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امللخص

تقوم مؤرشات اإلنذار املبكر بدور كبري يف مساعدة املنظامت احلكومية واخلاصة
عىل إدارة األزمات املحيطة هبا  ،ومن هنا أصبح لزا ًما عىل اإلدارات العليا يف
تلك املنظامت أن تقوم هي بنفســها بمتابعة ومراقبة تلك املؤرشات واختاذ القرارات املناسبة
حياهلا  ،لكن كثرة هذه املؤرشات وانشغال اإلدارات بمهام التطوير والتنظيم جيعالهنا مضطرة
إىل أن تك ِّلف غريها باملتابعة نيابة عنها ،وهو األمر الذي يمكن أن يتسبب يف وقوع األزمات
نظرا لســوء التقدير أو املتابعة ممن تم تكليفه بمتابعة تلــك املؤرشات ،وحيث إن من مهام
ً
اإلدارات العليا األساسية محاية املنظمة من هذه األزمات  ،فإن األمر يتطلب إجياد حلول عملية
جتعل تلك اإلدارات قادرة عىل متابعة ومراقبة مؤرشات اإلنذار املبكر ويف الوقت نفسه قادرة
عىل أداء مهامها األخرى التطويرية  ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف عىل الدور الذي
يمكن أن يؤديه تطبيق مؤرشات اإلنذار الرئيسية يف إدارة األزمات (هذا املصطلح تم استقاؤه
من فكرة مؤرشات األداء الرئيسية اخلاصة بأداء املنظمة التي تتميز بقلة عددها وتركيزها عىل
جزئيات األداء الرئيسية ) من خالل اإلجابة عن مشكلة الدراسة املتمثلة يف التساؤل الرئيس
التايل :ما دور مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية يف إدارة األزمات؟
وقد جاءت نتيجة هذا التســاؤل ،التي متت عرب إجابة جمموعة من التســاؤالت
الفرعية ،عىل النحو التايل :
يؤدي اســتخدام مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيســية إىل متكني اإلدارات العليا يف
املنظامت احلكومية واخلاصة من القيام بمتابعة ومراقبة هذه املؤرشات بنفســها وبصفة
نظرا لقلة
مستمرة من دون أن تؤثر سل ًبا عىل مهامها األخرى يف جمايل التطوير والتنظيم ً
عددها وكوهنا موجهة نحو األزمات ذات التأثري الكبري .

وبنا ًء عىل ما سبق ،فقد أوصت الدراسة برضورة بناء مؤرشات إنذار مبكر رئيسية
إلدارة األزمات  ،تكون موجهة نحو األزمات ذات التأثري الكبري عىل استقرار املنظمة،
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الفصل األول

مشكلة الدراسة وأبعادها
 ١.١املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل رسولنا ونبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم ..

ُتثل األزمات منعطفات حرجة يف مســرة الــدول واملنظامت ،ويمكن أن يؤدي
التعامل غري الصحيح معها إىل تســببها يف حدوث كوارث واهنيارات  ،وهذه الصورة
جليا يف كارثة مصنع املبيدات احلرشية التابــع لرشكة يونيون كاربيد األمريكية
تتضــح ًّ
تعرض هلا أهايل مدينة بوبال اهلندية املكتظة بالســكان،
( )UNION CARBIDEالتي َّ
والتي بدأت أحداثها منتصف ليلة الثالث من ديسمرب من عام 1984م بترسب غاز «ميثيل
إيزوسيانات » الذي يندرج ضمن الغازات السامة اخلطرة عىل صحة البرش واحليوانات
وكذلك له تأثريات كبرية عىل البيئة والذي ساقته الرياح نحو مدينة بوبال وأهلها نائمون،
وهو ما تسبب يف سقوط أكثر من ألفني ومخسامئة قتيل يف ليلة الكارثة نفسها ،ارتفع فيام
بعد ليصل إىل أكثر من نصف مليون ما بني قتيل ومصاب ومرشد ،وال يزال سكان مدينة
بوبال وما حوهلا حتى هذا اليوم يعانون آثار تلك الكارثة.
وعند العودة إىل جمريات األحداث قبل وقوع هذه الكارثة ،سنكتشــف أن رشارة
االنطالقة بدأت من اإلمهال والتعاطي اخلاطئ مع مؤرشات اإلنذار املبكر التي أظهرت
بوضوح وجود خطر قادم يلزم التجهز واالســتعداد للتعامل معه ،وأمهها :املالحظات
والتحذيرات التي قدمها فريق التفتيش ( املكلف من ِق َبل الرشكة األم يف الواليات املتحدة
األمريكية) املتعلقة بحالة اخلزانات واألنابيب  ،حيث أدى اإلمهال إىل حتول هذا اخلطر
إىل أزمة شديدة مل تتمكن الرشكة من التعامل الصحيح معها ألسباب عدة ،منها :ارتفاع
التكاليف املادية ألعــال الصيانة ورضورة إغالق املصنع فرتة من الزمن ،واخلوف من
رد فعــل احلكومة اهلندية وكذلك ردود فعل أهايل املدينة عند معرفتهم باملشــكلة وأنه
يلزمهم إخالء املدينة.
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هذا الفشل يف إدارة األزمة التي ظهرت بوادرها من خالل جمموعة من املؤرشات
أدى إىل وقوع الكارثة التي ســقط نتيجتها هذا الكم اهلائل من الضحايا واملصابني ،كام
تعرض الرشكة بكاملها خلسائر مادية كبرية ،ما جعلها تضطر إىل االنضواء حتت
تسبب يف ُّ
رشكة داو (  ) DOWاألمريكية هر ًبا من اإلفالس  ،وتم إغالق فروعها ومصانعها املنترشة
يف عدد من الدول بأمر من حكومات تلك الدول؛ خشــية من تكرار احلدث ولفقداهنا
الثقة يف إجراءات األمن والسالمة يف هذه الرشكة .

ريا يف اإلدارة الفعالة لألزمات وتؤدي إىل
إن مؤرشات اإلنذار املبكر تؤدي ً
دورا كب ً
التحرك الصحيح يف الوقت املناسب  ،وهذا ما يتطلب االهتامم هبذه املؤرشات والعمل
عىل وضعها بالطريقة الصحيحة .

لذا تأيت هذه الدراسة لتقدم إسها ًما يف جمال مؤرشات اإلنذار املبكر باألزمات من
خالل التعريف بدور مؤرشات اإلنذار املبكر يف إدارة األزمات ،خاصة مؤرشات اإلنذار
املبكر الرئيسية  ،وهي تلك املؤرشات التي تتم مراقبتها ومتابعتها من ِق َبل اإلدارة العليا
للمنظمة ،سواء يف القطاع احلكومي أو اخلاص  ،و يأمل الباحث أن تسهم هذه الدراسة
يف تقديم إضافة للمكتبة األمنية العربية يف جمال إدارة األزمات  ،وأن تســاعد يف تفعيل
الفعالة نحوها.
االستجابة َّ

 ٢.١مشكلة الدراسة

مــن خالل التأمل يف الكارثة التي تعرضت هلــا مدينة بوبال والتي أعقبت األزمة
التي مل تُدَ ر بالشكل الصحيح عىل الرغم من ظهور جمموعة من مؤرشات اإلنذار املبكر
حتوهلا إىل كارثة  ،كام تظهر أمهية ودور االستعداد القبيل يف اإلدارة الفعالة لألزمات
بقرب ُّ
 ،وهو الدور الذي ال جيد االهتامم والعناية الكافيني من ِق َبل بعض املسؤولني واملديرين
ألسباب وحجج عدة ،أبرزها ماييل:

 االعتقاد أن اخلوض يف مثل هذه املوضوعات يمكن أن ييسء هلم .وموجه نحو احلارض .
رؤيتهم أن هذا املوضوع يتعلق باملستقبل املجهول وأن تركيزهم مشغول
َّ
 يــرون أن األزمات من األمور املكروهة؛ لذا فهــم حياولون اهلرب منها ومناحلديث فيها ،وهذه احلالة يمكن اعتبارهــا «الطرد التلقائي للمعلومات غري املرغوب
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فيها» (عبداحلميد 2013 ،م  ،ص .)249

 -االعتقاد أهنا بعيدة عنهم ولو حدثت سيكون لدهيم القدرة عىل التعامل معها .

 الرؤيــة اخلاطئة لدى مديري بعض املنظامت أن َاألوىل ً
بدل من رصف األموال
عىل التخطيط ألزمات حمتملة  ،أن يتم رصفها يف جماالت أخرى تطويرية .

عــى الرغم من هذه احلجج واألســباب فإن الواقع يثبــت أن الدول واملنظامت
أصبحــت حماطة بمجموعة كبرية من املخاطر التي يمكــن أن تتحول إىل أزمات ،وقد
تتطور لتصبح كوارث  ،وهذا ما يســتلزم االســتعداد هلا والوقاية منها والسيطرة عليها
عنــد وقوعها  ،وهو ما يمكن حتقيقه عرب اتباع جمموعة من اخلطوات واســتخدام عدد
من األدوات ،عىل رأســها :وضع مؤرشات إنذار مبكر قادرة عىل التنبؤ باألزمات قبل
وقوعها وإتاحة الوقت للتعامل الصحيح معها ،إما بالوقاية منها وإما الســيطرة عليها
واحلد من آثارها السلبية  ،كام أن إمهال املؤرشات وعدم البحث عنها وحتديدها والتعامل
غري الصحيح معها ،ذلك كله يؤدي يف الغالب إىل الفشــل يف إدارهتا وإىل وقوع أرضار
وخسائر مادية وبرشية كبرية .
والفعال مع مؤرشات اإلنذار املبكر لألزمات يتطلب يف املقام
إن التفاعل الصحيح
َّ
األول القناعة هبا وتقدير مدى دورها ،وهو ما يأيت من خالل معرفة الدور الذي يمكن
أن تقــوم به هذه املؤرشات يف محاية املنظمة والدولة واملحافظة عليهام  ،ومن َث َّم التفاعل
الصحيــح معها  ،وهذا يأيت من خالل معرفة الدور الذي تؤديه هذه املؤرشات ،خاصة
مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية ،التي تكون مراقبتها ومتابعتها من مسؤولية اإلدارات
العليا يف املنظمة  ،ومن هنا جاءت هذه الدراســة للتعرف عىل دور املؤرشات من خالل
اإلجابة عن مشكلة الدراسة ،املتمثلة يف السؤال الرئيس التايل :
ما دور مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية يف إدارة األزمات ؟

 ٣.١تساؤالت الدراسة
تتطلب اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس اإلجابة عن التساؤالت الفرعية التالية :
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التساؤل األول  :ما مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات ؟

التساؤل الثاين  :ما أهداف مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات؟

التساؤل الثالث :ما مزايا مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات؟

التساؤل الرابع  :كيف ُتبنى مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات ؟

التســاؤل اخلامس  :ما الذي تلزم مراعاته عند بناء واســتخدام مؤرشات اإلنذار
املبكر الرئيسية باألزمات ؟
 4 . 1أهداف الدراسة
اهلدف الرئيس من هذه الدراســة هو التعرف عىل دور مــؤرشات اإلنذار املبكر
الرئيسية يف إدارة األزمات  ،إضافة إىل عدد من األهداف الفرعية األخرى ،التي من أمهها :
 -التعرف عىل مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات .

 التعرف عىل أهداف مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات . -التعرف عىل مزايا مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات .

 -التعرف عىل كيفية بناء مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات .

 التعــرف عىل األمور التي تلزم مراعاهتا عند بناء واســتخدام مؤرشات اإلنذاراملبكر الرئيسية باألزمات .
 5 . 1أمهية الدراسة
تنبع أمهية هذه الدراسة من الناحيتني العلمية والعملية عىل النحو التايل:
األمهية العلمية
يتوقع الباحث أن تقدم هذه الدراســة إضافة جديدة للمكتبة األمنية العربية ،
وخاصة يف جمال إدارة األزمات والقدرة عىل التنبؤ هبا والتعامل الفعال معها .
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األمهية العملية
من املتوقع أن ُتسهم هذه الدراسة يف إبراز الدور الذي تؤديه مؤرشات اإلنذار املبكر
الرئيسية يف القدرة عىل الوقاية من األزمات والتعامل الصحيح معها .

 6 . 1حدود الدراسة
تقترص هذه الدراســة يف حدودها املوضوعية عىل دور مــؤرشات اإلنذار املبكر
الرئيسية يف إدارة األزمات .

 7 . 1منهج الدراسة
تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل الذي يقوم عىل االستقراء والتحليل
واملقارنة (أبوســليامن 2005 ،م ،ص  )64ألدبيات اإلنــذار املبكر ومؤرشاته وإدارة
األزمات وتقســيامهتا وكيفية بنائها  ،ومن َث َّم حتليلها واستنباطها للوصول إىل إجابات
الدراسة وقد استفاد الباحث من خربته العلمية والعملية يف هذا املجال .

 8 .١مفاهيم ومصطلحات الدراسة
تعرضت هذه الورقة ملجموعة من املصطلحات  ،وهنا تعريف خمترص ألمهها:
( )١األزمات
لغـــة  :مجع أزمة وهي تعني الشدة والقحط والضيق  ،كام أنه ُيطلق عىل كل طريق
بني جبلني «مأزم» (الرازي 1967 ،م  ،ص . )15
قــرارا تنتج عنه مواقف
اصطالحــي وإجرائي  :حالة توتر ونقطة حتول تتطلبان
ً
جديدة ،ســلبية كانت أو إجيابية ،تؤثر عىل خمتلف الكيانات ذات العالقة ( الشــعالن ،
 1433هـ  ،ص . ) 24
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( )2اإلنذار املبكر
لغــة  :اإلنذار مصدره نذر وهي كلمة تدل عــى ختويف أو ختوف  ،ومنه اإلنذار
خوف بعضهم ً
بعضا ،ومنه
وهو اإلبالغ ،وال يكاد يكون إال يف التخويف  ،وتناذروا أي َّ
النذر وهو أنه خياف إذا أخلف (ابن زكريا 1979 ،م . ) 414/5 ،
اصطالحــي وإجرائي  :صفــر أو نغامت حتذيرية معروفة ومفهومة لســامعيها،
وقد تكون تعليامت تم إعدادها ســل ًفا وبثها بوســائل اإلعالم والوسائل األخرى مهام
كانت بســيطة  ،رشيطة حتقيقها الغرض من استخدامها واإلسهام يف العمل التحذيري
(العصيمي 1414 ،هـ  ،ص . )279

( )3مؤرشات اإلنذار الرئيسة ()key alarm indicators
لغــة  :مفردها مؤرش ،وهو فاعل مــن أرش  ،أي ظهر مؤرش وعالمة تدل عىل أن
املشاكل يف طريقها إىل احلل  ،كام ُيقصد باملؤرش إقامة عالقة سببية بني واقعة ويشء يدل
عليها؛ فالدخان مؤرش عىل النار (قاسم 1986 ،م  ،ص  )177واملؤرشات ()Indicators
يف اإلنجليزية ومفردها « » Indicatorتأيت بمعنى مؤرش وعقرب الساعة ومقياس الضغط
والدليل ( البعلبكي1997 ،م  ،ص  ) 460وأما الرئيســية (  ) keyفهي تعني األساسية
ً
ريا .
أو املفتاح الكتشاف خفايا أخرى أصغر
حجم وأقل تأث ً

اصطالحا  :هي جمموعة القياســات التي تضعها املنظمة وتركز فيها عىل اجلوانب
ً
األكثر أمهية وحساسية للكشف الرسيع عن التغري والتحول اإلجيايب والسلبي يف الظاهرة
حمل املتابعة وتقوم اإلدارة العليا يف املنظمة بمتابعتها (.)Parmenter, 2010 , P.4
إجرائيا  :عالمــات ودالالت ذات عدد قليل يتم اختيارهــا بعناية ودقة من بني
ًّ
جمموعة كبرية من املؤرشات لتكون قادرة عىل مراقبة ومتابعة املخاطر واألزمات املحتملة
والكشــف الرسيع واحلقيقي عن أي حتول أو تغري إجيايب أو سلبي فيها وتكون مراقبتها
ومتابعتها ملقاة عىل عاتق اإلدارة العليا.
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الفصل الثاين
اخللفية النظرية للدراسة
 1 . 2اإلطار النظري :
 1 . 1 . 2األزمات
تعد األزمات منعطفات حرجة تتعرض هلا املنظامت ،وهي تتطلب حتركات رسيعة
بأسلوب غري تقليدي من أجل الســيطرة عليها واحلد من آثارها  ،وهنا عرض تعريفي
باألزمات يشمل أهم جوانبها ،وذلك عىل النحو التايل :
خصائص األزمات
تتصف األزمات عن غريها من املشكالت الروتينية التي متر هبا املنظامت بمجموعة
من اخلصائص والسامت ،أوجزها هريمان (1963 )Hermannم بثالث خصائص هي :
 املفاجأة ( . ) Surprise -التهديد ( . ) Threat

 الزمن املحدود لالستجابة (  ( ) Short response timeأوملر وآخرون 2015 ،م  ،ص .)23الفعال مع األزمات
أسلوب التعامل َّ
من خالل القراءة والتأمل يف خصائص وســات األزمــات ،يتضح أن التعامل
الصحيح معها يتطلب اتباع ســلوك وحترك غري تقليدي ،سواء من الناحية اإلدارية أو
القانونية أو االجتامعية ،وإال تسببت األزمة يف أرضار مادية ومعنوية جسيمة ( املساعدة،
 1433هـ  ،ص  ،) 89وهذا السلوك جيب أن يتميز بالرسعة والشجاعة يف اختاذ القرارات
وحتمل املسؤولية .
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أسباب األزمات

حتدث األزمات نتيجة جمموعة من األسباب املادية واملعنوية ،أمهها ما يىل:

 سوء الفهم . -اليأس .

 الشائعات . -االبتزاز .

 -استعراض القوة .

 -سوء التقدير .

 -اإلدارة العشوائية .

 -سوء التدريب .

 -تعارض املصالح .

 -اجلهل وعدم املعرفة بأهداف املنظمة ( عبداحلميد  2013 ،م  ،ص . ) 24

 2 . 1 . 2اإلنذار املبكر

يقــوم اإلنذار املبكر بمهمة اإلعالم الفوري عن قرب حدوث اخلطر باســتخدام
وســائل متنوعة مرئية ومســموعة ومكتوبة ( القرين  1420 ،م  ،ص  ) 11تســاعد يف
خطرا
التعرف عىل أبعاد املوقف واختاذ اإلجراء الالزم قبل تدهوره وحتوله إىل أزمة متثل ً
ريا (الثنيان 143 ٣،هـ  ،ص  ) 88من خالل إعالن حالة الطوارئ املناسبة والسيطرة
كب ً
عىل اخلطر أو مصدره واحلد من تأثرياته ( ، )IFRC, 2012, P.7وهو يأيت نتيجة لعملية
التخطيط القبيل التي تســبق األزمات ،ما جيعل من إدارة األزمات إدارة مبادرة وليست
إدارة رد فعل (الشــعالن  1433 ،هـ  ،ص  ،)74كام أنه يمثل جز ًءا من اإلدارة الوقائية
من األزمات التي ُتعد جوهر إدارة األزمات ( الشــهراين  1426 ،هـ  ،ص  ) 64وهنا
سيتم التعريف باإلنذار املبكر من خالل ما ييل :

52

دور مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية يف إدارة األزمات

أمهية اإلنذار املبكر
تتمثل أمهيته يف كونه وســيلة للتنبيه باألخطار املحتملة والكشــف عن األسباب
واإلشــارات التي تنبئ عن األزمات يف مراحل الكمون والتكوين قبل ميالدها أو عىل
األقل قبل استفحاهلا وانفجارها املدمر ( الشهراين 1426 ،هـ  ،ص  ، ) 65ويعد بناؤه
وتصميمه من وظائف الدولة الرئيســية لكي حتفظ به أمنها واستقرارها  ،كام أنه وظيفة
رئيســية وحتمية يلزم أن تقوم هبا مجيع املنظامت بام حيفظ كياهنا وحيميها من السقوط أو
االهنيار (.)IFRC , 2012 , P .19
اإلنذار املبكر الفعال

ُيعد اإلنذار املبكر ً
فعال عندما ينجح يف إشــعار وإعــام اجلهات واملنظامت املعنية
باألزمات وهي يف طور النمو والتكون  ،وللوصول إىل هذه الدرجة من الفعالية فإنه يلزم
أن يتم بناؤه عىل أســاس معلومات صحيحة وموثوقة وحمدثة وحمللة ً
حتليل دقي ًقا؛ لذا فإنه
متى تكررت حاالت اإلنذار الكاذبة أو غري الدقيقة فهذا دليل عىل أن نظام اإلنذار املبكر غري
فعال  ،أما يف حالة أن اإلنذار فعال ولكن مل تأخذ به األجهزة واملنظامت املعنية أو تباطأت يف
التعامل معه  ،فنحن يف هذه احلالة أمام إدارة غري رشيدة ( الشهراين1426 ،هـ  ،ص .) 66

أهداف اإلنذار املبكر

هيدف تطبيق نظام اإلنذار املبكر إىل حتقيق جمموعة من األهداف ،أمهها :

 احلد من آثار املخاطر واألزمات والكوارث ،أو عىل األقل التخفيف من أرضارها(. )Babecky and others ,2012 ,P .1

 إعطاء الفرصة والوقت الكايف للمهدَّ دين باخلطر للوقاية منه قبل وقوعه والتعاملالصحيح معه عندما يقع بالسيطرة عليه واحلد من آثاره .
 -زيادة الثقة يف األجهزة واملنظامت املعنية بالتعامل مع األزمات .

 -إجياد قنوات اتصال وتنسيق بني اجلهات ذات العالقة .

 حتديد املوعد الدقيق لألزمات ،األمر الذي يساعد عىل حتديد هناياهتا والسيطرةعليها واحلد من آثارها ()Babecku and Others ,2012 ,P .5
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مكونات نظام اإلنذار املبكر
يتكون نظام اإلنذار املبكر من جمموعة عنارص مرتابطة يلزم توافرها لتحقيق الكفاءة
والفعالية  ،ويمكن حرص مكونات اإلنذار املبكر الرئيسية يف العنارص األربعة التالية :

 -١معرفة املخاطر  :وهي تعني التعرف عىل اخلطر املوجود أو املتوقع وأسبابه ومدى
احتاملية حدوثه واألرضار املتوقعة منه ومداها الزماين واملكاين واألطراف ذات العالقة به.

 -٢رصــد حركة املخاطر  :بعد أن يتم التعرف عىل املخاطر يأيت الدور هنا لرصد
حتركاهتا ومراقبة تغريها عرب الزمن .

 -٣القدرة عىل االســتجابة  :وهــذا يعني لزوم أن تكون هناك رسعة اســتجابة
للتعامل مع اخلطر تتوازى مع رسعة اخلطر وحتركاته  ،وأن تكون هذه االستجابة قادرة
عىل السيطرة عليه .
 -٤توافر االتصاالت  :يلزم أن تتوافر آلية يمكن من خالهلا التواصل من اجل تبليغ
اإلنذار إىل مجيع األطراف ذات العالقة يف الوقت املناســب وكذلك التعريف بالرسائل
واإلجراءات املطلوب تنفيذها (  )IFRC,2012 ,P.15وكل مرحلة أو مستوى هلا أسامء
وإجراءات خاصة .
مستويات اإلنذار املبكر

تتطلب االســتفادة من نظام اإلنذار املبكر تقسيمه إىل مستويات  ،يتم الرتميز هلا
ألجــل االختصار إما باأللوان ( أخرض – أصفر – أمحر ) وإما باألرقام ( )3 ، 2 ،1وإما
باحلروف ( أ  ،ب  ،ج )  ،بحيث يكون لكل مرحلة ومستوى أسلوب وإجراءات معينة
للتعامل معها  ،ويتم وضع اســم أو وصف لكل مستوى  ،أما بالنسبة لعدد املستويات
فليــس هناك حد معني هلا؛ حيث ختتلف باختالف اخلطر وحساســيته وتأثرياته  ،لكن
جرت العادة ،خاصة يف األزمات األمنية واإلدارية ،أن يتم تقسيمها إىل ثالثة مستويات
( أبوحية 1434 ،هـ  ،ص . ) 56
معوقات االستفادة من اإلنذار املبكر

هناك جمموعة من املعوقات التي حتول دون االستفادة من إشارات اإلنذار املبكر،
من أمهها ما ييل :
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 -إنكار اخلطر وإنكار وجوده .

 -ضعف اهتامم اإلدارة العليا بتفعيل دور نظام اإلنذار املبكر .

 -ارتفاع التكاليف املادية لتطبيق نظام اإلنذار املبكر ونقص التمويل .

 ضعف االهتامم باإلنذار املبكر واإلستعداد له لكونه يتعلق بحدث افرتايض يفاملستقبل .

 امليل إىل املجازفة باالفرتاض التفاؤيل بأن األزمة أو الكارثة لن حتدث يف املستقبلاملنظور ( كوبوال وآخرون  2013 ،م  ،ص . ) 158 ،17
 -القراءة اخلاطئة ملؤرشات اإلنذار املبكر .

 -تأخر وصول إشارات اإلنذار املبكر إىل األجهزة املعنية .

 -استخدام مؤرشات إنذار مبكر خاطئة .

 -استخدام مؤرشات إنذار مبكر تعطي قراءة متأخرة .

 3 . 1 . 2املؤرشات

املؤرشات عالمات ودالالت تتم االســتفادة منهــا بوجه عام من خالل اجتاهني
رئيسيني
االجتاه األول  :استخدامها ملراقبة وقياس وتقييم مدى التقدم نحو حتقيق أهداف
املنظمة ومنها هنا مؤرشات األداء واإلنتاج .
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االجتاه الثاين  :استخدامها للتعرف عىل مدى االقرتاب من اخلطر وحتديد الوضع
احلايل واإلجراءات الواجب اختاذها ،وهي هنا مؤرشات اإلنذار املبكر  ،وتتميز بقدرهتا
عىل التنبؤ باملخاطر واألزمات املقبلة قبل حدوثها ( رداد  2009 ،م  ،ص . ) 73

وقبل التعرف عىل املؤرشات التي يمكن االســتفادة منها يف أنظمة اإلنذار املبكر
سنقوم هنا بالتعرف عىل املؤرشات بوجه عام من خالل ما ييل :
تعريف املؤرشات

هناك عدد من التعاريف االصطالحية للمؤرشات  ،وهي ختتلف باختالف اخللفية
العملية والعملية لواضعيها  ،وقد تم ذكر أحدها يف الفصل األول  ،وهذا عرض ملجموعة
منها :
 هي بيان كمي يقيس فعالية أداء وكفاءة الكل من عملية أو نظام ،وذلك بالنسبةهلدف تم حتديده وقبوله يف إطار اإلسرتاتيجية الكلية ( العمري  1430 ،هـ  ،ص . ) 8
 -هي وسيلة مبارشة لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية( .) HANOVER , 2010,P.2

 هي أساس للتقييم،وهي اهلدف الذي يمكن أن يعكس بشكل ملموس العواملاملهمــة واملؤثرة يف عمليات املنظمة لكوهنا حمددة وقابلة للقياس واإلنجاز وواقعية وهلا
بعد زمني حمدد ( . )Ching and others ,P.4

 هي جمموعة من املقاييــس الكمية الالزمة للحكم عىل مدى التقدم نحو حتقيقاألهداف اإلسرتاتيجية الفرعيةً ،
وأيضا للحكم عىل اجلوانب املختلفة لألداء التنظيمي
ريا يف اســتمرار عملية خلق القيمة لألطــراف ذات العالقة بتنظيم األعامل
األكثــر تأث ً
(زغلول2010 ،م  ،ص . ) 27

 هي املقاييس الكمية والنوعية املستخدمة الستعراض تقدم املنظمة نحو إحرازوحتقيق أهدافها(.)PROV ,2010 ,P.6

 هي مقاييس قابلة للقياس الكمي الذي يعكس أداء املنشأة يف سياق حتقيق أهدافها(. )DEFRA ,2006 ,P.12
 هي جمموعة التدابري التي تركز عىل جوانب األداء التنظيمي األكثر أمهية بالنسبةلنجاح املنظمة احلايل واملستقبيل ( . ) Parmenter ,2010 ,P .4
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 هي جمموعة من املقاييس الكمية الرئيسية املالية وغري املالية التي تساعد املؤسسةعىل حتديد مستوى اإلنجاز لألهداف املطلوب حتقيقها ( وثيقة جائزة امللك عبداهلل الثاين
للتميز2012 ،م  ،ص . ) 66
أنواع املؤرشات والفرق بينها :
تتعدد املؤرشات وتتنوع أقسامها  ،ومن هذه التقسيامت ما ييل :

التقسيم األول  :تنقسم من حيث األداء واإلنتاج إىل أربعة أنواع
 مؤرشات األداء ( :)Performance Indicators - PIsتشــر إىل ما جيب القيامً
تفصيل .
به
 مؤرشات األداء الرئيســية ( :،Key Performance Indicators - KPIsتشريإىل ما جيب القيام به ً
إمجال .

 مؤرشات اإلنتاج ( :)Results Indicators -RIsتشري إىل ما تم القيام به بشكلتفصييل.

 مؤرشات اإلنتاج الرئيسية ( : )Key Results Indicators - KRIsتشري إىل ماتم القيام به ً
إمجال ( . ) Parmenter ,2010 ,P.12

التقسيم الثاين  :تنقسم من حيث الزمن إىل نوعني
 -مؤرشات أداء مستقبلية ( قائدة ) :حتدد األداء املستهدف .

 مؤرشات أداء تارخيية ( تابعة )  :تفيد بام تم حتقيقه من األداء املستهدف وغال ًباتكون مالية ( زغلول 2010 ،م  ،ص . ) 27

التقسيم الثالث  :تنقسم من حيث وضوحها إىل نوعني
 -مؤرشات مبارشة  :وهي املؤرشات التي ُيعتمد يف قراءهتا عىل األسلوب الكمي وهي
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سهلة االستخدام وتتصف بثبوت النتائج مهام تعددت قراءهتا كعدد الدورات التدريبية .

 مؤرشات غري مبارشة  :وهي املؤرشات التي ُيعتمد يف قراءهتا عىل األسلوب الكيفيوهي صعبة االستخدام وتتصف باختالف النتيجة مع تعدد القراءات ( .)PROV,2010,P.8

التقسيم الرابع  :تنقسم من حيث املستوى إىل نوعني
 -مؤرشات إسرتاتيجية  :خاصة باإلدارة العليا .

 -مؤرشات تشغيلية  :خاصة باإلدارات التنفيذية (. )PROV ,2010 ,P.17

التقسيم اخلامس :تنقسم من حيث نوع املعلومة التي تعطيها إىل نوعني
 مؤرشات كمية  :تعتمد قراءهتــا عىل األرقام ،كالبيانات املالية وعدد الدوراتالتدريبية ،وهي العمود الفقري للمؤرشات لكوهنا تعطي نتائج دقيقة وصادقة .

 مؤرشات نوعية  :تعتمد قراءهتا عىل الوصف وهي ال تقل أمهية عن النوعية ويتمالتعرف عليها من خالل عمليات االستقصاء كاالستبيانات وغال ًبا ما تكون لقياس الرضا
للموظفني أو العمالء ( . ) Eckerson ,2009 ,P.12
وظائف املؤرشات
الوظيفة الرئيســية للمؤرشات هي قياس ظاهــرة أو عملية أو نظام معني  ،كام أن
هناك وظائف أخرى تقوم هبا؛ حيث إهنا ُتســتخدم للتقييــم والرقابة واإلدارة  ،وتنبع
أمهيتها من كوهنا املقياس األسهل للتغري الذي حيصل عىل ظاهرة معينة عرب الزمن (رداد،
2009م  ،ص . ) 47
رشوط املؤرشات الفعالة
للوصول إىل مؤرشات فعالة يلزم التقيد بعدد من الرشوط ،أمهها ما ييل:

 -أن تعكس بشكل مبارش العنرص املراد قياسه ومتابعته .

 -أن تكون ذات طبيعة حساسة .
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 -أن تكون قابلة للقياس .

 -أن تستند إىل بيانات صحيحة ( رداد  2009 ،م  ،ص . ) 67

 2 . 2الدراسات السابقة :

 1 . 2 . 2الدراسات العربية :
الدراسة األوىل « :نعساين 2002 ،م»
عنوان الدراسة  :مؤرشات قياس األداء يف املستشفيات ( ورقة عمل مقدمة ملؤمتر
االجتاهات احلديثة يف إدارة املستشفيات اخلاصة واحلكومية يف الوطن العريب ) .
اسم الباحث  :أ .د .عبداملحسن نعساين .
تارخيها 2002 :م .

أهدافها  :تطوير جمموعــة من مؤرشات األداء اخلاصة بكل وحدة إدارية أو نظام
فرعي داخل املستشــفيات ،وذلك يف ضوء دراسة وحتليل طبيعة عمل كل منها؛ بحيث
يمكن من خالل املؤرشات احلكم عىل مدى كفاءة األداء داخل كل وحدة أو نظام فرعي
داخل املستشفى .
الدراسة الثانية « :آل الشيخ 1429 :هـ »
عنوان الدراسة  :مدى جاهزية إدارات األمن والسالمة ملواجهة األزمات والكوارث
(دراسة مسحية عىل العاملني بإدارات األمن والسالمة باهليئة امللكية للجبيل وينبع ).
اسم الباحث  :بدر بن عبداملحسن آل الشيخ.

تارخيها 1429 :هـ 2008م .

أهدافها  :التعرف عىل مدى جاهزية إدارات األمن والســامة ملواجهة األزمات
والكوارث من خالل دراسة مسحية عىل العاملني بإدارات األمن والسالمة باهليئة امللكية
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للجبيل وينبع وهل تعرضت ألزمات وكوارث ســابقة وكيف تعاملت معها وأسباهبا
والوسائل والسبل لتعزيز دور إدارات األمن والسالمة ملواجهتها.
الدراسة الثالثة « :التوجيري1430 ،هـ »
عنوان الدراسة  :بناء معايري ومؤرشات لقياس األداء اإلداري وامليداين ملراكز هيئة
األمر باملعروف والنهي عن املنكر بمدينة الرياض .
اسم الباحث  :د .عبدالعزيز بن عبدالرمحن التوجيري .

تارخيها 1430 :هـ .

أهدافها  :بناء مؤرشات ومعايري يتم عــن طريقها قياس األداء اإلداري وامليداين
نموذجا يمكن
ملراكز هيئة األمر باملعروف والنهي عــن املنكر بمدينة الرياض باعتباره
ً
تطبيقه عىل مجيع رشائح الرئاسة العامة وفروعها وهيئاهتا ومراكزها .
الدراسة الرابعة « :دمنهوري 1430 :هـ »
عنوان الدراسة  :نحو بناء منظومة للمؤرشات الرئيسية لقياس األداء بجامعة امللك عبدالعزيز .
اسم الباحث  :د .زهري عبداهلل دمنهوري .
تارخيها 1430 :هـ .

أهدافها  :بناء منظومة من مؤرشات األداء الرئيسية يمكن من خالهلا قياس األداء
يف جامعة امللك عبدالعزيز بشــكل نموذجي  ،كام يمكن استخدامها وتكييفها من ِق َبل
فروع اجلامعة املختلفة .

 2 . 2 . 2الدراسات غري العربية
الدراسة األوىل »ISSSTE ,2007« :

عنوان الدراسة  :مؤرشات األداء الرئيسية لقياس األمن والسالمة يف النقل الربي
العام يف أوروبا .
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(Key Performance Indicators Measuring Safety and Security in

) European Public Surface Transport

اسم الباحث  :فريق مرشوع حتسني األمن والسالمة يف النقل الربي العام

()ISSSTE: Improving Safety and Security in Public Surface Transport

تارخيها 2007 :م .

أهدافها  :هتدف هذه الدراسة إىل إعداد مؤرشات ألمن وسالمة النقل الربي العام
يف أوروبا وحتديد مقاييس لتحقيق هذه املؤرشات .
الدراسة الثانية » CUC ,2008« :

عنوان الدراسة  :تقرير جلنة الكرايس اجلامعية عن تنفيذ مؤرشات األداء الرئيسية:
دراسة حالة.
()CUC Report on The Implementation of Case Study Experience
اسم الباحث Joris Greiwe and Avo Schonbohm :

تارخيها 2008 :م .

أهدافها  :دراسة يف تنفيذ مؤرشات األداء الرئيسية للجامعات يف اململكة املتحدة،
التي سبق أن تم إعدادها عام  2006م والقت الرتحيب من  89جامعة من أصل 100
جامعة تم عرض املؤرشات عليها  ،ثم يف عام 2008م تم عمل هذه الدراسة التي تضمنت
تقريرا عن تسع جامعات يف إنجلرتا وأسكتلندا وويلز قامت باستخدام هذه املؤرشات .
ً
الدراسة الثالثة »Babecky and others ,2012« :

عنوان الدراسة  :مؤرشات اإلنذار املبكر لألزمات املالية .

( ) EARLY WARNING INDICATORS OF ECONOMIC CRISIS
اسم الباحث Jan Babecky and others :

تارخيها 2012 :م .
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أهدافها  :عرض أهم طرق وضع مؤرشات اإلنذار املبكر يف جمال األزمات املالية،
ومن ذلك نظرية حتديد مؤرشات اإلنــذار املبكر من خالل الرؤية عرب منظار األزمات
املالية السابقة .

 3 . 2 . 2أوجه الشبه بني الدراسات السابقة وهذه الدراسة
تناولت الدراسات الســابقة جوانب خمتلفة من متغريات هذه الدراسة؛ لذا فهي
تتشابه يف بعض األوجه ،وذلك عىل النحو اآليت :
ً
أول  :أوجه التشابه مع الدراسات العربية
الدراسة األوىل  :تطرقت إىل تطوير مؤرشات األداء يف املستشفيات  ،بحيث تؤدي
للحكم عىل مدى كفاءة األداء داخل وحدات وفروع املستشــفى املتنوعة  ،وهي تتشابه
مع هذه الدراســة من حيث االهتامم بعملية وضع املؤرشات وحتديدها بشكل صحيح
وكذلك العمل عىل تطويرها بصفة مستمرة .
الدراســة الثانية  :ركزت عىل مدى جاهزية إدارات األمن والســامة يف مواجهة
األزمات والكوارث  ،وهي تأيت متوافقة مع اهتامم هذه الدراسة التي تركز عىل مؤرشات
اإلنذار املبكر لكوهنا جز ًءا من اجلاهزية ملواجهة األزمات .

الدراسة الثالثة  :قامت ببناء مؤرشات لقياس األداء اإلداري وامليداين ملراكز هيئة
األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،وهذا يتشــابه مع جزء من اهتامم هذه الدراسة التي
ِّ
تركز عىل دور البناء الصحيح ملؤرشات اإلنذار املبكر .
الدراســة الرابعة  :قامت ببناء منظومة من مؤرشات األداء الرئيسية لقياس األداء
يف جامعة امللك عبدالعزيز  ،وهذا يتشــابه مع ما تقوم به هذه الدراسة من اهتامم بعملية
البناء من أجل وجود مؤرشات إنذار مبكر فعالة .
ثان ًيا  :أوجه التشابه مع الدراسات غري العربية
الدراســة األوىل  :هتدف إىل بناء مؤرشات األداء الرئيسية يف األمن والسالمة عىل
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الطرق  ،وهي تتشــابه مع هذه الدراسة التي هتدف إىل التعريف بكيفية البناء الصحيح
ملؤرشات اإلنذار املبكر وتأثري ذلك عىل دورها وفعاليتها يف األزمات .

الدراســة الثانية  :هدفت إىل التعــرف عىل رأي اجلامعــات الربيطانية يف تطبيق
مــؤرشات األداء الرئيســية  ،وهو جزء رئيس من هدف هذه الدراســة التي تبحث يف
التعرف عىل دور مؤرشات اإلنذار املبكر يف األزمات .
الدراســة الثالثة  :هدفت إىل عرض أهم طــرق وضع مؤرشات اإلنذار املبكر يف
جمال األزمات املالية  ،وهو يتشــابه مع هدف هذه الدراسة التي هتتم بآلية وطرق وضع
مؤرشات اإلنذار املبكر لألزمات .

ثال ًثا  :أوجه االختالف بني الدراسات السابقة وهذه الدراسة
هذه الدراسة قامت بالتعرف عىل دور مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية يف اإلدارة
الفعالة لألزمات والقدرة عىل احلد من تأثرياهتا وتقليل خماطرها من خالل التعرف عىل
كيفية بنائها وأسباب فشل التعامل الفعال معها  ،وهذا جيعلها خمتلفة عن باقي الدراسات
السابقة التي تناولت أجزاء وعنارص متفرقة مما سيتم تناوله يف هذه الدراسة .
رابعا  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة يف هذه الدراسة
ً
متت االســتفادة من الدراسات الســابقة يف مجيع مراحل هذه الدراسة  ،بد ًءا من
مرورا باإلطار النظري وانتها ًء بالنتائج والتوصيات .
طرح املشكلة ووضع التساؤالت
ً
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الفصل الثالث
عرض إجابات تساؤالت الدراسة
هذا عرض إلجابات تساؤالت الدراسة ( من األول إىل اخلامس ) التي من خالهلا
تم الوصول إىل إجابة السؤال الرئيس للدراسة ،وذلك عىل النحو التايل :
التساؤل األول  :ما مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات ؟

غال ًبا ما يتم استخدام مؤرشات األداء الرئيسية من ِق َبل القيادات العليا يف املنظامت
احلكوميــة واخلاصة من أجل إدارة ومتابعة وتقييــم وقياس األداء يف منظامهتم؛ لكوهنا
مرتبطة برؤية املنظمة وأهدافها اإلســراتيجية  ،وهذه املؤرشات الرئيسية تتميز بكوهنا
منتقاة وخمتارة بعناية فائقة من بني مئات املؤرشات جتاه عملية أو نظام معني يراد حتقيقه
وفق مواصفات ومعايري حمددة  ،وهذه املؤرشات يمكن االستعانة هبا كمؤرشات إنذار
مبكر من خالل القراءة العكسية هلا؛ فعىل سبيل املثال تعد نسبة إنجاز املعامالت «مؤرش
رئيسيا» تتعرف من خالله اإلدارات العليا يف املنظمة عىل مستوى األداء فيها  ،فكلام
أداء
ًّ
ارتفع دل عىل مســتوى جيد من األداء ،وإذا انخفض دل عىل أداء غري جيد ويف الوقت
مبكرا عىل وجود خلل .
نفسه أصبح مؤرش إنذار ً

أما يف هذه الدراسة فسوف تتم االستفادة من فكرة مؤرشات األداء الرئيسية التي
هتتم بمستوى األداء لتحويلها إىل مؤرشات إنذار مبكر رئيسية ( )key alarm indicators
تقوم اإلدارة العليا يف املنظمة بمراقبتها ومتابعتها للكشف عن األزمات املحتملة والتحرك
املناسب حياهلا  ،وتم تعريفها بأهنا :
عالمات ودالالت ذات عدد قليل يتم اختيارها بعناية ودقة من بني جمموعة كبرية
من املــؤرشات لتكون قادرة عىل مراقبة ومتابعة األزمات املحتملة والكشــف الرسيع
واحلقيقي عنها وتكون مراقبتها ومتابعتها من مهام اإلدارة العليا .
التساؤل الثاين  :ما أهداف مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات؟

هيدف اســتخدام مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيســية باألزمات بشكل أساس إىل
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الكشف الرسيع واملبارش واحلقيقي عن األزمات املحتملة من أجل الوقاية منها والسيطرة
عليهــا واحلد من تأثرياهتا  ،وتكون متابعة ومراقبة املؤرشات مســؤولية اإلدارة العليا،
ويضاف إىل هذا اهلدف جمموعة من األهداف األخرى ،منها :
تفريغ اإلدارة العليا إلنجاز أعامهلا املتعلقة بتطوير املنظمة  ،ويف الوقت نفسه متكينها
من املتابعة الوقائية حلامية املنظمة من األزمات من خالل جمموعة بســيطة من املؤرشات
ذات الداللة الكبرية والرصحية عىل اقرتاب اخلطر .
 مســاعدة فريق إدارة األزمات عىل إنجاز مهامه بكفاءة وفعالية؛ حيث إنه يقومبمهام عدة ،منها :مراقبة مؤرشات اإلنذار املبكر؛ ولذا فإن االستعانة بمؤرشات اإلنذار
املبكر الرئيسية يف نظام اإلنذار املبكر تؤدي إىل حتسني أداء هذا الفريق .
 -ختفيض التكاليف الرقابية ( جاد الرب  2009 ،م  ،ص . ) 24

 التغلب عىل ظاهرة التحيز يف عملية تقييم املخاطر واألزمات املحتملة ( زغلول، 2010م  ،ص . ) 30

 تعمل عىل إبراز تســاؤالت مهمة عن جودة اإلجراءات املتخذة جتاه األزماتاملحتملة ( نعساين  2002 ،م  ،ص . ) 2

 وصف وحتديد مكان اخللل بدقة وبأقل تكلفة وحتديد الوقت املناسب للتدخل(الدحلة  2001 ،م  ،ص . ) 30
 -تساعد يف إختاذ القرارات الصائبة ( . ) Stoddard and others ,2005 ,P.11

 ختفيــض تكاليف الربامج واألنشــطة وتوجهيها نحــو إدارة فعالة لألزمات(. ) Armstrong ,2007 ,P.166
 توجه األنظار نحو الرتكيز عىل اجلوانب الرئيســية للمخاطر ( الشكل رقم ) 6بام حيقق أهداف إدارة األزمات ( . ) Parmenter ,2010 ,P.189
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۷

۸

.

الشكل رقم  : ١منظمة تعمل بمؤرشات وأخرى بال مؤرشات

ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ .

التساؤل الثالث :ما مزايا مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات؟

ﺍﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﺑﺴﻂ ﺻﻮﺭﻫﺎ  ،ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ

۲۰

تتمتــع مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيســية (  ) key alarm indicatorsبخصيصة
مهمة جدًّ ا متيزها عن باقي املؤرشات وهي وجود كلمة « »Keyيف املصطلح اإلنجليزي
وترمجتها مفتاح ورئييس وأســايس  ،وهو ما يميزها عن باقي املؤرشات الفرعية؛ حيث
تتميز بإعطائها داللة مبارشة وقوية عىل األزمات املحتملة ،ما يغني عن مراقبة جمموعة
كبرية من املؤرشات الفرعية ذات التأثري البســيط أو املحــدود  ،كام تتميز بقلة عددها؛
حيث تتم متابعة مجيع األزمات املحتملة من خالل ثالثة إىل عرشة مؤرشات  ،بل يمكن
أن تكون املراقبة والقياس من خالل مؤرش واحد  ،وهذه املؤرشات القليلة تكون كافية
للكشف عن تلك األزمات وإعالن حالة الطوارئ حياهلا من أجل الوقاية منها أو السيطرة
عليها واحلد من آثارها .
كام أن هذه املؤرشات تتميز بأن مســؤولية مراقبتها ومتابعتها هي من اختصاص
اإلدارات العليا يف املنظامت احلكومية واخلاصة ،التي ال تسمح هلا ظروف عملها بمتابعة
جمموعة كبرية من املؤرشات؛ حيث تســتطيع من خالل هذه املؤرشات الرئيسية القدرة
عىل قراءة املخاطر واألزمات والتعرف عىل قرب حدوثها من دون الدخول يف تفاصيل
كيفية حركة املؤرش؛ حيث تكتفي فقط بطلب تقرير أو إفادة عن سبب التحول يف املؤرش
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واإلجــراءات املتخذة حيال ذلك  ،كام أهنا ُتســتخدم من ِق َبــل فريق إدارة األزمات يف
مراقبتهم ومتابعتهم لألزمات املحتملة .
التساؤل الرابع  :كيف ُتبنى مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات ؟

يعد بناء مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيســية جــز ًءا ًّ
مهم من عملية التخطيط القبيل
إلدارة األزمات  ،ويتم بناؤها وفق اخلطوات التالية :

اخلطوة األوىل  :حتديد أهم األزمات املحتملة

تعترب هذه اخلطوة نقطة مهمة وحرجة يف عملية التخطيط لألزمات؛ لكوهنا القاعدة
التــي ُتبنى عليها هذه العملية ،وهي خطوة حتتــاج إىل كثري من اجلهد والبحث العميق
من خالل االســتعانة بأدوات البحث العلمي وأمهها جلســات االستامع ألهل املعرفة
واخلربة من العاملني واملختصني وجلســات العصف الذهني والتعرف واالطالع عىل
 
األزمات املحتملة املرتبطة باملنظمة
التجارب السابقة من أجل الوصول إىل حرص جلميع
اﻟﺨطوة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  :ﺘﺤدﻴد أﻫم اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ اﻷزﻤﺎت  :ﺒﻌد اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن ﺘﺤدﻴد أﻫم اﻷزﻤﺎت
أو أهدافهــا ومهامها  ،ومن َث َّم عرضها عىل مصفوفة االحتاملية واخلطورة للتعرف عىل
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟظﺎﻫرة أو ﻨظﺎم أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤددة  ،ﻴﺘم اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺤﺼر ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎطر ااﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻛﻝ أزﻤﺔ
درجة احتاملية حدوثها ودرجة خطورهتا ( الشكل رقم  ) 1من أجل حتديد أهم األزمات
ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  ،وﻤن ﺜم ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻔوﻓﺔ اﻹﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺨطورة ﻟﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ درﺠﺔ إﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤدوﺜﻬﺎ ودرﺠﺔ
وخطورة.
وهي تلــك األزمات التي تأيت يف املربــع رقم ( )1لكوهنا األكثــر احتاملية
ﺨطورﺘﻬﺎ ) ﺸﻛﻝ رﻗم  ( ٢ﻤن أﺠﻝ ﺘﺤدﻴد أﻫم ﺘﻠك اﻟﻤﺨﺎطر وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤرﺒﻊ رﻗم ) (١ﻟﻛوﻨﻬﺎ
اﻷﻛﺜر إﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ وﺨطورة .
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اﻟﺨطوة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :ﺘﺤدﻴد أﻫم اﻟﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻛﻝ أزﻤﺔ  :ﻴﻌﺘﺒر اﻟﺴﻴﻨﺎرﻴو أﺴﻠوب ﺨﻼق ﻴﺴﺘﻬدف
رﺴم اﻟﺼور اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ اﻟظﺎﻫرة أو اﻟﻨظﺎم أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻝ اﻹﻫﺘﻤﺎم وﻴﻤﺘﺎز ﺒﺸﻤوﻟﻴﺘﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻌواﻤﻝ اﻟﻤؤﺜرة ﻓﻴﻬﺎ ) اﻟﺜﻨﻴﺎن  ، ( ٩٠ : ١٤٣٣ :وﻴﺘم اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻟﺴﻴﻨﺎرﻴو ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺘﺨطﻴط ﻹدارة
اﻷزﻤﺎت ﻤن ﺨﻼﻝ رﺴم ﺨﺎرطﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻟﻛﻝ أزﻤﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠوﺼوﻝ إﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺼور اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﺤدوﺜﻬﺎ ،

دور مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية يف إدارة األزمات

اخلطوة الثانية  :حتديد أهم املخاطر التي تؤدي إىل األزمات

بعد االنتهاء من حتديد أهم األزمــات املحتملة لظاهرة أو نظام أو عملية حمددة ،
يتم العمل عىل حرص مجيع املخاطر املسببة لكل أزمة حمتملة  ،ومن َث َّم عرضها عىل مصفوفة
ﺘﺼور
خطورهتاوﻀﻊ
ودرجة ذﻟك ﻴﺘم
حدوثها  ،وﺒﻌد
احتامليةاﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
درجةرﻴوﻫﺎت
عىل اﻟﺴﻴﻨﺎ
للتعرف أﻫم
واخلطورةﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
االحتامليةرﻗم ) ( ١
اﻹﺤﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻓﻲ
ﻛﺎﻤﻝمن
رقم )2
(الشكل
ﻟﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴؤوﻝ اﻟﻴﻪ ﺤﺎﻝ ﻛﻝ ﺴﻴﻨﺎرﻴو وﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴﺘﻔرع ﻤﻨﻪ.
املربع رقم ( )1لكوهنا األكثر احتاملية وخطورة .
أجل حتديد أهم تلك املخاطر وهي التي تأيت يف

الشكل رقم  : ٣مصفوفة املخاطر املحتملة



اخلطوة الثالثة  :حتديد أهم السيناريوهات املحتملة لكل أزمة

اﻟﺨطوة اﻟراﺒﻌﺔ  :وﻀﻊ ﺨطط ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ أﻫم اﻟﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  :ﻴﺘم وﻀﻊ ﺨطط ﻹدارة وﻤواﺠﻬﺔ

يعترب السيناريو أسلو ًبا خال ًقا يستهدف رسم الصور املحتملة ملستقبل الظاهرة أو
أﻫم اﻟﺴﻴﻨﺎرﻴوﻫﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻟﻌواﻤﻝ واﻟظروف اﻟﻤؤﺜرة اﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤب اﻟﺴﻴﻨﺎرﻴو ﻛﺎﻷوﻀﺎع
النظام أو العملية حمل االهتامم ،ويمتاز بشــموليته جلميع العوامل املؤثرة فيها (الثنيان ،
اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،وﻛذﻟك ﺘﺤدﻴد اﻷطراف اﻟﻤﺘوﻗﻊ دﺨوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨط اﻷزﻤﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ  ،ﻛﻤﺎ
األزمات
 1433هـ ،ص  ،)90وتتم االســتفادة من السيناريو يف جمال التخطيط إلدارة
ﻴﻠزم أن ﺘﺸﻤﻝ اﻟﺨطﺔ ﺠﻤﻴﻊ أوﺠﻪ اﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻷزﻤﺔ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ واﻹﻤداد
واﻟﺘﻤوﻴن  .من خالل رسم خارطة ذهنية لكل أزمة حمتملة للوصول إىل مجيع الصور املتوقع حدوثها،
ﺘﺤدﻴدالتي
واملقارنة
والتفكريﺒﻌداجلانبي
ﻟﻸزﻤﺎتاخليال
اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔإطالق
من خالل
الصور
عىلاتهذه
احلصول
اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ :
اﻟﻤﺒﻛر
اﻹﻨذار
ﻤؤﺸر
ويتم  :ﺒﻨﺎء
اﻟﺨطوة اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
ﺒﺒﻨﺎء ﻤؤﺸرات
ﻟﻸزﻤﺎت
ﻴﻘوم ﻓر
االســتامعﺒﻬﺎ ،
جلسات أن ﺘﺘﺴﺒب
بواسطةاﻟﺘﻲ ﻴﻤﻛن
تنفيذهااﻟﻤﺨﺎطر
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ و
واملختصني
العاملني
اﻟﺘﺨطﻴطمن
ﻴق واخلربة
املعرفة
ألهل
أﻫم اﻷزﻤﺎتيتم
يتم ﻤﻨﻬﺎ
اﻟوﻗﺎﻴﺔ
ﺎﻟﻤﺨﺎطر واﻷز
اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒ
ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ
العصفﻴﻤﻛن
وجلسات  ،واﻟﺘﻲ
اﻹﻨذار اﻟﻤﺒﻛر اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ
عرض
ﺒﻘﺼدذلك
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔوبعد
ﻤﺎتالسابقة ،
والتجارب
اخلربات
واستدعاء
الذهني
واﻹﺴﺘﻌداد ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﺎ  ،وﺘﺤدﻴد اﻟﻤؤﺸرات وﺒﻨﺎءﻫﺎ ﻟﻴﺴت ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻬﻠﺔ  ،ﺤﻴث ﻴﻠزم ﻓﻬم اﻟﻤؤﺸر
السيناريواتمن
أمهها عىل مصفوفة السيناريوهات للتعرف عىل درجة احتاملية حدوث هذا
واﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة أو اﻟﻨظﺎم أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤﻝ اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻟدراﺴﺔ واﻟظروف اﻟﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻬﺎ  ،ﺤﻴث أن
عدمه ودرجة خطورته (الشكل رقم ) 3؛ حيث يتم اختيار االحتامالت التي يف رقم ()1
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤؤﺸر أن ﻴﻛون ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻤﺎ وﻀﻊ ﻟﻪ ٕواﻻ أدى إﻟﻰ إﺴﺘﻨزاف

اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻤﺎﻝ واﻟﺠﻬد  ،ﻛﻤﺎ ﻴﻠزم أن ﻴﻛون ﻋددﻫﺎ ﻗﻠﻴﻝ  ،وﻴﺘم اﻟوﺼوﻝ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒر ﻓﺤص وﺘﺤﻠﻴﻝ
۲۲
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باعتبارها أهم الســيناريوهات املحتملة  ،وبعد ذلك يتم وضع تصور كامل ملا يمكن أن
يؤول إليه حال كل سيناريو وما يمكن أن يتفرع منه.

اخلطوة الرابعة  :وضع خطط للتعامل مع أهم السيناريوهات املحتملة

يتم وضع خطط إلدارة ومواجهة أهم الســيناريوهات املحتملة مع مراعاة العوامل
والظروف املؤثرة التي تصاحب السيناريو كاألوضاع السياسية واالجتامعية  ،وكذلك حتديد
األطراف املتوقع دخوهلا عىل خط األزمة وعالقتها وتأثريها  ،كام يلزم أن تشمل اخلطة مجيع
أوجه التعامل مع األزمة وعىل رأسها ما يتعلق بالناحية اإلعالمية واإلمداد والتموين .

اخلطوة اخلامسة  :بناء مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية لألزمات املحتملة

بعد االنتهاء من حتديد أهم األزمات املحتملة واملخاطر التي يمكن أن تتسبب هبا،
يقوم فريق التخطيط لألزمات ببناء مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيســية  ،والتي يمكن من
خالهلا التنبؤ باملخاطر واألزمات املحتملة بقصد الوقاية منها واالستعداد للتعامل معها،
وحتديد املؤرشات وبناؤها ليســا بالعملية الســهلة؛ حيث يلزم فهم املؤرشات واملعرفة
العميقة للظاهرة أو النظام أو العملية حمل املتابعة والدراسة والظروف املحيطة هبا؛ حيث
قــادرا عىل إعطاء الداللة الصحيحة ملا وضع
إن املهمة الرئيســية للمؤرش هي أن يكون
ً
له ،وإال أدى إىل استنزاف كثري من املال واجلهد  ،كام يلزم أن يكون عددها ً
قليل  ،ويتم
الوصول إليها عرب فحص وحتليل ومراجعة جمموعة كبرية من املؤرشات يمكن أن يصل
عددها إىل مئة مؤرش  ،وتتم عملية حتديدها وفق اإلجراءات التالية :
اإلجراء األول  :حتديد املخاطر املراد مراقبتها .

اإلجراء الثاين  :طرح سؤال :ما املؤرشات والعالمات التي تدل عىل قرب وقوع اخلطر ؟
اإلجراء الثالث  :مجع أكرب عدد من املؤرشات .

اإلجراء الرابع  :مراجعة املؤرشات وحتليلها من خالل طرح جمموعة من األسئلة ،أمهها :

 -ما مدى داللة املؤرش عىل قرب وقوع اخلطر ؟

 -هل يمكن أن يعطي هذا املؤرش قراءة خادعة ؟
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 ما الوقت الذي يمنحه املؤرش للتحرك ألجل الوقاية من اخلطر ؟ -هل يوجد مؤرش أكثر منه دقة ؟

وتتم اإلجابة الدقيقة عن هذه األســئلة من خالل االســتعانة بالتجارب السابقة
واالختبارات املمكنة .

اإلجراء اخلامس  :حتديد املؤرشات الرئيسية لكل املخاطر التي تتم مراقبتها ويفضل أن
مؤرشا واحدً ا ويف كل األحوال أن تزيد عىل أربعةً ،
ً
علم بأنه ال يوجد عدد مثايل حمدد .
تكون

اخلطوة السادسة  :اختيار القياس املناسب لكل مؤرش

بعد أن يتم حتديد مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيســية ،يتم وضع اآللية التي ســيتم
َّ
ويفضل أن يكون من خالل
هبا قياس التغري اإلجيايب والســلبي احلاصل يف املؤرشات ،
القياس الكمي واالبتعاد عن القياس النوعي قدر اإلمكان؛ حيث يتميز القياس الكمي
بالثبات واملوضوعية وســهولة القراءة والكشــف الرسيع عن أي تغريات أو حتوالت
حتدث له (الشكل رقم .)4

الشكل رقم  : 4نموذج بناء مؤرشات اإلنذار املبكر
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اخلطوة السابعة  :تعيني أفراد فريق إلدارة األزمات املحتملة

مــن الصعوبة بمكان إدارة األزمات من ِق َبل شــخص واحد أو من خالل وجهة
نظر واحدة  ،وهذا يســتدعي تكوين فريق عمل للقيام بإدارة األزمات تكون من ضمن
مهامه مراقبة ومتابعة مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيســية  ،ولتحقيق النجاح والتوازن يف
أداء الفريق تلزم مراعاة عدد من األمور ،أمهها :
 توضيح سبب تعيني كل عضو هل هو للمنصب أم للشخص . أن يكون الفريق متنوع اخلربات والتخصصات . -أن يمتلك أفراد الفريق مهارات اختاذ القرار .

 أن يكــون ضمن أفراد الفريق مدير الدائرة أو الشــعبة أو اجلهاز املرتبط عملهباألزمــات؛ حيث إن إبعــاده أو إخراجه من قائمة فريــق إدارة األزمات يعني إخالء
مســؤوليته وإضعاف اهتاممه وعنايته بالوقاية مــن بوادرها بحجة أهنا ال تدخل ضمن
اختصاصاته .

 تدريب الفريق عىل اخلطة والتأكد من فهمهم هلا  ،وكذلك التعامل مع األجهزةوالتقنيات املوضوعــة لألزمات؛ حيث إن إدارهتم الصحيحــة لألزمة تأيت من خالل
الصورة الذهنية املرسومة لدهيم عنها.
 -تعيني رئيس للفريق وحتديد صالحياته .

 -أن يكون العدد فرد ًّيا للتصويت عىل القرارات املتخذة .

 -أن يتم إطالعهم عىل التجارب السابقة وعمل حلقات نقاش حوهلا .

اخلطوة الثامنة:املحاكاة

تأيت بمثابة اختبارات عملية عىل أرض الواقع للمجتمع نفســه للتأكد من سالمة
اخلطط املوضوعة وفهم العاملني هلا وحتديد الفجوة بني اإلمكانات املوجودة واملهارات
املطلوبة  ،ويف احلاالت التي يصعب تطبيقها عىل أرض الواقع بسبب اخلشية من تأثريها
عىل نظام املنظمة والتسبب يف اضطراهبا أو لوجود مانع ديني أو أخالقي  ،ومن أمثلتها:
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إرضابــات العامل؛ حيث يمتنع عمل حماكاة أو فرضيات عىل ارض الواقع الحتاملية أن
تؤدي إىل اضطراب املنظمة والكشــف عن أرسار خطة التعامل مع هذه األزمات؛ ولذا
يتم اللجوء إىل اســتخدام النموذج (  ) Modelالذي يتم تنفيذه من خالل ختيل األجواء
املتوقعة  ،ومن َث َّم وضع اإلجراءات املناسبة  ،وللنجاح يف تطبيق هذه اخلطوة يلزم مراعاة
أمور ،أمهها :
 وضع خطة لتطبيق الفرضية تتضمن الوقت واملكان والتوقيت وتوزيع األدوارعىل املشاركني فيها .
 -التأكد من فهم املشاركني ألدوارهم .

 تدويــن وتوثيق مجيع جمريات الفرضية واملالحظات وضمها بعد ذلك كملحقلبطاقة إدارة األزمات .
 -تدوين األخطاء والعيوب وكيفية تالفيها .

اخلطوة التاسعة  :تصميم بطاقة إدارة األزمات (الشكل رقم )٥

تأيت هذه اخلطوة لرتتيب ما سبق بطريقة يسهل الرجوع إليها وقت احلاجة بيرس وسهولة
من خالل تصميم بطاقة إدارة األزمات ،وهي بطاقة حتوي مجيع املعلومات األساســية عن
كل أزمة حمتملة بشكل واضح وخمترص و ُترفق هبا التفاصيل اخلاصة بام ورد يف البطاقة  ،ويتم
تصميمها وفق اإلجراءات التالية :
اإلجراء األول  :حتديد املعلومات املطلوبة لكل بطاقة ،وأمهها :

 -عنوان األزمات املحتملة .

 -املخاطر املؤدية إىل األزمات .

 -مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية .

 -مقاييس املؤرشات .

 قارئ املؤرش ( مدير املؤرش أو مالك املؤرش ) . -فرتات قراءة املؤرشات .
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 -وصف األداء احلايل .

 مدير األزمة ( باالسم أو املسمى الوظيفي ) . -السيناريوهات املحتملة .

 -اإلجراءات الواجب اختاذها .

 املمكنات اخلاصة كتوفري احتياطي ٍكاف من املواد الغذائية .

 -املمكنات العامة كتجهيز غرف العمليات .

 -حتديد وزن املؤرش مقارنة باملؤرشات األخرى .

اإلجراء الثاين  :ترقيم وترميز البطاقات ومعلوماهتا لسهولة الرجوع إليها .
اإلجراء الثالث  :إرفاق البيانات واملعلومات التفصيلية التالية :

 -أسامء أهل اخلربة الذين ستتم االستعانة هبم وحتديد بيانات التواصل معهم .

 -أسامء ومعلومات العاملني باملنظمة واألدوار املطلوبة منهم ووسائل االتصال هبم.

حركيا أو املصابني بأمراض
 بيانــات بالعاملني ذوي الظروف اخلاصة كاملعاقنيًّ
عقلية أو نفسية وطرق التعامل معهم ودورهم يف األزمات .
 أرقام وعناوين أقارب ومعارف العاملني باملنظمة لالتصال هبم عند احلاجة . -تفاصيل مجيع البيانات املوجودة يف البطاقة .

 -التفاصيل الكاملة لعملية املحاكاة .

اإلجراء الرابع  :حتويل البطاقة إىل النظام اإللكرتوين

حيث يلزم أن تكون قراءة املؤرشات بطريقة آلية مع تغذيتها املستمرة باملعلومات
والبيانات املطلوبة  ،كام يلزم أن يكون حفظها بطريقة واضحة وعملية لتسهل من عملية
الرجوع هلا وقت احلاجة .

اإلجراء اخلامس  :التحسني املستمر للبطاقات

من خالل املراجعة الدائمة هلا وإضافة املستجدات والتعديالت الالزمة .

74

دور مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيسية يف إدارة األزمات

مالحظة  :يمكــن البدء باخلطوة الثانية قبل األوىل من خــال البحث عن املخاطر
املحتملــة يف ظاهرة أو نظام أو عملية معينة ،ومن َث َّم البحث عن األزمات املحتملة منها ،
كــا يمكن الوصول إىل األزمات املحتملة من خالل قراءة الواقع احلايل للظاهرة أو النظام
أو العمليــة حمل املتابعة ومعرفة األزمات املحتملة عند اســتمرار الواقع كام هو  ،وكذلك
التعرف عىل التطورات التي يمكن أن حتدث للواقع واألزمات املحتملة من هذا التطور.

التســاؤل اخلامس  :ما األمور التي تلزم مراعاهتا عند بناء واســتخدام مؤرشات
اإلنذار املبكر الرئيسية باألزمات ؟

يلزم من أجل الوصول إىل مؤرشات إنذار مبكر رئيسية مراعاة جمموعة من األمور،
أمهها :
 -مراعاة الظروف اخلارجية (.)Shin ,2013 ,P.5

 وضــع مؤرشات تراقب حركة مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيســية املوجهة نحواألزمات ذات التأثري الكبري من أجل التحرك االستباقي للتعامل مع السبب املبارش.

 -استخدام بيانات دقيقة وموثقة لبناء املؤرشات (.)Babecky and Others ,2012,P.5
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 أن تكــون دالالت املؤرش صحيحة ( أي أنه يقيس ما ُوضع له )؛ فهو قد يكونصحيحا لكن قراءته خاطئة  ،ومثاله مؤرش زيادة معدالت الرشــوة قد يكون من اخلطأ
ً
قراءته عىل أنه بسبب ضعف األجور .
 التفاعل مع املؤرشات الكاذبة التي يمكن تسميتها ضوضاء . -القراءة اخلاطئة للمؤرش يمكن أن تؤدي إىل نتائج عكسية .

 -املؤرشات ال خترب بكل يشء ،لكنها تعطي لقطة عن الظروف الراهنة واملتوقعة .

ً
مؤرشا .
 -ليس كل إحصائية

 -رضورة اختيار التوقيتات املناسبة لقراءة املؤرشات .
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الفصل الرابع
خالصة الدراسة ونتائجها وتوصياهتا

ً
أول  :أهم نتائج الدراسة .
ثان ًيا  :توصيات الدراسة .

أهم نتائج الدراسة :
أدت اإلجابة عن تســاؤالت الدراسة اخلمســة إىل اإلجابة عن مشكلة الدراسة
املتمثلة يف السؤال الرئيس ،التي جاءت عىل النحو التايل :

تقــوم مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيســية املوجهــة إلدارة األزمات بدور كبري يف
اإلشــعار واإلعالم عن قرب املخاطر التي تتســبب يف نرش األزمات ،ما يســاعد عىل
التحرك االستباقي نحو األزمة قبل وقوعها ،بام حيقق إدارة فعالة هلا ،وهذا الدور املميز
للمؤرش يأيت ملا ييل:
 -أن متابعتها ومراقبتها من املهام األساسية إلدارات املنظمة العليا .

موجهة نحــو املخاطر التي يمكن أن تتســبب يف حدوث
 أن هــذه املؤرشات َّموجهة للمخاطر ذات اآلثار الضعيفة أو املحدودة .
األزمات ،وهذا يعني أهنا غري َّ

 أن هذه املؤرشات ذات عدد قليل ،ما يساعد عىل سهولة مراقبتها ومتابعتها منِق َبل اإلدارة العليا ويف الوقت نفســه ال تعوق أداء املهام األخرى يف تطوير املنظمة ورفع
مستوى أدائها .

 أهنــا تؤدي إىل خفض اجلهد والتكلفة التي يتم بذهلا يف مراقبة جمموعة كبرية مناملؤرشات .

 أن نجاح دور مؤرشات اإلنذار املبكر الرئيســية يف إدارة األزمات تلزمه مراعاةعدد من األمور ،أمهها :
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* أن تكون ذات داللة حقيقة عىل قرب وقوع األزمات وأن تقيس ما ُوضعت من أجله.

شخصيا بمتابعتها ومراقبتها .
* أن يقوم أعضاء اإلدارة العليا
ًّ

* احلــرص عىل أن تكون القياســات رقمية من أجل ســهولة القــراءة وتقليل
االجتهادات .
* ًّأل تتم قراءهتا بمعزل عن الظروف املحيطة هبا .

* رضورة البحث عن مؤرشات بديلة يف حالة ُّ
تعذر متابعة األصلية بسبب ارتفاع
التكلفة املادية أو استحالة احلصول عىل املعلومات الصحيحة والدقيقة .

* رضورة مراقبتها بشكل دوري وإجراء التحديثات والتعديالت الرضورية عليها .

 . 9التوصيات

بنــا ًء عىل هذه النتائج ،يمكن اخللوص إىل رضورة وجود مؤرشات اإلنذار املبكر
الفعال يف مساعدة القيادات العليا يف اختاذ القرارات يف األزمات
نظرا لدورها َّ
الرئيسية؛ ً
يف الوقت الصحيح واالجتاه املناسب  ،ومن هنا تأيت التوصية األساسية يف هذه الدراسة
وهــي وجوب اهتامم اإلدارات العليا يف مجيع املنظــات احلكومية واخلاصة بمؤرشات
واملؤهل لوضعها مع رضورة
اإلنذار املبكر الرئيســية واختيار فريق التخطيط املناسب
َّ
العناية واالهتامم هبا ومراجعتها بصفة مستمرة واملراقبة واملتابعة الشخصية هلا  ،ويضاف
إىل هذه التوصية األساســية جمموعة من التوصيات للوصول إىل مؤرشات إنذار مبكر
رئيسية فعالة يف إدارة األزمات ،وذلك عىل النحو التايل :
 رضورة تطبيق املؤرشات الرئيسية لإلنذار املبكر من األزمات . -رضورة دعم اإلدارة العليا لفريق التخطيط إلدارة األزمات .

 عمل دراسة مستقبلية عن مدى إمكانية استخدام مؤرشات االستقرار كمؤرشاتإنذار مبكر .
 -عمل دراسة مستقبلية عن املؤرشات املركبة ودورها يف مؤرشات اإلنذار.
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املراجع:

ً
أول  :املراجع العربية

1 .1أوملــر  ،روبرت وآخرون (2015م) ،التواصل الفعال مع األزمات  :االنتقال من
األزمة إىل الفرصة  .ترمجة :د .أمحد املغريب  ،دار الفجر للنرش والتوزيع  ،القاهرة ،
مجهورية مرص العربية.
 2 .2التوجيري  ،عبدالعزيز بن عبدالرمحن ( 1430هـ ) ،بناء معايري ومؤرشات لقياس
األداء اإلداري وامليــداين ملراكــز هيئة األمر باملعروف والنهي عــن املنكر بمدينة
الرياض .جامعة املجمعة ،املجمعة ،اململكة العربية السعودية.

 3 .3الثنيان  ،عبدالعزيز بن محد ( 1433هـ ) ،إســراتيجية اإلعالم األمني يف مواجهة
األزمات  .كلية امللك فهد األمنية  ،الرياض  ،اململكة العربية السعودية .
4 .4جاد الرب  ،سيد حممد ( 2009م ) ،مؤرشات ومعايري قياس وتقييم األداء (مدخل
إسرتاتيجي للتحسني املتميز والتميز التنافيس).
5 .5أبوحية  ،سعيد بن سليامن (1434هـ ) ،فاعلية وسائل اإلنذار املبكر يف الوقاية من
أخطار الســيول والفيضانات .رسالة ماجستري مقدمة يف العلوم األمنية يف جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض  ،اململكة العربية السعودية .
6 .6الدحلة  ،فيصل عبدالرؤوف ( 2001م ) .تكنولوجيا األداء البرشي .

7 .7دمنهوري  ،زهري بن عبداهلل ( 1430هـ ) ،نحو بناء منظومة للمؤرشات الرئيســية
لقياس األداء بجامعة امللك عبدالعزيز  .دراســة مقدمة جلامعة امللك عبدالعزيز ،
اململكة العربية السعودية.

8 .8رداد  ،مخيس عبدالرمحن ( 2009م ) ،املؤرشات البيئية كجزء من مؤرشات التنمية
املستدامة  .ورقة عمل مقدمة يف املؤمتر اإلحصائي العريب الثاين  ،رست  ،ليبيا.

9 .9زغلول  ،جودة عبدالرؤوف ( 2010م ) ،اســتخدام مقياس األداء املتوازن يف بناء
نموذج قياس رباعي املســارات إلدارة األداء اإلســراتيجي والتشغييل لألصول
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الفكرية  .جامعة امللك سعود  ،الرياض  ،اململكة العربية السعودية .

1010بن زكريا  ،أمحد بن فارس ( 1979م) ،معجم مقاييس اللغة  .دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع .

1111أبوسليامن  ،عبدالوهاب إبراهيم ( 1426هـ ) ،كتابة البحث العلمي ومصادر
الدراسات الفقهية .دار الرشوق  ،جدة  ،اململكة العربية السعودية .
1212الشــعالن  ،فهد بن أمحد ( 1433هـ ) ،إدارة األزمات  :األسس – املراحل –

اآلليات .الطبعة الثالثة .

1313الشهراين  ،سعد بن عيل (1426هـ ) ،إدارة عمليات األزمات األمنية  .جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية  ،الرياض  ،اململكة العربية السعودية .

1414آل الشــيخ  ،بدر بن عبداملحســن ( 1429هـ ) ،مدى جاهزية إدارات األمن
والســامة ملواجهة األزمات والكوارث ( دراسة مســحية عىل العاملني بإدارات
األمن والسالمة باهليئة امللكية للجبيل وينبع )  .رسالة ماجستري يف ختصص العلوم
اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.

1515عبداحلميد  ،صالح ( 2013م ) ،اإلعالم وإدارة األزمات  .مؤسسة طيبة للنرش
والتوزيع  ،القاهرة  ،مجهورية مرص العربية.

1616العصيمي  ،حممد بن صالح ( 1414هـ ) ،الدفاع املدين يف الســلم واحلرب .
املركز العريب للدراسات والنرش  ،الرياض  ،اململكة العربية السعودية .

1717العمري  ،هاين بن عبدالرمحن ( 1430هـ ) ،منهجية تطبيق بطاقة قياس األداء
املتوازن يف املؤسسات السعودية  .ورقة عمل مقدمة للمؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية
نحو أداء متميز يف القطاع احلكومي يف الفرتة من 13إىل 1430/11/16هـ املوافق
مــن 1إىل 2009/11/4م  ،معهــد اإلدارة العامة  ،الريــاض  ،اململكة العربية
السعودية .

1818القرين  ،عبداهلل حممد (1420هـ ) ،وسائل اإلنذار املبكر وأثرها يف الوقاية من
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احلريق باملنشآت الصناعية  .رسالة ماجستري مقدمة يف العلوم األمنية يف جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية  ،الرياض  ،اململكة العربية السعودية .

1919كوبوال  ،دامون يب وآخرون ( 2013م ) ،املدخل إىل إدارة األزمات والطوارئ.
ترمجــة  :د  .هبة عجيبة  ،املجموعة العربية للتدريــب والنرش  ،القاهرة  ،مجهورية
مرص العربية.

2020املساعدة  ،ماجد عبداملهدي ( 1433هـ ) ،إدارة األزمات  :املداخل – املفاهيم–

العمليات  .دار الثقافة للنرش والتوزيع  ،عامن  ،األردن.

2121معايــر جائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز ( 2012م ) ،صادرة من مركز امللك
عبداهلل الثاين للتميز .

2222نعساين  ،عبداملحسن ( 2002م ) ،مؤرشات قياس األداء يف املستشفيات  :ورقة
عمل مقدمة ملؤمتر االجتاهات يف إدارة املستشــفيات اخلاصة واحلكومية يف الوطن
العــريب املقام يف القاهرة يف الفرتة مــن 2002/٣/14 -12م ،القاهرة ،مجهورية
مرص العربية.
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