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تحتل اإلدارة موضع العقل من الجسد بالنسبة لجميع الهيئات في المجتمع، حيث 
لهيئات، ما كان أن المستوى الحضاري الذي يحققه اإلنسان والممثل في كفاءة تلك ا

يتحقق إال بجهود القائمين على إدارتها، حيث أن إسهام تلك اإلدارة في تنمية الحضارة 
اإلنسانية يأتي من خالل ذلك التأثير الذي يحدثه الجهد اإلنساني من حيث زيادة كفاءته، 
مما يؤدى بدوره إلى تحسين معدالت اإلنتاج باإلضافة إلى ذلك فاإلدارة تنمى ملكات 

  تخيل واإلبداع والتطوير والتي تكون األساس األول للتقدم اإلنساني.ال
لقد أصبح من الحقائق المسلم بها وجود ارتباط وثيق بين تطور اإلدارة و

وتحديثها وبين مستوى التقدم الذي يحققه مجتمع معين. وهذا يبدو عند المقارنة بين 
المجتمعات النامية التي تملك  مجتمع نام ومجتمع آخر أكثر تقدماً. فهناك العديد من

قدراً هائالً من الموارد البشرية واالقتصادية، ولكن نظراً لتدني مستوى الخبرة اإلدارية 
قبعت في موقع التخلف بالمقارنة مع مجتمع آخر يملك حجماً أقل من الموارد البشرية 

قدم، ولعل واالقتصادية ولكنه يتميز بارتفاع مستوى الخبرة. ومن ثم يحتل موقع الت
السبب في ذلك يكمن في أن المعرفة اإلدارية إنما تعني االستغالل األفضل للموارد 

  المتاحة بما يحقق إشباعاً أكبر للعديد من الحاجات اإلنسانية.
وإذا نظرنا نظرة خاصة إلي المؤسسات التعليمية ، نجدها أكثر المؤسسات حاجة 

التعليمية تستهلك وقتاً كبيراً ، وفي المدرسة إلي إدارة وقتها ، ويرجع ذلك ألن العملية 
كعادة األمور ال يتوفر الوقت الكافي لهذة العملية ، فهو من أكثر التحديات التي تواجه 

   اإلدارة المدرسية ، والمعلمين ، والطالب
ويتوقف نجاح المدارس الثانوية العامة علي إدارة وقتها المؤسسي بكفاءة وفاعلية 

ألمور من بينها النمط القيادي السائد فيها ، وثقافتها التنظيمية وكذلك علي العديد من ا
  هيكلها التنظيمي .

فيعتبر النمط القيادي المرتكز األساسي الذي يعتمد عليه تقدم المؤسسة التعليمية 
وبغيره ال يمكن تحقيق أي تغيير فعال أو صالح حقيقي في هذه المؤسسة، فالقيادة 

فراد مختلفي الثقافات ، متعددي االتجاهات ، وهذا يتطلب منها التربوية تتعامل مع أ
قدره علي التعامل بغض النظر عن اختالف هؤالء األفراد مع ضرورة تنسيق جهودهم 
من أجل بلوغ الغايات المرسومة ، فالمديرون األقوياء عادة ما يكونوا قادة أقوياء ، كما 

ي المهارات والكفاءات التي يتصف بها أن النجاح في تحقيق األهداف يعتمد غالباً عل
القائد ويمتلكها ، وإلي جانب ذلك عليه أن يكون فاهماً وواعياً بالسلوك اإلنساني ، وما 
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يؤثر فيه من عوامل مثل الدافعية ، الحوافز ، االتصال ووضع األهداف ، وصنع 
  القرار ، واستثمار الوقت وغير ذلك

المؤسسات التربوية مجموعة من المقومات  وتمثل الثقافة التنظيمية السائدة في
التي ال يمكن مشاهدتها أو لمسها لكنها تشكل األساس الذي تقوم عليه هذه المؤسسات ، 
فهي القيم التي ترسم حدود التفاعل بين جميع العاملين في تلك المؤسسات وتحكم 

والتعامل من تعامالتهم ، وهي نظام لمعاني مشتركه يحرص العاملون علي االلتزام بها 
خاللها بما يعكس أنماط سلوكية معينة ويرسم أسلوب أداء للعمل ، كما تعمل علي 
توجيه كافة العاملين وتنظيم أعمالهم وعالقاتهم وإنجازاتهم ومنهجية حل المشكالت مما 

  يؤدي إلي تحقيق أهداف المؤسسة وإدارة وقتها بكفاءة وفاعلية
م النقطة الحرجة للتعليم العام ، والبوابة تعد مرحلة التعليم الثانوي العاكما 

، وتأتي  الرئيسية التي ينطلق من خاللها الفرد لسوق العمل أو الجامعات علي حد سواء
طبيعة مرحلة التعليم الثانوي العام مرحلة مهمة ليس فقط في السلم التعليمي المصري ، 

التعليم األساسي  بل في معظم دول العالم ؛ بسبب موقعها كهمزة وصل بين مرحلتي
والتعليم الجامعي ، فهي تقوم بدور تربوي وإجتماعي متوازن ، إذ تُعد الطالب 
لمواصلة تعليمهم الجامعي ، كما تعدهم لإلنخراط في الحياة العملية من خالل الكشف 

 عن ميولهم واستعدادهم وقدراتهم والعمل علي تنميتها
  مشكلة البحث

إلدارة الوقت وزارة التربية والتعليم في مصر ها التي تبذلعلي الرغم من الجهود 
رس الثانوية العامة، إال أن الواقع يشوبه العديد من المشكالت والتي االمؤسسي بالمد

  تتضح فيما يلي: 
إلتزام مديري المدارس الثانوية العامة بحرفية القوانين نتيجة المركزية التي  -

مح لمديري المدرسة بأية مرونه أو يدار بها النظام التعليمي في مصر بشكل ال يس
 حرية ومن ثم ال يساعد علي تحقيق أهداف المدرسة وإدارة وقتها بكفاءة وفاعلية.

النمط الديكتاتوري يغلب علي الكثير من المديرين بما يؤثر بشكل سلبي علي  -
 إدارة الوقت المؤسسي بالمدرسة الثانوية العامة .

م الثانوي العام ، وضعف مرونته بما جمود الهيكل التنظيمي لمدارس التعلي -
. مما يؤدي إلي هدر الوقت المؤسسي في تنفيذ األوامر  يتيح حرية الحركة والمبادأة

 والقرارات .
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أن المدرسة الثانوية العامة تفتقر إلي وجود الثقافة التنظيمية السليمة التي تشجع  -
دارس علي تحقيق أهدافها علي اإلبداع واألبتكار داخل المدرسة،بما ال يساعد تلك الم

 وإدارة وقتها بكفاءه وفاعليه.
ضعف أهتمام مديري المدارس الثانوية العامة بتعزيز األداء اإليجابي للمعلمين  -

بالمدرسة ،مما ينعكس سلباً علي إدراك المعلمين لكيفية إدارة الوقت المؤسسي 
 واستثمارة بما يحقيق أهداف المدرسة.

 نوية العامة علي األساليب التقليدية في إنجاز العمل ،اعتماد مدير المدارس الثا -
بما يؤثر بشكل سلبي علي تحقيق أهداف المدرسة وإدارة وقتها المؤسسي بكفاءة 

 وفاعلية. 
  تساؤالت الدراسة

  ومن هنا يمكن بلورة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي :
 ثانوية العامة بمحافظة كيف يمكن تطوير أداء القيادات المدرسية بالمدارس ال

  سوهاج في ضوء إدارة الوقت المؤسسي ؟
  ويمكن صياغة هذا السؤال الرئيس في األسئلة الفرعية التالية :

) ما أهم مالمح مدخل إدارة الوقت المؤسسي في األدبيات التربوية المعاصرة ١(
  ؟

المدرسية  ) ما العالقة بين إدارة الوقت المؤسسي والنمط القيادي لدي القيادات٢(
  الثانوية العامة في األدبيات التربوية المعاصرة ؟ بالمدارس
) ما العالقة بين إدارة الوقت المؤسسي والثقافة التنظيمية لدي القيادات ٣(

  الثانوية العامة في األدبيات التربوية المعاصرة ؟ المدرسية بالمدارس
عامة في مصر في ) ما مالمح اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية ال٤(

  األدبيات التربوية المعاصرة ؟
) ما واقع العالقة بين إدارة الوقت المؤسسي وكل من النمط القيادي والثقافة ٥(

  التنظيمية لدي القيادات المدرسية بالمدارس الثانوية بمحافظة سوهاج .
عامة المدرسية بالمدارس الثانوية ال ات) ما التصور المقترح لتطوير أداء القياد٦(

  بمحافظة سوهاج في ضوء إدارة الوقت المؤسسي ؟
  : البحث أهمية

  -تتضح أهمية البحث في أنه :
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يعد المحاولة األولي في محافظة سوهاج ، علي حسب علم الباحث ، الذي  -
يهدف إلي تطوير أداء القيادات المدرسية بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة في ضوء 

الثقافة التنظيمية  - سسي من خالل المحاور التالية ( نمط القيادة مدخل إدارة الوقت المؤ
  السائدة ).
القيادات  وتدريب إعداد عن المسئولة الهيئات يمكن أن يفيد المعنيين من -
 االستفادة وكيفية المعوقات أهم على الوقوف خالل من وذلك الثانوية بالمدارس المدرسية

   .مدارس الثانوية العامة بمحافظة سوهاجال إلدارة المتاح الوقت من الكاملة
أنه يمكن أن يسهم في تحقيق الميزه التنافسية بالمدارس الثانوية العامة  -

  بالمحافظة ومن ثم علي مستوي الجمهورية.
 إلعداد برامجها ضمن تضعه أن المعنية على الجهات يمكن أن تعي -

 المدارس بهذه العاملين وعى زيادة في للمساهمة مديرين) ومناقشته–وتدريب(معلمين
  .بفاعلية الوقت المؤسسي إدارة بأهمية

قد تفيد هذه الدراسة في إستنباط بعض الدروس المفيدة للباحثين لتطوير البحث  -
  في مجال إدارة الوقت في الوزارات والمؤسسات المختلفة .

  : البحث أهداف
  يسعي البحث إلى تحقيق األهداف التالية :

األسس النظرية المرتبطة بإدارة الوقت المؤسسي بالمدارس التعرف علي  - ١
  الثانوية العامة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر؟

الوقوف علي توضيح العالقة بين إدارة الوقت المؤسسي وبعض المتغيرات  - ٢
  ذات العالقة لدي القيادات المدرسية بالمدارس الثانوية العامة بمحافظة سوهاج ؟

المدرسية بالمدارس  اتصور مقترح لتطوير أداء القيادالوصول إلي ت - ٣
  الثانوية العامة بمحافظة سوهاج في ضوء إدارة الوقت المؤسسي ؟

  منهج البحث : 
 المؤثرة العوامل ووصف بمالحظة يهتم الذي الوصفي حث المنهجاالب إستخدم 

  صف .يو ما وتفسير بتحليل اهتمامه إلى علي إدارة الوقت المؤسسي ، باإلضافة
  :في المنهج هذا استخدام الباحث من دافاستو
  تحديد مشكلة البحث وجمع معلومات وبيانات تساعد علي تحديدها. -
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تحليل وتفسير البيانات والمعلومات بهدف الكشف عن العوامل واألسباب التي  -
تؤدي إلي إهدار الوقت المؤسسي لدي القيادات المدرسية بالمدارس الثانوية العامة 

  حافظة سوهاجبم
الوقت  إدارة لتفعيل منه االستفادة يمكن مناسب تصور مقترح الوصول إلي -

  الثانوية العامة بمحافظة سوهاج . لدي القيادات المدرسية بالمدارس المؤسسي
 البحث  أدوات

أستبيان يهدف إلي دراسة الواقع الحالي إلدارة الوقت  الباحث بإعداد قام
 درسية بمدارس التعليم الثانوي العام بمحافظة سوهاج ووجهالمؤسسي لدي القيادات الم

   :من كل إلى
  المدارس الثانوية العامة بمحافظة سوهاج  ووكالء ونواب مديري. 
  بالمدارس الثانوية العامة بمحافظة سوهاج . معلمينال 

   :البحث حدود
 : الموضوعي الحد -١

ه المرحلة كثيراً من تناول البحث المرحلة الثانوية العامة ، حيث تلقي هذ   - أ
هتمام في الوقت الحالي ، نتيجة لكثرة اتجاهات اإلصالح الموجه إليها ، وإستجابة اإل

للتغيرات الحالية التي فرضت علي مدارس التعليم الثانوي العام كمؤسسة مسئوليات 
جديدة ، خاصة وأنه يتعامل مع طالب في أخطر مراحلهم العمريه ، بما يتطلب توافر 

ظيمية مناسبة وبيئة عمل تحفز العاملين علي أداء أدوارهم بكل كفاءة مما ظروف تن
 يساعد في إدارتهم لوقت العمل الرسمي بكل فعالية . 

معالجة إدارة الوقت المؤسسي في البحث الراهن في ضوء تحليل البحث بم اق  - ب
  عالقتة ببعض المتغيرات ذات العالقة وهي :

 النمط القيادي . -
 ة السائدة.الثقافة التنظيمي -

وتزيد من  ، لكونها من االبعاد التي تميز بيئة العمل بالمدرسة الثانوية العامة
  قدرتها وفعاليتها علي إدارة الوقت المؤسسي .

  : المكاني الحد -٢
بمحافظة  الثانوية العامة عينة من قيادات المدارس على الدراسة تطبيق تم
  .سوهاج

   : البشرى الحد -٣
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   :من عشوائية قةبطري العينة اختيار تم
  المدارس الثانوية العامة بمحافظة سوهاج . ووكالء ونواب مديري 
  بالمدارس الثانوية العامة بمحافظة سوهاج .معلمين ال 

  خطوات السير في البحث
  يسير البحث الحالي وفقاً للخطوات التالية: 

 مة ،تحديد اإلطار العام للبحث ويشمل : المقدقام الباحث ب:  الخطوة األولي
اته، منهج البحث، مصادر البحث وأدو، أهداف البحث أهمية البحث،مشكلة البحث ، 

، وهذا  السير في البحث خطوات، الدراسات السابقة ، البحثحدود البحث، مصطلحات 
  .ما يتضمنه الفصل األول

: لإلجابة عن السؤال األول قام الباحث بتناول المحاور التالية :  الخطوة الثانية
الوقت  خصائصماهية الوقت، ومفهوم إدارة الوقت، وكذلك التعرف علي رف علي التع

، كما يتم التعرف علي أهم متطلبات إدارة الوقت، ثم يتم التعرف علي مبادئ إدارة 
الوقت في العمل التربوي والتعليمي وكذلك التعرف علي أسباب ضياع الوقت، كما يتم 

تأثير البيئة علي إدارة الوقت. وهذا ما يتضمنه التعرف علي أنواع إدارة الوقت، كذلك 
المؤسسي بالمدارس الثانوية العامة في ضوء  "إدارة الوقت الفصل الثاني تحت عنوان

  ".الفكر اإلداري المعاصر
لإلجابة عن السؤال الثاني قام الباحث بتناول المحاور التالية : :  الخطوة الثالثة

وطبيعتها ، والشروط الواجب توافرها في اختيار  التعرف علي مفهوم القيادة التربوية
وتدريب مديري المدارس ، والمهارات التي يجب أن يتصف بها القائد التربوي ، 
وكذلك التعرف علي األنماط القيادية السائدة في المدارس ، كما يتم التعرف علي 

لث تحت عنوان األتجاهات المعاصرة في القيادة التربوية ، وهذا ما يتضمنه الفصل الثا
المدارس وعالقته بالنمط القيادي لدي القيادات المدرسية بإدارة الوقت المؤسسي " 

  . " الثانوية العامة
لإلجابة عن السؤال الثالث قام الباحث بتناول المحاور التالية :  : الخطوة الرابعة

ية وطرق التعرف علي مفهوم الثقافة التنظيمية وأهميتها ، ومكونات الثقافة التنظيم
تشكيلها ، وكذلك التعرف علي أنواع الثقافة التنظيمية ، كما يتم التعرف علي عالقة 

إدارة  إدارة الوقت بالثقافة التنظيمية ، وهذا ما يتضمنه الفصل الرابع تحت عنوان "
المدارس الثانوية وعالقته بالثقافة التنظيمية لدي القيادات المدرسية بالوقت المؤسسي 

  ." العامة



    

                                                    (           ) 

لإلجابة عن السؤال الرابع قام الباحث بتناول المحاور التالية  : الخطوة الخامسة
: التعرف علي ماهية إدارة المدرسة الثانوية العامة ، وكذلك التعرف علي مهام 
ومسئوليات كالً من : مدير المدرسة ، وكيل المدرسة ، والمدرس األول ، كما يتم 

ي تتعرض لها إدارة المدرسة الثانوية العامة ، التعرف علي الصعوبات والمعوقات الت
وهذا ما يتضمنه الفصل الخامس تحت عنوان " مالمح اإلدارة المدرسية في المدارس 

  الثانوية العامة في مصر" .
: لإلجابة عن السؤال الخامس قام الباحث بإجراء الدراسة  الخطوة السادسة

ت المؤسسي في ضوء عالقتها بالنمط لوقتحليل الواقع الحالي إلدارة االميدانية وذلك ب
 بمحافظةالقيادي والثقافة التنظيمية لدي القيادات المدرسية بالمدارس الثانوية العامة 

، وهذا ما يتضمنه الفصل السادس تحت عنوان " واقع العالقة بين إدارة الوقت  سوهاج
لمدرسية بالمدارس المؤسسي وكل من النمط القيادي والثقافة التنظيمية لدي القيادات ا

  .الثانوية العامة بمحافظة سوهاج" 
تصور مقترح  لإلجابة عن السؤال السادس قام الباحث بوضع:  الخطوة السابعة

في ضوء  المدارس الثانوية العامة بمحافظة سوهاجلتطوير أداء القيادات المدرسية ب
تصور ال ، وهذا ما يتضمنه الفصل السابع تحت عنوان " إدارة الوقت المؤسسي

المدارس الثانوية العامة لدي القيادات المدرسية ب إدارة الوقت المؤسسيلتفعيل مقترح ال
 ". بمحافظة سوهاج
  نتائج الدراسة:

  : في ضوء الهدف من التصور المقترح
في إدارة ثانوي العام وضع برنامج دائم لتقويم أساليب مدير مدرسة التعليم ال -

دي صالحيتها بما يتناسب مع مستجدات العصر، ، للوقوف علي مالمؤسسي  وقته
والمتطلبات التربوية، واإلدارة المتغيرة وتحديات المستقبل.وبناء دليل استرشادي يعين 

في التعرف علي مدي إمكانية االستفادة من وقته، وكيفية  ثانويمدير مدرسة التعليم ال
  .القيام بجميع واجباته ومسئولياته إدارياً وفنياً وإنسانياً

علي أسس علمية نابعة من  ثانوية العامةمدارس الالتوضيح قيام أساليب إدارة  -
  علم اإلدارة التعليمية والمدرسية واالتجاهات العالمية المعاصرة.

توظيف تكنولوجيا التربية في االستفادة بها في عملية تطبيق أساليب إدارة  -
ساليب مع األهداف التي ، مع مراعاة ضرورة أن تتمشى تلك األالمؤسسي  الوقت



    

                                                    (           ) 

المدرسية بالمدارس الثانوية العامة بمحافظة  اتوضعت من أجلها لتطوير أداء القياد
  سوهاج في ضوء إدارة الوقت المؤسسي.

المؤسسي بناء مقاييس دقيقة يمكن من خاللها تطبيق أساليب إدارة الوقت  -
  للوصول إلي النتائج الصحيحة.

لوقته، مع توظيف تكنولوجيا  ثانوية العامةمدرسة الالتنويع أساليب إدارة مدير  -
  جراء التطوير.إالتعليم في االستفادة بها عند 


