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تصور مقرتح إلنشاء وحدة إلدارة األزمات بوزارة الرتبية والتعليم 
  بالجمهورية اليمنية في ضوء الخربات العربية والعاملية

  

  *عبد الغني الحاوري
  

   7/4/2019 اريخ قبولهت                                                                                              28/12/2018 تاريخ تسلم البحث 

هدف البحث الحالي إلى معرفـة واقـع الـدور الـذي تقـوم بـه وزارة التربيـة         :ملخص
والتعلــيم بالجمهوريــة اليمنيــة فــي إدارة األزمــات التربويــة، واالطــالع علــى التجــارب   
العربية والعالمية في إدارة األزمات من خالل االستفادة منها في بناء تصـور مقتـرح   

ــالوزارة إلنشــاء وحــ  اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي وأعــد    . دة إلدارة األزمــات ب
مـن قيـادات ومـوظفي وزارة التربيـة والتعلـيم ومكاتبهـا       ) 268(استبانة وزعها على 

وتوصل البحـث إلـى أن واقـع الـدور الـذي تقـوم بـه الـوزارة فـي إدارة          . بالمحافظات
ال يوجد بديوان عام الوزارة األزمات التربوية لم يكن عند المستوى المطلوب، وأنه 

ــة      ــداد والمتابعـ ــيط واإلعـ ــة التخطـ ــل بمهمـ ــات تتكفـ ــدة إلدارة األزمـ ــا وحـ وال مكاتبهـ
وما هـو موجـود لـيس سـوى لجنـة تـم تشـكيلها مـن قبـل الـوزارة إلدارة           . والتنسيق

بتصور  –مستفيدا من التجارب العالمية والعربية  –األزمات، ولذا فقد خرج البحث 
وحدة إلدارة األزمات التربويـة بـوزارة التربيـة والتعلـيم تتضـمن تلـك       مقترح إلنشاء 

وكذا مهام كل إدارة . الرؤية والرسالة واألهداف والمهام والهيكل التنظيمي: الوحدة
   .داخل الهيكل

  ).األزمة، إدارة األزمات التربوية، الخبرات، وحدة األزمات: الكلمات المفتاحية(

  

أشــكاٌل عديــدة مــن األزمــات وصــورٌ   تمــر علــى المجتمعــات :مقدمــة
مختلفة من الكوارث والحـروب، التـي تعـد سـمة مـن سـمات الحيـاة، ومظهـرا         

فمنــذ أن ٌخلــق  . مــن مظــاهر التغيــر الــذي يجــري علــى ســطح هــذه األرض      
اإلنســان وهــو يتعــرض للعديــد مــن التهديــدات واألزمــات والحــروب التــي ال    

وأنظمته المختلفة التي يسير  تصيب األفراد فقط وإنما المجتمع بمؤسساته
  .عليها

والمجتمـــع اليمنـــي مـــن المجتمعـــات التـــي ال يكـــاد يخلـــو فـــي فتراتـــه     
    المختلفـــة مـــن األزمـــات أو الكـــوارث أو الحـــروب، فعلـــى مـــدى تاريخـــه، مـــر

. بالعديد من الكوارث الطبيعية مثل الزالزل أو السيول أو األمراض المعدية
الطبيعية هي الحروب والصراعات التي  غير أن ما هو أشد من تلك الكوارث

كمــا هــي أغلــب   -تأكــل األخضــر واليــابس والتــي يمتلــئ التــاريخ اليمنــي بهــا     
، والتـــي ال يقتصـــر ضـــررها علـــى البشـــر فقـــط، وإنمـــا    -المجتمعـــات العربيـــة

  .يتعدى ذلك إلى المؤسسات والنظم التي تسير حياته

توفة األيادي، والمجتمعات الحية هي تلك المجتمعات التي ال تقف مك
أو تتفرج على األزمات وهـي تفتـك بحاضـر أبنائهـا ومسـتقبل أجيالهـا، وإنمـا        
ــط والبـــرامج        ــتراتيجيات والخطـ ــداد االسـ ــات، وإعـ ــم السياسـ ــى رسـ ــد إلـ تعمـ

مـن حـدة تلـك المشـاكل      -قـدر اإلمكـان    -واألنشطة التي من شأنها التقليل 
  .واألزمات والتخفيف من األضرار المتوقعة منها

  
_________________________  

  .اليمن ،جامعة صنعاء *
  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 

 

  
 

A Perception of a Proposal to Establish a Crisis 
Management Unit in the Ministry of Education in the 
Republic of Yemen in the Light of Arab and International 
Experiences 

 
AbdelGhani Al-Hawry, Sana’a University, Al-Yaman .  

 
Abstract: The purpose of the research is to find out the reality 
of the role played by the Ministry of Education in the Republic 
of Yemen in the management of educational crises. and to 
identify the Arab and international experiences in crisis 
management, by using them in building a proposed scenario 
for establishing a crisis management unit in the Ministry. The 
recearcher used the descriptive method and distributed a 
questionaire on (268) of the leaders and employees of the 
Ministry of Education and its offices in the governorates. The 
research found that the reality of the role played by the 
ministry in the management of educational crises was not at 
the required level. The research, drawing on Arab and 
international experiences, came up with a proposal to establish 
an educational crisis management unit in the Ministry of 
Education to planning, following-up, and coordinating. What 
exists is only a committee formed by the ministry to manage 
crises. This unit includes: Vision, mission, goals, tasks and 
organizational structure; as well as the tasks of each 
administration within the structure. 

(Keywords: Crisis, Crisis Management, Experiences, Crisis 
Unit). 

  
  

ا المجتمعات لمواجهة وهناك العديد من األساليب التي تستخدمه
الهروب من األزمة أو : فمنها ما يكون وفق طرق تقليدية مثل ؛األزمات

وغيرها من األساليب التي  ،القفز عليها أو إنكارها أو تفريغها من محتواها
بينما  .وفي أحسن األحوال تؤجل بروزها ؛ال تحل األزمة بقدر ما تعقدها

مات ال تقفز على األزمة أو تنكر هناك أساليب حديثة في التعامل مع األز
وجودها أو تحاول الهروب منها، وإنما تعمل بثقة على مواجهتها واإلعداد 
الجيد للتعامل اإليجابي معها، وهو األمر الذي يؤدي في النهاية إلى 

  .التخفيف من حدة تلك األزمات

توجد مؤسسة سواًء كانت تعليمية أو غير تعليمة، صغيرة أو وال 
 وتواجهها العديد من األزمات والتحديات، والفرق بين هذه كبيرة إال

المؤسسات هو في طريقة تعاملها مع تلك األزمات التي تواجها، ولذا فإن 
، التنظيم، والتخطيط: األساليب العلمية في إدارة األزمات تتمثل في

نظام و ،نظام االتصالو ،القيادة، وتشكيل الفرق، والمتابعة، والتوجيهو
  :)AL-Yahya, 2006(التقويم و ،اتخاذ القرارو ،ماتالمعلو
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وفي ضوء ما تقدم وباستقراء األدب السابق والدراسات ذات 
الصلة، يالحظ تعدد تلك الدراسات التي تناولت موضوع األزمات في 
محاولة منها لتقديم الحلول التي من شأنها التخفيف من اآلثار 

إلى معرفة مدى  )(Nejad, 2016 نجاد سعىالمحتملة لها، فقد 
إدراك موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية ألهمية التخطيط 

من أفراد % 25توصل إلى أن االستراتيجي في إدارة األزمات، وقد 
منهم لديهم % 43العينة ال يدركون أهمية التخطيط االستراتيجي، و

، وال تمتلك إدارة الشركة رؤية واضحة لذلك المفهوموعي دقيق 
  .اط القوة والتقليل من نقاط الضعفلتطوير نق

إلى معرفة أثر  )Mohammed, 2016(محمد  كما سعى
إدارة األزمات بجامعة العلوم التخطيط االستراتيجي على 

وجود أثر إيجابي لممارسة  وأظهرت النتائج .والتكنولوجيا بصنعاء
التخطيط االستراتيجي والتحليل البيئي ورؤية ورسالة الجامعة، وكذا 

داف االستراتيجية على إدارة األزمات، فالتخطيط االستراتيجي األه
  . يمكن الجامعة من إدارة وتجاوز األزمات التي تواجهها

إدارة التعرف على مستوى ) Ali, 2016(علي  بينما حاول
األزمات لدى رؤساء األقسام األكاديمية في كلية التربية األساسية 

إلى أن مستوى إدارة  سةالدرا توصلتوفي الجامعة المستنصرية، 
األزمات كان بمستوى بشكل عام لدى رؤساء األقسام  جيد

  .األكاديمية

التعرف على درجة توفر إلى ) Zoubi, 2014(الزعبي وهدفت 
ربد إعناصر إدارة األزمات في مديريات التربية والتعليم بمحافظة 

 توفر عناصر وأظهرت النتائجمن وجهة نظر رؤساء األقسام فيها، 
 ربد بدرجٌةإإدارة االزمات في مديريات التربية والتعليم بمحافظة 

  .مرتفعٌة

دور  فقد سعى إلى معرفة) AL-Zavi, 1432. H(الزافي  أما
مديري مدارس التعليم العام الحكومي واألهلي بمدينة الطائف في 

وتوصل إلى أن من أبرز األدوار التي يقوم بها  .التعامل مع األزمات
بناء قاعدة معلومات جيدة، وتقدير الموقف : ارس هيالمد ومدير

بدقة، وعمل اإلسعافات األولية عند الضرورة، واتخاذ القرارات 
السريعة الفعالة أثناء األزمة، وتحديد األسباب التي أدت إلى حدوث 
األزمة، واتخاذ األسلوب العلمي في التخطيط، واالستفادة من 

  .تكنولوجيا العصر

الكشف عن ) Saqr, 2009(ٍ استهدف صقر ذاته وفي السياق
أهم المهارات الالزمة لمديري مدارس وكالة الغوث بغزة إلدارة 
األزمات، والتعرف على درجة تقديرهم لمهارات إدارة األزمات، 

امتالك مديري المدارس مهارات إدارة األزمات بشكل  وتوصل إلى
ة األزمات، مهارات مواجه: كبير وفعال، وأن أهم تلك المهارات هي

مهارات استشعار  وكذامهارات االستفادة من األزمات بعد وقوعها، و
مهارات الوقاية من ا أخيرواستعادة النشاط،  ومهاراتاألزمة، 
  . األزمات

التعرف في دراستها  )Ghamdi, 2007( الغامدي كما هدفت
على أهم األزمات اإلدارية في المدارس الثانوية التي تواجه مشرفة 

وأظهرت  .ارة المدرسية أثناء ممارستها لعملها اإلشرافي وأسبابهاإلد
: النتائج أن من أكثر األزمات اإلدارية حدوثًا في المدارس الثانوية

طلب مجموعة من واالعتداءات البدنية بين الطالبات على المعلمات، 
أما  .تعرض المدرسة لحادث سرقةوالمعلمات إجازة في آن واحد، 

قلة خبرة المرشدات المتخصصات في : مات فهيأهم أسباب األز
ضعف البرامج التأهيلية قبل الخدمة للمعلمات، واإلرشاد النفسي، 

  .عدم وجود مشرفات متخصصات في إدارة االزماتو

 )Adms & Kristions 2006(آدمز وكريشيولز  أجرىو

دراسة لمعرفة مدى التخطيط إلدارة األزمات بالواليات المتحدة 
وتحليل خطط إدارة األزمات في المدراس التي تعرضت  األمريكية،

وقد توصال إلى أن المدراس التي تعرضت ألزمات  .لألزمات السابقة
في السابق تضع خططًا قابلة للتنفيذ، وأنه يمكن االستفادة من 

  . تجربة تلك المدارس في وضع خطط مستقبلية لكيفية إدارة األزمات

مدى  التعرف على )AL-Yahya, 2006( اليحيى كما استهدف
مديرات المدارس المتوسطة الحكومية للبنات بالمدينة ممارسة 

إلى  الدراسة وتوصلت. المنورة للمنهجية العلمية في إدارة االزمات
مارسن عمليات إدارة األزمات بدرجة متوسطة، وأن يأن المديرات 

أقلها ممارسة القيادة في األزمات، و: أكثر عمليات إدارة األزمات هي
  . تقويم األزمات: ممارسة هي

يظهر من خالل مراجعة الدراسات السابقة اهتمامها بالتخطيط 
سواًء في المدارس أو الجامعات أو الوزارات المختلفة، وهو ما 

وخاصة  –يتفق مع هدف الدراسة الحالية، غير أن تلك الدراسات 
الزمات لم تهتم بوضع تصور مقترح إلنشاء وحدة إلدارة ا -اليمنية

بوزارة التربية والتعليم، إذ إن الوزارة ال تمتلك ضمن هيكلها وحدة 
إلدارة األزمات، فهناك الكثير من األزمات التربوية التي تواجهها، 
وتقف عاجزة عن مواجهتها، أو أن مواجهتها تتم بطرق تقليدية، 
وهو األمر الذي يتطلب معه إنشاء وحدة إلدارة األزمات تكون 

  .تخطيط إلدارة األزمات قبل وأثناء وبعد حدوثهامهمتها ال

وتعد وزارة التربية والتعليم القيادة العليا للتعليم في اليمن 
بما يتبعها من مكاتب ومناطق تعليمية، ويمثل االهتمام بها اهتمامًا 
بماليين الطالب، وإن حدوث أي أزمة قد يؤدي إلى توقف العملية 

تضرر الكثير من األنشطة الدراسية، التعليمية أو تسرب الطالب أو 
األمر الذي ينعكس على مستوى الطالب وتحصيلهم العلمي 
والدراسي، وخاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها اليمن 

  .المتمثلة في الحرب

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

تكمن مشكلة البحث في وجود فاقد تربوي هائل نتيجة الحرب 
فاإلحصاءات  .وحتى اآلن 2015مارس التي اندلعت في اليمن منذ 

فوزارة التخطيط  .إن لم نقل بالكارثة -الرسمية تنذر بالخطر 
ارتفاع نسبة األطفال خارج  والتعاون الدولي في صنعاء تكشف
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وذلك ألسباب أمنية  )طفلمليون  2,9(حوالي % 47المدرسة إلى 
 )3584(كما أن حوالي  .واقتصادية أو بسبب النزوح الداخلي

مما أعاق  ،2015رسة أغلقت أبوابها قبل نهاية العام الدراسي مد
مليون طالب، وتأجيل استكمال العام ) 1,84(مواصلة التعليم لعدد 

الدراسي، وضياع شهرين دراسيين مع عدم الخضوع الختبارات نهاية 
مدرسة ) 288(فقد تم تدمير  ،إضافة إلى ذلك .العام الدراسي

اتدمير مدرسة ) 29(سة تدميرًا كليا، واحتالل مدر) 95(، واجزئي
مدرسة إليواء ) 317(واستخدام  ،بواسطة مجموعات مسلحة

  . )2015وزارة التخطيط والتعاون الدولي، (النازحين داخليًا 

 ويضيف مركز الدراسات واإلعالم التربوي أن الحرب أدت إلى
معلم، ونزوح آالف المعلمين إلى أماكن ) 2000(قتل ما يزيد على 

إضافة إلى  .آمنة، وتهجير عشرات المعلمين من صعدة وعمران
احتجاز مئات المعلمين والتربويين بما فيهم قيادات تربوية وإخفائهم 

، وتسريح آالف المعلمين من المدارس الحكومية واألهلية راقس
مركز الدراسات واإلعالم والتربوي، (والخاصة جراء الحرب 

2015(.  

خلل ما في إدارة العملية التعليمية كل ما تقدم يؤكد وجود 
التي من المفترض أن تتم بأسلوب علمي، وبمنهجية تقلل من حدة 
المشكلة، وتخفف من نسبة الهدر التربوي، وتخطط إليجاد البدائل 
والحلول المناسبة للتعامل في مثل هذه األوضاع االستثنائية، والتي 

ة المشكالت وإنما تواجه كل الخسائر، ولن تحل كاف لن -بال شك  –
  .ستقلل من الفاقد التربوي إلى أقصى حد ممكن

  :اآلتيةث يحاول اإلجابة عن األسئلة ومن هنا فإن البح

ما واقع الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم بالجمهورية  -1
 اليمنية في إدارة األزمات التربوية؟

ستبانة على ا في استجابة العينةدالة إحصائيا هل هناك فروق  -2
 تعزى لمتغير المحافظة؟ واقع الممارسة الفعلية إلدارة األزمات

ما التصور المقترح إلنشاء وحدة إلدارة األزمات بوزارة التربية  -3
 بالجمهورية اليمنية؟

  أهمية البحث

في أنه سيكشف أوجه القصور التي تعتري تكمن أهمية البحث 
كما سيفيد . ويةوزارة التربية والتعليم في إدارة األزمات الترب

المعنيين والمهتمين بأمور التربية والتعليم باآلليات والطرق التي من 
خاللها مواجهة األزمات التربوية بطرق علمية بعيدا عن الطرق 

إضافة إلى إمكانية االستفادة من نتائج هذا البحث في . التقليدية
ات الحد من الفاقد التربوي الكبير الذي يحدث أثناء وقوع األزم

هذا مع العلم . التربوية وخاصة أزمات الحرب والصراعات المسلحة
يعد أول دراسة علمية يمنية يهتم بمعرفة بأن البحث الحالي 

 .األساليب المتبعة في إدارة العملية التعليمية أثناء األزمات والحروب

  

  مصطلحات البحث

  إدارة األزمات التعليمية

 ،قوع األزماتهي أسلوب إداري حديث يطبق في حال و
باستخدام اإلجراءات العلمية المختلفة لتجنب السلبيات واالستفادة 

 إجرائياويعرف الباحث إدارة األزمات التعلمية . من اإليجابيات
األسلوب اإلداري والمنهجية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم : بأنها

  . لتي تواجههابالجمهورية اليمنية في تعامالتها مع األزمات المختلفة ا

  ):Qutaish, 2009(فهي اآلتية  مراحل إدارة األزماتأما 

مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر، وهي المرحلة التي يتم  .1
 .فيها اكتشاف مؤشرات حدوث األزمة

مرحلة الوقاية واالستعداد، وهي مرحلة تتضمن وضع الخطط  .2
 .وبرامج التدريب للحد من اآلثار المتوقعة

واء األضرار أو الحد منها، وهي مرحلة تهتم بكيفية مرحلة احت .3
التعامل مع األزمة حسب طبيعتها وتداعياتها وسبل تقليص 

 .آثارها السلبية

مرحلة استعادة النشاط، وهي مرحلة تأتي بعد األزمة مباشرة،  .4
وتشمل جمع كافة البيانات عن األزمة وتداعياتها واالحتياجات 

 .ضعها الطبيعيالالزمة إلعادة األمور إلى و

مرحلة التعلم، وهي تشمل استنباط الدروس المستفادة من  .5
 .تلك األزمة

  الطريقة

  مجتمع البحث
تكون مجتمع البحث من قيادات وموظفي وزارة التربية والتعليم 

موظًفا ) 11240( ومكاتبها باألمانة والمحافظات البالغ عددهم
  .وموظفة

  عينة البحث
موظًفا، تم اختيارهم ) 268(تكونت عينة البحث من عدد 

ديوان (بالطريقة العشوائية من بين موظفي وزارة التربية والتعليم 
. ، ومكاتب التربية باألمانة ومحافظتي عمران وصنعاء)عام الوزارة

وقد تم اختيار هذه المكاتب نتيجة احتكاكها بشكل أكثر بالعديد من 
رار التي طالت األزمات التربوية الناتجة عن الحرب والنزوح واألض

  .ذلكيوضح ) 1(، والجدول عددا من المدارس والمدرسين

  عينة البحث وفقًا لمتغير المحافظة توزيع): 1(جدول 
  النسبة من اإلجمالي  العدد  المتغير

 32.8  88  ديوان عام الوزارة
  22.4  60  مكتب التربية باألمانة

  17.2  46  مكتب التربية بمحافظة صنعاء 
  27.6  74  محافظة عمرانمكتب التربية ب

 %100  268  جماليإ



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 312

) 268(أن عدد أفراد العينة هو ) 1(يتضح من الجدول 
تم اختيارهم من ديوان عام الوزارة ومن مكاتبها بأمانة  ،موظفًا

  .العاصمة، ومحافظة صنعاء، ومحافظة عمران

  أداة البحث 

االستبانة التي وزعت على قيادات استخدم البحث الحالي 
ديوان عام وزارة التربية والتعليم، ومكاتبها التربوية باألمانة وموظفي 

ومحافظتي صنعاء وعمران، لمعرفة واقع الممارسة الفعلية إلدارة 
  :الخطوات اآلتية متبعااألزمات من وزارة التربية والتعليم، 

االطالع على الدراسات السابقة واألدبيات ذات الصلة : أوًال
 .بموضوع البحث

إعداد األداة في صورتها األولية، وقد تضمنت أربعة محاور، : ثانيا
التخطيط، التدريب، مهارات القيادة واالتصال، التقويم : (هي

 ).والمتابعة

 والمتخصصينعرض االستبانة على مجموعة من الخبراء : ثالًثا
بالتربية واالعالم وعلم النفس واإلدارة التربوية ألخذ آرائهم 

لقياس ما أعدت لقياسه،  الءمتهامومالحظاتهم عن مدى 
 .ومدى انتماء المحاور لألداة، وكذا انتماء الفقرات للمحاور

، والمتخصصيناستيعاب المالحظات المقدمة من الخبراء : رابعا
ت وقد تضمن .ومن ثم الخروج باألداة في صورتها النهائية

فقرة موزعة على أربعة محاور هي نفس ) 36(االستبانة 
  .ي ذكرت سابقًاالمحاور الت

  األداة صدق

تم التأكد من صدق األداة من خالل عرضها على مجموعة من 
المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، ممن يمتلكون 

وعلم النفس واإلدارة  واإلعالمالخبرة الواسعة في مجال التربية 
  .مالحظاتهمالتربوية، وقد تم تعديل األداة في ضوء 

  ثبات األداة

كرونباخ معامل  استخراجم التأكد من ثبات األداة من خالل ت
  :يوضح ذلك) 2(والجدول . ألفا لالستبانة بمحاورها

  معامل الثبات كرونباخ الفا لالستبانة والمحاور ):2(جدول 
  قيمة كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  المحور

 0.90  9  التخطيط
 0.91  7  التدريب

 0.87  11  القيادة واالتصال
 0.89  9  ويم والمتابعةالتق

 0.92  36  االستبانة ككل

 لالستبانة ككل هو معامل الثباتأن ) 2(يتضح من الجدول 
 وهي. 091، و0.87، بينما معامل الثبات للمحاور تتراوح بين 0.92
ثبات عالية تكشف عن الموثوقية التي تتمتع بها األداة، األمر  نسبة

الثقة في النتائج التي الذي يمكن الباحث من االعتماد عليها و
  .ستخرج بها

  جراءات اإل

الديوان يمثل أن على اعتبار  .تم اختيار ديوان عام الوزارة
األمانة، : (ثالثة مكاتب للتربية هي ُاختيرتكما  .القيادة العليا للتربية

نظرا الحتكاك هذه المكاتب بشكل ) محافظة صنعاء، محافظة عمران
وخاصة أزمة الحرب  ،لعملية التعليميةمباشر باألزمات التي تواجه ا

 .التي أدت إلى نزوح العديد من السكان إلى األمانة ومحافظة صنعاء
، وتم االستبانةجميع فقرات  عنكل موظف اإلجابة  إلىوقدُ طلب 

دائما، غالبا، نادرا، (تحديد بدائل لكل فقرة وهذه البدائل هي 
تية بحسب الترتيب وقد أخذت هذه البدائل القيم اآل) إطالًقا

)1,2,3,4.(  

وقد تم تحديد الوسط المرجح وتقديره اللفظي على النحو 
  :اآلتي

  قيم الوسط المرجح التقدير اللفظي

  إطالًقا 1-1.74

  نادرا 1.75-2.49

  غالبا 2.50-3.24

  دائما 4-  3.25

وبعد  .استمارة) 290(، رجع منها استبانة) 400(وتم توزيع 
لعدم  منها) 22(تم استبعاد  لالستباناتة إجراء الفحص والمراجع

 .، أو لمالحظة عدم الجدية من المبحوثينعنهااكتمال اإلجابة 
  .SPSSاإلحصائي  استبانة صالحة للتحليل) 268(وبالتالي تبقت 

  المنهج

استخدم البحث المنهج الوصفي الذي يصف واقع إدارة 
ة من أجل تقديم األزمات بوزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمني

  .الحلول والتصورات المقترحة لتجاوز ذلك الواقع

  النتائج ومناقشتها

بعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة عبر البرنامج 
  :تم التوصل لآلتي SPSSاإلحصائي 

ما واقع الدور الذي  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

رية اليمنية في إدارة تقوم به وزارة التربية والتعليم بالجمهو

   ؟ومناقشتها األزمات

تم استخراج المتوسطات واالنحرافات ، السؤال عنلإلجابة 
  :يوضح ذلك) 3(والجدول 
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبيان  :)3(جدول 
  مرتبة تنازليًا بحسب المتوسط

 المتوسط المحور
 االنحراف
 المعياري

 التقدير
 اللفظي

ادة القي
 واالتصال

 نادرا 654. 2.02

 نادرا 640. 1.98 التخطيط
التقويم 
 والمتابعة

 نادرا 685. 1.92

 نادرا 639. 1.86 التدريب

ككل االستبانة  نادرا 596. 1.96 

أن واقع الدور الذي تقوم به وزارة ) 3(يتضح من الجدول  
" 1.96"، بمتوسط "نادرا"التربية والتعليم جاء بتقدير لفظي 

فوزارة التربية  ؛وهذه النتيجة متوقعة" 596."وانحراف معياري 
بكادرها اإلداري الكبير في الديوان وفي مكاتب التربية بالمحافظات 
والمديريات والمراكز، باإلضافة إلى المدرسين والمشرفين 

ألف، كل هذه األعداد كان  مئتي علىوالموجهين الذين يزيد عددهم 
ألزمات ليس عند المستوى المطلوب، فأزمة الحرب أداؤها في إدارة ا

اهائًل اكشفت تسرب افي عدد الطالب، وفاقد اتربوي اكبير.  

والدليل على عدم اهتمام الوزارة بإدارة األزمات أنه ال يوجد 
في ديوان عام الوزارة، وال بمكتب التربية باألمانة أو المحافظات 

مهمة التخطيط واإلعداد ب تتكفلاألخرى وحدة إلدارة األزمات 
ليس إال لجنة والموجود والتنسيق والمتابعة عند حدوث األزمات، 

وقد ذكرت هذه اللجنة أنها  .تم تشكيلها من الوزارة إلدارة األزمات
هذه النتيجة مع  توقد اختلف .لم تقم بأي دور في إدارة األزمات

ي ي، ودراسة اليح)Mohammed, 2016(نتائج دراسة محمد 
)AL-Yahya, 2016 والزغبي ،)Zoubi, 2016.(  

وللمزيد من التوضيح على مستوى فقرات كل محور فقد تم 
  :استخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل محور كما يأتي

  )التخطيط(النتائج المتعلقة بالمحور األول  .1

  ب المتوسطالمتوسطات واالنحرافات لفقرات محور التخطيط مرتبة تنازليا بحس ):4(جدول 

  المتوسط  الفقرة  م
  االنحراف

  المعياري

  التقدير

  اللفظي

  نادرا 912. 2.17  .تحدد الوزارة االحتياجات الالزمة لألماكن التي تأثرت باألزمات  1

  نادرا 903. 2.13  .تزود وزارة التربية أعضاء الفرق بالتعليمات واألدلة الضرورية للتعامل مع األزمات  2

  نادرا 893. 2.11  .على جمع المعلومات الكافية والدقيقة ذات العالقة باألزماتتحرص الوزارة   3

  نادرا 886. 2.07  .تطلع الوزارة على التجارب والخبرات العالمية واإلقليمية ذات العالقة لإلفادة منها  4

  نادرا 831. 2.07  .يتم تشكيل فرق عديدة للتصدي لألزمات  5

  نادرا 884. 1.98  .للتعامل مع األزمات تمتلك الوزارة خطة مسبقة  6

  نادرا 822. 1.96  .تقيم الوزارة برامج توعية للمواطنين حول األزمات وكيفية التعامل معها  7

  إطالًقا 817. 1.70  .تهتم الوزارة باكتشاف مؤشرات حدوث األزمات  8

  اإطالًق 764. 1.68  .تعتمد الوزارة إجراءات وقائية لمنع حدوث األزمات  9
  نادرا 640. 1.98  المحور ككل

  

وزارة التربية والتعليم ال تقوم أن ) 4(يتضح من الجدول 
بإعداد الخطط المناسبة للتعامل مع األزمات التربوية التي تواجهها، 

أو تكتشف مؤشرات . وال تتخذ إجراءات وقائية لمنع حدوثها
حدوثها، وقد جاءت نتيجة هذا المحور بشكل نادر بمتوسط 

وتكشف هذه النتيجة خلًلا في ). 640,(، وانحراف معياري )1.98(
عدم وجود وحدة إلدارة يعزوه الباحث إلى . إدارة التربية والتعليم

األزمات بالوزارة، فمن هي اإلدارة التي ستتكفل بالتخطيط واإلعداد 
واكتشاف مؤشرات األزمات قبل حدوثها إن لم يكن بداخل الوزارة 

إلدارة األزمات، حتى ولو تم تشكيل فريق  خصصةمتومكاتبها وحدة 
أو لجان إلدارة األزمات فإن هذا اإلجراء لن ينجح، فكل عضو من 
أعضاء اللجنة مرتبط في األساس بعمل ما في الوزارة، وبالتالي لن 

  .يقوم بالدور المطلوب منه عند تعيينه في إدارة األزمات
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  )التدريب( الثاني النتائج المتعلقة بالمحور -2

  المتوسطات واالنحرافات لفقرات محور التدريب مرتبة تنازليا بحسب المتوسط :)5(جدول 

  المتوسط  الفقرة  م
  االنحراف

  المعياري

  التقدير

  اللفظي

  نادرا 866. 2.03  .تعمل الوزارة على تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة للفرق الخاصة باألزمات  1

  نادرا 810. 1.96  .رة نظام لالتصال يسمح بتبادل المعلومات ذات العالقة باألزماتتوفر الوزا  2

 نادرا 821. 1.92  .تهتم الوزارة بالتدريب المستمر للعاملين في إدارة األزمات  3
 نادرا 892. 1.84  .توفر الوزارة قاعدة بيانات متكاملة خاصة بإدارة األزمات  4
 نادرا 818. 1.79  .لعاملين نفسيًا للتعامل مع األزماتتعمل الوزارة على تهيئة ا  5
  نادرا 838. 1.77  .توفر الوزارة اإلمكانات التقنية والمادية لمواجهة األزمات  6

  نادرا 911. 1.75  .تخصص الوزارة ميزانية خاصة لمواجهة األزمات  7

  نادرا 639. 1.86  المحور ككل
  

هذا المحور باإلضافة  أن جميع فقرات) 5(يتضح من الجدول 
، وهو ما "نادرا" إلى المحور بشكل عام جاءت بتقدير لفظي 

يكشف ضعف اهتمام الوزارة بمسألة التدريب في مجال إدارة األزمات 
حديثهم مع وهذا ما كشف عنه العديد من الموظفين أثناء . التربوية
أكدوا أنهم لم يتلقوا أي دورة تدريبية حول إدارة  إذ ،الباحث

في لجنة إدارة نيون هم فقط المع ااألزمات، وأن من تلقوا تدريب

لمدة يومين فقط، ولم يتلقوا بعدها أي  ااألزمات الذين تلقوا تدريب
وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة نجاد  .تدريب آخر

)Nejad, 2016( ودراسة محمد ،)Mohammed, 2016(  اللتين
 .تخطيط والتدريب على إدارة األزماتأكدتا على األثر اإليجابي لل

  )القيادة واالتصال( النتائج المتعلقة بالمحور الثالث -3

  المتوسطات واالنحرافات لفقرات محور القيادة واالتصال مرتبة تنازليا بحسب المتوسط ):6(جدول 

  المتوسط  الفقرة  م
  االنحرافات

  المعيارية

  التقدير

  اللفظي
  نادرا 957. 2.32  .تفعيل المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي لمواجهة األزماتتعمل قيادة الوزارة على   1
 نادرا 971. 2.24  .تشرف قيادة الوزارة على تنفيذ اإلجراءات الخاصة بمواجهة األزمات  2
 نادرا 988. 2.20  .تحث قيادة الوزارة اإلدارات التابعة لها على التعاون والتنسيق فيما بينها إلدارة األزمات  3
 نادرا 855. 2.15  .تتعاون الوزارة بشكل مستمر مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة باألزمات  4
 نادرا 901. 1.99  .تعقد الوزارة اجتماعات ولقاءات دورية للتعامل مع األزمات  5
 نادرا 773. 1.97  .لى أعضاء الفرق الخاصة باألزماتتعمل قيادة الوزارة على تفويض الصالحيات وتوزيع المسؤوليات ع  6
 نادرا 863. 1.91  .تمتلك قيادة الوزارة المهارة في إدارة الموارد البشرية والمالية المخصصة الحتواء األزمة  7
  نادرا 746. 1.91  .تتمكن قيادة الوزارة من احتواء الضغوطات الناتجة عن األزمات  8
  نادرا 868. 1.90  .ة في أماكن وقوع األزمات لمتابعة األحداث أوًال بأولتتواجد قيادة الوزار  9

  نادرا 855. 1.82  .يتم اتخاذ القرارات بشكل تشاركي ديمقراطي  10
  نادرا 856. 1.82  .تحث قيادة الوزارة اإلدارات التابعة لها على التعاون والتنسيق فيما بينها إلدارة األزمات  11

  نادرا 654. 2.02  المحور ككل
  

باإلضافة أن جميع فقرات هذا المحور ) 6(يتضح من الجدول 
وربما  ."نادرا " حصلت على تقدير لفظي إلى المحور بشكل عام 

وجود  النعدامكانت النتيجة في المحورين السابقين منطقية نتيجة 
وحدة إلدارة األزمات تخطط وتدرب على إدارة األزمات، غير أن هذا 

طلب فقط وجود قيادة فاعلة مهتمة وحريصة على تجاوز المحور يت
فإذا كانت قيادة الوزارة  .وحدة إدارة األزماتاألزمات حتى لو غابت 

، )مثل أزمة الحرب(ال تقوم بدورها كما ينبغي في إدارة األزمات 
وقد اختلفت  .فكيف لها أن تدير األزمات األخرى التي تواجه الوزارة

التي أكدت على  )Saqr, 2009(دراسة صقر هذه النتيجة مع نتائج 
امتالك القيادات التربوية لمجموعة من المهارات الخاصة بإدارة 

ويمكن تفسير ذلك بأن قيادة الوزارة ربما تفضل استخدام . األزمات
أساليب الهروب من األزمات، وتتجنب مواجهتها إما لنقص خبراتها 

وقضايا إدارية روتينية،  في مجال إدارة األزمات أو النشغالها بأمور
التي  اتباع أساليب المواجهة والتحدي لألزمات ومن ثم تتجنب

  .تواجهها
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  )التقويم والمتابعة( النتائج المتعلقة بالمحور الرابع -4

  االمتوسطات واالنحرافات لفقرات محور التقويم والمتابعة مرتبة تنازلي): 7(جدول 

  المتوسط  الفقرة  م
  االنحراف

  يالمعيار

  التقدير

  اللفظي

  نادرا 912. 2.06  .تشجع الوزارة المبادرات الذاتية المقدمة لكيفية التعامل مع األزمات  1

 نادرا 818. 1.98  .تقوم الوزارة بتقييم الخطط السابقة الخاصة باألزمات بغرض تطويرها وتحسينها  2
 نادرا 815. 1.96  .تهتم الوزارة بمعالجة اآلثار المترتبة على األزمات  3
 نادرا 880. 1.94  .تهتم الوزارة بإعادة النظر في طريقة تأهيل الفرق واختيار أعضائها  4
 نادرا 844. 1.93  .تنفذ الوزارة عمليات تقييم ومراجعة منظمة ألداء الفرق الخاصة باألزمات  5
 نادرا 845. 1.91  .تراعي الوزارة أثناء التقييم النجاح أو القصور في إدارة األزمات  6
 نادرا 812. 1.88  .تولي الوزارة اهتمام بمعالجة نتائج التقييم  7
 نادرا 831. 1.85  .تضع الوزارة معايير واضحة لتقييم أداء العاملين في إدارة األزمات وتطلعهم عليها  8
 راناد 864. 1.77  .تربط الوزارة حوافز ومكافآت العاملين في إدارة األزمات بنتائج التقييم  9
  نادرا 685. 1.92  المحور ككل  

  

باإلضافة  أن جميع فقرات هذا المحور) 7(يتضح من الجدول 
وهي نتيجة  ."نادرا " جاءت بتقدير لفظي  إلى المحور بشكل عام

فكما أن الوزارة لم تهتم بالتخطيط واإلعداد والتنبؤ  .متوقعة تماما
لفرق واللجان التي بحدوث األزمات، ولم تقم بالتدريب للكوادر وا

تشكلها إلدارة األزمات، ولم يكن لدى القيادة اهتمام يذكر بمواجهة 
من اآلثار  -قدر اإلمكان–أثناء حدوثها، والعمل على الحد  اتاألزم

المترتبة عليها، فلن يكون لديها االهتمام الكافي بالتقويم والمتابعة 

واجهة األزمات لالستفادة من تلك األزمات، وأخذ الدروس والعبر لم
  .القادمة

دالة  هل هناك فروق النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

على استبانة واقع الممارسة  في استجابة العينة إحصائيا

  ومناقشتها  تعزى لمتغير المحافظة؟ الفعلية إلدارة االزمات

تم إجراء تحليل التباين األحادي  ،لإلجابة عن هذا السؤال
ANOVA يوضح نتائج ذلك) 8(ل والجدو.  

   (ANOVA)التباين تحليل  نتائج): 8(جدول 

  المحور
  مصدر
  التباين

  مجموع
  المربعات

  درجة
  الحرية

  متوسط
  المربعات

  )ف(قيمة 
  مستوى
  الداللة

ديوان عام 
  الوزارة

 2.688 2 5.376  بين المجموعات
6.837 

 
 001.دالة

 
 393. 265 104.178  داخل المجموعات

  267 109.554  الكلي المجموع

أمانة 
  العاصمة

 4.181 2 8.361  بين المجموعات
10.977 

 
.000 
 381. 265 100.930  داخل المجموعات دالة

  267 109.291  المجموع الكلي

محافظة 
  صنعاء

 4.567 2 9.135  بين المجموعات
11.497 

 
.000 
 397. 265 105.271  داخل المجموعات دالة

  267 114.406  الكليالمجموع 

محافظة 
  عمران

 5.553 2 11.106  بين المجموعات
12.880 

 
.000 
 431. 265 114.247  داخل المجموعات دالة

  267 125.353  المجموع الكلي

االستبيان 
  ككل

 4.058 2 8.116  بين المجموعات
12.392 

 
.000 
 327. 265 86.779  داخل المجموعات دالة

  267 94.894  لكليالمجموع ا
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في  )8(يتضح من الجدول 
، االستبانةاستجابات العينة تعزى لمتغير المحافظة في جميع محاور 

اختبار  استخدامتم  ؛ككل، ولمعرفة اتجاه الفروق االستبانةوفي 
   ).9(كما في الجدول  شيفيه

  تعزى لمتغير المحافظة التي ديد اتجاه الفروق في المتوسطاتلتح) (Scheffeشيفيه  اختبار ):9(جدول 
  عمران  صنعاء  األمانة  الديوان  المتوسط  المحافظة  المحور

  التخطيط

  _ _ _  _ 2.16  الديوان

 *0.58- _ _  _ 2.07  األمانة
  _ _ _  _ 1.98  صنعاء

 _ _ *0.58 _  1.97  عمران

  التدريب

 *0.43- _ _ _ 2.03  الديوان
  _ _ _ _ 1.79  األمانة

 _ _ _ _ 1.95  صنعاء
 _ _ _ *0.43 2.12  عمران

  القيادة واالتصال

 _ _ _ _ 2.00  الديوان
 _ *0.53- _ _ 1.85  األمانة
 _ _ *0.53 _ 1.99  صنعاء
 _ _ _ _ 2.06  عمران

  التقويم والمتابعة

 _ _ _ _ 1.92  الديوان
 *0.77- _ _ _ 2.03  األمانة
 _ _ _ _ 1.81  صنعاء
 _ _ *0.77 _ 2.31  عمران

  االستبيان ككل

 _ _ _ _ 2.07  الديوان
 *0.35- *0.83- _ _ 1.80  األمانة
 _ _ *0.83 _ 2.15  صنعاء
 _ _  _ *0.35 1.94  عمران

   

وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 9(يتضح من الجدول 
رنة موظفي استجابة واقع الممارسة الفعلية إلدارة االزمات عند مقا

  : كل من

محافظة عمران بأمانة العاصمة لصالح محافظة عمران على محور  -أ
  .التخطيط

محافظة عمران مع ديوان عام الوزارة على محور التدريب  -ب 
  .ولصالح محافظة عمران

محافظة صنعاء مع األمانة على محور القيادة واالتصال ولصالح  -ج 
  .محافظة صنعاء

مانة على محور التقويم والمتابعة ولصالح محافظة عمران باأل -د
  .محافظة عمران

هـ محافظتي عمران وصنعاء بأمانة العاصمة على االستبيان ككل، 
  .وقد جاءت الفروق لصالح محافظتي عمران وصنعاء

كون محافظة عمران تضررت بشكل لويمكن تفسير ذلك ربما 
تلك بت تسب حيث السابقة والحالية، أكبر من الحروب والصراعات

 ،الضرر بالعديد من المدارس والمنشآت التربوية إلحاق الحروب في
األمر الذي جعل المحافظة أكثر إدراكًا لواقع إدارة األزمات التعليمية 

فمحافظة صنعاء لديها بعض  ،إضافة إلى ذلك .من بقية المحافظات
وصراعات  حرب اآلن التي يحدث فيها(الحدود الساخنة المديريات و

، وهو ومديرية أرحب ومديرية خوالن نهممثل مديرية ) مسلحة
األمر الذي يؤدي إلى جعل محافظة صنعاء أيضا أكثر إدراكًا ألهمية 

  .ودور إدارة األزمات من أمانة العاصمة

أظهرت النتائج أن واقع الدور الذي تقوم به وزارة التربية 
المتوقعة والتعليم في إدارة األزمات ضعيف، وأن قيامها بأدوارها 

منها أثناء حدوث األزمات جاء بشكل نادر على جميع محاور 
وهو ما يؤكد ضعف كفاءة وفاعلية . االستبانة وعلى غالبية فقراته

الوزارة أثناء حدوث األزمات التربوية نتيجة لعدم استخدامها 
التخطيط : المتمثلة في. األساليب العلمية في مواجهة األزمات

بعد حدوثها، وضعف التنسيق والمتابعة، وعدم لألزمات قبل وأثناء و
االهتمام بإجراء الدراسات والبحوث الخاصة باألزمات، وندرة 
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التدريب واإلعداد للفرق العاملة في األزمات، وعدم توفر نظام 
  .للمعلومات واالتصال وغيرها من األساليب

وقد يرجع السبب في ذلك إلى نقص ثقافة إدارة األزمات لدى 
لوزارة، وضعف القناعة بأهمية التخطيط والتقويم والتدريب قيادات ا

وما يؤكد ذلك هو عدم وجود وحدة إلدارة . في مواجهة األزمات
فوجود وحدة إلدارة . األزمات التربوية ضمن الهيكل اإلداري للوزارة

األزمات بوزارة التربية والتعليم سيوفر الكثير من الجهود واألموال 
لمواجهة  - غير مخططة -على أعمال ومهام  الذي تنفقها الوزارة

  .بعض األزمات التي تمر بها

ما التصور المقترح إلنشاء : "النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

هورية موحدة إلدارة األزمات بوزارة التربية والتعليم بالج

  ومناقشتها" اليمنية؟

بعد أن كشف البحث عن واقع إدارة األزمات بوزارة التربية 
عليم بالجمهورية اليمنية، وأن الوزارة ومكاتب التربية والت

إلدارة األزمات ضمن الهيكل اإلداري  ةبالمحافظات ليس فيها وحد
وبعد أن اطلع الباحث على العديد  .للوزارة أو المكاتب التابعة لها

ت، خرج العالمية في إدارة األزماو العربية من الخبرات والتجارب
ة إلدارة األزمات معتمدا في ذلك على بتصور مقترح إلنشاء وحد

" المنهج البنائي لبناء ذلك التصور، حيث يعرف هذا المنهج بأنه 
منهج يتبع في إنشاء وتطوير برنامج أو هيكل معرفي جديد لم يكن 

 ,AL-Aqa & AL-Ostad" (معروًفا من قبل بالكيفية نفسها
2004.(  

على  وقد تم عرض التصور المقترح في صورته األولية
مجموعة من المحكمين من أساتذة اإلدارة والتربية وعلم االجتماع 
ألخذ آرائهم ومالحظاتهم حول ذلك التصور، والعناصر التي يشتمل 

وقد تفضل السادة المحكمون بإعطاء العديد من المالحظات . عليها
القيمة التي قام الباحث باستيعابها وإعادة بناء التصور في ضوئها، 

  :التصور في صورته النهائية يشتمل على المحاور اآلتيةبحيث أصبح 

  األسس والمنطلقات التي يقوم عليها: أوًال

  أهداف التصور: ثانيًا

  مكونات التصور: ثالثًا

  آليات تحقيق التصور: رابعًا

  معوقات التطبيق وسبل التغلب عليها: خامسًا

  األسس والمنطلقات التي يقوم عليها: أوًال

مجموعة من األسس والمنطلقات التي في  يقف التصور على
  :مقدمتها

هناك العديد من األزمات والمشاكل التي تقف في طريق أي  -
وتتحدى  –سواًء كانت تعليمية أو غير تعليمية -مؤسسة 
  .قدراتها

طبيعة المجتمع اليمني والبيئة االجتماعية التي تكثر فيها  -
ية للعديد الصراعات والحروب، وتتعرض المؤسسات التعليم

  .من االعتداءات

باإلضافة إلى ما تقدم، يقف التصور على مجموعة من الخبرات  -
العربية والعالمية التي الشك أنها تمثل موردا مهما وأساسا 

  :وتتمثل أهم هذه الخبرات فيما يلي. متيًنا لبناء هذا التصور

  الخبرات العربية: 1

: ارب العربية مثلمن الخبرات والتج العديدتم االطالع على 
  :الخبرة المصرية والسعودية كما يلي

  الخبرة المصرية. أ

هناك العديد من الجامعات المصرية التي اهتمت بإدارة 
يتمثل ذلك االهتمام في سعيها إلنشاء  .األزمات التي تواجهها

وحدات إلدارة األزمات حرصا منها على التقليل من الخسائر 
أكتوبر بإنشاء وحدة إلدارة  6معة اجقامت " فمثًال  .المتوقعة

إدارة فعالة تحقق تأمين : في تهارؤي تتمثل .األزمات والكوارث
واستقرار بيئة العمل بالجامعة ضد األزمات والكوارث، أما رسالتها 

إنشاء نظام داخلي إلدارة األزمات والكوارث التي تؤثر : فتنص على
ها، وتنفيذ الخطط على العملية التعليمية بالجامعة بكافة جوانب

والبرامج لمواجهة األزمات والكوارث، والحد من األخطار واآلثار 
يقوم على  ،للعمل اوقد اعتمدت الوحدة منهج. السلبية الناتجة عنها

: المرحلة األولى: تقسيم المهام وفًقا لثالث مراحل أساسية هي
، مرحلة ما قبل األزمة، ويتم فيها نشر الوعي باألزمات والكوارث

وإعداد الخطط، واتخاذ اإلجراءات الوقائية، وتطوير آليات الرصد 
مرحلة المواجهة : أما المرحلة الثانية فهي .واإلنذار المبكر

واالستجابة واالحتواء، ويتم فيها التبليغ الفوري عن الحدث، وتنفيذ 
الخطط، وأعمال المواجهة واإلغاثة، وتحقيق التواصل الجيد مع 

مرحلة التوازن ويتم فيها تحديد : حلة الثالثة فهيأما المر .الطالب
وتصنيف درجة تأثير األزمة على الطالب وعلى الجامعة، وحصر 
الخسائر البشرية والمادية، وتقديم التوصيات والمقترحات الالزمة، 

  .).Taha & Ahmed, N.D(والتأهيل وإعادة البناء 

رة جامعة أسيوط وحدة إلدابوأنشأت كلية الطب البيطري 
إنشاء نظام داخلي فعال لتوفير األمن : األزمات تتمثل رؤيتها في

إنشاء نظام داخلي فعال إلدارة : أما رسالتها فتنص على .والسالمة
األزمات والكوارث وتوفير األمن والسالمة سعيًا إلى استقرار مجتمع 
الكلية الداخلي، وتهدف الوحدة إلى تأمين سالمة المبنى واألفراد 

وفي كلية  .واألجهزة العملية، والوثائق والمستندات والمعدات
تم إنشاء وحدة إلدارة األزمات تتمثل أهم  ،جامعة دمياطبالزراعة 

المهام التي تقوم بها في تطوير آليات اإلنذار، وعقد ورش العمل، 
وتدريب الموظفين والعاملين في الوحدة، وإعداد الخطط، واتخاذ 

وقوف على تطورات األزمة، وتحديد بعض اإلجراءات الوقائية، وال
 ,Wens(اإلجراءات المطلوبة، وعمليات اإلخالء وخدمات الطوارئ 

N. D.(.  
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أما في جامعة دمنهور كلية اآلداب فتتمثل رؤية وحدة إدارة 
تحقيق أعلى درجات األمن والسالمة والحد من : األزمات في

. ة العملبما يكفل استقرار وتقدم بيئ االخسائر التي يمكن حدوثه
تحقيق التميز في مجال إدارة األزمات من : أما رسالتها فتنص على

خالل توفير نظام داخلي فعال إلدارة األزمات وذلك لضمان أمن 
وسالمة األفراد والممتلكات قبل وأثناء وبعد األزمة، وتهدف الوحدة 

تحديد أنواع األزمات المتوقعة ووضع خطة المواجهة لكل نوع، : إلى
إجراءات الوقاية والحماية، وزيادة الوعي بأهمية تطبيق  واتخاذ

. إدارة األزمات، وإعداد القيادات والكوادر المؤهلة لمواجهة األزمات
لجنة السالمة والصحة المهنية، : وينبثق عن الوحدة عدة لجان هي

لجنة األمن الداخلي، لجنة التطوير والتوعية واإلعالن، اللجنة الطبية 
" )Marjouna & Shadi, 2014(.  

  الخبرة السعودية. ب

أنشأت جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وحدة إلدارة األزمات 

ربط الوحدة ، وجمع البيانات والمعلومات :فيتتمثل مهامها الرئيسية 
حصر األزمات المحتملة ووضع ، وبكل وسائل االتصال الحديثة
إعداد ، ولبشريةتدريب الكوادر ا، ووسائل األمان الواجب تطبيقها

تكثيف دور األجهزة اإلعالمية للتوعية ، والسيناريوهات الالزمة
وتتكون الوحدة . بالمخاطر واألزمات المختلفة وكيفية الوقاية منها

  : )Mazloum, 2012( من الوحدات اآلتية

ويقع على عاتقها جمع  :وحدة المعلومات ودعم اتخاذ القرار -
م العلمية لتوظيفها البيانات والمعلومات، ووضع النظ

 .واستخدامها بالشكل المناسب

وهو فريق غير متفرغ يتم : وحدة الخبراء والمستشارين -
اختياره من بين أساتذة الجامعات ذات الخبرة العالية، وتكون 

 .مهمتها دراسة الخطط وإعداد السيناريوهات إلدارة األزمات

د وحدة اإلعالم والعالقات العامة، وتختص بإعداد الموا -
اإلعالمية وعمل الدراسات عن اتجاهات الرأي العام، 
واستخالص المؤشرات، وإعداد التقارير الصحفية، والتكفل 

 .بالتوعية واإلرشاد

وحدة السكرتارية واالتصاالت، وتعمل على تجهيز وإعداد  -
وسائل االتصال الحديثة، وتوفير بيانات عن القيادات المحلية 

 .والجهات ذات العالقة

لشؤون المالية، وتقوم بعمل الدراسات المالية وحدة ا -
واالقتصادية الالزمة والتكاليف المحتملة لألزمات والكوارث في 

  .حالة حدوثها

  الخبرات العالمية: 2

التي تمكن الباحث  ،رب العالميةاتوجد بعض الخبرات والتج
ومن أهم تلك الخبرات الخبرة األمريكية وكذا  .من االطالع عليها

  :ة، ويمكن استعراضها كما يلياألوروبي

  )Jia & Holly, 2010( الخبرة األمريكية .أ

أبرز وحدة إلدارة األزمات بجامعة فرجينيا تتمثل  إنشاءتم  -

وضع الخطط الالزمة لالحتياجات المحتملة : مهامها في
لطالب، وفتح غرف متعددة األغراض وتلقي خدمات ل

والجلسات  معيةالجااالستشارة، وتنظيم العديد من األنشطة 
 .اإلعالمية

حددت الوحدة خمسة مجاالت من خاللها تستطيع  وقد -
تطوير القيادات : وهذه المجاالت تتمثل في .مواجهة األزمات

والكوادر العاملة في إدارة األزمات، توفير التدريب على إدارة 
األزمات، تسهيل االتصال والتواصل بالجهات ذات العالقة 

امج والخطط الكفيلة بالحد من اآلثار باألزمات، تصميم البر
  .السلبية لألزمات، والترويج والتوعية بتلك األزمات

فقد قامت الوحدة ببناء برنامج مثالي  ،باإلضافة إلى ذلك -
التحضير أو التوقع : يشتمل على أربعة مكونات أساسية هي

لمجموعات واسعة من أنواع األزمات، وإيجاد آليات الكتشاف 
ر المبكر التي تصاحب جميع األزمات، وتشكيل إشارات اإلنذا

فريق جيد ومتعدد التخصصات إلدارة األزمات، وإدراج 
من ذوي العالقة في خطط وسياسات  ةمجموعة كبير

 .وإجراءات إدارة األزمات

  )Bahadi, Naim, & Ali, 2008( الخبرة األوروبية. ب

في هذا هناك العديد من التجارب والخبرات األوروبية الرائدة  -
الخبرة األلمانية  المجال، ولعل من أبرز تلك التجارب والخبرات

كون  ،التي تؤكد أهمية االعتراف بعدم التحصين من األزمات
 .ذلك االعتراف يعد الخطوة األولى لتبني إجراءات منع األزمات

وقد قامت العديد من الجامعات األلمانية بتشكيل فرق إلدارة 
وهذه  .األمن في الحرم الجامعياألزمات كجزء من أنظمة 

 .الفرق تجتمع بشكل متكرر، وتتعلم من األزمات التي تحدث
، وتضع الخطط المستمر العاملين للتدريب يتم إخضاعكما 

  .األزماتالالزمة إلدارة 

تؤكد الخبرة األلمانية أهمية التعاون والتنسيق  ،وفي نفس السياق -
التحتية الحيوية، بين الجهات ذات العالقة لحماية البنى 

جراء إوضمان تدفق المعلومات، وإدارة االتصاالت والموارد، و
البحوث العلمية والتقنية، وتحقيق التكامل اإلداري في مجال 

  .السالمة المدنية الوقائية

فتتولى إدارة الطوارئ إعداد الخطط لمواجهة  سبانياإأما في  -
المخاطر، األزمات، ومحاكاة تلك الخطط، وتنفيذ تحليالت 

وبناء الهياكل وتدريب المواطنين المتطوعين، واقتراح البنى 
التحتية الالزمة لجهود التخفيف من األزمة، والتنسيق وطلب 

  .المساعدة من المنظمات الدولية

وعمومًا لدى البلدان األوروبية أوجه تشابه فيما يتعلق بسياسات  -
استجابة  إدارة الطوارئ واألزمات، حيث يمتلك كل بلد خطة

كما تتوفر لديها آلية  .وطنية، وأنظمة استجابة إقليمية
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ها من إبقاء نظام إدارة الطوارئ بما يمكٌن المستمرللتدريب 
باإلضافة إلى ذلك فهذه  .جاهزًا لمواجهة الكوارث غير المعتادة

البلدان تهتم بعقد الورش والمؤتمرات السنوية والحلقات 
افة وخطط الطوارئ الدراسية للحفاظ على تحديث ثق

  .واألزمات

العالمية في إدارة و لخبرات العربيةاستعراض ايتضح من خالل 
األزمات، وفي إنشاء وحدات إلدارة األزمات بمؤسساتها وجامعاتها 
أنها خبرات ثرية، ومن األهمية االستفادة منها، وقد ركزت هذه 

  :الخبرات على ما يلي

اضح من الخبرة وكما هو و ،بالنسبة للخبرات العالمية
فقد ركزت على التخطيط  ،األمريكية واأللمانية واإلسبانية

واالستعداد المسبق لمواجهة األزمات، وعلى اإلعداد والتدريب 
ولم تغفل كذلك التنسيق  .للفرق والقيادات العاملة في هذه الوحدات

لما له من  ،والتعاون والتواصل مع كافة الجهات ذات العالقة باألزمة
ي احتواء األزمات ومحاصرتها قبل أن تستفحل ويصعب بعد دور ف

إضافة إلى ذلك فهذه البلدان تهتم بإجراء الدراسات  .ذلك حلها
واألبحاث التي من شأنها المساعدة على اكتشاف األزمات قبل 

  .وقوعها

أفادت البحث  وقد ،وفيما يتعلق بالخبرات العربية فهي ثرية
التصور المقترح من  قواعدبناء  الحالي بشكل كبير، وساعدته على

خالل الرؤى والرسائل واألهداف والمهام التي وضعتها وحدات إدارة 
ونايف،  أكتوبر وأسيوط ودمياط ودمنهور 6األزمات بكل من جامعة 

والتي أكدت أيضا أهمية عمليات التقييم لألزمات بعد حدوثها، 
االعالم في ونظام االتصال وتدفق المعلومات، وأهمية دور وسائل 

  .تحقيق مهمة وحدة إدارة األزمات

  أهداف التصور المقترح: ثانيا

  :يهدف التصور المقترح لتحقيق األهداف اآلتية

إنشاء وحدة إلدارة األزمات التربوية بوزارة التربية والتعليم .1
تتكفل باإلعداد والتخطيط لمواجهة األزمات التي تواجه الوزارة 

  .ومكاتبها التربوية

تقليل الفاقد التربوي الناتج عن سوء اإلدارة أثناء وقوع . 2
  .األزمات

الرفع من كفاءة العملية التعليمية في األوقات غير الطبيعية . 3
  .الحروب والكوارث وما شابه ذلك: مثل

حصر ودراسة األزمات المتوقعة وإعداد الخطط والبرامج . 4
  .واإلجراءات الالزمة لمواجهتها

  التصور المقترحمكونات : ثالًثا

استنادا إلى نتائج الدراسة الميدانية، واعتمادا على الخبرات 
العربية والعالمية التي تم االطالع عليها، فإن التصور المقترح 
يشتمل على مقترح إلنشاء وحدة إلدارة األزمات بوزارة التربية 
والتعليم بما يتضمنه من رؤية ورسالة وأهداف وهيكل ومهام كما 

  :يلي

بلوغ مستوى عال من المهارة والكفاءة في إدارة : الرؤية
  .األزمات التربوية بوزارة التربية والتعليم

نظام داخلي فعال بوزارة التربية ومكاتبها  إنشاء: الرسالة
الفاقد  لمواجهة وإدارة األزمات التربوية، وتقليلبالمحافظات 

  .التربوي الناتج عن تلك األزمات

  األهداف

لمواجهة األزمات  الالزمةواالستراتيجيات  وضع الخطط .1
 .بشكل مستمرالتربوية، وتحديثها 

األزمات التربوية عند حدوثها، وتقليل الخسائر  مواجهة .2
 .حد ممكن أقصىالمادية والبشرية إلى 

إعداد القيادات والكوادر المؤهلة وتدريب الفرق الخاصة  .3
 .بإدارة األزمات التربوية

ارة األزمات التربوية وأهمية تطبيق نشر المعرفة والوعي بإد .4
 .إدارة األزمات بالوزارة

تقييم اإلجراءات المتبعة بعد وقوع األزمات، واالستفادة منها  .5
 .حتى ال تتكرر مرة أخرى

  الهيكل التنظيمي للوحدة

  :يتكون الهيكل التنظيمي للوحدة من اإلدارات اآلتية
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  مجلس إدارة الوحدة

  :من كُلألزمات من يتكون مجلس وحدة إدارة ا

  .وزير التربية والتعليم رئيس مجلس اإلدارة -

  .نائب الوزير نائب رئيس مجلس اإلدارة -

  وكالء الوزارة أعضاء -

- امدير عام الشؤون المالية واإلدارية عضو  

  رئيس وحدة إدارة األزمات المدير التنفيذي للوحدة -

  مهام الوحدة واإلدارات التابعة لها

  مهام مجلس اإلدارة. 1

تذليل كافة ، وتوفير الدعم المالي والمادي واللوجستي  . أ
 .الوحدة الصعاب والمشاكل والتحديات التي تواجهه

الموافقة على التبرعات المقدمة من المنظمات والهيئات   . ب
 .المحلية أو األجنبية

، إجراء عمليات مسح الكتشاف مؤشرات حدوث األزمات  . ت
ختلفة التي قد ضع الخطط الالزمة للتعامل مع األزمات الموو

 .تواجه الوزارة، وتنفيذ تلك الخطط عند حدوث األزمات

إعداد الئحة تنفيذية لوحدة إدارة األزمات تبين إجراءات العمل   . ث
 .في الوحدة وإداراتها المختلفة

التواصل مع الجهات ذات العالقة وتنسيق الجهود والمهام   . ج
 .المشتركة، ومتابعة األحداث أوًال بأول

 .والخسائر بمختلف أنواعها الناتجة عن األزمات تقييم األضرار  . ح

استلهام التجارب المماثلة عربيا و الدراسات واألبحاث إجراء  . خ
 .وعالميا في مجال إدارة األزمات التربوية

  

  مهام إدارة التخطيط والدراسات. 2

إجراء الدراسات المسحية للبيئة التعليمية ولألزمات المحتمل   . أ
 .حدوثها

جارب والخبرات المحلية واألجنبية في االطالع على الت  . ب
 .تعامالتها مع األزمات

إعداد الخطط واللوائح والتقارير واإلحصاءات الالزمة إلدارة   . ت
 .األزمات

 .إعداد السيناريوهات الالزمة لمواجهة األزمات  . ث

 .عمل دراسات لألسباب التي أدت إلى حدوث األزمات  . ج

 .تقييم ومراجعة الخطط المعتمدة والمنفذة  . ح

  هام إدارة التدريب واالستشاراتم. 3

 .تحديد االحتياجات التدريبية وفقًا لبنية وأهداف العمل  . أ

اقتراح البرامج التدريبية الالزمة لقيادة وحدة إدارة األزمات   . ب
 .وللفرق العاملة في األزمات

الخبرة ب ذوي الكفاية المشهود لهمالتواصل مع المدربين   . ت
 .الواسعة في مجال إدارة األزمات

الورش والدورات التدريبية، وتنظيم المؤتمرات العلمية عقد   . ث
 .الخاصة بإدارة األزمات

استقبال المتطوعين وإعدادهم وتدريبهم وتوزيعهم بحسب   . ج
 .المهام المختلفة

  إدارة نظم المعلومات. 4

إعداد قاعدة بيانات شاملة وواسعة لوزارة التربية والتعليم   . أ
ا تمتلكه من موارد وكافة قطاعاتها ومكاتبها المختلفة، وم

 .بشرية ومادية وتجهيزات

تزويد الفرق العاملة في األزمات بالبيانات الالزمة إلدارة   . ب
 .األزمات
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 .تحديث البيانات بشكل مستمر  . ت

لتكون متاحة تخزين البيانات والمعلومات وأرشفتها الكترونيا،   . ث
 .عند الحاجة إليها وميسرة

عدة في اتخاذ القرار للمسا تهاوتهيئ هاوتبويبالمعلومات إعداد   . ج
 .للعاملين في الوحدة

  إدارة التواصل واإلعالم. 5

التواصل مع القنوات اإلعالمية لتغطية األنشطة والمهام التي   . أ
 .تقوم بها وحدة إدارة األزمات

 .التوعية المستمرة باألزمات المختلفة وكيفية الوقاية منها  . ب

ا المختلفة توعية فرق األزمات، والعاملين في الوزارة وقطاعاته  . ت
 .وكذا المجتمع باألزمات التي تواجهها الوزارة

عمل الملصقات والمواد الدعائية الالزمة لنشر الوعي لدى   . ث
 .اآلخرين باألزمات

 .االستفادة القصوى من وسائل التواصل االجتماعي  . ج

 .تحقيق االتصال الفعال داخليا وخارجيا ألنشطة الوحدة  . ح

  إدارة التقييم والمتابعة. 6

 .األضرار والخسائر الناتجة عن األزمات تقييم  . أ

 .توثيق اإلجراءات والمهام التي حدثت أثناء حدوث األزمات  . ب

 .إعداد معايير لتقييم أداء العاملين في وحدة إدارة األزمات  . ت

رصد المقترحات وأوجه االستفادة من األزمات التي حدثت   . ث
 .لتالفي حدوثها مستقبًال

عالجة االنحرافات بصورة مراقبة وتقييم األنشطة والمهام لم  . ج
 .مستمرة

  إدارة الشؤون المالية واالدارية. 7

عمل الدراسات المالية واالقتصادية والتكاليف الالزمة إلدارة   . أ
 .األزمات

منظمات الالبحث عن مصادر دعم لمواجهة األزمات سواًء من   . ب
 .المحلية أو غير المحلية

ات متابعة عمليات صرف المستحقات والمكافآت والمستلزم  . ت
 .بالفرق العاملة في إدارة األزمات

 .إعداد الموازنة المالية السنوية الخاصة بالوحدة  . ث

  آليات تحقيق التصور: رابعا

لنجاح هذا التصور فهو بحاجة إلى بعض اآلليات التي تمكنه 
  :من التحقق ومن أهم تلك اآلليات

إيجاد المدخل القانوني المناسب إلنشاء وحدة إلدارة األزمات  .1
 .لهيكل اإلداري لوزارة التربية والتعليمفي ا

" إصدار قرار من وزير التربية والتعليم بإنشاء وحدة تسمى  .2
تتضمن الرؤية والرسالة " وحدة إدارة األزمات التربوية 

 .واألهداف والهيكل التنظيمي

إعداد الئحة تنفيذية للوحدة تنضم العمل بالوحدة، والمهام  .3
تابعة لها، باإلضافة إلى كافة الموكلة إليها وكذا اللجان ال

اإلجراءات التي تنظم عمليات التدريب والتخطيط واختيار 
 .القيادات والتقييم والمتابعة

إعطاء الوحدة الصالحيات الواسعة والدعم المادي والمالي  .4
 .الكافي لضمان تنفيذ أهدافها المرجوة منها

مباشر ربط الوحدة مباشرة بوزير التربية والتعليم واإلشراف ال .5
من قبله والمتابعة المستمرة ألعمال الوحدة مع األخذ بعين 

 .االعتبار تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الوحدة

  معوقات التصور المقترح وسبل التغلب عليها: خامسا

هناك بعض المعوقات التي من المتوقع بروزها أثناء تنفيذ 
  :التصور المقترح، ولعل من أهمها ما يلي

قيادة الوزارة إلنشاء هذه الوحدة ربما العتقادهم  عدم تحمس .1
بعدم أهميتها، وخاصة مع وجود قرار سابق بإنشاء لجنة 

 .إلدارة األزمات بالوزارة

  سبل التغلب على هذا المعوق

العمل على إقناع قيادة الوزارة بأهمية إنشاء هذه الوحدة، 
بين إنشاء وأن الفرق كبير بين إنشاء لجنة تعنى بإدارة األزمات، و

فإنشاء لجنة إلدارة األزمات ربما يأتي . وحدة إلدارة األزمات
، ثم تنتهي مهمة )مثل الحرب(لمواجهة ظرف طارئ تمر به الوزارة 

اللجنة بمجرد انتهاء ذلك الظرف، بينما إنشاء وحدة إلدارة األزمات 
يكون بشكل دائم، ومهمتها مواجهة كافة األزمات التي تواجه الوزارة 

باإلضافة . ًء أزمات حرب أو كوارث طبيعية أو أي أزمات أخرىسوا
إلى أن إنشاء الوحدة يختلف تماما عن إنشاء لجنة األزمات، فإنشاء 
الوحدة سيرافقه إعداد الئحة ورؤية ورسالة وأهداف وهيكل ومهام 
وغيره، وهو األمر الذي يزيد من إمكانية استمرارها وأداء دورها 

  .بشكل أفضل

رفة كثير من الموظفين والقيادات اإلدارية بأهمية تدني مع .2
إنشاء مثل هذه الوحدة، فالكثير من القيادات اإلدارية التدرك 
أهمية هذه الوحدة، وإن إنشاءها يعد نوعا من العبث، أو 

 .الترف غير المبرر

  سبل التغلب على هذا المعوق

، تكثيف جهود التوعية التي تبذلها الوحدة في بداية إنشائها
. والعمل على نشر ثقافة األزمات واألساليب الحديثة في إدارتها

باإلضافة إلى إصدار المنشورات والمطبوعات التي من شأنها زيادة 
إدراك جميع العاملين في الوزارة بأهمية إنشاء هذه الوحدة، وأن 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 322

وجودها يعد جزًءا مهما ال بد منه للحفاظ على توازن الوزارة أثناء 
  .األزمات

المتوقع وجود بعض العقبات المالية التي تواجه هذه  من .3
الوحدة، سواًء كانت تلك العقبات بما ستضيفه من نفقات مالية 
على الوزارة، أو المبالغ المالية الكبيرة المتوقعة لتسيير 
أعمالها، وهو األمر الذي سيؤدي إلى صعوبة قيام الوحدة 

 .بأعمالها على أكمل وجه

  المعوقسبل التغلب على هذا 

البحث عن موارد بديلة سواًء من القطاع الخاص والمنظمات 
المحلية وغير المحلية التي لديها استعداد لتقديم الدعم السخي في 
حاالت الطوارئ واألزمات التي تواجه التعليم وخاصة في حاالت 

باإلضافة إلى ذلك، فلدى الوزارة . الحرب أو الكوارث أو ماشابه ذلك
التي ليست بتلك األهمية التي تحتلها إدارة  بعض أوجه الصرف

شراء السيارات وبعض المستلزمات والمعدات : األزمات مثل
الكمالية، وهو األمر الذي تستطيع معه توجيه ذلك الدعم لوحدة 

  .األزمات بدًال من شراء تلك الكماليات

  االستنتاجات

تدني مستوى الوعي بإدارة األزمات وبأهمية التخطيط  .1
تيجي في إدارة األزمات لدى قيادات وموظفي وزارة االسترا

 .التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية

هناك العديد من المعوقات التي تقف أمام تطبيق إدارة األزمات  .2
معوقات مالية، معوقات : لدى وزارة التربية والتعليم من أهمها

 .إدارية، معوقات تنظيمية وغيرها من المعوقات

بوي كبير أثناء وقوع األزمات ناتج عن ضعف يوجد فاقد تر .3
التخطيط واالعداد إلدارة العملية التعليمة أثناء وقوع 

 .األزمات

وجود القيادات الكفؤة في إدارة األزمات التربوية يوفر الكثير  .4
 .من الجهود ويقلل العديد من الخسائر

  التوصيات

  :يمكن تقديم التوصيات اآلتية في ضوء نتائج البحث الحالي

إعداد الدراسات المسحية لألزمات المتوقعة ووضع الخطط  .1
 .والبرامج المناسبة والموازنات الكافية لموجهتها

تحقيق التعاون والتنسيق فيما بين اإلدارات المختلفة للوزارة  .2
 .لمواجهة األزمات

االهتمام بالتقييم المستمر لألزمات بعد حدوثها وأخذ العبر  .3
 .مات القادمةوالدروس منها لمواجهة األز

التدريب المستمر للقيادات اإلدارية والعاملين في الوزارة على  .4
 .المهارات الالزمة لمواجهة األزمات

تنفيذ التصور المقترح الذي خرج به البحث الحالي وإنشاء  .5
 .وحدة إلدارة األزمات التربوية

االطالع على التجارب والخبرات العربية واألجنبية في إدارة  .6
 .ربويةاألزمات الت

نشر الوعي داخل الوزارة وخارجها باألزمات التربوية التي  .7
تواجه الوزارة والطرق العلمية واألساليب المنهجية في 

 .مواجهتها
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