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املقدم ـة
تعدإدارة التعليم مبنطقة حائل من أهم املؤسسات احلكومية واحليوية اليت هلا دور ابرز يف
تربية النشء ،وبناء اجملتمع ،واإلسها يف بناء املفاهيم ،والثقافات ،والقيم اجملتمعية ،مما
يستدعي توفري أعلى درجات األمان يف مرافق الوزارة املختلفة ،وكذلك احلفاظ على حياة
الطلبة واملعلمني يف حاالت الطوارئ .
ونظرا لألمهية القصوى اليت توليها إدارة تعليم حائل للسالمة العامة يف البيئات التعليمية
ومراحلها الثالث ومستوايهتا كافة ،فقد جاءت هذه االسرتاتيجية لضمان حتقيق
األهداف الوطنية واألهداف االسرتاتيجية لإلدارة يف بيئة تعظم من إجراءات األمان،
وتقلل من آاثر املخاطر يف حال وقوعها .ومن هذا املنطلق جيب العمل بروح الفريق
الواحد يف املواقع اإلدارية مجيعها؛ للمحافظة على هذه املؤسسة املهمة ،ومحاية أرواح
املتعاملني معها ،وتقدمي اخلدمات املختلفة يف حالة الطوارئ .
وحرصا منها على توفري البيئة التعليمية الرتبوية اآلمنة والسليمة اخلالية من املخاطر يف
املدارس ،وهبدف زايدة الوعي لدى اجلميع من طلبة ومعلمني وإداريني أبمهية معرفة
األخطار اليت ميكن أن يتعرضوا هلا ومضاعفاهتا ،كان احلرص على مشاركتهم مجيعا يف
تنفيذ األسرتتيجي .
وتواج الوحدات اإلدارية يف اإلداراة ومديرات التعليم يف امليدان أثناء قيامها بنشاطاهتا
املختلفة على خمتلف املستوايت اإلدارية والفنية فيها أخطارا متفاوتة تعتمد على طبيعتها
ومكان وقوعها ،وإزاء ذلك اختذت املدارس عددا من اإلجراءات الكفيلة ابلتخفيف من
شدة هذه األخطار ،إبعداد االسرتاتيجة اليت تضمنت خططا شاملة على خمتلف
املستوايت اإلدارية والفنية  ،وتعمل اإلدارة على تنفيذ هذه االسرتاتيجة من خالل
إمكاانهتا الذاتية والتعاون مع اجلهات الداعمة واملساندة هلا.
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املسوغات
تؤثر جمموعة من املخاطر يف جهود إدارة تعليم حائل اهلادفة إىل حتسني عملية التعلم
والبيئة اآلمنة للطلبة واملعلمني ،ويف تنفيذ مشروعاهتا أتثريا فعاال  ،ومن هنا برزت أمهية بناء
اسرتاتيجة إدارة املخاطر لألسباب اآلتية:
 يعد حصر املخاطر اليت قد تؤثر يف أداء إدارة تعليم حائل إجراء وقائيا فعاال يف
احلد من آاثرها يف حال وقوعها.
 إن حتديد اإلجراءات لتاليف حدوث املخاطر أو احلد من آاثرها يف وقت مبكر
يساعد يف ابتكار احللول املثلى واألكثر فاعلية ،وجينب املدارس احللول اآلنية اليت
تعد أكثر كلفة وأقل أتثريا.
 حاجة الوحدات اإلدارية يف إدارة تعليم حائل إىل منهجية علمية للتنبؤ ابملخاطر
والتعامل معها.
 حاجة العاملني يف إدارة تعليم حائل إىل توجيهات تضبط أداءهم أثناء وقوع
املخاطر؛ وتساعدهم يف احملافظة على مستوى اجلودة يف تقدمي خدماهتم.
 احلاجة إىل توحيد املفاهيم واملمارسات يف جمال إدارة املخاطر .
 احلاجة إىل اطار تشريعي يضبط عملية التخطيط يف الوحدات اإلدارية(املدارس ،
املديرايت  ،اإلدارات ) حبيث يكون التخطيط للمخاطر مكوان أساسيا فيها.

 احلاجة اىل فتح قنوات االتصال بني خمتلف مستوايت التنظيم اإلداري لنقل
اخلربات وتقدمي الدعم واملساندة يف جمال إدارة املخاطر .
 احلاجة إىل وجود إطار للتقومي الذايت املستمر الذي يساعد على الكشف املبكر
عن املخاطر ،ويهيئ فرصة التميز والتنافس بني املدارس واملديرايت واإلدارات يف
توفري بيئة آمنة.
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الرؤية
بيئة تربوية آمنة من املخاطر واألزمات
الرسالة
ممارسات فضلى يف اإلدارة والتخطيط لتفادي األزمات
واملخاطر واحلد من اآلاثر النامجة عن
منهجية إعادة بناء إسرتاتيجية إدارة املخاطر
أوال :بناء االسرتاتيجية :
مت تشكيل جلنة إلعادة بناء اسرتاتيجة إدارة املخاطر ومن مهامها :
 .1مراجعة اإلجراء القياسي إدارة املخاطر  QP-20بوصف املنهجية املوثقة
إلدارة املخاطر يف ادارة تعليم حائل .
 .2تعديل اإلجراء القياسي وإضافة منهجية بناء إدارة املخاطر .
 .3دراسة وحتليل كشف املخاطر اليت تواج ادارة تعليم حائل والتعديل عليها
،حيث مت ترتيب املخاطر الواردة يف كشف املخاطر حسب األولوية اليت مت
اعتمادها يف كشف املخاطر بناء على الزايرات اليت قامت هبا اللجنة لإلدارات
املعني .
 .4دراسة اخلطة االسرتاتيجة إلدارة تعليم حائل ،وحتديد املخاطر اليت قد تؤثر يف
حتقيق األهداف الوطني  ،وحصرها وفق منوذج خماطر األهداف اإلسرتاتيجة .
 .5بناء النماذج اآلتية وتضمينها يف االسرتاتيجية :
 خطة إدارة املخاطر
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 منوذج تقييم املخاطر
اثنيا :قياس فعالية اسرتاتيجية إدارة املخاطر وكفاءهتا.
.1تعميم االسرتاتيجيةو منوذج خطة إدارة املخاطر ومنوذج تقييم املخاطر على إدارات
ومكاتب التعليم ألخذ التغذية الراجعة.
 .2مراجعة األسرتاتيجي بناء على التغذية الراجعة وتعديل املناسب منها .
 .3تعميم االسرتاتيجة إدارة املخاطر على االدارات واملكاتب .
 .4االطالع واالفادة من اسرتاتيجيات دول اخرى .

أهداف إسرتاتيجة إدارة املخاطر
أوال :مأسسة إدارة املخاطر يف إدارة تعليم حائل من خالل:
 تضمني اخلطة االسرتاتيجة إلدارة خطة املخاطر وإدراجها ضمن املوازنة .
 نشر الوعي أبمهية إدارة املخاطر .
 بناء ثقافة إدارة املخاطر.
اثنيا :التنبؤ ابملخاطر واألزمات من خالل:
 حتديد املخاطر احملتملة.
 تقدير احتمالية حدوثها.
 دراسة العوامل املسببة هلا واآلاثر املرتتبة عليها.
 تقدير الكلفة الالزمة لتجنبها واحلد من آاثرها
اثلثا :إدارة املخاطر واألزمات بفعالية وكفاءة من خالل:
 بناء خطط ملواجهة املخاطر احملتملة.
 حتديد املها واملسؤوليات إلدارة املخاطر .
 التدريب على اآلليات املمارسات الفضلى يف إدارة املخاطر.
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 بناء آليات للمتابعة والتقييم يف إدارة املخاطر وتنفيذها.

التعريفات اإلجرائية
اخلطر  :حدوث شيء ما يكون ل أثر سليب يف حتقيق األهداف الرتبوية ،أو يؤدي إىل
خسائر بشرية أو مادية أو معنوية.
• الوزن = مدى إمكانية حدوث هذه املخاطر.
• التقدير= مدى أثر هذه املخاطر يف املنظمة يف حال حدوثها.
األزمة  /املخاطر:جمموعة من األخطار الكبرية واملتتالية حبيث تؤثر سلبيا يف أداء املؤسسة
الرتبوية ،وتؤدي إىل توقفها جزئيا أو كليا عن تقدمي اخلدمة.
إدارة املخاطر  :النشاط اإلداري الذي يهدف إىل التحكم ابملخاطر وختفيضها إىل
مستوايت مقبولة .وبشكل أدق هي عملية حتديد املخاطر اليت تواج اإلدارة ،وقياسها
والسيطرة عليها وختفيضها .
تقييم اخلطر :عملية حتديد شدة اخلطر يف إحداث اخلسائر واحتمالية حدوثها ،و قياس
هذه الكميات وحتديد معدل حدوثها ،حيث إن املعلومات اإلحصائية عن احلوادث
السابقة ليست متوافرة دائما.

منهجية إدارة املخاطر

تعد إدارة املخاطر جزءا من اإلدارة االسرتاتيجة لإلدارة ،وتتمثل يف جمموعة من
اإلجراءات اليت تتبعها اإلدارة بشكل منظم ملواجهة املخاطر املصاحبة ألنشطتها من
خالل االستخدا األمثل للموارد املتاحة يف ظل وجود املخاطر مبا يضمن حتقيق األهداف
.
وتوفر اسرتاتيجة ا إدارة املخاطر جماال للتواصل ملنع اخلطر أو التقليل من  ،ومن حجم
اخلسائر عند حدوثها ،والعمل على عد تكرارها من خالل دراسة أسباب حدوث كل
خطر لتالفي مستقبال ،وتوفري األموال الالزمة لتعويض اإلدارة عن اخلسائر اليت قد حتدث.
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مت التعرف إىل املخاطر ذات األمهية وتصنيفها وحتليلها وتطوير إسرتاتيجيات لتفاديها أو
للتخفيف من آاثرها حال وقوعها من خالل :








التحديد املعتمد على األهداف :إن الوحدات اإلدارية على اختالف مواقعها يف
اإلدارة لديها أهداف ،فأي حدث يعرض حتقيق هذه األهداف إىل خطر سواء
أكان جزئيا أو كليا ،يشكل خطورة .ولذلك مت حتديد أهداف اسرتاتيجة إدارة
املخاطر.
التحديد املعتمد على التصنيف :وهو تفصيل مجيع املصادر احملتملة للمخاطر،
وحتليلها وتصنيفها ضمن كشف ابملخاطر اليت تواج إدارة تعليم حائل ،و إعادة
ترتيب املخاطر وفق احتمالية وقوعها.
مراجعة املخاطر الشائعة  :مت االطالع على جتربة عدد من املؤسسات اليت لديها
إسرتاتيجة التعامل مع املخاطر (انظر امللحق ابملخاطر املعتمدة )
تقييم املخاطر  :وهي حتديد عنصر اخلطر و احتمال حدوث كل خطر ،وكذلك
اآلاثر اليت حيدثها كل خطر (التأثري).

ومت اعتماد آلية حمددة إلعطاء كل خطر قيمة تعتمد بشكل رئيس على احتمالية حدوث
من انحية ،وأتثريه (الشدة) من انحية أخرى .
تقييم املخاطر :مت حتديد احتمالية حدوث اخلطر إبحدى احلاالت اآلتية  :ضعيف جدا،
ضعيف ،متوسط ،كبري ،كبري جدا .ويبني منوذج تقييم املخاطر العالقة بني احتمالية وقوع
اخلطر وشدت .
منوذج تقييم املخاطر
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إن حتديد احتمالية حدوث اخلطر من املمكن أن تكون سهلة أو صعبة ،فعلى سبيل
املثال توافر معلومات سابقة حول اخلطر ،يساعد يف معرفة احتمالية حدوث يف املستقبل،
وابملقابل إذا مل تتوافر معلومات مسبقة حول اخلطر ،فإن حتديد احتمالية حدوث
اخلطر ستكون قليلة .
ويبني الشكل أدانه مصفوفة ( )SWOTلتحليل املخاطر لالستعانة هبا عند وضع
اخلطط التنفيذية للتعامل مع املخاطر اليت تواج املدارس .
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اآلاثر اليت حيدثها كل خطر( أتثري اخلطر):
مت حتديد مدى أتثري اخلطر إبحدى احلاالت اآلتية:
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خماطر بليغة :عالية للغاية بشكل غري مقبول ،وجيب أال يتواصل النشاط يف ظل الظرف
السائد.
خماطر كربى :عالية بشكل غري مقبول ،و جيب تعديل النشاط ليتضمن خططا وإجراءات
عالجية وأن يكون خاضعا للتقييم .
خماطر منخفضة :خسارة مالية ضخمة ،استياء واضح من قبل متلقي اخلدمة ،ضياع مسعة
اإلدارة ،أتثري سليب كبري يف اخلدمات املقدمة.
خماطر متوسطة :مقبولة ،لكن جيب إدارهتا حبيث تظل يف أدىن مستوى عملي منطقي.
خماطر منخفضة :مقبولة دون احلاجة الختاذ إجراء آخر ،ال يطلب اختاذ إجراء ما إن مل
يكن تصعيد املخاطر ممكنا.
كلما زاد أتثري اخلطر ازدادت احلاجة إىل إعطائ أمهية كبرية  .وأثناء عملية تقييم أتثري
اخلطر جيب األخذ بعني االعتبار مشولية أتثريه ،وحتديد عدد متلقي اخلدمة املتأثرين بشكل
سليب هبذا اخلطر ،وإعطاؤه أمهية خاصة للتأثريات السلبية اليت ال ميكن معاجلتها.
عند تقييم احتمالية أتثري اخلطر يف النواحي املالية  ،يتم األخذ بعني االعتبار القيمة املرتتبة
على وقوع اخلطر وتكاليف تصحيح هذا اخلطر ،وحىت تتمكن اإلدارة من إدارة املوارد
بشكل جيد ،جيب الرتكيز على املخاطر ذات التأثري الكبري.
مت (حيثما كان ذلك ممكنا) إشراك متلقي اخلدمة يف حتديد املخاطر ،مما ساعدان يف تقييم
اخلطر بشكل أفضل.
إجراءات التعامل مع اخلطر:
 .1التحكم يف املخاطر :أي حتديد الطرق اليت تستخدمها املدارس لتقليل احتمال
اخلطر وآاثره  ،ورصد مبلغ ضمن موازنة االدارة للتعامل مع املخاطر من خالل :
 نقلل اخلطلر :وهلو حتويللل اخلطلر إىل جهلات أخلرى ،مثللل حتويلل العملل أو جلزء منل
إىل جهات أخرى لتقو بتنفيذه.
 تقبللل اخلطللر :إن اختللاذ إجللراءات فعالللة للحللد مللن اخلطللر تكللون حمللدودة يف بعللض
احلللاالت ،أو تكلفللة اختللاذ هللذه اإلج لراءات قللد تكللون عاليللة ،أو مكلفللة ويف هللذه
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احلالللة يكللون اإلجلراء اإلداري املطلللوب هللو مراقبللة اخلطللر والتأكللد مللن أن احتماليللة
حدوث ل أو أتثللريه لللن تتغللري ،وقللد يكللون مللن املناسللب التعامللل مللع هللذا اخلطللر يف
املستقبل بشكل أفضل عند توافر طرق إدارية خمتلفة إلدارة هذا اخلطر.
 معاجلة اخلطر :معظلم حلاالت اخلطلر سلتكون ضلمن هلذه الفئلة ،حيلث يلتم احتلواء
اخلطر من خالل اختاذ إجراءات وقائية للتعامل مع أو للحد من .
 إهناء اخلطر :حيث يتم اختاذ بعض اإلجراءات اليت تزيل اخلطر بشكل جذري،
مثل استخدا طرق خمتلفة لتنفيذ العمل ،أو تكنولوجيا خمتلفة ،واليت جتعل اخلطر
غري موجود.
 .2املراقبة واملتابعة الدورية؛ ليتم اكتشاف أي مصدر خطر جديد أو فشل التحكم يف
املخاطر السابقة من خالل البند  3-5من اإلجراء القياسي QP-20
اسرتاتيجية إدارة املخاطر ومن خالل تعبئة منوذج خطة إدارة املخاطر من قبل
االدارات معتمدة على كشف املخاطر اليت تواج ادارة تعليم حائل.
إن قائمة املخاطر ( كشف املخاطر) تعد ركيزة أساسية إلسرتاتيجة إدارة املخاطر ،حيث
يتم اعتمادها ملراقبة أدائنا حول إدارة املخاطر ،حيث تتم مراجعة قائمة املخاطر بشكل
دوري وحتديد التطور يف إدارة املخاطر بطرق خمتلفة منها:
 تكرارية حدوث اخلطر.
 مدى التغري يف قائمة املخاطر.
 مدى فعالية اإلجراءات الوقائية املتبعة وجناحها يف احلد من اخلطر.
 مدى مشاركة املوظفني يف حتديد قائمة املخاطر.
 مدى حتديث قائمة املخاطر من حيث ظهور خماطر جديدة ،وإهناء خماطر
سابقة.
 مدى التوج يف تقييم املخاطر من حيث حجم أتثريها :كبري ،متوسط ،قليل
القياس.
 .3قياس فاعلية اإلجراءات املتخذة لتاليف املخاطر ابستخدا منوذج تقييم املخاطر .
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 .4قياس فاعلية منهجية إدارة املخاطر والتعديل عليها بناء على نتائج القياس .
املها واملسؤوليات املتعلقة هبذه االدارة:
 .1املوظف لون :معنيللون يف تقيلليم ومراجعللة املخللاطر ،ولكللن ميكللن أن يكون لوا مجيعللا
مش للاركني يف حتدي للد ه للذه املخ للاطر ،ويف ح للال معرف للة املوظ للف ط للر مع للني يف
منطقة عمل  ،ويكون هذا اخلطلر غلري معلروف؛ يتوجلب عللى املوظلف املشلاركة
إبدالء املعلومات حول هذا اخلطر ملديره املباشر ،والتوج العا جيلب أن يكلون
أبنل ل ال يوج للد خط للر ميك لن إمهالل ل  ،وبع للد مناقش للة اخلط للر وأتث للريه ،ي للتم حتدي للد
احلاجللة إىل تسللجيل اخلطللر واإلج لراءات الكفيلللة ابحلللد مللن آاثره ووضللع حتللت
.2

.3

.4

السيطرة أ ال.
املسؤولون عن إدارة املخاطر :لكلل خطلر يلتم حتديلده يلتم حتديلد مسلؤول عنل ،
ويك ل للون ه ل للذا الش ل للخإل لديل ل ل الص ل للالحيات واإلمكاني ل للات ملواجه ل للة اخلط ل للر،
وإبمكان أخذ اإلجلراءات الوقائيلة الالزملة لوضلع اخلطلر حتلت السليطرة ،مثلال:
أن يكللون لدي ل القللدرة علللى حتويللل امل لوارد الالزمللة ملواجهللة اخلطللر ،وقللد يكللون
على حساب عمل آخر ذي أمهية أقل .إذا كان املسلؤول علن إدارة اخلطلر غلري
قللادر علللى اختللاذ مثللل هللذا اإلج لراء ،فللال بللد أن يللتم تعيللني مسللؤول أعلللى من ل
إلدارة اخلطللر .املسللؤول عللن إدارة اخلطللر جيللب أن يللوفر ويوثللق مجيللع املعلومللات
املتعلقل للة هبل للذا اخلطل للر ،وأن يقل للو ابسل للتخدا املعلومل للات السل للابقة واسل للتحداث
معلومات جديدة ملواجهة اخلطر حسب احلاجة.
املللديرون  :مجيللع مللديري املراحللل مسللؤولون عللن التأكللد مللن أن مجيللع مللوظفيهم
علل للى دراي ل للة أبحل للدث املعلوم ل للات حل للول إدارة املخ ل للاطر ،وأن يقوم ل لوا بتوص ل لليل
املعلومات حلول خملاطر معروفلة للديهم مللوظفيهم ،ليلتم توضليحها وعنونتهلا عنلد
حتقيق األهداف.
متلقو اخلدمة :إن متلقي اخلدمة لديهم دور مهلم يف إدارة املخلاطر ملن خلالل
التواصللل اجملتمعللي علللى الللرغم مللن أن ل ال يوجللد لللديهم مسللؤوليات واضللحة يف
13

هيكل املدارس ،ولكن سيتم بشكل دوري أخذ رأي واقرتاحات متلقلي اخلدملة
عن إسرتاتيجيتنا وتوجهاتنا يف إدارة املخاطر ملن خلالل مسلوحات رضلا متلقلي
اخلدمة.
حماور كشف املخاطر اليت تواج املدارس مرتبة حسب احتمالية وقوعها:
 خماطر مالية :درجة التقلبات اليت حتدث للموازنة وعوامل داخلية عدة مثل
عد دقة تقدير املوازنة وعد كفاية املخصصات املالية اليت حتول دون حتقيق
أهداف املؤسسة .
 خماطر أعطال فنية  :هتديدات تواج شبكة احلاسوب وأمن املعلومات وسريتها
للمؤسسة حتول دون حتقيق األهداف.
 خماطر احلرائق  :هتديدات قد تواج املؤسسة الرتبوية تعرض حياة األفراد
لإلصاابت وتدمري املباين ،وإتالف احملتوايت من واثئق وبياانت مهمة نتيجة
حدوث احلريق.
 خماطر الكوارث الطبيعية  :هتديدات طبيعية تواج املؤوسسة مثل الزالزل
والفيضاانت واالنزالقات واالهنيارات األرضية اليت حتول دون حتقيق األهداف
الرتبوية.
 خماطر تتعلق بسالمة االختبارات  :هتديدات تواج سالمة االختبارات
واالختبارات كعد وصول األسئلة يف الوقت احملدد أو تسرهبا أو أتخري
نسخها ،أو أتخر استخراج النتائج وإعالهنا .

 خماطر معرفية :التهديدات اليت تواج املؤسسة يف نقإل الكوادر البشرية ونقإل
املهارات اإلدارية والرتبوية وخرق أمن املوظفني ماداي ومعنواي.
 خماطر تعليمية :هتديدات تواج املؤسسة يف عد فعالية برامج التدريب
واخنفاض نسبة االلتحاق ابملدارس.
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 خماطر صحية :هتديدات تواج املؤسسة من إصاابت عمل للطلبة واملعلمني
والعاملني يف املهين ،وهتديدات بيئية وصحية كأمراض احليواانت املعدية
وغريها.
 خماطر قانونية :هتديدات تواج املؤسسة بتدين مستوى الوعي والتشريعات
الناظمة لعمل الوزارة ،وعد املعرفة بكيفية تطبيق نصوصها وعد تزويد
املعنيني ابلتعديالت الواجب إجراؤها لتفادي املخاطر املادية والفنية.
 خماطر توعوية  /إعالمية :هتديدات تتعلق بعد تزويد املعنيني ابملعلومات
ابلدقة الكافية .
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