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النور ،وفي مقدمتهم أساتذتي الفاضل الذين أثروني بالخبرات والمهارات التي

ساهمت مساهمة فاعلة في إنجاز هذا العمل ،كما أتقدم بجزيل الشكر والمتنان إلى

عمادة كلية التربية وعمادة برنامج الدراسات العليا على سعت صدرهم ومراعاتهم
للظروف التي ألمت بي أثناء عملي وإبدائهم المرونة اللزمة ،وكذلك إلى إدارة
التربية والتعليم في وكالة الغوث ،واخص بالشكر قطاع معلمي ومعلمات وكالة الغوث
على ما قدموه من تفاعل وعون وجهد في تعبئة استمارة الدراسة ،كما أتوجه بالعرفان
والتقدير إلى جميع الصدقاء والزملء الذي مدوا لي يد العون والمساعدة خلل مراحل
العمل المختلفة.
وكل الشكر والعرفان لك يا زوجتي العزيزة ،ولكم انتم يا أبنائي العزاء على صبركم
الطويل علي ،وتنازلكم عن وقتكم الذي هو من حقكم انتم ،ويجب أن يصرف على
اهتمامي بكم ،شكرا لكم على كل ما قدمتموه لي من عون ،شكرا لكم جميعا على
مساعدتكم لي ووقوفكم طيلة هذه الفترة إلى جانبي ،وعلى ما سببته لكم من تعب
ومشقة ،واشكر إخوتي وأخواتي على جهدهم ودعمهم الدائم .مع اعتذاري لكل من
سببت له إزعاجا دون قصد مني .وأخيرا أتحمل وحدي مسؤولية أي خلل أو خطأ ورد
في هذه الدراسة.
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ر
إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الغوث الساسية
في الضفة الغربية
ملخص الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معدل الوقت الذي يصرفه مديرو ومديرات مدارس الوكالة
الساسية في الضفة الغربية من وقت العمل الرسمي على جميع المهام لكل مستوى من المستويات
الثلثة للدارة المدرسية )الداري ،الفني ،والجتماعي( في ضوء متغير الجنس .كما تهدف إلى
دراسة أداء إدارة الوقت لديهم على مستوى جميع المهام للمستويات الثلثة للدارة المدرسية،
والكشف عن اثر بعض المتغيرات المستقلة الخاصة بمدير المدرسة ،والمنطقة التعليمية .وكذلك
الكشف عن طبيعة العلقة مابين معدل كمية صرف المدراء للوقت ومعدل أهمية المهمة حسب
درجة اعتقادهم بأهميتها.
وقد سعت هذه الدراسة لتحقيق أهدافها من خلل الجابة عن الفرضيات التالية:

 .1ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.05في متوسطات اسسستجابات
سن
ستوى مس
سل مسس
المدراء تجاه معدل الوقت اليومي الذي يصرفونه على مستوى جميع المهام لكس
مستويات الدارة المدرسية الثلثة )الداري ،الفني ،والجتماعي( تعزى لمتغير الجنس.
 .2ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.05في متوسطات الستجابات
تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسسسية المنوطسسة بهسسم تعسسزى
سل العلمسسي،
سة ،والمؤهس
للمتغيرات المستقلة لمدير المدرسة كالعمر ،والجنس ،والحالة الجتماعيس
وسنوات الخبرة.
 .3ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.05في متوسطات الستجابات
تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسسسية المنوطسسة بهسسم تعسسزى
سة
سدد الطلب ،والمنطقس
سي ،عس
ستوى التعليمس
للمتغيرات المستقلة للمدرسة ،كجنس المدرسة ،المسس
التعليمية.
ز
 .4ل توجد علقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.01بين معدل صرف
الوقت اليومي لدى المديرين والمديرات على المهام  ،وبين معدل ترتيبهم لها وفق اعتقادهم بدرجة
أهميتها.
سفة
سي الضس
سة فس
تألفت عينة الدراسة من) (70مدير/ة من مدراء المدارس الساسية التابعة للوكالس
الغربية ،وتمثل ما نسبته  %75من مجتمع الدراسة الكلي المؤلف من  93مدير/ة ،وتسسم اختيسسار
العينة بطريقة عشوائية طبقية.
ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحث أداة استنادا إلى مراجعة الدب التربوي السابق واسسستبانات
مستخدمة من قبل باحثين آخرين في دراسات سابقة .وللتحقق من صدق الداة اسسستخدم البسساحث
ثلثة أنواع من الصدق للتأكد من صدق الداة وهي:

هي الصدق التحكيمي حيث عرضها على لجنة محكمين مؤلفة مسسن ثمانيسسة أسسستاذا مسسن ذوي
سدق
ساملي ،والصس
الختصاص في ميدان الدارة التربوية في الجامعات الفلسطينية .ثم التحليل العس
التلزمي.
وقد تألفت الستبانة من ثلثة أجزاء وهي على النحو التي :صرف الوقت علسى مهسام العمسل،
اليومي ،وأداء إدارة الوقت ،وترتيب المهام وفق العتقاد بدرجة أهمية المهمة .وتم التحقق مسسن
ثبات الداة باستخدام التساق الداخلي )كرونباخ ألفا( وقد بلغ معامل الثبات الكلي للداة )(%87.4
وهي عالية نسبيا وتفي بغرض الدراسة.
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية ،والنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية ،باستخدام برنامج
الرزم الحصائية للعلوم الجتماعية ) .(SPSSوقد عالج الباحث فرضيات الدراسة مستخدما ثلثة
أساليب معالجة إحصائية هي :استخدم اختبار )ت( ) ،(t-testواختبار تحليل التباين الحادي )
 ،(one way Anovaومعامل الرتباط الرتب لسبيرمان(Spearman Rank Correlation) .

س
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا على مستوى الدللة الحصائية

)(a=0,05

في متوسط كمية صرف المدراء للوقت على مستوى مهام المستوى الداري للدارة تعزى لمتغير
الجنس ،وسجل لصالح فئة المديرين الذكور .وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في كمية صرفهم
للوقت على مستوى مهام المستويين الفني والجتماعي.
 -2كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا على مستوى الدللة الحصائية
) (a=0,05في معدل أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية
تعزى للمتغيرات المستقلة الخاصة بمدير المدرسة ،والمدرسة ،والمنطقة التعليمية.
 -3وكشفت النتائج عن وجود علقة ارتباطية ايجابية قوية جدا ذات دللة معنويه على مستوى
الدللة الحصائية ) (a=0,01بين معدل كمية الوقت التي يصرفها المديرون والمديرات على المهام
المنوطة بهم وبين درجة أهمية المهمة وفق اعتقادهم بأهميتها.

واعتمادا على النتائج التي توصل إليها الباحث في دراسته أوصى الباحث بعدد من التوصيات من
 والخذ،أهمها إجراء المزيد من البحوث والدراسات الميدانية حول إدارة الوقت وجوانبه المختلفة
، واعتماد إدارة الوقت كمنهاج تعليمي لتلميذ المدرسة،بنتائج وتوصيات هذه الدراسات وتبنيها
وتنظيم دورات تدريبية للمدراء والمعلمين والعاملين لتحسين مستوى إدارتهم للوقت واستغلله
.بالشكل المثل

ش
Time Management for Principals of UNRWA’s Basic Schools in the
West Bank
Abstract
This study aims at measuring the time that the principals of UNRWA schools in the West
Bank spend to carry out their job-related tasks and responsibilities on the level of each of
the three school administration levels in light of gender variable. Besides, the study tries
to find out the principals’ time management performance and the effect of independent
variables related to the principal, the school and the educational district on time
management. Further, it tries to shed light on the relationship between the means of time
.that principals spend on the tasks they perform and their prioritization of these tasks
:The study addresses the following hypotheses
1.
There are no significant statistical differences at the alpha level (0,05=α)
in the means of principals’ responses mean regarding the time they spend to carry
out administrative, technical and social tasks in light of sex variable.
2.
There are no significant statistical differences at the alpha level (0,05=α)
in the means of principals’ responses mean regarding time management of all
administrative tasks due to the independent variables of age, sex, marital status,
qualification and years of work experience.
3.
There are no significant differences at the alpha level (0,05=α) in the
means of principals’ responses mean regarding time management of the three
administration tasks in light of the variables like school identity (boys or girls), its
educational level, the number of students and the educational district.

4.
There is no significant correlation at the alpha level (0,01=α) between the
time that principals spend on the different tasks and their prioritization of these
tasks.
The study sample consisted of 70 school principals (male and females) out of 93
principals at UNRWA’s basic schools in the West Bank. This number constitutes 75%
.percent of the study population. The sample was selected randomly
To achieve the goals of the study, an instrument based on the educational literature and
previous questionnaires and studies has been used. To measure the validity of this
:instrument three methods have been used
•
A jury of educationalists consist of eight persons reviewed it.
•
Factor analysis test.
•
Concurrent validity test.
The questionnaire consisted of three parts. Part one was dedicated to the time that
principals spend on work tasks. Part two addressed time management issues while the
.third part was dedicated to task prioritization

ص
The Reliability of the instrument was measured by using Cronbach alpha. The total
.reliability factor reached 87,4. This is a relatively high rate but it fits the study objective
The Statistical Package of Social Sciences program (SPSS) has been used to analyze
results. The hypotheses of the study have been dealt with using three statistical methods.
.These are: t-test, one way anova and Spearman Rank Correlation
:The study reached the following results
•
There are significant statistical differences at the alpha level (0,05=α) in
the means of the time that school principals spend on administrative tasks in
light of the sex variable. This result is in the interest of principals. Further, no
significant statistical differences between the time means they spend on technical
and social tasks were observed.
•
There are no statistically significant differences at the alpha level (0,05=α)
in the means of time management by male and female principals in light
independent variables related to the principal himself/herself, the school and the
educational district.
•
There is a positive correlation at the alpha level (0,01=α) between the
means of time that principals spend on their tasks and their prioritization of these
tasks.
•

:Based on these results the study came out with the following recommendation
More field researches on time management should be conducted.

•
Time management is a key factor in the educational process.
•
Training courses should be organized for school principals, teachers and
other people working in the field to improve their performance with respect to
time management.

ض

الفصل الول
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة:
أكدت المصادر التربوية المختلفة في ميدان الدارة التربوية على أهمية الوقت بالنسبة للنسان،
لن الوقت من أكثر الموارد التي نمتلكها قيمة .وقيمته فاقت قيمة المال .ولهذا يجب أن يستثمر
بعناية فائقة ،واعتبر سيوارت ( ،2002ص  (8بأن "حياتنا عبارة عن الوقت المخصص لنا
على الرض ،وان مهمتنا الكثر أهمية هي الستفادة المثلى من هذا الوقت".
وقد اكتسب الوقت أهميته بالنسبة للنسان لكونه يمثل بعدا ديناميكيا متحركا هاما في حياته ل
يمكنه السيطرة عليه ،ولنه الوعاء الذي يحتضن كل التفاعلت والنتاجات النسانية ،ولنه
الحياة بحد ذاتها ،وحيث أن الحياة هي مقدار الوقت الذي يعيشه النسان منذ ولدته حتى
وفاته .لذلك فإن العديد من المختصين يعتبرون الوقت أهم عنصر من عناصر الحياة ،وأهم
الموارد المتاحة للنسان في الحياة ،نظرا لتمتعه بسمات فريدة ومتميزة.
ولما للوقت من أهمية بالنسبة للنسان فقد تفاوتت الحضارات القديمة والديانات السماوية
المختلفة في اهتمامها به ،ولكن السلم سجل سبقا على غيره من الديانات في اهتمامه به،
وكان متميزا ،فقد عني به عناية بالغة ،وخصه بمكانة رفيعة ،ومساحة كبيرة ،ودعا النسان
والمجتمع المسلم لحترامه ،وحثهما لستغلل كل جزء من أجزائه في تنفيذ العمال الصالحة
الهادفة والمثمرة التي تعود عليهم بالخير ،والنفع في الحياة الدنيا والخرة ،وحذرهم من إهداره
وإضاعته ،ويتجسد ذلك بشكل جلي وواضح في العديد من الشواهد التي تضمنها القران
الكريم ،والسيرة النبوية والتراث السلفي السلمي.
لقد غيرت المجتمعات نظرتها تجاه موضوع الوقت وإدارته في العقود الخمسة الخيرة من
القرن المنصرم لكونه أصبح المعيار والمؤشر الدولي المعتمد للحكم على مدى نجاح أو فشل
الدول والمؤسسات المختلفة في تحقيق أهدافها وخططها وبرامجها المنشودة.
تعتمد الدول والمجتمعات والمؤسسات المتقدمة موضوع الوقت وإدارته كأحد المواضيع
الستراتيجية الهامة وتضعه في مقدمة أولوياتها من اجل زيادة مستوى تقدمها ،وذلك بسبب
ارتباطه بمختلف العلوم ،وتداخله في كل عملياتها وتغلغله إلى جميع أجزاء مراحله المختلفة،
وتركز الدارة التعليمية في تعاطيها مع مديري المؤسسات العاملة في الميدان التربوي وفي
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مقدمتها الدارة المدرسية على توجيه المديرين والمعلمين تجاه احترام الوقت واستغلله بشكل
امثل لتحقيق المهمات المتوخاة منهم بحكم منصبهم.
الوقت من أهم الموارد المتاحة لمدير المدرسة ،وهو مورد ثابت وديناميكي ،ويلعب دورا
حاسما في ممارسة العمليات الدارية بنجاح ،وتحقيق أهداف المدرسة المنشودة ،ولضمان ذلك،
يتحتم على مديري المدارس أن يديروا ساعات العمل المحددة بشكل جيد على مهماتهم
المرتبطة بمحتوى العملية التعليمية ،وان يخصصوا لها احتياجاتها التي تتطلبها من وقت العمل
المتاح ،لكونها تمثل أهم الولويات والوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف المدرسة المنشودة
باستخدام عملية التخطيط المستمرة والهادفة.
ينظر المختصون في الدارة التربوية إلى مدير المدرسة نظرة خاصة ،حيث يعتبرونه
المسؤول الول في المجتمع المدرسي عن تحقيق الهداف المنشودة للمدرسة ،ويتوقعون منه
ل ومنتجا لشباع
أن يحقق ما هو مطلوب منه باستخدام الموارد المتاحة له استخداما فعا ً
الحاجات النسانية المختلفة لعضاء التنظيم المدرسي والعاملين فيه.
ويّعرف الهواري ) ،1988ص  (32المدير الفعال "بأنه المدير القدر على قيادة العمل
وتسييره في المدرسة بما يسمح بإنجاز كمية عمل أكبر وأكثر فاعلية في اقل وقت ممكن".
ويعملون بشكل حثيث لكسابه العديد من المهارات والساليب التي تمكنه من التقليل من كمية
الوقت الضائع بهدف زيادة مستوى إنتاجيته وأدائه.
تتوقع الجهات المسؤولة في الدارة التعليمية الفلسطينية من مدير المدرسة بحكم منصبه أن
يحقق خدمات تعليمية تربوية عالية ،ومعدلت من الترابط التنسيقي بين العاملين معه ،لرفع
وتحسين العملية التعليمية ،وتطوير الداء العام ،و تحقيق الهداف التربوية المرسومة لها بأقل
تكلفة ممكنة في حدود وقت العمل المتاح من العمل اليومي ،فإذا حقق ذلك اعتبرته مديرا
فاعل.
تعاني المؤسسات التربوية وفي مقدمتها المدرسة من مشكلة إهدار المدير للموارد المتاحة،
ومن أهمها مورد الوقت ،وتعزى عملية هدره للوقت ،أو سوء إدارته إلى عوامل مختلفة منها:
تدني مستوى وعيه بأهمية الوقت ،وافتقاره إلى المهارات التي تعينه على إدارة وقته واستغلله
والتحكم فيه وعدم إضاعته .يهدر العديد من مديري المدارس أوقات عملهم الرسمية بأساليب
شتى ،وتكون في العادة إرادية مقصودة ،أو غير إرادية.
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تواجه الدارة المدرسية في المجتمع الفلسطيني العديد من التحديات التي تعيق عملها ،وتقلل
من فاعليتها ،ومن أهم هذه التحديات سوء إدارة الوقت المتاح ،وإهداره من قبل مديري
ومديرات المدارس ،وعدم استغللهم له بشكل فاعل في تطوير العملية التعليمية التعلمية،
وعناصرها الساسية المختلفة ،وصرفه على أمور شخصية ،وذاتية بعيدة كل البعد عن العملية
التعليمية.
ومن اجل التعرف على مدى نجاح أو فشل مديري ومديرات المدارس الفلسطينية في إدارة
وقتهم على المهمات المنوطة بهم ،والكيفية التي يوزعون بها الوقت على المهمات والنشطة
التي يمارسونها في مدارسهم خلل ساعات الدوام الرسمية ،جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء
على واقع حال عملية إدارة الوقت ،وتوزيعه لدى مديري ومديرات المدارس الفلسطينية التابعة
لوكالة الغوث في المناطق التعليمية الثلث )الخليل ،القدس ،نابلس( في الضفة الغربية على
المهمات والنشطة المنوطة بهم خلل ساعات العمل الرسمية.
مشكلة الدراسة:
إن وقت العمل الرسمي المتاح للمديرين في المجتمع المدرسي الفلسطيني مورد محدد .وهههو
هزه
احد الموارد الهامة ،والثمينة المتاحة لهم ،ويعتبر من أهم الموارد الخرى المتاحة لهم لتميه
بسمات متميزة وفريدة.
ويعتمد نجاحهم في تحقيق أهدافهم المنشودة على مدى نجاحهم في عملية توزيعهم للوقت على
المهام الرسمية المنوطة بهم والتي تغطي مختلف مستويات العملية الدارية ،وقههدرتهم علههى
تحديد الولويات.
وبناًء على تجربة الباحث ومعايشته لعدد من مديري المدارس ،بحكم عمله كمعلم سابق،
وقراءته للعديد من الدراسات السابقة التي استهدفت هذا الموضوع الهام التي أشارت نتائجها
النهائية إلى أن الغالبية العظمى من المديرين قد ل يحسنون استخدام وقت العمل الرسمي
المتاح لهم ،وإنهم قد يديرونه بشكل سلبي ،وغير هادف ،كما أنهم أيضا قد يهدرون معظمه
على مهام ل تمت بصلة للعملية التعليمية التعلمية ،ورغم ذلك تجدهم يتذمرون بشكل دائم،
ويحيلون المشكلة إلى الوقت وقلته.
تؤدي إدارة الوقت السيئة إلى هدر الوقت وضياعه ،حيث يقع المدراء فريسة سهلة لمفسدات
الوقت ،وتتحكم بهم ،وتحول دون أدائهم لمهام عملهم بالشكل المثل ضمن حدود ساعات
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الدوام الرسمي ،فيخفقون في اللتزام بالتنفيذ ،ويلجأون باستمرار للتأجيل ،ونقل العمل إلى
البيت ،مما يولد مزيدا من الضغوطات النفسية والتوترات لديهم ،وينعكس هذا سلبا على حياتهم
العملية والشخصية ،وبروز نزاعات داخل المجتمع المدرسي ،ويهدر المزيد من الوقت على
مهام ل تمت بصلة إلى صلب عملهم الرسمي ،وتحول دون تحسين العملية التعليمية التعلمية،
وتحقيق أهداف المدرسة المنشودة بنجاح.
وقد حددت الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والدارة التعليمية العليا في
وكالة الغوث لمديري المدارس سبع ساعات عمل يومية محددة ،وكذلك حددت لهم مهام رسمية
منوطة بهم ،ومسؤوليات محددة ضمن وصفهم الوظيفي .وتتوقع منهم بحكم منصبهم ان
يستغلوا وقت العمل الرسمي المتاح لهم يشكل هادف وفعال في تنفيذ المهام الدارية المنوطة
بهم ،بهدف تحقيق الهداف المتوقعة ،وأهداف المدرسة المنشودة على صعيد مستويات الدارة
الثلثة الداري والفني والجتماعي .وقد جسد الباحث مشكلة الدراسة من خلل طرحه
التساؤل التالي:
ما هو واقع حال عملية إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية؟
أسئلة الدراسة:
تحاول هذه الدراسة الجابة عن السئلة التالية:
.1

ما كمية الوقت التي يصرفها مديرو ومديرات مدارس الوكالة في الضفة

الغربية من وقت العمل اليومي على كل مهمة من المهام الرسمية المنوطة بهم؟
.2

هل هناك فروق دالة إحصائيا في معدل صرف الوقت اليومي على مستوى

جميع المهام لكل مستوى من مستويات الدارة المدرسية الثلثة بين مديري ومديرات
مدارس الوكالة في الضفة الغربية؟
.3

هل يختلف أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة

الغربية على صعيد جميع المستويات الثلثة للدارة باختلف متغيرات المدير
الشخصية )كالعمر والجنس والحالة الجتماعية...الخ(؟
.4

هل يختلف أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة

الغربية على صعيد جميع المستويات الثلثة للدارة باختلف متغير المنطقة التعليمية؟
.5

هل يختلف أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة

الغربية على صعيد جميع المستويات الثلثة للدارة باختلف متغيرات المدرسة
الخاصة )كجنس المدرسة ،ومستواها التعليمي ،وعدد طلبها(؟
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.6

هل هناك علقة ارتباطية بين معدل صرف الوقت اليومي لدى المدراء على

المهام ومعدل ترتيبهم لها وفق اعتقادهم بدرجة أهميتها؟
فرضيات الدراسة:
هي متوسههطات
 .1ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.05فه
استجابات المدراء تجاه معدل الوقت اليومي الذي يصرفونه على مستوى جميع المهام لكل
مستوى من مستويات للدارة المدرسية الثلثة )الداري ،والفني ،والجتمههاعي( تعههزى
لمتغير جنس المدير.
هي متوسههطات
 .2ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.05فه
الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية المنوطة
بهم تعزى لمتغير العمر.
هي متوسههطات
 .3ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.05فه
الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية المنوطة
بهم تعزى لمتغير الجنس.
هي متوسههطات
 .4ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.05فه
الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية المنوطة
بهم تعزى لمتغير الحالة الجتماعية.
هي متوسههطات
 .5ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.05فه
الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية المنوطة
بهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
هي متوسههطات
 .6ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.05فه
الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية المنوطة
بهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
هي متوسههطات
 .7ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.05فه
الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية المنوطة
بهم تعزى لمتغير جنس المدرسة.
هي متوسههطات
 .8ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.05فه
الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية المنوطة
بهم تعزى لمتغير مستوى المدرسة التعليمي.
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هي متوسههطات
 .9ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a=0.05فه
الستجابات اتجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية المنوطة
بهم تعزى لمتغير عدد طلب المدرسة.
.10

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مسههتوى الدللههة ) (a=0.05فههي

هام الدارة
هع مهه
هى جميه
هدراء عله
متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المه
المدرسية المنوطة بهم تعزى للمنطقة التعليمية.
.11

هة )(a=0.01
ل توجد علقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدلله

بين معدل صرف الوقت اليومي لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة على المهام  ،وبين
معدل ترتيبهم لها وفق اعتقادهم بدرجة أهميتها.
أهمية الدراسة:
تتجسد أهمية هذه الدراسة من خلل ما يلي:
.1

هت
هة بيرزيه
تكمن أهمية الدراسة في كونها الدراسة الولى على صعيد جامعه

والسادسة على صعيد الوطن في حدود علم الباحث التي تسلط الضوء على موضههوع
إدارة الوقت المدرسي في المدارس الفلسطينية.
.2

كما تستمد أهميتها من الضافة المعرفية التربوية الجديدة التي قد تقدمها هههذه

الدراسة من خلل نتائجها ،وتوصياتها النهائية للمساهمة في تقليل مساحة النقص فههي
هذا الميدان.
.3

هن
هه مه
نتائج الدراسة وتوصياتها ستساعد في إيجاد أساس يمكن العتماد عليه

هذه
هديرات هه
قبل الجهات المسؤولة في تقييم الحاجة إلى التدريب المناسب لمدراء ومه
المدارس لتطوير مستوى إدارة الوقت لديهم بشكل أكثر فاعلية.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة لتحقيق الهداف التالية:
-1

هديري
هدى مه
هومي له
هل اليه
التعرف على واقع صرف الوقت على مهام العمه

ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية على صعيد جميع مستويات مهام الدارة
الثلثة.
-2

الكشف عن واقع الداء لدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالههة

في الضفة الغربية في ضوء بعض المتغيرات.
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-3

دراسة طبيعة العلقة ما بين معدل صرف الوقت على المهام ومعدل أهميههة

المهمة.
التعريفات الجرائية:
يعرف الباحث المصطلحات التي وردت في الدراسة والتي تستوجب التعريف بها لغههراض
البحث على النحو التي:
 .1مدير المدرسة :كما عرفه عابدين )  ،2001ص  (287قائل" :بأنه المسؤول الول عههن
هة
إدارة المدرسة ،وتوفير البيئة التعليمية فيها ،والمشرف الدائم فيها لضمان سلمة سير العمليه
التربوية ،وتنسيق جهود العاملين فيها ،وتوجيههم وتقويم أعمالهم من اجل تحقيههق الهههداف
العامة للتربية".
 .2الوقت :هو وقت الدوام الرسمي لمدير المدرسة ،وقد عرفه عربيههات )  ،2001ص (16
قائل :بأنها "المدة الزمنية الواقعة ما بين الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر
يوميا باستثناء يومي العطلة السبوعية والعياد الرسمية".
وفي ضوء هذا التعريف عرفه الباحث لغراض هذه الدراسة بأنها المدة الزمنية المحددة بسبع
هدة
هاعة الواحه
هة السه
هباحا ولغايه
ساعات عمل والواقعة ما بين الساعة السادسة والنصف صه
والنصف بعد الظهر باستثناء يوم الجمعة العطلة الرسمية.
 .3إدارة الوقت :كما عرفتها الرجوب )  ،1997ص  (21قائل :بأنها "استخدام وقت العمههل
الرسمي المتاحة استخداما فعال لنجاز المهام والنشطة المختلفة ذات الصلة بالعمل الرسمي،
والتي يجب إنجازها أثناء ساعات الدوام الرسمي".
 .4إدارة الوقت المدرسي :كما عرفها مصطفى ) ،2001ص  (187قائل :بأنها "الستخدام
الفعال للوقت خلل ممارسة النشطة الدارية والفنية ،وصول إلى أهداف تعليمية متوقعة من
المدرسة خلل فترة زمنية محددة".
 .5علمة أداء إدارة الوقت :هي مجموع العلمات التي يحصل عليها المستجيب على أدائه
لدارة الوقت على جميع بنود الستبانة.
حدود الدراسة:
أجريت هذه الدراسة ضمن المحددات التالية:
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أول :الحدود المكانية:
الحدود المكانية لهذه الدراسة هي جميع المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية فههي المنههاطق
التعليمية الثلثة الموزعة في الضفة الغربية وهي )الخليل ،القدس ،نابلس(.
ثانيا :الحدود الزمانية:
أجريت هذه الدراسة خلل العام الدراسي 2004/2005م.
ثالثا :الحدود المفاهيمية:
هطلحات
هاهيم والمصه
هة للمفه
هة المفاهيميه
تتحدد الحدود المفاهيمية لهذه الدراسة بحدود الدلله
المستخدمة في هذه الدراسة.
رابعا :الحدود الجرائية:
تتحد نتائج هذه الدراسة واستنتاجاتها وإمكانية تعميمها بحدود بما يلي:
.1

طبيعة العينة العشوائية المستخدمة في الدراسة.

.2

الداة المستخدمة محددة بطبيعة الفقرات المستخدمة.

.3

أسلوب المعالجة الحصائية لفرضيات الدراسة.

وتتغير نتائج هذه الدراسة بتغير العينة أو الداة المستخدمة أو أسلوب المعالجة الحصائية.

خلفية الدراسة النظرية:
ل يختلف اثنان في مختلف أنحاء المعمورة على أن الوقت من أهم عناصر الحياة ،وأنفس
معادنها ،على صعيد الفرد والمجتمع والدولة ،وأنه رأس مال النسان الحقيقي ،ل بل هو
الحياة بحد ذاتها كما عبر عنه الكثيرون ،ومن أهمها مقولة المام حسن البنا رحمة ال الشهيرة
كما وردت في ألغبري )  ،2000ص  (428قائل" :الوقت هو الحياة ،فما حياة النسان إل
الوقت الذي يقضيه من ساعة الميلد إلى ساعة الوفاة".
والوقت هو الوعاء الذي يحتضن العمل النساني ونتاجه ،وهو مقدار سعي النسان وحركته
في الحياة الدنيا ،ويشكل بعدا هاما من إبعاد حياته ،وهو من أهم الموارد المتاحة في حياته،
وعلى الرغم من قيمة الوقت في حياة النسان وأهميته بالنسبة لها ،إل أن غالبية الناس ل تقّدر
قيمته ،ول تحترمه ،ول تستغله بشكل مثمر وفعال ،ل بل على العكس تتباهى في عملية
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إهداره بطرق مختلفة ،ومع هذا تجد الغالبية العظمى من الناس تشتكي من مشكلة عدم توفر
الوقت لديهم ،رغم كم المعلومات الهائل والمتنوع من حيث الساليب التكنولوجية المختلفة
المقدمة لهم في ميدان إدارة الوقت ولكن بدون جدوى.
وقد أشار ماكينزي )  ،2000ص  (6إلى هذا قائل :فإننا ل نزال واقعين في مصيدة الوقت
وفخه مع وجود جبل من المعلومات ،وهذا القدر من المعدات المبهرة التي تثير الدوار نجد
أنفسنا على حالها من النين والقول :ليس هناك ما يكفي من الوقت! مرة أخرى لماذا يحدث
ذلك؟ وهنا نتساءل هل تكمن المشكلة في الوقت أم تمكن في أنفسنا؟
ولحقا اكتشف ماكينزي )  ،2000ص  (6بان المشكلة تكمن في النوازع القوية للطبيعة
النسانية التي ترفض قواعد إدارة الوقت بسبب تعارضها مع قوانين الطبيعة النسانية ،وهذا
الصراع هو الذي يعيق ما ينبغي أن نؤديه ،وما يؤدي بنا إلى الوقوع في مصيدة الوقت وفخه.

مفهوم الوقت:

الوقت مفهوم من الصعب تقديم تعريف دقيق ومحدد له ،وقد أجمع على هذه الحقيقة العديد من

المهتمين والباحثين في موضوع الوقت وإدارته ومنهم على سبيل المثال ل الحصر ما نوه إليه
القضاة )  ،2000ص  (15في دراسته قائل" :من الصعوبة بمكان تقديم تعريف محدد ودقيق
للوقت" ،نظرا لن مفهوم الوقت متمثل بشكل عام بوجود العلقة المنطقية لرتباط نشاط أو
حدث معين بنشاط أو حدث آخر ،ويعبر عنه بصيغة الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
كما أشارت مراد ) ،1995ص  (15إلى وجود اختلف جوهري بين مفاهيم الوقت المختلفة
الموجودة ،نظرا لختلف الظواهر التي تشير إليها هذه المفاهيم وفقا لتصنيف الظواهر الكونية
الموجودة ،وبناًء على هذا الختلف استعرض سلمه ) ،1988ص  (16خمسة مفاهيم مختلفة
للوقت .وهي على النحو التي:
.1

الوقت المادي والميكانيكي :وهو قياس حركة جسم مادي بالنسبة لجسم مادي

آخر كفترة دوران الرض حول الشمس.
.2

الوقت البيولوجي :وهو قياس تطور الظواهر البيولوجية ونموها ،كما يقيس

مدى النضج الجسدي للجسام الحية ،وقياس معدل نمو الجسم بيولوجيا.
.3

الوقت النفسي :وهو شعور داخلي يعتمد على طبيعة الظرف أو الحدث الذي

يعيشه الفرد وحالته النفسية.
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.4

الوقت الجتماعي :يعتمد الحداث الجتماعية والتاريخية الهامة كهجرة

الرسول صلى ال علية وسلم ،وميلد السيد المسيح عليه السلم.
.5

الوقت الميتافيزيقي :أو عالم ما وراء الطبيعة ول نعلم عنه سوى ما ورد في

الكتب السماوية عن يوم الحساب والخلود والزل وغيرها.
كما أشار القضاة ) ،2000ص  (19إلى وجود بعض المعتقدات ،والتفكير المتباين تجاه مفهوم
جسد هذا التباين بشكل واضح في الختلف
الوقت وفكرته لدى المم والحضارات القديمة ،وت ّ
في العتقادات حول مفهوم الوقت وفكرته ،فقد كان العتقاد لدى الرومان بأن الوقت عبارة
عن دوائر زمنية متكررة أو على شكل نهر جار ،بعكس اليونان الذين كان اعتقادهم بأن الوقت
يجري بشكل دائري ،بينما ل تزال بعض القبائل الفريقية لغاية الن تنظم الوقت عن طريق
قوالب تاريخية محددة ومنفصلة جزؤها المركزي يكون عبارة عن حكاية لحدث بطولي ،في
حين لغاية الن يرى الكثير من المعاصرين أن الوقت يسير في خط مستقيم.
وقد نوهت الخطيب ) ،1992ص  (37في دراستها غير المنشورة إلى مدى اهتمام النسان
منذ القدم بالوقت ،وتجلى اهتمامه به من خلل تعقبه الكواكب والنجوم لرتباطها المباشر
بحياته اليومية خلل مزاولته الزراعة والتجارة وأثناء سفره ،كما ترجم اهتمامه به من خلل
اختراعه العديد من وسائل تقدير الوقت كالمسلة الحجرية والساعة الرملية والمائية والميكانيكية
وساعات اليد.
أهمية الوقت:
استمد الوقت أهميته من سماته وصفاته المتميزة والفريدة غير المتوفرة في الموارد الخرى،
فبات المورد الهم والنفس والندر من بين العناصر الخرى المتاحة في حياة الفرد
والمجتمع.
كما أكد ) Douglas and Douglass (1985, p3بان الوقت اكتسب أهمية من كونه موردا
محددا متوفرا لجميع الناس بالتساوي ،فل أحد يستطيع زيادته أو السيطرة عليه.
عبر عن أهميته أبو شيخة ) ،1991ص  (22من خلل قوله" :هو أطول الموارد
وكما ْ
الخرى واقصرها ،فهو سريع النقضاء ل يمكن التحكم فيه ،ويسير بنفس الوتيرة".
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وتنبع أهميته من كونه وعاءً لكل عمل ،والمقياس بالنسبة له ،ويحتضن تفاعلت النسان
النسانية ونتاجاته المختلفة ،ومن كونه يمثل بعدا ديناميكا من أبعاد حياته .كما تتجسد أهميته
من كونه يشكل المعيار الذي يعتمد عليه الحكم على مدى نجاح الفرد أو فشله في الحياة.
وكما شدد حمامي )  ،1993ص  (1بان أهميته تتجسد من كونه عنصرا محددا ب)(24
ساعة في اليوم و) (168ساعة في السبوع و) (8760ساعة في السنة ،ول يمكن زيادته وإذا
مضى ،فقد مضى إلى البد ول يمكن استرجاعة.
كما تحدث ) Kleiner (1988, p66معبرا عن أهمية الوقت قائل" :هو مورد ل يمكن
مضاعفته أو تخزينة أو التحكم فيه ،ول يملك النسان إل التكيف معه ،واستخدامه الستخدام
الهادف والبناء ،واستغلله بالشكل المثل لنه الحياة ،وتضييع الوقت يعني تضييع الحياة".
كما أشار الكايد ) ،1997ص  (2إلى الفروقات الفردية الموجودة بين أبناء المجتمع الواحد إلى
جانب الختلفات الفردية الموجودة بين مجتمع وآخر ،واعتبرها اختلفات أساسية في النظرة
إلى أهمية الوقت وقيمته ،ففي المجتمعات المتقدمة نجد اهتماما بالغا وعناية ل حدود لها تجاه
كيفية توزيعه واستخدامه واستغلله بشكل هادف وبّناء ،بما يضمن تحقيق الهداف العامة
والخاصة بينما يقل الهتمام بالوقت والحرص عليه في المجتمعات النامية أو القل تقدم،
وكذلك الحال بالنسبة للمنظمات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق أهدافها من خلل استغلل كافة
الموارد والمكانيات المتاحة لديها بما فيها الوقت ،فتجد الوقت لديها المورد الكثر هدرا
ل بسبب عدم الوعي بتكلفة الوقت المهدور.
والقل استغل ً
وتوصل الكايد ) ،1997ص  (20في كتابه إدارة الوقت والذات إلى سوء استغلل الوقت في
المؤسسات انطلقا من جهلها لتكلفته الحقيقية ،وتجسد ذلك من خلل قوله" :ولعدم الدراك
الكافي للتكلفة المباشرة المترتبة على سوء استغلل الوقت تجده أكثر الموارد هدرا وأقلها
استغلل سواء من قبل المنظمات أو الفراد".
خصائص الوقت:
يتّميز الوقت عن باقي الموارد الخرى المتاحة في حياة النسان بسمات متميزة غير متوفرة
في باقي الموارد الخرى ،وهي التي تكسبه سمة التميز .وتنبع أهميته من هذه السمات الفريدة
والمتميزة غير المتوفرة في الموارد الخرى في الحياة.
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وتتضح سمات وخصائص الوقت الفريدة والمتميزة في القوال المقتبسة عن المصادر الدبية
التي اهتمت بموضوع الوقت وإدارته وهي على النحو التي:
وعبر أبو شيخه ) ،1991ص  (13عن سمة من سماته وهي السرعة وبرزت في قوله:
"الوقت سريع النقضاء ويمر مر السحاب وغير قابل للستعادة أو التعويض ،يسير بنفس
السرعة والوتيرة ،وهو مورد نادر ل يمكن تجميعه".
وتحدث حمامي ) ،1993ص  (2عن سمة أخرى من سماته وهي الوقت فرصة متاحة للجميع
بالتساوي وذلك من خلل مقولته" :هو مورد محدد يملكه جميع الناس بالتساوي ،ول احد
يستطيع زيادته ،فكل إنسان يملك ) (24ساعة في اليوم و) (168ساعة في السبوع و)(8766
ساعة في السنة".

كما ذكر القرضاوي ) ،1991ص  (10خاصة أخرى للوقت ويتضح ذلك من خلل مقولته:
"انه وعاء لكل عمل وكل إنتاج ،فهو راس المال الحقيقي للنسان فردا أو مجتمعا ،انه ليس من
ذهب كما قيل عنه بل أغلى منه ومن كل جوهر نفيس".
كما تطرق ) Atkinson (1990, p4إلى خاصية صعوبة التحكم به بعكس الموارد الخرى
وتبرز هذه الخاصية في قوله" :الوقت ل يمكن تخزينه أو شراؤه أو بيعه أو إيقافه أو إحلله،
وكل ما بوسعنا عمله حيال الوقت هو التصرف به حال توفره فإما أن نستثمره أو نضيعه".
وذكر أيضا (Douglas and Douglass (1985, p4صفة أخرى وهي صعوبة التعويض
وصعوبة السيطرة عليه وبرز ذلك في مقولته" :الوقت إذا مضى فهو غير قابل للستعاضة أو
التعويض ول يمكن السيطرة عليه ،ول نملك إل التكيف معه واستغلله بالشكل المثل
والستفادة منه".
أنواع الوقت:
لقد شكلت عملية تقسيم الوقت لنواع نقطة خلفية لدى الباحثين والمهتمين بدراسة موضوع
الوقت وإدارته ،فبعضهم قسمه إلى نوعين :هما وقت يصعب تنظيمه ووقت ممكن التنظيم.
والقسم الخر قسمه إلى أربعة أنواع هي :وقت البداع والتحضير والنتاج ،والوقت غير
المباشر ،ويعزى سبب الختلف في التقسيم إلى السس التي تم على أساسها تقسيم أنواع
الوقت ،وهنا يكمن مصدر الختلف في عملية التقسيم.
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سموا الوقت إلى نوعين على سبيل المثال ل الحصر محمد العجمى،
ومن الباحثين الذين ق ّ
سم
وإبراهيم القعيد ،حيث نهجوا في كتابتهم إلى تقسيم الوقت إلى نوعين .وعليه فقد ق ّ
القعيد ) ،2002ص  (301الوقت على أساس إمكانية تنظيم الوقت إلى نوعين رئيسين ،وهما:
.1

وقت يصعب تنظيمه :وهو الوقت الذي يصعب تنظيمه أو إدارته أو الستفادة

منه في غير ما خصص له.
.2

وقت ممكن التنظيم :وهو الوقت الذي نخصصه للعمل ولحياتنا الخاصة ،وهذا

النوع من الوقت بالذات يشكل بالنسبة لنا تحديا كبيرا.
وأما العجمى ) ،2000ص  (171فقد اتبع نفس النهج وقسم الوقت على أساس قابلية التحكم
بالوقت وقسمه إلى نوعين رئيسين هما:
.1

وقت قابل للتحكم :وهو الوقت الذي يستطيع فيه الداري أو الموظف أن

يتحكم ويتصرف فيه كيفما يشاء بملء إرادته.
.2

وقت غير قابل للتحكم :وهو الوقت الذي ل يخضع لتحكم الداري أو

الموظف أو لرقابته ،ويصرف في اغلب الحيان على مهام قليلة النتاجية ،وقليلة
الفائدة على المنظمة كاستقبال الزائرين والتصالت الهاتفية.
سموا الوقت إلى أكثر من نوعين فرج ،وحافظ ) ،2003ص  (186حيث
ومن الباحثين الذين ق ّ
سما الوقت بشكل عام إلى ثلثة أنواع هي:
قّ
شتمل هذا النوع على الوقت الفعلي المحدد لداء العمل وينقسم إلى أربعة
أول :وقت العمل :وي ّ
أقسام ،وهي الكثر شيوعا في المصادر الدبية ،وهي مجدولة على النحو التالي:
.1

الوقت البداعي :وهو الوقت المخصص للدراسة والبحث والستقصاء

والتخطيط المستقبلي لتحديد مضيعات الوقت ،ووضع الحلول لها ،وتحديد الولويات،
وتنظيم العمل ،وتقويم مستوى النجاز.
.2

الوقت التحضيري :وهو وقت الستعداد لتنفيذ المرحلة الولى ،ويتم فيها جمع

المعلومات ،أو الحقائق المعينة ،وتجهيز بيئة العمل ،وأدواته وأساليبه وإفراده من اجل
تجنب هدر الموال وتقليل التكاليف.
.3

الوقت النتاجي :وهي مرحلة تنفيذ العمل الذي خطط لتنفيذه في الوقت

البداعي وحضر له في الوقت التحضيري ،ويقصد به ما يعرف بالوقت المبرمج
للوصول إلى الوقت المثالي في العمل.
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.4

الوقت غير المباشر :وهو الوقت المخصص للقيام بالنشاطات غير الفرعية

المؤثرة على العمليات النتاجية ،وعلى مستقبل المنظمة ،وعلى علقتها بالغير،
كمسؤولية المنظمة الجتماعية وارتباطها بمؤسسات المجتمع المحلي المختلفة.
ثانيا :وقت خارج العمل :وهو الوقت المرتبط بالعمل ول يدخل في نطاق وقت العمل مثل
الذهاب إلى العمل والعودة منه ،ووقت العمل المنزلي ،والوقت المخصص لممارسة العمال
الفسيولوجية.
ثالثا :وقت الفراغ :وهو الوقت الحر بعد قيام الفرد بمسؤولياته الحياتية كافة .وحسابيا يعرف
بأنه الوقت المتبقي من أربع وعشرين ساعة يومية بعد القيام بمسؤوليات العمل والمسؤوليات
الجتماعية واحتياجات الفرد الفسيولوجية.
مضيعات الوقت:
عرف ماكينزي ) ،1991ص  (236مضيعات الوقت بأنها "كل ما يمنع من تحقيق
وقد ّ
الهداف بشكل فعال" .وحصرها في  40مضيعا للوقت ،وهي شاملة لوظائف الدارة السبع
التخطيط ،والتنظيم ،والتوظيف ،والتوجيه ،والرقابة ،والتصالت وصنع القرارات.
وقد صنفتها وثيقة مركز التميز للمنظمات غير الحكومية ) ،2002ص  (4الصادرة بتاريخ
 24أكتوبر ) (2002إلى سبع مجموعات حسب الوظائف الدارية ،وجدولتها على النحو
التالي:
أول :في مجال التخطيط:
.1

عدم تحديد الهداف الولويات.

.2

السفر ،والمواعيد وانتظار الطائرات

.3

القيام بأكثر من عمل وقت واحد.

.4

تقديرات الوقت غير الواقعية.

.5

الدارة بالزمات ،تغيير الولويات.

.6

الّتسرع وعدم الصبر

ثانيا :في مجال التنظيم:
.1

خلط المسؤولية ،والسلطة ،وازدواجية الجهد.
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.2

العمال الورقية ،والقراءة ،والروتين.

.3

عدم ملءمة المعدات ،والتسهيلت المادية.

.4

سوء نظام الملفات ،وازدحام طاولت المكتب.

.5

تعدد الرؤساء ،وعدم التنظيم الشخصي.

ثالثا :في مجال التوظيف:
.1

المديرون غير المدربين ،غير الكفياء.

.2

التغيب ،والتأخر ،والستقالت.

.3

الزيادة أو النقص في عدد الموظفين.

.4

اتكالية الموظفين.

رابعا :في مجال التوجيه:
.1

التفويض غير الفّعال ،والشتراك في التفاصيل الروتينية.

.2

النقص في التنسيق ،وفي العمل.

.3

نقص الدافع ،واللمبالة.

خامسا :في مجال التصالت:
.1

الجتماعات.

.2

حمى المذكرات الداخلية ،والتصالت الداخلية الزائدة.

.3

عدم التصالت.

.4

فقدان الرشادات والتصالت وعدم وضوحها.

سادسا :في مجال صنع القرارات:
.1

التردد ،والتأجيل.

.2

القرارات السريعة.

.3

طلب الحصول على كل المعلومات.

سابعا :في مجال الرقابة:
.1

عدم استخدام "كلمة" ل في الوقت المناسب.

.2

المقاطعات الهاتفية ،والزائرون المفاجئون.
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.3

نقص النضباط الذاتي ،الرقابة الزائدة.

.4

ترك المهام دون إنجازها ،وتقارير المتابعة.

.5

الضجيج والمؤثرات الصوتية الملهية.

.6

عدم وجود الشخاص الذين تود مناقشتهم.

.7

فقدان المعايير ،وغياب الرقابة.

عوامل هدر الوقت:
وقد استعرض احمد ) ،2003ص  (188أربعة عوامل رئيسة تتسبب في هدر الوقت ،ورتبها
على النحو التالي:
.1

عوامل اجتماعية مثل العادات والتقاليد الجتماعية والنزاع السري.

.2

عوامل صحية مثل الشعور بالملل والحالة الصحية السيئة.

.3

عوامل ذات علقة بالعمل مثل الزيارات غير المخططة والهاتف وتعدد

الجتماعات.
.4

عوامل شخصية مثل عدم النضباط الذاتي والكسل.

الوقت في الفكر السلمي:
أكد الرشيدى ) ،2000ص  (152بأن الديانات السماوية الثلث سجلت سبقا على غيرها من
المم والحضارات من حيث الهتمام بالوقت ،والتنبه إلى مدى أهميتة وقيمته في حياة النسان،
فقد خصته باهتمامها ،وأولته مكانة بالغة ،وتجسد ذلك الهتمام من خلل تشديدها على
ضرورة اللتزام بالتوقيت عند بدء العمال التعبدية ،والتنسيق بين الزمان والعبادة ،واللتزام
بتحديد البداية الزمنية لكل عمل ونهايته ،واحترام الوقت ،وعدم التهاون في استغلل الوقت أو
استخدامه.
كما ناقش الشامي ) ،1999ص  (6دللت أخرى للوقت في حياة النسان المسلم مثل دللة
القدسية ودللة تسخيره لخدمة النسان ،ودللة ربطه ببعض العمال التعبدية ،ودللة القسم به
وبأجزائه في مطالع السور...إلى غير ذلك من الدللت التي تجسد مدى اهتمام السلم
بالوقت ،وتعزز تسجيل السبق على غيره من الديانات المختلفة ،والمجتمعات الحديثة المعاصرة
باهتمامه بالوقت ،وإبراز قيمته والشارة إلى مدى أهميتة في حياة الفرد والمجتمع المسلم.
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وساق من القرآن الكريم عددا من الشواهد القرآنية التي تعزز هذه الدللت وتجسدها بشكل
جلي وواضح ،وتبرز مكانة الوقت عند ال سبحانه وتعالى ،وفي القرآن الكريم ،وفي حياة
النسان المسلم.
ولبراز أهمية الوقت في القرآن الكريم اقسم ال جل شأنه بالوقت وبأجزائه ،كالليل والنهار
والعصر والصبح في مطالع العديد من السور القرآنية .ويتضح هذا القسم في قوله جل شانه
في )سورة الليل) :(2-1 :والليل إذا يغشى ،والنهار إذا تجلى( ،وقوله )سورة الفجر(2-1 :

)والفجر ،وليال عشر(.
كما خص ال جل شانه الوقت باهتمامه ،وحظي بمنزلة رفيعة عنده عندما اختاره من بين
المخلوقات التي يقسم بها ،فمن المعلوم أن ال ل يقسم إل بالمخلوقات الهامة كالنبياء لكي
يلفت انتباه باقي المخلوقات ومنها النسان إلى مدى أهمية الوقت في الحياة والستفادة منه.
وللتأكيد على مدى قيمة الوقت ،ربطه بأداء العديد من العمال التعبدية كالصلة والصوم
والحج ،وأيضا بالحكام الشرعية والكفارات في حالت القتل الخطأ ،وعدة المرأة المطلقة فحدد
أوقاتها ،وحذر من عدم اللتزام بتأديتها في مواقيتها كما في الصلة والحج ،فيقول جل شأنه
في )سورة النساء):(103 :إن الصلة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا( ،وأيضا في قوله في
)سورة السراء) :(78 :أقم الصلة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر إن قرآن الفجر
كان مشهودا( .وقوله في )سورة البقرة) :(189 :يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس
والحج(.
وأشار الشامي ) ،1999ص  (8إلى تأكيدات أخرى دالة على أهمية الوقت غير التي اهتم بها
القرآن كالقسم به ،وذكر أجزائه ،وربطه بالعمال التعبدية ،حيث جعل الوقت يأخذ دللت
أخرى متعددة كالقداسة والموعظة والنعمة والتجربة وغيرها من الفكار والدللت التي تشكل
في محصلتها مفاهيم حركية رائعة للزمن .كما نوه إلى إن القرآن لم يتعامل مع الوقت من
الزاوية الحسابية فقط ،بل جعل له قيمة حركية حية يتفاعل معها النسان في حياته الشخصية
والعامة ،وحفزه أيضا لن يتفاعل بدوره مع هذه القيمة بشكل دائم ل انقطاع فيه.
كما سبق القرآن علماء العصر الحديث كاينشتاين ونظريته النسبية في التنويه إلى النسبية بين
الوقت الرضي والوقت الكوني ،ويتضح هذا السبق من خلل الشواهد القرآنية التالية:
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كقوله عز وجل في )سورة السجدة ) (5 :يدبر المر من السماء إلى الرض ثم يعرج إليه في
يوم كان مقداره إلف سنة مما تعدون( .وقوله في )سورة المعارج) :(4 :تعرج الملئكة والروح
إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة(.
كما اعتمد القرآن الستغلل الهادف للوقت كمبدأ لمساءلة النسان ومحاسبته في الحياة الخرة،
وحذر النسان من إهداره وتضييعه ويتجسد ذلك بشكل واضح في قوله سبحانه وتعالى) :قل
كم لبثتم في الرض عدد سنين .قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين ،قل إن لبثتم إل
قليل لو كنتم تعلمون .أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم ل ترجعون(.

)سورة المؤمنون(115-112 :

كما أفاد القرضاوي ) ،1991ص  (12بان السنة النبوية جاءت لتؤكد أهمية الوقت التي
جسدها القرآن الكريم حيث شددت على احترام الوقت ،واستغلله في العمل الصالح المثمر،
وانه من المواضيع الهامة التي سيسأل عنها النسان ،كما حثت على التوازن بين وقت العمل
والراحة.
وعزز قوله بأحاديث الرسول صلى ال عليه وسلم ،فعن ابن عباس رضي ال عنه قال :قال
رسول ال صلى ال عليه وسلم" :نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ،الصحة والفراغ".
)رواه البخاري في الرقاق(

وأيضا ما ورواه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي ال عنه عن رسول

ال صلى ال عليه وسلم انه قال" :ل تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسال عن أربع خصال:
عن عمره فيما أفناه ،وعن شبابه فيما أبله ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ،وعن علمه
ماذا عمل فيه") .رواه الطبراني في المعجم الكبير( وكذلك ما رواه ابن عباس رضي ال عنه عن رسول
ال انه قال" :اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل
فقرك ،وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل

موتك").رواه الحاكم في المستدرك(

ونقل عن أبو شيخة ) ،1991ص  (7استعرض مجموعة من الحاديث النبوية التي تبرز
اهتمام السلف الصالح والتراث الدبي السلمي بالوقت وتشديدهم على ضرورة استغلله
بشكل أفضل ،ويبرز ذلك من خلل أقوالهم المختلفة المنقولة من كتابه إدارة الوقت.
كقول أبو بكر الصديق رضي ال عنه") :اعلم أن ل عمل بالنهار ل يقبله بالليل ،وعمل بالليل
ل يقبله بالنهار" .وقول الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي ال عنه" :إن الليل والنهار يعملن
فيك فاعمل فيهما" .وقول الحسن البصري" :يا ابن ادم إنما أنت أيام مجموعة ،كلما ذهب يوم
ذهب بعضك" .وقوله أيضا" :ما من يوم ينشق فجره ،إل وينادي يا ابن آدم انأ خلق جديد
وعلى عملك شهيد ،فتزود بي فاني إذا مضيت ل أعود إل يوم الوعيد".
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فيما سلف غيض من فيض من الشواهد التي جسدت الهمية التي خصها ال للوقت في السلم
ممثلة بالقرآن والسنة النبوية والتراث السلفي.
الوقت في الفكر الداري:
وذكر الخميسي ) ،2001ص  (135إجماع أدبيات الدارة الحديثة على حداثة موضوع إدارة
الوقت على مستوى الصعيدين الدولي والعربي ،ويستخلص ذلك من قوله" :بدا الهتمام
بموضوع إدارة الوقت منذ أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي".
كما أضاف العجمى ) ،2000ص  (175بان جذور إدارة الوقت التاريخية شكلت نقطة خلفية
ما بين المختصين في الدارة الحديثة وإدارة الوقت ،فمنهم من أعادها إلى فريدريك تايلور عام
1911م رائد نظرية الدارة العلمية ودراسته الشهيرة الحركة والزمن ،وتبنى هذا التجاه
محمد العجمى وآخرون.
كما أكد الخميسى ) ،2001ص  (136بان هناك قسما آخر من المختصين اعتبروا أن ولدة
المفهوم الشامل الحقيقية لموضوع إدارة الوقت بدأت في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات
من القرن المنصرم ،واعتبروا كتاب إدارة الوقت ) (The Management of timeلجيمس
مكاي عام 1958م بمثابة النطلقة الحقيقة لهذا الموضوع الهام ،ويدعم هذا التجاه الكثيرون
ومنهم السيد سلمة الخميسى وآخرون.

هذا على الصعيد الدولي ،وإما على الصعيد العربي أجمعت المصادر الدبية كافة على البداية
الحقيقية للهتمام بموضوع إدارة الوقت انطلقت في عام 1976م ،عندما أصدر سيد الهواري
مؤلفه الشهير المدير الفعال ،وشكلت بذلك نقطة النطلقة الحقيقية لهذا الموضوع الهام ،ثم
توالت الدراسات والبحاث والكتب والمقالت التي تهتم بهذا الموضوع ،وتسلط الضوء علية
من جوانب مختلفة.
كما ذكر العجمى ) ،2000ص  (176بأنه خلل مسيرة الفكر الداري على امتداد العقود
الماضية ظهرت عدة مدارس ونظريات في الدارة ساهمت بشكل أو بآخر في تطور فكر
الدارة ،وموضوع إدارة الوقت ،ومن هذه المدارس المدرسة الكلسيكية التي تبنت نظرية
الدارة العلمية بقيادة فريدريك تايلور ،الذي قام بدراسة )(Time and Motion Study
الحركة والزمن بأسلوب علمي ،وكشفت نتائجها عن هدر كبير في الطاقات النتاجية.
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تقوم دراسة الحركة والزمن على أساس تقسيم العمل إلى جزيئات بسيطة ،ومن ثم يتم تحديد
حركتها الساسية ،والزمن الذي تستغرقه ،ثم تحديد أفضل طريقة لداء العمل بهدف زيادة
النتاجية بأقل تكلفة واقصر وقت ممكن.
كما نوه العجمى ) (2000إلى مجيء نظرية العلقات النسانية بعد نظرية الدارة العلمية
مباشرة ،التي تبنت العلقات النسانية ،حيث رّكزت على بناء المنظمة من الوجهة الجتماعية
والنسانية كعلقات الفراد بعضهم ببعض ،وكذلك علقاتهم مع رؤسائهم ،ومع غيرهم من
داخل المؤسسة أو خارجها ،وقد تجسد الهتمام بالزمن في نظرية العلقات النسانية من خلل
المطالبة بتخصيص فترة راحة للعامل وأخرى للعمل ،لن ذلك ينعكس إيجابيا عليه ،ويرفع من
معنوياته ويزيد من إنتاجيته.
كما أشار إلى ظهور عدد من النظريات الحديثة للتنظيم مثل :نظرية اتخاذ القرارات ،والنظرية
البيولوجية والتي استفادت من الخطاء التي وقعت فيها النظريات والمدارس السابقة .وأضافت
عليها ،وطورت مفاهيمها ،حيث احتل فيها الوقت مكانا بارزا ومرموقا .فقد استعانت نظرية
اتخاذ القرارات بالزمن في حل مشكلت التخطيط والنتاج .كما افترضت النظرية البيولوجية
بان المنظمة كائن حي يولد ثم ينمو ثم يبلغ من الكبر عتيا ثم يموت.
كما اعتبر أن المدرسة الكلسيكية لم تعبر عن المفهوم الحديث لدارة الوقت ،على الرغم من
النجازات التي حققتها ،والمتمثلة في تخفيض في عدد العمال ،وزيادة النتاجية ،وتخفيض
التكاليف مع زيادة أجور العاملين ،وتقليل ساعات العمل إضافة إلى تحسين نوعية النتاج،
وسرعة النجاز ،وتحسين العلقة بين العمال والدارة ،لن محاولت تايلور تركزت فقط على
زيادة النتاج والرباح من خلل زيادة فاعلية الدارة التنفيذية وخاصة من النواحي النتاجية
للعمل.
وأفاد سلمة ) ،1988ص  (19بان التركيز على موضوع إدارة الوقت بالمفهوم الشامل "بدأ
في أواخر الخمسينات من القرن المنصرم ،حيث كانت المحاولة الحقيقية الولى في هذا
المجال ل ) (James Mackeyعام  1958عندما أصدر مؤلفه الشهير إدارة الوقت
) .(The Management of Timeوبدأت بعده تتوالى الكثير من الدراسات والبحاث
والمقالت والكتب في مجال إدارة الوقت.
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وعزى الخميسى ) ،2001ص  (134أسباب الهتمام المتزايد بموضوع إدارة الوقت إلى
حدوث التطورات القتصادية والثقافية والجتماعية والتقنية .كما نوه بان هذا التطور انعكس
على المؤسسات والهيئات المختلفة وأثر بها.
كما أكد الخميسى بأن هذا التطور أحدث أثرا كبيرا في العمل داخل المنظمات والمؤسسات،
وزادت من فاعلية الداري في استغلل وقته خلل الدوام الرسمي ،ورفعت مستوى مهاراته
وإمكانياته في برمجة العمل ،وتنظيم أعماله ،وتحليلها لكي ينجزها بشكل أسرع ،وبجهد اقل،
وكفاءة أعلى ضمن الوقت المتاح له .وقد تمت معظم البحاث والدراسات في الدول المتقدمة
ومن أهمها كتاب بيتر دركر المدير الفعال في عام 1967م ومصيدة الوقت إليك ماكينزي عام
1972م.
كما نوه أبو شيخة ) ،1991ص  (18إلى تزايد الهتمام بموضوع إدارة الوقت في الوطن
العربي بدللة ظهور العديد من المؤلفات ،والدراسات التي اهتمت بموضوع الوقت منها ،إدارة
الوقت لنادر أبو شيخة ) ،(1991والوقت في حياة المسلم ليوسف القرضاوي ) ،(1991ثم
تلتها العديد من المؤلفات والدراسات الميدانية.
وقد سجل ماكينزي )  ،2000ص  (19وروستش ) ،2001ص  (36وعدد من المهتمين
بموضوع إدارة الوقت احتجاجهم على مصطلح إدارة الوقت المتداول ،واعتبروه من المفاهيم
الخاطئة المتداولة بين الناس ،وسجلوا احتجاجهم على هذا المصطلح الشائع والمتداول في
مصادر إدارة الوقت الدبية وعلى لسان الناس ،وحجتهم على ذلك قوية ومقنعة لكون الوقت
غير قابل للدارة أو التحكم ،وإنما الشيء الذي يمكن أن يدار ،أو ينظم هو الذات البشرية
وليس الوقت ،وبناء عليه أكدوا على ضرورة استخدام مصطلح إدارة الذات بدل منه ،ونوهوا
إلى ضرورة تدويله والتعاطي معه ،واستخدامه.
مفهوم إدارة الوقت:
يعتبر مفهوم إدارة الوقت من المفاهيم المتكاملة والشاملة ،فإدارة الوقت ل تقتصر على إداري
دون آخر ،ول يقتصر تطبيقها على مكان دون آخر ،أو على زمان دون آخر ،أو مجتمع دون
آخر ،وقد ارتبط مفهوم الوقت وإدارته بشكل كبير بالعمل الداري دون غيره من المجالت
الخرى .والمفهوم بمجمله عبارة عن قدرة يمكن للفرد أن يكتسبها ويتعلمها كباقي القدرات
لتجعل منه قائدا فعال.
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ويعبر مفهوم إدارة الوقت عن مجموعة من المهارات السلوكية يمكن للفرد أو الداري
اكتسابها وتعلمها لحداث تعديل في سلوكه ،وتغيير بعض عاداته السلبية التي يمارسها في
حياته ،لدارة وقته ،واستغلله الستغلل المثل والتغلب على ضغوط العمل والحياة.
وأفاد سليمان ) ،1987ص  (20بان مفهوم الوقت مرتبط مع مفهوم الدارة بشكل وثيق،
ويتضح ذلك بشكل جلي وواضح من قوله" :عمليات معينه يراد من خللها إنجاز أعمال بشكل
منسق ومنظم وفّعال ،لتحقيق الهداف المرسومة بأفضل الوسائل واقل التكاليف".
الوقت كغيره من الموارد المتوفرة لدى المؤسسة مثل الموارد البشرية ،والمالية الخرى التي
يفترض أن تستغل بكفاءة مثلى .وأكد  "(Douglas and Douglass (1985, p5فالعملية
الدارية محكومة بالوقت الذي يملكه كل فرد ،وبدونه ل يمكن عمل شيء".
تعريف إدارة الوقت:
ظهرت في السنوات الخيرة عدة تعريفات لمفهوم إدارة الوقت ومن أهمها:
.1

عّرف القعيد ) ،2001ص  (295إدارة الوقت كما وردت في الوثيقة الصادرة

بتاريخ  24أكتوبر ) (2002عن مركز التميز للمنظمات غير الحكومية قائل :هي
"عملية الستفادة من الوقت المتاح والمواهب الشخصية المتوفرة لدينا ،لتحقيق الهداف
المهمة التي نسعى إليها في حياتنا ،مع المحافظة على تحقيق التوازن بين متطلبات
العمل والحياة الخاصة وبين حاجات الجسد والروح والعقل".
.2

وعّرف (Seyyan (2002, p61إدارة الوقت في كتابه )الدارة في

التمريض( الكتاب المقرر لطلبة كلية ابن سينا للتمريض المنشور باللغة النجليزية
قائل :بأنها "إنجاز الستخدام المثل للوقت المتاح".
.3

وعّرفت جريسمان )  ،2003ص  (1إدارة الوقت قائلة :بأنها "الطرق

والوسائل التي تعين المرء على الستفادة القصوى من وقته في تحقيق أهدافه وخلق
التوازن في حياته ما بين الواجبات والرغبات والهداف".
.4

وعّرفها العجمى ) ،2000ص  (171إدارة الوقت قائل :بأنها " الستخدام

المثل للوقت وللمكانيات المتوفرة بطريقة تؤدي إلى تحقيق أهداف هامة ،وتتضمن
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إدارة الوقت معرفة كيفية قضاء الوقت في الزمن الحاضر وتحليلها والتخطيط
للستفادة منه بشكل فعال في المستقبل".
.5

وعّرف عابدين ) ،2001ص  (145إدارة الوقت قائل :بأنها "الستعمال

الفعال له بحيث ينجز العمال المهمة من ناحية ،ويستمتع بنشاطات حرة للنفس
ومروحة عنها من جهة أخرى".

.6

وعّرف أفندي ) ،2003ص  (46إدارة الوقت قائل :بأنها "إدارة الذات وإدارة

شؤون الوظيفة بما يكفل الحصول على النتائج المحددة في الوقت المتاح".
.7

وعرف الطراونه ،وزملؤه ) (1996إدارة الوقت قائل :بأنها " فن الترشيد

واستخدام وقت المدير من خلل وضع الهداف وتحديد مضيعات الوقت ووضع
الولويات واستخدام الساليب الدارية لتحقيق الهداف بكفاءة وفاعلية".
.8

وعرف ماكينزي ) ،2000ص  (5إدارة الوقت قائل :بأنها "مفهوم متكامل

وشامل يصلح لي زمان ومكان ،وأي عمل وأي شخص ،وأي مجتمع ،وأي بيئة،
حيث ارتبط بشكل كبير بالعمل الداري ،ويتطلب توافر الرغبة في التطوير والتحسن
المستمرين ول يدور حول الوقت في الفراغ المجرد وإنما يدور حول ما يمكن لنا أن
نحققه بالوقت الذي لدينا".
.9

ويعرف )احمد (2005 ،2002 ،إدارة الوقت قائل :بأنها "قدرة الفرد على

تعديل سلوكه وتغيير بعض العادات السلبية التي يمارسها في حياته لتدبير وقته
واستغلله الستغلل المثل ،والتغلب على بعض ضغوط الحياة ".
عرف الباحث إدارة الوقت بأنها " استغلل الوقت المتاح
وبعد استعراض التعريفات السالفة ّ
بالشكل المثل بهدف تحقيق الهداف المنشودة بأقل جهد ممكن ،وضمن حدود الوقت المحدد
لتنفيذها".
كما تطرق أبو شيخة ) ،1991ص  (23إلى أسباب الهتمام المتزايد بالوقت وإدارته بشكل
ملحوظ لدى الناس العاملين في المؤسسات الدارية خلل العقدين الخيرين ،وجدولها على
النحو التالي:
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.1

توقعات المؤسسات والتنظيمات المتزايده لما يجب أن يحققه العاملون فيها.

.2

تعقد بيئات العمل بمختلف أبعادها القتصادية والجتماعية والسياسية.

.3

معدلت التغير السنوية المرتفعة بشكل يفوق قدرة الفرد الستيعابية.

أهمية إدارة الوقت:
وقد أشار السويدان ،والعدلوني ) ،2001ص  (16بان أهمية إدارة الوقت تكمن في النقاط
التالية:
-1

تساعد المدير في تنفيذ مهامه وأعماله الهامة ،بأقل جهد وأقصر وقت.

-2

تمكنه من تحديد الولويات ،وإنجاز أهم العمال.

-3

كما تمكنه من الستفادة من الوقت الضائع واستغلله بالشكل المثل.

-4

الوسيلة الناجحة للتغلب الجهاد والحباط الذي يقلل من كفاءة العمل لديه.

كما أكد أحمد ،وحافظ ) ،2003ص  (187بان أهمية إدارة الوقت تكمن في كونها مقياس
معتمد للحكم على مدى التقدم والتأخر الحضاري للدول والمجتمعات .وتساعد رجل الدارة في
إيجاد وقت اكبر لنفسه يتحكم فيه ،ويستثمره في التفكير ،والتخطيط ،وحل المشكلت ،وتقييم
مدى تقدمه بشكل عام.
كما أنها تساعد الداري في تنظيم جهوده المبذولة ،وتجنبه التوتر ،وتخفف من ضغط العمل،
وتحول دون ضياع الموارد ،والتوفيق بين العمل والحياة العائلية ،وتحقق الرضا لديه عن
العمل.
خطوات إدارة الوقت الناجحة:
ونقل عن وثيقة مركز التميز للمؤسسات غير الحكومية ،قدم القعيد ) ،2001ص  (9ست
خطوات عملية الدارة الوقت الناجحة .وهي مجسدة بشكل واضح وجلي في المخطط
المفاهيمي المفصل أدناه ،ورتبها على النحو التالي:
.1

مراجعة الهداف.

.2

الحتفاظ بخطة زمنية.

.3

وضع قائمة إنجازات يومية.

.4

سد منافذ هروب الوقت.
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.5

استغلل الوقات الهامشية.

.6

عدم الستسلم للمور العاجلة.

شكل)(1
مخطط
مفاهيمي
لدارة
الوقت الناجحة
استراتيجيات إدارة الوقت:
ولكي يحدث أي تقدم يجب أن يكون هناك عمل جاد وتخطيط ،خاصة عندما تكون منشغل
بتصحيح أوضاعك ،والقيام بالنشطة الروتينية ،فان ذلك يقلل من الوقت ،والجهد للقيام
بالتخطيط قصير المدى ،وطويل المدى .في البيئة التنافسية يصبح النجاح مستحيل دون تحديد
أهدافك ،ورسم خططك للوصول إلى تلك الهداف التي رسمتها لنفسك .ولتحسين مستوى إدارة
الوقت لدى مديري المؤسسات الصغيرة أشار تيمب ) ،1991ص  (500إلى أن عليهم استخدام
عدد من استراتيجيات إدارة الوقت الفعالة ومن أهمها ما يلي:
.1

تحديد الهداف.

.2

ترتيب المهام حسب الولويات.

.3

تنظيم النفس.

.4

التوقف عن تأجيل المهام.
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.5

تقسيم الوقت.

.6

التخطيط اليومي.

واستخلص حمامي ) ،1993ص  (8حقيقة عدم اختلف وسائل وظائف إدارة الوقت عن
وسائل إدارة وإنتاج الموارد الخرى ،إذ تتطلب تخطيط وتنظيم ومتابعة لطريقة استثمارنا
للوقت المتاح ،ويتضح ذلك من خلل قوله" :إل أن أهمية إدارة الوقت تبرز من طريقة إدارتنا
للوقت ،وتؤثر بشكل مباشر في إدارتنا لبقية عناصر النتاج".
كما نصح  (Ferner (1980, p54المديرين بإتباع عدد من الخطوات أثناء إدارتهم لوقتهم
وهي مجدولة أدناه على النحو التالي:
.1

تحديد كيفية استخدام الوقت عن طريق استخدام تقنيات تسجيل الوقت الحديثة.

.2

تحديد الوقت المخصص لتحديد المشكلة وأسبابها والحلول المقترحة لها.

.3

إجراء عملية التقييم المستمر للمكانيات والحتياجات.

.4

وضع الهداف وتحديد الولويات لهذه الهداف.

.5

وضع خطط عملية لتحقيق الهداف.

.6

تنفيذ الخطط من خلل وضعها على برنامج العمل اليومي.

.7

تطوير خطط إدارة الوقت المستخدمة وتحديثها.

.8

المتابعة والتحليل الدوري للنتائج وإعادة التخطيط.

كما أشار  (Brook (1898, p4إلى أن كفاءة إدارة الوقت ترتكز على عدة عناصر من أهمها
ما يلي:
.1

إدراك المدير لوقته وأهميته وتحديد الوقت الضائع منه.

.2

معرفة المدير بالوسائل والمهارات اللزمة لدارة الوقت.

.3

استخدام المدير لوسائل ومهارات إدارة الوقت.

ويمكن اعتبار خطواته لدارة الوقت عملية ومتكاملة وناجعة ،وهي ل تحتمل النتقاء منها لنه
من الصعب تنفيذ أي منها بدون باقي الخطوات الخرى ،فيجب التعامل معها كرزمة واحدة.
إن أهم خطوة فيها هي الولى ،إذ أن المباشرة بها أصعب المراحل ،لكونها تشخص المهام
التي تستولي على القسط الكبر من وقت المدير.
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كما أكد  (Schilit (1990, p20بأنه إذا ما اتبع الوسائل العلمية في إدارته للوقت ،فانه
سيكون استثمارا مفيدا لن استغلل الوقت سيؤدي إلى ما يلي:
.1

ل من قصيرة المدى.
اللتزام بالقضايا الدارية المهمة طويلة المدى بد ً

.2

تطوير قدرات المديرين.

.3

تخفيف القلق والتوتر والجهاد لدى المديرين.

أساليب إدارة الوقت:
هنالك العديد من الساليب الدارية الخرى التي يمكن الستفادة منها في استغلل الوقت بشكل
أفضل لدى مديري المؤسسات ،وقد تطرق النمر ) ،1990ص  (21إلى ذكر أهم أربعة
أساليب فعالة لدارة الوقت وهي:
•

الدارة بالهداف :ويقوم هذا السلوب في الدارة على مبدأ تحقيق الهداف

بغض النظر عن درجة اللتزام بالقوانين واللوائح الداخلية ،وهو السلوب الوحيد الذي
يساعد على تحقيق القوة الذاتية والمسؤولية لدى الفراد ،وينمي روح الفريق في
المؤسسة ،وأول من نادى بهذا السلوب بيتر دركر في كتابه الدارة في التطبيق عام
1954م.
•

الدارة بالثقة :ويقوم هذا السلوب في الدارة على مبدأ بناء الثقة بين الدارة

والفراد العاملين في المؤسسة ،من خلل إبرام عقد أدبي غير مكتوب بين الطرفين.
ويعتمد نجاح السلوب على مدى تحقق مجموعة من التوقعات اليجابية من الطرفين
منها توقعات سلوكية ،وتوقعات خاصة بالفراد ،وتوقعات إصدار الحكام ،وأول من
نادى بهذا السلوب روسفلت.
•

الدارة بالتخويف :ويقوم هذا السلوب في الدارة على مبدأ إشاعة الخوف

بين العاملين في المؤسسة كوسيلة لضبط بيئة العمل ،وضبط سلوك الفراد وأدائهم في
العمل داخل المؤسسة ،ويتولد عن هذه الفلسفة إحساس بالثقة بين العاملين ،والراحة
النفسية في التعامل مع الخرين ،أو الحساس بالخوف وعدم الرضا ،وتدني مستوى
الدارة ،وسوء في العلقات أفقيا وراسيا بين العاملين في المؤسسة.
•

الدارة بالتفويض :ويقوم هذا السلوب في الدارة على مبدأ تفويض

المرؤوسين للقيام ببعض المهام ومنحهم سلطة اتخاذ القرار ،لتحقيق أفضل النتائج بأقل
جهد ووقت ممكن.
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وللحقيقة فإن لكل أسلوب من هذه الساليب السالفة لدارة الوقت سلبيات وايجابيات ،ول يتأتى
لنا الحكم عليها إل من خلل قلة السلبيات وكثرة اليجابيات ،ومعظمها طبق في إدارة العديد
من المؤسسات ،فمنها ما حقق أهداف المؤسسة المتوقعة بنجاح كبير ،ومنها ما فشل ،وترك
آثارا سلبية انعكست على المؤسسة.
مبادىء إدارة الوقت:
عرف "كونتز" و"أودونل" المبدأ بأنه" الحقيقة الساسية
كما ورد في تيمب ) ،1991ص ّ (96
التي يمكن تطبيقها في ظروف تفيد في توقع نتائج معينة" .وأقر ماكينزي ) ،2000ص (63
بأن "العلقة بين السبب والثر هو أفضل تعريف للمبدأ" .كما أكد على أن تسمية المبادىء
تختلف بناًء على المجال المستخدمة فيه .فتسمى بالقواعد الساسية ،فتسمى بالمعايير في مجال
المقاييس ،والدلة في مجال السلوك ،والسس في مجال التخطيط.
كما أكد كل من كاونتز واودونل بان اللتزام بمبادىء إدارة الوقت سيعود على المدراء بالعديد
من الفوائد ومن أهمها ما يلي:
.1

تسهيل الدارة وإدارة الوقت.

.2

تجنب ارتكاب الخطاء.

.3

تحسن نوعية الحلول.

.4

تحسين مستوى الفاعلية والكفاءة.

.5

ترفع من مستوى التلؤم والتكيف مع الظروف المتغيرة.

.6

تساعد على تعليم الخرين ونقلها إلى الغير.

وكما ورد في سلسلة مقالت تيمب ) ،1991ص  (100حدد إليك ماكينزي بالعتماد على
خبرته الطويلة  59مبدأ لدارة الوقت وقد اختار الباحث منها المبادىء التالية:
.1

مبدأ الولوية :اعتماد الولوية في تحديد الهداف وأداء النشطة.

.2

مبدأ التجميع :اعتماد التجميع في أداء النشطة والتصالت والجتماعات.

.3

مبدأ التوعية :اعتماد التوعية المنظمة والمبرمجة والمستمرة أثناء العمل.

.4

مبدأ التفويض :اعتماد تفويض الخرين بتنفيذ المهام.

.5

مبدأ التغيب المقصود :وفر لنفسك ساعة هدوء وحول المقاطعات للسكرتيرة.

.6

مبدأ اليجاز :اعتماد اليجاز التركيز على وصف النتائج لي نشاط فقط.
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مبدأ التأجيل :اعتماد المباشرة بالنشطة الصعبة وغير السارة أول وعدم

.7
تأجيلها.

وقد وزع ماكينزي مبادىء إدارة الوقت التسعة والخمسين على مختلف وظائف الدارة ،حيث
اشتملت مبادىء للتخطيط ،والتنظيم ،والتوظيف ،والتوجيه ،والرقابة ،والتصال ،وصنع
القرار.
خطوات إدارة الوقت:
وحيث أن الوقت هو الحياة ،ويشكل أهم الموارد المتاحة لدى المؤسسة ،وان إدارة الوقت
تسعى جاهده لستغلل هذه الموارد بشكل هادف ومثمر ،بأقل جهد وضمن حدود الوقت
المتاح ،وبلوغ هذه الغاية وتحقيقها يستلزم من الداري انتهاج أسس علمية فعالة.
ولخص احمد ) ،2003ص  (199خمس خطوات أساسية لداء إدارة الوقت بشكل ناجح
وفعال وهي كما يلي:
أول :التحليل:
يشكل التحليل الخطوة الولى لدارة الوقت ومن خللها نتعرف على كيفية الستخدام الحالي
للوقت ،وتهدف هذه الخطوة إلى التوصل إلى ما يلي:
.1

تحديد المهام والنشطة اليومية وكمية الوقت المصروف على تنفيذها.

.2

معرفة كمية الوقت المهدور.

.3

دراسة مفسدات الوقت.

.4

تشخيص عوامل الهدر وأسبابها.

ول يمكن استكمال عملية تحليل الوقت إل بعد توفير متطلبين أساسيين لعملية التحليل وهما:
-1

تسجيل الوقت بواسطة استمارات تسجيل الوقت لنها تقدم صورة واضحة عن

كيفية استخدام الوقت وتوزيع صرفه على كل مهمة من المهام ،وذلك بهدف المساعدة
في تخطيطه.
-2

تحليل الوقت ،ول تبدأ عملية التحليل إل بعد استكمال عملية التسجيل
والنتهاء منها.
وتستخدم في عملية تحليل الوقت أساليب متعددة من أهمها ما يلي:
 .1استخدام مصفوفة النشطة المهمة والمستعجلة.
 .2طريقة تجميع النشطة.
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 .3طريقة جدول ايزنهاور.
 .4وقاعدة باريتو اليطالي قاعدة  %80و .%20
ثانيا :التخطيط:
وحدد المختصون لعملية تخطيط الوقت خمس خطوات رئيسية هي:
.1

جمع المعلومات والبيانات بواسطة تسجيل الوقت وتحليله.

.2

وضع الهداف وتحديد الولويات.

.3

تحديد النشطة والزمن المتوقع لتنفيذها.

.4

تنفيذ الخطة ومتابعتها.

.5

إعادة التحليل.

ثالثا :تنظيم:
ويجب أن تمر عملية تنظيم الوقت في الخطوات التالية:
.1

تحديد المهام والختصاصات.

.2

تقسيم النشطة المتشابهة وتجميعها.

.3

تنظيم مكان العمل.

.4

تبسيط إجراءات وأساليب العمل.

.5

تفويض الصلحيات.

رابعا :المتابعة:
وعرفها درويش ) ،1995ص  (61قائل" :إنها العمليات اللزمة للتحقق من أن التنفيذ مطابق
للخطة من حيث الجوانب الفنية والزمنية والمالية" .كما نوه أيضا إلى أن "النتائج المتوقعة من
تخطيط الوقت وتحليله ل يمكن أن تتحقق مهما بلغت دقتها إل من خلل عملية متابعة النتائج".
خامسا :التقويم:
التقويم يشكل المرحلة النهائية لداة الوقت ،ويتم بواسطة فحص وتحليل النتائج خلل تنفيذ
النشطة وبعد النتهاء من تنفيذها ،بهدف التأكد من تحقق الهداف التي التخطيطية والتنظيمية،
وتشخيص النحرافات الممكنة ،والمشكلت التي تواجه كل عملية من عمليات الدارة خلل
تنفيذ المهام بالشكل السليم ،ومن ثم إدخال التحسين والتطوير.
تسجيل الوقت:
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وقد نوه الحسن ) ،1978ص  (8إلى أن المعرفة لكيفية قضاء الوقت تمثل الخطوة الولى في
استغلل الوقت ،ويتطلب هذا رصدا دقيقا للمهام والنشطة كافة التي يمارسها الداري خلل
فترة زمنية محددة ،وتحديد الوقت الذي يحتاجه كل عمل ومهمة خلل هذه الفترة.
وللحقيقة فان تسجيل الوقت يتصدر مهام المدير قبل التخطيط ،وأكد هذه
المقولة  (Drucker (1967, p21من خلل مقولته الشهيرة" :إن الخطة ليست إل مجرد
مقاصد أو غايات ،وبالتالي فان مهام المدير ل تبدأ بالتخطيط بل بإحاطته بكيفية انقضاء وقته
ول تتأتى الحاطة إل من خلل تسجيل الوقت".
وأفاد مصطفى ) ،2002ص  (187بان أهمية تسجيل الوقت تكمن بالنسبة للمدير في كونها
تمثل خطوة نحو تطوير سلوكه الداري ،وتحافظ على صحته ،وتساعده في تحديد العمال
التي تستحق الهتمام ،والعمال التي ل تستحق الهتمام ،كما يزوده بحقائق ومعلومات عن
طبيعة المشكلت المحيطة به ،وتقدم له صورة واقعية عن التكلفة المالية الحقيقية لوقته ووقت
العاملين معه في المؤسسة.
ل نستطيع إدارة وقتنا بشكل أفضل إل إذا تمكنا من المعرفة الدقيقة لكيفية قضائه ،ولن يتم هذا
بدقة من خلل العتماد على الذاكرة ،بل من خلل تسجيل الوقت ،واستخدام أدوات تسجيل
الوقت كجداول واستمارات دقيقة لرصد توزيع الوقت على المهام وفق حاجاتها وأهميتها،
وبالتالي تسجيل ورصد ما تستغرقه كل مهمة من المهام التي يمارسها المدير في فترة زمنية
محددة ،والوقت الذي تستغرقه كل مهمة في تلك الفترة.
وأشار القضاة ) ،2000ص  (15إلى أن القيام بتحديد متوسط الوقت الذي يقضيه في كل مهمة
بهدف "تحديد الهمية وتصنيف المهام إلى مهام مهمة ،ويتم التركيز عليها ،ومهام غير مهمة
يتم الستغناء عنها أو تفويض الخرين بالقيام بها أو تأجيلها.
ومن المفيد جدا أن يستخدم المدير السجل اليومي والسبوعي والشهري ،وسجل الملخص
للوقت ،وسجلت الوقت الخاصة ،وتوجد سجلت تسجيل الوقت للهاتف والمقاطعات ومختلف
مفسدات الوقت والعمل اليومي.
تحليل الوقت:
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وأكد تيمب ) ،1991ص  (227بان تحليل الوقت واستغلله ميدانان جديدان في عالم الدارة،
كما نوه إلى أن "مفتاح زيادة الفعالية والكفاءة الدارية يكمن في التخلص من النشاطات غير
الهامة التي تأخذ وقتا كبيرا ،ول يمكن إنجازه إل من خلل تحليل الوقت الذي يساعد الفرد
على تحديد النشاطات غير الضرورية".
واعتبر الهواري ) ،1988ص  (287بان "تحليل وقت المدير وسيلة انطلق في تطوير
أساليب الدارة " .فمن خلل البيانات المتوفرة من تسجيل الوقت في السجلت يتم تحليل الوقت
تحليل علميا حتى تتمكن الدارة من معرفة النشطة غير المنتجة والتي تسبب هدرا للوقت.
كما أكد أبو شيخة ) ،1991ص  (84إن الكتفاء بتسجيل الوقت بحد ذاته ل يشكل حل
للمشكلة ،ولكنه يشكل خطوة ضرورية لبلوغ الحل ،ويظهر كيفية استخدام الوقت ،فبعد
استكمال عملية تسجيل الوقت ل بد من تحليله ،لن عملية التحليل كما اعتبرها نادر أبو شيخة
تشكل الخطوة الولى باتجاه إدارة الوقت ،لنها تهدف إلى التعرف على النشطة غير المنتجة
التي تستنفذ الوقت ،والنشطة التي تسبب ضياعا له ،ويمكن التخلص منها أو السيطرة عليها.
فمن الواجب أن يكون المدير مهيئا لتقبل نتائج تحليله لوقته ،والقتناع به مهما كانت طبيعة
النتائج سواء كانت ايجابية أم سلبية ،وعليه القتناع بان لديه المكانية لزيادة فاعليته في
توظيف وقته ،وهو الوحيد الذي باستطاعته زيادتها.
وتوقع (Drucker (1967, p29أن يتحقق من عملية تحليل الوقت ثلث غايات هامة هي:
.1

تحديد النشطة التي يمكن للمدير أن يهملها أو يتخلص منها.

.2

التعرف على النشطة التي سينفذها المدير حاليا ويستطيع تفويضها للخرين.

.3

تحديد النشطة التي تهدر وقت المدير والمرؤوسين والسيطرة عليها.

وللحقيقة فل جدوى من عملية تسجيل الوقت وتحليله إذا لم تقترن بضمان اتخاذ الجراءات
اللزمة لضمان الستخدام المثل للوقت على مستوى وضع الهداف وتحديد الولويات أو
على مستوى ضبط الوقت وتنظيمه.
يتم تحليل الوقت في العادة بشكل رسمي من خلل تسجيل نشاطات الفرد والوقت والنجازات
خلل يوم العمل في سجل يومي ،ومتى حدث هذا بطريقة مستمرة فانه يمكن تطبيق مبادىء
تبسيط العمل التي تجعل قضاء الوقت في العمل أكثر فاعلية .ربما يصعب على الفرد
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العتراف بأنه يضيع وقته ،أو بأنه ل يستفيد منه إلى أقصى حد ،لكن قبول الحقيقة أمر
ضروري لحداث أي تغيير.
استخدام مصفوفة المستعجل والمهم لتحليل النشطة:
وأكد أبو شيخة ) ،1991ص  (87بأن النشاط يكتسب أهميته من درجة إسهامه في تحقيق
الهداف ،وكلما كان إسهامه كبيرا كانت قيمته عالية ،وكان أكثر أهمية .وان قيمة النشاط
وأهميته تزداد بازدياد مساهمته في تحقيق الهداف.
وفي العادة تحقق النشطة المهمة نتائج على المدى الطويل بعكس النشطة المستعجلة فنتائجها
تتحقق على المدى القصير وتمتاز بإلحاحية أكثر من النشطة المهمة.
كما أشار أبو شيخة إلى أن "النشاط كلما كان مستعجل كان الحتمال ضعيفا في أن يكون مهما
وفي المقابل كلما كان النشاط أكثر أهمية كان الحتمال كبيرا في أن يغدو مستعجل".
واعتبر بأن المشكلة التي تواجه المدير عادة "هي قلقه وتوتره فيما بين ما هو مستعجل ،وما
هو مهم من النشطة ،فالنشطة المهمة ليست محل استعجال لتنفذ اليوم أو حتى هذا السبوع،
فهي نادرا ما تكون مستعجلة ،في حين تستحوذ النشطة المستعجلة على الهتمام ،وتزداد
الرغية في إنجازها ،لكونها تسبب ضغطا نفسيا عليه مع كل ساعة تمر أو يوم ينقضي".
كما دعا المدير إلى استغلل مصفوفة المستعجل والمهم والستفادة منها في تحليل النشطة
التي يمارسها ،وذلك كما هي موضحة في الشكل ) (2أدناه على النحو التالي:
غير مهم
3

1

مستعجل

4

2

غير مستعجل

شكل ) (2مصفوفة المستعجل والمهم لتحليل النشطة
ونستنتج من خلل تأمل خانات المصفوفة إن النشطة في داخل الخانة رقم ) (1أنشطة مهمة
ومستعجلة ،في نفس الوقت ،ويتمنى الجميع بشكل دائم أن تكون قليلة .بينما النشطة في الخانة
رقم ) (2هي أنشطة مهمة وغير مستعجلة ،ومثال على ذلك أنشطة التدريب والتخطيط ،ولنها
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مهم

ليست مستعجلة يمكن تأجيلها لن الوقت المصروف عليها قليل .و نسبة الوقت المستغرق فيها
ما بين ) (%10إلى ) (%40ومنها الجتماعات ،والتأخر عن الدوام.
ونستخلص من الخانة رقم ) (3بأن النشطة الواقعة فيها غير مهمة ومستعجلة ،وهي وفق هذه
النظرة تستهلك جزءا كبيرا من الوقت بالرغم من مساهمتها القليلة في تحقيق الهداف مثل
التصالت الهاتفية ،والزوار غير المتوقعين .وتستحوذ على نسبة ما بين ) %50الى (%60
من وقت المدير .إما في الخانة رقم ) (4فهي غير مهمة وغير مستعجلة فبإمكانه إهمالها أو
تفوضها للمرؤوسين.
تأتي هذه المصفوفة لتؤكد لنا بان المهام المستعجلة ليست بالضرورة مهمة .إذ كثيرا ما تأتي
صفة الستعجال كنتيجة حتمية لضغط ألزمة وتأثيرها .وغالبا ما يعتقد المدير بان كل ما
يعمله مهم ،وهذا العتقاد غير صحيح ،فلو استخدم هذه المصفوفة في تحليله لكتشف الحقيقة
الصعبة.
وهذا يقودنا إلى ضرورة إعادة توزيع الوقت على النشطة الهامة بما يكفل لنا أفضل استخدام
ممكن للوقت المتاح .ولعله من المفيد التنويه إلى قاعدة "باريتو" التي تشكل تحدي كبير لدارة
الوقت لن غالبية الناس يبذلون ) (%80من وقتهم في أداء مهام ذات صلة فقط ب) (%20من
نتائج العمل %80 ،من الهداف تتحقق من  %20من النشطة ،أي أن الغالية العظمى من
الفراد بسبب إخفاقهم في تحديد الولويات ،يبذلون معظم وقتهم في أداء مهام قليلة الهمية.
وخلصة القول سيكتشف المدير من خلل تحليله للنشطة اليومية التي يمارسها يوميا بان
 %80من المهام التي يمارسها ذات قيمة منخفضة ،و بالتالي فهذا دليل أكيد على عدم فعالية
إدارته للوقت ،ويتوجب عليه التنبه ،والصرار على استغلل وقته ،واستثماره في أداء المهام
المهمة ذات القيمة العالية ،ووضع تقديرات في كيفية استخدام الوقت تخضع لسس علمية تحدد
الوقت اللزم والفعلي لكل نشاط ،ولذلك يتوجب عليه إتباع الخطوات المجدولة أدناه أثناء
تحليله لوقته:
.1

العمل على تحديد العمال والنشطة التي تشغل وقته بواسطة عملية تسجيل

الوقت في سجلت تسجيل الوقت.
.2

تحليل النشطة والمهام الموجودة في الجدول ،وتشخيص أسباب هدر الوقت،

والبحث عن حلول.
.3

تقييم الحلول ،وإعادة توزيع الوقت بشكل متوازن على النشطة.
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.4

تنفيذ ومتابعة دراسة توزيع الوقت بشكل متواصل للتأكد من كفاءة الداء

وفعاليته.
توفير الوقت:
إن الحقيقة المرة التي ل نرغب في مواجهتها والقتناع بها هي أن المشكلة ل تكمن في عدم
توفر الوقت بل تكمن في ماذا سنفعل به؟ وكيف سنستخدمه ؟
وقد نوهت المصادر المختلفة إلى هذه الحقيقة ،وأدرجتها ضمن المفاهيم الخاطئة المتداولة في
ميدان إدارة الوقت ،فقد تساءل إليك ماكينزي ) ،200ص  (45في كتابه مصيدة الوقت قائل":
مع الدارة الناجحة للوقت يمكنك أن توفر ساعتين لنفسك يوميا ،إل إنني أسألك ألن مرة
أخرى ماذا ستفعل بهاتين الساعتين؟" كما أكد بان الفوز الذي يمكن أن نحققه بإدارة الوقت يفقد
معناه إذا لم نضع خطة مسبقة لستغلله في تحقيق احد الهداف".
وعرفت جريسمان ) ،2001ص  (5توفير الوقت قائلة :انه "توفير الوقت من المهام الروتينية
القل إلحاحا وأهمية واستغللها بفاعلية في تنفيذ المهام الكثر أهمية وإلحاحا بواسطة استخدام
وسائل توفير الوقت الناجحة والعملية".
كما حثت المديرين على توفير الوقت أثناء العمل وشددت على ضرورة استخدام عدد من
التقنيات الفعالة لتوفير الوقت ومنها استخدام إمكانيات البريد الصوتي ،وأتمتة العمل ومكنكته،
واستخدام الحاسوب الموفر للوقت ،والنماذج الجاهزة.
وعلى الرغم من استخدام الغالبية العظمى من المديرين لوسائل تنظيم الوقت التقليدية غير
المجدية ،إل أن هناك عددا من الساليب العلمية الحديثة التي أثبتت جدواها على المستوى
العملي.
وقد استعرض السويدان ،والعدلوني ) ،2001ص  (23أساليب علمية وعملية لتوفير الوقت
ومن أهمها ما يلي:
أول:أسلوب التقويم:
حيث يعتمد هذا السلوب على تنظيم الداري مواعيد النشطة العمل اليومي باستخدام نماذج
التقويم الخاصة التي أعدها لنفسه مسبقا ويلتزم بها مثل الجندة ودفتر المواعيد.
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ثانيا:أسلوب دراسة النظمة:
ويقوم هذا السلوب على مبدأ تقسيم العمل في المنظمة إلى مجموعة من النظمة ،وكل نظام
من هذه النظمة مؤلف من مجموعة أنشطة لكل منها مدخلتها ومخرجاتها ،مثل الجتماعات
والمراسلت والزائرين وغيرها من المدخلت ،ومن ثم يتم تحليل النشطة بشكل علمي مفصل
لتحديد النشطة الساسية والثانوية لكل نظام ،ثم تحدد النشطة التي سيتم إدخال تعديلت عليها
من حيث التعديل ،والحذف وتقليل الوقت المخصص لها ،ومتابعة تنفيذها بدقة كما هو مخطط
لها.
ثالثا:أسلوب نظم التذكر:
ويحتوي هذا السلوب على عدد من النظم الفعالة التي تساهم بشكل عملي في توفير الوقت،
ومن ابرز هذه النظم ما يلي:
.1

نظام المذكرة الجيبية.

.2

نظام اللوح الرقابي.

.3

نظام المعلومات المميزة.

.4

قوائم الشطب.

.5

قوائم المهام المطلوبة للنجاز.

.6

أوراق الخطط.

رابعا:أسلوب تحليل قائمة الوقت والنشاط:
ويقوم هذا السلوب على أساس صياغة قوائم بالمهام اليومية والسبوعية ،وتحديد المهام
اللزمة لتنفيذها بصورة صحيحة ودقيقة ،حيث تشتمل القوائم على عدد من البيانات كنوع
النشاط ،وهدفه والوقت المخصص لتنفيذه ،ومكان التنفيذ ،وعدد الفراد المطلوب لتنفيذه ،ومن
خلل إلقاء نظرة تحليله تأملية لهذه القوائم ،نتعرف بسهولة على النشاطات المهمة وغير
المهمة ،حيث يتم توفير الوقت من خلل الستغناء أو تقليل الوقت المخصص للمهام قليلة
الفائدة.
الوقت والعملية الدارية:
تعكس الدارة الروح الساسية للعصر الحديث ،كما تمثل العضو المجتمعي الذي يمكنه وبشكل
خاص جعل الموارد منتجة ،لذلك فهي تعكس روح العصر ،إذ ل يمكن الستغناء عنها ،وعلى
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الرغم من مدى أهمية الدارة المطلقة ،أل أنها اقل النماط والمفاهيم الساسية في حياتنا فهما
ومعرفة.
وشدد الرشيدى ) ،2000ص  (154على أن الوقت يمثل بعدا هاما للدارة ،وهو متأصل فيها،
ويتغلغل إلى جميع وظائف الدارة وعملياتها ،ويتداخل فيها ،فانه يرتبط بها بشكل وطيد ل
انفصام فيها .فهي علقة مطردة ،أي كلما اتسع الوقت ازداد نشاط الدارة والعكس صحيح"،
ولكن هذه النظرة اختلفت أيضا نتيجة للتقدم التكنولوجي ،واستخدامه في ميدان الدارة البشرية،
وتطورت النظرة للدارة ،وأصبحت تركز على أنجاز اكبر وأجود العمال في اقصر وقت،
متبنية بذلك تعريف المهارة كما عرفت في علم النفس بأنها "السرعة في الداء والدقة في
النتاج".
كما أضاف الرشيدى ) ،2000ص  (156بان الوقت هو أحد عوامل نجاح الدارة أو فشله".
كما نوه إلى أن علماء الدارة أكدوا بان الفرق بين الدارة المتقدمة ،والدارة المتخلفة ل يكمن
في كمية الموارد المتاحة لهما ،ولكن الفرق فيما بينهما يكمن في المقدرة على استغلل الوقت
فيما تملك من موارد متوفرة وإدارتها بشكل هادف ضمن حدود الوقت المتاح.
تتألف العملية الدارية من خمس وظائف أساسية هامة هي :التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه،
والرقابة ،والتنسيق .وهي مرتبطة ببعضها البعض بشكل وطيد ،والعلقة بين هذه الوظائف
تكاملية حيث يعتمد نجاح أي منهما على الخرى ،وأي خلل قد يحدث في أي منها أثناء الداء
ينعكس سلبا على الوظائف الخرى .فمن غير المجدي ممارسة واحدة من الوظائف بمعزل
عن الوظائف الخرى.
وهناك فرصة متاحة لنا كي نفّعل العملية الدارية عبر ّتفعيل إدارة الوقت خلل تنفيذنا وظائف
العملية الدارية المختلفة ،وحيث أن واقع الحال يؤكد عدم استغللنا لكامل الوقت المتاح لنهها،
هادف،
هكل هه
هاح بشه
فلنعمل جاهدين على القل على استغلل اكبر قدر ممكن من الوقت المته
ونجاحنا يتوقف على اعترافنا بوجود سوء إدارة للوقت في الدرجة الولى ،ثم إحداث تغييههر
هة
هر العمليه
هع عناصه
داخلي إرادي في مواقفنا الداخلية ،ونظرة تأملية لعلقة الوقت الوثيقة مه
الدارية ،ووظائفها ،وبيئة العمل ،ومفسدات الوقت.
وحدد الحسن ) ،1987ص  (24عددا من السياسات والليات التي تمكننا من تحقيههق تفعيههل
واضح في العملية الدارية من خلل إتباع سياسات واليات إدارة الوقت التالية:
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أول :تسجيل توزيع وقت العمل على المهام اليومية بشكل موضوعي دقيق.
ثانيا :تحليل وقت العمل اليومي بشكل جيد.
ثالثا :البناًء على نتائج عملية تحليل الوقت أثناء التخطيط اليومي.
رابعا :اعتماد خطة واقعية قابلة للتطبيق بحيث تكون متكاملة ومتجانسة.
خامسا :تقنيات وأساليب الفعالة لتنظيم الوقت وتوفيره.
سادسا :التخطيط المسبق لستغلل الوقت الذي تم توفيره في تنفيذ أنشطة هادفة.
سابعا :انتهاج المنهج العلمي أثناء اتخاذ القرارات التي تساهم في توفير الوقت واستغلله.
ثامنا :مراقبة أداء النشطة اليومية ومتابعتها وإبداء التوجيهات البناءة.
تاسعا :التقييم أثناء الداء للنشطة ومدى التزامهم ببنود الخطة وفي مقدمتها عنصر الوقت.
الوقت في الدارة المدرسية:
يمثل الوقت احد أهم الموارد الهامة والنادرة في المجتمع المدرسي ،وهو عنصر ل يمكن
للدارة المدرسية الستغناء عنه ،لكونه متداخل في عناصرها الرئيسة ،ومتلزمة لوظائفها
الخمسة التخطيط والتنظيم والمتابعة والتوجيه والتقييم.
كما يشغل الوقت حيزا كبيرا من المجتمع المدرسي ،والدارة المدرسية مقيدة بالوقت في كل
شيء حيث يبدأ دوامها بالوقت وينتهي بالوقت ،ويوم عملها منظما بوحدات الوقت المختلفة،
وكذلك أنشطتها التعليمية واللمنهجية محكومة بالوقت ،والوقت بمثابة مؤشر يمكن الستدلل
به على مدى نجاح أو فشل الدارة المدرسية في تحقيق أهدافها المنشودة ،والتوقعات المتوقعة
منها من قبل الجهات الرسمية في الدارة التربوية والتعليمية.
مفهوم إدارة الوقت المدرسي:
ظهر في بعض المصادر الدبية لدارة الوقت مفهوم إدارة الوقت المدرسي ،وهو مفهوم
خاص متداول في ميدان الدارة التربوية بدأ في الظهور في العقدين الخيرين .فما هو هذا
المفهوم؟
وقد عرف مصطفى ) ،2001ص  (184مفهوم إدارة الوقت المدرسي قائل" :هي الستخدام
الفعال للوقت خلل ممارسة النشطة الدارية والفنية وصول إلى أهداف تعليمية متوقعة من
المدرسة خلل فترة زمنية محددة".
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كما عرفها احمد ) ،2002ص  (188قائل :أنها "الستخدام المثل للوقت والمكانيات المتوفرة
بطريقة تؤدي إلى تحقيق أهداف هامة وتتضمن إدارة الوقت معرفة كيفية قضاء الوقت في
الزمن الحاضر ،وتحليلها ،والتخطيط للستفادة منها بشكل فعال في المستقبل".
عرف الباحث إدارة الوقت المدرسي بأنها الستخدام المثل
وبناء على التعريفات السالفة الذكر ّ
للموارد المتاحة للمدرسة في تحقيق أهداف المدرسة بأقل جهد وضمن حدود الدوام المدرسي
المتاح.
أهمية إدارة الوقت المدرسية:
تكمن أهمية إدارة الوقت في كونها تشكل المعيار المعاصر الذي يمكن من خلله أن نحكم على
مدى نجاح أو فشل الدارة المدرسية في أدائها ،وتحقيق أهدافها المنشودة ،وتتجسد هذه الحقيقة
في أدبيات إدارة الوقت ومنهم الرشيدى ) ،2000ص  (155حين قال" :الوقت هو المقياس
الجديد لنجاح الدارة في مختلف مجالتها ،وهو احد عوامل نجاح الدارة أو فشلها" .وكذلك
حجى ) ،2002ص  (184في قوله" :الوقت مورد حاكم للنجاح والتقدم بالنسبة لمدير
المدرسة".
كما أن أهمية إدارة الوقت تكمن في توفيرها حلول عملية للمشاكل التي تواجه الدارة
المدرسية ،فهي تساعد مدير المدرسة في إيجاد وقت اكبر لنفسه واستثماره في التفكير
والتخطيط ،وتجنبه التوتر ،وتخفف ضغط العمل ،ومواجهة عملية هدر الوقت والسيطرة عليها.
وتتجلى أهميتها في تطويرها للداء المدرسي من خلل تبنيها مفاهيم جديدة ،مثل مبدأ السرعة
في الداء ،والدقة في النتائج ،وأيضا من خلل تركيزها على تحقيق الهداف المدرسية بأقل
جهد ممكن ،وفي حدود الزمن المتاح.
مضيعات الوقت في العمل الداري المدرسي:
لقد عرف ماكينزي ) ،2000ص  (263مفهوم مضيعات الوقت قائل" :كل ما يحول دون
تحقيق الهداف بشكل فعال هو من مضيعات الوقت" ،بينما عرفه احمد ) ،2002ص (183
قائل" :انه مفهوم ديناميكي يتغير بتغير الظروف ،والزمان ،والمكنة ،والشخاص ،وهو كل
نشاط يستخدم وقتا بطريقة غير ملئمة ،أو انه نشاط ل يعطي عائدا يتناسب والوقت المبذول
من اجله".
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وقد جدول الخميسي ) ،2001ص  (140ستة عشر مضيعة من مضيعات العمل المدرسي،
ومن أهمها المعوقات الهاتفية ،والزوار غير المتوقعين ،والجتماعات المجدولة أو الطارئة،
والعمال الخاصة ،وعدم وضوح التصالت ،وعدم النضباط الداخلي ،والمهام المتكررة،
وعدم التنظيم الشخصي ،وتفويض العمل ،وغموض الرشادات.
وقد اقترح احمد ) ،2002ص  (187صيغة للسيطرة على مضيعات وقت العمل المدرسي
مؤلفة من خمس خطوات هي:
.1

جمع البيانات الكاملة.

.2

تشخيص السباب المحتملة.

.3

وضع الحلول الممكنة.

.4

اختيار الحلول الكثر جدوى.

.5

تنفيذ الحل الملئم.

إدارة مدير المدرسة للوقت:
إدارة الوقت من العمليات الدارية التي ل يمكن لمدير المدرسة الستغناء عنها خاصة في
مجالي التحليل ،والتخطيط ،لكونها مرتكزة على عدة عوامل ،وان عملية السيطرة على هذه
العوامل هي السبيل الوحيد للمدير لزيادة فاعليته وكفاءته في إدارة وقته.
يعتمد مدى نجاح أو فشل إدارة مدير المدرسة لمهام عمله وحياته المختلفة على إدارته لوقت
مدرسته بنجاح ،وهذا ما أكده  (Drucker (1967, p22في مقولته الشهيرة "إن المدير الذي ل
يستطيع إدارة وقته – ل يستطيع إدارة أي شيء آخر".
كما أوضح عابدين ) ،2001ص  (147بان الطريقة التي تتم بها إدارة الوقت من قبل المدير
تحدد قيمه واتجاهاته في العمل ،ومدى إدراكه لقدرته على التأثير ،والرقابة على البيئة
المحيطة بها ،وهي ليست وسيلة سهلة لتوفيره ،ذلك إن كل فرد يستعمل الوقت وفقا لولوياته
وخططه وإجراءاته.
وقد أكد المختصون على إن فاعلية مدير المدرسة الدارية هي قدرة مكتسبة ،وباستطاعة
المدير اكتسابها وتنميتها ،ومن القدرات التي يمكن للمدير أن يتعلمها وينميها ،ليجعل من نفسه
قائدا فعال ما يلي:
.1

الفاعلية في اتخاذ القرارات.

.2

الفاعلية في التصالت.
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.3

إدارة الوقت.

.4

إدارة التغيير.

.5

الدارة بالهداف.

وتمثل القدرات الخمس السالفة الساس الذي تقوم عليه القيادة الفعالة اللزمة لمواجهة متطلبات
الدارة الحديثة للمدرسة ،ومن هذا المنطلق اعتمدت إدارة الوقت كقدرة أساسية لزمة لمدير
المدرسة.
وقد ناقش الرشيدى ) ،2000ص  (176مشكلت إدارة الوقت المدرسي التي تواجه إدارة
المدرسة على مختلف مستويات الدارة ،وحصرها في ثلث مشكلت رئيسية هي :المشكلت
التنظيمية المرتبطة بالوقت وحساباته ،والمشكلت الفنية لدارة الوقت المتعلقة بمفهومي الكفاءة
والفاعلية ،والمشكلت السيكولوجية لدارة الوقت المتعلقة بسلوكيات الشخاص القائمين على
العمل الداري.
واعتبر المختصون بان المشكلة في إدارة الوقت ل تكمن في قصر الوقت أو في كثرة العمال
التي يتطلب إنجازها مزيدا من الوقت للمكلفين بها .أي بمعنى آخر المشكلة في إدارة الوقت ل
تكمن في الوقت نفسه ،بل في كيفية استخدام الداريين للوقت لنجاز العمال المطلوبة في
حدوده المتاحة.
وقد حصر احمد ) ،2001ص  (204المشكلة التي تواجه مدير المدرسة في سوء إدارة
وتوظيف المدراء للوقت المتوفر لديهم .من خلل قوله " :إن المشكلة ليست في مقدار الوقت
المتوافر لمديري المدارس ،فهم جميعا متساوون من هذه الناحية ،ولكن في إدارة وتوظيف
الوقت المتوافر لديهم".
وقد اختلف المختصون في الدارة التربوية والمهتمون بإدارة وقت المدرسة في تعريف المدير
الفعال .فقد عرفه الهواري ) ،1988ص  (7قائل" :هو القائد الذي يعمل على تحقيق النتائج
المتوقعة منه بحكم منصبه".
وأما ألغبري ) ،2000ص  (432فقد عرف المدير الفعال بقوله" :هو الذي يدرك انه ل
يستطيع عمل كل شيء في آن واحد ،ولكنه يعمل وفق الولويات" .إي يبدأ بالهم فالمهم،
فالقل أهمية ،حتى يستطيع تحقيق اكبر قدر ممكن من الهداف في إطار الوقت المتاح.

41

وأما الخميسى ) ،2001ص  (131فعرفه بقوله" :هو المدير القدر على قيادة العمل وتسييره
بما يسمح بإنجاز كمية اكبر وأكثر فاعلية في وقت اقل ،وهو القدر على تقليل نسبة الوقت
الضائع لدنى مستوى".
كما أشار العجمى ) ،2000ص  (186إلى أن الدارة الفعالة للوقت تعتمد على تخطيط الوقت
وعلى قدرة المدير على اتخاذ إجراءات ايجابية لمواجهة مضيعات الوقت وبالتالي يصبح
تخطيط الوقت بل معنى ،إذا لم يصاحبه اتخاذ إجراءات ايجابية للحيلولة دون ضياعه ،وبناًء
عليه فان التخطيط الجيد زائد إجراءات ايجابية لمواجهة مضيعات الوقت يساوي إدارة فعالة
للوقت.
وأخيرا استنتج أبو شيخة ) ،1991ص  (33بان إدارة الوقت عملية مستمرة متصلة تتطلب
توافر الرغبة في التطوير كما تتطلب التحليل والتخطيط والمتابعة وإعادة التحليل ويمكن
تجزئتها إلى ثمان عمليات فرعية .هي معرفة قضاء الوقت وتسجيله ،وتحليل السجلت،
والتقييم الذاتي ،وتحديد الهداف الولويات ،وإعداد الخطط ،وتنفيذ الخطط ،وتبني الحلول
الملئمة لمواجهة أفات الوقت ،وأخيرا المتابعة وإعادة التحليل.

الفصل الثاني
الدراسات السابقة
إشتمل هذا الفصل على عدد من الدراسات العربية والجنبية الهامة والحديثة الصادرة منذ
بداية العقد التاسع عشر من القرن المنصرم وحتى الوقت الحاضر ،وقد حصل عليها الباحث
من مكتبات الجامعات الردنية ،ومكتبات الجامعات الفلسطينية ،ومن موقع )(ERIC
للدراسات التربوية في مؤسسة القطان للبحاث التربوية.
ظهرت خلل العقد الخير من القرن الماضي ،والسنوات الولى من العقد الول من القرن
الحالي؛ عدد من الدراسات الهامة والحديثة التي استهدفت موضوع إدارة الوقت ،وسلطت
الضواء على واقع حاله في العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ،التعليمية وغير
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التعليمية على مستوى الصعيدين العربي والجنبي.
وقد تمكن الباحث من الطلع على معظم هذه الدراسات ،ودراستها لتكوين فكرة واضحة عن
أهم النتائج التي توصلت إليها بهدف الستفادة منها في دراسته ،والبناء عليها لكونها تشكل
المعيار المرجعي لنتائج دراسته لهذا الموضوع الهام والحيوي.
سمها الباحث إثناء تناولها إلى ثلثة محاور أساسية هي:
وبعد دراسة هذه الدراسات ق ّ
.1

إدارة الوقت في مؤسسات القطاع العام والخاص.

.2

إدارة الوقت في مؤسسات التعليم العالي )الجامعات(.

.3

إدارة الوقت في المؤسسات التعليمية )المدارس(.

أول :إدارة الوقت في مؤسسات القطاع العام والخاص:
لقد شكلت مؤسسات القطاع العام والخاص على الدوام أرضا خصبة ومناخا مناسبا للعديد من
الدراسات الهامة في إدارة الوقت لدى مديري ومديرات المؤسسات في القطاعين العام
والخاص ،ويتجسد ذلك من تزايد الدراسات التي حاولت الكشف عن واقع إدارة الوقت فيها
وتسليط الضوء على جوانبه المختلفة.
نشر خلل الخمس عشرة سنة الماضية عدد من الدراسات الهامة التي درست واقع إدارة
الوقت في مؤسسات القطاع العام والخاص .ومن ابرز هذه الدراسات التي صدرت دراسة
ميدانية أجرتها الخطيب ) (1992أجرتها بعنوان "بعنوان إدارة الوقت لدى العاملين في جهاز
الدارة العامة في الردن".
هائعة
وقد هدفت دراستها إلى التأكيد على أهمية الوقت ،وتحديد كمية وقت الدوام الرسمي الضه
هدرا في جهاز الدارة العامة الردني بمختلف أشكاله .وتقدير كلفته المالية ،وتحديد أسههبابه،
والبحث عن الحلول المناسبة لها.
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن عدد أيام العمل الضائعة سنويا كنتيجة لعملية هدر الوقت
وعدم استغلله من قبل الداريين بأشكاله المختلفة تقدر ب) (6442740يوم عمل .كما قدرت
التكلفة المالية للوقت المهدور ب) (23.502.248دينار سنويا.
كما أشارت إلى أن السباب التي تدعو الموظفين لعدم النتظام بوقت الدوام متفاوتة في
الحجم .كما أوضحت النتائج أن أكثر السباب هو الرواتب وعدم وجود حوافز حيث بلغت
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نسبتها ) (%65ثم تلتها الممارسات غير العادلة من قبل الرؤساء ونسبتها ) ،(%54.8ونسبة
عدم الّتقيد بالدوام ) ،(%34.3ونسبة غياب الرقابة ) ،(%24.3واعتبرت ) (%47.9من
الستجابات أن الفتقار للتدريب على أهمية الوقت وسبل إدارته واستثماره أدت لعدم النتظام
بوقت الدوام الرسمي للعمل.
كما أشارت أيضا إلى أن السباب الجتماعية والنفسية والبيئية تؤثر في عدم النتظام بوقت
الدوام لكنها اقل نسبة من السباب الخرى المتعلقة بالعمل و) (%35.9من الستجابات ترى
أسباب اجتماعية أسرية تحول دون النتظام بوقت الدوام ،بالضافة إلى المفاهيم والقيم
الشخصية التي يؤمن بها المستجيبون والتي ترتبط بالبيئة الجتماعية التي نشأوا فيها )
.(%22.4
وللوقوف على فلسفة الموظف الردني تجاه الوقت ،والكشف عن الكيفية التي يقضي بها وقت
العمل الرسمي في الجهزة الحكومية ،أجرى أبو شيخة والقريوتي ) (1993دراسة ميدانية
تحليلية بعنوان "إدارة الوقت في الجهزة الحكومية في المملكة الردنية الهاشمية".
وقد هدفت دراسته إلى التعرف على فلسفة الموظف الحكومي اتجاه الوقت ونظرته له،
والتعرف على كيفية قضائه لوقت العمل الرسمي ،ومدى فاعليته في إدارته.
وكشفت نتائج الدراسة النهائية عن وجود ممارسات مسلكية غير مرغوب فيها أثناء العمل
الرسمي من شانها أن تحد من كفاءة استثمار الوقت وفاعليته ،وأشارت بأن وقتا رسميا غير
قليل يهدر في غير ما خصص له أصل ،وكشفت أيضا عن وجود خلل ظاهر في توزيع وقت
العمل الرسمي على النشطة قليلة الهمية.
وللتعرف على كيفية استخدام الوقت لدى مديري القطاعين العام والخاص في الردن ،أجرى
 (Khadra and Faouri (1993دراسة مقارنة بعنوان "استخدام الوقت لدى مدير الدارة
الوسطى في القطاع الردني العام والخاص".
وقد هدفت الدراسة إلى دراسة كيفية استخدام الوقت لدى مديري الدارة الوسطى في القطاعين
العام والخاص .والتعرف على العوامل التي تضيع الوقت ،ودراسة اثر المتغيرات الشخصية
على كيفية استغلل الوقت.
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وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن ساعات الدوام لدى مديري الدارة الوسطى في القطاع
الخاص أكثر من ساعات العمل الرسمي ،بينما هي اقل من ساعات العمل الرسمي لدى مديري
الدارة في القطاع العام .كما أشارت إلى أن القدرة على استغلل الوقت في النشاطات
النتاجية لدى مديري الدارة الوسطى في القطاع الخاص أكثر منها في القطاع العام ،كما
كشفت عن عدم وجود فرق دال إحصائيا في تأثر مديري الدارة الوسطى في القطاعين
بالعوامل المؤدية لضياع الوقت ،وأشارت إلى أن العوامل الشخصية والجتماعية مضيعات
هامة لوقت مديري القطاعين وأنها تستهلك من ) (%15-10من وقت عملهم.
ولّتسليط الضوء على سباق الداريين في المكتبات العامة ضد الوقت،
أعدت  (Lankford (1993ورقة لمناقشة سباق مديري المكتبات العامة ضد الوقت بعنوان
"السباق ضد الوقت".
وقد هدفت الورقة إلى توجيه مديري المكتبات إلى فوائد السباق باتجاه الوقت وليس ضده،
واستعرضت فيها استراتيجيات إدارة الوقت الجديرة بالهتمام ،والمفيدة بالنسبة لهم ،ومن
الفكار الهامة التي ركزت عليها وضع الهداف الواقعيَة ،والمشاركة النشيطة في الَتَعّلم،
عَدة في الَتركيز على الهداف
سا َ
طط اليومي للُم َ
ت إدارة الوقت ،واستعمال المخ ّ
وممارسة مهارا ِ
ت في العمل ،وتفويض
طَرة على التوقفا ِ
سْي َ
والولويات ،اتخاذ القرارات لتعليق الوراق ،وال َ
المهاَم الكتابيَة.
ولدراسة اثر الوظيفة الدارية والمناخ التنظيمي على إدارة الوقت وهدره ،والداء الوظيفي
لدى مديري مؤسسات القطاع العام والخاص الردني ،قام الطراونه ) (2002بدراسة ميدانية
تحليلية مقارنة بعنوان "إدارة الوقت والداء الوظيفي في مؤسسات القطاعين العام والخاص
الردني".
وهدفت دراسته إلى قياس اثر الوظائف الدارية والمناخ التنظيمي على فاعلية إدارة الوقت
وهدر الوقت والداء الوظيفي في مؤسسات القطاعين العام والخاص في الردن.
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود هدر للوقت في مؤسسات كل القطاعين العام والخاص،
وعدم فاعلية إدارة الوقت في القطاع العام ،كما كشفت عن وجود علقة معنوية بين الوظائف
الدارية والمناخ التنظيمي ،وكل من فاعلية إدارة الوقت والداء الوظيفي.
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وكذلك وجود علقة بين فاعلية إدارة الوقت والداء الوظيفي في حين لم يظهر أثرا معنوي
للوظائف الدارية والمناخ التنظيمي على هدر الوقت ،وعدم وجود اثر لهدر الوقت على الداء
الوظيفي ،واعتمادا على هذه النتائج لم تظهر فروق معنوية بين القطاعين إل في اثر العوامل
الدارية والمناخ التنظيمي على فاعلية إدارة الوقت ،وكذلك في اثر فاعلية إدارة الوقت على
الداء الوظيفي.
وفي محاولة للكشف عن اتجاهات مديري القطاع المصرفي الردني نحو كيفية استخدام
الوقت ،ودراسة اثر العوامل الشخصية والجتماعية والتنظيمية عليها ،أجرت عودة )(2000
دراسة ميدانية بعنوان "كيفية استخدام الوقت لدى مديري فروع البنوك الردنية التجاهات
والعوامل المؤثرة".
وقد هدفت دراستها إلى التعرف على اتجاهات مديري فروع البنوك الردنية نحو أهمية إدارة
الوقت واستغلله ،والكشف عن العوامل التي تؤثر في كيفية إدارته ضمن المجالت التي
حددتها الدراسة وهي الشخصية والجتماعية والتنظيمية.
وأشارت نتائج دراستها الختامية إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى المستجيبين اتجاه أهمية
الوقت واستغلله ،وكشفت عن عدم وجود اثر للمتغيرات الشخصية على إدارة الوقت
بمجالتها المتعددة ،ووجود اثر للمتغيرات الجتماعية على إدارة الوقت بمجالتها المتعددة،
كما كشفت النتائج عن اثر كبير للوساطة والمحسوبية وسياسة الباب المفتوح والمكالمات
الهاتفية الشخصية على إدارة الوقت بينما كان تأثير الحلقات الجتماعية والعمال غير
الرسمية عليها متوسطا .كما أكدت الدراسة وجود أثرا للمتغيرات التنظيمية ،ورتبت المتغيرات
الثلثة من حيث قوة التأثير تنازليا على النحو التالي التنظيمية أول ثم الجتماعية وأخيرا
الشخصية.
ولمعرفة حجم عملية هدر الوقت لدى مديري النتاج في القطاع الصناعي الردني ،والكشف
عن المعوقات التي تحد من كيفية إدارتهم للوقت ،قام عبيدات ،والكيلني ) (1997بدراسة
بعنوان "كيفية إدارة الوقت لدى مديري النتاج في الشركات الصناعية المساهمة العامة في
الردن".
وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن العوامل التي تؤثر في كيفية إدارة الوقت لدى مديري
النتاج في الشركات الصناعية العامة في الردن.
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وأشارت نتائج الدراسة النهائية إلى وجود سوء استخدام لوقت العمل الرسمي متمثل في
صرف وقت ليس بقليل على نشاطات خاصة ذات طابع شخصي ليس لها صلة بالعمل
الرسمي ،كما توصلت الدراسة إلى أن المدير يصرف ساعتين يوميا على اقل تقدير في أعمال
خاصة ليست ذات علقة بالعمل الرسمي .وأشارت الدراسة إلى وجود معوقات اجتماعية
وتنظيمية حالت دون استفادة المستجيبين من وقتهم بالشكل المثل.
وللتعرف على واقع إدارة الوقت لدى مديري القطاع الصحي في العاصمة الردنية ،على
مستوى مجالت التخطيط ،والتنظيم ،والتفويض ،والرقابة ،والحوافز ،ومجال القيم الشخصية،
وتشخيص عوامل هدر الوقت لدى المديرين في هذا القطاع الهام ،أجرى القضاة )(2000
دراسة ميدانية تحليلية بعنوان "إدارة الوقت في قطاع المستشفيات الردنية العام والخاص".
وقد هدفت دراسته إلى دراسة اثر المتغيرات الشخصية والجتماعية للموظفين العاملين في
الوظائف الدارية الوسطى.
وقد خرجت دراسته بعدد من النتائج الهامة .حيث أشارت إلى أن اتجاهات عينة الدراسة
كانت متوسطة اتجاه إدارة وقت العمل الرسمي واستغلله .كما كشفت عن وجود علقة
ارتباطية سلبية بين متغيرات نوع القطاع وسنوات الخبرة والعمر وبين معدل هدر وقت العمل
الرسمي ،ووجود علقة إيجابية لمتغيرات المؤهل العلمي والجنس ،والحالة الجتماعية.
وأشارت النتائج إلى أن العاملين في مستشفيات القطاع الخاص أكثر إيجابية في إدارة الوقت
واستغلل وقت العمل الرسمي من العاملين في مستشفيات القطاع العام .وأخيرا كشفت
الدراسة عن وجود علقة إيجابية تعزى لمتغيرات نوع القطاع وسنوات الخبرة اتجاه إدارة
الوقت واستغلل وقت العمل الرسمي ،وعدم وجود علقة للمتغيرات الخرى.
وللكشف عن طبيعة العلقة بين إدارة الوقت والنمط القيادي لدى الداريين في جمعية الهلل
الحمر الفلسطيني .قامت أبو زنط ) (2001بدراسة حالة بعنوان "العلقة بين إدارة الوقت
والنمط القيادي لدى الداريين في جمعية الهلل الحمر الفلسطيني في فلسطين" .وقد هدفت
دراستها إلى معرفة طبيعة العلقة بين إدارة الوقت والنمط القيادي لدى الداريين في جمعية
الهلل الحمر الفلسطيني.
وكشفت نتائج دراستها عن ترتيب مجالت إدارة الوقت حيث جاء ترتيبها على النحو التالي:
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مجال المقترحات ) (%82والوقات غير المستغلة ) (%75.4ونظرة الداريين لدارة الوقت)
 (%72.6ونظرة الداريين للوقت ) (%71وأخيرا معوقات إدارة الوقت ) .(%68.8كما
كشفت عن وجود علقة ارتباطيه ايجابية بين نظرة الداريين للوقت والنمط القيادي ،وعلقة
ارتباطيه سلبية بين نظرة الداريين لدارة الوقت والنمط التسيبي ،ومعوقات إدارة الوقت
والنمط الديمقراطي .كما كشفت النتائج عن وجود فروق لصالح الناث في المقترحات
والوقات غير المستغلة ووجود فروق لصالح الذكور في مجال نظرة الداريين للوقت وإدارته
والمعوقات .كما كشفت عن وجود فروق لصالح فئة المدراء )اقل من  40سنة(.
وأيضا في مجال المقترحات لصالح فئة المدراء )أكثر من  50سنة( ،و في مجالت الوقات
غير المستغلة ونظرة الداريين للوقت وإدارة الوقت والمعوقات .كما كشفت عن وجود فروق
لصالح المديرين من ذوي الخبرة من فئة )أكثر من  15سنة( في مجالت المقترحات والوقات
غير المستغلة ،والمعوقات ،ونظرة الداريين للوقت ،ووجود فروق لصالح المدراء من ذوي
الخبرة من فئة ) (10-6سنوات في مجال نظرة الداريين لدارة الوقت.
وللكشف عن تصورات الداريين في المجلس العلى للشباب في الردن تجاه إدارة الوقت
على المستوى الداري والجتماعي والتخطيطي ،ودراسة اثر المتغيرات المستقلة الخاصة
للمستجيبين على التصورات تجاه إدارة الوقت ،أجرى القضاة ) (2002دراسة بعنوان "إدارة
الوقت كما يراها الداريون في المجلس العلى للشباب في الردن" .وهدفت دراسته إلى
التعرف على تصورات إدارة الوقت كما يراها الداريون في المجلس العلى للشباب في
الردن ،والكشف عن اثر المتغيرات الخاصة للداريين على إدارة الوقت.
وكشفت نتائج دراسته عن تسجيل أفراد العينة درجة عالية جدا على المجال التخطيطي
والمجال الداري في حين سجلوا درجة موافقة عالية على المجال الجتماعي .وعدم وجود
فروق دالة إحصائيا في تصورات أفراد العينة تعزى للجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة
ومكان العمل.
ومن اجل التعرف على طبيعة المشكلت التي تحد من رفع مستوى إدارة وقت العمل التربوي
في وزارة التربية والتعليم اليمنية ،وتشخيصها .أجرى الخشر ) (1992دراسة بعنوان
"مشكلت إدارة الوقت قي وزارة التربية والتعليم اليمنية كما يراها مديرو العموم ومدير
الدارات" .وقد هدفت دراسته إلى الكشف عن المشكلت التي تعترض سبيل إدارة وقت العمل
التربوي في وزارة التربية والتعليم اليمنية.
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كما كشفت نتائج دراسته مصادر المشكلت التي تعترض إدارة الوقت ورتبتها تنازليا كما يلي:
تعقيد الجراءات المتبعة في سير المعاملت ،وعدم ملءمة الشخاص للمناصب التي
يشغلونها ،و الشللية والمحسوبية والواسطة ،والتلعب بأوقات الدوام ،والتغيب عن العمل في
نهاية المناسبات الدينية ،واستغلل صلة الظهر للتهرب من العمل ،وعدم الوعي بأهمية
الوقت ،والتفويض الخاطئ ،والتأخر في جلسات القات ،ونقص المختصين المؤهلين في مجال
التربية ،وأخيرا الكثار من الجتماعات غير المخطط لها والتصالت غير الضرورية.
كما أشارت إلى عدم وجود اثر لمتغير الرتبة الوظيفية والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة في
تصور المستجيبين تجاه درجة وجود المشكلت التي تعترض إدارة الوقت في مجالت
التخطيط والتنظيم التوجيه والتنسيق والقيادة .وكشفت أيضا عن وجود اثر لمتغير الرتبة
الوظيفية في المجال الرابع في الفقرات المتعلقة بالرقابة والتقويم لصالح الدارات.
ولدراسة اثر العوامل الشخصية والجتماعية والتنظيمية على إدارة وقت العمل التربوي في
وزارة التربية والتعليم العمانية ،والكشف عن حجم الوقت المهدور لدى الداريين فيها.
قام جيد ) (2003بدراسة ميدانية بعنوان "إدارة الوقت في المديريات العامة التابعة لمكتب
وزير الدولة ومحافظة ظفار في سلطنة عمان".
وهدفت دراسته إلى التعرف إلى اثر العوامل الشخصية والجتماعية والتنظيمية على فاعليههة
إدارة وقت العمل التربوي وتحديد كمية الوقت المهدور والمجالت التي أهدر فيها.
وكشفت نتائج دراسته عن ارتفاع مستوي فاعلية إدارة الوقت في المديريات العامة التابعة
لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار في سلطنة عمان ،كما كشفت عن وجود أثر ضعيف
للعوامل الجتماعية في فاعلية إدارة الوقت ،وكذلك اثر ضعيف للعوامل التنظيمية ،ووجود
فرق في تقييم الفراد لفاعلية إدارة الوقت يعزى للمؤهل العلمي لصالح حملة الثانوية العامة
والمركز الوظيفي لصالح فئة الفراد الموظفين التنفيذيين ،كما كشفت عن عدم وجود فرق في
تقييم الفراد لفاعلية إدارة الوقت يعزى للجنس والتخصص والعمر والخبرة ،وأشارت إلى أن
حجم وقت العمل الضائع في المديريات العامة التابعة لمكتب وزير لدولة ومحافظ ظفار بلغت
) (98.15دقيقة لكل يوم عمل ويشكل هذا ما نسبته ) (%23من يوم العمل الرسمي.
ولدراسة واقع إدارة وقت العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم الردنية ،والكشف عن
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حجم الوقت الضائع لدى الموظفين فيها ،وفقا لمجالت ضياعه المختلفة ،أجرى عربيات )
 (2001دراسة ميدانية تحليلية بعنوان "واقع إدارة الوقت لدى موظفي وزارة التربية والتعليم
في الردن" .وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع إدارة وقت العمل التربوي لدى موظفي
وزارة التربية والتعليم الردنية من خلل الكشف عن الوقت الضائع وفقا لمجالت ضياعه
بالدقائق لكل موظف يوميا ،وبيان علقة ذلك بمتغيري المسمى الوظيفي والجنس.
وخلصت نتائج دراسته إلى أن وقت العمل الفعلي المتاح في الوزارة هو ) (90300دقيقة
سنويا ،وان موظفي الوزارة يهدرون ما نسبته ) (%51.3من وقت الدوام الرسمي يوميا،
وهي مفصلة على النحو التالي(%3) :على التأخير الصباحي و) (%9.3على النضباط
المسائي و)(%11على المغادرات الخاصة و) (%76.7وهم في داخل الوزارة.
ثانيا :إدارة الوقت في مؤسسات التعليم العالي )الجامعات(.
ومن ابرز الدراسات الحديثة التي أولت مؤسسات التعليم العالي بالهتمام وسلطت الضوء على
جوانب إدارة الوقت المختلفة فيها دراسة ميدانية بعنوان "إدارة الوقت لدى طلب جامعة أم
القرى" .أعدها الحميدى ) (1994كمحاولة منه لستكشاف الكيفية التي يقضي بها طلبة جامعة
أم القرى أوقاتهم الخاصة .وهدفت دراسته إلى استكشاف واقع إدارة واستخدام طلب جامعة
أم القرى أوقاتهم الخاصة والدراسية ،والكشف عن اثر بعض المتغيرات عليها.
وخلصت دراسته إلى عدد من النتائج الهامة من أبرزها الكشف عن شيوع ظاهرة السهر
والتأخر في النوم ،والستيقاظ بالنسبة لكثير من الطلب خاصة في أيام العطل الرسمية
والجازة الصيفية ،حيث بلغ معدل ساعات النوم للطالب حوالي 6ساعات و  40دقيقة.
كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق معنوية بين مجموعات الدراسة بالنسبة لستخدام
الوقت للغراض الجتماعية الساسية التي تشمل البقاء مع السرة والقيام بواجباتها وأوقات
الكل والشرب إلى غير ذلك ،حيث بلغ معدل المخصص للسرة ساعتين وعشرين دقيقة،
ومعدل الوقت المخصص للصدقاء ساعة وأربعين دقيقة.
كما أشارت الدراسة إلى أن ) (%40من الطلب ل يتأخرون عن المحاضرات ،وأن )(%40
يتأخرون ما بين ) % (10 -5من وقت المحاضرة ،وتوصلت الدراسة إلى أن أسباب الغياب
والتأخر تعود إلى النوم ) ،(%33.19و المراجعات ) ،(%24والصحية والعائلية )،(%29
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وأخيرا المواصلت ).(%36.7
كما أشارت إلى وجود خطة لتنظيم الوقت لدى ثلثي الطلب ،وأن الغالبية العظمى منهم ل
تلتزم بالخطة ،وهذا يؤكد وجود ضعف في الحس التنظيمي ،والشعور بأهمية الوقت.
وللقاء الضوء على استعمال الوقت والتعرف إلى الوقت المصروف على مهام البحث لدى
رؤساء القسام في الجامعة ،أجرى  (Colbeck (1997دراسة حالة ميدانية بعنوان:
"المتبادل الرئيسي للعبء التعليمي :استخدام البيئة التدريسية لوقت البحث" .لعينة من رؤساء
القسام في الجامعة مؤلفة من ) (12شخصا .وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن العبء
التعليمي المتبادل ،والتعرف إلى كمية الوقت المخصصة لمهام البحث المختلفة .والكشف عن
استعمال الكلية لوقت البحث.
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فرق في صرف الوقت لدى رؤساء القسام على
البحث سجل لصالح رؤساء القسام في الكليات الفيزيائية ،حيث صرفوا وقتا أكثر على
البحث من رؤساء القسام في كليات اللغة النجليزية .أشارت إلى وجود اختلف
معنوي واضح في كميات الوقت المصروف على فئات نشاط البحث السبع
)الستعلم ،المنحة ،الكتابة ،التقديم ،التسويق ،التمويل ،أنشطة بحث أخرى( .وتوصلت أيضا
إلى أن صرف الوقت على النشاطات المشتركة كتمويل عمل المنحة ومهام بحث أخرى كانت
متساوية سواء كان لدى الستاذ تمويل للبحث الخارجي أم لم يكن ،كما أشارت إلى أن ) (9من
) (12شخص صرفوا الوقت على التعليم المتكامل والبحث.
وللقاء الضوء على واقع إدارة وقت العمل التربوي في الجامعات الفلسطينية ،والتعرف إلى
نظرة رؤساء القسام الكاديمية اتجاه الوقت وإدارته ،ودراسة اثر بعض المتغيرات الخاصة
على اتجاهات المستجيبين تجاه إدارة الوقت ،أجرت حنا ) (1998دراسة بعنوان "إدارة الوقت
لدى رؤساء القسام في جامعات الضفة الغربية".
وقد هدفت دراستها إلى التعرف على إدارة وقت العمل التربوي لدى رؤساء القسام الكاديمية
في جامعات الضفة العربية ،ودراسة اثر المتغيرات المستقلة الخاصة برؤساء القسام كالجنس
والعمر والرتبة الكاديمية وسنوات الخبرة والجامعة على متغير إدارة الوقت.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نظرة رؤساء القسام الكاديمية تجاه موضوع الوقت في
جامعات الضفة الغربية كانت كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية للستجابة لها ) ،(%79وبالنسبة
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لنظرتهم لدارة الوقت فقد كانت كبيرة جدا حيث بلغت نسبتها ).(%85.8
كما أشارت إلى أن درجة معوقات إدارة الوقت كانت قليلة جدا فقد بلغت ) (%47والنسبة
المئوية للوقات غير المستغلة كانت متوسطة حيث بلغت نسبتها ) ،(%67.2ودرجة تحقيق
المقترح المقدم لتحسين إدارة الوقت كانت كبيرة حيث بلغت نسبتها ) .(%71كما كشفت النتائج
عن وجود اثر لمتغير الجنس سجل لصالح الناث ،ووجود اثر لمتغير العمر سجل لصالح فئة
الرؤساء )الكثر من 50عاما( ،ووجود اثر لمتغير الرتبة الكاديمية سجل لصالح رتبة أستاذ
مساعد ،ووجود اثر لمتغير سنوات الخبرة سجل لصالح أصحاب الخبرة من فئة
)أكثر من  5سنوات( ،وأيضا وجود اثر لمتغير الجامعة سجل لصالح جامعة بيت لحم.
كما أشارت الدراسة إلى أن رؤساء القسام في الجامعات يقومون بتوزيع وقت العمل الرسمي
على مهام متعددة ذات طبيعة مختلفة خلل الفصل الدراسي .كما وكانت أكثر العمال
استحواذا على وقت الرؤساء هي تدريس الطلبة وإلقاء المحاضرات ثم قراءة المذكرات
وتقارير العمل ،واتخاذ الجراءات اللزمة بشأنها ثم إعداد البحوث التربوية التحسينية لتطوير
القسم ثم مقابلة الشخاص الراغبين في المقابلة لغراض رسمية من داخل الجامعة وخارجها
وتراوحت النسبة المئوية للستجابة عليها ما بين ).(%63.30-%25.30
وللتعرف على درجات فاعلية إدارة وقت العمل التربوي لدى رؤساء القسام الكاديمية في
جامعة السلطان قابوس العمانية ،ودراسة اثر المتغيرات المستقلة الخاصة بالمستجيبين على
درجة فاعلية إدارة الوقت .قام العوائد ) (1999بدراسة ميدانية بعنوان "درجة فعالية إدارة
الوقت لدى رؤساء القسام الكاديمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة السلطان
قابوس".
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجات فاعلية إدارة وقت العمل التربوي لدى رؤساء
القسام الكاديمية ،والكشف عن تأثير بعض المتغيرات الخاصة بشخصية رؤساء القسام
الكاديمية في درجة فاعلية إدارة الوقت.
كشفت نتائج الدراسة النهائية عن عدم وجود أثر في تقديرات المستجيبين على المستويين
الداري التنفيذي والفني الشرافي تعزى للجنس والجنسية ،والرتبة الكاديمية وسنوات الخبرة.
كما كشفت النتائج عن وجود اثر لمتغير الكلية في درجة التقدير لفاعلية إدارة الوقت على
المستويين الداري التنفيذي والفني الشرافي سجل لصالح رؤساء الكليات في القسام في
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الكليات الدبية.
ولتشخيص المشكلت التي تعيق إدارة وقت العمل التربوي لدى الداريين في جامعة اليرموك
الردنية والكشف عنها ،والتعرف على تصوراتهم المستقبلية للتغلب عليها .أجرت الرجوب )
 (1997دراسة ميدانية بعنوان "مشكلت إدارة الوقت كما يراها الداريون في جامعة اليرموك
وتصوراتهم المستقبلية للتغلب عليها".
وهدفت دراستها إلى تشخيص أهم مشكلت إدارة وقت التربوي التي يواجهها الداريون في
استخدام وقت العمل الرسمي في جامعة اليرموك ،ودراسة اثر بعض المتغيرات المستقلة
الخاصة بهم .وبالعمل في درجات وجود مشكلت إدارة الوقت لدى الداريين ،واستقصاء أهم
التصورات المستقبلية المناسبة التي يرونها للتغلب على ما يعترضهم من مشكلت في إدارة
وقت العمل الرسمي.
وقد كشفت نتائج الدراسة الختامية عن عدم وجود اثر في استجابات أفراد العينة لمشكلت
إدارة الوقت يعزى للمؤهل العلمي وموقع العمل وعدد سنوات الخبرة في العمل .وقد كشفت
عن وجود اثر لمتغير الجنس لصالح الناث على مستوى المجالت التنظيمية والجتماعية
والشخصية لمشكلت إدارة الوقت باستثناء المجال المادي والتكنولوجي .وكما أشارت الدراسة
إلى ظهور  49مشكلة واقعية في إدارة الوقت في الجامعة من أهمها غياب التدريب اللزم
لتطوير قدرة الموظف في مجال إدارة الوقت ،وعدم تناسب فترة الدوام الرسمي مقارنة بالمهام
الوظيفية المطلوب إنجازها ،وانتشار بعض الظواهر والعادات السلبية بين الموظفين كعدم
تحمل المسؤولية والكسل ،وانتشار الشللية والمحسوبية بين الموظفين ،وتبادل الحاديث
الجانبية الشخصية الخاصة.
وللكشف عن مدى وجود علقة ارتباطيه ايجابية بين التنظيم الذاتي وإدارة الوقت ونموذج
الشخصية مع التحصيل الدراسي قام  (Donald (1997بدراسة ميدانية بعنوان "العلقة
الرتباطية بين التنظيم الذاتي وإدارة الوقت ،ونموذج الشخصية مع التحصيل الدراسي" ،والتي
أشارت إليها أبو سلطانة وزميلها ) ،2003ص  (413في دراستها.
وقد هدفت الدراسة إلى التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خلل التعرف على مدى جودة التنظيم
الذاتي وإدارة نموذج الشخصية لعينة من طلبة التعليم الجامعي الولى .وقد كشفت نتائج
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الدراسة عن وجود علقة ارتباطيه ايجابية قوية ذات دللة إحصائية بين كل من السيطرة
الذاتية وإدارة الوقت ونموذج الشخصية مع التحصيل الدراسي.
وللكشف عن طبيعة العلقة بين إدارة الوقت والتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة اليرموك،
وملحظة مدى توافر القدرة على تنظيم وإدارة الوقت لدى الطلبة من مختلف التخصصات
والكليات بالضافة إلى معرفة العلقة بين هذه المهارة والتحصيل الدراسي في ضوء متغير
الجنس والمستوى الدراسي والكلية ،ومدى تأثير كل من هذه المتغيرات على مهارة تنظيم
الوقت ،أجرت أبو سلطانة ) (2003دراسة بعنوان "مهارة تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي
في ضوء بعض المتغيرات لدى طلبة جامعة اليرموك".
وهدفت دراستها إلى التعرف على مدى توافر القدرة على تنظيم وإدارة الوقت لدى طلب
وطالبات جامعة اليرموك من مختلف التخصصات ،ومعرفة العلقة بين هذه المهارة
والتحصيل الدراسي في ضوء متغير الجنس والمستوى الدراسي والكلية.
وأشارت نتائج الدراسة الختامية إلى وجود درجة متوسطة من مهارة تنظيم الوقت لدى الطلبة
في الجامعة ،ووجود ارتباط ايجابي بين مهارة تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي ،وان الرتباط
يختلف عند تدخل بعض المتغيرات ،وكشفت عن عدم وجود اثر لمتغيرات الجنس والكلية
والمستوى الدراسي.
ولدراسة اثر ممارسات إدارة الوقت على درجات الكلية لدى طلبة الكليات الجامعية في إنجلترا
وويلز ،قام  (Britton and Tesser (1991بدراسة ميدانية بعنوان "تأثير ممارسِة إدارة
ت الكلّيِة" .على عينة مؤلفة من) (90طالب.
الوقت على درجا ِ
وقد هدفت الدراسة إلى دراسة تأثيرات ممارسات إدارة الوقت على درجات الكلية لدى طلب
الكليات الجامعية .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسات إدارة الوقت تؤثر على إنجاز
الطلب الكاديمي ،كما أشارت إلى أن استبانة ممارسات إدارة الوقت هي أكثر تنبؤا من
اختبار الستعداد المدرسي).(G P A
وفي محاولة لدراسة تأثير الجنس والعمر في أداء مهارات إدارة الوقت لدى طلبههة الجامعههة
الملتحقين ،أجرى  (Trueman and Hartley (1996دراسة بعنوان" مقارنة بين مهارا ِ
ت
ي للبالغين وطلبة الجامعة الجدد التقليدين ِ".
إدارة الوقت والداء الكاديم َ
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هة
هدى طلبه
هوقت له
وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى وجود فرق في مهارات إدارة اله
الجامعة تعزى لمتغيري الجنس والعمر.
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا سجلت لصالح فئة الطالبات حيث سجلن
نقاطا في أداء مهارات إدارة الوقت أكثر من الطلب ،كما كشفت عن وجود فروق في أداء
إدارة الوقت يعزى للعمر سجل لصالح الطلب من الفئة العمرية )25سنة فأكثر( .كما أشارت
إلى أن الداء الكاديمي كان بسيط التنبؤ بمتغيري العمر والنقاط فقط على عنصر واحد
لمقياس إدارة الوقت.
وفي محاولة لقياس مهارات إدارة الوقت من خلل ملحظة بيئات ثقافية مختلفة على مقياس
إدارة الوقت ل ) ،(Britton and Tessersأجرى (Trueman and Hartley, (1995
دراسة بعنوان" قياس مهارات إدارة الوقت من خلل مشاهدات في بيئات ثقافية مختلفة على
) (Britton and Tessersلدارة الوقت باستخدام عينة دراسية أكبر حجما في إنجلترا مؤلفة
من ) (302طالب في جامعة كيلي.
وقد هدفت الدراسة إلى قياس مهارات إدارة الوقت من خلل الكشف عن العلقة بين نقاط
الطالب على مقياس إدارة الوقت ودرجته في الكلية باستخدام مقياس إدارة الوقت لبريتون
وتيسر في بيئة ثقافية مختلفة.
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن ثلثة من العناصر المكونة لمقياس
)بريتون و تيسير( غير المعززة ،وأيضا تم تعديل عنصرين آخرين يقيسان التخطيط اليومي
والثقة في طويل المدى ،كما أشارت نتائج تحليل البيانات الخاصة بالثقة في المقياس الثانوي
للتخطيط طويل المدى إلى وجود علقات بسيطة مع النقاط ولكنها علقات معنوية مع نقاط
مساق العمل ونتائج الختبار ،وتقييمات نهاية السنة .كما كشفت النتائج عن إحراز الطالبات
نقاطا معنوية أعلى من الطلب على مقياس التخطيط اليومي الفرعي.
وللكشف عن العلقة بين إدارة الوقت والداء الكاديمي والتوتر لدى طلبة الكليات الجامعية
النجليزية ،أجرى  (Macan and other (1990بعنوان " إدارة وقت طلبِة الكليات الجامعية:
والرتباطات بالداء الكاديمي والتوتر" على عينة طلب مؤلفة من ) (123طالبا.
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العلقة بين إدارة الوقت والداء الكاديمي والتوتر لدى
طلبة الكليات الجامعية في بريطانيا .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التسجيل الذاتي لدارة
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الوقت متعدد البعاد ،كما كشفت أيضا عن وجود علقة إيجابية معنوية مهمة بين إدارة الوقت
والداء الكاديمي والتوتر لدى طلبة الكليات الجامعية.
وفي محاولة للتعرف إلى طبيعة العلقة بين الوقت والمعرفة لدى معلمي الكليات الهلية في
ولية شيكاغو المريكية قامت  (Phillips (2002بدراسة بعنوان" الوقت للمعرفة".
وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى وجود علقة ايجابية بين الوقت والمعرفة
)القراءة والكتابة( .ودراسة تأثير المتغيرات المستقلة على هذه العلقة.
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن قضايا الوقت مهمة جدا لجميع أنواع المؤسسات خاصة
كليات المجتمع الهلية ،فمثل يعمل طلب الكليات ) (%75من وقتهم  ،ورغم ذلك هم اقل
عمل على حرمهم الجامعي مقارنة مع طلب السنة الرابعة في المؤسسات .كما أظهرت
استجاباتهم عن وجود علقة سلبية بين الوقت والمعرفة.
وفي محاولة للكشف عن تأثير الفروق الفردية للطلب على استراتيجيات إدارة الوقت الخاصة
بالطلب في السنة الهائية للجامعة ،أجرت  (Ho (2003دراسة بعنوان" إدارة الوقت لدى
طلب الجامعة سنة رابعة "غير الخريجين" تخصص لغة إنجليزية :الرشادات وبلوغ مستوى
إستراتيجيات المشرفين" .على عينة مؤلفة من ) (4طلب.
وقد هدفت الدراسة دراسة تأثير الفروق الفردية للطلب على استراتيجيات الطلب في إعداد
مشروع التخرج في السنة الجامعية النهائية .والتعرف إلى الستجابات المختلفة لربعة طلب
على نفس إرشادات إدارة الوقت المعطاة لهم من قبل المشرف مشروع التخرج النهائي
لمعلمين مختلفين لبرامج تعليم اللغة النجليزية كلغة ثانية.
وقد كشفت الدراسة عن وجود اثر معنوي في استراتيجيات إدارة الوقت لدى الطلب يعزى
لمتغيرات الطلب الفردية.
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ثالثا :إدارة الوقت في المؤسسات التعليمية )المدارس(.

لقد شكلت المؤسسات التعليمية أرضا خصبة ونقطة استهداف هامة للعديد من المهتمين في

دراسة إدارة الوقت ،وتجسد ذلك بشكل واضح وجلي من خلل زيادة اهتمام الباحثين بدراسة
واقع إدارة الوقت لدى مديري ومديرات المؤسسات التعليمية ممثلة بالمدراس بهدف الكشف
عن عملية صرف الوقت ودراسة أثر بعض المتغيرات عليها وتأثيرها بها ،والكشف عن
علقتها ببعض المتغيرات المتعلقة بالعملية الدارية وترتيب المهام.
صدر عدد من الدراسات الحديثة والهامة التي خصت إدارة الوقت في المدارس بمزيد من
الهتمام والبحث ومن أهم هذه الدراسات دراسة

(Neill and Campbell (1990

بعنوان" ثلثة عشر مائة وثلثون يوما .أداة دراسة لوقت المعلم في المرحلة الساسية رقم )(1
التقرير النهائي" .على عينة مؤلفة من ) (95معلما من إنجلترا وويلز.
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلى توزيع المعلم لوقت العمل على المهام الرسسسسسسمية المختلفة،
والكشف عن كمية الوقت المصروفة على كل نشاط من أنشطة العمل المحددة في الدراسة.
هث
هول حيه
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مدى صرف الوقت في السبوع كان بشكل عام معقه
كان محصورا ما بين ) (73 - 38ساعة عمل في السبوع .أشارت إلى أن معدل ساعات
العمل بلغ ) (49.35ساعة عمل في السبوع .كما كشفت عن نسبة صرف الوقت المئوية على
النشطة وكانت موزعة على النحو التالي:
هيِر ،و)(%29
هي التحضه
ف المعلمون من وقت العمل ) (%35على التعليم ،و) (%31فه
صر َ
َ
على النشطة الدارية ،و) (%18على التدريب أثناء الخدمة ،و) (%6على النشطة الخرى.
كما ناقشت المفاهيم الضمنية لسياسة التعليم حيث ركزت على حالت العمل ،وأنشطة تههوجيه
الطاقم ،والتسليم في المنهاج الوطني ،واستعمال المعلمين للوقت والقضايا المفاهيمية الخاصههة
بوقت المعلم في العمل.
وفي محاولة للكشف عن واقع استعمال وإدارة الوقت لدى معلمي المدارس الثانوية بعد حركة
الصلح للتعليم في إنجلترا وويلز ،قام  (Neill and Campbell (1992بدراسة ميدانية
بعنوان "استعمال وإدارة الوقت لدى المعلمين الثانويين بعد إصلح التعليم عام  ."1988على
عينة مؤلفة من ) (348طالبا في إنجلترا وويلز.
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وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلى استعمال وإدارة الوقت لدى المعلمين في المدارس الثانوية
في إنجلترا وويلز .والكشف عن كمية وقت العمل في السبوع ،وعن عملية صرفها على
المهام ،ودراسة الفرق في عملية استعمال وإدارة الوقت بين المعلمين والمعلمات.
هبوع،
أشارت نتائج الدراسة إلى أن معدل صرف الوقت الجمالي بلغ ) (54.4ساعة في السه
كما أشارت إلى أن استعمال وإدارة الوقت كانت على النحو التالي (16.9) :ساعَة على التعليم،
هويِر
هي التطه
) (12.9ساعة على التحضيِر (12.9) ،ساعة في أعمال الدارة (5.3) ،ساعة فه
ت الخرى .كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فرق هههاّم
ي (4.1) ،ساعة على النشاطا ِ
المهن ِ
ل بين المعلمين والمعلمات.
ف الوقت على العم ِ
صر َ
في كميِة َ
وللتعرف على عملية توزيع وقت العمل الرسمي لدى مديري المدارس على مهام العمل
الرسمي من خلل الملحظة المباشرة ،أجرى  (Krug (1992دراسة ميدانية مستخدما منهج
الملحظة المباشرة لعينة صغيرة مؤلفة من خمسة مديري مدارس.
وقد هدفت دراسته إلى التعرف إلى توزيع وقت مديري المدارس الميداني على المهام اليومية،
ورصد عملية توزيع مديري المدارس لوقت العمل من خلل الملحظة المباشرة وتحليلها.
وقد كشفت نتائج الدراسة بان وقت المديرين صرف على المهام التالية :الجتماعات
المخططة ،والمكالمات الهاتفية ،والعمال المكتبية ،والشراف العام ،والجتماعات غير
المخططة .كما أشارت الدراسة إلى أن متوسط صرف الوقت على هذه المهام مقدرا بالنسب
المئوية التالية :الجتماعات المخطط لها ) ،(%47.6والمكالمات الهاتفية ) ،(%19والعمال
المكتبية ) ،(0.54والشراف العام ) ،(%0.04والجتماعات غير المخططة ).(%19
وصنف الباحث النشطة إلى مدخلت ومخرجات ،حيث استحوذت المدخلت على )(%25
بينما المخرجات استحوذت على ) .(%75كما كشفت الدراسة إلى أن معظم أوقات المدخلت
صرفت مع سكرتيرة المدير أو مساعده لعطاء التعليمات وقراءة المذكرات ،بينما صرف
معظم المخرجات على كتابة المذكرات لجهات مختلفة لطلب خدمة معينة خاصة بالمدرسة.
وللتعرف إلى مقدار صرف الوقت لدى معلمي المدارس العامة والخاصة في أمريكا،
أجرى )) National Center for Education Statistics 1994مسحا عاما للمدارس
وطاقم المعلمين للعام الدراسي) .(90/91وقد هدف هذا المسح إلى الكشف عن الختلف في
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مدة صرف الوقت لدى معلمي المدارس العامة والخاصة على مهام العمل داخل المبنى
المدرسي وخارجه ) (90/91مقارنة مع المسح لعام ) (87/88للمدارس والمعلمين.
وبعد تحليل بيانات المسحين بعد مقارنة بنود هذا المسح مع بنود المسح عام ) (87/88معا،
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مقدار صرف الوقت على التعليم والنشطة المتعلقة بالتعليم هو)
 (46ساعة في السبوع .كما أشارت أيضا إلى أن المعلمين يصرفون ) (35ساعة من إجمالي
هذه الساعات على التعليم داخل موقع المدرسة ،و) (11ساعة منها يصرف على خارج نطاق
المبنى المدرسي على النشطة المتعلقة بالتعليم ،والتفاعل مع الطلب ،والعمل على شؤونهم.
كما كشفت الدراسة لهذا العمل عن حاجة ملحة لمزيد من البحث على موضوع استعمال
المعلمين للوقت ،والمفاهيم الضمنية لستعمال استراتيجيات استعمال الوقت البديل لممارسة
معايير مهنية ،وإصلح النشطة التربوية التعليمية.
وللتعرف إلى الكيفية التي يقضي بها المدير وقته ،قام  (Titus (1995بدراسة مقارنة بعنوان
"كيفية قضاء المدير لوقته" حيث قام بدراسة مقارنة لعدد من الدراسات.
وقد هدفت دراسته إلى التعرف إلى كيفية قضاء المدير لوقت عمله الرسمي من خلل مقارنة
عدد من الدراسات التي استهدفت هذا الموضوع ،والتركيز على عناصرها المتشابهة كالعمال
المكتبية والجتماعات ،والمكالمات الهاتفية.
وقد أظهرت الدراسة بأن المدير يصرف وقته على النحو التالي (%50) :من وقته في
الجتماعات بنوعيها الرسمي والطارئ ،و) (%25من وقته على العمال الورقية كقراءة
وكتابة الرسائل (%6) ،على المكالمات الهاتفية بنوعيها الصادرة والواردة.
ولدراسة طبيعة السلوك الداري لدى مديري المدارس بواسطة الملحظة اليومية المباشرة
لدارتهم لوقت العمل اليومي ،أجرى  (Bleninger and Snipes (1996دراسة ميدانية
"إدارة الوقت والسلوك الداري" مستخدما منهج الملحظة المباشرة لحدى مديرات المدارس.
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلى السلوك الداري لمديرة المدرسة البتدائية من خلل
استخدام الملحظة المباشرة لدارة الوقت لدى مديري ومديرات المدارس.
وقد كشفت الدراسة عن معدل الوقت الذي صرفته المديرة على أعمالها خلل فترة الملحظة
مقدرا بالنسب المئوية على النحو التالي (%44) :من الوقت صرفت على إدارة الشؤون
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المكتبية الروتينية كالبريد الصادر والوارد ،والتصالت الهاتفية والجتماعات والمقابلت .و)
 (%37من الوقت صرف على زيارة الصفوف ،ومقابلة المعلمين والطلب .و) (%10من
الوقت صرفت على الجتماعات المحددة مسبقا ،و) (%9من الوقت صرفت على أعمال
خاصة أخرى مثل الغداء خارج المدرسة.
ولتكوين فكرة واضحة عن كيفية إدارة مدير المدرسة المصري لوقت العمل ،وتوزيعه لوقت
العمل الرسمي على المهام ،قام  (Abd EL – Baki (1996دراسة بعنوان "إدارة الوقت لدى
مديري المدرسة في مصر" .على عينة مؤلفة من ) (70مدير مدرسة في محافظتي الفيوم
والسماعيلية.
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلى إدارة وقت العمل الرسمي لدى مدير المدرسة ،والكشف
عن المهام التي تستهلك اغلب وقت المديرين ،والكشف عن مقدار الوقت الفعلي الذي يصرفه
المدير على كل مهمة من المهام الرسمية ،وأيضا الكشف عن أهم مبذرات الوقت لدى مدير
المدرسة البتدائي.
أشارت نتائج الدراسة إلى أن مدير المدرسة يصرف وقت عمله فقط على اثنتي عشرة مهمة
رسمية فقط .كما أشارت النتائج إلى أن المهام التي يصرف المدير وقته عليها هي :إدارة
وتنظيم التصالت ،والتقييم والمتابعة للعمليات ) ،(%30.30تزويد الطلب بفرص النمو )
 ،(%17.07إدارة وتنظيم التصالت ) ،(%12.97حيث تستحوذ المهام الثلثة الولى على )
 (%60من وقته ،بينما المهام التسع الخرى تستحوذ على ) (%40فقط.
أشارت نتائج الدراسة إلى أن صرف الوقت على المهام لدى المدير المصري كان على النحو
التالي:
) (30.30%على إدارة ومتابعة التقييم للعمليات (%17.07) ،على توفير الفرص لنمو
الطلب ،و) (%12.97على إدارة وتنظيم التصال ،و) (%9.37على إدارة وتنظيم مواد
النشطة في المدرسة ،و) (%9.07على إدارة وتنظيم العلقات مع المجتمع ،و) (%7.83على
إدارة وتنظيم الفراد ،و) (%4.17على متابعة النمو المهني للمعلمين ،و) (%3.43على وضع
الخطط لتحسين المدرسة ،و) (2.48على إدارة شؤون الطلب ،و) (2.20على إدارة وتنظيم
الشؤون المالية ،و) (%0.90على إنشاء نظام تقييم فعال ،و) (%0.21على تطوير المنهاج
المدرسي.
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كما أظهرت النتائج أن المعدل اليومي لساعات العمل هو ) (5.40ساعة في اليوم .كما كشفت
نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية معنوية بين صرف المدير المثالي
المتوقع للوقت ،وصرفه الحالي له.
كما كشفت نتائج الدراسة عن توزيع الوقت المثالي على المهام حسب النسبة المئوية من خمس
درجات كما يلي:
مهمة إدارة ومتابعة التقييم للعمليات حصلت على  4.07نقطة وتشكل ما نسبته )،(%81.5
وحصلت مهمة توفير الفرص لنمو الطلب على  3.97نقطة وتشكل ما نسبته )،(%79.5
و مهمة إنشاء نظام تقييم فعال حصلت على  3.9درجة وتشكل ما نسبته ) ،(%78.5ومهمة
حسين حصلت على  3.42درجة وتساوي ) ،(%68.5ومهمة إدارة شؤون
وضع الخطط للت ّ
الطلب حصلت على  3.4درجة وتساوي ما نسبته ) ،(%68ومهمة تطوير المنهاج
المدرسي حصلت على  3.35درجة وتساوي ما نسبته ) ،(%67ومهمة متابعة النمو المهني
للمعلمين حصلت على  3.05درجة وتساوي ما نسبته ) ،(%61ومهمة إدارة وتنظيم الشؤون
المالية حصلت على  2.97درجة وتساوي ما نسبته ) ،(%59.5إدارة وتنظيم مواد النشطة
في المدرس حصلت على  2.9درجة وتساوي ما نسبته ) ،(%58ومهمة إدارة وتنظيم
العلقات مع المجتمع حصلت على 2.67درجة وتعادل ما نسبته ) ،(%53.4مهمة إدارة
وتنظيم عمليات التصال 2.6درجة )  ،( %52وأخيرا مهمة إدارة وتنظيم الفراد حصلت
2.5درجة وتعادل ما نسبته ).(%50
كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذوات دللة إحصائية معنوية بين صرف
المدير المثالي للوقت وصرفه الحالي للوقت .كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن أعلى ثلث
مضيعات للوقت هي :المغادرة قبل وقت الدوام الرسمي ) ،(%50فائض العمل )،(%50
والمكالمات الهاتفية ) .(%27.5وأخيرا كشفت نتائج الدراسة عن وجود علقة ارتباطيه
معنوية بين متغير مبذرات الوقت متغير صرف الوقت على كل منها .كما أكدت نتائج الدراسة
إدارة الوقت ومفسدات الوقت تأثرت بواسطة ثلثة أنواع متغيرات هي :المتغيرات الشخصية
والجتماعية والمهنية.
وفي محاولة للكشف عن طبيعة المهام التي تقوم بها مديرات المدارس في تجربة المدارس
المطورة في الكويت ،ورصد المعدل الزمني لكل مهمة من المهام التي يمارسنها خلل العمل
الرسمي ،قامت الجبر ) (1998بدراسة ميدانية بعنوان "إدارة الوقت لدى مديرات الدارة
المدرسية المطورة في الكويت" .وطبقت دراستها على عينة مكونة من أربع مديرات يعملن في
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مدارس تجربة الدارة المدرسية المطورة خلل العام الدراسي .1993/1994
وهدفت دراستها إلى رصد الوقت المدرسي المستغرق في تأدية المهام التي تقوم بها المديرات،
والتعرف على نوعية المهام التي يقضين فيها أوقاتهن أثناء الدوام المدرسي .وقد استخدمت في
دراستها بطاقة ملحظة مضبوطة كأداة للدراسة ،واعتمدت أسلوب الملحظة المنظمة لمدة
أسبوع دراسي كامل.
وقد خلصت نتائج دراستها النهائية إلى أن المديرات عملن بمعدل ) (30ساعة في السبوع،
وقمن خللها بتنفيذ ) (19مهمة كل يوم .بلغ المجموع الكلي للوقت المستغرق ) (7200دقيقة
موزعة على النحو التالي (%37) :من الوقت صرف على العمال المكتبية ،و)(%17
صرف على الجتماعات غير الرسمية ،و) (%10على مهام خاصة بأمين المدرسة ،و)(%10
على المكالمات الهاتفية ،و) (%7في جولت داخل المدرسة ،و) (%7في حضور الدروس،
و) (%5في المور الشخصية ،و) (%3.8على الطابور الصباحي ،و) (%3على الجتماعات
الرسمية ،و) (%0.2في أنشطة خارج الدوام.
وللكشف عن كيفية توزيع وقت العمل المدرسي الرسمي لدى مديرات المدارس الثانوية في
سلطنة عمان على المستويين الداري والفني للمهام ،وتشخيص معوقات إدارة الوقت ،ودراسة
اثر المتغيرات الخاصة بالمدرسة على أسلوب إدارة الوقت ،أجرى الراسبي ) (1999دراسة
بعنوان "إدارة الوقت لدى مديرات المدارس الثانوية بسلطنة عمان".
وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن كيفية توزيع مديرات المدارس الثانوية لوقت العمل
المدرسي أثناء الدوام الرسمي لنجاز مهامهن على المستوى الداري والفني ،ومعرفة اثر
الحالة الجتماعية وحجم المدرسة على أسلوب إدارة الوقت ،وتحديد معوقات إدارة الوقت من
درجة تأثيرها على وقت المديرات.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أعلى المهام الدارية من حيث صرف الوقت من إجمالي وقت
العمل الرسمي هي:
الرد على الستفسارات ) ،(%15.24ومراجعة المسئولين ) (%6.38الجولت التفقدية
للمدرسة ) ،(%6.18وحضور الطابور الصباحي ) ،(%4.24ومتابعة السجلت الدارية )
 ،(%3.29ومعالجة مشكلت الطالبات).(%2.50
وقد أشارت إلى أن اقل المهام الدارية من حيث صرف الوقت من إجمالي وقت العمل
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الرسمي هي:
الشراف على التغذية المدرسية ) ،(%0.03ومتابعة حضور جميع المعلمات للدوام )
 ،(%0.05ومتابعة عمل المستخدمين بالمدرسة ) ،(%0.05ومتابعة إنجاز شؤون المعاملت
الدارية ) ،(%0.08ومتابعة الناحية الصحية ) ،(%0.13ومتابعة توزيع حصص المعلمات
الغائبات ).(%0.15
وقد أشارت إلى أن أعلى المهام الفنية من حيث صرف الوقت من إجمالي وقت العمل الرسمي
هي:
الزيارات الصفية ) ،(%11.91ومتابعة تنفيذ النشطة اللصفية ) ،(%%3.89ومتابعة خطط
الدروس اليومية ) ،(%3.35والمقابلت الفردية للمعلمات ).(%3.08
وقد أشارت إلى أن اقل المهام الفنية من حيث صرف الوقت من إجمالي وقت العمل الرسمي
هي:
متابعة تنفيذ المناهج المدرسية ) ،(%0.02وعقد الجتماعات الخاصة بهيئة التدريس )
 ،(%0.26ومتابعة توفير التجهيزات والوسائل التعليمية ) ،(%0.36ومتابعة المستوى
التحصيلي ).(%0.44
وقد أشارت إلى أن أعلى المهام الشخصية من حيث صرف الوقت من إجمالي وقت العمل
الرسمي هي:
تبادل الحاديث الجانبية ) (%5.38وشرب الشاي ) .(%1.54واقل المهام الشخصية كانت
قراءة المجلت ) ،(%0.19ثم استقبال المكالمات الخاصة ) ،(%0.24كما كشفت الدراسة عن
عدم وجود اثر يعزى للمتغيرات الجنسية ،والمؤهل العلمي ،والخبرة الدارية ،والحالة
الجتماعية للمديرة ،وحجم المدرسة في كيفية توزيع وقت العمل الرسمي على المهام الدارية
والفنية والشخصية.
ولتسليط الضوء على واقع إدارة الوقت المدرسي في المدارس المهنية الردنية ،ورصد كميات
الوقت التي يصرفها المديرون على مهام العمل الرسمي ،قام الجمل ) (1994بدراسة ميدانية
بعنوان "إدارة الوقت المدرسي لدى مديري المدارس المهنية في المملكة الردنية الهاشمية".
وقد هدفت دراسته إلى الكشف عن المهام التي يقوم بتنفيذها مديرو المدارس المهنية في
المملكة الردنية الهاشمية على المهام المنوطة بهم ،والتعرف إلى كمية الوقت الذي يصرفه
المديرون على كل مهمة من مهام العمل الرسمي ،والكشف عن وجود علقة ارتباطيه بين
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معدل الزمن الذي يصرفه المديرون المؤهلون مهنيا وغير المؤهلين ،وملحظة مدى وجود
علقة ارتباطيه بين معدل الزمن الذي يصرفه المديرون على كل مهمة من المهام وبين أهمية
المهمة وفق اعتقاد المديرين بدرجة أهميتها.
وقد خلصت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فرق بين المدرين المؤهلين ،وغير المؤهلين في
إدارة الوقت ،لنهم ل يقيمون وزنا لتخطيط الوقت ،ولتحديد والولويات ،كما كشفت عن
وجود تباين واضح بين ما يعتقده القائمون على التعليم المهني ،وما يصرفه المديرون من وقت
على المهمة ،كما أن النتائج لم تؤكد وجود علقة ارتباطيه ذات دللة بين درجة أهمية المهمة
وما صرفه المديرون من وقت لنجازها.
وللتعرف إلى واقع إدارة وقت العمل المدرسي لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في
منطقة القدس التعليمية ،والكشف عن كمية الوقت الذي يصرفه مديرو هذه المدارس على مهام
عملهم الرسمي ،والتعرف إلى ترتيبهم لمهامهم الرسمية وفق درجة اعتقادهم بأهميتها،
والتعرف إلى طبيعة العلقة الرتباطية ما بين معدل الزمن اليومي لكل مهمة من المهام
ومعدل أهمية المهمة ،أجرى حمد ) (2003دراسة ميدانية تحليلية بعنوان "إدارة الوقت لدى
مديري مدارس وكالة الغوث الدولية ومديراتها في منطقة القدس وأريحا من وجهة نظر
المديرين والمديرات والمعلمين والمعلمات فيه".
وقد هدفت دراسته إلى الكشف عن كمية الوقت التي يصرفها مديرو ومديرات المدارس على
كل مهمة من مها عملهم الرسمية ،والتعرف إلى معدل الزمن اليومي لكل مهمة من المهام
المنوطة بهم ،وترتيب المديرين لهمية المهمة .والكشف عن العلقة الرتباطية بين معدل
الزمن اليومي ومعدل أهمية المهمة وفق درجة اعتقاد المديرين بأهميتها.
كشفت نتائج دراسته أن استجابات المديرين والمديرات أشارت إلى أنهم قضوا ما بين

)

 (%13.8 - %2.3و) .(%14.6 - %2.4كما كشفت استجابات المعلمين والمعلمات بان
مديري المدارس قضوا ما نسبته ) (%13.6-%2.2في كمية الوقت المصروف على مهامهم
المنوطة بهم من مجموع وقت الدوام المدرسي الرسمي في إنجاز المهام اليومية.
كما حصلت مهمة قيام المدير بالتدريس على ) (%13.8والجتماع مع المعلمين )(%8.3
الترتيب الول والثاني أي الكثر أهمية .كما حصلت مهمة متابعة تنفيذ جدول الدروس
السبوعي ) (%2.5قبل الخيرة ،ومهمة الطابور والنشطة الصباحية ) (%2.3الخيرة أي
القل أهمية.
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كما أشارت نتائج دراسته إلى وجود تشابه في أسلوب إدارة الوقت لدى أفراد عينة الدراسة من
حيث المهام ونسبها المئوية.
وللتعرف على تنظيم الوقت لدى مدارس الطلب البتدائية والثانوية في دول التحاد الوروبي
أعدت  (The European Education Information Network (1995تقريرا بعنوان
ت المدرسِة في التحاد الوربي .الطبعة الثانية".
"تنظيم وق ِ
وقد هدف التقرير إلى التعرف إلى تنظيم الوقت لدى مدارس الطلب الساسية والثانوية في
دول التحاد الوروبي .وقد توصلت الدراسة إلى أن بلجيكا احتلت المرتبة الولى في تنظيم
وقت المدارس وان بريطانيا احتلت المرتبة القل في تنظيم وقت مدارس الطلب البتدائية
والثانوية.
وللتعرف إلى كيفية تخطيط معلمي المدارس البتدائية للوقت والكيفية التي يستعمل فيها
المعلمون لمدة التخطيط خلل ) (30دقيقة ،أجرى (Decker and Others (2001دراسة
ت :استعمال المعّلِم ،واستيعاب ولي المر" .على
ميدانية بعنوان "معلم البتدائي يخطط الوق ِ
عينة مؤلفة من ) (30معلما من ست مدارس في المدينة في ولية فرجينيا.
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلى كيفية استعمال معلمي المدارس البتدائية لشكل محدد
لتخطيط الوقت المتاح لهم ،والكشف عن الكيفية التي يستعمل بها المعلمون مدة ) (30دقيقة
المخصصة للتخطيط.
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود اختلف واضح في العلقة الرتباطية ما بين تصورات
المعلمين لستعمال مدة تخطيط الوقت المتاح ،وتصورات ولي المر عند مقارنتها التغير في
ترتيب ولي المر لبنود الستبيان ،حيث كشفت عن عدم استيعاب ولي المر لتخطيط الوقت
المتاح للمعلمين ،وكيفية استعماله في الحقيقة .بعكس المعلم حيث استغل تخطيط وقته بطرق
اختيارية ومرنة.
ولملحظة مدى وجود فروق في إدارة وقت العمل المدرسي الرسمي ،واستخدامه في اتجاهات
القيادات التربوية في دولة المارات ،قام محمد ) (1999بدراسة بعنوان "إدارة وقت العمل
الرسمي للقيادات التربوية التنفيذية في إمارتي دبي والشارقة".
وهدفت دراسته الكشف عن الختلف في اتجاهات القيادات التربوية التنفيذية اتجاه إدارة
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الوقت المدرسي ،وتنظيم الوقت من حيث كيفية توزيعه ،وطرق تنظيمه خلل ساعات العمل
اليومي في إمارتي دبي والشارقة.
وأشارت نتائج الدراسة النهائية إلى أن مستوى إدراك القيادات التربوية التنفيذية للمفاهيم
المتصلة بتنظيم الوقت محدود بحدود ضيقة ،وغير دالة إحصائيا ،خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم
ذات الصلة بالوقات الضائعة ،وبرمجة المهام اليومية المطلوب إنجازها ،وخصائص الوقت
في المارتين .وأن مديري المدارس في المارتين اقل استخداما لتوزيع وقت العمل الرسمي
بحسب الخطط الموضوعة للنشاطات مقارنة بالموجهين ورؤساء الوحدات التنفيذية ،وتوزيعهم
للوقت محكوم بحسب المكانيات المادية ،والبشرية المتاحة ،وطبيعة المهام والخبرة بالنشاطات
وبأولوياتها ،وتوقعات حدوثها أعلى من التوزيعات المألوفة الخرى.
كما أن مديري المدارس في إمارة دبي اقل استخداما لطرائق تنظيم الوقت مقارنة بالموجهين
التربويين ورؤساء الوحدات التنفيذية ،وان متوسط استخدام الموجهين التربويين في إمارة
الشارقة أعلى من بقية القيادات التربوية التنفيذية في المارتين معا ،وان عدد الساعات المهدرة
نتيجة كثرة المراسلت غير المجدية استنزفت أوقات متقاربة من مجمل أوقات ساعات العمل
لدى المستجيبين في المارتين ،وأيضا أشارت إلى أن مهام استقبال الزائرين والمراسلت غير
المجدية ،وقراءة الصحف ،وشرب الشاي ،والمكالمات الهاتفية استنزفت وقتا أكثر لدى
المستجيبين في إمارة دبي منها في الشارقة ،وقد سجل تنظيم الجتماعات أعلى متوسط
للساعات الضائعة أسبوعيا في إمارة دبي بينما حازت المهام الشخصية على أعلى متوسط
للساعات الضائعة في الشارقة.
وفي خطوة جادة نحو تعزيز إدارة الوقت التعليمي الفعال في المدارس في الوليات المتحدة
المريكية ،قام  (Suarez and others (1991بمراجعة دراسة بعنوان " تعزيز الوقت
التعليمي الفعال".
وقدمها للجنة التعليم في ولية كارولينا الشمالية في الوليات المتحدة المريكية .وقد هدفت
الدراسة إلى تعزيز استعمال الوقت التعليمي المتاح لدى المدارس المختلفة في الولية،
والتعرف على أفضل الليات الفعالة لزيادة الوقت التعليمي المتاح لدى الدارات التعليمية فيها.
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ت الَتعَيّلم الفعلي ِمن
ل إلى تحسين النجاز هو زيادة وق َ
ج الدراسِة إلى أن السبي ِ
وقد أشارت نتائ ُ
ل المعلمون
سيحدث فقط عندما َيستعم ُ
ي َ
ت الَتعَيّلم الفعل ِ
شُغول .وبان وق ِ
ت الَم ْ
خلل زيادة الوق ِ
ت المتكّررَة في الَتعَيّلم.
ب الذين يمتلكون تجربة النجاحا َ
ت تعليميَة ملئمَة َمع الطل ِ
إستراتيجيا َ
ن تكون
ب في المدرسِة يجب َأ ْ
كما أكدت بان السياسات التي َتِزيُد الوقت َالذي يصرفه الطل ِ
ي .كما أوصت الدراسة
ت الَتعَيّلم الفعل ِ
ت الهادفة إلى َتحسين وزيادة وق ِ
مصحوبة بالستراتيجيا ِ
بتوصيات عملية لتعزيز الوقت التعليمي الفعال من أهمها ما يلي:
ت المتاحة للتعليم ،وترتيب الولويات للمناطقِ الراغبة ،وتقلّي ُ
ل
ب ،وزيادة مدة الوق ِ
تخفيض الغيا ِ
ي ،وتعزيز الكفاءَة التعليمية أكثر من خلل الدارة التعليمية،
ت التعليم ِ
ت في الوق ِ
التوقفا َ
وتعزيز الكفاءَة التعليمية أكثر من خلل الدارة التعليميِة ،واستعمال إستراتيجيات لزَيْاَدة دافعية
ب الفرديِة والمعرفة
ت الطال ِ
ت تعليميَة ملئمة لقدرا ِ
ب للَتَعّلم ،واستعمال الستراتيجيا َ
الطال ِ
السابقة.
وللتعرف إلى مدى أهمية الوقت بالنسبة لمديري المدارس الحكومية الثانوية في الضفة
الغربية ،والكشف عن المعوقات التي تعيق أداءهم لدارة الوقت المدرسي واتخاذ القرار
بالشكل المثل ،ودراسة اثر بعض المتغيرات المستقلة الخاصة بالمستجيبين على إدارة الوقت
واتخاذ القرار ،أجرى أبو ساكور ) (2003دراسة ميدانية تحليلية بعنوان "معوقات إدارة الوقت
واتخاذ القرار لدى الدارات التعليمية للمدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية".
وقد هدفت دراسته إلى الكشف عن معوقات إدارة وقت العمل المدرسي واتخاذ القرار لدى
الدارات التعليمية في المدارس الثانوية الحكومية الفلسطينية ،ووضع المقترحات التوصيات
المناسبة للحد منها.
وأظهرت نتائج الدراسة خمسة عشر معيقا تقف حائل دون تفعيل إدارة الوقت ،واعتبر مجال
التخطيط من أكثر المجالت المعوقة لدارة الوقت ،ويليها النقص في الموارد البشرية والمادية
اللزمة لتنفيذ المخطط ،ثم التأخير في وصول اللوازم المدرسية في بداية العام الدراسي،
وإسناد النشطة المدرسية إلى موظفين غير متخصصين ،وكثرة الدورات للموظفين أثناء
الدوام الرسمي ،وتدني الرواتب والعمال الروتينية ،وكثرة المتابعات والتقارير المطلوبة
وتدني محدودية الصلحيات الممنوحة لمدير المدرسة ،والنقص في وسائل التصال الحديثة،
وتفرد المستويات العليا في اتخاذ القرارات ،وعدم استشارة مديري المدارس ،وتدني مستوى
تعاون الموظفين في توفير المعلومات اللزمة لتخاذ القرار ،وسياسة الغلقات ومنع التجول
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من قبل الحتلل ،وأخيرا الظروف القتصادية السائدة في المجتمع.
كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول معوقات
إدارة الوقت واتخاذ القرار تعزى لمتغير المنطقة التعليمية والنوع والمؤهل العلمي حسب
الدرجة الكلية ،ولكن تبين وجود فروق دالة إحصائيا في مجال اتخاذ القرار تعزى للمنطقة
التعليمية.
كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول معوقات
إدارة الوقت تبعا لمتغير النوع حسب الدرجة الكلية ،بينما كشفت عن وجود فروق دالة
إحصائيا تعزى لمتغير النوع في مجال التخطيط ومجال الرقابة والتوجيه وتقييم الداء.
كما كشفت عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة حول معوقات إدارة
الوقت تبعا لمتغير المؤهل العلمي وذلك حسب الدرجة الكلية.
وفي محاولة هادفة لتزويد مستشاري المدارس بإستراتيجيات فعالة لدارة الوقت ،والستفادة
منها في تطوير أدائهم المهني اعد  (Thibeault (1990ورقة بعنوان "إستراتيجيات إدارة
الوقت الفّعالِة لمستشاري المدرسِة".
وقد هدفت ورقته إلى تعريف مستشاري المدرسة بأهم الستراتيجيات الفعالة لدارة الوقت
بهدف استخدامها والستفادة منها في تطوير ممارسة إدارة الوقت المتاح لديهم وتطوير أدائهم
المهني.
ومن أهم المواضيع التي استعرضها في ورقته التطهور التهاريخي لدارة الهوقت ،ووضهع
هيات
الهداف ،وترتيب المهام ،وتفويض المسؤولية .كما ضمن ورقتههه عههددا مههن التوصه
هر
والمقترحات الهامة والعملية ،واستنتج في ختام ورقته بان تحقيق إدارة الوقت الفعالة هو أمه
ممكن ،على الرغم من أنها تشكل تحديا كبيرا لمستشاري المدارس.
هي
هة فه
هة الثانويه
هديري المدرسه
ولدراسة علقة تقنيات إدارة الوقت ومستويات التوتر لدى مه
الوليات المتحدة المريكية ،أجرى  (Tanner and others (1991دراسة ميدانية بعنوان:
ت الدارة على مستويات التوتر لدى مدراِء المدرسههة الثانويههة
"تأثيرات استعمال إستراتيجيا ِ
العليا في الوليات المّتحدِة".على عينة مؤلفة من ) (580مدير مدرسة.
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وقد هدفت الدراسة إلى اختبار مدى صحة الفتراض القائل بان استخدام تقنيات إدارة الههوقت
الشعبية كوظائف إدارة الستة )التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،والسيطرة ،والتصال ،واتخههاذ
هات
هتعمال تقنيه
القرار( تؤثر على مستويات التوتر .والكشف عن وجود علقة إيجابية بين اسه
هة
إدارة الوقت ومستويات التوتر لدى مدراء المدرسة الثانوية المريكية .وكشفت نتائج الدراسه
عن وجود علقة ولكنها غير دالة معنوية بين استعمال تقنيات إدارة الوقت والتوتر.
وللعمل على تحسين مهارات العمل عمل الطلب التعاوني عن طريق استخدام استراتيجيات
إدارة الوقت ،قام  (Coon (2002بدراسة ميدانية بعنوان" تحسين مهارات العمل التعاوني
للطلب بواسطة باستخدام استراتيجيات إدارة الوقت".
وقد هدفت الدراسة إلى اختبار مشكلة الضعف في مهارات العمل من خلل التركيز على إدارة
الوقت ،والموقف المختلف لجزء من الطلب .كما هدفت أيضا إلى مراجعة الستراتيجيات
المختلفة لتحسين تعلم الطلب ونظرتهم لنفسهم كمتعلمين ،وتطوير أعلى لذاتيتهم.
وقد كشفت نتائج الدراسة عن أربعة أسباب محتملة للضعف في مجال مهارات وضع العمل
لدى الطلب وجدولتهما على النحو التالي :مهارات إدارة الوقت الضعيفة ،والنقص في تحمل
المسؤولية ،والتخطيط الضعيف ،والضعف في الحضور .كما أشارت نتائج استخدام
الستراتيجيات الجديدة لدارة الوقت إلى مساهمتها الفاعلة في إصدار تعليمات مباشرة لتحسين
مهارات وضع العمل ،وأمر مباشر في مجال استعمال الوقت واستراتيجيات لتحسين مهارات
إدارة الوقت.
كما كشفت نتائج البيانات الخاصة بالتطبيق اللحق للستراتيجيات الجديدة إلى تخفيض مستوى
الضعف في مهارات وضع العمل وبذل جهد قليل للحضور للعمل في الوقت المحدد،
والوصول للصف في الوقت المحدد ،والتحضير لنشاطات اليوم .كما أشارت النتائج إلى ظهور
تحسن قليل في مسؤولية الطالب.
ولختبار مدى فاعلية الجيل الخير لستراتيجيات إدارة الوقت للشخاص في المنظمة في
العقد التاسع عشر من القرن المنصرم ،كتب (Rees (1994مقالة بعنوان" اقتراحات لتنظيِم
الوقت لعام ) :(1990نداء استغاثة".
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وقد هدفت هذه المقالة إلى اختبار الجيل الخير لستراتيجيات إدارة الوقت للشخاص داخل
المنظمة ،وركزت على تعزيز العلقات وتحسين الكفاءة أكثر من الفاعلية .وأقترح تنظيم
الحياة بالتزامن مع صرف الوقت على المهام الهامة ،وليس غير الملحة ،مثل التخطيط بعيد
المدى ،والصيانة الوقائية ،واكتساب المعرفة والمهارات واستثمار العلقات ،والشبكات في
تحقيق الهداف المنشودة بالنسبة لدارة الوقت.
ومن اجل التعرف إلى واقع إدارة وقت العمل المدرسي في المدارس الثانوية الفلسطينية في
محافظة الخليل ،ودراسة تأثير نمط إدارة الوقت على النجاز الداري ،أجرت جابر )(2001
دراسة ميدانية تحليلية بعنوان "اثر نمط إدارة الوقت لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
ومديراتها في محافظة الخليل على إنجازهم الداري".
وقد هدفت دراستها لمعرفة واقع إدارة الوقت المدرسي لدى مديري المدارس الثانوية
الحكومية ومديراتها في محافظة الخليل ،والكشف عن اثر المتغيرات الخاصة بالمستجيبين
اتجاه إدارة الوقت ،ودراسة اثر نمط إدارة الوقت لديهم على إنجازهم الداري.
وقد خلصت نتائج الدراسة الختامية إلى أن حرص المديرين على تعريف العاملين في المدرسة
بمهام عملهم ووجباتهم بشكل مستمر أدى إلى إنجاز العمال المطلوبة منهم في الوقت المحدد،
كما كشفت الستجابات عن الفقرة المتعلقة بالهتمام بالعمال الروتينية من قبل المديرين عن
وجود ضعف في عنصر التخطيط في إدارة الوقت ،وتمتع المديرون بنمط متوسط لدارة
الوقت .كما أشارت النتائج إلى الثر اليجابي لعامل الخبرة في نمط إدارة المديرين للوقت،
ووجود تردد واضح لديهم في اتخاذ القرارات المهمة وتأجيلها لغاية الحصول على التفصيلت
المتعلقة بها كافة .وكذلك حرص المديرين على الطلع على التفصيلت المتعلقة بالعمل كافة،
وعدم العتماد على جهود المرؤوسين في بعض العمال .وهذا بحد ذاته يشكل عائقا
لنجازهم الداري.
كما كشفت النتائج عن وجود أثر واضح لنمط إدارة الوقت لدى المديرين على إنجازهم
الداري لصالح فئة المديرين من حملة البكالوريوس ،ووجود أثر لنمط إدارة الوقت لدى
المديرين على إنجازهم الداري لصالح المديرين من فئة الخبرة القليلة.
كما أشار  (Herr and Others (1995في دليله الذي نشر بعنوان " تعليق الوقت مؤقتا
لدارة الوقت" إلى أن المناقشة الواعية لمهارات إدارة الوقت الفعال تقتضي استيعاب عدد من
الشياء الهامة منها كيفية استعمال الوقت عندما تكون الطاقة العقلية في الذروة.
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هة
كما أكد على أن من أهم مقترحات إدارة الوقت هي العناية اليومية للدارة ،وتطهوير القائمه
هاتف
اليومية والجدولة لتحديد الوقت المستمر للعمل في المهام المهمة ،والحد من مقاطعات الهه
والزوار غير المتوقعة .وللتعرف إلى صرف وقت العمل لدى معلمي إنجلترا و ويلههز علههى
النشطة.
وللتعرف على كيفية إدارة الوقت المدرسي لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية
في محافظة عمان ،والكشف عنها بوضوح ،ودراسة اثر بعض المتغيرات الخاصة
بالمستجيبين عليها ،أجرى بيدس ) (1995دراسة بعنوان "إدارة الوقت لدى مديري ومديرات
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان".
وهدفت دراسته إلى التعرف إلى كيفية إدارة الوقت المدرسي لدى مديري ومديرات المدارس
الثانوية من خلل الكشف عن طبيعة المهام والنشاطات التي يقومون بها ،وبيان اثر بعض
المتغيرات الخاصة بهم كالجنس والمؤهل العلمي والخبرة الدارية على كيفية إدارتهم لوقت
العمل الرسمي.
وقد خلصت نتائج دراسته إلى أن الستجابة لمعظم فقرات الستبانة كانت بدرجة مرتفعة سواء
كانت على مستوى مجالت الدراسة مجتمعة أم على إبعاد المجالت الفرعية باستثناء البعد
المتعلق بتفويض السلطة والصلحيات ،وتخطيط الوقت وتنظيمه بالضافة إلى المجال
النساني فقد كانت الجابة متوسطة .كما كشفت عن وجود اثر لمتغير الجنس على إدارة
الوقت سجل لصالح فئة المديرات ،كما كشفت عن عدم وجود اثر في كيفية إدارة الوقت يعزى
لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة الدارية.
وللتعرف على ممارسة إدارة الوقت لدى مديري المدارس في ولية الباما المريكية ودراسة
اثر العوامل الشخصية للمديرين فيها ،قام  (Buck (1997بدراسة ميدانية بعنوان" إدارة الوقت
لمديري ولية الباما المريكية المستجدين" .على عينة من المديرين مؤلفة من ) (614مديرا
ومديرة.
وقد هدفت الدراسة إلى فحص درجة استغلل المديرين المحددة لممارسات إدارة الوقت،
ودراسة اثر متغيرات الجنس والدرجة العلمية والعمر وسنوات الخبرة في ممارسات إدارة
الوقت لدى المديرين.
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وكشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا في ممارسة إدارة الوقت تعزى
لمتغيرات العمر وسنوات الخبرة والدرجة العلمية .كما كشفت عن وجود فروق دالة إحصائيا
تعزى للجنس سجل لصالح المديرات.
وفي محاولة للتمييز بين الممارسات الواقعية لمديرين المدارس والبتدائية الثانوية وما هو
محدد لهم من قبل الجهات التربوية المختصة ،أجرى  (Pool and Chan (2002دراسة
ميدانية بعنوان " أولويات مديري المدارس مقارنة بواقعهم".
خَتِلفِة لمديري
ت العمل الُم ْ
وقد قصدت الدراسة التحري حول مدى أهمية تخصّيص مسؤوليا ِ
ت التي ُيكّرسونهَا لتنفيذها .كما هدفت الدراسة أيضا إلى
المدرس البتدائية والثانوية ونسبِة الوق ِ
ت بين الولويات المفترضة لدى المديرين وواقع ممارستهم الحالية،
الكشف عن التناقضا َ
والتحري عن السباب المحتملة لهذه الختلفات ،وتحديد خطوات واستراتيجيات مديري
جْلب الثنين أكثر باتجاه والولوياتِ.
ن َيستعملوها ل َ
ن َأ ْ
المدارس التي ُيْمِك ُ
ت على
ن الوق ِ
ن كمية كبيرة ِم ْ
ن المديرين يصرفو َ
ن العديد ِم ْ
ج الدراسة النهائية بأ ّ
أكدت َنتاِئ َ
ت إدارية روتينيَة ،غير ُمتّوقعة في أغلب الحيان ،ولمّدِة قصيرِة زائدة بعيدة
ممارسة نشاطا َ
ت أكثر.
ب وانضباطه يصرفان وق ِ
عن الهدف المحدد .كما أشارت أيضا إلى أن تفاعل الطال ِ
هة
ولدراسة الطرق التي يمكن من خللها استعمال الوقت كمصدر تعليمي ،وللكشف عن العلقه
بين الوقت والتعليم التي يمكن الستفادة منها في تطوير النجاز التعليمي وتحسههينه ،قههدمت
) Carlos and Others (1999وثيقة هامة بعنوان " تحسين إنجاز الطالب من خلل َتمديد
ل هي فقط مسألة وقت؟"
المدرسِةَ :ه ْ
هوقت
هتعمال اله
ها اسه
هن خللهه
وقد هدفت الوثيقة إلى استكشاف الطرق المناسبة التي يمكن مه
كمصدر تعليمي ،ودراسة العلقة بين الوقت والتعليم .واستكشاف القيود التي تحد من تطههور
البحث الموجود حاليا.
تشير الوثيقة إلى خلصة النتائج التي توصلت إليها معظم الدراسات الهامة الههتي اسههتهدفت
العلقة بين الوقت والتعليم ،وهي على النحو التالي:
أشارت النتائج إلى وجود علقة بسيطة ،وإلى عدم وجود علقة بين الوقت المخصص وإنجاز
الطالب الكاديمي .كما كشفت عن وجود بعض العلقة بيههن الههوقت المشههغول والنجههاز
هائج
هفت نته
ها كشه
الكاديمي ،وبان هناك علقة اكبر بين وقت التعليم الكاديمي والنجاز .كمه
72

البحث عن عدم وجود علقة ثابتة ما بين كمية الوقت المخصصة للتعليم وكمية الوقت الههتي
يصرفها الطلب على الشغل في تعليم النشاطات.
كما فحصت الوثيقة كلفة الوقت المضاف و العناصر الساسية اللزمة لتحقيق الحد القصههى
للوقت الحالي بضمنها إدارة قاعة الدروس ،وملءمة التعليم والمنهاج ،ودافعيه الطالب.
وللتأكيد على مدى أهمية إدارة الوقت باعتبارها شرطا أساسيا مسبقا ل يمكن الستغناء عنه
لتحقيق الدارة التعليمية الناجحة أجرى  (Elisabeth (1990دراسة بعنوان " إدارة الوقت
شرط مسبق للدارة التعليمية " والتي أشارت إليها الرجوب ) ،1997ص  (58في دراستها
التي قامت بها بعنوان "إدارة الوقت لدى العاملين في جهاز الدارة العامة في الردن".
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى أهمية إدارة الوقت بالنسبة للدارة التعليمية باعتبارها
شرطا أساسيا يجب توفره لبلوغ النجاح في الدارة التعليمية.
وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن معرفة إدارة الوقت المسبقة تساعد المديرين على استغلل
وقتهم بشكل الدارة بفعالية أكثر ،وان الحتفاظ بسجل الوقت وتحليله من وقت لخر تساعد
المديرين في السيطرة على مفسدات الوقت والتخلص منها .كما أكدت بان تطبيق أساليب إدارة
الوقت الفاعلة تساعد المديرين في استغلل إدارة وقتهم بفاعلية وكفاءة.
وللتعرف إلى واقع إدارة الوقت المدرسي لدى مديري المدارس الثانوية الحكومي في محافظة
عمان ،والكشف عن طبيعة العلقة بينها وبين القيادة البداعية للمديرين ،قام الرحاحلة

)

 (2002بدراسة ميدانية تحليلية بعنوان "إدارة الوقت وعلقتها بالقيادة البداعية لدى مديري
ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان".
وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع إدارة وقت العمل المدرسي لدى مديري ومديرات
المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان ،وعلقتها بالقيادة البداعية من وجهة نظر
المستجيبين.
وقد كشفت نتائج الدراسة بان نسبة الفقرات التي حصلت على وسط أعلى من الوسط الفرضي
في استجابات المديرين في متغير إدارة الوقت بلغت ) ،(%82.18وهي نسبة جيدة جدا ،كما
بلغت نسبة الفقرات التي حصلت على وسط أعلى من الوسط الفرضي في استجابات المديرات
) ،(%87.28وهي نسبة جيده جدا ،وهذا يشير إلى أن المديرات يتمتعن بمستوى جيد جدا في
إدارة الوقت ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود اثر للمتغيرات المستقلة الخاصة بالمديرين في
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المتغير التابع إدارة الوقت والقيادة البداعية ،وأخيرا أكدت وجود علقة ارتباطيه بين متغيري
إدارة الوقت والقيادة البداعية.
وللكشف عن مدى وجود علقة إيجابية بين إدارة الوقت وتقدير الوقت ،واختبار الفتراض
القائل أن من يجيد إدارة والوقت بالضرورة أن يجيد تقدير المدة التي تحتاجها المهمة
المستقبلية ،أجرى  (Robertson and Smythe (2004دراسة بعنوان "العلقة بين إدارة
الوقت وتقدير الوقت".
وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العلقة بين إدارة الوقت وتقدير الوقت القبلي
والبعدي للمدة التي يحتاجها أداء المهمة المستقبلية.
وقد أشارت نتائج الدراسة لوضع )التوقع القبلي( إلى وجود علقة إيجابية بين إدارة الوقت
وتقدير الوقت ،وقد سجلت لصالح المديرين الذين يعتبرون أنفسهم جيدين في إدارة وقتهم حيث
كانت توقعاتهم لمدة المهمة المستقبلية دقيقة .كما كشفت نتائج )التوقع البعدي( إلى ميل
المديرين الذين يعتبرون مديرون جيدون للوقت إلى التقليل من تقدير مرور الوقت ،كما
اقترحت الدراسة إلى أن الدافع الستراتيجي مصمم لتعزيز الحساس بالسيطرة بمرور الوقت
والنتائج المناقشة للعلقة بنظريات تقدير الوقت الموجودة.
وللكشف عن العلقة بين اتجاهات إدارة الوقت لدى المديرين اتجاه تنظيم الوقت ومستوى
النتاجية والتوتر والبداع والقدرة على التصال ،قام  (Ahlvers (1990بدراسة أشار إليها
العوائد ) ،1999ص  (67في دراسته التي أجرها بعنوان "درجة فعالية إدارة الوقت لدى

رؤساء القسام الكاديمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة السلطان قابوس".
وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عد العلقة ما بين اتجاهات المديرين نحو استراتيجيات تنظيم
الوقت ومستوى النتاجية والتوتر والبداع والقدرة على التصال .وللقاء الضوء على التوتر
المصاحب لعمل المعلمين في اسكتلندا ودراسة السباب التي تؤدي لشعور المعلمين به ،أجرى
 (Johnstone (1993دراسة ميدانية بعنوان "عمل المعلم المهني والتوتر المرافق" .على
عينة مؤلفة من ) (570معلم في قاعة الدروس في اسكتلندا.
وقد هدفت الدراسة إلى دراسة التوتر علقة التوتر المرتبط بالعمل بالمهني للمعلمين وإدارة
الوقت .والكشف عن مسبباته.
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وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن متوسط يوم العمل كان ) (7.89ساعة باليوم إضافة إلى
ثلث ساعات في عطلة نهاية السبوع .كما أشارت إلى أن المعلمين سجلوا متوسط )(46.25
ساعة عمل غير العمل وقت الستراحة .وكشفت عن استحواذ مهام العمل الكتابي على خمس
الوقت أي ) (9ساعات تقريبا ،والجتماعات حوالي ) (9ساعات ،كما أشارت إلى أن الدارة
العليا في المدارس الثانوية عملت أكثر من المدارس البتدائية ،وكشفت أيضا عن شعور أكثر
بالتوتر لدى ذوي ساعات العمل الكثر من ذوي ساعات العمل القل .وكما أشارت إلى أن
المعلمين أحرزوا نقاطا أكثر على مقياس التوتر المهني من مقياس العمل المعين.
وفي محاولة للكشف عن أسباب التوتر لدى معلمي التعليم الخاص وتحديد أهم المصادر
لحدوث التوتر لديهم (Klas and Hawkins (1997 ،بدراسة بعنوان" :إدارة الوقت كموتر
ف".
عَدة المهنيين :تضمينات للتوظي ِ
سا َ
لُم َ
وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن أسباب التوتر لدى معلمي التعليم الخاص في قاعات
دروس التمريض والخدمات الجتماعية ،والتعرف على أهم مصدر للتوتر لدى جميع مختلف
مجموعات الدراسة.
وبعد تحليل خمس دراسات توصلت النتائج إلى أن الدارة الفعالة للوقت تشكل مصدرا من
مصادر التوتر لدى المستجيبين وتمثل أهم مصدر من مصادر التوتر لدى المستجيبين.
وفي محاولة للكشف عن طبيعة العلقة الرتباطية ما بين فاعلية إدارة الوقت المدرسي
والنماط الدارية وفق نظرية الشبكة في المدارس الثانوية العامة الردنية ،أجرى
عبيدات ) (2003دراسة ميدانية تحليلية بعنوان "النماط الدارية وفق نظرية الشبكة الدارية
وعلقتها بفاعلية إدارة الوقت لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية العامة في الردن من
وجهة نظرهم".
وهدفت دراسته إلى التعرف إلى طبيعة العلقة الرتباطية بين النماط الدارية وفقا لنظرية
الشبكة ،وفاعلية إدارة الوقت المدرسي من وجهة نظر المستجيبين ،ودراسة اثر المتغيرات
الخاصة بالمدراء كالجنس والمؤهل العلمي في فاعلية إدارة الوقت و النماط الدارية وفق
الشبكة ،وقد خرجت دراسته بعدد من النتائج الهامة منها إشارتها إلى أن اهتمام مديري
ومديرات المدارس الثانوية العامة بنمط قيادة الفريق قد حاز على أعلى نسبة وهي )،(%37.5
وتأكيدها على أن درجة فاعلية إدارة الوقت لدى المديرين والمديرات كانت جيدة.
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كما كشفت النتائج عن وجود علقة ارتباطيه ايجابية بين النماط الدارية وفق الشبكة وفاعلية
إدارة الوقت ،وكشفت أيضا عن وجود اثر لمتغيري الجنس والمؤهل العلمي في متغير النماط
الدارية وفق نظرية الشبكة الدارية.
ومن اجل التعرف على واقع حال إدارة الوقت المدرسي لدى مديري مدارس الوكالة الساسية
في منطقة شمال عمان ،ودراسة اثر إدارة الوقت على التنظيم والتزام المديرين بأوقات الدوام،
أجرى الشنطي ) (1996دراسة ميدانية تحليلية بعنوان "واقع إدارة الوقت لدى مديري
ومديرات مدارس المرحلة الساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية في منطقة شمال عمان وأثره
في التزام معلميهم ومعلماتهم بتعليمات المدرسة والدوام ومفهوم التنظيم لديهم".
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الوقت المدرسي لدى مديري ومديرات
مدارس الساسية في وكالة الغوث في منطقة شمال عمان التعليمية ،ودراسة أثره في التزام
معلمي ومعلمات المدرسة بالدوام والتنظيم لديهم.
وخلصت نتائج الدراسة النهائية إلى الكشف عن عدم وجود فرق في الوقت المصروف على
المهام يعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي ،كما كشفت الدراسة عن وجود فرق في الوقت
المصروف على المهام يعزى لمتغير سنوات الخبرة ،حيث توصلت الباحثة إلى أن حملة
البكالوريوس أقل خبرة من غيرهم في إدارة الوقت ،بينما كان المدراء من حملة شهادة كلية
المجتمع أكثر خبرة في إدارة الوقت ،كما توصلت الباحثة إلى عدم وجود علقة ارتباطيه بين
متغيري مدة الوقت المصروف على المهام ودرجة أثرها في التزام المعلمين والمعلمات
بتعليمات المدرسة والدوام ومفهوم التنظيم لديهم .كما تبين للباحثة أن مدة الوقت المصروف
من قبل مدير المدرسة على مهامه المنوطة به تزيد عن الوقت المحدد للدوام الرسمي وهذا
يعني عدم وجود هدر للوقت الرسمي لدى مديري ومديرات هذه المدارس ولكنهم بحاجة إلى
حسن التنظيم والتخطيط الجيد المسبق للدارة اليومية للوقت.
وللقاء الضوء على تأثير متغير الجنس على إدارة الوقت لدى المديرين الصينيين ،أجرى
 (Gnoging and Yongxin (2000دراسة بعنوان" :اختلف جنس المديرين الصينيين في
إدارة الوقت" .على عينة مؤلفة من ) (170مدير ومديرة.
وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اثر متغير الجنس في إدارة الوقت لدى المديرين
الصينيين.
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وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق معنوية في كفاءة إدارة الوقت تعزى لمتغير الجنس
سجلت لصالح الذكور ،كما أشارت إلى أن ساعات العمل السبوعية لدى الذكور أعلى منها
لدى الناث حيث بلغت ساعات العمل في السبوع لدى المديرين ) (52.48ساعة بينما لدى
المديرات ) (46.38ساعة ،كما أكدت بان الختلفات غير مقصورة على وقت العمل فقط بل
تتعداها لتشمل الوقت الشخصي ،كما كشفت الدراسة عن عدم وجود اثر لمتغير الجنس في
عوامل ضياع الوقت و إهداره.
وفي محاولة للتعرف على الختلف في عملية صرف الوقت والجهد بالنسبة إلى مدربي
قاعات الدروس التقليدية ،وقاعات دروس النترنت ،قام (Lennox and others (2002
ت الدروس التقليديِة
ب ما بين قاعا ِ
جهِد التدريبي للمدر ِ
ت وال ُ
دراسة بعنوان" مقارنة صرف الوق ِ
والنترنتِ".
هدفت الدراسة إلى دراسة صرف الوقت والجهد على التحضير وإدارة قاعات الدروس
التقليدية وقاعات دروس للنترنت .والكشف عن الفروق الدالة إحصائيا من حيث صرف
الوقت والجهد على مهام المدرب السبع المحددة في الستبانة .وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم
وجود فروق إحصائية دالة معنويا لجميع فرضيات الدراسة على جميع المستويات السبعة من
حيث صرف وقت المدرب وجهده على قاعات الدروس التقليدية والنترنت.
ومن اجل الوقوف على درجة الهتمام لدى مديري ومديرات المدارس الساسية والثانوية
بمحافظة الخليل بإدارة وقت العمل المدرسي ،ودراسة اثر بعض المتغيرات المستقلة الخاصة
بمديري ومديرات المدارس على إدارة الوقت ،أجرت أبو كته ) (2002دراسة بعنوان
"الحتياجات التدريبية لمديري المدارس الساسية والثانوية الحكومية ومديراتها في محافظة
الخليل ،وإدارة الوقت من وجهة نظر المديرين".
وهدفت دراستها إلى تحديد الحتياجات التدريبية لمديري المدارس الساسية والثانوية
الحكومية ومديراتها في محافظة الخليل ،والكشف عن درجة اهتمام مديري ومديرات المدارس
اتجاه إدارة الوقت ،وكذلك التعرف على طبيعة العلقة بين الحتياجات التدريبية لمديري هذه
المدارس وإدارة الوقت ،وملحظة اثر بعض المتغيرات المستقلة الخاصة بالمديرين على إدارة
الوقت.
وأشارت نتائج الدراسة الختامية إلى إبداء المديرين والمديرات درجة اهتمام عالية بإدارة
الوقت على مستويات المهام الثلث ،وكشفت الدراسة عن وجود أثر واضح لمتغير الجنس
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لصالح المديرين ،كما كشفت أن إدارة الوقت لدى المديرين تختلف باختلف المرحلة الدراسية
حيث أن اهتمام مدراء المدارس الساسية أعلى من مدراء المدارس الثانوية ،وأشارت إلى أن
إدارة الوقت تختلف باختلف المؤهل العلمي حيث كان اهتمام فئة المديرين من حملة
الدراسات العليا أكثر من فئة المديرين من حملة الدبلوم البكالوريوس ،كما أشارت النتائج إلى
أن إدارة الوقت تختلف باختلف سنوات الخبرة وأكدت بأنها تزداد بازدياد خبرة المدير .وكما
كشفت أيضا عن عدم وجود اثر لمتغير المديرية ،ووجود علقة ارتباطيه بين إدارة الوقت
وبين الحتياج التدريبي للمدراء.
غطت الدراسات السالفة الذكر مختلف جوانب موضوع إدارة الوقت الهامة ،وسلطت الضوء
عليها ،كما شددت على قيمته في الحياة ،وأكدت على مدى أهميته ،كما درست عملية صرف
الوقت على مهام العمل الرسمية ،وطرق استثمار الوقت وتنظيمه وتحليله ،وتناولت أداء إدارة
الوقت واستراتيجياتها ،وهدر الوقت وعوامله المختلفة ،ومعيقات إدارة الوقت التي تحد من
مستوى أدائها بالشكل المثل ،وقد درست اثر العوامل المستقلة الخاصة بالمدير عليها وعلقتها
بها .لقد اختلفت الدراسات السالفة في المنهج والسلوب ومجتمع الدراسة وحجمه وعينة
الدراسة والمتغيرات وأساليب المعالجة الحصائية وتشابهت في وحدة الموضوع والنتائج التي
توصلت إليها .أخذت الدراسة الحالية موقفا مشابها من الدراسات السالفة الذكر في جانب
البحث في موضوع إدارة الوقت في المؤسسات التربوية التعليمية )المدارس( واتفقت مع بعض
الدراسات السالفة في النهج والمنهج والمتغيرات وأساليب المعالجة الحصائية مثل دراسة
السالم )، (Neill and Campbell (1990) ،Bleninger and Snipes (1996 ،(1990
حمد ) (2003واختلفت مع بعضها في المنهج ومجتمع الدراسة والمتغيرات وأساليب المعالجة
مثل الجبر ).(1998
الفصل الثالث
منهج الدراسة:

الطريقة والجراءات

اعتمد الباحث في هذه الدراسة منهج التحليل الوصفي المباشر لملءمته لهداف الدراسة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة
الغربية ،وعددهم  93مدير ومديرة مدرسة ابتدائية أو إعدادية في المناطق التعليمية الثلث
)الخليل القدس ونابلس( التابعة لوكالة في الضفة الغربية ،وذلك اعتمادا على ما ورد في
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إحصائيات وسجلت العام الدراسي  2004/2005م التي حصل عليها الباحث من الجهات
المسؤولة في دائرة التربية والتعليم في رئاسة وكالة الغوث في الضفة الغربية ،وموضح في
الجدول أدناه توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيرات الدراسة الموضحة فيه.
جدول رقم )(1

توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيرات الشخصية لمدير المدرسة والخاصة بالمدرسة والمنطقة التعليمية
المتغير

الرقم
-1

العمر

-2

الجنس
الحالة الجتماعية

-4

المؤهل العلمي

-5

سنوات الخبرة

-6

جنس المدرسة

-7

مستوى المدرسة التعليمي

-8

حجم المدرسة

-9

المنطقة التعليمية

الفئات
 41-50سنة
47
46%
إناث
45
48%
متزوج
76
81%
بكالوريوس
60
65%
12 - 7سنة
42
45%
إناث
51
55%
إعدادي
65
70%
 401ـ 800
43
46%
القدس
29
31%

 40سنة فأقل
19
23%
ذكور
48
52%
أعزب
13
15%
دبلوم
12
13%
 6سنوات فأقل
36
39%
ذكور
34
41%
ابتدائي
28
30%
 400طالب فأقل
21
23%
الخليل
25
27%

المجموع
 51-60سنة
27
31%

غير ذلك
4
4%
ماجستير
21
22%
 13سنة فأكثر
15
16%
مختلطة
8
7%

93
100%
93
100%
93
100%
93
100%
93
100%
93
100%
93
100%

 801ـ فأكثر
29
31%
نابلس
39
42%

93
100%
93
100%

عينة الدراسة:
اختار الباحث عينة عشوائية طبقية للدراسة مؤلفة من  70مدير/ة مدرسة من مديري ومديرات
مدراس وكالة الغوث الدولية الموزعة في المناطق التعليمية الثلث في الضفة الغربية،
وتعادل  %75من حجم مجتمع الدراسة الكلي ،وهي ممثلة لمجتمع الدراسة ،وتفي بغرض
الدراسة ،وموزعة في الجدول أدناه حسب متغيرات الدراسة المتعلقة بمدير المدرسة ومتغيرات
الخاصة بالمدرسة والمنطقة التعليمية.
جدول رقم )(2
توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة الشخصية الخاصة بمدير المدرسة
ومتغيرات الخاصة بالمدرسة والمنطقة التعليمية
الرقم

الفئات

المتغير
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المجموع

-1

العمر

-2

الجنس

-3

الحالة الجتماعية

4ـ

المؤهل العلمي

5ـ

سنوات الخبرة

6ـ

جنس المدرسة

7ـ

مستوى المدرسة التعليمي

-8

حجم المدرسة

-9

المنطقة التعليمية

 50- 41سنة
34
49%
إناث
31
44%
متزوج
58
83%
بكالوريوس
45
64%
12 - 7سنة
32
45%
إناث
38
54%
إعدادي
51
73%
 401ـ 800
32
46%
القدس
22
31%

 1-40سنة
12
17%
ذكور
39
56%
أعزب
9
13%
دبلوم
9
13%
 6سنوات فأقل
27
39%
ذكور
26
37%
ابتدائي
19
27%
 1ـ 400
16
23%
الخليل
19
28%

 60 -51سنة
24
% 34

70
100%
70
100%

غير ذلك
3
4%
ماجستسر
16
23%
 13سنة فأكثر
11
16%
مختلطة
6
9%

 801ـ فأكثر
22
31%
نابلس
29
41%

70
100%
70
100%
70
100%
70
100%
70
100%
70
100%
70
100%

متغيرات الدراسة:
اشتملت هذه الدراسة على نوعين من المتغيرات هما :المتغيرات المستقلة ،والمتغيرات التابعة،
وهي مجدولة أدناه بشكل موضح في الجدول أدناه على لنحو آلتي:
أول:المتغيرات التابعة:
•

صرف وقت العمل الرسمي لدى مدير/ة المدرسة على مهامه الدارية.

•

أداء مدير/ة المدرسة لدارة الوقت.

•

ترتيب المدير للمهام الدارية وفق درجة اعتقاده بدرجة أهمية المهمة.

ثانيا :المتغيرات المستقلة:
متغيرات شخصية للمدير:

•

)العمر ،الجنس،الحالة الجتماعية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة(
متغيرات خاصة بالمدرسة.

•

)جنس المدرسة ،المستوى التعليمي ،حجمها العددي(
•

متغير المنطقة التعليمية.

أداة الدراسة:
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قام الباحث بتطوير استبانة مكونة من جزئين كأداة لقياس كم إدارة الوقت وأداء إدارة الوقت
وترتيب المهام لدى مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية وذلك بإتباع
الخطوات التالية:
أول :تحديد مهام مدير المدرسة:
تحديد المهام الدارية الرسمية لمدير المدرسة للمستويات الدارية الثلثة

.1

الدارية والفنية والجتماعية لصياغة بطاقة لتسجيل الوقت لقياس عملية صرف الوقت
على كل مهمة من المستويات الدارية الثلثة لدارة المدرسية
وصياغة مقياس خماسي لقياس أداء مدير/ة المدرسة لدارة الوقت على

.2

مستوى المستويات الثلثة للعملية الدارية.
ثانيا :مصادر المعلومات:
اعتمد الباحث في صياغته أداة الدراسة على عدة مصادر للمعلومات وهي على النحو آلتي:
المراجع الدبية ذات العلقة بالدارة المدرسية والدارة التعليمية ومن هذه

•

المراجع

عابدين ) (2001فهمي ،وزميله ) (1993نشوان )(1982

الشيباني ) ،2003ص  (85إلى غير ذلك.

منشورات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ذات العلقة بالوصف الوظيفي

•

لمهام مدير المدرسة والدارة المدرسية ،واستبيانات تقييم أداء الدارة المدرسية.
منشورات دائرة التربية والتعليم في الضفة الغربية في مجال الوصف الوظيفي

•

لمدير المدرسة وإستبانة تقييم الداء لمدير المدرسة واستبيانات مستخدمة في دراسات
سابقة.
الدراسات السابقة ذات العلقة بموضوع الدراسة.

•

ثالثا :تحديد فقرات كل قسم من أقسام الستبانة وتم ذلك باستخدام الخطوات التالية:
.1

مراجعة الدب التربوي والمنشورات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم

الفلسطينية ودائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية ذات
العلقة بالمهام الرسمية المنوطة بمدير المدرسة على صعيد مستويات الدارة
المدرسية الثلثة.
.2

بالعتماد على مصادر المعلومات المشار إليها في الصفحة السالفة )(84

صاغ الباحث ستا وثلثين فقرة كإستبانة التسجيل اليومي لتوزيع صرف وقت
العمل اليومي على المهام الرسمية لمديري ومديرات المدارس ،وغطت جميع
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مهام المستويات الثلثة للدارة المدرسية ،كما صاغ الباحث سبعين فقرة تغطي
عشرة من أبعاد المجالت الثلثة للدارة المدرسية للقسم الثاني من الداة لقياس
أداء مدير المدرسة لدارة الوقت.
 .3بعد النتهاء من صياغة فقرات الداة عرض الباحث مسودة الداة بشكلها
الولي على مجموعة من ذوي المعرفة والخبرة بالدارة المدرسية وطبيعة المهام
التي يمارسها مديرو ومديرات المدارس في منطقتي القدس والخليل ،وذلك بهدف
إستمزاج أرائهم ،والتأكد من مدى مناسبتها ،وممارستهم لها على ارض الواقع،
وعلى ضوء التغذية الراجعة الواردة منهم ثبت الباحث فقرات الداة على النحو
التالي:
حذف الباحث ست فقرات من فقرات الجزء الول من الداة ،وثبت الباحث ) (30فقرة للقسم
الول بحيث تغطي جميع مهام المستويات الثلثة للدارة المدرسية وهي موزعة بشكل واضح
في الجدول رقم ) (3أدناه.
جدول )(3
توزيع فقرات الجزء الول من الستبانة
الرقم

اسم المجال

الفقرات

عدد الفقرات

1ـ

الداري

16 - 1

16

2ـ

الفني

27 -17

11

3ـ

الجتماعي

28-30

3
مجموع الفقرات

30

كما حذف الباحث أربع فقرات من فقرات الجزء الثاني للداة ،وثبت ) (64فقرة ،وهي موزعة
على النحو التالي:
) (42فقرة تغطي أربعة أبعاد للمستوى الداري ،هي تخطيط الوقت ،وتفقد البناء المدرسي،
وإدارة الجتماعات ،وتفويض الصلحيات.
) (15فقرة تغطي ثلثة أبعاد للمجال الفني هي بعد الشراف الفني للتعليم ،وتخطيط التعليم،
وقيادة التعليم.
) (7فقرة تغطي بعدين للمجال الجتماعي هما البعد النساني والجتماعي.
وفي الجداول )) (4ص  (86يوضح توزيع فقرات الجزء الثاني للداة على إبعاد المستويات
الثلثة للدارة المدرسية بشكل مفصل:
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جدول )(4
توزيع فقرات الجزء الثاني من الستبانة
الرقم

اسم المجال

الفقرات

عدد الفقرات

1ـ

الداري

42 - 1

42

2ـ

الفني

57 - 43

15

3ـ

الجتماعي

64 - 58

7

مجموع الفقرات

64

وصف الداة:
اشتملت الداة على مقدمة أوضح فيها الباحث هدف الدراسة وأهميتها كما تضمنت إرشادات
لحث المستجيبين على الجدية في الستجابة على فقرات الداة والتنويه أن المعلومات المعطاة
ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إل لغراض الدراسة فقط ،وعليه فل ضرورة لكتابة السم
على الداة .وقد تم تزويد المستجيب بتعليمات مفهومة وواضحة لتساعده في الجابة على
جميع فقرات الداة.
وقد تألفت الداة في وضعها النهائي من أربعة أجزاء وهي مجدولة أدناه على النحو آلتي:
الجزء الول :إشتمل هذا الجزء على البيانات الشخصية عن أفراد عينة الدراسة وعن
مدارسهم إضافة للمنطقة التعليمية التي تمثل مجملها متغيرات الدراسة المستقلة
وهي :العمر ،والجنس ،والحالة الجتماعية ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة،
وجنس المدرسة ،ومستوى المدرسة التعليمي ،وعدد طلب المدرسة ،والمنطقة
التعليمية.
الجزء الثاني :إشتمل هذا الجزء على ثلثين فقرة ،وهي تمثل مهام مديري المدارس ،وطلب
من أفراد عينة الدراسة الستجابة عليها من خلل تحديد كمية الوقت بالدقائق
التي يصرفها من ساعات العمل الرسمي اليومي المحدد ب ) (7ساعات على
كل مهمة من المهام الثلثين يوميا وعلى مدار ثلثة أيام متباعدة من السبوع
في خانات العمدة المقابلة لها.
الجزء الثالث :إشتمل هذا الجزء على أربع وستون فقرة لقياس أداء إدارة الوقت وهي مرتبة
وفق مستويات الدارة الثلثة وأبعادها المختلفة ،وقد وضع أمام كل فقرة سلم
مدرج على مقياس ليكرت ذي خمس درجات هي :دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادرا،
أبدا ،وطلب من أفراد عينة الدراسة وضع أشارة )√( مقابلها تحت الرقم الذي
يعبر عن درجة أدائهم للمهمة ،وزود الباحث المستجيبين بسؤال يوضح لهم
المطلوب عمله إضافة إلى جمل إرشادية ليسهل الستجابة عليها.
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الجزء الرابع :إشتمل هذا الجزء على ثلثين فقرة في مجدولة بدون أرقام ،وطلب من أفراد
عينة الدراسة إعطاء كل فقرة من الفقرات الثلثين رقما ترتيبا من )(30 -1
في العمود المقابل لها وذلك وفق درجة اعتقاد المستجيبين بأهمية الفقرة ،كما
زود الباحث المستجيبين بسؤال واضح في أعلى الجزء إضافة إلى إرشادات
واضحة وسهلة.
صدق الداة:
للتحقق من صدق الداة قام الباحث بعرض الداة على لجنة من المحكمين مؤلفة من ) (8من
أساتذة الدارة التربوية في جامعة بيرزيت وجامعة العلوم التربوية/الوكالة ،وجامعة القدس،
وجامعة القدس المفتوحة في محافظتي رام ال والخليل وهم من ذوي الختصاص والخبرة
والكفاءة ،وذلك للحكم على مدى مناسبة كل فقرة من فقرات الداة من حيث صياغتها اللغوية،
وتحقيقها للهدف التي اختيرت من اجله.
واعتمادا على التغذية الراجعة المستمدة من استجابات لجنة المحكمين الولى وملحظاتهم ،قام
الباحث بتحليلها وأعاد الصياغة اللغوية لبعض الفقرات ،وبتصحيح الخطاء اللغوية ،وأعتمد
الباحث معيار حصول الفقرة على نسبة موافقة ) %75ه فأكثر( من قبل أعضاء لجنة
المحكمين الكلية لتثبيت الفقرة في الداة .وتطبيقا لهذا المعيار حظيت جميع فقرات الجزء
الثاني من الداة ،والبالغ عددها ) (64على نسبة أعلى من نسبة الموافقة المحددة أعله.
وعليه فقد ثبت الباحث ) (30فقرة للقسم الول من الداة ،و) (64فقرة للقسم الثاني من الداة
لكونها حظيت على نسبة موافقة أعلى من  %75من قبل أعضاء لجنة المحكمين .ثم عرض
الباحث الداة المعدلة مرة أخرى على أعضاء لجنة المحكمين وحظيت على نسبة موافقة )
 (%100من قبل أعضاء اللجنة.
وللتحقق من الصدق الحصائي لجميع فقرات الداة المقرة من قبل لجنة المحكمين قام الباحث
بطباعتها وتوزيعها على عينة استطلعية عشوائية مؤلفة من ) (23مدير/ة من مديري مدارس
الوكالة في المناطق التعليمية الثلث وتشكل ) (%30من مجتمع الدراسة تم اختيارها بطريقة
عشوائية طبقية بواسطة الحاسوب.
وعلى ضوء نتائج التحليل العاملي ) (Factorial Analysisلستجابات العينة الستطلعية
العشوائية ّقسم الباحث البعد الول من المستوى الداري تخطيط الوقت اليومي إلى بعدين هما:
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بعد تخطيط الوقت ،وتألف من ) (14فقرة منسجة مع بعضها .وبعد توفير الوقت وتألف من
عشر فقرات ،وأعاد ترتيب فقرات البعاد من جديد حسب انسجام الفقرات في النتائج.
وحذف الباحث أربع فقرات هي (52 ،45 ،36 ،25) :لكونها غير متوافقة ومنسجمة مع
فقرات أبعاد المستويات الدارة المدرسية الثلثة .وأعتمد ستين فقرة كفقرات نهائية للقسم
الثاني من الداة ،بحيث تغطي مجالت العملية الدارية الثلثة وأبعادها المختلفة من اجل
توزيعها على عينة الدراسة الممثلة لمجتمع الدراسة المؤلفة من  70مديرا ومديرة.
وللتأكد من صدق الداة استخدم الباحث الصدق التلزمي ) (Concurrent Validityحيث
استخرج معامل الصدق التلزمي لعينة مؤلفة من أربع مدراء من مدراء مدارس منطقة القدس
جراء الممارسات
التعليمية ،بسبب الظروف السياسية المتدهورة ،وصعوبة الحركة والتنقل ّ
خلل النتفاضة ،وذلك بواسطة استخراج معامل الرتباط ما بين معدل النقاط التي حددها
المدراء لدائهم على كل فقرة من فقرات الداة ،ومعدل النقاط التي استحقوها على أدائهم لها
إثناء الزيارات الميدانية الثلث خلل أسبوع لكل مستجيب في مدرسته من قبل الباحث ،وكان
معامل الرتباط عاليا وإيجابيا.

ثبات الداة:
وللتأكد من ثبات الداة قام الباحث معامل الثبات كرونباخ ألفا ) (Cronbach Alphaالتساق
الداخلي لفقرات الداة .حيث تم استخراج معامل الثبات لكل فقرة من فقرات كل مجال من
المجالت الثلثة في كل قسم من أقسام الداة ،كما تم استخراج معامل الثبات الكلي لجميع
فقرات المجالت الثلثة معا على حده ،واتبع الباحث نفس السلوب في قسمي الداة الول
والثاني لستخراج معامل الثبات الكلي لهما ،وبلغت قيمة معامل الثبات الكلية ل) (30فقرة في
القسم الول من الداة ) .(76.9كما بلغت قيمة معامل الثبات الكلية ل) (60فقرة في القسم
الثاني من الداة ) (87.4وهي عالية نسبيا وتفي بأغراض الدراسة وهي موزعة بشكل
موضح أدناه على النحو التالي:
جدول رقم )(5
نتائج معامل الثبات كرونباخ ألفا لفقرات الجزء الول
الرقم

اسم المجال

عدد الفقرات

ارتباط المجال مع الكلي

1ـ

الداري

16

76.8
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2ـ

الفني

11

78.2

3ـ

الجتماعي

3

75.6

30

76.9

معامل ثبات الداة الكلي

جدول رقم )(6
نتائج معامل الثبات كرونباخ ألفا لفقرات الجزء الثاني للداة
الرقم

اسم المجال

الفقرات

ارتباط المجال مع الكلي

1ـ

الداري

40

91.4

2ـ

الفني

13

87.6

3ـ

الجتماعي

7

83.2

معامل ثبات الداة الكلي

60

87.4

جمع بيانات الدراسة:
بعد أن تحقق الباحث من صدق أداة الدراسة وثباتها وملءمتها لتحقيق أهداف الدراسة ،قام
بطباعة الستبانة وقام بتوزيعها على أفراد عينة الدراسة من خلل القنوات الرسمية مكاتب
التربية والتعليم في المناطق التعليمية الثلث )الخليل ،القدس ،نابلس( واعتمد الباحث هذه القناة
كوسيلة معتمدة لتوصيل الداة إلى المستجيبين في مواقع عملهم المختلفة واستعادتها منهم ،كما
زودهم الباحث بهذه العناوين وأرقام هواتف تمكنهم التصال به من خللها للرد على
استفساراتهم المختلفة.
الجابة عن الفرضيات:


الجابة عن الفرضية رقم ) (1تمت باستخراج معدل الزمن اليومي الذي

يصرفه جميع المستجيبين على كل مهمة من المهام ،والنسبة المئوية لها مرتبة
ومصنفة على شكل جداول لتحديد كميات صرف الزمن اليومي والنسب المئوية لها
لجميع المستجيبين على كل مهمة من مهام عملهم الرسمية.


الجابة عن الفرضية رقم ) (2تمت باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف

المعياري لمعدل صرف الوقت اليومي لكل فئة من فئتي المتغير المستقل الجنس
المدير وملحظة مدى وجود فروق ذوات دللة إحصائية على مستوى الدللة )
 (a = 0.05بين متوسطات صرف الوقت اليومي للمديرين والمديرات على مستوى
مهام المستوى الداري وذلك باستخدام أسلوب المعالجة الحصائي ).(t-test


الجابة عن الفرضية رقم ) (3تمت باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف

المعياري لمعدل صرف الوقت اليومي لكل فئة من فئتي المتغير المستقل جنس
المدير وملحظة مدى وجود فروق ذوات دللة إحصائية على مستوى الدللة )
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 (a = 0.05بين متوسطات صرف الوقت لدى المديرين والمديرات على مستوى
مهام المستوى الفني باستخدام أسلوب المعالجة الحصائي ).(t-test


الجابة عن الفرضية رقم ) (4تمت باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف

المعياري لمعدل صرف الوقت اليومي لكل فئة من فئتي المتغير المستقل جنس
المدير وملحظة مدى وجود فروق ذوات دللة إحصائية على مستوى الدللة )
 (a = 0.05بين متوسطات صرف الوقت للمدرين والمديرات على مستوى مهام
المستوى الجتماعي باستخدام أسلوب المعالجة الحصائي ).(t-test


الجابة عن الفرضية رقم ) (5تمت باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف

المعياري لعلمة أداء إدارة الوقت لكل فئة من الفئات الثلث للمتغير المستقل العمر
لملحظة مدى وجود فروق ذوات دللة إحصائية على مستوى الدللة )(a = 0.05
بين متوسط علمة أداء إدارة الوقت لدى المديرين ذوي العمار الصغيرة
والمتوسطة والكبيرة باستخدام أسلوب المعالجة الحصائي ) (ANOVAتحليل التباين
الحادي .ومن ثم قام الباحث بإجراء مقارنة بين الفئات الثلث للمتغير للكشف عن
الفروق المعنوية الموجودة بينها وتحديد فئة المتغير التي سجلت الفروق لصالحها.


الجابة عن الفرضية رقم ) (6تمت باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف

المعياري لعلمة أداء إدارة الوقت لكل فئة من فئتي المتغير المستقل جنس المدير
لملحظة مدى وجود فروق ذوات دللة إحصائية على مستوى الدللة )(a = 0.05
بين متوسط علمة أداء إدارة الوقت لدى المديرين ومتوسط علمة أداء إدارة الوقت
لدى المديرات باستخدام أسلوب المعالجة الحصائي ).(t-test


الجابة عن الفرضية رقم ) (7تمت باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف

المعياري لعلمة أداء إدارة الوقت لكل فئة من الفئات الثلث للمتغير المستقل حالة
المدير الجتماعية لملحظة مدى وجود فروق ذوات دللة إحصائية على مستوى
الدللة ) (a=0.05بين متوسط علمة أداء إدارة الوقت لدى المديرين غير
المتزوجين والمتزوجين وغير ذلك باستخدام أسلوب المعالجة الحصائي )

 (ANOVAتحليل التباين الحادي .ومن ثم قام الباحث بإجراء مقارنة بين الفئات
الثلث للمتغير للكشف عن الفروق المعنوية الموجودة بينها وتحديد فئة المتغير التي
سجلت الفروق لصالحها.


الجابة عن الفرضية رقم ) (8تمت باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف

المعياري لعلمة أداء إدارة الوقت لكل فئة من الفئات الثلث للمتغير المستقل
المؤهل العلمي لملحظة مدى وجود فروق ذوات دللة إحصائية على مستوى
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الدللة ) (a = 0.05بين متوسط علمة أداء إدارة الوقت لدى المديرين من حملة
الدبلوم والبكالوريوس والماجستير باستخدام أسلوب المعالجة الحصائي )(ANOVA

تحليل التباين الحادي .ومن ثم قام الباحث بإجراء مقارنة بين الفئات الثلث للمتغير
للكشف عن الفروق المعنوية الموجودة بينها وتحديد فئة المتغير التي سجلت الفروق
لصالحها.


الجابة عن الفرضية رقم ) (9تمت باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف

المعياري لعلمة أداء إدارة الوقت لكل فئة من الفئات الثلث للمتغير المستقل
سنوات الخبرة لملحظة مدى وجود فروق ذوات دللة إحصائية على مستوى الدللة
) (a = 0.05بين متوسط علمة أداء إدارة الوقت لدى المديرين ذوي الخبرة
القصيرة والمتوسطة والطويلة باستخدام أسلوب المعالجة الحصائي )(ANOVA

تحليل التباين الحادي .ومن ثم قام الباحث بإجراء مقارنة بين الفئات الثلث للمتغير
للكشف عن الفروق المعنوية الموجودة بينها وتحديد فئة المتغير التي سجلت الفروق
لصالحها.


الجابة عن الفرضية رقم ) (10تمت باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف

المعياري لعلمة أداء إدارة الوقت لكل فئة من الفئات الثلثة للمتغير المستقل جنس
المدرسة لملحظة مدى وجود فروق ذوات دللة إحصائية على مستوى الدللة )
 (a = 0.05بين متوسط علمات أداء إدارة الوقت لدى مديري مدارس الذكور
والناث والمختلطة باستخدام أسلوب المعالجة الحصائي ) (ANOVAتحليل التباين
الحادي .ومن ثم قام الباحث بإجراء مقارنة بين الفئات الثلث للمتغير للكشف عن
الفروق المعنوية الموجودة بينها وتحديد فئة المتغير التي سجلت الفروق لصالحها.


الجابة عن الفرضية رقم ) (11تمت باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف

المعياري لعلمة أداء إدارة الوقت لكل فئة من الفئات الثلثة للمتغير المستقل
مستوى المدرسة التعليمي لملحظة مدى وجود فروق ذوات دللة إحصائية على
مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0.05بين متوسط علمات أداء إدارة الوقت لدى
مديري المدارس البتدائية والعدادية باستخدام أسلوب المعالجة الحصائي

)

.(t-test


الجابة عن الفرضية رقم ) (12تمت من خلل استخراج المتوسط الحسابي

والنحراف المعياري لعلمة أداء إدارة الوقت لكل فئة من الفئات الثلث للمتغير
المستقل عدد طلب المدرسة لملحظة مدى وجود فروق ذوات دللة إحصائية على
مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0.05بين علمات أداء إدارة الوقت لدى مديري
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المدارس الصغيرة والمتوسطة والكبيرة باستخدام أسلوب المعالجة الحصائي )

 (ANOVAتحليل التباين الحادي .ومن ثم قام الباحث بإجراء مقارنة بين الفئات
الثلث للمتغير للكشف عن الفروق المعنوية الموجودة بينها وتحديد فئة المتغير التي
سجلت الفروق لصالحها.


الجابة عن الفرضية رقم ) (13تمت باستخراج المتوسط الحسابي والنحراف

المعياري لعلمة أداء إدارة الوقت لكل فئة من الفئات الثلث للمتغير المستقل
المنطقة التعليمية باستخدام لملحظة مدى وجود فروق ذوات دللة إحصائية على
مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0.05بين علمات أداء إدارة الوقت لدى مديري
مدارس منطقة الخليل والقدس ونابلس أسلوب المعالجة الحصائي )(ANOVA

تحليل التباين الحادي .ومن ثم قام الباحث بإجراء مقارنة ما بين الفئات الثلث
للمتغير للكشف عن الفروق المعنوية الموجودة بينها وتحديد فئة المتغير التي سجلت
الفروق لصالحها.


الجابة عن الفرضية رقم ) (14تمت باستخراج معدل صرف الوقت اليومي

للمدراء والمديرات معا على كل مهمة من المهام ومعدل أهمية المهمة لدى المديرين
والمديرات معا لكل مهمة من المهام لدراسة مدى وجود علقة ارتباطية ذات دللة
إحصائية على مستوى الدللة ) (a = 0.01بين معدل صرف الزمن اليومي على
كل مهمة من المهام للمديرين والمديرات معا ومعدل أهمية المهمة لدى المدراء
والمديرات معا باستخدام قانون الرتباط سبيرمان للرتب.
المعالجة الحصائية:
استخدم الباحث ثلثة أساليب إحصائية لمعالجة فرضيات هذه الدراسة وهي مجدولة أدنههاه
على النحو التالي:
 .1الحصاء الوصفي.
 .2اختبار " ت" ).(t-test
 .3تحليل التباين الحادي ))ANOVA

 .4معامل ارتباط الرتب سبيرمان ) .(Spearman Rank Correlation
جدول )(7
أساليب المعالجة الحصائية لفرضيات الدراسة

الرقم

الفرضية

أسلوب المعالجة
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الرقم

الفرضية

أسلوب المعالجة

-8

الثامنة

ANOVA

-1

الولى

-2

الثانية

الحصاء الوصفي
t-test

-9

التاسعة

ANOVA

العاشرة

ANOVA

-3

الثالثة

t-test

-10

t-test

4-

الرابعة

t-test

-11

الحادية عشر

5-

الخامسة

ANOVA

-12

الثانية عشر

ANOVA

-6

السادسة

t-test

-13

الثالثة عشر

ANOVA

-7

السابعة

ANOVA

-14

الرابعة عشر

correlation

طريقة تصحيح المقياس المستخدم:
إشتمل الجزء الثاني من الداة على ستين فقرة ،وضع الباحث أمامها سلما مدرجا على مقياس
ليكرت ذي خمس درجات ،وبلغت الدرجة العليا لهذا المقياس ) (300علمة بينما الدرجة
الدنيا بلغت ) (60علمة وبناء عليه تراوح مدى هذه العلمات بين ) (300-60علمة،
وحيث أن المقياس خماسي فان درجاته مقسمة إلى خمس درجات هي )دائما ،غالبا ،أحيانا،
نادرا ،ابدآ(.
فقد توزعت استجابات المستجيبين على درجات هذا المقياس على النحو التالي:
•

الدرجة الولى دائما وأعطيت العدد خمسة وحدودها من ) (300-241علمة

وتعني أداء إدارة الوقت بدرجة امتياز.
•

الدرجة الثانية غالبا وأعطيت العدد أربعة وحدودها من ) (240-181علمة

وتعني أداء إدارة بدرجة جيده جدا.
•

الدرجة الثالثة أحيانا وأعطيت العدد ثلثة وحدودها من ) (180-121علمة

وتعني أداء إدارة الوقت بدرجة جيده.
•

الدرجة الرابعة نادرا وأعطيت العدد اثنين وحدودها من ) (120-61علمة

وتعني أن أداء إدارة الوقت بدرجة متوسطة.
•

الدرجة الخامسة أبدا وأعطيت العدد واحد وحدودها من ) (60-1علمة

وتعني أداء إدارة الوقت بدرجة ضعيفة.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث ،بعد أن جمع الستبيانات من أفراد
عينة الدراسة ،استخدم الباحث برنامج التحليل الحصائي حيث ادخل البيانات ،وعرف
المتغيرات بطريقة سليمة ،وعالج البيانات لختبار فرضيات الدراسة والتحقق من
مدى صحتها ،ولكي يحقق ذلك استخرج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية
والنسب المئوية ،واستخدم ثلثة أساليب إحصائية للمعالجة هي :اختبار )ت( )(t-test
وتحليل التباين الحادي ) ،(One Way ANOVAومعامل الرتباط الرتبي لسبيرمان
)  ،(Spearman Rank Correlationلختبار فرضيات الدراسة وفحص مدى صحتها،
وتحقيق أهداف الدراسة المتمثلة في رصد كمية صرف الوقت اليومي لدي مديري مدارس
وكالة الغوث في الضفة الغربية على كل مهمة من مهام مستويات الدارة الثلثة ،ودراسة اثر
متغير الجنس عليها ،ودراسة اثر بعض المتغيرات المستقلة ذات العلقة بالمدير والمدرسة
والمنطقة التعليمية على أداء إدارة الوقت لدى المستجيبين ،والكشف عن مدى وجود علقة
ارتباطية بين معدل صرف الوقت اليومي على المهام لدى مديري المدارس ومعدل أهمية
المهمة وفق اعتقادهم بدرجة أهميتها.
ولتحقيق أهداف الدراسة حدد الباحث في مستهل دراسته ثلث عشرة فرضية وهي موزعة
على النحو التالي:
ثلث فرضيات خاصة بالقسم الول من الدراسة استهدفت صرف وقت العمل اليومي على
المهام ،وتسع فرضيات خاصة بالقسم الثاني والتي استهدفت أداء إدارة الوقت ،والقسم الثالث
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فرضية واحدة استهدفت لختبار مدى وجود علقة ارتباطية ما بين معدل صرف الوقت في
القسم الول ،ومعدل أهمية المهمة وفق اعتقاد المديرين بدرجة أهميتها.
وكمتطلب أساسي للجابة عن فرضيات الجزء الول أجاب الباحث عن السؤال الول من
أسئلة الدراسة والذي نص على ما يلي:
 -1ما كمية الوقت التي يصرفها مديرو ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية من
وقت العمل اليومي على كل مهمة من المهام الرسمية المنوطة بهم؟
وقد أجاب الباحث عن هذا السؤال بواسطة أسلوب الحصاء الوصفي حيث استخرج
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب المئوية للستجابات لكل مهمة من المهام
الرسمية لمدراء مدارس الوكالة في الضفة الغربية ،وقد جدول الباحث النتائج التي توصل إليها
في جدول رقم ) (8أدناه على النحو التالي:
جدول )(8
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمعدل كمية صرف الوقت على المهام لليوم الواحد
بالدقائق من وجهة نظر المديرين ،والمديرات ،والمديرات والمديرين معا
الرقم

الهمة

ذكور

إناث

النسي

ن = 32

ن = 38

ن = 70

المتوسط
13.2

النحراف
6.93

2.9

المتوسط
12.1

النحراف
4.31

2.9

المتوسط
12.61

النحراف
5.64

%
2.9

%

4.3

2.7

12.6

5.66

3

12.54

5.03

2.8

16.5

8.47

3.8

14.80

7.99

3.4

11.6

9.16

2.7

12.46

11.14

2.8

7.4

10.38

1.8

8.76

9.25

2

14.5

4.85

3.4

14.71

5.79

3.4

14.8

5.51

3.5

16.00

9.18

3.6

17.2

6.41

4.1

18.87

7.99

4.3

20.7

9.03

4.8

22.87

10.46

5.2

15.5

5.94

3.7

16.21

7.16

3.7

15.5

7.15

3.7

18.11

8.93

4.1

1

تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين احتياجاتها.

2

الشراف اليومي على نظافة البنية والمرافق المدرسية .

12.5

3

إعداد السجلت المدرسية وتنظيمها وحفظها ومتابعتها.

12.8

7.01

2.8

4

إعداد التقارير المالية والشهرية ورفعها للجهات المختصة.

13.5

13.20

2.9

5

متابعة عملية قطع الطلب للشارع في بداية الدوام ونهايته.

10.3

7.56

2.3

6

الشراف على الطابور الصباحي ودخول الطلب للصفوف.

15.0

6.83

3.3

7

استقبال التصالت الهاتفية والرد عليها.

17.4

12.14

3.8

8

قراءة الرسائل الواردة إلى المدرسة والرد عليها

20.9

9.26

4.5

9

استقبال المراجعين والزائرين والجتماع بهم.

25.4

11.57

5.5

10

إعداد الحصائيات والتقارير اليومية.

17.1

8.40

3.7

11

متابعة شؤون العاملين والمعلمين اليومية

21.2

9.93

4.6

12

تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية.

14.2

9.28

3.1

13

متابعة تنفيذ جدول الدروس السبوعي.

12.6

4.24

2.7

14

ممارسة المهام الشخصية) .كالصلة ...الخ (.

8.0

4.96

1.7

15

متابعة عمل اللجان المدرسية المختلفة.

12.1

4.60

2.6

16

تفويض المعلمين والعاملين بتنفيذ بعض المهام.

11.3

6.85

17

تفويض المعلمين والعاملين بتنفيذ بعض المهام.

14.2

6.71

3.1

18

حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية

27.6

%

12.9

4.31

3.6

10.9

5.67

2.5

7.6

8.47

1.8

12.4

9.16

2.9

10.9

10.38

2.5
12.9

4.85

17.01

6

18.0

5.51

4.2

19

الشراف على تنفيذ الخطط العلجية للطلب الضعفاء .

16.5

12.80

3.6

16.4

6.41

4

20

تحفيز الطلب لتطوير مستواهم التحصيلي مواهبهم.

13.8

6.86

3

13.5

9.03

3.2

21

المساهمة في تطوير المنهاج الدراسي.

10.9

6.41

2.4

11.1

5.94

2.6

22

مساعدة المعلمين في تطوير وصياغة الهداف المدرسية.

12.3

5.03

2.7

11.3

7.15

2.7

23

متابعة خطط المعلمين وتحضيرهم للدروس.

18.0

10.45

14.7

5.58
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11.66

4.58

2.7

7.80

5.64

1.8

12.24

5.03

2.8

11.09

7.99

2.5

2.6
3.1

3.9

13.54

7.47

3.1

3.5

13.51

11.14

3.1

22.4

9.25

5.1

16.4

5.80

3.6

13.6

9.18

3.1

11.0

7.99

2.5

11.7

10.46

2.7

16.2

7.16

3.7

24

متابعة تخطيط وتنفيذ النشطة المدرسية الصفية اللصفية.

16.0

9.23

25

تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم وتقييم أدائهم.

22.3

16.20

26

المشاركة في عملية التدريس الصفي.

20.3

27.96

27

3.5

14.0

4.77

26.5

5.69

4.8
4.4

تحفيز النمو المهني والعلمي للمعلمين.

12.9

5.35

2.8

28

إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات المدرسية.

12.2

7.49

2.6

29

تسهيل استخدام المكانيات المدرسية لخدمة المجتمع.

13.4

12.34

2.9

30

تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وتفعيلها.

12.4

8.15

15.3

4.57

التوسط الكلي
•

2.7
100

3.3

14.9

8.93

3.4

24.5

7.47

5.6

6.2
22.0

4.65

5.1

15.1

4.00

3.6

9.8

4.67

2.3

11.0

6.72

2.6

11.9

5.42

13.4

2.93

2.8
100

21.2
14.1

5.33

3.2

10.9

6.09

2.5

12.1

8.89

2.8

12.1

6.75

2.8

14.6

معدل الوقت اليومي الذي يصرفه المدير على المهمة ═ مجموع الوقت الذي صرفه المدير على

المهمة خلل اليام الثلثة÷) (3أيام.

من خلل استعراض المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمتوسطات
معدل كمية صرف الوقت لكل مهمة من المهام ) (30الموضحة في الجدول ) (8أعله لخص
مجموعة الحقائق وقد جدولها أدناه على النحو التالي:
وقد أظهرت النتائج الواردة في الجدولين ) (12و ) (13جملة من الحقائق المتعلقة بمعدلت
صرف الوقت على المهام كما عبرت عنها وجهات نظر أفراد عينة الدراسة ،ويمكن
استعراضها على النحو التالي:
•

أشارت النتائج إلى أن كمية وقت العمل الجمالية لجميع أفراد العينة البالغ

عددهم ) (70مديرا/ة لليوم الواحد بالدقائق بلغت ) (30741دقيقة عمل ،منها )
 (14728دقيقة عمل لفئة المديرين البالغ عددهم) (32مديرا ،و) (16013دقيقة عمل
لفئة المديرات البالغ عددهن ) (38مديرة.
•

كما أشارت إلى أن معدل وقت العمل لجميع أفراد العينة لليوم الواحد بالدقائق

) (439دقيقة ،ومعدل العمل لفئة المديرين ) (460دقيقة ،بينما معدل عمل المديرات
بلغ ) (421دقيقة.
•

كما أكدت وجهات نظر المديرين والمديرات معا بان متوسط عمل المستجيب

خلل اليوم الواحد بالدقائق بلغ ) (439دقيقة ،وكان أدنى وقت عمل له ) (324دقيقة
وأعلى يوم عمل ) (765دقيقة.
•

كما أشارت وجهات نظر المديرين إلى أن متوسط وقت العمل لليوم الواحد

بالدقائق كان ) (460دقيقة ،وكان أدنى وقت عمل ) (324دقيقة والعلى )(765
دقيقة.
•

كما أشارت وجهات نظر المديرات إلى أن معدل وقت العمل لليوم الواحد

بالدقائق بلغ ) (386دقيقة والعلى ) (457دقيقة.
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4.58

4.8

4.10
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•

أشارت وجهات نظر المستجيبين إلى أن متوسط كمية صرف الوقت للمديرين

والمديرات معا على المهام الثلثين المحددة في الستبانة بلغ ) (1024دقيقة ،وكان
معدل كمية صرف الوقت الدنى على المهمة ) (546دقيقة ،والعلى لها )(1717
دقيقة.
•

أشارت وجهات نظر المستجيبين إلى أن متوسط كمية صرف الوقت لفئة

المديرين على المهام الثلثين المحددة في الستبانة بلغ ) (490دقيقة ،وكان أدنى
المتوسط الدنى لكمية صرف الوقت على المهام ) (256دقيقة ،والعلى لها )(882
دقيقة.
•

أشارت وجهات نظر المستجيبين إلى أن متوسط كمية صرف الوقت للمديرات

على المهام الثلثين المحددة في الستبانة بلغ ) (534دقيقة ،وكان أدنى المتوسطات
الدنى لكمية صرف الوقت على المهام ) (282دقيقة ،والعلى لها ) (1005دقيقة.
•

كما أشارت وجهات نظر المستجيبين إلى أن المجموع الجمالي لمتوسطات

كمية صرف الوقت للمديرين والمديرات معا على المهام الثلثين المحددة في الستبانة
بلغ ) (439.9دقيقة ،ومتوسطها ) (14.6وكان أدنى متوسط لها ) (7.8دقيقة،
والعلى لها ) (24.5دقيقة.
•

كما أشارت وجهات نظر المستجيبين إلى أن المجموع الجمالي لمتوسطات

كمية صرف الوقت للمديرين على المهام الثلثين المحددة في الستبانة بلغ )(460
دقيقة ،ومتوسطها ) (15.3وكان أدنى متوسط لها ) (8دقيقة ،والعلى لها )(27.5
دقيقة.
•

كما أشارت وجهات نظر المستجيبين إلى أن المجموع الجمالي لمتوسطات

كمية صرف الوقت للمديرات على المهام الثلثين المحددة في الستبانة بلغ )(435
دقيقة ،ومتوسطها ) (14.5وكان أدنى متوسط لها ) (7.4دقيقة ،والعلى لها )(26.4
دقيقة.
كما جدول الباحث في جدول رقم ) (9أدناه ترتيب أعلى وأدنى ثلث مهام من حيث معدل
كمية صرف الوقت على المهام كما عبرت عنها وجهة نظر المستجيبين وهي مجدولة على
النحو التالي:
جدول )(9
ترتيب أعلى وأدنى ثلث مهام من حيث معدل صرف الوقت على المهام وجهة نظر أفراد عينة
الدراسة تبعا لمتغير الجنس
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المدراء

المديرات

المدراء
والمديرات

الترتيب

الزمن

أعلى ثلثة مهام

1

27.6

2

25.4

3

22.3

1

26.5

2
3

22.0
20.7

حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية
وإرشادهم.
استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة
والجتماع بهم.
تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم
وتقييم أدائهم.
تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم
وتقييم أدائهم.
المشاركة في عملية التدريس الصفي.
استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة
والجتماع بهم.

1
2
3

24.5

تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم
وتقييم أدائهم.
استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة
والجتماع بهم.
حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية
وإرشادهم .

22.9
22.4

الترتي

الزمن

أدنى ثلث مهام

28
29

10.9
10.3

30

8

المساهمة في تطوير المنهاج الدراسي.
متابعة عملية قطع الطلب للشارع في
بداية الدوام ونهايته.
ممارسة المهام الشخصية) .كالصلة،و
قراءة الصحف(.

28

9.8

29

7.6

30

7.4

28

10.9

29

8.8

30

7.8

إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ
القرارات المدرسية.
ممارسة المهام الشخصية) .كالصلة،و
قراءة الصحف(.
متابعة عملية قطع الطلب للشارع في
بداية الدوام ونهايته.
إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ
القرارات المدرسية.
متابعة عملية قطع الطلب للشارع في
بداية الدوام ونهايته.
ممارسة المهام الشخصية) .كالصلة،و
قراءة الصحف(.

ب

أظهرت النتائج الواردة في جدول ) (9السابق ترتيب أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس لعلى
وأدنى ثلث مهام من حيث معدل كمية الوقت المصروف عليها من وجهة نظر مديري
ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية ،وكان ترتيبهم للمهام على النحو التالي:
أول :أعلى ثلث مهام:
.1

مهمة تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم وتقييم أدائهم (24.5) .دقيقة

وتعادل  % 5.6من وقت العمل اليومي الكلي.
.2

مهمة استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة والجتماع بهم (22.9) .دقيقة

وتعادل  % 5.2من وقت العمل اليومي الكلي.
.3

مهمة حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية وإرشادهم (22.4) .دقيقة

وتعادل  % 5.1من وقت العمل اليومي الكلي.
ثانيا :أدنى ثلث مهام:
.1

مهمة ممارسة المهام الشخصية كالصلة ،وشرب الشاي الى غير ذلك(7.8) .

دقيقة ،ويعادل )  (%1.8من وقت العمل اليومي الكلي.
.2

مهمة متابعة تقطيع الشارع في بداية الدوام ونهايته (8.8) .دقيقة ،وتعادل

 %2من وقت العمل اليومي الكلي.
.3

مهمة إشراك المعلمين والباء في اتخاذ القرارات المدرسية (10.9) .دقيقة

وتعادل  % 2.5من وقت العمل اليومي الكلي.
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كما توصلت النتائج إلى أن ساعات الدوام اليومي لدى المديرين أكثر من المديرات حيث
أظهرت بان معدل العمل اليومي بالدقائق للمديرين بلغ  460.3دقيقة ،والمديرات 420.3
دقيقة.
كما توصلت النتائج أيضا إلى أن معدل صرف الوقت الكلي على المهام لدى فئة المستجيبين
من فئة المدراء أعلى من معدل صرف الوقت الكلي لدى المستجيبين من فئة المديرات حيث
بلغ معدل صرف المدراء الكلي على المهام ) (15.3دقيقة لكل مهمة بينما بلغ معدل صرف
الوقت الكلي للمديرات ) (13.4دقيقة لكل مهمة.

قسم الباحث المهام ) (30المدرجة في جدول رقم ) (8السالف موزعة على النحو التالي:
المهام من ) (16-1تغطي مهام المستوى الداري.
المهام من ) (27 -17تغطي مهام المستوى الفني.
المهام من ) (30-28تغطي مهام المستوى الجتماعي.
وبالعتماد على هذا التصنيف فقد أشارت النتائج في الجدول رقم ) (8بأن معدل صرف الوقت
الجمالي لجميع المهام لكل مستوى من مستويات الدارة المدرسية الثلثة كانت على النحو
التالي:
.1

مهام المستوى الداري من ) (16 -1بلغت ) (224.27دقيقة ما نسبته )

.%(51.1
.2

مهام المستوى الفني من ) (27 -17بلغت ) (179.51دقيقة ما نسبته )
.%(40.8

.3

مهام المستوى الجتماعي من ) (30 -28بلغت ) (35.1دقيقة ما نسبته )
.%(8.1

وقد استخلص الباحث من جملة الحقائق السالفة ما يلي:
أول:

كشفت النتائج عن وجود تباين واضح لدى عينة الدراسة في كمية وقت الدوام اليومي
لهم لليوم الواحد بالدقائق على صعيد المديرين والمديرات معا ،وصعيد فئتي المديرين
والمديرات فمنهم من عمل وقتا اقل من ساعات الدوام الرسمية ومنهم من عمل أكثر
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منها بكثير ويتضح بشكل ملموس في كمية وقت الدوام الجمالية ومتوسطاتها .حيث
كانت ساعات الدوام لفئة المديرين أعلى من المديرات.
ثانيا :كما كشفت أيضا عن وجود اختلف في كمية الوقت المصروف على المهام .كما
أظهرت كذلك وجود اختلف في عملية كمية الوقت على صعيد المهمة الواحدة وعلى
صعيد جميع المهام.
ثالثا:

كما كشفت النتائج عن وجود تباين في وجهات نظر المستجيبين في ترتيب المهام من
حيث على صعيد صرف الوقت على المهام.

رابعا :كما كشفت عن اتفاق وجهات نظر أفراد العينة للمديرين والمديرات معا ،والمديرين
والمديرات على ترتيب المهام تنازليا لعلى وأدنى ثلث مهام من حيث كمية الوقت
المصروفة عليها ،ويتبين ذلك بشكل واضح من خلل نتائج جدول ) (9الوارد في
بداية هذا الفصل.

الجابة عن فرضيات الجزء الول من الدراسة:
وحيث أن فرضيات هذا القسم اهتمت بدراسة الفروق في متوسطات استجابات مدراء مدارس
الوكالة في الضفة الغربية اتجاه صرف الوقت على جميع المهام لكل مستوى من مستويات
الدارة المدرسية الثلثة )الداري ،والفني ،والجتماعي( ،وبما أن متغير الجنس يتألف من
فئتين استخدم الباحث اختبار ) (t-testللجابة عنها وكانت الجابة عليها على النحو التالي:
الجابة عن الفرضية رقم ) (1والتي نصت على مايلي:
 -1ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات استجابات المدراء تجاه معدل الوقت اليومي الذي يصرفونه على جميع مهام
المستوى الداري تعزى لمتغير الجنس.

وقد أجاب الباحث عن هذه الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية
لستجابات أفراد عينة الدراسة تجاه صرف الوقت على جميع مهام المستوى الداري من )
 (16-1وفقا لمتغير الجنس ،وقد لخصها في جدول ) (10أدناه على النحو التالي:
جدول )(10
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمعدل صرف الوقت على مهام المستوى الداري
تبعا لمتغير الجنس.
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الجنس
ذكر

عدد الحالت

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

32

14.8477

3.25817

38

13.3191

2.23922

أنثى

يتضمن جدول ) (10أعله المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع استجابات
أفراد العينة تجاه صرف الوقت على جميع مهام المستوى الداري وفقا لمتغير الجنس ،وكانت
موزعة على النحو التي:
عدد المستجيبين من فئة الذكور) (32مديرا ،ومتوسطهم الحسابي ) (14.8477دقيقة،
وانحرافهم المعياري ) (3.25817انحرافا .ثم فئة المستجيبين من فئة الناث وعددهن )(38
مديرة ،ومتوسطها الحسابي ) (13.3191مديرة ،وانحرافها المعياري ) (2.23922انحرافا.
يتضح من خلل المقارنة بين متوسطي صرف وقت العمل اليومي على جميع مهام المستوى
الداري لفئتي الذكور والناث وجود فرق إحصائي بين المتوسطات الحسابية لفئتي الذكور
والناث مقداره ) (1.53دقيقة ،وهو لصالح فئة الذكور.
وللتأكد من الدللة الحصائية لهذا الفرق استخدم الباحث أسلوب المعالجة الحصائي )(t-test
وكانت نتائج اختبار )ت( كما هو موضح في الجدول ) (11أدناه على النحو التي:
جدول )(11
نتائج تحليل اختبار )ت( للفروق بين متوسطات الستجابات لفراد العينة تجاه معدل صرف الوقت
على مهام المستوى الداري حسب متغير الجنس.

معدل صرف وقت العمل اليومي لمهام المستوى الداري
العدد

الوسط

النحراف

قيمة )ت(

مستوى الدللة

الجنس

الحالت

الحسابي

المعياري

المحسوبة

المعنوية

ذكر

32

14.8477

3.25817

أنثى

38

13.3191

2.23922

2.316

0.028

أشارت نتائج اختبار )ت( إلى أن قيمة )ت( المحسوبة بلغت ) (2.316ومستوى الدللة
المعنوية لها ) ،(0.028وحيث أن قيمة مستوى الدللة ) (0.05) > (0.028فهذا يعني وجود
فروق دالة معنويا بين متوسطي فئتي متغير الجنس الذكور والناث في صرف وقت العمل
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اليومي على مهام المستوى الداري .وهي لصالح فئة الذكور ،وبناء على هذه النتيجة فإن
الباحث رفض الفرضية الصفرية وقبل الفرضية البديلة.
وللجابة عن الفرضية رقم ) (2والتي نصت على مايلي:
-3

ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية )= 0,05

 (aفي متوسطات استجابات المدراء تجاه معدل الوقت اليومي الذي يصرفونه على
جميع مهام المستوى الفني تعزى لمتغير الجنس.
أجاب الباحث عن هذه الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية
لستجابات أفراد عينة الدراسة تجاه معدل صرف وقت العمل اليومي على جميع مهام

المستوى الفني وفقا لمتغير الجنس ،كما هي موضحة في جدول ) (12أدناه على النحو التي:
جدول )(12
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع استجابات أفراد عينة الدراسة
تجاه صرف وقت العمل اليومي لمهام المستوى الفني تبعا لمتغير الجنس.

الجنس

عدد الحالت

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

ذكر

32

16.7898

5.55962

أنثى

38

15.9569

3.02057

يتبين من الجدول ) (12أعله عدد المستجيبين من فئة الذكور) (32مديرا ،ومتوسطها الحسابي
) (16.7898دقيقة ،وانحرافها المعياري ) (5.55962انحرافا .ثم الفئة الثانية فئة الناث
وعددهن ) (38مديرة ،ومتوسطها الحسابي ) (15.9569مديرة ،وانحرافها المعياري )
 (3.02057انحرافا.
وتبين من خلل المقارنة بين متوسطي صرف وقت العمل اليومي لفئتي الذكور والناث وجود
فرق إحصائي مقداره ) (0.8329دقيقة ،وهو لصالح فئة الذكور.
وللتأكد من الدللة الحصائية لهذا الفرق استخدم الباحث أسلوب المعالجة الحصائي )(t-test
وكانت نتائج اختبار )ت( كما هي مبينة في جدول ) (13أدناه على النحو التي:
جدول رقم )(13
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نتائج تحليل اختبار )ت( للفروق بين متوسطات الستجابات لفراد العينة تجاه معدل صرف الوقت
اليومي على مهام المستوى الفني لدى أفراد العينة حسب متغير الجنس.

معدل صرف الوقت على مهام المستوى الفني
الجنس

العدد

الوسط

النحراف

قيمة )ت(

مستوى الدللة

ذكر
أنثى

الحالت
32
38

الحسابي
16.7898
15.9569

المعياري
5.55962
3.02057

المحسوبة
0.758

المعنوية
0.452

بلغت قيمة )ت( المحسوبة ) (0.758ومستوى الدللة ) ،(0.452وحيث ان قيمة مستوى
الدللة ) (0.05) < (0.452فل توجد فروق دالة معنويا بين متوسطي فئتي متغير الجنس
الذكور والناث في معدل صرف وقت العمل اليومي على مهام المستوى الفني .وأن الفروق
بين المتوسطين مجرد فروق حسابية ليس لها دللة معنوية ،وبناًء على هذه النتيجة فإن الباحث
رفض الفرضية البديلة وقبل الفرضية الصفرية.
وللجابة عن الفرضية رقم ) (3والتي نصت على مايلي:
ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية )= 0,05

-4

 (aفي متوسطات استجابات المدراء تجاه معدل الوقت اليومي الذي يصرفونه على
جميع مهام المستوى الجتماعي تعزى لمتغير الجنس.
أجاب الباحث عن هذه الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية
لستجابات أفراد عينة الدراسة تجاه صرف وقت العمل اليومي لجميع مهام المستوى
الجتماعي وفقا لمتغير الجنس ،كما هي مبينة في جدول ) (14أدناه على النحو التالي:
جدول )(14
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع استجابات أفراد عينة الدراسة
تجاه صرف وقت العمل اليومي لمهام المستوى الجتماعي تبعا لمتغير الجنس

الجنس
ذكر
أنثى

عدد الحالت

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

32

12.6667

7.06295

38

10.9211

3.68622
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يتضح من خلل المقارنة بين متوسطي صرف وقت العمل اليومي لفئتي الذكور والناث
وجود فرق إحصائيا مقداره ) (1.8دقيقة وهو لصالح فئة الذكور.
وللتأكد من الدللة الحصائية لهذا الفرق استخدم الباحث أسلوب المعالجة الحصائي )(t-test
وكانت نتائج اختبار )ت( الموضحة في جدول ) (15في )ص  (105التالية على النحو التي:

جدول رقم )(15
نتائج تحليل اختبار )ت( للفروق بين متوسطات الستجابات لفراد العينة تجاه معدل صرف الوقت
اليومي على مهام المستوى الجتماعي لدى أفراد العينة حسب متغير الجنس.

معدل صرف الوقت على مهام المستوى الجتماعي
العدد

الوسط

النحراف

قيمة )ت(

مستوى الدللة

الجنس

الحالت

الحسابي

المعياري

المحسوبة

المعنوية

ذكر

32

12.6667

7.06295

1.261

0.214

أنثى

38

10.9211

3.68622

بلغت قيمة )ت( المحسوبة ) (1.261ومستوى الدللة ) ،(0.214وحيث أن قيمة مستوى
الدللة ) (0.05) < (0.214فل توجد فروق دالة معنويا بين متوسطي فئتي صرف وقت
العمل اليومي للذكور والناث .وان الفروق بين المتوسطين مجرد فروق حسابية ليس لها دللة
معنوية ،وبناء على هذه النتيجة فإن الباحث رفض الفرضية البديلة وقبل الصفرية.
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ثالثا :الجابة عن فرضيات القسم الثاني الخاصة بأداء إدارة الوقت:
وللجابة عن الفرضية الرابعة من فرضيات هذه القسم والتي نصت على مايلي:
-5

ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية )05 ,0

=  (aفي متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام

الدارة المدرسية المنوطة بهم تعزى لمتغير العمر.

أجاب الباحث عن هذه الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع
استجابات عينة الدراسة تجاه أداء إدارة الوقت وفقا لمتغير العمر وكانت موزعة على النحو
الموضح في جدول ) (16أدناه على النحو التي:
جدول )(16
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع استجابات أفراد عينة الدراسة
تجاه علمة أداء إدارة الوقت للمهام تبعا لمتغير العمر.

العمر

العدد الوسط الحسابي

النحراف المعياري

 40 -1سنة

12

254.50

17.085

 50 -41سنة

34

256.21

20.454

 60 -51سنة

24

259.45

36.243

الجمالي

70

257.03

26.229

الفئة الولى المستجيبين من الفئة العمرية من ) 40 -1سنة( وبلغ عدد الستجابات عليها )
 (12مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي ) (254.50علمة ،وانحرافها المعياري )(17.085
انحرافا .ثم الفئة الثانية ،الفئة العمرية من ) (50 -41سنة وعدد الستجابات عليها )(34
استجابة ،ومتوسطها الحسابي ) (256.21علمة ،وانحرافها المعياري ) (20.454انحرافا.
وأخيرا الفئة الثالثة الفئة العمرية من ) (60 -51سنة وعدد الستجابات عليها )(24
ومتوسطها الحسابي ) (259.45علمة ،انحرافها المعياري ) (36.243انحرافا .ولحظ
الباحث من خلل مقارنته لمتوسطات الفئات العمرية الثلثة وجود فرق بينها مقداره )(4.95
علمة لصالح فئة المديرين العمرية الثالثة من ) (60 -51سنة.
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)

وللتأكد من الدللة الحصائية لهذا الفرق استخدم الباحث أسلوب المعالجة الحصائي
 (One Way ANOVAوكانت نتائج اختبار )ف( الموضحة في جدول ) (17أدناه على
النحو التالي:
جدول )(17
نتائج تحليل اختبار تحليل التباين الحادي )ف( للفروق بين متوسطات علمة أداء
إدارة الوقت أفراد العينة وفق متغير العمر.

مصدر

درجة

مجموع

متوسط

قيمة

مستوى

العمر

التباين

الحرية

المربعات

المربعات

)ف(

الدللة

40 -1

بين المجموعات

2

241.426

120.713

0.170

0.840

41-50

داخل المجموعات

67

47228.517

704.903

51-60

الجمالي

69

47469.943

بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) (0.170ومستوى الدللة ) (0.840كما هو موضح في الجدول )
 ،(22وحيث أن قيمة مستوى الدللة ) (0.05) < (0.840فل توجد فروق دالة معنويا بين
متوسطات أداء إدارة الوقت لدى مديري المدارس من الفئات العمرية الثلث .وان الفروق
الموجودة بين متوسطات هذه الفئات العمرية مجرد فروق حسابية ليس لها دللة معنوية ،وبناء
على هذه النتيجة فإن الباحث رفض الفرضية البديلة وقبل الفرضية الصفرية.
للجابة عن الفرضية الخامسة والتي نصت على مايلي:
5-ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة
المدرسية المنوطة بهم تعزى لمتغير الجنس.

أجاب الباحث عن هذه الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع
استجابات عينة الدراسة تجاه أداء إدارة الوقت وفقا لمتغير الجنس وكانت موزعة على النحو
الموضح في جدول رقم ) (18في )ص  (108التالية على النحو آلتي:

جدول )(18
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع استجابات أفراد عينة الدراسة
تجاه أداء إدارة الوقت تبعا لمتغير الجنس.
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الجنس
ذكر

عدد الحالت

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

32

260.06

30.560

38

254.47

22.041

أنثى

يشير الجدول ) (18أعله إلى أن عدد المستجيبين من فئة الذكور ) (32مديرا ،ومتوسطها
الحسابي ) (260.06علمه وانحرافها المعياري ) (30.560انحرافا .ثم الفئة الثانية ،فئة
الناث وعددها ) (38مديرة ،ومتوسطها الحسابي ) (254.47علمة ،وانحرافها المعياري )
 (22.041انحرافا .ولحظ الباحث من خلل مقارنته لمتوسطات فئتي الذكور والناث إلى
وجود فروق متوسط الفئتين مقداره ) (5.59علمه وهي لصالح فئة المديرين الذكور.
وللتأكد من الدللة الحصائية لهذا الفرق استخدم الباحث أسلوب المعالجة الحصائي )(t-test
وكانت نتائج اختبار )ت( الموضحة في جدول ) (19أدناه على النحو التالي:
جدول رقم )(19
نتائج تحليل اختبار )ت( للفروق في متوسطات علمة أداء إدارة الوقت لدى أفراد العينة وفقا
لمتغير الجنس.

علمة أداء إدارة الوقت
العدد

الوسط

النحراف

قيمة )ت(

مستوى الدللة

الجنس

الحالت

الحسابي

المعياري

المحسوبة

المعنوية

ذكر

32

260.06

30.560

0.880

0.370

أنثى

38

254.47

22.041

بلغت قيمة )ت( المحسوبة ) (0.880ومستوى الدللة ) ،(0.370وحيث أن قيمة مستوى
الدللة ) (0.05) < (0.370فل توجد فروق دالة معنويا بين متوسطات أداء إدارة الوقت
لفئتي الذكور والناث .وان الفروق الموجودة بين متوسطات فئتي المديرين الذكور والنهاث
مجرد فروق حسابية ليس لها دللة معنوية ،وبناء على هذه النتيجة فإن الباحث رفض
الفرضية البديلة وقبل الفرضية الصفرية.
للجابة عن الفرضية السادسة والتي نصت على مايلي:
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 -6ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة
المدرسية المنوطة بهم تعزى لمتغير الحالة الجتماعية.

أجاب الباحث عن هذه الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع
استجابات عينة الدراسة تجاه أداء إدارة الوقت وفقا لمتغير الحالة الجتماعية وكانت موزعة
على النحو التالي:
جدول )(20
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع استجابات أفراد عينة
الدراسة على أداء إدارة الوقت تبعا لمتغير الحالة الجتماعية.

الحالة الجتماعية

العدد

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

أعزب

9

252.00

15.984

متزوج

58

259.09

27.286

غير ذلك

3

232.33

18.502

الجمالي

70

257.03

26.229

يوضح الجدول ) (20أعله بأن فئة المستجيبين من فئة أعزب وعددهم ) (9مدير/ة،
ومتوسطها الحسابي ) (252.00علمه ،وانحرافها المعياري ) (15.984انحرافا .ثم فئة
المديرين من فئة متزوج وعدد الستجابات عليها ) (58مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي )
 (259.09علمة ،وانحرافها المعياري ) (27.286انحرافا .وأخيرا فئة المديرين من فئة غير
ذلك ،وعدد الستجابات عليها ) (3مديرين ،ومتوسطها الحسابي ) (232.33علمة ،انحرافها
المعياري ) (18.502انحرافا .ولحظ الباحث من خلل مقارنته لمتوسطات الفئات العمرية
الثلث وجود فرق بينها مقداره ) (26.76علمة لصالح فئة المديرين من فئة متزوج.
وللتأكد من الدللة الحصائية لهذا الفرق استخدم الباحث أسلوب المعالجة الحصائي

)

 (One Way ANOVAوكانت نتائج اختبار )ف( الموضحة في جدول ) (21أدناه على
النحو التالي:
جدول)(21
نتائج تحليل اختبار تحليل التباين الحادي )ف( للفروق بين متوسطات علمة أداء إدارة الوقت لدى
أفراد العينة وفق متغير الحالة الجتماعية.

الحالة

مصدر

درجة

مجموع
105

وسط

قيمة

مستوى

الجتماعية

التباين

الحرية

المربعات

المربعات

)ف(

الدللة

أعزب

بين المجموعات

2

2302.707

1151.354

1.708

0.189

متزوج

داخل المجموعات

67

45167.236

674.138

غير ذلك

الجمالي

69

47469.943

بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) (1.708ومستوى الدللة ) ،(0.189وحيث أن قيمة مستوى
الدللة ) (0.05) < (0.189فل توجد فروق دالة معنويا بين متوسطات أداء إدارة الوقت لدى
مديري المدارس من فئات متغير الحالة الجتماعية الثلث .وحيث أن الفروق الموجودة بين
متوسطات هذه الفئات الثلث مجرد فروق حسابية ليس لها دللة معنوية ،وبناء على هذه
النتيجة فإن الباحث رفض الفرضية البديلة وقبل الفرضية الصفرية.
للجابة عن الفرضية السابعة والتي نصت على مايلي:
 -7ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية
المنوطة بهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
أجاب الباحث عن هذه الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع
استجابات عينة الدراسة تجاه أداء إدارة الوقت وفقا لمتغير المؤهل العلمي وكانت موزعة على
النحو الموضح في جدول ) (22في )ص  (111التالية على النحو التالي:

جدول )(22
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع استجابات أفراد عينة
الدراسة على أداء إدارة الوقت تبعا لمتغير المؤهل العلمي.

المؤهل العلمي

العدد الوسط الحسابي

النحراف المعياري

دبلوم

8

271.75

49.833

بكالوريوس

44

254.52

20.639

ماجستير فأعلى

18

256.61

23.956

الجمالي

70

257.03

26.229
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يشير الجدول ) (22أعله إلى فئة المستجيبين من حملة المؤهل العلمي دبلوم ،وعددهم )(8
مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي ) (271.75علمه وانحرافها المعياري ) (49.833انحرافا .ثم
فئة المديرين من حملة المؤهل العلمي بكالوريوس ،وعددهم) (44مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي
) (254.52علمة ،وانحرافها المعياري ) (20.639انحرافا .وأخيرا فئة المديرين من حملة
مؤهل علمي ماجستير فأعلى ،وعددهم ) (18مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي ) (256.61علمة،
انحرافها المعياري ) (23.956انحرافا .ولحظ الباحث من خلل مقارنته لمتوسطات الفئات
العمرية الثلثة وجود فرق بينها مقداره ) (17.23علمة لصالح فئة المديرين من حملة
المؤهل العلمي دبلوم.
)

وللتأكد من الدللة الحصائية لهذا الفرق استخدم الباحث أسلوب المعالجة الحصائي
 (One Way ANOVAوكانت نتائج اختبار )ف( الموضحة في جدول ) (23أدناه على
النحو التالي:

جدول )(23

نتائج تحليل اختبار تحليل التباين الحادي )ف( للفروق بين متوسطات علمة أداء إدارة الوقت
لدى أفراد العينة وفق متغير المؤهل العلمي.

المؤهل

مصدر

درجة

مجموع

وسط

قيمة

مستوى

العلمي

التباين

الحرية

المربعات

المربعات

)ف(

الدللة

دبلوم

بين المجموعات

2

2013.188

1006.594

1.484

0.230

بكالوريوس

داخل المجموعات

67

45456.755

678.459

ماجستير

الجمالي

69

47469.943

حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) (1.484ومستوى الدللة ) ،(0.230وحيث أن قيمة مستوى
الدللة ) (0.05) < (0.230فل توجد فروق دالة معنويا بين متوسطات أداء إدارة الوقت لدى
مديري المدارس من الفئات الثلث لمتغير المؤهل العلمي .وان الفروق الموجودة بين
متوسطات هذه الفئات الثلثة مجرد فروق حسابية ليس لها دللة معنوية ،وبناء على هذه
النتيجة فإن الباحث رفض الفرضية البديلة وقبل الفرضية الصفرية.
للجابة عن الفرضية الثامنة والتي نصت على مايلي:
 -8ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية
المنوطة بهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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أجاب الباحث عن هذه الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع
استجابات عينة الدراسة تجاه أداء إدارة الوقت وفقا لمتغير سنوات الخبرة وكانت موزعة على
كما هي موضحة في جدول رقم ) (24أدناه على النحو التالي:
جدول )(24
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع استجابات أفراد عينة
الدراسة على أداء إدارة الوقت تبعا لمتغير سنوات الخبرة.

سنوات الخبرة

العدد الوسط الحسابي

النحراف المعياري

 6 -0سنوات

11

257.27

23.182

 7-14سنة

23

253.70

21.344

 15سنة فأكثر

36

259.08

30.078

الجمالي

70

257.03

26.229

يتضح من الجدول ) (24أعله بأن عدد المديرين من فئة سنوات الخبرة القصيرة من )(6-0
سنوات وعددهم ) (11مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي ) (257.27علمة وانحرافها المعياري )
 (23.182انحرافا .ثم فئة المديرين من فئة سنوات الخبرة المتوسطة من ) (14-7سنة،
وعددهم ) (23مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي ) (253.70علمة ،وانحرافها المعياري )
 (21.344انحرافا .وأخيرا الفئة الثالثة فئة المديرين من فئة الخبرة الطويلة من الفئة العمرية
)15سنة فأكثر( وعددهم ) (36مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي ) (259.08علمة ،انحرافها
المعياري ) (30.078انحرافا.
كما لحظ الباحث من خلل المقارنة ما بين متوسطات الفئات الثلث لمتغير سنوات
الخبرة وجود فرق بينها مقداره ) (5.38علمه لصالح فئة المديرين من فئة الخبرة القصيرة
من ) 15سنة فأكثر(.
وللتأكد من الدللة الحصائية لهذا الفرق استخدم الباحث أسلوب المعالجة الحصائي
 (One Way ANOVAوكانت نتائج اختبار )ف( الموضحة في جدول ) (25أدناه على
النحو التالي:
جدول )(25
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)

نتائج تحليل اختبار تحليل التباين الحادي )ف( لقياس دللة الفروق بين متوسطات علمة أداء
إدارة الوقت لدى أفراد العينة تبعا لمتغير سنوات الخبرة.

سنوات

مصدر

درجة

مجموع

وسط

قيمة

مستوى

الخبرة

التباين

الحرية

المربعات

المربعات

)ف(

الدللة

 6 -0سنوات

بين المجموعات

2

408.141

204.071

 14 -7سنة

داخل المجموعات

67

47061.801

702.415

15سنة فأكثر

الجمالي

69

47469.942

0.740 0.290

بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) (0.290ومستوى الدللة ) ،(0.740وحيث أن قيمة مستوى
الدللة ) (0.05) < (0.740فل توجد فروق دالة معنويا بين متوسطات أداء إدارة الوقت لدى
مديري المدارس من فئات متغير سنوات الخبرة الثلث .وان الفروق الموجودة بين متوسطات
هذه الفئات الثلث مجرد فروق حسابية ليس لها دللة معنوية ،وبناء على هذه النتيجة فإن
الباحث رفض الفرضية البديلة وقبل الفرضية الصفرية.
وللجابة عن الفرضية التاسعة والتي نصت على مايلي:
 -9ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية
المنوطة بهم تعزى لمتغير جنس المدرسة.
أجاب الباحث عن هذه الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع
استجابات عينة الدراسة تجاه أداء إدارة الوقت وفقا لمتغير جنس المدرسة وكانت موزعة على
النحو التالي:
جدول )( 26
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع استجابات أفراد عينة
الدراسة على أداء إدارة الوقت تبعا لمتغير جنس المدرسة

جنس المدرسة العدد الوسط الحسابي
ذكور
بنات
مختلطة
الجمالي

25
35
10
70

262.68
252.63
262.68
252.63

النحراف المعياري
32.035
23.515
16.826
26.229

يتضح من الجدول ) (26أعله بان عدد المستجيبين من فئة مديري مدارس الذكور وعددهم)
 (25مدير ،ومتوسطها الحسابي ) (262.68علمه ،وانحرافها المعياري ) (32.035انحرافا.
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ثم فئة مديرات مدارس الناث وعددهن ) (35مديرة ،ومتوسطها الحسابي ) (252.63علمة،
وانحرافها المعياري ) (23.515انحرافا .وأخيرا الفئة الثالثة فئة مديري المدارس المختلطة
وعددهم ) (10مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي ) (262.68علمة ،انحرافها المعياري )
 (16.826انحرافا .ولحظ الباحث من خلل مقارنته لمتوسطات فئات سنوات الخبرة الثلث
وجود فرق بينها مقداره ) (10.05علمه لصالح فئة المديرين من فئة الذكور.
)

وللتأكد من الدللة الحصائية لهذا الفرق استخدم الباحث أسلوب المعالجة الحصائي
 (One Way ANOVAوكانت نتائج اختبار )ف( الموضحة في جدول ) (27أدناه على
النحو التالي:
جدول )(27

نتائج تحليل اختبار تحليل التباين الحادي )ف( للفروق بين متوسطات علمة أداء إدارة الوقت
لدى أفراد العينة تبعا لمتغير جنس المدرسة.

مجموع المربعات

جنس

مصدر

درجة

المدرسة

التباين

الحرية

ذكور

بين المجموعات

2

1492.231

بنات

داخل المجموعات

67

45977.711

مختلطة

الجمالي

69

47469.943

وسط

قيمة

مستوى

المربعات

)ف(

الدللة

746.116

1.083

0.343

686.234

بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) (1.083ومستوى الدللة ) ،(0.343وحيث أن قيمة مستوى
الدللة ) (0.05) < (0.343فل توجد فروق دالة معنويا بين متوسطات أداء إدارة الوقت لدى
مدراء المدارس من فئات متغير جنس المدرسة الثلثة .وأن الفروق الموجودة بين متوسطات
هذه الفئات الثلثة مجرد فروق حسابية ليس لها دللة معنوية ،وبناء على هذه النتيجة فإن
الباحث رفض الفرضية البديلة وقبل الفرضية الصفرية.
وللجابة عن الفرضية العاشرة والتي نصت على مايلي:
 -10ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية
المنوطة بهم تعزى لمتغير مستوى المدرسة التعليمي.
أجاب الباحث عن هذه الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع
استجابات عينة الدراسة تجاه أداء إدارة الوقت وفقا لمتغير مستوى المدرسة التعليمي وكانت
موزعة على الموضح في جدول رقم ) (28أدناه على النحو آلتي:
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جدول )(28
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع استجابات أفراد عينة
الدراسة على أداء إدارة الوقت تبعا لمتغير مستوى المدرسة التعليمي

المستوى التعليمي

العدد الوسط الحسابي

النحراف المعياري

ابتدائية

16

261.13

18.899

إعدادية

56

255.81

28.071

يشير جدول ) (28أعله إلى أن عدد المستجيبين من فئة مديري المدارس البتدائية وعددهم )
 (16مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي ) (261.13علمه وانحرافها المعياري )(18.899
انحرافا .والفئة الثانية فئة مديرات مدارس الناث ،وعددهم ) (54مديرة ،ومتوسطها الحسابي
) (255.81علمة ،وانحرافها المعياري ) (28.071انحرافا .ولحظ الباحث من خلل
مقارنته بين متوسطات أداء إدارة الوقت لمدراء المدارس البتدائية ومدراء المدارس العدادية
وجود فرق مقداره ) (5.32علمه وهو لصالح فئة مديري المدارس البتدائية.
وللتأكد من الدللة الحصائية لهذا الفرق استخدم الباحث أسلوب المعالجة الحصائي

)

 (t-testوكانت نتائج اختبار )ت( الموضحة في جدول ) (29أدناه على النحو التالي:
جدول )(29
نتائج تحليل اختبار )ت( للفروق في متوسطات علمة أداء إدارة الوقت لدى أفراد العينة وفقا
لمتغير مستوى المدرسة التعليمي.

علمة أداء إدارة الوقت
المستوى

عدد

الوسط

النحراف

قيمة )ت(

مستوى

التعليمي

الحالت

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الدللة

ابتدائية

16

261.13

18.899

0.709

0.481

إعدادية

56

255.81

28.071

بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) (0.709ومستوى الدللة ) ،(0.481وحيث أن قيمة مستوى
الدللة ) (0.05) < (0.481فل توجد فروق دالة معنويا بين متوسطات أداء إدارة الوقت لدى
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مديري مدارس البتدائية والعدادية .وأن الفروق الموجودة بين المتوسطات مجرد فروق
حسابية ليس لها دللة معنوية ،وبناء على هذه النتيجة فإن الباحث رفض الفرضية البديلة وقبل
الفرضية الصفرية.
وللجابة عن الفرضية الحادية عشرة والتي نصت على مايلي:
 - 11ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية
المنوطة بهم تعزى لمتغير عدد طلب المدرسة.
أجاب الباحث عن هذه الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع
استجابات عينة الدراسة تجاه أداء إدارة الوقت وفقا لمتغير عدد طلب المدرسة وكانت موزعة
على النحو المبين في جدول رقم )) (30ص  (117على النحو التالي:

جدول )(30
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع استجابات أفراد عينة
الدراسة على أداء إدارة الوقت تبعا لمتغير عدد طلب المدرسة.

عدد الطلب المدرسة

العدد الوسط الحسابي

النحراف المعياري

 1-400طالب

15

257.73

22.369

 401-800طالب

31

256.81

32.988

 801طالب  -فأكثر

24

256.88

18.426

الجمالي

70

257.03

26.229

يشير الجدول ) (30أعله إلى أن عدد المستجيبين من فئة مديري المدارس صغيرة العدد من )
 (400-1طالب وعددهم ) (15مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي ) (257.73علمه وانحرافها
المعياري ) (22.369انحرافا .ثم فئة مديري المدارس متوسطة الحجم من )(800-401
طالب وعددهم ) (31مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي ) (256.81علمة ،وانحرافها المعياري )
 (32.988انحرافا .وأخيرا فئة مديري المدارس الكبيرة من ) 801طالب فأكثر( ،وعددهم )
(24مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي ) (256.88علمة ،انحرافها المعياري ) (18.426انحرافا.
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ولحظ الباحث من خلل مقارنته لمتوسطات فئات سنوات الخبرة الثلثة وجود فرق بينها
)

مقداره ) (0.92علمه لصالح فئة المديرين من فئة مديري المدارس صغيرة الحجم من
 (400-1طالب.
)

وللتأكد من الدللة الحصائية لهذا الفرق استخدم الباحث أسلوب المعالجة الحصائي
 (One Way ANOVAوكانت نتائج اختبار )ف( الموضحة في جدول ) (31في )ص
 (118التالية على النحو التالي:

جدول )(31
نتائج تحليل اختبار تحليل التباين الحادي )ف( للفروق بين متوسطات علمة أداء إدارة الوقت
لدى أفراد العينة تبعا لمتغير عدد طلب المدرسة.

عدد طلب

مصدر

درجة

مجموع

وسط

قيمة

مستوى

المدرسة

التباين

الحرية

المربعات

المربعات

)ف(

الدللة

 1-400طالب

بين المجموعات

2

9.546

4.773

0.007

0.990

67

47460.397

708.364

69

47469.943

 401-800طالب

داخل المجموعات

 801طالب -فأكثر

الجمالي

بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) (0.007ومستوى الدللة لها ) ،(0.990وحيث أن قيمة مستوى
الدللة ) (0.05) < ( 0.990فل توجد فروق دالة معنويا بين متوسطات أداء إدارة الوقت
لدى مديري المدارس البتدائية والعدادية .وان الفروق الموجودة بين المتوسطات مجرد
فروق حسابية ليس لها دللة معنوية ،وبناء على هذه النتيجة فإن الباحث رفض الفرضية
البديلة وقبل الفرضية الصفرية.
للجابة عن الفرضية الثانية عشر والتي نصت على مايلي:
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 -12ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات اتجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة
المدرسية المنوطة بهم تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.

أجاب الباحث عن هذه الفرضية باستخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع
استجابات عينة الدراسة تجاه أداء إدارة الوقت وفقا لمتغير المنطقة التعليمية وكانت موزعة
كما هي في جدول رقم ) (32في )ص  (119اللحقة على النحو التالي:

جدول )(32
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتوزيع استجابات أفراد العينة
على أداء إدارة الوقت تبعا لمتغير المنطقة التعليمية.
النحراف المعياري

المنطقة التعليمية

العدد

الوسط الحسابي

الخليل

19

260.95

19.800

القدس

22

251.82

23.579

نابلس

29

258.41

31.506

الجمالي

70

257.03

26.229

يتضح من الجدول ) (32أعله عدد المستجيبين من فئة مديري المدارس في منطقة الخليل
التعليمية وعددهم ) (19مدير/ة ،ومتوسطها الحسابي ) (260.95علمة وانحرافها المعياري )
 (19.800انحرافا .ثم فئة مديري المدارس من منطقة القدس التعليمية ،وعددههم )(22
مستجيبا ،ومتوسطها الحسابي ) (251.82علمة ،وانحرافها المعياري ) (23.579انحرافا.
وأخيرا فئة مديري المدارس من منطقة نابلس التعليمية وعددهم ) (29مدير/ة ،ومتوسطها
الحسابي ) (258.41علمة ،انحرافها المعياري ) (31.506انحرافا .ولحظ الباحث من
خلل مقارنته لمتوسطات فئات المنطقة التعليمية الثلث وجود فرق بينها مقداره)(9.13
علمه لصالح فئة مديري المدارس في منطقة الخليل التعليمية.
وللتأكد من الدللة الحصائية لهذا الفرق استخدم الباحث أسلوب المعالجة الحصائي
 (One Way ANOVAوكانت نتائج اختبار )ف( الموضحة في جدول ) (33أدناه على
النحو التالي:
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)

جدول )(33
نتائج تحليل اختبار تحليل التباين الحادي )ف( للفروق بين متوسطات علمة أداء إدارة الوقت
لدى أفراد العينة تبعا لمتغير المنطقة التعليمية.

المنطقة

مصدر

درجة

مجموع

وسط

قيمة

مستوى

التعليمية

التباين

الحرية

المربعات

المربعات

)ف(

الدللة

الخليل

بين المجموعات

2

944.688

472.344

0.680

0.510

القدس

داخل المجموعات

67

46525.255

694.407

نابلس

الجمالي

69

47469.943

بلغت قيمة )ف( المحسوبة ) ( 0.680ومستوى الدللة لها ) ،( 0.510وحيث أن قيمة مستوى
الدللة ) (0.05) < ( 0.510فل توجد فروق دالة معنويا بين متوسطات أداء إدارة الوقت
لدى مدراء المدارس في المناطق التعليمية الثلث .وان الفروق الموجودة بيههن المتوسههطات
هية
هض الفرضه
هاحث رفه
فروق حسابية ليس لها دللة معنوية ،وبناء على هذه النتيجة فإن البه
البديلة وقبل الفرضية الصفرية.
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ثانيا :الجابة عن فرضيات القسم الثالث:
للجابة عن فرضيات القسم الثالث من الدراسة والخاصة باستجابات أفراد عينة الدراسة تجاه
معدل الهمية المهمة وفق درجة اعتقاده بدرجة أهميتها .استخرج الباحث معدل الهمية لجميع
المهام المدرجة في الجدول واستخرج متوسطات معدلت الهمية لكل مهمة وانحرافاتها
المعيارية والنسب المئوية لها ،بهدف للتعرف إلى ترتيب أفراد عينة الدراسة لعلى وأدنى
معدلت الهمية للمهام ) (30المدرجة في جدول ) (34أدناه على النحو التالي:
جدول )(34
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمعدل الهمية للمهمة لليوم الواحد من
وجهة نظر المستجيبين وفقا لمتغير الجنس.
المديرات
المدراء
المهمة
ن= )(38
ن= )(32

الترتيب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين احتياجاتها.
الشراف اليومي على نظافة البنية والمرافق المدرسية .
إعداد السجلت المدرسية وتنظيمها وحفظها ومتابعتها.
إعداد التقارير المالية والشهرية ورفعها للجهات المختصة.
متابعة عملية قطع الطلب للشارع في بداية الدوام ونهايته.
الشراف على الطابور الصباحي ودخول الطلب للصفوف.
استقبال التصالت الهاتفية والرد عليها.
قراءة الرسائل الواردة إلى المدرسة والرد عليها
استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة والجتماع بهم.
إعداد الحصائيات والتقارير اليومية.
متابعة شؤون العاملين والمعلمين اليومية
تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية.
متابعة تنفيذ جدول الدروس السبوعي.
ممارسة المهام الشخصية) .كالصلة ...الخ (.
متابعة عمل اللجان المدرسية المختلفة.
تفويض المعلمين والعاملين بتنفيذ بعض المهام.
حل مشكلت المعلمين والعاملين الشخصية والمهنية.
حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية
الشراف على تنفيذ الخطط العلجية للطلب الضعفاء .
تحفيز الطلب لتطوير مستواهم التحصيلي مواهبهم.
المساهمة في تطوير المنهاج الدراسي.
مساعدة المعلمين في تطوير وصياغة الهداف المدرسية.
متابعة خطط المعلمين وتحضيرهم للدروس.
متابعة تخطيط وتنفيذ النشطة المدرسية الصفية اللصفية.
تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم وتقييم أدائهم.
المشاركة في عملية التدريس الصفي.
تحفيز النمو المهني والعلمي للمعلمين.
إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات المدرسية.
تسهيل استخدام المكانيات المدرسية لخدمة المجتمع.
تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وتفعيلها.

المتوسط الكلي
•

المتوسط
6.4
9.9
14.4
17.8
16.1
8.3
13.2
12.5
15.2
16.1
8.7
23.5
16.3
15.7
14.8
9.7
6.4
9.9
14.4
17.8
16.1
8.3
13.2
12.5
15.2
16.1
8.7
23.5
16.3
15.7
13.8

النحراف
7.16
7.88
7.86
7.46
11.12
7.54
8.37
7.68
7.46
7.43
5.62
8.24
7.83
6.68
7.66
7.66
5.19
6.87
6.45
7.74
8.25
7.65
8.54
6.37
6.41
8.27
6.50
7.41
8.15
7.52
4.32

المتوسط
8.7
9.9
16.1
17.8
20.4
9.6
17.8
13.2
17.1
15.4
11.4
28.6
18.4
16.6
12.2
7.6
18.7
8.8
13.2
10.8
16.9
15.1
12.7
16.6
12.9
19.5
15.4
21.0
21.5
20.3
15.5

معدل الهمية للمهمة = مجموع الستجابات على المهمة ÷ عدد الستجابات عليها.
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النحراف
8.27
8.23
8.93
8.15
10.63
8.36
7.40
7.80
7.20
7.34
6.84
4.67
7.18
6.82
7.89
5.39
5.79
6.50
7.46
5.96
7.83
7.53
7.46
6.70
6.61
9.30
7.80
6.34
6.53
7.25
4.67

المدراء والمديرات
ن= )(70
المتوسط
7.7
9.9
15.3
17.8
18.4
9.0
15.7
12.9
16.2
15.7
10.2
26.3
17.5
16.2
13.4
8.6
18.1
8.6
14.6
13.0
17.5
16.3
12.6
17.6
14.8
20.5
16.1
21.4
20.5
21.7
15.47

النحراف
7.81
7.81
8.45
7.78
10.98
7.97
8.14
7.69
7.33
7.34
6.41
6.98
7.50
6.73
7.83
6.56
5.52
6.63
7.12
7.19
8.00
7.66
7.91
6.61
6.82
8.85
7.22
6.81
7.36
7.47
4.39

من خلل استعراض المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية الموضحة في جدول )(34
السالف يمكن استخلص ترتيب أعلى وأدنى ثلث معدلت أهمية للمهام من حيث اعتقادهم
بدرجة أهميتها كما عبرت عنها وجهة نظر المستجيبين وهي مرتبة أدناه في الجدول على
النحو التي:
جدول )(35
ترتيب أعلى وأدنى ثلثة معدلت أهمية للمهام من وجهة نظر المستجيبين تبعا لمتغير الجنس.

الفئات

الرقم

أعلى ثلثة مهام أهمية

المدراء

1

تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين احتياجاتها
) (6.4نقطة واحتلت المرتبة.
حل مشكلت المعلمين والعاملين الشخصية والمهنية(6.4) .
نقطة واحتلت الثانية.
الشراف على الطابور الصباحي ودخول الطلب للصفوف) .
 (8.3نقطة واحتلت المرتبة الثالثة.

17
6

المديرات

16
1
18

تفويض المعلمين والعاملين بتنفيذ بعض المهام ) (7.6نقطة
واحتلت المرتبة الولى.
تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين احتياجاتها
) (8.7قطة واحتلت المرتبة الثانية.
حل مشكلت المعلمين والعاملين الشخصية والمهنية )(8.8
نقطة واحتلت المرتبة الثالثة.

المدراء

1
18

والمديرات

16

تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين احتياجاتها
) (7.7نقطة واحتلت المرتبة الولى.
حل مشكلت المعلمين والعاملين الشخصية والمهنية )(8.6
نقطة واحتلت المرتبة الثانية.
تفويض المعلمين والعاملين بتنفيذ بعض المهام ) (8.6نقطة
واحتلت المرتبة الثالثة.

الرقم
12
28
20
12
29
28
12
30
28

أدنى ثلثة مهام أهمية
تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية )(23.5
نقطة واحتلت المرتبة الثلثون.
إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات
المدرسية ) (23.5نقطة واحتلت المرتبة التاسعة
والعشرون.
تحفيز الطلب لتطوير مستواهم التحصيلي مواهبهم
) (17.8نقطة واحتلت المرتبة الثامنة والعشرون.
تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية )(28.6
نقطة واحتلت المرتبة الثلثون.
تسهيل استخدام المكانيات المدرسية لخدمة المجتمع
) (21.5نقطة واحتلت المرتبة التاسعة والعشرون.
إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات
المدرسية ) (21نقطة واحتلت المرتبة الثامنة
والعشرون.
تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية (26.3
نقطة واحتلت المرتبة الثلثون.
تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي
وتفعيلها ) (21.7نقطة واحتلت المرتبة التاسعة
والعشرون..
إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات
المدرسية ) (21.4نقطة واحتلت المرتبة الثامنة
والعشرون.

يتبين من الجدول ) (35أعله الترتيب الذي اجمع عليه المستجيبون لعلى وأدنى ثلثة
معدلت لهمية المهام المناطة بهم لليوم الواحد بالدقائق وقد جاءت نتائج ترتيب المستجيبين
للمهام اعتمادا على اعتقادهم بدرجة أهمية المهمة على النحو التالي أدناه:
أول :ترتيب المدراء لعلى ثلث مهام من حيث معدل الهمية:
.1

المرتبة الولى مهمة تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين

احتياجاتها ومعدل أهميتها) (6.4نقطة.
.2

المرتبة الثانية مهمة حل مشكلت المعلمين والعاملين الشخصية والمهنية

ومعدل أهميتها) (6.4نقطة.
.3

المرتبة الثالثة مهمة الشراف على الطابور الصباحي ودخول الطلب

للصفوف ومعدل أهميتها ) (8.3نقطة.
ترتيب المدراء لعلى ثلث مهام من حيث معدل الهمية:
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.1

المرتبة الثلثون مهمة تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية ومعدل

أهميتها ) (23.5نقطة.
.2

المرتبة التاسعة والعشرون مهمة إشراك المعلمين والباء في اتخاذ القرارات

المدرسية ومعدل أهميتها ) (23.5نقطة.
.3

المرتبة الثامنة والعشرون مهمة تحفيز الطلب لتطوير مستواهم التحصيلي

مواهبهم ،ومعدل أهميتها ) (17.8نقطة.
ثانيا:ترتيب المديرات لعلى ثلث مهام من حيث معدل الهمية:
.1

المرتبة الولى مهمة تفويض المعلمين والعاملين بتنفيذ بعض المهام )(7.6

نقطة.
.2

المرتبة الثانية مهمة تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين

احتياجاتها ) (8.7نقطة.
.3

المرتبة الثالثة مهمة تسهيل استخدام المكانيات المدرسية لخدمة المجتمع )

 (21.5نقطة.
ترتيب المديرات لدنى ثلث مهام من حيث معدل الهمية:
.1

المرتبة الثلثون مهمة تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية ومعدل

أهميتها ) (28.6نقطة.
.2

المرتبة التاسعة والعشرون مهمة تسهيل استخدام المكانيات المدرسية لخدمة

المجتمع ومعدل أهميتها ) (21.5نقطة.
.3

المرتبة الثامنة والعشرون مهمة إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات

المدرسية ومعدل أهميتها ) (21نقطة.
ثالثا :ترتيب المدراء والمديرات معا لعلى ثلث مهام من حيث معدل الهمية:
.1

المرتبة الولى مهمة تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين

احتياجاتها ومعدل أهميتها ) (7.7نقطة.
.2

المرتبة الثانية مهمة حل مشكلت المعلمين والعاملين الشخصية والمهنية

ومعدل أهميتها ) (8.6نقطة.
.3

المرتبة الثالثة مهمة تفويض المعلمين والعاملين بتنفيذ بعض المهام ومعدل

أهميتها ) (8.6نقطة.
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ترتيب المدراء والمديرات معا لدنى ثلث مهام من حيث معدل الهمية:
.1

المرتبة الثلثون مهمة تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية ومعدل

أهميتها ) (6.3نقطة.
.2

المرتبة التاسعة والعشرون مهمة تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي

وتفعيلها ومعدل أهميتها )(21.7
.3

نقطة.

المرتبة الثامنة والعشرون مهمة إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات

المدرسية ومعدل أهميتها ) (21.4نقطة.
جدول رقم )(36
المتوسطات الحسابية والترتيب للمهام تبعا لمتغيري معدل صرف الوقت على المهمة ومعدل
الهمية للمهمة لجميع أفراد العينة من المديرين والمديرات معا.

الرق
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

الدراء والديرات

الهمة
معدل صرف الوقت
تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين احتياجاتها.

7.8
12.5
14.8
12.46
8.76
14.71
16
18.87
22.87
16.21
18.11
13.54
11.66
7.8
12.24
11.09
13.51
22.39
16.44
13.63
11.01
11.73
16.24
14.93
24.53
21.23
14.07
10.91
12.1
12.13

الشراف اليومي على نظافة البنية والمرافق المدرسية.
إعدادا لسجلت المدرسية وتنظيمها وحفظها ومتابعتها.
إعداد التقارير المالية والشهرية ورفعها للجهات المختصة.
متابعة عملية قطع الطلب للشارع في بداية الدوام ونهايته.
الشراف على الطابور الصباحي ودخول الطلب للصفوف.
استقبال التصالت الهاتفية والرد عليها.
قراءة الرسائل الواردة إلى المدرسة والرد عليها
استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة والجتماع بهم.
إعداد الحصائيات والتقارير اليومية.
متابعة شؤون العاملين والمعلمين اليومية
تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية.
متابعة تنفيذ جدول الدروس السبوعي.
ممارسة المهام الشخصية) .كالصلة...الخ (.
متابعة عمل اللجان المدرسية المختلفة.
تفويض المعلمين والعاملين بتنفيذ بعض المهام.
حل مشكلت المعلمين والعاملين الشخصية والمهنية.
حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية
الشراف على تنفيذ الخطط العلجية للطلب الضعفاء.
تحفيز الطلب لتطوير مستواهم ألتحصيلي مواهبهم.
المساهمة في تطوير المنهاج الدراسي.
مساعدة المعلمين في تطوير وصياغة الهداف المدرسية.
متابعة خطط المعلمين وتحضيرهم للدروس.
متابعة تخطيط وتنفيذ النشطة المدرسية الصفية اللصفية.
تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم وتقييم أدائهم.
المشاركة في عملية التدريس الصفي.
تحفيز النمو المهني والعلمي للمعلمين.
إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات المدرسية.
تسهيل استخدام المكانيات المدرسية لخدمة المجتمع.
تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وتفعيلها.

وللجابة عن الفرضية الثالثة عشر والتي نصت على مايلي:
119

الترتيب
29
18
12
19
28
13
10
5
2
9
6
16
24
30
20
25
17
3
7
15
26
23
8
11
1
4
14
27
22
21

معدل الهية
7.67
9.9
15.31
17.84
18.43
9
15.7
12.86
16.2
15.71
10.16
26.29
17.47
16.2
13.39
8.57
18.13
8.6
14.6
13.03
17.53
16.31
12.63
17.63
14.83
20.49
16.09
21.4
20.5
21.7

الترتيب
1
5
13
23
25
4
14
8
17
15
6
30
20
18
10
2
24
3
11
9
21
19
7
22
12
27
16
28
26
29

 -13ل توجد علقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) (a = 0.01بين
معدل صرف الوقت اليومي لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية وبيــن
معدل ترتيبهم لها وفق اعتقادهم بدرجة أهميتها.
وقد أجاب الباحث عن هذه الفرضية وبالعتماد على البيانات الواردة في الجداول رقم ) (8و)
 (36على النحو آلتي:
جدول الباحث متغيري معدل صرف الوقت على المهام ومعدل الهمية وترتيب المهام
اعتمادا على استجابات أفراد العينة عليها وهي مجدولة في الجدول رقم ) (36الصفحة السالفة
بشكل واضح.
وباستخدام برنامج التحليل الحصائي ) (spssعالج الباحث متوسطات المتغيرين بواسطة
اختبار معامل ارتباط سبيرمان للرتب .وبعد ذلك استخرج معامل ارتباط سبيرمان للرتب
وكشفت نتائج اختبار معامل الرتباط سبيرمان للرتب النتائج الموضحة في جدول رقم )(37
التالي
جدول )(37
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمتغيري معدل صرف الوقت ومعدل الهمية للمهام.

المتغيرات
معدل صرف الوقت على المهمة
معدل الهمية للمهمة

العدد
30

المتوسط الحسابي
14.3313

النحراف المعياري
3.63113

30

15.2777

4.52110

يتبين من الجدول رقم ) (37أعله إلى أن عدد الستجابات على متغير معدل صرف الههوقت
هاري )
ها المعيه
هة وانحرافهه
هابي ) (14.3313علمه
هطها الحسه
بلغت ) (30استجابة ومتوسه
هتجابة
هة ) (30اسه
هدل الهميه
هر معه
 (3.63113انحرافا ،وكذلك عدد استجابات على المتغيه
ومتوسطها الحسابي ) (15.2777استجابة ،وانحرافها المعياري ) (4.52110انحرافا.

وللكشف عن طبيعة العلقة ما بين المتغيرين استخدم الباحث معامل ارتباط سبيرمان للرتههب
وكانت نتائج التحليل كما هي مجدولة في جدول ) (38أدناه على النحو التالي:
جدول )( 38
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نتائج اختبار معامل ارتباط سبيرمان للرتب بين متغيري كمية صرف الوقت على المهام
ومعدل أهميتها وفق درجة اعتقادهم أفراد العينة بأهميتها.

معامل ارتباط

معدل صرف الوقت

معدل الهمية

على المهمة

للمهمة

معدل صرف الوقت على المهمة

1.00

** 0.997

الدللة المعنوية

0.000

0.000

30

30

** 0.997

1.00

0.000

0.000

30

30

سبيرمان
معامل ارتباط
سبيرمان

عدد الحالت
معدل الهمية للمهمة
الدللة المعنوية
عدد الحالت

**

تعني هذه الشارة بان

معامل الرتباط دال معنويا على مستوى الدللة المعنوية ) ∞═ (0.01

يتضح من الجدول ) (38أعله بان قيمة معامل ارتباط سبيرمان الرتبي ) (0.997وهي دالة
معنويا عند مستوى الدللة المعنوية ) ،(0.01حيث كشفت النتيجة عن وجود علقة معنوية
ايجابية قوية بين المتغيرين لكونها قريبة جدا من الواحد صحيح في التجاه اليجابي.

الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة
يتطرق هذا الفصل إلى مناقشة النتائج الحصائية التي توصل إليها الباحث في دراسته في
الفصل الرابع من خلل تحليله لنتائج اختباره لفرضيات الدراسة ،ومعالجتها إحصائيا ،وتحليل
النتائج في ضوء الهداف التي هدفت إلى تحقيقها هذه الدراسة ،ومقارنتها بنتائج الدراسات
الخرى ذات العلقة والتي تشكل الطار العام لموضوع الدراسة ،لتحديد نتائج الدراسات التي
انسجمت مع هذه الدراسة والتي اختلفت معها ،ووضع التفسيرات والتبريرات المناسبة التي
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أدت للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ،ومن ثم بلورت عددا من التوصيات التي يراها
الباحث مناسبة حول محاور الدراسة الساسية ليستفيد منها الدارسون في دراساتهم اللحقة
والجهات ذات العلقة في العديد من المؤسسات التربوية المعنية في تحسين إدارة الوقت،
وتطوير مستوى الداء لدى مديري ومديرات المدارس الفلسطينية.
استهل الباحث مناقشة نتائج القسم الول والذي هدف فيه إلى التعرف إلى كمية صرف الوقت
لدى أفراد عينة الدراسة ،ودراسة الفروق في معدلت صرف الوقت على المهام على مستوى
جميع مهام المستويات الثلثة )الداري ،والفني ،والجتماعي( للدارة لدى مديري ومديرات
مدارس الوكالة في الضفة الغربية التي تعزى لمتغير الجنس .كمتطلب أساسي لمعرفة كمية
صرف الوقت على المهام لدى أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس ،ولتحقيق هذا الهدف
أجاب الباحث عن سؤال الدراسة الول الذي نص على ما يلي:
.1

ما كمية الوقت التي يصرفها مديرو ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية من
وقت العمل الرسمي على كل مهمة من مهام العمل اليومي المنوطة بهم ؟

أظهرت نتائج التحليل والمعالجة للستجابات وجود تباين واضح في متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة تجاه معدل صرف الوقت على مستوى جميع المهام المنوطة لدى مديري
ومديرات الوكالة في الضفة الغربية ،حيث إتضح ذلك من خلل التباين الواضح في معدلت
صرف المستجيبين للوقت على المهام ) (30والتي تغطي مهام مستويات الدارة المدرسية
الثلثة ،فهناك فرق واضح في معدلت صرف الوقت على صعيد مهام المستوى نفسه ،وكذلك
بين مهام المستويات الثلثة الخرى ،كما عكست النتائج تركيز مدراء المدارس على ايلء
مهام المستوى الداري بكميات وقت أكثر من مهام المستويات الخرى مع العلم أن لب العمل
الداري للمدير هي مهام المستوى الفني.
ولمناقشة النتائج بشكل منهج استعرض الباحث معدل صرف الوقت على كل مهمة من المهام
كما عبرت عنها وجهات نظر أفراد العينة من خلل استجاباتهم ،وقد جدولها على النحو
التالي:
 -1تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم وتقييم أدائهم:
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (25في الستبانة بلغت ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة والعليا ) (60دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
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 (1717دقيقة ،ومعدل صرف الوقت عليها ) (24.53دقيقة ،ويعادل ) (%5.7من وقت العمل
اليومي الرسمي للمدير/ة ،ولهذا احتلت هذه المهمة المرتبة الولى من حيث ترتيب المهام بناء
على كمية صرف الوقت على المهام.
أشارت النتائج إلى وجود تباين واضح بين معدلت كمية صرف الوقت لدى المديرين
والمديرات على هذه المهمة ،وسجل لصالح المديرين ،ويعني هذا أن المديرين يصرفون كمية
وقت على هذه المهمة أكثر من المديرات.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى قلة ممارسة المديرات لهذه المهمة والعتماد على زيارات
الموجهين والمشرفين التربويين ،والى ممارسة مهام أخرى ،كما يعزو ذلك إلى عدم تمكن
المدير من أداء هذه المهمة خاصة بشكل ناجح في التخصصات الخرى.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة منها دراسة السالم )،(1989
الراسبي )،(Bleninger and Snipes (1996)، Abd EL – Baki (1996 ،(1999
حمد ) ،(2003ولكنها اختلفت مع نتائج عدد الدراسات منها الجبر )(Krug (1992. ،(1998
 -2استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة والجتماع بهم.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (9المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،بلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (7دقيقة ،والعليا ) (58دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
 (1601دقيقة ،ومعدل الوقت الذي صرف عليها ) (22.87دقيقة ويشكل ) (%5.2ومن وقت
مدير/ة المدرسة الرسمي ،وبناء عليه احتلت هذه المهمة المرتبة الثانية من حيث ترتيب المهام
بناء على كمية صرف الوقت على المهام.
أشارت النتائج لوجود تباين واضح في معدلت كمية صرف الوقت لدي مديري ومديرات
المدارس وحسم هذا التباين لصالح المديرين ،ويعني هذا بان المديرين يصرفون على هذه
المهمة كمية وقت أعلى من المديرات.
ويعزو الباحث أسباب الختلف في معدل صرف الوقت على هذه المهمة بين مديري
ومديرات المدارس عدد الزائرين الوافدين الى المدرسة ،والى قوة العلقة التي تربط مدير
المدرسة بالمجتمع فالعلقة ما بين معدل صرف الوقت وعدد الزائرين علقة طردية ،وبناء
عليه فان الزيادة في معدل صرف المدراء على هذه المهمة منه لدى المديرات سببه قوة علقة
وتفاعل المدير مع المجتمع ومؤسساته وضعف العلقة وقلة التواصل مع المجتمع المحلي.
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وقد اتفقت هذه النتيجة الدراسة مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة حمد )،(2003
 ،(Bleninger and Snipes (1996الراسبي ) ،(1999حنا ) ،(1998واختلفت مع نتائج
بعض الدراسات منها دراسة الجبر ) ،(1998الحارثي ) ،Arubayi (1986) ،(1995السالم
).(1989
 -3حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (18المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (5دقيقة ،والعليا ) (73دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
 (1567دقيقة ،ومتوسطها الوقت الذي صرف عليها ) (22.39دقيقة ،ويشكل ) (%5.1وبناء
عليه جاءت هذه المهمة في المرتبة الثالثة من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف
الوقت على المهام.
يتضح من خلل النتائج أن المديرين يصرفون على هذه المهمة وقتا أكثر من المديرات،
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى الزيادة الواضحة في حجم المشكلت المسلكية والتحصيلية لدى
طلب المدرسة ،فكلما زاد حجمها المشكلت ،استنفذت من وقت العمل بالنسبة لمدير/ة
المدرسة كمية وقت أكثر ،وسبب الزيادة في معدل صرف الوقت لدى المدراء يعود إلى الزيادة
في حجم المشكلت المسلكية والتحصيلية في مدارس الذكور عنه في مدارس الناث.
وتقاربت هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة الراسبي ) ،(1999حمد )،(2003
واختلفت مع نتائج دراستي ) ،Arubayi (1986السالم ) ،(1989المنيع والعبيدي ).(1982
 -4المشاركة في عملية التدريس الصفي.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (26المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (150دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
 (1486دقيقة ،ومتوسط الوقت المصروف عليها ) (21.23دقيقة ،ويشكل ) (%4.8وقت
مدير/ة المدرسة الرسمي ،وبناء عليه احتلت هذه المهمة على المرتبة الرابعة من حيث ترتيب
المهام بناء على كمية صرف الوقت على المهام.
وتبين من ملحظة استجابات المديرين والمديريات ومقارنتها مع بعضها ان معدل صرف
الوقت لدى المديرين على هذه المهمة أعلى من معدل صرف الوقت لدى المديرات.
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ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى حجم الممارسة من قبل مدير المدرسة لهذه المهمة ،وتعتمد
ممارستها على تفرغ مدير المدرسة ،ونصابه من الحصص ،وعدد طلب المدرسة ،وغياب
المدرسين ،فكلما زاد حجم الممارسة من قبل المدير كلما زاد معدل صرف الوقت عليها.
ومن الدراسات التي اتفقت معها هذه الدراسة دراسة كل من دراسة الحارثي )،(1995
المنيع والعبيدي ) ،& Willower (1981 Martin) ،(1982واختلفت مع نتائج دراسة حنا
) ،(1998السالم ).Willower & Kmetz (1981) ،(1989
 -5قراءة الرسائل الواردة إلى المدرسة والرد عليها.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (8المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (7دقيقة ،والعليا ) (50دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%4.3من وقت
 (1321دقيقة ومتوسط صرف الوقت عليها ) (18.88دقيقة ،وي ّ
مدير/ة المدرسة الرسمي ،جاءت هذه المهمة في المرتبة الخامسة من حيث ترتيب المهام بناء
على كمية صرف الوقت على المهام.
وأظهرت النتائج وجود اختلف في صرف الوقت على هذه المهمة وسجل لصالح المديرين،
ويعني هذا بان المديرين يصرفون كمية وقت على هذه المهمة أكثر من المديرات.
ويعزو الباحث أسباب الختلف والتباين في معدل صرف الوقت عليها لكثرة الرسائل الواردة
لدارة المدرسة ،والردود عليها ،وعدم تعين سكرتير او نائب لمدير المدرسة ،وعدم تزويد
الدارات المدرسية بأجهزة حاسوب وفاكس لتوفير وقت وجهد مدير المدرسة .فكلما زاد
حجمها زادت كمية الوقت المصروفة عليها.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة  ،(Titus (1995حمد )،(2003

حمامي ) ،& Willower (1981 Martin) ،(1992حسن ) (1986و اختلفت مع نتائج
دراسة  ،(Krug (1992السالم ) ،(1989الجبر ) ،(1998الراسبي ).(1999
 -6متابعة شؤون المعلمين العاملين اليومية.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (11المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة

الستجابة الدنيا عليها ) (5دقيقة ،والعليا ) (48دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
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 (1268دقيقة ،ومتوسط الوقت المصروف عليها ) (18.11دقيقة ،ويشكل ) (%4.1وعليه
احتلت هذه المرتبة السادسة من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت على المهام.
تبين من خلل النتائج وجود تباين واضح بين معدلت كمية صرف الوقت المديرين
والمديرات ،وحسم هذا التباين لصالح المديرين ،ويعني هذا بان المديرين يصرفون وقتا على
هذه المهمة أكثر من المديرات.
ويعزو الباحث أسباب الزيادة في معدل صرف كمية الوقت عليها إلى الزيادة في حجم
المشكلت الخاصة بمخالفة النظام الداخلي للمدرسة ،ورفض التعليمات ،والختلف على
نصاب المعلم ،والبرنامج ،والتحضير ،والمشكلت المهنية إلى غير ذلك ،فكلما زادت عملية
المتابعة لها زادت كمية الوقت المصروفة عليها ،وهي متفاوتة بين المدارس.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة حمد ) ،(2003حمامي )
 ،(1992الراسبي ) ،(1999ولكنها تعارضت مع نتائج دراسة )،Arubayi (1986
حسن ) ،(1986العوائد) ،(1999السالم ).(1989

 -7الشراف على تنفيذ الخطط العلجية للطلب الضعفاء.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (19المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها دقيقتين ،والعليا ) (74دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%3.7وبناء عليه
 (1151دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (16.44دقيقة ،وي ّ
احتلت هذه المهمة المرتبة السابعة من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت على
المهام .وقد تبين من خلل المقارنة بأن المديرين يصرفون كمية وقت أعلى على هذه المهمة
من المديرات.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى ارتفاع مستوى التحصيل المدرسي لدى الطالبات وتدني
المستوى التحصيلي لدى الطلب ،ولهذه فان المديرين يصرفون كمية وقت أكثر عليها من
المديرات بسبب تدني مستوى التحصيل لدى الطلب.
وتقاربت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة  ،(Coon (2002الراسبي )
 ،& Willower (1981 Martin) ،(1999وتعارضت هذه النتيجة مع دراسة الحارثي )
 ،(1995حسن ).Krug, (1992) ،(1986
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 -8متابعة خطط المعلمين وتحضيرهم اليومي للدروس.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (23المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (48دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ).(%3.7
 (1137دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (16.24دقيقة ،وي ّ
جاءت هذه المهمة في المرتبة الثامنة من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت
على المهام .أظهرت نتائج المقارنة لكمية صرف الوقت على هذه المهمة ما بين المديرين
والمديرات بان مدير المدرسة يصرف على هذه المهمة وقتا أكثر من المديرة.
ويعزو الباحث أسباب هذه النتيجة إلى ايلء المدير لهذه المهمة اهتماما أكثر من المديرة،
والتزامه بحرفية التعليمات وشكليتها أكثر من روح التعليمات ،وأيضا إلى ارتفاع مستوى
النضباط والتقيد لدى المعلمات بالتعليمات الخاصة بهذه المهمة ،بعكس المعلمين فهم اقل
التزاما بالتعليمات.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة ،حمد ) ،(2003الحارثي )،(1995
 ،(Neill and Campbell (1990)، Campbell and Neill (1992حمامي )،(1992
وتعارضت هذه النتيجة مع نتائج دراسة السالم ) ،(1989حسن ) ،(1986الراسبي ).(1999
 -9إعداد الحصائيات والتقارير اليومية.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (10المدونة في الستبانة) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (3دقائق ،والعليا ) (38دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%3.6وبناء عليه
 (1135دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (16.21دقيقة ،وي ّ
احتلت هذه المهمة المرتبة التاسعة من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت على
المهام .وأتضح من خلل المقارنة ما بين كمية صرف الوقت على هذه المهمة إلى أن مدير
المدرسة يصرف كمية وقت على هذه المهمة أكثر من المديرة.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى كثافة الحصائيات المطلوبة من المديرين والمديرات ،استخدام
اليدوي ،وعدم العتماد على أتمتة العملية الكتابية ،وعدم استخدام النماذج الجاهزة من قبل
مدير المدرسة ،وعدم وجود نائب أو سكرتير في المدرسة ليتولى أداء هذه المهمة عن المدير.
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وهذه النتيجة جاءت متفقة مع دراسة كل من الحارثي ) ،(1995حنا )،(1998
المنيع والعبيدي ) (1982وتعارضت مع نتائج دراسة  ،(Krug (1992حمد )،(2003
الحارثي ).(1995
 -10استقبال التصالت الهاتفية والرد عليها.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (7المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (3دقائق ،والعليا ) (64دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%3.6وعليه فقد
 (1120دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (16دقيقة ،وي ّ
احتلت هذه المهمة المرتبة العاشرة من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت على
المهام.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى الزيادة تمتع مدير المدرسة بحجم علقات أعلى مع المجتمع
المحلي ،والى اعتماده على حل كثير من القضايا الخاصة بالمدرسة على الهاتف ،وكثرة
متابعته لمشكلت المدرسة واحتياجاتها مع إدارة التعليم في مكتب المنطقة.
وهذه النتيجة اتفقت مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة المنيع والعبيدي )،(1982
السالم ) ،(Titus (1995 ،(1989حسن ) ،(1986وتعارضت هذه النتيجة مع نتائج دراسة

حمد ) ،(2003حمامي ).(Krug, (1992 ،(1992

 -11متابعة تخطيط وتنفيذ النشطة المدرسية الصفية واللصفية.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (24المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (47دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%3.7وبناء عليه
 (1045دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (14.93دقيقة ،وي ّ
احتلت هذه المهمة المرتبة الحادية عشر من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت
على المهام .توصلت نتائج المقارنة ما بين معدل كمية صرف على هذه المهمة لدى المديرين
والمديرات أن هناك اختلف واضح وهو لصالح المديرين حيث تبين أن مدير المدرسة
يصرف كمية وقت أكثر على هذه المهمة.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى سعي مدير المدرسة لثبات كفاءة المدرسة من خلل تحقيق
اكبر كم من النشطة المدرسية الصفية واللصفية ،وأيضا إلى أن مدارس الذكور تشارك في
معظم النشطة التي تنظمها المنطقة التعليمية وإدارة الوكالة التعليمية ،وتركيز مديرو المدارس
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لتحقيق النجازات على مستوى مدارس المنطقة والضفة الغربية ،ولهذه السباب يصرف
المديرون كمية وقت اكبر وللحقيقة فهي ل تعكس كمية الوقت الحقيقة التي تصرف على هذه
النشطة والفعاليات سواء أثناء الدوام أو بعده.
وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة حمد )،(2003
 ،(Campbell and Neill, (1992السالم ) (1989ولكنهها اختلفهت مع نتهائهج دراسهة
 ،(Phillips (2002)، Neill and Campbell (1990)، Abd EL – Baki (1996الجبر

).(1998

 -12إعداد السجلت المدرسية وتنظيمها وحفظها ومتابعتها.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (3المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (3دقائق ،والعليا ) (40دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) ،(%3.4وعليه فقد
 (1036دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (14.80دقيقة ،وي ّ
احتلت هذه المهمة الثانية عشر من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت على
المهام.
من وجهة نظر أفراد العينة تبين من خلل النظرة التاملية لمعدلت صرف المديرين
والمديرات على هذه المهمة وجود تباين واضح لصالح المديرات ،حيث إتضح بان المديرات
يصرفن على هذه المهمة كمية اكبر من المديرين.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى كون مديرة المدرسة تهتم بشكل السجلت ونظافتها وجمالها
وتنظيمها بشكل اثر من المدير وذلك انطلقا من كونها أنثى ،والتزامها الكامل بتنفيذ كل ما
ورد من تعليمات في تعميمات إدارة المنطقة التعليمية بخصوص ذلك وحرصها الزائد على
إعداد المطلوب منها في الوقت المحدد أكثر من المدير.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها على سبيل الحصر دراسة
)المنيع والعبيدي ،(Hill (1989 ،(1982 ،الجبر ) ،(1998الحارثي ) (1995واختلفت مع
نتائج بعض الدراسات منها دراسة  ،(Willis (1980الغامدي ).(Krug (1992 ،(1990
 -13الشراف على الطابور الصباحي ودخول الطلب للصفوف.
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عدد الستجابات على المهمة رقم ) (6المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (3دقائق ،والعليا ) (42دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%3.4وبذلك
 (1151دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (14.71دقيقة ،وي ّ
احتلت هذه المهمة المرتبة الثالثة عشر من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت
على المهام.
يتضح من خلل النظرة التاملية لمعدلت كمية صرف الوقت على هذه المهمة وجود تباين
واضح في معدل كمية صرف الوقت على هذه المهمة وهو لصالح المديرين حيث تبين أن
مدير المدرسة يصرف كمية وقت اكبر على هذه المهمة من مديرة المدرسة.
ويعزو الباحث أسباب هذه التفاوت إلى إصرار المدير على المباشرة الكاملة على تنفيذ كل
تفاصيل هذه المهمة لشعار الطلبة والهيئة التدريسية بالسيطرة على كل المور ،وإلى عدم ثقته
بمقدرة المعلمين المناوبين وباقي أعضاء الهيئة التدريسية على أدائها بالشكل المطلوب،
وتركيزه على انه الرجل الول في المدرسة وان كل شيء يجب ان يتم من خلله وبموافقته.
وهذه النتيجة جاءت متفقة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة حمد )،(2003
الجبر ) ،(1998ولكنها اختلفت مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة الراسبي )،(1999
الحارثي ).(Abd EL – Baki, (1996 ،(1995
 -14تحفيز النمو المهني والعلمي للمعلمين.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (27المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (61دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%3.2وبذلك احتلت
 (985دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (14.1دقيقة ،وي ّ
هذه المهمة المرتبة الرابعة عشرة من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت على
المهام.
ويعزو أسباب ذلك لعتماد المديرين على الموجهين والدورات التأهيلية التي تنظمها إدارة
الوكالة التربوية خلل العطلت في نهاية العام الدراسي ،كذلك لعدم فهم مهام عملهم الوظيفية
بالكل السليم ،وهذا مؤشر غير ايجابي وخطير.
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واتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة المنيع والعبيدي )،(1982
 ،(Hill, (1989الجبر ) ،(1998الحارثي ) ،(1995واختلفت مع نتائج بعض الدراسات منها
دراسة  ،(Willis (1980الغامدي ).(Krug (1992 ،(1990
 -15تحفيز الطلب لتطوير مستواهم التحصيلي ومواهبهم.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (20المدونة في الستبانة) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها دقيقتين ،والعليا ) (38دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%3.1وعليه فقهد
 (954دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (13.63دقيقة ،وي ّ
احتلت هذه المهمة المرتبة الخامسة عشرة من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف
الوقت على المهام.
يتبين من خلل النظرة التاملية وجود فرق بسيط بين معدلت كمية صرف الوقت للمديرين
والمديرات وهو لصالح المديرات ،وهذا يعني بان المديرات يصرفن كمية وقت اكبر من
المدراء على أداء هذه المهمة.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى عدم وعي المديرين بمهام عملهم الساسية ،وعدم إدراكهم لدور
هذه المهمة في تحسين مستوى المدرسة التحصيلي والتعليمي ،وهذا مؤشر خطير ويجب
تخصيص وقتا أكثر لها ،كما يعزو الباحث أسباب ذلك إلى اهتمام المديرة بتنمية نمو المعلمات
المهني بها اكبر انطلقا من وعيها بقيمة هذه المهمة ،واثر ذلك على زيادة مستوى الداء
أكثر ،وإلى الزيادة في مستوى الوعي التربوي بهذا الجانب .وقتا أكبر ليصرف على هذه
المهمة.
وقد توافقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة حمد )،(2003
)السالم) ،(1989 ،الحارثي ،(1995 ،واختلفت مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة
الراسبي ).Abd EL – Baki (1996)، (Harvey (1986 ،(1999
 -16تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (12المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (47دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%3.1وبناء على
 (948دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (13.54دقيقة ،وي ّ
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عليه فقد احتلت هذه المهمة المرتبة السادسة عشرة من حيث ترتيب المهام بناء على كمية
صرف الوقت على المهام .وأشارت نتائج تحليل البيانات إلى وجود فرق بين معدلت كمية
صرف الوقت بين معدلت كمية صرف الوقت لدي المديرات والمديرين وسجل الفرق لصالح
المديرين ،حيث تبين من وجهة نظر أفراد العينة أن المديرين يصرفون كمية من الوقت لكثر
على هذه المهمة من المديرات.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى عدم التحضير والتخطيط الجيد من قبل المديرين ،وإلى كثرة
الحاديث الجانبية وقلة ضبط الجتماعات ،وإلى كثرة تنظيمها والعكس بالنسبة للمديرات ،ول
يعني بالضرورة أن الزيادة في كمية الوقت المصروفة عليها بأنها تحقق أهدافها المنشودة في
حدود الوقت المحدد لها.
وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة الراسبي )،(1999
الجبر ) ،Hill (1989) ،(1998المنيع والعبيدي ) ،(1982الحارثي ) ،(1995وخالفت هذه
النتيجة نتائج بعض الدراسات منها دراسة حمد )Willis, (1980،) ،(2003
 ،(Krug (1992الغامدي ).(1990
 -17حل مشكلت المعلمين والعاملين الشخصية والمهنية والوظيفية.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (17المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها دقيقتين ،والعليا ) (35دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%3.1ولهذا احتلت
 (946دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (13.51دقيقة ،وي ّ
هذه المهمة المرتبة السابعة عشر من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت على
المهام.
تبين من خلل المقارنة بين معدلت كمية صرف الوقت للمديرين والمديرات وجود فرق
واضح وسجل لصالح المديرين ،حيث توصلت النتائج إلى أن المديرين يصرفون على هذه
المهمة كمية وقت اكبر من المديرات.
ويعزو الباحث أسباب هذه الزيادة في كمية صرف المديرين على هذه المهمة إلى وفرة
المشكلت وتنوعها وعدم أخذها في الحسبان من قبل ،وزيادة حجم الشللية لدى المعلمين ،ولن
تزايد حجمها يستنفذ وقتا اكبر ،ويهدر وقت المدير ،والحاجة إلى دراسة السباب ،والعمل على

132

وضع الحلول المناسبة لها .ويرى الباحث أن استحواذها على كمية كبيرة من وقت المدير إلى
حجم الهدار لكون هذه الوقت هو من حق الطلبة والمدرسة.
وانسجمت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة الراسبي )،(1999
حمامي ) ،(1992ولكنها اختلفت مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة السالم )،(1989
العوائد ) ،(1999حسن )(Bleninger and Snipes (1996. ،(1986
 -18تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين احتياجاتها.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (1المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (3دقائق ،والعليا ) (40دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%2.9وعليه فقد
 (883دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (12.61دقيقة ،وي ّ
احتلت هذه المهمة المرتبة الثامنة عشرة من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت
على المهام.وقد أظهرت النتائج وجود فرق بين معدل كمية صرف الوقت لدى المدراء
والمديرات وكان واضحا لصالح المديرين ،وهذا يعني بان المديرين صرفوا كمية وقت اكبر
على هذه المهمة من المديرات.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى النقص في تفويض المديرين لنائبيهم بتنفيذ هذه المهمة،
والهتمام الزائد من قبل المديرين بهدف تحقيق إنجاز لمدرسته كأفضل مدرسة من حيث
النظافة على مستوى مدارس المنطقة التعليمية والمناطق التعليمية ،ويرى الباحث بأنه قد يحقق
إنجازا في هذا التجاه ولكنه يخسر الوقت ويهدره على تنفيذ مهمة سهلة يمكن للخرين ان
ينفذونها.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة منها دراسة حمد )،(2003
المنيع والعبيدي ) ،(1982وتعارضت مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة الجبر )،(1998
السالم ) ،(Arubayi (1986 ،(1989الحارثي ) ،(1995الراسبي ).(1999
 -19الشراف اليومي على نظافة البنية والمرافق المدرسية .
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (2المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها دقيقتين ،والعليا ) (30دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%2.8واحتلت هذه
 (878دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (12.54دقيقة ،وي ّ
المهمة المرتبة التاسعة عشرة من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت على
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المهام .أظهرت النتائج تقارب واضح في كمية صرف الوقت على هذه المهمة مع وجود فرق
حسابي بسيط لصالح المديرات ،وهذا يعني أن المديرات والمديرين يصرفون كمية وقت
متقاربة على أداء هذه المهمة.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى اهتمام الناث بنظافة البيئة أكثر من الذكور لكون هذه المهمة
من صلب عملهن ولديهن الدراية الفضل بأدائها أكثر من الذكور ،وكذلك الهتمام بسلمة
وصحة الطالبات أكثر الذكور انطلقا من خصوصية الجنس ،ويرى الباحث في كل الحالتين
ضرورة تفويض تنفيذ هذه المهمة لنائب مدير المدرسة ولعضاء الهيئة التدريسية تحت
إشراف المدير ،بهدف توفير اكبر قدر ممكن من وقت المديرين لتحويله لمهام ذات أولوية
أكثر أهمية.
وقد توافقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الحارثي ) ،(1995العوائد ) ،(1999واختلفت مع
نتائج دراسة الراسبي ).(1999
 -20إعداد التقارير المالية والشهرية ورفعها للجهات المختصة.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (4المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (58دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) ،(%2.8ووعليه فقد
 (872دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (12.5دقيقة ،وي ّ
احتلت هذه المهمة على المرتبة العشرين من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت
على المهام.
تبين من خلل النتائج وجود فرق واضح ما بين معدل كمية الوقت التي صرفها المديرون
والمديرات وحسم لصالح المديرين ،وهذا يعني بان المدراء يصرفون وقتا أكثر على هذه
المهمة من المديرات.
ويعزو الباحث أسباب ذلك عدم استغلل المدراء للتفويض كون هذه المهمة من مهام المستوى
الداري وهي من صلب عمل نائب المدير ،وكذلك إلى عدم ثقة المدير الكافية بمقدرة الخرين
على تنفيذها بالشكل المطلوب ،وعدم استخدام الحوسبة في العمل الداري والعتماد على
العمل اليدوي.
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واتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها نتائج دراسة المنيع والعبيدي )،(1982
 ،(Hill, (1989الجبر ) ،(1998الحارثي ) (1995ولكنها اختلفت مع نتائج دراسات
 ،(Willis,(1980الغامدي ).(Krug (1992 ،(1990
 -21متابعة عمل اللجان المدرسية المختلفة.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (15المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (25دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%2.8عليه فقد
 (857دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (12.24دقيقة ،وي ّ
احتلت هذه المهمة المرتبة الحادية والعشرين من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف
الوقت على المهام.
أظهرت النتائج وجود تباين واضح بين كمية صرف الوقت للمديرين والمديرات على هذه
المهمة وهو لصالح المديرات ،وهذا يعني بان المديرات يصرفن وقتا أعلى من المديرين على
هذه المهمة.
ويعزو الباحث أسباب ذلك اهتمام المديرات بجودة مخرجات هذه المهمة ،وحرصهن على
تعزيز قدرات الطلبة أكثر من المديرين ،إلى الواعي السليم بطبيعة مهام نائبه واحترامه لها،
وإتاحة الفرصة لها بشكل ايجابي لمزاولة مهام عملها.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة حمد ) ،(2003السالم )،(1989
المنيع والعبيدي ) ، (Hill (1989 ،(1982واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة
 ،(Abd EL – Baki (1996الجبر ).(Krug (1992 ،(1998
 -22تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وتفعيلها.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (30المدونة في الستبانة) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (40دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%2.8وبذلك احتلت
 (849دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (12.13دقيقة ،وي ّ
هذه المهمة المرتبة الثانية والعشرين من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت على
المهام.

135

وكشفت النتائج عن وجود تباين واضح بين معدل كمية صرف الوقت للمديرين والمديرات
وكان ظاهرا لصالح المديرين ،وهذا يعني بان المديرين يصرفون كمية وقت اكبر على هذه
المهمة من المديرات.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى قوة علقة المدير الجتماعية ،وفاعلية العلقة معه ومع
مؤسساته الجتماعية ،بهدف تجنيدها وتوظيفها في خدمة المجتمع المدرسي ،وحل مشكلته
المادية والمالية ،ويرى الباحث أن هذه العلقة قد تهدر جزءا من وقت المدير.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة حمد ) ،(2003الراسبي )
 ،(1999الجبر ) ،(1998السالم ) ،(1989واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسات
 ،(Abd EL – Baki (1996الغامدي ) ،(Krug (1992 ،(1990الحارثي ) ،(1995المنيع
والعبيدي ).(1982
 -23تسهيل استخدام المكانيات المدرسية لخدمة المجتمع.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (29المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (3دقائق ،والعليا ) (73دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%2.8وقد احتلت
 (848دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (12.11دقيقة ،وي ّ
هذه المهمة المرتبة الثالثة والعشرين من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت على
المهام .تبين من النتائج وجود تباين في معدل كمية صرف الوقت على هذه المهمة لدى
المديرين والمديرات وحسم لصالح المديرين ،وهذا يعني أن المديرين يصرفون على هذه
المهمة وقتا أكثر من المديرات.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى كون علقة المديرين بالمجتمع المحلي أقوى من المديرات،
ولهذا تتوجه مؤسسات المجتمع المحلي للمديرين أكثر وتتفاعل معهم أكثر ،وبذلك تستحوذ هذه
المهام على قدر اكبر من وقت المدراء ويصرف عليها وقتا اكبر من المديرات.
ونظرا لعدم دراسة هذه المهمة في الدراسات السابقة لم يتمكن الباحث من مقارنة هذه النتيجة
بنتائج دراسات أخرى ليقف على مدى توافقها واختلفها مع نتائج الدراسات السابقة الخرى.
 -24مساعدة المعلمين في تطوير وصياغة الهداف المدرسية.
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عدد الستجابات على المهمة رقم ) (22المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (29دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شهكل )(%2.7
 (821دقيقهة ،ومهعدل الوقت المصهروف علهيها ) (11.71دقيقهة ،وي ّ
وقد جاءت هذه المهمة في المرتبة الرابعة والعشرين من حيث ترتيب المهام بناء على كمية
صرف الوقت على المهام.
وتبين من خلل نتائج مقارنة معدلت كمية صرف الوقت للمديرين والمديرات وجود فرقا
واضحا في معدل كمية صرف الوقت على هذه المهمة بين المديرين والمديرات ،وكان لصالح
المديرين ،وهذا يعني أن المديرين يصرفون وقتا أكثر على هذه المهمة من المديرات.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى اهتمام المديرين أكثر بهذه المهمة انطلقا بمدى أهميتها بالنسبة
لتحسين مستوى الداء وتحقيق أهداف المناهج المرجوة منها ,وعلى الرغم من ذلك إل أن هذه
المهمة تستحق كمية من الوقت اكبر من المديرين لتصرف عليها وذلك لهميتها الملحة بالنسبة
للمجتمع المدرسي.
وانسجمت هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة حمد ) ،(2003المنيع والعبيدي )
 (Martin & Willower (1981 ،(1982واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسات السالم )
 ،(1989الراسبي ).Arubayi (1986) ،(1999
 -25متابعة تنفيذ جدول الدروس السبوعي.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (13المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (5دقائق ،والعليا ) (22دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%2.7وبناء عليه
 (816دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (11.66دقيقة ،وي ّ
احتلت هذه المهمة المرتبة الخامسة والعشرين من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف
الوقت على المهام.
أوضحت النتائج وجود فرقا في كمية صرف الوقت على هذه المهمة بين المديرين والمديرات
وكان لصالح المديرين ،وهذا يعني أن المديرين يصرفون كمية من الوقت أكثر من المديرات.
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ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى اهتمام المديرين بهذه المهمة ،وإلى تشديده المستمر على
المعلمين باللتزام بنظام توقيت المدرسي للحصص ،والتحضير ،ومعالجة غياب المدرسين
وإيجاد البدائل المناسبة أكثر من المديرات ،والتزام المديرين التعليمات وعدم تساهلهم في ذلك.
ويرى الباحث أن المديرين والمديرات بشكل عام متناقضون مع أنفسهم من حيث ترتيبها فهي
مهمة تستحق ترتيبا أفضل لكونهم يصرفون عليها كمية اكبر من الوقت على ارض الواقع.
وقد تقاربت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة حمد ) ،(2003الراسبي
) ،(1999واختلفت مع نتائج دراسة )السالم.(1989 ،

 -26تفويض المعلمين والعاملين بتنفيذ بعض المهام.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (16المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (42دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%2.5وبذلك احتلت
 (776دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (11.09دقيقة ،وي ّ
هذه المهمة المرتبة السادسة والعشرين من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت
على المهام.
تبين من خلل النتائج وجود تباين بسيط في كمية صرف الوقت على هذه المهمة وهو لصالح
المديرات ،وهذا يعني أن المديرات يصرفن كمية من الوقت على هذه المهمة أكثر من
المديرين.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى إصرار المديرين والمديرات على تنفيذ جميع المهام بأنفسهم،
وإصرارهم على عدم الستفادة من نائب مدير المدرسة ،واستغلله في تنفيذ بعض مهام عمله،
وعدم القتناع بسياسة تفويض الخرين ،ويتبين هذا من خلل ترتيب هذه المهمة كما عبرت
عنها وجهات نظرهم.
ولم يتوفر لدى الباحث دراسات سابقة لهذه المهمة ليتعرف على مدى انسجام هذه النتيجة أو
اختلفها معها.
 -27المساهمة في تطوير المنهاج الدراسي.
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عدد الستجابات على المهمة رقم ) (21المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (28دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) ،(%2.5وقد احتلت
 (771دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (11.1دقيقة ،وي ّ
هذه المهمة المرتبة السابعة والعشرين من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت
على المهام.
أشارت النتائج إلى وجود فرق حسابي بسيط في كمية صرف الوقت على هذه المهمة بين
المديرين والمديرات ،وهو لصالح المديرات ،وهذا يعني أن المديرات يصرفن كمية وقت على
هذه المهمة أكثر من المديرين ،وعلى الرغم من ذلك فان مهمة ذات أهمية عالية ،يجب أن
تستحوذ على كمية اكبر من كل المديرين والمديرات.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدم فهم المديرين لمهام عملهم الدارية والمهام المفترض أن
يركزوا عليها أكثر من غيرها ،فبدل أن يركزوا على مهام المستوى الفني ويصرفوا عليها
كمية وقت أكثر فهم في اهتمام متزايد نحو مهام المستوى الداري التي يقع اغلبها ضمن
الوصف الوظيفي لمهام نائب المدير ،وأيضا إلى رفضهم سياسية منح التفويضات لنائب
المدرسة أو المعلمين.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة حمد ) ،(2003المنيع والعبيدي
) Martin & Willower (1981) ،(1982واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )
 ،Arubayi (1986السالم ) ،(1989الراسبي ).(1999
 -28إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات المدرسية.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (28المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (35دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%2.4وعليه احتلت
 (764دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (10.91دقيقة ،وي ّ
هذه المهمة المرتبة الثامنة والعشرين من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت
على المهام.
أشارت النتائج إلى وجود تباين بين معدل كمية الوقت التي يصرفها المديرون والمديرات وهي
لصالح المديرين ،وهذا يعني بان المديرين يصرفون على هذه المهمة كمية وقت أعلى من
المديرات.
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ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى أن حجم الزيارات من قبل الباء لمديري المدارس أكثر منها
لمديرات المدارس ،وأيضا إلى التواصل مع مديري المدارس منه مع مديرات المدارس.
وقد تقاربت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها نتائج دراسة
المنيع والعبيدي ) ،(1982السالم ) ،(1989حمد ) (2003واختلفت مع نتائج دراسات
الحارثي ) ،(1995الطراونه واللوزي ) ،(1996الغامدي )Harvey (1986)، ،(1990
.(Martin & Willower (1981
 -29متابعة عملية قطع الطلب للشارع في بداية الدوام ونهايته.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (5المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (60دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
شكل ) (%2وبذلك احتلت هذه
 (613دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (8.75دقيقة ،وي ّ
المهمة المرتبة التاسعة والعشرين من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت على
المهام .تبين من النتائج وجود فرق في معدل كمية صرف الوقت على هذه المهمة بين
المديرين والمديرات ،وهو لصالح المديرين.
ويعني هذا أن مديري المدارس يصرفون كمية وقت أكثر على هذه المهمة من مديرات
المدارس .وهذه الظاهرة منحصرة فقط في المدارس الواقعة على الشوارع الرئيسية أو بالقرب
من المستوطنات السرائيلية التي تواجه تهديدات يومية من حوادث الطرق أو تحرش جنود
الحتلل.
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى اهتمام المديرين الزائد بالشراف الممل على تفاصيل أداء هذه
المهمة بدافع الحرص الزائد على آمن وسلمة طلب المدرسة أكثر من مديرات المدارس،
وخاصة مديري المدارس الواقعة
ونظرا لعدم إدراج هذه المهمة في الدراسات السابقة بات من الصعب على الباحث مقارنتها
بنتائج الدراسات الخرى ليحدد مدى اتفاقها أو اختلفها معها.
 -30ممارسة المهام الشخصية) .كالصلة ...الخ (.
عدد الستجابات على المهمة رقم ) (14المدونة في الستبانة ) (70استجابة ،وبلغت قيمة
الستجابة الدنيا عليها ) (0دقيقة ،والعليا ) (25دقيقة ،ومجموع الستجابات الجمالي عليها )
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شكل ) (%1.8ولذلك احتلت
 (546دقيقة ،ومعدل الوقت المصروف عليها ) (7.8دقيقة ،وي ّ
هذه المهمة المرتبة الثلثين من حيث ترتيب المهام بناء على كمية صرف الوقت على المهام.
تبين من خلل النتائج وجود تباين واضح بين معدلت كمية صرف الوقت للمديرين
والمديرات وكانت لصالح المديرين ،ويعني هذه أن المديرين يصرفون كمية وقت أكثر من
المديرات على هذه المهمة.
ويعزو الباحث أسباب ذلك الواقعية التي تمتع بها المديرون ،حيث كانوا أكثر واقعية من
المديرات ،لن نتائج العديد من الدراسات أشارت إلى أن المديرين والمديرات يصرفون وقتا
على هذه المهمة أكثر من هذا المعدل ،وسبب ذلك يعود إلى عدم اقتناع المديرين والمديرات
بمصطلح الوقت الشخصي ،لدرجة أنهم ل يعتبرون الوقت المصروف على مهام الصلة
وشرب الشاي ،وقراءة الجرائد جزءا من وقت العمل مقتطعا من تعلم الطلب في المدرسة.
وانسجمت هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة منها دراسة الجبر )،(1998
حمد ) ،(2003العوائد ) .(1995ولكنها اختلفت مع نتائج دراسة Bleninger and Snipes
) ،((1996الراسبي ،(1999 ،أبو شيخة والقريوتي ).(1991
وخلصة النتائج أشارت إلى أن مديري مدارس الوكالة في الضفة الغربية صرفوا كمية وقت
على المهام ) (30المدونة في الستبانة أكثر من مديرات المدارس بشكل عام .كما كشفت عن
وجود تباين واضح في معدلت كمية صرف الوقت على هذه المهام على صعيد المهمة
الواحدة ،وجميع المهام ،وتجسد ذلك من خلل التفاوت الواضح في معدلت كمية الصرف لدى
المستجيبين على جميع المهام.
وللتعرف على تأثير متغير جنس مدير المدرسة على معدلت كمية صرف الوقت على المهام
على صعيد مستويات مهام الدارة المدرسية الثلثة )الداري ،والفني ،والجتماعي( من خلل
الجابة على فرضيات الدراسة الثلث الولى المتعلقة بالجزء الول من الدراسة ،توصلت
نتائج التحليل إلى ما يلي:
 -1ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a= 0,05في

متوسطات استجابات المدراء تجاه معدل الوقت اليومي الذي يصرفونه على جميع مهام
المستوى الداري تعزى لمتغير الجنس.
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لقد كشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلله إحصائية بين متوسطات صرف الوقت لدى
مديري مدارس الوكالة في الضفة الغربية على مستوى جميع مهام المستوى الداري للدارة
يعزى لمتغير الجنس وسجل لصالح المستجيبين من فئة المدراء.

ويعزو الباحث هذه النتيجة لعدة أسباب من أهمها كون عمل الغالبية العظمى منهم يعملون في
نفس بيئتهم بعكس المديرات فالغالبية العظمى منهن يعملن خارج بيئتهن ،وهم بحاجة ماسة
لكي يثبتوا ذاتهم أمام مجتمعهم ومقدرتهم على ضبط المدرسة بهدف حث المجتمع المحلي
للتمسك بهم ،والمهام التي تعكس المقدرة على ضبط المدرسة إداريا أمام المجتمع المحلي هي
المهام الدارية ولذلك يصرف المدراء عليها أكثر من مهام المستويات الدارية الخرى ،وثانيا
لرتفاع حجم المشكلت السلوكية والتحصيلية وعدم النضباط بقوانين المدرسة ونظامها
الداخلي لدى الطلب عنه الطالبات.
وللسباب السالفة الذكر فان الممارسة اليومية لمهام المستوى الداري لدى المديرين أكثر من
المديرات ،وذلك بسبب زيادة عدد الزائرين والمراجعين ،والعمال الكتابية ،والتصالت
الهاتفية ،وحجم مشكلت الطلب ،وعملية التفقد للبناء المدرسي ومتابعة شؤونه اليومية هي
أكثر حجما وتتطلب كمية وقت تصرف عليها أكثر.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة حنا ) ،(1998الخطيب
) ،(1992الراسبي ) ،(1999الرجوب ) ، (Buck (1997 ،(1997الشنطي )،(1996
 ،(Yongxin and Gnoging (2000ولكنها اختلفت مع نتائج بعض الدراسات منها حمد )
 ،(2003السالم ) ،(1989أبو شيخة ) (1991ويعود سبب الختلف مع هذه الدراسات في

النتائج لعدة أسباب من أهمها اختلف مجتمع الدراسة وحجمه وأساليب المعالجة إلى غير ذلك
من أسباب.
 -2ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a= 0,05في

متوسطات استجابات المدراء تجاه معدل الوقت اليومي الذي يصرفونه على جميع مهام
المستوى الفني تعزى لمتغير الجنس.
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لقد كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذوات دلله إحصائية بين متوسطات صرف الوقت
لدى مديري مدارس الوكالة في الضفة الغربية على مستوى جميع مهام المستوى الفني للدارة
يعزى لمتغير الجنس.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى إهمال مدراء المدارس من كل الجنسين الذكور والناث لمهام
هذا المستوى وتركيزهم على مهام المستوى الداري ،إلى إهمال مديرو ومديرات المدارس
لمهام هذا المستوى ،وقلة ممارستها مهام المستويات الخرى من قبل المدراء والمديرات.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة منها نتائج دراسة الراسبي )
 ،(1990السالم ) ،(1989حمد ) ،(Campbell and Neill (1992 ،(2003ولكنها اختلفت
مع نتائج دراسة  ،(Yongxin and Gnoging (2000بيدس ) ،(1995حنا )،(1998
.(Buck (1997

 -3ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a= 0,05في

متوسطات استجابات المدراء تجاه معدل الوقت اليومي الذي يصرفونه على جميع مهام
المستوى الجتماعي تعزى لمتغير الجنس.

لقد كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلله إحصائية بين متوسطي صرف الوقت لدى
المديرين والمديرات في مدارس الوكالة في الضفة الغربية على مستوى جميع مهام المستوى
الجتماعي للدارة يعزى لمتغير الجنس.
ويعزو الباحث هذه النتيجة لنفس السباب الواردة في دراسة اثر متغير الجنس في معدل كمية
صرف الوقت على مهام المستوى الداري.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة منها الراسبي ) ،(1990السالم
) ،(1989حمد ) (Campbell and Neill (1992 ،(2003الحارثي ) ،(1995القضاة )

 ،(2002ولكنها اختلفت مع نتائج دراسات )بيدس ،Buck (1997) ،(1995) ،أبو زنط )
 ،(2001حنا ).(Yongxin and Gnoging (2000 ،(1998
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مناقشة نتائج القسم الثاني:
يختص القسم الثاني في دراسة أداء إدارة الوقت ،ودراسة الثر لعدد من المتغيرات المستقلة
فيها ،وهي :المتغيرات الشخصية الخاصة بمدير المدرسة ،والمدرسة ،والمنطقة التعليمية.
وسيناقش الباحث في هذا القسم أهم نتائج التحليل الحصائي للفرضيات الخاصة بهذا الجزء،
وسيستهل هذه المناقشة بالفرضيات الخاصة بالمتغيرات المستقلة الشخصية للمدير ،والمدرسة
وأخيرا المنطقة التعليمية.
مناقشة الجابة عن فرضيات هذا القسم ،ونتائج التحليل الحصائي النهائية لفرضيات هذا القسم
توصلت إلى النتائج التالية:
 -1ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية
المنوطة بهم تعزى لمتغير العمر.
)

كشفت نتائج التحليل عن عدم وجود فروق دالة معنويا عند مستوى الدللة الحصائية
 (a = 0,05في أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية
تعزى لمتغير العمر.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى التزام المديرين من مختلف الفئات العمرية بتنفيذ نفس

التوجيهات والتعليمات التي تتبناها إدارة الوكالة التربوية ،وكذلك إلى تشديدها المستمر على
ممارسة نفس الخبرات التي تدْربوا عليها في الدورات التأهيلية المْوحدة التي حضروها مع
بعضهم البعض إثناء الخدمة ،و عدم السماح لهم بممارسة الخبرات والمهارات الدارية الحديثة
التي تعلموها أو اكتسبوها أثناء الدراسة الجامعية.
وتوافقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات القضاة ) ،(2002والرحاحلة )(2002

)

 ،(Buck, 1997ولكنها اختلفت مع نتائج بعض الدراسات منها جيد ) ،(2003حنا )،(1998

.(Hartley and, Trueman (1996)، Abd EL – Baki (1996 )، Ho (2003

 -2ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية
المنوطة بهم تعزى لمتغير الجنس.
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أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة معنويا على مستوى الدللة ) (a = 0,05في أداء
إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى إتباع المديرين والمديرات لنفس أنماط التدريب والساليب
والتعليمات والمهارات أثناء العمل الداري اليومي للمدرسة .واللتزام بنفس التوجيهات على
الرغم من عدم اقتناعهم بها.
وقد جاءت هذه النتيجة منسجمة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة العوائد )،(1999
الراسبي ) ،(1999القضاة ) ،(2002جيد ) ،(2003حمد ) (2003و خالفت هذه النتيجة مع
نتائج دراسة الرجوب ) ،(Hartley and Trueman (1995 ،(1997أبو سلطانة )،(2003
حنا )(Hartley and, Trueman (1996. ،(1998

ثالثا :الفرضية الثانية الخاصة بمتغير الحالة الجتماعية للمدير والتي نصت على مايلي:
ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية
المنوطة بهم تعزى لمتغير الحالة الجتماعية.
كشفت نتائج التحليل عن عدم وجود فروق دالة معنويا على مستوى الدللة الحصائية

)

 (a = 0,05في أداء إدارة الوقت على المهام المنوطة بمديري مدارس الوكالة في الضفة

الغربية تعزى لمتغير الحالة الجتماعية للمدير.

ويعزو الباحث هذه النتيجة لن هذا المتغير ليس له مستويات تصلح للمقارنة .وكذلك لتلقيهم
نفس الخبرات وممارستهم لنفس الساليب والتعليمات أثناء الداء اليومي لدارة الوقت على
مهام العمل اليومي.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة منها الراسبي ) ،(1999حمد )
) ،(2003الرحاحلة ،(Faouri & Khadra (1993 ،(2002 ،وتعارضت هذه النتيجة مع
نتائج عدد من الدراسات منها عودة ) ،(Maury and others (1995 ،(2000أبو زنط )
.(2001
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 -4ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a =0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية
المنوطة بهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة معنويا على مستوى الدللة الحصائية )(a = 0,05
في أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات الوكالة في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل
التعليمي لمدير المدرسة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة في أداء إدارة الوقت لدى المستجيبين من حملة المؤهلت العلمية
الثلثة إلى وحدة الثقافة والخبرة والتدريب أثناء الخدمة وإتباعهم واستخدامهم نفس المهارات
والساليب أثناء أدائهم لدارتهم للوقت على مهام عملهم اليومي.
وتوافقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها القضاة ) ،(2000القضاة )،(2002
الخشر ) ،(1992الرجوب ) ،(1997حمد ) ،(2003ولم تتوافق هذه النتيجة مع نتائج بعض
الدراسات منها جيد ) ،(2003الجمل ) ،(1994أبو ساكور ) ،(2003جابر ).(2001
 -5ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية
المنوطة بهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
كشفت النتائج التحليل لهذه الفرضية عدم وجود فروق دالة معنويا على مستوى الدللة
الحصائية ) (a = 0,05في أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة

الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرة .وأشارت إلى عدم وجود اثر معنوي لمتغير
سنوات الخبرة في أداء إدارة الوقت لدى مديري المدارس.

ويعزو الباحث هذه النتيجة ،وهذا التقارب في الداء إلى استخدامهم نفس الساليب والمهارات
الدارية أثناء الممارسة اليومية ،وعدم سماح الدارة التربوية لهم بتجربة بدائل أخرى ذات
فاعلية أعلى ،والتباين الواضح ما بين إدارة الوقت ظاهريا وممارستها على ارض الواقع.
وهذه النتيجة توافقت مع نتائج عدد من الدراسات منها الخشر ) ،(1992بيدس )(1995
الرجوب ) ،(Buck (1997 ،(1997الراسبي ) ،(1999القضاة ) ،(2002جيد )،(2003
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حمد ) ،(2003واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسات حنا ) ،(1998العوائد )،(1999
القضاة ) ،(2000أبو زنط ) ،(2001جابر ) ،(2001أبو كته ).(2002
 -6ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية
المنوطة بهم تعزى لمتغير جنس الطلب.
توصلت نتائج التحليل لهذه الفرضية إلى عدم وجود فروق دالة معنويا على مستوى الدللة
الحصائية ) (a = 0,05في أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة
الغربية تعزى لمتغير جنس طلب المدرسة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة لنفس السباب التي وردت في دراسة اثر متغير سنوات الخبرة.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها أبو ساكور ) ،(2003أبو كته )،(2002
الحارثي ) ( 1995وخالفت هذه النتيجة نتائج بعض من الدراسات منها Phillips (2002)،
.(Hartley and Trueman ( 1996)، Hartley and Trueman (1995
 -7ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات اتجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة
المدرسية المنوطة بهم تعزى لمتغير المستوى التعليمي.

توصلت نتائج التحليل إلى عدم وجود فروق دالة معنويا على مستوى الدللة المعنوية

)

 (a = 0,05في أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية
تعزى لمتغير المستوى التعليمي للمدرسة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى وحدة عنصر الخبرة لدى المستجيبين واستخدام لنفس الساليب
والمهارات خلل أدائهم لمهارة إدارة الوقت على مهامهم اليومية.
وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة  ،(Tanner and other (1991بيدس )،(1995

الراسبي ) ،(Campbell and Neill (1992 ،(1999الرحاحلة )  (2002وخالفت نتائج
بعض الدراسات منها دراسة أبو كته ) ،(2002عبيدات ).(Johnston (1993 ،(2003
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 -8ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات تجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة المدرسية
المنوطة بهم تعزى لمتغير عدد طلب المدرسة.
كشفت نتائج التحليل عن عدم وجود فروق دالة معنويا على مستوى الدللة الحصائية

)

 (a = 0,05في أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية

تعزى لمتغير عدد طلب المدرسة.

كما يعزو الباحث هذه النتيجة لنفس السباب التي وردت في دراسة اثر متغير المستوى
التعليمي للمدرسة ،ولم يجد الباحث دراسات سابقة لهذا المتغير.
 -9ل توجد فروق ذوات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,05في

متوسطات الستجابات اتجاه أداء إدارة الوقت لدى المدراء على جميع مهام الدارة
المدرسية المنوطة بهم تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.

أشارت نتائج التحليل لهذه الفرضية إلى عدم وجود فروق دالة معنويا على مستوى الدللة
الحصائية ) (a = 0,05في أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة
الغربية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.
ويعزو الباحث هذه النتيجة للسباب التي وردت في دراسة اثر متغير سنوات الخبرة ،وجاءت
هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة الجمل ) (1994أبو كته ) ،(2002حمد )،(2003
وتعارضت مع نتيجة دراسة (  ،Campbell and Neill (1992أبو ساكور.(2003) ،
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جدول )(39
ترتيب معدلت كمية صرف الوقت على المهام ومعدلت أهميتها كما عبرت عنها وجهة نظر
المديرين والمديرات معا.
الرقم

المهمة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين احتياجاتها.
الشراف اليومي على نظافة البنية والمرافق المدرسية .
إعدادا لسجلت المدرسية وتنظيمها وحفظها ومتابعتها.
إعداد التقارير المالية والشهرية ورفعها للجهات المختصة.
متابعة عملية قطع الطلب للشارع في بداية الدوام ونهايته.
الشراف على الطابور الصباحي ودخول الطلب للصفوف.
استقبال التصالت الهاتفية والرد عليها.
قراءة الرسائل الواردة إلى المدرسة والرد عليها
استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة والجتماع بهم.
إعداد الحصائيات والتقارير اليومية.
متابعة شؤون العاملين والمعلمين اليومية
تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية.
متابعة تنفيذ جدول الدروس السبوعي.
ممارسة المهام الشخصية) .كالصلة ...الخ (.
متابعة عمل اللجان المدرسية المختلفة.
تفويض المعلمين والعاملين بتنفيذ بعض المهام.
حل مشكلت المعلمين والعاملين الشخصية والمهنية.
حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية
الشراف على تنفيذ الخطط العلجية للطلب الضعفاء .
تحفيز الطلب لتطوير مستواهم التحصيلي مواهبهم.
المساهمة في تطوير المنهاج الدراسي.
مساعدة المعلمين في تطوير وصياغة الهداف المدرسية.
متابعة خطط المعلمين وتحضيرهم للدروس.
متابعة تخطيط وتنفيذ النشطة المدرسية الصفية اللصفية.
تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم وتقييم أدائهم.
المشاركة في عملية التدريس الصفي.
تحفيز النمو المهني والعلمي للمعلمين.
إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات المدرسية.
تسهيل استخدام المكانيات المدرسية لخدمة المجتمع.
تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وتفعيلها.

المدراء والمديرات

معدل صرف الوقت

المدراء

معدل الهية

المعدل

الترتيب

الترتيب

المعدل

7.8
12.5
14.8
12.46
8.76
14.71
16
18.87
22.87
16.21
18.11
13.54
11.66
7.8
12.24
11.09
13.51
22.39
16.44
13.63
11.01
11.73
16.24
14.93
24.53
21.23
14.07
10.91
12.11
12.13

29
18
12
19
28
13
10
5
2
9
6
16
24
30
20
25
17
3
7
15
26
23
8
11
1
4
14
27
22
21

1
5
13
23
25
4
14
8
17
15
6
30
20
18
10
2
24
3
11
9
21
19
7
22
12
27
16
28
26
29

7.67
9.9
15.31
17.84
18.43
9
15.7
12.86
16.2
15.71
10.16
26.29
17.47
16.2
13.39
8.57
18.13
8.6
14.6
13.03
17.53
16.31
12.63
17.63
14.83
20.49
16.09
21.4
20.46
21.67
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كمية

المديرات

ترتيب

كمية

ترتيب

الوقت

الهمية

الوقت

الهمية

13.22
12.53
12.81
13.47
10.34
15.03
17.44
20.88
25.44
17.06
21.19
14.22
12.56
8
12.09
11.28
14.22
27.56
16.5
13.78
10.91
12.25
18.03
16
22.25
20.28
12.91
12.22
13.41
12.37

1
8
14
27
21
3
12
10
17
21
5
29
25
19
16
7
2
9
15
28
23
4
13
11
18
24
6
30
26
20

12.11
12.55
16.47
11.61
7.42
14.45
14.79
17.18
20.71
15.5
15.53
12.97
10.89
7.63
12.37
10.92
12.92
18.03
16.39
13.5
11.11
11.29
14.74
14.03
26.45
22.03
15.05
9.82
11.03
11.92

2
5
16
22
27
4
21
11
20
14
7
30
23
18
8
1
24
3
12
6
19
13
9
17
10
25
15
28
29
26

•

الرتبة ) (1تعني المهمة العلى من حيث معدل كمية صرف الوقت على المهمة ،والرتبة ) (30تعني

المهمة الدنى من حيث معدل كمية صرف الوقت على المهمة.
•

الرتبة ) (1تعني المهمة العلى من حيث معدل الهمية للمهمة ،والرتبة) (30وتعني المهمة الدنى من

حيث معدل ،وذلك وفق درجة اعتقاد المستجيبين بأهمية المهمة.

وللتعرف على طبيعة هذه العلقة استخدم الباحث الحاسوب وبواسطة المعالج الحصائي
برنامج ) (SPSSلتحليل البيانات ،واستخرج معدلت كمية صرف الوقت للمهام )(30
المنوطة بهم والمدونة في الستبانة ورتبها ،وكذلك معدلت الهمية لكل منها ورتبها التي
حصلت عليها تبعا لستجابات المستجيبين ،ومن وجهة نظرهم ،جْدول الباحث النتائج الخاصة
بمعدل أهمية المهمة من حيث اعتقاد المستجيبين بدرجة أهميتها تسليط الضوء على طبيعة
العلقة الرتباطية الموجودة بين معدل صرفهم للوقت على المهام ومعدل أهمية المهمة كما
عبرت عنها استجاباتهم .وقد استعرضها الباحث مستأنسا بالبيانات الواردة في جدول رقم )
 (39صفحة ) (156السالفة على النحو التالي:
 -1تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين احتياجاتها.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديري ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )(7.8
دقيقة ومعدل أهميتها ) .(7.67واحتلت المرتبة التاسعة والعشرين من حيث كمية صرف
الوقت على المهام ،بينما احتلت المرتبة الولى من حيث درجة الهمية .والعلقة بين معدل
كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ضعيفة جدا وسلبية.
 -2الشراف اليومي على نظافة البنية والمرافق المدرسية.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (12.54دقيقة ومعدل أهميتها ) .(9.9حيث احتلت المرتبة الثامنة عشرة من حيث كمية
صرف الوقت عليها ،بينما جاءت في المرتبة الخامسة من حيث درجة الهمية .والعلقة بين
معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ضعيفة وسلبية.
 -3إعداد السجلت المدرسية وتنظيمها وحفظها ومتابعتها.
من وجهة نظر المستجيبون صرف مديري ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (14.08دقيقة ومعدل أهميتها ) .(15.31جاءت هذه المهمة في المرتبة الثانية عشرة من
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حيث كمية صرف الوقت عليها ،بينما احتلت المرتبة الثالثة عشرة من حيث درجة الهمية.
والعلقة هنا بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية قوية جدا.
 -4إعداد التقارير المالية والشهرية ورفعها للجهات المختصة.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (12.46دقيقة ومعدل أهميتها ) .(17.8واحتلت المرتبة التاسعة عشرة من حيث كمية صرف
الوقت عليها ،بينما جاءت في المرتبة الثالثة والعشرين من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا
بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية قوية.
 -5متابعة عملية قطع الطلب للشارع في بداية الدوام ونهايته.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )(8.76
دقيقة ومعدل أهميتها ) .(17.84وجاءت في المرتبة الثامنة والعشرين من حيث كمية صرف
الوقت عليها ،بينما جاءت في المرتبة الخامسة والعشرين من حيث درجة الهمية .والعلقة
هنا بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية قوية.
 -6الشراف على الطابور الصباحي ودخول الطلب للصفوف.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (14.71دقيقة ومعدل أهميتها ) .(9وجاءت في المرتبة الثالثة عشرة من حيث كمية صرف
الوقت عليها ،بينما احتلت المرتبة الرابعة من حيث درجة أهميتها .والعلقة هنا بين معدل
كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة سلبية.
 -7استقبال التصالت الهاتفية والرد عليها.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )(16
دقيقة ومعدل أهميتها ) .(15.7واحتلت المرتبة العاشرة من حيث كمية صرف الوقت عليها،
ولكنها جاءت في المرتبة الرابعة عشرة من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا بين معدل كمية
صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية.
 -8قراءة الرسائل الواردة إلى المدرسة والرد عليها.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (18.87دقيقة ومعدل أهميتها ) .(12.86واحتلت هذه المهمة المرتبة الخامسة من حيث كمية
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صرف الوقت عليها ،بينما جاءت في المرتبة الثامنة من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا بين
معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها ايجابية.
 -9استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة والجتماع بهم.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (22.87دقيقة ومعدل أهميتها ) .(16.2وجاءت في المرتبة الثانية من حيث كمية صرف
الوقت عليها ،بينما احتلت المرتبة السابعة عشرة من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا بين
معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة سلبية.
 -10إعداد الحصائيات والتقارير اليومية.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (16.21دقيقة ومعدل أهميتها ) .(15.71وجاءت في المرتبة التاسعة من حيث كمية صرف
الوقت عليها ،بينما احتلت المرتبة الخامسة عشرة من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا بين
معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ضعيفة اليجابية.
 -11متابعة شؤون العاملين والمعلمين اليومية.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (18.11دقيقة ومعدل أهميتها ) .(10.15احتلت هذه المهمة المرتبة السادسة من حيث كمية
صرف الوقت عليها ،وكذلك احتلت المرتبة السادسة من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا بين
معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية قوية جدا.
 -12تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (13.54دقيقة ومعدل أهميتها ).(26.29جاءت هذه المهمة في المرتبة السادسة عشرة من
حيث كمية صرف الوقت عليها ،بينما احتلت المرتبة الثلثين من حيث درجة الهمية.
والعلقة هنا بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة سلبية.
 -13متابعة تنفيذ جدول الدروس السبوعي.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (11.66دقيقة ومعدل أهميتها ) .(17.47جاءت هذه المهمة في المرتبة الرابعة والعشرين من
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حيث كمية صرف الوقت عليها ،بينما احتلت المرتبة العشرين من حيث درجة الهمية.
والعلقة هنا بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية جيدة.
 -14ممارسة المهام الشخصية) .كالصلة ...الخ (.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )(7.8
دقيقة ومعدل أهميتها ) .(16.2وجاءت في المرتبة الثلثين من حيث كمية صرف الوقت
عليها ،واحتلت المرتبة الثامنة عشرة من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا بين معدل كمية
صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة سلبية.
 -15متابعة عمل اللجان المدرسية المختلفة.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (12.24دقيقة ومعدل أهميتها ) .(13.39احتلت المرتبة العشرين من حيث كمية صرف
الوقت عليها ،ولكنها جاءت في المرتبة العاشرة من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا بين
معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة سلبية.
 -16تفويض المعلمين والعاملين بتنفيذ بعض المهام.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (11.09دقيقة ومعدل أهميتها ) .(8.57احتلت المرتبة الخامسة والعشرين من حيث كمية
صرف الوقت عليها ،ولكنها جاءت في المرتبة الثانية من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا
بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة سلبية جدا.
 -17حل مشكلت المعلمين والعاملين الشخصية والمهنية.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (13.51دقيقة ومعدل أهميتها ) .(18.13وجاءت هذه المهمة في المرتبة السابعة عشرة من
حيث كمية صرف الوقت عليها ،بينما احتلت المرتبة الرابعة والعشرين من حيث درجة
الهمية .والعلقة هنا بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة سلبية.
 -18حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (22.39دقيقة ومعدل أهميتها ) .(8.6وجاءت في المرتبة الثالثة عشرة من حيث كمية
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صرف الوقت عليها ،بينما احتلت المرتبة الثالثة من حيث درجة الهمية .و العلقة هنا بين
معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة سلبية جدا.
 -19الشراف على تنفيذ الخطط العلجية للطلب الضعفاء.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (16.44دقيقة ومعدل أهميتها ) .(14.6حصلت على المرتبة السابعة من حيث كمية صرف
الوقت عليها ،بينما حصلت على المرتبة الحادية عشرة من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا
بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية بدرجة متوسطة.
 -20تحفيز الطلب لتطوير مستواهم التحصيلي مواهبهم.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (13.63دقيقة ومعدل أهميتها ) .(13.03و جاءت في المرتبة الخامسة عشرة من حيث كمية
صرف الوقت عليها ،بينما احتلت المرتبة التاسعة من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا بين
معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية بدرجة متوسطة.
 -21المساهمة في تطوير المنهاج الدراسي.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (11.01دقيقة ومعدل أهميتها ) .(17.53وجاءت في المرتبة السادسة والعشرين من حيث
كمية صرف الوقت عليها ،ولكنها احتلت المرتبة الحادية والعشرين من حيث درجة الهمية.
والعلقة هنا بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية.
 -22مساعدة المعلمين في تطوير وصياغة الهداف المدرسية.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (11.73دقيقة ومعدل أهميتها ) .(16.31واحتلت المرتبة الثالثة والعشرين من حيث كمية
صرف الوقت عليها ،ولكنها جاءت في المرتبة التاسعة عشرة من حيث درجة الهمية.
والعلقة هنا بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية جيدة.
 -23متابعة خطط المعلمين وتحضيرهم للدروس.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (16.24دقيقة ومعدل أهميتها ) .(12.63وجاءت في المرتبة الثامنة من حيث كمية صرف
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الوقت عليها ،ولكنها جاءت في المرتبة السابعة من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا بين
معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية جيد جدا.
 -24متابعة تخطيط وتنفيذ النشطة المدرسية الصفية اللصفية.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (14.93دقيقة ومعدل أهميتها ) .(17.63وجاءت في المرتبة الحادية عشرة من حيث كمية
صرف الوقت عليها ،ولكنهم منحوها المرتبة الثانية والعشرين من حيث درجة الهمية.
والعلقة هنا بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة سلبية.
 -25تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم وتقييم أدائهم.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (24.53دقيقة ومعدل أهميتها ) .(14.83واحتلت المرتبة الولى من حيث كمية صرف
الوقت عليها ،ولكنها جاءت في المرتبة الثانية عشرة من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا بين
معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة سلبية.
 -26المشاركة في عملية التدريس الصفي.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (21.23دقيقة ومعدل أهميتها ) .(20.49وجاءت في المرتبة الرابعة من حيث كمية صرف
الوقت عليها ،واحتلت المرتبة السابعة والعشرين من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا بين
معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة سلبية.
 -27تحفيز النمو المهني والعلمي للمعلمين.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (10.91دقيقة ومعدل أهميتها ) .(21.4واحتلت المرتبة السابعة والعشرين من حيث كمية
صرف الوقت عليها ،بينما جاءت في المرتبة الثامنة والعشرين من حيث درجة الهمية.
والعلقة هنا بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية جيدة جدا.
 -28إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات المدرسية.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (10.91دقيقة ومعدل أهميتها ) .(21.4وجاءت في المرتبة السابعة والعشرين من حيث كمية
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صرف الوقت عليها ،بينما احتلت المرتبة الثامنة والعشرين من حيث درجة الهمية .والعلقة
هنا بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية جيدة جدا.
 -29تسهيل استخدام المكانيات المدرسية لخدمة المجتمع.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (12.11دقيقة ومعدل أهميتها ) .(20.46واحتلت المرتبة الثانية والعشرين من حيث كمية
صرف الوقت عليها ،ولكنها جاءت في المرتبة السادسة والعشرين من حيث درجة الهمية.
والعلقة هنا بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها علقة ايجابية جيدة.
 -30تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وتفعيلها.
من وجهة نظر المستجيبين صرف مديرو ومديرات مدارس الوكالة على هذه المهمة )
 (12.13دقيقة ومعدل أهميتها ) .(21.67وحصلت هذه المهمة على المرتبة الحادية
والعشرين من حيث كمية صرف الوقت عليها ،ولكنها حصلت على المرتبة التاسعة والعشرين
من حيث درجة الهمية .والعلقة هنا بين معدل كمية صرف الوقت عليها ،ودرجة أهميتها
علقة ايجابية.
تبين من خلل استعراض الحقائق السالفة التي كشفت عن ترتيب مديري ومديرات مدارس
الوكالة في الضفة الغربية للمهام الثلثين لمعدلت كمية صرف الوقت عليها ومعدل أهمية
المهمة وفق درجة اعتقادهم بأهميتها .تبين من خلل عملية الترتيب السالفة للمهام من وجهة
نظر المستجيبين وجود علقة فما نوعها؟ وهل هي دالة معنويا؟ وللكشف عن طبيعة هذه
العلقة أجاب الباحث على الفرضية رقم ) (13والتي نصت على مايلي:
 -1ل توجد علقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة الحصائية

)

 (a = 0,01بين معدل الوقت الذي يصرفه مديرو ومديرات مدارس الوكالة في الضفة

الغربية على المهام وبين ومعدل ترتيبهم لها وفق اعتقادهم بدرجة أهميتها.

بالعتماد على النتائج الواردة في الجداول ) (14و) (39توصلت نتائج التحليل وفق قانون
الرتباط سبيرمان للرتب إلى أن قيمة معامل الرتباط بين معدل الوقت الذي يصرفه المديرون
والمديرات هي ) (0.97وهو دال معنويا على مستوى الدللة الحصائية ) (a = 0,01بين
معدل الوقت الذي يصرفه المدرون والمديرات على المهام وبين معدل الهمية للمهام وفق
درجة العتقاد بدرجة أهميتها.
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وكشفت النتائج عن وجود علقة ارتباطية ايجابية قوية جدا ذات دللة معنوية على مستوى
الدللة الحصائية ) (a = 0,01بين معدل كمية الوقت التي يصرفها المديرون والمديرات على
المهام المنوطة بهم وبين درجة أهمية المهمة وفق اعتقادهم بأهميتها.
ويعزو الباحث هذه العلقة اليجابية القوية بين متغيري معدل صرف المديرين والمديرات
على المهام إلى وعيهم الذاتي لطبيعة المهام المنوطة بهم وتقديرهم لكمية الوقت التي تحتاجها
عملية ممارستها بنجاح كما يعتقدون ،ويعتمد ذلك على قناعتهم وفهمهم الخاص المبني على
درجة اعتقادهم الخاص بدرجة أهميتها .ويرى الباحث أن وجهة نظر المديرين الذاتية تجاه
كمية صرف الوقت التي يرونها مناسبة لداء المهمة حسب درجة اعتقادهم بدرجة أهميتها
تمثل وجهة نظرهم فقط وليس بالضرورة أن تكون صحيحة والمناسبة بسبب عدم توفر نظام
مرجعي يمكن الحتكام من خلله ،والوقوف على مدى القتراب منه ،أو البتعاد عنه .فما
يراه المديرون مهما قد ل يراه المختصون والموجهون في علم التربية ،والدارة التربوية
مناسبا لن لكل منهم مبرراته وذرائعه وتفسيراته .لن الدراسات أكدت تباينا واضحا بين ما
يعتقده القائمون على الدارة التربوية في والوكالة وما يعتقده مديرو المدارس من حيث أهمية
المهمة وكمية صرف الوقت المناسبة عليها ،والعلقة ما بينهما.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات منها دراسة السالم
) ،(Abd EL – Baki, (1996 ،(1989الجمل ) ،(1994ولكنها اختلفت مع دراسة حمد )
.(Decker and Others, (2001)، Bleninger and Snipes, (1996 ،(2003
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خلصة النتائج:
ويمكن إجمال النتائج النهائية التي توصلت إليها هذه الدراسة على النحو آلتي:
الجزء الول :كمية صرف الوقت على المهام.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-1

أشارت النتائج إلى أن مجموع العمل اليومي لجميع المستجيبين لليوم الواحد بالدقائق
البالغ عددهم ) (70مديرا/ة بلغت ) (30741دقيقة وتعادل ) (512.35ساعة .كما
أشارت أن معدل وقت العمل اليومي للمستجيب ) (7.31ساعة يوميا.

-2

كما توصلت إلى أن مجموع كمية الوقت التي صرفها المستجيبون البالغ عددهم )(70
مديرا/ة لليوم الواحد بالدقائق على المهام ) (30المدونة في الستبانة ) (30741دقيقة،
وتعادل ) (512.35ساعة .كما أشارت إلى أن معدل كمية صرف الوقت للمهام بلغ )
 (1024.7دقيقة على كل مهمة.
وأشارت إلى أن أعلى كمية لصرف الوقت بلغت ) (1717دقيقة وقد صرفت على

-3

مهمة تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم وتقييم أدائهم ،وان أدنى كمية لصرف
الوقت بلغت ) (546دقيقة وقد صرفت مهمة ممارسة المهام الشخصية.
كما توصلت النتائج إلى أن ساعات الدوام اليومي لدى المديرين أكثر من المديرات حيث
أظهرت بان معدل العمل اليومي بالدقائق للمديرين بلغ ) (460.3دقيقة ،والمديرات )(420.3
دقيقة.
كما توصلت النتائج أيضا إلى أن معدل صرف الوقت الكلي على المهام لدى فئة المستجيبين
من فئة المدراء أعلى من معدل صرف الوقت الكلي لدى المستجيبين من فئة المديرات حيث
بلغ معدل صرف المدراء الكلي على المهام ) (15.3دقيقة لكل مهمة بينما بلغ معدل صرف
الوقت الكلي للمديرات ) (13.4دقيقة لكل مهمة.
كما توصلت النتائج بأن معدل صرف الوقت الجمالي لجميع المهام لكل مستوى من مستويات
الدارة المدرسية الثلثة كانت على النحو التالي:
.4

مهام المستوى الداري من ) (16 -1بلغت ) (224.27دقيقة ما نسبته )

.%(51.1
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مهام المستوى الفني من ) (27 -17بلغت ) (179.51دقيقة ما نسبته )

.5

.%(40.8
مهام المستوى الجتماعي من ) (30 -28بلغت ) (35.1دقيقة ما نسبته )

.6

.%(8.1
-4

كما أشارت النتائج إلى إجماع مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية
على ترتيب أعلى ثلث مهام من حيث كمية صرف الوقت على المهام تنازليا على
النحو التالي:
•

) (5.6%دقيقة من كمية وقت العمل اليومي صرفت على مهمة تنظيم زيارات

صفية للمعلمين لتوجيههم وتقييم أدائهم ) (%5.6دقيقة واحتلت المرتبة الولى.
•

) (5.2%دقيقة على مهمة استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة والجتماع

بهم ،واحتلت المرتبة الثانية.
•

) (5.1%دقيقة صرفت على مهمة حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية

وإرشادهم واحتلت المرتبة الثالثة.
-5

كما أشارت النتائج إلى إجماع مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية
على ترتيب أدنى ثلث مهام من حيث كمية صرف الوقت على المهام تنازليا على
النحو التالي:
•

) (1.8%على ممارسة المهام الشخصية) .كالصلة،و قراءة الصحف(واحتلت

المرتبة الثلثين.
•

) (2%على مهمة عملية قطع الطلب للشارع في بداية الدوام ونهايته واحتلت

المرتبة التاسعة والعشرين.
•

) (2.5%دقيقة على مهمة إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات

المدرسية واحتلت المرتبة الثامنة والعشرين.
-6

كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا على مستوى الدللة الحصائية

)

 (a = 0,05في متوسط كمية صرف الوقت على مستوى مهام المستوى الداري
للدارة لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس،
وسجل لصالح فئة المدراء.
 -7كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا على مستوى الدللة الحصائية
 ( a = 0,05في متوسط كمية صرف الوقت على مستوى جميع المهام للمستويين
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)

الفني والجتماعي للدارة لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية
يعزى لمتغير الجنس.
نتائج الجزء الثاني :أداء إدارة الوقت.
 -8كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدللة الحصائية

)

 (a = 0,05في معدل أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في
الضفة الغربية تعزى للمتغيرات المستقلة الخاصة بمدير المدرسة :كالعمر ،والجنس،
والحالة الجتماعية ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة.
 -9كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدللة الحصائية
) (a = 0,05في معدل أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في

الضفة الغربية تعزى للمتغيرات المستقلة الخاصة بالمدرسة :كجنس المدرسة
ومستواها التعليمي وعدد طلبها.

 -10كشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدللة الحصائية
) (a = 0,05في معدل أداء إدارة الوقت لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في
الضفة الغربية تعزى للمتغير المستقل المنطقة التعليمية.
الجزء الثالث :العلقة بين معدل كمية صرف الوقت ومعدل الهمية.
كشفت النتائج عن وجود علقة ارتباطية ايجابية قوية جدا ذات دللة معنويا عند مستوى
الدللة الحصائية ) (a = 0,01بين معدل كمية الوقت التي يصرفها المديرون والمديرات على

المهام المنوطة بهم وبين درجة أهمية المهمة وفق اعتقادهم بأهميتها.
التوصيات:

اعتمادا على الستنتاجات التي توصل إليها الباحث في دراسته أوصى الباحث بالتوصيات
الهامة التالية:
 -1حث مدراء المدارس على ضرورة إيلء مهام المستويين الفني والجتماعي مزيد من
الهتمام من حيث كمية صرف الوقت عليها.
 .2دعوة الجهات المسؤولة في الدارة التربوية التعليمية لتشجيع الباحثين وتحفيزهم
لجراء المزيد من الدراسات الميدانية على موضوع إدارة الوقت على المهام.
 .3مطالبة الجهات المسؤولة في الدارة التربوية في وكالة الغههوث بضههرورة متابعههة
المستجدات في موضوع إدارة الوقت وحث المدراء على استخدامها.
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 .4التأكيد على احترام وظيفة نائب مدير المدرسة ،وضرورة تفويضههه بالقيههام بمهههام
منصبه تحت إشراف ومتابعة مدير المدرسة.
 .5اعتماد إدارة الوقت كمنهاج تعليمي لتلميذ المدرسة.
 .6تنظيم دورات تدريبية للمدراء والمعلمين والعاملين لتحسين مستوى إدارتهم للوقت
واستغلله بالشكل المثل.
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•

ملحق رقم ) :(2لجنة المحكمين

•

ملحق رقم ) :(3أداة الدراسة
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ملحق رقم )(1
جداول توضيحية:
جدول رقم )(1
معدل الزمن اليومي لكل مهمة من مهام المستجيب الواحد
الرقم

المهمة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

تفقد البنية المدرسية.
الشراف اليومي على نظافة البنية المدرسية
إعداد السجل المالي والسجلت المدرسية
إعداد التقارير المالية الفترية والميزانية.
متابعة عملية قطع الطلب للشارع.
الشراف على الطابور الصباحي.
استقبال التصالت الهاتفية والرد عليها.
قراءة الرسائل الواردة إلى المدرسة.
استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة.
إعداد الحصائيات والتقارير اليومية.
متابعة شؤون العاملين والمعلمين اليومية
تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية.
متابعة تنفيذ جدول الدروس السبوعي.
ممارسة مهامات شخصية.
متابعة عمل اللجان المدرسية المختلفة.
تفويض المعلمين بتنفيذ بعض مهام إدارية.
متوسط
حل مشكلت المعلمين والعاملين المتنوعة.
حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية.
الشراف على تنفيذ الخطط العلجية وتقييمها.
تحفيز الطلب لتطوير مستواهم التحصيلي.
المساهمة في تطوير المنهاج الدراسي.
مساعدة المعلمين في تطوير صياغة الهداف.
متابعة خطط المعلمين وتحضيرهم للدروس.
متابعة تخطيط وتنفيذ النشطة المدرسية.
تنظيم زيارات صفية توجيهية للمعلمين.
المشاركة في عملية التدريس الصفي.
تحفيز المعلمين من اجل نموهم المهني.
متوسط
إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية.
وضع المكانيات المدرسية في خدمة المجتمع.
تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.
متوسط

-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30

أيام الملحظة

المستوى

الول

الثاني

معدل الزمن اليومي
الثالث

الداري

الفني

الجتماعي

جدول رقم )(2
استخراج معدل كمية صرف الوقت على المهمة للمستجيبين
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لكل مهمة

المهمة

المعدل

المستجيبون
المستوى
م1

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30

تفقد البنية المدرسية.
الشراف اليومي على نظافة البنية المدرسية
إعداد السجل المالي والسجلت المدرسية
إعداد التقارير المالية الفترية والميزانية.
متابعة عملية قطع الطلب للشارع.
الشراف على الطابور الصباحي.
استقبال التصالت الهاتفية والرد عليها.
قراءة الرسائل الواردة إلى المدرسة.
استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة.
إعداد الحصائيات والتقارير اليومية.
متابعة شؤون العاملين والمعلمين اليومية
تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية.
متابعة تنفيذ جدول الدروس السبوعي.
ممارسة مهامات شخصية.
متابعة عمل اللجان المدرسية المختلفة.
تفويض المعلمين بتنفيذ بعض مهام إدارية.
متوسط
حل مشكلت المعلمين والعاملين المتنوعة.
حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية.
الشراف على تنفيذ الخطط العلجية وتقييمها.
تحفيز الطلب لتطوير مستواهم التحصيلي.
المساهمة في تطوير المنهاج الدراسي.
مساعدة المعلمين في تطوير صياغة الهداف.
متابعة خطط المعلمين وتحضيرهم للدروس.
متابعة تخطيط وتنفيذ النشطة المدرسية.
تنظيم زيارات صفية توجيهية للمعلمين.
المشاركة في عملية التدريس الصفي.
تحفيز المعلمين من اجل نموهم المهني.
متوسط
إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية.
وضع المكانيات المدرسية في خدمة المجتمع.
تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.
متوسط
م = تعني مستجيب.
•
•

م2

م3

م4

م5

م6

الداري

الفني

الجتماعي

معدل صرف الوقت لمهمة= مجموع معدلت الستجابة على المهمة÷ عدد المستجيبين.

جدول )(3
استخراج علمة أداء إدارة الوقت الجمالية لمستجيب واحد

الرقم

المستويات

الفقرة

الرقم
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النقاط على المقياس

-1

الداري

-2

الفني التربوي

-3

الجتماعي

1

....

1

2

....

2

3

....

3

4

....

3

5

....

4

6

....

5

7

....

1

8

....

2

9

....

3

11

....

4

12

....

5

13

....

3

14

....

3

15

....

4

16

....

5

17

....

4
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مجموع درجات المستجيب لداء إدارة الوقت



علمة إدارة الوقت:هي مجموع الدرجات التي اختارها المدير/ة لنفسه من درجات

المقياس الخماسي على أدائه في إدارة وقته لجميع مستويات مهام عمله.


متوسط علمة إدارة الوقت للمستجيبين:هي مجموع جميع علمات المستجيبين

مقسوما على عدد المستجيبين


معدل أهمية المهمة :هو مجموع أرقام الترتيب التي حددها المستجيبون لكل مهمة
من المهام المنوطة بمدير/ة المدرسة مقسوما على عددها.
جدول رقم )(4
العلقة الرتباطيه بين معدل الزمن اليومي ومعدل أهمية المهمة
المهمة

معدل صرف الزمن اليومي
لمهام للمدرين والمديرات

تفقد البنية المدرسية.
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معدل الهمية لكل مهمة

لدى المديرين والمديرات

الشراف اليومي على نظافة البنية المدرسية
إعداد السجل المالي والسجلت المدرسية
إعداد التقارير المالية الفترية والميزانية.
متابعة عملية قطع الطلب للشارع.
الشراف على الطابور الصباحي.
استقبال التصالت الهاتفية والرد عليها.
قراءة الرسائل الواردة إلى المدرسة.
استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة.
إعداد الحصائيات والتقارير اليومية.
متابعة شؤون العاملين والمعلمين اليومية
تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية.
متابعة تنفيذ جدول الدروس السبوعي.
ممارسة مهام شخصية.
متابعة عمل اللجان المدرسية المختلفة.
تفويض المعلمين بتنفيذ بعض مهام إدارية.
حل مشكلت المعلمين والعاملين المتنوعة.
حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية.
الشراف على تنفيذ الخطط العلجية وتقييمها.
تحفيز الطلب لتطوير مستواهم التحصيلي.
المساهمة في تطوير المنهاج الدراسي.
مساعدة المعلمين في تطوير صياغة الهداف.
متابعة خطط المعلمين وتحضيرهم للدروس.
متابعة تخطيط وتنفيذ النشطة المدرسية.
تنظيم زيارات صفية توجيهية للمعلمين.
المشاركة في عملية التدريس الصفي.
تحفيز المعلمين من اجل نموهم المهني.
إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية.
وضع المكانيات المدرسية في خدمة المجتمع.
تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.

ملحق :رقم )(2
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أعضاء لجنة المحكمين للستبانة
الرقم

السم

الجامعة

-1

د.محمد عمران

كلية العلوم التربوية

-2

د.غسان سرحان

جامعة القدس

-3

د.احمد فهيم جبر

جامعة القدس

-4

د.عبد ال بشارات

جامعة القدس المفتوحة

-5

د.تيسير أبو ساكور

جامعة القدس المفتوحة

-6

د .موريس بقله

جامعة بيرزيت

-7

د .فطين مسعد

جامعة بيرزيت

-8

د .أجنس حنانيا

جامعة بيرزيت

ملحق :رقم )(3
بسم ال الرحمن الرحيم

أخي المدير الفاضل ...أختي المديرة الفاضلة.
تحية طيبة وبعد:
يقوم الباحث محمود محمد عداربة بإعداد رسالة ماجستير في الدارة التربوية بعنوان " إدارة الوقت
لدى مديري ومديرات مدارس الوكالة في الضفة الغربية :دراسة ميدانية تحليلية " ،تهدف إلى
الكشف عن واقع إدارة الوقت لدى مدراء مدارس الوكالة في الضفة الغربية ،والتعرف على كيفية
أدائهم لها ،والتعرف على معدل الزمن اليومي الذي يصرفه المدراء على كل مهمة من مهام العمل
الرسمي ،والخروج بنتائج وتوصيات قد تساهم في تحسين إدارة الوقت فيها .وبالتالي فان البيانات
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والمعلومات التي تقدمونها في هذه الستبانة ستستخدم للغراض العلمية فقط ،وستعامل بسرية
تامة .برجاء أبداء التعاون وتقديم المساعدة الممكنة لنجاح هذه الدراسة ،وذلك من خلل التقيد
بالتعليمات الواردة واللتزام بها أثناء عملية الجابة عليها.
وشكرا لتعاونكم

ملحظة:
لقد تقدم الباحث بطلب إذن رسمي لدى الجهات المسؤولة في دائرة التعليم في الوكالة وحصل على
موافقة د .مهند بيدس رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث في الضفة الغربية من اجل
تعميم الستبانة على مدراء المدارس في المناطق الثلث ،وتقديم التعاون والتسهيلت اللزمة
للباحث من الجهات المسؤولة في مكاتب المناطق والمدارس لنجاح هذا البحث.
التوقيع
الباحث :محمود محمد عداربة
مدير خدمات مخيم الجلزون
وطالب دراسات عليا في جامعة بيرزيت
رقم هاتف2810874:

استبانة لقياس إدارة الوقت

تتألف هذه الستبانة من أربعة أجزاء رئيسية هي:


الجزء الول :البيانات الشخصية لمدير/ة المدرسة.



الجزء الثاني :استمارة يومية لتسجيل صرف الوقت على المهام.



الجزء الثالث :استبانة أداء مدير/ة المدرسة لدارة الوقت



الجزء الرابع :استبانة ترتيب المهام وفق اعتقاد المدير/ة بدرجة أهميتها.
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)الجزء الول(

البيانات شخصية

برجاء التكرم بالجابة على هذا الجزء من الستبانة من خلل وضع دائرة حول الخيار الذي يتلءم
مع البيانات الشخصية الخاصة بك أو بمدرستك من بين الخيارات المطروحة إمامك في الجدولين
أدناه.

أول:معلومات خاصة بمدير/ة المدرسة
الرقم

الخيارات

البيانات
الول

الثاني

-1

العمر

 40 (1عاما فما دون

(2

 41-50عاما

-2

الجنس

 (1ذكر

(2

أنثى

-3

الحالة الجتماعية

 (1أعزب

(2

متزوج

-4

المؤهل العلمي

 (1دبلوم

 (2بكالوريوس

-5

سنوات الخبرة

 1-6 (1سنوات

(2

من  12-7سنة

الثالث
 51-60 (3عاما
غير ذلك
 (3ماجستير فأكثر

13 (3سنة فأكثر

ثانيا :معلومات خاصة بالمدرسة:
الرقم

الفئات

المتغير
الول

الثاني

-1

جنس المدرسة

(1

ذكور

(2

إناث

-2

المستوى التعليمي

(1

ابتدائي

(2

أعدادي

-3

عدد الطلب

 1-400 (1طالب

-4

المنطقة التعليمية

(1

الخليل
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الثالث
 (3مختلطة

 401-800 (2طالب

 801 (3طالب فأكثر

 (2القدس

 (3نابلس

وشكرا لتعاونكم.

الجزء الثاني :استبانة يومية لتسجيل صرف وقت العمل الرسمي على مهام مدير المدرسة.
التعليمات والرشادات:
برجاء قراءة هذه التعليمات والرشادات والعمل ضمن حدودها والتقيد بها ومراعاتها:
قم بتعبئة هذا الجزء من الستبانة )الستبانة اليومية لتسجيل الوقت( ثلث مرات

.1

في ثلث أيام متباعدة من السبوع وهي على النحو التالي:

.2

•

اليوم الول :يوم السبت صفحة رقم ).(5

•

اليوم الثاني :يوم الثنين صفحة رقم ).(6

•

اليوم الثالث :يوم الخميس صفحة رقم).(7
وزع ساعات عملك الرسمية التي حددتها لك إدارة الوكالة ب) (7ساعات عمل أي

ما يعادل ) (420دقيقة على المهام الثلثين المجدولة أمامك في الصفحة رقم ) (5وذلك
حسب المدة الزمنية التي تحتاجها عملية تنفيذ المهمة خلل ممارسة العمل اليومي.
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الجزء الثاني

استبانة يومية لتسجيل توزيع الوقت لدى مدير/ة المدرسة على المهام الرسمية
برجاء التكرم بتعبئة هذا الجزء من الستبانة ثلث مرات في ثلثة أيام من السبوع على ان تكون اليام الثلثة
متباعدة.

الزمن بالدقائق

المهمة
أول:المستوى الداري

اليام
السبت

تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين احتياجاتها.
-1
الشراف اليومي على نظافة البنية المدرسية والمقصف والمرافق
-2
ومتابعتها.
إعداد السجل المالي والسجلت المدرسية وتنظيمها وحفظها
-3
ومتابعتها.
إعداد التقارير المالية الفترية والميزانية السنوية ورفعها للجهات
-4
المختصة.
متابعة عملية قطع الطلب للشارع في بداية الدوام ونهايته.
-5
الشراف على الطابور الصباحي ودخول الطلب والمعلمين
-6
للصفوف.
استقبال التصالت الهاتفية والرد عليها.
-7
قراءة الرسائل الواردة إلى المدرسة والرد عليها خطيا.
-8
استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة والجتماع بهم.
-9
إعداد الحصائيات والتقارير اليومية.
-10
متابعة شؤون العاملين والمعلمين اليومية
-11
تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية.
-12
 -13متابعة تنفيذ جدول الدروس السبوعي.
ممارسة مهام شخصية )الصلة ،قراءة صحف ،الكل ،التصالت
-14
الخاصة(.
متابعة عمل اللجان المدرسية المختلفة.
-15
تفويض المعلمين والعاملين والطلب بتنفيذ بعض مهام إدارية.
-16
ثانيا:المستوى التربوي الفني:
حل مشكلت المعلمين والعاملين الشخصية والمهنية والوظيفية.
-17
حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية اليومية وإرشادهم
-18
وتوجيههم.
الشراف على تنفيذ الخطط العلجية للطلب الضعفاء ومتابعتها
-19
وتقييمها.
تحفيز الطلب لتطوير مستواهم التحصيلي وإظهار مواهبهم
-20
وإبداعاتهم.
المساهمة في تطوير المنهاج الدراسي.
-21
مساعدة المعلمين في تطوير صياغة الهداف والخطط والنشطة
-22
المدرسية.
متابعة خطط المعلمين وتحضيرهم للدروس.
-23
متابعة تخطيط وتنفيذ النشطة المدرسية الصفية اللصفية.
-24
تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم وتقييم أدائهم.
-25
المشاركة في عملية التدريس الصفي.
-26
تحفيز النمو المهني والعلمي للمعلمين.
-27
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الثنين

الخميس

ثالثا:المستوى الجتماعي:
إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات المدرسية.
-28
تسهيل استخدام المكانيات المدرسية لخدمة لمعلمين و المجتمع
-29
المحلي.
تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وتفعيلها.
-30
المجموع

الجزء الثالث :استبانة لقياس أداء إدارة الوقت لمدير/ة المدرسة.
الرشادات والتعليمات:
 -1قم بتعبئة هذا الجزء من الستبانة مرة واحدة فقط على النحو التالي:
 -2ضع إشارة صح أمام كل بند من بنود الستبانة المجدولة في الصفحات من ) (193-190في
الخانة التي تناسبك من خانات العمدة من ).(5-1
)(1

تعني بأن الداء لم يحدث أبدا.

)(2

تعني بأن الداء نادر الحدوث.

)(3

تعني بان الداء يحدث أحيانا.

)(4

يعني بان الداء يحدث غالبا.

)(5

تعني بان الداء يحدث دائما.

182

الجزء الثالث

استبانة لقياس أداء إدارة الوقت لمدير/ة المدرسة

يرجى من حضرتكم التكرم بتعبئة الجدول بوضع إشارة ) √ ( في خانة المهمة المناسبة لك في أحد العمدة من ).(5-1
ملحظة :يعني الرقم ) (5يعني دائما و) (4يعني غالبا و) (3يعني أحيانا و) (2يعني نادرا و) (1ويعني أبدا.
الرقم

5

البند

أولا:المستوى الداري:

 -1تخطيط الوقت اليومي:

-1

يحدد لنفسه أهدافا واقعية محددة واضحة قابلة للقياس.

-2

يخطط ليوم العمل اليومي قبل أن يبدأ العمل به.

-3

يكتب أهدافه التي وضعها لنفسه كل يوم.

-4

ينفق وقتا على التخطيط كل يوم.

-5

يفوض المعلمين والعاملين بتنفيذ المهام والعمال اليومية الروتينية.

-6

يقوم بتقييم خطة عمله اليومي لتحديد نقاط النجاح والخفاق فيها.

-7

يسجل قائمة بالمهام والعمال اليومية التي سيقوم بها.

-8

يبحث عن طرق أفضل لداء المهمات الضرورية.

-9

يبذل  %20من جهده اليومي لتحقيق %80من أهداف عمله اليومي.

-10

يعد نماذج مراسلة جاهزة للستعمال.

-11

يحدد أولويات العمل اليومي.

-12

يعد جدول للنشطة والعمال اليومية التي سينفذها.

-13

يقسم المهام الكبيرة إلى أجزاء صغيرة سهلة التنفيذ.

-14

يقوم بتجميع المهام المتشابهة لتنفيذها في وقت محدد.

 -2توفير الوقت:
-15

يبدأ بتنفيذ العمال الهامة ذات الدرجة العالية اللحاح.

-16

يستخدم كلمة "ل" للزائرين والمراجعين لمكتبه في الوقت والموقف المناسب.

-17

ل يجيب على الهاتف عندما يكون مشغول في عمل مهم.

-18

يستخدم طرقا فعالة في اتصالته.

-19

يمتلك فكرة واضحة محددة لما يريد أن ينجزه في اليوم التالي.

-20

يتجنب العمال غير الضرورية.

-21

يضع خطة طارئة للتغلب على مشكلة غياب المعلمين.

-22

ينظم مكتبه وملفاته بشكل مستمر ليسهل الوصول إليها عند الطلب.

-23

يواظب على اللتزام بنظام الدوام الرسمي في عمله.

-24

يتجنب أداء العمال الشخصية أثناء العمل.
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البند

الرقم

5

4

3

2

1

تفقد البنية المدرسية 3-
-25

يتفقد البناء المدرسي بشكل دائم الرعاية.

-26

يحافظ على سلمة وامن الطلبة داخل البناء المدرسي وخارجه.

-27

يدرس جميع احتياجات البناء المدرسي في ختام العام الدراسي.

-28

يضع خطة لتامين التمويل المطلوب لتنفيذ الحتياجات المدرسية اللزمة.

-29

يحافظ على نظافة البيئة المدرسية الداخلية والخارجية باستمرار.

 -4إدارة الجتماعات
-30

يحدد جدول أعمال الجتماع بشكل جيد.

-31

يعلم المعنيين بموعد الجتماع ومكانه ويمرر لهم جدول أعماله قبل عقده بمدة.

-32

يتابع قرارات الجتماع السابق التي تم التفاق عليها.

-33

يضع أهدافا واقعية محددة للجتماع.

-34

يلتزم بالمدة المحددة للجتماع وبترتيب جدول أعماله.

-35

يدير الحوار بطريقة ديمقراطية ،ويمنع المقاطعات والحاديث الجانبية.

-36

يعد محضرا للجتماع ملخصا فيه ما تم التفاق عليه.

 -5تفويض الصلحيات
-37

يختار المعلمين الملئمين لعملية التفويض.

-38

يحدد للمعلمين المفوضين العمال والمهام التي سيقومون بتنفيذها.

-39

يشرح للمعلمين المفوضين النتائج المتوقعة منهم بعد إنجاز المهمة.

-40

يفوض المعلمين بالتناوب للقيام ببعض المهام الروتينية المتكررة غير الهامة.

ثانيا:المستوى التربوي الفني:

ا -تخطيط التعليم

-41

يعمل على توفير الفرص الملئمة للمعلمين للعمل كفريق في تخطيط التعليم.

-42

يساهم بشكل فاعل في تطوير الخطط التدريسية للمعلمين والنشطة المدرسية.

-43

يساعد المعلمين في صياغة أهداف التدريس.

-44

يساهم في التخطيط لتحقيق الهداف التربوية المنشودة لمدرسته.

البند

الرقم

5

قيادة التعليم 2-
-45

يهيأ الفرص الملئمة للنمو المهني والكاديمي للمعلمين.

-46

يشجع المعلمين على البداع والتجديد في العمل.
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-47

يمارس دوره كمشرف مقيم في المدرسة بشكل فاعل وهادف.

-48

يشارك في عملية التدريس.

 -3تقويم التعلم
-49

يقيم تنفيذ المنهاج وخطط المعلمين الدراسية والعلجية باستمرار.

-50

يقيم نتائج زيارات المشرفين الرشادية والتوجيهية للمعلمين.

-51

يشارك المعلمين في تقييم نتائج الختبارات التحصيلية والتشخيصية للطلب.

-52

يقيم عمله الذاتي وخطته المدرسية السنوية والشهرية واليومية.

-53

يقيم أداء المعلم في الصف من خلل الزيارات التوجيهية للصفوف باستمرار.

ثالثا:المستوى الجتماعي:

-1الجانب النساني

-54

يمارس القيادة الديمقراطية في تعامله مع أفراد التنظيم المدرسي.

-55

يحترم حرية التعبير والرأي الناقد البناء.

-56

يعزز الثقة لدى أفراد التنظيم المدرسي.

-2الجانب الجتماعي
-57

ينظم البرامج والحملت المدرسية التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي

-58

يعمل على استغلل إمكانيات المجتمع المحلي بشكل جيد ومثمر.

-59

يشرك أولياء المور في الفعاليات وحل المشكلت.

-60

يعمل على تفعيل العلقة ما بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي.

برجاء التكرم بإضافة أية مقترحات جديدة بناءة ذات علقة بهذا الجزء يمكن الستفادة منها.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
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الجزء الرابع :ترتيب المهام وفق اعتقاد المدير/ة بدرجة أهمية المهمة.
التعليمات والرشادات:
(1

قم بتعبة هذا الجزء من الستبانة مرة واحدة فقط.

(2

اعد ترتيب المهام الثلثين المجدولة في الجدول في الصفحة رقم ) (194واضعا

مقابل كل مهمة ترتيبا من ) (30-1وفقا لدرجة أهميتها بالنسبة لك.
(3

الرقم ) (1يعني ان المهمة هي الكثر أهمية بالنسبة لك كمدير مدرسة.

(4

الرقم ) (30يعني ان المهمة القل أهمية بالنسبة لك كمدير مدرسة

الجزء الرابع

استبانه لقياس ترتيب المهمة وفق اعتقاد المدير/ة بأهميتها.
برجاء التكرم بترتيب هذه المهام من ) ( 30-1وفق اعتقادك بدرجة أهميتها بالنسبة لك.
رتب المهام وفق

المهمة

أول:المستوى الداري

اعتقادك كمدير/ة

بدرجة أهمية المهمة

تفقد البنية المدرسية ورعايتها وصيانتها وتامين احتياجاتها.
الشراف اليومي على نظافة البنية المدرسية والمقصف والمرافق ومتابعتها.
إعداد السجل المالي والسجلت المدرسية وتنظيمها وحفظها ومتابعتها.
إعداد التقارير المالية الفترية والميزانية السنوية ورفعها للجهات المختصة.
متابعة عملية قطع الطلب للشارع في بداية الدوام ونهايته.
الشراف على الطابور الصباحي ودخول الطلب والمعلمين للصفوف.
استقبال التصالت الهاتفية والرد عليها.
قراءة الرسائل الواردة إلى المدرسة والرد عليها خطيا.
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استقبال المراجعين والزائرين للمدرسة والجتماع بهم.
إعداد الحصائيات والتقارير اليومية.
متابعة شؤون العاملين والمعلمين اليومية
ممارسة مهام شخصية )الصلة ،وقراءة الصحف ،والكل والتصالت الهاتفية الخاصة(.
متابعة عمل اللجان المدرسية المختلفة.
تفويض المعلمين والعاملين والطلب بتنفيذ بعض المهام.

ثانيا:المستوى التربوي الفني:
حل مشكلت المعلمين والعاملين الشخصية والمهنية والوظيفية.
حل مشكلت الطلب السلوكية والتحصيلية اليومية وإرشادهم وتوجيههم.
تنظيم الجتماعات الرسمية وغير رسمية.
متابعة تنفيذ جدول الدروس السبوعي.
الشراف على تنفيذ الخطط العلجية للطلب الضعفاء ومتابعتها وتقييمها.
تحفيز الطلب لتطوير مستواهم التحصيلي وإظهار مواهبهم وإبداعاتهم.
المساهمة في تحديد الهداف التربوية وتطوير المنهاج الدراسي.
مساعدة المعلمين في تطوير صياغة الهداف والخطط والنشطة المدرسية.
الشراف على خطط المعلمين وتحضيرهم للدروس ومتابعتها.
التخطيط للنشطة المدرسية الصفية اللصفية ومتابعة تنفيذها.
تنظيم زيارات صفية للمعلمين لتوجيههم وتقييم أدائهم.
المشاركة في عملية التدريس الصفي.
تحفيز المعلمين من أجل النمو المهني و العلمي.

ثالثا:المستوى الجتماعي:
إشراك المعلمين و الباء في اتخاذ القرارات المدرسية.
تسهيل استخدام المكانيات المدرسية لخدمة لمعلمين والمجتمع المحلي.
تنظيم العلقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وتفعيلها.
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