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اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس املهنية
وعالقتها باألداء الوظيفي ملعلمي تلك املدارس.

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س
املهنية وعالقتها بدرجة الأداء الوظيفي لدى معلمي تلك املدار�س.اُ�ستخدم املنهج الو�صفي
التحليلي ،وتكونت عينة الدرا�سة التي اختريت بطريقة ق�صدية من ( )335من معلمي
املدار�س املهنية يف فل�سطني خالل العام الدرا�سي ( ، )2010 -2011و�شكلت ما ن�سبته
( )%79من جمتمع الدرا�سة الذي يتكون من ( )422معلماً ومعلمة.وحتقيقاً لأهداف الدرا�سة
طور الباحثان �أداتني :الأوىل لقيا�س درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س
املهنية ،والثانية لقيا�س درجة الأداء الوظيفي ،وجرى التحقق من �صدقهما بعر�ضهما على
جمموعة من املحكمني ،وجرى التحقق من ثباتهما.وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة� ،أجريت
املعاجلة الإح�صائية املنا�سبة منها :ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية،
ومعامل ارتباط بري�سون حل�ساب قوة العالقة واجتاهها بني درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال
لدى مديري املدار�س املهنية ودرجة الأداء الوظيفي لدى معلمي تلك املدار�س.
ويف �ضوء النتائج �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة ت�صميم برامج تدريبية لتعزيز مهارات
مديري املدار�س وخرباتهم وتطويرها وتنميتها يف جماالت الإدارة بالتجوال من حيث
مفاهيمها وعملياتها.وحث مديري املدار�س املهنية على ممار�سة الإدارة بالتجوال ،ملا
يف ذلك من توفري الوقت الكايف الكت�شاف احلقائق ،وحتديد امل�شكالت ،وحت�سني االت�صال،
وحتفيز املعلمني ،وحتقيق التطوير والإبداع الختيار الأن�سب من القرارات ملعاجلة الأزمات
التي متر بها هذه املدار�س.و�رضورة ربط منهجية ممار�سة الإدارة بالتجوال يف �آلية تفعيل
الأداء الوظيفي التي حتقق االن�سجام مع الأهداف الإ�سرتاتيجية املو�ضوعة واملراد حتقيقها
يف املدار�س املهنية.
الكلمات املفتاحية :الإدارة بالتجوال ،مديري املدار�س املهنية.
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Abstract:
The study aimed to explore the degree of practicing management by
walking around among the vocational schools Principals and its relationship
with the degree of job performance among these school, teachers.The
descriptive analytical approach was used and the sample, which was
intentionally selected, consisted of 335 teachers in the vocational schools in
Palestine during the academic year (2010- 2011) and constituted almost 79%
of the study’s community that consisted of (422) male and female teachers.
To achieve the objectives of the study, two tools have been developed.The
first tool was used to measure the degree by which management by walkring
around has been practiced by the Principals of the vocational schools.The
second one was used to measure the job performance.The validity of the
two tools has been checked by presenting them to a group of specialists who
checked their consistency.
To answer the study questions, the proper statistical processing has
been conducted including: Finding means, standard deviations, the Pearson
Correlation Coefficient to calculate the relationship between power and
direction and practicing of management by walkingring around among the
Principals of the vocational schools, and the degree of functional performance
among the teachers of these schools.
In the light of the results, the study recommended the necessity to design
training programs that would enhance and develop the skills and expertise of
the Principals in the fields of management by walking around with respect to
its concepts and operations.
It also urges the Principals of vocational schools to practice management
by walking around because it provides enough time to identify problems,
improve communication, motivate teachers, as well as achieve development
and creativity to select the best decisions in order to treat the crises that these
schools confront.
It is also important to link the methodology used in practicing management
by walking around within the mechanism of activating the job performance
that achieves harmony with the designated strategic goals that are required
to be achieved in vocational schools.
Key words: Management by walking Around, Principals of Vocational
Schools.
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مقدمة:
تمُ ثل الإدارة بالتجوال منظومة �إدارية متكاملة ،تقوم على التواجد واحل�ضور الذكي
للقائد الإداري يف مواقع التنفيذ والفعل ،وعدم االعتماد على و�سائل االت�صال الأخرى
اعتماداً كامالً ،بل ا�ستخدام مهاراته ومواهبه ال�شخ�صية وملكاته يف ت�صميم اللقاءات
التجواليه وتخطيطها وتنظيمها وتنفيذها ،و�إدارة املقابالت ال�شخ�صية الفردية واجلماعية
التي تتم �أثناء التجوال الإداري ،وا�ستخدام مهارة احلوار مع املنفذين الكت�شاف �أي ق�صور
ومعاجلته.وتعد الإدارة بالتجوال �أمنوذجاً حقيقياً لتحقيق ذلك الهدف ،وفر�صة حقيقية
تتيح للمديرين االطالع على كل ما يجري داخل م�ؤ�س�ساتهم ويف مواقع العمل امليداين،
ومناق�شة العاملني معهم ب�أفكارهم ،وامل�شكالت التي تعرت�ضهم ،و�إجنازاتهم الفردية ،وما
ميتلكه كل منهم من قدرات ،و�إجنازاتهم اجلماعية (ت�شاريل. )2001 ،
تت�سم املدر�سة املهنية كم�ؤ�س�سة تعليمية �إنتاجية مبجموعة من ال�سمات اخلا�صة التي
جتعل من الأجدى والأكرث فاعلية �أن ي�ؤخذ ب�أ�سلوب الإدارة بالتجوال يف �إدارتها ومنها:
ات�ساع م�ساحة املدر�سة املهنية الذي يرجع �إىل طبيعة الن�شاط التعليمي الذي ميار�س يف
داخلها ،لذا ف�إن مدار�س بهذه امل�ساحات ال ميكن �أن تدار بفاعلية من خالل تواجد املدير يف
مكتبه معتمداً على �أ�ساليب االت�صال غري املبا�رشة مع العاملني يف مرافق و�أق�سام املدر�سة
املختلفة (فولر. )1999 ،
ولعل ما تتميز به املدر�سة املهنية طبيعة الدرا�سة العملية فيها ،حيث تق�سم ح�ص�ص
كل منهج درا�سي �إىل �شقني( :نظري -عملي)  ،ويحظى ال�شق العملي مبكانة بارزة ومهمة
مقارنة بال�شق النظري ،وهذه الدرا�سة العملية تتم مبواقع الإنتاج الطبيعية يف املدر�سة
(هالل. )2001 ،وحتتاج هذه الدرا�سة العملية �إىل متابعة ميدانية حتى تتم على �أكمل وجه
(اخل�ضريي. )2000 ،
وي�ستطيع مدير املدر�سة املهنية �أن يدير املدر�سة كرجل �أعمال م�س�ؤول عن وحدة
تعليمية �إنتاجية من خالل قيامه بجوالت �إدارية خمطط لها بعناية ،ولي�س من خالل
تواجده يف مكتبه يق�ضي �ساعات العمل اليومية يف الت�أ�شري على املكاتبات الروتينية بال
�إبداع (عماد الدين. )2004 ،
ت�ستطيع �إدارة املدر�سة املهنية من خالل اعتمادها على الإدارة بالتجوال تدعيم
قنوات االت�صال بينها وبني م�ؤ�س�سات املجتمع املحلي ,والتن�سيق بينها وبني ال�رشكات من
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خالل الزيارات امليدانية لها ,وعقد اجتماعات مع امل�س�ؤولني فيها لدرا�سة كيفية التن�سيق
بينهما ،وو�ضع الأ�س�س التي تكفل دوام التن�سيق والتعاون بينهما ،ثم �إجراء التقومي البنائي
على فرتات ،والتقومي النهائي للإفادة من نتائجهما يف ت�صحيح امل�سار ،وفى تدعيم قنوات
االت�صال بني �إدارة املدر�سة والهيئات املحلية مبا ي�ساعد على حتقيق التعاون البناء الذي
ي�ساعد يف حتقيق �أهداف كال الطرفني (. )Jones, 2001
وت�ؤدي ممار�سة الإدارة بالتجوال من مدير املدر�سة الثانوية املهنية �إىل حتقيق م�ستوى
معني للأداء الوظيفي ملعلمي تلك املدار�س ،لأن املدر�سة الثانوية املهنية قد ال ت�صلح لها
الإدارة املكتبية التي يتخذ فيها املدير قراراته الإدارية من خالل تواجده يف مكتبه معتمدا
على و�سائل االت�صال غري املبا�رشة مع �أق�سام املدر�سة املتباعدة عن بع�ضها ،ولكن تتطلب
االعتماد على �أ�سلوب �إداري يقوم على التجوال الإداري واملتابعة امليدانية احلثيثة لكل ما
يحدث يف املدر�سة ,وهذا ما ميكن �أن يتحقق من خالل تواجد املدير يف املواقع التنفيذية
يعاي�ش املعلمني ،ويتعرف �إىل م�شكالتهم ويوجههم �إىل كيفية التعامل معها ،ويعمل على
تطوير الأعمال و�إجنازها يف �صورة �أف�ضل (م�صطفى. )2002 ،
�إن الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع الإدارة بالتجوال قليلة ،كون املفهوم حديث على
الفكر الإداري عامة والرتبوي خا�صة.حيث تناولت هذه الدرا�سات متغري الإدارة بالتجوال
يف املنظمات املختلفة منها ال�صحية واالجتماعية والرتبوية ،وعالقته مبتغريات عدة
مثل :امل�شاركة ،واالت�صال والتوا�صل.ومل يتم العثور على درا�سة تربط بني متغريات الإدارة
بالتجوال والأداء الوظيفي على م�ستوى املدار�س املهنية�.أما عن الدرا�سات الفل�سطينية
فمعظمها ركزت على التعليم املهني ،وم�شكالته ،وو�صف واقعه ،الأمر الذي �ساعد الباحثني
يف تلم�س جوانب املو�ضوع ،وحتديد ما غفلت عنه الدرا�سات.
و�إن �أهم ما مييز هذه الدرا�سة عن �سابقاتها �أنها الدرا�سة الأوىل -ح�سب علم الباحثني-
التي تدر�س درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س وعالقته بدرجة الأداء
الوظيفي لدى معلمي تلك املدار�س ،والإ�ضافة العلمية التي �ستقدمها هذه الدرا�سة ،هذا عدا
عن �أنها الدرا�سة الوحيدة التي طُ بقت يف املدار�س الثانوية املهنية يف فل�سطني.ولكي نرقى
بهذا النوع من التعليم ،ال بد من ت�سليط ال�ضوء على �أهم امل�شكالت وال�صعوبات التي حتول
دون حتقيقه لأهدافه.هذا من �ش�أنه �أن ي�ضعنا على اخلطوات الأوىل نحو خلق نظام تعليمي
مهني كفء وفعال يف فل�سطني.
كما ي�أمل الباحثان من خالل هذه الدرا�سة تنوير اجلهات املعنية مبو�ضوع الدرا�سة
كوزارة الرتبية والتعليم ،لت�ضعها يف احل�سبان من خالل ر�سم ال�سيا�سات املتعلقة بالتعليم
املهني لرفع كفايته يف حتقيق �أهدافه من خالل درا�سة جانب من جوانب هذا القطاع
التعليمي لرتتقي مب�ستواه ومب�ستوى خمرجاته.
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مشكلة الدراسة:
�إدارة املدر�سة الثانوية املهنية كغريها من الإدارات املدر�سية تعاين من م�شكالت
ت�سهم يف تقليل �إجنازاتها ،وتدين م�شاركتها يف حتقيق الأهداف التعلمية التعليمية ،بل ميكن
القول� :إن جانباً من امل�شكالت التعلمية التعليمية فيها مثل انخفا�ض الإنتاجية التعليمية
للمدار�س �أو بروز ظاهرة العنف بني الطلبة ومعلميهم� ،إمنا تعود جميعها �إىل �أ�سباب من
مبهماتها (م�صطفى. )2002 ،
بينها� :ضعف الإدارة املدر�سية� ،أو عجزها عن القيام ّ
لذا ف�إن االهتمام باملدر�سة الثانوية املهنية وتطويرها من جميع جوانبها �أمر
�رضوري ،ملا تقوم به من �إعداد الكوادر الفنية املاهرة التي تتمتع مبهارات فنية ،ومتلك
القدرة على ا�ستيعاب التكنولوجيا لتكون هذه الكوادر قادرة على الإ�سهام الفاعل يف التنمية
(م�صطفى. )2002 ،
�إال �أن �أهم امل�شكالت التي تواجه التعليم املهني يف فل�سطني ،تتعلق بكفايات داخلية
متمثلة يف الطالب ونوعياتهم وم�ستواهم التح�صيلي و�إعدادهم ،ومبدير املدر�سة من حيث
الكفايات والإعداد والإدارة ،واملدار�س من حيث الأبنية والتجهيزات ،واملناهج واخلطط
الدرا�سية ،واملعلمني و�إعدادهم قبل التعيني ومتابعة �إعدادهم بعده.و�أخرى تتعلق بكفايات
خارجية تتناول بطالة اخلريجني وعدم توافر فر�ص العمل املنا�سبة ،وعدم الربط الكايف
بني خطط �إعداد املهنيني ومتطلبات �سوق العمل (حمدان. )2002 ،
وتتناول هذه الدرا�سة �أحد املفاهيم الإدارية احلديثة وهي الإدارة بالتجوال ،بو�صفها
مفهوماً وعامالً ،ترتبط بالعديد من املتغريات التنظيمية وال�سلوكية ،كما تتجاذب معها
�أثرا وت�أثريا كثري من املفاهيم والعوامل الأخرى التي ت�سهم جميعها وب�صورة متفاعلة
يف تطوير قدرة امل�ؤ�س�سة الرتبوية -التي تتمثل يف هذه الدرا�سة باملدر�سة املهنية -على
حتقيق الأهداف املطلوبة بفاعلية.وميكن �أن يربز ارتباط الإدارة بالتجوال كمتغري م�ستقل
من خالل حتليل �أبعادها ،والتعرف �إىل دورها يف الأداء الوظيفي ملعلمي املدار�س املهنية
يف فل�سطني وب�شكل �أكرث حتديدا ،ف�إن م�شكلة هذه الدرا�سة تتلخ�ص يف الإجابة عن ال�س�ؤال
الرئي�س الآتي :ما درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية

وعالقتها بدرجة الأداء الوظيفي لدى معلمي تلك املدار�س؟
أسئلة الدراسة

�أجابت هذه الدرا�سة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني من

وجهة نظر معلمي تلك املدار�س؟
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2 .2ما درجة الأداء الوظيفي لدى معلمي املدار�س املهنية يف فل�سطني من وجهة
نظرهم؟
3 .3هل توجد عالقة ارتباطية دالة عند م�ستوى داللة ( )0.05 = αبني درجة ممار�سة
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني وبني درجة الأداء الوظيفي لدى
معلمي تلك املدار�س؟

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية التح�سني والتطوير ملخرجات العملية الرتبوية
من خالل مواجهة التحديات لتطوير �أداء العاملني يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية واملتمثلة يف هذه
الدرا�سة من خالل املدر�سة املهنية.حيث تتناول الإدارة بالتجوال كمتغري م�ستقل بتحليل
�أبعادها ،والتعرف �إىل دورها يف الأداء الوظيفي ملعلمي املدار�س املهنية يف فل�سطني.
وب�شكل �أكرث حتديداً ،ف�إن �أهمية هذه الدرا�سة تتجلى من خالل النقاط الآتية:
1 .1من امل�ؤمل �أن توفر الدرا�سة معلومات -تغذية راجعة -للقيادات الإدارية الرتبوية
يف وزارة الرتبية والتعليم عن م�ستوى ممار�سة مديري املدار�س املهنية للإدارة بالتجوال،
مهمة كالأداء الوظيفي ملعلمي تلك املدار�س ،من
وما لهذه املمار�سة من �آثار يف متغريات ّ
�أجل و�ضع �أو تعديل بع�ض اخلطط والربامج ذات العالقة بالإدارة املدر�سية �إن كان هناك
ما ي�ستدعي ذلك.
�2 .2أهمية الفئة التي تتناولها الدرا�سة ،وهم معلمو املدار�س املهنية؛ فهم التنفيذيون الأكرث
قرباً من الطلبة الذين ي�شكلون حمور العملية الرتبوية.
3 .3قد ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سة فيما ميكن �أن تقدمه من معلومات بتوجيه البحوث
امل�ستقبلية ،من خالل جذب اهتمام الباحثني لإجراء درا�سات ذات عالقة مبتغريات هذه
الدرا�سة و تو�صياتها.

تعريف املصطلحات:
فيما ي�أتي بع�ض التعريفات للم�صطلحات التي وردت يف هذه الدرا�سة ف�ضال عن
التعريفات الإجرائية لها ،وهي:
◄◄الإدارة بالتجوال Management By Walking Around
�أ�سلوب �إداري يقوم على اخت�صار امل�سافات اجلغرافية وامل�سافات الزمنية باحل�ضور
الفعال يف مواقع الأحداث ،باملعاي�شة احلقيقية املتزامنة ،وحتقيق امل�شاركة وال�شورى مع
147

د .منال عبد املعطي قدومي
د .تيسير محمد اخلوالدة

اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس املهنية
وعالقتها باألداء الوظيفي ملعلمي تلك املدارس.

قوى العمل.وتعتمد الإدارة بالتجوال على قيام املدير بجوالت تفقدية على الطبيعة ملعاينة
التنفيذ احلقيقي للخطط والربامج املو�ضوعة ،ملعرفة ومتابعة �سري العمل وانتظامه على
الطبيعة (اخل�ضريي)2000 ،
وتعرف �إجرائيا ب�أنها :درجة معرفة معلمي املدار�س املهنية يف فل�سطني ملدى تطبيق
مديريها للإدارة بالتجوال ،بحيث يتفاعل مديرو املدار�س مع املعلمني مبا�رشة من خالل:
التجوال بينهم ،والتحدث �إليهم ،وق�ضاء بع�ض الوقت معهم؛ بهدف ك�رس احلواجز الر�سمية
وال�سلطوية بني املديرين واملعلمني ،وتعزيز العالقات ال�شخ�صية مع امل�ستويات املختلفة،
لي�س بهدف املراقبة فح�سب ،و�إمنا بهدف �أ�سا�سي وهو رفع الروح املعنوية لدى املعلمني
من خالل احتكاكهم بهم و�إ�شعارهم باالهتمام ملا يقومون به.وتقا�س بالدرجة الكلية التي
يح�صل عليها امل�ستجيب على فقرات �أداة الدرا�سة التي �أعدت لهذا الغر�ض.

◄◄الأداء الوظيفي :Job Performance
يعرف الأداء الوظيفي ب�أنه قيام الفرد بالعمل ال�صحيح وبالطريقة ال�صحيحة ،مراعياً
الفاعلية والكفاية وال�سالمة العامة يف العمل ،وتوفري امل�صادر والوقت (اجلرادين. )2004 ،
املهمات والأهداف
ويعرف �إجرائياً ب�أنه :الن�شاط الذي مبوجبه يتمكن الفرد من �إجناز
ّ
والواجبات املخطط لها ب�إتقان ،وتنفيذها كما هو مر�سوم لها بالو�صف الوظيفي.و�سيتمثل
يف هذه الدرا�سة مبجموعة من املجاالت املكونة لتوقعات مرتبطة ب�سلوك معلمي املدار�س
املهنية يف فل�سطني.ويقا�س بالدرجات املتحققة لأفراد عينة الدرا�سة على الأبعاد التي
تقي�سها �أداة الدرا�سة التي جرى تطويرها لهذه الغاية.

حدود الدراسة وحمدداتها:
تتمثل حدود هذه الدرا�سة فيما ي�أتي:
 احلدود الب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على عينة من معلمي املدار�س املهنية

ومعلماتها التي ت�رشف عليها وزارة الرتبية والتعليم العايل يف ال�ضفة الغربية يف فل�سطني.
 احلدود املكانية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على املدار�س الثانوية املهنية التي
ت�رشف عليها وزارة الرتبية والتعليم العايل يف ال�ضفة الغربية يف فل�سطني.
 احلدود الزمانية :حتددت نتائج هذه الدرا�سة بال�سياق الزمني الذي �أجريت فيه،
وهو العام الدرا�سي .2010 -2011


املحددات الإح�صائية والإجرائية :حتددت نتائج هذه الدرا�سة مبا توافر من
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�رشوط اختيار العينة وحجمها ،ومبا وفرته �أداة الدرا�سة من �صدق وثبات لفقراتها ،كما
حتددت نتائج هذه الدرا�سة بالطريقة التي مت مبوجبها تطبيق �أداتي الدرا�سة على العينة،
ومو�ضوعية وا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على �أداتي الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل طبيعة التحليل
الإح�صائي االحتمايل امل�ستخدم يف حتليل النتائج للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،وتعميم
نتائج الدرا�سة.

الدراسات السابقة:
فيما ي�أتي عر�ض موجز للدرا�سات ال�سابقة ،العربية والأجنبية التي تناولت الإدارة
بالتجوال والأداء الوظيفي ،وفق ت�سل�سلها الزمني من الأقدم �إىل الأحدث.
.1الدراسات اليت تناولت اإلدارة بالتجوال
�أجرى بفاو ( )Pfau,1997درا�سة لتحديد االحتياجات الإدارية والتدريبية ملديري
املدار�س الثانوية يف ثالث مناطق �أوغندية.ا�ستخدم املنهج الو�صفي� ،أما عينة الدرا�سة
فكانت طبقية ع�شوائية تكونت من ( )47مديراً.ولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم ا�ستبانة
مهمات املدير موزعة على ( )13جماالً رئي�ساً منها� :إدارة
مكونة من ( )155مهمة من ّ
ومهمات �أخرى.
املدر�سة ،و�إدارة ال�سجالت ،واالت�صال ،والتخطيط ،والت�سهيالت املدر�سية،
ّ
املهمات واملجاالت املذكورة اعتربت احتياجات �إدارية
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن جميع
ّ
وتدريبية مهمة ،ولكن ما تعلق مبجاالت �إدارة املدر�سة ،واالت�صال ،والتخطيط ،وتطوير �أداء
املعلمني ،كانت ذات �أهمية �أعلى من وجهة نظرهم.
ويف درا�سة قامـت بهـا مكيني ( )Mckinney, 2004هدفت �إىل قيا�س ر�ضا املمر�ضني
الناجت عن الوقت الذي يق�ضيه املديرون مع املمر�ضني.ا�ستخدم املنهج الو�صفي وطبقت
الدرا�سة يف م�شفيني يف �أمريكا ،حيث وزعت ا�ستبانة على عينة ع�شوائية بلغت ( )150من
املمر�ضني.وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن جمتمع املمر�ضني �أفاد من الت�صحيح يف التعليمات التي
حتث مديري الدوائر على ق�ضاء وقت �أطول مع مر�ؤو�سيهم وذلك مبمار�سة الإدارة بالتجوال.
و�أن العالقة بني املديرين ومر�ؤو�سيهم توفر بيئة مليئة باالرتياح املتزايد بني املر�ؤو�سني
لقرب مديريهم منهم ،وي�ؤدي ذلك �إىل االرتياح الوظيفي للمر�ؤو�سني وتلبية مطالبهم.
و�أجرى عبد اجلليل ( )2004درا�سة هدفت �إىل تطوير �إدارة املدر�سة الثانوية يف م�رص
يف �ضوء مفهوم الإدارة بالتجوال.اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي.ا�ستخدمت
ا�ستبانة وزعت على عينة ع�شوائية مكونة ( )206من مديري ووكالء املدار�س الثانوية يف
( )4حمافظات م�رصية ،حيث بلغ عدد املدار�س ( ، )103و�أ�شارت نتائجها �إىل �أن التخطيط
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من �أهم �إجراءات الإدارة بالتجوال ويبنى على �أ�سا�س البيانات واملعلومات التي يتم توافرها
من خالل االت�صال املبا�رش بني املدير ومر�ؤو�سيه.كما �أن الإدارة بالتجوال تعمل على تغذية
ال�شعور بامل�شاركة لدى املر�ؤو�سني بتعميق �إح�سا�سهم بامل�س�ؤولية جتاه اخلطط والأهداف
املو�ضوعة مما يحفزهم ويدفعهم �إىل احلما�س واجلدية يف التنفيذ.
و�أجرى هـيـلـديـبـراند ( )Hildebrand, 2006درا�سة هدفت �إىل بيان الآثار املرتتبة
على تطبيق الإدارة بالتجوال على موظفي الرعاية ال�صحية يف �إحدى امل�ست�شفيات
الأملانية.ا�ستخدم منهج درا�سة احلالة ،باالعتماد على الدرا�سة امليدانية ملدة �ستة �أ�شهر
مبتابعة احلياة اليومية يف امل�ست�شفى يف ق�سم التمري�ض.وا�ستخدمت الإدارة بالتجوال
كو�سيلة من و�سائل الرقابة الإدارية ،حيث اعتربت الإدارة بالتجوال �إحدى الإجراءات التي
ت�سهم يف زيادة التزام املوظفني ودعم الثقة والتفاهم امل�شرتك بينهم.تو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن ا�ستخدام املديرين لنمط الإدارة بالتجوال �أدى �إىل رفع الثقة ودعم التعاون اجلماعي
داخل بيئة الرعاية ال�صحية.
وقامت العيدي ( )2010بدرا�سة هدفت �إىل بيان �أثر ممار�سة الإدارة بالتجوال على
فاعلية عملية اتخاذ القرارات يف اجلامعات الأردنية الر�سمية.ولتحقيق هدف الدرا�سة
اُ�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي بتطوير ا�ستبانة تكونت من جز�أين ،وت�شمل ()35
فقرة لقيا�س �أبعاد ممار�سة الإدارة بالتجوال ،و ( )20فقرة لقيا�س فاعلية عملية اتخاذ
القرارات.وزعت على عينة ع�شوائية ب�سيطة تكونت من (. )361وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل
�أن ت�صورات املديرين يف اجلامعات الأردنية الر�سمية ملمار�سة الإدارة بالتجوال وفاعلية
عملية اتخاذ القرارات قد جاءت بدرجة مرتفعة.ووجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملمار�سة
الإدارة بالتجوال ب�أبعادها (اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير
والإبداع ،والتغذية الراجعة) على فاعلية عملية اتخاذ القرارات.
.2الدراسات اليت تناولت األداء الوظيفي:

وت�شمل على الدرا�سات العربية والأجنبية على النحو الآتي:
�أجرى جوزيف ( )Joseph, 2004درا�سة هدفت �إىل معرفة م�ستوى الأداء الوظيفي

لدى املعلمني ،ودرجة الر�ضا الوظيفي يف ظل الظروف الوظيفية التي يعملون فيها،
وحتديد املجاالت الوظيفية التي تعمل على خف�ض الر�ضا الوظيفي لديهم بهدف التحقيق
بها وال�سعي �إىل الك�شف عن مناطق ال�ضعف فيها ،والعمل على تطويرها وتعزيزها.ا�ستخدم
املنهج الو�صفي ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )120معلماً ومعلمة اختريوا ب�شكل ع�شوائي من
( )10مدار�س مهنية يف الهند.وبعد حتليل للمعلومات التي ُجمعت با�ستخدام ا�ستبانة،
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�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املعلمني �أ�شاروا �إىل وجود عالقة بني النمط الإداري املتبع يف هذه
املدار�س والعالقة مع الزمالء ،وعبء العمل ،وظروف العمل مع الأداء الوظيفي للمعلمني.
و�أجرت �أبو ع�صبة ( )2005درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل م�شكالت التعليم املهني يف
املدار�س الثانوية املهنية الفل�سطينية من وجهة نظر املعلمني املهنيني والطلبة.ا�ستخدم
املنهج الو�صفي ،وطبقت الدرا�سة على عينة ع�شوائية طبقية من املعلمني املهنيني قوامها
( )132معلماً /معلمة ،وعلى عينة ع�شوائية طبقية من الطلبة يف املدار�س الثانوية املهنية
أ�صلي.وجمعت البيانات
قوامها ( )479طالباً /وطالبة ت�شكل ( )%9.4من املجتمع ال
ُ
با�ستخدام ا�ستبانتني ،الأوىل تتعلق باملعلمني املهنيني مكونة من ( )62فقرة موزعة على
�ستة جماالت لقيا�س امل�شكالت املتوافرة� ،أما اال�ستبانة الثانية فتتعلق بالطلبة يف املدار�س
املهنية مكونة من ( )45فقرة موزعة على خم�سة جماالت.و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدرجة
الكلية للم�شكالت التي تواجه التعليم املهني يف املدار�س املهنية من وجهة نظر املعلمني
املهنيني كانت كبرية حيث و�صلت الن�سبة املئوية ( ، )%72وكان جمال الإدارة والتنظيم يف
املرتبة الأوىل للم�شكالت املتوافرة.و�أن الدرجة الكلية للم�شكالت التي تواجه التعليم املهني
يف املدار�س املهنية من وجهة نظر الطلبة كانت متو�سطة حيث و�صلت الن�سبة املئوية
( ، )%58وكان جمال الإمكانات والتجهيزات يف املرتبة الأوىل للم�شكالت املتوافرة.
و�أجرى ال�شهراين ( )2008درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل النمط الإداري ال�سائد لدى
مديري املدار�س الثانوية يف منطقة ع�سري التعليمية من وجهة نظر املعلمني واملديرين
�أنف�سهم وعالقته مب�ستوى الأداء الوظيفي للمعلمني.وقد ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي ،وتكون جمتمع الدرا�سة من مديري املرحلة املتو�سطة ومعلميها يف
منطقة ع�سري.وبلغت عينة الدرا�سة التي اختريت بطريقة ع�شوائية ( )18مدر�سة بها ()18
مديراً و ( )310معلمني.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن النمط الإداري ال�سائد لدى مديري املدار�س الثانوية يف
منطقة ع�سري التعليمية هو النمط الت�شاركي ،يليه منط الت�سويق ،ثم منط الأمر ،و�أخرياً
منط التفوي�ض�.أما عن م�ستوى الأداء الوظيفي ملعلمي املدار�س الثانوية يف منطقة ع�سري
التعليمية فظهر بدرجة متو�سطة.وال توجد عالقة دالة �إح�صائية بني النمط الإداري ملديري
املدار�س املتو�سطة يف منطقة ع�سري التعليمية والأداء الوظيفي ملعلمي تلك املدار�س.
ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها
من خالل مراجعة الدرا�سات التي مت االطالع عليها واملتعلقة مبتغريات مو�ضوع هذه
الدرا�سة ،ميكن مالحظة الأمور الآتية:
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♦ ♦�أن الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع الإدارة بالتجوال قليلة كون املفهوم حديث
على الفكر الإداري ب�شكل عام والرتبوي ب�شكل خا�ص.
♦ ♦بحثت هذه الدرا�سات متغري الإدارة بالتجوال يف املنظمات املختلفة منها ال�صحية
واالجتماعية وعالقته مبتغريات عدة مثل :قيادة املنظمة ،االت�صال والتوا�صل ،و�أخرى
بحثت الأداء الوظيفي وعالقته مبتغريات مثل :الدافعية ،العالقات الإن�سانية.
♦ ♦كما مل نعرث على �أية درا�سة تربط بني متغريات الإدارة بالتجوال وبني الأداء
الوظيفي على م�ستوى املدار�س املهنية.
♦ ♦مييز هذه الدرا�سة عن �سابقاتها �أنها الدرا�سة الأوىل -ح�سب علم الباحثني -التي
تدر�س م�ستوى ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى املديرين يف الأداء الوظيفي للمعلمني،
والإ�ضافة العلمية التي �ستقدمها هذه الدرا�سة ،هذا عدا عن �أنها الدرا�سة الوحيدة التي طُ بقت
يف املدار�س الثانوية املهنية يف فل�سطني.

الطريقة واإلجراءات:
يتناول هذا الف�صل و�صفاً ملنهج الدرا�سة ،وجمتمعها ،وعينتها ،وطريقة اختيارها
والأدوات التي ا�ستخدمت فيها جلمع البيانات ،و�إجراءات بنائها �أو تطويرها ،واخلطوات
الالزمة للت�أكد من �صدق الأدوات وثباتها ،والإجراءات التطبيقية ،واملعاجلة الإح�صائية
امل�ستخدمة يف معاجلة بيانات الدرا�سة.
منهج الدراسة:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي ملالءمته لهذه الدرا�سة.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من املعلمني واملعلمات يف املدار�س املهنية بفل�سطني خالل
العام الدرا�سي (. )2011 /2010والبالغ عددهم ( ، )422يعملون يف ( )19مدر�سة مهنية
حكومية وخا�صة ،وفقاً لإح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم العايل الإدارة العامة للتعليم
املهني والتقني.
عينة الدراسة:
اختريت عينة الدرا�سة بالطريقة الق�صدية� ،إذ بلغ عدد �أفراد العينة ( ، )335وت�شكل ما
ن�سبته ( )%79من جمموع جمتمع الدرا�سة.
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أداتا الدراسة:
تعرف درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال ملديري
ملا كان الهدف من الدرا�سة احلالية هو ّ
املدار�س املهنية وعالقتها بدرجة الأداء الوظيفي لدى معلمي تلك املدار�س ،ف�إن احلاجة
تدعو �إىل ا�ستخدام �أداتني لقيا�س كل من الإدارة بالتجوال والأداء الوظيفي ،وفيما ي�أتي

و�صف لأداتي الدرا�سة:
♦ ♦الأداة الأوىل :الإدارة بالتجوال:

بغر�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة ،مت االطالع على اجلانب النظري املتعلق مبو�ضوع
الإدارة بالتجوال والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مثل درا�سة عبد اجلليل ( ، )2004ودرا�سة
مكيني ( ، )Mckinney, 2004ودرا�سة هـيـلـديـبـراند ( ، )Hildebrand, 2006ودرا�سة العيدي
( ، )2010وتكونت الأداة ب�صورتها الأولية من ( )77فقرة.وكانت درجات اال�ستجابة على
الأداة معتمدة على مقيا�س خما�سي مكون من ( )5درجات للموافقة مرتبة تنازلياً.
صدق األداة:
جرى التحقق من �صدق الأداة بعر�ضها على عينة مكونة من ( )21حمكماً من �أ�ساتذة
اجلامعات الأردنية والفل�سطينية من ذوي االخت�صا�ص يف املجاالت الإدارية والرتبوية
املختلفة ،وذلك لإبداء �آرائهم وملحوظاتهم حول مدى �سالمة الفقرات من حيث دقتها
العلمية و�صياغتها اللغوية ومعانيها ومدى منا�سبتها ملجاالت الدرا�سة ومو�ضوعها.وقد
عدت موافقة املحكمني على �صحة م�ضمون فقرات املقيا�س وبن�سبة ( )%80ف�أكرث م�ؤ�رشاً
على �صدق الفقرات.وبذلك �أ�صبحت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية مكونة من ( )43فقرة.
ثبات األداة:
للتحقق من ثبات �أداة الإدارة بالتجوال ،جرى ا�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا)
ال�ستخراج معامل الثبات حيث وجدت قيمته ترتاوح مابني  0.84 -0.93وهو معامل ثبات
منا�سب يفي ب�أغرا�ض الدرا�سة.ويو�ضح اجلدول ( )1معامل الثبات لأداة الإدارة بالتجوال.
الجدول ()1
معامل الثبات ألداةاإلدارة بالتجوال

الرقم

كرونباخ الفا

املجال

1

اتخاذ القرار

0.93

2

العالقات الإن�سانية

0.88
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الرقم

♦

كرونباخ الفا

املجال

3

الرقابة

0.71

4

�إدارة الوقت

0.82

5

حت�سني االت�صال

0.86

6

التحفيز

0.90

7

التطوير والإبداع

0.76

8

التغذية الراجعة

0.84

♦الأداة الثانية -الأداء الوظيفي:

طور الباحثان هذه الأداة من خالل مراجعة الأدب املتعلق بالأداء الوظيفي ،و بع�ض
الدرا�سات التي تناولت الأداء الوظيفي ،مثل درا�سة :العنزي ( ، )2002وجوزيف (Joseph,
 ، )2004و�أبو ع�صبة ( ، )2005وتكونت الأداة من ( )40فقرة ،وكانت درجات اال�ستجابة
على الأداة معتمدة على مقيا�س خما�سي املكون من ( )5درجات للموافقة �أو عدمها مرتبة
تنازلياً.

�صدق �أداة الأداء الوظيفي:
اعتمدت الدرا�سة على �صدق املحكمني للتحقق من �صدق الأداة بعر�ضها على عينة
مكونة من ( )21حمكماً من �أ�ساتذة اجلامعات الأردنية والفل�سطينية من ذوي االخت�صا�ص
واخلربة يف املجاالت الإدارية والرتبوية املختلفة ،وذلك لإبداء �آرائهم وملحوظاتهم حول
مدى �سالمة الفقرات من حيث دقتها العلمية و�صياغتها اللغوية ،ومعانيها ومدى منا�سبتها
ملجال الدرا�سة ومو�ضوعها.وقد عدت موافقة املحكمني على �صحة م�ضمون فقرات املقيا�س
وبن�سبة ( )%80ف�أكرث م�ؤ�رشاً على �صدق الفقرات و�أ�صبحت بعد التعديل مكونة من ()36
فقرة.

ثبات الأداة الثانية «الأداء الوظيفي»:
للتحقق من ثبات مقيا�س الأداء الوظيفي ،ا�ستخدمت معادلة (كرونباخ �ألفا) ال�ستخراج
معامل الثبات حيث وجدت قيمته ( )0.82وهو معامل ثبات منا�سب يفي ب�أغرا�ض الدرا�سة.
متغريات الدراسة:

ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
♦

♦املتغريات امل�ستقلة :ت�شتمل هذه الدرا�سة على متغري م�ستقل واحد ،وهو درجة
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ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س الثانوية املهنية الذي تكون من ثمانية
جماالت.
♦ ♦املتغريات التابعة :ت�شتمل هذه الدرا�سة على متغري تابع واحد ،وهو درجة الأداء
الوظيفي لدى معلمي املدار�س املهنية.
املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة� ،أُجريت املعاجلة الإح�صائية املنا�سبة بعد �إدخال البيانات
التي ُجمعت يف ذاكرة احلا�سوب؛ لتحليلها ومعاجلتها با�ستخدام الرزمة الإح�صائية
(. )SPSSوقد ا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية الآتية :للإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثاين،
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية.و للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،اُ�ستخدم
معامل ارتباط بري�سون حل�ساب قوة العالقة واجتاهها.
وقد اعتمدت الدرا�سة املعيار الآتي لتحديد درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال ودرجة
الأداء الوظيفي:
طول الفئة = 1.33 =1 -5
3
وبذلك يكون امل�ستوى املنخف�ض من (. )2.33 -1
وامل�ستوى املتو�سط من (. )3.67 -2.34
وامل�ستوى املرتفع من (. )5 -3.68

نتائج الدراسة:
يت�ضمن هذا الف�صل عر�ضاً للنتائج التي مت التو�صل �إليها من خالل �إجابة �أفراد عينة
الدرا�سة عن �أ�سئلتها ،وذلك على النحو الآتي:

◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،الذي ن�صه“ :ما درجة
ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني من
وجهة نظر معلمي تلك املدار�س”؟ :
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،ودرجة
ممار�سة الإدارة بالتجوال ،ولكل جمال من جماالت �أداة الدرا�سة ،ويظهر اجلدول ( )2ذلك.
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الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لدى مديري المدارس المهنية بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازلياً

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

درجة
املمار�سة

رقم
املجال
2

العالقات الإن�سانية

3.83

0.82

1

مرتفع

1

اتخاذ القرار

3.73

0.92

2

مرتفع

4

�إدارة الوقت

3.71

0.64

3

مرتفع

6

التحفيز

3.71

1.00

3

مرتفع

5

حت�سني االت�صال

3.70

0.92

5

مرتفع

3

الرقابة

3.61

0.76

6

متو�سط

7

التطوير والإبداع

3.49

1.00

7

متو�سط

8

التغذية الراجعة

3.42

1.00

8

متو�سط

املجاالت ككل

3.66

0.76

املجال

متو�سط

يالحظ من اجلدول (� )2أن درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية
يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك املدار�س ب�شكل عام كان متو�سطاً� ،إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي ( )3.66وانحراف معياري ( ، )0.76وجاء يف الرتبة الأوىل جمال العالقات
الإن�سانية ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.83وانحراف معياري ( ، )0.82ويف الرتبة الثانية جاء
جمال اتخاذ القرار مبتو�سط ح�سابي ( )3.73وانحراف معياري ( ، )0.92وجاء يف الرتبة
قبل الأخرية جمال التطوير والإبداع مبتو�سط ح�سابي ( )3.49وانحراف معياري (، )1.00
وجاء يف الرتبة الأخرية جمال التغذية الراجعة مبتو�سط ح�سابي ( )3.42وانحراف معياري
(. )1.00
ورمبا جاءت هذه النتيجة املتو�سطة اعتقاداً من �أفراد العينة ب�أن مديريهم يدركون
�أهمية التجوال يف العمل الإداري املدر�سي الذي ينعك�س على ممار�ساتهم الإدارية ،مما
يعطي انطباعاً �إيجابياً عن �أداء ه�ؤالء املديرين.ورمبا يعود �إىل �أ�سباب منها �أن الإدارة
بالتجوال مفهوم �إداري حديث ،ذلك �أن الأ�صل �أن يكون هذا امل�ستوى مرتفعاً ،لأننا ندر�س
درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال يف املدر�سة املهنية التي -رمبا دون غريها -بحاجة �إىل
�أن تدار بالتجوال ،ملا فيها من تلبية الحتياجات ومتطلبات هذه املدر�سة �سواء �إدارياً �أم
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فنياً �أم �إن�سانياً.وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة عماد الدين ( )2004التي �أ�شارت نتائجها
�إىل �أن ممار�سة الإدارة بالتجوال يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية تع ّد �أمنوذجا �إدارياً متطوراً ،تعك�س
نتائجها على املديرين والعاملني �إذا ما �أح�سن تطبيقه.

وفيما ي�أتي عر�ض ملناق�شة النتائج اخلا�صة لكل جمال من جماالت الإدارة
بالتجوال:
1 .1جمال العالقات الإن�سانية:
ُح�سب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وح ِّدد الرتتيب ودرجة ممار�سة
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك
املدار�س لكل فقرة من فقرات هذا املجال ،واجلدول ( )3يبني ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لدى مديري المدارس المهنية لفقرات مجال العالقات اإلنسانية مرتبة تنازلياً

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

درجة
املمار�سة

رقم
الفقرة
13

يتيح مدير املدر�سة للمعلمني االلتقاء به يف �أي وقت.

4.26

0.88

1

مرتفع

9

يت�صل مدير املدر�سة مع املعلمني عن طريق املحادثة املبا�رشة.

3.97

1.05

2

مرتفع

10

ي�شارك مدير املدر�سة املعلمني يف املنا�سبات املختلفة.

3.93

1.03

3

مرتفع

7

ي�ستطيع مدير املدر�سة الت�أثري يف املعلمني لتحقيق هدف من�شود.

3.76

1.01

4

مرتفع

11

يهتم مدير املدر�سة بالعمل اجلماعي.

3.74

1.06

5

مرتفع

8

ي�سعى مدير املدر�سة ملعرفة حاجات املعلمني يف املدر�سة.

3.59

1.14

6

متو�سط

12

يطلع مدير املدر�سة املعلمني على �أو�ضاع العمل.

3.58

1.09

7

متو�سط

3.83

0.82

الفقرة

املجال الكلي

مرتفع

يالحظ من اجلدول (� )3أن درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س
املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك املدار�س لفقرات جمال العالقات الإن�سانية
كان مرتفعاً� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.83وانحراف معياري ( ، )0.82وقد يعزى
ذلك �إىل العالقات الإن�سانية والطيبة بني املعلمني ومديريهم بحيث تتيح لكال الطرفني
التحدث وااللتقاء مبا�رشة.والتعرف �إىل حاجات ورغبات واهتمامات املعلمني ،ويف �إ�شاعة
الطم�أنينة الأمر الذي يطلق العنان للمعلمني للحديث بحرية وامل�شاركة االيجابية من جهة،
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وتعظيم �إدراك مدير املدر�سة ب�أنه جزء من جمموعة ذات معتقدات و�آمال م�شرتكة من جهة
�أخرى.وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة جوزيف ( )Joseph, 2004حيث �أ�شارت نتائجها �إىل
وجود عالقة بني النمط الإداري املتبع يف املدار�س املبحوثة وطبيعة العالقات الإن�سانية
بني العاملني فيها.

2 .2جمال اتخاذ القرار:
ُح�سب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وح ِّدد الرتتيب ودرجة ممار�سة
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك
املدار�س لكل فقرة من فقرات هذا املجال ،واجلدول ( )4يبني ذلك.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لفقرات مجال اتخاذ القرار مرتبة تنازلياً

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

درجة
املمار�سة

رقم
الفقرة

3.86

1.07

1

مرتفع

3.78

1.12

2

مرتفع

3.78

1.07

2

مرتفع

4

يتخذ مدير املدر�سة قراراته يف �ضوء نظرة �شاملة للمدر�سة.

3.73

1.05

4

مرتفع

6

يقوم مدير املدر�سة مبتابعة تنفيذ القرار بعد اتخاذه.

3.68

1.05

5

مرتفع

5

ي�سمح مدير املدر�سة للمعلمني بامل�شاركة يف �صنع القرار.

3.53

1.20

6

متو�سط

املجال الكلي

3.73

0.92

1
2
3

الفقرة
ي�شجع مدير املدر�سة من خالل جتواله النقا�ش احلر بقبول �أي فكرة
وت�سجيلها.
يتخذ مدير املدر�سة القرار من خالل احتكاكه املبا�رش بالعمل
واملعلمني.
يقوم مدير املدر�سة بجوالت تفقدية ت�ؤدي �إىل حتديد امل�شكالت
حتديدا دقيقا.

مرتفع

يالحظ من اجلدول (� )4أن درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س
املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك املدار�س لفقرات جمال اتخاذ القرار كان
مرتفعاً� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.73وانحراف معياري (. )0.92احتل جمال اتخاذ
القرار ملمار�سة الإدارة بالتجوال لدى مدير املدر�سة مكاناً رئي�ساً �ضمن جماالتها املتعددة،
حيث �إن النظام املدر�سي والعمليات التعليمية التعلمية داخله ال ميكن �أن تتح�سن �إال
بالتعاون البناء واملثمر وامل�شاركة الإيجابية بني جميع عنا�رصه ،ب�أن ال تقت�رص على مدير
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املدر�سة وحده.و�إن م�شاركة املعلمني يف اتخاذ القرار ال تنق�ص من حق مدير املدر�سة �أومن
�سلطاته ،ولكنها تخفف العبء الإداري وتبني قيادات جديدة ذات خربة قادرة على التغيري
والتطوير.وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة بفاو ( )Pfau,1997يف �أن مهارة
اتخاذ القرارات تعد من �أهم االحتياجات الإدارية التي يجب �أن يركز عليها يف الدورات
التدريبيةاخلا�صة يف �إعداد مديري املدار�س الثانوية وت�أهيلهم.

3 .3جمال �إدارة الوقت:
وح ِّدد الرتتيب ودرجة ممار�سة
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعياريةُ ،
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك
املدار�س لكل فقرة من فقرات هذا املجال ،واجلدول ( )5يبني ذلك.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لفقرات مجال إدارة الوقت مرتبة تنازلياً

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

درجة
املمار�سة

رقم
الفقرة
22

يقابل مدير املدر�سة من يطلب مقابلته من املعلمني.

4.42

0.75

1

مرتفع

25

يحدد مدير املدر�سة مدة االجتماعات مع املعلمني مراعيا الوقت.

3.80

1.06

2

مرتفع

26

يقدر مدير املدر�سة الوقت يف �إجناز مهماته.

3.76

1.02

3

مرتفع

24

يفو�ض مدير املدر�سة بع�ض الأعمال �إىل م�ساعديه.

3.68

1.00

4

مرتفع

21

يق�ضي مدير املدر�سة �أكرث وقته خارج مكتبه.

3.41

1.12

5

متو�سط

23

يقابل مدير املدر�سة املعلمني يف �أماكن عملهم ولي�س يف مكتبه.

3.15

1.10

6

متو�سط

3.71

0.64

الفقرة

املجال الكلي

مرتفع

يالحظ من اجلدول (� )5أن درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية
يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك املدار�س لفقرات جمال �إدارة الوقت كان مرتفعاً� ،إذ
بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.71وانحراف معياري ( ، )0.64وقد �أظهرت هذه الفقرات �أن دور
ممار�سة الإدارة بالتجوال يف �إدارة الوقت من وجهة نظر معلمي املدار�س املهنية يتمثل يف
�إعادة النظر يف توزيع العمل اليومي ملدير املدر�سة حتى ي�ستطيع املدير �رصف معظم وقته
يف الناحية الفنية كالإ�رشاف والتوجيه واملتابعة امليدانية للعمل ،وتقومي العمل املدر�سي،
�أما النواحي الإدارية والكتابية فهي و�سائل لتحقيق ذلك.حيث يقوم مديرو املدار�س املهنية
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اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس املهنية
وعالقتها باألداء الوظيفي ملعلمي تلك املدارس.

بر�سم خريطة زمنية ال�ستثمار الوقت يف عملهم ،فهنالك اجتماعات يف مكتب مدير املدر�سة
حت َّدد مدتها ملراعاة الوقت ،وهناك وقت لفرتات التجوال واحلديث مع املعلمني يف �أماكن
عملهم.و�أن ات�صال مدير املدر�سة باملعلمني ال ميثل م�ضيعة للوقت بل هو ر�سم ر�ؤية ذكية
لإدارة الوقت من خالل اجلوالت التفقدية و�رشوطها التي ال بد �أن تتنا�سب مع ظروف كل
مدر�سة.

4 .4جمال التحفيز
وح ِّدد الرتتيب ودرجة ممار�سة
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعياريةُ ،
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك
املدار�س لكل فقرة من فقرات هذا املجال ،واجلدول ( )6يبني ذلك.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لفقرات مجال التحفيز مرتبة تنازلياً

رقم
الفقرة
34
31
33
32

الفقرة
ي�سعى مدير املدر�سة لتعميق �إح�سا�س املعلمني ب�أنهم �رشكاء يف
و�ضع الأهداف.
يقوم مدير املدر�سة بالتجوال بني ال�صفوف لتحفيز املعلمني على
العطاء الأف�ضل.
َيرفع مدير املدر�سة الروح املعنوية لدى املعلمني مبروره على
امل�شاغل وال�صفوف.
يتابع مدير املدر�سة مطالب املعلمني.
املجال الكلي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

درجة
املمار�سة

3.74

1.13

1

مرتفع

3.73

1.13

2

مرتفع

3.71

1.10

3

مرتفع

3.65

1.14

4

متو�سط

3.71

1.00

مرتفع

يالحظ من اجلدول (� )6أن درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س
املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك املدار�س لفقرات جمال التحفيز كان مرتفعاً،
�إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.71وانحراف معياري ( ، )1.00وقد �أظهرت هذه الفقرات
�أن دور ممار�سة الإدارة بالتجوال يف التحفيز طبقا لآراء معلمي املدار�س املهنية يتمثل
يف �إ�شاعة الطم�أنينة يف املدر�سة ،الأمر الذي يطلق العنان للم�شاركة االيجابية وتعميق
الإح�سا�س بال�رشاكة يف و�ضع الأهداف اخلا�صة باملدر�سة ،و�أنهم �أع�ضاء مهمون يف فريق
العمل.كذلك �إعطاء املعلمني حما�ساً متدفقاً و�شعوراً بالر�ضا يدفعهم �إىل بذل املزيد من �أجل
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التعاون والتن�سيق.تتفق هذه النتيجة مع درا�سة بيجفورد ( )Pigford,1987التي �أ�شارت �إىل
�أهمية دور مدير املدر�سة يف رفع م�ستوى الأداء الوظيفي وت�شجيع املعلمني على حتقيق ذلك
بالرتكيز على املجاالت املتعلقة بامل�شاركة الفاعلة ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتغذية
الراجعة ،واملتابعة امليدانية.

5 .5جمال حت�سني االت�صال
ُح�سب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وح ِّدد الرتتيب ودرجة ممار�سة
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك
املدار�س لكل فقرة من فقرات هذا املجال ،واجلدول ( )7يبني ذلك.
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لفقرات مجال تحسين االتصال مرتبة تنازلياً

رقم
الفقرة
27
28
30
29

الفقرة
يحر�ص مدير املدر�سة على ك�سب ثقة املعلمني.
يعقد مدير املدر�سة اجتماعات مفتوحة مع املعلمني ملناق�شة
وجهات النظر فيما يخ�ص العمل.
يهيئ مدير املدر�سة الفر�صة ليتعرف املعلمون
على بع�ضهم.
يقوم مدير املدر�سة بعقد املحا�رضات للرد على ا�ستف�سارات
املعلمني حول طبيعة العمل.
املجال الكلي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

درجة
املمار�سة

3.97

1.13

1

مرتفع

3.79

1.11

2

مرتفع

3.76

1.08

3

مرتفع

3.30

1.14

4

متو�سط

3.70

0.92

مرتفع

يالحظ من اجلدول (� )7أن درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س
املهنية من وجهة نظر معلمي تلك املدار�س لفقرات جمال حت�سني االت�صال كان مرتفعاً� ،إذ
بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.70وانحراف معياري ( ، )0.92وقد �أظهرت هذه الفقرات �أن دور
ممار�سة الإدارة بالتجوال يف حت�سني االت�صال طبقا لآراء معلمي املدار�س املهنية يتمثل يف
حت�سني عالقة مدير املدر�سة مع املعلمني بنقل التعليمات والتوجيهات ووجهات نظر املدير
�إىل املعلمني من �أجل القيام بوظائفهم الأ�سا�سية من خالل ات�صال مبا�رش ووجها لوجه.
ودعم الروابط الإن�سانية بينهم من خالل العمل على حتقيق الر�ضا واالن�سجام والتخل�ص
من ال�ضغوط املختلفة.وتتفق النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة عبد اجلليل (� )2004إىل �أن
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اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس املهنية
وعالقتها باألداء الوظيفي ملعلمي تلك املدارس.

التخطيط من �أهم �إجراءات الإدارة بالتجوال ،والذي يبنى على �أ�سا�س البيانات واملعلومات
التي يتم توافرها من خالل االت�صال املبا�رش بني املدير ومر�ؤو�سيه.

6 .6جمال الرقابة:
وح ِّدد الرتتيب ودرجة ممار�سة
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعياريةُ ،
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك
املدار�س لكل فقرة من فقرات هذا املجال ،واجلدول ( )8يبني ذلك.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لفقرات مجال الرقابة مرتبة تنازلياً

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

درجة
املمار�سة

رقم
الفقرة
14

يقوم مدير املدر�سة مبتابعة �سري العمل يف مواقعه.

3.96

0.96

1

مرتفع

19

يقوم مدير املدر�سة بالتقومي وفقا ملا يراه من �إجناز.

3.70

1.02

2

مرتفع

15

ي�صحح مدير املدر�سة بجولته التفقدية جانبا هاما من البيانات
الواردة �إليه.

3.67

0.96

3

مرتفع

20

ي�سعى مدير املدر�سة للقيام مبهمات الرقابة املختلفة.

3.66

1.01

4

متو�سط

16

يطور مدير املدر�سة �أ�ساليب املتابعة يف املدر�سة.

3.56

1.03

5

متو�سط

17

يعتمد مدير املدر�سة على التقارير املكتوبة يف تقومي العمل.

3.48

1.00

6

متو�سط

18

ي�ؤمن مدير املدر�سة بنظم املتابعة عن بعد.

3.22

1.11

7

متو�سط

3.61

0.76

الفقرة

املجال الكلي

متو�سط

يالحظ من اجلدول (� )8أن درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س
املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك املدار�س لفقرات جمال الرقابة كان متو�سطا،
�إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.61وانحراف معياري ( ، )0.76وقد �أظهرت هذه الفقرات �أن
دور ممار�سة الإدارة بالتجوال يف جمال الرقابة طبقا لآراء معلمي املدار�س املهنية يتمثل
يف متابعة العمل يف مواقع احلدث ،مما ي�ؤدي �إىل الك�شف املبكر عن امل�شكالت واملعوقات
التي تعرت�ض �سري العمل.كما �أن قيام املدير باملرور على امل�شاغل وال�صفوف ي�ؤدي �إىل
وكمه والتنفيذ الذي حتقق فعالً.
الوقوف على حجم الإجناز ِّ
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وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة هـيـلـديـبـراند ( )Hildebrand, 2006التي اعتمدت
على الإدارة بالتجوال كو�سيلة من و�سائل الرقابة الإدارية ،حيث اعتربتها �إحدى الإجراءات
وكمه والتنفيذ الذي حتقق فعالً يف العمل من
التي �أ�سهمت يف الوقوف على حجم الإجناز ِّ
جهة ،وزيادة التزام املوظفني ودعم الثقة والتفاهم امل�شرتك بينهم من جهة �أخرى.

7 .7جمال التطوير والإبداع:
وح ّدد الرتتيب ودرجة ممار�سة
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعياريةُ ،
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك
املدار�س لكل فقرة من فقرات هذا املجال ،واجلدول ( )9يبني ذلك.
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لفقرات مجال التطوير واإلبداع مرتبة تنازلياً

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتتيب

درجة
املمار�سة

رقم
الفقرة

3.80

1.18

1

مرتفع

3.55

1.07

2

متو�سط

3.44

1.11

3

متو�سط

38

يعمل مدير املدر�سة على تطوير العالقات التنظيمية بني املعلمني.

3.35

1.12

4

متو�سط

39

يعمل مدير املدر�سة بتجواله بني �صفوف على �إلهام املعلمني
باحللول الإبداعية.

3.31

1.13

5

متو�سط

3.49

1.00

35
36
37

الفقرة
ي�شجع مدير املدر�سة الإبداع واالبتكار يف العمل.
يقدم مدير املدر�سة خالل متابعته امليدانية للمعلمني �أفكارا جديدة
من �أجل التطوير.
ي�سعى مدير املدر�سة �إىل اكت�شاف الفر�ص الإبداعية بني �صفوف
املعلمني يف املدر�سة.

املجال الكلي

متو�سط

يالحظ من اجلدول (� )9أن درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س
املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك املدار�س لفقرات جمال التطوير والإبداع
كان متو�سطا� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.49وانحراف معياري ( ، )1.00وقد �أظهرت
هذه الفقرات �أن دور ممار�سة الإدارة بالتجوال يف التطوير والإبداع طبقا لآراء معلمي
املدار�س املهنية يتمثل يف م�ساعدة مدير املدر�سة على حتديد الربامج التدريبية املالئمة
للمعلمني ،وتطوير العالقات التنظيمية بني املعلمني.و ُي�ساعد على �إ�ضافة اجلديد واملبتكر
يف �أ�ساليب العمل بتقدمي �أفكار جديدة�.إن التطوير والإبداع هما �سمة املدير الناجح ،وهما
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اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس املهنية
وعالقتها باألداء الوظيفي ملعلمي تلك املدارس.

من العنا�رص الأ�سا�سية للإدارة بالتجوال ،ال بل يقعان �ضمن ا�سرتاتيجية الإدارة املدر�سية
الفعالة ،لذا ف�إن التطوير والإبداع وما يعرت�ض �سبيله من معوقات يتطلب �إعداداً جيداً ملدير
املدر�سة ،بحيث يكون لديه من املهارات والقدرات ما متكنه من التعامل مع متغريات الع�رص
ب�إيجابية.وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة عبد اجلليل ( )2004التي �أ�شارت �إىل �أن التطوير
والإبداع من �أهم املبادئ التي تقوم عليها عملية تطوير �إدارة املدر�سة يف �ضوء ممار�سة
الإدارة بالتجوال.

8 .8جمال التغذية الراجعة:
وح ِّدد الرتتيب ودرجة ممار�سة
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعياريةُ ،
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك
املدار�س لكل فقرة من فقرات هذا املجال ،واجلدول ( )10يبني ذلك.
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لفقرات مجال التغذية الراجعة مرتبة تنازلياً

رقم
الفقرة

الفقرة

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتتيب
املمار�سة
احل�سابي املعياري

42

يقدم مدير املدر�سة مـن خـالل جتواله للمعلمني مالحظات عن �أدائهم.

3.55

1.12

1

متو�سط

40

يقوم مدير املدر�سة مب�سـاعدة املعلمني يف �إدراك قدراتهم ومهـاراتهم.

3.39

1.14

2

متو�سط

41

يو�ضح مدير املدر�سة نقاط القــوة وال�ضعف يف �أداء املعلمني.

3.38

1.08

3

متو�سط

43

ي�ستطلع مدير املدر�سة مـن خـالل جتواله نوع التدريب املطلوب
للمعلمني.

3.35

1.13

4

متو�سط

املجال الكلي

3.42

1.00

متو�سط

يالحظ من اجلدول (� )10أن درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س
املهنية يف فل�سطني من وجهة نظر معلمي تلك املدار�س لفقرات جمال التغذية الراجعة كان
متو�سطا� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.42وانحراف معياري (. )1.00وقد �أظهرت هذه
الفقرات �أن دور ممار�سة الإدارة بالتجوال يف التغذية الراجعة طبقاً لآراء معلمي املدار�س
املهنية يتمثل يف �إعطائهم مالحظات عن �أدائهم الوظيفي ،وم�ساعدتهم يف تطوير �أدائهم
وت�صحيحه ،و�إدراك قدراتهم ومهـاراتهم ،وحتديد نوع التدريب املطلوب للق�ضاء على نقاط
ال�ضعف لديهم وامل�ساعدة يف حتقيق امل�ساواة بينهم ب�إتاحة الفر�ص للجميع.
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◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،الذي ن�صه “ما درجة الأداء
الوظيفي ملعلمي املدار�س املهنية يف فل�سطني من وجهة نظرهم”؟ :
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،ومت
حتديد الرتتيب ودرجة الأداء الوظيفي ملعلمي املدار�س املهنية يف فل�سطني من وجهة
نظرهم ،ولكل فقرة من فقرات �أداة الدرا�سة ،ويظهر اجلدول ( )11ذلك.
الجدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ودرجة األداء الوظيفي
لمعلمي المدارس المهنية في فلسطين من وجهة نظرهم مرتبة تنازلياً

املتو�سط
احل�سابي
4.44

االنحراف
املعياري
0.76

رقم
الفقرة
H 4لتزم ب�أوقات الدوام الر�سمي.

1

1

لدي اال�ستعداد لتحمل امل�س�ؤولية الناجتة عن ت�رصفاتي اخلاطئة.

4.37

0.75

2

مرتفع

11

�أقدم يد العون لزمالئي لإجناز العمل.

4.32

0.70

3

مرتفع

2

�أقوم ب�إجناز الأعمال املوكلة �إيل يف وقتها.

4.27

0.72

4

مرتفع

5

لدي ميول وقدرات للتكيف مع الظروف امل�ستجدة.

4.25

0.75

5

مرتفع

7

�أمتلك املقدرة على التخطيط لإجناز العمل بنجاح.

4.22

0.71

6

مرتفع

9

لدي املهارة يف تنفيذ التعليمات بكل دقة.

4.22

0.74

6

مرتفع

3

لدي اال�ستعداد لتحمل م�س�ؤولية �أعلى.

4.19

0.84

8

مرتفع

10

�أح�سن الت�رصف عندما تواجهني م�شكلة يف عملي.

4.19

0.71

8

مرتفع

20

�أ�ستثمر جهدي ووقتي لإجناز العمل.

4.15

0.72

10

مرتفع

8

�أقوم بتنظيم �أعباء العمل يوميا مع التقيد بالتعليمات.

4.12

0.82

11

مرتفع

14

لدي �أ�سلوب جيد لعر�ض الآراء واملقرتحات.

4.04

0.74

12

مرتفع

21

�أقوم باقرتاح �أ�ساليب جديدة تتعلق ب�أداء العمل.

4.01

0.82

13

مرتفع

12

توجيهات مدير املدر�سة وا�ضحة.

3.96

1.01

14

مرتفع

27

�شعوري بالر�ضا عن وظيفتي دفعني �إىل بذل مزيد من اجلهد يف
العمل.

3.94

1.01

15

مرتفع

25

الدورات التدريبية ت�ساعد يف حت�سني �أدائي الوظيفي.

3.93

1.14

16

مرتفع

الفقرة
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اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس املهنية
وعالقتها باألداء الوظيفي ملعلمي تلك املدارس.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

درجة
الأداء

رقم
الفقرة

3.86

0.97

17

مرتفع

3.84

1.09

18

مرتفع

3.79

1.06

19

مرتفع

17

�أ�شعر با�ستقاللية �أكرب يف �أدائي لأن مدير املدر�سة ي�ؤيد جمهوداتي.

3.78

1.06

20

مرتفع

28

تفهم مدير ملدر�سة مل�شاعري واحتياجاتي �شجعني على حت�سني
�أدائي الوظيفي.

3.76

1.09

21

مرتفع

26

م�شاركتي يف اتخاذ القرارات �ساعدت على حت�سني �أدائي الوظيفي.

3.74

1.01

22

مرتفع

18

�أقوم ب�أداء �أعمال حمددة.

3.70

0.90

23

مرتفع

16

�أ�سمع من مدير املدر�سة عبارات ال�شكر والتقدير.

3.69

1.17

24

مرتفع

31

ت�شجيع مدير املدر�سة دفعني لإجناز العمل بكفاءة.

3.68

1.18

25

مرتفع

3.59

1.10

26

متو�سط

3.57

1.15

27

متو�سط

3.51

1.13

28

متو�سط

3.44

1.21

29

متو�سط

3.21

1.16

30

متو�سط

37

يحر�ص مدير املدر�سة على مراجعة �إجراءات �سري العمل لتطويرها
ب�صفة م�ستمرة.

3.21

1.11

30

متو�سط

30

حزم مدير املدر�سة �أ�سهم يف حت�سني �أدائي الوظيفي.

3.17

1.29

32

متو�سط

3.13

1.29

33

متو�سط

2.89

1.27

34

متو�سط

2.77

1.22

35

متو�سط

15
29
13

34
36
35
32
22

6
23
33

الفقرة
�أ�شعر بااللتزام يف �أداء عملي لأين �أ�شارك يف و�ضع �أهداف املدر�سة
التي اعمل بها.
حر�ص مدير املدر�سة على تنمية الرقابة الذاتية لدي �أ�سهم يف رفع
كفاءتي يف العمل.
يعمل مدير املدر�سة على حل امل�شكالت التي تواجهني يف عملي
باملدر�سة.

تقبل مديري ملقرتحاتي و�آرائي �شجعني على التجديد يف �أ�ساليب
العمل.
ي�ساعدين مدير املدر�سة على ح�سن الت�رصف عندما يواجهني عائق
يف �أدائي لعملي.
ملهمات عملي يف املدر�سة بنظام االت�صال ال�سائد بني
يت�أثر �أدائي ّ
العاملني فيها.
اهتمام مدير املدر�سة باملعلمني ي�سهم يف حتفيزهم للقيام
مبهمات عملهم.
ّ
�ضعف تفوي�ض ال�سلطات عاق حت�سن �أدائي الوظيفي.

قلة الإمكانيات املادية يف بيئة العمل �أ�سهمت يف انخفا�ض
م�ستوى �أدائي الوظيفي.
�أ�شعر ب�أن �إدارة املدر�سة لديها نظام حوافز فعال يرتبط بالأداء
املميز.
�ضعف املناف�سة بني املعلمني �أدى �إىل انخفا�ض م�ستوى �أدائي
الوظيفي.
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رقم
الفقرة
19
24

الفقرة
�ضعف العالقات الإن�سانية �أ�سهم يف انخفا�ض م�ستوى �إجنازي
ملهمات وظيفتي.
ّ
�ضعف التفاعل بني مدير املدر�سة واملعلمني �أ�سهم يف انخفا�ض
م�ستوى �أدائي الوظيفي.
املجال الكلي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

درجة
الأداء

2.67

1.20

36

متو�سط

2.61

1.28

37

متو�سط

3.75

0.48

مرتفع

يالحظ من اجلدول (� )11أن درجة الأداء الوظيفي ملعلمي املدار�س املهنية يف فل�سطني
من وجهة نظرهم كان مرتفعاً� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.75وانحراف معياري ()0.48
 ،حيث تت�أثر درجة الأداء الوظيفي ملعلمي املدار�س املهنية من وجهة نظرهم �إيجابياً
بتقبل املدير ملقرتحات املعلمني وبعدالة نظام احلوافز ،وتف ُّهم املدير مل�شاعر املعلمني
واحتياجاتهم ،وحر�صه على تنمية الرقابة الذاتية لدى املعلمني ،وثنائه على جمهودات
املعلمني ،وت�شجيعهم وم�شاركتهم يف اتخاذ القرار ،وتكاتف جهود الإدارة املدر�سية يف
اكت�شاف م�شكالت املعلمني والعمل على حلها ،والتعرف �إىل �أرائهم وتلبية احتياجاتهم
ومراعاة ظروفهم بطريقة منا�سبة.لذا ي�شكل مديرو املدار�س دوراً م�ؤثراً على �أداء املعلمني
الوظيفي يف املدر�سة ،كون املعلم عن�رصا من العنا�رص الأ�سا�سية يف العملية التعليمية
التعلمية.

◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،الذي ن�صه “ هل توجد
عالقة ارتباطية دالة عند م�ستوى داللة ( )0.05 = αبني درجة ممار�سة
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني ودرجة الأداء
الوظيفي لدى معلمي تلك املدار�س؟ ”:
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ُح�سب معامل االرتباط بني درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال
لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني وبني درجة الأداء الوظيفي لدى معلمي تلك
املدار�س با�ستخدام معامل بري�سون ،واجلدول ( )12يبني هذه النتائج.
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اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس املهنية
وعالقتها باألداء الوظيفي ملعلمي تلك املدارس.

الجدول ()12
معامل االرتباط بين درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس المهنية في فلسطين
ودرجة األداء الوظيفي لدىمعلمي تلك المدارس باستخدام معامل بيرسون

املجال
اتخاذ القرار
العالقات الإن�سانية
الرقابة
�إدارة الوقت
حت�سني االت�صال
التحفيز
التطوير والإبداع
التغذية الراجعة
الدرجة الكلية مل�ستوى ممار�سة
الإدارة بالتجوال

الدرجة الكلية لدرجة االداء الوظيفي
معامل االرتباط

0**0.634

م�ستوى الداللة

0.0000

معامل االرتباط

0**0.622

م�ستوى الداللة

0.0000

معامل االرتباط

0**0.601

م�ستوى الداللة

0.0000

معامل االرتباط

**00.549

م�ستوى الداللة

0.0000

معامل االرتباط

0**0.591

م�ستوى الداللة

0.0000

معامل االرتباط

0**0.649

م�ستوى الداللة

0.0000

معامل االرتباط

0**0.697

م�ستوى الداللة

0.0000

معامل االرتباط

0**0.667

م�ستوى الداللة

0.0000

معامل االرتباط

0**0.715

م�ستوى الداللة

0.0000

**دال احصائياً عند مستوى (. )0.01

يظهر من اجلدول ( )12وجودعالقة ذات داللة �إح�صائية موجبة عند م�ستوى
( )α=0.05بني درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني
ودرجة الأداء الوظيفي لدى معلمي تلك املدار�س �إذ بلغ معامل االرتباط ( )0.715ومب�ستوى
داللة ( ، )0.000كما يالحظ وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α=0.05بني
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جماالت درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال كافة لدى مديري املدار�س املهنية يف فل�سطني
وبني درجة الأداء الوظيفي لدى معلمي تلك املدار�س ،و�أن هذه العالقات جميعها كانت
موجبة.
وقد يعزى ذلك رمبا �إىل �أن عمل مدير املدر�سة كم�رشف مقيم داخل املدر�سة يزيد
من توا�صله مع املعلمني املهنيني ،ويجعله �أكرث تقديراً الحتياجاتهم ،و�أكرث اتفاقاً معهم
ب�أهمية تنمية �أدائهم الوظيفي.وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة جوزيف ()Joseph, 2004
حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة دالة �إح�صائياً بني النمط الإداري املتبع يف هذه
املدار�س والأداء الوظيفي للمعلمني.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة هيلديـربان د (�Hil
 )debrand, 2006التي تو�صلت �إىل �أن ا�ستخدام املديرين لنمط الإدارة بالتجوال �أدى �إىل
رفع الثقة بني الر�ؤ�ساء ومر�ؤو�سيهم ،و�أن تطبيق الإدارة بالتجوال �أدى �إىل تطوير الأداء
الوظيفي ،وحفز املمر�ضني على العمل.وتختلف عن درا�سة ال�شهراين ( )2008التي �أ�شارت
نتائجها �إىل عدم وجود عالقة دالة �إح�صائية بني النمط الإداري ملديري املدار�س املتو�سطة
يف منطقة ع�سري التعليمية والأداء الوظيفي ملعلمي تلك املدار�س.

التوصيات:
يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج وتف�سريات وحتليالت ،تقدم الدرا�سة
جمموعة من التو�صيات ،على النحو الآتي:
�1 .1رضورة ت�صميم برامج تدريبية لتعزيز مهارات مديري املدار�س يف جماالت الإدارة
بالتجوال وخرباته وتطويرها وتنميتها.
2 .2حث املديرين يف املدار�س املهنية على ممار�سة الإدارة بالتجوال ملا يف ذلك من
توفري الوقت الكايف الكت�شاف احلقائق ،وحتديد امل�شكالت ،وحت�سني االت�صال ،وحتفيز
املعلمني ،وحتقيق التطوير والإبداع الختيار الأن�سب من القرارات ملعاجلة الأزمات التي
متر بها هذه املدار�س.
�3 .3رضورة ربط منهجية الإدارة بالتجوال يف �آلية تفعيل الأداء الوظيفي التي حتقق
االن�سجام مع الأهداف الإ�سرتاتيجية املو�ضوعة واملراد حتقيقها يف املدار�س املهنية.
�4 .4رضورة �أن تعمل وزارة الرتبية والتعليم على ن�رش ثقافة التغيري والتطوير لدى
موظفيها من �إداريني ومديرين ومعلمني.
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5 .5القيام بدرا�سات م�سحية للتعرف �إىل املعوقات التي تواجة تطبيق ممار�سة الإدارة
بالتجوال يف املدار�س التابعة ملديريات الرتبية والتعليم.
6 .6الت�أكيد على �إجراء مزي ٍد من الدرا�سات العلمية حول مو�ضوع الدرا�سة احلالية لرفد
املكتبة العربية بدرا�سات ونتائج �أخرى لت�شمل جمتمعات وعينات �أخرى لتعميم نتائجها
وتقدمي تو�صيات ب�ش�أنها؛ وذلك الفتقار املكتبة العربية �إىل درا�سات يف الإدارة بالتجوال.
7 .7تعريف طلبة الدرا�سات العليا بهذا املفهوم ،كونه من املفاهيم املعا�رصة
واملتخ�ص�صة يف الإدارة ،وبخا�صة يف احلقول الإدارية والرتبوية.
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