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واقع إدارة الوقت لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الخليل كما يراه معلمو هذه 

 المدارس

  سها زياد الشويكيأسماء المؤلفين :

 سندس حاتم قفيشه

 محمود أحمد أبوسمرة

 ملخص ال

 ،لتد  متديرا المتدارس الواةويتة فتي محافختة ال  يت  إدارة الوقتت واقع لىالدّراسة التعرف إهدفت هذه     

تتم . ولتحديت  أهتداف الدّراستة من ختل  تدتديرام مع متي هتذه المتدارس لواقتع إدارة الوقتت لتد  المتديرين

ة وثناتهتتا وتتتم التد تتد متتن يتتد  ا دا. استتتناةة، لديتتاس إدارة الوقتتت متتن ختتل المتتنها الويتتفي   استتت دا 

المتدارس الواةويتة ومع متام بالطر  التربوية واإلحصائية المناسنة. وشم  مجتمتع الدراستة يميتع مع متي 

تتم تطنيت  أداة الدراستة د تى دينتة  ن( مع متا  ومع متة، فتي حتي(2844في محافخة ال  يت ، والنتالع دتددهم 

برةتاما الرزمتة اإلحصتائية ل ع تو   نود  النتاحو( مع ما  ومع مة. واستت 404طندية ددد أفرادها )دشوائية 

 ( لإليابة دن أسئ ة الدراسة وفحص فرضياتها.SPSSااليتمادية )

أظهترم ةتتتائا الدّراستتة أن تدتتديرام المع متتين لواقتتع إدارة الوقتت لتتد  متتديرا المتتدارس يتتاءم بدريتتة     

ذلك أظهرم النتتائا إضافة  إلى وف  مدياس ليكرم ال ماسي، ، (4.03مرتفعة، وبمتوسط حسابي مدداره )

دارة الوقتت لتد  إل( بتين تدتديرام المع متين α≤0.05دد  ويود فرو  ذام داللة إحصائية دنتد مستتو  )

مديرا المدارس الواةوية في محافخة ال  ي  تُعز  لمتغيرام: المؤه  الع مي وسنوام ال نرة. وفي ضوء 

ية مهارة إدارة الوقتت لتد  متديرا المتدارس النتائا تم تدديم يم ة من التوييام والمدترحام لتعزيز وتنم

 الواةوية في محافخة ال  ي  خاية ، وف سطين دموما .

 الكلمات المفتاحية : إدارة الوقت ,مديري المدارس ,المدارس الثانوية ,محافظة الخليل
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Abstract 

    This study aimed to identify the status of time management among secondary 

school principals in the Hebron governorate through teachers ’assessments of 

these schools of the reality of the time management of the principals. 

To achieve the objectives of the study, the researchers used the questionnaire to 

measure time management. 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 (404) teachers. The researchers used 

the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program to answer the study 

questions and examine its hypotheses. 

    The results 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) in teachers ratings for time management 

among secondary school principals in Hebron Governorate due to variables: 

educational qualification, years of experience. 

 Considering the results, a set of recommendations and proposals were presented 

to enhance and develop the time management skill of secondary school 

principals in the Hebron Governorate in particular, and Palestine in general. 

Key words: Time management, School principals ,High School , Hebron 

governorate 
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 المقدمة-1

اإلدارة التربوية الفاد تة ا داة الرئيستة المنخمتة ل ممارستام التربويتة  وبهتا تستتومر اإلمكاةيتام  تعد       

المادية والنشرية أفضت  استتومار ممكتن  وتفجتر الطاقتام ال لقتة متن أيت  تحديت  ا هتداف. لتذا أيتنحت 

يتتة ومؤسستتاتها التع يميتتة الحايتتة ماستتة إلتتى تطتتوير اإلدارة التربويتتة  بمتتا يمكنهتتا متتن تستتيير العم يتتة التربو

الم ت فتتة  وال ستتيما أن المؤسستتام التربويتتة تنخيمتتام ذام طنيعتتة بشتترية تستتتويا ويتتود قيتتادة إلحتتدا  

التغيير المناسا إلشناع الحايام النشرية  وقتد تج تى هتذا االهتمتا  فتي المحتاوالم التتي تُنتذ  فتي أستاليا 

لتتى دنايتتر الديتتادة الفعالتتة والدتتدرام ايتتة   ن التعتترف ومعتتايير اختيتتار الدتتادة العتتام ين فتتي االدارة التربو

التى االلهتا  والتشتجيع والتحفيتز فتي دوره  ليرتدتيالدياديّة متط تا أستاس لغايتام تطتوير المتدير إلتى قائتد  

 (.1981التربوا)النجيجي  الميدان

ا الدائد يكون الوقت والدائد التربوا ال يعم  بمعز  دن الوقت، فجميع العم يام اإلدارية التي يدو  به   

فيها دنصرا  فادل  وأساسيا ، سواء أ ان الت طيط أ  التنفيذ، أ  التدييم أ  الرقابة أ  غيرها، فك ها ال بد وأن 

تكون مؤقته بوقت محدد، له بداية وله ةهاية، وإال فسد العم ، أو  ان مردوده دكسيا  د ى المؤسسة، ف ن 

إدراك أهمية الوقت وتنخيمه، وتندأ طري  النجاح ل مدير والدائد من يكون لإلةسان أو ل مؤسسة شدن اال ب

 (. 1991هذا االدراك )أبوشي ة،

ستراتيجية اال تعتمد الدو  والمجتمعام والمؤسسام المتددمة موضوع الوقت وإدارته  دحد المواضيعو    

ارتناطه بم ت ف الع و ، الهامة، وتضعه في مددمة أولوياتها من أي  زيادة مستو  تددمها، وذلك بسنا 

وتداخ ه في    دم ياتها وتغ غ ه إلى يميع أيزاء مراح ه الم ت فة، وتر ز اإلدارة التربوية في تعاطيها 

مع مديرا المؤسسام العام ة في الميدان التربوا، وفي مددمتها اإلدارة المدرسية، د ى توييه المديرين 

  أمو  لتحدي  المهمام المتوخاة منهم بحكم منصنهم) والمع مين تجاه احترا  الوقت واستغلله بشك

 (.2006دداربة،

وهذا يعني أن إدارة الوقت وتنخيمه في المؤسسام دامة يعتمد د ى الددرام الديادية ل مديرين والدادة     

في هذه المؤسسام، سواء أ اةت تربوية أ  اقتصادية أ  غيرها، وفي هذا السيا  ياءم هذه الدراسة 
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الى إدارة الوقت لد  مديرا المدارس الواةوية في محافخة ال  ي   ما يراها المع مون في هذه  ل تعرف

 المدارس.   

 وأسئلتها مشكلة الّدراسة-2

لدد فرض التدد  الع مي والتدنتي والتربتوا د تى إدارة المؤسستام التربويتة مستؤولية إضتافية تجستدم فتي 

مجاالم الحياة الم ت فة  والتكيف معها من خل  إدداد يي  قتادر موا نة هذا التطوير والتغيير السريع في 

د ى مسايرة هذه التطورام. مما يتط ا أن تكون الديتادام ل مؤسستام التربويتة د تى مستتو  المستؤولية  

رها في وضع ا هداف وتحديدها  وات اذ الدرارام المناستنة د تى يميتع وتتمتع باإليمان بدهمية مهنتها  ود

 (.2010وا يعدة  بما يحد  الفعالية والكفاءة ل مؤسسة)قندي   المستويام

تعد إدارة الوقت إحد  أبرز ، وتعد الديادة التربوية وما ي زمها من قدرام، أمرا  الزما  لإلبداع والتطورو   

لنجتاح المؤسستام بجميتع أشتكالها. ومتن  وهي من ا مور اللزمتةمحطام ور ائز العم  الديادا النايح، 

فتي التحدت   ا  امتدناير إدارة الوقتت ، ورغنتهالى  مفي الميدان التربوا، وتعرفه ان  خنرة الناحوخل

 ةدراسالمشك ة  اممد  يمكن أن يتوافر هذا العنصر في مؤسساتنا التربوية، وخاية المدارس، برزم لديه

 :ينالتالي ينهذه، والتي تمو ت في السؤال

لد  متديرا المتدارس الواةويتة فتي محافختة ال  يت  متن ويهتة ةختر  ما واقع إدارة الوقت :األولالسؤال 

 المع مين؟

: ه  ت ت ف تدديرام مع متي المتدارس الواةويتة لواقتع إدارة الوقتت لتد  متديرا المتدارس ثانيالسؤال ال

  ؟ المؤه  الع مي، وسنوام ال نرةالحكومية في محافخة ال  ي  باختلف متغيرام: 

 فرضيّات الدَّراسة-3

 : الواةي الدراسة سؤا اةنودت الفرضيام الصفرية التالية دن 

( بتين متوّستطام α≤0.05ال تويتد فترو  ذام داللتة إحصتائية دنتد مستتو  الداّللتة ) :الفرضية األولى 

 تدديرام مع متي المتدارس الواةويتة لواقتع إدارة الوقتت لتد  متديرا المتدارس الواةويتة فتي محافختة ال  يت 

 المؤه  الع مي.تُعز  لمتغير 
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( بتتين متوّستتطام α≤0.05ال تويتتد فتترو  ذام داللتتة إحصتتائية دنتتد مستتتو  الداّللتتة ) الثانيىىةالفرضىىية 

تدديرام مع متي المتدارس الواةويتة لواقتع إدارة الوقتت لتد  متديرا المتدارس الواةويتة فتي محافختة ال  يت  

 تُعز  لمتغير سنوام ال نرة.

 االطار النظري: -4

 مقدمة4-1

  هتمسادة في اليو  وال ي ة  والناس يميعا  متساوون بكميتة الوقتت المتتاح ل 42يمت ك الفرد أ ور من  ال    

لكنهم ي ت فون في طريدة إدارته واست دامه  ومتن هنتا ينترز اإلدارا النتايح والفاشت   فالوقتت يتستم متن 

ي تعريتف إدارة الوقتت حيث المروةة بالجمود، فل يمكن ادخاره ل مستتدن  وال يمكتن تعويضته  ويخهتر فت

أةها ال تنط   إلى تغييره وال إلى تعدي ه، ب  إلى  يفية استوماره بشك   فعّا  ومحاولة تد ي  الوقت الضائع 

 (.2013هدرا  دون فائدة أو اةتاج  وبالتالي رفع إةتايية العام ين من خل  وقت دم هم المحدد)الننا 

ر اإلدارة  فمتتا متتن ةشتتاط أو إةتتتاج إال وتدفعتته اإلدارة  ويتفتت  الكويتتر د تتى تستتمية هتتذا العصتتر بعصتت    

والنجاح في أا دمت  يعتمتد د تى الطريدتة التتي يتدار بهتا هتذا العمت   ولتذلك يعتنتر اإلداريتون أهتم فئتام 

( بدن مفهو  الوقت مرتنط بمفهو  اإلدارة بشك   وثي   ويتضح ذلك متن 1987المجتمع،  ما أفاد س يمان)

دم يتام معينتة يتراد متن خللهتا إةجتاز أدمتا  بشتك   منست  ومتنخم وفعتا   لتحديت  خل  تعريفه بدةهتا  

 ا هداف المرسومة بدفض  الوسائ  وأق  التكاليف .

أّن فاد ية المدير الدائد تعتمتد د تى متد  قدرتته د تى تح يت  وقتته ومعرفتته فتي  يفيتة  انر  الناحويو     

فتي التضتحية بالوقتت  لتذا تحختى دم يتة إدارة الوقتت  قضائه  وفي تحديتد الموضتودام التتي لهتا أولويتة

باهتما  مدير المدرسة  دائد تربوا يعم  د ى تنخيم  افة الموارد المتاحة الستومارها فتي تحديت  النتتائا 

 المريوة من المؤسسة التربوية والمتمو ة أساسا  في تحسين ةودية تع م الط نة. 

 مفهوم الوقت وأنواعه4-2

ال ي ت ف الناس د ى أَن الوقت من أهم دناير الحياة د ى يعيد الفرد والمجتمع والدولة  وأةه رأس     

ما  اإلةسان الحديدي  وهتو مدتدار ستعي اإلةستان وحر تته فتي الحيتاة التدةيا  ويشتك  بعتدا  هامتا  متن أبعتاد 

قتت فتي حيتاة اإلةستان وأهميتته حياته  وهو من أهم الموارد المتاحة في حياته. ود تى الترغم متن قيمتة الو

بالنسنة له إال أنَّ غالنية الناس ال تددر قيمته وال تحترمه  وال تستومره بشك   مومر وفعا  ب  د ى العكس  
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وتجد الغالنية العخمى من الناس تشتكي متن مشتك ة دتد  تتوفر الوقتت لتديهم  رغتم َ تّمم المع ومتام الهائت  

 يدان إدارة الوقت ولكن دون يدو .يية الم ت فة المددمة لهم في موالمتنوع من حيث ا ساليا التكنولو

لنختر ويعرف الوقت بدةه  المادة التي ينعت منها الحياة  وهو مورد متتاح ل جميتع بالتستاوا  بغت  ا   

 (.36:1991دن أا يفام أخر   )أبو شي ه 

 وهناك ددة مفاهيم م ت فة ل وقت  وهي:     

: وهو قياس حر ة يسم مادا بالنسنة لجستم متادا رختر   فتترة دوران والميكانيكيالوقت المادي  -1

 ا رض حو  الشمس.

: هو قياس تطور الخواهر النيولويية وةموها   من يديس مد  النضتا الجستدا الوقت البيولوجي -4

 لأليسا  الحية  وقياس معد  ةمو الجسم بيولوييا .

مد د ى طنيعة الخرف أو الحد  الذا يعيشته الفترد وحالتته : وهو شعور داخ ي يعتالوقت النفسي -3

 النفسية.

يعتمتد د تى ا حتدا  اإليتماديتة والتاري يتة  الهامتة   هجترة الرستو  محمتد  الوقىت االجتمىاعي: -2

 ي ى هللا د يه وس م   وميلد السيد المسيح د يه السل .

 م دنه سو  ما ورد في الكتا السماوية دن أو دالم ما وراء الطنيعة  وال ةع الوقت الميتافيزيقي: -5

 (2001يو  الحساب وال  ود وا ز  وغيرها.)السفياةي 

( إلى مد  اهتما  اإلةسان منذ الدد  بالوقت  ويتج ى اهتمامه بته متن ختل  1992وقد ةوهت ال طيا)    

والتجتارة وأثنتاء ستفرة   تعدنه الكوا ا والنجو  الرتناطها المناشر بحياته اليومية خل  مزاولته الزرادة

 متتا تتتريم اهتمامتته بتته متتن ختتل  اخترادتته العديتتد متتن وستتائ  تدتتدير الوقتتت  الستتادة الرم يتتة والمائيتتة 

 والميكاةيكية وسادام اليد.

 الوقت في اإلسالم4-3

أولى اإلسل  أهمية م حوظة ل وقت  فحياة اإلةسان المس م تدور وفدا  لمعايير زمنية محددة في الصتلة     

الصتتيا   الز تتاة  الحتتا    هتتا تتتؤد  فتتي أوقتتام معينتتة ال تتجاوزهتتا  فالعنتتادام ارتنطتتت يميعهتتا بمواديتتد 

كترر خمتس مترام فتي ومواقيت محددة  ود تى رأس ت تك العنتادام الصت وام ال متس  فالصتلة دنتادة تت
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اليو   ولها مواقيت محتددة) بدايتة وقتهتا وةهايتته(، و تذا يتو  رمضتان، لته وقتته المحتدد، ويتيا  يومته 

بوقت محدد) بدايته وةهايته(، والحا، له ار اةه المحددة بوقتها) يو  درفة، ويو  النحر، وأيا  التشري (، 

اب مالي مددر(، والجهتاد دنتادة يتؤد  فتي وقتته والز اة دنادة مالية تؤد  بوقتها) يحو  الحو  د ى ةص

أيضتتا ، فيمنتتع فتتي  شتتهور محتتددة) ا شتتهر الحتتر (. والكويتتر الكويتتر متتن أمتتور التتدين اإلستتلمي مرتنطتتة 

 بمواقيت.  

فحينمتا  ،وقد دنتي الدتررن الكتريم والستنة الننويتة المطهترة بالوقتت متن ةتواحي شتتى  وبصتور دديتدة     

م ورياتتته ةلحتتك الكويتتر متتن اريتتام الكريمتتة الناطدتتة بدوقتتام أو مواقيتتت، ةستتتعرض ستتور الدتتررن الكتتري

وفتي مددمتة هتذا االهتمتا  اإلشتارة إلتى الوقتت فتي   (. 2003 الشهور  وا يتا ، والستنين )أحمتد وحتافك 

َل َوالاقََمىىَر َدا وبَىىيا و َوَسىىمواضتتيع دديتتدة بتتالدررن الكتتريم   دولتتة تعتتالى:    َر لَُكىىُل الشَّىىما ىىَل َوَسىىخَّ َر لَُكىىُل اللَّيا خَّ

ناَسىىاَا لََظلُىىوم  َكفَّىى33َوالنََّهىىاَر   و ُإىىوَها إواَّ اإلا و اَل تُحا َمىىَت هَّ ىى ا ُكىىّلو َمىىا َسىىَُلاتُُموهُ َوإواا تَعُىىد وا نوعا { ( َوآتَىىاُكلا مو ار 

ىرو وأقسم هللا تعالى بنع  المواقيتت   متا يتاء فتي محكتم التنزيت :  (.33-32 إبراهيل: ( َولَيَىال  2}َوالافَجا

{  الفجىىر: ىىر  ىىلو إواَا يَشاَشىى   وقتتا  تعتتالى:  (.2-1َعشا ودنتتدما  (.2-1( َوالنََّهىىارو إواَا تََجلَّىى {  الليىىل:1} َواللَّيا

ََ تحد  رب العزة دن ا ه ة، أشار الى أةها مواقيتت ل نتاس، وليعرفتوا دتدد الستنين والحستاب  ىَُلُونَ } يسا

َي َموَ  لَّةو ۖ قُلا هو َهو  (.181اقويُت لولنَّاسو َوالاَحّجو ۗ {  البقرة:َع و األا

وارتناط العنادام يميعها بمواديد ومواقيت محددة من قن  العزيز الحميد  يرفتع متن أهميتة الوقتت فتي    

ىاَلةَ َكانَىتا َعلَى  حياة المس م  ود ى رأس ت تك العنتادام الصت وام ال متس  والتتي قتا  هللا فتيهن:  }إواَّ الإَّ

نوي مو ُمىىؤا قُوتًىىا{  النسىىا  : الا تَابًىىا َموا فالصتتلة دنتتادة تتكتترر خمتتس متترام فتتي اليتتو  وال ي تتة  ممتتا  (.103َ  كو

الذا مكنه متن العنتادة  والستعي فتي ا رض  وذلتك  -دز وي   -يجع  المس م في حالة ارتناط وثي  بربه

ُروا فمي اْ َرْ : مصدقا  لدوله تعالى َلةُ فَاْةتَشم يَتم الصَّ ا  فَإمذَا  قُضم َ َ وميتر  م َواْذُ تُروا هَّ ْن فَْضت م هَّ ضم َواْبتَغُوا مم

 (.11لَعَ َُّكْم تُْف مُحوَن{ )الجمعة:

 مفهوم إدارة الوقت4-4

بتتدأ االهتمتتا  بموضتتوع إدارة الوقتتت فتتي أواختتر ال مستتينيام وبدايتتة الستتتينيام متتن الدتترن العشتترين،     

و اةت أو  محاولة في مجتا  دراستة إدارة الوقتت بالشتك  الع متي ل كاتتا يتيمس متا ي. إذ وضتع  تابته 

تشتعر بتندص فتي   و اةت أهم دناراتته التتي ال زالتت تتتردد حتتى ارن: إذا  نتت 1958إدارة الوقت دا  

 (.2015الوقت فهذا دلي  د ى أن مهاراتك ومع وماتك اإلدارية باتت غير يالحة ل مستجدام )ربابعة 
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يعتنر مفهو  إدارة الوقت من المفاهيم المتكام ة والشام ة  ا زمان  ومكتان  وإةستان  فتإدارة الوقتت و    

أو زمان دون رخر  وارتتنط مفهتو  إدارة ال تدتصر د ى إدارا دون رخر  وال يدتصر تطنيدها د ى مكان 

 (.2002الوقت بشك   نير بالعم  اإلدارا دون غيره من المجاالم ا خر  )الطراوةة 

ستيطرة د تى الدضتايا التتي توايته الفترد.  د تى أةهتا ةهتا ل ارة الوقتدا( (Emmett,2000وقد درف    

التي تؤدا إلى أهتداف مهمتة  وتتضتمن ( بدةها  إدارة النشاطام و ا دما  42:2004ودرفها ا حمدا)

معرفة  يفية قضاء الوقت في الزمن الحاضر  وتح ي ها  والت طيط للستتفادة متن الوقتت بشتك   فعتا  فتي 

 المستدن  .

وتعتنر اإلدارة والوقت   متان متلزمتان  حيث أن اإلدارة دنارة دن دم يام تنجز من خللها أدما      

لتحدي  أهداف محدودة بدفض  الوسائ  وأق  التكاليف  والوقت هتو وستي ة  د ى ةحو منس  ومنخم وفعا 

 (. 2009اإلدارة ومدخ ها الرئيسي في تحدي  ذلك)د وان وأحميد 

ً إدارة الوقىت   ااعرف الباحثىيُ و      جميتع ا دمتا  وا ةشتطة الكيفيتة التتي يتتم فيهتا الديتا  ببدةهتا  إجرا يىا

 التربوية خل  فترة زمنية معينة. والفعاليام من أي  تحدي  ا هداف

 أهمية إدارة الوقت4-5

يدتتاس تدتتد  ا فتتراد وا متتم بحستتن استتتومارها ل وقتتت وإدارتهتتا لتته  فتتإدارة الوقتتت ال تعنتتي الحتتث د تتى    

ت في  الزمن الذا يستغر  حاليا  فتي  ت  االةشتطة  بت  تعنتي أن ة صتص لكت  ةشتاط قتدرا  متن الوقتت 

تلف مهنهم   متا الذا يستحده، وي ت ف مفهو  إدارة الوقت لد  ا فراد باختلف دوافعهم وحاياتهم واخ

ي ت ف من ثدافة  خر   ومن مجتمع رخر  واختلف المفهو  طندا  لطنيعة ا دما  التي يمارستها الفترد 

داخ  المؤسسة  إال أةه يمكن الدو  أن إدارة الوقت بالنسنة ل مدير تتمو  في توييه الدو  النشرية إلةجتاز 

 (.2004)ةصر ا دما  المحددة  وفدا  ل توقيتام الساب  ت طيطها

وإذا ما ةخرةا ةخرة إلى المؤسسام التع يمية  ةجتدها أ وتر المؤسستام حايتة  إلتى إدارة وقتهتا  ويريتع    

ذلك  ن التدريس دم ية تسته ك وقتا   نيرا   وفتي المدرستة  العتادة ال يتتوفر الوقتت الكتافي لهتذه العم يتة  

 (.2005والمع مين والطلب)مصطفى فهو من أ ور التحديام التي توايه اإلدارة المدرسية  

ويموتت  الوقتتت أحتتد المتتوارد المهمتتة والنتتادرة فتتي المجتمتتع المدرستتي  ال ستتيما وقتتت المتتدير بادتنتتاره     

المسؤو  ا و  دن تحدي  ا هداف المدرسية المنشودة متن ختل  استتومار اإلمكاةيتام المتاحتة استتومارا  
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ةساةية العديدة من أفراد التنخيم المدرسي  المع مين واإلداريين فادل   وإلى ياةا ذلك إشناع الحايام اإل

والطلب وغيرهم من خارج التنخيم المدرسي  دولياء ا متور والمؤسستام المح يتة  و ت  متن لته دلقتة 

 (.1988بالمدرسة من أفراد المجتمع المح ي)سلمة 

التاليتتتتة،  متتتتا يتتتتاءم دنتتتتد  وتتفتتتتاوم أهميتتتتة إدارة الوقتتتتت لتتتتد  متتتتديرا المتتتتدارس تنعتتتتا  ل عوامتتتت    

 (: 2002مصطفى)

متن حيتث مستاحتها  ومناةيهتا  ومرافدهتا  ودتدد طلبهتا. ومع ميهتا يتؤثر فتي  يفيتة  حجل المدرسة .1

 است دا  الوقت  فك ما  ان حجم المدرسة  نيرا    ما زاد الضغط د ى وقت المدير فيها.

المدرستتة ستتواء ثاةويتتة أو متوستتطة أو فوقتتت متتدير  ثاةويتتة( -متوستتطة -)ابتدائيتتة نىىوا المدرسىىة .4

ابتدائية   ي ت ف فيما بينهم   وذلتك يريتع إلتى اختتلف خصتائص المرح تة العمريتة لكت  فئتة   واختتلف 

 ا هداف والمناها والم ريام التع يمية المريوة .

  يتؤدا إلتى اختتلف استت دامهم وإدارتهتم اختالف شخإىيات مىديري المىدارس وأنمىاط سىلوكهل .3

ت  فنعضهم يمي ون إلى إضادة الوقت؛ ولذلك يكون الوقتت رخيصتا  لتديهم  ويستت دموةه دون تدتدير ل وق

 لألولويام  والنع  ارخر يحريون د يه.

وي ضتتع متتديرو المتتدارس لعنصتتر الوقتتت باستتتمرار  فهتتو يتتتحكم فتتيهم  ويحتتدد استتت داماتهم متتن       

فتي المؤسستة التربويتة؛ لتذا فدتد ازداد االهتمتا  بته  العناير ا خر   ويعتنر دنصرا  محر ا  ينعث الحياة

 (.1991في ا دوا  االخيرة)أبو شي ة 

 مبادئ إدارة الوقت4-6

 (، فيما ي ي: 2015تتمو  منادئ إدارة الوقت، و ما ياءم دند ربابعة)

يحتاج الفرد إلتى إدراك الوقتت وإلتى تدتدير مهتارام إدارة الوقتت لديته  فهتذه  إدراك أهمية الوقت: -1

العم ية مهمة يدا   ومن أهم الممارسام التي تدود إلى النجاح  حيث يصنح لد  الفرد الددرة د ى تفحتص 

 العم يام التي من خللها يمكن تحسين العادام التي تهدر وقته.

الفرد لعنصر الوقت بطريدة مومرة وفعالة  وتجنا قضاء وقت  يسادد د ى است دا  تحليل الوقت: -4

طوي  في أمور غير هامة   ما يسادد د ى التعرف د ى أهداف الفرد وتحوي هتا إلتى أةشتطة تنفيذيتة ذام 
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مراح  متعاقنة محددة  بحيث يمكن ترتيا هذه المراحت  وتحديتد التزمن أو الوقتت المناستا لكت  مرح تة  

 ي لألهداف.وتحديد الوقت اإليمال

تتضمن هذه ال طوة تحديتد الكيفيتة التتي يننغتي أن ينفت  فيهتا الوقتت بمتا  تخطيط وتحديد األهداف: -3

يحد  االستغل  الفعا  ل وقت وما قد يتط ا ذلك من إدادة ترتيا ا ةشطة التي تمارس حاليا  أو ت في  

 يتم بدون تحديد أهداف وترتينها. وقت بعضها أو الت  ص منها   ية  أو إضافة أةشطة يديدة  وهذا ال

إن النتائا ا  ور فعالية يتم تحديدها بشك   دتا  متن ختل  الستعي التدروب وراء  ترتيب األولويات: -2

ا هداف الم طط لها وليس من قني  الصدفة  ويننغي ت صيص الوقتت المتتاح لألولويتام مرتنتة تنازليتا   

 ته وي تز  بها.لذا يجا د ى الفرد أن يدو  بترتيا أولويا

إن االتصاف بالمروةة في يدولة الوقت الّش صي يكون أمترا  ضتروريا  الستتيعاب  مبدأ المرونة: -5

 ا حدا  ال ارية دن سيطرة الفرد  ويننغي دد  اإلفراط أو التفريط في يدولة الوقت.

إليطتتاليين أن فتتي الدتترن التاستتع دشتتر ا تشتتف بتتاريتو أحتتد االقتصتتاديين ا مبىىدأ بىىاريتوت التركيىىز: -6

ا شياء المهمة من مجمودة معينة تؤلف دادة ةسنة ضئي ة منها  بمعنى رختر يتؤدا تر يتز الجهتد ا  نتر 

 من النتائا.%01د ى العشرين بالمائة المهمة من النشاطام إلى تحدي   

دارة إن قدرة المدير أو مت تذ الدترار د تى تحديت  النتتائا تترتنط ارتناطتا  وثيدتا  بتإ مبدأ التفويض: -1

موظفيه  أا أن يهود المدير الفردية ليست هي الفيصت  بت  الجهتود الجماديتة لمرروستيه  و  متا 

 ان المدير يمي  إلى العم  بنفسه ف ن يستطيع أن يست د  وقته االستت دا  الست يم  وسيدضتي وقتتا  

اج إلتى طويل  يدا  في أشتياء ليستت مهمتة  ويدضتي وقتتا  غيتر  تاف فتي ا شتياء الهامتة التتي تحتت

 دناية أ ور.

 التجاهات الحديثة في إدارة الوقتا4-7

اإلدارة هي أساسا  حر ة وزمن  أو وقت ودم   وهي الديا  بعم  ضمن وقتا  محددا ، واةطلقا  من هتذا    

 المفهو  برزم أهمية الوقت في ةخريام اإلدارة  واحت ت مكاةا  بارزا  فيها  وذلك يتضح فيما ي ي:

 أوالً: نظرية اإلدارة العلمية: 
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اهتمت ةخرية اإلدارة الع ميتة بديتادة )فردريتك تتاي ور( بدراستة الحر تة والتزمن  وذلتك بهتدف تح يت      

أفض  طريدة  داء العم   وتتمو  دراسة الحر ة والزمن في تح ي  أو تدسيم إلى يزيئام بسيطة  بحيتث 

خر   والزمن الذا يستتغرقه فتي ذلتك  بهتدف ربتط ا يتزاء يتم تحديد حر تها ا ساسية من منطدة إلى أ

بعضها مع النع  بدسرع وأفض  طريدة ممكنه  وقد أختذ تتاي ور بعتين االدتنتار ةستنة معينتة متن الوقتت 

لتغطيتتتتتتة احتمتتتتتتاالم التوقتتتتتتف أو المداطعتتتتتتام أو التتتتتتتدخير للستتتتتتتراحة  أو  ستتتتتتناب اضتتتتتتطرارية 

 (.1988أخر )سلمة 

 سة السلوكية:ثانياً: الوقت في المدر

ادتمدم المدرسة الس و ية د ى ةخرية العلقام اإلةساةية التي ر زم د ى بناء المؤسسة من الويهة     

االيتمادية  واإلةساةية  علقام ا فراد مع بعضتهم التنع   ودلقتاتهم متع ررستائهم  ومتع غيترهم متن 

ختل  ضترورة إدطتاء العامت  فتترة  داخ  المؤسسة وغيرها  وبدأ االهتما  بالزمن فتي هتذه النخريتة متن

 (.1991ل راحة وأخر  ل عم   مما ينعكس إيجابيا  د ى معنوياته وبالتالي د ى إةتايه)أبو شي ة 

 ثالثاً: الوقت في المدرسة الحديثة:

من أخطاء التجارب السابدة  وقد حاو  رواد النخريتة الحديوتة  خريام الحديوة ل تنخيم  مستفيدةظهرم الن

 من أفكار الناحوين  ومن أهم هذه النخريام: االستفادة

 نظرية صنع القرارات:  -1

لدد استفادم هذه النخرية من النخريام السابدة  وددلتها  وأضتافت إليهتا  وطورتهتا  وقتد احت تت فيهتا     

إدارة الوقتتتتتتت مكاةتتتتتتا  بتتتتتتارزا   واستتتتتتتعاةت بالوقتتتتتتت فتتتتتتي حتتتتتت  المشتتتتتتكلم ا ساستتتتتتية ل ت طتتتتتتيط 

 (.1991واإلةتاج)أبوشي ة 

وادتمدم هذه النخرية د ى ا حدا  الماضية التي ربما تكون مكررة أو مفايئة أو متد نتة  ويتنفتها      

 بما يتلء  مع ات اذ الدرارام  والوقت في مو  هذه الحالة يؤثر د ى ةودية الدرار المت ذ وزمن حدوثه.

  النظرية الرياضية:  -4

ادتمتتدم هتتذه النخريتتتة د تتى الرياضتتيام فتتتي حتت  المشتتكلم وإدارة الوقتتتت  وافترضتتت النخريتتتة      

النيولويية أن المؤسسة  ائن حي يولد ثم ينمو ثم ين ع متن الكنتر دتيتا  ثتم يمتوم  وهنتاك مرح تة متن ت تك 
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المراحتتتتت  الزمنيتتتتتة التتتتتتي تمتتتتتر بهتتتتتا المؤسستتتتتة ختتتتتل  مراحتتتتت  تطورهتتتتتا  وهتتتتتي مرح تتتتتة اإلةتتتتتتاج 

لتتى أن المدرستتة الحديوتتة اهتمتتت بالوقتتت وإدارتتته  ( إ2001(.  ويشتتير دربيتتام)2006ى)دندهللا ا قصتت

و رستتت هتتذا االهتمتتا  لتطتتوير التكنولوييتتا واالتصتتاالم  واختصتترم المستتافام وأوقاتتتا   نيتترة  وقتتد تتتم 

 ة بتتين استتت دا  الكمنيتتوتر  واالخترادتتام الحديوتتة  واستتتومار قتتدرتها د تتى ت تتزين المع ومتتام  والمفاضتت

 بدائ ها المحتم ة.

 رابعاً: الوقت والعملية اإلدارية:

يجا النخر إلى الوقت في العم ية اإلداريتة د تى أةته متورد مهتم   متا يجتا تننتي فكترة المروةتة  وأن     

يكون مدير المدرسة قادر د ى أن يجد الوقت ل تفكير والت طيط  وحت  المشتكلم بدست وب مميتز  فتإدارة 

ى ملحخة وقياس متد  التدتد  التذا يحترزه متن ختل  وضتع ا هتداف وطتر  تنفيتذها  الوقت تسادد د 

ومتابعتها والرقابتة د يهتا. ويجتا د تى اإلدارا أن يتوازن بتين الوقتت التذا يستتغر  فتي اإلةتتاج وتنفيتذ 

العمتت   وبتتين الوقتتت التتذا يدضتتيه فتتي التفكيتتر  والتح يتت  والت طتتيط المستتتدن ي  وتنختتيم العمتت  وتدتتويم 

 (.2006ةجاز  والذا يدضيه في يمع المع ومام والحدائ  وتجهيز المعدام قن  تنفيذ العم )دندهللا اإل

لدتتد أ تتدم الدراستتام أن متتديرا المتتدارس يتترون أن  ميتتة الوقتتت المحتتدد واحتتدة وهتتي متتن الضتتوابط     

ال طيتتتتترة التتتتتتي يوايهوةهتتتتتا لمداب تتتتتة التحتتتتتديام التتتتتتي تخهتتتتتر متتتتتن ختتتتتل  التغييتتتتتر فتتتتتي المجتتتتتا  

ولتتذلك فتتإن معختتم المتتدراء يشتتكون متتن ق تتة الوقتتت  ومتتن هنتتا فتتإن معختتم (. Bennett,1992ارا)اإلد

حتدد متا يجتا أن يدتو  بته دارة الوقت المدرسي اتجهتت إلتى ق تا العم يتة اإلداريتة  فالدراسام ال اية بإ

 دارية.لك يحتاج إلى مهارام إو   ذ  و يف يمكن الويو  إليها  مدير، وما هي ا هداف وا ولويامال

 الوقت المدرسي في ثلثة أةواع من النماذج  وهي: Kinght(1983) حددو

( يتموت  فتي العتا  الدراستي  ا ستنوع المدرستي  وإطتار اليتو  Macro Level) المسىتوى الكلىي .1

المدرسي  وهذا يتحتدد بواستطة قتو  خارييتة ال تتؤثر فدتط د تى المدرستة  بت  د تى المتدارس ا ختر   

 الدو  التي يمو ها أولياء ا مور.باإلضافة إلى 

( يتمو  في يتدو  المواديتد  توقيتت التدرس  متدة النشتاط  متدة Micro level) المستوى الجز ي .4

  نيرة بالمناها واإلدارة المدرسية وطاقم العام ين. ج ةطا  المدرسة  وهذا يرتنط بدريةاالةشطة خار
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أ  المدرسين أ  العتام ين متن غيتر المدرستين  أ  سواء أ اةوا مدراء المدارس  نمااج وقت األفراد: .3

التلميذ  ولك  فئة من هؤالء ةماذج خاية بهم الستعما  الوقتت تتحتدد يزئيتا  بواستطة متط نتاتهم 

وداداتهم  وهتذا باإلضتافة إلتى أةهتا تتحتدد أيضتا  متن ختل  ةمتاذج الوقتت د تى المستتو  الجزئتي 

 والك ي.

 مضيعات الوقت4-8

مضيعام ل وقتت   5رئيسا  وةائنا   الذين ينفوا أ ور  51د ى  Fortumeباستطلع ل رأا أيرته مج ة   

(. Kobert,1980د ى النحو التالي: الهاتف  النريتد  االيتمادتام  العلقتام العامتة  وا دمتا  الورقيتة)

لمتدارس إلتى ان العديتد متن في حين أشارم العديد من الدراسام السابدة إلدارة الوقت المتع دتة بمتديرا ا

هذه العوام  ةفسها تشغ  قدرا   نيرا  من وقت المدير  وحتى المديرين المتمرسين يجدون يتعوبة بوضتع 

 ةخا  منخم لتعام  مع هذه المضيعام  والمطالا التي تننع منها.

الى أن الفرد محاط بدش اص وظروف تضيع من وقته  وطريده الوحيد ل حد من  Tracy(2004)وتشير 

 Tracyهتتذه المضتتيعام هتتي ممارستتة االةضتتناط التتذّاتي الصتتار  للبتعتتاد دتتن مضتتيعين الوقتتت  وقتتدمت 

الهاتف  الزوار الغير متوقعين  االيتمادتام  الحتاالم الطارئتة  التستويف قائمة بمضيعام الوقت  وهي: 

 لتدخير والحياة االيتمادية . التردد وا

دتتن ستتوء الفهتتم التتذا يحتتد  بتتين الدائتتد والتتتابعين حتتو  ا دوار وا هتتداف  Haller(1998)وتحتتد      

والمسؤوليام  يؤدا إلى اة فتاض الكفتاءة والغضتا واإلحنتاط والتعاستة للتنتاع  ممتا يتؤدا إلتى ضتياع 

ذلك يجتا د تى المتديرين أن يند توا رستالتهم الوقت  ةخترا  الن ستوء الفهتم يحتتاج إلتى وقتت لتوضتيحه  لت

 بطريدة واضحه ومفهومه للتناع  لتجنا ضياع الوقت.

السابقةالّدراسات -5  

الدراسات السابقة العربية5-1   

 هدفت هذه الدّراسة التعرف إلى طنيعة العلقام اإلرتناطية بين اإلةدماج :(2019. دراسة حس  1

الجامعي وتنخيم الوقت لد  ط نة يامعة المستنصرية، ادتمد الناحث المنها الويفي االرتناطي، تكوةت 

( طالنا  وطالنة، اختيروا بالطريدة العشوائية الّطندية، بَنى الناحث استناةتين  (400دينة الدّراسة من

 فمدرة.30) لتنخيم الوقت، تكوةت من ) -والثانيةللةدماج الجامعي،  -األول 
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أظهرم ةتائا الدّراسة إلى ويود دلقة ارتناطية موينة بين اإلةدماج الجامعي وقُدرة ط نة يامعة     

المستنصرية د ى تنخيم وقتهم، وأنَّ ط نة يامعة المستنصرية لديهم الدَّدرة د ى تنخيم الوقت، ال يويد 

 فرو   ذام داللة إحصائية في تنخيم الوقت وفدا  لمتغير الجنس.

هدفت هذه الدّراسة التعرف إلى مستو  إدارة الوقت لد  مديرا : (2018راسة المهيرات والبياني . د4

المدارس في محافخة دمان من ويهة ةخر مع مي المدارس ا ساسية والواةوية الحكومية وال اية، تم 

مديرة، ودينة طندية مديرا  و 404)اختيار دينة دندودية دشوائية من مديرا المدارس، ب ع ددد أفرادها )

( فمدرة، (60مع ما  ومع مة، وطور الناحوان استناةة مؤلفة من  630)دشوائية ل مع مين، ب ع دددها )

 وادتمدا المنها الويفي.

أظهرم النتائا أَنَّ مستو  إدارة الوقت لد  أفراد العينة  ان متوسطا ، وويود فرو  ذام داللة     

لصالح  مديرا المدارس الواةوية، وويود فرو  ذام داللة احصائية في إحصائية في مستو  إدارة الوقت 

مستو  إدارة الوقت لد  مديرا المدارس من ويهة ةخر المع مين تنعا  ل س طة المشرفة، لصالح المدارس 

الحكومية، ولصالح اإلةا ،  ما أظهرم النتائا دد  ويود فرو  ذام داللة إحصائية تنعا  لمتغير ال نرة 

 ه  الع مي.والمؤ

هدفت هذه الدّراسة التعرف إلى مستو  إدارة الوقت ومستو  فاد ية التذّام لتد   (:2018دراسة جعو . 3

 (33)رئتيس قستم  بواقتع 49)ررساء ا قسا  الع مية في الجامعة المستنصرية، تكوةتت دينتة الدّراستة متن)

من اإلةتا ، اختيتروا بالطريدتة الطنديتة العشتوائية، ادتمتد الناحتث المتنها  رئيسة 16)رئيسا  من الذ ور و)

الويفي، تننى استناةة )الطراون وال توزا( والتتي شتم ت ثلثتة مجتاالم: ت طتيط الوقتت وتنخيمته، تنفيتذ 

 الوقت، الرقابة د ى الوقت.

ا قستا  الع ميتة فتي يامعتة   نيترة لتد  ررستاء بدهميتةأظهرم النتائا أَنَّ مستو  إدارة الوقت تَحختى      

، والتتتزامهم ومتتتابعتهم لكافتتة الدتترارام  المستنصتترية، وررستتاء ا قستتا  الع ميتتة يتمتعتتون بفاد يتتة  مرتفعتتة 

والتشريعام التربوية والع مية الصادرة من الجهام اإلداريتة المستؤولة وتنفيتذها فتي الوقتت المناستا. وال 

لوقت لد  ررساء ا قسا  الع مية فتي يامعتة المستنصترية دنتد تويد فرو  ذام داللة إحصائية في إدارة ا

 ( تُعز  لمتغير سنوام ال دمة.α≤0.05مستو )

 الدراسات السابقة االجنبية5-2
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هتتدفت هتتذه الدّراستتة استكشتتاف متتد  استتت دا  المع متتين  (:Birair &Mansour   2018دراسىىة  -1

الستراتيجيام إدارة الوقت من خل  تدريس أةشطة مهارام التحد  وإشراك التلميذ في لغتة التفادت  

الشتتفوا ولغتتة التوايتت ، وتتتدثير وستتائ  التكنولوييتتا الحديوتتة فتتي تشتتجيع التتتع م التتذّاتي لتستتهي  دم يتتة 

المتتدارس الواةويتتة الستتوداةية الحكوميتتة، استتت د  الناحتتث أداتتتين،  تتتدريس تع تتم مهتتارام التّحتتد  فتتي

استناةة تتضمن محورين: المشكلم التي توايه المع م في تتدريس مهتارة التحتد ، والمشتا    -االول 

 قائمة الملحخة والمداب ة، تكوةتت دينتة الدّراستة متن   -والثانيةالتي تتع   بإدارة الوقت بشك   فعا . 

ومع متتة متتن مع متتي المتتدارس الواةويتتة الستتوداةية، اختيتتروا بالطريدتتة العشتتوائية  وادتمتتد  مع متتا  (50)

 الناحث المنها الويفي التح ي ي.

راسة إلى بذ  المع مين يهدا  في إدارة الوقت الم صص لهم في تعزيتز مهتاراتهم      أظهرم ةتائا هذه الدم

دورا  هامتتا  فتتي تتتدريس مهتتارة التحتتد ، متتع تدتتديم  افتتة بالتحتتد ، باستتت دا  التدنيتتام الحديوتتة التتتي ت عتتا 

 حو  الطالا. المتمحورالمعرفة مع ةَها المشروع  محتويام

هتذه الدّراستة معرفتة العلقتة بتين  هتدفت (:Khan, Farooqi, Khalil &Faisal  2016دراسة  -4

متتد  امتتتلك المع متتين لمهتتارة إدارة الوقتتت وأدائهتتم داختت  الغرفتتة الصتتفية، تكوةتتت دينتتة الدّراستتة 

( مع متتا  ومع متتة متتن مع متتي المتتدارس الواةويتتة، بمنطدتتة ستتاهيوا  فتتي الننجتتاب، با ستتتان، (360متتن

ديتاس مهتتارام إدارة الوقتت ل مع متين، وادتمتتد اختيتروا بالطريدتة العشتوائية، طَّتتور النتاحوون استتناةة ل

 المنها الويفي لهذه الدّراسة.

أظهرم النتائا إلى ويود دلقة ايجابية  نيرة  بين مد  امتلك المع مين لمهارة إدارة الوقت وأدائمهتم      

هتم داخت  الغرفتة داخ  الغرفة الصفية  أا أنَّ المع مين الذين يمت كون مهارة إدارة الوقت يكون مستو  أدائم 

الصفية داليا ، والذين يمت كون مستو  من ف  من مهارة إدارة الوقت يكتون أدارهتم ضتعيفا  داخت  الغرفتة 

 الصفية. 

هتتدفت هتتذه الدّراستتة التعتترف إلتتى   يفيتتة قضتتاء متتديرا المتتدارس  :(Taylor  2007 راسىىةد -3

الواةوية بوالية ةيفادا لـوقتهم، ودريـة تـدثير متغيرام الدّراسة د ى  يفيـة إدارتهـم لـوقتهم. ادتمـد الناحـث 

لع د ـى المـنها الويفي، وتكوةت دينة الدّراستة متن يميتع متديرا المتدارس الواةويتة بواليتة ةيفتادا، والنتا

 (51)مديرا  ومديرة، ولدد قا  مديرو المدارس الواةوية يميعهم  بتعنئة االستناةة المكوةة متن ((200دددهم 

 فمدرة. 
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طالنتا  يدضتي متديروها  (1000)وتوي ت هذه الدّراسة إلتى أنَّ المتدارس التتي يزيتد دتدد طلبهتا دتن      

طالنتتا ، وأنَّ  (1000)دتتدد طلبهتتا أقتت  متتن وقتتتا  أطتتو  فتتي إدارة الوقتتت متتن متتديرا المتتدارس التتتي ين تتع 

متتن متتديرا المتتدارس  %43المتتديرام يدضتتين وقتتتا  أ نتتر فتتي اإلدارة التع يميتتة متتن المتتديرين، وأنَّ ةستتنة 

 التع يمية لتحسين مستو  قيادتهم.الواةوية بحاية إلى توييه وتر يز ةددا إلدارتهم 

 منهج الدراسة واجرا اتها-6

 منهج الّدراسة 6-1

المنها الويفي،  است د  ،بناء  د ى طنيعة النياةام والمع ومام اللزمة لهذه الدراسة، ولتحدي  أهدافها    

وذلتتك لملئمتتته لطنيعتتة الدراستتة. حيتتث أن المتتنها الويتتفي يتترتنط غالنتتا  بدراستتام الع تتو  االيتماديتتة 

م والمع ومتام اللزمتة دنهتا، واإلةساةية، ويعتمد د ى ويف الخاهرة  ما هتي فتي الواقتع، ويمتع النياةتا

 وتصنيف هذه المع ومام وتنخيمها.

  مجتمع الّدراسة6-2

تكون مجتمع الدّراسة من يميع المع مين والمع مام في المرح ة الواةويتة فتي متدارس محافختة ال  يت       

ومع مة  والجدو  رقم ( مع ما  2844    والنالع دددهم )2020/2021التابعة لوزارة التربية والتع يم ل عا  

 مجتمع الدّراسة تنعا  لمتغيرا المديرية  والجنس. أفراد ( ينين توزيع1)

 المديرية والجنل وفق متشيريمجتمع الّدراسة أفراد خإا ص : (1جدول رقل 

 المديرية
 المجتمع

 المجموا
 إناث اكور

 675 396 279 ال  ي 

 654 362 292 شما  ال  ي 

 1045 572 473 ينوب ال  ي 

 470 228 242 يطا

 2844 1558 1286 المجموا

   2020/2021*وفدا  ل سجلم الرسمية بدائرة التربية والتع يم التابعة لوزارة التربية والتع يم الف سطينية ل عا  الدراسي 

 عينة الّدراسة6-3



 

17 
 

المجتمتع  وقتد ب تع دتدد أفتراد طنديتة متن مجتمتع الدّراستة  بعتد حصتر هتذا دشوائية دينة  اناختار الناحو  

والجتتدو  التتتالي ينتتين ال صتتائص  متتن مجتمتتع الدراستتة، %1244 بنستتنة ( مع متتا  ومع متتة،404العينتتة )

 . الدراسة الديمغرافية لعينة

 الخإا ص الديمشرافية لعينة الدراسة :(2جدول رقل 

 أداة الّدراسة6-4

 داة األصدق 6-4-1

 بالتحد  من يد  أداة الدراسة ) االستناةة( من خل  يد  المحكمين، واالتسا  الداخ ي: انالناحو قا 

 صدق المحكمي :  -أ

 النسبة % العدد مستويات المتشير المتشير

 الجنس
 48.8% 192 ذ ر

 51.2% 202 أةوى

 المؤه  الع مي
 85.4% 360 بكالوريوس فدق 

 14.6% 54 مايستير فدد ى

 سنوام ال نرة

 16.6% 63 سنوام 5أق  من 

 18.1% 70 سنوام 5 - 10

 65.3% 261 سنوام 10أ ور من 

 المديرية

 23.0% 93 ال  ي 

 25.2% 102 شما  ال  ي 

 29.5% 119 ينوب ال  ي 

 22.3% 80 يطا
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( محكمتا  تربويتا  11د ى مجمودتة متن المحكمتين تدلفتت متن ) ،الستناةة في يورتها ا وليةدرضت ا     

مت صصين في المجا  التربوا وأساتذة في وزارة التربيتة والتع تيم ومتديرا متدارس من أساتذة يامعيين 

 االستناةة . في ضوء رراء المحكمين وتوييهاتهم  تم تعدي  بع  فدراموثاةوية   

 صدق االتساق الداخلي:   -ب

متي إليته هتذه تنتيدصد بصد  االتسا  الداخ ي مد  اتسا     فدرة من فدرام االستناةة مع المجتا  التذا      

فدرام  بحساب االتسا  الداخ ي للستناةة  وذلك من خل  حساب معاملم االرتناط  انالناحو الفدرة  وقد قا 

 نين ذلك.ب  ارتي ومجاالم االستناةة والدرية الك ية ل مجا  ةفسه، والجد

 معامالت ارتباط فقرات إدارة الوقت والدرجة الكلية للمجال: (3جدول رقل 

قيمىىىىىة معامىىىىىل  فقرات استبانة إدارة الوقت        الرقل

 االرتباط

مسىىىىىىىىىىىىىىتوى 

 الداللة

 0.000 0.759 ينّخم الوقت من خل  ال طط اليوميّة. .1

 0.000 0.770 يُحدّد فترة زمنيّة لتحدي  ا هداف. 2.

يتّ ذ الدرارام بنتاء  د تى يمــتـع المع ومـــتـام الكافيتة، وفت   .3

 زمن ُمحدّد.

0.769 0.000 

 0.000 0.760 يتابع تنفيذ الدرارام في الوقت الُمحدّد. .4

 0.000 0.783 يتابع فرز ةتائا االمتحاةام المدرسيّة وف  يدو  زمنّي. .5

 0.000 0.779 يدو  بإةجاز المها  المناطة له في الوقت المحدّد. .6

 0.000 0.694 يُ ّصص معخم وقته في ت نية ط نام اإلدارة التّع يميّة الع يا. .7

 0.000 0.765 يتابع ةشاطام الّط نة الّصفيّة والّليفية وف  يدو  زمنّي. .8

يســــــت د  التّدنيام الحديوــتـة؛ الختصتار الوقــتـت فتي يمتع  .9

 المع ومام.

0.766 0.000 

 0.000 0.768 يُتابع تنخيم االمتحاةام المدرسيّة وف  يدو  زمنّي. .10

 0.000 0.727 زمنيًّا ل مرايعين. يُ ّصص يدوال   .11

 0.000 0.755يُتابع الّطتلب المتتدّخرين دتن الّطتابور الّصتناحّي وفت  خطتة  .12
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 متابعة محددة.

دُّ يدوال  زمنيًّا محدّد ا اليتماداته مع المع ّمين. .13  0.000 0.795 يُعم

 يُ ّصص وقت ا لمتابعة دوا  المع ّمين يوميًّا  وف  خطتة متابعتة .14

 محددة.

0.780 0.000 

 0.000 0.704 يضع يدوال  زمنيًّا ل ّزيارام الّصفيّة ل مع ّمين. .15

 0.000 0.717 ي صص وقت ا  افي ا لحّ  مشكلم المدرسة. .16

يحــــرص د تى توييته المع ّمتين فـتـي المدرســـــتـة؛ لتحديت   .17

 ا هداف وف  خطة زمنية محددة.

0.752 0.000 

 0.000 0.837 وقت ا  افي ا؛ لتطوير المع ّمين مهنيًّا.يُ ّصص  .18

 0.000 0.836 يشّجع الدّروس التّوضيحيّة ل مع ّمين ضمن خّطة زمنيّة. .19

ا متن وقتته؛ لمشتار ة المشترفين التّربتّويين فتي  .20 يُ ّصص يزء 

 تدييم المع ّمين في المدرسة.

0.805 0.000 

 0.000 0.846 ضمن خطة زمنيّة معيّنة. يحفّز المع ّمين ل ديا  بمهامهم .21

ا متتتتن وقتتتتته لألةشــتتتتـطة المشــتتتتـتر ة بتتتتين  .22 يُ صتتتتص يتتتتزء 

 المدرسة، ومؤّسسام المجتمع المح ّي وف  برةاما زمنّي.

0.790 0.000 

ا متن وقتته؛ لتنتاد  ا فكتار التّربويّتة متع أسترة  .23 يُ ّصص يزء 

 المدرسة.

0.790 0.000 

ا من  .24 وقته؛ لمناقشة بع  الدضايا التّربويّة متع يُ ّصص يزء 

 المع ّمين.

0.788 0.000 

 0.000 0.707 محددة.الي صص وقتا  ل زيارام غير  .25

 0.05*داللة اإلحصائية دند مستو                                   0.01** داللة اإلحصائية دند مستو  

إلى أن يميع قتيم معتاملم ارتنتاط فدترام أداة الدراستة متع  الساب  تشير المعطيام الواردة في الجدو     

الدرية الك ية دالة إحصائية  مما يدل  د ى أن هذا الجزء من االستناةة يتسم أيضا  بدرية  دالية متن يتد  

 االتسا  الداخ ي.

 ثبات أداة الدراسة: 6-4-2
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يرها بشك    نير فيما لو تم إدادة توزيعها ستدرار في ةتائا االستناةة ودد  تغياالثنام االستناةة يعني      

باست دا   د ى أفراد العينة ددة مرام خل  فترام زمنية معينة. وقد تحددت الناحوة من ثنام أداة الدّراسة

( للتسـا  الداخ ّي، حيـث تمَّ حساب قيمة )ألفا( Cronbach's Alphaمعادلة الونام  روةناخ ألفـا )

 .مستو  مرتفع من الوناممرتفعة، وتدل  د ى  ةقيم وهي(. (0.972هي للستناةة  درية الك يّةل

 :المقياس الوزني للمتوسطات

المديتتاس التتوزةي ال ماستتي لتدتتدير) الدريتتة( متتن ختتل  قتتيم المتوستتطام الحستتابية  اناستتت د  الناحوتت    

 الستجابام أفراد دينة الدراسة د ى فدرام االستناةة، ومجاالتها والدرية الك ية:

 المقياس الوزني(: 4جدول 

 الدرجة المتوسط الحسابي

 من فضة يدا   1 – 1.80

 من فضة 1.81 - 2.60

 متوسطة 2.61 - 3.40

 مرتفعة 3.41 – 4.20

 مرتفعة يدا   4.21 - 5

 

 ومناقشتها نتا ج الدراسةعرض -7

 :األولالسؤال 

 ما واقع إدارة الوقت لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الخليل م  وجهة نظر المعلمي ؟ 

بحستاب المتوّستطام الحستابية واالةحرافتام المعياريتة  انقتا  الناحوت ا و لإليابة دتن ستؤا  الدّراستة     

لتدديرام المع مين لواقع إدارة الوقت لد  مديرا المدارس الواةويتة فتي محافختة ال  يت ، د تى فدترام أداة 

 ( قيم هذه المتوسطام لفدرام أداة الدّراسة.5الدّراسة والدرية الك ية. وينين الجدو  رقم )

 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المعلمي  لواقع إدارة الوقت لدى مديري المدارس (: المتوسطات 5جدول  

 الثانوية في محافظة الخليل
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 الفدرام الترتيا
متوستتتتتتتتتتتتتط 

 الحسابي

االةحتتتتتتتتتتراف 

 المعيارا
 النسنة % الدرية

1. 

يحتترص د تتى توييتته المع ّمتتين فتتي المدرستتة؛ لتحديتت  

 ا هداف وف  خطة زمنية محددة
 83.2 مرتفعة 0.734 4.16

 83.2 مرتفعة 0.749 4.16 يضع يدوال  زمنيًّا ل ّزيارام الّصفيّة ل مع ّمين 2.

3. 
دُّ يدوال  زمنيًّا محدّد ا اليتماداته مع المع ّمين  82.6 مرتفعة 0.781 4.13 يُعم

4. 

يُتتتابع الّطتتلب المتتتدّخرين دتتن الّطتتابور الّصتتناحّي وفتت  

 خطة متابعة محددة
 82.6 مرتفعة 0.799 4.13

5. 
 82.4 مرتفعة 0.749 4.12 ي صص وقت ا  افي ا لحّ  مشكلم المدرسة

 82.2 مرتفعة 0.724 4.11 يُتابع تنخيم االمتحاةام المدرسيّة وف  يدو  زمنيّ  .6

7. 

يُ ّصص وقت ا لمتابعتة دوا  المع ّمتين يوميًّتا  وفت  خطتة 

 متابعة محددة
 82.0 مرتفعة 0.725 4.10

8. 
 81.8 مرتفعة 0.744 4.09 يتابع فرز ةتائا االمتحاةام المدرسيّة وف  يدو  زمنيّ 

9. 
 81.6 مرتفعة 0.696 4.08 يدو  بإةجاز المها  المناطة له في الوقت المحدّد.

10. 
 81.0 مرتفعة 0.733 4.05 يحفّز المع ّمين ل ديا  بمهامهم ضمن خطة زمنيّة معيّنة

 81.0 مرتفعة 0.722 4.05 ال طط اليوميّةينّخم الوقت من خل   .11

 80.0 مرتفعة 0.685 4.04 يتابع تنفيذ الدرارام في الوقت الُمحدّد .12

13. 
 80.8 مرتفعة 0.654 4.04 يُحدّد فترة زمنيّة لتحدي  ا هداف

14. 

يتّ ذ الدرارام بناء  د ى يمع المع ومتام الكافيتة، وفت  

 زمن ُمحدّد
 80.4 مرتفعة 0.713 4.02

15. 

ا من وقته؛ لمشار ة المشرفين التّربتّويين  يُ ّصص يزء 

 في تدييم المع ّمين في المدرسة
 80.2 مرتفعة 0.752 4.01

.16 

يُ ّصص معخم وقتته فتي ت نيتة ط نتام اإلدارة التّع يميّتة 

 الع يا
 79.8 مرتفعة 0.767 3.99
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 79.6 مرتفعة 0.754 3.98 زمنيّة.يشّجع الدّروس التّوضيحيّة ل مع ّمين ضمن خّطة  17.

 79.6 مرتفعة 0.775 3.98 يُ ّصص وقت ا  افي ا؛ لتطوير المع ّمين مهنيًّا .18

.19 
ا متتتن وقتتتته؛ لمناقشتتتة بعتتت  الدضتتتايا  يُ ّصتتتص يتتتزء 

 التّربويّة مع المع ّمين

 79.4 مرتفعة 0.789 3.97

20. 
يستتت د  التّدنيتتام الحديوتتة؛ الختصتتار الوقتتت فتتي يمتتع 

 المع ومام

 79.2 مرتفعة 0.777 3.96

21. 

ا متتتن وقتتتته لألةشتتتطة المشتتتتر ة بتتتين  يُ صتتتص يتتتزء 

المدرستتة، ومؤّسستتام المجتمتتتع المح تتّي وفتت  برةتتتاما 

 زمنّي.

 79.2 مرتفعة 0.774 3.96

22. 
ا متن وقتتته؛ لتنتاد  ا فكتتار التّربويّتة متتع  يُ ّصتص يتتزء 

 أسرة المدرسة

 78.6 مرتفعة 0.790 3.93

23. 
يتتتابع ةشتتاطام الّط نتتة الّصتتفيّة والّليتتفية  وفتت  يتتدو  

 زمنيّ 

 78.6 مرتفعة 0.788 3.93

 يُ ّصص يدوال  زمنيًّا ل مرايعين .24
 76.4 مرتفعة 0.810 3.82

 ي صص وقتا  ل زيارام الغير محددة .25
 75.8 مرتفعة 0.810 3.82

 الدرية الك ية
 80.6 مرتفعة 0.585 4.03

 

( أن تدديرام مع مي المدارس الواةوية لواقع إدارة الوقتت 5تشير قيم المتوسطام الحسابية في الجدو  )    

ل دريتة  حيث ب ع المتوسط الحسابي مرتفعة،لد  مديرا المدارس الواةوية في محافخة ال  ي  ياء بدرية  

(،  متتا يتتاءم تدتتديراتهم لجميتتع %80.6(، وبنستتنة ب غتتت )0.585( متتع اةحتتراف معيتتارا )4.03) الك يتتة

 الفدرام بدرية مرتفعة أيضا  

من خل  المتوسطام الحسابية  فراد العينة ) وهذا هو ا ساس في  ولتعميم ةتائا الدراسة د ى مجتمعها،

بما يعرف بالتددير الندطي، ود ى ادتنار أن  انويفية التي تتعام  مع دينة(، أخذ الناحوالدراسام ال

العينة ممو ة ل مجتمع، يمكن الدو  إن المتوسط الحسابي لمجتمع الدراسة هو ةفسه المتوسط الحسابي 

 (.2413المحسوب من العينة، أا)

 تى وقد تعز  هذه النتيجة إلى أن المدير الفعا  هو الذا يع م  يف يست د  وقته ويوزده التوزيع الفعتا  د

ت طتتيط ا ةشتتتطة المستتتتدن ية )الوقتتتت اإلبتتتدادي(  وتحديتتد ا ةشتتتطة اللزمتتتة  داء ت تتتك ال طتتتط )الوقتتتت 
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التحضيرا(  والوقت اللز  ل ديا  بعم  ما )الوقت اإلةتايي(  ووقت الديا  بالمراسلم اليومية والروتينية 

والطريدتتة التتتي يتنعوةهتتا  -رة التتذامإدا-)الوقتتت الروتينتتي(.  متتا أن إدارة الوقتتت هتتي إدارة االةستتان لنفستته 

متتا يريتتدون تحديدتته ويمي تتون إلةجتتازه   وناليتتومي  فالمتتديرون هتتم متتن يحتتدد همإلةجتتاز مهتتامهم و روتيتتن

قدرة تحديد وتنخيم االولويام والتعام  متع الدضتايا ا قت  أهميتة والتتي تستتغر   ونالذا يمت ك ونفالمدير

بشك  فعا   يكوةوا قادرين د ى إدارة مدارسهم بطريدة أ ور فاد ية و فاءة. و ما يندو أينحت  اوقتا   نير

هذه الجواةتا متن الست و يام اإلداريتة والدياديتة ل متديرين ملحختة ومدر تة متن قنت  المع متين، فهتم د تى 

 تواي  يومي مع المديرين، ويستطيعون إدراك هذه الجواةا، والحكم د يها بشك  دا . 

 هت  ت ت تتف تدتتديرام المع متين لواقتتع إدارة الوقتت لتتد  متتديرا المتدارس الواةويتتة فتتي : ثىىانيالسىؤال ال

  ؟سنوام ال نرةو الع مي محافخة ال  ي  باختلف متغيرام: المؤه 

 بفحص الفرضيام الصفرية المننودة دنه  وهي  التالي: انقا  الناحو الواةيلإليابة دن سؤا  الدّراسة  

( بتتين α≤0.05:  ال تويتتد فتترو  ذام داللتتة احصتتائية دنتتد مستتتو  الداّللتتة )األولىى الفرضىىية الإىىفرية  

متوّسطام تدديرام المع مين لواقع إدارة الوقت لد  متديرا المتدارس الواةويتة فتي محافختة ال  يت  تُعتز  

 لمتغير المؤّه  الع مّي .

متوّسطام تدديرام  بين( ل فرو  tاختنار) الناحوان  ل دّراسة  است د ا ولىل تحد  من يحة الفرضية     

المع مين لواقع إدارة الوقت لد  مديرا المدارس الواةوية في محافخة ال  ي  تنعا  لمتغيتر المؤّهت  الع متّي، 

 (.6يدو  رقم )

متوّسطات تقديرات المعلمي  لواقع إدارة الوقت لدى مديري المدارس  بي ( للفروق (t(: نتا ج اختبار6جدول  

 الثانوية في محافظة الخليل تبعاً لمتشير المؤهل العلمي

 العدد المؤهل العلمي
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحإا ية

 0.576 4.00 345 بكالوريوس فدق 
402 1.640- 0.105 

 0.625 4.15 59 مايستير فدد ى
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( α≤0.05( أةه ال تويد فرو  ذام داللة إحصائية دند مستو  )6تشير المعطيام الواردة في الجدو )    

متوّسطام تدديرام المع مين لواقع إدارة الوقت لد  مديرا المدارس الواةوية في محافخة ال  يت  تنعتا   بين

(  0.105لمتغيتر المؤّهت  الع متّي د تى الدريتة الك يتتة  داة الدّراستة  فدتد يتاءم الداللتة اإلحصتائية بديمتتة)

 ة الصفرية ال امسة.(  وبذلك تدن  الفرضي0.05وهذه الديمة أ نر من قيمة ألفا المحددة )

مهما   الوقت المدرسي  ويعتنروةه دنصراوقد تعز  هذه النتيجة إلى أن مديرا المدارس الواةوية يهتمون ب

ستان ة ما أن إدارة الوقت هتي إدارة االإلةجاز المها  المو  ة لهم بفاد ية بغ  النخر دن المؤه  الع مي. 

المدرسة وطلبها  عالية المدير و فاءته أمر بالع ا همية لنجاحلذاته والطريدة التي يتنعها إلةجاز مهامه  وف

 ومع ميها. 

( بتتين α≤0.05 ال تويتتد فتترو  ذام داللتتة إحصتتائية دنتتد مستتتو  الداّللتتة ) ة:الثانيىىالفرضىىية الإىىفرية 

متوّسطام تدديرام المع مين لواقع إدارة الوقت لد  متديرا المتدارس الواةويتة فتي محافختة ال  يت  تُعتز  

  سنوام ال نرة .لمتغير 

بحستتاب المتوستتطام الحستتابية،  انل دّراستتة  قتتا  الناحوتت الواةيتتةل تحدتت  متتن يتتحة الفرضتتية الصتتفرية      

واقع إدارة الوقت  لتد  متديرا المتدارس الواةويتة فتي محافختة تدديرام المع مين لواالةحرافام المعيارية ل

 (  قيم هذه المتوسطام لمجاالم أداة الدّراسة.7ال  ي  تنعا  لمتغير سنوام ال نرة  و ينين الجدو  )

متوّسطات تقديرات المعلمي   ي (: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق 7جدول  

 لواقع إدارة الوقت لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الخليل تبعاً لمتشير سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المديرية

 0.546 4.11 67 سنوام 5أق  من 

 0.541 4.09 73 سنوام 10 –5

 0.604 3.99 264 سنوام 10أ ور من 

 0.585 4.03 404 المجموا

     

الحسابية  ( ويود فرو  ظاهرية بين قيم المتوسطام7يخهر من المعطيام الواردة في الجدو  )     

ل تحد  فيما اذا  اةت هذه   ولتدديرام المع مين إلدارة الوقت لد  المديرين تنعا  لمتغير سنوام ال نرة

النتائا  وياءم (  One Way ANOVAالتناين ا حادا ) تح ي  اناست د  الناحوالفرو  دالة احصائيا  

 (.0)  ما هو موضح في الجدو 
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متوّسطات تقديرات  بي ( للفروق One Way ANOVAنتا ج ا تحليل التباي  األحادي   :(8جدول  

 المعلمي  لواقع إدارة الوقت لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الخليل تبعاً لمتشير سنوات الخبرة

 مإدر التباي 
مجموا 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحإا ية

 0.589 2 1.178 بين المجمودام

 401 136.720 داخ  المجمودام 0.179 1.727
0.341 

 403 137.898 المجموا

 

( أةتته ال تويتتد فتترو  ذام داللتتة إحصتتائية دنتتد المستتتتو  0تشتتير المعطيتتام التتواردة فتتي الجتتدو  )    

(≤0.05 )متوّسطام تدديرام المع مين لواقع إدارة الوقت لد  مديرا المدارس الواةوية في محافخة  بين

ال  يتت  تنعتتا  لمتغيتتر ستتنوام ال نتترة د تتى الدريتتة الك يتتة  داة الدّراستتة، وبتتذلك تدنتت  الفرضتتية الصتتفرية 

 السادسة.

ارة الوقت ،  ون أفتراد وقد تعز  هذه النتيجة  تدارب ويهام ةخر لد  مديرا المدارس الواةوية حو  إد

 دورام التدرينيتة التتي تعدتد فتي مجتا  ل وقد يكونالعينة يلحخون أداء المدراء بغ  النخر دن خنرتهم  

 بين قدرام المديرين في إدارة الوقت مع زيادة ددد سنوام ال نرة. الفجوة تد ي  ل مديرين من إدارة الوقت

 التوصيات-8

استمرار ددد الدورام التدرينية لمديرا المدارس الواةوية بشك  دورا وسنوا  ل حفاظ د ى  -1

 .ر، وتعزيزها باستمرادارة الوقتإلدرية ممارستهم 

تشجيع الزيارام التنادلية وال داءام بين مديرا المدارس الواةوية للطلع د ى التجارب النايحة  -4

 في مجا  اإلدارة المدرسية.

الديادية وإدارة الوقت   المهارامتزويد مديرا المدارس الواةوية بك  ما هو يديد في مجا   -3

 لعلقتهما االرتناطية الموينة بنعضهما النع .

إيراء دراسة مماث ة ل دّراسة الحالية  ولكن من ويهة ةخر المديرين أةفسهم  ومدارةة ةتائا -2

 الدّراستين معا .
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 جا  إدارة الوقت لمدراء المرح ة ا ساسية.إيراء دراسام أخر  في م-5

 لمراجعا-1

 أوالً: المراجع العربية

   دار مجدالوا ل طنادة والنشر والتوزيع  دمان  االردن.إدارة الوقت(: 1991أبو شي ة  ةادر) -1

   دالم الكتا ل نشر  الداهرة.(: إدارة المؤسسات التربوية2003أحمد  حافك وحافك  محمد ينرا) -4

   دار المآثر ل نشر والتوزيع  المدينة المنورة.إدارة الوقت (:2004حميد)ا حمدا   -3

   دار يفاء ل نشر والتوزيع  دمان. 1   طاإلدارة المدرسية المعاصرة(: 2013الننا  هالة) -2

(: إدارة الوقت ودلقتها بفاد ية الذّام لد  ررساء االقسا  الع مية في الجامعة 2018يعو  محمد) -5

 .655-696(  ص ص: 100(  ع)24)لة كلية التربية األساسية, ممجالمستنصرية  

مجلة كلية لتربية (: االةدماج الجامعي ودلقته بتنخيم الوقت لد  ط نة الجامعة  2019حسن  طالا) -6

 .20-39(  ص ص: 105(  ع)25)األساسية, م

  رسالة االرداإدارة الوقت لدى العاملي  في جهاز اإلدارة العامة في (: 1992ال طيا  سمر) -7

 مايستير غير منشورة  الجامعة االردةية  دمان  االردن.

  /http://www.alukan.netمهارة إدارة الوقت.(: 2015ربابعة  إبراهيم) -0

  مالمح م  إدارة الوقت في القرآا الكريل وتطبيقاتها في اإلدارة التربوية (:2001السفياةي  ديضة) -9

   ية التربية  قسم اإلدارة التربوية والت طيط.–يامعة أ  الدر  

  المنخمة العربية ل ع و  اإلدارية  دمان  إدارة الوقت منهج مطور للنجاح(: 1988سلمة  سهي ) -11

 االردن.

 (.175مج ة االقتصاد  الرياض  ع) ول إدارة الوقت,مفاهيل ح(: 1987خالد) س يمان  -11

  مجلة مؤتة للبحوث والدراسات(: إدارة الوقت وا داء الوظيفي  2002الطراوةة  محمد) -14

 (. 1(  ددد)17مج د)

  دار المشر  الودافي  دمان  (: إدارة الوقت ومدارس  القيادة اإلدارية2006دندهللا  شوقي) -13

 االردن.

(: إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس وكالة الشوث األساسية في 2006ددرابة  محمود ) -12

   رسالة مايستير غير منشورة  يامعة بيرزيت  بيرزيت  ف سطين.الضفة الشربية

http://www.alukan.net/
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مجلة  ,واقع إدارة الوقت لد  موظفي وزارة التربية والتع يم في االردن(: 2001درينام  بشير) -15

 . 34-15(  ص ص:1(  ع)28 ) دراسات العلوم التربوية,

دار الودافة ل نشر  تطبيقات, /عمليات /(: إدارة الوقت مفاهيل2009د وان  قاسم وأحميد  ةجو ) -16

 والتوزيع  دمان  االردن.

   دار الفكر  دمان  االردن.1  طالقيادة اإلدارية وإدارة االبتكار(: 2010قندي   دلء) -17

دار المريخ  اإلداري المعاصر, (: اإلدارة المدرسية في ضو  الفكر2002مصطفى  يلح) -10

 ل طنادة والنشر  الرياض.

  دار ال غة العربية  1  طاإلدارة التربوية مداخل جديدة لعالل جيد(: 2005مصطفى  يوسف) -19

 مصر  الداهر.

مستو  إدارة الوقت لد  مديرا المدارس في (: 2018المهيرام  ةورا والنياةي  دندالجنار) -41

(  ص ص: 4(  ع)45مجلة دراسات العلوم التربوية, م ع مين  محافخة دمان من ويهة ةخر الم

19-1. 

   دار النهضة العربية  بيروم. 1  طفي الفكر التربوي(: 1981النجيجي  محمد) -41

  , مجلة المهندسي , مإر(: إدارة الوقت في ضوء د و  اإلدارة الحديوة2004ةصر  ةجيا) -44

 .59-58(  ص ص: 579ع)
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