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) ل��� م��ل�ا شائعا، ل��ه م�ج�د، في ال�وائ� األكاد���ة مع �ع� االنع�اسات على م�االت الع�ل األخ��  decision studiesدراسات الق�ار (

أو  1) لها،authority) وت����ها �العل�م �ف�� إضفاء ال���� م� ال���ة ال�ع��فة ( sciencesdecisionال���لة بها. وه�ال� أ��ا ما ���ى �عل�م الق�ار (

مع���ة، م�ل االق��اد (��ا ���ل االق��اد ال��اسي واالق��اد ال�ل��ي  "عل�م"على  ��ع��ذل� ال�ان� م� م�ائل ص�ع الق�ار ال�� � إضاءة على األقل 

وال��م�ة،  ال��اض�ات) وعل�م machine learningواالق��اد ال��س�ي) واإلح�اء (��ا ���ل ن���ات الق�ار اإلح�ائ�ة) وعل� ال��انات، وتعل� اآللة (

على أقل   " اص�الح أك�� ح��ة وأوسع س���ا، فهيراسات الق�ارد"الق�ل إن  �اعامة، ����  )، إلخ. ب���ةcognitive psychologyوسا���ل�ج�ا اإلدراك (

(م�ل  في الق�ار ه��س�ةال��االت اس�ع�االت الال��اسات العامة، وال����ة، و  ���االت أخ��، م�لعل�ها  إذ ت�����ل "عل�م الق�ار" وز�ادة، تق�ی� ت 

للق�ارات و��ق ال�ص�ل   واالج��اع ال�ار�خو  القان�ن دراسات وه��سة ال���ة واإل���ل�ج�ا ال��ا��ة)، و  واله��سة ال��ن�ة وال�ع�ار، ه��سة ال���،اس�ع�االت 

  لها، وع�اق�ها و��ق ت�ف��ها وتق���ها، ح�� ال��اق االج��اعي أو اله��لي أو ال��ال ال�ع�ي، إلخ. 

  

مل ال�ي شّ�ل� ص�اعة الق�ارات تار���ا، وت�ّ�ل ص�اعة الق�ارات ال�عاص�ة �أدوات وم�ه��ة م�ض���ة  ����� أن نق�ل إن دراسات الق�ار ُتع�ى �الع�ا

لق�ارات ال���ق�ل�ة. وتع��� ال��ان� ال����ة ال��ث�ة وال��أث�ة ب�ل� الق�ارات، ��ا ُتع�ى �الق�ا�ا وال�فا��� وال��اه� ال�ي ت��� �الق�ارات ال�عاص�ة وا

م� خل��ات  ومعارف )، األم� ال�� ��علها ت���ع� أناسا interdisciplinary، فإن دراسات الق�ار م�ال ُم��َّ� ال����ات (، ��ا ��ه�او����ع�ه

   ت����ة م�ع�دة ث� ت��� ل�ل م�ه� ع� ���� ال��ازج وال�عل� مع ال��االت ال�����ة األخ��.

    

  الق�ار أما و��فة دراسات الق�ار، أو وجه�ها، فهي فه� و�خ�ار ع�ل�ات 

to understand and inform decision processes 

، و��ل� ال����ات ال����ة (ذات ال���عة ال��م�ة أو في ش�ى م����ات وم�س�ات ال����عات ال�عاص�ة، خاصة ال��س�ات العامة و��اكل ال�ولة

إلخ�ار مع���ا وم����ا على دالئل وعلى معارف تل�� ب�اقع�ا . وذل� ���� ���ن ذل� الفه� وااالق��اد�ة/اإلن�اج�ة، أو غ�� ذل� م� م�اش� ال����ع)

��ة م��،  وتعق��اته و����لة ال���ات وال�فاءات وال�عق��ات ال��م�ة ��ه. ن�� ال��م ن��� في ��ف م�س�ات وم���عات أك�� تعق��ا م� أ� ح��ة تار� 

ال��ی�ة، ون�� ال����ة ال��ی�ة، وم�اهج ال��� واإلدراك، و�دارات ال�عل�مات  وه�ا ال�عق�� ل�� في س��له لل����� بل لل��ادة، ف��اخالت ال����ل�ج�ا

 technosocialال���ای�ة وال���اك�ة، وت�ا��اتها مع ال�قافات وال���حات ال����ة ال����عة، �ل ه�ه ماض�ة في س��ل م�اك�ة "ن�� ت���ج��ا��ة" (

systems (-  ل�ات الق�ار ال����ة ع��ا م�ّلفا ج�ا إذا ل� ت��ّود �ال�عارف والعل�م و�ذا ل� ت��ح أك�� م�ه��ة ت�عل ع�  – 2ت��ث�ا ع�ها في م�لفات سا�قة

  وأق�ر على ال����� ���ا ب��ها. إذن ل�قل إن دراسات الق�ار ته�ف ل��ه�ة وت���� ع�ل�ات الق�ار.

  

)2(  

ت��اعف ال�اجة ل��ه�ة وت���� ع�ل�ات الق�ار، ����  –م���عات اف����ا وال��ق األوس�  وه� ال����� ال�� ت���ي له جلّ  –في ال����عات ال�ام�ة 

ال����� ��اض�ها (اش��اكا ل� ی��اءم �ع�)، و���� م�غ�ات ال��اة االق��اد�ة (ال�ادة في �ع�  حاض�هات�اعف ال��اكل ال��روثة م� تعق��ات 

  كل تل� األس�اب م���عة.—�اشة ال��� ال��اس�ة (داخل�ا وخارج�ا)، و���� ج�ال ال��ارد وال���ة مع ���حات ال����ة ال����امةاألح�ان)، و���� ه

  

م�س�ات ال�ولة  ، و�����وا في ومع���ا ، �ع�فه ����ون و�لق�ن ��ه ت�ر��ا مع���اف�هات��اج ال����عات ال�ام�ة ل�راسات الق�ار؛ أ� ألن ���ح م�اال م����ا 

م� م�ش�ات ذل� أن ت��ح ص�عة ال�ولة �����ات ال��ع�دة. وال����ع، ل��اه��ا في م�ه�ة وت���� ع�ل�ات الق�ار في الق�اعات ال��ع�دة وال

)statecraft3فعال.، ال م�ّ�د مقاولة الق��، هي "العل�م ال��اس�ة"  ) ع�ال م�ت��ا �ال��ه��ة العل��ة، وت��ح ال����ة وص�ع ال��اسات   
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االس�عانة �ال����ات ال��ّ��ة، ال�اخلة في دراسات الق�ار، لق�اءة واقع وس�اق ال����ع  ، اب��اء،وت���� دراسات الق�ار في ال����عات ال�ام�ة �ع�ي

ذل� ال�اقع ل���ز األن�اق العامة ال�ي ���� ع��ها فه� أس� ال��اكل ال����ة ب�ل� ال����ع، وما هي م�ارات الق�ارات ال�ي ����ها أن ال�ع�ي، واس���اق 

� و�ن�ا م���امة و���اس� �ع�ها ب�ع� (ب�ل أن ی��ارب �ع�ها ب�ع�). في م�احل أ�ع�، ت��ّ�� دراسات ت�ث� حقا ��ه ���رة غ�� مل��سة ف��

��ات وال�فا��� الق�ار ���� ت��ّل� ن�اذج، ون���ات، وت�ارب ومفا��� ت�ا�� ال����عات ال�ام�ة �األصالة، ال �ال��الة (أ� ل�� �اس�الف ال��اذج وال��

  ص�ا��ا وح�اثّ�ا). م� ال����عات "ال��ق�مة" 

  

إن�اج ال�ع�فة وفي م�احل أ�ع�، �إم�ان ال��اذج وال����ات وال�فا��� ال�ي ت�ّل�ت م�ل�ا أن ت��� ن�� العال��ة، ل����ل دائ�ة ه�� ال�عارف م� م�اك� 

اإلن�ان�ة ال�اض�ة، م� أ� م�ان  وال��ارب عارفال�عاص�ة، وت����ها م�ل�ا، ث� ت�ّ�ر ذل� ال����� إلى أن ���� م�هال لل��ار�ة العال��ة، ��ا ی��غي لل�

 أت�.

 

(4) 

���ر دراسات الق�ار في م���عات�ا ی ال�ق��ح ال�� یلي ال����ة أعاله، �اخ��ار، ه� إن�اء معه� ل�راسات الق�ار، (أو معاه�، �اع��ار ال�الد أو األقال��)، 

  ع�ل على تع��� فه� و�خ�ار ع�ل�ات الق�ار، في س��ل م�ه��ها وت���قها. � ال�ام�ة، و 

  

 ف�ق ث� ت���� وتق��� ال��اهج في ال��اقات على رفع الق�رات ال��ل�ة في دراسات الق�ار، ع� ���� ال��ر�� وال���ث واالس��ارات،  ذل� ال�عه�ع�ل � 

ت�مج ت���اته� وت�ّ��ها وف� دراسات الق�ار، ��ا وصف�اها آنفا. ب�ل�، م�ال، ی�عّل� دارس�  ال�ام��ة، ال�ي ت���ب ال�ه���� م� ت���ات م��ّ�عة ث�

عه� ال��� ب�� م�خالت  العل�م ال�����ة واله��س�ة ال���� ع� العل�م االج��ا��ة، و��عّل� دارس� العل�م االج��ا��ة ال���� ع� العل�م اله��س�ة، و��عّل� ج�� 

  �ة ل�ف� ق�ا�ا س�اسات وح���ة معّ��ة تعّ�� ع� أول��ات ال����ع ال�ع�ي.وم��جات ال����ات ال���ای 

  

وت��ف أدوات ال���جة  )، systems thinkingی��ّف� ذل� ال�عه� على رؤ�ة، أو رؤ� م��ائ�ة، ت��ف�� م� م�االت ال�ع�فة ال��ع�دة، وال�ف��� ال���ي (

وت�ل�الت ال��انات، وم�ف�فات  وتق�ی� األم�ل�ات، ، ، وال��م�ة ال�ی�ام�ة�����ةوال  ال���ة وال�قار�ة ال���عة (على س��ل ال��ال ال ال���: ال��م�ة

وال��ارسات   معا (س�ّ�ا أو ح�� ال�اجة)، 5االس��الل�ة � االس�ق�ائ�ة و وم�اهج ال�� 4،ال���، وش�وحات حلقات ال�غ��ة الع���ة، إلخ) ن��جةالق�ار، و 

���� ت��ف� تل� ال��االت وتل� األدوات في حقائ� صانعي الق�ار �افة، ع� ���� م� �ع�ل�ن معه� وع� ���� م� ������ونه�، وع�  ال��لى وال�قارنة،

)، وال�ي ت�د� think tanks( ���� تعّل�ها �أنف�ه� أ��ا في �ع� ال�االت. به�ا ال���قة، ����في ال�عه� ش�و� ما ���ى �ال��س�ات ال����ة/ال�ف����ة

في ال����عات  – و�ّ�اً  ��فاً  –أدوارا مف�اح�ة في ع�ل�ات الق�ار ح�ل العال�، خاصة في ال�ل�ان ال��ق�مة ص�ا��ة وح�اث�ا، ب���ا ن��اج ال���� م�ها 

  6ال�ام�ة.

  

أو ���س�ة م���افة في ع�ة  ؛ض�� م�س�ة ����ة/تعل���ة عال�ة م�ج�دة م��قا -ل�عه� ق���  ������أو  –���� لل�عه� أن ُی��أ ��عه� ج�ی� 

إدار�؛ أو ر��ا ���س�ة  وم�لٍ� ت���قي الف�وع ع�� م��ٍ�  ج��عال����� ب�� ی�� ب���ا  ، ت�ارس أن���ها ه�ال� ���ر م�فاوتة،م�س�ات م� ه�ا الق��ل

وفي ج��ع األح�ال، م� ال�فه�م أه��ة م�اعاة ال���حل في ال����ة، ع� ���� ال��ا�ة  ����ج م� ال��اذج أعاله.م��قلة، ��ق�ٍّ و�اق� م��قل؛ أو رّ��ا 

  ����ات أولّ�ة، ت���� نف�ها، ر���ا ت��ث� وت��ّ�ر ���رة ع���ة وم���امة.

  

�ى أن تل�ق�ه عق�ل تفّ�� في نف� ال�جهة، و����ها أن �غ�ض أن ُیَ�ّ� في م�احة واسعة، ع��اوز ألف �ل�ة، ی ، أو ب�رة ف��ة، ال أّوليمق��ح  اه�

  ���وع.  ت��اف�، ��اقاتها وم�اردها، لالن�قال �ال��رة ل��ر ال
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4 Linear and integer programming; dynamic programming; optimization methods; data analytics; decision matrices; systems modelling; feedback 
loop diagrams; MDPs, etc.  
5 Inductive reasoning/research and deductive reasoning/research. 
6 Bitrina Diyamett, Hezron Makundi, and Gussai Sheikheldin. 2019. Science, Technology and Innovation (STI) Policy Training for Africa: Basic 
Module on Reconciling Theory, Practice and Policies. A Handbook Prepared by STIPRO for the Science Granting Councils Initiative (SGCI): 
https://bit.ly/35cyEgC 


