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 امللخص

هدفت الدراسة التعرف إلى اليقظة الذهنية لدى مديري املدارس  

الحكومية األساسية في اململكة األردنية الهاشمية وعالقتها بإدارة 

املخاطر من وجهة نظر املعلمين. وتم استخدام منهج البحث 

الوصفي االرتباطي في هذه الدراسة. وتكونت عينة الدراسة من 

 ومعلمة في املد385)
ً
ارس الحكومية األساسية األردنية. ( معلما

لجمع البيانات بعد التحقق من  أداةواستخدمت االستبانة 

صدقها وثباتها. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر اليقظة 

الذهنية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية األردنية من 

وجهة نظر املعلمين كانت مرتفعة. وأن درجة تطبيق مديري 

الحكومية األساسية األردنية إلدارة املخاطر من وجهة  املدارس

. كما أشارت النتائج إلى أن هناك 
ً
نظر املعلمين كانت مرتفعة أيضا

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة توافر اليقظة 

الذهنية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية األردنية ودرجة 

م وء النتائج تمت التوصية بتعميتطبيقهم إلدارة املخاطر. وفي ض

النتائج على إدارات املدارس الحكومية األساسية في اململكة األردنية 

الهاشمية لتحفيز املديرين على مواصلة بذل الجهد والعمل 

.
ً
 وأكاديميا

ً
 لالرتقاء بمستوى مدارسهم تربويا

اليقظة الذهنية، مديرو املدارس الحكومية  الكلمات املفتاحية:

 .ية، إدارة املخاطراألساس

 

Abstract 

The study aimed at finding out the mindfulness of basic 

public-school principals in the Hashemite Kingdom of 

Jordan and its relationship with the risk management 

from teachers' prespective. The descriptive correlational 

methodology was used in this study. The sample of the 

study consisted of (385) male and female teachers in 

basic public- schools. A questionnaire was used as a 

mean of collecting data, after verifying its validity and 

reliability. The results of the study showed that the 

degree of availability of mindfulness among the 

principals of Jordanian basic public-schoolprincipals was 

high. The implementation of the Jordanian basic 

governmental school principals of risk management from 

teachers' point of view was also high. The results also 

indicated that there was a statistically significant 

correlation between the degree of availability of 

mindfulness among the principals of Jordanian basic 

public-schools and the degree of their application of risk 

management. In light of the results, it was recommended 

to circulate the results to the administrations of basic 

public schools in the Hashemite Kingdom of Jordan to 

motivate principals to continue exerting efforts and work 

to raise the level of their schools educationally and 

academically. 

Keywords: Mindfulness, basic public-school principals, 

Risk management]  
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 املقدمة

أقدمت مؤسسات التعليم العام سواء أكانت حكومية أم 

خاصة على توفير جميع ما تتطلبه العملية التربوية من وسائل 

وأساليب واستراتيجيات، وأكدت على ضرورة تنبيه املتعلم والعمل 

 من على استثارة تصوراته الذهنية 
ً
والوجدانية لتنتج نوعا

التحصيل املعرفي واألداء املهاري في ظل بيئة تربوية آمنة مساندة 

(. وهنا يتبين دور اإلدارة Langer,1989وجاذبة خالية من املخاطر )

املدرسية في إدارة املخاطر داخل املدرسة وخارجها. ويكون ملدير 

بل املستقاملدرسة النصيب األكبر من هذا الدور في استشراف 

وتوقع ما قد يحدث من مواقف وأحداث تهدد بقاء املؤسسة 

 عن توافر 
ً
التربوية واستمرار عملها في تحقيق أهدافها، فضال

سرعة البديهة واالستجابة املناسبة في إيجاد القرار الصائب 

للتعامل مع هذه الظروف. وهو ما يعرف باليقظة الذهنية 

(Mindfulness)دة الوعي والتخلي عن ردود . التي تعمل على زيا

األفعال املسبقة واملرونة في االستجابة والتعامل مع األحداث 

 الطارئة والتقليل من الوقوع في واألخطاء قدر اإلمكان )نوري،

2012.) 

مفهوم اليقظة الذهنية  (Langer,2002)ولقد عرفت النجر 

 بأنه حالة من املرونة في العقل والتي تتمثل في االنفتاح على

 عن كونها عملية من النشاط التمييزي البتكار 
ً
الجديد، فضال

( أن Masten& Reed, 2002أشياء جديدة، وأوضح ماستن وريد )

اليقظة الذهنية تعمل على توسيع الرؤية لدى الفرد وتزيد فرص 

التعلم على خالف النظرة القطعية لألمور ذات االتجاه األحادي 

ر حدود مضللة تعيق تعلمه، التي تضع الفرد املتعلم ضمن إطا

فُتفرض عليه حالة الركود والجمود والروتين. وعادة ما يبقى يدور 

في حلقة مفرغة ويغلب على سلوكه التكرار والرقابة. وبذلك تعد 

اليقظة الذهنية أحد املتغيرات الرئيسة التي يتم االعتماد عليها في 

عد وسيلغرس املهارات الذهنية عن طريق ممارسة التأمل، كما 
ُ
ة ت

 لعديد من االضطرابات السلوكية 
ً
نافعة إذا ما استخدمت عالجا

(، Lau, et al, 2006والنفسية مثل الهلع واإلجهاد واالكتئاب )

كل املقدرة على 
ّ
 عن كونها أحد العوامل املهمة التي تش

ً
فضال

التفكير اإلبداعي، إذ إنها تهتم بتغيير زوايا تفكير الفرد عند آدائه 

 (.2018ت العقلية )مخامرة، للنشاطا

( اليقظة الذهنية بأنها أسلوب Kettler, 2013ووصف كتلر )

أو طريقة في التفكير تؤكد أهمية الوعي واالنتباه للبيئة التي يمارس 

الفرد فيها عمله وأهمية أحاسيسه من غير أن ُيصدر أي نوع من 

د فر األحكام سواء أكانت إيجابية أم سلبية. وعندما ال ُيصدر ال

فإنه يتمكن من عرض املوضوع بأسلوب  –أيا كان نوعه  -حكما 

أكثر واقعية بما يحقق استجابة تكيف مناسبة إزاء املوقف الذي 

( أن Perkins, & Richhart, 2000يواجهه. وأوضح بركنز ورجهارت )

اليقظة الذهنية تعمل على زيادة اإلدارة لدى العاملين اإلداريين، 

ومالحظة الذات، والتقليل من االلتزام الحرفي وتعزز لديهم الوعي 

باألفكار واملعتقدات، وتوظيف العالج املعرفي الذي تعززه اليقظة 

الذهنية في معالجة عديد من الحاالت التي يتعرض أو يصاب بها 

 األفراد مثل: االضطرابات النفسية واالكتئاب وضغوط العمل.

 
ً
عد شكال

ُ
 من أشكال وعلى الرغم من أن اليقظة الذهنية ت

التأمل إال أنها تختلف عن التصور والتأمل بأنواعه املتعددة، إنها 

إحدى تقنيات التأمل التي يوجه الفرد فيها تركيزه نحو "اآلن" أو 

اللحظة الراهنة. كما إنها تعني الوعي واإلدراك والتميز املتصاعد 

 (. فهيChatzisarantis& Hagger, 2007للتجارب واألداء الحالي )

إذن عملية إدراكية معرفية يتمكن الفرد من خاللها تقييم حاالت 

أو مواقف لوجهات نظر مختلفة ورؤية املعلومات عن ش يء جديد 

(Langer,1992; Chatzisarantis& Hagger, 2007 وتتأثر .)

اليقظة الذهنية بمقدرات الفرد وتوقعاته الشخصية ومقدرته 

(. أنها Alter, 2012بها )على التخطيط وإنجاز االعمال املكلف 

 من الجانب 
ً
مها الفرد والتي تشمل كال

ّ
مجموعة من األبعاد التي تعل

 عن التعلم واألداء ومهارات 
ً
العقلي والعاطفي والبدني، فضال

(. وهي السيطرة الذاتية العقلية على Hassed, 2016االتصال )

 ىالذهن عن طريق الوعي والتنظيم الذاتي لالنتباه والتركيز عل

مسبقة على املواقف أحكام الحاضر لحظة بلحظة من غير إصدار 

 (.2018واملشكالت )الفقي، 

عد إدارة املخاطر من أهم العوامل التي يمكن من خاللها 
ُ
ت

االرتقاء بمستوى العملية التعليمية التعلمية التي تقدمها املؤسسة 

مديرها بالتربوية. وتتحدد أهميتها في مقدرة اإلدارة املدرسية ممثلة 

على االستعداد ملواجهة جميع املخاطر بأنواعها املختلفة، سواء 

أكانت بيئية أم اجتماعية أم صحية أم غير ذلك من املخاطر. 

وتتمثل إدارة املدرسة على مستوى املدرسة في زيادة درجة استعداد 

الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والعاملين اآلخرين، 

خاطر الطارئة بعقالنية وكفاءة وذلك للحد من اآلثار للتعامل مع امل

السلبية التي تحدثها هذه املخاطر على املدرسة ومتنسبيها. كما 

تفيد إدارة املخاطر في توزيع املهمات على أفراد املدرسة عند حدوث 
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يساعد على زيادة الثقة  –بدوره  –أزمة أو خطر معين. وهذا 

طلبة والعاملين اآلخرين داخل والشعور باألمن واألمان لدى ال

(. وتحظى إدارة املخاطر في Kerr, & King, 2018املدرسة )

املؤسسات الحالية، بما فيها املدارس، بأهمية بالغة في الظرف 

 من التّوجه اإلداري الجديد لالستفادة منها في 
ً
عد نوعا

ُ
الراهن وت

ة عالية جتوفير الحماية املطلوبة واستمرارها في إدارة مهماتها بدر 

 (.2015من الكفاءة )العنزي والدليمي، 

عد إدارة املخاطر تقنية إدارية محكمة ومنظمة 
ُ
كما ت

لالستفادة من دروس املاض ي وأحداثه للتقليل من األخطار 

املتوقعة عن طريق االستفادة من الفرص املستقبلية ملنع تكرار 

 
ً
 ف األخطاء التي حدثت في املاض ي. فقد تتطلب املخاطر تدخال

ً
وريا

من إدارة املخاطر واعتماد بعض اإلجراءات والتدابير السريعة إذا 

كانت في املستوى األول. وأما املخاطر من املستوى الثاني والتي 

تكون عالية، فأنها تتيح فرصة للمسؤولين لوضع خطط سريعة 

لتحديد التدابير واإلجراءات املطلوبة ملواجهتها. وفيما يتعلق 

ستوى الثالث والتي تكون بدرجة متوسطة، فإنها باملخاطر من امل

تتطلب إجراءات عادية. ويكون لدى اإلدارة الوقت الكافي لتحليلها 

وتفسيرها قبل القيام بتنفيذ اإلجراءات. في حين تكون املخاطر من 

املستوى الرابع بدرجة منخفضة. ويكون لدى اإلدارة الوقت الكافي 

ع األعمال وتوظيف املوارد لتحديد مسؤوليات العاملين وتوزي

 (.2019)عبده، 

 مشكلة الدراسة

إنطالقا من الدور الرئيس ملدير املدرسة كقائد وتربوي 

 متعددة لتحقيق أهداف املؤسسة التي 
ً
وإداري يمارس أدوارا

يقودها والعمل على تطويرها واالرتقاء بمستواها. ينبغي أن يكون 

يدور حوله داخل  على درجة مناسبة من الوعي واالنتباه ملا

املدرسة، ليتمكن من مواجهة املواقف والتصدي للمشكالت، من 

خالل اتصافه باملرونة الذهنية عند تعامله مع املواقف وبخاصة 

الضاعظة منها. اّن تمتع املدير بقدر مناسب من اليقظة الذهنية 

 لألمور التي تحدث في 
ً
 ومدركا

ً
 وواعيا

ً
يمكّنه من أن يكون منتبها

ة، مما يساعده على إتخاذ القرار املناسب، بصدد حاالت املدرس

 على 
ً
ومواقف متعددة وبخاصة تلك الحاالت التي تشكل خطرا

 ملواجهتها واعتماد 
ً
 فوريا

ً
املدرسة ومنتسبيها، وتتطلب تدخال

اإلجراءات والتدابير السريعة. فإدارة املخاطر تحظى اليوم بأهمية 

 في امل
ً
 جديدا

ً
ؤسسات وبخاصة املدارس ملا كبيرة. وتشكل توجها

تتضمنه من أعداد كبيرة من الطلبة واملعلمين والعاملين اإلداريين 

 وغيرهم.

إن التوجه الجديد املتمثل في إدارة املخاطر أسهم بشكل 

كبير في توفير الحماية للمؤسسات على اختالف أنواعها ومنها 

لعنزي ها )االتربوية، ودفعها إلى االستمرار في نشاطها وأداء مهمات

(. فاملخاطر املدرسية تشكل حالة من القلق 2015والدليمي، 

وعدم التأكد تالزم مدير املدرسة بسبب النتائج التي قد تترتب على 

القرار الذي يتخذه والذي قد ينجم عنه خسائر فادحة في األرواح 

(. وحيث إن اليقظة 2020واملمتلكات )الصرايرة، والشلوح، 

ية التذكر وتؤدي إلى تنظيم األنشطة وتعمل الذهنية تّسهل عمل

 
ً
على إشباع الحاجات األساسية، فإن مدير املدرسة املتيقظ ذهنيا

 في العمل ويلتفت إلى األمور صغيرها 
ً
 واندماجا

ً
يكون أكثر تذكرا

وكبيرها، ويهتم باملخاطر التي تتعرض لها مدرسته ويعمل على 

جوة. فقد أوصت إدارتها بإسلوب موضوعي يحقق النتائج املر 

( بضرورة إجراء دراسة عن توافر اليقظة 2017دراسة الهاشم )

الذهنية لدى مديري املدارس الثانوية الخاصة. وأوصت دراسة 

( بإجراء دراسة عن واقع التخطيط 2020الصرايرة والشلوح )

إلدارة املخاطر في املدارس الحكومية واألخذ في االعتبار بعض 

هذه الدراسة لتّعرف درجة توافر اليقظة املتغيرات. لذا؛ جاءت 

الذهنية لدى مديري املدارس األساسية الحكومية في اململكة 

األردنية الهاشمية وعالقتها بدرجة إدارة املخاطر من وجهة نظر 

 املعلمين.

 أهداف الدراسة وأسئلتها

هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة توافر اليقظة 

ساسية األردنية وعالقتنها بدرجة الذهنية لدى مديري املدارس األ 

إدارتهم للمخاطر من وجهة نظر املعلمين العاملين معهم، وذلك 

 من خالل اإلجابة عن االسئلة اآلتية:

ما درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري  السؤال األول:

املدارس الحكومية األساسية في اململكة األردنية 

 الهاشمية من وجهة نظر املعلمين؟

ما درجة تطبيق مديري املدارس الحكومية  السؤال الثاني:

األساسية في اململكة األردنية الهاشمية إلدارة املخاطر 

 من وجهة نظر املعلمين؟

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  السؤال الثالث:

( بين درجة توافر اليقظة α = 0.05عند مستوى )

ومية األساسية الذهنية لدى مديري املدارس الحك

 األردنية ودرجة تطبيقهم إلدارة املخاطر؟ 
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 أهمية الدراسة

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل األتي:

تنبع أهمية الدراسة النظرية من تناولها األهمية النظرية: 

ي اليقظة فملوضوعين من اإلدارة املدرسية وبيئتها التربوية، متمثلين 

ارتهم للمخاطر التي تتعرض لها الذهنية ملديري املدارس وإد

مؤسساتهم التربوية والتي قد تهدد العملية التربوية برمتها. وبقدر 

ما يكون لهذين املوضوعين أو املتغيرين من دور مؤثر في مسيرة 

العملية اإلدارية التربوية املدرسية تكون لهما أهمية واضحة 

مكن أن يو للعاملين في هذه املؤسسات واملستفيدين من خدماتها. 

تكون هذه الدراسة بمثابة إضافة علمية للمكتبة العربية عامة 

 وللمكتبة األردنية على وجه التحديد.

يؤمل من هذه الدراسة، من خالل النتائج التي األهمية العملية: 

تتوصل إليها، أن تفيد مديري املدارس األساسية األردنية في تطوير 

 عن تحسين أدائهم اإلداري وتصوراتهم للعملية 
ً
التربوية، فضال

عملية صنع القرار واتخاذه على مستوى املدرسة. كما ويؤمل منها 

أن تفيد نتائجها مديري املدارس الحكومية األساسية األردنية من 

خالل تعّرفهم درجة توافر اليقظة الذهنية لديهم ودورها في عملية 

ئج الدراسة نتا التأثير في أدائهم ملهماتهم اإلدارية. ويتوقع أن تفيد

الحالية مديري املدارس الحكومية األساسية األردنية من خالل 

الكشف عن درجة تطبيقهم إلدارة املخاطر ومدى تأثيرها في حماية 

املؤسسات التربوية التي يديرونها وتوفير األمن واألمان للطلبة 

واملعلمين واالداريين والعاملين اآلخرين. ومن املتوقع أن تكون هذه 

 لدراسات آخرى في مؤسسات ا
ً
 وتطبيقيا

ً
 نظريا

ً
لدراسة منطلقا

تربوية أخرى من حيث النوع واملستوى، ملا توفره من أدب نظري 

ذي صلة باملتغيرين موضوع البحث، وأداتين تم التأكد من 

 عن العديد من الدراسات السابقة ذات 
ً
صدقهما وثباتهما فضال

 ارة املخاطر(.الصلة باملتغيرين )اليقظة الذهنية وإد

 حدود الدراسة: تضّمنت حدود الدراسة الحالية ما يأتي:

املدارس الحكومية األساسية في اململكة األردنية  الحدود املكانية:

الهاشمية بأقاليمها الثالثة )إقليم الشمال، وإقليم الوسط، 

 وإقليم الجنوب(.

بقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي  الحـدود الزمانيـة:
ُ
ط

 .2020/2021األول من العام الدراس ي 

تم تطبيق أداة الدراسة على املعلمين واملعلمات  الحدود البشرية:

العاملين في املدارس الحكومية األساسية في اململكة األردنية 

 الهاشمية.

مصطلحـات الدراسـة : تضمنت الدراسة الحالية مصطلحين 

هيمية ان بتعريفهما من الناحيتين املفاتقامت الباحث

 واإلجرائية وعلى النحو اآلتي:

ُعّرفت اليقظة الذهنية  :Mindfulnessاليقظة الذهنية

 من الجانب 
ً
بأنها مجموعة من األبعاد املتعلمة التي تشمل كال

 عن التعلم واألداء ومهارات 
ً
العقلي، والعاطفي والبدني فضال

بأنها الدرجة التي وتعرف إجرائيا: (. Hassed,2016االتصال )

حصل عليها مديرو املدارس الحكومية األساسية في اململكة األردنية 

الهاشمية من خالل استجابات املعلمين واملعلمات من أفراد عينة 

الدراسة عن فقرات استبانة اليقظة الذهنية التي تم تطويرها 

 واستخدامها في الدراسة الحالية.

 (2016ها خليل )عّرف: Risk Managementإدارة املخاطر

بأنها مجموعة من االستراتيجيات والخطط التي توظفها إدارة 

املدرسة للتعرف إلى طبيعة املخاطر التي تهدد سالمة العملية 

التربوية داخل املدرسة، واعتماد التدابير واالحتياطات الالزمة 

للتصدي لتلك املخاطر بأسلوب سريع للحفاظ على سالمة الطلبة 

 وتّعرف ين اآلخرين داخل املدرسة.ومعلميهم واإلداريين والعامل

 
 
بأنها الدرجة التي حصل عليها املديرون في  إدارة املخاطر إجرائيا

املدارس الحكومية األساسية في اململكة األردنية الهاشمية نتيجة 

استجابات أفراد عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات عن فقرات 

  سة.تمادها في هذه الدرااستبانة إدارة املخاطر التي تم تطويرها واع
 

 األدب النظـري والدراسـات السابقـة

: األدب النظري: يتناول املوضوعات ذات العالقة باليقظة 
 
أوال

 الذهنية وإدارة املخاطر وكما يأتي:

 مفهوم اليقظة الذهنية:   .1

اليقظة الذهنية تعني عدم إصدار أحكام مسبقة مما يؤدي 

 من
ً
التفاعل مع الحقيقة )أبو زيد،  إلى التفاعل مع الخبرة بدال

(. واليقظة الذهنية تعمل على زيادة الوعي لدى الفرد، 2019

 
ً
ي عن ردود األفعال املسبقة واملرونة في االستجابة، فضال

ّ
والتخل

عن التعامل مع األحداث الطارئة والتقليل من الوقوع في األخطاء 

دى لوعي ل(. وتسهم اليقظة الذهنية في رفع مستوى ا2012)نوري، 

 & Brownالفرد النتقاء املنبهات املناسبة من بيئته الخارجية )



 Doi: 10.36024/1248-042-002-022  419-397، 2022-( 2( عدد)42مجلد)مجلة اتحاد الجامعات العربية، 

 

 
-401- 

 

Ryan, 2003 ،لذلك ُينظر إليها بوصفها سمة من سمات الوعي .)

تتيح الفرصة أمام الفرد لالنتباه إلى املوقف ضمن سياقه العام، 

وتكوين تصورات جديدة من ردود األفعال الناتجة عن التعامل مع 

(، وتجعل الفرد يتسم باملرونة في 2017)ناصر، املوقف الراهن 

 عن ذلك، فإن املمارسات العملية لليقظة 
ً
ه للجديد، فضال

ّ
تقبل

الذهنية، وتركيز الفرد انتباهه على ما يحيط به من متغيرات 

ومواقف في الوقت ذاته، تيتح له املجال للتأكد والتحقق من 

 ,Baerالنفعالية )الواقع الذي يعيشه من غير أن يقع في األحكام ا

et al. 2006.) 

وُعّرفت اليقظة الذهنية بأنها الوعي الناتج عن توجيه االنتباه 

ها من غير إصدار أحكام 
ّ
للخبرة التي تحدث في اللحظة اآلنية وتقبل

(. وّعرفها البحيري وآخرون Kabat-Zinn, 1990تقييمية عليها )

واالنفتاح  الحالية، ( بأنها التنظيم الذاتي لإلنتباه في اللحظة2014)

واالستعداد والوعي بالتجارب اآلنية. وعّرفها الضبع ومحمود 

( بأنها حالة املراقبة املستمرة للخبرات الحاضرة، ومواجهة 2013)

 األحداث الحالية كما هي دون إصدار أية أحكام تقييمية عليها.

( اليقظة الذهنية بأنها املقدرة Bodhi, 2000وعّرف بودهي )

وين فئات جديدة، واستقبال معلومات جديدة، واالنفتاح على تك

على وجهات نظر متباينة والسيطرة على السياق وتأكيد عملية 

( إن ما ُيقصد باليقظة Langer, 1989النتيجة. وأوضحت النجر )

الذهنية هو املقدرة على النظر إلى األشياء بطرق جديدة 

 ملشاعر نابعة من امليل لعرض 
ً
 العالم بطريقة الومدروسة، وفقا

تقبل الجدال، مما يؤدي إلى ردود أفعال تلقائية تجعل األفراد 

قادرين على اتخاذ بعض الخيارات املتاحة. في حين عرفها النجار 

( بأنها الوعي الشعوري للفرد ونشاطه اللذين يجعالنه 2020)

 على الخبرات الجديدة، ومقدرته على التفكير والتركيز على 
ً
منفتحا

 اء والتنبيهات املتعددة لفهم الخبرات التي يمر بها وإدراكها.األشي

( فقد عّرفا اليقظة الذهنية 2009أما الفرماوي وحسين )

بأنها توجيه انتباه الفرد بطريقة مقصودة إلى الخبرات الداخلية 

والخارجية التي يمر بها في اللحظة الراهنة بهدف تنظيم انفعاالته 

لتأمل والتفكير. في حين عّرفها براون وإدارتها من خالل توظيف ا

( بأنها الحالة التي يكون فيها الفرد Brown & Ryan, 2003وريان )

عزز والوعي للتجربة 
ُ
. وهي االهتمام امل

ً
 ملا يحدث حاليا

ً
منتبهأ وواعيا

( فقد عّرفها بأنها الوعي الكامل بالخبرة 2019الحالية. أما أبو زيد )

غير إصدار أية أحكام عليها، سواء في لحظة حدوثها مباشرة من 

 من الشخص نفسه أم من اآلخرين.

( اليقظة Mark & Danny,2011وّعرف مارك وداني )

، تساعد األفراد 
ً
الذهنية بأنها طريقة تستند إلى العقل والجسم معا

على تغيير طريقتهم في التفكير والتعامل مع خبراتهم، وبخاصة 

 نفسي
ً
ة، وذلك عن طريق توظيف املؤملة، والتي تسبب ضغوطا

 من االستسالم والتألم 
ً
تقنية التأمل والتنفس بعمق واليوغا، بدال

 عند مواجهة موقف صعب ال بد من التعايش معه.

وفي ضوء هذه التعريفات يمكن تعريف اليقظة الذهنية بأنها 

وعي األفراد بالخبرات التي يمرون بها عند حدوثها من غير إصدار 

جابية أو سلبية. أو هي مقدرة األفراد على اإلنتباه أحكام تقييمية إي

 لحظة بلحظة من غير تفكير باملاض ي أو قلق بشأن 
ً
ملا يحدث آنيا

 املستقبل.

 أهمية اليقظة الذهنية وفوائدها:

اليقظة الذهنية إلى تحسين عملية اإلستبصار لدى  تؤدي

ومية يالفرد، وتعمل على تطوير أدائه الوظيفي في أثناء تعامالته ال

على املستوى االجتماعي، وتساعد الفرد على إدراك األنشطة 

ومعرفتها لحظة بلحظة وبما يقود إلى تحسين فرص إتخاذ القرار 

 على Cayoun, 2004الصائب )
ً
(. وتعمل اليقظة الذهنية أيضا

توسيع رؤية الفرد وزيادة فرص االنفتاح على اآلخرين واإلستفادة 

 عن املرونة في
ً
التعامل مع كل جديد، سواء أكان  منهم، فضال

إمكانات، أم معلومات أم أفكار ضمن إطار البيئة التربوية 

عن الروتين والجمود الفكري -قدر اإلمكان–املدرسية، واالبتعاد 

الذي يتسم بالثبات والسلوك اآللي، وبالتالي سيكون الفرد على 

 & Mastenدرجة عالية من املقدرة من حيث الوعي واالنتباه )

Reed, 2002 وتتضح أهمية اليقظة الذهنية من خالل ما .)

مها، 
ّ
تتضمنه من كفايات ومقدرات عديدة يتمكن الفرد من تعل

 عن الدور الكبير الذي تؤديه في تطوير الوعي لدى العاملين 
ً
فضال

(Alter, 2012). 

( إلى ان إحدى الدراسات الحديثة أظهرت 2017زايد ) وأشار

ذهنية وممارسة تمارين التأمل ملدة عشر نتائجها أن اليقظة ال

 تقلل من مشاعر ال
ً
وتر والقلق، وتساعد على منح تدقائق يوميا

األفكار الداخلية لدى األفراد الذين يعانون من القلق وتيتح لهم 

 من التركيز، وإن تدريب العقل على التأمل قد تكون له بعض 
ً
مزيدا

ر اعر القلق والتفكياآلثار الوقائية لألفراد الذين تنتابهم مش

( دور اليقظة Mace, 2008املتكرر وتشتت اإلنتباه. وأوضح ميس )

الذهنية وأهميتها من خالل تحسين شعور الفرد بمعنى الحياة 

 ومقدرته على إدارة البيئة وتحسين مستوى التركيز لديه.



 اليقظة الذهنية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في اململكة األردنية الهاشمية وعالقتها بإدارة املخاطر من وجهة نظر املعلمين

 خولة حسين عليوة غدير عبدالهادي العراقبة
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  كما وتتمحور 
ً
اليقظة الذهنية حول بقاء الفرد متيقظا

 بكل تفصيالت ال
ً
لحظة اآلنية. وتعني ممارسة الفرد تركيزه وواعيا

ن أعلى الوعي واإلنتباه على هذه اللحظة التي يعيشها، وقبولها دون 

يصدر أي حكم بشأنها. لقد طُبقت اليقظة الذهنية وانتشرت 

ممارستها ضمن إطار ثقافة الشرق األقص ى منذ قرون عديدة 

 إال خاللمضت، إال أنها لم يتم اإلعتراف بها في الطب الحديث 

سبعينيات القرن املاض ي. ومنذ ذلك الوقت شهد مفهوم اليقظة 

 وقفزة نوعية. 
ً
 واضحا

ً
 الذهنية تطورا

 (Weissbecker, et al. 2002وايزبيكر وآخرون ) لخّص 

 اليقظة الذهنية بما يأتي: تعزيزالفوائد التي يمكن تحقيقها من 

عور وتحسين الشالشعور لدى الفرد بمعنى الحياة وتّعرف املعنى. 

لدى الفرد بالتماسك، ذلك أن الوعي لحظة بلحظة، قد ييسر 

اإلنفتاح على الخبرات واإلحساس بها. وتعزيز شعور الفرد باملقدرة 

على إدارة البيئة املحيطة من خالل تعزيز اإلستجابات النوعية 

 ملواجهة الضغوط التي يتعّرض لها.

( أن اليقظة Brown & Ryan, 2003براون وريان ) وأضاف

الذهنية تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الفرد إلختيار التنبيهات 

املناسبة من البيئة الخارجية، وتعمل على توسيع الرؤية لديه، 

 .,Baer, et alوتزيد من فرص التعلم الجديد. وأوضح باير وآخرون )

( أن املمارسة العملية لليقظة الذهنية تيتح املجال أمام 2006

لتحقق من الواقع الذي يعيشه من غير الوقوع في األحكام الفرد ل

 ,Richard, & Perkinsاالنفعالية. في حين أشار ريجارد وبيركنز )

إلى ان اليقظة الذهنية تعمل على زيادة اإلدراك عن طريق  (2000

يعزز التفكير  –بدوره  –تعزيز الوعي بمالحظة الذات، والذي 

ال التلقائية. بينما ذكر القوقزة واملراجعة لعديد من ردود األفع

 في ( أن 2008وبني عطا )
ً
 وفاعال

ً
 مهما

ً
اليقظة الذهنية تؤدي دورا

عمليتي التعليم والتعلم، وتزداد أهميتها في تعديل السلوك السلبي 

 لدى الطلبة.

عد من ( أن 2018في حين أضاف مخامرة )
ُ
اليقظة الذهنية ت

كل املقدرة عل
ّ
هتم ى التفكير اإلبداعي، كما تالعوامل املهمة التي تش

بتغيير زوايا التفكير لدى الفرد عند أدائه للنشاطات العقلية. وإن 

 ما 
ً
األفراد الواعين بشكل تام بالبيئة التي يعيشون فيها، غالبا

 ,Kasamatsu, & Hiralكما أشار كوزامتسو وهيرل ) –يعرفون 

م ما يدور حولهم لحظة بلحظة من غير أن يحدث له –(1966

( إلى أن الفرد عندما يكون 2010شرود ذهني. وأشار السندي )

 
ً
 يمر بحاله متزايدة من التأمل املعرفي فيكون موجودا

ً
 ذهنيا

ً
يقظا

 بجسمه وعقله في تلك اللحظة الراهنة.

 مكونات اليقظة الذهنية وخصائصها

( إلى أن هناك مكونين أساسيين Hasker, 2010أشار هسكر )

االنفتاح و  ثالن في التنظيم الذاتي لإلنتباه،لليقظة الذهنية يتم

واالستعداد والوعي بالتجارب في اللحظة الحالية. وعلى الرغم من 

 من وجهات النظر التي قّدمها الباحثون بصدد 
ً
أن هناك عديدا

 أن كابات 
ّ
 لتوجهاتهم النظرية إزاءها، إال

ً
زن –هذه املكونات، وفقا

(Kabat – Zinn, 1990 
ً
لليقظة الذهنية يستند إلى  ( وضع أنموذجا

عد من املكونات األساسية لليقظة الذهنية 
ُ
ثالث حقائق مهمة، ت

تمثلت في: القصد، واالنتباه واالتجاه. وهذه املكونات متداخلة مع 

 في عملية واحدة تتم في وقت واحد من غير أن يكون 
ً
بعضها بعضا

. وُيعد القصد بمثا
ً
ة بهناك توقف أو انفصال عن بعضها بعضا

العملية األولى التي تمّهد الطريق أمام الفرد للقيام بما يمكن أن 

يؤديه، ويبين األسباب التي تدعوه ملمارسة هذه العملية، إذ أنها 

تساعده على التنظيم الذاتي الذي يؤدي إلى استكشاف الذات. أما 

املكّون الثاني )اإلنتباه( فإنه يعني االحتفاظ باالنتباه الذي يتضمن 

ظة العمليات التي تحدث لدى الفرد بين لحظة وأخرى، وفي مالح

الخبرات الداخلية والخبرات الخارجية. في حين يشير املكون الثالث 

)اإلتجاه( إلى نوع اليقظة الذهنية التي تعكس توجيه الخبرة التي 

تتشكل نتيجة للتقبل وحب اإلستطالع. وفيما يتعلق بخصائص 

( Kabat – Zinn, 1990زن ) –ات اليقظة الذهنية فقد حددها كاب

 على النحو اآلتي:

املوافقة وتعني انفتاح الفرد على رؤية األشياء ومعرفتها كما  -

هي في اللحظة اآلنية لفهمه إياها، بحيث يكون أكثر فاعلية 

 في عملية اإلستجابة.

التعاطف: ويقصد بها اتصاف الفرد ببعض املشاعر التي  -

نه من تفّهم مواقف اآلخري
ّ
 تمك

ً
ن في اللحظة الراهنة وفقا

 ملنظورهم وردود أفعالهم لها.

االنفتاح: ويقصد به رؤية الفرد للمواقف واألشياء املحيطة  -

به كما لو رآها للوهلة األولى، فنتّولد لديه احتماالت نتيجة 

 تركيزه على التغذية الراجعة في اللحظة اآلنية.

 أبعاد اليقظة الذهنية

( Kang, Gruber, & Gray, 2012حدد كانج وجروبر وجري )

أربعة أبعاد لليقظة الذهنية تمثلت في اإلنتباه، والوعي، والتركيز 



 Doi: 10.36024/1248-042-002-022  419-397، 2022-( 2( عدد)42مجلد)مجلة اتحاد الجامعات العربية، 

 

 
-403- 

 

على الخبرة في اللحظة اآلنية والتعايش مع الخبرات واألفكار من غير 

 إصدار أحكام.

 ,Baer, Smith, & Allenفي حين حدد باير وسميث وألين )

مسة أبعاد لليقظة ( خBaer, 2003( وبير )2017( وحسن )2004

وتعني مقدرة الفرد على اإلنتباه من خالل  املالحظة:الذهنية هي: 

تركيز الخبرات الداخلية والخارجية، املتمثلة في: املعارف، 

 ف:الوصواالنفعاالت، واإلحساس واألشكال واألصوات والروائح. و

وُيقصد به املقدرة على التعبير بما في داخل النفس، وما تتضمنه 

 التصرفشاعر وانفعاالت سواء أكانت إيجابية أم سلبية. ومن م

ويعني مقدرة الفرد على إدراك األحداث، وإجراء الترابطات،  بوعي:

وتعّرف العالقات ما بين األحداث، واالستفادة من أحداث املاض ي 

عني وي عدم الحكم على الخبرات:وتوظيفها في الوقت الحاضر. و

تقييمية على األفكار واملشاعر مقدرة الفرد على إصدار أحكام 

د ويقص عدم التفاعل مع الخبرات:الداخلية والخبرات الخارجية. 

به مقدرة الفرد على متابعة األفكار والتصورات واملشاعر من غير 

 التفاعل معها، أو االبتعاد عنها.

 ,Germer, Siegel, & Fultonأما جيرمر وسيجال وفولتن )

لوعي اد لليقظة الذهنية تمثلت في ا ثالثة أبعاو ( فقد حدد2015

. إذ يؤدي الوعي بوجهات نظر اآلخرين والتجربة الحالية والقبول 

 في 
ً
 مهما

ً
اليقظة الذهنية. فهو يعمل على تطوير األفكار دورا

الجديدة من خالل النظر إلى األشياء، بحيث يؤدي إلى تبسيط 

رام احتاألشياء والحساسية تجاه العمليات وااللتزام باملرونة و 

الخبرة. في حين يقصد بالتجربة الحالية السعي النشط ألنواع 

جديدة ومتنوعة من العمليات واإلجراءات اإلدارية بما يؤدي إلى 

الحداثة، وإنتاج الجديد املرتبط باألهداف العامة للمؤسسة، 

وذلك للحفاظ على اإلستدامة في ضوء الخبرة املكتسبة، بما يفسح 

اإلبداعي واملتميز لدى األفراد العاملين. أما  املجال لزيادة العمل

القبول فيعني اإلتجاه الذي يتمبز باإلبداع وحب اإلستطالع 

 من 
ً
 عن امليل نحو األفكار التي تتضمن نوعا

ً
والقبول فضال

 التحدي العقلي.

 (:Risk Managementإدارة املخاطر ) .2

 مفهوم إدارة املخاطر

ظهرت في بدايات القرن التاسع عشر إدارة متخصصة في  

املشروعات الصناعية مهمتها الرئيسة تمثلت في "إدارة املخاطر" 

بهدف توفير األمن للعاملين واملمتلكات العائدة للمشروع. وعليه 

فإن إدارة املخاطر وجدت ملنع حدوث الخطر وتقليل الخسائر عند 

خيص االسباب التي أدت إلى حدوثه، وعدم تكراره، من خالل تش

حدوثه ودراستها لتالفي تعّرض املؤسسة مرة أخرى في املستقبل. 

 تدبير األموال الالزمة لتعويض املشروع 
ً
وتعني إدارة املخاطر أيضا

ن من مواصلة العمل واإلنتاج )عبد 
ّ
عن الخسائر التي ُمني بها للتمك

 (.2008املنعم، والكاشف، وكاسب، 

( إدارة املخاطر في املدارس بأنها Golden, 2018عّرف جولدن )

جميع األساليب والخطط الوقائية التي تتبناها املؤسسة التربوية 

للحد من املشكالت واألخطار التي تؤثر في سير العملية التعليمية 

 وتوظيف 
ً
 ونفسيا

ً
التعلمية، وتهدد سالمة الطلبة والعاملين جسديا

بل حدوثها لضمان تحقيق الوسائل الوقائية في حل املشكالت ق

 & Adamالعملية التربوية ألهدافها. أما آدم وكرستونيس )

Kristonis, 2012 فقد عّرفا إدارة املخاطر املدرسية بأنها )

اإلستخدام الفّعال لألسس واإلمكانيات املتاحة واإلجراءات 

اإلدارية املعتمدة في مواجهة الذي من املتوقع حدوثه داخل 

 بأنها إحدى املدرسة، ملنع أ
ً
ي تهديد للعملية التربوية. وُعّرفت أيضا

املهارات النوعية التي ال بد من تطويرها لدى مديري املدارس من 

خالل التدريب والتطبيق املستمر بما يمكّنهم من التنبؤ باألحداث 

 من وقوعها.

( إدارة املخاطر املدرسية بأنها 2020وعّرف الصرايرة والشلوح )

ة مستمرة ومنظمة، يشترك في ممارستها جميع عملية ديناميكي

العاملين في املدرسة من إداريين ومعلمين وطلبة وعاملين آخرين 

للتقليل من حدوث الخطر أو منع وقوعه، والتعامل مع األحداث 

املهددة الناتجة عن املخاطر بأكبر درجة من الفاعلية والكفاءة، 

ار ت بأنها ذلك اإلطبما يضمن تحقيق األهداف املنشودة. كما عّرف

الواسع والشامل ملنع األخطار التي قد تتعرض لها املؤسسة 

التربوية ومعالجتها، لتقليل آثارها السلبية والسعي لتحقيق 

حياري  اإلستفادة القصوى واملستدامة من هذه املعالجة. أما

( فقد عّرفت إدارة املخاطر بأنها اإلدارة التي تعمل على 2019)

التي تؤثر في املؤسسات وتحديدها ومنع تأثيرها  تّرقب األحداث

 السلبي في سير العملية اإلدارية.

كله من  وتحظى
ّ
إدارة املخاطر بأهمية كبيرة في ضوء ما تش

تّوجه جديد في املؤسسات على إختالف أنواعها ومستوياتها. وقد 

أسهم هذا التّوجه في توفير الحماية للمؤسسات والعاملين فيها، 

مما دفعها إلى االستمرار في نشاطاتها وادائها لإلعمال واملهمات التي 

(. وتعد املخاطر جزًءا 2015لدليمي، ترتبط بأهدافها )العنزي وا

 في حياة املؤسسات كافة بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو 
ً
مهما

مستواها أو طبيعة العمل الذي تؤديه. وحيث أن املخاطر تهدد 
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املؤسسات فال بد أن يتيهىء قادة هذه املؤسسات ملواجهة هذه 

 املخاطر.

الزم أكد التي توُينظر إليها بوصفها حالة من القلق وعدم الت

 من تفكيره، بسبب عدم تأكده من 
ً
 كبيرا

ً
متخذ القرار وتأخذ جزءا

النتائج التي تترتب على القرارات التي تتخذ، والتي قد ينجم عنها 

عديد من الخسائر الفادحة سواء أكانت مادية أم بشرية 

(. أما إدارة املخاطر فهي مجموعة من 2020)الصرايرة، والشلوح، 

التي تؤديها اإلدارة االستباقية واألنشطة التي تّوجه اإلجراءات 

للتخلص من تلك املخاطر التي تهدد املؤسسة. وإن تطوير أية 

على مقدرة إدارتها على  –إلى درجة كبيرة  –مؤسسة يتوقف 

 عن وضع مجموعة من 
ً
إستشراف املخاطر والتحّسب لها. فضال

ُبد من وضع عدة  اإلجراءات اإلحترازية والعالجية املناسبة. وال

استراتيجيات لتوقع املخاطر في النظم التربوية، والتنبؤ باملشكالت 

، وكذلك 
ً
 من األزمات الحقا

ً
التي ُيتوقع حدوثها وتسبب عديدا

العمل على وضع حلول إستباقية ملنع حدوث هذة املخاطر أو 

 من أجل الحفاظ على –قدر اإلمكان  –التقليل من آثارها السلبية 

 (.2000واستمرار عملها )الشافعي،  املؤسسة

ويتمثل دور إدارة املخاطر في محاولة منها لتقليل الخطر أو 

التقليل من آثاره إلى أقل درجة ممكنة عند حدوثه. وُيعّبر مفهوم 

"إدارة املخاطر" عن تلك العملية اإلدارية التي يتم من خاللها قياس 

رة ى الالزمة إلدااملخاطر وتقييمها، لوضع االستراتيجيات والرؤ 

تلك املخاطر، بهدف منع حدوثها أو التقليل من آثارها السلبية 

 ذا أهمية كبيرة في 2019)عيدة، 
ً
 فاعال

ً
(. وتؤدي إدارة املخاطر دورا

بقاء املؤسسات التربوية واستمرارها في أداء مهماتها وتحقيق 

 ءأهدافها التي أنشئت من أجلها. فإدارة املخاطر تعد ضرورية لبنا

الطلبة وإعدادهم ليكونوا أعضاء نافعين في املستقبل في إطار بيئة 

 2016آمنة ومطمئنة )زكي، 
ً
(. وقد يتطلب حدوث املخاطر تدخال

 من إدارة املخاطر، العتماد اإلجراءات املطلوبة والتدابير 
ً
فوريا

السريعة، إذا كانت هذه املخاطر في املستوى األول. وأما املخاطر 

املستوى الثاني، والتي تكون عالية، فإنها تمنح  التي تكون ضمن

 من الوقت لوضع خطط سريعة بهدف تحديد التدابير 
ً
بعضا

واإلجراءات الالزمة ملواجهتها. بينما تتطلب املخاطر في املستوى 

الثالث والتي تكون بدرجة متوسطة، القيام بإجراءات عادية، 

ن اإلدارة من الوقت الكافي لتحليل تلك امل
ّ
يرها خاطر وتفسوتمك

قبل التنفيذ. أما مخاطر املستوى الرابع وهي من الدرجة 

املنخفضة فيكون لدى إدارة املخاطر الوقت الكافي في لتحديد 

مسؤوليات العاملين وتوظيف املوارد وتوزيع االعمال على العاملين 

 (.2019)عيدة، 

 أهداف إدارة املخاطر املدرسية:

( إلى أن الهدف الرئيس 2008أشار عبد املنعم وآخرون )

إلدارة املخاطر تتمثل في إعداد سياسة مناسبة ملواجهة ما يتم 

( 2013توقعه من خسائر بأقل كلفة. وأضاف الخاليلة وآخرون )

هدفا آخر تمثل في تحديد املخاطر التي تواجه املؤسسات التربوية 

 بروضة األطفال وانتهاء 
ً
على إختالف أنواعها ومستوياتها بدءا

جامعات، وقياس هذه املخاطر وتقييمها والسيطرة عليها من بال

 أجل تخفيض آثارها السلبية.

( فقد أوضح األهداف األساسية إلدارة 2016أما بطاح )

 املخاطر املدرسية على النحو اآلتي:

إعداد البرامج التوضيحية التي تعّرف باملخاطر التي وقعت،  -

ل من املخاطر واملخاطر التي ُيحمل حدوثها، يهدف التقلي

ص منها.
ّ
 ذات الصلة بالنظام املدرس ي أو التخل

إعداد البرامج ذات الطبيعة اإلجرائية التي تبين درجة  -

إستعداد العاملين ومقدراتهم على اإلستجابة ملواقف 

 الخطر وحاالته.

العمل على تطوير البرامج املوجهة لإلدارة املدرسية  -

الربط يئة التربوية و ونشاطاتها والعمليات التي تؤديها، وللب

 بينهما بعد حدوث أي خطر داخل املدرسة.

 خصائص املخاطر:

 
ً
ُيعد الخطر من أهم املشكالت التي تؤثر في املؤسسات تأثيرا

. وقد ذكرت الخضري )
ً
( أن للمخاطر خصائص 2017فاعال

 متعددة تمثل حالة حدوث الخطر، وتتحدد بما يأتي:

 عن كونها معقدةتتسم املخاطر بالسرعة والتداخل، فض -
ً
 ال

 ليس من السهل السيطرة عليها.

تهدد املخاطر األفراد العاملين في النواحي كافة، مما يؤدي إلى  -

 في تحقيق أهداف املؤسسة.
ً
 تأثيرها سلبا

تحدث املخاطر فجأة، فهي غير متوقعة الحدوث وتؤدي  -

بالفرد إلى التخطيط لإلستفادة من النتائج التي تمخضت 

 توظيفها في أحداث مستقبلية مماثلة. عنها، من خالل

ير العالقات، وحدوث حالة من  -
ّ
تحدث املخاطر نتيجة لتغ

 التوتر التي تشوب هذه العالقات.
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ترهق املخاطر املؤسسات بأنواعها ومستوياتها كافة إذا ما  -

حدثت فيها، من حيث التكلفة املادية والضحايا واملتضررين 

 من العاملين في هذه املؤسسات.

ما وقعت املخاطر في مؤسسة ما، فإن أحداثها تتصاعد،  إذا -

ويتعذر على الجهات املسؤولة إيجاد الحل الجذري والسريع 

 لها.

 أنواع املخاطر املدرسية:

( إلى العديد من املخاطر التي قد تحدث 2012أشار ناصف )

في املدارس، قد تكون إدارية، او بيئية أو مادية أو تقنية. ومن هذه 

ة نتيجة لعدم مالءمة البيئة املدرسي املخاطر الفيزيائية:املخاطر: 

رباء في وتتعلق بتوصيالت الكه واملخاطر الهندسية:للعاملين فيها، 

ة، وتشغيل األجهزة االلكترونية والكهربائية، البناية املدرسي

وتشمل تلك املخاطر التي يتعرض لها الطلبة  واملخاطر اإلنشائية:

واملعلمون واإلداريون والعاملون اآلخرون داخل املدرسة بسبب 

 :واملخاطر امليكانيكيةضعف اإلجراءات الخاصة بالسالمة العامة. 

رات ملدرسة ملخاطر املختبوالتي تحدث نتيجة تعّرض العاملين في ا

واآلالت واملعدات وورش العمل بسبب غياب عاملي األمان 

دام والتي يسببها االستخ واملخاطر الكيميائية:والصحة املهنية. 

 عن األبخرة الناتجة 
ً
غير الواعي للمواد الكيميائية والغازات، فضال

من إجراء التجارب العلمية او الورش الصناعية داخل املدرسة. 

وتعزى إلى إصابة بعض الطلبة باألمراض  واملخاطر الصحية:

( التي أثرت في املؤسسات Covid-19املعدية، كما في أزمة كورونا )

كافة في جميع أرجاء العالم، نتيجة انتقال الوباء من املريض إلى 

 
ً
السليم. ولذلك كان قرار الحكومة األردنية بتعطيل الدراسة قرارا

 ملنع انتشار 
ً
 وتهدد هذه املخاطر ومخاطر الحريق:الوباء. صائبا

حياة جميع الطلبة واملعلمين والعاملين داخل املدرسة، بسبب 

غياب االهتمام بشروط الصحة والسالمة مثل: أجهزة اإلنذار 

ومكافحة الحرائق وعدم تدريب الفرق املدرسية على كيفية 

وينجم عن  واملخاطر الشخصية:التّصرف عند وقوع الحرائق. 

هذه املخاطر بعض األضرار التي يتعرض لها الطلبة والعاملون 

داخل مدارسهم نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق إجراءات الصحة 

 عن وجود برامج للتوعية بهذه املخاطر. 
ً
 والسالمة، فضال

 مراحل إدارة املخاطر

( إلى أن إدارة املخاطر تمر باملراحل 2013وأشار رضوان )

 اآلتية:

عد م –يتم في هذه املرحلة  الخطر: مرحلة ما قبل
ُ
ن التي ت

تحديد األساليب واإلجراءات التي قد تساعد  -اهم املراحل 

على توقع األحداث، وتوضح كيفية التعامل معها بطريقة 

فعالة، وتشخيصها قبل حدوثها ومعالجتها قبل أن تشتد 

في هذه املرحلة يتم  مرحلة في أثناء الخطر:خطورتها. و

ار املناسب عند وقوع الخطر، وجمع املعلومات إتخاذ القر 

ن املسؤولين من تعّرف األسباب 
ّ
ذات العالقة، بما يمك

الكامنة وراء الخطر ومن ثم العمل على إيجاد الحلول 

في  ويتم مرحلة ما بعد الخطر:املمكنة للتصدي للخطر. و

هذه املرحلة تقديم يد العون واملساعدة إلى العاملين في 

أجل أن يعودوا إلى الحياة الطبيعية داخل املدرسة من 

 عن إجراء تقييم للحوادث التي وقعت، 
ً
املدرسة، فضال

وكيف يمكن إدارة عملية املواجهة، لالستفادة منها من 

خالل توظيفها في املرات القادمة. وتتضمن هذه املرحلة 

 عقد اجتماعات دورية يشارك فيها اختصاصيون 
ً
أيضا

 نفسيون واجتماعيون، وإ
ً
عداد بيان رسمي يتضمن ردا

على معظم االستفسارات، وتشخيص األفراد الذين تأثروا 

 بالخطر سواء أكانوا من الطلبة أم املعلمين.

( فقد أوضح مراحل عملية إدارة املخاطر 2019ما عيدة )أ

 بثالث مراحل رئيسة هي:

يتمثل الهدف من هذه املرحلة في قياس  تحليل املخاطر: -

يترتب على املخاطر من عواقب إحتمال جميع ما 

وحساب نسبة إحتمال حدوث هذه املخاطر والنتائج 

ه يتبين من هذ مصفوفة املخاطر:التي ستنجم عنها. و

املصفوفة احتماالت حدوث الخطر ودرجته، سواء 

أكانت صغيرة أم كبيرة، أم ذات احتمالية عالية، 

 
ً
وتحديد األساليب املناسبة للتعامل مع املخاطر وفقا

درجتها، واحتماالت حدوثها، سواء أكانت عالية أم ل

 عن احتماالت التداخل بين 
ً
متوسطة أم نادرة. فضال

هذه الدرجات واالحتماالت للمخاطر التي تهدد 

يتم من خالل مصفوفة  االستجابة للخطر:املؤسسة. و

املخاطر تحديد طرق اإلستجابة للمخاطر، واإلجراءات 

 لعمل للتصدي للمخاطر.التي سيتم إعتمادها في خطة ا

 خطة إدارة املخاطر:

ملواجهة املخاطر التي تهدد املؤسسات ال بد من توافر خطة 

تدعى "خطة إدارة املخاطر" يتمثل هدفها الرئيس في وضع مجموعة 

من التنبؤات املتعلقة باملخاطر املحدقة باملؤسسة خالل الفترة 
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سة اريين في املؤسالزمنية املقبلة. وتساعد هذه الخطة القادة اإلد

على وضع بعض السياسات واإلجراءات ذات العالقة بمواجهة تلك 

املخاطر والتصدي لها عند وقوعها، بحيث يتم تقليل نسبة 

األخطار إلى أقل نسبة ممكنة. وعادة ما تكون هذه الخطة على 

هيئة وثيقة تتضمن التهديدات املحتملة، التي يتم اإلعالن عنها 

عن مواجهة هذه االخطار. وتتم دراسة خطة للجهات املسؤولة 

 لضمان أن الخطة 
ً
إدارة املخاطر بأسلوب تحليلي وتقييمي مسبقا

(. 2019تتناسب وطبيعة املؤسسة واالخطار التي تواجهها )حياري، 

 ما تتميز هذه الخطة باملرونة العالية، واملقدرة على تقدير 
ً
وغالبا

حتملة، حتى يمكن حجم األضرار التي ستنجم عن املخاطر امل

التصدي لتلك األضرار بالطرق والوسائل املتاحة. وينبغي إجراء 

تحديثات مستمرة على هذه الخطة في ضوء ما تتطلبه الظروف، 

 لتكون خطة متكاملة تتجاوب مع املستجدات املستقبلية.

 خطوات إدارة املخاطر:

( مجموعة من الخطوات املتتابعة 2019حددت الحياري )

ي تنفيذها في إدارة املخاطر ألية مؤسسة. وهذه الخطوات التي ينبغ

تحديد املخاطر التي يُحتمل أن تؤثر في واقع املؤسسة في  .1هي: 

تحليل جميع املخاطر املهمة،  .2مراحل أنشطتها اليومية كافة. 

والتفكير في طريقة الوقاية منها بتوظيف األساليب والطرق 

مراجعة الحوادث التي سبق وإن واجهتها املؤسسة،  .3املناسبة. 

واإلستفادة من هذه املراجعة في معرفة الطرق واألساليب التي تمت 

وضع تخمينات ذكية تتعلق بإمكانية  .4بها معالجة تلك املخاطر. 

تكرار املخاطر التي واجهتها املؤسسة في املاض ي، ومقارنة هذه 

 نشطة مشابهة، وكيف تنظراملخاطر مع املؤسسات التي تمتلك أ

إدخال تطويرات على أنظمة  .5هذه املؤسسات التي تلك املخاطر. 

الحماية من املخاطر، وتحديد التكاليف املترتبة على هذه 

إعداد تقارير  .6التطويرات، ومقارنتها بالنتائج املتوقعة منها. 

قدم للمسؤولين عن الشؤون اإلدارية في املؤسسة. 
ُ
 .7تفصيلية ت

ع جميع العمليات واإلجراءات التي تتم داخل املؤسسة، والتأكد تتب

إعادة  .8من أنها تتفق مع املعايير التي تحول دون حدوث املخاطر. 

تقييم الوضعية الراهنة للمؤسسة، وتحديد درجة اإلستجابة مع 

 خطة إدارة املخاط.

 

 

 

: الدراسات السابقة ذات الصلة
 
 ثانيا

لة التي تناولت اليقظة الدراسات السابقة ذات الص .1

 الذهنية:

( إلى تعّرف أثر التدريب في Tilahun, 2017دراسة تيالهن )

مجال اليقظة الذهنية للتقليل من االجهاد النفس ي لدى الطلبة في 

 وطالبة، إشتركوا 28جامعة كاليفورينا. تضمنت الدراسة )
ً
( طالبا

عتمدت 
ُ
أداة  االستبانةفي برنامج التدريب في اليقظة الذهنية وأ

لجمع البيانات بعد التأكد من صدقها وثباتها. وأشارت النتائج إلى 

 من اإلجهاد النفس ي بعد 
ً
ان الطلبة أظهروا مستوى منخفضا

( من الطلبة شاركوا في %95مشاركتهم في البرنامج التدريبي وأن )

 في خفض 
ً
البرنامج كان لديهم اعتقاد بأن لليقظة الذهنية تأثيرا

 التوتر لديهم.مستوى 

( فقد هدفت إلى التعّرف إلى درجة 2017أما دراسة الهاشم )

توافر اليقظة الذهنية لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية في 

محافظة عمان، وعالقتها بدرجة ممارسة سلوك املواطنة 

( 313التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم. وشملت العينة )

 ومعلمة تم إختيارهم 
ً
بالطريقة الطبقية العشوائية معلما

ستخدمت أداتان لجمع البيانات، إحداهما لقياس 
ُ
النسبية. وا

درجة توافر اليقظة الذهنية لدى املديرين، واألخرى لقياس درجة 

ممارسة املعلمين لسلوك املواطنة التنظيمية بعد أن تم التأكد من 

ذهنية لصدقهما وثباتهما. وأظهرت النتائج أن درجة توافر اليقظة ا

لدى املديرين كانت متوسطة من وجهة نظر املعلمين، وكذلك 

كانت درجة ممارسة املعلمين لسلوك املواطنة التنظيمية متوسطة 

من وجهة نظر املعلمين أنفسهم، ولم تكن هناك فروق ذات داللة 

إحصائية في درجة توافر اليقظة الذهنية للمديرين ودرجة 

س. ة التنظيمية تعزى ملتغير الجنممارسة املعلمين لسلوك املواطن

 تعزى ملتغير املؤهل العلمي 
ً
في حين كانت هناك فروق دالة إحصائيا

ولصالح فئة الدراسات العليا، وملتغير الخبرة، ولصالح أصحاب 

سنوات فأكثر( فيما يتعلق بكال املتغيرين )اليقظة  10الخبرة )

(. وكانت مينالذهنية للمديرين، وسلوك املواطنة التنظيمية للمعل

هناك عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين الدرجة 

الكلية لدرجة توافر اليقظة الذهنية والدرجة الكلية لدرجة 

ممارسة سلوك املواطنة التنظيمية، إذ بلغت قيمة معامل 

 (.0.78اإلرتباط )
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( إلى التعّرف إلى مستوى 2018وهدفت دراسة الشلوي )

مستوى الكفاءة الذاتية لدى عينة من طلبة اليقظة الذهنية و 

كلية التربية بمحافظة الدوادمي، والكشف عن العالقة االرتباطية 

بين اليقظة الذهنية والكفاءة الذاتية. وتم إعداد مقياسين في 

( 154اليقظة الذهنية والكفاءة الذاتية. تضمنت عينة الدراسة )

 من طالب كلية التربية. وأظهرت النتا
ً
ظة ئج أن مستوى اليقطالبا

الذهنية ومستوى الكفاءة الذاتية لدى الطالب كانا مرتفعين. وأن 

هناك عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(α=0.01.بين اليقظة الذهنية والكفاءة الذاتية ) 

( دراسة هدفت إلى تعّرف العالقة بين 2019وأجرى خلف )

املعرفة لدى طالب املرحلة اليقظة الذهنية والحاجة إلى 

املتوسطة. وتم إعتماد مقياسين لجمع البيانات أحدهما لقياس 

اليقظة الذهنية واآلخر لقياس الحاجة إلى املعرفة. وتكونت عينة 

ختيروا 2018/2019( طالٍب للعام الدراس ي )100الدراسة من )
ُ
( أ

لى إبالطريقة الطبقية العشوائية البسيطة. وأشارت نتائج الدراسة 

أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اليقظة الذهنية 

والحاجة إلى املعرفة، إذ كلما قلت الحاجة إلى املعرفة، قلت 

 اليقظة الذهنية عند الطالب.

( إلى تعّرف مستوى اليقظة 2019وهدفت دراسة العكايش ي )

الذهنية ومستوى الصالبة النفسية لدى طلبة جامعة الشارقة في 

( والكشف عن مدى إسهام متغير 2017/2018امعي )العام الج

عدت 
ُ
اليقظة الذهنية في التنبؤ بمتغير الصالبة النفسية. وقد أ

أداتان إحداهما لليقظة الذهنية والثانية للصالبة النفسية لجمع 

بيانات الدراسة بعد التأكد من صدقهما وثباتهما. وتم تطبيقهما 

 وطالبة من جامعة 250على عينة قصدية بلغ عدد أفرادها )
ً
( طالبا

الشارقة. وأشارت النتائج إلى أن أفراد العينة يتمتعون بكٍل من 

 دالة 
ً
اليقظة الذهنية والصالبة النفسية، وأن هناك فروقا

 في أبعاد اليقظة الذهنية تعزى ملتغير الجنس ولصالح 
ً
إحصائيا

اإلناث في ُبعدي التميز اليقظ والتوجه نحو الحاضر، ولصالح 

كور، وفي ُبعد االنفتاح على الجديد، ولم تكن هناك فروق داله الذ

 في ُبعد الوعي بوجهات النظر املتعددة. ولم تكن هناك 
ً
إحصائيا

فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد اليقظة الذهنية تعزى ملتغير 

 عدم وجود فروق ذات داللة 
ً
التخصص. وأظهرت النتائج أيضا

 ملتغيري الجنس إحصائية في أبعاد الصالبة ال
ً
نفسية تبعا

 والتخصص.

( إلى التعّرف إلى مستوى 2020في حين هدفت دراسة النجار )

كل من استراتيجيات املواجهة واليقظة الذهنية والكشف عن 

العالقة بينهما، واإلسهام النسبي لكل استراتيجيات املواجهة 

وي ذواليقظة الذهنية في التنبؤ بالتوجه نحو الحياة لدى األفراد 

 430اإلعاقة الحركية. وقد تكونت عينة الدراسة من )
ً
( معاقا

ستخدمت ثالثة مقاييس: كان األول لقياس استراتيجيات 
ُ
. وأ

ً
حركيا

املواجهة، والثاني لقياس اليقظة الذهنية والثالث لقياس التوجه 

ستخدم منهج البحث الوصفي اإلرتباطي التنبؤي. 
ُ
نحو الحياة. وأ

متوسط الدرجة الكلية الستراتيجيات املواجهة وأظهرت النتائج أن 

، وإن مستوى استراتيجيات املواجهة السلبية كان 
ً
كان مرتفعا

، وان مستوى إستراتيجيات املواجهة اإليجابية كان أكبر 
ً
متوسطا

من مستوى استراتيجيات املواجهة السلبية في حياتهم. وأن 

ة كان أعلى ينمستوى اليقظة التنظيمية للمستجيبين من أفراد الع

من املتوسط. كما أظهرت النتائج أن مستوى التوجه نحو الحياة 

كان أعلى من املتوسط لدى املستجيبن. ووجود عالقة إرتباطية 

( بين الدرجة α=0.05إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الكلية الستراتيجيات املواجهة اإليجابية وجميع االستراتيجيات 

ة، وبين الدرجة الكلية للتوجه نحو الحياة. كما اإليجابية من جه

 بين الدرجة الكلية لليقظة 
ً
أن هناك عالقة إرتباطية دالة إحصائيا

الذهنية وجميع أبعادها من جهة، وبين الدرجة الكلية للتوجه نحو 

 يمكن التنبؤ بالتوجه نحو الحياة في ضوء 
ً
الحياة. وأخيرا

ة لدى ذوي اإلعاقة استراتيجيات املواجهة واليقظة الذهني

 الحركية من أفراد العينة.

الدراسات السابقة ذات الصلة التي تناولت "إدارة  .2

 املخاطر":

( دراسة هدفت إلى تعّرف أثر Oznacar, 2018أجرى أوزنكار )

استراتيجيات إدارة املخاطر في عملية التطوير املدرس ي وتأثير 

ستخدم في 
ُ
راسة هذه الدالسياسات في التسامح في بريطانيا. وأ

منهج البحث التحليلي. فقد تم اإلطالع على األدب النظري 

والدراسات السابقة ذات الصلة للحصول على بيانات الدراسة 

وتحليل اسئلتها. وأظهرت نتائج التحليل أن أعضاء مجلس اإلدارة 

واملديرين ومساعديهم يعرفون ماهية إدارة املخاطر. وكان 

كييف السياسات، لكنها لم تتمكن باستطاعة ادارات املدارس ت

من تطبيقها. ويمكن تقوية إدارة املخاطر وزيادة فاعليتها من خالل 

 
ً
العمل على تطوير عديد من السياسات واالستراتيجيات، فضال

عن تأهيل العاملين وتدريبهم للقيام بعملية التكليف والتطبيق 

 للسياسات واالستراتيجيات.

التعّرف إلى درجة تطبيق  (2019وهدفت دراسة املخلفي )

إدارة املخاطر لدى قادة املدارس الحكومية في منطقة القصيم. 

ستخدمت االستبانة 456وقد تكونت عينة الدراسة من )
ُ
. وأ

ً
( قائدا
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وسيلة لجمع البيانات بعد أن تم التأكد من صدقها وثباتها. 

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات 

 ملتغير الخبرة ولصالح قادة 
ً
املدارس في تطبيق إدارة املخاطر وفقا

 ملتغير املؤهل  – 5ذوي الخبرة من )
ً
أقل من عشر سنوات(، وتبعا

 ملتغير مستوى 
ً
العلمي ولصالح ذوي املؤهل )دبلوم عالي(، ووفقا

 املرحلة التعليمية للمدرسة، ولصالح قادة املدارس االبتدائية.

( هو تعّرف درجة 2019ملطيري )وكان الهدف من دراسة ا

تطبيق إدارة املخاطر في مدارس املرحلة املتوسطة في دولة الكويت 

من وجهة نظر املعلمين في ضوء متغيرات الجنس واملؤهل العلمي 

وسنوات الخبرة. وثم إستخدام منهج البحث الوصفي املسحي. 

عتمدت االستبانة وسيلة لجمع البيانات بعد أن تم التأكد م
ُ
 نوأ

 ومعلمة، 442صدقها وثباتها. وتضمنت عينة الدراسة )
ً
( معلما

ختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة. وأظهرت النتائج أن درجة 
ُ
أ

تطبيق إدارة املخاطر في مدارس املرحلة املتوسطة جاءت 

 بين متوسطات 
ً
 دالة إحصائيا

ً
متوسطة. وأن هناك فروقا

ير الجنس ولصالح استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغ

الذكور. ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيري 

 املؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

( إلى تعّرف واقع 2020وهدفت دراسة الصرايرة والشلوح )

التخطيط الدارة املخاطر في املدارس الخاصة التابعة ملديريات 

علمين. التربية والتعليم بمحافظة الكرك من وجهة نظر امل

ستخدم املنهج الوصفي املسحي لتحقيق أهداف الدراسة، 
ُ
وأ

ستخدمت االستبانة التي تم تطويرها وسيلة لجمع البيانات بعد 
ُ
وأ

ختيرت عينة الدراسة التي بلغ عدد 
ُ
التأكد من صدقها وثباتها. وأ

 ومعلمة في املدارس الخاصة بأسلوب 272أفرادها )
ُ
( معلما

طة. ومن بين النتائج التي تم التوصل الطريقة العشوائية البسي

إليها إن واقع التخطيط إلدارة املخاطر في املدارس الخاصة جاء 

بدرجة متوسطة. ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في 

واقع التخطيط إلدارة املخاطر في املدارس الخاصة للدرجة الكلية 

عزى ملتغيري مستوى املدرسة وخبرة املعلمين.
ُ
 ت

( فقد كان الهدف منها التعّرف إلى 2020راسة الهباهبة )أما د

درجة توافر متطلبات إدارة املخاطر في املدارس الحكومية وعالقتها 

عتمد في هذه 
ُ
بالبيئة التعليمية اآلمنة من وجهة نظر املعلمين. وقد أ

الدراسة منهج البحث الوصفي اإلرتباطي. وتكونت العينة من 

 ومعلمة في 311)
ً
املدارس الخاصة بمحافظة مأدبا، تم ( معلما

إختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة. وطّورت إستبانتان: 

إحداهما لقياس إدارة املخاطر في املدارس الحكومية، واآلخرى 

لقياس البيئة التعليمية اآلمنة. وقد تم التأكد من صدقهما 

 وثباتهما. وأشارت النتائج إلى أن درجة توافر متطلبات إدارة

املخاطر في املدارس الحكومية كانت متوسطة. كما أن درجة توافر 

 .
ً
البيئة التعليمية اآلمنة في املدارس الحكومية كانت متوسطة أيضا

وأن هناك عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند 

( بين درجة توافر متطلبات إدارة املخاطر ودرجة α=0.05مستوى )

 ة االمنة.توافر البيئة التعليمي

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة إنها تناولت 

متغيرين هما: درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري املدارس 

الحكومية األساسية في اململكة األردنية الهاشمية ودرجة تطبيق 

املديرين أنفسهم إلدارة املخاطر في املدارس الذي يديرونها، 

 من وجهة نظر املعلمين.والعالقة بينهما، 

 الطريقة اإلجراءات

ستخدم منهج البحث الوصفي اإلرتباطي في هذه : منهج الدراسة
ُ
أ

  الدراسة بوصفه املنهج املالئم ملوضوع الدراسة.

تضّمن مجتمع الدراسة جميع املعلمين مجتمع الدراسة: 

واملعلمات العاملين في املدراس الحكومية األساسية في األقاليم 

( 87734الثالثة في اململكة األردنية الهاشمية والبالغ عددهم )

 ومعلمة، بواقع )
ً
 و)32656معلما

ً
( معلمة حسب 55078( معلما

( التي 2018/2019إحصائية وزارة التربية والتعليم للعام الدراس ي )

أعدها مركز امللكة رانيا العبدهللا لتكنولوجيا التعليم واملعلومات 

 .( يوضح ذلك1(. والجدول )2019التعليم،)وزارة التربية و 

(: توزيع مجتمع الدراسة من املعلمين واملعلمات حسب 1الجدول )

 اإلقليم والجنس

 االقليم
 اعداد املعلمين واملعلمات

 املجموع
 اناث ذكور 

 32800 19746 13054 الشمال

 40799 25835 14964 الوسط

 14135 9497 4638 الجنوب

 87734 55078 32656 املجموع الكلي

 ملتغير جنس : عينة الدراسة
ً
اختيرت عينة طبقية عشوائية وفقا

املعلمين من األقاليم الثالثة )الشمال والوسط والجنوب(. وقد بلغ 

 ومعلمة بواقع )385حجم العينة )
ً
 و)143( معلما

ً
( 242( معلما

معلمة، وذلك بالرجوع إلى جدول تحديد حجم العينة من حجم 
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 & ,Krejcieالذي اعده كريجس ي ومورجن )املجتمع 

Morgan,1970( والجدول .)يبين توّزع أفراد العينة من املعلمين 2 )

 واملعلمات حسب األقليم والجنس.

(: توزيع أفراد عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات في 2الجدول )

 اململكة األردنية الهاشمية حسب اإلقليم والجنس

 االقليم ت
 املعلمين واملعلماتاعداد 

 املجموع
 اناث ذكور 

 144 87 57 الشمال 1

 179 113 66 الوسط 2

 62 42 20 الجنوب 3

 385 242 143 املجموع الكلي 4

 أداتا الدراسة 

ستبانة ان اتطّورت الباحثاألداة األولى: استبانة اليقظة الذهنية: 

العالقة اليقظة الذهنية بعد الرجوع إلى األدب النظري ذي 

( 2018والدراسات السابقة ذات الصلة مثل دراسة مخامرة )

(. وقد تكونت 2019( ودراسة العكايش ي )2019ودراسة عيد )

 ( فقرة.29االستبانة بصيغتها األولية من )

 صدق أداة األولى: )استبانة اليقظة الذهنية(:

ستخدم 
ُ
للتحقق من صدق استبانة اليقظة الذهنية، أ

فقد تم عرض االستبانة على عشرة محكمين الصدق الظاهري. 

من املختصين في العلوم التربوية في الجامعات األردنية، ملعرفة 

مدى انتماء الفقرات ملوضوع الدراسة ومدى صالحيتها، وهل هي 

ختيرت الفقرات التي 
ُ
بحاجة إلى تعديل؟ وما التعديل املقترح؟ وقد ا

كمين، وُعّدلت ( فأكثر من املح%80حصلت على نسبة موافقة )

الفقرات التي اقترح املحكمون إجراء تعديالت عليها. وُحذفت 

( فقرة. 27فقرتان وأصبح العدد في الصيغة النهائية لالستبانة )

 وبذلك ُعدت االستبانة صادقة.

صدق االتساق الداخلي لألداه األولى )استبانة اليقظة 

 الذهنية(:

ة م حساب قيمإليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة، ت

معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية 

(. Pearsonلالستبانة، وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون )

( 11( للفقرة )0.79وقد تراوحت قيم معامل االرتباط ما بين )

عد هذه القيم مرتفعة وذات داللة 8( للفقرة )0.54و)
ُ
(. وت

 األولى )استبانة اليقظة الذهنية(: ثبات األداةإحصائية

تم التحقق من صدق أداة الدراسة األولى بطريقتين هما: 

طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا 

(Cronbach - Alpha( إذ بلغت قيمة معامل الثبات .)0.95 ،)

راون ب –وطريقة التجزئة النصفية املصححة بمعادلة سبيرمان 

(Sperman - Brown وقد بلغت قيمة معامل الثبات بهذه .)

(. وهذه النتيجة تعزز من دقة األداة ومناسبتها 0.91الطريقة )

 للتطبيق في الدراسة الحالية.

 األداة الثانية: استبانة إدارة املخاطر

ان بتطوير استبانة "إدارة املخاطر" في ضوء ما تالباحث تقام

سابقة ذات صلة بمتغير توفر من أدب نظري ذي عالقة ودراسات 

الدراسة الثاني )إدارة املخاطر(، مثل دراسة الصرايرة والشلوح 

( 2019( ودراسة املخلفي )2019(، ودراسة املطيري )2020)

(. لقد تكونت اإلستبانة بصيغتها األولية 2020ودراسة الهباهبة )

 ( فقرة.26من )

 صدق األداة الثانية )استبانة إدارة املخاطر(

من صدق استبانة إدارة املخاطر، تم استخدام للتأكد 

على  –بصيغتها األولية  –الصدق الظاهري. فقد ُعرضت االستبانة 

عشرة من املحكمين املختصين في العلوم التربوية واإلدارية في 

لب منهم بيان آرائهم بصدد فقرات 
ُ
الجامعات األردنية، وط

ا تعديل؟ وماالستبانة من حيث مدى صالحيتها. وهل تحتاج إلى 

التعديل املقترح؟ لقد اختيرت الفقرات التي حصلت على نسبة 

( فأكثر من آراء املحكمين، وُعدلت الفقرات التي %80موافقة )

طلب املحكمون أو بعضهم إجراء بعض التعديالت عليها. وقام 

( فقرة. 22( فقرات وأصبحت االستبانة )4املحكمون بحذف )

 وبذلك تعد األداة صادقة.

 االتساق الداخلي الستبانة )إدارة املخاطر(: صدق

تم إيجاد صدق اإلتساق الداخلي الستبانة إدارة املخاطر 

بحساب قيمة معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات االستبانة مع 

الدرجة الكلية لألداة، وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون 

(Pearson Correlation Coefficientوقد تراوحت يت .) م معامل

(، من 14( للفقرة )0.50( و)8( للفقرة )0.78االرتباط ما بين )

. وبموجبها 
ً
فقرات االستبانة وهذه القيم مرتفعة ودالة إحصائيا

 تعد األداة صادقة. 

 ثبات األداة الثانية )استبانة إدارة املخاطر(:

تم التأكد من ثبات استبانة إدارة املخاطر بطريقتي االتساق 

تجزئة النصفية املصححة بمعادلة سبيرمان براون الداخلي وال

(Sperman - Brown وقد بلغت قيمة معامل الثبات بالطريقة .)

الفا  –األولى )االتساق الداخلي( باستخدام معادلة كرونباخ 

(Cronbach - Alpha( )0.94 (. وبالطريقة الثانية )التجزئة



 اليقظة الذهنية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في اململكة األردنية الهاشمية وعالقتها بإدارة املخاطر من وجهة نظر املعلمين

 خولة حسين عليوة غدير عبدالهادي العراقبة
 

 

 

-410- 

 

وتعد هاتان (. 0.81النصفية( باستخدام معادلة سبيرمان بروان )

. وهذا يعزز من دقة 
ً
القيمتان مرتفعتين ودالتين إحصائيا

 االستبانة بصيغتها النهائية.

 إجراءات التصحيح:

ملعرفة درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري املدارس 

الحكومية األساسية في اململكة األردنية الهاشمية ودرجة تطبيقهم 

 ، استخدمت املعادلة اآلتية:إلدارة املخاطر من وجهة نظر املعلمين
 

 لالقيمة الدنيا للبدي –القيمة العليا للبديل 
= 

 عدد املستويات
 

 
5-1 

= 
4 

= 1.33 
3 3 

 

وبذلك تكون درجة توافر اليقظة الذهنية أو درجة تطبيق إدارة 

 .2.33 – 1املخاطر منخفضة إذا تراوحت ما بين 

)اليقظة الذهنية وتكون الدرجة متوسطة لكال املتغيرين 

 .3.67 – 2.34وإدارة املخاطر( إذا تراوحت ما بين 

وتكون الدرجة مرتفعة لكل من اليقظة الذهنية وإدارة 

 .5– 3.68املخاطر إذا تراوحت ما بين 
 

 نتائج اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها

ما درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري السؤال األول: 

الحكومية األساسية في اململكة األردنية الهاشمية من املدارس 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب قيم  وجهة نظر املعلمين؟

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتحديد رتب الفقرات 

 ( يبين ذلك.3ودرجة توافر اليقظة الذهنية والجدول )

افات ا: (3الجدول ) ملعيارية والرتب املتوسطات الحسابية واالنحر

افر اليقظة الذهنية لدى مديري املدارس الحكومية  ودرجة تو

األساسية في اململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر املعلمين مرتبة 
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 الدرجة

3 

يبذل مدير املدرسة الجهد 

األخطاء في الالزم لتجنب 

 العمل
 مرتفعة 1 1.01 4.12

16 

يسهل التواصل مع مدير 

املدرسة في حال حدوث     

 خطر
 مرتفعة 2 1.12 4.00
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 الدرجة

2 

يقوم مدير املدرسة بحل 

املشكالت التي تحدث في 

 املدرسة
 مرتفعة 3 1.02 3.93

8 

يتعاون مدير املدرسة مع 

املعلمين في حل املشكالت 

التربوية التي تحدث في 

 املدرسة

 مرتفعة 4 1.08 3.91

5 

يّحفز مدير املدرسة 

املعلمين على التعامل مع 

 األخطاء
 مرتفعة 5 1.09 3.89

1 

يطور مدير املدرسة 

اإلجراءات بعد حدوث أي 

مشكلة تتعلق بالعمل في 

 املدرسة

 مرتفعة 6 1.04 3.82

6 

يوفر مدير املدرسة بدائل 

سريعة للعمل في حال وجود 

 منتسبي املدرسة.خطر على 
 مرتفعة 7 1.06 3.81

4 
يّوثق مدير املدرسة األخطار 

 التي تترك األثر.
 مرتفعة 7 1.08 3.81

25 

ف مدير املدرسة 
ّ
يكل

املعلمين باملهمات بناء على 

 مقدراتهم.
 مرتفعة 9 1.04 3.79

24 
يمتلك مدير املدرسة الخبرة 

 الضرورية ألداء العمل.
 مرتفعة 9 1.11 3.79

19 

ف مدير املدرسة 
ّ
يكل

املعلمين بمهمات إضافية 

 ويحفزهم عليها.
 مرتفعة 11 1.07 3.77

11 

يتعاون مدير املدرسة مع 

املعلمين في تحليل املواقف 

 الطارئة
 مرتفعة 11 1.15 3.77

18 

يتابع مدير املدرسة املوارد 

اإلضافية الضرورية 

 املطلولة للمدرسة.
 مرتفعة 13 1.09 3.76

7 

مدير املدرسة جميع يشجع 

األطراف املعنية بشؤونها 

 على إبداء الرأي.
 مرتفعة 13 1.12 3.76

23 

يتواصل مدير املدرسة مع 

األطراف ذات العالقة بشكل 

 ودي لحل مشكالت املدرسة.
 مرتفعة 13 1.13 3.76

15 

يبادر مدير املدرسة 

بمساعدة املعلمين وقت 

 الحاجة.
 مرتفعة 16 1.16 3.73

21 

مدير املدرسة مبدأ  يّرسخ

االعتماد على النفس بين 

 املعلمين.
 مرتفعة 17 1.10 3.72
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 الدرجة

13 

يعرض مدير املدرسة 

وجهات نظره في القرارات 

 .على املعلمين
 مرتفعة 18 1.16 3.70

14 

يتبادل مدير املدرسة 

االتصاالت اليومية مع 

املعلمين لتوضيح إجراءات 

 العمل.

 متوسطة 19 1.12 3.64

10 

ُيواجه مدير املدرسة 

املشكالت داخل املدرسة 

 وخارجها.
 متوسطة 19 1.17 3.64

26 

يّنوع مدير املدرسة في 

استخدام االستراتيجيات 

 الالزمة لحل املشكالت.
 متوسطة 21 1.15 3.62

9 
يمنح مدير املدرسة املعلمين 

 االهتمام الكافي.
 متوسطة 22 1.12 3.61

22 

 يهتم مدير املدرسة بتطوير

مقدرة املعلمين على حل 

 املشكالت.
 متوسطة 23 1.14 3.58

12 

يقوم مدير املدرسة 

بالتحليل املعمق لبيئة 

العمل في املدرسة لفهم 

 الحاالت غير املتوقعة.

 متوسطة 24 1.19 3.57

17 

يفّوض مدير املدرسة 

السلطة للمعلمين للتصرف 

 في حال حدوث مشكلة.
 متوسطة 25 1.14 3.56

27 

مدير املدرسة يتنبأ 

باملشكالت املحتمل حدوثها 

 في املدرسة.
 متوسطة 26 1.15 3.51

20 

ُيعد مدير املدرسة برامج 

خاصة لتدريب املعلمين 

 لزيادة خبراتهم.
 متوسطة 27 1.20 3.41

 مرتفعة - 0.74 3.74 الدرجة الكلية

( أن درجة توافر اليقظة الذهنية لدى 3يتبين من الجدول )

مديري املدارس الحكومية األساسية في اململكة األردنية الهاشمية 

من وجهة نظر املعلمين كانت مرتفعة. فقد بلغ املتوسط الحسابي 

( وجاءت الفقرات في الدرجتين 0.74( وانحراف معياري )3.74)

 412ملتوسطات الحسابية ما بين )املرتفعة واملتوسطة. وتراوحت ا

( التي نصت على "يبذل مدير املدرسة 3(. وحصلت الفقرة )3.41 –

الجهد الالزم لتجنب األخطاء في العمل" على الرتبة األولى إذ بلغ 

( وبدرجة 1.01( وانحرافها املعياري )4.12متوسطها الحسابي )

صت على ( التي ن16مرتفعة. وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة )

"يسهل التواصل مع مدير املدرسة في حال حدوث خطر" بمتوسط 

. 1.12( وانحراف معياري )4.00حسابي )
ً
( وبدرجة مرتفعة أيضا

( التي نصت على "يتنبأ 27وفي الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة )

مدير املدرسة باملشكالت املحتمل حدوثها في املدرسة". وقد بلغ 

( وبدرجة 1.15( وانحراف معياري )3.51متوسطها الحسابي )

( التي نصت 20متوسطة. أما في الرتبة األخيرة، فقد جاءت الفقرة )

على "ُيّعد مدير املدرسة برامج خاصة لتدريب املعلمين لزيادة 

( وانحراف معياري 3.41خبراتهم" إذ بلغ متوسطها الحسابي )

(1.20.
ً
 ( وبدرجة متوسطة أيضا

ي أشارت النتائج ف السؤال األول: مناقشة نتائج اإلجابة عن

الجدول أعاله إلى أن درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري 

املدارس الحكومية األساسية في اململكة األردنية الهاشمية من 

وجهة نظراملعلمين كانت مرتفعة. فقد بلغ املتوسط الحسابي 

 (.0.74( وانحراف معياري )3.74للدرجة الكلية )

نسب هذ
ُ
ه النتيجة إلى أن مديري املدارس الحكومية وقد ت

األساسية األردنية تتوافر لديهم يقظة ذهنية بدرجة مرتفعة نتيجة 

ملا يقومون به من جهد متواصل لتجنب الوقوع في األخطاء في أثناء 

أدائهم ملهماتهم اإلدارية والقيادية واإلنسانية املكلفين بها من خالل 

إنسانية وإدارية. وربما تعود هذه ما يمتلكون من مهارات فنية و 

النتيجة إلى أن املدير على اتصال مستمر بالعاملين معه من 

املعلمين واإلداريين والعاملين اآلخرين وبخاصة عند وقوع خطر 

داخل املدرسة، وباملقابل يتمكن األفراد العاملون من االتصال 

، ابمديرهم عند حدوث أي طارئ أو خطر يهدد املدرسة ومنتسبيه

للتغلب عليه بأقل تكلفة ووقت وجهد. كما يقوم مدير املدرسة 

بالعمل على حل املشكالت التي تحدث في أثناء اليوم املدرس ي 

واالتصال باألطراف ذوي العالقة كافة للتعاون في حل هذه 

 عن ذلك 
ً
املشكالت بالطرق والوسائل املناسبة والفّعالة. فضال

ع املعلمين على التعامل مع فقد يعمل مدير املدرسة على تشجي

األخطاء التي تحدث سواء داخل الصف الدراس ي أم داخل 

املدرسة، وان يمارسوا دورهم كفريق عمل قيادي ملواجهة 

الصعوبات واألخطاء وكون الجميع مسؤول عما يحدث داخل 

 يبقوا يشاهدون األحداث أو األخطاء التي 
ّ
املؤسسة التربوية، واال

. فالشعور باملسؤولية الذاتية عامل تحدث من أي طرف كان

أساس ي في تجاوز األخطاء وإيجاد الحلول املالئمة ومواجهة املواقف 

املختلفة. كما إن قيام مدير املدرسة بتحفيز املعلمين على أداء 

بعض املهمات املدرسية يدفعهم ببذل مزيد من العمل الطوعي 

ي وية وترتقوإنجاز كثير من االعمال التي تخدم املؤسسة الترب

 بمستواها نحو األفضل.
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وقد تعزى هذه النتيجة املرتفعة إلى أن املدير يعمل على 

تطوير اإلجراءات الفنية واإلدارية في ضوء القوانين والتعليمات 

النافذة، والتي من شأنها املساعدة في حل املشكالت الناتجة عن 

و ، أالعمل املدرس ي، أو العالقات بين بعض الجماعات املدرسية

األنشطة التي تمارس داخل املدرسة سواء أكانت فنية أم رياضية 

أم أكاديمية. وربما جاءت هذه النتيجة املرتفعة ألن مدير املدرسة 

يعمل على توفير عديد من البدائل التي يمكن توظيفها عندما يكون 

هناك خطر ما يهدد منتسبي املدرسة كافة، لتصبح البيئة املدرسة 

تطيع العاملون فيها أيا كانت وظيفته أن يؤدي ما عليه بيئة آمنة يس

 إلنجاز تلك املهمات 
ً
من مهمات وهو مطمئن، فيندفع نفسيا

وبالشكل املطلوب وفي الوقت املحدد. ومن أجل التخفيف من 

اآلثار السلبية لألخطار على الطلبة واملعلمين واإلداريين في حال 

 يق تلك الحاالت الخطرةحدوثها، فقد يعمد مدير املدرسة إلى توث

التي تعّرضت لها املدرسة وأسباب حدوث ذلك. للرجوع اليها في حال 

 لحدوث أي أضرار 
ً
 للوقت والجهد واملال وتفاديا

ً
تكرارها اختصارا

 مادية أو بشرية. 

وحيث إن مدير املدرسة يؤمن بالعمل الجماعي ويدعو 

 منه ب العاملين معه إلى املشاركة في الحوار وابداء الرأي
ً
أن إيمانا

العقول املتعددة أفضل من العقل الواحد، وأن اآلراء املختلفة 

للعاملين أفضل من رأي واحد ُيصر عليه صاحبه بغض النظر عن 

؛ فقد يحصل على بعض اآلراء الرشيدة التي 
ً
 او خاطئا

ً
كونه صائبا

يمكن توظيفها في العمل املدرس ي والتي قد يحقق تطبيقها فوائد 

 عن ذلك، فقد تعزى عديدة لل
ً
مدرسة والعاملين فيها كافة. فضال

هذه النتيجة إلى قيام مدير املدرسة بترسيخ مبدأ االعتماد على 

النفس، ونبذ االتكالية ملا لها من آثار سلبية على الفرد ذاته وعلى 

 في املسيرة املدرسية 
ً
اآلخرين العاملين معه، ومن ثم التأثير سلبا

 تحقيق األهداف.وعرقلة العمل واعاقة 

لقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات: حمد 

(. في 2020( والنجار )2018(، مخامرة )2018(، الشلوي )2016)

درجة أو مستوى اليقظة الذهنية. واختلفت مع دراسات: الهاشم 

(، التي أشارت نتائجها إلى أن مستوى 2018(، بديوي وعبد )2017)

.اليقظة الذهنية كان 
ً
 متوسطا

السؤال الثاني: ما درجة تطبيق مديري املدارس الحكومية 

األساسية في اململكة األردنية الهاشمية إلدارة املخاطر من وجهة 

 نظر املعلمين؟

تمت اإلجابة عن هذا السؤال بحساب املتوسطات الحسابية 

واالنحرافات املعيارية وتحديد الرتب للفقرات ودرجة تطبيق إدارة 

 ( يوضح ذلك.4والجدول ) املخاطر.

افات املعيارية والرتب ودرجة 4الجدول ) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

تطبيق مديري املدارس الحكومية األساسية في اململكة األردنية الهاشمية 

 
 
 إلدارة املخاطر من وجهة نظر املعلمين مرتبة تنازليا
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 الدرجة

40 
يعطي مدير املدرسة 
 األولوية للمخاطر األشد.

 مرتفعة 1 1.08 3.88

49 
يراجع مدير املدرسة 
املخاطر السابقة 

 لالستفادة منها.
 مرتفعة 2 0.96 3.87

37 
يدرس املدير اآلثار التي 
قد تترتب على املخاطر 

 التي تواجه املدرسة.
 مرتفعة 3 0.96 3.86

47 
ّيوثق املدير املخاطر التي 
تواجه املدرسة لتسهيل 
.
ً
 التعامل معها مستقبال

 مرتفعة 4 0.97 3.84

30 
يستطيع مدير املدرسة 
تشخيص أسباب 

 الخطر.
 مرتفعة 5 0.96 3.83

41 
يّنوع مدير املدرسة في 
وسائل التقييم وادواتها 

 إلدارة املخاطر.
 مرتفعة 5 1.05 3.83

44 
 يتخذ مدير املدرسة
القرارات الالزمة ملواجهة 

 املخاطر
 مرتفعة 5 1.05 3.83

33 
يستفيد مدير املدرسة 
من املخاطر السابقة 

 لتفادي تكرارها.
 مرتفعة 5 1.06 3.83

45 
يتعاون مدير املدرسة مع 
املعلمين ملواجهة 

 املخاطر
 مرتفعة 9 1.05 3.82

38 

يمّيز مدير املدرسة بين 
أنواع املخاطر )بيئية، 
مالية، استراتيجية، 

 تشغيلية.

 مرتفعة 10 0.96 3.80

35 

يصنف مدير املدرسة 
 ملصادرها 

ً
املخاطر وفقا

)داخلية أم خارجية( 
 لتسهيل إدارتها.

 مرتفعة 11 1.00 3.78
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 الدرجة

31 
يلجأ مدير املدرسة إلى 
الخبراء لتعّرف املخاطر 

 املحتملة.
 مرتفعة 11 0.96 3.78

39 
در مدير املدرسة 

ّ
يق

تأثيرها املخاطر على 
 أنشطة املدرسة.

 مرتفعة 13 1.06 3.77

34 

يتشارك مدير املدرسة 
مع املعلمين في تعّرف 
املخاطر التي يمكن أن 

 تواجه املدرسة.

 مرتفعة 14 1.05 3.74

48 

يقوم مدير املدرسة 
بمراجعة خطوات إدارة 
املخاطر في حال عدم 

 فاعليتها.

 مرتفعة 14 1.07 3.74

46 
مدير املدرسة خطة ُيعد 

إلدارة املخاطر في 
 املدرسة.

 مرتفعة 14 1.13 3.74

50 
يدرب مدير املدرسة 
فريق املخاطر على اتخاذ 
 القرارات األكثر فاعلية.

 مرتفعة 17 1.12 3.73

36 

ّيوزع مدير املدرسة 
املخاطر حسب طبيعتها 
)فنية وإدارية( للتعامل 
 معها بالشكل الصحيح.

 مرتفعة 17 1.09 3.73

42 
يعتمد مدير املدرسة 
على استراتيجية واضحة 

 إلدارة املخاطر.
 مرتفعة 19 1.10 3.72

28 
يمتلك مدير املدرسة 
املعرفة باألخطار 

 وإدارتها.
 مرتفعة 20 1.06 3.70

43 
ّيوفر مدير املدرسة 
 بدائل ملواجهة املخاطر.

 مرتفعة 21 1.07 3.69

29 

يأخذ مدير املدرسة 
االعتبار دراسة بعين 

املخاطر قبل اتخاذ أي 
 اجراء بخصوصها.

 متوسطة 22 1.06 3.57

32 
يستطيع مدير املدرسة 
التنبؤ بالخطر قبل 

 حدوثه.
 متوسطة 23 1.13 3.48

 مرتفعة - 0.74 3.76 الدرجة الكلية

( أن درجة تطبيق مديري املدارس 4ُيالحظ من الجدول )

الحكومية األساسية في اململكة األردنية الهاشمية إلدارة املخاطر 

من وجهة نظر املعلمين كانت مرتفعة، إذ بلغ متوسطها الحسابي 

(. وجاءت فقرات االستبانة 0.74( وانحرافها املعياري )3.76)

اثنتين. وتراوحت قيم  بالدرجة املرتفعة باستثناء فقرتين

( 40(. وإحتلت الفقرة )3.48 – 3.88املتوسطات الحسابية ما بين )

التي نصت على "ُيعطى مدير املدرسة األولوية للمخاطر األشد" 

( 1.08( وانحراف معياري )3.88الرتبة األولى بمتوسط حسابي )

( التي نصت على "يراجع 49وبدرجة مرتفعة. في حين جاءت الفقرة )

ر املدرسة املخاطر السابقة لإلستفادة منها" في الرتبة الثانية، مدي

( 0.96( وانحرافها املعياري )3.87إذ بلغ متوسطها الحسابي )

. وجاءت الفقرة )
ً
( التي نصت على "يأخذ 29وبدرجة مرتفعة أيضا

مدير املدرسة بعين االعتبار دراسة املخاطر قبل اتخاذ أي اجراء 

قبل األخيرة، إذ بلغ متوسطها الحسابي  بخصوصها" في الرتبة ما

( وبدرجة متوسطة. أما الفقرة 1.06( بانحراف معياري )3.57)

( التي نصت على "يستطيع مدير املدرسة التنبؤ بالخطر قبل 32)

حدوثه" فقد جاءت في الرتبة األخيرة، فقد بلغ متوسطها الحسابي 

.( وبدرجة متوسطة أ1.13( وانحرافها املعياري )3.48)
ً
 يضا

ج أظهرت النتائ مناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال االثاني:

( أن درجة تطبيق مديري املدارس الحكومية 4في الجدول )

األساسية األردنية إلدارة املخاطر كانت مرتفعة، إذ بلغ متوسطها 

 (. 0.74( بانحراف معياري )3.76الحسابي )

كومية وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن مديري املدارس الح

األساسية في اململكة األردنية الهاشمية يطبقون إدارة املخاطر 

بدرجة مرتفعة في مدارسهم عندما يواجهون املخاطر لتفادي 

أضرارها. وربما تعود هذه النتيجة املرتفعة إلى اهتمام املدير 

بموضوع املخاطر التي قد تهدد املدرسة والعاملين فيها، لذلك فهو 

 ألن يعطيها األولوية وب
ً
خاصة تلك التي تكون أكثر شدة وتأثيرا

أضرارها تكون فادحة. وقد تعني هذه النتيجة أن املدير يضع خطة 

كل خطورة على 
ّ
باألولويات، ويعطي لكل حدث أو موقف يش

 من األهمية، ويحدد اإلجراءات 
ً
املدرسة ومنتسبيها مستوى معينا

مل . ويعالتي يفترض تنفيذها عند وقوع ذلك الحدث أو املوقف

بالتعاون مع املعلمين واإلداريين والعاملين اآلخرين على التصدي 

لذلك الحدث بما يضمن توفير بيئة آمنة مطمئنة للطلبة 

 والعاملين كافة. 

وفي ضوء الخبرة العملية للمدير، فانه ال يتردد في اتخاذ أي 

قرار يراه في صالح املدرسة ومنتسبيها بعد استشارتهم وتعّرف 

نظرهم إزاء املوقف الجديد الذي ُيتخذ القرار بشأنه، وجهات 

وبخاصة إذا كان هذا املوقف يشكل تهديدا للمدرسة وبقائها 

وسمعة اإلدارة املدرسية واستمراها. وكلما كان القرار متأنيا 
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، كانت النتائج املترتبة عليه مقبولة ومشجعة على 
ً
 رشيدا

ً
عقالنيا

 يتمكن املدير االستمرار في العمل اإلداري. ومن 
ً
خالل الخبرة أيضا

من التمييز بين أنواع املخاطر سواء أكانت مخاطر بيئية أم مالية 

ن املدير من 
ّ
أم استراتيجية أم تشغيلية. وتعّرف نوع الخطر يمك

اتخاذ القرار املناسب للمواجهة والتصدي للخطر باختيار 

 الطريقة أو الوسيلة التي يراها متخذ القرار أكثر مالءمة

وبمساعدة العاملين معه. وقد تعزى هذه النتيجة إلى مقدرة مدير 

املدرسة على تصنيف املخاطر فيما إذا كانت داخلية أم خارجية. 

فعندها يستطيع التصدي لهذه املخاطر باختيار الوسيلة 

املناسبة. وهل أن عملية التصدي ستقتصر على اإلدارة املدرسية، 

ت خارجية للمشاركة في عملية أم أن األمر يتطلب استدعاء جها

التصدي هذه لتجاوز اآلثار السلبية التي قد تنجم عن هذه 

املخاطر وبخاصة إذا كان مصدرها خارجي. وقد يكون لدور مدير 

املدرسة في هذه العملية تأثير مهم بوصفه القائد التربوي في 

املدرسة وبنجاح دوره يدل على تمكّنه في التغلب على املواقف 

والصعبة والتي تشكل خطورة على املدرسة والطلبة  الحرجة

واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة  واملعلمين.

(، لكنها Pattanajureepan, etal.,2014باتاناجوربان وآخرون )

(، واملطيري 2016(، وبطاح )2014إختلفت مع دراسات أبو حجير )

التطبيق أو توافر (، إذ كانت درجة 2020(، والهباهبة )2019)

 متطلبات إدارة املخاطر متوسطة.
 

السؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 

افر اليقظة الذهنية لدى α=0.05عند مستوى ) ( بين درجة تو

مديري املدارس الحكومية األساسية األردنية ودرجة تطبيقهم 

 إلدارة املخاطر؟

ستخدام معامل ارتباط تمت اإلجابة عن هذا السؤال با

( إليجاد العالقة االرتباطية بين درجة توافر Pearsonبيرسون )

اليقظة الذهنية ملديري املدارس الحكومية األساسية ودرجة 

 ( يبين ذلك.5تطبيقهم إلدارة املخاطر والجدول )

افر اليقظة الذهنية 5الجدول ) (: العالقة االرتباطية بين درجة تو

الحكومية األساسية ودرجة تطبيقهم إلدارة املخاطر ملديري املدارس 

 (Pearsonباستخدام معامل ارتباط بيرسون )

 إدارة املخاطر العالقة االرتباطية املتغير

 اليقظة الذهنية

 0.85 (rمعامل ارتباط بيرسون )

 0.000 الداللة اإلحصائية

 385 العدد

إيجابية ذات ( ان هناك عالقة ارتباطية 5يتبين من الجدول )

( بين درجة توافر اليقظة α=0.05داللة إحصائية عند مستوى )

الذهنية لدى مديري املدارس الحكومية األساسية في اململكة 

األردنية الهاشمية ودرجة تطبيقهم الدارة املخاطر. فقد بلغت 

( وبمستوى داللة Pearson( )0.85قيمة معامل ارتباط بيرسون )

 (. 0.000إحصائية )

أظهرت النتائج في مناقشة نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث: 

( وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية 5الجدول )

( بين درجة توافر اليقظة الذهنية لدى α=0.05عند مستوى )

مديري املدارس الحكومية األساسية األردنية ودرجة تطبيقهم 

( 0.85تباط بيرسون )إلدارة املخاطر إذ بلغت قيمة معمل ار 

 (.0.000وبمستوى داللة )

ويستدل من هذه النتيجة أن اليقظة الذهنية تؤثر في 

إدارة املخاطر. إذ كلما ارتفعت درجة توافر اليقظة الذهنية لدى 

املديرين كلما ارتفعت درجة إدارتهم للمخاطر املدرسية. وقد يعزى 

 هم من أحداثذلك إلى امتالكهم للوعي وانتباههم ملا يجري حول

 عن اهتمامهم بعملهم واملهمات املوكلة إليهم. إذ 
ً
ومواقف، فضال

تعمل اليقظة الذهنية على تعزيز عوامل الوعي واالنتباه لدى 

املديرين، وتسهم في تعاونهم مع العاملين لزيادة مشاركتهم في إنجاز 

العمل، وتزيد من فاعلية اإلتصال مع اآلخرين لتوضيح االجراءات 

وب تنفيذها في إدارة املخاطر. ويبدو من هذه النتيجة أن املطل

العالقة بين املتغيرين )اليقظة الذهنية وادارة املخاطر( عالقة 

طردية، فارتفاع درجة اليقظة الذهنية يؤدي إلى إرتفاع في تطبيق 

ادارة املخاطر، بمعنى أن وعي املدير وشعوره وانتباهه ملا يجرى 

 لتلك 
ً
األحداث أيا كان نوعها، ويستجيب حوله يجعله مدركا

 على املدرسة. وربما تعزى هذه 
ً
بسرعة لتلك التي تشكل خطرا

العالقة االرتباطية القوية إلى أن لدى املدير إحساس عميق يرافقه 

وعي وادراك للمواقف والحاالت الطارئة والتي ينبغي مواجهتها 

 اقفوالتصدي لها ُبحسن ادارتها. وبخاصة إذا كانت تلك املو 

 على املدرسة والعاملين فيها، مما يتطلب من 
ً
والحاالت تعد خطرا

املدير االستجابة السريعة وتلبية متطلبات املوقف، أو الحالة 

الخطرة باعتماد إدارة املخاطر التي ُيفترض أن يكون املدير قد 

ن من تنفيذها خطوة تلو 
ّ
عرفها وتدّرب عليها وحدد خطواتها وتمك

 عن املدرسة.أخرى لدرء الخطر 
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التوصيات: في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ُيوص ى بما 

 يأتي:

تعميم نتائج هذه الدراسة على املدارس الحكومية األساسية في  -

اململكة األردنية الهاشمية لتحفيز املديرين على مواصلة الجهد 

.
ً
 واكاديميا

ً
 والعمل لالرتقاء بمستوى مدارسهم تربويا

تدريبية للمديرين ومساعديهم واملعلمين عن إدارة تنظيم دورات  -

املخاطر املدرسية وتزويدهم باملعلومات ذات الصلة باملخاطر 

 املدرسية وانواعها.

 املقترحات:

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على املدارس الثانوية  -

الحكومية والخاصة ومقارنة نتائجها بالنتائج التي توصلت اليها 

 سة.هذه الدرا

إجراء دراسة ارتباطية عن العالقة بين اليقظة الذهنية  -

 والدافعية نحو العمل ملديري املدارس الخاصة.

إجراء دراسة ارتباطية بين إدارة املخاطر والسلوك القيادي  -

 للمديرين.

وضع استراتيجية شاملة إلدارة املخاطر في ضوء أنواع املخاطر  -

سية توفير بيئة مدر واملستحدثات التكنولوجية ملواجهتها، ل

 آمنة.

 قائمة املراجع

 املراجع العربية .أ

القيادي االستراتيجية  (.2014أبو حجير، طارق مفلح جمعة )

ودورها في إدارة املخاطر واألزمات: دراسة تطبيقية على 

)أطروحة دكتوراه غير  املؤسسات الحكومية الفلسطينية

ة منشورة(، جامعة قناة السويس، اإلسماعيلية، جمهوري

 مصر العربية.

(. "فاعلية التدريب على 2019أبو زيد، أحمد محمد جاد الرب )

اليقظة العقلية كمدخل سلوكي جدلي في خفض صعوبات 

التنظيم االنفعالي لدى الطالبات ذوات اضطراب الشخصية 

مجلة اإلرشاد الحدية وأثره على أعراض هذا اإلضطراب"، 

 .68-1، 1( ج51، )النفس ي

لرقيب، والضبع، عبد الرحمن، وطلب أحمد علي البحيري، عبد ا

(. "الصورة العربية ملقياس العوامل الخمسة لليقظة 2014)

العقلية: دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعة في 

مجلة مركز اإلرشاد ضوء متغيري الثقافة والنوع"، 

 .168-120(، 39، جامعة عين شمس )النفس ي

(. اليقظة الذهنية 2018بديوي، زينب حياوي، عبد، مها صدام )

مجلة أبحاث البصرة للعلوم لدى طلبة الجامعة، 

 .442-418(، 1) 43، اإلنسانية

تّصور مقترح  (.2016بطاح، منصور مشاري سفاح الظفيري )

إلدارة األزمات لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية في 

تير غير منشورة(، جامعة آل . )رسالة ماجسدولة الكويت

 البيت، املفرق، األردن.

( الخجل -(. اإلسهام النسبي النفعالي )الفخر 2017حسن، كمال )

األكاديمي واليقظة الفعلية في استراتيجيات التعلم املنظم 

 ،
ً
 .182- 107(، 109) 28. مجلة كلية التربية ببنهاذاتيا

افر اليقظة درجة (. 2016حمد، روحية سعدالدين أحمد ) تو

الذهنية لدى مديري املدارس الحكومية في محافظة 

عمان وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية للمعلمين من 

)رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الشرق  وجهة نظرهم

 األوسط، عمان، األردن.

 .Soter.com(. تعريف إدارة املخاطر، 2019حياري، إيمان )

علية إتجاذ القرار لدى مديري فا(. 2017الخضري، نجالء )

املدارس الثانوية في محافظات غزة وعالقتها بإدارة 

)رسالة ماجستير غير منشودة(، الجامعة  األزمات

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.

إستراتيجية (. 2013الخاليلة، صالح أحمد عبدالرحيم وآخرون )

 عمان، األردن. إدارة املخاطر لوزارة التربية والتعليم،

(. "الحاجة إلى املعرفة وعالقتها 2019، أحمد حميد )خلف

 مجلةباليقظة الذهنية لدى طلبة املرحلة املتوسطة"، 

اقبة  .246-238، 3(، ج44، )الجامعة العر

(. "واقع إدارة األزمات باملدارس الحكومية 2016خليل، عصام )

الفلسطينية من وجهة نظر املديرين في جنوب الضفة 

 .474-440(، 1)2، لوم التربويةمجلة العالغربية"، 

، إدارة األزمات التربوية وطرق املواجهة(. 2013رضوان، عماد )

 القاهرة: الهئية املصرية العامة للكتاب.

  (. اليقظة الذهنية تحد من القلق والتوتر،2017زايد، هاني )

scientificamerican.com/articles/news/mindfuln

ess-reduceanxiety–and-tension.  
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اليقظة العقلية وعالقتها (. 2010السندي، سعد أنور بطرس )

ير )رسالة ماجست بالنزعة االستهالكية لدى موظفي الدولة

 غير منشورة( جامعة بغداد، بغداد، العراق.

(. "إدارة األولويات كأحد سبل 2000الشافعي، محمد محمد )

املؤتمر السنوي الخامس لألزمات، الوقاية من األزمات،" 

-63املجلد الثاني، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ص 

85. 

(. اليقظة العقلية وعالقتها بالكفاءة 2018الشلوي، علي محمد )

جلة مالذاتية لدى عينة من طالب كلية التربية بالدوادمي، 

 .24-2(، 19، )البحث العلمي في التربية

(. "واقع 2020الصرايرة، خالد احمد، والشلوح، سمر سالم )

لتخطيط إلدارة املخاطر في املدارس الخاصة التابعة ا

ملديريات التربية والتعليم بمحافظة الكرك من وجهة نظر 

 – 22(، 1)3، املجلة الدولية لضمان الجودةاملعلمين"، 

36. 

(. "فاعلية 2013الضبع، فتحي عبد الرحمن، ومحمود، احمد علي )

دى لاليقظة العقلية في خفض أعراض االكتئاب النفس ي 

 11(، 34، )مجلة اإلرشاد النفس يعينة من طالب الجامعة". 

– 75. 

(. 2008عبد املنعم، عاطف، والكاشف، محمد، وكاسب، سيد )

، القاهرة: مركز تطوير الدراسات تقييم وإدارة املخاطر

 العليا والبحوث بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

بؤية لليقظة (." القدرة التن2019العكايش ي، بشرى احمد جاسم )

العقلية في تحديد مستوى الصالبة النفسية لدى عينة من 

 ،املجلة الدولية لألبحاث التربويةطلبة جامعة الشارقة". 

43(3 ،)262 – 290. 

(. "تأثير إدارة 2015العنزي، سعد علي، والدليمي، عرك عبود )

املخاطر وفوائدها في املنظمات: مدخل نظري تحليلي"، 

(، 13)7، بار للعلوم االقتصادية واإلداريةمجلة جامعة األن

969 – 985. 

(. "اليقظة الذهنية لدى 2019عيد، هنية جاد عبد الغالي )

الباحثين واإلفادة منها في تطوير البحث التربوي بكليات 

 35، ، جامعة أسيوطاملجلة العلمية لكلية التربيةالتربية". 

(4 ،)470 -537. 

(. إدارة املخاطر: مدخل لتعزيز 2019عيده، محمد أحمد إبراهيم )

 دراسات فيتنافسية الجامعات املصرية )تصور مقترح(، 

 .310 – 255(، 2)43، التعليم الجامعي

امليتا (. 2009الفرماوي، حمدي علي، وحسن، وليد رضوان )

، 1، ط إنفعالية لدى العاديين وذوي اإلعاقة الذهنية

 عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.

(. "فعالية التدريب على اليقظة 2018ال ابراهيم )الفقي، آم

الذهنية في حل الصراع الزواجي لدى عينة من الزوجات"، 

 .46 – 1(، 116) 29، جامعة نبها، مجلة كلية التربية

(. أثر برنامج 2008القوقزة صالح وبني عطا، احمد مصطفى )

التدريب العقلي في تحسين مستوى اآلداء املهاري في رياضة 

، العلوم دراساتمباز لتالميذ املرحلة االساسية، الج

 (2008)ملحق  35التربوية 

اليقظة الذهنية وعالقتها (. 2018مخامرة، مرام رسمي عودة )

باإلبداع التنظيمي لدى موظفي مديريات التربية والتعليم 

ير )رسالة ماجستير غ العالي في محافظي الخليل وبيت لحم

 س، فلسطين.منشورة(، جامعة القدس، القد

(. "درجة تطبيق إدارة املخاطر لدى قادة 2019املخلفي، تركي )

مجلة القراءة املدارس الحكومية في منطقة القصيم"، 

 .22 – 21(، 207) واملعرفة

درجة تطبيق إدارة املخاطر في (. 2019املطيري، خالد مطر )

)رسالة  مدارس املرحلة املتوسطة في دولة الكويت

 ر(، جامعة آل البيت، املفرق، األردن.ماجستير غير منشو 

(. القدرة التنبؤية لليقظة الذهنية في 2017ناصر، سلوى سعيد )

ات دراستنظيم الوقت لدى طالب كلية االقتصاد املنزلي، 

 .410 – 353، 87، عربية في التربية وعلم النفس

(. إدارة املخاطر: مدخل لتحقيق 2012ناصف، مرفت صالح )

ثانوية الصناعية في جمهورية مصر سالمة املدارس ال

 .38 – 33(، 23) 15، مجلة التربيةالعربية، 

إستراتيجيات املواجهة (. 2020النجار، جودت عاطف جودت )

واليقظة الذهنية كمنبئات بالتوجه نحو الحياة لدى 

)رسالة ماجستير غير  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

 منشورة( جامعة األقص ى، غزة، فلسطين.
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(. أثر أبعاد اليقظة الذهنية في اإلبداع 2012نوري، أسماء طه )

(، 68) 18، مجلة العلوم االقتصادية واإلداريةالتنظيمي، 

206 – 236. 

افر اليقظة الذهنية (. 2017الهاشم، أماني عبدهللا ) درجة تو

لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية في محافظة 

املواطنة  عمان وعالقتها بدرجة ممارسة سلوك

)رسالة ماجستير  التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم

 غير منشورة( جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

إدارة املخاطر في املدارس (. 2020الهباهبة، أماني فوزي )

الحكومية في محافظة مأدبا وعالقتها بالبيئة التعليمية 

 )رسالة ماجستير غير اآلمنة من وجهة نظر املعلمين

 منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.
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