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 :)األهداف(أسباب اختيار الموضوع  .1-1

إلى االقتراب من وظيفة الموارد البشرية في من خالل تساؤالتها  هذه الدراسة تسعى
باإلضافة إلى محاولة  ،)الحالية(االبتدائية  بدراسة وتحليل حالتها، وذلك المؤسسة الجزائرية

لتطورات ل تهاالموارد البشرية ومدى مواكب تطويركتابة سيناريوهات تختص بعملية تنمية و 
 الفكر اإلداري المعاصر، وٕابراز ارتباط الفكر بالممارسة الفعليةالتي مست أدبيات  التكنولوجية
استشراف ب وهذارقمية، الا التكنولوجياستشراف مستقبل تنمية الموارد البشرية في ظل من خالل 

 تبنية معرفة ميكانيزماالرقمية التي ستصل إليها المؤسسة موضوع الدراسة  مستقبل البنية
التنمية الخاصة  وتنسيقها مع عناصر لتكنولوجيا المعلومات الرقمية طْ طَ االستخدام الواعي والمخَ 

  .المؤسسةبالموارد البشرية على مستوى 
 :أهمية الدراسة .1-2

الموارد البشرية في البلدان العربية بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة تواجه تنمية 
فإن مهام التعامل مع تلك التحّديات تتطلب تدخل اإلدارة على وفق  عليهو  .تحّديات محورية

  .فلسفتها ورؤيتها كي تضع أسبقيتها، وما تتضمنه من آليات وأطر وموارد بشرية ومادية مناسبة
ي نحو األهداف التنموية باطراد موحد يبدو للوهلة األولى مثاليا، إن فكرة التقدم األفق

وتؤكد التجارب التنموية استحالة الوصول إليه مرة واحدة، مما يعني قبول بعض الخسائر في 
ميادين معينة لصالح الفوز في ميادين أخرى تجدها إدارة المؤسسة متقدمة في األهمية 

جهه تنمية الموارد البشرية في المؤسسة الجزائرية، إنه والضرورة، وهذا هو الرهان الذي توا
البحث الدائم عن فرص مواتية إلظهار القدرات الكامنة والقوية لدور فعال في قيادة مجهودات 

  .مجتمعاتها نحو أهداف التنمية لأللفية الثالثة
والمالحظ  من خالل هذا أنه لن يكون عسيرا وسيكون متاحا تجهيز وصفات موحدة 

بقة للخيارات في ظل تشخيصات مختلفة لواقع تنمية الموارد البشرية في المؤسسة، والتي ومس
زالت تحافظ على شكلها الروتيني الذي ظهرت به في أعقاب القرن الماضي، هذا مايبدو أنها 

تتمحور  واالرتكازيةاألمر الذي يقود الختالف آليات المعالجة، ولكن تبقى األهداف النهائية 
فتاح على العالم، وعن التكنولوجيا الرقمية التي أحدثتها الثورة الرقمية بكل معاييرها، حول االن
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كما تبقى األبصار شاخصة حول األنماط الفكرية اإلدارية الحديثة في تطوير المورد البشري 
  .ورفع الكفاءة اإلنتاجية والقدرات التنافسية لوحدات اإلدارة

  
 :إشكالية الدراسة .1-3

المناخ العام، وعلى جميع األصعدة أنتج ظاهرة العولمة التي تعد أعلى إن التغير في 
مراحل اإلمبريالية، حيث شهد العالم بظهورها عملية التحديث المتسارعة، والتي تعرضت لها 

وبالرغم من تعامل كل مؤسسة سواء خاصة . المؤسسات بشكل خاص في جميع أنحاء العالم
سب واقعها واحتياجاتها الخاصة إال أنه يالحظ بشكل عام ته المتغيرات حاكانت أم عامة مع ه

بل التجارية والتنظيمية  ؛ليس للعمليات التقنية فحسب ؛تزامن هذه العمليات مع التحديث
الجانب اإلداري من وجهة نظر تحقيق  فيواإلدارية والبشرية على حد التخصيص، والتي تؤثر 

  .تحسينات في الكمية والجودة لخدمات المؤسسة
 ومما ال شك فيه أن ظاهرة العولمة غدت واقعا يهيمن على المجتمعات المعاصرة

، وامتدت لتشمل النواحي السياسية، االقتصادية، االجتماعية، والتقنية لدول العالم قاطبة، جميعها
نظرا لتأثير هذه  وأصبحت محط اهتمام العلماء في شتى الميادين وفي مختلف أنحاء العالم،

 -حيث حملت التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيات االتصال المتطورة  ،جميع األصعدة فيالظاهرة 
وتحققت بذلك . خالل السنوات القليلة الماضية واقعا إداريا مختلفا تماما -والمصاحبة للعولمة

نقلة فكرية نوعية مما جعل الممارسة اإلدارية المعاصرة تكاد تكون منقطعة الصلة بما كان عليه 
  .األداء اإلداري منذ سنوات قليلة مضتالفكر و 

وتعتبر النقلة الهائلة في تقنيات المعلومات واالتصاالت المتساندة والمتكاملة وظيفيا مع 
تقنية الحاسب اآللي والتكنولوجيا الرقمية وهي األساس في إحداث هذا التغيير الذي شمل 

  1:النقلة فيمحاور مهمة في البناء اإلداري بمختلف تخصصاته وتمثلت هذه 
 .مفاهيم اإلدارة والنماذج واألسس الفكرية المستند إليها -

 .الهياكل التنظيمية وأنماط العالقات وآليات العمل اإلداري في المنظمات -

                                           
 .03، صفحة 2003يف ملتقى اإلدارة العليا الغرفة التجارية الصناعية، الرياض، اململكة العربية السعودية، ، مفاهيم اإلدارة املعاصرةعلى السلمي،  1



Þëþa@Ý—ÐÛa 


	����א������ �����א���

 

 

 7 

أوضاع المنظمات في عالقتها بالمناخ المحيط وطبيعة العالقة الجدلية بين  -
 .الطرفين

اإلدارية وغير اإلدارية وخصائصها تركيبة الموارد البشرية العاملة في الحقول  -
 .وتغير أدوارها

وعلى هذا األساس تعتبر تنمية الموارد البشرية في عصرنا الحاضر موضوعا أساسا من 
موضوعات اإلدارة لما له من ارتباط مباشر بالكتابات اإلنتاجية، وقد أصبحت تنمية الموارد 

لعالم المتقدمة منها والنامية على حد البشرية تحتل الصدارة في أولويات عدد كبير من دول ا
ل المهمة في تكوين جهاز إداري كفؤ، وسد العجز والقصور في السبّ  إحدىالسواء، باعتبارها 

بذلك أعباء التنمية االقتصادية واالجتماعية في هذه الدول،  لُتَحَمل ِ الكتابات اإلدارية واإلنتاجية
حيث سعت هذه األخيرة إلى تزويد األفراد بالمعلومات والمهارات واألساليب المختلفة، والمتجددة 
عن طبيعة أعمالهم الموكلة إليهم، وتحسين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ومحاولة تغيير سلوكهم 

  .رفع مستوى األداء والكفاءة اإلنتاجية هنا منواتجاههم بشكل إيجابي، و 
وهذا ما يطرحه الفكر اإلداري المعاصر بقوة، والذي يسوده اقتناع عميق بأهمية القدرات 

�א
����" تعبيرَ  -على أساسه-الفكرية والطاقات الذهنية للموارد البشرية، وأطلق  �א��ل �א
������س �א��ل �א
������س �א��ل �א
������س �א��ل " ��س
نه إحيث  ؛ية التي يكتسيها المورد البشريوذلك للداللة على تلك األهم ؛"��س�א��ل�א
������س�א��ل�א
������س�א��ل�א
������س�א��ل�א
����"و

يمثل قدرة عقلية وٕامكانات فكرية ومصدر للمعلومات واألفكار واالبتكارات، وبالتالي البد من 
  .استثماره وتوظيفه بشكل إيجابي

وامل التقنية إلى العباإلضافة -يرجع  الكبرى ونجد سر نجاح المؤسسات العالمية
حيث نجد في معظم األدبيات المتعلقة  ؛األفراد وما يتعلق بهمإلى االهتمام ب -والتكنولوجية

منظمة يرجع في الغالب إلى استخدام  ةباإلدارة أن تحقيق نتائج معينة أو أهداف مسطرة ألي
  .الموارد المتاحة بكفاءة عالية عن طريق الجهد البشري

صر البشري ويرجع ذلك إلى أن المؤسسة عبارة عن كيان اجتماعي واقتصادي، وأن العن
هو األساس في العملية اإلنتاجية واإلدارية لتحقيق األهداف المنشودة في الوقت المناسب بأقل 

ومنها تتجه جل الدراسات . التكاليف، وبأعلى جودة، ومن هنا تنبع أهمية العنصر البشري
يته وتحفيزه، لمعرفة أهم الطرق لزيادة اإلنتاج وزيادة معدل أداء المورد البشري فكان البد من تنم
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في نفس . من خالل تلبية احتياجاته ودعمه لمواكبة التغييرات المتسارعة في عالم التقنية العالية
  .الوقت الذي تحقق فيه أهداف المؤسسة أو المنظمة

ويستوعب الفكر اإلداري المعاصر تأثيرات التكنولوجيا الجديدة في عمل المنظمات وٕادارة 
في خلق تيارات مستمرة ومتدفقة من المنتجات الجديدة من السلع أو  الموارد البشرية، ويستثمرها

الخدمات، زيادة على ابتكار خامات ومواد جديدة ومصنعة وخدمات عالية الجودة رخيصة الثمن 
وفيرة العرض، ومن ثم ابتكار وتطوير وسائل وآليات ونظم لإلنتاج تتسم بالسرعة والمرونة ووفرة 

  .اإلنتاج وارتفاع الجودة
حيث البد من  ؛مؤسسة مهم جدا ةفالدور الذي تلعبه الموارد البشرية في أيّ  مما تقدمو 

اتخاذ الخطوات واإلجراءات الالزمة في هذه المؤسسات لتتماشى مع هذا التقدم، ولتمكنها من 
مسايرة العالم لتستطيع التكيف مع البيئة الجديدة، خاصة بعد انضمام معظم دول العالم التفاقية 

�א�"�" "GATE"حيث لن تكون هناك أسواق محلية محمية من قبل السلطات المحلية، وٕانما  ؛
لية موحدة في بيئة وَ لقوانين دُ  كاّفة ستكون جميع األسواق مفتوحة للجميع، وستخضع األسواق

حيث لن يكون هناك مجال للمؤسسات والمنظمات  ؛رقمية إلكترونية تميزها تنافسية شرسة
  .الضعيفة التي مازالت تعتمد على النظم التقليدية بغية االستمرار في المنافسة

لذلك نجد اليوم معظم المؤسسات تحاول إدخال كل ما هو جديد ومطلوب في عالم 
ة وتقديمها بأعلى التكنولوجيا واالتصاالت، وذلك لتبسيط األعمال وتسريع وتيرة إنجازها من جه

  .مقاييس الجودة من جهة أخرى
فالمالحظ أن سرعة تقدم التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية، أو ما يسمى بالذكاء 

والتقدم في صناعة اإلنسان اآللي، والتدفق غير المسبوق في المعلومات والمعارف  االصطناعي
د  وارد البشرية فيالذي يستند على دعائم رقمية بحتة يجعل تطوير وتنمية الم مستمر، مما تحٍَ_

يزيد في تعميق الفجوة في تنمية الموارد البشرية خاصة في مؤسساتنا من أجل مسايرة هذه الثورة 
  .الرقمية واستثمارها أحسن استثمار في العملية التنموية

ومن جملة هذه المفاهيم جاء هذا البحث ليبرز أهمية استخدام التقنيات الحديثة في 
الموارد البشرية، ومنها استقرار العمل الذي يشجع على بقاء المورد البشري، ومنع تطوير 

  .ومن ثم رفع معدالت أدائه ،تقديم عصارة جهده للمؤسسة وكسب والئه من َثمّ هجرته، و 
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هذا العصر هو عصر الرقميات فإن التغيير المستمر والمتواصل هو طابع هذا  ومادام
للمعرفة، وقد انعكست هذه التغييرات على المناخ المحيط بإدارة  العصر، نتيجة التجدد المستمر

  .الموارد البشرية وعلى هيكل المؤسسات بصفة عامة
وفي ظل كل هذه المفاهيم الحديثة، فإنه قد استوجب للمؤسسات تبني إدارة رشيدة من 

بوابها، نظرا حيث المفهوم وفعالة من حيث التطبيق لتمكنها من الدخول إلى العالمية من أوسع أ
لتداعيات الثورة الرقمية والمعلوماتية بكل مقاييسها، وما تفرضه من عوامل المنافسة والتنمية 

  .يواألداء الالمتناه
تنمية الموارد البشرية  فيوعلى هذا األساس كان محور دراستنا هذه، والتي ركزت 

المؤسسة أو منظمة األساس في تسيير العمل داخل " Mécanisme" باعتبارها الميكانيزم
باإلضافة إلى استشراف سيناريوهات حول تنمية الموارد البشرية باستخدام التكنولوجيا  ؛األعمال

  .الرقمية انطالقا من الوضع الراهن
ومن هذا المنطلق كان لنا الحق في طرح أكثر من سؤال تلخصت مفاهيمه في طرح 

  :اآلتيالتساؤل 

<»<íéÛÎ†Ö]<^éqçÖçßÓjÖ]<Üâ^Ši<ÌéÒíè†�fÖ]<�…]ç¹]<íéÛßi<[< <

  
 :تساؤالت الدراسة .1-4

ل من خالل هذا السؤال ستَ سنحاول في هذا البحث اإلجابة عن هذا السؤال، والذي يَ 
  :أسئلة فرعية قصد التقصي الميداني وهي كاآلتي
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 :تحديد المفاهيم الرئيسة للدراسة .1-5

 :����"Scenario"السيناريو : أوال

"�;Q%��R"��<و���و6"� ����W"Xع��N�U$�#!�C	%م�א�!"��&،
��
�و(Z	N�Y	�MوQ;�א<� ،���2�[�5"
�وא א^".����א3^�א[�א�\"	��
��$�N� �_%Z`� ��و �55a� ��F%H� Jaوא� U$� �bدא���6، c%	��و� א�!"��	��
����e�؛��و���W5a���F^%ل�א�!"��&،�و�Nد?�$��-f��f"!g$ل�%^�W5�


� U.h"6�J��"6� RFi�� %)����!
�א �و(/�] �وא<�)�، �א��)# �^%ل �55a
�دא`	��� ��!"$� ��	��"!$� ?�%Q� RF�� ��و ،��	��"!$� �א[^3� $�Gض
�#Cא���و�$�Uو)�Jא�" ،Ukא�
�وذ
�lא�U$��a-ZFא
%)�Jא ،U�e�&��"!�

  G�$K"1ض

 :تنمية الموارد البشرية: ثانيا

"��	$�/

	�%�oא����א�
א
��د�?�N	�Mא
/.&�ز(�د?�N.	���א�/�2��وא
�U$���A�� �$� ,%(�L� �k���"`وא� �k ��"F�7א")�q
��وא��Iא�J�K�L
��^� M5a3� ��A�"FPא� 7�6,��H� o%"!$� J2�� ��:�� ��	"r� �א`"���א

U�e."2  

  :كما يقصد بتنمية الموارد البشرية

"�7�8/"
N%.u�#k���U$א
tא$�sوא
%>�C;�وאZ�F3��א�5..��
�א]�א
��د�وאk��U$�&H^-ZQא��)���
�(8����v.��وא�%א�د�א^�t"/)؛��

�R�	N� ��Hن �.N� ;	"x� ��د�� �)���
�א �א�%א�د �$h.%ن yxא� ��^

                                           
  .هو الفيلم املكتوب على الورقأنه فيلم املستقبل، أو بعبارة أخرى " Yorofkin"يوروفكني تشمل كلمة سيناريو حسب تعريف  �

1 Louis Harman, Practical guide to scenario writing, New-York, N.E, 1951, Page 29.   
 .46ن، صفحة .س.، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، دإعادة اخرتاع احلكومة الثورة اإلدارية يف القرن احلادي والعشرينأمني الساعايت،  2



Þëþa@Ý—ÐÛa 


	����א������ �����א���

 

 

 12 

�&H�����z��)�q
�א�23אد�وذ
3�lن�א
�	!���אPدא�(��א $h.%ن�bدא�?
�)�k%A����6�E2�N:�}אa�����4."א���U$"1  

 :تكنولوجياال: ثالثا

مشتقة من الكلمة اليونانية ال "TECHNOLOGIE"لكلمة إن كلمة تكنولوجيا في تعريب  
"TECHNE " وتعني فن أو مهارة، أما الجزء الثاني من الكلمة"LOGIE " فهي مأخوذة من
"LOGOS " إلى العربية تقنية أو " تكنولوجيا"والتي تعني علما أو دراية ويترجم البعض كلمة

 .بالكثير من المصطلحات المعربة أسوةً تقنيات، وتالفيا لإلرباك يفضل استعمال تكنولوجيا 

  : وتعرف التكنولوجيا بأنها

"���א�!"	@$� �FP"�ج �م\"!6� q
�א &C��%
�א ��F%אع ;	"r
�א
�Zق� #k� l
yH� �وA%د{، �وא�".�א�(� �אFP!�ن 
�א^�� א
�hو�(�

��	.Nل�و�~�אض��.Nز����P����  "א
�����א�!"�

  :كذلك تعرف كلمة تكنولوجيا بأنها 
 "�Y��Z"
  ". א���78
	./�2��א
/	.���وא
/.	��א

  : كذلك يمكننا تعريفها بأنهـا

"�R6t`و� �אFP!�ن �2�/�� �وא�+�� �א
�/�ل �אم\"��وא� 7�8�"
א
���2��"H�א� R�A%6و� ،��
�N� �����Z6� ?,��H��$�U`-ل�و��C&�ذא
�א3دא,� Y�و��� �)%Z"
�א ��:�ض ،���� �Z�א�� ��$��
�א o%�
وא

&h23א."  

فإن التكنولوجيا هي التطبيق المنظم للمعرفة العلمية ومستجداتها من وبعبارة أوضح  
  .االكتشافات في تطبيقات وأغراض عملية

  :إن مفهوم التكنولوجيا يمكن أن يرتبط باتجاهات ثالثة هي

                                           
  .17، صفحة 2002، دار اهلدى للنشر، اجلزائر، تنمية املوارد البشريةعلي غريب وآخرون،  1
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بمعنى تسخير معرفة اإلنسان العلمية المنظمة وٕامكاناته العقلية : المعرفة العلمية -1
أغراض وتطبيقات عملية مطلوبة؛ مثال ذلك تفكير واإلبداعية، من أجل تحقيق 

اإلنسان المبدع في تخزين ومعالجة أكبر قدر ممكن من المعلومات واسترجاعها 
 .بأسرع وأفضل الطرق المناسبة

األجهزة واألدوات واالكتشافات الناتجة عن التطبيق : االكتشافات واالختراعات -2
ع الكمبيوتر وتطوير أجياله المختلفة، العلمي للمعرفة العلمية؛ مثال على ذلك اخترا

 .باإلضافة إلى اختراعات واكتشافات جديدة

النتائج التي يحصل عليها اإلنسان من خالل التطبيقات العملية : التطبيقات العملية -3
 .للمكتشفات واألجهزة لغرض تطوير وتنمية اإلنسان وتحسين أدائه

اصة خالل عقود العصر الصناعي ثم وقد ارتبط مفهوم التكنولوجيا بالصناعة أوال، وخ
، ثم ظهرت 20تحول إلى مفهوم تكنولوجيا المعلومات، في النصف الثاني من القرن 

مفاهيم أخرى، مثل تكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا المعرفة، المجتمع الفضائي، المجتمع 
  1.وغيرها من المفاهيم المرتبطة بهذا المصطلح... السيباري

  
  :التكنولوجيا الرقمية: رابعا

تتمثل التكنولوجيا الرقمية في كل األجهزة اإللكترونية عتادا وبرمجيات، التي تقوم 
وغالبا ما تكون هذه ) 1أو 0( �بمعالجة المعطيات بعد ترميزها أو تشفيرها إلى إشارات إثنينية

تصالي، حيث األجهزة حواسيب، وقد اتسع مفهوم هذه التكنولوجيات فأصبحت تشمل الجانب اال
أن هذه األجهزة اإللكترونية تقوم بتبادل المعطيات عبر وسائل االرتباط وأجهزة االتصال، ومن 
بين التكنولوجيات الرقمية الحديثة والمشهورة في السنوات األخيرة هي شبكة اإلنترنت، التي تضم 

  2.كل الحواسيب الموجودة على الساحة العالمية

                                           
 .131/132، صفحة2003، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، املعجم املوسوعي لتكنولوجيا املعلومات واالنرتنتعامر إبراهيم قنديلجي،  1

هذه مكن لتت 1و 0ة خمتلف املعطيات والبيانات اليت يتم إدخاهلا إىل األجهزة الرقمية وحتويلها إىل رقمني ترمجعملية يُقصد باإلشارات اإلثنينية هي  �
  )أو بعبارة أخرى تعترب اإلشارات اإلثنينية لغة اآللة الرقية(األجهزة من معاجلتها 

 http://olom.info/ib3/ikonobord.egi، 24/12/2007 ،16:20، دور التقنيات احلديثة يف تنمية الدول الصاعدةنور محريري،  2
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  :أيضا قميةوالمقصود بالتكنولوجيا الر 

"���א��56� ��/Q� M	N� �א�"�2%? �����"
�א &H� ��^� %k
���N��5
�א ��.a3وא� =���وא<%א �وא
"	��ز �א6�9; U$� �وא�/	%$�

)��"!
��?E�?Satelliteوא �-���
�Câbles?وא �א�"/�د?? BC��%
�وא
?MultiMedia?��J."Iא� ���2אد [�5"�� �وو)/�� �u�$� �$%8�$� L

��N�."A�وא���	./

��2د?�$�����L^���7�6א."1  

 :المفهوم اإلجرائي: خامسا

إجرائيا سيناريوهات تنمية الموارد البشرية في ظل التكنولوجيا الرقمية تعريف  يمكن
  :بأنها

"�&<� L� �)���
�א �א�%א�د ��.�"
� �	."�� &Cא��� ��bد
�א
�a.���وא�"5	����
tא$�sوא
/"�د�وא����א��א�\"	��،� ��A%
%��"
א
���א����א �)%Z6و���6.��L���6�$%	/א������
و`�Q��6	�lא�"/	�����
�l
�وذ ،�!��א�+ �دא`& �)���
�א 
	.%א�د� ��N�.وא�� א
��د(�

�U�."6�M"^����)��"
�א$����Lא
/.	���א\"���F�)���
$�E�Uא�%א�د�א
/�� 
�GوF��،�א��PمPא� �א$3�� %��و ��.a�
�א ��A%
%��"
�א �Q��

�?,���
��� �وא����6, �א
��א� �א�xذ ��	.N�L�,א3دא� �A��b%د? �2�(P��
���N�."A�א���a-/
א�����،��UN�l�k�Fא�@(�sא�"��(�U$�Uא
�وא��Bوא
�J(%
�א U$� �a-ZFא� ��$%�
�א �
�و
�א �ود^� �وز"6� q
�وא א�"�א`	�

Ukא�
�������������"Kא �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

                                           
   .136، الكويت، صفحة 1994أيلول  ،)430(عدد ال، يف جملة العريب صناعة املعلوماتبطرس أنطوان،  1
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  :لمتغيرات الدراسةالمصطلحات المشابهة : سادسا

خصوصيات في  لدى الباحثتتداول خالل هذا البحث مجموعة من المصطلحات  قد    
فك الغموض عن أبعاد متغيرات الدراسة محاولة وذلك من أجل ينبغي اإلشارة إليها  هااستعمال

 :وهي

 : تكنولوجية المعلومات  .أ 

يوظف هذا المصطلح لداللة على التكنولوجيا التي تستخدم في معالجة المعلومات    
، وبهذا فتكنولوجية المعلومات تعوض مجموعة المصطلحات )االتصاالت(وبثها ) المعلوماتية(

، والتكنولوجية الحديثة )TIC(واالتصال ) المعلومات(تكنولوجية اإلعالم : الشائعة االستخدام كـ
 . )NTIC(واالتصال ) لوماتالمع(لإلعالم 

 :المعلوماتية  .ب 

يشير هذا المصطلح إلى التكنولوجيا المستخدمة في معالجة المعلومات بطريقة آلية،     
ن هذا إحيث  ؛عليها"  إعالم آلي" على إطالق لفظ  - جرت العادة داخل مجتمعنا -والتي 

والتي ال تعكس "  Informatique" ترجمة حرفية لكلمة  -من وجهة نظرنا -يعتبر  المصطلح
  .المحتوى

 : عصر المعلومات  .ج 

شة ييستعمل هذا المصطلح خالل صفحات هذا العمل للداللة على الفترة الحالية المع    
والتي تسيطر عليها التطبيقات المتنوعة للتكنولوجيا الرقمية، فهذا المصطلح يبرز األثر الكبير 

كانت سبًبا مباشًرا في إطالق هذه التسمية على وقتنا  الذي ألحقته التكنولوجيا الرقمية إذ
  .الحالي

والمصطلحات المعبرة عن متغيرات الدراسة كثيرة جدا حدد الباحث بعضها حتى ال يقع لبس 
�.في فهم معالم الموضوع �� �� �� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �
� �� �� �� �
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 :المنهج المتبع في الدراسة .1-6

 معرفيّ  كمّ من المالحظ أنه لم يعد األساس في التقدم العلمي اليوم هو الحصول على 
فقط وٕانما األساس هو الوسيلة التي تمكننا من الحصول على هذا الكم، والوسيلة في ذلك هو 
المنهج العلمي بكل معطياته، ولهذا يعتبر المنهج العلمي، الطريق الذي يتبعه الباحث للوصول 

جه الباحث إلى تعميمات أو نتائج بطريقة علمية دقيقة، وكذلك مجموعة القواعد العامة التي تو 
  1א
�!���א
�!���א
�!���א
�!���للوصول إلى الحقيقة 

وانطالقا من كون العلم في تطور دائم، فال ينبغي تصور وجود منهجية مثالية أو نهائية، 
فإذا كان المنهج العلمي هو أساس مسعى الباحث فإن مناهج أخرى ستوضح المسار الخاص 

  2.على المستوى الملموس ُسيَتبعالذي 
اإلجابة عن تساؤالت دراسته إال إذا اختار منهجا مالئما إذن فالباحث ال يستطيع 

يتماشى وطبيعة الدراسة، وبما أن هذه الدراسة تهدف باألساس إلى فهم الظاهرة موضوع الدراسة 
وبناًء على هذا الوضع القائم يتم استشراف مستقبل هذه الظاهرة على مدى . في الوضع الراهن

  .زمني معين
  

 : المنهج االستقرائي .1

"�Jaא%	
� �F�%56� �^%ل �و�uد ��Nم o%"!$� U$� J��)� �y
وא
���ن�5$���א�/�2���U$����6i)א3*��,��"/F���H�2ذא��،����B����y
א
���5"`��� %kو� ،#Cא��"��א� sא���� ����6ع U$� ��F%ن ��F�2� ��א�!%
�א�"\-ص� [���� �Q�`� JC�aو� �8^-$� U$� �."!$� ��ل"�א

�$�N��  3".אG2א)�

                                           
 .96، صفحة 1997نشر، . ب.، مكتبة اإلشعاع الفنية، داملنهج العلمي والعلوم االجتماعيةسيد علي شتا،  1
 .98، صفحة 2004، ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون دار القصبة للنشر، اجلزائر، العلمي يف العلوم اإلنسانيةمنهجية البحث موريس أجنرس،  2
 .50نفس املرجع، صفحة  3
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تنباطي الذي ينطلق من كليات ونظريات التي تدعي أن وهو عكس المنهج االس
العالقات الممكنة بين الظواهر ما هي إال بناءات فكرية يمكن التحقق منها في الواقع الحقا، أي 

  1.أنه استدالل مستمد من افتراضات عامة بغية التحقق من صحتها في الواقع
لفكرية المتصلة بالموضوع وفي هذا السياق فالباحث لم يستعن باألطر والمرجعيات ا

وٕانما استعمل الواقع كمجال لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتشخيص للوضع الراهن للمؤسسة 
  .في استخدام التكنولوجيات الرقمية في عملية تنمية الموارد البشرية

  
 :منهج دراسة الحالة .2

بموضوع  بما أن هذه الدراسة تهدف باألساس إلى فهم الظواهر والقضايا المتعلقة
الدراسة، والتي ينصب فيها االهتمام على حصر معنى األقوال التي يتم جمعها، واألساليب التي 

حيث يركز الباحث  ؛تمت مالحظتها في مجال الدراسة، فالبحث يندرج في إطار البحث الكيفي
  ."monographique " على دراسة الحالة أو ما يسمى بالدراسة المونوغرافية

  : دراسة الحالة حيث يعرف منهج

"��)i����	/"א����.	/
��א�F���
�JK��b�Rא")��y
��RFא����sא
��/."uو��� ،��N�."Aא� �$�8F� ��و �!�+$� ��و ��2�EF�Hدא �%א,� ?�و^
����د�א L� Y./"
�א ��س�� M	N� �(�%م %kو� ،�$�N� �/."u� ��و ��	�

	^�$�����$�q
�א �א��א^& J�K� ���د�א ��و ،?�^%
�א �)��6� U$� ���/$
�?�^%
��� ��	/"$� ��.	N� ��.�./6� �b� �א
%Q%ل �5��� l
�وذ ،���

�א��א��������9^%
  K"2א���و��،�و�:}�U$��kא

وبناء عليه يحاول الباحث في هذه الدارسة أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن 
حالة المؤسسة موضع الدراسة، وخاصة تلك المعلومات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، والتي تتمثل 
في عملية التدريب باستخدام التكنولوجيا الرقمية، باإلضافة إلى مراحل تحول المؤسسة من 

                                           
 .50صفحة مرجع سبق ذكره، ، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةموريس أجنرس،  1
 .254، صفحة 1976للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  ، دار غريب5، طأصول البحث االجتماعيعبد الباسط حممد حسن،  2



Þëþa@Ý—ÐÛa 


	����א������ �����א���

 

 

 18 

، باإلضافة إلى المعلومات (Numérique)إلى النظام الرقمي  (Analogique)اظري النظام التن
المتعلقة بتاريخ حياة المؤسسة، وتطورها، وبعد انتهاء الباحث من جمع هذه المعلومات يحاول 
تحديد معالم الصورة الكلية وذلك باالستعانة بخبرات المبحوثين وتجاربهم وأفكارهم، وتفسير ذلك 

  .الكلي ضمن الموقف
 :المنهج التاريخي .3

لكي يستطيع الباحث تشخيص الوضع الراهن من خالل االستقراء، ودراسة الحالة، وبناء 
عليه استشراف المستقبل، كان إلزاما على الباحث استخدام المنهج التاريخي، والذي يعتبر األداة 

  .في الوصول إلى التعميمات أو القوانين التي تفيد التنبؤ بالمستقبل
  :يث يعرف المنهج التاريخيح

"�UN� ��$%	/$� JK� L� �^��
�א R/�")� �y
�א Y)�Z
�א RF�
��Hi"
�وא �و�	�	�� �k��Fو� ��5�2�L� �א��)��، YC��>وא� א3^�א[
���.�./"
$�Q�U"��،�و�N�L)���و6�6����،�و��k{!�6وא�"\-ص�א
�א[�א��)#�^��7�2�M	N���6�C�2�;�6���q
وא
�"��sCא
/�$��$���،�وא

�2�&Hوא���� �א3^�א[ {!�6� L� ?�N�!א�� �b� o�/"6� &�� ،=!

&��"!.	
���!�
���B�Z\"
  1."א���)�،�و(%6�L�'�א

ويقوم المنهج التاريخي على أساس من الفحص الدقيق والنقد الموضوعي للمصادر 
المختلفة للحقائق التاريخية، ويستعمل في جمع المعلومات ونقدها، وترتيبها، وتنظيمها، 

وتجدر اإلشارة هنا أن الباحث استعان بالمنهج  2.رها، واستخالص النتائج العامة منهاوتفسي
  :اآلتيةالتاريخي وذلك لألغراض 

  .معرفة ما كان عليه مجال الدراسة من قبل -
دراسة ماضي المؤسسة من حيث التجهيزات وعمليات تدريب الموارد البشرية من أجل  -

 .استشراف المستقبل ضمن نفس السياق

                                           
 .157، صفحة 2004، دار اهلدى للنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، منهجية العلوم االجتماعيةبلقاسم سالطنية، حسان اجليالين،  1
 .نفس املرجع، نفس الصفحة 2
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تشخيص الوضع الراهن من خالل تفسير الحاضر بالرجوع إلى الماضي ومعرفة  -
 .أصوله

مراحل تطور المؤسسة بكل وحداتها، يتطلب العودة إلى حالتها في الماضي، وعملية  -
مقارنة ما إذا وصلت إلى درجة أحسن أو أسوأ، يستدعي تحت هذا الظرف العودة إلى 

  .ماضي المؤسسة والكشف عن درجة تغيرها
استشراف مستقبل تنمية الموارد البشرية باستخدام التكنولوجيا الرقمية بناء على النتائج 
المتوصل إليها في القسم األول من الدراسة، حيث يقترن استشراف المستقبل باهتمامات متعددة 
تتوزع على مختلف العلوم الصرفية منها والتطبيقية واالجتماعية، وتعمد إلى توظيف مناهج 

 .أو كيفية الستشراف مواضيع اهتماماتها/وكمية 

  :االستشراف أو علم المستقبل، بأنه ويعرف

"�}���"N��� �� �א�!"��& �وא�"��א, �א�I%ل J$� &$�/"
�א c%	��
���Cא%�/
�א �(� %k� �وא��"��א] �وא���وض، ��	�� �א���� ,#�
א
�]%��
�א �N%.u� }�k%A� L� %kو� ،Jaא%
�א ���h"��� وא��"!-م

�"\-ص���Q��Nא�"/	������'.!)��e�،�)���	

"Z%��א�!"��	#���
���
���t~%א��א
��دم����]�א
"/�$&�$�Jא�!"��&،���
��6+(�،�و��و
�د،��א�" �)��א� ?�)�!�� }�)%Z6و� R��!�"
� �
��و� ��bو� Rh2��
�،Jaא%
�א 7��� q
�א �وא3_� �אQ3%ل �/Aو$�א� ��א�א�!" و$/�(��

J$�&$�/"
��א��
�"���ط����JC�a%
  1" .א

كما يعتبر كذلك من أهم التطبيقات الرئيسة في العلوم االجتماعية والطبيعية على حد 
السواء، وهو المجال العلمي المنظم الذي تستخدمه الدول المتقدمة في وضع الخطط المستقبلية 

ن سنة يها العامة لخمس أو عشر سنوات أو حتى عشر مُ ظُ ها ونُ الدقيقة التيُ تبني عليها سياستُ 
بهدف تحقيق التوازن بين مستلزمات األمن القومي للدولة على المدى البعيد، ومسار النمو 
والتطور المنظم المراد تحقيقه، وذلك بتكليف خبراء لوضع خطط مستقبلية مستقرة للحيلولة دون 

                                           
  .مرجع سبق ذكره ،http://olom.info/ib3/ikonobord.egi، دور التقنيات احلديثة يف تنمية الدول الصاعدةنور محريري،  1
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حدوث أي ثغرات قد تسفر عن انهيار الخطط الموضوعة في كل مجال وتخصص، وهم بهذا 
ستشراف معيارا وحكما على مدى استقرار الخطط وكفاءتها في الصمود أمام يضعون اال

المتغيرات المفاجئة والمتوقعة، وبذلك يصبح االستشراف من أهم األعمال التي تساهم في 
  1.الحفاظ على األمن القومي لألمة وتصون استقرارها على المدى البعيد

تنمية الموارد البشرية في ظل الثورة وفي هذا السياق حاول الباحث أن يستشرف مستقبل 
للتكنولوجيا الرقمية في العملية  -مجال الدراسة –الرقمية، وذلك بمدى استخدام المؤسسة 

التدريبية الخاصة بمواردها البشرية، ومدى استيعاب هؤالء لهذه التكنولوجيا، والمردودية المنتظرة 
من  الجزءحيث اشتمل هذا  ؛من العملية التدريبية هذه في تحسين األداء والكفاءة للموارد البشرية

  :صها الباحث في ما يليالدراسة على أهداف مبدئية، لخ
وضع تصور مستقبلي، بتعيين مداه حسب أهمية المجال الذي يخوض فيه الباحث، ليتم  -

خالله دراسة الغايات واألهداف والمصالح على أن يتضمن أكبر قدر ممكن من 
  .التفاصيل باستخدام النماذج الكمية والكيفية

تحقيقه، على أن تشمل أهداف دراسة اإلمكانات المطلوبة في كل مسار مستقبلي يراد  -
معروفة علميا، وبيان متطلباته من نفقات وجهود وما يستلزم من تطوير علمي وعملي 

 .داخل محيط المؤسسة، وعلى مستوى إدارة الموارد البشرية على وجه الخصوص

وعليه فإن االستشراف يقوم على متابعة عدد من المتغيرات وتتبع اتجاهاتها الحالية في 
مختلفة للقضايا  "سيناريوهات"لف المجاالت، واعتمادا على هذه البيانات يتم بناء يخص مخت

واألساليب المستقبلية المحتملة، والتي يتم إدراجها في الغالب ضمن الخطط اإلستراتيجية 
  2.الخاصة بمجال موضوع الدراسة

استباق  وبما أن االستشراف ليس التكهن بالمستقبل، ولكن محاولة تحسينه، فنحن نريد
ظروف المستقبل الممكنة أو المتوقعة حتى نستطيع التحضير لها، نحن نريد بشكل خاص أن 

ولمساعدتنا في هذا المسعى لدينا . نتعرف على الفرص والمخاطر حتى نكون مهيئين لمواجهتها

                                           
 .http://www.kitabat.com/alasadi_6.html ،23/02/2008 ،15:17، حنو دراسات إسالمية مستقبليةزهري األسدي،  1
/ ، صفحة2007ت، لبنان، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بريو  ،، ترمجة حسن الشريفاالستشراف مناهج استكشاف املستقبلإدوارد كورنيش،  2

113- 114. 
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عدد من المناهج التي تستخدم في الدراسات المستقبلية، ولكل من هذه المناهج نقاط قوة ونقاط 
من هذه المناهج يمكن أن تساهم بشكل عام في تفهمنا للمخاطر  الّ ن كُ إضعف، بحيث 

  1.مع المستقبل وفي التحضير لها والفرص التي تتأتىّ 
  

 ����:)استفتاء دلفي(استشارة الخبراء  -

�"قام عالمان في شركة Fא��Fא��Fא��Fא�" Rand  الكبرى وهما"�.	k� �k	.��و�] �k	.��و�] �k	.��و�] F%�$�ن�F%�$�ن�F%�$�ن�F%�$�ن�"و  H. Aulaff"�و�]

#�
بشكل  1953عام   Delphi"د
�#د
�#د
�#د
�#"عملية استفتاء أسمياها منهجية  بتطوير N. Dalcki "دא
�#دא
�#دא
�#دא
نموذجي، يقوم المستفتي بطريقة دلفي بالحصول على أجوبة كل عضو في فريق عمل الخبراء 
على أسئلة محددة، وتبقى اإلجابات معزولة ال ُيعرف صاحبها للتخفيف من التأثير االجتماعي، 

وتعرض اإلجابات على المشاركين بطريقة يتم هيكلتها  وتطرح األسئلة في سلسلة من الدورات،
بعناية بحيث ال يعرف أحد ما عدا الذي يقوم باالستفتاء، من قال ماذا؟ وتكون النتيجة حزمة 

إجماعا حول بعض المواضيع، ولكن ليس حول بعضها اآلخر،  تكشفالتي  التقييماتمن 
  .اعيأسئلة إضافية أخرى يمكن أن توضح أكثر التقييم الجم

وقد برهنت الدراسات بأن منهجية دلفي تكون فعالة في تحسين وتوضيح التقييم الجماعي 
للخبراء، وباستخدام الحواسب ووسائل االتصال الحديثة يمكن ألسلوب دلفي أن يشرك خبراء 

  2.االجتماع عن بعد تسميةحول العالم، والذي أصبح يطلق عليه 
 :النماذج والمحاكاة -

لشيء الذي تستخدمه ليمثل شيئا آخر، أما المحاكاة فهي التصرف النموذج هو ذلك ا
الذي يمثل تصرفا آخر، حيث يستخدم المهندسون المعماريون نماذج األبنية ليساعدوا اآلخرين 
على تصور للهياكل المستقبلية حتى يقوموا بإعطاء مالحظات عن معرفة ووعي، ويستخدم في 

ليظهروا كيف سيبدو الطقم الرجالي أو الفستان النسائي ) ننننא��F���א��F���א��F���א��F���(مجال بيع المالبس النماذج 
  .عند اللبس

                                           
 .114 -113/ ، صفحةسبق ذكره مرجع ،االستشراف مناهج استكشاف املستقبلإدوارد كورنيش،  1

 .دلفي هي كلمة ذات أصل إغريقي، ومعناها املعبد وتعين احلكيم املتعبد املوهوب واملنشغل برؤية املستقبل �
 .115، مرجع سبق ذكره، صفحة املستقبلاالستشراف مناهج استكشاف إدوارد كورنيش،  2
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حيثُ يستعمل شيء  هذا المنهج هو نوع مختلف تماما من النماذج هو النموذج الفكري،
مكان شيء آخر يكون أصعب في معالجته أو ربما من المستحيل إجراء تجارب عليه، 

يمكن من خالل . وباإلضافة إلى نماذج العالم الحقيقي، مثل الطائرات والمنازل المصغرة الحجم
وعندها يمكن وضع هذا . ذلك استخدام مجموعة من المعادالت الرياضية في تمثيل نظام معقد

النموذج الرياضي في الحاسوب واستخدامه لمحاكاة تصرف النظام المعني في ظروف مختلفة، 
مثال يمكن لنموذج رياضي القتصاد الواليات المتحدة األمريكية أن يظهر التأثير الممكن لزيادة 

  1.ئة في الضرائبابالم 10
 

 :العصف الذهني -

جمعها للتفكير بشكل مشترك حول هو توليد أفكار جديدة بواسطة مجموعة صغيرة يتم 
موضوع ما، ويشجع أعضاء المجموعة على تطوير أفكار بعضهم البعض وعدم التشدد في 
النقد، ويفيد العصف الذهني في التعرف على اإلمكانات والفرص والمخاطر، وهناك وسائل 

ة أخرى منتشرة لتوليد األفكار أو لحل المعضالت، مثل تخطيط فكرة ما، تحليل الصدم
  2.والتأثيرات، والتعرف على كل المتغيرات الممكنة، وغير ذلك

 

 :السيناريوهات -

هي وصف لوضع مستقبلي ممكن، أو محتمل، أو مرغوب فيه، مع توضيح مالمح 
المسار أو المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا الوضع المستقبلي، وذلك انطالقا من الوضع 

  3.الراهن أو من وضع ابتدائي مفترض
وفي هذا الصدد حاول الباحث استخدام منهج أو مدخل السيناريوهات نظرا لتماشيه 

  .وطبيعة الموضوع، وسنحاول التطرق إلى أنواع السيناريوهات بإيجاز

                                           
 . 131صفحة ، مرجع سبق ذكره، االستشراف مناهج استكشاف املستقبلإدوارد كورنيش،  1
 .130صفحة  ،نفس املرجع 2
 /  http://www.millenniuminstitut.net ،13/01  منهجية السيناريوهات يف الدراسات املستقبليةمركز املعلومات ودعم اختاذ القرار،  3

  .19:28الساعة  2008
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وهي تستطلع الوضع المستقبلي كما هو دون توجهات : سيناريوهات استطالعية  . أ
 :ى ثالثة أنواعهي تنطلق من الحاضر إلى المستقبل، وتنقسم إلاستهدافية، و 

  .وهو سيناريو استمرار الوضع الراهن: السيناريو المرجعي -
هو سيناريو افتراض حدوث تحسن في ): التغير الجوهري(أو  السيناريو المتفائل -

 . الوضع الراهن نتيجة السياسات اإلصالحية

 وهو يمثل عجز النظام عن االستمرار وفقدان القدرة): االنهيار( السيناريو المتشائم -
 1.على النمو، والوصول إلى وضع مترهل

 

وهي تتصور وضع مستقبلي معين وتسعى إلى الوصول إليه، : سيناريوهات استهدافية  . ب
 .وهي تنطلق من المستقبل إلى الحاضر

 

 :طرق بناء السيناريو -

 )وهي أساس نشأة فكرة السيناريو( :الطريقة الحدسية .1

التنبؤ بالمسار المستقبلي للظاهرة وهي عبارة عن إطالق قدرات التصور والخيال في 
واالضطرابات التي تطرأ عليه، دون االلتزام بقواعد وافتراضات معينة، حيث ال يجب االلتزام 

 ".א
�Z(���א
-$�8F��א
�Z(���א
-$�8F��א
�Z(���א
-$�8F��א
�Z(���א
-�8F$��"الصارم باالفتراضات والقواعد المبدئية، لذلك يطلق على هذه الطريقة 

  
 :طريقة النمذجة .2

في بناء السيناريوهات من خالل تصور الوضع وهي عبارة عن استخدام النماذج الكمية 
االبتدائي بمختلف متغيراته، وبناء نموذج كمي يصلح لدراسة الظاهرة، وتطبيق النموذج لوضع 

  .البدائل المستقبلية للظاهرة، وتقدير ما يصاحب كل منها من تكاليف ومنافع
 
 
 

                                           
 /  http://www.millenniuminstitut.net، 13/01 ،منهجية السيناريوهات يف الدراسات املستقبليةمركز املعلومات ودعم اختاذ القرار،  1

  19:28الساعة  2008
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 )التفاعل بين الحدس والنمذجة( :الطريقة التفاعلية .3

األكثر شيوعا، وهي عبارة عن المزج بين الطريقة الحدسية وطريقة النمذجة وهي الطريقة 
في بناء السيناريوهات، ويكون ذلك باالستعانة بكل منهما وفقا لما تقتضيه جودة النتائج، 

  1.واالنتقال بينها ذهابا وٕايابا في أكثر من دورة وصوال إلى السيناريوهات المرجوة
 

 :يط المستقبلياستخدام السيناريو في التخط .1-7

تطبيق علم المستقبليات في مجال التخطيط هو أهم التطبيقات الرئيسة التي تستخدمها 
الدول المتقدمة في وضع الخطط المستقبلية الدقيقة، التي تبنى عليها سياساتها ونظمها، رامية 

دوث أي بذلك إلى تحقيق التوازن بين أركان األمن القومي للدولة على المدى البعيد من دون ح
ثغرات تسفر عن انهيار الخطط الموضوعة، ومن المعروف أن التخطيط ورسم السياسات هو 
أحد العلوم المستقبلية التي تحرص عليها قيادات الدولة، حيث تحرص كل القيادات بتكليف 

وٕاذا كان التخطيط المستقبلي قد . خبراء لوضع خطط مستقبلية مستقرة تحقق أهداف الدولة
لعقول والوثائق مما كان يستلزم جهدا كبيرا، فإن إدخال الحاسبات اآللية، في هذا اعتمد على ا

المجال جعل من التخطيط المستقبلي باستخدام السيناريوهات مادة في متناول أجهزة الدولة التي 
  .تصل إلى القرار السليم باستخدام أعداد كبيرة من الخيارات في زمن محدود وبجهد مالئم

 
 :يط المستقبليمفهوم التخط .1-7-1

التخطيط المستقبلي هو علم حشد الطاقات وتنظيم استخدامها من أجل تحقيق الهدف 
ويقصد به في المعنى العام كل محاولة لوضع خطة شاملة تعمل المؤسسة على تنفيذها خالل 
فترة زمنية محددة، أما في المعنى الخاص فيقصد به وضع الخطط الوطنية في المجاالت 

في هذه المجاالت على هدى وبصيرة مدركة من أين تبدأ وٕالى المختلفة، بحيث تخطو األمة 
أين تنتهي وبحيث تلحق بركب التطور في أقل فترة زمنية ممكنة، وتتجاوب مع المتغيرات 

                                           
 .31، صفحة 1999ر يف منتدى العامل الثالث، مص) 3(، )2(، )1(األعداد ، 2020أوراق مصر إبراهيم العيسوي،  1
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. السريعة المتالحقة في حقول العلم والتكنولوجيا، وبحيث تسبق األحداث فال تؤخذ على ِغرة
  1:ستقبلي باستخدام السيناريو هيوالركائز الرئيسة لضمان نجاح التخطيط الم

أن يكون شامال ويراعي كل المتغيرات المحتملة مستقبال، وينفذ على مراحل في فترات  -
 .زمنية محددة

أن تتبناه وتتولى تنفيذه قيادة واعية، تتوافر لها اإلمكانات والطاقات ولديها القدرة على  -
للمتغيرات، من دون أن تحيد عن تذليل الصعاب، والمرونة في تقويم التخطيط طبقا 

 .الهدف الرئيس

أن يكون المنفذون على دراية كاملة بأهداف الخطة ومراحلها، وعلى اقتناع كامل بها،  -
 .ويمتازون بملكة اإلبداع في وضع السيناريوهات

أن يكون هناك تأييد للخطة واقتناع كامل بضرورة تنفيذها لما ستعود به على الدولة  -
 .كتمال تحقيق أهدافهاواألفراد عند ا

أن تكون سيناريوهات الخطة مرنة، وقابلة للتقويم عند حدوث متغيرات حادة وبما يسمح  -
 .بالوصول إلى الهدف في النهاية

ويعتمد التخطيط باستخدام السيناريوهات على أنظمة آلية تحقق يسر الحصول على 
طبقا للمتغيرات السريعة والمتالحقة، المعلومات الرئيسة وتخزينها وبرمجتها وتحديثها باستمرار، 

  .مع االستفادة من شبكات المعلومات التي جعلت العالم كله مثل كتاب مفتوح
والمعروف عن آلية القيادة أنه كلما كانت المداخل دقيقة وصحيحة ومكتملة كان 

  .التخطيط دقيقا
 

 :أهداف السيناريوهات .1-7-2

اسات المستقبلية إال أنهم يجمعون على على الرغم من تباين الرؤى بين المشتغلين بالدر 
  :أن األهداف والفوائد التي تسعى السيناريوهات المستقبلية لتحقيقها تتحدد باآلتي

عرض االحتماالت واإلمكانات والخيارات البديلة التي تنطوي عليها التطورات المستقبلية،  -
 .كما تكشف عنها السيناريوهات المختلفة

                                           
 .مرجع سبق ذكره ،http://www.kitabat.com/alasadi_6.html، حنو دراسات إسالمية مستقبليةزهري األسدي،  1
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لخيارات المختلفة في السيناريو وتركيز انتباه متخذي القرار عرض نتائج المترتبة على ا -
 .في الفاعلين الرئيسيين واستراتيجياتهم وفي العمليات أو العالقات السببية والنقاط الحرجة

تمكين الجماهير من التفكير في كل األمور المتعلقة بالمستقبل، واستثارة النقاش فيها  -
 .واستدعاء ردود الفعل في شأنها

في ) في بعض الحاالت الخاصة وخصوصا في مجال االقتصاد(وصل إلى توصيات الت -
شأن الخيارات والقرارات التي ينبغي اتخاذها من اآلن للوصول إلى الوضع المستقبلي 

 .المرغوب فيه بعد فترة زمنية محددة

التي يبرز ذلك عند بناء السيناريوهات المستقبلية التي تتضمن األحداث المقبولة والممكنة 
توافق الرصد المستقبلي، أو من المنطقي توقع حدوثها، ويتوقف معناها الحقيقي على توجهات 
جهود التخطيط ومدى رؤيتها المستقبلية وتوقعها لألحداث واألزمات المستقبلية والمثال السائد 

تابة الستخدام هذا األسلوب هو رسم التاريخ المستقبلي للسيناريو، والذي يعتمد على محاولة ك
األحداث من اآلن وحتى هدف السيناريو سيكون ذلك بطرح مخططي السيناريو بعض األسئلة 

 .ومحاولة اإلجابة عنها

   
 :التخطيط المستقبلي على المستوى االستراتيجي باستخدام السيناريوهات .1-7-3

ينقسم التخطيط المستقبلي باستخدام السيناريوهات إلى عدة مستويات لمطالب الدولة 
  .وتتحدد سياسة بناء القوة. وتوجهاتها اإلستراتيجية وسياستها لبناء القوة

وتتحدد سياسة بناء القوة بالغايات القومية للدولة، وتتضمنها إستراتيجية وطنية تلتزمها 
  .كل مؤسساتها التي تعمل بالتنسيق فيما بينها لوضع سياسة بناء القوة في المجاالت المختلفة

إذن تبادر إليه القيادات السياسية العسكرية واالقتصادية واالجتماعية  التخطيط المستقبلي
في مجاالتها المختلفة وحصر المشاكل واألزمات . حينما تعمد إلى تخطيط متكامل للدولة
 .وصياغة سيناريوهات متكاملة لمواجهتها
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  1:ييشمل التخطيط المستقبلي على المستوى االستراتيجي باستخدام السيناريوهات اآلت
 :الخطط المستقبلية -

  :تحرص قيادة الدولة على وجودها واألخذ بها وتطويرها وتتمثل في 
تختص بوضعها الهيئة التشريعية العليا للدولة،  :الغايات الوطنية العليا للدولة  .أ 

وتتضمن األهداف القومية وما تسعى إلى تحقيقه في المجاالت المختلفة طبقا للثوابت 
 .عاما 30و  20مداها الزمني بين والمتغيرات، ويراوح 

والسيناريوهات هنا تتضمن جميع أركان الدولة وقدراتها، والمؤثرات الداخلية 
إقليميا وعالميا وداخليا حتى تتضح الصورة متكاملة، . والخارجية والمتغيرات المنتظرة

شرة وتتحدد من خاللها المحظورات التي تتجنبها الدولة والقوى التي تتقارب معها مبا
  .أو تدريجيا، وأساليب التغلب على الصعوبات الكبرى لو حدثت في إحدى المراحل

تتضمن استغالل الدولة للطاقات المادية والمعنوية بما يحقق  :اإلستراتجية الوطنية  .ب 
�א�a"�5د(�،�(الغايات الوطنية، وهي تنقسم إلى العديد م االستراتجيات  ،�����!
א

��N�."A�ريوهات خاصة بها، والتي يجب أن تتكامل مع ، ولكل منها سينا)א
 .السيناريوهات األخرى

تنقسم اإلستراتيجية إلى العديد من المجاالت التي تتكامل : الخطط التفصيلية  .ج 
لتحقيقها، فاإلستراتيجية في المجال السياسي مثال تشمل تأكيد الثقل السياسي للدولة، 

قليمية والعالمية وٕاستراتيجية التعامل وٕاستراتيجية التعامل مع األزمات السياسية، اإل
ولكل من تلك اإلستراتجيات سيناريوهات ... مع المنظمات اإلقليمية والعالمية، وهكذا

 .خاصة بها يتضمنها جميعا السيناريو العام لإلستراتيجية السياسية للدولة

تشمل جميع مجاالت العمل في الدولة وتتعدد بتعدد : خطط مواجهة األزمات  .د 
 :دات واحتماالت وقوع األزمات، وتنقسم إلىالتهدي

                                           
1 John H. Slewart, methods for devloping alternative futures and long range planning, in Smith and 

Perry « creating strategic vision », long range planning for national security, Washington D.C. national 

defense university press, 1987, page 66. 
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تندرج من توتر العالقات إلى احتماالت المواجهة وتنقسم إلى : أزمات سياسية -
مجموعات طبقا لمصالح الدولة واهتمامات السياسة والتحديات وأسلوب معالجة األزمة 

 .والتغلب عليها

األزمات المتعلقة وتندرج في حوادث التوتر االجتماعي وظهور  :أزمات اجتماعية -
 ...بالمعيشة، الصحة، التعليم والتنمية

 .تندرج في تلويح أزمات اقتصادية وانعكاسها على األمن القومي: أزمات اقتصادية -

 .ويشمل التخطيط المستقبلي باستخدام السيناريوهات جميع المجاالت األخرى
 
 :بناء السيناريوهات المستقبلية .1-8

إفرازات العلوم الحديثة التي تبنى أساسا على دراسة الجدوى، السيناريو المستقبلي هو أحد 
بمعنى تأكيد الخطة وتدقيقها، وٕامكان استمراريتها والوفاء بالتزاماتها المادية وتوفير الكوادر الفنية 
وتذليل العقبات الخارجية وعدم وجود صعوبات قد توقفها في مرحلة ما، وأخيرا عوائدها وٕامكانية 

دمه، من خالل الخطط التالية في مواكبة التطور العالمية في هذا المجال، وأي االستمرار أو ع
 ،ومة معلومات هائلة مبرمجة ومخزنةسيناريو ال يأتي من فراغ ولكن يعتمد أساسا على منظ

 .وُتجدد باستمرار طبقا للمتغيرات في جميع النواحي

  
 :الضوابط المنهجية .1-9

سات االستشرافية ال تتوفر على تلك الحرية التي في البداية تجدر اإلشارة إلى أن الدرا
تتمتع بها الدراسات األخرى، فهناك بعض الضوابط المنهجية تفرض على عموم الدراسات ذات 
الطابع االستشرافي، وال سيما ذات األبعاد االجتماعية، والتي تبقى ضمن دائرة ال نستطيع 

تمكن هذه الضوابط، والتي البد من تجاوز حدودها علميا، ومن بينها هذه الدراسة، حيث 
 :مراعاتها في اآلتي
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 :اإلدراك الحضاري للمستقبل .1-9-1

الدراسات االستشرافية إلى إدراك المستقبل إدراكا حضاريا، فالمستقبل وٕان كان تذهب 
يعبر عن حركة ممتدة تبدأ بالماضي وتمر بالحاضر ال تكون الصور التي قد يقترن بها بمعزل 

  .المستقبلعن معطيات ماضي 
بيد أن تصور المستقبل وكأنه امتداد آلي لهذه المعطيات فقط يعبر عن رؤية ناقصة 
منهجيا وقاصرة حضاريا؛ فهي ناقصة منهجيا ألنها تفرض استمرارية الحالي وتلغي بالتالي 
احتمال تحوله من النقيض إلى النقيض، وهي قاصرة حضاريا ألنها تنفي عن اإلنسان نزوعه 

لكامن في ذاته نحو المستقبل األفضل من الماضي والحاضر، وقدرته على بلورته، اإلبداعي ا
  1.فالمورد البشري هو المستقبل بزمانه ووجوده وتصوره وٕابداعه

ولعدم دقة رؤية المستقبل وكأنه امتداد آلي لماضيه أو لحاضره، ندرك المستقبل بداللة 
ينسحب على مستقبل تنمية الموارد البشرية  الزمان القادم مجددا لماضيه وحاضره، والشيء ذاته

  .في ظل الثورة الرقمية
إن إدراكنا لمفهوم مستقبل التكنولوجيا الرقمية وعالقتها بتنمية الموارد البشرية في 
المؤسسة الجزائرية بهذا المعنى ال يفيد أننا نتبنى رؤية غارقة في التفاؤل، فنحن ندرك أن 

البشرية على حد السواء وبمفهوميهما الواسع يقترنان باختالالت التكنولوجيا الرقمية والموارد 
إلى تعطيل ارتقاء الموارد البشرية حضاريا، بيد  -ولو بعد حين-تنطوي على إفرازات تفضي 

أننا في الوقت ذاته ال نتبنى رؤية غارقة في التشاؤم، فنحن ندرك أن الخلفية اإلبداعية الضاربة 
الجزائرية تجعله يتوفر على إرادة التغيير اإليجابي، بالتالي بناء للمورد البشري في المؤسسة 

المستقبل األفضل، وامتالك قدرات وكفاءات فعالة في مجال المؤسسة أو في مجال قدراته 
  .الفكرية الشخصية على حد التعميم

ومن هنا تؤكد الدراسات االستشرافية أن المستقبل ليس قدرا محتوما ال مفر منه، وٕانما 
تقبل مفتوح النهايات، ومن هنا شاعت وتنوعت المسميات التي تؤكد ذلك، ومن بينها تسمية مس

 2".السيناريوهات المستقبلية البديلة"

                                           
 .105، صفحة 1979، دار العلم للماليني، بريوت لبنان، املقاربة املستقبلية لإلمناء العريبحسن صعب،  1

2 SMITH Allen, creating strategic vision, national university press, Washington D.C, 1987, Page23.  
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 :البعد الزمني .1-9-2

صار مقبوًال عالميًا يقترن مفهوم المستقبل بأبعاد زمنية مختلفة، وعلى وفق  بتصنيفتأثرًا 
فالمستقبل قد يكون . هذه األبعاد قد ال يصح استخدام كلمة المستقبل بالصيغة المتداولة العامة

  �.مباشرا، أو قريبا، أو متوسطا، أو بعيدا، أو غير منظور
تنمية الموارد البشرية في ظل وفي ضوء هذه األبعاد يرى الباحث أن استشراف 

الرقمية ال يكون مجديا عمليا إن اقتصر على المستقبل المباشر، فالزمان الذي يقترن التكنولوجيا 
به أقل من عامين ال يسمح بتبلور معطيات التغيير، التي تحتاج عادة إلى مدة أطول، وكذلك 

، فمثل هذا )غير المنظور(ال يكون مجديا امتداد هذا االستشراف إلى أكثر من نصف قرن 
العلمي المستقبلي التي تستوي وقصص الخيال االمتداد الطويل يجعل الدراسة االستشرافية 

  1.اقترنت بها دراسات المستقبل في بعض مراحل تطورها التاريخي
تنمية الموارد  مستقبل وعلى غرار هذه المذكرة سيعمد الباحث إلى محاولة استشراف

، وهو استشراف قصير 2013إلى عام  2008نولوجيا الرقمية من عام التك البشرية في ظل
المدى، فالباحث يرى أن هذه المدة الزمنية تتيح للباحث الفرصة الكامنة الستشراف الصورة 

 .المحتملة واألكثر رجحانا، وهذا يرجع إلى قدرات الباحث المادية منها والعقلية

  
 :الموضوعية والذاتية .1-9-3

غني عن القول أن الموضوعية في الوصف والتحليل واالستشراف تعد من بين أبرز 
غير أن تمركز اهتمامات . شروط البحث في العلوم التطبيقية واالجتماعية على حد السواء

، حول دور "N	�7אA".�ع�א�!"��&N	�7אA".�ع�א�!"��&N	�7אA".�ع�א�!"��&N	�7אA".�ع�א�!"��&"العلوم االجتماعية ومن بينها االستشراف أو ما يطلق عليه 
، فبينما يسمح البحث في الظواهر ة عامة يجعلها مختلفة عن سواهااإلنسان والمجتمع بصف

الطبيعية أن يكون الباحث خارج تفصيالته القيمية، ال يسمح البحث في الظواهر االجتماعية 
بذلك في العموم، فالمنظومة القيمية التي يتوفر عليها الباحث تنطوي على تأثير في مضمون 

                                           
، مستقبل غري )مخسون عاما(، مستقبل بعيد)عشرون عاما - مخسة أعوام (، مستقبل متوسط )مخسة أعوام(، أو مستقبل قريب )عامان(مستقبل مباشر  �

 )أكثر من مخسني عاما(منظور 
 .132وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، صفحة منشورات ترمجة حممود فالحة، ، املستقبليةإدوارد كورنيش،  1
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أن يكون الباحث في العلوم االجتماعية محايدا، هو عسير  ونتائج بحثه، لذا فالقول بضرورة
  1.التحقيق، بل قد يرتقي إلى مستوى الوهم

ومع أن الباحث سيعمد في هذه الدراسة إلى االلتزام الصارم بشرط الموضوعية، ال ينكر 
في الوقت ذاته أنه منحاز في تفضيالت قيمية محددة، فالباحث مع كل ما يؤدي بالمورد 

من تنمية وارتقاء وتطور على الصعيد المعرفي، واألدائي، وبالتالي فالباحث ضد كل البشري 
المتعاظمة مظاهر التخلف، والترهل، واالنحطاط للمورد البشري في ظل التطورات التكنولوجية 

  .العالم قاطبة التي يشهدها
ل لدراسة، يحاو بالجانب االستشرافي لوعلى أساس هذه الضوابط المنهجية الخاصة 

الباحث التأمل في المشهد الذي تتقاطع فيه األولويات القيمية مع استقراء الوضع الراهن الخاص 
  .بمجال الدراسة

  .والشكل التالي يوضح منهجية الدراسة االستشرافية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                           
 .311-310 /، صفحة1975، وكالة املطبوعات، الكويت، أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  1
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  1.يوضح منهجية االستشراف 
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 02:الشكل رقم

  

 
 
 
 
 

 
                                          

 خمطط من إجناز الباحث 1
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 :صعوبات البحث .1-10

يخلو أي بحث مهما كان من صعوبات تعترضه في الميدان، كذلك األمر ينطبق ال يكاد 
  :على هذا البحث الذي القى بعض الصعوبات، نذكر منها

الغياب الفادح لإلحصائيات و الدراسات الحديثة حول الموضوع خاصة على المستوى  -
 .الوطني، رغم أهميته

عالقة جد  الميدان مع الجامعةقة حيث أن عالوالجامعة؛  الفجوة العميقة بين الميدان -
مما يعيق عملية البحث والتطوير العلمي، وهذا النعدام االتفاقيات بين . ضعيفة

 .الجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة

المحسوبية والبيروقراطية الكبيرة، وعدم تفهم مؤسسات الميدان لطبيعة البحث العلمي،  -
لعراقيل البيروقراطية المثبطة، حيث أن فالباحث كان له طموحات أكبر من هذه لوال ا

الباحث اعتمد على العالقات الشخصية بالدرجة األولى للوصول إلى ميدان الدراسة، 
 .وهذا ال يجعلنا نرقى إلى مصاف الدول النامية في مجال البحث العلمي


