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 إدارة الوقت وعالقتها بالقيادة اإلبداعية لدى مديري الثانويات
 -دراسة ميدانية بوالية سطيف-

 
 2جامعة سطيف - لونيس علي

 جامعة أـ البواقي  -األستاذة: جغبوب دالؿ 
 

 ملخص:
ىدفت ىذه اؼبداخلة إٔب معرفة العبلقة بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات 

 كحاكلت الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية:0227/0228ُب كالية سطيف للعاـ الدراسي 
مدير على مستول كالية سطيف باستخداـ  (45)مدير من ؾبموع (54)كقد أجريت الدراسة على

مقياسْب األكؿ يقيس مستول إدارة الوقت كالثا٘ب لقياس درجة اإلبداع القيادم، ًب التأكد من 
صدؽ اؼبقياسْب باستخداـ صدؽ اكمْب، أما الثبات فبواسطة ألفا كركمباخ. ككانت النتائج 

 اؼبتوصل إليها كالتإب:
 جيد ُب إدارة الوقت.لدل مديرم الثانويات مستول 

 ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب السن.
 ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب اعبنس.
الثانويات تعزل إٔب  ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت لدل مديرم

 اؼبستول التعليمي.
 ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب اػبربة.

 لدل مديرم الثانويات مستول جيد ُب اإلبداع القيادم.
 السن.ال توجد فركؽ ُب توزيع درجات اإلبداع القيادم لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب متغّب 

 ال توجد فركؽ ُب توزيع درجات اإلبداع القيادم لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب متغّب اعبنس.
ال توجد فركؽ ُب توزيع درجات اإلبداع القيادم لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب متغّب اؼبستول 

 التعليمي.
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 ل إٔب متغّب اػبربة.ال توجد فركؽ ُب توزيع درجات اإلبداع القيادم لدل مديرم الثانويات تعز 
ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب مستول إدارة الوقت كدرجات اإلبداع القيادم لدل 

 مديرم الثانويات.
 
Résumé : 

Le but de cette étude est  pour enquêter sur la relation entre la gestion du 

temps et le leadership créatif aux directeurs d'écoles secondaires dans l'état 

de Sétif pour l'année académique            

L'étude a été menée sur (  ) Directeur du total (  ) Directeur au niveau de 

la province de Sétif avec les deux premières échelles de mesure du niveau de 

la gestion du temps et le second pour mesurer la leader de l'innovation, a été 

de s'assurer de la véracité des deux échelles à l'aide de la sincérité des 

arbitres, et la stabilité Avec un Krumbach mille. Les résultats obtenus sont 

les suivants: 

- Les gestionnaires ont un niveau scolaire élevé, bien dans la gestion du 

temps. 

- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de la 

gestion du temps pour les gestionnaires en raison de l'âge d'études 

secondaires. 

- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de la 

gestion du temps avec les gestionnaires des écoles secondaires sont dus à des 

rapports sexuels. 

 

- Il n'y a pas de différences statistiquement significatives dans le niveau de la 

gestion du temps pour les gestionnaires en raison du niveau d'études 

secondaires de l'éducation. 

 

- Il n'y a pas de différences statistiquement  significatives dans le niveau de 

la gestion du temps aux gestionnaires en raison de l'expérience scolaire de 

haute gestionnaires ont une bonne leadership de haut niveau de l'école en 

matière d'innovation. 

- Il n'ya pas de différences dans la répartition des degrés de la créativité 

conduisant à des directeurs d'écoles secondaires dus à l'âge variable. 

 

- Il n'ya pas de différences dans la répartition des degrés de gestionnaires de 

premier plan de la créativité ont une école secondaire en raison d'une 

variable de sexe. 
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- Il n'ya pas de différences dans la répartition des degrés de gestionnaires de 

premier plan de la créativité ont une école secondaire en raison d'un niveau 

variable de l'éducation. 

 

- Il n'ya pas de différences dans la répartition des degrés de gestionnaires de 

premier plan de la créativité ont une école secondaire en raison d'une 

expérience variable. 

- Il n'ya pas de relation significative entre le niveau de la gestion du temps et 

de leadership degrés de la créativité parmi les proviseurs de lycées 

 
 مقدمة:

دارية ليست ؾبرد تسيّب لؤلعماؿ أك فبارسة للرئاسة، بل ىي عملية قيادة بالدرجة إف العملية اإل
األكٔب، فالسلطة اإلدارية كحدىا قد ترغم العاملْب ُب اؼبؤسسة على الطاعة، كلكنها ال تلهمهم 
كالربفزىم كالتبعث فيهم اغبماس كاالنتماء كاإلبداع كالتفا٘ب. إف أم إدارة ُب جوىرىا ىي عملية 

دية باؼبقاـ األكؿ، كقدرة على التأثّب ُب البشر اآلخرين كحفزىم إلقباز أىداؼ اؼبؤسسة الَببوية قيا
كأكلوياهتا كالسعي الدائم لتطويرىا، فالعمليات اإلدارية لوحدىا ال تتغّب كال تتطور، كإمبا الناس ىم 

َبكيز على البشر الذين يعملوف كيتعلموف، يغّبكف كيتغّبكف، يطوركف كيتطوركف، لذا ينبغي ال
باعتبارىم ىم األساس كارؾ للنمو كالتطور كاالرتقاء، كمراعاة أف العصر اغبإب عصر ثورة 

يتطلب تطوير القيادة الَببوية ضمن إطار فكرم حديث يراعي لوجيا االتصاالت،و اؼبعلومات كتكن
صر كمستجداتو قدرة كقابلية القيادة للتطوير، كإعادة الصياغة دبا ينسجم مع متطلبات الع

 كتقنياتو.
كُب إطار إعادة التفكّب ُب القيادة بصفة عامة كُب دكر القائد الَببوم بصفة خاصة، ينبغي 
اإلشارة إٔب أف دكر مدير الثانوية قد تطور خبلؿ العقد األخّب من مدير تعليمي مسؤكؿ عن إدارة 

اإلبداع ُب مؤسستو الَببوية، الشؤكف التعليمية ُب مدرستو إٔب قائد مسؤكؿ عن إحداث التغيّب ك 
يركز على بناء كتطوير رؤية مشَبكة للثانوية كربسْب سبل كأساليب التواصل مع العاملْب فيها، 
كصنع القرارات الَببوية داخلها بطريقة تعاكنية، أم قائد يتميز برؤية إبداعية. إف القيادة اإلبداعية 

ُب اؼبؤسسة التعليمية، كيزرع لديهم اإليباف مبط قيادم ىبلق اغبماس كالدافعية لدل العاملْب 
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بإمكانية التخطيط لؤلمور اؼبتعلقة بنموىم اؼبهِب كإدارهتا، كيبكن من العمل التعاك٘ب، كتتطلب 
القيادة اإلبداعية توافر خصائص عدة لدل القائد من بينها: القدرة على اؼببادرة، اإلبداع، 

ك أف القائد ُب سعيو للوصوؿ إٔب ىذه اػبصائص التطوير، توفّب مناخ مبلئم للعاملْب. كالش
ينبغي عليو مراعاة عنصر الزمن، حيث أف أىم األىداؼ ُب إدارة الوقت بالنسبة لرجل اإلدارة ىو 
أف هبد لنفسو كقتا أكرب يتحكم فيو، كيستثمره ُب التفكّب كالتخطيط كحل اؼبشكبلت كتقييم 

دارة الوقت، تنظيم اعبهود اؼببذكلة كذبنب مدل التقدـ العاـ، كبذلك يبكن من خبلؿ حسن إ
العطاء كاإلبداع، كبناء على ذلك كاف اؽبدؼ من ىذا البحث ىو معرفة مدل مسانبة إدارة 
الوقت ُب القيادة اإلبداعية عند مديرم الثانويات من خبلؿ آرائهم، أم العبلقة بْب إدارة الوقت 

 كالقيادة اإلبداعية عند اؼبدير اعبزائرم.
 

اليةاإلشك
إننا دائما نسمع بالسؤاؿ ما الشيئي األطوؿ كاألقصر ُب آف كاحد، كاألسرع كاألبطأ معا، كالذم 
هنملو صبيعا ٍب نأسف عليو، كالشيئ يبكن أف يتم بدكنو، إنو يبتلع كل ما ىو صغّب كينمي كل ما 

نعم، إنو الوقت... " الوقت ىو األطوؿ ألنو قياس (1994:193ىشاـ الطالب، )ىو عظيم؟ن 
اػبلود، كىو األقصر ألنو ليس بيننا من يبلك الوقت البلـز إلقباز كل أعمالو، كىو األسرع بالنسبة 
إٔب السعداء كاألبطأ بالنسبة إٔب التعساء، كال يبكن عمل أم شيئ بدكنو ألنو ىو اؼبسرح الوحيد 

ة، يبتلع ُب طي النسياف كل تافو، كينمي كل ما ىو عظيم " الذم نعيش فيو، إنو مادة اغبيا
ُب كاقعنا يوجد العديد من اؼبديرين فبن لديهم صعوبة ُب أداء .(1994:195ىشاـ الطالب،)

األنشطة اؼبتطلبة منهم على مدار األياـ كاألسابيع كالشهور، كأحيانا على مدار السنْب، فعلى 
إال أف العديد منهم  (ساعة05)س عدد ساعات اليـو الواحد الرغم من أف كل اؼبديرين يبتلكوف نف

يفشل ُب إقباز اؼبهاـ اؼبطلوبة  منو ُب الوقت اؼبناسب أك ادد الستيفاء مثل ىذه اؼبهاـ، كقد 
تكوف الشكول من عدـ كفاية ساعات اليـو إلقباز تلك اؼبهاـ، على الرغم من أف الواقع يقرر 

 ُب عملهم مقارنة بالعاملْب ُب اَّاالت األخرل، كيَبدد ُب بأف اؼبديرين يقضوف كقتا طويبل
الغالب أهنم أكؿ من وبضر صباحا، كآخر من يغادر ظهرا، كأف كقتهم ليس ملكا ؽبم بل يبلكو 
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تغريد )صبهور اؼبستفيدين من اؼبؤسسة، لذا فإمكانية التنظيم كالتخطيط كاالبتكار ستكوف ؿبددة.
 (0221عمراف كآخركف،

لة ُب إدارة الوقت ال تكمن ُب الوقت نفسو، كإمبا ُب كيفية استعماؿ األفراد لوقتهم، إف اؼبشك
كفيما أقبز من عمل. فالوقت شأنو شأف بقية اؼبصادر اإلدارية األخرل يبكن اإلفادة منها، إال أنو 

ة اؼبثلى. ىبتلف كونو عنصرا غّب قابل للشراء أك البيع أك اػبزف، كيهدر إذا ٓب يتم استثماره بالطريق
كمن اؼببلحظأف ىناؾ العديد من العوامل الٍب ربد من قدرة اإلدارم  (0223:074رياض سَباؾ،)

على استثمار كقتو كربوؿ دكف االستفادة اؼبثلى منو ُب صبيع اإلدارات دبا فيها إدارة الثانويات، 
ثانوية، كىو اؼبسؤكؿ كألف ؼبدير الثانوية موقع مهم كونو يقف على أعلى اؽبـر التنظيمي إلدارة ال

عن تسيّب األمور اإلدارية كافة، كتوفّب األجواء اؼببلئمة للطبلب من خبلؿ متابعتو للمناىج 
الدراسية، كؿباكلة كضع اغبلوؿ ؼبشكبلت الطلبة كتطوير مهارات اؼبدرسْب كقدراهتم. كببل شك 

كاؼبدرس كاؼبنهج، كبالتإب فإف ىذا اؼبوقع يعطي سلطة شاملة للمدير سبكنو من التأثّب ُب الطالب 
ُب ربصيل الطلبة، أك ـبرجات عملية التعليم كالتعلم، فإنو من الضركرم الكشف عن ىذه العوامل 
الٍب ربد من قدرة اؼبدير على استثمار كقتو ُب الثانويات، كربوؿ دكف االستثمار األمثل للوقت 

 اؼبخصص للعمل الرظبي.
تقوٙب أداء األفراد، ىو مدل قدرهتم على استثمار اؼبوارد اؼبتاحة، إف أحد اؼبعايّب الٍب تستخدـ ُب 

ره كيعترب الوقت أحد ىذه اؼبوارد، الذم أصبح كاضحا أف كيفية النظر إٔب ىذا اؼبورد كاستثما
، كىناؾ مظاىر عدة تتصف ُّا بعض القيادات (0223:سَباؾرياض)يساىم ُب رفاىية الشعوب.

ؼبكاؼبات، كاالجتماعات غّب الضركرية... كىذا ما أكدت عليو من تأجيل، ككثرة اؼبقاطعات كا
الذين تبْب ؽبما من خبلؿ مراقبة مدراء اؼبدارس الثانويةأف أفراد Killianandsextonدراسة كل من 
من أكقاهتم ُب أعماؿ كمهاـ ركتينية مثل: الرد على الربيد، كتابة التقارير،  %(51.5)العينة يقضوف

ُب أمور خاصة باؼبشاكل التهذيبية للتبلميذ، كاليقضوف (%31.0)، كيقضوفمتابعة حضور الطلبة
من أكقاهتم ُب فبارسة مهاـ ذات عبلقة بلب العملية التعليمية مثل: تقوٙب أداء  (%16.0)إال

اؼبعلمْب، كمساعدهتم على النمو اؼبهِب اؼبستمر،يتدارس اؼبناىج الدراسية اؼبطبقة،كالعمل على 
الذم howell،كما أسفرت دراسة (1998:57زينب علي جرب،)مبلءمتها كاألىداؼ اؼبوضوعة.
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مديرا على أف زيارة اؼبدراء للفصوؿ الدراسية كتقوٙب أداء  172انة على طبق أسلوب االستب
 (57:  1998زينب عليجرب،)اؼبعلمْب يشغل أغلب أكقات أفراد العينة

إف استمرار ىذه الوضعية على ما ىي عليو يعد مشكلة حبد ذاهتا " إذيعِب فقداف الكثّب من ىذا 
اؼبورد النادر الثمن، حيث مازالت العبلقة بْب اإلنساف كالوقت ُب ؾبتمعاتنا النامية ىي اغبلقة 

 . خاصة أف(076،:0223رياض سَباؾ،)األضعف، كالٍب تتطلب التصدم ؼبسبباهتا كمعاعبتها" 
قدرة إنتاجية األفراد كاؼبنظمات كتنمية عمليات اػبلق كاإلبداع، تعتمد إٔب حد كبّب على القدرة 
ُب ربقيق الكفاية ُب استثمار الوقت اؼبتاح للعمل، كزيادة توظيف اإلمكانات اؼبادية كالبشرية 

 كىذا ما أكدت عليو دراسة كل من رياض (1992:171موسى غاٖب، )األخرل بكفاية عالية. 
حيث كجدا بأف ىناؾ عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بْب إدارة  (0223)سَباؾ، صاّب العمرم 

الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل العمداء من كجهة نظرىم، كمن كجهة نظر شاغلي الوظائف 
 (الو.ـ.أ)عاؼبا دبركز القيادة اإلبداعية ُب جامعة برانديز ب  (109)شراقية، كُب دراسة أجراىااإل

بداع، تبْب فيها أف أكثر معوقات اإلبداع تعود لعدـ توفر الوقت، أم أف الوقت غّب كاؼ ؽبذا اإل
عندما ترزح ربت عبء مشكلة أك أف عبء العمل كثيف جدا، فقد قاؿ أحد اؼبشاركْب ُب الدراسة: " 

يقة أف، األمور اعبديدة ال تأٌب ما، كيطلب منك إهباد شيء جديد ُب كقت قصّب،فإنك تبدأ بالبحث عما أقبز من قبل، كاغبق
 ربت الضغط."

كُب نفس السياؽ تأٌب مشكلة البحث اغبإب فبعد إدارة الوقت، كبعد القيادة اإلبداعية كل على 
حدل، كبعد العبلقة بينهما تشكل ؾبتمعة مشكلة البحث اغبإب، كالٍب يبكن التعبّب عنها من 

 خبلؿ األسئلة التالية:
 الوقت لدل مديرم ثانويات كالية سطيف؟ما مستول إدارة  -
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات ُب  -

 ؟(السن، اعبنس، اػبربة، اؼبستول التعليمي) تعزل ؼبتغّبات كالية سطيف
 ما مستوىاإلبداع القيادم لدل مديرم ثانويات كالية سطيف؟ -
لة إحصائية ُب  القيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات ُب كالية ىل توجد فركؽ ذات دال -

 ؟(السن، اعبنس، اػبربة، اؼبستول التعليمي) سطيف تعزل ؼبتغّبات
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ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل مديرم -
 الثانويات؟

 كيندرج من السؤاؿ األخّب سؤالْب فرعيْب:
توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت ك استخداـ األسلوب اعبماعي ُب ىل  -

 حل اؼبشكبلت لدل مديرم الثانويات؟
ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت ك استخداـ األسلوب التحفيزم  -

 اؼبناسب لدل مديرم الثانويات؟
 

 فرضيات البحث:
ُب مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات ُب كالية توجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 .(السن، اعبنس، اػبربة، اؼبستول التعليمي) سطيف تعزل ؼبتغّبات
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب  القيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات ُب كالية 

 .(السن، اعبنس، اػبربة، اؼبستول التعليمي) سطيف تعزل ؼبتغّبات
 عبلقة ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانوياتتوجد 

 كيندرج من الفرضية األخّبةفرضيتْب فرعيًب: 
توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت ك استخداـ األسلوب اعبماعي ُب حل 

 اؼبشكبلت لدل مديرم الثانويات.
بْب إدارة الوقت ك استخداـ األسلوب التحفيزم اؼبناسب  توجد عبلقة ذات داللة إحصائية

 لدل مديرم الثانويات.
 

 أهمية البحث:
 ُب ؾبموعة من النقاط أنبها: إصباؽبايبكن 

ضركرة توجيو أنظار اؼبديرين إٔب أنبية التعامل مع الوقت كاستثماره بصورة صحيحة، ألف  -
 األداء.االستثمار األمثل للوقت ينعكس بالنتيجة على حسن 
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قرم أنبية الفئة اؼبستهدفة كاؼبنظمات الٍب يقودكهنا، كتتضمن اؼبديرين كوهنم يشكلوف العمود الف -
 ُب اإلشراؼ اؼبباشر على إقباز اؼبهاـ كاألنشطة. للثانوية ؼبا ؽبم من دكر

 أهداف البحث:
الوقت خاصة معرفة مدل قدرة مدير الثانوية على إدارة كقتو، كمدل ربكمو دبهارات إدارة  -

عندما وباكؿ ربقيق أىداؼ متعددة ُب ؾباالت كثّبة ُب كقت كاحد، أك عندما تتطلب أىدافو 
 مستول إقباز مرتفع ُب اَّاالت التنافسية.

ؿباكلة التعرؼ على موقع إدارة الوقت من قدرة اؼبدير على اإلبداع ُب قيادتو لآلخرين، أم  -
اؼبدخبلت اؼبساعدة على رفع الكفاية القيادية مدل بركز الوقت كعامل كمدخل أساسي من 

 للمدير.
 ؿباكلة التعرؼ على مستول القيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات. -
 

 الدراسات السابقة:
ىي دراسات  (ؾباؿ إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية)ال تزاؿ الدراسات الٍب تبحث ُب ىذا اَّاؿ 

ثة ىذا اؼبوضوع كطبيعة متغّباتو اعبديدة الٍب تتطلب فكرا قليلة كؿبدكدة، كمن أسباب ذلك حدا
جديدا كتوجها جديدا، كعليو فإف عملية حصر الدراسات الٍب تناكلت دراسة الظاىرة اػباصة ُّذا 
البحث قد يعَبيها نوع من القصور، كمن ىذا اؼبنطلق فإف عرض الدراسات السابقة سيقتصر على 

من زاكية أك أخرل دبا يعزز ما سنذىب إليو ُب أسلوب الدراسة بعض منها، كالٍب تتعرض للظاىرة 
كبناء منهجو، كقد ًب عرضها كترتيبها كفقا للفَبة الزمنية الٍب ظهرت فيها، كمن أبرز الدراسات ُب 

 ىذا الصدد ما يأٌب:
كالٍب ىدؼ من خبلؽبا إٔب معرفة العبلقة بْب الفراغ كالنظم  1984دراسة ؿبمد علي ؿبمد  -

ماعية كالثقافية ك القيم الشخصية، كربليل الصلة بْب الفراغ كالتنظيم االجتماعي كالعمليات االجت
االجتماعية، كأثر البيئة االجتماعية ُب الشخصية كتفضيبلت الَبكيج، كدكر النظاـ التعليمي 
كالَببوم ُب ىذا الصدد. باإلضافة إٔب مناقشة قضايا التخطيط كالتنظيم لقضاء كقت الفراغ، 

 طرؽ اإلعداد لذلك،كأساليب استثمار الوقت اغبر لكي وبقق إشباعا شخصيا كؾبتمعيا.ك 
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لٍب تناكؿ فيها عرضا ؼبفهـو إدارة الوقت، كالوسائل الٍب سبكن ا1990دراسة يوسف ضبامي  -
اؼبدير من كفاءة استغبللو باعتباره عنصرا ؿبدكدا كشبينا، كذلك منخبلؿ إجراء مقارنة ُب توزيع 

على أف كفاءة  ل اؼبؤثرة ُب ذلك، كقد أكد بعضاؼبديرين ُب ؾبتمعات ـبتلفة كالعوامالوقت بْب
وقت، كربديد ربليل اؼبدير ألسلوب استخدامو لل.1ىي: عناصر ةإدارة الوقت تعتمد على ثبلث

التخطيط للوقت اؼبستخدـ .3التقليل من الوقت الضائع،التزاـ اؼبدير ذاتو ب.2الوقت الضائع فيو،
 كمراقبة تنفيذ ذلك.مستقببل 

كىي دراسة عن عبلقة قدرات التفكّب االبتكارم لدل اؼبديرين  1993دراسة ىدل صقر -
بالنواحي االنفعالية كالدافعية، كقد كشفت النتائج عن كجود عبلقة ارتباطية دالة موجبة بْب 

تتأثر باإلقباز  القدرات كالنواحي الدافعية لدل اؼبديرين، فعوامل القدرة على التفكّب االبتكارم
كاعبدية كالتنظيم كالقدرة على التعامل اغبر التلقائي. كما كشفت الدراسة على أنو يبكن التنبؤ 
بقدرات اؼبديرين على التفكّب االبتكارم إذا أمكن التعرؼ على العوامل الكامنة كراء ظباهتم 

مديرم البَبكؿ من أفراد  اإلقباز بأم درجة لدلدافعية، أم توافر دافعي اعبدية ك االنفعالية كال
 .(0224:705ؿبمود السيد أبو النيل،)العينة.

عن مدل فعالية اؼبديرين ُب القطاع العاـ الركما٘ب كالوسائل الٍب تسهم ُب  1997دراسة أنالوم  -
ذلك، كأظهرت نتائج الدراسة أف اؼبهارات اإلدارية كالقدرات متطلبات ضركرية لتحقيق الفعالية 

 يبكن قياسها كمبلحظتها من خبلؿ دافعية اؼبديرين للعمل، كامتبلكهم لركح اإلدارية، كالٍب
اؼبنافسة، كاؼبهارات كاعبوانب اؼبعرفية. كما أف اعتماد اؼبديرين على اآلخرين ُب حل اؼبشاكل الٍب 
تواجههم يقلل من درجة فعاليتهم، كىذاناتج عن نقص اؼبهارات ُب استغبلؿ الوقت، كسوء 

نضاؿ اغبوامدة، أنس )م، كاالفتقار إٔب العمل بركح الفريق. األسلوب اإلدار 
 .(0224:105التوهبر،

ربت عنواف " إدارة الوقت لدل مديرات اإلدارة اؼبدرسية اؼبطورة"  1998دراسة زينب علي جرب -
كىي دراسة ميدانية ىدفت من خبلؽبا صاحبتها إٔب رصد الوقت اؼبستغرؽ ُب تأدية اؼبهاـ الٍب 

ربع مديرات يعملن ُب مدارس ذبربة اإلدارة اؼبدرسية اؼبطورة منذ العاـ الدراسي أخذت تقـو ُّا أ
نسبة كبّبة نسبيا من كقت اؼبديرات، كىذا يدؿ على عدـ كضوح التعليمات أك عدـ فهم 
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القرارات. باإلضافة إٔب اتساع الوقت اؼبخصص للمكاؼبات اؽباتفية، كالٍب يبكن اعتبارىا أحد 
 ديرات.مضيعات كقت اؼب

كىي دراسة ميدانية ربت عنواف " عوامل ىدر الوقت  0220دراسة عبد العزيز عبد ا العريِب  -
اؼبخصص للعملية التعليمية ُب اؼبدارس االبتدائية من كجهة نظر مديريها " ىدؼ من خبلؽبا إٔب 
التعرؼ على أىم العوامل الٍب تؤدم إٔب ىدر الوقت اؼبخصص للعملية التعليمية ُب اؼبدارس 

ض، كجاءت نتائج البحث مبينة ترتيب العوامل اؼبضيعة االبتدائية من كجهة نظر مديريها ُب الريا
عدـ كجود )للوقت اؼبخصص للتعليم من كجهة نظر أفراد العينة، حيث احتل العامل الذم نصو 

عدـ استغبلؿ )اؼبرتبة األكٔب، كجاء العامل  (بديل فورم للمعلم الذم يغيب بصورة مفاجئة كطويلة
إقامة دكرات تدريبية ) تبة الثانية، كجاء العاملباؼبر  (كقت حصة النشاط بالشكل اؼبناسب

 باؼبرتبة الثالثة. (للمعلمْب خارج اؼبدرسة أثناء الدكاـ الرظبي
كىي دراسة ميدانية عنواهنا: إدارة الوقت كعبلقتها بالقيادة  0223دراسة رياض سَباؾ  -

اإلبداعية لدل عمداء جامعة البلقاء التطبيقية ُب األردف، ككاف اؽبدؼ منها معرفة مستول إدارة 
الوقت ك القيادة اإلبداعية لدل عمداء الكليات من كجهة نظرىم كمن كجهة نظر شاغلي 

ت ىناؾ فركؽ ُب إدارة الوقت ككذا ُب القيادة اإلبداعية لدل الوظائف اإلشرافية، كمعرفة إف كان
من كجهة نظرىم ك من كجهة نظر شاغلي  (خاصة أك عامة)العمداء تعزل إٔب نوع الكلية 

الوظائف اإلشرافية، باإلضافة إٔب استقصاء العبلقة بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل 
 شاغلي الوظائف اإلشرافية.العمداء من كجهة نظرىم كمن كجهة نظر 

كقد أشارت النتائج إٔب أف العمداء ينظركف إٔب الوقت نظرة إهبابية، حيث أبدكا اىتماما   
كبّبا دبوضوع إدارة الوقت كأنبيتو. كما اتضح أهنم يتمتعوف بقيادة إبداعية، ككجود عبلقة طردية 

لعمداء من كجهة نظرىم كمن كجهة ذات داللة إحصائية بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية لدل ا
 نظر شاغلي الوظائف اإلشرافية.

ىدفت إٔب معرفة مدل توافر القدرة  0223دراسة رعد لفة الشاكم، قببلء سعيد أبو سبلطنة 
والكليات، مختلف التخصصاتعلى تنظيم كإدارة الوقت لدل طبلب كطالبات جامعة الّبموؾ من

ؼبهارة كالتحصيل الدراسي ُب ضوء متغّب اعبنس كاؼبستول باإلضافة إٔب معرفة العبلقة بْب ىذه ا
الدراسي كالكلية، كمدل تأثّب كل من ىذه اؼبتغّبات على مهارة تنظيم الوقت. كقد كشفت نتائج 
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الدراسة بأف ىناؾ درجة متوسطة من مهارة تنظيم الوقت لدل الطلبة ُب جامعة الّبموؾ، كىناؾ 
رة تنظيم الوقت كالتحصيل الدراسي كأف ىذا االرتباط ىبتلف ارتباط اهبايب داؿ إحصائيا بْب مها

عند تدخل بعض اؼبتغّبات، فقد كاف ىذا االرتباط داؿ فقط عند الذكور أما بالنسبة ؼبتغّب 
اؼبستول الدراسي فقد كجد أنو داؿ فقط عند طلبة السنة الرابعة، كعند طلبة السنة األكٔب، أما 

ارتباط إهبايب داؿ إحصائيا بْب مهارة تنظيم الوقت كالتحصيل  بالنسبة ؼبتغّب الكلية فإف ىناؾ
 الدراسي عند كل من طلبة كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية ككلية العلـو فقط. 

 
 اإلطار النظري للبحث:

 إدارة الوقت:
 تطور االهتمام بالوقت:

سبيز القرف العشرين بالتصنيع الكثيف، كاإلنتاج الكبّب كالتقنية العالية، كالتسويق العاؼبي بقنوات 
التوزيع اؼبتغّبة كالكثيفة، كالتحوالت الٍب انتابت القول العاملة... كل ىذه األنشطة استدعت 

ا الدراسات ُب ضركرة التفكّب أكثر ُب دراسة الوقت عمليا، كىو من أىم العناصر الٍب قامت عليه
أهنما من أكائل FrankandLiliangilberthاؼبصانع، حيث يذكر للزكجْب فرانك كليلياف جلربث 

كأىم الدارسْب كالباحثْب ُب ؾباؿ ربليل الزمن/اغبركة، فقد قاما بتطوير اؼبفاىيم األساسية ُب ىذا 
إلنتاج الصناعي منو اَّاؿ بعد البحث الطويل كاؼبتعمق، ككضع أسس علم جديد كىاـ ُب ؾباؿ ا

تاح كالزراعي كاػبدمي على حد سواء ُّدؼ رفع كفاءة العامل كاالستفادةالقصول من الزمن اؼب
إلقباز األعماؿ، كذلك بتقليل الوقت الضائع ُب اغبركات الزائدة كغّب الضركرية ُب أداء العامل 

 (17:، 0225صبلح عباس، )للعمل اؼبنوط بو.
تزامن معهما كلكن تابع اقبازنبا كساىم ىو أيضا بدكر ال ينكر ُب ٍب جاء من بعدنبا أك ردبا 

ر و كيبكن القوؿ أف اىتمامات ككتابات تايلfrederik taylorر و تطوير ىذا العلم اعبديد فردريك تايل
أخذت منحا تطبيقيا حيث تركزت بشكل أساسي على رفع كفاءة العمل ُب اؼبصنع إٔب أقصى 

أطّب قوانْب اإلنتاج كإهباد درجة عالية من تقسيم العمل، كتبل درجة فبكنة، كذلك عن طريق ت
ذلك حركة العبلقات اإلنسانية، كالٍب بدا اىتمامها بالزمن كاضحا من خبلؿ إعطاء العامل فَبة 
للراحة كأخرل للعمل، ألف ذلك يساىم ُب رفع معنوية العامل كزيادة  إنتاجيتو، كبعد ذلك 
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نظرية ازباذ القرار الٍب تستعْب بالزمن ُب حل مشكبلت  ظهرت النظريات اغبديثة، كمنها
. كافَبضت النظرية (0225جاسم ؾبيد،)،(0220:13رياض سَباؾ، )التخطيط ك اإلنتاج.

ؿبمود حسنْب )البيولوجية أف اؼبنظمة كائن حي، يولد ٍب ينمو ٍب يبلغ من الكرب عتيا ٍب يبوت.
 .(0222:177العجمي، 

 
 تعريف الوقت:

يصعب تقدٙب تعريف دقيق للوقت، كلكن باإلمكاف ذكر بعض خصائصو كىي كما كردت عن 
، علي 0222، جابر عبد اغبميد جابر 0222، ؿبمد حسنْب عجمي0226فاضل الصفار )

 :(0221، تغريد عمراف كآخركف 0224الراشد 
 إف الوقت ليس إال اؼباضي كاغباضر كاؼبستقبل.-
كال ينتظر،اليسرع كال يبطئ، كإمبا  ينساب باستمرار كفق  الوقت دائم السرياف ال يتوقف-

، كل ساعة ُّا ستوف دقيقة  (24)كحدات زمنية متساكية كمتتابعة ُب دائرة قوامها ساعة ُب اليـو
 ككل دقيقة ُّا ستوف ثانية، كالوقت مستمر باستمرار اغبياة.

قصّبه أك إيقاؼ ساعة ىو خارج حدكد السيطرة البشرية، أم ال يستطيع أحد إطالتو أك ت-
.  الزمن، ككل األفراد يبتلكوف نفس الوحدة من الزمن على مدار اليـو

 إذا استخدـ أك انقضى فإنو ينتهي إٔب األبد.-
 إنو ثركة، فإذا استغل الوقت االستغبلؿ األمثل حقق الفرد كاَّتمع من كراء ذلك عائدا كبّبا.-
 قت ُب أمور غّب مفيدة.إنو التزاـ، فإننا ملتزموف بعدـ إضاعة الو -
 أماـ أنفسنا، كأماـ ؾبتمعنا، كأماـ خالقنا بالتزامنا بالوقت ْبلئو إنو مسؤكلية، فنحن كأفراد مس-

 كمواعيد العمل.
إنو قابل للهدر فبلبد من التخطيط السليم غبسن استغبللو، فتضييع فرصة من العمل يعِب -

 تضييع فرصة من النجاح. 
الوقت مقياس عاؼبي يبكن تطبيقو على أم من مدخبلت اؼبؤسسة، حيث تتمثل الوقت بالنسبة -

لؤلجهزة كاؼبعدات ُب اإلهباز، كقيمة الوقت للطاقة الكهربائية ىي كيلو كات/ساعة كتقاس قيمة 
الوقت لؤلمواؿ كلؤلشياء اؼبادية حبجم الفائدة، ككذلك تقدر قيمة كقت العمل بعامل/ساعة، 
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ا لذلك يتم تقييم اؼبخرجات بعدد الوحدات لكل دقيقة أك ساعة أك أسبوع أك شهر أك كمشاُّ
 سنة.

 
 أنواع الوقت:

 (028ف027، ص: 0221أضبد إبراىيم ؿبمد، )بصفة عامة ينقسم الوقت إٔب أربعة أنواع رئيسية ىي:
 :creativetimeالوقت اإلبداعي  -

كالتحليل كالتخطيط اؼبستقبلي، عبلكة على تنظيم ىبص ىذا النوع من الوقت لعملية التفكّب  -
العمل كتقوٙب مستول اإلقباز، كيبلحظ أف كثّبا من األنشطة اإلدارية يبارس ُب ىذا النوع من 

 الوقت.
 :preparatorytimeالوقت التحضّبم -
لوقت يبثل ىذا النوع من الوقت الفَبة التحضّبية الٍب تسبق البدء ُب العمل، كقد يستغرؽ ىذا ا -

ُب صبع اؼبعلومات أك حقائق معينة، أك ذبهيز معدات أك قاعات أك آالت أك مستلزمات مكتبية 
 ىامة قبل البدء ُب تنفيذ العمل.

 : productive timeالوقت اإلنتاجي  -
يبثل ىذا النوع من الوقت الفَبة الزمنية الٍب تستغرؽ ُب تنفيذ العمل الذم ًب التخطيط لو ُب -

عي كالتحضّب لو ُب الوقت التحضّبم، كينقسم الوقت اإلنتاجي بشكل عاـ إٔب الوقت اإلبدا
قسمْب رئيسيْب نبا: كقت اإلنتاج العادم أك غّب الطارئ أك اؼبربمج، كقت اإلنتاج غّب العادم أك 

 الطارئ أك اؼبربمج.
 :overhead timeالوقت غّب اؼبباشر أك العاـ -
فرعية عامة، ؽبا تأثّبىا الواضح على مستقبل  ىبصص عادة ىذا الوقت للقياـ بنشاطات-

اؼبؤسسة كعلى عبلقتها بالغّب كمسؤكلية اؼبنظمة االجتماعية، كارتباط اؼبسؤكلْب فيها دبؤسسات 
كصبعيات كىيئات كثّبة ُب اَّتمع، كحضور اإلدارم لندكات أك تلبية لدعوات أك افتتاح مؤسسات 

 معينة.
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 مضيعات الوقت:
 مضيعات كقت مدير اؼبؤسسة الَببوية إٔب ثبلث ؾبموعات:يبكن تصنيف 

مضيعات الوقت ُب العملية اإلدارية كالٍب يبكن أف تظهر ُب صبيع العمليات اإلدارية من خبلؿ  -
 ؾبموعة من االسَباتيجيات أك األنشطة اػباطئة.

 مضيعات كقت ذاتية مثل الفوضى كالتسويف. -
اؼبقصود ُّا العوامل اػبارجية الٍب يبكن أف تؤثر على تنظيم مضيعات الوقت اؼبرتبطة بالبيئة ك  -

 كالوثائق كغّبىا.، اؼبدير لوقتو كاالجتماعات، كاؼبقاطعات
 

 تعريف إدارة الوقت:
إدارة الوقت بأهنا إدارة األنشطة كاألعماؿ الٍب تؤدل  (171: 0220ؿبمد حسنْب العجمي،)عرؼ

ُب الوقت، كتعِب االستخداـ األمثل للوقت كلئلمكانيات اؼبتوفرة، كبطريقة تؤدم إٔب ربقيق 
أىداؼ ىامة، كتتضمن إدارة الوقت معرفة كيفية قضاء الوقت ُب الزمن اغباضر كربليلها 

 قبل.كالتخطيط لبلستفادة منو بشكل فعاؿ ُب اؼبست
بأهنا علم كفن االستخداـ الرشيد للوقت، ىي  (0222:17ؿبسن أضبد اػبضرم، )كعرفها 

استثمار الزمن بشكل فعاؿ، كىي عملية قائمة على التخطيط كالتنظيم كالتنسيق كالتحفيز 
 كالتوجيو كاؼبتابعة كاالتصاؿ، كىي كمية كنوعية ُب ذات اللحظة.

ت بأهنا تعِب دراسة اغبركة كالزمن، الٍب سبكن من إدارة الوق (0225صبلح عباس،)كقد عرؼ 
ربديد الوقت البلـز ألداء اعبزئية من العملية الواحدة دكف فقد ُب الزمن، فبا يتيح زمنا آخرا إلقباز 

 جزئيات أك عمليات تالية كمكملة، فبا يضمن إقباز األعماؿ ُب الوقت اؼبناسب كبفعالية عالية.
 لوقت، يبكن اػبركج بالنقاط التالية:من خبلؿ ما عرفت بو إدارة ا

إدارة الوقت تعِب إدارة الفرص أك األنشطة اؼبتاحة كاستثمارىا، كتكوف ىذه اإلدارة عن طريق  -
 ؾبموعة من العمليات.

ما نبلحظو على ىذه التعاريف ىو تأكيدىا كإصباعها على مفهـو الفعالية ُب إدارة الوقت كالٍب -
 بطريقة صحيحة.تعِب عمل األشياء الصحيحة 
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حٌب كبسن إدارة الوقت ُب اؼبستقبل، علينا أف نقـو بتخطيط ذلك ُب اغباضر، كعملية 
التخطيط تعِب السيطرة شبو الكاملة على كل شيء، على أساس أف إدارة الوقت ىي إدارة 

 أندر عنصر متاح للمشركع، فإذا ٓب كبسن إدارتو فإننا لن كبسن إدارة أم شيء آخر.
 

 اإلبداعية:القيادة 
:تعريفالقيادة اإلبداعية 2-1
القيادة اإلبداعية بأهنا عملية ابتكار الرؤية البعيدة الرحبة،  (1996:40ىشاـ الطالب، )عرؼ 

كصياغة اؽبدؼ، ككضع االسَباتيجية، كربقيق التعاكف، كاستنهاض اؽبمم للعمل. كالقائد اؼببدع ىو 
الذم يصوغ الرؤل للمستقبل، آخذا ُب االعتبار اؼبصاّب اؼبشركعة البعيدة اؼبدل عبميع األطراؼ 

تيجية راشدة للتحرؾ ُب اذباه تلك الرؤل، يضمن دعم مراكز القول الرئيسية اؼبعنية، يضع اسَبا
لو، كالٍب يعد تعاكهنا أك توافقها أك العمل معها أمرا ضركريا ُب إقباز التحرؾ اؼبطلوب، كما 
 يستنهض نبم النواة الرئيسية للعمل من حولو، كالٍب يعد ربركها أساسيا لتحقيق اسَباتيجية اغبركة.

القدرة على التغيّب كالتجديد كاإلصبلح ُب ؾباالت   (0223:091رياض سَباؾ، )ها كما عرف
التفكّب ك اؼبمارسة إلحداث تطورات كمية كنوعية ُب ؾباالت العمل كاإلقباز داخل اؼبؤسسة مع 
العمل على اكتشاؼ اؼبشكبلت، ُّدؼ حلها كهتيئة اؼبناخ الفعاؿ، كتلبية حاجات اؼبرؤكسْب 

فقد عرفها بأهنا أم فكرة أك اقَباح يسهم ُب زيادة  (0221:11مايكل كرسب،)ة.أماكالبيئة ايط
 اإلنتاج.

انطبلقا من ىذه التعاريف، يبكن القوؿ أف القائد اؼببدع ىو القائد الذم يأٌب بفكرة أك اقَباح 
مع ضماف دعم اعبماعة ؽبا، أك عن طريق  -أم يأٌب ُّا ىو نفسو –جديد سواء عن طريقو 

 ة الٍب يعمل معها بتشجيعهم على اإلبداع، كربفيزىم عليو، كقباحو  ُب ذلك.اعبماع
 
 
 أساليب قيادية إبداعية:2-1

تنطلق القيادة اؼبشَبكة ُب مفهومها من أساسيات منحى أسلوب القيادة المشتركة: 2-1-1
النظم، حيث أف كل من السلوؾ القيادم للقائد، كالسلوؾ التعليمي للتلميذ، كاألعماؿ الٍب يقـو 
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ُّا بقية العاملْب، تعترب أنظمة فرعية من نظاـ القيادة الَببوية بركح االنفتاح اؼبستمر كالتعاكف، 
 يتميز ُّا القائد ُب التنسيق بْب اؼبعلمْب كاألساتذة كأعواف اإلدارة، كىذا يعود إٔب القدرة الٍب

كإثارة مشاعرىم كبو اؼبهمة مع دعم قيمهم كاحَبامهم كتقديرىم، فبا هبعل اعبو ثقة بْب 
 (0223برك، )اعبميع.

كتكمن أنبية القيادة بالرؤية اؼبشَبكة ُب اؼبساعدة على صياغة اؼبناخ اؼبناسب لبلبتكار 
بداع،كربقق الوالء ك االنتماء للثانوية من خبلؿ ربفيز العاملْب ُب تأدية كظائفهم، كرغبتهم كاإل

، 2002رجب بن علي بن عبيد العيسوم، )الصادقة ُب الوصوؿ باؼبدرسة إٔب التفوؽ كالنجاح. 
 .(2005فاضل الصفار، 

 
اػبطوات الٍب تبدأ :يرتكز ىذا األسلوب على ؾبموعة من أسلوب القيادة باألهداف 2-1-2

بتحديد األىداؼ من طرؼ القائد، كمن خبلؿ ؾبموعة من اؼبقاببلت تؤخذ موافقة كل فرد على 
ؾبموعة األىداؼ اؼبخصصة لو، كذلك على أساس اؼبشاركة الٍب تبدأ بإعبلـ األفراد باألىداؼ 

ألىداؼ الٍب حددت سابقا. كتنتهي ىذه اؼبقاببلت باالتفاؽ بْب اؼبدير كمرؤكسيو على ا
اؼبخصصة لكل منهم، ىذه األىداؼ اؼبتفق عليها ينبغي أف تكوف كاضحة سباما، كُب ػغلب 
اغباالت يتم صياغتها كتابة، بعد ذلك يتشاكر القائد مع كل مرؤكس حوؿ إقباز تلك األىداؼ، 

 (1997:545علي الشريف،)كأخّبا يقرر الطرفاف ما ىو نوع كحجم اؼبوارد البلـز استخدامها.
ما يبدأ األفراد بالعمل إلقباز األىداؼ، فإهنم يتحصلوف على معلومات من خبلؽبا يقيموف كعند

مدل تقدمهم، كعلى ضوء ىذه اؼبعلومات فإهنم إما أف يقوموا بتعديل األىداؼ أك بتعديل 
األداء، أك االستمرار ُب الوضع اغبإب.كُب هناية اؼبدة اددة كالٍب قد تكوف سنة، تعقد 

دكرية بْب الرئيس ككل مرؤكس على حدل، لتقييم ما ًب إقبازه، كيكافئ كل مرؤكس اجتماعات 
 بقدر  ما أقبز، كتبدأ الدكرة مرة أخرل.

 
ينطلق ىذا األسلوب من قدرة القائد على استشراؼ  أسلوب القيادة التطويري: 2-1-3

التنبؤ باغباجات  اؼبستقبل، كمواكبة اؼبستجدات الَببوية ُب ؾباؿ النمو اؼبهِب، كقدرتو على
اؼبستقبلية، كعمليات تنظيم التعليم كالقيادة اإلدارية الَببوية، كمن ٍب تقدٙب التجديدات الَببوية، 
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كإدخاؽبا على منهج التعليم، كعلى فبارسة الفئة اؼبستهدفة ُّدؼ التهيئة كاإلعداد اؼبسبق لؤلدكار 
 (0223برك، )اعبديدة، كاؼبهاـ اؼبنتظرة. 

 
 الثانوي:التعليم 
تعريف مؤسسة التعليم الثانوي: 31

ىي عبارة عن  – (lycée)اؼبسماة ُب اعبزائر باسم الثانوية  –إف مؤسسة التعليم الثانوم العاـ 
مؤسسة عمومية ذات طابع إدارم متخصص تتمتع بالشخصية اؼبعنوية ك باالستقبلؿ اؼبإب، 

لميذ الناجح على شهادة البكالوريا الٍب كتستغرؽ الدراسة فيها ثبلث سنوات تنتهي حبصوؿ الت
ؿبمد بن )تؤىل صاحبها للدخوؿ إٔب اعبامعة ؼبواصلة تعليم عاؿ  متخصص بعد توجيو مسبق 

سنة  (16)كاؼبدرسة الثانوية تقبل كل التبلميذ ابتداء من سن (196: 0226ضبودة
اؼبواد الدراسية سنة كتشمل صبيع األمباط كالتشعبات كالتخصصات ُب كل (19)أك(18)حٌب

العلمية كاألدبية كالفنية كالتقنية كبذلكفهي مدرسة ذات منهج عريض توجد بو ؾباالت كاسعة 
ؿبمد الفالوقي،رمضاف )إمكاناهتم  الذىنية كالفكرية التبلميذ  حسب ميوؽبم، مواىبهم، ك  الختبار
 (100: 1997القذاُب،

 
 تسيير مؤسسة التعليم الثانوي: 3-2

مدير يعْب بعد قباحو ُب الدكرة التكوينية اؼبعدة لتكوين مديرم مؤسسات الثانوم، يسّب الثانوية 
 يساعد مدير اؼبؤسسة ؾبلس التوجيو كالتسيّب كثبلثة مساعدين على األقل ىم:

 .(الدراسات)مدير الدركس 
 .(اؼبقتصد)اؼبتصرؼ اؼبإب 

 .(اؼبراقب العـا)مستشار الَببية الرئيسي 
قا للتنظيمات اؼبعموؿ ُّا ُب صبيع أعماؿ النشاط اؼبد٘ب، كيتؤب طبقا للقوانْب اؼبعموؿ ُّا تنفيذ يبثل مدير اؼبؤسسة كف

 (0226:45ؿبمد بن ضبودة، )قرارات ؾبلس التوجيو كالتسيّب.
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مجاالت نشاط مدير الثانوية: 42
عبد )ؾباالت نشاط مديرم التعليم الثانوم ُب أربعة ىي: 176ك 174ربدد القرارات الوزارية رقم 

 (0222:45الرضبن بن سآب، 
 ؾباؿ النشاط البيداغوجي.

 ؾباؿ النشاط الَببوم.
 ؾباؿ النشاط اإلدارم.

 ؾباؿ النشاط اؼبإب.
 كُب كل ؾباؿ من ىذه اَّاالت مهاـ ؿبددة يؤديها كل مدير ثانوية حيث:

مسؤكال على حسن سّبىا، كعن التأطّب كالتسيّب الَببوم كاإلدارم :يكوف اؼبدير ُب مؤسستو أوال
 فيها، كىبضع لسلطتو صبيع اؼبوظفْب العاملْب ُّا.

: يسهر كل مدير ُب مؤسستو على الَببية اػبلقية كفبارسة سلطتو باستمرار على كل ما يتعلق ثانيا
 بالدركس كالنظاـ ك األخبلؽ ُب اؼبؤسسة.

 بتنشيط ـبتلف اؼبصاّب كالدكاليب القائمة كالتنسيق بينهما.: يقـو اؼبدير ثالثا
: يسخر الوسائل البشرية كاؼبالية كاؼبادية اؼبوضوعة ربت تصرؼ اؼبؤسسة ُب خدمة اؼبصلحة رابعا

 العليا للتبلميذ،كىو ُّذه الصفة يضطلع بدكر بيداغوجي كتربوم كإدارم كمإب.
 

 الجانب الميداني:
 ية:مجاالت الدراسة الميدان

: ًب إجراء ىذه الدراسة ُب ؾبموعة من الثانويات على مستول كالية سطيف المجال المكاني
كالٍب سبثل ؾبتمع البحثوقد تعذر أخذ بعض الثانويات كالٍب بلغ  (45)ثانوية من ؾبموع (54)

 ثانويات، بسبب رفض مديريها اإلجابة على بنود اؼبقياسْب. (29)عددىا 
بدأت الدراسة اؼبيدانية منذ شهر ديسمرب إٔب غاية بداية شهر أفريل،  :المجال الزمني للدراسة

حيث ًب القياـ بزيارة ؼبديرية الَببية لوالية سطيف، ُّدؼ اغبصوؿ على معلومات كبيانات 
خاصة حوؿ عينة البحث، تصميم اؼبقياسْب، التأكد من شركطهما السيكومَبية. كُب مرحلة 
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فراد العينة، كُب ضوء البيانات اصل عليها ًب ربليل النتائج ثانية ًب توزيع اؼبقياسْب على أ
 كمناقشتها ُب ضوء الفرضيات.

 
يتحدد ُب مديرم ثانويات كالية سطيف، ماعدا الثانويات التسع الٍب سبق  المجال البشري:

 اإلشارة إليها.
 

 المنهج المستخدم في الدراسة:
يعرؼ اؼبنهج بأنو عبارة عن ؾبموعة من العمليات كاػبطوات الٍب يتبعها الباحث بغية ربقيق حبثو، 
كبالتإب فاؼبنهج ضركرم للبحث، إذ ىو ينّب الطريق كيساعد الباحث ُب ضبط أبعاد كمساعي 

، كعليو كبناء على مشكلة الدراسة كفركضها ًب االعتماد (0220:119رشيد زركاٌب، )البحث. 
ى اؼبنهج الوصفي االرتباطي الذم يستخدـ ُب الدراسات الٍب تبحث ُب مدل االرتباط بْب عل

 اؼبتغّبات كإثبات العبلقة بينهما.
 

 أدوات جمع البيانات:
عبمع البيانات اؼبتعلقة دبوضوع البحث ًب االعتماد على مقياسْب، دبا أف البحث يتناكؿ عبلقة 

 ارتباطية بْب متغّبين.
 

مهارات إدارة الوقت من  بندا، تغطي36كوف من متعلق بإدارة الوقت، يك : األولالمقياس 
زبطيط، تنظيم، توجيو كرقابة للوقت. كذبب اإلشارة إٔب أف بعض بنوده مستمدة من اؼبقياس 

، 5، 2كيتعلق األمر بالبنود رقم:  (1998ؾبلة التدريب كالتنمية، )الشخصي إلدارة الوقت. 

10 ،14،15 ،16. 
كىو مقياس القيادة اإلبداعية، ًب تصميمو باالعتماد على مقياس القيادة : المقياس الثاني

 بندا مقسمة إٔب ؿبورين:36. كىو وبتوم على 2003اإلبداعية لرياض سَباؾ 
اؼبتعلقة باستخداـ األسلوب اعبماعي ُب حل  ،21إٔب  01يضم البنود من : المحور األول 

 .اؼبشكبلت
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، كىي اؼبتعلقة باستخداـ األسلوب التحفيزم 36إٔب  22يضم البنود من : المحور الثاني
 اؼبناسب.

 
 الشروط السيكومترية ألدوات البحث:

:ًب حساب صدؽ اؼبقياسينباالعتماد على صدؽ اتول، حيث ًب حساب حسابالصدق: أوال
ب مؤشر ،ٍب حساlausheصدؽ كل بند بصفة منفردة، كفق اؼبعادلة اإلحصائية الٍب اقَبحها 

 القا منها.الصدؽ العاـ انط
 

 2.833 اؼبقياس األكؿ

 2.715 اؼبقياس الثا٘ب

 
: دبا أف احتماالت اإلجابة على البنود ليست ثنائية، ًب االعتماد ُب حساب حسابالثبات: ثانيا

 .الثبات على معادلة ألفا كركمباخ الٍب تصلح ُب حالة االختيار من متعدد
 

 2.67 اؼبقياس األكؿ

 2.695 اؼبقياس الثا٘ب

 
 األدوات اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات:

سباالعتماد ُب اؼبعاعبة اإلحصائية لبيانات ىذه الدراسة على اؼبتوسط اغبسايب كالنسبة اؼبئوية من 
أجل معرفة مستول إدارة الوقت كمستول القيادة اإلبداعية، باإلضافة إٔب االعتماد على معامل 

سيربماف ُب حالة الرتب اؼبكررة. كقد ًب االعتماد على ىذا األسلوب بالتحديد، على ارتباط 
اعتبار أف متغّبات البحث كيفية من مستول الَبتيب، كمقياسي الدراسة صمما كفقا لسلم 

فردا،  32كدبا أف عدد أفراد العينة أكرب من  رانسيس ليكرت الذم ىو سلم ترتييب. فالتقدير ل
فردا، فإنو ًب استخداـ  32أفراد إٔب  25اإلحصائية ؼبعامل سبّبماف ينحصر بْب كجدكؿ الداللة 
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ؼبناقشة الفرضيات األكٔب  (2كا)الدرجة التائية التصحيحية،باإلضافة إٔب االعتماد على معادلة 
 كالثانية.

 
 عرض النتائج:

 مستول إدارة الوقت لدل مديرم الثانويات: - أ
 

  اغبسايب اؼبتوسط %النسبة  الَبتيب الدرجة
 التخطيط للوقت   . 0   .70 20 كبّبة
 تنظيم الوقت     1   .61 25 كبّبة
 توجيو الوقت   . 0   .67 23 كبّبة

 الرقابة على الوقت   .13 82.26 21 كبّبة جدا
 

، (82.26)يتضح من اعبدكؿ أف مستول إدارة الوقت كاف كبّبا جدا ُب ؾباؿ الرقابة على الوقت 
ُب ؾباؿ التخطيط للوقت، كإٔب  (70.49)ككبّبة ُب باقي اَّاالت، حيث كصلت النسبة إٔب 

 ُب ؾباؿ تنظيم الوقت. (61.35)ُب ؾباؿ توجيو الوقت، كأخّبا كصلت النسبة إٔب  (67.01)
مستول إدارة الوقت عند اؼبديرين حسب اؼبتغّبات: السن، اعبنس، اؼبستول التعليمي،  -ب

 اػبربة:
 أكال: مستول إدارة الوقت حسب متغّب السن:

 توزيع عينة الدراسة تبعا ؼبتغّب السن:
 

 السن التكرار النسبة اؼبئوية اسوبة2كا اعبدكلية2كا

 
 
     

 
 

4    

 سنة50-45من 11   .05
 سنة44-42من  0   .55
 سنة60-55من 15   . 3

 اَّموع 54   %1
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-ف()1-ف)ربت درجات حرية  (9.54)أصغر من القيمة اعبدكلية  (4.71)اسوبة  2دبا أف كا
فإنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت  2.24كمستول داللة  5=(1

 لدل مديرم الثانويات تعزل إٔب متغّب السن.
 : مستول إدارة الوقت حسب متغّب اعبنس:ثانيا

كور،ماعدا أنثى كاحدة فإف متغّب اعبنس ال يؤثر على نتائج دبا أف صبيع أفراد عينة الدراسة من الذ 
 الدراسة.

 : مستول إدارة الوقت حسب متغّب اؼبستول التعليمي:ثالثا
دبا أف صبيع أفراد عينة الدراسة ذكك مستول تعليم جامعي فإف ىذا اؼبتغّب ال يؤثر على نتائج 

 الدراسة.
 : مستول إدارة الوقت حسب متغّب اػبربة:رابعا

 توزيع أفراد العينة حسب متغّب اػبربة:
 

 اػبربة التكرار النسبة اؼبئوية اسوبة2كا اعبدكلية2كا

 
44    

 
2.   

 سنة20-15من  3   .  %
 سنة25-20من 13     %0

 اَّموع 54   %1
 

كمستول  20ربت درجات حرية  (44.99)أصغر من القيمة اعبدكلية  (2.39)اسوبة2دبا أف كا
فإنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت تعزل إٔب متغّب  2.24 داللة

 اػبربة.
 مستول القيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات:  - ب

 
  اؼبتوسط اغبسايب النسبة اؼبئوية الَبتيب الدرجة

 استخداـ األسلوب التحفيزم اؼبناسب     3  4 20 متوسطة
 استخداـ األسلوباعبماعي ُب حل اؼبشكبلت     0  .62 21 كبّبة
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نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أف القيادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات ُب كالية سطيف كانت 
جيدةعموما حيث كاف اؼبستول كبّبا ُب ؾباؿ استخداـ األسلوب اعبماعي ُب حل اؼبشكبلت 

 .(46)، كمتوسط ُب ؾباؿ استخداـ األسلوب التحفيزم اؼبناسب بنسبة (46)بنسبة
مستول القيادة اإلبداعية عند اؼبديرين حسب اؼبتغّبات: السن، اعبنس، اؼبستول التعليمي،  -ج

 اػبربة:
 

 : مستول القيادة اإلبداعية حسب متغّب السن:أوال
 

 السن التكرار النسبةاؼبئوية اسوبة2كا اعبدكلية2كا

     54.51 

 سنة42-54من 11      
 سنة44-42من  0 55.55

 سنة62-44من 15   . 3
 اَّموع 54   %1

 
 5ربت درجات حرية تساكم  (9.54)أكرب من القيمة اعبدكلية  (54.51)اسوبة 2دبا أف كا

فإنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب القيادة اإلبداعية لدل اؼبديرين  2.24كمستول داللة 
 تعزل ؼبتغّب السن.

 
 : مستول القيادة اإلبداعية حسب متغّب اعبنس كاؼبستول التعليمي:ثانيا

كىم ذكك مستول جامعي، فإف متغّب  -ماعدا أنثى كاحدة -دبا أف صبيع أفراد العينة من الذكور
 التعليمي ال يؤثراف على نتائج الدراسة.اعبنس كاؼبستول 

 ثالثا: مستول القيادة اإلبداعية حسب متغّب اػبربة:
 توزيع أفراد العينة حسب متغّب اػبربة:
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 اػبربة التكرار النسبة اؼبئوية اسوبة2كا اعبدكلية2كا

 
44    

 
0 .   

 سنة 20-15من   3   .  %

 سنة 25-20من  13     %0

 اَّموع 54   %1

 
كمستول  20ربت درجات حرية  (4.99)أصغر من القيمة اعبدكلية  (01.05)اسوبة2دبا أف كا

فإنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب مستول إدارة الوقت تعزل إٔب متغّب  2.24داللة
 اػبربة.

 العبلقة بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية: -د
 الوقت كاستخداـ األسلوب اعبماعي ُب حل اؼبشكبلت:أكال: العبلقة بْب إدارة 

 
 اسوبة"ر"قيمة قيمة"ت" اسوبة "ت" اعبدكليةةقيم درجة اغبرية مستول الداللة

2.   5  20 2.   2.  - 
 

دبا أف قيمة ت اسوبة أقل من قيمة ت اعبدكلية فإنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب 
 كاستخداـ األسلوب اعبماعي ُب حل اؼبشكبلت لدل مديرم الثانويات.مستول إدارة الوقت 

 
 : العبلقة بْب إدارة الوقت كاستخداـ األسلوب التحفيزم اؼبناسب:ثانيا

 
 قيمة "ر" اسوبة ت" اسوبة"قيمة " ت" اعبدكليةقيمة درجة اغبرية مستول الداللة

0.05 43 02 0.13 0.020 

 
أقل من قيمة ت اعبدكلية فإنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بْب دبا أف قيمة ت اسوبة 

 مستول إدارة الوقت كاستخداـ األسلوب التحفيزم اؼبناسب لدل مديرم الثانويات.
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دبا أف الفرضيتْب اعبزئيتْب ٓب تتحققا، فإف الفرضية الٍب مفادىا: توجد عبلقة ذات داللة إحصائية 
 ادة اإلبداعية لدل مديرم الثانويات بالضركرة غّب ؿبققة.بْب مستول إدارة الوقت كالقي

 
 مناقشة النتائج:

لقد توصلت الدراسة إٔب عدـ كجود عبلقة بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية عند مديرم 
 (كاػبربة كالسن)الثانويات، كبالتإب فإف القيادة اإلبداعية قد تتأثر بعوامل أخرل غّب إدارة الوقت 

كجود فركؽ ُب استجابات اؼبديرين على مقياس القيادة اإلبداعية  –مثلما توصلت إليو الدراسة 
من أفراد العينة لديهم قيادة إبداعية أكثر  60كقد توصلت الدراسة إٔب أف ، -تعزل للسن كاػبربة

وا كىم من ذكم اػبربة الكبّبة كيرجع ذلك إٔب احتكاكهم كلفَبة طويلة مع العمل حبيث أصبح
كأكثر قدرة على التنبؤ  (أستاذ، إدارم، مراقب..)أكثر قدرة على التنبؤ بعقلية اؼبوظف اعبزائرم 

باستجاباتو حياؿ اغبوافز اؼبختلفة كليس بسبب إدارة الوقت، كُب ىذه النقطة اختلفت الدراسة 
دت ىذه ُب كيفية تأثّب متغّب اػبربة، حيث كج 1996اغبالية مع دراسة كل من ديفيدسوف كديل 

األخّبة أف اؼبدراء اعبدد أكثر إبداعا من اؼبدير القدٙب األكثر خربة كما اختلفت مع دراسة رياض 
  1993سَباؾ الٍب أكدت كجود عبلقة بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية، كدراسة ىدل صقر 

ارة كقت ُب أنبية دراسة كيفية إد 1984كذلك، كُب اؼبقابل اتفقت مع دراسة ؿبمد علي ؿبمد 
 الفراغ.

كبصفة عامة النتيجة اؼبتوصل إليها ُب ىذا البحث ال تتفق مع النتائج الٍب توصلت إليها 
الدراسات السابقة اؼبعركضة على مستول البحث، حيث أشارت ىذه األخّبة بصفة مباشرة أك 

 غّب مباشرة إٔب كجود عبلقة بْب إدارة الوقت ك القيادة اإلبداعية.
 

 الخاتمة:
ض اؼبديرين يبذلوف أكقاتا صعبة من أجل تطوير العمليات اإلبداعية الٍب ىي األخرل ربتاج إف بع

إٔب الكثّب من الوقت، إال أف األمر ُب هنايتو قد ال يوصلهم إٔب اؼبطلوب أك اؼبتوقع، كالسبب ُب 
ضل ُب ذلك يعود الفتقارىم إٔب اؼبهارات الضركرية الستثمار الوقت كاالستفادة منو بالشكل األف

أم للوقت دكر  –ربقيق النتائج. إف ىذه ىي الفكرة الٍب ًب االنطبلؽ منها ُب إقباز ىذا البحث 
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كذلك باالعتماد على الَباث النظرم كالدراسات السابقة، إال أف  -كبّب ُب ربقيق اإلبداع القيادم
ففي حْب توصلنا إٔب  اإلجراءات اؼبيدانية الٍب ًب تطبيق مراحلها على اؼبدراء ٓب تؤكد ىذه الفكرة،

كجود مستول جيد ُب إدارة الوقت كمستول مقبوؿ من اإلبداع لدل اؼبديرين، كصل البحث إٔب 
عدـ كجود عبلقة بْب إدارة الوقت كالقيادة اإلبداعية، كعليو فإنو من الضركرم دراسة إدارة كقت 

ة. كحيث أف مديرم الثانويات الفراغ، ٍب بعد ذلك العبلقة بْب إدارة كقت الفراغ كالقيادة اإلبداعي
بداعية تزداد بازدياد السن كاػبربة، فمن اؼبهم معرفة كيفية استثمارىم لوقت الفراغ، إلديهم قيادة 

باإلضافة إٔب دراسة مؤشرات القيادة اإلبداعية األخرل، كالٍب ٓب يتم التطرؽ ؽبا على مستول ىذا 
ّب، كتنمية األسلوب العلمي ُب حل اؼبشكبلت البحث ُب عبلقتها بإدارة الوقت، مثل إدارة التغي

 كغّبىا.
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