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 ملدص الدراسة باللغة العربية :ىدفت ىذه الدراسة إلي تقديـ رؤية مستقبمية  -مف خبلؿ تصكر مقترح  -لتفعيؿ إدارة
الكقت في منظكمة اإلدارة المدرسية بالمممكة العربية السعكدية  ،كقد اعتمدت عمي المنيج
الكصفي  -في جانبو التقريرم  -لئلجابة عف األسئمة البحثية التي تسعي الدراسة لئلجابة
عنيا.
تضمنت ىذه الدراسة التقريرية المحاكر التالية :
&  -أبعاد إدارة الكقت في منظكمة اإلدارة المدرسية  :منظكمة اإلدارة المدرسية كأدكارىا
الفاعمة  -إدارة الكقت باإلدارة المدرسية  -أىداؼ إدارة الكقت في منظكمة اإلدارة
المدرسية  -أقساـ الكقت في منظكمة اإلدارة المدرسية  -العكامؿ المؤثرة في إضاعة
الكقت باإلدارة المدرسية  -أسمكب التخطيط لكقت اإلدارة المدرسية
&  -األساليب المعاصرة لتفعيؿ الكقت بمنظكمة اإلدارة المدرسية  :تفعيؿ الكقت مف خبلؿ
ممارسة أسمكب اإلدارة المدرسية باألىداؼ  -تفعيؿ الكقت مف خبلؿ ممارسة أسمكب
التمكيف اإلدارم بالمؤسسات التعميمية  -تفعيؿ الكقت مف خبلؿ ممارسة أسمكب اإلدارة
المدرسية بالمسئكلية  -تفعيؿ الكقت مف خبلؿ ممارسة

أسمكب اإلدارة االلكتركنية

بالمؤسسات التعميمية
&  -ثـ اختتمت ىذه الدراسة بتقديـ الرؤية المستقبمية حكؿ مداخؿ تفعيؿ إدارة الكقت في
منظكمة اإلدارة المدرسية بالمممكة العربية السعكدية .
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:  ملدص الدراسة باللغة االجنليزيةAbstract :
The aim of this study is to provide a future vision - through a
proposed vision - to activate time management in the school management
system in the Kingdom of Saudi Arabia, and it relied on the descriptive
approach - in its reporting aspect - to answer the research questions that
the study seeks to answer. This report includes the following topics:
& - Dimensions of Time Management in School Management System:
School Management System and its Effective Roles - Time Management in
School Administration - Time management objectives in the school
management system - Time sections in the school management system Factors affecting the waste of time in the school administration - Method
of
planning
for
school
administration
time.
& - Contemporary methods to activate the time system school
administration: Activate time through the practice of school management
style objective - Activating time through the practice of administrative
empowerment
in
educational
institutions
.
The study then concluded by presenting the future vision on the
approaches of activating time management in the school management
system in Saudi Arabia.

 اإلدارة المدرسية-  إدارة الكقت: الكممات االفتتاحية
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اإلطار التنَيدي للدراسة
 متَيد ومدخل إلي الدراسة :يحظى التعميـ في المممكة العربية السعكدية باىتماـ كبير لما لو مف أثر بالغ عمي
قي المجتمع السعكدم كتطكره كتقدمو االقتصادم كاالجتماعي  .كفي ىذا الصدد جاءت رؤية
ير ٌ
المممكة العربية السعكدية ََِّ لتمثؿ نقطة تحكؿ جذرية نحك تحقيؽ مستقبؿ في تعميـ
أبناء المجتمع السعكدم  ،إذ ستككف المممكة العربية السعكدية ذات اقتصاد تنافسي كمتكازف
كمتنكع يعتمد عمى االبتكار كالمعرفة بيف خريجي ىذه المؤسسات التعميمية قبؿ الجامعبة ،
كالبالغ عددىـ (  ( ) 1816771إحصائيات العاـ الدراسي ُّْٖ  ُّْٗ /ىػػ الصادرة
دكر
عف كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية عاـ ُُْْ ىػػ )  .كقد حددت ىذه الرؤية نا
أكبر لمتعميـ كالتدريب كفرصو المتاحة أماـ ىؤالء الخريجيف كبجكدة عالية  ،كفي إطار نظاـ
مؤسسي كؼء  ،يقدر الكقت لتجكيد منظكمة اإلدارات المدرسية بالمممكة " .إف رؤية المممكة
العربية السعكدية ََِّ تمثؿ نقطة تحكؿ جذرية نحك تحقيؽ ىذا المستقبؿ الطمكح لشعب
السػعكدية ََِّ  :ص ِّ ) .
المممكة( ".رؤيػة المممكػة العربية
ٌ
كما أصبح الكقت كاستثماره أحد العناصر األساسية التي هيحكـ مف خبللو عمى
أيضا أحد المحكات الرئيسة لمتفرقة في الميارة في
الجكدة في كؿ المجاالت  ،كما أصبح ن

األعماؿ اإلنسانية كالتي مف بينيا مجاؿ التعميـ  .فالكقت مكرد فريد مف نكعو  ،إذ إنو يختمؼ

عف غيره مف المكارد األخرل  ،فالكقت ال يمكف تخزينو  ،كما ال يمكف شراؤه أك بيعو أك تأجيره
أك استعارتو أك تكفيره  .كحيث إف منظكمة اإلدارة بالمؤسسات التربكية تتضمف عمميات
التكجية كالتخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ كالرقابة  ،إلي جانب دعـ العامميف كتشجيعيـ بيدؼ
الكصكؿ إلى أقصي النتائج في أقصر كقت ممكف  ،بأفضؿ الطرؽ كأقؿ التكاليؼ  ،كاف البد
مف التنقيب كالبحث عف رؤية مستقبمية مف أجؿ تفعيؿ إدارة الكقت بيف اإلدارييف كالمعمميف
بمنظكمة اإلدارات المدرسية بالمممكة العربية السعكدية  ،كالبالغ عددىـ طبقان إلحصائيات

التعميـ بيا ( 14585فردان مف اإلدارييف  147503 ،فرداى مف المعمميف ) ( كزارة التعميـ
بالمممكة العربية السعكدية ( ُُْْ ىػػ ) .
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-

مشكلة الدراسة :
ظير مصطمح إدارة الكقت في المؤسسات التربكية بسبب أىمية الكقت نفسو خبلؿ

القياـ بكظائؼ اإلدارة المدرسية باعتبارىا جزنء مف اإلدارة التعميمية ؛ حيث تتشابو العمميات
اإلدارية باإلدارة المدرسية مع مثيمتيا باإلدارة التعميمية مف حيث ضركرة استغبلؿ كقت العمؿ
كاستثماره لممارسة عمميات اإلدارة التي تتضمف التخطيط  ،كالتنظيـ  ،كالتنسيؽ  ،كالتكجيو ،
كالمتابعة كالتقكيـ  .كقد أكدت العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع إدارة الكقت مدل
أىميتيا في إنجاز األعماؿ لدل مديرم المدارس الثانكية  ،كانطبل نقا مف أف طبيعة قضاء

الكقت أثناء أداء الميمة تختمؼ مف عمؿ آلخر ،فإنو ليس في كؿ الحاالت يستطيع المديركف

التحكـ في أكقاتيـ  ،إما بسبب ذاتيـ  ،أك بسبب مياميـ  ،أك بسبب اآلخريف،
أف اإلدارة
كفي ىذا الصدد فقد أكضح عابديف  ،محمد عبدالقادر(ََُِـَّ )ْٓ :
المدرسية ركيزة أساسية لنجاح المؤسسة التعميمية ككسيمة مف كسائؿ تنظيـ الجيكد الفردية
كالجماعية في المدرسة كىي القائمة عمى تحقيؽ رسالة المدرسة مف خبلؿ صمتيا المباشرة
بالتبلم يذ ؛ فإنيا تتمتع بحرية أكبر في التصرؼ كالقياـ باألدكار المنكطة بيا كاتخاذ الق اررات ،
مما يجعميا أىـ كحدة إدارية في حمقة اإلدارة التعميمية كيعطييا مكانة كبيرة مف الناحية
اإلدارية  .كىذا بالطبع يعتمد عمى إدارة مدير المدرسة لكقتو في تنفيذ المياـ كالصبلحيات
المنكطة بو .
كتشكؿ ميارة إدارة الكقت أىمية كبيرة  ،بؿ ضركرة لمدير المدرسة ؛ ألننا نعيش في
بيئة تسكدىا المثيرات كالمنبيات المتنكعة بعيدان عف أسبابيا المادية أك السيككلكجية  ،فأداء
مدير المدرسة كما يرتبط بو مف إدارتو لمكقت يشكؿ عنص ارن أساسيان في استثمار الكقت داخؿ

مدرس تو  ،فالمدير ىك الرئيس المباشر لجميع العامميف في المدرسة  ،بؿ ىك المسئكؿ عف
نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا كتربية أبناءىا  ،فتطكر دكره لينسجـ مع متغيرات العصر
كحاجاتو ،لتحديد أفضؿ طريقة ألداء عممو في كقت منظـ كمنسؽ .
كتكمف متاعب اإلدارة المدرسية في كثرة متطمباتيا التربكية كالتعميمية التي يرتبط أداؤىا
بأكقات محددة  ،فالعممية اإلدارية عممية متشابكة كمترابطة تمثؿ شبكة مف العبلقات التي
تعمؿ معان مف أجؿ بمكغ األىداؼ المخططة  :إف كؿ عنصر في العمؿ التربكم لو دكره الخاص

المرتبط بغيره مف األدكار فيك يؤثر فيو  ،كيتأثر بو  ،كعميو فبل مجاؿ في اإلدارة إلى العمؿ
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الفردم كالذاتي  ،فالعمؿ الجماعي التعاكني الذم ينظر فيو إلى العممية اإلدارية كنظاـ قائـ
بذاتو تحكمو قنكات مف االتصاؿ الفعاؿ بيف عناصر النظاـ .
إف إدارة الكقت قضية جديرة باالىتماـ كالعناية في جميع مجاالت الحياة ،كذلؾ
َّ
أم جيد بشرم ،كتحقيؽ أىداؼ األفراد كالمجتمع
ألىميتيا كككنيا عامؿ رئيس في نجاح ِّ
بجميع مستكياتيا كأكلكياتيا  .كقد أكد عمى ىذا المعنى العجمي  ،محمد حسنيف َََِ( ،ـ

 ) ِّ :فالدراسات بمجاؿ إدارة الكقت كانت مف منطمؽ كيفية تحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ أك
األكثر فع الية لمكقت ،كليس تغييره أك تعديمو أك تطكيره فيذا غير ممكف ،إنما االستغبلؿ
األمثؿ لمكقت كاالستفادة مف المكارد البشرية كالمالية كاإلدارية ضمف ىذا الكقت كذلؾ بكفاءة
كفعالية.
كمف ىنا جاءت الدراسة الحالية لكي تقدـ رؤية مستقبمية  -مف خبلؿ تصكر مقترح
 -لتفعيؿ إدارة الكقت في منظكمة اإلدارة المدرسية بالمممكة العربية السعكدية

 أسئلة الدراسة :حاكلت الدراسة الحالية اإلجابة عف األسئمة البحثية اآلتية -:
ُ -ما كظائؼ منظكمة اإلدارة المدرسية المعاصرة بالمممكة العربية السعكدية ؟.
ِ-ما أنماط إدارة الكقت المستخدمة في كظائؼ اإلدارة المدرسية بالمممكة العربية السعكدية؟.
ّ -ما التصكر المقترح لتفعيؿ إدارة الكقت لتجكيد في منظكمة اإلدارة المدرسية المعاصرة
بالمممكة العربية السعكدية ؟.

 أٍداف الدراسة :رسؼً انذساسخ إنً رذقٍق األهذاف انجذثٍخ انزبنٍخ :
ُ -تحديد كظائؼ اإلدارة المدرسية المعاصرة بالمممكة العربية السعكدية .
ِ -أنماط إدارة الكقت المستخدمة في كظائؼ اإلدارة المدرسية بالمممكة العربية السعكدية .
ّ -تقديـ رؤية مستقبمية لتفعيؿ إدارة الكقت لتحسيف كظائؼ اإلدارة المدرسية المعاصرة
بالمممكة العربية السعكدية .

 أٍنية الدراسة :تستمد الدراسة أىميتيا مف أىمية المكضكعات التي تتناكليا بالنسبة لئلدارة
عصب اإلدارة
أف مكضكع إدارة الكقت مف المكضكعات التي تشكؿ
الفعالة حيث َّ
ى
المدرسية ٌ
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المدرسية كتشمؿ كافة العمميات اإلدارية مف حيث ضركرة استغبلؿ كقت العمؿ كاستثماره
لممارسة عمميات اإلدارة التي تشمؿ :التخطيط ،كالتنظيـ ،كالتنسيؽ ،كالتكجيو ،كالمتابعة،
كالتقكيـ.
كقد تساعد الدراسة الحالية في تحسيف العممية التربكية كالتعميمية ،مف خبلؿ دراسة
كاق ع إدارة الكقت  .كما تفيد ىذه الدراسة صانعي القرار في كزارة التربية كالتعميـ مف خبلؿ
تشخيص الكاقع الحالي إلدارة الكقت كتحديد جكانب القكة كالضعؼ بممارسة العمميات اإلدارية
المدرسية ،كفقان إلدارة الكقت ،ككضع خطط لتفعيؿ إدارة الكقت لمحد مف الضغكط التي يكاجييا

مديرم المدارس .

 ميَجية الدراسة :يعتمد البحث الحالي عمي المنيج الكصفي في جانبو التقريرم  ،باعتباره أنسب المناىج
البحثية اتساقنا مع أىداؼ ىذه الدراسة  .كيركز ىذا المنيج الكصفي التقريرم عمي تحميؿ
الكتابات المرتبطة بمكضكع الدراسة كاستخبلص مدلكالتيا لئلجابة عف األسئمة البحثية التي

تسعي الدراسة لئلجابة عنيا ( أحمد إبراىيـ خضر  َُِّ ،ـ ) .

 مصطلحات الدراسة : - 1ميظومة اإلدارة املدرسية :
ىي العبلقات المنظمة ألطراؼ ىذه العممية في اإلدارة المدرسية كالعامميف فييا  ،حيث إف
مفيكـ اإلدارة المدرسية ليس مقتص ارن عمى مدير المدرسة  ،بؿ يمتد ليشمؿ أعضاء مجالسيا
كلجانيا كالمعمميف الذيف يمارسكف العممية التربكية كالتعميمية داخؿ الصؼ كخارجو ،كما

تشمؿ غيرىـ مف العامميف في الجياز اإلدارم كمف أبناء البيئة االجتماعية  ،كأكلياء أمكر
الطبلب كغيرىـ  ،إال أف الحقيقة األىـ في اإلدارة المدرسية ىي العبلقات المنظمة ألطراؼ ىذه
العممية في اإلدارة المدرسية كالعامميف فييا .

 - 0تفعيل إدارة الوقت :
عرؼ الصرؼ  ،كرعد حسف (َََِـ  )ُّ :تفعيؿ إدارة الكقت بأنيا " العممية التي تكزع
الكقت بفعالية بيف المياـ المختمفة لئلدارة  ،كبيدؼ إنجازىا في الكقت المبلئـ كالمحدد" .كما
أف ماكينزم  ،اليؾ (ََِِـ  )ِّ-ُٗ :اعتبر "أف إدارة الكقت تعني إدارة الذات كادارة
شؤكف الكظيفة بما يكفؿ الحصكؿ عمى النتائج المحددة في الكقت المتاح" .كيعرؼ عمياف،
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ربحي مصطفى (ََِٕـ )ِٖ :إدارة الكقت "بأنيا فف كعمـ االستخداـ الرشيد ،كىي عمـ
استثمار الزمف بشكؿ فعاؿ  ،كىي عممية قائمة عمى التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ كالتحفيز
كالتكجيو كالمتابعة  ،كىي عممية كمية كنكعية معان بذات المحظة  ،كىي عممية ال تنظر إلى

الماضي أك ترتبط بالحاضر  ،كانما ىي أساسان مكجو إلى المستقبؿ".

كيرل الباحث أف إدارة الكقت بفعالية تعني سرعة انجاز األعماؿ في الكقت المحدد بالطريقة

أف إدارة الكقت ما ىي إال تخطيط الستخداـ الكقت كأسمكب استغبللو بفاعمية .
الصحيحة  ،ك َّ

 الدراسات الشابكة :ُ-

دراسة الشلني  ،فَد عوض اهلل ََِٖ( ،ـ) :استيدفت التعرؼ عمى درجة ممارسة

مديرم مدارس المرحمة الثانكية بالعاصمة المقدسة إلدارة الكقت في مياـ أعماليـ ككذلؾ
التعرؼ عمى درجة تكافر ميارات اإلبداع اإلدارم  ،لدل مديرم مدارس المرحمة الثانكية
بالعاصمة المقدسة ككذلؾ تحديد الفركؽ اإلحصائية بيف متكسطات االستجابات كفقان

لممتغيرات الديمغ رافية اآلتية  :طبيعة العمؿ "مشرؼ تربكم  ،مدير مدرسة  ،معمـ" المؤىؿ

العممي سنكات الخبرة  ،نكع المدرسة " ،حككمية  -أىمية" ،كتـ استخداـ المنيج الكصفي
حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع مشرفي اإلدارة المدرسية كالمديريف كالمعمميف بالمرحمة
أف المكافقة عمى درجة ممارسة مديرم مدارس
الثانكية بمكة المكرمة كتكصمت الدراسة إلى َّ
المرحمة الثانكية بالعاصمة المقدسة إلدارة الكقت في مياـ أعماليـ الكاردة في أداء الدراسة
كانت بدرجة عالية كأف المكافقة عمى درجة تكافر ميارات اإلبداع اإلدارم عالية كأف العبلقة
بيف ممارسة إدارة الكقت كتنمية ميارات اإلبداع اإلدارم مكجبة قكية بنسبة (ِٕ )َ.كأنو
يكجد فركؽ إحصائية بالنسبة لدرجة ممارسة مديرم الثانكية إلدارة الكقت في مياـ أعماليـ
لصالح مديرم المدارس الثانكية كبيف المعمميف كالمشرفيف كالتربكييف لصالح المعمميف .
ِ-

دراسة الصكرم  ،كماؿ إبراىيـ ََِٖ( ،ـ) :استيدفت التعرؼ عمى كاقع إدارة الكقت

لدل مديرم كمديريات مدراس التعميـ العاـ بمحافظة غزة ،مف خبلؿ معرفة تقديرات مديرم
كمديرات المدارس لؤلعماؿ كالمياـ التي يقضكف كقت الدكاـ المدرسي فييا كأثر متغيرات
الجنس ،كعدد سنكات الخدمة في اإلدارة المدرسية ،كالمرحمة التعميمية ،كالجية التعميمية
التابع ليا ،عمى كيفية إدارة الكقت لدييـ ،ككذلؾ تقديـ رؤية مقترحة تسيـ في تحسيف إدارة
الكقت لدل مديرم كمديرات المدارس .كاعتمد الباحث المنيج الكصفي في جمع البيانات
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كالمعمكمات حكؿ الدراسة كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بإعداد استبانة تشمؿ ثبلث مجاالت
كتـ تكزيعيا عمى عينة الدراسة التي تككنت مف (َِٓ) مدي ارن كمديرة مف المجتمع األصمي،

كتـ تكزعييا بطريقة عشكائية كتكصمت الدراسة إلى أف كاقع إدارة الكقت كاف بيف مرتفع

كمتكسط لجميع أبعاد الدراسة ،كاحتمت األعماؿ كالمياـ اإلدارية المرتبة األكلى في أبعاد
الدراسة التي يقضييا مديرم كمديرات المدارس ،كال تكجد فركؽ إحصائية بيف متكسطات
تقديرات مديرم المدارس حكؿ كاقع إدارة الكقت تعزل لمتغير عدد سنكات الخدمة في اإلدارة
المدرسية ،كلمتغير المرحمة التعميمية .بينما تكجد فركؽ إحصائية بيف متكسطات تقديرات
مديرم ا لمدارس حكؿ كاقع إدارة الكقت تعزل لمتغير الجية التعميمية التابع ليا كلصالح مديرم
كمديرات مدارس ككالة الغكث.
ّ-

دراسة )(Taylor Kiven,2007استيدفت التعرؼ عمى كيفية قضاء مديرم

المدارس الثانكية لكقتيـ كقياس درجة تأثير متغيرات المرحمة التعميمية (متكسطة /عالية)
كحجـ المدرسة كعدد سنكات الخدمة كالنكع االجتماعي كعمر المدير كمستكل درجتو العممية
عمى كيفية إدارتيـ لكقتيـ كذلؾ مف خبلؿ عينة مف مديرم المدارس الثانكية في نيفادا ،كقد
تكصمت الدراسة أف المدارس التي يزيد عدد طبلبيا عف (ََُُ) طالب مديركىا يقضكف
أف
كقتان أكثر في إدارة الكقت مف مديرم المدارس التي بمغ عدد طبلبيا (َََُ) طالب فأقؿ ك َّ

المديريات يقضيف كقتنا أكبر في اإلدارة التعميمية مف المديريف كما بينت الدراسة أف ما نسبتو
(ّْ  )%مف مديرم المدارس الثانكية بحاجة لتكجيو كتركيز نقدم إلدارتيـ التعميمية لتحسيف
مستكل قيادتيـ ،كحددت الدراسة المناطؽ التي يككف بيا ىدر لمكقت لمتمكف مف تزكيد
المديريف بالتكصيات لمساعدتيـ بمكازنة كقتيـ بطريقة فعالة تمكنيـ مف تركيز مجيكداتيـ
عمى األعماؿ اإلدارية.
ْ-

دراسة الشراري  ،عبد اهلل حمند ََِْ( ،ـ) عنكانيا كيفية إدارة الكقت لدل مديرم

المدارس في محافظة القريات بالسعكدية  ،كمعرفة أثر كؿ مف المؤىؿ الدراسي ،كالحصكؿ
عمى دكرة ،كحجـ المدرسة ،كالمرحمة التعميمية ،عمى أسمكب المدير في إدارة الكقت ،ككذلؾ
الكشؼ عف معكقات إدارة الكقت مف حيث درجة تأثيرىا عمى كقت المدير مف كجية نظره،
كىدفت أيضان لمعرفة المقترحات كاآلراء التي يقدميا المدير مف أجؿ إدارة الكقت بشكؿ جيد.
كقد تألفت عينة الدراسة مف (ٕٔ) مدي ارن كقد خمصت الدراسة إلى عدد مف النتائج أىمييا :أف
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المديريف قد صرفكا (َٕ  )%مف كقتيـ المدرسي الرسمي في القياـ بالمياـ التي سألكا عنيا.
منيا (ْ )%ِْ.أعماؿ إدارية  ،ك(ٓ )%ِٕ.أعماؿ فنية.
ٓ-

دراسة أبو ساكور  ،تيشري عبداحلنيد ََِّ( ،ـ) بدراسة استيدفت المحاكلة لمكشؼ

عف معكقات إدارة الكقت كاتخاذ القرار لدل اإلدارات التعميمية لممدارس الثانكية الحككمية في
فمسطيف ،ككضع المقترحات كالتصكرات المناسبة لمحد منيا .كقد استخدـ الباحث في دراستو
المنيج الكصفي التحميمي في جميع المعمكمات كالبيانات حكؿ مكضكع الدراسة ،كذلؾ لتحديد
معكقات إدارة الكقت كاتخاذ القرار كتحميؿ ىذه المعكقات كاقتراح التكجييات كالمقترحات لمحد
منيا كالتي تناسب مع البيئة التعميمية في الضفة الغربية فمسطيف – كتككف مجتمع الدراسة
مف جميع مديرم كمديريات المدارس الحككمية الثانكية في الضفة الغربية في فمسطيف لمعاـ
(ََِِ ََِّ-ـ) كاتبع الباحث أسمكب المسح الشامؿ ببناء استبانة كأداة لمدراسة الميدانية
بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة ألغراض الدراسة كتكصمت الدراسة إلى أف أكثر
معكقات إدارة الكقت كانت في مجاؿ التخطيط كالنقص في المكارد البشرية كالمادية البلزمة
لتنفيذ المخطط كالتأخير في كصكؿ المستمزمات المدرسية في بداية العاـ الدراسي كاسناد
األنشطة المدرسية إلى مكظفيف متخصصيف ،ككثرة الدكرات لممكظفيف أثناء الدكاـ المدرسي،
كنقؿ المكظفيف دكف استشارة مديرم المدرسة ،ككثرة األعماؿ الركتينية ،ككثرة المتابعات
كالتقارير المطمكبة ،كتدني مستكل الصبلحيات الممنكحة لممدير في مجاؿ المكافآت
كالجزاءات ،كالنقص في كسائؿ االتصاؿ الحديثة مثؿ الناسخ (الفاكس) كالبريد اإللكتركني،
كاتخاذ ق اررات في المستكيات العميا دكف استشارة المدير ،كتدني مستكل تعاكف المكظفيف في
تكفير المعمكمات البلزمة التخاذ القرار ،كالظركؼ االقتصادية السائدة في المجتمع.
ٔ-

دراسة أبو عاشور  ،خليفة مصطفي ،واجلوارىة  ،املعتصه باهلل (ََِِـ) استيدفت

التعرؼ عمى كيفية إدارة الكقت لدل مدراء المدارس األساسية في محافظة أريد كمدل تأثير
كؿ مف متغيرات الجنس كالمؤىؿ العممي كالخبرة اإلدارية عمى إدارة الكقت في العمؿ الرسمي
كبتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف (ََِ) مدير كمديرة مف أصؿ (ِٗٔ) .جاءت أىـ النتائج
لتبيف إف المديريف في المدارس األساسية في مجاؿ أربد ييتمكف اىتمامان بإدارة الكقت.كال
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية (َٓ )َ.تيعزل إلى متغيرات الجنس كالخبر كالمؤىؿ العممي.
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التعرؼ عمى كاقع إدارة الكقت لدل
ٕ-
دراسة عربيات  ،بشري أمحد (ََُِـ) استيدفت ٌ
مكظفي كزارة التربية كالتعميـ في ألردف كذلؾ مف خبلؿ الكشؼ عف الكقت الضائع كفقان
لمجاالت ضياعو بالدقائؽ لكؿ مكظؼ يكميان كبياف أثر متغيرم المسمى الكظيفي كالجنس
حيث تـ تكزيع استبانة عمى (ُُٕ) مف أصؿ (ّْٖ) مكظفان كمكظفة تـ اختيارىـ بالطريقة

العشكائية الطبقية ،كجاءت النتائج بأف الكقت المتاح في الكزارة ىك (َََّٗ) دقيقة سنكيان

ييدر منو المكظفيف (ٓ )%ُٓ.يكميان منو (ّ )%تأخير صباحي )%ٗ.ّ( ،عدـ انضباط
مسائي )%ُُ( ،مغادرات خاصة )%ٕٔ.ٕ( ،مضاع أثناء كجكد المكظفيف داخؿ الكزارة ،كاف

أكثر مكظفي الكزارة إىدا ارن لكقت الدكاـ الرسمي ىـ المستشاركف إذا ييدركف ما نسبتو

(ٕٓ )%مف كقت الدكاـ الرسـ دكف القياـ بأية مياـ كظيفية ،كاف مديرم كمكظفي األقساـ
كرؤساء األقساـ ييدركف ما بيف (ّٔ )%ُٓ.ٖٔ-%ْٖ.مف كقت الدكاـ الرسمي مما يؤكد
كجكد شكؿ مف أشكاؿ الترىؿ المسمكي كالتنظيمي الكاضح.
ٖ-

دراسة جابر  ،ىشريً محد (ََُِـ) استيدفت التعرؼ عمى كاقع إدارة الكقت لدل

مديرم المدارس الثانكية كمديرات يا في محافظة الخميؿ بفمسطيف كالكشؼ عف داللة الفركؽ
بإدارة الكقت ،كفقان لمتغيرات النكع كالمؤىؿ العممي كالخبرة اإلدارية كالتعرؼ إلى أثر نمط إدارة
الكقت عمى إنجازىـ اإلدارم .كقد تككنت عينة الدراسة مف جميع أفراد المجتمع كالبالغ عددىـ

(ٗٓ) مدي ارن كمديرة كقد أجاب (ٓٓ) مدي ارن كمديرة عف االستبانة التي صممت لجميع البيانات

كالمعمكمات كقد تكصمت الدراسة إلى إف المديريف يحرصكف عمى تعريؼ العامميف بمياميـ
ككاجباتيـ مما يسبب انجاز العمؿ المطمكب مف كؿ منيـ في الكقت المحدد كقد دلت النتائج

أيضان عمى ضعؼ عنصر التخطيط في إدارة الكقت كأف جميع المديريف يتمتعكف بنمط متكسط

إلدارة الكقت كا َّف نمط إدارة الكقت يختمؼ باختبلؼ النكع حيث أف المديريف مف الذككر لدييـ
مقدرة أفضؿ عمى استغبلؿ الكقت مف المديريات ،كدلت النتائج عمى أف عامؿ الخبرة يؤثر
بشكؿ إيجابي في نمط إدارة الكقت حيث أنو كمما زادت الخبر اإلدارية كمما تحسنت إدارة

المديريف لمكقت ،كأف ىناؾ عامبلن تردد لدل المديريف في اتخاذ الق اررات الميمة فيرجئكف ذلؾ

لحيف الحصكؿ عمى كافة التفاصيؿ المتعمقة بتمؾ الق اررات ،كيكجد تأثير لنمط إدارة الكقت لدل

المديريف عمى إنجازىـ اإلدارم باختبلؼ الخبرة اإلدارية لصالح أصحاب الخبرات اإلدارية
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األكثر ،كيكجد تأثير لنمط إدارة الكقت لدل المديريف عمى إنجازىـ اإلدارم باختبلؼ مؤىبلتيـ
العممية لصالح حممة درجة البكالكريكس .

 التعكيب علي الدراسات الشابكة  ،ومدي االستفادة ميَا يف الدراسة احلالية :ركزت الدراسات الساب قة في ىذا البحث عمي تحديد ميارات إدارة الكقت لدم أفراد
اإلدارة المدرسية  ،ككاقع إدارتيـ لو  ،إلي جانب التعرؼ عمى كيفية قضاء مديرم المدارس
الثانكية لكقتيـ  ،كمقدار الكقت الذم يقضيو مديرم المدارس في انجاز المياـ المناطيف
بإنجازىا  .كيأتي البحث الحالي  -مستفيدان مف مجمكعة الدراسات السابقة الكاردة فيو -

بغرض تقديـ رؤية مستقبمية  -مف خبلؿ تصكر مقترح  -لتفعيؿ إدارة الكقت في منظكمة
اإلدارة المدرسية بالمممكة العربية السعكدية .

أبعاد إدارة الوقت يف ميظومة اإلدارة املدرسية
أوالً  -ميظومة اإلدارة املدرسية وأدوارٍا الفاعلة :
قدمت دراسة الداعكر ،سعيد خضر (ََِٕـ )ُْ :مفيكـ اإلدارة المدرسية بأنيا "ىي
منظكمة متكاممة يقكـ بيا العاممكف في المدرسة في تفاعؿ إيجابي ،داخؿ المدرسة كخارجيا،
كفقان لسياسة عامة كفمسفة تربكية تضعيا الدكلة ،رغبة في إعداد الناشئيف ،بما يتفؽ كأىداؼ

المجتمع كالصالح العاـ لمدكلة".

كقد عرؼ اليبيؿ ،أحمد عيسى أحمد (ُٕٗٗـ )ٗ :اإلدارة المدرسية "بأنيا عممية شاممة
تستيدؼ إنجاز األىداؼ المدرسية بفاعمية مف خبلؿ االستغبلؿ األمثؿ لممكارد المادية
كالبشرية المتاحة لممدرسة".
نمحظ مف التعريفات السابقة تأكيدىاعمى أىمية الكقت كادارتو بشكؿ ضمني ،مف خبلؿ
أف اإلدارة المدرسية شيدت في السنكات األخيرة تطك ارن متبلحقان،
أداء العمميات اإلدارية .كحيث َّ
فمـ يقتصر دكرىا عمى مجرد تسيير شؤكف المدرسة تسيي ارن ركتينيان ،إنما تشابؾ كتنكع المياـ

كالكاجبات كالمزيد مف الصبلحيات مما استمزـ ضركرة التعاكف بيف أعضاء الييئة اإلدارية
كالمعمميف كبذؿ الجيكد المشتركة لتحقيؽ أىداؼ إدارة المدرسة بميارة عالية ،كيتطمب ذلؾ أف
يككف مدير المدرسة عمى درجة جيدة مف الكفاية التي تمكنو مف أداء ميامو ،بفعالية عالية

مف حيث تكمفة الكقت الذم يتطمبو تنفيذ المياـ ،كفيما يمي عرضان لبعض الكفايات كالميارات
اإلدارية التي تعتمد عمى إدارة الكقت كاستثماره بشكؿ جيد يمكف إجماليا فيما يمي:
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كقد أكضح الطكيؿ ،ىاني (ََِّـَّ )ٗٗ :أن يو :عمى المدير القائد أف يدرؾ أف دكره

األساسي يكمف في تكجيو العامميف معو ،كارشادىـ ،كاثارة دافعيتيـ ،كحفزىـ ،كاثرائيـ باألفكار
كالبدائؿ ،كتشجيعيـ عمى استثمارىا كتقييميا .كمف أمثمة الميارات القيادية ما يمي:
ُػ تكزيع االختصاصات.
ِػ القدرة عمى جذب العناصر الداعمة.
ّػ القدرة عمى التطكير كالتغيير.
كيرل الباحث أف امتبلؾ مثؿ ىذه الميارات يعتمد عمى قدرة مدير المدرسة عمى التكفيؽ
بيف ميامو اإلدارية كالفنية ،بحيث يستغؿ الفرص المتكافرة لديو كفقان لئلمكانات البشرية
كالتقنية كالمادية المتكفرة بالمدرسة  ،كالتي تتمثؿ في :

ُ.

فيـ طبيعة العمؿ المدرسي.

ِ.

التخطيط لمعمؿ المدرسي كمتابعة تنفيذه.

ّ.

اتخاذ القرار المناسب في الكقت المناسب.

ْ.

تكزيع المسؤكليات كتحقيؽ تكافؤ الفرص.

ٓ.

تصريؼ األمكر بذكاء كدراية.

ٔ.

حؿ المشكبلت كاقتراح البدائؿ.

ٕ.

األخذ بتكجييات القيادات التربكية كاحتراميا.

ٖ.

حسف المعاممة مع الجميع ،داخؿ المدرسة كخارجيا.

ٗ.

االلتزاـ بمبدأ المكضكعية في عممية التقكيـ.

َُ .تقدير ظركؼ العامميف كمشاغميـ كمشاكميـ كالعمؿ عمى حميا.
ُُ .العمؿ الدؤكب لتطكير الييئة التعميمية كنمكىا كرفع كفايتيا.
ُِ .الغيرة عمى مصالح العامميف في المدرسة ،كتكفير ما يحقؽ بعض رغباتيـ كحاجاتيـ.
ُّ .اإللماـ بالحقائؽ الرئيسة لممكقؼ ،كىذا يتضمف أف يككف لمدير المدرسة ذاكرة قكية،
كأف تككف معرفتو أكثر مف الذيف يعممكف معو.
ُْ .الفيـ الميني :كىذا يتضمف الرغبة في العمؿ اإلدارم كالقدرة عمى كسب احتراـ العامميف
كالتبلميذ.
ُٓ .الحساسية لؤلحداث :كىذه تتضمف الكعي ككضكح الرؤية كالنظرة العريضة لممستقبؿ
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ككضكح األىداؼ ،كالقدرة عمى اكتشاؼ العامميف الضعفاء ،كمعرفة ما يدكر حكلو.
ُٔ .القدرة عمى التحميؿ كحؿ المشكبلت كاتخاذ القرار :كىذه تتضمف الكفاءة الشخصية
كجكدة التنظيـ كالقدرة عمى حسف استخداـ الكقت كتحديد األكلكيات كمعرفة متى
تفكض الصبلحيات ،كجكدة التفكير بالتفصيؿ ،كجكدة تكجيو األسئمة كالقدرة عمى البت
كالحزـ كالتحكـ كتكفر اإلحساس المتزف ،كالعمؿ عمى تطكير العامميف.
ُٕ .الميارات االجتماعية :كىذه تتضمف الحزـ مع العدؿ كاالستماع لآلخريف كاالنفتاح
ألسئمة اآلخريف كتقبؿ أفكارىـ ،كالقيادة كالتكجيو كحسف التعامممع الصراعات
كالدبمكماسية كحسف مكاجية المكاقؼ الحرجة كحسف عرض المكضكعات كادارة المجاف
كاالجتماعات كالعبلقات الجيدة مع الزمبلء ،كالحماس كاإلخبلص كالطيبة ،ككسبثقة
اآلخريف كتقديـ العكف ليـ كالقدرة عمى تحميس اآلخريف كرفع ركحيمالمعنكية،
كتحبيبيـ في العمؿ.
ُٖ .ا لمركنة المعنكية :كىذه تتضمف الدافعية كالقدرة عمى العمؿ لساعات طكيمة كالقدرة
عمى العمؿ تحت الضغكط.
ُٗ .االستجابة اليادفة لؤلحداث :كىذه تتضمف الثقة كالجرأة عمى اتخاذ إجراءات ىادفة مع
أنيا غير شعبية.
َِ .االبتكارية :كىذه تتضمف اىتمامات متنكعة كاسعة كتنكع المعارؼ كالتفكير الكامف
كالتكصؿ إلى أشياء جديدة كأف يككف رجؿ أفكار كاختراعات.
كمف خبلؿ استعراض الكفايات كالميارات الضركرية لمدير المدرسة فإف إدارة الكقت
كالقدرة عمى تنفيذ تمؾ الميارات تعتمد عمى امتبلؾ المديريف لميارة أساسية كىي إدارة الكقت،

حيث أشار اليبيؿ ،أحمد عيسى أحمد (ُٕٗٗـ )ُِِ :إلى َّأن يو ثمة معكقات تتمثؿ في عدـ
قدرة مدير المدرسة بالتكفيؽ ما بيف النكاحي اإلدارية كالفنية ،أك عدـ كجكد خطط إجرائية
زمنية لمتغمب عمى المعيقات التي ترتبط بالعممية التدريسية ،كالنقص في عدد المعمميف ،أك
النقص في االختصاصات ،كالتعامؿ مع المشكبلت السمككية لمطبلب المتكررة ،كعدـ استقرار
الجدكؿ المدرسي نتيجة كثرة انتقاالت المعمميف أك نقص عددىـ ،باإلضافة إلى أف ىناؾ
معيقات أخرل تتعمؽ باالتصاؿ مع المجتمع المحمي .كما أكضح عابديف ،محمد عبدالقادر
(ََُِـ )ُِٓ- ُُٓ :مجمكعة مف المعكقات التي تكاجو اإلدارة المدرسية ،كاتساع
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تكقعات المجتمع كالسمطات التعميمية تجاه دكر المدير ،فيك القدكة كالقائد التربكم ،كالمرشد
األميف كالكسيط ،كىذه التكقعات ترفع مف مستكل مساءلة المدير كتضعو مكضع انتقاد دائـ،
إذ تحممو السمطات التعميمية كأكلياء األمكر مسؤكلية نجاح المدرسة أك فشميا ،كادارة كقت
العمؿ باقتدار لئليفاء بالمتطمبات اليكمية لمعمؿ المدرسي ،باإلضافة إلى حاجتو إلى التكفيؽ
بيف المياـ اإلدارية كالفنية كما يتطمبو ذلؾ مف ميارات دقيقة في التنظيـ كالتفكيض كادارة
الكقت .فضبلن عف ضركرة تكفر الكقت الكافي لمتابعة الدراسات كاألبحاث النفسية كالتربكية
لتحقيؽ النمك الشخصي كالميني لممدير .كاف كثرة تمؾ الدراسات كاألبحاث مف جية ،كسرعة
التغيرات المجتمعية مف و
جية أخرل تزيداف مف صعكبة األمر كتعقيده أماـ المدير.

كبناء عمى ما سبؽ يتضح مدل حاجة اإلدارة المدرسية إلى الكقت الطكيؿ ،أكثر مما يتيحو
ن
أف يقضي المدير جزنءا مف فراغو أك كقتو الخاص ألداء األمانة
اليكـ المدرسي ،كحاجتيا إلى َّ

المنكطة بو ،ككثرة التحديات الداخمية كالخارجية التي تكاجو المدرسة ،بؿ التربية عمكمان
كاشكالية تحديد أكلكيات حميا ،كما يتطمبو ذلؾ مف تعاكف مع المؤسسات غير التعميمية كنظـ

المجتمع األخرل.
كمف ثـ لك أردنا تحسيف كظائؼ اإلدارة المدرسية بالمممكة العربية السعكدية  ،حينئذ يمزـ
عمي مدير المدرسة تحسيف إدارتو لمكقت مف خبلؿ :
إف اإلدارة السيئة لمكقت ،تشبو إحدل العادات القبيحة التي ينبغي عمى المدير
ُ) االلتزاـ َّ :
أف يتخمص منيا كىي تستدعي منو تصحيح الكضع تصحيحان سميمان.

ِ) التحميؿ :كىذا يتطمب أف تتكافر لدل المدير بيانات تكضح طريقة قضائو لكقتو ،كتكضح
المشكبلت الناتجة عف ذلؾ كأسبابيا.
الفعالة التخطيط في كؿ عمؿ ،ففي كؿ ساعة تقضييا في
ّ) التخطيط :تتطمب اإلدارة َّ

التخطيط تكفر ساعات طكيمة عند التنفيذ ،فدقائؽ مف ىذا اليكـ ككما يقاؿ "خير مف يكـ
و
غد".

ْ) المتابعة كاعادة التحميؿ :ميما تكف الخطة جيدة َّ
فإنيا لف تنجح إذا لـ يتـ التعرؼ عمى
النتائج كالمشكبلت بيدؼ تعديؿ الخطة.
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ثاىياً  -إدارة الوقت باإلدارة املدرسية :
يقصد بو لغكيان كما جاء في مادة "كقت"  :ىك مقدار مف الزمف كىك أيضان مقدار مف

الدىر ،معركؼ بأنو مقد ارن مف الزمف مفركض ألمر ما ،ككؿ شيء قدرت لو حينان فقد كقتو
تكقيتان ككذلؾ ما قدرت لو غاية ،كالجمع أكقات ،كالميقات يعني أيضان الكقت كالجمع مكاقيت

(ابف منظكرُٗٗٔ ،ـ. )َُٕ :

أف مفيكـ الكقت كفكرتو كانت
كذكر الخضيرم  ،محسف محمد (َََِـَّ " )ُٔ :
الشغؿ الشاغؿ لكثير مف الفبلسفة كالمفكريف عبر التاريخ اإلنساني بكصفو " شيء مطمؽ
يتدفؽ دائمان بالتتابع كاالتساؽ نفسو ،كبصرؼ النظر عف ِّأية عكامؿ خارجية" .أما في اإلطار

عرؼ أبك عاشكر ،خميفة مصطفى ،الجكارنو  ،المعتصـ با﵀ سميماف
المؤسسي فقد ٌ
الكقت "بأنو المدة الزمنية ليكـ العمؿ الرسمي".
(ََِِـ)ُْ :
ى

كقد ذكر الصيرفي ،محمد عبدالفتاح (ََِّـ" )َُِ :أف مفيكـ الكقت يطمؽ عمى

عممية تخطيط كتنظيـ كرقابة الكقت بما يمكننا مف اختيار الشيء المناسب الصحيح المراد
عممو ،كبالتالي القياـ بأعماؿ كثيرة فيكؽ تقصير ،كىذه كجية نظر إدارية لمكقت كطبيعتو".
 تعريؼ إدارة الكقت:إف الكقت لو أىميتة الكبرم في األمكر الحياتية  ،كمف ضمنيا العممية التعميمية ،
كفي مجاؿ اإلدارة المدرسية بصفة بخاصة  ،فاإلدارة المدرسية كأم نكع مف أنكاع اإلدارات
العامة تتحدد كظائفيا بالتخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ كالتنفيذ كالمتابعة كالتكجيو  .كلكي يتـ
محسكبا لخدمة ىذه
تحسيف كتفعيؿ ىذه الكظائؼ تفعيبلن حسنا ال بد مف إدراؾ الكقت إد ار نكا
ن
الكظائؼ  ،كال تستطيع اإلدارة المدرسية تحقيؽ ذلؾ إال إذا تكافرت لدييا الكفاءات كالميارات
المطمكبة في إدارتيا لمكقت المدرسي .
كقد صؼ العجمي ،محمد حسنيف (َََِـ )ِّ :إدارة الكقت بأنيا األعماؿ
كاألنشطة التي تؤدم في الكقت إلى االستخداـ األمثؿ لو  ،كاإلمكانيات المتكفرة ،بطريقة تؤدم
إلى تحقيؽ أىداؼ ىامة ،كتتضمف معرفة كيفية قضاء الكقت في الزمف الحاضر كتحميمو
فعاؿ في المستقبؿ  .كما يعرؼ الخضيرم ،محسف أحمد
كالتخطيط لبلستفادة منو بشكؿ ٌ
(َََِـ )ُٕ :إدارة الكقت بأنيا "ىي فف كعمـ االستخداـ الرشيد لمكقت ىي عمـ استثمار
الزمف بشكؿ فعاؿ ،كىي عممية قائمة عمى التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ كالتحفيز كالتكجيو
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كالمتابعة كاالتصاؿ ،كىي إدارة إلندرعنصر متاح لممشركع ،فإذا لـ نحسف إدارتو كبشكؿ فعاؿ
فإننا لف نحسف إدارة أم عمؿ آخر" .كيعرؼ ا الصرؼ ،رعد حسف (َََِـ )ُّ :إدارة
الكقت بأنيا "العممية التي تكزع الكقت بفعالية بيف المياـ المختمفة كبيدؼ إنجازىا في الكقت
المبلئـ كالمحدد" .
أما الجريسي ،خالد (َََِـ )ِْ :فقد عرؼ إدارة الكقت بقكلو " :إف إدارة الكقت
الفعاؿ ىك مف يبدأ بالنظر إلى كقتو قبؿ الشركع في ميماتو
تعني إدارة الذات ،كاف المدير ٌ
كأعمالو ،كاف الكقت يعد مف أىـ المكارد فإذا لـ تتـ إدارتو فمف يتـ إدارة أم شيء آخر" .كما
أف ماكينزم ،اليؾ (ََِِـ )ِّ-ُٗ :اعتبر "أف إدارة الكقت تعني إدارة الذات كادارة شؤكف
الكظيفة بما يكفؿ الحصكؿ عمى النتائج المحددة في الكقت المتاح" .كيعرؼ عمياف ،ربحي
مصطفى (ََِٕـ ) ِٖ :إدارة الكقت "بأنيا فف كعمـ االستخداـ الرشيد ،كىي عمـ استثمار
الزمف بشكؿ فعاؿ ،كىي عممية قائمة عمى التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ كالتحفيز كالتكجيو
كالمتابعة ،كىي عممية كمية كنكعية معان بذات المحظة ،كىي عممية ال تنظر إلى الماضي أك

ترتبط بالحاضر كانما ىي أساسان مكجو إلى المستقبؿ".

ككفقان إلى ما ذكره أبك عاشكر ،خميفة مصطفى ،الجكارنو ،المعتصـ با﵀ سميماف

(ََِِـ )ُْ :فإف إدارة الكقت ىي "عممية تنظيـ المكظؼ لعممو ،كانجازه خبلؿ كقت معقكؿ
يتبلءـ مع طبيعة ذلؾ العمؿ مع تكفير الدقة في ذلؾ اإلنجاز".
كبالنسبة إلدارة الكقت لدل مديرم المدارس ،فإنيا تشمؿ استثمارىـ لكقت العمؿ
االستثمار األمثؿ ،كذلؾ باستخداـ أساليب كتكنكلكجيا إدارة الكقت الحديثة لمكصكؿ لمستكل
أفضؿ مف األداء كاالنجاز ألعماليـ كلتحقيؽ األىداؼ المتكقعة مف المدرسة خبلؿ إطار زمني
محدد (عبد الرزاؽ ،ماجدة مصطفى ََِّ ،ـ ،)ُُ :كذكر عبد الباقي ،صبلح الديف
(ََُِـ" )ٓٗ :أنيا قدرة كميارة مدير المدرسة ،في السيطرة عمى الكقت المتاح كالسيطرة
عمى المعكقات الخارجة عف إرادتو" .كما أضاؼ مصطفي ،صبلح عبدالحميد (ََِٓـ:
ُُِ) " أف إدارة الكقت ىي الطرؽ كاألساليب التي يعدىا مدير المدرسة كيستخدميا في
تحقيؽ االستفادة المثمى مف كقتو في تحقيؽ ميامو كمسؤكلياتو المختمفة مكاجيا بيا
مضيعات كقتو".
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عرؼ إدارة الكقت بأنيا "فف كعمـ االستخداـ الرشيد لمكقت ،كىك عمـ
كبشكؿ عاـ تي ٌ
فعاؿ ،كىي عممية قائمة عمى التخطيط ،كالتنظيـ ،كالتنسيؽ ،كالتحفيز،
استثمار الزمف بشكؿ ٌ
كالتكجيو ،كالمتابعة ،كاالتصاؿ  .كىي عممية كمية كنكعيو معان في ذات المحظة ،كىي عممية
ال تنظر إلى الماضي أك ترتبط بالحاضر ،كانما ىي أساسان مكجية إلى المستقبؿ ،كتقكـ

باستشراؼ آفاقو كالتنبؤ بو كالكقكؼ عمى مساراتو كاتجاىاتو كالدركب المختمفة المكصمة
لؤلىداؼ ،كمف ثـ فإف الطريؽ إلى المستقبؿ يرتكز عمى حسف اختيار بدائؿ الحاضر ،كاتخاذ
الحاضر كقاعدة انطبلؽ إلى المستقبؿ .
كىكذا يبدك كاضحان كجكد عبلقة كثيقة كترابط قكم بيف مفيكـ الكقت ،كاإلدارة مف

خبلؿ تركيز اإلدارة عمى استغبلؿ المكارد االقتصادية كالبشرية بشكؿ عاـ ،ككذلؾ مف خبلؿ
إيقافو ،كبالتالي يفترض أف يستغؿ بشكؿ
اكمو أك
ككف الكقت مكردان ناد ارن ال يمكف
ي
إحبللو أك تر ي
ي
فعاؿ ،لتحقيؽ األىداؼ المحددة في الفترة الزمنية المعينة لذلؾ".
َّ

كمف ثـ يعتبر مفيكـ إدارة الكقت مف المفاىيـ المتكاممة كالشاممة ،ألم زماف أك

مكاف أك إنساف ،فإدارة الكقت ال تقتصر عمى إدارم دكف غيره ،كال يقتصر تطبيقيا عمى
مكاف دكف آخر ،أك عمى زماف دكف غيره ،كقد ارتبط مفيكـ إدارة الكقت بشكؿ كبير بالعمؿ
اإلدارم.
كالحقيقة أف مفيكـ إدارة الكقت يشمؿ إدارة الكقت الخاص ،إضافة إلى إدارة كقت
العمؿ :أم الكقت المتبقي مف ساعات اليكـ بعد انتياء فترة العمؿ المحددة ،كقد ارتبطت كممة
اإلدارة بالكقت ،سكاء مكاف كقت العمؿ أك الكقت الخاص ،كمف خبلؿ كجكد عممية مستمرة مف
التخطيط كالتحميؿ كالتقييـ المستمر ،لكؿ النشاطات التي يقكـ بيا الشخص خبلؿ فترة زمنية
محددة ،تيدؼ إلى تحقيؽ فعالية مرتفعة في استغبلؿ ىذا الكقت المتاح لمكصكؿ إلى األىداؼ
المنشكدة.
كمف التعريفات السابقة :نبلحظ تعدد اآلراء ككثرة التعريفات حكؿ مفيكـ إدارة الكقت،
كلكنيا عمى أم حاؿ تصب في نفس المضمكف ،كىي القدرة عمى إنجاز األعماؿ بشكؿ منسؽ
كمنظـ كفعاؿ كتحقيؽ األىداؼ ،بأقؿ التكاليؼ أم االستغبلؿ األمثؿ لكؿ اإلمكانات المتاحة
لئلدارة.
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أف إدارة الكقت عممية مستمرة تتطمب تكافر الرغبة في التطكير،
كنستنتج مما سبؽ َّ
كما تتطمب التحميؿ كالتخطيط كالمتابعة كاعادة التحميؿ ،إنيا عممية مستمرة متصمة يمكف
تجزئتيا إلى العمميات الفرعية أك الخطكات الثماني اآلتية-:
ُ) التعرؼ عمى كيفية قضاء الكقت ،كاستخداـ سجبلت الكقت لمحصكؿ عمى معمكمات
دقيقة.
ِ) تحميؿ سجبلت الكقت لمتعرؼ عمى األنشطة التي تأخذ الكثير مف الكقت مف غير أف
تسيـ في تحق يؽ النتائج المتكقعة بدرجة تتناسب مع ما أنفؽ عمييا مف كقت.
ّ) التقييـ الذاتي ،كىذا يتضمف تقييـ القدرات ،كما يستطيع القياـ بو ،كما يتطمب القياـ بو
لتحقيؽ األىداؼ.
ْ) تحديد األىداؼ كاألكلكيات.
ٓ) إعداد خطط عمؿ لتحقيؽ األىداؼ.
ٔ) تنفيذ خطط العمؿ المرسكمة كفؽ جدكؿ زمني محدد.
ٕ) تىىب ِّني أساليب كحمكؿ مبلئمة لمكاجية أفات الكقت.
ٖ) المتابعة كاعادة التحميؿ بيدؼ التطكير.

أف إدارة الكقت بالنسبة لممديريف بشكؿ خاص ميمة ليست
كمف خبلؿ ما سبؽ يتضح َّ
سيمة المناؿ بؿ تحتاج إلى تأىيؿ مناسب ،إضافة إلى قدرات كمكاىب شخصية متميزة
تستطيع معان تحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ لمكقت كتكظيؼ اإلمكانات المتاحة كذلؾ لتمبية جميع

احتياجات الفرد كالمجتمع بشكؿ متكازف مع القدرة عمى التكيؼ مع الظركؼ اآلنية

عرؼ إدارة الكقت بأنيا "عممية شمكلية تتـ مف
كالمستقبمية .كمف خبلؿ ما سبؽ َّ
فإف الباحث يي ٌ
خبلؿ الكظائؼ اإلدا رية كاألعماؿ كاألنشطة المنظمة التي تعتمد في تنفيذىاعمى ميارات عالية
كمكاىب شخصية ،مميزة تستطيع تكظيؼ جميع اإلمكانات لتمبية احتياجات الفرد كالمجتمع،
مع القدرة عمى ترشيد الكقت كاإلفادة منو إضافة إلى التمكف مف التكيؼ مع الظركؼ اآلنية
كالمستقبمية".
كفعالة لممكارد كالككادر البشرية ،كتعطي
إف اإلدارة الجيدة لمكقت ىي إدارة سميمة َّ

بعدان ارتقائيان لضركرة التقدـ كاالرتقاء العاـ لكؿ مف العامميف في المشركع ،كالمشركع ذاتو

فنظرة عمى القدرة غير المحددة عمى زيادة اإلشباع كاإلمتاع كالفاعمية ،تعطي لنا صكرة كاممة
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عف الطريؽ فائؽ السرعة لمكصكؿ إلى أكبر اإلنجازات كأكثرىا عائدان كانتاجية ،كيتـ ذلؾ مف

خبلؿ حسف إدارة الكقت حيث تساعد إدارة الكقت كما ذكر الخضيرم ،محسف أحمد (َََِـ:

الفعاؿ كالكاضح كالسميـ لبلختصاصات ،يمنع التعارض كالتضارب،
ِّ) أف التحديد الجيد ك ٌ
كالتنازع في االختصاص ات كيمنع في الكقت ذاتو التدخؿ في أعماؿ اآلخريف ككضع العراقيؿ
أماميـ ،كيمنع في الكقت ذاتو الظمـ األعمى في تكزيع المياـ كاألعماؿ بيف البشر ،كيحقؽ

العدالة في ىذا التكزيع ،كما َّأن يو يمنع االزدكاجية في األعماؿ أك القياـ بأعماؿ غير مطمكبة
أك القائـ باألعماؿ الم طمكبة في غير الكقت المطمكبة فيو كتنظيـ األكلكيات كترتيبيا ،كبالشكؿ
الذم يساعد المشرع عمى ما يأتي :
أ.

تنظيـ االستفادة مف كامؿ مكارده.

ب .معالجة أم معطؿ أك ميدد أك غير مستغؿ.
ج .رفع معدالت اإلنجاز إلى أعمى درجاتيا.
د .اكتساب مزايا تنافسية فائقة كمختمفة عف المنافسيف اآلخريف.
ىػػ .قدرة أكبر عمى التكاصؿ كاالستمرار كالديمكمة.
كاضافة لما سبؽ  ،يمزـ ما يأتي :
ُ .تعميؽ كاع كمدرؾ بالشعكر بالمسئكلية اإليجابية ،تجاه النجاح العاـ لممشركع.
ِ .استخداـ التنسيؽ المسبؽ كالمبكر كأساليب المشاركة كالتفاعؿ البشرم ،كزيادة اإلحساس
باآلخريف العامميف في المشركع كىناؾ كسائؿ الستخداـ اإلدارة بالمشاركة في إدارة الكقت
كمف بينيا-:
أ.

فرؽ المياـ كفرؽ العمؿ.

ب .حمقات الجكدة كاإلنتاجية.
ج .اإلدارة بالنظـ المفتكحة.
د .اإلدارة باألىداؼ.
كمف ثـ يزداد تفكيض السمطات كتعميؽ اإلحساس بالمسؤكلية ،كزيادة فعالية
الرقابة الذاتية كبالتالي تحقيؽ أىداؼ المشركع.
إف اإلدارة الجيدة لمكقت ىي
كقد أضاؼ الخضيرم ،محسف أحمد (َََِـَّ " )ِّ :
إدارة سميمة كفعالة ،كلقد ساعدت إدارة الكقت عمى التحكؿ نحك أنماط العمؿ بالمشاركة،
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كالعمؿ الجماعي المتكامؿ ،كالقائـ عمى البلمركزية كتقميص البناء اليرمي كالمستكيات
الرأسية ،حيث يتعيف أف يتـ التكسع أيضان في تكزيع المياـ كاالختصاصات كتكزيع السمطة".

ىػػ  .سبلمة التخطيط المدرؾ لمدل قيمة كثركة الزمف كالكقت ،كممارسة األنشطة المختمفة في
المشركع في إطاره كمدل ارتباط ىذا بالتصكر كالرؤية المستقبمية ،ما تحتاج إليو مف
رسـ لتصكرات كسيناريكىات كاقعية قابمة لمتنفيذ.

ّ .سبلمة التنظيـ المرف المستكعب لممتغيرات كالمستجدات ،كلطمكحات األفراد في الترقي
كاالرتقاء الكظيفي كالميارم ،كما يستكعبو ذلؾ مف تكصيؼ سميـ كايجابي لمكظائؼ
كالمياـ كاألعماؿ المتعيف القياـ بيا ،داخؿ كؿ كظيفة ،كعبلقة ىذه الكظيفة بالكظائؼ
األخرل داخؿ المشركع كخطط االتصاؿ كنطاؽ اإلشراؼ الخاص بيا.
ْ .دافعية التحفيز ،كمدل كفرة الدكافع كالحكافز سكاء الذاتية أك الخارجية كمدل قدرتيا
عمى تحريؾ كاقناع كحث القكل العاممة في المشركع ،عمى تقديـ أفضؿ ما لدييا كعمى
تفعيؿ كافة إمكانياتيا لخدمة المشركع كاالرتقاء بآليات اإلنتاج كرفع اإلنتاجية مع تكفير
أعمى محفزات اإلبداع كاالبتكار.
اء مكانيان أك زمانيان أك
ٓ .ق اررات المتابعة :أم أف تتـ المتابعة عف كثب كبشكؿ سميـ ،سك ن
نشاطيان كتعميؽ اإلحساس معيا باألماف كليس باإلرىاب كأنيا كسيمة لمحماية كالكقاية
مف االنحراؼ ،كادارة تأميف المشركع ضد أم قصكر ،كمف ثـ تكفير لمكقت ،خاصة كقت

فضبل عف كقت التنفيذ ذاتو.
اإلعادة كالتصحيح كالتصكيب ن

ٔ .سبلمة التكجيو اإليجابي إلى أفضؿ السبؿ ،كأقميا جيدان لتحقيؽ اإلنجازات المطمكبة.
ٕ .إتاحة مجاالت أكسع لممبادرة الفردية كلئلبداعات الشخصية.

كمف جية أخرل فإف إدارة الكقت تعني أنيا اإلدارة شديدة الذكاء ،تيساعد كتعمؿ عمى
تحقيؽ مناخ عمؿ جيد كفعاؿ ،مناخ صحي يسمح بتفاعؿ إيجابي لقكل العمالة في المشركع ،
كؿ فرد فيو يشعر أف المشركع ىك كطنو ،كأنو يحارب كيجاىد مف أجؿ ىذا الكطف كأف ميداف
المعركة ىك الحاضر بكؿ أبعاده ،كأف المستقبؿ ىك الغنيمة التي يتعيف الحصكؿ عمييا
بمصالحيا كمنافعيا البالغة الضخامة ،كمف ثـ بذؿ كؿ الجيكد بما يؤدم إلى ما يأتي :
 زيادة اإلنتاجية الفردية كالجماعية لمعامميف كلممشركع ككؿ ،كمف ثـ تحسيف قدرتوعمى المنافسة كاتاحة المزيد مف اإلنتاج بنفس عكامؿ اإلنتاج ،كبأقؿ قدر ممكف ،األمر الذم
- َُٓ -

تفعيل إدارة الوقت لتجويد منظومة العمل في اإلدارة المدرسية بالمملكة العربية السعودية ............................

يعني القضاء عمى كافة صكر العاطؿ ،كغير المستقؿ في المشركع ،بؿ كاعادة تشغيؿ
كاستثمار الطاقات كبما يؤدم إلى تعظيـ اإلنتاج.
 تحسيف األداء العاـ بالقضاء عمى المعيب ،كالفاقد كالميدر كالضائع في العممياتاإلنتاجية كبالتالي تحقيؽ مزايا خفض التكمفة كتحسيف صكر المشركع كامتبلكو مزايا تنافسية
أكبر تساعده عمى غزك األسكاؽ المختمفة بفعالية ،كلما كاف األداء العاـ يرتبط ارتباطان قكيان
بحسف إدارة الكقت كبامتبلؾ ميارات تفعيؿ الكقت كاستغبللو ،فإنو بصكرة أك بأخرل يحتاج

إلى اىتماـ كعناية شديدة أكثر مف المكارد كالعناصر األخرل.
 -تحسيف معنكيات العامميف مف خبلؿ زيادة إحساسيـ بككنيـ يعممكف جيدان في

مشركع ناجح كيحصمكف عمى ركاتب كأجكر مرتفعة ،كمكافئات كحكافز مجزئة ،مما يجعميـ

يتمسككف بالمشركع كيزداد كالئيـ كانتمائيـ لو ،كمف ثـ يقؿ معدؿ دكراف العمؿ ،كتزداد
استفادة المشركع مف العامميف ،كيرتفع معيا عمر العامؿ اإلنتاجي داخؿ المشركع ،كيزداد
العائد كالمردكد مف االستثمار الذم أنفؽ في تدريبو كتنمية مياراتو.
كىكذا تعد ميارة إدارة المدير لكقتو بكفاءة كفاعمية ،ميارة أساسية ألنيا تعني
إدارتو لذاتو كىي تكتسب بالمراف كالتدريب كالخبرة بحيث تصبح إدارة الكقت سمككان يكميان
يقتضي مف المدير الناجح أف يمارسو في العمؿ كفي البيت كفي كؿ مكاف (الشرارم ،عبدا﵀ ،

ََِْـ.)ُّ :

كيرل الباحث َّأنو كمما قامت المنظمة بإدارة الكقت بفعالية ،كمما أدل ذلؾ إلى

أف إدارة الكقت ما ىي إال
سرعة انجاز األعماؿ في الكقت المحدد بالطريقة الصحيحة  ،ك َّ
تخطيط الستخداـ الكقت كأسمكب استغبللو بفاعمية ،لجعؿ الحياة منتجة كذات منفعة أخركية
كدنيكية لنا كلمف أمكف مف حكلنا خاصة مف ىـ تحت رعايتنا كنحف مسؤكلكف عنيـ ،فإذا
عرؼ كؿ فرد منا العم ؿ الكاجب عميو في اليكـ ،كعرؼ الكقت المحدد إلنجازه فعميو أف ال يبدأ
متأخ ارن كال ينصرؼ مبك ارن كال يبالغ في الكقت البلزـ لقضاء احتياجاتو الشخصية.

ثالجاً  -أٍداف إدارة الوقت يف ميظومةاإلدارة املدرسية :
مف المتفؽ عميو أف لكؿ عمؿ ثمرة كنتيجة يسعى الفرد أك التنظيـ أك المجتمع لتحقيقيا
كفؽ ماىك مخطط لو ،كمف ثـ فالجميع يبذؿ كؿ ما لديو مف طاقة كجيد كامكانات في سبيؿ
الكصكؿ إلى مايريده بأقؿ جيد كفي أسرع كقت ،كأىداؼ إدارة الكقت ليا مردكد ايجابي عمى
- َِٓ -

تفعيل إدارة الوقت لتجويد منظومة العمل في اإلدارة المدرسية بالمملكة العربية السعودية ............................

الجميع بشكؿ ع اـ .كككف الفرد جزء مف التنظيـ كالمجتمع فإف نجاحو في تحقيؽ أىداؼ إدارة
الكقت لو مردكد ايجابي ينعكس عميو أكالن ثـ ينعكس عمى التنظيـ كالمجتمع الذم ينتمي إليو.
كمف تمؾ األىداؼ ما ذكره ماكينزم ،اليؾ (َََِـ )ِِ:كحدد فيو أربعة مجاالت ىي:

ُ .اإلجياد :حيث تسيـ إدارة الكقت في منع الكثير مف اإلجياد.
ِ .التكازف :حيث تسيـ العادات الجيدة في إدارة الكقت في كصكلنا إلى حياة أكثر تكازنان،
كتكفر الكقت المناسب لمعمؿ كالعائمة كالذات.

ّ .اإلنتاجية :حيث أف الكقت في دنيا األعماؿ يساكم اإلنتاجية ،كاذا كنت أكثر فاعمية مع
أكقاتؾ فإنؾ تستطيع زيادة إنتاجؾ.
ْ .األىداؼ :لكي تحرز تمتعان تجاه تحقيؽ أىدافؾ الشخصية كالمينية ،فإنؾ تككف بحاجة إلى
كقت يتيح لؾ ذلؾ ،فذلؾ أف شيئان لف يتحقؽ مالـ يتكفر الكقت إلنجازه.

كما أشار الديب ،إبراىيـ رمضاف (ََِٔـ )ِّ :إلى أىداؼ أخرل مف إدارة الكقت عمى

النحك اآلتي :
ُ – تكفير الكقت لتنمية الذات ،كتطكير األداء إضافة إلى دكر الفرد كمكانتو في المجتمع.
ِ – تكفير الكقت لمتفكير في اإلبداع كاالبتكار في مجاؿ العمؿ.
ّ – اإلفادة المثمى مف الحياة كتقميؿ كمفة الفرص الضائعة ألقؿ مايمكف.
ْ -حماية النفس مف الفراغ كالكقكع في الزلؿ.
ٓ – تكفير كقت مناسب لمراحة كاالستجماـ كاالستمتاع بالحياة.
كىنا تعني إدارة الكقت إدارة الذات ،إذ أف أىداؼ إدارة الكقت كما سبؽ تساعد بشكؿ كبير
عمى إدارة الذات كتنمي لدل الفرد القدرة عمى ذلؾ.
كقد ذكر شحادة ،محمد أميف (ُِْٕىػ )ُِٗ :أىداؼ أخرل إلدارة الكقت تمثمت في
اآلتي:
ُ .التحكـ بالحدث :ذلؾ أف الحدث يككف خبلؿ الكقت ،كىنا يككف اختبلؼ اإلنتاج البشرم،
كآخر الناتج عف مدل تحكميما بالحدث في إدارة أكقاتيما.
ِ .دائرتا التحكـ كاالىتماـ :تككف األكلى فييما أضيؽ يمكننا فعؿ شيء حكليا ،أما الثانية
التي تحيط باألكلى فيي خارجة عف نطاؽ تحكمنا بيا كسيطرتنا عمييا ،كلذا فمف الميـ
صرؼ الجيد كالطاقة ضمف الدائرة األكلى المعبر عنيا.
- َّٓ -

تفعيل إدارة الوقت لتجويد منظومة العمل في اإلدارة المدرسية بالمملكة العربية السعودية ............................

ّ .التحكـ بمسيرة الحياة :ىك نتيجة التحكـ بالحدث الذم يتـ خبلؿ الكقت ،كىذا غاية إدارة
الكقت ،حيث الكقت ىك مادة الحياة.
ْ .دكامة التح كـ بالحدث كالثقة بالنفس كاإلنتاج التحكـ بالحدث خبلؿ الكقت يفضي إلى الثقة
بالنفس ككبلىما يؤدم لئلنجاز كاإلنتاج.
ٓ .تحطيـ الشعكر بالعجز :مف خبلؿ الثقة كاإليماف بالقدرات التي كىبيا ا﵀ لنا ،كاالستغبلؿ
األمثؿ ليا.
كما ذكر العجمي ،محمد حسنيف (ََِٕـ  )َِِ:أف الباحثيف قد قسمكا الكقت إلى
قسميف ىما :الكقت القابؿ لمتحكـ  ،كىك :الكقت الذم يستطيع أف يتحكـ فيو المدير كيتصرؼ
فيو كما يشاء بكؿ إرادتو كحريتو .كالكقت غير القابؿ لمتحكـ  ،كىك :الكقت الذم ال يخضع
لتحكـ المدير كرقابتو كيصرؼ أحيانا في أمكر كأعماؿ قميمة الفائدة بالنسبة لممنظمة،
كاستقباؿ الزائريف كمقابمة المراجعيف كالرد عمى الياتؼ.

رابعاً  -أقشاو الوقت يف ميظومة اإلدارة املدرسية :
بيف العجمي ،محمد حسنيف (َََِـ) أف المفكريف يقسمكف الكقت إلى قسميف رئيسيف
ىما:
 .1الكقت القابؿ لمتحكـ  ،كىك الكقت الذم يستطيع أف يتحكـ فيو المدير كيتصرؼ فيو كما
يشاء بممئ إرادتو كحريتو.
 .2الكقت غير القابؿ لمتحكـ  ،كىك الكقت الذم ال يخضع لتحكـ المدير كرقابتو كيصرؼ
أحيانان في أعماؿ قميمة الفائدة بالنسبة لممنظمة ،كاستقباؿ الزائريف ،كمقابمة المراجعيف،

كاالتصاالت الياتفية .كما أف ىناؾ عدة حقائؽ يمكف الكقكؼ عمييا فيما يتعمؽ بإدارة الكقت ،

أف استخداـ المدير لكقتو تتحكـ فيو
أف ىناؾ تفاكتان في أىمية الكقت بيف المديريف ،ك َّ
منياَّ :
عكامؿ كثيرة أكردىا العجمي ،محمد حسنيف (َََِـ )ِّ :منيا:

 حجـ المنظمة :حيث أنو كمما كاف حجـ المنظمة كبي ارن زاد الضغط عمى كقت المدير.

 طبيعة عمميا :إف طبيعة نشاط المنظمة كما يفرضو مف عبلقات يتحكـ في عنصر الكقت
فكقت مدير الشركة يختمؼ عف كقت مدير المدرسة.
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 أسمكب المدير في التعامؿ مع مكظفيو :حيث إف شخصية المدير كنمط سمككو يؤدم إلى
اختبلؼ استخداـ الكقت فبعض المديريف يميمكف إلى إضاعة الكقت كلذلؾ يككف الكقت
رخيصان لدييـ كيستخدمكنو دكف تقدير لؤلكلكيات.

 إف كقت المدير في العمؿ محدد بساعات معينة كأنو ميما حاكؿ تنظيـ كقتو كاستغبللو
فإف عكامؿ أخرل كأشخاص آخريف يتحكمكف في الكقت مما يجعؿ كقتو ليس ممكان لو.

 إف فاعمية المدير في إدارة كقتو تقتضي استخداـ كؿ أك معظـ كقتو لمعمؿ كحده ،بحيث ال
يككف تفانيو في العمؿ عمى حساب الكقت البلزـ لو شخصيان ،كيجب عمى المدير أف يسجؿ
كقتو كيحمؿ تكزيعو لمعرفة أم األعماؿ تستحؽ االىتماـ بيا كأم األعماؿ ال تستحؽ.

كتعد مسألة إدارة الكقت في إدارة المدرسة مف الجكانب اليامة ؛ نظ ارن لتشعب العمؿ

المدرسي كتنكع فعاليتو كتعدد آلياتو ،كلذا فبل مناص إلدارة المدرسة مف تنظيـ كادارة الكقت
المدرسي بطريقة مثمى لتبمغ النجاح المأمكؿ ،الذم ال يتحقؽ إال باالستثمار الصحيح لمكقت .
كأىـ ىدؼ يسعى المدير إلى تحقيقو في إدارة الكقت ىك أف يجد لنفسو كقتان أكبر كتحت

تصرفو ،كىك الجزء الكحيد مف يكـ العمؿ الذم يمكف لو أف يتحكـ فيو كيدعي ممكيتو فعبلن،
فالكقت الخاص ضركرم لمتفكير كالتخطيط كحؿ المشكبلت بأسمكب مبدع .فإدارة الكقت ال

تقدـ حمكالن لممش كبلت اإلدارية ،كلكنيا تكجد الكقت الخاص الذم يمكف لممدير خبللو أف يجد
الحمكؿ كيخطط لممستقبؿ كيقيس مدل التقدـ .بمعنى أنو عندما يحسف المدير إدارة كقتو

فسكؼ يكفر أكبر قدر مف الكقت في بداية أك نياية يكمو بما يمكنو مف استغبللو.

و
استثمار أمثؿ لمكقت المدرسي ال بد مف الكقكؼ عمى المسببات التي تعيؽ
كلمكصكؿ إلى

استثمار الكقت كتتسبب في ضياعو كىي تختمؼ مف مدرسة ألخرل ،بحسب الظركؼ المحيطة
بكؿ مدرسة كلتبلفي ذلؾ عمى المدير أف يراعي التخطيط الجيد لمعمؿ المدرسي كالمتابعة
لمقضاء عمى السمبيات الناتجة عف عادات كممارسات خاطئة مف قبؿ المعمميف.كعميو فإف
مفيكـ إدارة الكقت يعتمد عمى عمميتيف ميمتيف  ،ىما :تخطيط الكقت  ،كالتحكـ في األنشطة

أف يخطط لكقتو ،فسكؼ يككف بمقدكره
المضيعة لمكقت ؛ حيث َّأنو عندما يستطيع اإلنساف ٍ
أف يقمؿ األنشطة التي تمثؿ مضيعات لمكقت كبذلؾ فإنو يسير نحك إدارة الكقت بصكرة فاعمة.
تبرز العبلقة بيف الكقت كاإلدارة بشكؿ كاضح ،حينما نجد أف الكقت يرافؽ اإلدارة في كؿ
كظيفة مف كظائفيا ،كيتضح ذلؾ مما يأتي:
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التخطيط يرافقو الزمف في كؿ عممياتو ،فإعداد الخطة اإلدارية تتطمب مف المخطط

أف يراعي التسمسؿ الزمني في مراحؿ ىذه الخطة ،كأف يقكـ بتكزيع األزمنة عمييا إلى أزمنة
تتناسب مع المراحؿ المحددة ،بحيث يككف مجمكع ىذه األزمنة المكزعة مساكيان لمزمف الكمي،

كأف يختار الزمف المناسب لكؿ مرحمة ،كعمى المخطط أف يدرؾ أىمية اليدؼ ضمف الزمف

المعطى لو (أبكشيخة ،نادر أحمد ُُٗٗ ،ـ .)ّٓ :


في مجاؿ التنظيـ أصبح كاضحان أف التنظيـ الجيد يقمص الزمف المطمكب لئلنتاج

كيعكس التنظيـ الجيد مجمكعة مف السمات ،تظير كؿ كاحدة منيا أىمية الكقت في التنظيـ،
مثؿ:
أ  -التفاىـ كالثقة المتبادلة بيف القائد كالمرؤكسيف.
ب  -التعاكف الكبير بيف أفراد الجماعة كالشعكر بالمسؤكلية الجماعية.
ج  -تنظيـ العمؿ بيف أفراد الجماعة الكاحدة ،بحيث يعرؼ الفرد الكاحد ميمتو بكؿ دقة.
د  -تكافؽ كاتساؽ أىداؼ جماعة العمؿ مع أىداؼ التنظيـ.
كيرتبط مكضع إدارة الكقت بالتنظيـ اإلدارم في عدة نكاحي منيا ،تحديد مياـ كاختصاصات
العامميف ،كتقسيـ العمؿ بينيـ بشكؿ مكضكعي كعادؿ ،كتحديث إجراءات العمؿ المتبعة
باستبعاد ماىك غير ضركرم ؛ كاالتجاه نحك تفكيض السمطة.


أما بالنسبة لمتكجيو ،فتظير أىمية الكقت بالنسبة لو ،مف حيث إف المكجو يجب أف

يككف عمى عمـ كدراية بتكقيت التكجيو كبظركؼ المنظمة ،كاال كاف التكجيو في غير محمو
كخارجانعف الكقت المحدد ،كتتحقؽ الفائدة المرجكة مف التكجيو إذا تـ في زمف قصير كبأزمنة

متفاكتة كباإلضافة إلى ذلؾ فالتكجيو مبلزـ لمتخطيط ،إذ ال بد لممكجو أف يككف عمى عمـ

بالتخطيط اإلدارم ليتسنى لو ربط العمميات اإلدارية بالتكجيو.


كذلؾ فإف عممية اتخاذ الق اررات تحتاج إلى فترة زمنية معينة ،فبل شؾ أف اختبلؼ

نكعية المشكبلت ،كاختبلؼ الظركؼ فضبلن عف اختبلؼ طبيعة الق اررات في المستكيات

اإلدارية ،لو تأثيره عمى الكقت المحدد في اتخاذ القرار.

كمف خبلؿ ما تقدـ يمكف القكؿ إف الكقت يبرز كمكرد ىاـ مف مكارد اإلدارة ،كما يتضح مف
تعريؼ اإلدارة المعاصرة ،كتظير مكانتو البارزة في كؿ نظرية مف نظريات اإلدارة المختمفة،
ىذا باإلضافة لمدكر الحيكم الذم يقكـ بو في كؿ كظيفة مف كظائفيا ،األمر الذم ينتج عنو
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كجكد عبلقة قكية كترابط كثيؽ بيف الكقت كاإلدارة ،مما يقكدنا إلى القكؿ :إف حسف إدارة
كاستثمار الكقت سيزيد مف فعالية اإلدارة ،كيحقؽ أعمى إنتاجية ليا.

خامشاً  -العوامل املؤثرة يف إضاعة الوقت باإلدارة املدرسية :
مف خبل ؿ الرجكع ألدبيات المكضكع فقد تبيف أف ىناؾ العديد مف العكامؿ المؤثرة في
إضاعة الكقت كىي عمى النحك اآلتي :

الشيطرة على األىشطة املضيعة للوقت:

.1

ىناؾ الكثير مف األنشطة التي تضيع كقت المدير بعضيا يمكف التغمب عمييا
باالستبعاد ليا ،كما أنو يمكف تبلفييا إما شخصيان أك بالياتؼ أحيانان يستدعي المدير لحؿ
مشاكؿ أشخاص آخريف عندىا عميو حؿ ىذه المشاكؿ بأقصى سرعة كفاعمية قدر اإلمكاف .

 - 0التعامل مع املكاملات اهلاتفية:
يستخدـ الياتؼ عادة لتحقيؽ أىداؼ معينة كيككف حينئذ أكثر فعالية مف أية كسيمة
اتصاؿ أخرل ،كلكف كثي ارن ما يككف كسيمة إلضاعة الكقت كخاصة عندما ال يتمتع المدير

بالقدرة عمى إنياء المناقشات كالطريقة المثمى لمتعامؿ مع الحقائؽ ،لزيادة فعالية التعامؿ مع

المكالمات الياتفية عمى المدير أف يكمؼ السكرتير بالرد عمييا؛ كعميو أف ييحضر ممخصان
ألف ذلؾ سيساعد عمى
بعناكيف المكضكعات التي ستغ طييا المكالمة الياتفية التي سيجربيا؛ َّ
التركيز كيحكؿ بينو كبيف النسبياف كما يجب عميو أف يخصص كقتان معينان في اليكـ إلجراء

المكالمات الياتفية ،عمى أف يككف ذلؾ في الفترة القصيرة السابقة لساعة الغداء أك قبيؿ

ألف الناس عادة غير مياليف إلطالة الحديث في ىذا الكقت( .العجمي ،محمد
نياية العمؿ؛ َّ
حسنيف َََِ ،ـ.)ٕٗ :

- 3

التعامل مع املكاطعات والزوار:
إف العبلقات الطيبة مع الزمبلء كالمكظفيف أحيانان ما يككف ليا ثمف كالمدير الذم ال
َّ

يرغب في قكؿ ال يمكف أف يقع في الفخ بسيكلة ،كلمساعدة ىذا المدير في التعامؿ مع
المقاطعات نجده بحاجة إلى أف يصدر إرشادات كاضحة بمف يمكنو مقاطعتو .كمتى؟ كلماذا؟.

كيؤدم مقاطعة المدير أثناء قيامو بعممو ،إلى تأثير إنجاز العمؿ كيمكف السيطرة عمى
ىذه المقاطعات كتقميميا بالتزاـ المدير بالضبط الذاتي ،كانجاز األعماؿ المتشابية ضمف
المجمكعة الكاحدة ،في كقت كاحد ،كيقكـ المدير ىنا بتجميع األعماؿ المتشابية في
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مجمكعات يتـ إنجازىا دفعة كاحدة ضمف يكـ العمؿ؛ ذلؾ َّ
ألنيا تحتاج إلى نفس الظركؼ
كالمكارد إلنجاز كؿ األعماؿ المتشابية بطبيعتيا ،كالتي تتطمب بيئة كمكارد مماثمة إلنجازىا،
أف ال يشجع المقاطعات
فينبغي أف تجمع معان في أقساـ خطة العمؿ اليكمية؛ فعمى المدير َّ
كيغمؽ باب المكتب ليتسنى لو التركيز عمى ما في يده مف عمؿ؛ َّ
ألنو كمما أكثر مف السماح
أف يبحث عف طرؽ لجمعيا معان فإذا ما
بيا زادت عميو كلتجنب االنشغاؿ بيا ،عمى المدير َّ
فرغ منيا فعميو أف يعكد عمى الفكر إلى الميمة الرئيسية لميكـ.

كقد يحتاج المدير لتعميؽ الفتة ممنكع اإلزعاج عمى باب مكتبو ،أك استخداـ غرفة
اجتماع خالية ،كعميو أف يككف فعاالن ككاثقان مف نفسو ،كاذا ما حدثت مقاطعة فعميو أف
يستكعبيا في قائمة أكلكياتو ،أك أف يككف مرنان بحيث يتكقؼ عف العمؿ كيقدـ يد المساعدة
ألف عدـ التعامؿ معيا في حينيا قد تسبب مضاعفات ىك
إذا كانت المقاطعة معو كعاجمةَّ .

غنى عنيا.
في ن
أف يستعد لقكؿ (ال) بكد كحزـ  -في نفس الكقت -دكف إبداء
أيضا َّ
كعمى المدير ن
األساليب ،بؿ يذكر كقت فراغو لقبكؿ المقاطعات ،فإذا دخؿ مف الباب أحد عمى المدير فعميو
أف يسألو لـ أتى لمقابمتو؟ كال يدعو يجمس ،بؿ يقكـ ىك عندما يراه داخبلن ثـ يجمس عمى

حافة المكتب كيحذر مف قميؿ الحديث ،بؿ يؤجمو لبلستراحة ،ك َّ
أف يككف حازمان مع الكقت كدكدان
مع الناس فإذا أصر أحد عمى مقابمتو فعميو أف يكافؽ عمى مقابمتو بالخركج إليو كبيذه

الطريقة يحتفظ بالتحكـ في كقت المقابمة ،كما أف مغادرتو تككف أيسر كاذا ما انسحب بساط
الكقت كلـ ي مكف تسكية األمر فعميو أف ينيي المحادثة باقتراح لقاء آخر في كقت أنسب ،
فالفكائد مف تنفيذ ىذيف المبدأيف كاضحة إذا يجب التقميؿ مف المقاطعات كذلؾ بتقسيـ
النشاطات في كقت معيف ،كاالتصاالت الياتفية يرد عمييا في كقت محدد ،كيتـ تحديد مكعد
لبلجتماعات في كقت معيف ،كما يحدد كقت اليدكء لمتفكير الخاص بو يكميان ،عندىا تتحسف

فعالية استخداـ الكقت كمما خفت المقاطعات كسيقؿ أيضان ،عدد مرات االبتداء كالتكقؼ في

إنجاز األعماؿ فالمحافظة عمييا إلى حد بسيط سكؼ يؤدم إلى تحسيف فعالية إنجاز المياـ

الذم سيؤدم إلى تكفير الكقت.
كاذا زاد العمؿ عمى المدير فعميو أف يبدأ بقكؿ ال كحتى يفعؿ ذلؾ فمف يجدم أم
قدر مف حؿ المشاكؿ أك التحفيز أك إدارة الكقت أك العمؿ عمى نحك أذكى .كعندما يثقؿ عبء
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العمؿ عميو فيجب أف يعترؼ بأف ىناؾ بعض األشياء التي ال يكد أداءىا ،كبعض األشياء
التي ال يستطيع أداءىا .فعميو أف يككف أمينان بقكؿ ذلؾ ،حيث إف الحزـ الحقيقي مطمكب
أف يككف جريئان ،كيقكؿ :ال ليذه أكالن ،كلكي
ىنا؛ فيطمب منو إتماـ أعماؿ ال تخصو فعميو َّ

يككف لو قكة شخصية في أم عبلقة ال بد أف يككف لديو الرغبة في الدفاع عف نفسو ،كعما

يعتقد بأنو صكاب كىذا ال يعني بأف يككف قاسيان أك عدكانيان إذا إف ىناؾ طرقان تتسـ بالعقبلنية

كالكد يستطيع مف خبلليا أف يككف حازمان كىذا شيء ضركرم .
سادسان -أسمكب التخطيط لكقت اإلدارة المدرسية:

يقصد بالتخطيط التنبؤ بما سيككف في المستقبؿ حكؿ عناصر العمؿ البلزمة لتحقيؽ

اليدؼ المطمكب  ،كاالستعداد لمكاجية معكقات األداء كالعمؿ عمى حميا كاالستفادة مف
االيجابيات المتكقعة في المستقؿ في إطار زمني محدد كمتابعة ىذا األمر كقت التنفيذ ،كىك
يحقؽ المطمكب في أقؿ كقت كبأقؿ جيد في الكقت المطمكب.
كالتخطيط السميـ يكفر الكقت فيك يتـ في كقت محدد ليكفر أكقاتان كثيرة قد تنفؽ في

االرتجاؿ كالعشكائية كالتجربة كالخطأ حتى يتـ الكصكؿ لممطمكب ،حيث أف التخطيط يحدد ما
المطمكب؟ ككيؼ؟ كمتى يتـ؟ كىك القاعدة التي تقكـ عمييا كظائؼ اإلدارة المختمفة  ،فنجاح
أم مؤسسة يعتمد بالدرجة األكلى عمى التخطيط.
كما أف التخطيط خطكة ضركرية لنجاح المدير ،كيتفؽ خبراء إدارة الكقت عمى أف
القاعدة األكلى في عممية التخطيط ىي  :استخداـ مخطط حيث يجب عمى المدير أف يخصص
مف عشر إلى خمسة عشر دقيقة يكميان لمتخطيط.

كقبؿ البدء بعممية التخطيط ال بد لممدير أف يكضح األىداؼ فبل يمكف تطكير خطة

عمؿ محتممة ،ككضع أكلكيات منطقية دكف معرفة ماىك اليدؼ ،حيث إف بياف اليدؼ مف

الميمات اليامة جدان َّ
ألنو يجعؿ األمكر تأخذ مسا ارن ىامان ،كبدكنو يضيع كقت كجيد األفراد في

المؤسسة كال تستطيع المؤسسة االستمرار في طريقيا دكف ىدؼ في كؿ مستكيات
المسؤكلية.
إف التخطيط غير المبلئـ ىك المسبب األساسي لئلدارة السيئة لمكقت ،فالتخطيط الفعاؿ
يقضي عمى مشكمة تضييع الكقت كمعظـ الكتاب يتفقكف عمى أف الخطط ينبغي أف تعد يكميان
كأف تتألؼ مف قائمة األعماؿ كجدكؿ زمني إلنجازىا كيبدك أنو عند تحديد الخطة اليكمية
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يجب ترتيب أألكلكيات لمقياـ بالعمؿ المقرر ،كعمى المدير أف يحدد األكلكيات كيتبع ق ارراتو
التي اتخذىا في ذلؾ.
كالتخطيط المسبؽ يحكؿ دكف تدني مستكل األداء رغـ أنو ال يضمف النجاح  ،كلكف
في نفس الكقت فإف غياب التخطيط يؤدم إلى الفشؿ لذلؾ عمى المدير أف يضع تصك ارن

أف يقكـ بتطكير األىداؼ  ،ككضع خطة العمؿ التي يجب أف تتميز مف
لمرؤية الخاصة بو ك ٍ
المركنة.

كقبؿ أف يبدأ المدير عممية تخطيط كقتو ال بد مف القياـ بعدة خطكات  ،منيا تسجيؿ
الكقت:
فالخطكة الضركرية الستخداـ الكقت بطريقة فعالة  ،ىي  :معرفة كيفية قضاء المدير
لكقتو ،كاإلدارة المناسبة لتحقيؽ ذلؾ ىك عمؿ سجؿ لطريقة سير الكقت أم التسجيؿ
التفصيمي لكافة األمكر التي يكلييا المدير اىتمامو خبلؿ يكـ العمؿ.

حيث َّإنو قبؿ أف يبدأ المدير بإنجاز المياـ يجب عميو التعرؼ إلى كيفية قضائو لكقتو

ثـ محاكلة إدارتو باستبعاد األعماؿ غير اليامة ،كيمكف استخداـ سجبلت خاصة ليذه الميمة
عمى مدل أسبكع ،مع االلتزاـ بالتسجيؿ الدقيؽ لجميع األعماؿ ميما كانت أىميتيا كرصد
كمقدر
نا
األزماف التي استغرقتيا ،ثـ يتـ حساب األعماؿ التي أنفؽ فييا الكقت بمعدؿ ثابت
(دكف رينكَََِ ،ـ.)ُّ :
الكقت المنفؽ
أم أف المقصكد بتسجيؿ الكقت رصد كؿ األعماؿ التي يمارسيا المدير في فترة زمنية
معينة ،كالكقت الذم يستغرقو كؿ عمؿ في تمؾ الفترة ثـ القياـ بتحديد متكسط الكقت في كؿ
عمؿ ،كذلؾ بغية التعرؼ إلى األعماؿ التي تستغرؽ كقتان أكثر مما ىك مفركض بيدؼ تقميؿ
الكقت الذم يقضيو المدير كقتان معينان مف الممكف االستغناء عنيا ،بمعنى إعادة تكزيع الكقت
عمى األعماؿ كفؽ أىميتو كنسبة إسيامو في تحقيؽ األىداؼ.

كتسجيؿ كقت المدير يتضمف أف يعرؼ كيؼ يستخدمو حاليان  ،ثـ يقرر كيؼ يجب

استخدامو ،كيحدد استخ دامو المناسب بالطريقة التي يرغبيا .فإف معظـ المديريف ال يعرفكف
ما الذم يشغؿ كقتيـ ،كاقترح بعض المفكريف طريقتيف لمعرفة أيف يذىب كقتيـ :إما االحتفاظ
بمفكرة مكاعيد أك الطمب مف شخص آخر أف يبلحظ الكقت كيدكف نشاطات العمؿ.
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كمف الضركرم التسجيؿ التفصيمي لمكقت ؛ ذلؾ ألف المجيكد الشاؽ المبذكؿ لتغيير
العادات يتطمب اقناعان مف الذم نستطيع أف نكتسبو مف التعمـ مف خبرات اآلخريف ،إننا بحاجة

إلى ذلؾ الحافز الذم ينشأ مما يتكشؼ لنا مف نتائج فترات الكقت الكبيرة التي نيدرىا بأنفسنا

(ماكينزم ،اليؾ ََِِ ،ـ.)ِٕ :
إف الي دؼ مف تسجيؿ الكقت ىك تحديد األىمية النسبية لكؿ عمؿ يقكـ بو المدير،
كابراز األعماؿ الميمة كغير الميمة ،بيدؼ زيادة الكقت الذم يقضيو المدير في األكلى
كتقميؿ الكقت المخصص لمثانية بيدؼ التعرؼ عمى مضيعات الكقت كما يخرج منيا عف
سيطرتو .كال بد لممدير أف يعترؼ بأىمية التسجيؿ كأف يتحمى بالصبر كاألمانة في تحميؿ
النتائج كأف يككف لديو االستعداد بمعرفة أىمية الطرؽ كاألساليب التي ألفيا في العمؿ.
كمف فكائد االلتزاـ بتسجيؿ الكقت كتحميمو ىك اكتشاؼ المكاضع التي يمكف لمفرد فييا
القياـ بأكثر مف عمؿ في كقت كاحد ،كما أنيا تجعمو يحترس لمدقائؽ الخمس التي يضيعيا
كؿ ثبلث ساعات لتشكيؿ ما مجمكعيا خمس ساعات في األسبكع (دكف رينكَََِ ،ـ:
ّٓ).
كيعتبر تحميؿ الكقت بالنسبة لممديريف أم ارن ضركريان إلدارة الكقت الناجحة فعندما يحمؿ

المدير كقتو لمدة معينة سيجد أف جزءان كبي ارن منو صرؼ عمى أعماؿ مكررة كمف الضركرم

االحتفاظ بسجؿ يكمي لؤلعماؿ التي يمارسيا المدير كخطكة أكلى في تحميؿ االستفادة مف

الكقت لمعرفة االتجاه أك الشكؿ الذم تستنزؼ فيو النشاطات .
كيمكف تحديد عكائد تحميؿ الكقت كما لخصيا دكف رينك (َََِـ )ِْ :عمى النحك
اآلتي :
ُ .التعرؼ إلى األعماؿ التي ال حاجة لممدير أف يقكـ بيا  ،كال ينجـ عنيا أية نتيجة مفيدة
كالكقكؼ عمى األعماؿ ،التي يقكـ بيا المدير حاليان كيستطيع تفكيضيا لآلخريف.

ِ .تحديد األعماؿ التي تؤدم إلى ضياع كقت المدير كيستطيع السيطرة عمييا كتمؾ التي يقكـ
بيا كتؤدم إلى ضياع كقت المدير في بعض الحاالت بعممو بكفاءة ،كلكنو يككف سببان

رئيسيان في ضياع كقت المرؤكسيف إذ ال يفيـ أك ال يدرؾ ما يقكـ بو المرؤكسكف كالتغمب
عمى ىذه المشكمة ال يحتاج إلى تفصيؿ كثير إذ يكفي تحديد المياـ بدقة كتحديد السمطة

كالمشاركة كالتعرؼ إلى إدارة المرؤكسيف ألكقاتيـ.
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ّ .تحميؿ األنشطة باستخداـ مصفكفة المستعجؿ كالميـ حيث يكتسب النشاط قيمتو مف
إسيامو في تحقيؽ األىداؼ ،فكمما كاف إسيامو كبي ارن كانت قيمتو عالية ككاف أكثر أىمية
كاألنشطة الميمة تعطي نتائجيا في المدل الطكيؿ في حيف تعطي األنشطة المستعجمة

نتائجيا في المدل القصير كىي أكثر إلحاحان مف األنشطة الميمة كما أنيا قد تسيـ أك

ال تسيـ في تحقيؽ األىداؼ ،كبالرغـ مف أف حؿ المشكبلت الطارئة تشعر اإلنساف

بسعادة مؤقتة رغـ ككنيا غير ىامة ،إال أنيا ممحة كالحاحيا يحمؿ قكة تجعؿ اإلنساف
يندفع إلى العمؿ فييا حتى يضمف استمرار حركتو كيجد في االنشغاؿ بيا مبر ارن جيدان

لميركب مف مكاجية األمكر األكثر أىمية في الحياة.

إف ىذا العصر يحتاج إلى قيادات إدارية تتكفر لدييا درجة عالية مف الميارات الذاتية
كاإلدارية كالفنية كالسمككية ،كقادرة عمى التكييؼ مع التغييرات المستمرة كاألشكاؿ كاألنماط
الجديدة ،مف التنظيمات التي ظيرت نتيجة التطكر التكنكلكجي السريع  ،فاإلدارة الذاتية ىي:
 .1مسؤكلية ذاتية تخص المدير بالدرجة األكلى كتشمؿ العامميف ككنيـ أعضاء في التنظيـ.
 .2أف اإلدارة الذاتية ميمة ليست باليسيرة بالنسبة لممدير بؿ تحتاج إلى تأىيؿ كسمات خاصة
كفيـ عميؽ لدكر المنظمة ،ككيفية القياـ بو.
 .3تحتاج اإلدارة الذاتية إلى قدرات خاصة يستطيع بيا المدير تكظيؼ جميع اإلمكانات
كالكسائؿ كاألساليب كالتجييزات ،مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ بكفاءة عالية ،كفي أقؿ كقت
ممكف.
 .4تحتاج اإلدارة الذاتية إلى المزيد مف التدريب كالتطكير كصقؿ الخبرات مف خبلؿ اإلطبلع
كالممارسات العممية لدل الدكؿ كالمنظمات التي تعمؿ كفؽ األساليب اإلدارية الحديثة،
كىذا يؤكد عمى أىمية التأىيؿ في المجاؿ التربكم بجميع أبعاده كمكاصفاتو بالنسبة لمدير
المدرسة بالدرجة األكلى ،إضافة إلى أىمية الجانب السمككي الذم يترؾ أث ارن عمى المنظمة

أيان كاف نكعيا كالخدمة التي تقدميا ،إلى جانب تمتع أكلئؾ المديريف بقدرات خاصة
تستشرؼ المستقبؿ ،كتحسف التعامؿ مع التغيرات المفاجئة كتكاكب العصر كمتطمباتو.
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األساليب املعاصرة لتفعيل الوقت مبيظومة اإلدارة املدرسية
أوالً  -تفعيل الوقت مً خالل ممارسة أسلوب اإلدارة املدرسية باألٍداف:
ذكر شريؼ،عابديف محمد (ََِّـ )ُْٗ :تعريفان لئلدارة باألىداؼ بأنيا" :طريقة

يقكـ بمكجبيا كؿ مف الرئيس كالمرؤكس معان بتحديد األىداؼ العامة لممنظمة التي يعممكف
فييا ،كتحديد مجاالت المسؤكلية في شكؿ نتائج متكقعة ،كاستخداـ تمؾ المقاييس كمكجيات

في تحريؾ الكحدات كتشغيميا كفي إسياـ كؿ عضك مف أعضاء تمؾ الكحدات.
كأشار الغييثي ،فيد محمد (ُُِْه )ِٔ :إلى أف منيج اإلدارة باألىداؼ يتفؽ مع
المنيج العممي في إدارة الكقت كاستغبللو بفعالية تامة ،مف خبلؿ تحديدأىداؼ معينة يتـ
تحقيقيا خبلؿ فترة زمنية معينة مف خبلؿ القياـ بالنشاطات اإلدارية الرئيسة مف تخطيط
كتنظيـ كتكجيو كرقابة ..الخ.
كبيف العتيبي ،صبحي جبر (ََِٓـ )ٕٓٗ :أف فمسفة اإلدارة باألىداؼ تنطمؽ مف
أف الغاية مف كافة النشاطات كالممارسات التي تقكـ بيا اإلدارة العميا لممنظمة
َّ

قاعدة

كبالتالي اإلداريكف فيياعمى مختمؼ مستكياتيـ التنظيمية ىي الحصكؿ عمى نتائج إيجابية
تتفؽ مع أىداؼ المنظمة كتعمؿ عمى تحقيقيا.
كأكد شريؼ،عابديف محمد (ََِّـ )ُِْ :عمى أف اإلدارة باألىداؼ تسيـ في تنمية
عدد مف الكفايات لنجاح مدير المدرسة ،في تنظيـ عممو كممارستو بطريقة مرتبة ،كتحديد
األكلكيات كالتعامؿ معيا كاستخداـ المعمكمات كالبيانات المتاحة لو في اتخاذ الق اررات ،كالمدير
ال ناجح ىك القادر عمى اقناع المعمـ كاإلدارم كتحفيزىـ لمعمؿ كاستثارة طاقاتيـ مف أجؿ
تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.
كعرؼ عابديف ،محمد عبدالقادر (ََُِـ )َٖ :اإلدارة باألىداؼ بأنيا "نمط إدارم يركز
عمى النتائج كيقكـ عمى كضع األىداؼ المطمكب تحقيقيا مشارك نة بيف المدير كالمرؤكسيف،
بحيث تككف أىدافان مترابطة قابمة لئلنجاز في كقت زمني محدد ،كتشير إلى االلتزاـ بالعمؿ
كتسمح بالتقييـ".

كذكر كنعاف ،نكاؼ (َََِـ )ُْٖ :تعريفان لئلدارة باألىداؼ بأنيا "نظاـ دينامي يربط

بيف حاجة المؤسسة لبمكغيا أىدافيا الخاصة بالربح كالنمك كحاجة المدير لممشاركة كتطكير
نفسو ذاتيان".
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كذكر العمايرة ،محمد حسف (ََِِـ )ُٔٓ :سبع خطكات لئلدارة باألىداؼ يمكف
تمخيصيا كما يمي:
ُ .كضع األىداؼ كاالستراتيجيات العامة بكصفيا خطكة أساسية في طريؽ التخطيط
االستراتيجي لممدرسة ،كمراعاة الدقة كالكضكح ،كالعقبلنية ،كالكاقعية ،كالقابمية لمقياس.
ِ .دراسة الكضع البشرم كالمادم لممدرسة كتقكيمو ،كتحديد االحتياجات البلزمة مف المكارد
المادية كالبشرية.
ّ .تجزئة األىداؼ العامة كاالستراتيجيات إلى أىداؼ فرعية ،تكافؽ اإلمكانات المادية
كالبشرية المتكفرة.
ْ .تكزيع الميمات كالصبلحيات عمى العامميف في المدرسة ،كتكزيع السمطة عمى المعمميف.
ٓ .كضع برنامج لمعمؿ كالتنفيذ بشكؿ تشاركي ،ثـ البدء بتنفيذ البرنامج بحيث يمتزـ كؿ فرد
بالكاجبات كالمسؤكليات المحددة لو كيعمؿ عمى إنجازىا في الكقت المحدد.
ٔ .التقكيـ كالتغذية الراجعة كيككف التقكيـ تككينيان بحيث يتعرؼ العاممكف عمى ما يفعمكنو
ككيؼ يفعمكنو كيحصمكف عمى التغذية الراجعة؟.

ٕ .القياـ بالمكافآت كالعقكبات بما يتناسب مع اإلنجاز.
كبالمجمؿ فقد أشار العجمي ،محمد حسنيف (ََِٕـ )ُْٖ :إلى مجمكعة مف العكامؿ
التي تؤدم إلى ضياع كقت مديرم المدارس ،كىي:
ُ ) سكء اإلدارة كعدـ كفاية التنظيـ :فاإلدارة السيئة تؤدم إلى ضياع كقت العديد مف العامميف
كبخاصة كقت المدير ،كمف مظاىرىا تكرار حدكث األزمات سنة بعد أخرل.
ألف
ِ) تضخـ عدد العامميف :تؤدم زيادة عدد العامميف عف الحد المناسب إلى ضياع الكقت؛ َّ
الناس يحبكف أف يجتمع بعضيـ مع بعض كيتبادلكا الزيارات كاألحاديث كيقكؿ دركر" :إف
المدير الذم يقضي أكثر مف (َُ )%مف كقتو في حؿ مشكبلت العبلقات اإلنسانية
كالنزاعات بيف العامميف يككف لديو عدد فائض منيـ ،فالعدد الزائد عف الحاجة ال يككف
بل عف العمؿ فحسب ،بؿ يؤدم إلى إعاقة اآلخريف عف أداء أعماليـ كاضاعة
عاط ن
أكقاتيـ ،كذلؾ بسبب زيادة فرص االحتكاؾ كالتفاعؿ االجتماعي بينيـ.
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ّ ) زيادة عدد االجتماعات عف الحد المعقكؿ :إف االجتماعات مكمفة مف حيث الكقت كالجيد
كالماؿ ،كيجب عمى المدير أف يحرص عمى تقميؿ عدد االجتماعات إلى الحد األدنى،
كماعميو أف يتعمـ فف إدارة االجتماعات.
ْ ) عدـ كفاية المعكمات كأنظمة االتصاؿ :إذ تشكؿ المعمكمات حجر الزاكية في عمؿ المدير
فقد يضيع كقت كبير؛ نتيجة لتأخركصكؿ المعمكمات؛ أك نتيجة لكصكؿ معمكمات
غيردقيقة.
ٓ) الزيارات كاالجتماعات غير الناجحة كالتردد في اتخاذ الق اررات ،كالخكؼ مف ارتكاب
األخطاء كالتفكيض غير الصحيح كسكء ترتيب األكلكيات كالمقاطعات أثناء العمؿ
كالمجامبلت كالتفاعؿ االجتماعي داخؿ المؤسسة.
ٔ) المكالمات الياتفية الزائدة عف الحد ،كقراءة الصحؼ ،كالمجبلت.
ٕ) البدء في تنفيذ ميمة قبؿ ا لتفكير فييا كالتخطيط ليا كاالنتقاؿ إلى ميمة جديدة قبؿ إنجاز
الميمة السابقة ،كاالىتماـ بالمسائؿ الركتينية قميمة األىمية.

ثاىياً  -تفعيل الوقت مً خالل ممارسة أسلوب التنكني اإلداري باملؤسشات التعلينية :
تعددت اآلراء في تعريؼ أسمكب التمكيف اإلدارم  ،كقد لخصتيا دراسة ( عادؿ
إبراىيـ محمد أبك جمعة  َُِٕ ،ـ ) في أف التمكيف ىك إجراء  ،بمقتضاه تيمنح القيادات
اإلدارية المتمثمة في المديريف كالككبلء سمطة كمسئكلية تحديد رؤية المدرسة كرسالتيا ،
كأطر عمميا كأساليب تحق يؽ أىدافيا  ،كسمطة اتخاذ الق اررات المناسبة  ،مع حؿ المشكبلت
اليكمية دكف الرجكع لمسمطات األعمي باإلدارات كالمديريات التعميمية  .كمف ثـ فإف التمكيف
اإلدارم يعتبر مف االستراتيجيات التي يمجأ إلييا مديرك المدارس لتحديد ما الذم يمكف أف يتـ
لتحسيف جكدة أداء العمؿ المدرسي  ،فمداخؿ التحسيف التي تيفرض مف أعمي ألسفؿ لـ تنجح
في تكفير منتجات تعميمية منشكدة  ،بينما التمكيف لمديرم المدارس  ،كمف ثـ لمعامميف يعمؿ
عمي زيادة التعاكف كالفيـ المتبادؿ كاالتفاؽ عمي النظـ البحثية كاالجراءات التي يمكف اتباعيا
لنطكير مستكم الجكدة في التعميـ .
إف تفعيؿ الكقت مف خبلؿ ممارسة أسمكب التمكيف اإلدارم
كبناء عمي ما سبؽ ف َّ
ن
بالمؤسسات التعميمية يبعتبر مف المطالب اليامة كالضركرية في المؤسسات التربكية  ،كيعتمد
ىذا األسمكب عمى االختيار المناسب كالدقيؽ  ،مع التدريب كالتثقيؼ كالتطكير كالشراكة
- ُٓٓ -

تفعيل إدارة الوقت لتجويد منظومة العمل في اإلدارة المدرسية بالمملكة العربية السعودية ............................

كتفكيض الصبلحيات  ،كجميعيا عناصر ليا أىمية كبيرة في الميداف التربكم  ،إذ تساىـ في
تعزيز الثقة لدل العامميف في المجاؿ التربكم كالتعميمي  .كما يعد مفيكـ التمكيف اإلدارم مف

و
بشكؿ خاص  ،ذلؾ
أبرز المفاىيـ المعاصرة في الفكر اإلدارم بشكؿ عاـ  ،كاإلدارم التربكم

لما يقع عمى كاىؿ المؤسسات اإلدارية التربكية مف دكر كبير لتربية األجياؿ  ،كبالتالي
االرتقاء بكافة مياديف التطكر في حياة المجتمعات  ،حيث يشكؿ عنص ارن أساسيان كحاسمان في
المؤسسات التعميمية في المممكة العربية السعكدية  ،خصكصان في ظؿ االتجاه نحك تبني

كتطبيؽ المفاىيـ اإلدارية الحديثة كإدارة الجكدة الشاممة  ،كالتخطيط الشامؿ لؤلداء حيث يمثؿ

تمكيف العامميف أحد المتطمبات األساسية لنجاح تطبيؽ المفاىيـ اإلدارية الحديثة ( حسف
أحمد الطعاني  ،كعمر سمطاف السكيعي  َُِّ ،ـ  ،ص ص . ) َّٖ -َّٕ :

ثالجاً  -تفعيل الوقت مً خالل ممارسة أسلوب اإلدارة املدرسية باملشئولية :
ىناؾ ضركرة لتفعيؿ الكقت مف خبلؿ المبادئ التي ترسخ معاني اإلدارة بالمسئكلية  ،كالتي
استنتجتيا دراسة ( أغادير العيدركس  ، َُِٗ ،ص ص  ، ) ُْ – ُّ :كىي :
 .1مبدأ المسؤكلية الراعية مف خبلؿ تفكيض السمطات أك الصبلحيات  ،فالقائد الناجح ال
يترؾ الحبؿ عمى الغارب لكالتو  ،كلكنو يراقبيـ ليطمئف إلى سبلمة أدائيـ كالتزاميـ
باليدؼ المخطط ليـ ،كبذلؾ تكتمؿ مسئكليتو .
حاسب عمى عممو السيئ بقدر ما يككف لو تأثير سيء إلى يكـ
 .2مبدأ الجزاء  :فاإلنساف يي ى
القيامة ،ككذلؾ ييثاب عمى عممو الخير بقدر ما ينتفع منو الناس إلى يكـ القيامة .فىكؿ

إنساف ىك المسئكؿ عف أعمالو أماـ ا﵀ تعاؿ ثـ أماـ كلي األمر ثـ أماـ نفسو مصداقنا
لقكلو تعالى ﴿:يك ُّؿ ىن ٍف و
س ىب ٍت ىرًىي ىن هة ﴾ المدثر :آية ّٖ  .كىكذا تثبت المسؤكلية
س ًب ىما ىك ى
كالجزاء عمى العمؿ .

أف الفرد
 .3مبدأ المساءلة الفردية  :كؿ فرد مسؤكؿ عف سمككو الخاص بو  ،كىذا يعني َّ
يحاسب عمى اإلرادة كالتصميـ في األعماؿ القمبية  ،نفذت أـ ال .كىذه المسئكلية تؤكد
عمى أىمية الكازع الديني
كالعادية .

كالخميقي لمفرد كمحاسبة نفسو بنفسو في حياتو المينية

 .4مبدأ الشكرل في اتخاذ الق اررات  :إف األخذ بمبدأ الشكرل في تعامبلت الفرد مع رؤسائو
كمرؤكسيو يدفع إلى ضركرة المشاركة في المسؤكلية تحقيقا لممبدأ اإلدارم "السمطة
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بقدر المسؤكلية".
كتشير دراسة (

 ) Mohamed Ramesh Kumar. 2013إلى كجكد طريقتيف

أساسيتيف إلدارة الكقت لدم األفراد .فالتحفيز الستثمار الكقت يككف عﻥ ﻁﺭيﻕ ﺍلمكافآت
ًﺍلحكافز المادية  ،كمف ثـ تصبح ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ىنا مﺭغىمة ًمجبىﺭﺓ عمى ﺍنتياﺝ ﺃساليب القكة ،
كﺍإلشﺭﺍﻑ ًﺍلرقابة ﺍلصارمة ﺍلمباشرة  .كما أف زياﺩﺓ ﺍألجًﺭ ًﺍلمكافآﺕ ﺍلمادية ليست
ﺍلكسيمة ﺍلكحيﺩﺓ لتحفيز العامميﻥ لتفعيؿ إدارة الكقت لدييـ  ،كعميو ي ً
مكف حؿ ىذه المفارقات
ي
تحمؿ الفرد
لؤلفراد كلتكقعات المديريف المختمفة بتطبيؽ اإلدارة بالمسؤكلية في العمؿ كالتي تعني ُّ

التزاماتو كاختياراتو كق ارراتو المترتبة عمى التصرفات الصادرة عنو في العمؿ.

كلما كانت المؤسسات التعميمية – عمي كافة مراحميا – مسئكلة مسئكلية تامة عف تقديـ
نكعية جيدة مف التعميـ لممتعمميف  ،فإف األمر يقتضي  -حسب ما أكردتو دراسة
Weathers

َُُِ  -ضركرة كجكد نكع مف الرقابة كالمتابعة كالمساءلة كتقكيـ األداء

لمحكـ عمي فاعمية أداء تمؾ المؤسسات كيتكافر ذلؾ في ظؿ كجكد نظاـ لئلدارة بالمسئكلية
يعمؿ بمثابة نظاـ

يتضمف متطمبات منيا التخطيط لربط األداء المؤسسي بمراكز المسئكلية

(تحمؿ المسئكلية)  ،حيث تتضمف اإلدارة بالمسئكلية قبكؿ المسئكلية مف أجؿ التخطيط كأداء
العمؿ  ،كاثبات أف معيار الكقت المستخدـ مناسب .

رابعاً  -تفعيل الوقت مً خالل ممارسة أسلوب اإلدارة االلكرتوىية باملؤسشات التعلينية :
تيحتـ ظركؼ العصر الرقمي بمتغيراتو التي نعيشيا بذؿ مجيكدات كبيرة في إنجاز
األعم اؿ لمسايرة التغيرات السريعة كالمتبلحقة في كؿ المجاالت  ،كلعؿ التفاعؿ اإليجابي مع
ىذه المتغيرات خاصة في مجاؿ تقنية المعمكمات اإلدارية سكؼ يؤدم إلى االبتكار كاإلبداع
في األعماؿ  ،كمف ثـ يط أر تحسف في األداء اإلدارم داخؿ المنظكمة المدرسية  ،إلي جانب
القدرة عمى تفعيؿ إدارة الكقت فييا .
كحتى يتسنى لممؤسسات التعميمبة مكاكبة ىذه التطكرات الحديثة كاالستفادة مف
معطيات العصر الرقمي  ،فإنو البد مف عصرنة اإلدارة المدرسية مف أجؿ أف تستفيد مف
تكنكلكجيا المعمكمات كاعتماد أساليب إدارية حديثة تتسـ بالدقة كالمركنة في آف كاحد عمى
كافة المستكيات اإلدارية كذلؾ مف خبلؿ ميكنة اإلدارة المدرسية كربط المياـ اإلدارية بشبكات

- ُٕٓ -

تفعيل إدارة الوقت لتجويد منظومة العمل في اإلدارة المدرسية بالمملكة العربية السعودية ............................

سعيا لتحقيؽ سرعة اإلنجاز  ،كفي ذات الكقت جكدة األداء
الحاسب اآللي المحمية كالعالمية  ،ن

اإلدارم .

كقد لخص ( مجدم محمد يكنس  ) َُِٔ ،مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية في
مدارس التعميـ العاـ بأنيا مجمكع العمميات كالتجييزات اإلدارية التي تسمح باستخداـ الكسائؿ
اإللكتركنية لتطبيؽ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تنفيذ األعماؿ المدرسية بكفاءة
عالية  ،مما يؤدم إلى تطكير التنظيـ اإلدارم المدرسي كتحسيف الخدمات المقدمة
لممستفيديف مف الطبلب كأكلياء األمكر في كافة عمميات اإلدارة المدرسية .
كمف أجؿ تجكيد إدارة الكقت بمنظكمة العمؿ في اإلدارة المدرسية البد مف االستفادة
مف أبعاد اإلدارة اإللكتركنية  ،كما أشارت إلي ذلؾ دراسات مثؿ Brown & Boyle, :
)، ) 2005
(  ، ) Russell , 2004إذ نكىت مثؿ ىذه الدراسات إلي الحاجة الماسة لجيكد
عالية في مجاؿ تدريب اإلدارييف في المدارس عمى كيفية تحقيؽ المياـ كأىداؼ اإلدارة
المدرسية  ،بحيث يصبح المديركف قادريف عمى اختيار األنسب لمقياـ بيذه الميمات كتدريبيـ
عمييا  ،كؿ كفؽ قدراتو كمؤىبلتو  .كفي ىذا المجاؿ ذكرت ىذه الدراسات أىمية تنمية القدرة
عمى استخداـ البرامج اإلدارية الرسمية  ،كمعرفة طرائؽ تحميؿ البرامج كتفعيميا عمى جياز
الحاسب اآللي ،باإلضافة إلى التدريب عمى أساليب كقكاعد البحث في قكاعد المعمكمات
كشبكة اإلنترنت ،كأساليب التعامؿ مع نظـ إدارة التعميـ ككيفية االستفادة مف التطبيقات
المتاحة في مجاؿ اإلدارة اإللكتركنية  .إضافة إلي االحتياجات البلزمة لمتعامؿ مع البيانات
كالمعمكمات اإللكتركنية ،كطرؽ التعامؿ مع إدارة المعمكمات الرقمية  ،كأساليب االشتراؾ
كاالستفادة مف قكاعد البيانات المتاحة عمى شبكة اإلنترنت  ،باإلضافة إلى كيفية التعامؿ مع
قكاعد البيانات كأنكاعيا كأسس بنائيا  ،كأنكاع شبكات المعمكمات كخصائصيا  ،كأساليب
إنشاء الشبكات اإللكتركنية ،كميارات التعامؿ معيا .أما محكر االحتياجات التي تتعمؽ بالقدرة
عمى حفظ البيانات كاسترجاعيا فتتضمف االحتياجات البلزمة لمعرفة طرؽ تحكيؿ السجبلت
الكرقية إلى ممفات إلكتركنية  ،كمعرفة أساليب الحفظ اإللكتركني لمممفات  ،ككيفية استرجاع
المعمكمات مف نقاط كصكؿ مختمفة  ،كطرؽ كأساليب نقؿ الممفات اإللكتركنية  ،كأساليب
تنظيميا كتحديثيا.
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اخلالصة – تصور مكرتح لتفعيل إدارة الوقت يف ميظومة اإلدارة املدرسية باملنلكة العربية
الشعودية :
أشارت ىذه الدراسة إلي أف الكقت كاستثماره أضحي أحد العناصر األساسية التي تتحكـ في
أيضا أحد المحكات الرئيسة لمتفرقة في نمط الخدمات
الجكدة في كؿ المجاالت  ،كما أصبح ن
التربكية في كافة المؤسسات التعميمية  ،فالكقت مكرد فريد مف نكعو  ،كمف ثـ كجب تفعيؿ
إدارتو في منظكمة اإلدارات المدرسية  ،كفي ىذا اإلطار تقدـ الدراسة الحالية رؤيتيا
المستقبمية  -مف خبلؿ التصكر المقترح التالي  -لتفعيؿ إدارة الكقت في منظكمة اإلدارة
المدرسية بالمممكة العربية السعكدية .
كالجدكؿ ( ُ ) التالي يكضح أبعاد ىذا التصكر المقترح لتفعيؿ إدارة الكقت في منظكمة
اإلدارة المدرسية بالمممكة العربية السعكدية في دائرة ما ينبغي أف يككف .
جذول ( ) 1
انزصىس انًقزشح نزفؼٍم إداسح انىقذ فً يُظىيخ اإلداسح انًذسسٍخ ثبنًًهكخ انؼشثٍخ انسؼىدٌخ فً
دائشح يب ٌُجغً أٌ ٌكىٌ
يذاخم رفؼٍم إداسح انىقذ فٍهب
يُظىيخ اإلداسح انًذسسٍخ
 رذذٌذ وإَجبص األهذاف واألَشطخ يًبسسخ أسهىة اإلداسح انًذسسٍخ ثبألهذافيٍ خالل 1 :ـ رىصٌغ انًهبو واألَشطخ  -2 .رًٍُخ ػىايم
انًذسسٍخ
ثفبػهٍخ :
االنزضاو  -3 .رذهٍم األَشطخ  -4 .انزذىل َذى أًَبط انؼًم
ثبنًشبسكخ يغ رذذٌذ األونىٌبد .
يًبسسخ أسهىة انزًكٍٍ اإلداسي يٍ خالل  -1 :انذضو يغ انؼذل
 أداء انؼًهٍبد وانىظبئف ،واالسزًبع واالَفزبح ألسئهخ اَخشٌٍ ورقجم أفكبسهى  -2 .رُفٍز
وانزُظًٍبد اإلداسٌخ
خطط انؼًم اإلداسٌخ انًشسىيخ وفق انجذول انضيًُ انًذذد
انًخزهفخ :
سهفبً -3 .انزذذٌذ انجٍذ وانف ّؼبل وانىاضخ نالخزصبصبد -4 .
رفىٌض انسهطبد ورؼًٍق اإلدسبط ثبنًسؤونٍخ .
يًبسسخ أسهىة اإلداسح انًذسسٍخ ثبنًسئىنٍخ يٍ خالل -1 :
 انقذسح ػهى انزخطٍط وانزُظٍىانزخطٍط نكم ػًم قجم انزُفٍز  -2 .انًزبثؼخ وإػبدح انزذهٍم -3 .
وانزذهٍم وانزىجٍه وانشقبثخ ودم
انًشكالد وارخبر انقشاساد :
رجًُ األسبنٍت وانذهىل انًالئًخ نًىاجهخ انًشكالد انًذسسٍخ .
 -4صٌبدح فؼبنٍخ انشقبثخ انزارٍخ  -4 .رجًُ فهسفخ انؼًم انجًبػً
انًزكبيم .
 أداء انؼًهٍبد انفٍُخأسهىة اإلداسح االنكزشوٍَخ يٍ خالل  -1 :رطىٌش انجٍُخ انزذزٍخ
وأَظًخ االرصبل  ،وًَىهب وسفغ كفبٌزهب االنكزشوٍَخ -2 .وجىد
خطط إجشائٍخ يذذدح صيٍُخ  -3 .رىافش انًؼهىيبد وانجٍبَبد .
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التوصيات :
تكصي الدراسة الحالية بما يمي :
ُ -تنمية عكامؿ االنضباط الذاتي لدم أفراد منظكمة اإلدارة المدرسية بالمؤسسات
التعميمية بالمممكة العربية السعكدية .
ِ -تكفير الفرص التدريبية لتنمية الكفاءات كالميارات المطمكبة في إدارة الكقت المدرسي .
ّ -تأىيؿ العناصر البشرية التي تتعامؿ مع التقنية اإللكتركنية مف خبلؿ التدريب لتنمية
كتطكير القدرات التقنية كالكفاءة العممية في مجاؿ تقنية المعمكمات كاالتصاالت لدم
أفراد منظكمة اإلدارة المدرسية بالمؤسسات التعميمية بالمممكة العربية السعكدية .
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 املراجع :

ابف منظكر ،أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ (ُٔٗٗـ) :لساف العرب ،ـ(ِ) ،طُ،

بيركت :دار صادر.

 أبكساككر ،تيسير عبدالحميد (ََِّـ) :معكقات إدارة الكقت كاتخاذ القرار لدل اإلدارات
التعميمية لممدارس الثانكية الحككمية في الضفة الغربية  -فمسطيف ،رسالة دكتكراه غير منشكرة،

كمية البنات ،جامعة عيف شمس.

 أبكشيخة ،نادر أحمد (ُُٗٗـ) :إدارة الكقت ،عماف :دار مجدالكم.

 أبك شيخة ،نادر احمد (ُٗٗٗـ) :إدارة الكقت ،يعماف :دار المجد.
 أبك شيخة ،نادر أحمد ،القريكني ،محمد (ُّٗٗـ) :إدارة الكقت في األجيزة الحككمية األردنية،
مجمة دراسات العمكـ اإلنسانية ،ـ(َِ) ،ع(ُ) ،صُُٗ ،َُِ-األردف.

 أبك عاشكر ،خميفة مصطفى ،الجكارنو ،المعتصـ با﵀ سميماف ََِِ( ،ـ) :دكر اإلدارة
المدرسية في إدارة الكقت في مدارس محافظة إربد ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية ،ـ(ّ)،

ع(ّ) ،الصفير ،جامعة البحريف.

 أحمد إبراىيـ خضر ( َُِّ ـ )  :المبلمح العامة لممنيج الكصفي .
https://www.alukah.net/web/khedr/0/50216/

 أغادير العيدركس  َُِٗ ( ،ـ )  :اإلدارة بالمسئكلية :مدخؿ لتطكير إدارة مؤسسات التعميـ
الجامعي في ضكء رؤية المممكة العربية السعكدية ََِّ ،بحث مقبكؿ لمنشر بالمجمة التربكية
لكمية التربية بجامعة سكىاج  ،سبتمبر َُِٗ ،ـ .

 جابر ،نسريف حمد (ََُِـ) :أثر نمط إدارة الكقت لدل مديرم المدارس الثانكية الحككمية

كمديراتيا في محافظة الخميؿ عمى إنجازىـ اإلدارم ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية،

جامعة القدس ،فمسطيف.

 الجريسي ،خالد (َََِـ) :إدارة الكقت ،رؤية إسبلمية ،طُ ،الرياض.

 حسف أحمد الطعاني  ،كعمر سمطاف السكيعي  َُِّ ،ـ  :التمكيف اإلدارم كعبلقتو بالرضا
الكظيفي لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة الدماـ  .مجمة د ارسات العمكـ التربكية ،

المجمد َْ .

 الخضيرم ،محسف أحمد (َََِـ) :اإلدارة الثقافية لمكقت ،القاىرة :أتيراؾ لمنشر كالتكزيع.
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 الداعكر ،سعيد خضر (ََِٕـ) :دكر مدير المدرسة الثانكية كقائد تربكم في محافظات غزة
كعبلقتو بالثقافة التنظيمية لممدرسة مف كجية نظر المعمميف ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 دكف ،رينك(َََِـ) :الدليؿ غير الرسمي إلدارة الكقت ،ترجمة مكتبة جرير ،الرياض.
 الديب ،إبراىيـ رمضاف (ََِٔ ـ) :أسس كميارات إدارة الذات ،كميارات إدارة الكقت ،مؤسسة أـ
القرل لمترجمة كالنشر كالتكزيع.

السػعكدية ََِّ  :ص ِّ ) :
( رؤيػة المممكػة العربية
ٌ
.)https://www.mep.gov.sa/ar/vision-2030
 السممي ،فيد عكض(ََِٖـ) :ممارسة إدارة الكقت كأثرىا في تنمية ميارات اإلبداع اإلدارم لدل
مديرم مدارس المرحمة الثانكية مف كجية نظر مشرفي اإلدارة المدرسية كمديرم المدارس
كالمعمميف بتعميـ العاصمة المقدسة ،رسالة ماجستير غير منشكر ،كمية التربية ،جامعة أـ

القرل ،مكة المكرمة .

 السممي ،عمي (ُٖٖٗـ) :اإلدارة العامة ،طّ ،القاىرة :مكتبة غريب.

 السمادكني ،شكقيو ابراىيـ (ُّٗٗـ) :الضغكط النفسية لدم معممي كمعممات التربية الخاصة
كعبلقتيا بتقدير الذات ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ فرع بنيا.

 سند ،عرفة (َُٗٗـ) :تنظيـ كقت المدير المصرم كمشكمة تفكيض السمطة ،مجمة اإلدارة،
ـ(ِ) ،ع(ُ) ،اتحاد جمعيات التنمية اإلدارية ،القاىرة.

 شتات ،منى (ََِٕـ) :مدل فعالية مدير المدرسة الفاعمة في إدارة الكقت بالمدارس األساسية

كالثانكية بمحافظة شماؿ غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة.

 شحادة ،محمد أميف (ُِْٕه) :إدارة الكقت بيف التراث كالمعاصرة ،الرياض ،دار ابف الجكزم.

 الشرارم ،عبدا﵀ (ََِْ ـ) :إدارة الكقت لدل مديرم المدارس في محافظات القريات في المممكة
العربية السعكدية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية

السعكدية.

 شريؼ،عابديف محمد (ََِّ ـ) :دكر االىداؼ في تطكير الكفاءة االدارية كالمينية لمدير
المدرسة ،المجمة التربكية ،ع(ٔٔ) ،ـ(ُٕ).

 الصرؼ ،رعد حسف (َََِـ) :فف كعمـ إدارة الكقت ،الرياض :دار الرضا لمنشر.
 الصكرم ،كماؿ إبراىيـ (ََِٖـ) :كاقع إدارة الكقت لدل مديرم التعميـ العاـ بمحافظات غزة،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
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 الصيرفي ،محمد عبدالفتاح (ََِّـ) :مبادئ التنظيـ كاإلدارة ،األردف :دار المناىج لمنشر
كالتكزيع.

 الطكيؿ ،ىاني (ََِّـ) :اإلدارة التعميمية مفاىيـ كآفاؽ ،عماف ،األردف :دار كائؿ لمطباعة
كالنشر.

عماف :دار الشركؽ لمنشر
 عابديف ،محمد عبدالقادر (ََُِـ) :اإلدارة المدرسية الحديثةٌ ،
كالتكزيع.

 عادؿ إبراىيـ محمد أبك جمعة  َُِٕ ( ،ـ )  :التمكيف اإلدارم لمقيادات اإلدارية بمدارس
التعميـ األساسي في مصر  .رسالة دكتكراه منشكرة بمجمة البحث العممي في التربية  ،العدد

الثامف عشر  ،كمية البنات – جامعة عيف شمس  ،القاىرة  .مصر .

 عبد الباقي ،صبلح الديف (ََُِـ) :قضايا إدارية معاصرة ،اإلسكندرية :الدار الجامعية.

 عبد الرزاؽ ،ماجدة مصطفى (ََِّـ) :تطكير أداء مديرم مدارس التعميـ العاـ باستخداـ مدخؿ
إدارة الكقت ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

عماف األردف :دار الحامد.
 العتيبي ،صبحي جبر (ََِٓـ) :تطكر الفكر كاالساليب في االدارةٌ ،
 العجمي ،محمد حسنيف (َََِـ) :اإلدارة المدرسية ،القاىرة ،دار الفكر العربي.

 العجمي ،محمد حسنيف (ََِٕـ) :اإلدارة المدرسية كمتطمبات العصر ،كمية التربية ،جامعة
المنصكرة ،دار الجامعة الجديدة لمنشر.

 عربيات ،بشير أحمد (ََُِـ) :كاقع إدارة الكقت لدل مكظفي كزارة التربية كالتعميـ في األردف،
مجمة دراسات العمكـ التربكية ،المجمد (ِٖ) ،العدد (ُ).

 عمياف ،ربحي مصطفى (ََِٕـ) :إدارة الكقت النظرية كالتطبيؽ ،الرياض :دار جرير لمنشر
كالتكزيع.

عماف :دار المسيرة لمنشر.
 العمايرة ،محمد حسف (ََِِـ) :مبادئ اإلدارة المدرسيةٌ ،
 الغييثي ،فيد محمد (ُُِْق) :أساليب إدارة الكقت كممارستو التربكم مف كجية نظر مديرم
االدارات االمنية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة اـ القرل :مكة المكرمة.

 كنعاف ،نكاؼ (َََِـ) :القيادة اإلدارية ،الرياض :دار العمكـ لمطباعة كالنشر.
 ماكينزم ،أليؾ (ُُٗٗـ) :إدارة الكقت "مف المبادئ إلى التطبيؽ" ،ترجمة :عبد المطيؼ ىكانة،
الرياض :معيد اإلدارة العامة.

 ماكينزم ،اليؾ (ََِِـ) :مصيدة الكقت ،طّ ،الرياض :مكتبة جرير.
 مجدم محمد يكنس ( َُِٔ )  :التحكؿ نحك اإلدارة اإللكتركنية في مؤسسات التعميـ لمكاكبة
تحديات العصر الرقمي  ،مجمة دراسات .
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 ضغكط العمؿ كعبلقتيا بااللتزاـ الكظيفي في التعميـ الثانكم:) عبدالعظيـ (ََِٔـ، مصطفى
، مجمة عممية دكرية محكمة، مستقبؿ التربية العربية، دراسة ميدانية،بمحافظتي الدقيمية كدمياط

 جميكرية مصر، القاىرة، جامعة عيف شمس، الناشر المكتب الجامعي الحديث،)ِْ( ع،)ُِ(ـ
.العربية

، اإلدارة المدرسية في ضكء الفكر اإلدارم المعاصر:) صبلح عبدالحميد (ََِٓـ، مصطفي
. دار المريخ:الرياض

 مضيعات الكقت لدل مديرم المدارس الثانكية كسبؿ التغمب عمييا:) محمد (ََِّ ـ، الميدم
. غزة، الجامعة اإلسبلمية، رسالة ماجستير غير منشكرة،مف كجية نظرىـ

 كاقع إدارة التغيير لدل مديرم المدارس الثانكية:) أحمد عيسى أحمد (ُٕٗٗـ، اليبيؿ

 الجامعة، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشكرة،بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف

. غزة،اإلسبلمية
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