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  ما ھي السيناريوھات ولماذا يتم استخدامھا؟
  2ودان فيشر 1ياجيل ليفي

بالسياسة العامة. االخص تقدم ھذه المقالة مقدمة عامة لدراسة السيناريوھات، والتي ترتبط ب
عرض النھج الثالثة الرئيسية التي تختلف عن بعضھا تسيناريوھات، وھي الدرس ما انھا ت

ستعرض المراحل الرئيسية تالبعض من حيث األھداف التي تخدمھا السيناريوھات، و
  ويحلل مزاياھا وعيوبھا. تھالتحليل السيناريو
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مسؤولية الكيف تؤثر اللوائح التنظيمية على 
ي مختلف تنظيمية البيئية ف: المسؤولية التنظيميةال

  السيناريوھات التنظيمية
 2اد بار حاييمعأفي, 1كاراسين رأو

لقد  - على امتثال الصناعة للمتطلبات البيئيةالتنظيم تأثير  لقد درس في االدب في السابق
، والتي يمكن أن تعزز االنصياع على تشجع الباحثون أن التنظيم يخلق بيئة معيارية وجد

م الممارسات البيئية المتقدمة. في الوقت نفسه، ت أن تتبنىردع المخالفين المحتملين و
على ممارسات  وباالخص، نصياعاالاضافة إلى التنظيم على السلوك دراسة تأثير 

ة في ھذه المقالة، تم فحص تأثير ستعرض. في الدراسة الملتنظيمية, بشكل اقمسؤولية الال
االجتماعية)، مع التنظيمية ة (أحد جوانب المسؤولية يالبيئتنظيمية مسؤولية الالالتنظيم على 

. لغرض الدراسة، تم بناء تنظيميةمسؤولية الالاإلشارة إلى تنوع المتغيرات التي تفسر 
، تم فيه تضمين النظام التنظيمي في البعد نموذج متعدد األبعاد ومتعدد المتغيرات

المؤسسي. استخدمت الدراسة محاكاة سيناريوھات تنظيمية مختلفة لتقييم تأثيرھا على 
  البيئة.تجاه  المسؤوليةأعمال 

يجمع النموذج بين ثالثة مستويات من التحليل: المستوى المؤسسي والتنظيمي والفردي. 
غط من األطراف المعنية والھيئات التنظيمية. على المستوى المؤسسي، يتم فحص الض

مسؤولية الالمديرين نحو  توجيهعلى المستوى المؤسسي ، يتم فحص الثقافة التنظيمية ، 
والقيادة. على المستوى الفردي، يتم فحص السلوكيات الشخصية في مكان  تنظيميةال

ي. وتبين نتائج المحاكاة العمل: الرضا، وااللتزام تجاه المنظمة، والسلوك المدني والتنظيم
على المتطلبات التنظيمية المتغيرة أن الحالة التجريبية، التي تتميز بأنھا تنظيم تشاركي، 

أو  مسھلة تغييرات، مقارنة بذلكعلى مستوى المسؤولية البيئية.  جداً  أثر إيجابي ذات
حد ت، عيفضومنظم  مطالب ، منظمالمنظم المطبقسيناريوھات عنھا ب رعبالتي يُ صارمة، 

  من التأثير المحتمل للتنظيم على أداء مسؤول بيئيا.
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 -عندما يجتمع علم االجتماع مع السياسة العامة 
  السيناريو كأداة لتشكيل السياسة

 1ياجيل ليفي

نقطة انطالق ھذه المقالة ھو أن قرار سياسة، والذي لديه دوافع وأھداف محددة ويتم 
يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة ، وفي بعض عدد من الخيارات، بين اختياره من 

 الحاالت، غير مرغوب فيھا لصناع القرار. يسعى مخططو السياسة إلى تقليل النتائج غير
يعوقان والمرغوب فيھا، ولكن ھناك فشالن يميزان تخطيط السياسات والسياسة العامة 

بھا سياسة جديدة المصالح  ) التفكير الخطي، الذي يتجاھل الطريقة التي تغير1جھودھما: (
) التفكير الوضعي، 2عناصر وجداول أعمال جديدة إلى المسرح؛ ( جلبوعالقات القوة وت

 لعلني للسياسة ويتجاھل مدى تأثير عالقات القوة الخفيةمستوى االذي يأخذ في االعتبار ال
أن سيناريوھات السياسة التي تعتمد على  وھ دعاء. االطبيقھاعلى تصميم السياسات وت

قد تسھم في  وتقدم تحليالً للتجارب التاريخية والمقارنة والتناظريةجتماعية الرؤى اال
كشف نتائج غير مقصودة وغير مرغوب فيھا. للقيام بذلك، ينبغي على المحررين الذين 

ي تخدم غرضھم في يستكشفون بدائل السياسة أن يطرحوا عددا من األسئلة الرئيسية الت
غير المرغوب فيھا للسياسة المقترحة. سيتم  أيضا التنبؤ بالعواقب غير المقصودة ولكن

  ھذه األسئلة أدناه.استعراض 
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تخطيط السياسات على أساس السيناريوھات الكمية 
  لصنع القرار في ظروف عدم اليقين العميق

  1شموئيل ابرامزون 

، (Robust Decision Making)" رارات المتينةصنع القتستعرض ھذه المقالة اسلوب "
الذي تم تطويره للتعامل مع قرارات السياسة في ظل عدم اليقين العميق. وتستند ھذه 
الطريقة على بناء ترتيب مختلف للسيناريوھات ودراسة منھجية للتدابير السياسية الممكنة 

اسوب المتقدمة، تمكن ھذه لكل منھا. باستخدام التحليل الكمي المرتكز على برمجيات الح
الطريقة صانع القرار من التعرض لنقاط القوة والضعف ودراسة حساسية التدابير السياسة 
على ضوء األحداث المستقبلية وتحديد أولئك الذين يحققون نتائج جيدة في مجموعة واسعة 

ة من من السيناريوھات. يوضح المقال استخدام األسلوب في إسرائيل والواليات المتحد
خالل ثالث دراسات حالة: التخطيط االستراتيجي في مجال الطاقة، وإدارة الديون 

 الحكومية واالستثمارات في تحسين الميناء البحري.

_____________ 
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 االستعدادالسيناريو والسياسة والواقع: حالة تمارين 
  ھاتالقائمة على السيناريو

 1ش ادار -ميميان اليمور س

) كتقنية لالستعداد لعدم اليقين، سواء scenarioناريوھات (أناقش في ھذه المقالة أداة السي
في تصور المستقبل أو في نشاطھا العملي، من خالل تحليل حالة تمارين االستعداد 
الوطنية القائمة على السيناريوھات في إسرائيل. كتقنية لعدم اليقين، يوفر السيناريو طريقة 

يعتمد السيناريو على حدث محتمل معقول غير فريدة للتفكير في المستقبل واالستعداد له. 
مطابق لحدث سابق من جھة وال يحاول التنبؤ بالمستقبل من جھة أخرى. ال يھدف 
السيناريو إلى إثارة ردود أفعال أو إيجاد حل لحالة عدم اليقين المستقبلية، بل يخلق بنفسه 

تثير مشكالت جديدة  حالة من عدم اليقين. إن عدم اليقين ھذا ھو نتيجة أحداث متعددة
يحتاج النظام إلى استخراجھا وتعلمھا. وبعبارة أخرى: على عكس الجھود المبذولة في 
نھج تقييم المخاطر للحد من عدم اليقين من خالل ترجمته إلى مجموعة من الحاالت 

تحل  المعروفة والثابتة والقابلة للتقييم، فإن تقنية عدم اليقين، وال سيما أسلوب السيناريو، ال
عدم اليقين بشأن المستقبل. بالتبادل تستخدم الستخراج المشاكل وليس الحلول فقط. في 
الواقع، إنه بمثابة نمط اختبار وإجراء آخر فيما يتعلق بالمستقبل غير المؤكد. إذا, تظھر 
تقنية السيناريو كوسيلة ھامة لدراسة المستقبل واالستعداد له، وكذلك أداة سياسية تستخدم 

 االت عدم اليقين.في ح
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