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املؤشاتيفاالسترشافاإلسرتاتيجي
"أهمية"صناعة
ّ
مدخل معريف منهجي

The Importance of "Creating" Indicators in Strategic Foresight:
Methodological-Cognitive Introduction
التوجهات املستقبلية الكربى والصغرى للتغريات الظرفية والهيكلية يف
 أضحى تعقّ ب:ملخص
ّ
ٍ
مجموعة من املسلّامت املنطقية والتجارب املرتاكمة
مختلف األنساق البرشية يستند اليوم إىل
واملعطيات امليدانية والدراسات املو ّثقة والقوانني العلمية واألدوات املنهجية واملراصد
ّ
"مؤشات قياس التغريات" التي
اإلحصائية وورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي؛ ومنها استناده إىل
تغطي
 والتي،املتخصصة يف عمليات االسترشاف
واملؤسسات
يعتمدها الباحثون املسترشفون
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
 وعىل الرغم من الجدل األكادميي والعميل بشأن.ومجاالت حياتية عديدة ومتنوعة
قطاعات
بخاصة أنّها ال تخلو
،جدواها ومالءمتها النسبية يف تعقّ ب مستقبالت مختلف الظواهر املسترشفة
ّ
ّ
املؤشات أهميةً قصوى
 مت ّثل تلك،التحيزات املعرفية واأليديولوجية والثقافية واملصالحية
من
ّ
متنامية يف متكني ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي ورسم سيناريوهات مستقبلية للكيانات
ّ
 وكيف، وأهدافها،املؤشات
" تحاول هذه الورقة اإلملام بإشكالية "صناعة،ثم
ّ  ومن.املسترشفة
.تتم صناعتها واعتامدها ضمن ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي
ّ

ّ
 ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي،املؤشات
، االسترشاف اإلسرتاتيجي:كلامت مفتاحية
Abstract: Tracking major and minor future trends in structural change within various
human systems depends on diverse factors: from a set of a priori logical assumptions
to accumulated experience, facts on the ground, reliable studies, scientific laws,
methodological tools, statistical observatories, and workshops on strategic foresight. Such
tracking also depends on the "indicators to measure change" adopted by futurologists
and institutions devoted to foresight; these indicators are hugely diverse, and can be
linked to myriad factors. Despite the academic and practical debate over the relative
utility and suitability of these indicators to track the futures of a forecasted subjectparticularly since they are not free of cognitive, ideological, cultural, and interest-based
bias-indicators nevertheless have supreme importance in strategic foresight workshops,
and allow researchers to draw up future scenarios. Given the above, this paper attempts to
understand the problematic of "indicator creation", its goals, and investigates how to both
create and rely on indicators in order to carry out reliable strategic foresight workshops.
Keywords: Strategic Foresight, Indicators, Strategic Foresight Workshops
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مقدمة
بداية ،ينبغي التنويه بأنّ (علم) "االسترشاف اإلسرتاتيجي"ٌ ،
التوسع عامل ًيا وعرب ًيا
حقل علمي يف طور ّ
ٌ
معرفة ومامرسة بحثية وتسيريية متع ّددة وعابرة لالختصاصات
عىل املستوى األكادميي والعميل؛ وهو
والجنسيات والثقافات .كام أنّ استرشاف املستقبل والتخطيط العميل لحركية الحياة االجتامعية بأبعادها
كافة أضحى ميزة املجتمعات املتحرضة املعارصة.
ولنتجاوز االستطراد املطلوب معرف ًيا يف معالجة موضوع إشكالية أحقية إضفاء اسم "العلم" عىل هذا
ُرجح مرحل ًيا وضع كلمة "علم" بني معقوفتني ك ّلام تح ّدثنا عن هذا املجال
املجال العلمي الجديد نسب ًيا ،ن ّ
التخصيص الذي يجمع بني العلمية والتقنية واملهارة الفنية والخيال والحدس والتخمني؛ ما يفتح املجال
لتع ّلمه وتعليمه واإلفادة من تطبيقاته ،إىل ألوان متداخلة من املعارف واألنشطة االتصالية واإلحصائية
ٍ
بطيف متنوع من املعارف واألدبيات التي
واألدوات التكنولوجية التي تدعو مامرسيه إىل االستنجاد
ترتواح بني املعارف األدبية املعيارية واملعارف الرياضية الدقيقة .لذلك اقرتحنا تسميته باسم "(علم)
دراسة املستقبل" أو "(علم) االسترشاف اإلسرتاتيجي" أو "االسترشاف اإلسرتاتيجي" من دون ذكر كلمة
"علم" ،يف انتظار الحسم يف عملية تبلور األبعاد الفلسفية واملعرفية واملنهجية لهذا الحقل العلمي
التخصيص الصاعد يف املجتمعات العلمية عرب العامل املعارص.
محصلة الدمج
وسنكتفي يف هذه املقدمة بأن نؤ ّكد أنّ ديناميكية "(علم) االسترشاف اإلسرتاتيجي" هي ّ
العلمي والعميل بني ديناميكية "االسترشاف العلمي" أو "الدراسات املستقبلية" من جهة ،وديناميكية
ّ
واملؤشات الكربى
أساسا باالتجاهات
"التخطيط اإلسرتاتيجي" من جه ٍة أخرى .فإذا كانت األوىل ّ
تهتم ً
مبحصلة نتائج التفاعالت والتغريات
والكلية والثقيلة ،فإنّ الديناميكية الثانية ،إضاف ًة إىل اهتاممها
ّ
أساسا ّ
باملؤشات والتغريات
املدروسة بواسطة تقنيات االسترشاف ومنهجياته يف الديناميكية األوىلّ ،
تهتم ً
الصغرى والدقيقة والتفصيلية لحركية النظم والظواهر واملناطق والدول والفئات والجامعات؛ مع
ّ
واملؤشات الكربى التي هي
اشرتاط عدم إغفال أصحاب الديناميكية الثانية للتغريات واالتجاهات
مساهمة "ورشات االسترشاف".
ويستند هذا التمييز الوظيفي واملعريف واملنهجي بني "االسترشاف" و"التخطيط اإلسرتاتيجي" إىل تفكيك
للتغي املتع ّدد األبعاد أمام ّ
كل فاعلٍ
مفهوم "املستقبل" بوصفه سريور ًة أو سريورات زمنية احتاملية ّ
ٍ
مستقبالت تتأرجح يف قوة احتاملية تح ّققها أو عدم تح ّققها بحسب توافر مجموع ٍة من
اجتامعي ،إىل
الرشوط املوضوعية واملالبسات الذاتية .فاملستقبل مثر ٌة ملا ندركه وما نفعله ،وهو أيضً ا مثر ٌة ملا ال ندركه
وما ال نفعله.
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ولذلك نجد عامل مستقبليات الرتبية والتعليم الكندي نورمان هونيش يقرتح طريق ًة لتصنيف الزمن
املستقبيل (أو األزمنة املستقبلية = املستقبالت) ،وف ًقا ألربعة أصناف(((:
ö öاملستقبل املمكن ()Avenir possible؛
ö öاملستقبل املعقول /املنطقي /الحتمي التح ّقق ()Avenir plausible؛
ö öاملستقبل املحتمل ()Avenir probable؛
ö öاملستقبل املرغوب فيه ( ،)Avenir préférableأو املستقبل املعياري أو املفضّ ل من طرف
ألي منظم ٍة أو رشكة أو دولة أو ّأي كيانٍ مجتمعي.
القيادة أو اإلدارة العليا ّ
ثم ،نؤ ّكد عىل الرغم من إمكان تكامل العمليتني التفكرييتني يف املستقبل للتح ّكم يف سريوراته
ومن ّ
املمكنة واملحتملة واملرغوب فيها ،أنّ هناك فرو ًقا بني "الدراسات املستقبلية" و"التخطيط اإلسرتاتيجي"؛
ينصب عمل "ورشات االسترشاف املستقبيل" ملختلف الظواهر والكيانات واألنساق عىل بلورة
فبينام
ّ
املستقبالت الثالثة األوىل وصوغها ،فإنّ عمل "ورشات التخطيط اإلسرتاتيجي" للدول واملؤسسات
ينصب عىل "املستقبل املرغوب فيه أو املعياري أو املفضّ ل" ،بأدواتها املنهجية
والرشكات واملنظامت
ّ
مستقبالت ،ومنه عدم
املخصوصة .كام أنّ "الدراسات املستقبلية" تنطلق من مس ّلمة أنّ املستقبل
ٌ
ألي مستقبلٍ مرغوب فيه من ّأي جهة تريد رسم صورة ملستقبل
القبول باالنحياز أيديولوج ًيا ومصالح ًيا ّ
ثم" ،دراسة املستقبل" در ٌ
اسة مفتوحة عىل جميع االحتامالت
إقليم أو دولة أو منظمة أو رشكة .ومن ّ
أهم وظائف التنمية والقيادة اإلدارية
والسيناريوهات .بينام يدخل ّ
فن "التخطيط اإلسرتاتيجي" ضمن ّ
ألي هيئة ومهامها؛ إذ يقوم فريق التخطيط برسم خطة إسرتاتيجية عامة وخطة تنفيذية جزئية لـ
ّ
يتم
"املستقبل املرغوب فيه" ،دون إغفال بناء خطط احتياطية بديلة للمستقبل املحتمل والطارئ ،وال ّ
ذلك يف الحالة املثىل إال بالبداية يف ّأي جه ٍد تخطيطي بجه ٍد استرشايف ،حتى تكتمل عملية التح ّكم يف
إدارة فعالة لألزمنة املستقبلية ك ّلها؛ ومنه الحاجة إىل تكامل املسارين أو الديناميكيتني.
بينام ميكننا التمييز اصطالح ًيا بني ثالثية "االسترشاف" و"االسترشاف اإلسرتاتيجي" و"اإلسرتاتيجية" ،عىل
النحو التايل :يجيب األ ّول (أو ُيجاب من خالله) عن سؤال "ما الذي ميكن أو يحتمل أن يحدث؟"؛
ويجيب الثاين (أو ُيجاب من خالله) عن سؤال "ما الذي ميكننا عمله؟"؛ أ ّما الثالث فيجيب (أو ُيجاب من
وبأي وسائل لإلنجاز واملتابعة والتقييم؟".
خالله) عن سؤال "ما الذي ينبغي لنا عمله؟ كيف؟ ّ
ونخلص يف بيان هذه املسألة الجدلية معرف ًيا إىل أن نؤ ّكد أنّ "الدراسات املستقبلية" و"التخطيط
اإلسرتاتيجي" ديناميكيتان مختلفتان نسب ًيا ،إال أنّهام متكاملتان ضمن عمليات السعي للتح ّكم اإلدرايك
ً
وتخطيطا) .ولذلك ن ّبهنا إىل تفضيلنا تسمية هذا
العلمي والعميل يف ديناميكيات املستقبل (استرشا ًفا
Association médicale canadienne, Coup d'œil sur l'avenir de la santé, des soins de santé et de la médecine, Série de
documents de discussion de l'AMC sur les soins de santé 1 (Ottawa : Association médicale canadienne, 2001), p. 4.
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التخصص العلمي بـ "دراسات" أو "علم" االسترشاف اإلسرتاتيجي (استرشاف  +تخطيط إسرتاتيجي).
ومنه وجب تأكيد وجود فروق معرفية وتقنية منهجية بني "دراسات استرشاف املستقبل" و"أنشطة
التخطيط اإلسرتاتيجي"؛ إذ تتميز األوىل بالحيادية وعدم التحيز الفكري واملصالحي املسبق تجاه
املستقبل املراد استرشافه ،بينام تنحو أنشطة التخطيط اإلسرتاتيجي إىل التحيز فكر ًيا ومصالح ًيا مع صورة
مع ّينة مرغوب فيها للمستقبل املنشود التخطيط لبلوغه .كام يحسن من الزاوية املوضوعية بأنشطة
التخطيط اإلسرتاتيجي كافة أن تستند ابتدا ًء إىل دراسة استرشافية للظاهرة أو الكيان املراد التخطيط له
تنمي ًة أو تطوي ًرا ،ثم بعد ذلك تح ّرر الخطة اإلسرتاتيجية.
ويف ّ
ظل ديناميكية عوملة األنشطة اإلنسانية اليوم وتزايد اإلفادة من فرص مجتمع واقتصاد املعرفة
واملعلومات ،ما تفتأ تقاليد االسترشاف والتخطيط اإلسرتاتيجي تتط ّور؛ إذ أضحى تع ّقب التوجهات
املستقبلية الكربى والصغرى للتغريات الظرفية والهيكلية يف مختلف األنساق البرشية يستند – يف ما
يستند – إىل مجموع ٍة من املس ّلامت املنطقية والتجارب املرتاكمة واملعطيات امليدانية والدراسات
املوثقة والقوانني العلمية واألدوات املنهجية واملراصد اإلحصائية وورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي؛ ومنها
استناده إىل ّ
املتخصصة يف
واملؤسسات
"مؤشات قياس التغريات" التي يعتمدها الباحثون املسترشفون
ّ
ّ
عمليات االسترشاف اإلسرتاتيجي ،والتي ّ
ّ
كمؤشات
تغطي قطاعات ومجاالت حياتية متنوعة وكثرية،
قياس الجودة والتميز واإلبداع واملالءمة واملتابعة والتقييم يف املؤسسات االقتصادية واملنظامت غري
الحكوميةّ ،
ومؤشات قياس العوملة والتنمية البرشية والتنمية املستدامة والشفافية والحوكمة وسريورات
الدمقرطة والتنمية االقتصادية وقوة الدول والتطور واإلبداع العلمي والتكنولوجي والفجوة الرقمية
والرتابط "اإلنرتنتي" والتغريات املناخية والبيئية والسالم الدويل ،وغريها من ّ
املؤشات املعتمدة لدى
املراكز البحثية وهيئات التخطيط اإلسرتاتيجي الخاصة بالرشكات واملنظامت الحكومية وغري الحكومية
الدولية والوطنية والهيئات الحكومية الوطنية.
فمنذ نهاية الحرب العاملية الثانية ،بدأت روي ًدا رويدا تظهر ّ
املؤشات األوىل لقياس سريورات النمو
والتنمية للدول واملناطق والرشكات واملنظامت .ولكن عملية "صناعة" ّ
املؤشات نشطت أكرث خالل
العقود الثالثة األخرية عرب املجتمعات العلمية والهيئات البحثية الخاصة والعمومية واملنظامت الحكومية
وغري الحكومية الدولية .وهي "صناعة" ما تفتأ تساعد الباحثني عىل تذليل عقبات اإلحاطة بظواهر
التسارع والرتكيب والتشابك والتنوع ،املميزة للظواهر املحلية والوطنية والدولية املعوملة املعارصة.
ومتثّل تلك ّ
املؤشات أهمية قصوى متنامية – عىل الرغم من الجدل األكادميي والعميل حول جدواها
بخاصة
ومالءمتها يف تع ّقب مستقبالت مختلف الظواهر املوجودة يف مختلف األنساق والسياقاتّ ،
وأنّها ال تخلو من التحيزات املعرفية واأليديولوجية والثقافية واملصالحية – يف متكني ورشات االسترشاف
اإلسرتاتيجي املختلفة من رسم سيناريوهات مستقبلية للكيانات املسترشفة؛ ال س ّيام مع تأ ّكد ميزتها
العلمية والعملية يف إضفاء املزيد من الدقة واملوضوعية والشمول عىل مخرجات تلك الورشات.
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ثم ،ستحاول هذه الورقة اإلجابة عن اإلشكالية التالية :ما هي "صناعة" ّ
املؤشات؟ وما أهدافها؟
ومن ّ
يتم صناعتها واعتامدها ضمن ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي أداة لقياس مستقبالت التغريات
وكيف ّ
يف الظواهر والكيانات اإلنسانية؟

املؤشات:
أول" .صناعة"
ً
ّ

التعريف والتصنيف واألصول املعرفية والتأريخ
املؤشات
تعريف "صناعة"
ّ

ّ
"املؤش" ( )Indicatorمبعناه اللغوي هو الذي يح ّدد الجاين ،أو املسؤول عن خطأ ما؛ ويعني يف اللغة
قياسا إحصائ ًيا لتع ّقب حال ٍة ما .بينام ع ّرفته
الدارجة ا ُملخْ ِب أو ا ُملن ِّبه .أ ّما معناه االصطالحي العام فيفيد ً
"عنرص أو توليفة من العنارص من املعلومات املرتبطة بسياقٍ
ماري سوزان ديشان اصطالح ًيا بأنّه
ٌ
معي ُيراد قياسه ،ممث ًّل يف أهداف ُيراد بلوغها
بنوع من األهمية بالنسبة إىل انشغال ّ
ّ
معي ،واملتم ّيزة ٍ
تقييم لوضعي ٍة حارضة ُيراد التخطيط لتطويرها وتحسينها
أو انشغاالت تسيريية ُيراد تب ّنيها"((( ،أو هو ٌ
ومحصلة لعملية جمع معطيات بشأن وضعي ٍة مع ّينة (بصوغ إحصايئ) ،أو بشأن متظه ٍر لظاهرة
مستقبال،
ّ
ما (بصوغ كيفي).
وبدورنا نُع ّرف ّ
متغي متعدد املجاالت الوجودية والحياتية،
"املؤش" عىل أنّه "معطى إحصايئ أو كيفي أو ّ
يسمح باملتابعة املنهجية للتطورات والتغريات املستقبلية املمكنة واملحتملة واملعقولة واملرغوب فيها
التي تطرأ عىل ظواهر أو نظم أو مؤسسات أو وضعيات مع ّينة ،وذلك عىل املستوى الكمي والنوعي،
املتغي كم ًيا أو نوع ًيا؛ فالكمي ميكن أن يكون
وعىل املدى القصري والبعيد"((( .وميكن أن يكون املعطى أو ّ
ً
نسب مئوية ،كنسبة من ّو
رقم إحصائ ًيا
صحيحا كعدد السكان يف بل ٍد ّ
معي يف سنة أو سنوات معينة ،أو ٍ
ً
الذكور يف عدد السكان يف بلد ما يف فرتة ما ،أو قيم ٍة مالية كقيمة الصادرات والواردات بني دولتني أو
2

Marie-Susan Deschênes, "Indicateurs Stratégiques pour Une Gestion Axée sur Les résultats", Cours en Gestion,
Ecole Nationale d'administration Publique, Université du Québec, at: http://goo.gl/sKqXiX
ّ
واملؤشات ،وإن حصل الرتادف يف املعنى يف سياق ما ضمن هذه املقالة.
واملتغيات
 3يجدر التنويه برضورة عدم الخلط بني اإلحصائيات
ّ
متغي اقتصادي أو اجتامعي ّ
"مؤش تنمية" ،عليه أن ميثّل بعض العوامل التي متثّل
يقول الدكتور محمد عدنان وديع" :ليك يس ّمى ّ ٌ
قياسا مبارشا [إحصائيا] وكامال لعاملٍ مخصوص من عوامل التنمية ّ
[مؤش متوسط
عملية التنمية أو حالتها .وميكن للمؤرش أن يكون ً
مقاسا بالقوة الرشائية للدوالر األمرييك ،أو ّ
مؤش قياس مستوى الصحة العامة عرب الدليل اإلحصايئ السنوي للوفيات
الدخل الفردي ً
املؤش هد ًفا أو عنرصا لعملية التنمية" ،انظر :محمد عدنان وديع" ،قياس التنمية ّ
مثال] ،وبذلك يكون ّ
ومؤشاتها" ،جرس التنمية
(مجلة املعهد العريب للتخطيط بالكويت) ،املجلد  ،1العدد .)2002( 2
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قيم
أكرث(((؛ أ ّما النوعي فيمكن أن يتمثّل يف طبيعة الجنس الغالب يف ّ
متغي السكان :إناث أو ذكور؛ أو يف ٍ
متغي النزاعات الحدودية ً
قيم نسبية مقارنة :متزايدة،
مطلقةّ :
مهم ،معتدل ،مهمل ،بالنسبة إىل ّ
مثل ،أو ٍ
متغي التخصيص العاميل من نسبة رأس املال البرشي يف ما يتعلق باإلدارة
مرتاجعة ،مستقرة بالنسبة إىل ّ
أو قيمة معنوية ودينية ورمزية وقانونية وعرفية كمدى التزام القانون واحرتام األعراف ونبذ العنرصية،
مؤشات كمية ،إذ ميكن ً
متغي نوعي بواسطة ّ
املخصصات العاملية
مثل التأشري عىل نسبة ّ
وقد يؤرش إىل ّ
(((
املتعلقة برأس املال البرشي يف اإلدارة بنسبة التأطري  .وهناك ٌ
املتغيات النوعية ميكن التعامل
فئة من ّ
كمتغيات كمية؛ ً
معها
مثل ميكن التعبري عن نسبة استيعاب محتويات عملية تدريب أو دورة تكوينية
ّ
(متغي ك ّمي = نسبة مئوية)؛ أو من خالل "تطور" (عالٍ  ،متوسط ،ضعيف /زيادة،
للموظفني عرب "عدد"
ّ
(((
انخفاض ...إلخ)؛ أو من خالل "مالحظة تقييمية" ٍ
(كاف ،غري كاف ...إلخ) .
يهم بالنسبة إىل ّأي ّ
مؤش هو تحديد معناه ،أي تعريفه تعري ًفا إجرائ ًيا أو إحصائ ًيا أو وصف ًيا دقي ًقا،
ما ّ
ً
أو ّ
يهم يف ّ
مقبول ومستخدما من أكرب عد ٍد من الفاعلني هو
املؤش ليكون
كل ذلك يف آنٍ معا .وما ّ
املوضوعية والعقالنية وامللموسية واملقروئية والحيادية ،أي عدم التح ّيز والبعد عن الذاتية ...إلخ .ومن
للمتغيات الكمية والنوعية ،فتح نقاشات وعمليات عصف ذهني
ثم ،ميكن من خالل هذه التدقيقات
ّ
ّ
مثمرة ،متعددة االختصاصات وعابرة لالختصاصات ،يخرج من خاللها فريق االسترشاف بقوائم اتفاقية
باملتغيات أو ّ
املؤشات املفتاحية املرجعية التي تتمتع لدى مستخدميها بصفتني مميزتني هام
عملية
ّ
يتيس استخدامها ملراقبة مسارات التط ّور املستقبيل لظاهر ٍة أو كيان ما وتقييمها.
االتفاق واإلرادة ،ومنه ّ
املتغيات املفتاحية التي هي ّ
املؤشات املركزية املالمئة
وهنا تُطرح مسألة كيفية أو منهجية تحديد
ّ
لدراسة استرشافية لظاهرة أو نظام أو حالة ما ولإلجابة عن هذا السؤال ،نذكر ما ييل من الطرق
املتغيات املفتاحية أو ّ
املؤشات املركزية لنظا ٍم أو ظاهرة ما(((:
املنهجية لتحديد ّ
ö öمراجعة النظريات واألطروحات العلمية املتداولة يف ّ
ومعلوم أنّ الرتاكم
تخص ٍص علمي.
ٌ
كل ّ
البحثي يف ّ
توصل إىل االتفاق الرصيح أو الضمني عىل اعتامد املرجعية
تخص ٍص علمي قد ّ
كل ّ
متغيات مفتاحية تفرس
العلمية ملجموعة قوانني علمية "عاملية" ،مح ّرر ًة يف شكل مجموعة ّ
متغي وآخر،
العالقة املنطقية أو التالزمية أو الطردية أو السببية أو التطورية أو التقهقرية بني ّ
ومتغي
متغي ارتفاع الدخل القومي لبل ٍد ما،
ّ
كجزم علامء العالقات الدولية بالعالقة التالزمية بني ّ
زيادة التسلح؛ والعالقة الطردية بني زيادة نسب املشاركة السياسية (إيجابية ،وسلبية) وارتفاع
Lotfi Bouzaïane & Rim Mouelhi, "Initiation aux concepts de base de la prospective", Ressources en ligne de l'Université
Virtuelle de Tunis (2008), at: http://goo.gl/KFWZjD
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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متغيين أو أكرث ،ميكن
مستوى التعليم .ويف حالة التضارب يف تقدير الباحثني يف ّ
تخص ٍص ما بني ّ
أن يعمد فريق االسترشاف اإلسرتاتيجي لعملية التحكيم واالنتقاء امل ّربر بحسب ما يالئم غاية
االسترشاف اإلسرتاتيجي أو أهدافه أو مخرجاته العملية أو دراسته.
ö öالقيام باستشارة عرب استبيانٍ أو نقاش مع الخرباء امليدانيني املرتبطني مبيدانٍ أو قطاع ما؛
املتغيات أو ّ
املؤشات املعتمدة يف دراسات اسرتجاعية
ö öالقيام مبراجعة ومحاكاة ذكية لقوائم
ّ
للتاريخ أو استرشافية أو تخطيطية مشابهة ،سابقة لزمن دراستنا االسترشافية أو لزمن ورشاتنا
لالسترشاف اإلسرتاتيجي؛
متغيات مركزية أو ّ
مؤشات مفتاحية جديدة من خالل اعتام ٍد فردي أو جامعي ملجموعة
ö öإبداع ّ
من املعامل واملحددات املتعلقة مبراقبة تطور نظام أو قطاع أو إقليم أو جامعة ما وإدارته؛
بحيث ميكن ً
يتم الرتكيز عىل ّ
مؤشات القيادة أو البنية أو العرض والطلب أو القطاع
مثل أن ّ
أو املجال أو األعراف والقوانني املعتمدة لدى كيانٍ ما ،سوا ٌء لقياس تغريات داخل بيئة الكيان
أو خارجه ...إلخ.
وهنا نؤ ّكد أهمية تص ّدي مراكز البحث واملخابر العلمية الجامعية الخاصة والعامة والباحثني العصاميني
فرادى ،والفاعلني املامرسني يف جميع قطاعات الحياة ،لعملية إنتاج مجموعة من الدراسات امليدانية
بشأن ظواهر مع ّينة ميكن أن ت ّتخذ مرج ًعا يف صنع أصناف عدة من ّ
املؤشات.
املؤشات
أصناف
ّ

نع ّدد يف ما ييل بحسب معايري تصنيفية ارتأيناها ،سبعة أصناف من ّ
املؤشات:
مؤشاتٌ ظرفية خفيفة قصرية املدى
ّ

هي ّ
ات تسمح بقياس تطور ظاهرة ما عىل املدى القصري ،غال ًبا ما تكون فرت ًة ال تزيد عن سنة؛ مثل
مؤش ٌ
كمؤش منو اإلنتاج الصناعي شهرياّ ،
مؤشات قياس تطور الظواهر االقتصادية  -االجتامعيةّ ،
ّ
ومؤش قياس
منو "الناتج الداخيل الخام" من حيث الحجمّ ،
كل ثاليث من السنةّ ،
ومؤش قياس منو أسعار االستهالك
ومؤش قياس منو األسعار عند اإلنتاجّ ،
مؤش قياس القدرة الرشائيةّ ،
للعائالت ،أي ّ
ومؤش قياس منو
ومؤش قياس اتجاهات الرأي العام بشأن قضية معينة ...إلخ .وهي ّ
التشغيل والبطالةّ ،
مؤشات تراكمية
تساعد فرق التخطيط اإلسرتاتيجي وهيئاته يف عملية تحوير الخطط اإلسرتاتيجية القامئة أصال وتدقيقها
أو مت ّكن الهيئات الخاصة والعامة من تع ّقب مختلف التطورات والتغريات ورصدها ،عرب إتاحة معطيات
إحصائية يومية ،أسبوعية ،شهرية ،ثالثية أو سنوية.
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مؤشاتٌ اتجاهية ثقيلة طويلة املدى
ّ

ات مفتاحية أو مركزية .وهي ّ
وميكن وصفها أيضً ا بأنّها ّ
ات إسرتاتيجية من حيث طول
مؤش ٌ
مؤش ٌ
املتغيات
املدة التي تغطيها ،وشمولية القطاعات التي تتعلق بها ،وعمق التأثري الذي ترتكه يف بقية
ّ
ثم ،ميكن أن تكون ّ
مؤشات وطنية أو إقليمية أو دولية كلية أو قطاعية،
والبنيات والفاعلني ...إلخ .ومن ّ
ّ
كمؤشات قياس التغريات املختلفة عىل املدى املتوسط والطويل ،أي من سنتني فام فوق ،بحسب
الظواهر املسترشفة واملخطط لها .وتكمن أهمية ّ
املؤشات الطويلة املدى يف منح الجهة املسترشفة
قدر ًة ووثوقية أكرب يف عملية اإلسقاط واالستباق واالسترشاف اإلسرتاتيجي ،برشط مراعاة القوانني العلمية
املتعلقة مبجال الظاهرة املسترشفة ونوعها ومراعاة السياقات االجتامعية والسياسية والجيوسرتاتيجية
والجيوسياسية والجيواقتصادية والجيوثقافية التي تتط ّور فيها.
مؤشاتٌ محلية مناطقية
ّ

تتمثّل ّ
املؤشات املحلية املناطقية يف اإلحصاءات الصادرة عن الهيئات املحلية العمومية والخاصة والتي
تتعقب تطور ظواهر مختلفة وترصدها يف إقليم بلدية أو والية /محافظة أو جهة أو منطقة من مناطق
الدولة الوطنية .وغال ًبا ما تستند الهيئات العمومية الوطنية إىل نظا ٍم إحصايئ ومحاسبي تقيييس وطني
املؤشات الوطنية مرج ًعا يف قياس ّ
مرجعي منطي ،يستند بدوره إىل منط عاملي معومل؛ كام تتخذ ّ
مؤشات
جهود التنمية املختلفة .وتجدر اإلشارة أنّه ناد ًرا ما نجد يف البلدان النامية – عىل خالف البالد املتقدمة
علم ًيا وتنمو ًيا وسياس ًيا – فاعلني خواص يسهمون يف صناعة ّ
مؤشات وإنتاج قواعد بيانات مستقلة ميكن
من خاللها مقارنة البيانات الحكومية وتدقيقها عند الحاجة.
مؤشاتٌ فئوية وقطاعية جزئية
ّ

تتمثّل يف اإلحصاءات الصادرة عن الهيئات املحلية العمومية والخاصة والتي تتعقب تطور ظواهر
مختلفة وترصده ،متعلقة بفئ ٍة اجتامعية أو قطاع اجتامعي معني .و ُيعمد يف بناء تلك ّ
املؤشات إىل
الجداول اإلحصائية للجامعات املحلية والهيئات القطاعية املختلفةً .
فمثل ،تشمل ّ
املؤشات االقتصادية
أرقا ًما عن الناتج الداخيل الخام ،وحجم الصادرات والواردات وقيمتهام ،وأسعار األسهم ،وغري ذلك .أ ّما
ّ
املؤشات االجتامعية فتشمل وترية منو نسب الجرمية وأنواعها ،وحاالت الطالق ،وعدد الخريجني يف
الثانويات والجامعات ...إلخ.
واملؤشات التالية
املؤشات التمهيدية
ّ
ّ

(((

ات سابقة أو متهيدية أو ق ْبلية ،تتع ّلق ببعض األحداث أو الظروف املشابهة السابقة أو
تغي ٌ
وهي ّ
محل فعل القياس االسترشايفً .
حادث أو ظاهرة ّ
فمثل ،تسبق ّ
ٍ
مؤش زيادة األنشطة
املوازية ،لحدوث
8

راجع :إدوارد كورنيش ،االسترشاف ،مناهج استكشاف املستقبل ،حسن الرشيف (مرتجم) (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون،
 ،)2007ص 354؛ وانظر ملحق "مرسد املصطلحات" ،ص .361 - 347
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مؤشات ارتفاعات يف أسعار األسهم؛ ومنه ،فإنّ ارتفاع سعر األسهم هو ّ
االقتصادية عاد ًة ّ
مؤش متقدم أو
مؤش زيادة األنشطة اإلنتاجية االقتصادية .كام أنّ هناك ّ
متهيدي لحدوث ّ
مؤشات تالية أو متأخّ رة أو
مؤشا ً
للمؤش املعني بالدراسة والقياس – والذي يسمى ّ
ّ
وسيطا – مثل زيادة فرص العمل نتيجة
بعدية
متأخّ رة تؤ ّكد االتجاه الثقيل لعملية النهوض االقتصادي.
إ ًذا ،ميكن أن يتض ّمن ّ
مؤش مفتاحي مجموعة ّ
متغي ّ -
مؤشات فرعية جزئية متهيدية أو تالية أو
كل ّ
املؤش ّ
املحصلةّ ،
الكل املركزي أو املفتاحي؛
وسيطة ،كمية أو نوعية ،أو هام م ًعا ،تتفاعل لتش ّكل يف
ّ
اتجاها ثقيال يحتمل أن يؤ ّثر بنسبة مقدرة يف
والذي ميثّل يف تراكمه عرب زمن معني يف املايض واملستقبل
ً
مؤش النمو الدميغرايف ً
التغري ّ
مؤش ٍ
مثل ّ
الكل يف النسق أو النظام أو الكيان املسترشف؛ كأن يتض ّمن ّ
ات
فرعية تحيص عدد السكان اإلجاميل يف بل ٍد ما يف سنة ما أو يف فرتة محددة ،وعدد الذكور واإلناث
واألطفال والشبان وكبار السن والفئة النشيطة من السكان ونسبة الوفيات واملواليد والهجرة ...وغريها.
مؤشات بسيطة (نسبيًا)
ّ

قبل أن تزدهر "صناعة" ّ
املؤشات يف املجتمعات املعارصة خالل العقود األربعة األخرية ،تداولت األدبيات
املؤشات البسيطة نسب ًيا مثل ّ
العلمية واإلدارية التنموية مجموع ًة من ّ
"مؤش التنمية االقتصادية"
املتمثل يف مقياس "الناتج الداخيل الخام" .وقد ُوصفت بخاصية البساطة النسبية وعدم الرتكيب الشديد
مقارن ًة ّ
باملؤشات املعارصة؛ إذ مل يتضمن مقياس الناتج الداخيل الخام سوى معادلة بسيطة نسبيا ،تتمثّل
يف حساب مجاميع القيم املضافة الواردة ضمن جداول املحاسبة الوطنية الفصلية والسنوية للقطاعات
ألي دول ٍة وطنية للتع ّرف عىل مدى منو الحركية التنموية االقتصادية أو ركودها يف فرت ٍة زمنية
االقتصادية ّ
معينة؛ والذي هو حساب مجموع القيم املضافة املنتجة من قبل الوطنيني واملقيمني األجانبّ ،
لكل
فروع النشاط االقتصادي يف البالد ،من دون حساب تلك التي يسهم بها الفاعلون االقتصاديون الوطنيون
املؤش لقياس التنمية االقتصادية الوطنية من أوائل ّ
خارج البالد .ويع ّد هذا ّ
املؤشات املعتمدة دول ًيا
متغي عدد السكان يف بلد ما نحصل
للتعرف عىل تغريات الدخل الوطني وبالقيام بعملية قسمته عىل ّ
عىل متوسط الدخل للفرد.
وبعد خمسة عقود من ظهور ّ
مؤش الناتج الداخيل الخام – أي بني أواسط السبعينيات وأوائل التسعينيات
مؤش الناتج الداخيل الخام غري ٍ
األخرية – تأ ّكد تدريج ًيا وبصورة حاسمة لدى الخرباء الدوليني أنّ ّ
كاف
لقياس مزدوج ملستوى منو الرفاهية االقتصادية ونوعيته ملجتمع دول ٍة ما ،إذ أنّه ّ
مؤش ك ّمي /اسمي
باألساس .فقياس مستوى الرفاهية املادية (املالية /الدخلية = الدخل النقدي) ،ال يكفي ملعرفته القياس
النقدي والعددي للمتوسط العام للدخل الفرديّ ،
وإنا ينبغي إدخال عنرص توزيع الدخل الوطني
تم مع الزمن ابتكار ّ
مؤشات إضافية ملعرفة مدى حقيقة التوزيع للدخل أو
الحقيقي /الفعيل؛ ومنه ّ
للرثوة الوطنية أي عنرص مدى عدالة (بل إنصافية) التوزيع ،ما زاد من تركيبية ّ
مؤش قياس التنمية
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االقتصادية  -االجتامعية ملجتمع بل ٍد ما؛ إذ أبدع االقتصاديان محبوب الحق وأمارتيا سني ّ
"مؤش التنمية
البرشية"((( ،وأبدع خرباء مملكة بوتان ّ
مؤش "السعادة الوطنية الخام"(.((1
مؤش الناتج الداخيل الخام الذي مثّلنا به عن ّ
ثم ،وجب التذكري بأنّ ّ
املؤشات البسيطة نسب ًيا ،هو
ومن ّ
متغي النمو االقتصادي الوطني والدويل ،ولك ّنه ال ميثّل
أداة أو معيار ٍ
قياس معروف دول ًيا لظاهرة أو ّ
األساس وال الكلمة الفصل يف موضوع التنمية املثىل البديلة؛ إذ ميكن أن يرتفع الناتج الداخيل الخام ،لكن
مع تدمري البيئة ،وإفناء املوارد الطبيعية النادرة ،مع زيادة املديونية الخارجية وزيادة سباق التسلح عىل
حساب أساسيات الفقراء وطن ًيا ودول ًيا .ومنهُ ،س ّمي هذا النوع من النمو بالنمو غري املستدام أو "النمو
التفقريي" بتعبري االقتصادي الهندي جاديش باغوايت؛ ومن هنا قولنا بالبساطة النسبية ّ
ملؤش الناتج
الداخيل الخام لقياس الرفاهية واالزدهار االقتصادي ملجتمع بل ٍد ما ،ذلك أنّ ظاهرة التنمية إنسانية
وتقنية مر ّكبة من عنارص كمية ونوعية ،كام أنّ مفهوم التقدم والسعادة ليس بالرضورة ذا أبعاد مادية
أو مالية محضة .وهنا أيضً ا ال حاجة إىل تأكيد الطبيعة الوجودية املفارقية للامدة والالمادة من منظور
فيزياء الكوانتوم ...إلخ.
مؤشات مركّبة
ّ

بالنظر إىل الطابع املر ّكب للظواهر واألنساق اإلنسانية والطبيعية ،وبالنظر إىل تع ّدد الفاعلني املنخرطني
يف عملية املعرية والتقييس والتأشري عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل خالل العقدين األخريين،
فقد تزايد بناء ّ
املؤشات من أكرث من هيئة خاصة وعامة وطنية ،إقليمية ودولية؛ وأصبحت هذه
مؤشات مر ّكبةً .
مؤشات جديدة تتميز بالرتكيب أو التلخيص لعدة ّ
"الصناعة" تنحو يف اتجاه بناء ّ
فمثل،
املؤشات ،وهو ّ
مؤش عاملي جديد ظهر ضمن قامئة مفتوحة من ّ
لنأخذ آخر ّ
"مؤش العبودية العاملي"
متغيات ّ -
لسنة  ،((1(2013إذ نجد أنّه ّ
مؤشات أساسية هي سياسة
مؤش مر ّكب من أربعة أبعاد أو ّ
العبودية ،وحقوق اإلنسان ،والتنمية ،واستمرارية الدولة ،وحقوق املرأة والتمييز ،والتي تحمل ّ
مؤشات
جزئية عن مخاطر العبودية ،مك ّون ًة من ّ 33
متغيا ك ّم ًيا جزئ ًيا ،الستكشاف مدى تباين مخاطر
مؤشًا أو ّ ً
تم إحداث ّ
"مؤش التنمية البرشية" ( )HDIعام  1989لقياس الرفاه االجتامعي النسبي دول ًيا عىل يد االقتصادي الهندي أمارتيا سني،
9
ّ
مبع ّية صديقه االقتصادي الباكستاين محبوب الحق؛ وجرى استخدام ّ
املؤش بالفعل منذ سنة  1990يف التقارير السنوية للتنمية
كمؤش التنمية االقتصادية املعروف ّ
املؤشات األخرى السابقة ّ
البرشية التي يصدرها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،إىل جانب ّ
مبؤش
الناتج اإلجاميل بالنسبة إىل الفرد سنو ًيا.
 10يف سنة  ،1972قام ملك مملكة بوتان جيم سينغي فونكشوك ،يف إطار سعيه العتامد إسرتاتيجية للنمو تطور التعليم والصحة ونوعية
الحياة يف األرياف كام يف املدن ،مع االحتفاظ بالقيم الروحية البوذية ،بإطالق فكرة بناء مؤرش "السعادة الوطنية الخام" (،)HNI
وقدّمه ملواطنيه وللعامل بوصفه ّ
مؤشًا بديال ّ
ملؤش الناتج الداخيل الخامُ ،ي ّكن من قياس مستوى رفاهية أ ّم ٍة ما .راجع يف ذلك:
قاسم حجاج ،فجر العوملة الجديدة ،دراسة لعينة من األطروحات األكادميية والسياسات الحكومية والنضاالت االجتامعية الناقدة
واملناهضة لـ "العوملة األخرية" واملتطلعة لـ "عوملة بديلة" (غرداية :دار نزهة األلباب )2013 ،ج ،2ص .94 - 93
11 Walk Free Foundation, The Global Slavery Index 2013, at: http://goo.gl/MljxhT
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االستعباد من بل ٍد إىل آخر .فقد قام خرباء الهيئة الصانعة لـ ّ
"مؤش العبودية العاملي" بوضع تعريفات
متغيا ّ -
مؤشًا دول ًيا أو عامل ًيا كب ًريا،
ومعدالت تقديراتهم للمامرسات االستعبادية املعارصة ضمن ّ 12
صاد ًرا عن هيئات حكومية دولية وغري حكومية خاصة دوليةً ،
فضل عن بناء ّ
كل ّ
مؤش أصيل من عد ٍد
ثم ،فإنّ القيمة التقديرية ّ
مؤش تتح ّدد مبتوسط ّ
لكل ّ
من ّ
املؤشات
املؤشات الفرعية الوسيطة .ومن ّ
مؤش مر ّكب ّ
كل واحد.
املساعدة أو املر ّكبة املدمجة يف ّ ٍ
املؤشات سامت مفارقية؛ فمن جهة ،متنح ّ
ومنه تكتسب تلك ّ
املؤشات املر ّكبة نتائج إحصائية مقارنة
أكرث د ّقة ومصداقية؛ ومن جه ٍة أخرى تُص ّعب طبيعتها املر ّكبة عىل الباحثني الناقدين مهمة الحكم عىل
مبؤشات مر ّكبة عدة ،وتتضمن ً
قيم وتعريفات مصطلحية ّ
تتوسل ّ
محل
كفاءة عملية القياس لظاهر ٍة ما ّ
جدلٍ علمي وعميل مؤ ّكد.
ومؤشات ورشات التخطيط اإلسرتاتيجي
مؤشات ورشات االسترشاف
ّ
ّ

بداية ،ال ب ّد من أن نح ّدد أصناف ّ
املؤشات من حيث االستخدامني التاليني :استخدام يف ورشات
ّ
للمؤشات يقتيض من الجهة
االسترشاف واستخدام يف ورشات التخطيط اإلسرتاتيجي .فاالستخدام األول
املسترشفة الرتكيز عىل ّ
املؤشات االتجاهية الكربى الكلية وتأثرياتها املمكنة واملحتملة واملنطقية يف
التغريات القطاعية الفرعية ،بغرض النظر يف مدى تأثريها وتشكيلها لالتجاهات العظمى؛ طب ًعا من
دون إغفال التأثري املحتمل جدا للمفاجآت الكربى والقطائع الهيكلية التي اعتدنا عىل حدوثها يف عاملنا
ٍ
بعالقات وتفاعالت اعتامد متبادل – بل ارتهان متبادل – وظيفي غري
الراهن ،املعومل واملر ّكب ،واملميز
مسبوقة تاريخ ًيا ،كرصد تأثريات انهيار االتحاد السوفيايت ،وهجامت  11أيلول /سبتمرب  ،2001وكارثة
فوكوشيام النووية عام  ،2011واألزمات االقتصادية يف النظم املركزية للرأساملية العاملية كأزمة 1929
وكأزمة العوملة الرأساملية النيوليربالية (أزمة انهيار أسهم الرهون العقارية يف أمريكا وأوروبا) سنة ،2008
واملمت ّدة إىل اليوم.
والتغيات الكربى" ( )Mega-Trendsإىل تغي ٍري كيل ملسار الظاهرة املسترشفة،
تؤ ّدي إ ًذا "املفاجآت
ّ
وعرقلة تطورها لفرتة غري محدود ٍة ويف نطاقات مكانية غري مح ّددة ،أو تغيري مالمح أساسية يف قيم
النظام أو الظاهرة املسترشفة وبنيته .ومنه أهمية العناية يف الدراسة االسترشافية بهذا النمط من
املؤشات الصغرىّ ،
املؤشات الكربى ال بنمط التغريات ّ -
التغريات ّ -
األقل تأث ًريا يف بنية النظام أو
الظاهرة املسترشفة ،والتي تسمى بـ "األحداث" ( )Eventsاليومية واألسبوعية القصرية املدى ،كمثل
األحداث املتعلقة بتسجيل براءات االخرتاع الجديدة وظهور فئات اجتامعية هامشية ،والتي قد تتداعى
اتجاها ثقيال يف الزمان
أو ال تتداعى عرب الزمان واملكان؛ فإن توقفت اندثرت ،وإن استمرت ش ّكلت
ً
واملكان؛ ورمبا كانت أحدا ًثا كثيفة يف زمنٍ قصري قيايس ولك ّنها تش ّكل بداية نقطة تح ّول حرجة أو قطيعة
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كربى ،كالحروب والثورات واالنتفاضات واالنهيارات املالية ورحيل بعض الزعامات السياسية والدينية
الكاريزماتية بخاصة يف الدول النامية ...إلخ.
ونؤ ّكد هنا أهمية عدم إغفال األثر الرتاكمي للتغريات ّ -
املؤشات واألحداث الصغرى يف بنية النظام
"التغي املهمل ،غري املدرك"،
والظاهرة املدروسة ،متاش ًيا مع ما يس ّمى بـ "أثر فراشة لورونز"( ((1الذي هو
ّ
والذي يحدث تغريات كربى كارثية يف النظم القامئة أو ما يسميه املستقبيل آلفني توفلر بـ "التغ ّيـر
قليل االحتامل ،عظيم التأثري" ( ،)Low Probability-High Impactوالذي ميثّل حدوثه نقطة تح ّولٍ
مفاجئة فارقة وكبرية يف مسار ظاهر ٍة ما .وهذه التغريات غري املتوقعة بات الشعور باحتامالت حدوثها
متك ّر ًرا خالل العقود الثالثة األخرية بخاصة ،تحت تأثري تزايد الوعي واإلعالم اللحظي واملعرفة وتزايد
التطبيع مع ظواهر الرتكيب والتعقيد والدينامية والتشبيك والتسارع التي يشهدها النظام اإلنساين
الكوكبي ذو السبعة ماليري نسمة ويزيد ،واملفتوح عىل الفضاء الخارجي بقطاعاته كافة الداخلة يف
عالقات اعتامد متبادل وظيفي متنا ٍم ،وبفاعليه املتكاثرين محل ًيا ووطن ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا ،يف ّ
ظل التش ّكل
املطرد حال ًيا للحالة الحضارية الكوكبية .وهو ما يسمى يف التاريخ العام للبرشية وتاريخ املجتمعات بـ
"التحوالت الكربى" التي تحدث تحت تأثري تغريات كربى يف مختلف األنساق الفرعية ،كالتغري يف األمناط
التكنولوجية والطاقوية والثقافية واالقتصادية والجيوسياسية والجيوسرتاتيجية واالجتامعية والحضارية
املهيمنةً .
علم أنّ فكرة القطيعة الكلية بني النمط املهيمن والنمط الزائل ليست ّ
محل تأكيد واقعي.
ّ
املتخصصني القامئني عىل ورشات التخطيط
للمؤشات فهو ذلك الذي ُيتداول بني
أ ّما االستخدام الثاين
ّ
اإلسرتاتيجي للمؤسسات االقتصادية واالجتامعية والجامعات املحلية والكيانات الدولية املختلفة
الحكومية وغري الحكومية .ففي ورشات التخطيط اإلسرتاتيجي يتح ّتم عىل فريق املخططني تحديد
ّ
واملسيون مدى تجسيد األهداف
مؤشات كمية أو كيفية منطية أو صوغها ،يقيس بها القادة واملدراء
ّ
اإلسرتاتيجية الكربى ،والتي بها يتع ّرفون إىل مدى جودة تجسيد تلك األهداف اإلسرتاتيجية الكربى،
ملؤسستهم أو منظمتهم أو دولتهم .إنّ مثل هذه ّ
املؤشات
املرتضاة معامل للتطور التنافيس املستقبيل ّ
هو الوسيلة التي بها تُصاغ وتُقاس وتُق َّيم بصورة ملموسة األهداف العملية أو التنفيذية أو التكتيكية أو
 12مفاد "أثر الفراشة" ( )Butterfly effectالذي تحدّث عنه عامل األرصاد الجوية األمرييك إدوارد لورونز خالل الخمسينيات األخرية ،أنّه
حتى وإن كانت لدينا مناذج دقيقة وصحيحة عن الغالف الجوي وتفاعالته مع املحيط ،مع وجود كومبيوترات قوية جدا ودقيقة،
إال أنّ ّأي تو ّق ٍع للزمن عىل املدى الطويل يبوء بالفشل فيصبح توق ًعا انطباع ًيا .لذلك استخدم لورونز مفهوم "أثر الفراشة" ،أي أثر
االحتكاك بني أجنحتهاً ،
مثال إلحدى الحركات البسيطة جدا يف أواسط آسيا ،التي ميكن أن تؤ ّدي إىل حدوث إعصار يف تكساس ،أي
مهملٍ
تغيا يف الزمن الكيل ويحدث االنهيار يف النظام الكيل؛ وهذا يعني
حدث
ي
أن
ميكن
ا،
م
متا
مدرك
وغري
تغي مجهري شبه
ُ
ً
ًّ
أنّه ّ ٌ
ّ
تغي بسيط ومهمل وغري مدرك من اإلنسان يف أحد
بسبب
وكبري
رسيع
تغي
حالة
يف
وجوده
بفعل
كل
م
نظا
تغري
احتامل
وجود
ّ
ّ
ٍ
ً
تغيات كبرية يف املناخ الكوكبي.
حدوث
إىل
يؤدي
قد
ارة،
ر
الح
يف
الجوي،
الضغط
يف
الرياح،
رسعة
يف
طفيف
تغي
:
مثل
الفرعية.
نظمه
ّ
ٌّ
واملرحلة التي مير بها العامل باتت تتم ّيز بيش ٍء واحد ووحيد ،هو أنّه ال يشء أضحى مؤ ّكدًا وثابتًا ،أي "اليقني بأنّه ال يقني" .ومن هنا فإنّ
ظاهرة التسارع هذه تدعو إىل التجديد الرسيع جدا لألهداف والهياكل والسياسات والنظم واملواقف واألفكار والقيم لتحقيق التوازن
والتكيف اإليجايب مع التغريات املركبة واملتسارعة .راجع يف ذلك ً
مثل :قاسم حجاج ،مزاب ،رؤية مستقبلية ،مع مدخل إىل قضايا
بخاصة الفصل األول" :الدراسات املستقبلية :األهمية واملاهية" ،ص .136 - 35
املستقبليات (غرداية :مطبعة العاملية)2006 ،؛ وانظر ّ
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فن التخطيط أنّ عىل واضعي
التفصيلية ،املتعلقة باملشاريع املربمجة واملخطط لها .ولذلك يؤ ّكد خرباء ّ
تلك األهداف أن يحرصوا عىل أن تتسم ّ
مؤشات جودة األداء بالخصائص التالية :التحديد (تحديد
أهداف املشاريع) ،والرتكيز والوضوح والواقعية واملنطقية (أي تاليف العشوائية والغموض واملثالية
املفرطة والخرافية) ،والقابلية للقياس ،وذلك لتمكني املخططني واملنفذين للخطة وجهات املحاسبة من
متابع ٍة وتقييم ومراقبة دقيقة ومستقلة ومساءلة موضوعية أثناء التنفيذ وبعده.
املؤشات املتعلقة بعملية التخطيط اإلسرتاتيجي للمشاريع متنوعة ،مثل ّ
ولذلك نجد أنّ ّ
مؤش املعطيات
الذي تُقاس به كمية املوارد املح ّولة إىل أنشطة ومنتجات وخدمات مح ّددة؛ ّ
ومؤش النتيجة الذي يقيس
الحصائل والنتائج املرغوب فيها واملتوقعة؛ ّ
ومؤش األثر أو النتيجة الذي يتع ّلق بقياس مدى تح ّقق
الهدف والغاية القصوى ،ويحدد أيضً ا اآلثار الجانبية أو الثانوية وغري املتوقعة وغري املرغوب فيها؛
ّ
ومؤش جودة األداء ،وهو ير ّكز عىل املقارنة بني الهدف املحدد املرغوب فيه والنتيجة املحصلة والزمن
األقىص إلنهاء النشاط أو املهمة أو العملية (قياس الكفاءة والفعالية)؛ ّ
مؤش البنية ،وهو مستقر ،يسمح
ومؤش السريورة ،وهو دينامييك ،ذو طبيعة نوعية؛ ّ
بقياس وضعية نهائية؛ ّ
ومؤش مبارش ،وهو إشار ٌة
ومؤش غري مبارش ،وهو مبنزلة "جوكر" لجميع ّ
إىل خصوصية أو إىل منطقة محصورة ما؛ ّ
املؤشات ميكن
تعيينه ووصفه مبارشة.
عمو ًماُ ،ت ّكن ّ
املؤشات من إدراكٍ ملموس لحقيقة واقعية مركبة .فمن خالل القيام بتجميع فسيفساء
من املعطيات املتباينة واملتع ّددة األبعاد ،تبنى ّ
املؤشات التي تساهم يف تكميم املعلومات .لذلك تع ّد
مرج ًعا أساس ًيا ملختلف الفاعلني ،كالجامعات املحلية واملؤسسات االقتصادية والسياسية املحلية والوطنية
والقارية والدولية ،بوصفها منطل ًقا للقيام بدراسات استرشافية تتوسل األدوات العقالنية املوضوعية
يف النظر والتقييم والتحليل والتحقيق العلمي امليداين ،لفهم سريورات وصريورات لظواهر املختلفة،
وتع ّقبها .ويف ّ
املؤشات االتفاقية عن ّ 30
كل األحوال ،يستحسن ّأل يزيد عدد تلك ّ
مؤشًا ،ميكن التعامل
معها و"التالعب بها" ودراسة نتائج تفاعالتها الكمية والنوعية ومحصالتها ،وف ًقا لقوانني العلوم املختلفة
للمتغيات املتنوعة ،املتعلقة
املتعلقة بها ،أثناء عملية تحرير سيناريوهات التطورات املمكنة واملحتملة
ّ
ً
متغيات االقتصاد والسياسة يف حركية نظا ٍم
مبتغيات التنمية والبيئة يف نظام إقليمي ّ
معي ،أو ّ
مثل ّ
(((1
متغيات البيئة الداخلية والخارجية لدول ٍة ما .
سيايس ّ
معي ،أو ّ
استجاب ًة إ ًذا للحاجة العلمية والعملية من وراء إبداع ّ
املؤشات وصناعتها ،وتك ّي ًفا مع عملية االنخراط
املتدرج والتدافعي ّ
لجل الفاعلني املعارصين يف سريورة املنافسة الرأساملية املتنامية املتعوملة ،عاد ًة ما
ّ
للمؤشات ،الهيئات الحكومية الوطنية والهيئات املنظامتية الحكومية الدولية
تضع لنفسها نظا ًما خاصا
كاألمم املتحدة ومنظامتها ووكاالتها املتخصصة ،وكذلك منظامت حكومية كمنظمة التعاون والتنمية
13 Bouzaïane & Mouelhi.
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االقتصادية ،وصندوق النقد الدويل ،والبنك العاملي؛ وهيئات فوق حكومية مرموقة كهيئة أورستات
( )Eurostatالتابعة لالتحاد األورويب ،ومنظامت غري حكومية عاملية الصيت كمنظمة الشفافية الدولية،
وصحفيون بال حدود ،ومنظمة العفو الدولية ،وبيت الحرية ( ،)Freedom Houseوالسالم األخرض
( ،)Green Peaceوغريها؛ وذلك بهدف متابعة نسب التطور والتقهقر وتقييمها يف مجال تخصصها
ثم تقوم بنرش تصنيفها للدول املعن ّية بس ّلم التنقيط يف ّ
املؤش.
وبحسب ما يتاح من معطيات إحصائية؛ ّ
املؤشات
األصول املعرفية لبناء
ّ

ابتدا ًءُ ،يفرتض أن ت ّتصف ّ
املؤشات من حيث محتواها املعريف بخاصية التسامي والعاملية والحيادية
واملوضوعية والدقة .كام ُيفرتض أن ت ّتصف من حيث استخداماتها العملياتية التنموية بخاصية الفعالية
والرشادة ،مبا يؤدي إىل تحقيق غاي ٍة مثىل هي العدالة يف إنصاف جميع الفاعلني املعنيني مبيادين
املنافسة اإلنسانية بني األفراد والجامعات والرشكات والدول واملجموعات الثقافية  -الحضارية الكربى.
ٌ
صناعة برشية بامتياز ،وألغراض برشية باألساس.
إ ًذا ،هي
ومبا أنّ عملية "صناعة ّ
املؤشات" تنمو حال ًيا يف سياقات دولية معوملة تتم ّيز بسباقات محمومة عىل
الريادة والهيمنة واالستغالل واالعتامد املتبادل الرتاتبي ،عىل الرغم من تنامي الوعي باملخاطر الكوكبية
ألي ٍ
باحث
املحدقة باملصري والجوار اإلنساين الكوكبي املشرتك عىل أكرث من مستوى وقطاع ،فإنّه ال ميكن ّ
علمي استرشايف ا ّدعاء عدم وجود قدر من التحيز املعريف والثقايف والحضاري أو إنكاره أو تجاهل وجود
عد ٍد من الرهانات واألهداف املصالحية املصاحبة لسريورات "صناعة" ّ
املؤشات.
ٌ
ّ
ونتاج ملفاوضات وتحكيامت عسرية للتوصل إىل اتفاقيات ومواثيق
فاملؤشات
صناعة لعقول برشية ٌ
دولية بني فاعلني خواص وعموميني ،لها مرجعياتها املعيارية القيمية ومنهجياتها وتقنياتها النسبية يف
فعاليتها يف تع ّقب الواقع اإلنساين الزئبقي املتحرك دامئًا .وهي ٌ
تنكب عليه ٌ
فرق ومخابر ومراكز
عمل ّ
ومنظامت بحثية خاصة وعمومية وطنية حكومية وغري حكومية وبني حكومية وفوق حكومية (االتحاد
األورويب) وأممية (األمم املتحدة ومنظامتها املتخصصة) ،تنتدب خرباء مت ّول أعاملهم يف رصد الظواهر
ٍ
لجهات سياسية مم ّولة ذات دوافع وأهداف تختلف
املستهدفة بالقياس؛ وال ميكن هنا تجاهل تبعيتها
يف تق ّيدها بقيم العدالة واإلنصاف والحرية واملساواة يف الكرامة اإلنسانية والعاملية ...إلخ .وتستند
ّ
املؤشات املنتجة واملتداولة من بني ما تستند إليه إىل أسس فسلفة التق ّدم والتنمية والحكم والسعادة
واإلنسان والعامل والكون.
مؤش يخضع للقدر املتاح لدى الجهة
ومبا أنّ الحكم عىل اليشء ٌ
فرع عن تص ّوره ،فإنّ تعريف ّأي ّ ٍ
املع ّرفة من املعرفة اإلحصائية وااللتزام األخالقي والحرية األكادميية والتقاليد البحثية الوطنية ،ولذلك
للمؤشات الدولية والوطنية الخاصة والعامة تعريفات ّ
ّ
ملؤشاتها ،باالستناد إىل
تضع الهيئات املص ّدرة
املس ّلامت واملعايري والقيم القانونية والحقوقية واالجتامعية والدينية واألخالقية والسياسية واالقتصادية
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والتكنولوجية املتفاوض حولها ،دون إغفال تحفظاتها السياسية واألمنية السيادية والثقافية  -الحضارية
عليها .ومنه ،ال تخلو التعريفات املتداولة يف ّ
املؤشات من تحيزات لغوية أو ثقافية أو حقوقية،
رصيحة أو ضمنية ،مدركة أو غري مدركة ،تسهم يف إحداث جدل فكري وعلمي حول عاملية ّ
املؤشات
وقابليتها للقياس عامل ًيا.
ما يه ّمنا يف هذا السياق هو أنّ عملية صوغ ّ
املؤشات الوطنية والدولية تبدأ وف ًقا لرؤية عقالنية مع ّينة
مزيج من
للوجود والحياة والكون واإلنسان ،قد تستند إىل الرؤية العقالنية الدينية أو الالدينية أو إىل ٍ
الديني والالديني أي الروحي واملادي ،واإللهي والبرشي ،املحيل والعوملي ،الخصويص والعاملي .وتنتهي
عند تحديد ما هو أفضل أخالق ًيا ،وعقالن ًيا ،وجامل ًيا ،وما هو إيجايب وغري إيجايب وما هو مثايل وما هو
واقعي وما هو األكمل واألحسن واألسعد واألجود واألصلح واألدوم للبرشية .ومنه ينطلق صناع ّ
املؤشات
اض أويل عن وجود حالة مثىل للسلوك العقالين البرشي ،والنموذج الحضاري األمثل ،مع تفاوتهم
من افرت ٍ
يف أخذهم بافرتاض وجود اختالف يف الظروف االجتامعية  -السياسية ،يف ّ
ظل انقسام البرشية عىل
البي حول مدى الشفافية واملساواة والعدالة واإلنصاف والدمقرطة
أساس الدول  -األمم ،ومنه اختالفهم ّ
والعقالنية املتوافرة يف اإلجراءات التداولية بني الدول  -األمم ،وبني مواطني العامل عىل اختالفهم طبق ًيا
وإثن ًيا وسياس ًيا .ومنه ،حالة الجدل بشأن العمق والشمولية يف إجراءات بلورة متقاسمة دميقراطية للقيم
واملعايري املشرتكة العاملية ،املتعددة األعراق (كوسموبوليتانية) .ومن تلك االفرتاضات األولوية ،افرتاضات
إميانويل كانط بشأن قوانني إرساء "السالم العاملي الدائم" ،وافرتاض جون رولز الليربالية السياسية بشأن
"الخريات األولية" ،أو مس ّلامت "إنسان قانون حالة الطبيعة" باملعنى الهوبزي واللويك ،أو افرتاضات
مس ّلمة "اإلنسان  -الخليفة" باملعنى اإلسالمي ،أو مس ّلمة "اإلنسان النوعي" (،)L'homme générique
وافرتاضات "الحريات السلبية" و"الحريات اإليجابية" باملعنى املاركيس ،وأخ ًريا ،افرتاض أمارتيا سني بشأن
اضات ومس ّلامت تتفاوت يف متثّل القيم األخالقية املثالية والواقعية واالجتامعية
"القدرات"؛ وهي افرت ٌ
(((1
والنفعية يف النظر إىل الجوهر املح ّدد واملحرك للطبيعة والسلوك البرشيني .
فعىل سبيل املثال ،تستند ّ
مؤشات قياس مدى التزام حقوق اإلنسان والتقدم والتحديث االقتصادي االجتامعي
إىل خلفيات فلسفية (دينية والدينية) مختلفة .ومنه ،يصبح االتفاق ضمن فرق االسترشاف اإلسرتاتيجي بشأن
مؤشات معينة مسألة تحكيمية أو تقديرية نسبية .وهنا نؤ ّكد أنّ الطريق ال يزال ً
استخدام ّ
طويل وصعبا ،نحو
بلورة دالل ٍة عاملية موحدة متقاسمة أو عقالنية عاملية عابرة للعقالنيات املتجادلة ،ما ُيع ّرض رشعية صناعة
ّ
املؤشات للمساءلة الدميقراطية ولالختبار العلمي والعميل املستمر ،من لدُ ن املق ّررين يف جميع القطاعات
مهم منهم يتساءل اليوم عن مدى
التنموية والعلميني املتخصصني واملواطنني العامليني الذين بات ٌ
عدد ّ
مؤشات وطنية ودولية ودميقراطيتها ،يف ّ
رشعية الطرق اإلجرائية التي أفضت إىل صنع ّ
ظل ديناميكية تدويل
14 Cathérine Audard, "Normes internationales de justice et globalisation de l'éthique", Veritas, vol. 50, no. 1 (2005), pp.
23 - 39.
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وعوملة ،تتنافس ضمنها األجندات اإلمربيالية لعدة قوىً ،
فضل عن رصاع املركزيات والشموليات والحداثات
واألصوليات القومية والعرقية والثقافية ،وتضارب النظريات واالقرتابات ،بخاصة يف حقول العلوم االجتامعية.
املؤشات
تأريخ موجز عن "صناعة"
ّ

تع ّد املحاوالت األوىل لصوغ معايري ّ
ومؤشات للحكم عىل األقومية واألعدلية واألخالقية والعقالنية يف
السلوك والحياة والعمران والتحرض البرشي ،قدمي ًة قدم اإلنسان عىل األرض .فقد مت ّيزت الحضارات أو
األديان الكربى أو اإلمرباطوريات أو الدول واألمم العظمى قد ًميا وحديثا باتجا ٍه لفرض معايري ومقاييس
ُعب عن رؤية املبادرين واملمسكني واملبرشين بها ومصالحهم ،مستلحقة
وقيم وموازين وقوانني ت ّ
بواسطتها باقي البرشية غري املنتمية إليها ،مضفي ًة عليها صفة "العاملية" (.)Universality
فقد أطلق املؤ ّرخ الربيطاين املوسوعي أرنولد توينبي عىل اإلمرباطوريات وحضاراتها العاملية اسم "الدول
وبي أنّ عامليتها ليست متأتّي ًة من اتساعها الجغرايف فحسب ،ولكن من تأثريها السيكولوجي يف
العاملية"ّ ،
سالم تستفيد
نفوس الناس خارج نطاقات مت ّددها ،بحيث تفرض قانونها وسالمها االجتامعي الواسع .وهو ٌ
منه أكرث ،وف ًقا لتوينبي" ،الربوليتاريا" و"أتباع األديان العليا" و"الدخالء" الوافدون من وراء حدود "الدولة
العاملية"( .((1وهي "عاملية" متأت ٌّية من قابلية تلك "الدول العاملية" لالنتشار عامل ًيا عرب استخدام املواصالت،
والحاميات العسكرية ،واللغات ،والقوانني ،والتقاويم واملوازين ،واملقاييس ،والنقود ،واإلدارات ،وحقوق
املواطنة .كام يرى توينبي أنَّ بناة "الدول العاملية" وأتباعها عاد ًة ما يصابون بـ "رساب الخلود" أو
بـ"وهم البقاء" أو "املركزية" أو "وهم التفوق والعظمة والفرادة االستثنائية يف التاريخ البرشي"؛ كام
التوسع واالنتشار لـ "سالم الدول العاملية"(((1؛ وبذلك تصبح
تستفيد "األديان العليا أو العاملية" ،من ذلك ّ
هي املقياس وغريها هو موضوع القياس ،هي املركز واآلخرون هم األطراف؛ وعىل أساس ذلك املقياس
ّ
والتوحش؛ ويتمثّل مصدر عاملية "الدول العاملية"
والتحض
تُصنع تصنيفات األمم يف التق ّدم والتأخّ ر،
ّ
أو "الحضارات" يف قدرتها عىل التواصل وفرض النظام والتجانس العاملي؛ ً
علم بأنّ العاملية هي القانون
ٌ
وسيلة إلرساء
املشرتك لجميع البرشية؛ كام أنّ ال عاملية بال خصوصية ،وال عوملة بال محلية ،وال توجد
إقناعي أو هيمني قرسي لتلك السياسة العاملية ،أفضل من صناعة ّ
املؤشات املرجعية.
ويف العرص الكوكبي الراهن الذي انطلق منذ نهاية الحربني "العامليتني" ،انتعشت "صناعة املعايري والقوانني
ثم ،فإنّ أقدم ّ
ّ
أهم مظاهر التقدم
املؤشات العاملية املعارصة لقياس أحد ّ
واملؤشات" الوطنية والعاملية .ومن ّ
"مؤش التنمية االقتصادية" ،املتمثّل يف ّ
املسجل يف الحياة البرشية هو ّ
مؤش الناتج الداخيل الخام .ومنذئذ،
َّ
مؤشات أخرى وتداولها تبا ًعا .وبالنظر لتعدد الهيئات املصدرة لتلك ّ
توالت عملية صوغ ّ
املؤشات ،فقد
محمد شبل (مرتجم) (القاهرة :اإلدارة الثقافية لجامعة الدول العربية.)1960 ،
 15أرنولد توينبي ،مخترص دراسة للتاريخ ،فؤاد َّ
 16املرجع نفسه؛ وللمزيد بشأن العاملية انظر :قاسم حجاج ،العاملية والعوملة ،نحو عاملية تعددية وعوملة إنسانية (غرداية :جمعية
الرتاث.)2004 ،
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شهدنا تعد ًدا يف ّ
املؤش الواحد الصادر عن أكرث من هيئ ٍة واحدة ،ما يع ّزز إمكانية املقارنة ويسمح بتدقيق
مدى املالءمة والفعالية املتأتية من استخدام هذا ّ
املؤش أو ذاك ،يف عملية القياس والتقييم واملتابعة
مؤشات التنمية يف بناء ّ
واالسترشاف اإلسرتاتيجي؛ ويظهر التع ّدد يف صناعة ّ
مؤشات التنمية االقتصادية
والتنمية البرشية والتنمية املستدامة والتنمية املتوزانة والتنمية املنصفة والتنمية الخرضاء .والظاهرة نفسها
تشهدها ّ
مؤشات الحكم الراشد والدمقرطة وحقوق اإلنسان والحرية والسالم ...إلخ.

املؤشات
ثانيًا .الوظائف املختلفة لصناعة
ّ
يف االسترشاف اإلسرتاتيجي
ّ
إنّ
بخاصة عندما تصدر
للمؤشات عمو ًما وظائف عدة ،وتزداد مصداقيتها وجدواها العلمية والعمليةّ ،
عن هيئات علمية مستقلة نسب ًيا عن تأثريات نفوذ الجهات املالية الخاصة والعامة الحكومية املشغولة
غال ًبا باألبعاد القصرية األجل الربحية أو االنتخابية ،وإمالءاتها واشرتاطاتها .وتتمثّل الجدوى العلمية
والعملية لـ "صناعة ّ
املؤشات" يف مسألتني أساسيتني من وجهة نظرنا ،وهام:
بترشيح موضوعي ملايض
ö öمتكني املق ّررين والعلميني يف ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي من القيام
ٍ
ثم ،متكينهم من تع ّقب جوانب القوة والضعف يف
قطاع أو نظام أو كيان ما ،وحارضه؛ ومن ّ
ألي نظا ٍم أو قطاع أو كيان مسترشف ،وحرصها ومسحها؛ ومنه،
البيئتني الداخلية والخارجية ّ
تحديد الرهانات والتحديات الحارضة واملستقبلية ،بوصفه خطوة أوىل للتص ّدي للمشكالت
املسجلة يف األداء ،بعد إمتام ورشات االسترشاف ،فالتخطيط اإلسرتاتيجي.
ّ

املتغيات املفتاحية أو ّ
املؤشات
ö öمتكني القامئني عىل ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي من تع ّقب ّ
املركزية التي ُيبنى عىل أساسها الجهد االسترشايف وتحديدها ،وف ًقا لعدة تقنيات ومنهجيات
متعاضدة ،متساندة ومتكاملة ،كـالسيناريو ودلفي واإلسقاط واملحاكاة ...إلخ(((1؛ وهي التي
ال ميكن اإلفادة منها استرشاف ًيا إال باستخدام تقنيات وسيطة تجمع بني الكمية والكيفية ،مثل
مصفوفة التأثري املتبادل ( ،)Cross Impact Matrix, CIMأو تقنية التحليل النسقي الهيكيل
(سميك  / SMICميكامك  ،((1() MICMACودوالب املستقبالت ،وغريها عىل سبيل املثال ال الحرص.

 17يعرض أكرث من مصد ٍر ومرجع باللغات املختلفة ملناهج الدراسات املستقبلية وتقنياتها؛ وباللغة العربية انظر :وليد عبد الحي ،مناهج
الدراسات املستقبلية وتطبيقاتها يف العامل العريب (أبو ظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.)2007 ،
ٌ
معروفة يف املصادر الفرنسية لتقنيات االسترشاف ،وتجمع
 18تقنية التحليل النسقي الهيكيل (سميك  ،SMICميكامك )MICMAC
ألي نسق .وتقوم
تصارعا)،
بني التحليل املصفويف إلسرتاتيجيات الفاعلني (تعاونا /تنافسا/
وملتغيات البيئتني الداخلية والخارجية ّ
ّ
املتغياتّ /
املؤشات املفتاحية الداخلية والخارجية املتفاعلة
بني
اتها
ابتدا ًء عىل تعدا ٍد وتحديد فتحليل لطبيعة التفاعالت ومسار
ّ
ضمن النسق املسترشف.
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ّ
وبشكلٍ عام ،تقوم ّ
واملؤشات املر ّكبة بوظائف اإلعالم والتعليم والتنبيه والقيادة
املؤشات البسيطة
ّ
والحث عىل العمل ،أي تقوم مبهمة التحفيز والتعبئة للتغيري االجتامعي  -السيايس والثقايف؛ وتقوم
أهم تلك الوظائف:
بوظيفة دعم ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي املختلفة .وهذا بيانٌ لفحوى ّ
للمؤشات
الوظيفة اإلعالمية
ّ

(((1

تقوم ّ
املؤشات ابتدا ًء بإعالم املسؤولني واملواطنني ومختلف الفاعلني االجتامعيني بظواهر ووضعيات
معيشة ،ولك ّنها تؤدي دو ًرا معززًا للدميقراطية ،إذ تع ّد وسيلة إعالم وتوعية للمواطنني ،ووسيلة بناء
التجاهات الرأي العام .وهنا ينبغي القول إنّ هذا الطلب عىل املعلومة عرب التع ّرف إىل اتجاهات منظومة
ّ
نوع من التحفظ والتشكيك القادح يف موضوعية
املؤشات يرتافق – بصورة مفارقة – مع تسجيل ٍ
ّ
املؤشات؛ ما يدعو إىل بذل املزيد من الرصامة املنهجية املزدوجة سواء يف بنائها أو استخدامها.
للمؤشات
الوظيفة التعبوية واإلنذارية
ّ

(((2

ّ
للمؤشات وسيلة للتعبئة والتنبيه واإلنذار املبكر وتحقيق األمن الجامعي لجميع الفاعلني،
يع ّد ُّأي نظام
لرصد املخاطر واالنحرافات وملواجهة التهديدات واملشكالت الهيكلية أو الظرفية الكائنة واملحتملة .ومن
ثم ،من املفرتض أن تدفع ّ
املؤشات جميع املسؤولني املعن ّيني والعلميني واملواطنني إىل تعميق مالحظاتهم
ّ
ومعايناتهم املستمرة والدقيقة للواقع ّ
امللحة التي تطرحها
محل السياسة واإلدارة ،واإلجابة املالمئة عن األسئلة ّ
عليهم .وال يتسنى لهم القيام بذلك إال بتعميم إقامة آلية للقياس والرصد املستمر ،أي إقامة "مراصد" لتع ّق ٍب
ومتخصص لسائر الحركيات املجتمعية التي باتت متشابكة ومتسارعة ومعوملة يف تغرياتها عمو ًما.
مستمر
ّ
للمؤشات
الوظيفة التسيريية واإلدارية والقيادية
ّ

(((2

إنّ رضورة تحقيق ميزة النوعية يف بناء نظام ّ
أهم أهدافها
املؤشات ينبغي ّأل تسقط يف نسيان أنّ أحد ّ
مجتمع دميقراطي معارص يتط ّلب تو ّفره عىل وظيفتي النقد
فأي
هو تحقيق فعالية عملية من استعاملهاّ .
ٍ
والتقييم ،وهام وظيفتان ال ميكن أن تؤديهام بكفاء ٍة عالية إال من خالل التوسل ببطارية من ّ
املؤشات ذات
ثم ،إسهامها يف تحريك النقاش العام وتعبئته ،بشأن النتائج املح ّققة عىل مستوى التنمية
الصدقية .ومن ّ
واالستقرار والسالم والكرامة اإلنسانية واألمن العام واالستدامة البيئية .وإضاف ًة إىل ذلك ،مت ّكن نظم ّ
املؤشات
من تحقيق وظيفة التسيري واإلدارة والقيادة عىل جميع املستويات املؤسسية الخاصة والعامة ،مع تضمني
ّ
الجميع – نخ ًبا ومواطنني – ضمن حوكم ٍة متنامية لألنساق املختلفة؛ مبعنى آخر ،إنّ
للمؤشات وظيف ًة
عملية تغيريية لسلوك الفاعلني (الرشكات ،واملنظامت ،والنقابات ،واألحزاب ،والجمعيات ،والدول ...إلخ).
19 Renaud François, L'indice Passy-Dunant, Un indice pour la paix (2014), at: http://goo.gl/fW3sUs
20 Ibid.
21 Ibid.
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للمؤشات
الوظيفة التعليمية  -الرتبوية
ّ

ومن وظائف نظم ّ
املؤشات دعم العملية التعليمية الرتبوية والبحثية الجامعية بخاصة وتعميقها.
مؤسسية بامتياز؛ وهي تتيح للطلبة
فقد باتت املعرفة العلمية تصدر من (وتدخل ضمن) أط ٍر جامعية ّ
واألساتذة -الباحثني الجامعيني وصناع الرأي ،عصار ًة علمية إحصائية مو ّثقة مهيكلة منهج ًيا .كام تصدر
اكم معريف ،متع ّدد اللغات والثقافات واآلفاق
دور ًيا أو سنو ًيا لترثي األنشطة الجامعية والبحثية برت ٍ
الجغرافية والتخصصات واالقرتابات والرؤى ،ما يخرج العملية التعليمية والبحثية من الجزرية القطرية
والثقافية والقومية والدينية ،إىل آفاق العاملية ،وتنمية الوعي بالهموم واالهتاممات اإلنسانية ،ورفع
سقف النظرات واملواقف املتسامية فوق العصبيات الضيقة ،باالنفتاح عىل التع ّدد والتن ّوع ا ُملرثي
والتخصصات العلمية الوطنية.
للخصوصيات الثقافية
ّ
للمؤشات
الوظيفة االسترشافية  -التخطيطية
ّ

ُت ّكن ّ
املؤشات من تحليلٍ وتقييم أقرب إىل املوضوعية للوضعيات املاضية والحارضة لظاهر ٍة أو كيان
ما؛ كام مت ّكن بالتباع من رسم مالمح مسارات حركة الحارض يف الزمن املستقبيل ،فتدخل بوصفها مادة
ثم،
مساعدة عىل معرفة طبيعة التوجهات املستقبلية ويف سريورة بناء السيناريوهات املختلفة .ومن ّ
مبؤشات مبدعة ذات ًيا أو االستعانة ّ
تتوسل ّ
مبؤشات من صنع
ميكن ّ
ألي عملية استرشاف إسرتاتيجي أن ّ
هيئات خاصة أو عامة ،وطنية أو دولية .إ ًذا تدخل يف الوظيفة العلمية لصناعة ّ
املؤشات وظيفة التنبؤ
أو االسترشاف واالستقراء ،والتي ال ّ
بكم ونوعي ٍة
شك يف أنّها تُغني ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي ٍّ
استثنائ َيني من املعطيات والتحاليل العلمية.

املؤشات وكيفياتها واستخدامها يف
ثالثًا .رشوط صنع
ّ
عملية االسترشاف اإلسرتاتيجي
املؤشات لعملية االسترشاف اإلسرتاتيجي
رشوط صناعة
ّ

تخضع صناعة ّ
املؤشات لجملة رشوط ،أه ّمها:
ö öمدى فعالية نظام اإلحصاء واتساع نطاقه وتغطيته ّ
جل القطاعات والفئات االجتامعية واملناطق
واملدن واألرياف والظواهر املراد استرشافها؛
لكل ظاهر ٍة ّ
ö öرصامة التعريفات املق ّدمة ّ
محل قياس وإجرائيتها؛ إذ يختلف اإلحصائيون والباحثون
العلميون ومختلف الفاعلني املنتجني ومستخدمي ّ
املؤشات ،يف تعريف مصطلحاتها وتحديد
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متغياتها الجزئية؛ وذلك عىل الرغم من االتجاه املتنامي نحو توحي ٍد وتنميط ملدلول وتعريف
ّ
جمل ٍة من املصطلحات اإلحصائية املتداولة بكرثة عىل املستويني الوطني والدويل ،بني خرباء
املنظامت الدولية الحكومية واملنظامت الدولية غري الحكومية؛
ö öخضوع عملية صناعة ّ
املؤشات لجملة من الدوافع واملتطلبات العلمية والعملية الرباغامتية،
محل اجتهاد متع ّدد االختصاصات والوطنيات والقطاعات؛ ً
ما يجعلها ّ
فضل عن أنّها ال تعدم
وجود مجموعة من املعوقات املوضوعية التي تق ّلل من مت ّتعها التام مبيزات الشمول والصدق
والواقعية والعاملية.
ö öاالنتصار لرؤي ٍة مح ّددة للوجود واإلنسان والكون والحياة والعامل ،تبلورت يف أذهان صانعي
ّ
املؤشات ،من خالل مجموعة من املبادئ املعيارية األخالقية واملصالح املادية واملعنوية
املستهدفة والتي يرغبون يف رؤية مسرية نظام أو قطاع أو دولة أو قارة ما أو العامل بأرسه ت ّتجه
(أو ُي ّتجه) نحوه؛
ö öاالستناد إىل املصادر األولية ممثّل ًة يف القيام مبارشة بالدراسات العلمية االستقصائية واالستقرائية

(الع ّينات التمثيلية العشوائية واالستبيانات) عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدويل؛ وإىل
املصادر الثانوية ممثّل ًة يف االتفاقيات الدولية واإلقليمية والتقارير اإلحصائية الصادرة عن
الهيئات الحكومية واملنظامت الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية،
وتقارير الخرباء وعمل األكادمييني محل ًيا ،وتقارير وسائل اإلعالم والصحافة وتحقيقاتها ،والتي
تتفاوت يف مدى الدقة والصالحية للتعميم والشمول واالنتشار واملوضوعية والكفاءة واملنفعة
واملقارنة والشفافية وسالمة املعلومة املنشورة ،يف عملية املسح والجرد للمعطيات امليدانية،
فئات ذات مصلحة أو أجندة خاصة ،يف التضخيم أو التهوين بالنسبة
والتي غال ًبا ما تتالعب بها ٌ
إىل مالحظات وشواهد ميدانية يف الحي واملؤسسة االقتصادية واملدرسة والسجن واإلدارة
ثم ،رضورة االحرتاز من جملة مشكالت تعرتي إعداد
والحزب والدولة واملنظمة ...إلخ .ومن ّ
التقارير الرسمية أو الخاصة عامةً ،
فضل عن النقص يف محتوياتها وعدم انتظام يف إصدارها؛
ولذلك فقد ال تعدو أن تكون بعض تلك ّ
املؤشات تقديرات وتخمينات تقرتب أو تبتعد عن
الحقيقة الواقعة ميدان ًيا؛

ö öمدى تدريب املوظفني عىل تقديم بحوث وتقارير إحصائية مو ّثق ًة موثوق ًة دقيقة ،حتى ال
يكونوا ببساطة متطوعني من ذوي النوايا الحسنة فقط .كام ينبغي التغ ّلب عىل مشكالت
املؤش؛ ً
الرتجمة من اللغة األصلية إىل لغة صانعي ّ
فضل عن االتفاق عىل معيار أو معايري
مح ّددة يف تعريف الظاهرة ّ
محل بناء ّ
املؤش.
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املؤشات لعملية االسترشاف اإلسرتاتيجي
كيفيات صناعة
ّ

تلتزم صناعة ّ
املؤشات جملة من األنشطة العلمية اإلحصائية والكيفية ،تتد ّرج عىل ع ّدة مراحل(:((2
ö öالتع ّرف األ ّويل إىل مجال الدراسة وأهميته إن كان اقتصاديا ،عسكريا ،أمنيا ،اجتامعيا أو متع ّدد
األبعاد والقطاعات والتخصصات؛
ö öتحديد الهدف من بناء ّ
مؤشات الدراسة؛
واملتغيات واألمناط القاعدية املتعلقة بعملية بناء ّ
املؤشات؛
ö öتعريف بعض الوقائع والظواهر
ّ
ö öالقيام بتطوير مقاربة منهجية حدسية للمشكلة ،وصوغ مجموعة فروض للعمل؛ بحيث نق ّدم
تفسريات منطقية ملجموع الظواهر املتفاعلة يف البيئتني الداخلية والخارجية ضمن رؤية نسقية؛
ö öالقيام مبجموعة من التجارب اإلحصائية؛
ö öتجميع املعطيات بشأن القطاع أو الظاهرة أو الكيان أو النسق املدروس؛
ö öالتح ّقق من مدى صحة املعطيات املتاحة وصدقيتها؛
ö öالتحليل األ ّويل للمعطيات اإلحصائية؛
ö öفتح نقاشات متعارضة بني املشاركني يف ورشات االسترشاف لوضع جداول للعالقات بني الظواهر
ّ
محل الدراسة؛
ö öتجميع الوحدات أو املحاور اإلحصائية املعتربة يف مجموعة أبعاد (ن)؛
املتغيات اإلحصائية وتفسريها يف مجموعة أبعاد (ن)؛
ö öتجميع ّ
املؤشات الجزئية األكرث ً
املتغيات ّ -
متثيل؛
ö öاختيار ّ

املؤشات املختلفة التي بها تقاس الظاهرة ّ
املتغيات ّ -
محل الدراسة وبناؤها؛
ö öتجميع مجموعة من ّ
ö öالتحليل اإلحصايئ النهايئ وبناء مناذج أمبرييقية؛
ö öالتح ّقق النهايئ من مدى التناسق بني الوصف النظري للظواهر ذات العالقة السببية والوصف
الحقيقي لها.
ً
إجامل
خصوصا ،توجد
وبالنظر إىل الطابع املر ّكب للظواهر عمو ًما ،والظواهر اإلنسانية  -االجتامعية
ً
عدة معايري الختيار ّ
املؤشات املتعلقة بالدراسة اإلحصائية ل َتطور قطاع أو ظاهرة ما؛ إذ ميكن استخدام
مختلف ّ
املؤشات اإلحصائية لتقدير تط ّور كيانٍ ما ومن ّوه ومتابعته وتقييمه واسترشافه (دولة ،منظمة،
رشكة ،منطقة ،جامعة ...إلخ)؛ كام أنّ ّ
مؤش جزيئ يق ّدم معلومة جزئية بشأن مستوى تنمية الكيان
كل ّ ٍ
22 Zdzislaw Hellwig, "Méthode de sélection d'un ensemble "Compact" de Variables", in: Unesco, Les indicateurs
sociaux, problèmes de définition et de sélection (Paris: Unesco, 1975), p. 14.
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ثم ،ينبغي اختيار مجموعة من ّ
املؤشات املر ّكبة وصوغها ،للحصول عىل فكرة
املدروس وتق ّدمه .ومن ّ
أو صورة كلية بشأن مستوى تط ّور كيانٍ ما ومن ّوه.
املؤشات الجزئية؛ ً
ونق ّدم هنا باختصار – عىل سبيل التمثيل ال الحرص– طريقة حساب ّ
مثل ،بالنسبة إىل
املؤش ّ
الكل /املر ّكب ّ
املؤشات الجزئية املستخدمة يف قياس ّ
ّ
"مؤش التنمية البرشية"؛ إذ اعتمد الخرباء
متغيات جزئية ،نتع ّرف من خاللها إىل طريقة تعريف ّ
عدة ّ
مؤش "العمر املتوقع عند
مؤشات أو ّ
الوالدة" ،أو "األمل يف الحياة" وحسابه.
ö öتعريف ّ
املؤش الجزيئ "األمل يف الحياة" :هو عدد السنوات املتو ّقع أن يعيشها اإلنسان بفرض
متغي أو ّ
مؤش األمل يف الحياة،
ثبات منط الوفيات السائد عند وقت الوالدة .أ ّما طريقة حساب ّ
مرجح ألعامر مجموعة افرتاضية من املواليد (لتكن
فتجري كالتايلُ :يحسب كوسيطٍ حسايب ّ
 1000مولود) ،بعد تعريضهم ملعدالت الوفيات يف الفئات العمرية املختلفة:
ّ
مؤش نسبة األمل يف الحياة =

مجموع عدد السنوات التي يعيشها أفراد املجموعة االفرتاضية من املواليد
العدد الكيل لألفراد يف املجموعة االفرتاضية نفسها من املواليد

املتغيات ّ -
املؤشات الجزئية .وللمزيد من التفصيل ،ميكن
وهكذا دواليك مع منهجية حساب بقية
ّ
االطالع ضمن تقارير ّ
وبخاصة عىل الدليل الخاص بكلٍ منها،
املؤشات ذات السمعة الدولية ومواقعها،
ّ
املؤش ّ
للمؤشات الجزئية املتضمنة يف ّ
ّ
الكل /املر ّكب؛
ملعرفة كيفية حساب الخرباء القامئني عىل صناعتها
مؤش أو مع دراسة حالة – لالستخدام
ثم ،نقيم مدى مالءمتها – فرد ًيا أو عرب املزاوجة بني أكرث من ّ ٍ
ومن ّ
يف دراستنا االسترشافية ملستقبل واحدة أو أكرث من دولة أو فئة أو هيئة أو ظاهرة .كام ميكن لفريق
االسترشاف من خربائه تصميم دليل حسايب ّ
متغي ّ -
املبي أسفله.
مؤش مبدع ،عىل املنوال ّ
لكل ّ ٍ
ويستحسن أن يجمع الباحث أو الفريق املسترشف بني أكرث من ّ
مؤش مركب لتقليل نسبة األخطاء
مؤش جزيئً .
أو النقائص املتعلقة بالع ّينات الخاصة ّ
علم أنّ موضوع القصور والنقائص التي ميكن
بكل ّ ٍ
تسجيلها عىل األبعاد املفاهيمية والتقنية واإلحصائية واملنهجية يف صناعة ّ
املؤشات كثرية ،ال يسعنا هنا
املجال لالستفاضة فيها.
املؤشات يف ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي
كيفيات استخدام
ّ

أرشنا أعاله إىل أنّه عىل املشاركني يف أشغال ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي أن ير ّكزوا ابتدا ًء عىل وضع
منوذج إرشادي خاص بهم إلدارة فعالة لعملية االسترشاف .ومن أهم الورشات التمهيدية لذلك ،ورشة
ٍ
طرح األسئلة املفتاحية واإلشكالية بشأن املوضوع أو الظاهرة أو الكيان ّ
محل الجهد االسترشايف ،أسئلة
املتغيات أو ّ
املؤشات املتحكمة يف سريورة ظاهرة أو كيان ما؛
مت ّهد للولوج بعد ذلك إىل ورشة تحديد ّ
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ثم ورشة تحديد األبعاد الهيكلية وورشة تحديد فتحليل إسرتاتيجيات لعبة الفاعلني بوصفها ً
رشطا أساسيا
آخر للتع ّرف عىل املستقبالت املحتملة واملمكنة واملنطقية لظاهر ٍة أو كيان ما ،أو غريها من الخطوات
املتكاملة لورشات االسترشاف.
كل ذلك ّإل باستخدام مجموعة من التقنيات واألنشطة الذهنية الجامعيةً ،
يتيس ّ
فضل عن برامج
وال ّ
إحصائية ،ميكن تحميلها عرب شبكة اإلنرتنت؛ مع عدم االستغناء مطل ًقا عن الدراسات والتقارير العلمية
ً
وفضل عن التنبيه إىل أهمية االسرتشاد
املختلفة املراكمة عن املجال أو الظاهرة أو الدولة املسترشفة،
بالقوانني العلمية املتداولة لدى االختصاصيني يف مختلف املعارف املستخدمة أثناء تع ّقب مسارات
املستقبل ورسم اتجاهاته ،مع استحسان توجيه استامرة أسئلة (استبيان) – عرب اإلنرتنت أو مبارشة – إىل
الخرباء املعنيني لسرب آرائهم مبارش ًة بشأن تو ّقعاتهم بوصفهم متخصصني أو مامرسني معنيني للتع ّرف
عىل اتجاهاتهم االسترشافية ،يف ما يتع ّلق مبستقبالت ظاهر ٍة أو كيان ما.
فمن أجل بناء مصفوفة التأثري املتبادل عىل برنامج "إيكسال" ( )Excelلرصد نتائج التفاعالت املتبادلة
للمتغيات أو ّ
وجه املشاركون يف ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي إىل رضورة
املؤشات املفتاحيةُ ،ي ّ
ّ
باملؤشات العاملية ،وباألوزان النسبية ّ
متغي .وبعد عملية ٍ
االسرتشاد ّ
عصف ذهني تخلص إىل تحكيم
لكل ّ
ٌ
املتغيات أو ّ
املؤشات ذات األهمية التقديرية النسبية
مجموعة من
بني املشاركني ،تُعتمد من خالله
ّ
املتغيات يف املصفوفة
متغيا – وذلك باتباع الخطوات التالية( :((2نضع
– وليكن عددها  40إىل ّ 80
ّ
متقابلة (يف املحور العمودي واألفقي)؛ ثم نقوم بقياس تقديري لقيمة تأثريها وتأ ّثرها ببعضها يف الزمن
املسترشف بنا ًء عىل وتريتها التغريية الحالية أو املرغوب فيها ،مع تقديم م ّربر ٍ
ات عقالنية موضوعية
كافية ملدى تأ ّثرها ببعضها البعض باستخدام "مقياس ليكرت" ( )Likertالذي ينصح بقياس قوة التأثري
عىل خمسة مستويات :قوي جدا /قوي /متوسط القوة /ضعيف /ضعيف جدا؛ ثم نعطي ّ
كل مستوى
ثم ،نحسب التأثري عىل النحو التايل:
قيمة عددية؛ ومن ّ
ö öحالة عالقة التأثري القوي جدا ( -أو  :)5 +فإذا كان التأثري قو ًيا جدا ولك ّنه سلبي نعطيه قيمة
( ،)5-وإذا كان التأثري قو ًيا ج ًدا لك ّنه إيجايب نعطيه قيمة ()5+؛
ö öحالة عالقة التأثري القوي ( -أو  :)4 +فإذا كان التأثري قو ًيا ولك ّنه سلبي نعطيه قيمة ( ،)4-وإذا
كان التأثري قو ًيا لك ّنه إيجايب نعطيه قيمة()4+؛
ً
متوسطا ولك ّنه سلبي نعطيه قيمة
ö öحالة عالقة التأثري املتوسط القوة ( -أو  :)3 +فإذا كان التأثري
( ،)3-وإذا كان التأثري متوسطا لك ّنه إيجايب نعطيه قيمة ()3+؛
 23عبد الحي ،مناهج الدراسات املستقبلية ،ص .66 - 56

قاسم حجاج
املؤشات يف االسترشاف اإلسرتاتيجي
أهمية "صناعة"
ّ
مدخل معريف منهجي

69

ö öحالة عالقة التأثري الضعيف ( -أو  :)2 +فإذا كان التأثري ضعي ًفا ولك ّنه سلبي نعطيه قيمة (،)2-
وإذا كان التأثري ضعي ًفا لك ّنه إيجايب نعطيه قيمة ()2+؛
ö öحالة عالقة التأثري الضعيف ج ًدا ( -أو  :)1 +فإذا كان التأثري ضعي ًفا جدا ولك ّنه سلبي نعطيه
قيمة ( ،)1-وإذا كان التأثري ضعي ًفا ج ًدا لك ّنه إيجايب نعطيه قيمة (.)1+
املتغيات أو ّ
املؤشات (املركزية ،والثانوية) ،وأ ّيها أكرث تأث ًريا (سلب ًيا ،أو
وبذلك نكتشف طبيعة
ّ
املتغيات
أفق زمني معني مسب ًقا؛ فنستخرج منها
إيجاب ًيا) يف التطور املستقبيل لنسق أو ظاهرة ما يف ٍ
ّ
واملتغيات الثانوية (اإليجابية والسلبيةّ /
األقل تأث ًريا
املركزية (اإليجابية والسلبية /األكرث تأث ًريا وتأ ّثرا)،
ّ
محصلة تأ ّثر ٍّ
محصلة تأثري ٍّ
كل منها باآلخر
كل منها يف اآلخر ،وحساب ّ
وتأ ّثرا)؛ ومنه نصل إىل حساب ّ
محصلة معدل
(تأث ًريا وتأ ّثرا /سلب ًيا وإيجاب ًيا) عىل املستوى العمودي واألفقي .وهذه طريقة حساب ّ
تأثري التغريات السنوية:
املتغيات األكرث تأث ًريا – مجموع
التغي اإليجايب يف ّ
(مجموع قيم ّ
مع ّدل تأثري التغريات السنوية
= القيم السلبية للمتغريات نفسها) – (مجموع القيم اإليجابية
باملتغيات املركزية
املتعلقة
ّ
للمتغيات نفسها)
للمتغيات األكرث تأ ّث ًرا – مجموع القيم السلبية
ّ
ّ

ترجح ملصلحة
وبنا ًء عليه نستنتج أو نسترشف إذا ما كانت الوضعية الراهنة يف
املتغيات املركزية ّ
ّ
وبأي نسبة؛ وبنا ًء عليه أيضً ا نستنتج أو نتو ّقع ،ولكن عرب تقنية السيناريو،
التغري اإليجايب أو السلبيّ ،
نسق أو ظاهرة ما عام ً .2030
مثل ،هل ستكون أفضل من
الوضعية املستقبلية التي تؤول إليها أوضاع ٍ
وبأي نسب ٍة مئوية؟ وذلك بحسب افرتاضنا ثبات الظروف الراهنة
الحارض؟ أم ستكون أسوأ قليال أو كثريا؟ ّ
تغيها بحسب إيقاع التغريات :رسيعة أو
طول تلك املدة (السيناريو االتجاهي)؛ أو افرتاض احتامل ّ
بطيئة /مركزية أو طرفية /طردية أو عكسية /خطية أو ال خطية /سلبية أو إيجابية (السيناريو املحتمل
االنقاليب املتفائل /املحتمل االنقاليب املتشائم)؛ بينام تبقى علمية صوغ السيناريو اإلصالحي أو املعياري
ثم ،يجري البحث
أو املرغوب فيه ،م ّتوقف ًة عىل تع ّقب افرت ٍ
اض منحاز إىل مستقبل مرغوب فيه؛ ومن ّ
عن اإلمكانات التي يتيحها املستقبل لزيادة فرص تحقيق ذلك السيناريو املرغوب فيه .وتتحقق هذه
لنسق أو ظاهرة ما يف أفق  .2030وبنا ًء عىل
الخطوة ضمن أشغال ورشة صوغ السيناريوهات املستقبلية ٍ
السيناريو املرغوب فيه ،ميكن البداية يف تنظيم ورشات التخطيط اإلسرتاتيجي ،وتحديد الرؤية والرسالة
واألهداف اإلسرتاتيجية؛ ومن جديد تربز الحاجة يف مراحل مع ّينة لهذه الورشات إىل صناعة ّ
املؤشات
التي من خاللها نقوم بالترشيح للوضع القائم حارضاً ،
فضل عن القيام بوضع ّ
مؤشات املتابعة لإلنجاز
والتقييم للخطة اإلسرتاتيجية.
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ولكن قبل االنتقال إىل مرحلة صوغ السيناريوهات املستقبلية ،ال ب ّد من إنجاز خطوة إضافية إىل األمام
املتغيات
من خالل التع ّرف بد ّق ٍة أكرب إىل النتائج أو التداعيات املختلفة للعالقات األكرث تأث ًريا وتأ ّث ًرا بني ّ
املركزية ذاتها ،بتع ّقب أكرب قد ٍر من التداعيات أو اآلثار أو النتائج املتكاثرة املبارشة وغري املبارشة غري
ملتغي مركزي ما ،وال يليق بتدليل هذه الخطوة أو املهمة اإلضافية
املتوقعة ،يف مسار التغري املستقبيل ّ
إىل استخدام "تقنية "دوالب املستقبالت" ( .((2()Futures Wheelومن دون أن نسرتسل أكرث يف رسد
الخطوات العملية لالستخدام التعاضدي لتقنيات االسترشاف ،فدونها رضورة العودة إىل املراجع العملية
ملناهج الدراسات املستقبلية املعتمدة للتدريب عىل تقنياتها.
املتغيات أو ّ
املؤشات املفتاحية يف الدراسات االسترشافية أو
ونعود أخ ًريا لنؤ ّكد أهمية استكشاف
ّ
"صناعتها" ،من خالل توظيف مخرجات ّ
مؤشات صادرة عن هيئات حكومية دولية أو غري حكومية
مؤشات جديدة بحسب الحاجة ،أو صوغ توليفة من ّ
دولية ،أو التص ّدي مبارش ًة لعملية إبداع ّ
املؤشات
املر ّكبة واعتامد أوزان مع ّينة .فبالنظر إىل تع ّدد ّ
املؤشات املتعلقة باملجال الواحد ،يصبح من األهمية
للباحثني االسترشافيني املزاوجة بني عدة ّ
مؤشات مرجعية يف الدراسة االسترشافية لظاهر ٍة أو نظام أو
قطاع أو دولة أو منطقة ما ،واستخراج متوسط حسايب يعتمده الباحث أو الفريق املسترشف لحساب
التغريات املراد استرشافها.

خالصة عامة
ّ
جوانب أساسية من إشكالية هذه الورقة التي ر ّكزت عىل بيان
مم سبق ،نتصور أنّنا قد أتينا عىل
َ
ماهية "صناعة" ّ
املؤشات وأهميتها عامة ،ويف مجال االسترشاف اإلسرتاتيجي بخاصة .وقد تد ّرجنا يف
باملؤش وبيان أصناف ّ
ّ
املؤشات والخلفيات املعرفية التي تتأسس عليها "صناعة"
ذلك من التعريف
ّ
املؤشات ،مع يش ٍء من تأريخ ملسرية هذه "الصناعة" الحديثة نسب ًيا ،والتي ال يزيد عمرها عن النصف
قرن من الزمن ،والتي أضحت رائج ًة يف عرصنا الذي ينشد صناعة "عقل عاملي" متقاسم يف مس ّلامته
ومبادئه وآلياته وغاياته.
للمؤشات املختلفة ،فقد أضحى ّ
ّ
جل الفاعلني يتسابقون يف استخدامها
وبالنظر إىل الوظائف العديدة
ويتنافسون عىل إبداعها ،عساهم يتم ّكنون من ترشيح أوضاع الحارض واسترشاف املستقبالت
املمكنة واملحتملة واملرغوب فيها ،ويذ ّللون بواسطتها ظواهر الرتكيب والتعقيد والتشابك والتسارع؛
ويالحقون برصامتها اإلحصائية والعقالنية طوفان التغريات املتشابكة املتسارعة املتفاعلة فيام بينها يف
الزمن العاملي الحقيقي.
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ّ
واملخططني ضمن ورشات االسترشاف اإلسرتاتيجي أن يتم ّرسوا
ثم ،إنّ عىل الباحثني االسترشافيني
ومن ّ
املؤشات ،وأن يجتهدوا جامع ًيا يف مضامر إبداع ّ
عىل خطوات "صناعة" ّ
مؤشات مت ّكنهم من اإلمساك
بتنوعات الوقائع العاملية والعربية ،وإن تعوملت ّ
املؤشات واتجهت نحو التنميط والتوحيد شبه القرسي
للمعايري واملقاييس؛ وأن يتد ّربوا عىل استخدامها ضمن أنشطة االسترشاف لجميع الظواهر والنظم
والدول والرشكات والجامعات ،ملا تضفيه عليها من د ّق ٍة وعمق وشمول وموضوعية وعاملية.
وتوسع؛
وأخ ًريا ،ال نزعم مطل ًقا أنّنا قد أحطنا بحيثيات هذه "الصناعة" نظ ًرا ملا يتط ّلبه ذلك من د ّق ٍة ّ
ً
مدخل معرفيا منهجيا ،نرجو أن تتلوه أعامل أخرى يف بيانٍ أعمق
غايتنا أنّنا طرحنا بني يدي الباحثني
ّ
وأدق لحيثيات تقنية وإحصائية تتع ّلق باستخدام ّ
املؤشات يف مجاالت االسترشاف اإلسرتاتيجي.
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