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 :ممخص الدراسة
قادة مدارس المجاردة إلدارة  ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف درجة ممارسة 

الكقت كعالقتيا بالتميز اإلدارم لدييـ مف خالؿ التعرؼ عمى درجة ممارسة قادة مدارس 
دارة التميز، كالكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  محافظة المجاردة إلدارة الكقت كا 

دارة ( بيف درجات ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة 0...مستكل داللة ) إلدارة الكقت كا 
التميز، تعزل إلى متغيرات: الجنس، كالخبرة القيادية، كالمرحمة التعميمية. كباستخداـ المنيج 
الكصفي االرتباطي )المسحي(، كبتطبيؽ استبانة كأداة ألغراض الدراسة، كذلؾ عمى عينة مف 

ق، كالبالغ 1734/1731القادة كالمشرفيف في مدارس المجاردة بمراحميا الثالث لمعاـ الدراسي 
( قائد كقائدة كمشرؼ كمشرفة، أسفرت الدراسة إلى أىـ أف درجة ممارسة قادة .1عددىـ )

مدارس محافظة المجاردة إلدارة الكقت كمنيا: تخطيط الكقت، تنظيـ الكقت، إدارة األكلكيات، 
درجة  تقييـ االلتزاـ بإدارة الكقت، التغمب عمى مضيعات الكقت، حيث جاءت الفقرات في

ممارسة) كبيرة جدان (، كما أشارت النتائج إلى عدـ  فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
( حيث كانت غير دالة إحصائيان بيف درجات استجابات أفراد العينة، كفقان لمتغير الجنس، 0...)

 كالخبرة القيادية، كالمرحمة التعميمية، في تقديرىـ إلدارة الكقت.
 قادة المدارس. –التميز اإلدارل  –إدارة الكقت  ة:كممات مفتاحي
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Abstract: 
Study objectives: This study aims to explore The degree of 

practicing time management in school principals in Al-Mjaardah 
Governorate and its relation to their administrative excel through the 
following: Identifying the degree of practicing time management in 
school principals in Al-Mjaardah Governorate.and Identifying the degree 
of practicing administrative excel in school principals in Al-Magarda 
Governorate.Whether there were statistically significant differences at 
0.05 between mean score of practicing time management in school 
principals in Al-Magarda Governorate and administrative  excel.: The 
study population consists of school principals  and supervisors in all the 
three educational stages in Al-Magarda in 1437-1438H (110 principals 
and supervisors). Main results: The degree of practicing time 
management in terms of time planning, time organization, priorities 
management, evaluation of commitment to time management, and 
overcoming time waste came (very high). And There is no statistically 
significant relation at 0.05 between the mean score of the participants' 
response upon the variables of gender, training courses in school 
management, years of experience in school leadership, and school 
stage un their valuation of time management.  
Keywords: Time Management - Administrative Excellence - School 
Leaders 
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 مقدمة:
يعد قادة المدارس في المممكة العربية السعكدية مف أىـ عناصر العممية التعميمية         

كالبرامج التربكية، كترجمة األىداؼ إلى  كالتربكية، فيـ المسؤكلكف عػف تنفيػذ السياسات كالخطط
كاقع مممكس، كالمسؤكلكف عف سير العممية التعميمية في المدرسة كحسف تكجيييا، كيقع عمى 
عاتقيـ مسؤكلية اتخاذ القرارات لمتغمب عمى المشكالت كمكاجية المستقبؿ بكفاءة كالتمييد 

 لمتطكرات المستقبمية المتكقعة.
دة المدرسية تقـك في جكىرىا عمى التفاعؿ الذم يتـ بيف القائد كأفراد كلما كانت القيا       

الجماعة، فإف اختالؼ كسائؿ ىذا التفاعؿ بيف القائد كمرؤكسيو بغرض إرشادىـ كتكجيييـ 
(. كيتفؽ التربكيكف مف منظريف 2..6)عياصرة، نان في أساليب القيادة كأنماطياتعكس تباي

ادم لمدير المدرسة في تسيير العممية التعميمية في مدرستو، كممارسيف عمى أىمية الدكر القي
 . (1..6)العمرم، تحقيؽ أىدافيا كغايتيا بشكؿ فعاؿكتكجيييا نحك 

ف اىتماـ الباحثيف بالقيادة المدرسية جاء نتيجة قناعاتيـ النظرية كدراساتيـ التطبيقية بأف        كا 
اتيا، كمف ىنا، تعد القيادة جزءان أساسيان في ما يحدث الفرؽ في مجاؿ فاعمية المدارس ىك قياد

العممية اإلدارية، كيعد النمط اإلدارم أحد العكامؿ الرئيسة التي تسيـ في تشكيؿ طابع العالقات 
 (.      Blanchard & Herse،  2014الكظيفية اإلدارية داخؿ منظمات العمؿ المختمفة  )

بكية مف خالؿ تكجيو السمكؾ اإلدارم لمديرم كتكمف أىمية القيادة في المؤسسات التر       
اإلدارات التربكية كتحديده، إذ يتبايف ىذا السمكؾ حسب أنكاع القيادات التي تمارس أعماليا في 

( أف طبيعة عمؿ قادة المدارس تفرض 3..6تمؾ المؤسسات. كفي ىذا المجاؿ، يرل عياصرة )
معمميف، كمتابعتيـ، باعتبارىـ المسؤكليف عف عمييـ أف يقكمكا بدكرىـ اإلدارم في تكجيو سمكؾ ال

 (.Maria) ،2016ترجمة السياسات التربكية، كتنفيذ الخطط العامة التي ترسميا كزارة التعميـ. 
إلى أف أىمية قائد المدرسة تبرز مف خالؿ ما يقـك بو  (2..6كيشير السعكد كبطاح )       

عتيا، فيك القائد التربكم المسؤكؿ عف تصريؼ مف دكر أساسي في تسيير العممية التربكية كمتاب
األمكر اإلدارية المتعددة التي تكجد البيئة التربكية المناسبة مف جية، كىك المشرؼ التربكم المقيـ 
الذم يتابع سير العممية التربكية كيشرؼ عمييا بانتظاـ كاىتماـ مف جية أخرل. لقد بات كاضحان 

دارس الثانكية تعمؿ عمى تحسيف األساليب التعميمية لممعمميف، أف الممارسات القيادية لمديرم الم
 كتحفز نمكىـ الميني، كتسيـ في زيادة مستكل االلتزاـ كالكالء التنظيمي لدييـ.

كد العالقة المنطقية الرتباط نشاط أك حدث معيف بنشاط أك يتمثؿ مفيـك إدارة الكقت بكج
تقبؿ، لذا، تساعد إدارة الكقت بشكؿ فاعؿ حدث آخر يعبر عنو بصيغة الماضي كالحاضر كالمس

تحقيؽ األىداؼ التربكية كأىداؼ  ىكؾ االتجاه الصحيح الذم يسعى إلقادة المدارس عمى سم
المدرسة، كىذا يتطمب مف قادة المدارس األخذ بعيف االعتبار أىمية كؿ مف: التخطيط إلدارة 

 (. 2..6الكقت، كتنظيمو، كالرقابة عميو )األسطؿ، 
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كيعتبر التميز اإلدارم لقائد المدرسة مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة التي تجنبو ممارسة          
األساليب اإلدارية التقميدية، كتجعمو مقبالن نحك ممارسة ميارات إدارية تعتمد عمى التميز في 

يمية مف األداء مف أجؿ تحسيف أدائو اإلدارم كالتعميمي، بما ينعكس إيجابيان عمى العممية التعم
جميع جكانبيا في المدرسة، فمدير المدرسة المتميز ىك المدير الذم يستطيع تحديد أكلكيات 
العمؿ اإلدارم المدرسي، كيأخذ بعيف االعتبار مراعاة حاجات المعمميف كالطمبة بشكؿ متكازف، 

إدارية بما يحقؽ التميز كاإلبداع، كيستطيع القياـ بمياـ إدارية جديدة تساعد عمى خمؽ بيئة 
متميزة تعمؿ عمى تطكير العمؿ اإلدارم نكعان ككمان مف خالؿ تطبيؽ معايير التميز في األداء 

 (.  6.11)الغامدم، 
كما تعد إدارة التميز حالة مف حاالت اإلبداع المستداـ التي تقدـ تكجيات مستقبمية        

درجة تكيفيا مع المتغيرات لممؤسسة، كتضعيا في دائرة التنافس المحمي كالعالمي، كتزيد مف 
المتسارعة كالمتالحقة التي شممت جميع مجاالت الحياة، مما جعؿ الفكر اإلدارم مطمبان ميمان 
لممؤسسات التي تبحث عف التميز كاالرتقاء، كالحصكؿ عمى الميزة التنافسية، حيث أف السعي 

أصبحت معايير التميز في لتميز األداء مف أكثر المكضكعات أىمية كحداثة في مجاؿ اإلدارة، ك 
مقدمة األىداؼ التي تسعى المؤسسات إلى تحقيقيا لدعـ المزيد مف التميز كالتفرد في أدائيا، 
حراز التقدـ باالعتماد عمى  مما يتطمب مف القيادات اإلدارية بذؿ الجيكد لتحقيؽ النجاح كا 

 (.2..6السرعة كالمركنة كاالبتكار) العايدم، 
دارة التميز مف أىـ عناصر القيادة الناجحة، التي يجبكمت تعتبر إدارة كالك   قت كا 

التربكم  لمدكر  عمى قادة المدارس استغالليا كتفعيمييا، كاتخاذ ما يمـز لمنع إعاقة ممارستيا، نظرأ
الذم يقـك بو قائد المدرسة لتحقيؽ التفكؽ المعرفي لمؤسستو التعميمية كالذم ال يمكف تحقيقو إال 

كة اقتصادية كاستثمار أمثؿ لمكاردىا المتاحة سكاء أكانت بشرية أـ مالية أـ باالعتماد عمى ق
 (. 6.17،7.4تكنكلكجية، كالقدرة عمى التميز كاإلبداع ، كممارسة األداء الجيد كالمتميز )شحادة،

        كجدير بالذكر أف كزارة التعميـ في المممكة العربية السعكدية اعتمدت جائزة 
ـ، كعممت عمى كضع معايير كمبادئ 6.10اإلدارم )تميز( كذلؾ في عاـ  )التعميـ لمتميز

التميز اإلدارم المؤسسي كالتي تعمؿ عمى رفع مستكل الجكدة، كالقدرة عمى المنافسة مع تفعيؿ 
        التحسيف المستمر ألداء قيادات العمـك بكزارة التعميـ كقيادات التعميـ بالمناطؽ كالمحافظات، 

 ادات ذات األداء المتميز التي تحقؽ أعمى مستكيات التميز اإلدارم المؤسسي كتكريـ القي
)أفضؿ الممارسات(، كعمى ىذا األساس سيساىـ في تطبيؽ معايير التميز اإلدارم المؤسسي في 

كالتعميمية، كتمبية احتياجات كتكقعات المستفيديف منيا  رفع مستكل جكدة الخدمات اإلدارية
 (.6، 6.17افسة العالمية ) المجنة العممية،كمساعدتيا عمى المن
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 مشكمة الدراسة:
لكي يتمكف قادة المدارس في المممكة العربية السعكدية مف ممارسة دكرىـ اإلدارم الذم 
يتناسب مع التغير السريع الحاصؿ في الكقت الحاضر، لتحقيؽ األىداؼ التربكية التي مف شأنيا 

قيادة اإلدارية في بيئة العمؿ يفرز أنكاعان معينة مف العمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ المجتمع، فال
المرؤكسيف، لذلؾ فإف القائد الذم يممؾ قدران معينان اإلبداع يككف نتيجة طبيعية لخصائص البيئة 
التي يعمؿ بيا كفي مقدمتيا حسف إدارة الكقت كممارسة إدارة التميز التي تتسـ بالقدرة العالية 

رات الحديثة، كفتح المجاؿ لالبتكار كاإلبداع كالتميز مف خالؿ فتح عمى مكاجية التحديات كالتطك 
 في مختمؼ مجاالت الحياة. كالتحكالت المتسارعة التغيرات المحيطة لمكاكبة كالتجديد قنكات التطكر

كعمى الرغـ مف الجيكد المستمرة التي قامت بيا كزارة التعميـ في المممكة العربية 
يات اإلدارية لقادة المدارس ، كعمى الرغـ مف تنفيذ الكزارة لمعديد مف السعكدية بيدؼ تعزيز الكفا

البرامج كاألنشطة التدريبية المختمفة، إال أف ىناؾ تبايف بيف الممارسات اإلدارية لقادة المدارس، 
كمف استمرار ممارسة بعضيـ ألنماط إدارية تقميدية ال تراعي إدارة الكقت، كبعيدة عف التميز، 

 سمبان عمى فعالية العممية التربكية برمتيا. مما تنعكس
كنظران ألىمية الدكر اإلدارم كالتربكم الذم يقـك بو قادة المدارس في المممكة العربية 
السعكدية، مما يتكجب عميو ممارسة ميارات إدارية تقـك عمى إداة الكقت كالتميز في األداء، كجد 

اىات اإلدارية المعاصرة، التي يتكجب عمى قادة الباحث أف إدارة الكقت كالتميز مف أىـ االتج
المدارس ممارستيا لالرتقاء بعممو اإلدارم كالتربكم، مما أثار ىذا المكضكع اىتماـ لمبحث فيو، 
كذلؾ مف أجؿ التعرؼ إلى درجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة الكقت كعالقتيا 

 بالتميز اإلدارم لدييـ.
 راسة الحالية باألسئمة التالية:وتتحدد مشكمة الد

ما درجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة الكقت مف كجية نظرىـ كنظر  .1
 المشرفيف التربكييف؟.

حكؿ  درجة استجابة  (≥ 0α...)عند مستكل الداللةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  .6
ة المجاردة إلدارة الكقت مف أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة ممارسة قادة المدارس بمحافظ

 كجية نظرىـ، ُتعَزل لممتغيِّرات)الجنس، كسنكات الخبرة القيادية كالمرحمة التعميمية(؟.
ما درجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة التميز مف كجية نظرىـ كنظر  .3

 المشرفيف التربكييف؟.
حكؿ  درجة استجابة  (≥ 0α...)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة .7

أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة ممارسة قادة المدارس بمحافظة المجاردة إلدارة التميز مف 
 (؟.كجية نظرىـ، ُتعَزل لممتغيِّرات)الجنس، كسنكات الخبرة القيادية كالمرحمة التعميمية
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 أهداف الدراسة:
         دة مدارس محافظة تيدؼ الدراسة الحالية غمى التعرؼ إلى درجة ممارسة قا

دارة التميز كعالقتيا بمتغيرات: الجنس، كسنكات الخبرة في القيادة،          المجاردة إلدارة الكقت كا 
 كالمرحمة التعميمي.
 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يمي:
 األهمية نظرية:

كصت بضركرة تطبيؽ إدارة تنسجـ الدراسة الحالية مع نتائج الكثير مف الدراسات التي أ .1
(، 2..6(؛ كاألسطؿ، )2..6الكقت كالتميز لدل قادة المدارس، مثؿ دراسة الزىراني، )

(. كالتي أكَّدت عمى ضركرة تبني صيغ جديدة لمقيادة أثناء قيادة 7..6=3كعبيدات، )
د مف المدرسة لمكاجية العديد مف مضيعات الكقت كالتي تؤثر عمى تميزىـ اإلدارم كالتي كُتح

 دارة كقتيـ بصفة عامة، كقادة مدارس المجاردة عمى كجو التحديد.إل ممارسات قادة المدارس
بالبحث كالدراسة، كالتي  -بمحافظة المجاردة –ندرة الدراسات التي تناكلت قادة المدارس  .6

 تيدؼ إلى الكشؼ عف العالقة بيف إدارة الكقت كالتميز اإلدارم. 
 األهمية التطبيقية:

ف تفيد ىذه الدراسة صانعي القرارات كالسياسات التعميمية في كزارة التعميـ في الكشؼ يتكقع أ .1
عف أىمية إدارة الكقت لدل قادة المدارس كعالقتو بالتميز اإلدارم لدييـ بصفة عامة، 
كبمدارس محافظة المجاردة عمى كجو الخصكص، مف خالؿ التكصيات كالمقترحات التى 

 سبيالن لمتطكير كالتحسيف المستمر.ستخرج بيا الدراسة لتككف 
مساعدة الباحثيف كالدارسيف في مجاؿ القيادة المدرسية أك إحدل مجاالتيا في المممكة العربية  .6

 السعكدية مف ناحية
فتح المجاؿ أماـ الباحثيف إلجراء العديد مف الدراسات األخرل حكؿ أساليب تطبيؽ مفيكـ  .3

 يإدارة الكقت كالتميز اإلدارم.  
 ات الدراسة:  مصطمح

( بأنو " الشخص الفعاؿ الذم .1، 4..6يعرفو الداعكر )القائد التربكم) قائد المدرسة(:  -1
كالقدرة عمى التأثير في اآلخرم  ييتـ بالتخطيط كالتكجيو كالمتابعة كالتقكيـ لمعممية التعميمية،

يجاد الحمكؿ لممشكالت التي تكاجو المدرسة لتحقيؽ األىداؼ التربكية".   كا 
تعرؼ إدارة الكقت إجرائيان بأنيا "مجمكعة مف الميارات الفنية كالقيادية التي يقـك دارة الكقت: إ -6

بيا قائد المدرسة أثناء عممو لتنظيـ سير العممية التعميمية بكفاءة، كذلؾ مف خالؿ كضع 
، 2..6األىداؼ كاألكلكيات كحؿ المشكالت التي تكاجيو في فترة زمنية محددة")األسطؿ، 

 كيقاس بالدرجة الكمية التي يمكف الحصكؿ عمييا في مقياس إدارة الكقت. (.1



 الشهرىأحمد عبداهلل أ/               درجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة 
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 حدود الدراسة:  
درجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة الكقت،كعالقتيا بالتميز الحدكد المكضكعية: 

 اإلدارم لدييـ. 
 ق.1731/ 1734خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ  طبقت ىذه الدراسةالحدكد الزمانية:

طبقت الدراسة في مدارس مكتب التعميـ في محافظة المجاردة التابع إلدارة الحدكد المكانية: 
 التعميـ في محافظة محايؿ التابعة لمنطقة عسير بالمممكة العربية السعكدية.

قادة كقائدات مدارس محافظة المجاردة في مدارس البنيف كالبنات بمراحمو  الحدكد البشرية:
 تدائي كالمتكسط كالثانكم، كالمشرفيف التربكييف بمكتب التعميـ بمحافظة المجاردة.الثالث االب

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 ( بأف القيادة: " عممية تبادلية بيف القائد كالعامميف121، 1..6يؤكد العبادم كآخركف )

سمككيـ كاتجاىاتيـ لمعمؿ كأنيا عممية إنسانية تسعى لمتأثير في أفعاؿ المرؤكسيف أك األطراؼ ك 
 لتحقيؽ التنظيـ.
عممية التأثير في اآلخريف كجعميـ متحمسيف  ( بأنياManhal ،2009 : 34كيرل )

 كمجتيديف إلنجاز األىداؼ التنظيمية.
( بأنيا:" كؿ نشاط اجتماعي ىادؼ يدرؾ فيو القائد أنو 142، .6.1كيعرفيا العجمي )

كرىا كيقدر أفرادىا كيسعى إلى تحقيؽ مصالحيا عف عضكفي جماعة يرعى مصالحيا كييتـ بأم
التفكير كالتعاكف في رسميا الخطط كتكزيع المسئكليات حسب الكفايات كاالستعدادات  طريؽ
 كاإلمكانات المادية المتاحة". البشرية

 خصائص القائد التربوي المتميز:
الشخصية كالمينية إف القائد التربكم المتميز، يجب أف يتكفر فيو المزيج مف الخصائص 

 ( فيما يمي:23-26، 1..6التي تعطيو صفة القائد التربكم المتميز، كقد حددىا البدرم )
المبادأة: كتعني أف يككف القائد صاحب السبؽ في تزايد العامميف معو بالجديد مف  (1)

المقترحات التي تساعد في تكضيح النظاـ كدعـ خطط العمؿ، كأف المبادرة بالعمؿ كحث 
 ف لمعمؿ لتحقيؽ األىداؼ المأمكلة.العاممي

األفراد كالعمؿ مف أجؿ  بيف زرع التفاعؿ الدكر الفعاؿ الذم يؤديو القائد في كتعني العضكية: (6)
 كتبادؿ المنافع فيما بينيـ في جك تسكده الحميمية بعيدان عف المركز. كمخالطتيـ منيـ القرب

تو، كالسعي في مصمحتيا، كتمثيميا التمثيؿ: كىك تفاني القائد في الدفاع عف أفراد مجمكع (3)
 في جميع المكاقؼ.

الشخصية بؿ األعماؿ  مصمحتو ال تخص القائد مف أعماؿ بو ذلؾ فيما يقـك التكامؿ: كيتمثؿ (7)
 التي ينكم بيا بث ركح المحبة كالسركر بيف األفراد، كتقميص ىكة التنافر بينيـ إف كجدت.
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عممو كعمؿ أعضاء المجمكعة، ككذلؾ التنظيـ: كىك قدرة القائد عمى رسـ خطة تحدد  (0)
 عالقات العمؿ فيما بينيـ كتنظيميا.

عمى أف تتخذ  السيطرة: كتعني تسمط القائد عمى مجمكعتو، كتحديد سمككيـ كالعمؿ (2)
 القرارات أك تعبر عف رأييا. 

االتصاؿ: كىك مدل قدرة القائد عمى إيصاؿ المعمكمات إلى أفراد مجمكعتو كتسييؿ عممية  (4)
 عمكمات بينيـ، كدرجة عممو بما يتصؿ بيا مف أمكر.تبادؿ الم

التقدير كالتحسب: كيعني قدرة القائد عمى التعبير عف تقديره كرضاه لجيكد أفراد  (1)
مجمكعتو، كتكقعو ألثر الحكافز المعنكية سمبان أك إيجابان في تدني أك زيادة مقدار ارتباط 

 ىذه الجيكد باإلنتاج كالتنفيذ.
ل المطمكب مف اإلنتاج الذم يأمؿ القائد مف األفراد بمكغو كتشجيعو اإلنتاج: كىك المستك  (2)

 ليـ بمكاصمة الجيكد لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.
مما سبؽ، يتضح أف القائد التربكم المتميز ىك مف تتكافر لديو مجمكعة مف الخصائص   

انطالقان مف  باعتباره العامؿ المؤثرا لذم يكجو أفراد المدرسة لتحقيؽ أىدافيا المنشكدة،
ككنو يمثؿ القدكة في األداء، كما أنو يسيـ في رفع الركح المعنكية كنشر الحب كالتآلؼ 
كالكد بيف العامميف بالمدرسة، باإلضافة إلى امتالكو لميارات التكاصؿ الفعاؿ معيـ، كما 
و أنو يعمؿ عمى إمدادىـ بما يهساعدىـ عمى أداء أعماليـ بكفاءة، كىذا يرجع إلى امتالك

 لمعديد مف الميارات التي تساعده عمى القيادة بدكره القيادم بكفاءة عالية.  
 الوقت: إدارة

تسعى كافة مؤسسات المجتمع إلى استغالؿ مكاردىا المختمفة بشكؿ فعاؿ لتحقيؽ 
أىدافيا المتنكعة مف نمك،، كبقاء كاستمرارية بكفاءة عالية، كالكقت بذلؾ يعد مف أىـ المكارد 

ربما ك  استغاللو كالتعامؿ معو بكفاءة، مجميع بنفس القدر، إال أنيـ يختمفكف في كيفيةالمتاحة ل
يرجع ذلؾ لتعدد الرؤل حكؿ مصطمح إدارة الكقت. حيث ارتبط مفيـك الكقت بالعمؿ اإلدارم 
كذلؾ لكجكد سمسمة مف عمميات التخطيط كالتحميؿ كالمراقبة كالتكجيو لكافة األنشطة اإلدارية التي 

تأديتيا خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي، بغية تحقيؽ أقصى فاعمية الستثمار الكقت مف أجؿ يتـ 
إدارم يتطمب كقتان محسكبان  تحقيؽ األىداؼ المرسكمة، كليس ىناؾ أعماؿ في الفراغ، فكؿ عمؿ

 (.62، 2..6ألدائو ) العقيمي، 
اؿ التى تؤدل ( إدارة الكقت بأنيا إدارة األنشطة كاألعم141، ...6كيعرؼ العجمي )

في الكقت، كتعني االستخداـ األمثؿ لمكقت كلإلمكانيات المتكفرة، كبطريقة تؤدم إلى تحقيؽ 
أىداؼ ىامة، كتتضمف إدارة الكقت معرفة كيفية قضاء الكقت في الزمف الحاضر كتحميميا 

 كالتخطيط لالستفادة منو بشكؿ فعاؿ".
كبعد النظر الالزميف لمتركيز ( بأنيا: التحمي بالشجاعة 3،14..6كيعرفو يكسؼ )

نجاز األعماؿ بشكؿ منسؽ كمنظـ كفعاؿ كتحقيؽ األىداؼ بأفضؿ الكسائؿ كأدنى  عمى المياـ كا 
 تكاليؼ كأقؿ كقت. 
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( بأنيا: ضبط الكقت كتنظيمو كاستثماره فيما يعكد 4، 3..6كما يعرفيا الرشيد )
ليكمية كالتخطيط لألعماؿ المستقبمية بالفائدة عمى الفرد كالمجتمع كىك يتطمب تكزيع الكاجبات ا

كي ال يضيع الكقت المتاح ىدران أك إرىاؽ األعصاب في محاكلة إنجاز أكبر قدر مف األعماؿ 
 في أكقات محددة.

 ( أف إدارة الكقت: "عممية تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة13، 4..6كيرل الصيرفي )
الصحيح المراد عممو، كالقياـ بأعماؿ كثيرة بما يمكف القائد كالعامميف مف اختيار الشيء  الكقت
 نفس الكقت".  في

( إلى أف إدارة الكقت: "منح القائدات حؽ التصرؼ 4، 6.10كتشير الغامدم )
كالسمطة كالصالحيات اإلدارية بمكجب القانكف كالنظاـ في نطاؽ محدد كبالقدر الالـز إلنجاز 

لمساءلة كالمحاسبة عف النتائج بشكؿ يضمف ميمة معينة مع أخذ التدابير كالكسائؿ الكفيمة با
 حسف ممارسة تمؾ الصالحيات عمى الكجو المطمكب مع بقاء مسؤكليتيف عف تمؾ الصالحيات.

كيتضح مما سبؽ أف  إدارة الكقت تعني إحدل العمميات التي يتبعيا قائد المدرسة 
ار ىذا الكقت المتاح بفاعمية إلنجاز األعماؿ كالمياـ المككمة إليو خالؿ فترة تكاجده فييا كاستثم

 لتحقيؽ األىداؼ المرجكة. 
 الوقت: أنواع إدارة

 ( أنواع الوقت كما يمي :1005016يصنف الزهراني )
 الوقت اإلبداعي: .1

يتـ استثمار ىذا الكقت في تنظيـ العمؿ كحؿ المشكالت اإلدارية باألسمكب العممي 
ارس القادة ىذا النكع مف الكقت في التفكير لمكصكؿ إلى قرارات فعالة، كالتخطيط المستقبمي كيم

 العممي كالتكجيو السميـ.
 الوقت التحضيري: .6

يمثؿ ىذا الكقت فترة ما قبؿ بدء األعماؿ األساسية، كيتـ خالؿ ىذا الكقت جمع 
عداد التجييزات الالزمة لبدء األعماؿ.  المعمكمات كالحقائؽ كا 

 الوقت اإلنتاجي:  .3
ة اإلنتاج أك تنفيذ المياـ، كيجب عمى القائد إحداث كىك الكقت الذم تستغرقو عممي

 التكازف بيف الكقت التحضيرم كالكقت اإلبداعي كالكقت اإلنتاجي.
 الوقت العام: .7

يمارس القائد مف خاللو أنشطة فرعية ذات عالقة مباشرة كمؤثرة عمى مستقبؿ المؤسسة 
كر العديد مف الندكات داخؿ كمسؤكلياتيا تجاه المجتمع كارتباطيا بالعديد مف مؤسساتو كحض

كخارج المدرسة، حيث تحتاج مثؿ ىذه األنشطة كقتان كبيران مف كقت القائد، كلذلؾ يجب تحديد 
 كمية الكقت التي تخصص ليذه األنشطة بحيث ال تؤثر عمى األنشطة األخرل.
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 إدارة الوقت لدى قادة المدارس:
كذلؾ ألنيا تحدد إلى حد كبير طبيعة  تمثؿ األساليب اإلدارية جانبان ميمان إلدارة الكقت

العمؿ بشكؿ عاـ كطبيعة العالقة بيف العامميف داخؿ المدرسة مف خالؿ سمكؾ القائد التربكم 
كقتو ككقت المدرسة، كيمكنو  الذم يتبع المنيج التربكم كاألسمكب العممي المناسب في إدارة

اتو كقدراتو الذاتية كقناعاتو الجمع بيف أكثر مف أسمكب باإلضافة إلى خضكعو غالبان لسم
الشخصية فكثير ما يترؾ ىذا الجانب الشخصي أثران كاضحان عمى أسمكبو القيادم، حيث ال يكفي 

( كمف أىـ 6.10،64كقتو،)الغامدم،  التأىيؿ العممي في تكجيو القائد لألسمكب المناسب لقيادة
 األساليب المتبعة في إدارة القائد لكقتو كتنظيمو ما يمي:

 لقيادة الذاتية:ا -
يقـك ىذا األسمكب عمى تطكير قادة المدارس بمحافظة المجاردة ألنفسيـ بأسمكب عممي 
مف خالؿ معرفتيـ بالميارات التي يمتمكيا كؿ قائد كيعمؿ عمى تقييميا كيعمؿ عمى تطكيرىا، 

عالقة ( عمى التعرؼ عمى ذاتو ككنو أمران ضركريان بالنسبة ل113، 1221لذلؾ فقد ركز عالقي )
القائد بباقي العامميف كقيادتيـ بكفاءة كاقتدار، كتحديده لألىداؼ الخاصة بالنمك كالتطكير، كالعمؿ 

 عمى تحميؿ الميارات التي يمتمكيا كي يتمكف مف التعرؼ عمى ذاتو.
ف  كىذا يشير إلى أف القيادة الذاتية مسؤكلية ذاتية تخص القائد بالدرجة األكلى، كا 

يمة ليست بالسيمة لمقائد بؿ أنيا تحتاج إلى تأىيؿ كسمات كقدرات خاصة القيادة الذاتية م
يستطيع بيا أف يكظؼ جميع ىذه اإلمكانيات كاألساليب مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ بكفاءة عالية، 

 (.64، 6.10في أقؿ كقت ممكف) الغامدم، 
 القيادة باألهداف: -

متطكرة كالذم مف خاللو يتـ مف األساليب الحديثة ال ؼيعتبر أسمكب القيادة باألىدا
تحديد األىداؼ كالفترة الزمنية الالزمة لتحقيؽ النتائج المحدد، كذلؾ بكضع البرامج كالخطط 

( بأنيا طريقة يقـك بمكجبيا 127، 3..6الالزمة لذلؾ بيف الرئيس كالمرؤكسيف، كيشير شريؼ )
يعممكف فييا، كتحديد مجاالت  كؿ مف القائد كالمكظؼ معان بتحديد األىداؼ العامة لممدرسة التي

المسؤكلية في شكؿ نتائج متكقعة، كاستخداـ تمؾ المقاييس كمكجيات في تحريؾ الكحدات 
 إسياـ كؿ عضك مف أعضاء تمؾ الكحدات. كتشغيميا، كفي

 القيادة بالتفويض: -
يعتبر التفكيض خطكة ميمة لالستفادة القصكل مف الكقت، كما يساعد القائد عمى 

ط الكقت كتكزيع األعماؿ كاالستفادة مف كقتو إلى أقصى درجة ممكنة ) الغامدم، تنظيـ كتخطي
(. كما يعد تفكيض السمطة أحدأىـ أدكات إدارة الكقت في المنظمات الحديثة، كال 6.10،61

غنى لمقائد التربكم الفعاؿ كخصكصان في المؤسسات التربكية ذات الحجـ الكبير مف المجكء إلى 
 (.110، 1221اتو إلى مف ىـ دكنو في المستكم اإلدارم ) العضايمة، تفكيض جزء مف سمط

كالتفكيض ىنا ال يعني أف يفقد القائد المفكض لجزء مف سمطاتو بؿ ىك محتفظان بيا 
 (.32، 1..6كاممة يمكنو سحبيا في أم كقت) السممي، 



 الشهرىأحمد عبداهلل أ/               درجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910 مارس    -الثالث   العدد   -  33  جمللدا      414
 

 

 القيادة التشاركية: -
الالمركزية،  حقيؽ التكجو نحكالمداخؿ المستخدمة لت إذ أف القيادة التشاركية مف أىـ

اليدؼ  كاستراتيجية أساسية لصنع القرارات بحرية كاستقالؿ كبمشاركة جميع األطراؼ، حيث إف
 الرئيس مف المنظمة التعميمية في اتجاىيا نحك القيادة التشاركية ىك تفعيؿ قدرة المنظمة التعميمية

التحديات الداخمية كالخارجية  عم ؼا تتكيية مف حكليا، مما يجعميعمى االستجابة لممتغيرات البيئ
 (.11، 6.16)الزغبي، 

كبناء عمى ذلؾ يرل الباحث أف قائد المدرسة يتفرغ مف األعماؿ التقميدية كاتخاذ القرارات 
الركتينية التي يمكف أف يقـك بيا آخركف مف المعمميف  حسب قدراتيـ، كاستغالؿ كقتو فيما ىك 

 أفضؿ لقيادة مدرستو. 
 ات السابقة:الدراس

( ، تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى متطمبات تطبيؽ قيادة 6.12دراسة الجاركدم )
التميز في مدار التعميـ في مدينة الرياض، كالعكائؽ التي تحكؿ دكف تطبيقيا، كالفركؽ ذات 

       التميز في مدارس التعميـ العاـ تعزل  الداللة اإلحصائية في متطمبات تطبيؽ قيادة
يرات التالية: )المرحمة الدراسية، نكع المدرسة، الخبرة، الدكرات التدريبية، المؤىؿ التعميمي(. لممتغ

كلتحقيؽ ىذه األىداؼ استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كاالستبانة كأداة لدراستيا 
       ت ( مف قائدات كككيال133كالتي تـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية بسيطة لمجتمع الدراسة بمغ )

        مدارس التعميـ العاـ بمدينة الرياض، كتكصمت الدراسة إلى أف أفراد عينة الدراسة يركف
         أىمية ىذه المتطمبات كضركرة تطبيقيا، كأنو تكجد عكائؽ تحكؿ دكف تطبيقيا في مدارس

        صائية(، كأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إح0مف7.63) التعميـ العاـ بمتكسط حسابي بمغ
         ( فأقؿ في اتجاىات مفردات الدراسة باختالؼ المتغيرات التالية 0...عند مستكل داللة )

نكع المدرسة، المؤىؿ العممي، الخبرة(، في حيف تكجد فركؽ ذات داللة  المرحمة الدراسية،)
الدراسة  إحصائية باختالؼ متغير الدكرات التدريبية، ككانت الفركؽ لصالح مفردات عينة

 دكرات تدريبية. 3 الحاصالت عمى أكثر مف
دارة  (6.10أجرت الغامدم ) دراسة ىدفت التعرؼ إلى العالقة بيف عناصر التفكيض كا 

الكقت لدل قائدات المدارس الحككمية بمحافظة بالجرشي، استخدمت الباحثة المنيج الكصفي 
ستبانة، كمف ثـ تكزيعيا عمى جميع التحميمي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد ا

، حيث بمغ 1732 -ق1730قائدات المدارس الحككمية بمحافظة بالجرشي لمعاـ الدراسي 
%( كقد ..1) ( قائدة، كقد تـ التكزيع عمييف جميعان، كتـ جمعيا بنسبة.7) المجتمع الكمي

دارة الكقت تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: تكجد عالقة طردية قكية بيف عناصر  التفكيض كا 
           لدل قائدات المدارس الحككمية بمحافظة بالجرشي، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

 )المؤىؿ العممي، عدد سنكات آلراء القائدات حكؿ محاكر الدراسة تعزل لمتغيرات الشخصية
إحصائية بيف محكر  (، تكجد فركؽ ذات داللة0...) عند مستكل الخبرة، عدد الدكرات التدريبية(

سنة إلى أقؿ مف  .3إدارة الكقت كمتغير العمر ككانت ىذه الفركؽ ألصحاب الفئة العمرية مف )
 سنة (، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف محاكر التفكيض مع متغير العمر..7
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التعرؼ عمى التميز اإلدارم لعمداء كميات  ( دراستو بيدؼ6.17أجرل شحاذه )
مستنصرية مف كجية نظر معاكنييـ كرؤساء األقساـ العممية مف جية، كاستكشاؼ الجامعة ال

مفيـك التميز اإلدارم مف جية أخرل. استخدـ المنيج الكصفي التحميمي، كحدد مجتمع البحث 
( فردان 41بمعاكني كرؤساء األقساـ في كميات الجامعة المستنصرية. كقد بمغت عينة الدراسة )

( رئيس قسـ، كلتحقيؽ نتائج البحث أعدت أداة )استبانة( مككنة .2يد ك)( معاكف عم11بكاقع )
 ضعؼ النتائج كاف أىميا: مف أسفرت الدراسة عف عدد مقياسان لمتميز اإلدارم، تمثؿ  فقرة (67) مف

( درجة 13.036العينة،) درجات متكسط إذ بمغ المستنصرية، الجامعة لعمداء كميات اإلدارم التميز
( درجة كىك أصغر مف المتكسط النظرم لالستبانة البالغ 7.124رم مقداره )كبانحراؼ معيا

( درجة.كما أشارت نتائج البحث إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية، مما يجعؿ 46)
أشارت نتائج  اء األقساـ، كتبعان لمقب العممي:كجيات النظر متقاربة بيف إجابات معاكنييـ كرؤس

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان لمتغير المقب العممي.البحث أيضان إلى أنو 
( فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى جكدة أداء القيادة التربكية 6.13أما دراسة الغامدم )

كتنمية المكارد البشرية في المدارس الثانكية كالمتكسطة بالمدينة المنكرة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
( فقرة، مكزعة عمى 31كقد صمـ أداة االستبانة المككنة مف )استخدـ الباحث المنيج الكصفي، 

( 171عمى عينة مككنو مف ) مجاليف جكدة القيادة كتنمية المكارد البشرية، كقد طبقت األداة
قائدان. تكصمت الدراسة إلى أف درجة جكدة أداء القيادة المدرسية مرتفع كبداللة إحصائية بمغت 

د فركؽ دالة إحصائية في مستكل جكدة القيادة التربكية تعزل (، كما أظيرت النتائج كجك 7.73)
سنة( 10لمتغير المؤىؿ العممي المرتفع) ماجستير فأكثر(، كسنكات الخبرة المرتفعة ) أكثر مف 

 دكرات فأكثر(. .1كلعدد الدكرات التدريبية )
لدل ( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مضيعات الكقت المدرسي 6.13أجرل غزكاتي )      

قادة مدارس التعميـ العاـ في محافظة صبيا المتعمقة بعناصر العممية القيادية، باإلضافة إلى 
الكشؼ عف الفركؽ اإلحصائية بيف متكسطات استجابات القادة كالمشرفيف حكؿ ىذه المضيعات 
ـ كالتي تعزل الختالؼ متغيرات : المسمى الكظيفي كالخبرة كالمؤىؿ كالمرحمة التعميمية كتقدي

الحمكؿ المناسبة التي تحد مف ىذه المضيعات.كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي المسحي، 
( قائدان تـ اختيار 361( مشرفان تربكيان ك)12كطبقت أداة الدراسة االستبانة عمى عينة مف )

( قائدان بالطريقة العشكائية. كخمصت الدراسة إلى تبيف أف درجة شيكع مضيعات الكقت 161)
بالتخطيط كانت بدرجة كبيرة، تصدرتيا خمس فقرات بدرجة كبيرة كىى كجكد تخطيط  المتعمقة

افتراضي كرقي غير منفذ، كضعؼ قدرة الخطة عمى مكاجية األمكر الطارئة كاستنتاج خطط 
أعدىا اآلخركف ال تتناسب مع المدرسة، كافتقار القائد إلى خطة إلنجاز األعماؿ المطمكبة، 

 في كقت كاحد.كالقياـ بأعماؿ كثيرة 
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إلى التعرؼ عمى فاعمية القيادة  التي ىدفت (KaniuKa،2012كفى دراسة كانككا )
المدرسية في تحقيؽ التغيير المطمكب في تفكير المعمميف، كطرؽ تدريسيـ إلى األفضؿ، كدكرىا 
في تحسيف تحصيؿ كأداء الطمبة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث أسمكب الحالة حيث 

( معممات مف المدارس الحككمية األساسية في المناطؽ الفقيرة في الكاليات 1ت العينة مف )تككن
كخمصت نتائج الدراسة إلى امتالؾ القيادة التربكية لمقدرة عمى تغيير تفكير  المتحدة األمريكية.

 المعمميف كطرائؽ تدريسيـ كالزيادة في تحصيؿ الطمبة.
فت إلى التعرؼ إلى فاعمية إدارة الكقت كعالقتيا ( دراسة ىد2..6)أجرل األسطؿ       

 مف جميع قادة باألنماط القيادية لدل قادة المدارس الثانكم بمحافظات غزة، تككف مجتمع الدراسة
(، 2..1/6..6( فردان لمعاـ الدراسي )167محافظات غزة كالبالغ عددىـ ) يالمدارس الثانكية ف
%(، مف مجتمع الدراسة الكمي، كلتحقيؽ 12.22) ( فردان، أم مانسبتو163كاستجاب منيـ )

أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصميـ استبانتيف كأداة لمدراسة، كأظيرت النتائج كجكد فاعمية كبيرة 
الستخدـ قادة المدارس إدارة الكقت، ككجكد فركؽ دالة إحصائيا حكؿ درجة فاعمية إدارة الكقت 

ياـ القيادية حسب متغير الجنس لصالح اإلناث. في لدل قائد المدارس الثانكية في مجاؿ الم
حيف ال تكجد فركؽ في المياـ الشخصية كالفنية، كما جاءت فركؽ دالة لمتغير المؤىؿ الدراسي 
لدرجة فاعمية إدارة الكقت لصالح ماجستير فما فكؽ في المجاؿ اإلدارم. في حيف ال تكجد فركؽ 

فركؽ في تمؾ المياـ الثالثة حسب متغير سنكات في المياـ الشخصية كالفنية. كما ال تكجد 
داللة في مجالي النمط الديمقراطي،  مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ الخبرة، كتكجد

كالتراسمي حسب متغير الجنس لصالح الذككر، في حيف ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في مجاؿ 
في مجاالت األنماط  القيادية حسب النمط األتكقراطي. في حيف ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان 

 متغيرم المؤىؿ العممي، كسنكات الخبرة.
( التي ىدفت إلى معرفة كيفية بناء نظاـ قيادة Olson ،2009أما دراسة أكلسكف ) 

الجكدة كاتصاليا مع بعضيا البعض في دعـ كظائؼ في مجاؿ القيادة، كالبيانات، التخطيط 
أصحاب المصالح، كالنتائج القطاعيف العاـ التعميـ االبتدائي كالقكل العاممة، كعمميات األعماؿ ك 

جراءات  كالثانكم، كمف أبرز النتائج أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف معايير القيادة كا 
العمؿ، كأف تطكير كنشر الخطط اإلستراتيجية ليا تأثير مباشر عمى األداء التنظيمي، كأكصت 

لمعايير مع مركر الكقت كأف األدكات كضعت لتعكس التكرارات الدراسة إلى ضركرة النظر في ا
المختمفة كيمكف أف تؤدم إلى تطكير المعايير التي تقيس جكانب القيادة، كالقياس، كالتحميؿ 

 العممية، كالنتائج. المعرفة، كالتخطيط االستراتيجي، كقيادة كقيادة



      

 يوطاس جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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إدارة الكقت كأثرىا عمى فاعمية  ( دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى2..6كما أجرل عمي )           
( 2( قائد، ك)67قائدة المدرسة الثانكية بمحافظة شيكاف، بالسكداف، كاشتممت عينة الدراسة عمى )

قائدات، كىـ جممة قائدة المدارس الثانكية بمحافظة شيكاف، كقد استخدـ المنيج الكصفي حيث 
تخدمة في البحث، كلتحقيؽ أىداؼ لجأ الباحث إلى المنيج المسحي ألنو مف أقدـ الطرؽ المس

البحث استخدـ الباحث أداة االستبانة كأداة لمكصكؿ لممعمكمات التي يمكف أف تكصؿ بعد تحميميا 
إلى النتائج المطمكبة إلى أف قائد المدرسة مدرؾ تماما لمفيـك إدارة الكقت، كأف لديو قناعة 

ة، كتساعد في تخطيط األىداؼ بأىمية إدارة الكقت كيدرؾ أنيا تعمؿ عمى تطكير المؤسس
التربكية، كأنيا ذات قيمة عالية ال تقؿ أىمية عف رأس الماؿ كالقكل العاممة، كأف قائد المدرسة 
لدية القدرة عمى بعض العمميات القيادية التي تساعد عمى استغالؿ الكقت، كأف القائد بشكؿ عاـ 

 يحافظ عمى كقتو كيبتعد عف مضيعاتو.
( ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل الممارسة الفعمية 2..6الزىراني )كفى دراسة أجراىا 

إلدارة الكقت لدل قادة المدارس المتكسطة كالثانكية في ضكء الكظائؼ اإلدارية، كلتحقيؽ أىداؼ 
الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي حيث قاـ بتطبيؽ أداة االستبانة عمى عينة مككنة مف 

المرحمة المتكسطة كالثانكية بمنطقة الباحة، كبينت الدراسة كجكد ( قائدا كقائدة  بمدارس 613)
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعمؽ بممارستيـ 

 لجميع أساليب إدارة الكقت. 
يتضح مما سبؽ عرضو مف دراسات كبحكث سابقة مرتبطة بمكضكع الدراسة عدـ 

تناكلت العالقة بيف إدارة الكقت كالتميز  -الباحث  عفى حدكد إطال –كجكد دراسة كاحدة 
 اإلدارم. كىذا ما حدا بالباحث إلجراء الدراسة الحالية.

جراءاتها   منهج الدراسة وا 
  منهج الدراسة:

 استخدمت ىذه الدراسة المنيج الكصفي االرتباطي.
 مجتمع الدراسة:

( فردان، .1حافظة المجاردة، كالبالغ )يتككف مجتمع الدراسة مف جميع قادة مدارس م
( مشرفان .3( قائدة،  ك )67( قائدان، ك )62( قائدان مدرسة كقائدة مدرسة، بكاقع ).0منيـ )

( مشرفة، مكزعيف عمى كافة أرجاء محافظة المجاردة، كذلؾ 10( مشرفان، ك)10كمشرفة، منيـ )
ق، كتـ تطبيؽ 1734/1731لدارسىحسب إحصائية مكتب التعميـ بمحافظة المجاردة في العاـ ا

 األداة عمى تمؾ العينة، كالتي تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة.
 :عينة الدراسة

( قائدان .0( فردان، منيـ ).1تككنت عينة الدراسة مف جميع أفراد المجتمع كالبالغة ) 
( 10ان كمشرفة، منيـ )( مشرف.3( قائدة،  ك )67( قائدان، ك )62مدرسة كقائدة مدرسة، بكاقع )

 ( مشرفة. 10مشرفان، ك)
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 أداة الدراسة:
 لتحقيق أهداف الدراسة0 أعد الباحث استبانة لقياس درجة إدارة الوقت لدى قادة المدارس:

 ( فقرة توزعت عمى  المحاور التالية:12أواًل: استبانة إدارة الوقت: وتكونت من )
 قرات.( ف0البعد األكؿ: تخطيط الكقت، كيتككف مف )
 ( فقرات.0البعد الثاني: تنظيـ الكقت، كيتككف مف )

 ( فقرات.0البعد الثالث: إدارة األكلكيات ، كيتككف مف )
 ( فقرات.7البعد الرابع: تقييـ االلتزاـ بإدارة الكقت، كيتككف مف )

 ( فقرات.7البعد الخامس: التغمب عمى مضيعات الكقت، كيتككف مف )
 ( فقرة توزعت عمى  من المحاور التالية:47ميز: وتكونت من )ثانيًا: استبانة إدارة الت

 ( فقرات.2المعيار األكؿ: كىك اإلدارة القيادية المتميزة، كيتككف مف )  ●
 ( فقرات.2المعيار الثاني: الشراكة كالمكارد، كيتككف مف )  ●
 ( فقرات.1المعيار الثالث: المكارد البشرية كتنميتيا، كيتككف مف )  ●
 ( فقرات.4بع: السياسات كاالستراتيجيات، كيتككف مف ) المعيار الرا ●
 ( فقرات.2العمميات، كيتككف مف )  المعيار الخامس: قيادة ●
 ( فقرات.1االلكتركنية ، كيتككف مف )  المعيار السادس: القيادة ●
 ( فقرات.2المعيار السابع: التركيز عمى المستفيديف، كيتككف مف )  ●
 ( فقرات.1لمجتمع، كيتككف مف ) المعيار الثامف: التأثير عمى ا ●

 صدق استبانة إدارة الوقت:
 الصدق الظاهري )الخارجي( لالستبانة: (2)
الصدؽ الظاىرم: تـ تحديد الصدؽ الظاىرم لالستبانة مف خالؿ عرض الفقرات مكزعة      

حسب المحكر الذم تنتمي لو كؿ فقرة، عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف مف ذكم الخبرة 
( محكمان، لمحكـ عمى مدل صحة كشمكلية الفقرات كسالمتيا 12ة كالبالغ عددىـ )كالكفاء

المغكية، كانتمائيا إلى المحاكر التي صنفت فييا، كفي ضكء التغذية الراجعة مف التحكيـ، تـ 
إعادة الصياغة لبعض الفقرات، كحذؼ بعض الفقرات، ليصبح المقياس في صكرتو النيائية 

 يتككف مف قسميف:
 االتساق الداخمي لألداة )الصدق البنائي(:صدق  (1)

تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي في كؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة، حيث تـ  
( قائد كقائدة مدرسة مف مجتمع الدراسة. كما .3تطبيؽ اإلستبانة عمى عينة استطالعية قكاميا )

ات، كالتأكد مف عدـ التداخؿ بينيا، كتـ إيجاد مدل ارتباط كؿ فقرة كالدرجة الكمية لجميع الفقر  تـ
التحقؽ مف ذلؾ بإيجاد معامالت االرتباط باستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف، كلمحكـ عمى سالمة 

 (..3..صدؽ البناء تـ اعتماد رفض الفقرة إذا ما كاف معامؿ االرتباط أقؿ مف )
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 ثبات استبانة إدارة الوقت:
معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا، كبمغت  لمتأكد مف ثبات االستبانة تـ حساب

( كىك معامؿ ثبات عاؿ يمكف االطمئناف لو في تطبيؽ األداة، كتعد ىذه .2..قيمة المعامؿ )
 الدرجة درجة ثبات جيدة لمثؿ ىذه الدراسة كبذلؾ تصبح أداة الدراسة قابمة لمتطبيؽ. 

 صدق استبانة إدارة التميز:
 ارجي( لالستبانة:الصدق الظاهري )الخ (2)
تـ تحديد الصدؽ الظاىرم لالستبانة مف خالؿ عرض الفقرات مكزعة الصدق الظاهري:       

حسب المحكر الذم تنتمي لو كؿ فقرة، عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف مف ذكم الخبرة 
( محكمان، لمحكـ عمى مدل صحة كشمكلية الفقرات كسالمتيا 12كالكفاءة كالبالغ عددىـ )

المغكية، كانتمائيا إلى المحاكر التي صنفت فييا، كفي ضكء التغذية الراجعة مف التحكيـ، تـ 
إعادة الصياغة لبعض الفقرات، كحذؼ بعض الفقرات، ليصبح المقياس في صكرتو النيائية 

 يتككف مف قسميف:
 صدق االتساق الداخمي )الصدق البنائي(: (3)

فقرة مف فقرات أداة الدراسة، حيث تـ  تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي في كؿ 
( قائد كقائدة مدرسة مف مجتمع الدراسة. كما .3تطبيؽ اإلستبانة عمى عينة استطالعية قكاميا )

تـ إيجاد مدل ارتباط كؿ فقرة كالدرجة الكمية لجميع الفقرات، كالتأكد مف عدـ التداخؿ بينيا، كتـ 
تخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف، كلمحكـ عمى سالمة التحقؽ مف ذلؾ بإيجاد معامالت االرتباط باس

 (..3..صدؽ البناء تـ اعتماد رفض الفقرة إذا ما كاف معامؿ االرتباط أقؿ مف )
 ثبات أداة إدارة التميز:

لمتأكد مف ثبات االستبانة تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا، كبمغت 
بات عاؿ يمكف االطمئناف لو في تطبيؽ األداة، كتعد ىذه ( كىك معامؿ ث26..قيمة المعامؿ )

 الدرجة درجة ثبات جيدة لمثؿ ىذه الدراسة كبذلؾ تصبح أداة الدراسة قابمة لمتطبيؽ. 
 نتائج الدراسة ومناقشاتها:

 عرض ومناقشة إجابة السؤال األول: 
لكقت مف ما درجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة اينص السؤاؿ عمى: 

 كجية نظرىـ كنظر المشرفيف التربكييف؟
 كالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة الكقتالبعد األول: تخطيط الوقت: 

في: تخطيط الكقت،حيث جاءت جميع الفقرات في درجة ممارسة ) كبيرة جدان ( كحيث جاء 
كحت متكسطات الفقرات مابيف ( حيث ترا...0-.7.6المتكسط الحسابي في فئة التقدير)

 ( كىى مرتبة عمى النحك التالي:7.10 -7.70)
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 ألتـز بالحضكر كاالنصراؼ كقدكة لباقي العامميف بالمدرسة. .1
 أحدد أىداؼ العمؿ اإلدارم بشكؿ كاضح. .6
 أفكض المرؤكسيف في القياـ ببعض األعماؿ. .3
 أخطط ألعمالي مبكران داخؿ المدرسة. .7
 اصر لمعمؿ الدراسي.أضع خطة زمنية مكتممة العن .0

كيرل الباحث أف اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ كانت بدرجة كبيرة جدان، كربما يرجع ذلؾ 
إلى إدراؾ قادة المدارس ألىمية المنصب اإلدارم الذم يشغمكنو، حيث االلتزاـ بالحضكر 
         كاالنصراؼ كقدكة لباقي العامميف بالمدرسة، كما أنيـ مطالبكف بتحديد أىداؼ العمؿ 
اإلدارم بشكؿ كاضح، ككذلؾ قياميـ بتفكيض المرؤكسيف لمقياـ ببعض األعماؿ، مما يسيـ في 
  إعداد قيادة بديمة لتحمؿ المسؤكلية، خاصة في ظؿ كجكد مشرفيف كمشرفات يعممكف عمى

 متابعة العمؿ.
( كالتي تشير إلى أف التخطيط مف أعمى 2..6كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة ىدية)

ياـ استغراقان لكقت أفراد الدراسة مف خالؿ إعداد الخطط التطكيرية لممدرسة، في حيف أنيا الم
( كالتي أشارت إلى أف درجة شيكع مضيعات الكقت المتعمقة 6.13تختمؼ مع دراسة غزكاتي)

 بالتخطيط كانت بدرجة كبيرة.
لكقت ا لمجاردة إلدارةكالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة ا البعد الثاني: تنظيم الوقت:
 في : تنظيـ الكقتفي اآلتي:

أف معظـ الفقرات جاءت في درجة ممارسة ) كبيرة جدان ( حيث جاء المتكسط الحسابي في  (2)
( 7.10 -7.70بيف ) كحيث تراكحت متكسطات الفقرات ما (...0-.7.6فئة التقدير)

 كىى مرتبة عمى النحك التالي:
 الدكاـ الرسمي.أتأكد مف التزاـ العامميف بأكقات  .1
 أرد عمى المعامالت الرسمية في كقتيا المحدد. .6
 أكزع المسؤكليات عمى العامميف بداية العمؿ. .3
 أتابع انجاز األعماؿ في كقتيا المحدد. .7
في حيف جاءت الفقرة العاشرة، لدم جدكؿ زمني محدد لالتصاالت اليكمية: في الترتيب  (1)

 (..3.2ي ))كبيرة ( كبمتكسط حساب الخامس  بدرجة ممارسة
كيرل الباحث أف اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ كانت بدرجة كبيرة جدان، كربما يرجع ذلؾ 
إلى إدراؾ قادة المدارس ألىمية المنصب اإلدارم المشرؼ عميو مف خالؿ التأكد مف التزاـ 
و العامميف بأكقات الدكاـ الرسمي، ككذلؾ الرد عمى المعامالت الرسمية في كقتيا المحدد، كقيام

        انجاز األعماؿ في بتكزيع المسؤكليات عمى العامميف بداية العمؿ، كالعمؿ عمى متابعة
 كقتيا المحدد.

( كالتي أكدت عمى أف التركيز عمى أداء 7..6كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة الشرارم)
 المياـ اليكمية بدرجة كبيره بيدؼ تطكير أداء العامميف داخؿ المدرسة.
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( كالتي أشارت إلى أف درجة شيكع 2..6تختمؼ مع دراسة ىدية)في حيف أنيا 
مضيعات الكقت المتعمقة بالتنظيـ كانت بدرجة ) كبيرة ( كىى عدـ المشاركة في االجتماعات 

 كالمقاءات التربكية .
كالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة  األولويات: البعد الثالث: إدارة

 فيما يمي: األكلكيات ارةالكقت في: إد
أف معظـ الفقرات جاءت في درجة ممارسة ) كبيرة جدان ( حيث جاء المتكسط الحسابي في  (1)

( .7.0 -.7.6( كحيث تراكحت متكسطات الفقرات ما بيف )...0-.7.6فئة التقدير)
 كىى مرتبة كاآلتي:

 قت المحدد.أستخدـ كسائؿ االتصاؿ المتنكعة بصكرة تساعدني عمى انجاز عممي في الك  .1
 أستثمر كقتي داخؿ المدرسة بصكرة فعالة. .6
 أضع جدكالن ألعمالي القيادية اليكمية داخؿ المدرسة. .3
 في حيف جاءت باقي الفقرات بدرجة ممارسة ) كبيرة ( عمى النحك التالي:  (6)
أسجؿ األنشطة اليكمية في سجؿ النشاط المدرسي، في الترتيب الرابع بمتكسط حسابي  .1

(7.14.) 
ميع المكاعيد أثناء الدكاـ لتقميؿ فرص اليدر لمكقت، في الترتيب الخامس بمتكسط أراجع ج .6

 (.7.12حسابي)
كيرم الباحث أف اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ كانت بدرجة كبيرة جدان في مكاقع أخرل، 

أكلكياتيـ بدرجة عالية كبكفاءة حيث يقكمكف  كربما يفسر ذلؾ بأف قادة المدارس يقكمكف بقيادة
خداـ كسائؿ االتصاؿ المتنكعة بصكرة تساعدىـ عمى انجاز عمميـ في الكقت المحدد، باست

ككذلؾ استثمار كقتيـ داخؿ المدرسة بصكرة فعالة، كىذا ما أسيـ فيو كضعيـ جدكالن لألعماؿ 
 دكف ىدر. القيادية اليكمية داخؿ المدرسة، مما يسيـ في تحقيؽ أعمى درجات إدارة الكقت

( كالتي أكدت عمى أف قائد المدرسة لديو القدرة 2..6ة مع دراسة عمى)كتتفؽ ىذه الدراس
 عمى بعض العمميات القيادية التي تساعد عمى استغالؿ الكقت.

%( مف القادة .4( كالتي أشارت إلى أف )7..6في حيف أنيا تختمؼ مع دراسة الشرارم)
ى أكثر استيالكان لمكقت كمنيا يصرفكف مف كقتيـ المدرسي في القياـ بالمياـ التي سئمكا عنيا كى

 متابعة تنفيذ المعممكف لكاجباتيـ كحؿ مشكالت الطالب .
كالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة  البعد الرابع: تقييم االلتزام بإدارة الوقت:

 الكقت لػػ : تقييـ االلتزاـ بإدارة الكقت فيما يمي: إلدارة
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ة ممارسة  ) كبيرة جدان ( حيث جاء المتكسط الحسابي أف معظـ  الفقرات جاءت في درج -1
( 7.22 -.7.7بيف ) ( كحيث تراكحت متكسطات الفقرات ما...0-.7.6في فئة التقدير)

 كىى مرتبة كاآلتي:
 أعمؿ جدكالن مناسبان لمزيارات الصفية لممعمميف. .1
 أستغؿ جميع اإلمكانات لتحقيؽ األىداؼ المرجكة. .6
 ؽ أىداؼ العمؿ.أحدد إطاران زمنيان لتحقي .3
في حيف جاءت الفقرة التاسعة عشر: أكازف بيف تحديد األىداؼ مع جيكد العامميف كالزمف  6

 المحدد ليا،  بدرجة ممارسة ) كبيرة (.
كيرل الباحث أف قدرة القادة كالمشرفيف داخؿ المدارس عمى التقييـ كااللتزاـ بإدارة الكقت 

ـ لميارات التقييـ كالحيادية عند تقييـ ذاتيـ، مما يسيـ بدرجة تحقؽ كبيرة جدان، يرجع إلى امتالكي
 المدرسة ككقتيا. في تطكير العمؿ كتحقيؽ الشفافية عند قيادة

حيث يقـك الباحث بعمؿ جدكؿ مناسب لمزيارات الصفية لممعمميف، كيستغؿ جميع 
داؼ العمؿ، اإلمكانات لتحقيؽ األىداؼ المرجكة. باإلضافة أنو يحدد إطاران زمنيان لتحقيؽ أى

 إلدراكو لمدكر القيادم المؤسسي في متابعة األعماؿ كالقياـ بو عمى أكمؿ كجو.  
( كالتي أشارت إلى أف القادة ال يصرفكف مف كقتيـ 7..6كتتفؽ مع دراسة الشرارم)

المدرسي في القياـ بالمياـ ككانت جرد مكجكدات المدرسة، كمعرفة االحتياج المستقبمي ككجكد 
 بة كاإلشراؼ اليكمي، كاالىتماـ بشؤكف المكتبة المدرسية.جدكؿ المناك 

( التي أشارت إلى نمط القائد الميتـ بالعمؿ أكثر 7..6ككذلؾ تتفؽ مع دراسة عبيدات )
 مف اىتمامو بالناس يعتبر أف الكقت مكرد ميـ جدان.

دة ( التي أشارت إلى أعمى المياـ استغراقان لكقت قا2..6كما اختمفت مع دراسة ىدية)
لتقييـ األداء الكظيفي لمعامميف في المدرسة، المشاركة في االجتماعات كال يكجد جدكؿ  المدارس

 لمقاءات التربكية كالعناية بالمعمـ الجديد كتقكيـ أدائو.
( كالتي أكدت عمى أف قادة المدارس بحاجة إلى 4..6ككذلؾ تختمؼ مع دراسة تايمكر)

   تعميمية لتحسيف مستكل قيادتيـ.التكجيو كالتركيز النقدم إلدارتيـ ال
كالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة  البعد الخامس: التغمب عمى مضيعات الوقت:

 المجاردة إلدارة الكقت لػػػ : التغمب عمى مضيعات الكقت فيما يمي:
معظـ  الفقرات جاءت في درجة ممارسة  ) كبيرة جدان ( حيث جاء المتكسط الحسابي أف  (1)

( 7.07 -7.71بيف ) ( كحيث تراكحت متكسطات الفقرات ما...0-.7.6التقدير)في فئة 
 كىى مرتبة عمى النحك التالي:
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 ألزمات فكر كقكعيا.ا أستخدـ أساليب ناجحة لقيادة .1
 اإللماـ بالبرنامج اإللكتركني إلنجاز المياـ الكظيفية. .6
 كسطات الفقرات مافي حيف جاءت باقي الفقرات بدرجة ممارسة ) كبيرة ( حيث تراكحت مت (6)

 ( كىى مرتبة عمى النحك التالي:3.22 -3.42بيف )
 أقمؿ مف الزيارات الصفية دكف مكاعيد مسبقة. .1
 أستخدـ أدكات االنترنت لعقد االجتماعات كالمقاءات الرسمية. .6

كيرل الباحث أف درجة المكافقة جاءت بمتكسط )كبيرة( فقط مما يشير إلى أف البعد 
القائد فيو الخطط الكافية الستخداـ  ى مضيعات الكقت، حيث يمتمؾالخامس كىك التغمب عم

األزمات فكر كقكعيا، بؿ كيمتمؾ ميارات اإللماـ بالبرنامج اإللكتركني  أساليب ناجحة لقيادة
كقتو كعدـ ضياعو  إلنجاز المياـ الكظيفية، كىذا يتكافؽ مع  قدرتو عمى حسف التخطيط إلدارة

 بدكف استغالؿ.

أف استخداـ بعض القادة ألدكات االنترنت لعقد االجتماعات كالمقاءات في حيف كجد 
الرسمية يكجد فيو قصكر، ككذلؾ ال يمتمككف ميارات مف التقميؿ مف الزيارات الصفية دكف 
مكاعيد مسبقة، كربما يرجع ذلؾ إلى سكء التخطيط لدييـ كعدـ اإللماـ بتمؾ الميارات التي 

 الكقت.تمكنيـ مف التغمب عمى مضيعات 

( كالتي أكدت عمى أف قادة 4..6(، كدراسة  تايمكر )7..6كتتفؽ مع دراسة الشرارم )
 المدارس بحاجة إلى التكجيو كالتركيز النقدم لقيادتيـ التعميمية لتحسيف مستكياتيـ.  

 عرض ومناقشة إجابة السؤال الثاني: 
         الداللة ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  : ينص السؤاؿ عمى

(...0α ≤) حكؿ درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ ممارسة قادة المدارس بمحافظة 
المجاردة إلدارة الكقت مف كجية نظرىـ، ُتعَزل لممتغيِّرات) الجنس، المرحمة التعميمية،عدد سنكات 

 الخبرة القيادية(؟

 الفروق وفقا لمتغير الجنس: (2)
لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ: درجة 
ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة الكقت، كفقان لمتغير الجنس، فقد تـ استخداـ اختبار 

 ( يكضح ذلؾ.1ت لممقارنة بيف متكسطيف مستقميف، كالجدكؿ )
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درجة ممارسة ين استجابات أفراد عينة الدراسة حول ( نتائج اختبار ت لمفروق ب2جدول رقم )
 وفقًا: لمتغير الجنس الوقت قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة

 العينة المتغير األبعاد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الداللة اختبار ت المعيارم

 تخطيط الكقت
 1.95670 23.0238 42 ذكر

0.611 
 غير دالة 0.543

  2.60880 22.7105 38 أنثى

 تنظيـ الكقت
 2.22852 22.0952 42 ذكر

-0.334 
 غير دالة 0.740

  2.95834 22.2895 38 أنثى

 إدارة األكلكيات
 2.84123 21.3095 42 ذكر

-0.542 
 غير دالة 0.590

  3.75541 21.7105 38 أنثى
تقييـ االلتزاـ بإدارة 

 الكقت
 1.83779 17.8095 42 ذكر

-0.221 
 الةغير د 0.826

  2.64454 17.9211 38 أنثى
 التغمب عمى 
 مضيعات الكقت

 2.38559 16.3333 42 ذكر
-1.594 

 غير دالة 0.115
  2.22427 17.1579 38 أنثى

( كالخاص بمتغير الجنس أف قيمة ت غير دالة 1يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
عند  ائية  بيف درجات استجابات أم ال تكجد داللة إحص (≥ 0α...)مستكل داللة إحصائيا ن

 أفراد العينة تعزل إلى متغير الجنس.
ناث (  ليس لو تأثيرا داالن إحصائيان،  كربما يرجع ذلؾ إلى أف متغير الجنس ) ذككر / كا 

ُيعزم  السابقة، أفراد العينة كفقانلػػػػػ: )الجنس( في األبعاد الخمسة حيث ال يكجد أم فركؽ بيف
أفراد العينة مف قادة كقائدات كمشرفيف كمشرفات المدارس بمحافظة الباحث ذلؾ االتفاؽ بيف 

المجاردة إلى الخبرات المكتسبة في مجاؿ العمؿ في حسف إدارة الكقت كالقياـ بتنظيمو، كاستغاللو 
النكع فإف التخطيط لمكقت كتنظيمو يعد مف أىـ  بطريقة ال تجعمو ىدران، لذا يككف بحكـ ىذا

ناث( في إدارةأكلكيات أفراد العينة  األكلكيات لدييـ داخؿ العمؿ  رغـ اختالؼ الجنس ) ذككر كا 
الكقت، كالتغمب عمى كافة مضيعات  المدرسي، خاصة كأف ىناؾ نكع مف تقييـ اإللتزاـ بإدارة

 الكقت، كحسف إدارتيـ لمكقت داخؿ المدرسة.
فيما يتعمؽ ( كجكد فركؽ 6.10كتتفؽ تمؾ النتائج مع ما أكدت عميو دراسة الزىراني )
 بممارساتيـ لجميع أساليب إدارة الكقت في ضكء كظائفيـ القيادية.

( كالتي أشارت إلى أف القائدات يقضيف 4..6كتختمؼ تمؾ النتائج مع دراسة تايمكر )
( كالتي أشارت إلى 2..6التعميمية  أكثر مف القادة ، ككذلؾ دراسة األسطؿ ) كقتان في القيادة

الكقت لدل قادة المدارس الثانكية في مجاؿ  ان حكؿ درجة فاعمية إدارةكجكد فركؽ دالة إحصائي
 المياـ القيادية لصالح اإلناث. 
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 الفروق وفقا لمتغير سنوات الخبرة القيادية: (1)
درجة  : حكؿ استجابات أفراد عينة الدراسة الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف عف كلمكشؼ

الكقت كعالقتيا بالتميز اإلدارم لدييـ كفقان لمتغير  ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة
 يكضح ذلؾ. (6) كالجدكؿ نة بيف متكسطيف مستقميف،لممقار  ت الخبرة، فقد تـ استخداـ اختبارسنكا

نتائج اختبار ت لمفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ( 1جدول رقم )
 الوقت وفقًا: لمتغير سنوات الخبرةمحافظة المجاردة إلدارة  مدارس ممارسة قادة

 العينة المػػػػػتغػػػػػػػػػػير األبػػػػػػػػعػػػػػػػػػػاد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الداللة اختبارت

 تخطيط الكقت
 2.78880 22.7209 43 دكرات 0أقؿ مف 

-0.649 
 غير دالة 0.518

  1.50824 23.541 37 دكرات 0أكثر مف 

 قتتنظيـ الك 
 3.07906 21.7442 43 دكرات 0أقؿ مف 

-1.672 
 غير دالة 0.099

  1.76170 22.7027 37 دكرات 0أكثر مف 

 إدارة األكلكيات
 3.94564 21.1628 43 دكرات 0أقؿ مف 

-0.988 
 غير دالة 0.326

  2.30680 21.8919 37 دكرات 0أكثر مف 

تقييـ االلتزاـ 
 الكقت بإدارة

 2.70924 17.6047 43 دكرات 0أقؿ مف 
-1.110 

 غير دالة 0.270

  1.51865 18.1622 37 دكرات 0أكثر مف 

التغمب عمى 
 مضيعات الكقت

 غير دالة 0.556 0.591- 2.67468 16.5814 43 دكرات 0أقؿ مف 

 1.88243 16.8919 37 دكرات 0أكثر مف 
 
 

أف قيمة ت غير  ( كالخاص بمتغير سنكات الخبرة6الجدكؿ السابؽ رقـ )يتضح مف 
عند مستكل داللة  أم ال تكجد داللة إحصائية بيف درجات استجابات  (≥ 0α...)دالة إحصائيا ن

 أفراد العينة تعزل إلى متغير الخبرة.
كعزك الباحث ذلؾ االتفاؽ بيف أفراد العينة مف قادة كقائدات كمشرفيف كمشرفات 

كتنظيمو كمحاكالت التغمب عمى كافة  المدارس بمحافظة المجاردة  حيث يمثؿ التخطيط لمكقت
 مضيعات الكقت مف أىـ أكلكيات العامميف بكزارة التعميـ.
( التي أشارت إلى أنو ال تكجد 6.10كتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة ىالة الغامدم )

التي أشارت إلى عدـ كجكد  (2..6دالة إحصائيان آلراء القائدات، ككذلؾ دراسة ىدية ) فركؽ
( كالتي أكدت 2..6دريب في أسمكبيـ إلدارة كقتيـ، ككذلؾ دراسة األسطؿ )فركؽ حسب الت

 عمى أنو ال تكجد فركؽ في تمؾ المياـ الثالثة المحددة الفنية كالشخصية كالقيادية.
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      ( كالتي أشارت إلي كجكد فركؽ دالة 6.13في حيف اختمفت مع دراسة غزاكتي)
       صاؿ لصالح الذيف يمتمككف خبراتيـ أكثر مفحكؿ مضيعات الكقت بمجاالت التنظيـ كاالت

 سنكات. .1
 الفروق وفقا لمتغير المرحمة التعميمية: (2)

لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة 
          الكقت كعالقتيا بالتميز اإلدارم لدييـ كاختبار ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة

          عينة الدراسة أفراد استجابات متكسطات بيف الفركؽ داللة عمى لمتعرؼ (كركسكالكاليس )
 ذلؾ. ( يكضح3، كالجدكؿ )(المرحمة التعميمية  )إلى متغير تعزل كالتي الكقتإدارة  حكؿ

داللة الفروق بين متوسطات  ىلمتعرف عم ( كروسكالواليس )( نتائج اختبار 2جدول )
 (المرحمة التعميمية  )عينة الدراسة حول إدارة الوقت وفقا لمتغير جابات أفراداست

متكسط  العينة المؤىؿ  األبػػػػعػػػػػػاد
 الرتب

 مستكل الداللة قيمة مربع كام

 تخطيط الكقت
 غير دالة  0.950 0.103 39.82 47 ابتدائي
  41.54 25 متكسط
  41.25 8 ثانكم

 تنظيـ الكقت
 غير دالة  0.100 4.608 42.96 47 ابتدائي
  41.10 25 متكسط
  24.19 8 ثانكم

 إدارة األكلكيات
 غير دالة  0.144 3.870 38.31 47 ابتدائي
  47.44 25 متكسط
  31.69 8 ثانكم

 تقييـ االلتزاـ بإدارة الكقت
 غير دالة  0.539 1.235 41.94 47 ابتدائي
  40.44 25 متكسط
  32.25 8 ثانكم

 التغمب عمى مضيعات الكقت
 غير دالة  0.397 1.847 41.93 47 ابتدائي
  41.16 25 متكسط
  30.06 8 ثانكم

تكجد فركؽ ذات داللة بيف متكسط استجابات أفراد  ( أنو ال3يتضح مف الجدكؿ )
 ة.العينة حكؿ المعيار األكؿ عند إدارة الكقت تعزل إلى متغير المرحمة التعميمي

( كالتي 2..6كتخمص الدراسة إلى أف ىذه النتائج جاءت مختمفة مع دراسة الزىراني )      
دارة الكقت في ضكء اختالؼ المرحمة التعميمية،  أكدت عمى كجكد فركؽ فيما يتعمؽ باألساليب كا 

( كالتي أكدت جميعيا عمى عدـ كجكد 7..6(، كدراسة الشرارم )2..6كتتفؽ مع دراسة ىدية )
 ترجع إلى متغير المرحمة التعميمية.  فركؽ
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 عرض ومناقشة إجابة السؤال الثالث: 
ما درجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة لمتميز اإلدارم مف  :ينص السؤاؿ عمى

 كجية نظرىـ كنظر المشرفيف التربكييف ؟
لتمييز كلإلجابة عمى السؤاؿ الثالث تـ جدكلة استجابات أفراد عينة الدراسة في محكر ا

اإلدارم، كحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ فقرة مف االستبانة كالمندرجة تحت 
ىذا المحكر كأبعاده، ثـ ترتيب االستجابات تنازليان حسب قيمة المتكسط الحسابي، كفى حالة 
 تساكل المتكسط ألكثر مف فقرة تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم في الترتيب كما ىك مكضح

 ( كالتي يتـ عرضيا عمى النحك التالي:67-63-66-61-.6-12-11-14بالجداكؿ رقـ)
كالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة  البعد األول: القيادة اإلدارية المتميزة:

لمتميز اإلدارم لدييـ، كالخاصة بالبعد األكؿ: القيادة اإلدارية المتميزة، فمعظـ الفقرات جاءت في 
( كحيث ...0-.7.6ة ممارسة )كبيرة جدان( حيث جاء المتكسط الحسابي في فئة التقدير)درج

 (.  7.34 -7.20بيف ) تراكحت متكسطات الفقرات ما
كربما يرجع تصدر الفقرات السابقة إلى أف القيادة المدرسية تدرؾ تمامان أف تحقيقيا 

، كتحقيؽ القيـ األساسية داخميا، لمتميز لف يتـ إال باالىتماـ بتكضيح رؤية كرسالة المدرسة
كالعمؿ عمى تطكير النظاـ اإلدارم، كتفاعميـ اإليجابي مع المستفيديف، ككذلؾ نشر ثقافة كدعـ 
سياسات التميز في األداء كتييئ المناخ التنظيمي الذم يشجع عمى التكاصؿ في عممية صناعة 

مدرسي عمى كفاءة عالية مف التمييز في القرارات، كبذلؾ فيمكف القكؿ بأنو متميز في أدائو كقائد 
 قيادتو لممدرسة.

( التي تؤكد عمى أىمية تطبيؽ 6.12كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الجاركدل)
( التي تؤكد عمى جكدة أداء 6.13متطمبات التميز اإلدارم، كما اتفقت مع دراسة الغامدم)

 القيادة المدرسية في قيادة المدرسة. 
كالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة  السياسات واالستراتيجيات: البعد الثاني:

لمتميز اإلدارم لدييـ كالخاصة بالبعد الثاني:السياسات كاالستراتيجيات فمعظـ الفقرات جاءت في 
( كحيث ...0-.7.6درجة ممارسة )كبيرة جدان( حيث جاء المتكسط الحسابي في فئة التقدير)

  (..7.6 -7.76بيف ) الفقرات ما تراكحت متكسطات
كربما يرجع تصدر الفقرات السابقة إلى أف القيادة المدرسية عمى كعي بالدكر القيادم 
في تحقيؽ التميز اإلدارم في نشر االستراتيجيات كالسياسات بيف العامميف بالمدرسة، ككضع 

لمحتممة بالمدرسة، مع الخطط كالسياسات المستندة إلى رؤية استشرافية لممخاطر كالمشكالت ا
كجكد آليات لمتنفيذ كتحقيؽ االتساؽ مع رؤية كرسالة المدرسة تمبية لممستفيديف كاحتياجاتيـ، ىذا 

 باإلضافة إلى حثو لمعامميف لمقياـ بإجراء الدراسة التى تسيـ في تحقيؽ التميز داخؿ المدرسة.
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التميز  متطمبات قيادة ( في تطبيؽ6.12كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الجاركدم)
في مدارس التعميـ بالرياض مف تحفيز العامميف عمى إجراء البحكث المرتبطة بالتميز اإلدارم، 
كالمشاركة في صياغة الخطط المستقبمية كالمرتبطة بالتميز اإلدارم، ككذلؾ دراسة ربابعة 

كجية نظر  ( التي تشير إلى تحفيز التميز لدل قادة المدارس بمحافظة إربد مف6.13)
( بيدؼ التعرؼ عمى درجة تطبيؽ قادة المدارس الثانكية 6.11المعمميف، كدراسة الحكرم)

        الحككمية األردنية لمعايير التميز اإلدارم في ضكء جائزة الممكة رانيا العبداهلل مف كجية
 نظر المعمميف.   

طط اإلستراتيجية ( كالتي أكدت عمى أف تطكير كنشر الخ2..6ككذلؾ دراسة أكلسكف )
 ليا تأثيران مباشران عمى األداء التنظيمي داخؿ المدرسة. 

( كالتي تركز عمى التميز اإلدارم لدل 6.17كتختمؼ الدراسة مع دراسة شحاذه )
     عمداء كميات الجامعة المستنصرة ببغداد، كلـ تركز عمى قادة المدارس ككنيـ مختمفيف في

 العينة كالنتيجة.
كالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة تنمية المكارد البشرية:  :البعد الثالث

لمتميز اإلدارم لدييـ كالخاصة بالبعد الثالث : تنمية المكارد البشرية، فمعظـ  الفقرات جاءت في 
( كحيث ...0-.7.6درجة ممارسة) كبيرة جدان( حيث جاء المتكسط الحسابي في فئة التقدير)

 (.7.61 -7.01بيف ) ت الفقرات ماتراكحت متكسطا
كربما يرجع تصدر الفقرات السابقة إلى أف القيادة المدرسية تعمؿ عمى كضع خطط كأدلة 
استرشادية كتصميـ سجالت لمعامميف بالمدرسة كتصميـ معايير كقكاعد تنظيمية لضماف حقكؽ 

لمكارد البشرية كاالرتقاء العامميف داخؿ المدرسة كتحقيؽ الرضا لدييـ، كؿ ذلؾ بيدؼ تنمية تمؾ ا
 المدرسة مف قبؿ القائد المدرسي. بمستكياتيـ لتحقيؽ التميز لدييـ ككذلمؾ تحقيؽ التميز في قيادة

( كالتي نتج عنيا التعرؼ عمى 6.13كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الغامدم )
 كية كالمتكسطة بالمدينة المنكرة. جكدة أداء القيادة التربكية كتنمية المكارد البشرية في المدارس الثان

التربكية لمقدرة عمى  ( التي خمصت إلى امتالؾ القيادة6.16ككذلؾ دراسة كانككا )
 تغيير التفكير لدل المعمميف كطرائقيـ في التدريس كزيادة التحصيؿ لدل الطالب. 

رم ( كالتي أشارت إلى أىمية ممارسة تطبيؽ معايير التميز اإلدا2..6)كدراسة خفاجي
 مدارس رياض األطفاؿ بمكة المكرمة.   لمكفايات القيادية المتضمنة مثؿ النمك الميني في قيادة

( كالتي تيدؼ إلى عقد السنكات التدريبية 0..6ككذلؾ تتفؽ مع دراسة عبد الرسكؿ )
 المستمرة ليـ أثناء الخدمة كىذا يعد نكعان مف التنمية لممكارد البشرية.

كالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة لمتميز  والموارد: البعد الرابع: الشراكة
 اإلدارم لدييـ كالخاصة بالبعد الرابع: الشراكة كالمكارد، فمعظـ  الفقرات جاءت في درجة ممارسة

( كحيث تراكحت ...0-.7.6)كبيرة جدان( حيث جاء المتكسط الحسابي في فئة التقدير)
 (.7.61 -7.01بيف ) متكسطات الفقرات ما
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اإلدارم داخؿ المدرسة  التميز تحقيؽ المدرسية تعمؿ عمى القيادة أف كربما يرجع ذلؾ إلى
كالعمؿ عمى تحسيف  كتجييزاتو، المدرسي الشراكة كالمكارد، كاالىتماـ بالمبني خالؿ تفعيؿ مف

تحقيقيا الالزمة ل كالسياسات ككضع اآلليات المحيط المجتمع مع اإلنسانية لممدرسة العالقات
 تحقيؽ رؤية كرسالة المدرسة.  ضكء الخبرة كالتكافؽ في سنكية في باإلضافة إلى كضع مكازنة

أشارت إلى أىمية ممارسة  ( كالتي2..6كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة خفاجي )
مدارس رياض  تطبيؽ معايير التميز اإلدارم لمكفايات القيادية المتضمنة مثؿ االتصاؿ  في قيادة

 ألطفاؿ بمكة المكرمة.  ا
كالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة لمتميز  البعد الخامس: إدارة العمميات:

العمميات، فمعظـ الفقرات جاءت في درجة ممارسة  إدارة اإلدارم لدييـ كالخاصة بالبعد الخامس:
كحيث تراكحت  (...0-.7.6)كبيرة جدان( حيث جاء المتكسط الحسابي في فئة التقدير)

 (.7.22 -7.64بيف ) متكسطات الفقرات ما
كيرجع تصدر الفقرات السابقة إلى أف القيادة المدرسية كضعت نظامان متكامالن إلجراء 
العمميات كضماف جكدة الخدمات التي تقدميا المدرسة، كتطبيؽ إجراءات التكامؿ بيف كظائؼ 

شراؾ العاممي تمؾ العمميات مع تطكير الخدمات  ف في قيادةككحدات المدرسة في دائرة محددة، كا 
 التعميمية المقدمة، كذلؾ في ضكء الخبرات السابقة كربطيا بالنتائج السنكية الداخمية كالخارجية.

( التي تؤكد عمى أىمية ممارسة 2..6كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة خفاجي )
 -اإلشراؼ–القيادة  -التنسيؽ -التخطيط : تطبيؽ معايير التميز اإلدارم لمكفايات القيادية مف

 التقكيـ.    -النمك الميني  -االتصاؿ
كالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة  اإللكترونية: البعد السادس: اإلدارة

اإللكتركنية، فبعض الفقرات جاءت في  لمتميز اإلدارم لدييـ كالخاصة بالبعد السادس: القيادة
( حيث ...0-.7.6ة جدان( حيث جاء المتكسط الحسابي في فئة التقدير)درجة ممارسة)كبير 

 (.7.76 -.7.6بيف) تراكحت متكسطات الفقرات ما
كربما يرجع تصدر الفقرات السابقة إلى أف القيادة المدرسية تدرؾ تمامان أف تحقيقيا 

تمرة لألجيزة لمتميز اإلدارم يتـ عف طريؽ اإلنجاز في متابعة أعماؿ الصيانة الدكرية كالمس
كالتقنيات المستخدمة، كتكظيفيا أك تكظيؼ التقنية الحديثة في جميع العمميات ضمف مجاالت 
العمؿ القيادية، بؿ كالعمؿ عمى تكفير أجيزة حاسكب متنقمة لمعامميف كتجييزات تقنية حديثة في 

، ككجكد قاعدة مكاف العمؿ كفؽ المتطمبات، كىذا لف يتـ إال بكجكد الخطط الكفيمة بتحقيؽ ذلؾ
 بيانات كمعمكمات لجميع مجاالت العمؿ داخؿ المدرسة، كأيضان تفعيؿ نظاما إلكتركنيا لقيادة

 التعامالت االلكتركنية في التعامؿ داخؿ المدرسة.
( كدراسة 6.13( كدراسة ربابعة )6.13كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الغامدم)

التخطيط ككضع البيانات كتصميـ قكائـ كتطبيؽ  ( كالتي أكدت جميعيا عمى2..6أكلسكف )
 بطريقة مرنة. المكائح كاألنظمة



 الشهرىأحمد عبداهلل أ/               درجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910 مارس    -الثالث   العدد   -  33  جمللدا      435
 

 

كالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة   :البعد السابع: التركيز عمى المستفيدين
لمتميز اإلدارم لدييـ كالخاصة بالبعد السابع : التركيز عمى المستفيديف ، فبعض الفقرات جاءت 

( كحيث ...0-.7.6مارسة)كبيرة جدان( حيث جاء المتكسط الحسابي في فئة التقدير)في درجة م
 (.7.01 -7.37بيف ) تراكحت متكسطات الفقرات ما

كربما يرجع تصدر الفقرات السابقة إلى إدراؾ القيادة المدرسية ألىمية تحقيؽ الرضا 
شراكيـ في كضعمستفيديف مف المؤسسة التعميمية )لدل ال الخطط اإلستراتيجية  المدرسة( كا 

الشكاكم كالمقترحات مف كافة المستكيات لضماف  كالتطكيرية داخميا، مع تكفير نظاـ لقيادة
تحقيؽ العدالة كسرعة اإلنجاز كالفعالية لدل المستفيديف، مع المقارنة بيف أفضؿ الممارسات في 

 المدرسة كتطبيؽ مؤشرات األداء المطمكبة.
( كالتي أكدت نتائجيا عمى أىمية 6.12دراسة الجاركدم) كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع

التميز اإلدارم بالمدرسة كمنيا متطمبات تحقيؽ الرضا لممستفيديف، ككذلؾ  تطبيؽ متطمبات قيادة
 ( كالتي ركزت عمى أىمية تكفير الرضا ألصحاب المصالح في قيادة2..6دراسة أكلسكف )

 ثانكم.  الجكدة كتكظيفيا في التعميـ االبتدائي كال
كالخاص بدرجة ممارسة قادة مدارس محافظة  البعد الثامن: العالقة مع المجتمع المحمي:

المجاردة لمتميز اإلدارم لدييـ كالخاصة بالبعد الثامف: العالقات مع المجتمع المحمي ، فبعض 
( ...0-.7.6الفقرات جاءت في درجة ممارسة )كبيره جدان( ككاف متكسطيا في فئة التقدير)

 (.7.43 -7.23حيث تراكحت متكسطات الفقرات مابيف )ك 
( كالتي أكدت نتائجيا عمى أىمية 6.12كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الجاركدم)

التميز اإلدارم بالمدرسة كمنيا متطمبات عالقات القائد مع المجتمع  تطبيؽ متطمبات قيادة
مؿ عمى تجكيد القيادة التربكية، كدراسة ( كالتي أشارت إلى الع6.13) المحمي، كدراسة الغامدم

إلى استخداـ العديد مف األساليب القيادية المحفزة عمى اإلبداع  ( التي أشارت6.13ربابعة )
( 2..6كالتميز كمنيا تشجيع المعمميف عمى المبادرة كالعمؿ الجماعي، ككذلؾ دراسة أكلسكف )

الجكدة كتكظيفيا في التعميـ  في قيادة ة تكفير معايير القيادة كجكدتياكالتي ركزت عمى أىمي
( 2، 6.11( كدراسة المكقاف)6.17االبتدائي كالثانكم. كتختمؼ الدراسة مع دراسة شحاذه )

 كالتي ركزت عمى قيادة التميز في الجامعات السعكدية.
 عرض ومناقشة إجابة السؤال الرابع: 

          كل الداللةىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستينص السؤاؿ عمى: 
(...0α ≤)  حكؿ  درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ ممارسة قادة مدارس محافظة

مف كجية نظرىـ، ُتعَزل لممتغيِّرات )الجنس، المرحمة التعميمية، السنكات  المجاردة لمتميز اإلدارم
 القيادية(؟ المدرسة، سنكات الخبرة التدريبية في قيادة
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 غير الجنس:الفروق وفق المت (2)
لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ ) درجة 
ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة الكقت كعالقتيا بالتميز اإلدارم لدييـ ( كفقان لمتغير 

 كضح ذلؾ.( ي7الجنس، فقد تـ استخداـ اختبار ت  لممقارنة بيف متكسطيف مستقميف، كالجدكؿ )
( نتائج اختبار ت لمفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول: درجة 3جدول رقم )

 اإلداري لديهم0 وفقًا لمتغير الجنس ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة لمتميز
 ةالدالل اختبار ت االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العينة المتغير األبػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػاد

 غير دالة 0.873 0.160- 4.07287 40.7381 42 ذكر القيادة اإلدارية المتميزة
  4.66030 40.8947 38 أنثى

 غير دالة 0.414 0.821 4.30676 26.1905 42 ذكر السياسات كاالستراتيجيات
  4.04456 25.4211 38 أنثى

 غير دالة 0.612 0.509- 5.35998 34.3810 42 ذكر تنمية المكاد البشرية
  5.01073 34.9737 38 أنثى

 غير دالة 0.381 0.881- 3.63850 31.0714 42 ذكر الشراكة كالمكارد
  4.29272 30.2895 38 أنثى

 غير دالة 0.272 1.107 3.44393 26.5714 42 ذكر قيادةالعمميات
  4.14221 25.6316 38 أنثى

 غير دالة 0.271 1.110- 5.71187 28.6429 42 ذكر القيادةااللكتركنية
  5.17269 30.0000 38 أنثى

 غير دالة 0.911 0.112- 3.48216 21.1429 42 ذكر التركيز عمى المستفيديف
  4.00968 21.2368 38 أنثى

العالقة مع المجتمع 
 المحمي

 غير دالة 0.442 0.773 3.20360 21.9286 42 ذكر
  3.88417 21.3158 38 أنثى

عند مستكل داللة  أف قيمة ت (7ف الجدكؿ السابؽ رقـ )يتضح م غير دالة إحصائيا ن
(...0α ≤)  إحصائية  بيف درجات استجابات أفراد العينة. أم ال تكجد فركؽ  أيال تكجد داللة

 الدراسة حكؿ درجة استجابة أفراد عينة  حكؿ(≥ 0α...) إحصائية عند مستكل الداللة ذات داللة

  متغير الجنس. ُتعَزل إلى مف كجية نظرىـ، اإلدارم لمتميز محافظة المجاردة ممارسة قادة مدارس
كربما يرجع ذلؾ إلى أف متغير الجنس ليس لو تأثير داالن إحصائيان، حيث ال يكجد أم 

بالمحكر الثاني التميز اإلدارم،ُيعزم  السابقة األبعاد الثمانية في لػمجنس()أفراد العينة كفقان  بيف فركؽ
ذلؾ إلى االتفاؽ بيف أفراد العينة مف قادة كقائدات كمشرفيف كمشرفات المدارس بمحافظة  الباحث

 المجاردة  حيث يمثؿ التميز اإلدارم مف أىـ أكلكياتيـ كأكلكيات العامميف بكزارة التعميـ.
( التي أشارت إلى أنو ال تكجد فركؽ دالة 6.11كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة الحكرم )

لمعمميف بشكؿ عاـ كفى مجاؿ القيادة كالفمسفة الشخصية كالقيـ األساسية بشكؿ ترجع لجنس ا
( التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ حكؿ ممارسات 1..6خاص. ككذلؾ دراسة مارجريت )

( 6.13القائدة لألبعاد القيادية أكثر مف ممارسات القائدات. في حيف اختمفت مع دراسة ربابعة)
 ؽ دالة حكؿ مجاالت التميز اإلدارم كأسمكب القادة بالمدارس.كالتي أشارت إلي كجكد فرك 
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 الفروق وفقا لمتغير سنوات الخبرة القيادية: (1)
لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة 

ان لمتغير ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة الكقت كعالقتيا بالتميز اإلدارم لدييـ، كفق
( 0سنكات الخبرة القيادية، فقد تـ استخداـ اختبار ت لممقارنة بيف متكسطيف مستقميف، كالجدكؿ )

 يكضح ذلؾ.
نتائج اختبارت لمفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة ( 4جدول رقم )

 ات الخبرة القياديةمحافظة المجاردة لمتميز اإلداري لديهم0 وفقًا لمتغير سنو  قادة مدارس

المتكسط  العينة المتغير األبػػػعػػػػاد
 الحسابي

االنحراؼ 
 الداللة اختبار ت المعيارم

 غير دالة 0.070 1.834- 5.15013 40.000 43 سنكات 0أقؿ مف  اإلدارة القيادية المتميزة
  2.92884 41.7568 37 سنكات 0أكثر مف 

 غير دالة 0.980 0.025- 4.45216 25.8140 43 نكاتس 0أقؿ مف  السياسات كاالستراتيجيات
  3.89097 25.8378 37 سنكات 0أكثر مف 

 غير دالة 0.355 0.931- 6.07857 34.1628 43 سنكات 0أقؿ مف  تنمية المكاد البشرية
  3.86872 35.2432 37 سنكات 0أكثر مف 

 غير دالة 0.174 1.373- 4.49646 30.1395 43 سنكات 0أقؿ مف  الشراكة كالمكارد
  3.15539 31.3514 37 سنكات 0أكثر مف 

 غير دالة 0.367 0.907- 4.33610 25.7674 43 سنكات 0أقؿ مف  العمميات قيادة
  3.06054 26.5405 37 سنكات 0أكثر مف 

 غير دالة 0.726 0.352 5.72951 29.4884 43 سنكات 0أقؿ مف  االلكتركنية القيادة
  5.22253 29.0541 37 سنكات 0أكثر مف 

 غير دالة 0.949 0.064- 4.21409 21.1628 43 سنكات 0أقؿ مف  التركيز عمى المستفيديف
  3.10139 21.2162 37 سنكات 0أكثر مف 

العالقة مع المجتمع 
 المحمي

 غير دالة 0.434 0.786- 3.79149 21.3488 43 سنكات 0أقؿ مف 
  3.22737 21.9730 37 سنكات 0أكثر مف 

عند مستكل داللة 0يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ) ( أف قيمة ت غير دالة إحصائيا ن
(...0α ≤)  أم غير دالة إحصائيان بيف درجات استجابات أفراد العينة، أم ال تكجد  فركؽ ذات

 حكؿ درجة استجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ (≥ 0α...)داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة لمتميز اإلدارم مف كجية نظرىـ ُتعَزل إلى سنكات الخبرة 

 في القيادة.
كىذا يشير إلى أف متغير سنكات الخبرة القيادية ليس لو تأثير داالن إحصائيان، حيث ال 

يةالسابقة لممحكر الثاني يكجد أم فركؽ بيف أفراد العينة كفقانلػػػػػ: )سنكات الخبرة( في )األبعاد الثمان
ُيعزم الباحث ذلؾ االتفاؽ بيف أفراد العينة مف قادة كقائدات كمشرفيف كمشرفات  التميز اإلدارم(،

مدارس محافظة المجاردة  حيث يمثؿ الخبرة فيو عنصران ىاما في تحقيؽ التميز اإلدارم كنقمو 
 سية.إلى باقي منسكبي المدرسة كيشكؿ أحد اىتمامات القيادة المدر 
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(، كدراسة 6.13(، كدراسة ربابعة )6.12كتتفؽ تمؾ النتائج مع دراسة الجاركدم )
(،  كالتي أشارت إلى أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا 2..6(، كدراسة خفاجي )6.11الحكرم)

 آلراء القائدات بخصكص الخبرة.
داللة ( التي أشارت إلى كجكد فركؽ ذات 1..6في حيف اختمفت مع دراسة مارجريت )

 إحصائية لصالح اإلناث حكؿ ممارسات القائدات لألبعاد القيادية.
 الفروق وفقا لمتغير المرحمة التعميمية: (2)

لمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ درجة 
كاختبار  ممارسة قادة مدارس محافظة المجاردة إلدارة الكقت كعالقتيا بالتميز اإلدارم لدييـ

لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ  (كالسكركسكال)
 ( يكضح ذلؾ.2، كالجدكؿ )(المرحمة التعميمية)إدارة الكقت كالتي تعزل إلى متغير 

لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات   (كروسكالواليس)( نتائج اختبار 5جدول )
 (المرحمة التعميمية)عينة الدراسة حول التمييز اإلداري والتي تعزى إلى متغير  استجابات أفراد
 مستكل الداللة قيمة مربع كام متكسط الرتب العينة المؤىؿ  األبػػػػعػػػػػػاد

 القيادة اإلدارية  المتميزة
 38.39 47 ابتدائي

2.542 
 غير دالة 0.281

  46.36 25 متكسط
  34.56 8 ثانكم

 سات كاالستراتيجياتالسيا
 37.39 47 ابتدائي

2.993 
 غير دالة 0.224

  47.10 25 متكسط
  38.12 8 ثانكم

 تنمية المكاد البشرية
 39.21 47 ابتدائي

2.542 
 غير دالة 0.281

  45.70 25 متكسط
  31.81 8 ثانكم

 الشراكة كالمكارد
 40.32 47 ابتدائي

0.078 
 غير دالة 0.962

  41.36 25 متكسط
  38.88 8 ثانكم

 العمميات إدارة
 38.98 47 ابتدائي

2.490 
 غير دالة 0.288

  45.86 25 متكسط
  32.69 8 ثانكم

 40.06 47 ابتدائي االلكتركنية اإلدارة
0.695 

 غير دالة 0.707
  42.96 25 متكسط
  35.38 8 ثانكم

 36.97 47 ابتدائي التركيز عمى المستفيديف
3.445 

 غير دالة 0.179
  47.52 25 متكسط
  39.31 8 ثانكم

العالقة مع المجتمع 
 المحمي

 36.60 47 ابتدائي
4.160 

 غير دالة 0.125
  44.00 25 متكسط
  52.50 8 ثانكم
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية دالة عند مستكل داللة  ( أنو ال2يتضح مف الجدكؿ )
ستجابات أفراد العينة حكؿ المحكر الثاني التميز اإلدارم كالتي تعزل ( بيف متكسطات ا0...)

 . (المرحمة التعميمية )إلى متغير 
          كىذا يشير الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة كفقانلػ:

التفاؽ بيف أفراد )المرحمة التعميمية( في المحكر الثاني التمييز اإلدارم، كُيعزم الباحث ذلؾ إلى ا
تكجد  العينة مف قادة المدارس كالمشرفيف كالمشرفات كما لدييـ مف خبرات جعمت استجاباتيـ ال
( 6.12بينيـ فركؽ، كخمصت الدراسة إلى أف ىذه النتائج جاءت متفقة مع دراسة الجاركدم )

بب كذلؾ إلي أف كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ترجع إلى متغير المرحمة التعميمية كيعكد الس
القيادة المدرسية ال تختمؼ في مياميا باختالؼ المرحمة فما يمارسو القائد في االبتدائية ىك نفس 

 يمارسو قادة المتكسطة كالثانكية. ما
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 قائمة المراجع
 (، عماف: دار مجدالكم لمطباعة كالنشر كالتكزيع.6، )طإدارة الكقت(. 1..6أبك شيخة، نادر )

 المسيرة. عماف: دارإدارة الكقت،(.2..6در )أبكشيخة، نا
 (. معيقات استخداـ النمط التشاركي في القيادة المدرسية في 6.13أبكعيطة، عبداهلل )

محافظات غزة كسبؿ معالجتيا، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة 
 االسالمية، عزة.

المؤتمر العممي السابع  في (. معايير جكدة القيادة التعميمية كالمدرسية،6..6أحمد، أحمد )
 -لكمية التربية بطنطا )جكدة التعميـ في المدرسة المصرية ' التحديات 

         جامعة طنطا. كمية التربية المنعقد في، -الفرص(  -المعايير 
 ..2 – 72:  1ـ، ج 6..6ابريؿ61-62

 عالـ الكتب لمنشر.(.إدارة المؤسسػات التربكية. القاىرة: 3..6أحمد، حافظ ، كحافظ، محمد )
        فكرة لمقيادة الفعالة، ترجمة ) مكتبة جرير(، الرياض:  ..1(. أعظـ 6.16آدير، ج )

 مكتبة جرير.
(. فاعمية إدارة الكقت كعالقتيا باألنماط القيادية لدل قادة المدارس 2..6األسطؿ، أميمة )

كر، الثانكية بمحافظة غزة مف كجية نظرىـ، رسالة ماجستير غير منش
 كمية التربية، الجامعة اإلسالمية  بغزة.

(. األساليب القيادية اإلدارية في المؤسسات التعميمية.عماف: دار الفكر 1..6البدرم، طارؽ )
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

  (. أساسيات القيادة التعميمية كمناىجيا، عماف: دار الفكر لمطباعة6..6البدرم، طارؽ )
 كالنشر كالتكزيع.

(. إدارة الكقت سمسمة فف عمـ إدارة األعماؿ. ) ترجمة كليد ىكانو ( 1221ب، أ. دايؿ )تيم
 الرياض: المنظمة العربية لمتنمية القيادية.  

( السمكؾ اإلدارم مف خالؿ التنظيـ التعميمي لحالة المدريف السعكدييف  1214الثبيتي، جكيبر ) 
التربية، جامعة أـ القرل، كاألمريكييف، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية 

 مكة المكرمة .
،) ترجمة: محمد محمكد رضكاف ( 1( التميز كالمكىبة كالقيادة،)ط(1..6جاردنز، كجكف)

 القاىرة: الدار الدكلية لمنشر كالتكزيع.
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(. األدكار المرتقبة مف جكائز الجكدة العالمية في إدامة التميز كالتنافسية 2..6الجبكرم، ميسر )
لى جائزة الممؾ عبداهلل لمتميز، المؤتمر العممي الثالث لكمة مع إشارة إ

         االقتصاد كالعمـك القيادية جامعة العمـك التطبيقية الخاصة، بعنكاف 
) إدارة منظمات األعماؿ: التحديات العالمية المعاصرة ( جامعة العمـك 

 .2..6نيساف 62-64التطبيقية الخاصة، عماف األردف، 
(. إدارة الجكدة الشاممة في أجيزة الشرطة العامة، القاىرة: المنظمة 2..6) جكدة، محفكظ

 العربية لمتنمية القيادية.
 (. القيادة التعميمية كالقيادة المدرسية، القاىرة: دار الفكر العربي.1220حجى، أحمد )
 كزيع.(. القيادة التربكية الحديثة، عماف: دار الجنادرية لمنشر كالت1..6الحربي، قاسـ )
(. إدارة كقت قادة مدارس المممكة العربية السعكدية دراسة ميدانية، القاىرة: 1217حسف، محمد( 

 دار الثقافة لمطباعة كالنشر .
(. القائد كضركرة التغيير نحك تحقيؽ القيادة الفعالة .6.1حسيف، يرقي؛ كالسعيد، جكاؿ )

             لمكقت، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿ: اإلبداع
كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة المنعقد بكمية العمـك االقتصادية 

، مايك، 13-16البميدة، في الفترة ) –كعمـك التسيير، بجامعة سعد دحمب 
 (.11-1ـ، .6.1

         (. فعالية اإلدارة القيادية لدل قادة كقائدات المدارس الحككمية التابعة6.13حكرية، عمى )
(، 1).7إدارة التعميـ في المدينة المنكرة، مجمة دراسات العمـك التربكية،

71.-761. 
ـ(.إدارة الكقت = إدارة الحياة أيف يذىب الكقت؟ لماذا يتبدد؟ ككيؼ 1222الخزامي، عبدالكريـ )

 يمكنؾ المحافظة عميو؟ القاىرة: مكتبة ابف سيناء لمنشر كالتكزيع.
ارسات معايير التميز اإلدارم لمكفايات القيادية مف قبؿ (. تطبيؽ مم2..6خفاجي، سميو )

منسكبات إدارة مدارس رياض األطفاؿ كالمشرفات التربكيات بمدينة مكة 
 المكرمة، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل. 

دراسة  العاـ، ( فعالية إدارة الكقت مف كجية نظر قادة كنظار مدارس التعميـ1222خميؿ، نبيؿ )
مج  مصر-دراسات تربكية كاجتماعية  تحميمية ميدانية بمحافظة سكىاج"

 .371 - 614، 3,7، ع 6
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(. دكر قائد المدرسة الثانكية كقائد تربكم في محافظات غزة كعالقتو 4..6الداعكر، سعيد )
بالثقافة التنظيمية لممدرسة مف كجية نظر المعمميف، رسالة ماجستير غير 

 الجامعة اإلسالمية، فمسطيفمنشكرة، 
(. إدارة الجكدة بيف الجكدة كنماذج التميز بيف النظرية كالتطبيؽ، 2..6دركيش، عبد الكريـ )

 (، شير أبريؿ.1(، ع)10مجمة الفكر، الشارقة، مجمد)
(. إدارة التميز في القطاع العاـ األردني: دراسة ميدانية مف كجية نظر 2..6الدكيرم، غساف )

مدل تطبيؽ معايير التميز، رسالة ماجستير غير منشكرة،  القادة حكؿ
 كمية االقتصاد كالعمـك القيادية، جامعة اليرمكؾ.

(.إدارة كقت المعمـ في إطار تعدد أدكار ككاجباتو، رسالة ماجستير 1221الذكيبي، سيؿ بف عمي)
 غير منشكرة كمية التربية جامعة أـ القرل.

 كية في القطاع المدرسي، عماف: دار البداية لمنشر كالتكزيع.( القيادة الترب6.11راغب، راغب )
عمى ممارسة إدارة المعرفة في المؤسسة  (. تأثير األنماط القيادية لمقادة.6.1ربابعة، رمزم )

العامة لمضماف االجتماعي في األردف، رسالة ماجستير غير منشكرة. 
 جامعة اليرمكؾ، إربد.

إلدارم المحفز لمتميز لدل قادة مدارس محافظة إربد مف ( .األسمكب ا6.13ربابعة، سمية )
كجية نظر المعمميف الفائزيف بجائزة الممكة رانيا العبداهلل لممعمـ المتميز، 

 رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية جامعة اليرمكؾ. 
اإلدارات  (. إدارة الكقت كعالقتيا بضغكط العمؿ: دراسة تطبيقية عمى قادة3..6الرشيد، جياد )

كرؤساء األقساـ بحرس الحدكد بمدينتي الرياض كالدماـ، رسالة ماجستير، 
 أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.

(. األداء التنظيمي المتميز: الطريؽ إلى منظمة المستقبؿ، القاىرة: المنظمة 0..6زايد، عادؿ )
 العربية لمتنمية القيادية .

. مدل تطبيؽ القادة األكاديمييف لإلدارة التشاركية في الجامعات األردنية (6.16الزغبي، طراد )
الحككمية كدكرىا في تعزيز الثقافة التنظيمية، رسالة ماجستير غير 

 منشكرة، جامعة اليرمكؾ، األردف.
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(. مدل ممارسة قادة المدارس المتكسطة كالثانكية بمنطقة الباحة 2..6الزىراني، بشير )
الكقت في ضكء الكظائؼ اإلدارية، رسالة ماجيستير غير  ألساليب إدارة

 منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة النيميف بالسكداف.
(.إدارة الكقت لدل حرس الحدكد بمنطقة مكة المكرمة، رسالة ماجستير 2..6الزىراني، عمى )

 قسـ العمـك القيادية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية. غير منشكرة،
 (. أثر انماط اإلدارة القيادية عمى تنمية الميارات لدل المكارد البشرية6.17يتزني، سامية )ز 

الجزائر،  –جامعة زياف عاشكر بالجمفة  -مجمة الحقكؽ كالعمـك اإلنسانية 
 .1210 - 102، 12ع 

 (. المفاىيـ القيادية الحديثة، عماف: مركز الكتب األردني.1221سالـ، فؤاد، كآخركف )
 -(.ميارات كخصائص القائد التربكم الفعاؿ، مجمة دراسات نفسية كتربكية 6.11دة، رشيد )سعا

 332 – 362، 2ع الجزائر -جامعة قاصدم مرباح 
(. أثر تطبيؽ مفيـك إدارة الجكدة في التميز التنظيمي في البنكؾ 1..6السعكدم، مكسي )

(، 7األردف، ع)العاممة في األردف. المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، 
 .614-604(، 3مجمد)

(. مالمح مف إدارة الكقت في القرآف الكريـ كتطبيقاىا في القيادة 1..6السفياني، عيضة )
التربكية، رسالة ماجستير غير منشكر، كمية التربية، جامعة أـ القرل، 

 مكة المكرمة.
زة لمقيادة التحكيمية درجة ممارسة قادة المدارس الثانكية بمحافظات غ (6.10السمطي، محمد )

          كعالقتيا بإدارة التميز لدييـ، رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية
 )غزة(، غزة.

(. ممارسة إدارة الكقت كاثرىا في تنمية ميارات االبداع اإلدارم لدل قادة 1..6السممي، فيد ) 
ر مدارس المرحمة الثانكية بتعميـ العاصمة المقدسة، رسالة ماجستير غي

 منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل.
(. خكاطر في القيادة المعاصرة، القاىرة: دار غريب لمطباعة كالنشر 1..6السممي، عمى )

 كالتكزيع.
 (. إدارة التميز نماذج كتقنيات القيادة في عصر المعرفة، القاىرة: دار6..6السممي، عمي )

 غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع.



      

 يوطاس جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910مارس     -الثالث   العدد   -  33  جمللدا      444
 

الدقيمية،  نكية الصناعية بمحافظةالثا المدارس مديرم كقت إدارة.) 1223( يـھسميماف، إبرا
مؤتمر مستقبؿ التعمـ الفني في مصر، رابطة التربية الحديثة باالشتراؾ 

 .رةھمع كمية التربية بجامعة عيف شمس، القا
مكذج (. كاقع إدارة التميز في جامعة األقصى كسبؿ تطكيرىا في ضكء الن6.13سيكد، ايياب )

، رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة كالسياسات EFQMاألكربي لمتميز 
 لمدراسات العميا، غزة فمسطيف.

(. فػف إدارة الػكقت. بيركت: دار ابف حـز لمطباعة 1..6السكيداف، طارؽ، كالعدلكني، محمد )
 كالنشر.

مجمة كمية اآلداب،  ( التميز اإلدارم لعمداء كميات الجامعة المستنصرية،6.17شحاذه، يكسؼ )
 . 7.0-.73(، 1.2جامعة بغداد بالعراؽ، ع )

(. درجة ممارسة قائد المدرسة الثانكية لدكره كقائد تربكم، في مدارس 1..6شديفاف، محمد )
 ، مجمةالبادية الشمالية الشرقية مف كجية نظر المعمميف في األردف

 .311-612 (،6ع)(،14مسمة العمـك االنسانية، مج )، سأبحاث اليرمكؾ
(. إدارة الكقت لدل قادة المدارس في محافظات القريات في المممكة 7..6الشرارم، عبداهلل )

العربية السعكدية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية الجامعة 
 األردنية، عماف، األردف .

ينية لقائد (. دكر القيادة باألىداؼ في تطكير الكفاية القيادية كالم3..6شريؼ، عابديف )
 .127، 14، المجمد 22العددالتربكية،   المجمةالمدرسة، 

(. إدارة الكقت لدل المرشد الطالبي بمدارس التعميـ العالي بالعاصمة ...6الشمراني، محمد )
المقدسة، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، كمية التربية، 

 مكة المكرمة.
 كقت، اإلسكندرية: مؤسسة حكرس الدكلية لمنشر كالتكزيع.(. إدارة ال4..6الصيرفي، محمد )
(. التميز اإلدارم لمعامميف بقطاع التربية كالتعميـ. القاىرة: مؤسسة 2..6الصيرفي، محمد )

 حكرس الدكلية.
(. تطكير القيادة المدرسية بمرحمة التعميـ األساسي في جميكرية مصر العربية 1222طو، نيمة )

الكقت، رسالة دكتكراه غير منشكرة، القاىرة، كمية في ضكء مفيـك إدارة 
 التربية، جامعة عيف شمس.
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 ، عماف: دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.6(. القيادة التعميمية مفاىيـ كآفاؽ، ط1..6الطكيؿ، ىاني )
( نمكذج المؤسسة األكربية إلدارة الجكدة لمتميز في التعميـ العالي، 2..6العايدم، حاتـ عمى )

عادة ىندسة العمميات القيادية بالجامعة اإلسالمية، مشركع تقي             يـ كا 
 كحدة الجكدة.

(. إرادة التعميـ الجامعي مفيـك حديث في الفكر اإلدارم 1..6العبادم، ىاشـ كأخركف )
 ،عماف: دار الكراؽ.1، ط المعاصر

مـ اإلبتدائي في (. تطبيؽ معايير القيادة المتميزة بمدارس التع0..6عبد الرسكؿ، محمكد )
االعتماد كضماف جكدة المؤسسات  المؤتمر السنكم الثالث عشر: مصر،

، الجمعية المصرية لمتربية 0..6 يناير 60 -67التعميمية في الفترة مف
المقارنة كالقيادة التعميمية باالشتراؾ مع كمية التربية ببني سكيؼ جامعة 

 .223 -201، 0..6، دار الفكر العربي، القاىرة، 3القاىرة، ج
 (. إدارة الكقت كمدارس القيادة اإلدارية، عماف: دار المشرؽ الثقافي.2..6عبد اهلل، شكقي )

(. متطمبات تطبيؽ إدارة التميز في إدارة التعميـ العاـ 6.12عبداهلل، لمياء، كالجاركدم، ماجدة )
الرياض، مجمة البحكث النفسية كالتربكية، كمية التربية جامعة  في مدينة

 .67-1(، 31(، مجمد )7المنكفية، ع)
( األنماط القيادية كفؽ نظرية الشبكة القيادية كعالقتيا بفعالية إدارة 7..6عبيدات، سييؿ )

 ، اربد: عالـ الكتب الحديث.1الكقت، ط
 (. القيادة المدرسية، القاىرة: دار الفكر العربي....6العجمي، محمد )

ية كمضيعات العصر، االسكندرية: دار الجامعة (. القيادة المدرس4..6العجمي، محمد )
 الجديدة.

(. درجة تقدير القيادات االردنية لمجاالت القيادة المتميزة، مجمة المنارة، 2..6العريضي، منيرة )
 .607-634(، 1)14االردف، 

ـ(. تفكيض السمطة في المؤسسات العامة األردنية.. دراسة ميدانية، 1221العضايمة، عمى )
 عة قطر،المجمة العممية لكمية القيادة كاالقتصاد، العدد التاسع .قطر، جام

( التخطيط ميمة أساسية مف مياـ قائد المدرسة،مجمة الممؾ سعكد، مجمد .122عقيالف، محمد )
 .312-623( جامعة الممؾ سعكد، الرياض، 1(، العمـك التربكية )6)

ساليب العممية في إدارة الكقت، رسالة ( المعكقات المؤثرة في استخداـ األ2..6العقيمي، أسعد )
 ماجستير في العمـك القيادية، األكاديمية العربية المفتكحة في الدانمارؾ
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          ( القيادة الحديثة نظريات كمفاىيـ، عماف: دار اليازكرم العممية1..6العالؽ، بشير )
 لنشر كالتكزيع .

ائؼ كالقرارات القيادية، جدة: مكتبة دار دراسة تحميمة لمكظ–(:القيادة 1222عالقي، مدني  )
 جدة.

(. تنمية الميارات القيادية لمقيادات األكاديمية، جدة جامعة الممؾ 1221عالقي، مدني ) 
عبدالعزيز، دكرة تنمية الميارات القيادية لمقيادات األكاديمية، في الفترة مف 

 ق.1716شعباف 62-63
م: دراسة تحميمية، مجمة العمـك االنسانية، جامعة (. ميارات التميز اإلدار 6.10عمى، حافظ )

 .602-662(، 6الزعيـ األزىرم بالسكداف، ع)
(.إدارة الكقت كعالقتيا بالقيادة االبداعية لدل قادة 6.13عمى، لكنيس؛ دالؿ، كجغبكب )

الثانكيات دراسة ميدانية بكالية سطيؼ، مجمة اآلداب كالعمـك االجتماعية، 
 .30-2(، 14العدد )

(.إدارة الكقت كأثره عمى فاعمية قائد المدرسة الثانكية بمحمية شيكاف كالية 2..6عمي، أسامة ) 
شماؿ كردفاف. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية جامعة أـ 

 درماف اإلسالمية.
(. الممارسات التطبيقية لمعيار المكارد كالشراكات كأحد معايير الممكنات 6.17غازم، عمي )

-1(،  3التميز المؤسسي مجمة القائد الناجح، سمسمة التميز، ع) لتحقيؽ
16. 

(. ممارسة قادة مدارس التعميـ العاـ لمقيادة التحكيمية بمحافظة المخكاة، 6.16الغامدم، جمعاف )
 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل.

م المدارس اإلبتدائية بمدينة جدة، رسالة . إدارة الكقت لدل مدير (1212 )سعيد الغامدم، معيض
 ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، كمية التربية، مكة المكرمة .

دراسة تطبيقية عمى قائدات المدارس  الكقت، (. التفكيض كعالقتو بإدارة6.10الغامدم، ىالة )
ػ، رسالة ماجستير غير 6.10ػ، 6.17بمحافظة بالجرشي لمعاـ الدراسي 

 ، كمية العمـك القيادية كالمالية قسـ إدارة األعماؿ، جامعة الباحة.منشكرة
(. درجة جكدة أداء القيادة التربكية كتنمية المكارد البشرية في المدارس 6.13الغامدم، عمى)

، .7الثانكية كالمتكسطة بالمدينة المنكرة، مجمة دراسات العمـك التربكية،
(3،)1.21-1.22. 
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إدارة الكقت لدل مدير يالمدارس الثانكية بمدينة الطائؼ )مف كجية  (.1..6الغامدم، محمد )
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية جامعة أـ (نظر ككالئيـ

 القرل.
(. أساليب إدارة الكقت كممارساتيا التربكية مف كجية نظر قادة اإلدارات 1..6الغثيني، فيد )

 التربية، جامعة أـ القرل. األمنية، رسالة ماجستير غير منشكر، كمية
(. مضيعات الكقت المدرسي لدم قادة مدارس التعميـ العاـ في محافظة 6.13غزكاتي، محمد )

صبيا ككيفية الحد منيا، رسالة ماجستير غير منشكرة كمية التربية جامعة 
 أـ القرل.

 (. ميارات إدارة الكقت، المنصكرة: المكتبة العصرية..6.1غنيـ، أحمد )
 (. سيككلكجية الفرد في المجتمع، الككيت: دار القمـ الككيت.1217حامد ) الفقي،

(. دراسة ميدانية عف مدل استغالؿ القائد السعكدم لمكقت في األجيزة 1224القرني، عمى )
الحككمية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الممؾ 

 سعكد، الرياض. 
،،الرياض: 23حياتؾ، ىؿ تديرة أـ يديرؾ؟. مجمة المعرفة، ع (. كقتؾ، ...6القعيد، إبراىيـ )

 ..11كزارة  التعميـ ، 
 (، القاىرة: عالـ الكتاب .1(. القيادة المدرسية الحديثة، ط )7..6الكردم،أحمد )

(. تأثير النمط القيادم في بناء القدرات االستراتيجية لممنظمة، رسالة 4..6كشمكلة، عمر )
 كمية القيادة كاالقتصاد، جامعة المكصؿ. ماجستير غير منشكرة،

 ( . القيادة التربكية. عماف: مكتبة الثقافة.1220كنعاف، نكاؼ )
ـ( إدارة األكلكيات .. األىـ أكالن، ) ترجمة : السعيد المتكلي حسف ( 1221ككفي، ستيفف )

 الرياض: مكتبة جرير.
لتميز اإلدارم، طبعة مطكرة )األكلى(، (. الدليؿ التفسيرم لمعايير جائزة ا6.10المجنة العممية )

 (، كزارة التعميـ، األمانة العامة. 2الدكرة )
(. درجة تطبيؽ قادة المدارس الثانكية الحككمية األردنية لمعايير التميز 6.11الحكرم، مناؿ )

اإلدارم في ضكء جائزة الممكة رانيا العبداهلل مف كجية نظر المعمميف، 
ة، كمية العمـك التربكية، جامعة الشرؽ رسالة ماجستير غير منشكر 

 األكسط.
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(: إدارة التميز التنظيمي في الجامعات الحككمية السعكدية، تصكر مقترح 6.11المكقاف، محمد )
 في ضكء المعايير الدكلية، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.

 .مكتبة جرير  :ياضدرجة، ) ترجمة مكتبة جرير( الر .32(. قائد اؿ6.11ماكسكيؿ، ج )
، القاىرة: مطابع األكفست بشركة 3،ط6المعجـ الكسيط،ج (:1210مجمع المغة العربية )

 اإلعالنات الشرقية.
، دمشؽ: دار حاـز 1( ميارات التميز اإلدارم في اإلدارة القيادية، ط6..6مرعي، محمد )

 لمطباعة كالتكزيع كالنشر.
رؤساء األقساـ في كزارة التربية كالتعميـ في األردف (. إدارة الكقت لدل 3..6مقابمة، عاطؼ )

(، 63، ع)كالمعرفة القراءة ، مجمةمف كجية نظر المكظفيف كالمكظفات
 .10الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة، 

(. نحك تعميـ متميز في القرف الحادم كالعشريف، رؤل استراتيجية 6.11المميجي، رضا )
 ة: دار الفكر العربي.(، القاىر 1كمداخؿ إصالحية، ط)

(.  دراسة تحميمية لمعمؿ اليكمي المدرسي لمديرم المدارسا 1216المنيع، محمد ، العبيدم، غانـ 
إلبتدائية كالمتكسطة كالثانكية في المممكة العربية السعكدية، مجمة كمية 

 .06 – 3، 7التربية، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، مج 
دراسة  -ئص المؤسسة المتعممة في تحقيؽ التميز المؤسسي(. أثر خصا.6.1النسكر، أسماء )

تطبيقية في كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي األردنية، رسالة ماجستير 
 غير منشكرة جامعة الشرؽ األكسط، عماف، األردف.

( إدارة الكقت لدل قادة المدارس الحككمية بمنطقة عسير التعميمية، رسالة 2..6ىدية، سعيد )
ير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية ماجست

 السعكدية.
 (. دراسات في العقيدة االسالمية، عماف: دار الفكر.7..6اليزايمة، محمد، كالخطيب، محمد )
(. دخؿ إدارة التميز كمتطمبات تطبيقو فى جامعة 6.13الياللي، الياللي، كغبكر، أماني )

 .176 – 11، 13، ع .6مج  لتربية العربية، مصرمستقبؿ ا المنصكرة،
(. إدارة الكقت لدل قادة مدارس ككالة الغكث الدكلية كقائداتيا في منطقة 3..6يكسؼ، أيمف )

القدس كأريحا مف كجية نظر القادة ك القائدات كالمعمميف كالمعممات فييا، 
 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس.
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