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ممارسة إدارة الوقت وأثرها في تنمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية      : ( سة  عنوان الدرا 

  م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩ ) .من وجهة نظر مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري المدارس والمعلمين بتعليم العاصمة المقدسة 
 .سعود بن خضر مبارك القرشيم/ د: المشرف . فهد بن عوض اهللا زاحم السلمي : اسم الباحث 

 .اإلدارة التربوية والتخطيط : التخصص. الماجستير : الدرجة العلمية 
 .جامعة أم القرى بمكة المكرمة  : الجامعة. التربية  : الكلية. اإلدارة التربوية والتخطيط  : القسم

 : أهداف الدراسة 
وكذلك . العاصمة المقدسة إلدارة الوقت في مهام أعمالهم        التعرف على درجة ممارسة مديري مدارس المرحلة الثانوية ب        

وتحديـد  . التعرف على درجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسـة           
بالعاصـمة  درجة العالقة بين ممارسة إدارة الوقت وتنمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية     

: وكذلك تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات االستجابات وفقاً للمتغيرات الديموغرافية التالية              . المقدسة  
  -حكومية " ، المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة ، نوع المدرسة  " معلم   – مدير مدرسة    –مشرف تربوي   " طبيعة العمل   ( 

 "  ) .أهلية 
جميع مشرفي اإلدارة المدرسية ، وجميع مديري المدارس        : مجتمع وعينة الدراسة    . لمنهج الوصفي    ا :منهج الدراسة   

موزعون إلى  ) ٣٦٨(وقد بلغ عددهم    .  ٪ من المعلمين بالمرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة          ١٦، وعينة مكونة بنسبة     
األسـلوب  . ستبانة مكونة من سبع وأربعين عبـارة         ا :أداة الدراسة   .  معلماً   ) ٣٠٠( مديراً و   ) ٤٨(مشرفاً و   ) ٢٠(

بجانـب  ) التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسـابية، االنحرافـات المعياريـة       ( اإلحصاء الوصفي    :اإلحصائي  
  ) .Scheffe( اختبار شيفيه  و)ANOVA (وتحليل التباين األحادي ) T-test(اختبارات ت 

 : أهم نتائج الدراسة 
بيانات الدراسة على أن الموافقة على درجة ممارسة مديري مدارس المرحلة الثانويـة بالعاصـمة المقدسـة                 دل تحليل   

وأن ).  ٣,٩٣(حيث بلغ المتوسط العام    ) غالبا(إلدارة الوقت في مهام أعمالهم الواردة في أداة هذه الدراسة كانت بدرجة             
وأن ). ٣,٩٣(حيث بلغ المتوسـط العـام   ) غالبا( كانت بدرجة  الموافقة على درجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لديهم       

العالقة بين ممارسة إدارة الوقت وتنمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى مجتمع وعينة الدراسة عالقة ارتباطيـة موجبـة                  
يري وأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لدرجـة ممارسـة مـد            ) .  ٪   ٧٢( وكانت درجة هذه العالقة     . قوية

المدارس الثانوية إلدارة الوقت في مهام أعمالهم وكذلك بالنسبة لدرجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لديهم تعزى للعمل                
وكانت الفروق بين مديري المدارس الثانوية والمشرفين التربويين لصالح مديري المـدارس الثانويـة ، وبـين                 . الحالي

وأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لدرجة تـوافر مهـارات            . لمعلمينالمعلمين والمشرفين التربويين لصالح ا    
 .وكانت لصالح المدارس األهلية ، اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس تعزى لنوع المدرسة 

 : أهم التوصيات وآليات العمل 
 .رات اإلبداع اإلداري عقد دورات مكثّفة لمديري المدارس في مجال إدارة الوقت ، وكذلك مجال تنمية مها .١
يجب استثمار الوقت استثماراً أمثل ألنه من الموارد الهامة في الحياة ؛ لدوره الفاعل والمؤثر فـي تنميـة                    .٢

 . المهارات اإلبداعية 
تشجيع المدارس الثانوية الحكومية على توفير بيئة إبداعية خصبة ، وإعالنها كمدارس مبدعة ومتميزة على                .٣

 .امة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة ، وتقديم مخصص مالي تحفيزي لها مستوى اإلدارة الع
العمل على التخطيط لتنظيم الوقت من أجل اكتساب مهارات اإلبداع اإلداري بدرجة عالية من قبل منسوبي                 .٤

 .التعليم عموماً ، ومديري المدارس خصوصاً 
صالح اإلبداعات المدرسية والسعي نحـو التطـوير   االستفادة من خبرات المدارس األهلية في إدارة الوقت ل        .٥

 .والتجديد واالبتكار 
على مشرفي اإلدارة المدرسية قضاء وقت كاٍف في عملية االتصال بالواقع الفعلي للمدارس ، إلثراء العمل                 .٦

 .التربوي الميداني 
لمنوطة بهم ، والعمـل     توجيه العاملين في مدارسنا نحو السلوك اإلبداعي في الوقت المحدد ألداء األعمال ا             .٧

 .على إنجازها بأساليب متميزة 
 ... )وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ( 



 د  

Abstract of the study   
Title of study: Time management practicing and its trace in administrative creativeness skills development to 
secondary school headmasters from school management advisors, school headmasters and teachers destination in 
holly metropolis education .(1429H / 2008) 
  
Name of researcher: Fahd  bin Awadullah Zahim Alsolamy 
Education range : MSC in educative management and planning . 
Name of supervisor of study: Dr. Masoud bin Khedr  Moubarak Alqurashe . 
Section: Educative management and planning/College :Educating college / university : Om-Al-Qura university . 
 
Objectives of study:  
Knowledge of secondary school headmasters practice range to time management  in their    working tasks in 
holly metropolis , also knowledge administrative creativeness skills availability range to secondary school  
headmasters in holly metropolis and Rationing the relationship between time management professing and 
administrative creativeness skills development to secondary school headmasters in holly metropolis at last To 
limit the statistical guidance leagues between the average sample responds according to the follow study 
changeable ( work physicality – educative advisor -  school headmaster – teacher ) educational qualification – 
experience –education type --  (Government/ national) . 
 
Methodology of Study: Descriptive methodology.  
Society and  Study sample: School management advisors, school  headmasters & teachers in secondary 
schools in Makkah, they are (368) as the follow (20) advisors – (48) headmasters – (300) teachers. 
Study tool: : A questionnaire consisted of two axis they are (Time management- Administrative creativeness) . 
Statistical methods : Descriptive statistics (frequencies, percentages, arithmetic means, standard deviations) 
along with the use of T-test,  ANOVA, and Scheffe- test.   
 
Most important results of  study: 
Study data analyzing proof that the agreement to the secondary school headmasters practice range to time 
management in their working tasks in this study was ( Often ) . The median was (3.93),It also proof that the 
agreement to administrative creative creativeness skills availability rang to secondary school headmasters in 
holly metropolis in this study was (often) the median was (3.93), The relationship between time management 
professing & administrative creativeness skills development with secondary school headmasters in holly 
metropolis was very strong positive relationship & it was (72%),There are statistical guidance leagues for the 
secondary school headmasters practice range in there working tasks return to the current working. & the leagues 
between secondary school headmasters & educative advisor was favor of secondary school headmasters and the 
statistical guidance leagues for the administrative creativeness skills availability range to secondary school 
headmasters return to current work & the leagues between secondary school headmasters & educative advisors 
was favor of secondary school headmasters & this leagues between the teachers & educative advisors was favor 
of the teachers .at last the study proof that There are statistical guidance leagues for the administrative 
creativeness skills availability range to the secondary school headmasters return to education type & these 
leagues was favor of national education . 
 
Most important recommendations: 

1- Make suppressor terms for school managers in time management field and administrative 
creativeness skills development 

2- Time must be compassed  in an effective way as it is effective in the administrative 
creativeness skills development and it is an important revenue in life . 

3- Inviting the government secondary school on the ministry of educating and education 
level in holly metropolis and present money as a catalyzing for it. 

4- Working for planning  to arrange  the time for  management creativeness skills gaining in 
high grade from education affiliate generally and school managers specially  

5- Making benefit from national school experience in time management to school 
creativeness and making for development, renew and devising. 

6-  School management advisor must spend enough time in communication with the really 
school manner and  make the really education working wealthy. 

7- Making guidance for the workers to creative behavior in the appointing time in 
performing their works and making for achieving their tasks in a creativeness  way  

 
 

( praying of Allah be upon of the prophet Mohamed ) 
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، ثـم الشـكر      خراج هذا العمل  فهو الذي وفقني وأعانني ويسر لي إ      ،   الشكر كله هللا أوالً وأخراً    
 كلٍّ مـن  الئه الكرام ،عدنان بن محمد وزان ،  ووك.د.لجامعتي جامعة أم القرى ممثلة بمعالي مديرها أ    

غازي بن يحيى دهلوي ، وكيل الجامعة للدراسـات  .د. هاشم بن بكر حريري وكيل الجامعة ، وأ    .د. أ: 
ثـامر بـن حمـدان    .   د السـابق ، وعمادة الدراسات العليا ممثلة بسعادة عميدها العليا والبحث العلمي  

وعمادة كلية التربية ممثلة بسعادة عميـدها        ،   سمير بن سليمان نتو   .  ، وسعادة عميدها الحالي د     الحربي
محمد بـن  . زهير بن أحمد الكاظمي ، وقسم اإلدارة التربوية والتخطيط ممثل بسعادة رئيس القسم  د    . د

 .معيض  الوذيناني ، وكافة أعضاء هيئة التدريس بالقسم 
 القرشـي ،  مسعود بن خضر مبـارك  /وأتقدم بالشكر العميق إلى أستاذي الفاضل سعادة الدكتور  

 نظير ما قدم من توجيه وإرشاد ونصح وحسن ضيافة وطول صبر طـوال              هذه الرسالة المشرف على   
 .  وحتى االنتهاء منها فترة إعداد الدراسة

/ كما أتقدم بالشكر والتقدير ألصحاب السعادة أعضاء لجنة مناقشة خطة هذه الدراسـة الـدكتور              
على ما أبدياه من توجيهات سـديدة        بن صالح اللحياني ،      عبيد اهللا / والدكتور،  منشي  المحمد بن أحمد    

 .أثناء تحكيمهما لخطة البحث 
وأقدم من الشكر أجزله ألصحاب السعادة أعضاء لجنة مناقشة هذه الدراسة كـلٍّ مـن سـعادة                 

ه مـن جهـد فـي    رمضان بن أحمد عيد ؛ لما بذال/ سعادة الدكتورو منشي ،المحمد بن أحمد    / الدكتور
 .اه من توجيهات كان لها أكبر األثر في تحقيق القيمة العلمية للدراسةي، وما أبد الدراسة قراءة هذه

الدراسة من مشرفي اإلدارة المدرسية  ومـديري ومعلمـي المـدارس            مجتمع  ويمتد الشكر إلى    
ـ                 ي الثانوية بمدينة مكة المكرمة، و إلى سعادة المحكمين الستبانة الدراسة الميدانية الـذين أسـهموا مع

 .بآرائهم ومقترحاتهم ونقدهم  البناء ، الذي  كان خير عون لي بعد اهللا في  إخراج هذه الدراسة
كما أتقدم بالشكر أيضاً لكل من أعانني ووقف معي في هذه الدراسة سواء بالدعاء أو بالنصح أو                 

. لك من أعمـال     بذل الجهد أو بذل الوقت سواء كان ذلك في توزيع االستبانات أو في جمعها أو غير ذ                
 .وأسأل اهللا أن يجزي الجميع خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه

 .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 الباحث
 فهد عوض اهللا السلمي
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 رقم الصفحة املوضـــــــــــــــــــوع
ü ب آيــة قرآنيـة 
ü ج  باللغة العربيةةملخص الدراس 
ü د ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية 
ü هـ اإلهـــــداء 
ü و شكر وتقديــر 
ü  ز املوضوعاتفهـرس 
ü ط فهـرس اجلداول 
ü ي فهرس األشكال 
ü ي فهرس املالحق 

 اإلطار العام للدراسة:   الفصل األول
ü ٢ قدمةامل 
ü   ٣ مشكلة الدراسة 
ü ٦ أهداف الدراسة 
ü ٦   أسئلة الدراسة 
ü ٧ أمهية الدراسة 
ü ٨ حدود الدراسة 
ü ٨ مصطلحات الدراسة 

 أدبيات الدراسة:  الفصل الثاين 
 اإلطار النظري:  أوال 

ü  ١١ إدارة الوقت  :   املبحث األول 
ü  ٥٣ اإلبداع اإلداري:   املبحث الثاين 
ü  ٩٧ إدارة التعليم الثانوي:   املبحث الثالث 
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 رقم الصفحة املوضـــــــــــــــــــوع
 الدراسات السابقة: ثانياً 

ü ١١٧ الدراسات السابقة اخلاصة بإدارة الوقت 
ü ١٣٨ الدراسات السابقة اخلاصة باإلبداع اإلداري 
ü ١٤٨ بالدراسة احلالية  السابقة  الدراسات عالقة 

 منهجية الدراسة وإجراءاا امليدانية: الفصل الثالث 
ü ١٥١ هيدمت 
ü ١٥١ منهج الدراسة 
ü ١٥١ جمتمع الدراسة 
ü ١٥١ عينة الدراسة 
ü ١٥٢ أداة الدراسة 
ü ١٥٤ إجراءات تطبيق أداة الدراسة 
ü    ١٥٩ املعاجلة اإلحصائية 

 ها نتائج الدراسة وتفسريعرض: الفصل الرابع 
ü ١٦١ متهيد 
ü ١٦٢  السؤال األول علىجابةاإل 
ü ١٦٥  السؤال الثاين علىجابةاإل 
ü ١٦٩  السؤال الثالث علىجابةاإل 
ü ١٧٠  السؤال الرابع علىجابةاإل 

 ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والدراسات املقترحة: الفصل اخلامس 
ü ١٧٨ ملخص نتائج الدراسة 
ü ١٨٠  وآليات العملأهم التوصيات 
ü ١٨٣ الدراسات املقترحة 

 ١٨٤  الدراسةمراجع قائمة 

 ٢٠٢ املالحق
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 رقم الصفحة البيــــــــــــــــــان رقم اجلدول
 ١٥١ .وعينة الدراسة جمتمع   )١( 

 ١٥٣ .للمستجيبني للدراسة استطالعياً قيم معامل الثبات   )٢( 

 ١٥٤ بعد التطبيقاملستجيبنيتوزيع   )٣( 

 ١٥٥  . حسب العمل احلايلعدد املستجيبني الفعليتوزيع   )٤( 

 ١٥٦ .املدرسة  حسب نوع عدد املستجيبني الفعليوزيع ت  )٥( 

 ١٥٧  . حسب املؤهل العلميعدد املستجيبني الفعليتوزيع   )٦( 

 ١٥٨ . حسب اخلربة يف العمل احلايل عدد املستجيبني الفعليتوزيع   )٧( 

 )٨(  
املستجيبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات 

سة مديري مدارس املرحلة الثانوية بالعاصمة درجة ممارحول 
  .املقدسة إلدارة الوقت يف مهام أعماهلم

١٦٢ 

 )٩(  
املستجيبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات 

درجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس حول 
 . املرحلة الثانوية بالعاصمة املقدسة

١٦٥ 

 ١٦٩ . وداللته اإلحصائية  بني حماور الدراسةمل االرتباطمعا  )١٠( 

 )١١(  
 حول أثر العمل احلايل على (ANOVA)اختبار التباين 
 .املستجيبني وجهات نظر 

١٧٠ 

 )١٢(  
حول أثر نوع التعليم على وجهات نظر  T-test) ت(اختبار 

 ١٧٢ .املستجيبني 

 )١٣(  
مل احلايل على  حول أثر الع(ANOVA)اختبار التباين 
 ١٧٣ .املستجيبني وجهات نظر 

 )١٤(  
 حول أثر  اخلربة يف العمل احلايل (ANOVA)اختبار التباين 

 .املستجيبني على وجهات نظر 
١٧٥ 
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 رقم الصفحة البيــــــــــــــــــان الشكلرقم 
 ٣١ .هرم األهداف   )١( 
 ٤٨ .مضيعات الوقت   )٢( 
 ١٥٥ . حسب طبيعة العمل عدد املستجيبنيتوزيع   )٣ (
 ١٥٦  .املدرسة حسب نوع عدد املستجيبنيتوزيع   )٤( 
 ١٥٧ . حسب املؤهل العلمي عدد املستجيبنيتوزيع   )٥( 
 ١٥٨ . حسب اخلربة يف العمل احلايل عدد املستجيبنيتوزيع   )٦( 

 
 
 

 


 
 

 رقم الصفحة ـــــــــــــانالبيـــــ امللحقرقم 
 ٢٠٣  .استبانة الدراسة يف صورا النهائية  )١( 

 )٢(  ٢٠٧  .  االستبانةأمساء حمكمي 

 )٣(  
 مبدينة مكة املكرمة اليت طبقت       احلكومية واألهلية  املدارس الثانوية 

  .فيها الدراسة
٢٠٨ 

 )٤(  
ملقدسة ، والذين إحصائية مشريف اإلدارة املدرسية بتعليم العاصمة ا 

 .طبقت عليهم الدراسة 
٢١٠ 

 ٢١١  .صورة من خطاب عميد كلية التربية لتطبيق االستبانة  )٥( 

 )٦(  
إلدارات مراكـز   صورة من خطاب مدير عام التربية والتعلـيم         

 .دارات املدارس الثانويةوإاإلشراف 
٢١٢ 
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 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول 
  :مقدمة ال

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء وسيد المرسلين ، سيدنا             
 :سلم ، وبعد ونبينا محمد صلى اهللا عليه و

﴿ وهو الَِّذي : الوقت آية من آيات اهللا الدالة على حكمته ، وبديع صنعه ، قال تعالى       
) . ٦٢: سورة الفرقـان    ( جعَل اللَّيَل والنَّهار ِخلْفَةً لِّمن َأراد َأن يذَّكَّر َأو َأراد شُكُوراً ﴾،           

جعلهمـا يتعاقبـان    : أي  : "  بقوله   )ـ  ه١٤٢٤ ،   ٦ط   ( وقد فسرها ابن كثير رحمه اهللا     
اليفتران ، توقيتاً لعبادة عباده له عز وجل ، فمن فاته عمل في الليل  استدركه بالنهـار ،                   

  ٢٠٣٩ص " . ومن فاته عمل في النهار استدركه بالليل 
وقد سخره اهللا . ويعتبر الوقت مورداً استراتيجياً يعتمد عليه في جميع مجاالت الحياة   

ان ليستثمره بما يفيده في الدنيا واآلخرة وهو أمانة يسأل عنها يوم القيامـة ، لقـول                 لإلنس

:  ربـع ا عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أ        تزول قدم  لن: (( الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أباله ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم انفقه  ، وعن                    

  )٢٤١٧/ صحيح الترمذي  ()) .يه علمه ماذا عمل ف
 يتطلب إدارة جيدة تستثمره بكفـاءة عاليـة ،   - شأنه كأي مورد في الحياة    -الوقت  

  ). ١٢م ، ص١٩٨٨سالمة .  ( وذلك ألنه مورد محدود 
ن السمة المشتركة بين كل الناجحين هو قدرتهم على الموازنة مابين األهداف التي             إ

 عدة عالقات ، وهذه الموازنة  تأتي مـن          الزمة عليهم تجاه  ها والواجبات ال  يرغبون تحقيق 

 . خالل  اإلدارة الرشيدة  لذواتهم  ووقتهم بالدرجة األولى 
ويجمع كتاب اإلدارة والمديرون اليوم على أن المنظمة المعاصرة تعيش في ظروف            

بيئتهـا  متغيرة ومعقدة بسبب التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيـة فـي      
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ويؤكـد   . الخارجية لهذا ظهرت حاجة المنظمات إلى اإلبداع للتعامل مع هذه الظـروف             
    " .  إن على المديرين أن يتعلموا إدارة المنظمات بطريقـة إبداعيـة         : " بيتر دراكر بقوله    

  ) ١٧ هـ ، ص١٤٢٠الهيجان ( 
 مديرهم  واجبات    التعليمي ، فإن من أ    وإذا كان لنا أن نركز على المجال التربوي و        

 الفعال أن يفكر ويبتكر في كيفية تطوير أدائه المدرسي مما ينعكس على تطـوير           المدرسة
. أداء المعلمين ، وذلك بمساعدتهم في اكتساب المهارات والخبرات  التي تطور أداءهـم               
 وعليه أن يأخذ زمام المبادرة ، ويتوقع ما يمكن أن يحدث ، ويفكر ويبدع  في كيفية تالفي           

  هــ ،   ١٤١٩البكر  . ( المواهب واإلبداعات   لتفجير  مشكالت وتهيئة األجواء المناسبة     ال
  . )٢٤ص 

  تسـاعد علـى  وقت من أهم العوامل  التيلل ناجحةالدارة اإلوبناء على ما سبق فإن     
 مهارات اإلبداع اإلداري ، إال أن هذه العالقة بين ممارسة إدارة الوقت وبين تنميـة              ةتنمي

وعليه فـإن   . إلبداع اإلداري ال يمكن تأكيدها إال من خالل إجراء دراسة علمية          مهارات ا 
هذه الدراسة تحاول أن تلقي الضوء على درجة إسهام إدارة الوقت في تنميـة مهـارات                

 .اإلبداع اإلداري لدى مديري  مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة 

    : تحديد مشكلة الدراسة 

وتظهر أهمية الوقـت    . رد اإلدارية المهمة في حياة وعمل كل فرد         الوقت من الموا  
كما أن الوقت  يعد وعـاء      . في أنه يؤثر في الطريقة التي  تستخدم فيها الموارد األخرى            

 .لكل إنتاج ، وبهذا ال يشك في أنه يمثل  رأس المال الحقيقي لدى اإلنسان 

 إلـى قضـية الوقـت ، وهـذا          إن األفراد ومن ثم المجتمعات يختلفون في نظرتهم       
االختالف نابع من اختالف الدوافع واالحتياجات وطبيعة المهمات واألعمال المطلوبـة ،            

 . وتبعا الختالف تلك الرؤية للوقت يختلف حتما أسلوب التعامل معه 
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ن الذين ينظرون إلـى الوقـت       إ: " ) هـ  ١٤٢٧(   الجريسي وفي هذا السياق يقول   
 يحققون إنجازات كثيرة في حياتهم الشخصية والمهنية وهم الـذين          بعين االهتمام هم الذين   

يعلمون أن الوقت قليل لتحقيق كل ما يريدون ، وعلى العكس من ذلك فإن المرء الذي ال                 
 ٢٠ص ".يهتم كثيراً باإلنجازات ينظر إلى الوقت على أنه ذو قيمة قليلة 

توضع فـي الحسـبان باعتبـاره        الموارد األساسية التي ينبغي أن       أهم الوقت من    ويعتبر
عنصراً حاكماً في العمل بصفة عامة ، وفي االرتقاء بكفاءة وفعالية المؤسسات اإلنتاجيـة              

 .والخدمية بصفة خاصة 

أن الوقت له خاصية تميزه عـن       " ) هـ  ١٤١٥(  كما يقول العديلي     أضف إلى ذلك  
ارد األخـرى فـي أي      غيره من الموارد تجعله عنصراً فريداً مؤثراً على استخدام المـو          

فهو متاح للجميع بالتساوي لكنه في نفس الوقت ال يمكن تخزينه أو ادخاره وإذا              . مؤسسة  
  ١٠٢ص . " ذهب ال يمكن تعويضه 

ولقد أودع اهللا تعالى في اإلنسان طاقات عظيمة ومتنوعة ، ولكن كثيراً من الناس ال               
حتى تضمر مهاراتهم وتضيع قدراتهم     يلتفتون إليها وال يسعون إلى تنميتها ، بل يهملونها          

 .لحققت خيراً كثيراً للفرد وألمته بإعطائها الوقت الالزم التي لو تم تنميتها 
ن القدرات اإلبداعية موجودة عند كـل    إإلى   ) ١٥ص   م ، ٢٠٠٢(   إسماعيل ويشير

وإن . األفراد بنسب متفاوتة ، وهي بحاجة إلى اإليقاظ والتدريب لكـي تـؤتي ثمارهـا                

مطية في األساليب التعليمية تعيق تلك القدرات وال تؤدي إلى إعداد أفـراد يمتـازون               الن
بالفكر اإلبداعي وقادرين على اإلنتاج المتنوع والجديد ، والذي بال شـك يـدعم التنميـة            

 . الشاملة لمجتمعاتنا 
ن التعليم يتأثر إلى حد كبير بقدر ما يحدثه مدير المدرسة من تطور في أداء               وحيث إ 

العاملين وكذلك في النواحي اإلدارية التي يمارسها يومياً ، فإن نجاح مدير المدرسة فـي               
أداء رسالته يتوقف على مدى تهيئة العوامل التي تساعد علـى تنميـة اإلبـداع اإلداري                
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 شـكل مـن    وتشجيع االبتكارات والقضاء على كل ما من شأنه أن يعيق اإلبـداع بـأي        
 .األشكال 

ق الجهود سواء كانت من األفراد أو المنظمات العامـة والخاصـة          لذا يجب أن تنطل   
لتنمية مهارات اإلبداع والتفكير اإلبداعي في األفراد ، ألنهم هم األداة التي تسهم في تطور 
المجتمعات التي ينتمون إليها وتساعد على رقيها ومواكبتها للتغيرات السريعة التي يشهدها        

 .العصر الحالي 
يوجد العديد من الدراسات العلمية المحلية والعربية واألجنبيـة          حث ، فإنه  وحسب علم البا  

وكذلك دراسات أخرى مماثلـة تناولـت موضـوع          . التي تناولت موضوع إدارة الوقت    
 أي دراسة سابقة تتعلق بإدارة الوقت       ولكن ال يوجد  . اإلبداع اإلداري ، من جوانب كثيرة       

   .اإلبداع اإلداريمهارات وعالقتها ب
 مما أوصت به دراسات سابقة ، والذي يتمثل فـي           لبعٍض اًتحقيقوقد جاءت هذه الدراسة     

  ومن تلـك الدراسـات     .إجراء المزيد من البحوث والدراسات عن ممارسة إدارة الوقت          
 ومن الدراسات التي   ) .هـ  ١٤٢٢ ( الغييثي   ، ودراسة ) هـ  ١٤٢٧ ( الزهراني   دراسة

  مهارات اإلبـداع اإلداري دراسةث والدراسات في مجالأوصت بإجراء المزيد من البحو
 ) .هـ ١٤٢٣ (المعلم 
 

  إدارة الوقـت ممارسـة فإن هذه الدراسة تحاول أن تلقي الضوء على درجـة     لذلك  
تعلـيم   في تنمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري  مدارس المرحلة الثانويـة ب       وأثرها

 .العاصمة المقدسة 
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 : أهداف الدراسة 
 : تسعى هذه الدراسة إلى بلوغ  األهداف التالية 

o    مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسـة        درجة ممارسة التعرف على 
 .دارة الوقت في مهام أعمالهم لمهارات إ

o    اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلـة        درجة توافر مهارات  التعرف على 
 .الثانوية بالعاصمة المقدسة 

o اإلبداع اإلداري لدى   تنمية مهارات    إدارة الوقت و    ممارسة  العالقة بين  يد درجة تحد

 .مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة 
o   متغيـرات  لل  وفقاً االستجاباتالفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات       تحديد

، " معلـم    –ة   مدير مدرس  –مشرف تربوي   "  طبيعة العمل    (: التالية   الديموغرافية
 . "  ) ة  أهلي- ةحكومي " المدرسةنوع  ، المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة

 

 :أسئلة الدراسة 
 :لتحقيق أهداف الدراسة ، يبدو أن األسئلة التالية ذات صلة بموضوع الدراسة 

رحلة الثانوية بالعاصمة المقدسـة لمهـارات       ما درجة ممارسة مديري مدارس الم      .١
 م أعمالهم ؟ إدارة الوقت في مها

ما درجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلـة الثانويـة              .٢
 بالعاصمة المقدسة ؟ 

ما العالقة بين ممارسة إدارة الوقت وتنمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى مـديري              .٣
 مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة ؟ 
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 الديموغرافيـة التاليـة   رات الدراســة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغي    .٤
، المؤهل العلمي ، سنوات   " معلم   – مدير مدرسة    –مشرف تربوي   " طبيعة العمل   (

  ؟االستجابات  بين متوسطات ) "  ة  أهلي- ةحكومي " المدرسةنوع  ، الخبرة
 

 :أهمية الدراسة 
 :تظهر أهمية الدراسة من خالل النقاط التالية 

جوب استثماره االستثمار األمثل ، لكل فرد من أفراد األمـة           أهمية إدارة الوقت وو    .١
 .وخاصة من كان في موقع قيادي ، مثل مديري المدارس 

جميع دراسات اإلبداع اإلداري التي اطلع عليها الباحث لم تتطرق إلى أثر ممارسة             .٢
إدارة الوقت في تنمية مهارات اإلبداع اإلداري على الرغم من األهمية الواضـحة             

 . العامل لهذا
تحقيق بعضاً مما أوصت به دراسات سابقة ، والذي يتمثل في إجراء المزيد مـن                .٣

 دراسـة : ومن تلـك الدراسـات       .البحوث والدراسات عن ممارسة إدارة الوقت       
 ومن الدراسات التي     ) .هـ  ١٤٢٢ ( الغييثي   ، ودراسة ) هـ  ١٤٢٧ ( الزهراني  

ي مجال مهارات اإلبـداع اإلداري أوصت بإجراء المزيد من البحوث والدراسات ف

 ) .هـ ١٤٢٣( المعلم : دراسة 
قد تثير هذه الدراسة اهتمام الباحثين للقيام بدراسات أخرى مماثلة أو ذات عالقـة               .٤

وثيقة بكيفية استثمار الوقت الرسمي المتاح في نظام التعليم مما قد يسهم في تحسين      
 . مستوى التعليم في بالدنا 

 للمعنيين بمجـال    إسهاماً فعاالً عالى أن تقدم نتائج الدراسة الحالية       يمكن بحول اهللا ت    .٥
 لرفـع قـدراتهم     دريبية لمديري المـدارس   التدريب اإلداري على تصميم برامج ت     

 .ومهاراتهم اإلبداعية وتوظيفها لخدمة العملية التربوية 
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 :حدود الدراسة 
 : وفق األبعاد الرئيسة التالية تم إعداد الدراسة

 في   وأثرها  إدارة الوقت  ممارسة  إيضاح مدى  اقتصرت الدراسة على   : الموضوعيالبعد  
ـ        نمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى    ت ة نظـر    مديري مدارس المرحلة الثانوية مـن وجه

 .  والمعلمين بتعليم العاصمة المقدسةمشرفي اإلدارة المدرسية ومديري المدارس
 اهللا تعالى فـي الفصـل       بحمدجزئها الميداني   تم تطبيق هذه الدراسة في       : البعد الزماني 

 .هـ ١٤٢٩/  هـ ١٤٢٨الدراسي الثاني لعام 
 مجتمع مشرفي اإلدارة  هذه الدراسة على استكشاف وجهات نظرتقتصرا : البعد المكاني

 المرحلة الثانوية بالعاصـمة المقدسـة     بالمعلمين  عينة من    و المدرسية ومديري المدارس ،   
 .راها  ق هجرها أو دون)بنين(

 

 

 :مصطلحات الدراسة 

 :إدارة الوقت 
 :يقصد بإدارة الوقت في هذه الدراسة 

استثمار مدير المدرسة الثانوية لوقت العمل الرسمي من خالل تنظيمه بشكل فعـال فيمـا            
يعود بالفائدة على ذاته وعلى مؤسسته التعليمية ، األمر الذي يتطلب توزيـع الواجبـات               

ل المستقبلية في محاولة لتحقيق األهداف المحـددة فـي الفتـرة            اليومية والتخطيط لألعما  
 . الزمنية المعينة لذلك 
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  : اإلدارياإلبداع
 : يقصد باإلبداع اإلداري في هذه الدراسة

قدرة مدير المدرسة على استخدام خبراته ومعارفه وما لديه من إمكانـات لتقـديم أفكـار      
 المبدع مع المواقف المختلفة ومتغيـرات       جديدة وأساليب عمل متميزة من خالل التجاوب      

بيئة العمل وذلك من أجل تقديم حلول مبتكـرة ورفـع كفـاءة وفاعليـة األداء اإلداري                 
 .والتعليمي على حٍد سواء 

 

 :مهارات اإلبداع اإلداري 
  :يقصد بمهارات اإلبداع اإلداري في هذه الدراسة

رسة والتي تساعده في رفع كفاءة       السمات والخصائص التي يتميز بها مدير المد       مجموعة
 .وفاعلية األداء اإلداري والتعليمي على حٍد سواء بصورة إبداعية 
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 )اإلطار النظري  ( أدبيات الدراسة: الفصل الثاني 

 إدارة الوقت: المبحث األول 
  :تمهيد
م الباحث في هذا المبحث عرضاً شامالً للموضوعات المتعلقة بإدارة الوقت ابتداء             قد     

بإيضاح مفهوم الوقت وأهميته ومن ثم التطرق لمفهوم إدارة الوقت وأهميتهـا ، وكـذلك               
عرض موجز لآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة التي تدل علـى قيمـة              

لمحافظة عليه ، وبعد ذلك عرض موجز لحرص السـلف          الوقت وتحث على استغالله وا    
الصالح على استثمار الوقت بما ينفعهم في الدنيا واآلخرة ،  ومن ثم أنواع الوقـت كمـا                  
قسمها المهتمون به والخصائص التي يتميز بها الوقت عن غيره من األشـياء ثـم بيـان                 

 . العالقة الوثيقة بين الوقت ونظريات اإلدارة ووظائفها 
 نهاية المبحث تم استعراض أهم العوامل التي تجعل الوقت يذهب سـدى دون              وفي

استغالل رشيد ، وجاء مسك الختام عبارة عن عرض ألهم الفوائد والثمار التـي يجنيهـا       
اإلنسان على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العام إدا أحسن إدارته لوقته التـي تعتبـر               

 .اللبنة األولى في إدارة الذات 

 

 :م الوقت مفهو
فـي  ) ١٠٧ ، ص   ١٣هـ ، جـ    ١٣٧٥ ( جاء في لسان العرب للعالمة ابن منظور      

الوقت مقدار مـن    : "  وقال ابن سيدة     ." الوقت مقدار من الزمن معلوم      : " مفهوم الوقت   
 ، يالفيروز آبـاد (  "الوقت مقدار من الدهر  : " ي، وقال الفيروز آباد  "  الدهر معروف   

، وكل شيء قدرت له حيناً فهو مؤقت ، وجـاء فـي   ) ١٦٦ ، ص  ١٠هـ ، جـ    ١٤٠٧
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 ) ١٠٣ :سورة النساء  ( ﴾ ِإن الصالَةَ كَانَتْ علَى الْمْؤِمِنين ِكتَاباً موقُوتاً     ﴿:القرآن الكريم   

 .أي كتبت عليهم في أوقات مؤقتة : ، أي مؤقتاً مقدراً ، وقيل 
 للشيء وقت يختص به ، وهـو بيـان          التوقيت والتأقيت أن يجعل   :  قال ابن األثير    

ابـن  (  . "وكل شيء قدرت له حيناً فهو مؤقت : " وجاء في لسان العرب    .  مقدار المدة   
، لذلك يتبين لنـا ممـا سـبق أن       ) ١٠٨،  ١٠٧، ص ص    ١٣هـ، جـ   ١٣٧٥منظور ،   

 . الوقت هو جزء معرف من الزمن 

وقت ، ويرى إمكانية     على صعوبة تحديد مفهوم معين لل      )م  ١٩٨٨(  سالمة   يؤكد  و
إدراكه بالعالقة المنطقية ألي نشاط أو حدث معين يعبر عنه بصيغة الماضي أو الحاضر              

 ١٠ص .  أو المستقبل
 أن مفهوم الوقت المجرد شـيء ثمـين        يرون )هـ  ١٤٠٨ (  البرعي وعابدين  ولكن

 ٢٧ص  . يتحكم في جميع أعمالنا ويقسمها بين الراحة والعمل
قت هو عمر اإلنسان ورأسماله الحقيقي ، وهو أغلـى شـيء            ويرى الباحث أن الو   

هو الحياة ، ومـا  : " يملكه في هذه الحياة على اإلطالق ، وأنه كما قال الشهيد حسن البنا            

القرضـاوي  " ( حياة اإلنسان إال الوقت الذي يقضيه من ساعة الميالد إلى ساعة الوفـاة            
  ) . ١٤هـ ، ص١٤٢٤

ياة اإلنسان تعتبر جزء من عمره الـذي يمضـي بـال         فكل دقيقة بل كل ثانية من ح      
رجعة ، والذي هو سبب السعادة أو الشقاوة في الدنيا واآلخرة ، لذلك كان من المهم جـداً      
التفكير فيه بعمق والتخطيط له بدقة ومحاولة استغالله االستغالل األمثل لتتحقـق أهـدافنا     

 .ومطالبنا في حياتنا الدنيوية واألخروية 
  على ما سبق يتضح أن هناك عنصرين أساسيين هما الزمن وعمل يجب القيام             وبناء

فإذا لم ينجز عمل خالل هذا الزمن المحدود أصبح هذا الزمن وقت            . به خالل هذا الزمن     
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يـتم  فراغ لم يتم االستفادة منه ،  وإن جوهر هذا الفهم يقوم على مقـدار القيمـة التـي                 
  . المحددالوقت  خالل استغالل هذا عليها منالحصول

 

 :مفهوم إدارة الوقت 
تشير أدبيات الفكر اإلداري المعاصر إلى أن هناك مفاهيم عديـدة إلدارة الوقـت ،            

 :منها ما يلي 
o  مجموعة من القدرات ، والمفروض :) م ١٩٩٨( إدارة الوقت كما يوضحها كوفي 

ألن الفاعليـة   أنك عندما تملك بعض القدرات تصبح متمكناً من تحسين جودة الحيـاة ،              
 ٣٠ص. الشخصية تحقق بالقدرات الشخصية 

o   حصـر الوقـت وتحديـده وتنظيمـه         :هي   ) م١٩٩٢(  زيدان   إدارة الوقت لدى 
وتوزيعه توزيعاً مناسباً واستثمار كل لحظة فيه االستثمار األمثل في ضوء مخططـات             

 سيتم تنفيذها   مناسبة تربط بين األهداف التي ينبغي تحقيقها والممارسات واألساليب التي         
 وإخضاع ذلك كله لعمليـات متابعـة وتقـويم      ، ، والوقت المحدد لهذا التنفيذ دون هدر      

  ١٧٩ص . مستمر 

o         الكفاءة في توفير الوقت الذي     ) "  م١٩٩٢( كما أن إدارة الوقت تعني لدى عيسان
يحتاج إليه المديرون واستخدامه بفعالية لحل مشكالت تنظيمية وفنية معقدة مـن أجـل              

 ٤ ص  " .حقيق األهداف التي تسعى إليها المنظمة ت

o   إدارة النشاطات واألعمال التـي       ") : م   ١٩٩٤(  عند فيرنر    ويقصد بإدارة الوقت

تؤدى في الوقت وتعني االستخدام األفضل للوقت ، ولإلمكانيات المتـوفرة ، وبطريقـة      
  ١٢ص  . "تؤدي إلى تحقيق أهداف هامة 

o ارة الوقت مرادفة للترتيب والتنظيم وإجراءات عمل        أن إد   )م١٩٩١(  تيمب ويذكر
يومية مبرمجة وبالرغم من أن هذه العناصر ذات فاعلية كبيرة إال أن الـبعض اآلخـر                
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يرى أن إدارة الوقت أكثر تعقيداً من ذلك ، وأنها حالة نفسية واستعداد لاللتزام الشخصي 
 ١١ ص .ل المختلفة وأهم من ذلك أنها إعادة ترتيب لألولويات ولعادات العم

o قد يفهم البعض مصطلح إدارة الوقت على أنـه        ) : "  م   ١٩٩١(  يقول ماكينزي    و
 ٤٩٧ص   " .إدارة الذات حيث يعتبر االنضباط الذاتي مفتاح إدارة الوقت

o   االستخدام الفعال للوقت والمـوارد      " ) : م   ١٩٩٦(  لدى طه    وتعني إدارة الوقت
ل إطار زمنـي     األهداف المتوقعة في المنظمة خال     المتاحة األخرى وذلك بهدف تحقيق    

  ٣٢ص " . محدد 
ويرى الباحث أنه كلما قامت المنظمة بإدارة الوقت بفعالية كلما أدى ذلك إلى سرعة              

وأن إدارة الوقت ما هي إال تخطيط       . إنجاز األعمال في الوقت المحدد وبطريقة صحيحة        

 حياتنا منتجة وذات منفعة أخروية ودنيوية       استخدام الوقت وأسلوب استغالله بفاعلية لجعل     
 .لنا ولمن أمكن من حولنا وخاصة من هم تحت رعايتنا ونحن مسئولون عنهم 

فإذا عرف كل فرد منا العمل الواجب عليه في اليوم وعرف الوقت المحدد إلنجازه ،    
احتياجاتـه  فعليه أن ال يبدأ متأخراً وال ينصرف مبكراً وال يبالغ في الوقت الالزم لقضاء               

 . الشخصية 
ويمكننا أن نقيس فعالية اإلداري بمدى قدرته على توزيـع وقتـه علـى األنشـطة                
واألعمال المختلفة طبقاً ألهميتها وأولويتها ، وبمدى نجاحه في تحقيق األهداف المرسومة            

 . للمنظمة وفي كمية العمل والمعامالت التي أنجزها 
 لنا ليست هي األمر المهم بقدر أهمية إدارة         ويتضح من ذلك أن كمية الوقت المتاحة      

إن : " حينمـا قـال   )  هـ ١٤٠٢ (  عصفوروهذا الذي أشار إليه   .   أفضل  وقتنا بشكل   
 فهم جميعاً متساوون من هذه – الموظفين –المشكلة ليست في مقدار الوقت المتوفر للناس  

 يستخدمونه بشكل فعـال     الناحية ، ولكن في إدارة واستخدام الوقت المتوفر لديهم ، وهل          
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 " .ومفيد في إنجاز األعمال المطلوبة منهم ، أم يهدرونه ويضيعونه في أمور قليلة الفائدة               
 ١١٧ص 

لذلك نجد أن المدير الفعال يستخدم الحقائق واألفكار والمهارات والموارد بما فيهـا             
 التي يعمـل    الوقت بأفضل صورة ممكنة إلنجاز مهامه ومسئولياته لتحقيق أهداف منظمته         

وكل إداري يحتاج في عمله إلى وقت أكبر تحت تصرفه يمكـن أن يسـتفيد منـه            . فيها  
ويتحكم فيه للتفكير والتخطيط وحل المشكالت بأسلوب مبدع ، إلى جانب القيـام بمهامـه          
ومسئولياته وهذا ال يتحقق إال بتنظيم الوقت وإدارته بشكل فعـال فـي كافـة عناصـر                 

  . ف يأتي لهذا تفصيل الحق ووظائف اإلدارة ، وسو
 

 :أهمية الوقت 
تنطلق أهمية الوقت من كونه أحد الموارد األساسية التي ينبغـي أن توضـع فـي                

الحسبان باعتباره عنصراً حاكماً في العمل بصفة عامة ، وفي االرتقاء بكفـاءة وفعاليـة               
 .المؤسسات اإلنتاجية والخدمية بصفة خاصة 

المقومات األساسية التي اعتمدت عليها مرحلـة اإلدارة        ونجد أن الوقت هو أحد أهم       
العلمية الحديثة ، والتي وضع أساسها رائد اإلدارة العلمية فريدريك تـايلور فـي القـرن      
العشرين في دراسته عن الحركة والوقت لتحديد أفضل طريقة ألداء العمل ، وما تبع ذلك               

تايلور مساهمة كبيرة في عملية تنظيم فقد ساهم  . من مراحل تطويرية مر بها علم اإلدارة        
الوقت وزيادة فاعلية النشاطات اإلنتاجية من خالل إعادة توزيع مكونات العمل وتطـوير             

إمكانيات وقدرات العاملين وتحفيزهم مادياً وإزالة الوقت الضائع أو تقليله على أقل تقدير             
عيسـان  (ن معوقـات    ، وإعادة تصميم موقع العمل بطريقة مناسبة تضمن سير العمل دو          

  ) .٧ص ، م١٩٩٢
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ومما يزيد من أهمية الوقت وضرورة استثماره إلى أقصى حد أنـه مـن المـوارد                
 لذلك فهو   – إال إذا تم إهداره أو أسئ استخدامه فيكون مكلفاً جداً            –المتاحة وغير المكلفة    

يكـاد   فوقيه لدعم مخصصاته ، بل هو مـورد          تال يحتاج إلى اعتمادات مالية أو توجيها      
يكون ثابتاً ومتجدداً في الوقت ذاته إال أنه يحتاج وبإلحاح إلـى إدارة تحـدده وتسـتثمره               
وتحسن توزيعه واستخدامه وترشيده ، وتزيد من فعاليته بما ينعكس على زيـادة كفـاءة               

 .وفعالية المؤسسات ذاتها 
 أن الوقت له خاصية تميزه عـن      " ) هـ  ١٤١٥(  كما يقول العديلي     أضف إلى ذلك  

غيره من الموارد تجعله عنصراً فريداً مؤثراً على استخدام المـوارد األخـرى فـي أي                
فهو متاح للجميع بالتساوي لكنه في نفس الوقت ال يمكن تخزينه أو ادخاره وإذا              . مؤسسة  

  ١٠٢ص . " ذهب ال يمكن تعويضه 
  :أن أهمية الوقت يمكن تلخيصها في النقاط التالية) هـ ١٤٢٧(  شحادة ويذكر

إن أهمية الوقت تنبع من أهمية حياتك التي تعيش ، فحفظه حفظ لها ، وقتله قتل                 .١
لها ولكنه من النوع غير المحسوس ، لذلك كانت إضاعة الساعات تلو السـاعات              

 .إضاعة لعمر اإلنسان وحياته 

إن الساعة من الزمن هي نفسها لكل البشر ، لكنها بالنسـبة لإلنسـان الفعـال                 .٢
حيوية والنشاط واإلنجازات المميزة ، أما بالنسبة لغير الفعال فما          لحظات تنبض بال  

هي سوى لحظات خامدة ميتة ال أثر لها بعد مضيها إال الحسرة والندامة في الدنيا               
 .واآلخرة 

الوقت ال يثمن بأي مادة ، وال يملك اإلنسان أثمن منه ، وذلك ألن أجزاءه مـن                  .٣
 وإن إهدار الوقت إهدار للحياة ، واغتنام       أيام وأشهر وأعوام تشكل عمر اإلنسان ،      

 .ساعاته وأيامه اغتنام لفسحة العمر التي وهبها اهللا تعالى لكافة البشر 
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لإلنسان اإلرادة والمقدرة على اإلفادة من وقته ، فجميع المصالح إنما تتأتى مـن        .٤
 اغتنامه ، فهو وعاء كل عمل ، وهو ميدان كل عطاء وهو النعمة التي خلقهـا اهللا          

  ٤٤ ص.تسخيراً لإلنسان ليعمر األرض 

 لتقدم المجتمعات اإلنسـانية أو      اً معيار  يعتبر مما سبق يمكن القول أن عنصر الوقت      
تخلفها ، فكلما كان المجتمع حريصاً على استثمار الوقت استثماراً جيداً كلما كـان ذلـك                

اضحة وماثلـة   والشواهد على ذلك و   . مؤشراً جيداً على تقدمه ورقيه ، والعكس صحيح         
 . للعيان ، ونالحظها في المجتمعات المعاصرة فضالً عن المجتمعات السابقة 

 :أهمية إدارة الوقت 
تتضح أهمية إدارة الوقت في الطريقة أو األسلوب الذي يتم به إدارة الوقت من قبل               

 ،  المديرين ، فهو يحدد هويتهم من حيث القيم التي يؤمنون بها ، واتجاهاتهم نحو العمـل               
كما أن فهمهم للوقت واتجاهاتهم نحوه هو أمر حاسم لفعاليته في إداراتهم من حيث التأثير               

على العاملين والعالقات فيما بينهم ، وال تنصرف الفعالية في إدارة الوقت إلـى سـرعة                
 .التنفيذ فقط بل ترجع على الطريقة أو األسلوب الذي يدار به الوقت أيضاً 

اإلدارة ما هي إال تحقيق هدف ، وهذا الهـدف          " : أن  ) ـه١٤١٨(  يبين القرني    و
يحتاج إلى وقت ، فاتخاذ القرارات يحتاج إلى توقيت ، وكذلك التنظيم والتخطيط والرقابة              

بكل عنصر من عناصـر  واإلشراف ، وبذلك يكون الوقت أحد العناصر المهمة المرتبطة         
 ٢٤ص " . اإلدارة 
  أصـبح  تنظيم وإدارة وقت العمل الرسمي    ن  إلى أ )  م   ١٩٩٣( قد أشار منصور     و

ي يمثل أحد المداخل الفاعلة في دفع عمليات التنمية والتطوير اإلداري ونجاح المؤسسات ف    
  ٣٥ص . تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية 
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والمدير ال يستطيع إدارة وقته بكفاءة إال عندما يدرك أن للوقت نفقة أو تكلفة وعندئذ             
وتجده دائما يبحث عن أساليب العمل التي تـوفر         . أقصى حد ممكن    يحاول استثماره إلى    

 . الوقت أكثر من أجل إنتاجية أعلى في وقت أقل 
أهمية إدارة الوقت في المنظمات     إلى أن   )  م   ١٩٩٢( في هذا الصدد يشير زيدان      و

أحد عناصـر   أنه يعتبر   تتضح من منطلق أن الوقت من الموارد المتاحة والمتجددة فيها و          
كلفة غير المادية والتي توضع في االعتبار عند حساب كلفة المنظمة ، فإذا تم استثماره               ال

وحسن استخدامه على المستوى التنظيمي ككل ، فإنه يمكن تعظيم العائد من إنفـاق هـذا                
الوقت ، بما يزيد من فعالية الممارسات التي تتم من خالله وبما يسهم فـي زيـادة األداء                  

  ١٧٧ص . وللمنظمة ذاتها للمدير وللعاملين 

ـ ١٤٢٢ (  أبو شيخة  ويذكر إلى أن االهتمام بإدارة الوقت يرجـع إلـى عـدة            )  ه
 : أسباب منها 
 .زيادة توقعات المنظمات لما يجب أن يحققه العاملون فيها  .١

 .تعقد بيئة العمل بمختلف أبعادها االقتصادية والسياسية واالجتماعية  .٢

  .ارتفاع معدالت التغير السنوية .٣

النزعة إلى االستقالل الفردي كنتيجة لعوامل كثيرة منها زيادة حجم المنظمات     .٤
 ٢١ ص .والحكومات وازدياد تأثيرها على األفراد 

 :في هذا السياق ) م ١٩٩٧( كما تضيف المهدي 
 .أن الوقت مورد نادر ، وينبغي أن يستغل بكفاءة وفعالية  •

لحاكم فـي كيفيـة اسـتخدامنا       الوقت له قيمة عالية ، ألنه يمثل العنصر ا         •
 .لمواردنا األخرى 

 .أن الوقت يستخدم للتنبؤ بالمستوى الذي سيكون عليه النشاط في المستقبل             •
 ٤٧ص
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على أن الوقت أحد الموارد النادرة والثمينة في الحيـاة          ) م  ١٩٨٨ (  سالمة ويركز
أهمية الوقت ، منها ألي إنسان ، وهناك العديد من الحكم واألمثال المتداولة التي تدل على         

ال تؤجل عمل اليوم    ( ،  ) الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك       ( ،  ) الوقت من ذهب    :  ( 
 ٢٢ص ) .إلى الغد 

والواقع أن الوقت بالنسبة لإلداري يشتمل على الوقت الخاص إلى جانب وقت العمل             
لـى نجاحـه    منهما مكمل لآلخر ومؤثر فيه ، فنجاح اإلداري وفعاليته ال تقتصر ع    ، وكل 

وفعاليته في العمل فحسب ، بل تتعداه خارج موقع العمل ، ومن هذا أصبحت إدارة الوقت       
 .الخاص أحد المعايير األساسية لتقويم مدى نجاح اإلداري في استغالل وقته الرسمي 

 :قيمة الوقت في اإلسالم 
مـه بمـا    لقد عنى اإلسالم بالوقت أيما عناية ، وحث األفراد والجماعات على اغتنا           

والوقت نعمة من نعم اهللا على عباده ، ألنه ميدان          . يعود عليهم بالخير في الدنيا واآلخرة       

الكسب الحالل والتنافس الشريف ، وقد دلت آيات كثيرة من كتاب اهللا على قيمة الوقـت                
 :وأهميته ، منها 

وآتَاكُم من  } ٣٣{ر لَكُم اللَّيَل والنَّهار   ﴿ وسخَّر لَكُم الشَّمس والْقَمر دآِئبين وسخَّ      : قال تعالى   
          كَفَّار لَظَلُوم اناِإلنس ا ِإنوهصتَ اللِّه الَ تُحمواْ ِنعدِإن تَعو وهَألْتُما سسورة ( ﴾  }٣٤{كُلِّ م

 ) ٣٤ - ٣٣: إبراهيم  
  ) .١٨٥:  عمران سورة  آل(﴿ كُلُّ نَفٍْس ذَآِئقَةُ الْموِت  ﴾ : وقال تعالى 
: سورة األعراف   ( ﴿ فَِإذَا جاء َأجلُهم الَ يستَْأِخرون ساعةً والَ يستَقِْدمون ﴾           : وقال تعالى   

٣٤. (  
سـورة  ( ﴿ فَذَرهم يخُوضوا ويلْعبوا حتَّى يلَاقُوا يومهم الَِّذي يوعـدون ﴾            : وقال تعالى   

  )٤٢: المعارج 
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واللَّيـِل  } ٣{والنَّهاِر ِإذَا جلَّاها  } ٢{والْقَمِر ِإذَا تَلَاها  } ١{﴿ والشَّمِس وضحاها  : ل تعالى    وقا
  ) .  ٤-١: سورة الشمس ( ﴾ }٤{ِإذَا يغْشَاها

  ) .٥: سورة الرحمن ( ﴿ الشَّمس والْقَمر ِبحسباٍن ﴾ : وقال تعالى 
: سورة البقـرة    ( ك عِن األِهلَِّة قُْل ِهي مواِقيتُ ِللنَّاِس والْحج ﴾            ﴿ يسَألُونَ : وقال تعالى   

١٨٩. (  
ِإلَّا الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت     } ٢{ِإن الِْإنسان لَِفي خُسرٍ   } ١{﴿  والْعصرِ  : وقال تعالى   

  ) .٣-١: سورة العصر ( ﴾ } ٣{وتَواصوا ِبالْحقِّ وتَواصوا ِبالصبِر
والعصـر هـو   : " العصر  سورة  ل  تفسيره يقول اإلمام ابن القيم رحمه اهللا تعالى في       

 على قول أكثر المفسرين وهو الراجح ، فإن تسمية الدهر عصـراً             – أي الزمن    –الدهر  

   )٣٠٨٩ص  هـ ،١٤٢٤ابن كثير ( " .  أمر معروف في لغة العرب
ولبيان أهمية الوقت ، أقسم اهللا تعـالى فـي     " أنه  )  هـ١٤٢٤(  القرضاوي   ويذكر

مطالع سور عديدة من القرآن المكي بأجزاء معينة منه ، مثل الليل والنهار ، والفجـر ،                 
أن اهللا : ومن المعروف لدى المفسرين ، وفي حس المسـلمين  ... والضحى ، والعصر ،  

" نبههم على جليل منفعته وآثاره      إذا أقسم بشيء من خلقه ، فذلك ليلفت أنظارهم إليه ، وي           
 ٩ ص  .

والوقت عموماً سواء كان دهراً أو حيناً ورد في       ) : "  هـ   ١٤١٢ (  مالئكة ويضيف

 ٦ص  ."  الكريم وفي مواقع متعددة وكثيرةأكثر من خمس وعشرين سورة من القرآن
ومن كما جاءت السنة النبوية لتؤكد على أهمية الوقت وقيمته وتحث على استغالله ،              

 : تلك األحاديث النبوية ما يلي 
شبابك قبل هرمـك ،   :  اغتنم خمساً قبل خمس      ": رسول صلى اهللا عليه وسلم      القال  

" وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتـك قبـل موتـك       
  . )١٠٧٧/ صحيح الترمذي (
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ر في الحيـاة الـدنيا وفـي     فالفراغ ال بد أن يمأل ويشغل بما يعود على الفرد بالخي          
  ).٨ص  هـ ،١٤١٤القاسم (  .اآلخرة 

والوقت نعمة من نعم اهللا تعالى تستلزم الشكر عليها ، وعدم تضييعها خشية السؤال              
 نعمتان مغبون فيهما كثير     ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        . عنها والحساب عليها    

 .  ) ٦٤١٢/ لبخاري فرد لاألدب الم. (  "الصـحة والفراغ : من الناس 
وروى الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                

عن عمره فيما أفنـاه ،       : وم القيامة حتى يسأل عن أربع      تزول قدما عبد ي    لن ": أنه قال   
 "فيـه  وعن شبابه فيما أباله ، وعن ماله من اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن علمه ماذا عمـل                 

في ذلـك    ) هـ١٤١٨ ( عبدالعال كما يقول    أي أن العبد   .  )٢٤١٧/ صحيح الترمذي   (

الموقف العصيب يوم القيامة لن تزول قدماه ولن يبرح ذلك المكان حتى يسأل ويحاسـب               
عن مدة عمره كيف قضاها وعن شبابه خاصة كيف أمضاه ، وذلك ألن الشباب هو محور  

 االعتماد في العمل أكثر من غيـره مـن مراحـل العمـر     القوة والحيوية والنشاط وعليه  
 ١١ص . األخرى ، لذلك يسأل عن عمره عامة وعن شبابه خاصة 

وقد وردت آثار عظيمة وأقوال ثمينة للصحابة والتابعين تدل على حرصـهم علـى       
الوقت والمحافظة عليه وعمارته بالعمل النافع ، وفيها إشارة واضحة إلى عدم التفريط فيه         

  :) هـ ١٤١٤(  ما ذكره ميقا منها، و

 عنـه   من وصية أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه إلى عمر بن الخطاب رضي اهللا             
 إني أوصيك بوصية إن أنت قبلتها عني ، إن هللا عز وجـل    : "عندما حضرته الوفاة قوله     

ن اهللا عـز    حقاً بالليل ال يقبله بالنهار ، وإن هللا عز وجل حقاً بالنهار ال يقبله بالليـل ، وإ                 
  ."يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة وجل ال 

 حاسبوا أنفسكم   : " عنه فهو صاحب القول المشهور       أما عمر بن الخطاب رضي اهللا     
  . " ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا قبل أن تحاسبوا
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 شـيء    إني ألمقت الرجل أراه فارغاً ليس في        : "ابن مسعود رضي اهللا عنه    ويقول  
  ١٩ص . "ا وال اآلخرة من عمل الدني

 ومن التابعين الذين شهد له الناس بالخير والصالح وحب المداومـة علـى العمـل        
 وهو يحث على اغتنام الوقت في       – رحمه اهللا    –واالشتغال في الطاعات الحسن البصري      

يام ، كلما ذهب يوم ،       ابن آدم إنما أنت أ     : "االستفادة منه بقوله    أيام العمر والحرص على     
  ) .٧٥، ص هـ١٤١٢الثبيتي ، . ( " ب بعضك ذه

يا أمير المـؤمنين لـو   :  يوم أن قال له بعض إخوته زورحم اهللا عمر بن عبد العزي   
قال . تجزيه من الغد    : ومن يجزي عني عمل ذلك اليوم ؟ قالوا         : ركبت وتروحت ، قال     

هــ ،  ١٤١٠األحدب ، . ( فدحني عمل يوم واحد ، فكيف إذا اجتمع علي عمل يومين      : 

  ) .٦٦ص 
 ينبغي لإلنسان أن يعرف شـرف زمانـه ،       : "ل ابن الجوزي رحمه اهللا تعالى       ويقو

  ) .٧٦هـ ، ص١٤١٢المطوع  . ( "فال يضيع منه لحظة من غير قربة وقدر وقته ، 
وما درى هذا : " تعالى عن أناس أضاعوا أوقاتهم ويقول اإلمام حسن البنا رحمه اهللا       

المطـوع    . ( "ل نفسه ، فإنمـا الوقـت هـو الحيـاة            ل وقته إنما يقت   المسكين أن من يقت   
  ) . ٩٩هـ ، ص ١٤١٢

وعليه يتضح أن الوقت والمحافظة عليه عند السلف الصالح كان أحـد همـومهم ،               

وعندما أدركوا أهميته عكفوا عليه وسخروه لصـالحهم وبمـا يـنفعهم      . وشغلهم الشاغل   
 . رة ويفيدهم في الحياة الدنيا وفي اآلخ
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 :خصائص الوقت 
ـ ١٤٢٢(  أبو شيخة    أشار الخصـائص  ن الوقت يتميز بعدد من المزايا و      إلى أ )   ه

التي ال تجدها في غيره من الموارد األخرى  ، ويمكن أن نذكر بعضا منها فـي النقـاط                   
 : التالية

الوقت أنفس ما يملك اإلنسان ، ألن ما مضى منه ال يعود وال يعوض بشـيء ،                .١
فهو ليس من ذهب كما يقول المثل الشـائع         . ن وأغلى ممتلكات اإلنسان     فهو أثم 

 .بل هو أغلى من الذهب ومن اللؤلؤ وكل جوهر نفيس وحجر كريم

فهو يمر مر السحاب ويجري جري الرياح بغض النظر عـن           : سرعة انقضائه    .٢
 . حال اإلنسان في فرح كان أو في ترح 

 أنه أقصر شيء ألنه ال يكفي الفرد        الوقت أطول شيء ألنه مقياس الخلود ، كما        .٣
لتحقيق كل أمنياته وهو يمتد إلى ما ال نهاية ، وال أحد يستغني عنه فـي جميـع      

 .األعمال ، ويندمون على ضياعه عندما يتجاهلونه 

الوقت ضد الجميع ومع الجميع ، حيث ال يمكن ادخاره أو تحويله أو تأخيره فهو            .٤
نه يخدم من يستغله ويحافظ عليه ويـديره        كما أ . يسير بسرعة محددة ومتوازنة     

 .بفاعلية 

الوقت مورد نادر ال يمكن تجميعه وله تكاليفه التي يجب حسابها بدقة وبشـكل                .٥
 .مستمر حتى ال يضيع سدى 

الوقت ليس كبقية الموارد األخرى ، فهو ال يمكن شراؤه وال بيعه وال استعارته               .٦

  ٢٠،  ١٩ص ص . وال مضاعفته 
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 :أنواع الوقت 
 :أن الوقت ينقسم إلى أربعة أقسام )  هـ ١٤١٤(  رى النمري
 وهو الوقت الذي يقضيه اإلنسان في التفكير والتحليل والتخطيط          :الوقت اإلبداعي     ¯

ثـم وضـع   .  للمستقبل باإلضافة إلى تنظيم العمل وتقييم مستوى اإلنجاز وتوجيهه          
 .ارات الحلول المنطقية والموضوعية لضمان فاعلية ونتائج القر

 ويشمل الفترة الزمنية التي تسبق البدء في أداء العمل وتتضمن    :الوقت التحضيري     ¯

 .جمع المعلومات والبيانات وإعداد المستلزمات الضرورية إلنجاز العمل 
 .  وهو ما يستغرقه الفرد في التنفيذ إلنجاز العمل الذي حضر له :الوقت اإلنتاجي   ¯
 وهو ما يستغرقه الفرد في  أنشطة وأعمال فرعيـة  :الوقت العام أو غير المباشر        ¯

 ٤٠٥ص  . لها عالقة بالعمل

 
    هــ ،  ١٤٢١( القعيـد و ) ١٥هــ ، ص  ١٤١٨(  القرنـي  كل منفي حين يرى   

 :أن الوقت ينقسم في حياة اإلنسان عموماً إلى قسمين  )  ١١٠ص 
ـ        :الوقت القابل للتحكم     .١ ن تلـك    وهو الوقت الذي يمكن تنظيمه وإدارتـه ، وم

األوقات ما يكون مخصصاً للعمل أو الدراسة أو حياة اإلنسان  الخاصة ، ففـي               
 .هذا النوع يكون التفاوت بين الناس من حيث القدرة على استغالله 

  وهو الوقت الذي يصعب تنظيمـه أو إدارتـه أو            :الوقت غير القابل للتحكم        .٢

تي يقضيها اإلنسـان    االستفادة منه في غير ما خصص له، ومن ذلك األوقات ال          
في حاجاته األساسية مثل النوم واألكل والراحة والعالقات األسرية واالجتماعية          
المهمة ، وهو وقت ال يمكن االستفادة منه كثيراً في غير ما خصص له ، لحفظ                
توازن اإلنسان في حياته ، وبالرغم من ذلك فمن الضروري أن يكون هذا الوقت  

 . في حدود المعقول 
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 : في الفكر اإلداري الوقت
ليست اإلدارة إال حركة في ظل الزمن ، وعمل دؤوب تحت مظلـة الوقـت ، وال                 
يوجد عمل يقوم به شخص إال والوقت يصاحبه ، وما من حركة أي كانت إال ضمن إطار            

 . زمني محدد 

وترجـع جـذور هـذا      وقد اهتمت نظريات اإلدارة بالوقت منذ أوائل هذا القرن  ،            
 صـاحب   ( اإلدارة العلمية    وأب) F.Taylor(أعمال وجهود فريدريك تايلر     الموضوع إلى   

في محاولته لتحقيق زيادة في إنتاج المصانع من خـالل االهتمـام            )  النظرية الكالسيكية 
، نظراً ألنـه     ، لتحديد أفضل طريقة ألداء العمل      ، ودراسة الحركة والزمن    بتقسيم العمل 

 ، وما من عمل يؤدى إال كان الوقت إلى جانبه          دما من حركة تؤدى إال ضمن وقت محد       "
 ) ٢٠ت ، ص ٠وتر ، د". (  ، فاإلدارة حركة وزمن أو عمل ووقت

في تقسيم العمل إلى ) Time and Motion Study(وتتمثل دراسة الحركة والزمن 

جزئيات بسيطة، إذ يتم تحديد حركتها األساسية من مكان آلخر، والزمن الذي يسـتغرقه              
 .  ربط األجزاء بعضها ببعض بأسرع وأفضل طريقة وفي أقل وقت ممكنذلك بهدف

مساهمة كبيرة في زيادة فعالية إنجاز النشاطات اإلنتاجية        ) Taylor(وقد ساهم تايلر    
بطريقة مثلى، من خالل إعادة توزيع مكونات العمل وإزالة أو تقليل الوقت الضـائع، أو               

 . ضمن انسيابه بشكل سهل دون أي عوائقإعادة تصميم موقع العمل بطريقة مناسبة ت
تحديد األجر اليومي بشـكل ثابـت، فـإذا         "إلى  ) H.Gant(كما سعى هنري جانت     

استطاع العامل إنجاز العمل المحدد له في وقت أقل فإنه يستحق أجراً يعادل الوقت الـذي   

 )١٧ت ، ص ٠وتر ، د". ( اختصره
دراسـة  ) Frank and Lillian Gilberth(وتابع فرانك جلبرث وزوجته ليليـان  

الحركة والزمن بشكل أكثر تفصيالً، إلى أن توصال إلى أداء العمل بأفضل الطـرق فـي        
التي استطاعا مـن خاللهـا   ) The best way(زمن قصير، وصوالً إلى الطريقة المثلى 
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إدخال فن التخصصات في العمل وتطوير أدائه، فقد عمدا إلى وضع قواعد للعمـل بـأن              
ى عدة أقسام، وكل قسم إلى خطوات، وحددا لكل خطوة جزءاً من الوقت الـالزم       قسماه إل 

لألداء في القسم كله، ورتبا خرائط تخدم هذا الغرض، أطلقا عليها خرائط التدفق المساعدة     
  ) ٣٨ص م ، ١٩٨٧عسكر . ( على دراسة أية عملية وتفصيالتها

     دئ كما أوردهـا وتـر     كثيراً من المبا  ) H.Emerson(نشر هارنجتون إيمرسون    و
 :  منها) ١٨ت ، ص ٠ د(

بمعنى أن يكون لكل منظمة أهداف تسعى إلى تحقيقهـا فـي            :  المثل أو األهداف   -
 . أسرع وقت ممكن

بمعنى أال تنمو المنظمة جزافاً بل تقوم كل جديد في التجهيـزات            :  حسن اإلدراك  -

 . أو في نموها البشري
 . لمنظمة وصيانتها وفق جداول زمنية محددةويعني به إصالح ا:  اإلرسال -
 .                                          يكون لكل عمل إداري نموذج مثاليبمعنى أن:  التنميط -

،  برفع مستوى األداء للمنظمة على وجه شامل) H. Fayol(كما اهتم هنري فايول 
ع التنظيم المبني علـى أهـداف       فوضع القواعد والمبادئ اإلدارية التي يجب أن تتمشى م        

المنظمة، ومع اإلنتاج ذي الكفاءة العالية وبأقل التكاليف وبأقصر وقت ممكن، وكل ذلـك              
يتطلب رصداً وتسجيالً لإلمكانيات المتاحة، ووضعها في المكان المناسب في ظـل إدارة             

 بكفاءة  األهدافذات كفاءة مما يؤدي إلى تقصير الوقت والسرعة في أداء العمل وتحقيق             
  )٢٩٦ص  م ،١٩٧٧ الهواري. ( عالية

وأتباعه لم تعبر عـن المفهـوم الحـديث         ) Taylor(كما نالحظ أن محاوالت تايلر      
، مـن    يتعلق بزيادة اإلنتاج ثم األربـاح     على هدف رئيس   تركز، إذ كانت     إلدارة الوقت 

، وبـذلك   ية للعملخالل اإللحاح على فعالية اإلدارة التنفيذية وبخاصة في النواحي اإلنتاج     
هدفت اإلدارة العلمية من إدارة الوقت إلى زيادة قدرة المنظمات على التنفيذ والمتابعـة،              
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لئال يهدر الوقت في أعمال ارتجالية ال ترتبط بحركات قياسية تم تحديد زمن كل حركـة                
 . منها

أعقبت حركة اإلدارة العلمية في النظرية الكالسيكية نظريـة أطلـق            "
التي ألحت على بناء المنظمة من الوجهـة        ) العالقات اإلنسانية (رية  عليها نظ 

االجتماعية واإلنسانية، كعالقات األفراد ببعضـهم، وعالقـاتهم برؤسـائهم          

وغيرهم من داخل المنظمة أو خارجها، وأعطت األولوية لجماعـات العمـل            

غير الرسمية، وشجعت على ظهورها، ورأت أن إشباع حاجات التنظيم غير            

لرسمي تؤدي تلقائياً إلى تحقيق أهداف التنظيم الرسمي، وأولت أهمية كبيـرة     ا

إلى الرجل االجتماعي ال الرجل االقتصادي، كما في النظريـة الكالسـيكية،            

وتـر ،   " .( وباختصار فقد ألحت النظرية اإلنسانية على الدوافع االجتماعية         

 .) ٢٢ت ، ص ٠د

، من خالل مناداتها بضرورة إعطاء       اإلنسانيةوقد بدا االهتمام بالوقت في النظرية       

 ، ثم على إنتاجيته    ، مما سينعكس إيجابياً على معنوياته      العامل فترة للراحة وأخرى للعمل    
 ليس آلة يعمل على مـدى أربـع وعشـرين       – في رأي رواد هذه النظرية       –، فاإلنسان   

 اإلنسان العامل بعـدها     ساعة، وإنما يحتاج إلى فترات راحة تقتطع من وقت العمل، يعود          
  ) .٤٠ م ، ١٩٨٧عسكر . ( بنشاط وهمة ألداء المهام المطلوبة منه بكفاءة

رائد المدرسة اإلنسانية من خالل تجاربـه       ) E.Mayo( وقد أكد الباحث إلتون مايو      
التي أجراها فـي مصـانع   )  The Howthorne Studies(المسماة تجارب الهاوثورن 

، أكد على أهمية االعتناء بالعامل اإلنسانين واختيار فتـرات           كيةألمرياويسترن إليكتريك   

الراحة التي تساعد حتماً على زيادة اإلنتاجية ألنها تعد منشطاً ومجدداً للحيوية من أجـل               
استئناف العمل، ولكن بشرط أال تكون األوقات المختارة طويلة وغير مناسبة، ألن هـذه              

،  م١٩٧٥هاشـم   . ( لمنظمة وسبباً في تراجع اإلنتاج    األوقات الزمنية ستكون عبئاً على ا     
 ) ١٢٦ص 



 - ٢٨ - 

 )النظرية الحديثة للتنظيم  (، أطلق عليها     تلت نظرية العالقات اإلنسانية نظرية حديثة     
، وأضافت إليها وطورت من مفاهيمها، واحتل        ، استفادت من النظريات اإلدارية السابقة     

نظرية عدة نظريات بآن واحد، وهي النظرية       فيها الوقت مكاناً بارزاً، وقد تضمنت هذه ال       
السلوكية، ونظرية اتخاذ القرارات، والنظرية الرياضية أو البيولوجية، وقد كتب كثير من            

وأرجيـرس  ) Bernard(، أشـهرهم برنـارد       العلماء اإلداريين حول هذه النظريـات     
)Argyris  (  ورنسيس ليكـرت)R. Likert (   وهربـرت سـيمون)H. Simon (  فقـد

تعانت نظرية اتخاذ القرارات بالوقت في حل مشكالت التخطيط واإلنتـاج، واعتمـدت          اس
على الوقت اعتماداً كلياً إذ تعتمد على األحداث الماضية، وتستشف الزمن المستقبلي مـن              
الماضي، وتستند إليه، وتراعي الوقت والتوقيت في جميع مراحل اتخاذ القرارات، سـواء   

ية أم إنتاجية، من خالل تحديـد الوقـت المناسـب التخـاذ             أكانت هذه القرارات تخطيط   
  ) ١٣١ م ، ص ١٩٩٧عقيلي  . ( القرارات المناسبة للموقف

المنظمة ككائن حـي     "، فافترضت أن     كما اعتمدت النظرية البيولوجية على الوقت     
ة ومجمل القول فإن المنظمة وحدة اجتماعي     ".  بمعنى أنها تولد ثم تنمو ثم تتهاوى ثم تموت        

، من حيث التأثير بكل معطيات التطـور التكنولـوجي           واقتصادية مرتبطة بعامل الوقت   
والمفاهيم اإلدارية الحديثة التي تعتمد في تنفيذ خططها على الوقت، واتخـاذ األولويـات              

  ) ١٦١م ، ص ١٩٧٨سليمان  . ( منهجاً لتنفيذ تلك النظريات

رة يظهـر جليـاً ارتبـاط هـذه         بعد هذا العرض السريع لبعض النظريات في اإلدا       
النظريات بالوقت واهتمامها به وذلك في جميع مراحلها التطبيقية، ألن اإلدارة ما هي إال              

، فالتخطيط يحتاج إلى وقت وكذلك التنظيم      ، وتحقيق الهدف يحتاج إلى وقت      تحقيق هدف 
ة الرتباطـه   ، وبذلك يكون الوقت أحد العناصر المهم       والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات   

بكل عنصر من عناصر اإلدارة، فكل عمل إداري يحتاج إلى وقت، ويحتاج أيضـاً إلـى              
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توقيت مناسب حتى يحقق الهدف المنشود منه، ووقت العمل محدود بسـاعات يجـب أن               
 .يعمل المدير على استثمارها بكفاءة وفعالية

 
 : اإلدارة الفعالة للوقت داخل العملية اإلدارية

، فالوقـت مـرتبط بكـل        ، وهذا الهدف يحتاج إلى وقت      حقيق هدف اإلدارة هي ت  
، وكل عمل إداري يحتاج إلى توقيت مناسـب حتـى يحقـق        عنصر من عناصر اإلدارة   

 . الهدف المراد منه
فعلى األقل يمكن استثمار أكبر قدر منه،       .. إن لم يكن باإلمكان استثمار كل الوقت        "

، يلزم البحث في العناصـر األساسـية للعمليـة          وحتى تكون نقطة البداية صحيحة وفعالة     
  ) .٧٩م ، ص ١٩٨٨سالمة ، " . ( اإلدارية
 

 :  التخطيط والوقت-١
فالوقـت يرافـق    "من هنا تتحدد نقطة البداية في تطبيق إدارة الوقت بشكل فعـال،             

التخطيط في جميع عملياته، ويرتبط بشكل أساسي معه، إذ يربط التخطيط بـين أجـزاء                
وتر ". ( إلدارية، وكذلك بين العمليات المتعاقبة التي يشتمل عليها النشاط اإلداري         العملية ا 

  . )٣٧ت ، ص .، د
 إن إعداد الخطة اإلدارية يتطلب من المخطط أن يراعي التسلسـل الزمنـي فـي               
مراحل هذه الخطة، وأن يقوم بتوزيع األزمنة عليها إلى أزمنة تتناسـب مـع المراحـل                

ون مجموع هذه األزمنة الموزعة مساوياً للزمن الكلـي، وأن يختـار    المحددة، على أن يك   
الزمن المناسب لكل مرحلة، وعلى المخطط أن يدرك أهمية الهدف ضمن الزمن المعطى             

  . )٣٨ت ، ص .وتر ، د(  .له 



 - ٣٠ - 

فمن مقومات الخطة الناجحة أن تكون محددة بفترة زمنية معينـة، سـواء أكانـت               "
 األجل، والبد من تحديد أهداف معين تتميز بالوضوح الكمي          طويلة أم متوسطة أم قصيرة    

والزمني، وخالية من أي تعارض أو تناقض، ومرنة تأخذ بالحسـبان التغيـرات البيئيـة               
المختلفة، فضالً عن تحديد األولويات الخاصة بالمنظمة التي تسـاعدها بشـتى الوسـائل              

سالمة " . ( بكفاءة وفعالية مرتفعة  المتاحة، وضمن اإلمكانيات المحددة في تحقيق األهداف        
  . )٨٠م ، ص ١٩٨٨، 

 أن التخطيط يأخذ وقتاً طويالً أول األمر، فإنه يعوض ذلك الوقت ألنـه       من رغمالوب
يثمر نتائج أفضل ويوفر وقتاً في األداء الحقيقي للنشاطات، ولكي يخطط المـدير جيـداً               

تيبها حسب أولوياتها لتصبح طرق  توضيح األهداف جيداً وتر   "ويحدد األولويات يجب عليه     

، إذ تبدأ عملية تطبيق إدارة       ) ٥٠٠م ، ص    ١٩٩١ تيمب" ( تحقيق تلك األهداف واضحة   
وضع خطة متكاملة متجانسة ذات أهداف محددة، لكـي يعـرف        "الوقت بفعالية من خالل     

اإلداري االتجاه والطريق الذي يسير فيه، والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه علـى المـدى               
  )٨١م ، ص ١٩٨٨سالمة  ".( البعيد والقريب

إن وضع جدول زمني لألهداف يساعد كثيراً في قياس الكفاءة والفعالية في تحقيـق              
هذه األهداف خالل الفترة المحددة، ويفترض توزيع النشطات خالل هذه الفتـرة المتاحـة    

تحقيق األهداف وفق تبعاً ألولويات األهداف أو جزئياتها وذلك ليتسنى لإلداري العمل على  

 . الجدول الزمني المعد لذلك
وتتحدد األهداف عادة بشكل هرمي، قاعدته األهداف اليوميـة تعلوهـا األهـداف             
األسبوعية، فاألهداف الشهرية والسنوية لنصل إلى األهداف االستراتيجية في القمة إذ تُعد            

 المستوى األدنى منه، مصدر جميع األهداف السابقة وكل مستوى يعد مصدراً لألهداف في  
 :  وذلك ما هو مبين في الشكل التالي
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 هرم األهداف ) : ١( شكل رقم 

 :  التنظيم والوقت-٢
دلت الدراسـات والتجـارب   "يرتبط التنظيم باإلدارة الجيدة للوقت ارتباطاً وثيقاً، إذ         

نظيم الجيد يقلص الزمن المطلوب لإلنتاج،      التي قام بها عدد من علماء اإلدارة على أن الت         
إذ تبدو فاعلية التنظيم الجيد بشكل عام من خالل انعكاسه على مجموعة من السمات التي               
تظهر في كل واحدة منها أهمية الوقت في التنظيم، كالميل إلى التعاون والوالء للجماعـة               

حد مهمته بكل دقـة وتوافـق       وتنظيم العمل بين أفراد الجماعة الواحدة، فيعرف الفرد الوا        

  )١١٧ت ، ص .وتر ، د". ( أهداف جماعة العمل مع أهداف التنظيم
ويرتبط موضوع الوقت بالتنظيم اإلداري من نـواٍح عـدة، منهـا تحديـد مهـام                
واختصاصات العاملين، وتقسيم العمل بينهم بشكل موضوعي وعادل، كما يرتبط من خالل   

بعة، باستبعاد ما هو غير ضروري وذلك مـن خـالل          تجديد وتبسيط إجراءات العمل المت    
إعداد الدراسات التنظيمية الالزمة، إذ يؤدي طول اإلجراءات وتعقيدها وطـول الفتـرة              

ولذلك "الالزمة التي يتطلبها إنهاء العمل إلى التذمر الشديد من قبل العاملين أو المستفيدين،       
ط إجراءات العمل المتبعـة مـن       ومن أجل إدارة الوقت بشكل فعال، يفضل تجديد وتبسي        

خالل إعداد الدراسات التنظيمية الالزمة، الستبعاد الخطوات غير الضرورية أو االستعانة           
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باألجهزة الحديثة إلنجاز العمل بصورة سريعة، كما تعمل النماذج المعدة سلفاً مـن قبـل               
جيـة  زدواالمنظمة على توفير وقت كبير، كان يضيع في السابق بسبب الشرح الطويل وا            

  ) ٨٥-٨٣م ، ص ١٩٨٨ سالمة " .( كتابة المعلومات 
هناك ارتباطاً بين موضوع إدارة الوقت بالتنظيم اإلداري        "إضافة إلى ما سبق، فإن      

ناحية توافر البيئة التنظيمية المادية واالجتماعية، وتطبيق مبدأ اإلدارة         : من عدة نواٍح منها   
ة، ألن من شأن ذلك أن يعمق مفهوم التخصـص          باالستثناء، واالتجاه نحو تفويض السلط    

وتقسيم العمل، ومن شأنه كذلك أن ييسر قيام كل مستوى إداري بمهامه، فيغـدو الوقـت                
إذ ". الموزع في كل مستوى إداري متناسباً مع أهمية األنشطة التي يقوم بها كل مسـتوى              

ـ               ي النشـاطات   تهتم اإلدارة العليا بالنواحي األساسية فـي اختصاصـها التـي تتمثـل ف

االستراتيجية المتعلقة بمستقبل واستمرارية المنظمة، وتقوم المستويات اإلدارية الوسـطى          
بمهامها أيضاً المستمدة من النشاطات العليا، وبهذا يتاح لهـا الوقـت الكـافي لالهتمـام                
بالنشاطات الجوهرية واألساسية، كما تقوم المستويات اإلدارية المباشرة بتنفيذ ما وصـلت      

  . ليه اإلدارتان العليا والوسطى واالتصال بينهما لتزويدهما بالمعلومات الخاصة بالتنفيـذ          إ
 ) .١١٥، ص  ١٩٩٣أبوشيخة  ( 

 :  التوجيه والوقت-٣
يشكل التوجيه جزءاً كبيراً من وقت اإلداري بشكل عام، إذ يجب على الموجـه أن               

، وبظروف المنظمة، وإال كـان      يكون على علم ودراية بتوقيت التوجيه، وبنفسية العاملين       
التوجيه في غير مكانه وخارجاً عن الوقت المحدد، ويتمثل ذلك في إرشاد العـاملين إلـى      

كيفية تأدية وتنفيذ العمل بجانب االتصاالت بمختلف أشكالها الشهفية والكتابيـة والتقنيـة،             
المعلومـات  والبد أن يقوم المشرف قبل البدء بعملية االتصال أو اإلرشاد مـن تحضـير         

الالزمة والهدف منها، فضالً عن تحديد الفترة الالزمة لالتصال، وبخاصة إذا كان المرسل  
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زيداً من  إليه في موقع جغرافي بعيد عن موقع عمل اإلداري، وهذا يقتضي من المشرف م             
  )٨٨م ، ص ١٩٨٨ سالمة .( الوقت والجهد 

تحقق الفائدة المرجوة واألمل    إن إطالة زمن التوجيهات تجعل العاملين في ملل فال          "
      ".المنشود، لذلك فإن التوجيه في زمن قصير خالل فترات متفاوتة يعطـي ثمـاراً يانعـة         

 . ) ٢٠٢ت ، ص .وتر ، د( 
ولكي تحقق أقصى فائدة من الوقت في أثناء التوجيه، فإنه يفترض توافر قواعد ثابتة        

المنظمة، فنجاح عملية االتصـاالت تعتمـد   وسلمية للبيئة المادية االجتماعية الموجودة في   
بشكل أساسي على توافر العالقات اإلنسانية الدافعة للعمل، والسياسـة الحـافزة الفعالـة،       
وعلى الفهم الواضح لمفهوم جماعات العمل وأثرها في إنجاز العمل، وعلى إيجاد عالقات             

جو نفسي مريح يؤدي إلى     اجتماعية طيبة وتعاون وثقة متبادلة بين العاملين، وعلى توافر          
تأدية العمل بكفاءة وفعالية، وبدون شك تتيح هذه األساسيات في العمل فرصاً جيدة لزيادة              

ديفيز ،  . ( التفاهم، ودعم الثقة بين العاملين، وحفزهم على زيادة مستوى األداء واإلنتاجية          
 )٥١٢م ، ص ١٩٧٤
شفهية ما أمكن ذلك، بهدف     ويمكن لإلداري االعتماد بشكل كبير على االتصاالت ال       "

تقليل الوقت الالزم بكتابة الخطابات وطبعها وتوقيعها، إضافة إلى عملية دخول وخـروج             
المعلومات من مكتب اإلداري، وتنظيم عملية مقابلة األشخاص وترتيب أفكـاره وتحديـد             

لمـة  هدفه من االتصال الهاتفي مثالً قبل البدء بعملية االتصال، وذلك لتقليـل وقـت المكا      
  )٩٠م ، ص ١٩٨٨ سالمة". ( الهاتفية ما أمكن

إن كل ما سبق سيزيد من فعالية االتصال، ومن فاعلية عملية التوجيه، واسـتغالل              
 . اإلداري للوقت الالزم لها بشكل فعال
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 :  الرقابة والوقت-٤
تالزم الرقابة عملية التخطيط وتعتمد عليها، إذ البد للمراقب أن يكون علـى علـم               

تخطيط اإلداري ليتسنى له القيام بمهامه الرقابية وفقاً لما هو مخطط، ومعرفـة مـدى               بال
 . الخروج عن المعايير المخطط لها، ومتى يحصل ذلك

وتظهر أهمية الوقت في الرقابة لدى الكشف عن األخطاء أو منع وقوع حدوثها في              "
صارمة، وتم تنفيذها من    الوقت المناسب، ويطول زمن الرقابة إذا كانت إجراءاتها شديدة و         

خالل التهديد، ويقصر زمنها إذا كانت نابعة من الذات، ومعتمدة على الثقة والحرص على           
  )٢٣٠ت ، ص .وتر ، د" . ( تحقيق األهداف

 :  اتخاذ القرارات والوقت-٥
تحتاج عملية اتخاذ القرارات إلى فترة زمنية معينة، وال شك أن اخـتالف نوعيـة               

 الظروف التي يواجهها اإلداري، فضالً عن اختالف طبيعة القرارات          المشكالت واختالف 
في المستويات اإلدارية، له تأثيره على الوقت المحدد في اتخاذ القرار، كذلك يختلف هـذا            

  ) .٧٧ م ، ص ١٩٩٤ الخولي. (  القيادي في المنظمات تبعاً الختالف النمط
ـ       " ي اتخـاذ القـرارات     وقد اهتمت اإلدارة الحديثة باألسلوب العلمي ف

المتمثل في تشخيص المشكلة وتحديدها، ووضع المقترحات المناسـبة لحلهـا          

وتقويمها، ومن ثم اختيار المناسب منها وتنفيذه، ومتابعة نتائجه، وقد جاء هذا            

االهتمام من منطلق زيادة فعالية اتخاذ القرارات، واالرتقاء بنوعية القـرارات        

 المحددة لذلك، ولهذا فقد قـل االعتمـاد علـى           الصادرة خالل الفترة الزمنية   

األساليب التقليدية في اتخاذ القرارات، مثل أسلوب الخبرة إال في حدود ضيقة            

جداً قد ال تتعدى القرارات الروتينية أو العادية التي تواجه اإلداري يومياً وال             

  )٨٦م ، ص ١٩٨٨سالمة ، " . ( تتطلب منه جهداً أو إبداعاً 
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اإلداري بكل الوسائل والطرق المتاحة في اتخاذ القرارات لها أثر كبيـر            إن اهتمام   
 . وفي توفير الوقت والجهد والتكاليف، في زيادة فاعلية اتخاذ القرارات واالرتقاء بنوعيتها

ومن هنا تظهر أهمية إدارة الوقت في جميـع وظـائف اإلدارة وكأنهمـا شـيئان                
عضها عن بعض عند ممارسة أي عملية إدارية ،         متالزمان أو أشياء متالزمة ال يستغني ب      

على اعتبار أن ذلك يعد من مقومات نجاح أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق أهـدافها تحـت                 
 . أفضل الظروف 

 

 : أساليب إدارة الوقت داخل منظمات العمل 
إدارة الوقت لها أساليب كثيرة ومتعددة يمكن أن يستخدمها المديرون في إداراتهـم ،        

على مساعدتهم وتوجيههم الستغالل أوقاتهم أثناء العمل االستغالل األمثل بمـا      وهي تعمل   
 . يحقق أهداف العمل على أفضل وجه وبأقل قدر من الجهد والوقت 
إدارة الوقـت داخـل     وبناء على ذلك يرى الباحث أهمية التطرق لبعض أسـاليب           

 :وهي كالتالي منظمات العمل ، 

  :ض أسلوب اإلدارة بالتفوي/ أوالً 

يعد تفويض السلطة أحد أهم أدوات إدارة الوقت في المنظمات الحديثة ، وال غنى للمدير        " 

الفعال وخصوصاً في المنظمات ذات الحجم الكبير من اللجوء إلى تفـويض جـزء مـن                
 ) . ١١٥م ، ص ١٩٩٨العضايلة  " ( ستوى اإلداري سلطاته إلى من هم دونه في الم

تحقيق إنجازات معينة من خالل تحفيـز وتطـوير   " نها وتعرف اإلدارة بالتفويض بأ 
اآلخرين لتحقيق بعض هذه النتائج والتي تعتبر من المسئوليات والمهام التـي يقـوم بهـا      

 ) .١٥٧ص  ،م  ١٩٨٨سالمة " ( اإلداري 
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والتفويض يعني من الناحية العملية تفويض بعضاً من مهام المدير إلى المرؤوسـين             
ت في المهمة التي يستطيع المرؤوس عملها بدالً مـن المـدير ،             وذلك لعدم إضاعة الوق   

 .وبذلك يستفيد المدير من مواهب المرؤوسين وخبراتهم وقدراتهم 
وتفويض السلطة والصالحية في بعـض األعمـال ال يعنـي إعطـاء الموظـف                

ومن هذا المنطلق . الصالحيات والمسئوليات كاملة ، بل يتحمل المدير المفوض المسئولية   
يجب على المدير أن يختار الموظف المناسب ويهتم بدراسة إمكانياته وقدراته لكي يقـوم              

 .بالمهام الموكلة إليه بشكل أفضل 
والمدير المفوض لجزء من مهامه وصالحياته ال يعني فقدانه لسلطته وصالحياته بل            

 . يظل محتفظاً بكامل سلطته 

دارة الوقت لدى المدير ، وهو      وبذلك يتضح أن تفويض السلطة من أفضل أساليب إ        
في نفس الوقت من أنجح الوسائل التي يستخدمها المدير في تطوير المـوظفين وتحسـين            
أدائهم وإنتاجيتهم واستغالل وقتهم ، وذلك من خالل إسناد أكبر قدر ممكن من األنشـطة               

يضـهم  الفنية والثانوية التي تتضمن كثيراً من التفاصيل الجزئية للعمـل لمعاونيـه وتفو            
بسلطات ألدائها ، حتى يتسنى له التركيز على أداء األنشطة المهمة والرئيسـة وتكـريس     
جهوده لمباشرة وظائفه األساسية الجوهرية مثل التخطيط العام ورسم السياسة والتنظـيم            
      .والرقابة إلى جانب حل المشكالت المعقدة التي تعترض طريق األهـداف المرسـومة              

 ) .١٥٨ص  ،م  ١٩٨٨سالمة ( 

 :أسلوب اإلدارة باألهداف / ثانياً 
يعتبر أسلوب اإلدارة باألهداف من األساليب الحديثة المتطورة والذي من خالله يتم            

وذلك بوضـع البـرامج     . تحديد األهداف والفترة الزمنية الالزمة لتحقيق النتائج المحددة         
 شكل أهداف من المرؤوسين والخطط الالزمة لذلك بين الرئيس والمرؤوسين ، إذ تقدم في     

 .إلى رئيسهم ويتم مناقشتها وإقرارها 
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م بصياغة مصطلح اإلدارة باألهداف ، ونـادى        ١٩٥٥كر في عام    القد قام بيتر در   " 
بالتركيز على األهداف بدالً من التركيز على اإلجراءات ، أي التأكيد على أهمية إنجـاز               

ص  م ، ١٩٩٥فونتانا  " (  عمل هذه األشياء     األشياء بدالً من التأكيد على مناقشة كيف يتم       
٧٠. (  

إلى أن اإلدارة باألهداف هي أسـلوب مـن األسـاليب           )  ١٤٢٠ (  حريري ويشير
الحديثة في اإلدارة يقصد به الربط الوثيق بين األنشطة التي تقوم بها اإلدارة وما يوضـع            

يد تحقيقـه ، مـع   لها من أهداف ، أو هي نظام يمكن للمؤسسة عن طريقه أن تحدد ما تر  
ضرورة تقويم ما يتم إنجازه قياساً إلى هذا الذي تم تحديده مسبقاً ، واعتبر هذا األسـلوب          

 ٤٣ص. أيضاً نظاماً للتخطيط واإلشراف معاً 

ويتفق أسلوب اإلدارة باألهداف مع المنهج العلمي في إدارة الوقت من ناحية تحديـد           
 خالل فترة زمنية من خالل القيام بالنشاطات    أهداف معينة يسعى منسوبو المنظمة لتحقيقها     

 .اإلدارية الرئيسة وهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات 
ومن المزايا التي يحققها هذا األسلوب من األساليب في المنظمات اإلدارية استغالل             

 لألفـراد وتقويـة   الوقت بفعالية تامة ، ومن ثم زيادة اإلنتاج مع رفع الـروح المعنويـة          
العالقات واالتصاالت بين اإلدارة والعاملين والتشخيص الجيد لمشكالت العمـل ووضـع       

 .الحلول لها وتطوير كل من العمل والعاملين 

 :فيما يلي ) م ١٩٨٨(   سالمةاألهداف خطوات رئيسة ، وقد حددهالإلدارة ب
فترة المستقبلية  يطلب الرئيس من المرؤوس ورقة مكتوبة تتضمن تصوراته عن ال          .١

 . قصيرة المدى ، بحيث تشمل األهداف العملية والشخصية 
وإجراء التعديالت الالزمـة     هذه التصورات   يجتمع الرئيس مع المرؤوس لمناقشة       .٢

 .لها 
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تنفيذ المهام والواجبات التي تم االتفاق عليها ومحاولة حل المشكالت التي تعترض             .٣
 .طريق التنفيذ 

 .ية بعد انتهاء الفترة الزمنية إلنجـاز المهـم المحـددة مسـبقاً            تقويم النتائج النهائ   .٤
 ١٦١ص

وخالصة القول أن اإلدارة باألهداف تشرك الرؤساء والمرؤوسين في تحديد األهداف 
والتنفيذ ويترتب على ذلك تحديد الفترة الزمنية ويؤدي هذا إلى إدارة جيدة للوقت تعمـل               

 .على استثمار الوقت االستثمار األمثل 

 :أسلوب اإلدارة بالمشاركة / الثاً ث
من األساليب الحديثة أسلوب اإلدارة بالمشاركة التي كثر االهتمام بها فـي اآلونـة              
األخيرة بسبب ما تركته من آثار إيجابية وذلك حين يتم إشراك العاملين في اإلدارة واتخاذ               

اك العـاملين فـي     القرار والمشاركة في تحمل مسئولية التخطيط والتنفيذ ، وفكرة اشـتر          

اإلدارة قد روج لها من دول مختلفة رغبة في توسيع نطاق الديمقراطية حتى تشمل مجال               
 .العمل في المؤسسات المختلفة 

اشتراك العـاملين فـي اإلدارة ذو       ) : " م  ١٩٧٦(   ويقول عنها عبد المجيد وفهمي    
 ٥ص  " .فاعلية ملموسة من وجهة نظر اإلدارة السليمة 

د مفهوم المشاركة باختالف الباحثين والكتاب ومتطلباتهم االجتماعيـة         ويختلف تحدي 
أن اإلدارة بالمشاركة هي مفهـوم      )  م١٩٩٥ (  شهاب الثقافية واالقتصادية ، حيث يذكر    و

.   في األمور التي تؤثر علـى وظـائفهم         إداري يشجع مشاركة العاملين في صنع القرار        

 ٤٠ص 
بأنها انـدماج األفـراد      ) م١٩٨٦(   الخضراء  اإلدارة بالمشاركة كما يذكر    وتعرف

عقلياً وعاطفياً في مواقف الجماعة مما يشجعهم على المساهمة في تحقيق أهداف الجماعة             
  .٦٣ص .وتحمل المسئوليات المنوطة بها 
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 أن تعريف اإلدارة بالمشاركة يعتمد بشكل أساسـي علـى عمليـة    مما سبقويتضح  
حيث أنه من المسلم به أن صـناعة القـرار عمليـة            إشراك العاملين في صنع القرار ،       

فالعقل البشري مهمـا  . جماعية يشترك فيها مع صاحب سلطة اتخاذ القرار أفراد آخرون  
كان نضجه وذكاؤه ال يستطيع في غالب األحيان أن يحيط بكل جوانب وأبعاد المشـكالت            

م األسس التي تقـوم  وعلى هذا األساس تعد المشاركة من أه   . التي تعترض سبيل التنظيم     
 .عليها اإلدارة المعاصرة 

أن كثيراً من القرارات اإلدارية لها أبعـاد تنظيميـة          إلى  )  م١٩٩٥ (  شهاب ويشير
وإنسانية وقانونية وبيئة واقتصادية وهو األمر الذي يدعو إلى ضرورة وجـود مسـاهمة              

ختلفة وأثارها ، فضالً  المرؤوسين والمستشارين والخبراء المعنيين بأبعاد تلك القرارات الم       

 ٤٢ ص .عمن يعنيهم القرار بصورة مباشرة 
ومن ثمار عملية المشاركة في اتخاذ القرارات أنها تنمي وتطور الشعور بالمسئولية            
وتؤدي إلى حب العمل والتفاني فيه ، وتخلق جواً من المودة والتفاهم بين العاملين جميعـاً    

دار القرارات اإلدارية ، وبالتالي فهو أسـلوب        بما فيهم المدير ، وتختصر الوقت في إص       
 .من أهم األساليب التي بدورها تحقق اإلدارة الرشيدة للوقت 

 

 :أسلوب اإلدارة الذاتية / رابعاً 
أسلوب اإلدارة الذاتية يدفع اإلداري إلى تطوير نفسه وذلك مـن خـالل    وأخيراً فإن   

 . تطويرها معرفته بالمهارات التي يمتلكها ويقيمها ويعمل على

على نقطة في غاية األهمية فـي اإلدارة         ) ١١٣ص   هـ ، ١٤١٢(  عالقي   ويركز
قبل البدء في التطوير ال بد أن يتعرف المدير على ذاته ، فالتعرف             : " الذاتية حينما يقول    

على الذات أمر ضروري بالنسبة لعالقة المدير بباقي الموظفين وإلدارة اآلخرين بكفـاءة             
ذلك لوضع أهداف المدير الخاصة بالنمو والتطور ، ويتم التعرف على الذات         واقتدار ، وك  
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بتحليل المهارات التي يمتلكها المدير مثل المهارات البدنية والعقلية والسلوكية واإلداريـة            
 ".والفنية 

أن أهمية اإلدارة الذاتية كوسيلة مساعدة في االستفادة من         ) م  ١٩٨٨(  سالمة   أوضح
ز اإلدارة الذاتية على ضرورة فهم اإلداري لألهـداف التـي يسـعى             الوقت ، حيث ترك   

لتحقيقها ومعرفة النشاطات التي يقوم بها وأهم الوسائل والطرق التي يستخدمها في سبيل             
 ١٦٤ص   .تحقيق تلك األهداف المحددة سلفاً 

 ويتضح من ذلك أن اإلدارة الذاتية تعتمد على التطوير الذاتي وهو مسئولية ذاتيـة ،              
األمر الذي يحتم على مدير المنظمة باعتباره العقل المدبر لها أن يخصص جزءاً من وقته           
الرسمي بجانب وقته الخاص لزيادة معلوماته واإلطالع على المعارف الحديثة واكتسـاب            

المهارات الجديدة بغية تطوير األداء الفردي والمنظم واسـتغالل المـوارد واإلمكانيـات           
 .المتاحة بشكل أفضل 

إن اإلدارة الذاتية الفعالة تتيح إمكانية تطوير وتنمية قدرات ومهارات اإلداري مـن             
خالل األساليب التدريبية الجماعية أو الفردية كالتقييم الذاتي الذي يعقبه التطوير الـذاتي ،     
أو االستفادة من تجارب اآلخرين وغيرها الكثير ، والتي بدورها تساهم في رفع مسـتوى          

 ، وتطوير أساليب العمل ، وتنظيم األنشطة واألعمال ، من أجل الوصول إلـى               اإلنتاجية
 . األهـداف المحـددة بأقل وقت وتكلفة وجهد ممكن 

 
 : مناهج اإلدارة الفعالة للوقت

 تقـوم   ةعند دراسة أدبيات إدارة الوقت، يتضح للباحث أن هناك ثمانية مناهج مختلف           
هذه المناهج الثمانيـة    ها قيمته وإضافته، وتتمثل     ، ولكل منهج من    على افتراضات ومبادئ  

   ) :٤٩٠ - ٤٧٩م ، ص ١٩٩٨(  كوفي فيما يلي كما أوردها
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  ) :نظم نفسك( منهج -١
يفترض هذا المنهج أن معظم مشكالت اإلدارة تأتي من الفوضى، أو مـن غيـاب               

فـي بنـاء    النظام، حيث ال يجد اإلداري ما يريده عندما يحتاجه، ويصبح الحل المنطقي             
 : النظم التي تهتم بالتنظيم في ثالثة مجاالت

 : تنظيم األشياء •
  أي ضبط كل شيء بدءاً بمفاتيح األبواب إلى الحاسبات واألرفف الخاصة بالملفـات             

 . والمساحات في المكاتب
 : تنظيم المهام •

   أي إعطاء األوامر وتحديد خطوات التنفيذ باستخدام قوائم أو خرائط تخطيط أو حتـى  
 . برامج كمبيوتر معقدة تخطط إلدارة المشروعات

 : تنظيم األفراد •

  أي تحديد ما يمكن أن يقوم به اإلداري ومن يعملون معه ثم تفويض األعمال لـديهم،                
 . ثم بناء نظام لمتابعة أدائهم حتى يتمكن هذا اإلداري من التحكم فيما يجري

 
فر الوقت والكلفـة والجهـد، إذ ال        من أهم نقاط القوة في هذا المنهج أن التنظيم يو         

يضيع الوقت في البحث أو كتابة التقارير مثالً، فالتنظيم يعطي المرء الذهن الصافي وحياة          
أكثر انضباطاً ولكن اإلسراف في التنظيم يتحول إلى عائق ونقطـة ضـعف، إذ يصـبح                

الوقـت فـي    التنظيم هدفاً في حد ذاته بدالً من أن يكون وسيلة ألهداف أهم، فقد يضـيع                

التنظيم أكثر مما يضيع في اإلنتاج ثم ال يجد بعضهم وقتاً للعمل ألنه مشغوٌل في ترتيـب                 
 . األمور
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 ): البقاء واالستقاللية( منهج المحارب -٢
الفلسفة وراء هذا المنهج هي حماية الوقت من الضـياع حتـى يتحقـق التركيـز             

دحمة، ولذلك يرى منهج المحارب     واإلنتاج، فالجميع محاصر بطلبات ضاغطة من بيئة مز       
أنه إذا لم يتصرف المدير بحزم حيال هذا الهجوم على وقته فسينهار النظام كلـه، ومـن                 

 :  األساليب التي يقترحها هذا المنهج
 :  العزل •

 ونحـو   بواب مغلقة وأجهزة رد على الهاتف        أي إيجاد نظام حماية من خالل سكرتارية وأ       
 . ذلك من الوسائل

 :  االنعزال •

 .    وهو االنتقال إلى بيئة بعيدة تضمن العزلة حيث يمكن العمل باستقاللية ودون مقاطعة

 : التفويض •

 . ترحيل األعمال إلى اآلخرين حتى يتاح المزيد من الوقت لألعمال األهم
تنبع قوة هذا المنهج من أن الوقت هو مسؤولية شخصية، وأن المدير سينتج ويبـدع       

ولكن افتراض هذا المنهج أن اآلخرين هم عـدو،         . ئ دون مقاطعة  متى أتيح له وقت هاد    
عليك إزاحتهم من الطريق حتى تتمكن من أداء األعمال من خـالل العـزل واالعتـزال                
ووضع الحواجز، هو أمر مبالغ فيه، إذ ينسى أن ما يود المدير إنجازه يتوقف على وجود                

عـاونهم ونحـن نعتـزلهم،      هؤالء اآلخرين، ومن ثم يصبح من الصعب الحصول على ت         
باإلضافة إلى ذلك يقود هذا المنهج السلبي الدفاعي إلى سلوك انطوائي قائم على االعتماد              

عند هذا الحد يشـعر البـاقون أنهـم    . الكامل على الذات، وتحقيق اإلشباع من خالل ذلك     
ل معزولون ولذلك سيحاولون الحصول على االهتمام إما بإيجاد المشكالت أو العمل بشـك            

 .ل مشكالتهم منفرد، وهنا قد يحتاج المدير إلى وقت أكثر لح
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 إن المنهج االنعزالي الوقائي يتجاهل حقيقـة االعتماديـة المتبادلـة بـين جميـع               
 .األطراف، وأثرها على جودة الحياة، مما يعقد األمور أكثر فأكثر

 : )اإلنجاز( منهج الهدف -٣
جهدك لتحقيقه، فهو يعتمد على أسـاليب       اعرف ما تريده ثم ركز      : يقول هذا المنهج  

 . التخطيط ووضع األهداف، وحفز الذات والحماسة من خالل حالة ذهنية إيجابية
لقد أثبت الواقع أن األفراد والمنظمات التي تضع أهدافاً واضحة للوصـول إليهـا              
تحقق نتائج أفضل، وأن الواقع يثبت أيضاً أن القادرين على وضع األهـداف والقـادرين               

 . على الوصول إليها يحققون ما يحملون بالوصول إليه
وهناك عدد كبير ممن يعتمد على هذا المنهج لصعود سلم النجاح، ولكن سرعان ما            
يكتشفون أن السلم يستند إلى الحائط الخطأ، منهم من يضعون األهداف ويبذلون الجهـود              

ي جنوها ليست الثمار التـي  لتحقيقها ويصلون إلى ما يرغبون ولكن ليكتشفوا أن الثمار الت 

يحلمون بها، فعندما ال تستند األهداف إلى مبادئ وحاجات أساسية يصبح الهدف واإلنجاز             
من المسببات لعدم تحقيق حياة متوازنة، فقد يكسب بعضهم الماليين ولكنهم يعيشون حيـاة     

إلـى  خاصة بائسة، فقراء بالعالقات والعواطف، فهو منهج دفع الثمن الغـالي للوصـول            
 .األهداف

 :  )األولويات وتحديد القيم( منهج التسلسل -٤
يعتمد هذا المنهج على منهج الهدف، ولكنه يضيف إليه مبدءاً هاماً هو مبدأ التسلسل     
واألولويات، بمعنى اإللحاح على أهم المهام، ويستخدم في سبيل ذلك عدة أساليب، منهـا              

يمكنكم أن تفعل ما تريـد  : حاب هذا المنهجأسلوب تحديد القيمة وترتيب المهام، فيقول أص  
ولكن ليس كل ما تريد، فافتراضه األساسي هو إذا كنت تعرف ما تريده وتُلح على إنجاز                

 . المهم أوالً فإنك ستصبح فعاالً في إدارتك لوقتك
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ولكن هناك الكثيرين الذين يجلسون عند قمة سلم النجاح يقولـون إنهـم وضـعوا               
وحددوا األولويات ولكن عندما وصلوا إلى الهدف لم يجدوا النتائج          األهداف وألحوا عليها    

التي توقعوها، ولذلك إن لم تكن األهداف نابعة من المبادئ الحقيقية فلن يصل الفرد إلـى                
 . اإلنجاز الحقيقي لنتائج تضمن جودة الحياة

 :   منهج األدوات التكنولوجية-٥
مثل الجدول الزمني والمفكـرة     (سبة  يقوم هذا المنهج على فرض أن األدوات المنا       

ستعطي الفرد قدرة على اإلدارة الفضلى، إذ يقوم هـذا  ) اليومية وبرنامج الحاسب ونحوها   
المنهج على أن هذه األدوات تضمن معرفة األولويات، وتنظيم المهام، والوصـول إلـى              

اة أكثـر  المعلومات بسهولة، والفرض األساسي أن النظم والهياكل تساعد على جعـل األد     
 : فاعلية، فهناك ميزة كبيرة في االستخدام الفعال لتلك األدوات في تحقيق 

 . تحديد األولويات -

 . وضع األهداف -

 . تنظيم المهام -

 . استخدام منظم سريع للمعلومات -
ولكن كم من الناس يستخدمون أدوات إدارة الوقت هذه كما يجب أن تكون؟ فهناك              

دوات زينة تترك غير مستخدمة، وبالنسبة لبعضهم تعـد         من يشتري التقاويم لتتحول إلى أ     
التقاويم اليومية والمهام المحددة أمراً مقيداً أو جامداً، إضافة إلى أن التكنولوجيا بشكل عام              
إن لم تكن مرتبطة بالمعرفة التامة بأهمية القيام بالمهمة المستخدمة من أجلهـا ال تعطـي                

ض القدرة على تحسين هذه الجـودة فقـط، فآلـة           الجودة بشكلها المطلق، وإنما تعطي بع     
 . التصوير الفوتوغرافية المتقدمة ال تنشئ مصوراً ناجحاً
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 :  منهج المهارة في إدارة الوقت -٦
يقوم هذا المنهج على أساس أن إدارة الوقت مهارة شخصية تحتاج إلى إتقان عـدة         

 : أشياء هي
 . استخدام تقاويم ومفكرات المواعيد -

 . ة مهامإعداد قائم -

 . تحديد أهداف -

 . تفويض -

 . تنظيم -

 . وضع أولويات -
هذا المنهج التنظيمي شائع وقائم على أن غياب مهارة التخطيط ووضع األهـداف             
والتفويض سيؤثر على التنظيم، ولذلك يلجأ كثير من المنظمات إلى وسائل تعليمية لتعلـيم              

 . العاملين هذه األساسيات
 : هج تكمن في التساؤالت التاليةإن من أهم نقاط ضعف هذا المن

 ما النماذج األساسية التي يتم تعليمها؟  -
 هل تقوم على مبادئ صحيحة؟  -

 أو أنها تدعو لفروض غير صحيحة عن الفاعلية؟ -

 ) : االنسجام والنغمة الطبيعية( منهج التدفق الطبيعي -٧
 التي  يقوم هذا المنهج على فروض مختلفة عن الحياة والوقت تختلف عن الفروض           

تقوم عليها باقي مناهج إدارة الوقت، فهو يقوم على فلسفة مستمدة من الحضارات الشرقية              
المتصلة بالتوافق الداخلي للذات واالنسجام مع الطبيعة، بعيداً عن إلحاح الظـروف التـي      

تضغط علينا، فهذا المنهج بمثابة حركة مضادة لتلك األساليب التقليدية إلدارة الوقـت، أو              
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ب ألولئك الذين يشعرون بالهزيمة من استخدام تلك النظم التي تقوم عليها المنـاهج              انسحا
 . األخرى

ولكن ينسى أصحاب هذا المنهج أن السباحة ضد التيار بـدالً مـن الـذهاب مـع               
الطوفان على أساس أن هذا ينسجم مع الطبيعة يعني ممارسة اإلدارة، فالرؤية والنتيجـة              

 . ة قد تكون مفقودة في هذا المنهجوالهدف والتوازن عناصر هام

 ) :إدراك الذات( منهج الشفاء -٨
يهتم هذا المنهج بالمبادئ التي تشكل السلوك، فيقود إلى إدراك الـذات ومـن ثـم                
تطويرها إذ يعتقد أن هناك مؤثرات تأتي من البيئـة االجتماعيـة والموروثـات مسـببة                

 ولكن هذا المنهج ال يعـالج إال جانبـاً   .سلوكيات الهزيمة وغياب اإلنجاز في إدارة الوقت      
واحداً من مشكالت إدارة الوقت، ففهم اإلداري لذاته هو جزء من أجزاء التغيير الفعال في     

 . إدارته لوقته فقط

وبالرغم من اإلضافات الهامة التي تقدمها هذه المناهج إال أنها تنبع من رؤية الوقت    
من عناصر اإلنتاج، ولذلك جاء كل منهج ملحاً بمعناه العادي وليس الوقت بوصفه عنصراً    

على جزئية معينة دون أخذه إلدارة الوقت بشمولها في اإلدارة، وبشكل عام تتعلـق إدارة               
الوقت بتطبيقها على العملية اإلدارية الكلية التي تتكون من وظائف كل مدير في الهيكـل               

 . خاذ القراراتالتنظيمي، من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، إضافة إلى ات
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 :مضيعات الوقت وكيفية السيطرة عليها 
تتعرض جميع الموارد إلى أشكال عديدة من الهدر والضياع ، والوقـت ليس فـي              

ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى ضـياع الوقـت          . منأى عنها ، وإنما يصيبه ما أصابها        
 : ما يلي )Peter Drucker )1966  بشكل عام كما أوضـحها

 .ء اإلدارة وعدم كفاية التنظيم سو .١

 .تضخم عدد العاملين  .٢

 .زيادة عدد االجتماعات عن الحد المعقول  .٣

 .عدم كفاية المعلومات وأنظمة االتصاالت  .٤

 .الزيارات المفاجئة  .٥

 .المكالمات الهاتفية الزائدة ، وقراءة الصحف والمجالت  .٦

 PP. 34-39 .البدء في تنفيذ أي مهمة قبل التفكير فيها والتخطيط لها  .٧

 :مجموعة من المضيعات الوقتية تتمثل فيما يلي ) هـ ١٤١٩(   الذويبيوقد ذكر
 .االجتماعات غير الفعالة  .١

 .المكالمات الهاتفية الهامشية  .٢

 .التفويض غير الفعال  .٣

 .تعدد المناسبات االجتماعية  .٤

 .عدم وضوح األهداف وتحديدها  .٥

 .الزيارات المفاجئة وغير المخطط لها  .٦

 .ل للمسئوليات والواجبات التأجي .٧

 .اإلجراءات الروتينية  .٨

 ٢٤ص  .إطالة االجتماعات وكثرتها  .٩
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 ، موزعـة علـى      سبباً ٣٥ مضيعات الوقت في     (Mackenzie)جمل الباحث ماكنزي    وي
 :، كما هو موضح في الشكل التالي النشاطات اإلدارية الرئيسة

 
 مضيعات الوقت ) : ٢( شكل رقم 

 R. Alec Mackenzie Time Trap. P. 86من بتصرف : المصدر
        

ــارجر          ــا رودا ب ــة أجراه ــي مقابل ــاكنزي(R. Barger)وف ــك م ــع ألي   م
(A. Mackenzie) بعنـوان  :(Self Management : Key to Managing Your 

Time)   يسأله فيها عن أهم مضيعات الوقت بالنسبة لإلداري؟ فذكرها لـه           ) م١٩٨٠( عام
المقاطعات الهاتفية، ثم كثرة جدولة المهام، فاألعمال        : " ب تسلسلها في األهمية   مرتبة حس 

الورقية والمكتب المزدحم باألوراق، ثم الزائرون المفاجئون، واالجتماعات، والمعلومـات       
الناقصة، واألزمات، والتعب، ومحاولة إنجاز الكثير في وقت واحد، والقراءة، فاألزمـات         

  ) .٤٩٤م ، ص ١٩٩١ تيمب". ( ائد في العمل ثم االنهماك الزداخل الفريق الواحد،
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 على مسـتوى األجهـزة      ) هـ   ١٤٠٢(  عصفور   وأوضحت الدراسة التي أجراها   
 :الحكومية في المملكة العربية السعودية أن أهم مضيعات الوقت كانت على النحو التالي 

 الضائع أسبوعياً      معدل الوقت :                    ت الوقت أهم مضيعا
  دقيقة٧٥,٥.                                    مراجعة المستشفى  .١
  دقيقة٦١,٨          .       التأخر في الصباح عن العمل الرسمي  .٢

  دقيقة٤٩,٤           .              قراءة المجالت المتعلقة بالعمل  .٣

  دقيقة٤٦,٦         .                          تناول الشاي والقهوة  .٤
  دقيقة٤٢,٥          .              مغادرة المكتب قبل نهاية الدوام  .٥
  دقيقة٣٥,٤           .         المكالمات الهاتفية ألغراض خاصة  .٦

 ٣٥    ص  دقيقة١٣٢,٥           .                           مضيعات أخرى .٧
 

للسيطرة ) ١٤٢٢(  ة التي أشار إليها أبو شيخة   ويمكن إتباع الخطوات األساسية التالي    
 :على تلك المضيعات 

 .جمع البيانات لفهم طبيعة مضيعات الوقت  .١

التعرف على األسباب المحتملة لكل مضيعة وتحديدها ، هل هي من المدير نفسه أم      .٢
 .من اآلخرين أم من البيئة المحيطة 

ـ     .٣ ى حـدة ، واالسـتعانة   وضع الحلول الممكنة وهذا يتطلب مناقشة كل مضيعة عل
بالموظفين وتشجيع جلسات العصف الـذهني للتعـرف علـى مقترحـات الحـل             

 .وتطويرها إلى حلول قابلة للتطبيق لمواجهة تلك المضيعات 

 .اختيار أكثر الحلول جدوى  .٤

 ١١٥ص . تنفيذ الحل المختار ثم تقييم هذا الحل  .٥
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سيطر علـى كثيـر مـن       أشار إلى أنه بإمكان المدير أن ي      ) م  ١٩٩٥ ( هالل   ولكن
تجزئة الوقت ثم التركيز في األداء وذلك كمـا         :  أسلوبين هما    مضيعات الوقت من خالل   

 : يلي 
 : تجزئة الوقت إلى  .١

 . وقت يمكن ضبطه، وهو الوقت الذي يتحكّم فيه المدير •
 . ووقت ال يمكن ضبطه، وهو وقت االستجابة لألحداث وطلبات اآلخرين •

حاول زيادة نسبة الوقت الخاضع للضبط، إذ أن الوقـت الـذي            والمدير الفعال هو الذي ي    
عند بعض الباحثين، ويمكن تحقيق ذلـك عـن طريـق      % ٧٥يمكن ضبطه يقدر بحوالي     

التبسيط، فمثالً قد يخصص وقت محدد كل يوم خاص بعمل معين مثـل اإلطـالع علـى         
ت، وكـذلك وقـت   المكاتبات، وتلقي المكالمات الهاتفية، واإلجابة الفورية على المراسـال   

 . لمتابعة أعمال اآلخرين وفترة معينة للزيارات وهكذا
 :التركيز  .٢

 الذي يتمثل في التعريف والتحديد الواضح للعمل، من حيث أهدافه واستراتيجيته، لـيمكن          
، ومن األفضـل القيـام       تحديد نوع المعلومات المطلوبة والضرورية، وترتيب األولويات      

د بدالً من التشتت في أمور كثيرة في الوقت نفسه، ويسـتعان            بعمل واحد في الوقت الواح    
 : في تحديد األولويات بثالث خطوات

 ).  متأخراً–مبكراً (ترتيب ورود الموضوع  •
 ).  آجل–عاجل (االستعجال  •

 ٥٦ص .  في تحقيق أهداف المنظمةمدى إسهام الموضوع •
حقيـق أفضـل   وبصفة عامة يجب النظر إلى الوقت على أنه استثمار، إذ يجـب ت      

إذ تعتمـد   .  وعلى مستوى تحقيق أهداف العمـل        النتائج الممكنة على المستوى الشخصي    
قدرة المدير على اتخاذ إجراءات إيجابيـة       عالة للوقت ، ضمن ما تعتمده ، على         اإلدارة الف 
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، ومن هنا فإن تخطيط الوقت إذا لم يصاحبه اتخـاذ إجـراءات    لمواجهة مضيعات الوقت  
 ) .٢٧ م ، ص ١٩٩٣أبوشيخة . ( بح بال معنى، يص لة دون ضياعهإيجابية للحيلو

ولكي يستفيد المديرون من أوقاتهم والتغلب على مضيعات وقتهم ، فإن عليهم إدراك             
أن إدارة الوقت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمط أو األسلوب اإلداري الذي يسـتخدمه مـدير               

 هنا فـإن عليـه أن يقــوم باستخــدام           ومن. اإلدارة في إدارته للمنظمة التي يديرها       
 .األسلوب اإلداري األمثل إلدارة وقته 

 : ثمرات إدارة الوقت 
وكلما نجح اإلنسان في إدارة وقته ،       . إدارة الوقت لها ثمرات يانعة ، ونتائج متميزة         

  .وأحسن استثمارها كلما تحققت له تلك النتائج وحاز على تلك الثمرات 
تلك الثمـرات إلـى قسـمين        )١٨٨ -١٨٥هـ ، ص    ١٤٢٥( وقد قسم الشرمان      

 :ين ، وهما رئيس

 :على المستوى الشخصي / أوالً 
حسن التعامل مع الحياة وعناصرها ، وضمان النفع األكبر لخيراتهـا ومجاالتهـا              .١

 .المختلفة 

العون على طاعة اهللا تبارك وتعالى ، وأداء الحقوق كما أراد سبحانه وتعالى دونما               .٢

 .تقصير تأخير أو 

ضمان حسن األداء وفاعلية اإلنجاز ، وتحصيل أعلى كفاءة ممكنة لإلنسان في ظل              .٣
 . وطاقاته هظروفه وإمكانيات

عدم تراكم األعمال مما يقلل العبء النفسي والجسدي على اإلنسان ويـدفع عنـه               .٤
 .السآمة والملل والرتابة 

إلنجاز دونمـا تنظـيم     إنجاز قدر أكبر من األعمال والمهمات بالمقارنة مع حالة ا          .٥
 .الوقت 
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تجديد معاني األمل والتفاؤل في النفس من خالل الرضا الذي يتولد في النفس عند               .٦
 .مالحظة اإلنجاز المتزن والتخطيط المرن لشؤون الحياة 

 .تطوير األداء والمسيرة الحياتية واليومية  .٧

 : على المستوى العام / ثانياً 
لقصوى منها لصالح األمة ولصالح الثروة الوطنية       احترام أوقات الناس واالستفادة ا     .١

 .والناتج العام 

 .عدم ذهاب بعض األوقات هدراً دونما فائدة  .٢

زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة لدى الناس ، وذلك بأن يكون أداء العـاملين               .٣
 .في القطاع العام مثمراً وفعاالً 

فمثالً تقتضـي عمليـة إدارة      تنعكس إدارة الوقت على الحياة االجتماعية للناس ،          .٤
الوقت واحترامه أن ال يذهب إنسان لزيارة آخر إال بعد أخذ موعد منـه مسـبقاً ،                
وهذا منهج إسالمي يدل على الرقي والسمو في المشاعر واألحاسيس والمعـامالت    

 .والعالقات اإلنسانية 

ـ       .٥ ة ، حسن استثمار مراحل الحياة لدى الناس ، فالشبان يوجهون في مجـاالت معين
والكهول في مجاالت أخرى ، بينما النساء في المجاالت التي تناسبهن ، والـنشء              
يكون لهم توجيه آخر ، لضمان أن يستغل اإلنسان فترات عمره في كل ما يقربـه                
إلى اهللا تعالى ويضمن له تحصيل النفع الدنيوي واألخروي علـى صـعيد نفسـه               

 . الة المسلم في هذه الحياة ومجتمعه وأمته والعالم بأكمله وذلك من صلب رس

إدراك أهمية الوقت يدفع الناس باتجاه التخلص من بعض السـلوكيات واألعمـال              .٦
التافهة وغير المهمة التي تستهلك وقتاً دونما كثير فائدة ، كما يتجه النـاس نحـو                

 . حسن التصرف بأوقاتهم 
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 اإلبداع اإلداري: المبحث الثاني 
 :تمهيد 

القضايا المعاصرة التي أخذت جل اهتمام الباحثين في عالمنـا          إن قضية اإلبداع من     
المعاصر ، وقد اتسمت بالتعقيد والتشابك من حيث ماهيتها ومنهجيتها ، وما يؤثر فيها من               

ولقد تناول العلماء والباحثون هذا الموضوع بالبحث        .دوافع نفسية وعوامل بيئية خارجية      
تجاه العلمي فـي دراسـته لـم يظهـر إال فـي      والدراسة منذ سنوات طويلة ، إال أن اال       

 اهتماماً بالغاً بدراسـة القـدرات       نالخمسينيات الميالدية ، حيث اهتم بعض السيكولوجيي      
اإلبداعية ، وارتاد هذا الميدان نخبة من المتخصصين في الجامعات ومراكـز البحـوث              

  ) .٤٩ م ، ص١٩٩٩البريدي . ( العلمية في مختلف أنحاء العالم 
 أودع اهللا تعالى في اإلنسان طاقات عظيمة ومتنوعة ، ولكن كثيراً من الناس ال               ولقد

يلتفتون إليها وال يسعون إلى تنميتها ، بل يهملونها حتى تضمر مهاراتهم وتضيع قدراتهم              

 .التي لو تم تنميتها لحققت خيراً كثيراً للفرد وألمته 
إلبداعية موجودة عند كـل  إلى أن القدرات ا    ) ١٥ص   م ، ٢٠٠٢(   إسماعيل ويشير

وإن . األفراد بنسب متفاوتة ، وهي بحاجة إلى اإليقاظ والتدريب لكـي تـؤتي ثمارهـا                
النمطية في األساليب التعليمية تعيق تلك القدرات وال تؤدي إلى إعداد أفـراد يمتـازون               

يـة  بالفكر اإلبداعي وقادرين على اإلنتاج المتنوع والجديد ، والذي بال شـك يـدعم التنم          
 . الشاملة لمجتمعاتنا 

ويجمع كتاب اإلدارة والمديرون اليوم على أن المنظمة المعاصرة تعيش في ظروف            

متغيرة ومعقدة وذلك بسبب التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيـة فـي            
. لهذا ظهرت حاجة المنظمات إلى اإلبداع للتعامل مع هذه الظـروف            . بيئتها الخارجية   
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      .ؤكد بيتر دركر على ضرورة أن يتعلم المديرون إدارة المنظمات بطـرق إبداعيـة                وي
  ) .٢هـ ، ص١٤١٨الحقباني ( 

لذلك أصبح من أهم واجبات مدير المدرسة الفعال أن يفكر ويبتكر في كيفية تطوير               
أدائه المدرسي مما ينعكس على تطوير أداء العاملين معه وذلـك بتزويـدهم بالمهـارات               

 .لخبرات التي تساعدهم على النجاح في حياتهم العملية وفي حيـاتهم الخاصـة أيضـاً      وا
وعليه أن يأخذ زمام المبادرة ويتوقع ما يمكن أن يحدث ويفكر ويبدع في كيفيـة تالفـي                 

 ١٤١٩البكـر   (  .المشكالت وتهيئة األجواء المناسبة للتالميذ لتفجير مواهبهم وإبداعاتهم         
  . )٢٤ص  هـ ،

ن التعليم يتأثر إلى حد كبير بقدر ما يحدثه مدير المدرسة من تطور في أداء               وحيث أ 

العاملين وكذلك في النواحي اإلدارية التي يمارسها يومياً ، فإن نجاح مدير المدرسة فـي               
أداء رسالته يتوقف على مدى تهيئة العوامل التي تساعد علـى تنميـة اإلبـداع اإلداري                

 شـكل مـن    على كل ما من شأنه أن يعيق اإلبـداع بـأي     وتشجيع االبتكارات والقضاء    
 .األشكال 

لذا يجب أن تنطلق الجهود سواء كانت من األفراد أو المنظمات العامـة والخاصـة             
لتنمية مهارات اإلبداع والتفكير اإلبداعي في األفراد ، ألنهم هم األداة التي تسهم في تطور 

يها ومواكبتها للتغيرات السريعة التي يشهدها  المجتمعات التي ينتمون إليها وتساعد على رق      

 .العصر الحالي 

  : اإلداريمفهوم اإلبداع
ابتكار شيء غير نمطي وغير متكرر ، ويعود المصطلح إلـى   : هو في اللغة    اإلبداع

ولفظ مبدع اسـم مـن       ء يعني أوجده على غير مثال سابق ،       ، وبدع الشي  ) بدع  ( الفعل  
  ) .٢٢٨ص   م ،١٩٩٤ي وآخرون اللجم (  .أسماء اهللا الحسنى
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فإذا نظر اإلنسان في نفسه ومن حوله وجد عظمة الخالق المبدع تتجلى في كل شيء             
، ووجد الكثير من آيات إبداعه ودالئل قدرته وعظمته وإعجازه ، فهو بحق كما قال فـي           

 نَّما يقُوُل لَه كُن فَيكُـون ﴾       ﴿ بِديع السماواِت واَألرِض وِإذَا قَضى َأمراً فَإِ       :  كتابه العزيز   
 ١٤٢٤ابن كثير   ( خالقها ومبدعها على غير مثال سابق       : أي   ) . ١١٧: البقرة  سورة  ( 

 ، وجعل سبحانه وتعالى إبداعه آية لكل ذي عقل حصيف ليدرك مـن               )٢٣١هـ ، ص    
 تُبِصرون ﴾   َأفَلَا وِفي َأنفُِسكُم    ﴿:  عظمته وقدرته جل وعال ، فقال سبحانه وتعالى          خاللها

  ) .  ٢١: سورة الذاريات (
ولقد تعددت تعريفات اإلبداع لدى الباحثين وفقاً لرؤية كل باحث ، أو المنظور الذي              

وتختلف تلك االتجاهات في تناولها لمفهـوم اإلبـداع ،       . يرى اإلبداع كظاهرة في إطاره      

فرد المبدع ، ومنها ما يركز      فمنها على سبيل المثال ال الحصر ما يركز على خصائص ال          
على عملية اإلبداع نفسها ، ومنا ما يركز على خصائص المنتج اإلبـداعي ، ومنـا مـا                  

 .يعرف اإلبداع وفقاً لخصائص المناخ أو البيئة اإلبداعية أو كمدخل لحل المشكالت 
عدداً من التعاريف التي قدمها عـدد مـن      ) ٣١ م ، ص   ١٩٩٥ (  عساف وقد تناول 

، والتي بدورها تكشف عن تفاوت اآلراء وعدم االتفـاق علـى مفهـوم واحـد              الباحثين  
 :لإلبـداع ، وهـي كما يلي 

إن اإلبداع عملية ينتج عنها عمل جديد ، يرضي الجماعة وتقبله           : " تعريف شتاين    •

 ".على أنه مفيد 
أن اإلبداع هو  العملية التي تتمكن من إيجاد عالقات بين أشـياء             :" تعريف سميث    •

 ". يسبق أن قيل أن بينها عالقات لم
إن اإلبداع تصرف يسعى لتحقيـق إنتـاج يتميـز بالحيويـة            :" تعريف ماكنيون    •

 ".والمالءمة وإمكانية التطوير 
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مرحلـة  : إن السلوك اإلبداعي هو الذي يمر بأربع مراحل وهي    :" تعريف واالس    •
 ."  مرحلة التحقق – مرحلة اإلشراق – مرحلة االختمار –اإلعداد 

قدرة الفرد على اإلنتـاج إنتاجـاً      : " بأنه   ) ٢١ص    هـ ،  ١٤٢٣(  ويعرفه  السليم  
يتميز بأكبر قدر من الطالقة والمرونة واألصالة والمخاطرة والحساسية للمشكالت والقدرة    
على التحليل والفكر المغاير ، والتي تظهر كاستجابة لمشكلة أو موقف مثير ، وهذه القدرة        

 ". ها وتطويرها ، وهي قدرة عامة ليست خاصة بأفراد دون غيرهم من الممكن تنميت
هذه المفاهيم في تعريفها لإلبداع حيث عرفتـه    ) ٧ص،  م  ٢٠٠٠( أيوب   وقد جمعت 

القدرة على إيجاد أشياء جديدة ، قد تكون أفكاراً أو حلوالً أو منتجات أو خدمات أو                " بأنه  
 على تميز الفرد فـي      –إلبداع اإلداري    أي ا  –طرق أو أساليب عمل مفيدة ، حيث يبنى         

رؤيته للمشكالت وحلها اعتماداً على قدراته العقلية وطالقته الفكرية ومعارفه التي يمكـن             
تنميتها وتطويرها بوجود المناخ المناسب والقيادة القدوة وعالقات العمل المتفاعلـة التـي      

 ". قة مبتكرة تنمي القدرة على الوصول إلى األفكار والحلول الجديدة بطري
أن يعرف اإلبداع اإلداري نظر إليه       ) ٤٢  ص هـ ، ١٤٢٦(   المطيري وحينما أراد 

إن اإلبداع اإلداري في المنظمات يقوم علـى        "  :بنظرة شمولية من جميع الجوانب فقال       
ممارسة العمل اإلداري بفكر وأساليب مختلفة أكثر إيجابية مما يشكل مناخاً وبيئـة عمـل    

ية لألفراد العاملين وجماعات العمل كل في مجال عمله للتوليـد المسـتمر             إيجابية وموات 

لألفكار الجديدة واألداء المتميز ، أو الحلول البناءة للمشكالت المتوقعة داخل المنظمـة أو      
خارجها ، وذلك بالخروج عن المألوف في تلك المجاالت وتجاوز التقليديـة فـي الفكـر                

كفاءة الداخلية والخارجية للمنظمة ونموها وبقائهـا وزيـادة   والعمل ، وذلك سعياً لزيادة ال     
 " .قدراتها التنافسية 
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ويتضح من التعريفات السابقة أن اإلبداع إنتاج ألفكار جديـدة ومفيـدة أو اختـراع            
ألشياء تقع خارج نطاق المألوف وتحقق فائدة اجتماعية أو عمليات تعتمد علـى قـدرات               

 .مع عقلية وفكرية تحقق النفع للمجت
  

 :أهمية اإلبداع اإلداري 
إلى أن أهمية اإلبداع اإلداري تنبع من كونه         ) ١٢ص   هـ ، ١٤٢٠(   عسيري يشير

عملية مركبة تتضمن اإلحساس بمشكلة تستوجب حالً ، والقـدرة علـى التفكيـر وفـق                
تطورات جديدة بهدف ابتكار الحل المالئم ، وعملية وضع الحلول موضع التنفيذ والتثبت             

 .دواها وفاعليتها من ج
إن اهتمام المنظمات اإلدارية بالقدرات اإلبداعية ، وإتاحة الفرصة لتطوير أسـاليب            
العمل المختلفة ، والعمل على جعل المنظمات تستجيب للتغييرات المحيطة بهـا ، يبـرز               

 . أهمية التالزم بين إدارة التغيير واإلبداع 
لية التنمية االقتصادية واالجتماعية فعلـى  اإلبداع اإلداري يعتبر عنصراً هاماً في عم      

ضوئه تتحدد درجة تقدم األمم ورقيها ويرتبط ذلك بمدى تشجيعها للقـدرات والطاقـات              
وتعتبر الدول النامية بأمس الحاجة إلى االبتكار والتطـوير ، فابتكـار            . لتعبر عن نفسها    

وعلـى مسـتوى    . سـبة لهـا     استراتيجيات فعالة للتنمية االقتصادية يعتبر أمراً هاماً بالن       
المنظمات يعتبر االبتكار والتطوير نشاطاً رئيساً في أعمالها وعنصراً أساسياً في نجاحـه             

 .وتحقيق أهدافها 

ويؤكد الباحث على أهمية أن يسود اإلبداع اإلداري في المنظمـات ، وأن يعطـى               
ـ  وأن تقوم المنظمات بتوظيف كافة موا     . مزيـداً مـن العناية واالهتمام       اردها وإمكانياته

وأن كل ما ينفق من وقـت  . للتشجيع على اإلبداع مع رعايته وتنميته لدى جميع العاملين        
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وجهد ومال من أجل تحقيق اإلبداع يعتبر استثماراً ناجحاُ تفوق عائداته تكاليفـه وتتحقـق    
 . منه فوائد متجددة على مدار حياة المنظمة 

 : التطور التاريخي لإلبداع 
بداع والمبدعون منذ القدم مركزاً بارزاً في حركة الفكر اإلنساني، وفي كل            يحتل اإل 

مراحل تطور الفكر يعتبر اإلبداع فعالً غير مألوف ودعوة لالختالف مع الفكـر السـائد               
وقـد  . ورغبة في التطور لألفضل، ويكمن هذا االختالف مشكلة المبدعين في مجتمعاتهم          

هدت تفجر طاقات اإلبداع الفلسفي وجسـدت الكلمـة         شهدت الحضارة اليونانية القديمة ش    
كما عبرت فنون أخرى عديدة عن إبداعات ضاقت        . حكمة العقل في مذاهب فلسفية كبرى     

وكانت العبقرية واإلبـداع فـي      . بها قواعد منطق أرسطو أو محاورات أفالطون المثالية       
كافـأ مـن الملـك      مصر القديمة ترتبط باإلنجاز، وكان المبدع في مجال من المجاالت ي          

ويترقى في المناصب الرسمية للدولة، وقد خلدت المعابد والمسالت أسماء مبدعي مصـر      

 ).١٨١، ص م١٩٩٨الدمرداش  (القديمة 
ونجد في اإلسالم خير معين للتحفيز على اإلبداع، فقد أمرنا اهللا في كتابـه الكـريم                

 والقياس وغير ذلك من األمور      بالتدبر والتفكير والنظر، وفتح الشرع أمامنا باب االجتهاد       
التي تشجع الفرد على االرتقاء واإلبداع، التي هي خاصية إنسانية تحقق بجعل اإلنسـان              

ة زاد  إنساناً تحقيقاً ارتقائياً وليس تحقيقاً تكرارياً، وكلما زاد نصيب اإلنسان من اإلنسـاني            
 ). ١٦١، ص م١٩٩٨ عثمان(نصيبه من اإلبداعية 

 عشر والتاسع عشر ربطت التفسيرات اإلبداع والعبقرية باإللهام         وفي القرنين الثامن  

، وكتاب يونج يحتوي م ١٧٥٩اإللهي، وجاء ذلك في كتابات كل من يوهان جورج هامان          
، وقـد   م  ١٧٣٦ذلك كتاب لويس فرانسـوا ليبـو        ، ك  آراء حول مدلول اإلبداع األصلي    

إلبداع مدة طويلة، وقـد وصـف   أسهمت هذه التفسيرات في تأخر التدقيق العلمي لمعنى ا      
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(Kant)  اإلبـداع تعلـيم    عملية طبيعية تخلق قوانينها الخاصة، وأن فعـل         : " اإلبداع بأنه
 ).٢٧، صهـ ١٤١٥ عبدالستار" (منتظم

إن دراسة اإلبداع لم تتم في إطار منهجي إال في الخمسينيات من القرن العشـرين،               
وقد سبق هذه المحـاوالت     . يرهمعلى يد جيلفورد وتيلور وتورنس وفروم وروجرز وغ       

. محاوالت جادة ومخلصة ورائدة قام بها علماء أمثال سبيرمان وجالتون وتيرمان وغيرهم          
وفيه حاول أن يحلل العمليات العقلية      ) العقل المبدع (م ألف سيبرمان كتابه     ١٩٣١ففي عام   

لـة عـن    أد ، وقد أعطـى التي تؤدي إلى اإلبداع الذي ظهر في صورة اكتشافات جديدة       
مبدعين في مجاالت العلوم والرياضيات وانتهى إلى أن اإلبداع يرتبط باستنباط العالقـات         

 جالتونأما   .وتحدث عن العبقرية في ضوء القدرة على تقديم الجديد        . واستنباط المتعلقات 

فقد اعتقد أن اإلبداع وراثي، وأن األبناء ترث ما في اآلباء من قدرات عقلية، وأن هنـاك            
 فـي مجـال     والمتتبع لدراسة تيرمان ومعاونيه   . بقرية في الجينات الوراثية   بين الع عالقة  
 ولعل أهم هذه الدراسات تلك       . تتصف بالدقة والموضوعية بشكل واضح      يجد أنها  اإلبداع

طفـل  ) ١٥٠٠(الدراسة الطويلة التي استمرت خمسة وثالثين عاماً على عينـة قوامهـا             
وقد تابع الباحثون حالة    . للذكاء) هيستانفورد بين (اً لمقياس   يتمتعون بقدرات عقلية فائقة وفق    

تلك العينة، وأسفرت النتائج عن أن أولئك األطفال أفضل من غيـرهم نفسـياً وجسـمياً                
 براءة اختراع من أجل هذا العمل الشاق        ١٠٠كتاباً ومنحت لهم     ٩٠واجتماعياً، وقد ألفوا    

 ). ٣٢ – ٢٩، ص ص م٢٠٠٢ عيد. (ةمن حيث طبيعته والطويل من حيث مدته الزمني
 

أن اإلبداع يرجع إلى ميل المبدع إلى تحقيق ذاته باستمرار     "م  ١٩٥٩ويرى روجرز   
العمليـة التـي    : "فيرى أن اإلبداع هوم ١٩٧٧أما تورنس ".  أقصى ما لديه من إمكانات  

 ثم تكوين بعض األفكار والفروض    . تتضمن اإلحساس بالمشكالت والفجوات في مجال ما      
وأشـار  .  "التي تعالج المشكالت واختيار هذه الفروض ثم إيصال النتائج إلى اآلخـرين           
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 إنجازات اإلنسان الحضارية ترجع إلى قدرته اإلبداعية وميله إلى تحقيـق       "ماسلو إلى أن  
 ). ٣٤ ، صم٢٠٠٢ عيد" (ه من خالل إنتاجه اإلبداعيذات

 :خصائص وسمات األفراد المبدعين 
إلى أنه ليس هناك من يسـتطيع       )  ٣٤٩ – ٣٤٥ص    م ،  ١٩٩٥(  المغربي   أشار

وضع خصائص محددة لألفراد المبدعين ، إال أنه يوجد بعض الخصائص التي تدل على               
 :إمكانية اإلبداع ، وتتمثل تلك الخصائص فيما يلي 

 :العقل المتسائل والخالق  .١

ي بحق صـفة    وهي صفة تولد مع اإلنسان وتعززها التربية والتدريب المبكر ، وه          

محيرة ألنها تتحدى فضول األسرة حيث ينتمي شخصان إلى نفس األسرة إال أن أحـدهما              
فهو عقل خالق ال يقبل بإجابة موحدة وسهلة        . يتمتع بعقل متسائل بينما ال يتمتع به اآلخر         

بل يبحث في األعماق إليجاد البدائل ، و ال يقتصر العقل المتسائل الخالق علـى ميـدان                 
د كالرياضيات مثالً بل إنه قد يمتد إلى ميادين مختلفة أخرى كالعلوم اإلنسـانية             علمي واح 

 .واالجتماعية 
 :القدرة على التحليل والتجميع  .٢

وهي القدرة على الحصول على المعلومـات وتحليلهـا أو تجميعهـا ثـم تقويمهـا           
 .واالحتفاظ بها بشكل منظم من أجل استخدامها في مواضعها الصحيحة 

 :لى التخيل والحدس القدرة ع .٣

وهي صفة من صفات الترابط الالشعوري ، وتتمثل في القدرة على ربـط األفكـار      
 .ومزجها وتشكيلها من أجل الوصول إلى فكرة جديدة 

 :الثقة بالنفس أو الشجاعة  .٤

وهي صفة الجرأة الشخصية للتعبير عن الرأي والدفاع عن ه وعدم االستسالم للواقع       

 .أو الظواهر أو الفشل 
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 :التمرد على السلطة  .٥

يميل المبدع عادة إلى مقاومة السلطة وأحكام اآلخرين ومقاييسهم وانتقـاداتهم إال إذا             
ولذلك فإنه يميل إلى تجاهل تعليمات رؤسـائه إذا         . كان يحترم مساهماتهم العلمية السابقة      

 .كانت مستمدة فقط من مراكزهم اإلدارية 
 :النقد الذاتي  .٦

 الذي يستطيع تهيئة الذات من حيث النقد والتهذيب والتقـويم           إن الشخص المبدع هو   
 .لألفكار والمعلومات ووسائل التحليل المستخدمة 

  :النزوع إلى التجريب  .٧

يميل المبدع إلى عدم االقتناع باألمور والقضايا التي يمكن اعتبارها مسلمات بحـد             
عتمد بالدرجـة األولـى علـى       ذاتها ، بل يميل إلى الشك وانتقاد األمور على أنها نسبية ت           

 .المنظور الذي انطلق منه الفرد 

 
 :فقد أورد السمات التالية لألفراد المبدعين )  هـ ١٤٢٣ ( الصيرفي  أما

 .زيادة القدرة على التحليل والوعي بمختلف األبعاد لمعالجة أي موضوع  -

 .زيادة االهتمام باآلخرين وحاجاتهم  -

لوقت في األمور التي يمكن عمل أشياء متميزة        زيادة القدرة على التركيز وحصر ا      -
 .فيها 

 .مهارة الصبر وتتمثل في القدرة على إعادة تقويم الذات  -

 ٥١ص  .زيادة القدرة على إحداث التغيير  -
 
 
 



 - ٦٢ - 

إلـى  ) ١٠٩، ص م٢٠٠٠ ( الرميحيو،  ) ٢٠ ، ص  م١٩٨٩( روشكا  وقد أشار كل من     
 : إمكانية تصنيف خصائص المبدعين إلى ما يلي 

w صائص الفكريةالخ : 
التفكير المبدع كشكل راق للسلوك يظهر في حل المشكالت، ويعتبر إبـداعاً إذا مـا       

 : حقق توافقاً مع واحد أو أكثر من الشروط التالية
ú  سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للثقافة(أن يمثل إنتاج التفكير جدة وقيمة .( 

ú في األفكار المقبولة مسبقاًالتفكير الالاتفاقي أي التفكير الذي يغير أو ين . 

ú             التفكير الذي يتضمن الدافعية والمثابرة واالستمرارية العالية التي تظهر على مسار
 .العمل بشكل متقطع أو مستمر، والذي تكمن فيه القدرة العالية لتحقيق أمر ما 

w الخصائص العقلية : 
 : هناك العديد من الخصائص العقلية للمبدع ومن أهمها ما يلي 

ú وتعني القدرة على إنتاج الجديد من األفكار فيما يمـس مهمـة معينـة أو               : الطالقة
 . موضوع محدد

ú وهي القدرة على النتاج الفكري الذي يظهر تحرك اإلنسان مـن مسـتوى        : المرونة
 . فكري إلى مستوى فكري مغاير

ú وهي القدرة على الوصول إلى أفكار لم يتوصل إليها سـابقاً، ويكـاد أن             : األصالة 
 . يكون صاحبها منفرداً بها، وتكشف بذلك عن ذكائه واتساع مدى فكره

ú ويعني القدرة على إضفاء التفاصيل على صلب الموضوع، وفكره األساسي         : التوسع

 . حتى يبرز ذلك في وحدة إنتاجه
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ومن الخصائص العقلية أيضاً القدرة على تكوين ترابطات واكتشاف عالقات حيـث            
ى فائدة عملية وشخصية في مجال اإلبداع، فالقدرة على القيام بهـا            تؤدي هذه الخاصية إل   

ع كلمـا زادت تلـك القـدرة    تختلف باختالف حظ الشخص منها، وتزداد فرصته لإلبـدا        
 ). ٢٨، ص م١٩٩٠ إبراهيم(

إن هذه الخصائص تشير في مجملها إلى تكوين عالقات جديدة أو مغايرة أو مختلفة              
ائص العقلية والتي تشكل أهم أبعاد السلوك اإلبداعي ليسـت       لتغيير الواقع، وأن هذه الخص    

هي المسؤولة وحدها عن فعل اإلبداع، فالمبدع ال يكون مبدعاً ألنه يملك تلك الخصـائص       
وحدها، بل إن المبدع يكون مبدعاً ألنه يملك مثل تلك القدرات العقلية اإلبداعية مع قدرات              

، هذا  )ستدالل والفهم اللفظي والتذكر واالستبصارمثل القدرة على اال(عقلية أخرى تقليدية 

الجرأة والمغايرة، والرغبة : باإلضافة إلى تسلحه بعدد من السمات الشخصية اإليجابية مثل       
في التفوق واإلنجاز، والثقة بالنفس، والجاذبية الشخصية واالجتماعية، كما يجـب علـى             

قوالب جمالية مناسـبة للسـياق،      المبدع أن يكون قادراً على صب كل هذه المفردات في           
ومقبولة لمن يتلقى عنه جهده أو نتاجه اإلبداعي، ثم بعد ذلـك البـد أن يكـون المبـدع                   
متواصالً مع جماعته مقبوالً منها، قادراً على التفاعل معها والتأثير فيها، مستطيعاً قـراءة             

 ).٩٢، ص م١٩٩٧ حنورة(ا المستقبلية وملبياً لها احتياجاته
ا سبق استعراضه من سمات وخصائص لألفراد المبدعين ، فإنه يجب           وفي ضوء م  

أن تحرص المنظمات على توظيف هؤالء ، وتنمية مهاراتهم اإلبداعية ، وصقل قـدراتهم         
الكامنة ؛ لالستفادة منهم في رفع الكفاءة الداخلية للمنظمة وفي وضع المنظمة في موقـف               

 . تنافسي أفضل 
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 : أبعاد اإلبداع
 : ، هي إلبداع في أربعة أبعاد أساسيةيتمثل ا

 :  اإلنسان المبدع .١
اإلنسان المبدع هو من يصل إلى مرحلة تحقيق الذات، والمبدعين هم الذين يحققون         
ذواتهم، وهم المتكيفون بصورة حسنة من جميع الجوانب في الحياة بصورة إبداعية، وقـد       

وعلـى الـرغم مـن اخـتالف        . ايكونون ممن يمتلكون الموهبة اإلبداعية أو ال يملكونه       
المبدعين في أنواع إبداعاتهم واختالف ظروفهم البيئية فإن هناك جوانب مشـتركة بـين              

 ).١٩، ص م١٩٨٩ القريوتي(وهي اتسامهم بالواقعية المبدعين 

: وهناك خصائص سلوكية وخصائص معرفية وردت في الكثير من الدراسات مثل          
 الطاقة العالية، حب االستطالع، العمـل المنفـرد،         االستقاللية، حب المغامرة، المخاطرة،   

استخدام جميع الحواس في المالحظة، الميل للفن والجمال، عـدم الخـوف مـن النتـائج      
المختلفة، االنجذاب لألمور الجديدة والمعقدة، واالستعداد الكالمي العالي، تحمل الضغوط،          

عـد الرؤيـا، والتميـز بـالتفكير      قدرات عالية في التخيل والتحليل والتركيب والتقييم، وب       
المجازي، قدرة على التجول والتوسع في الحدود، تركيز على األداء واإلتقان، حساسـية             

كما يتميز المبدعون بأن لديهم اهتمامات كثيـرة جماليـة          . عالية للمشكالت، تنبؤ وحدس   

لغبيـة  بشكل خاص، ويتميزون بالقدرة على رؤية أكثر من وجه لألشياء ينقدون األفكار ا            
: ويتميز المبدعون بعدة خصائص أو سمات وهي على التـوالي         . ويتميزون بروح الفكاهة  

األصالة، الحدس الفني، تفكير منفتح، المغامرة، حيوي، فضولي، مستقل، روح الدعابـة            
،  م٢٠٠٠المعايطـة   . (قيـد، ومـدرك لإلبداعيـة       والمرح والسخرية، منجذب نحو التع    

 ).١٧٢ص
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 : العملية اإلبداعية .٢
عملية اإلبداع مظهر نفسي داخلي للنشاط اإلبداعي الذي يتضمن اللحظات واآلليات           
والدينامينات النفسية بدءاً من والدة المشكلة أو صياغة االفتراضـات األوليـة، وانتهـاء              

وظهرت العملية اإلبداعية آلخرين علـى شـكل سلسـلة مـن            ". بتحقيق النتاج اإلبداعي  
مبدع وتحدث بمجملها تغييراً إدراكياً سريعاً نسـبياً، حيـث          الخطوات يقوم بها الشخص ال    

مواد حالة من الشك والحيرة، ينشأ معه التفكير، وتتبع الحالة بالبحث إليجاد            : تعرف بأنها 

 ). ٣٧، صم ٢٠٠٢ أبو فخر. ( تبدد الشك والحيرة 
 ): المناخ اإلبداعي/ البيئة المبدعة(الموقف اإلبداعي  .٣

الحالة والظروف البيئية التي تلف عمليـة اإلنتـاج         : " بأنه يعرف الموقف اإلبداعي  
العقلي المبدع في الكشف عن لغز ما، أو بزوغ حل ما أو والدة فكـرة مـا، أو شـعور                    

م، ١٩٩٨ السـرور " (شروع في اإلنتاج المبـدع    الشخص في استعداده أو مقدرته على ال      

ف ومواقف مختلفة تيسر     من ظرو  يتضمنه المناخ بما    :ويقصد بالبيئة المبدعة    ). ٢١٤ص
عملية اإلبداع أو تحول دون إطالق طاقات األفراد اإلبداعية، وتنقسم هذه الظروف إلـى              

  )٩٧، ص  م١٩٩٧ (حنورة   و   )٨١، ص  م١٩٨٢(   كما أوردها كل من الدريني     قسمين،
 : وهما

 . ظروف عامة   -أ 
 .  ظروف خاصة -ب 

بالمجتمع وثقافتـه بصـفة عامـة،       التي ترتبط   : الظروف العامة : القسم األول ) أ(

فاإلبداع العلمي ينمو ويترعرع في المجتمعات التي تتميز بأنها تهيئ الفرصـة والتربيـة              
المناسبة ألبنائها للتجريب دون خوف أو تردد وتسمح بالمزيد من االحتكاك الثقافي واألخذ             

ا قدوة للجيل الحـالي     والعطاء بين الثقافات المختلفة وتقدم نماذج مبدعة من أبنائها ليكونو         
وتشير األدبيات إلى أن اليابان تعتبر الدولة األولى في عدد كبيـر            . ليسيروا على خطاهم  
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مليوناً من  ) ١١٥(من مظاهر اإلنجاز اإلبداعي، فقد توصلت هذه الدراسات أن في اليابان            
من تيسـير    ترتبط بالمجتمع الياباني وما يتميز به         بأنها أسباب ذلك فائقي اإلنجاز، وتفسر    

 :  ، ويبدو ذلك في اآلتي لإلبداع والتفكير والسلوك اإلبداعي
 . مظاهر الجدة والدقة -
 . الجهد المكثف وزيادة الكفاءة منذ الصغر -

 . تعميق االنتماء للجماعة واحترام روح الفريق -

 . التدريب على حل المشكالت الذاتي -

 . التركيز على تنمية المهارات الحسية واإلنتاج -

 . والصرامة النظام -

التي ترتبط بالتربية لتنمية اإلبداع وقـدرات       : الظروف الخاصة : القسم الثاني ) ب(
التفكير ترتبط من السنوات األولى في حياة اإلنسان بالمدرسة ودور كل المحيطـين فـي               

ومن الخطأ أن نقصر وجود اإلبـداع والظـاهرة اإلبداعيـة علـى             . تشجيع ذلك اإلبداع  
ذات الحضارات الراقية أو على المجتمعات الصناعية دون غيرها من       المجتمعات المتقدمة   

فاإلبداع ظاهرة كلية يمكن أن نجدها في كل المجتمعات، وفي مختلف مراحل            . المجتمعات
التطور االجتماعي والثقافي والسياسي، وأن النظرة األكثر شموالً وعمقاً لظاهرة اإلبـداع            

له المختلفة البدائية والحديثة والمعاصرة شـهدت       تجعلنا نقر أن تطور المجتمع عبر مراح      

 ). ١٣١م، ص١٩٩٠ إبراهيم" ( كانت فردية أو جماعيةإبداعات إنسانية، سواء
اإلبداع مفهوم نسبي يختلف بـاختالف الزمـان         إلى أن    ) م١٩٩٤(  ويشير مسلم 

د يعتبر  والمكان فما قد يكون إبداعاً في مجتمع ما قد ال يكون كذلك في مجتمع آخر، وما ق                
إبداعاً في مرحلة تاريخية لمجتمع معين ال يعتبر كذلك في مرحلة تاريخية متقدمة، بل قـد    

 ٧٧ص. في سبيل تطور ذلك المجتمع يصبح عائقاً 
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 : اإلنتاج اإلبداعي .٤
، وحينما يطلق على     اإلنتاج: اتفق كثير من العلماء والباحثين على أن اإلبداع يعني        

ي فهذا يعني أنه يتسم بخصـائص مميـزة عـن بقيـة أشـكال               إنتاج ما بأنه إنتاج إبداع    
 ). ٧٤، ص هـ١٤٢١رور الس (ومستويات اإلنتاج األخرى 

اإلتيان بالشيء الجديد أو تطوير الجديد ذي القيمة،        : "ويعرف اإلنتاج اإلبداعي بأنه   
). ١٧٨م، ص ٢٠٠٠ المعايطـة " ( بطريقة مفيدة وأصيلة   أو قد يكون الحل الناجح للمشكلة     

، إنتاجاً يتميز بـأكبر      قدرة الفرد على اإلنتاج    : " بأنه اإلبداع ) م١٩٨١ (خير اهللا  فويعر
قدر من الطالقة الفكرية والمرونة التلقائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة، كاستجابة لمشكلة           

 ١٢٣ص ." أو موقف مثير
 إبداعي   ليست إنتاج أو إنجاز عمل      )م١٩٩٤(مسلم    كما يصفها  والعملية اإلبداعية 

معين مثل قصيدة شعر أو رسم لوحة زيتية أو كتابة قصة أو مسرحية، وإنما هو العمليـة             
 الذهنية التي يمكن عن طريقها تصور العمل اإلبداعي كوحدة متكاملة قبل الشـروع فـي              

  ٨٠ص" . إنجازه أو تحقيقه بالفعل

 :مراحل اإلبداع 
 ومتكاملة تتمثل في إحساس المبدع      البد أن تمر العملية اإلبداعية في مراحل متسلسلة       

بوجود مشكلة معينة تسبب له نوعاً من حالة عدم االتزان ، وهذه الحالة تدفعه إلى إيجـاد                 
أقـواالً   ) ٢٥-٢٣ص  هــ ، ١٤٢٣(  المعلم وقد ذكر .  إلعادة حالة التوازن   حل لها ،  

ملية اإلبداعية ،   عديدة لبعض العلماء والمهتمين بهذا المجال ، كلها تتحدث عن مراحل الع           
 :ولعلنا نستعرضها إجماالً فيما يلي 

w      في الفترة ما بين إحساسه بالمشكلة ووصوله –يرى عالم النفس واالس أن المبدع يمر 
 : بمراحل أربع ، نذكرها على النحو التالي –إلى حل جذري لها 

 .وتتمثل في جمع المعلومات عن المشكلة المطروحة : مرحلة اإلعداد  .١
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 وتكمـن في عدم التوقف عن التفكير الدؤوب بالمشكلة:  الختبار مرحلة ا .٢

 .الظهور الفجائي للحل بعد عدة محاوالت يائسة : مرحلة اإلشراق  .٣

 ) .الحل ( وتكمن في تنقيح واختبار ما ظهر فجأة : مرحلة التحقيق  .٤

w      فيرى أن عملية اإلبداع تمـر بسـت مراحـل           م ، ١٩٥٩أما عالم النفس هاريس 
 :تالي نوردها كال

 .ظهور الحاجة إلى حل مشكلة ما  .١

 .جمع المعلومات عن هذه المشكلة  .٢

 .التفكير في المشكلة  .٣

 .تخيل الحلول الممكنة  .٤

 .إثبات الحلول وتجربتها  .٥

 .تنفيذ األفكار  .٦

w  أما موريس شتاين فيرى أن عملية اإلبداع تمر بثالث مراحل فقط ، وهي: 

باختيـار بـديل مالئـم مـن األفكـار          وتبدأ باإلعداد وتنتهي    : تكوين الفرضيات    .١
 .المطروحة 

 .اختبار الفرض المالئم للتعرف على مدى صالحيته  .٢

 .االتصال باآلخرين لتقديم اإلنتاج اإلبداعي الذي تم التوصل إليه  .٣

w  فيرى أن مراحل العملية اإلبداعية كالتالي ) م ١٩٨٢( أما دانيال روبي: 

 .إدراك المشكلة جيداً  .١

 .لحل هذه المشكلة القرار باإلبداع  .٢

 .المبادرة بالعمل  .٣

 .القيام بالتنفيذ  .٤
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إلى أن هناك عدداً من الباحثين يرون أن اإلبـداع          )  م   ١٩٨٥(  المنصور وقد أشار 
. ليس له مراحل وإنما هو لحظة إلهام ، حيث تنشأ الفكرة فجأة وبـذلك يكـون اإلبـداع                  

ير التي يصل إليها فكر اإلنسان      فلحظة اإللهام أو اإلشراق إنما هي لحظة من لحظات التفك         
بصورة غير متوقعة ، ويكون فيها هذا التفكير قد وصل إلى الغايـة فـي كمـال األداء                   
والعطاء لم يصل إليه غيره من قبل ، وهذه اللحظة قد تستغرق أجزاء قليلة من الثانيـة ،                  

 ١١١ص .وكثيراً ما تأتي بطريقة عفوية
مل اإلبداعي قد يستغرق من مرحلة اإلشراق إلى وأخيراً ال بد من اإلشارة إلى أن الع  

مرحلة التحقيق الفعلي عدة سنوات ، فقد ظل نيوتن إحدى وعشرين سنة وهو يفكـر فـي    
وفي هذه المرحلة تظهر أهميـة كثيـر مـن          . نظريته في الجاذبية قبل أن ينشر قوانينه        

 تغييـر االتجـاه     فالقدرة الذكائية ، والقدرة علـى     . خصائص الشخصية والعوامل العقلية     
العقلي ، والمرونة ، والقدرة على التقويم والحكم واالستنتاج ، ومواصلة النشاط العقلـي ،   
كلها تتضافر معاً في نسق منتظم من أجل أن يصل العمل اإلبداعي إلى النتاج الذي يكون                

  . )١١٥ م ، ص١٩٨٥المنصور (  .فيه مقبوالُ ويمكن نشره 

 :مستويات اإلبداع 
بداع يظهر على مستويات مختلفة ومن الضروري التمييز بين هذه المستويات           إن اإل 

  ):٢٢٨م ، ص ٢٠٠٢  ( شقير أوردتها، ويمكن تصور اإلبداع في مستويات ثالثة كما
 :مستوى اإلبداع الفردي / أوالً 

ويعتبر المستودع األول لإلبداع أو قاعدة األساس ، ويبدأ في المراحل األولـى مـن    
فيه يحاول المبدع سد الفجوة القائمة بين ما هو معروف وبين المجهـول عـن               العمر ، و  

طريق التعبير المستقبلي أو االنطالق الفكري والخيالي المجاوز ، كرسـوم األطفـال أو              
محاوالت الطالب إيجاد حلول غير مطروقة لمسائل أو مشـكالت مـا تعترضـهم فـي                

 .مسيرتهم الحياتية 
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 : لناقد مستوى اإلبداع ا/ ثانياً 
وهذا المستوى يقوم على أساس التفكير الذي يجاوز التبصير الحر ، حيث ينتقد أسس 
النظم القائمة لألشياء ويسوق حججاً مضادة تستند إلى المنطق في رفضه ، فهذا المستوى              

 .بمثابة جسر يعبر من خالله نحو إبداع أكثر نضجاً وتميزاً
 :مستوى اإلبداع الخالق / ثالثاً 

على مستويات اإلبداع وأكثرها نضجاً وأصالة ، فهو ال يتوقف عنـد مجـرد              وهو أ 
تجميع ورفض النظم القائمة ، بل يسعى لالنطالق منها أو من النظم البديلة التي يتصورها           
المنطـق في المستـقبل ، فيتبع سبيالً لم يطرقه أحد من قبل ، ويتخذ بداية جذرية تختلف            

 .اس عن الحاضر وكل ما يتوقعه الن
تقسيماً آخر لمستويات اإلبداع تتكون مـن خمسـة    ) م  ٢٠٠٠( في حين تورد السيد     

 :مستويات كالتالي 

ويسعى إلى تطوير فكرة أو نواتج فريدة بغض النظـر عـن            : اإلبداع التعبيري    .١
  .نوعيتها أو جودتها ، ومثال هذا النوع من اإلبداع الرسومات العفوية لألطفال 

ويشير إلى البراعة في التوصل إلى نواتج من الطـراز األول           : اإلبداع اإلنتاجي    .٢
دونما شواهد قوية على العفوية المعبرة عن هذه النواتج ومثال ذلك تطوير لوحـة           

 .فنية أو مسرحية شعرية 

ويشير إلى البراعة في استخدام المواد لتطـوير اسـتعماالت          : اإلبداع االبتكاري    .٣
 جوهرياً في تقديم أفكار أو مصارف أساسـية         جديدة لها دون أن يمثل ذلك إسهاماً      

جديدة ، ومثال ذلك ابتكار نظريات في العلم أو الفن ، ولكنها مستندة إلى أفكـار                
 .ونظريات موجودة سابقاً 
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ويشير إلى القدرة على اختراق قوانين ومبـادئ أو مـدارس           : اإلبداع التجديدي    .٤
تي قدمها كوبرنيكس في إضافات فكرية ثابتة وتقديم منطلقات وأفكار جديدة كتلك ال       

 .جوهرية في توسيعه لنظرية بطليموس في علم الفلك وإعادة تفسيرها 

وهو أعلى مستويات اإلبداع وأندرها ويتحقق فيه الوصول إلـى          : اإلبداع التخيلي    .٥
مبدأ أو نظرية أو افتراض جديد كلياً ، ويترتب عليه ازدهار أو بـروز مـدارس               

 ٩٢ ص  .وحركات بحثية جديدة 
 :  إلى إمكانية التمييز بين ثالثة مستويات لإلبداع ) هـ١٤٢١(السرور        وقد أشارت 

هو اإلبداع الذي يتم التوصل إليها من قبل أحد األفراد، : اإلبداع على مستوى الفرد  §

حب االسـتطالع،   : ومن السمات التي يتميز بها الشخص المبدع وتميزه عن غيره         
، االستقاللية في الحكم، تأكيد الذات، الذكاء، المرونـة، حـب      المثابرة، الثقة بالنفس  

 . المخاطرة، الطموح، القدرة على التحليل
هو اإلبداع الذي يتم تقديمه أو التوصل إليه من قبل          : اإلبداع على مستوى الجماعة    §

 . الجماعة، وإبداع الجماعة أكثر من المجموع الفردي إلبداع أفرادها
 : تالية فيما يتعلق بإبداع الجماعةوتوصل إلى النتائج ال

أن الجماعة المختلفة من حيث الجنس تتيح حلوالً أحسن جودة من الجماعة أحاديـة        -
 . الجنس

أن الجماعة شديدة التنوع تتيح حلوالً أفضل، وأن الحل اإلبداعي للجماعة يتطلـب              -
 . أن تتكون من أشخاص لهم شخصيات مختلفة

عداداً أو حماساً ونشاطاً للعمل من الجماعـة األقـل   إن الجماعة المتماسكة أكثر است  -
 . تماسكاً

 . أن أفراد الجماعة المنسجمة أكثر ميالً لإلبداع من الجماعة التي ليس بينها انسجام -

 . أن الجماعة حديثة التكوين تميل إلى اإلبداع أكثر من الجماعة القديمة -
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توسع القدرات والمعرفـة    أن اإلبداع يزداد مع ازدياد عدد أعضاء الجماعة حيث ت          -
 . والمهارات

 هو اإلبداع الذي يتم التوصل إليه عن طريق الجهد          :اإلبداع على مستوى المنظمة    §
 : التعاوني لجميع أعضاء المنظمة، وتتميز المنظمات المبدعة بالصفات التالية

 . االتجاه الميداني والميل نحو الممارسة والتجريب والتمرين رغم الفشل -
 . لقوة االتصا -

 . وجود أنصار ومؤيدين لإلبداع يقومون بتشجيع المبدعين وتوجيههم -

تطوير مبادئ وقيم وأخالقيات للعمل يعرفها الجميـع ويعملـون علـى احترامهـا        -
 . وتطبيقها

االلتزام بالمهارة األصلية للمنظمة المبدعة، وعدم التحويل إلى مجاالت عمل لـيس          -
 . للمنظمة مهارة متأصلة فيها

عدم التعقيد في الهيكل التنظيمي من حيث عدد المسـتويات والوحـدات            البساطة و  -
 . اإلدارية

 ٢٢٥ص. الشدة واللين معاً -

على أهمية تطوير وتشجيع اإلبـداع علـى مسـتوى          )  م٢٠٠٢ (حريم  وقد أكد   
فالتحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات تستدعي تطوير جماعـات عمـل           . الجماعات  

 :  شار إلى أن إبداع الجماعة يتأثر بالعوامل األربعة التاليةمبدعة وفي هذا الصدد أ
ويشير إلى األفكار المشتركة، والنتائج القيمة للجماعة، وتـزداد         : الرؤية/ البصيرة -

احتماالت اإلبداع لدى الجماعة حينما يشاطر أفرادها مجموعة قيم تتعلق بأهـداف            
 . الجماعة

ركة تقلل من مقاومة التحيز، لذا فالبيئـة        ومن المعروف أن المشا   : المشاركة اآلمنة  -
) بدون اتهام مضاد  (والمناخ اللذان يشجعان األفراد على التعبير بحرية عن أفكارهم          
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 . هي األكثر احتماالً بتعزيز اإلبداع الناجح

فااللتزام بالتميز والتفوق في األداء يشجع علـى إيجـاد     : االلتزام بالتميز في األداء    -

اد بتقييم إجراءات العمل، وتحديها بشكل مستمر ومن خالل إثارة         مناخ يقوم به األفر   
، فإن الجماعة ال تقـوم       ، وبانعدام مثل هذا المناخ     الجدل البناء تظهر أفكار جديدة    

 . بفحص إجراءات العمل وبالتالي تقل احتماالت اإلبداع

عمليـة  فمتى يحدث اإلبداع، يجب توفير المساندة والدعم ل       :  دعم ومؤازرة اإلبداع   -
التغيير، ويمكن أن يتأتى هذا الدعم من زمالء الجماعة أو المنظمة بتوفير الوقـت              

 ٤٨١ص. والموارد 

 

 : مهارات اإلبداع اإلداري 
لقد لجأ الكثير من الباحثين والتربويون إلى تسمية القدرات اإلبداعيـة بالمهـارات             

اإلبداعيـة، ووردت فـي    أكد على تسميتها بالقـدرات  (Davis, 1995)اإلبداعية إال أن 
، الخروج من مرحلة    ونة، األصالة، الطالقة، اإلسهاب     األدب التربوي تحت مسميات المر    

اإلغالق، الخيال، بشكل عام يرى الباحثون في مجال اإلبداع أنـه ال مجـال لالعتـراف                
بالقدرات اإلبداعية الكامنة إن لم تكن مضمنة تفكيراً إبداعياً وخاصـة فـي مجـال حـل         

 ). ٢٣٣هـ، ص١٤٢١السرور(الت المشك
وحددت األدبيات مجموعة من الفروض تتعلق بالقدرات التي تقوم وراء ما يسمى            
باإلبداع، وهذه الفروض تقوم على أساس مسلمة مفادها أن اإلبداع أياً كان مجالـه لـيس                

 الطالقة، المرونة، : بالعامل الواحد ولكنه باألحرى مجموعة من القدرات حددها في اآلتي         
كمـا  . األصالة، الحساسية للمشكالت، القدرات التحليلية والتركيبية، إعادة التحديد والتقييم        

تشير األدبيات إلى أن من بين القدرات اإلبداعية السالفة الذكر توجد أربـع قـدرات ذات               
م، ١٩٨٢حسـين   (وضوح بارز هي الطالقة، المرونة، األصالة، الحساسية للمشـكالت          
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اتجـاه الفكـر أو العمـل تحـت         (أخرى مثل االحتفاظ باالتجاه     وهناك قدرات   ). ٥٢ص
خيـر  " (المثـابرة "، وكذلك تزكية االنتباه واستمرارية الجهد والعمل المتواصل         )الضغوط

 ). ١٧، ص م١٩٨٥ الدين والكناني
 

، ) القـدرات اإلبداعيـة   ( وفيما يلي عرض موجز ألهم مهارات اإلبداع اإلداري      
 : وهي كما يلي

عين في وحدة    يقصد بها إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار عن موضوع م           :الطالقة -

، ويقصد بها أيضاً القدرة على إنتاج أكبر        )٨٥هـ، ص ١٤٢٣ العمري(زمنية ثانية   
عدد من األفكار اإلبداعية عن موضوع معين في وحدة زمنية ثانية، وقد ثبت وجود              

قة التعبيرية والفكرية   اعي، والطال الطالقة اللفظية، وطالقة التد   : أربع أنواع للطالقة  
 ). ٢٠م، ص١٩٩٣ إبراهيم(

يقصد بها القدرة على إنتاج الحلول الجديدة، فالمبـدع ال يكـرر أفكـار              : األصالة -

 ). ٨٥، صهـ ١٤٢٣ العمري(جأ إلى الحلول التقليدية المحيطين به وال يل

ف، وقد ثبت لـدى     يقصد بها القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير الموق        : المرونة -
هي المرونة التكيفية الشكلية، والمرونة التكيفية     : جيلفورد وجود ثالثة أنواع للمرونة    

 ). ٥٣، ص م١٩٨٢ حسين(كيبية، والمرونة التلقائية التر

تعني رؤية المشكلة رؤية واضحة وتحديدها تحديداً دقيقـاً         :  الحساسية للمشكالت  -
وآثارها مع الواقعية في الطرح والمعالجة      والتعرف على حجمها وجوانبها وأبعادها      

ورؤية الحقائق كما هي واكتشاف العالقات فيما بينها، كما تعني في إدراك نـواحي              

،  إبـراهيم  (القصور والنقص ورؤية الكثير من المشكالت في الموقـف الواحـد            
 ). ٩٣، صم ١٩٩٣
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مال التي يقوم بهـا  يقصد بها االستعداد لتحمل المخاطر الناتجة عن األع  : المخاطرة -

النمـر،  (الفرد عند تبني األفكار أو األساليب الجديدة وتبنـي مسـؤولية نتائجهـا              
 . )٦٤هـ، ص١٤١٠

يقصد به القدرة على تجزئة المشاكل الرئيسية إلى مشاكل فرعية أو القدرة      : التحليل -

ظيمها وليسهل التعامـل    على تفتيت أي عمل أو موقف إلى وحدات بسيطة ليعاد تن          
 .  )٥٣، ص م١٩٨٤ معوض(ا معه

يقصد به القدرة على التركيز لفترة من الزمن في مشكلة معينة           :  االحتفاظ باالتجاه  -
 . )١١٧، صهـ ١٤١٦ الكناني( ل المشكالت بينه وبينها دون أن تحو

 

 :تنمية مهارات اإلبداع اإلداري 
 التفكيـر   إلى أنه يكاد يجمع علماء النفس في مجـال        )  م   ١٩٩٨(  عبد النور    يشير

واإلبداع والعمليات العقلية وكذلك المتخصصون في مجال التربية والباحثون فـي ميـدان          
اإلبداع على أهمية تحفيز اإلبداع وتنميته والتدريب عليه وفق أساليب عديدة ، آملين مـن               
ذلك االهتمام والتدريب على إعداد عقول مفكرة ومبدعة قادرة على معالجة مشاكل الحياة             

 والمتنوعة والمعقدة بأساليب غير تقليدية ، أو خلق مشاكل لألمم والشعوب المنافسة    الكثيرة
 :ومن األسباب التي يستندون في إجماعهم عليها ما يلي . 

وذلك بإرادة ( ن المبدعون هم صانعو الحضارة التي تنعم وتتمتع بها البشرية اآلن    أ .١
 ) .اهللا سبحانه وتعالى وفضله 

ة المبدعين ورجال الفكر في كل ميادين الحياة هي مسألة حياة           تنمية اإلبداع ورعاي   .٢
 .أو موت ألي أمة كما يقول المفكر ارنولد تويني 

كان وال يزال وسيبقى المبدعون هم الثروة الحقيقية لألمة ، والوطن فـي حاجـة                .٣

 .ماسة لرعايتهم واستثمار إبداعاتهم 
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قوى هي الدول التي لـديها       األ - وكذلك األمم أو الشركات أو المؤسسات        -الدول   .٤
 ١٨ص  .أكبر عدد من المبدعين في كل ميادين الحياة 

 
 ويمكن تنمية وتحسين إبداع األفراد العاملين في المنظمة من خـالل الوسائل التالية           

 : )هـ ١٤٢٢ (  حمودالتي أشار إليها
 .إيجاد مناخ تنظيمي وبيئة مالئمة لدعم الفكر اإلبداعي للعاملين  -

 .ن على األفكار والخبرات الجديدةعاملين بشكل مستمر لكي يكونوا منفتحيتشجيع ال -

توفير أعمال مثيرة الهتمام العاملين تساعدهم على إيجاد الشعور بالنمو الشخصـي      -
 .لهم 

 .السماح للعاملين بأوقات كافية للراحة واالسترخاء بعد األعمال  -

 .التعامل مع األخطاء على أنها فرص للتعلم والتدريب  -

 .السماح للعاملين باستخدام أفكارهم وتجاربهم والسماح لهم بهامش من الخطأ  -

 .دعم سبل االتصال القائمة بين المبدعين أنفسهم في العمل  -

 .الترحيب باألفكار واآلراء المتباينة  -

 ٢١٣ص . مكافأة السلوك اإلبداعي وتحفيزه مادياً ومعنوياً  -
 

ات اإلبداعية يتطلب اعتماد األساليب الهادفة      ومن هنا يتجلى أن تطوير وتنمية القدر      
في تغذية وتنمية السلوك لدى العاملين ، لكي يعم العطاء الناتج علـى المنظمـة برمتهـا                 

 .ويساهم في تحقيق أهدافها وأهداف العاملين فيها في الوقت ذاته 
  
 
 



 - ٧٧ - 

ـ      ) م  ١٩٩٥  ( عبد الفتاح  ومن جهة أخرى يتناول    ى العوامل الهامة التي تسـاعد عل
 :تشجيع االبتكار واإلبداع ، وهي تتمثل فيما يلي 

تشجيع األداء االبتكاري ، ودعم المبدعين وتبني أفكارهم ودراستها بشكل جـاد ،              -
 .حتى لو بدت غريبة ألول وهلة 

 انطـالق األفكـار      التخلص من اإلجراءات الروتينية المعقدة التـي تحـول دون          -
 .واإلبداع 

ن المناسب وتكليفه بأعمال تمثل تحـديات لفكـره         وضع الرجل المناسب في المكا     -
وقدراته لكي تذكي فيه روح اإلبداع والتطوير وتحدي المجهـول دون مبالغـة أو              

 .تفريط 

 .مساندة المسئولين لألفكار اإلبداعية وتقبلهم ودعمهم لها  -

بث الثقة بالنفس ، وبأن كل إنسان قادر على اإلبداع طالما تـوافرت لـه عوامـل      -
 .والمناخ المناسب له اإلبداع 

رفع شعار أن التجديد واالبتكار ليس وسيلة ولكنه يعتبر هدفاً تسعى إليه المنظمات              -
 .واألفراد على حد سواء 

العمل على ما يسمى بنك األفكار ، على أن تتولى اإلشراف عليه جهـة مركزيـة                 -
 .ال عليا ، تقوم بتشجيع كل فكرة جديدة وتتبنى المواهب اإلبداعية في كل مج

 .تشجيع استخدام األساليب العلمية التي تسهم في إثارة الفكر وخلق روح اإلبداع  -
وال شك أن مثل هذه األمور سوف تسهم في الكشف عن القدرات الهائلة لدى البشر               
الذين كثيراُ ما يملكون قدرات إبداعية ولكنهم ال يعلمون عنهـا شـيئاً ، أو ال يوظفونهـا                  

 ٧١ص   .عدم توفر المناخ المناسب لها التوظيف األمثل نظراً ل
وحتى أن تنجح أي مؤسسة في إدارة العملية اإلبداعية ، ال بد أن يكون لديها أساليب                

 . عمل تدعم اإلبداع والمبدعين ، وتهيئ لهم البيئة الصالحة لنمو إبداعاتهم ومواهبهم 
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 :منها ما يلي إلى العديد من تلك األساليب ، نذكر ) م ١٩٩٩ ( الحمادي وقد أشار
اعتبار اإلبداع أحد الموارد الرئيسة التي ينبغي أن تدار وبعناية فائقة مـن قبـل            .١

 .اإلدارة ، وعدم ترك العملية اإلبداعية للصدفة 

 .االعتقاد بأن جميع األفراد لديهم القدرة على اإلبداع  .٢

 جعل اإلبداع عملية واضحة وسهلة لألفراد ، مع ضرورة إقناعهم بقدرتهم على            .٣
 .اإلبداع وتدريبهم على ذلك 

 .توجيه العملية اإلبداعية لتكون إحدى استراتيجيات العمل وحاجاته الرئيسة  .٤

صناعة بيئة ثقافية ترفع من مكانة وقيمة اإلبداع في المؤسسة ، وذلك من خالل               .٥
تطبيق العملية اإلبداعية بصورة جيدة ، وكـذلك مسـاواة المهـارة اإلبداعيـة              

المطلوبة ، واعتبار اإلبداع أحد معايير جودة العمل وكفـاءة          بالمهارات األخرى   
 ٤١ص  .الموظف ، باإلضافة إلى توفير الحافز المادي والمعنوي للمبدعين 

 

 :  اإلبداعية أساليب تنمية المهارات
تسعى أساليب اإلبداع اإلداري إلى تنمية المهارات اإلبداعية وتدريبها علـى توليـد             

، وتركز هذه األساليب على تنشيط العمليات المعرفية المختلفة التـي   األفكار غير المألوفة    
تقوم عليها عملية اإلبداع ، وهي العمليات العقلية التي تشمل اإلدراك والتخيـل والتـذكر               

 .الخ ... والتفكير 
إلى أن اإلبداع لدى األفراد مثله مثـل أي قـدرة           ) هـ  ١٤٢٠(  الهيجان   وقد أشار 

للنمو والتطوير وتحتاج من المنظمات أن تبذل جهوداً مكثفة من أجل           عقلية ومهارية قابلة    
تنميته وتطويره لدى األفراد العاملين بها ، وتلك الجهود يمكن تحقيقها من خالل تـدريب               

 ٣٠٦ص .الموظفين على اإلبداع 
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 كمـا   ومن أهم األساليب اإلبداعية التي من خاللها نستطيع تنمية المهارات اإلبداعية          
 : ما يلي ،) ١٠٦ – ١٠٣، ص م١٩٩٧ (هالل ى ذلك أشار إل

 :  التدريب الذاتي-أ
يفترض أن يكون فيها الفرد ذا إرادة قوية، وصاحب استعداد ذهني متميز، ومستعداً 
للتفاعل مع المشكالت، موجهاً لها باستراتيجية جيدة، عامالً على حسم المشاكل التي تواجه         

ن يكون صافي الذهن متفرغاً لمشكلة واحدة فقط، مطبقـاً         حسماً نهائياً، كما يحتاج الفرد أل     

 : التعليمات التي تعينه على تدريب نفسه واالرتقاء بها، والتي من ضمنها
تعويد الذهن وتدريبه على أسلوب متميز في مواجهة المواقف والمشكالت من خالل             -

 . تحديد المشكلة، وتحديد األشياء التي تقوم بتقديم الحلول الممكنة
لتعلم على التمييز بين أسباب المشكلة وظواهرها، وعدم اإلسـراع فـي مواجهـة              ا -

الظواهر وترك جذور المشكلة، والتوجه إلى جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة بكل           
الوسائل الممكنة، سواء كانت مسموعة أو مرئية مع التشاور مـع أولئـك الـذين               

 أو نقاط محددة حتى يـتم       واجهوا مشكالت مشابهة، ثم عرضها في صورة فروض       

 . التفاعل مع النقاط الممثلة لجوهر المشكلة

اإلقبال على اختبار الفكرة المناسبة وإن كانت تبدو غريبة لمن هم خـارج نطـاق                -
دائرة المشكلة، فالبد من اإلقدام والمغامرة، وعدم إعطاء فرصة للخوف أو الحـذر           

 . الزائد

التحدث عن المشكلة، فالكالم يمكن أن يساعد من األمور التي تؤدي إلى نتائج مذهلة       -
في (على توليد األفكار، فعندما يجبر الفرد نفسه على التحدث لفترة معينة من الوقت   

فإذن ذلك سيؤدي إلى نتائج غيـر   ) بداية األمر دقيقة ثم ثالث دقائق ثم خمس دقائق        

 . متوقعة
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الفرد لنفسه أسـبوعاً    اللجوء إلى نوع من الضغط عند حل المشاكل، فإذا ما وضع             -
لحل المشكلة فإنه سيستغرق أسبوعاً، وإذا وضع ساعة فسيستغرق ساعة، فمن المهم   

وضع وقت كاف للتقييم، ولكن القليل من ضغط الوقت يمكن أن يكون فعاالً أحياناً،              
ومن الممكن تنشيط المخ باأللعاب والفوازير، فتعتبر األلعاب الورقية مفيدة لـبعض          

ص البوليسية مفيدة للبعض اآلخر، وحتى الكلمات المتقاطعة تفيد في          الناس، والقص 
 . ارتخاء عضالت التفكير

 . مصاحبة األشخاص المبدعين وتعلم أفكارهم وطرقهم -

 . إعطاء فرصة للعقل بأن يستريح من أي شيء مما بين فترة وأخرى -

ل، أو تغيير   تغيير الطريق الذي تعود الفرد أن يسلكه في الذهاب والعودة إلى المنز            -

 . مكان جلوسه المعتاد أثناء تناول الطعام

عدم قصر التفكير على الواقع، فنشاطات األحالم والخياالت لها مكانة مهمـة لـدى        -
 .الشخص المبدع 

 
ويمكن للمديرين واألفراد العاملين زيادة وتنمية اإلبداع الفردي الذاتي لديهم وذلـك             

  :  ) ٧٧-٧٥ص   ،م١٩٩٥  (عبد الفتاحليها التي أشار إبإتباع األساليب التالية 
 :شعور الفرد بأنه من المبدعين  .١

إن إحدى العقبات عندما يعتقد الفرد بأنه غير مبدع ، فالسماح للفرد بأن يكون مبدعاً               
 .واالعتقاد بذلك هو الخطوة األولى لتأسيس نمطاً للتفكير اإلبداعي لديه 

 :تزويد العقل بمدخالت جديدة يومياً  .٢

ي يصبح اإلنسان مبدعاً يحتاج عقله إلى ما يستثيره ، لذلك من األهمية أن يقـوم                لك
 مثل االستماع إلى محطة راديو لم يسـتمع  – أو في أغلب األيام     -بشيء مختلف كل يوم     

إليها من قبل ، أو التنزه في إحدى الحدائق والمتنزهات الجميلة أو األسواق التجارية ، كما  
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مجالت التي لم يقرأها من قبل ، المهم أن يزود نفسه بعمـل جديـد               يمكنه قراءة إحدى ال   
 .وممتع ومتنوع 

 :االحتفاظ بمفكرة صغيرة لتدوين األفكار والخواطر  .٣

إن األفكار هي ذات قيمة كبيرة ، فعلى الفرد محاولة الحفاظ عليها بدالً من هـدرها                
 .وذلك باالحتفاظ بمفكرة لتسجيلها حينما تأتيه الفكرة مباشرة 

 :القراءة في كتب اإلبداع وحضور البرامج التدريبية  .٤

إن التفكير اإلبداعي هو أسلوب يمكن ألي شخص تعلمه ، فإن فهم وتطبيق مبـادئ               
 .اإلبداع يمكن أن يحسن بشكل كبير المقدرة على إفراز أفكار جديدة ومبتكرة 

 : إعطاء النفس الفرصة الكافية للراحة واالسترخاء  .٥

 واإلجازة من العمل من األساليب الحيويـة للعمليـة اإلبداعيـة ،             يعتبر االسترخاء 
فاالبتعاد عن مشكلة ما يعطي العقل الفرصة للتركيز عليها ، ويمكن باالبتعاد عن المشكلة              

 .أن يولد العقل الكثير من الحلول المبدعة لتـلك المشكلة 
 

 :  التدريب الجماعي-ب
اعي الخاصة بتنمية اإلبـداع اإلداري لـدى        تتعدد األساليب التدريبية للتدريب الجم    

األفراد، مثل أسلوب العصف لذهني، التأليف بين األشتات، إدارة مهارة المـخ، القائمـة              
المعدة مسبقاً، تحليل العوامل المؤثرة، التفكير في الخصائص، التحليـل المورفولـوجي،            

دراك البصـري، لعـب   قوائم تداعيات فيشر، برنامج جائزة اإلبداع، القيمة المرتفعة لـإل       
الدور، قائمة صفات األفكار، وسيقتصر الباحث في عرض األساليب التي تتوافـق مـع              

 :  المنظمات التربوية والتي تتمثل في
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 :  أسلوب العصف الذهني-١
،  المنهج أو األسلوب التكنيكي لحل مشكالت العمل       : "يعرف العصف الذهني بأنه   

د يعتمد علـى إثـراء األفكـار واآلراء المختلفـة           أو غيرها من خالل تطبيق منهج محد      
وتوظيفها، إما منفردة أو عن طريق دمجها في تحديد مشكلة ما، والعمـل علـى اقتـراح     

 ). ١١هـ، ص١٤١٩  البكر" (حلول لها
ويعد أسلوب العصف الذهني في نطاق العمل من أحد المبادئ األساسية المفضـية             

بداعية، حيث يؤدي أسلوب العصف إلى توظيف قدرات  إلى إيجاد المناخ المالئم للعملية اإل     
 . التفكير والتخيل لدى الفرد إلى أقصى حد من طاقاتها العملية والوظيفية

وهناك العديد من الضوابط التي يجب أن يوضحها القائد لمجموعات العمـل عنـد           
  كمـا  توظيف مفهوم العصف الذهني في مناقشة وتحليل المشكالت، وأهم هذه الضـوابط           

 : ) هـ١٤١٩( تطرق إليها البكر 
يعتبر النقد السريع لآلراء واألفكار المطروحة من العمليات التـي تعيـق     :  عدم النقد  §

المشاركة الفعالة من قبل فريق العمل، حيث يلجأ أعضاء الفريق إلى التحفظ أو التردد    

ن عـدم   في طرح أفكارهم وآرائهم، مع وجود احتمال كبير ألهميتها، إال أنهم يؤثرو           
وللتغلب على هـذه  . المساهمة إذا ما شعروا بأنهم موضع نقد وتقييم من قبل اآلخرين       

المشكلة عند تطبيق منهج العصف الذهني يجب التأكيد على أعضاء الفريـق علـى              
حقيقة أساسية تتعلق بهذا المنهج وهي أنه ليس هناك أفكار غير جيدة أو غير مقبولة،               

 . ة الصلة أو العالقةكما أنه ليس هناك أفكار عديم
يعد الشعور باألمان أساسياً في منهج العصف الذهني، غذ تثـري           : الشعور باألمان  §

عملية المشاركة طرح األفكار واآلراء بحرية تامة، فاألفكار التـي تبـدو شـاذة أو           

من الممكن أن تكون عامالً مهماً في شحذ وإشعال الذهن       ) لدى بعض األفراد  (غريبة  
 . ن عملية إثراء التفكير اإلبداعي لدى أعضاء فريق العملمما قد يعزز م
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عند تطبيق منهج العصف الذهني يجب التركيز على        : الكمية التي تؤدي إلى النوعية     §
عدم حجب أو إعاقة المشاركة والمساهمة الواسعة من قبل أعضاء الفريـق، وذلـك      

ن هنـاك تشـجيع   بالتركيز على نوعية األفكار واآلراء المطروحة، بل يجب أن يكو     
ألعضاء الفريق الواحد بالمشاركة بأكبر عدد من األفكار والمقترحـات، وبصـرف           
النظر عن قيمتها وإرجاء عملية الحكم حيث يعمد إلى تخصيص وقت نهاية االجتماع        
لعملية الغربلة والتنقيح، وذلك للبحث عن النوعية والتمييز بين األفكار والمقترحـات    

 . تها في اإلسهام في حل المشكلةمن حيث عالقتها وصالحي

من المهام األساسية للقائد والموجه لعملية العصف الذهني        : تجنب الجمل المعترضة   §
أن يؤكد على فريق العمل تجنب العبارات والجمـل المعترضـة عنـد مناقشـة أو          

استمرارية الجلسة المخصصة لذلك، حيث أن فاعلية عملية العصف الذهني في حل            
 في استمرارية الجلسة المخصصة لذلك، وهذه االستمرارية تعتمـد          المشكالت تكمن 

بشكل كبير على مشاركة أعضاء فريق العمل بطرح آرائهم وأفكارهم، غذ قد يمتنع             
األعضاء عن  المساهمة بسبب وجود عضو أو أكثر يمارس على نحو مستمر قتـل            

،  شاط الفريق مساهمة اآلخرين عن طريق إطالق عبارات أو جمل مثبطة لفعالية ون          
فإذا لم يأخذ قائد الفريق قضية تجنب العبارات دونما الوصول إلى آراء وحلول جيدة      

 ١٤ -١٢ص .تتعلق بالمشكلة أو القضية موضع البحث 

 
 كمـا  وهذه بعض العبارات المثبطة والتي قد تصدر من بعض أعضاء فريق العمل   

 :  )٢٩٠، ص هـ١٤٢٠( الهيجان أشار إليها 
 . أن عملنا بهذه الطريقة من قبللم يسبق لنا  -
 . ال يمكن تطبيق هذه الفكرة -

 . ليس لدينا الوقت الكافي -
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 . عدم توفر الكوادر الالزمة لذلك -

 . ال توجد لها بنود في الميزانية -

 . هذه أفكار وآراء متقدمة جداً على واقعنا -

 . لنكون لجنة لدراسة هذا االقتراح -

  .ال يمكن إقناع المسؤولين بهذه الخطة -

 . انتظروا بعض الوقت ونرى ما سوف يحدث -

يقصد بعملية الدمج أن يعمل أعضاء الفريق على القيام باستنباط أو           ): الدمج(التوفيق   §
استخراج فكرة أو مقترح فعال من خالل عملية المقارنة والتوفيق بين فكرتين أو أكثر      

 . من األفكار واآلراء المطروحة خالل جلسة العصف الذهني

أن تكون جلسة العصف الذهني محددة الوقت بحيث ال تكون مقيدة لدرجة            وينبغي  
االستعجال في طرح األفكار واآلراء، وال طويلة لدرجة أن يشعر األفراد بالملل، وبالتالي             

 ). ٢٩١هـ، ص١٤٢٠ الهيجان( الذي يعيق طرح األفكار بالخمول
 إلى ذلك واصلي     كما أشارت  وتتمثل مراحل العصف الذهني التي يمكن استخدامها      

 :  فيما يلي،) هـ١٤٢٦( 
ويجب أن يقوم فيها القائد بتفتيت المشكلة أو الموضوع         ): التجزئة(المرحلة األولى    -

إلى عناصره األولية، وترتيب العناصر بشكل يساعد المشاركين فـي اجتماعـات            

عصف الذهن على تداعي األفكار واالنطالق إلى تصـور الحلـول أو المواقـف              
والمبتكرة، وتعتمد عملية تجزئة الموضوع على مهارة القائم بريادة عمليـة           الجديدة  

العصف الذهني أو قيادتها، وإذا كانت عملية فرديـة أو شخصـية، أي يمارسـها               
 . الشخص مع نفسه فعليه أن يقوم بتجزئة المشكلة وتسجيل ذلك كتابة

ى إتاحة الفرصـة    وتركز هذه المرحلة عل   ): توليد وعرض األفكار  (المرحلة الثانية    -
للفرد أو األفراد لالنطالق لتوليد وتقديم ما يجول بذهنه أو بأذهانهم من أفكار تمس              
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الموضوع أو تقديم حلوالً يمكن أو يصعب تنفيذها، وأهم ما في هذه المرحلـة هـو      
تهيئة المساعدة لذلك، حيث أن الفرد يصعب عليه أن يقوم بعملية العصف الـذهني              

لية توليد األفكار تحتاج إلى أن يكون هناك فرصة لتتالقى فيها           بمفرده، ذلك ألن عم   
األفكار مع أفكار أخرى حيث تتراوح معها إلنتاج أفكار جديدة، وتـنظم جلسـات              

، ويجب  اً   فرد ١٥ – ١٠العصف الذهني بحيث تضم أفراداً يتراوح عددهم ما بين          
اعة، إذ يجب عليه في     أن يكون مدير الجلسة مدرباً على القيام بمهامه مع هذه الجم          

 . بداية الجلسة أن يوضح العمل والسلوك المطلوب الذي يحقق أهداف هذه الجلسة

يؤخذ في االعتبار عند تكوين مجموعة العصف       ): التقويم واالختبار (المرحلة الثالثة    -
 : الذهني عدة اعتبارات وهي كالتالي

 األساسية مثل تـوفر     يتم اختيار القائد لهذه الجلسة في ضوء مجموعة من الصفات          -
المهارات الالزمة لخلق المناخ المناسب، وإثارة اآلخرين لتقديم وعرض أفكـارهم،           
والتخلص من عبارات النقد والتثبيط وغيرها من العوائق، والـربط بـين األفكـار          
بطريقة تساعد على اإلبداع واالنتقال من موضوع آلخر بسهولة دون وجود حرج،            

 .  أو توجيه المناقشات قصراً إلى االتجاه الذي يريدهوتجنب فرض رأيه الشخصي،

اختيار أحد األعضاء ليقوم بوظيفة مسجل للمناقشات واألفكار فقـط دون تحديـد              -
 . أسماء األفراد المتحدثين أو الذين يقدمون ابتكاراتهم

يكتفي في المجموعة أن يكون بينهم اثنان أو ثالثة من أعضاء المجموعة الذين لهم               -
شرة بموضوع االجتماع أو المناقشة، أما بقية األعضـاء فيكونـون غيـر          صلة مبا 

مرتبطين وبعدين عن موضوع الجلسة، ويكون دورهم هـو التقـديم أو اإليحـاء              
 ٤٢-٤١ص. باألفكار القريبة من المشكلة
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ويمكن أن تكون عملية عقد االجتماعات عملية جديدة للقيادات التربوية عن طريق            
 هذه االجتماعات اإلبداعية، ومعرفة ضوابط نجاحها، حتى يتمكن القائد          معرفة كيفية إدارة  

واصـلي،  (من عصف أفكار العاملين معه، والوصول إلى حلول وأفكار مبدعـة خالقـة     
 ).٤٣هـ، ص١٤٢٦

  
 :  أسلوب التأليف بين األشتات-٢

يستخدم أسلوب التأليف بين األشتات أشكال االستعارة والمجاز والتمثيل بصـورة           
نظمة للوصول إلى حلول مبكرة للمشكالت المختلفة، حيث ينهض هذا األسـلوب علـى              م

  ) :م ١٩٩٨( لمات أساسية تطرق إليها الدمرداش ثالث مس
إن العملية اإلبداعية قابلة للوصف والتحليل مما يؤدي إلى إمكـان تنشـيطها              -أ 

 . وزيادة فاعليتها
 الصور الحضارية للنشاط    إن كل ظواهر اإلبداع في العلم والفن أو غيرها من          -ب 

 . المبدع متشابهة

إن كل الحيل المختلفة لحل المشكالت لها نفس العائد، سواء بالنسـبة للنشـاط         -ج 
 ٢٤ص. اإلبداعي الفردي أو الجماعي

 
ويقوم هذا األسلوب على التنسيق والجمع بين األفكار واألشياء المختلفـة التـي ال              

طة ما، فهو يعتمد على أن العملية اإلبداعية هي         يبدو بينها وبين بعضها بعضاً صلة أو راب       
في األصل نشاط عقلي يمارسه الفرد في تحديد وفهم المشكلة في بادئ األمر، ثم في حل                
المشكلة بعد ذلك، وتتضمن عملية الربط بين العناصر المختلفة على نوعين رئيسيين مـن              

 ذلك عن طريـق التحليـل       يسعى إلى جعل ما هو غريب مألوفاً، ويتحقق       : النشاط، أولهما 
والتعميم أو المشابهة، ويكون بالبحث عن تصور عقلي يضم هذا الشيء الغريب، بحيـث              
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يستهدف جعل ما هو مألوف غريباً،      : يوضح طبيعته ويعين على تحليل عناصره، وثانيهما      
وليس المقصود بهذا فقط السعي إلى الغرابة والشذوذ، وإنما هو محاولة واعية من جانـب   

د تتيح له رؤية جديدة للعالم، واألفكار والمشاعر، وتتضمن هذه المحاولة طرقاً عديدة             الفر
 ). ٤٤هـ، ص١٤٢٦  واصلي(للرؤية الجديدة للجوانب المختلفة في العالم حولنا 

وهذا األسلوب يحتاج إلى مجهود كبير في تدريبه والعمل به، فهو يستلزم معايشـة           
 :  مجموعتين من العوامل وهمابحقق فاعليته ، ولذا تت وتفاعالً نفسياً كبيراً

وهي تلعب دوراً هاماً في العملية اإلبداعية، وشمل حالة         : مجموعة الحاالت النفسية   -
يتذبذب فيها المبدع بين االندماج، ويكون بااللتصاق الوثيـق بالمشـكلة واالنفعـال       

قل عنه تماماً،   ويعني التعامل مع المشكلة من بعد أو النظر إليها على أنها شيء مست            

حالة تأجيل اإلشباع والتي تنطوي على ضرورة الصبر على المحاوالت المتكـررة           
إلى أن يصل إلى ما يعتبر أفضل حل ممكن للمشكلة عن اقتنـاع وشـعور كامـل                 
بالرضا، حالة التأمل، وتتمثل في إتاحة الفرصة للعقل أن ينطلق في التفكير متحرراً             

يش فيها المبدع الشعور باالستقالل الذاتي للفكرة التي      من أي قيد أو منطق، حالة يعا      
خرجت عنه فينظر إليها ويتابع نموها وهي بعيدة عنه، حالـة إحسـاس بالرضـا               

وهي في مجموعها حالة مشابهة لما يصاحب لحظات اإللهام أو الحـدس،            ، والبهجة
 وهو شعور يسبق أي برهان على كفاءة الحل أو سالمة الفكرة، وهي تمثـل أحـد               

 . )٢٦م ، ص١٩٩٨الدمرداش ( ي تنشيط الطاقة اإلبداعية العوامل الهامة ف
وهي تلعب دور المثير أو المحافظ للحـاالت        : مجموعة الحيل العملية أو اإلجرائية     -

النفسية السابقة، وتشجع على االنطالق الحر لألفكار وتعين علـى التخفيـف مـن              
: التمثيـل الشخصـي   : تلفة هي الجمود الذهني، وتتلخص في ثالث حيل تمثيلية مخ       

وهو أن يقوم الفرد من خالل الجماعة، ومن خالل سعيه لحـل بعـض المشـاكل                
الواقعية الحيائية باإليحاء لنفسه أنه جزء من المشكلة، ويقيس على نفسـه النتـائج              
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عندما يمثل الموضوع، وفي حالة المنظمات التربوية، يطبق هذا األسلوب في فهـم             
المعاناة، حيث يستشعر القائد التربوي أنه جزء من المشكلة أو          ومعرفة جميع أنواع    

أنه هو الشيء الذي تقع عليه المشكلة، ويقيس على نفسه الضغوط التي تقع عليه في  
هذه الحالة، وكيف يفضل أن يكون الموقف إزاءه، وعلة هذا األساس تظهر نتـائج              

). ٤٦م، ص١٩٩٧ هـالل (ع اإلحساس الفعلـي بالمشـكلة    أفضل مستنبطة من واق   
حيلة أساسية تعين الفرد على النظر إلى المشـكلة         : "ويعرف بأنه : التمثيل المباشر و

في سياقات أخرى جديدة، أي أن الفرد باستخدامه لهذا النوع يقدم أفكاراً تكشف عن              
 التشابه بين المشكلة المطلوب حلها وبين صور أخرى من المشكالت لهـا حلولهـا             

فـي  : "التمثيل الرمزيو.. )٢٩م ، ص١٩٩٨الدمرداش  ( ة  الراهنة في عالم الطبيع   

هذا النوع من التمثيل تستخدم الصور الموضوعية أو الالشخصية لوصف المشكلة،           
كما يمكن أن يكون هذا الوصف في صورة تعبير مركز لجوهر الشـيء أو أهـم                

ن أن  فهو ال يقوم بالضرورة بالرمز المباشر أو المالئم منطقياً، بل يمك          "خصائصه،  
، ويعتمد التمثيل   )٣٠م ، ص  ١٩٩٨الدمرداش  (  تعبيرات متناقضة ظاهرياً     تتضمن

الرمزي على استبدال الواقع بالخيال الذي يلغي قوانين الطبيعة ويصل إلى درجـة             
، ويمكـن   )٤٧م، ص ١٩٩٧ هـالل (ى الغيبية أو غير المعقولة      استخدام بعض القو  

مية حيث يمكن للقائد التربـوي تمثيـل   استخدام التمثيل الرمزي في المنظمات التعلي 

المشاكل التي يعاني منها الطالب على أشكال صور موضوعية أو شخصية لوصف            
المشكلة، أو لوضع حل لمشكلة قائمة يعرفها الجميع، فالصور المعلقة على حـوائط         
المنظمة التربوية تمثل نوعاً من التعليم، والتعديل للسلوك ومخاطبة النفس بتوجيـه            

 ). ٤٧هـ، ص١٤٢٦ واصلي(عملية التعليمية التربوية  ال يخل بالتربوي
وأسلوب التأليف بين األشتات يحتاج لمن يستخدمه أن يبذل الكثير من الطاقة، وأن             
يثابر بالجهد العقلي والنفسي، ولذلك فمن المعتاد أن يشعر األفراد في نهاية جلسات حـل               
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هم طافوا في مجـاالت عديـدة ال تتصـل          المشكالت بهذا األسلوب باإلنهاك الواضح، ألن     
 بالمشكلة مباشرة، وبذلوا جهداً عقلياً في تصوير ما تمثلوه من صور، وتحديد أوجه اإلفادة             

 . )٣٢م ، ص١٩٩٨الدمرداش ( من صور التمثيل المختلفة 
 
 :  أسلوب إدارة مهارة المخ-٣

من النحو الحدسـي    إن برنامج إدارة مهارة المخ ينادي بتحديد المديرين التنفيذيين          

جداً في المنظمة، وتشجيع المنظمات على استخدام مديرين أكثر حدسـاً فـي المسـتقبل،               
 : وبرنامج إدارة مهارة المخ عملية ذات ثالث مراحل

 . النوع الحدسيد مهام صناعة القرار للمديرين من تعمل على تحدي: المرحلة األولى -
 . همة للمديرين من النوع المفكريتم فيها تحديد نفس الم:  المرحلة الثانية -

 . يتم جمع المجموعتين معاً لمناقشة وتحسين المنتج النهائي:  المرحلة الثالثة -

والمرحلة األخيرة مهمة لفاعلية البرنامج مثل أهمية تحديد المـديرين مـن النـوع      
 الحدسي المفكر، والنقطة المهمة في هذا البرنامج هي اختيار القائد المـاهر فـي تسـهيل     

 ). ٢٢ – ٢١هـ، ص١٤٢٠ فقيه. ( ين األساليب الموجودة لديه عملية التفاعل الفعال ب
ويمكن أن تتضافر الجهود ألنماط التفكير المختلفة للعاملين بالمنظمة، حيث يستفاد           
من العاملين ذوي التفكير المنطقي في ترتيب الحقائق وجمع المعلومات وتبويبها، ثم يستفاد    

لتفكير الحدسي في وضع تصورات واحتمـاالت تسـهم فـي نجـاح             من العاملين ذوي ا   
المشروع قيد التنفيذ، فيحدث بذلك التكامل في طريقة التفكير، وإشـعار كـال الفـريقين               

واصلي، (بأهميتهما ومكانتهما في المنظمة، مما يؤدي إلى نتائج متميزة وذات كفاءة عالية             
 ). ٤٨هـ، ص١٤٢٦

ي المنظمات التربوية، بعد دراسة أنواع العـاملين        وباإلمكان تطبيق هذا األسلوب ف    
في المنظمة وتقسيمهم إلى النوعين المذكورين، حيث يتم عرض المشاريع التي تقوم بهـا              
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المنظمة التربوية أوالً على الفريق الحدسي ثم على الفريق المفكر المنطقي، وبـذلك يـتم              
 ). ٤٩هـ، ص١٤٢٦ واصلي (م وفائدتهم وبتكامل العملإشعار جميع العاملين بأهميته

 :  أسلوب تحليل العوامل المؤثرة-٤
لقد تم اقتراح هذا األسلوب من أساليب اإلبداع من قبل عالم الـنفس االجتمـاعي               

، ويعود اسمه إلى قدرته على تحديد العوامل التي تسهم في حل المشـكلة أو             )كيرت ليفن (
 : شخص من خالل المحاور التاليةتعيقها حيث أنه يستطيع أن يثير التفكير اإلبداعي لل

 . تحديد الهدف الذي يتم العمل من أجله -
 . تحديد جوانب القوة التي يمكن زيادتها أو تدعيمها في الهدف المراد -

 . تحديد جوانب الضعف والتي يمكن تقليصها أو إلغائها في الهدف المراد -

ض التغيير مثل   ولتطبيق هذا األسلوب يمكن اختيار موقف ما يود أن يحدث فيه بع           
تحسين ظروف العمل، أو التعامل مع ضغوط العمل، أو تنمية روح التفكير اإلبداعي فـي      
المنظمة، وغير ذلك من الموضوعات المختلفة، وبعد اختيار المشكلة يـتم السـير وفـق               

 : الخطوات التالية

 . كتابة المشكلة بطريقة مختصرة وموضوعية -
 . ذي يؤدي إلى حدوث أزمةوصف الوضع في حالة عدم الموقف، وال -

 . وصف الوضع الذي يفضل أن يكون عليه الموقف، ويعتقد أنه مثالي -

يفرض أن خط المنتصف يمثل الوضع الراهن الذي يفصل بين الوضـع السـيئ،              
والوضع المثالي، حيث يفترض أن هناك شد وجذب بين الوضعين، ثم يدون تحـت كـل                

وى المؤثرة التي تعمل إما على تحويل الوضع        وضع من الوضعين السابقين العوامل أو الق      
 ). ٥٤هـ، ص١٤٢٠ الهيجان(ة أو نحو الوضع المثالي نحو األزم

ونظراً ألن هذا األسلوب يمثل نوعاً من الشد والجذب بين وضعين، لـذلك يوجـد               
ثالث طرق لتحريك خط الوسط الذي يمثل الوضع الراهن في االتجاه الـذي ترغـب أن                
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 :  في المستقبل وهيتكون عليه المنظمة
 . تقوية أو تعزيز العوامل اإليجابية المؤثرة في الوضع الراهن -

 . إضعاف أو الحد من العوامل السلبية المؤثرة في الوضع الراهن -

 . إضافة أي عوامل إيجابية أخرى مؤثرة ويمكن أن تقود نحو األفضل -

وب من األساليب المحفزة على اإلبداع، إذ أنها تمكن الفرد أياً كان     ويعتبر هذا األسل  
من المقارنة بين النقاط اإليجابية والسلبية في الموقف، حيث يساعد ذلك على توليد أفكـار         
إبداعية مالئمة، والتي بالتالي توصل إلى الحلول المناسبة، ويمكن تطبيق هذا األسلوب في             

ل كثيرة قد تتعرض لها المنظمة مثل مشكلة تكدس الطالب          المنظمات التربوية على مشاك   
أمام بوابة الخروج، مشكلة ازدحام الطالب أمام المقصف المدرسي، فهو أسلوب تحليلـي             

يتمكن القائد التربوي من خالله تقوية وتدعيم العوامل اإليجابية، والحد من العوامل السلبية             
من ثم يقوم بإضافة أية عوامل أخرى إيجابية    التي يتوصل إليها من خالل عملية التحليل، و       

هــ،  ١٤٢٦ واصـلي . ( الوضع وتوجهه نحو األفضـل       يرى القائد التربوي أنها تعزز    
 ). ٥٠ص

 ): أسلوب الشكل الظاهر( أسلوب التحليل المورفولوجي -٥
يستهدف هذا األسلوب تنمية مهارات األفراد في إنتاج مجموعة كبيرة من التوافيق            

ممكنة للعناصر التي تدخل في الشيء محـل الدراسـة أو االهتمـام، ويقـوم               والتباديل ال 
األسلوب على تحليل أي مشكلة إلى أبعادها الهامة، ثم يتم بعد ذلك تحليل كل بعـد مـن                  
األبعاد إلى متغيراته الجزئية، بحيث يمكن بعد ذلك إنتاج مجموعة من التكوينات الفكريـة              

،  ت.توفيق د . ( ريقة جديدة   زئية بعضها ببعض بط   من خالل تكوين أو دمج العناصر الج      
 ). ١٩ص

وهذا األسلوب يقوم على فكرة التحليل لبنية أي مشكلة إلى أبعادها الهامة، ثم تحليل          
كل بعد من هذه األبعاد إلى المتغيرات التي يمكن أن يتكون منها والتـي تمثـل عناصـر         
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 ويمكن أن يكون منها حلول غيـر        مستقلة فيه، بحيث يمكن إنتاج مجموعة من التكوينات،       
عملية بل قد تكون مستحيلة التحقيق، ولذلك فإن آخر خطوة في هذا األسلوب هـو تقيـيم               

بداعية مـن الجـدة   الحلول، واختيار الحل الممكن التنفيذ والذي ينطبق عليه مواصفات اإل        
 .. )٢٦م ، ص١٩٩٨الدمرداش . ( واألصالة 

نظمات التربوية باعتباره أسلوباً تحليلياً يعتمـد       ويمكن استخدام هذا األسلوب في الم     
على تحليل العوامل لتي تسبب المشكلة إلى أبعادها الجزئية، فهو يمكن من رؤية داخليـة               
ألبعاد الموضوع قيد النظر، وإيجاد تكوينات جديدة تسعى إلى تحسـين الوضـع القـائم               

 ). ٣٦، ص م١٩٨٣ توفيق. ( طوير في مستوى أداء العملوالت
 :  أسلوب قوائم تداعيات فيشر-٦

تستخدم قوائم تداعيات فيشر في تنمية اإلبداع لدى المنظمات واألفراد باعتبارهـا            
نظاماً يعتمد على الكمبيوتر لتداعيات الكلمات ولمساعدة العملية اإلبداعية، وتساعد القوائم           

هتمـام،  المفحوصة على الوصول إلى تصورات ال ترتبط بشكل عادي بالمشكلة محط اال           
 الهيجـان (وفي المرحلة الثانية يتم تكوين تداعيات جديدة باسـتخدام هـذه التصـورات              

 ). ٥٦هـ، ص١٤٢٠
وهذا األسلوب يكون مناسباً للقيادات التربوية وذلك لما يحققه للعاملين من مخيلـة             
 واضحة، ويقدم لها تداعيات مختلفة لكلمة واحدة، ويمكن تطبيقه في المنظمات التربوية من     
حيث أنه يساعد في عملية التعلم ويسهل االستطراد، ويمكن بواسطته استدعاء أكثر مـن              
مفهوم لمعنى واحد، فالقائد التربوي أصبح يعمل داخل إطـاراً مـن الواجبـات اليوميـة            
الروتينية التي ال يستطيع الخروج منها، وال يرى من خاللها فهو بحاجة إلى هذا النوع من       

ائم التي تفتح له آفاق جديدة يستطيع أن يرى من خاللها، مما يؤدي             االستعراض لهذه القو  

 ). ٥٥هـ، ص١٤٢٦ واصلي(إلى تغير سلوكه 
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، حيث ظهرت في السـنوات      وإضافة إلى ذلك هناك طرق لتنمية التفكير اإلبداعي       
 : األخيرة عدة طرق تستخدم في أغراض التفكير اإلبداعي وأهمها

ت في بداية الخمسينات، وأول خطوة فيها هي        وهي طريقة ابتكر  : ذكر الخصائص  -
تعداد وحصر الخصائص األساسية لشيء واحد وموضوع أو موقف أو فكرة، وبعد            

 . هذا يبدأ في تغيير كل خاصية على حدة
وتعتمد على إنتاج األفكار الجديدة على طريقة افتعال عالقة : طريقة العالقة القسرية -

أكثر ال توجد بينهما في األصل عالقـة، وقـد          بين شيئين أو موقفين أو فكرتين أو        
 . استخدمت هذه الطريقة في ميدان الفنون بغرض التدريب على االبتكار فيها

وهي تعتمد على طرح مجموعة من األسئلة التي تشتمل على مجال           : طريقة القوائم  -

واسع من المعلومات، وكل سؤال يطلب تعديالً أو تغييراً مـن نـوع معـين فـي                 
 ). ٦٥، ص م١٩٩٦أبو حطب وصادق   ( .فكرةموضوع أو 

 

 :معوقات اإلبداع 
اإلبداع كغيره من األنشطة الذهنية لإلنسان ، ال بد أن يستثار صاحبه ويوجه وفـق               
أسس تربوية ونفسية ، إال أن هناك بعض العوائق والعقبات التي تصد قطاعاً عريضاً من               

ة إلى وجود عقبات كثيرة ومتنوعة      الناس عن ولوج باب اإلبداع وقد أشارت مراجع عديد        
تقف في طريق تنمية مهارات التفكير اإلبداعي الفعال ، ولعل من األهمية تحديـد هـذه                

 توجيه الجهـود نحـو معالجـة هـذه      العقبات حتى يمكن التغلب عليها بفعالية من خالل   

 .العقبات 
 ،  تصنيفين لمعوقـات اإلبـداع     ) ١١٥ - ١١٠ ، ص    م٢٠٠٠(  السيد   وقد أوردت 

ويعتبر هذان التصنيفان من أهم التصانيف التي وضحت معوقات اإلبداع بأسلوب سـهل             
 .ومبسط ، وقد ألمحت إلى كل ما يحيط بالفرد والمجتمع وما يؤثر فيهما 
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تفكير اإلبداعي فـي     تصنيف الباحثين ترفنجر وإساكاسن لمعوقات ال      :التصنيف األول     ¯

 :تين نوجزهما فيما يلي مجموعتين رئيس
 :المعوقات الشخصية : والً أ

 :وهي تلك المعوقات التي تتعلق بالفرد ذاته وبناء شخصيته ، وهي كالتالي 

 .ضعف الثقة بالنفس الذي يقود إلى الخوف من اإلخفاق وتجنب المخاطرة  .١

 .االمتثال إلى المعايير السائدة التي تضع حدوداً للتفكير اإلبداعي  .٢

 .عجال النتائج الحماس المفرط الذي يؤدي إلى است .٣

 .التشبع الذي يؤدي إلى إنقاص الوعي بحيثيات الوضع الراهن  .٤

 .التفكير النمطي المقيد بالعادة  .٥

 .عدم الحساسية للمشكالت  .٦

 .التسرع في إيجاد حلول للمشكلة  .٧

 

 :المعوقات الظرفية : ثانياً 
قافيـة  وهي تلك المعوقات التي تتعلق بالموقف ذاته أو الجوانـب االجتماعيـة أو الث    

 :السائدة ، ومن أهم تلك المعوقات 
لـن تـنجح   : ( مقاومة التغيير وذلك باستخدام العبارات القاتلة ألي فكر جديد مثل       .١

هذه الطريقة في حل المشكلة ، هذه الفكرة سوف تكلف كثيراً جداً ، لم يسـبق أن                 

 ) .فعلنا ذلك من قبل 

 . التنافس والتعاون عدم التوازن بين الجد والفكاهة ، وعدم التوازن بين .٢
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 : يورد لنا المعوقات االجتماعية في ثالث فئات ، وهي : التصنيف الثاني 
w  معوقات اإلبداع في األسرة ، ومن أبرزها: 

المستوى االقتصادي واالجتماعي المتدني ، المستوى التعليمي والثقـافي المـنخفض ،            ( 
اعية القائم على التسـلط والسـيطرة       االتجاهات السلبية لألسرة ، وأسلوب التنشئة االجتم      

 ) .وعدم االهتمام والنمطية في التعامل مع األبناء حسب الجنس 
w  معوقات اإلبداع في المدرسة ، ومن أبرزها: 

 الحفـظ  طرائق التدريس التلقينية ، والمناهج المكتظة وأساليب التقويم المعتمـدة علـى           ( 
 ، المناخ التقليدي السائد ورمزه المعلـم        ات التربوية المالئمة  واالسترجاع ، نقص االمكان   

 ) .المتسلط واآلمر والناهي 

w  معوقات اإلبداع في المجتمع ، ومن أبرزها: 

 االتجاهات والقيم السائدة في المجتمع ، مثل قيم الطاعة والخضوع واالمتثال واإلقتداء        -
يروقراطيـة  والمبالغة في تقدير الماضي ، واالتجاهات التسلطية والقدرية والـنظم الب          

 .واالستبدادية 

 .التمييز بين الجنسين والتحديد الصارم ألدوار كل جنس  -

التدهور االقتصادي واالجتماعي ، وتفاقم مشكالت الديون الخارجية ، ونقص الغـذاء             -
 .والتفجر السكاني ، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية في مجاالت التعليم خاصة 

منية ، والحروب التي تكاد تشكل ظاهرة مزمنة في         العنف السياسي واالضطرابات األ    -
 .الوطن العربي 

جماعة الرفاق واتجاهاتها السائدة المحبطة لإلبداع وخاصة فـي سـنوات المرحلـة              -

 .االبتدائية 
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وفي ختام هذا المحور من البحث نستطيع أن نقول أن هناك اهتماماً متزايداً باإلبداع              
لعاملين أو على مستوى المنظمات ككل ، مما يعنـي          اإلداري سواء على مستوى األفراد ا     

أن هناك حاجة إلى حصر األساليب التدريبية الفعالة لتنمية اإلبداع اإلداري والتي تناسـب         
. المتغيرات والتحوالت المعاصرة والتعرف على تأثيراتها على المنظمات بصفة عامـة            

تحقيق النتائج المرجـوة مـن   وكذلك العمل على التطبيق الصحيح لتلك األساليب من أجل      
صقل وتنمية كوامن اإلبداع لدى العاملين وبالتالي تحصل المنظمة على مردودات تحولها            

 . إلى إحدى المنظمات المبدعة 
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 إدارة التعليم الثانوي : المبحث الثالث
v  اإلدارة المدرسية: 

ي نجاح العمل التربوي المدرسي،ومتى مـا       تعتبر اإلدارة المدرسية حجر الزاوية ف     
كان كل من مدير المدرسة ووكيلها حريصين على االبتكار والتطوير كلما كانـت اإلدارة              

وهي تمثّل المستوى التنفيذي لإلدارة التربوية؛ من حيث مسؤوليتها عـن تنفيـذ             . متميزة
 .سياسات وأهداف اإلدارة العليا

فـي العصـر الحـديث عصـر التكنولوجيـا          وتزيد مسؤولية اإلدارة المدرسـية      
 .رة اإللكترونية؛ لتطوير أدائهاوالمعلومات؛ لمواكبة التقدم التقني في استخدام وسائل اإلدا

 : اإلدارة المدرسيةمفهوم

 على اهتمام الباحثين في العصر الحديث؛ وما ذلـك          ةلقد استحوذت اإلدارة المدرسي   
 .ومن هذا المنطلق تعددت تعريفاتها ، إال لدورها الهام في العملية التربوية

الكيفية التي تدار بها المـدارس       " بأنهااإلدارة المدرسية   )  م ١٩٨٧( يرى سليمان 
 ١٤١ص".  حتى يمكن تحقيق أهدافها من أجل إعداد أجيال ناشئة نافعة لنفسهم ولمجتمعهم

رس حتـى   الكيفية التي تدار بها المـدا      " : بأنها)  هـ١٣٩٨(  عبدالعزيز هاويعرف 
 ١١٦ص ".يمكنها تحقيق أهدافها من أجل إعداد أجيال ناشئة نافعة ألنفسهم ولمجتمعهم

 : بأنها)  هـ١٤١٥(  الفقيهاكما يعرف 
توجيه نشاط مجموعة المدرسين والتالميذ واآلباء نحو تحقيق هدف المدرسة المشترك من            "

،  فـي المجتمعـات      وهي وظيفـة قياديـة إنسـانية      ، خالل تنظيم جهود الجميع وتنسيقها    
 ووظيفتهـا اسـتخدام اإلمكانـات والقـدرات    ، وضرورية لتحقيق هدف المدرسة المنشود   

لغرض الوصول إلى تحقيق الهدف  ، والتسهيالت المادية والبشرية الموجودة في المدرسـة     
 ٢٣ص".  منهـا
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مـن  ( جميع الجهـود واألنشـطة والعمليـات      " : بأنها)  م٢٠٠١( ويعرفها دياب   
والتي تقوم بها مدير المدرسة مع العاملين معـه مـن   ) ومتابعة وغيرها ، وتنظيم  ، تخطيط

مدرسين وإداريين ومشرفين بغرض بنـاء وإعـداد الطالبـ من جميع النواحي لمساعدته           
 ٩٩ص". على أن يتكيف بنجاح مع المجتمع

يق الجهود المنسقة التي يقوم بها  فر       " بأنها)  م٢٠٠٢( في حين عرفها بامشموس     
من العاملين في المدرسـة إداريـين وفنيين،بغيـة تحقيـق األهـداف التربويـة داخـل                 
المدرسة،تحقيقاً يتماشى مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صـحيحة وعلـى               

 ٥٨ص.  " أسس سليمة

 : ة اإلدارة المدرسية أهمي
 وضـح الطريقـي   فقد أ  ، ال يخفى على ذي لب األهمية القصوى إلدارة المدرسة          
حيث ال يستغنى عن المدير الذي يعمـل         ، بأنها الزمة لكل مؤسسة تربوية    )  هـ١٤٢١(

  ١٦ص .على تحقيق أهدافها وغاياتها
على أهمية اإلدارة المدرسية باعتبارها إحدى العوامل )  م٢٠٠٢(والنبوي  ، ويؤكد الراوي

قوى في كفاءة وفاعلية وإنتاجية     كما أنها المتغير األ    ، الحاسمة في نجاح اإلصالح التعليمي    
واستخدام الموارد المتاحة في     ، ألنها المسئولة دون غيرها عن حشد اإلمكانات       ، المدرسة

  .واإلشراف عليها من أجل إنجاز األهداف التربويـة المنشـودة          ، تسيير العملية التعليمية  

 ٤ص
موعة من المهـام    بأن أهمية اإلدارة المدرسية تنبع من مج      ) م  ٢٠٠٢( ويضيف مصطفى 

 :    ومنها ، األساسية والوظائف
 ، والتحفيز ، والتنسيق ، والقيام بالتوجيه  ، وتوزيع المهام والواجبات   ، وضع األهداف  -

 .  والتقويم

 .  والرقابة على تنفيذ األعمال المختلفة ، وتوجيه جهود اآلخرين ، التخطيط والتنظيم -
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 . ة والمادية المتاحة االستخدام األمثل للموارد البشري-
 ٤٠-٣٩ص ص . اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية داخل المدرسة وخارجها-

 :  اإلدارة المدرسية مهام
 : مهام اإلدارة المدرسية إلى)  م٢٠٠٢ ( يصنّف العمايرة

 :  المهام اإلدارية .١

 مـع المجتمـع        وتشمل إدارة شؤون الطالب،وإدارة شؤون المعلمين،وتنمية العالقات      
المحلي،وتنظيم التسهيالت المادية والمدرسية،وإدارة الشؤون المالية،وتنظيم االتصـاالت        

 .مع اإلدارة التعليمية والتقويم الختامي،ومتابعة الجوانب اإلدارية،وتحسين العمل اإلداري

 : المهام الفنية .٢

تنفيـذه  وإجـراء        وتشمل تنمية المعلمين مهنياً،وإثراء المنهاج الدراسـي وتحسـين          
الدراسات والبحوث،ودراسة وتحليل خطط المواد الدراسـية،وتوظيف أسـاليب وأدوات          
التدريب والنمو المهني،وتوفير فرص النمو المتكامل للمعلمين،وإيجـاد نظـام للتقـويم            
المستمر لعمل العـاملين فـي المدرسة،وتحسـين وتطـوير أسـاليب أدوات القيـاس               

 ١١٨ص.  للتقويم التكوينيوالتقويم،وإقامة نظام فعال
 

 :   المهام التالية)  م١٩٩٣( وعبدالمالك في حين ذكر فهمي

ويشتمل علـى تحديـد البـرامج التعليميـة التـي تقـدمها             : تحسين البرامج التعليمية   -
المدرسة،والتخطيط لتقويمها وتطويرها،ومتابعة تنفيذ المقـررات الدراسية،واألنشـطة        

 .المختلفة

ويشتمل على توجيه وتقويم المعلمين،وإتاحة فرص النمو       :  للمعلمين تحقيق النمو المهني   -
 . المعرفي والمهني للمعلمين،وتوزيع المسؤوليات والواجبات المدرسية عليهم
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 اسبة التي تساعد على تعلم الطـالب      ويشتمل على توفير الظروف المن    :  رعاية الطالب  -
 وحل مشـكالتهم،   لهم العلمي، ومتابعة مستوى تحصي   ونموهم الشامل المتكامل،   وتقدمهم

 . وتوفير اإلرشاد المهني للمتعلم ومساعدتهم في التصدي للمشكالت التي تواجههم،

ويشتمل علـى إدارة المبنـى      :  تحسين البيئة المدرسية واإلشراف على الموارد المالية       -
 المدرسي،وتجهيزاته،ومرافقه المتنوعة لضمان االستفادة القصوى منه في تنفيذ البرامج        
التعليمية،وتحقيق األهداف التربوية،إلى جانب توظيف الموارد المالية فيما يخـدم تلـك            

 .  البرامج
يشتمل على االتصال بالمجتمع،واالستفادة من موارده فـي        :  تعزيز العالقة مع المجتمع    -

تحسين العمل المدرسـي،وتوثيق الصـلة بـين المدرسـة  والمؤسسـات التربويـة               

 ٨٢-٨١ صص. واألمنية ، اجيةاألخرى،والمؤسسات اإلنت

 :   المهام التالية)  م٢٠٠١(وقد أورد العجمي
التأكيد على أن جميع الجهود واألنشطة والسلوكيات واألفعال التي تصدر من قبل أعضاء             -

هيئة التدريس،ينبغي أن تعمل على المساعدة في التنمية الشـاملة للتلميـذ مـن جميـع         
 .النواحي

) التخطيط،والتنظيم،والمتابعة،واإلشراف(ليات اإلدارية داخل المدرسة   االهتمام بإنجاز العم   -
 . بكفاءة وفعالية

العمل على توزيع المهـام والمسـؤوليات بـين جميـع العـاملين فـي المدرسـة،بما                  -
يتناسب،وقدرات واستعدادات،وميول،واهتمامات كل فرد مـن أفـراد جماعـة العمـل       

 . المدرسية
مية،وكذلك القيم والعادات الحميـدة للمجتمـع داخـل المجتمـع           الحفاظ على القيم اإلسال    -

 . المدرسي
 . توفير االتصال الجيد بين المعلمين والطالب -
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العمل على ربط المدرسة بالمجتمع المحلي،لتتمكن المدرسة من حسن أداء دورهـا فـي               -
 ٣٣-٣٢ صص. إعداد التلميذ الذي يستطيع أن يتكيف مع مجتمعه بنجاح

 : ارة المدرسية الحديثةخصائص اإلد
وأنها ينبغـي أن     ،  المدرسية الحديثة  خصائص اإلدارة )  م٢٠٠٤( لقد أورد حسين  

 :   تكون
 .   إدارة هادفة بحيث تعتمد على الموضوعية والتخطيط السليم-
 إدارة إيجابية بحيث يكون لها دور قيادي في مجاالت العمل والتوجيـه،وال تـركن إلـى     -

 .  الجامدةالسلبيات والمواقف

 إدارة اجتماعية بحيث تعتمد على المشورة،والمشاركة فـي صـنع القرارات،ومدركـة             -

 . الصالح العام

إدارة إنسانية بحيث تنـتهج السـلوك القيـادي الـذي يقـوم علـى حسـن المعاملـة                    -
 . للمرؤوسين،وتقديرهم،واالستماع إلى وجهات نظرهم

توفر فيه تنسيق جهود األفراد،والمشاركة فـي      إدارة ديمقراطية تعتمد على تنظيم إداري ت       -
    ٣٠ص. القرارات،وتكون فلسفته متمشية مع الفلسفة االجتماعية والسياسية للمجتمع

مجموعة من األسس العامة لإلدارة المدرسية الحديثـة         )  م٢٠٠١(وأضاف البوهي 
 :  وهي

ن خالل تنفيذ البـرامج     قيادة العمل المدرسي نحو تحقيق األهداف والسياسات التعليمية م         -
 .التعليمية بدرجة عالية من االتساق

 .مواكبة التغير والقدرة على استخدام التقنية اإلدارية -

 . إضفاء جو العالقات اإلنسانية،ورفع الروح المعنوية لجميع العاملين في المدرسة -

المدرسـة  تنظيم العمل وخلق روح العمل الجماعي من خالل تنظيم الجهود البشرية في              -
 . إلنجاز األهداف التربوية
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توفير الظروف المالئمة ألداء العمل من خالل خلق روح الود واالنتماء للمدرسة،وإيجاد             -
 . الثقة بين العاملين في المدرسة

 . توزيع المسؤوليات والمهام بين العاملين وفقاً لقدراتهم وإمكانياتهم -

 . خاذ القرارات المدرسيةاستخدام االستراتيجيات المناسبة عند ات -
 ٩٨-٩١ ص .القدرة على القيام بعملية التقويم بدءاً من الخطط وانتهاء بالطالب -

 :الصعوبات والمشكالت التي تواجه اإلدارة المدرسية
منها  ، تواجه اإلدارة المدرسية العديد من الصعوبات،كما أكّدته العديد من الدراسات

 : ) م٢٠٠٥ (ما أورده مصطفى وعمر
 .عدم توفر اإلمكانات البشرية والمادية الالزمة للعمل المدرسي .١

 .عدم الوضوح الكافي لبعض النظم واللوائح المنظمة لعمل اإلدارة المدرسية .٢

المركزية وضرورة مراجعة اإلدارة التربوية وأجهزة الوزارة في العديد من األمور            .٣
 .المادية والتقنية

 .وظيفية الشاملة لتسيير العمل بالمدرسةعدم إعطاء المديرين الصالحيات ال .٤

 .ضعف الكفايات الفنية والمهنية لدى بعض مديري المدارس .٥

 .عدم وجود لوائح تنظيمية ذات مواصفات شاملة تنظم العمل اإلداري بالمدرسة .٦

 .ضعف المشاركة في اتخاذ القرارات المنظمة للعمل اإلداري على مستوى المدارس           .٧
 ٣٣ص

 : التي تواجه مديري المدارس في المملكة العربية السعوديةالتحديات المستقبلية 

إن طبيعة العصر فرضت نفسها على اإلدارة المدرسـية فـي المملكـة العربيـة                 
السعودية فهي تهدف إلى  إعداد قائد سعودي ناجح لمدرسة المسـتقبل يواكـب التقـدم     

 .  التربويةالتكنولوجي،قادراً على  القيام بدور إيجابي في الخطط التنموية
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فالقيادة المدرسية في المملكة العربية السعودية  تواجه تحديات مختلفة ومتنوعـة فـي              
ما أشار إليه فـي  وم وهناك عوامل عدة تساهم في ذلك،    عصر تكنولوجي سريع التغير،   

 : ما يلي ) م٢٠٠٣ ( نوفلهذا الصدد 
 أكثر مالءمـة مـع      االنفجار المعرفي والذي يطالب بتحديث القيادة المدرسية لتكون        -

 .احتياجات عصر العولمة
عدم التناسب في اإلعداد المهاري للطلبة الخريجين مع المهارات الحديثة المطلوبـة             -

 .في القائد التربوي
تنوع المهارات المطلوبة للقيادة المدرسية المستقبلية والتـي ترتكـز علـى  تنـوع         -

سة المستقبل وهذا  بحاجـة  الخبرات العلمية وذلك ما تفرضه العولمة،ومتطلبات مدر  

  . إلى قوى عاملة قادرة على التكيف معه ووفق مهارات محددة

الثورة العلمية تجبر القيادة المدرسية على تجديد معلوماتهـا وتنـوع التخصصـات              -
 .واكتساب العديد من المهارات والقدرات

 .زيادة عدد الطالب،والقوى البشرية العاملة في المدرسة -

 ألنظمة التربويةقيود اللوائح وا -

وجود حلقة مفقودة ما بين المخططين التربويون والمشرفين وبين المستوى التنفيذي            -
 ٤٥ص  . الذي تمثله مدرسة المستقبل

 :ما يلي ) م٢٠٠١( دارية بحسب السلميوذلك يتطلب من القيادة اإل
وتطويعهـا  االستيعاب المستمر للتطورات العلمية المتنوعة إدراك أبعاد الثورة التقنية،و  -

 .في المجال التربوي

العمل على تعميق استخدام الحاسوب،وامتالك التقنية الجديدة في ضوء التحليل التقني            -
 .واالقتصادي وتقدير التكلفة والعائد



 - ١٠٤ - 

تطوير نظم الموارد البشرية للتعامل اإليجابي مع التقنيات،من خـالل تطـوير نظـم               -
 .االختيار،نظم إدارة األداء،نظم الحوافز

 . التقنيات الحديثة في نظم األداء القائمةدمج -

 .والمتابعة الدقيقة لمستويات األداء التقنياإلشراف بفعالية  -

 .تشجيع المبتكرين والمجددين من أفراد المنظمة -

تنمية االتجاهات نحو التطوير التقني،والتخلص من المفاهيم التقليدية التي التتفهم الدور            -
 ٣٤٣-٣٤٢ ص ص .الحاسم للتقنيات الحديثة

وهكذا فالقيادة المدرسية الفعالة البد أن تكون قادرة على تفعيـل التقنيـة الحديثـة                
وهي التي تدرك كيفية التعامل . والتعامل معها بما يخدم أهدافها وييسر العمليات اإلدارية       

وذلـك  ". القيادة هي تعلم حب التغيير    :"كما قال توم بيترس   . مع التغيير بدالً من مقاومته    
 ،  م٢٠٠٠ دي كامب  ( .تطلب إحداث تحول في االتجاهات التي تقود السلوك وتوجهه        ي

 .)٦٧ص 
 : آليات تطوير األنظمة اإلدارية المدرسية وفق مقتضيات روح العصر

تطوير اإلدارة المدرسية كي تواكب التطور العالمي الحاصل،وحتى تتمكن من          إن  
 :   ) م٢٠٠٤( السنبل ما أورده النجاح المأمول،ينبغي أن تسير وفق آليات منها

وربـط   ، توظيف تقنيات حفظ المعلومات والحواسيب في تسـيير العمـل اإلداري           -
 .اإلدارات التعليمية والمدارس بشبكات إدارية متخصصة

تركز كل  و ، تطوير برامج تدريبية قصيرة،بحيث تواكب التقدم التكنولوجي      وتصميم   -
وهذا يمكن قائد مدرسـة المسـتقبل مـن اكتسـاب     منها على بناء مهارة واحدة محددة،     

  .مهارات متطورة تمكنه من الترقي في عمله

لبرامج التدريبية المتنوعة مع االهتمـام ببـرامج السـلوك          لترشيح مديري المدارس     -
  .اإلداري
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 .تحفيز مديري المدارس على حضور الندوات وورش العمل -

 .نولوجيا المتقدمة في المدارستشجيع مديري المدارس على اقتناء واستخدام التك -

والجهة المشـرفة   ) الجهة التنفيذية (تصميم قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين المدارس       -
 .والمشاركة في اتخاذ القرارات التربوية تمكنها من تبادل المعلومات، ، عليها

وتوزيـع الخـدمات     ، تصميم الخطط التربويـة   : اإلدارة اإللكترونية التي تستخدم في     -
ربوية،البريد االلكتروني،والصوتي،تخطيط وتوزيع القوى البشرية وفق التخصصات       الت

تنظـيم وتوزيـع     ومعطيات محددة،األعمال اإللكترونية،الشبكات الداخلية والخارجية،    
الرد على االستفسارات،صنع القـرارات التربويـة،بنك المعلومـات عـن            ، األعمال

بنك معلومات عن    ،  عن المناهج التعليمية   الخدمات التعليمية ومؤسساتها،بنك معلومات   

 ٣٣٨-٣٣٧ صص .األسئلة السنوية وفق السنة الدراسية والتخصص

 :بعضاً من آليات التطوير منها ) م ٢٠٠١( وقد أضاف السلمي 

اإلدارة التربوية اإللكترونية وتمثل نموذجا تنظيميا يتماشى مع متطلبات العصـر،حيث        -
ى أسس ومعايير تضمن أعلى مسـتويات الكفـاءة فـي    يتم تشكيل التنظيم التربوي عل  

األداء ويمتاز بالمرونة واستخدام آليـات اإلدارة اإللكترونيـة فـي وظـائف اإلدارة              
 . التربوية

   .التدريب المستمر -

علـى مختلـف    ) كاإلنترنـت (استخدام التدريب عن بعد باستثمار الشبكات العالميـة        -
 ٣٢٤ ص .المستويات مما يفتح مجال أوسع للتدريب

اعتماد منهج التدريب الموجه باألداء     إلى أهمية   ) م٢٠٠١(المبيضين وجرادات     وقد أشار 
ألنه يركز على المهارات والمعارف التي يحتاجها قائد مدرسة المستقبل فعلياً لتطوير أدائه         

 ٥٢ ص .الوظيفي
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v  التعليم الثانوي: 
فلقـد أورد السـنبل    ، لـب تعتبر مرحلة التعليم الثانوي مرحلة مهمة في حياة الطا    

بأنها هي فترة المراهقة وما يصاحبها من تغيرات جسمية وعقليـة        )  هـ١٤١٧( آخرونو
ونفسية،وتعتبر مرحلة المراهقة من أهم مراحل النمو في حياة الفرد،ولشدة ارتباط التعلـيم   

 ومـا   الثانوي بأحوال المجتمع الذي يقوم فيه فإنه يتأثر بما يجري في المجتمع من أحداث             
يسوده من فلسفات،ويرتبط تاريخ التعليم الثانوي في ظل مجتمع من المجتمعات فـي دول              

 ١٨٣ص. العالم قاطبة بحركات اإلصالح والتجديدات التعليمية

 :أهداف المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية
م فـي   هناك عدد من أهداف المرحلة الثانوية بالمملكة حددتها وثيقة سياسة التعلـي           

 : وهي ، ) هـ١٤١٦( المملكة
متابعة تحقيق الوالء هللا وحده وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافـة              -١

 .جوانبها على شرعه
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون واإلنسان والحيـاة              -٢

مية التي تجعله معتزاً    في الدنيا واآلخرة،وتزويده بالمفاهيم األساسية والثقافة اإلسال      
 .باإلسالم قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه

 .تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد -٣

بما ) المملكة العربية السعودية  (تحقيق الوفاء للوطن اإلسالم العام وللوطن الخاص       -٤
 .لجسميوافق هذه السن من تسام في األفق وتطلع إلى العلياء وقوة ا

تعهد قدرات الطالب،واستعداداته المختلفة التي تظهر في هذه الفترة وتوجيهها وفق  -٥
 .ما يناسبه وما يحقق أهداف التربية اإلسالمية في مفهومها العام

تنمية التفكير العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي            -٦



 - ١٠٧ - 

 .اسية السليمةواستخدام المراجع والتعود على الطرق الدر

إتاحة الفرصة أمام الطالب القادرين وإعدادهم لمواصـلة الدراسـة بمسـتوياتها             -٧

 .المختلفة في المعاهد العليا والكليات الجامعية في مختلف التخصصات

 .تهيئة سائر الطالب للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق -٨

ي المرحلة األولى من التعليم     تخريج عدد من المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد ف          -٩
 .والقيام بالمهام الدينية واألعمال الفنية الزراعية والتجارية والصناعية وغيرها

 .تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة -١٠

 .إعداد الطالب للجهاد في سبيل اهللا روحياً وبدنياً -١١

 ، نفعاليـة رعاية الشباب على أساس اإلسالم وعـالج مشـكالتهم الفكريـة واال            -١٢

 .ومساعدتهم على اجتياز هذه الفترة الحرجة من حياتهم بنجاح وسالم

إكسابهم فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في االزدياد من العلم والعمـل الصـالح            -١٣
واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر بـه شخصـية الفـرد وأحـوال               

 .المجتمع

الـب األفكـار الهدامـة واالتجاهـات        تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به الط       -١٤
 ٢١-١٩ص. المضللة

 : نبذة عن بدايات التعليم الثانوي السعودي
بأن المعهد العلمي السعودي الذي قامت بتأسيسه مديرية        )  هـ١٤١١( ذكر السلوم ي  

وكانت مهمة هذا    ، هـ يمثل النواة األولى للتعليم الثانوي في المملكة       ١٣٤٥المعارف عام   

وفـي عـام    ، د معلمي المرحلة االبتدائية وكانت مدة الدراسة به أربع سنوات      المعهد إعدا 
  .هـ زيدت مدة الدراسة إلى خمس سنوات١٣٦٦
        



 - ١٠٨ - 

وبدأت الدراسة بهـا فـي      هـ تم افتتاح مدرسة تحضير البعثات       ١٣٥٥في عام   و        
بتدائية،وتعتبر وكانت مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد إكمال المرحلة اال         هـ  ١٣٥٦العام

 طالبها لاللتحاق بالدراسات الجامعيـة  دِعهذه المدرسة أول مدرسة ثانوية حكومية حديثة تُ     
 ١٥٩ص . في الخارج في مختلف التخصصات

م أنه تـم تعـديل السـلّ      )  هـ١٤١٧( آخرونهـ يذكر السنبل و   ١٣٦٤وفي عام   
ن مرحلـة الكفايـة     التعليمي فأصبحت مدة الدراسة بها خمس سنوات تنقسم إلى مـرحلتي          

 ، والمرحلة الثانوية ومدة الدراسة بهـا عامـان        ، الثانوية ومدة الدراسة بها ثالث سنوات     
 . وأصبح شرط االلتحاق بالمرحلة الثانوية حصول الطالب على شهادة الكفاية الثانوية

 ، ثم أضيف إلى المرحلة الثانوية سنة ثالثة يمنح من نجح فيها شـهادة التوجيهيـة              

هـ،عدلت خطة الدراسة حيث أصبح الطالب عند نجاحه مـن الصـف            ١٣٧٣م  وفي عا 
األول الثانوي يتوجه إلى القسم األدبي أو القسم العلمي لمدة عامين قبـل حصـوله علـى     

 ١٧٧ص .شهادة الثانوية العامة
إلى أنه على الرغم من أن المملكة العربية السعودية         )  هـ١٤١٠( وقد أشار المنيع  

إال أن نظامها التعليمي كان متأثراً إلى حد كبير بنظم التعليم فـي    عمار،لم تخضع ألي است   
الدول العربية المجاورة والتي كانت متأثرة بدورها بنظم التعليم في الـدول التـي كانـت      

 .تستعمرها مثل فرنسا وبريطانيا

 ، ويبرر المنيع  سبب ذلك التأثر بالبعثات السعودية إلى الدول العربية  المجـاورة             
وكذلك استقدام المملكة الخبراء والمعلمين من تلك الدول للمسـاهمة فـي بنـاء التعلـيم                

 .وتطويره في المملكة
ويشير المنيع إلى أن المدرسة الثانوية في بداية عهدها أدت الدور المنوط بها فـي               

 ٢ص . حدود إمكانياتها
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  :تجارب تطوير نظام التعليم الثانوي السعودي
 :وي السعودي بعدة تجارب تهدف للتطوير ، منها مر التعليم الثان

 : تجربة نظام التعليم الثانوي الشامل-أ
أوصت خطة  التنمية الثانية بتجريب لون من ألوان التعليم الشامل فـي المرحلـة      

إلى اتفاق آراء الخبـراء     )  هـ١٣٩٦( وقد أشار الحصين   ، الثانوية خالل سنوات الخطة   
كي المعاصر في التعليم الشامل الذي يستند إلى نظام الساعات          على تطبيق النموذج األمري   

 ٩١ص .المعتمدة الرتفاع نسبة احتماالت نجاحه
إن وزارة التربية والتعليم قررت البدء      )  هـ١٤١٠(  يقول الزيد  وفي هذا الصدد   

ثانويـة  : هـ بإنشاء مدرسة في الرياض وهـي     ١٣٩٥بتجربة التعليم الثانوي الشامل عام      
ومدرسـة فـي     ، هـ١٣٩٧تبعها إنشاء مدرسة في مكة المكرمة عام         ، الشاملةاليرموك  
 ١٢ص. هـ١٣٩٨جدة عام 

إلى أن تجربة الثانوية الشاملة في المملكة تعتبـر          )  هـ١٤١١( وقد أشار السلوم  
ونظـام  . خطوة جريئة على طريق تغيير وتطوير هيكل التعليم الثانوي العام في المملكـة         

سـاعة معتمـدة    ) ١٥٠( حيث يبلغ مجموعهـا    ، م الساعات المعتمدة  الدراسة فيه هو نظا   
 ١٨٤ص  .ويحوي عددا من التخصصات والمسارات ، يتخرج الطالب بعد اجتيازها

 :تجربة نظام التعليم الثانوي المطور-ب
أن اللجنة العليا لسياسة التعلـيم قـررت عـام      ) هـ١٤١٧( يذكر السنبل وآخرون  

وذلك كتطوير  ، ت المطورة لتنظيم التعليم الثانوي في المملكةهـ تبني فكرة الثانويا   ١٤٠٣
 ٢١٥ص .ليصبح التعليم الثانوي المطور ، لنظام التعليم الثانوي الشامل

 وبعد دراسة الموضـوع صـدر قـرار اللجنـة العليـا لسياسـة التعلـيم فـي               
ـ              ، هـ١١/٣/١٤٠٥ نوات بأن يتم تعميم هذا النظام تدريجياً في مدة ال تتجاوز عشـر س

،كما نص القرار على تشكيل لجنة مركزيـة   هـ١٤٠٥/١٤٠٦اعتباراً من العام الدراسي     
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 ). ١٣٠ص ، هـ١٤١٩ التوثيق التربوي( لمتابعة وتقويم هذا النظام
إلى أنه تم األخذ بنظام التعليم الثانوي المطور كبـديل          )  هـ١٤٠٨(  ويشير الباتع 

شـل المدرسـة الثانويـة    ضح على نجـاح أو ف لنظام التعليم الثانوي الشامل دون دليل وا  
رة ونظراً للسلبيات التي صاحبت تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالثانويات المطو         . الشاملة

قررت وزارة المعارف وقف العمل بنظام الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الدراسـي             
خطـة الدراسـية   بصورة تدريجية على أن يتم العمل بنظام الحصص وفق ال    ، هـ١٤١٢

والتي تضم أربع تخصصات يلتحق الطالب بأحدها بعد نجاحـه       ، الجديدة للمرحلة الثانوية  
 ، العلوم اإلدارية واالجتماعية   ، العلوم الشرعية والعربية  : من الصف األول الثانوي وهي    

 ٣٤٢ص . )التقنية( العلوم التطبيقية ، العلوم الطبيعية

 :رحلة الثانويةالخطة الدراسية المعدلة للم-ج
هــ  ١٤١٢نظراً إليقاف العمل بنظام الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الدراسي  

 ،)المعارف سابقاً وزير (وزيرالتربية والتعليم حالياً   بصورة تدريجية فقد صدر قرار معالي     
هـ،متضمناً الخطة الدراسية المعدلة للمرحلـة      ١٠/٣/١٤١٢ في   ٣٢/٧/١٠/٥٧/٤٩رقم  

ذلك مراحل تنفيذ تلك الخطة والتي تضمن البدء بتنفيذ الخطة الدراسية للصـف     الثانوية وك 
هـ،أما الخطة الدراسية للصف الثاني فيبدأ ١٤١٢األول الثانوي اعتباراً من العام الدراسي 

هـ،في حين يتم تنفيذ الخطة الدراسـية للصـف       ١٤١٣تنفيذها اعتباراً من العام الدراسي      
 . هـ١٤١٤من العام الدراسي الثالث الثانوي اعتباراً 
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والمعمول بهـا    ، الخطة الدراسية المعدلة للمرحلة الثانوية    التالي  ويوضح الجدول   
 .اآلن في معظم المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية

 
  *جدول الخطة الدراسية المعدلة للمرحلة الثانوية

 قسم العلوم الشرعية والعربية
قسم العلوم اإلدارية 

 واالجتماعية
  قسم العلوم الطبيعية

 نوع التعليم  

 

فروع املواد 

 الدراسية

الصف 

 لاألو
 الصف الثاين

الصف 

 الثالث
 الصف الثاين

الصف 

 الثالث

الصف 

 الثاين

الصف 

 الثالث

 ١ ١ ٢ ٢ ٣ ٣ ١ القرآن الكرمي

 ١ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١ التفسري

 ١ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١ احلديث

 ١ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١ يدالتوح

العلــــوم 

 الشرعية

 ١ ١ ١ ١ ٣ ٣ ١ الفقه

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ النحو والصرف

 - - - - ٢ ٢ - البالغة والنقد

 ١ ١ ١ ١ ٢ ٢ ٢ األدب

 - - ١ ١ ١ ١ ١ املطالعة

علوم اللغـة   

 العربية

 - - - - ١ ١ ١ اإلنشاء

 - - ٣ ٢ - - - علم اإلدارة

 - - ١ ١ - - - دعلم االقتصا

 - - ٢ ٢ - - - احملاسبة

 - - ٢ ٢ ١ ١ ١ التاريخ

 - - ١ ١ ١ ١ ١ اجلغرافيا

 - - - ١ - ١ - علم النفس

العلــــوم 
ــة  اإلداريـ

 واالجتماعية

 - - ١ ١ ١ - - علم االجتماع
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 قسم العلوم الشرعية والعربية
قسم العلوم اإلدارية 

 واالجتماعية
  قسم العلوم الطبيعية

 نوع التعليم  

 

فروع املواد 

 الدراسية

الصف 

 لاألو
 الصف الثاين

الصف 

 الثالث
 الصف الثاين

الصف 

 الثالث

الصف 

 الثاين

الصف 

 الثالث

 ٤ ٤ - - - - ٢ الفيزياء

 ٤ ٤ - - - - ٢ الكيمياء

 ٤ ٤ - - - - ٢ األحياء
 مواد العلوم

 ١ ١ - - - - - علم األرض

الرياضـيات   ٦ ٦ ٣ ٣ - - ٥ الرياضيات

 - - ١ ١ - - - اإلحصاء واإلحصاء

 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ اللغة اإلجنليزية

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ احلاسب اآليل

 - - ١ ١ ١ ١ ١ املكتبة والبحث

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ التربية الرياضية

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ النشاط

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ التربية الوطنية

 ٣٥ ٣٥ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ اموع

 
 .١٦٥ص ، )هـ١٤١٩( ، مجلة التوثيق التربوي: المصدر* 
 

 ):المرن(تجربة نظام التعليم الثانوي الجديد-د
هـ طُرحت خطة تبنتها وزارة التربية والتعلـيم تتعلـق بـالتعليم            ١٤٢٥في العام   

مناطق للعمـل   الثانوي الجديد التي وجهت وزارة التربية والتعليم بعض إدارات التعليم بال          
 مـدارس مـن مجمـوع       ثـالث بها وتطبيقها على عينة من مدارسها بحيث ال تتجـاوز           

مدارسها،ورفع تقارير فصلية عن النظام ومدى فاعليته ومدى إمكانية تطبيقه على جميـع             
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المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية حيث يقوم فريق من المتخصصين بـالوزارة            
وذلك كما ورد في نشرة الـوزارة        ،  وبيان سلبيات النظام وإيجابياته    بدراسة تلك التقارير  

 التي أصدرها قسم إدارة التعلـيم الثـانوي بـإدارة           )هـ١٤٢٥(التعريفية بالنظام الجديد    
 : وهي كما يلي ، التطوير التربوي

) الطالبة/ الطالب(تعلممفي ضوء فلسفة النظام وبهدف تنمية شخصية ال     : األسس والمبادئ 

 يقوم التعليم الثانوي الجديد على عدد        ، مهارياًو ونفسياً، ، وجسدياً معرفياً،: كل شمولي بش
 : من المبادئ األساسية وهي

يقوم النظام على طرح خطة دراسية توزع على شكل وحدات دراسية كـل             : االختيار-١

وحدة عبارة عن خمس ساعات،بحيث يختار الطالب أو الطالبة في كل فصل دراسي سبع              
وحدات على األكثر،بطرح عدد كاف من المواد االختيارية التي تثري دراسـة الطـالب              

  .والطالبات،وتصقل شخصيتهم،وتساعدهم في إبراز طاقاتهم وميولهم ومواهبهم

تتمثل في تطبيقات يسمح بها النظام للطالب والطالبة فـي تحديـد حجـم     و :المرونـة -٢

راسي الواحد،وتحديد الفصل الدراسي لدراسة     الساعات التي يدرسها أحدهما في الفصل الد      
مقرر معين واإلنجاز من الساعات بحسب قدرات كل طالب وطالبة في حدود مـا تتيحـه    

 . المدرسة

التوجيه واإلرشاد األكاديمي حق للطالب والطالبة للمساعدة علـى         : اإلرشاد األكاديمي -٣
نة المستقبل،ولتحقيق هـذه    معرفة القدرات والميول،واختيار التخصص،ومن ثم اختيار مه      

الغاية،ينشأ مكتب توجيه وإرشاد من الكفاءة وفاعل في كل مدرسة يطبق فيها نظام التعليم              
  .الثانوي الجديد

يعتمد نظام التقويم على فك االرتباط األفقي بين المقررات الدراسية من حيث             :التقويم-٤
طلب إعادة السنة،وإعادة دراسـة     نتائج الطالب أو الطالبة،فالرسوب في مقرر معين ال يت        
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جميع المقررات التي درسها،والجلوس لالمتحان فيها مرة أخرى،فالنظام يسـمح للطالـب       
والطالبة بدراسة مقررات أخرى من مستوى أخر أعلى،ودراسة المقرر الذي رسب فيـه             

 . في فصل آخر،أو قد يدرس مقرر آخر بدالً منه

يم على المعدل التراكمي الذي يحسب فـي ضـوء          يقوم نظام التقو  :  المعدل التراكمي -٥
الطالبة المقررات التي حقق فيهـا الدرجـة         المعدالت الفصلية على أن يجتاز الطالب أو      

من الدرجة النهائية للمقرر ويعيد دراسة المقـررات التـي لـم            %) ٥٠(الصغرى للنجاح 

  .في الفصول الالحقة%) ٥٠(يحصل فيها على

 : نظام الدراسة
 فصول دراسية متتابعـة إلنهـاء دراسـته         ٦لب والطالبة في المتوسط إلى      يحتاج الطا  -١

 . الثانوية
تتضـمن فتـرة   )  أسبوعا١٦ً(السنة الدراسية تنقسم لفصلين دراسيين مدة كل فصل   -٢

 . التسجيل والدراسة واالختبارات

بحيث ال يزيد اليوم الدراسي )  يوماً دراسياً  ٨٠(مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي     -٣
 ).  حصص٧(طالب والطالبة عنلل

 ٥،وتكـون أوزانهـا     )المقـررات (نظام الدراسة يعتمد على نظام المواد الدراسية       -٤

 . ساعات لكل مقرر

تحدد إدارة التربية والتعليم مدى الحاجة لتقديم فصل صيفي والمـدارس المناسـبة              -٥
 . على أن تضاعف ساعات التدريس لكل مقرر دراسي)  أسابيع٨(بواقع

 :عليم الثانوي السعوديمشكالت الت
إن التعليم الثانوي رغم كل الجهود المبذولة لتطويره ما زال يعاني من  الكثير من                 

هناك بعض المشكالت    أن)  هـ١٤٢٣( فقد أكّد الحامد وآخرون    ، الصعوبات والمشكالت 
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مما يستدعي بذل الجهود المتعددة لتحديث       ،  تزال تعترض كل مرحلة    ال  التي والصعوبات
؛ ليواكب التقدم التقني والعلمي الذي يشـهده القـرن الحـادي              وتطويره يالتعليمنظام  ال

 ١٢٥ص . والعشرون
 :  وأورد منها ، بعض الصعوبات التي تواجه التعليم الثانوي)  م٢٠٠٢( وقد ذكر الغامدي

١. مفهوم التعليم الثانوي غير مستقر. 

 .الهدر التربوي .٢

 .عه الحالي مناسبالم يعد تقسيم التعليم الثانوي بوض .٣

 .تشعيب غير مبرر وغير فعال .٤

 ٧٧ ص .المباني غير مناسبة .٥

 ): هـ١٤١٧( آخرونومن تلك المشكالت ما أورده السنبل و
 .انخفاض الكفاءة الداخلية للتعليم  الثانوي .١

 .عدم التوازن في قبول الطالب بأنواع التعليم الثانوي المختلفة .٢

 . نمطية تشعيب التعليم الثانوي .٣

 عصر التقنيات تظهر الحاجة إلى نوع من التعليم يتيح قدرا من البدائل والخيارات؛            في .٤
 :لمساعدة األفراد على قدر من التوافق والتكيف مع

 .الظروف االجتماعية واالقتصادية المتغيرة •

 .المنجزات التكنولوجية المتطورة •

 ٢٣٦-٢٣١ص . إشباع حاجاتهم بثقافة عريضة من المهارات والثقافات •
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  الدراسات السابقة
 :تمهيد 

لم يعثر الباحث على أي دراسة سابقة تتعلق بإدارة الوقت وعالقتها باإلبداع اإلداري سواء 
 .غير عربية كانت دراسة محلية أو عربية أو 

يوجد العديد من الدراسات العلمية المحلية والعربية واألجنبية التي تناولت موضوع ولكن 

 .موضوع اإلبداع اإلداري  ، والتي تناولت تإدارة الوق
 :حث هذه الدراسات إلى مجموعتينوقد قسم البا

 :الدراسات السابقة الخاصة بإدارة الوقت : أوالً 

 .لمؤسسات التعليمية الدراسات المحلية والعربية التي تم تطبيقها على ا  •

 .ير التعليمية الدراسات المحلية والعربية التي تم تطبيقها على المؤسسات غ  •

  .غير العربيةالدراسات   •

 :الدراسات السابقة الخاصة باإلبداع اإلداري : ثانياً 

 .لمؤسسات التعليمية الدراسات المحلية والعربية التي تم تطبيقها على ا  •

 .الدراسات المحلية والعربية التي تم تطبيقها على المؤسسات غير التعليمية   •

  .غير العربيةالدراسات   •

 .قد قام الباحث بترتيبها زمنيا من األحدث إلى األقدمو

 

 

 

 

 



 - ١١٧ - 

 :الدراسات السابقة الخاصة بإدارة الوقت : أوالً 

 :الدراسات المحلية والعربية التي تم تطبيقها على المؤسسات التعليمية  •

 ) : هـ ١٤٢٧( دراسة الزهراني  .١

منطقة الباحة ألساليب مدى ممارسة مديري المدارس المتوسطة والثانوية ب : " العنوان

 " .إدارة الوقت في ضوء الوظائف اإلدارية 
 :ما يلي وهدفت الدراسة إلى 

التعرف على مدى الممارسة الفعلية إلدارة الوقت لدى مديري المدارس المتوسطة 

 .والثانوية في ضوء الوظائف اإلدارية 
 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 

حصائية بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة توجد فروق ذات داللة إ •
اإلدارة بالتفويض ، باألهداف ، ( فيما يتعلق بممارستهم لجميع أساليب إدارة الوقت 

 . في ضوء  وظائف اإلدارية ) بالمشاركة ، الذاتية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة  •
 وظائف اإلدارية تعزى تهم ألساليب إدارة الوقت في ضوءمارسفيما يتعلق بم

 .عدا متغير الجنس) علمي، والتدريب، المؤهل الالمرحلة الدراسية ، الخبرة(تغير لم

توجد عالقة ارتباط قوية بين جميع أساليب إدارة الوقت ، حيث تقوم بينها عالقات  •
 .ل مديري المدارس متبادلة فال يمكن الفصل بينها أثناء ممارستها من قب

توجد فروق ذات داللة  إحصائية تعزى للتفاعل بين جميع متغيرات الدراسة مع  •

بعضها فيما يتعلق بممارسة مديري المدارس ألساليب إدارة الوقت  في ضوء  
 .وظائف اإلدارية ما عدا متغير المؤهل العلمي 
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مؤهل وباقي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتفاعل بين متغير ال •
 .متغيرات الدراسة 

 
  ) :م١٩٩٨( دراسة الجبر  .٢

  ." )دراسة ميدانية(إدارة الوقت لدى مديرات اإلدارة المدرسية المطورة  : "بعنوان
 : ما يليعلىوهدفت الدراسة إلى التعرف 

   التعرف على المهام والمسئوليات التي تأخذ الوقت األكبر من مديرات المدارس التجربة
 .خالل الدوام الرسمي) ات يعملن في مدارس تجربة اإلدارة المدرسية المطورة مدير( 

التعرف على نوعية االتصاالت المكتوبة التي تصرف فيها مديرات مدارس التجربة جل 
 .أوقاتهن خالل الدوام الرسمي

التعرف على نوعية االتصاالت غير المكتوبة التي تصرف فيها مديرات مدارس التجربة 
 .اتهن أثناء الدوام المدرسيجل أوق

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
 :كانت أهم المهام التي تقضي فيها مديرات المدارس جل أوقاتهن على النحو التالي

 .اجتماعات غير رسمية% ١٧ -ب .أعمال كتابية% ٣٧ -أ

 .القيام بمهام موكلة بأمينات المدرسة% ١٠ -د .مكالمات هاتفية% ١٠ -ج

 .القيام بجوالت داخل المدرسة% ٧ -و .اجتماعات رسمية% ٣ –هـ 

 :أما االتصاالت التي استغرقت أوقات المديرات كانت على النحو التالي

 .خطابات خاصة% ٢٣ -ب .نشرات% ٣٠ -أ

 .مراسالت أخرى% ٢١ -د .فاكسات% ١٦ -ج

 .تعميمات% ١٠ –و  .مراسالت مطبوعة% ١٠ -هـ
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 : المكتوبة التي استغرقت أوقات المديرات كانت على النحو التاليأما االتصاالت غير

 . االجتماعات الرسمية-ب . المكالمات الهاتفية-أ

 . االجتماعات غير الرسمية-ج
 

 : )م١٩٩٦ (دراسة طه .٣

تطوير اإلدارة المدرسية بمرحلة التعليم األساسية في جمهورية مصر العربية في : "بعنوان

  ."وقتضوء مفهوم إدارة ال
 :وهدفت الدراسة إلى ما يلي

التعرف على مفهوم إدارة الوقت المدرسي وعالقته باتجاهات الفكر اإلداري المعاصر في 
 .المدرسة االبتدائية

محاولة رصد وقائع إدارة الوقت في المدرسة االبتدائية من مرحلة التعليم األساسي في 
 .مصر

لمدرسية بالمدرسة االبتدائية من مرحلة التعليم محاولة تقديم تصور مقترح لتطوير اإلدارة ا
 .األساسي في مصر في ضوء مفهوم إدارة الوقت

 
 :وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

تداخل االختصاصات والمسئوليات بين الموظفين في المدرسة وهذا يشكل عامل  -
ن عند الحد الزائد عن من عوامل هدر الوقت وهو ناتج من كثرة عدد المرؤوسي

حاجة العمل، األمر الذي ترتب عليه تكرار جهود هؤالء الموظفين وبالتالي ضياع 
 .قدر كبير من الوقت والجهد
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عدم وضوح أهداف التعليم األساسي لدى القائمين على إدارة المدرسة االبتدائية مما  -
اف يمثل يشكل عامل أساسي آخر من عوامل هدر الوقت، وذلك ألن وضوح األهد

 .المقدمة األولى لحسن توظيف الوقت المتاح

تركيز السلطة بيد اإلدارات العليا وعدم مشاركة اإلدارات المدرسية كجهة تنفيذية  -
في اتخاذ أي قرار يهمها، األمر الذي يترتب عليه استغراق قدر كبير من الوقت 

 .في إنجاز األعمال

يم أو األفراد وليس تحقيق النتائج أن تطبيق اللوائح والقواعد هو األساس في تقي -
التي صمم من أجلها التنظيم المدرسي وبذلك فإن معدل أداء الفرد ال يرتبط بالوقت 

 .المستغرق في أداء العمل

 .قلة الموارد المتاحة أمام أفراد التنظيم اإلداري -

 هناك العديد من المهام والممارسات اإلدارية التي تحدث داخل المدرسة االبتدائية -
 .وتستنفذ الكثير من وقت وجهد العاملين بها

قلة عدد الدورات التدريبية المخصصة ألفراد اإلدارة المدرسية االبتدائية على  -
األساليب اإلدارية الحديثة، األمر الذي تنعم معه الفرصة في تحقيق األهداف 

 .المطلوبة في الوقت المحدد لذلك

على الرغم من تعدد وتنوع المسئوليات محدودية السلطة الممنوحة لمدير المدرسة،  -

المكلف بها، األمر الذي يترتب عليه استغراق قدر كبير من الوقت في تأدية 
 .األعمال

عدم تدريب مديري المدارس ألي جديد يطرأ في اإلدارة المدرسية خاصة في  -
 .مجال إدارة الوقت

ت والمسئوليات كثرة األعمال الروتينية المكلف بها المدير، وعدم وضوح الواجبا -
 .المكلف بها
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  ) :م١٩٩٥(دراسة بيدس  .٤

إدارة الوقت لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظة  : " بعنوان 

 " .عمان 

 :وقد هدفت الدراسة إلى ما يلي 
 .التعرف على كيفية إدارة الوقت لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية

 .مهمات والنشاطات التي يقومون بهاالكشف عن طبيعة ال

بيان أثر متغيرات الجنس والمؤهل والخبرة اإلدارية على كيفية إدارتهم لوقت العمل 
 .الرسمي

 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي
إن استجابة أفراد العينة على فقرات االستبيان المكونة من ثالثة محاور كانت كما  -

 :يلي

إدارة : (ل اإلداري كانت االستجابة بدرجة مرتفعة على األبعاد التاليةفي المجا
 ). األعمال الروتينية– تفقد األبنية المدرسية –االجتماعات 

 .أما في المجال الفني فكانت درجة استجابات المديرين على الزيارات الصفية مرتفعة

ستبيان بدرجة متوسطة، أما في المجال اإلنساني فقد كانت استجابة المديرين على اال
وكذلك تفويض السلطة والصالحيات في المجال اإلداري وتخطيط الوقت وتنظيمه في 

 .المجال الفني كانت استجابة المديرين بدرجة متوسطة
بين متوسطات استجابة ) ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

س، وذلك لصالح مديرات مديري المدارس الثانوية ومديراتها تعزى لمتغير الجن
 .المدارس الثانوية الحكومية
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بين متوسطات استجابة ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 .المديرين والمديرات في كيفية إدارة الوقت تعزى إلى المؤهل العلمي

بين متوسطات استجابة ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
 .ن والمديرات تعزى إلى الخبرة اإلداريةالمديري

 
 ) : هـ ١٤١٥( دراسة الحميدي  .٥

 " .إدارة الوقت لدى طالب جامعة أم القرى  " :العنوان 

 :وهدفت الدراسة إلى ما يلي 
التعرف على واقع إدارة واستخدام طالب جامعة أم القرى ألوقاتهم الخاصة وأوقات 

 .الدراسة 

 .للوقت مقارنة استخدامهم وتوزيعهم 

 .معرفة مدى الرشد في استخدام الطالب للوقت 

 : وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 
 .أن حوالي ثلثي الطالب يضعون خطة لتنظيم الوقت ولكن أغلبهم ال يلتزمون بها  -

ساعة أسبوعياً  ) ٥٨( بلغ ما يخصصه الطالب ألوقاتهم الحرة واألنشطة المختلفة  -
 . ساعة أسبوعياً ٣٧ي تخصيصه بمقدار ، وهو أكثر مما ينبغ

أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب حسب كليات  -
الجامعة بالنسبة لعدد الساعات المسجلة وبالنسبة لما يخصصونه من وقت للنوم 

 .ولألسرة واألصدقاء أو لألوقات الحرة ونشاطاتها 

منهم هو وقت  % ) ٨٠حوالي ( ب بالنسبة لوقت االستذكار لدى معظم الطال -
 .المساء خاصة فترة الليل 
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منهم % ٩٠حيث أن . يشعر الطالب بعدم استفادتهم من الوقت بالشكل الكافي  -
من الطالب يرون أن % ٥٢,٥و أن % . ٨٠يرون استفادتهم من الوقت أقل من 

 % .٦٠استفادتهم من أوقاتهم بلغت 

 

 ) : هـ ١٤١٥( دراسة اللحياني  .٦

 " .ميزانية الوقت لطالب جامعة الملك عبد العزيز بجدة  : " انالعنو
 :وهدفت الدراسة إلى ما يلي 

التعرف على توزيع ميزانية الوقت لدى طالب كليات جامعة الملك عبد العزيز للمتغيرات 
الدراسة بالكلية ، االنتقال داخل الجامعة ، المذاكرة، أداء الواجبات اليومية : التالية 

 .ة ، وقت النوم ، وقت الفراغالضروري

 .إعداد أداة لقياس ميزانية الوقت لطالب جامعة الملك عبد العزيز 
 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 

 .قلة ساعات المذاكرة لدى الطالب بصفة عامة  -

 .من إجمالي ساعات األسبوع  % ٤,٢نسبة الزيارات العائلية بلغت  -

 .ساعات ونصف تقريباً في اليوم ظهور وقت فراغ يقدر بثالث  -

أن معدل ساعات النوم لدى طالب الجامعة يكاد يكون متساوياً ، وقد بلغت نسبة  -

من إجمالي عدد ساعات األسبوع الواحد وبلغ  % ٣٢,٥١ساعات النوم حوالي 
 .أقصاه في يومي الخميس والجمعة 

 
 
 
 



 - ١٢٤ - 

 ) : هـ ١٤١٤( دراسة الجمل  .٧

دى مديري المـدارس المهنيـة في الممـلكـة األردنـيـة إدارة الوقت ل :  "  العنوان

 ". الهاشمية 
 :وهدفت الدراسة إلى ما يلي 

 . التعرف على المهام التي يتولى مدير المدرسة المهنية تنفيذها في المدرسة 
 . المدارس من قبل مدير المدرسة  تلكمعرفة كيف يدار الوقت في اليوم الدراسي في

لذي يصرفه مديرو المدارس المهنية على كل مهمة من المهام التعرف على الوقت ا
 .المناطة بهم 

 
 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 

أن من أهم مهام مدير المدرسة المهنية التي أجمع عليها المديرون والمديرات كانت  -

اإلطالع على التشريعات التربوية وتنفيذها بالتعاون مع الهيئة (  :كما يلي 
توزيع المهمات والمسئوليات على الهيئتين اإلدارية والتدريسية / لتدريسية ا

متابعة شؤون المعلمين والتعرف على حاجاتهم المهنية والعمل / واإلشراف عليها 
 ) .الزيارات الصفية ومتابعة أداء المعلمين / على تلبيتها 

ن أولويات العمل استنتج الباحث أن على مدير المدرسة أن يستغل وقته ويوائم بي -
 .بادئاً باألهم فالمهم 

حث أن الزمن الذي تستغرقه كل مهمة من عملهم اليومي كانت على أوضح البا -

 مراقبة استغالل –متابعة أداء المدرسين / الزيارات الصفية (  :الترتيب التالي 
 ) .  اإلشراف على إدارة الشؤون المالية بالمدرسة –مرافق المدرسة 
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  ) :م ١٩٩٣( ن دراسة سليما .٨

  ." إدارة وقت مديري المدارس الثانوية الصناعية بمحافظة الدقهلية : "بعنوان

 : تهدف إلى ما يلي  الدراسةوكانت
التعرف على سمات القوى والعوامل الثقافية المؤثرة على نمط استهالك الوقت في 

 .المجتمع المصري

وقت العمل المدرسي فيها وتسليط بيان المجاالت التي يقضي مديرو المدارس الصناعية 

 .الضوء على تلك المجاالت التي يضيع وقت المديرين فيها

 .تقديم األسلوب المناسب إلدارة وقت مديري المدارس للمحافظة عليه وتنظيمه بشكل فعال
 :وقد أظهرت تلك الدراسة النتائج التالية

قت اليوم من و% ٥٣إن نسبة الوقت المخصص إلنجاز األعمال الرسمية هي  -

 .الدراسي
أن هناك مجاالت وأنشطة تتسم بالطابع الشخصي تؤدي إلى ضياع قسط كبير من  -

الوقت بدون فائدة مباشرة على العمل الرسمي ومن أبرز المجاالت التي يضيع فيها 
 :وقت الدوام الرسمي

عدم االنتظام في العمل المدرسي ومغادرة المدرسة قبل نهاية الدوام الرسمي حيث  -
 .من الوقت% ١٦هلك ذلك يست

من الوقت المدرسي في أنشطة خاصة تقضي خارج % ١٣يستهلك المديرون  -

 .المدرسة

تتأثر معدالت الوقت الضائع لكل مدير مدرسة بالظروف العامة والحياة اليومية  -
 .والمشاكل الخاصة التي يعانون منها
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 ) :هـ ١٤١٠( دراسة الغامدي  .٩

 ". يري المدارس اإلبتدائية بمدينة جدة إدارة الوقت لدى مد : " العنوان

 :وهدفت الدراسة إلى ما يلي 
معرفة كيفية إدارة مديري المدارس لوقتهم أثناء الدوام اليومي الرسمي ، وذلك من خالل 
مالحظاتهم أثناء ممارساتهم ألنشطتهم اليومية مع المعلمين والطالب وأولياء األمور 

 .رية والكتابة والمشرفين التربويين واألنشطة الالصفية واألعمال اإلدا
 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 

من وقته يومياً في األعمال  % ٣١,٨١يقضي مدير المدرسة االبتدائية بجدة  -
 .اإلدارية والكتابية 

 .من وقته يومـياً مع المعلمين  % ٢٠يقضي مدير المدرسة االبتدائية بجدة  -

 .من وقته يومـياً مع الطالب % ١٥,٤٥ئية بجدة المدرسة االبتدايقضي مدير -

 . وقته يومـياً مع أولياء األمورمن % ١٩,٩٧المدرسة االبتدائية بجدة يقضي مدير -

مع األنشطة من وقته يومـياً  % ٦,٣٧ئية بجدة المدرسة االبتدايقضي مدير -
 .الالصفية 

 المشرفين من وقته يومـياً مع % ٢,١٢يقضي مدير المدرسة االبتدائية بجدة  -
 .التربويين 
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 :الدراسات المحلية والعربية التي تم تطبيقها على المؤسسات غير التعليمية  •

  ) :هـ١٤٢٢  (يثييدراسة الغ .١٠

أساليب إدارة الوقت وممارساتها التربوية من وجهة نظر مديري اإلدارات "  : عنوانب

 " .األمنية 
 :  إلى ما يليت الدراسةهدفوقد 

 .مفهوم الوقت وأساليبه في الفكر اإلداري المعاصرالتعرف على 
 .التوصل إلى أهم الممارسات التربوية ألساليب إدارة الوقت المعاصرة

 .التعرف على مدى استخدام مديري اإلدارات األمنية ألساليب إدارة الوقت

التوصل إلى مقترحات إجرائية من شأنها تنمية الممارسات التربوية لمديري اإلدارات 
 .ألمنية في استخدامهم ألساليب إدارة الوقت المعاصرةا

  :أهم نتائج الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن استخدام مديري اإلدارات األمنية لبعض أساليب إدارة 
الوقت والممارسات التربوية المرتبطة بها قد تحقق بصورة أفضل في الواقع في 

دارة الوقت وما يرتبط بها من ممارسات تربوية استخدامهم لبعض األساليب األخرى إل
 .وذلك نتيجة لبعض الصعوبات، وأوجه القصور والضعف في هذه الممارسات

 
  ) :هـ١٤١٨  (دراسة القرني .١١

إدارة الوقت، دراسة ميدانية عن مدى استغالل المدير السعودي للوقت في  ":  بعنوان

 .  " األجهزة الحكومية بمدينة الرياض
 :  إلى ما يليالدراسةت هدفوقد 

 . التعرف على نظرة النظريات اإلدارية إلدارة الوقت
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التعرف على مدى قدرة المدير السعودي في األجهزة الحكومية على إدارة وقت الدوام 
 . الرسمي

معرفة كيفية قضاء المدير السعودي في األجهزة الحكومية وقت العمل الرسمي، والطرق 
 .  سوء استثمار الوقت لديهالمتاحة للتغلب على مشكلة

التعرف على مدى تأثير الخصائص الشخصية والوظيفية على قدرة المدير السعودي في 
 . األجهزة الحكومية على إدارة وقت العمل الرسمي و توزيعه على مجاالت قضاءه

 : ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
 والشخصية أي تأثير على نظرة اتضح من الدراسة بأنه ليس للخصائص الوظيفية -

 . المدير السعودي للوقت
وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية بين الخصائص الوظيفية وقدرة المدير  -

تحديد (السعودي في األجهزة الحكومية على إدارة الوقت من حيث القدرة على 
 ). األهداف التكيف مع المواقف، اتخاذ القرارات

ذات داللة معنوية بين مرئية المدير وتفويض السلطة مما وجود عالقة ارتباطية  -

 . يعني أنه كلما ارتفعت مرتبة المدير كلما اتجه إلى الالمركزية

ليس للخصائص الوظيفية بشكل عام أثر على قضاء الوقت في األنشطة ذات  -
 . العالقة بالعمل

ة ذات ليس للخصائص الشخصية بشكل عام تأثير في الوقت المستغرق في األنشط -
 . العالقة بالعمل
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  ) :م ١٩٩٦  (دراسة الطراونة واللوزي .١٢

  " .دراسة ميدانية استطالعية : إدارة الوقت" : بعنوان 
 :  إلى ما يليت الدراسةهدفوقد 

تهدف الدراسة إلى استطالع آراء كافة المديرين في الدوائر الحكومية فيما يتعلق باستغالل 
 . على األعمال المهمة واألعمال الروتينية واليوميةوقت الدوام الرسمي وتوزيعه 

 . التعرف على أهم النشاطات التي تشغل معظم وقت المدير

 : من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

وجد أن نسبة عالية من المديرين الذين يعملون في محافظات الكرك والطفيلة  -
 ٧٧وعددهم % ٥٨,٨وكانت نسبتهم ومعان والحقبة من أبناء هذه المحافظات 

 مديراً، وقد تسهم هذه النسبة العالية في ضياع ١٣١مديراً من أصل العينة البالغ 
 . جزء من وقت المدير في زيارات األقارب واألصدقاء والعالقات الشخصية

ن يحملون درجة البكالوريوس فما فوق من المديرين قد بلغت موجد أن نسبة م -
 . ما في ذلك حملة الماجستير والدكتوراهمن العينة ب% ٨٤,٨

وجد أن أكثر ثالثة نشاطات روتينية تحتاج إلى أكثر نسبة من وقت المدير  -

نشاط الجوالت التفتيشية ، ( :  المخصص لهذه النشاطات مرتبة حسب األهمية هي
نشاط تدقيق المعامالت والسجالت ، نشاط االنتقال بين الدائرة ومواقع العمل 

 . ) األخرى 

وجد أن أكثر ثالثة نشاطات هامة مرتبة حسب األهمية وتحتاج إلى أكثر من  -
نشاط المراجعين : ( مدير المخصص للنشاطات المهمة هيغيرها من وقت ال

ط االجتماعات الداخلية والخارجية ، نشاط التخطيط وتنفيذ  نشابأعمال رسمية ،
 ).البرامج 
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بينما معدل % ٣٨,٩ الروتينية بلغ وجد أن معدل الوقت الالزم إلنجاز األعمال -
من وقت المدير، وبلغ الوقت % ٤٢,٣٤الوقت الالزم إلنجاز األعمال الهامة 

 دقيقة يومياً على مدار ٦٧من وقت العمل الرسمي ويعادل % ١٨,٦٧الضائع 
 . السنة

توجد عالقة بين إدارة الوقت وكل من متغيرات الدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي  -
 . مة وعمر المديرومدة الخد

 
   ) :م١٩٩٥ ( دراسة حلواني وآخرون .١٣

دراسة تطبيقية مقارنة على " ... المدراء وكيفية استخدامهم لوقت الدوام الرسمي" : بعنوان

 .عينة من المديرين السعوديين والمديرين األمريكيين 
 :ما يلي وهدفت الدراسة إلى 

 .ت الدوامالتعرف على الكيفية التي يقضي بها المديرون وق

 .التعرف على األنشطة التي تستغرق وقت المديرين وتحد من استخدامهم للوقت بفاعلية

 .إرساء القواعد الفعالة الستخدام وقت العمل بشكل أفضل
 :   ما يليومن أبرز نتائج الدراسة

 . يخطط المديرون ألعمالهم بشكل مسبق في معظم األحيان -
ا من مشكلة عدم التفويض، أما المديرون يعاني المديرون السعوديون إلى حد م -

 . األمريكيون فإنهم ال يعانون منها

ال يملك عدد كبير من المرؤوسين السعوديون الصالحيات الكافية في بعض  -
األحيان أما المرؤوسين األمريكيين فإنهم يتمتعون بالقدر الكافي من الصالحيات 

 . بشكل مطلق
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يين بسبب سوء االتصاالت إلى حد كبير يضيق وقت العمل لدى المديرون السعود -
 . بينما يندر حدوث ذلك لدى المديرين األمريكان

 . ال تؤدي المجامالت والعالقات االجتماعية إلى إضافة وقت المديرين السعوديين -

أما المديرون يستخدم المديرون األمريكيون سياسة الباب المفتوح بشكل مقنن  -
 . ى حد ماهم لها يتم إلالسعوديون فإن تقنين

 . ال تتسبب االجتماعات في إضافة وقت المديرين من الفنيين إال في حدود معينة -

 
  ) :هـ١٤١٢ (دراسة الخطيب  .١٤

  ".إدارة الوقت لدى العاملين في جهاز اإلدارة العامة في األردن":  بعنوان
 : وقد هدفت الدراسة إلى 
 . التأكيد على أهمية الوقت

ئع نتيجة هدر أو عدم استغالل وقت الدوام الرسمي وكلفته التعرف على حجم الوقت الضا
 .االقتصادية

 . التعرف على أسباب عدم انتظام الموظفين بوقت الدوام الرسمي

 .التعرف على المجاالت التي يضيع فيها وقت الدوام الرسمي
 : ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

 :  بوقت الدوام الرسمي تعود إلىأن أكثر األسباب لعدم االنتظام -

%) ٦٥(تدني الراتب وعدم وجود حوافز مادية كافية في اإلدارة العامة وكانت النسبة 

 . وهي نسبة عالية

الممارسات غير العادلة التي يمارسها بعض الرؤساء كالمحاباة بين الموظفين وكانت 
 %). ٤٨(النسبة 
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 %). ٤٧,٩(ل إداراته وكانت النسبة االفتقار إلى التدريب على ماهية الوقت وسب

 %). ٤٧,٩(عدم تقيد المديرين، وهم القدوة، بوقت الدوام الرسمي وكانت النسبة 

 %). ٢٤,٣(عدم وجود رقابة فاعلة وكافية على موضوع الوقت وكانت النسبة 

أن هناك تفاوتاً في العالقة بين طرق هدر وقت الدوام الرسمي وبين المتغيرات  -
 – سنوات الخدمة – المؤهل العلمي – الجنس – السن –لفئة الوظيفية ا(المستقلة 

 ).  نطاق اإلشراف–الحالة االجتماعية 
 .عدم فاعلية اإلجراءات المتخذة بحق الموظفين غير المنتمين بوقت الدوام الرسمي -

  
  ) :هـ ١٤١٢( دراسة العتيبي  .١٥

ين األداء الوظيفي الفعال لألجهزة دراسة العالقة بين اإلدارة الرشيدة للوقت وب: " بعنوان 
 ". األمنية في مدينة الرياض

 : وقد هدفت الدراسة إلى ما يلي 
 . دراسة مدى االنضباط الوقتي لدى العاملين في بعض األجهزة األمنية بمدينة الرياض

دراسة العالقة االرتباطية بين حالة إنتاجية العمل والسلوك الوظيفي المتعلقة باستخدام 

 .  للعاملين بهذه األجهزةالوقت

 . تحديد إدارة الوقت على العالقة بين العاملين بهذه األجهزة والجمهور
 : ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

اهتمام عينة البحث بالمحافظة على وقت الدوام الرسمي واستغالله االستغالل  -

 . األمثل لحل مشاكل الجمهور والحفاظ على أوقاتهم
 . ريب له األثر اإليجابي على سير العمل ورفع مستوى األداءالتد -
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: ( لوقت في األجهزة األمنية ما يليأهم األسباب والمعوقات التي تعيق استغالل ا -
سياسة  قلة وعي الجمهور ، والمحاباة ، الوساطة الزمالء واألقارب واألصدقاء ،

 . )لمركزية في العملعدم التفويض واقلة األجهزة الحديثة ،  الباب المفتوح ،

 . عدم تحديد معايير األداء بشكل واضح للعاملين في بعض األجهزة األمنية -
توزيع العمل بصورة عشوائية مما يزيد عبء بعض العاملين دون البعض اآلخر  -

 . ويؤدي إلى هدر الوقت
أثبتت الدراسة وجود قصور في العالقات االجتماعية بين العاملين ولهذا القصور  -

 .  السلبية على كفاءة األداءآثاره
 

 ) : هـ ١٤١٢( دراسة مالئكة  .١٦

 " .إدارة الوقت في األعمال بالمملكة العربية السعودية  " :العنوان 

 :وهدفت الدراسة إلى ما يلي 
 .دراسة أهمية الوقت وكيفية االستفادة منه باألعمال في المملكة العربية السعودية 

 .مية الوقت وإدارته في المملكة العربية السعودية دراسة المؤثرات التي تقلل من أه

عمل مقارنة بين التنفيذيين السعوديين  والغربيين العاملين بالمملكة حول االستفادة من 
 .أوقات الدوام الرسمي وتطبيق إدارة الوقت 
 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 

أوقاٍت كبيرة من أوقات من الغربيين يقضون % ١٩من السعوديين ، و % ٦٦أن  -
 .العمل في العالقات اإلنسانية واالجتماعية ولقاءات العاملين والزوار 

أن سبعة عشر سعودياً يقضون الكثير من أوقات عملهم في حل مشكالت العاملين  -
وبناء روح التعاون والمحبة بين العاملين واستقبال الزوار والعمالء والرد على 

 .لزمالء والعمالء واألهل واألصدقاء المحادثات الهاتفية من ا
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أن سبعة عشر من الغربيين يقضون جزءاً كبيراً من أوقاتهم في بناء العالقات بين  -
 .العاملين وفي اجتماعات مع زمالئهم 

 

  ) :م ١٩٩٠( دراسة البسيوني  .١٧

 ." تكلفة الوقت الضائع باألجهزة الحكومية بسلطنة عمان " : بعنوان
 :  يليهدفت الدراسة إلى ما

التعرف على المجاالت التي يضيع فيها وقت الموظف في أمور خاصة ال تتعلق بالعمل، 
وكمية هذا الوقت الضائع أثناء ساعات الدوام سواء داخل األجهزة الحكومية أو خارجها، 
الوقوف على البعد االقتصادي لسوء استغالل الوقت وعدم استخدامه االستخدام األمثل من 

 .على تكلفة الوقت الضائعخالل التعرف 

اقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها أن تقلل من الوقت الضائع وتزيد من وقت العمل 
المنتج، للمساهمة في زيادة اإلنتاجية، وسرعة إنجاز األعمال كماً وكيفاً وتحقيق أكبر 

 .استفادة من وقت الدوام الرسمي
 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

الحاجة  ( : على النحو التاليثناء الدوام داخل جهات العمل كان الوقت الضائع أأن -
تعداد في بداية الدوام ، تناول الفطور وبعض المأكوالت ، شرب لبعض الوقت لالس

د والمجالت التي ال تتعلق بالعمل ، قراءة الجرائالشاي والقهوة والمرطبات ، 
  ) .المكالمات الهاتفية ، الزيارات الشخصية

التأخير :( ثناء الدوام خارج جهات العمل كان على النحو التاليأن الوقت الضائع أ -
الخروج م ومكان العمل قبل انتهاء الدوام ، مغادرة الدواي ، عن الدوام الصباح

 . )وترك المكاتب ومكان العمل أثناء الدوام
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 :  الخاصة بإدارة الوقتغير العربيةالدراسات  •

 ) :م ١٩٩٤  ( Diazدراسة .١٨

 ". التحديات – قيود الوقت –المسئوليات : دور مدير المدرسة" : بعنوان
( The Role of the Principle: Responsibilities, time constraints and 

challenges ) 
 : إلى ما يلي هدفت الدراسةوقد 

 مجاالت تحديد دور مديري المدارس االبتدائية واإلعدادية كقادة تربويين من خالل تعريف
المهام األساسية واستخدام الوقت والمشكالت الرئيسية والمجاالت التي يحتاج فيها 
المديرين إلى تدريب أكثر والمهام التي يمكن أن يقوم بها المكتب المركزي بطريقة أفضل 

 .من تغطية بعض العناصر الديموجرافية للمديرين ومدارسهم
 :سة ما يليومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدرا

: صنف مديري المدارس أولويات مهامهم اإلدارية بالترتيب على النحو التالي -
التعليم والتوجيه، يليها خدمات الطالب، ثم المتابعة، واإلدارة والمناهج، والعالقات 

 .اإلنسانية

 من المديرين يستخدمون وقتهم في العمل حسب أظهرت الدراسة أن قليالً -
، فبالرغم من أن أكثر مديري المدارس ذكروا أن أهم  األولويات التي يرونها

وظائفهم على اإلطالق هو دورهم كقادة تربويين إال أنهم ال يجدون الوقت الكافي 
 .لهذا المجال، ذلك أن األعمال الكتابية واإلدارية تستنزف معظم وقتهم

طاء كما بينت الدراسة بأن المديرين يعانون من اإلحباط لعدم مقدرتهم على إع -
 .الوقت الالزم للجوانب التعليمية المصنفة على رأس قائمة األولويات في عملهم

حددت الدراسة المجاالت الرئيسية التي يحتاج فيها المديرون إلى تدريب أكثر وهي  -
 .، والعالقات اإلنسانية ، وإدارة الوقت متابعة المعلمين وتقويمهم: كالتالي
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المركزي أن يقوم بالدور األكبر في جمع يرى المديرون أنه يجب على المكتب  -
 .البيانات في المنطقة التعليمية

 ) :م ١٩٩١ (Edward دراسة .١٩

إدارة الوقت والعوامل الديموجرافية المختارة لمديري المدارس الثانوية في " :  بعنوان
 " .والية كونيكتيكت كمؤشرات للرضا الوظيفي 

 ( Time Management and Selected Demographic Factors of Secondary 
School Principals in Connecticut as Predictors of Job Satisfaction ) 

 :  إلى ما يلي هدفت الدراسةوقد 
سنوات : تحديد العالقة بين إدارة الوقت والرضا الوظيفي، والمتغيرات الديموجرافية التالية

، وتكلفة "ذكر، أنثى: "درسة، والجنسالخبرة في إدارة المدرسة، وعدد الطالب، وموقع الم
 .الطالب

 .دراسة كل من إدارة الوقت والرضا الوظيفي حيث يلعب كل منها دوراً في إنتاجية العمل

الرضا الوظيفي، والمتغيرات : اختبرت فروض الدراسة العالقات بين المتغير المستقل
 .كورة سابقاًإدارة الوقت والمتغيرات الديموجرافية المذ:  التابعة التالية

 : إلى النتائج التالية  الدراسةوقد توصلت
 .توجد عالقة بين الرضا الوظيفي ومهارات إدارة الوقت لدى مديري المدارس -
نظراً لوجود عالقة واضحة بين الرضا الوظيفي وإدارة الوقت فإنه من المقترح  -

 على مسئولي تدريب مديري المدارس إدخال برامج تركز على تدريس مهارات
 .إدارة الوقت

تشير العالقة السالبة بين المتابعة وإدارة الوقت إلى أن هناك حاجة لألشخاص  -
المسئولين عن متابعة مديري المدارس إلى االهتمام بالطريقة التي يتابعون بها 

 .هؤالء المديرين
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  :  )م١٩٩٠ (Atkinsدراسة  .٢٠

 الضغط الوظيفي في العالقة بين استخدام تقنيات إدارة الوقت ومصادر ": بعنوان 

 ".  المدارس الثانوية
( The Relationships Among Uses of Time Management Techniques 

and Sources of Stress in High School Principals ) 

 
 :  إلى ما يلي هدفت الدارسةوقد 

ية، تحديد العالقة بين استخدامات تقنيات إدارة الوقت من قبل مديري المدارس الثانو
 . ومصادر الضغط الوظيفي لديهم

بيان درجة استخدام تقنيات إدارة الوقت، ومصادره الرئيسية للضغط لدى مديري المدارس 
 . الثانوية، وبسبة الضغط الوظيفي المتعلقة بعمل المديرين

 :  التي توصلت إليها الدراسة أهم النتائج
بين الضغط الوظيفي لدى توجد عالقة سالبة بين استخدام تقنيات إدارة الوقت و -

مديري المدارس، فكلما كان استخدام المديرين الستراتيجيات إدارة الوقت أكثر كلما 
 . كانت درجة الضغط أقل

وجدت الدراسة أيضاً أن المديرين ال يستخدمون إدارة الوقت بدرجة كبيرة وأن  -
 . عليهم إدارة وقتهم بطريقة أفضل

ر الضغط الوظيفي للمدير تتصل بمشكالت أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر مصاد -
 . الوقت وعبء العمل

من الضغط في % ٧٥إن الضغط الوظيفي لدى مديري المدارس يشكل على األقل  -
 . حياتهم
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 :الدراسات السابقة الخاصة باإلبداع اإلداري : ثانياً 

 :الدراسات المحلية والعربية التي تم تطبيقها على المؤسسات التعليمية  •
 ) : هـ ١٤٢٦( العوفي دراسة  .٢١

مدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في التعامل مع األزمات لدى رؤساء : " العنوان 
 " .األقسام األكاديمية واإلدارية بجامعة أم القرى 

 :وقد هدفت الدراسة إلى 
التعرف على مدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في التعامل مع األزمات لدى رؤساء 

 .كاديمية واإلدارية بجامعة أم القرى من وجهة نظرهماألقسام األ
التعرف على مدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في التعامل مع األزمات لدى رؤساء 
األقسام األكاديمية واإلدارية بجامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 .بالجامعة 

 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 
رجة ممارسة رؤساء األقسام لألساليب المطبقة في الدراسة عالية في معظمها أن د -

 .، وباستطاعة اإلداري المبدع تنمية اإلبداع لدى األفراد 
أثبتت الدراسة أن تحديد أساليب اإلبداع اإلداري له دور بارز في تحقيق تنمية  -

 .إدارية جيدة 
اد العينة بحسب نوع القسم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفر -

 .والمؤهل العلمي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة بحسب الخبرة في مجال  -
 .العمل اإلداري والدورات التدريبية 
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 ) : هـ ١٤٢٦( دراسة واصلي  .٢٢

رمة مقومات اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية بمدينتي مكة المك : " العنوان

 " .وجيزان 
 :وقد هدفت الدراسة إلى 

 التعرف على مقومات اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس الثانوية من  وجهة نظر 
 .المديرات والمشرفات والمعلمات 

 معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في تصور مجتمع الدراسة تبعاً لطبيعة 
مؤهل العلمي حول مقومات اإلبداع اإلداري لدى مديرات العمل والخبرة ونوع اإلعداد وال

 .المدارس الثانوية 
 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 

أن المشاركات من مديرات المدارس والمعلمات في المرحلة الثانوية يعتقدن بتوافر  -
امج مقومات اإلبداع اإلداري من المقومات التنظيمية ، واإلمكانيات والموارد والبر

التدريبية ، والسمات الشخصية لدى مديرات المرحلة الثانوية بدرجة أكثر مما 
 .يعتقدنه المشرفات التربويات 

إن المعلمات والمديرات المشاركات في اإلجابة على أداة الدراسة يعتقدن بتوافر  -
مقومات اإلبداع اإلداري المتعلقة بالجوانب التنظيمية أكثر مما يعتقدنه المشرفات 

 .لتربويات ا
إن المعلمات والمديرات المشاركات في اإلجابة على أداة الدراسة يعتقدن بتوافر  -

مقومات اإلبداع اإلداري المتعلقة بجوانب الموارد واإلمكانيات أكثر مما يعتقدنه 
 .المشرفات التربويات 
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إن المعلمات والمديرات المشاركات في اإلجابة على أداة الدراسة يعتقدن بتوافر  -
مقومات اإلبداع اإلداري المتعلقة بجوانب السمات الشخصية أكثر مما يعتقدنه 

 .المشرفات التربويات 
 

 ) : هـ ١٤٢٣( دراسة المعلم  .٢٣

مهارات اإلبداع اإلداري كما يدركها مديرو المدارس اإلبتدائية ودورها في  : " العنوان
 " .تطوير األداء المدرسي 
 :وقد هدفت الدراسة إلى 

 على مهارات اإلبداع اإلداري لمديري المدارس االبتدائية ودورها في تطوير  التعرف
األداء المدرسي ، ومساعدة مديري المدارس االبتدائية على تطوير أدائهم من خالل 

 .مهارات اإلبداع اإلداري لديهم 
 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي 

المدارس حسب  رأي مشرفي اإلدارة المدرسية توجد مشكالت إبداعية لدى مديري  -
 . والمعلمين 

يوجد تأثير مباشر للمهارات اإلبداعية في تطوير األداء المدرسي لدى مديري  -
 .المدارس 

 .توجد معوقات تحد من ممارسة اإلبداع اإلداري  -

المديرين ، والمشرفين ، ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينات الدراسة  -
 ، مهارات اإلبداع بداعيةاإلمشكالت ال(   :تجاه محاور الدراسة الثالثة) ن والمعلمي

  . ) تحد من ممارسة اإلبداع اإلداري التيمعوقاتال اإلداري لمدير المدرسة ،
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 ) : هـ ١٤٢٠( دراسة عسيري  .٢٤

مدى توفر سمات اإلبداع اإلداري لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية في  : " العنوان

 " .مشكالت بمدينة الطائف حل ال
 

 :وقد هدفت الدراسة إلى 
 .التعرف على مدى توفر سمات اإلبداع اإلداري في حل المشكالت 

معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المديرين والمديرات حول مدى 

 . توفر سمات اإلبداع اإلداري في حل المشكالت تعزى لمتغيري الخبرة والتخصص
 
 :من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي و

 لدى المديرين والمديرات توفر سمات اإلبداع اإلداري في حل المشكالتإن درجة  -
 . من درجة اإلبداع ٦٤,٢٥ أي بنسبة ٢,٥٧في المدارس الثانوية بمتوسط 

اطرة ، إن أكثر سمات اإلبداع اإلداري توافراً هي  الحماس  والثقة بالنفس ، والمخ -
 .والتحليل ، والتوازن والمرونة 

فر سمات اإلبداع اإلداري في حل اتو  فيإن المديرين يتمايزون عن المديرات -

 .المشكالت وكان التمايز لصالح المديرات 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تطور عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات  -
ى مديري المدارس الثانوية في حل حول مدى توفر سمات اإلبداع اإلداري لد

 .المشكالت تبعاً لخبرة وتخصص عينة الدراسة 
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 ) :هـ ١٤٢٠(دراسة فقيه  .٢٥

تطبيقات أساليب اإلبداع اإلداري في التنمية اإلدارية للقيادات التربوية النسائية  : " العنوان

  " .في مراحل التعليم العام بمنطقة مكة المكرمة 
  :وقد هدفت الدراسة إلى

 تحليل واقع برامج التنمية اإلدارية للقيادات التربوية النسائية بمنطقة مكة المكرمة 
 .التعليمية 

تحديد أساليب اإلبداع اإلداري التي من شأنها تحقيق التنمية اإلدارية للقيادات التربوية 
 .النسائية بالتعليم العام بمنطقة مكة المكرمة التعليمية 

 :توصلت إليها الدراسة ما يلي ومن أهم النتائج التي 
مديرات ومساعدات ( إن برنامج تنمية المهارات الفنية واإلدارية للجهاز اإلشرافي  -

 .يعاني من قصور )  هـ ١٤١٩بجميع المراحل لعام 

ضرورة إدخال أساليب اإلبداع في تنمية اإلدارة ، حتى تستطيع المؤسسات  -
 .ة من حولها اإلدارية مواكبة التغيرات الهائلة والحادث

تدريب القيادات التربوية النسائية على اإلبداع اإلداري يحقق تنمية إدارية لهن في  -

 .مجاالت متعددة تبعاً لنوع األسلوب الذي يتم التدريب عليه 

 
 ) :م١٩٩٣(دراسة إبراهيم  .٢٦

  ".اإلدارة المدرسية واإلبداع " : بعنوان
المدرسة في مواجهة تغيرات العصر التعرف على دور التعليم و: هدفت الدراسة إلى 

 . والقدرة على تنمية اإلبداع لدى التالميذ
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 : وكانت من أهم نتائج الدراسة 
إعادة النظر في اإلدارة المدرسية حيث أن التعليم منذ المرحلة األساسية يخضع  -

إلدارة مركزية تفرض السياسات واإلجراءات والقواعد، وال تطرق مجاالً مذكوراً 
 . ن في المدرسة ليفكروا أو ينطلقوا خارج الحدود المرسومةللعاملي

على المدرسة أن تحدد الهدف التربوي بوضوح، ويمكن إيجازه في مساعدة  -
التالميذ على االنطالق، والمرور بالخبرات التعليمية بتلقائية وحرية تفتح المجال 

بحرية ضروري للعمل والنشاط والخيال والتأكيد على أن العمل الفردي والجماعي 
 . لتحقيق مثل هذا الهدف

 

 :الدراسات المحلية والعربية التي تم تطبيقها على المؤسسات غير التعليمية  •

 ) : هـ ١٤٢٤( دراسة السميري  .٢٧

دراسة ميدانية على .. العوامل المؤثرة على اإلبداع في المنظمات العامة : " العنوان 

 " .المنظمات العامة في محافظة جدة 
 :ت الدراسة إلى وقد هدف
 .لى اإلبداع في المنظمات العامة ثرة سلباً عالتعرف على العوامل المؤ محاولة 

وقد تمثلت مشكلة الدراسة في أن هناك العديد من المشكالت التي تعاني منها المنظمات 

عدم توفر المناخ المالئم لإلبداع بسبب وجود العديد من العوامل : العامة ، ومن أبرزها 
تقف عائقاً أمام إظهار األفراد لقدراتهم اإلبداعية وتوظيفها في خدمة المنظمات التي التي 

يعملون بها، وذلك باعتبار أن المنهج اإلبداعي أحد المداخل المهمة والرئيسة لحل 
 .  المشكالت
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 :وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي 
لومات الالزمة لألفراد ، مة التغيير ، وعدم توفر المعوأظهرت الدراسة أن مقا -

وعدم وضوح أهداف المنظمة ، والخوف من الفشل تعتبر من العوامل المؤثرة 
 .على اإلبداع في المنظمات موضع الدراسة 

أظهرت الدراسة أن  غياب الدوافع الداخلية لإلبداع اإلداري لدى األفراد، وفقدان  -
ى اإلبداع في المنظمات روح العمل الجماعي ، ال تعتبر من العوامل المؤثرة عل

 .موضع الدراسة 

 

 ) : هـ ١٤١٨( دراسة الحقباني  .٢٨

 " .آثار المتغيرات التنظيمية على اإلبداع اإلداري  : " العنوان
تناولت هذه الدراسة تقرير طبيعة العالقة بين المتغيرات التنظيمية واإلبداع اإلداري لدى 

 .الموظفين العاملين باألجهزة الحكومية 

 : فت الدراسة إلى وقد هد
التعرف على مستوى اإلبداع اإلداري لدى الموظفين العاملين في الوزارات بمدينة 

نمط القيادة ، التدريب ، الحوافز ، األنظمة ( الرياض وتحديد أثر المتغيرات التنظيمية 
على اإلبداع اإلداري كما يراها العاملون في ) واإلجراءات ، االتصاالت ، المعلومات 

 .جهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية األ
 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي 

إن مستوى اإلبداع اإلداري في األجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية  -
 .بشكل عام متوسط إلى حٍد ما 

ادة يعد أعلى من إن التزام القيادات اإلدارية في األجهزة الحكومية بمقياس نمط القي -

 .المتوسط قليالً ، إال أن هناك انخفاضاً في عنصر المشاركة في اتخاذ القرارات 
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 .إن مستوى التدريب  في األجهزة الحكومية يعد أعلى قليالً من المتوسط -

إن المتغيرات التنظيمية التي تؤثر على اإلبداع لدى العاملين في األجهزة الحكومية  -

، بينما لم تثبت الدراسة وجود ) افز المعنوية واإلجراءات ، الحوالقيادة : ( هي 
 .ات على اإلبداع اإلداريتأثير لمتغير الحوافز المادية ومتغير االتصاالت والمعلوم

 
 : الخاصة باإلبداع اإلداري غير العربيةالدراسات  •

 ) :م١٩٩٦ ( )Norris ( دراسة نوريس .٢٩

  ".لة تطوير قادة مبدعين للمدارس المستق" : بعنوان
 :وقد هدفت الدراسة إلى 

، واستكشاف إمكانية تحقيق اإلبداع للقيادات التعليمية المستقبلية من  مناقشة طبيعة اإلبداع
المسجلين في برنامج إعداد اإلداريين، إضافة إلى وصف جوانب برنامج كوهورت 

 . المصمم لزيادة إبداع القيادات التعليمية
 

  : أهم نتائج الدراسة منوكانت
إن تنفيذ مثل هذا النوع من البرامج البد أن يكون محفوفاً بالمخاطرة، السيما وأن  -

التحرك فيه كان بعيداً عن إلقاء المحاضرات مدفوعاً بالمنافسة، ساعياً نحو إلغاء 
 . االمتحانات وزيادة الفاعلية الذاتية للدارسين

د أن توجه نحو ها من أجل مجابهة التحديات فالبأن برامج كوهروت تم تصميم -
 . تطوير اإلبداعية للقيادات التعليمية المستقبلية

 
 

 



 - ١٤٦ - 

 ) : م١٩٩٥ ( )Vandenberghe ( دراسة فاندينبرج .٣٠

 ". مسألة رؤية وتدخالت يومية : اإلدارة المبدعة للمدرسة" : بعنوان

  :هدفت الدراسة إلىوقد 

 خاص، دراسة الكيفية  تكوين أفكار سليمة عن اإلبداع بوجه عام والقيادة المبدعة بوجه
التي يؤثر بها سلوك تدخل مدير المدرسة على تحسين المدرسة بوجه عام أو تنفيذ ابتكار 

 . بوجه خاص
 :  أهم نتائج الدراسةمن وكانت 
هو القوة التي يتم عن طريقها إعادة ) فيما يتصل بالقيادة الداخلية(يعتبر اإلبداع  -

ت واإلمكانات المحلية، وأنه القوة التي تحديد التوقعات العامة من منظور القدرا
تمكن من تنمية القدرة على صياغة حلول للمشاكل والقضايا المحلية لدى أفراد 

 . المنشأة
هو القوة التي تمكن من إيجاد التوازن ) فيما يتصل بالقيادة البيئية(يعتبر اإلبداع  -

 . بين توقعات البيئة وإعادة تحديد المدرسة لهذه التوقعات

مديري المدارس يتصرفون بشكل مختلف عن بعضهم البعض، وأنهم يختلفون إن  -

 . اختالفاً كبيراً فيما يتصل باإلبداع
 

 ) :م١٩٩٥ ) (Haynes , and Licata(  دراسة هاينز وليكاتا  .٣١

  " .العصيان اإلبداعي لمديري المدارس وشرعية ما يمكن تبريره " : بعنوان
 :هدفت الدراسة إلى 

ر  في العالقة بين معتقدات مديري المدارس بشأن عملهم ودرجة تكرامحاولة البحث
 . التعرف على بعض المنبآت المحتملة بالعصيان اإلبداعيوكذلك . عصيانهم اإلبداعي
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 :  أهم نتائج الدراسة منوكانت
 : أن هناك متغيرات تشكل منبآت هامة بالعصيان اإلبداعي ويرجح أن تكون -
س بين مديري المدارس االبتدائية المخضرمين والذين إن العصيان اإلبداعي يمار -

يرون أن قيمة الكفاءة العلمية تفوق قيمة الدرجات العلمية والشهادات األكاديمية 
 . والتدريبية والذين يعتبرونهم مشرفي المكتب قادة تعليميين

أن عدد سنوات الخبرة كمدير مدرسة يبدو مؤشراً أفضل لدرجة االستعداد للعصيان  -

 . بداعي بشكل متكرراإل

أن مديري المدارس الذين أعطاهم مشرفو المكتب المركزي تقديرات مرتفعة  -
 . بالنسبة للعصيان اإلبداعي هم أنفسهم يحظون بنفس التقديرات
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   بالدراسة الحالية الدراسات السابقةعالقة
 أو غير عربية تناولت  لم يتمكن الباحث من العثور على أي دراسة سواء محلية أو عربية

العالقة بين موضوع إدارة الوقت وموضوع اإلبداع اإلداري بأي شكل من األشكال سواء 
على مستوى الميدان التربوي أو على مستوى اإلدارة العامة ، األمر الذي يزيد من أهمية 

 .هذه الدراسة كونها تطرقت لموضوع لم يتم التطرق إليه من قبل 
 

 ؛ فلقد ركزت في مجملها على السابقة الخاصة بموضوع إدارة الوقتبالنسبة للدراسات 
التعرف على مدى االهتمام بمفهوم إدارة الوقت ، وكيفية إدارة الوقت ، ومعرفة المهام 

والمسئوليات التي تأخذ النصيب األكبر من الوقت ، ومدى الممارسة الفعلية ألساليب إدارة 
 .  من أهمية الوقت وإدارته الوقت ، ودراسة المؤثرات التي تقلل

وجميع الدراسات السابقة في إدارة الوقت والتي تم تطبيقها في المؤسسات التعليمية ، تم 
التي )  هـ ١٤١٥الحميدي ، ( تطبيقها على مديري ومديرات المدارس ، ماعدا دراسة 

تم والتي ) هـ ١٤١٥اللحياني ، ( تم تطبيقها على طالب جامعة أم القرى ، ودراسة 
 . تطبيقها على طالب جامعة الملك عبد العزيز 

أما الدراسات األخرى التي تم تطبيقها في المؤسسات غير التعليمية ، تناولت المديرين 

 . بشكل عام في األجهزة الحكومية وكذلك في قطاع األعمال 
 

 ؛ فلقد ركزت على أما بالنسبة للدراسات السابقة الخاصة بموضوع اإلبداع اإلداري
معرفة أساليب اإلبداع اإلداري ، ومقومات اإلبداع اإلداري لدى المديرين والمديرات ، 

ولم تتناول . ودراسة حاجة اإلدارة المدرسية لإلبداع لمواكبة التطورات العصرية السريعة 
) هـ ١٤٢٣المعلم ، ( مهارات اإلبداع اإلداري والحاجة الماسة لتنميتها ، ما عدا دراسة 

 مهارات اإلبداع اإلداري كما يدركها مديرو المدارس اإلبتدائية ودورها في التي تناولت
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مدى التي بحثت عن )  هـ ١٤٢٠عسيري ، ( وكذلك دراسة . تطوير األداء المدرسي 
توفر سمات اإلبداع اإلداري لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية في حل المشكالت 

  .بمدينة الطائف
 

 درجة إسهام إدارة الوقت في تنمية مهارات نها تحاول التعرف علىإفأما الدراسة الحالية 
اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة من وجهة 

 .نظر مشرفي اإلدارة المدرسية والمديرين والمعلمين 
 

 :فيما يلي استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة عدة فوائد يمكن إجمالها 
 .وضع تصور عام لموضوعات اإلطار النظري  .١

 .البحث عن اإلضافة في الدراسات السابقة وتجنب تكرار ما ورد فيها  .٢

من حيث بعض المحاور ، والمتغيرات ) االستبانة ( تصميم وبناء أداة الدراسة  .٣
 .الديموغرافية 

 .األساليب اإلحصائية وطرق التحليل المناسبة لهكذا موضوعات  .٤

 .الستفادة مما ذكر من مراجع علمية استندت إليها في مادتها العلمية ا .٥

 .االستفادة من التوصيات والمقترحات التي توصلت لها تلك الدراسات  .٦

مقارنة النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية بالنتائج التي توصلت لها  .٧
 .الدراسات السابقة 

 .دة غير ما سبق دراسته توجيه الباحث إلى اقتراح دراسات أخرى جدي .٨
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 وإجراءاتها الميدانيةمنهجية الدراسة : الفصل الثالث 
 :تمهيد 

 لتحقيـق أهـداف     تمـت إجراءات الدراسة الميدانية التي     يتناول هذا الفصل وصف     
الدراسة، وتتضمن تحديد المنهج المتبع في الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعينة الدراسـة،            
وأداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها، والمعالجة اإلحصائية المستخدمة فـي تحليـل             

 . النتائج

 :  منهج الدراسة
   . المنهـج الوصفيفي هذه الدراسة هو ستخـدملماالمنهج 

 :  مجتمع وعينة الدراسة
جميـع  اً ، وكـذلك     معلم) ١٨٥٥ (من أصل  ٪١٦بنسبة    الحالية  الدراسة عينة تتكون

دهم مشرفي اإلدارة المدرسية باإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة والبالغ عد          
) ٤٨(وجميع مديري المدارس الثانوية الحكومية واألهلية والبـالغ عـدهم         ،   مشرفاً) ٢٠(

 الــذين هــم علــى رأس العمــل خــالل الفصــل الدراســي الثــاني مــن، ً مــديرا
   )٤ وملحق رقم ٣انظر ملحق رقم  ( .هـ١٤٢٩/هـ١٤٢٨

 



 

 ةالدراس عينة الدراسة مجتمع البيان

 - ٢٠ المشرفون التربويون
 - ٤٨ مديرو المدارس

 ٣٠٠ - المعلمون
 ٣٠٠ ٦٨ المجموع
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 :أداة الدراسة 
   .ت لجمع البياناأداةًاالستبانة ار ي اختتم لقد

 :بناء أداة الدراسة ) أ(
 :تم بناء االستبانة وفق اإلجراءات التالية

ة ذات العالقة واالستفادة منها في بناء       مراجعة األدبيات التربوية والدراسات السابق     .١
 .أداة الدراسة

 الباحث قبل كتابة فقرات ومحاور االستبانة الخاصة بالدراسـة إلـى تطبيـق              قام .٢
 وزعت علـى مشـرفي اإلدارة       اتاستبيان) ١٠(استبيانات استطالعية بلغ عددها     

كـان  و،  وعدد من مديري مدارس المرحلة الثانويـة         المدرسية بالعاصمة المقدسة  
الهدف من االستبانة االستطالعية التعرف على آراء أفراد عينة الدراسة ليؤخذ بها            

 .عند بناء أداة الدراسة ومحاورها وفقراتها

 بعد ذلك بصيغتها األولية على المشرف العلمي على هذه الدراسة           االستبانةعرض   .٣
 .وكان لتوجيهاته دور كبير في بناء االستبانة وتعديل صياغتها

 أبـدوا مالحظـاتهم     الذين على عدد من المختصين      االستبانة ذلك تم عرض  وبعد   .٤
 انظـر أسـماء   (. من قبل الباحـث  كانت موضع االعتبار واالهتمام     التي  عليها و 

 ).٢ملحق رقم محكمي االستبانة في 
 : الدراسة أداةوصف ) ب(

 : ما يلي تضمنت االستبانة في صيغتها النهائية
، المدرسـة  نـوع   ،  العمل الحالي :   تمثلت في  حوصالمفمعلومات شخصية عن     -١

 . الخبرة في العمل الحالي، المؤهل العلمي
 .فقرة) ٤٧( النهائية على محورين تضمنا االستبانة في صورتها كما اشتملت -٢
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واسـتخدم  ، أعطى الباحث لكل فقرة وزنا مدرجاً وفق مقياس ليكرت الخماسـي           -٣
) ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥(وتمثل رقميـا    ) أبدا،  نادرا ،أحيانا، غالبا، دائما(العبـارات  

  ) .١انظر ملحق رقم (  .على التوالي

 :    الدراسة صدق أداة) ج(
لبيان مدى قدرة كل عبارة     أداة الدراسة   يعد الصدق من األمور المطلوب توافرها في        

وللتحقق من صـدق األداة ومعرفـة مـدى         ، من عباراتها على قياس ما وضعت لقياسه      

حية استخدامها في التعرف على إسهام إدارة الوقت في تنمية مهارات اإلبداع اإلداري صال
ة ومـديري   لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفي اإلدارة المدرسي          

تم االعتمـاد علـى الصـدق الظـاهري         ،   والمعلمين بتعليم العاصمة المقدسة    المدارس
 على عدد  من المختصين إلصدار حكمهم على مدى         ةالنهائيوعرضت األداة في صورتها     

 .صالحية الفقرات وسالمة صياغتها ومالءمتهـا لموضـوع الدراسة 
 :   الدراسة ثبات أداة) د(

طبـق  والثبات يعطي اتساقاً في النتائج عندما ت      ،  يعد الثبات من متطلبات أداة الدراسة     
 ). ٥٦١ص،  م١٩٨٥الغريب . (األداة مرات عديدة 

ساب قيم معامل ثبات األداة قام الباحث بتطبيق االستبانة على عينـة اسـتطالعية         ولح
وتم حساب قيم معامل الثبات بطريقة التناسق الـداخلي باسـتخدام           ، مستجيباً  ) ١٥(بلغت  

 .Alpha – Cornpachمعامل ألفا كرونباخ 



 

 قيمة ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور

 ٠,٨٩ ٢٣ إدارة الوقت

 ٠,٩١ ٢٤ مهارات اإلبداع اإلداري
 ٠,٩٠ ٤٧ المجموع العام
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ـ تع بقيمة ثبات عالية حيث بلغ الثأداة الدراسة تتمأن  ) ٢(يوضح الجدول رقم             ت اب
 .)٠,٩٠(العام لألداة 

  : تطبيق أداة الدراسةإجراءات )هـ(
ـ ١٤٢٨ الثاني من العام الدراسـي   الدراسي تم تطبيق أداة الدراسة خالل الفصل      / هـ

باإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة       المدرسية مشرفي اإلدارة  مجتمعهـ على   ١٤٢٩
 المكـون مـن    مديري المدارس الثانوية  على مجتمع    و مشرفاً ، ) ٢٠( المكون من    المقدسة

مـن معلمـي مـدارس       ٪١٦معلماً بنسبة   ) ٣٠٠( مكونة من    مديراً ، وعلى عينة   ) ٤٨(
 .   )٦ و رقم ٥ملحق رقم ( وذلك بعد أخذ الموافقة من الجهات النظامية .المرحلة الثانوية 




 

 االستبانات 
 المسترجعة

 االستبانات
 المستبعدة

 الستباناتا
 مجتمع البيان المستوفاة

 الدراسة
 عينة

 الدراسة
 ٪ ت ٪ ت ٪ ت

 ٩٠ ١٨ ١٠ ٢ ١٠٠ ٢٠ - ٢٠ المشرفون التربويون
 ٩٣,٦ ٤٤ ٦,٤ ٣ ٩٨ ٤٧ - ٤٨ مديرو المدارس

 ٧٤,٣ ٢١١ ٢٥,٧ ٧٣ ٨٢,٧ ٢٨٤ ٣٠٠ - المعلمون
 ٧٧,٨ ٢٧٣ ٢٢,٢ ٧٨ ٩٥,٤ ٣٥١ ٣٠٠ ٦٨ المجموع

 

 
تمثـل  ) ٣٥١(جاعها بلغـت  أن عدد االستبانات التي تم استر) ٣(يوضح الجدول رقم    

 من االستبانات التي تم توزيعها في حين بلغ عـدد االسـتبانات المفقـودة       )٪٩٥,٤(نسبة  
 .من االستبانات التي تم توزيعها) ٪٤,٦(

استبانة تمثل نسبة   ) ٢٧٣(عدد االستبانات المستوفاة    بعد مراجعة االستبانات تبين أن      و    
استبانة تمثـل  ) ٧٨(بلغ عدد االستبانات المستبعدة   و،  من االستبانات المسترجعة   )٪٧٧,٨(

 .المسترجعةمن االستبانات ) ٪٢٢,٢(نسبة 
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  المئويةالنسبة التكرار البيان
 ٦,٦ ١٨ ونتربويال ونمشرفال

 ١٦,١ ٤٤ رسامدال ومدير
 ٧٧,٣ ٢١١ المعلمون
 ١٠٠ ٢٧٣ المجموع

 


 

 حسـب   عدد المستجيبين الفعلي   توزيع    )٣(  والشكل رقم    ) ٤ (يوضح الجدول رقم    
مـديرو  تالهـم  ،  )٪٧٧,٣( بنسبة المعلمونحيث جاء في المرتبة األولى     ، العمل الحالي   

 ).٪٦,٦( بنسبة المشرفون التربويونثم ،  )٪١٦,١٠( بنسبة المدارس
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44

211

المشرفون المديرون المعلمون



 
  )٣ ( شكل رقم
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  المئويةالنسبة التكرار البيان
 ٧٩,١ ٢١٦ ةحكوميالمدارس ال

 ٢٠,٩ ٥٧ ةهليالمدارس األ
 ١٠٠ ٢٧٣ المجموع

 

 
 حسـب   عدد المستجيبين الفعلي  توزيع   ) ٤( والشكل رقم   )  ٥ (يوضح الجدول رقم    

ثـم  ، ) ٪٧٩,١( بنسـبة    المدارس الحكومية حيث جاء في المرتبة األولى      ، نوع المدرسة   
 ).٪٢٠,٩( بنسبة المدارس األهلية

 
 

216

57

األهليالحكومي



 
  )٤( شكل رقم 
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  المئويةالنسبة التكرار البيان
 ٧٩,١ ٢١٦ بكالوريوس

 ١٦,٨ ٤٦ جستيرما
 ١,٥ ٤ دكتوراه
 ٢,٦ ٧ غير ذلك
 ١٠٠ ٢٧٣ المجموع

 
 حسـب   عدد المستجيبين الفعلي  توزيع   ) ٥( والشكل رقم   )  ٦ (يوضح الجدول رقم    

 بنسـبة   الحاصـلون علـى البكـالوريوس     حيث جاء في المرتبة األولى      ، المؤهل العلمي 
الحاصـلون علـى    ثـم   ، )٪١٦,٨( بنسـبة    الحاصلون على الماجستير  تالهم  ، )٪٧٩,١(

 ).٪١,٥(ثم الحاصلون على الدكتوراه بنسبة ، )٪٢,٦( بنسبة المؤهالت األخرى
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46
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بكالوريوس ماجستير دكتوراه غير ذلك



 
  )٥( شكل رقم 
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  المئويةالنسبة التكرار البيان
 ١١,٤ ٣١  سنوات٥أقل من 

 ٢١,٢ ٥٨  سنوات١٠ إلى أقل من ٥من 
 ٢٦,٧ ٧٣  سنة١٥ إلى أقل من ١٠من 

 ٤٠,٧ ١١١  سنة فأكثر١٥
 ١٠٠ ٢٧٣ المجموع

 

 
 حسـب   عدد المستجيبين الفعلي   توزيع    )٦(  والشكل رقم    ) ٧ (يوضح الجدول رقم    

 سـنة   ١٥م  الذين خبـرته  حيث جاء في المرتبة األولى      ، سنوات الخبرة في العمل الحالي    
 بنسـبة    سنة ١٥ إلى أقل من     ١٠الذين امتدت خبرتهم من     تالهم  ،  )٪٤٠,٧( بنسبة   فأكثر

ثـم   ، )٪٢١,٢( بنسبة    سنوات ١٠ إلى أقل من     ٥الذين كانت خبرتهم من     ثم  ،  )٪٢٦,٧(
 .) ١١,٤٠( سنوات بنسبة ٥الذين بلغت خبرتهم أقل من 

 
111
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31

أقل من ٥ سنوات ١٠سنوات من ٥ إىل أقل من  ١٥ سنة ١٠ إىل أقل من  من  ١٥ سنة اكر من 



  
  )٦( شكل رقم 
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 : المعالجة اإلحصائية 

، وبعد ذلـك   (SPSS) تم إدخال البيانات في الحاسب اآللي على البرنامج اإلحصائي      
 : ستخدام المعالجات اإلحصائية التاليةتم الحصول على البيانات المطلوبة با

 . ألفا كرونباخ  لحساب قيم معامل الثبات لعينة الدراسة االستطالعيةاختبار -١
تكرار اإلجابـات لـدى     نسب  لتعرف على   لعات التكرارية والنسب المئوية     التوزي -٢

 . المستجيبين فراد األ

 لجميع فقرات االستبانة وذلك للتعـرف     ة المعياري ات واالنحراف اتالمتوسطحساب   -٣
 .المستجيبين من عدمه فراد األ إجابات  فيتشتتوجود على مدى 

 عرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية     لم ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي      -٤
والمؤهـل  ، لعمل الحـالي  ا(  : آراء المستجيبين بتأثير المتغيرات الديموغرافية التالية        بين

لهـذه    فـأكثر   وذلك لوجـود  ثـالث مسـتويات        ، ) والخبرة في العمل الحالي   ، العلمي
  . Scheffe وفي حالة وجود فروق يتم استخدام اختبار شيفيه  .المتغيرات

آراء المستجيبين   بين   لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية     T-test) ت( اختبار   -٥

 .لهذا المتغير لوجود مستويين المدرسة حكومية أم أهلية ؛نوع بتأثير متغير 
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  وتفسيرها اإلحصائية نتائج الدراسةعرض: الفصل الرابع

  :تمهيد
 التي أسفرت عنها الدراسـة حول إسهام حصائية اإللنتائـجاً لتناول هذا الفصل عرض

إدارة الوقت في تنمية مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية مـن            
المعلمين بتعليم العاصمة المقدسة  وة نظر مشرفي اإلدارة المدرسية ومديري المدارس      وجه

ها بما جاء في أدبيات الدراسة      ؛ ومن ثم تفسير تلك النتائج وفق طبيعة ورودها مع مقارنت          
ـ وتفسير النتائج حسب ما وقد تم عرض  . ونتائج الدراسات السابقة      عليـه أسـئلة   تنص

تم حساب  ، فقد الحدود الدنيا والعليا ذي خماسي مقياس ليكرت ال   من خالل   الحالية الدراسة
 كبر قيمة في المقياس للحصول علـى طـول        أومن ثم تقسيمه على     ) ٤=١-٥ ( من المدى

بدايـة  (قل قيمة في المقياس     أ وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى         )٠,٨ =٥÷٤( الخلية أي 
وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا أصـبح طـول           ) المقياس وهي واحد صحيح   

  : الخاليا كما يلي
 


 

 الحد )لخليةطول ا(المتوسط الحسابي  درجة الموافقة
 ١,٨ إلى أقل من ١من  أبداً
 ٢,٦ إلى أقل من ١,٨من  نادراً
 ٣,٤ إلى أقل من ٢,٦من  أحياناً
 ٤,٢ إلى أقل من ٣,٤من  غالباً
 ٥ إلى ٤,٢من  دائماً

 األدنى
 
 
 

 األعلى
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 :  السؤال األول علىجابةنتائج اإل
ة مديري مـدارس المرحلـة      ما درجة ممارس  (  :ينص السؤال األول على التالي      

 ) ؟ الثانوية بالعاصمة المقدسة إلدارة الوقت في مهام أعمالهم

      المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة      استخدام  ولإلجابة على هذا السؤال تم
درجة ممارسة مـديري مـدارس المرحلـة الثانويـة           حول   المستجيبينفراد  األإلجابات  

وقد رتبت تنازليا حسب المتوسـطات      ، وقت في مهام أعمالهم   بالعاصمة المقدسة إلدارة ال   
 . الحسابية

 





 رقم الفقرة
 في االستبانة

 حسب يبهاترت
 المتوسط

 

 العبارة
سط 

متو
ال

اف 
حر

االن
 

 ٠,٧٤ ٤,٥٦ .إعداد خطة عامة للعمل المدرسي  ١ ١

 ٠,٨٤ ٤,٣٧ .تحديد أهداف االجتماعات بدقة ووضوح  ٢ ٩

 ٠,٧٧ ٤,٣٤ .إدراك أهمية إدارة الوقت  ٣ ٢١
 ٠,٨٧ ٤,٢٩ .ترتيب أهداف االجتماعات حسب األولوية  ٤ ١٠

 ٠,٧٩ ٤,٢٥ .دة القصوى من الوقت المتاح االستفا ٥ ٢٢

 ٠,٨٧ ٤,١٧ .وضع خطة شهرية وأسبوعية واضحة  ٦ ٢

 ٠,٨٧ ٤,١٧ الحرص على عقد االجتماعات المدرسية للتوجيه من خاللها ٧ ٨
 ٠,٨٦ ٤,١٧ .اءإنهاء االجتماع بعد انتهاء مداوالت األعض ٨ ١١

 ٠,٨٢ ٤,١٦  .حة لتحقيق أفضل النتائجاستثمار اإلمكانات المادية والبشرية المتا ٩ ١٨

 ٠,٧٩ ٤,١٣ .إنجاز المعامالت الواردة فوراً ١٠ ١٤

 ٠,٨٨ ٤,١٠ .تنظيم الوقت للقيام بالمهام على أكمل وجه  ١١ ٦

 ٠,٩٣ ٤,٠٨ .اتخاذ القرارات الهامة فوراً  ١٢ ١٦
 ٠,٨٨ ٤,٠٣ .تحديد الوقت الكافي لتنفيذ األعمال األكثر أهمية ١٣ ٥

 ١,٠٢ ٣,٨٩ .ة اليومية حسب أهميتها وأولويتهاترتيب األنشط ١٤ ٤
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 رقم الفقرة
 في االستبانة

 حسب تيبهاتر
 المتوسط

 

 العبارة
سط 

متو
ال

اف 
حر

االن
 

 ٠,٩٨ ٣,٨٨ .األنشطة اليومية المطلوب إنجازهاإعداد قائمة ب ١٥ ٣
 ٠,٩٥ ٣,٨٧ .عة ما يستجد في مجال إدارة الوقتمتاب ١٦ ٢٣

 ١,٠٠ ٣,٨٢ .وجود العديد من المعامالت التي تتطلب اإلنجاز  ١٧ ١٢

 ١,٠٨ ٣,٧٥ . الهاتفية في أي لحظةى المكالمات الرد عل ١٨ ١٥

 ١,٠٢ ٣,٦١ .ل الروتينية يستغرق وقتاً طويالًأداء بعض األعما ١٩ ٧
 ١,٠٣ ٣,٦٠ .العمل بأسلوب اإلدارة بالتفويض إن أمكن  ٢٠ ١٩

 ١,١١ ٣,٠٨ .أخذ جزء من األعمال المكتبية إلى المنزل إلنجازها  ٢١ ١٧

 ٠,٩٢ ٣,٠٠ .تأجيل بعض األعمال لوقت آخر  ٢٢ ٢٠

 ١,٠١ ٢,٩٩ .صعوبة الوصول إلى بعض المعلومات عند الحاجة إليها ٢٣ ١٣

 ٣,٩٣ المتوسط الحسابي العام
 

 واالنحرافات المعياريـة الخاصـة       الحسابية المتوسطات) ٨(يوضح الجدول رقم           
درجة ممارسة مديري مدارس المرحلـة الثانويـة   حول  المستجيبينفراد األبوجهات نظر   

 من  الحسابيةوقد تراوحت المتوسطات، بالعاصمة المقدسة إلدارة الوقت في مهام أعمالهم      
  ).٢,٩٩(إلى ) ٤,٥٦(

من حيث درجة الموافقة نجـدها علـى    المستجيبينفراد وباستعراض استجابات األ 
 :النحو التالي 

 .وردت خمس عبارات بدرجة دائماً  -
 .وردت خمس عشرة عبارة بدرجة غالباً  -
 .ثالث عبارات بدرجة أحياناً وردت  -

 .ولم يرد أي عبارة بدرجة نادراً أو أبداً  -
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 :ونالحظ أن أعلى خمس عبارات من حيث المتوسط الحسابي كانت على النحو التالي 
 .)٤,٥٦(بمتوسط حسابي   ،إعداد خطة عامة للعمل المدرسي .١

 .)٤,٣٧(بمتوسط حسابي   ،تحديد أهداف االجتماعات بدقة ووضوح .٢

 .)٤,٣٤(بمتوسط حسابي   ، أهمية إدارة الوقتإدراك .٣

 .)٤,٢٩(بمتوسط حسابي ، ترتيب أهداف االجتماعات حسب األولوية  .٤

 .)٤,٢٥(بمتوسط حسابي   ،االستفادة القصوى من الوقت المتاح .٥
 

 :وكانت أدنى خمس عبارات من حيث المتوسط الحسابي على النحو التالي 
 .)٢,٩٩( بمتوسط حسابي  الحاجة إليهاصعوبة الوصول إلى بعض المعلومات عند .١

 .)٣,٠٠(بمتوسط حسابي تأجيل بعض األعمال لوقت آخر  .٢

 .)٣,٠٨(بمتوسط حسابي أخذ جزء من األعمال المكتبية إلى المنزل إلنجازها  .٣

 .)٣,٦٠(بمتوسط حسابي العمل بأسلوب اإلدارة بالتفويض إن أمكن  .٤
 .)٣,٦١( بمتوسط حسابي أداء بعض األعمال الروتينية يستغرق وقتاً طويالً .٥

 
درجة ممارسـة مـديري مـدارس        أن الموافقة على      على ويدل تحليل بيانات الدراسة   

 الواردة في أداة هـذه    المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة إلدارة الوقت في مهام أعمالهم        

 وهـذا يـدل علـى أن        ).٣,٩٣(حيث بلغ المتوسط العام     ) غالبا(الدراسة كانت بدرجة    
مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة سواء المدارس الحكومية أو المدارس   مديري  

وهذا يفسـر   .  األهلية لديهم اهتمام بدرجة عالية بممارسة إدارة الوقت في مهام أعمالهم          
االسـتفادة  و  ، إدراك أهميـة إدارة الوقـت     و وجود إعداد خطة عامة للعمل المدرسي ،      

ثالث عبارات أخذت متوسط حسابي عاٍل في عبـارات       كأهم   القصوى من الوقت المتاح   
 .هذا المحور من محاور االستبانة المطبقة في هذه الدراسة 
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 :الثاني  السؤال  علىجابةنتائج اإل
ما درجة توافر مهارات اإلبـداع اإلداري لـدى         (  : التالي   ينص السؤال الثاني على   

 ) ؟ مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة        ولإلجابة على هذا السؤال     
درجة توافر مهارات اإلبـداع اإلداري لـدى مـديري           حول   المستجيبينفراد  األإلجابات  

وقد رتبـت تنازليـا حسـب المتوسـطات         ، مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة    
 .  الحسابية

 





 رقم الفقرة
 في االستبانة

 حسب ترتيبها
 المتوسط

 

 العبارة
سط 

متو
ال

اف 
حر

االن
 

 ٠,٧٥ ٤,٤٨ .القدرة على تحمل المسؤولية ١ ٣٨

 ٠,٨٢ ٤,٤٣ .التشجيع على العمل بروح الفريق الواحد  ٢ ٤١

 ٠,٧٤ ٤,٣٨ .التكيف مع جماعة العمل بسهولة  ٣ ٣٩
 ٠,٧٥ ٤,٣٣ .القدرة على تنظيم العمل  ٤ ٢٨

 ٠,٩٠ ٤,٢٩ .معالجة الخالفات بين المعلمين أوالً بأول  ٥ ٤٢

 ٠,٨٠ ٤,٢٦ .االتصاف بالمرونة في أداء العمل  ٦ ٢٤

 ٠,٨٩ ٤,٢١ .العمل على تحقيق احتياجات المعلمين قدر المستطاع  ٧ ٤٣
 ٠,٨٦ ٤,٢٠ .التروي في اتخاذ القرارات  ٨ ٣١

 ٠,٧٦ ٤,١٩ .محاولة االستفسار عن كل ما يدور في العمل  ٩ ٣٠

 ٠,٩٣ ٤,١٦ .ة الفردية والجماعيةتشجيع المبادرات االبتكاري ١٠ ٤٦

 ٠,٨٣ ٤,١٤ .عض الصالحيات للوكالء الميل إلى تفويض ب ١١ ٤٠

 ٠,٨٠ ٤,١٠ .يجاد أكثر من حل للمشكلة الواحدةالميل نحو إ ١٢ ٢٦
 ٠,٨٤ ٤,٠٨ . االنفعاالت عند مواجهة مشكلة ماالتحكم في ١٣ ٢٥

 ٠,٨١ ٤,٠٣ .القدرة على التحليل واالستدالل  ١٤ ٢٩
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 رقم الفقرة
 في االستبانة

 حسب ترتيبها
 المتوسط

 

 العبارة
سط 

متو
ال

اف 
حر

االن
 

 ١,٠٠ ٤,٠٠ .تبني األفكار اإلبداعية الصادرة من قبل المعلمين  ١٥ ٣٧

 ١,٠١ ٤,٠٠ .اإلطالع على كل جديد في مجال اإلبداع اإلداري  ١٦ ٤٧

 ٠,٩٠ ٣,٩٤ .تفهم دوافع اآلخرين  ١٧ ٣٥

 ١,٠٦ ٣,٧٨ .تزويد المعلمين بأفكار جديدة تساعدهم على تطوير أدائهم  ١٨ ٣٣

 ١,٠٦ ٣,٧٥ .إيجاد جو من التنافس البناء بين المعلمين  ١٩ ٣٤

 ١,٠٣ ٣,٤٦ .ى التحليل الشخصي للمواقف المختلفة االعتماد عل ٢٠ ٤٥
 ١,٠٣ ٣,١٧ .مقاومة تدخل المعلمين في العمل اإلداري  ٢١ ٣٦

 ١,٣٤ ٣,٠٩ .الخوف من النقد عند تبني أفكاراً جديدة  ٢٢ ٤٤

 ١,٠٦ ٣,٠٠ . بالرأي الشخصي إلى أبعد حد ممكنالميل إلى التمسك ٢٣ ٢٧

 ١,١٨ ٢,٨١ .ر مألوفة إنجاز األعمال بطريقة غي ٢٤ ٣٢

 ٣,٩٣ المتوسط الحسابي العام
 

 
 واالنحرافات المعياريـة الخاصـة       الحسابية المتوسطات) ٩(يوضح الجدول رقم    

درجة توافر مهارات اإلبـداع اإلداري لـدى        حول   المستجيبينفراد  األبوجهات نظر   
ـ   ، مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة      طات مـن   وقد تراوحت المتوس

 ).٢,٨١(إلى ) ٤,٤٨(
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من حيث درجة الموافقة نجـدها علـى    المستجيبينفراد وباستعراض استجابات األ 
 :النحو التالي 

 .وردت ثمان عبارات بدرجة دائماً  -
 .وردت اثنتا عشرة عبارة بدرجة غالباً  -
 .وردت أربع عبارات بدرجة أحياناً  -

 .ولم يرد أي عبارة بدرجة نادراً أو أبداً  -
 

 :ونالحظ أن أعلى خمس عبارات من حيث المتوسط الحسابي كانت على النحو التالي 
 .)٤,٤٨(بمتوسط حسابي   ،القدرة على تحمل المسؤولية -١

 .)٤,٤٣(بمتوسط حسابي   ،التشجيع على العمل بروح الفريق الواحد -٢

 .)٤,٣٨(بمتوسط حسابي   ،التكيف مع جماعة العمل بسهولة -٣

 .)٤,٣٣(بمتوسط حسابي ،  القدرة على تنظيم العمل -٤

 .)٤,٢٩(بمتوسط حسابي   ،معالجة الخالفات بين المعلمين أوالً بأول -٥

 
 :وكانت أدنى خمس عبارات من حيث المتوسط الحسابي على النحو التالي 

 .)٢,٨١(بمتوسط حسابي ، إنجاز األعمال بطريقة غير مألوفة  -١

بمتوسـط حسـابي     ، الميل إلى التمسك بالرأي الشخصي إلى أبعد حد ممكن         -٢
)٣,٠٠(. 

 .)٣,٠٩(بمتوسط حسابي ، الخوف من النقد عند تبني أفكاراً جديدة  -٣

 .)٣,١٧(بمتوسط حسابي ، مقاومة تدخل المعلمين في العمل اإلداري  -٤

 .)٣,٤٦(بمتوسط حسابي  ،االعتماد على التحليل الشخصي للمواقف المختلفة -٥
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درجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري     لى  ويدل تحليل بيانات الدراسة أن الموافقة ع           
 الواردة في أداة هـذه الدراسـة   لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة     

 .  )٣,٩٣(حيث بلغ المتوسط العام ) غالبا(كانت بدرجة 
     وفي هذا داللة على أن مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة يتـوافر             

القدرة : ( ت إبداعية بدرجة عالية ، األمر الذي يفسر وجود العبارات التالية            لديهم مهارا 
 التكيف مع جماعـة      ، التشجيع على العمل بروح الفريق الواحد       ، على تحمل المسؤولية  

على رأس قائمة العبارات التي أخذت متوسط )  القدرة على تنظيم العمل      ، العمل بسهولة 
 .حور من محاور االستبانة المطبقة في هذه الدراسة حسابي عاٍل في عبارات هذا الم
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 :الثالث  السؤال  علىجابةنتائج اإل
ما درجة العالقة بين ممارسة إدارة الوقت وتنمية (  : التالي علىالثالث ينص السؤال 

 ) ؟ مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة

ممارسة إدارة الوقت وتنمية    تم حساب معامل االرتباط بين      إلجابة على هذا السؤال     ول
 .مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة

 



 

 معامل ورــــــــــــالمح
 االرتباط

 مستوى
 ةالدالل

 مالحظات

 إلدارة  المرحلة الثانويةدرجة ممارسة مديري مدارس
 .الوقت في مهام أعمالهم

 درجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس
 .المرحلة الثانوية

 دالة ٠,٠٠ ٠,٧٢

 

 
 أن معامل االرتباط موجب وله داللة إحصائية عند مستوى        ) ١٠(رقم   الجدول   يوضح

القة ارتباطية قوية ؛ نظراً ألن معامل االرتباط قيمته تقترب من الواحـد             وهي ع ) ٠,٠٠(
العالقة بين ممارسة إدارة الوقت وتنمية مهـارات اإلبـداع          وهذا يدل على أن     . الصحيح

 هي عالقـة ارتباطيـة      اإلداري لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة       
  ) . ٪ ٧٢( وكانت درجة هذه العالقة . موجبة قوية
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 :الرابع  السؤال  علىجابةنتائج اإل
هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين            ( : التالي   علىالرابع  ينص السؤال   

نـوع  ،  العمل الحالي :   للمتغيرات التالية  متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً     
  )الخبرة في العمل الحالي؟،  المؤهل العلمي، المدرسة 

 :  هذا السؤال تكون كالتالي إجابة
 :أثر العمل الحالي : أوالً 

األفراد المسـتجيبين   للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات         
لدرجة ممارسة مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة لمهارات إدارة          بالنسبة  

بداع اإلداري لدى مـديري مـدارس       ودرجة توافر مهارات اإل   ، الوقت في مهام أعمالهم     
، تم استخدام اختبار التباين     للعمل الحالي    والتي تعزى    المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة   

 .)ANOVA(األحادي 


(ANOVA) 
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

 قيمة
 )ف ( 

مستوى 
 الداللة

 ممارسة إدارة الوقت: المحور األول
 ٤٧١,٨١ ٢ ٩٤٣,٦٢ بين المجموعات

 ٢٧٠ ٢٧٧٥٢,٩٢ داخل المجموعات

 ٢٧٢ ٢٨٦٩٦,٥٤ المجموع

١٠٢,٧٩ 

٠,٠١ ٤,٥٩ 
 دالة

 توافر مهارات اإلبداع اإلداري: المحور الثاني
 ١٥١٧,٧٤ ٢ ٣٠٣٥,٤٦ بين المجموعات

 ٢٧٠ ٣٩٢٠٥,٥٤ داخل المجموعات

 ٢٧٢ ٤٢٢٤١,٠٠ المجموع

١٤٥,٢١ 

٠,٠٠ ١٠,٤٥ 
 دالة
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األفراد المستجيبين بالنسبة   وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات استجابات        
وقت لدرجة ممارسة مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة لمهارات إدارة ال          

ودرجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلـة          ، في مهام أعمالهم  
 :  ، يالحظللعمل الحالي  والتي تعزى الثانوية بالعاصمة المقدسة

لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية     وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة        -١
 اختبار شـيفيه    وعند استخدام . لحاليإلدارة الوقت في مهام أعمالهم تعزى للعمل ا       

Scheffe           للمقارنات البعدية اتضح أن الفروق كانت بين مديري المدارس الثانوية 
 .والمشرفين التربويين وكانت الفريق لصالح مديري المدارس الثانوية

لدرجة توافر مهـارات اإلبـداع اإلداري   وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة   -٢

وعند استخدام اختبـار شـيفيه   . س الثانوية تعزى للعمل الحالي    لدى مديري المدار  
Scheffe           للمقارنات البعدية اتضح أن الفروق كانت بين مديري المدارس الثانوية 

وأن الفروق بين المعلمـين     . والمشرفين التربويين لصالح مديري المدارس الثانوية     
 .والمشرفين التربويين لصالح المعلمين

حة على أن من يمارس العمل التربوي الميداني مـن المـديرين            وفي هذا داللة واض   
والمعلمين لديهم اهتمام كبير بإدارة الوقت وتنمية مهارات اإلبداع اإلداري ، أكثر من             

 . المشرفين التربويين الذين يبتعدون قليالً عن ممارسة العمل الميداني 

كذلك تتفق مـع نتـائج      ، و ) هـ  ١٤٢٦( وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة واصلي        
ولم نجد في الدراسات السابقة ما يخالفها من الدراسات         ) . هـ  ١٤٢٣( دراسة المعلم   

 .التي قارنت بين استجابات المشرفين والمديرين والمعلمين 
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  :المدرسةأثر نوع : ثانياً 
 المسـتجيبين فراد  األللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات         

لدرجة ممارسة مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة لمهارات إدارة          بالنسبة  
ودرجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مـديري مـدارس          ، الوقت في مهام أعمالهم   

) ت(دام اختبار ـ، تم استخلنوع المدرسة  والتي تعزى المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة   
T-Test. 


T-Test

 التعليم الحكومي
 )٢١٦=ن(

 التعليم األهلي
  م )٥٧=ن(

 المتوسط حورالم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 مستوى
 الداللة

 ٠,٤٢ ٠,٦٤ ٩,٥٣ ٩٤,٨٤ ١٠,١٥ ٨٩,١٢ ممارسة إدارة الوقت ١
 غير دالة

٢ 
 توافر مهارات
 اإلبداع اإلداري

٧,٨٠ ٩,٦٣ ٩٨,٦٠ ١٢,٨٩ ٩٣,١٢ 
٠,٠١ 
 دالة
 

 
لدرجة ممارسة مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة لمهارات إدارة          بالنسبة  

مـديري مـدارس    ودرجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى       ، الوقت في مهام أعمالهم     
 : يالحظ، لنوع المدرسة  والتي تعزى المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة

لدرجة ممارسة مديري المـدارس      عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة         -١

 .الثانوية إلدارة الوقت في مهام أعمالهم تعزى لنوع المدرسة 

 يتفقون على أهمية ممارسـة إدارة  وهذا يدل على أن منسوبي المدارس األهلية والحكومية    
 .الوقت في مدارسهم 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لدرجة توافر مهـارات اإلبـداع اإلداري     -٢
مديري وكانت الفروق لصالح ، المدرسة لدى مديري المدارس الثانوية تعزى لنوع 

 .ة األهليالمدارس

ي في المدارس األهلية أكثـر مـن   مما يدل من وجهة نظر الباحث على وجود إبداع إدار         
وجوده في المدارس الحكومية ، ولعل الحوافز المالية والعمل التجاري له دور في وجـود     

 .هذا اإلبداع اإلداري 

 
 : أثر المؤهل العلمي:  ثالثاً

األفراد المسـتجيبين   للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات         
مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة لمهارات إدارة        لدرجة ممارسة   بالنسبة  

ودرجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مـديري مـدارس          ، الوقت في مهام أعمالهم   

، تم استخدام اختبار التباين     للمؤهل العلمي  والتي تعزى    المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة   
 .)ANOVA(األحادي 


(ANOVA)

 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

 قيمة
 )ف ( 

مستوى 
 الداللة

 ممارسة مهارات إدارة الوقت: المحور األول
 ٨٨,٩٦ ٣ ٢٦٦,٨٧ بين المجموعات

 ٢٦٩ ٢٨٤٩٢,٦٦ جموعاتداخل الم

 ٢٧٢ ٢٨٦٩٦,٥٣ المجموع

١٠٥,٦٩ 

٠,٤٧ ٠,٨٤٢ 
 غير دالة

 توافر مهارات اإلبداع اإلداري: المحور الثاني
 ٣٨٨,٧٥ ٣ ١١٦٦,٢٥ بين المجموعات

 ٢٦٩ ٤١٠٧٤ داخل المجموعات

 ٢٧٢ ٤٢٢٤٠,٩٩ المجموع

١٥٢,٦٩ 

٠,٠٦ ٢,٥٥ 
 غير دالة
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بالنسبة  األفراد المستجيبين ت استجابات   وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية لمتوسطا     
لدرجة ممارسة مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة لمهارات إدارة الوقت           

ودرجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلـة          ، في مهام أعمالهم    
  : ، يالحظ للمؤهل العلمي والتي تعزى الثانوية بالعاصمة المقدسة

لدرجة ممارسة مـديري المـدارس      وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة       عدم   -١
 وهذه النتيجة تتفـق     .الثانوية إلدارة الوقت في مهام أعمالهم تعزى للمؤهل العلمي        

 ) هـ ١٤٢٧( ، وتختلف مع دراسة الزهراني ) م ١٩٩٥(مع دراسة بيدس 

افر مهـارات اإلبـداع     لدرجة تـو  وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة        عدم   -٢
وهذه النتيجة تتفـق     .اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية تعزى للمؤهل العلمي       

 )هـ ١٤٢٦( مع دراسة العوفي 

وهذه النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الحالية تدل على أن غالبية أفراد عينة الدراسـة               
ة الوقـت وتنميـة مهـارات       مهما كان نوع المؤهل العلمي لديهم يتفقون على أهمية إدار         

 . اإلبداع اإلداري في مدارسهم 
كـون  أن ي  توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية         وقد كاد محور  

ساحة للفروق بين الذين يحملون مؤهالت عليا والذين ال يحملونهـا؛ حيـث إن مسـتوى               
وعليـه   ، )٠,٠٥( العرفيـة وهو مستوى قريب من مستوى الداللة    ) ٠,٠٦(الداللة يساوي 

 . تكاد تكون هناك فروق تذكر في استجابات أفراد العينة نتيجة الختالف المؤهل العلمي
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 : أثر الخبرة في العمل الحالي:  رابعاً
 المسـتجيبين فراد  األللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات استجابات         

لمرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة لمهارات إدارة      لدرجة ممارسة مديري مدارس ا    بالنسبة  
ودرجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مـديري مـدارس          ، الوقت في مهام أعمالهم     

، تـم اسـتخدام     للخبرة في العمل الحالي      والتي تعزى    المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة   
 .)ANOVA(اختبار التباين األحادي 


(ANOVA)

 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

 قيمة
 )ف ( 

مستوى 
 الداللة

 ممارسة إدارة الوقت: المحور األول
 ٩٠,٩٧ ٣ ٢٧٢٧,٩٠ بين المجموعات

 ٢٦٩ ٢٨٤٢٣,٦٣ داخل المجموعات

 ٢٧٢ ٢٨٦٩٦,٥٤ المجموع

١٠٥,٦٦ 

٠,٤٦ ٠,٨٦١ 
 غير دالة

 توافر مهارات اإلبداع اإلداري: المحور الثاني
 ٢,٢٧ ٣ ٦,٨١ بين المجموعات

 ٢٦٩ ٤٢٢٣٤,٢٠ داخل المجموعات

 ٢٧٢ ٤٢٢٤١,٠١ المجموع

١٥٧,٠٠ 

٠,٩٩ ٠,٠١٤ 
 غير دالة

 

 
بالنسبة  األفراد المستجيبين جابات  وبالنّظر إلى نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات است      

لدرجة ممارسة مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة لمهارات إدارة الوقت           
ودرجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مديري مدارس المرحلـة          ، في مهام أعمالهم  

 :  ظ، يالحللخبرة في العمل الحالي  والتي تعزى الثانوية بالعاصمة المقدسة
لدرجة ممارسة مـديري المـدارس      وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة       عدم   -١

وهـذه   .الثانوية إلدارة الوقت في مهام أعمالهم تعزى للخبرة في العمـل الحـالي           
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         Edward، ودراسـة      ) م  ١٩٩٥( النتيجة تتفق مع كل مـن دراسـة بيـدس           
  .)هـ ١٤٢٧( وتختلف مع دراسة الزهراني  ) م١٩٩١(

لدرجة تـوافر مهـارات اإلبـداع       وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة       عدم   -٢
وهـذه   .للخبرة في العمل الحـالي      اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية تعزى       

 ) .هـ ١٤٢٦( النتيجة تختلف مع ما توصلت إليه دراسة العوفي 

 

البية األفراد المسـتجيبين    وهذه النتيجة التي توصلت إليها الدراسة الحالية تدل على أن غ          
سواء من كانت خبرتهم العملية قليلة أو كثيرة ، متفقون على أهمية إدارة الوقت وتنميـة                

 .مهارات اإلبداع اإلداري في مدارسهم 
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 ـــةملخص نتائج الدراسـ: أوالً 

 ــــــاتأهم التوصيــ:  ثانياً

 ـــــةالدراسات المقترح:  ثالثاً 
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v  ملخص نتائج الدراسة : 
 

  :خالصات نتائج إجابات أسئلة الدراسةيعرض الباحث 
 

رحلة الثانوية بالعاصـمة المقدسـة   بدرجة ممارسة مديري مدارس الم: فيما يتعلق   
 : إدارة الوقت في مهام أعمالهم لمهارات 

درجة ممارسة مـديري مـدارس    أن الموافقة على     على دل تحليل بيانات الدراسة   
 الواردة في   المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة لمهارات إدارة الوقت في مهام أعمالهم         

 ). ٣,٩٣(حيث بلغ المتوسط العام ) غالباً(أداة هذه الدراسة كانت بدرجة 
 

بداع اإلداري لدى مديري مـدارس المرحلـة        بدرجة توافر مهارات اإل   :  فيما يتعلق 
 :  الثانوية بالعاصمة المقدسة

درجة تـوافر مهـارات اإلبـداع     أن الموافقة على    على دل تحليل بيانات الدراسة   
 الواردة في أداة هـذه    اإلداري لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة       

 ). ٣,٩٣(ط العام حيث بلغ المتوس) غالباً(الدراسة كانت بدرجة 
 

بدرجة العالقة بين ممارسة إدارة الوقت وتنمية مهارات اإلبداع اإلداري :  فيما يتعلق
 :  لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة

العالقة بين ممارسة إدارة الوقت وتنمية مهـارات        أن    على دل تحليل بيانات الدراسة   
 هـي عالقـة     رس المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسـة     اإلبداع اإلداري لدى مديري مدا    

  ) .٪ ٧٢( وكانت درجة هذه العالقة . ارتباطية موجبة قوية 
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األفـراد  بالفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسـطات اسـتجابات          :  فيما يتعلق 
، المدرسـة   نـوع   ،  العمل الحـالي  :   التالية  الديموغرافية  للمتغيرات  وفقاً المستجيبين

 الخبرة في العمل الحالي؟ ،  لمؤهل العلميا
 : أثر العمل الحالي:  أوالً

لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية     وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة        -١

 اختبار شـيفيه    وعند استخدام . إلدارة الوقت في مهام أعمالهم تعزى للعمل الحالي       
Scheffe      نت بين مديري المدارس الثانوية      للمقارنات البعدية اتضح أن الفروق كا

 .والمشرفين التربويين وكانت الفروق لصالح مديري المدارس الثانوية

لدرجة توافر مهـارات اإلبـداع اإلداري   وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة   -٢
وعند استخدام اختبـار شـيفيه   . لدى مديري المدارس الثانوية تعزى للعمل الحالي      

Scheffe  بعدية اتضح أن الفروق كانت بين مديري المدارس الثانوية          للمقارنات ال
وأن الفروق بين المعلمـين     . والمشرفين التربويين لصالح مديري المدارس الثانوية     

 .والمشرفين التربويين لصالح المعلمين

 :المدرسة أثر نوع :  ثانياً

داري لدرجة توافر مهارات اإلبـداع اإل     وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة         -١
وكانت الفروق لصالح مديري ، لدى مديري المدارس الثانوية تعزى لنوع المدرسة 

 .المدارس األهلية 

 : متغير المؤهل العلمي ومتغير الخبرة في العمل الحاليأثر  :ثالثاً 
لدرجة ممارسة مديري المـدارس الثانويـة        داللة إحصائية بالنسبة     ال يوجد فروق ذات    

درجة توافر مهارات اإلبداع اإلداري لدى مـديري  أعمالهم وكذلك م  إلدارة الوقت في مها   

  . تعزى لهذين المتغيرينالمدارس الثانوية
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v  أهم التوصيات وآليات العمل : 
 

من خالل نتائج الدراسة توصل الباحث إلى عدٍد من التوصيات ؛ والتي يرى أهمية اتخاذ               
 :ما يلزم نحوها ، وهي كالتالي 

إدارة الوقت ، وكذلك مجال تنمية       في مجال    لمديري المدارس  عقد دورات مكثّفة   .١
 .مهارات اإلبداع اإلداري 

 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية         
عقد الورش والندوات والدورات التدريبية المتتالية لمديري المدارس ، ويفضل أن      -

ى إطالع مستمر بما    يكون منفذوها من الذين لهم معرفة عميقة بهكذا مجال ، وعل          
يستجد في هذا المجال من معارف ومهارات ، أومن مشرفي اإلدارة المدرسـية              

ومديري المدارس المتميزين في إدارتهم للوقت ، ويتحلون بمهارات إبداعية فـي            
 . تأدية أعمالهم 

 .تحفيز مديري المدارس لحضورها واالستفادة القصوى مما يطرح من خاللها  -

 
وقت استثماراً أمثل ألنه من الموارد الهامة في الحياة ؛ لـدوره            يجب استثمار ال   .٢

  .الفاعل والمؤثر في تنمية المهارات اإلبداعية

 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية        
 .اإلدارة الفاعلة للوقت المدرسي من قبل مديرو المدارس والمعلمين  -

 . في المدارس التي يديرونها إتباع مديري المدارس لمبدأ اإلدارة بالتفويض -

 .عقد دورات تدريبية في مجال إدارة الوقت لمديري المدارس والمعلمين  -

 ) .طريقك إلى اإلبداع ... اإلدارة الرشيدة للوقت ( العمل على شعار  -
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وإعالنهـا   ،على توفير بيئة إبداعية خصبة        الثانوية الحكومية  تشجيع المدارس  .٣
مستوى اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة       ومتميزة على    مبدعةكمدارس  

 .  وتقديم مخصص مالي تحفيزي لها ، المقدسة

 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية        
ليـتم  ) توطين اإلبداع المدرسي    ( وضع آلية تنافسية بين المدارس يكون شعارها         -

رير لجنة خاصة بمتابعـة     وفقها تقييم مستوى إنجاز المدارس ، وذلك بناء على تق         
المدارس ، وعلى ضوء التقرير تمنح المدرسة الفائزة من كل مركز إشراف لقب              

 . وتعطى مبلغا ماليا مجزيا ومتوافقا مع جهودها)  المدرسة المبدعة ( 

 .سعي مدير المدرسة إلى إيجاد جو من التنافس البناء بين المعلمين  -

 الصادرة من قبـل المعلمـين واإلداريـين         تبني مدير المدرسة األفكار اإلبداعية     -
 .   والطالب في المدرسة 

 
 اكتسـاب مهـارات اإلبـداع اإلداري      التخطيط لتنظيم الوقت من أجل     العمل على  .٤

 .بدرجة عالية من قبل منسوبي التعليم عموماً ، ومديري المدارس خصوصاً 

 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية        
 .بية في مجال اكتساب مهارات اإلبداع اإلداري عقد دورات تدري -

تكريم المبدعين والمتميزين من منسوبي التعليم شحذاً للهمم وتواصالً مع التميـز             -
 . واإلبداع 

 .إضافة بند من بنود تقييم المعلمين ومديري المدارس خاص بالنواحي اإلبداعية  -

 .خبرات المكتسبة عقد لقاءات متبادلة بين مديري المدارس من أجل تبادل ال -

 .إجراء مسابقات علمية وثقافية تتميز باإلبداع على كافة المستويات التعليمية  -
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اإلبـداعات  إدارة الوقـت لصـالح      االستفادة من خبرات المدارس األهلية فـي         .٥
 .المدرسية والسعي نحو التطوير والتجديد واالبتكار 

 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية        
 زيارات ولقاءات متبادلة بين منسوبي المدارس األهلية من جهة ومنسـوبي             عقد -

 .المدارس الحكومية من جهة أخرى من أجل تبادل الخبرات واألفكار التطويرية 

االهتمام بالحوافز المادية والمعنوية لتشجيع منسوبي المدارس الحكوميـة علـى            -
 .اإلبداع 

معلمين بتقييم األداء الوظيفي ؛ ليكـون       ربط العالوة السنوية لمديري المدارس وال      -
 . ذلك حافزاً على التجديد والتطوير واالبتكار على غرار بعض المدارس األهلية 

إعطاء التجهيزات المدرسية بكافة أنواعها في المدارس الحكوميـة مزيـداً مـن              -
 .العناية واالهتمام لتوفير بيئة مدرسية تحتضن اإلبداع 

 

رسية قضاء وقت كاٍف في عمليـة االتصـال بـالواقع           على مشرفي اإلدارة المد    .٦
 .الفعلي للمدارس ، إلثراء العمل التربوي الميداني 

 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية        
تفعيل زيارات مشرفي اإلدارة المدرسية للمدارس ، واإلطالع على إنتاج          و تكثيف -

 .المدرسة في كافة المجاالت 

 . ما من شأنه الرقي بمستوى مدارسنا العمل الجاد على كل -

تكليف مشرفي اإلدارة المدرسية بقضاء يوم إشرافي كامل في المدرسة ، لإلطالع      -
 .عن قرب على كافة الجوانب اإلدارية لمدير المدرسة 

عقد لقاءات متبادلة بين مشرفي اإلدارة المدرسية مـن أجـل تبـادل الخبـرات                -

 . اإلشراف التربوي المكتسبة والتجارب المثمرة في مجال
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توجيه العاملين في مدارسنا نحو السلوك اإلبداعي فـي الوقـت المحـدد ألداء               .٧
 .األعمال المنوطة بهم ، والعمل على إنجازها بأساليب متميزة 

 :آلية مقترحة من الباحث لتنفيذ التوصية       
 .حث العاملين على التجديد والتطوير في أداء أعمالهم  -

 . أكبر قدٍر ممكن من الجودة في العمل العمل على تحقيق -

 . إنجاز األعمال بأقل تكلفة وأقل زمن ممكن مع المحافظة على اإلنتاج المتميز  -

 
 

v الدراسات المقترحة : 
 : ، يقترح الباحث إجراء الدراسات المستقبلية التالية من خالل ما سبق

بـداع اإلداري لـدى   إسهام إدارة الوقت في تنمية مهارات اإل  إجراء دراسة حول     -١
 لتعظيم االستفادة من نتائج  مدارس المرحلة الثانوية بتعليم العاصمة المقدسةاتمدير

 . الدراستين معا
إسهام إدارة الوقت في تنمية مهارات اإلبـداع اإلداري لـدى     إجراء دراسة حول     -٢

 . بتعليم العاصمة المقدسة متوسطة مدارس المرحلة ال)اتمدير/ مديري(
إسهام إدارة الوقت في تنمية مهارات اإلبـداع اإلداري لـدى    ء دراسة حول     إجرا -٣

 .  بتعليم العاصمة المقدسةبتدائية مدارس المرحلة اال)اتمدير/ مديري(

إسهام إدارة الوقت في تنمية مهارات اإلبـداع اإلداري لـدى     إجراء دراسة حول     -٤
دارات التعليمية في المملكة    بكافة اإل  مختلف مراحل التعليم العام    )مديرات/ يمدير(

 . العربية السعودية
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  الدراسةمراجعقائمة 

 :المصادر : أوالً 
 .القرآن الكريم  .١

،  ، تحقيق سمير بن أمين الزهيـري     األدب المفرد . ، محمد بن إسماعيل      البخاري .٢
 .هـ ١٤١٩،   مكتبة المعارف : الرياض

 ،  م المعروف بتفسير ابن كثير    تفسير القرآن العظي  ابن كثير ، إسماعيل بن عمر ،         .٣
 .هـ ١٤٢٤دار السالم للنشر والتوزيع ، : الرياض  . ٦ط

 . ٢ ، ط  لسـان العـرب   ابن المنظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،             .٤
 . هـ ١٤١٧. دار إحياء التراث اإلسالمي : بيروت 

لـدين   ، تحقيق الشيخ محمد ناصر ا      صحيح سنن الترمذي  الترمذي ، أبو عيسى ،       .٥
 .هـ ١٤٢٠. مكتبة المعارف : األلباني ، الرياض 

: ، بيـروت    ٢ ، ط  القاموس المحيط، ، مجد الدين محمد بن يعقوب،        أبادي الفيروز .٦
 . هـ ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ، 

 ،  ٢، ط  ، المجلـد األول    المحيط معجم اللغة العربية   . اللجمي ، أديب ، وآخرون       .٧
 . م ١٩٩٤بيروت ، 

 :المراجع : ثانياً 

 اإلدارة التربوية واإلشراف الفني بين النظرية والتطبيق      : ، أحمد وآخرون     إبراهيم .٨
 . م ١٩٩٠دار الفكر العربي ، : ، القاهرة 

 . م١٩٨٥ ، عالم الكتب : ، القاهرة  التدريب والتنمية: ، محمد السيد إبراهيم .٩

رقـة عمـل   و : ، القاهرة  " اإلدارة المدرسية واإلبداع  "  . ، نجيب اسكندر   إبراهيم .١٠
 . م١٩٩٣ ،  أكتوبر٣١ – ٢٩،  مقدمة للندوة الثالثة في سلسلة ندوات اإلبداع
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، مكتبـة األنجلـو   ٥، ط علم الـنفس التربـوي    : ، أمال  أبو حطب، فؤاد، صادق    .١١
 . م١٩٩٦المصرية، 

دار مجـدالوي   :  ، األردن ، عمان      ٢ط  . إدارة الوقت   . أبو شيخة ، نادر أحمد       .١٢
 . هـ ١٤٢٢ . للطباعة والنشر والتوزيع

إدارة الوقت فـي األجهـزة      "  . ، محمد قاسم      القريوتي . ، نادر أحمد     أبو شيخة  .١٣
 العـدد    ، مجلة دراسات العلوم اإلنسانية    –الجامعة األردنية    ، " الحكومية األردنية 

 . م١٩٩٣،  ٢٠، المجلد  األول

 .م٢٠٠٢ ، دار وائل الدولية، عمان، إدارة الموارد البشرية: أبو فخر، رعد حسين .١٤

مكتبـة دار   : جـدة    . ٣ط . سوانح وتأمالت في قيمة الزمن    . األحدب ، خلدون     .١٥

 .هـ ١٤١٠. الوفاء 

 مكة المكرمة  . الدليل اإلحصائي . اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة      .١٦
  .هـ١٤٢٨ .  مركز الحاسب اآللي والمعلومات:

الباحة  .  "استراتيجيات العصف الذهنيالتعلم باستخدام " . إسماعيل ، محمد حفني    .١٧
 ورقة عمل مقدمة في حلقة استراتيجيات العصف الذهني   – كلية المعلمين بالباحة  : 
 . م ٢٠٠٢. 

العوامل المؤثرة على السلوك االبتكاري لدى المديرين في        " . أيوب ، ناديا حبيب      .١٨

مجلة اإلدارة   –مة  معهد اإلدارة العا  : الرياض  . "  قطاع البنوك التجارية السعودية   
 . م ٢٠٠٠أبريل  . ١العدد . العامة

البرامج الدراسية في المرحلة الثانوية في المملكـة          ".عزوز عبد العزيز    ، الباتع .١٩
جامعـة  :  الرياض.  "تطورها ومشكالتها واقتراحات تحسينها   . العربية السعودية 

 .هـ ١٤٠٨ .امس،المجلد الخ دراسات تربوية ، مجلة كلية التربية -الملك سعود 
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. كنوز المعرفـة  : ة  جد ، المقدمة في اإلدارة المدرسية    . سعيد محمد  ، بامشموس .٢٠
 . م ٢٠٠٢

اإلدارة فـي التـراث   . و عابدين ، عدنان حمـدي  . البرعي ، محمد بن عبد اهللا   .٢١
 . هـ١٤٠٨. مكتبة الخدمات الحديثة .  حكم وأمثال–اإلسالمي 

. بيت األفكـار الدوليـة     : الرياض   . األزماتاإلبداع يخنق   . البريدي ، عبد اهللا      .٢٢
 . م ١٩٩٩

تكلفة الوقت الضائع باألجهزة الحكومية بسـلطنة       "   .، مصطفى عاصم   البسيوني .٢٣
، يونيـو    ٤١ر، العـدد     ، السنة الثانيـة عـش      مجلة اإلداري :  ، عمان   "عمان

 .م١٩٩٠

معهـد اإلدارة    : الريـاض  ، " مدخل في القيادة واإلبداع   "   .البكر، محمد عبداهللا   .٢٤
 ،  ورقة عمل مقدمة في حلقـة القيـادة واإلبـداع           إدارة البرامج العليا ،    -العامة  
 .هـ١٤١٩

دار قباء للباعـة     : القاهرة. اإلدارة التعليمية والمدرسية   . فاروق شوقي  ، البوهي .٢٥
 . )م٢٠٠١. (والنشر

الثانوية إدارة الوقت لدى مديري ومديرات المدارس   "   .، هالة حسني محمد    بيدس .٢٦
جامعـة  :   األردن  .رسالة ماجستير غير منشورة    ، " الحكومية في محافظة عمان   

 .م١٩٩٥ ، كلية العلوم التربوية -اليرموك 

مركز : ، القاهرة    التفكير اإلبداعي وقرارات اإلدارة العليا    :  ، عبدالرحمن  توفيق .٢٧
 . ت. الخبرات المهنية لإلدارة، ، د

 مركز الخبـرات     :القاهرة ، جيات االستثمار البشري  استراتي: توفيق، عبدالرحمن  .٢٨
 .م١٩٩٦المهنية لإلدارة، ، 
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ترجمة وليد عبد    . ( سلسلة فن وعلم إدارة األعمال     -إدارة الوقت   . تيمب ، دايل     .٢٩
 . م١٩٩١. معهد اإلدارة العامة: الرياض) اللطيف هوانة

رسالة ماجستير  . "  قتالتربية اإلسالمية وتقدير قيمة الو    " . الثبيتي ، علي جردان      .٣٠
 . هـ ١٤١٢ .  جامعة أم القرى: مكة . غير منشورة 

إدارة الوقت لدى مديرات اإلدارة المدرسـية المطـورة ،          "   .، زينب علي   الجبر .٣١
، العدد  المجلة التربوية،   كلية التربية-جامعة الكويت  : ، الكويت   "دراسة ميدانية 

 .م١٩٩٨ ، المجلد الثاني عشر، السابع واألربعون

 إدارة الوقت من المنظور اإلسالمي واإلداري     . الجريسي ، خالد بن عبد الرحمن        .٣٢
 . هـ١٤٢٧. مؤسسة الجريسي للنشر والتوزيع :  ، الرياض ٣ط. 

إدارة الوقت لدى مديري المدارس المهنية في المملكـة         "  . ، محمد عبداهللا     الجمل .٣٣
 -الجامعة األردنية :  األردن ، رسالة ماجستير غير منشورة ،" األردنية الهاشمية   

 .هـ١٤١٤،  كلية الدراسات العليا

بدر بن جويعد    ،  والعتيبي  .مصطفى عبدالقادر  ،  وزيادة  .محمد معجب  ، الحامد .٣٤
رؤية الحاضر  ، التعليم في المملكة العربية السعودية     . نبيل عبدالخالق  ، ومتولي. 

 .هـ ١٤٢٣ . مكتبة الرشد:  الرياض ،واستشراف المستقبل 

 . هـ ١٤٢٠، مكتبة األفق: مكة المكرمة  .اإلدارة التربوية. حريري ، هاشم بكر .٣٥

دار : ، األردن  ، سلوك األفراد فـي المنظمـات    السلوك التنظيمي : حريم، حسين  .٣٦
 .م٢٠٠٢زهران للنشر والتوزيع، عمان، ، 

هينـة  ج: األردن  . دليل مهارات التفكير. وفخرو ، عبد الناصر    .  حسين ، ثائر     .٣٧
 . م ٢٠٠٤. للنشر والتوزيع 

وزارة التربيـة   : الريـاض .  " نمط جديد في التعليم الثانوي    " .  سعد ، الحصين .٣٨
 . هـ ١٣٩٦ .العدد الحادي عشر ، مجلة التوثيق التربوي -والتعليم 
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أثر المتغيرات التنظيمية على اإلبـداع اإلداري       " . الحقباني ، تركي عبد الرحمن       .٣٩
: الريـاض   ،   ، رسالة ماجستير غير منشـورة       "ية بالرياض في األجهزة الحكوم  

 . هـ ١٤١٨ . جامعة الملك سعود

 ، خديجـة    وزكـي . ، عيدروس عبداهللا     والصبان. ، ابتسام عبدالرحمن     حلواني .٤٠
دراسـة تطبيقيـة    .. المدراء وكيفية استخدامهم لوقت الدوام الرسمي       "  .محمود  

جامعة الملك   ، "  والمديرين األمريكيين  مقارنة على عينة من المديرين السعوديين     
 .م١٩٩٥،   ، المجلد الثامنمجلة االقتصاد واإلدارة - عبدالعزيز

  ) .١(  سلسلة اإلبداع والتفكير االبتكـاري       – .شرارة اإلبداع . الحمادي ، علي     .٤١
 . م ١٩٩٩  .دار ابن حزم: بيروت 

للنشر والتوزيـع ،  دار صفاء :  ، عمان  السلوك التنظيمي . حمود ، خضير كاظم      .٤٢
 . هـ ١٤٢٢

: مكـة  . "  إدارة الوقت لدى طالب جامعة أم القرى  ".الحميدي ، عبد اهللا محمد       .٤٣
 . هـ ١٤١٥ .  مركز البحوث التربوية والنفسية–جامعة أم القرى 

، سلسلة علم الـنفس اإلبـداعي،        اإلبداع من منظور تكاملي     .، المصري  حنورة .٤٤
 . م١٩٩٧ المصرية، ،  مكتبة األنجلو :القاهرة ،٢ط

المشاركة في اإلدارة العامة من نظم االقتراحات إلى التسيير         " . الخضراء ، بشير     .٤٥

 . م ١٩٨٦ . ١٣ ، المجلد مجلة الدراسات .  "الذاتي

إدارة الوقت لدى العـاملين فـي جهـاز اإلدارة      " ،   ، سمر حاكم عبداهللا    الخطيب .٤٦
الجامعة األردنية ،   :  عمان. شورة  رسالة ماجستير غير من    ،  "العامة في األردن  

  .هـ١٤١٢، ، كلية الدراسات العليا

  :القاهرة ، فاعلية إدارة الوقت واتخاذ القرارات اإلدارية     ،   ، سيد محمود   الخولي .٤٧
 . م١٩٩٤، ،  مكتبة عين شمس
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،  ، بحوث نفسية وتربوية " اختبار القدرة على التفكير اإلبداعي    "   .، سيد  خير اهللا  .٤٨
 .م١٩٨١ ، دار النهضة العربية:  القاهرة

قياس المناخ االبتكاري في األسرة والفصـل         .، ممدوح  ، سيد، والكناني   خير اهللا  .٤٩
 .م١٩٨٥،  ، مطبعة النهضة الدراسي

،  ، تـونس   تربية المتفوقين عقلياً فـي الـبالد العربيـة          .، محمد خالد   الدريني .٥٠
 .م١٩٨٢

،  " لضرورية لتنمية اإلبداع التربوي   المقومات ا "  . ، أحمد عبدالرزاق     الدمرداش .٥١
 .م١٩٩٨،  ١٥، العدد  ٤، ج مجلة مستقبل التربية العربية

 ، خالـد عبـداهللا الشـقري      : ترجمة ، مدير القرن الواحد والعشرين   . كامب دي .٥٢

  .م٢٠٠٠.  مكتبة الشقري: الرياض

جديـدة  دار الجامعة ال  :  االسكندرية ، اإلدارة المدرسية .   محمد إسماعيل  ، دياب .٥٣
 . م٢٠٠١ .للنشر

، ترجمة سيد عبدالرحمن مرسي، ومحمد  السلوك اإلنساني في العمل   ،   ديفز، كيث  .٥٤
 .م١٩٧٤ دار نهضة مصر، ،  :القاهرة ، إسماعيل يوسف

 .  "إدارة وقت المعلم في إطار تعدد أدواره وواجباته       " . الذويبي ، سهل بن علي       .٥٥
 .هـ١٤١٩ . جامعة أم القرى: مكة المكرمة . رسالة ماجستير غير منشورة 

االتجاهات الحديثة فـي اإلدارة      . " أمين محمد  ، والنبوي . محمد خلفان  ، الراوي .٥٦
 . " المدرسية وإمكانية االستفادة منها في تطوير اإلدارة المدرسية بدولة اإلمارات         

  .ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر التربوي الثاني لجائزة خليفة بن زايد للعلم             :دبي
 .م ٢٠٠٢

 . م٢٠٠٠،  ، الكويت ، دار البيان السلوك التنظيمي:  ، طايل الرميحي .٥٧
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، ترجمة غسان أبو فخر، سلسـلة        " اإلبداع العام والخاص  "  . ، إلكسندر    روشكا .٥٨
 .م١٩٨٩، ١٤٤ ، عدد المجلس الوظيفي للثقافة والفنون  :الكويت ، عالم المعرفة

مديري المدارس المتوسطة والثانوية    مدى ممارسة   "  . مسفر بن   بشير ،   الزهراني .٥٩
رسـالة   .  "بمنطقة الباحة ألساليب إدارة الوقت في ضـوء الوظـائف اإلداريـة    

 قسـم   –جامعة النيلين ، كلية الدراسات العليا       : السودان  .  غير منشورة    دكتوراه
 .هـ١٤٢٧  ،التربية

،  ) ة التعليم  مدخل مستقبلي لزيادة فعالي    –إدارة الوقت   . ( زيدان ، همام بدراوي      .٦٠
 . م ١٩٩٢ . ٢الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، مجلد : القاهرة 

: جدة. التعليم في المملكة العربية السعودية أنموذج مختلف       . عبد اهللا محمد   ، الزيد .٦١

 .هـ١٤١٠ .دار عكاظ للطباعة والنشر

دراسة .. بي تدريب المعلمين أثناء الخدمة في دول الخليج العر     "  .السرور، محمد    .٦٢
 .م١٩٩٨،  مكتب التربية العربي لدول الخليج : ، الرياض "تحليلية مقارنة 

 . هـ١٤٢١،  ، دار الفكر مقدمة في اإلبداع:  السرور، ناديا هايل .٦٣

المنظمـة  : عمان  . ) منهج متطور للنجاح    : إدارة الوقت   ( . سالمة ، سهيل فهد      .٦٤
 .م١٩٨٨.  دراسات اإلدارية، سلسلة البحوث وال العربية للعلوم اإلدارية

 .م ٢٠٠١ .دار غريب:  القاهرة ، خواطر في اإلدارة المعاصرة . علي ، السلمي .٦٥

 ،٢ ط ، التعليم العام في المملكة العربية السعودية      .حمد إبراهيم وآخرون   ، السلوم .٦٦
 .  هـ ١٤١١ . مطابع أنترناشنال كرافيكس : واشنطن

 المتغيرات التنظيمية على مستوى اإلبـداع       أثر" . السليم ، عبد اهللا يوسف زامل        .٦٧
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الرياض         "اإلداري للعاملين في األجهزة األمنية    

 . هـ ١٤٢٣ ، كلية الدراسات العليا_ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية : 
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 إدارة وقت مديري المدارس الثانوية الصـناعية      "  . محمد علي    ، إبراهيم  سليمان .٦٨
رابطة التربية الحديثة باالشتراك مع كليـة التربيـة   : ، القاهرة " بمحافظة الدقهلية   

 ١٣،  في الفترة مـن   مؤتمر مستقبل التعليم الفني في مصر   ، بجامعة عين شمس  
 . م١٩٩٣ يوليو ١٥ –

 دار الجامعـة     :اإلسـكندرية  ، منهج شـامل  : اإلدارة   ،   ، حنفي محمود   سليمان .٦٩
 . م١٩٧٨،   المصرية

اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري اإلسالمي . عرفات عبد العزيز ، سليمان .٧٠
 .م ١٩٨٧ .  مكتبة األنجلو المصرية :القاهرة.  المعاصر

العوامل المؤثرة على اإلبداع في المنظمات العامـة     " .عاتق بن   حامد ،   السميري .٧١

سالة ماجستير غير   ر. "  دراسة ميدانية على المنظمات العامة في محافظة جدة       .. 
 قسم اإلدارة –جامعة الملك عبد العزيز ، كلية االقتصاد واإلدارة        : جدة  . منشورة  
 .هـ١٤٢٤ العامة ،

،مصطفى   ومتولي  .محمد شحات  ، والخطيب. عبد العزيز بن عبد اهللا       ، السنبل .٧٢
. ةنظام التعليم في المملكة العربية السعودي     . الدين محمد  نور ،  وعبدالجواد  .محمد

  .) هـ١٤١٧. (دار الخريجي للنشر والتوزيع: الرياض ، ٥ط 

التربية والتعليم في الوطن العربي على مشـارف  .  عبدالعزيز بن عبداهللا  ، السنبل .٧٣

  .)م٢٠٠٤( .دار المريخ للنشر:   الرياض ، القرن الحادي والعشرين

لنهضة المصرية ، مكتبة ا : القاهرة   . تربية المتفوقين والموهوبين  . د ، ماجدة    السي .٧٤
 . م ٢٠٠٠

دار ابـن الجـوزي    . إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة  . شحادة ، محمد أمين      .٧٥
 . هـ ١٤٢٧. للنشر والتوزيع 
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لنفائس دار ا : األردن   . فن إدارة الوقت وحفظ الزمان    . الشرمان ، عبد اهللا علي       .٧٦
 .هـ ١٤٢٥. للنشر والتوزيع 

مكتبة : القاهرة   . قين والموهوبين والمبدعين  رعاية المتفو . شقير ، زينب محمود      .٧٧
 . م ٢٠٠٢. النهضة المصرية 

: مسقط  .  "مشاركة العاملين في صنع القرارات اإلدارية" شهاب ، إبراهيم بدر ،      .٧٨
 . م ١٩٩٥ يونيو – ٦١ ، العدد ١٧السنة  . مجلة اإلداريمعهد اإلدارة العامة ، 

دار صـفاء للنشـر     :  ، عمـان     رائـدة اإلدارة ال . الصيرفي ، محمد عبد الفتاح       .٧٩
 . هـ ١٤٢٣والتوزيع ، 

دراسـة  .. إدارة الوقـت    . "  ، سليمان أحمد      واللوزي  .حسين أحمد  ،   الطراونة .٨٠

، المجلد الحادي عشر، العـدد       مؤتة للبحوث والدراسات  ،   "  ميدانية استطالعية 
 .م١٩٩٦،  الرابع

مكتبة الرشـد  : الرياض.  سيالمدير وتقويم العمل المدر  .  صالح احمد  ، الطريقي .٨١
 .هـ ١٤٢١. للنشر والتوزيع

تطوير اإلدارة المدرسية بمرحلة التعليم األساسـي  " . طه ، نهلة عبد القادر هاشم       .٨٢
رسالة دكتوراه غير    .  "في جمهورية مصر العربية في ضوء مفهوم إدارة الوقت        

 . م ١٩٩٦ ،  كلية التربية–جامعة عين شمس : القاهرة  منشورة ، 

 المجلس الـوطني للثقافـة       :الكويت ، اإلنسان وعلم النفس    .، إبراهيم  عبدالستار .٨٣
 .هـ١٤١٥والفنون، ، 

دار ابـن   : الرياض  . الوقت أغلى من كنوز األرض      . عبدالعال ، شعبان جبريل      .٨٤
 . هـ ١٤١٨. خزيمة للنشر والتوزيع 

تبـة األنجلـو    مك:  القاهرة ، االتجاهات التربوية المعاصرة  . عرفات ، عبدالعزيز .٨٥
 .هـ ١٣٩٨ .المصرية
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مهارات التفكير اإلبداعي وعالقتها بعملية اتخاذ      " . عبد الفتاح ، نبيل عبد الحافظ        .٨٦
 . م ١٩٩٥، مارس ،  ) ٦٠( العدد  ) ١٧(  ، السنة مجلة اإلداري ،  "القرارات

اشتراك الموظفين والعاملين في اإلدارة     " .  وفهمي ، منصور     .عبد المجيد ، علي      .٨٧
جامعة الدول العربية ، المنظمة العربيـة       : القاهرة  . " فلسفة مفهوم المشاركة    . .

 . م ١٩٧٦ ، للعلوم اإلدارية ، مركز البحوث اإلدارية

الجمعية العراقيـة للعلـوم     :  ، بغداد  " تحفيز التفكير واإلبداع  " . عبد النور، كاظم   .٨٨
 .م١٩٩٨،  مجلة العلوم التربوية والنفسية – التربوية والنفسية

  ،أسـاليبه ، أدواتـه  ،  مفهومـه  -البحث العلمـي     . ذوقان وآخرون  ، عبيدات .٨٩
  .م٢٠٠٣،  دار أسامة للنشر  :الرياض

، رسـالة ماجسـتير      " إدارة الوقت في األجهزة األمنية    "  . ، نايف زراق     العتيبي .٩٠
 . هـ١٤١٢،  المركز العربي للدراسات األمنية: الرياض،  غير منشورة

مجلة مسـتقبل     ، كلية التربية  - جامعة عين شمس    ،  "التدريب"   .د، أحم  عثمان .٩١
 .م١٩٩٨ ، ١٥ ، العدد ٤، م التربية

 ،  دار الفكـر العربـي    :  ؛ القـاهرة   اإلدارة المدرسـية  . محمد حسنين  ، العجمي .٩٢
 .م٢٠٠١

. دليلك للنجاح والفعالية في إدارة الوقت       .. إدارة الوقت   العديلي ، ناصر محمد ،       .٩٣

 . هـ ١٤١٥الرياض ، 

 .  "مقومات اإلبداع اإلداري في المنظمات المعاصـرة      " . عساف ، عبد المعطي      .٩٤
، العـــدد    ) ١٧( السنـــة   ،   مجلة اإلداري  –معهد اإلدارة العامة    : مسقط  

 . م ١٩٩٥ ، ٦٢

 .م١٩٨٧،   دار القلم :دبي ، صول اإلداريةاأل  .، سمير أحمد عسكر .٩٥
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 سمات اإلبداع اإلداري في حل مشكالت لدى        مدى توفر " . عسيري ، يحيى علي      .٩٦
رسـالة ماجسـتير غيـر       .  "مديري ومديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف     

 قسم اإلدارة التربوية    – كلية التربية    –جامعة أم القرى    : مكة المكرمة   منشورة ،   
 . هـ١٤٢٠ ، والتخـطيط

 دراسـة   .. الرسمي  كيفية إشغال المدير لوقت الدوام      " . عصفور ، محمد شاكر      .٩٧
: الريـاض    .  "تطبيقية على مستوى اإلدارة الوسطى بالمملكة العربية السعودية         

نـدوة  اإلنتاجيـة فـي القطـاع         معهد اإلدارة العامة ،  إدارة البرامج العليا  ،             
 . هـ ١٤٠٢ . الحكومي ومعوقاتها

.. يـة   تفويض السلطة في المؤسسـات العامـة األردن       " . العضايلة ، علي محمد      .٩٨

 المجلة العلمية لكلية اإلدارة واالقتصاد    جامعة قطر ،    :  ، قطر     "دراسـة ميدانية   
 . م ١٩٩٨، العدد التاسع ،   

. دار زهـران    :  ، عمان    اإلدارة أصول وأسس ومفاهيم   . عقيلي ، عمر وصفي      .٩٩
 .م١٩٩٧

، "  تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديميـة     " عالقي ، مدني عبد القادر ،        .١٠٠
دورة تنميـة المهـارات اإلداريـة للقيـادات          ،  جامعة الملك عبد العزيز   : جدة

 .هـ١٤١٢ شعبان ٢٣-١٩  .األكاديمية

دار المسـيرة    : عمان ، ٣ ط ، مبادئ اإلدارة المدرسية  . محمد حسن  ، العمايرة .١٠١
 .م ٢٠٠٢ .للنشر والتوزيع والطباعة

 المنظمـات   إلداري فـي   الحوافز على اإلبداع ا    أثر"   .، عوض سعيد   العمري .١٠٢
،  ٧١، العـدد     مجلة كليـة الملـك خالـد العسـكرية        : ، الرياض    " الحكومية
 .هـ١٤٢٣
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مدى تطبيق أساليب اإلبداع اإلداري في التعامل مع "  . عيد ت بنفوزية ،  العوفي .١٠٣
األزمات لدى رؤساء األقسام األكاديمية واإلدارية بجامعة أم القرى بمدينة مكـة            

رسـالة   .  " نظرهم ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس        المكرمة من وجهة  
 قسـم   –جامعة أم القرى ، كلية التربية       : مكة المكرمة   . ماجستير غير منشورة    

 .هـ١٤٢٦  ،اإلدارة التربوية والتخطيط

 دار البيـان ،      :بيـروت  ، متطلبات التدريب في المنظمات     .، السيد أحمد   عيد .١٠٤
 . م٢٠٠٢

إدارة الموجه التربوي لوقته ومسـاعدة      . يف يوسف   عيسان ، صالحة عبد اللط     .١٠٥
وزارة التربيـة والتعلـيم     : سلطنة عمان    . العاملين التربويين في إدارة أوقاتهم    

 .م١٩٩٢

 ، تطور نظام التعليم في المملكـة العربيـة السـعودية         . حمدان أحمد  ، الغامدي .١٠٦
 .م ٢٠٠٢.  مكتبة تربية الغد:  الرياض

إدارة الوقت لدى مديري المـدارس اإلبتدائيـة        " : الغامدي ، معيض بن سعيد       .١٠٧
 ، جامعة أم القرى: مكة المكرمة  رسالة ماجستير غير منشورة ،   ،    "بمدينة جدة 

 .هـ١٤١٠

دار النهضة   : القاهرة ، التقويم والقياس في المدارس الحديثة     .رمزية   ، الغريب .١٠٨

 .م١٩٨٥ ، الحديثة

 الوقت ومماساتها التربوية من وجهـة       أساليب إدارة "  . محمد بن   فهد ،   الغييثي .١٠٩
: مكة المكرمة  . رسالة ماجستير غير منشورة     . " نظر مديري اإلدارات األمنية     
 .هـ١٤٢٢ ، قسم اإلدارة التربوية والتخطيط –جامعة أم القرى ، كلية التربية 

 منشـورات    ، بنغازي ، اإلدارة المدرسية المعاصرة  .  عبدالرحمن فرج  ، الفقي .١١٠
 .هـ ١٤١٥ . يونسجامعة قار
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تطبيق أساليب اإلبـداع اإلداري فـي التنميـة اإلداريـة          " . فقيه ، سناء محمد      .١١١
  "للقيادات التربوية النسائية في مراحل التعليم العام بمنطقة مكة المكرمة التعليمية   

 كلية التربية   –جامعة أم القرى    : مكة المكرمة   . رسالة ماجستير غير منشورة     . 
 . هـ ١٤٢٠ ،تربوية والتخطيط  قسم اإلدارة ال–

تطوير اإلدارة المدرسية فـي     . عبد المالك  ، وحسن. محمد سيف الدين     ، فهمي .١١٢
دراسة مكتب التربية العربـي لـدول الخلـيج         :  الرياض. دول الخليج العربية  

 .م ١٩٩٣. العربي

: ، الرياض   )ترجمة عبد الرحمن أحمد هيجان      (  ،   إدارة الوقت فونتانا ، ديفيد ،      .١١٣
  .م١٩٩٥ر الفرقان ، دا

. دار القاسـم    : الرياض   . الوقت أنفاس ال تعود   . القاسم ، عبد الملك بن محمد        .١١٤
 .  هـ ١٤١٤

مكتبة وهبـة ،  :  ، القاهرة ٤ ، ط  الوقت في حياة المسلم   القرضاوي ، يوسف ،      .١١٥
 . هـ ١٤٢٤

دراسة ميدانية عن مدى استغالل المدير السعودي للوقت   " . القرني ، علي سعيد      .١١٦
رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،         . "في األجهزة الحكومية بمدينة الرياض      

 . هـ ١٤١٨ ، جامعة الملك سعود: الرياض 

السلوك التنظيمي ، دراسة السلوك اإلنسـاني الفـردي          .القريوتي، محمد قاسم     .١١٧
 .م١٩٨٩،  ، عمان٢، ط والجماعي في المنظمات اإلدارية

: الريـاض    . "هل تديره أم يـديرك ؟       . ك  حيات.. . وقتك   ". القعيد ، إبراهيم     .١١٨
 .هـ١٤٢١،   )٦٣( العدد – مجلة المعرفة –وزارة التربية والتعليم 

لمؤسسـة   ا  :بيـروت  ،١، ط  إدارة المؤسسات الحديثة    .، ياسر محمود   الكناني .١١٩
 .هـ١٤١٦ ، الجامعية للدراسات والنشر
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جمة الـدكتور السـعيد      ، تر  )األهم أوالً   .. إدارة األولويات   ( . كوفي ، ستيفن     .١٢٠
 . م ١٩٩٨مكتبة جرير ، : المتولي حسن ، الرياض 

ميزانية الوقت لطالب جامعة الملك     "  . صالح بن حاسن   بن   عبيد اهللا  ،   اللحياني .١٢١
جامعـة أم   : مكة المكرمة   . رسالة ماجستير غير منشورة     . "  عبد العزيز بجدة  

 .هـ١٤١٥  ،طيط قسم اإلدارة التربوية والتخ–القرى ، كلية التربية 

 إدارة  :، مـن     ) من المبادئ إلى التطبيـق    : إدارة الوقت   . ( ماكينزي ، أليك     .١٢٢
ترجمة وليد عبد اللطيف هوانـة  ،        .   سلسلة فن وعلم إدارة األعمال        -الوقت  

  . م١٩٩١. معهد اإلدارة العامة: الرياض 

داري التـدريب اإل   . أسامة محمد  ،  وجرادات  . يوسف عقلة محمد  ، المبيضين .١٢٣

 .م ٢٠٠١ .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية:  القاهرة ،باألداء الموجه 

، رسـالة    " وضع مقياس لإلبداع فـي اللغـة العربيـة        "   .، حسن أحمد   مسلم .١٢٤
 . م١٩٩٤ ،  جامعة الزقازيق: مصر  ، ماجستير في التربية

اإلدارة المدرسية فـي ضـوء الفكـر اإلداري         .  صالح عبدالحميد  ، مصطفى .١٢٥
 .م ٢٠٠٢ .دار المريخ:  الرياض. لمعاصرا

اإلدارة التربويـة   . فـدوى فـاروق    ، وعمـر . صالح عبدالحميد    ، مصطفى .١٢٦
 .م ٢٠٠٥.  مكتبة الرشد:  الرياض ، ٢ط.  والتخطيط التربوي

دار الدعوة : الكويت  . ٧ط . الوقت عمار أو دمار. المطوع ، جاسم محمد بدر   .١٢٧
 . هـ ١٤١٢ ،

  "التعلم التنظيمي وتنمية مهارات اإلبداع اإلداري     " . اد  المطيري ، نواف بن بج     .١٢٨
 كلية التربية   –جامعة أم القرى    : مكة المكرمة   . رسالة ماجستير غير منشورة     . 
 .هـ ١٤٢٦.  قسم اإلدارة التربوية والتخطيط –

 . م٢٠٠٠ ،  دار مجدالوي : ، عمان اإلدارة المدرسية  .، سعيد حسين المعايطة .١٢٩
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مهارات اإلبداع اإلداري كما يدركها مديرو المدارس      " . بد القادر   المعلم ، طه ع    .١٣٠
. رسالة ماجستير غير منشورة      .  "االبتدائية ودورها في تطوير األداء المدرسي     

  قسـم اإلدارة التربويـة       –  كلية التربية     –جامعة أم القرى        :  مكة المكرمة   
  .  هـ١٤٢٣ . والتخطيط

  دار الفكر الجامعي    :اإلسكندرية ، لموهوبينقدرات وسمات ا    .، خليل  معوض .١٣١
 .م١٩٨٤ ،

 مفـاهيم وأسـس سـلوك الفـرد         –السلوك التنظيمي   . المغربي ، كامل محمد      .١٣٢
  .م١٩٩٥. دار الفكر :  ، عمان ٢ط . والجماعة في التنظيم

 إدارة الوقت في األعمال بالمملكة العربية السعودية    . مالئكة ، عبد العزيز محمد       .١٣٣

  .هـ١٤١٢العلم للطباعة والنشر ، دار :  جدة ،

دار ذات السالسـل   : الكويـت    . مقدمة في منهج اإلبـداع    . المنصور ، زهير     .١٣٤
 . هـ ١٩٨٥. للطباعة والنشر 

اإلجازة األسبوعية وتنظيم إدارة الوقت في وحدات       " . منصور ، فاروق حلمي      .١٣٥
 ،  جلـة اإلدارة  ماتحاد جمعيات التنمية اإلدارية ،      : القاهرة  .   "الجهاز اإلداري 

 . م ١٩٩٣العدد الثاني ، أكتوبر 

مقارنة بين نظامي التعليم الثانوي التقليدي والمطـور        " . محمد عبد اهللا   ، المنيع .١٣٦

 .جامعة الملك سعود: الرياض " . دراسة ميدانية .. في المملكة العربية السعودية     
.  بية وعلم النفس  رسالة التر  ، )جستن(الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية    

 .هـ ١٤١٠ ، )١( العدد

عالية أداء مدير المدرسة في      مدخل لف  –إدارة الوقت   " ، سوزان محمد ،      المهدي .١٣٧
 ، مجلة كلية التربيـة    -جامعة عين شمس    : مصر  . "  دراسة تحليلية    .. مصر  

 . م ١٩٩٧العدد الحادي والعشرون ، الجزء الثاني ، 
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معالجة اإلسالم لوقت الفراغ ووسـائل شـغل        . ميقا ، أبو بكر إسماعيل محمد        .١٣٨
. مكتبة التوبة للنشـر والتوزيـع       : الرياض   . ٢ط . أوقات الفراغ في اإلسالم   

 .هـ ١٤١٤

 ٣ ، ط   األسس والوظائف  -اإلدارة العامة   . النمر ، سعود بن محمد ، وآخرون         .١٣٩
 . هـ ١٤١٤، الرياض  ، 

 عمادة شؤون المكتبات،     : ، جامعة الملك سعود    السلوك اإلداري   .، سعود  لنمرا .١٤٠
 . هـ١٤١٠

مقدمة في منـاهج البحـث    .والسريحي ، حسن عواد       . ، عبد العزيز   النهاري .١٤١
 .م ٢٠٠٢ دار خلود ،  :جدة  ،العلمي

الحكومة اإللكترونية بالمدينة العربيـة بـين       .  " م  ٢٠٠٣  محمد حسن  ، نوفل .١٤٢
الواقـع  : لكترونية  مؤتمر الحكومة اإل    :سلطنة عمان  . " الطموحات والمحاذير 

 .م٢٠٠٣ مايو١٢-١٠في الفترة مابين   ،والتحديات المنعقد في مسقط 

. جامعة دمشق ، مطبعة خالد بن الوليد        : دمشق   . مبادئ اإلدارة . هاشم ، هيثم     .١٤٣
 . م ١٩٧٥

 مركز تطوير األداء    :ة  القاهر ، مهارات إدارة الوقت    .، عبدالغني حسن   هالل .١٤٤
 . م١٩٩٥ ،  والتنمية

مركز تطـوير   : ، القاهرة    مهارات التفكير االبتكاري    .، محمد عبدالغني   لهال .١٤٥
 . م١٩٩٧ ، األداء

 .م١٩٧٧ ،   مكتبة عين شمس :القاهرة ، مبادئ اإلدارة،  ، سيد محمد الهواري .١٤٦

مقومـات اإلبـداع اإلداري فـي المنظمـات         " الهيجان ، عبد الرحمن أحمد ،        .١٤٧
 . هـ ١٤٢٠ العدد األول ، – العامةمجلة اإلدارة :  ، الرياض  "السعودية
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مقومات اإلبداع اإلداري لدى مديرات المدارس "   .، فاطمة على محسن واصلي .١٤٨
مكـة    .، رسالة ماجستير غير منشورة     " الثانوية بمدينتي مكة المكرمة وجيزان    

 . هـ١٤٢٦،   كلية التربية-جامعة أم القرى : المكرمة 

 .ت. ، د  المطبعة العلمية:دمشق ، اإلدارةدور الزمن في ،  ، محمد ضاهر وتر .١٤٩

 ،" الخطة الدراسية المعدلة للمرحلـة الثانويـة         "  ،) سابقاً   (  وزارة المعارف  .١٥٠
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   م
 .عميد كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة زهير بن أحمد الكاظمـي. د ١

 .م القرىرئيس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط بجامعة أ محمد بن معيض الوذيناني. د ٢
 . عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية والمشرف على الرسالة  مسعود بن خضر القرشي. د ٣

 . بالقسمدارة التربويةوالمرشد األكاديمي عضو هيئة التدريس بقسم اإل أسعد بن حسن مكـاوي  . د ٤

 .ية بجامعة أم القرىعضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربو عبداهللا بن محمد الحميدي . د ٥

 .عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة أم القرى رمضان بن أحمد عــيد . د ٦

 .عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة أم القرى عبيد اهللا بن صالح اللحياني . د ٧

 بمكة  يس بكلية المعلمينهيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدر عضو علي جابر الثبيتي. د ٨

 .مساعد مدير عام  التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة لشؤون التعليم محمد بن حسن الشمراني. د ٩
 .مدير إدارة اإلشراف التربوي بتعليم العاصمة المقدسة مشبب بن عبداهللا الشريف. د ١٠
 .اصمة المقدسةمدير إدارة التخطيط  بتعليم الع ضيف اهللا محمد الثبيتي. د ١١
 .مدير مركز إشراف الشرق بتعليم العاصمة المقدسة علي شباب الغامدي. د ١٢
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 ١٣  زيد األنصاريأيب ١
 ٣٧ اإلمام البيهقي ٢
 ٤٩ اخلندق ٣
 ٤٥ القدس ٤
 ٥٨ املدائن ٥
 مكة املكرمة ٦

مال
الش

ف 
شرا

كز إ
مر

 

٥٦ 
 ١٣ أيب موسى األشعري ٧
 ٥٧ أيب أيوب األنصاري ٨
 ٣٧ اإلمام الكسائي ٩
 ٢١ اجلاحظ ١٠
 ٤٠ احلديبية ١١
 ٤٦ القريوان ١٢
 ٤٣ دومة اجلندل ١٣
 ٥٥ ذات الصواري ١٤
 ٤٥ شريح ١٥
 عكرمة بن أيب جهل ١٦

رق
الش

ف 
شرا

كز إ
مر

 

٥٥ 
 ٤٦ احلكم بن هشام ١٧
 ٣٣ الفضيل بن عياض ١٨
 ٦٦ امللك عبد العزيز ١٩
 ٤٥ صاحل اخلزامي ٢٠
 طلحة بن عبيد اهللا ٢١

وب
اجلن

ف 
شرا

كز إ
مر

 ٤٣ 
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 عدد املعلمني مركز اإلشراف املدرسة م
 ٤٧ مركز إشراف اجلنوب ن بن عفانعثما ٢٢
 ٣٥ ابن األثري ٢٣
 ٣٦ أجنادين ٢٤
 ٥٥ امللك فهد ٢٥
 ٣٥ النهروان ٢٦
 ٤٧ أم القرى ٢٧
 مؤتة ٢٨

سط
 الو

اف
شر

كز إ
مر

 
٣٢ 

 ٤٦ اإلمام السخاوي ٢٩
 ٦٣ احلسني بن علي ٣٠
 ٤٤ الشيخ عبد اهللا اخلليفي ٣١
 ٤٢ امللك فيصل ٣٢
 ١٩ جعفر الصادق ٣٣
 عني جالوت ٣٤

رب
 الغ

اف
شر

كز إ
مر

 

٤٧ 
 

 ٤٦ الفرقان ٣٥
 طالئع الفكر ٣٦

 مركز إشراف الشمال
٢٤ 

 ٥٢ مركز إشراف الشرق الفرقان  ٣٧
 ٢٨ البشرى ٣٨
 ٢٧ الثقافة ٣٩
 ٢١ شعاع املعرفة ٤٠
وب منارات مكة ٤١

اجلن
ف 

شرا
كز إ

مر
 ٢٣ 

 ٢١ ابن الصالح ٤٢
 ٢٢ اإلبداع ٤٣
 ٢٨ األجنال ٤٤
 الفضل ٤٥

اف
شر

كز إ
مر

رب
 الغ

 ٣٢ 
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 ٥٣ املعرفة ٤٦
 ٢٢ صروح التربية ٤٧
ف  عبد الرمحن فقيه النموذجية ٤٨

شرا
كز إ

مر
رب

الغ
 ٥ 

  معلما١٨٥٥ً/ عدد املعلمني   مدرسة ثانوية٤٨/ عدد املدارس 
 ) هـ ١٤٢٩ / ١٤٢٨( اإلحصائي ، إدارة التربية والتعليم بالعاصمة املقدسة الدليل / املصدر 

 
 
 








 ٤ مركز إشراف الشمال ١
 ٤ مركز إشراف الشرق ٢
 ٣ مركز إشراف الوسط ٣
 ٣ مركز إشراف اجلنوب ٤
 ٤ مركز إشراف الغرب ٥
 ٢ شعبة اإلدارة املدرسية بإدارة التعليم ٦

 . مشرفاً ٢٠/ إمجايل عدد مشريف اإلدارة املدرسية بتعليم العاصمة املقدسة 
 ) هـ ١٤٢٩  /١٤٢٨( الدليل اإلحصائي ، إدارة التربية والتعليم بالعاصمة املقدسة / املصدر 
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