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ملخص:
تعرف درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال
هدف هذه الدرا�سة ّ
لدى مديري املدار�س يف حمافظة �إربد وعالقتها يف رفع الروح
املعنوية للمعلمني من وجهة نظرهم .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
جرى بناء ا�ستبانة ا�شتملت على جز�أين؛ الإدارة بالتجوال ،وم�ستوى
الروح املعنوية .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )1064معلم ًا ومعلمة
من معلمي املدار�س احلكومية واخلا�صة يف حمافظة �إربد للعام
الدرا�سي 2017 /2016م� .أظهرت نتائج الدرا�سة �إىل � َّأن ممار�سة
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س يف حمافظة �إربد من وجهة
نظر املعلمني كانت متو�سطة ،و�أن م�ستوى الروح املعنوية للمعلمني
يف حمافظة �إربد من وجهة نظرهم كان متو�سطاً ،كما �أظهرت
النتائج � َّأن العالقة بني ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري
املدار�س وم�ستوى الروح املعنوية للمعلمني يف حمافظة �إربد
كانت مرتفعة .و�أو�صى الباحثان ب�رضورة �إيجاد منهجية وا�ضحة
وملزمة جلميع املديرين من �أجل ممار�سة �أ�سلوب الإدارة بالتجوال
يف مدار�سهم ،وبخا�صة يف جماالت االت�صال والتوا�صل ،التحفيز،
التقييم والتطوير ،والتغذية الراجعة.
الكلمات املفتاحية :الإدارة بالتجوال ،الروح املعنوية ،مديري
املدار�س.
The Level of Practicing Management by Wandering
Around among the Principals of the Schools in the
Governorate of Irbid and its Relation to Raising the
Morale of the Teachers from their Point of View

Abstract
The aim of the study aimed at identifying the
level of practicing management by wandering around
among the principals of the schools in the governorate
of Irbid and its relation to raising the morale of the
teachers from their point of view. In order to achieve
the purpose of the study, a questionnaire was designed
that included two parts: management by wandering
around, and the level of the morale. The study sample
consisted of (1064) teachers at public and private
schools in Irbid governorate during the academic
year 2016/ 2017. The study found that the practice
of management by wandering around by school
principals in Irbid from the teachers’ point of view
was moderate. The level of morale of the teachers
in Irbid was also moderate. The results showed
that was a high correlation between the practice of
management by wandering around by the school
principals and the level of the morale of the teachers
In Irbid governorate. The researcher recommends
the need to find a clear and binding approach to
encourage principals on practicing the techniques

of management by wandering around, especially in
the fields of communication, motivation, evaluation,
development, and feedback.
Keywords: Management by Walking, morale,
school principals.

مقدمة
يعي�ش العامل اليوم ع�رص التقدم يف كل املجاالت ،وهذا التقدم
م�ستمراً ومتطوراً و�رسيعاًَّ ،ما يتطلب من امل�ؤ�س�سات واملنظمات
�صحية قادرة على
اللحاق بهذا التطور لكي تعمل يف بيئة �إدارية
ّ
العمل والتعامل مبرونة وفهم وا�ستيعاب التطورات التي حتدث
با�ستمرار.و� ّإن الإدارة اليوم تواجه حتديات كبرية ،فهي تقوم
على مواكبة التجديد والتطور وحتقيق اجلودة والفاعلّية والإبداع.
وباختالف �أ�ساليب العملّية الإدارية وتنوعها وتطورها عرب التاريخ،
يبقى الهدف هو احل�صول على �أف�ضل مردود ممكن من الإمكانات
املتوفرة� ،إذ � ّإن الدوافع التي حتفز العاملني لتح�سني جودة اخلدمات،
ورفع الطاقة الإنتاجية لهم هي دوما الدوافع املا ّدية واملعنوية
والب�رشية املنا�سبة والتقنيات
وهذا يتطلب توفر الإمكانات املا ّدية
ّ
احلديثة.
وتهتم امل�ؤ�س�سات واملنظمات على اختالف �أنواعها بالإدارة
إداري الناجح من �ش�أنه �أن
منهج ًا و�أ�سلوباً ،بعد �أن �أدركت �أن اخلُلق ال ّ
�سواء كانت م�ؤ�س�سات
ُي�سهم يف تق ّدم
وتطور املنظمات وامل�ؤ�س�سات ً
ّ
تربوية �أو اقت�صادية �أو اجتماعية من خالل ا�ستغالل الوقت وتوظيف
ّ
املوارد الب�رشية واملادية توظيف ًا �أمثل ،ومن خالل م�ساهمته يف
تخريج وتدريب وت�أهيل �أجيال من الب�رش قادرين على الإبداع يف
واالقت�صادية (العالق. )2008 ،
والرتبوية
إدارية
ّ
ّ
امليادين ال ّ
ومن الأ�ساليب الإدارية احلديثة التي �أثبتت جدارتها وكفاءتها
يف بع�ض امل�ؤ�س�سات هي :الإدارة بالتجوال� ،إذ تمُ ثل الإدارة بالتجوال
إدارية تقوم على احل�ضور الذكي للقائد الإداري يف موقع
منظوم ًة � ّ
تنفيذ الفعل ،وعدم االعتماد على و�سائل االت�صال الأخرى اعتماداً
كامالً ،بل ا�ستخدام مهارته وموهبته ال�شخ�صية وملكاته يف ت�صميم
ال�شخ�صية والفر ّدية
وتنفيذ اللقاءات التجوالية ،و�أدوات املقابالت
ّ
واجلماعية التي تتم �أثناء التجوال الإداري ،وا�ستخدام مهارة احلوار
ّ
مع املن ّفذين الكت�شاف الق�صور ومعاجلته (اخل�ضريي)1999 ،
.وطُ بقت الإدارة بالتجوال يف البداية يف ال�رشكات ،وبعد ذلك جرى
الرتبوي ،وتعني الإدارة بالتجوال �أن يرتك مدير
توظيفها يف ال�سياق
ّ
ّ
املكتبية التي ت�أخذ منه
ويفو�ض الأعمال
ّ
املدر�سة كر�سي املكتبّ ،
وقت ًا طويالً ،وينطلق يف جميع �أرجاء املدر�سة ال للتج�س�س و�إمنا
ليتح�س�س احتياجات املعلمني وي�شاركهم يف حل امل�شكالت التي
تواجههم (العبيدي. )2013 ،
ومما هو م�سلَّم به حقيقة؛ �أن الروح املعنوية لها �أهمية كبرية
َّ
يف الت�أثري يف �سلوك العاملني مهما اختلفت مواقعهم يف الهيكل
املعنوية للر�ؤ�ساء
التنظيمي ،و�أن الإدارة قادرة على تنمية الروح
ّ
�سواء بتوفري فر�ص التقدم وا�ستمرارية العمل �أو
واملر�ؤو�سني مع ًا
ً
حتقيق ر�ضا الر�ؤ�ساء عن �أعمالهم (زويلف. )40 :1982 ،وتتمي ُز
الروح املعنوية لدى الأفراد ب�أنها قد ترتفع وقد تنخف�ض وبذلك
تكون مقيا�س ًا ملدى فاعلية �أداء العاملني ،وهذا ما �أكده البدري
( )2001يف �أن الروح املعنوية ال يمُ كن �إدراكُ ها �إال من خالل �آثارها
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التي يمُ كن ُمالحظتها يف �سلوك الأفراد ويف ا�ستجاباتهم النف�سية،
فالذي يمُ كن ُمالحظته هو �سلوك ال�شخ�ص املرتفع �أو املُنخف�ض
معنوياً ،و�أن �آثارها ال تظهر عادة �إال يف عمل جماعي فتدفع الفرد
�إىل مزيد من العطاء والإنتاج ،وتكون �سبب ًا يف �ضعف عمله �إذا كانت
ُمنخف�ضة.
و�أ�شارت بع�ض الدرا�سات مثل درا�سة عبد اجلليل ()2004
والعبيدي (� )2013إىل وجود �أثر �إيجابي ملمار�سة الإدارة بالتجوال
لدى القادة الإداريني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�أي�ض ًا �أ�شارت
درا�سة ال�شاللفة (� )1993إىل وجود �أثر �إيجابي يف رفع م�ستوى
الروح املعنوية للمعلمني وذلك يعود �إىل درجة معرفة القائد للنمط
يتبعه.وبناء على ما تقدم ،ف�إن هذه الدرا�سة بحثت يف
القيادي الذي
ً
ق�ضية الإدارة بالتجوال وعالقتها يف رفع الروح املعنوية للمعلمني
العاملني يف مدار�س حمافظة �إربد.
وتهم الإدارة بالتجوال بالبحث عن نقاط ال�ضعف والك�شف
عن �أ�سباب تكوينها ،وو�ضع �أف�ضل احللول ملعاجلتها ،كما ت�ستك�شف
البيانات احلقيقية والوقوف على حقائق الأحداث والعوامل امل�ؤثرة
فيها ،لذا ف� َّإن الإدارة بالتجوال تعالج الق�صور يف التخطيط الذي
ي�شمل كل �أق�سام امل�ؤ�س�سة لتحقيق قوة الدفع ،والتحفيز على االبتكار
والإبداع وتطوير الإنتاجية والو�صول �إىل م�ستويات متقدمة من
اجلودة ،والتنظيم؛ فالإدارة بالتجوال ي�صعب �أن تنجح يف حتقيق
�أهدافها بدون تنظيم جيد يحيط بجميع الثوابت واملتغريات ويقوم
على حتديد جيد لالخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات الوظيفية (اخل�ضريي،
 ، )2000كما تهتم �إدارة التجوال بالتوجيه والرقابة ،حيث ت�سهم
الرقابة بتفادي الأخطاء قبل وقوعها ،واكت�شاف العقبات التي تعيق
التقدم يف العمل ،وتق�صي الأ�سباب وو�ضع الت�صورات املنا�سبة
للعالج ،وهذا بدوره يتطلب �أن تكون الإدارة على وعي تام ب�أهداف
العمل ،ومن خالل الرقابة يتم متابعة عمليات التنفيذ لتبني مدى
حتقيق الأهداف املطلوب �إدراكها يف وقتها املحدد ،وحتديد
م�سئولية كل ذي �سلطة والك�شف عن مواطن العيب واخللل حتى ميكن
تفاديها والتغلب عليها للو�صول �إىل �أكرب كفاءة ممكنة (عريفج،
2001؛ البدري ، )2001 ،و�أ�شارت درا�سة ( )Kerushin, 2005اىل
�أن جتوال املديرين كان له ت�أثرياً �إيجابي ًا يف حت�صيل الطلبة و�ساعد
يف حت�سني ممار�سات املعلمني من خالل املتابعة واملراقبة.
�إن الفكر الإداري العربي مل يتطرق �إىل تعريف مفهوم الإدارة
بالتجوال �إال ما ورد عن اخل�ضريي والعجمي ،فقد عرفها اخل�ضريي
(“ )25 :1999ب�أنها منظومة فل�سفية �إدارية ذات طابع ارتقائي
خا�ص ي�ستمد خ�صو�صيته من قناعة �إدراكية تقوم على خروج
القائد من الإدارة العليا �إىل الإدارة الدنيا والتواجد واحل�ضور الذكي،
والتعاي�ش الذكي بني القائد واملدر�سني وتناغم بني جميع الأطراف
من �أجل حتقيق الأهداف.فقد �أ�شارت درا�سة (Macneill& Boyd,
 )2006اىل �أن ا�سرتاتيجية القيادة والإدارة بالتجوال دوراً مهم ًا يف
ممار�سات �أ�ساليب القيادة املتنوعة ،و�إيجاد مناخ �صحي فعال يقوم
على م�شاركة املعلمني باتخاذ القرارات الرتبوية ،وتعزيز االبتكار
والفل�سفات الإيجابية التي ت�ساعد يف �إثراء املنهاج وتطوير عملية
التعلم والتعليم.و� َّأما العجمي ( )358 :2008فقد عرفها ب�أ َّنها
لتعرف �أداء
“خروج املديرين من مكاتبهم �إىل مواقع العمل الفعليةّ ،
العاملني الفعلي وامل�شكالت التي تواجههم ،وم�ساعدتهم يف حل هذه
111

امل�شكالت ،وحتقيق احتياجاتهم ورغباتهم من �أجل حتقيق الأهداف
املرجوة”.وعرفها ميكيني ( )McKinney, 2004, 46ب�أ َّنها “�سيا�سة
تتيح للموظفني حرية االت�صال مع املديرين وامل�رشفني عليهم ،مما
يزيد الر�ضا عند املوظفني ،وارتفاع الروح املعنوية لديهم ،وزيادة
كفاءتهم و�
إنتاجيتهم”.وعرفها �سريات ( )Serrat, 2009ب�أنها الإدارة
َّ
التي تركز على قيام العالقات الإن�سانية والتقييم املفتوح والإدراك
بني املدير واملر�ؤو�سني.
ويخل�ص الباحثان من خالل التعريفات ال�سابقة �إىل � َّأن الإدارة
بالتجوال تت�ضمن وظائف عدة هي( :االت�صال والتوا�صل ،والتحفيز،
واملتابعة والإ�رشاف ،التقومي والتطوير ،التغذية الراجعة)  ،كما
تعد الإدارة بالتجوال عملية اجتماعية ال تن�شئ من فراغ بل تن�ش�أ
داخل جمموعة منتظمة من الأفراد وت�أخذ يف احل�سبان م�شاعرهم
واحتياجاتهم وتطلعاتهم ،وتعتمد الإدارة بالتجوال على ا�ستثمار
القوى الب�رشية والإمكانات املادية املتاحة ،كما ت�سعى لتحقيق
الأهداف بدرجة كبرية وبفاعلية وكفاءة عالية.
وتعد الإدارة بالتجوال ا�سرتاتيجية للتوا�صل بني املدير
واملوظفني ،وتعتمد على االت�صاالت غري الر�سمية من خالل اعتماد
نهج الإدارة الالمركزية والثقة يف املوظفني ،مما يعزز العمل
اجلماعي ،حيث يحافظ املدير من خالل التجول على ا�ستمرارية
التوا�صل املكاين والزماين مع موظفيه ،وبالتايل تطوير مواقف
�إيجابية للموظفني جتاه العمل (& Shra’ah, Rumman, Hamour
. )Sha, 2013وملَّا كانت فل�سفة الإدارة بالتجوال تقوم على التخطيط
الهادف واملدرو�س للجولة ،وح�ضور القائد الإداري الفاعل والقوي،
والتوا�صل ال�شخ�صي واملبا�رش مع العاملني وجمع البيانات وعدم
ت�صيد الأخطاء (كمال والآغا ، )2015 ،ف�إنها حتتاج �إىل ا�ستخدام
كفء وف َّعال لآليات الإدارة وعملياتها و�إجراءاتها ،حيث �أ�شارت
احلوامدة والعبیدي (� )2012إىل � َّأن �إجراءات وممار�سات الإدارة
بالتجوال ت�شمل:
Ú Úاكت�شاف احلقائق :وتهدف احل�صول على معلومات �شاملة
عما يح�صل على �أر�ض الواقع يف املنظمة� ،إذ يقوم املدير بتحديد
امل�شاكل التي تعاين منها املنظمة خالل التجوال واحلكم على نوعية
التنفيذ ،ومعرفة ظروف العاملني.
تعرف �أكرث لوجهات النظر
Ú Úحت�سني االت�صال :ويهدف �إىل
ٍ
املختلفة والرد على ا�ستف�سارات العاملني لتح�سني فاعلية االت�صال،
�إذ يقوم املدير بالعمل على ك�سب ثقة العاملني من خالل عقد
االجتماعات املفتوحة واملغلقة والندوات ،واملحا�رضات ،وور�ش
العمل.
Ú Úالتحفيز :ويهدف �إىل االرتقاء مب�ستويات �أداء العاملني
ورفع روحهم املعنوية وتعميق �إح�سا�سهم ب�أنهم �رشكاء يف و�ضع
الأهداف ،وذلك من خالل حتفيز العاملني لتقدمي خدماتهم وحفزهم
على العطاء.
Ú Úالتطوير والإبداع :ويهدف �إىل تطوير العاملني من خالل
التجوال ،وذلك بتقدمي الأفكار اجلديدة واملبتكرة واكت�شاف املبدعني
و�إلهام العاملني باحللول الإبداعية ،وحتديد الربامج التدريبية
املالئمة لتطوير �أداء العاملني.
Ú Úالتغذية الراجعة :وتهدف �إىل حتديد مواطن القوة وال�ضعف
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لدى العاملني وم�ساعدتهم يف �إدراك قدراتهم وتطوير �أدائهم
وت�صحيحه ،وبالتايل حتديد نوع التدريب املطلوب منهم ،وتزويدهم
باملعلومات الالزمة املتعلقة بالعمل.
وتقوم الإدارة بالتجوال على جمموعة مبادئ ومن �أهمها
�إدارة العمل داخل امل�ؤ�س�سة بالتجوال يف �أرجائه ومالحظة �أداء
العاملني يف موقع العمل الفعلي ،والتفاعل غري الر�سمي مع العاملني
من خالل التحدث مع العاملني واال�ستماع �إىل كل واحد منهم وعقد
مقابالت وعمل مرجعيات دورية يف جمال العمل مع العاملني
وتقومي العاملني وتقدمي التغذية الراجعة البناءة لهم وم�شاركة
العاملني يف املناق�شات حلل امل�شكالت التي تواجههم يف العمل
(العجمي. )358 :2000 ،
ولكل عمل هدف ي�سعى �إىل حتقيقه ولكل ن�شاط �إداري غاية
يجب الو�صول �إليها وهدف الإدارة هي و�سيلة �أو طريقة من �أجل
حتقيق الأهداف املر�سومة (العالق. )19 :2008 ،و�أ�شار لوروزين
( )Lorenzen ،1997ب�أن للإدارة بالتجوال هدفني هما :حتفيز
العاملني يف امل�ؤ�س�سة نحو العمل بفاعلية ،وذلك عندما يرون
مديرهم بينهم ويهتم بهم ويتابعهم بنف�سه ،و�إعطاء املدير �صورة
وا�ضحة وواقعية عن الأداء وم�شكالت العمل �أف�ضل بكثري من نقل
ذلك من خالل تقارير تقدم له �أمام مكتبه.
ولقد ر�أى كل من جراف وورلين�ش ()Graf & Werlinich, 2002
حث القيادات الإدارية
�أن �أهداف الإدارة بالتجوال يف التعليم تكمن يف ّ
واملعلمني ملعرفة املزيد عن عمليتي التعليم والتعلم ،والتحقق
من �صحة املمار�سات التعليمية ،و�ضمان اال�ستخدام الأمثل لها،
وحت�سني عملية �صنع القرارات التعليمية ،من خالل م�شاركة جميع
الأطراف ،وتوفري فر�ص النمو املهني جلميع العاملني ،بالإ�ضافة �إىل
�إعطاء فر�صة للتوا�صل املبا�رش ومناق�شة القيم واملعتقدات وتطوير
فهم املديرين حول �أثر تنفيذ الأهداف على العاملني.
بالن�سبة للروح املعنوية والتي تع ّد عام ًال محُ ّفزاً وقوي ًا
للإجناز وجلميع املوظفني ،ويعرفها مر�سي ( )208 :1977ب�أنها
“ما ي�سيطر على جمموع الأفراد يف التنظيمات الر�سمية وغريها
من ترابط فيما بينهما وان�سجامها وتكاملها يف الأغرا�ض العامة
والأهداف التي ي�سعى لتحقيقها والهيئات التي يعملون فيها”.
ويعرفها �أحمد (“ )2002ب�أنها اجلو العام الذي ي�سيطر على الفرد �أو
جمموعة من الأفراد ويوجه �سلوكهم”.ويعرفها ال�سامرائي (:2003
 )191ب�أنها “ظاهرة نف�سية اجتماعية ي�شعر بها العاملني تت�سم
بروح التعاون وال�صداقة واملحبة والثقة والتحم�س للعمل وت�شعرهم
بالر�ضا والوالء للم�ؤ�س�سة”.
ومن خالل التعريفات ال�سابقة يالحظ �أن الروح املعنوية
متباينة يف املعنى ،ولكنها حمددة يف الهدف التي ت�سعى �إىل
حتقيقه ،فالإدارة اجليدة يجب �أن ت�ؤكد حقيقة �أن الأفراد يف �أي
م�ؤ�س�سة هم �أكرث �أهمية و�أكرث خطورة يف العملية الإدارية؛ فمعرفة
بع�ضهم البع�ض ،وكيف يتم
كيف يتعامل الأفراد ويتفاعلون مع ِ
الت�أثري يف �سلوكهم وقيادتهم ،وكيف تتاح لهم الفر�صة للأداء
اجليد ،وكيف ُيغر�س فيهم روح الفريق الواحد ،كلها متثل وظائف
حيوية للإدارة اجليدة.ويعرف الباحثان الروح املعنوية ب�أنها حالة
من ال�شعور الداخلي الإيجابي �أو ال�سلبي الذي يوجه �سلوك الأفراد
واجلماعة �ضمن �إطار حمدد يف امل�ؤ�س�سة التي يعملون بها.

وتت�ضح �أهمية الروح املعنوية يف ت�أثريها املبا�رش على
�سلوك العاملني يف امل�ؤ�س�سة ،كما �أنها ت�شكل قوة نف�سية يف �أداء
العاملني وت�ساعد �إىل حدوث التوازن النف�سي واالنفعايل للعاملني
وتعترب م�ؤ�رشاً على مدى فاعلية �أداء الأفراد ،ومدى اندماج الفرد
مع اجلماعة وم�ؤ�رشاً وعلى زيادة الإنتاج وخلق جو من الإبداع
واالبتكار ومدى جناح القيادة يف حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة (اجلر�سي،
16 :2010؛ فهمي157 :1981 ،؛ ال�سامرائي152 :2003 ،؛ ربيع،
. )190 :2008
وهناك جمموعة من اخل�صائ�ص وال�صفات العامة التي تمُ يز
الروح املعنوية عن غريها من الظواهر واالجتاهات النف�سية؛ فالروح
املعنوية من ال�صفات النف�سية املالزمة للجماعة �أو الفرد تعمل مع ًا
لتحقيق الأهداف ،وهي ظاهرة نف�سية ال تخ�ضع للمالحظة املبا�رشة
وال ميكن قيا�سها مبا�رشة و�إمنا ميكن حتديدها عن طريق �آثارها
ونتائجها ،كما � َّأن الروح املعنوية كاجتاهات نف�سية ت�سيطر على
�أفراد اجلماعة العاملني مع ًا وتظهر �آثارها يف �سلوك وا�ستجابات
�أفراد هذه اجلماعة ،وميكن احلكم على �أن الروح املعنوية ال�سائدة
بني �أفراد اجلماعة مرتفعة �أو منخف�ضة من خالل معايري للروح
املعنوية ،ومن مظاهر ارتفاع الروح املعنوية للموظفني ،متا�سك
جماعة املوظفني مع بع�ضهم البع�ض وترابطهم الوثيق وعملهم
كفريق واحد متما�سك ،و�إقبال املوظفني على �أعمالهم ور�ضاهم
وتكيفهم معها واحرتامهم لها ،ورغبتهم القوية يف �إجناز
عنها
ّ
مهامها بدافع ال�شعور بالواجب ال خوف من العقاب �أو اللوم
(ال�شيباينَّ �. )1986 ،أما مظاهر انخفا�ض الروح املعنوية للموظفني
فتتمثل يف عدم ظهور املوظفني يف امل�ؤ�س�سة التي يعملون بها وحدة
واحدة متما�سكة وعدم وجود روابط قوية بينهم ،و�ضعف انتمائهم
�إىل امل�ؤ�س�سة و�ضعف روح التعاون بني املوظفني وغلبه ال�رصاع
والغرية والتناف�س بينهم ،وتدين م�ستوى الأداء وارتفاع ن�سبة الغياب
والت�أخريات من قبل املوظفني ،وكرثة الغياب والهروب والت�رسب
الوظيفي وطالبي العيادات واملغادرات والع�صيان وكرثة طلبات
النقل بدون مربر ،وكرثة التذمر من العمل وكرثة دوران العمل،
وانخفا�ض الطموح و�ضعف الهمة ،وفقدان الثقة بالنف�س والثقة
بالقيادة وقلة الإنتاجية وعدم الأمن واال�ستقرار (ال�شيباين1986 ،؛
الزهراين45 :1993 ،؛ احلربي. )2005 ،
واطلع الباحثان على عدد من الدرا�سات العربية والأجنبية
ذات العالقة بالإدارة بالتجوال و�أبعادها ،ودرا�سات �أُخرى ذات
عالقة بالروح املعنوية ،وفيما ي�أتي عر�ض لتلك الدرا�سات من
الأقدم �إىل الأحدث�.أجرى ال�شاللفة ( )1993درا�سة تهدف �إىل معرفة
العالقة بني �إدراك املدير لنمطه القيادي و�إدراك املعلمني لهذا النمط
و�أثر هذه العالقة يف م�ستوى الروح املعنوية لدى املعلمني.وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )95مديراً ومديرة ( )630معلم ًا ومعلمة يعملون
يف املدار�س الثانوية الأكادميية احلكومية التابعة ملديريتي الرتبية
والتعليم ل َعمان الأوىل والثانية ،وا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة لتحديد
الإدراك لنمط قيادة املدير ،وا�ستبانة لتحديد م�ستوى الروح املعنوية.
ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة :ارتفاع م�ستوى الروح
املعنوية لدى جميع املعلمني وكانت ن�سب ُتها مرتفعة ،و� َّأن هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الروح املعنوية لدى املعلمني
ُتعزى �إىل اختالف �إدراك املديرين واملعلمني لنمط املدير القيادي،
و�أن الروح املعنوية للمعلمني الذين �أدركوا منط قيادة مديرهم
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درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس في محافظة إربد
وعالقتها في رفع الروح املعنوية للمعلمني من وجهة نظرهم
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على �أنه متجه نحو االهتمام بالفرد هي �أعلى من الروح املعنوية
للمعلمني واملعلمات الذين �أدركوا منط قيادة مديرهم على �أن ُه متجه
نحو االهتمام بالنظام الر�سمي.
و�أجرى مارتن ( )Martin, 2000درا�سة هدفت �إىل معرفة
العالقة بني �سلوك القائد ملديري املدار�س االبتدائية والروح املعنوية
للمعلمني يف املدار�س االبتدائية من مدار�س ُمقاطعة هامبتون يف
ُ
والية فرجينيا.وتكونت عينة الدرا�سة من (ُ )278معلم ًا يف ()19
مدر�سة ابتدائية ،وا�ستخدم الباحث �أداة لقيا�س ال�سلوك القيادي،
و�أداة قيا�س الروح املعنوية.و�أ�شارت نتائج الدرا�سة و�إىل عدم وجود
ومعلمي
فروق جوهرية بني الروح املعنوية ملُعلمي التعليم اخلا�ص ُ
التعليم العام.
و�أجرى عبد اجلليل ( )2004درا�سة تهدف �إىل تطوير �إدارة
املدر�سة الثانوية يف م�رص يف �ضوء مفهوم الإدارة بالتجوال،
مكونة من ()206
وا�ستخدمت الدرا�سة ا�ستبانة ُو ِزعت على عينة ّ
من مديرين ووكالء املدار�س الثانوية يف �أربع حمافظات م�رصية.
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن التخطيط من �أهم �إجراءات الإدارة
بالتجوال ويبنى على �أ�سا�س البيانات واملعلومات التي يتم توفريها
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�ضوعية
مما يحفزهم ويدفعهم �إىل احلما�س واجل ّدية يف التنفيذ.
و�أجرى ع�ساف وع�ساف ( )2007درا�سة هدفت �إىل معرفة
م�ستوى الروح املعنوية وم�صادرها وجماالتها لدى معلمي
ومعلمات املرحلة الأ�سا�سية الدنيا يف مدينة نابل�س (فل�سطني) ،
وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي امل�سحي ،وتكونت عينة الدرا�سة
( )121معلم ًا ومعلمة ،ومن �أهم نتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة:
�أن م�ستوى الروح املعنوية عند معلمي املرحلة الأ�سا�سية الدنيا كان
منخف�ض.
تعرف الأمناط
و�أجرى العتيبي ( )2008درا�سة هدفت �إىل ّ
القيادية وال�سمات ال�شخ�صية ملديري املدار�س وعالقتها بالروح
املعنوية للمعلمني يف حمافظة الطائف التعليمية.وتكونت عينة
معلم من معلمي املرحلة املتو�سطة باملدار�س
الدرا�سة من (ٍ )300
احلكومية مبحافظة الطائف.وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن تقدير الروح
املعنوية لدى معلمي املدار�س املتو�سطة بالطائف كانت بدرجة
مرتفعة ،وكما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة
وقوية بني الأمناط القيادية وال�سمات ال�شخ�صية وبينهما وبني
الروح املعنوية.
وهدفت درا�سة �سكرتا (� )Skretta, 2008إىل ا�ستطالع �آراء
مديري املدار�س الثانوية بوالية نربا�سكا لأثر التجوال يف عملية
تقييم املعلمني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )91مدير ومديرة،
وجرى ا�ستخدام املالحظات ال�صفية غري الر�سمية �شك ًال من �أ�شكال
تقييم كل معلم وحده ،ك�أداة للدرا�سة ،وكان من نتائج الدرا�سة �أن
التجوال ميار�س بدرجة عالية بني مديري املدار�س الثانوية بوالية
نربا�سكا من �أجل تقييم املعلمني ،و�أن التجوال ي�ساعد على �إقامة
عالقات �إيجابية مع املعلمني ويعزز الر�ضا الوظيفي لديهم.
و�أجرى عودة ( )2010درا�سة هدفت �إىل معرفة درجة توافر
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الكفايات الإدارية لدى مديري املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة م�أدبا
وعالقتها بالروح املعنوية للمعلمني.وتكونت عينة الدرا�سة من
لتعرف الكفايات الإدارية
( )357معلما ومعلمة ،وجرى بناء �أداتني ّ
للمديرين والك�شف عن م�ستوى الروح املعنوية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
�أن م�ستوى الروح املعنوية ملعلمي املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة
م�أدبا من وجهة نظرهم كان متو�سط.
و�أجرى �أبو �سمرة والطيطي وقا�سم ( )2010درا�سة تهدف
�إىل معرفة واقع املمار�سات الإدارية من قبل مديري مدار�س منطقة
القد�س وعالقتها مب�ستوى الروح املعنوية ،وجرى ا�ستخدام اال�ستبانة
جلمع البيانات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )441فردا من مديري
منطقة القد�س ومعلميها.و�أظهرت النتائج �أن م�ستوى الروح املعنوية
للمعلمني كان بدرجة مرتفعة.
وقام باين ( )Payne, 2010بدرا�سة بهدف ا�ستطالع الآراء
حول �أثر التجوال يف حت�سني املمار�سات التعليمية ،وذلك من خالل
اختيار مديرية املنطقة الغربية يف فرجينيا للمدر�سة املتو�سطة
الغربية لتطبيق منهج التجوال التعليمي داخل املدر�سة ملدة �أربع
�سنوات متتالية ،وا�ستخدم الباحثان �أ�سلوب املقابلة ال�شخ�صية
مت توزيعها على املعلمني
للموظفني الإداريني وا�ستخدم ا�ستبانة َّ
�إلكرتوني ًا لتقي�س القلق �أثناء تنفيذ التجوال ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )83معلما و ( )4من املوظفني الإداريني داخل املدر�سة ،وكان
من �أهم نتائج الدرا�سة �أن التجوال له ت�أثري �إيجابي يف بيئة تعليمية
تركز على جميع العنا�رص ،و�أن التجوال يلعب دوراً مهما يف ممار�سة
مديري املدار�س االبتدائية لدورهم بو�صفهم قادة تعليميني من
خالل تنفيذ الوظائف القيادية التعليمية ،و�ساعد التجوال املديرين
يف الك�شف عن املعلمني الأكفاء الذين ميكن تفوي�ضهم للقيام ببع�ض
ال�صالحيات.
و�أجرى ال�شهري ( )2011درا�سة هدفت �إىل تعرف واقع
الأداء الإداري ملديري املدار�س االبتدائية بجدة يف �ضوء الإدارة
بالتجوال من وجهة نظرهم ،وحتديد ت�أثري متغريات كل من�( :سنوات
اخلربة الإدارية ،امل�ؤهل العلمي ،نوع املبنى) يف واقع الأداء الإداري
ملديري مدار�س االبتدائية بجدة ،يف �ضوء الإدارة بالتجوال،
ِمت اال�ستبانة جلمع البيانات ،وتكونت عينة الدرا�سة من
وا�س ُتخد ْ
بجدة.وتو�صلت الدرا�سة �إىل
( )107مديرين من املدار�س االبتدائية
ّ
� َّأن واقع الأداء الإداري ملديري املدار�س االبتدائية يف �ضوء الإدارة
بالتجوال درجة عالية.
تعرف م�ستوى
وقام القدومي ( )2011بدرا�سة هدفت �إىل ّ
ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية وعالقتها
بالأداء الوظيفي ملعلمي تلك املدار�س.وتكونت عينة الدرا�سة من
( )335معلما ومعلمة من معلمي املدار�س املهنية احلكومية
عت ا�ستبانة عليهم ،و�أظهرت نتائج
واخلا�صة يف فل�سطني وقد ُو ّز ْ
الدرا�سة �أن م�ستوى ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى املديرين كان
متو�سطا ،ووجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني كافة جماالت
م�ستوى ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س املهنية
والأداء الوظيفي ملعلمي تلك املدار�س وعدم وجود فروق يف م�ستوى
ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س من وجهة نظر
معلمي تلك املدار�س.
وهدفت درا�سة جوارنة و�آخرين (� )2011إىل الك�شف عن
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درجة الروح املعنوية لدى ُمعلمي املرحلة الأ�سا�سية يف محُ افظة
وتكونت عينة الدرا�سة من
الزرقاء للعام الدرا�سي ،2009 /2008
ّ
ومعلمة من ُمعلمي الرتبية االجتماعية والإ�سالمية
(ُ )154معلم ُا ُ
واملهنية والريا�ضية ،ومت تطبيق ا�ستبانة الروح املعنوية.و�أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة الروح املعنوية لدى املُعلمني كانت
بدرجة ُمنخف�ضة.
وهدفت درا�سة �صباح ( )2012اىل تعرف درجة ممار�سة
مديري املناطق التعليمية للإدارة بالتجوال يف املدار�س من وجهة
نظر املديرين ،وقد ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة،
وتكونت الدرا�سة من ( )213مديراً ومديرة ،من مدار�س وكالة
الغوث الدولية ،مبحافظة غزه.و�أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات عينة الدرا�سة
لدرجة ممار�سة مديري املناطق التعليمية للإدارة بالتجوال يف
مدار�س وكالة الغوث الدولية ،تعزى ملتغري اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي،
و�سنوات اخلربة.ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات
تقديرات عينة الدرا�سة ،لدرجة ممار�سة مديرو املناطق التعليمية
للإدارة بالتجوال يف مدار�س وكالة الغوث الدولية ،تعزى ملتغري
�سنوات اخلدمة.
وقام خم�ش ( )2014بدرا�سة تهدف �إىل تعرف واقع ممار�سة
الإدارة بالتجوال يف املدار�س احلكومية يف حمافظة العا�صمة عمان
من وجهة نظر املديرين واملديرات واملعلمني واملعلمات ،ولتحقيق
هدف الدرا�سة ،جرى تطوير �أداة لقيا�س م�ستوى ممار�سة الإدارة
املديرين للإدارة بالتجوال ،وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع
مديري ومديرات املدار�س احلكومية يف حمافظة العا�صمة عمان
والبالغ عددهم ( )300مدي ٍر ومديرة ،وجميع معلمي ومعلمات
تلك املدار�س والبالغ عددهم (. )500و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
م�ستوى ممار�سة املديرين واملديرات للإدارة بالتجوال من وجهة
نظرهم كانت مرتفعةَّ � ،أما ممار�سة املديرين واملديرات للإدارة
بالتجوال من وجهة نظر املعلمني واملعلمات كانت بدرجة متو�سطة.
و�أجرى م�صاروة ( )2015درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
درجة توافر �أ�ساليب �إدارة الأزمات لدى مديري املدار�س احلكومية
يف حمافظة �إربد وعالقتها بالروح املعنوية للمعلمني من وجهة
نظرهم ،وقام الباحث ب�إعداد ا�ستبانة �أ�ساليب �أدارة الأزمات،
وا�ستبانة الروح املعنوية.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )382معلما
ومعلمة من املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد.و�أظهرت النتائج � َّأن
م�ستوى الروح املعنوية لدى معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة
�إربد من وجهة نظر املعلمني جاءت مرتفعة.
تناولت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة تطوير �إدارة املدر�سة يف
�ضوء الإدارة بالتجوال (عبد اجلليل2004 ،؛ ال�شهري)2011 ،
 ،وم�ستوى ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى املديرين (القدومي،
2011؛ �صباح ، )2012 ،وواقع ممار�سة الإدارة بالتجوال يف
املدار�س (خم�ش. )2014 ،كما تناولت درا�سات �أخرى م�ستوى الروح
املعنوية لدى املعلمني (ع�ساف وع�ساف� ، )2007 ،أثر �إدراك املدير
لنمطه القيادي على م�ستوى الروح املعنوية لدى املعلمني (ال�شاللفة،
للمعلمني
 ، )1993والعالقة بني �سلوك القائد والروح املعنوية ُ
(. )Martin, 2000والعالقة بني الأمناط القيادية ملديري املدار�س
والروح املعنوية للمعلمني (العتيبي ، )2008 ،والعالقة بني واقع

املمار�سات الإدارية بني م�ستوى الروح املعنوية (�أبو �سمرة والطيطي
وقا�سمَّ � ، )2010 ،أما م�صاروة ( )2015فتحقق من العالقة بني
توافر �أ�ساليب �إدارة الأزمات لدى مديري املدار�س والروح املعنوية
للمعلمني.ومتيزت هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة ب�أنها تناولت
العالقة االرتباطية بني �أ�سلوب الإدارة بالتجوال والروح املعنوية
للمعلمني ،وهذا مل تتناوله درا�سة عربية على حد علم الباحث.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
يعتمد كثري من مديري املدار�س على و�سائل ات�صال غري
ر�سمية اعتماداً جزئياً� ،إذ �أن معظمهم يق�ضي وقته يف مكتبه بعيداً
عن املعلمني ،وال يتفاعل معهم �إال من خالل و�سائل االت�صال
الر�سمية ،فهذا يجعلهم ال ي�ستخدمون مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم
ال�شخ�صية يف التفاعل مع املعلمني والت�أثري الإيجابي عليهم.وهذا
ما �أ�شارت �إليه الدرا�سات مثل درا�سة عبد اجلليل ( ، )2004ودرا�سة
�صباح ( ، )2012ودرا�سة ال�شهري (. )2011وفما يتعلق بالروح
املعنوية فان هناك تدني ًا يف الروح املعنوية للكثري من املعلمني
وقد يعود ذلك �إىل �أ�سلوب الإدارة امل�ستخدم الذي يت�سم بالبريوقراطية
وعدم االت�صال والتوا�صل ال�صحيح بني املعلمني واملديرين وهذا ما
�أكدته نتائج درا�سة ال�شاللفه ( ، )1993ودرا�سة جوارنة وخ�صاونة
وخ�صاونة و�أدعي�س (. )2011لذا ف�إن م�شكلة الدرا�سة تتمثل
يف معرفة درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س
يف حمافظة �إربد وعالقتها بالروح املعنوية للمعلمني من وجهة
نظرهم.وما مييز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة �أنها ربطت بني
الروح املعنوية والإدارة بالتجوال ،واتفقت مع الدرا�سات ال�سابقة يف
�أن الروح املعنوية تت�أثر ببع�ض جماالت االدارة بالتجوال ،ولكن
الدرا�سة احلالية تناولت جميع املجاالت ،وحتديداً �سعت الدرا�سة �إىل
الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ال�س�ؤال الرئي�س :ما درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى
مديري املدار�س يف حمافظة �إربد وعالقتها يف رفع الروح املعنوية
للمعلمني من وجهة نظرهم؟ ويتفرع عنه الأ�سئلة الفرعية التالية:
● ●ما درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س يف محُ افظة �إربد
للإدارة بالتجوال من وجهة نظر املُعلمني؟
● ●ما م�ستوى الروح املعنوية لدى معلمي املدار�س يف
محُ افظة �إربد من وجهة نظرهم؟
● ●هل توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( )α = 0.05بني درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى
للمعلمني من
ُمديري املدار�س يف محُ افظة �إربد والروح املعنوية ُ
وجهة نظر املُعلمني �أنف�سهم؟

أهداف الدراسة
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
تعرف درجة ممُ ار�سة ُمديري املدار�س يف محُ افظة �إربد
ّ Ú Ú
للإدارة يف التجوال.
تعرف م�ستوى الروح املعنوية ملعلمي املدار�س يف
ّ Ú Ú
محُ افظة �إربد.
تعرف العالقة بني ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى ُمديري
ّ Ú Ú
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درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس في محافظة إربد
وعالقتها في رفع الروح املعنوية للمعلمني من وجهة نظرهم

أ .محمد أحمد الشرمان
أ.د .علي محمد جبران

للمعلمني من
املدار�س يف محُ افظة �إربد وم�ستوى الروح املعنوية ُ
وجهة نظر املُعلمني.

أهمية الدراسة
تربز �أهمية الدرا�سة يف كونها من الدرا�سات القليلة التي تربط
بني الإدارة بالتجوال وبني الروح املعنوية (وفق علم الباحثني)
حيث ميكن �أن تق ِّدم نتائجها معلومات ي�ستفيد منها طلبة الدرا�سات
العليا والباحثون يف جمال الإدارة الرتبوية ،وميكن �أن ت�سهم يف
تزويد امل�س�ؤولني والقادة الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم
مبعلومات حول الإدارة بالتجوال التي ُيطبقها مديرو املدار�س يف
للمعلمني من
محُ افظة �إربد ،والوقوف على م�ستوى الروح املعنوية ُ
ومعاجلة ما هو �سلبي بالتدريب والت�أهيل.
�أجل التعزيز الإيجابي ُ
وتع ّد احلاجة ما�سة لدرا�سة الإدارة بالتجوال ،وذلك من خالل
تطبيق مديري املدار�س الإدارة بالتجوال ،فا�ستخدام هذا النوع من
الإدارة �شديد الأهمية يف توجيه الن�شاط والعمل ،ومتابعته ،والتحقق
من �أنه ي�سري وفق ًا ملا هو مطلوب وخمطط له�.إذ تتغري نظرة كل من
املدير ونظرة املعلمني يف املدر�سة في�صبح اجلميع �رشكاء ،وهذا
ي�ؤدي �إىل دفع العملية التعليمية للأف�ضل ،واملعلمني للعطاء ،وقد
يرفع الروح املعنوية لديهم.

حدود الدراسة
تنح�رص هذه الدرا�سة يف معرفة درجة ممار�سة الإدارة
بالتجوال لدى ُمديري املدار�س يف محُ افظة �إربد وعالقتها بالروح
ُعلمني.حيث حددت الدرا�سة
للمعلمني من وجهة نظر امل
ُ
املعنوية ُ
خم�سة �أبعاد للإدارة بالتجوال هي( :االت�صال والتوا�صل ،التحفيز،
املتابعة والإ�رشاف ،التقومي والتطوير ،التغذية الراجعة) � ،أما الروح
املعنوية فتم قيا�سها بدون جماالت.ومت تطبيق هذه الدرا�سة يف
مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة �إربد (مديرية تربية ق�صبة
�إربد ،مديرية تربية لواء بني عبيد ،مديرية تربية املزار ال�شمايل،
مديرية لواء بني كنانة ،مديرية لواء الطيبة ،مديرية لواء الرمثا،
مت �إجراء
مديرية لواء الكورة ،مديرية لواء الأغوار ال�شمايل)  ،و َّ
الدرا�سة خالل العام الدرا�سي 2016م2017 /م.

تعريفات الدراسة االصطالحية واإلجرائية
Ú Úالإدارة بالتجوال� :أ�سلوب �إداري يقوم على اخت�صار
امل�سافات اجلغرافية والزمنية و�إلغاء احلواجز بني القائد واملر�ؤو�سني
الفعال يف مواقع العمل ،واملعاي�شة احلقيقية املتزامنة،
باحل�ضور ّ
وحتقيق امل�شاركة وال�شورى مع العاملني يف امل�ؤ�س�سة والعمل
بروح الفريق الواحد (اخل�ضريي. )31 :1999 ،ويعرف الباحثان
الإدارة بالتجوال �إجرائيا بالدرجة التي ُي�سجلها امل�ستجيبون على
�أداة الدرا�سة التي �أعدها الباحثان لقيا�س درجة ممار�سة الإدارة
بالتجوال لدى مديري مدار�س حمافظة �إربد وتتمثل يف املجاالت
التالية( :االت�صال والتوا�صل ،التحفيز ،املتابعة والإ�رشاف ،التقومي
والتطوير ،التغذية الراجعة) .
Ú Úالروح املعنويةُ :يعرفُها ر�ضوان ( )147 :2000ب�أ َّنها
ذلك اال�ستعداد الطبيعي واملُكت�سب الذي يدفع الفرد �إىل الإقبال
بحما�س على ُم�شاركة ُزمالئه يف ن�شاطهم ،فهو يتعلق ب�شعور
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الأفراد بع�ضهم نحو بع�ض وب�شعورهم نحو ر�ؤ�سائهم ومر�ؤو�سيهم
ونحو املُجتمع الذي يعملون له».ويعرف الباحثان الروح املعنوية
�إجرائي ًا بالدرجة التي ُي�سجلها امل�ستجيبون على �أداة الدرا�سة التي
�أعدها الباحث لقيا�س م�ستوى الروح املعنوية لدى معلمني حمافظة
اربد �أثناء قيامهم يف العمل ،والذي ُيعرب عن مدى �سعادته ور�ضاه
عن العمل ،ومدى حتقق االن�سجام التام مع �أهداف اجلماعة و�أهداف
امل�ؤ�س�سة الرتبوية.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
جرى ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي ملالءمة هذا املنهج
لطبيعة �أهداف الدرا�سة احلالية ،يف التعرف �إىل العالقة بني ممار�سة
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س يف حمافظة �إربد ورفع الروح
املعنوية للمعلمني.
جمتمع الدراسة وعينتها
يتكون جمتمع الدرا�سة من ُمعلمي املدار�س احلكومية
واخلا�صة جميعهم يف حمافظة اربد متمثلة بجميع مديريات
الرتبية والتعليم فيها (مديرية لواء ق�صبة اربد ،مديرية لواء بني
كنانة ،مديرية الأغوار ال�شمايل ،مديرية لواء املزار ال�شمايل ،مديرية
لواءي الطبية والو�سطية ،مديرية لواء الرمثا ،مديرية لواء الكورة،
مديرية لواء بني عبيد) .ولقد بلغ عدد املعلمني ح�سب �إح�صائيات
وزارة الرتبية والتعليم الأردنية لعام  2016 /2015يف جميع
املديريات ( )20222معلم ًا ومعلمة.ومت اختيار العينة بالطريقة
الع�شوائية الطبقية ح�سب املديرية ،و�شملت العينة جميع مديريات
الرتبية يف حمافظة �إربد من جمتمع الدرا�سة ،وكان عدد املعلمني
( )1064معلما ومعلمة بن�سبة  5%موزعني على جميع املديريات
يف حمافظة �إربد.
أداة الدراسة
مت بناء �أداة للدرا�سة بحيث ا�شتملت على جز�أين ،وهما درجة
َّ
ممار�سة الإدارة بالتجوال ،والروح املعنوية:
استبانة درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال:
عت �أداة الدرا�سة باال�ستعانة بالدرا�سات ال�سابقة ذات
ُو ِ�ض ْ
ال�صلة مب�شكلة الدرا�سة البحثية (القدومي2011 ،؛ �صباح)2012 ،
� ،إذ جرى التو�صل �إىل ا�ستبانة مكون من ( )31فقرة موزعة على
خم�سة جماالت هي :االت�صال والتوا�صل وجمال التحفيز وجمال
املتابعة والإ�رشاف وجمال التقومي والتطوير وجمال التغذية
الراجعة.
�Ú Úصدق �أداة ممار�سة الإدارة بالتجوال :للتحقق من ال�صدق
مت عر�ضه يف �صورته الأولية على ()15
الظاهري لأداة الدرا�سةَّ ،
حمكم ًا وحمكّمة من �أع�ضاء هيئة التدري�س من ذو االخت�صا�ص
واخلربة يف جمال الإدارة الرتبوية و�أ�صول الرتبية ،وذلك بهدف
�إبداء مالحظاتهم حول مدى منا�سبة الفقرات ومالءمتها من الناحية
اللغوية ومن الناحية املنطقية ،ومدى منا�سبة الفقرات للمجاالت
التي �أدرجت �ضمنها و�أي مالحظات �أو تعديالت يرونها منا�سبة،
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وقد �أورد املحكمني بع�ض التعديالت يف �صياغة الفقرات ،والإ�شارة اىل بع�ض التعديالت الإمالئية ،وزيادة كلمة �أو حذف كلمة من بع�ض
الفقرات ولكن دون تغيري يف عددها ،و�أجمع املحكمون على انتماء الفقرات للمجاالت التي �أدرجت حتتها.
قت على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30معلم ومعلمة
وبغر�ض ا�ستخراج م�ؤ�رشات ال�صدق جلميع فقرات ا�ستبانة الإدارة بالتجوال طُ ّب ْ
من جمتمع الدرا�سة وخارج العينة الأ�صلية وح�ساب معامالت االرتباط بري�سون بني كل فقرة واملجال الذي تنتمي �إليه والدرجة الكلية،
واجلدول ( )1يو�ضح ذلك.
الجدول (: )1
معامالت االرتباط بين جميع الفقرات والمجال نفسه لممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس في محافظة إربد واألداة ككل

رقم
الفقرة

االرتباط مع املجال
نف�سه

االرتباط مع الدرجة
الكلية

رقم
الفقرة

جمال االت�صال والتوا�صل

االرتباط مع الدرجة
الكلية

االرتباط مع املجال
نف�سه

رقم
الفقرة

االرتباط مع املجال
نف�سه

جمال التحفيز

االرتباط مع الدرجة
الكلية

جمال املتابعة والإ�رشاف

1

*0.426

*0.386

1

**0.841

**0.654

1

**0.516

*0.399

2

**0.551

*0.355

2

**0.721

**0.696

2

**0.520

*0.412

3

**0.534

**0.527

3

**0.632

*0.565

3

**0.693

**0.559

4

**0.577

**0.556

4

**0.611

**0.551

4

**0.569

**0.527

5

**0.621

**0.612

5

**0.741

**0.663

5

**0.622

**0.466

6

**0.671

**0.613

6

**0.577

**0.556

جمال التغذية الراجعة

جمال التقومي والتطوير
1

**0.571

*0.411

1

**0.558

**0.514

2

**0.676

*0.426

2

**0.616

**0.521

3

**0.708

**0.585

3

**0.565

*0.423

4

**0.662

**0.491

4

**0.488

*0.419

5

**0.564

**0.512

5

**0.593

**0.499

6

**0.631

**0.491

6

**0.622

**0.544

7

**0.481

**0.559

8

**0.715

**0.584

*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة (( )α≤0.05القيمة الجدولية . )0.34
** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة (( )α≤0.01القيمة الجدولية . )0.44

يظهر من اجلدول (� )1أن معامالت االرتباط بني الفقرات
وجميع جماالت درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري
املدار�س يف حمافظة �إربد تزيد عن ( ، )0.40ومع الدرجة الكلية
�أكرث من ( )0.35وجميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
(. )α≤0.05وهذا يدل على وجود معامل ارتباط مقبولة لأغرا�ض
تطبيق الدرا�سة وت�ؤكد �صدق فقرات اال�ستبانة لتحقيق �أهدافها.
Ú Úثبات ا�ستبانة ممار�سة الإدارة بالتجوال :ال�ستخراج ثبات
مت تطبيقها مرتني بفارق زمني �أ�سبوعني
ا�ستبانة الروح املعنوية َّ
على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30معلما ومعلمة ،وح�ساب
معامل ارتباط (بري�سون) بني التطبيقني ال�ستخراج ثبات الإعادة
( )Test.R.testومت ت�صحيحه با�ستخدام معادلة �سبريمان براون،
كما مت تطبيق معادلة كرونباخ �ألفا ال�ستخراج االت�ساق الداخلي
(كرونباخ �ألفا)  ،جدول ( )2يو�ضح ذلك.

الجدول (: )2
نتائج معامل ارتباط (بيرسون) الستخراج ثبات اإلعادة ( ، )Test.R.testواالتساق الداخلي
(كرونباخ ألفا)

عدد
الفقرات

االرتباط

االرتباط
امل�صحح

كرونباخ
الفا

االت�صال والتوا�صل

6

0.83

0.91

0.85

التحفيز

6

0.90

0.95

0.86

املتابعة والإ�رشاف

5

0.87

0.93

0.81

التقومي والتطوير

8

0.84

0.91

0.82

التغذية الراجعة

6

0.85

0.92

0.83

31

0.85

0.92

0.84

املتغري

ممار�سة الإدارة بالتجوال
ككل
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درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس في محافظة إربد
وعالقتها في رفع الروح املعنوية للمعلمني من وجهة نظرهم

أ .محمد أحمد الشرمان
أ.د .علي محمد جبران

يظهر من اجلدول (َّ � )2أن معامالت الثبات بطريقة كرونباخ
�ألفا ملجاالت �أداة ممار�سة الإدارة بالتجوال تراوحت بني (- 0.81
 ، )0.85وبلغت للأداة ككل ( ، )0.84كما تراوحت معامالت الثبات
بطريقة ثبات الإعادة بعد تطبيق معادلة الت�صحيح ل�سبريمان
براون بني ( ، )0.95 - 0.91وبلغت للأداة ككل (. )0.92وجميعها
معامالت ثبات مقبولة لأغرا�ض تطبيق هذه الدرا�سة.
ثانياً.استبانة الروح املعنوية للمعلمني من وجهة نظرهم:
معلم ومعلمة من جمتمع الدرا�سة وخارج العينة الأ�صلية
وح�ساب معامالت االرتباط بري�سون بني كل فقرة واملجال الذي
تنتمي �إليه والدرجة الكلية ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول (: )3

رقم الفقرة

االرتباط مع
الأداة ككل

رقم الفقرة

1

*0.518

14

**0.520

2

*0.536

15

**0.622

3

**0.597

16

**0.531

4

**0.696

17

**0.505

5

**0.683

18

**0.506

6

**0.540

19

**0.600

7

**0.629

20

**0.474

8

**0.589

21

**0.616

9

**0.472

22

**0.589

10

*0.558

23

**0.477

11

*0.517

24

*0.509

12

**0.441

25

**0.578

13

**0.375

قيم ثبات استبانة الروح المعنوية بطريقة جتمان وثبات اإلعادة

املتغري

عدد الفقرات

معامل
االرتباط

االرتباط
امل�صحح

Guttman
Split - half

م�ستوى الروح
املعنوية
للمعلمني ككل

25

0.89

0.94

0.88

يظهر من اجلدول (� )4أن معامالت الثبات بطريقة جتمان
بلغت ( )0.88وبطريقة ثبات الإعادة بلغت ( )0.89واالرتباط
امل�صحح بلغ ( )0.94وجميعها معامالت ثبات مقبولة لأغرا�ض
تطبيق �أداة الدرا�سة.
تصحيح أداة الدراسة
تكونت (اال�ستبانة) ب�صورتها النهائية من جز�أين :الأول
لقيا�س درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س ككل،
وتكون من ( )31فقرة ،والثاين لقيا�س م�ستوى الروح املعنوية
للمعلمني وتكون من ( )25فقرة ،فكان عدد فقرات اال�ستبانة الكلي
( )56فقرة ،وا�ستخدم الباحثان مقيا�س ليكرت للتدرج اخلما�سي
بهدف قيا�س �آراء �أفراد عينة الدرا�سة ،وقد جرى التدرج يف الفقرات
على النحو التايل( :موافق بدرجة كبرية جدا) �أعطي الدرجة رقم
( ، )5و (موافق بدرجة كبرية) �أعطي الدرجة رقم ( ، )4و (متو�سطة)
�أعطي الدرجة ( ، )3و (موافق بدرجة �ضعيفة) �أعطيت الدرجة ( )2و
(موافق بدرجة �ضعيفة جدا) �أعطي الدرجة رقم ( ، )1وذلك بو�ضع
�إ�شارة (√) �أمام الإجابة التي تعك�س درجة موافقتهم ،كما اع ُت ِم َد
على الت�صنيف الآتي للحكم على املتو�سطات احل�سابية كالتايل:
 متو�سط ح�سابي (�أقل من  )2.33درجة تقدير منخف�ضة.
 متو�سط ح�سابي ( )3.66 – 2.34درجة تقدير متو�سطة.
 متو�سط ح�سابي ( )5 - 3.67درجة تقدير مرتفعة.

معامالت ارتباط فقرات استبانة الروح المعنوية مع الدرجة الكلية

االرتباط مع
الأداة ككل

الجدول (: )4

إجراءات الدراسة

يظهر من اجلدول (َّ � )3أن معامالت االرتباط بني فقرات
ا�ستبانة الروح املعنوية والدرجة الكلية تراوحت بني (– 0.375
 )0.867كان �أبرزها الفقرة رقم ( )21و�أدناها الفقرة رقم ()13
 ،وجميعها �أكرث من ( )0.30وهذا يدل على وجود معامل ارتباط
مقبولة لأغرا�ض تطبيق الدرا�سة.
Ú Úثبات ا�ستبانة الروح املعنوية :ال�ستخراج ثبات �أداة الروح
املعنوية جرى تطبيقها مرتني بفارق زمني �أ�سبوعني على عينة
ا�ستطالعية مكونة من ( )30معلم ومعلمة ،وح�ساب معامل ارتباط
(بري�سون) بني التطبيقني ال�ستخراج ثبات الإعادة ()Test.R.test
بعد ت�صحيحه ح�سب معادلة �سبريمان براون ،ومت تطبيق معادلة
جتمان ( )Guttmanال�ستخراج االت�ساق الداخلي ،جدول ( )4يو�ضح
ذلك.
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ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا ُّت ِب َع ْت اخلطوات والإجراءات التالية:
 تطوير �أدوات الدرا�سة بالرجوع �إىل الأدب النظري
والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة بامل�شكلة البحثية.
 التحقق من ال�صدق الظاهري لأداة الدرا�سة يف �صورتها
ال ّأولية.
 احل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة الباحثني من عمادة
كلية الرتبية موجه �إىل وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ،ومديريات
الرتبية والتعليم يف حمافظة �إربد ،ومديري ومديرات املدار�س
احلكومية واخلا�صة التابعة لها ،بهدف ال�سماح بتطبيق الدرا�سة على
�أفراد العينة امل�ستهدفة.
التحقق من دالالت ال�صدق والثبات لأداة الدرا�سة يف �صورتها
النهائية.
 جمع البيانات و�إدخالها �إىل ذاكرة احلا�سوب� ،إذ ا�ستخدم
الباحثان الربنامج الإح�صائي ( )SPSSلتحليل البيانات و�إجراء
التحليل الإح�صائي املنا�سب ال�ستخراج النتائج.
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 ا�ستخال�ص النتائج وتف�سريها والتعليق عليها وتقدمي
التو�صيات يف �ضوئِها.
املعاجلة اإلحصائية
جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
جلميع فقرات وجماالت الدرا�سة ،كما جرى ح�ساب معامالت
االرتباط ( )Correlation coefficientبني جماالت ا�ستبانة درجة
ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س وم�ستوى الروح
املعنوية للمعلمني يف حمافظة �إربد.

عرض النتائج ومناقشتها
تعرف درجة
َّ
يت�ضمن هذا اجلزء نتائج الدرا�سة التي هدفت �إىل ّ
ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س يف حمافظة اربد
والتحقق من عالقتها يف رفع الروح املعنوية للمعلمني.وفيما يلي
عر�ض ًا للنتائج وفق �أ�سئلتها:
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول :ما درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال
لدى مديري املدار�س  يف حمافظة �إربد من وجهة نظر املعلمني؟
للإجابة عن ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات واالنحرافات املعيارية
ملجاالت وفقرات ا�ستبانة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س من
وجهة نظر املعلمني ،وفيما يلي عر�ض النتائج.
الجدول (: )5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت اإلدارة بالتجوال مرتبة ترتيباً تنازلياً
(ن=)1064

املتو�سط

االنحراف

الوزن
الن�سبي

الدرجة

3.68

0.90

73.60

مرتفعة

3.62

0.96

72.40

متو�سطة

3.62

0.97

72.40

متو�سطة

2

التحفيز

3.55

0.98

71.00

متو�سطة

4

التقومي
والتطوير

3.53

0.93

70.60

متو�سطة

الإدارة بالتجوال ككل

3.59

0.88

71.80

متو�سطة

الرقم
3
5
1

املجال
املتابعة
والإ�رشاف
التغذية
الراجعة
االت�صال
والتوا�صل

يظهر من اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ملجاالت الإدارة بالتجوال ككل تراوحت بني (- 3.53
 )3.68وجميعها بوزن ن�سبي جيد بلغ �أكرث من ( ، )0.70وكان
�أبرزها للمجال رقم ( )3الذي ين�ص على “املتابعة والإ�رشاف”
وبدرجة مرتفعة ،ثم جاء املجال رقم ( )5الذي ين�ص على
“التغذية الراجعة” مبتو�سط ح�سابي ( )3.62وبدرجة متو�سطة،
و�أدناها للمجال رقم ( )4الذي ين�ص على “التقومي والتطوير”
وبدرجة متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجاالت ككل ()3.59
وبدرجة متو�سطة.ويربر الباحثان ذلك �إىل � َّأن معظم مدراء املدار�س
يعتمدون و�سائل االت�صال الر�سمية كالكتب الر�سمية ولوحات
الإعالنات للتوا�صل مع املعلمني �أكرث من اعتمادهم على الزيارات
ال�صفية.وجاء ترتيب جماالت الإدارة بالتجوال على النحو التايل:

املتابعة والإ�رشاف ،تالها التغذية الراجعة ،ثم االت�صال والتوا�صل،
فالتحفيز ،و�أخرياً التقومي والتطوير.ويربر الباحثان ذلك ب�أن متابعة
عمل العاملني والإ�رشاف عليهم يعطي فر�صة للمدراء ب�أن يكونوا
على متا�س مبا�رش مع املعلمني يف املدار�س وداخل الغرف ال�صفية
�أثناء عملية التجوال ،ومعرفة ظروفهم وحتديد امل�شاكل و�أولويات
تنفيذ اخلطط ،فيما تعد التغذية الراجعة �أحد �أهم الأ�ساليب لتعرف
نقاط القوة وال�ضعف لدى املعلمني من �أجل العمل على حتديد
نوع التدريب املنا�سب لتح�سني �أدائهم وهذا ما ميكن مالحظته
من املديرين حول �أداء املعلمني يف �أثناء عملية التجوال ،وي�سهم
االت�صال والتوا�صل من خالل جتوال املديرين يف املدار�س �إىل ك�سب
وتعرف وجهات نظرهم ،وا�ستف�ساراتهم؛ من خالل
ثقة املعلمني
ّ
اللقاءات املفتوحة بينهم وبني مديريهم على �أر�ض الواقع ،وت�سهم
عملية التجوال يف حتفيز املعلمني من خالل االطالع على �أدائهم
على �أر�ض الواقع وتقدمي عبارات الت�شجيع والثناء لهم ،وتعميق
�شعور االنتماء لديهم جتاه مدار�سهم من خالل �شعورهم ب�أنهم
�رشكاء يف عملية البناء وو�ضع الأهداف وتنفيذها ،مما ي�ؤدي �إىل
رفع م�ستوى الإجناز لديهم.فيما ت�أتي عملية التقومي والتطوير
من �أجل �إ�ضافة كل ما هو جديد ومبتكر من املديرين املتجولني
و�إبداء مالحظاتهم للمعلمني على �أر�ض الواقع ،كما يجري اكت�شاف
املعلمني املميزين واملبدعني لال�ستفادة من قدراتهم يف و�ضع
احللول الإبداعية.واتفقت هذه النتائج مع نتائج درا�سة عبد اجلليل
( ، )2004ودرا�سة �صباح ( ، )2012ودرا�سة ال�شهري ()2011
ودرا�سة ( ، )Macneill& Boyd, 2006ودرا�سة (. )Kerushin, 2006
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى الروح املعنوية للمعلمني يف
حمافظة �إربد من وجهة نظرهم؟ للإجابة عن ال�س�ؤال جرى ح�ساب
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لفقرات م�ستوى الروح املعنوية
للمعلمني يف حمافظة �إربد من وجهة نظرهم ،وفيما ي�أتي عر�ض
النتائج:
الجدول (: )6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات “الروح المعنوية” والدرجة الكلية
مرتبة ترتيباً تنازلياً (ن=)1064

الرقم
22
19
23
21
10
20
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الفقرة
�أ�شارك زمالئي يف
منا�سباتهم االجتماعية
�أ�شعر ب�أن عالقتي مع
زمالئي ت�سودها املحبة
والتفاهم
�أ�شعر باالنتماء �إىل املدر�سة
التي �أعمل بها
�أ�شعر ب�أن نقا�شي مع
زمالئي يف جمال العمل
يكون �أخوي ًا
�أ�شعر باحلما�س عندما �أقوم
بعملي
�أ�شعر ب�أن قنوات االت�صال
بيني (بني مديري
وزمالئي) مي�رسة

املتو�سط االنحراف

الوزن
الن�سبي

الدرجة

4.06

0.97

81.20

مرتفعة

4.02

1.06

80.40

مرتفعة

4.02

1.01

80.40

مرتفعة

3.92

0.96

78.40

مرتفعة

3.85

1.15

77.00

مرتفعة

3.84

1.03

76.80

مرتفعة

درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس في محافظة إربد
وعالقتها في رفع الروح املعنوية للمعلمني من وجهة نظرهم

الرقم
5
1

4

9
3
24

6
8
2
11
25

7
13
18
12
16
17
14
15

الفقرة
�أرى �أن املدير ي�شجع �أي
مبادرة ت�ؤدي �إىل حت�سني
العمل املدر�سي
�أرى �أن املدير ي�رشح يل
(تعليمات و�أنظمة العمل)
�أرى �أن املدير يحر�ص
على اطالع املعلمني
على (الربامج واخلطط
التطويرية)
�أ�شعر ب�أن عملي معلم ًا
يك�سبني (حمبة واحرتام)
الآخرين
�أرى �أن املدير يعاملني
زمي ًال ولي�س مر�ؤو�س ًا
�أ�شعر ب�أن مبنى املدر�سة
ميثل مكان ًا منا�سب ًا لطبيعة
عملي
�أرى �أن املدير ميدين
باملعلومات الالزمة للتغلب
على م�شكالت العمل
�أعزم على اال�ستمرار يف
عملي احلايل
�أ�شعر �أن املدير عادل يف
تعامله مع املعلمني
�أف�ضل مهنة التدري�س على
�أي مهنة �أخرى
�أ�شعر �أنالتهوية مريحه يف
املدر�سة ومالئمه للو�ضع
ال�صحي
�أ�شعر �أن املدير يدعمني
للم�شاركة يف �صنع القرارات
املدر�سية
�أعتقد �أنني �أحقق ذاتي من
خالل عملي بالتدري�س
ي�سمح يل عملي يف املدر�سة
بتطوير نف�سي مهني ًا
�أ�شعر �أن وظيفتي كمعلم
تتيح يل فر�ص ًا وا�سعة
لت�أمني امل�ستقبل
�أ�شعر باال�ستقرار النف�سي يف
عملي يف املدر�سة
�أتلقى كتب (�شكر وتقدير)
عند �إتقاين عملي
�أرى �أن راتبي يحقق م�ستوى
معي�شي منا�سب
�أرى �أن هنالك تنا�سب ًا بني
الراتب وحجم العمل الذي
�أقوم به
الأداة ككل

أ .محمد أحمد الشرمان
أ.د .علي محمد جبران

الوزن
الن�سبي

الدرجة

3.84

1.06

76.80

مرتفعة

3.80

1.01

76.00

مرتفعة

3.71

1.12

74.20

مرتفعة

3.70

1.23

74.00

مرتفعة

3.65

1.20

73.00

متو�سطة

3.60

1.27

72.00

متو�سطة

3.57

1.10

71.40

متو�سطة

3.56

1.28

71.20

متو�سطة

3.55

1.17

71.00

متو�سطة

3.51

1.34

70.20

متو�سطة

3.49

1.27

69.80

متو�سطة

3.44

1.17

68.80

متو�سطة

3.42

1.34

68.40

متو�سطة

3.19

1.29

63.80

متو�سطة

3.09

1.39

61.80

متو�سطة

2.99

1.38

59.80

متو�سطة

2.89

1.39

57.80

متو�سطة

2.35

1.30

47.00

متو�سطة

2.28

1.31

45.60

منخف�ضة

3.49

0.82

69.80

متو�سطة

املتو�سط االنحراف

يظهر من اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية لأداة م�ستوى
الروح املعنوية تراوحت بني ( )4.06 - 2.28وجميعها بدرجات
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منخف�ضة ومتو�سطة ومرتفعة ،وتراوحت الأوزان الن�سبية للفقرات
بني ( 45.60و  )81.20وهذا يدل على وجود �ضعف ن�سبي يف
بع�ض الفقرات التي تعرب عن الروح املعنوية نتيجة عدم تقدير
جهود املعلمني ،و�ضعف املمار�سات االدارية اخلا�صة بالتحفيز
املعنوي ،مثل تلفي كتب ال�شكر والتقدير ،والتحفيز املادي من حيث
املكاف�أت املادية ومدى منا�سبة الراتب للظروف املعي�شية ،وكان
ابرز فقرة ا�ستبانة الروح املعنوية رقم ( )22التي تن�ص على» :
�أ�شارك زمالئي يف منا�سباتهم االجتماعية « وبدرجة مرتفعة
وبوزن ن�سبي ( ، )81.20ثم جاءت الفقرة رقم ( )19التي تن�ص
على « �أ�شعر �أن عالقتي مع زمالئي ت�سودها املحبة والتفاهم «
مبتو�سط ح�سابي ( )4.02وبدرجة مرتفعة ،و�أدناها للفقرة رقم
( )15التي تن�ص على « �أرى �أن هنالك تنا�سب ًا بني الراتب وحجم
العمل الذي �أقوم به « وبدرجة متو�سطة ،وبلغ املتو�سط احل�سابي
مل�ستوى «الروح املعنوية» ككل ( )3.49وبدرجة متو�سطة.ويربر
الباحثان ذلك �أن الروح املعنوية للمعلمني تت�أثر مبجموعة من
فاعلية يف رفع الروح املعنوية
العوامل ك�أ�سلوب الإ�رشاف الذي له
ّ
للمعلمني �إذا كان بعيداً عن التخويف والتهديد الذي يعمل على
تو�سيع الفجوة بني املدير واملعلم ،وتوفري الأمن واال�ستقرار ،حيث
ُيع ّد الأمن من احلاجات النف�سية الأ�سا�سية للمعلم وعدم �إ�شباعها
ُي�ؤدي �إىل �إحباطه ،ومن ثم انخفا�ض معنوياته.وحتى ي�شعر املعلم
ب�أن عالقاته مع زمالئه ت�سودها املحبة والتفاهم وبوزن ن�سبي
(� ، )80.40إ�ضافة �إىل عامل الثقة يف كفاءة املدر�سة؛ �إذ � ّإن ُح�سن
ُ�سمعة املدر�سة التي يعمل فيها املعلم وكفاءتها املرتفعة� ،إ�ضافة
�إىل جودة الإدارة بها ُتع ّد من الأمور التي يعت ّز بها املعلم وتكون
مو�ضع فخر له ،ويزيد من الروح املعنوية للمعلم ،لأنه ي�ستمد جناحه
من جناحها ،ويتفانى يف خدمة مدر�سته مدفوع ًا ذاتي ًا يف ذلك.كما
ي�ؤثر عامل التوافق بني املعلم وزمالئه يف العمل؛ �إذ � ّإن �شعور املعلم
ب�أنه مقبول من جماعة املعلمني الذين يعمل معهم ،ومدى جناحه
يف تكوين عالقات �إيجابية و�صداقات و ّدية بينه وبينهم ،ف�إن مثل
هذه العالقات جتعل جو العمل �أمانة مت�ص ًال وم�ستحباً ،فيقبل على
العمل بروح عالية وهمة كبرية ،والإدارة يمُ كنها �أن تلعب دوراً كبرياً
يف خلق هذا اجلو وذلك بالعمل الدائم على ن�رش الروح االجتماعية.
وقد بينت هذه الدرا�سة �أن �أعلى م�ستويات الروح املعنوية
لدى عينة الدرا�سة تتمحور حول�“ :أ�شارك زمالئي يف منا�سباتهم
االجتماعية” ،و”�أ�شعر ب�أن عالقتي مع زمالئي ت�سودها املحبة
والتفاهم” ،و”�أ�شعر باالنتماء �إىل املدر�سة التي �أعمل بها” ،ويرى
الباحثان �أن �أكرث العوامل التي �ساهمت يف رفع روح املعنوية
للمعلمني هي العالقة اجليدة بني املعلمني فيما بينهم كزمالء
يت�شاركون الواجبات والهموم والطموحات وال�صعوبات؛ مما خلق
نوعا من الألفة وال�شعور بالآخر ،واالنتماء �إىل املدر�سة التي حتت�ضن
حا�رضهم وم�ستقبلهم.فيما كان �أدنى هذه امل�ستويات ترتكز حول
“�أرى �أن هنالك تنا�سب ًا بني الراتب وحجم العمل الذي �أقوم به”،
و”�أرى �أن راتبي يحقق م�ستوى معي�شي منا�سب” ،و”�أتلقى كتب
(�شكر وتقدير) عند �إتقاين عملي” حيث ح�صلت على �أدنى وزن
ن�سبي وبلغ �أقل من ( ، )0.60وهي �أمور تت�صل بالتحفيز والت�شجيع
الذي ينق�ص املعلمني على �أر�ض الواقع ومن الواجب االهتمام
به.ويربر الباحثان �أن العامل املادي املتمثل يف تدين الرواتب
واحلوافز التي يح�صل عليها املعلمني وما يرافقه من اقتطاع جزء
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منه لل�ضمان االجتماعي وتدين م�ستوى املعي�شة” مقارنة باالرتفاع
املتزايد يف م�ستويات احلياة ومتطلباتها وارتفاع الأ�سعار� ،شكل
نوعا من الإحباط �أو خف�ض من روحهم املعنوية نتيجة �شعورهم
بالظلم املادي �أو عدم التقدير املعنوي مقارنة مبا يبذلونه من عمل،
باعتبار �أنه واجبهم وعليهم القيام به على �أف�ضل امل�ستويات� ،أ�ضف
�إىل ذلك تزايد ظاهرة االعتداء على املعلمني يف املدار�س �سواء من
الطالب �أو �أولياء الأمور.
واتفقت نتيجة هذه مع درا�سة عودة ( )2010التي تو�صلت �إىل
�أن م�ستوى الروح املعنوية ملعلمي املدار�س الأ�سا�سية يف حمافظة
م�أدبا من وجهة نظرهم كان متو�سطا.ومل تتفق هذه الدرا�سة نوعا
ما مع درا�سة ال�شاللفة ( )1993التي تو�صلت �أن م�ستوى الروح
املعنوية لدى جميع املعلمني كان مرتفعا ،ودرا�سة ع�ساف وع�ساف
( )2007التي تو�صلت �إىل �أن م�ستوى الروح املعنوية عند معلمي
املرحلة الأ�سا�سية الدنيا كان منخف�ضا ،ودرا�سة العتيبي ()2008
التي تو�صلت �إىل � َّأن تقدير الروح املعنوية لدى معلمي املدار�س
املتو�سطة بالطائف كانت بدرجة مرتفعة.ودرا�سة �أبو �سمرة والطيطي
وقا�سم ( )2010التي تو�صلت �أن م�ستوى الروح املعنوية للمعلمني
كان بدرجة مرتفعة.ودرا�سة جوارنة و�آخرون ( )2011التي تو�صلت
�إىل �أن درجة الروح املعنوية لدى املُعلمني كانت بدرجة ُمنخف�ضة.
ودرا�سة م�صاروة ( )2015التي تو�صلت �إىل �أن درجة توافر الروح
املعنوية لدى معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة �إربد من وجهة
نظر املعلمني وقد جاءت مرتفعة.
◄◄ال�س�ؤال الثالث :هل هناك عالقة بني ممار�سة الإدارة
بالتجوال لدى مديري املدار�س م�ستوى الروح املعنوية للمعلمني يف
حمافظة �إربد؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب معامالت االرتباط
بري�سون ( )Pearson Correlation coefficientبني جماالت درجة
ممار�سة الإدارة بالتجوال (االت�صال والتوا�صل ،التحفيز ،املتابعة
والإ�رشاف ،التقومي والتطوير ،التغذية الراجعة) لدى مديري املدار�س
وم�ستوى الروح املعنوية للمعلمني يف حمافظة �إربد واجلدول ()7
يو�ضح ذلك.
الجدول (: )7
معامالت االرتباط بين مجاالت اإلدارة بالتجوال (االتصال والتواصل ،التحفيز ،المتابعة
واإلشراف ،التقويم والتطوير التغذية الراجعة) لدى مديري المدارس ومستوى الروح المعنوية
للمعلمين

املجال
االت�صال والتوا�صل

التحفيز

املتابعة والإ�رشاف

التقومي والتطوير

م�ستوى الروح املعنوية
معامل االرتباط

**0.654

الداللة الإح�صائية

0.000

معامل االرتباط

**0.689

الداللة الإح�صائية

0.000

معامل االرتباط

**0.698

الداللة الإح�صائية

0.000

معامل االرتباط

**0.727

الداللة الإح�صائية

0.000

ت�صنيف معامالت
االرتباط
مرتفع

املجال
التغذية الراجعة

الإدارة بالتجوال ككل

م�ستوى الروح املعنوية
معامل االرتباط

**0.686

الداللة الإح�صائية

0.000

معامل االرتباط

**0.749

الداللة الإح�صائية

0.00

ت�صنيف معامالت
االرتباط
مرتفع

مرتفع

*قيمة (ر) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.05تساوي (. )0.19
**قيمة (ر) الجدولية عند مستوى داللة ( )0.01تساوي (. )0.25

يظهر من اجلدول (� )7أن معامالت االرتباط بني جماالت
الإدارة بالتجوال وم�ستوى الروح املعنوية تراوحت بني
( )0.727_0.654وجميعها موجبة وتدل على ارتباط طردي
بني جماالت االدارة بالتجوال والروح املعنوية للمعلمني ،وكان
�أبرزها ملجال التقومي والتطوير ثم جاء جمال املتابعة والإ�رشاف
مبعامل ارتباط ( )0.6980و�أخريا جاء جمال االت�صال والتوا�صل،
وجميع معامالت االرتباط موجبة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( ، )α≤0.05وح�سب ت�صنيف كوهن ( )Cohen, 2002لقوة
معامالت االرتباط تعترب قوية ومرتفعة ،حيث تزيد جميعها عن
(. )0.50ويربر الباحثان ذلك ،يف �أن ممار�سة الإدارة بالتجوال من
خالل �أبعاد الإدارة بالتجوال اخلم�سة (التقومي والتطوير ،واملتابعة
والإ�رشاف ،والتحفيز ،والتغذية الراجعة ،واالت�صال والتوا�صل) كلها
ت�ؤدي �إىل رفع الروح املعنوية للمعلمني واىل �شعور املعلمني ب�أنهم
مهمني يف ت�أدية ر�سالتهم التعليمية ،و�أنهم حتت �أنظار ر�ؤ�سائهم
�سواء من خالل تلقي التوجيهات� ،أم متابعة �إجنازاتهم وحتفيزهم
ً
على الإبداع واالبتكار� ،أو التوا�صل معهم يف �صفوفهم وبني �أبنائهم
التالميذ؛ كل ذلك ي�سبب لدى املعلم �شعوراً ب�أن عليه �أن يقدم الأف�ضل
دائما ليحظى مبكانة مميزة بني زمالئه ،وطالبه ،مما ي�ساهم يف
رفع معنوياته ،وعلى العك�س من ذلك ف�إن ممار�سة التجوال بطريقة
�سلبية مبعنى �أن تكون جمرد �إ�صدار �أوامر �أو عملية رقابية من �أجل
تتبع ال�سلبيات وعدم تعظيم للإيجابيات وزيادة ال�ضغوطات على
املعلمني ،كل ذلك ي�ؤدي �إىل خف�ض الروح املعنوية لديهم.وتتفق
هذه النتيجة ودرا�سة ( )Martin, 2000التي تو�صلت �إىل وجود عالقة
�إيجابية بني ال�سلوك القيادي للمدير (االلتزام نحو جناح الطلبة)
وجمال (الأُلفة بني املُعلمني واملدير) .ودرا�سة العتيبي ()2008
التي تو�صلت �إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة وقوية بني الأمناط
القيادية وال�سمات ال�شخ�صية وبينهما وبني الروح املعنوية.

التوصيات
مرتفع

مرتفع

مرتفع

يف �ضوء نتائج الدرا�سة فقد جرى التو�صل �إىل جمموعة من
التو�صيات التالية:
�1 .1رضورة �إيجاد منهجية وا�ضحة وملزمة جلميع املديرين من
�أجل ممار�سة �أ�سلوب الإدارة بالتجوال يف مدار�سهم ،ورفع
م�ستوى ممار�سة الإدارة بالتجوال �إىل درجة عالية وبخا�صة
يف جماالت االت�صال والتوا�صل ،التحفيز ،التقييم والتطوير،
والتغذية الراجعة.
2 .2عقد دورات تدريبية ملدراء املدار�س لتعريفهم ب�أهمية ممار�سة
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درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس في محافظة إربد
وعالقتها في رفع الروح املعنوية للمعلمني من وجهة نظرهم

أ .محمد أحمد الشرمان
أ.د .علي محمد جبران

الإدارة بالتجوال ،يف رفع الروح املعنوية لدى املعلمني
والطرق ال�صحيحة وال�سليمة لتلك املمار�سة و�أهم الأمور
الواجب مراعاتها �أثناء عملية التجوال ،مبا ي�سهم يف رفع
الروح املعنوية للمعلمني ولي�س العك�س.
3 .3العمل على رفع الروح املعنوية لدى املعلمني وخا�صة
املعلمني الذكور ،من خالل جمموعة من القرارات والإجراءات
التي ت�ساهم يف ح�صولهم على م�ستوى معي�شي ينا�سب
متطلبات احلياة املتزايد.
�4 .4إجراء املزيد من الدرا�سات حول مو�ضوع الإدارة بالتجوال
ومن خمتلف الأوجه.
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