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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

ِئَكُة َوُأ۟وُلػ۟ا ٱْلِعْمِع ) َو ِإله ُىَػ َوٱْلَسمََٰٓ ۥ َلٓ ِإلََٰ ُ َأنهُو َشِيَج ٱَّلله

َو ِإله ُىَػ ٱْلَعِديُد ٱْلَحِكيُع( ا ِبٱْلِقْدِط َلٓ ِإلََٰ  )ٛٔعسخان, لآ) َقٓاِئًسًۢ
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 اإلىجاء

المجغػػات إال  وال تظيػػبُ يػػار إال بظاعةػػػ... السّ  الميػػل إال بدػػكرؾ... وال يظيػػبُ  ال يظيػػبُ  إليييي   
 ة إال برؤيةػ...الثسّ  اآلخرة إال بعفؾؾ... وال تظيبُ  بذكرؾ... وال تظيبُ 

سييجنا "... الرحزة ونؾر العػالزيؽ ة, إلى نبيّ ونذح األمّ  , وأدى األمانة , ؽ بّمغ الرسالةإلى م     
 ملسو هيلع هللا ىلص".دمحم 

ػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػؽ عمّ إلػػػػػػػػػػى م   ...ةحػػػػػػػػػػاراف ؽ أحزػػػػػػػػػػل اسػػػػػػػػػػزو بكػػػػػػػػػػلّ زسػػػػػػػػػػي العظػػػػػػػػػػاء دوف انةغػػػػػػػػػػار, إلػػػػػػػػػػى م 
  "زياد".والدي الغالي 

يػػا بمخػػؼ نثػػاحي, وحسانُ  ىػػا سػػرّ ؤ فػػاني, إلػػى مػػؽ كػػاف ُدعاةّ العسػػى الجسػػاف و وم   عسػػى الجػػبّ إلػػى م    
 "."عالة بأمي الجبي ...جراحي

ػػػػ     زوجػػػػي ...اآلخػػػػر بمجغػػػػة, نذػػػػفي   لجغػػػػة   وشػػػػاركسي األمػػػػلّ  ,الّدراسػػػػة ؽ الزمسػػػػي فةػػػػرة  إلػػػػى م 
 .""شاكخالجبيب 

ػػ     ي لػػي مػػؽ  ", جعميزػػا رّ ػػأحسييج وأييييع" سػػيّ ي  ع   ةوقػػرّ  قػػاني حػػاوة األمؾمػػة, إلػػى حبيبػػيّ ؽ أذاإلػػى م 
 الجة.رية الّذ الذّ 

 "شارق".وإلى أخي الغالي  ..........." د.سساح وسخيغ وسج "..إلى أخؾاتي الغاليات   

داتي و أرواح جػ " الحياج كاميل والحياج أسيعج"إلى أىل زوجي األعزاء ... إلػى أرواح أجػدادي    
 ".نجالء صالحروح صديقةي الغالية " وإلى ..........."الحاجة سسيحة والحاجة ميدخة"

 " نعيسة وشيج وأميخةريق نجؾ السثاح واإلبداع " الظّ  ندقّ  ا ونجؽّ ؽ سرنا مع  إلى زمياتي ومّ 

دنا يوأف يز  ,زساسا بزا عمّ وأف يسفع   ,زسا ما يسفعسايعمّ  فّ أ وجلّ  مؽ هللا عزّ  أىدي ىذا الثيد راجية  
 ا.عمز  

 كية: ُسيا زياد الذػيصالبال                           
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 كخ وتقجيخذّ ال

ويثعمو  ,يمع رجائي أف يةقبمو مسّ  ,هللا مؾالي وخالقي الذي مؽَّ عمي بإتزاـ ىذا العزل حزدأ   

 ا لؾجيو الكريؼ.خالذ  

:) ملسو هيلع هللا ىلصؾؿ (, ومؽ قؾؿ الرس40()السزل:ُكُخ ِلَشْفِدوِ َوَمْغ َشَكَخ َفِإنهَسا َيذْ )مؽ قؾلو تعالى:  اانظاق     

إلى  كر واالمةسافالدّ  وتقديؼ ,ا بفرل االعةراؼ بالثزيلايزان   ,هللا( الشاس ل يذكخِ  مغ ل يذكخِ 

ؽ ساعدني في إنثاح م   كلّ إلى كر الثزيل والتساء العغيؼ فإنسي أتقدـ بالدّ  ,صجاب الزعروؼأ

 بالذكر: ىذه الرسالة وأخّص 

 حفغو هللا, أسأؿ هللا أف يثزيو عسي خير الثزاء. محسػد أبػ سسخة أ.د.ي مذخف

مؾا بزساقدة رسالةي إلى األساتذة في لثسة الزساقدة الذيؽ تفّر أيرا كر والةقدير وأتقدـ بثزيل الدّ  

 .والجكتػر كسال مخامخة, األستاذ الجكتػر تيدخ أبػ ساكػر

سامي  د.و  د. إبخاىيع أبػ عقيلو  ل أبػ مشذارد. مشاكر الثزيل إلى أسةاذتي أتقدـ بالدّ و 

فأسأؿ هللا أف  ,بسذائجيؼ السافعةّي وما بحمؾا عم ,راسة, الذيؽ ساندوني مسذ بداية الدّ عجوان

 ي خير جزاء.   يؼ عسّ يثزيّ 

بةقديؼ  ه الرسالةؽ أعاف عمى إنثاح ىذم   وكذلػ زمياتي وزمائي في دراسة الزاجخةير, وكلّ 

 ي خير الثزاء.لي في عير الغيب, فثزى هللا الثزيع عسّ  ء  أو بدعا خدمة  
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 ز الّجراسةممخّ 

لػػػدى مػػػديري  ة وإدارة الؾقػػػتالةعػػػرؼ إلػػػى العاقػػػة بػػػيؽ القػػػدرة القيادّيػػػإلػػػى ىػػػدفت ىػػػذه الّدراسػػػة     

مػؽ القػدرة  ىذه الزدارس لؾاقػع كػلّ  ة في مجافغة الحميل مؽ خاؿ تقديرات معمزيّ الزدارس التانؾيّ 

 الؾصػػفيّ  ة وإدارة الؾقػػت لػػدى الزػديريؽ. ولةجقيػػق أىػػداؼ الّدراسػػة اسػةحدمت الباحتػػة الزػػسي   القيادّيػ

: لقيػػػاس القػػػدرة األولؽ, ي  أراسػػػة, وىػػػي اسػػػةبانة, وتكؾنػػػت مػػػؽ جػػػز أداة الدّ  بسػػػت, حيػػػ  االرتبػػػاطيّ 

عمػػػػػى أر عػػػػػة مثػػػػػاالت, ىػػػػػي: القػػػػػدرات الؾجدانّيػػػػػة  مؾزعػػػػػة   (  ف قػػػػػرة  39ة, وتكؾنػػػػػت مػػػػػؽ )ادّيػػػػػالقيّ 

: الثانيةة, أّما ة, والقدرات الةسغيزيّ زماتية(, القدرات اإلبداعيّ ية )الكار ة(, القدرات الّدحذيّ لّدعؾريّ )ا

رؽ د مػػؽ صػػدؽ األداة وهباتيػػا بػػالظّ الةأّكػػ ( ف قػػرة. وتػػؼّ 25فكانػػت لقيػػاس إدارة الؾقػػت, وتكؾنػػت مػػؽ )

الجكؾميػة زػات الزػدارس مّ زػي ومعة واإلحذائية الزساسبة. وشزل مثةزػع الدراسػة جزيػع معمّ الةر ؾيّ 

تظبيػػػق أداة  تػػؼّ  ؽ( معمزػػا  ومعمزػػة, فػػي حػػي(2844ة فػػي مجافغػػة الحميػػل, والبػػالغ عػػددىؼ التانؾّيػػ

ػػػ( معمّ 392عػػػدد أفرادىػػػا ) عدػػػؾائية , ة  طبقّيػػػ سػػػة  الدراسػػػة عمػػػى عيّ  . واسػػػةحدمت الباحتػػػة زػػػة  ا ومعمّ ز 

ة عػػػػؽ أسػػػػامة الدراسػػػػة وفجػػػػص ( لإلجابػػػSPSSة )رزمػػػػة اإلحذػػػػائية لمعمػػػػؾـ االجةزاعّيػػػػبرنػػػام  الّ 

 اتيا.فرضيّ 

ري: , بػػيؽ مةغّيػػومرتفعػػة   ا, مؾجبػػة  إحذػػائي   ة  داّلػ ة  ارتباطّيػػ عاقػػة   أعيػرت نةػػائ  الّدراسػػة وجػػؾد       

كزػا أشػارت السةػائ   ,ة فػي مجافغػة الحميػلالزػدارس التانؾّيػ ة وإدارة الؾقت لدى مديري اديّ القدرة القيّ 

ة فػػي مجافغػػة الحميػػل ة لػػدى مػػديري الزػػدارس التانؾّيػػادّيػػقػػع القػػدرة القيّ زػػيؽ لؾاتقػػديرات الزعمّ  لػػى أفّ إ

ػػػػ4.05مقػػػػداره ) ط حخػػػػابيّ , و زةؾّسػػػػجػػػػاءت بدرجػػػػة  مرتفعػػػػة    تقػػػػديرات   ا أفّ ( , و يسػػػػت السةػػػػائ  أير 

مقػداره  ط حخػابيّ , و زةؾّسػزيؽ لؾاقع إدارة الؾقػت لػدى مػديري الزػدارس جػاءت بدرجػة  مرتفعػة  الزعمّ 

ف ق (4.03) . إضػافة  إلػى ذلػػ أعيػرت السةػائ  عػدـ وجػؾد فػروؽ ذات مقيػاس ليكػرت الحزاسػيّ , و 



 د
 

ة وإدارة مػػػؽ القػػػدرة القيادّيػػػ زػػػيؽ لكػػػلّ ( بػػػيؽ تقػػػديرات الزعمّ α≤0.05داللػػػة إحذػػػائية عسػػػد مخػػػةؾى )

 ات: الزؤىػػػل العمزػػػيّ مةغيػػػرّ إلػػػى ة فػػػي مجافغػػػة الحميػػػل ُتعػػػزى الؾقػػػت لػػػدى مػػػديري الزػػػدارس التانؾّيػػػ

ػػوسػػسؾات الحبػػرة  مػػؽ الةؾصػػيات والزقةرحػػات لةعزيػػز  تقػػديؼ جزمػػة   ء السةػػائ  تػػؼّ ؾ  والزديريػػة. وفػػي ض 

ة فػػي مجافغػػة الحميػػػل لػػػدى مػػديري الزػػدارس التانؾّيػػ وتسزيةيزػػا القػػدرة القياديػػة وميػػارة إدارة الؾقػػت

 ا.ة , وفمخظيؽ عزؾم  خاّص 

 ة, إدارة الؾقت, مجافغة الحميل.: القدرة القياديّ الكمسات السفتاحية
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Abstract 

    This study aimed to identify the relationship between leadership ability 

and time management among secondary school principals in the Hebron 

governorate through teachers ’assessments of these schools of the reality 

of both the leadership ability and time management of the principals. 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the relational 

descriptive approach, where she built the study tool, which is a 

questionnaire, and it consisted of two parts, the first: to measure 

leadership ability, and it consisted of (39) items distributed into four 

areas, namely: affective (emotional) abilities, and personal abilities ( 

Charismatic), creative abilities and organizational ability. While the 

second was to measure time management, and it consisted of (25) 

paragraphs. The validity and reliability of the tool was confirmed by 

appropriate educational and statistical methods. 

    The population of the study  included all secondary school teachers in 

Hebron governorate, whose number reached (2844) teachers, while the 

study tool was applied on a stratified random sample of (392) teachers. 

The researcher used the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

program to answer the study questions and examine its hypotheses. 

   The study results revealed the existence of a statistically significant 

positive and high correlation between the two variables: leadership ability 

and time management among secondary school principals in the Hebron 

governorate. The results also indicated that teachers ’assessments of the 

reality of leadership ability of secondary school principals in the Hebron 

governorate were high, with an arithmetic average of (4.05) according to 

Likert’s pentagonal scale. 
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    The results also revealed that teachers ’ratings of the reality of time 

management among school principals came to a high degree, with an 

average of (4.03). In addition, the results showed that there were no 

statistically significant differences at the level of (0.05≥α) between 

teachers ’ratings for both leadership ability and time management among 

secondary school principals in Hebron Governorate due to variables: 

educational qualification, years of experience, and directorate. 

 Considering the results, a set of recommendations and proposals were 

presented to enhance and develop the leadership capacity and time 

management skill of secondary school principals in the Hebron 

Governorate in particular, and Palestine in general. 

Key words: leadership ability, time management, Hebron governorate 
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 فيخس السحتػيات

 رقع الرفحة العشػان

 أ الغاؼ

 ب إقرار

 ت إجازة الرسالة

 ث آية قرآنية

 ج اإلىداء

 ح كر وتقديرالدّ 

 د – خ ةص الّدراسة بالمغة العر يّ ممحّ 

 ر – ذ نثميزيةص الّدراسة بالمغة اإلممحّ 

 ض-ز فيرس الزجةؾيات

 غ-ط قائزة الثداوؿ

 ؼ شكاؿقائزة األ

 ؽ احققائزة الز

  الفرل الول

 ٗ-ٕ مقدمة

 ٘-ٗ مدكمة الّدراسة

 ٙ-٘ أسامة الّدراسة

 ٚ-ٙ ات الّدراسةفرضيّ 



 س
 

 ٛ-ٚ أىداؼ الّدراسة

 ٛ ة الّدراسةأىزيّ 

 ٜ دات الّدراسةمجدّ 

 ٓٔ مذظمجات الّدراسة

 ابقة(والّدراسات الخّ  الفذل التاني )اإلطار السغريّ 

 ةة القياديّ لمقجر  اإلشار الشطخيّ 

 ٖٔ-ٕٔ زقدمةال

 ٘ٔ-ٖٔ القيادة 

 ٙٔ ة القيادة الةر ؾيّ 

 ٕٓ-ٚٔ القيادة واإلدارة

 ٕٔ-ٕٓ ةعساصر القيادة الةر ؾيّ 

 ٕٕ-ٕٔ ةمذادر القيادة الةر ؾيّ 

 ٕٗ-ٕٕ ةمخةؾيات القيادة الةر ؾيّ 

 ٕٙ-ٕٗ صفات القائد الةر ؾيّ 

 ٕٚ ة القدرة القياديّ 

 ٖٙ-ٕٛ ةلقياديّ أبعاد القدرة ا

 إلدارة الػقت اإلشار الشطخيّ 

 ٖٚ الزقدمة

 ٜٖ-ٖٛ مفيـؾ الؾقت وأنؾاعو



 ش
 

 ٔٗ-ٓٗ الؾقت في االساـ

 ٔٗ مفيـؾ إدارة الؾقت

 ٗٗ-ٕٗ في الزدارس ة إدارة الؾقتأىزيّ 

 ٘ٗ-ٗٗ مبادئ إدارة الؾقت

 ٜٗ-ٙٗ االتثاىات الجديتة في إدارة الؾقت

 ٔ٘-ٜٗ لؾقتمسظمقات تؾزيع ا

 ٖ٘-ٔ٘ عات الؾقتريّ مُ 

 ٛٚ-ٗ٘ ابقة راسات الخّ الدّ 

 ٔٛ-ٛٚ ابقةعمى الّدراسات الخّ  الةعقيب العاـّ 

 ة الّجراسة وإجخاءاتيا(الفرل الثالث  )مشيجيّ 

 ٖٛ الزقدمة 

 ٖٛ مسي  الّدراسة 

 ٗٛ مثةزع الّدراسة

 ٘ٛ سة الّدراسةعيّ 

 ٜ٘-ٙٛ أداة الّدراسة

 ٜٙ-ٜ٘ تظبيق أداة الّدراسة إجراءات 

 ٜٚ-ٜٙ رات الّدراسةمةغيّ 

 ٜٚ الزعالثة اإلحذائية

 ٜٛ لمزةؾسظات الزقياس الؾزنيّ 
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 الفرل الخابع ) تحميل نتائج الّجراسة(

 ٓٓٔ الزقدمة

 ٙٓٔ-ٓٓٔ ؤاؿ األوؿالخّ الزةعمقة بسةائ  ال

 ٛٓٔ-ٙٓٔ ؤاؿ التاني الخّ الزةعمقة بسةائ  ال

 ؤاؿ التال الخّ الزةعمقة بسةائ  ال

 ة األولىفريّ ة الّذ الفرضيّ 

ٔٓٛ-ٜٔٓ 

 ٘ٔٔ-ٜٓٔ ؤاؿ الرابعالخّ الزةعمقة بسةائ  ال

 ٓٔٔ ة التانيةفريّ ة الّذ فرضيّ 

 ٖٔٔ-ٔٔٔ ة التالتةفريّ ة الّذ فرضيّ 

 ٘ٔٔ-ٗٔٔ ة الرابعةفريّ ة الّذ فرضيّ 

 ٕٓٔ-ٙٔٔ ؤاؿ الحامسالخّ الزةعمقة بسةائ  ال

 ٚٔٔ-ٙٔٔ ة الحامخة فريّ ة الّذ فرضيّ 

 ٛٔٔ-ٚٔٔ ادسة ة الخّ فريّ ة الّذ فرضيّ 

 ٕٓٔ-ٜٔٔ ابعةة الخّ فريّ ة الّذ فرضيّ 

 الفرل الخامذ )مشاقذة الشتائج(

 ٕٕٔ الزقدمة

 ٖٗٔ-ٕٕٔ مساقدة نةائ  الّدراسة

 ٖ٘ٔ-ٖٗٔ تؾصيات الّدراسة 

 ٖٙٔ مقةرحات الّدراسة
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 ٓ٘ٔ-ٖٚٔ قائزة الزذادر والزراجع

 ٘ٙٔ-ٔ٘ٔ حقالزا
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 الفرل األول

 اإلشار العام لمّجراسة

 السقجمة1.1: 

 خػػةتزرُ ة, و يػػا تُ زػػة لمززارسػػات الةر ؾّيػػدة والفاعمػػة األداة الرئيخػػة الزسغّ ة الثّيػػاإلدارة الةر ؾّيػػ عػػدّ تُ        

 ,قػة مػؽ أجػل تجقيػق األىػداؼر الظاقػات الحّا فثّ ة أفرل اسةتزار مزكؽ, وتُ البدريّ ة و ات الزاديّ اإلمكان

ػػػػ ة ة الةر ؾّيػػػػسيػػػػا مػػػػؽ تخػػػػيير العزمّيػػػػة, بزػػػػا يزكّ إلػػػػى تظػػػػؾير اإلدارة الةر ؾّيػػػػ ة  لػػػػذا أصػػػػبجت الجاجػػػػة ماسَّ

ة تخػةؾجب بدػريّ  ذات طبيعػة تسغيزػات   ة  الةر ؾّيػ خػات  الزؤسّ  زا أفّ ة الزحةمفػة, وال سػيّ خاتيا الةعميزيّ ومؤسَّ 

ى ىػذا ة, وقػد تثّمػإلحداث الةغييػر الزساسػب إلشػباع الجاجػات البدػريّ  تّةخؼ بالجكزة والجسكة وجؾد قيادة  

 ؛ةدارة الةر ؾّيػخةيػار القػادة العػامميؽ فػي اإلالزعػايير السػاليب و األاالىةزاـ في الزجاوالت الةي ُتبذؿ فػي 

ت تظػؾير الزػػدير إلػػى لغايػػا درات القيادّيػة مةظمػػب أساسػيّ الػة والقػػؼ عمػػى عساصػر القيػػادة الفعّ الةعػرّ  ألفّ 

العزػػػػػػل  و  ويؾّجػػػػػػ ويرشػػػػػػد   ويدػػػػػػثع   أف يميػػػػػػؼ   , ودوره اإلضػػػػػػافيّ  القائػػػػػػد الزر ػػػػػػيّ  ىػػػػػػؾ اإلداريّ  ألفّ  ؛قائػػػػػػد

 (.1981)السثيثي,الةر ؾيّ 

القائد  ألفّ  ؛القيادة وخذائص   والّخزات   ة عمى امةاكيا لمقدرات  ف نثاح اإلدارة الةر ؾيّ ويةؾقّ     

 ه زَّةديد الؾسائل الزؾصمة إلييا, و ياسات, وتجفي تجديد األىداؼ, ورسؼ الخّ  اميز   اي دور  يؤدّ  الةر ؾيّ 

والةسخيق بيؽ  ئد يعزل عمى تسغيؼ جيؾد جزاعةو,فالقا ؛مع دور قائدىا قُ أخرى لمثزاعة تةخّ  أدوار

 أفّ  (2013,الخعؾد)د ياؽ يؤكّ لخّ (. وفي ىذا ا2000ة)حثي,أعرائيا لةجقيق أىداؼ العزمية الةر ؾيّ 

ة خة الةر ؾيّ عسى بةخيير شؤوف الزؤسّ ثاوز مرحمة اإلدارة, الةي تُ تُ  ة يقؾـ عمييا قائد تر ؾيّ القيادة الةر ؾيّ 

بداع ر ليؼ فرص اإلة, بزا يؾفّ خة الةر ؾيّ في العامميؽ معو في الزؤسّ  را, إلى الةأهيروتيسي   اتخيير  
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ة يةؾقف خة الةر ؾيّ نثاح الزؤسّ  خة عمى أكزل وجو, وعميو فإفّ أىداؼ الزؤسّ والةظؾير, و الةالي تجقيق 

 وخذائذو وامكاناتو في تؾجيو العزل, ورعاية العامميؽ معو. عمى قدرات القائد الةر ؾيّ 

لى إ-مق واإلبداع, تعةزد زات وتسزية عزميات الح  ة األفراد والزسغّ إنةاجيّ  أفّ  (1990,مؾسى)ويؤكد     

 اإلمكانات   تؾعيف   عمى القدرة في تجقيق الكفاية في اسةتزار الؾقت الزةاح لمعزل, وزيادة   -كبير حدّ 

 .عالية   بكفاية   ة  والبدريّ  ة  الزاديّ 

ات القيادة, تمػ السغريات الةي حاولت, وال زالت ة القيادة بدكل عاـ, جاءت نغريّ ألىزيّ  اونغر      

في  ة  قؾا أعمى إنةاجيّ ة, وكيف يزكؽ لمقادة أف يجقّ تجاوؿ, البج  عؽ سمؾؾ القادة, وسزات القاد

زات الزسبتقة ة الخّ البدايات مع نغريّ كانت لزرؤوسييؼ, و  اا وعيفي  قؾا رض  خاتيؼ, وكيف ليؼ أف يجقّ مؤسّ 

ة الزخةقيؼ, نغريّ  ة, الحطّ بكة اإلداريّ الدّ مؾكية بأنؾاعيا)ات الخّ السغريّ  ة الرجل العغيؼ, هؼّ عؽ نغريّ 

ات الزؾقفية لفيدلر جاءت السغريّ  (, هؼّ X , Yة ليكرت, واألبعاد التاهة لريدف, ونغرية نغريّ عديؽ, البُ 

عؽ القيادة األفرل والقائد األنثح, وعؽ الزيارات والقدرات  ف البج وىيرسي و اندرد. ولؼ يةؾقّ 

, إنخانية   , ميارات  ية  معرف , ميارات  ذاتية   لى: ميارات  إ ,عسد البعض فت الزياراتُ سّ لمازمة لمقائد. وُص 

زات , الخّ ة  الةسغيزيّ  ة, القدرات  الّدعؾريّ  لى: القدرات  إفت قدرات القائد عسد بعريؼ سّ , وُص ادراكية   ميارات  

  .اإلبداعيّ  , الةفكير  ة  الّدحذيّ 

الؾقت القائد يكؾف  ُيؤّديياة الةي ال يعزل بزعزؿ عؽ الؾقت, فثزيع العزميات اإلداريّ  والقائد الةر ؾيّ    

ـ  ا وأساسي  فاعا   افييا عسذر   ـ   , سؾاء أكاف الةحظيط أ ـ   الةسفيذ, أ ـ   الةقييؼ أ  يا ال بدّ غيرىا, فكمّ  الرقابة أ

خة, عمى الزؤسّ  اه عكخي  نياية, وإال فخد العزل, أو كاف مردودُ , لو بداية و مجدد   بؾقت   ة  ةوأف تكؾف مؤقّ 

السثاح لمزدير ة الؾقت وتسغيزو, وتبدأ طريق اؾ أىزيّ ال بإدر إخة شأف فمؽ يكؾف لإلنخاف أو لمزؤسّ 

 (. 1991دراؾ )أبؾشيحة,والقائد مؽ ىذا اإل
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 ات  عؾ ضالزؾ  حد  باعةباره أ ات الزةقدمة مؾضؾع الؾقت وإدارتوختعةزد الدوؿ والزثةزعات والزؤسّ     

ذلػ بخبب ارتباطو  ؛امي, وترعو في مقدمة أولؾياتيا مؽ أجل زيادة مخةؾى تقدّ زيّزةال ة  سةراتيثيّ اإل

ز اإلدارة عزمياتيا وتغمغمو إلى جزيع أجزاء مراحمو الزحةمفة, وتركّ  بزحةمف العمؾـ, وتداخمو في كلّ 

ة, , وفي مقدمةيا اإلدارة الزدرسيّ خات العاممة في الزيداف الةر ؾيّ ة في تعاطييا مع مديري الزؤسّ الةر ؾيّ 

اة ات الزةؾخّ يزّ واسةغالو بدكل أمتل لةجقيق الزُ  ,الؾقتزيؽ تثاه احةراـ عمى تؾجيو الزديريؽ والزعمّ 

 (.2006كؼ مسذبيؼ) عدار ة,مسيؼ بجُ 

لمزديريؽ  ة  القياديّ  عمى القدرات   عةزدُ تخات عامة إدارة الؾقت وتسغيزو في الزؤسّ  وىذا يعسي أفّ     

ياؽ جاءت ىذه ىذا الخّ  أـ غيرىا, وفي ة  أـ اقةذاديّ  ة  خات, سؾاء أكانت تر ؾيّ والقادة في ىذه الزؤسّ 

في  ة  التانؾيّ  وعاقةيا بإدارة الؾقت لدى مديري الزدارس   ة  القياديّ  لى العاقة بيؽ القدرة  إؼ الدراسة لمةعرّ 

 زؾف في ىذه الزدارس.   مجافغة الحميل كزا يراىا الزعمّ 

 : مذكمة الّجراسة2.1

 ؛ة  فػي الزثػاالت كاّفػ والةكسؾلػؾجيّ  مؼ والّةقدـ العمزػيّ بالع ز عالزسا اليؾـ ىؾ االىةزاـُ ما ُيزيّ  أىؼّ  إفّ       

الةػي تخػةظيع  ةُ الرئيخػيّ  ة, إذ ىػي األداةُ يؽ, وتظػؾير قػدراتيؼ القيادّيػمؽ االىةزاـ بالقادة الةر ؾيّ  لذلػ البدّ 

ة ة اإلدارّيػػدخات العزمّيػلػػى الةكامػل الزسدػؾد بػػيؽ ُمػإ مػؽ خاليػا تجقيػػق أىػدافيا, وأف تذػل   خػاتُ الزؤسّ 

 .واالقةذاديّ  ياسيّ الخّ  :عيديؽة, عمى الّذ ة والزعسؾيّ ة والزاديّ لبدريّ ا

دت تثّخػ ة  إضػافيّ  مخؤولية   ة  خات الةر ؾيّ عمى إدارة الزؤسّ  والةر ؾيّ  والةقسيّ  قد فرض الةقدـ العمزيّ و      

اؿ إعػداد ف معيػا مػؽ خػريع في مثاالت الجيػاة الزحةمفػة, والةكّيػوالةغيير الخّ  ,في مؾاكبة ىذا الةظؾير

عمػى مخػةؾى  ة  الةر ؾّيػ خػات  لمزؤسّ  القيػاداتُ  ب أف تكؾف  ا يةظمّ مزّ  ,اتعمى مخايرة ىذه الةظؾرّ  قادر   جيل  
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يسةيػػػا, ودروىػػػا فػػػي وضػػػع األىػػػداؼ وتجقيقيػػػا, واتحػػػاذ القػػػرارات ة م  ع باإليزػػػاف بأىزّيػػػالزخػػػؤولية, تةزةّػػػ

 (.2010خة)قسديل,لمزؤسّ  والكفاءة   ية  ق الفعالالزساسبة عمى جزيع الزخةؾيات واألصعدة, بزا يجقّ 

مت شػػكّ  فقػػد, الّدعامػػة األساسػػّية إلنثػػاح العزمّيػػة الةعميزّيػػة ومػػا يمزميػػا مػػؽ قػػدرات ةُ الةر ؾّيػػ القيػػادةُ  عػػدّ تُ    

ػػ ا, أمػػر  ة  القيادّيػػ رؼ بالقػػدرة  مػػا ُعػػ ىػػذه القػػدراتُ  إدارة الؾقػػت إحػػدى أبػػرز  عػػدّ ر, كزػػا تُ لإلبػػداع والةظػػؾّ  االزم 

خات بثزيع أشكاليا. ومؽ خػاؿ , وكاىزا الزماف لسثاح الزؤسّ وركائ زه ساجحالّ  عزل القياديّ ال اتمجظّ 

, ورغبةيػا وعساصػر إدارة الؾقػت, ة  القياديّ  فيا عمى مثاالت القدرة  , وتعرّ الةر ؾيّ   خبرة الباحتة في الزيداف  

برزت  ة الزدارس,ة, وخاّص  ؾيّ خاتسا الةر مدى يزكؽ أف يةؾافر ىذاف العسذراف في مؤسّ  ق أليّ في الةجقّ 

 ي:تؤاؿ الرئيس اآلمت في الخّ الةي تزتّ لدييا مدكمة دراسةيا ىذه, 

ة فييي الثانػّييي جى مييجيخي السييجارسإلدارة الػقييت ليياة و القييجرة القيادّييي ة بيييغىييل تػجييج عالقيية ارتباشّييي

 محافطة الخميل؟ 

 أسئمة الجراسة3.1: 

 :, وىيراسةلسذكمة الجّ ؤال الخئيذ مغ الدّ  تيةانبثقت األسئمة اآل

ة فػػي مجافغػػة الحميػػل مػػؽ وجيػػة ة لػػدى مػػديري الزػػدارس التانؾّيػػمػػا واقػػع القػػدرة الّقيادّيػػؤال األول: الّديي

 زيؽ؟نغر الزعمّ 

ة في مجافغة الحميل مؽ وجيػة نغػر ما واقع إدارة الؾقت لدى مديري الزدارس التانؾيّ  اني:ؤال الثّ الدّ 

 زيؽ؟الزعمّ 
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ة وتقػديراتيؼ إلدارة زيؽ لؾاقػع القػدرة القيادّيػة بيؽ تقديرات الزعمّ تؾجد عاقة ارتباطيّ ىل : الثؤال الثّ الدّ 

 ة في مجافغة الحميل؟الؾقت لدى مديري الزدارس التانؾيّ 

ة لػػػدى مػػػديري ة لؾاقػػػع القػػػدرة القيادّيػػػزػػػي الزػػػدارس التانؾّيػػػىػػػل تحةمػػػف تقػػػديرات معمّ  ؤال الخابيييع:الّدييي 

 ة؟, وسسؾات الحبرة, والزديريّ رات: الزؤىل العمزيّ لحميل باخةاؼ مةغيّ في مجافغة االجكؾمية  الزدارس

ة لؾاقػػػع إدارة الؾقػػػت لػػػدى مػػػديري زػػػي الزػػػدارس التانؾّيػػػ: ىػػػل تحةمػػػف تقػػػديرات معمّ ؤال الخيييامذالّدييي

  ة؟, وسسؾات الحبرة, والزديريّ رات: الزؤىل العمزيّ ة في مجافغة الحميل باخةاؼ مةغيّ الزدارس الجكؾميّ 

 راسةجّ فخضّيات ال 4.1: 

 راسة:ية عؽ أسامة الدّ تة اآلفريّ ات الّذ انبتقت الفرضيّ 

 ( بػيؽα≤0.05ة ذات داللػة إحذػائية عسػد مخػةؾى الداللػة)ال تؾجػد عاقػة ارتباطّيػ :ة األول الفخضيّ 

ة ؾّيػة وتقػديراتيؼ إلدارة الؾقػت لػدى مػديري الزػدارس التانزيؽ لؾاقع القػدرة القيادّيػتقديرات الزعمّ  مةؾّسظات

 .في مجافغة الحميل

( بػػػػػيؽ α≤0.05ال تؾجػػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحذػػػػائية عسػػػػػد مخػػػػةؾى الّداللػػػػػة )ة الثانيييييية: الفخضيييييّ 

ة ة لدى مديري الزدارس التانؾّيػة لؾاقع القدرة القياديّ زات الزدارس التانؾيّ زي ومعمّ مةؾّسظات تقديرات معمّ 

 .ر الزؤىل العمزيّ مةغيّ إلى زى في مجافغة الحميل, ُتع

( بػػػػػيؽ α≤0.05ال تؾجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحذػػػػػائية عسػػػػػد مخػػػػػةؾى الّداللػػػػػة ) ة الثالثييييية:الفخضييييييّ 

ة ة لدى مديري الزدارس التانؾّيػة لؾاقع القدرة القياديّ زات الزدارس التانؾيّ زي ومعمّ مةؾّسظات تقديرات معمّ 

 ر سسؾات الحبرة.مةغيّ إلى في مجافغة الحميل, ُتعزى 
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( بػػػػػيؽ α≤0.05جػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػػة احذػػػػائية عسػػػػد مخػػػػػةؾى الّداللػػػػة )ال تؾ : ة الخابعيييييةالفخضيييييّ 

ة ة لدى مديري الزدارس التانؾّيػة لؾاقع القدرة القياديّ زات الزدارس التانؾيّ زي ومعمّ مةؾّسظات تقديرات معمّ 

 ة.ر الزديريّ مةغيّ ى لإ في مجافغة الحميل, ُتعزى 

( بػػػيؽ α≤0.05عسػػػد مخػػػةؾى الّداللػػػة ):  ال تؾجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحذػػػائية ة الخامديييةالفخضييييّ 

ة ة لؾاقػع إدارة الؾقػت لػدى مػديري الزػدارس التانؾّيػزػات الزػدارس التانؾّيػزػي ومعمّ مةؾّسظات تقديرات معمّ 

 .ر الزؤىل العمزيّ مةغيّ ى لإفي مجافغة الحميل, ُتعزى 

( بػػػػيؽ α≤0.05: ال تؾجػػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػػة إحذػػػػائية عسػػػػد مخػػػػةؾى الّداللػػػػة )ادسييييةة الدّ الفخضيييييّ 

ة التانؾّيػ ع إدارة الؾقػت لػدى مػديري الزػدارسة لؾاقػزػات الزػدارس التانؾّيػزػي ومعمّ مةؾّسظات تقديرات معمّ 

 ر سسؾات الحبرة.مةغيّ ى لإفي مجافغة الحميل, ُتعزى 

( بػػػػيؽ α≤0.05ال تؾجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحذػػػػائية عسػػػػد مخػػػػةؾى الّداللػػػػة ) :ابعةة الّدييييالفخضيييييّ 

ة التانؾّيػ ع إدارة الؾقػت لػدى مػديري الزػدارسة لؾاقػالتانؾّيػ زػات الزػدارسي ومعمّ زػمةؾّسظات تقديرات معمّ 

 ة.ر الزديريّ مةغيّ ى لإفي مجافغة الحميل, ُتعزى 

 َأىجاف الّجراسة5.1:  

 لى:إىدفت ىذه الّدراسة الةَّعرؼ 

مػػؽ وجيػػة ة ة فػػي مجافغػػة الحميػػل لمقػػدرات الّقيادّيػػالتانؾّيػػ الجكؾميػػة مػػدى امػػةاؾ مػػديري الزػػدارس  -8

 زيؽ.نغر الزعمّ 
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ة في مجافغة الحميل لزيارات إدارة الؾقت مػؽ وجيػة التانؾيّ الجكؾمية مدى امةاؾ مديري الزدارس  -4

 زيؽ.نغر الزعمّ 

ة فػػػي التانؾّيػػػ الجكؾميػػػة ة وإدارة الؾقػػػت لػػػدى مػػػديري الزػػػدارسة بػػػيؽ القػػػدرة القيادّيػػػالعاقػػػة االرتباطّيػػػ -4

 .مؽ وجية نغر الزعّمزيؽ مجافغة الحميل

زيؽ لؾاقع القدرة القيادية لػدى مػديري مػدارس مجافغػة الحميػل بػاخةاؼ مدى اخةاؼ تقديرات الزعمّ  -2

 ة., وسسؾات الحبرة, والزديريّ راسة: الزؤىل العمزيّ رات الدّ مةغيّ 

زيؽ لؾاقع إدارة الؾقت لدى مديري مدارس مجافغة الحميل باخةاؼ مدى اخةاؼ تقديرات الزعمّ  -5

 ة., وسسؾات الحبرة, والزديريّ الزؤىل العمزيّ  راسة:رات الدّ مةغيّ 

 َأىّسّية الّجراسة : 6.1

 ا يمي:ت س ُبع أ ىّزّية الّدراسة مزّ 

ة وإدارة الؾقػت لػدى مػديري الزػدارس حاولت ىذه الّدراسة الكدف عؽ طبيعة العاقػة بػيؽ القػدرة القيادّيػ -8

عمػػػى نةػػػائ   خػػػات بسػػػاء  فػػػي ىػػػذه الزؤسّ يؼ فػػػي رفػػػع األ داء ا  قػػػد ُيخػػػة فػػػي مجافغػػػة الحميػػػل, مّزػػػالتانؾّيػػػ

 وتؾصياتيا لمثيات ذات العاقة. ,راسةالدّ 

مػػؼ عمػػى حػػدّ -تساولػػت ىػػذا الزؾضػػؾع, فػػا تؾجػػد   يػػة  مجمّ  عػػدـ وجػػؾد دراسػػات   -4 الباحتػػة دراسػػات فػػي  -ع 

 ة وإدارة الؾقت.العاقة بيؽ القدرة القياديّ  درست  ية  الزجمّ  البياة  

 ق أماـ الززيد مؽ الّدراسات الزخةقبمية في ىذا الزثاؿ.د ىذه الّدراسة الظريقد ُتزيّ  -4

 يخةفيد مؽ ىذه الّدراسة:  -2

 ة ب دكل  خاّص ومديرو الزدارس التانؾيّ  ,مديرو الزدارس ب دكل  عاـ. 

 بؾزارة الةر ية والةعميؼ وتدريبيؼ ةالزدارس التانؾيّ  ي مدير  رالقائزؾف عمى اخةيا. 
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  زارات الةر يػػة والةعمػػيؼ, ة فػػي مػػديريات الةعمػػيؼ وو رس التانؾّيػػالزػػدا ي القػػائزؾف عمػػى مةابعػػة أداء مػػدير

 ة.مدرفيؽ لإلدارة الزدرسيّ باعةبارىؼ 

 :محجدات الّجراسة 7.1:

 كي ُيزكؽ تؾجيييا نجؾ تجقيق األىداؼ الزرجؾة, وىي:  محةمفة   احدود   تدزل ىذه الّدراسة    

ة وإدارة الؾقػػت لػػدى مػػديري الزػػدارس رة القيادّيػػىػػذه الّدراسػػة العاقػػة بػػيؽ القػػد بجػػ ت     :السػضييػعيّ  الحييجّ  .8

ة فػػػي مجافغػػػة زػػػات الزػػػدارس التانؾّيػػػزػػػي ومعمّ مػػػؽ معمّ  سػػػة  تظبيػػػق أداة الّدراسػػػة عمػػػى عيّ  تػػػؼّ ة, و التانؾّيػػػ

 الحميل.

 ا(. )شزاؿ الحميل,  الحميل, جسؾب الحميل, ويظّ  بزديرياتيا األر ع ,: مجافغة الحميلالجغخافيّ  الحجّ  .4

راسيّ مانيّ الدّ  الحجّ  .4  (.2021-2020) : الفذل األوؿ مؽ العاـ الدّ 

 ة في مجافغة الحميل.التانؾيّ  الجكؾمية زات الزدارسومعمّ  ؾز: معمّ البذخيّ  الحجّ  .2

 مرصمحات الّجراسة 8.1:

بعض االسػػةراتيثيات الةػػي لػػ الزخػػةقبمية   ؤيػػة  ل فػػي ر ػػط الرّ "مثزؾعػػة مػػؽ األبعػػاد تةزّتػػ ة:القييجرة القيادّييي 

والعزػل  ةؤيػوعزػل الفريػق فػي تجقيػق تمػػ الرّ  ,ية, والقدرة عمػى اسػةحداـ الزخػاندة واإلذعػافق ىذه الرؤ تجقّ 

 (.2015:15ؤية" )القبمي,عمى االلةزاـ نجؾ تمػ الرّ 

ة فػػي مجافغػػة الحميػػل, مػػؽ ومػػديرات الزػػدارس التانؾّيػػ يروىػػي مػػا ّيزةػػاز بػػو مػػد: اخائيىييوُتعخفيييا الباحثيية  إج

 قػػػػػػػػػػدراتة, ال, القػػػػػػػػػػدرات الةسغيزّيػػػػػػػػػػ(ةعؾريّ الّدػػػػػػػػػ) الؾجدانّيػػػػػػػػػػة دراتفػػػػػػػػػػي مثػػػػػػػػػاؿ )القػػػػػػػػػػ وسػػػػػػػػػػزات   ميػػػػػػػػػارات  

( تخاعده عمى أداء دوره, بجي  يسعكس ىذا الّدور عمى سمؾؾ قدرات اإلبداعّية, وال)الكاريزماتية(ةالدحذيّ 

 ة ليذا الغرض. العامميؽ, أو ىؾ ما تقيخو أداة القدرة القيادّية الزعدّ 
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بعو مدير الزدرسة عسد الّةحظيط, الةسغيؼ, الّةسفيذ, الّةؾجيو, الزةابعة, "ىؾ األسمؾب الذي يةّ : إدارة الػقت

ه فييا, والػذي ييػدؼ ؾدجو زدرسة الةي يعزل بيا خاؿ فةرة داطات الةي يقـؾ بيا داخل الوالّةقؾيؼ, لّكل السّ 

الزسدػػػؾدة" ة لػػػى األىػػػداؼ الةر ؾّيػػػإةػػػاح, وإدارتػػػو لمؾصػػػؾؿ لػػػى تجقيػػػق فعالّيػػػة فػػػي اسػػػةتزار ىػػػذا الؾقػػػت الزُ إ

 (.2009:9)األسظل,

ة الزدرسػػة /مػػدير ؤّدييػػااألندػػظة والفعاليػػات الةػػي يزيػػع األعزػػاؿ و ج  ىػػي  اوُتعخفيييا الباحثيية إجخائًييي

.معيسػػػة   زمسيػػػة   فةػػػرة   خػػػاؿ   الزرجػػػّؾة ةة فػػػي مجافغػػػة الحميػػػل, مػػػؽ أجػػػل تجقيػػػق األىػػػداؼ الةر ؾّيػػػالتانؾّيػػػ



 


 

 الفرل الثاني

 ابقةوالّجراسات الدّ  اإلشار الشطخيّ 

 

  ة.: القجرة القياديّ أوًل 

 إدارة الػقت.اانيً ث : 

  ًابقة: الّجراسات الدّ اثالث 

 ة.قة بالقجرة القياديّ ة الستعمّ العخبيّ  الّجراسات الّدابقة

 ة.قة بالقجرة القياديّ ة الستعمّ جشبيّ ابقة الْ الّجراسات الدّ 

 قة بإدارة الػقت.ة الستعمّ ابقة العخبيّ الّجراسات الدّ 

 قة بإدارة الػقت.ة الستعمّ ابقة األجشبيّ ت الدّ الّجراسا

ة.ابقعم  الّجراسات الدّ  التعقيب العامّ     
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 الفرل الثاني

 اإلشار الشطخّي والّجراسات الّدابقة

 اإلشار الشطخي:

 ة القجرة القياديّ أوًل: 

 السقجمة 1.1.2:

وذلػػ لزػا ليػا مػؽ  ؛خاصػة   عسايػة   ة الةي أوالىا عمػؼ اإلدارةالقيادة إحدى الؾعائف اإلداريّ  عدّ تُ      

عمػى اخػةاؼ أشػكاليا  (القيػادة)عزل في الجياة. وقد عرفت الزثةزعات البدػرية  في أيّ  بارز   أهر  

مقػػت وتؾاجػػدت عمػػى سػػظح الزعزػػؾرة عمػػى شػػكل مثزؾعػػات يةذػػل بعرػػيا ومقاصػػدىا مسػػذ أف خُ 

 ف عػؽ العامػل االجةزػاعيّ ا لعػدـ اسػةغساء اإلنخػاببعض, وتةدابػ مذالجيا وحاجاتيػا, وذلػػ نغػر  

 في تخيير شؤوف الجياة. 

ة القيػػػادة فػػػي العذػػػر الجاضػػػر نةيثػػػة لمةقػػػدـ الػػػذي يعيدػػػو عالزسػػػا الزعاصػػػر, وتزايػػػدت  أىزّيػػػ    

زا بعػػد عيػػؾر الةقسيػػات الجديتػػة فػػي كافػػة السػػيّ  ,دىاد ندػػاطات الجيػػاة وتػػداخميا وتعّقػػونةيثػػة لةعػػدّ 

ة ميسةيػا ودورىػا فػي جاجة لمقيادات الؾاعيػة الزؤمسػة بأىزّيػالزثاالت, األمر الذي أدى إلى زيادة ال

خػػػػة, ة والكفػػػػاءة لمزؤسّ ق الفعالّيػػػػا يجّقػػػػوضػػػػع األىػػػػداؼ وتجقيقيػػػػا, واتحػػػػاذ القػػػػرارات الزساسػػػػبة, مّزػػػػ

 (.2010ىا واسةزراريةيا)قسديل,يا ونزؾّ ئوضزاف ارتقا

ر, ال بػػػل ىػػػي األولػػػى فػػػي عػػػؽ ىػػػذا األمػػػ ة, ومسيػػػا الزدرسػػػة, ليخػػػت بعيػػػدة  ّيػػػؾ ر خػػػات الةّ والزؤسّ    

, قادرة عمى االرتقاء باألداء, وليس فقط تخيير األمؾر, والزجافغة عمى فاعمة   حاجةيا إلى قيادات  
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ة ليػا؛ عؾامػل نثػاح الزدرسػة وتجقيػق األىػداؼ الزرجػؾّ  مػؽ أىػؼّ  عػدّ ة تُ ما ىؾ قائؼ. فالقيادة الزدرسػيّ 

مؽ, ويقع عمى عاتقيا ر الزّ رة بةغيّ اتيؼ الزةغيّ وتؾفير حاج ,ىذه األىداؼ االىةزاـ بالظمبة ومؽ أىؼّ 

 تعميزّيػة   ة والعامػة ليػؼ, وتػؾفير بياػة  جة السفخػيّ , وتجقيق الّذ رتقاء بزخةؾاىؼ الفكريّ بذؿ الثيؾد لا

 . آمسة   داعزة  

ة, خػة الةر ؾّيػبالزؤسّ  تػسيُض  ة  قيادّيػ , قػدرات  وقػدرات   ليػذه القيػادات مػؽ سػزات   ليذا كاف ال بػدّ      

ة نخػػػاف, و الةػػػالي إعزػػػار األرض وتخػػػحيرىا بالكيفيػػػة الةػػػي تسفػػػع البدػػػريّ بػػػدورىا فػػػي بسػػػاء اإل قػػػؾـ  لة

 جزعاء.

 القيادة 2.1.2:

 مفيػم القيادة 1.2.1.2:

د( نقػيض ال: القيادة لغةً  ػورد في لخاف العرب )الق ؾ  ُؾؽ: ُيقػاؿ: يقػؾد الدابػة مػؽ أماميػا ويخػؾقيا خَّ

ؽ مػػػػؽ خمػػػػف, وقػػػػاد البعيػػػػد مػػػػؽ أمػػػػاـ, واؾ  مػػػػؽ خمفيػػػػا, فػػػػالق   ػػػػؾ  : معسػػػػاه جػػػػره خمفػػػػو)ابؽ هُ واقةػػػػاد   ر  لخَّ

 (.1994مسغؾر,

 وذلػػ لكػي يكػؾف دلػيا  لثزاعةػو   ؛مكػاف القائػد فػي الزقدمػة وفي ىذا الزعسى إشارة مفادىػا: أفّ     

األسرة ىؾ الزخؤوؿ عؽ تر ية أوالده, وتؾجيييؼ ليكؾنػؾا صػالجيؽ,  ب  ر  ا ليؼ. ف  عمى الحير, ومرشد  

ؼ مخػؤوؿ عػؽ طابػو, ير شؤونيا مػؽ أجػل نثاحيػا, والزعّمػيخة ىؾ الزخؤوؿ عؽ تخرئيس الزؤسّ و 

حؾلػػو الزسةفعػػؾف, ألنػػو مػػا مػػؽ عاقػػل  واسػػةزرّ  ,فػػإف كػػاف غيػػر ذلػػػ أحثػػؼ عػػؽ تأييػػده الزحمذػػؾف 

 ا عمى أمره,ا, أو مغمؾ   ا أو مسةفع  ياع والفدل, إال إذا كاف محدوع  ه رئيخو إلى الّر ى أف يقؾد  يرض  
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ػػا ال قائػػد  الػػرئيس سػػائق   ي  لسػػا أف نخػػزّ  وعسػػدىا يجػػقّ  ذ بػػو القائػػد, ويةمػػذّ  عُ ا يةزةّػػا, فالقيػػادة ليخػػت مغسز 

 (.2003 )الخؾيداف و اشراحيل, ةبل ىي عساء وتبعيّ  ,بعبارات التساء

ا وارتبظػػت بػػالجروب ا, واشػػةيرت قػػديز  ا وحػػديت  ةػػداوؿ قػػديز  القيػػادة  كمزػػة ت   ا:القيييادة اصييصالحً 

ػرؾ, حي  كانت االنةذارات فػي الجػروب سػبب  والزعا , ومؾاصػفاتو ا فػي إعيػار قػدرات القائػدا رئيخ 

ميا الةاريخ, ولػؽ يدػيد ميا الةاريخ, ومؽ أعغؼ القيادات الةي  سثّ سثّ  كتيرة   وقد شيد العالؼ قيادات  

و ػيؽ العابػد ة, حي  جزع بيؽ الجـز والميؽ, و يؽ الرحزػة والقػؾّ  ملسو هيلع هللا ىلص ىي قيادة الرسؾؿ دمحم ليا متيا  

وخيػػر  ,ب ليػػؾى ال كػػل مػػؽ تعّذػػإ وُ رُىػػمقػػو. ومػػا كُ ى قمبػػو, ورأى خُ فّ مػػؽ ّصػػ كػػلّ  وُ والزثاىػػد, أحبَّػػ

(. /2409 2001ةػو")البحاري,كؼ مخؤوؿ عؽ رعيّ مكؼ راع  وكمّ : "كّ ملسو هيلع هللا ىلص تعريف لمقيادة قؾؿ السبي دمحم

رعايػػة, والرعايػػة ىػػي ة", بزعسػػى حاجػػة إلػػى فالقائػػد ىسػػا مخػػؤوؿ, ي خػػأؿ, واعةبػػر الزرؤوسػػيؽ "رعّيػػ

, والقياـ بكلّ  ىي تؾفير كلّ و الجساف,  . والقائد: "م   ما يمـز ؽ كاف عمى رأس الثزاعة, وكػاف ما يمـز

ػػ ـ   مػػؽ   القائػػد بزثزؾعػػة   ا", والقيػػادة: "ىػػي أف يخػػير  لمثزاعػػة رأس  نجػػؾ  معػػيؽ   الثسػػد, خاضػػعيؽ لسغػػا

 (.2002:35ؽ")خظاب,غرض  معيّ 

مؽ الساس, يثعميؼ يةعاونؾف  ر فيو عمى مثزؾعة  و شحص ما, يؤهّ وتعرؼ بأنيا "نداط يزارس    

إلػى ( 11:2000,حخػب هللا)(. ويدػير 1999:9")جعمػؾؾ,ؽ  معيّ  يؼ لةجقيق ىػدؼ  يؾف طاقات  ويؾجّ 

 أىداؼ الثزاعة مؽ خاؿ أفرادىا". فيا بأنيا "القدرة عمى أف تسثز  عرّ  Ackels أفّ 

إذ يسثؼ عؽ ىػذه العاقػة عيػؾر شػحص  ؛والةفاعل بيسيؼؼ بأنيا "العاقة بيؽ األشحاص عرَّ وتُ    

مخػػؤوليات تؾجيػو معغػػؼ ندػاطات الثزاعػػة, فالقيػادة تغيػػر عسػػدما  د  مجػدّ  ل ولػؾ لؾقػػت  بعيسػو يةجّزػػ

و مػؽ أو عمى مثزؾعة مػؽ األشػحاص بدػكل  يزكّسػ ,تأهير عمى شحص آخر ؽ  معيّ  يكؾف لدحص  

 (.2006:169و سمؾكيؼ وجيؾدىؼ")الظؾيل,ات تؾجّ ر إصدار مؤش
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حخػػب وجيػػة نغػػػر  ؼ الةعريفػػػات  لمقيػػادة حػػيؽ قّخػػ و(  فػػي شػػػرح125:2007,يرفيّ الّذػػ) زُ ويةزّيػػ  

عمػػى أنيػػا "تمػػػ القػػدرة عمػػى  (القيػػادة)عػػرؼ اىةزػػاـ البػػاحتيؽ, إلػػى أر عػػة أنػػؾاع: فزػػؽ زاويػػة الةػػأهير تُ 

مة ىسػػا ىػػي مجّذػػقسػػاع, فالقيػػادة ة اإلالةػػأهير فػػي األفػػراد لةجقيػػق الزظمػػؾب مػػسيؼ مػػؽ خػػاؿ عزمّيػػ

 عبر عسيا بالزعادلة:القيادة يُ  ة, أي أفّ الةفاعل بيؽ سزات القائد واألتباع, وخذائص الزيزّ 

 .(القيادة= قائج + جساعة + أىجاف + تأثيخ)

ل إلييػا مػؽ تظبيػق عمػى أنيػا "السةيثػة الةػي نةؾّصػ (القيػادة)ؼ ةعرّ ا مؽ زاوية االخةبار,  ف  وأمّ      

عػػرؼ مػػؽ زاويػػة الّخػػزات فات الّدحذػػّية الؾاجػػب تؾافرىػػا فػي القيػػادة". وتُ بالّذػػ ة  الحاّصػػ االخةبػارات  

ؽ الفػػرد مػػؽ إقسػػاع اآلخػػريؽ باتبػػاع الةؾجييػػات الزظمؾ ػػة مػػؽ الّخػػزات تزّكػػ بأنيػػا "ائػػةاؼ مثزؾعػػة  

ورفػػػع حػػػالةيؼ  ,تسخػػػيق األفػػػراد والثزاعػػػات لبمػػػؾغ األىػػػداؼ". أمػػػا مػػػؽ زاويػػػة الةػػػابعيؽ, فيػػػي "فػػػؽّ 

 لى أىداؼ مجددة".إمؾصؾؿ ة لالزعسؾيّ 

بأنيا "اسةزالة أفراد الثزاعة لمةعاوف عمى تجقيق ىدؼ مدةرؾ يةفقؾف عميو مع القائد,  ؼُ عرّ وتُ    

ػػػويقةسعػػػؾف بأىزيّ  ا بظريقػػػة ترػػػزؽ تزاسػػػػ الثزاعػػػة فػػػي عاقاتيػػػا وسػػػيرىا فػػػي ةػػػو, فيةفػػػاعمؾف مع 

 .97:2007)االتثاىات الةي تجافظ عمى تكامل عزميا")عريف ,

األفػػػػراد  القػػػػدرة عمػػػػى الةػػػػأهير عمػػػػى ندػػػػاطات"بأ نَّيػػػػا:  اوُتعييييخف الباحثيييية القيييييادة إجخائًييييي    

, ومػػػؽ أجػػػل تجقيػػػق ة  , مػػػؽ أجػػػل تسفيػػػذ األندػػػظة واألعزػػػاؿ بدقػػػة  وفاعمّيػػػوسػػػمؾكّياتيؼ والثزاعػػػات

 ."األىداؼ الزدةركة مؽ خاؿ الّخزات والزيارات الزةسؾعة الةي يزةمكيا القائد
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 ةادة التخبػيّ القي   2.2.1.2:

ؽ يعزػػػل فػػػي زػػػبالةجديػػػد, ف   ة ىػػػي قيػػػادة بالدرجػػػة األولػػػى, وفػػػي الزيػػػداف الةر ػػػؾيّ القيػػػادة الةر ؾّيػػػ    

ا, فػػػي حػػػاؿ تػػػؾافرت فيػػػو سػػػزات القائػػػد, وكانػػػت مزارسػػػاتو ا تر ؾي ػػػقػػػد يكػػػؾف قائػػػد   الزيػػػداف الةر ػػػؾيّ 

 ,ةؽ الةعريفػػات لمقيػػادة الةر ؾّيػػالعديػػد مػػ ا. وجػػاء فػػي األدب الةر ػػؾي  عمػػى كؾنػػو قائػػد   مؾكية دالػػة  الّخػػ

 مسيا: 

عػؽ  ة, الةي تةؼّ ة والفسيّ ة الةسفيذيّ القياديّ  ( بأنيا "مثزؾعة العزميات  2001:103,البدري )فيا عرّ     

 والسفخػيّ  الّخػاعي عمػى الػدواـ إلػى تػؾفير الزسػاخ الفكػريّ  الةعػاونيّ  الثزاعيّ  طريق العزل اإلنخانيّ 

ؼ السدػط والزػػسغّ  والثزػاعيّ  ؼ ويبعػ  الرغبػة فػي العزػػل الفػرديّ زػػالي   زالزساسػب, الػذي يجّفػ والزػاديّ 

 ة".خات الةعميزيّ دة لمزثةزع ولمزؤسّ ة الزجدّ مؽ أجل تجقيق األىداؼ الةر ؾيّ 

بزػػػا فييػػػا مػػػؽ  ,دخات السغػػػاـ الةر ػػػؾيّ ز بػػػيؽ محةمػػػف ُمػػػبأنيػػػا " تفاعػػػل مةزّيػػػ وعرفيػػػا الظؾيػػػل    

 تفعيميػػا لةجقيػػق محرجػػات   دخات, يفةػػرض أف يػػةؼّ يرىػػا مػػؽ الُزػػوغ وأبسيػػة   ومسػػاى    زػػيؽ وتاميػػذ  معمّ 

 (.2013:358")البسا, تسخثؼ مع أىداؼ السغاـ الةر ؾيّ  ة  تر ؾيّ 

غية تؾجيػو , لمةأهير في جزيع العامميؽ بُ مؾؾ الذي يزارسو الةر ؾيّ ؼ بأنيا "السداط أو الخّ عرّ وتُ     

مػػؽ حيػػ   ة  الةر ؾّيػػ بالعزميػػة   أجػػل االرتقػػاء  سػػمؾكيؼ وتسغػػيؼ جيػػؾدىؼ, وتجخػػيؽ مخػػةؾى أدائيػػؼ مػػؽ 

 (.210:1996والكيف, والعزل عمى تجقيق أىدافيا")بمقاسؼ وعباس, الكؼّ 

ة والزخػػؤولة عػؽ تجقيػػق خػػة الةر ؾّيػفػػي تقػدـ الزؤسّ  ة ىػي الزرتكػػز األساسػيّ القيػادة الةر ؾّيػػ إفّ      

دي االتثاىػات, وىػذا يةظمػب قافػة, مةعػدّ يةعامػل مػع محةمفػي الت فييا, فالقائد الةر ؾيّ  اؿ  فعّ  إصاح  

 زة.مؽ تسخيق جيؾدىؼ, لةجقيق أىداؼ الزسغّ  ؽ  كي يةزكّ  ,عمى الةعامل مع األفراد مسو قدرة  عالية  
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 القيادة واإلدارة 3.2.1.2:

ا وال يػزاؿ, بعػد أف كػاف  مقذػؾر   ,االىةزاـ بالقيادة ُمس ذ مظمػع تخػعيسيات القػرف الزاضػي ادزدا     

ات. وىساؾ فػرؽ بػيؽ القيػادة واإلدارة, وفيزػا يمػي تبيػاف بدػيء يّ زانيسى نياية التّ رة فقط حةّ عمى اإلدا

 مؽ الةفذيل:  

حص الػػػػذي يخػػػػةظيع الةػػػػأهير عمػػػػى سػػػػمؾؾ اآلخػػػػريؽ, القائػػػػد ىػػػػؾ الّدػػػػ ( أفّ 2004,حػػػػريؼ)يػػػػرى    

ة بزيّزػ فُ وُيكّمػ ؽُ حص الػذي ُيعػيّ يػؾ الّدػفا الزػدير زػة, أّمػواتثاىاتيؼ وأفعاليؼ لةجقيق أىداؼ الزسغّ 

اإلشراؼ عمى جزاعة العزل, ويقؾـ الزدير بؾعائف الةحظػيط والةسغػيؼ والةؾجيػو والرقابػة, فالقيػادة 

تؾجيػو األفػراد وإرشػادىؼ وحفػزىؼ ونيػل تعػاونيؼ  ا مؽ حيػ ُ أمّ  .ة لمزديرىي إحدى الؾعائف اإلداريّ 

القيػػادة  مػػا لػػؼ يزةمػػػ مقؾمػػات   ذلػػػ لمعزػػل نجػػؾ تجقيػػق األىػػداؼ, فػػا يخػػةظيع الزػػدير القيػػاـ  بكػػلّ 

ا,  فكتيػر مػؽ الزػديريؽ ا يذػبح قائػد  مركػز   شحص يجةػلّ  مدير أو رئيس أو أيّ  اججة, فميس كلّ السّ 

ال يثعػػل  مركػػزىؼ الرسػػزيّ  لػػذلػ فػػإفّ  ؛ة الزحةمفػػة يفةقػػدوف مقؾمػػات القيػػادةفػػي الزخػػةؾيات اإلدارّيػػ

ساف جزيػػػػع زػػػػة, فاالهسةػػػاف تةرػػػزّ مسغّ   ػػػاف أليّ )القيػػػادة واإلدارة( مظمؾ  االهسةػػػػيؽ , ولكػػػؽّ مػػػسيؼ قػػػادة  

ي األداء دوف األخػػرى يػػؤدي إلػػى تػػدنّ  واحػػدة   رُ زػػة, وتػػؾف  ة لةجقيػػق أىػػداؼ الزسغّ روريّ األندػػظة الّرػػ

ة فػػػػي الزخػػػػةؾيات اإلدارّيػػػػ ة  اإلدارّيػػػػ ة والفاعميػػػػة, فػػػػالزسظق يدػػػػير ىسػػػػا إلػػػػى أّف الؾعػػػػائف  نةاجّيػػػػواإل

ر فػػػػييؼ صػػػػفات القيػػػػػادة إلػػػػى أشػػػػحاص تةػػػػؾفّ  ب أف تخػػػػةسد  ة العميػػػػا مسيػػػػا, يثػػػػالزحةمفػػػػة, و حاّصػػػػ

 , والةي يثب تسزيةيا وتظؾيرىا.واالسةعداد القياديّ 

 أفَّ اإلدارة   دوف شػػػيء آخػػػر, ويؤّكػػػ شػػػيء والقيػػػادة   مؾؾ أفَّ اإلدارة  ويػػػرى الكتيػػػر مػػػؽ عمزػػػاء الّخػػػ    

, والثػػػدوؿ اآلتػػػي  يؾضػػػح أىػػػؼ فاعمػػػة   إذا أردنػػػا أف تكػػػؾف   عػػػد القيػػػاديّ يثػػػب أفَّ تةخػػػؼ بالبُ  ة  الةر ؾّيػػػ

 الفروؽ:
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 (1ججول رقع)                                       

 مقارنة بيغ اإلدارة والقيادة

 القيادة اإلدارة الخقع

 ا يحظػػػػػط, فيػػػػػؾ معسػػػػػيّ يسفػػػػػذ أكتػػػػػر مّزػػػػػ 1.
ة بةػػػػػؾفير الغػػػػػروؼ واإلمكانػػػػػات الزادّيػػػػػ

 ة.ة الةر ؾيّ والبدرية الازمة لمعزميّ 

ياسػات ا يسفػذ, فيػؾ يرسػؼ الخّ زّ يحظط أكتر م
 ية.خة بذؾرة رئيخّ العامة لمزؤسّ 

عمػػػػػػػى تسخػػػػػػػيق  يقةذػػػػػػػر عزػػػػػػػل اإلداريّ  .2
زيؽ( لةجقيػػػػػػػػػػػػػق ندػػػػػػػػػػػػػاط األفػػػػػػػػػػػػػراد)الزعمّ 

 األىداؼ الزجددة.

فػػػي ندػػػاطات األفػػػراد وسػػػمؾكيؼ  دالقائػػػ ؤّهريػػػ
 خة .ىداؼ العامة لمزؤسّ لةجقيق اال  

يجػػػػاوؿ الجفػػػػاو عمػػػػى الؾضػػػػع الػػػػراىؽ,  .3
, فيػؾ عسذػر  دور في تغييػر وليس لو

 مؽ عساصر االتزاف.

يجػػػاوؿ تغييػػػر الؾاقػػػع وتثديػػػده, فيػػػؾ داعيػػػػة 
في  تغييرات   جدث  لمةغيير ومظمؾب مسو أف يُ 

 .البساء الةسغيزيّ 

ا يفكػػػػػر يفكػػػػػر فػػػػػي الجاضػػػػػر أكتػػػػػر مّزػػػػػ .4
 الزخةقبل.

ر فػػػػػي ا يفّكػػػػػيفكػػػػر فػػػػػي الزخػػػػػةقبل أكتػػػػػر مّزػػػػػ
 الجاضر.

 يبةكر ويبدع ويثدد. قا .يعزل وفق خظؾات مجددة مخب .5

6. 

 

 

ىا مػػػؽ القػػػؾانيؽ سػػػمظةو رسػػػزية, يخػػػةزدّ 
 خة.والةدريعات الةي تجكؼ الزؤسّ 

ىا زية فػػي الغالػػب, يخػػةزدّ سػػمظةو  غيػػر رّسػػ
مؽ قدراتو عمى الةػأهير عمػى األفػراد لمةعػاوف 

 والعزل الزدةرؾ.

 مى الةأهير.تقـؾ القيادة عمى السفؾذ والقدرة ع اإلدارة مفروضة عمى الثزاعة. .7

اإلدارة ىػػػػي الةػػػػي تجػػػػدد األىػػػػداؼ دوف  8.
 اعةبار لزداركة األفراد. أيّ 

 يدارؾ أفراد القيادة في تجديد األىداؼ.

 (327:2007-326)عظاهللا,                                                            
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 الثدوؿ اآلتي: الفرؽ بيؽ الزدير والقائد يزكؽ تؾضيجو في أفّ  Reyanويرى 

 (2ججول رقع)

 ح الفخق بيغ السجيخ والقائجيػّض 

 القائج السجيخ الخقع

  بحػػػػػط هييػػػػػةؼ بػػػػػالةحظيط والزيزانيػػػػػة, ويبقػػػػػى نغػػػػػر  .1
 .سفميّ 

 بحط أفقي. هسةراتيثية, ويبقى نغر إيرع رؤية 

يظرة, بػػػػػالةسغيؼ والةؾعيػػػػػف والةؾجيػػػػػو والّخػػػػػ ييػػػػػةؼّ  2.
 لعزمو. اويرع حدود  

يؼ الزدػػػػةركة, ويخػػػاعد اآلخػػػريؽ لكػػػػي لق ػػػد التقافػػػة وايجػػػدّ 
 , ويقمل حدود العزل.يسزؾ  

نةػػاج والحػػدمات والخػػمع, ة, واإلز عمػػى الزيّزػػيرّكػػ 3.
باعةبػػػػاره ويعةزػػػػد عمػػػػى قػػػػؾة الخػػػػمظة, ويةذػػػػرؼ 

 .ارئيخ  

عمػػى العػػامميؽ, يميزيػػؼ ويجفػػزىؼ ويعةزػػد عمػػى قػػؾة يركػػز ّ 
 ا وإنخػػػػان   اوميخػػػػر   ادر   ُمػػػػباعةبػػػػاره ة, ويةذػػػػرؼ حذػػػػيّ الدّ 
 .امقسع  

 ة  تسغيزّيػػػػ حذػػػية أف لػػػو ميػػػارات  مػػػؽ صػػػفاتو الدّ  4.
 الزدكات, ويةجدث ويةزيز بزؾاقفو. ويجلّ 

سػػةراتيثية ومةفػػةح, إ ة أفَّ لػػو رؤيػػة  حذػػيّ مػػؽ صػػفاتو الدّ 
 يخأؿ ويبةكر.

مق الةغيير, وغالبا   يجافظ عمى االسةقرار. 5.  ا.يكؾف الةغيير جذري  ما ي ح 

(Rayan,2008:2) 

 (3قع)ججول ر 

ةة واإلدارة التخبػيّ ح الفخق بيغ القيادة التخبػيّ يػّض   

 القيادة التخبػية اإلدارة التخبػية

األدنى مؽ الةغيير. تجافظ عمى السغاـ الجالي مع الجدّ  , بقذد الةظؾر تخعى  إلى إحداث تغيير في السغاـ الةر ؾيّ  
 والةجخيؽ.

ة, لاسةفادة مسيا.زخةثدات والزخةجدهات الةر ؾيّ ر في التفكّ  تعزل عمى إنثاز األعزاؿ الروتيسية.  

بانةغاـ العزل في مؾاعيده. تيةؼّ  بزا يثري داخل الزدارس لمةأكد مؽ حدوث الةعميؼ  تيةؼّ  
اؿ.ؼ الفعّ والةعمّ   

ص مسيا ةركز دورىا في مؾاجية الزدكات اآلتية, والةحمّ ي
 بأسرع ما يزكؽ.

 ب, وترع الجمؾؿ  ة, وتجدد األسباالةر ؾيّ  تدرس الزدكات  
.لاا تةكرر مخةقبا   الثذرية    

 (سميزاف,29:2015)
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ػػػ      مػػػؽ اإلدارة, وإحػػػدى وعائفيػػػا أو  اؽ اعةبػػػر القيػػػادة جػػػزء  يةبػػػيؽ مػػػؽ ىػػػذا العػػػرض أفَّ ىسػػػاؾ م 

سػمظةيا مػؽ الؾعيفػة ذاتيػا ومػا  عزمياتيا. وإفَّ أىؼ ما ُيزيز القيادة عؽ اإلدارة, كػؾف اإلدارة تخػةزدّ 

ىا مػؽ قػدرتيا بالةػأهير عمػى األفػراد لمةعػاوف ة, تخػةزدّ يا غير رسزيّ خمظةُ فسغيؼ, أما القيادة ده الةحدّ 

ة ال نثػػد ة اإلدارة الةر ؾّيػػلػػإلدارات, وخاّصػػ والعزػػل الزدػػةرؾ. وعسػػد السغػػر إلػػى الييكػػل الةسغيزػػيّ 

 وواقعػيّ  زمػيّ و يؽ ما ىؾ ع بيؽ ما ىؾ نغريّ  اىساؾ فرق   تخزية وعيفة قائد, وليذا ترى الباحتة أفّ 

يخػػػعى إلػػػى الزخػػػةقبل, ومػػػؽ وعائفػػػو  القائػػػد اإلداريّ  فػػػإفّ  ,, وأنػػػو ميزػػػا كانػػػت الةخػػػزياتوميػػػدانيّ 

ا مػػػؽ الجاضػػػر والؾاقػػػع بيػػػدؼ الةغييػػػر , وانظاق ػػػفَّ الةحظػػػيط فيػػػو ُبعػػػد مخػػػةقبميّ إالةحظػػػيط, حيػػػ  

زػػػؾد وتدػػػثيع اإلبػػػداع مؾجػػػؾد إلػػػى جانػػػب الجيؾيػػػة والسدػػػاط اليػػػادؼ وعػػػدـ الث والةظػػػؾير, فعسذػػػرُ 

نثػاحيؼ فػي أعزػاليؼ وتفػاعاتيؼ, فالقػادة  غيػروف روح الةعاوف. فالقادة السػاججؾف يُ  و  ّ  ,العامميؽ

 ا.مؾف الزخؤولية, وال يخةخمزؾف أبد  افؾف, ويةجزّ مسفةجؾف وشفّ 

 ةعشاصخ القيادة التخبػيّ  4.2.1.2:

لمةأكػػد مػػؽ أفَّ ىػػذا الزفيػػؾـ  اا ضػػروري  تجديػػد العساصػػر الةػػي يةكػػؾف مسيػػا أي مفيػػؾـ شػػرط   دّ عػػيُ     

 لسا أنيا تدزل عساصػر   ؽ  ة, تبيّ ا مؽ تعريفسا لمقيادة الةر ؾيّ العساصر الزكؾنة لو, وانظاق   لكلّ  جامع  

ز عػػػؽ أعرػػػاء الثزاعػػػة ل فػػػي: شػػحص يةزّيػػػ, الةػػػي تةزّتػػػة  الةر ؾّيػػ القيػػػادة   مكؾنػػػات   تدػػػكلُ  ة  أساسػػيّ 

, والةقػػاء أعرػػاء الثزاعػػة )الزرؤوسػػيؽ( بزػػا فػػييؼ  ػػؾيّ بقدرتػػو  عمػػى الةػػأهير فػػييؼ, وىػػؾ القائػػد الةر 

يزػػارس القائػػد فييػػا تػػأهيره عمػػى الثزاعػػة,  ساسػػبة  أو مُ  , ووجػػؾد عػػروؼ  سػػة  معيّ  القائػػد لةجقيػػق أىػػداؼ  

 (.1992بر عسو بالزؾقف)كسعاف,وىؾ ما يعّ 
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 تية:اآل بالزعادلة   ة  الةر ؾيّ  و ذلػ يزكؽ الةعبير عؽ القيادة  

 .(ة = قائج + جساعة + تأثيخ + ىجف + مػقفػيّ القيادة التخب)

 القيادة تةكؾف مؽ هاهة عساصر, ىي: ويرى الخؾيداف و اشراحيل أفّ 

 ىدؼ يجرؾ الساس لةجقيقو. -1

 جزاعة مؽ األفراد. -2

 (. 2003ر بالثزاعة لةجقيق اليدؼ)الخؾيداف و اشراحيل,قائد يؤهّ  -3

, يثػػػب دراسػػػةيا واالىةزػػػاـ بيػػػا ية  أساّسػػػ ؽ عساصػػػر  أفَّ عزميػػػة القيػػػادة تةرػػػزّ  وتيييخى الباحثييية     

ي إلػى عػدـ الفيػؼ غزػؾض فػي أحػد العساصػر يػؤدّ  , دوف معزؿ عػؽ بعرػيا الػبعض, وأيّ ة  مثةزع

 ى مثػػاالت العزػػل مػػع وجػػؾد فػػؾارؽ  ة فػػي شػػةّ ة وطبيعّيػػلزفيػػؾـ القيػػادة. وأ فَّ عساصػػر القيػػادة أساسػػيّ 

 .يّ واإلدار  , وعمى وجو الحذؾص في العزل القياديّ بخيظة  

 ةمرادر القيادة التخبػيّ  5.2.1.2: 

, يسػة  معّ  ؽ عزمية القيادة القػدرة عمػى الةػأهير عمػى اآلخػريؽ, لمعزػل عمػى تجقيػق أىػداؼ  تةرزّ      

ع بقؾة أو سمظة معيسة مؽ القياـ بعزمية الةأهير عمى اآلخريؽ يثب أف يةزة   ؽ الّدحص  ى يةزكّ وحةّ 

ي, كزا جاءت عسد تف مذادر قؾة القيادة عمى السجؾ اآلزه عؽ غيره مؽ األفراد, ويزكؽ تذسيتزيّ 

 (:2014,عظؾي )
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 ومؽ مغاىرىا:, ةسسيّ : القػة الخّ أوًل 

 ,قيامػػو بعزمػػو بالؾجػػو الزظمػػؾب عػػات الفػػرد مػػؽ أفّ : ىػػذه القػػؾة مذػػدرىا تؾقّ قييػة السكافييأة- أ

 بل الرئيس.ة مؽ ق  معسؾيّ  أو مادية   بزكافأة   ووإطاعةو لرئيخو سيعؾد عمي

أو عػػدـ  ,قذػػؾر فػػي تأديػػة واجباتػػو أيّ  عػػات الفػػرد مػػؽ أفّ : وىػػي مةذػػمة بةؾقّ ػفلَخييقييػة ا- ب

 .أو الزعسؾيّ  ب عميو نؾع مؽ العقاب الزاديّ إطاعةو لرئيخو سيةرتّ 

و الفػرد فػي الةسغػيؼ الذي يجةمّ  مذدر ىذه القؾة ىؾ الزركز الرسزيّ  : إفّ ةمصة القانػنيّ الدّ - ت

 لى أسفل.إ, وىذه القؾة تسخاب مؽ أعمى اإلداريّ 

 حص نفخو وليس بالزسذب, ومؽ مغاىرىا: وىي مرتبظة بالدّ ا: قػة التأثيخ, ثانيً 

 ,الةػػػي يزةمكيػػػا الفػػػرد أو الزعرفػػػةُ  أو الزيػػػارةُ  ومذػػػدرىا الحبػػػرةُ  ز(:القيييػة الفشية)التخّرييي- أ

 ز بيا عؽ غيره مؽ األفراد.ويةزيّ 

 ة.حذيّ ض صفاتو الدّ : ويجذل عمييا الفرد عادة نةيثة إعثاب تابعيو ببعقػة اإلعجاب- ب

 ةمدتػيات القيادة التخبػيّ  6.2.1.2:

مػؽ مثزؾعػة مػؽ العساصػر, وىػذه العساصػر غيػر مةخػاوية, وال  زة مكؾنػو  مسغّ  كلّ  ال شّػ أفّ     

 عمػى تخمخػل   , بسػاء  وجسديّ   وقائد   ومرؤوس   مؽ وجؾد رئيس   يقؾـ  بسفس األدوار والؾعائف, فا بدّ 

ؼ زػػػة, ويػػػسغّ واحػػػد مػػػسيؼ حقػػػؾقيؼ وواجبػػػاتيؼ اتثػػػاه الزسغّ  يبػػػيؽ لكػػػلّ  مػػػدروس   مجكػػػؼ   ؼ  مػػػسغّ  ىرمػػػي ّ 

واحػػد مػػػؽ العػػامميؽ مرجعػػو األعمػػى الػػػذي يةمقػػى مسػػو أوامػػػر  بيػػا ليعػػػرؼ كػػلّ العزػػل, ويرتّ  عاقػػات  

أوامر ليؼ بالةسفيذ, وىذا الةخمخل ىؾ أسػاس العزػل السػاجح الزػةقؽ  ؼ بإمرتو ليذدر  ؽ ىُ الةسفيذ, وم  

سػػيؾلة  ويخػػيؼ فػػي بمػػؾغ اليػػدؼ, وتجقيػػق الغايػػات بكػػلّ  والػػؾعيفيّ  ةقرار اإلداريّ االسػػ ؽُ الػػذي يػػؤمّ 
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( يبػيؽ مخػةؾيات Chain of Command) مػؽ وجػؾد تسغػيؼ ىرمػيّ  زػة ال بػدّ مسغّ  ويخػر, و كػلّ 

 بأغمب دراساتو عمى هاهة مخةؾيات, ىي: القيادة واإلدارة فييا. وقد اجةزع الفقو اإلداريّ 

ف ؾ يدػػغميا األشػػحاص الزعسّيػػ وزارة التخبييية والتعميييع(: -ةدة اإلدارّييياإلدارة العميييا )القيييا -1

ة, ياسػػػات العاّمػػػبػػػالةفكير والةحظػػػيط, ولػػػدييؼ القػػػدرة عمػػػى الةجميػػػل واإلبػػػداع والةرتيػػػب, ورسػػػؼ الخّ 

ى ىػذا الزخػةؾى خػزّ يُ و  ,ة(و الةالي اتحاذ القرارات, أي بزعسى آخر ىػؼ أصػجاب )الزيػارات الفكرّيػ

 .بذؾرة  كّمّية   زةالةي يةحذونيا ليا تأهير عمى الزسغّ  القرارات   ألفّ  ؛تيثيّ سةرابالةحظيط اإل

ىػػػا األشػػػحاص الػػػذيؽ لػػػدييؼ ويةؾالّ  ميييجيخ التخبيييية(: -اإلدارة الػسيييص  )اإلشيييخاف التخبيييػيّ  -2

ادرة ة بةسفيػذ القػرارات الّذػىػي الزعسّيػ ىذه الفاةُ  ألفّ  ؛ميارات االتذاؿ والةجفيز والقدرة عمى الةسفيذ

ػاإلداريّ  الّخػمؼ   لزخةؾيات العميا مػؽ  عؽ ا ؽ ىػذه ظػط, وتةرػزّ ا مخػؤولؾف عػؽ إنثػاز الحُ , وىػؼ أير 

زػػة مػػؽ خػػاؿ تعػػامميؼ الزباشػػر مػػع يؽ الػػذيؽ يراقبػػؾف تسفيػػذ عزميػػات الزسغّ الفاػػة الزدػػرفيؽ الةر ػػؾيّ 

 ية, وىذه الفاة ىؼ أصجاب)الزيارات اإلنخانية(.األساتذة واإلدارة الزدرسّ 

وتةكػؾف مػؽ األشػحاص واألسػاتذة  ة(:ديات التخبػّييالسؤسّ  -اإلدارة التشفيحية) ياالجن اإلدارة -3

 األوامػػر الؾاصػػمة مػػؽ اإلدارة الؾسػػظى, وىػػؼ فػػي الغالػػب أصػػجاب كفػػاءات   وف ذسّفػػوالزػػديريؽ الػػذيؽ يُ 

 .(2008ف, وىؼ أصجاب)الزيارات الفسية(.)الزؾلى,ؾ رفيّ وح   ّيؾف وميس فسية  
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 دارة/القيادّية التخبػيةمدتػيات اإل: (1شكل رقع)

 

 :صفات القائج التخبػيّ  7.2.1.2:

بأنػو يثػب أف يكػؾف  صػفات القائػد الةر ػؾيّ  (1981)عػاـ  Phil Delta Cappaد مؤتزر حدّ     

ػػػ ػػػمةعاطف  ػػػا ألفرادىػػػا, ومةجكّ ا بػػػو بػػػيؽ أفرادىػػػا, ومخػػػاعد  عةرف ػػػا بيػػػا, ومُ ا مػػػع جزاعةػػػو, وعريف  ا فػػػي ز 

( 2008,الفقػػػػي)(. وأضػػػػاؼ 2006ا )عياصػػػػرة,ي زمػػػػاـ القيػػػػادة وذكي ػػػػا فػػػػي تػػػػؾلّ انفعاالتػػػػو, وراغب ػػػػ

 تي:ة, تةزتل في القدرة عمى القياـ باآلر في الّدحذّية القياديّ يثب أف تةؾفّ  أو سزات   خذائص  

 :( مػػػػؽ وقةػػػػو فػػػػي الةحظػػػػيط, بيسزػػػػا %80أفَّ القائػػػػد يزرػػػػي ) الدراسػػػػاتكػػػػد تؤّ  التخصيييييط

 دفة.ا لمّذ ا  ( مؽ وقةو في الةسفيذ, وال يةرؾ شي20%)

 :وىػػؾ مػػا يزةػػاز بػػالةسغيؼ بػػدء  مػػؽ وقةػػو مسرػػبط   ؼ  مػػسغّ  يعزػػل القائػػد فػػي مجػػيط   التشطيييع ,

 وأىدافو وأولؾياتو, إلى تسغيؼ مكةبو وأوراقو.

 وال يسةغر ما يجدث.اتحاذ القرار, القائد يذسع الجدث   : القيادة فؽّ اتخاذ القخار , 

إداسة عهيا                           
انميادةانخشبىيّت                          

(وصاسة انخشبيت وانخعهيى)

إدارةمتوسطة
اإلشرافالتربوّي

(مدٌرٌةالتربٌة)

تنفٌذٌةإدارة
مهاراتفنٌة

(المؤسساتالتربوٌّة)
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 ثمو مػػػع اآلخػػػػريؽ, يعػػػرؼ  كيػػػف يةجػػػػدّ : القائػػػد الزػػػاىر فػػػػي تؾاصػػػيّ اليييحكاء الجتسيييياع, 

 آلخر, كزا أنو مخةزع جيد, ومجاور رائع.إلى اويؾصل رسالةو 

 ض, ويعظػي الزيػػاـ لاشػحاص القػػادريؽ ض ومةػػى يفػؾّ : ي عػرؼ القائػػد كيػف يفػؾّ التفيػيس

 عمى إنثازىا.

  ًاالتػو, وىػؾ إلى خي و  الزؾجّ  : يرى القائد ما ال يراه اآلخروف, ويةقبل السقد  ثاقبةً  يستمظ رؤية

 .الثديدة   ظط الزبدعة  الذي يرع الحُ 

 روح الجزاسػػة والةجفيػػز فػػي نفػػؾس أتباعػػو, ويػػؤمؽ بقػػؾة  قػػادر عمػػى بػػ ّ القائػػد  :التحفيييد

 الةجفيز في اسةسفار قدرات رجالو.

 القائػػد غزيػػر الزعرفػػة, وعمػػى درجػػة  عاليػػة  مػػؽ العمػػؼ, ويظػػؾر مػػؽ نفخػػو, ويرتقػػي  :الثقافيية

 بقدراتو.

 يظرة عمػػى الزؾاقػػف فػػي الّخػػ و ىػػي الةػػي تعظيػػو القػػؾة  ومبادئ ػػ لقائػػد فػػي قدراتػػو  : هقػػة االثقيية

 والزدكات.

 وال  ى السيايػػػة بػػػا يػػػأس  ظط, ويمةػػػـز بيػػػا حةّػػػ: القائػػػد شػػػديد االلةػػػزاـ بػػػالحُ اللتيييدام بيييالخصط

 .اسةخاـ  

  ّا فػي ز, ال سػيّ وأقؾأىػا خذػائص القائػد السػاجح أىػؼّ  مػؽفة ىػذه الّذػ عػدّ : وتُ اللتدام الخمقيي

 يزػػػو  و وق  عمػػػى حخػػػاب مبادئ ػػػ ة  دنيؾّيػػػ ة, فالقائػػػد ال يزكسػػػو تجقيػػػق مكاسػػػب  الرؤيػػػة اإلسػػػاميّ 

 و.ومعةقدات  

  ّع بػػذكاء فػػؾؽ ة ػػو يثػػب أف يةزّ ا, ولكّسػػعبقري ػػ دػػةرط فػػي القائػػد أف يكػػؾف  ال يُ : الييحكاء العقمييي

 .  عبة  لزؾاقف الّذ ارئة واالظّ  والزدكات   الزحةمفة   ط, يؤىمو لمةعامل مع الزعمؾمات  الزةؾسّ 
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أف  ا, أو حةػػػى نقػػػؾؿ عسػػػو قائػػػدا , ال بػػػدّ ى يكػػػؾف قائػػػد  وعسػػػد الجػػػدي  عػػػؽ مػػػدير الزدرسػػػة, وحةّػػػ    

 (:2013,البسا)تية, كزا أوردىا فات والحذائص القيادية اآلتةؾافر فيو الّذ 

ي مقػو, وسػيرتو, وفػػ بديسػو واعةػزازه بػو, وفػي مغيػره, وخُ الةزّخػ مؽ حيػ ُ : بةيّ القجوة الصّ  -8

 اليا وأولياء األمؾر.زّ بيا وعُ فييا وطّا ومؾعّ  ,رسي الزدرسةتو وأخؾتو لزدّ أبؾّ 

 فػػإفّ  ؛ة فػػي كافػػة الزثػػاالت والسدػػاطاتحذػػيّ عػػؽ طريػػق الحبػػرة الدّ تػػةّؼ : الثقيية الستبادليية -4

 ة.رسيؽ والظاب بزديرىؼ ىي الدعامة األولى لسثاح اإلدارة الزدرسيّ هقة الزدّ 

, وحخػؽ الةفػاىؼ, والبعػد عػؽ ساس مغ الستقخار والصسأنيشيةالح عم  أمق السشاخ الّر خَ  -4

و, واأللفػػػة مػػػع العسػػػف والحافػػػات والةبػػػاغض, والجػػػرص عمػػػى الةعػػػاطف والةعػػػاوف الزؾّجػػػ

 اليقغة الةامة.

وذلػػػػػػ بػػػػػالؾقؾؼ عمػػػػػى قػػػػػدراتيؼ, ومػػػػػؾاىبيؼ, واسػػػػػةعداداتيؼ, : التعيييييخف عمييييي  العيييييامميغ -2

 يؼ مع تؾجيييؼ وإرشادىؼ بالجخسى .مس كلّ إلى وإمكاناتيؼ, وإسساد العزل الزساسب 

ة ة, ومركزّيػػػوالقيػػػادة الثزاعّيػػػ عمػػػى األسػػػمؾب الةدػػػاوريّ  : يقػػػؾـأسيييمػب القييييادة الخشييييجة -5

 في اتحاذ القرارات.  الةحظيط, والمركزية الةسفيذ, والبعد عؽ األسمؾب الفرديّ 

ثزؾعػػة مػػػؽ نػػاجح يثػػب أف يةذػػػف بز قائػػد تر ػػػؾيّ  أفَّ أيّ  ا سيييبقوتدييتخمز الباحثييية مّسيي     

د والةسغػيؼ, واتحػاذ القػرار الزساسػب فػي الؾقػت مؽ الةحظيط الثيّ  سوُ الحذائص والقدرات, الةي تزكّ 

, دة  مجػػدّ  ة  زمسّيػػ ة  وضػػزؽ خّظػػ ,جيػػد   ة بأقػػل ّ خػػة الةر ؾّيػػة لمزؤسّ الزساسػػب, وتجقيػػق األىػػداؼ الةر ؾّيػػ

يػػػق تجفيػػػزىؼ إلنثػػػاز وتجقيػػػق الرضػػػا لػػػدى العػػػامميؽ الػػػذي يدػػػعرىؼ باالسػػػةقرار واألمػػػاف, عػػػؽ طر 

القػػائزؾف عمػػى اخةيػػار مػػديريؽ  , لػػذلػ ييػػةؼّ وفعاليػػة   يػػؼ, بدرجػػة  عاليػػة  وكفػػاءة  بطػػة ؾ األعزػػاؿ الزس

 ر بيؼ ىذه الحذائص.   تةؾفّ 
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 القجرة القيادية8.2.1.2: 

 مفيػم القجرة القيادية: 

مؾؾ الزكةخػػب, بأنيػػا: "اسػػةحداـ الزعرفػػة والخػػ 15):2009,الساصػػري ) عػػؽ فيػػا بةػػؾؿ نقػػا  عرّ     

فيػػػػػػا وعرّ   باإلضػػػػػافة إلػػػػػػى الةبذػػػػػػير فػػػػػػي تقػػػػػػدير الجاجػػػػػػات وتػػػػػػؾفر القيػػػػػػادة فػػػػػػي مؾقػػػػػػف معػػػػػػيؽ".

ة, ويػرتبط مفيػـؾ القػدرة ة والعقمّيػالفرد مػؽ أداء األعزػاؿ الجركّيػ ؽُ بأنيا: "تزك   (2004:18,سةراؾ)

بػو, وكػذلػ عمػى مػا  مػو لزخػؤولية الػدور الػذي يقػؾـة لمفرد, ومدى تجزّ حذيّ ة بالزكؾنات الدّ القياديّ 

يزةمكػػو الفػػرد مػػؽ سػػمظة مػػؽ خػػاؿ مؾقعػػو ومػػدى مػػا يزةمكػػو مػػؽ معرفػػة وميػػارة وخبػػرة فػػي مثػػاؿ 

بأنيػػػا مثزؾعػػػة مػػػؽ القػػػدرة القياديػػػة لزػػػدير الزدرسػػػة " (2013,عؾدالّخػػػ)ؼ وعػػػرّ   ".ة  اإلدارة الةر ؾّيػػػ

بظريقػػة ترػػزؽ  ديّ القػػدرات الةػػي يثػػب أف يزةمكيػػا مػػدير الزدرسػػة, تزكسػػو مػػؽ مزارسػػة دوره القيػػا

دارة إمظة والقؾة  بالةأهير فػي عزميػة ؽ اسةحداـ الخّ بكفاءة وفعالية, وتةرزّ  والزؾكمة إلي أداء الزياـّ 

 ."الزؾارد الزةاحة في الزدرسة لةجقيق األىداؼ الزسدؾدة

ات ّيػة القائػد, وىػي القاسػؼ الزدػةرؾ بػيؽ نغر فػي شحذػيّ ي ا أساسػ اة مةظمب ػالقػدرات القيادّيػ ُتعػدّ و     

زه عػػؽ غيػػره. ويحػػةمط عمػػى الػػبعض ع القائػػد بقػػدرات تزّيػػالقيػػادة, فثزيعيػػا تدػػةرؾ برػػرورة أف يةزةّػػ

ال يعػػػدو كؾنػػػو مؾضػػػؾع  ذ ُيػػػرى أفَّ األمػػػر  إ(, Skills( والزيػػػارات)Abilitiesالةفريػػػق بػػػيؽ القػػػدرات)

ػةترجز  ات  ىػي قابمّيػ , إذ إفَّ القػدرات  ا, واجةياد ألصجاب االخةذاص, والػبعض يػرى األمػر محةمف 

)الظػػػائي , كزػػػا يدػػػير كػػػل مػػػؽ اد  ققسػػػا فػػػي ىػػػذا الزؾضػػػؾع جّيػػػمكةخػػػبة, ولكػػػؽ لػػػؾ دّ  وميػػػارات   ذاتيػػػة  

نػػرى أنػػو خاضػػع إلػػى الفمخػػفة الةػػي يةبعيػػا كػػل مػػؽ أصػػجاب الػػرأي, إذ تسقخػػؼ  (, 2016والعػػامري,

زسا بيػػذه لػػؾ سػػمّ ةػػو العقميػػة, و مػػسيؼ أدلّ  اآلراء حػػؾؿ مؾضػػؾع القيػػادة بػػيؽ الةؾريػػ  واالكةخػػاب, ولكػػلّ 

ات الكةخابيا, تحرع تجت ما ا تجةاج إلى قابميّ الزيارة أير   فّ إ :ا معيا يزكؽ القؾؿاآلراء وتزاشي  
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 الزقيػػاسإلػػى تحرػػع  والقػػدراتُ  ة بػػيؽ األفػػراد, وعسػػدىا سػػةكؾف الزيػػاراتُ حذػػيّ ى الفػػروؽ الدّ خػػزّ يُ 

 .نفخو

العديػػػد مػػػؽ البػػػاحتيؽ  ة, نثػػػد أفّ قيادّيػػػزنػػػا عمػػػى الزفػػػردات فػػػي تعريػػػف الزيػػػارة والقػػػدرة الركّ  اإذ    

الزيػػػارة بأنيػػػا "القػػػدرة عمػػػى أداء األعزػػػاؿ  ؼ الخػػػمزيّ ؼ ىػػػذه بةمػػػػ والعكػػػس صػػػجيح, إذ عػػػرّ عػػػرّ يُ 

ق أعمى وأفرل ما اسةحدـ في األداء مؽ الزؾارد ز, بزا يجقّ تةخؼ بالكفاءة والةزيّ  باسةحداـ أساليب  

تعريػػف الزيػػارة عمػػى  إلػػىذىػػب الػػبعض  تػػوذا وفػػي الزرػػزار ,(1999:23واإلمكانات")الخػػمزي,

القدرة تعسي إمكانيػة أداء  أفّ  , وىي بذلػ تحةمف عؽ القدرة مؽ حي ُ ة  ودقّ  أنيا "أداء العزل بخرعة  

(. وجػػاء فػػي 2000:85ة فػػي أدائػػو")الحظيب وآخػػروف,رعة أو الدّقػػالعزػػل بذػػرؼ السغػػر عػػؽ الّخػػ

ة ؼ "الزيػػػارات القيادّيػػػيعػػػرّ  , إذفػػػي القيػػػادةص ( الزةحّذػػػMTDة" لزعيػػػد )كةػػاب "الزيػػػارات القيادّيػػػ

ػػ حص مػػؽ أجػػل أف يكػػؾف  مؾكيات واألدوات والقػػدرات الةػػي يجةاجيػػا الّدػػالّخػػ بأنيػػا فػػي تجفيػػز  اناجج 

مػػػؽ الزيػػػارات. بيسزػػػا أشػػػار  ا( وىسػػػا جعػػػل القػػػدرات جػػػزء  MTD,2010,10")وتػػػؾجييييؼ اآلخػػػريؽ

ى لػو أف ات الةي يجةاجيا القائػد لكػي يةخػسّ ة ىي الزيار بأف "القدرات القياديّ  (2006:35,ىسدريش)

 .القيادة مؽ سائر جؾانبيا بالدكل األكفأ واألمتل" يزارس  

 ةأبعاد القجرة القياديّ  9.2.1.2:

لمقػػػػػػػػػػدرة  محةمفػػػػػػػػػػة   اة أبعػػػػػػػػػػاد  وضػػػػػػػػػػع الكتيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػؽ البػػػػػػػػػػاحتيؽ والّدارسػػػػػػػػػػيؽ لمقيػػػػػػػػػػادة الةر ؾّيػػػػػػػػػػ    

( فػػػػػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػػػػػةو 2013,يالعػػػػػػػػػػػػػان), حيػػػػػػػػػػػػػ  وضػػػػػػػػػػػػػع  ة الازمػػػػػػػػػػػػػة لمقائػػػػػػػػػػػػػد الةر ػػػػػػػػػػػػػؾيّ القيادّيػػػػػػػػػػػػػ

ة, وىػػػػػػػػػػػػػػػي: مثػػػػػػػػػػػػػػػاؿ االتذػػػػػػػػػػػػػػػاؿ, والزرونػػػػػػػػػػػػػػػة, ومثػػػػػػػػػػػػػػػاؿ خزخػػػػػػػػػػػػػػػة أبعػػػػػػػػػػػػػػػاد لمقػػػػػػػػػػػػػػػدرة القيادّيػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؽ. وذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الزؾضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾعيّ  ة, والّخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمظة, وف ي 

Paiw,Ismail,Ying&Hee,2014)ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي( فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةيؼ خزخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد , :
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ة ة, الزيػػػػػػػػػػػػػػػػارات القيادّيػػػػػػػػػػػػػػػػة التقافّيػػػػػػػػػػػػػػػػة, الزيػػػػػػػػػػػػػػػػارات القيادّيػػػػػػػػػػػػػػػػة الةر ؾّيػػػػػػػػػػػػػػػػالزيػػػػػػػػػػػػػػػػارات القيادّيػػػػػػػػػػػػػػػػ

ة. أمػػػػػػػػػػػػػػا ة الّةسغيزّيػػػػػػػػػػػػػػة, الزيػػػػػػػػػػػػػػارات اإلدارّيػػػػػػػػػػػػػػة الةر ؾّيػػػػػػػػػػػػػػة, الزيػػػػػػػػػػػػػػارات اإلدارّيػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػةراتيثيّ اإل

: القػػػػػػػػػػدرات , ىػػػػػػػػػػيأر عػػػػػػػػػػة أبعػػػػػػػػػػاد لمقػػػػػػػػػػدرة القياديػػػػػػػػػػة ا( فقػػػػػػػػػػد بيسػػػػػػػػػػ2016,الظػػػػػػػػػػائي والعػػػػػػػػػػامري )

ة, ة(, القػػػػػػػػػػػػػػػدرات الةسغيزّيػػػػػػػػػػػػػػػة )الكارزماتّيػػػػػػػػػػػػػػػحذػػػػػػػػػػػػػػػيّ زات الدّ عؾرية(, الّخػػػػػػػػػػػػػػػة )الّدػػػػػػػػػػػػػػػالؾجدانّيػػػػػػػػػػػػػػػ

( فػػػػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػػػػةو األبعػػػػػػػػػػػػاد اآلتيػػػػػػػػػػػػة: الزيػػػػػػػػػػػػارات 2019عزيػػػػػػػػػػػػرة)كػػػػػػػػػػػػر وذ .الةفكيػػػػػػػػػػػر اإلبػػػػػػػػػػػػداعيّ 

 الذاتية, والزيارات الفسية, والزيارات اإلنخانية, والزيارات الّذىسية.

راسػػات, ومجاولػػة حذػػر األبعػػاد الػػؾاردة فييػػا لمقػػدرة و عػػد اطػػاع الباحتػػة عمػػى العديػػد مػػؽ الدّ     

ة حذػػيّ عؾرية(, القػػدرات الدّ )الّدػػ قػػدرات الؾجدانيػػةىػػي: ال ,بعػػادىػػذه األ أىػػؼّ  ليػػا أفّ  ؽ  ة, تبػػيّ القيادّيػػ

 ة, وتةساوليا الباحتة بديء مؽ الةفذيل:ة, والقدرات اإلبداعيّ )الكارزماتية(, القدرات الةسغيزيّ 

القػدرات الؾجدانيػة مػؽ أكتػر القػدرات الةػي يثػب تؾافرىػا فػي  عػدّ تُ عػرية(: )الذّ  القجرات الػججانية .ٔ

 ة, عمػػى الػػػرغؼ مػػؽ أف اكةخػػابيا ُيعػػػدّ محةمػػف الزخػػػةؾيات اإلدارّيػػ وفػػي ,القػػادة داخػػل بياػػة العزػػػل

ػػػبػػػيؽ القػػػدرات األخػػػرى؛ ألنيػػػا تةرػػػزّ  األكتػػػر صػػػعؾ ة   ا مػػػؽ الةبػػػايؽ والةعقيػػػد فػػػي القػػػدرات ؽ نؾع 

 (. 2003الؾجدانية)دسؾقي,

 مةزاسػػ   , وتكػؾيؽ بسػاء  قذد بالقدرات الؾجدانيػة "قػدرة الفػرد عمػى الةعامػل مػع الغيػر بسثػاح  ويُ    

 :12فػػػػي مثػػػػاؿ العزػػػػل") مػػػػع اآلخػػػػريؽ, بقذػػػػد تجقيػػػػق اليػػػػدؼ الزرجػػػػؾّ  ومةعػػػػاوف   ومةكامػػػػل  

Goleman,1997 وتكامل   تدزل االسةقاؿ   ة  الؾجدانيّ  ( "أف القدرات  2006:41,عقيل)(. ويرى 

 , والقدرة عمى الةعامل مع األفراد".يب  مق الظّ والحُ  مانة واإلخاص  ة, واال  حذيّ الدّ 

 سس القدرات الؾجدانية ىي:أُ  ( أفَّ 1999,أحزد)ويرى   

 يزاف بقيزة الفرد.اإل -8
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 الزداركة والةعاوف. -4

 العدؿ في الزعاممة. -4

 الةجدي  والةظؾير. -2

مؽ الزيارات الجاكزة إلمكانيػة تجقيػق الةفػؾؽ فػي  عدّ كؾنيا تُ  ,ة القدرات الؾجدانية رزت أىزيّ و     

 ة ىذه القدرات:الةي أوضجت أىزيّ , وعيرت العديد مؽ البجؾث الةظبيقية العزل الةسغيزيّ 

 .ا في األداء الذي يعةزد عمى العزل الثزاعيّ ا ميز  ي القدرات الؾجدانية دور  تؤدّ  -8

 ,زػة فػي تجقيػق الةفػؾؽ عمػى قػدرة الزسغّ  بذؾرة كّمّيػة   زةر القدرات الؾجدانية لدى الزسغّ تؤهّ  -4

 ة واسةدامةيا.وتجقيق الززايا الةسافخيّ 

  ,زة مؽ خػاؿ قػدرتيا عمػى تجقيػق الةعمػيؼعمى مخةؾى أداء الزسغّ  ةُ الؾجدانيّ  ر القدراتُ تؤهّ  -4

الػة ف واإلدارة الفعّ والةكّيػ مؼ واالبةكار الثزػاعيّ عّ والزداركة في الةّ  ,وتغافر العزل الزعرفيّ 

 (.2003والةغيير)دسؾقي,

 يا:, أىزّ ومبادئ   تقؾـ عمى أسس   الؾجدانية   القدرات   يرى حخيؽ أفّ 

 ؼ والةدريب.رات القدرات الؾجدانية لدى العامميؽ بالةعمّ إمكانية تسزية ميا -
)الخػػػزاؾ, فلمزؾعّ  الػػػؾعيفيّ  الةػػػي تسزػػػؾ وتةظػػػؾر مػػػع السزػػػؾّ  الزكةخػػػبة   نيػػػا مػػػؽ الزيػػػارات  أ -

 .(2011الظائي, والظائي,
عمػػى مػػدى قدرتػػو عمػػى كخػػب احةػػراـ مرؤوسػػيو,  يػػدؿّ  الؾجدانيػػة   إف نثػػاح الزػػدير فػػي القػػدرات       

ليػػؼ, ومػػا يغيػػره مػػؽ حرصػػو إلشػػباع حاجػػاتيؼ  وصػػالجة   حخػػسة   سػػو أف يكػػؾف قػػدوة  ب ما يةظّمػػمّزػػ

ة وأسػػػػػػػػػػمؾ و فػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػؾجيييؼ وتذػػػػػػػػػػؾيب أخظػػػػػػػػػػائيؼ, وحخػػػػػػػػػػؽ الةعامػػػػػػػػػػل ة واالجةزاعّيػػػػػػػػػػالسفخػػػػػػػػػػيّ 

 (.2005معيؼ)الدوسري,
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جغػػى مفػػردة الكارزماتيػػة بزخػػةؾى عػػاؿ  مػػؽ الةػػداوؿ, عسػػدما ت   ة(:القييجرات الّذخرييّية )الكارزماتّييي  .ٕ

سؾات ا, إذ أشار الػبعض إلػى "أفَّ فػي الّخػا والزداىير عزؾم  خذؾص   ةبالقاد ادي  محةذ  يكؾف الج

ا (, مّزػ2011جػدة وحػدىا")دوالن ,فػي الؾاليػات الزةّ %100) )العدرة األخيػرة زاد اسػةعزاليا بسخػبة 

, ويةدػػاطر االىةزػػاـ بػػو عػػدة مثػػاالت وخارجيػػا زػػاتالزسغّ  ة ىػػذا الزذػػظمح داخػػلعمػػى أىزّيػػ يػػدؿّ 

, مؾؾ الةسغيزػػيّ , وعمػػؼ الةسغػػيؼ, والّخػػنترو ؾلػؾجيّ , واإل, واالجةزػػاعيّ ياسػػيّ ة, متػػل الزثػػاؿ الخّ عمزّيػ

 ومثاالت أخرى.   

, وتسجػػدر الكمزػػة مػػؽ االسػػؼ ة أو الفرػػل اإلليػػيّ , تعسػػي اليدّيػػ"ىػػي كمزػػة أصػػميا يؾنػػانيّ  االكاريزمػػ     

بأنيػػػػا  Weber(. وعرفيػػػػا Yukl,1994)كػػػػاريس(, وىػػػػؾ الرمػػػػز الزظمػػػػق لمثزػػػػاؿ, والحيػػػػر") اليؾنػػػانيّ 

, ال يزمكيػػػا سػػؾى القميمػػػيؽ مػػػؽ البدػػػر, اسػػػةتسائية   حص قػػػدرات  ة تزػػػسح الّدػػة خاّصػػػخذػػائص شحذػػػيّ "

عمػى الكاريزمػا بؾصػفيا  Weber. وعمػى الػرغؼ مػؽ تأكيػد "حص عمى أنو قائػدي إلى معاممة الدّ وتؤدّ 

ػػ ة, إال أنػػو أقػػرّ حذػػيّ لمدّ  صػػفة   زمػػا لػػدى ىػػؤالء ياألتبػػاع مػػؽ أجػػل الكار  يػػوؤدّ الػػذي ي ا بالػػدور الزيػػؼّ أير 

 (.1990القادة)الياسيؽ,

ة ة الكاريزمّيػحذػيّ ة لػدى الدّ ت نؾعّيػاة عمػى أنيػا قػدرات وإمكانػويزكؽ السغر إلى الكاريزما القياديّ     

ة بقػػدرة عمػػى كخػػب أصػػؾات الزؤيػػديؽ حذػية الكاريزمّيػػع الدّ يػػة االنةدػػار والةفػػؾؽ, وتةزةّػػتخػزح لػػو بجرّ 

فػػي  ة عسػػدما تػػسثح بالةػػأهيرة لمكاريزمػػا القيادّيػػحذػػيّ ا لمفػػؾز بزؾقػػع القيػػادة, وتبػػرز القػػدرات الدّ ليػػا سػػعي  

الزدػػػكات  ع بالقػػػدرة عمػػػى اتحػػػاذ القػػػرارات االسػػػةتسائية لجخػػػؼأغمػػػب شػػػرائح الزثةزػػػع, كزػػػا أنيػػػا تةزةّػػػ

ي يةيػا بةحّظػز أىزّ ة معالثةيػا, وتبػر ة والدسةؾريّ ال تخةظيع القؾانيؽ الؾضعيّ  بجي  ,وحّميا الزخةعذية

 الجؾاجز لاتذاؿ الزباشر بالثزاىير الةي تعدقيا وتبدي الؾالء الزظمق ليا. كلّ 
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يػا مػؽ ح مفيؾم  ة مازاؿ فػي غزػؾض, ووّضػمجةؾى القدرات الةسغيزيّ  إفّ  ة:القجرات التشطيسيّ  .4

ط زػات السػةغاؿ نقػػارؽ الةػي تةبعيػػا الزسغّ , عمػى أنيػا الةعػػامات والّظػخػاؿ مسغػؾره الحػػاّص 

ة, كزػػا زة الةسافخػػيّ ة, وتجقػػق الزّيػػعف بيػػدؼ البقػػاء واالسػػةزراريّ ب نقػػاط الّرػػوتثّسػػ ,القػػؾة لػػدييا

 ريعيل والّخػيء الّخػحيػاف وتغييرىػا لػيس بالّدػهابةو في معغؼ اال   ة  الةسغيزيّ  القدرات   أوضح أفّ 

Whitly,2003)) , ُزػػة إلدارة غّ فيػػا الزسالةػػي تؾعّ  والزيػػارات   ؼ بأنيػػا جزيػػع الكفػػاءات  عػػرّ كزػػا ت

, , تػػدريب  مػػؽ خػػاؿ اسػػةتزار مزارسػػات الزػػؾارد البدػػرية مػػؽ تؾعيػػف   وفاعميػػة   مؾاردىػػا بكفػػاءة  

 & Ulrichحرجػػػات)دخات إلػػى مُ سيػػػا مػػػؽ تجؾيػػل الُزػػػوغيرىػػا, لةزكّ  , تؾاصػػػل  تعؾيرػػات  

Smallwood,2004 ؼ نغريػػػػات قػػػػدرة القائػػػػد عمػػػػى تفّيػػػػ"( بأنيػػػػا 1993,العػػػػديمي)(. وعرفيػػػػا

زة عمػى أسػاس أنيػا نغػاـ مةكامػل, ومفةػؾح, وفيػؼ , والسغرة لمزسغّ لةظؾير الةسغيزيّ الةسغيؼ, وا

 ."وتسخيق الثيؾد بيؽ العامميؽ البياة الزجيظة, وتؾزيع الزياـّ 

يؼ, أي أنيػػا قػػدرة القائػػد عمػػى ص فػػي عمػػؼ الةسّغػػة ىػػي الةحّذػػيزّيػػالةسغّ  القػػدرات   يعسػػي أفّ ىػػذا 

رات الةػي قػد تجػدث وأهػر الةغّيػ ,ابط بيؽ أجزائػو وندػاطاتورؤية الةسغيؼ الذي يقؾده, وفيزو لمةر 

 , زػػػةعاقػػػات العػػػامميؽ فػػػي الزسغّ  رجػػػزء مسػػػو عمػػػى بقيػػػة أجزائػػػو, وقدرتػػػو عمػػػى تذػػػؾّ  فػػػي أيّ 

ؼ والةعمػيؼ لرفػع ق بػالةعمّ زماـ الزبادرة فيزا يةعّمػ تؾجب عمى القائد أخذ   عؽ أفَّ ىذه القدرة   فرا  

عمػى تؾعيػف  وقػدرة   ريؽ باالعةزاد عمى ما يزةمكو القػادة مػؽ ذكػاء  قدراتو الّذاتية, وقدرات اآلخ

 زة. لةجقيق غايات الزسغّ  قة  الحّا  اإليثابية   األفكار  

 اعػد  واعةزػد بُ  ,إلػى هاهػة مخػةؾيات ة  الةسغيزّيػ القػدرات   ((Guo,Jiang &Yang,2014 ف  صػسّ    

 ي:تلكل مخةؾى مسيا, عمى السجؾ اآل اس  معيّ 

 ا لو.بعد   الةكاممية   ي مؽ القدرات, واعةزد القدرات  الزخةؾى العال  -8
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 لو. اعد  البج  والةظؾير والةكسؾلؾجيا بُ  ط مؽ القدرات, واعةزد قدرات  الزخةؾى الزةؾسّ  -4

 ا لو.عد  بُ  الةخؾيقية   الزخةؾى الزسحفض مؽ القدرات, واعةزد القدرات   -4

 ,ى وأنػػت تقػػرأ ىػػذه الكمزػػاتس, حة ػػيػػرتبط اإلنخػػاف بػػالةفكير كارتباطػػو بػػالسفة: القييجرات اإلبجاعّييي .2

ا فػػػالةفكير مػػػةاـز مػػػع وجػػػؾد اإلنخػػػاف كزػػػا أشػػػار ر, األحػػػاـ ىػػػي نػػػؾع مػػػؽ األفكػػػار, اذ  فأنػػػت تفّكػػػ

ا ا أنػا مؾجػؾد", أي أفَّ الةفكيػر ىػؾ دالػة الؾجػؾد وفق ػر إذ  )ريسيو ديكارت( "أنا أفّكػ الفيمخؾؼ الفرنخيّ 

 ذكػر  فقد ةفكير بالسخبة لإلنخاف, أما بالسخبة لإلبداع , ة البرز أىزيّ لؾجية نغر ىذه الزقؾلة, فيي تُ 

ز, تكػػؾف صػػاحب مؾسػػؾعة عمػػؼ االجةزػػاع بػػأف "اإلبػػداع ىػػؾ القػػدرة عمػػى القيػػاـ بعزػػل خػػارؽ ومةزّيػػ

 ال متيػل ليػا, أو صػساعة   جميمػة   د فػي تقػديؼ خدمػة  نةيثةو لذالح الزثزؾعػة, وىػذا العزػل قػد يةثّخػ

 (.1999")الجخؽ,وفريدة   نادرة   بحؾاصَّ  زُ تةزيّ  ية  شعرّ  دة  , أو قذية  فسيّ  , أو لؾحة  سمعة  

ى يقؾمؾا بأنؾاع مؽ رىا باألشحاص حةّ ة الةي يمـز تؾفّ ة ىي االسةعدادات العقميّ القدرات اإلبداعيّ و    

يػػػػا: ومػػػػؽ أىزّ  ,حص الزبػػػػدع القػػػػادر عمػػػػى الةفكيػػػػر اإلبػػػػداعيّ ز الّدػػػػ, والةػػػػي تزّيػػػػمؾؾ اإلبػػػػداعيّ الّخػػػػ

حػػػػػػاطر, بػػػػػػؾؿ الز  ة لمزدػػػػػػكات, االحةفػػػػػػاو باالتثػػػػػػاه, ق  قػػػػػػة, الزرونػػػػػػة, الجخاسػػػػػػيّ ااألصػػػػػػالة , الظّ 

 (.2002ر يسي وصادؽ,والةجميل)الدّ 

ة لإلبػػػػداع تةزتػػػػل فػػػػي القػػػػدرة عمػػػػى الةحظػػػػيط العساصػػػػر األساسػػػػيّ  ( أفّ 1997,القريػػػػؾتي)ويػػػػرى     

قػػاس عمػى أساسػػيا كانػت الزعػػايير الةػي يُ  خػػة, ويدػير إلػػى أيّ , و سػاء هقافػػة فػي الزؤسّ سػةراتيثيّ اإل

ػؾ في اإلبداع, فالعامم الجاسؼ   ف العسذر  ؾ  ق  ب  العامميؽ ي   فإفّ ؛ اإلبداع خػة ا أدوات إبػداع مؤسّ ف ىػؼ دوم 

 , ىي: بداعيّ اإل سبع مراحل لمةفكير Kimد وحدّ  خة أخرى.ما, أو جزؾد مؤسّ 
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 مخاحل التفكيخ اإلبجاعي: (2)شكل رقع                         

 

                                                                                                            (Kim,2012)                

والعتػػؾر عمػػى  ,يعةزػػد تػػراكؼ األفكػػار عمػػى تػػدويؽ الزاحغػػات لةثزيػػع األفكػػار بدػػكل  مخػػةزرّ     

 ر مػػػؽ السظػػػاؽ  والةفكيػػػر بةجػػػرّ  ,ةة الةقميدّيػػػّيػػػيػػػا مػػػؽ خػػػاؿ كخػػػر العقمالزدػػػكمة الكامسػػػة لغػػػرض حمّ 

د األفكػػػار الثديػػػدة ة عزػػػل الفكػػػرة لةجػػػدّ والسغػػػر فػػػي كيفّيػػػ ,حمػػػؾؿعدػػػرة , واخةيػػػار أفرػػػل الفكػػػريّ 

 ة  إيثابّيػ لمزدكمة بظريقػة   واألصمية, وتقييؼ الجمؾؿ باسةحداـ معايير لةذسيفيا, واخةيار أفرل حلّ 

ة فػي  يػذا تكػؾف ىػذه القػدرة مػؽ ضػرورات القيػادة الةر ؾّيػو  .(Kim,2012تكمفػة) وأقػلّ  ,أكتر كفاءة  

 ة وتجديد أىدافيا الزخةقبمية.زدكات الزدرسيّ ال حلّ 

 الذي يزةاز ب: صفات القائد الزبدع, الةفكير االيثابيّ  ( أىؼّ 2009,خيرهللا)أوضح و     

 ر.االتثاه إلى الحمؾة بيؽ فةرة وأخرى لمةفكير والسغر والةذؾّ  -8

 لحدمة الةفكير. وتجميميا وتؾعيفيا ثزيع الزعمؾماتاالىةزاـ بة -4

 خة الةي يقؾدىا.الؾضؾح الةاـ لمرؤية والرسالة لمزؤسّ  -4

مشكلة
التوصل
إلىاألفكار

تولٌد
االفكار

معالجة
الالوعً

تقٌٌم
األفكار

صقل
األفكار

تنفٌذ
األفكار

تراكم
األفكار

المراحلالسبعة

لعملٌةالتفكٌر

ًّاإل  بداع
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 بداع واالبةكار والظزؾح.اإل -2

 عة الةي تدجذ العقل والفكر.دة والزةسؾّ ة الزةثدّ التقافة العالزيّ  -5

 امةاؾ العقمية والدزؾلية. -6

 ل األجل.طؾي سةراتيثيّ السغرة العزيقة ذات البعد اإل -7

 ياتو ومجاولة الةسبؤ بو واالسةعداد لو.السغرة إلى الزخةقبل وتجدّ  -8

ذكرىا عمزاء اإلدارة, والةي يثب تؾافرىا فػي  القيادية التي ومغ خالل عخض الباحثة لمقجرات    

 ا فػػػي درجػػػة امػػػةاؾ مػػػدير الزدرسػػػة ليػػػذه القػػػدرات, حيػػػ  أفّ أفَّ ىسػػػاؾ تفاوت ػػػ تبػػػيؽ, القائػػػد الةر ػػػؾيّ 

أكتػر مػؽ غيرىػا,  واضػجة   سػزة   ظغػى عمػى الػبعض اآلخػر, وتذػبح ذات  تذه القػدرات قػد بعض ىػ

ىػػػذه القػػػدرات يزكػػػؽ تسزيةيػػػا وصػػػقميا بالةػػػدريب والززارسػػػة, فػػػإذا امةمػػػػ مػػػدير الزدرسػػػة ىػػػذه  وأفّ 

في إدارتو لزدرسةو, ويعػاني مػؽ  يزكؽ أف يقؾد مدرسةو بسثاح, وإذا فقدىا يزكؽ أف يفدل   القدرات  

ولػذلػ يثػب أف يجػرص القػائزؾف فػي دائػرة الةر يػة والةعمػيؼ عمػى انةقػاء  ؛فػي عزمػو ة  جّزػ مدكات  

عػػؾف بقػػدر كػػاؼ  مػػؽ ىػػذه القػػدرات, وال يكةفػػؾف باالخةبػػارات الةجريريػػة, مػػديري الزػػدارس الػػذيؽ يةزةّ 

اخةيػارىؼ  ةؼّ لافػراد الػذيؽ يػ ة  القيادّيػ القدرات   ا ال تكدف عؽ واقع  ة, والةي غالب  حذيّ والزقابات الدّ 

 لزسذب مدير الزدرسة. 

الةػػي أوردىػػا عمزػػاء  الّقيادّيػػة   الباحتػػة عمػػى الةذػػسيفات الزحةمفػػة لمقػػدرات   اع  ّطػػاومػػؽ خػػاؿ     

تجديػد إلػى  حالػت والقيادة في األدب الةر ػؾي, إضػافة إلػى مػا جػاء فػي الّدراسػات  الّخػابقة , اإلدارة

زكػؽ تسزيةيػا بالةػدريب, , والةػي يُ الزدرسػة كقائػد تر ػؾيّ هر في أداء مػدير عدد مؽ القدرات الةي تؤّ 

ة, ة)الكاريزما(, القػدرات اإلبداعّيػحذػيّ عؾرية(, القػدرات الدّ ومؽ تمػ القدرات: القدرة الؾجدانية)الّدػ

فرىػػػػا لػػػػدى مػػػػدير االزظمػػػػؾب تؾ , الّخػػػػزات والقػػػػدرات الازمػػػػة ة, وىػػػػي مػػػػؽ أىػػػػؼّ يزّيػػػػوالقػػػػدرات الةسغّ 
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, وتؼ اعةزاد ىذا الةذسيف لمقدرات القيادية فػي ىػذه اح في مثاؿ عزموالزدرسة الذي يبةغي السث

 .الدراسة
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 : إدارة الػقتثانًيا

 : السقجمة1.2.2

الؾقت  زقدارا مةخاووف بفي اليؾـ والميمة, والساس جزيع   (ساعة 42) ال يزةمػ الفرد أكتر مؽ    

الساجح والفاشل,  اسةحدامو, ومؽ ىسا يبرز اإلداريّ سيؼ يحةمفؾف في طريقة إدارتو و , لكّ يؼالزةاح ل

وال يزكؽ تعؾيرو, ويغيػر  ,خاره لمزخةقبلبالثزؾد, فا يزكؽ ادّ  مؽ حي  الزرونةُ  خؼُ فالؾقت يةّ 

ة اسػةتزاره بدػكل  وال إلػى تعديمػو, بػل إلػى كيفّيػ ,في تعريف إدارة الؾقت أنيا ال تسظمق إلى تغييػره

ة العػامميؽ مػؽ الي رفػع إنةاجّيػ, و الةّػنةػاج  إأو  ا دوف فائدة  الرائع ىدر  ومجاولة تقميل الؾقت  فّعاؿ  

 (.2013خاؿ وقت عزميؼ الزجدد)البسا,

إال وتدفعػػو  أو إنةػػاج   اإلدارة, فزػػا مػػؽ ندػػاط   ويةفػػق الكتيػػر عمػػى تخػػزية ىػػذا العذػػر بعذػػر       

 عةبػػػرُ العزػػػل, ولػػػذلػ يُ  دار بيػػػا ىػػػذاعزػػػل يعةزػػػد عمػػػى الظريقػػػة الةػػػي ُيػػػ اإلدارة, والسثػػػاح فػػػي أيّ 

مفيـؾ الؾقت مرتبط بزفيػـؾ اإلدارة  ( بأفّ 1987,سميزاف)فاات الزثةزع, كزا أفاد  ؾف أىؼّ اإلداريّ 

راد مػؽ خاليػا إنثػاز أعزػاؿ يسػة ُيػبدكل  وهيق, ويةرح ذلػ مؽ خاؿ تعريفو بأنيػا "عزميػات معّ 

 الةكاليف". رل الؾسائل وأقلّ , لةجقيق األىداؼ الزرسؾمة بأفاؿ  وفعّ  ؼ  ومسغّ  ق  بدكل  مسخّ 

  ومعرفةػػو ,وتػػرى الباحتػػة أّف فاعميػػة الزػػدير القائػػد تعةزػػد عمػػى مػػدى قدرتػػو عمػػى تجميػػل وقةػػو     

لػذا تجغػى عزميػة  ؛رػجية بالؾقػتكيفية قرائو, وفي تجديد الزؾضؾعات الةي ليا أولؾية فػي الةّ 

يعزػل عمػػى تسغػػيؼ كافػة الزػػؾارد الزةاحػػة  اتر ؾي ػػ اقائػد  باعةبػػاره إدارة الؾقػت باىةزػػاـ مػدير الزدرسػػة 

ػة والزةزتّ خػة الةر ؾّيػالسةتزارىا في تجقيػق السةػائ  الزرجػؾة مػؽ الزؤسّ  ة ا فػي تجخػيؽ نؾعّيػمػة أساس 

 الةركيز عمى ميارة إدارة الؾقت. ؼ الظمبة. وفي ىذا الثزء مؽ دراسةي سيةؼّ تعمّ 
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 مفيػم الػقت وأنػاعو :2.2.2

عساصر الجياة عمى صعيد الفرد والزثةزع والدولة,  الؾقت مؽ أىؼّ  ال يحةمف الساس عمى أف      

 ابعد   , وىؾ مقدار سعي اإلنخاف وحركةو في الجياة الدنيا, ويدكلُ وأنو رأس ماؿ اإلنخاف الجقيقيّ 

ا الزؾارد الزةاحة في حياتػو. وعمػى الػرغؼ مػؽ قيزػة الؾقػت فػي  مؽ أبعاد حياتو, وىؾ مؽ أىؼّ  ميز 

اس ال تقػػدر قيزةػػو وال تجةرمػػو, وال تخػػةتزره إال أفَّ غالبيػػة الّسػػ يػػولإو بالسخػػبة ىزيةّػػحيػػاة اإلنخػػاف وأ 

ة العغزى مػؽ السػاس تدػةكي مػؽ مدػكمة عػدـ بل عمى العكس, وتثد الغالبيّ  ,اؿ  وفعّ  بدكل  متزر  

ؼّ  الزعمؾمات اليائػل والزةسػؾع مػؽ حيػ ُ تؾفّ   حةمفػةُ الز ةُ الةكسؾلؾجّيػ األسػاليبُ  ر الؾقت لدييؼ, رغؼ ك 

 ولكؽ دوف جدوى. ,إدارة الؾقت   داف  يؼ في مي  يلإالزقدمة 

معة و الّخػ( إلػى الؾقػت بأّنػ(Shimpan,Martin,McKay&Anastasi,1987مػؽ  نغر كلّ     

فسا , وىػي تجػت تذػرّ شيء مػاليّ  مفسا أيّ ات مةخاوية, وال تكّ زة, والزةاحة لمثزيع بكزيّ غير الزةجيّ 

ػػػ  يروف ريقػػػة الةػػػي يخػػػةحدميا الزػػػدبيػػػا الؾقػػػت, فالظّ  غةػػػسؼريقػػػة الةػػػي ناالخػػػةاؼ بالظّ  ا, ولكػػػؽّ تزام 

ة(, مخػػػػةؾى خاّصػػػػ-ةدارة ومرونةيػػػػا, نػػػػؾع الزدرسػػػػة)حكؾميّ لةسغػػػػيؼ وقػػػػةيؼ تعةزػػػػد عمػػػػى نزػػػػط اإل

(, سػػسؾات الحبػػرة, الثػػسس, عػػدد طػػاب الزدرسػػة, سػػاعات الةػػدريب فػػي هػػانؾيّ  -الزدرسة)أساسػػيّ 

 مثاؿ إدارة الزدرسة.

لمثزيػػػع بالةخػػػاوي,  مةػػػاح   سعت مسيػػػا الجيػػػاة, وىػػػؾ مػػػؾرد  ت بأنػػػو "الزػػػادة الةػػػي ُصػػػالؾقػػػ ؼُ عػػػرّ ويُ    

 (.36:1991صفات أخرى" )أبؾ شيحو, السغر عؽ أيّ  بغّض 
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 لؾقت, ىي:     ا أنؾاع 

آخػػر,  بالسخػػبة لثخػػؼ مػػاديّ  : وىػػؾ قيػػاس حركػػة جخػػؼ مػػاديّ والسيكييانيكيّ  الػقييت السيياديّ  -8

 زس.كفةرة دوراف األرض حؾؿ الدّ 

يقيس مدى السر   الذيىا, كة ونزؾّ ؾاىر البيؾلؾجيّ : ىؾ قياس تظؾر الغّ الػقت البيػلػجيّ  -4

 ا.الثخؼ بيؾلؾجي   ة, وقياس معدؿ نزؾّ لاجخاـ الجيّ  الثخديّ 

رؼ أو الجػػدث الػػذي يعيدػػو يعةزػػد عمػػى طبيعػػة الّغػػ : وىػػؾ شػػعؾر داخمػػيّ يّ الػقييت الشفديي -4

 ة.الفرد وحالةو السفخيّ 

ة, كيثػرة الرسػؾؿ يّزػزال  ة  والةاريحّيػ ة  جةزاعّيػاال يعةزػد عمػى األحػداث   :اعيّ الػقت الجتس -2

 اـ.يد الزخيح عميو الخّ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص,  ومياد الخّ 

بيعػػػة, وال نعمػػؼ عسػػو سػػؾى مػػا ورد فػػي الكةػػػب أو عػػالؼ مػػا وراء الظّ  :الػقييت السيتييافيديقيّ  -5

 .(2001وغيرىا)الخفياني, زاوية عؽ يـؾ الجخاب والحمؾد واألزؿالخّ 

ى اىةزامػو ( إلػى مػدى اىةزػاـ اإلنخػاف مسػذ القػدـ بالؾقػت, ويةثّمػ1992,الحظيػب)ىت وقد نؾّ     

راعػػة ة خػػاؿ مزاولةػػو الزّ الرتباطيػػا الزباشػػر بجياتػػو اليؾمّيػػ والسثػػؾـ   بػػو الكؾاكػػب  بػػو مػػؽ خػػاؿ تعقّ 

 الؾقػت   تقػدير   العديػد مػؽ وسػائل   راعػو  , كزػا تػرجؼ اىةزامػو بػو مػؽ خػاؿ اخةهوأهسػاء سػفر  ,ثارةوالةّ 

 .اليد   وساعات   والزيكانيكية   والزائية   ة  الرمميّ  اعة  كالخّ 
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 الػقت في اإلسالم: 3.2.2

 دة  مجػدّ  ة  زمسّيػ ا لزعػايير  لمؾقػت, فجيػاة اإلنخػاف الزخػمؼ تػدور وفق ػ ممجؾعػة   ة  أولى اإلساـ أىزّيػ   

ال تةثاوزىػػػا, فالعبػػػادات  يسػػػة  معّ  ى فػػػي أوقػػػات  ؤدَّ يػػػا تُػػػمّ كف, ياـ, الزكػػػاة, الجػػػ ّ اة, الّذػػػفػػػي الّذػػػ

اة مؾات الحزػس, فالّذػ, وعمى رأس تمػػ العبػادات الّذػدة  مجدّ  ومؾاقيت   يا بزؾاعيد  ارتبظت جزيعُ 

دة) بدايػػة وقةيػػا ونيايةػػو(, وكػػذا صػػـؾ ات فػػي اليػػؾـ, وليػػا مؾاقيػػت مجػػدّ مػػرّ  عبػػادة تةكػػرر خزػػس  

دة اركانػو الزجػدّ  , لػوُ د) بدايةو ونيايةو(, والج ّ يؾمو بؾقت مجدّ  د, وصياـرمراف, لو وقةو الزجدّ 

ػؤدَّ ة تُػاـ الةدريق(, والزكػاة عبػادة مالّيػبؾقةيا) يؾـ عرفة, ويؾـ السجر, وأيّ  ؿ ؾ  ى بؾقةيػا) يجػؾؿ الج 

ػػػؤدَّ مقػػػدر(, والثيػػػاد عبػػػادة ُيػػػ عمػػػى نذػػػاب مػػػاليّ   مجػػػددة   زسػػػع فػػػي  شػػػيؾر  ا, فيُ ى فػػػي وقةػػػو أير 

 .  مجّددة   مرتبظة بزؾاقيت   يؽ اإلساميّ (. والكتير الكتير مؽ أمؾر الدّ )األشير الجـر

 ,ى, و ذػػؾر عديػػدةشػػةّ  رة بالؾقػػت مػػؽ نػػؾاح  ة الزظّيػػة السبؾّيػػسّ القػػرآف الكػػريؼ والّخػػ ي  س ػػوقػػد عُ      

أو  اآليػات الكريزػة الساطقػة بأوقػات   مػؽ   ؾر القرآف الكريؼ وآياتو ناحظ الكتير  فجيسزا نخةعرض سُ 

في مقدمة ىذا االىةزاـ اإلشارة إلػى  (.2003سيؽ )أحزد وحافظ,اـ, والخّ يؾر, واأليّ , كالدّ اقيت  مؾ 

ييْسَذ َواْلَقَسييَخ َداِئَبييْيِغ بػػالقرآف الكػػريؼ, كقؾلػػة تعػػالى:    عديػػدة   الؾقػػت فػػي مؾاضػػع   َخ َلُكييُع الذه َوَسييخه

َخ َلُكُع المهْيَل َوالشهَياَر ) ِ َل ُتْحُريػَىا ِإنه ( َوآَتاُكْع ِمْغ كُ َٖٖوَسخه ِه وا ِنْعَسيَت  لِّ َما َسَأْلُتُسػُه َوِإْن َتُعيجو

ا )إبييخاىيع: ييارف ْنَديياَن َلَطُمييػمف َكفه وأقخػػؼ هللا تعػػالى بػػبعض الزؾاقيػػت, كزػػا جػػاء فػػي  (.ٖٖ-ٕٖاإلِْ

( ِٔل ِإَذا َيْغَذي  )} َوالمهْييوقػاؿ تعػالى:  (.ٕ-ٔ( َوَلَياٍل َعْذٍخا )الفجيخ:ٕ}َواْلَفْجِخ)جكؼ الةسزيل: مُ 

لػى أنيػا مؾاقيػت إة, أشػار العػزة عػؽ األىّمػ ث ربّ وعسػدما تجػدّ  (.ٕ-َٔوالشهَياِر ِإَذا َتَجمهي ا )المييل:

} يْدَأُلػَنَظ َعِغ اأْلَِىمهِة ۖ ُقْل ِىَي َمَػاِقيُت ِلمشهاِس َواْلَحيجِّ   ا سيؽ والجخاب اس, وليعرفؾا عدد الخّ لمسّ 

 (.ٜٛٔ)البقخة:
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ة العزيػػز الجزيػػد, يرفػػع مػػؽ أىزّيػػ هللامػػؽ  مجػػددة   ومؾاقيػػت   ارتبػػاط العبػػادات جزيعيػػا بزؾاعيػػد  و     

}ِإنه : مؾات الحزػػس, الةػػي قػػاؿ هللا فػػييؽّ الؾقػػت فػػي حيػػاة الزخػػمؼ, وعمػػى رأس تمػػػ العبػػادات الّذػػ

يياَلَة َكاَنييْت َعَميي  اْلُسييْؤِمِشيَغ ِكَتاًبييا َمْػُقػًتيياا )الشديياء :   اة عبػػادة تةكػػرر خزػػس  فالّذػػ (.ٖٓٔالره

سػو الػذي مكّ  - وجػلّ  عػزّ  -وا يثعػل الزخػمؼ فػي حالػة ارتبػاط وهيػق برّ ػفي اليؾـ والميمة, مّزػ مرات  

يياَلُة َفاْنَتِذييُخوا ا لقؾلػػو تعػالىق  اوذلػػػ مذػد ؛عي فػي األرضمػؽ العبػادة  والّخػػ : }َفييِإَذا  ُقِزييَيِت الره

ِهِ  َ َكِثيًخا َلَعمهُكْع ُتْفِمُحػَنا )الجسعة: ِفي اأْلَْرِض َواْبَتُغػا ِمْغ َفْزِل  ِه  (.َٓٔواْذُكُخوا 

 مفيػم إدارة الػقت 4:.2.2

ةيسيات مػػػػؽ القػػػػرف بػػػػدأ االىةزػػػػاـ بزؾضػػػػؾع إدارة الؾقػػػػت فػػػػي أواخػػػػر الحزخػػػػيسيات و دايػػػػة الّخػػػػ    

 ,اكيلمكاتب جيزس م العدريؽ, وكانت أوؿ مجاولة في مثاؿ دراسة إدارة الؾقت بالدكل العمزيّ 

ى اآلف: إذا د حةّ عباراتو الةي ال زالت تةردّ  , وكانت أىؼّ 1958عاـ  (إدارة الؾقت)إذ وضع كةابو 

ة باتػػػت غيػػػر ػ اإلدارّيػػػػ ومعمؾمات ػػػميارات ػػػ فيػػػذا دليػػػل عمػػػى أفّ  ,فػػػي الؾقػػػت كسػػػت تدػػػعر بػػػسقص  

 (.2015صالجة لمزخةثدات )ر ابعة,

زمػػاف, ومكػػاف, وإنخػػاف,  اممة أليّ كاممػػة والّدػػمػػؽ الزفػػاىيؼ الزة (إدارة الؾقػػت)يعةبػػر مفيػػـؾ و     

دوف آخػػػر, وال يقةذػػػر تظبيقيػػػا عمػػػى مكػػػاف أو زمػػػاف دوف  فػػإدارة الؾقػػػت ال تقةذػػػر عمػػػى إداريّ 

دوف غيػػره مػػؽ الزثػػاالت األخػػرى  بالعزػػل اإلداريّ  كبيػػر   آخػػر, وارتػػبط مفيػػؾـ إدارة الؾقػػت بدػػكل  

 (.2002)الظراونة,

يظرة عمى القرايا الةي تؾاجػو خّ ال عمى أنيا ني  ارة الؾقتاد( (Emmett,2000ؼ رّ وقد ع      

 ي إلػى أىػداؼ  األعزػاؿ الةػي تػؤدّ  يػا "إدارة السدػاطات و( بأنّ 42:2004,األحزػدي)فيا الفرد. وعرّ 
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الؾقػت فػي الػزمؽ الجاضػر, وتجميميػا, والةحظػيط لاسػةفادة  قرػاء   كيفيػة   , وتةرػزؽ معرفػة  ة  ميزّ 

 لزخةقبل".في ا اؿ  مؽ الؾقت بدكل  فعّ 

سثػػز مػػؽ تُ  ,اتاإلدارة عبػػارة عػػؽ عزمّيػػ فّ إ  ؽ, حيػػ  يؽ مةازمةػػيكمزةػػ (اإلدارة والؾقػػت) دّ عػػوتُ     

 بأفرػػل الؾسػػائل وأقػػػلّ  مجػػدودة   لةجقيػػق أىػػداؼ   اؿ  وفّعػػػ ؼ  ومػػسغّ  ق  مسّخػػ خاليػػا أعزػػاؿ عمػػى نجػػؾ  

 (. 2009وأحزيد, في تجقيق ذلػ)عمؾاف الةكاليف, والؾقت ىؾ وسيمة اإلدارة ومدخميا الرئيخيّ 

ثزيػػع األعزػػاؿ الكيفيػػة الةػػي يػػةؼ فييػػا القيػػاـ ببأنيػػا  اإجخائًيييإدارة الػقييت  وُتعييخف الباحثيية      

 .يسة  معّ  ة  زمسيّ  ة خاؿ فةرة  واألندظة والفعاليات مؽ أجل تجقيق األىداؼ الةر ؾيّ 

 في السجارس ة إدارة الػقتأىسيّ  :5.2.2

 خػؽ اسػةتزارىا لمؾقػت وإدارتيػا لػو, فػإدارة الؾقػت ال تعسػي الجػ ّ ـ األفػراد واألمػؼ بجقاس تقػدّ يُ     

ا قدر   نداط   لكلّ  ص  ندظة, بل تعسي أف نحّذ اال   ا في كلّ مؽ الذي يخةغرؽ حالي  عمى تحفيض الزّ 

و, ويحةمػػف مفيػػـؾ إدارة الؾقػػت لػػدى األفػػراد بػػاخةاؼ دوافعيػػؼ وحاجػػاتيؼ مػػؽ الؾقػػت الػػذي يخػػةجقّ 

ػػ ألخػػرى, ومػػؽ مثةزػػع   ف مػػؽ هقافػػة  يػػسيؼ, كزػػا يحةمػػواخػػةاؼ م   ا آلخػػر, واخػػةاؼ الزفيػػؾـ طبق 

إدارة الؾقت بالسخبة  فّ إ :و يزكؽ القؾؿخة, إال أنّ لظبيعة األعزاؿ الةي يزارسيا الفرد داخل الزؤسّ 

ػػػػل فػػػػي تؾجيػػػػو القػػػػؾى البدػػػػرية إلنثػػػػاز األعزػػػػاؿ الزجػػػػدّ لمزػػػػدير تةزّتػػػػ ابق ا لمةؾقيةػػػػات الّخػػػػدة, وفق 

 (.2004تحظيظيا)نذر,

خػػات حاجػػة  إلػػى إدارة ة, نثػػدىا أكتػػر الزؤسّ خػػات الةعميزّيػػإلػػى الزؤسّ  سػػّمظسا الّرػػؾ ءوإذا مػػا      

ال  زػا ىػؾ معػروؼا, وفػي الزدرسػة كا كبير  الةدريس عزمية تخةيمػ وقة  إلى أّف ذلػ  عزى ويُ  ؛وقةيا
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ية, الزدرّسػػػػيات الةػػػػي تؾاجػػػػو اإلدارة ر الؾقػػػػت الكػػػػافي ليػػػػذه العزميػػػػة, فيػػػػؾ مػػػػؽ أكتػػػػر الةجػػػػدّ يةػػػػؾفّ 

 (.2005اب)مذظفى,زيؽ والظّ والزعمّ 

 ,زا وقػػت الزػػدير, ال سػػيّ ة والسػػادرة فػػي الزثةزػػع الزدرسػػيّ ل الؾقػػت أحػػد الزػػؾارد الزيّزػػويزّتػػ     

مػؽ خػػاؿ اسػةتزار اإلمكانػػات  الزسدػؾدة   ة  الزدرسػػيّ  عػػؽ تجقيػق األىػداؼ   األوؿ   باعةبػاره الزخػؤوؿ  

انػػب ذلػػػ إشػػباع الجاجػػات اإلنخػػانية العديػػدة مػػؽ أفػػراد الةسغػػيؼ , وإلػػى جا فػػاعا  اسػػةتزار   الزةاحػػة  

كأوليػػػاء األمػػػؾر  اب وغيػػػرىؼ مػػػؽ خػػػارج الةسغػػػيؼ الزدرسػػػيّ يؽ والّظػػػزيؽ واإلدارّيػػػكػػػالزعمّ  الزدرسػػػيّ 

 (.1988)سامة,يّ ؽ لو عاقة بالزدرسة مؽ أفراد الزثةزع الزجمّ م   ية, وكلّ خات الزجمّ والزؤسّ 

قت عمى أنػو الزػؾرد الزػرف الػذي يػر ط الزاضػي بالجاضػر بالزخػةقبل, ويزكؽ السغر إلى الؾ      

 بػػػالغُ  إدارة الؾقػػػت أمػػػر   لػػػذلػ فػػػإفّ  ؛والؾقػػػت قابػػػل لرػػػياع وغيػػػر قابػػػل لسقذػػػاف, وال يزكػػػؽ زيادتػػػو

يء الػػػذي يثػػػب الؾقػػػت ىػػػؾ الّدػػ بػػأفّ  ((Hager,2006(. كزػػػا أكػػػدFitzgerald,1996ة)ّيػػاألىزّ 

زاد  ؾقةػػوبزػػا زاد اىةزػػاـ الزػػدير وكمّ  ,نثػػازسػػو وىػػؾ عسذػر اإلى عس ػػاسػةتزاره وعػػدـ ضػػياعو, وال غ  

 .خةنثاح الزؤسّ 

ػػػوتةفػػػاوت أىزّيػػػ    ا لمعؾامػػػػل الةاليػػػة, كزػػػا جػػػاءت عسػػػػد ة إدارة الؾقػػػت لػػػػدى مػػػديري الزػػػدارس تبع 

 (: 2002,مذظفى)

ر فػي زييػا يػؤهّ ومعمّ  ,بيػامؽ حي  مخاحةيا, ومبانييا, ومرافقيا, وعدد طّا  حجع السجرسة .8

 غط عمى وقت الزدير فييا.زاد الّر  ار زا كاف حثؼ الزدرسة كبي  ة اسةحداـ الؾقت, فكمّ فيّ كي

ؼ فػي عسذػػر ة( ومػػا يفرضػو مػؽ عاقػػات يػةجكّ هانؾّيػ -ظةمةؾّسػ -)ابةدائيػػة نيػ  السجرسية .4

ييسة, وتقدـ ليا خذائص م   ة  عزريّ  بيا في مرحمة  ة يكؾف طّا الؾقت, فؾقت مدير الزدرسة التانؾيّ 
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وذلػػػػػ عػػػػؽ وقػػػػت مػػػػدير الزدرسػػػػة  ؛ة بيػػػػا, وليػػػػا أىػػػػدافيا الحاّصػػػػيسػػػػة  معّ  ذات تسغيزػػػػات   مسػػػػاى 

 ظة أو االبةدائية.الزةؾسّ 

إلػػى اخػػةاؼ اسػػةحداميؼ  فرػػي, يُ ات مييجيخي السييجارس وأنسيياه سييمػكيعاخييتالف شخريييّ  .4

 ,ال قيزػػة لػػو لػػدييؼ وإدارتيػػؼ لمؾقػػت, فبعرػػيؼ يزيمػػؾف إلػػى إضػػاعة الؾقػػت؛ ولػػذلػ يكػػؾف الؾقػػت

ستػػؾر ا,يػػ , لةجقيػػق اإلنثػػػاز ات, والػػػبعض اآلخػػر يجرصػػؾف عميػػودوف تقػػدير لاولؾّيػػ ذىُب ىبػػاء  م 

ا  .واإلنةاج مع 

د اسػةحداماتيؼ ؼ فػييؼ, ويجػدّ ويحرع مديرو الزػدارس لعسذػر الؾقػت باسػةزرار, فيػؾ يػةجكّ       

ة؛ لػذا فقػد ازداد خػة الةر ؾّيػا يبعػ  الجيػاة فػي الزؤسّ ك ػا مجرّ عسذػر   رُ مؽ العساصر األخػرى, ويعةبػ

 (.1991خيرة)أبؾ شيحة,االىةزاـ بو في األعؾاـ األ

 :مبادئ إدارة الػقت: 6.2.2

 (, فيزا يمي: 2015,ر ابعة)تةزتل مبادئ إدارة الؾقت, كزا جاءت عسد 

 ؛وإلى تقدير ميارات إدارة الؾقػت لديػو ,يجةاج الفرد إلى إدراؾ الؾقت ة الػقت:إدراك أىسيّ  -8

الززارسػػات الةػػي تقػػؾد إلػػى السثػػاح, حيػػ  يذػػبح لػػدى الفػػرد  ا, ومػػؽ أىػػؼّ ة جػػد  ميّزػػفيػػذه العزميػػة 

 يدر وقةو.العزميات الةي مؽ خاليا يزكؽ تجخيؽ العادات الةي تُ  ص  القدرة عمى تفجّ 

ب , وتثّسػػالػػة  وفعّ  متزػػرة   يخػػاعد عمػػى اسػػةحداـ الفػػرد لعسذػػر الؾقػػت بظريقػػة   تحميييل الػقييت: -4

وتجؾيميػا  ,ة, كزػا يخػاعد عمػى الةعػرؼ عمػى أىػداؼ الفػردميّزػر غيػر في أمؾ  طؾيل   قراء وقت  

مؽ وتجديػد الػزّ  ,, بجي  يزكؽ ترتيب ىذه الزراحػلدة  مجدّ  مةعاقبة   مراحل   ذات   ة  تسفيذيّ  إلى أندظة  

 لاىداؼ. ل مرحمة, وتجديد الؾقت اإلجزاليّ أو الؾقت الزساسب لكّ 
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ػس  ظؾة تجديد الكيفية الةي يسبغػي أف يُ ؽ ىذه الحتةرزّ  :وتخصيصيا تحجيج األىجاف -4 ق فييػا ف 

ومػا قػد يةظمػب ذلػػ مػؽ إعػادة ترتيػب األندػظة الةػي  ,اؿ لمؾقػتق االسػةغاؿ الفّعػالؾقت بزػا يجّقػ

, وىػذا جديػدة   , أو إضػافة أندػظة  ة  ّيػكمّ ص مسيػا أو تحفػيض وقػت بعرػيا أو الػةحمّ  ,احالي   س  زار  تُ 

 بدوف تجديد أىداؼ وترتيبيا. ال يةؼّ 

عي تجقيقيػػا بدػػكل  عػػاـ مػػؽ خػػاؿ الّخػػ يػػةؼّ  اليػػة  فعّ  السةػػائ  األكتػػر   إفّ  ات:تختيييب األولػّييي -2

دفة, ويسبغػي تحذػيص الؾقػت الزةػاح ولػيس مػؽ قبيػل الّذػ ,ط ليػاؤوب وراء األىػداؼ الزحّظػالػدّ 

 أولؾياتو ويمةـز بيا. ب  رتّ يتسازليا , لذا يثب عمى الفرد أف  بة  رتّ مُ  ,اتلاولؾيّ 

 ؛اا ضػػروري  يكػػؾف أمػػر   ذػػاؼ بالزرونػػة فػػي جدولػػة الؾقػػت الّدحذػػيّ االتّ  إفّ  أ السخونيية:مبييج -5

السػػػةيعاب األحػػػداث الحارجػػػة عػػػؽ سػػػيظرة الفػػػرد, ويسبغػػػي عػػػدـ اإلفػػػراط أو الةفػػػريط فػػػي جدولػػػة 

 الؾقت.

في القرف الةاسع عدر اكةدف باريةؾ أحػد االقةذػادييؽ اإليظػالييؽ  مبجأ باريتػ/ التخكيد: -6

ي تركيػز مسيػا, بزعسػى آخػر يػؤدّ  ضػايمة   ف عادة نخبة  ة مؽ مثزؾعة معيسة تؤلّ شياء الزيزّ األ أفّ 

 مؽ السةائ .( %88)مؽ السداطات إلى تجقيق  ة  الثيد األكبر عمى العدريؽ بالزائة الزيزّ 

ػػقػػدرة الزػػدير أو مةّ  إفّ  مبييجأ التفييػيس: -7 ػػحػػذ القػػرار عمػػى تجقيػػق السةػػائ  تػػرتبط ارتباط  ا ا وهيق 

ة لزرؤوسيو, بل الثيؾد الثزاعيّ  ,ة ليخت ىي الفيذلجيؾد الزدير الفرديّ  فيو, أي أفّ رة مؾعّ بإدا

ميؼ, وقةػػػو االسػػػةحداـ الّخػػػ أف يخػػػةحدـ   زػػػا كػػػاف الزػػػدير يزيػػػل إلػػػى العزػػػل بسفخػػػو فمػػػؽ يخػػػةظيع  وكمّ 

ة ّمػفػي األشػياء اليا ا غيػر كػاؼ  , ويقرػي وقة ػة  ليخػت ميّزػ ا فػي أشػياء   جػد  ا طػؾيا  وسيقري وقة  

 الةي تجةاج إلى عساية أكتر.
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 :جاىات الحجيثة في إدارة الػقتالتّ : 7.2.2

ػػػػ    , د  مجػػػػدّ  , وىػػػػي القيػػػػاـ بعزػػػػل ضػػػػزؽ وقػػػػت  وعزػػػػل   , أو وقػػػػت  وزمػػػػؽ   ا حركػػػػة  اإلدارة ىػػػػي أساس 

ا فييا, وذلػ ا بارز  ت مكان  ات اإلدارة, واحةمّ ة الؾقت في نغريّ ا مؽ ىذا الزفيؾـ برزت أىزيّ وانظاق  

 فيزا يمي: رحيةّ 

 يةة اإلدارة العمسّ أوًل: نطخيّ 

وذلػػػ بيػػدؼ  ؛يػػة بقيػػادة )فردريػػػ تػػايمؾر( بدراسػػة الجركػػة والػػزمؽة اإلدارة العمزّ ت نغرّيػػاىةّزػػ    

إلى جزياػات  أو تقخيؼ   ل دراسة الجركة والزمؽ في تجميل  تجميل أفرل طريقة ألداء العزل, وتةزتّ 

ة مػػؽ مسظقػػة إلػػى أخػػرى, والػػزمؽ الػػذي يخػػةغرقو فػػي سػػيّ تجديػػد حركةيػػا األسا بخػػيظة, بجيػػ  يػػةؼّ 

-, وقػد أخػذ تػايمؾر ة  وأفرػميامزكسػ طريقػة   ذلػ, بيدؼ ر ط األجزاء بعرػيا مػع الػبعض بأسػرع

ف أو الزقاطعػػػات أو الةػػػأخير مػػػؽ الؾقػػت لةغظيػػػة احةزػػػاالت الةؾّقػػ سػػػةّ معيّ  نخػػبة   -بعػػيؽ االعةبػػػار

 (.1988مة,أخرى)سا ة  اضظراريّ  لاسةراحة, أو ألسباب  

 ةمػكيّ ثانيًا: الػقت في السجرسة الدّ 

 خػػة  الزؤسّ  كػزت عمػى بسػاء  مؾكية عمػى نغريػة العاقػات اإلنخػانية الةػي رّ اعةزػدت الزدرسػة الّخػ    

ة, واإلنخػػػػانية كعاقػػػػات األفػػػػراد مػػػػع بعرػػػػيؼ الػػػػبعض, وعاقػػػػاتيؼ مػػػػع مػػػػؽ الؾجيػػػػة االجةزاعّيػػػػ

ة مػػؽ , و ػػدأ االىةزػػاـ بػػالزمؽ فػػي ىػػذه السغرّيػػخػػة وغيرىػػارؤسػػائيؼ, ومػػع غيػػرىؼ مػػؽ داخػػل الزؤسّ 

 ,اتػػػوا عمػػػى معسؾيّ ا يػػػسعكس إيثابي ػػػلمراحػػػة وأخػػػرى لمعزػػػل, مّزػػػ خػػػاؿ ضػػػرورة إعظػػػاء العامػػػل فةػػػرة  

 (.1991و الةالي عمى إنةاجو)أبؾ شيحة,
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 ثالثًا: الػقت في السجرسة الحجيثة

اد وّ ابقة, وقػػد حػػاوؿ رُ رب الّخػػات الجديتػػة لمةسغػػيؼ, مخػػةفيدة  مػػؽ أخظػػاء الةثػػاعيػػرت السغرّيػػ    

 ىذه السغريات: ة الجديتة االسةفادة مؽ أفكار الباحتيؽ, ومؽ أىؼّ السغريّ 

 ة صشع القخارات: نطخيّ  -ٔ

ت رتيػا, وقػد احةّمػلةيا, وأضػافت إلييػا, وطؾّ ابقة, وعدّ ات الخّ ة مؽ السغريّ اسةفادت ىذه السغريّ      

ية لمةحظػػػػػػيط الزدػػػػػكات األساّسػػػػػ الؾقػػػػػت فػػػػػي حػػػػػلّ , واسػػػػػةعانت باا بػػػػػارز  فييػػػػػا إدارة الؾقػػػػػت مكان ػػػػػ

 (.1991واإلنةاج)أبؾشيحة,

, بػة  أو مةقمّ  اػة  أو مفاج   كررة  زا تكؾف مُ ة عمى األحداث الزاضية الةي ر ّ واعةزدت ىذه السغريّ      

ة القػػرار فةيا بزػػا يػػةاءـ مػػع اتحػػاذ القػػرارات, والؾقػػت فػػي متػػل ىػػذه الجالػػة يػػؤهر عمػػى نؾعّيػػوصػػسّ 

 ؽ حدوهو.الزةحذ وزم

  ة:ة الخياضيّ الشطخيّ  -4

ة ات في حػل الزدػكات وإدارة الؾقػت, وافةرضػت السغرّيػة عمى الرياضيّ اعةزدت ىذه السغريّ      

يزػػؾت, وىسػػاؾ  هػػؼّ  ي ػػا,ةيبمػػغ مػػؽ الكبػػر ع   هػػؼّ  ,يسزػػؾ هػػؼّ  ,ؾلػػديُ  خػػة كػػائؽ حػػيّ الزؤسّ  أفّ  ةُ البيؾلؾجّيػػ

ىػػػا, وىػػػي مرحمػػػة خػػػة خػػػاؿ مراحػػػل تظؾرّ الزؤسّ  بيػػػا ة الةػػػي تزػػػرّ مرحمػػػة مػػػؽ تمػػػػ الزراحػػػل الزمسّيػػػ

ت الزدرسػػػة الجديتػػػة اىةّزػػػ ( إلػػػى أفّ 2001,عر يػػػات)ويدػػػير  (.2006اإلنةػػػاج األقذػػػى)عبدهللا,

سػػت ىػػذا االىةزػػاـ لةظػػؾير الةكسؾلؾجيػػا واالتذػػاالت, واخةذػػرت الزخػػافات بالؾقػػت وإدارتػػو, وكرّ 

اعػػات الجديتػػة, واسػػةتزار قػػدرتيا عمػػى تحػػزيؽ اسػػةحداـ الكزبيػػؾتر, واالخةر  , وقػػد تػػؼّ ا كبيػػرة  وأوقات ػػ

 الزعمؾمات, والزفاضمة بيؽ بدائميا الزجةزمة.
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 في السجارس ةا: الػقت والعسمية اإلداريّ رابعً 

ي فكػػػرة , كزػػػا يثػػػب تبّسػػػة عمػػػى أنػػػو مػػػؾرد ميػػػؼّ يػػػة اإلدارّيػػػيثػػػب السغػػػر إلػػػى الؾقػػػت فػػػي العزمّ     

 حظػػيط, وحػػلّ لمةفكيػػر والةّ الكػػافّي الؾقػػت  يثػػد   عمػػى أف امػػدير الزدرسػػة قػػادر   الزرونػػة, وأف يكػػؾف  

الػػذي يجػػرزه  وقياسػػو ـمػػدى الةقػػدّ  , فػػإدارة الؾقػػت تخػػاعد عمػػى ماحغػػةز  مزّيػػ الزدػػكات بأسػػمؾب  

ػػمػػؽ خػػاؿ و   أف  وطػػرؽ تسفيػػذىا, ومةابعةيػػا والرقابػػة عمييػػا. ويثػػب عمػػى اإلداريّ  ,األىػػداؼ ع  ض 

تسفيذ العزل, و يؽ الؾقت الػذي يقرػيو فػي الةفكيػر, في اإلنةاج و  خةغرؽُ يؾازف بيؽ الؾقت الذي يُ 

, وتسغيؼ العزل وتقؾيؼ اإلنثاز, الذي يقرػيو فػي جزػع الزعمؾمػات والةجميل والةحظيط الزخةقبميّ 

 (.2006ات قبل تسفيذ العزل)عبدهللا,وتثييز الزعدّ  ,والجقائق

ؾابط مؽ الّر  ؾوى ,د واحدالؾقت الزجدقدار م أفّ  ف  مديري الزدارس يرو   أكدت الدراسات أفّ      

يات الةػػػػػػي تغيػػػػػر مػػػػػػؽ خػػػػػاؿ الةغييػػػػػػر فػػػػػي الزثػػػػػػاؿ الحظيػػػػػرة الةػػػػػػي يؾاجيؾنيػػػػػا لزقابمػػػػػػة الةجػػػػػدّ 

 (. Bennett,Crawford&Riches,1992)اإلداريّ 

ة معغػؼ الدراسػات الحاّصػ ة الؾقػت, ومػؽ ىسػا فػإفّ يدكؾف مػؽ قّمػ يريؽمعغؼ الزد ولذلػ فإفّ      

, فةجػػػدد مػػػا يثػػػب أف يقػػػؾـ بػػػو ة  اإلدارّيػػػ ا إلػػػى قمػػػب العزميػػػة  يزيس ػػػاتثيػػػت  بػػػإدارة الؾقػػػت الزدرسػػػيّ 

ذلػػػػ يجةػػػاج إلػػػى  ات؟ وكيػػػف يزكػػػؽ الؾصػػػؾؿ إلييػػػا؟ وكػػػلّ الزػػػدير, ومػػػا ىػػػي األىػػػداؼ واألولؾّيػػػ

 .ة  إداريّ  ميارات  

 يات, والكتيػػػػر مػػػػؽ الزيػػػػاـّ القائػػػػد يؾاجػػػػو العديػػػػد مػػػؽ الةجػػػػدّ  ( أفَّ Fitzgerald,1996وذكػػػر )    

و, فيسػاؾ إلنثػاز مياّمػ نفخػو زػسح الؾقػتفرد يُ  كلّ  فّ إ, وىذا سؾء فيؼ؛ حي  ةأديةيال والزؾكمة إلي

لػػذا يثػػب عمػػى  ؛سةفػػي الّخػػ (سػػاعة 8768) ,فػػي األسػػبؾع (سػػاعة 868) بػػاليـؾ و (سػػاعة 42)
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ػػػو القائػػػد ات , ويزكػػػؽ اعةبػػػار إدارة الؾقػػػت مخػػػألة إدارة الػػػذّ خػػػاؿ ىػػػذا اإلطػػػار الزمسػػػيّ  تأديػػػة ميامّ 

 ات.ؾيّ وتجديد األول

 في هاهة أنؾاع مؽ السزاذج, ىي: الؾقت الزدرسيّ  ((Kinght,1983حدد 

, وإطػار , األسػبؾع الزدرسػيّ ل فػي العػاـ الدراسػيّ ( يةزّتػMacro Level) يّ السديتػى الكّمي .8

ة ال تؤهر فقط عمػى الزدرسػة, بػل عمػى الزػدارس د بؾاسظة قؾى خارجيّ , وىذا يةجدّ اليؾـ الزدرسيّ 

 ميا أولياء األمؾر.ة إلى القؾى الةي يزتّ األخرى, باإلضاف

ة ل فػػػي جػػػدوؿ الزؾاعيػػػد, تؾقيػػػت الػػػدرس, مػػػدّ ( يةزّتػػػMicro level) السديييتػى الجدئيييي .4

ة بالزسػاى  واإلدارة الزدرسػيّ  كبيػرة   ندظة خارج نظاؽ الزدرسة, وىذا يرتبط بدرجػة  ة األالسداط, مدّ 

 وطاقؼ العامميؽ.

سػػػيؽ أـ العػػػامميؽ مػػػؽ غيػػػر الزػػػدارس أـ الزدرّ  يري دسػػػؾاء أكػػػانؾا مػػػ نسييياذج وقيييت األفيييخاد: .4

ـ  الزدرّ  د الؾقػػت تةجػػدّ  ةغاؿبيػػؼ السػػ ةُ خاّصػػ مػػؽ ىػػؤالء نزػػاذجُ  فاػػة   الةاميػػذ, ولكػػلّ  سػػيؽ, أ

ػا بؾاسظة مةظمباتيؼ وعاداتيؼ, ىذا باإلضافة إلى أنيا تةجدّ جزئي   ا مػؽ خػاؿ نزػاذج د أير 

 .يّ والكمّ  الؾقت عمى الزخةؾى الثزئيّ 

 :مشصمقات تػزيع الػقت: 8.2.2

ػمؤسّ  الةػي تسفػرد بيػا كػلّ  الةفذػيمية   بالرغؼ مؽ الثؾانػب         ىسػاؾ جؾانػب   , إال أفّ ةدخػة عمػى ح 

خػة خػاؿ وقػت العزػل, فػي الزؤسّ  ع عمػى اإلداريّ خات, تػؾزّ بيؽ الزؤسّ  ومدةركة   عامة   ونداطات  

خة وأخػرى, بيؽ مؤسّ  ونداط   جانب   ص لكلّ ة مؽ الؾقت الزحّذ مع اخةاؼ تجديد السخبة الزاؾيّ 

 (:2003تقخيؼ الؾقت مؽ الزسظمقات اآلتية)حافظ وأحزد, ويةؼّ 
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 الزكاف إلى:  : يسقخؼ السداط مؽ حي ُ مكان الشذاه -8

خػػػػػػة داخػػػػػػل الزؤسّ  ل فػػػػػػي السدػػػػػػاطات الةػػػػػػي يزارسػػػػػػيا اإلداريّ تةزّتػػػػػػ ة:نذيييييياشات داخمّييييييي -

 كاالجةزاعات, واألعزاؿ الؾرقية, والزيارات الزيدانية.

دوات خػة كالّسػػخػارج الزؤسّ  ل فػي السدػػاطات الةػي يزارسػيا اإلداريّ تةزّتػة: شات خارجّيينذيا -

 ة.ة ألماكؽ العزل الحارجيّ ة, والثؾالت الحارجيّ والزؤتزرات الحارجيّ 

ا فييػػا, وتدػػةزل الةػػي يكػػؾف الزػػدير طرف ػػ قذػػد بالسدػػاطات االتذػػاالتُ يُ  مرييجر الشذيياه: -4

 ما يمي:عمى 

 مؽ اآلخريؽ. بزبادرة اتذاالت تةؼّ  -

 بزبادرة الزدير. اتذاالت تةؼّ  -

ص لكل , ويةفاوت الؾقت الزحّذ عة  ومةسؾّ  دة  مةعدّ  يزارس الزدير نداطات  ة الشذاه: نػعيّ  -4

 :عمى السجؾ اآلتي ة السداطاتمسيا باخةاؼ األشحاص القائزيؽ عمييا, ويزكؽ تجديد نؾعيّ 

 ع آخريؽ.تقديؼ إرشادات/اسةدارات/نقاش/اقةراحات/حمؾؿ م -

 تذجيح ومعالثة. -

 د.مراقبة ومراجعة وتأكّ  -

 ة.أمؾر غير إداريّ  -

 (.1988ظة األجل)سامة,مةؾسّ  نداطات تحظيظية طؾيمة أو قذيرة أو -

 ؼ بو إلى:يسقخؼ السداط مؽ حي  قدرة الةجكّ ع بالشذاشات: قجرة التحكّ  -2



50 


 و الزػدير فػي مكػاف   ؤّدييػاي ل فػي كافػة السدػاطات الةػي: تةزّتػاط لييا مديبقً نذاشات مخصّ  -

ة, متػػػػػل: رة العزػػػػل اليؾمّيػػػػة فػػػػي عزػػػػل الزػػػػػدير, مفّكػػػػديؽ, وفػػػػي الغالػػػػب تؾجػػػػػد خّظػػػػمجػػػػدّ زمػػػػاف  

 االجةزاعات, الزيارات, األعزاؿ الؾرقية.

, تخػةمـز مسػو القيػاـ ئ اإلداريّ ل فيزػا يظػرأ أو يفػاج  : تةزّتػاط ليا مديبقً نذاشات غيخ مخصّ  -

ة, االسةفخػػػػػػارات مػػػػػػؽ الزرؤوسػػػػػػيؽ واألشػػػػػػحاص مػػػػػػؽ خػػػػػػارج تفّيػػػػػػبسدػػػػػػاط متػػػػػػل: الزقاطعػػػػػػات اليا

 (.1988خة)سامة,الزؤسّ 

 وأوقػػات   عػػة فػػي أمػػاكؽ  دة والزةسؾّ مسدػػاطات الزةعػػدّ ل مػػدير الزدرسػػة تأديػػةأف  وتييخى الباحثيية     

, تثعمػػػو يةعػػػرؼ عمػػػى السدػػػاطات الةػػػي تخػػػيؼ أو ال تخػػػيؼ فػػػي تجقيػػػق أىػػػداؼ الزدرسػػػة, محةمفػػػة  

 ,ة الةػػي تخػػةغرؽ مػػؽ الؾقػػت الكتيػػرالحبػػرة الكافيػػة لةجديػػد السدػػاطات الزيّزػػ وو الةػػالي يذػػبح لديػػ

ؼ وقةػو بدػكل يساسػب كافػة السدػاطات في وقت قذػير, وعميػو يقّخػ تأديةيا واألخرى الةي يخةظيع

ةو وسمؾكو ظاتو, باإلضافة إلى تأهيرىا عمى نفخيّ ا عمى محظّ ر سمبي  , وال تؤهّ والةي تقع عمى عاتق

 .داخل الزدرسة

 :عات الػقتزيّ مُ : 9.2.2

ػػػ 58)عمػػػى  Fortumeباسػػػةظاع لمػػػرأي أجرتػػػو مثمػػػة       فؾا أكتػػػر , الػػػذيؽ صػػػسّ (اا ونائب ػػػرئيخ 

ة, ي: اليػػاتف, البريػػد, االجةزاعػػات, العاقػػات العاّمػػػتػػػعات لمؾقػػت, عمػػى السجػػؾ اآلرػػيّ مُ خزخػػة 

ابقة إلدارة الؾقػت ّخػ(. في حػيؽ أشػارت العديػد مػؽ الدراسػات الKobert,1980واألعزاؿ الؾرقية)

ا مػػػؽ وقػػػت ا كبيػػػر  العديػػػد مػػػؽ ىػػػذه العؾامػػػل نفخػػػيا تدػػػغل قػػػدر   فّ أقػػػة بزػػػديري الزػػػدارس إلػػػى الزةعمّ 

ـ   بؾضػػػػع   ف يثػػػػدوف صػػػػعؾ ة  ؾ سػػػػالزةزرّ  وف ى الزػػػػدير الزػػػػدير, وحةّػػػػ عامػػػػل مػػػػع ىػػػػذه مةّ ل ؼ  مػػػػسغّ  نغػػػػا

 عات, والزظالب الةي تسبع مسيا.الزريّ 
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 عات لمؾقت, ىي:تر خزخة مريّ ألك قائزة   (Hager,2006)ووضع     

 ر.الحؾؼ والةؾتّ  -8

 .تقميل الؾقت الذي تخةغرقو الزياـّ  -4

 الزقاطعات. -4

 .ار قؾؿ "نعؼ" كتي   -2

 عدـ الجذؾؿ عمى مخاعدة. -5

لكػػػّؽ مػػؽ وقةػػو, و  ُتيػػدر الفػػرد مجػػاط بأشػػحاص وعػػروؼ لػػى أفّ إ (Tracy,2004)وتدػػير      

اـر لابةعػػاد عػػػؽ الّذػػػ ىػػػي مزارسػػة االنرػػػباط الػػّذاتيّ  عاتمػػؽ ىػػػذه الزرػػيّ  طريقػػو الؾحيػػد لمجػػػدّ 

 قائزة بزريعات الؾقت, ىي:  Tracyالؾقت, وقدمت  -ُميدري –عي ريّ مُ 

 الياتف.  -8

 عيؽ.ار غير مةؾقّ وّ زُ  -4

 االجةزاعات. -4

 ؾارئ.الجرائق والظّ  -2

 الةخؾيف. -5

 ة.جةزاعيّ الةسداة اال -6

 ر.د والةأخّ الةردّ  -7
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, ومفةاحػػو ؼ بالؾقػت ىػػي سػبب السثػاحقػدرة الفػػرد بػالةجكّ  لػى أفّ إ (Ramsey,1994)أشػار      

 ريعات لمؾقت, ىي:أكتر أر عة مُ  وأفّ 

 األعزاؿ والؾرقية. -8

 االنقظاعات. -4

 الحؾؼ والقمق. -4

 االجةزاعات. -2

عػػػؽ سػػػؾء الفيػػػؼ الػػػذي يجػػػدث بػػػيؽ القائػػػد والةػػػابعيؽ حػػػؾؿ األدوار  (Haller,1998ث )تجػػػدّ      

ا داؼ والزخػػؤوليات, يػػؤدي إلػػى انحفػػاض الكفػاءة والغرػػب واإلحبػػاط والةعاسػػة لاتبػػاع, مّزػػواألىػ

لػػػذلػ يثػػػب عمػػػى  ؛سػػػؾء الفيػػػؼ يجةػػػاج إلػػػى وقػػػت لةؾضػػػيجو فّ ا ال  الؾقػػػت, نغػػػر   ىػػػدر يػػػؤدي إلػػػى

 الؾقت.ىدر ب لاتباع, لةثسّ  ة  ومفيؾم ة  واضج الزديريؽ أف يسقمؾا رسالةيؼ بظريقة  
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 ات الّدابقةثالًثا: الّجراس 

ة الستعّمقة بالقجرة القيادّيةالّجراسات العخبيّ   :1.3.2 

معرفة العاقة بيؽ القدرة القيادّية لدى مديري إلى ىدفت ىذه الّدراسة  (:2019دراسة عسيخة) .8

الزدارس الجكؾمّية في العاصزة عّزاف والّرضا الؾعيفّي لمزعّمزيؽ مؽ وجية نغر مخاعدي 

ف, إحداىزا لمقدرة القيادّية: تكّؾنت مػػػػػػػػؽ أر ػػػػػػػػػعة مثػػػػػػاالت, ىػػػػػػػي: اةبانةالزديريؽ. ُطّبق فييا اس

ة, واألخرى لمّرضا الػػػػػزيارات الّذاتّية, والزيارات الفسّية, والزيارات اإلنخانّية, والزيارات الّذىسيّ 

ا, تؼّ  (220)الؾعيفّي. تكؾنت عّيسة الّدراسػػػػػػة مؽ بالّظريقة الّظبقّية العدؾائّية,  ؼةيارىاخ مخػاعد 

 حدـ فييا الزسي  الؾصفّي.واسةُ 

الّدراسة: أّف درجة مزارسػػػػة القدرة القيادّية لدى مديري الزدارس الجكؾمّية في  نةائ  أعيرت     

 (. وأشارت الّسةائ  إلى3.97ّية )العاصزة عّزاف مرتفعة, حي  بمغ الزةؾّسط الجخابّي لمّدرجة الكمّ 

ذات داللة إحذائّية بيؽ درجة مزارسػػػػة القدرة القيادّية لدى مديري الزدارس  إيثابّية   وجؾد عاقة  

إضافة إلػػػػػى وجؾد  ,ومخػػػػةؾى الّرضا الؾعيفّي لمزعّمزيؽ في الزدارس الجكؾمّية في العاصزة عّزاف

ى لإيؽ لمقدرة القيادّية لمزديريؽ ُتعزى فروؽ ذات داللة إحذائّية لدرجة اسػػػػػػػةثابة مخػػػػػاعدي الزدير 

مةغّير سسؾات ى لإمةغّير الثسس لذالح اإلناث, وعدـ وجؾد فروؽ ذات داللة إحذائّية, ُتعزى 

 ص.ر الّةحّذ الحدمة ومةغيّ 

معرفة مخػػػػةؾى فاعمّية إلى ىدفت ىذه الّدراسػػػػػػة  (:2019دراسة القاسسّية والقاسسّي) .4

ػػػحدمة فػػػػػي تظؾيػػػػر الػػػػػزيارات القيادّية لزديري الزدارس بخػػػػػمظسة ُعز اف, أهساء الػػفي الّةدريب 

في يسّية عمى مخػػػػػةؾى فاعمّية الّةدريب والكدف عػػػػؽ أهػػػػر مةغّيرات الّسػػػػؾع, وسػػػػػػػػػسؾات الحبرة الز  
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ػػزديري الػػػػػػزدارس فػػػػػػػػػػي سػػػػػمظسة ُعزاف. ُطّبق أهساء الحدمة فػػػػػػي تظؾير الػػػػزيارات القيادّيػػػػػة لػػػ

ىػػػػػي: الزيارات الّذاتّية, والزيارات الفسّية, والزيارات  فييا اسػػػػػةبانة, وتكّؾنت مػػػػؽ أر عة مثاالت,

 مدرف ا ومدرفة , والةي تزّتل (53)اإلنخانّية, والزيارات اإلدراكّية. وتكّؾنت عّيسة الّدراسة مؽ

 الؾصفّي. %( مؽ مثةزع الّدراسة, أّما مسي  الّدراسة فقد اّتبعت الزسي   70)

أهسػػػػاء الحدمة في تظؾير الػػػػزيارات الػػػػػػقيادّية في أعيػػػرت نةائ  الّدراسة أّف فاعمّية الّةدريب      

إضافة إلى عدـ  ,ة مرتفعةلػػػزديري الػػػػزدارس مػػػػػؽ وجية نغر الزػػػػدرفيؽ كاف بزخػػػػػػةؾى فاعميّ 

أهساء الحدمة, في تظؾير في وجؾد فروؽ ذات داللة إحذائّية, لزخػػػػػػػػػةؾى فاعمّية الّةدريب 

يسّية, مع وجؾد فروؽ مةغّير الّسؾع االجةزاعّي, وسػػػػػػسؾات الحبرة الز  ى لإالزيارات القيادّية, ُتعزى 

أهساء الحدمة, في تظؾير الػػػػػزيارات القيادّية, في  ذات داللة إحذائّية, لزخةؾى فاعمّية الّةدريب

 مةغّير الزجافغة الّةعميزّية.ى لإُتعزى  مػػػػػؽ وجية نغر الزدرفيؽ اإلدارييؽ

 اإلدارّية   ة  القياديّ  قياس الػػػػػزيارات  إلى ىدفت ىذه الّدراسػػػػة  (:2018دراسة ميجي ومحّسج) .4

وجػػػػػية نغر الزعّمزيؽ فػػػػػي مديرّية الكرخ الّتالتة. ُطّبقت  لػػػػدى مديري الزدارس االبةدائّية مؽ

اسةبانة مكّؾنة مؽ خزخػػػػة مثاالت, ىي: الزيارات الّذاتّية, الزيارات الفسّية, الزيارات الفكرّية, 

معّمز ا  (465)كؾنة مؽالػػػػػزيارات اإلدارّيػػػة, والػػػػزيارات اإلنخػػػػػانّيػػػػة عمى عّيسػػػػة الّدراسػػػػػػػػة الز

 ىذه الّدراسة. في الؾصفيّ  الزسي ُ  حدـ  ومعّمزة , وقد اسػػػػػػػػػةُ 

ة اإلدارية لدى مديري الزدارس االبةدائية يالقياد الزيارات أعيرت نةائ  الّدراسػػػػػػػػػػػة أفَّ مخةؾى      

 ة لزديري الزدارس مقارنة  ة, والفسيمخةؾى الزيارات اإلنخانية, واإلداريّ  ي  ا, وتدنّ ظ  جاء مةؾسّ 

 يؾض إلى مخةؾى أفرل.مؽ أجل السّ  وتجخيؽ   بالزيارات األخرى, وىي بجاجة إلى اسةيداؼ  
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الّةعرؼ إلى الّخزات القيادّية لدى إلى : ىدفت ىذه الّدراسة (2018دراسة رشيج وشخىان) .2

يؽ, والّةعرؼ إلى عاقةيا مديري الزدارس في بغداد/الّرصافة الّتانية مػػػػػػؽ وجػػػػية نغر الزعّمز

بالّرضا الؾعيفّي لمزعّمزيؽ. ُطّبقت اسػػػػػةبانة مكؾنة مػػػػؽ أر عػػػة مثاالت, ىي: الثياز اإلداري 

ف, الزكافآت الزالية والجؾافز, وعروؼ العزل, واتثاىو نجؾ ميسةو. تكؾنت عّيسة الّدراسة ؾ زوالزعمّ 

ا لمةر ية الّرياضّية بظريقة   (135)مؽ  في ىذه  الؾصفي   الزسي ُ  حدـ  . وقد اسةُ عدؾائّية   معّمز 

 الّدراسة.

مديري الزػػػدارس االبةدائّية في بػػػػػػػغداد/الّرصافة الّتانية, يزةمكؾف  أعيرت نةائ  الّدراسػػػػػػػة أفّ     

معّمزي  ر ية الّرياضّية, وأفّ مػػػػػػػؽ الّخػػػػػػػػػػزات القيادّية, مػػػػػػػؽ وجية نػػػغر معّمزي الةّ  اسحفر  مخةؾ ى مُ 

كزا  ,مؽ الّرضا الؾعيفيّ  اسحفر  الّةر ية الّرياضّية في بغداد/الّرصافة الّتانية, يزةمكؾف مخةؾى مُ 

الزدارس االبةدائّية, ولزجؾري الّرضا  يري تؾجد عاقة غير إيثابّية بيؽ الّخمؾؾ القيادّي لزد

العزل, لدى معّمزي الّةر ية الّرياضّية في الزدارس الؾعيفّي: الزكافآت الزالّية والجؾافز, وعروؼ 

 االبةدائّية ببغداد/الّرصافة الّتانية.

الّةعرؼ إلػػػػى درجػػػة تؾّفػػػػػر  إلى الّدراسػػػػػػػةىذه ىدفت  (:2018دراسة قخواني وشمر) .5

ة نغر الزعّمزيؽ الزيارات القيادّية لػػػػػدى مديري الزدارس الّتانؾّية في مجافغة سمفيت مػػػػػؽ وجي

ةغّيرات والزديريؽ, والكدف عّزا إذا كانت ىساؾ فروؽ  بيؽ اسػػػػػػػػػةثابات الزبجؾهيؽ ُتعزى إلى مُ 

تكّؾنت مػػػػػػػػػؽ أر عة مثػػػػػػػػاالت, ىي: الػػػػػزيارات اإلدارّية,  الّدراسة. اسةحدمت ىذه الّدراسة اسةبانة  

مدير ا ومديرة ,  30)ػزيارات اإلنخػػػػػػانية, والػػػػػػػػزعيقات. تكّؾنت العّيسة مؽ)الػػػػػػزيارات الفسّية, الػػػػػػػػػ

 ريقة العدػػػػػؾائّية الّظبقّية., وتّؼ االخةيار بالظّ زة  ومعمّ  ؼ  ( معمّ 100و)
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أعيرت نةائ  الّدراسة أّف درجة تؾافر الزيارات القيادّية لدى مديري الزدارس الّتانؾّية في      

ا فػػػػػػػػي جزيع الزجاور مػػػػػػػػػػؽ وجية نغر الزديريؽ أنفخػػػػػػػػيؼ, مجافغة  سػػػػػمفيت كانت مرتفعة  جد 

و درجة ُمة دنّية  مػػػػػؽ وجػػػػػية نػػػػػغر الػػزعّمزيؽ والػػػػزعّمزات, باسػػػػػػةتساء مػػػجؾر الزعيقات الػػػذي كػػػػاف 

 يريؽلة إحذائيّة في اسةثابات الزعّمزيؽ والزعّمزات والزدظ ا, مع عدـ وجؾد فروؽ ذات دالمةؾسّ 

 ةغّيرات: مكاف العزل, وسسؾات الحدمة, والعزر.أنفخيؼ, ُتعزى إلى مُ 

الّدراسػػػػػػة إلى الكدػػػػف عػػػؽ الػقدرة القيادّية لػػػػدى ىذه ىػػػػػدفت  :(2018دراسة عبجهللا) .6

ة في والية الزخيمة)الثزائر(, وواقع إدارة الةغيير لدييؼ ائيّ الزدػػػرفيؽ الّةر ؾّييؽ في الزدارس االبةد

ليذه الّدراسػػػػػػػة,  كؾنو األنػػػػػػػخب  , الؾصفيّ   في عّل اإلصاحات الّةر ؾّية, حي  تّؼ اخةيار الزسي   

( 50ؽ): اخةبار القدرة القيادّية, وتكّؾف ماألداة األول أداتيؽ لػػػػثزع البيانات, ىزا:  واعةزد الباح 

ُؼ  , مؾّزعة عمى خزخة مػػػػػجاور, ىي: الزؾضؾعّية, اسػػػػةحداـ الّخػػػػػػػمظة, الزرونة, ف ي  سػػػػػؤاال 

مػػػػػػؽ طبقة  عدػػػػػؾائّية   اآلخريؽ, ومػػػعرفة مبادئ االّتذاؿ. وقد ُطّبق ىػػػذا االخةبػػػار عمى عّيسة  

فقد كػػػػػانت إلدارة  أّما الّثانية:مدػػػػػػرف ا.  (44)بمػغ عددىا الزدػػػػػػرفيؽ الّةر ؾّييؽ في والية الزخيمة, 

 . ( مدير  300حيػػػ  ُطّبقػػػػػت عمػػػى عّيسة مػػػؽ الػػػػػزديريؽ, بمغ عددىا ) ؛الّةغيػػػيػػػر

, وأّف أعيرت نةائ  الّدراسػػػػػػة أّف الزدػػػػػػرفيؽ الّةر ؾّييؽ, يزةمكؾف قدرة قيادّية تفؾؽ الزةؾّسط    

( والحبرة /غير الثامعيّ مةغّير الثسس ليس لو أهر معسؾّي, وأّف مةغّيري الزخةؾى العمزّي )الثامعيّ 

يؽ مخةؾى مزارسة الزدرفيؽ الةر ؾيّ  ا, وأفّ يسية ليزا تأهير معسؾّي عمى القدرة القيادّية عزؾم  الز  

 ط.غيير جاء فؾؽ الزةؾسّ لمةّ 

الةعرؼ إلى درجة مزارسة إلى ىذه الّدراسة  ىدفت: (2018دراسة الّدعجي والجحياني) .7

( بأمانة العاصزة صسعاء, لمزيارات القيادّية مؽ انؾيّ التّ -)األساسيّ مديري مدارس الةعميؼ العاـّ 

مؽ خزخة مجاور, ىي: الزيارات  فة  مؤلّ  تذزيؼ اسةبانة   زات, تؼّ زيؽ والزعمّ وجية نغر الزعمّ 
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ة, وتكؾنت عيسة ة, والزيارات الذاتيّ ة, الزيارات الفكريّ اإلنخانيّ ة, الزيارات ة, الزيارات الفسيّ اإلداريّ 

 الؾصفيّ  د الزسي   ز  ة, واعةُ ريقة العدؾائيّ اخةيارىؼ بالظّ  , تؼّ زة  ا ومعمّ ( معمز  (394الّدراسة مؽ 

 .جميميّ الةّ 

, ظة  درجة مزارسة مديري الزدارس لمزيارات القيادّية مةؾسّ  أعيرت نةائ  الّدراسة أفّ       

ة, زيارات الذاتية, عمى الزرتبة األولى, بيسزا حذل مجؾر الزيارات اإلنخانيّ ال وحذل مجؾر

التة, أما مجؾر الزيارات ة, عمى الزرتبة التّ عمى الزرتبة التانية, كزا حذل مجؾر الزيارات الفكريّ 

الحامخة ة حذل عمى الزرتبة ة, فقد حذل عمى الزرتبة الرابعة, ومجؾر الزيارات الفسيّ اإلداريّ 

رات)نؾع زةغيّ ى اللإعزى واألخيرة, وال تؾجد فروؽ ذات داللة إحذائية بيؽ اسةثابات أفراد العيسة تُ 

 دريس(.سسؾات الحبرة في الةّ  -ة الزرحمة الةعميزيّ  -الزدرسة 

 القيادّية   الكدف عؽ درجة تؾافر الزيارات  إلى ىدفت ىذه الّدراسة  (:2017دراسة الغامجي) .8

بزجافغةي الحرج والدلؼ, والكدف عؽ الفروؽ ذات الداللة  واألىميّ  لةعميؼ العاـّ لقادة مدارس ا

رات الّدراسة, اعةزد الباح  مةغيّ إلى يسة الّدراسة الةي ُتعزى اإلحذائية بيؽ اسةثابات أفراد عّ 

مكؾنة  ا, ُطبقت اسةبانةا مدرسي  قائد   (116)يسة الّدراسة مؽ , وتكؾنت عّ الةجميميَّ  الؾصفيَّ  الزسي   

 ة, والزعؾقات.ية, الزيارات اإلنخانيّ ة, الزيارات الفسّ ريّ مؽ أر عة مثاالت, ىي: الزيارات الةذؾّ 

عالية, حي   درجة تؾافر الزيارات القيادّية لقادة مدارس الةعميؼ العاـّ  مت الّدراسة إلى أفّ تؾّص      

ة, و الزرتبة األخيرة الزيارات فسيّ ة, بالزرتبة األولى, تمييا الزيارات الجاءت الزيارات اإلنخانيّ 

سة الّدراسة ( بيؽ آراء عيّ 0.05وال تؾجد فروؽ ذات داللة احذائية عسد مخةؾى داللة ) ,ةريّ الةذؾّ 

ية, سسؾات الحبرة, ونؾع , الزرحمة الدراسّ رات )الزؤىل العمزيّ مةغيّ إلى ُتعزى  القيادّية   في الزيارات  

 الزدرسة(.
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الّدراسػػػػػػػة الكدف عؽ درجة مزارسػػػػة مديري ىذه حاولت : (2017دراسة صالح وأبػمخ) .9

الػػػػػػزدارس االبةدائّية لمػػػػػزيارات القيادّية مؽ وجية نغر الزعّمزيؽ داخل الحّط األخرر في 

, لزعرفة درجة مزارسػػػػػػػػػػػػة ف قرة   (52)اسةبانة ُمكّؾنو مؽ -األول فمخػػػػظيؽ, تّؼ إعداد أداتيؽ, 

ي الػػػػػػػػزدارس االبةدائّية لمػػزيارات القيادّية مػػػػػػػػؽ وجية نغر الزعّمزيؽ داخػػل الحّط األخرر, مدير 

مقّخػػػػػػػػػزة إلى أر عة مثػػػػػػػاالت, ىػػػػػػػػػػػي: الزيارات الّذاتّية الّدػػػػحذّية, الزيارات الفسّية, الػػػػػػزيارات 

( 34اسػػػػػػػػػػةبانة مكّؾنو مؽ ) -والّثانيةرات اإلنخػػػػػانّية االجػػةزاعّية. اإلدراكّية الةّػػذؾرّية, والزيا

ف قرة, لزعرفة درجة تظبيق الزدارس لمزسّغزة الزةعمزة والّتقافة الّةسغيزّية مؽ وجية نغر 

 ي.الكزّ  الؾصفيّ  ـ الزسي ُ حد  ( معّمز ا ومعّمزة . اسةُ (230الزعّمزيؽ, وتكّؾنت العّيسة مؽ 

أعيرت نةائ  الّدراسػػػة أّف درجة مزارسة مديري الزدارس االبةدائّية لمزيارات القيادّية مؽ      

وجية نغر الزعّمزيؽ داخل الحّط األخرر كانت كبيرة , وكاف ترتيب مياراتيا, كاآلتي: الزيارات 

وأخي را الزيارات  الّذاتّية الّدحذّية, هؼ الزيارات الفسّية, وتمييا الزيارات اإلدراكّية الّةذؾرّية,

وال تؾجد فروؽ ذات داللة إحذائّية لزةؾّسػػػػػظات تػػػقديرات معّمزي  ,اإلنخػػػػػػػػانّية االجةزاعّية

بذؾرة  يؼ لمزيارات القيادّية يريخػػػرر, لدرجة مزارسػػػػة مػػػداأل الػػػزدارس االبةدائّية داخل الػػػػحطّ 

ة, والحبرة, والعزل في مدرسة ػػة: الثسػػػس, والّرتبة العمزيّ ا لزةغّيرات الّدراسػػػػػػوفق   كّمّية  

, مع وجػػػػؾد عاقة ارتباطّية طػػػػردّية )مؾجبة( بيؽ مزارسػػػػػة مديري الزدارس مدير  ُيديرىا/ُتديرىا ُ 

و يؽ تظبيق مدارسيؼ لمزسّغزة  ,االبةدائّية داخل الحّط األخرر لمزيارات القيادّية ومثاالتيا

 ة والّتقافة الّةسغيزّية مؽ وجية نغر الزعّمزيؽ.الزةعّمز

الّدراسة إلى معرفة العاقة االرتباطّية بيؽ ىذه ىدفت : (2016دراسة الّدػيجّي) .88

الػػػزدارس االبةدائّية في مػػػػركز مديسة الكؾت مػػػػػؽ وجية  يري القدرة القيادّية وإدارة الؾقت لدى مد
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إدارة  -األّول عمػػػى اسػػػػةبانةيؽ,  ػػػي الّةظبيق  ػدت الّدراسػػػػػػة فػ  نغر الػزعاونيؽ والزعاونات. اعةزػػػ

ىي: الّةحظيط, والّةسغيؼ, والّةؾجيػػػػو, والّرقابة.  الؾقت: حػي  تكّؾنت مؽ أر عػػػػػػػػػة مثػػػػػػاالت,

لّذاتّية, والػػػػػزيارات الػػػػقدرة القيادّية: احػػػػػةؾت عمى أر عة مثاالت, ىي: الػػػػزيارات ا -والّثانية

( مػػػػعاون ا 268جريت الػػػػػّدراسػػػػػػة عمػػػػػى )الفسّية, والػػػػػزيارات اإلنخانّية, والػزيارات الّذىسّية. وأُ 

 في مركز مديسة الكؾت, ت ّؼ اخػػػػػةيارىا بػػػػػظريقة   ( مػػػػػػدرسػػػػػة  218, يةؾّزعػػػػػؾف عمى )ومعاونة  

 الؾصفّي االرتباطّي.  . أّما مسي  الّدراسػػػػػػػة فقػػد اّتبػػػػػػع الباح  الزسي   ة  عػػػػػػػدؾائيّ 

ذات داللة إحذائّية بيؽ مةغيري إدارة الػػػػػؾقت  ارتباطّية   أعيرت نةائ  الّدراسة وجؾد عاقة       

مخةؾى إدارة الؾقت الزدارس االبةدائّية في مركز مديسة الكؾت, وأّف  يري والقدرة القيادّيػة لدى مد

ا مؽ وجية نغر الزعاونيؽ والزعاونات, مع وجؾد فروؽ ذات داللة والقدرة القيادّية كاف جيّ  د 

( ُتعزى إلى مةغّير 0.05الزدارس االبةدائّية بزخةؾى داللة ) يري إحذائّية في إدارة الؾقت لدى مد

ائّية عةد مخةؾى الحدمة, لذالح أكتر مؽ خزس سسؾات, وعدـ وجؾد فروؽ ذات داللة إحذ

ةغّير الثسػػػػػػػس, وال تػػػػؾجد فػػػػػػروؽ ذات داللة إحذائّية في القدرة القيادّية لدى مُ إلى  ( ُتعزى 0.05)

 ةغّير الثسػػػػػػس والحدمة.الزدارس االبةدائّية ُتعزى إلػػػػػى مُ  يري مد

د القادة بزؤّسخػػػػػة ىدفت الّدراسػػػػػة إلى تجديد دور معيد إعدا(: 2016دراسة صالح) .88

إبداع في تعزيز الّخػػػػػػزات القيادّية الزخةزّدة مؽ الّخسة اّلسبؾّية لدى طمبةو, و ياف ُسػػػػػبل تظؾير ىذا 

عمى هاهة مثاالت, ىي:  ( ف قرة, مؾّزعة  41الّدور بزجافغات غزة, تّؼ إعداد اسةبانة, تكّؾنت مؽ)

يسّية. ُطّبقت عمى عّيسة الّدحذّية, ومثاؿ الّخزات الز   مثاؿ الّخزات اإليزانّية, مثاؿ الّخزات

ا, وقد اعةزد الباح  الزسي   طالب ا وخ    (430)ياقؾامُ   الؾصفّي في دراسةو ىذه. ّريث 
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أعيرت نةائ  الّدراسػػػػػػة أّف درجة مزارسػػػػة معيد إعداد القادة بزؤّسخة إبداع لو دور في      

كبير جدا , وتّؼ ترتيبيا عمى , وأّنو ة الّسبؾّية لدى طمبةوةزّدة مؽ الّخسّ زات القيادّية الزختعزيز الخّ 

كزا أّنو ال تػػػػؾجد  ,يسّيةالّسجؾ اآلتي: الّخزات الّدحذّية, هّؼ الّخزات اإليزانّية, وأخير ا الّخزات الز  

الّدراسػػػػة تبع ا ( بيؽ مةؾّسظات تقديرات عّيسة α≤0.05فروؽ ذات داللو إحذائّية عػػػسد مخػػػػػػةؾى )

 لزةغّير الثسس, وكذلػ مةغّير الؾضع األكاديزّي, ومةغّير الفاة العزرّية, ومةغّير الزعّدؿ الّةراكزيّ 

 ة لدى أفراد العّيسة.في جزيع مثاالت االسةبانة, ودرجةيا الكّميّ 

ػػػػة اإلبداع الّةعرؼ إلػػػػى درجة مزارسػإلى ىػػػدفت الّدراسػػػػػة  (:2016. دراسة الّذاعخ)ٕٔ

ؾث الّدولّية بزجافغة غزة مؽ يادّية لدى مديري مدارس وكالة الغ  اإلدارّي وعاقةيا بالزيارات الق  

ّد الباح  اسةبانةيؽ,  لقياس  -والّثانيةلقياس اإلبداع اإلدارّي.  -األول وجية نغر الزعّمزيؽ. أع 

مثاالت, وىي: الزيارات الّذاتّية ة. تكؾنت االسةبانة مؽ خزخة واقع مزارسة الزيارات القياديّ 

)الّدحذّية(, والزيارات الفسّية, والزيارات اإلنخانّية, والزيارات الفكرّية, والزيارات اإلدارّية, اخةار 

 .الؾصفيَّ  زة, واعةزد الباح  الزسي   ومعمّ  ؼ  ( معمّ (500مكؾنو مؽ  عدؾائية   طبقية   ة  يسالباح  عّ 

ديري مدارس وكالة الغؾث الّدولّية بزجافغات غّزة يزارسؾف أعيرت نةائ  الّدراسة أّف م    

الزيارات القيادّية مؽ وجية نغر الزعّمزيؽ بدرجات  كبيرة , فدرجة مزارسػػػػػػػة مديري مدارس وكالة 

الزيارات  ة, تأتي كزا يمي: الزيارات اإلدارّية, هؼّ الغؾث الّدولّية بزجافغات غزة لمزيارات القياديّ 

تؾجُد عاقة  الزيارات الفسّية. االزيارات الفكرية وأخير   تمييا الزيارات اإلنخانّية, هؼّ  الّذاتّية,

ارتباطّية قؾّية مؾجبة و داّلة إحذائية عسد مخةؾى داللة بيؽ مزارسة اإلبداع اإلدارّي والزيارات 

 القيادّية.
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رفة العاقة بيؽ الّدراسػػػػػػة إلى مع ىذه ىدفت (:2016. دراسة الّصائّي والعامخّي)ٖٔ

سةراتيثّي لدى القيادات العميا في وزارة الّةعميؼ العالي والبج  العمزّي القدرات القيادّية والّةؾجو اإل

 و  ( ف قرة ل مّةؾجّ (25زة إلى ف قرة, مقخّ  48), تكّؾنت مؽ)في جامعة بغداد. أعّد الباحتاف اسةبانة  

: الػػػقدرات , ىيعة عمػػػػػى أر عػػػػة مػػػثاالت, مؾزّ ( ف قرة لمقدرات القيادّيػػػة(23سةراتيثّي, واإل

الّدعؾرّية, الػػػػقدرات الّةسغيزّية, الّخزات الّدحذّية, والّةفكير اإلبداعّي. تكؾنت عيسة الدراسة مؽ 

اخةيارىؼ  بثامعة بغداد, تؼّ  عميؼ العالي والبج  العمزيّ مؽ القيادات العميا مؽ وزارة الةّ  ا( فرد  (37

 ة.يقة العدؾائيّ ر بالظّ 

جاءت مؾجبة  سةراتيثيّ و اإلؾجّ ة والةّ بيؽ القدرات القياديّ  أعيرت نةائ  الّدراسػػػػػػة أّف العاقة       

سة تقديرات أفراد عيّ  (, كزا أفّ 8.789) قيزة معامل االرتباط بمغت  احذائي  إ ة  ومرتفعة ودالّ 

 الزثاالت. ت مرتفعة لثزيعءة جاراسة لزخةؾى القدرات القياديّ الدّ 

الّةعرؼ إلى سػػػػػػزات الّدػػػػػػحذّية إلى الّدراسة ىذه ىدفت  (:2015. دراسة أبػ زايج)ٗٔ

يَّزة, وىذه الّخػػزات ىي: الّخػػػػػزات العقمّية الزعرفّية, الؾجدانّية االنفعالّية,  القيادّية الُزز 

ؼ ؾزارات الفمخػػػػػػظيسّية بقظاع غّزة, والّةعرّ العامميؽ بال يريؽاالجةزاعّيػػػػػػة, والثخػػػػػزّية لدى الزد

إلػػػػػػػى درجػػػػػة تؾافرىا ودرجة االخةاؼ فػػػػػي تؾافرىا باخةاؼ مةغّيرات الّدراسة. اسةحدـ الباح  

عمى أر ػػػػػػػػع   عة  ( ف قرة, مؾزّ (40 الؾصفّي لدراسةو, وعميو تّؼ تذزيؼ اسةبانة ُمكّؾنة مؽ الزسي   

ت, ىي: الّخػػػػزات العقمّية الزعرفّية, الّخػػػػػزات الؾجدانّية االنفعالّية, الّخػػػػزات االجةزاعّية, سػػػػػػػزا

مدير ا, وتّؼ اخةيارىا بالّظريقة العدؾائّية  (268)والّخػػػػػزات الثخزّية. تكّؾنت عّيسة الّدراسػػػػػة مؽ

 الّظبقّية.
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لةؾافر الّخزات الدّحذّية القياّدية لدى  خبيّ السّ  ط الجخابيّ أعيرت نةائ  الّدراسػػػػػة أّف الزةؾسّ      

%(, وأكتر الّخزات الّدحذّية (79.21العامميؽ بالؾزارات الفمخظيسّية بقظاع غزة بمغ  يريؽالزد

 ا عمى وجو العزؾـ الّخػػػػػػزات االجةزاعّية, وأقّميا الّخػػػػػزات العقمّية الزعرفّية,ا وتزّيز  القيادّية تؾافر  

وجاءت الّخػػػػزات القيادّية الثخػػػزّية في الزرتبة الّتانية, وفي الزرتبة الّتالتة الّخزات القيادّية 

 الؾجدانّية االنفعالّية. 

ويشي) .٘ٔ ة ة الةر ؾيّ الّدراسة إلى معرفة درجة القدرة القياديّ ىذه ىدفت  (:2014دراسة الده

ة بيؽ إدارة الزعرفة والقدرة القيػػػادّية الّةر ؾيػّة لدى يات في جامعة ذي قار, والعاقلدى عزداء الكمّ 

يؽ. أعّد الباح  عزداء الكّميات فػػي جامعة ذي قار مػػػػؽ وجية نغػػػػػر رؤسػػػػػػػاء األقخػػػػػػاـ والّةدريخيّ 

القدرة  -يةوالّثان( ف قرة, (43إدارة الزعرفػػػػة تكّؾنت مؽ  -األول أداتيؽ في ىذه الّدراسػػػػػػػة, ىزا: 

دريخّية ةّ اليياة ال اءعرأ  (407)( ف قرة. تأّلفت عّيسة الّدراسة مؽ (58القيادّية الةي تكّؾنت مؽ

 باألسمؾب الّظبقي العدؾائّي. ؼورئيس قخؼ, تّؼ اخةيارى

( بيؽ درجة إدارة دية  )طرّ  إيثابية   وجؾد عاقة   ةراسة الحاّصة بالقدرة القياديّ أعيرت نةائ  الدّ      

ة لعػػػزداء درجة القدرة القياديّ  يات و يؽ درجة قدرتيؼ عمى القيادة الةر ؾية, وأفّ عرفة لعزداء الكمّ الز

 كانت دوف الزخةؾى الزقبؾؿ. الكّميات

الّةعػػػرؼ إلػػػػى الػػػػػقدرات القيادّيػػػػػة إلى ىدفت ىذه الّدراسػػػػػػة  (:2009. دراسة الشاصخي)ٙٔ

, تّؼ ا ألىّزّيةيا الّسخبّية, ومخةؾى القدرات القياّدية لمقائد اإلداريّ وفق   إلداريّ ومؾاصفاتػػػػػيا لمقائد ا

ا مؽ مثةزع  80)ف قرة, وتكّؾنت عّيسة الّدراسػػػػػة مؽ) (48)مؽ ةاالعةزاد عمى اسةبانة ُمكّؾن فرد 

 .يروا بظريقة  عدؾائّية  الثامعة )بغداد وتكريت( اخة  
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ة وجؾد مخػػػػػػػػةؾى عاؿ  في القدرات والزؾاصفات لمقائد اإلدارّي في أعيرت نةائ  الّدراسػػػػػػ     

العزػػػػػر, الثسػػػػػػس, الّةجذيل  ات غداد. مع عدـ وجؾد فروؽ بيؽ مػػػػةغّير و جامعةي تكريت 

 الّدراسػػػػػّي عمى مػقياس القدرات القيادّية لمقائد اإلدارّي.

الّةعرؼ إلى درجة مزارسػػػة إلى راسة ىدفت ىذه الدّ  (:2009)دراسة أبػ زعيتخ .ٚٔ

الزيارات القيادّية لدى مديري الزدارس الّتانؾّية في مجافغات غّزة مؽ وجية نغر معّمزي الزرحمة 

الؾصفّي الّةجميمّي, واعةزد الباح  في جزع الزعمؾمات عمى  الّتانؾّية, اسػػػػػػةحدـ الباح  الزسي   

ىػػػػي: الػػػزيارات الّذاتّية, الػػػزيارات الفسّية, الػػػػزيارات  مػػػثاالت, االسةبانة, احػػػػةؾت عمػػػػى عّدة

معّمز ا  (832)اإلنخػػػػػانّية, الزيارات الفكرّية, والزيارات اإلدارّية. أّما عّيسة الّدراسة فقد تكّؾنت مؽ 

  ومعّمزة  لمزرحمة الّتانؾّية في مجافغات غّزة, اخةيروا بالّظريقة العسقؾدّية.

أعيرت نةائ  الّدراسة أّف درجة مزارسة مديري الزدارس الّتانؾّية في مجافغات غّزة لمزيارات      

 القيادّية مؽ وجية نغر معّمزييؼ كانت بدرجة  عالية , حي  احةّل مثاؿ الزيارات اإلدارّية الزرتبة  

مثاؿ الزيارات اإلنخانّية,  مثاؿ الزيارات الفكرّية, هؼّ  األولى, يميو مثاؿ الزيارات الّذاتّية, هؼّ 

 ≥ αوأخير ا مثاؿ الزيارات الفسّية. ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحذائّية عسد مخةؾى الّداللة )

( بيؽ مةؾّسػػػظات تقديرات الزعّمزيؽ في الزدارس الّتانؾّية في مجافغات غّزة لدرجة مزارسة 0.05

ر الثسس في مثاؿ الزيارات القيادّية بعاّمة, بيسزا مةغيّ إلى مديرييؼ لمزيارات القيادّية, فإّنيا ُتعزى 

ية, ة: الزيارات الّذاتّية, واإلنخانّية, والفكرّ تيتؾجد فروؽ ذات داللة إحذائّية في الزثاالت اآل

 ≥αكانت لذالح الّذكؾر, كزا تؾجد فروؽ ذات داللة إحذائّية عسد مخةؾى الّداللة ) واإلدارّية

رات الزعّمزيؽ في الزدارس الّتانؾّية في مجافغات غّزة لدرجة مزارسة ( بيؽ مةؾّسػػػػظات تقدي0.05

مةغّير الزسظقة الّةعميزّية عمى الّسجؾ اآلتي: شزاؿ غّزة, إلى مديرييؼ لمزيارات القيادّية, ُتعزى 
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فكانت لذالح شػػػػػرؽ  ,وشرؽ غّزة, وغرب غّزة, والؾسػػػػظى, وخاف يؾنػػػػػس, ورفح, أّما الّسةيثة

( بيؽ مةؾّسػػػػػظات α≤ 0.05, وال تػػػػؾجد فػػػػػروؽ ذات داللة إحذائّية عسد مخػػػػػةؾى الّداللة )غّزة

تقديرات الزعّمزيؽ في الزدارس الّتانؾّية, فػػػػي مجافغات غّزة, لدرجة مزارسػػػػػػػػػػة مديرييؼ لمزيارات 

 ة.مةغّير سػػػػػػػسؾات الحدمػػػػإلى القيادّية, ُتعزى 

 قة بالقجرة القيادّيةالّجراسات األجشبّية الستعمّ  :2.3.2

معرفة دور الزدارس الحاّصة إلى ىدفت ىذه الّدراسػػػػػة  AbuMughli(2018:). دراسة ٔ

فػػػي تدػػػػػثيع ميارات القيادة لمّظمبة وتعزيزىا في األردف. وقد تبّست الباحتة مسي  الزقابمة, 

ع  ميارات قيادّية, ىي: الّتقة بالّسفس, الةّػػأهير باآلخريؽ, وطرحت أسامة  مفةؾحة , تدور حؾؿ أر 

آباء وأّميات, لدييؼ أبساء في الػػػزدارس  10)الّظزؾحات, والعاطفة. تكّؾنت عّيسة الّدراسػػػػػة مػػػؽ )

الػػػحاّصة, تّؼ اخةيارىؼ عؽ قذد  و دكل  مائؼ  مؽ هاث  مدارس, اهسةاف مؽ مدارس ع ّزاف, 

 مدارس إر د.وواحدة مؽ 

كانؾا واهقيؽ مؽ الزيارات القيادّية عسد أبسائيؼ  يات  واألمّ  أعيرت نةائ  الّدراسػػػػة أّف اآلباء       

ىذه الثؾانب القيادّية, وامةاكيا لدى طمبةيؼ, مؽ خاؿ  -بالفعل–الّظمبة, وتؤّكد الزدارس 

 .الزحةمفة أساليب الّةدريس واألندظة الزدرسّية

ىػػدفت ىذه الّدراسػػػػػة إلى اسةكداؼ العػػػاقة بيؽ الّذكاء  :ELtelbani(2014)دراسة . 4

لدى طػػّاب وطالبات كمّية االقةذاد والعمؾـ اإلدارّية)مخػار الّدراسػػة  الػػػػقيادّية   الػػػعاطفّي والػػػػقدرات  

فّي الّةجميمّي, أعدت الؾص غّزة. اسةحدمت الباحتة الزسي   -بالمغة اإلنثميزّيػػػػػة( جامعة األزىر

ست هاهة ة الةي ترزّ مقدرات القياديّ ل - والثانية, لمذكاء العاطفيّ  -ألول الباحتة اسةبانةيؽ, ا
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ؼ بالسفس. وّزعت االسػػػػػػةبانة عمػػػػػى جكّ ة, والةّ ة, الزيارات االجةزاعيّ مجاور, ىي: الزيارات العاطفيّ 

 ( طالب ا وطالبة .(320ي  بمغ عددىؼ جزيػػػػع الّظاب والّظالبػػات الزخّثميؽ, ح

ة بيؽ الّذكاء العاطفّي الّدراسة إلػى العديد مػػػػػػؽ الّسةائ , أىّزيا: وجؾد عاقة إيثابيّ  تتػػػػؾّصم     

( في االسةثابات 0.05والقدرات القيادّية, ووجؾد فروؽ ذات داللة إحذائية عسد مخةؾى )

 البات., لذالح الظّ ؾع االجةزاعيّ سّ لإلى اعزى ة تُ بحذؾص القدرات القياديّ 

تجديد مخةؾى إلى : ىدفت ىذه الّدراسة Piaw, Ismail, Ying &Hee (2014). دراسةٖ

ؽ خزخة مثاالت, الزيارات القيادّية لدى مديري الزدارس التانؾية الزاليزية, ُطبقت اسةبانة تةرزّ 

ة, سةراتيثيّ ة اإلة, الزيارات القياديّ قافيّ ة التة, الزيارات القياديّ ر ؾيّ ة الةّ ىي: الزيارات القياديّ 

 ا.مدير   (152)ة. تكؾنت عيسة الّدراسة مؽ ة الةَّسغيزيّ ة, والزيارات اإلداريّ ة الةر ؾيّ الزيارات اإلداريّ 

 ة  الةر ؾيّ  ة  القياديّ  ة ي زةمكؾف الزيارات  أشارت نةائ  ىذه الّدراسة إلى أفَّ مديري الزدارس التانؾيّ      

ة اإلداريّ  والزيارات  , ة   الةر ؾيّ  ة  اإلداريّ  بدرجة  عالية , والزيارات   ة  التقافيّ  ة  القياديّ  والزيارات  

 بدرجة  مسحفرة. ة  الةسغيزيّ 

ىدفت ىذه الّدراسة إلى معرفة الّدور AL-Taneiji &Khasawnaeh(2009 :)دراسة . 2

ؽ في الزثالػػػس الزدرسػػػػػّية, وتجخػػػػيؽ الػػزدارس فػػػي مخػػػػػاعدة الّظاب الزدػػػػػاركيؤديو الذي ت

كسيؼ مؽ الؾصؾؿ إلى أعمى مخػػةؾى مؽ طاقاتيؼ الكامسة, كقادة في مياراتيؼ القيادّية لةزّ 

الزخةقبل. اسةحدـ الباحتاف الزسي  الّسؾعّي لمّدراسة, وُجز عت البيانات مػػػػؽ خػػػاؿ الػػػػزقابات مػػػع 

ا مػؽ أعراء الزثالس الّظابيّ  17)ػةي تػػػكّؾنت مػػػؽ )أفػػػػراد العّيسة, الػػػػ ة, وىؼ هزانية ُمدػػػارك 

ا عمى كّل طالب مدارؾ. عدر   ب, وتخػػػػع طالبات, وتّؼ طرح هاهة  طّا   سؤاال  مفةؾح 
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 بدور  ؽ في الزدارس يقؾمؾف باإلضػػػػافة إلػػػى اإلدارييّ  ,أعيرت نةائ  الّدراسػػػػػػػػة أّف الزعّمزيؽ     

فّعاؿ  في تجػػػػخيؽ مياراتيؼ القيادّية وتعزيزىا, وتؤّكد حاجة الزدارس الزجافغة عمى تر ية 

ليؼ؛ لةدثيع  , وتؾفير عساية حّقة  مائزة   مق بياات  العاقات اإليثابّية وتعزيزىا فيزا بيسيؼ, مع خ  

 الزيارات القيادّية وتسزيةيا لدى الّظاب.

ا  Mortensen(2007:)دراسة . ٘ ىدفت ىذه الّدراسة إلى تفخير كيف كاف جؾف كيسدي رئيخ 

, ىي: الّرؤية الؾاضجة, والقدرة عمى اّتحاذ هاهة   قيادّية   وذلػ مؽ خاؿ دراسة عؾامل   ؛مؤهر ا

سدي" كدراسة حالة حّية وحيؾّية يالقرار, واّتباع أسمؾب الّةفؾيض والزسيثّية, وكانت "رئاسة ك

 لمّدراسة.

لّسةائ  ترابط العؾامل القيادّية الّتاهة لدى الّرئيس جؾف كيسدي, وىذه العؾامل يثب أعيرت ا     

عمى القائد امةاكيا بإتقاف. و الّةالي فإّف وضؾح الّرؤية يثمب الجدد, والّدعؼ الحارجّي ُيجّقق 

الّداخمّية,  كزا أّف اّتحاذ القرار ُيرّكز عمى الثؾانب ,د االّتثاه الّذجيحاألىداؼ الّداممة, ويجدّ 

ويجافظ عمى اسةقرار الزؤّسخة, باإلضافة إلى اّتباع أسمؾب الّةفؾيض الذي يثمب الكفاءات, الةي 

 .الزسدؾدة ُتؤّدي إلى ُصسع القرار, والةي بدورىا ُتجّقق الّرؤية

ة تسزية القدرات القيادّية الةعرؼ إلى كيفيّ  إلى حاولت ىذه الّدراسةLynch(2003 :)دراسة .  6

. -جدة األمريكيةالؾاليات الزةّ  -في جامعة الؾالية, بفيرجيسيا خائية عمى الزخةؾى الثامعيّ السّ 

حذيّ  ( who's whoمؽ) اخةيارىؽّ  ة مع السخاء المؾاتي تؼّ اعةزدت الباحتة أسمؾب الزقابات الدَّ

مداركة  (. طرحت الباحتة سبعة أسامة عمى كلّ 1999-1998مؽ الثامعات األمريكية لعاـ)

, واعةزد أسمؾب البج  الظابية   ( امرأة  مؽ القيادات  20) راسة مؽسة الدّ الزقابمة, تكؾنت عيّ  خاؿ

 ليذه الدراسة. ة  مسيثيّ باعةباره  السؾعيّ 
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 يؼ  , وأفَّ الق  خائية  السّ  عميؼ العالي ال تحمق القيادات  الةّ  خات  أعيرت نةائ  ىذه الّدراسة أفَّ مؤسّ      

خاء ألغمبية السّ  في الّةظؾير القياديّ  اىي األكتر تأهير   ة  الّدحذيّ  , والّخزات  مؾكيات  , والخّ والزؾاقف  

فيؽ واإلدارة دريس والزؾعّ وأعراء ىياة الةّ  أقرانيؽّ  خاء أفّ الزداركات في ىذه الّدراسة, وأفادت السّ 

 ة.ا أو معدوـ في تسزية مياراتيؽَّ القياديّ روف بدكل  ضايل جد  والزثةزع يؤهّ 

 :لّجراسات الّدابقة الَعَخبية الُسَتَعِمَقة بإدارة الػقتا: 3.3.2

بيؽ  ة  ىدفت ىذه الّدراسة الةعرؼ إلى طبيعة العاقات اإلرتباطيّ  :(2019. دراسة حدغ)ٔ

 الؾصفيّ  ة, اعةزد الباح  الزسي   وتسغيؼ الؾقت لدى طمبة جامعة الزخةسذريّ  ندماج الثامعيّ اال

ريقة العدؾائية الّظبقية, يروا بالظّ وطالبة, اخة   ( طالب  (400 ة مؽسة الّدراس, تكؾنت عيّ االرتباطيّ 

 لةسغيؼ الؾقت, تكؾنت مؽ ) -والثانية, لاندماج الثامعيّ  -األول ب سى الباح  اسةبانةيؽ, 

 ف قرة.30)

وُقدرة طمبة  ندماج الثامعيّ ة مؾجبة بيؽ االأعيرت نةائ  الّدراسة وجؾد عاقة ارتباطيّ      

ة لدييؼ القَّدرة عمى تسغيؼ ة عمى تسغيؼ وقةيؼ, وأفَّ طمبة جامعة الزخةسذريّ ةسذريّ جامعة الزخ

 ر الثسس.ا لزةغيّ ؾجد فروؽ ذات داللة إحذائية في تسغيؼ الؾقت وفق  تالؾقت, ال 

الةعرؼ إلى مخةؾى إدارة إلى ىدفت ىذه الّدراسة : (2018راسة السييخات والبياني). د4

ية زي الزدارس األساسّ اف مؽ وجية نغر معمّ زّ في مجافغة ع  الؾقت لدى مديري الزدارس 

مؽ مديري الزدارس, بمغ عدد  عدؾائية   ة  عسقؾديّ  سة  اخةيار عيّ  ة, تؼّ ة والحاّص ة الجكؾميّ والتانؾيّ 

 630)زيؽ, بمغ عددىا )سة طبقية عدؾائية لمزعمّ , وعيّ اتدير ريؽ والززديمؽ ال 404)أفرادىا )

 .الؾصفيّ  ( ف قرة, واعةزدا الزسي   (60مؽ  فة  الباحتاف اسةبانة مؤلّ , وطؾر زة  ا ومعمّ ز  معمّ 
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ا, ووجؾد فروؽ ذات ظ  يسة كاف مةؾسّ أعيرت السةائ  أ فَّ مخةؾى إدارة الؾقت لدى أفراد العّ      

ة, ووجؾد فروؽ ذات داللة داللة إحذائية في مخةؾى إدارة الؾقت لذالح  مديري الزدارس التانؾيّ 

مظة ا لمخّ زيؽ تبع  ةؾى إدارة الؾقت لدى مديري الزدارس مؽ وجية نغر الزعمّ حذائية في مخإ

ة, ولذالح اإلناث, كزا أعيرت السةائ  عدـ وجؾد فروؽ ذات الزدرفة, لذالح الزدارس الجكؾميّ 

 .برة والزؤىل العمزيّ ا لزةغير الح  داللة إحذائية تبع  

إلػػى مخػػةؾى إدارة الؾقػػت ومخػػةؾى  ؼالةعػرّ إلػػى ىػػدفت ىػػذه الّدراسػػة  (:2018دراسيية جعييػ). 4

سػػػػة الّدراسػػػػة ة, تكؾنػػػػت عيّ ة فػػػػي الثامعػػػػة الزخةسذػػػػريّ ة الػػػػّذات لػػػػدى رؤسػػػػاء األقخػػػػاـ العمزّيػػػػفاعمّيػػػػ

ػ (33)رئػػيس قخػؼ, بؾاقػػع 49)مػؽ) ريقػػة ةيػروا بالظّ رئيخػػة  مػؽ اإلنػػاث, اخ   16)ا مػػؽ الػذكؾر و)رئيخ 

ى اسػةبانة )الظػراوف والمػؾزي( الةػي شػػزمت بّسػ, تالؾصػفيّ  ة العدػؾائية, اعةزػد الباحػ  الزػسي   بقّيػالظّ 

 : تحظيط الؾقت وتسغيزو, تسفيذ الؾقت, الرقابة عمى الؾقت., ىيهاهة مثاالت

ة فػي كبيػرة لػدى رؤسػاء األقخػاـ العمزّيػ ة  ّيػزفَّ مخةؾى إدارة الؾقت ت جغى بأىأعيرت السةائ  أ       

ف بفاعميػة  مرتفعػة , والةػزاميؼ ومةػابعةيؼ لكافػة عػؾ ة يةزةّ ورؤساء األقخاـ العمزّيػ ة,جامعة الزخةسذريّ 

ة الزخػؤولة وتسفيػذىا فػي الؾقػت ؽ الثيات اإلدارّيػعادرة ة الّذ ة والعمزيّ القرارات والةدريعات الةر ؾيّ 

ة فػػي الزساسػػب. وال تؾجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحذػػائية فػػي إدارة الؾقػػت لػػدى رؤسػػاء األقخػػاـ العمزّيػػ

 ر سسؾات الحدمة.ةغيّ مُ إلى ( ُتعزى α≤0.05ة عسد مخةؾى)جامعة الزخةسذريّ 

تقيػػيؼ العاقػػة بػػيؽ  إلػػىىػػدفت ىػػذه الّدراسػػة : (2017. دراسيية العشييدي والشييازي والقخعييان)2

ؼ, ومقػػػارنةيؼ بالظمبػػػة مبػػػة ذوي صػػػعؾ ات الػػػةعمّ لػػػدى الظّ  ميػػػارة إدارة الؾقػػػت والةجذػػػيل األكػػػاديزيّ 

زعيؽ عمػػى فاةػػيؽ بؾاقػػع , مػػؾّ ا وطالبػػة  طالب ػػ (371)سػػة الّدراسػػة مػػؽيؽ فػػي الكؾيػػت, تكؾنػػت عيّ العػػاديّ 

ريقػة ةيػروا بالظّ ؼ, اخ  مػؽ ذوي صػعؾ ات الػةَّعمّ  ا وطالبػة  طالب ػ (170)يؽ, ومبة العاديّ ( مؽ الظّ 201)
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دّيػػ ز  : ميػػارة , ىػػي, تكؾنػػت أداة الدراسػػة مػػؽ أر عػػة مثػػاالتالؾصػػفيّ  ة, اسػػةحدـ الباحػػ  الزػػسي   الع 

حظػػػيط طؾيػػػل الزػػػدى, ميػػػارة تسغػػػيؼ وقػػػت االسػػػةذكار, وميػػػارة حظػػػيط قذػػػير الزػػػدى, ميػػػارة الةّ الةّ 

 ضبط الؾقت.

راسػػة       مبػػة ذوي صػػعؾ ة وجػػؾد فػػروؽ ذات داللػػة إحذػػائية بػػيؽ الظّ  عػػؽأسػػفرت نةػػائ  ىػػذه الدّ 

يؽ, وكػػذلػ مبػػة العػػاديّ ط األداء عمػػى مقيػػاس ميػػارة الؾقػػت, لذػػالح الظّ ؽ فػػي مةؾّسػػؼ والعػػادييّ الػػةَّعمّ 

 ,ة مؾجبػة ذات داللػة إحذػائية بػيؽ الدرجػة الكميػة لزقيػاس ميػارة إدارة الؾقػػتوجػؾد عاقػة ارتباطّيػ

ؼ, وأنػػػو ُيزكػػػؽ الةس بػػػؤ بزخػػػةؾى الةجذػػػيل مبػػػة ذوي صػػػعؾ ات الػػػةعمّ لػػػدى الظّ  جذػػػيل األكػػػاديزيّ والةّ 

 يؽ.ؼ والعاديّ مبة ذوي صعؾ ات الةعمّ مؽ خاؿ ميارة إدارة الؾقت لدى الظّ  األكاديزيّ 

ىػػػػدفت ىػػػػذه الّدراسػػػػة الةعػػػػرؼ إلػػػػى واقػػػػع إدارة الؾقػػػػت لػػػػدى مػػػػديري (: 2017دراسيييية دمحم) .5

عؾ ات الةػي تػؾاجييؼ زػيؽ, ومعرفػة الّذػالقرػارؼ مػؽ وجيػة نغػر الزعمّ  بمػدة ة فيالزدارس التانؾيّ 

لزاءمةػػو ليػػػذه الّدراسػػػة,  الؾصػػػفيّ  عاتو. اعةزػػػد الباحػػ  الزػػػسي   عسػػد  تسغػػػيؼ الؾقػػػت وتجديػػد مرػػػيّ 

زػيؽ حػؾؿ واقػع إدارة الؾقػت لػدى مػديري الزػدارس لزعرفػة آراء الزعمّ  أداة  ىػا باعةبار ُطبقت االسةبانة 

بات عمػػى خزخػػة مجػػاور, ىػػي: واقػػع إدارة الؾقػػت ومخػػبّ  عػػة  مؾزّ  ف قػػرة   (60)ة, الزكؾنػػة مػػؽ التانؾّيػػ

ره لػػػدى مػػػديري الزػػػدارس اىػػػدإ بات عات الؾقػػػت ومخػػػبّ ة, مرػػػيّ إىػػػداره لػػػدى مػػػديري الزػػػدارس التانؾّيػػػ

يظرة عؾ ات الةػػي تؾاجػػو مػػديري الزػػدارس عسػػد تسغػػيؼ وقػػت العزػػل, كيػػف يزكػػؽ الّخػػة, الّذػػالتانؾّيػػ

ؽ مػػؽ الػػة فػػي إدارتػػو, إنةػػاج تسغػػيؼ وقػػت العزػػل والػػةزكّ عَّ فعمػػى الؾقػػت الزةػػاح وامػػةاؾ األسػػاليب ال

 ريقة العدؾائية. , اخةيروا بالظّ زة  ا ومعمّ ز  معمّ  160)سة الّدراسة مؽ )اسةغالو. وتكؾنت عيّ 

مسيا: أفَّ إدارة الؾقت مظبقة لدى مديري الزدارس  ,مت الّدراسة إلى نةائ  عديدةّص تؾ      

ة, وأفَّ تفؾيض الزياـ إلى الكؾادر لمزكالزات الياتفيّ  اكافي  ا ذؾف وقة  حّذ ة, إال أنيؼ ال يُ التانؾيّ 
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ة العميا مؽ بل اإلدار عات الؾقت بدرجة  كبيرة , وتغيير األولؾيات مؽ ق  مؽ مريّ  غير الزؤىمة ُيعدّ 

عؾ ات الةي تزسع مديري الزدارس مؽ تسغيؼ وقت العزل, وكذلػ نقص األمؾاؿ, أكبر الّذ 

ةاج تسغيؼ ة والقدرة عمى الةعامل مع اآلخريؽ بفاعمية مؽ أعغؼ ن  ة الةر ؾيّ يؾض بةظؾير العزميّ الس  

 ؽ مؽ اسةغالو.وقت العزل والةَّزكّ 

معرفػػة العاقػػة بػػيؽ إدارة الؾقػػت إلػػى راسػػة ىػػدفت ىػػذه الدّ  (:2016. دراسيية عبييج الدييتار)ٙ

يػػػة وعمػػػـؾ الرياضػػػة بثامعػػػة بغػػػداد, اعةزػػػدت ة الةر يػػػة البدنّ ّيػػػسػػػي كمّ لػػػبعض مدرّ  مؾؾ القيػػػاديّ والّخػػػ

ريقػػػة ةيػػػروا بالظّ , اخ  سػػة  ومدرّ  ( مػػػدرس  (100سػػػة الّدراسػػة مػػػؽ, وتكؾنػػػت عيّ الؾصػػفيّ  الباحتػػة الزػػػسي   

ة, : الزيػاـ اإلدارّيػ, ىػيمثاالت ةإدارة الؾقت, تةرزؽ هاه ت الباحتة اسةبانة لقياسالعزّدية, أعدّ 

حذيّ الزياـ الفسيّ   ة.ة, والزياـ الدَّ

رسػي مؾؾ القيادّي لػدى مدّ ة مؾجبة بيؽ إدارة الؾقت والخّ مت الّدراسة وجؾد عاقة ارتباطيّ تؾّص      

 ية وعمـؾ الرياضة بثامعة بغداد.الةر ية الرياّض 

 وأسػػاليبيا إدارة الؾقػت معرفػة مغػاىرإلػى ىػدفت ىػذه الّدراسػػة  (:2016دراسية الفخيحيات). 7

 راسة مؽسة الدّ زيؽ, تكؾنت عيّ ة, في لؾاء كفرنثو مؽ وجية نغر الزعمّ لدى مديري الزدارس التانؾيّ 

ػػػمعمّ  (164) ػػػةيػػػروا بالظّ , اخ  زػػػة  ا ومعمّ ز  مػػػؽ هاهػػػة  مكؾنػػػة   ؾرت الباحتػػػة اسػػػةبانة  ريقػػػة العدػػػؾائية, ط 

ة بػػػػإدارة الؾقػػػػت, يب إدارة الؾقػػػػت, مغػػػػاىر إدارة الؾقػػػػت, الززارسػػػػات الزحّمػػػػ: أسػػػػال, ىػػػػيمثػػػػاالت

 .الؾصفيّ  واسةحدمت الزسي   

ظات فقػػرات ة ومةؾّسػػظات فقػػرات األسػػاليب اإلدارّيػػأشػػارت نةػػائ  ىػػذه الّدراسػػة إلػػى أفَّ مةؾّسػػ     

ت بدرجػة  كبيػػرة  ة فػي لػؾاء كفرنثػة كانػمغػاىر إدارة الؾقػت الةػي يخػةحدميا مػديرو الزػدارس التانؾّيػ
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كانػت ف ةظات فقػرات الززارسػات الزعيقػة إلدارة الؾقػت لػدى مػديري الزػدارس التانؾّيػا مةؾسّ ا, أمّ جد  

 بدرجػػػػػة  مسحفرػػػػػة , كزػػػػػا أشػػػػػارت إلػػػػػى وجػػػػػؾد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحذػػػػػائية لزغػػػػػاىر إدارة الؾقػػػػػت

الثػػسس, لذػػالح  ري مةغّيػػى لػػإة فػػي لػػؾاء كفرنثػػة, ُتعػػزى , لػػدى مػػديري الزػػدارس التانؾّيػػوأسػػاليبيا

وعػدـ وجػؾد فػروؽ ذات داللػة إحذػائية ُتعػزى  ,سػسؾات(6-10اإلناث, ولخسؾات الحبػرة, لذػالح )

أهػر إلى لمزؤىل العمزي. وجؾد فروؽ ذات داللة إحذائية لمززارسات الزعيقة إلدارة الؾقت, ُتعزى 

أهػػر إلػػى زى كؾر, وعػػدـ وجػػؾد فػػروؽ ذات داللػػة إحذػػائية ُتعػػالثػػسس, وجػػاءت الفػػروؽ لذػػالح الػػذّ 

 , وسسؾات الحبرة.ل العمزيّ الزؤىّ 

ائد الّخػػ الةعػػرؼ إلػػى الػػسَّزط اإلداريّ إلػػى ىػػدفت ىػػذه الّدراسػػة (: 2016دراسيية الحخاحذيية). 8

ة إدارة الؾقػػػت لػػػدى مػػػديري مػػػدارس مجافغػػػة الزفػػػرؽ, فػػػي األردف, اعةزػػػد الباحػػػ  الّيػػػوعاقةػػػو بفعّ 

ريقػػة ةيػػروا بالظّ , اخ  ا ومػػديرة  مػػدير  (158)  اسػػة مػػؽسػػة الّدر , تكؾنػػت عيّ االرتبػػاطيّ  الؾصػػفيّ  الزػػسي   

حظػػػيط, : الةّ , ىػػػيمثػػػاالت ةلقيػػػاس إدارة الؾقػػػت, تدػػػزل أر عػػػ العدػػػؾائية, طػػػؾر الباحػػػ  اسػػػةبانة  

 ؾجيو, والرقابة.سغيؼ, الةّ الةّ 

ة إدارة الؾقػػت عمػػى األداء الّيػػمت الّدراسػػة إلػػى السةػػائ  اآلتيػػة: جػػاءت درجػػة تقػػديرات فعّ تؾّصػػ     

سغػيؼ, ا الةّ حظػيط, وأخيػر  ؾجيػو, الرقابػة, الةّ ظة, وجاء ترتيب الزثػاالت كػاآلتي: الةّ عاـ مةؾسّ  بدكل

ة ة سػمبيّ ة إدارة الؾقت, وعاقة ارتباطّيػاليّ وفعّ  سزط الديزقراطيّ ة بيؽ الّ ة إيثابيّ ووجؾد عاقة ارتباطيّ 

 زط األوتػػػؾقراطيّ ة بػػػيؽ الػػػسّ وعػػػدـ وجػػػؾد عاقػػػة ارتباطّيػػػ ,اليػػػة إدارة الؾقػػػتوفعّ  ميّ زط الةرّسػػػبػػػيؽ الػػػسّ 

 الية إدارة الؾقت.وفعّ 

معرفػػػة العاقػػػة بػػػيؽ إدارة الؾقػػػت إلػػػى ىػػػدفت ىػػذه الّدراسػػػة (: 2013. دراسييية عميييي ودلل)ٜ

(, تكؾنػػت  (2007-2006ة بؾاليػػة سػػظيف لمعػػاـيػػة لػػدى مػػديري الزػػدارس التانؾّيػػوالقيػػادة اإلبداعّ 



73 


 تقػػػػة, بؾاليػػػػة سػػػػظيف, ُطب ّ انؾّيػػػػري الزػػػػدارس التّ مػػػػؽ مػػػػدي ا ومػػػػديرة  ( مػػػػدير  (45سػػػػة الّدراسػػػػة مػػػػؽ عيّ 

ف قػػرة, تدػػزل أر عػػة 36) لقيػػاس إدارة الؾقػػت, وتكؾنػػت مػػؽ ) -األوليي ف لثزػػع البيانػػات: ااسػػةبانة

. لقيػػػاس اإلبػػػداع اإلداريّ  -انيييية. والثّ ؾجيػػػو, ورقابػػػة الؾقػػػتسغػػػيؼ, الةّ حظػػػيط, الةّ مثػػػاالت, ىػػػي: الةّ 

 مةو أىداؼ الّدراسة.ءلزا االرتباطيّ  اعةزد الزسي  الؾصفيّ 

إلدارة  اد  ة مخػػةؾى جّيػػالزػػدارس التانؾّيػػ ومسيػػا: يزةمػػػ مػػدير  ,ة نةػػائ مت الّدراسػػة إلػػى عػػدّ تؾّصػػ     

ة الؾقػت. التؾجػد فػروؽ ذات داللػة إحذػائية فػػي مخػةؾى إدارة الؾقػت لػدى مػديري الزػدارس التانؾّيػػ

وال تؾجد عاقة ذات داللػة إحذػائية  .ةوالحبر  ر العزر, والثسس, والزخةؾى العمزيّ ةغيّ مُ إلى ُتعزى 

 ة بؾالية سظيف.لدى مديري الزدارس التانؾيّ  ياديّ قبيؽ مخةؾى إدارة الؾقت ودرجات اإلبداع ال

ة إدارة الؾقػػػت معرفػػػة درجػػػة  فاعمّيػػػإلػػػى ىػػػدفت ىػػػذه الّدراسػػػة  (:2009. دراسييية األسيييصل)ٓٔ

ة بزجافغػػات غػػزة, مػػؽ وجيػػة نغػػرىؼ. ّيػػػة  لػػػدى مػػديري الزػػدارس التانؾ وعاقةيػػا باألنزػػاط القيادّيػػ

سػة الّدراسػة مػؽ لزاءمةػو ليػدؼ الّدراسػة, وتكؾنػت عيّ  الةجميمػيّ  اسةحدمت الباحتة الزػسي  الؾصػفيّ 

 صػػّززت, و ا ومػػديرة  مػػدير   (124)ة بزجافغػػات غػػزة, والبػػالغ عػػددىؼ جزيػػع مػػديري الزػػدارس التانؾّيػػ

 ة.انزاط القياديّ ل -انيةوالثّ ة إدارة الؾقت, لفاعميّ  -األول   اسةبانةيؽ, ةالباحت

عػػؾف بدرجػػة فاعميػػة ةّ يةزة بزجافغػػات غػػزة أعيػػرت نةػػائ  الّدراسػػة أفَّ مػػديري الزػػدارس التانؾّيػػ     

 ة إدارة الؾقػت والػسزط الػديزقراطيّ ة بيؽ درجة فاعمّيػة إيثابيّ كبيرة إلدارة الؾقت, وتؾجد عاقة طرديّ 

ة بزجافغػػػات غػػػزة, وال تؾجػػػد عاقػػػة بػػػيؽ درجػػػة فاعميػػػة إدارة الؾقػػػت لػػػدى مػػػديري الزػػػدارس التانؾّيػػػ

 ة بزجافغات غزة.لػدى مديري الزدارس التانؾيّ  , والةرسػميّ والسزظيؽ األوتؾقراطيّ 
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ؼ إلػػى واقػػع إدارة الؾقػت لػػدى مػػديري عػرّ الةّ إلػػى ىػػدفت ىػذه الّدراسػػة  (:2008ػري)دراسيية الّريي .88

غػزة, مػؽ خػاؿ معرفػة تقػديرات مػديري ومػديرات الزػدارس ومديرات مدارس الةعميؼ العػاـ بزجافغػة 

سػة واـ الزدرسػي فييػا, تألفػت عيّ ؾف وقػت الػدّ ة الةػي يقُرػحذيّ ة والدّ ة والفسيّ اإلداريّ  لاعزاؿ والزياـّ 

راسػػة مػػؽ ) ػػبقّيػػريقػػة الظّ اخةيػػػارىؼ بالظّ  , تػػؼّ ا ومػػديرة  ( مػػػدير  200الدّ  الباحػػػ   ؼ  زّ ة العدػػػؾائية, وقػػد ص 

ة الزدرسػػة وقػػت /الةػػي يقرػػي مػػدير األعزػػاؿ والزيػػاـّ  -ألول ا القدييعمػػؽ قخػػزيؽ:  اسػػةبانة تكؾنػػت

ة, واألعزػاؿ الفسيّ  ة, واألعزاؿ والزياـّ االداريّ  فييا, بأبعاده التاهة: األعزاؿ والزياـّ  واـ الزدرسيّ الدّ 

خػػػيؼ فػػػي بالزقةرحػػػات الةػػػي تُ  ة  الحاّصػػػ اشػػػةزل عمػػػى الفقػػػرات   -اني, القديييع الّثيييةحذػػػيّ الدّ  والزيػػػاـّ 

فػػي  الةجميمػػيّ  الؾصػػفيّ  حدـ الزػػسي   تجخػػيؽ إدارة الؾقػػت لػػدى مػػديري ومػػديرات الزػػدارس, وقػػد اسػػةُ 

 الّدراسة.

ط لثزيػػػػع أبعػػػػاد أعيػػػػرت نةػػػػائ  ىػػػػذه الّدراسػػػػة أفَّ واقػػػػع إدارة الؾقػػػػت كػػػػاف بػػػػيؽ مرتفػػػػع ومةؾّسػػػػ     

ي الزػدارس حػؾؿ واقػع ظات تقػديرات مػدير الّدراسة, وال تؾجد فػروؽ ذات داللػة إحذػائية بػيؽ مةؾّسػ

ر الزرحمػػػػة ةغّيػػػمُ إلػػػى ة و عػػػدد سػػػػسؾات الحدمػػػة فػػػي اإلدارة الزدرسػػػيّ  رمةغّيػػػإلػػػى إدارة الؾقػػػت ُتعػػػزى 

ظات تقػػديرات مػػديري الزػػدارس حػػؾؿ واقػػع ة. وتؾجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحذػػائية بػػيؽ مةؾّسػػالةعميزّيػػ

ومػديرات مػدارس وكالػة  ح مػديري ة الةػابع ليػا, ولذػالر الثيػة الةعميزّيػمةغّيػى ُ لػإإدارة الؾقت ُتعػزى 

 الغؾث.

ة لػدى الةّعرؼ إلى األنزاط القيادّيػ إلى ىدفت ىذه الّدراسة(: 2007)دراسة أبػ سسخة وغشيع  .84

ظة فػػػي فمخػػػظيؽ وعاقةيػػػا بػػػإدارة الؾقػػػت, ات الزثةزػػػع الزةؾّسػػػّيػػػة فػػػي كمّ رؤسػػػاء األقخػػػاـ األكاديزّيػػػ

دريس وعػػػددىؼ وجزيػػػع أعرػػػاء ىياػػػة الةّػػػ, قخػػػؼ أكػػػاديزيّ  ( رئػػػيس  22تكؾنػػػت عيسػػػة الّدراسػػػة مػػػؽ )

ة, ترػػزست لقيػػاس األنزػاط القيادّيػ -األولي بسػاء اسػػةبانةيؽ,  ة, وقػػد تػؼّ ىياػة تدريخػيّ  عرػؾ   (122)
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 -انييةوالثّ , والةرسػميّ  , والػديزقراطيّ ىي: األوتؾقراطيّ  ة,عة عمى هاهة أنزاط قياديّ ( ف قرة, مؾزّ (40

 . الؾصفيّ  اعةزد الباحتاف الزسي    ( ف قرة,(30ست لقياس إدارة الؾقت, ترزّ 

سػة لؾاقػع إدارة الؾقػت لػدى رؤسػاء األقخػاـ كانػت أفػراد العيّ  أعيػرت نةػائ  الّدراسػة أف تقػديرات       

سػػة لؾاقػػع الػػسزط ة مؾجبػػة ومرتفعػػة بػػيؽ تقػػديرات أفػػراد العيّ ظة, ووجػػؾد عاقػػة ارتباطّيػػمةؾّسػػ بدرجػػة  

 ىسػػػػاؾ عاقػػػػة   ة وواقػػػػع إدارتيػػػػؼ لمؾقػػػػت, وأفّ األكاديزّيػػػػلػػػػدى رؤسػػػػاء األقخػػػػاـ  الػػػػديزقراطيّ  القيػػػػاديّ 

 وإدارة الؾقت. والةرسميّ  األوتؾقراطيّ  :بيؽ السزظيؽ سالبة   ة  ارتباطيّ 

 :قة بإدارة الػقتاألجشبية الستعمّ الّجراسات : 4.3.2

اسةكدػػػػػاؼ مػػػػػدى إلػػػػػى ىػػػػػدفت ىػػػػػذه الّدراسػػػػػة  Birair&Mansour(2018:)دراسييييية  -ٔ

 ,ثات إدارة الؾقػػػػت مػػػؽ خػػػػاؿ تػػػدريس أندػػػػظة ميػػػارات الةجػػػػدّ ثيّ سػػػةراتيزػػػػيؽ إلاسػػػةحداـ الزعمّ 

ولغة الةؾاصل, وتأهير وسائل الةكسؾلؾجيا الجديتة فػي  فؾيّ اميذ في لغة الةفاعل الدّ وإشراؾ الةّ 

ة ث فػػػػي الزػػػػدارس التانؾّيػػػػؼ ميػػػػارات الّةجػػػػدّ ة تػػػػدريس تعّمػػػػلةخػػػػييل عزمّيػػػػ ؼ الػػػػّذاتيّ عمّ تدػػػػثيع الػػػػةّ 

ؽ مجػػػػػؾريؽ: اسػػػػػةبانة تةرػػػػػزّ  -الولييييي , اسػػػػػةبانةاف افحدـ الباحتػػػػػؾدانية الجكؾميػػػػػة, اسػػػػػةالّخػػػػػ

ق بػػإدارة الؾقػػت ث, والزدػػاكل الةػػي تةعّمػػجػػدّ ؼ فػػي تػػدريس ميػػارة الةّ الزدػػكات الةػػي تؾاجػػو الزعّمػػ

ػػمعمّ (50) سػػة الّدراسػػة مػػؽ قائزػػة الزاحغػػة والزقابمػػة, تكؾنػػت عيّ   -انيييةوالثّ اؿ. بدػػكل  فّعػػ ا ز 

ريقػػة العدػػؾائية, واعةزػػد الباحػػ  ةيػػروا بالظّ ؾدانية, اخ  ة الّخػػالتانؾّيػػ زػػي الزػػدارسمػػؽ معمّ  زػػة  ومعمّ 

 .الةجميميّ  الؾصفيّ  الزسي   

ص ليػػؼ فػػي تعزيػػز ا فػػي إدارة الؾقػػت الزحّذػيػد  زػػيؽ جُ ذؿ الزعمّ راسػة ب ػػأعيػرت نةػػائ  ىػػذه الد ّ       

ث, مع ريس ميارة الةجدّ ا في تدا ىام  دور  ؤدي ث, باسةحداـ الةقسيات الجديتة الةي تمياراتيؼ بالةجدّ 

 الب.تقديؼ كافة مجةؾيات الزعرفة مع ن ي  الزدروع الُزة ز جؾر حؾؿ الظّ 
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معرفػة إلػى ىدفت ىػذه الّدراسػة  Khan, Farooqi, Khalil &Faisal(2016:)دراسة  -4

ية, تكؾنػػت فّ زػػيؽ لزيػػارة إدارة الؾقػػت وأدائيػػؼ داخػػل الغرفػػة الّذػػالعاقػػة بػػيؽ مػػدى امػػةاؾ الزعمّ 

ػػ( معمّ (360لّدراسػػة مػػؽسػػة اعيّ  ة, بزسظقػػة سػػاىيؾاؿ فػػي زػػي الزػػدارس التانؾّيػػمػػؽ معمّ  زػػة  ا ومعمّ ز 

لقيػػاس ميػػارات إدارة  ر البػػاحتؾف اسػػةبانة  ريقػػة العدػػؾائية, طػػؾّ ةيػػروا بالظّ البسثػػاب, باكخػػةاف, اخ  

 راسة.ليذه الد ّ  الؾصفيّ  الزسي ُ  د  ةز  زيؽ, واعُ الؾقت لمزعمّ 

زػػيؽ لزيػػارة إدارة الؾقػػت بػػيؽ مػػدى امػػةاؾ الزعمّ   كبيػػرة   ة  قػػة ايثابّيػػأعيػػرت السةػػائ  وجػػؾد عا     

زػػيؽ الػػػذيؽ يزةمكػػؾف ميػػارة إدارة الؾقػػػت يكػػؾف مخػػػةؾى ة, أي أفَّ الزعمّ فيّ وأدائ يػػؼ داخػػل الغرفػػػة الّذػػ

ػة عالي ػفيّ أدائ يؼ داخل الغرفػة الّذػ مػؽ ميػارة إدارة الؾقػت يكػؾف  اا, والػذيؽ يزةمكػؾف مخػةؾى مسحفر 

 ة. فيّ ا داخل الغرفة الّذ ضعيف  أداؤىؼ 

 ةق مػؽ الفرضػيّ جّقػالةّ إلػى ىػدفت ىػذه الّدراسػة  Grissom, Loeb &Mitani(2015:)دراسة  -4

العزػػػل الةػػػي يؾاجييػػػا مػػػديرو الزػػػدارس تزيػػػد مػػػؽ صػػػعؾ ة العزػػػل  ضػػػغؾطات   فإ :ة القائمػػػةالبجتّيػػػ

ومػديرة  ر  مػدي 300)غ عػددىؼ )راسة مؽ جزيػع أفػراد مثةزػع الّدراسػة البػالسة الد ّ . تكؾنت عيّ اإلداريّ 

جزػع البيانػات مػؽ خػاؿ  جػدة. تػؼّ ة فػي واليػة ميػامي ديػد, بالؾاليػات الزةّ مؽ مديري الزػدارس العاّمػ

حظػيط دارة الؾقػت, وتدػزل هاهػة مجػاور, ىػي: الةّ إة, واسػةبانة لقيػاس ميػارة حذػيّ الزاحغات الدّ 

 ليذه الّدراسة. الؾصفيّ  الزسي    داعةز ة.مسيّ حظيط بعيد الزدى, والزؾاقف الزّ قذير الزدى, الةّ 

ا لزيػػارة إدارة الؾقػػت يقرػػؾف وقة ػػ اأعيػػرت السةػػائ  أفَّ الزػػديريؽ الػػذيؽ ي زةمكػػؾف مخػػةؾى عالي ػػ     

ة بػػػػيؽ إدارة الؾقػػػػت ة قؾّيػػػػة, ووجػػػػؾد عاقػػػػة ارتباطّيػػػػة واإلدارة الةعميزّيػػػػأكبػػػػر فػػػػي الفذػػػػؾؿ الّدراسػػػػيّ 

 وانحفاض ضغؾطات العزل.
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معرفػػػة مػػػدى إلػػػى راسػػػة الد ّ ىػػػذه ىػػػدفت  Hammash &AbuKhalifeh(2011:)دراسييية  -2

(. تكؾنػػت عيسػػة TMssلزيػػارات إدارة الؾقػػت) ESFة الةابعػػة ؿة العمػػؾـ الةر ؾّيػػّيػػامػػةاؾ طمبػػة كمّ 

سػة ةيػرت العيّ ,اخ   EFSة الةابعػة ؿة العمػؾـ الةر ؾّيػّيػمؽ طمبة كمّ  ا وطالبة  ( طالب  306الّدراسة مؽ )

, ؽ أر عػة مثػاالتت اسةبانة لقياس ميارات إدارة الؾقت, تةرزّ دّ ع  ة, أُ بقيّ الظّ  ريقة  العدؾائيةبالظّ 

 .الؾصفيّ  قييؼ. واعةزد الباحتاف الزسي   سفيذ, والةّ حظيط, الةّ : الؾعي, الةّ ىي

قيػػػيؼ, ة: الػػػؾعي, الةّ أعيػػػرت نةػػػائ  الّدراسػػػة إلػػػى أّف ترتيػػػب الزثػػػاالت حخػػػب مخػػػةؾى األىزّيػػػ     

ة ذات داللػػػة إحذػػػائية بػػػيؽ مخػػػةؾيات يثابّيػػػإة ووجػػػؾد عاقػػػة ارتباطّيػػػ ,سفيػػػذحظػػػيط ومػػػؽ هػػػؼ الةّ الةّ 

ة, ُتعزى إلى الثسس ة والززارسة, وعدـ وجؾد فروؽ ذات داللة إحذائية في مخةؾى األىزيّ األىزيّ 

ة سة الدراسػػيّ واإلقامػػة, ووجػػؾد فػػروؽ ذات داللػػة إحذػػائية فػػي مخػػةؾى الززارسػػة الزسخػػؾب إلػػى الّخػػ

كؾر. وعػػػدـ وجػػػؾد فػػػروؽ ذات داللػػػة اخةافػػػات ُتعػػػزى إلػػػى الثػػػسس, لذػػػالح الػػػذّ  ووجػػػؾد ,واإلقامػػػة

والثػػسس  ة ومخػػةؾى الززارسػػة, ُتعػػزى إلػػى الةفاعػػل بػػيؽ الزخػػةؾى األكػػاديزيّ إحذػػائية فػػي األىزّيػػ

 واإلقامة.

ة قرػاء مػػديري الزػػدارس ؼ إلػى  كيفّيػػالةعػػرّ إلػى : ىػػدفت ىػذه الّدراسػػة Taylor (2007) دراسية -5

رات الّدراسػػة عمػػى كيفيػػػة إدارتيػػػؼ لػػػؾقةيؼ. اعةزػػػد اليػػة نيفػػادا لػػػؾقةيؼ, ودرجػػػة تػػػأهير مةغّيػػة بؾ التانؾّيػػ

ة بؾاليػة نيفػادا, سة الّدراسة مػؽ جزيػع مػديري الزػدارس التانؾّيػ, وتكؾنت عيّ الؾصفيّ  الباحػ  الزػسي   

تعباة االسةبانة لى إة جزيعيؼ  مديرو الزدارس التانؾيّ  عزد مدير ومديرة, و ((200والبالغ عددىؼ 

 ف قرة.  (51)الزكؾنة مؽ

يقرػي  طالػب   (1000) مػىالةي يزيد عػدد طابيػا ع مت ىذه الّدراسة إلى أفَّ الزدارس  وتؾّص      

 (1000)مػؽ  بيػا أقػلّ ا أطؾؿ في إدارة الؾقت مؽ مديري الزدارس الةي يبمغ عػدد طّا مديروىا وقة  
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مػؽ  (%43)ة مؽ الزػديريؽ, وأفَّ نخػبة ر في اإلدارة الةعميزيّ ا أكبوقة   يقريؽ   , وأفَّ الزديرات  طالب  

ة لةجخػيؽ مخػةؾى إلدارتيػؼ الةعميزّيػ اقػد  و ّسػاء  مديري الزدارس التانؾيػة بجاجػة إلػى تؾجيػو وتركيػز ن

 قيادتيؼ.

 التعقيب عم  الّجراسات الدابقة: 5.3.2

ة, دور حؾؿ مؾضؾع الّدراسة الجاليّ العديد مؽ الّدراسات الةي تبـ الباحتؾف في ىذا الزثاؿ قدّ       

ابقة والّدراسة الجالية, فقد تدابيت الّدراسة الجالية مع دراسة عاقة تكاممية بيؽ الّدراسات الخّ  هّزةو 

 ة وإدارة الؾقػػت لػػدى مػػديري الزػػدارس, ولكػػؽّ ( بدراسػػة العاقػػة بػػيؽ القػػدرة القيادّيػػ2016)الّخػػؾيدّي,

ة فػػي لػػدى مػػديري الزػػدارس التانؾّيػػ ة وإدارة الؾقػػتقػػيس القػػدرة القيادّيػػز بأنيػػا تة تةزّيػػالجالّيػػ الّدراسػػة  

مػؽ القػدرة القياديػة وإدارة الؾقػت  زي ىذه الزدارس لؾاقػع كػلّ مجافغة الحميل مؽ خاؿ تقديرات معمّ 

 .بدال  مؽ الزديريؽ أنفخيؼ, لدى الزديريؽ

ة وإدارة العاقػة بػيؽ القػدرة القيادّيػ معرفػةى لػإالةي كانػت تيػدؼ  الّخابقة   الدراسات   وياحظ أفّ      

( تساولػت 2019ة وإدارة الؾقػت, فدراسػة )عزيػرة,الؾقت, اخةمفت في تساوليػا لزثػاالت القػدرة القيادّيػ

ة, ة, والزيػارات اإلنخػانيّ ة, والزيػارات الفسّيػىي: الزيارات الّذاتّيػ , تعبر عؽ ميارات,أر عة مثاالت

ة, تساولػػت خزخػػة مثػػاالت, ىػػي: الزؾضػػؾعيّ فقػػد ( 2018عبػػدهللا,ا دراسػػة )ة. أّمػػوالزيػػارات الّذىسّيػػ

مظة, والزرونػػػػػػة, وفيػػػػػػؼ اآلخػػػػػػريؽ, ومعرفػػػػػػة مبػػػػػػادئ االتذػػػػػػاؿ. ودراسػػػػػػة )العػػػػػػاني واسػػػػػػةحداـ الّخػػػػػػ

ة, والّخػػزات ة, والقػػدرات الةسغيزّيػػعؾريّ ( تساولػػت أر عػػة مثػػاالت, ىػػي: القػػدرات الّدػػ2016والظػػائي,

ر إدارة الؾقػػػػػػت فقػػػػػػد تساولػػػػػػت دراسػػػػػػة ةغّيػػػػػػمُ إلػػػػػػى ا بالسخػػػػػػبة . أّمػػػػػػة, والةفكيػػػػػػر اإلبػػػػػػداعيّ الّدحذػػػػػػيّ 

( هاهػة مثػػاالت, ىػي: تحظػيط الؾقػػت وتسغيزػو, تسفيػذ الؾقػػت, الرقابػة عمػى الؾقػػت. 2018)جعػؾ,

( تساولػػػػت هاهػػػػة مثػػػػاالت, ىػػػػي: أسػػػػاليب إدارة الؾقػػػػت, ومغػػػػاىر إدارة 2016ودراسػػػػة )فريجػػػػات,
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( تساولت أر عة مثػاالت, ىػي: 2016ة )الجراحدة,ة بإدارة الؾقت. ودراسالؾقت, الززارسات الزحمّ 

 ة, والزيػاـّ اإلدارّيػ ( تساولت الزياـّ 2009قابة. ودراسة )األسظل,ؾجيو, والرّ سغيؼ, والةّ حظيط, والةّ الةّ 

تساولػت أر عػة مثػاالت إلدارة الؾقػت, ىػي:  2016) ة. ودراسة )الّخؾيدي,الّدحذيّ  ة, والزياـّ الفسيّ 

قابة, واحةؾت اسةبانة القدرة القياديػة عمػى أر عػة مثػاالت, ىػي: ؾجيو, والرّ لةّ سغيؼ, واحظيط, والةّ الةّ 

 ة, والزيارات اإلنخانية, والزيارات الّذىسية.ة, والزيارات الفسيّ اتيّ الزيارات الذّ 

ة, واإلجػػراءات الزسيثّيػػ وقػػد اسػػةفادت الباحتػػة مػػؽ تمػػػ الّدراسػػات فػػي إهػػراء اإلطػػار السغػػريّ      

لػػذا تػػأتي  ؛سةيػػا, ونةائثيػػاّدراسػػة  وتظػػؾير أداتيػػا, واخةيػػار مثةزػػع الّدراسػػة وعيّ وصػػياغة أسػػامة ال

, الػػسقص فػػي ىػػذا الجقػػل الّدراسػػيّ  ىػػذه الّدراسػػة اسػػةكزاال  لثيػػؾد البػػاحتيؽ فػػي ىػػذا الزثػػاؿ, ولخػػدّ 

ة ّيػلػدى مػديري الزػدارس التانؾ  ة وإدارة الؾقػتالعاقػة بػيؽ القػدرة القيادّيػ تدرُس  الباحتةخاّصة  وأّف 

ة وإدارة مػؽ القػدرة القيادّيػ زػي ىػذه الزػدارس لؾاقػع كػلّ في مجافغة الحميػل مػؽ خػاؿ تقػديرات معمّ 

 الؾقت لدى الزديريؽ.

( فقػػد ىػػدفت ىػػذه الّدراسػػة الػػى معرفػػة 2016تكاممػػت الّدراسػػة الجاليػػة مػػع دراسػػة )الّخػػؾيدي,     

الزػػػدارس االبةدائيػػػة فػػػي مركػػػز  يري مػػػد ة وإدارة الؾقػػػت لػػدىة بػػػيؽ القػػػدرة القيادّيػػػالعاقػػة االرتباطّيػػػ

( ودراسػػػػػة 2016ا دراسػػػػػة )عبػػػػػد الخػػػػػةار,الكػػػػػؾت مػػػػػؽ وجيػػػػػة نغػػػػػر الزعػػػػػاونيؽ والزعاونػػػػػات. أّمػػػػػ

لػى إىػدفت  فقػد( 2007( ودراسػة )أبؾسػزرة وغسػيؼ,2009( ودراسػة )االسػظل,2016)الجراحدة,

 .ةمعرفة العاقة بيؽ إدارة الؾقت و األنزاط القياديّ 

ة كدراسػػة ر الزيػػارات والّخػػزات القيادّيػػدرجػة تػػؾفّ ى مػػعؼ راسػػات إلػػى الةعػػرّ دّ وذىبػت بعػػض ال     

فػػي   ,(2018حياني,عدي والػػدّ ( ودراسػػة )الّخػػ2017( ودراسػػة )الغامػػدي,2018)قروانػػي وشػػمش,

حػػػػيؽ ذىبػػػػت بعػػػػض الّدراسػػػػات إلػػػػى معرفػػػػة مخػػػػةؾى إدارة الؾقػػػػت لػػػػدى مػػػػديري الزػػػػدراس كدراسػػػػة 
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( 2008ؾري,(. وتساولػػػػػػػت دراسػػػػػػػة )الّذػػػػػػػ2018)جعػػػػػػػؾ, ( ودراسػػػػػػػة2018)الزييػػػػػػرات والبيػػػػػػػاني,

 ( واقع إدارة الؾقت لدى مديري الزدارس.2017ودراسة)دمحم,

االطػاع عمػى  اسةفادت ىذه الّدراسة مؽ األدوات الزخةحدمة في العديػد مػؽ الّدراسػات, وتػؼّ      

ّذػػػدؽ والتبػػػات )ال يكؾمةريةق مػػػؽ الحذػػػائص الّخػػػة الةجّقػػػة البسػػػاء وصػػػياغة الفقػػػرات وكيفّيػػػكيفّيػػػ

ة وقابميػػػة االسػػػػةحداـ(. اسػػػةفادت الباحتػػػة مػػػػؽ الزسػػػاى  الزخػػػةحدمة فػػػػي العديػػػد مػػػػؽ والزؾضػػػؾعيّ 

 .االرتباطيَّ  الؾصفيّ  إذ اسةحدمت الّدراسة الجالية الزسي    ؛الّدراسات

ة وإدارة ( الةي تساولت مؾضؾع القدرة القياديّ 2016)الّخؾيدي, ق بسةائ  دراسةوفيزا يةعمّ      

ري إدارة الػػػػػؾقت والقدرة ذات داللة إحذائّية بيؽ مةغيّ  ارتباطّية   عاقة   إلى وجؾد  فقد أشارت ت الؾق

الزدارس االبةدائّية في مركز مديسة الكؾت, وأّف مخةؾى إدارة الؾقت والقدرة  يري القيادّيػة لدى مد

ا مؽ وجية نغر الزعاونيؽ والزعاونات. ودراسةالقيادّية كاف جيّ  ( 2016ئي والعامري,)الظا د 

وذات  ومرتفعة   جاءت مؾجبة   سةراتيثيّ ة والةؾجو اإلالعاقة بيؽ القدرات القياديّ  أعيرت نةائثيا أفّ 

لثزيع  ت مرتفعة  ءة جاراسة لزخةؾى القدرات القياديّ سة الدّ أفراد عيّ  تقديرات   داللة إحذائية, كزا أفّ 

 ات التاهة )عالية, مةؾّسظة, ومسحفرة(.الزثاالت. واسةفادت الّدراسة الجالية مؽ الةقخيز

 ة مغ الّجراسات الدابقة:أوجو استفادة الّجراسة الحاليّ 

 اسةفادت الّدراسة الجالية مؽ الّدراسات الّخابقة في السؾاحي اآلتية:     

 عؽ مؾضؾع الّدراسة. وأوسع   تكؾيؽ فكرة أعزق   -8

 .سمؾب والزسي  الزساسب لكةابة الّدراسةؼ إلى األالةعرّ  -4

 رات الّدراسة.تجديد مةغيّ  -4
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دوات الزخػػػةحدمة فػػػي ىػػػذه الّدراسػػػػات, وانةقػػػاء مػػػا يةساسػػػب مػػػع مؾضػػػػؾع اع عمػػػى األاالّطػػػ -2

 دراسةي.

 اع عمى الزذادر والزراجع الةي تةساسب مع الّدراسة الجالية.االطّ  -5

 لمّدراسة.  طار السغريّ جزع معمؾمات لإل -6

 

 لّدابقة:ة عغ الّجراسات اد الّجراسة الحاليّ أوجو تسيّ 

ة وإدارة بػيؽ القػدرة القيادّيػ الةػي تػدرس العاقػة   -حخب عمػؼ الباحتػة–ىذه الّدراسة األولى  عدّ تُ  -8

 ة بزجافغة الحميل.الؾقت  لدى مديري الزدارس التانؾيّ 

ة فػػي ة الةػػي يسبغػػي أف يزةمكيػػا مػػديرو الزػػدارس التانؾّيػػا لمقػػدرات القيادّيػػر  تقػػدـ الّدراسػػة تذػػؾّ  -4

 مجافغة الحميل.  

 ة.تساولت الّدراسة مثاالت جديدة في مثاؿ القدرة القياديّ  -4
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 الفرل الثالث

 مشيجّية الّجراسة وإجخاءاتيا

 السقجمة :1.3

مػؽ ىػذه الّدراسػة,  ت فػي الثانػب الزيػدانيّ الةي تزّ  واإلجراءات   ؽ ىذا الفذل الحظؾات  ةرزّ ي     

قػػت عمييػػا الّدراسػػة, ب  سػػة الةػػي طُ مثةزػػع الّدراسػػة, والعيّ  الّدراسػػة, ووصػػفُ  مػػسي    تعريػػفُ  مػػؽ حيػػ ُ 

 ل إلى السةائ  السيائية باسةحداـ األساليب اإلحذائية الزساسبة.الزخةحدمة, والةؾّص  واألدواتُ 

 مشيج الّجراسة: 2.3

اسػػةحدمت  ,بسػػاء  عمػػى طبيعػػة البيانػػات والزعمؾمػػات الازمػػة ليػػذه الدراسػػة, ولةجقيػػق أىػػدافيا     

 الزػػػسي  الؾصػػػفيّ  فّ ,؛ إذ إمةػػػو لظبيعػػػة الدراسػػػةءوذلػػػػ لزا االرتبػػػاطي؛ الؾصػػػفيّ  ة الزػػػسي   الباحتػػػ

اىرة كزػا ة واإلنخػانية, ويعةزػد عمػى وصػف الّغػا بدراسػات العمػؾـ االجةزاعّيػيػرتبط غالب ػ االرتباطي

 ىي في الؾاقع, وجزع البيانات والزعمؾمات الازمة عسيا, وتذسيف ىذه الزعمؾمات وتسغيزيا.

 :, ىسايغ لمسعمػماتوقج استخجمت الباحثة مرجريغ أساسيّ 

لمّدراسػة إلػى مذػادر البيانػات  اتثيػت الباحتػة فػي معالثػة اإلطػار السغػريّ   :ةالسرادر الثانػّيي

ات والزقػػػاالت ل فػػػي الكةػػػب والزراجػػػع العر يػػػة واألجسبيػػػة ذات العاقػػػة, والػػػدوريّ التانؾيػػػة الةػػػي تةزّتػػػ

ابقة الةي تساولت مؾضؾع الّدراسة, والبج  والزظالعة في مؾاقع اسات الخّ والةقارير, واألبجاث والّدر 

 اإلنةرنت الزحةمفة.
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لثأت  الّدراسة,ة لزؾضؾع الثؾانب الةجميميّ  إتزاما  لمفائدة, ولمةعامل مع :ةالسرادر األوليّ 

زت ُصزّ  ,ّدراسةأداة رئيخة لمباعةبارىا الباحتة إلى جزع البيانات األولية مؽ خاؿ االسةبانة 

, في مجافغة الحميل, وقد اتززعمّ الو  يؽززعمّ مؽ ال( (392عت عمى زّ ا ليذا الغرض, وُ يذ  خّذ 

 :  باسةحداـ البرنام  اإلحذائيّ  وتجمّيميا تفريغ البيانات تؼّ 

'Statistical Package for the Social Sciences,  SPSS' 

 مجتسع الّجراسة 3:.3

 زػػػدارسالفػػػي   ةزػػػات فػػػي الزرحمػػػة التانؾّيػػػزػػػيؽ والزعمّ ع الزعمّ تكػػػؾف مثةزػػػع الّدراسػػػة مػػػؽ جزيػػػ     

ـ,  والبػػالغ عػػددىؼ 2020/2021زجافغػػة الحميػػل, الةابعػة لػػؾزارة الةر يػػة والةعمػيؼ لمعػػاـ ب الجكؾميػة

ػػ ؽ تؾزيػػع  ( يبػػيّ 4, والثػػدوؿ رقػػؼ )زػػة  زػػا ومعمّ ( معمّ 2844) ا لزةغيػػري الزديريػػة, مثةزػػع الّدراسػػة تبع 

 والثسس.

 السجيخية والجشذ وفق متغيخي خرائز مجتسع الّجراسة : (4ججول رقع)

 السجيخية
 السجتسع

 السجسػ 
 إناث ذكػر

 675 396 279 الحميل

 654 362 292 شزاؿ الحميل

 1045 572 473 جسؾب الحميل

 470 228 242 يظا

 2844 1558 1286 السجسػ 

 2020/2021 ة لؾزارة الةر ية والةعميؼ الفمخظيسية لمعاـ الدراسيّ ة بدائرة الةر ية والةعميؼ الةابعوفقا  لمخثات الرسزيّ *
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 شة الّجراسةعيّ  :4.3

مؽ مثةزع الّدراسة, بعد حذر ىػذا الزثةزػع, وقػد بمػغ  طبقية  عدؾائية   سة  اخةارت الباحتة عيّ      

ػػ( معمّ 392عػػدد أفػػراد العيسػػة )  تػػيوالثػػدوؿ اآل %(  مػػؽ مثةزػػع الّدراسػػة,(14وتزتػػل  ,زػػة  ومعمّ  از 

 . الدراسة سةؽ الحذائص الديزغرافية لعيّ يبيّ 

 راسةشة الجّ الخرائز الجيسغخافية لعيّ : (5ججول رقع)

 

 

 

 الشدبة % العجد مدتػيات الستغيخ الستغيخ

 الزؤىل العمزيّ 
 85.4% 339 بكالؾريؾس فأقلّ 

 14.6% 53 ماجخةير فأعمى

 سسؾات الحبرة

 16.6% 65 سسؾات 5مؽ  أقلّ 

 18.1% 73 سسؾات 5 - 10

 65.3% 254 سسؾات 10أكتر مؽ 

 الزديرية

 23.0% 93 الحميل

 25.2% 100 شزاؿ الحميل

 29.5% 119 جسؾب الحميل

 22.3% 80 ايظّ 
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 أداة الّجراسة  :5.3

 : بشاء األداة1.5.3

ة, قياديّ لقياس القدرة ال :األول, مجؾريؽالباحتة أداة الدراسة, وىي اسةبانة, مكؾنة مؽ  أعدت      

ة في مجافغة الحميل مؽ وجية نغر لقياس إدارة الؾقت لدى مديري الزدارس التانؾيّ  :انيالثّ و 

ذاتو راسة في الؾقت سة الدّ يا أفراد عيّ سبجي  يثيب ع ,بثزئييا ,زت االسةبانةزّ  وقد ُص  ,زيؽالزعمّ 

 و دكل  مةزامؽ.

, القػػدرة القياديػػةمة بزؾضػػؾع ة ذات الّذػػوالّدراسػػات الخػػابق ع عمػػى األدب الةر ػػؾيّ بعػػد االطػػّا      

(, ودراسػػػػػػػػة )ميػػػػػػػػدي 2019ة والقاسػػػػػػػػزي,(, ودراسػػػػػػػػة )القاسػػػػػػػػزيّ 2019ومسيػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػة )عزيػػػػػػػػرة,

(, ودراسػػػػػػػػػة 2016ائّي والعػػػػػػػػػامرّي,(, ودراسػػػػػػػػػة )الّظػػػػػػػػػ2016(, ودراسػػػػػػػػػة )الّدػػػػػػػػػزري,2018ودمحم,

 الباحتة بستؽ, ذيؽ والزةحّذ وغيرىؼ, واسةظاع رأي الزدرؼ و عض الةر ؾييّ  (2016اعر,)الدّ 

فػػي صػػؾرتيا األوليػػة, وتكؾنػػت مػػؽ أر عػػة  , والحاصػػة بالقػػدرة القيادّيػػة,االسػػةبانة الثػػزء األوؿ مػػؽ

 ح ىذا الثزء مؽ االسةبانة في صؾرتيا األولية.( يؾّض 1( ف قرة, والزمجق رقؼ)38مثاالت و)

مة بزؾضػػؾع ذات الّذػػ ابقةراسػػات الّخػػوالدّ  اع عمػػى األدب الةر ػػؾيّ االطّ كزػػا قامػػت الباحتػػة بػػ     

 (, ودراسػػػػػػة2018)الزييػػػػػػراث والبيػػػػػػاني, (, ودراسػػػػػػة2019ومسيػػػػػػا دراسػػػػػػة )حخػػػػػػؽ, إدارة الؾقػػػػػػت,

يؽ سػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػؽ الةر ػػػػػػػػػؾيّ ( وغيػػػػػػػػػرىؼ, واسػػػػػػػػػةظاع عيّ 2009)األسػػػػػػػػػظل, (, ودراسػػػػػػػػػة2018)جعػػػػػػػػػؾ,

حػػػؾؿ إدارة  (2009) الباحتػػػة اسػػػةبانة األسػػػظل تبّسػػػتذػػػيؽ, واسػػػةظاع رأي الزدػػػرؼ, والزةحّذ 

 راسة.مةيا ليذه الدّ ءػ لزاوذلالؾقت, 
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ػػزجؾرييػػااالسػػةبانة, ب ؽاالسػػةثابة عػػ وتػػةؼّ       )بدرجػػة كبيػػرة  ليكػػرت الحزاسػػيّ  إلػػى مقيػػاس ا , وفق 

ح بالػػدرجات ا(, وتذػػجّ بدرجػػة قميمػػة جػػد   -بدرجػػة قميمػػة  -ظة بدرجػػة مةؾّسػػ -بدرجػػة كبيػػرة -ا جػػد  

 .( عمى الةؾالي1-2-3-4-5)

 داة األصجق  :2.5.3

حتة بالةجقق مؽ صدؽ أداة الدراسة )االسةبانة( مػؽ خػاؿ صػدؽ الزجكزػيؽ, واالتخػاؽ قامت البا 

 الداخمي:

 صجق السحكسيغ:  - أ

عمػػػػػى مثزؾعػػػػػة مػػػػػؽ  ,(1ممجػػػػػق رقػػػػػؼ ) ,ةعرضػػػػت الباحتػػػػػة االسػػػػػةبانة فػػػػػي صػػػػػؾرتيا األولّيػػػػػ     

ػػ( مجكّ 11زػػيؽ تألفػػت مػػؽ )الزجكّ  امعػػة جامعػػة الحميػػل, وجامعػػة القػػدس, وج ةذتا مػػؽ أسػػاا تر ؾي ػػز 

ة, والزجمػق رقػؼ السثاح, وجامعة القدس الزفةؾحة, ووزارة الةر ية والةعمػيؼ, ومػديري الزػدارس التانؾّيػ

زػػيؽ إبػػداء وقػد طمبػػت الباحتػػة مػػؽ الزجكّ  ,زػػيؽ ومراكػػزىؼ الؾعيفيػػةأسػػزاء األسػػاتذة الزجكّ  ؽُ ( يبػيّ 2)

ػآرائيؼ في مدى ماءمة الفقرات لقياس مػا وُ  فقػرة لزثاليػا, ومػدى  عت ألجمػو, ومػدى انةزػاء كػلّ ض 

ياغة, ىػذا باإلضػػافة إلػى اقةػراح مػا يرونػػو مساسػبةيا مػؽ حيػ  الؾضػؾح, وسػػامةيا مػؽ حيػ  الّذػ

ا مؽ تعديل صياغة بعض الفقرات أو حذفيا أو إضػافة فقػرات جديػدة, وكػذلػ إبػداء آرائيػؼ ضروري  

ديريػػػة( إلػػػى جانػػػب مقيػػػاس , سػػػسؾات الحبػػػرة, والزات الّدراسػػػة: )الزؤىػػػل العمزػػػيّ ق بزةغيػػػرّ فيزػػػا يةعّمػػػ

 الزةدرج الزخةحدـ في األدوات. ليكرت الحزاسيّ 
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ػػ      تعػػديل بعػػض فقػػرات االسػػةبانة مػػؽ حيػػ  الجػػذؼ  زػػيؽ وتؾجييػػاتيؼ, تػػؼّ ء آراء الزجكّ ؾ  وفػػي ض 

بعػػد  ة, وتعػػديل صػػياغة الفقػػرات, لةذػػبح االسػػةبانة فػػي صػػؾرتيا السيائّيػػدقيق المغػػؾيّ واإلضػػافة والةّػػ

 ي:تمؽ اآل ة  الةجكيؼ مكؾن

عمػى أر عػة  عػة  (, مؾزّ 3( ف قػرة )ممجػق رقػؼ 39وتكؾنػت مػؽ ) :ةاألول: القجرة القيادّييالسحػر 

 (.6سيا الثدوؿ رقؼ)مثاالت, كزا يبيّ 

 مجال مجالت الستبانة في صػرتيا الشيائية وعجد فقخات كلّ : (6ججول رقع)

 عجد الفقخات السجال الخقع

 10 ة(القجرات الػججانّية )الّذعػريّ  .1

 11 دماتّية(يالقجرات الّذخرّية )الكار  .2

 9 ةالقجرات اإلبجاعيّ  .3

 9 ةالقجرات التشطيسيّ  .4

 39 السجسػ 

 

ػالثاني: إدارة الػقت السحػر تعػديل بعػض فقػرات  ىػذا  زػيؽ وتؾجييػاتيؼ, تػؼّ ء آراء الزجكّ ؾ  : في ض 

عػدد فقػرات ىػذا  ذػبح  يُ الفقػرات, ل , وتعػديل صػياغةالثزء مػؽ االسػةبانة مػؽ حيػ  الةػدقيق المغػؾيّ 

 (.3( ف قرة, ممجق رقؼ)25الثزء مؽ  االسةبانة )
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 :  داق الجاخميّ صجق التّ  - ب

فقػػرة مػػؽ فقػػرات االسػػةبانة مػػع الزثػػاؿ الػػذي  مػػدى اتخػػاؽ كػػلّ  قذػػد بذػػدؽ االتخػػاؽ الػػداخميّ يُ      

وذلػػػػ مػػػؽ خػػػاؿ حخػػػاب  ؛ةلاسػػػةبان خػػػاؽ الػػػداخميّ الباحتػػػة االتّ  حخػػػبتتسةزػػػي إليػػػو ىػػػذه الفقػػػرة, وقػػػد 

 ؽ ذلػة لمزثاؿ نفخو, والثداوؿ اآلتية تبيّ يّ فقرات مثاالت االسةبانة والدرجة الكمّ  معامات االرتباط 

 

 ة لمسجاليّ معامل ارتباه فقخات مجال القجرات الػججانّية )الّذعػرّية( والجرجة الكمّ : (7ججول)

 مدتػى الجللة رتباهمعامل ال  *القجرات الػججانّية )الّذعػرّية( الخقع

 0.000 0.783 ة  انفعاالتو ومداعره الذاتّية./يربط الزدير .1

 0.000 0.807 ة بيؽ انفعاالتو ومداعره./ز الزديرُيزيّ  2.

 0.000 0.842 ي زةمػ القدرة عمى الّةجّكؼ بانفعاالتو والّخيظرة عمييا عسد الجاجة. .3

 0.000 0.800 الت إيثابّية.ُيجّؾؿ انفعاالتو الّخمبّية إلى انفعا .4

 0.000 0.805 .ُيخيظر عمى القمق  في بياة العزل .5

 0.000 0.778 ة ميارات الجياة بفاعمّية./ُيزارس الزدير .6

 0.000 0.797 ر مداعره وانفعاالتو عمى قدرتو في اتحاذ القرارات.ال تؤهّ  .7

 0.000 0.817 ة مداعر اآلخريؽ وانفعاالتيؼ./ي ة فّيؼ الزدير .8

 0.000 0.804 ا في اآلخريؽ.ا ايثابي  ة تأهير  /هر الزديريؤّ  .9

ف قدراتػػو فػػي س القيػػادة, ومةػػى يؾّعػػزػػار  ة بػػيؽ مةػػى تُ /ز الزػػديريزّيػػ .10

 مخاندة اآلخريؽ ودعزيؼ.

0.803 0.000 

 0.05ية عسد مخةؾى *داللة اإلحذائ                                       0.01** داللة اإلحذائية عسد مخةؾى 
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دماتّية( والجرجة الكمية يمعامل ارتباه فقخات مجال القجرات الّذخرّية )الكار : (8ججول رقع)

 لمسجال

معامييييييييييييييييييييييييل  *القجرات الّذخرّية )الكاريدماتّية( الخقع

 الرتباه

مديييييييييييييييتػى 

 الجللة

 0.000 0.870 فيو. كؾف ا في الزكاف الذي يا قؾي  يزةمػ حرؾر   .1

 0.000 0.792 .وذكاء   العزل بؾعي  يقؾد فريق  2.

 0.000 0.785 ة./ف  أساس مؽ مكؾنات شحذّية الزديراالبةخامة ُمكؾّ   .3

 0.000 0.825 ة ميارة االتذاؿ والّةؾاصل مع اآلخريؽ./يزةمػ الزدير .4

 0.000 0.780 ة  بالّتقة بالّسفس./يزةاز الزدير .5

 0.000 0.749 .بزغيره العاـّ   ييةؼّ  .6

 0.000 0.817 يعامل  العامميؽ بإنخانّية. .7

 0.000 0.820 يتسي  عمى إنثازات اآلخريؽ. .8

 0.000 0.811 ة مع اآلخريؽ./يةعاطف الزدير .9

 0.000 0.834 ة القدرة عمى االسةزاع لمعامميؽ./زديراليزةمػ  .10

هسػػػػاء الزؾاقػػػػف واالجةزاعػػػػات فػػػػي أيةعامػػػػل بذػػػػؾت  عػػػػاؿ   .11

 ؽ.ر قرار معييزر ةل

0.841 0.000 

 0.05*داللة اإلحذائية عسد مخةؾى                                  0.01** داللة اإلحذائية عسد مخةؾى 
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 ة لمسجاليّ ة والجرجة الكمّ معامل ارتباه فقخات مجال القجرات اإلبجاعيّ : (9ججول رقع)

معامييييييييييييييييييييييييل  *ةالقجرات اإلبجاعيّ  الخقع

 الرتباه

مدييييييييييييييييتػى 

 الجللة

زةمػػػػػػ القػػػػػدرة عمػػػػػى وضػػػػػع مقةرحػػػػػات أو بػػػػػدائل عديػػػػػدة ي .1

 لمّةعامل مع الزدكات.

0.803 0.000 

 0.000 0.831 عؽ األفكار الثديدة الزبدعة. يبج  بدكل  مخةزرّ   2.

 0.000 0.848 ( مع الزخةثدات.يزةمػ القدرة عمى الّةكّيف )اإليثابيّ  .3

 0.000 0.830 إلدارّي.لةظؾير العزل ا ا جديدة  ة أفكار  /يبةكر الزدير .4

 0.000 0.818 في السقاش. فائقة   ع  بزيارة  يةزةّ  .5

 0.000 0.811 يعرض األفكار بظريقة  عمزّية  ُمسّغزة . .6

 0.000 0.820 .بدّقة   ة  الزدكات  /ُيجّدد الزدير .7

 0.000 0.810 ة.ة والثزاعيّ الفرديّ  ة  االبةكاريّ  ع الزبادرات  يدثّ  .8

 0.000 0.831 وح اإلبداع لدى الزعّمزيؽ.يدّثع  ر  .9

 0.05*داللة اإلحذائية عسد مخةؾى                                 0.01** داللة اإلحذائية عسد مخةؾى 
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 ة لمسجاليّ ة والجرجة الكمّ معامل ارتباه فقخات مجال القجرات التشطيسيّ : (10ججول رقع)

ل قيسيييية معاميييي *ةالقجرات التشطيسيّ  الخقع
 الرتباه

مدييييييييييييييييتػى 
 الجللة

 0.000 0.803 عؽ الزدرسة. شاممة   يزةمػ مدير/ة الزدرسة رؤية   .1
لزػػا ىػػػػػػؾ عميػػػػػػو مػػؽ  دقيقػػػػة   يزةمػػػ مػػدير/ة الزدرسػػػػػػة رؤيػػة   2.

 تسغيؼ الزدرسة.
0.838 0.000 

ػػػ/يزةمػػػػ الزػػػدير .3 ا حػػػؾؿ مػػػا ُيزكػػػؽ أف  يكػػػؾف ا واضػػػج  ة فيز 
 األفرل لمزدرسة.

0.927 0.000 

يّةحذ القرارات في شؤوف الزدرسة بكفاءة, و زا يةؾافق مػع  .4
 رسالة الزدرسة.

0.830 0.000 

ُيحّذػػػػػػص الزػػػػػػؾارد الازمػػػػػػػػػة؛ لةجقيػػػػػػق الرسػػػػػػالة الّةر ؾّيػػػػػػة  .5
 والّةعميزّية.

0.844 0.000 

. ُيزارس  .6  0.000 0.834 الّةغذية الّراجعة بدكل  مخةزرّ 
فػػػػػؤ لةجقيػػػػػق الّخػػػػػػػػػعي الفّعػػػػػاؿ, والكُ يؾّجػػػػػو الزعّمزػػػػػيؽ نجػػػػػؾ  .7

 األىداؼ والّسةائ .
0.829 0.000 

 0.000 0.831 تةخؼ بالزرونة. تسغيزّية   يعزل الزدير/ة عمى إيثاد بياة   .8
بزػا  يّ مػع الزثةزػع الزجّمػ ة  تداركيّ  ة  تسغيزيّ  عاقات   فُ ُيكؾّ  .9

 يفيد الزدرسة.
0.819 0.000 

 0.05*داللة اإلحذائية عسد مخةؾى                   0.01 ** داللة اإلحذائية عسد مخةؾى 

ارتبػػػاط فقػػػرات  تيؼ معػػػاماجزيػػػع ق ػػػ ابقة إلػػػى أفّ تدػػػير الزعظيػػػات الػػػؾاردة فػػػي الثػػػداوؿ الّخػػػ     

أنيػػا فػػي صػػؾرتيا السيائيػػة  عمػػىل دلّ ا ي ػػمثػػاؿ دالػػة إحذػػائية, مّزػػ ة لكػػلّ ّيػػاالسػةبانة مػػع الدرجػػة الكمّ 

, كزػػػا تدػػػير إلػػػى أفَّ جزيػػػع الفقػػػرات ومثػػػاالت دؽ االتخػػػاؽ الػػػداخميّ تةخػػػؼ بدرجػػػة  عاليػػػة مػػػؽ صػػػ

 زيؽ.ة مؽ وجية نغر الزعمّ االسةبانة تدةرؾ في قياس القدرة القيادّية لدى مديري الزدارس التانؾيّ 
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 معامالت ارتباه فقخات إدارة الػقت والجرجة الكمية لمسجال: (11ججول رقع)

قيسيييييييية معامييييييييل  *لػقتفقخات استبانة إدارة ا        الخقع
 الرتباه

 مدتػى الجللة

 0.000 0.759 يسّغؼ الؾقت مؽ خاؿ الحظط اليؾمّية. .1

 0.000 0.770 لةجقيق األىداؼ. زمسّية   ُيجّدد فةرة   2.

بسػػػػاء  عمػػػػى جزػػػػػػػع الزعمؾمػػػػػػػػات الكافيػػػػة, وفػػػػق زمػػػػؽ  يّةحػػػػذ القػػػػرارات   .3
 ُمجّدد.

0.769 0.000 

 0.000 0.760 ت في الؾقت الُزجّدد.يةابع تسفيذ القرارا .4

 0.000 0.783 زمسّي. نةائ  االمةجانات الزدرسّية وفق جدوؿ   يةابع فرز   .5

 0.000 0.779 طة لو في الؾقت الزجّدد.ؾ الزس الزياـّ  سثزُ ي .6

 0.000 0.694 ُيحّذص معغؼ وقةو في تمبية طمبات اإلدارة الّةعميزّية العميا. .7

 0.000 0.765 فق جدوؿ زمسّي.الّظمبة الّذفّية والّاصفية و  يةابع نداطات  .8

؛ الخةذػػػػػػػػار الؾقػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػي جزػػػػػػػػع الجديتػػػػػػػػػػػة   يخػػػػػػػػػػػػػػةحدـ الّةقسيػػػػػػػػات   .9
 الزعمؾمات.

0.766 0.000 

 0.000 0.768 ُيةابع تسغيؼ االمةجانات الزدرسّية وفق جدوؿ زمسّي. .10

 0.000 0.727 ُيحّذص جدوال  زمسي ا لمزراجعيؽ. .11

ة مةابعػة ُيةابع الّظاب الزةأّخريؽ عؽ الّظػابؾر الّذػباحّي وفػق خّظػ .12
 دة.مجدّ 

0.755 0.000 

ا الجةزاعاتو مع الزعّمزيؽ. .13 د  جدوال  زمسي ا مجّدد   0.000 0.795 ُيع 

ُيحّذػػػػص وقة ػػػػا لزةابعػػػػة دواـ الزعّمزػػػػيؽ يؾمي ػػػػا, وفػػػػق خظػػػػة مةابعػػػػة  .14
 مجددة.

0.780 0.000 

 0.000 0.704 يرع جدوال  زمسي ا لمّزيارات الّذفّية لمزعّمزيؽ. .15

 0.000 0.717 ص وقة ا كافي ا لجّل مدكات الزدرسة.يحّذ  .16

يجػػػػػػػرص عمػػػى تؾجيػػػو الزعّمزػػػيؽ فػػػػػي الزدرسػػػػػػػػػة؛ لةجقيػػػق األىػػػداؼ  .17
 .مجددة   ة زمسية  فق خظّ و  

0.752 0.000 

 0.000 0.837 ر الزعّمزيؽ ميسي ا.ُيحّذص وقة ا كافي ا؛ لةظؾي .18

 0.000 0.836 يدّثع الّدروس الّةؾضيجّية لمزعّمزيؽ ضزؽ خّظة زمسّية. .19

ا مػػؽ وقةػػو؛ لزدػػاركة الزدػػرفيؽ الّةر ػػّؾييؽ فػػي تقيػػيؼ  .20 ُيحّذػػص جػػزء 
 الزعّمزيؽ في الزدرسة.

0.805 0.000 

 0.000 0.846 سة.يجّفز الزعّمزيؽ لمقياـ بزياميؼ ضزؽ خظة زمسّية معيّ  .21
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ا مػػػػػؽ وقةػػػػػو لاندػػػػػػػػظة الزدػػػػػػػػةركة بػػػػػيؽ الزدرسػػػػػة,  .22 ُيحذػػػػػص جػػػػػزء 
 ومؤّسخات الزثةزع الزجمّي وفق برنام  زمسّي.

0.790 0.000 

ا مػػػػػؽ وقةػػػػػو؛ لةبػػػػػادؿ األفكػػػػػار الّةر ؾّيػػػػػة مػػػػػع أسػػػػػرة  .23 ُيحّذػػػػػص جػػػػػزء 
 الزدرسة.

0.790 0.000 

ا مػػػؽ وقةػػػو؛ لزساقدػػػػة بعػػػض ال .24 قرػػػايا الّةر ؾّيػػػة مػػػػع ُيحّذػػػص جػػػزء 
 الزعّمزيؽ.

0.788 0.000 

 0.000 0.707 دة.زجدّ اليحذص وقةا  لمزيارات غير  .25

 0.05*داللة اإلحذائية عسد مخةؾى                                  0.01** داللة اإلحذائية عسد مخةؾى 

امات ارتبػػاط فقػػرات أداة يؼ معػػجزيػػع ق ػػ ( إلػػى أفّ 8.3تدػػير الزعظيػػات الػػؾاردة فػػي الثػػدوؿ )     

ػ لل عمػى أفّ ا يػدّ ية دالػة إحذػائية, مّزػالدراسة مع الدرجة الكمّ  ا ىػذا الثػزء مػؽ االسػةبانة يةخػؼ أير 

 .مؽ صدؽ االتخاؽ الداخميّ  بدرجة  عالية  

 ثبات أداة الجراسة : 3.5.3

إعػادة  بيػر فيزػا لػؾ تػؼّ في نةائ  االسةبانة وعدـ تغييرىا بدػكل  ك اسةقرار  اهبات االسةبانة يعسي      

قػت الباحتػة مػؽ هبػات أداة . وقػد تجقّ سػة  معيّ  ة  زمسّيػ خاؿ فةػرات   ات  سة عدة مرّ تؾزيعيا عمى أفراد العيّ 

( لاتخػػاؽ الػداخمّي, حيػػ  Cronbach's Alphaباسةحداـ معادلة التبات كرونبػاخ ألفػػا ) الّدراسة

االسةبانة والدرجة الكمّية كزا ىؾ مؾضػح فػي  تؼَّ حخاب قيزة )ألفا( عمى مثاالت الثزء األوؿ مؽ

 الثدوؿ اآلتي: 

 نتائج معامل كخونباخ ألفا لثبات استبانة القجرة القيادية: (12ججول رقع)
 قيسة ألفا عجد الفقخات السجالت الخقع 

 0.939 10 ة(عػريّ القجرات الػججانية )الذّ  .1
 0.916 11 ة(القجرات الّذخرّية)الكاريدماتيّ  .2
 0.940 9 ةالقجرات اإلبجاعيّ  .3
 0.943 9 ةالقجرات التشطيسيّ  .4

 0.976 39 ةيّ الجرجة الكمّ 
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 نتائج معامل كخونباخ ألفا لثبات استبانة إدارة الػقت: (13ججول رقع)

 قيسة ألفا عجد الفقخات فقخات الستبانة
 0.972 25 دارة الػقتإ

األوؿ مؽ االسةبانة  ة لزثاالت الثزءيّ قيزة ألفا لمدرجة الكمّ  يةرح مؽ الثدوليؽ الخابقيؽ أفّ      

(, 0.900يؼ ألفا جاءت أعمى مؽ )فثزيع ق   ؛ة ليذا الثزءرعيّ (, وكذلػ لمزثاالت الف  0.976ىي)

يؼ مرتفعة, ق  (. وجزيع ىذه ال(0.972يزة ألفا لمثزء التاني مؽ االسةبانة ىيق   ا أفّ كزا يةرح أير  

 .عاؿ   ل عمى اتخاؽ  وتدلّ 

دؽ والتبػات, وقابمػة العةزادىػا مؽ الّذػ ييا, تةخؼ بدرجة  عالية  أاالسةبانة بثز  أفّ  ؽُ وعميو يةبيّ      

ة وإدارة زت مؽ أجمو, وىؾ قياس العاقػة بػيؽ القػدرة القيادّيػزّ  لةجقيق أىداؼ الّدراسة, وقياس ما ُص 

 ىذه الزدارس. زؾف فية في مجافغة الحميل كزا يراىا الزعمّ نؾيّ الؾقت لدى مديري الزدارس التا

 الّجراسةأداة إجخاءات تصبيق : 6.3

 مؽ الحظؾات في تسفيذ الّدراسة, وكانت عمى السجؾ اآلتي: اعدد   الباحتةاّتبعت 

لػػى القػػدرة القيادّيػػة وعاقةيػػا بػػإدارة الؾقػػت إؼ ل فػػي الةعػػرّ الزةزّتػػ ,راسػػةتجديػػد مؾضػػؾع الدّ  -8

 ديري الزدارس الّتانؾّية في مجافغة الحميل.لدى م

 ة وإدارة الؾقت.مة بالقدرة القياديّ والّدراسات الّخابقة ذات الّذ  اع عمى األدب الةر ؾيّ االطّ  -4

ة وإدارة ّيػػػلػػػى العاقػػػة بػػػيؽ القػػػدرة القيادإؼ راسػػػة, لمةعػػػرّ لمدّ  أداة  باعةبارىػػػا  اعةزػػػاد االسػػػةبانة -4

 زيؽ.ة مؽ وجية نغر الزعمّ الؾقت لدى مديري الزدارس التانؾيّ 

 د مؽ صدقيا.زيؽ لمةأكّ عرض االسةبانة عمى مثزؾعة مؽ الزجكّ  -2
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 زيؽ.إجراء الةعديات الازمة عمى االسةبانة بساء  عمى اقةراحات الزجكّ  -5

 .راسة بجخاب االتخاؽ الّداخميّ د مؽ صدؽ أداة الدّ الةأكّ  تؼّ  -6

 ونباخ ألفا.راسة بجخاب معادلة كر د مؽ هبات أداة الدّ الةأكّ  تؼّ  -7

 خراج االسةبانة في صؾرتيا السيائية.إ -8

ات مػػديريّ ى لػػإمؾجػػو وزارة الةر يػػة والةعمػػيؼ ة مػػؽ يّزػػحذػػؾؿ الباحتػػة عمػػى كةػػاب تخػػييل مُ  -9

زجافغػػػة الحميػػػل, وىػػػي أر ػػػع مػػػديريات )شػػػزاؿ الحميػػػل, الحميػػػل, لالةر يػػػة والةعمػػػيؼ الةابعػػػة 

 .(4, ممجق رقؼ)ا(جسؾب الحميل, ويظّ 

 ات .سة في ىذه الزديريّ حذر مثةزع الدرا -88

ة فػي التانؾّيػ الجكؾميػة زػات فػي الزػدارسزػيؽ والزعمّ سة الدراسة مػؽ الزعمّ الباحتة عيّ  حّددت -88

 .العدؾائّية بقيةسة الظّ فق العيّ ات الةر ية والةعميؼ في مجافغة الحميل و  مديريّ 

 راسة.سة الدّ تؾزيعيا عمى عيّ  تؼّ  إلكةرونية   اسةبانة   الباحتة أعّدت -84

الباحتة مؽ االسةثابات  تجّققت, و عد ذلػ ة  اإللكةرونيّ  االسةبانة  ت زازؾف والزعمّ الزعمّ  عّبأ -84

ا لةفريغيػا عمػى برنػام  وذلػػ تزييػد   ؛اكخػل بذػيغة ممػفّ  ة  إلكةرونيّ  والجذؾؿ عمى نخحة  

 .SPSS الةجميل اإلحذائيّ 

 اتيا.راسة وفرضيّ ا وفق أسامة الدّ حذائي  إتجميل البيانات  تؼّ  -82

 يخات الّجراسةمتغ :7.3

 احةؾت الّدراسة عمى الزةغيرات اآلتية:

 ات الػسيصة: الستغيخّ  -

 : لو مخةؾياف, ىي: بكالؾريؾس فأقّل, ماجخةير فأعمى.الزؤىل العمزيّ * 
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سػسؾات, أكتػر مػؽ  88 – 5سػسؾات, مػؽ  5: لو هاث مخةؾيات, ىي:  أقػّل مػؽ سسؾات الحبرة* 

 سسؾات. 88

 يات, ىي: الحميل, جسؾب الحميل, شزاؿ الحميل, يّظا.: لو أر ع مخةؾ ةالزديريّ *  

تقػديرات معّمزػي الزػدارس التانؾّيػة لزخػةؾى القػدرة القيادّيػة لػدى مػديري الزػدارس :ابعخ الّتيالستغيّ  -

إدارة الؾقت لدى مديري الزدارس في , وتقديرات معّمزي الزدارس التانؾّية لؾاقع في مجافغة الحميل

 .مجافغة الحميل

 لسعالجة الحرائيةا: 8.4

وذلػػػ ؛ الباحتػػة  راجعةيػػا ةيا لمةجميػػل,د مػػؽ صػػاحيّ والةأّكػػ ,ةبعػػد جزػػع االسػػةبانات اإللكةرونّيػػ    

, سػة  ا معيّ لجاسػؾب بإعظائيػا أرقام ػى الػإمت دخ  ا إلجراء الزعالثات اإلحذائية لمبيانات, وقد أُ تزييد  

( درجػػات, 5) ااإلجابػػة بدرجػػة كبيػػرة جػػد  يػػت عظ  ة, حيػػ  أُ ة إلػػى رقزّيػػأي بةجؾيػػل اإلجابػػات المفغّيػػ

( درجػة, و درجػة قميمػة 2( درجات, و درجة قميمة )3ظة )( درجات, و درجة مةؾسّ 4و درجة كبيرة )

 ( درجة.1) اجد  

ظات ة, الزةؾّسػػػوقػػػد تزػػػت الزعالثػػػة اإلحذػػػائية لمبيانػػػات باسػػػةحراج األعػػػداد, السخػػػب الزاؾّيػػػ     

(, اخةبار ت Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسؾف ) ة,ة, االنجرافات الزعياريّ الجخابيّ 

(t-test( واخةبار تجميػل الةبػايؽ األحػادي ,)one way ANOVA analysis of variance ,)

 .(SPSSة )زمة اإلحذائية لمعمؾـ االجةزاعيّ برنام  الرّ وذلػ باسةحداـ  ؛ومعادلة كرونباخ ألفا
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 صاتلمستػسّ  السقياس الػزنيّ : 9.3

اسػػػةحدمت الباحتػػػة الزقيػػػاس الػػػؾزنّي الحزاسػػػّي لةقػػػدير) الدرجػػػة( مػػػؽ خػػػاؿ قػػػيؼ الزةؾسػػػظات      

 الجخابية السةثابات أفراد عّيسة الّدراسة عمى فقرات االسةبانة, ومثاالتيا والدرجة الكمية:

 السقياس الػزنّي لمستػّسصات (:14ججول)

 رجةالجّ  ط الحدابيّ الستػسّ 

 امسحفرة جد   1 – 1.80

 مسحفرة 1.81 - 2.60

 ظةمةؾسّ  2.61 - 3.40

 مرتفعة 3.41 – 4.20

 امرتفعة جد   4.21 - 5
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  ّؤال الخامذ.نتائج الد 

  ّة الخامدة.فخيّ ة الّر فحز الفخضي 

  ّادسة.ة الدّ فخيّ ة الّر فحز الفخضي 

  ّابعة.ة الدّ فخيّ ة الّر فحز الفخضي 
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 الفرل الخابع

 لجراسةنتائج اتحميل وعخض 

 السقجمة 1.4:

ػػترػػزّ      مت إلييػػا الّدراسػػة, حػػؾؿ السةػػائ  الةػػي تؾّصػػ  ألىػػؼّ  ومفذػػا  ا كػػاما  ؽ ىػػذا الفذػػل عرض 

القدرة القيادّية وعاقةيا بإدارة الؾقت لدى مديري الزدارس الّتانؾّيػة فػي مجافغػة الحميػل, وذلػػ مػؽ 

 واالخةبػػػػػارات الةقسيػػػػػات اسػػػػػةحداـاتيا بق مػػػػػؽ فرضػػػػػيّ أسػػػػػامة الّدراسػػػػػة, والةجّقػػػػػ عػػػػػؽخػػػػػاؿ اإلجابػػػػػة 

 اإلحذائية الزساسبة.

 راسةأسئمة الجّ  نتائج 2.4:

 ولؤال األ الدّ الشتائج الستعمقة ب 1.2.4:

مييغ وجييية نطييخ  فييي محافطيية الخميييل ةة لييجى مييجيخي السييجارس الثانػّييييادّيييقمييا واقييع القييجرة ال

 ؟السعّمسيغ

ة ظات الجخػػػابية واالنجرافػػػات الزعيارّيػػػؾّسػػػالزةحخػػػاب  تػػػؼّ  ّدراسػػػة األوؿسػػػؤاؿ ال لإلجابػػػة عػػػؽ     

عمػػى ة فػػي مجافغػػة الحميػػل, ة لػػدى مػػديري الزػػدارس التانؾّيػػالقػػدرة القيادّيػػ لةقػػديرات الزعّمزػػيؽ لؾاقػػع

ق ػػػيؼ ىػػػذه الزةؾّسػػػظات  (15رقػػػؼ ) فقػػػرات أداة الّدراسػػػة ومثاالتيػػػا والدرجػػػة الكّمّيػػػة, ويبػػػّيؽ الثػػػدوؿ

 .لزثاالت أداة الّدراسة
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ة لجى مجيخي اديّ يلػاقع القجرة الق لتقجيخات السعّمسيغ ةصات الحدابية والنحخافات السعياريّ (: الستػسّ 15ججول )

 مختبة تشازلًيا ة في محافطة الخميلالسجارس الثانػيّ 

 السجال
ط متػسّ 

 الحدابيّ 

النحخاف 

 السعياريّ 
 الشدبة % رجةالجّ 

 82.8 ةمختفع 0.61 4.14 )الكاريدماتية( الّذخرّية لقجراتا

 81.8 مختفعة 0.61 4.09 الّتشطيسّية اتالقجر 

 80.4 مختفعة 0.62 4.02 ةاإلبجاعيّ  قجراتال

 78.8 مختفعة 0.64 3.94 القجرات الػججانّية )الّذعػرّية(

 81.0 مختفعة 0.57 4.05 الجرجة الكمية

ة لػدى قع القدرة القياديّ ؾال تقديرات الزعّمزيؽ أفّ إلى ( 15تدير الزعظيات الؾاردة في الثدوؿ )     

 ط الجخػابيّ , حيػ  بمػغ الزةؾّسػمختفعيةبدرجػة   تة في مجافغة الحميػل جػاءمديري الزدارس التانؾيّ 

 مثػػاؿ %(, وحذػػل81.0(, و سخػػبة بمغػػت )0.57) ( مػػع انجػػراؼ معيػػاريّ 4.05)لمدرجػػة الكميػػة

 انجػػراؼ معيػػاريّ و ( 4.14) ط حخػػابيّ بزةؾّسػػ , عمػػى أعمػػى تقػػدير )الكاريزماتية(ةحذػػيّ الدّ  قػػدراتال

 ةالؾجدانّيػ قػدراتزثػاؿ اللتقػدير مػؽ ق بػل الزعّمزػيؽ  أقػلّ  وجػاء %(, 82.8( ونخبة بمغػت )0.61)

( ونخػػػػػبة بمغػػػػػت 0.64) انجػػػػػراؼ معيػػػػػاريّ و ( 3.94) ط حخػػػػػابيّ حيػػػػػ  جػػػػػاء بزةؾّسػػػػػ )الّدػػػػػعؾرّية(

درة القيادّيػػػة (. ويغيػػػر مػػػؽ قػػػيؼ الزةؾّسػػػظات الجخػػػابّية لةقػػػديرات الزعّمزػػػيؽ لزثػػػاالت القػػػ%78.8)

 مختفعة.لمزديريؽ أّف جزيع الزثاالت جاءت بدرجات  

سة )وىذا ىؾ ة ألفراد العيّ ظات الجخابيّ مؽ خاؿ الزةؾسّ ياراسة عمى مثةزعولةعزيؼ نةائ  الدّ     

سة(, أخذت الباحتة بزا يعرؼ بالةقدير عيّ الالةي تةعامل مع  ةراسات الؾصفيّ األساس في الدّ 
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) الزةؾّسط الجخابّي لمزثةزع في حالةسا ىذه( بقيزة رقزية معمسة السجتسع ير السقظي, ويعسي تقد

)في حالةسا ىذه الزةؾسط الجخابي لمعيسة( )أبؾ سزرة والظيظي, احراء العيشةواحدة نأخذىا مؽ 

(. عمى اعةبار أف العيسة مزتمة لمزثةزع, يزكؽ القؾؿ إف الزةؾّسط الجخابّي لزثةزع 2019

 (.4.05الزةؾّسط الجخابّي الزجخؾب مؽ العيسة, أي) الّدراسة ىؾ نفخو

أمػػا بحذػػؾص تقػػديرات الزعّمزػػيؽ ليػػذه القػػدرات مػػؽ خػػاؿ فقػػرات الزثػػاالت, فةبيسيػػا الثػػداوؿ    

 الاحقة: 

 )الّذعػرّية( ةالػججانيّ  اتالقجر  مجال: أولً 

قػػػدرات الؾجدانّيػػػػة تػػػؼ حخػػػاب الزةؾّسػػػظات الجخػػػػابية واالنجرافػػػات الزعيارّيػػػة لفقػػػػرات مثػػػاؿ ال     

 (.16ح في الثدوؿ رقؼ )مؾّض  )الّدعؾرّية(, وجاءت ُمرّتبة  حخب األىزّية كزا ىؾ

مختبة حدب  ة)الّذعػرّية(الػججانيّ  اتلقجر مجال ا صات الحدابية والنحخافات السعيارية لفقخات(: الستػسّ 16ججول )
 ةاألىسيّ 

ط ستػسّ ال الفقخات التختيب
 الحدابيّ 

النحخاف 
 ريّ السعيا

 الشدبة % الجرجة

 81.0 مرتفعة 0.838 4.05 ة مداعر اآلخريؽ وانفعاالتيؼ./ي ة فّيؼ الزدير .1

 80.2 مرتفعة 0.778 4.01 ا في اآلخريؽ.ا ايثابي  ة تأهير  /ر الزديريؤهّ  .2

ف قدراتػػو فػػي مخػػاندة ؾّعػػزػػارس القيػػادة, ومةػػى يُ ة بػػيؽ مةػػى تُ /ز الزػػديريزّيػػ .3
 اآلخريؽ ودعزيؼ.

 80.0 مرتفعة 0.800 4.00

 79.8 مرتفعة 0.772 3.99 ة ميارات الجياة بفاعمّية./ُيزارس الزدير .4

 79.4 مرتفعة 0.730 3.97 .ة انفعاالتو ومداعره الذاتّية/ي ربط الزدير .5

 78.6 مرتفعة 0.765 3.93 ي زةمػ القدرة عمى الّةجّكؼ بانفعاالتو والّخيظرة عمييا عسد الجاجة. .6

 78.4 مرتفعة 0.814 3.92 ظر عمى القمق في بياة العزل.ُيخي .7

 78.4 مرتفعة 0.741 3.92 ة بيؽ انفعاالتو ومداعره./ز الزديرُيزيّ  .8

 76.8 مرتفعة 0.865 3.84 ر مداعره وانفعاالتو عمى قدرتو في اتحاذ القرارات.ال تؤهّ  .9

 75.0 مرتفعة 0.838 3.75 ُيجّؾؿ انفعاالتو الّخمبّية إلى انفعاالت إيثابّية. .10

 78.8 مختفعة 0.64 3.94 الجرجة الّكمّية
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ىػػذا الزثػػاؿ جػػاءت بدرجػػة   فقػػرات جزيػػع  أفّ إلػػى ( 16تدػػير الزعظيػػات الػػؾاردة فػػي الثػػدوؿ )     

بػػػأعمى مةؾّسػػػط حخػػػابّي, ة مدػػػاعر اآلخػػػريؽ وانفعػػػاالتيؼ( /)ي ػػػة فّيؼ الزػػػدير فقػػػرة, وجػػػاءت مختفعييية

)ُيجػػّؾؿ انفعاالتػػو الّخػػمبّية فػػي حػػيؽ جػػاءت الفقػػرة (, 0.84) ؼ معيػػاريّ (, مػػع انجػػرا4.05)ومقػػداره

 (.0.84) (, مع انجراؼ معياريّ 3.75)بأقّل مةؾّسط حخابّي, ومقداره  إلى انفعاالت إيثابّية(

 :)الكاريدماتية(الّذخرّية قجراتال مجالا: ثانيً 

لفقػػػرات مثػػػاؿ القػػػدرات الّدحذػػػّية, تػػػؼ حخػػػاب الزةؾّسػػػظات  الجخػػػابية  واالنجرافػػػات  الزعيارّيػػػة      

 (.17ح في الثدوؿ رقؼ )مؾّض  وجاءت ُمرّتبة  حخب األىزّية كزا ىؾ

مختبة  )الكاريدماتية( ات الّذخرّيةقجر المجال ة لفقخات ة والنحخافات السعياريّ صات الحدابيّ (: الستػسّ 17ججول )
 ةحدب األىسيّ 

 الفقخات التختيب
ط ستػسّ ال

 الحدابيّ 
النحخاف 

 الشدبة % الجرجة سعياريّ ال

 87.4 مرتفعة جدا   0.719 4.37 .بزغيره العاـ ييةؼّ  1.

 86.0 مرتفعة جدا   0.730 4.30 .ة بالّتقة بالّسفس/يزةاز الزدير 2.

 85.2 مرتفعة جدا   0.786 4.26 .يعامل العامميؽ بإنخانّية 3.

 85.0 مرتفعة جدا   0.753 4.25 .فيو كؾف ا في الزكاف الذي يا قؾي  يزةمػ حرؾر   4.

 84.6 مرتفعة جدا   0,771 4.23 .ة ميارة االتذاؿ والّةؾاصل مع اآلخريؽ/يزةمػ الزدير 5.

 84.2 مرتفعة جدا   0.827 4.21 يتسي عمى إنثازات اآلخريؽ. 6.

 83.2 مرتفعة 0.817 4.16 ة./االبةخامة ُمكّؾف  أساس مؽ مكؾنات شحذّية الزدير 7.

 82.4 مرتفعة 0.809 4.12 .مع اآلخريؽة /يةعاطف الزدير .8

 82.2 مرتفعة 0.807 4.11 .يقؾد فريق العزل بؾعي وذكاء 9.

 81.8 مرتفعة 0.818 4.09 .ة القدرة عمى االسةزاع لمعامميؽ/زديراليزةمػ  10.

.11 
ر قرار يزر ةهساء الزؾاقف واالجةزاعات لأيةعامل بذؾت  عاؿ  

 .معيؽ
 67.6 مةؾسظة 0.115 3.38

 82.8 مرتفعة 0.61 4.14 ّدرجة الّكمّيةال
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جزيػػع فقػػرات ىػػذا الزثػػاؿ جػػاءت بدرجػػة  أفّ إلػػى ( 17تدػػير الزعظيػػات الػػؾاردة فػػي الثػػدوؿ )     

(, مع انجراؼ 4.37)بأعمى مةؾّسط حخابّي, ومقداره ( بزغيره العاـّ  فقرة )ييةؼّ ال , وجاءتمختفعة

ر يزر ةهساء الزؾاقف واالجةزاعات لأذؾت  عاؿ  )يةعامل ب في حيؽ جاءت الفقرة (,0.72) معياريّ 

 (.0.12, مع انثراؼ معيارّي )(3.38) , ومقدارهط حخابيّ مةؾسّ بأقّل  ؽ( قرار معيّ 

 :ةاإلبجاعيّ  قجراتال مجالا: ثالثً 

 ة,اإلبداعّيػػػ قػػػدراتالمثػػػاؿ لفقػػػرات  ة  الزعيارّيػػػ واالنجرافػػػات   ة  ظات الجخػػػابيّ الزةؾّسػػػتػػػؼ حخػػػاب      

 (.18ح في الثدوؿ رقؼ )ة, كزا ىؾ مؾّض حخب األىزيّ  ة  برتّ مُ  وجاءت

 يةحدب األىسّ  بةً ختّ مُ  ةاإلبجاعيّ  قجراتال مجال ة لفقخاتة والنحخافات السعياريّ صات الحدابيّ (: الستػسّ 18ججول )

 الفقخات التختيب
ط ستػسّ ال

 الحدابيّ 
النحخاف 
 السعياريّ 

 رجةالجّ 
الشدبة 
% 

 82.8 مرتفعة 0.773 4.14 .زعّمزيؽيدّثع روح اإلبداع لدى ال 1.

 82.4 مرتفعة 0.732 4.12 .ةالفردية والثزاعيّ  االبةكارية   ع الزبادرات  يدثّ  .2

3. 
يزةمػ القدرة عمى وضع مقةرحات أو بدائل عديدة لمّةعامل 

 .مع الزدكات
 80.8 مرتفعة 0.744 4.04

 80.6 مرتفعة 0.753 4.03 .ات( مع الزخةثدّ يزةمػ القدرة عمى الّةكّيف )اإليثابيّ  .4

 80.2 مرتفعة 0.764 4.01 .عؽ األفكار الثديدة الزبدعة يبج  بدكل  مخةزرّ  .5

 79.8 مرتفعة 0.768 3.99 .ع بزيارة فائقة في السقاشيةزةّ  6.

 79.0 مرتفعة 0.747 3.95 .يعرض األفكار بظريقة  عمزّية  ُمسّغزة   .7

 78.8 مرتفعة 0.788 3.94 .لةظؾير العزل اإلداريّ ة أفكارا  جديدة /ر الزديريبةكّ  .8

 78.6 مرتفعة 0.762 3.93 .بدّقة ة الزدكات  /ُيجّدد الزدير .9

 80.4 مختفعة 0.62 4.02 الّجرجة الّكمّية
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جزيػػع فقػػرات ىػػذا الزثػػاؿ جػػاءت بدرجػػة   أفّ إلػػى ( 18تدػػير الزعظيػػات الػػؾاردة فػػي الثػػدوؿ )     

 , ومقػػػدارهط حخػػػابيّ مةؾّسػػػ بػػػأعمىّثع روح اإلبػػػداع لػػػدى الزعّمزػػػيؽ( )يدػػػ الفقػػػرة, وجػػػاءت مختفعييية

بدّقػة(  ة الزدػكات  /)ُيجػّدد الزػدير(, فػي حػيؽ جػاءت الفقػرة 0.78(, مع انجراؼ معياري )4.14)

 .(0.77) (, مع انجراؼ معياريّ 3.93) , ومقدارهط حخابيّ بزةؾسّ  بأقلّ 

 ةالّتشطيسيّ  اتالقجر  مجالا: رابعً 

, ةسغيزّيػػػالةّ  اتالقػػػدر  مثػػػاؿ ة لفقػػػراتالزعيارّيػػػ ة واالنجرافػػػات  ظات الجخػػػابيّ الزةؾّسػػػتػػػؼ حخػػػاب      

 (.19ح في الثدوؿ رقؼ )كزا ىؾ مؾّض   ة,حخب األىزيّ  وجاءت ُمرّتبة  

 ةمختبة حدب األىسيّ  ةتشطيسيّ الّ  اتالقجر  مجال ة لفقخاتة والنحخافات السعياريّ صات الحدابيّ (: الستػسّ 19ججول )

 لفقخاتا التختيب
ط ستػسّ ال

 الحدابيّ 
النحخاف 
 السعياريّ 

 الجرجة
الشدبة 
% 

 84.8 امرتفعة جد   0.737 4.24 .عؽ الزدرسة كاممة   يزةمػ مدير/ة الزدرسة رؤية   .1

 82.2 مرتفعة 0.712 4.11 .يؾّجو الزعّمزيؽ نجؾ الّخعي الفّعاؿ, والكفؤ لةجقيق األىداؼ والّسةائ  2.

 82.2 مرتفعة 0.698 4.11 لزا ىؾ عميو مؽ تسغيؼ الزدرسة. دقيقةُ  سة رؤية  يزةمػ مدير/ة الزدر  3.

 82.0 مرتفعة 0.756 4.10 .بزا يفيد الزدرسة يّ مع الزثةزع الزجمّ  تداركية   تسغيزية   ف عاقات  ُيكؾّ  .4

 81.8 مرتفعة 0.740 4.09 .ا حؾؿ ما ُيزكؽ أف  يكؾف األفرل لمزدرسةا واضج  ة فيز  /يزةمػ الزدير .5

 81.6 مرتفعة 0.757 4.08 .ُيحّذص الزؾارد الازمة؛ لةجقيق الرسالة الّةر ؾّية والّةعميزّية 6.

 80.8 مرتفعة 0.756 4.04 .تةخؼ بالزرونة تسغيزّية   يعزل الزدير/ة عمى إيثاد بياة   7.

 80.0 مرتفعة 0.755 4.00 .ُيزارس الّةغذية الّراجعة بدكل  مخةزرّ   8.

 80.0 مرتفعة 0.768 4.00 .قرارات في شؤوف الزدرسة بكفاءة, و زا يةؾافق مع رسالة الزدرسةيّةحذ ال 9.

 81.8 مختفعة 0.61 4.09 الجرجة الكمّية

ىػػػػذا الزثػػػػاؿ جػػػػاءت بدرجػػػػة  فقػػػػرات جزيػػػػع  ( أفّ 19تدػػػػير الزعظيػػػػات الػػػػؾاردة فػػػػي الثػػػػدوؿ )     

, ط حخػابيّ مةؾّسػ بػأعمىعؽ الزدرسة(  ة  كامم )يزةمػ مدير/ة الزدرسة رؤية   الفقرة, وجاءت مختفعة
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فػي شػؤوف  )يّةحػذ القػرارات   الفقػرة(, في حيؽ جاءت 0.74(, مع انجراؼ معياري )4.24) ومقداره

(, مػػع 4.00) , ومقػػدارهط حخػػابيّ مةؾّسػػبأقػػّل  الزدرسػػة بكفػػاءة, و زػػا يةؾافػػق مػػع رسػػالة الزدرسػػة(

 .(0.77) انجراؼ معياريّ 

  انيؤال الثّ لدّ اب الشتائج الستعمقة 2.2.4:

مييغ وجيييية نطيييخ  فييي محافطييية الخمييييلة مييا واقيييع إدارة الػقييت ليييجى ميييجيخي السييجارس الثانػّيييي 

 ؟السعّمسيغ

 ةالزعيارّيػػػ واالنجرافػػات   ظات الجخػػػابية  الزةؾّسػػسػػػؤاؿ الّدراسػػة التّػػاني تػػػؼ حخػػاب لإلجابػػة عػػؽ      

فػي مجافغػة الحميػل, ة التانؾّيػ ميػةالجكؾ  لؾاقع إدارة الؾقت لدى مػديري الزػدارس لةقديرات الزعّمزيؽ

قػيؼ ىػذه الزةؾّسػظات لفقػرات أداة  (20الثدوؿ رقؼ ) عمى فقرات أداة الّدراسة والدرجة الكّمّية. ويبّيؽ

 .الّدراسة

لػاقع إدارة الػقت لجى مجيخي  لتقجيخات السعّمسيغ ةصات الحدابية والنحخافات السعياريّ (: الستػسّ 20ججول )
 في محافطة الخميل السجارس الثانػية

ط ستػسّ ال الفقخات التختيب
 الحدابيّ 

النحخاف 
 السعياريّ 

 الشدبة % رجةالجّ 

1. 
يجػرص عمػػى تؾجيػو الزعّمزػػيؽ فػػي الزدرسػة؛ لةجقيػػق األىػػداؼ 

 .وفق خظة زمسية مجددة
 83.2 مرتفعة 0.734 4.16

 83.2 ةمرتفع 0.749 4.16 .يرع جدوال  زمسي ا لمّزيارات الّذفّية لمزعّمزيؽ 2.

دّ   .3 ا الجةزاعاتو مع الزعّمزيؽ ُيع   82.6 مرتفعة 0.781 4.13 .جدوال  زمسي ا مجّدد 

4. 
ُيةػػابع الّظػػاب الزةػػأّخريؽ عػػؽ الّظػػابؾر الّذػػباحّي وفػػق خظػػة 

 .مةابعة مجددة
 82.6 مرتفعة 0.799 4.13

 82.4 مرتفعة 0.749 4.12 .يحذص وقة ا كافي ا لجّل مدكات الزدرسة .5

 82.2 مرتفعة 0.724 4.11 .ُيةابع تسغيؼ االمةجانات الزدرسّية وفق جدوؿ زمسيّ  .6

7. 
ُيحّذص وقة ا لزةابعة دواـ الزعّمزيؽ يؾمي ا, وفػق خظػة مةابعػة 

 .مجددة
 82.0 مرتفعة 0.725 4.10
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 81.8 مرتفعة 0.744 4.09 .يةابع فرز نةائ  االمةجانات الزدرسّية وفق جدوؿ زمسيّ  .8

 81.6 مرتفعة 0.696 4.08 و في الؾقت الزجّدد.بطة ؾ الزس الزياـّ  سثزي .9

 81.0 مرتفعة 0.733 4.05 .لقياـ بزياميؼ ضزؽ خظة زمسّية معّيسةى امعيجّفز الزعّمزيؽ  .10

 81.0 مرتفعة 0.722 4.05 .يسّغؼ الؾقت مؽ خاؿ الحظط اليؾمّية .11

 80.0 مرتفعة 0.685 4.04 .يةابع تسفيذ القرارات في الؾقت الُزجّدد .12

 80.8 مرتفعة 0.654 4.04 .ُيجّدد فةرة زمسّية لةجقيق األىداؼ .13

14. 
يّةحػػذ القػػرارات بسػػاء  عمػػى جزػػع الزعمؾمػػات الكافيػػة, وفػػق زمػػؽ 

 .ُمجّدد
 80.4 مرتفعة 0.713 4.02

15. 
ا مػػػؽ وقةػػػو؛ لزدػػػاركة الزدػػػرفيؽ الّةر ػػػّؾييؽ فػػػي  ُيحّذػػػص جػػػزء 

 .الزدرسةتقييؼ الزعّمزيؽ في 
 80.2 مرتفعة 0.752 4.01

 79.8 مرتفعة 0.767 3.99 .ُيحّذص معغؼ وقةو في تمبية طمبات اإلدارة الّةعميزّية العميا 16.

 79.6 مرتفعة 0.754 3.98 يدّثع الّدروس الّةؾضيجّية لمزعّمزيؽ ضزؽ خّظة زمسّية. 17.

 79.6 مرتفعة 0.775 3.98 .ُيحّذص وقة ا كافي ا؛ لةظؾير الزعّمزيؽ ميسي ا .18

.19 
ُيحّذص جزء ا مؽ وقةو؛ لزساقدػة بعػض القرػايا الّةر ؾّيػة مػع 

 .الزعّمزيؽ
 79.4 مرتفعة 0.789 3.97

20. 
يخػػػػػػةحدـ الّةقسيػػػػػػات الجديتػػػػػػة؛ الخةذػػػػػػار الؾقػػػػػػت فػػػػػػي جزػػػػػػع 

 .الزعمؾمات
 79.2 مرتفعة 0.777 3.96

21. 
ا مػػػؽ وقةػػػو لاندػػػظة الزدػػػةركة بػػػيؽ الزدرسػػػة,  ُيحذػػػص جػػػزء 

 ومؤّسخات الزثةزع الزجمّي وفق برنام  زمسّي.
 79.2 مرتفعة 0.774 3.96

22. 
ا مػػػؽ وقةػػػو؛ لةبػػػادؿ األفكػػػار الّةر ؾّيػػػة مػػػع أسػػػرة  ُيحّذػػػص جػػػزء 

 .الزدرسة
 78.6 مرتفعة 0.790 3.93

 78.6 مرتفعة 0.788 3.93 .يةابع نداطات الّظمبة الّذفّية والّاصفية, وفق جدوؿ زمسيّ  .23

 76.4 مرتفعة 0.810 3.82 .جدوال  زمسي ا لمزراجعيؽ ُيحّذص .24

 75.8 مرتفعة 0.810 3.82 .دةزجدّ اليحذص وقةا  لمزيارات غير  .25

 80.6 مختفعة 0.585 4.03 الجرجة الكّمّية

 
 تقػديرات معّمزػي الزػدارس التانؾّيػة أفّ إلػى ( 20فػي الثػدوؿ ) ق يؼ الزةؾّسظات الجخػابية تدير     

 مختفعية, ة في مجافغة الحميل جاء بدرجة  التانؾيّ  الجكؾمية الؾقت لدى مديري الزدارس ؾاقع إدارةل
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(, و سخبة بمغت 0.585) ( مع انجراؼ معياريّ 4.03) لمدرجة الكّمّية ط الجخابيّ حي  بمغ الزةؾسّ 

ػػػػا, كزػػػػا يغيػػػػر مػػػػؽ ق ػػػػيؼ  %(,80.6) كزػػػػا جػػػػاءت تقػػػػديراتيؼ لثزيػػػػع الفقػػػػرات بدرجػػػػة مرتفعػػػػة أير 

 ة  فػػق خّظػػ)يجػػرص عمػػى تؾجيػػو الزعّمزػػيؽ فػػي الزدرسػػة؛ لةجقيػػق األىػػداؼ و  ت أّف الفقػػرة الزةؾّسػػظا

(, 0.73) (, مػػع انجػػراؼ معيػػاريّ 4.16) , ومقػػدارهط حخػػابيّ مةؾّسػػبػػأعمى جػػاءت  (دة  مجػػدّ  ة  زمسّيػػ

 , ومقػػػدارهط حخػػػابيّ مةؾّسػػػبأقػػػّل  دة(زجػػػدّ اليػػػارات غيػػػر ا لمزّ وقة ػػػ ُص )يحّذػػػ فػػػي حػػػيؽ جػػػاءت فقػػػرة

 .(0.81) انجراؼ معياريّ  (, مع3.82)

سة )وىذا ىؾ ظات الجخابية ألفراد العيّ مؽ خاؿ الزةؾسّ ,ياراسة عمى مثةزعولةعزيؼ نةائ  الدّ      

بزا يعرؼ بالةقدير  أيرا   ة الةي تةعامل مع عيسة(, أخذت الباحتةراسات الؾصفيّ األساس في الدّ 

سة مزتمة لمزثةزع, يزكؽ القؾؿ إف الزةؾسط وعميو, وعمى اعةبار أف العيّ  كزا ورد سابق ا, السقظي,

 (.4.03الزجخؾب مؽ العيسة, أي) ط الجخابيّ راسة ىؾ نفخو الزةؾسّ لزثةزع الدّ  الجخابيّ 

 ؤال الثالث دّ شتائج الستعمقة بالال3.2.4: 

 ةػاقييع القييجرة القيادّيييتقييجيخات السعّمسيييغ ل بيييغ ذات داليية إحرييائية ةىييل تػجييج عالقيية ارتباشّييي

 ة في محافطة الخميل؟الثانػيّ  دارة الػقت لجى مجيخي السجارسع إلوتقجيخاتي

 لإلجابة عؽ الّخؤاؿ التال  فجذت الباحتة الفرضّية الّذفرّية الزسبتقة عسو, وىي:

ذات دللييية إحريييائية عشيييج مديييتػى ة عالقييية ارتباشّييييتػجيييج  لالفخضيييّية الّريييفخّية األولييي : "  

دارة الػقييت لييجى وتقييجيخاتيع إل ةلػاقييع القييجرة القيادّييي غالسعّمسيييبيييغ تقييجيخات  (α≤0.05الجلليية)

 .ة في محافطة الخميل"مجيخي السجارس الثانػيّ 
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 Pearsonمعامػل ارتبػاط بيرسػؾف ) الّذفرّية األولػى تػؼ حخػابة ة الفرضيّ ق مؽ صجّ لمةجقّ      

correlation coefficient),  ّدراسػة )القػدرة يجػّدد قيزػة العاقػة واتثاىاتيػا بػيؽ مةغّيػري ال الػذيو

كزػػػا يراىػػػا  الحميػػػلالقيادّيػػػة وإدارة الؾقػػػت( لػػػدى مػػػديري الزػػػدارس الجكؾميػػػة التانؾّيػػػة فػػػي مجافغػػػة 

 .قيزة معامل االرتباط وداللةو اإلحذائية (21الثدوؿ رقؼ )يبّيؽ  , والزعّمزؾف في ىذه الزدارس

دارة الػقت لجى تقجيخاتيع إلة و القياديّ مقجرة السعّمسيغ ل تقجيخات بيغ(: معامل ارتباه بيخسػن 21ججول رقع )
 ة في محافطة الخميلمجيخي السجارس الثانػيّ 

 مدتػى الجللة اإلحرائية قيسة معامل الرتباه )ر( الستغيخ

 0.000 0.787 إدارة الؾقت /ةالقدرة القياديّ 

      

ذػائيا  بػيؽ مةغّيػري ( وجػؾد عاقػة ارتباطّيػة دالػة اح21يغير مػؽ الق ػيؼ الػؾاردة فػي الثػدوؿ )     

ػػػا يةبػػػّيُؽ أّف ىػػػذه العاقػػػة مؾجبػػػة  الّدراسػػػة: ) القػػػدرة القيادّيػػػة وإدارة الؾقػػػت(, ومػػػؽ خػػػاؿ القػػػيؼ أير 

(. وعميو ُترفض الفرضػّية الّذػفرّية 0.787ومرتفعة, حي  إّف ق يزة معامل ارتباط بيرسؾف بمغت )

 .األولى

 ؤال الخابعلدّ الشتائج الستعمقة ا 4.2.4:

فيي محافطية  الثانػّيية ة ليجى ميجيخي السيجارسلػاقيع القيجرة القيادّيي السعّمسيغف تقجيخات ىل تختم

 , وسشػات الخبخة, والسجيخية؟ السؤىل العمسيّ ت: متغيخا باختالفالخميل 

ولإلجابػػة عػػؽ سػػؤاؿ الّدراسػػة الرابػػع فجذػػت الباحتػػة الفرضػػّيات الّذػػفرّية الزسبتقػػة عسػػو, وىػػي     

 كاآلتي:
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حريييائية عشيييج مديييتػى الّجللييية إل تػجيييج فيييخوق ذات دللييية " : ّريييفخّية الثانييييةالفخضيييّية ال 

(α≤0.05 بييييغ متػّسيييصات تقيييجيخات )ة ليييجى ميييجيخي السيييجارس لػاقيييع القيييجرة القيادّيييي السعّمسييييغ

 ".لسؤّىل العمسيّ إل  ُمتغّيخ اة في محافطة الخميل ُتعدى الثانػيّ 

 بػػػػيؽلفػػػػروؽ ا لجخػػػػاب (tاخةبػػػػار) ت الباحتػػػػةدم, اسػػػػةحتانيػػػػةة الة الفرضػػػػيّ ق مػػػػؽ صػػػػجّ لمةجّقػػػػ     

ة فػػػي التانؾّيػػػالجكؾميػػػة ة لػػػدى مػػػديري الزػػػدارس لؾاقػػػع القػػػدرة القيادّيػػػ الزعّمزػػػيؽمةؾّسػػػظات تقػػػديرات 

امجافغة الحميل ت , وقػد حذػمت الباحتػة عمػى السةػائ  كزػا ىػي مؾضػجة ر الزؤىل العمزػيّ لزةغيّ  بع 

 (.22في جدوؿ رقؼ )

ة لجى مجيخي لػاقع القجرة القياديّ  السعّمسيغمتػّسصات تقجيخات  بيغلمفخوق  (t) (: نتائج اختبار22ججول )
 لستغيخ السؤىل العمسيّ  بًعاة في محافطة الخميل تالثانػيّ  السجارس

 
 السجال

 
ط الستػّسييي العجد السؤىل العمسيّ 

 الحدابيّ 
النحييييخاف 
 السعياريّ 

درجييييييييات 
 يةالحخّ 

 tقيسيييييييييييييييييية 
 السحدػبة

الجاليييييييييييييييية 
 اإلحرائية

قيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجرات ال
 )الّذعػرية(الػججانّية

 0.638 3.91 339 بكالػريػس فأقلّ 
402 2,099- 0.036 

 0.623 4.10 53 ماجدتيخ فأعم 

 ت الّذخرييييّيةقييييجراال
 )الكاريدماتية(

 0.575 4.12 339 بكالػريػس فأقلّ 
402 0.862- 0.392 

 0.757 4.21 53 ماجدتيخ فأعم 

 ةاإلبجاعيّ  قجراتال
 0.579 4.01 339 قلّ بكالػريػس فأ

402 0.329- 0.743 
 0.807 4.05 53 ماجدتيخ فأعم 

 الّتشطيسّية اتالقجر 
 0.585 4.07 339 بكالػريػس فأقلّ 

402 0.960- 0.341 
 0.767 4.17 53 ماجدتيخ فأعم 

 ةيّ الجرجة الكمّ 
 0.547 4.03 339 بكالػريػس فأقلّ 

402 1.152- 0.253 
 0.661 4.13 53 ماجدتيخ فأعم 

تؾجػد فػروؽ ذات داللػة إحذػائية عسػد ال أنػو إلػى ( 22تدير الزعظيات الؾاردة فػي الثػدوؿ )     

لػػػػدى مػػػػديري  القيادّيػػػػةلؾاقػػػػع القػػػػدرات الزعّمزػػػػيؽ  ةؾّسػػػػظات تقػػػػديراتبػػػػيؽ م ((≤0.05الزخػػػػةؾى 

عمػػى الدرجػػة  زى إلػػى مةغّيػػر الزؤىػػل العمزػػيّ عػػة فػػي مجافغػػة الحميػػل تُ التانؾّيػػ الجكؾميػػة الزػػدارس
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(, وىػذه الق يزػة أكبػر مػؽ قيزػة 0.253الكّمّية ألداة الّدراسػة, فقػد جػاءت الداللػة اإلحذػائية بقيزػة )

 . (, و ذلػ ُتقبل الف رضّية الّذفرّية التانية0.05ألفا الزجّددة)

 ( بيييغα≤0.05حرييائية عشييج مدييتػى الّجلليية )إل تػجييج فييخوق ذات دلليية ": الفخضييية الثالثيية

ة فيي محافطية الثانػّيي ة ليجى ميجيخي السيجارسلػاقيع القيجرة القيادّيي السعّمسييغت تقيجيخات متػّسصا

 ".سشػات الخبخةإل  متغّيخ الخميل ُتعدى 

, ظات الجخػػػابية  الزةؾّسػػػلمّدراسػػػة, تػػػؼ حخػػػاب  التالتػػػةالّذػػػفرّية ة ة الفرضػػػيّ ق مػػػؽ صػػػجّ لمةجّقػػػ     

 الجكؾميػػػة ة لػػػدى مػػػديري الزػػػدارسع القػػػدرة القيادّيػػػزػػػيؽ لؾاقػػػةقػػػديرات الزعمّ ل ة  الزعيارّيػػػ واالنجرافػػػات  

ػػػػالتانؾّيػػػػ يؼ ىػػػػذه (  ق ػػػػ23ؽ الثػػػػدوؿ )يبػػػػيّ  ر سػػػػسؾات الحبػػػػرة, وا لزةغّيػػػػة فػػػػي مجافغػػػػة الحميػػػػل, تبع 

 لزثاالت أداة الّدراسة. الزةؾّسظات
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نواقغ ث انمعه مين امتوس طاث تقذير بينت نهفروق طاث انحسابيت واالنحرافاث انمعياري  (: انمتوس  23جذول )

 ر سنواث انخبرةنمتغي   تبعًا ت في محافظت انخهيمانثانوي   اديت نذى مذيري انمذارسيانقذرة انق

 

 انمجال

 

 االنحراف انمعياري   ط انحسابي  انمتوس   انعذد سنواث انخبرة

 انمذساث انىجذانيّت

 )انّشعىسيت(

 0.589 4.11 65 سنىاث 5ين  ألمّ 

 0.615 3.96 73 سنىاث 10-5

 0.650 3.89 254 سنىاث 10أكثش ين 

 0.638 3,94 392 انًجًىع

 اث انّشخصيّتمذسان

 )انكاسيضياحيت(

 0.522 4.25 65 سنىاث 5ين  ألمّ 

 0.670 4.15 73 سنىاث 10 – 5

 0.604 4.10 254 سنىاث 10أكثش ين 

 0.605 4.14 392 انًجًىع

 تاإلبذاعيّ  مذساثان

 0.561 4.12 65 سنىاث 5ين  ألمّ 

 0.691 4.11 73 سنىاث 10-5

 0.616 3.96 254 سنىاث 10أكثش ين 

 0.624 4.02 392 انًجًىع

 انخّنظيًيّت اثانمذس

 0.530 4.15 65 سنىاث 5ين  ألمّ 

 0.706 4.13 73 سنىاث 10 – 5

 0.608 4.06 254 سنىاث10أكثش ين 

 0.615 4.08 392 انًجًىع

 تي  انذرجت انكه  

 0.496 4.16 65 سنواث 5من  أقم  

 0.585 4.09 73 سنواث 10 –5

 0.574 4.00 254 سنواث 10أكثر من 

 0.566 4.05 392 انمجموع

 

( فشوق ظاهشيت بين لِيى انًخىّسطاث انحسابيت حبعًا 23يظهش ين انميى انىاسدة في انجذول )     

ً حى اسخخذاو  نًخغيّش انخيشة. ونهخحمك فيًا إرا كانج هزه انفشوق دانت تجميل الةبايؽ إحصائيا

 (.24) وجاءت السةائ  كزا ىؾ مؾضح في الثدوؿ( One Way ANOVA) األحاديّ 
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 متػّسصات تقجيخات بيغ( لمفخوق One Way ANOVA) (: نتائج تحميل التبايغ األحاديّ 24ججول )

 خ سشػات الخبخةلستغيّ  بًعاافطة الخميل تة في محالثانػيّ س ة لجى مجيخي السجار لقجرة القياديّ  لػاقع السعّمسيغ

 مرجر التبايغ السجال
مجسػ  

 عاتالسخبّ 
درجات 
 يةالحخّ 

ط متػسّ 
 عاتالسخبّ 

 (ف)قيسة 
الجللة 
 اإلحرائية

 القدرات الؾجدانّية
 )الّدعؾرية(

 1.366 2 2.733 بيؽ الزثزؾعات
 401 161.380 داخل الزثزؾعات 0.038 3.395

0.402 
 403 164.112 الزثزؾع

ات قدر ال
 الّدحذّية
 )الكاريزماتية(

 0.606 2 1.212 بيؽ الزثزؾعات

 401 146.168 داخل الزثزؾعات 0.191 1.662
 403 147.379 الزثزؾع 0.365

 ةاإلبداعيّ  لقدراتا
 1.019 2 2.038 بيؽ الزثزؾعات

 401 155.103 داخل الزثزؾعات 0.073 2.634
0.387 

 403 157.141 الزثزؾع

 اتالقدر 
 الّةسغيزّية

 0.328 2 0.657 بيؽ الزثزؾعات

 401 151.635 داخل الزثزؾعات 0.420 0.868
0.378 

 403 152.291 الزثزؾع

 ةيّ الجرجة الكمّ 

 0.740 2 1.481 بيغ السجسػعات

 401 127.522 داخل السجسػعات 0.099 2.328
0.318 

 403 129.003 السجسػ 

                            أنو ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحذائية عسد الزخةؾى إلى ( 24تدير الزعظيات الؾاردة في الثدوؿ)          

        (0.05≥α ّبيؽ مةؾس ) ّالجكؾمية ة لدى مديري الزدارس زيؽ لؾاقع القدرات القياديّ ظات تقديرات الزعم                        

ا الحميل ت ة في مجافغة لتانؾيّ ا          ة ة, و ذلػ تقبل الفرضيّ يّ لزةغير سسؾات الحبرة عمى الدرجة الكمّ بع 

 . ة التالتةفريّ لّذ ا         
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( بيييغ α≤0.05حرييائية عشييج مدييتػى الّجلليية )إل تػجييج فييخوق ذات دلليية الفخضييّية الخابعيية: "

ة فيي محافطية ليجى ميجيخي السيجارس الثانػّيي ةلػاقيع القيجرة القيادّيي السعّمسييغمتػّسصات تقيجيخات 

 إل  متغّيخ السجيخية" الخميل ُتعدى 

ظات الجخابية واالنجرافات الزةؾسّ  تؼ حخاب الرابعة لمّدراسة, الّذفرّية ةة الفرضيّ ق مؽ صجّ لمةجقّ        

ػة فػالتانؾّيػ ة لػدى مػديري الزػدارسزيؽ لؾاقع القدرة القيادّيػةقديرات الزعمّ ل ةالزعياريّ  ا ي مجافغػة الحميػل, تبع 

 .ظات لزثاالت أداة الّدراسةيؼ ىذه الزةؾسّ ق   (25ر الزديرية, ويبيؽ الثدوؿ )لزةغيّ 

لػاقع السعّمسيغ متػّسصات تقجيخات  بيغة لمفخوق ة والنحخافات السعياريّ صات الحدابيّ (: الستػسّ 25ججول )
 خ السجيخيةلستغيّ  بًعاالخميل تة في محافطة ة لجى مجيخي السجارس الثانػيّ القجرة القياديّ 

 النحخاف السعياريّ  ط الحدابيّ الستػسّ  العجد السجيخية السجال

 )الّدعؾرّية( القدرات الؾجدانّية

 0.611 3.92 93 الحميل
 0.604 3.90 100 شزاؿ الحميل
 0.672 4.00 119 جسؾب الحميل

 0.661 3.91 80 ايظّ 
 0.638 3.94 392 الزثزؾع

 )الكاريزماتية( الّدحذّية قدراتال

 0.584 4.14 93 الحميل
 0.628 4.12 100 شزاؿ الحميل
 0.598 4.16 119 جسؾب الحميل

 0.616 4.12 80 ايظّ 
 0.605 4.14 392 الزثزؾع

 ةاإلبداعيّ  قدراتال

 0.533 4.00 93 الحميل
 0.653 3.92 100 شزاؿ الحميل
 0.618 4.11 119 جسؾب الحميل

 0.591 4.01 80 ايظّ 
 0.624 4.02 392 الزثزؾع

 الّةسغيزّية اتالقدر 

 0.568 4.09 93 الحميل

 0.656 4.03 100 شزاؿ الحميل

 0.614 4.16 119 جسؾب الحميل

 0.612 4.04 80 ايظّ 

 0.615 4.08 392 الزثزؾع

 ةيّ الجرجة الكمّ 

 0.512 4.04 93 الخميل

 0.512 4.00 100 شسال الخميل

 0.599 4.11 119 ػب الخميلجش

 0.580 4.02 80 ايصّ 

 0.566 4.05 392 السجسػ 
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( وجىد فشوق ظاهشيت بين لِيى انًخىّسطاث 25يظهش ين انًعطياث انىاسدة في انجذول )     

ً , اسخخذيج  انحسابيّت حبعًا نًخغيش انًذيشيت, ونهخحمك فيًا ارا كانج هزه انفشوق دانت إحصائيا

, وجاءت السةائ  كزا ىؾ مؾضح في (One Way ANOVAاألحادي ) تجميل الةبايؽانباحثت 

 (.26) الثدوؿ

 

متػّسصات تقجيخات  بيغ( لمفخوق One Way ANOVA(: نتائج تحميل التبايغ األحادي )26ججول )
 السجيخية خلستغيّ  بًعاة في محافطة الخميل تالثانػيّ  ة لجى مجيخي السجارسلػاقع القجرة القياديّ  السعّمسيغ

 مرجر التبايغ السجال
مجسػ  

 بعاتالسخّ 
درجات 
 يةالحخّ 

متػسط 
 بعاتالسخّ 

 (ف)قيسة 
الجللة 
 اإلحرائية

 القدرات الؾجدانّية
 )الّدعؾرية(

 0.232 3 0.697 بيؽ الزثزؾعات
 400 163.415 داخل الزثزؾعات 0.636 569..0

0.409 
 403 164.112 الزثزؾع

 ات الّدحذّيةقدر ال
 )الكاريزماتية(

 0.045 3 0.135 بيؽ الزثزؾعات
 400 147.245 داخل الزثزؾعات 0.947 0.122

0.368 
 403 147.379 الزثزؾع

 ةاإلبداعيّ  قدراتال
 0.680 3 2.040 بيؽ الزثزؾعات

 400 155.101 داخل الزثزؾعات 0.156 1.754
0.388 

 403 157.141 الزثزؾع

 زّيةالّةسغي اتالقدر 

 0.416 3 1.248 بيؽ الزثزؾعات

 400 151.044 داخل الزثزؾعات 0.348 1.101
0.378 

 403 152.044 الزثزؾع

 ةيّ الجرجة الكمّ 

 0.258 3 0.773 بيغ السجسػعات

 400 128.229 داخل السجسػعات 0.492 0.804
 403 129.003 السجسػ  0.321
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أنػػو ال تؾجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحذػػائية عسػػد إلػػى ( 26الثػػدوؿ) تدػػير الزعظيػػات الػػؾاردة فػػي    

 ة لػدى مػديري الزػدارسادّيػيلؾاقػع القػدرة الق الزعّمزيؽمةؾّسظات تقديرات  بيؽ( ≤0.05الزخةؾى )

و ػػذلػ  ,عمػػى الدرجػػة الكّمّيػػة ألداة الّدراسػػة ر الزديريػػةةغّيػػمُ ى لػػإعػػزى ة فػػي مجافغػػة الحميػػل تُ التانؾّيػػ

 . الرابعة ةفريّ الّذ ة فرضيّ قبل ال  تُ 

 

 ؤال الخامذالدّ الشتائج الستعمقة ب 5.2.4:

فيي محافطيية  ثانػّييةال لػاقيع إدارة الػقيت ليجى ميجيخي السيجارسالسعّمسييغ  ىيل تختميف تقيجيخات" 

 ", سشػات الخبخة, والسجيخية؟السؤىل العمسيّ : خاتستغيّ ف الالخميل باختال

 :لفرضّيات الّذفرّية الزسبتقة عسو, وىي كاآلتيسؤاؿ الّدراسة الحامس تؼ فجص ا لإلجابة عؽ 

حريييائية عشيييج مديييتػى الّجللييية إ"ل تػجيييج فيييخوق ذات دللييية الفخضيييّية الّريييفخّية الخامدييية: 

(α≤0.05 بيغ متػّسصات تقجيخات )ة الثانػّيي لػاقع إدارة الػقيت ليجى ميجيخي السيجارس السعّمسيغ

 ".مسيّ السؤّىل الع ختغيّ مُ   لإفي محافطة الخميل ُتعدى 

مةؾّسػػظات  بػػيؽ( لمفػروؽ tاخةبػػار) حامخػػة لمّدراسػػة, تػؼ اسػػةحداـة الة الفرضػيّ ق مػػؽ صػػجّ لمةجّقػ    

ػا ة في مجافغػة الحميػلالتانؾيّ  لؾاقع إدارة الؾقت لدى مديري الزدارس الزعّمزيؽتقديرات  ر لزةغّيػ تبع 

 (.27, جدوؿ رقؼ )ل العمزيّ الزؤىّ 
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لػاقع إدارة الػقت لجى مجيخي السجارس  السعّمسيغمتػّسصات تقجيخات  بيغق لمفخو ((t(: نتائج اختبار27ججول )
 يخ السؤىل العمسيّ لستغّ  تبًعا ة في محافطة الخميلالثانػيّ 

 العجد عمسيّ الالسؤىل 
ط الستػسّ 
 الحدابيّ 

النحخاف 
 السعياريّ 

درجات 
 يةالحخّ 

قيسة ت 
 السحدػبة

الجالة 
 اإلحرائية

 0.576 4.00 339 بكالؾريؾس فأقلّ 
402 1.640- 0.105 

 0.625 4.15 53 ماجخةير فأعمى

 
( إلػػى أّنػػو ال تؾجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحذػػائية عسػػد 27تدػػير الزعظيػػات الػػؾاردة فػػي الثػػدوؿ)     

( بػػػيؽ مةؾّسػػػظات تقػػػديرات الزعّمزػػػيؽ لؾاقػػػع إدارة الؾقػػػت لػػػدى مػػػديري الزػػػدارس α≤0.05مخػػػةؾى )

ػػا لزةغّيػػر الزؤّىػػل العمزػػّي عمػػى الدرجػػة الكّمّيػػة ألداة الّدراسػػة, فقػػد  التانؾّيػػة فػػي مجافغػػة الحميػػل تبع 

(, 0.05(, وىػػذه الق يزػػة أكبػػر مػػؽ قيزػػة ألفػػا الزّجػػددة )0.105جػػاءت الداللػػة اإلحذػػائية بقيزػػة )

 و ذلػ تقبل الفرضّية الّذفرّية الحامخة.

ديييتػى الّجللييية حريييائية عشيييج مإ"ل تػجيييج فيييخوق ذات دللييية الفخضيييّية الّريييفخّية الّدادسييية: 

(α≤0.05 بيغ متػّسصات تقجيخات )ة لػاقع إدارة الػقيت ليجى ميجيخي السيجارس الثانػّيي السعّمسيغ

  ".سشػات الخبخةخ تغيّ مُ   لإفي محافطة الخميل ُتعدى 

, ة  الجخػػابيّ  ظات  الزةؾّسػػ لمّدراسػػة, تػػؼ حخػػاب ةلّخادسػػاالّذػػفرّية ة ة الفرضػػيّ ق مػػؽ صػػجّ لمةجّقػػ     

ة فػػػي لػػػدى مػػػديري الزػػػدارس التانؾّيػػػإدارة الؾقػػػت ؾاقػػػع ةقػػػديرات الزعّمزػػػيؽ لل ة  زعيارّيػػػواالنجرافػػػات ال

ظات لزثػاالت (  قيؼ ىػذه الزةؾّسػ28ر سسؾات الحبرة, و يبيؽ الثدوؿ )ا لزةغيّ مجافغة الحميل تبع  

 أداة الّدراسة.
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لػاقع السعّمسيغ ات تقجيخات متػّسص بيغة لمفخوق صات الحدابية, والنحخافات السعياريّ (: الستػسّ 28ججول )
 لستغيخ سشػات الخبخة تبًعاة في محافطة الخميل إدارة الػقت لجى مجيخي السجارس الثانػيّ 

 النحخاف السعياريّ  ط الحدابيّ الستػسّ  العجد السجيخية

 0.546 4.11 65 سسؾات 5مؽ  أقلّ 
 0.541 4.09 73 سسؾات 10 –5

 0.604 3.99 254 سسؾات 10أكتر مؽ 

 0.585 4.03 392 سجسػ ال

     

( وجىد فشوق ظاهشيّت بين لِيى انًخىّسطاث 28يظهش ين انًعطياث انىاسدة في انجذول )     

انحسابيّت نخمذيشاث انًعهًّين إلداسة انىلج نذي انًذيشين حبعًا نًخغيّش سنىاث انخبشة, ونهخحمّك فيًا 

ً اسخخذيج انباحثت  One Wayتجميل الةبايؽ األحادي ) إرا كانج هزه انفشوق دانت إحصائيا

ANOVA ) (.29) وجاءت السةائ  كزا ىؾ مؾضح في الثدوؿ 

متػّسصات تقجيخات  بيغ( لمفخوق One Way ANOVAتحميل التبايغ األحادي )لنتائج ا(: 29ججول )
 ات الخبخةلستغيخ سشػ  تبًعاة في محافطة الخميل الثانػيّ  لػاقع إدارة الػقت لجى مجيخي السجارس السعّمسيغ

 مرجر التبايغ
مجسػ  

 بعاتالسخّ 
درجات 
 يةالحخّ 

ط متػسّ 
 السخبعات

 قيسة ف
الجللة 
 اإلحرائية

 0.589 2 1.178 بيؽ الزثزؾعات

 401 136.720 داخل الزثزؾعات 0.179 1.727
0.341 

 403 137.898 السجسػ 

      
روؽ ذات داللػػػػة إحذػػػائية عسػػػػد ( أنػػػو ال تؾجػػػػد فػػػ29)تدػػػير الزعظيػػػات الػػػػؾاردة فػػػي الثػػػػدوؿ     

( بػػيؽ مةؾّسػػظات تقػػديرات الزعّمزػػيؽ لؾاقػػع إدارة الؾقػػت لػػدى مػػديري الزػػدارس ≤0.05الزخػػةؾى )

ا لزةغّير سسؾات الحبرة عمى الدرجة الكّمّية ألداة الّدراسػة, الجكؾمية  التانؾّية في مجافغة الحميل تبع 

 و ذلػ تقبل الفرضّية الّذفرّية الّخادسة.
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ة الّريييفخّية الّديييابعة : "ل تػجيييج فيييخوق ذات دللييية إحريييائية عشيييج مديييتػى الّجللييية الفخضييييّ 

(α≤0.05بيغ متػّسصات تقجيخات السعّمسيغ لػاقع إدارة الػقيت ليجى ميجيخي السيجارس )  الثانػّيية

 "في محافطة الخميل ُتعدى إل  ُمتغّيخ السجيخية

ب الزةؾّسػػظات الجخػػابّية, احخػػتػػؼ لمّدراسػػة, لمةجّقػػق مػػؽ صػػّجة الفرضػػّية الّذػػفرّية الّخػػابعة       

التانؾّيػة الجكؾميػة واالنجرافات الزعيارّية لةقديرات الزعّمزيؽ لؾاقع إدارة الؾقت لدى مديري الزدارس 

ػػا لزةغّيػػر الزديرّيػػة, ويبػػّيُؽ الثػػدوؿ ) ( ق ػػيؼ ىػػذه الزةؾّسػػظات لزثػػاالت 30فػػي مجافغػػة الحميػػل, تبع 

 .أداة الّدراسة

لػاقع إدارة السعّمسيغ متػّسصات تقجيخات  بيغة لمفخوق ة والنحخافات السعياريّ صات الحدابيّ ستػسّ (: ال30ججول )
 ةخ السجيخيّ لستغيّ  بًعاالػقت لجى مجيخي السجارس الثانػية في محافطة الخميل ت

 النحخاف السعياريّ  ط الحدابيّ الستػسّ  العجد ةالسجيخيّ 

 0.541 3.98 93 الحميل
 0.581 4.06 100 شزاؿ الحميل
 0.587 4.04 119 جسؾب الحميل

 0.635 4.02 80 ايظّ 

 0.585 4.03 392 السجسػ 

   

ظات يؼ الزةؾسّ ( وجؾد فروؽ عاىرّية بيؽ ق  30يغير مؽ الزعظيات الؾاردة في الثدوؿ )    

ه الفروؽ ذا كانت ىذإزيؽ لؾاقع إدارة الؾقت لدى الزديريؽ, ولمةجقق فيزا ة لةقديرات الزعمّ الجخابيّ 

(, كزا ىؾ One Way ANOVAتجميل الةبايؽ األحادي )حذائيا  اسةحدمت الباحتة إدالة 

       (.31) مؾضح في الثدوؿ

          



021 


متػّسصات تقجيخات  بيغ( لمفخوق One Way ANOVA(: نتائج تحميل التبايغ األحادي )31ججول )

 ةخ السجيخيّ لستغيّ  بًعاة في محافطة الخميل تػيّ لػاقع إدارة الػقت لجى مجيخي السجارس الثان السعّمسيغ

 مرجر التبايغ
مجسػ  

 بعاتالسخّ 
درجات 
 يةالحخّ 

ط متػسّ 
 السخبعات

قيسة 
 (ف)

الجللة 
 اإلحرائية

 0.118 3 0.353 بيؽ الزثزؾعات

 400 137.545 داخل الزثزؾعات 0.795 0.342
0.344 

 403 137.898 الزثزؾع

 

و ال تؾجػد فػروؽ ذات داللػة إحذػائية عسػد أّنػإلػى ( 31ؾاردة فػي الثػدوؿ )تدير الزعظيات ال     

لؾاقػػع إدارة الؾقػت لػػدى مػديري الزػػدارس  الزعّمزػيؽمةؾّسػظات تقػػديرات  بػػيؽ( ≥ 0.05الزخػةؾى )

, عمى الدرجػة الكّمّيػة ألداة الّدراسػة ةر الزديريّ ةغيّ مُ ى لإعزى ة في مجافغة الحميل تُ التانؾيّ الجكؾمية 

 الّخابعة. ةفريّ ة الّذ قبل الفرضيّ تُ و ذلػ 
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 الفرل الخامذ

 مشاقذة نتائج الّجراسة والّتػصيات

 

 مةجالسق. 

 .مشاقذة نتائج أسئمة الّجراسة 

 .مشاقذة نتائج فخضّيات الّجراسة 

 .الّتػصيات 

 .السقتخحات 
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 الفرل الخامذ

 مشاقذة نتائج الّجراسة والّتػصيات

 السقجمة 1.5:

ؾ ء مدكمة الّدراسػة وأسػامةيا,       ا لزساقدة نةائ  الّدراسة وتفخيرىا في ض  تساوؿ ىذا الفذل عرض 

الةػػي ىػػدفت إلػػى دراسػػة القػػدرة القيادّيػػة وعاقةيػػا بػػإدارة الؾقػػت لػػدى مػػديري الزػػدارس التانؾّيػػة فػػي 

 مجافغة الحميل:

ة ليجى ميجيخي السيجارس الثانػّيية فيي أوًل: مشاقذية نتيائج الّديؤال األول: "ميا واقيع القيجرة القيادّيي

 محافطة الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ؟"

أعيرت السةائ  أفَّ واقع القػدرة القيادّيػة لػدى مػديري الزػدارس التانؾّيػة مػؽ وجيػة نغػر معّمزػي      

لمدرجػػة  حيػػ  بمػػغ الزةؾّسػػط الجخػػابيّ  مختفعيية,الزػػدارس التانؾيػػة فػػي مجافغػػة الحميػػل جػػاء بدرجػػة  

 .   )%81.0(, و سخبة بمغت )0.75( وانجراؼ معيارّي )4.05) ةالكّميّ 

وتعزو الباحتة ىذه الّدرجػة الزرتفعػة إلػى واقػع القػدرة القيادّيػة الةػي أعيرتيػا الّدراسػة الجاليػة        

إلى أّف مديري الزدارس يزةمكؾف كفايػات  وميػارات  وخبػرات  ميسيػة , فالزػديروف يػةّؼ اخةيػارىؼ لةػؾّلي 

يسّيػػػة, حيػػػُ  تعقػػػد ليػػػؼ مسذػػب ا الدارة الزدرسػػػّية بسػػػاء  عمػػػى مثزؾعػػػة مػػػؽ الّخػػػزات الّدحذػػػّية والز 

امةجانات  تر ؾية  في الزثػاؿ اإلدارّي, ومقػابات شحذػّية, ودورات فػي مثػاؿ العزػل اإلدارّي قبػل 

أف يػػةّؼ اخةيػػػارىؼ لمعزػػػل بؾعيفػػػة مػػػديري مػػػدارس, وغالب ػػػا مػػػا يكػػػؾف الّدػػػحص الػػػذي يةقػػػدـ إلشػػػغاؿ 

ػا ندػظ ا يدػارؾ إدارة /ذب مديرمس ة مدرسة قد عزل نائب مدير, أو مخاعد مػدير, أو يكػؾف معّمز 

 مدرسةو في إنثاز األعزاؿ اإلدارّية.     
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ومػػع تدػػديد وزارة الةر يػػة والةعمػػيؼ عمػػى كفػػاءة األداء وتجقيػػق الثػػؾدة فػػي الزػػدارس, وعمػػى أهػػر     

يخػػػعؾف لمةجمػػػي بالززايػػػا والحذػػػائص والذػػػفات ذلػػػػ, تػػػرى الباحتػػػة أف مػػػديري الزػػػدارس التانؾّيػػػة 

والقدرات القيادّيػة بزثاالتيػا, كزػا يخػعؾف إلػى امػةاؾ الكفايػات العمزيػة والحبػرات الةػي تسخػثؼ مػع 

الزعػػػػايير الّدحذػػػػّية والزيسيػػػػة الةػػػػي تػػػػؤىميؼ لمؾصػػػػؾؿ لزسذػػػػب مػػػػدير مدرسػػػػة, ليػػػػذا جػػػػاء تقػػػػدير 

 ا.الزعمزيؽ لؾاقع القدرة القيادّية لمزديريؽ مرتفع  

مػػؽ خػػاؿ مقػػابمةي مػػع مػػديري مػػدارس هانؾيػػة أشػػاورا أف الّخياسػػة الةػػي تظبقيػػا وزارة الةر يػػة      

والةعمػػػيؼ الفمخػػػظيسية فػػػي تعيػػػيؽ مػػػديري الزػػػدارس, تؾضػػػع بسػػػاء  عمػػػى معػػػايير إدارّيػػػة مجػػػّددة, وفػػػق 

مػػو يةؾقػػف مقػػايس اإلشػػراؼ العػػاـ والةقيػػيؼ الدػػامل الػػذي تعةزػػده الػػؾزارة, وأف نثػػاح الزػػدير فػػي عز

بالدرجة األولى عمػى مػا يزةمكػو مػؽ قػدرات  وكفايػات  تزكسػو مػؽ مؾاجيػة ضػغؾط العزػل الزدرسػي, 

والةزاـ مديري الزدارس التانؾّية بزةظمبات العزػل تثعميػؼ يجرصػؾف عمػى مزارسػة القػدرات القيادّيػة 

لزخػػؤولية اتثػػاه الةػػي تزكػػسيؼ مػػؽ انثػػاز الؾاجبػػات الزؾكمػػة إلػػييؼ. وشػػعؾر مػػدير الزدرسػػة القائػػد با

الزدرسػػػة والزعّمزػػػيؽ, وحرصػػػو عمػػػى مخػػػةقبل الظمبػػػة يدفعػػػو إلػػػى االلةػػػزاـ بززارسػػػة القيػػػادة بدرجػػػة  

 مساسبة.

(, ودراسػة )قروانػي 2019وتةفق نةائ  دراسةي ىذه في ىذا الثانب مع نةػائ  دراسػة )عزيػرة,     

(, ودراسػة )صػالح 2016(, ودراسة )الظائي والعػامري,2017(, ودراسة )الغامدي,2018وشمش,

( الةػػي أعيػػرت أف أفػػراد العّيسػػة Piaw&Ismail&Ying&Hee,2014(, ودراسػػة )2017وأبػػؾمخ,

يزةمكػػؾف درجػػة  مرتفعػػة لمقػػدرات القيادّيػػة, ولكسيػػا اخةمفػػت مػػع تمػػػ الّدراسػػات فػػي ترتيػػب مثػػاالت 

 القدرات القيادّية.
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(, ودراسػػػة 2018)دمحم وميػػػدي,واخةمفػػػت نةػػػائ  دراسػػػةي فػػػي ىػػػذا الثانػػػب مػػػع نةػػػائ  دراسػػػة      

( الةػػػػي أعيػػػػرت أف أفػػػػراد العّيسػػػػة يزةمكػػػػؾف درجػػػػة مةؾّسػػػػظة لمقػػػػدرات 2018)الّخػػػػعدي والػػػػدحياني,

( الةػػي أعيػػرت أف أفػػراد العّيسػػة يزةمكػػؾف درجػػة مسحفرػػة 2018القيادّيػػة, ودراسػػة )رشػػيد وشػػرىاف,

 مؽ القدرات القيادّية.

عمػػى  القييجرات الّذخرييّية )الكاريدماتييية(اؿ أمػػا بحذػػؾص مثػػاالت الّدراسػػة, فقػػد حذػػل مثػػ    

(, 0.16(, وانجػراؼ معيػارّي )4`4.1أعمى مةؾّسط حخابّي, فقد جػاءت بزةؾّسػط حخػابّي مقػداره )

%(, وىػػػػي درجػػػػة مرتفعػػػػة, وجػػػػاءت الفقػػػػرة "ييػػػػةؼ بزغيػػػػره العػػػػاـ" بػػػػأعمى مةؾّسػػػػط 82.8و سخػػػػبة )

%( وىػػػي درجػػػة مرتفعػػػة, 87.4) (, بسخػػػبة0.719(, وانجػػػراؼ معيػػػارّي )4.37حخػػػابّي, مقػػػداره )

وتعػػزو الباحتػػة ذلػػػ إلػػى تعامػػل مػػديري الزػػدارس خػػاؿ فةػػرة العزػػل مػػع فاػػات محةمفػػة مػػؽ الػػزوار 

والزدػػػػرفيؽ وأوليػػػػاء األمػػػػؾر وأفػػػػراد الزثةزػػػػع الزجمػػػػي داخػػػػل الزدرسػػػػة وخارجيػػػػا, وكػػػػذلػ حرػػػػؾر 

فػػي حػػيؽ جػػاءت الفقػػرة  االجةزاعػػات والػػدورات الةدريبيػػة مزػػا يجػػةؼ عميػػو االىةزػػاـ بزغيػػره الائػػق,

"يةعامػل بذػػؾت  عػػاؿ  فػػي أهسػاء الزؾاقػػف واالجةزاعػػات لةزريػػر قػرار معػػيؽ" بأقػػّل مةؾّسػػط حخػػابّي, 

(, وىػػػػي درجػػػػة مةؾّسػػػػظة, وتعػػػػزو 67.6(, بسخػػػػبة )0.115(, وانجػػػػراؼ معيػػػػارّي )3.38مقػػػػداره )

مراعػػاة عػػروؼ الباحتػػة ذلػػػ إلػػى رغبػػة مػػديري الزػػدارس بةسفيػػذ الةعميزػػات بالدػػكل الّذػػجيح, مػػع 

الزدرسة وعروؼ الزعّمزيؽ لةجقيق األىداؼ الزسدؾدة مؽ ىذه الةعميزات, فزػدير الزدرسػة يةعامػل 

مػػع فاػػات  محةمفػػة  مػػؽ العػػامميؽ داخػػل الزدرسػػة, مّزػػا يجػػّةؼ عميػػة الةعامػػل مػػع الثزيػػع, بزػػا يكفػػل 

, وتجقيق األىداؼ الزرجّؾة  لمزدرسة. ضزاف سير العزمية الةعميزّية في الزدرسة بسثاح 

 , بالةرتيػػب الرابػػع مػػؽ بػػيؽ مثػػاالت أداة الدراسػػةالقييجرات الػججانييية )الّذييعػرّية( وجػػاء مثػػاؿ      

%( 78.8(, بسخػػبة )0.64(, انجػػراؼ معيػػارّي )3.94حيػػ  جػػاء بأقػػّل مةؾّسػػط حخػػابّي, مقػػداره )
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بػأعمى مةؾّسػط  ة مدػاعر اآلخػريؽ وانفعػاالتيؼ"/وىي درجة مرتفعػة. فقػد جػاءت فقػرة "يػةفّيؼ الزػدير

%( وىػػػي درجػػػة مرتفعػػػة, 81.0(, بسخػػػبة )0.838(, وانجػػػراؼ معيػػػارّي )4.05حخػػػابّي, مقػػػداره )

وتعػػزو الباحتػػة ذلػػػ إلػػى أّف العزػػل داخػػل الزدرسػػة ىػػؾ عزػػل تعػػاونّي تدػػاركّي يعةزػػد عمػػى جزيػػع 

 العامميؽ في الزدرسة, وأّي خمل في أّي جزء مسيا يؤدي إلى حدوث تدؾيش عمى األداء.

" بأقػػّل مةؾّسػػط حخػػابّي,       فػػي حػػيؽ جػػاءت فقػػرة "ُيجػػّؾُؿ انفعاالت ػػو الّخػػمبية  إلػػى انفعػػاالت  إيثابّيػػة 

%(. وتعزو الباحتة ذلػ إلى أنيا قدرة 75.0( بسخبة )0.838(, وانجراؼ معيارّي )3.75مقداره )

عالية , مع أنيا تجةاج إلى وقت طؾيل حّةى يخةظيع الزدير امةاكيا, وتجةاج إلى خبرات  وقدرات  

مؽ أىّؼ القدرات الةي يثب أف يزةمكيا الزديروف ألىزّية العامل اإلنخانّي فػي الزثػاؿ الةر ػؾّي, إال 

ا وتبايس ا بيؽ األفراد.   أّف اكةخابيا ُيعّد األكتر صعؾ ة ؛ ألنيا تةرّزُؽ تسؾع ا وتعقيد 

ليجى ميجيخي السيجارس الثانػّيية فيي  ثانًيا: مشاقذية نتيائج الّديؤال الّثياني: "ميا واقيع إدارة الػقيت 

 "محافطة الخميل مغ وجية نطخ السعّمسيغ؟

أعيرت السةائ  أّف تقديرات الزعّمزػيؽ لؾاقػع إدارة الؾقػت لػدى مػديري الزػدارس التانؾّيػة جػاءت      

, و سخػػػبة 0.59)( مػػػع انجػػػراؼ معيػػػارّي )4.03بدرجػػػة  مرتفعػػػة, حيػػػ  بمػػػغ الزةؾّسػػػط الجخػػػابّي )

و الباحتػػة ىػػذه السةيثػػة إلػػى أّف الزػػدير الّسػػاجح والزةزيػػّز ىػػؾ الػػذي يعػػرؼ كيػػف (. وتعػػز %80.6)

يخةحدـ وقةو, ويؾّزعو الةؾزيع الفّعاؿ عمى تحظيط األندظة الزخةقبمية )الؾقت اإلبداعّي(, وتجديػد 

األندػػظة الازمػػة ألداء تمػػػ الحظػػط )الؾقػػت الةجرػػيرّي(, والؾقػػت الػػاـز لمقيػػاـ بعزػػل مػػا )الؾقػػت 

اجّي(, ووقػػت القيػػاـ بالزراسػػات اليؾمّيػػة والروتيسّيػػة )الؾقػػت الروتيسػػّي(,  كزػػا أّف إدارة الؾقػػت اإلنةػػ

والّظريقة الةي يةبعؾنيا إلنثاز مياّميؼ و الّروتيؽ اليؾمّي,  -إدارة الذات-ىي إدارة االنخاف لسفخو 

ػػؽ يجػػّددوف مػػا يريػػدوف تجقيقػػو ويزيمػؾف إلنثػػازه, فالزػػدير الػػ ذي يزةمػػػ قػػدرة  تجديػػد فالزػديروف ىػػؼ م 
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اال ولؾيػػات وتسغيزيػػا والةعامػػل مػػع القرػػايا األقػػّل أىزّيػػة , والةػػي تخػػةغرؽ وقة ػػا كبيػػر ا بدػػكل فّعػػاؿ, 

يكؾنؾف قادريؽ عمى إدارة مدارسيؼ بظريقة  أكتر فاعمية  وكفاءة . وكزا يبدو أصبجت ىػذه الثؾانػب 

مدركػة مػؽ قبػل الزعّمزػيؽ, فيػؼ عمػى تؾاصػل مؽ الخمؾكيات اإلدارّيػة والقيادّيػة لمزػديريؽ ماحغػة و 

 يؾمي مع الزديريؽ, ويخةظيعؾف إدراؾ ىذه الثؾانب, والجكؼ عمييا بدكل عاـ. 

أشػارت إلػػّي إحػػدى مػػديرات الزػػدارس التانؾّيػػة مػؽ خػػاؿ مقػػابمةي معيػػا أّف أىػػداؼ الةعمػػيؼ فػػي      

, قادر  عمى ا ـّ الزؾكمة بادنا في الؾقت الجاضر تيدؼ إلى إنخاف  مخةسير  لةفكير  الّخميؼ ب كّل الزيا

ػا وعسذػر ا اساسػي ا, وال شػػ  ا ميز  إليو, وفي الؾقت نفخو يرُع الؾقت نذػب عيسي ػو, باعةبػاره مػؾرد 

أّف تمػ األىداؼ لؽ تةجّقق  إال إذا تؾّفر لزدارسسا قادة يديروف الؾقت بفاعمية, وعمية يةؾّجػب عمػى 

مبات والؾسائل الازمة الةي تخاعد مديري الزدارس التانؾّية بةسفيذ وزارة الةر ية والةعميؼ تؾفير الزةظ

مياّميؼ لةجقيق األىداؼ بفاعمّية, وضزؽ فةرة  زمسّية  مجّددة . فالغاية األساسّية لزدير الزدرسة ىي 

العزػػػل عمػػػى تجخػػػيؽ العزمّيػػػة الةعميزّيػػػة واالرتقػػػاء بزخػػػةؾى األداء لمزعّمزػػػيؽ والةاميػػػذ, ورفػػػع شػػػأف 

 ة باعةبارىا مؤّسخة  تر ؾّية  تسزؾّية .  الزدرس

(, ودراسػػػػػة 2018وتةفػػػػق نةػػػػػائ  ىػػػػػذه الّدراسػػػػػة فػػػػي ىػػػػػذا الثانػػػػػب مػػػػػع نةػػػػائ  دراسػػػػػة )جعػػػػػؾ,     

( الةػػي أشػارت إلػػى أّف 2008(, ودراسػة )الّذػؾري,2009(, ودراسػة )األسػػظل,2016)الفريجػات,

ػػا.  وتحةمػػف ا لسةػػائ  فػػي ىػػذه الثانػػب مػػع نةػػائ  مخػػةؾى إدارة الؾقػػت لػػدى أفػػراد العيسػػة كػػاف مرتفع 

(, ودراسػػػػػػػػػة )أبػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػزرة 2016(, ودراسػػػػػػػػػة )الجراحدػػػػػػػػػة,2018دراسػػػػػػػػػة )الزييػػػػػػػػػرات والبيػػػػػػػػػاني,

 ( الةي أشارت إلى أّف مخةؾى إدارة الؾقت لدى أفراد العّيسة كاف مةؾّسظ ا.2007وغسيؼ,

لةجقيق األىداؼ ( القائمة "يجرص عمى تؾجيو الزعّمزيؽ في الزدرسة, 17حذمت الفقرة رقؼ )     

فػػػق خّظػػػة  زمسّيػػػة  مجػػػّددة " الزرتبػػػة األولػػػى, و درجػػػة فاعمّيػػػة مرتفعػػػة, وقػػػد بمػػػغ الزةؾّسػػػط الجخػػػابّي  و 
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(, وتعزو الباحتػة ذلػػ إلػى أىزّيػة مةابعػة %83.2(, بسخبة )0.73(, واالنجراؼ معيارّي )4.16)

خػيؽ األداء, وىػذه الزيّزػة الزدير لزعّمزيػو وتػؾجيييؼ بدػكل  مخػةزرّ  مػؽ أجػل تجقيػق األىػداؼ وتج

ػا لثػدوؿ   تةظّمب قيادات  قادرة  عمى مةابعة أداء الزعّمزيؽ مػؽ خػاؿ الزيػارات الّذػّفية لمزعّمزػيؽ وفق 

 , , مػػع الجػػرص عمػػى مةابعػػة دفػػاترىؼ بانةغػػاـ, وإعظػػائيؼ الةؾجييػػات  الازمػػة  بدػػكل  واضػػح  زمسػػيّ 

ط إلنثػازه, ومػا تػّؼ تسفيػذه ضػزؽ خظػط  زمسيػة  لةثّسب ضياع الؾقت والثيد, ومقارنة ما تػّؼ الةحظػي

 مييسة .

( القائمػػػػة " يحّذػػػص وقة ػػػػا لمّزيػػػارات غيػػػػر الزجػػػّددة" عمػػػػى الزرتبػػػػة 25وحذػػػمت الفقػػػػرة رقػػػؼ )     

( وىػػػي درجػػػة %75.8(, بسخػػػبة )0.81(, وانجػػػراؼ معيػػػارّي )3.82األخيػػػرة, بزةؾّسػػػط حخػػػابّي )

ػػػا. وتعػػػزو الباحتػػػة ذلػػػػ إلػػػى عػػػدـ قػػػد رة الزػػػدير عمػػػى الةحظػػػيط الثّيػػػد لثػػػدوؿ أعزالػػػو مرتفعػػػة أير 

اليؾمّي, مؽ حي  تحذيُص وقت  مجّدد  لمّزيارات غير الزجّددة, كزا تعزو ذلػ إلػى عػدـ تفػؾيض 

بعض مديري الزدارس التانؾّية مقابمة الّزّوار لسائب الزدير أو الّخػكرتاريا, ورغبةػو بػاالّطاع  عمػى 

 ار الّزّوار عمى مقابمة الزدير بالّذات.كّل ما يثري بالزدرسة, أو بخبب إصر 

و أشػػػػارت إلػػػػّي إحػػػػدى الزػػػػديرات أّف بعػػػػض مػػػػديري الزػػػػدارس التانؾّيػػػػة ال يحّذذػػػػؾف وقة ػػػػا      

ـّ الزمقػػػاة عمػػػى مػػػديري الزػػػدارس التانؾّيػػػة, مّزػػػا ال يخػػػزح ليػػػؼ  لمّزيػػػارات غيػػػر الزجػػػّددة لكتػػػرة الزيػػػا

الزجػػّددة, وكػػذلػ لعػػدـ  هقػػة بعػػض مػػديري  بةحذػػيص وقػػت لمزيػػارات الزفاجاػػة أو الّزيػػارات غيػػر

ـّ؛ إذ يدّلل ذلػ عمى مركزّية بعض مػديري الزػدارس  الزدارس التانؾّية بالزعّمزيؽ لةأدية بعض الزيا

 التانؾّية, و الةالي ىذا ال يةرؾ مثاال  لزديري الزدارس بةحذيص وقت لمّزيارات الزفاجاة.
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تػجييج عالقيية ارتباشييية بيييغ تقييجيخات السعّمسيييغ لػاقييع  ثالًثييا: مشاقذيية نتييائج الّدييؤال الثالييث: "ىييل

 الثانػّية في محافطة الخميل؟"  القجرة القيادّية وتقجيخاتيع إلدارة الػقت لجى مجيخي السجارس

ولزساقدة تسيثة ىذا الّخؤاؿ تػّؼ مساقدػة نةيثػة الفرضػّية الّذػفرية األولػى الزسبتقػة عسػو, الةػي       

( بػيؽ α≤0.05ارتباطّيػة ذات داللػة إحذػائية عسػد مخػةؾى الداللػة ) نّذت عمى: "ال تؾجد عاقة

تقػػديرات الزعّمزػػيؽ لؾاقػػع القػػدرة القيادّيػػة وتقػػديراتيؼ إلدارة الؾقػػت لػػدى مػػديري الزػػدارس التانؾّيػػة فػػي 

 مجافغة الحميل".

راسػػة ( إلػػى وجػػؾد عاقػػة  ارتباطّيػػة  بػػيؽ مةغّيػػري الدّ 21تدػػير الزعظيػػات الػػؾاردة فػػي الثػػدوؿ )     

ػا يةبػّيُؽ أّف ىػذه العاقػة ذات داللػة إحذػائية  )القدرة القيادّيػة وإدارة الؾقػت(, ومػؽ خػاؿ الق ػيؼ أير 

 (.0.787مؾجبة ومرتفعة, حي  إّف قيزة معامل ارتباط بيرسؾف بمغت )

 وتعزو الباحتة ذلػ إلى أّف إدارة الؾقت ما ىي إال ميارة, وىي نةيثػة مباشػرة لةػؾفير القػدرات     

القيادّيػػة لػػدى مػػديري الزػػدارس التانؾّيػػة, فزػػؽ يزةمػػػ قػػدرات  قيادّيػػة  يزةمػػػ قػػدرة  عمػػى إدارة الؾقػػت, 

والعاقة بيسيزا عاقة الزمة, كزػا أّف الحبػرات  الزةراكزػة  لػدى مػديري الزػدارس فػي مثػاؿ تعػامميؼ 

ومةػػابعةيؼ لمػػدواـ مػػع الؾقػػت, مػػؽ خػػاؿ مؾاعيػػدىؼ مػػع الزػػديرّيات, ومػػع ذوي العاقػػة فػػي الػػؾزارة, 

ػػػا أّف  ء الجذػػػص الدراّسػػػية وانةيائيػػػا, والّزيػػػارات والمقػػػاءات, والزعمػػػؾـ أير  الزدرسػػػّي وانةيائػػػو, و  ػػػد 

وزارة الّةر يػػػػة والّةعمػػػػيؼ الفمخػػػػظيسية تعقػػػػد دورات  تدريبيػػػػة  إلكخػػػػاب القػػػػدرات وصػػػػقميا لػػػػدى مػػػػديري 

الجػػرص عمػػى الؾقػػت وتسغيزػػو, الزػػدارس, مػػؽ ضػػزسيا إدارة الؾقػػت. كػػّل ىػػذا أكخػػبيؼ جانب ػػا مػػؽ 

واسػػةثابةيؼ ليػػذا األمػػر ىػػي داللػػة عمػػى تػػؾافر القػػدرات القيادّيػػة لػػدييؼ؛ ليػػذا جػػاءت العاقػػة دالػػة 

 احذائي ا ومرتفعة .
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(, والةػػي أشػػارت إلػػى وجػػؾد 2016وتةفػػق ىػػذه السةيثػػة مػػع مػػا تؾصػػمت إليػػو دراسػػة )الّخػػؾيدي,     

 رة القيادّية. عاقة  ارتباطّية  بيؽ إدارة الؾقت والقد

ىل تختمف تقجيخات السعّمسيغ لػاقع القجرة مشاقذة نتائج الّدؤال الخابع الحي يشّز عم : " رابًعا:

الثانػّية في محافطة الخميل باختالف الستغّيخات: السؤىل العمسّي,  القيادّية لجى مجيخي السجارس

 وسشػات الخبخة, والسجيخية؟" 

 مساقدة نةائ  الفرضّيات الّذفرّية الزسبتقة عسو:لزساقدة نةائ  ىذا الّخؤاؿ تزت 

: "ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحذائية عسد مخةؾى مشاقذة نتائج الفخضّية الّرفخّية الّثانية -

( بيؽ مةؾّسظات تقديرات معّمزي الزدارس التانؾّية لؾاقع القدرة القيادّية لدى α≤0.05الّداللة )

 الحميل ُتعزى إلى مةغير الزؤىل العمزّي".مديري الزدارس التانؾّية في مجافغة 

( إلى أنو ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحذائية عسد 22تدير البيانات الؾاردة في الثدوؿ )     

 ( بيؽ مةؾّسظات تقديرات الزعّمزيؽ لؾاقع القدرات القيادّية لدى مديري الزدارسα≤0.05مخةؾى )

لى مةغّير الزؤىل العمزّي, وىذا يدّؿ عمى أّف الزؤىل التانؾّية في مجافغة الحميل ُتعزى إ الجكؾمية

العمزّي ليس مةغير ا يؤّهر عمى تقديرات معّمزي ومعّمزات الزدارس التانؾّية لؾاقع القدرة القيادّية لدى 

التانؾّية في مجافغة الحميل, وت عزو الباحتة ذلػ إلى تخاوي الزعاممة الجكؾمية مديري الزدارس 

إذ يحرع الزعّمزيؽ والزعّمزات إلى نفس الّدورات الةي ف تزيز لزؤىاتيؼ العّمزية, بيؽ الزعّمزيؽ بدو 

تقيزيا مديريات الةر ية والةعميؼ بغض السغر إلى الزؤىل العمزي, حي  يحرع معّمزي ومعّمزات 

 إلى دورات في الةأىيل الةر ؾي, دورات إهراء الزسي , ودورات القياس والةقؾيؼ. 
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( بأنو 2017(, ودراسة )الغامدي,1991ىذه الّدراسة مع نةيثة دراسة )اليدلق, اتفقت نةيثة      

ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحذائية بيؽ آراء عّيسة الّدراسة لمزيارات القيادّية ُتعزى إلى ُمةغّير 

 الزؤىل العمزّي.  

لة : "ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحذائية عسد مخةؾى الّدالالفخضّية الّرفخّية الثالثة -

(α≤0.05 بيؽ مةؾّسظات تقديرات معّمزي ومعّمزات الزدارس التانؾّية لؾاقع القدرة القيادّية )

 التانؾّية في مجافغة الحميل ُتعزى إلى ُمةغير سسؾات الحبرة". لدى مديري الزدارس

( إلى أنو ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحذائية عسد 24وتدير الزعظيات الؾاردة في الثدوؿ)     

( بيؽ مةؾّسظات تقديرات الزعّمزيؽ لؾاقع القدرات القيادّية لدى مديري الزدارس α≤0.05ؾى)مخة

التانؾّية في مجافغة الحميل تبع ا لزةغّير سسؾات الحبرة. وتعزو الباحتة ذلػ إلى آليات الجكؾمية 

بالعزل, والّدورات الةعيّيؽ مؽ قبل الؾزارة حديت ا, والةي شزمت عمى دورات تيياة لمزعّمزيؽ قبل البّدء 

( إلى أّف عدد الزعّمزيؽ والزعّمزات الذيؽ بمغت 23الةي يةؼ إعظاؤىا خاؿ العزل. ويبيؽ الثدوؿ)

معّمز ا ومعّمزة , و مغ عدد الزعّمزيؽ والزعّمزات الذيؽ  65سسؾات( ىي:  5سسؾات خبرتيؼ أقّل مؽ )

دد الزعّمزيؽ والزعّمزات الةي تزيد معمز ا ومعّمزة , وع73سسؾات( ىي:  10-5يةزةعؾف بحبرة  مؽ )

معّمز ا ومعمزة  مؽ إجزالي أفراد العّيسة, مزا يّدؿ عمى أّف  254سسؾات( ىي:  10خبرتيؼ عؽ )

, وتعزو الباحتة ذلػ إلى سسؾات 10الغالبية العغزى مؽ الزعّمزيؽ والزعّمزات يةزةعؾف بحبرة  تفؾؽ 

لحدمة الزدنية الذي يجيل الزؾعف إلى الةقاعد عسد القؾانيؽ الزعزؾؿ بيا في فمخظيؽ, وىؾ قانؾف ا

عام ا مؽ الحدمة, مزا يقمل مؽ فرصة الحرجيؽ الثدد مؽ العزل في  35عام ا, و 60بمؾغ سؽ اؿ

 سسؾات.10حقل الةر ية والةعميؼ, ومؽ ىسا ناحظ أف معغؼ الزعّمزيؽ تفؾؽ خبرتيؼ 
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( 2018( ودراسة )قرواني وشمش,2019,اتفقت نةيثة ىذه الّدراسة مع نةيثة دراسة )عزيرة    

بأنو ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحذائية في اسةثابات الزعّمزيؽ والزعّمزات والزديريؽ أنفخيؼ ُتعزى 

 إلى ُمةغّير سسؾات الحبرة.  

( α≤0.05: "ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحذائية عسد مخةؾى الّداللة )الفخضّية الّرفخّية الخابعة -

ديرات معّمزي ومعّمزات الزدارس التانؾّية لؾاقع القدرة القيادّية لدى مديري بيؽ مةؾّسظات تق

 الزدارس التانؾّية في مجافغة الحميل ُتعزى إلى ُمةغير الزديرية". 

إلػػى أنػػو ال تؾجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحذػػائية عسػػد      26)تدػػير الزعظيػػات الػػؾاردة فػػي الثػػدوؿ )     

الزػػػدارس  ي يرات الزعّمزػػػيؽ لؾاقػػػع القػػػدرة القيادّيػػػة لػػػدى مػػػدير مةؾّسػػػظات تقػػػد بػػػيؽ( α≤0.05مخػػػةؾى)

ػا لزةغّيػر الزديريػة.  وتعػزو الباحتػة ذلػػ إلػى أّف اخػةاؼ الجكؾمية  التانؾّيػة فػي مجافغػة الحميػل تبع 

الزػػديريات ال يةػػس  عسػػو اخػػةاؼ فػػي وجيػػات نغػػر الزعّمزػػيؽ حػػؾؿ درجػػة مزارسػػة مػػديري الزػػدارس 

ّيػػة فػػي مجافغػػة الحميػػل, وأّف طبيعػػة الةعميزػػات واألنغزػػة والقػػؾانيؽ مؾّحػػدة فػػي التانؾّيػػة لمقػػدرات القياد

كافػػة الزػػدارس التانؾّيػػة سػػؾاء الزػػدارس التانؾّيػػة الةابعػػة لزديريػػة تر يػػة وتعمػػيؼ الحميػػل, مديريػػة تر يػػة 

تابعػة فثزيعيػا  وتعميؼ شزاؿ الحميل, مديرية تر ية وتعميؼ جسؾب الحميل, ومديرية تر ية وتعميؼ يّظػا؛

  لؾزارة الةر ية والةعميؼ الفمخظيسية.

( بأنػو تؾجػد فػروؽ ذات داللػة 2009اخةمفت نةيثة ىذه الّدراسػة مػع نةيثػة دراسػة )أبػؾ زعيةػر,     

إحذػػائية بػػيؽ مةؾّسػػظات تقػػديرات الزعّمزػػيؽ فػػي الزػػدارس التانؾّيػػة فػػي مجافغػػة غػػزة لدرجػػة مزارسػػة 

 ةغّير الزسظقة الةعميزّية لذالح شرؽ غزة.مديرييؼ لمزيارات القيادية ُتعزى إلى مُ 
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خامًدييا: مشاقذيية الّدييؤال الخييامذ: "ىييل تختمييف تقييجيخات معّمسييي السييجارس الثانػّييية لػاقييع إدارة  

الػقييت لييجى مييجيخي السييجارس فييي محافطيية الخميييل بيياختالف متغّيييخات: السؤىييل العمسييّي, وسييشػات 

 الخبخة, والسجيخية؟"

 زت مساقدة نةائ  الفرضّيات الّذفرّية الزسبتقة عسو: لزساقدة نةيثة ىذا الّخؤاؿ ت

: "ال تؾجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحذػػػػػائية عسػػػػػد مخػػػػػةؾى الّداللػػػػػة الفخضيييييّية الّريييييفخّية الخامدييييية -

(α≤0.05 بػػػيؽ مةؾّسػػػػظات تقػػػػديرات معّمزػػػي الزػػػػدارس التانؾّيػػػػة لؾاقػػػع إدارة الؾقػػػػت لػػػػدى مػػػػديري )

 ى ُمةغير الزؤىل العمزّي."الزدارس التانؾّية في مجافغة الحميل ُتعزى إل

( إلػػى أنػػو ال تؾجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحذػػائية عسػػد 27تدػػير الزعظيػػات الػػؾاردة فػػي الثػػدوؿ)     

( بػػػيؽ مةؾّسػػػظات تقػػػديرات الزعّمزػػػيؽ لؾاقػػػع إدارة الؾقػػػت لػػػدى مػػػديري الزػػػدارس α≤0.05مخػػػةؾى )

ػػػا لزةغّيػػر الزؤىػػػل العمزػػػيّ الجكؾميػػة  وىػػػذا يػػػّدؿ عمػػػى أّف مةغّيػػػر  .التانؾّيػػػة فػػػي مجافغػػػة الحميػػػل تبع 

الزؤىػػػل العمزػػػّي لػػػيس مةغيػػػر ا يػػػؤهر عمػػػى تقػػػديرات معّمزػػػي ومعّمزػػػات الزػػػدارس التانؾّيػػػة لؾاقػػػع إدارة 

الؾقػػػت لػػػدى مػػػديري الزػػػدارس, وتعػػػزو الباحتػػػة ذلػػػػ إلػػػى أّف معّمزػػػي ومعّمزػػػات الزػػػدارس التانؾّيػػػة 

ػا, وكزػا  لمزػديريؽ خظػط سػسؾية ليػا سػقف زمسػي ييةّزؾف بالؾقت الزدرسّي, ويعةبرونػو عسذػر ا ميز 

ػػا خظػػط يؾميػػة وػػػأسبؾعية  ػػا لمزعّمزػػيؽ خظػػط سػػسؾية عميػػو إنياءىػػا بفةػػرة زمسيػػة مجػػددة, وأير  أير 

ـ  دراسػي الةعميزػات الّخػػسؾية, الةػي تدػزل مؾعػػد  وشػيرية ووزارة الةر يػة والةعمػيؼ ترسػػل بدايػة كػل عػػا

زدرسية, مؾاعيد االمةجانات الّديرية والفذمّية. لبدء الفذل الدراسي وإنياءه, مؾاعيد أياـ العظل ال

كزا أّف إدارة الؾقت ىي إدارة اإلنخاف لّذاتو والظريقة الةي يةبعيػا إلنثػاز مياّمػو, وندػاط الزػديريؽ 

 والزعّمزيؽ أمر بالغ األىزية لسثاح الزدرسة وطابيا.
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تؾجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة ( بأنػػػو ال2018راسػػػة مػػػع دراسػػػة )الزييػػػرات والبيػػػاني,تةفػػػق ىػػػذه الدّ      

ػػػا لزةغّيػػػر الزؤىػػػل العمزػػػّي. ودراسػػػة  إحذػػػائية فػػػي مخػػػةؾى إدارة الؾقػػػت لػػػدى مػػػديري الزػػػدارس تبع 

ػػػا 2016)الفريجػػات, ( بعػػػدـ وجػػؾد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحذػػائية لزغػػػاىر إدارة الؾقػػت وأسػػػاليبيا تبع 

  لزةغّير الزؤىل العمزّي.

 

حذػػػػائية عسػػػػد مخػػػػةؾى الّداللػػػػة إذات داللػػػػة  : "ال تؾجػػػػد فػػػػروؽ ادسييييةة الدّ فخيّ ة الّرييييالفخضيييييّ  -

(α≤0.05 ّبيؽ مةؾّسظات تقديرات معم ) ّة لؾاقع إدارة الؾقت لدى زات الزدارس التانؾيّ زي ومعم

 ةغّير سسؾات الحبرة".مُ ى لإة في مجافغة الحميل ُتعزى مديري الزدارس التانؾيّ 

روؽ ذات داللػػة إحذػػائية عسػػد ( أنػػو ال تؾجػػد فػػ29تدػػير الزعظيػػات الػػؾاردة فػػي الثػػدوؿ )        

زػػيؽ لؾاقػػع إدارة الؾقػػت لػػدى مػػديري الزػػدارس ظات تقػػديرات الزعمّ مةؾّسػػ بػػيؽ( α≤0.05الزخػػةؾى )

ػػالتانؾّيػػ ر سػػسؾات الحبػػرة عمػػى الدرجػػة الكميػػة ألداة الّدراسػػة. وتعػػزو ا لزةغّيػػة فػػي مجافغػػة الحميػػل تبع 

يػق وتسفّيػذ أىػداؼ ىػذه الحظػة مػرتبط وجؾد خظة سسؾية لكل مدير, حيػ  أّف تجقالباحتة ذلػ إلى 

بخػػقف زمسػػي معػػيؽ. وتعػػزو الباحتػػة ذلػػػ إلػػى كػػؾف أفػػراد العّيسػػة ياحغػػؾف أداء الزػػديريؽ بغػػػض 

 السغر عؽ خبرتيؼ. 

( بأنػػػػو ال تؾجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 2008اتفقػػػػت ىػػػػذه السةيثػػػػة مػػػػع نةيثػػػػة دراسة)الذػػػػؾري,     

زى لزةغيػػػر سػػػسؾات الحبػػػرة, واخةمفػػػت مػػػع إحذػػػائية بػػػيؽ مةؾسػػػظات تقػػػديرات مػػػديري الزػػػدارس تعػػػ

( بأنيػػػا تؾجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة احذػػػائية لزغػػػاىر واسػػػاليب ادارة الؾقػػػت 2016دراسػػػة)الفريجات,

 ( سسؾات.10`-6تعزى لزةغير سسؾات الحبرة, لذالح)
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: "ال تؾجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحذػػائية عسػػد مخػػةؾى الّداللػػة ابعةة الّدييفخيّ ة الّرييالفخضيييّ  -

(α≤0.05 بػػػيؽ )التانؾيػػػة لؾاقػػػع إدارة الؾقػػػت لػػػدى  مةؾّسػػػظات تقػػػديرات معمزػػػي ومعمزػػػات الزػػػدارس

 ةغّير الزديرية".مُ ى لإمديري الزدارس التانؾية في مجافغة الحميل ُتعزى 

( أنػػػػو ال تؾجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحذػػػػائية عسػػػػد 31تدػػػػير الزعظيػػػػات الػػػػؾاردة فػػػػي الثػػػػدوؿ )     

ات الزعمزػػيؽ لؾاقػػع إدارة الؾقػػت لػػدى مػػديري الزػػدارس ( بػػيؽ مةؾّسػػظات تقػػدير ≥ 0.05الزخػػةؾى )

وت عػػزو ة ألداة الّدراسػػة.  ّيػػة عمػػى الدرجػػة الكمّ ر الزديرّيػػةغّيػػمُ ى لػػإة فػػي مجافغػػة الحميػػل ُتعػػزى التانؾّيػػ

الباحتة ذلػ إلػى أف مػديريات مجافغػة الحميػل األر عػة مسبتقػة عػؽ وزارة الةر يػة والةعمػيؼ الفمخػظيسية, 

ـّ الذػادرة عػؽ وتحرع لقؾانيؽ و  ػا إلػى ّأف الزيػا زارة الةر ية والةعميؼ الفمخظيسية, وتعػزو الباحتػة أير 

مػػديريات الةر يػػة والةعمػػيؼ عمػػى الزػػديريؽ تسفيػػذىا خػػاؿ فةػػرة  زمسي ػػة معيسػػة , ومتػػاؿ عمػػى ذلػػػ ميزػػة 

والةعمػيؼ إعداد الةدكيات أو ميزة إعداد البرنام  الزدرسّي, فيساؾ وقت مجّدد مػؽ مػديريات الةر يػة 

 لةسفيذ ىذه الزيزة.

( بؾجػػػؾد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحذػػػائية بػػػيؽ 2008اخةمفػػػت ىػػػذه السةيثػػػة مػػػع دراسػػػة )الذػػػؾري,    

مةؾسػػػظات تقػػػديرات مػػػديري الزػػػدارس تعػػػزى لزةغيػػػر الزسظقػػػة الةعميزيػػػة, لذػػػالح مػػػديري ومػػػديرات 

 مدارس وكالة الغؾث.

 تػصيات الّجراسة 2.5:

 إلييا الّجراسة, ُتػِرُد الباحثة التػصياِت اآلتيَة: في َضْػء الشتائج التي تػّصمت

اسةزرار عقد الدورات الةدريبية لزديري الزدارس التانؾية بدكل  دوريّ  وسسؾّي, لمجفاو  -8

 عمى درجة مزارسةيؼ لمقدرات القيادّية وإدارة الؾقت العالية لدييؼ.
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نّية والقدرات اإلبداعّية؛ حي  إعظاء أىزّية أكبر لمقدرات القيادّية في مثاؿ القدرات الؾجدا -4

 تبيؽ أّف مزارسة ىذه القدرات كانت األقّل مزارسة مؽ ق بل مديري الزدارس التانؾّية.

تدثيع الزيارات الةبادلية والمقاءات بيؽ مديري الزدارس التانؾّية لاطاع عمى الةثارب  -4

 الساججة في مثاؿ اإلدارة الزدرسية.

بكّل ما ىؾ جديد في مثاؿ القدرات  القيادّية  وإدارة الؾقت,  تزويد مديري الزدارس التانؾّية -2

 لعاقةيزا االرتباطّية الزؾجبة ببعريزا البعض.

مؽ الزفيد األخذ بالقدرات القيادّية الةي تساولةيا أداة الّدراسة حةى تذبح إحدى الزعايير  -5

مديري ومديرات الزدارس  الةي تعةزدىا وزارة الةر ّية والةعمّيؼ الفمخظيسّية في عزمّية اخةيار

 التانؾّية.

 تفعيل القدوة الجخسة في االلةزاـ بالؾقت مؽ جانب اإلدارة الزدرسية والزعّمزيؽ. -6

عدـ الزبالغة في وضع أشياء كتيرة عمى قائزة األعزاؿ اليؾمية بالزدرسة, مزا يؤدي إلى  -7

 عدـ تسفيذىا بأكزميا.

اؿ و  أىزّية اسةتزار الؾقت اسةتزار ا أمتل؛ ألنو مؽ -8 الزؾارد اليامة في الجياة, لدوره الف ع 

 الزؤّهر في تسزية القدرات القيادّية.

 يؾمية مكةؾ ة لاندظة الزدرسية, ُيزكؽ مراجعةيا وتجديتيا بانةغاـ. ةوضع خظ -9

 اسةرافة شحذّيات ناججة في إدارة الؾقت. -88
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 مقتخحات الّجراسة 3.5:

 الباحثة إجخاء الّجراسات اآلتية: في ًضْػء نتائج الّجراسة وتػصياتيا, تقتخح

إجراء دراسة مزاهمة لمّدراسة الجالية, ولكؽ مؽ وجية نغر الزديريؽ أنفخيؼ, ومقارنة  -8

ا.  نةائ  الّدراسةيؽ مع 

إجراء دراسات أخرى مزاهمة ليذه الّدراسة في مثاؿ القدرة القيادّية وإدارة الؾقت لزديري  -4

 الزرحمة األساسّية.

 ليذه الّدراسة ُتظبق في جامعات مجافغة الحميل. إجراء دراسة مزاهمة -4
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 السخاجع

 أوًل: السخاجع العخبية

 القرآف الكريؼ. -8

 , دار صادر لمظبع والسدر, بيروت.3, طلدان العخب(:  1994ابؽ مسظؾر, جزاؿ الديؽ) -4

غ بالػزارات سسات الّذخرّية القيادّية الُسَسّيدة لجى السجراء العاممي(: 2015أبؾ زايد, دمحم) -4

 رسالة ماجخةير غير مسدؾرة, جامعة األقذى, غزة, فمخظيؽ. الفمدصيشية بقصا  غدة,

درجة مسارسة مجيخي السجارس الثانػّية بسحافطة غدة لمسيارات (: 2009أبؾزعيةر, مسير) -2

 رسالة ماجخةير غير مسدؾرة, الثامعة اإلسامية, غزة, فمخظيؽ.القيادّية وُسبل تصػيخىا, 

, مشاىج البحث العمسي: مغ التبييغ ال  التسكيغ(: 2019, مجزؾد, والظيظي, دمحم)أبؾسزرة -5

 دار اليازوري لمسدر والةؾزيع, عزاف, األردف.

, دار مثدالوي لمظباعة والسدر والةؾزيع, عزاف, إدارة الػقت(: 1991أبؾ شيحة, نادر) -6

 األردف.

لدى رؤساء األقخاـ األكاديزية في (: األنزاط القيادّية 2007أبؾسزرة, مجزؾد, وغسيؼ, دمحم) -7

مجّمة اتحاد الجامعات  ,كّميات الزثةزع الزةؾّسظة في فمخظيؽ وعاقةيا بإدارة الؾقت

 .263-317(, ص ص: 48, ع)العخبية

, دار الؾفاء العالقات اإلندانية في السؤّسدة التعميسّية(: 1999أحزد, أحزد إبراىيؼ) -8

 لمظباعة والسدر, اإلسكسدرية.

, عالؼ الكةب لمسدر, (: إدارة السؤّسدات التخبػّية2003افظ وحافظ, دمحم صبري)أحزد, ح -9

 القاىرة.
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 , دار الزآهر لمسدر والةؾزيع, الزديسة الزسؾرة.إدارة الػقت (:2004األحزدي, حزيد) -88

(: فاعمية إدارة الػقت وعالقتيا باألنساه القيادّية لجى مجيخي 2009األسظل, أميزة) -88

, رسالة ماجخةير غير مسدؾرة, الثامعة سحافطات غدة مغ وجية نطخىعالسجارس الثانػية ب

 اإلسامية, غزة, فمخظيؽ.

(: الجامع السدشج الّرحيح مغ أمػر رسػل هللا وسشتو وأيامو, 2001البحاري, دمحم ) -84

 , دار طؾؽ السثاة, بيروت.تحقيق دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ

, دار الفكر إلدارية في السؤّسدات التعميسّيةاألساليب القيادّية ا(: 2001البدري, طارؽ) -84

 لمظباعة والسدر والةؾزيع, عزاف.

, دار الكةب مجخل إل  اإلدارة التخبػية(: 1996بمقاسؼ, العرفي, وعباس, ميدي) -82

 الؾطسية, بسغازي.

, دار صفاء لمسدر والةؾزيع, 1,  طاإلدارة السجرسية السعاصخة(: 2013البسا, ىالة) -85

 عّزاف. 

 , دار راتب الثامعية, بيروت.القادة ىل يػلجون؟...أم يرشعػن (: 1999)جعمؾؾ, دمحم -86

(: إدارة الؾقت وعاقةيا بفاعمية الّذات لدى رؤساء األقخاـ العمزّية في 2018جعؾ, دمحم) -87

-696(, ص ص: 100(, ع)24)مجّمة كّمية التخبية األساسّية, مالثامعة الزخةسذرية, 

655. 

 , دار الفكر العر ي, القاىرة.لتعميسّية واإلدارة السجرسّيةاإلدارة ا(: 2000حثي, أحزد) -88

السزط اإلدارّي الخائد وعاقةو بفعالية إدارة الؾقت لدى (: 2016الجراحدة, دمحم)     -89

(, ص ص: 43)دراسات العمػم التخبػية, م ,مديري الزدارس مجافغة الزفرؽ في األردف

1183-1167. 
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 , دار حامد, عزاف, االردف.1, طيّ الّدمػك التشطيس(: 2004حريؼ, حخيؽ) -48

(:  أنساه القيادات الصالبية ببعس الجامعات وعالقتيا 2000حخب هللا, صاح) -48

غير مسدؾرة, جامعة  رسالة ماجخةيربسفيػم الّحات الجدسية وبعس الّدسات الّذخرّية, 

 حمؾاف, مذر.

, بيروت, , الدار العر ية لمزؾسؾعاتمػسػعة عمع الجتسا : (1999)الجخؽ, إحخاف -44

 لبساف.

(: االندماج الثامعي وعاقةو بةسغيؼ الؾقت لدى طمبة الثامعة, 2019حخؽ, طالب) -44

 .20-39(, ص ص: 105(, ع)25)مجّمة كّمية لتخبية األساسّية, م

 , دار الفكر, بيروت.(: بيغ العقيجة والقيادة2002خظاب, مجزؾد) -42

, دار -اتجاىات حجيثة– اإلدارة والشخاف التخبػي (: 2000الحظيب, رداح وآخروف) -45

 األمل, ار د, األردف.

, إدارة الػقت لجى العامميغ في جياز اإلدارة العامة في الردن(: 1992الحظيب, سزر) -46

 رسالة ماجخةير غير مسدؾرة, الثامعة االردنية, عزاف, االردف.

 , دار أسامة لمسدر والةؾزيع, عزاف.اإلبجا  اإلداري (: 2009خير هللا, جزاؿ) -47

, مكةبة االنثمؾ الزذرية, 1, طسيكػلػجية إدارة األعسال(: 2003كزاؿ) دسؾقي, -48

 القاىرة, مذر.

, جامعة نايف العالقات الندانية في الفكخ اإلسالمي السعاصخ: 2005)الدوسري, دمحم) -49

 لمعمـؾ االمسية, الرياض.

عر ية , مكةبة جرير, الرياض, الززمكة الالسخار الججيجة الكاريدما(: 2011دوالن , .د) -48

 الخعؾدية.
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  /http://www.alukan.netميارة إدارة الػقت.(: 2015ر ابعة, إبراىيؼ) -48

(: الّخزات القيادية لزدراء الزدارس االبةدائية 2018رشيد, ساـ وشرىاف, جاسؼ) -44

مجمة كمية  ,افة التانيةالرص /وعاقةيا بالرضا الؾعيفي لزعمزي الةر ية الرياضية في بغداد

 .889-904(, ص ص: 102(, ع)24)التخبية السالمية, م

ويسي, عباس) -44 أداة السعخفة لجى عسجاء كميات جامعة ذي قار وعالقتيا في (: 2014الز 

, رسالة دكةؾراه غير القجرة القيادية التخبػية مغ وجية نطخ رؤساء القدام والسجرسييغ

 العراؽ. مسدؾرة, جامعة بغداد, بغداد, 

 , دار صادر, عزاف, االردف.1, طدراسات في اإلدارة التخبػية(: 2004رياض) سةراؾ, -42

درجة مزارسة مديري مدارس الةعميؼ العاـ (: 2018الّخعدي, دمحم و الدحياني, ناصر) -45

(, 17, ـ)مجمة عجسان لمجراسات والبحػث ,بأمانة العاصزة صسعاء لمزيارات القيادية

 .173-190(, ص ص: 1ع)

(: القدرات الؾجدانّية وأهرىا في الجل 2011الّخزاؾ, مساؿ والظائي, آماؿ والظائي, بخاـ) -46

 .40-11(, ص ص:35, ع)مخكد الّجراسات السدتقبميةاالبةكاري لزدكات العزل, 

, دار صفاء لمسدر والةؾزيع, القيادة التخبػّية )مفاىيع وآفاق((: 2013الخعؾد, راتب) -47

 عّزاف.

مالمح مغ إدارة الػقت في القخآن الكخيع وتصبيقاتيا في  (:2001الخفياني, عيرة) -48

 كمية الةر ية, قخؼ اإلدارة الةر ؾية والةحظيط.–, جامعة أـ القرى اإلدارة التخبػية

, الزسغزة العر ية لمعمـؾ إدارة الػقت مشيج مصػر لمشجاح(: 1988سامة, سييل) -49

 اإلدارية, عّزاف, االردف.

http://www.alukan.net/
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, دار غريب ارات اإلدارية والقيادية لمسجيخ الستفػق السي(: 1999الخمزي, عمي) -28

 لمظباعة والسدر, القاىرة, مذر.

 , دار أسامة لمسدر والةؾزيع, عّزاف, االردف.القيادة التخبػية(: 2015سميزاف, حساف) -28

 (.175مثّمة االقةذاد, الرياض, ع) مفاىيع حػل إدارة الػقت,(: 1987سميزاف, خالد) -24

, 2, طصشاعة القائج(: 2003يل, فيذل)الخؾيداف, طارؽ و اشراح -24 , دار ابؽ حـز

 بيروت, لبساف.

(: إدارة الؾقت وعاقةيا بالقدرة القيادية لدى مديري الزدارس 2016الخؾيدي, هائر) -22

مجّمة كّمية التخبية,  ,االبةدائية في مركز مديسة الكؾت مؽ وجية نغر الزعاونيؽ والزةعاونات

 .640-687(, ص ص: 30ع) جامعة واسط,

(: اإلبجا  اإلداري وعالقتو بالسيارات القيادية لجى مجيخي 2016الّداعر, حخيؽ) -25

رسالة ماجخةير غير  مجارس وكالة الغػث الجولية بسحافطات غدة مغ وجية نطخ السعّمسيغ,

 مسدؾرة, جامعة اال زىر, غزة, فمخظيؽ.

-العقمي تفػق ال–أشفال عشج القسة: السػىبة  (:2002الدر يسي, زكريا وصادؽ, يخرية) -26

 , دار الفكر العر ّي, القاىرة.اإلبجا 

دور معيج إعجاد القادة بسؤّسدة إبجا  في تعديد الدسات (: 2016صالح , عبدالقادر) -27

, رسالة ماجخةير غير القيادية السدتسجة مغ الدشو الشبػية لجى شمبتو وُسبل تصػيخه

 مسدؾرة, الثامعة اإلسامّية, غزة, فمخظيؽ.

 ,مكةبة السيرة الزذرية, القاىرة.13, طعمع الشفذ التخبػي (: 1975صالح, أحزد) -28

(: درجة مزارسة مديري الزدارس لمزيارات القيادية 2017صالح, عمي وأبؾ مخ, مجزؾد) -29

ؾ ء مدخمي الزسّغزة  داخل الحّط األخرر في فمخظيؽ مؽ وجية نغر الزعّمزيؽ في ض 
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(, 41, ـ)مبحػث التخبػية, جامعة اإلماراتالسجّمة الجولية لالزةعّمزة والتقافة الةسغيزية, 

 .164-200(, ص ص: 1ع)

واقع إدارة الػقت لجى مجيخي ومجيخات مجارس التعميع العام (: 2008الّذؾري, كزاؿ) -58

 رسالة ماجخةير غير مسدؾرة, جامعة اال زىر, غزة, فمخظيؽ. بسحافطة غدة,

, دار الفكر الثامعّي, 1, طالقيادة اإلدارية واإلبجاعّية(: 2007الّذيرفي, دمحم) -58

 اإلسكسدرّية.

(: العاقة بيؽ القدرات القيادية  والةؾجو 2016الظائّي, عمي والعامري, فراس) -54

 .66-34(, ص ص: 37ع) مجمة كّمية الخافجيغ,اإلسةراتيثّي, 

, مجّمة مؤتة لمبحػث والّجراسات(: إدارة الؾقت واألداء الؾعيفي, 2002الظراونة, دمحم) -54

 .94-63ص ص: (. 8(, ع)87ـ)

, دار األوائل لمسدر, 4, طاإلدارة التخبػية والدمػك التشطيسيّ (: 2006الظؾيل, ىاني) -52

 عّزاف.

(: إدارة الؾقت وعاقةيا بالخمؾؾ القيادي لدى مدرسي كّمية 2016عبد الّخةار, ماجدة) -55

(, 1, ع)(29ـ) مجمة كّمية التخبية الخياضّية,جامعة بغداد,  -الةر ية البدنية وعمؾـ الرياضة

 .247-261ص ص: 

القجرة القيادّية وواقع إدارة التغييخ في ضّل إلصالحات : (2018)عبد هللا, بؽ حزيد -56

 رسالة دكةؾراه غير مسدؾرة, جامعة باتسو, الثزائر. التخبػّية,

, دار الزدرؽ التقافي, (: إدارة الػقت ومجارس القيادة اإلدارّية2006عبدهللا, شؾقي) -57

 عّزاف, االردف.
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(: إدارة الػقت لجى مجيخي ومجيخات مجارس وكالة الغػث 2006ابة, مجزؾد )عدر  -58

, رسالة ماجخةير غير مسدؾرة, جامعة بيرزيت, بيرزيت, األساسّية في الّزفة الغخبّية

 فمخظيؽ.

, معيد اإلدارة العامة, الرياض, إدارة سمػك السشّطسات(: 1993العديمي, ناصر ) -59

 الززمكة العر ية الّخعؾدية.

 ,واقع إدارة الؾقت لدى مؾعفي وزارة الةر ية والةعميؼ في اال ردف(: 2001بات, بدير)عري -68

 . 34-15(, ص ص:1(, ع)28ـ) مجّمة دراسات العمػم التخبػّية,

, دار الفكر لمسدر والةؾزيع, 3, طاإلدارة التخبػّية السعاصخة(: 2007عريف , سامي) -68

 عّزاف.

, 1, طالسعاصخ سجرسّية في َضْػء الفكخ اإلداريّ اإلدارة ال(, 2007عظاهللا, عبد العزيز) -64

 دار حامد, عّزاف, األردف.

, -أصػليا وتصبيقاتيا -اإلدارة السجرسّية واإلشخاف التخبػيّ (: 2014عظؾي, جؾدت) -64

 , دار التقافة لمسدر والةؾزيع, عّزاف, األردف.6ط

رسالة ماجخةير , العالقات اإلندانية وعالقتيا باألداء الػضيفيّ (: 2006عقيل, دمحم) -62

 غير مسدؾرة, جامعة نايف العر ية لمعمـؾ األمسية, الرياض.

دار  تصبيقات, /عسميات /(: إدارة الػقت مفاىيع2009عمؾاف, قاسؼ وأحزيد, نثؾى) -65

 التقافة لمسدر والةؾزيع, عّزاف, األردف.

(: إدارة الؾقت وعاقةيا بالقيادة اإلبداعية لدى 2013عمي, لؾنيس ودالؿ, جغبؾب) -66

, مجّمة اآلداب والعمػم الجتساعّية, -دراسة ميدانية بؾالية سظيف–مديري التانؾيات 

 .9-35(, ص ص: 17ع)
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القجرة القيادّية لجى مجيخي السجارس الحكػمّية في العاصسة (: 2019عزيرة, إيزاف) -67

, رسالة عّسان وعالقتيا بالخضا الػضيفّي لمسعّمسيغ مغ وجية نطخ مداعجي السجيخيغ

 غير مسدؾرة, جامعة الدرؽ األوسط, عّزاف, األردف. ماجخةير

العاقة بيؽ ميارة إدارة الؾقت (: 2017العسزي, عبمة والسازي, نادية والقرعاف, جياد) -68

مجّمة عمػم والةجذيل األكاديزّي لدى الظمبة ذوي صعؾ ات الةعّمؼ والعادييؽ بدولة الكؾيت, 

 .68-82(, ص ص: 68, ع)التخبية

, دار حامد لمسدر, عّزاف, القيادة والّجافعية في اإلدارة التخبػية(: 2006عياصرة, عمي) -69

 األردف.

(: الزيارات القيادّية لقادة مدارس الةعميؼ العاـ لمجد مؽ تأهيرات 2017الغامدي, دمحم) -78

 176, ع)مجّمة كّمية التخبية جامعة األزىخالزثةزع الزجمي بالززمكة العر ية الخعؾدية, 

 .173-238ص: الثزء التاني(, ص 

(: أساليب إدارة الؾقت لدى مديري الزدارس التانؾّية في لؾاء 2016الفريجات, ىساء) -78

 .189-228, ص ص: )الثزء التاني171ع) مجّمة كّمية التخبية,كفرنثو, 

, دار اليقيؽ لمسدر -كيف تربح قائًجا فعالً -سحخ القيادة (: 2008الفقي, إبراىيؼ) -74

 والةؾزيع, الزسذؾرة, مذر.
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 (1ممحق )                                         

 جامعة الخميل

 

Hebron University 

 Faculty of Graduate كّمية الجراسات العميا
Studies 

 ماجدتيخ 
 التعميسّية""اإلدارة 

Master of Educational 
Administration 

 اسييييييتبانة لمّتحكيع

 عسادة الّجراسات العميا

 بخنامج اإلدارة الّتعميسّية -كّمية الّتخبية

 ة, األستاذ/ة...................... السحتخم/ة:/حزخة الّجكتػر

 الّخاـ عميكؼ ورحزة هللا و ركاتو:

القجرة القيادّية وعالقتيا اء ّدراسة؛ لسيل درجة الزاجخةير, وعسؾانيا: "تقؾـ الباحتة بإجر      
واعةزدت الّدراسة اسةبانةيؽ لكي  بإدارة الػقت لجى مجيخي السجارس الّثانػّية في محافطة الخميل",

مؽ ُتبّيؽ العاقة بيؽ القدرة القيادّية وإدارة الؾقت لدى مديري الزدارس الّتانؾّية في مجافغة الحميل 
( ف قرة, في حيؽ 38وجية نغر الزعّمزيؽ. تكؾنت اسةباتة القدرة القيادّية مؽ أر عة مثاالت, و)

 ( ف قرة.25احةؾت اسةبانة إدارة الؾقت )

ونغر ا لحبرتكؼ العمزّية والعزمية في ىذا الزثاؿ, يخّر الباحتة أف  ترع  بيؽ أيديكؼ ىذه     
ق وضع ماحغاتكؼ يؽ خبراتكؼ ومقةرحاتكؼ ليا, عؽ طرياالسةبانة؛ إلبداء آرائكؼ الزتزرة, وترز

 تفّزمػا بُقبػل فائق الّذكخ والّتقجيخ                   .حؾؿ ىذه األداة 

 ة: سييُييييا زياد الّذيػيكيصالبال               __________________________    السع:

 أبػ سسخة   إشخاف: أ.د. محسػد                   ______________________مكان العسل:

                                   :___________________الختبة/التخرز 
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 ة:/حزخة السعّمع/ة  السحتخم

"القجرة القيادّية وعالقتيا بإدارة الػقت لجى مجيخي تقؾـ الباحتة بإجراء دراسة, عسؾانيا:      

مبات الجذؾؿ عمى درجة الزاجخةير وذلػ اسةكزاال  لزةظ الّثانػّية في محافطة الخميل", السجارس

 في اإلدارة الّةعميزّية, مؽ جامعة الحميل.

ليذا تأمل الباحتة االسةفادة مؽ خبراتكؼ الّةؾجييّية, ومؾضعّيةكؼ في الجكؼ عمى ف قرات     

( في الجقل الذي ُيعّبر عؽ الّدرجة الةي تقدرونيا لكّل مؽ Xاالسةبانة؛ وذلػ بؾضع عامة )

 دّية وإدارة الؾقت لدى مديري مدارسكؼ. القدرة القيا

وسةكؾف إجابةكؼ الزؾضؾعّية, ليا دور  رئيس  في تجقيق أىداؼ الّدراسة, وسؾؼ يةّؼ اّلةعامل     

 معيا بالّخرّية الّةامة, ويقةذر اسةحداميا في أغراض البج  العمزّي فقط.

                                           ولكع جديل الّذكخ والمتشان...                              

 ة: سييُييا زياد الّذيييػيكيصالبال                                                             
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 البيانات الّذخرّية:  -القدع األول

 ( أمام ما يشاسبكع:Xُيخج  الّتكّخم مغ حزخاتكع بػضع عالمة )

 بكالػريػس)    (                    ماجدتيخ فأعم )    (         السؤّىل العمسّي:   

  10سشػات)    (     أكثخ مغ  5- 10سشػات)    (         مغ5 سشػات الخبخة:  أقّل مغ 
 سشػات)    (

 (  يصا)           السجيخّية: الخميل)   (        شسال الخميل)   (          جشػب الخميل)   (

 ثاني: محاور الستبانة وفقخاتيا: القدع ال

 السحػر األول: القجرة القيادّية

الخقع
  

 القجرة القيادّية
بجرجة   كبيخة 

ججا
بجرجة كبيخة 

بجرجة متػسصة 
 

بجرجة قميمة
بجرجة قميمة  

ججاً 
 

االت القدرة عمى االنةباه, واإلدراؾ الثّيد, لانفعتمظ  القجرات الػججانّية )الّذعػرّية(:: السجال األول
والزداعر الذاتّية, وفيزيا, وصياغةيا بؾضؾح, وتسغيزيا, وفق ا لزراقبة, وإدراؾ انفعاالت اآلخريؽ؛ لمّدخؾؿ 

 معيؼ في عاقات إيثابية و ساءه.
      ة  انفعاالتو ومداعره الذاتّية./ُيدرؾ الزدير .1
ة بيؽ انفعاالتو ومداعره, ويعّبر عسيا /ُيزّيز الزدير .2

 بؾضؾح.
     

ة القدرة عمى الّةجّكؼ بانفعاالتو الّخمبّية /ي زةمػ الزدير 3.
 والّخيظرة عمييا.

     

      ة انفعاالتو الّخمبّية إلى انفعاالت إيثابّية./ُيجّؾؿ الزدير .4
      ة عمى القمق واالكةااب./ُيخيظر الزدير .5
      ة ميارات الجياة بفاعمّية./ُيزارس الزدير .6
ة مداعره وانفعاالتو؛ لُذسع أفرل /الزدير يؾّعف .7

 القرارات.
     

      ة مداعر اآلخريؽ وانفعاالتيؼ./ي ة فّيؼ الزدير .8
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ة القدرة عمى الّةأهير اإليثابّي في /لدى الزدير .9
 اآلخريؽ.

     

ة بيؽ: مةى ُيزارس القيادة, ومةى ي ةبع /ُيزّيز الزدير .10
 اآلخريؽ, ويخاندىؼ.

     

ة /عبارة عؽ قّؾة الثاذبّية الّدحذّية, الةي ي زةمكيا مدير لسجال الثاني: القجرات الّذخرّية)الكارزماتّية(:ا
 الزدرسة, وتثعمو قادر ا عمى الّةأهير في األفراد, ولفت انةباىيؼ, واكةخاب إعثابيؼ.

      ة حرؾر في الزكاف الذي يكؾف فيو./لدى الزدير .1
      ف يقؾد الزثزؾعة.ة كي/ي عرؼ الزدير .2
االبةخامة ُمكّؾف  أساس مؽ مكؾنات شحذّية  .3

 ة. /الزدير
     

      ة ميارة الّةؾاصل مع اآلخريؽ./يزةمػ الزدير .4
      ة بزقّؾمات الّتقة بالّسفس./يزةاز الزدير .5
      ة بالزغير العاـ./ييةّؼ الزدير .6
        وإنخانّية .  يعامل الزدير/ة العامميؽ بكرامة   .7
      ة إطراء إلنثازات اآلخريؽ./يقّدـ الزدير .8

      ة مع اآلخريؽ./يةعاطف الزدير 9.
      ة االىةزاـ أهساء االسةزاع  لزجدهيو./يغير الزدير .10

نة  في ة الزدرسة عمى تؾليد األفكار, مّزا يعظي مرو /ىي قدرة مدير السجال  الثالث: القجرات اإلبجاعّية:
 الةكييف وكخر الثزؾد.

ة بذيرة  خّاقة , أي القدرة عمى تذّؾر /يزةمػ الزدير .1
 بدائل  عديدة  لمّةعامل مع الزدكات. 

     

ة القدرة عمى الّةكّيف )اإليثابي( مع /يزةمػ الزدير .2
 الزخةثّدات.

     

      ة أفكارا  جديدة لةظؾير العزل اإلدارّي./يبةكر الزدير .3
ة بيػػػػؽ أىػػػػداؼ الزدرسة واإلجراءات /ير ط الزدير .4

 الزةبعة فييا.
     

      ة األفكار بظريقة  عمزّية  ُمسّغزة ./يعرض الزدير .5
      ة  الزدكات بدّقة./ُيجّدد الزدير .6
      لديو القدرة عمى الّةسب ؤ بالزدكات الزخةقبمّية. .7
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      مةعّددة لجّل الزدكات.ة بدائل /يقةرح الزدير .8
      ة  روح اإلبداع لدى الزعّمزيؽ./يدّثع الزدير .9

ة الزدرسة عمى رؤية الزدرسة ) كةسغيؼ(, وفيزو /: ُيقذد بيا قدرة مديرالقجرات الّتشطيسّية -السجال الخابع
 وفيزيا. لمةرابط بيؽ أجزائيا ونداطاتيا, والقدرة عمى تذّؾر عاقات العامميؽ في الزدرسة

      لدى مدير/ة الزدرسة رؤية كاممة لزكّؾنات الزدرسة.  .1
لدى مدير/ة الزدرسػػػػة رؤية دقيقػػة لزا ىػػػػؾ عميػػػػو مؽ  .2

 تسغيؼ الزدرسة.
     

ة فيؼ واضح حؾؿ ما ُيزكؽ أف  يكؾف /لدى الزدير .3
 األفرل لمزدرسة.

     

لزدرسة بكاّفة, و زا ة القرارات في شؤوف ا/يّةحذ الزدير .4
 يةؾافق مع رؤية الزدرسة.

     

ة الزؾارد الازمػػػة؛ لةجقيق الّرؤيػػػة /ُيحّذص الزدير .5
 الّةر ؾّية والّةعميزّية.

     

      ة إلى الّسيؾض مؽ جديد عسد أّي فدل./يخعى الزدير .6
. ة/ُيزارس الزدير .7       الّةغذية الّراجعة بدكل  مخةزرّ 
ة الزعّمزيؽ نجؾ الّخػػػػعي الفّعاؿ, والكفؤ /ؾّجو الزديري .8

 لةجقيق األىداؼ والّسةائ .
     

يعزل الزدير/ة عمى إيثاد بياة تسغيزّية تةخؼ  .9
 بالزرونة.
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 السحػر الثاني: إدارة الػقت

 لػقت بحيث:عم  َضْػء القجرة القيادّية لسجيخ السجرسة, يستمظ السجيخ القجرة عم  إدارة ا

 
 الخقع

 
خة  الفقخة

كبي بيخة ججاً 
ك

سص 
متػ يمة ة
قم

ية  
قم  ججاً 

      يسّغؼ الؾقت مؽ خاؿ الُحظط اليؾمّية. .1
      ُيجّدد فةرة  زمسّية  لةجقيق األىداؼ. .2
يّةحذ القرارات بساء  عمى جزػػػع الزعمؾمػػػػات  .3

.  الكافية, وفق زمؽ  ُمجّدد 
     

.يةابع تسفيذ  4.       القرارات في الؾقت الُزجّدد 

يةابع إفراز نةائ  االمةجانات الزدرسّية وفق  5.
 جدوؿ زمسّي.

     

      يقؾـ بإنثاز الزياـ الزساط بو في الؾقت الزجّدد. .6
ُيحّذص معغؼ وقةو في تمبية طمبات اإلدارة  .7

 الّةعميزّية.
     

وؿ يةابع نداطات الّظاب الّذفّية وفق جد .8
 زمسّي.

     

يخػػػػػػةحدـ الّةقسيات الجديتػػػة؛ الخةذار الؾقػػػت  .9
 في جزع الزعمؾمات.

     

ُيةابع تسغيؼ االمةجانات الزدرسّية وفق جدوؿ  .10
 زمسّي.

     

      ُيحّذص جدوال  زمسي ا لمزراجعيؽ. .11
ُيةابع الّظاب الزةأّخريؽ عؽ الّظابؾر الّذباحّي  .12

 قت.بأقل و 
     

ا الجةزاعاتو مع الزعّمزيؽ. .13 د  جدوال  زمسي ا مجّدد        ُيع 
      ُيحّذص وقة ا لزةابعة دواـ الزعّمزيؽ يؾمي ا. .14
      يرع جدوال  زمسي ا لمّزيارات الّذفّية لمزعّمزيؽ. .15
      يحذص وقة ا كافي ا لجّل مدكات الزدرسة. .16
     تؾجيو الزعّمزيؽ فػػي الزدرسػػػػػػة؛ يجػػػػرص عمى  .17
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 لةجقيق األىداؼ في أقّل وقت  مزكؽ.
      يسفق وقة ا كافي ا؛ لةظؾير الزعّمزيؽ ميسي ا. .18
يدّثع الّدروس الّةؾضيجّية لمزعّمزيؽ ضزؽ خّظة  .19

 زمسّية.
     

ا مؽ وقةو؛ لزداركة الزدرفيؽ  20. ُيحّذص جزء 
 ؼ الزعّمزيؽ في الزدرسة.الّةر ّؾييؽ في تقيي

     

يجّفز الزعّمزيؽ لمقياـ بزياّميؼ ضزؽ خظة زمسّية  .21
 معّيسة.

     

يرع برنام  أندػػػظة مدػػػةركة بيؽ الزدرسة,  22.
 ومؤّسخات الزثةزع الزجمّي وفق برنام  زمسّي.

     

      ُيحّذص وقة ا لمزّيارات الغير مجّددة. .23
ا م .24 ؽ وقةو؛ لةبادؿ األفكار الّةر ؾّية ُيحّذص جزء 

 مع أسرة الزدرسة.
     

ا مؽ وقةو؛ لزساقدة بعض القرايا  25. ُيحّذص جزء 
 الّةر ؾّية مع الزعّمزيؽ.
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 ((2ممحق 

 السع الخقع
 

 التخّرز والُسدّس  الػضيفيّ  مكان العسل

 تدريس أسةاذ دكةؾر مساى  وطرؽ  جامعة القدس أ.د. عفيف زيداف .1
أسػػػةاذ مدػػػارؾ فػػػي الزسػػػاى  وطػػػرؽ  جامعة القدس د. إيساس عارؼ ناصر .2

 الةدريس
 أسةاذ مخاعد مساى  وطرؽ تدريس جامعة السثاح د. سييل أبؾ صالجة .3
 أسةاذ دكةؾر أصؾؿ الّةر ية جامعة القدس الزفةؾحة أ.د. مثدي زامل .4
 رة تعمّيزيةأسةاذ مدارؾ إدا جامعة الحميل  د. كزاؿ محامرة .5
 أسةاذ مدارؾ مساى  وطرؽ تدريس جامعة الحميل د. إبراىيؼ أبؾ عقيل .6
 اسةاذ مدارؾ مساى  وطرؽ تدريس جامعة الحميل د. مساؿ أبؾ مسدار .7
مديريػػػػػػػة تر يػػػػػػػة الحميػػػػػػػل  أ. فيد الدويػ .8

)مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف 
 الةر ؾّي(

 

 ماجخةير إدارة مؤّسخات

ة الحميػػػػػػػل مديريػػػػػػػة تر يػػػػػػػ أكـر العظاونة .9
)مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف 

 الةر ؾّي(

 بكالؾريؾس رياضيات

 ماجخةير لغة عر ّية مدير مدرسة  أ. خميل عبد الزثيد صاح .10
 بكالؾريؾس ىسدسة أنغزة حاسؾب مديرة مدرسة ىيا الثعبري  .11
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 ( 3ممحق )

 جامعة الخميل

 

Hebron University 

 te StudiesFaculty of Gradua ية الجراسات العمياكمّ 

 ماجدتيخ 
 "ةاإلدارة التعميسيّ "

Master of Educational 

Administration 

 استبانة

 ة:/حزخة السعّمع/ة  ...................................السحتخم  

 الدالم عميكع ورحسة هللا وبخكاتو.....

رجة الزاجخةير في اإلدارة لسيل د اتكزيمي  ا ب  ظمّ باعةبارىا مة تقؾـ الباحتة بإجراء دراسة     

"القجرة القيادّية وعالقتيا بإدارة الػقت لجى مجيخي ة, مؽ جامعة الحميل, وىي بعسؾاف: الةعميزيّ 

واعةزدت الّدراسة اسةبانةيؽ لكي ُتبّيؽ العاقة بيؽ القدرة الّثانػّية في محافطة الخميل".  السجارس

تانؾّية, في مجافغة الحميل, مؽ وجية نغر القيادّية, وإدارة الؾقت, لدى مديري الزدارس ال

الزعّمزيؽ. واشةزمت اسةبانة القدرة القيادّية عمى أر عة مثاالت, في حيؽ احةؾت اسةبانة إدارة 

 ( ف قرة.25الؾقت )

وذلػ  ؛ليذا تأمل الباحتة االسةفادة مؽ خبراتكؼ, ومؾُضعّيةكؼ في الجكؼ عمى ف قرات االسةبانة    

مؽ القدرة القيادّية وإدارة  الجقل الذي ُيعّبر عؽ الدرجة الةي تقدرونيا لكلّ ( في (بؾضع عامة 

كزا سةكؾف إجابةكؼ الزؾضؾعّية, ليا دور  رئيس  في تجقيق أىداؼ  ,الؾقت لدى مديري مدارسكؼ

الّدراسة, وسؾؼ يةّؼ اّلةعامل معيا بالّخرّية الّةامة, ويقةذر اسةحداميا في أغراض البج  العمزّي 

            فقط.

 ييييا زياد الّذيييػيكة: سيُ لصالبا                   ولكع جديل الّذكخ والمتشان...           
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 البيانات الّذخرّية:  -القدع األول

 ( أمام ما يشاسبكع:يخج  الّتكّخم مغ حزخاتكع بػضع عالمة )

 ماجدتيخ فأعم )    ()    (                    السؤّىل العمسّي:   بكالػريػس فأقلّ  -ٔ

 سشػات)    (    5- 10سشػات)    (         مغ5 سشػات الخبخة:  أقّل مغ  -ٕ

 سشػات)    (  10أكثخ مغ                                 

 ة: الخميل)   (        شسال الخميل)   (          جشػب الخميل)   (                               السجيخيّ  -ٖ

 ا)     (يصّ                                             

 : وفقخاتيا الستبانة رالقدع الثاني: محاو 

 القجرة القيادّية -سحػر األولال

 
 الخقع

 
 القجرة القيادّية

بجرجة   كبيخة ججا
 

بجرجة كبيخة
بجرجة متػسصة 

 

بجرجة قميمة
بجرجة قميمة ججاً  

 
ة الزدرسػػة عمػػى االنةبػػاه, واإلدراؾ الثّيػػد, /قػػدرة مػػديرىػػي  عػرّية(:القييجرات الػججانّييية )الّذيي :السجييال األول

ػػػ  انفعػػػاالت اآلخػػػريؽ ا لزراقبػػػةلانفعػػػاالت والزدػػػاعر الذاتّيػػػة, وفيزيػػػا, وصػػػياغةيا بؾضػػػؾح, وتسغيزيػػػا, وفق 
 .ة  إيثابيّ  ؛ لمّدخؾؿ معيؼ في عاقات  وإدراكيا

      ة  انفعاالتو ومداعره الذاتّية./ي ربط الزدير .1
      ة بيؽ انفعاالتو ومداعره./ز الزديرُيزيّ  .2

ي زةمػػػػ القػػػدرة عمػػػى الػػػّةجّكؼ بانفعاالتػػػو والّخػػػيظرة عمييػػػا  3.
 عسد الجاجة.

     

      ُيجّؾؿ انفعاالتو الّخمبّية إلى انفعاالت إيثابّية. .4
      ُيخيظر عمى القمق  في بياة العزل. .5
      ة بفاعمّية.ة ميارات الجيا/ُيزارس الزدير .6
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ر مدػػػػػاعره وانفعاالتػػػػػو عمػػػػػى قدرتػػػػػو فػػػػػي اتحػػػػػاذ ال تػػػػػؤهّ  .7
 القرارات.

     

      ة مداعر اآلخريؽ وانفعاالتيؼ./ي ة فّيؼ الزدير .8
      ا في اآلخريؽ.ا ايثابي  ر  ية تأه/ر الزديريؤهّ  .9

ف القيػػادة, ومةػػى يؾّعػػ ُس زػػار  ة بػػيؽ مةػػى تُ /ز الزػػديريزّيػػ .10
 مخاندة اآلخريؽ ودعزيؼ.قدراتو في 

     

ة /عبارة عؽ قّؾة الثاذبّية الّدحذّية, الةػي ي زةمكيػا مػدير دماتّية(:يالقجرات الّذخرّية )الكار  :السجال الثاني
 الزدرسة, وتثعمو قادر ا عمى الّةأهير في األفراد, ولفت انةباىيؼ, واكةخاب إعثابيؼ.

      فيو. ف كؾ ا في الزكاف الذي يا قؾي  يزةمػ حرؾر   .1
      .يقؾد فريق العزل بؾعي وذكاء   .2
االبةخػػػػػػػػامة ُمكػػػػػػػػّؾف  أسػػػػػػػػاس مػػػػػػػػؽ مكؾنػػػػػػػػات شحذػػػػػػػػّية  .3

 ة. /الزدير
     

      ة ميارة االتذاؿ والّةؾاصل مع اآلخريؽ./يزةمػ الزدير .4
      ة  بالّتقة بالّسفس./يزةاز الزدير .5
ـ   .6       .ييةؼ  بزغيره العا
        امميؽ بإنخانّية. يعامل  الع .7
      يتسي  عمى إنثازات اآلخريؽ. .8
      ة مع اآلخريؽ./يةعاطف الزدير 9.
      ة القدرة عمى االسةزاع لمعامميؽ./يزةمػ مدير .10
هسػػػػػاء الزؾاقػػػػػف واالجةزاعػػػػػات أيةعامػػػػػل بذػػػػػؾت  عػػػػػاؿ   .11

 . ؽ  ر معيّ ر قرا  يزر ةل
     

فػي  ا يعظػي مرونػة  ة الزدرسػة عمػى تؾليػد األفكػار, مّزػ/ىػي قػدرة مػدير ة:جاعّييالقيجرات اإلب :السجال  الثالث
 الةكييف وكخر الثزؾد.

يزةمػػػػػ القػػػػدرة عمػػػػى وضػػػػع مقةرحػػػػات أو بػػػػدائل عديػػػػدة  .1
 لمّةعامل مع الزدكات. 

     

      عؽ األفكار الثديدة الزبدعة. يبج  بدكل  مخةزرّ  .2
      ( مع الزخةثدات.يثابيّ يزةمػ القدرة عمى الّةكّيف )اإل .3
      لةظؾير العزل اإلدارّي. ا جديدة  ة أفكار  /يبةكر الزدير .4
      ع بزيارة فائقة في السقاش.يةزةّ  .5
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      يعرض األفكار بظريقة  عمزّية  ُمسّغزة . .6
      بدّقة. ة الزدكات  /ُيجّدد الزدير .7
      .ة  والثزاعيّ  ة  رديّ الف ة  االبةكاريّ  ع الزبادرات  يدثّ  .8
      روح اإلبداع لدى الزعّمزيؽ. يدّثع .9
 

باعةبارىػػػا ة الزدرسػػػة عمػػػى رؤيػػػة الزدرسػػػة ) /: ُيقذػػػد بيػػػا قػػػدرة مػػػديرالقيييجرات الّتشطيسّيييية -السجيييال الخابيييع
 وفيزيا.(, وفيزو لمةرابط بيؽ أجزائيا ونداطاتيا, والقدرة عمى تذّؾر عاقات العامميؽ في الزدرسة اتسغيز  

      عؽ الزدرسة.  شاممة  يزةمػ مدير/ة الزدرسة رؤية  .1
عميػػػػو مػؽ  لزا ىػػػػؾ دقيقػػة   يزةمػ مدير/ة الزدرسػػػػة رؤية   .2

 تسغيؼ الزدرسة.
     

ػػ/يزةمػػػ الزػػدير .3 ا حػػؾؿ مػػا ُيزكػػؽ أف  يكػػؾف ا واضػػج  ة فيز 
 األفرل لمزدرسة.

     

درسػة بكفػاءة, و زػا يةؾافػػق فػي شػؤوف الز يّةحػذ القػرارات   .4
 مع رسالة الزدرسة.

     

ُيحّذػػػػص الزػػػػؾارد الازمػػػػػػػة؛ لةجقيػػػػق الرسػػػػالة الّةر ؾّيػػػػة  .5
 والّةعميزّية.

     

. ُيزارس  .6       الّةغذية الّراجعة بدكل  مخةزرّ 
يؾّجػػػو الزعّمزػػػيؽ نجػػػؾ الّخػػػػػػػعي الفّعػػػاؿ, والكفػػػؤ لةجقيػػػق  .7

 األىداؼ والّسةائ .
     

يعزػػػػػػػل الزػػػػػػػدير/ة عمػػػػػػػى إيثػػػػػػػاد بياػػػػػػػة تسغيزّيػػػػػػػة تةخػػػػػػػؼ  .8
 بالزرونة.

     

 يّ مػػع الزثةزػػع الزجّمػػ تدػػاركية   ة  تسغيزّيػػ ُيكػػؾف عاقػػات   .9
 بزا يفيد الزدرسة.
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 : إدارة الػقتالثاني سحػرال

 :ة لسجيخ السجرسة, يستمظ السجيخ القجرة عم  إدارة الػقت بحيثء القجرة القياديّ ػْ عم  َض 

 
 الخقع

                       
 الفقخة                    

 

بجرجة كبيخة ججاً 
 

بجرجة كبيخة
بجرجة متػسصة 

 

بجرجة قميمة
بجرجة قمية ججاً  

 

      ظط اليؾمّية.يسّغؼ الؾقت مؽ خاؿ الحُ  .1
      لةجقيق األىداؼ. زمسّية   ُيجّدد فةرة   .2
ػع الزعمؾمػػػػػػػات الكافيػػػة, بسػػػاء  عمػػػى جزػػػػػ يّةحػػػذ القػػػرارات   .3

 فق زمؽ ُمجّدد.و  
     

      يةابع تسفيذ القرارات في الؾقت الُزجّدد. 4.

يةػػػػابع فػػػػرز نةػػػػائ  االمةجانػػػػات الزدرسػػػػّية وفػػػػق جػػػػدوؿ  5.
 زمسّي.

     

      في الؾقت الزجّدد. و  بطة ؾ الزس الزياـّ سثز ي .6
لّةعميزّية ُيحّذص معغؼ وقةو في تمبية طمبات اإلدارة ا .7

 العميا.
     

يةابع نداطات الّظمبة الّذفّية و الّاصفية, وفق  .8
 جدوؿ زمسّي.

     

يخػػػػػػةحدـ الّةقسيات الجديتػػػة؛ الخةذار الؾقػػػت في  .9
 جزع الزعمؾمات.

     

      ُيةابع تسغيؼ االمةجانات الزدرسّية وفق جدوؿ زمسّي. .10
      ا لمزراجعيؽ.ُيحّذص جدوال  زمسي   .11
ُيةابع الّظاب الزةأّخريؽ عؽ الّظابؾر الّذباحّي وفق  .12

 .دة  مجدّ  ة مةابعة  خظّ 
     

ا الجةزاعاتو مع الزعّمزيؽ. .13 د  جدوال  زمسي ا مجّدد        ُيع 
 ة  فق خظّ و   ُيحّذص وقة ا لزةابعة دواـ الزعّمزيؽ يؾمي ا, .14

 .دة  مجدّ  مةابعة  
     

      يرع جدوال  زمسي ا لمّزيارات الّذفّية لمزعّمزيؽ. .15
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      ص وقة ا كافي ا لجّل مدكات الزدرسة.يحّذ  .16
يجػػػػرص عمى تؾجيو الزعّمزيؽ فػػي الزدرسػػػػػػة؛ لةجقيق  .17

 األىداؼ وفق خظة زمسية مجددة.
     

      ُيحّذص وقة ا كافي ا؛ لةظؾير الزعّمزيؽ ميسي ا. .18
يدّثع الّدروس الّةؾضيجّية لمزعّمزيؽ ضزؽ خّظة  .19

 زمسّية.
     

ا مؽ وقةو؛ لزداركة الزدرفيؽ الّةر ّؾييؽ  20. ُيحّذص جزء 
 في تقييؼ الزعّمزيؽ في الزدرسة.

     

يجّفز الزعّمزيؽ لمقياـ بزياميؼ ضزؽ خظة زمسّية  .21
 معّيسة.

     

ا مػػػػؽ وقةػػػػو لاندػػػػػػػظة ا 22. لزدػػػػػػػةركة بػػػػيؽ ُيحذػػػػص جػػػػزء 
الزدرسػػػػة, ومؤّسخػػػػات الزثةزػػػػع الزجمػػػػّي وفػػػػق برنػػػػام  

 زمسّي.

     

ا مػػؽ وقةػػو؛ لةبػػادؿ األفكػػار الّةر ؾّيػػة مػػع  .23 ُيحّذػػص جػػزء 
 أسرة الزدرسة.

     

ا مػػػػؽ وقةػػػػو؛ لزساقدػػػػة بعػػػػض القرػػػػايا  24. ُيحّذػػػػص جػػػػزء 
 الّةر ؾّية مع الزعّمزيؽ.

     

      دة.جدّ زالغير  يحذص وقةا  لمزيارات .25
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