػراث الف ػر   الفامػفي المهػتـ بالممػت بؿ ػ حتػم مػتي يات ال ػرف الما ػيم حيػث رصػد مؤرخػ ا 

 عامػػػػاا أرهصػػػػت مب ػػػػر ا لام هاليػػػػع العاميػػػػع لادرامػػػػات  الممػػػػت بايات أعمػػػػاا  لمف ػػػػريف  أدبػػػػاا
الممت بايع. بع هـ رد ها  البدايات إلم ال رف التام  عتر  ما فػي ال بػ اة اائعػع الصػيت التػي 
ارتبطت بػ بم ػاؿ فػي المػ افب لا ػس ام الايػز  التػهير ت مػاس مػالت س الػا  عػرض فيػأ رؤيػع 

ض اآلخػػر إلػػم المف ػػر الفر مػػي ب   درمػػيأب فػػي ممػػت بايع تتػػاؤميع لا مػػ  المػػ ا يم  ردهػػا الػػبع
ـم  امػػػتخدـ فيػػػأ 1973 تابػػػأ بمخطػػػط لصػػػ رة تاريخيػػػع لت ػػػدـ الع ػػػؿ البتػػػر ب  اتػػػر َػػػي عػػػاـ 

أمػػا بيف م هاليػػيف فػػي الت بػػؤ مػػا زاا يمػػتخدماف ػ عاػػم  طػػاؽ  امػػ  ػ مػػف َبػػؿ الممػػت باييف 
 Conditionalتػػػرطي  الت بػػػؤ ال Extrapolationالمعاصػػػريفم  همػػػا الت بػػػؤ اامػػػت رائي 

Forecasting م   ـ ال تاب ت بؤات ماهاع تح  ت فيما بعػدم  امػت الؿ الممػتعمرات فػي العػالـ
الالديد عف أ ربام  ز اؿ ظاهرة الرؽم  الحد مف ال مؿم  زيادة إ تااليػع الفػدافم  مػ هـ مػف ردهػا 

م ػف ام مػاف   ؿ إلم اله د بلي ػيب فػي التخطػيط المر ػز  لالتحػاد المػ فيتي المػابؽم إلػم أف ت
مرة في المتي يات ػ بف ؿ تطػ ر العاـػ  ت ػدـ الت   ل اليػا ػ مػف   ػ  الممػت بؿ فػي إطػار عامػي 
دَيػؽم ل ػف الالػدؿ ظػؿ محتػدم ا حػ ؿ طبيعػػع الدرامػات الممػت بايع  تأرالحهػا بػيف العاـػ  الفػػف أ  

 .(6)الدرامات البي يع التي تت اط  فيها التخصصات  تتعدد المعارؼ
درامػػات الممػػت بايع مػػف  احيػػع أهػػدافها بأ هػػا بمالم عػػع مػػف الدرامػػات التػػي  تعػػرؼ ال

تهػػدؼ إلػػم تحديػػد اتالاهػػات ا حػػداثم  تحايػػؿ مختاػػؼ المتغيػػرات التػػي يم ػػف أف تػػؤ ر فػػي إيالػػاد 
ها  ااتالاهات أ  حر ع ممارهابم  مف  احيػع طري ػع حاهػا لامتػ الت بأ هػا بمالم عػع الدرامػات 
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حاليػعم أ  التػي بػات مػف المحتمػؿ أف تظهػر فػي الممػت بؿم  تت بػأ التي ت تؼ عػف المتػ الت ال
 .(7)با  ل يات التي يم ف أف تحددها  حا ؿ لم االهع ها  المت الت  التحدياتب

 ما تعرؼ بأ ها بتاؾ الدرامات التي تهتـ بامتتفاؼ الممت بؿ  متػ التأم  الت بػؤ 
 ـ ت اليأ حر ػع مػير ا حػداث فػي  بال  خ المؤ رة فيأ  الح ادث التي يم ف أف تحدث فيأم

الممت بؿ لخدمع أتراض المالتم   الفردم  ها  المحا لع لاػتح ـ فػي صػ رة الممػت بؿ هػي 
 .(8)ما تممم باله دمع ااالتماعيع أ  الت   ل اليا ااالتماعيعب

 بالتر يز عام أ هػا ليمػت خيػاا  لاباحػث أ  تصػ رات تيػر متػر طع تعػرؼ بأ هػا بالهػد 
إلػػم صػػياتع مالم عػػع مػػف الت بػػؤات المتػػر طع التػػي تتػػمؿ المعػػالـ الرئيمػػع  عامػػي مػػ ظـ يرمػػي

   ػػاع مالتمػػ  معػػيفم أ  مالم عػػع مػػف المالتمعػػات عبػػر مػػدة زم يػػع معي ػػع تمتػػد    ػػر مػػف 
ػام  الػؾ عػف طريػؽ التر يػز عاػم المتغيػرات التػي يم ػف تغييرهػا ب امػطع ال ػرارات أ   عتريف عام 

 :(9)ؤ دة.  ي ط   هاا التعريؼ عام عدة أم رالتي َد تتغير بفعؿ أحداث تير م
  إعمػػاؿ الع ػػؿ  الخيػػاؿ المػػ ظـ فػػي طػػرح الت بػػؤ المتػػر ط بأفعػػاؿ معي ػػع َػػد يابػػي

 طم حات مالتم   احد أ  عدة مالتمعات.
  اتماع المدخ الزم ػي لالمتتػراؼم فهػ  يبػدأ مػف الػزمف ال ريػب  يتالػأ إلػم الػزمف

 الم ظ ر    ر مف عتريف عام ا.
 المتغيرات الداخايع بهدؼ تح يؽ ا هػداؼ الم تػ دةم  محا لػع تػ خي أخطػار  التح ـ في

 المتغيرات الخاراليع عف طريؽ تَ   أحدا ها التي َد ا ت  ف في الحمباف.
 مػػا تؤ ػػد بالالمعيػػع العاميػػع لادرامػػات الممػػت بايعب أف الدرامػػات العاميػػع لاممػػت بؿ 

 (:10ع اصر رئيمع) هي مالاؿ معرفي أ م  مف العاـم يمت د إلم أربعع
 .درامات تر ز عام امتخداـ الطرؽ العاميع في درامع الظ اهر الخفيع 
  أ م  مف حد د العاـم فهي تت ػمف الممػاهمات الفامػفيع  الف يػع ال ب ػا إلػم ال ػب

 م  الاله د العاميع.
  تتعامؿ م  مر حع  امعع مف البدائؿ  الخيارات المم  عم  لػيس مػ  إمػ اط مفػردة

 مت بؿ.محد دة عام الم
  تاػػؾ الدرامػػات التػػي تت ػػا ؿ الممػػت بؿ فػػي تالػػاؿ زم يػػع تتػػرا ح بػػيف خمػػس مػػ  ات

  خمميف م ع. 
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فدرامػػع الممػػت بؿ ليمػػت  ا ي بغػػي أف ت ػػ ف مالػػرد ريا ػػع ع ايػػعا بػػؿ هػػي عمػػؿ 
عاميم يهدؼ إلم تيمػير عمايػع صػ اعع الممػت بؿم  تالمػيد اآلمػاؿ  الطم حػاتم  تال ػب 

د المالتمعػاتم  تهػدؼ مػف الا ػب تخػر إلػم ممػاعدة صػا   المت الت  المخاطر التػي تهػد
ال ػػػرار عاػػػم تخطػػػيط ميامػػػات رتػػػيدة  ت فيػػػاهام  مػػػا تعمػػػؿ عاػػػم تحديػػػد تايػػػات ت ػػػافح 

 .(11)المالتمعات مف أالؿ با تهام  با رة تماؿ تعمؿ عام ال ص ؿ إليها
امػؿ  تظؿ الدرامات الممت بايع ػ رتـ تعدد الرؤخ ح ؿ طبيعتها ػ مالاا  إ مػا ي ا تت 

فيػأ المعػارؼ  تتعػددم هػدفها تحايػؿ  ت يػيـ التطػ رات الممػت بايع فػي حيػاة البتػر بطري ػع 
ع ال يع  م   عيعم  هػي تفمػح بػالؾ مالػاا  لعبػداع ام مػا يم فهػي ا تصػدر  بػ ااتا 
 ل  ها االتهاد عامي م ظـم ي ظؼ الم طؽ  الع ؿ  الحدس  الخيػاؿ فػي ا تتػاؼ العالَػات 

 ظـ  الع امػؿ ال ايػع  الفرعيػعم مػ  اامػتعداد لهػا  محا لػع التػأ ير فيهػام الممت بايع بيف ال
فالممت بؿ ليس م ت ب ا  ا م دـ ل ا في ص رة  هائيعم  ل  أ َيد التت يؿ  التح ـم  مػا أف 
الدرامػػات الممػػت بايع ا ت ػػدـ مطا  ػػا صػػ رة ي ي يػػع  مت اماػػع لاممػػت بؿم  مػػا أ هػػا ا ت ػػدـ 

لممت بؿ متعدد  تير محددم  ه  مفت ح عام ت  ع  بير فػي الممػت بالت ممت بال   احد ام فا
 المم  ع.
 همُتها.أأهذاف الذراساث المستقبلُت و -ب

محا لع امتتراؼ الممت بؿ تهدؼ إلم التم ف مف الميطرة عايػأم  صػ اعع عػالـ أف ػؿ 
ميامػػات ت   ايعػيش فيػػأ ام مػػافم  مػا أ هػػا تهػػدؼ إلػػم ممػاعدة صػػا عي ال ػػرار عاػم اتخػػاا َػػرار 

رتيدةم فايس الهدؼ م ها ه  ام باا عػف الممػت بؿم بمع ػم ت ػديـ ت بػ اات تيػر تػرطيع  تيػر 
احتماليع با حداث الممت بايع.  بت ؿ أ  ر تحديد ا يم ف ال  ؿ أف الدرامػات الممػت بايع تمػاعد ا 

 :(12)عام ص   ممت بؿ أف ؿم مف خالؿ ما تح  أ ل ا مف أهداؼ. أهمها
    ت اليػأ الحا ػرم فالما ػي لػأ تػأ ير عاػم الحا ػر  عاػم الممػت بؿم تفمير الما ي

عادة َرااة الما ي. ف   ير ا مف ا م ر تت َؼ عام  يفيع َرااة  ا    ا 
  ت ديـ ا ف ار  الم ترحات التي تماعد المالتم  عام الت يؼ مػ  المتغيػرات ااَتصػاديع

تمػ  مػف حيػث ال ػيـ  الت   ل اليع  ااالتماعيع المريععم حيث تحػا ؿ رمػـ صػ ر لامال
ااالتماعيع  العادات التي مف المم ف إهمالها أ  إدماالهػا فػي   افػع المالتمػ م   ػالؾ 
ال ظـ  ااتالاهات المياميع المت َ  حد  ها فػي الممػت بؿم  مػدخ تأ يرهػا عاػم الػ ظـ 

 التعايميع المائدة في المالتم  في الممت بؿ.
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 مػػتراتياليات  رمػػـ الخطػػطم ف ػػؿ عمػػؿ تػػ فير ال اعػػدة المعرفيػػع التػػي تاػػـز لصػػياتع اا
تخطيطي الاد تالب ا ما ي  ف ممب َ ا ب  ع ما  ب در ما مػف العمػؿ اامتتػرافيم  طػرح 

 بدائؿ أ ليع م ال  لمعدات مختافع لا م .
  م  مػف  ػـ العمػؿ ا عاػم ت فير إطار زم ي ط يؿ المدخ لمػا َػد ياتخػا مػف َػرارات اليػـ 

م أ  معالالع ا زمات  م االهتها بعػد هرد  الما ي  ا بأما ب تدبير ا لعيش ي م ا بيـ 
 أف ت  ف َد  َعتا بؿ العمؿ  فؽ  ظرة ط ياع المدخ  بأفؽ زم ي ط يؿ  مبي ا.

  بم  هػػاا الهػػدؼ فحػػص مالم عػػع مت  عػػع مػػف المتتاليػػات أ  المترتبػػات بإا ا ... ع دئػػا 
م أ  امت تػػاؼ ي ػػع ا تالب ػػا فػػي مالػػاؿ ت ليػػد المػػي اري  أ  أمػػا ب مبػػاراة المحا ػػاة
 مالم عع مف ال  اتج التي َد ت  ف اات تأ ير عاي ا  عام ممت با ا.

  إعػػادة ا تتػػاؼ أ فمػػ ا  م ارد ػػا  طاَات ػػا.  ا تتػػاؼ ممػػارات الديػػدة يم ػػف أف تح ػػؽ
 ت ميع تاماع  مريعع  مت اصاع.

  مماعدة ا فػراد عاػم الحيػاة فػي عػالـ متغيػرم  الػؾ عػف طريػؽ تػ فير خبػرات مػاب عم
حداث الت ازف بيف متطابات الحا ر في م االهع تاؾ  حتم ا يأتي الممت بؿ صدمعم  ا 

 الخاصع بالممت بؿ.

 مػػػف ه ػػػا ت تمػػػب الدرامػػػات الممػػػت بايع طابعهػػػا الخػػػاص  أهػػػدافها ال  عيػػػع داخػػػؿ العاػػػـ  
ام مػػا يع  ااالتماعيػػع. فهػػا  الدرامػػات ا تهػػدؼ إلػػم الت بػػؤ بالممػػت بؿ أ  ت ػػديـ  بػػ اات تيػػر 

ػا احتمالي ػا  متػر ط ا لاممػت بؿم لػاا متر طع   تير احتماليع با حػداث الممػت بايعا بػؿ ت ػدـ فهم 
تهػػدؼ إلػػم   ػػ  الخطػػط  اامػػتراتيالياتم  تتعػدد المػػي اري هات التػػي ي ػػدمها اامتتػػراؼ.  مػا ا

ف  ا ػػت تفيػػد فػػي تػػ فير ال اعػػدة المعرفيػػع الالزمػػع لرمػـػ الخطػػط  صػػياتع اامػػتراتيالياتم  مػػا   ا 
فػػي ا تتػػاؼ المتػػ الت َبػػؿ َ  عهػػا  التهيػػؤ لم االهػػع التغيػػرات الحاد ػػع فػػي الممػػت بؿم تفيػػد 

بام ػػافع إلػػم الػػؾ تمػػاعد الدرامػػات الممػػت بايع فػػي ا تتػػاؼ م ارد ػػا  طاَات ػػام  باػػ رة الخيػػارات 
 .  (13)المم  ع  المتاحع  ترتيد عمايع المفا اع بي ها

مػاليب العاميػعم ت ػدـ عػدة صػ ر فالدرامات الممت بايع عمايع مم هالع تخ ػ  لأ  
حصػاااتم تهػدؼ إلػم تحديػد الع امػؿ الحا مػع فػي  لاممت بؿ  فؽ َاعدة عاميع  بيا ػات  ا 
تت يؿ الممت بؿم   يفيع التدخؿ لت اليأ تاػؾ الع امػؿ لتح يػؽ أهػداؼ م تػ دة تػـ   ػعها 

 ماف ام  اامتعداد لاممت بؿ بما يحماأ مف مخاطر.
 .أ ماط الدرامات الممت بايع -ج
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يم ػػف التمييػػز بػػيف أربعػػع أ مػػاط أمامػػيع لادرامػػات الممػػت بايع مػػف حيػػث طبيعتهػػا  
  مصداَيتها  درالع ال  ع فيها. ها  ا  ماط هي:

 النمط الحذسٍ: .1

ي ـ  هاا ال مط عام الخبرة الااتيع لاباحث الا  يالر  الدرامع الممت بايعم  يعت ػد  
ر م أ إلم العمؿ العاميم حيث يفت ػر إلػم البعض أف هاا ال مط ي تمي إلم العمؿ الف ي أ  

ال اعدة الم   عيع مف البيا ات  المالحظات التي يم ػف بااعتمػاد عايهػا  ت ػ يـ الت بػؤات 
التي يت صؿ إليها الباحث ت  يم ا عامي ام  لالؾ ي صؼ هاا ال مط بالااتيع التػي ت ػـ  عاػم 

م  ما ي ـ  هاا ال مط عام محا لع الرؤيع الحدميع التي تع س ااتيع الفرد  خبراتأ الخاصع
التعرؼ عام التفاعالت  التتاب ات التي تؤد  إلم ص رة معي ع يت َعها الباحث ماف ا د ف 

لهام ا  ل  ػأ ت ػدير يػرا  بعػض إأف يدعي إ باتهام  ه ا تبرز الع امؿ الااتيعا فالحدس ليس 
ف ػار  ال ظريػات التػي  اال اس الايف ي تغا ف بهمػـ  مالػتمعهـم  ٌيمػانم ف عامي ػا بػبعض 

 .(14)يم ف أف تاخص  تعبر عف مصالح محددة
 النمط االستطالعٍ: .2

يعتمػػد هػػاا الػػ مط عاػػم امػػتطالع ممػػت بؿ عالَػػات َامػػت فػػي الما ػػيم حيػػث يػػتـ 
التعبير الصريح عف  يفيع إالراا هاا اامتطالعم  بالؾا فه  يهدؼ إلم امت تاؼ صػ رة 

مم ف تح ي أم ل ف فػي  ػ ا افترا ػات معي ػع ي ػعها الممت بؿ المت َ  أ  المحتمؿ أ  ال
الباحث مف البدايعم  في  ػ ا َاعػدة م  ػ عيع مػف البيا ػات اات الطػاب  ال مػي أمام ػام 

 .(15)أ  أ أ  مط يتح ؽ فيأ َدر  بير مف الم   عيع
 و المعُارٌ:أالنمط االستهذافٍ  .3

التحايػػؿ  البصػػيرةم يعتبػػر هػػاا الػػ مط تطػػ ير ا لاػػ مط الحدمػػي الممػػتمد مػػف الخبػػرة   
 ي طاػػػؽ الػػػ مط المعيػػػار  مػػػف ااتيػػػع الباحػػػث ل  ػػػأ يتالا زهػػػا ممػػػتفيد ا بتػػػتم ام ػػػافات 
الم هاليػػع التػػي امػػتحد تها العاػػـ  التطبي يػػع  الريا ػػيع مػػ  عػػدـ إتفػػاؿ أهميػػع الخبػػرات 
 اامتبصػػاراتم  يتميػػز هػػاا الػػ مط بالتػػدخؿ الػػ اعي مػػف أالػػؿ تغييػػر الممػػارات الممػػت بايع 

ر المدر مع في   ا أهداؼ  أح اـ محددة ماف ام  بالؾ تبدأ خط اتأ الم هاليع مف لاظ اه
الممػت بؿ بتحديػد أهػداؼ معي ػع  ػـ العػػ دة إلػم الحا ػر مػ  تحديػد امالػرااات  الميامػػات 

 .  (16)ال فياع بتح يؽ تاؾ ا هداؼ في الممت بؿ
  مط ا  ماؽ ال ايع: .4
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تػػاب ات فػػي إطػػار م حػػد يالمػػ  بػػيف ير ػػز هػػاا الػػ مط عاػػم مالمػػؿ المتغيػػرات  المت
ال مطػػيف المػػاب يف فػػي تػػ ؿ تغايػػع مرتػػدةم تعتمػػد عاػػم التفاعػػؿ المتبػػادؿ بي همػػام حيػػث ا 
تهمؿ ما ي الظاهرة المدر مع  ا تتالاهؿ ا مباب الم   عيع التي م ؼ تفرض  فمها 

مػاب يفم أ  لتغيير الممارات الممت بايع لهام  مػا يمػتفيد هػاا الػ مط مػف مزايػا ال مطػيف ال
يالمػػ  بػػيف البحػػ ث اامػػتطالعيع التػػي تمػػت د إلػػم البيا ػػات  الح ػػائؽ الم  ػػ عيعم  بػػيف 
البح ث المعياريع التي ت لي أهميع خاصع لا ػدرات امبداعيػع  التخيػؿ  اامتبصػارم  يم ػؿ 

 . (17)هاا ال مط خط ة مت دمع في الممار الم هالي لابح ث الممت بايع المعاصرة
عام الرتـ مف  ال د بعض ااختالفات الم هاليع بيف تاؾ ا  ماط ػ  مف المالحظ ػ 

تتفا ت في درالع اعتمادها عام الااتيعم ل ػف فػي  فػس ال َػت ا يم ػف أف يخاػ  أي ػا م هػا 
مػػف تاػػؾ الصػػفعا حتػػم الػػ مط اامػػتطالعي الػػا  يعتمػػد عاػػم البيا ػػاتم  يمت تػػؼ اآل ػػار 

معي عم َد ا تخا  تاؾ اافترا ات مف التػأ ر  الممت بايع المحتماع  ال ائمع عام افترا ات
بم اَؼ الباحث الااتيع تالا  ال  يع المدر مػع   ػالؾ ت الهاتػأ ا يدل اليػع  ال  ميػعم  مػا 
أ أ ا يم ف تراليح  فػع  مػط عاػم اآلخػريفا فا ػؿ م همػا مزايػا   خط اتػأم مػ  اعتبػار أف 

أم  يب ػػم الفػػارؽ الالػػ هر  بػػيف  مػػط ا  مػػاؽ ال ايػػع يالمػػ  بػػيف مزايػػا ا  مػػاط المػػاب ع لػػ
ال مط المعيار   ال مط اامتطالعي في أف ا  ؿ يبدأ مػف الممػت بؿ  يرمػـ صػ رة لػأم  ػـ 
 ي ت ؿ إلم الحا ر ليحدد الع امؿ التي يم ف تغيرها عام  ح  معيف لتح يؽ تاؾ الص رة.

 التربوي. تخطيطالثاني: دور أسلوب السيناريو في ال المحور

درامػػػات الممػػػت بايع فػػػي عمايػػػع التخطػػػيط التربػػػ  ا فهػػػي تم ػػػؿ تت ػػػح أهميػػػع ال
ا مػػاس المعا مػػاتي الػػا  ت ػػـ  عايػػأ عمايػػع التخطػػيط الح ي ػػي لاتعاػػيـم  هػػي التػػي تػػز د 
المخططيػػيف التربػػ ييف بتػػتم صػػ ر الممػػت بايات الترب يػػع  المالتمعيػػع البدياػػع )المحتماػػع 

عتمػاد عاػم عاػـ اي  فػس ال َػت فػرف ا المم  ع(  مترباتها مما يامػهؿ اختيػار أف ػاها. فػ
الدرامػات الممػػت بايع فػػي التربيػػع يالعػػؿ التخطػػيط التربػػ   م مػػال  لميامػػع ممػػت بايع عامػػع 
لات ميػػػع المالتمعيػػػعم  بالتػػػالي يصػػػبح الػػػزا ا مػػػف التخطػػػيط العػػػاـ لتطػػػ ير  تالديػػػد الحيػػػاةم 

ي   ػػػػ  بام ػػػافع إلػػػم الػػػػؾا تعتبػػػر الدرامػػػػات الممػػػت بايع أحػػػػد المحػػػددات المهمػػػػع فػػػ
اامػػػتراتياليع التعايميػػػعم  الػػػؾ  ف صػػػا عي اامػػػتراتياليات الترب يػػػع  التعايميػػػع يهتمػػػ ف 
بػػالبح ث التػػي تت بػػأ بالممػػت بؿ المحتمػػؿم  المم ػػف     ظػػاـ تربػػ   فػػي المالتمػػ م  الػػؾ 

مر ا  ر ري ا ع دما  ف ر في إصالح ال ظـ التعايميع  التخطيط لهام  ما أ هػا تمػاعد أيعتبر 
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التعاػػيـ عاػػم الت يػػؼ مػػ  المتغيػػرات المتمػػارععا   هػػا تمػػد صػػا عي ال ػػرارات برؤيػػع ال ظػػاـ 
 .(18)أف ؿ لاممت بؿ  تزيد مف دَع الت بؤم  الؾ لرف   فااتهـ لاتح ـ في التغيير

فالتغير ػ تاػؾ المػمع المميػزة لاعػالـ مطاػ  ا لفيػع ال ال ػع ػ فرػرضر التػداخؿ ال ا ػح 
ميامػع  ال  افػعا  لػالؾ فػرف ب ػاا المػي اري هات ٌيػ ظـ بتػ ؿ  م ر ااَتصاد  ااالتماع  ال

فعلػػػػاؿ   يػػػػر مػػػػف المعا مػػػػات المتعا ػػػػع بالال ا ػػػػب الميامػػػػيع  ااَتصػػػػاديع  ااالتماعيػػػػع 
 الت   ل اليػػعم  يمػػاعد عاػػم تح يػػؿ هػػا  المعا مػػات إلػػم إطػػار مػػ ظـ يمػػاعد عاػػم ت يػػيـ 

عاػػػم الخيػػػارات اامػػػتراتياليع  ال ا ػػػب ا خطػػػار  التهديػػػدات الممػػػت بايعم أ  إل ػػػاا ال ػػػ ا
 الالديدة.

لاا تعد المي اري هات أ  ر فعاليع في التخطيط الترب   خاصػع ع ػدما يتعاػؽ ا مػر 
فه ػاؾ اختالف ػا بػيف  Option Planningب  ػ  رؤيػع امػتراتياليعم  تخطػيط لالختيػارات 

ع  ممػت رةم مداخؿ التخطيط الت ايد   المي اري هاتم حيػث تتمػـ ا  لػم ب الػ د أبعػاد  ابتػ
بي مػػا تتمػػـ المػػي اري هات ب الػػ د عالَػػع دي امي يػػع بػػيف المتغيػػرات  َػػدر مػػف عػػدـ الي ػػيف 

 يتطاب درالع  بيرة مف امبداع  الخياؿ الم  بط.
 تت ح أ  ر فعاليع المي اري هات في عمايع التخطيط الترب   بال ظر إلم ا هداؼ 

 :(19)التي ترمي إلم تح ي ها.  هي
 الخيارات البدياع التي ت ط   عايها التط رات الممت بايع  ما عرض ااحتماات  .1

 ت تؼ ع ها المي اري هات المختافع.
 عرض ال تائج المترتبع عام الخيارات أ  البدائؿ المختافع. .2
تر يز اا تبا  عام ا حداث الرئيميع  عام امتراتياليات الم االهع  العالَات المببيع  .3

 رارات. عام ال  اط الحرالع اتخاا ال 
 تر يز اا تبا  عام ال  ايا التي يالب أف تحظم با  ل يع في اهتماـ متخا  ال رار. .4
تم يف المالتم  مف التف ير في  ؿ ها  ا م ر  امتتارة ال  اش ح لها  امتدعاا  .5

 رد د الفعؿ م هـ بتأ هـ.
 ت أف ؿ اليـ  بتأف الممت بؿ.ات تيط الخياؿم  مف  ـ المماعدة عام اتخاا َرار  .6

 البدياػع  الخيػارات  امم ا ػات ااحتماات عرض في المي اري هات أهداؼ تتاخص  
  عػرض المختافػع المػي اري هات ع هػا ت تػؼ  ما الممت بايع التط رات عايها ت ط   التي

 الع امػػػػؿ عاػػػػم اا تبػػػػا   تر يػػػػز المختافػػػػعم البػػػػدائؿ أ  الخيػػػػارات عاػػػػم المترتبػػػػع ال تػػػػائج
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  عاػم المػببيعم  العالَػات الع امػؿ تاػؾ امػتراتياليات  عػف ؿالممت ب تح ـ التي  الت الهات
 اهتمامػات في با  ل يع تحظم أف يالب التي ال  ايا  عام ال راراتم اتخاا الحرالع ال  اط

 .بتأ ها الفعؿ رد د  امتدعاا ح لهام ال  اش  امتتارة المخططيفم
التم  ع د فترة لالؾم يعتمد المتتغا ف بالتخطيط عام المي اري هات في  صؼ الم

 زم يع معي عم تؤد  في ال هايع إلم ص رة معي ع لامالتم  في  هايع تاؾ الفترة.
  لاتعرؼ أ  ر عام طبيعع أما ب المي اري هات  عرض لا  اط التاليع:

 مفهـ  المي اري هات. -أ
يعتبر المي اري  أحد ا ماليب الممتخدمع في الدرامات الممت بايع  أ  رها تػي ع ام 

مف الف  ف الممرحيع  المي مامحيث ي ظـ التمامؿ في  Scenarioمع بمي اري ب  تأتي  ا
 حداث  التخصيات. ا

لم هدؼ معيفم  يرخ إ المي اري  أداة لات بؤ بالممت بؿم بغض ال ظر عف ال ص ؿ 
ة لاتخطػػيط اامػػتراتياليم  دعػػـ اتخػػاا اتخػػر ف أف المػػي اري   مػػاع لصػػ   الممػػت بؿم  أد

 .(20)يع المب يع عام الظر ؼ البيئيع المم  عال رارات الممت با
المي اري  ب  صؼ ل    ممت باي مم ف أ  محتمؿ أ  مرتػ ب فيػأم مػ  ت  ػيح 
َ ا  لمالمح الممار أ  الممارات التي يم ف أف تؤد  إلم هاا ال    الممت بايم  الؾ ا طال

امػػػات مػػػف ال  ػػػ  الػػػراهف أ  مػػػف   ػػػ  ابتػػػدائي مفتػػػرضب.  ا صػػػؿ أف ت تهػػػي  ػػػؿ الدر 
الممػػت بايع إلػػم مػػي اري هاتم أ  إلػػم ممػػارات  صػػ ر ممػػت بايع بدياػػعم فهػػاا هػػ  الم ػػتج 
ال هػػائي ل ػػؿ طػػرؽ البحػػث الممػػت بايا  لهػػاا فػػرف بعػػض البػػاح يف بالممػػت بايات يعتبػػر ف 
ػا مػف ال حػدة الم هاليػعم  الػؾ عاػم  المي اري  ا داة التي تعطػي لادرامػات الممػت بايع   ع 

ػػػا تػػػديد ام الػػػرتـ مػػػف أف الطػػػ رؽ التػػػي َػػػد تمػػػتخدـ فػػػي إ تػػػاج المػػػي اري هات تت ػػػ ع ت  ع 
فالمي اري هات تاب م بطرؽ محددة  ما أ ها فػي اات ال َػت يم ػف أف تاب ػم بطػرؽ مختافػع 
تعتمد عام الخياؿ العامي  ا دبي  اامتبصارم  عم م ا فرف المػي اري هات تصػؼ إم ا ػات 

ا لالختيا رات المتاحػع أمػاـ الفعػؿ ام مػا يم مػ  بيػاف  تائالهػا بدياع لاممت بؿم  ت دـ عر  
عػػعم  َػػد ي طػػ   تحايػػؿ المػػي اري هات عاػػم ت صػػيات  ػػم يع أ  صػػريحع حػػ ؿ مػػا  المتَ 

 . (21)ي بغي عماأ
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ػػدلـ بإبػػراهيـ العيمػػ  ب تعريف ػػا لامػػي اري  عاػػم أ ػػأ ب صػػؼ ل  ػػ  ممػػت باي مم ػػف أ    َ
أ  الممػارات التػي يم ػف أف تػؤد  إلػم هػاا محتمؿ أ  مرت ب فيأم م  ت  ػيح لمالمػح الممػار 

 ب(22)تدائي مفترضبال    الممت بايم  الؾ ا طالَ ا مف ال    الراهف أ  مف     ا
  يتير هاا التعريؼ إلم  ال ع ع اصر رئيميع ابد مف ت  يحها  هي الع اصر التاليع:

  صؼ     ممت باي:  .1

 صػؼ   ػ  تػر ع  م2030 صؼ خصائص ظاهرة ما  التط ر الت   ل الي عػاـ 
مػف حيػث مزاياهػا الت افمػيعم  صػيبها مػف المػ ؽ العػالميم   عيػع الت   ل اليػا  2030ما 

بأ  ػػػػاعأ  2030بهػػػػام   عيػػػػع   ميػػػػع العمالػػػػع...العم أ   صػػػػؼ المالتمػػػػ  المصػػػػر  
 ااَتصاديع  ااالتماعيع  المياميع  ت زي  الدخؿ  ممت خ التعايـ...الع.

 مييف مف المي اري هات  هما:  ه ا يالب التمييز بيف   عيف أما
المي اري  اامتطالعي: فحي ما ي  ف ال    الممت باي الا    ـ  بدرامتأ ه   -

 صػػػػؼ ممػػػػت باي مم ػػػػف أ  محتمػػػػؿ الحػػػػد ثم ي ػػػػ ف المػػػػي اري  مػػػػي اري  امػػػػتطالعي ا 
Exploratory م فػي محا لػع ا أ  أ  ا  بدأ مف المعطيات  ااتالاهات العامع ال ائمع فعػال 

ع ما يم ػف أف تػؤد  إليػأ ا حػداث أ  التصػرفات المحتماػع  المم  ػع مػف تطػ رات امتطال
في الممت بؿم  الؾ د ف التزاـ ممبؽ بص رة أ  أهداؼ محددة  معم لبا تها.  ه ا يم ف 
ال  ؿ إف هاا المي اري  يتيح الفرصع لعدد  بير مف ااحتماات أ  البػدائؿ  ي ػر  ال  ػاشم 

 ؿ هاا ال  ع مف المي اري هات أحيا  ا مي اري هات مت الهع لأمػاـ مما يالعا ا  طاؽ عام م
forward Scenarios. 
المي اري  اامػتهدافي:  حي مػا يم ػؿ ال  ػ  الممػت باي فػي  هايػع الفتػرة محػؿ  -

يم ػػػف ال ػػػ ؿ إ  ػػػا بصػػػدد  Desiredاامتتػػػراؼ )الدرامػػػع  التحايػػػؿ(  صػػػف ا مرت ب ػػػا فيػػػأ 
.    طػػع Anticipatoryأ  مػػي اري هات مرالػػ ة  Normativeمػػي اري هات امػػتهدافيع 

البدا ه ا مالم عع أهداؼ محػددة ي بغػي تح ي هػا فػي الممػت بؿ  يػتـ ترالمتهػا إلػم صػ رة 
ممت بايع مت ام ع.  يرال  الباحث إلم الحا ر ل ي ي تتؼ الممار أ  الممػارات المم  ػع 

 . لتح يؽ ها  ا هداؼ المرال ة أ  الص رة الممت بايع المبتغاة
 ال    اابتدائي: .2

 مف  Initial Conditionsل ؿ مي اري    طع ا طالؽ أ  مالم عع تر ط أ ليع 
المهػػـ التحديػػد الػػدَيؽ لهػػا  التػػر طم فهػػي فػػي المػػي اري  اامػػتطالعي مػػت  ف الخافيػػع 
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مطػػػار حر ػػػع تػػػؤد  فػػػي  هايػػػع المطػػػاؼ إلػػػم صػػػ رة ممػػػت بايع أ  أخػػػرخم أمػػػا فػػػي حالػػػع 
فر هػػا مػػت  ف   طػػع ا صػػؿ التػػي يتعػػيف الرالػػ ع إليهػػا مػػف الصػػ رة المػػي اري  اامػػتهدافي 

الممػػػت بايع المبتغػػػاة عبػػػر ممػػػار أ  ممػػػارات بدياػػػع.  مػػػف ال ػػػر ر  أف  ميػػػز فػػػي  اتػػػا 
 الحالتيف بيف ال َائ   ال  خ الفاعاعم  يم ف ت  يح الؾ بالتالي:

ػػػػائ : ح ػػػػائؽ  متػػػػاهدات فعايػػػػع تتعاػػػػؽ با   ػػػػاع ااَتصػػػػاديع  ااال - تماعيػػػػع الَ 
 الت   ل اليع  المياميع  المؤ رات الخاراليعم  ااتالاهات العامع المائدة  ااتالاهات المغايرة.

ال ػػ خ الفاعاػػع: َػػ خ رمػػميع أ  تيػػر رمػػميعم صػػاحبع أ بػػر ا  ػػر فػػي تتػػ يؿ  -
ا حداث مػ اا بالفعػؿ أ  بػرد الفعػؿ. يعتبر تحديػد هػا  ال ػ خم  تحايػؿ مػا  هام  ال َػ ؼ 

م  خططها أ  امتراتيالياتها لاممػت بؿم  تحديػد مػا تما ػأ مػف إم ا ػات أ  عام متر عاتها
  مائؿ لتح يؿ متر عاتها إلم  اَ م مف أ  ر أبعاد أ  ع اصر ب اا المي اري  أهميع.

 عام صيغتيف أماميتيف هما: -أي  ا  – ال    اابتدائي لامي اري  يم ف أف ي  ف 
 اري هات اامػتطالعيع(: مالم عػع مػف في حالع المي اري  المرالعػي )مػف المػي - 

الظر ؼ الفعايعم  مف تحايػؿ هػا  الظػر ؼ  البحػث فػي احتمػاات تغيرهػام   تػ ا ظػر ؼ 
 الديدة بفعؿ أحداث أ  تصرفات معي عم يم ف رمـ الممار أ  الممارات الممت بايع.

 عػع في حالع المي اري  امصالحي اابت ػار  )مػف المػي اري هات اامػتهدافيع(: مالم - 
مػػف الظػػر ؼ المفتر ػػع أ  المتخياػػع التػػي ت طػػ   عاػػم تغييػػرات معي ػػع فػػي ال  ػػ  اابتػػدائي 

 الفعايا  افتراض  الاح تغيير ال هر  في هي ؿ العالَات الخاراليع لامالتم  م ال  
  صؼ ممار أ  ممارات ممت بايع: .3

ت  ي صػػد بالممػػارات الممػػت بايع التتػػاب  المفتػػرض لامتػػاهد )ا حػػداث( أ  ال  عيػػا
َ ا مف ال    اابتدائي  الم ص دة لاظاهرة )الظ اهر( م    البحث عبر الزمف.  الؾ ا طال
)الفعاػػي أ  المفتػػرض( فػػي حالػػع المػػي اري هات اامػػتطالعيعم أ  مػػف الصػػ رة الممػػت بايع 
المرال ة في حالع المي اري هات الممػتهدفع.  يتتػ ؿ الممػار الممػت باي مػف خػالؿ تحايػؿ 

 التصرفات  التفػاعالت التػي ت تػأ بي هػا  اآل ػار التػي ت ػتج ع هػا عبػر  لالماع مف ا حداث
 الزمفم  يم ف ت  يح الم ص د با حداث  التصرفات  ما ياي: 

ػػائ  تيػػر م صػػ دة ا يم ػػف الػػتح ـ فيهػػا خػػالؿ الفتػػرة Eventsا حػػداث  - :  هػػي َ 
ل ػػػػ ارث الطبيعيػػػػعم الزم يػػػػع التػػػػي يغطيهػػػػا المػػػػي اري ا م ػػػػؿ الظػػػػر ؼ الال يػػػػع أ  الم اخيػػػػعم  ا
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ػػا   اا تتػػافات الت   ل اليػػع  بخاصػػع فػػي المالتمعػػات تيػػر الم تالػػع لاعاػـػ  الت   ل اليػػا.  عم م 
 فا حداث عبارة عف متغيرات خاراليع عف عمايع ب اا المي اري هات.

:  تم ػػػؿ التغيػػػرات الم صػػػ دة فػػػي الظػػػ اهر الداخاػػػع فػػػي Actionsالتصػػػرفات  -
  اتخػػاا َػػرار بتػػأ هام أ  لتصػػ رات  اتػػب المػػي اري ا المػػي اري هاتم  مػػف  ػػـ فهػػي تخ ػػ

 مػػػػف أم اتهػػػػا التغييػػػػر فػػػػي الهي ػػػػؿ ااَتصػػػػاد م أ  الت ظػػػػيـ ااالتمػػػػاعي.  فػػػػي حالػػػػع 
المػػي اري هات اامػػتطالعيع يم ػػف امػػت راا التصػػرفات مػػف خػػالؿ فهػػـ مصػػالح الفػػاعايف 

ع فػػيم ف امػػت راا  مػػا  ياتهـ  حػػد د حر ػػاتهـم أمػػا فػػي حالػػع المػػي اري هات اامػػتهدافي
 التصرفات مف خالؿ   عيع ا هداؼ المرال ة.

التػي هػي اات  Events بالؾا ت ـ  فامػفع المػي اري  عاػم عالَػع الػدؿ بػيف ا حػداث  
التػػي تعتمػػد عاػػم الفػػاعايف فػػي ا مػػاسم  Actionممػػار م  ػػ عي بدرالػػع  بيػػرةم  التصػػرفات 

ا يتتػ ؿ الممػار الممػت باي (23) مف خاللها تصاغ المػي اري هات الممػت بايع المختافػع .  مػف  ـػ
مف خالؿ تحايؿ لالماػع مػف ا حػداث  التصػرفات  التفػاعالت التػي ت تػأ بي هػا  اآل ػار التػي ت ػتج 

 :(24)ع ها عبر الزمفم  يم ف ت  يح الم ص د با حداث  التصرفات  ما ياي
 أ  اع المي اري هات. -ب

 لمي اري هات إلم:مف خالؿ تحايؿ مفهـ  المي اري هاتم يم   ا تص يؼ ا
 مي اري هات امتطالعيعم ت طاؽ مف ال    الراهف لت   عدة احتماات  بدائؿ لاممت بؿ.

مي اري هات امتهدافيع: ت طاؽ مف تحديػد هػدؼ ممػت باي  ػـ العػ دة إلػم الحا ػر لتحديػد 
الممػػارات التػػي مػػف المحتمػػؿ التػػي ت  د ػػا تالػػا  تح يػػؽ هػػاا الهػػدؼا لػػالؾ يطاػػؽ عايهػػا 

  هات الع ميعم أ  مي اري هات الع دة إلم ال راا.المي اري
 مف خالؿ تحديد   ع المي اري  الممتخدـ  الهدؼ م أا يػتـ فػي  ػ ا الػؾ تحديػد 

ال االب صياتتهام ففي المي اري هات اامتطالعيع يحدد البعض خممع  عدد المي اري هات
 مي اري هات مت َعع ل ؿ م ظمع أ  مالتم    ؿم  هي:

 مف المفاالآت: يفترض هاا المي اري  اف ا حداث متمتمر  ما هي عايها اآلف.مي اري  خاؿ   .1
 ف ا حداث متتحمف   ير ا عملا  ا ت عايأ في الما ي.أمي اري  تفاؤلي: يفترض  .2
 مي اري  تتاؤمي: تيا ما ميصبح أم ا ب  ير مما  اف عايأ في الما ي. .3
 ي هار.مي اري  ال ار ع: ا حداث متم ا بت ؿ مرعبم ال    م .4
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مي اري  ال  رةم أ  الرادي اليم أ  اا  البي: تيا مدهش  رائ م ميحدث تيا ـل   ف  حـا  .5
 بأ.

  يحدد البعض  الث مي اري هات احتماليع لامي اري هات اامتطالعيع:
 مي اري  مرالعي: يعبر عف ال    ا   ر احتماا  لتط ر الظاهرة محؿ الدرامع. .1
 مؿ في ممار تط ر الظاهرة.مي اري  متفائؿ: يعبر عف ا  .2
مي اري  متتائـ: يعبر عف حالػع عػدـ ت افػؽ الظػر ؼم  ااتالػا  بالحػاؿ إلػم  ار ػع أ   .3

 م َؼ صعب.
 معيػػار  مػػي اري  ي ػػ ف ه ػػا  م ػػاليم مرتػػ ب مػػي اري  إلػػم  تالػػأ أف أرد ػػا إاا ل ػف

  ػـ رتػ بمالم الممػت باي الهػدؼ  حػدد فر  ا م(ال راا إلم مي اري  أ  امتهدافيم مي اري )
 أ  الهػدؼ هػاا تح يػؽ إلػم ت ػ د التػي المم  ػع الممػارات لتحديػد الػراهف ال  ػ  إلػم  عػ د
 .الم اليع الص رة ها 

 طرائؽ ب اا الم اري . -ج
 (:25ت الد  الث طرؽ متعارؼ عايها لب اا المي اري م  هي)

 الطري ع الحدميع أ  الال ظاميع: .1
عمػاؿ َػد  ػد س  ا  رات التصػ ر  الخيػاؿ  التف يػر ال يفػي ا ماس فػي هػا  الطري ػع هػ  الحر

Qualitative م  هاا ه  ا صؿ التاريخي لامي اري م  ه ا يتـ التعامؿ م  المي اري  عام أ أ أحد
ػا  هائي ػا  يػع درامػع ممػت بايعم  ب ػاا المػي اري  طب  ػا لهػا   أماليب درامع الممػت بؿ  لػيس م تال 

دائيعم  ي ظر لا مائؿ ال ميػع  ع اصػر ممػاعدةم بتاالطري ع يهتـ بتصميـ مالم عع مف التر ط ا
مامػي فػي هػا    ا يتَ   أف ياتـز  اتب المي اري  باافترا ات التي   عهام إا يب م الع صر ا

 العمايع ه  الحدس  الخياؿ  اامتبصار.
 طري ع ال ماالع أ  الطري ع ال ظاميع: .2

عم  عاػػم ال مػػااج ب الػػأ تعتمػػد هػػا  الطري ػػع عاػػم الطػػرؽ الحمػػابيع ال ميػػع بصػػفع عامػػ 
خاصم  تتميز ها  الطري ع بال درة عام التعامؿ م  عدد  خـ مػف المتغيػرات  ال مػااج الفرعيػعم 
 الت مػػيؽ بػػيف مػػا  هام  حمػػاب  تػػائج الخيػػارات المختافػػعم  ت ػػدير مػػا يصػػاحبها مػػف ت ػػاليؼ 

دايػػػع بمعطيػػػات  م ػػػاف م  ب ػػػاا المػػػي اري  طب  ػػػا لهػػػا  الطري ػػػع يتطاػػػب تز يػػػد ال مػػػ اج فػػػي الب
بتدائيػع لامػي اري م  التػي ت ػدـ مػف خػالؿ ا ت الهات معي عم  التػي ت ػدرج عػادة  ػمف التػر ط ا

ػػائ   الباحػػث الممػػئ ؿ عػػف المػػي اري م  ه ػػا يظهػػر د ر الحػػدس  التخيػػؿ بالا ػػب المعا مػػات  الَ 
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 ف هػا  بتدائيع لامي اري هات تيػر المػي اري  المرالعػيم حيػث ت ػاالخاصع ع د تصميـ التر ط ا
 التر ط متخياع أ  مص  عع عام م اس المي اري .

 الطري ع التفاعايع: .3

الطري ع العمايع التي أم  ها الالم  بيف مميزات الطري تيف الماب تيفم حيث يتـ   هي
تطبيؽ الطري ع الحدميع في مرحاع  طري ع ال ماالع في مرحاع أخرخم أ  يتـ التفاعؿ بي هما في 

  يأ ال دة ال تائجا بغيع ال ص ؿ إلم مي اري هات اليدة. ؿ مرحاع  ف  ا لما ت ت
 .التربوي التخطيط في السيناريوهات لوب: الخطوات المنهجية الستخدام أسلثالثا المحور

عمايػػػع ب ػػػاا المػػػي اري هات عمايػػػع إبداعيػػػع تعتمػػػد عاػػػم اامػػػتفادة مػػػف بعػػػض 
بػأ  ػؿ مػف ي ػـ   ختاالت الهيات العامعم حيث ا ي الد  م اج لمي اري  معيف يم ف أف يح

برعػػداد مػػي اري ا  مػػف  ػػـ فػػرف عمايػػع ب ػػاا المػػي اري هات تحتػػاج إلػػم مالػػاؿ  امػػ  مػػف 
 المعرفع  َدر  بير مف الخياؿ الم  بط.

 تهدؼ عمايع ب اا الممػي اري هات تيمػير عمايػع ت ػ يف صػ ر ممػت بايع بدياػعم 
اا المالهػ ؿم  ال تػؼ عػف  تتالي  التف ير اابت ار م  ت  يف أف ار إبداعيػعم  ارتيػاد ف ػ

تغيػػػرات تيػػػر ممػػػب َعم  َيػػػادة المتػػػ الت  التغاػػػب عايهػػػام  ب ػػػاا امػػػتراتياليات إبداعيػػػعم 
 الت يؼ عف التغيرات المت َععم  فحص افترا ات َائمػع ب ػدر مػف المر  ػع بام ػافع إلػم 

 ت ايؿ زمف رد الفعؿ.
  المعا مػاتم  تتـ عمايػع ب ػاا المػي اري هات مػف خػالؿ مراحػؿ  ػالث: أ لهػام المػ

الراا ممح تامؿ لتحديد ال  خ المحرل ع لاظػاهرة المدر مػعم  أهػـ الت الهػات الممػت بايع   ا 
عػػع.   ا يهمػػام تصػػميـ هي ػػؿ المػػي اري م  تتػػ يؿ مالم عػػع مػػف الصػػ ر الممػػت بايع  المتَ 
البدياع التي يػتـ فحصػها  التأ ػد مػف مػدخ تمامػؾ م   اتهػا الداخايػع.   ال همػام يػتـ ب ػاا 

اتياليع مت اماع  رمػـ الممػارات التػي يم ػف أف تػؤد  لهػا  الصػ ر الممػت بايع.  مػف امتر 
المهـ تحديد ااتالاهات  ا حداث التي يتمؿ عايها  ؿ مي اري  لاتعػرؼ عاػم معيػار  بػات 

 المي اري .
 :(26) تمير خط ات ب اا المي اري   فؽ الخط ات التاليع

 ات العامع.الخط ة ا  لم:  صؼ ال    الراهف  ااتالاه
 الخط ة ال ا يع: فهـ دي امي يع ال مؽ  ال  خ المحرل ع لأ.

 الخط ة ال ال ع: تحديد المي اري هات البدياع.
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 الخط ة الرابعع:  تابع المي اري هات.
 الخط ة الخاممع: تحايؿ  تائج المي اري هات )المي اري  الممتهدؼ(.

 :الخط ات لها  تفصيال   ياي  فيما
 واالتجاهاث الراهن الىضع وصف :األولً الخطىة

 .العامت

تتمؿ ها  الخط ة عام امتعراض الع اصر الرئيمع في ال    الراهف  بياف   ػاط  
ال ػ ة  ال ػػعؼم   ػالؾ تحديػػد ااتالاهػات العامػػع  المػائدةم  ااتالاهػػات العامػع البازتػػع أ  

ص المتػ الت أ  إرهاصات التغيير التي تا بئ بتح ات مهمع في الممت بؿم  ـ يتـ امػتخال
ال  ايا الرئيمع التي يتعيف البحث عف إالابات لهػا ع ػد  تابػع المػي اري هات. حيػث يم ػف 
ت مػػيـ هػػا  المتغيػػرات إلػػم متغيػػرات داخايػػع ت تمػػي إلػػم ال مػػؽ محػػؿ الدرامػػعم  متغيػػرات 

 خاراليع تعبر عف البيئع التي يعمؿ فيها ال مؽ.
 ىيوالق النسق دَنامُكُت فهم: الثانُت الخطىة

 .له المحّركت

أهػػـ خطػػ ات ب ػػاا المػػي اري هات. فالهػػدؼ مػػف هػػا  الخطػػ ة ال تػػؼ عػػف ال ػػ خ  
المحرل ع في ال مؽ  تحايؿ العالَػات  التتػاب ات بمػا يمػاعد عاػم فهػـ دي امي يػع ال مػؽ. 

 أ  يتـ تحديد ال ا ب  حد د ال ظاـ  العالَات بيف أالزائأ  ااتالاهات المؤ رة.
 الػػػػايف الفػػػػاعايف أ لئػػػػؾ هػػػػـ: الرئيمػػػػييف الفػػػػاعايف أ  المحرل ػػػػع بػػػػال  خ  ي صػػػػد

 ال مػؽم في مباتر تير أ  مباتر بت ؿ التح ـ أ  الميطرة مف محم مع درالع يمارم ف
 تحديػد يػتـ مػا فعػادة الفػاعايفم هؤاا لتحديد اتباعها يم ف محددة  ظاميع طري ع ت الد  ا

 .ال مؽ عف ةالمت افر  المعا مات عام اعتماد ا حدمي بت ؿ الفاعايف
م ػؿ  Macro يم ف ت ميـ ال  خ المحر  ع لا مؽ أ  ال ظاـ إلم َ خ عام الممت خ ال بيػر 

الال ا ػػػب الت   ل اليػػػع  الميامػػػيع  ااَتصػػػاديع  المالتمعيػػػعم  َػػػ خ عاػػػم ممػػػت خ ال ظػػػاـ المػػػدر س 
Micro. 

 يم ػػف اامػػتعا ع فػػي هػػا  الخطػػ ة بأمػػا ب ببتحايػػؿ اآل ػػارب بامػػتخداـ المصػػف فع 
 ال مػؽ دي امي يػع لفهػـ Cross-Impact Martixتب يع  مصػف فع اآل ػار الم طعيػع. ال

 هػػا   ت ػػـ . ال مػػؽ لهػػاا المحر ػػع ال ػػ خ عػػف  ال تػػؽ التعايميػػعم لامؤممػػع أ  لا ظػػاـ
 أ  بطري ػػع تػػرتبط  ااتالاهػػات ا حػػداث معظػػـ أف مؤداهػػا فر ػػيع أمػػاس عاػػم المصػػف فع

 التػػي البيا ػػات لت ظػػيـ تمػػتخدـ المصػػف مع هػػا  فػػرف لػػاا بي هػػاا فيمػػا متبػػادؿ بتػػأ ير بػػأخرخ
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 المم  ػع ا حػداث مختاػؼ بػيف المتبادلػع لاعالَػات المػ ظـ  لافحػص ما مؤممع عف تالم 
 .(27)المت اط  بالتأ ير تممم  المتداخاع المتبادلع العالَات  ها  إحصائي ام

 عػػدـ رالػع د تأ يرهػػا َػ ة حيػػث مػف المػػؤ رة أ  الفاعاػع ال ػػ خ تاػؾ تصػػ يؼ  يم ػف
/ مت مػط/ عػاؿ  ) هػي  ال ػع أبعػاد ا يم ػؿ م يػاس   ػ  يم ػف حيػث بهػام تتمػـ التي الي يف
 :التالي الت ؿ الؾ ي  ح  ما(.  عيؼ

 المي اري  ب اا ع د المؤ ر  الع امؿ ال  خ تص يؼ
 مستوى التأثير   

 تأثير عال
درجة عدم يقين 

 عالية

ثير عال ودرجة عدم أت 
 يقين ضعيفة

 عال  

 توسطم   

تأثير ضعيف ودرجة 
 عدم يقين عالية

ثير ضعيف درجة أت 
 عدم يقين ضعيفة

 ضعيف

  ضعيف متوسط عال  

ي  ح التػ ؿ المػابؽ أربعػع أ ػ اع مػف ال ػ خ  الع امػؿ المػؤ رة  التػي ت  مػـ تبع ػا 
 لممت خ تأ يرها  درالع عدـ الي يف التي يتمـ بها الممت بؿ  ح هام  يتمؿ الؾ:

 )عاليع التأ ير م   ال د درالع عاليع مف عدـ الي يف(. ال  خ  الع امؿ  .1
 ال  خ  الع امؿ )عاليع التأ ير م   ال د درالع  عيفع مف عدـ الي يف(.  .2
 ال  خ  الع امؿ ) عيفع التأ ير م   ال د درالع عاليع مف عدـ الي يف(.  .3
 ال  خ  الع امؿ ) عيفع التأ ير م   ال د درالع  عيفع مف عدـ الي يف(.  .4

 .البذَلت السُنارَىهاث تحذَذ: الثالثت الخطىة

 المختافع لاع امؿ بال مبع المم  ع البدائؿ حصر ه  الخط ة ها  مف الغرض 
  ال  خ ال مؽ دي امي يع فهـ   ا في  الؾ التأ ير مالاات مف مالاؿ  ؿ في الداخاع
 تحريؾ عام المؤ رة الع امؿ تحايؿ طريؽ عف إما الؾ  يتـ الفاعايفم  ما ؾ لأ المحرل ع
  ؿ داخؿ الرئيميع الع امؿ تحديد طريؽ عف أ  المم  عم البدائؿ مف عدد  تحديد ال مؽ
  عرض عامؿم ل ؿ الراه ع الحالع  صؼ  يتـ ال مؽم في تؤ ر التي مالاات مف مالاؿ

  ها . مي اري  ل ؿ المحدد الزم ي ا فؽ خالؿ عامؿ ل ؿ البدياع الت بؤات أ  امم اطات
 .البدياع المي اري هات مالمح تحديد في فصيال  ت أ  ر الطري ع

 مف   عيف عام تعتمد الممت بايع الدرامات أف ال  ؿ يم ف المياؽم هاا  في 
 ممت بؿ ت َ  تام تهدؼ التي Predictive الت بؤيع ا ماليب:  هما الم هاليع ا ماليب



 191 

 مالاؿ أ أ عام ت بؿالمم م  تتعامؿ التي Creative امبداعيع ا ماليب   ا يهمام. معيف
 حيث المحتماعم أ  المم  ع الممت بايع البدائؿ امت تاؼ بهدؼ ام ما ي  يرألات مفت ح

 بدرامع يهتـ Multidisciplinary التخصصات متعدد مالاؿ الممت بايع الدرامات أف
 .المحتماع أ  المم  ع الممت بايع  الممارات البدائؿ

  بعاد الراه ع الحالع  صؼ مي اري هاتال ب اا خط ات مف الخط ة ها   تت مف 
 .البدياع الممت بايع الت بؤات عرض  ـ الدرامعم محؿ الظاهرة

 :بدائؿ  ال ع اامتطالعيع لامي اري هات المحتماع البدائؿ تت مف أف  يم ف 
حيث ي  ف ه اؾ م ا مع لاتغيير  امصالحم هاا بام افع إلم امتمرار ال    ال ائـ  .1

 ده ر ال    ال ائـ إلم ا م أ.إم ا يع حد ث ت
حد ث بعض أ الأ امصالح  التط ير الالزئيم  الؾ بيف الرتبع في امصالح  التط ير  .2

الالزئيم  الؾ بيف الرتبع في امصالح  الرتبع في ب اا ا   اع  ما هي مف أالؿ 
 تح يؽ اامت رار.

ابت اريع حد ث تح ؿ  يفي    اع   عيع مف خالؿ إطالؽ الطاَات امبداعيع  ا .3
  ااعتماد عام المبادرة اامتباَيع بدا  مف ا ماليب ال ائمع عام رد الفعؿ.الخالَعم 

 .السُنارَىهاث كتابت: الرابعت الخطىة

 بي ها  الم ار ع البدياع المي اري هات بفرز تتعاؽ  م يع خط ة الخط ة ها  يمبؽ 
 .ممت بايع بدائؿ عدة لتحديد بي ها التمايز امت تاؼ

 مدخالت امتيفاا المختارة المي اري هات  تفمير  تابع عمايع ت ت ي 
 تط رات بدمج أ  معي عم تفاصيؿ أ  ع امؿ بر افع م اا المعا مات مف المي اري هات

 المحتماع الفعؿ رد د عام التعرؼ  ـ المختارةم المي اري هات في أخرخ ممت بايع
 ال هايع  في مي اري م  ؿ عايها يتمؿ التي لاتط رات المع يع ا طراؼ ل ؿ( التصرفات)

 ال ال ع الع اصر صياتع إبراز ي بغي  ه ا مرد م بت ؿ مي اري   ؿ صياتع يتـ
 .الممت باي ال    الممت بايم  الممار بتدائيعماا التر ط: لامي اري 

 السُنارَىهاث نتائج تحلُل: الخامست الخطىة

 (.المستهذف السُنارَى)

في ها  الخط ة ا خيرة في عمايع ب اا  تحايؿ المي اري هات  يت َؼ ما يتـ إ الاز  
م فهاا الغرض يم ػف أف ي ػ ف مالػرد  عام الغرض الا  أالريت مف أالاأ ها  العمايع اصال 
اا تفاا بتحايؿ م ارف لامي اري هات حيف تأخا الدرامع الممت بايع طابع ػا امػتطالعي ام أمػا 
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يالعؿ مف تحايػؿ المػي اري هات مالػرد معبػر لاتخطػيط  إاا  اف طاب  الدرامع امتهدافي ا فر أ
 رمـ الميامػات ط ياػع المػدخم  مػا هػي اامػتراتياليع ال االػب االتػزاـ بهػا ل  ػ  الرؤيػع 

 الممت بايع م    التطبيؽ.
 فعايها  اَعيع ممت بايع لرؤيع  محددة لاتطبيؽم َاباع المي اري هات ت  ف  حتم 
 ب ائها عمايع في أ  المي اري هات في فرهات ا يف ؿ خصائص بمالم عع تتميز أف

 (:28)ياي ما الخصائص ها  أهـ  مف.  تحاياها
  المي اري هات الاليدة مهاع الفهـ  اامتيعاب حتم يم  ها المماعدة عام التعاـ

  تعديؿ التصرفات  ا  ل يات اتخاا ال را الم امب.
 ختياراتم  مف  ـ دعـ أف ت  ف َادرة عام امت تاؼ ال تائج  اآل ار المحتماع لال

 ال رار المتعاؽ بالممت بؿ الا  يتمـ بالالي يف.
  ا مف ااختالؼ  التمايز حتم يتم   طاؽ أف ي  ف بيف المي اري هات َدر ا  ا ح 

 ااحتماات  ااختيارات.
  أف ي  ف المي اري  مم ف الحد ث  ليس محض خياؿم بمع م أف يتـ اا ت اؿ مف

     الممت باي بطري ع م ط يع م ظمع.بتدائي إلم الاال    ا
  أف يتمـ المي اري  بال درة عام ال تؼ عف   اط التح ؿ في المماراتم  ال درة

عام ت َ  ا حداث الم يرة لع طراب أ  المؤديع لال حراؼ عف الممار الطبيعي 
 لأحداث.

  ص   ا َيمع لامي اري هاتم  ا مع م لتحاياها إف لـ ت ف فيها فائدة لعمايع
هـ ا ماليب المؤديع تام زيادة فائدة أال راراتم  التخطيط لممت بؿ أف ؿم  مف 

المي اري هات إتراؾ الممتخدميف المحتمايف لها  المي اري هات في عمايع ب ائها 
  تحاياها.

 
  ت اليأ الممت بؿم أحداث تحديد تمتهدؼ المي اري هات ب اا عمايع فرف  ختام ام
 ال  خ ا تتاؼ في ال رار ص اع تفيد أف  يم ف مختافعم اتالاهات   ممارات في الممت بؿ
 َدر ت فير اميما الترب   لاتخطيط متعددة ف ائد تح ؽ فالمي اري هات لاممت بؿم المحرل ع
 الع امؿ  تحديد لام ظمعم الممت بايع  المتر عات بالخطط المتعا ع المعا مات مف م امب
 لامؤممات الممت باي ال م  عام تؤ ر أف يم ف لتيا الخاراليع بالبيئع الخاصع الفاعاع
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تاحع المت َععم التغيرات م   الت يؼ الفعؿ رد فرص  تحميف التعايميعم  التف ير فرص  ا 
 .ت فياها عام المترتبع  المخاطر  الفرص التط يرم امتراتياليات تحديد امبداعيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص البحث:

عدد ا مػف التحػديات تهػدد إم ا ياتهػا  الػ دة مخرالاتهػا  ت االأ المؤممات التعايميع
 ب ائها في ظؿ الت الأ إلم امتخداـ ت   ل اليا ااتصاات لمؤممات تعاػـ افترا ػيعم  مػف 
 احيػػع أخػػرخ فػػرف التغيػػرات المتالح ػػع  المتمػػارعع ػ بتػػ ؿ لػػـ يبػػؽ لػػأ م يػػؿ فػػي التػػاريع 

بمػػا يفػػرض  ػػر رة امتتػػراؼ  البتػػر  ػػػػػ أصػػبحت تهػػدد ممػػت بؿ المؤممػػات التعايميػػعا
ممػػت بؿ هػػا  التغيػػرات  اامػػتعداد لهػػا  التهيػػػؤ لم االهتهػػا بػػدا  مػػف ااصػػطداـ بهػػا فػػػي 
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تي الدرامػػات الممػػت بايع بػػأهـ أمػػاليبها  هػػ  أالممػػت بؿ  ا  مػػتطي  م االهتهػػا. لػػالؾ تػػ
الممػػي اري  فػػي التخطػػيط لممػػت بؿ المؤممػػات التعايميػػع. فهػػدؼر هػػاا البحػػث إلػػم تحديػػد 

 الخط ات الم هاليع امتخداـ أما ب المي اري  في التخطيط الترب  .
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