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أثناء  (INEE)الكشةةةةةةةح قن  تيقر معادير اليد اتعل  لفتعفيال فا طاالر ال وار  الدراسةةةةةةةة  ل  هدفت هذه  :ملخص
 المسةةةةيا ، واتبعت الدراسةةةةة المنهو الو ةةةة افترة اليرب فا اليمن من وجهة لظر القياعار التربوية فا ميافظة ذمار

قف       موزقة  (INEE)لقياس تيقر اليد اتعل  لفتعفيال ( معيارا  80)استبالة تضاللتيقير هدف الدراسة تال ت بير و 
وأظهرر لتاوو ، القياعار التربوية بميافظة ذمار ( من279)قف  قينة قشةةةةةةةةةةةةواوية مبقية م ولة منخمسةةةةةةةةةةةةة م االر 

 قدم تيقر معادير اليد اتعل  لفتعفيال بشةة ع قام، وأظهرر النتاوو قدم تيقر المعادير (Bayes Factor) طصةةاءار
المعفمون والعامفون بالمؤسةةةةةسةةةةةار  -سةةةةةياسةةةةةة التعفيال -التعفيال والتعّفال -ربعة م االر: )المعادير اتسةةةةةاسةةةةةيةالخا ةةةةةة ب 

كما أظهرر    التعفيال وبيئة التعّفالتيقر معادير م ال واطد هو م ال الو ةةةةةول  ل التعفيمية(، فا طين أظهرر النتاوو
عادير ك ع وجوع فروق عالة بين متوسةةةةةةةةةةةةةة ار تقددرار أفراع العينة تبعا  لمت ير م ان العمع قف  مسةةةةةةةةةةةةةةتو  المنتاوو ال

وكالت هذه  ،المعفمون والعامفون بالمؤسسار التعفيمية( -لو ول  ل  التعفيال وبيئة التعّفال)اوكذلك قف  مستو  م الا
 .الريف ال روق لصالح

 اليرب فا اليمن.؛ (INEE)اتعل  لفتعفيال فا طاالر ال وار  معادير اليد الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract: The aim of this study was to investigate meeting of the minimum educational standards 

in the case of emergency (INEE)  during the war in Yemen from the viewpoint of the educational 

leaders in Thamar Governorate. The study applied the descriptive method to achieve the aim of the 

study and a Questionnaire was used which consisted of (80) standards listed in five fields. The 

Questionnaire distributed on a randomly stratified sample consisted of(379) of the educational 

leaders in Thamar governorate. The results of the statistical tool(Bayes Factor) showed that the 

minimum standards for education, in emergency situations(INEE), were not checked in general. 

Furthermore, the results revealed the absence of the four standards: (basic standers– education and 

learning– educational policy– teacher and staff in educational institutions). However, the results 

indicated that the standards related to the access to education and learning environment were met. 

In addition to that the results of the study showed that there were statistically significant differences 

between the sample estimate averages due to the workplace variable for the standards as whole and 

for the fields of(education and learning environment – teacher and workers in educational 

insinuations) and these differences were in the favor of the countryside.   

Keywords: Minimum standards for education in emergency situations(INEE); The war in Yemen. 
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 :مقدمة -1
فهو  ع القوالين الخا ة بيقوق اإللسان لسالا وأساسا ل ميع الناس ك فته وأكدر قف  أطقيته كالتعفيال طر 

يمثع أهمية بال ة لعشرار المالدين من اتم ال والشباب المت ثرين بالنزاقار، ولكنه غالبا  ما دتع ع بصورة مفيوظة 
 فا طاالر ال وار .

وأ بيت الع اسار النزاقار المسفية قف  التعفيال خا ة مفيوظة بش ع متزادد، وقد تصيب أي من قة 
وفا كفتا  أو فا الدول غير القاعرة قف  ذلكوبدون سابر  لذار، وتيدث فا الدول القاعرة قف  التصدي لها ماعيا  

 (7 ،2008)موليوس،.تين، ي ون الس ان هال أهال الضيايااليال
العدام اتمن والنزاقار المسفية فا التعفيال ب رق كثيرة ومن ضروبها ما ي ال ال الب  وتؤثر ظروف

وموظ ا التعفيال من تهدددار أو أذي جسدي، وكذلك التشريد القسري لفس ان عاخع طدوع عولهال وخارجها، وت نيد 
بع  دريبيةمها لتكون مياعدن تاتم ال فا ال يوش أو فا ال ماقار المسفية، وتدمير المنشئار التعفيمية أو استخدا

                      ن التعفيال ل سه دتضرر قندما يستخدم ك عاة لفدقاية اليربية، أو وسيفة لبث التمييز أو لفتيريض 
قف  الكراهية بين الم موقار المختف ة، كما يم ن أن دنق ع التعفيال بالكامع لتي ة العدام اتمن والنزاقار المسفية، 

أن تقفع  ل  طد كبير اطتمال وجوع بيئة تعفيمية تش ع التعافا  –من رعة أو م تمعة–ذه اآلثار وغيرها ويم ن له
قف  الوقا    المستدام بعد النزاقار المسفية وال تسمح بيدوث هذا التعافا، كما يم ن أن تيد من قدرة الم تمع 

 (23 ،2012)هوسفر وآخرون،.وضمالها اإللسانبالياجة  ل  طماية طقوق 
وقد تتيول المدارس فا أوقار النزاع المسفح  ل  مراكز لتوظيح اتم ال بإجبارهال قف  الت نيد، وهذا يعتبر 
فا طد ذاته مساسا  بتعفيال اتم ال وطياتهال، وأ بح المعفمون وال فبة واآلباء هدفا  لفعنح، كما أن اآلباء دبقون 

           ع بها مرير الذهاب لفمدرسة والعوعة أبناوهال فا البيت عون تعفيال لت نيبهال المخامر التا تي
 (9 ،2008)موليوس،.منها

كما أن تع ع الخدمار العامة قد دؤعي  ل  اليد من فرص طصول اتم ال قف  التعفيال، وأكبر عليع قف  
قون والذدن ال دفتي–ذلك أن ما ال يقع قن النصح من أم ال العالال الذدن هال عون سن عخول المدرسة االبتداوية 

 يعيشون فا البفدان التا تمزقها النزاقار. –بها
وتواجه بعض بفدالنا العربية أزمار مزمنة وأزمار ي ول أمدها تسببت بها النزاقار بش ع رويس، ومن هنا 
تبرز أهمية التركيز بصورة خا ة قف  االستعداع وإي اع طفول مستدامة ل ميع ال والب المتضررة من تفك اتزمار، 

دتعفر ب والب التعفيال، والتعفيال ال يد والمتعافا هو من دؤمن االستدامة لفيياة، ولذلك ي ب أن تتوفر  وأهمها ما
 فرص التعفيال ال يد لكع اتقمار من مرطفة ال  ولة وطت  التعفيال العالا وال نا وتعفيال الكبار.

فقد  ور المستقبفا لفتعفيال وات اههالدفبعد أكثر من ثالثة أقوام قف  الدالع الربيع العربا، تقع المراهنة قف  
)منظمة اتمال المتيدة لفتربية .لمتدلية والع ز قن تقديال فرص قمعتنام  الشعور باإلطباط  زاء لوقية التعفيال ا

 (5 ،2014والعفوم والثقافة،
دع شك فيه ب ن مؤسسار التعفيال فا البفدان العربية تعالا من مش الر متعدعة، فمن المالطظ ب ن ق ومما ال

كبير من المعفمين غير مدربين، كما أن ال صول الدراسية م تظة بالمتعفمين، وهذا ما أع   ل  تدلا جوعة التعفيال 
بهذه البفدان، وقد ألقت ألظمة التعفيال الضعي ة  جماال  بظاللها قفيها كعوامع راعقة لاللتياق بالتعفيال والبقاء فيه فا 

ا قن جوعة التعفيال فا أوقار اتزمار لظرا   ل  أن التركيز دنصب أوال  قف  أوقار اتزمار، وغالبا  ما دتال الت اض
 (10 ،2017لمتيدة لفتربية والعفال والثقافة،)منظمة اتمال ا.التياق اتم ال والشباب بالتعفيالضمان 



 

 

ك بها وهذا واضح من خالل ما طققته البفدان العربية من مستويار متدلية فا االختبارار الدولية والتا تشار 
 قياس مد  تقدم القراءة فا العالالبعض البفدان العربية مثع: البرلامو الدولا لتقييال ال الب، والدراسة الدولية ل

ا ف، طيث أظهرر كع البفدان التا شاركت (TIMSS)ار الدولية فا العفوم والرياضيارواختبارار عراسة التوجه
( عرجة، ويعز  هذا اتعاء الضعيح 500)العالما البالغو أقع من المتوسط ( لتاو2003)منذ (TIMSS)اختبارار

 (65 ،2016)برلامو اتمال المتيدة اإللماوا،.لنظال التعفيمية بالبفدان العربية ل   جوالب كثيرة من ا
 إشكالية الدراسة: -1. 1

            فدان ليس مست ربا  قدم تكافؤ ال رص التعفيمية ل ميع أفراع الم تمع فا اليمن والذي يعد من أفقر الب
المن قة العربية، ويقتصر قاعة الو ول  ل  المدارس باليمن وبخا ة لفمستويار الثالوية فا المدن ولفميسورين  فا

)برلامو اتمال المتيدة .المدارس وتش يفها قف  ل اق أوسع فقط تن الي ومة ت تقر  ل  الموارع الالزمة لبناء
 (67 ،2016اإللماوا،

زال  ( أن التعفيال فا اليمن ال2014)منظمة اتمال المتيدة لفتربية والعفوم والثقافة، أقدتهوقد أظهر تقرير 
                         يعالا من مش الر متعدعة طيث طصفت اليمن قف  مستويار متدلية مقارلة  بمعظال الدول العربية وذلك 

 –تعميال التعفيال االبتداوا –لتربية فا مرطفة ال  ولة المب رةوافا الم االر التعفيمية التا تناولها التقرير وها: الرقاية 
 لوقية التعفيال. –الت اوتار بين ال نسين –القراءة والكتابة لد  الكبار –لتعفيال لد  الشباب والكبارمهارار ا

تدلا واضح فا مستويار ال فبة اليمنيين المشاركين فا اختبارار عراسة فعف  سبيع المثال وجد أن هناك 
فا جميع الدورار التا شاركت بها اليمن، مما أثار جدال  واسعا   (TIMSS)ار الدولية فا العفوم والرياضيارالتوجه

)الهدور .فا أروقة المؤسسار التربوية فا اليمن، اتمر الذي أع   ل  ضرورة مراجعة شامفة لم ولار النظام التعفيما
 (45 ،2018والشمري،

 ل  وجوع عرجة تنذر  (Assaad, Salehi-Isfahani, and Hendy,2014)وتو فت عراسة أجراها كع من
بالخ ر من قدم تكافؤ ال رص التعفيمية فا معظال عول الشرق اتوسط والسيما اليمن والعراق، وكش ت هذه الدراسة 

الثالوية  ( بالمدرسة17-12)لتياق اتم ال فا ال ترة العمريةب ن اليمن طصع قف  المرتبة اتخيرة فا اطتماالر ا
 بيسب المستويار المعيشية المختف ة لألسرة.

(  ل  وجوع أعلة متزاددة تشير  ل  أن اليمن مقارلة  بالبفدان العربية 2013وكاميباما،  عراسة)دوكاوتو فت 
بياجة  ل  تيسين لتاوو التعفيال وال وعة، كما أن المستو  االقتصاعي لفبفد هو اتعل  بين تفك الدول، وأو ت هذه 

 الدراسة  ل   جراء تقييمار لفكشح قن مستو  جوعة التعفيال اتساسا باليمن.
( فا تقرير 24 ،2010ن دواجه تيديار كثيرة أشار  ليها)البنك الدولا،ومن المالطظ ب ن التعفيال فا اليم
 طول وضع التعفيال فا اليمن فيما ي تا:

 قدم المساواة بين ال نسين. .1
 واإلقاعة.ارت اع معدالر التسرب  .2
 التوزيع غير العاعل لفمدرسين، ورعاءة مستو  التدريس والخ اض أقباء التدريس. .3
 االفتقار  ل  مدرسين قف  مستو  جيد من التدريب، والسيما اإللاث فا المنامر الري ية. .4
 ضعح قدرة مددري المدارس والمشرفين فيما دتعفر بدقال التدريس والتعّفال. .5
 تدريس والتعّفال  ل  جالب غياب أساليب التعّفال ال عالة.قدم توفير تقنيار طددثة لف .6
 الخ اض مستو  ك اءة المناهو الدراسية. .7



 

 ضعح مستو  قمفيار تقويال قمفيار التدريس والتعّفال. .8
 العدام التمويع الخاص بدقال التعفيال. .9

دتعفر بتيقير  وقف  الرغال من أن اليمن قد بذل جهوع لمعال ة المش الر التا تواجه التعفيال وخصو ا  فيما
 أهداف التعفيال لف ميع  ال أن تداقيار اليرب أجهضت جميع مشاريع وخ ط واستراتي يار ت وير التعفيال.

شك فيه، أن أم ال اليمن الذدن يقدر قدعهال بالمالدين، كالوا أكثر ال ئار تضررا  فا الم تمع بسبب  ومما ال
له ت ثيرار قميقة  )التعفيال( اتمر الذي كانأبسط طقوقهال ( من2015د طرمتهال اليرب الداورة منذ مارس)اليرب، لق

 (39 ،2018)العزيزي ومريط،.فيال فا ظع أجواء القتال المستعرةقف  ل سياتهال واستعداعهال لفتع
                   ( مفيون م ع 4.5)ن باتت العمفية التعفيمية لقرابةوبعد ثالث سنوار من الصراع الداما فا اليم

قف  الميك بسبب قدم عفع رواتب ما يقرب من ثالثة أرباع معفما المدارس الي ومية فا البالع، وقد عفع هذا 
الوضع بالكثير من المعفمين والمعفمار لفبيث قن أقمال أخر  لفبقاء قف  قيد اليياة أو االكت اء بتدريس بضع 

فيه   تم ال مستقبال  قاتما  جدا  فا بفد أ بح ساقار فقط فا أفضع الظروف، وبهذا دواجه اليوم جيع كامع من ا
 ،2018)سوال ين والمرالا،.نموي وال قر والنزاقار المتتاليةمفيون م ع خارج المدارس لتي ة لسنوار من التخفح الت

2) 
ع خارج ( مفيون م 3.3)( ب ن10 ،2017لمتيدة لفتربية والعفال والثقافة،)منظمة اتمال اوقد أشار تقرير

 ( مدرسة متضررة أو مدمرة أو تؤوي لازطين أو تستخدم تغراض قس رية.1600)ا اليمن، كما أنالمدرسة ف
%( من المدارس 66)( ب ن2018ح أقدته)سوال ين والمرالا، وأشار تقرير  اعر قن منظمة اليوليسي

من    %(7)%( من المدارس، كما استخدمت27د الناتو قن اليرب، فا طين أغفقت)تضررر بسبب العنح الشدد
م ال غير المدارس فا  دواء اتسر النازطة، وهذا أع   ل  تع يع العمفية التعفيمية وساهال فا ارت اع قدع ات

 %(.2)ثر من مفيولا م ع بزياعة تصع  ل ( مفيون قبع اليرب  ل  أك1.6)المفتيقين بالمدارس من
لمؤشرار التا ورعر فا تقرير اويتضح ط ال التداقيار الخ يرة لفيرب قف  التعفيال فا اليمن من خالل 

 (، ومنها:S.E.M.C،"2015، 7-8"أقده)مركز الدراسار واإلقالم التربوي 
( 2012قد و ع  ليها فا قام ) %( كان72)بالتعفيال اتساسا بش ع طقيقا من الخ ض معدل االلتياق .1
( مفيون 2.9بما يعاعل )%( 47)ة لسبة اتم ال خارج المدرسة  ل (، وهذا يعنا زياع2015)%( فا العام53 ل )

عر لسبة التياق اتم ال م ع، وبهذا تكون اليمن قد فشفت فشال  ذريعا  فا تيقير أهداف التنمية اتل ية التا طد
( وبذلك تكون اليمن فا ذدع قاومة االلتياق بالتعفيال مقارلة  ببقية بفدان 2015)%( فا لهاية العام100بالمدرسة)

 من قة الشرق اتوسط.
من اتم ال عون سن الخامسة غير مفتيقين بالتعفيال المب ر، ويتوقع أن درت ع العدع باستمرار %( 95) .2

                     اليرب، طيث تال تدمير قدع كبير من مدارس رياض اتم ال  ضافة  ل  اقتماع التعفيال فا هذه المرطفة 
ير من اتم ال فا هذا السن من االلتياق )التعفيال اتهفا والخاص(، وهو ما سييرم الكثقف  الق اع الخاص

 بالمدارس لظرا  الرت اع لسبة ال قر والنزوح.
( لق ة، طيث لعب ال الب 0.85)( لق ة  ل 0.73االجتماقا فا التعفيال اتساسا من)ارت اع ف وة النوع  .3

ار وقدم وجوع معفمار اتمنا وطاالر النزوح من المدن  ل  الريف قف  زياعة هذه ال  وة لظرا  ل ياب مدارس البن
 فا الريف،  ضافة  ل  ارت اع لسبة ال قر وغالء المعيشة اتمر الذي سيوسع ال  وة فا السنوار القاعمة.



 

 

   %( بالرغال أن مراكز ميو اتمية وتعفيال الكبار و فت 62)لسبة اتمية بالم تمع اليمنا  ل تصع  .4
 اليرب تسببت فا  يقاف العمع بمعظال هذه المراكز.( مركزا  فا قموم ميافظار اليمن، ولكن ظروف 3591) ل 

( عولة فا العالال، وبالت كيد 168)( من بين154رتبة)( اليمن فا الم2011)يضع تقرير التنمية البشرية .5
 سيتراجع ترتيب اليمن خالل سنوار اليرب.

 اليمن فا ظع اليرب.كما أو   هذا التقرير بإجراء عراسار باتضرار اليا فة فا البن  التيتية لفتعفيال فا 
                          من له ت ثير كبير( أن الصراع واليرب الداور بالي2018وأظهرر لتاوو عراسة)العزيزي ومريط،

 قف  التيصيع الدراسا لفتالميذ فا مدارس التعفيال اتساسا فا أمالة العا مة  نعاء.
                        ( فا تقرير مقدم 29 ،2008ليوس،  المقرر الخاص بالير فا التعفيال)مو ومن جهة أخر  أو 

الدورة الثامنة التابع لألمال المتيدة استخدام المعادير الدليا لفشب ة المشتركة بين الوكاالر  – ل  م فس طقوق اإللسان
مع ضمان  اإللساليةك ساس لأللش ة التعفيمية التا تش ع جزء من االست ابة  (INEE)لفتعفيال فا طاالر ال وار  

 أن تكون قمفيار االست ابة فا م ال التعفيال متماشية مع تفك المعادير.
لمعرفة  (INEE)خدام معادير اليد اتعل  لفتعفيال(  ل  است9 ،2009ير قمع التعفيال ال امع واإلقاقة،)فر وعقا

 واقع البرامو التربوية فا ظع ال وار .
أثناء فترة  (INEE)لفتعفيالوفا  مار ما سبر جاءر فكرة هذه الدراسة لفكشح قن تيقر معادير اليد اتعل  

 وقد سعت هذه الدراسة اليالية لإلجابة قن التساؤالر التالية:اليرب فا اليمن، 
                 أثناء فترة اليرب فا اليمن  (INEE)هع هناك تيقر لمعادير اليد اتعل  لفتعفيال فا طاالر ال وار   .1

 من وجهة لظر القياعار التربوية بميافظة ذمار؟
تيقر معادير اليد اتعل  هع توجد فروق ذار عاللة  طصاوية بين متوس ار تقددرار أفراع قينة الدراسة ل .2

 العمع)ريف/طضر(؟ أثناء فترة اليرب فا اليمن تعز  لمت ير م ان (INEE)لفتعفيال فا طاالر ال وار  

 أهداف الدراسة: -2. 1
 يسع  الباطثان من خالل  جراء هذه الدراسة  ل  تيقير اتهداف اآلتية:

أثناء فترة اليرب  (INEE)معادير اليد اتعل  لفتعفيال فا طاالر ال وار   قن تيقر/قدم تيقرالكشح  .1
 فا اليمن من وجهة لظر القياعار التربوية بميافظة ذمار؟

تيقر معادير اليد اتعل  لفتعفيال فا قف  عاللة ال روق بين متوس ار تقددرار أفراع قينة الدراسة لالتعرف  .2
 أثناء فترة اليرب فا اليمن وفقا  لمت ير)م ان العمع(. (INEE)طاالر ال وار  

 أهمية الدراسة: -3. 1
تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله والتا تسهال فا الوقوف قف  الوضع الراهن لفتعفيال 
فا اليمن واتضرار التا ليقت به جراء كارثة اليرب فا البالع، وتقديال  ورة واضية لفمسؤولين والقاومين قف  

به     كارثة اليرب، مما يساقد  ل  االهتمام  النظام التعفيما وال هار ذار العالقة قن واقع التعفيال فا ظع
ومعال ة اآلثار الناجمة والضرر الذي لير به، وقد تف ت الدراسة اليالية لظر اتمراف المتنازقة  ل  ت نيب المرافر 
 التعفيمية الصراقار وجعفها منامر آمنة وبعيدة قن المنامر العس رية لفي اظ قف  استمرارية التعفيال، كما أن هذه

 الدراسة قد تف ت ألظار الماليين  ل  مساقدة ق اقار التعفيال لت اوز آثار اليرب.



 

 حدود الدراسة: -4. 1
 اقتصرر هذه الدراسة قف  اآلتا:

 -         اآلتية: )المعادير اتساسية (INEE)فا طاالر ال وار  معادير اليد اتعل  لفتعفيال  الحدود الموضوعية:
 سياسة التعفيال(. -المعفمون والعامفون بالمؤسسار التعفيمية -التعفيال والتعّفال -التعّفال الو ول  ل  التعفيال وبيئة

مبقت هذه الدراسة قف  قينة من القياعار التربوية بميافظة ذمار ممن يعمفون بالمنا ب التالية:  الحدود البشرية:
 –مدراء اإلعارار بالم تب ولوابهال –بهال)مددر قام م تب التربية بالميافظة ولوابه ومستشاريه ورؤساء الشعب ولوا

 .مدراء المدارس( –مدراء م اتب التربية بالمددريار ولوابهال 
 مبقت هذه الدراسة ميداليا  بميافظة ذمار. الحدود المكانية:
 (.2018/2019)ة بال صع اتول من العام الدراساتال ت بير هذه الدراس الحدود الزمانية:

 مصطلحات الدراسة: -5. 1
وكاالر التعفيال )الشب ة المشتركة لوها معادير وضعتها: (INEE)معايير الحد األدنى للتعليم في حاالت الطوارئ 

فا خمسة مياور  (INEE" Inter-Agency Network for Education in Emergencies")فا طاالر ال وار  
ا طاالر ال وار  بما فا ذلك الكوارث وتمثع اليد اتعل  من الممارسار المرتب ة بم االر التعفيال، وتستخدم ف

                     ال بيعية والنزاقار المسفية، وتوفر هذه المعادير  رشاعار بش ن كي ية است ابة الي ومار الومنية وغيرها 
 .من السف ار والوكاالر الومنية والدولية، وهذه المعادير التا اقتمدر فا هذه الدراسة

 ( وطت  الوقت الياضر.2015)لمسفح الذي طصع باليمن منذ العامويقصد به النزاع ا الحرب في اليمن:
)مددر  يقصد بها اتمر القياعية التربوية العامفة بميافظة ذمار ممن يش فون المنا ب اآلتية:القيادات التربوية: 

              اإلعارار بالم تب ولوابهالمدراء  –قام م تب التربية بميافظة ذمار ولوابه ومستشاريه ورؤساء الشعب ولوابهال
 .مدراء المدارس( –المدراء م اتب التربية بالمددريار ولوابه

  طد  ميافظار ال مهورية اليمنية وتقع فا وسط اليمن. محافظة ذمار:

 اإلطار النظري: -6. 1
 التعليم في حاالت الطوارئ:

 ن تفبية الياجار التعفيمية ال ورية لم موقة مختف ة من المتعفمين خالل طالة ال وار  غالبا  ما تش ع تيديا ، 
خا ة فا المرطفة ات عب من طالة ال وار ، والتا من ش لها تثير أسئفة متعدعة منها: كيح دبدو التعفيال ال امع 

لرغال من ذلك فهناك العددد من الخ وار التا يم ن ل ميع أثناء ممارسته، وكيح دترجال فا طالة ال وار ، وقف  ا
فا قمفية التعفيال،   المشاركين فا قمفية التعفيال فا طالة ال وار  اتخاذها منذ البداية إلشراك المزيد من الناس 

ير قمع التعفيال ال امع )فر .ز بيئة التعفيالوهناك خ وار أخر  مم ن أن لش ع ولدقال ال ير التخاذها لتعزي
 ( 6 ،2009إلقاقة،وا

 
 

 حماية التعليم:
دوفر القالون الدولا ليقوق اإللسان اليماية لفتعفيال، وي  ع الير فا التعفيال فا كع اتوقار، بما فيها ظروف 
العدام اتمن والنزاقار المسفية، وكير مفزم قالولُا وم رس فا المعاهدار الدولية واإلقفيمية قف  طد سواء، وي ب 



 

 

والير فا التعفيال  المتصفة ب قمال الير فا التعفيال قصار  جهدها لفوفاء باليد اتعل  من التزاماتهاقف  الدول بذل 
ي ب أن ي ون متاطا  لف ميع عون تمييز، وين بر مبدأ قدم التمييز أيضا  قف  ميتو  التعفيال الذي ي ب أال يميز 

أي تعبير قن  الدولا ليقوق اإللسان ضدضد أي جماقة، كما أن ميتو  التعفيال ميما أيضا  بموجب القالون 
 (115 ،2012)هوسفر وآخرون،.الكراهية أو التعصب

 حماية الطالب وموظفي التعليم:
فيسب  –والذي البد من اطترامه–ومن أجع ضمان سير التعفيال فإن اتمر ال دتعفر بيماية الير فا التعفيال 

بع دتعداه  ل  طقوق اتشخاص الذدن دوفرون التعفيال وينت عون منه بش ع مباشر وهال ال الب وموظ و التعفيال، البد 
خالل مبدأ من أن ي ون هؤالء فا م من من اتذ  وأن دتمتعوا بظروف وبيئة تساقد قف  التعفيال، ويتيقر ذلك من 

والوجدان والددن(، واليظر ضد االض هاع، وكذلك من خالل اليقوق )بما فا ذلك طرية ال كر المساواة وقدم التمييز
فا العمع، والير فا   الثقافية واالجتماقية واالقتصاعية، مثع: الير فا طرية الت مع وتش يع ال معيار، والير 

الير  فضال قنتش يع النقابار المهنية وااللتساب  ليها، والير فا الصية وكذلك الير فا مستو  معيشا الور، 
 (118-117 ،2012)هوسفر وآخرون،.فا اليياة الثقافية

 حماية المرافق والمنشئات التعليمية:
تعد طماية المرافر التعفيمية مس لة أساسية لضمان طماية التعفيال والير فا التعفيال من ظروف العدام اتمن 

ب وموظ ا التعفيال الذدن يقضون معظال والنزاع المسفح، وتعد طماية هذه المرافر مهمة ليماية وسالمة طياة ال ال
أوقاتهال فيها، ولذلك فإن التدمير غير المشروع لفمرافر التعفيمية أو تع يفها أو االثنين معا ، بما فا ذلك كافة 
                           العنا ر الماعية التا تم ن من مباشرة العمفية التعفيمية، مثع الكتب والمعامع والت هيزار قد دؤعي 

، ومن هذا المن فر في ب اإللسالية ل  التهاكار ليقوق اإللسان، ويعتبر استهداف المرافر التعفيمية جريمة ضد 
 )هوسفر ا ي ب أن تكون بعيدة قن االقتداءأن تكون المرافر التعفيمية أثناء النزاع المسفح كافية ومتوافرة لف الب، كم

من المرافر التعفيمية فا اليمن تدمرر كفيا  أو جزويا  بسبب (، بيّد أن قدع كبير 180-179 ،2012وآخرون،
 اليرب.

 التدابير األساسية لحماية بيئات التعليم:
)الف نة الداومة أو النزاقار المسفية كما أورعتهامن التدابير اتساسية ليماية بيئار التعفيال فا طالة ال وار  

 (، ما دفا:ISAC"،2007، 168"تركة بين الوكاالرالمش
تعزيز مشاركة ال ماقار المتضررة من اليرب ومشاركة أولياء أمور ال الب والسف ار التعفيمية فا التقييال  .1

 والتخ يط واإلشراف قف  البرامو التعفيمية.
 الي اظ قف  سالمة المرافر التعفيمية. .2
 جعع مواقع المدارس بعيدة قن المنامر العس رية. .3
 الس الية.اليرص قف  قرب المدارس من الت معار  .4
 جعع المرافر التعفيمية منامر سالم. .5
 التنسير مع اتمراف المتنازقة لمنع استهداف أماكن التعفيال.  .6

 مبادئ مفيدة للتفكير فيها أثناء االستجابة لحالة الطوارئ:
توجد قدة مباع  البد من مراقاتها قند معال ة المش الر التا أثرر قف  التعفيال بسبب اليرب أورعها 

 منها: ،(9 ،2009قمع التعفيال ال امع واإلقاقة،ير )فر 



 

جعع التعفيال مرطب لف ميع: تعددع اتساليب لتتناسب مع المتعفمين بدال  من التوقع أن المتعفمين سوف دت قفمون  .1
 مع اتساليب.

 لكع شخص قدرته الخا ة قف  التعّفال، ولكع شخص الير فا التعفيال ال يد والمناسب. .2
 عفيما يم نه أن يقوم بشاء مهما كان   يرا .كع من له قالقة بوضع ت .3
غالبا  ما توفر االست ابة لفيالة ال اروة فر ة لفنظر  ل  التعفيال من منظور جددد، ويم ن أن تكون فر ة  .4

 لتيسين المعادير السابقة لفتعفيال أو فر ة لفت رق  ل  قضايا لال تؤخذ بعين االقتبار سابقا .
 ه أن دفعب عورا  فا عقال التعفيال ال امع.كع ق اع من ق اقار الم تمع يم ن .5
 ها أعاة م يدة لمعرفة واقع البرامو التربوية فا ظع ال وار . (INEE)اليد اتعل  لمعادير التعفيال .6
 االست اعة من آراء المعفمين وأولياء اتمور والمتعفمين والمسؤولين وموظ ا المنظمار غير الي ومية. .7
من  بد  من التعفيال أثناء ال وار  أن دفتيقوا بمؤسسار التعفيال فا أي وقت، وال بإم ان اتفراع الذدن لال دتم نوا .8

 تش يعهال قف  ذلك.
 سبل مواجهة المخاطر التي تؤثر على التعليم في حاالت الطوارئ:

( خ ة قمع لمواجهة المخامر التا 16 ،2017لمتيدة لفتربية والعفال والثقافة،)منظمة اتمال اوقد وضعت
 تؤثر قف  التعفيال فا طاالر ال وار  فا المن قة العربية تتمثع اتلش ة اآلتية:

 )النظامية وغير النظامية(.عقال كف ة فرص التعفيال .1
 .ستراتي يةاو زياعة ال فب قف  التعفيال فا كع المستويار من خالل جهوع توا ع وتوقية هاعفة  .2
 ل واإلكمال لد  المتعفمين من خالل ألش ة تدقال االستبقاء فا التعفيال ومسارار تعفال متنوقة.عقال لسبة االلتقا .3
تيسين منشئار التعفيال من خالل  قاعة الت هيع وت مين المعدار والت هيزار تماشيا  مع معادير ال وعة والسالمة  .4

 واتمن.
 االجتماقا. مشاركة الشباب ب ية التخ يح من طدة اإلقصاء لتعزيزت مين منصة  .5
 ت مين اإلرشاع والتوجيه المهنا. .6
 ت وير القدرار لتزويد الشباب بالمهارار التا ييتاجون  ليها. .7
 توفير عروس قصيرة اتمد موجهة  ل  سوق العمع وعورار تدريب قف  رياعة اتقمال. .8
  قداع المعفمين وت ويرهال المهنا لت مين تعفيال مراع لألزمة. .9

 ؤسسار التعفيال فا م ال  عارة التعفيال فا أوقار اتزمار.ت وير قدرار العامفين بم .10
 ت وير قدرار المعفمين قف  استخدام م موقة من أساليب التقويال الص ا. .11
 عقال وت وير موارع وأعوار م ي ة وفر الياجار لت مين التعّفال ال يد والنوقا فا طاالر اتزمار. .12
 رة البيالار لتوجيه التخ يط والسياسار.ت وير ألظمة معفومار طول التعفيال من أجع تيسين  عا .13
  جراء قمفيار تقييال سريعة لفياجار قند الدالع أزمة ما. .14

قرير مقدم  ل  م فس طقوق ( المقرر الخاص بالير فا التعفيال فا ت29-27 ،2008وأو  )موليوس،
الير فا التعفيال فا طاالر الدورة الثامنة التابع لألمال المتيدة،  ل  اتخاذ قدة تدابير لضمان أن ي ون  –اإللسان

 ال وار  ذار أولوية قاجفة، منها:
              دنب ا التركيز بدرجة أكبر قف  ضمان الير فا التعفيال خالل طاالر ال وار  طيث أن االهتمام دوجه  .1

 فا الوقت الراهن  ل  طاالر ما بعد النزاع,



 

 

اب الذي دنعال به اتشخاص وال ماقار المشاركون دنب ا اتخاذ المزيد من التدابير لوضع طد لإلفالر من العق .2
 فا اليرب بما فا ذلك أفراع ال يش النظاما الذدن يقومون بمهاجمة المدارس وال فبة والمدرسا.

تبرز هنا الياجة  ل   جراء المزيد من البيوث فا مد  فعالية بعض التدابير المتخذة بسبب زياعة العنح الموجه  .3
 ل فبة.ضد المدارس والمعفمين وا

 ستراتي يةادنب ا  دالء االهتمام العاجع لمعال ة لآلثار الناجمة قن طاالر ال وار  قفا ال تيار واتخاذ تدابير  .4
 لتقديال اليماية ال سدية والن سية لضمان التياقهن بالمدرسة.

تضمن تدابير وضع خ ة من قبع الدولة تهيئ لفتعفيال فا طاالر ال وار  ك زء من برام ها التعفيمية العامة، ت .5
ميدعة من أجع استمرارية التعفيال قف  جميع المستويار وخالل جميع مراطع ال وار ، وينب ا أن تتضمن الخ ة 

 تقديال التدريب لفمعفمين فا شت  جوالب طاالر ال وار .
ل ضمان مشاركة اتم ال واآلباء والم تمع فا تخ يط اتلش ة المدرسية، بييث تتاح أماكن آمنة لف فبة خال .6

 طاالر ال وار .
%( 4.2 عراج التعفيال فا جميع خ ط الماليين المتعفقة بالمساقدار اإللسالية وزياعة مخصصار التعفيال بنسبة ) .7

 قف  اتقع من م موع المساقدار اإللسالية.
ك ساس لأللش ة  (INEE)وكاالر لفتعفيال فا طاالر ال وار  استخدام المعادير الدليا لفشب ة المشتركة بين ال .8

التعفيمية التا تش ع جزء من االست ابة اإللسالية، مع ضمان أن تكون قمفيار االست ابة فا م ال التعفيال متماشية 
 مع تفك المعادير.

 :(INEE)األدنى للتعليم في حاالت الطوارئ معايير الحد 
ار والوثاور الدولية، ولقد شهدر ل ميع اتفراع الير فا التعفيال وقد ورع هذا الير فا العددد من االت اقي

اتقوام الماضية زياعة فا الوقا لفياجة  ل  برامو التعفيال الرسمية وغير الرسمية فا طاالر ال وار ، وقد است اع 
مالدين اتم ال والشباب والكبار من جهوع السف ار التربوية والوكاالر اإللسالية الميفية والدولية، ومن تفك ال هوع 

( لت وير المعادير العالمية لفتعفيال فا طاالر ال وار ، وتال استضافة 2003)التا قدمها فرير قمع فا قاماعرة المب
 Inter-Agency Network for)وكاالر التعفيال فا طاالر ال وار  هذه المباعرة من قبع الشب ة المشتركة ل

Education in Emergencies)(INEE) بعة لألمال المتيدة ومنظمار غير وها شب ة م توطة مؤل ة من وكاالر تا
ط ومية وجهار مالية لفمساقدار وباطثين وأفراع من الم موقار المت ثرة، وجميع هذه اتمراف تعمع سويا  من 

( 2250بعد النزاقار، وقد ساهال أكثر من) أجع ت مين طر التعفيال فا طاالر ال وار  وإقاعة البناء فا مراطع ما
وكاالر التعفيال فا طاالر )الشب ة المشتركة ل(2004فا ت وير هذه المعادير فا قام) ا  ( بفد50)فرعا  من أكثر من

(، واستناعا   ل  مع يار التقويال والتو يار التا 2010و 2009)(، وفا قاماINEE"،2004، 7-8"ال وار  
رجمت المعادير أرسفها مستخدمو المعادير وم موقة من الخبراء قمفت الشب ة قف  تيددث وت وير تفك المعادير وت

 (INEE"،2014، 5")الشب ة المشتركة لوكاالر التعفيال فا طاالر ال وار  .العددد من الف ار العالمية  ل 
وقد وضعت هذه المعادير كا تستخدم فا طاالر ال وار  بما فا ذلك الكوارث ال بيعية والنزاقار المسفية، 

الي ومار الومنية وغيرها من السف ار والوكاالر الومنية وتوفر هذه المعادير  رشاعار بش ن كي ية است ابة 
الر ال وار ، و ممت هذه المعادير كا دتال استخدامها من اوالدولية، وتساقد قف   لشاء برامو تعفيمية فا ط

جالب الم تمعار الميفية والي ومار وغيرها من السف ار وكذلك العامفين فا الم ال اإللسالا بهدف تفبية 



 

)الشب ة المشتركة لوكاالر التعفيال فا طاالر ال وار  .ها أفراع الم تمعر التعفيمية كما ييدعاالطتياجا
"INEE"،2004، 7-8) 

 :(INEE)األدنى للتعليم في حاالت الطوارئ محتوى معايير الحد 
متناسقا  تقدم المعادير الدليا لفتعفيال فا ظع طاالر ال وار  واتزمار المزمنة وإقاعة البناء المب ر  مارا  

لمباع  ومسارار العمع ل ميع ال هار ال اقفة التا يم ن أن تشارك فا توفير التعفيال خالل طاالر ال وار  طت  
 ،2008)موليوس،.، لكا تعزز مس لة قبول المسؤوليةتتم ن من تنسير ألش تها التعفيمية، بع وما هو أهال من ذلك

15) 
( معادير اليد INEE"،2014، 7-8"ا طاالر ال وار  وكاالر التعفيال ف)الشب ة المشتركة لوقد وضعت

 اتعل  لفتعفيال فا طاالر ال وار  فا خمسة مياور ها:
 ومشاركة الم تمع الميفا والتيفيعوتظال هذه المعادير الم االر اتساسية وها: التنسير  المعايير األساسية: .1

وينب ا لهذه المعادير أن ت بر قبر كع الم االر لتش يع االست ابة، وتعتبر هذه المعادير التشخيص ال يد 
 واتساسا من أجع فهال وت بير المعادير التالية. 

تركز هذه المعادير قف  تعزيز  م الية الو ول  ل  بيئة تعفال آمنة ومالومة  الوصول إلى التعليم وبيئة التعّلم: .2
   لفمتعفمين مثعمتعفمين، وتركز قف  التعاون بين جميع ال هار ذار العالقة لتوفير الخدمار اتخر ل ميع ال

الصية والمياه والصرف الصيا والمساقدار ال ذاوية والس ن، وتساقد فا تعزيز اتمن والراطة الماعية وال كرية 
 والن سية واالجتماقية.

تدقال أسس التعفيال والتعّفال الناجعين والمتعفقة بالمناهو والتدريب : وتركز قف  العنا ر التا التعليم والتعّلم .3
 والت وير المهنا وأساليب التدريس وقمفيار التعّفال وأساليب التقويال.

بما  الموارع البشرية فا م ال التعفيال: وتركز قف   عارة وت وير أعاء المعلمون والعاملون بالمؤسسات التعليمية .4
 فية التقاء الموظ ين، وشروط العمع واإلشراف والدقال.فا ذلك سياسة التوظيح وقم

 وتركز هذه المعادير فا هذا الميور قف  رسال السياسار والتشريعار والتخ يط والتن يذ. سياسة التعليم: .5
 :(INEE)األدنى للتعليم في حاالت الطوارئ أهمية معايير الحد 

( ب ن معادير اليد اتعل  INEE"،2014، 13"وكاالر التعفيال فا طاالر ال وار  )الشب ة المشتركة لأشارر
 لفتعفيال فا طاالر ال وار  تساقد فا اآلتا:

 مساقدة الم تمعار فا تصميال وت بير برامو التعفيال فا طاالر ال وار  وطت  التعافا. .1
 التنسير بين ال هار ذار العالقة بالتعفيال لفمساقدة فا قمفيار التقويال واالست ابة. .2
 ال الومنية فا مختفح البفدان.تقوية ألظمة التعفي .3
 المساهمة فا تيسين وتوفير خدمار التعفيال ل ميع فئار الم تمع. .4
 مراقبة أعاء مؤسسار التعفيال وتقويمه وت ويره فا طاالر ال وار  وطت  التعافا. .5
 بناء القدرار وت وير المعارف والمهارار لفو ول  ل  برامو تعفيال قالية ال وعة. .6
 لمساقدة ق اقار التعفيال. توجيه ألظار الماليين .7

 في حالة محدودية الموارد: (INEE)طوارئ تطبيق معايير الحد األدنى للتعليم في حاالت ال
عون الياجة  ل  ل قار مالية  (INEE)اتعل  لفتعفيال فا طاالر ال وار  يم ن ت بير واستخدام معادير اليد 

 كبيرة وقندما تكون الموارع المالية أو التعفيمية المتاطة ميدوعة لفمبررار اآلتية:



 

 

 ن العددد من هذه المعادير مم ن أن تستخدم وت بر وال تستوجب توفير تكاليح أو ل قار مالية مرت عة مع أن  .1
الوقت والموارع قف  المد  ال ويع، كما يم ن أن يساهال  ت بيقها ييسن من لوقية التعفيال، وهذا يساقد فا توفير

 ذلك فا لتاوو تعفيمية  ي ابية أكثر استدامة.
ن لمساقدة ق اقار التعفيال  ن ت بير هذه المعادير سيساقد فا توجيه ألظار السف ار الومنية والميفية والماليي .2

 وهذا سيمثع تمويع  ضافا يساقد فا ت ويد وزياعة فعالية التعفيال فا طاالر ال وار . ماليا  
 ن استخدام اليد اتعل  لمعادير التعفيال ي عع السف ار المختصة والمنظمار ذار العالقة بالتعفيال تتخذ قرارار  .3

وكاالر )الشب ة المشتركة لة الضعي ة.و أو اتلظمة التعفيمي ي ابية لت وير وعقال برامو التعفيال، وستت نب عقال البرام
 (INEE"،2014، 17"التعفيال فا طاالر ال وار  

 الطريقة واألدوات:  - 2
 منهج الدراسة: -1. 2

 الدراسار. من النوع هذا مثع مبيعة مع ، كمنهو دتناسبالمسيا الو  ا المنهو ناالباطث استخدم
 مجتمع الدراسة وعينتها: -2. 2

 قام ، ممن يش فون المنا ب التالية: )مددرذمار التربوية بميافظةمن جميع القياعار  الدراسةتكون م تمع 
 اتب مدراء م –مدراء اإلعارار بالم تب ولوابهال –ولوابهال الشعب ورؤساء ومستشاريه ولوابه التربية بالميافظة م تب

( دوضح توزيع م تمع 1)قياعيا ، وال دول( 1533والبالغ قدعهال)، مدراء المدارس( –التربية بالمددريار ولوابهال
 .الدراسة

 توزيع مجتمع الدراسة (1جدول)

 (%)النسبة العدد القيادة عأنوا
 3.20 49 مددر قام م تب التربية بالميافظة ولوابه ومستشاريه ورؤساء الشعب ولوابهال

 1.96 30 مدراء اإلعارار بالم تب ولوابهال
 2.35 36 ولوابهالمدراء م اتب التربية بالمددريار 

 92.50 1418 مدراء المدارس
 100.00 1533 الم موع

 المصدر: إدارة اإلحصاء بمكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار

 اآلتية:  (Arkin,1984, 21)ال العينة تال استخدام معاعلة أركنولتيددد ط 
لسةةةبة  (P)(، 0.05)لسةةةبة الخ   ومقداره (SE)(، 1.96)المعيارية ومقدارهاالدرجة  (t)ط ال العينة (N)طيث

المعاعلة قف  ط ال م تمع هذه الدراسةةةةةةةةةة تكولت قينة وبت بير تفك (، 0.50)الخا ةةةةةةةةةية المياددة وتسةةةةةةةةةاوي  تيقر
%( من ط ال الم تمع، وقد اختيرر 20.03)بميافظة ذمار بنسبة التربوية( مبيوثا  من القياعار 307)من الدراسة

%( تقريبا  من كع مبقة، ويرجع السبب فا ذلك 20)ل بقية العشواوية وبنسبة تقدر بةةةةةةةةةةةقينة الدراسة ب ريقة العينة ا
%( من م موع االستبيالار 90.88)( استبالة وبنسبة279و ية موضوع الدراسة، وتال استعاعة)عة وخص ل  مبي

( دبين توزيع أفراع قينة 2)جوع لقص أو أخ اء قفيها، وال دولالموزقة، ولال دتال اسةةةتبعاع أي اسةةةتبالة منها، لعدم و 
 .الدراسة
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 توزيع عينة الدراسة  (2جدول)

االستبيانات  القيادة عأنوا
 الموزعة

االستبانات 
 المستردة

االستبانات 
 غير المستردة

النسبة من 
 العينة %

النسبة من 
 المجتمع %

مددر قام م تب التربية ولوابه ومستشاريه 
 ورؤساء الشعب ولوابهال

10 10 - 3.26 20.41 

 20.00 1.95 - 6 6 مدراء اإلعارار بالم تب ولوابهال
 19.44 2.28 - 7 7 ولوابهالمدراء م اتب التربية بالمددريار 

 20.03 92.51 28 256 284 مدراء المدارس
 20.03 100 28 279 307 الم موع

 أداة الدراسة: -3. 2
فا طاالر ال وار ، والم ولة من خمسة  (INEE)لفتعفيالاليد اتعل   معادير بمراجعة ترجمة الباطثان قام

 ,بعد تكيي ها لتناسب البيئة اليمنية لفمعادير ال رقية فا كع م ال و ح قاومة ذلك تال تنظيال وبعد، م االر رويسة
 ي تها اتولية تال قرضها  بعد تنظيال تفك القاومة فا، و تضمنتها أعاة الدراسة فرقية كمؤشرار فيها ورع ما لي ون 
اتخذ وتال قدة جامعار يمنية، من أقضاء هيئة التدريس المتخصصين فا التعفيال من مستشارين ( من ال6)قف 

، بمالطظار المستشارين وتعددالتهال والمتمثفة فا تعددالر بسي ة تتعفر بإقاعة  ياغة بعض المعادير ال رقية
( معيار فرقا تمثع فقرار اتعاة، وأمام  كع منها ثالثة بداوع لالستدالل قف  80لتتكون بعد ذلك أعاة الدراسة من)

 زقة هذه ال قرار قف  خمسة م االر ها:تيقر المعادير ها)مرت عة، متوس ة، منخ ضة(، ومو 
 ( فقرة.24)وتيتوي قف  المعايير األساسية: .1
 ( فقرة.22)وتيتوي قف  معايير الوصول إلى التعليم وبيئة التعّلم: .2
 ( فقرة.14): وتيتوي قف معايير التعليم والتعّلم .3
 ( فقرة.10): وتيتوي قف معايير المعلمون والعاملون بالمؤسسات التعليمية .4
 ( فقرة.10)وتيتوي قف  معايير سياسة التعليم: .5

لفت كد من الصدق البناوا لألعاة قام الباطثان بت بير أعاة البيث قف  قينة است القية  الصدق البنائي ألداة الدراسة:
بين م االر اتعاة  بيرسون ( قياعيا  تربويا  من م تمع البيث ال عفا، ومن ثال تال طساب معامع ارتباط 38بف ت)

 .(3)عاة، وأظهرر لتاوو ذلك فا ال دولخمسة ببعضها البعض وكذلك بالمتوسط الكفا لألال
 

 

 

 ( الصدق البنائي ألداة الدراسة3)جدول

 المجال  المجال م
 األول

المجال 
 الثاني

المجال 
 الثالث

 المجال 
 الرابع

المجال 
 الخامس

     1 المعادير اتساسية 1



 

 

    1 **0.74 التعّفالالو ول  ل  التعفيال وبيئة  2
   1 **0.68 **0.76 التعفيال والتعّفال 3
المعفمون والعامفون بالمؤسسار  4

 التعفيمية
0. 75** 0.72** 0.76** 1  

 1 **0.72 **0.75 **0.76 **74 .0 سياسة التعفيال 5
 **0.71 **0.72 **78 .0 **0.77 **0.79 المتوسط الكفا لألعاة 

 (0.01)مستوى ** دال إحصائيًا عند 
( دتضح أن قيال معامع ارتباط الم االر الخمسة الم ولة لألعاة ببعضها البعض موجب وذار 3من ال دول)

(، كما تبين ب ن 0.68 -0.76)تراوطت معامالر االرتباط تفك بين( طيث 0.01عاللة  طصاوية قند مستو  عاللة)
فا لألعاة موجب وذار عاللة  طصاوية قند مستو  معامالر ارتباط كع م ال من الم االر الخمسة والمتوسط الك

 (، وهذا ددل قف   دق البناء لهذه اتعاة.0.71 -0.79)تراوطت معامالر االرتباط تفك بين(، طيث 0.01عاللة)
 ثبات أداة الدراسة:

، تال  قاعة ( قياعيا  تربويا  من م تمع البيث ال عفا38)البال ةبعد ت بير أعاة البيث قف  العينة االست القية 
بين لتاوو بيرسون ت بيقها مرة أخر  قف  ل س العينة بعد أسبوقين من الت بير السابر، وتال طساب معامع ارتباط 

( وهذا يعد ثبار مقبول، 0.85)طيث اتضح أن ثبار اتعاة ك ع بفغالت بيقين، وذلك لفت كد من ثبار أعاة الدراسة، 
 -التعفيال والتعّفال -الو ول  ل  التعفيال وبيئة التعّفال -ادير اتساسية)المع كما تبين أن ثبار الم االر الخمسة:
قف  التوالا،  (0.75، 0.74، 0.78، 0.80، 0.82)بفغ سياسة التعفيال( -المعفمون والعامفون بالمؤسسار التعفيمية

 وجميع تفك القيال تمثع ثبار مقبول.
 خطوات إجراء الدراسة:

 آلتية:قام الباطثان بالخ وار اإلجراوية ا
 ُطدع م تمع الدراسة المتمثع ب ميع القياعار التربوية بميافظة ذمار. أواًل:

 ( فقرة موزقة قف  خمسة م االر.80ت وير أعاة الدراسة، وها قبارة قن استبالة، م ولة من)ثانيًا: 
 والثبار تعاة الدراسة. تال ت بير أعاة الدراسة قف  قينة است القية من م تمع البيث، الختبار الصدق البناواثالثًا: 
وزقت اتعاة قف  أفراع قينة الدراسة، وُمفب منهال اإلجابة قف  كع فقرة من فقرار اتعاة، ثال تال استرجاع  رابعًا:

م وطت  13/10/2018معظال االستبيالار الموزقة، واست رقت قمفية الت بير شهرين وقشرة أيام ابتداء  من تاريخ 
 .22/10/2018تاريخ 

 . (SPSS- JASP)قام الباطثان بت ريغ بيالار اتعاة ومن ثال تيفيفها باستخدام البرلام ين اإلطصاويين خامسًا:
 مناقشة النتاوو واستخالص التو يار والمقترطار. سادسًا:

 المعالجات اإلحصائية:
 وتال استخدام اتساليب اآلتية: (SPSS,JASP)بواس ة برلام اتال معال ة البيالار  طصاويُا 

 اتعاة. البناوا والثبار ل قرار وم االر  الصدق : إلي اعPearson))بيرسون  ارتباط معامع -
: لمعرفة است ابار أفراع قينة البيث طول (Standard Deviation)واالليراف المعياري  (Mean)الوسط اليسابا -

 م االر اتعاة وفقراتها.



 

 قرار والم االر عاللة ال رق بين المتوسط اليسابا لف: إلي اع (Bayes Factor for One-Sample)اختبار -
 ( كميك لفي ال قف  تيقر المعادير.2)والمتوسط ال رضا

بين متوس ار تقددرار أفراع قينة الدراسة : إلي اع عاللة ال رق (Bayes Factor Independent Sample)اختبار -
 )م ان العمع(.تبعا  لمت يرأثناء فترة اليرب فا اليمن  (INEE)لتيقر معادير اليد اتعل  لفتعفيال فا طاالر ال وار  

 .(4)ك الموضح بال دولالمي( بواس ة 01BF)ت سير عاللة ال روق لعوامع بادز طيث تال

 (01BF)تفسير داللة الفروق لعوامل بايز محك (4)جدول

 التفسير Label Interpretation (01BF)قيمة
 >100  0EXTREME EVIDENCE FOR H  ق عا لعدم وجوع فرق عليع 
30 - 100  0VERY STRONG EVIDENCE FOR H  عليع قوي جدا  لعدم وجوع فرق 
10 - 30  0STRONG EVIDENCE FOR H  عليع قوي لعدم وجوع فرق 
3 - 10  0SUBSTANTIAL EVIDENCE FOR H  عليع مناسب لعدم وجوع فرق 
1 - 3  0ANECDOTAL EVIDENCE FOR H  وجوع فرق عليع مقبول لعدم 

1  0NO EVIDENCE FOR H ال دوجد عليع 
𝟏

𝟑
 - 1  1ANECDOTAL EVIDENCE FOR H  عليع مقبول لوجوع فرق 
𝟏

𝟑
 -  𝟏

𝟏𝟎
  1SUBSTANTIAL EVIDENCE FOR H  عليع مناسب لوجوع فرق 

𝟏

𝟏𝟎
- 𝟏

𝟑𝟎
 1STRONG EVIDENCE FOR H  عليع قوي لوجوع فرق 

𝟏

𝟑𝟎
 - 𝟏

𝟏𝟎𝟎
 1STRONG EVIDENCE FOR HVERY   عليع قوي جدا  لوجوع فرق 

<𝟏

𝟏𝟎𝟎
 1EXTREME EVIDENCE FOR H  عليع ق عا لوجوع فرق 

(Wagenmaker. et al,2011, 4)                 المصدر:

 ومناقشتها: النتائج -3
بهدف اإلجابة ، التا أس رر قنها الدراسة، بعد تيفيفها الميداليةدتال فا هذا الميور قرض ومناقشة النتاوو 

 قن أسئفة الدراسة، وقف  النيو اآلتا:
أواٌل: قرض النتاوو المتعفقة بإجابة السؤال اتول من أسئفة الدراسة، ومناقشتها والذي لص قف : هع هناك تيقر 

رب فا اليمن من وجهة لظر القياعار التربوية أثناء فترة الي (INEE)لمعادير اليد اتعل  لفتعفيال فا طاالر ال وار  
 ميافظة ذمار؟

قف    بناء   (01BF)وقيمة ولإلجابة قن هذا السؤال تال استخراج المتوس ار اليسابية واالليرافار المعيارية
اع قينة الدراسة لفتيقر من عاللة ال رق بين متوس ار تقددرار أفر  (Bayes Factor for One-Sample)اختبار

( 5)وال دول وقف  مستو  كع م ال من م االتها الخمسةقف  مستو  اتعاة ك ع (، وذلك 2)والمتوسط ال رضا
 .دوضح ذلك

             ة الدراسة ككل لتقديرات أفراد العينة ألدا (01BF)وقيمة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5)جدول
 ولمجاالتها الخمسة



 

 

رتبة 
 المجال

رقم 
 المجال

االنحراف  المتوسط المعيار
 المعياري 

 (01BF)قيمة

 0.00 0.36 2.17 الو ول  ل  التعفيال وبيئة التعّفال 2 1
 0.00 0.40 1.88 التعفيال والتعّفال 3 2
 0.00 0.42 1.79 سياسة التعفيال. 5 3
 0.00 0.34 1.74 المعفمون والعامفون بالمؤسسار التعفيمية 4 4
 0.00 0.39 1.63 اتساسيةالمعادير  1 5

 0.00 0.31 1.86 المعايير ككل

من      اليد اتعل   المتوسط العام لتقددرار قينة البيث لتيقر معاديرأن  ما ي تا: ( دتضح5)ال دولمن 
1)أقع من (01BF)قيمة (، وبف ت0.31)اليراف معياري ( ب1.86)التعفيال ك ع بفغ

100
ت سير  ميك(، واستناعا   ل  

قف  وجوع      عليع ق عا(، فهذه النتي ة تشير  ل  وجوع 4)المبين فا ال دول (01BF)عاللة ال روق لعوامع بادز
( الميدع كميك لفي ال قف  تيقر المعادير، 2)( والمتوسط ال رضا1.86ة البالغ )فرق بين المتوسط الكفا لألعا 

قف  ق اع  ر من قا لاتو قن ظروف اليرب وت ثيراتها ، وهذا أممما دؤكد قدم تيقر تفك المعادير بش ع قام
 .التعفيال فا اليمن

الو ول  ل  التعفيال  -  من التعفيال الخمسة)المعادير اتساسيةتراوح المتوسط لم االر معادير اليد اتعل
       (1.63 -2.17بين)المعفمون والعامفون بالمؤسسار التعفيمية(  -سياسة التعفيال -التعفيال والتعّفال -وبيئة التعّفال

1)أقع من (01BF)ومن المالطظ ب ن قيمة

100
 من   (، وهذا عليع ق عا قف  وجوع فروق بين متوس ار كع م ال 

(، وبالنظر فا المتوس ار اليسابية لالطظ أن متوسط م ال الو ول  ل  2)الم االر الخمسة والمتوسط ال رضا
الو ول  ل  ، مما يشير  ل  تيقر معادير م ال (2)من الوسط ال رضا (، وهو أكبر2.17)التعّفال بفغالتعفيال وبيئة 

وهذه النتي ة تعد لتي ة مبيعية كون معظال مدارس التعفيال العام الي وما واتهفا بش ع قام،  التعفيال وبيئة التعّفال
 االر أقع ية المتعمع فا ظع ظروف اليرب ولال دتال  غالقها وتستقبع معظال ال فبة، فا طين كالت متوس ار بق

(، مما ددل قف  أن المعادير الخا ة بتفك الم االر اتربعة غير متيققة، وهذا دت ر تماما  2)من الوسط ال رضا
)مركز (،2014)منظمة اتمال المتيدة لفتربية والعفوم والثقافة،(،2010ته تقارير كع من: )البنك الدولا،مع ما أورع

(،)سوال ين 2017لفتربية والعفال والثقافة، (،)منظمة اتمال المتيدة S.E.M.C،"2015الدراسار واإلقالم التربوي "
 (.2018اسة)العزيزي ومريط،(، وكذلك عر 2018والمرالا،

 اطدمن الت صيع تال معال ة البيالار الخا ة بمعادير كع م ال من م االر اتعاة الخمسة قف   ولمزيد
 وكما ي تا:

 المجال األول: المعايير األساسية
 (01BF)وقيمة تال استخراج المتوس ار اليسابية واالليرافار المعيارية قف  است ابار قينة البيث،بناء  

قف  مستو  كع (، وذلك 2)اع قينة الدراسة والمتوسط ال رضالفتيقر من عاللة ال رق بين متوس ار تقددرار أفر 
 .دوضح ذلك( 6)، وال دولمعيار من معادير هذا الم ال

                                    لتقديرات أفراد العينة  (01BF)وقيمة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6)جدول
 عايير األساسيةمعايير مجال الم



 

رتبة 
االنحراف  المتوسط المعيار م المعيار

 المعياري 
قيمة   

(01BF) 

1 9 
قياعيا  فا وضع آليار تتول  القياعار اإلعارية التربوية عورا  

التنسير والمشاركة فيها مع ال هار المعنية اتخر  المهتمة 
 بالتعفيال.

2.23 0.78 0.00 

2 4 
تشارك م موقة واسعة من أفراع الم تمع الميفا فا تيددد 
التمويع الالزم لفنشامار التعفيمية وتخ يح اتخ ار النات ة 

 قن اليرب.
1.94 0.74 7.88 

3 14 
اتمراف المعنية بالتعفيال بمباع  المساواة والش افية تتقيد كع 

 وتتيمع المسؤولية لتيقير لتاوو  ي ابية لت وير التعفيال.
1.84 0.69 0.02 

4 18 
دتال  جراء تقويال شامع لياجار وموارع التعفيال بمشاركة أمراف 

 معنية به.
1.82 0.66 0.00 

5 23 
اليرب تنمية تتضمن خ ط واستراتي يار التخ يح من آثار 

 القدرة لدقال سف ار التعفيال وأقضاء الم تمع الميفا.
1.80 0.71 0.00 

6 10 
توجد ل نة تنسير مشتركة من كع ال هار المعنية بالتعفيال 
تهتال بت وير التعفيال والتخ يط له وتيشد الموارع وتساقد فا 

 تنمية القدرار.
1.79 0.76 0.00 

7 7 
والم تمع الميفا واتمراف المعنية تدرك القياعار التربوية 

 0.00 0.66 1.76 المهارار والمعارف والبرامو التعفيمية التا دتفقاها المتعفمين.

8 3 
يشارك اتم ال والشباب فا ت وير النشامار التعفيمية 

 وتن يذها ومراقبتها وتقويمها.
1.73 0.70 0.00 

9 11 
والم تمع الميفا  تقوم اإلعارة التعفيمية والمنظمار اإللسالية

 بدقال مؤسسار وبرامو التعفيال بصورة قاعلة وش افة.
1.72 0.78 0.00 

10 12 
توجد آليار مناسبة لتوفير معفومار مناسبة لفتخ يط لفتعفيال 

 ضمن ل نة التنسير المشتركة.
1.67 0.78 0.00 

11 16 
دتال تيددد القدرار والموارع واالستراتي يار الميفية لفتعفيال 

 والتعّفال قبع اليرب وإثناوها.
1.66 0.58 0.00 

12 20 
تفبا استراتي يار مواجهة آثار اليرب الياجار التعفيمية 

 لفس ان المت ثرين.
1.66 0.66 0.00 

13 19 
توجد استراتي يار مناسبة لمواجهة المعوقار التا تواجه 

 المؤسسار التعفيمية تع س لتاوو التقويال.
1.62 0.60 0.00 

14 1 
يشارك م موقة من أفراع الم تمع الميفا فا تيددد أولوية 

 النشامار التعفيمية وفا التخ يط لها.
1.62 0.68 0.00 

15 15 
دتال  جراء تقويال عوري بواس ة جمع البيالار التا تيدع 

 التصورار الميفية تهداف التعفيال.
1.61 0.64 0.00 

وتو يع تعفيال دتضمن تستخدم موارع السف ة الميفية لت وير  8 16
 خ ض خ ر اليرب.

1.56 0.65 0.00 



 

 

17 6 
ييدع الم تمع الميفا والعامفون فا م ال التعفيال والمتعفمون 

الو ول  ل  التعفيال  لتعزيزالموارع الميفية وييشدولها 
 النوقا.

1.52 0.70 0.00 

18 17 
يشارك ممثفون من المت ثرين من اليرب فا تصميال وجمع 

 التعفيال.البيالار قن 
1.46 0.60 0.00 

19 13 
دتال استخدام أعوار مناسبة لتقويال اطتياجار التعفيال من قبع 

 ل نة التنسير المشتركة.
1.46 0.51 0.00 

20 21 
تال تصميال وتن يذ استراتي يار لت اعي اتذ  قف  الم تمع 

 الميفا وال ت اقال آثار اليرب.
1.45 0.68 0.00 

21 24 
تتكامع خ ط واستراتي يار التخ يح من آثار اليرب مع 

 برامو التعفيال وتتواءم معها.
1.43 0.60 0.00 

 0.00 0.49 1.38 دتال تيددث لتاوو التقويال عوريا  ببيالار جدددة. 22 22

23 5 
تتوافر فرص التدريب وبناء القدرار تفراع ل ان التعفيال 

 الم تمعا.
1.34 0.48 0.00 

 0.00 0.33 1.13 ل ان التعفيال الم تمعا ممثفين من ال ئار المهمشة.تضال  2 24
 0.00 0.39 1.63 المعايير األساسية.

 ال المعادير اتساسية المتوسط العام لتقددرار قينة البيث طول تيقر مأن  ( دتضح ما ي تا:6)ال دولومن 
1)أقع من (01BF)قيمة (، وبف ت0.39)( باليراف معياري 1.63)ك ع بفغ

100
قف  وجوع فرق     (، وهذا عليع ق عا

( والذي هو أقع منه، مما يشير  ل  أن المعادير 2)( والمتوسط ال رضا1.63)ل البالغبين المتوسط الكفا لفم ا
بق اع  وهو ما دؤكد ب ن اليرب أثرر سفبا  فا كثير من ال والب اتساسية المتعفقة قاماتساسية غير ميققة بش ع 

 والتا تعتبر ها اتساس لتوفير بيئة تعفيمية فعالة. ه فا اليمنالتعفيال وتوفير 

1)فقد كالت أقع من (01BF)(، وبالنسبة لقيمة1.13 -2.23ت متوس ار معادير هذا الم ال بين)تراوط

100
 )

 (2( والمتوسط ال رضا)2.23وجوع فروق بين متوسط هذا المعيار)( وهذا عليع ق عا قف  9)بالنسبة لفمعيار
وتعد هذه النتي ة  ، وهو عليع ق عا قف  تيقر هذا المعيار،ومتوسط هذا المعيار أكبر من المتوسط ال رضا

مبيعية تن القوالين والفواوح تنص قف  أن وضع آليار التنسير والمشاركة مع ال هار اتخر  المعنية بالتعفيال من 
بف ت  فا طين   مستو  الميافظار والمددريار مهام القياعار اإلعارية بالتعاون مع السف ار الميفية قف 

(، واستناعا   ل  الميك الميدع لعوامع بادز فهذا عليع 10-3)( وتقع هذه القيمة بين7.88)لفمعيار الرابع (01BF)قيمة
( 14لفمعيار)  (01BF)وسط ال رضا، بينما لوطظ ب ن قيمةمناسب قف  أن متوسط هذا المعيار ال يختفح قن المت

1)ينتتراوح ب

100
، 1

30
لبقية معادير  (01BF)( وهذا عليع قوي جدا  قف  قدم تيقر هذا المعيار، فا طين كالت قيمة

1)أقع من هذا الم ال

100
 .(، وهذا عليع ق عا قف  قدم تيقر تفك المعادير

 المجال الثاني: الوصول إلى التعليم وبيئة التعّلم
 (01BF)وقيمة المتوس ار اليسابية واالليرافار المعياريةتال استخراج  بناء  قف  است ابار قينة البيث،

قف  مستو  معادير (، وذلك 2)اع قينة الدراسة والمتوسط ال رضالفتيقر من عاللة ال رق بين متوس ار تقددرار أفر 
 .دوضح ذلك( 7)، وال دولم ال الو ول  ل  التعفيال وبيئة التعّفال



 

                                 لتقديرات أفراد العينة  (01BF)وقيمةلمعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا (7)جدول
 التعّلم وبيئة التعليم إلى لمعايير مجال الوصول

رتبة 
االنحراف  المتوسط المعيار م المعيار

 المعياري 
قيمة   

(01BF) 
 0.00 0.60 2.70 يست يع جميع أفراع الم تمع الو ول  ل  مرافر وأماكن التعفيال. 26 1

2 25 
ال ييرم أي فرع أو م موقة من الم تمع من الو ول  ل  التعفيال 

 وفرص التعّفال بسبب التمييز.
2.58 0.65 0.00 

تتاح ال ر ة لفمتعفمين المنق عين لفدخول أو  قاعة الدخول  ل   31 3
 التعفيال النظاما بعد الق اقهال قنه بسبب ظروف اليرب.

2.54 0.58 0.00 

4 35 
الو ول  ل  المؤسسار التعفيمية آمنة وسفيمة ومتاطة مرق 
 لف ميع.

2.51 0.68 0.00 

5 39 
أماكن ومبالا التعفيال آمنة ومتاطة ل ميع المتعفمين والمعفمين 

 0.00 0.75 2.43 وبقية العامفين.

6 27 
تزال كع قواور االلتياق بالتعفيال، مثع االفتقار  ل  الوثاور 

 بالتعفيال.الم فوبة لاللتياق 
2.40 0.68 0.00 

7 36 
المؤسسار التعفيمية خالية من اله وم العس ري وبعيدة قن 

 اتهداف العس رية.
2.38 0.80 0.00 

8 40 
مية مساطار  الية ب طواش ومبالا تمتفك المؤسسار التعفي

 منة وميمية.آ
2.37 0.67 0.00 

9 45 
بالصية تش ع مؤسسار التعفيال المتعفمين قف  االهتمام 

 والنظافة.
2.37 0.67 0.00 

 0.00 0.74 2.30 دوجد بالمدارس أخصاويين اجتماقيين ول سيين. 46 10

11 28 
تتوفر فرص تعفيمية لظامية وغير لظامية لألفراع المت ثرين من 

 0.00 0.77 2.21 اليرب لتفبية طاجاتهال التعفيمية.

12 41 
مساطار مالومة مبالا المؤسسار التعفيمية مناسبة وتشمع 

 لف صول واإلعارة ومرافر الترفيه والصرف الصيا.
2.20 0.73 0.00 

 0.08 0.75 2.15 مساطة ال صول الدراسية مناسبة لعدع ال الب فيها. 42 13
 0.23 0.70 2.13 المؤسسار التعفيمية قريبة من س ن المتعفمين. 34 14

15 32 
لفمتعفمين والمعفمين تخفو البيئة التعفيمية من مصاعر اتذ  

 وبقية العامفين بها.
2.06 0.79 8.44 

16 37 
يساهال الم تمع الميفا فا اتخاذ القرارار ورسال السياسار 
واتلظمة التا تضمن لفمتعفمين والمعفمين والعامفين بمؤسسار 

 التعفيال أمنهال وسالمتهال.
1.97 0.82 16.62 

17 33 
التعفيال المهارار والمعرفة ي تسب المعفمون والعامفون بمؤسسار 

الالزمة إللشاء بيئة تعفال عاقمة تش ع الرفاهية الن سية 
 واالجتماقية لفمتعفمين.

1.95 0.58 7.42 



 

 

18 29 
يساقد الم تمع الميفا اتم ال والشباب والكبار فا االلخراط 

 بالتعفيال النوقا قبر التوقية والتدريب.
1.95 0.69 9.44 

 0.00 0.70 1.82 الصيا متوفرة بالمؤسسار التعفيمية.المياه والصرف  44 19
 0.00 0.81 1.66 يشارك الم تمع الميفا فا بناء و يالة المؤسسار التعفيمية. 43 20

21 30 
تتوفر الموارع الكافية والتا تضمن االستمرارية فا التعفيال ل ميع 

 أفراع الم تمع الميفا.
1.55 0.50 0.00 

22 38 
اإللسالية بنشامار تعمع قف  ت مين المؤسسار تقوم المنظمار 

 التعفيمية لفيد من خ ر اليرب.
1.51 0.60 0.00 

 0.00 0.36 2.17 الوصول إلى التعليم وبيئة التعّلم.

 ل    المتوسط العام لتقددرار قينة البيث لدرجة تيقر م ال الو ول أن  ( دتضح ما ي تا:7)ال دولومن 
1)أقع من (01BF)قيمة (، وكالت0.36)اليراف معياري ( ب2.17)ك ع بفغ التعفيال وبيئة التعّفال

100
 (، وهذا عليع ق عا

( والذي هو أقع منه، وهذا عليع 2)( والمتوسط ال رضا2.17بين المتوسط الكفا لفم ال البالغ)قف  وجوع فرق 
 ق عا قف  تيقر معادير ذلك الم ال بش ع قام.

1)أقع من (01BF)أن قيمة (، كما تبين1.51-2.70)بينت متوس ار معادير هذا الم ال تراوط

100
( بالنسبة 

( وهذا عليع ق عا قف  تيقر تفك المعادير 41، 28، 46، 45، 40، 36، 27، 39، 35، 31، 25، 26)لفمعادير
قف  تيقر      (، وكذلك لالطظ وجوع عليع قوي 2)سط ال رضاكون المتوس ار اليسابية لها أكبر من الو 

1)لهذا المعيار تتراوح بين (01BF)( تن قيمة42المعيار)

30
، 1

10
تراوح  (01BF)من المالطظ أيضَا ب ن قيمة ، و (

( وهذا عليع ب ن المتوسط اليسابا لهذه المعادير اتربعة ال 29، 33، 37، 32)بالنسبة لفمعادير( 10 –3)بين
1)أقع من (01BF)، كما لالطظ أن قيمة(2يختفح قن المتوسط ال رضا)

100
وهذا عليع  لبقية معادير هذا الم ال( 

 (.2)ق عا قف  قدم تيقر تفك المعادير، فالمتوسط اليسابا لها كان أقع من المتوسط ال رضا
 المجال الثالث: التعليم والتعّلم

 (01BF)وقيمة تال استخراج المتوس ار اليسابية واالليرافار المعيارية بناء  قف  است ابار قينة البيث،
قف  مستو  معادير (، وذلك 2)اع قينة الدراسة والمتوسط ال رضاعاللة ال رق بين متوس ار تقددرار أفر لفتيقر من 

 .دوضح ذلك( 8)، وال دولم ال التعفيال والتعّفال

 

 

                               لتقديرات أفراد العينة  (01BF)وقيمةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (8)جدول
 لمعايير مجال التعليم والتعّلم

رتبة 
االنحراف  المتوسط المعيار م المعيار

 المعياري 
قيمة   

(01BF) 

1 58 
دتال  بالغ المتعفمين بمستوياتهال بواس ة منيهال شهاعار لهاية 

 العام الدراسا.
2.43 0.75 0.00 



 

2 50 
تراقا المناهو التعفيمية اطتياجار المتعفمين وتدقو  ل  رفض 
العنصرية والتمييز وتش ع اطترام جميع المتعفمين بمختفح 

 التماءاتهال.
2.32 0.79 0.00 

3 56 
يظهر المعفمون فهما  لميتو  الدرس ومهارار التعفيال فا ت اقفهال 

 مع المتعفمين.
2.24 0.57 0.00 

 0.57 0.77 2.13 دتال تقويال المتعفمين بصورة مستمرة استناعا   ل  اتهداف التعفيمية. 57 4
 0.94 0.78 2.12 ي ري الدورار التدريبية مدربون مؤهفون. 52 5

6 55 
تتالءم أساليب التدريس بمؤسسار التعفيال مع العمر ومستو  

 النمو وقدرار واطتياجار المتعفمين.
2.07 0.48 1.49 

 14.71 0.64 2.03 دتال استخدام وساوع تقويال قاعلة وموثوقة. 59 7

8 48 
المناهو اليالية قمر المتعفمين ومستو  لموهال وقدراتهال  تالؤم

 واطتياجاتهال.
1.82 0.57 0.00 

 0.00 0.61 1.73 تفبا وساوع التقويال اطتياجار المتعفمين المختف ة. 60 9

10 53 
دتفق  المعفمون عورار تدريبية فا أساليب التعفيال اليددث 

 ووساوفه.
1.63 0.71 0.00 

11 47 
التعفيال بعمفية مراجعة وت وير مستمر لفمناهو تقوم سف ار 

 باالشتراك مع كع اتمراف المعنية.
1.59 0.69 0.00 

12 51 
دتال تدريب المعفمين والعامفين بالمؤسسار التعفيمية بيسب 

 اطتياجاتهال وبصورة مستمرة.
1.54 0.69 0.00 

13 54 
دتفق  المعفمون عورار تدريبية طول اتخ ار واليد من أخ ار 

 اليرب.
1.38 0.49 0.00 

14 49 
تتضمن المناهو النظامية وغير النظامية  رشاعار لفيد من 

 أخ ار اليرب.
1.34 0.47 0.00 

 0.00 0.40 1.88 التعليم والتعّلم

 المتوسط العام لتقددرار قينة البيث لدرجة تيقر م ال التعفيال والتعّفالأن  ( دتضح ما ي تا:8)ال دولومن 
1)أقع من (01BF)قيمة(، و 0.40)اليراف معياري ب( 1.88)ك ع بفغ

100
بين قف  وجوع فرق  (، وهذا عليع ق عا

( والذي هو أقع منه، وهذا ددل قف  قدم تيقر معادير 2)( والمتوسط ال رضا1.88المتوسط الكفا لفم ال البالغ)
هذا الم ال بش ع قام، وهو ما دؤكد ت ثير اليرب قف  أساليب التعفيال والتعّفال، السيما فا ظع توقح قمفية التدريب 
لفمعفمين والمعفمار، وقمفيار ت وير ومراجعة المناهو و عوبة و ول فرق التقييال  ل  مختفح منامر اليمن، 

 يرها من الصعوبار التا ساهمت فا قدم تيقر تفك المعادير.وغ
1)أقع من (01BF)قيمة (، وكالت1.34 -2.43)تراوح متوس ار هذا الم ال بين

100
( بالنسبة لفمعادير 

 (2وسط هذ المعادير والمتوسط ال رضا)( وهذا عليع ق عا قف  وجوع فروق بين مت56، 50، 58)الثالثة
بينما لوطظ ب ن قيمة ، ، وهذا دؤكد ق عيا  تيقر تفك المعاديرومتوس ار هذا المعادير أكبر من المتوسط ال رضا

(01BF) (تتراوح بين52، 57لفمعيارين )(1

3
، 55)، أما المعيارينبدرجة مقبول ( وهو ما دؤكد تيقر هذدن المعيارين1،

( الميدع كميك لفمقارلة، 2لهما قف  أن المتوسط اليسابا ال يختفح قن المتوسط ال رضا) (01BF)قيمة فتدل (59



 

 

1)أقع من لبقية معادير هذا الم ال (01BF)قيمةبينما كالت 

100
 قف  قدم تيقر تفك المعادير،    (، وهو عليع ق عا

 .(2تن جميع متوس ار تفك المعادير أقع من المتوسط ال رضا)
 ن والعاملون بالمؤسسات التعليميةالمعلموالمجال الرابع: 

 (01BF)وقيمة تال استخراج المتوس ار اليسابية واالليرافار المعيارية بناء  قف  است ابار قينة البيث،
قف  مستو  معادير (، وذلك 2)اع قينة الدراسة والمتوسط ال رضالفتيقر من عاللة ال رق بين متوس ار تقددرار أفر 

 .دوضح ذلك( 9)التعفيمية، وال دولم ال المعفمون والعامفون بالمؤسسار 

 لمعايير مجال المعلمون لتقديرات أفراد العينة  (01BF)وقيمةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (9)جدول
 التعليمية بالمؤسسات والعاملون 

رتبة 
 المعيار

االنحراف  المتوسط المعيار م
 المعياري 

قيمة   
(01BF) 

1 65 
يسمح لفمعفمين والعامفين بالمؤسسار التعفيمية بتنظيال واقتراح 

 شروط وتنظيال العمع.
2.16 0.69 0.01 

2 67 
تتوفر آلية  شراف ش افة لتقويال المعفمين والعامفين بالمؤسسار 

 التعفيمية.
2.01 0.66 20.67 

3 68 
موثر تعاء المعفمين والعامفين بالمؤسسار  دتال  جراء تقويال  عوري 

 التعفيمية.
2.00 0.78 20.95 

4 62 
دتال اختيار المعفمين والعامفين بالمؤسسار التعفيمية استناعا   ل  

 معادير ش افة قاوال قف  الش افية وبعيدا  قن التمييز.
1.89 0.62 0.25 

والعامفين دؤخذ بعين االقتبار آراء المتعفمين قن المعفمين  69 5
 بالمؤسسار التعفيمية.

1.82 0.84 0.04 

 0.00 0.73 1.76 قدع المعفمين بالمؤسسار التعفيمية مناسب لعدع ال الب. 63 6
 0.00 0.68 1.67 تتوفر مواع التعفيال والتعّفال بالمؤسسار التعفيمية. 66 7

توفر السف ار المختصة عقال ل سا واجتماقا مالوال ومتاح  70 8
 المعفمين والعامفين بالمؤسسار التعفيمية.ل ميع 

1.47 0.69 0.00 

 0.00 0.56 1.43 دتوفر تو يح وظي ا عقير وواضح ومالوال قبع قمفية التوظيح. 61 9

10 64 
يصرف لفمعفمين والعامفين بمؤسسار التعفيال تعويض عوري قند 

 المخامر.
1.18 0.38 0.00 

 0.00 0.34 1.74 التعليمية.المعلمون والعاملون بالمؤسسات 

المتوسط العام لتقددرار قينة البيث لدرجة تيقر م ال المعفمون أن : ( دتضح ما ي تا9)ال دولومن 
1)أقع من (01BF)قيمةو (، 0.34)ياري ( باليراف مع1.74)فون بالمؤسسار التعفيمية ك ع بفغوالعام

100
(، وهذا عليع 

(، وهذا دؤكد قدم تيقر 2)( والمتوسط ال رضا1.74)لفم ال البالغبين المتوسط الكفا قف  وجوع فرق  ق عا
معادير هذا الم ال بش ع قام، وهو ما يشير  ل  ت ثير اليرب سفبا  قف  المعفمين والعامفين بالمؤسسار التعفيمية، 

لتوظيح وربما ي ون السبب الرويس فا ذلك هو الق اع المرتبار واليوافز واتجور تكثر من قامين، وإيقاف ا
 ال ددد منذ بداية اليرب، وقدم توفير موازلار تش يفية لق اع التعفيال منذ لقع البنك المركزي من  نعاء  ل  قدن.



 

1تساوي) (01BF)كالت قيمة(، و 1.18 -2.16)ت متوس ار معادير هذا الم ال بينتراوط

100
( بالنسبة 

مما  (2)( والمتوسط ال رضا2.16المعيار البالغ)رق بين متوسط هذا ( وهو عليع قوي جدا  قف  وجوع ف65لفمعيار)
( قف  قدم وجوع فروق بين 68، 67)بالنسبة لفمعيارين (01BF)قيمة ، بينما تشيريشير  ل  تيقر هذا المعيار

تشير  ل  لبقية معادير هذا الم ال  (01BF)لوطظ ب ن قيمة(، فا طين 2المتوسط اليسابا لهما والمتوسط ال رضا)
ددل قف  قدم ( ولصالح المتوسط ال رضا، وهو ما 2)اليسابا لها والمتوسط ال رضا المتوسطوجوع فروق بين 
 .تيقر تفك المعادير

 الخامس: سياسة التعليمالمجال 
 (01BF)وقيمة تال استخراج المتوس ار اليسابية واالليرافار المعيارية بناء  قف  است ابار قينة البيث،

دير قف  مستو  معا(، وذلك 2)اع قينة الدراسة والمتوسط ال رضامتوس ار تقددرار أفر لفتيقر من عاللة ال رق بين 
 .دوضح ذلك( 10)م ال سياسة التعفيال، وال دول

 لمعايير مجال سياسة التعليملتقديرات أفراد العينة  (01BF)وقيمةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (10)جدول

رتبة 
االنحراف  المتوسط المعيار م المعيار

 المعياري 
قيمة   

(01BF) 

1 72 
تراقا القوالين والتشريعار والسياسار التعفيمية الير فا التعفيال 

 وتضمن استمراريته فا ظع اليرب.
2.42 0.78 0.00 

2 71 
تك ع القوالين والتشريعار والسياسار التعفيمية طماية مرافر التعفيال 

 بالمؤسسار التعفيمية.والمعفمين وجميع العامفين 
2.09 0.79 3.53 

3 75 
تسمح القوالين والتشريعار والسياسار التعفيمية لألمراف غير 
 الي ومية كالمنظمار اإللسالية بدقال برامو تعفيال فا ظع اليرب.

2.04 0.62 10.82 

4 76 
تع س برامو التعفيال السياسار وأمر العمع القالولية الدولية 

 والومنية.
1.93 0.77 7.46 

5 73 
تك ع القوالين والتشريعار والسياسار التعفيمية سالمة المرافر 
التعفيمية ويعاع بناؤه أو استبداله فا طالة تعرضه لفقصح أو 

 التخريب.
1.87 0.65 0.07 

6 74 
تدقال السياسار التعفيمية خ ط قمع وقوالين وموازلار تسمح 

 باست ابة سريعة لياالر ال وار .
1.62 0.64 0.00 

7 78 
تراقا برامو التعفيال أثناء اليرب الخ ط والسياسار التعفيمية 

 الومنية وتراقا التنمية مويفة اتمد لق اع التعفيال.
1.62 0.65 0.00 

8 79 
تن يذ وت ور السف ار المختصة الخ ط الومنية لفتعفيال أثناء 

 اليرب.
1.58 0.64 0.00 

وتن يذها مع ق اقار تتكامع الخ ط لفنشامار التعفيمية  77 9
 االست ابة اتخر .

1.56 0.50 0.00 

10 80 
تك ا الموارع المالية والبشرية لت وير وتن يذ برامو التعفيال أثناء 

 اليرب.
1.18 0.38 0.00 

 0.00 0.42 1.79 سياسة التعليم



 

 

م ال سياسة التعفيال  المتوسط العام لتقددرار قينة البيث لدرجة تيقرأن  ( دتضح ما ي تا:10)ال دولومن 
1)أقع من (01BF)قيمةوكالت (، 0.42)اليراف معياري ( ب1.79)ك ع بفغ

100
قف  وجوع فروق  (، وهذا عليع ق عا

( ولصالح المتوسط ال رضا وهو ما دؤكد قدم تيقر 2)( والمتوسط ال رضا1.74)بالغبين المتوسط الكفا لفم ال ال
قف  االهتمام بت بير القوالين  معادير ذلك الم ال بش ع قام، وتعد هذه النتي ة من قية كون اليرب قد أثرر سفبا  

 ناء اليرب.والسياسار التعفيمية وتيددثها، وقدم توفر الموارع المالية والبشرية الالزمة لت وير وتن يذ برامو التعفيال أث
1أقع من) (01BF)قيمة (، وكالت1.18 -2.42)تراوح متوس ار هذا الم ال بين

100
( 72( بالنسبة لفمعيار)

( لصالح متوسط 2)( والمتوسط ال رضا2.42وق بين متوسط هذا المعيار البالغ)وهو عليع ق عا قف  وجوع فر 
( بالنسبة 3.53 ،10.82 ،7.46)(01BF)قيمة ، فا طين كالتوهو ما دؤكد ق عيا  تيقر هذا المعيارالمعيار، 
(، أما 2توس اتها اليسابية والوسط ال رضا)( وها قيال تشير  ل  قدم وجوع فرق بين م76، 75، 71لفمعادير)
 ذ كالت جميع المتوس ار  تشير  ل  قدم تيقر تفك المعادير، (01BF)فقد كالت قياللبقية معادير هذا الم ال  بالنسبة

 .(2ع من المتوسط ال رضا)اليسابية لها أق
ثاليٌا: قرض النتاوو المتعفقة بإجابة السؤال الثالا من أسئفة الدراسة، ومناقشتها والذي لص قف : هع توجد فروق 
ذار عاللة  طصاوية بين متوس ار تقددرار أفراع قينة الدراسة لتيقر معادير اليد اتعل  لفتعفيال فا طاالر 

 رب فا اليمن تعز  لمت ير)م ان العمع(؟أثناء فترة الي (INEE)ال وار  
إلي اع عاللة ال رق  (Bayes Factor Independent Sample)اختبارولإلجابة قن هذا السؤال تال استخدام 
أثناء فترة  (INEE)لتيقر معادير اليد اتعل  لفتعفيال فا طاالر ال وار  بين متوس ار تقددرار أفراع قينة الدراسة 

وقف  مستو  كع م ال من قف  مستو  اتعاة ك ع ، وذلك لمت ير م ان العمع)ريف/طضر( تبعا  اليرب فا اليمن 
 .دوضح ذلك( 11)، وال دولم االتها الخمسة

 

 

 

 

 

بين متوسطات تقديرات أفراد إليجاد داللة الفرق  (Bayes Factor Independent Sample)اختبار (11)جدول
 )مكان العمل(تبعًا لمتغيرعينة الدراسة 

مكان  المجال
 العمل

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري 

 (01BF)قيمة

 المعادير اتساسية
 0.39 1.65 234 ريف

 0.36 1.55 45 طضر 2.74

 الو ول  ل  التعفيال وبيئة التعّفال
 0.35 2.20 234 ريف

0.03 
 0.38 2.00 45 طضر



 

 التعفيال والتعّفال
 0.40 1.90 234 ريف

3.44 
 0.42 1.81 45 طضر

المعفمون والعامفون بالمؤسسار 
 التعفيمية

 0.34 1.76 234 ريف
0.57 

 0.36 1.63 45 طضر

 سياسة التعفيال
 0.42 1.79 234 ريف

7.82 
 0.42 1.80 45 طضر

 المعادير ك ع
 0.31 1.88 234 ريف

0.70 
 0.32 1.76 45 طضر

( واستناعَا  ل  ميك 2.76بف ت) لم ال المعادير اتساسية (01BF)قيمة أن ( دتضح اآلتا:11)من ال دول
وجوع فروق بين متوس ا وهذا يعد عليال  مقبوال  قف  قدم (، 1، 3)بين فإن هذه القيمة تقع (01BF)قوامع بادز

( بالنسبة 3، 10تتراوح بين) (01BF)كما دتضح أن قيمة تقددرار أفراع العينة تبعا  لمت ير م ان العمع)ريف، طضر(،
وجوع فروق بين متوس ا تقددرار أفراع وهذا يعد عليال  مناسبا  قف  قدم )التعفيال والتعّفال، سياسة التعفيال(، لم الا

، وهو ما يشير  ل  أن كع أفراع العينة ممن يعمفون باليضر أو الريف رؤ  متشابهة العينة فا الريف أو اليضر
 الثة وإن اختف وا فا عرجة قبول عليع التيقر بين مقبول ومناسب.طول تيقر الم االر الث

وكذلك وجوع فروق بين متوس ار تقددرار أفراع العينة قف  مستو  المعادير ك ع  (01BF)قيمة أظهرر
ار بمستويوهذه ال روق عالة لم ال المعفمون والعامفون بالمؤسسار التعفيمية وم ال الو ول  ل  التعفيال وبيئة التعّفال 

، 0.70)ن والعامفون بالمؤسسار التعفيميةبالنسبة لفمعادير ك ع ولم ال المعفمو  (01BF)مت اوتة، طيث بف ت قيمة
1)ف  التوالا، وهذه القيمة تقع بين( ق0.57

3
وجوع فروق بين متوس ا تقددرار أفراع وهو عليع مقبول قف  (، 1،

( 0.03) ل  التعفيال وبيئة التعّفال بالنسبة لم ال الو ول (01BF)قيمة فا طين بف ت فئتا العينة ولصالح الريف،
1)وهذه القيمة تقع بين

30
، 1

10
وجوع فروق بين متوس ا تقددرار أفراع العينة تبعا  لمت ير م ان وها تدل بقوة قف  (، 

قف  المعفمون والمؤسسار التعفيمية بالريف أقع  العمع ولصالح الريف، ويعزو الباطثان ذلك  ل  أن ت ثير اليرب
طدة من ت ثيرها قف  مؤسسار فا العا مة وقوا ال الميافظار باليمن، فمن المالطظ ب ن الكثير من مؤسسار 

من المنامر المنكوبة التعفيال فا اليضر استهدفت بالقصح، أو تال تخصيصها م ان الستقبال وإدواء النازطين 
يرب، كما تتميز الم تمعار الري ية بوجوع لوع من التكافع والتعاون وهو ما أسهال فا توفير واتكثر تضررا  من ال

 بعض المعولار والمساقدار لفعامفين بالمدارس، وهو ما خ ح جزويا  من وم ة ت ثير اليرب قفيهال.

 التوصيات والمقترحات: -4
 التو يار والمقترطار اآلتية: فا ضوء ما تو فت  ليه الدراسة اليالية من لتاوو يم ن تقديال بعض

 لشاء  ندوق لدقال التعفيال، تدقمه الي ومة والمنظمار اإللسالية والدولية، وتخصيص تمويع كافا إلقاعة  .1
  قمار وت هيز و يالة المرافر التعفيمية المتضررة من اليرب.

 التوقية باستبعاع المؤسسار التعفيمية قن الصراع الداور. .2
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ومساقدة النشط  ي ب قف  المعفمين والعامفين باليقع التربوي خفر بيئة تعفيمية مي زة لفتعفال تعتمد قف  التعّفال .4
 لعنح والكراهية.ال فبة قف  الت قفال والتكيح مع أطداث اليرب الصاعمة وغرس قيال العدالة والسالم والميبة ولبذ ا



 

 

 الت كيد قف  طر جميع أفراع الم تمع فا التعفيال عون تمييز.  .5

                  ي ب قف  السف ار التعفيمية البيث فا  ي اع طع فوري لدفع رواتب كافة المعفمين والمعفمار والعامفين  .6
 فا سفك التعفيال.

 فيال فا جميع ألياء اليمن.قف  جميع اتمراف وقح االقتداءار قف  المدارس ليماية التع .7

دنب ا قف  الم تمع الدولا والماليين وشركاء التنمية عقال مؤسسار التعفيال وتوفير طوافز ماعية لفمعفمين  .8
 والمعفمار. 

توفير التمويالر الالزمة لبناء قدع كافا من المدارس ال دددة تعويضا  لفتوقح فا بناء المدارس بسبب اليرب،  .9
 ط ال ال فب قف  التعفيال والقدرة االستيعابية لفمدارس.وذلك لرعم ال  وة بين 

  قداع عراسة مسيية بال فبة النازطين والتيديار التا تواجههال ووضع اليفول المناسبة لها.  .10

  قداع عراسة مماثفة لهذه الدراسة فا بقية ميافظار اليمن.  .11
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