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املقدمــة
تعد إدارة التعليم من أهم املؤسسات احلكومية واحليوية اليت هلا دور بارز يف تربية النشء ،وبناء اجملتمع ،واإلسهام يف بناء املفاهيم
،والثقافات ،والقيم اجملتمعية ،مما يستدعي توفري أعلى درجات األمان يف مرافق اإلدارة املختلفة ،وكذلك احلفاظ على حياة منسوبيها يف
حاالت الطوارئ .
ونظراً لألهمية القصوى اليت توليها إدارة التعليم للسالمة العامة يف البيئات التعليمية ومراحلها ومستوياتها كافة ،فقد جاءت هذه
املنهجية لضمان حتقيق األهداف املنشودة يف بيئة تعظم من إجراءات األمان ،وتقلل من آثار 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 ،وتقديم اخلدمات
املختلفة يف حالة الطوارئ .
وحرصاً منها على توفري البيئة التعليمية الرتبوية اآلمنة والسليمة اخلالية من املخاطر  ،وبهدف زيادة الوعي لدى اجلميع بأهمية معرفة
األخطار اليت ميكن أن يتعرضوا هلا ومضاعفاتها ،كان احلرص على مشاركتهم مجيعا يف تنفيذ املنهجية.
وتواجه اإلدارات واملكاتب التابعة إلدارة التعليم يف امليدان أثناء قيامها بنشاطاتها املختلفة على خمتلف املستويات اإلدارية والفنية فيها
أخطارا متفاوتة تعتمد على طبيعتها ومكان وقوعها ،وإزاء ذلك كان هناك عدد من اإلجراءات الكفيلة بالتخفيف من شدة هذه األخطار ،من
خالل إمكاناتها الذاتية والتعاون مع اجلهات الداعمة واملساندة هلا وبدعم كبري من اإلدارة األم .
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املسوغات
تؤثر جمموعة من املخاطر يف جهود إدارة التعليم اهلادفة إىل حتسني عملية التعلم والبيئة اآلمنة للطلبة واملعلمني ،ويف تنفيذ مشروعاتها تأثرياً
فعا ًال  ،ومن هنا برزت أهمية بناء اسرتاتيجية إدارة املخاطر لألسباب اآلتية:
• يعد حصر املخاطر اليت قد تؤثر يف أداء إدارة التعليم إجراءً وقائيًا فعالًا يف احلد من آثارها يف حال وقوعها.
• إن حتديد اإلجراءات لتاليف حدوث املخاطر أو احلد من آثارها يف وقت مبكر يساعد يف ابتكار احللول املثلى واألكثر فاعلية ،وجينب
اإلدارة احللول اآلنية اليت تعد أكثر كلفة وأقل تأثريًا.
• حاجة الوحدات اإلدارية يف وزارة الرتبية والتعليم إىل منهجية علمية للتنبؤ باملخاطر والتعامل معها.
• حاجة العاملني يف إدارة التعليم إىل توجيهات تضبط أداءهم أثناء وقوع املخاطر؛ وتساعدهم يف احملافظة على مستوى اجلودة يف تقديم
خدماتهم.
• احلاجة إىل توحيد املفاهيم واملمارسات يف جمال إدارة املخاطر .
• احلاجة إىل إطار تشريعي يضبط عملية التخطيط يف الوحدات اإلدارية (املدارس ،املكاتب ،اإلدارات) ،حبيث يكون التخطيط
للمخاطر مكونًا أساسيًا فيها.
• احلاجة إىل فتح قنوات االتصال بني خمتلف مستويات التنظيم اإلداري؛ لنقل اخلربات وتقديم الدعم واملساندة يف جمال إدارة املخاطر.
• احلاجة إىل وجود إطار للتقويم الذاتي املستمر الذي يساعد على الكشف املبكر عن املخاطر ،ويهيئ فرصة التميز والتنافس بني
املدارس واملديريات واإلدارات يف توفري بيئة آمنة.
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األهداف
تهدف هذه املنهجية إىل جعل عملية إدارة املخاطر:
 .1العمل على منع وقوع اخلطر ،وإتباع أفضل الوسائل اليت من شأنها محاية املنشأة والعاملني فيها من اخلسائر املادية احملتملة ،وتثقيف
العاملني يف كيفية أدائهم ألعماهلم بشكل صحيح ملنع وقوع اخلطر.
 .2العمل على تقليل اآلثار النامجة عن اخلطر إن وقع ،مبا يضمن استمرار املنشأة يف عملها.
 .3وضع السياسات واإلجراءات العملية الكفيلة مبواجهة أي خطر من أجل تقليل اخلسائر اليت تنتج عن اخلطر إن وقع.
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آلية العمل:
تقوم كل إدارة ومكتب تعليم باآلتي:
 حتديد املخاطر احملتملة وفق شدة التأثري كالتالي:
خماطر بليغة :عالية للغاية بشكل غري مقبول ،وجيب أال يتواصل النشاط يف ظل الظرف السائد.
خماطر كربى :عالية بشكل غري مقبول ،وجيب تعديل النشاط ليتضمن خططاً وإجراءات عالجية وأن يكون خاضعاً للتقييم.
خماطر منخفضة :خسارة مالية ضخمة ،استياء واضح من قبل متلقي اخلدمة ،ضياع مسعة الوزارة ،تأثري سليب كبري يف اخلدمات
املقدمة.
خماطر متوسطة :مقبولة ،لكن جيب إدارتها حبيث تظل يف أدنى مستوى عملي منطقي.
خماطر منخفضة :مقبولة دون احلاجة الختاذ إجراء آخر ،ال يطلب اختاذ إجراء ما إن مل يكن تصعيد املخاطر ممكناً.
 تقدير احتمالية حدوثها.
 دراسة العوامل املسببة هلا واآلثار املرتتبة عليها.
 تقدير الكلفة الالزمة لتجنبها واحلد من آثارها.
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حماور كشف املخاطر اليت تواجه إدارة التعليم مرتبة حسب احتمالية وقوعها:
يقوم فريق منهجية إدارة املخاطر بتحديد كشف املخاطر اليت تواجه إدارة التعليم مرتبة حسب احتمالية وقوعها:
 خماطر مالية :درجة التقلبات اليت حتدث للموازنة وعوامل داخلية عدة مثل عدم دقة تقدير املوازنة وعدم كفاية املخصصات املالية اليت حتول
دون حتقيق أهداف املؤسسة.
 خماطر أعطال فنية :تهديدات تواجه شبكة احلاسوب وأمن املعلومات وسريتها للمؤسسة حتول دون حتقيق األهداف.
 خماطر احلرائق :تهديدات قد تواجه املؤسسة الرتبوية تعرض حياة األفراد لإلصابات وتدمري املباني ،وإتالف احملتويات من وثائق وبيانات
مهمة نتيجة حدوث احلريق.
 خماطر الكوارث الطبيعية :تهديدات طبيعية تواجه املؤسسة مثل الزالزل والفيضانات واالنزالقات واالنهيارات األرضية اليت حتول دون حتقيق
األهداف الرتبوية.
 خماطر تتعلق بسالمة امتحانات الثانوية العامة واالختبارات الوطنية :تهديدات تواجه سالمة االمتحانات واالختبارات الوطنية كعدم وصول
األسئلة يف الوقت احملدد أو تسربها أو تأخري نسخها ،أو تأخر استخراج النتائج وإعالنها.
 خماطر معرفية :التهديدات اليت تواجه املؤسسة يف نقص الكوادر البشرية ونقص املهارات اإلدارية والرتبوية وخرق أمن املوظفني ماديا
ومعنويا.
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 خماطر تعليمية :تهديدات تواجه املؤسسة يف عدم فعال ية برامج التدريب واخنفاض نسبة االلتحاق مبهنة التعليم وتسرب الطلبة وعدم التحاقهم
باملدرسة.
 خماطر صحية :تهديدات تواجه املؤسسة من إصابات عمل للطلبة واملعلمني والعاملني يف التعليم املهين  ،وتهديدات بيئية وصحية .
 خماطر قانونية :تهديدات تواجه املؤسسة بتدني مستوى الوعي والتشريعات الناظمة لعمل الوزارة ،وعدم املعرفة بكيفية تطبيق نصوصها
وعدم تزويد املعنيني بالتعديالت الواجب إجراؤها لتفادي املخاطر املادية والفنية.
 خماطر توعوية إعالمية :تهديدات تتعلق بعدم تزويد املعنيني باملعلومات بالدقة الكافية.
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املخاطر واحللول اليت مت حصرها من االدارات التعليمية ومكاتب التعليم مبحافظة الطائف ( بنني -بنات)
املخاطر املتوقعة

احللول

نسبة املخاطر

أوالً  :نقص املوارد
أ  -بشرية
 .1عدم توفر العدد الكايف من املشرفني/ات يف اإلدارات التعليمية ومكاتب التعليم

مرتفع

(الداخلية واخلارجية)
 .2عدم توفر مستخدمات لطالبات برامج الرتبية اخلاصة.

 إعادة توزيع املهام بني املشرفني/ات. -االسراع يف تفريغ املرشحني/ات لإلشراف.

مرتفع

 توفري مستخدمات لطالبات الرتبية اخلاصة يف معاهد وبرامج الرتبيةاخلاصة

 .3التسرب الوظيفي بسبب التقاعد والنقل.

-اجياد البديل املستعجل وفتح باب التعاقد.

 .4تسرب بعض معلمات التعليم العام املكلفات بالتدريس املسائي يف مراكز وبرامج

 -اخذ تعهد خطي من املعلمة املكلفة بعدم التسرب واالنضباط .

تعليم الكبار وحمو االمية بنظام املكافآت .

 اعالم االدارة قبل التسرب بشهر حتى تؤمن البديل. -رفع تقرير اىل الوزارة بالوضع لفتح باب التعاقد حتى حتل املشكلة.

 .5تسرب دارسات بعض مراكز حمو االمية والربامج يف منتصف أو نهاية العام
الدراسي.
 .6جهل بعض املعلمات وقصورهن يف تسجيل أو حتديث بيانات نور الوزاري يف مراكز
وبرامج تعليم الكبار بنات.

 تنويع اساليب االشراف والتدريس جلذب الدارسات وحثهن علىاستمرار الدراسة.
 دعم املكاتب اخلارجية لتوفري خدمة االنرتنت يف املدارس اليت هيمقراً ملراكز تعليم الكبار ومتكني مديرات املراكز من االستفادة
من هذه اخلدمة بالتعاون مع مديرة املدرسة الصباحية.
 تكوين جلان للمتابعة والتحديث ومساعدة املعلمات يف ذلك القصورمبتابعة االدارة إلدخال البيانات وحتديثها .
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املخاطر املتوقعة

احللول

نسبة املخاطر

ب  -مادية:
 .1عدم توفر مباني حكومية ملركز التوحد وبعض مراكز الرتبية اخلاصة.

متوسط

 -مت الرفع بطلب توفري مبنى للتوحد.

 .2عدم جتهيز غرف مصادر صعوبات التعلم وبرامج الرتبية اخلاصة.

 -مت الرفع باالحتياج إلدارة التجهيزات املدرسية.

 .3افتتاح مدارس جديدة وعدم توافر متطلبات هلا.

 -االستفادة من الرجيع إن وجد واملناقلة بني املدارس.

 .4تأخر وصول بعض املقررات الدراسية عن املدارس ملكاتب التعليم اخلارجية.

 -تصوير املقررات الدراسية أو حتميل املقررات على أقراص .CD

 .5عدم صالحية مبنى دراسي يف بعض مباني مكاتب التعليم اخلارجية.

مرتفع

 -إخالء املبنى وإبالغ إدارة التعليم.

ثانيًا :التقنية
 .1وجود عجز يف األجهزة (حاسبات/طابعات/آالت تصوير).

متوسط

 -توفري أجهزة شخصية.

 .2ضعف يف شبكة االنرتنت.
 .3انقطاع التيار الكهربائي مما يؤدي إىل تعطيل األجهزة وتوقف بعض الربامج.
 .4نقص التجهيزات التقنية يف مكاتب التعليم اخلارجية من ناحية شبكات

 -التنسيق مع قائدة املدرسة ملعرفة أفضل مزود خدمة ميكن تقدم

االتصاالت مما يعيق تواصل املدرسة الكرتونيا مع نظام نور والتعاميم وكذلك

خدمة االنرتنت والتواصل مع إدارة التقنيات لتوفري اخلدمة باإلضافة

نقص االجهزة مثل الداتاشو يف بعض املدارس.

لتوفري اجهزة الداتاشو.
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املخاطر املتوقعة

نسبة املخاطر

الفايروسات: .1تسرب الفايروسات واخرتاق اخلوادم مما يسبب دماراً أو فقد للبيانات أو
املعلومات الكثري من األضرار.

احللول
 -توافر إجراءات السالمة واألمن اخلاصة باملعلومات .

عالية

 اختاذ إجراءات ووضع سياسات ألمن املعلومات ختضع للمعايريالعاملية وأفضل املمارسات مثل  :ـ
 .1وضع برامج مضادات الفريوسات قيد التشغيل ملنع الفريوسات اليت
تهاجم اخلوادم واألجهزة الرئيسة يف اجلامعة والقضاء عليها.
 .2احلد من ارتباط األجهزة بأخرى إال بعد التأكد من خلوها من
الفريوسات.
 .3التأكد من نظافة االجهزة غري املرتبطة باخلادم الرئيس الذي
يبحث عن الفريوسات ويتخلص منها قبل الدخول واالرتباط
بالشبكة العامة لإلدارة لتفادي اإلصابة بالفريوسات.

االخرتاق: .1الدخول اجلربي وكسر اجلذور النارية الواقية للخوادم واألجهزة اليت ختدم الربامج
واالنظمة.

 عمل الرتتيبات الفنية املهنية الالزمة من وضع جدر نارية وتعميمالشبكة حبيث تكون عصية على االخرتاق.
 -عمل اختبارات فنية منتظمة زمين االختبار مدى التحصن.

 .2استخدام النسخ غري األصلية من الربامج أو األنظمة اليت ختدم العمل مما يسبب
التوقف يف حلظة ما ..خالل العمل وعدم القدرة على استخدام هذه الربامج لعدم

 -تقصي التقنيات اجلديدة واحلديثة اليت متنع االخرتاق وتطبيقها.

ترخيصها.
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املخاطر املتوقعة

احللول

نسبة املخاطر

 .3تكرار تعطيل األجهزة الرئيسية أو الربامج واألنظمة اليت ختدم أهم العمليات أو
 -متابعة األداء الفين لتقنيات منع االخرتاق وإصدار تقرير دوري بذلك.

اخلدمات اليت تقدمها اإلدارة وهذا اخلطر بتمثل يف انقطاع اخلدمات عن
املستفيدين يف اإلدارة.
ثالثًا :األمن والسالمة
 .1تعرض بعض املباني واملوظفني لبعض املخاطر الناجتة عن وجود العديد من

متوسط

املالحظات السلبية سواء على مستوى التصميم مثل ( إدارة النشاط الطالبي)

 صيانة املباني ووجود حراسة أمنية خالل الدوام الرمسي. -تركيب كامريات مراقبة.

(مكتب تعليم غرب بنات) (املركز العلمي) (الشؤون التعليمية بنات) (مراقبة

 -إجياد خمارج خارجية للطوارئ فورًا لألهمية.

املخزون) (املوهوبني) الحتياج األوىل منها لكامريات مراقبة وحراسات أمنية نظراً
التساع الساحة واحتياج ما يليها من اإلدارات ملخارج طوارئ.
 .2التماس كهربائي وانهيار سقف فصل دراسي.

مرتفع

 -خطة إخالء مع فصل التيار الكهربائي يف حالة اخلطر.

 .3السيول

مرتفع

 -اخلروج قل وصول السيول والتواصل مع الدفاع املدني.

رابعًا :قانونية
 -نشر نقافة احلقوق والواجبات بني كافة العاملني.

 .1تدني مستوى الوعي بالتشريعات واألنظمة اخلاصة حبقوق وواجبات املوظفني.

 توضيح اإلجراءات والقواعد اخلاصة بقواعد السلوك من بداية العاممرتفع
 .2فقدان الوثائق خاصة السرية منها لعدم تأمني للمحافظة عليها.

الدراسي.
 حفظ أصول الوثائق يف اإلدارة القانونية ورقيًا والكرتونيًا بسرية تامة. االلتزام بتعليمات االدارة مبا خيص الوثائق السرية. االعالن عن فقدان الوثائق.11
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املخاطر املتوقعة

نسبة املخاطر

 .3املخاطر القانونية اليت متس أنشطة وفعاليات الربامج واألنشطة غري الصفية.

احللول
 تطبيق االنظمة واللوائح اخلاصة بكافة االجراءات املنظمة لفعالياتاالنشطة والربامج الغري صفية.
 -تبليغ اجلهات املعنية وتكليف منسق املكتب املتابعة.

 .4السطو على املدارس (بعض مدارس ومكاتب التعليم اخلارجية).
خامسًا :مالية
 .1عدم توفر امليزانية التشغيلية لإلدارات واملكاتب.

مرتفع

 -الرفع ملقام الوزارة .

 .2عجز بعض بنود امليزانية( اإلنتدابات  -التجهيزات).

متوسط

 -حتفيز املوظفني للحضور واملشاركة يف الربامج والدورات اليت تنفذها

 .3عدم توفر بعض االثاث والتجهيزات الالزمة لبعض املكاتب واالدارات.

متوسط

املنطقة وذلك ملصلحة العمل.
 االستفادة من الرجيع إن وجد ،واملناقلة لبعض املدارس واالداراتواملكاتب.
 الرفع باالحتياجات الالزمة إىل اجلهات املختصة. -املشاركة اجملتمعية بالتواصل مع القطاع اخلاص.

 .4اخنفاض املوارد الذاتية لدعم االنشطة غري الصفية يف املدارس.

 ختصيص نسبة من أرباح املقصف يلتزم بها املوردون. .5عدم توفر مقر حلفظ انتاج برامج ومشاريع حمو االمية الوزارية واملراكز والربامج

متوسط

 -حفظ بعض االنتاج بشكل جزئي يف مقر ادارة مركز حمو االمية.

.
 .6قلة زيارة بعض املدارس من قبل املشرفني/ات الرتبويني/ات يف مكاتب التعليم
اخلارجية.

مرتفع

وضع خطة لزيارة املدارس مع خماطبة اإلدارة لصرف االنتدابات اخلاصة
باملشرفني/ات الرتبويني/ات.
12
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املخاطر املتوقعة

احللول

نسبة املخاطر

سادسًا :صحية
 .1انتشار حساسية الصدر والربو بني موظفي/ات بعض اإلدارات واملكتب بسبب
نوعية املنظفات التجارية اليت توفرها مؤسسة النظافة املتعاقد معها مما يؤدي إىل
غياب مرضي كبري يف بعض اإلدارات يؤثر يف سري العمل.

 رفع خطابات بشأن وضع مؤسسة عيون املصيف وتزويدهم لنامبنظفات جتارية غري أصلية مما يتسبب يف زيادة انتشار أمراض
حساسية الصدر والربو وما يرتتب عليه من غياب مرضي كبري يف
اإلدارة أو إلغاء التعاقد معها.
 -توعية املستخدمات باألسلوب االمثل الستخدام املنظفات الكيميائية.

 .2وجود اخلوف والقلق مما يؤثر على سري العمل بسبب وجود حاالت تعاني من
اعتالالت نفسية حمولة من املدارس للعمل باإلدارات واملكاتب.
 .3إصابة بعض موظفي/ات اإلدارات واملكاتب ببعض األمراض الناجتة عن اجللسة
املستمرة على املكتب من بداية الدوام إىل نهايته.
 .4خماطر بشرية صحية عند تطبيق الربامج العلمية يف املعامل والورش التطبيقية

توعية منسوبات اإلدارة واملكاتب بضرورة ضبط النفس وحماولةالتعايش مع ذوي احلاالت املرضية.
 التوعية مبضار اجللسة املستمرة على املكتب وضرورة اقتطاع وقتللنشاط احلركي.
 التأكد من توافر مجيع معدات السالمة مع الفحص الدوري هلاوالتأكد من جاهزيتها والصيانة بصورة دورية .
 تدريب العامالت عليها بشكل دوري ومنظم .-استخدام املكان املناسب إلجراءات الورش جيدة التهوية.
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املخاطر املتوقعة

احللول

نسبة املخاطر

سابعًا :معرفية
 .1كثرة الربامج املنفذة داخل املدرسة من قبل إدارات خمتلفة يؤثر على جودة

متوسط

تنفيذ هذه الربامج.
 .1التوسع يف تطبيق بعض األنشطة الطالبية مما يعرض الطالب للخطر

 التنسيق بني اإلدارات املعنية من بداية العام للتوفيق بني مواعيد تنفيذالربامج ( الوزارية – احمللية).

مرتفع

 -االلتزام بالتعليمات املنظمة وعدم التوسع يف االنشطة الطالبية.

(الفكري  -املعريف).
قلة التحاق الكوادر اإلشرافية واإلدارية باملكاتب واالدارات بالربامج والدورات

متوسط

التدريبية.

األداء املهين.

ثامنًا :اجتماعي
.1

-تشجيع واحلاق الكادر اإلشرايف واالداري بالدورات املناسبة لرفع

النعرات القبلية بني طالب بعض املدارس يف مكاتب التعليم اخلارجية.

متوسط

تفعيل الئحة السلوك واملواظبة وكذلك دور املرشد الطالبي يفاملدارس يف توعية الطالب وأولياء األمور.
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االدارات واملكاتب ( بنني ــــ بنات) اليت أرسلت خطة إدارة املخاطر
االدارات

املكاتب

التجهيزات املدرسية

مكتب التعليم مبيسان (بنني)

إدارة امليزانية

مكتب التعليم بالغرب (بنني -بنات)

إدارة رياض األطفال

مكتب التعليم بالشرق (بنات)

إدارة التوعية اإلسالمية(بنني -بنات)

مكتب التعليم برنية (بنني -بنات)

إدارة مراقبة املخزون

مكتب التعليم باحلوية (بنني -بنات)

إدارة التوجيه واإلرشاد (بنني)

مكتب التعليم جبنوب شرق (بنني)

إدارة النشاط الطالبي(بنني -بنات)

مكتب التعليم باجلنوب (بنات)

مركز الطائف العلمي

مكتب التعليم باخلرمة (بنني)

إدارة املوهوبني(بنني  -بنات)

مكتب التعليم بعشرية (بنني)

إدارة التدريب الرتبوي واالبتعاث (بنات)
إدارة األشراف الرتبوي(بنني)
وحدة تطوير املدارس (بنات)
إدارة الرتبية اخلاصة(بنات)
إدارة التعليم األهلي واألجنيب (بنات)
إدارة التخطيط والتطوير
إدارة تعليم الكبريات
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بيان باإلدارات التعليمية ومكاتب التعليم اليت أرسلت خطة إدارة املخاطر
عدد املكاتب اليت ارسلت خطة املخاطر

امجالي عدد املكاتب

عدد االدارات اليت ارسلت خطة املخاطر

امجالي عدد االدارات

12

24
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47

عدد االدارات ومكاتب التعليم التي أرسلت خطة المخاطر
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عدد المكاتب التي
ارسلت خطة المخاطر

اجمالي عدد المكاتب

عدد االدارات التي
ارسلت خطة المخاطر

اجمالي عدد االدارات
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فريق إعداد تقرير إدارة املخاطر بإدارة التعليم مبحافظة الطائف
االسم
سلطانة عبداهلادي العمري
فاطمة حمسن اخلماش
ذهبة علي احلارثي
نورة حسن الصيخان
سهام عايض املالكي

تصميم وإدخال البيانات :سهام المالكي
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