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اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة األردنية 
 الهاشمية وعالقتها بإدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين

 :إعداد
 العراقبةغدير عبدالهادي صالح 

 :إشراف
 خولة حسين عليوةد. 

 صالملخ  

هدفت هذه الدراسة إلى تعر ف اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة 
ستخدام منهج البحث ااألردنية الهاشمية وعالقتها بإدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين. وتم 

( معلمًا ومعلمة في المدارس 752في هذه الدراسة. وتكونت عينة الدراسة من ) رتباطيالوصفي اال
قق من صدقها حوسيلة لجمع البيانات بعد التك ستبانةاال ستخدمتاالحكومية األساسية األردنية. و 

وثباتها. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية 
ساسية وأن درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األن وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة. م األردنية
. كما أشارت النتائج إلى أن هناك نظر المعلمين كانت مرتفعة أيضاً  إلدارة المخاطر من وجهة األردنية
المدارس الحكومية  رتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديرياعالقة 

األساسية األردنية ودرجة تطبيقهم إلدارة المخاطر. ولم يكن هناك فرق ذو داللة إحصائية في درجة 
روق دالة في حين وجدت فاليقظة الذهنية لدى المديرين يعزى لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي، 

( وذوي الخبرة )أكثر من إحصائيًا تعزى لمتغير الخبرة ولصالح ذوي الخبرة )أقل من خمس سنوات
دارة عشر سنوات(. وأظهرت النتائج أيضًا وجود فرق ذي داللة إحصائية في درجة تطبيق المديرين إل

المخاطر يعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، ولم يكن هناك فرق ذو داللة إحصائية يعزى لمتغير 
تغير الخبرة ولصالح فئتي الخبرة )أقل المؤهل العلمي، بينما كانت هناك فروق دالة إحصائيًا تعزى لم

تعميم نتائج هذه من خمس سنوات( و )أكثر من عشر سنوات(. وفي ضوء النتائج تمت التوصية بــــ: 
ت المدارس الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية لتحفيز المديرين على داراإالدراسة على 

 ى مدارسهم تربويًا وأكاديميًا.رتقاء بمستو مواصلة بذل الجهد والعمل لال
 المخاطر. ةاألساسية، إدار الذهنية، مديرو المدارس الحكومية  ةاليقظ المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

This study aimed at finding out the mindfulness of basic public-school 

principals in the Hashemite Kingdom of Jordan and its relationship to risk 

management from teachers' point of view. 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. The 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. The value of the 

correlation coefficient was (0.85. There were no statistically significant 

differences in the degree of mindfulness of principals attributed to gender and 

academic qualification. But there were statistically significant differences due to 

the experience variable, in favor of those with experience (Less than five years) 

and those with experience (More than ten years). The results also showed a 

statistically significant difference in the degree of principals' application of risk 

management due to the gender variable, in favor of males. There were no 

statistically significant differences attributed to academic qualification variable. 

While there were statistically significant differences attributed to the experience 

variable in favor of the two categories of experience (Less than five years) and 

(More than ten years). In light of results, the recommendation was made: To 

generalize the results of this study to the administrations of the Jordanian basic 

public-schools to motivate the principals to continue exerting effort and work to 

raise the level of their schools educationally and academically. 

Keywords: Mindfulness, basic public school principals, Risk management.
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 الفصـل األول
 الدراسة وأهميتهاخلفيـة 

 مقدمة

دارة المدرسية من وعي ويقظة داري المدرسي على ما لدى مدير اإليتوقف نجاح العمل اإل

دراك عال يمكن ه من أداء مهماته على أحسن وجه، ومواجهة المواقف اليومية المدرسية  ذهنية وا 

والتي تتطلب من من الخطر بحزم وجدية ونشاط، وبخاصة تلك المواقف التي تترتب عليها حالة 

لمامًا كافيًا بكيفية إدارة هذه المخاطر، والتغلب على العقبات التي تواجهه، مما يؤثر إيجابًا المدير إ

  رتقاء بمستوى التعليم ورفع جودته وتحقيق األهداف التنظيمية للمدرسة.في سير العملية التربوية واال

ة أم خاصة على توفير جميع ما تتطلبه لقد أقدمت مؤسسات التعليم العام سواء أكانت حكوميو 

والعمل على العملية التربوية من وسائل وأساليب واستراتيجيات، وأكدت على ضرورة تنبيه المتعلم 

بيئة  التحصيل المعرفي واألداء المهاري في ظل نوعًا من ارة تصوراته الذهنية والوجدانية لتنتجثستا

 (.Langer,1989تربوية آمنة مساندة وجاذبة خالية من المخاطر )

وهنا يتبين دور اإلدارة المدرسية في إدارة المخاطر داخل المدرسة وخارجها. ويكون لمدير 

المدرسة النصيب األكبر من هذا الدور في استشراف المستقبل وتوقع ما قد يحدث من مواقف 

 عةقيق أهدافها، فضاًل عن توافر سر ربوية واستمرار عملها في تحوأحداث تهدد بقاء المؤسسة الت

الظروف. وهو ما يعرف  جاد القرار الصائب للتعامل مع هذهالبديهة واالستجابة المناسبة في إي

تعمل على زيادة الوعي والتخلي عن ردود األفعال المسبقة . التي (Mindfulnessباليقظة الذهنية )

االستجابة والتعامل مع األحداث الطارئة والتقليل من الوقوع في واألخطاء قدر اإلمكان  فيوالمرونة 

 (.2102 )نوري،
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مفهوم اليقظة الذهنية بأنه حالة من المرونة في العقل  (Langer,2002)عرفت النجر ولقد 

اط التمييزي البتكار أشياء والتي تتمثل في االنفتاح على الجديد، فضاًل عن كونها عملية من النش

( أن اليقظة الذهنية تعمل على توسيع الرؤية Masten& Reed, 2002وأوضح ماستن وريد )جديدة، 

األحادي التي تضع  تجاهااللدى الفرد وتزيد فرص التعلم على خالف النظرة القطعية لألمور ذات 

حالة الركود والجمود والروتين. الفرد المتعلم ضمن إطار حدود مضللة تعيق تعلمه، فتُفرض عليه 

 غلب على سلوكه التكرار والرقابة.وعادة ما يبقى يدور في حلقة مفرغة وي

التي يتم االعتماد عليها في غرس المهارات الذهنية  ةتعد اليقظة الذهنية أحد المتغيرات الرئيسو 

يد من االضطرابات عن طريق ممارسة التأمل، كما ُتعد وسيلة نافعة إذا ما استخدمت عالجًا لعد

(، فضاًل عن كونها أحد العوامل Lau, et al, 2006السلوكية والنفسية مثل الهلع واإلجهاد واالكتئاب )

نها تهتم بتغيير زوايا تفكير الفرد عند آدائه إالمهمة التي تش كل المقدرة على التفكير اإلبداعي، إذ 

 (.2102 للنشاطات العقلية )مخامرة،

( اليقظة الذهنية بأنها أسلوب أو طريقة في التفكير تؤكد أهمية Kettler, 2013ووصف كتلر )

الوعي واالنتباه للبيئة التي يمارس الفرد فيها عمله وأهمية أحاسيسه من غير أن ُيصدر أي نوع من 

فإنه يتمكن  –أيا كان نوعه  -سواء أكانت إيجابية أم سلبية. وعندما ال ُيصدر الفرد حكما األحكام 

تكيف مناسبة إزاء الموقف الذي  ستجابةامن عرض الموضوع بأسلوب أكثر واقعية بما يحقق 

يقظة الذهنية تعمل على ( أن الPerkins, & Richhart, 2000يواجهه. وأوضح بركنز ورجهارت )

 لتزامااللدى العاملين اإلداريين، وتعزز لديهم الوعي ومالحظة الذات، والتقليل من  دارةزيادة اإل

الحرفي باألفكار والمعتقدات، وتوظيف العالج المعرفي الذي تعززه اليقظة الذهنية في معالجة عديد 



4 

يتعرض أو يصاب بها األفراد مثل: االضطرابات النفسية واالكتئاب وضغوط  التي من الحاالت

 العمل.

وربما تكون  (،Baer, et al., 2004)وآخرون وقد تكون اليقظة الذهنية سمة، كما بي ن ذلك بير 

 حادية الُبعدنها أبأ ليهاإومن الباحثين من نظر  (Bishop, et al., 2004أو حالة ) سلوباً أ

(Brown & Ryan, 2003ويرى باحثون آخرون بأ ،)( نها تتكون من عدة أبعادBaer, et al., 2006.) 

عن التصور  وعلى الرغم من أن اليقظة الذهنية ُتعد شكاًل من أشكال التأمل إال أنها تختلف

والتأمل بأنواعه المتعددة، إنها إحدى تقنيات التأمل التي يوجه الفرد فيها تركيزه نحو "اآلن" أو 

اللحظة الراهنة. كما إنها تعني الوعي واإلدراك والتميز المتصاعد للتجارب واألداء الحالي 

(Chatzisarantis& Hagger, 2007 فهي .)لفرد من خاللهاعملية إدراكية معرفية يتمكن ا ذنإ 

 تقييم حاالت أو مواقف لوجهات نظر مختلفة ورؤية المعلومات عن شيء جديد

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

نجاز و  تتأثر اليقظة الذهنية بمقدرات الفرد وتوقعاته الشخصية ومقدرته على التخطيط وا 

األبعاد التي تعل مها الفرد والتي تشمل كاًل نها مجموعة من أ(. Alter, 2012االعمال المكلف بها )

 من الجانب العقلي والعاطفي والبدني، فضاًل عن التعلم واألداء ومهارات االتصال

(Hassed, 2016 وهي السيطرة الذاتية العقلية على الذهن عن طريق الوعي والتنظيم .) الذاتي

مسبقة على المواقف حكام أوالتركيز على الحاضر لحظة بلحظة من غير إصدار  نتباهلال

 .(2102 والمشكالت )الفقي،

ه مدير المدرسة األساسية فال ُبد أن تتوافر لديه درجة وؤ ونظرًا ألهمية الموقع القيادي الذي يتب

لخارج مناسبة من اليقظة الذهنية يتمكن من خاللها االنتباه لما يحيط بالبيئة المدرسية من الداخل وا
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ليها بشكل مفاجئ من خالل ُحسن إدارته للمخاطر التي قد تتعرض إمينها من المخاطر وتأ

 المدرسية.

بمستوى العملية التعليمية  رتقاءاالُتعد إدارة المخاطر من أهم العوامل التي يمكن من خاللها 

التعلمية التي تقدمها المؤسسة التربوية. وتتحدد أهميتها في مقدرة اإلدارة المدرسية ممثلة بمديرها 

لمواجهة جميع المخاطر بأنواعها المختلفة، سواء أكانت بيئية أم اجتماعية أم  ستعدادالاعلى 

صحية أم غير ذلك من المخاطر. وتتمثل إدارة المدرسة على مستوى المدرسة في زيادة درجة 

 ، للتعامل مع المخاطر الطارئةخريناآلالطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والعاملين  ستعدادا

متنسبيها. بعقالنية وكفاءة وذلك للحد من اآلثار السلبية التي تحدثها هذه المخاطر على المدرسة و 

فيد إدارة المخاطر في توزيع المهمات على أفراد المدرسة عند حدوث أزمة أو خطر معين. كما ت

ن اآلخرين يساعد على زيادة الثقة والشعور باألمن واألمان لدى الطلبة والعاملي –بدوره  –وهذا 

 (.Kerr, & King, 2018)داخل المدرسة 

وتصحيحية، ُتعد من  ةيمكن النظر إلى إدارة المخاطر بوصفها عملية وقائية واستكشافيو 

ن المخاطر التي يتعرض لها الطلبة والمعلمون اسية التي ال يمكن إغفالها، ذلك أالعمليات األس

التربوية لها آثار سلبية قد تهدد حياة األفراد المنتسبين لهذه والعاملون اآلخرون، والتي تهدد المسيرة 

)عبدالمنعم، والكاشف،  عليمية التعلميةالمؤسسة التربوية، وتحول دون تحقيق أهداف العملية الت

 .(2112 ،وكاسب

وتحظى إدارة المخاطر في المؤسسات الحالية، بما فيها المدارس، بأهمية بالغة في الظرف 

الحماية المطلوبة واستمرارها ها في توفير تو جه اإلداري الجديد لالستفادة مننوعًا من الالراهن وُتعد 

 (.2102 )العنزي والدليمي،دارة مهماتها بدرجة عالية من الكفاءة في إ
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( إلى أن تطبيق إجراءات األمن والسالمة من أهم كفايات قادة 2112أشارت كعكي )وقد 

تجعل البيئة المدرسية بيئة آمنة سليمة تؤدي المهمات فيها بدرجة عالية من  نأالمدارس التي يمكن 

ي وقوع فالكفاءة والفاعلية، وضمان السالمة في المدارس بغية الحفاظ على الطلبة ومعلميهم، وتال

األحداث والمخاطر المحتملة، فضاًل عن التخطيط والتعامل بطريقة ذكية مع التهديدات المتوقعة 

 نها.امآالطارئة التي تتعرض لها مدارسهم، والتعاون مع المؤسسات ذات العالقة لضمان والحاالت 

إدارة المخاطر أحد أنواع اإلدارة التي تمك ن المؤسسة التربوية من مواجهة المخاطر  وُتعد

المتوقع حدوثها، والتي قد تهدد سير العملية التربوية. وينبغي على المؤسسات التربوية توظيف عدد 

االستراتيجيات والخطط لضمان سالمة الطلبة والعاملين فيها من إداريين ومعلمين وعاملين  من

آخرين، والتنبؤ باألخطار المحتمل وقوعها. وهذا النوع من اإلدارة ُيعد بمثابة عملية تكاملية يشترك 

وتنفيذها في إعدادها وتطبيقها جميع العاملين في المدرسة، من خالل وضع آليات السالمة العامة 

 Clark, DeCatom Georgeين )لوالتدريب على تطبيقها عند حدوث أي خطر يهدد سالمة العام

Henderson, Henry & Hock, 2016.) 

 دروسمن  ستفادةومنظمة لالتقنية إدارية محكمة  ،(2102كما أشار عبده ) ادارة المخاطرو 

الماضي وأحداثه للتقليل من األخطار المتوقعة عن طريق االستفادة من الفرص المستقبلية لمنع 

المخاطر  المخاطر تدخاًل فوريًا من إدارة تكرار األخطاء التي حدثت في الماضي. فقد تتطلب

عض اإلجراءات والتدابير السريعة إذا كانت في المستوى األول. وأما المخاطر من عتماد باو 

لين لوضع خطط سريعة لتحديد التدابير ؤو ح فرصة للمسيمستوى الثاني والتي تكون عالية، فأنها تتال

واإلجراءات المطلوبة لمواجهتها. وفيما يتعلق بالمخاطر من المستوى الثالث والتي تكون بدرجة 

ها قبل ها تتطلب إجراءات عادية. ويكون لدى اإلدارة الوقت الكافي لتحليلها وتفسير إنمتوسطة، ف
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القيام بتنفيذ اإلجراءات. في حين تكون المخاطر من المستوى الرابع بدرجة منخفضة. ويكون لدى 

 وتوظيف الموارد. عمالاألاإلدارة الوقت الكافي لتحديد مسؤوليات العاملين وتوزيع 

وفي ضوء ما تقدم ومن خالل عمل الباحثة في المجال التربوي كمعلمة، فقد رأت من 

األساسية في الحكومية بين اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس  رتباطيةاالالضروري بحث العالقة 

دارتهم للمخاطر التي تواجه مدارسهم من وجهة نظر المعلمين.  فالمدير المملكة األردنية الهاشمية وا 

لألحداث التي تقع آنيًا ويسعى لتوظيف الحوار والمناقشة مع العاملين  اً هلذي يكون واعيًا ومنتبا

ويعمل على توضيح األفكار، قد يكون مؤهاًل إلدارة المخاطر التي تهدد مدرسته والعملية التربوية 

 يديرها. برمتها، ويتمكن من تجاوز المحن واالخطار التي تتعرض لها المؤسسة التربوية التي 

 الدراسةمشكلة 

دوارًا متعددة لتحقيق أهداف المؤسسة التي أداريًا يمارس ا  تربويًا و  قائداً  المدرسةيعد مدير 

ها. وينبغي أن يكون على درجة مناسبة من الوعي ارتقاء بمستو يقودها والعمل على تطويرها واال

واالنتباه لما يدور حوله داخل المدرسة، ليتمكن من مواجهة المواقف والتصدي للمشكالت، من 

تمتع المدير  بالمرونة الذهنية عند تعامله مع المواقف وبخاصة الضاعظة منها. ان   تصافهاخالل 

لألمور التي تحدث في ًا وواعيًا ومدرك اً ن يكون منتبهبقدر مناسب من اليقظة الذهنية يمكن ه من أ

دد حاالت ومواقف متعددة وبخاصة تلك عده على إتخاذ القرار المناسب، بصالمدرسة، مما يسا

 واجهتها واعتمادمالحاالت التي تشكل خطرًا على المدرسة ومنتسبيها، وتتطلب تدخاًل فوريًا ل

المخاطر تحظى اليوم بأهمية كبيرة. وتشكل توجهًا جديدًا في دارة اإلجراءات والتدابير السريعة. فإ

المؤسسات وبخاصة المدارس لما تتضمنه من أعداد كبيرة من الطلبة والمعلمين والعاملين اإلداريين 

 وغيرهم.
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وهذا التوجه الجديد المتمثل في إدارة المخاطر أسهم بشكل كبير في توفير الحماية للمؤسسات 

مهماتها )العنزي  داءأستمرار في نشاطها و اال إلىا ومنها التربوية، ودفعها أنواعه ختالفاعلى 

(. فالمخاطر المدرسية تشكل حالة من القلق وعدم التأكد تالزم مدير المدرسة 2102 ،والدليمي

فادحة في األرواح  ي يتخذه والذي قد ينجم عنه خسائرالنتائج التي قد تترتب على القرار الذ بسبب

 (.2121 والشلوح،والممتلكات )الصرايرة، 

شباع إنشطة وتعمل على اليقظة الذهنية تس هل عملية التذكر وتؤدي إلى تنظيم األ إنوحيث 

 ندماجًا في العمل ويلتفتاالحاجات األساسية، فإن مدير المدرسة المتيقظ ذهنيًا يكون أكثر تذكرًا و 

، ويهتم بالمخاطر التي تتعرض لها مدرسته ويعمل على إدارتها إلى األمور صغيرها وكبيرها

 موضوعي يحقق النتائج المرجوة. سلوبإب

( بضرورة إجراء دراسة عن توافر اليقظة الذهنية لدى مديري 2102لقد أوصت دراسة الهاشم )

 ( بإجراء دراسة عن واقع2121المدارس الثانوية الخاصة. وأوصت دراسة الصرايرة والشلوح )

 التخطيط إلدارة المخاطر في المدارس الحكومية واألخذ في االعتبار بعض المتغيرات.

( 2102مثل دراسة الهاشم )عديد من الدراسات السابقة العاله، وما قدمته أوفي ضوء ما ذكر 

من توصيات تتضمن إجراء مزيد من الدراسات في مجال اليقظة ( 2121الصرايرة والشلوح )ودراسة 

، ومن خالل عمل الباحثة في إحدى المدارس وشعورها بأهمية الوعي دارة المخاطرا  و  الذهنية

لمشكالت أو ما ُيدعى باليقظة الذهنية وضرورة باواإلحساس  يواالنتباه في العمل اإلداري المدرس

، جاءت هذه الدراسة تقليل الخسائر إلى أقل نسبة ممكنةربطها بإدارة المخاطر للوقاية من الخطر و 

ف درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في المملكة األردنية لتع ر 

 الهاشمية وعالقتها بدرجة إدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين.
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 أهداف الدراسة وأسئلتها

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس األساسية 

األردنية وعالقتنها بدرجة إدارتهم للمخاطر من وجهة نظر المعلمين العاملين معهم، وذلك من 

 خالل اإلجابة عن االسئلة اآلتية:

ما درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة  السؤال األول:

 األردنية الهاشمية من وجهة نظر المعلمين؟

ما درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية  ثاني:السؤال ال

 إلدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين؟

( بين درجة α = 0.05رتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى )اهل توجد عالقة  السؤال الثالث:

اسية األردنية ودرجة تطبيقهم توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األس

 إلدارة المخاطر؟ 

بين متوسط  (α = 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  السؤال الرابع:

ستجابات المعلمين لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية ا

 في المملكة األردنية الهاشمية تعزى لمتغيرات: الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة؟ 

بين متوسط  (α = 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  السؤال الخامس:

مديري المدارس الحكومية األساسية إدارة المخاطر لة تطبيق ستجابات المعلمين لدرجا

 األردنية تعزى لمتغيرات: الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة؟
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 أهمية الدراسة

 من خالل ما يأتي:ا أهميته ه الدراسةستمد هذت

 النظريةاألهمية 

تنبع أهمية الدراسة النظرية من تناولها لموضوعين من اإلدارة المدرسية وبيئتها التربوية، 

دارتهم للمخاطر التي تتعرض لها مؤسساتهم التربوية متمثلين  في اليقظة الذهنية لمديري المدارس وا 

ن من دور والتي قد تهدد العملية التربوية برمتها. وبقدر ما يكون لهذين الموضوعين أو المتغيري

العملية اإلدارية التربوية المدرسية تكون لهما أهمية واضحة للعاملين في هذه  ةمؤثر في مسير 

تكون هذه الدراسة بمثابة إضافة علمية للمكتبة  نيمكن أو  المؤسسات والمستفيدين من خدماتها.

 العربية عامة وللمكتبة األردنية على وجه التحديد.

 األهمية العملية

 تتمثل في النقاط اآلتية: نهاإفأما األهمية العملية لهذه الدراسة 

، أن تفيد مديري المدارس األساسية يهاإلصل تو يؤمل من هذه الدراسة، من خالل النتائج التي ت -

األردنية في تطوير أدائهم اإلداري وتصوراتهم للعملية التربوية، فضاًل عن تحسين عملية صنع 

 .المدرسة توىعلى مس تخاذهاو القرار 

يؤمل من هذه الدراسة أن تفيد نتائجها مديري المدارس الحكومية األساسية األردنية من خالل  -

 تعر فهم درجة توافر اليقظة الذهنية لديهم ودورها في عملية التأثير في أدائهم لمهماتهم اإلدارية.

ية األردنية من خالل يتوقع أن تفيد نتائج الدراسة الحالية مديري المدارس الحكومية األساس -

التي  الكشف عن درجة تطبيقهم إلدارة المخاطر ومدى تأثيرها في حماية المؤسسات التربوية

 مان للطلبة والمعلمين واالداريين والعاملين اآلخرين.يديرونها وتوفير األمن واأل
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لدراسات آخرى في مؤسسات تربوية  من المتوقع أن تكون هذه الدراسة منطلقًا نظريًا وتطبيقياً  -

يرين موضوع خرى من حيث النوع والمستوى، لما توفره من أدب نظري ذي صلة بالمتغأ

عديد من الدراسات السابقة ذات التم التأكد من صدقهما وثباتهما فضاًل عن  نداتيوأالبحث، 

دارة المخاطر(.  الصلة بالمتغيرين )اليقظة الذهنية وا 

 حدود الدراسة

 ت حدود الدراسة الحالية ما يأتي:تضم ن

الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية بأقاليمها الثالثة  سالمدار  المكانية:ود الحد

قليم الجنوب(.و )إقليم الشمال،  قليم الوسط، وا   ا 

هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  تُطبق الزمانيـة:دود ـالح

2121/2120. 

تطبيق أداة الدراسة على المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس  مت البشرية:الحدود 

 .الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية

 ةـات الدراسـمصطلح

جرائية هما من الناحيتين المفاهيمية واإلبتعريفتضمنت الدراسة الحالية مصطلحين قامت الباحثة 

 وعلى النحو اآلتي:

علمة التي ية بأنها مجموعة من األبعاد المتُعر فت اليقظة الذهن :Mindfulnessة اليقظة الذهني

تشمل كاًل من الجانب العقلي، والعاطفي والبدني فضاًل عن التعلم واألداء ومهارات االتصال 

(Hassed, 2016.) 
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ة بأنها الدرجة التي حصل عليها مديرو المدارس الحكومية األساسية في المملكوتعرف إجرائيا: 

جابات المعلمين والمعلمات من أفراد عينة الدراسة عن فقرات ستاخالل األردنية الهاشمية من 

 في الدراسة الحالية. ستخدامهاااستبانة اليقظة الذهنية التي تم تطويرها و 

ستراتيجيات من اال( بأنها مجموعة 2102ها خليل )عر ف: Risk Managementإدارة المخاطر

والخطط التي توظفها إدارة المدرسة للتعرف إلى طبيعة المخاطر التي تهدد سالمة العملية التربوية 

ب سريع للحفاظ حتياطات الالزمة للتصدي لتلك المخاطر بأسلو عتماد التدابير واالاداخل المدرسة، و 

 الطلبة ومعلميهم واإلداريين والعاملين اآلخرين داخل المدرسة. على سالمة

بأنها الدرجة التي حصل عليها المديرون في المدارس الحكومية  وتع رف إدارة المخاطر إجرائياا 

عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات  فرادأاألساسية في المملكة األردنية الهاشمية نتيجة استجابات 

 في هذه الدراسة. عتمادهااو إدارة المخاطر التي تم تطويرها  ةستباناعن فقرات 
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 يـل الثانـالفص
 ةـات السابقـري والدراسـاألدب النظ

هذا الفصل عرضا لألدب النظري ذي العالقة بمتغيري الدراسة المتمثلين في اليقظة  تض من

دارة المخاطر، فضاًل عن الدراسات السابقة ذات الصلة بالمتغيري الذهنية  ، وعلى النحو اآلتي:نوا 

 النظري بأولا: األد

دارة المخاطر وكما يأتي:  تم تناول الموضوعات ذات العالقة باليقظة الذهنية وا 

 اليقظة الذهنيةمفهوم   .2

الممارسات البوذية. من ريخية بأساليب التأمل التي ُتعد ارتبطت اليقظة الذهنية من الناحية التا

: تمُثل األول الغربي. وأصبح لليقظة الذهنية مدخالنستخدمت في علم النفس ارة وفي الفترة األخي

ستند إلى مدخل غربي ال يتضمن التأمل، بل افي الممارسات المنسجمة مع التأمل الشرقي، والثاني 

ق الجديدة ذات العالقة بموضوعات الوعي لدى اإلنسان. وفي ضوء يقوم على التعر ف إلى الفرو 

ذلك ُعر فت اليقظة الذهنية من المنظور التأملي بأنها الصورة التي يتم من خاللها تنظيم الذات 

ستطالع واالنفتاح والتقبل  نتباه، والتي تكون موجهة نحو الحاضر، فضاًل عن إنها تتسم بحب االلال

(Djikic, 2014.) 

( جذوره من بعض الديانات الشرقية والتقاليد Mindfulnessنية )ستمد مفهوم اليقظة الذهالقد 

في هذه الديانات. وتحدث اليقظة الذهنية نتيجة  اً وبخاصة البوذية. وُيعد هذا المفهوم عنصرًا أساسي

واألفكار. وعن راط في ممارسات التأمل التي تركز على العالقة بين العقل والجسد والمشاعر خناال

طريق التأمل يتمكن الفرد من تفسير مافي العالم من ظواهر وما يحيط بالفرد من مواقف، وذلك من 

 (.Bishop, et al., 2004خالل إيجاد مفاهيم معينة وتوظيفها او طرق جديدة ُتستخدم لفهمها )
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تعود جذورها  وتحتل اليقظة الذهنية أهمية خاصة لما لها من تاريخ ديني وفلسفي طويل. إذ

إلى تلك الممارسات الشرقية التأملية التي ُأجريت في الفلسفة والتقاليد البوذية التي بدأت أول األمر 

في الهند، ثم انتشرت بعد ذلك في أجزاء عديدة من الشرق األقصى. وحدثت هذه الممارسات قبل 

ية وُجدت في التعاليم ( سنة. ومن الباحثين من يرى أن أصول اليقظة الذهن2211ما يقرب من )

يتضمن مفاهيم التفكير الذي  –الروحية المسيحية، والدين اإلسالمي وتقاليده. ذلك إن التأمل 

العقيدة اإلسالمية. فالممارسات التأملية التي يقوم بها  ساسأو عد جوهر الدين اإلسالمي يُ  -والتدبر 

لهية. فضاًل عن وجود مؤشرات ودالئل نحو معرفة الذات اإل نطالقلالالمسلم، عادة ما تكون بداية 

ية والطبيعية تؤكد أصولها الفلسفية في الفكر األوروبي الغربي، ال سيما في الفلسفات اليونان

تجاهين المتسامي واإلنساني في الواليات المتحدة األمريكية. في االية، وكذلك والوجودية والظاهرا

 –ن اليقظة الذهنية تستند إلى الخبرة اإلنسانية، وترتبط أوهذه األدلة والمؤشرات جميعها، تبين 

 نتباه والوعي )البحيري، وآخرون،باألنشطة األساسية لشعور الفرد المتمثلة في اال –بشكل رئيس 

2102.) 

ستمد شعبيته من الجذور ا( إلى أن مفهوم اليقظة الذهنية Dow, 2009لقد أشار دوو )

نتباه الوعي واال ا هذا المفهوم والذي يعني به حالةد م بوذديمة عندما قلتقاليد البوذية القالمفاهيمية ل

نية قبل تص ور الشيء والتع رف إليه. وهذه اآلوالتركيز التي تمر ويشعر بها الفرد خالل اللحظة 

تلك من خالل الوعي  ةاللحظي هالخبر  تباعاو ة قصيرة جدًا ينبغي على الفرد الحفاظ عليها، اللحظ

الصافي الذي هو فيه مع واقعه الحالي، فضاًل عن مراقبته لألفكار والمشاعر التي تراوده في أثناء 

 تلك اللحظات العابرة للوعي الصافي التي يمر بها من غير أي تحيزات.
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تعني اليقظة الذهنية عدم إصدار أحكام مسبقة مما يؤدي إلى التفاعل مع الخبرة بداًل من 

(. واليقظة الذهنية تعمل على زيادة الوعي لدى الفرد، والتخل ي 2102 التفاعل مع الحقيقة )أبو زيد،

، فضاًل عن التعامل مع األحداث الطارئة والتقليل ستجابةفي االعن ردود األفعال المسبقة والمرونة 

الوعي لدى الفرد (. وتسهم اليقظة الذهنية في رفع مستوى 2102 ،من الوقوع في األخطاء )نوري

(. لذلك ُينظر إليها بوصفها Brown & Ryan, 2003النتقاء المنبهات المناسبة من بيئته الخارجية )

ن تكويح الفرصة أمام الفرد لالنتباه إلى الموقف ضمن سياقه العام، و تيسمة من سمات الوعي، ت

(، وتجعل 2102 )ناصر، تصورات جديدة من ردود األفعال الناتجة عن التعامل مع الموقف الراهن

الفرد يتسم بالمرونة في تقبل ه للجديد، فضاًل عن ذلك، فإن الممارسات العملية لليقظة الذهنية، 

ه، تيتح له المجال للتأكد وتركيز الفرد انتباهه على ما يحيط به من متغيرات ومواقف في الوقت ذات

 (.Baer, et al. 2006االنفعالية )ق من الواقع الذي يعيشه من غير أن يقع في األحكام والتحق

 تعريف اليقظة الذهنية

للخبرة التي تحدث في اللحظة  نتباهاالُعر فت اليقظة الذهنية بأنها الوعي الناتج عن توجيه 

(. وع رفها البحيري Kabat-Zinn, 1990ل ها من غير إصدار أحكام تقييمية عليها )باآلنية وتق

الذاتي لإلنتباه في اللحظة الحالية، واالنفتاح واالستعداد والوعي ( بأنها التنظيم 2102وآخرون )

( بأنها حالة المراقبة المستمرة للخبرات الحاضرة، 2102بالتجارب اآلنية. وعر فها الضبع ومحمود )

 ومواجهة األحداث الحالية كما هي دون إصدار أية أحكام تقييمية عليها.

( اليقظة الذهنية بأنها المقدرة على تكوين فئات جديدة، واستقبال Bodhi, 2000وعر ف بودهي )

والسيطرة على السياق وتأكيد عملية النتيجة.  متباينةمعلومات جديدة، واالنفتاح على وجهات نظر 

( إن ما ُيقصد باليقظة الذهنية هو المقدرة على النظر إلى Langer, 1989وأوضحت النجر )
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العالم بطريقة ال تقبل الجدال،  لعرضسة، وفقًا لمشاعر نابعة من الميل األشياء بطرق جديدة ومدرو 

تخاذ بعض الخيارات المتاحة. في امما يؤدي إلى ردود أفعال تلقائية تجعل األفراد قادرين على 

منفتحًا على  اللذين يجعالنه( بأنها الوعي الشعوري للفرد ونشاطه 2121حين عرفها النجار )

مقدرته على التفكير والتركيز على األشياء والتنبيهات المتعددة لفهم الخبرات الخبرات الجديدة، و 

 دراكها.ا  التي يمر بها و 

( فقد عر فا اليقظة الذهنية بأنها توجيه إنتباه الفرد بطريقة مقصودة 2112أما الفرماوي وحسين )

دارتها من  نفعاالتهايم إلى الخبرات الداخلية والخارجية التي يمر بها في اللحظة الراهنة بهدف تنظ وا 

( بأنها الحالة Brown & Ryan, 2003خالل توظيف التأمل والتفكير. في حين عر فها براون وريان )

التي يكون فيها الفرد منتبهأ وواعيًا لما يحدث حاليًا. وهي االهتمام الُمعزز والوعي للتجربة الحالية. 

الكامل بالخبرة في لحظة حدوثها مباشرة من غير ( فقد عر فها بأنها الوعي 2102أما أبو زيد )

 إصدار أية أحكام عليها، سواء من الشخص نفسه أم من اآلخرين.

( اليقظة الذهنية بأنها طريقة تستند إلى العقل Mark & Danny,2011وع رف مارك وداني )

، وبخاصة المؤلمة، والجسم معًا، تساعد األفراد على تغيير طريقتهم في التفكير والتعامل مع خبراتهم

والتي تسبب ضغوطًا نفسية، وذلك عن طريق توظيف تقنية التأمل والتنفس بعمق واليوغا، بداًل من 

 والتألم عند مواجهة موقف صعب ال بد من التعايش معه. ستسالماال

وفي ضوء هذه التعريفات يمكن تعريف اليقظة الذهنية بأنها وعي األفراد بالخبرات التي يمرون 

عند حدوثها من غير إصدار أحكام تقييمية إيجابية أو سلبية. أو هي مقدرة األفراد على اإلنتباه بها 

 .لقلق بشأن المستقب وألما يحدث آنيًا لحظة بلحظة من غير تفكير بالماضي 
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 أهمية اليقظة الذهنية

اليقظة الذهنية إلى تحسين عملية اإلستبصار لدى الفرد، وتعمل على تطوير أدائه  تؤدي

الوظيفي في أثناء تعامالته اليومية على المستوى االجتماعي، وتساعد الفرد على إدراك األنشطة 

(. Cayoun, 2004ومعرفتها لحظة بلحظة وبما يقود إلى تحسين فرص إتخاذ القرار الصائب )

الذهنية أيضًا على توسيع رؤية الفرد وزيادة فرص اإلنفتاح على اآلخرين واإلستفادة وتعمل اليقظة 

منهم، فضاًل عن المرونة في التعامل مع كل جديد، سواء أكان إمكانات، أم معلومات أم أفكار 

عن الروتين والجمود الفكري الذي -قدر اإلمكان–ضمن إطار البيئة التربوية المدرسية، واالبتعاد 

بالثبات والسلوك اآللي، وبالتالي سيكون الفرد على درجة عالية من المقدرة من حيث الوعي  يتسم

(. وتتضح أهمية اليقظة الذهنية من خالل ما تتضمنه من Masten & Reed, 2002واالنتباه )

كفايات ومقدرات عديدة يتمكن الفرد من تعل مها، فضاًل عن الدور الكبير الذي تؤديه في تطوير 

 .(Alter, 2012ي لدى العاملين )الوع

( إلى ان إحدى الدراسات الحديثة أظهرت نتائجها أن اليقظة الذهنية 2102زايد ) وأشار

 حوتر والقلق، وتساعد على منتوممارسة تمارين التأمل لمدة عشر دقائق يوميًا تقلل من مشاعر ال

ن تدريب العقل  األفكار الداخلية لدى األفراد الذين يعانون من القلق وتيتح لهم مزيدًا من التركيز، وا 

على التأمل قد تكون له بعض اآلثار الوقائية لألفراد الذين تنتابهم مشاعر القلق والتفكير المتكرر 

من خالل تحسين  ( دور اليقظة الذهنية وأهميتهاMace, 2008وتشتت اإلنتباه. وأوضح ميس )

 شعور الفرد بمعنى الحياة ومقدرته على إدارة البيئة وتحسين مستوى التركيز لديه.

 فوائد اليقظة الذهنية

كل تفصيالت اللحظة اآلنية. وتعني حول بقاء الفرد متيقظًا وواعيًا باليقظة الذهنية  تتمحور

يشها، وقبولها دون ان يصدر أي التي يعممارسة الفرد تركيزه على الوعي واإلنتباه على هذه اللحظة 



19 

بشأنها. لقد طُبقت اليقظة الذهنية وانتشرت ممارستها ضمن إطار ثقافة الشرق األقصى منذ  حكم

قرون عديدة مضت، إال أنها لم يتم اإلعتراف بها في الطب الحديث إال خالل سبعينيات القرن 

 ورًا واضحًا وقفزة نوعية. الماضي. ومنذ ذلك الوقت شهد مفهوم اليقظة الذهنية تط

اليقظة الفوائد التي يمكن تحقيقها من  (Weissbecker, et al. 2002وايزبيكر وآخرون ) لخص  

 الذهنية بما يأتي:

 لدى الفرد بمعنى الحياة وتع رف المعنى. تعزيز الشعور -

ى تحسين الشعور لدى الفرد بالتماسك، ذلك أن الوعي لحظة بلحظة، قد ييسر اإلنفتاح عل -

 الخبرات واإلحساس بها.

تعزيز شعور الفرد بالمقدرة على إدارة البيئة المحيطة من خالل تعزيز اإلستجابات النوعية  -

 لمواجهة الضغوط التي يتعر ض لها.

( أن اليقظة الذهنية تسهم في رفع مستوى Brown & Ryan, 2003براون وريان ) وأضاف

المناسبة من البيئة الخارجية، وتعمل على توسيع الرؤية لديه، الوعي لدى الفرد إلختيار التنبيهات 

( أن الممارسة العملية Baer, et al,. 2006وتزيد من فرص التعلم الجديد. وأوضح باير وآخرون )

ق من الواقع الذي يعيشه من غير الوقوع في األحكام ية تيتح المجال أمام الفرد للتحقلليقظة الذهن

إلى ان اليقظة الذهنية  (Richard, & Perkins, 2000شار ريجارد وبيركنز )االنفعالية. في حين أ

يعزز التفكير  –بدوره  –تعمل على زيادة اإلدراك عن طريق تعزيز الوعي بمالحظة الذات، والذي 

 اليقظة الذهنية( أن 2112والمراجعة لعديد من ردود األفعال التلقائية. بينما ذكر القوقزة وبني عطا )

وتزداد أهميتها في تعديل السلوك السلبي لدى  اعاًل في عمليتي التعليم والتعلم،ورًا مهمًا وفتؤدي د

 الطلبة.
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اليقظة الذهنية وهي مكن الحصول عليها من فقد ذكر عددًا من الفوائد التي ي (2102أما زايد )

 كما يأتي:

 إحداث تغييرات هيكلية ووظيفية إيجابية في المخ.  -

 التشتت.منع العقل من  -

تقليل حدة اإلضطراب لدى الفرد في أثناء تفكيره عند أداء مهمة محددة، بحيث ال يكون  -

 التفكير خارج إطار تلك المهمة.

تدريب العقل على تعزيز التركيز واإلنتباه في أداء المهمة التي يتم إنجازها في توقيت معين  -

 ومكان محدد.

 أن تكون هناك حاجة لتناول األدوية. قد يساعد التأمل الذهني على عالج القلق دون -

قياس حدة القلق وحجم التغيرات المزاجية التي ُأصيب بها الفرد، لتحديد إن كانت هناك  -

 ضرورة لعالجه باستخدام العقاقير الطبية.

اليقظة الذهنية ُتعد من العوامل المهمة التي تش كل المقدرة على ( أن 2102وأضاف مخامرة )

ن األفراد ير زوايا التفكير لدى الفرد عند أكما تهتم بتغيالتفكير اإلبداعي،  دائه للنشاطات العقلية. وا 

تسو وهيرل مكما أشار كوزا –الواعين بشكل تام بالبيئة التي يعيشون فيها، غالبًا ما يعرفون 

(Kasamatsu, & Hiral, 1966)–  ما يدور حولهم لحظة بلحظة من غير أن يحدث لهم شرود

( إلى أن الفرد عندما يكون يقظًا ذهنيًا يمر بحاله متزايدة من التأمل 2101لسندي )ذهني. وأشار ا

 المعرفي فيكون موجودًا بجسمه وعقله في تلك اللحظة الراهنة.
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 نات اليقظة الذهنية وخصائصهامكو  

ثالن في لليقظة الذهنية يتم( إلى أن هناك مكونين أساسيين Hasker, 2010أشار هسكر )

واالنفتاح واالستعداد والوعي بالتجارب في اللحظة الحالية. وعلى الرغم من  ،الذاتي لإلنتباهالتنظيم 

أن هناك عديدًا من وجهات النظر التي قد مها الباحثون بصدد هذه المكونات، وفقًا لتوجهاتهم 

يستند ع أنموذجًا لليقظة الذهنية ( وضKabat – Zinn, 1990زن )–النظرية إزاءها، إال  أن كابات 

 إلى ثالث حقائق مهمة، ُتعد من المكونات األساسية لليقظة الذهنية تمثلت في: القصد، واإلنتباه

مع بعضها بعضًا في عملية واحدة تتم في وقت واحد من غير ان  واإلتجاه. وهذه المكونات متداخلة

مه د ى التي تقصد بمثابة العملية األوليكون هناك توقف أو انفصال عن بعضها بعضًا. وُيعد ال

العملية، إذ  هذهتدعوه لممارسة  التيالطريق أمام الفرد للقيام بما يمكن أن يؤديه، ويبين األسباب 

ن الثاني )اإلنتباه( فإنه  أنها تساعده على التنظيم الذاتي الذي يؤدي إلى استكشاف الذات. أما المكو 

خرى، أتحدث لدى الفرد بين لحظة و  يعني االحتفاظ باالنتباه الذي يتضمن مالحظة العمليات التي

وفي الخبرات الداخلية والخبرات الخارجية. في حين يشير المكون الثالث )اإلتجاه( إلى نوع اليقظة 

الذهنية التي تعكس توجيه الخبرة التي تتشكل نتيجة للتقبل وحب اإلستطالع. وفيما يتعلق 

 ( على النحو اآلتي:Kabat – Zinnزن ) –اليقظة الذهنية فقد حددها كابات بخصائص 

نفتاح الفرد على رؤية األشياء ومعرفتها كما هي في اللحظة اآلنية لفهمه إياها، االموافقة وتعني  -

 بحيث يكون أكثر فاعلية في عملية اإلستجابة.

إتصاف الفرد ببعض المشاعر التي تمك نه من تفه م مواقف اآلخرين في بها التعاطف: ويقصد  -

 فعالهم لها.قًا لمنظورهم وردود أة الراهنة وفاللحظ
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لد نتو  به كما لو رأها للوهلة األولى، ف اإلنفتاح: ويقصد به رؤية الفرد للمواقف واألشياء المحيطة -

 لديه احتماالت نتيجة تركيزه على التغذية الراجعة في اللحظة اآلنية.

 أبعاد اليقظة الذهنية

 تتكون من أربعة أبعاد هي:اليقظة الذهنية بان  (Langer,1989النجر ) وضحتأ

الذي ُيعبر عنه بدرجة قيام الفرد بتطوير أفكاره الجديدة،  (Alert Distinction)اليقظ التمييز  .0

والطرق التي ينظر من خاللها إلى األشياء. فالفرد اليقظ ذهنيًا عند تمييزه بين األشياء، 

أو ما ُيطلق عليه )الغافل(  تتولد لديه أفكار جديدة. بينما يعتمد الفرد غير اليقظ ذهنياً 

على الفئات القديمة لألفكار، دون أن تصدر عنه أي محاولة للقيام بتمييز األفكار. وهذا 

 اليقظة الذهنية هي بمثابة عملية إبتكار لألفكار الجديدة بشكل مستمر.يعني أن 

الفرد  فاكتشا(: ويحدث هذا االنفتاح نتيجة Openness to Noveltyاالنفتاح على الحداثة ) .2

ن ينفتحون على األفكار الجديدة للمنبهات الجديدة واستغراقه فيها. إذ يتميز األفراد الذي

نهم في الوقت بح ب االستطالع والتجريب والميل إلى األفكار التي تثير تحديًا عقليًا، وا 

 ذاته ال يفقدون التركيز على المنبهات الموجودة خارج إطار الموضوع الذي تم تناوله

 قبلهم.

( ويعني درجة انشغال الفرد واستغراقه Orientation to the Presentالتو جه نحو الحاضر ) .2

في موقف ما، يدركه في اللحظة الراهنة. فالفرد الذي يكون حساسًا للسياق ومنتبهأ 

ألحداث الجديدة ومتابعًا للتطورات ذات الصلة بهذه األحداث يكون يقظًا. ذلك أن األفراد ل

ن، عادة ما يكونوا على علم أو دراية بالفئات الجديدة وكيفية تطبيقها، وينتقون هذه اليقظي
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 الفئات بأسلوب مثالي في أداء المهمة أو الموضوع الذي يشتغلون عليه )السندي،

2101.) 

يعني هذا الُبعد  (:Awareness of multiple view pointsالوعي بوجهات النظر المتعددة )  .2

موقف من زوايا عدة، وعدم التمسك بوجهة نظر واحدة. فعندما يصل الفرد إمكانية رؤية ال

إلى حالة اإلدراك والوعي باألفكار، يقوم بتمييز كل فكرة عن اآلخرى، ليتمكن من 

يؤدي إلى بناء فكرة تكون أكثر  –بدوره  –إستيعاب هذه األفكار بأسلوب منفتح. وهذا 

ات، تمك ن األفراد من تطبيق المعلومات منطقية. وهذه الطريقة في معالجة المعلوم

 (.2112بأساليب وطرق جديدة وفي سياقات بديلة )عبداهلل، 

( أربعة أبعاد لليقظة الذهنية Kang, Gruber, & Gray, 2012وحدد كانج وجروبر وجري )

تمثلت في اإلنتباه، والوعي، والتركيز على الخبرة في اللحظة اآلنية والتعايش مع الخبرات واألفكار 

 صدار أحكام.امن غير 

( وبير 2102( وحسن )Baer, Smith, & Allen, 2004وألين ) ثفي حين حدد باير وسمي

(Baer, 2003 ،خمسة أبعاد لليقظة الذهنية ):وكما يأتي 

المالحظة: وتعني مقدرة الفرد على اإلنتباه من خالل تركيز الخبرات الداخلية والخارجية،  .0

 المتمثلة في: المعارف، واالنفعاالت، واإلحساس واألشكال واألصوات والروائح.

الوصف: وُيقصد به المقدرة على التعبير بما في داخل النفس، وما تتضمنه من مشاعر  .2

 أكانت إيجابية أم سلبية. وانفعاالت سواء

جراء الترابطات، وتعر ف  .2 التصرف بوعي: ويعني مقدرة الفرد على إدراك األحداث، وا 

 حداث، واالستفادة من أحداث الماضي وتوظيفها في الوقت الحاضر.العالقات ما بين األ
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عدم الحكم على الخبرات: ويعني مقدرة الفرد على إصدار أحكام تقييمية على األفكار  .2

 المشاعر الداخلية والخبرات الخارجية.و 

عدم التفاعل مع الخبرات: ويقصد به مقدرة الفرد على متابعة األفكار والتصورات والمشاعر  .2

 من غير التفاعل معها، أو االبتعاد عنها.

ا ثالثة أبعاد لليقظة و ( فقد حددGermer, Siegel, & Fulton, 2015أما جيرمر وسيجال وفولتن )

 تمثلت في الوعي والتجربة الحالية والقبول.الذهنية 

اليقظة الذهنية. فهو يعمل على تطوير إذ يؤدي الوعي بوجهات نظر اآلخرين دورًا مهمًا في 

األفكار الجديدة من خالل النظر إلى األشياء، بحيث يؤدي إلى تبسيط األشياء والحساسية تجاه 

حين يقصد بالتجربة الحالية السعي النشط ألنواع  العمليات وااللتزام بالمرونة واحترام الخبرة. في

نتاج الجديد المرتبط عجديدة ومتنو  ة من العمليات واإلجراءات اإلدارية بما يؤدي إلى الحداثة، وا 

سح ة في ضوء الخبرة المكتسبة، بما يفباألهداف العامة للمؤسسة، وذلك للحفاظ على اإلستدام

ز لدى األفراد العاملين. أما القبول فيعني اإلتجاه الذي يتمبز والمتمي يالمجال لزيادة العمل اإلبداع

باإلبداع وحب اإلستطالع والقبول فضاًل عن الميل نحو األفكار التي تتضمن نوعًا من التحدي 

 العقلي.

أن هناك خمسة أبعاد لليقظة الذهنية هي: عدم التأثير  (Barnay, 2009بيرني ) وأوضح

بالتجارب الداخلية، المالحظة والمراقبة واإلصغاء لإلحساس والتصور والمشاعر والتفكير، 

 والتصرف بوعي، والوصف مصحوبًا بالكلمات، والحكم.
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منت األبعاد اآلتية لليقظة الذهنية:  أما نظرية التنظيم الذاتي، فقد تض 

  (Clarity of Awareness)لوعي ا وضوح

 –بشكل خاص  –اليقظة الذهنية على الوعي الواضح لعالمي الفرد الداخلي والخارجي، وتؤكد  تر كز

على األفكار أو المشاعر أو األحاسيس أو األفعال أو األشياء المحيطة الموجودة في لحظة معينة. 

وعليه تعر ف اليقظة الذهنية بـــ "اإلنتباه المجرد" أو الوعي الواضح، الذي يكشف ما يحدث قبل أو 

أمامه من  بعد األفكار التي يتم تناولها. فهي مثل المرآة، إذ يعمل العقل على عكس ما يمر

تنبيهات وأحداث ومواقف. وهذا من شأنه يعزز التفكير إزاء الواقع، فتصبح الظواهر المخفية عن 

 .(Brown, Ryan & Creswell, 2007)األنظار "مرئية"، أو أنها تكون واضحة ومعروفة تمامًا 

 (Flexibility of Awareness and Attention) نتباهإل الوعي وا مرونة

الذهنية بمرونتها. إذ يمكن استرجاع حاالت عقلية للحصول على رؤية أفضل لما اليقظة  تتميز

كز تبعًا للميول يحدث )الوعي الواضح(. وفيما يتعلق بتفصيالت الموقف يمكنها أيضًا اإلنتباه المر  

( المشار إليه في النجار Kozak, 2006. وقد ذكر كوزاك )(Brown, et al., 2007أو المواقف )

 ية ترتبط بعملية التحكم لإلنتباهاليقظة الذهندلة التمهيدية التي تؤكد أن هناك بعض األ ( إن2121)

من المقدرات الفريدة لإلنسان، والفارق  محددالتركيز. وان اليقظة الذهنية  لمقدرةوالمؤشرات األخرى 

سم بالمرونة مثل تضمن اليقظة الذهنية تنظيمًا اختياريا يتان التركيز يقيد االنتباه بينما تبينهما 

 حاالت الوعي واالنتباه.
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 (Stability and Continuity of Attention and Awareness)الثبات واإلستمرارية لإلنتباه والوعي 

اليقظة الذهنية بوصفها مقدرة وراثية لإلنسان، لكنها تتباين من حيث القوة. فقد تكون إلى  ُينظر

او مستمرة، إال أن استقرار الوعي يساعد  ةالحدوث، أو ال نظاميفي حاالت معينة مؤقتة أو قليلة 

شكل بالفرد على التخلص من تلك األفكار والمفاهيم واألحاسيس المرتبطة بها من أن تؤدي و 

عشوائي إلى حقائق مجردة. وهذا االستقرار أو الثبات من شانه أن ُيس هل التمييز بين األفكار 

ورها في خبرة سابقة أو تمتد في خبرة الحقة والرجوع بعد إمتدت بجذصورية واالنفعاالت التي الت

 .(Brown, et al., 2007ذلك إلى حالة الوعي التي تحدث آنيًا )

 (Mind Resilience) المرونة الذهنية

المرونة الذهنية بأنها مقدرة الفرد على تدبير األمور في الظروف الصعبة أو حاالت  تعر ف

األزمات بأسلوب ناجح من خالل المقارنة الفاعلة والناجحة. وُيقصد بها المقدرة على تعبئة الطاقة 

الذهنية للقيام بسلوك جديد في إطار الظروف التي فرضتها المعوقات والصعوبات على نجاح 

على ما يتوفر  يغي ر وجهات النظر كليًا، إذ تبنىوتهدد نتائجها. وهذا يتطلب من الفرد أن  المهمة

مكانات متاحة. ومهما كانت المرونة قلي ة، يستطيع الفرد البناء عليها لفتح الطريق لمن مقدرات وا 

 (. 2102 تجاه اإلنفتاح على اآلخرين وتجاربهم وخبراتهم )عويز،

 (Constructive Alternativism)البنائية  البدائلية

هذا الُبعد أحد المقومات األساسية لليقظة الذهنية الذي يعني مقدرة الفرد على تنظيم  ُيعد

ينفتح على  بحيثاين، متباألحداث بناء على إضاءة جديدة، تيتح له رؤية األشياء والمواقف بشكل 

ما يسمى "ثالثية االقتدار المعرفي" التحرك وفقًا لهذه اإلضاءة. وتندرج البدائلية البنائية ضمن 
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(. Compensation( والتعويض )Optimization( والتعظيم )Selection) ختيارالاالمتمثلة في 

 (.2101 )السندي،

 لنظريات المفس رة لليقظة الذهنيةا

 فيما ياتي عرض لبعض النظريات التي فس رت اليقظة الذهنية وفقًا ألسس علمية ومنهجية:

 (Langer) اليقظة الذهنية لالنجرنظرية 

إلى األبحاث  ستناداً ابتطوير نظرية لليقظة الذهنية  وزمالؤها (Langer, 1989) النجر قامت

والدراسات التي تناولت السلوك البشري بوصفه طريقة يتم بواسطتها مواجهة الحياة بشكل عام. وتم 

لدى الفرد وكيف  الذهنية اليقظةبهاوصل من خالل هذه النظرية إلى فهم الكيفية التي تعمل الت  

تختلف عن المفاهيم األخرى مثل: التوقع، واالدوار، والعادة، والتثبيت الوظيفي والتلقائية، وكيف يتم 

ن تكوينها يتطلب اليقظة الذهنية عن تلك المفاهيم، ألالتمييز بينها وبين تلك المفاهيم. لقد إختلفت 

 ات بشكل أوسع من المفاهيم األخرى.أن تكون هناك معالجة للموضوع

 نظرية التنظيم الذاتي

 ,Edward Deci & Richard Ryan)ارد راين تشد ديسي وريتُنسب هذه النظرية إلى أدوار 

تيسير  فيتكون له قيمة كبيرة  نأهذه النظرية أن الوعي المنفتح للفرد يمكن  فترضتا. وقد (1985

الفرد وقيمة واهتماماته. وبالمقابل، فإن المعالجة  حتياجاتااألنماط السلوكية التي ينسجم مع  ختيارا

، غالبًا ما تقف عائقًا أمام رؤى الخيارات بشكل أكثر من أن تكون أكثر التلقائية المسيطر عليها

هذه النظرية قد تقوم  (. وفي ضوءRyan, Kuhl & Deci, 1997إنسجامًا مع القيم واإلحتياجات )

حتياجات الاليقظة الذهنية بتيسير عمل الذاكرة عن طرق النشاط ذاتي التنظيم وتعمل على إشباع ا

(. وترى هذه النظرية أن األفراد المتيقظين ذهنيًا Hodgings & Knee, 2002النفسية األساسية )



28 

ذين يمارسون عماًل مشتتًا للذهن الحسية، عادة ما يكونوا أكثر ذاكرة من أولئك األفراد ال للخبرة

(Deci, & Ryan, 1985.) 

نظرية التنظيم الذاتي على تطوير وظائف الفرد الشخصية ضمن إطار السياقات  وتعمل

االجتماعية. وتتمركز هذه النظرية على درجة إختيار الفرد أو تقريره للسلوك اإلنساني الذي يحدده 

بنفسه. إن اإلختالفات القائمة بين األفراد في هذا المجال تؤدي بهم إلى أن يقوموا بعدد من 

ذات المستوى العالي من اإلنتباه والوعي لعملية اإلختيار دون أن يكون هناك تدخل من  الممارسات

 (.Waldrop, 1992اآلخرين )

 (Self determination theory) نظرية تقرير المصير

هذه النظرية أن الوعي المنفتح له قيمة كبيرة في تيسير إختيار السلوك الذي ينسجم  فترضتا

(. وأكدت النظرية أن الحاجة إلى Deci & Ryan, 1985هتماماته وقيمه )مع إحتياجات الفرد وا

يه في مستوى منخفض اليقظة الذهنية غالبًا ما تحدث لدى الفرد عندما تكون حالة التنظيم الذاتي لد

تصال بين عناصر األنظمة المتعددة مثل: العقل والجسم والفكر والسلوك إلعادة بناء اإل

(Schuarts, 1984.) 

 (Reledctive self-awareness theory) نظرية الوعي الذاتي التأملي

هذه النظرية أن األفراد يكونوا يقظين لحاالتهم الداخلية والسلوك الذي يصدر عنهم،  إفترضت

اليقظة الذهنية تعمل على توجيه األنظمة نحو تجربة لتحقيق أهدافهم. وأكدت هذه النظرية على أن 

ية، والذي يعد أمرًا أساسيًا في تطوير المعرفة الذاتية. وان الفارق بين االنتباه عقلية وجسمية وانفعال

رئيستين هما التمكن ه وطبيعته. ويمثل الوعي مقدرتين اليقظ واإلنتباه التأملي يكمن في نوعية اإلنتبا

ن اإلنسان الواعي يحدد  والسيطرة. كما أكدت على الدور الرئيس للسيطرة الواعية للتجربة، وا 
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التنبيهات التي يراقبها تبعًا إلهتماماته وأهدافه، من أجل أن يؤدي الوعي واإلنتباه معًا دورهما في 

ؤكد أهمية انتباه الفرد للتنبيهات . وهذه النظرية ت(Rosch, 1997إختيار الهدف ومتابعة تحقيقه )

 (.Brown & Ryan, 2003الداخلية والخارجية، ألنها تمثل قاعدة لردود األفعال حديثة النشأة )

 مبادئ اليقظة الذهنية

ام األفراد لليقظة الذهنية ُتعد بمثابة ممارسات، إذا ق( عدة مبادئ Bernay, 2009بيرني ) ذكر

 مقدراتهم الفردية، ويقل الضغط لديهم. وهذا المبادئ هي: بالمشاركة فيها ستبنى

 التحلي بالصبر. -

 الثقة بالنفس وبالمشاعر الخاصة. -

 خرين وكذلك المواقف واألحداث حين وقوعها.ني في إصدار الحكم على الذات واآلالتأ -

 اإلستمتاع بجمال كل لحظة تمر. -

 األشياء واألحداث والمواقف كما هي، وليس كما يتصورها اآلخرون. ل  بتق -

 التخلي عن الخبرات والمواقف المرهقة التي يتعرض لها ونسيانها. -

 االهتمام بما هو صحيح فقط. -

 (Risk Management)إدارة المخاطر  .0

إدارة المخاطر بأهمية كبيرة في ضوء ما تش كله من تو جه جديد في المؤسسات على  تخطى

إختالف أنواعها ومستوياتها. وقد أسهم هذا التو جه في توفير الحماية للمؤسسات والعاملين فيها، 

مما دفعها إلى االستمرار في نشاطاتها وادائها لإلعمال والمهمات التي ترتبط بأهدافها )العنزي 

 (. 2102 لدليمي،وا
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مهمًا في حياة المؤسسات كافة بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو  اوتعد المخاطر جزءً 

ء قادة اطر تهدد المؤسسات فال بد أن يتهيىأو طبيعة العمل الذي تؤديه. وحيث أن المخ امستواه

 هذه المؤسسات لمواجهة هذه المخاطر.

تخذ القرار وتأخذ جزءًا موُينظر إلى المخاطر بوصفها حالة من القلق وعدم التأكد التي تالزم 

رتب على القرارات التي تتخذ، والتي قد ينجم تكبيرًا من تفكيره، بسبب عدم تأكده من النتائج التي ت

ما إدارة (. أ2121 عنها عديد من الخسائر الفادحة سواء أكانت مادية أم بشرية )الصرايرة، والشلوح،

ستباقية واألنشطة التي تو جه للتخلص إلجراءات التي تؤديها اإلدارة االالمخاطر فهي مجموعة من ا

ن تطوير أية مؤسسة يتوقف  على  –إلى درجة كبيرة  –من تلك المخاطر التي تهدد المؤسسة. وا 

من اإلجراءات  ب لها. فضاًل عن وضع مجموعةمقدرة إدارتها على إستشراف المخاطر والتحس  

اإلحترازية والعالجية المناسبة. وال ُبد من وضع عدة استراتيجيات لتوقع المخاطر في النظم 

التربوية، والتنبؤ بالمشكالت التي ُيتوقع حدوثها وتسبب عديدًا من األزمات الحقًا، وكذلك العمل 

قدر اإلمكان  –لسلبية المخاطر أو التقليل من آثارها ا وضع حلول إستباقية لمنع حدوث هذة على

 (.2111 من أجل الحفاظ على المؤسسة واستمرار عملها )الشافعي، –

تمثل دور إدارة المخاطر في محاولة منها لتقليل الخطر أو التقليل من آثاره إلى أقل درجة يو 

 ممكنة عند حدوثه. وُيعب ر مفهوم "إدارة المخاطر" عن تلك العملية اإلدارية التي يتم من خاللها

قياس المخاطر وتقييمها، لوضع االستراتيجيات والرؤى الالزمة إلدارة تلك المخاطر، بهدف منع 

 (.2102 حدوثها أو التقليل من آثارها السلبية )عيدة،

وتؤدي إدارة المخاطر دورًا فاعاًل ذا أهمية كبيرة في بقاء المؤسسات التربوية واستمرارها في 

أجلها. فإدارة المخاطر تعد ضرورية لبناء الطلبة  مني أنشئت أداء مهماتها وتحقيق أهدافها الت
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عدادهم ليكونوا أعضاء نافعين في المستقبل في إطار بيئة آمنة ومطمئنة )زكي، (. وقد 2102 وا 

يتطلب حدوث المخاطر تدخاًل فوريًا من إدارة المخاطر، العتماد اإلجراءات المطلوبة والتدابير 

اطر في المستوى األول. وأما المخاطر التي تكون ضمن المستوى السريعة، إذا كانت هذه المخ

الثاني، والتي تكون عالية، فإنها تمنح بعضًا من الوقت لوضع خطط سريعة بهدف تحديد التدابير 

واإلجراءات الالزمة لمواجهتها. بينما تتطلب المخاطر في المستوى الثالث والتي تكون بدرجة 

ية، وتمك ن اإلدارة من الوقت الكافي لتحليل تلك المخاطر وتفسيرها متوسطة، القيام بإجراءات عاد

قبل التنفيذ. أما مخاطر المستوى الرابع وهي من الدرجة المنخفضة فيكون لدى إدارة المخاطر 

 الوقت الكافي في لتحديد مسؤوليات العاملين وتوظيف الموارد وتوزيع االعمال على العاملين )عيدة،

2102.) 

 ة المخاطرمفهوم إدار 

ظهرت في بدايات القرن التاسع عشر إدارة متخصصة في المشروعات الصناعية مهمتها  

الرئيسة تمثلت في "إدارة المخاطر" بهدف توفير األمن للعاملين والممتلكات العائدة للمشروع. وعليه 

من خالل فإن إدارة المخاطر وجدت لمنع حدوث الخطر وتقليل الخسائر عند حدوثه، وعدم تكراره، 

خرى في المستقبل. أتشخيص االسباب التي أدت إلى حدوثه ودراستها لتالفي تعر ض المؤسسة مرة 

وتعني إدارة المخاطر أيضًا تدبير األموال الالزمة لتعويض المشروع عن الخسائر التي ُمني بها 

 (.2112 للتمك ن من مواصلة العمل واإلنتاج )عبد المنعم، والكاشف، وكاسب،

( إدارة المخاطر في المدارس بأنها جميع األساليب والخطط Golden, 2018جولدن )عر ف 

الوقائية التي تتبناها المؤسسة التربوية للحد من المشكالت واألخطار التي تؤثر في سير العملية 
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 التعليمية التعلمية، وتهدد سالمة الطلبة والعاملين جسديًا ونفسيًا وتوظيف الوسائل الوقائية في حل

 المشكالت قبل حدوثها لضمان تحقيق العملية التربوية ألهدافها.

( فقد عر فا إدارة المخاطر المدرسية بأنها Adam & Kristonis, 2012أما آدم وكرستونيس )

اإلستخدام الفع ال لألسس واإلمكانيات المتاحة واإلجراءات اإلدارية المعتمدة في مواجهة الذي من 

رسة، لمنع أي تهديد للعملية التربوية. وُعر فت أيضًا بأنها إحدى المهارات المتوقع حدوثه داخل المد

النوعية التي ال بد من تطويرها لدى مديري المدارس من خالل التدريب والتطبيق المستمر بما 

 يمكن هم من التنبؤ باألحداث من وقوعها.

ية ديناميكية مستمرة ( إدارة المخاطر المدرسية بأنها عمل2121وعر ف الصرايرة والشلوح )

ومنظمة، يشترك في ممارستها جميع العاملين في المدرسة من إداريين ومعلمين وطلبة وعاملين 

آخرين للتقليل من حدوث الخطر أو منع وقوعه، والتعامل مع األحداث المهددة الناتجة عن 

ة. كما عر فت بأنها المخاطر بأكبر درجة من الفاعلية والكفاءة، بما يضمن تحقيق األهداف المنشود

ذلك اإلطار الواسع والشامل لمنع األخطار التي قد تتعرض لها المؤسسة التربوية ومعالجتها، لتقليل 

 آثارها السلبية والسعي لتحقيق اإلستفادة القصوى والمستدامة من هذه المعالجة.

قب األحداث التي ( فقد عر فت إدارة المخاطر بأنها اإلدارة التي تعمل على تر  2102حياري ) أما

 تؤثر في المؤسسات وتحديدها ومنع تأثيرها السلبي في سير العملية اإلدارية.

وفي ضوء ما تقدم يمكن تعريف إدارة المخاطر المدرسية بانها: اإلدارة المنبثقة من اإلدارة 

سة الخطر الذي يهدد المدر  ة العاملين في المدرسة كافة، لدرءالمدرسية بقيادة المدير ومشارك

 ومنتسبيها والعملية التربوية فيها، وتقليل الخسائر الناتجة عن تلك المخاطر إلى أقل درجة ممكنة.
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 أهداف إدارة المخاطر المدرسية

تمثل في إعداد ت( إلى أن الهدف الرئيس إلدارة المخاطر 2112أشار عبد المنعم وآخرون )

( 2102توقعه من خسائر بأقل كلفة. وأضاف الخاليلة وآخرون ) مسياسة مناسبة لمواجهة ما يت

هدفا آخر تمثل في تحديد المخاطر التي تواجه المؤسسات التربوية على إختالف أنواعها 

ومستوياتها بدءًا بروضة األطفال وانتهاء بالجامعات، وقياس هذه المخاطر وتقييمها والسيطرة عليها 

 من أجل تخفيض آثارها السلبية.

 ( فقد أوضح األهداف األساسية إلدارة المخاطر المدرسية على النحو اآلتي:2102أما بطاح )

التي تعر ف بالمخاطر التي وقعت، والمخاطر التي ُيحمل حدوثها،  ةإعداد البرامج التوضيحي -

 يهدف التقليل من المخاطر ذات الصلة بالنظام المدرسي أو التخل ص منها.

الطبيعة اإلجرائية التي تبين درجة إستعداد العاملين ومقدراتهم على إعداد البرامج ذات  -

 اإلستجابة لمواقف الخطر وحاالته.

العمل على تطوير البرامج الموجهة لإلدارة المدرسية ونشاطاتها والعمليات التي تؤديها،  -

 وللبيئة التربوية والربط بينهما بعد حدوث أي خطر داخل المدرسة.

 خصائص المخاطر

د الخطر من أهم المشكالت التي تؤثر في المؤسسات تأثيرًا فاعاًل. وقد ذكرت الخضري ُيع

 ( أن للمخاطر خصائص متعددة تمثل حالة حدوث الخطر، وتتحدد بما يأتي:2102)

 تتسم المخاطر بالسرعة والتداخل، فضاًل عن كونها معقدة ليس من السهل السيطرة عليها. -

ن في النواحي كافة، مما يؤدي إلى تأثيرها سلبًا في تحقيق تهدد المخاطر األفراد العاملي -

 أهداف المؤسسة.
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تحدث المخاطر فجأة، فهي غير متوقعة الحدوث وتؤدي بالفرد إلى التخطيط لإلستفادة من  -

 النتائج التي تمخضت عنها، من خالل توظيفها في أحداث مستقبلية مماثلة.

 ث حالة من التوتر التي تشوب هذه العالقات.تحدث المخاطر نتيجة لتغ ير العالقات، وحدو  -

ترهق المخاطر المؤسسات بأنواعها ومستوياتها كافة إذا ما حدثت فيها، من حيث التكلفة  -

 المادية والضحايا والمتضررين من العاملين في هذه المؤسسات.

ة إذا ما وقعت المخاطر في مؤسسة ما، فإن أحداثها تتصاعد، ويتعذر على الجهات المسؤول -

 إيجاد الحل الجذري والسريع لها.

 درسيةنواع المخاطر المأ

 المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات إلى قسمين هما: (2112) قس م الزعبي والسكارنة

مخاطر مفاجئة: عادة ما تحدث بشكل غير متوقع ومن غير سابق إنذار وتشكل أزمة  -

 للمؤسسة التي حدثت فيها.

عادة ما تكون مصاحبة للنشاط الذي تمارسه المؤسسة. وهذا : وهذه المخاطر منةمخاطر كا -

 النوع من المخاطر يمكن تو قع حدوثها.

( فقد أشار إلى أن هناك عديدًا من المخاطر التي تحدث في المدارس، قد تكون 2102أما ناصف )

 إدارية، او بيئية أو مادية أو تقنية. ومن هذه المخاطر ما يأتي:

المخاطر الفيزيائية: ويحدث هذا النوع من المخاطر نتيجة لعدم مالءمة البيئة المدرسية  -

للعاملين فيها، من حيث عوامل اإلنارة والحرارة والضوضاء والتهوية، بسبب ضعف تنفيذ 

 المدرسية. البنايةإجراءات الصحة والسالمة العامة في المدرسة عند إنشاء 
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المدرسية، وتشغيل  البنايةا المخاطر بتوصيالت الكهرباء في المخاطر الهندسية: وتتعلق هذ -

ة، واعمدة اإلنارة، ولوحات الكهرباء لكهربائية، وأجهزة المختبر وادواتاألجهزة االلكترونية وا

 الخاصة ببناية المدرسة.

المخاطر اإلنشائية: وتشمل تلك المخاطر التي يتعرض لها الطلبة والمعلمون واإلداريون  -

 ن اآلخرون داخل المدرسة بسبب ضعف اإلجراءات الخاصة بالسالمة العامة.والعاملو 

عر ض العاملين في المدرسة لمخاطر نيكية: وتحدث هذه المخاطر نتيجة تالمخاطر الميكا -

 المختبرات واآلالت والمعدات وورش العمل بسبب غياب عاملي األمان والصحة المهنية.

لكيميائية والغازات، المخاطر اإلستخدام غير الواعي للمواد اسبب هذه : يةالمخاطر الكيميائي -

 رة الناتجة من إجراء التجارب العلمية او الورش الصناعية داخل المدرسة.بخفضاًل عن األ

المخاطر الصحية: يعزى سبب هذه المخاطر إلى إصابة بعض الطلبة باألمراض المعدية  -

المدرسة، أو نتيجة تراكم النفايات، أو العدوى نتيجة تعر ضهم للجراثيم في البيئة المحيطة ب

( التي أثرت Covid-19من الطلبة الذين يصابون بامراض معدية، كما في أزمة كورونا )

في المؤسسات كافة في جميع أرجاء العالم، نتيجة انتقال الوباء من المريض إلى السليم. 

 صائبًا لمنع انتشار الوباء.ولذلك كان قرار الحكومة األردنية بتعطيل الدراسة قرارًا 

مخاطر الحريق: وتهدد هذه المخاطر حياة جميع الطلبة والمعلمين والعاملين داخل المدرسة،  -

بسبب غياب اإلهتمام بشروط الصحة والسالمة مثل: أجهزة اإلنذار ومكافحة الحرائق وعدم 

 تدريب الفرق المدرسية على كيفية التص رف عند وقوع الحرائق.

لشخصية: وينجم عن هذه المخاطر بعض األضرار التي يتعرض لها الطلبة المخاطر ا -

والعاملون داخل مدارسهم نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق إجراءات الصحة والسالمة، فضاًل عن 

 وجود برامج للتوعية بهذه المخاطر.
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 مراحل إدارة المخاطر

 آلتية:( إلى أن إدارة المخاطر تمر بالمراحل ا2102لقد أشار رضوان )

تحديد األساليب  -التي ُتعد من اهم المراحل  –يتم في هذه المرحلة  مرحلة ما قبل الخطر: -

واإلجراءات التي قد تساعد على توقع األحداث، وتوضح كيفية التعامل معها بطريقة فعالة، 

 وتشخيصها قبل حدوثها ومعالجتها قبل أن تشتد خطورتها.

حلة يتم إتخاذ القرار المناسب عند وقوع الخطر، وجمع هذه المر  مرحلة في أثناء الخطر: في -

المعلومات ذات العالقة، بما يمك ن المسؤولين من تعر ف األسباب الكامنة وراء الخطر ومن 

 ثم العمل على إيجاد الحلول الممكنة للتصدي للخطر.

في هذه المرحلة تقديم يد العون والمساعدة إلى العاملين في  مرحلة ما بعد الخطر: ويتم -

المدرسة من اجل أن يعودوا إلى الحياة الطبيعية داخل المدرسة، فضاًل عن إجراء تقييم 

للحوادث التي وقعت، وكيف يمكن إدارة عملية المواجهة، لالستفادة منها من خالل توظيفها 

لمدرسة مرة آخرى. وتتضمن هذه المرحلة أيضًا في المرات القادمة، إذ ما داهم الخطر ا

عداد بيان رسمي  جتماعيون، وا  عقد اجتماعات دورية يشارك فيها اختصاصيون نفسيون وا 

األفراد الذين تأثروا بالخطر سواء أكانوا من  وتشخيصيتضمن ردًا على معظم االستفسارات 

 الطلبة أم المعلمين.

 إدارة المخاطر بثالث مراحل رئيسة هي: ( فقد أوضح مراحل عملية2102ما عيدة )أ

تحليل المخاطر: يتمثل الهدف من هذه المرحلة في قياس إحتمال جميع ما يترتب على  -

التي ستنجم  جالمخاطر من عواقب وحساب نسبة إحتمال حدوث هذه المخاطر والنتائ

 عنها.
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سواء أكانت مصفوفة المخاطر: يتبين من هذه المصفوفة إحتماالت حدوث الخطر ودرجته،  -

صغيرة أم كبيرة، أم ذات إحتمالية عالية، وتحديد األساليب المناسبة للتعامل مع المخاطر 

حتماالت حدوثها، سواء أكانت عالية ام متوسطة أم نادرة. فضاًل عن  وفقًا لدرجتها، وا 

 إحتماالت التداخل بين هذه الدرجات واإلحتماالت للمخاطر التي تهدد المؤسسة.

للخطر: يتم من خالل مصفوفة المخاطر تحديد طرق اإلستجابة للمخاطر، اإلستجابة  -

 واإلجراءات التي سيتم إعتمادها في خطة العمل للتصدي للمخاطر.

 ة المخاطرخطة إدار 

لمواجهة المخاطر التي تهدد المؤسسات ال بد من توافر خطة تدعى "خطة إدارة المخاطر" 

التنبؤات المتعلقة بالمخاطر المحدقة بالمؤسسة خالل يتمثل هدفها الرئيس في وضع مجموعة من 

الفترة الزمنية المقبلة. وتساعد هذه الخطة القادة اإلداريين في المؤسسة على وضع بعض السياسات 

واإلجراءات ذات العالقة بمواجهة تلك المخاطر والتصدي لها عند وقوعها، بحيث يتم تقليل نسبة 

ادة ما تكون هذه الخطة على هيئة وثيقة تتضمن التهديدات األخطار إلى أقل نسبة ممكنة. وع

المحتملة، التي يتم اإلعالن عنها للجهات المسؤولة عن مواجهة هذه االخطار. وتتم دراسة خطة 

إدارة المخاطر بأسلوب تحليلي وتقييمي مسبقًا لضمان أن الخطة تتناسب وطبيعة المؤسسة 

 (.2102 واالخطار التي تواجهها )حياري،

وغالبًا ما تتميز هذه الخطة بالمرونة العالية، والمقدرة على تقدير حجم األضرار التي ستنجم 

عن المخاطر المحتملة، حتى يمكن التصدي لتلك األضرار بالطرق والوسائل المتاحة. وينبغي 

مستمرة على هذه الخطة في ضوء ما تتطلبه الظروف، لتكون خطة متكاملة  تحديثاتإجراء 

 المستجدات المستقبلية. تتجاوب مع
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 خطوات إدارة المخاطر

 ( خمس خطوات أساسية لعملية إدارة المخاطر تمثلت بما يأتي:2112حدد عبد المنعم وآخرون )

التعر ف إلى المخاطر المحيطة بالعمل وتحديد نوعها. وُتعد هذه الخطوة األساسية األولى  -

 لتشخيص المخاطر.

م تصنيف نوع الخطر وتعر ف مصادرها األولية المسببة تحليل المخاطر وفي هذه الخطوة، يت -

 لها.

تقييم المخاطر: وذلك من حيث اآلثار المترتبة على الخطر واحتمال حدوث الخطر. ويتم في  -

 ها كل خطر )أي تحديد درجة تأثيرهذه الخطوة تحديد عنصري الخطر: اآلثار التي يحدث

حتمال حدوث كل خطر )تحديد درجة إحتما  ل وقوع الخطر(.الخطر( وا 

التحكم في المخاطر: ويقصد بها تحديد الوسائل واألساليب التي يمكن إستخدامها في مواجهة  -

 الخطر.

المراقبة والمتابعة الدورية: ويتم في هذه الخطوة التأكد من أن المخاطر قد تم التحكم بها  -

 بطريقة صحيحة. وتو ظف هذه الخطوة لتعر ف أي مصادر خطر جديدة.

نبغي تنفيذها في إدارة ( مجموعة من الخطوات المتتابعة التي ي2102ذكرت حياري )في حين 

 ية مؤسسة. وهذه الخطوات هي:المخاطر أل

 تحديد المخاطر التي يُحتمل أن تؤثر في واقع المؤسسة في مراحل أنشطتها اليومية كافة. -

األساليب والطرق  تحليل جميع المخاطر المهمة، والتفكير في طريقة الوقاية منها بتوظيف -

 المناسبة.



39 

ن واجهتها المؤسسة، واإلستفادة من هذه المراجعة في معرفة  - مراجعة الحوادث التي سبق وا 

 الطرق واألساليب التي تمت بها معالجة تلك المخاطر.

وضع تخمينات ذكية تتعلق بإمكانية تكرار المخاطر التي واجهتها المؤسسة في الماضي،  -

ع المؤسسات التي تمتلك أنشطة مشابهة، وكيف تنظر هذه ومقارنة هذه المخاطر م

 المؤسسات التي تلك المخاطر.

إدخال تطويرات على أنظمة الحماية من المخاطر، وتحديد التكاليف المترتبة على هذه  -

 التطويرات، ومقارنتها بالنتائج المتوقعة منها.

 ي المؤسسة.دارية فتُقدم للمسؤولين عن الشؤون اإلإعداد تقارير تفصيلية  -

جميع العمليات واإلجراءات التي تتم داخل المؤسسة، والتأكد من أنها تتفق مع المعايير  تتبع -

 التي تحول دون حدوث المخاطر.

 إعادة تقييم الوضعية الراهنة للمؤسسة، وتحديد درجة اإلستجابة مع خطة إدارة المخاطر. -
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 ثانياا: الدراسات السابقة ذات الصلة

للدراسات السابقة ذات الصلة التي تناولت ومتغيري "اليقظة الذهنية" و "إدارة  فيما يأتي عرض

المخاطر"، كل على حدة. وقد تم عرضها من األقدم إلى األحدث من حيث سنة نشرها وعلى النحو 

 اآلتي:

 لصلة التي تناولت اليقظة الذهنيةالدراسات السابقة ذات ا .1

( إلى الكشف عن أثر اليقظة Ching, Tsai, & Chen, 2015هدفت دراسة جنك وتساي وجن )

( طالبًا في 222الذهنية في التعلم واألداء المعرفي لدى طلبة الجامعة. وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبًا في المجموعة الضابطة. 021( طالبًا في المجموعة التجريبية و)022جامعة تايوان، بواقع )

مستوى طالب المجموعة التجريبية الذين تد ريوا على متغير وأشارت نتائج الدراسة إلى تحس ن 

رتفاع مستوى األداء المعرفي لديهم فضاًل عن ظهور تحس ن في االيقظة الذهنية في التعل م، و 

 سلوكهم مثل: التحكم في الذات والمشاركة في األنشطة المختلفة.

نية لدى مديري المدارس ( إلى الكشف عن درجة توافر اليقظة الذه2102وهدفت دراسة حمد )

الحكومية في محافظة عمان وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم. وتضمت 

( معلمًا ومعلمة. وُأستخدمت إستبانتان لجمع البيانات بعد التحقق من صدقهما 202عينة الدراسة )

كانت متوسطة في حين كان  نلمديريوثباتهما. وأظهرت النتائج أن درجة توافر اليقظة الذهنية لدى ا

مستوى الثقة التنظيمية مرتفقًا. وكانت هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة اليقظة الذهنية 

ومستوى الثقة التنظيمية. ووجود فروق دالة إحصائيًا في درجة توافر اليقظة الذهنية ومستوى الثقة 

لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة التنظيمية تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور. و 

 اليقظة الذهنية ومستوى الثقة التنظيمية تعزى لمتغيري الخبرة والمؤهل العلمي.
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( دراسة هدفت إلى تعر ف العالقة بين اليقظة الذهنية Rodriques, 2016وأجرى رودريكس )

التعليمية اليقظة ذهنيًا. واشتملت لمديري المدارس وممارساتهم اإلدارية المدرسية في ضوء القيادة 

( مديرين في والية واشنطن. وُأعتمدت االستبانة وسيلة لجمع البيانات. وأشارت 212العينة على )

النتائج إلى وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين اليقظة الذهنية للمديرين وممارساتهم اإلدارية 

 تي يعتمدونها في قيادة مدارسهم.المدرسية القائمة على القيادة التعليمية ال

 ,Gonzalez, Amutio, Oriol & Bisquerraريول وبيسكيرا )و و وايوتمأما دراسة جونزاليز وا

( فقد هدفت إلى تعر ف عالقة اليقظة الذهنية بالعادات ذات العالقة باالسترخاء، ومعرفة أثر 2016

عليم الثانوي في مدنية مو نتيفيد س التداء االكاديمي في مدار ذلك في مناخ الصفوف الدراسية واأل

و في اورغواي. وهدفت إلى التحقق من أن الصف الدراسي يحتل دورًا وسيطًا في هذه العالقة وفقًا أ

لمتغيرات الجنس والشخصية واألسرة. وُأستخدمت االستبانة التي تضمنت متغيري اليقظة الذهنية 

( 221وقد تم تطبيق الدراسة على عينة تكونت من ) واألداء األكاديمي أداة لجمع بيانات الدراسة.

طالبًا في مدارس التعليم الثانوي. وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة إرتباطية بين اليقظة الذهنية 

 واألداء األكاديمي ولم تظهر فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغيرات الجنس والشخصية واألسرة.

لكشف عن أثر أبعاد اليقظة الذهنية في اإلبداع ( هو ا2102وكان الهدف من دراسة بكر )

( رئيس 21التنظيمي في ضوء مراجعة األدبيات ذات العالقة بمتغيري الدراسة. وتكونت العينة من )

ستقصاء لجمع استخدمت قائمة اُ قسم أكاديمي في عدد من كليات جامعة األزهر في القاهرة. و 

رتباطية ذات داللة إحصائية بين االمعلومات من أفراد العينة. وأظهرت النتائج أن هناك عالقة 

 اليقظة الذهنية واإلبداع التنظيمي وأن هناك أثرًا إيجابيًا ألبعاد اليقظة الذهنية في االبداع التنظيمي.
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في مجال اليقظة الذهنية ( إلى تعر ف أثر التدريب Tilahun, 2017وهدفت دراسة تيالهن )

( طالبًا وطالبة، 22للتقليل من االجهاد النفسي لدى الطلبة في جامعة كاليفورينا. تضمنت الدراسة )

إشتركوا في برنامج التدريب في اليقظة الذهنية وُأعتمدت االستبانة أداة لجمع البيانات بعد التأكد من 

ظهروا مستوى منخفضًا من اإلجهاد النفسي بعد صدقها وثباتها. وأشارت النتائج إلى ان الطلبة أ

( من الطلبة شاركوا في البرنامج كان لديهم اعتقاد بأن %22مشاركتهم في البرنامج التدريبي وأن )

 لليقظة الذهنية تأثيرًا في خفض مستوى التوتر لديهم.

ة كمدخل ( دراسة هدفت إلى تعر ف فاعلية التدريب على اليقظة الذهني2102وأجرى أبو زيد )

سلوكي جدلي في خفض صعوبات التنظيم االنفعالي لدى الطالبات ذوات إضطرابات الشخصية 

( طالبة من ذوات الفئة 02الحدية وأثره في أعراض هذا اإلضطرابات. تكونت عينة الدراسة من )

( سنة، تم توزيعهن إلى مجموعتين: تجريبية تكونت من ثماني طالبات، وضابطة 22-22العمرية )

وامها سبع طالبات. وقد تم التحقق من تكافؤ المجموعتين في اليقظة الذهنية والتنظيم االنفعالي ق

وأعراض الشخصية الحدية. وُأستخدمت قائمة أعراض الشخصية الحدية واستبانة اليقظة الذهنية 

نية. ذات األبعاد الخمسة، ومقياس صعوبات التنظيم االنفعالي، وبرامج التدريب على اليقظة الذه

اليقظة الذهنية في تحسين مهارات اليقظة الذهنية،  وأظهرت النتائج فاعلية برنامج التدريب على

 وخفض صعوبات التنظيم االنفعالي وأعراض الشخصية الحدية لدى أفراد العينة.

التعر ف إلى درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري  إلى( فقد هدفت 2102أما دراسة الهاشم )

الثانوية الحكومية في محافظة عمان، وعالقتها بدرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية المدارس 

( معلمًا ومعلمة تم إختيارهم بالطريقة الطبقية 202للمعلمين من وجهة نظرهم. وشملت العينة )

لدى  العشوائية النسبية. وُأستخدمت اداتان لجمع البيانات، إحداهما لقياس درجة توافر اليقظة الذهنية
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المديرين، واألخرى لقياس درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية بعد أن تم التأكد من 

صدقهما وثباتهما. وأظهرت النتائج أن درجة توافر اليقظة الذهنية لدى المديرين كانت متوسطة من 

ية متوسطة من وجهة نظر المعلمين، وكذلك كان درجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيم

وجهة نظر المعلمين أنفسهم، ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر اليقظة 

الذهنية للمديرين ودرجة ممارسة المعلمين لسلوك المواطنة التنظيمية تعزى لمتغير الجنس. في حين 

اسات العليا، ولمتغير كانت هناك فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح فئة الدر 

سنوات فأكثر( فيما يتعلق بكال المتغيرين )اليقظة الذهنية  01الخبرة، ولصالح أصحاب الخبرة )

للمديرين، وسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين(. وكانت هناك عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة 

جة الكلية لدرجة ممارسة سلوك إحصائية بين الدرجة الكلية لدرجة توافر اليقظة الذهنية والدر 

 (.1.22المواطنة التنظيمية، إذ بلغت قيمة معامل اإلرتباط )

( دراسة هدفت إلى تعر ف العالقة بين الذكاء اإلنفعالي واليقظة الذهنية 2102وأجرى الربيع )

( طالبًا 022( طالبًا وطالبة، بواقع )221لدى طلبة جامعة اليرموك. تكونت عينة الدراسة من )

( طالبة وُأستخدم لجمع بيانات الدراسة مقياسان، األول لقياس اليقظة الذهنية الذي طو ره 222و)

(. وأظهرت النتائج أن هناك 2112( ومقياس الذكاء االنفعالي الذي طو ره الربيع )2102الزبيدي )

عينة. وكانت مستوى متوسطًا من اليقظة الذهنية ومستوى مرتفعًا من الذكاء االنفعالي لدى أفراد ال

هناك فروق دالة إحصائيًا في مستوى اليقظة الذهنية تعزي لمتغير الجنس ولصالح الذكور، ولمتغير 

. ولم تكن ةالثاني سنة، ولصالح طلبة الالسنة الدراسية الثانية والرابعةالمستوى الدراسي )بين طلبة 

ل. كما أظهرت النتائج هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري التخصص ومستوى التحصي

وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى الذكاء اإلنفعالي تعزى لمتغير مستوى التحصيل )بين ذوي 
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التحصيل المتوسط وذوي التحصيل المنخفض( ولصالح ذوي التحصيل المتوسط. ولم تكن هناك 

انت هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والمستوى الدراسي. وك

 عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين اليقظة الذهنية والذكاء اإلنفعالي.

مستوى اليقظة الذهنية ومستوى الكفاءة الذاتية إلى ( إلى التعر ف 2102وهدفت دراسة الشلوي )

ليقظة رتباطية بين االدوادمي، والكشف عن العالقة اال لدى عينة من طلبة كلية التربية بمحافظة

الذهنية والكفاءة الذاتية. وتم إعداد مقياسين في اليقظة الذهنية والكفاءة الذاتية. تضمنت عينة 

( طالبًا من طالب كلية التربية. وأظهرت النتائج أن مستوى اليقظة الذهنية ومستوى 022الدراسة )

اللة إحصائية عند الكفاءة الذاتية لدى الطالب كانا مرتفعين. وأن هناك عالقة إرتباطية ذات د

 والكفاءة الذاتية. ( بين اليقظة الذهنيةα=0.001مستوى )

اليقظة الذهنية لدى ( دراسة كان الهدف منها هو تعر ف مستوى 2102وأجرت مخامرة )

الموظفين في مديريات التربية والتعليم العالي في محافظتي الخليل وبيت لحم، وعالقته باإلبداع 

عشوائية بلغ عدد  طبقيةالتنظيمي. وُأستخدم في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي. وأختيرت عينة 

ت بعد التحقق من صدقها وثباتها. ( موظفين. وُأستخدمت االستبانة وسيلة لجمع البيانا201أفرادها )

أن مستوى اليقظة الذهنية لدى الموظفين كان مرتفعًا. ولم تكن هناك  إلى وأشارت نتائج الدراسة

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس والمديرية بينما كانت هناك فروق دالة إحصائيًا 

غير المؤهل العلمي ولصالح حملة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي ولصالح رئيس القسم، ومت

الماجستير فأعلى، ومتغير عدد سنوات الخبرة ولصالح العاملين ذوي الخبرة )أكثر من عشر 

سنوات(. كما أظهرت النتائج أن مستوى اإلبداع التنظيمي لدى الموظفين كان مرتفعًا. ولم تكن 

ير الجنس. ووجدت فروق ذات هناك فروق دالة إحصائيًا في مستوى اإلبداع التنظيمي تعزى لمتغ



45 

داللة إحصائية وفقًا لمتغيري المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي ولصالح رئيس قسم، فضاًل عن 

متغير عدد سنوات الخبرة ولصالح الموظفين ذوي الخبرة )أكثر من عشر سنوات(. وأشارت النتائج 

ليقظة الذهنية واإلبداع التنظيمي أيضًا إلى وجود عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين ا

 لدى الموظفين من أفراد عينة الدراسة.

( دراسة هدفت إلى تعر ف العالقة بين اليقظة الذهنية والحاجة إلى 2102وأجرى خلف )

المعرفة لدى طالب المرحلة المتوسطة. وتم إعتماد مقياسين لجمع البيانات أحدهما لقياس اليقظة 

( طالٍب للعام الدراسي 011حاجة إلى المعرفة. وتكونت عينة الدراسة من )الذهنية واآلخر لقياس ال

( ُأختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية البسيطة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك 2102/2102)

عالقة ذات داللة إحصائية بين اليقظة الذهنية والحاجة إلى المعرفة، إذ كلما قلت الحاجة إلى 

 اليقظة الذهنية عند الطالب. المعرفة، قلت

( هو التعر ف إلى واقع اليقظة الذهنية لدى أعضاء هيئة 2102وكان الهدف من دراسة عيد )

التدريس ومعاونيهم والباحثين من الخريجين في كليتي التربية والتربية النوعية بأسوان. وُأعتمد منهج 

( باحثًا. وتم إعداد مقياس 222من )البحث الوصفي في هذه الدراسة. وقد تكونت عينة الدراسة 

ق من صدقه وثباته. وأظهرت النتائج تركيز أفراد الذهنية لدى الباحثين بعد التحق لمعرفة واقع اليقظة

العينة على الهدف المطلوب تحقيقه من البحث العلمي، واليقظة في توظيف أدوات البحث من أجل 

لمعرفة الجديدة باستمرار، والوعي بتوجيهات الوصول إلى المعلومة المطلوبة، واإلطالع على ا

اآلخرين في البحث التربوي. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين أعضاء هيئة 

فروقًا دالة إحصائيًا بين  التدريس فيما يتعلق بمتغير الوعي بأخالقيات البحث التربوي، وأن هناك

 ن خارج الجامعة فيما يتعلق بمتغير اإلنتاجية الجديدة.ي أعضاء هيئة التدريس والباحثين ممعاون
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( إلى تعر ف مستوى اليقظة الذهنية ومستوى الصالبة النفسية 2102) وهدفت دراسة العكايشي

( والكشف عن مدى إسهام متغير 2102/2102لدى طلبة جامعة الشارقة في العام الجامعي )

اليقظة الذهنية في التنبؤ بمتغير الصالبة النفسية. وقد ُأعدت أداتان إحداهما لليقظة الذهنية والثانية 

مع بيانات الدراسة بعد التأكد من صدقهما وثباتهما. وتم تطبيقهما على عينة للصالبة النفسية لج

( طالبًا وطالبة من جامعة الشارقة. وأشارت النتائج إلى أن أفراد 221قصدية بلغ عدد أفرادها )

العينة يتمتعون بكٍل من اليقظة الذهنية والصالبة النفسية، وأن هناك فروقًا دالة إحصائيًا في أبعاد 

عدي التميز اليقظ والتوجه نحو الحاضر، بُ في  ناثيقظة الذهنية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلال

ولصالح الذكور، وفي ُبعد االنفتاح على الجديد، ولم تكن هناك فروق داله إحصائيًا في ُبعد الوعي 

تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد اليقظة الذهنية تعزى  مالمتعددة. ولبوجهات النظر 

فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد الصالبة  وجود لمتغير التخصص. وأظهرت النتائج أيضًا عدم

 النفسية تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص.

ة التعليم ما ( فقد هدفت إلى تعر ف مستوى اليقظة العقلية لدى طلب2102اما دراسة ناجواني )

مسقط، وتعر ف الفروق الدالة إحصائيًا في مستوى اليقظة العقلية وفقًا  ةبعد األساسي في محافظ

ستخدم مقياس كنتاكي ( طالب وطالبة. وا211نة الدراسة )لمتغيرات الدراسة. وقد تضمنت عي

(Kentucky لليقظة العقلية. وأشارت النتائج إلى أن مستوى اليقظة العقلية كان ) متوسطًا لدى

طلبة. ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات: الجنس والصف الدراسي، والعمر ال

 ومستوى التحصيل.

( إلى التعر ف إلى مستوى كل من استراتيجيات المواجهة 2121في حين هدفت دراسة النجار )

ل استراتيجيات المواجهة واليقظة واليقظة الذهنية والكشف عن العالقة بينهما، واإلسهام النسبي لك
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الذهنية في التنبؤ بالتوجه نحو الحياة لدى األفراد ذوي اإلعاقة الحركية. وقد تكونت عينة الدراسة 

( معاقًا حركيًا. وُأستخدمت ثالثة مقاييس: كان األول لقياس استراتيجيات المواجهة، 221من )

وجه نحو الحياة. وُأستخدم منهج البحث الوصفي والثاني لقياس اليقظة الذهنية والثالث لقياس الت

عًا، الستراتيجيات المواجهة كان مرتف اإلرتباطي التنبؤي. وأظهرت النتائج أن متوسط الدرجة الكلية

ن مستوى  السلبية كان متوسطًا، وان مستوى إستراتيجيات المواجهة استراتيجيات المواجهة وا 

ت المواجهة السلبية في حياتهم. وأن مستوى اليقظة اإليجابية كان أكبر من مستوى استراتيجيا

التنظيمية للمستجيبين من أفراد العينة كان أعلى من المتوسط. كما أظهرت النتائج أن مستوى 

التوجه نحو الحياة كان أعلى من المتوسط لدى المستجيبن. ووجود عالقة إرتباطية إيجابية ذات 

ميع لدرجة الكلية الستراتيجيات المواجهة اإليجابية وج( بين اα=0.05داللة إحصائية عند مستوى )

جهة، وبين الدرجة الكلية للتوجه نحو الحياة. كما أن هناك عالقة االستراتيجيات اإليجابية من 

إرتباطية دالة إحصائيًا بين الدرجة الكلية لليقظة الذهنية وجميع أبعادها من جهة، وبين الدرجة 

أخيرًا يمكن التنبؤ بالتوجه نحو الحياة في ضوء استراتيجيات المواجهة الكلية للتوجه نحو الحياة. و 

 واليقظة الذهنية لدى ذوي اإلعاقة الحركية من أفراد العينة.

 "إدارة المخاطر"الدراسات السابقة ذات الصلة التي تناولت  .2

في ( دراسة هدفت إلى تعر ف ممارسات القيادة اإلستراتيجية ودورها 2102أجرى أبو حجير )

إدارة المخاطر واألزمات في المؤسسات الحكومية الفلسطينية. وأستخدم في هذه الدراسة منهج 

البحث الوصفي التحليلي. وتم توظيف قائمة االستقصاء كأداة رئيسة لجمع بيانات الدراسة. 

أن  ( فردًا ُأختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية. وأشارت النتائج إلى220وتضمنت عينة الدراسة )

للبيئةالخارجية المحيطة بالمؤسسات الحكومية الفلسطينية كان متوسطًا. وأن  العينةقبول أفراد
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ن ممارسات القيادة  المستجيبين قبلوا البيئة التنظيمية التي تعمل بها المؤسسات الحكومية، وا 

ارة وأن إد االستراتيجية كانت مط بقة بنسب متوسطة من قبل قادة المؤسسات الحكومية الفلسطينية.

جي هو الغالب ة متوسطة في هذه المؤسسات. وكان األسلوب العالالمخاطر واألزمات مط بقة بنسب

ن الممارسات األكثر إرتباطًا بإدارة المخاطر كانت هي األقل تطبيقًا من على األسلوب الوقائ ي. وا 

 القادة اإلداريين في المؤسسات الحكومية الفلسطينية.

 & ,Pattanajureepan, Sirisuthiوربان وسريسوتي وايمفجران )وهدفت دراسة باتاناج

Ieamvijarn, 2014 إلى تطوير نظام إدارة المخاطر في المدارس الخاصة في تايالند وتقييم )

مخرجات هذا النظام. واظهرت نتائج الدراسة بأنه يمكن النظر إلى األوضاع الراهنة والمشكالت 

ل أربع نقاط تتضمن كاًل من االستراتيجية والعمليات والمالية التي تواجه إدارة المخاطر من خال

واإللتزام. وقد تم تطوير نظام إلدارة المخاطر. وبينت التغذية الراجعة التي قد مها مديرو المدارس 

الخاصة بعد تطبيق النظام المط ور، أن هناك وعيًا شاماًل وبدرجة عالية جدًا بإدارة المخاطر. وان 

ساعد المديرين على تقليل المخاطر وادارتها وان مديري المدارس الخاصة م تطويره ظام الذي تالن

 والمعلمين راضون عن هذا النظام بدرجة عالية.

المدرسية في مدارس التعليم  ت( هو الكشف عن األزما2102وكان الهدف من دراسة بطاح )

م الستراتيجيات مواجهة العام في دولة الكويت من وجهة نظر مديري المدارس ودرجة ممارسته

األزمة في المدارس. فضاًل عن تقديم تصور مقترح إلدارة األزمة في هذه المدارس، وأثر متغيري 

( مديرًا ومديرة. وُأستخدمت 002الجنس والمؤهل العلمي في ذلك. وقد تكونت عينة الدراسة من )

زمات المدرسية، واآلخر لقياس ثالثة مقاييس لجمع بيانات الدراسة أحدهما لقياس درجة إنتشار األ

درجة ممارسة إستراتيجيات مواجهة األزمات في مدارس التعليم الثانوي. أما الثالث فقد تضم ن 
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تصورًا مقترحًا إلدارة األزمة في المدارس. وثم التحقق من صدق المقاييس الثالثة وثباتها. وأظهرت 

لتعليم الثانوي بدولة الكويت كانت متوسطة النتائج أن درجة إنتشار األزمات المدرسية في مدارس ا

ن درجة ممارسة المديرين إلستراتيجيات مواجهة األزمة كانت منخفضة.  من وجهة نظر المديرين، وا 

ن استجابات المديرين على التصور المقترح إلدارة األزمات كانت منخفضة أيضًا. ولم تكن هناك  وا 

والمؤهل العلمي في المجاالت المتعلقة باألزمات  فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس

 المدرسية واستراتيجيات مواجهة األزمة والتصور المقترح إلدارة األزمات في المدارس.

( فقد هدفت إلى تعر ف تأثير Mwangi & Kwasira, 2016أما دراسة موانجي وكواسيرا )

س الثانوية الحكومية في مقاطعة ي نجاح تنفيذ المشروعات في المدار ممارسات إدارة المخاطر ف

( مدرسة ثانوية حكومية. 22( وتكونت عينة الدراسة من )Kenya( في كينيا )Koamba) ومباك

وُأعتمدت االستبانة وسيلة لجمع بيانات الدراسة من المديرين ونوابهم. وأشارت النتائج إلى أن عملية 

مع  قة إرتباطية إيجابية دالة إحصائياً عال تحديد المخاطر وتحليلها ومعالجتها والسيطرة عليها لها

عملية التنفيذ الناجح للمشروعات في المدارس الثانوية. وكان التأثير األقوى في نجاح المشروعات 

لى أسلوب تحليل المخاطر.  يعود إلى الطريقة التي تتم بها معالجة المخاطر وا 

 ,Wandee, Sirisuthi, & Leamvirjarmفيجرام ) ووليموهدفت دراسة واندي وسري سوثو 

نة لنظام إدارة المخاطر في المدارس الثانوية التايلندية. 2017 ( إلى تقييم العناصر والمؤشرات المكو 

( فردًا. 221وُأستخدم منهج البحث الوصفي المسحي في هذه الدراسة. وتكونت عينة الدراسة من )

ها. وأظهرت نتائج الدراسة أن نظام إدارة ها وثباتوُأعدت إستبانة لجمع البيانات تم التحقق من صدق

من أربعة عناصر تمثلت في: المدخالت، والعمليات،  المخاطر في المدارس الثانوية التايلندية تض 
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والمخرجات، والتغذية الراجعة. كما أظهرت النتائج أن األنموذج المقترح إلدارة المخاطر في 

 لتجريبية.المدارس الثانوية في تايلند ينسجم والبيانات ا

لمخاطر في ( دراسة هدفت إلى تعر ف أثر استراتيجيات إدارة اOznacar, 2018وأجرى أوزنكار )

وتأثير السياسات في التسامح في بريطانيا. وُأستخدم في هذه الدراسة منهج  عملية التطوير المدرسي

لصلة للحصول على بقة ذات ااالبحث التحليلي. فقد تم اإلطالع على األدب النظري والدراسات الس

بيانات الدراسة وتحليل اسئلتها. وأظهرت نتائج التحليل أن أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين 

ومساعديهم يعرفون ماهية إدارة المخاطر. وكان باستطاعة ادارات المدارس تكييف السياسات، لكنها 

الل العمل على تطوير لم تتمكن من تطبيقها. ويمكن تقوية إدارة المخاطر وزيادة فاعليتها من خ

عديد من السياسات واالستراتيجيات، فضاًل عن تأهيل العاملين وتدريبهم للقيام بعملية التكليف 

 والتطبيق للسياسات واالستراتيجيات.

( التعر ف إلى درجة تطبيق إدارة المخاطر لدى قادة المدارس 2102وهدفت دراسة المخلفي )

( قائدًا. وُأستخدمت االستبانة 222نت عينة الدراسة من )الحكومية في منطقة القصيم. وقد تكو 

وسيلة لجمع البيانات بعد أن تم التأكد من صدقها وثباتها. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

إحصائية بين تقديرات قادة المدارس في تطبيق إدارة المخاطر وفقًا لمتغير الخبرة ولصالح ذوي 

سنوات(، وتبعًا لمتغير المؤهل العلمي ولصالح ذوي المؤهل )دبلوم أقل من عشر  – 2الخبرة من )

 عالي(، ووفقًا لمتغير مستوى المرحلة التعليمية للمدرسة، ولصالح قادة المدارس االبتدائية.

( هو تعر ف درجة تطبيق إدارة المخاطر في مدارس 2102وكان الهدف من دراسة المطيري )

من وجهة نظر المعلمين في ضوء متغيرات الجنس والمؤهل  المرحلة المتوسطة في دولة الكويت

العلمي وسنوات الخبرة. وثم إستخدام منهج البحث الوصفي المسحي. وُأعتمدت االستبانة وسيلة 
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( معلمًا ومعلمة، 222. وتضمنت عينة الدراسة )الجمع البيانات بعد أن تم التأكد من صدقها وثباته

بسيطة. وأظهرت النتائج أن درجة تطبيق إدارة المخاطر في مدارس ُأختيروا بالطريقة العشوائية ال

المرحلة المتوسطة جاءت متوسطة. وأن هناك فروقًا دالة إحصائيًا بين متوسطات استجابات أفراد 

عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور. ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

 سنوات الخبرة.لمتغيري المؤهل العلمي و 

( إلى تعر ف واقع التخطيط الدارة المخاطر في 2121وهدفت دراسة الصرايرة والشلوح )

المدارس الخاصة التابعة لمديريات التربية والتعليم بمحافظة الكرك من وجهة نظر المعلمين. 

تطويرها وُأستخدم المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة، وُأستخدمت االستبانة التي تم 

وسيلة لجمع البيانات بعد التأكد من صدقها وثباتها. وُأختيرت عينة الدراسة التي بلغ عدد أفرادها 

( معلمُا ومعلمة في المدارس الخاصة بأسلوب الطريقة العشوائية البسيطة. ومن بين النتائج 222)

ة جاء بدرجة متوسطة. التي تم التوصل إليها إن واقع التخطيط إلدارة المخاطر في المدارس الخاص

ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في واقع التخطيط إلدارة المخاطر في المدارس الخاصة 

 للدرجة الكلية ُتعزى لمتغيري مستوى المدرسة وخبرة المعلمين.

( فقد كان الهدف منها التعر ف إلى درجة توافر متطلبات إدارة 2121أما دراسة الهباهبة )

المدارس الحكومية وعالقتها بالبيئة التعليمية اآلمنة من وجهة نظر المعلمين. وقد المخاطر في 

( معلمًا ومعلمة 200ُأعتمد في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي اإلرتباطي. وتكونت العينة من )

انتان: ريقة العشوائية البسيطة. وطو رت إستبفي المدارس الخاصة بمحافظة مأدبا، تم إختيارهم بالط

إحداهما لقياس إدارة المخاطر في المدارس الحكومية، واآلخرى لقياس البيئة التعليمية اآلمنة. وقد 

تم التأكد من صدقهما وثباتهما. وأشارت النتائج إلى أن درجة توافر متطلبات إدارة المخاطر في 
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لمدارس الحكومية المدارس الحكومية كانت متوسطة. كما أن درجة توافر البيئة التعليمية اآلمنة في ا

كانت متوسطة أيضًا. وأن هناك عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(α=0.05.بين درجة توافر متطلبات إدارة المخاطر ودرجة توافر البيئة التعليمية االمنة ) 

 ابقة وموقع الدراسة الحالية منهاملخص الدراسات السثالثاا: 

السابقة التي بحثت في اليقظة الذهنية، أن هذه الدراسات تنوعت  يتبين من عرض الدراسات

ختلفت مجتمعاتها التي طبقت فيها. فقد هدفت دراسة إيفان وفرانس  موضوعاتها وتباينت أهدافها وا 

( إلى تعر ف اليقظة الذهنية وآثار الضيق النفسي على الرفاه Ivan, Frans & Toon, 2015وتون )

( Ching, Tsai & Chen, 2015ركيًا. بينما هدفت دراسة جنج وتساي وجن )النفسي لدى المعاقين ح

إلى تعر ف أثر اليقظة الذهنية في التعلم واألداء المعرفي. وهدفت بعض الدراسات إلى تعر ف 

(، 2102العالقة بين اليقظة الذهنية وبعض المتغيرات مثل الثقة التنظيمية كدراسة حمد )

( والعادات المرتبطة Rodriques, 2016المدرسية مثل دراسة رودريكس )والممارسات اإلدارية 

(، والسعادة النفسية مثل دراسة Gonzalez, et al. 2016باإلسترخاء مثل دراسة جونزاليز وىخرون )

(، والذكاء االنفعالي مثل 2102(، وسلوك المواطنة التنظيمية مثل دراسة الهاشم )2102الوليدي )

( واالبداع التنظيمي كما في 2102( والكفاءة الذاتية مثل دراسة الشلوي )2102) الربيع دراسة

( واستراتيجيات المواجهة كما 2102المعرفة مثل دراسة خلف ) إلى( والحاجة 2102دراسة مخامرة )

 (.2121في دراسة النجار )

بكر وتناولت دراسات آخرى أثر أبعاد اليقظة الذهنية في االبداع التنظيمي مثل دراسة 

(، ومدى اسهام متغير اليقظة الذهنية في التنبؤ بمتغير الصالية النفسية، كما في دراسة 2102)
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(، وواقع 2102(، وفاعلية التدريب في اليقظة الذهنية كما في دراسة أبو زيد )2102العكايشي )

 (.2102اليقظة الذهنية كما في دراسة عيد )

فقد هدف بعضها إلى تعر ف العالقة بين درجة توافر اما الدراسات التي تناولت إدارة المخاطر 

متطلبات إدارة المخاطر في المدارس الحكومية والبيئة التعليمية اآلمنة، كما في دراسة الهباهبة 

واقع التخطيط إلدارة المخاطر في  ف( إلى تعر  2121(. وسعت دراسة الصرايرة والشلوح )2121)

ت إلى تعر ف استراتيجيات إدارة المخاطر في عمليات المدارس الخاصة، ومن الدراسات ما هدف

( واالزمات المدرسية في مدارس التعليم Oznacar, 2018التطوير المدرسي كما في دراسة اوزنكار )

(. وتطوير نظام إدارة المخاطر كما في دراسة 2102العام الكويتية كما في دراسة بطاح )

( وتعر ف ممارسات القيادة االستراتيجية في Pattanajureepan, et al., 2014باتاجوريان وآخرون )

 (.2102جير )كما في الدراسة التي اعدها أبو ح إدارة المخاطر

اما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى تعر ف العالقة بين اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس 

خاطر من وجهة نظر الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية وعالقتها بإدارة الم

 المعلمين.

وفيما يتعلق بأحجام العينات التي تم إختيارها للدراسات السابقة التي تناولت متغير "اليقظة 

( Tilahun, 2017في دراسة تيالهان )كما بًا وطالبة ل( طا22الذهنية، فقد تراوحت احجامها ما بين )

 (.2102في دراسة ناجواني )كما ( طالب وطالبة 211و)

الدراسات السابقة الني تناولت متغير "إدارة المخاطر" فقد تراوحت احجام عيناتها ما بين  أما

ما في الدراسة التي ( قائدًا مدرسيا ك222( و)2102في دراسة بطاح )كما ( مديرًا ومديرة 002)

 (.2102ي )أجراها المخلف
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معلمًا ومعلمة من المدارس ( 222أما أفراد عينة الدراسة الحالية، فقد بلغ عدد افرادها )

( معلمة، تم إختيارهم 222( معلمًا و)022الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية بواقع )

 العشوائية. الطبقيةبالطريقة 

وبالنسبة الدوات الدراسة التي ُأستخدمت في الدراسات السابقة سواء لمتغير اليقظة الذهنية أم 

د إعتمدت غالبية الدراسات السابقة على االستبانة وسيلة لجمع البيانات. متغير إدارة المخاطر، فق

تفقت الدراسة الحالية مع تلك  في إستخدام استبانتين لغرض جمع المعلومات والبيانات  الدراساتوا 

إحداهما لليقظة الذهنية واألخرى إلدارة المخاطر بعد أن تم التحقق من صدقهما وثباتهما هذا وقد 

فادة من الدراسات السابقة في صياغة مشكلة الدراسة وتطوير اداتي الدراسة لكال تمت اإلست

المتغيرين، ومعالجة البيانات وتوظيف الوسائل اإلحصائية المناسبة ومناقشة النتائج بمقارنتها بنتائج 

 الدراسات السابقة من حيث اإلتفاق واإلختالف.

قة إنها تناولت متغيرين هما: درجة توافر اليقظة إن ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات الساب

الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية ودرجة تطبيق 

المديرين أنفسهم إلدارة المخاطر في المدارس الذي يديرونها، والعالقة بينهما، من وجهة نظر 

 المعلمين.
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 ثالفصل الثال
 الطريقة اإلجراءات

إشتمل هذا الفصل على عرض لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتها، فضاًل عن 

طبيق إجراءات الدراسة وصف ألداتي الدراسة وطرق إيجاد الصدق والثبات لكل منهما، ووصف لت

 في تحليل البيانات.حصائية المستخدمة والوسائل اإل

 المستخدم منهج الدراسة

ُأستخدم منهج البحث الوصفي اإلرتباطي في هذه الدراسة بوصفه المنهج المالئم لتعر ف درجة 

توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية وعالقته 

من وجهة نظر المعلمين. وتم إستخدام استبانتين لجمع بدرجة ممارسة المديرين إلدارة المخاطر 

 بيانات الدراسة بعد أن تم التأكد من صدقهما وثباتهما.

 مجتمع الدراسة

تضم ن مجتمع الدراسة جميع المعلمين والمعلمات العاملين في المدراس الحكومية األساسية في 

( معلمًا ومعلمة، بواقع 22222عددهم )المملكة األردنية الهاشمية والبالغ األقاليم الثالثة في 

( معلمة حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 22122( معلمًا و)22222)

معلومات )وزارة التربية رانيا العبداهلل لتكنولوجيا التعليم وال الملكة( التي أعدها مركز 2102/2102)

 ( يوضح ذلك.0(. والجدول )2102،والتعليم
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 ( 2ل )الجدو
 توزيع مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات حسب اإلقليم والجنس

 القليم
 اعداد المعلمين والمعلمات

 المجموع
 إناث ذكور

 72511 09715 07121 الشمال
 11799 22572 01951 الوسط
 01072 9197 1575 الجنوب

 57771 22175 72525 المجموع الكلي

 عينة الدراسة

س المعلمين من األقاليم الثالثة )الشمال والوسط طبقية عشوائية وفقًا لمتغير جننة اختيرت عي

( معلمة، وذلك 222( معلمًا و)022( معلمًا ومعلمة بواقع )222والجنوب(. وقد بلغ حجم العينة )

 ,Krejcieبالرجوع إلى جدول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي اعده كريجسي ومورجن )

& Morgan,1970)( يبين توز ع أفراد العينة من المعلمين والمعلمات حسب األقليم 2. والجدول )

 والجنس.

 ( 2الجدول )
 ع أفراد عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات في المملكة األردنية الهاشمية حسب اإلقليم والجنسيتوز 

 القليم التسلسل
 عداد المعلمين والمعلماتأ

 المجموع
 إناث ذكور

 022 22 22 الشمال 0
 022 002 22 الوسط 2
 22 22 21 الجنوب 2
 222 222 022 المجموع الكلي 2
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 الدراسة اأدات

مديري المدارس  ستبانة اليقظة الذهنية لدىإلجمع بيانات الدراسة: األولى هي  داتينأتم تطوير 

م دمج تالمخاطر. وقد  رةالحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية، والثانية هي استبانة إدا

وكيفية إيجاد  داتيناأل ي وصف لكلتااالستبانتين معًا لتيسير توزيعهما على أفراد العينة. وفيما يأت

 .صدقهما وثباتهما

 الذهنيةاليقظة  ةاألولى: استباناألداة 

طو رت الباحثة استبانة اليقظة الذهنية بعد الرجوع إلى األدب النظري ذي العالقة والدراسات 

(. 2102) ي( ودراسة العكايش2102( ودراسة عيد )2102السابقة ذات الصلة مثل دراسة مخامرة )

فية عن ( فقرة. كما تم تضمين معلومات ديموغرا22وقد تكونت االستبانة بصيغتها األولية من )

والملحق المعلمين والمعلمات من أفراد العينة تمث لت في: الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي 

 يبين ذلك.( 0)

 (استبانة اليقظة الذهنية) :ة األولىصدق أدا

اليقظة الذهنية، ُأستخدم الصدق الظاهري. فقد تم عرض االستبانة  للتحقق من صدق استبانة

نتماء اعلى عشرة محكمين من المختصين في العلوم التربوية في الجامعات األردنية، لمعرفة مدى 

الفقرات لموضوع الدراسة ومدى صالحيتها، وهل هي بحاجة إلى تعديل؟ وما التعديل المقترح؟ وقد 

( فأكثر من المحكمين، وُعد لت الفقرات التي %21حصلت على نسبة موافقة )ختيرت الفقرات التي اُ 

ستبانة في الصيغة النهائية لال ُحذفت فقرتان وأصبح العددقترح المحكمون إجراء تعديالت عليها. و ا

 ( يبين ذلك.2ملحق )وال( فقرة. وبذلك ُعدت االستبانة صادقة 22)
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 )استبانة اليقظة الذهنية(األولى صدق التساق الداخلي لألداه 

إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم حساب قيمة معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات 

(. وقد Pearsonدرجة الكلية لالستبانة، وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون )الاالستبانة مع 

(. وُتعد هذه القيم 2للفقرة )( 1.22( و)00( للفقرة )1.22تراوحت قيم معامل االرتباط ما بين )

 ( يبين ذلك.2مرتفعة وذات داللة إحصائية والجدول )

 (3الجدول )
 الدرجة الكلية عمعامالت التساق الداخلي لفقرات استبانة اليقظة الذهنية م

 الفقرات معامل الرتباط
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40 

Pearson Correlation 
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40 
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Pearson Correlation 
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40 

Pearson Correlation 
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40 
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40 

Pearson Correlation 
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N 
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.000 

40 

Pearson Correlation 
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N 

a9 
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 الفقرات معامل الرتباط
**.689 

.000 

40 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 
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.000 

40 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 
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40 
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N 
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40 
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.000 

40 
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.000 

40 
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.000 

40 

Pearson Correlation 
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.000 

40 

Pearson Correlation 
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 الفقرات معامل الرتباط
**.664 

.000 

40 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

N 
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40 
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N 
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 األولى )استبانة اليقظة الذهنية(ثبات األداة 

اق الداخلي باستخدام ين هما: طريقة االتستبطريق ىأداة الدراسة األولصدق تم التحقق من 

(، وطريقة 1.22بلغت قيمة معامل الثبات )(. إذ Cronbach - Alphaاخ الفا )معادلة كرونب

(. وقد بلغت قيمة Sperman - Brownبراون ) –التجزئة النصفية المصححة بمعادلة سبيرمان 

من دقة األداة ومناسبتها للتطبيق في (. وهذه النتيجة تعزز 1.20ريقة )معامل الثبات بهذه الط

 الدراسة الحالية.

 خاطراألداة الثانية: استبانة إدارة الم

قامت الباحثة بتطوير استبانة "إدارة المخاطر" في ضوء ما توفر من أدب نظري ذي عالقة 

ودراسات سابقة ذات صلة بمتغير الدراسة الثاني )إدارة المخاطر(، مثل دراسة الصرايرة والشلوح 
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(. لقد 2121ة )( ودراسة الهباهب2102مخلفي )( ودراسة ال2102(، ودراسة المطيري )2121)

 .يبين ذلك( 2) والملحق. فقرة (22نت اإلستبانة بصيغتها األولية من )تكو 

 صدق األداة الثانية )استبانة إدارة المخاطر(

للتأكد من صدق استبانة إدارة المخاطر، تم استخدام الصدق الظاهري. فقد ُعرضت االستبانة 

على عشرة من المحكمين المختصين في العلوم التربوية واإلدارية في  –بصيغتها األولية  –

الجامعات األردنية، وُطلب منهم بيان آرائهم بصدد فقرات االستبانة من حيث مدى صالحيتها. وهل 

تحتاج إلى تعديل؟ وما التعديل المقترح؟ لقد اختيرت الفقرات التي حصلت على نسبة موافقة 

محكمين، وُعدلت الفقرات التي طلب المحكمون أو بعضهم إجراء بعض ( فأكثر من آراء ال21%)

. وبذلك تعد ( فقرة22)االستبانة  ( فقرات وأصبحت2قام المحكمون بحذف )التعديالت عليها. و 

 األداة صادقة.

 لداخلي لستبانة )إدارة المخاطر(صدق التساق ا

بحساب قيمة معامل االرتباط لكل فقرة تم إيجاد صدق اإلتساق الداخلي الستبانة إدارة المخاطر 

 من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية لألداة، وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون

(Pearson Correlation Coefficient.) ( للفقرة 0.78) نوقد تراوحت يتم معامل االرتباط ما بي

تفعة ودالة إحصائيًا. وبموجبها تعد (، من فقرات االستبانة وهذه القيم مر 02( للفقرة )1.21( و)2)

 ( يبين ذلك.2األداة صادقة. والجدول )
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 (4الجدول )
 معامالت التساق الداخلي لفقرات استبانة إدارة المخاطر مع الدرجة الكلية

 الفقرات معامل الرتباط
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 الفقرات معامل الرتباط
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 الثانية )استبانة إدارة المخاطر(ثبات األداة 

من ثبات استبانة إدارة المخاطر بطريقتي االتساق الداخلي والتجزئة النصفية  تم التأكد

(. وقد بلغت قيمة معامل الثبات Sperman - Brownبمعادلة سبيرمان براون )المصححة 

( Cronbach - Alphaالفا ) –اخ الداخلي( باستخدام معادلة كرونبق بالطريقة األولى )االتسا

(. وتعد 1.20(. وبالطريقة الثانية )التجزئة النصفية( باستخدام معادلة سبيرمان بروان )1.22)

دقة االستبانة بصيغتها النهائية والملحق  هاتان القيمتان مرتفعتين ودالتين إحصائيًا. وهذا يعزز من

 ستبانة إدارة المخاطر بصيغتها األولية.( يبين ذلك. اال2)

 متغيرات الدراسة

 ةالمتغيرات المستقلة الوسيط .1

ناثالجنس: وله فئتان: ذكور و  .أ  .ا 

أقل من  –سنوات خمس)اقل من خمس سنوات، من  سنوات الخبرة: ولها ثالثة مستويات .ب

 عشرات سنوات، أكثر من عشر سنوات(.

 فأقل، دراسات عليا.: بكالوريوس المؤهل العلمي: وله مستويان .ج

 التابعةالمتغيرات  .2

 مرتفعة. ،اليقظة الذهنية: ولها ثالث درجات: منخفضة، متوسطة درجة توافر .أ

 مرتفعة. ،تطبيق إدارة المخاطر: ولها ثالث درجات: منخفضة، متوسطةدرجة  .ب
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 إجراءات الدراسة

 لتحقيق أهداف الدراسة تم القيام باإلجراءات اآلتية:

 الدراسة وحجم العينة وكيفية اختيارها.تحديد مجتمع  -

دارة المخاطر والتحقق من صدقهما وثباتهما. -  تطوير أداتي الدراسة لكل من اليقظة الذهنية وا 

الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العالقة لتسهيل مهمة إجراء الدراسة  -

( يبين 2والتعليم( والملحق ))كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية 

 ذلك.

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم إلى مديريات التربية والتعليم في  -

 ( يبين ذلك.2والجنوب، والملحق ) ،والوسط ،أقاليم الشمال

افراد ، وتوزيعها على ةدمج استبانة اليقظة الذهنية واستبانة إدارة المخاطر في استبانة واحد -

 العينة.

بعد االنتهاء من تطبيق األداتين، تم جمع البيانات. وقد استرجعت جمع االستبانات التي  -

 (.%011وزعت على المعلمين والمعلمات من افراد العينة، أي بنسبة استرجاع قدرها )

ة اإلحصائية للعلوم ( "الحقيبSPSSاجراء المعالجات اإلحصائية المطلوبة باستخدام برنامج ) -

الجتماعية" للحصول على نتائج الدراسة وعرضها ومناقشتها ومقارنتها بنتائج الدراسات ا

 السابقة.

 تقديم التوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها. -

 كتابة التقرير النهائي للدراسة. -
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 إجراءات التصحيح

في المملكة لمعرفة درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية 

األردنية الهاشمية ودرجة تطبيقهم إلدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين، استخدمت المعادلة 

 اآلتية:

 القيمة الدنيا للبديل –القيمة العليا للبديل 
= 

2-0 
= 

2 
= 0.22 

 2 2 عدد المستويات
 

الذهنية أو درجة تطبيق إدارة المخاطر منخفضة إذا تراوحت ما  اليقظة توافروبذلك تكون درجة 

 .2.22 – 0بين 

دارة المخاطر( إذا تراوحت ما بين  وتكون الدرجة متوسطة لكال المتغيرين )اليقظة الذهنية وا 

2.22 – 2.22. 

دارة المخاطر إذا تراوحت ما بين  وتكون الدرجة مرتفعة لكل من  .2– 2.22اليقظة الذهنية وا 

 المعالجة اإلحصائية

 لمعالجة البيانات إحصائيًا، ُأستخدمت الوسائل اإلحصائية اآلتية:

لإلجابة عن السؤالين األول والثاني، ُأستخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -

 والرتب والدرجة.

باطية بين لإلجابة عن السؤال الثالث، ُأستخدم معامل إرتباط بيرسون اليجاد العالقة اإلرت -

 درجة توافر اليقظة الذهنية ودرجة تطبيق إدارة المخاطر.
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 t-test forلإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس، ُأستخدم االختبار التائي لعينتين مستقلتين ) -

two independent samples مع متغيري الجنس والمؤهل العلمي. وُأستخدم تحليل )

( مع متغير سنوات الخبرة. وُأستخدمت أيضا One – way ANOVAالتباين األحادي )

 ( لمعرفة عائدية الفروق.LSDالمقارنات البعدية بطريقة )
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 تضم ن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة الحالية وفقًا ألسئلتها وكما يأتي:
 بالسؤال األول النتائج المتعلقة 

السؤال األول: ما درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية النتائج المتعلقة ب
 األساسية في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر المعلمين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحديد رتب 

 ( يبين ذلك.2ودرجة توافر اليقظة الذهنية والجدول ) الفقرات

 ( 5الجدول )
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس 

 مرتبة تنازلياا المعلمين الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر 
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 0 0.10 2.02 يبذل مدير المدرسة الجهد الالزم لتجنب األخطاء في العمل 2
 مرتفعة 2 0.02 2.11 يسهل التواصل مع مدير المدرسة في حال حدوث     خطر 02

 مرتفعة 2 0.12 2.22 يقوم مدير المدرسة بحل المشكالت التي تحدث في المدرسة 2

يتعاون مدير المدرسة مع المعلمين في حل المشكالت  2
 التربوية التي تحدث في المدرسة

 مرتفعة 2 0.12 2.20

فز مدير المدرسة المعلمين على التعامل مع األخطاء 2  مرتفعة 2 0.12 2.22 يح 

يطور مدير المدرسة اإلجراءات بعد حدوث أي مشكلة تتعلق  0
 المدرسةبالعمل في 

 مرتفعة 2 0.12 2.22

يوفر مدير المدرسة بدائل سريعة للعمل في حال وجود خطر  2
 على منتسبي المدرسة.

 مرتفعة 2 0.12 2.20

ثق مدير المدرسة األخطار التي تترك األثر. 2  مرتفعة 2 0.12 2.20 يو 

 مرتفعة 2 0.12 2.22 يكل ف مدير المدرسة المعلمين بالمهمات بناء على مقدراتهم. 22
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 2 0.00 2.22 .يمتلك مدير المدرسة الخبرة الضرورية ألداء العمل 22

ة ويحفزهم ييكل ف مدير المدرسة المعلمين بمهمات إضاف 02
 عليها.

 مرتفعة 00 0.12 2.22

يتعاون مدير المدرسة مع المعلمين في تحليل المواقف  00
 الطارئة

 مرتفعة 00 0.02 2.22

مدير المدرسة الموارد اإلضافية الضرورية المطلولة تابع ي 02
 .للمدرسة

 مرتفعة 02 0.12 2.22

بشؤونها على  المعنيةيشجع مدير المدرسة جميع األطراف  2
 إبداء الرأي.

 مرتفعة 02 0.02 2.22

يتواصل مدير المدرسة مع األطراف ذات العالقة بشكل ودي  22
 لحل مشكالت المدرسة.

 مرتفعة 02 0.02 2.22

 مرتفعة 02 0.02 2.22 يبادر مدير المدرسة بمساعدة المعلمين وقت الحاجة. 02

ير سخ مدير المدرسة مبدأ االعتماد على النفس بين  20
 .المعلمين

 مرتفعة 02 0.01 2.22

يعرض مدير المدرسة وجهات نظره في القرارات على  02
 .المعلمين

 مرتفعة 02 0.02 2.21

المدرسة االتصاالت اليومية مع المعلمين يتبادل مدير  02
 لتوضيح إجراءات العمل.

 متوسطة 02 0.02 2.22

 متوسطة 02 0.02 2.22 ُيواجه مدير المدرسة المشكالت داخل المدرسة وخارجها. 01

ين وع مدير المدرسة في استخدام االستراتيجيات الالزمة لحل  22
 المشكالت.

 متوسطة 20 0.02 2.22

 متوسطة 22 0.02 2.20 .مدير المدرسة المعلمين االهتمام الكافييمنح  2

يهتم مدير المدرسة بتطوير مقدرة المعلمين على حل  22
 المشكالت.

 متوسطة 22 0.02 2.22

يقوم مدير المدرسة بالتحليل المعمق لبيئة العمل في المدرسة  02
 لفهم الحاالت غير المتوقعة.

 متوسطة 22 0.02 2.22

يفو ض مدير المدرسة السلطة للمعلمين للتصرف في حال  02
 حدوث مشكلة.

 متوسطة 22 0.02 2.22
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

يتنبأ مدير المدرسة بالمشكالت المحتمل حدوثها في  22
 المدرسة.

 متوسطة 22 0.02 2.20

ُيعد مدير المدرسة برامج خاصة لتدريب المعلمين لزيادة  21
 خبراتهم.

 متوسطة 22 0.21 2.20

 مرتفعة - 1.22 2.22 الكليةالدرجة 

( أن درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية 2يتبين من الجدول )

في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة. فقد بلغ المتوسط الحسابي 

( وجاءت الفقرات في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة. وتراوحت 1.22( وانحراف معياري )2.22)

( التي نصت على "يبذل مدير 2(. وحصلت الفقرة )2.20 – 202لمتوسطات الحسابية ما بين )ا

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

( التي 02( وبدرجة مرتفعة. وجاءت في الرتبة الثانية الفقرة )0.10( وانحرافها المعياري )2.02)

( 2.11صت على "يسهل التواصل مع مدير المدرسة في حال حدوث خطر" بمتوسط حسابي )ن

( التي 22( وبدرجة مرتفعة أيضًا. وفي الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة )0.02وانحراف معياري )

نصت على "يتنبأ مدير المدرسة بالمشكالت المحتمل حدوثها في المدرسة". وقد بلغ متوسطها 

( وبدرجة متوسطة. أما في الرتبة األخيرة، فقد جاءت 0.02( وانحراف معياري )2.20الحسابي )

( التي نصت على "ُيع د مدير المدرسة برامج خاصة لتدريب المعلمين لزيادة خبراتهم" إذ 21الفقرة )

 ( وبدرجة متوسطة أيضًا.0.21( وانحراف معياري )2.20بلغ متوسطها الحسابي )
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  ثانيبالسؤال الالنتائج المتعلقة 

السؤال الثاني: ما درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة النتائج المتعلقة ب
 األردنية الهاشمية إلدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين؟

تمت اإلجابة عن هذا السؤال بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحديد 

 ( يوضح ذلك.2ودرجة تطبيق إدارة المخاطر. والجدول )الرتب للفقرات 

 (6الجدول )
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ودرجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية 

 في المملكة األردنية الهاشمية إلدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا 
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ط المتوس
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 0 0.12 2.22 .يعطي مدير المدرسة األولوية للمخاطر األشد 21
 مرتفعة 2 1.22 2.22 .يراجع مدير المدرسة المخاطر السابقة لالستفادة منها 22

يدرس المدير اآلثار التي قد تترتب على المخاطر التي  22
 .تواجه المدرسة

 مرتفعة 2 1.22 2.22

ي وثق المدير المخاطر التي تواجه المدرسة لتسهيل التعامل  22
 .معها مستقبالً 

 مرتفعة 2 1.22 2.22

 مرتفعة 2 1.22 2.22 .يستطيع مدير المدرسة تشخيص أسباب الخطر 21

إلدارة درسة في وسائل التقييم وادواتها ين وع مدير الم 20
 .المخاطر

 مرتفعة 2 0.12 2.22

 مرتفعة 2 0.12 2.22 يتخذ مدير المدرسة القرارات الالزمة لمواجهة المخاطر 22
 مرتفعة 2 0.12 2.22 .يستفيد مدير المدرسة من المخاطر السابقة لتفادي تكرارها 22
 مرتفعة 2 0.12 2.22 يتعاون مدير المدرسة مع المعلمين لمواجهة المخاطر 22

المخاطر )بيئية، مالية، يمي ز مدير المدرسة بين أنواع  22
 استراتيجية، تشغيلية.

 مرتفعة 01 1.22 2.21

يصنف مدير المدرسة المخاطر وفقًا لمصادرها )داخلية أم  22
 خارجية( لتسهيل إدارتها.

 مرتفعة 00 0.11 2.22

 مرتفعة 00 1.22 2.22 .يلجأ مدير المدرسة إلى الخبراء لتعر ف المخاطر المحتملة 20
 مرتفعة 02 0.12 2.22 .مدير المدرسة تأثيرها المخاطر على أنشطة المدرسةيق در  22

يتشارك مدير المدرسة مع المعلمين في تعر ف المخاطر التي  22
 يمكن أن تواجه المدرسة.

 مرتفعة 02 0.12 2.22
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ط المتوس
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

يقوم مدير المدرسة بمراجعة خطوات إدارة المخاطر في حال  22
 .عدم فاعليتها

 مرتفعة 02 0.12 2.22

 مرتفعة 02 0.02 2.22 .ُيعد مدير المدرسة خطة إلدارة المخاطر في المدرسة 22

يدرب مدير المدرسة فريق المخاطر على اتخاذ القرارات  21
 .األكثر فاعلية

 مرتفعة 02 0.02 2.22

دارية(  22 ي وزع مدير المدرسة المخاطر حسب طبيعتها )فنية وا 
 للتعامل معها بالشكل الصحيح.

 مرتفعة 02 0.12 2.22

يعتمد مدير المدرسة على استراتيجية واضحة إلدارة  22
 .المخاطر

 مرتفعة 02 0.01 2.22

 مرتفعة 21 0.12 2.21 .دارتهامدير المدرسة المعرفة باألخطار وا  يمتلك  22
 مرتفعة 20 0.12 2.22 .ي وفر مدير المدرسة بدائل لمواجهة المخاطر 22

المدرسة بعين االعتبار دراسة المخاطر قبل يأخذ مدير  22
 .اتخاذ أي اجراء بخصوصها

 متوسطة 22 0.12 2.22

 متوسطة 22 0.02 2.22 .يستطيع مدير المدرسة التنبؤ بالخطر قبل حدوثه 22

 مرتفعة - 1.22 2.22 الدرجة الكلية

( أن درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة 2الحظ من الجدول )يُ 

األردنية الهاشمية إلدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة، إذ بلغ متوسطها الحسابي 

(. وجاءت فقرات االستبانة بالدرجة المرتفعة باستثناء فقرتين 1.22( وانحرافها المعياري )2.22)

حتلت الفقرة )2.22 – 2.22اثنتين. وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية ما بين ) ( التي 21(. وا 

( 2.22مدير المدرسة األولوية للمخاطر األشد" الرتبة األولى بمتوسط حسابي )ى عطنصت على "يُ 

( التي نصت على "يراجع 22( وبدرجة مرتفعة. في حين جاءت الفقرة )0.12وانحراف معياري )

المدرسة المخاطر السابقة لإلستفادة منها" في الرتبة الثانية، إذ بلغ متوسطها الحسابي  مدير

( التي نصت على 22( وبدرجة مرتفعة أيضًا. وجاءت الفقرة )1.22( وانحرافها المعياري )2.22)

" في الرتبة ما يأخذ مدير المدرسة بعين االعتبار دراسة المخاطر قبل اتخاذ أي اجراء بخصوصها"



75 

( وبدرجة متوسطة. أما 0.12( بانحراف معياري )2.22قبل األخيرة، إذ بلغ متوسطها الحسابي )

" فقد جاءت في يستطيع مدير المدرسة التنبؤ بالخطر قبل حدوثه( التي نصت على "22الفقرة )

( وبدرجة متوسطة 0.02( وانحرافها المعياري )2.22الرتبة األخيرة، فقد بلغ متوسطها الحسابي )

 ضًا.أي
  ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى  هلالسؤال الثالث: النتائج المتعلقة 
(α=0.05 بين درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية األردنية )

 ودرجة تطبيقهم إلدارة المخاطر؟

( إليجاد العالقة Pearsonالسؤال باستخدام معامل ارتباط بيرسون )تمت اإلجابة عن هذا 

االرتباطية بين درجة توافر اليقظة الذهنية لمديري المدارس الحكومية األساسية ودرجة تطبيقهم 

 ( يبين ذلك.2إلدارة المخاطر والجدول )

 (7الجدول )
المدارس الحكومية األساسية ودرجة تطبيقهم العالقة الرتباطية بين درجة توافر اليقظة الذهنية لمديري 

 (Pearsonإلدارة المخاطر باستخدام معامل ارتباط بيرسون )
 إدارة المخاطر العالقة الرتباطية المتغير

 اليقظة الذهنية
 1.22 (rمعامل ارتباط بيرسون )
 1.111 الداللة اإلحصائية

 222 العدد

( ان هناك عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى 2يتبين من الجدول )

(α=0.05 ) بين درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة

بيرسون  رتباطاالدارة المخاطر. فقد بلغت قيمة معامل  األردنية الهاشمية ودرجة تطبيقهم

(Pearson) (1.22( وبمستوى داللة إحصائية )1.111.) 
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  رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

( α=0.05السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )النتائج المتعلقة ب
بين متوسط استجابات المعلمين لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية 

 األردنية الهاشمية تعزى لمتغيرات: الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة؟ األساسية في المملكة

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقًا لمتغيراته وعلى النحو اآلتي:

 متغير الجنس .1

تم إيجاد قيم المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري 

ر المعلمين وُأستخدم المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظالمدارس الحكومية األساسية في 

( الختبار داللة for two independent samples (t-test)ي لعينتين مستقلتين )االختيار التائ

 ( يبين ذلك. 2الفروق وفقًا لمتغير جنس المعلمين، والجدول )

 (8الجدول )
توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة

 ( لعينتين مستقلتين وفقاا لمتغير جنس المعلمينt-testائي )تاألساسية األردنية واإلختبارات ال

 العدد الجنس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

القيمة 
 الثنائية

مستوى 
 الدللة

اليقظة 
 الذهنية

 1.20 2.22 022 ذكور
0.222 1.122 

 1.22 2.21 222 إناث

( إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى 2في الجدول ) أشارت النتائج

(α=0.05 في درجة توافر )ة في المملكة لدى مديري المدارس الحكومية األساسي اليقظة الذهنية

 داللةوب (t-test( )0.222ة )التائينس المعلمين. فقد بلغت القيمة عزى لمتغير جاألردنية الهاشمية ي

 (.1.122إحصائية )
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 متغير المؤهل العلمي .2

لدى حساب قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر اليقظة الذهنية  تم

مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر المعلمين، 

( for two independent samples (t-test)ي لعينتين مستقلتين )ئاتالوُأستخدم االختيار 

 ( يبين ذلك.2لفحص الفروق وفقًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلمين والجدول )

 (9الجدول )
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية 

( لعينتين مستقلتين وفقاا لمتغير t-testائي )تكة األردنية الهاشمية، والختبار الاألساسية في الممل
 المؤهل العلمي للمعلمين

 العدد المؤهل العلمي المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

القيمة 
 ائيةتال

مستوى 
 الدللة

اليقظة 
 الذهنية

 1.22 2.22 221 بكالوريوس فأقل
1.222 1.220 

 1.22 2.20 022 دراسات عليا

( في درجة α=0.05عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى )( 2يتضح من الجدول )

عزى ة في المملكة األردنية الهاشمية يلدى مديري المدارس الحكومية األساسي اليقظة الذهنيةتوافر 

 (.1.220( وبمستوى داللة )1.222)( t-testالمؤهل العلمي للمعلمين، إذ بلغت قيمة "ت" ) لمتغير

 متغير الخبرة .3

تم إيجاد قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى 

مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية وفقًا لمتغير خبرة المعلمين 

 ( يبين ذلك.01والجدول )
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 (11الجدول )
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية 

 األساسية األردنية تبعاا لمتغير خبرة المعلمين

 العدد مستويات متغير الخبرة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

اليقظة 
 الذهنية

 1.1222 1.22 2.22 021 سنوات 2أقل من 

 1.1222 1.22 2.22 012 سنوات 01أقل من  – 2من 

 1.1212 1.22 2.22 020 سنوات 01أكثر من 

 1.1222 1.22 2.22 222 المجموع

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية لدرجة توافر اليقظة  (01يتبين من الجدول )

الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية األردنية تبعًا لمتغير خبرة المعلمين. فقد حصل 

(، وجاء بعدهم أصحاب 2.22ذوو الخبرة )اقل من خمس سنوات( على أعلى متوسط حسابي بلغ )

(. في حين حصل ذوو الخبرة 2.22ذ بلغ متوسطهم الحسابي )الخبرة )أكثر من عشر سنوات( إ

(. ولتعر ف إن كانت هذه 2.22سنوات( على أقل متوسط حسابي بلغ ) 01أقل من  – 2)من 

(، فقد تم استخدام تحليل التباين α=0.05الفروق الظاهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 ذلك. ( يبين00(، والجدول )One – way ANOVAاألحادي )

 (11الجدول )
تحليل التباين األحادي إلختبار دللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى 

 مديري المدارس الحكومية األساسية األردنية وفقاا لمتغير خبرة المعلمين

 مصدر التباين المتغير
مجموعة 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مستوى 
 الدللة

اليقظة 
 الذهنية

 2.122 2 2.022 بين المجموعات
 1.222 222 212.202 داخل المجموعات 1.122 2.222

  222  212.120 المجموع
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( في α=0.05أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (00من الجدول ) ُيالحظ

الحكومية األساسية األردنية من وجهة نظر درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس 

وى داللة ( وبمست2.222المعلمين تعزى لمتغير خبرة المعلمين، إذ بلغت قيمة "ف" المحسوبة )

( 02(. والجدول )LSDالفروق تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة ) (. ولتعر ف عائدية1.122)

 يبين النتائج.

 (12الجدول )
( لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية LSDريقة )المقارنات البعدية بط

 األردنية تبعاا لمتغير خبرة المعلمين

 عدد السنوات لمتغير الخبرة المتغير
الفرق بين 
المتوسطين 
 الحسابين

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الدللة

اليقظة 
 الذهنية

 سنوات 2أقل من 
 1.112 1.122 1.222* سنوات 01اقل من  –2من 

 1.222 1.1222 1.122 سنوات 01أكثر من 
أقل من  - 2من 

 سنوات 01
 1.112 1.122 1.222* سنوات 2اقل من 
 1.122 1.122 -1.022* سنوات 01أكثر من 

 01أكثر من 
 سنوات

 1.222 1.1222 -1.122 سنوات 2أقل من 
 1.122 1.122 1.022* سنوات 01أقل من  - 2من 

 (α=0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )*(

 ما يأتي: (02ن من الجدول )يتبي  

بين ذوي الخبرة )أقل من خمس سنوات(  (α=0.05هناك فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) .0

سنوات إلى أقل من عشر سنوات( ولصالح ذوي الخبرة )أقل من خمس  2وذوي الخبرة )من 

 سنوات( ألن متوسطهم الحسابي أعلى من أقرانهم في الفئة الثانية من الخبرة.

أصحاب الخبرة )اكثر من عشر  نبي (α=0.05)وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى  .2

ولصالح أصحاب سنوات إلى أقل من عشر سنوات(.  2بين أصحاب الخبرة )من سنوات( و 
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 2الخبرة )أكثر من عشر سنوات(، ألن متوسطهم الحسابي اعلى من ذوي فئة الخبرة )من 

 سنوات(. 01سنوات إلى أقل من 

بين أصحاب الخبرة )أكثر من  (α=0.05لم يكن هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .3
 سنوات(. 2أقل من عشر سنوات( وبين من كانت خبرته )

 خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى النتائج المتعلقة ب
(α=0.05 بين متوسط استجابات المعلمين لدرجة تطبيق مديري المدارس الحكومية ) األساسية

 األردنية إلدارة المخاطر تعزى لمتغيرات: الجنس، والمؤهل العلمي والخبرة؟

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال في ضوء متغيراته الثالثة وكما يأتي:

 متغير الجنس .1

تم حساب قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مديري المدارس 

الحكومية األساسية األردنية إلدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين. وتم استخدام االختبار التائي 

ير ختيار داللة الفروق تبعًا لمتغ( إلt-test for two independent samplesمستقلتين ) لعينتين

 ( يبين ذلك.02جنس المعلمين، والجدول )

 (13الجدول )
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق لدى مديري المدارس الحكومية األساسية 

 ( لعينتين مستقلتين تبعاا لمتغير الجنسt-testاألردنية إلدارة المخاطر، والختبار الثائي )

 العدد الجنس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

القيمة 
 التائية

مستوى 
 الدللة

إدارة 
 المخاطر

 1.22 2.20 022 ذكور
2.222 1.102 

 1.22 2.21 222 إناث
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( في α=0.05( وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى )02في الجدول ) أظهرت النتائج

إلدارة المخاطر تعزى لمتغير جنس درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية األردنية 

 (.1.102( وبمستوى داللة )2.222المعلمين ولصالح الذكور، إذ بلغت قيمة "ت" )

 متغير المؤهل العلمي .2

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مديري المدارس  تم استخراج

الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية إلدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين، كما 

( 02الفروق تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلمين. والجدول )إلختبار ُأستخدم االختيار التائي 

 لك.ح ذيوض  

 (14الجدول )
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية في 

( لعينتين مستقلتين وفقاا لمتغير t-testالمملكة األردنية الهاشمية إلدارة المخاطر، والختبار الثائي )
 المؤهل العلمي للمعلمين

 العدد المؤهل العلمي المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 القيمة التائية المعياري

مستوى 
 الدللة

 إدارة المخاطر
 1.22 2.22 221 بكالوريوس فأقل

1.220- 1.222 
 1.22 2.22 022 دراسات عليا

( في α=0.05عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ) (02من الجدول ) ُيالحظ

درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية األردنية إلدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين 

( وبمستوى داللة -1.220تعزى لمتغير المؤهل العلمي المعلمين، إذ بلغت قيمة "ت" المحسوبة )

(1.222 .) 

 متغير الخبرة .3

رجة تطبيق مديري المدارس تم حساب قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لد

الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية إلدارة المخاطر من وجهة المعلمين وفقًا لمتغير 
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 ( يبين ذلك. 02خبرة المعلمين والجدول )

 (15الجدول )
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية في 

 المملكة األردنية الهاشمية إلدارة المخاطر وفقاا لمتغير خبرة المعلمين

 العدد مستويات متغير الخبرة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

إدارة 
 المخاطر

 1.122 1.20 2.20 021 سنوات 2أقل من 
 1.122 1.22 2.22 012 سنوات 01أقل من  – 2من 

 1.122 1.22 2.22 020 سنوات 01 أكثر من
 1.122 1.22 2.22 222 المجموع

أن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري  (02يتبين من الجدول )

المدارس الحكومية األساسية األردنية إلدارة المخاطر وفقًا لمتغير خبرة المعلمين. فقد حصل ذوو 

( بينما حصل أصحاب الخبرة 2.20الخبرة )اقل من خمس سنوات( على أعلى متوسط حسابي بلغ )

( جاء في الرتبة الثانية. في حين حصل 2.22ى متوسط حسابي بلغ ))أكثر من عشر سنوات( عل

(. ولمعرفة إن 2.22أقل من عشر سنوات( على أقل متوسط حسابي بلغ ) – خمسذوو الخبرة )من 

(، تم استخدام تحليل التباين α=0.05كانت الفروق الظاهرية هذه ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 ( يوضح ذلك.02والجدول )(، One – way ANOVAاألحادي )

 (16الجدول )
تحليل التباين األحادي لختبار دللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة تطبيق مديري المدارس 

 الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية إلدارة المخاطر وفقاا لمتغير خبرة المعلمين

 مصدر التباين المتغير
مجموعة 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
مستوى 
 الدللة

إدارة 
 المخاطر

 2.222 2 2.222 بين المجموعات
 1.220 222 212.222 داخل المجموعات 1.10 2.201

  222 201.202 المجموع
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( في درجة α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (02من الجدول ) ُيالحظ

تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية األردنية إلدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين وفقًا 

(. 1.10توى داللة )( وبمس2.201قيمة الفائية المحسوبة )اللمتغير خبرة المعلمين، إذ بلغت 

( 02( والجدول )LSDهذه الفروق، تم استخدام المقارنات البعدية وفقًا لطريقة ) ولتعر ف عائدية

 يبين نتائج التحليل. 

 (17الجدول )
( لدرجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية في LSDالمقارنات البعدية باستخدام طريقة )

 المملكة األردنية الهاشمية إلدارة المخاطر تبعاا لخبرة المعلمين

 عدد السنوات لمتغير الخبرة المتغير
الفرق بين 
المتوسطين 
 الحسابين

الخطأ 
 المعياري

مستوى 
 الدللة

إدارة 
 المخاطر

 سنوات 2أقل من 
 1.111 1.122 1.221* سنوات 01أقل من  - 2من 

 1.022 1.122 1.022 سنوات 01أكثر من 
 01أقل من  - 2من 

 سنوات
 1.111 1.122 1.221* سنوات 2أقل من 
 1.112 1.120 *1.222- سنوات 01أكثر من 

 سنوات 01 أكثر من
 1.022 1.122 -1.022 سنوات 2أقل من 

 1.112 1.120 1.222* سنوات 01أقل من  - 2من 
 (α=0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) )*(

 ما يأتي: (02ن من الجدول )يتبي  

في درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية إلدارة المخاطر فرق دال إحصائيًا  يوجد .0

 01أقل من - 2سنوات( وبين من كانت خبرتهم )من  01أقل من )خبرتهم بين من كانت 

سنوات( إذ كان متوسطهم الحسابي أعلى من أقرانهم  01سنوات( ولصالح فئة الخبرة )أقل من 

 سنوات(. 01اقل من  – 2الفئة )من ذوي 
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في درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية إلدارة المخاطر يوجد فرق دال إحصائيًا  .2

 01أقل من  - 2أكثر من عشر سنوات( وبين من كانت خبرتهم )من )خبرتهم بين من كانت 

سنوات( ولصالح من كانت خبرتهم )أكثر من عشر سنوات(. ألن متوسطهم الحسابي أعلى من 

 ألخرى.أقرانهم من الفئة ا

إحصائيًافي درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية إلدارة المخاطر ال يوجد فرق دال  .2

 سنوات(. 2من  قلأ)من عشر سنوات( وبين من كانت خبرتهم  أكثر) خبرتهمبين من كانت 
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 والتوصياتمناقشة النتائج 

تناول هذا الفصل عرضًا لمناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة استنادًا إلى اسئلتها 

 والتوصيات التي ُقدمت في ضوء نتائج الدراسة الحالية، وكما يأتي:
شة  ئج المتعلقة بالسؤال األول مناق  النتا

توافر اليقظة الذهنية لدى ما درجة : السؤال األول الذي نص علىالمتعلقة بنتائج ال مناقشة
 لمعلمين؟األردنية الهاشمية من وجهة نظرا مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة

( إلى أن درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس 2أشارت النتائج في الجدول )

ت مرتفعة. فقد بلغ كان لمعلميننظرااألردنية الهاشمية من وجهة  الحكومية األساسية في المملكة

 (.1.22( وانحراف معياري )2.22المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

وقد تُنسب هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس الحكومية األساسية األردنية تتوافر لديهم يقظة 

ذهنية بدرجة مرتفعة نتيجة لما يقومون به من جهد متواصل لتجنب الوقوع في األخطاء في أثناء 

هم لمهماتهم اإلدارية والقيادية واإلنسانية المكلفين بها من خالل ما يمتلكون من مهارات فنية أدائ

دارية. وربما تعود هذه النتيجة إلى أن المدير على اتصال مستمر بالعاملين معه من  نسانية وا  وا 

بل يتمكن المعلمين واإلداريين والعاملين اآلخرين وبخاصة عند وقوع خطر داخل المدرسة، وبالمقا

األفراد العاملون من االتصال بمديرهم عند حدوث أي طارئ أو خطر يهدد المدرسة ومنتسبيها، 

للتغلب عليه بأقل تكلفة ووقت وجهد. كما يقوم مدير المدرسة بالعمل على حل المشكالت التي 

ه تحدث في أثناء اليوم المدرسي واالتصال باألطراف ذوي العالقة كافة للتعاون في حل هذ

المشكالت بالطرق والوسائل المناسبة والفع الة. فضاًل عن ذلك فقد يعمل مدير المدرسة على تشجيع 

المعلمين على التعامل مع األخطاء التي تحدث سواء داخل الصف الدراسي أم داخل المدرسة، وان 
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يحدث  عمايمارسوا دورهم كفريق عمل قيادي لمواجهة الصعوبات واألخطاء وكون الجميع مسؤول 

كان.  أو األخطاء التي تحدث من أي طرف يشاهدون األحداثداخل المؤسسة التربوية، واال  يبقوا 

يجاد الحلول المالئمة ومواجهة  فالشعور بالمسؤولية الذاتية عامل أساسي في تجاوز األخطاء وا 

المواقف المختلفة. كما إن قيام مدير المدرسة بتحفيز المعلمين على أداء بعض المهمات المدرسية 

نجاز كثير من االعم قي تتر لتربوية و ال التي تخدم المؤسسة ايدفعهم ببذل مزيد من العمل الطوعي وا 

 ها نحو األفضل.ابمستو 

وقد تعزى هذه النتيجة المرتفعة إلى أن المدير يعمل على تطوير اإلجراءات الفنية واإلدارية في 

ضوء القوانين والتعليمات النافذة، والتي من شأنها المساعدة في حل المشكالت الناتجة عن العمل 

ة داخل المدرس رسية، أو األنشطة التي تمارسالمدرسي، أو العالقات بين بعض الجماعات المد

تكون جامدة، وانما  أالم رياضية أم أكاديمية. إذ ُيفترض بهذه اإلجراءات سواء أكانت فنية أ

األهداف التي  الة ومجدية، وتحققديناميكية تتغير وتتطور مع الموقف ومتطلباته لكي تكو ن فع

اإليجابية على العملية  هااءات التي تنعكس آثار وضعت ألجلها. فالتطوير مهمة رئيسة لهذه اإلجر 

التربوية برمتها. وربما جاءت هذه النتيجة المرتفعة ألن مدير المدرسة يعمل على توفير عديد من 

البدائل التي يمكن توظيفها عندما يكون هناك خطر ما يهدد منتسبي المدرسة كافة، لتصبح البيئة 

ؤدي ما عليه من مهمات وهو فيها أيا كانت وظيفته أن يعاملون آمنة يستطيع ال بيئةالمدرسة 

دفع نفسيًا إلنجاز تلك المهمات وبالشكل المطلوب وفي الوقت المحدد. ومن أجل نمطمئن، في

التخفيف من اآلثار السلبية لألخطار على الطلبة والمعلمين واإلداريين في حال حدوثها، فقد يعمد 

الخطرة التي تعر ضت لها المدرسة وأسباب حدوث ذلك.  مدير المدرسة إلى توثيق تلك الحاالت
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للرجوع اليها في حال تكرارها اختصارًا للوقت والجهد والمال وتفاديًا لحدوث أي أضرار مادية أو 

 بشرية. 

إلى توزيع المدير للمهمات على المعلمين، مراعيًا في  ةفضاًل عن ذلك، فقد تعود هذه النتيج

ذلك مقدرة كل فرد على ادائها. وهذا قد يشير إلى معرفة المدير بالعاملين معه واهتماماتهم 

ومقدراتهم على أداء المهمات التي تناط بهم مما يسهل إنجاز العمل واألداء بشكل أفضل. وربما 

مدير من خبرة ضرورية للعمل الذي يمارسه والمهمات التي تنسب هذه النتيجة إلى ما يمتلكه ال

يؤديها، وبخاصة الخبرة القيادية واإلدارية التي قد تمكن ه وتساعده على أداء االعمال. وتكرار الخبرة 

يعزز األداء ويدعم الحالة النفسية للمدير ويدفعه نحو مزيد من األداء باتجاه تحقيق األهداف 

لخبرة عامل مساعد على األداء واالنجاز. فاذا كانت لدى مدير المدرسة خبرة التنظيمية للمدرسة. فا

كافية بالعمل اإلداري المدرسي واألحداث التي قد تتعرض لها المدرسة، يستطيع مواجهة تلك 

األحداث والتغلب عليها بمساعدة العاملين معه من خالل التعاون والتآزر فيما بينهم وبين المدير 

 فريق التي يفترض أن تسود في أجواء العمل المدرسي.في ضوء روح ال

حدى الخصائص التي ال يمكن لبني البشر  ولما كان التعاون سمة إيجابية للتعامل البشري وا 

االستغناء عنها، فهي ضرورية لمجتمع المدرسة الذي قد يكون مجتمعًا مثاليًا من خالل الرسالة 

هو قائدها فتعاونه مع المعلمين ُيعد أمرًا ملزما ونتائجه  اإلنسانية للمدرسة، وحيث أن مدير المدرسة

إيجابية لألطراف كافة. وقد يثمر هذا التعاون في تحليل المواقف الطارئة وتعر ف أبعادها وتشخيص 

 الجوانب اإليجابية واالستفادة منها، وتجنب الجوانب السلبية وعدم الوقوع بها.

ماعي ويدعو العاملين معه إلى المشاركة في الحوار وحيث أن مدير المدرسة يؤمن بالعمل الج

وأن اآلراء المختلفة للعاملين  ،وابداء الرأي إيمانًا منه بأن العقول المتعددة أفضل من العقل الواحد
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أفضل من رأي واحد ُيصر عليه صاحبه بغض النظر عن كونه صائبًا او خاطئًا؛ فقد يحصل على 

ظيفها في العمل المدرسي والتي قد يحقق تطبيقها فوائد عديدة بعض اآلراء الرشيدة التي يمكن تو 

للمدرسة والعاملين فيها كافة. فضاًل عن ذلك، فقد تعزى هذه النتيجة إلى قيام مدير المدرسة بترسيخ 

مبدأ االعتماد على النفس، ونبذ االتكالية لما لها من آثار سلبية على الفرد ذاته وعلى اآلخرين 

 ن ثم التأثير سلبًا في المسيرة المدرسية وعرقلة العمل واعاقة تحقيق األهداف.العاملين معه، وم

... في تلك تخاذ القرارات، بل يعرض وجهة نظرهكما ان مدير المدرسة ال يحتكر عملية ا

القرارات على المعلمين في المدرسة لسماع آرائهم ووجهات نظرهم بصددها. ومدير من هذا النوع 

يبدي المعلمون معه تجاوبًا  ،لمعلمين معه في صنع القرار ُيعد مديرًا ناجحاً حريص على مشاركة ا

من خالل استجاباتهم لما يطلبه سواء أكان شفويًا أم تحريرًا. فاحتكار السلطة وعدم التفويض ليس 

العاملين أيضًا. واسهام األطراف كافة في ممارسة القيادة لدى أمرًا محبيًا في العمل اإلداري و 

رية من خالل القيادة الموزعة، وتفويضهم بعض السلطات وتكليفهم بالمهمات المطلوب إنجازها اإلدا

هداف المرجوة. وقد تعود هذه النتيجة أيضًا يشجعهم على العمل برغبة ودافعية ومن ثم تحقيق األ

في  إلى االتصال اليومي الذي يتبادله المدير مع المعلمين بصدد اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها

إنجاز العمل المدرسي. األمر الذي قد يساعد في إختصار الوقت والجهد والوصول إلى الغاية 

 المنشودة.

(، مخامرة 2102(، الشلوي )2102لقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات: حمد )

ليدي (. في درجة أو مستوى اليقظة الذهنية. واختلفت مع دراسات: الو 2121( والنجار )2102)

( التي 2102(، وناجواني )2102(، الربيع )2102(، بديوي وعيد )2102(، الهاشم )2102)

 أشارت نتائجها إلى أن مستوى اليقظة الذهنية كان متوسطًا.
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شة  ئج المتعلقة بالسؤال المناق  ثانيالنتا

المدارس ما درجة تطبيق مديري  :السؤال الثاني الذي ينص علىالمتعلقة بتائج نالمناقشة 
 الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية إلدارة المخاطر من وجهة نظر المعلمين؟

الحكومية األساسية األردنية  ( أن درجة تطبيق مديري المدارس2أظهرت النتائج في الجدول )

 (.1.22( بانحراف معياري )2.22إلدارة المخاطر كانت مرتفعة، إذ بلغ متوسطها الحسابي )

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة األردنية 

الهاشمية يطبقون إدارة المخاطر بدرجة مرتفعة في مدارسهم عندما يواجهون المخاطر لتفادي 

أضرارها. وربما تعود هذه النتيجة المرتفعة إلى اهتمام المدير بموضوع المخاطر واالخطار التي قد 

دد المدرسة والعاملين فيها، لذلك فهو يعطيها األولوية وبخاصة تلك التي تكون أكثر شدة وتأثيرًا ته

ألن أضرارها تكون فادحة. وقد تعني هذه النتيجة أن المدير يضع خطة باألولويات، ويعطي لكل 

جراءات حدث أو موقف يش كل خطورة على المدرسة ومنتسبيها مستوى معينًا من األهمية، ويحدد اإل

لمعلمين واإلداريين التي يفترض تنفيذها عند وقوع ذلك الحدث أو الموقف. ويعمل بالتعاون مع ا

للطلبة والعاملين  بما يضمن توفير بيئة آمنة مطمئنة خرين على التصدي لذلك الحدثوالعاملين اآل

الحداث السابقة كافة. وقد تنسب هذه النتيجة المرتفعة إلى أن المدير يستفيد من االطالع على ا

التي تعر ضت لها المدرسة ومراجعتها، لتوظيف بعض األساليب أو اإلجراءات التي سبق إتباعها 

في تلك األحداث الختصار الوقت والجهد وتقليل االضرار قدر اإلمكان. ولذلك فقد يعمل المدير 

مدرسة، وأخذ على دراسة ما قد يترتب من آثار سلبية نتيجة المخاطر التي قد تتعرض لها ال

االحتياطات الالزمة للمواجهة والتخلص من تلك اآلثار. وربما تعزى هذه النتيجة إلى وعي المدير 

ي حدوث به في تلك اللحظات الحاسمة لتالف ومشاركة المعلمين واإلداريين واقتراح ما ينبغي القيام

توثيق تلك المخاطر التي  أي أضرار على األفراد المتواجدين داخل المدرسة. وقد يعمد المدير إلى
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تعر ضت لها المدرسة للرجوع إليها وتعر ف اسباب حدوثها وما اإلجراءات التي ُأتبعت بصددها في 

 حينه، وكيفية توظيفها في الحالة الجديدة التي تواجهها المدرسة والتخلص آثارها.

عر ف األسباب وراء وقد تنسب هذه النتيجة إلى أن المدير وبمساعدة العاملين معه، يتمكن من ت

حدوث الخطر في المدرسة، فعند ذاك، يسهل مواجهة الخطر بالتصدي لألسباب التي أدت إلى 

وقوعه، ال سيما أن الحالة النفسية للعاملين في تلك اللحظة مضطربة وقلقة بحاجة إلى من يشعرها 

عن ذلك. فقد يعمل  مان لدى العاملين. فضالً نان. ويأتي دور المدير لتعزيز األباألمان واالطمئ

المدير لدرء الخطر على تنويع الوسائل التي يعتمدها في تقييم الموقف الخطر ليكون بمقدوره إدارة 

ل عليه مواجهة الخطر اسبة في عملية التقييم هذه، لتسهالمخاطر بفاعلية بتوظيف الوسيلة المن

لصعوبات او العقبات التي قد الذي تتعرض له المدرسة بطريقة أيسر ونتيجة أفضل، والتغلب على ا

 لتحقيق الغرض المطلوب وتفادي أخطارًا أخرى قد تحدث. ائقًا في طريقهتقف ع

وفي ضوء الخبرة العملية للمدير، فانه ال يتردد في اتخاذ أي قرار يراه في صالح المدرسة 

رار بشأنه، ومنتسبيها بعد استشارتهم وتعر ف وجهات نظرهم إزاء الموقف الجديد الذي ُيتخذ الق

ية واستمراها. قائها وسمعة اإلدارة المدرسموقف يشكل تهديدا للمدرسة وبوبخاصة إذا كان هذا ال

تأنيا عقالنيًا رشيدًا، كانت النتائج المترتبة عليه مقبولة ومشجعة على االستمرار وكلما كان القرار م

يز بين أنواع المخاطر سواء في العمل اإلداري. ومن خالل الخبرة أيضًا يتمكن المدير من التمي

أكانت مخاطر بيئية أم مالية أم استراتيجية أم تشغيلية. وتعر ف نوع الخطر يمك ن المدير من اتخاذ 

القرار المناسب للمواجهة والتصدي للخطر باختيار الطريقة أو الوسيلة التي يراها متخذ القرار أكثر 

نتيجة إلى مقدرة مدير المدرسة على تصنيف مالءمة وبمساعدة العاملين معه. وقد تعزى هذه ال

. فعندها يستطيع التصدي لهذه المخاطر باختيار الوسيلة ةالمخاطر فيما إذا كانت داخلية أم خارجي
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المناسبة. وهل أن عملية التصدي ستقتصر على اإلدارة المدرسية، أم أن األمر يتطلب استدعاء 

تجاوز اآلثار السلبية التي قد تنجم عن هذه جهات خارجية للمشاركة في عملية التصدي هذه ل

المخاطر وبخاصة إذا كان مصدرها خارجي. وقد يكون لدور مدير المدرسة في هذه العملية تأثير 

مهم بوصفه القائد التربوي في المدرسة وبنجاح دوره يدل على تمكن ه في التغلب على المواقف 

 الطلبة والمعلمين.الحرجة والصعبة والتي تشكل خطورة على المدرسة و 

 ةوقد تعود هذه النتيجة إلى أن مدير المدرسة ال يكتفي بما لديه من خبرة في المواقف المتأزم

التي قد تنجم عنها أخطار عديدة ومضاعفات كثيرة، بل يلجأ إلى أصحاب الخبرة في هذا المجال 

ير باآلراء ووجهات واستشارتهم وتعر ف آرائهم بصدد ما يحتمل حدوثه من مخاطر. فإلمام المد

التي قد تتعرض لها مدرسته، وبخاصة إذا كانت من ذوي  والتصورات إزاء األخطارالنظر المتعددة 

الخبرة والمعهود إليهم بالمقدرة والكفاية، تسُهل عليه إدارة المخاطر ويمكنه تجاوز السلبيات، وبالتالي 

 قد يصبح خبيرًا لمؤسسات أخرى تتعرض لمخاطر مماثلة.

يه في تعر ف المخاطر، بل ن مدير المدرسة ال ينفرد برأا تعزى هذه النتيجة المرتفعة إلى أوربم

يعود إلى العاملين معه من معلمين واداريين إلستطالع وجهات نظرهم وآرائهم، ويطلعهم على وجهة 

نظره وما لديه من أجهزة ومعدات ووسائل يمكن توظيفها في مواجهة الخطر. ولما كان موقف 

ي والعمل لتالفي حدوث ذلك شاركتهم جميعًا في الرأطر يهدد جميع العاملين فال بد من مالخ

الخطر المحتمل. وقد تنسب هذه النتيجة إلى أن المدير غالبًا ما يراجع الخطوات التي ُأتبعت في 

و ر ويتطلب تغييرًا في هذه الخطوات أإدارة المخاطر، لتعر ف إن كانت مجدية، أو أن الموقف تغي  

إضافة خطوات جديدة، وبخاصة إذا لم تكن الخطوات السابقة فاعلة. وهذا قد يدفع المدير إلى 

عند  واداة يمكن تطبيقهاله وللعاملين معه،  المخاطر، تكون بمثابة مرشد ومو جه إعداد خطة إلدارة
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ق حدوث الخطر لتالفي التخطيط العشوائي الذي عادة ما يغلب على حاالت االضطرابات والقل

مام األمان التي في ضوئها يتم إلدارة المخاطر هي ص والخوف من المخاطر. فالحظة الرشيده

تتكون بيئة مدرسية آمنة تضفي الضطراب والقلق وتتشتت المخاوف، و تجاوز االخطار فينجلي ا

 فع القوى الذاتية والنفسية نحو العمل واالنجازكافة نوعًا من الراحة النفسية فتندعلى العاملين 

 وتحقيق األهداف.

وقد تعود هذه النتيجة إلى الجهد الذي يبذله مدير المدرسة في تدريب الفريق الخاص بمواجهة 

المخاطر على إتخاذ القرارات ذات الفاعلية العالية لنجاح مهمتهم. ولما كان المدير نفسه هو قائد 

اء والتغلب على العقبات. كما هذا الفريق، وتواجده معهم يس هل عليهم تنفيذ المهمات وتجاوز االخط

ارية، مما يجعل التعامل أن مقدرة المدير على تصنيف المخاطر وفقًا لطبيعتها، إن كانت فنية أم إد

وباألسلوب الصحيح. ذلك إن الطبيعة الخاصة بكل خطر سواء أكانت فنية أو إدارية  معها أسهل

فرة عن نوع الخطر الذي يواجه االمتو تتطلب نوعًا من التعامل يتناسب وتلك الطبيعة. فالمعرفة 

المدرسة تتيح للعاملين فرصة اختيار الطريقة األنسب للتعامل. فاذا ما امتلك المدير المعرفة الالزمة 

باألخطار وكيفية إدارتها أصبح قادرًا على مواجهة تلك االخطار والتخلص منها ومن آثارها السلبية 

وربما كان اعتماد المدير على استراتيجية واضحة المعالم في التي قد تعصف بالمؤسسة التربوية. 

إدارة المخاطر المدرسية عاماًل مؤثرًا في تحقيق األهداف المرجوة إلدارة المخاطر هذه، من خالل 

توفير البدائل المناسبة لمواجهة المخاطر، ودراسة تلك المخاطر بعمق ليتسنى له اتخاذ اإلجراء 

 المناسب.



94 

 ,Pattanajureepanخرون )ان وآبتوصلت اليه دراسة باتاناجور نتيجة مع ما واتفقت هذه ال

etal.,2014(، والمطيري 2102(، وبطاح )2102ر )(، لكنها إختلفت مع دراسات أبو حجي

 (، إذ كانت درجة التطبيق أو توافر متطلبات إدارة المخاطر متوسطة.2121(، والهباهبة )2102)
شة  ئج المتعلقة بالمناق   ثالثسؤال الالنتا

هل توجد عالقة ارتباطية ذات دلله  :الذي ينص على الثالثالسؤال المتعلقة بنتائج ال مناقشة
( بين درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية α=0.05إحصائية عند مستوى )

 األساسية األردنية ودرجة تطبيقهم إلدارة المخاطر؟

وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى  (2في الجدول ) أظهرت النتائج

(α=0.05 بين درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية األساسية األردنية ودرجة )

 (.1.111( وبمستوى داللة )1.22تطبيقهم إلدارة المخاطر إذ بلغت قيمة معمل ارتباط بيرسون )

هذه النتيجة أن اليقظة الذهنية تؤثر في إدارة المخاطر. إذ كلما ارتفعت درجة ويستدل من 

توافر اليقظة الذهنية لدى المديرين كلما ارتفعت درجة إدارتهم للمخاطر المدرسية. وقد يعزى ذلك 

إلى امتالكهم للوعي وانتباههم لما يجري حولهم من أحداث ومواقف، فضاًل عن اهتمامهم بعملهم 

. إذ تعمل اليقظة الذهنية على تعزيز عوامل الوعي واالنتباه لدى المديرين، إليهمت الموكلة والمهما

وتسهم في تعاونهم مع العاملين لزيادة مشاركتهم في إنجاز العمل، وتزيد من فاعلية اإلتصال مع 

العالقة  اآلخرين لتوضيح االجراءات المطلوب تنفيذها في إدارة المخاطر. ويبدو من هذه النتيجة أن

بين المتغيرين )اليقظة الذهنية وادارة المخاطر( عالقة طردية، فارتفاع درجة اليقظة الذهنية يؤدي 

إلى إرتفاع في تطبيق ادارة المخاطر، بمعنى أن وعي المدير وشعوره وانتباهه لما يجرى حوله 

خطرًا على المدرسة. يجعله مدركًا لتلك األحداث أيا كان نوعها، ويستجيب بسرعة لتلك التي تشكل 

دراكوربما تعزى هذه العالقة االرتباطية القوية إلى أن لدى المدير إحساس عميق يرافقه وعي   وا 

كانت  إذاحسن ادارتها. وبخاصة تي ينبغي مواجهتها والتصدي لها بُ للمواقف والحاالت الطارئة وال
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ما يتطلب من المدير االستجابة تلك المواقف والحاالت تعد خطرًا على المدرسة والعاملين فيها، م

السريعة وتلبية متطلبات الموقف، أو الحالة الخطرة باعتماد إدارة المخاطر التي ُيفترض أن يكون 

المدير قد عرفها وتدر ب عليها وحدد خطواتها وتمك ن من تنفيذها خطوة تلو أخرى لدرء الخطر عن 

 المدرسة.
شة  ئج المتعلقة بالسؤال المناق   رابعالنتا

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية  :الذي ينص على الرابعالسؤال المتعلقة بنتائج المناقشة 
( بين متوسط إستجابات المعلمين لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري α=0.05عند مستوى )

المدارس الحكومية األساسية في المملكة األدرنية الهاشمية تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل 
 العلمي والخبرة؟

 تمت المناقشة هذا السؤال حسب متغيراته وعلى النحو اآلتي:

 متغير الجنس .1

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 2النتائج في الجدول ) شارتأ

(α=0.05 بين متوسط استجابات المعلمين لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس )

-t، إذ بلغت قيمة "ت" )في المملكة األدرنية الهاشمية تعزى لمتغيرات الجنس الحكومية األساسية

test( )0.222( وبمستوى داللة )وُيستدل من هذه النتيجة أن الجنس كمتغير وسيط لم 1.122 .)

اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية  يكن من المتغيرات التي تؤثر في وصف سلوك

مارسات التي يؤديها المدير والتي تعكس هذا السلوك تبدو واضحة لجميع . ذلك أن الماألساسية

اإلنتباه  في:أفراد العينة من المعلمين والمعلمات، ويسهل إدراكها من كال الجنسين كما هي الحال 

تبدو على سلوك مديريهم. لذلك جاءت إستجابات أفراد العينة من  واإلهتمام التيوالوعي والتركيز 

ربما كانت هناك متقاربة في تحديد درجة توافر اليقظة الذهنية لدى المديرين. و  ناثالذكور واإل

 حدث تباينًا في اإلستجابات إزاء اليقظة الذهنية ودرجة توافرها لدى المديرين.متغيرات آخرى قد ت
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 ,.Ganzalez, et alوآخرون ) دراسة جانزاليز ليهإهذه النتيجة مع ما توصلت  تفقتاو 

(. لكن ها 2102(، ودراسة ناجواني )2102(، ودراسة مخامرة )2102، ودراسة الهاشم )(2014

( وبديوي وعبد 2102(، والوليدي )2102دراسات: حمد ) ليهاإمع النتائج التي توصلت  ختلفتا

 (.2102( ودراسة العكايشي )2102( والربيع )2102)

 المؤهل العلمي متغير .2

( α=0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )2النتائج في الجدول ) أظهرت

لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري أفراد العينة من المعلمين والمعلمات  ستجاباتابين متوسط 

( t-test( )1.222فقد بلغت قيمة "ت" ) الهاشمية األردنيةالمدارس الحكومية األساسية في المملكة 

(. وقد يتبين من هذه النتيجة أن متغير المؤهل العلمي للمعلمين والمعلمات 1.220بمستوى داللة )و 

أفراد العينة، إذ جاءت االستجابات متقاربة وغير دالة إحصائيًا بين  ستجاباتاغير مؤثر في 

الدكتوراه. وقد ون الماجستير أو المعلمين والمعلمات من حملة شهادة الدبلوم وأقرانهم ممن يحمل

متفقون في وصف خصائص مديريهم ذات  –من كال الجنسين  –المعلمين  نأعزى ذلك إلى يُ 

العالقة باليقظة الذهنية، بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية، سواء أكانوا من حملة شهادة 

ي اإلجابة أو شهادة الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه(. وربما ُينسب هذا االتفاق ف البكالوريوس

واحدة، ويمارسون مهماتهم التعليمية  كاديميةأو إلى أن المعلمين والمعلمات يعملون في بيئة تربوية 

والتربوية في ظل مناخ تنظيمي واحد، ويخضعون لقوانين وتعليمات واحدة، وقيادتهم واحدة ممثلة 

كبير في  ختالفاث لمي الذي يحملونه، لذلك لم يحدغض النظر عن المؤهل العدرسة، ببمدير الم

 ستجاباتاالة، بل جاءت تلك عندما وصفوا سلوك مديريهم ذي العالقة باليقظة الذهني ستجاباتهما

 ة فيما يتعلق بتحديد درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديريهم.متقارب
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مع دراستي  ختلفتا(، إال أنها 2102واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة حمد )

 (.2102( ومخامرة )2102الهاشم )

 الخبرةمتغير  .3

( α=0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )00يتبين من النتائج في الجدول )

بين متوسط استجابات أفراد العينة من المعلمين والمعلمات لدرجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري 

( وبمستوى F=3.856األردنية تعزى للخبرة، إذ بلغت القيمة الفائية )المدارس الحكومية األساسية 

( وجود فروق دالة 02( في الجدول )LSD(. وأظهرت نتائج المقارنات البعدية )1.122داللة )

من  أقل – 2( بين فئتي الخبرة )أقل من خمس سنوات( و )من α=0.05إحصائيًا عند مستوى )

قل من خمس سنوات(. وقد تُنسب هذه النتيجة إلى أن عشر سنوات( ولصالح ذوي الخبرة )ا

المعلمين أصحاب الخبرة )اقل من خمس سنوات( لديهم رغبة في مالحظة سلوك مديريهم واالنتباه 

إلى ما يصدر عنه من تعليمات وتوجيهات أو أوامر لألخرين، فضاًل عن انتباههم لما يصدر عن 

ما يريدون معرفة مختلف الحاالت والمواقف عن مديرهم من ممارسات. إنهم حديثو الخبرة ورب

مديريهم. أما أفراد العينة من فئة الخبرة )من خمس إلى أقل من عشر سنوات(، فقد تتولد لديهم 

حالة من اإلشباع لما يرونه ويسمعونه من مديريهم، وبخاصة إذا كان ذلك السلوك الذي يالحظونه 

يتفق واهتماماتهم ورغباتهم. فحالة يرغبون فيه وال  والعبارات أو الحديث الذي يطرق أسماعهم ال

برة القليلة الذين لم هذه قد تؤثر في استجاباتهم سلبًا ولذلك جاء الفرق لصالح الفئة ذات الخ الملل

 اليوم المدرسي. ثناءأأو الضجر إليهم من سلوك مديريهم وتصرفاتهم المختلفة في  يتسرب الملل

اقل من عشر سنوات( مع ذوي الخبرة الطويلة، كانت  – 2وعند مقارنة ذوي الخبرة )من 

النتيجة لصالح أصحاب الخبرة الطويلة، مما يشير إلى أن للخبرة تأثير واضح في استجابات أفراد 
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م ن المعلمين من ذوي الخبرة الطويلة ت ولدت لديهم قناعة بمديريهالعينة. وربما تعود النتيجة إلى أ

الخصائص  ليهإورضا عن سلوكهم وبخاصة إذا عملوا معه لفترة ليست بالقصيرة، فينسبون 

 – 2اإليجابية ويفسرون سلوكه بأنه إيجابي. في حين يبقى أصحاب الفئة الثانية من الخبرة )من 

أقل من عشر سنوات( متأرجحين بين القبول والرفض، بين التأييد والمعارضة، لسلوك مديريهم 

والممارسات التي تصدر عنه في المواقف المختلفة،  فوه، أو أنهم غير مقتنعين بالسلوكصنوكيف ي

 وبذلك فقد يكون وصفهم مختلفًا عن المعلمين من الفئة األخرى.

من خمس سنوات( وذوي الخبرة الطويلة )أكثر من  قلأأما بالنسبة ألصحاب الخبرة القصيرة )

ة من حيث المتوسط الحسابي لكل فئة من الخبرة، من عشر سنوات(، فقد جاءت نتائجهم متقارب

(. وقد ُيستدل من هذه النتيجة أن خبرة LSDختبار المقارنات البعدية بطريقة )اخالل تطبيق 

عوامل أخرى  ليهاإضاف نما تا  و ر تأثيرها في استجاباتهم. كافية في تفسي المعلمين لوحدها ليست

تأتي في مقدمتها الرغبة في العمل مع هذا المدير أو ذاك أو العكس، فضاًل عن القناعة لدى 

المعلمين بسلوك مديرهم ورضاهم عنه. فإن كانت رغبتهم وقناعتهم إيجابيتين إزاء المدير، تحققت 

ليقظة الذهنية لديه، لدى هؤالء المعلمين االستجابة اإليجابية نحو سلوك المدير الذي يعكس توافر ا

 والعكس صحيح.

( في وجود فروق ذات داللة 2102واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الهاشم )

(. في 2102إحصائية في استجابات المعلمين والمعلمات، كما اتفقت أيضًا مع دراسة مخامرة )

 (.2102هذه النتيجة مع ما توصلت دراسة حمد ) ختلفتاحين 
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شة  ئج المتعلقة بالسؤال المناق   خامسالنتا

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية  :الذي ينص على الخامسالسؤال المتعلقة بنتائج المناقشة 
مديري المخاطر  تطبيق ادارة( بين متوسط إستجابات المعلمين لدرجة α=0.05عند مستوى )

الهاشمية تعزى لمتغيرات: الجنس والمؤهل المدارس الحكومية األساسية في المملكة األردنية 
 العلمي والخبرة؟

 كما يأتي:ال وفقًا للمتغيرات الواردة فيه و تمت مناقشة هذا السؤ 

 متغير الجنس .1

( بين α=0.05( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )02أظهرت النتائج في الجدول )

متوسط استجابات أفراد العينة من المعلمين والمعلمات لدرجة تطبيق مديري المدارس الحكومية 

 إذاألساسية في المملكة األردنية الهاشمية إلدارة المخاطر تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور 

ن الجنس (. ويتبين من هذه النتيجة ا1.102( وبمستوى داللة )t-test( )2.222بلغت قيمة "ت" )

كان له أثر واضح في تحديد درجة تطبيق المديرين إلدارة المخاطر في  –كمتغير وسيط  –

مدارسهم عند مواجهة أي خطر يهدد هذه المؤسسات. وقد يعزى الفرق في االستجابة إلى أن 

الخوف عند حدوث أي خطر، وال  ممنهن، ال ينتابه إدارةوربما أقوى  ناثمن اإل ر أكثر مقدرةالذكو 

يغادرون مواقعهم، بل يواجهون ذلك الموقف الخطر بكل عزيمة وتصميم، وبشكل متواصل. وقد 

اء المهمات الصعبة واستخدام األجهزة والمعدات الجسمية للرجل أكثر مقدرة على أد تكون الطبيعة

 األردنيفي المجتمع  والقيم السائدة ةلمواجهة تلك المخاطر، وربما كانت العادات والتقاليد االجتماعي

( Moraleعت من الروح المعنوية )على القيام بمواجهة المخاطر، فرف عاماًل مشجعًا ومحفزًا للذكور

لبذل مزيد من  فراداأللديهم، وعززت موقفهم وثقتهم بأنفسهم فقد تندفع الطاقات النفسية لدى هؤالء 

االخر فالبنية البيولوجية للمرأة ال تؤهلها  فتواصل في عملية المواجهة هذه. وعلى الطر مالجهد ال

يكل ف المرأة  الألداء االعمال الصعبة والحركات العنيفة، كما أن المجتمع وبخاصة مجتمعنا العربي 
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بما ال تقدر عليه. فضاًل عن العرف والتقاليد السائدة والقيم االجتماعية التي تكون موضع تقدير 

ؤكد على قيام المرأة بالممارسات المتعبة لعدم مقدرتها جسميًا على واهتمام واحترام من الجميع، لم ت

األداء. وقد ُيكتفى من هذه المرأة بث الحماس في نفوس الرجال من خالل تشجيعهم على إنجاز 

الستمرار في أداء ما مطلوب المهمات في الظروف الصعبة، ومساندتهم في تقديم المساعدة إليهم، ل

 .أداؤه

( بوجود فروق ذات داللة 2102دراسة المطيري ) ليهإتيجة مع ما توصلت واتفقت هذه الن

 نهاإال إ. إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور في درجة تطبيق المديرين إلدارة المخاطر

 (.2102دراسة بطاح ) ليهإاختلفت مع ما توصلت 

 متغير المؤهل العلمي .2

 for two independent( t-testمستقلتين )أظهرت نتائج االختيار التائي لعينتين 

samples ( ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )02في الجدولα=0.05 بين )

متوسط استجابات المعلمين والمعلمات من أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق مديري المدارس 

( t-testاطر. فقد بلغت القيمة التائية )ومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية إلدارة المخكالح

(. ويستدل من هذه النتيجة أن متغير المؤهل العلمي ألفراد 1.222وبمستوى داللة ) (1.220)

من حملة  نالعينة لم يكن من المتغيرات التي تؤثر في استجاباتهم، وكان هناك اتفاق بين المستجيبي

من حملة الماجستير أو الدكتوراه، إذ جاءت استجاباتهم في ضوء  قرانهمأو ، البكالوريوسشهادة 

الخطر يدركه المعلمون بشكل واضح على الرغم  نأمتوسطاتهم الحسابية متقاربة. مما قد يشير إلى 

من اختالف مؤهالتهم العلمية. فأعراضه واضحة للعيان وليس هناك حاجة لشهادة عليا حتى ُيعرف 

عن هذا الخطر،  ةمون ذوي المؤهالت العلمية المختلفة األضرار الناجمالخطر. وربما يعرف المعل
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معينة، لذا ينبغي مواجهته بكل حزم  اً ضرار أو كحد أدنى يدركون أن لهذا الخطر إذا ما حدث أ

وحماية المؤسسة التربوية، سواء أكان هذا  دارييناإلو حياة الطلبة والمعلمين  على للحفاظ دارةوا  

 عمل تخريبي أم إهمال أم تقصير.لطبيعية أم  ةنتيجة لكارثالخطر 

( 2102( والمطيري )2102واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراستا بطاح )

( التي أظهرت نتائجها وجود فروق 2102دراسة المخلفي ) ليهاإواختلفت مع النتيجة التي توصلت 

 دالة إحصائيًا لصالح حملة شهادة الدبلوم العالي.

 متغيرة الخبرة .3

 نأ( إلى 02( في الجدول )One – way ANOVAحادي )اشارت نتائج تحليل التباين األ

( بين متوسط استجابات المعلمين والمعلمات من α=0.05)هناك فروقًا دالة إحصائيًا عند مستوى 

أفراد العينة لدرجة تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية تعزى 

(. ولمعرفة 1.10( وبمستوى داللة )F -value( )2.201ة )يالفائلمتغير الخبرة، فقد بلغت القيمة 

( LSDاختبار المقارنات البعدية حسب طريقة ) ستخدما، برةعائدية الفروق ألية فئة من فئات الخ

( وجود فرق دال إحصائيًا في درجة تطبيق مديري المدارس 02الذي أظهرت نتائجه في الجدول )

الحكومية األساسية إلدارة المخاطر في المملكة األردنية الهاشمية بين من كانت خبرتهم )أقل من 

سنوات( ولصالح فئة الخبرة األقل التي كان  01أقل من  – 2خمس سنوات( وبين ذوي الخبرة )من 

متوسطها الحسابي أعلى من الفئة األخرى. وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن أصحاب الخبرة األقل 

من فئة  قرانهمألديهم دافعية للعمل لحداثة عهدهم به، وربما لديهم رغبة في أداء العمل أكثر من 

سنوات(، فضاًل عن قناعتهم بضرورة تطبيق إدارة المخاطر في  01اقل من  – 2الخبرة )من 

 تجاوز األخطاء والحفاظ على المبنىي األخطار و دة المرجوة منها وأهميتها في تالفالمدارس للفائ
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سواء أكانوا معلمين أم إداريين أم طلبة. إن حداثه الخبرة وحداثة المكان  متواجدين فيهالمدرسي وال

ن لدى المعلم/المعلمة دافعًا لمواجهة الموقف الذي يتعرضون له في المدرسة والتصدي له قد يثيرا

ما لديهم من مقدرة على مثل هذه المواجهة وهذا التصدي،  ثباتإلبإرادتهم وعزيمتهم وتصميمهم 

إنهم مازالوا في بداية الطريق ويريدون إثبات ذواتهم، وقد يدفعهم طموحهم في الحصول على 

داري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل المتواصل عند حدوث أي طارئ يهدد المدرسة التي منصب إ

 يعملون فيها.

هناك فرقًا دااًل إحصائيًا بين المعلمين ذوي الخبرة  نأ( أيضًا 02وأظهرت النتائج في الجدول )

الخبرة سنوات( ولصالح فئة  01أقل من  – 2)أكثر من عشر سنوات( واقرانهم ذوي الخبرة )من 

)أكثر من عشر سنوات(. ويبدو من هذه النتيجة أن للخبرة تأثير في استجابات أفراد العينة من 

المعلمين والمعلمات. وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمين من ذوي الخبرة الطويلة لديهم قناعة 

سلوك المديرين وقد  وثقة بمقدرة مديريهم على أداء المهمات اإلدارية والفنية، فضاًل عن رضاهم عن

 سنوات(. 01أقل من  – 2يستجيبون لهم بشكل أكثر من زمالئهم من ذوي الخبرة األخرى )من 

ومما هو جدير بالذكر أن استجابات ذوي الخبرة القصيرة جاءت متقاربة مع استجابات 

الستجابة أصحاب الخبرة الطويلة، إذ لم تكن بينهما فروق ذات داللة إحصائية. وهذا التقارب في ا

وراء  جتماعيةانفسية و ال ُيعزى إلى متغير الخبرة فقط، وانما قد تكون هناك متغيرات أخرى، وعوامل 

شبه االتفاق هذا بين الفئتين )ذوي الخبرة القصيرة، وذوي الخبرة الطويلة(. فقد يكون طموح الفئة 

رين في كانت القناعة والرغبة عاملين مؤث في هذا التقارب، وربما األولى ورضا الفئة الثانية عاملين

 اتفاق الطرفين في استجاباتهم إزاء تطبيق مديري المدارس الحكومية األساسية إلدارة المخاطر.
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( في وجود فروق تعزى لمتغير 2102ليه دراسة المخلفي )إواتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت 

أقل من عشر سنوات(.  – 2الخبرة )من الخبرة، لكنها إختلفت في أن هذه الفروق لصالح ذوي 

( والصرايرة والشلوح 2102واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت اليه دراستا المطيري )

( تعزى α=0.05( اللتين أشارتا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )2121)

 لمتغير الخبرة.

 التوصيات

 ُيوصى بما يأتي: ليهاإفي ضوء النتائج التي تم التوصل 

تعميم نتائج هذه الدراسة على المدارس الحكومية األساسية في المملكة األردنية الهاشمية  -

 لتحفيز المديرين على مواصلة الجهد والعمل لالرتقاء بمستوى مدارسهم تربويًا واكاديميًا.

مدرسية وتزويدهم تنظيم دورات تدريبية للمديرين ومساعديهم والمعلمين عن إدارة المخاطر ال -

 بالمعلومات ذات الصلة بالمخاطر المدرسية وانواعها.

 المقترحات

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على المدارس الثانوية الحكومية والخاصة ومقارنة نتائجها  -

 بالنتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة.

لدافعية نحو العمل لمديري المدارس إجراء دراسة ارتباطية عن العالقة بين اليقظة الذهنية وا -

 الخاصة.

 إجراء دراسة ارتباطية بين إدارة المخاطر والسلوك القيادي للمديرين. -

وضع استراتيجية شاملة إلدارة المخاطر في ضوء أنواع المخاطر والمستحدثات التكنولوجية  -

 لمواجهتها، لتوفير بيئة مدرسية آمنة.
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 قائمة المراجع

 العربيةالمراجع اولا: 

القيادي الستراتيجية ودورها في إدارة المخاطر  (.2102أبو حجير، طارق مفلح جمعة )
)أطروحة دكتوراه غير  واألزمات: دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية الفلسطينية
 منشورة(، جامعة قناة السويس، اإلسماعيلية، جمهورية مصر العربية.

(. "فاعلية التدريب على اليقظة العقلية كمدخل سلوكي 2102أبو زيد، أحمد محمد جاد الرب )
جدلي في خفض صعوبات التنظيم االنفعالي لدى الطالبات ذوات اضطراب الشخصية الحدية 

 .22-0، 0( ج20، )مجلة اإلرشاد النفسيوأثره على أعراض هذا اإلضطراب"، 

(. "الصورة العربية لمقياس 2102، وطلب أحمد علي )نالبحيري، عبد الرقيب، والضبع، عبد الرحم
العوامل الخمسة لليقظة العقلية: دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعة في ضوء متغيري 

 .022-021(، 22، جامعة عين شمس )مجلة مركز اإلرشاد النفسيالثقافة والنوع"، 

مجلة أبحاث (. اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة، 2102بديوي، زينب حياوي، عبد، مها صدام )
 .222-202(، 0) 22، البصرة للعلوم اإلنسانية

ور مقترح إلدارة األزمات لدى مديري  (.2102بطاح، منصور مشاري سفاح الظفيري ) تص 
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل المدارس الثانوية الحكومية في دولة الكويت

 البيت، المفرق، األردن.

(. "أثر أبعاد اليقظة الذهنية في اإليداع التنظيمي: دراسة 2102ان )بكر، نادية عبد الخالق رمض
 .221-020(، 2)2، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئةميدانية"، 

الخجل( األكاديمي واليقظة الفعلية في  -(. اإلسهام النسبي النفعالي )الفخر 2102حسن كمال )
 .022- 012(، 012) 22. كلية التربية ببنهامجلة استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا، 

درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية (. 2102حمد، روحية سعدالدين أحمد )
)رسالة  في محافظة عمان وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرهم

 ماجستير غير منشورة( جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

 .Soter.com(. تعريف إدارة المخاطر، 2102حياري، إيمان )
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جاذ القرار لدى مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة فاعلية إت(. 2102الخضري، نجالء )
 )رسالة ماجستير غير منشودة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. وعالقتها بإدارة األزمات

إستراتيجية إدارة المخاطر لوزارة التربية (. 2102ون )الخاليلة، صالح أحمد عبدالرحيم وآخر 
 عمان، األردن. والتعليم،

(. "الحاجة إلى المعرفة وعالقتها باليقظة الذهنية لدى طلبة المرحلة 2102خلف، أحمد حميد )
 .222-222، 2(، ج22، )مجلة الجامعة العراقبةالمتوسطة"، 

دارس الحكومية الفلسطينية من وجهة نظر (. "واقع إدارة األزمات بالم2102خليل، عصام )
 .222-221(، 0)2، مجلة العلوم التربويةالمديرين في جنوب الضفة الغربية"، 

(. "الذكاء االنفعالي وعالقته باليقظة الذهنية لدى طلبة جامعة اليرموك"، 2102الربيع، فيصل )
 .22-22(، 0)02"، المجلة األردنية في العلوم التربوية

، القاهرة: الهئية المصرية العامة إدارة األزمات التربوية وطرق المواجهة(. 2102رضوان، عماد )
 للكتاب.

(. "الدور المتوقع لإلدارة العامة للتربية نحو األزمات المدرسية في محافظة 2102زاكي، احمد )
، ألبحاثالمجلة األمنية لاإلحساء من وجهة نظر مديري المدارس المتوسطة والثانوية"، 

22(22 ،)222-222. 

(. اليقظة الذهنية تحد من القلق 2102زايد، هاني )
-scientificamerican.com/articles/news/mindfulnessوالتوتر،

reduceanxiety– and- tension.  

(. دور ادارة المخاطر في تعزيز عملية إتخاذ 2112الزعبي، علي فالح، والسكارنة، بالل خلف )
المؤتمر العلمي الدولي السنوي الذي يقي االستراتيجي )دراسة إستطالعية(، القرار التسو 

 .2117سيعقد في رحاب جامعة الزيتونة الخاصة في شهر ينسان 

اليقظة العقلية وعالقتها بالنزعة الستهالكية لدى موظفي (. 2101السندي، سعد أنور بطرس )
 غداد، العراق.)رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة بغداد، ب الدولة
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المؤتمر السنوي (. "إدارة األولويات كأحد سبل الوقاية من األزمات،" 2111الشافعي، محمد محمد )
 .85-63الخامس لألزمات، المجلد الثاني، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ص 

لية (. اليقظة العقلية وعالقتها بالكفاءة الذاتية لدى عينة من طالب ك2102الشلوي، علي محمد )
 .22-2(، 02، )مجلة البحث العلمي في التربيةالتربية بالدوادمي، 

(. "واقع التخطيط إلدارة المخاطر في المدارس 2121الصرايرة، خالد احمد، والشلوح، سمر سالم )
المجلة الخاصة التابعة لمديريات التربية والتعليم بمحافظة الكرك من وجهة نظر المعلمين"، 

 .22 – 22(، 0)2، ةالدولية لضمان الجود

(. "فاعلية اليقظة العقلية في خفض 2102الضبع، فتحي عبدالرحمن، ومحمود، احمد علي )
 00(، 22، )مجلة اإلرشاد النفسيأعراض االكتئاب النفسي لدى عينة من طالب الجامعة". 

– 22. 

دارة المخاطر(. 2112عبد المنعم، عاطف، والكاشف، محمد، وكاسب، سيد ) القاهرة: ، تقييم وا 
 مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

(، 212)2، مجلة الستاذ(. اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة، 2112عبداهلل، أحالم كهدي )
222-222. 

(." القدرة التنبؤية لليقظة العقلية في تحديد مستوى الصالبة 2102العكايشي، بشرى احمد جاسم )
 222(، 2)22، المجلة الدولية لألبحاث التربويةالنفسية لدى عينة من طلبة جامعة الشارقة". 

– 221. 

المنظمات:  (. "تأثير إدارة المخاطر وفوائدها في2102العنزي، سعد علي، والدليمي، عرك عبود )
 – 222(، 02)2، مجلة جامعة األنبار للعلوم القتصادية واإلداريةمدخل نظري تحليلي"، 

222. 

، )رسالة ماجستير تأثير اليقظة الذهنية في الذاكرة الخاطئة(. 2102عويز، حمزة هاتف عبد )
 غير منشورة(، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

ليقظة الذهنية لدى الباحثين واإلفادة منها في تطوير البحث (. "ا2102)عيد، هنية جاد عبد الغالي 
 .222- 221(، 2) 22، جامعة أسيوط، المجلة العلمية لكلية التربيةالتربوي بكليات التربية". 
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(. إدارة المخاطر: مدخل لتعزيز تنافسية الجامعات المصرية 2102عيده، محمد أحمد إبراهيم )
 .201 – 222(، 2)22، م الجامعيدراسات في التعلي)تصور مقترح(، 

الميتا إنفعالية لدى العاديين وذوي اإلعاقة (. 2112الفرماوي، حمدي علي، وحسن، وليد رضوان )
 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.0، ط الذهنية

(. "فعالية التدريب على اليقظة الذهنية في حل الصراع الزواجي لدى 2102الفقي، آمال ابراهيم )
 .22 – 0(، 002) 22، جامعة نبها، مجلة كلية التربيةالزوجات"،  عينة من

(. أثر برنامج التدريب العقلي في تحسين مستوى 2112القوقزة صالح وبني عطا، احمد مصطفى )
 22، العلوم التربوية دراساتاآلداء المهاري في رياضة الجمباز لتالميذ المرحلة االساسية، 

 (2112)ملحق 

بحث مقدم إلى ندوة مدرسة المستقبل بجامعة (. إدارة مدرسة المستقبل، 2112كعكي، سهام )
 هــ.1423أيلول،  17- 16الملك سعود/ كلية التربية في الفترة من 

اليقظة الذهنية وعالقتها باإلبداع التنظيمي لدى موظفي (. 2102مخامرة، مرام رسمي عودة )
)رسالة ماجستير غير  لحم في محافظي الخليل وبيت ليم العاليمديريات التربية والتع

 منشورة(، جامعة القدس، القدس، فلسطين.

(. "درجة تطبيق إدارة المخاطر لدى قادة المدارس الحكومية في منطقة 2102المخلفي، تركي )
 .22 – 20(، 212) مجلة القراءة والمعرفةالقصيم"، 

المخاطر في مدارس المرحلة المتوسطة في درجة تطبيق إدارة (. 2102المطيري، خالد مطر )
 )رسالة ماجستير غير منشور(، جامعة آل البيت، المفرق، األردن. دولة الكويت

"اليقظة العقلية لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي في (. 2102ناجواني، نجالء بنت عبد الخالق )
، جامعة النفسيةمجلة الدراسات التربوية و ضوء بعض المتغيرات في محافظة مسقط"، 

 .222 – 221(، 2) 02السلطان قابوس، 

(. القدرة التنبؤية لليقظة الذهنية في تنظيم الوقت لدى طالب كلية 2102ناصر، سلوى سعيد )
 .201 – 222، 22، دراسات عربية في التربية وعلم النفساالقتصاد المنزلي، 
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(. إدارة المخاطر: مدخل لتحقيق سالمة المدارس الثانوية الصناعية 2102ناصف، مرفت صالح )
 .22 – 22(، 22) 02، مجلة التربيةفي جمهورية مصر العربية، 

إستراتيجيات المواجهة واليقظة الذهنية كمنبئات بالتوجه (. 2121النجار، جودت عاطف جودت )
)رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة  ة الحركيةنحو الحياة لدى األشخاص ذوي اإلعاق

 األقصى، غزة، فلسطين.

مجلة العلوم (. أثر أبعاد اليقظة الذهنية في اإلبداع التنظيمي، 2102نوري، أسماء طه )
 .222 – 212(، 22) 02، القتصادية واإلدارية

دارس الثانوية درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري الم(. 2102الهاشم، أماني عبداهلل )
الحكومية في محافظة عمان وعالقتها بدرجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين 

 )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن. من وجهة نظرهم

إدارة المخاطر في المدارس الحكومية في محافظة مأدبا وعالقتها (. 2121الهباهبة، أماني فوزي )
)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة  بالبيئة التعليمية اآلمنة من وجهة نظر المعلمين

 الشرق األوسط، عمان، األردن.

(. اليقظة العقلية وعالقتها بالسعادة النفسية لدى طلبة جامعة الملك خالد، 2102الوليدي، علي )
 .22 – 20، 22، مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية

تقييم وضع إدارة المخاطر في المؤسسات األهلية (. 2100)اليا، والريس، ياسمين يونس، د
 ، الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة، فلسطين.المحلية في مدنية غزة
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(1ملحق )  

 االستبانة بالصورة األولية

 

 

 

 استبانة تحكيم

 سعادة األستاذ/الدكتور.....................................................المحترم

 :تحيٌة طيبٌة وبعد

اإلدارة درجِة الماجستيِر في الحصول على تقوُم الباحثُة بإجراِء دراسٍة الستكماِل متطلباِت 

اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية : "بعنوانِ جامعة الشرق األوسط  من والقيادة التربويةِ 

وبما  ،"من وجهِة نظرالمعلمين األساسية في المملكة األردنية الهاشمية وعالقتها بإدارة المخاطر

داريٍة واسعٍة في مجاِل البحِث العلمي، أرجو التكرَم بتحكيِم أنكم تتمتعوَن بخبرٍة تربويٍة وتعلي ميٍة وا 

 االستبانِة.

 :ُل بدراسِة الُمرفقاِت وتقديِم المالحظاِت فيما يليالتفضً  لذا ُيرجى مْنكم

 .مدى صحِة المادِة العلميِة والسالمِة اللغوية •

 .مدى مناسبِة األداِة المرفقِة لموضوِع الدراسةِ  •

 مالحظاٍت َتروَنها مناِسبًة.تقديُم أيِّ  •

 الباحثة
 صالح العراقبة يغدير عبد الهاد
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 القسم األول: البيانات األساسية

 الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك:

 أنثى ذكر    الجنس:        

 سنوات فأكثر.  01سنوات       2-01سنوات    2أقل من  سنوات الخبرة :  

 دراسات عليا      بكالوريوس فأقل          المؤهل العلمي: 

 

بداع إضافة إلى سرعة البديهة والسالسة في وهي  الذهنية اليقظةالقسم الثاني:  التصرف بحكمة وا 
 .التعامل جسديا ولفظيًا مع المواقف الطارئة داخل وخارج المدرسة

 الفقرة الرقم
 مالحظات وضوح الفقرة مالءمة الفقرة

 مالئمة
غير 
 مالئمة

 واضحة
غير 
 واضحة

      تًطور إدارة المدرسة إجراءاتها بعد حدوث أي مشكلة  .0
      .تُقًوم إدارة المدرسة المشكالت التي تحدث بالمدرسة  .2
      .تبذل اإلدارة جهدها لتجنب األخطاء  .7
      .تًوثق اإلدارة األخطاء التي تترك األثر  .1
      .المعلمين للكشف عن األخطاءحفز اإلدارة تُ   .2
ــــدائل ســــريعة للعمــــل فــــي   .5 ــــى إيجــــاد ب تعمــــل اإلدارة عل

 .المدرسة
     

شـــجع اإلدارة طـــرح األســـئلة لجميـــع األطـــراف المعنيـــة ت  .7
 .بشؤونها

     

      .تحترم اإلدارة وجهات نظر المعلمين المختلفة  .5
      التربوية.حل الَمشكالِت في  اإلدارة والمعلمونَ  تعاونُ ت  .9
      تتقبل اإلدارة واقع المدرسة كما هو.  .01
      .بالمعلميناهتمامًا  إلدارةلْي اوً ت  .00
فـــي مواجهـــِة المشـــكالِت داخـــل المدرســـِة  دارةاإلتكــافح   .02

 وخارِجها.
     

      .تشجع اإلدارة المعلمين على تحليل المواقف الطارئة  .07
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 الفقرة الرقم
 مالحظات وضوح الفقرة مالءمة الفقرة

 مالئمة
غير 
 مالئمة

 واضحة
غير 
 واضحة

ـــــر  تقـــــوم اإلدارة بالتحليـــــل المعمـــــق لفهـــــم  .01 الحـــــاالت غي
 .المتوقعة

     

      تعرض اإلدارة وجهات نظرها على المعلمين.  .02
ـــــــة مـــــــع المعلمـــــــين ت  .05 ـــــــادل اإلدارة االتصـــــــاالت اليومي تب

 .لتوضيح إجراءات العمل
     

      .تبادر اإلدارة بمساعدة المعلمين وقت الحاجة  .07
      .يسهل التواصل مع اإلدارة في حال حدوث خطر  .05
اإلدارة المدرســـية للمعلمـــين بالتصـــرف بـــالموارد تســـمح   .09

 .حال حدوث مشكالت
     

ــــة   .21 ــــابع اإلدارة المــــوارد اإلضــــافية الضــــرورية المطلوب تت
 .للمدرسة

     

كلًـــــف اإلدارة المعلمـــــين بمهمـــــات إضـــــافية وتحفــــــزهم ت  .20
 .عليها

     

ـــــراتهم فـــــي ت  .22 ـــــادة خب ـــــدريب المعلمـــــين لزي ـــــوم اإلدارة بت ق
 استخدام الموارد.

     

      ترسُخ اإلدارة مبدأ االعتمادية بين المعلمين.  .27
ـــــــدرة المعلمـــــــين علـــــــى حـــــــل ت  .21 هـــــــتم اإلدارة بتطـــــــوير مق

 المشكالت.
     

تتواصــــل اإلدارة بشــــكل غيــــر رســــمي لحــــل مشــــكالت   .22
 .المدرسة

     

      تمتلك اإلدارة الخبرة الضرورية ألداء لعمل بفاعلية.  .25
      .الخبرة واالحترافية ىعل تكلف اإلدارة المعلمين بناءً   .27
ــــــدة لحــــــل   .25 تحــــــاول اإلدارة اســــــتخدام اســــــتراتيجيات جدي

 المشكالت
     

      تتنبأ اإلدارة بالمشاكل المحتملة.  .29
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كاليف.المخاطر وهي عملية منظمة لمجابهة الخطر بأفضل الوسائل وأقل الت ةالقسم الثالث: إدار   

 الفقرة الرقم
الفقرةوضوح  مالءمة الفقرة   

 مالئمة
غير 
 مالئمة

 واضحة
غير 
 واضحة

 

إدارة المدرسة على معرفة بمفهوم الخطر   .71
دارته.   وا 

     

إدارة المدرسة لديها المقدرة على تعرف   .70
 المخاطر المتنوعة التي قد تواجه المدرسة.

     

تأخذ إدارة المدرسة بعين االعتبار دراسة   .72
 المخاطر.

     

على دراية بأساليب الخطر مدير المدرسة   .77
 وبكيفية تشخيصها.

     

يلجأ المدير إلى الخبراء للتعًرف على المخاطر   .71
 المحتملة.

     

      يمكن لمدير المدرسة التنبؤ بالخطر.  .72
يستحضر المدير المخاطر السابقة لتفادي   .75

 تكرارها.
     

يتشارك المعلمون والمدير في التًعرف على   .77
 يمكن أن تواجه المدرسة.المخاطر التي 

     

تصنف إدارة المدرسة المخاطر وفقًا لمصادرها   .75
 داخلية أم خارجية(.)

     

تًوزع اإلدارة المخاطر حسب طبيعتها )فنية،   .79
دارية( للتعامل معها بالشكل الصحيح.  وا 

     

تقوم اإلدارة بدراسة فرص الخطر المحتملة   .11
 وأثارها.

     

المخاطر ذات األثر التدميري  تفًرق اإلدارة بين  .10
 من غيرها.

     

     ، ة)بيئية، ماليالمخاطر بين أنواع ق اإلدارة فرً ت  .12
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 الفقرة الرقم
الفقرةوضوح  مالءمة الفقرة   

 مالئمة
غير 
 مالئمة

 واضحة
غير 
 واضحة

 

 استراتيجية، تشغيلية(
يمكن لإلدارة التعًرف على تأثير المخاطر على   .17

 األنشطة والوظائف.
     

تركز اإلدارة على المخاطر األقوى واألكثر   .11
 تأثيرًا.

     

اللجوء لذوي الخبرة في تقييم  يمكن لإلدارة  .12
 درجة الخطر.

     

تنوع اإلدارة في الوسائل والدراسات للتقييم   .15
 الدقيق للخطر.

     

تعتمد اإلدارة المدرسية على إستراتيجية واضحة   .17
 للتحكم في المخاطر.

     

      توفر اإلدارة المدرسية بدائل لمواجهة المخاطر.  .15
السليمة لمواجهة تتخذ اإلدارة القرارات   .19

 المخاطر.
     

      تتعاون اإلدارة والمعلمين لمواجهة المخاطر.  .21
تحًضر اإلدارة خطة محكمة تتبعها لمواجهة   .20

 المخاطر.
     

تتبع اإلدارة المدرسية اإلجراءات الالزمة   .22
 لمواجهة المخاطر.

     

توثق اإلدارة المدرسية المخاطر الطارئة   .27
 معها.لتسهيل التعامل 

     

      تقوم اإلدارة بمراجعة خطوات إدارة المخاطر.  .21
تراجع اإلدارة المدرسية المخاطر السابقة   .22

 لالستفادة منها.
     

تًدرب اإلدارة المعلمين التخاذ قرارات أكثر   .25
 فاعلية لمواجهة المخاطر.
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 الرتبة الجامعة التخصص إسم المحكم

    

 
 مناسبة.أي مالحظات ترونها 
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...............................................................................................

............................................................................................... 
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 (2ملحق )

 سماء السادة المحكمينأقائمة ب

 

 

  

 مكان العمل التخصص الرتبة السم الرقم
 البلقاء التطبيقية التربويةاإلدارة  أستاذ أحمد محمد بدحالدكتور  0
 السلطان قابوس إدارة تعليم عالي أستاذ أحمد العمري نأيمالدكتور  2
 إربد األهلية إرشاد نفسي وتربوي أستاذ نشأت أبو حسونةالدكتور  7
 عجلون الوطنية اإلدارة التربوية أستاذ مشارك أمجد محمود الدرادكةالدكتور  1
 الهاشمية اإلرشاد أستاذ مشارك جالل كمال ضمرةالدكتور  2
 مؤتة اإلدارة التربوية أستاذ مشارك خالد أحمد الصرايرةالدكتور  5
 الزرقاء اإلدارة التربوية أستاذ مشارك الدكتور رضا سالمة المواضية 7
 ةمؤت القياس والتقويم أستاذ مشارك صبري حسن الطراونةالدكتور  5
 الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس مشاركأستاذ  عثمان ناصر منصورالدكتور  9
 الشرق األوسط اإلدارة التربوية أستاذ مشارك كاظم عادل الغولالدكتور  01
 الخليج العربي تربية خاصة أستاذ مشارك مريم عيسى الشيراويالدكتور  00
 البلقاء التطبيقية اإلرشاد النفسي أستاذ مشارك نايفة حمدان الشوبكيالدكتور  12
 آل البيت أصول التربية أستاذ مساعد ريم محمد الزعبيالدكتورة  07
 الشرق األوسط إدارة وقيادة تربوية أستاذ مساعد عالية كمال عرفةالدكتورة  01
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 (3) ملحق
 الستبانة بالصورة النهائية

 

 

 

 .المحترم/ة.................. ......................................زميل/ة المعلم/ةال

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

اإلدارة درجِة الماجستيِر في الحصول على تقوُم الباحثُة بإجراِء دراسٍة الستكماِل متطلباِت 

اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس الحكومية : "بعنوانِ جامعة الشرق األوسط  من والقيادة التربويةِ 

، وهي "من وجهِة نظرالمعلمين األردنية الهاشمية وعالقتها بإدارة المخاطراألساسية في المملكة 

اليقظة الذهنية، وأما الثالث فهو ، وثانيهما عن البيانات األساسيةمكونة من ثالثة أقسام: أولهما عن 

 .عن إدارة المخاطر

اجاباتكم ستبقى  ( في المكان الذي ترونه مناسبًا علمًا بأن)/وضع عالمة ُل بالتفضً  ُيرجى مْنكم

 سرية وهي ألغراض البحث العلمي، وال داعي لذكر االسم.

 شاكرة لكم حسن تعاونكم.

 الباحثة
 صالح العراقبة يغدير عبد الهاد
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 القسم األول: البيانات األساسية

 الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك:

 أنثى ذكر    الجنس: 

سنوات   01سنوات  01أقل من  -سنوات 2من  سنوات  2أقل من  سنوات الخبرة: 
 فأكثر.

 دراسات عليا  ل        بكالوريوس فأق  المؤهل العلمي: 

 جنوب   وسط   شمال اإلقليم: 

 

بداع إضافة إلى سرعة البديهة والسالسة في : هي الذهنية اليقظةالقسم الثاني:  التصرف بحكمة وا 
 .ولفظيًا مع المواقف الطارئة داخل وخارج المدرسةالتعامل جسديا 

 الفقرة الرقم
 الدرجة

 أبداا   اا نادر  أحياناا  غالباا  دائماا 
يطــو ر مــدير المدرســة اإلجــراءات بعــد حــدوث أي   .0

 مشكلة تتعلق بالعمل في المدرسة.
     

يقــوم مــدير المدرســة بحــل المشــكالت التــي تحــدث   .2
 بالمدرسة.

     

ء المدرسة الجهد الالزم لتجنـب األخطـايبذل مدير   .7
 .في العمل

     

ثق مدير المدرسة األخطار التي تترك األثر.  .1       ُيو 
ُيحفــــــز مــــــدير المدرســــــة المعلمــــــين للتعامــــــل مــــــع   .2

 األخطاء.
     

ُيوفر مدير المدرسة بدائل سـريعة للعمـل فـي حـال   .5
 وجود خطر على منتسبي المدرسة.

     

المدرســــة جميــــع األطــــراف المعنيــــة ُيشــــجع مــــدير   .7
 بشؤونها على إبداء الرأي.
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 الفقرة الرقم
 الدرجة

 أبداا   اا نادر  أحياناا  غالباا  دائماا 
ــــي حــــل يمــــدير المدرســــة مــــع المعلمــــ ُيتعــــاون  .5 ن ف

 المشكالت التربوية التي تحدث في المدرسة.
     

      يمنح مدير المدرسة المعلمين االهتمام الكافي.  .9
ُيوجـــه مـــدير المدرســـة المشـــكالت داخـــل المدرســـة   .01

 وخارجها.
     

المعلمـــين فـــي تحليـــل  يتعـــاون مـــدير المدرســـة مـــع  .00
 المواقف الطارئة.

     

العمـل يقوم مـدير المدرسـة بالتحليـل المعمـق لبيئـة   .02
 المدرسة لفهم الحاالت غير المتوقعة.في 

     

يعرض مـدير المدرسـة وجهـات نظـره فـي القـرارات   .07
 على المعلمين.

     

مــــع االتصــــاالت اليوميــــة  يتبــــادل مــــدير المدرســــة  .01
 المعلمين لتوضيح إجراءات العمل.

     

ُيبــــادر مــــدير المدرســــة بمســــاعدة المعلمــــين وقــــت   .02
 الحاجة.

     

يســــهل التواصــــل مـــــع مــــدير المدرســـــة فــــي حـــــال   .05
 حدوث خطر.

     

 لتصـرفلُيفوض مدير المدرسـة السـلطة للمعلمـين   .07
 .ةحال حدوث مشكل في

     

الضــرورية ُيتــابع مــدير المدرســة المــوارد اإلضــافية   .05
 المطلوبة للمدرسة.

     

إضــافية  ُيكلــف مــدير المدرســة المعلمــين بمهمــات  .09
 وتحفزهم عليها.

     

ـــــــدريب   .21 ـــــــرامج خاصـــــــة لت ُيعـــــــد مـــــــدير المدرســـــــة ب
 المعلمين لزيادة خبراتهم.

     

ُيرســخ مــدير المدرســة مبــدأ االعتمــاد علــى الــنفس   .20
 بين المعلمين.
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 الفقرة الرقم
 الدرجة

 أبداا   اا نادر  أحياناا  غالباا  دائماا 
مقـدرة المعلمـين علـى َيهتم مـدير المدرسـة بتطـوير   .22

 حل المشكالت.
     

َيتواصل مدير المدرسة مع األطـراف ذات العالقـة   .27
 بشكل ودي لحل مشكالت المدرسة.

     

ـــــرة الضـــــرورية ألداء   .21 ـــــك مـــــدير المدرســـــة الخب يمتل
 العمل بفاعلية.

     

ُيكلــــف مــــدير المدرســــة المعلمــــين بالمهمــــات بنــــاًء   .22
 علىمقدراتهم.

     

المدرســـة فـــي اســـتخدام االســـتراتيجيات ُينــوع مـــدير   .25
 الالزمة لحل المشكالت.

     

َيتنبـأ مــدير المدرســة بالمشـكالت المحتمــل حــدوثها   .27
 في المدرسة.

     

 

 المخاطر: وهي عملية منظمة لمجابهة الخطر بأفضل الوسائل وأقل التكاليف. ةالقسم الثالث: إدار 

 الفقرة الرقم
 الدرجة

 أبداا   نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا 
يمتلك مدير المدرسة المعرفة باألخطار   .25

دارتها.   وا 
     

يأخذ مدير المدرسة بعين االعتبار دراسة   .29
 المخاطر قبل اتخاذ أي اجراء بخصوصها.

     

يستطيع مدير المدرسة تشخيص أساليب   .71
 الخطر.

     

 يلجأ مدير المدرسة إلى الخبراء لتعرف  .70
 المحتملة.المخاطر 

     

يستطيع مدير المدرسة التنبؤ بالخطر قبل   .72
 حدوثه.
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 الفقرة الرقم
 الدرجة

 أبداا   نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا 
مدير المدرسة من المخاطر السابقة  يستفيد  .77

 لتفادي تكرارها.
     

ن في يالمعلممع يتشارك مدير المدرسة   .71
لى المخاطر التي يمكن أن تواجه إتعرف 
 المدرسة.

     

ُيصنف مدير المدرسة المخاطر وفقًا   .72
لمصادرها )داخلية أم خارجية( لتسهيل 

 إدارتها.

     

ُيوزعمدير المدرسة المخاطر حسب طبيعتها   .75
دارية( للتعامل معها بالشكل  )فنية، وا 

 الصحيح.

     

مدير المدرسة اآلثار التي قد تترتب  يدرس  .77
 على المخاطر التي تواجه المدرسة.

     

ُيميز مدير المدرسة بين أنواع المخاطر   .75
 )بيئية، مالية، استراتيجية، تشغيلية(

     

ُيقدر مدير المدرسة تأثير المخاطر على   .79
 أنشطة المدرسة.

     

ُيعطي مدير المدرسة األولوية للمخاطر   .11
 األشد.

     

ها وأدوات التقييم ُينوع مدير المدرسة في وسائل  .10
 المخاطر.

     

 استراتيجية واضحة يعتمد مدير المدرسة على  .12
 إلدارة المخاطر.

     

      بدائل لمواجهة المخاطر. ُيوفر مدير المدرسة  .17
القرارات الالزمة لمواجهة  يتخذ مدير المدرسة  .11

 المخاطر.
     

     يتعاون مدير المدرسة مع المعلمين لمواجهة   .12
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 الفقرة الرقم
 الدرجة

 أبداا   نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا 
 المخاطر.

دارة المخاطر في إلُيعد مدير المدرسة خطة   .15
 المدرسة.

     

 المدرسة المخاطر التي تواجههامدير ال ُيوثق  .17
 لتسهيل التعامل معها مستقباًل.

     

يقوم مدير المدرسة بمراجعة خطوات إدارة   .15
 المخاطر في حال عدم فعاليتها.

     

ُيراجع مدير المدرسة المخاطر السابقة   .19
 لالستفادة منها.

     

فريق المخاطر على  ُيدرب مدير المدرسة  .21
 فاعلية. القرارات األكثر اتخاذ
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 (4ملحق )
 كتاب رئيس الجامعة
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 (5ملحق )
 عميد كلية العلوم التربويةكتاب 
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 (6ملحق )
 مركز الملكة رانيا العبد اهلل لتكنولوجيا التعليم والمعلومات وزارة التربية والتعليم لكتاب 

 


