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البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان
وعالقتها باإلدارة بالتجوال من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين
إعداد
أسماء علي محمود الجنازرة
إشراف

د .أمجد محمود محمددرادكه
الملخص
هدفت الدراسة تعرف درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدار

الخاصة في

محافظة العاصمة عمان وعالقتها باإلدارة بالتجوال من وجهة نظر المشرفين التربويين ومساعدي

المديرين .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي .وتم تطوير استبانتين
لجمع البيانات والتأكد من صدقهما وثباتهما .وتكونت عينة الدراسة من ( )362من المشرفين
التربويين ومساعدي المديرين من المدار الخاصة في محافظة العاصمة عمان.
وأظهرت النتائج أن درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدار

الخاصة جاءت

متوسطة ،وأن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار الخاصة كانت متوسطة ،وأشارت
النتائج إلى وجود عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية بين درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري
المدار

الخاصة ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال في المدار

الخاصة في محافظة العاصمة

عمان ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α≤0.05لدرجة استجابة
المشرفين ومساعدي المديرين للبراعة التنظيمية للمديرين تعزى لمتغيرات الجن  ،المؤهل العلمي,

المسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة ،وال يوجد هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

) )α≤0.05لدرجة استجابة المشرفين ومساعدي المديرين لإلدارة بالتجوال تعزى لمتغيرات الجن ،
المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة .وفي ضوء النتائج فقد أوصت الباحثة بجملة
من التوصيات كان أهمها :ضرورة العمل على زيادة الوعي بأهمية توافر البراعة التنظيمية وتعزيز

ممارسات اإلدارة بالتجوال داخل المدرسة.
الكلمات المفتاحية :البراعة التنظيمية ،اإلدارة بالتجوال ،المدارس الخاصة.
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Abstract
This study aimed of identify the organizational ambidexterity of the principals of the
private schools in the capital city of Amman and its relation to the managementby
wanderingaround from Educational supervisors and assistants principals point of view,
In order to achieve this goal, the researcher used the relational descriptive approach,the
questionnaire was developed and distributed to the study sample, it was verified and
validated and applied (362) principle assistant and Educational supervisors selected
from the private shools in the capital city of Amman.
The result of study showed that the degree of organizational ambidexterity availability
for private school principals came medium. And the degree of management by
wandering aroundfor private school principals came medium; the results indicated a
positive and statistically significant relationship between organizational ambidexterity
availabilityfor private school principals and the degree of management by wandering
around applicationprivate school principals. Also the result of study showed that there is
no presence of statistically significant differences at the level of indication (α≤ 0.05)
degree of response of educational supervisors and principals assistants attributable to
the gender, scientific qualification, career path, and the years of experience. The study's
recommendation are to increase awareness of the importance of organizational prowess
and to promote management practices by roaming within the school.
Keywords: Organizational Ambidexterity, Management by Wandering, Private
Schools.

الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها

الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة
تعد اإلدارة المحرك الرئي

للمؤسسات على اختالف مجاالتها ،وهي مفتاح التقدم الذي عن

طريقه تتحرك هذه المؤسسات بكفاءة نحو األمام ,كماأنها الوسيلة نحو دفع عجلة التنمية لألمام في
شتى المجاالت االقتصادية ،واالجتماعية ،والتعليمية وغيرها من جوانب الحياة ،وبوصف المدار
من أهم المؤسسات التي تعمل على تكوين الواقع في المجتمعات فال بد إلداراتها االطالع على
التفاصيل ،واالنخراط في مضمار السباق للوصول لمستوى ٍ
عال في إدارة مواردهم البشرية بكفاءة
لتحقيق التنمية المهنية المستدامة ،األمر الذي يعطي المدرسة تميز بين نظيراتها.
وتسعى المدار

للوصول إلى المزايا التنافسية واإلبداع في أدائها ،وبالتالي فهي تبحث عن

مفاهيم اإلدارة الحديثة وتبتعد عن اإلدارة التقليدية ،خاصة في ظل مايشهده العالم التربوي من
تطورات هائلة في تكنولوجيا المعرفة كاتجاه إداري معاصر في كل حقل من حقول اإلدارة
التنظيمية ،تستخدم كافة االتجاهات اإلدارية في كافة المؤسسات (البغدادي والجبوري.)2015 ،
وبسبب زيادة أعداد المنافسين في المؤسسات التربوية استدعى األمر أن تعمل على تحسين
دائما ألن تكون بارعة؛ وبالتالي عليها العمل على
نفسها باستمرار وتحديثها ،أي أنها بحاجة ً
ٍ
بشكل يساعدها على التكيف مع
استثمار جميع الفرص المتاحة لديها ،والبحث عن فرص جديدة
بيئتها وتحقيق أهدافها التي تصبو إليها ،وقدرتها على التعامل مع الظروف والتحديات المختلفة،
وقد جاءت فكرة البراعة التنظيمية بوصفها إحدى أهم التوجهات التي تستطيع بها المؤسسات
مواجهة هذه التحديات (الباشقالي والداؤد.)2015 ،
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وتعد البراعة التنظيمية إحدى المجاالت في إدارة المعرفة التي تسعى إلى الربط بين الماضي
والحاضر والمستقبل ،وحتى نبني الحاضر ونقوم بصياغة معطيات الماضي على ٍ
نحو جديد ولنقلل
أن ُنعيد ترتيبها ،ونربط بين أجزائها وحيثياتها ،بشكل يجعل منه كالً متكامالً قاد اًر
عناصره يجب ْ
على أن يؤس

نهضته ويطور اإلدارة من خالل تبني طرق إدارية تقوم على البراعة واالبتكار ،وال

يمكن أن يكون كل ذلك دون إطار العمل القيادي القائم على ممارسة الدور في سياق المعايير
والمواصفات والمقومات النوعية واالشتراطات المحددة لبلوغ الق اررات المبدعة(طعامنة ويون ،
.)2001
لذلك اعتبرت البراعة التنظيمية من المجاالت اإلدارية المزدهرة والحديثة لما لها من
خصائص تعود على المؤسسات التربوية بالنفع والخير.
ئيسيا للكثير من تخصصات اإلدارة منها التربوية والمالية
وأضحت البراعة التنظيمية
ً
مدخال ر ً
والخدمية فانتهاجها من قبل القادة في المؤسسات التربوية ساعدهم على توليد مزايا تنافسية وتطوير
هيكلها ونهجها والتغيير الجذري والسعي لإلبداع االستكشافي واالستثماري في المعلمين واإلداريين
والمشرفين والطلبة أنفسهم وفي نتائج التعليم المرجوة ( Soares, Reis, Cunha, &Neto,
.)2018
وتحقق البراعة التنظيمية التوازن بين استثمارها ألنشطتها واكتشافها ألنشطة جديدة بشكل
متزامن ،إذ تسعى المؤسسات لالستفادة من اإلمكانيات المتاحة لديها بما يضمن لها تحقيق الكفاءة،
وفي نف

الوقت تبحث عن الفرص واإلمكانات الجديدة وتوقع ألحداث المستقبل مما يمكنها من

مواكبة متغيرات البيئة ،فهي تعمل على رصد الموجودات والتنبؤ بالمستقبل من خالل معطيات
واقعية مادية وبشرية تقودها للتوقع المستقبلي طويل المدى(عوي .)2015 ،
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ويرى بودويل و شيرماك( )Bodwell&Chermack, 2010بأن البراعة التنظيمية تساعد
القادة على إحداث التواؤم والتوازن والتكيف بين الماضي والحاضر والمستقبل ،وبين الفرص
واإلمكانيات وما يمكن أن يتنبأ منهم للمستقبل لمؤسساتهم وتحديد مستواها بين نظيراتها ،فهي تعمل
على التكيف والمتابعة واالستثمار واالستكشاف ،وتحيط بالبيئات الداخلية والخارجية لكي تستطيع
التعامل مع الظروف والتحديات التي تخلقها تلك البيئات ،وبشكل بارع يقلل من األخطاء ،ويعيد
التشكيل بمرونة ،بحسب تغيرات السوق والتقنيات ،وادارة المعرفة ،فالقدرة على تشكيل الموارد
المادية ووظيفة الموارد البشرية والفرص تعد ميزة استراتيجية لتقوية التماسك على المستوى الفردي
والجماعي داخل المؤسسة.
والقادة في المؤسسات اليمكنهم التعرف إلى الواقع والفرص واإلمكانيات من ذاتهم ،فالفرص
في المؤسسات التربوية قد تكون مادية وقد تكون بشرية ،وقد تكون ملموسة أو غير ملموسة ،فالقائد
البارع يبحث عن الفرص واإلمكانيات في عقول األفراد ،إذ أن الفرص قد تكون على شكل مهارة
وخبرة في معلم أو طالب أو عامل ،عدا عن الفرص المادية الملموسة من تكنولوجيا المعلومات
وموارد مالية ،وعلى القائد الحرص على التقاء كافة عناصر العملية التربوية باستمرار وبشكل دوري
ليستطيع حصر الفرص واإلمكانيات ،واإلدارة بالتجوال قد تحقق له المطلوب وتحدث مكاسب
مشتركة للقائد والعاملين (الغرباوي.)2019 ،
فالقادة الناجحون يحرصون على البقاء قرب ميادين العمل الفعلي ،إذ يعدون لقاءاتهم
أنموذجا لتحقيق
حيويا لنجاح أعمالهم اإلدارية ،وتُعد اإلدارة بالتجوال
عامال
المنتظمة مع العاملين
ً
ً
ً
هذا الهدف وفرصة تتيح للمدراء االطالع على مجريات األحداث في مواقع العمل الميداني,
ومناقشة العاملين بمشاكلهم التي تعترضهم ومايمتلكه كل منهم من قدرات وانجازات ،وفي الوقت
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نفسه يتيح هذا النوع من اإلدارة الفرص لجميع األفراد بمختلف المستويات التنظيمية التعبير عن
آرائهم لمديريهم وتنمية المهارات القيادية لدى المسؤولين ,فهي نوع متميز من أنواع اإلدارة التي
طُّبقت وكانت وراء نجاح الكثير من المؤسسات في تحقيق معدالت تنافسية من اإلنتاجية والربحية
(العرمان.)2008 ،
وتعد اإلدارة بالتجوال أسلوب بدأت تكثر حوله الدراسات العلمية وان الحاجة إليه ماسة بعد
تزايد أعداد الموظفين وتباعدهم النفسي والمكاني ،فكم من مسؤول اكتشف كوكبة من المخلصين
المتفانين وحتى المتقاعسين من خالل رحالته التجولية ،وهو من الطرق المتعارف عليها في إدارة
الموظفين ويكون إما منهج دائم يتعامل على أساسه المدير مع مرؤوسيه ،أو أسلوب إداري مؤقت
ويلجأ إليه بين الحين واآلخر ،وهي التعني التجس

على الموظفين بل إشعارهم بأن هناك من يمد

لهم يد العون وقت الحاجة(النغيمش.)2017 ،
ويتطلب تحقيق البراعة التنظيمية وجود قادة قادرين على مواكبة التغيير واالنتقال بإداراتهم
من النمط البيروقراطي التقليدي إلى النمط التشاركي الجماعي والخروج من المكاتب المغلقة إلى
بعيدا عن األشكال الرسمية للتعبير
الميداني ،األمر الذي يتيح لهم الفرصة للتحدث مع العاملين ً
عن آرائهم ومشاركتهم في اتخاذ الق اررات وتحس

مشكالتهم بشكل مباشر وتلبية رغباتهم وميولهم

واحتياجاتهم ،فبقاء القادة بالقرب من مرؤوسيهم يعمل على كسب ثقتهم ,األمر الذي يولد لديهم
الشعور باالنتماء والوالء لمؤسساتهم وينعك

بإيجابية على أدائهم وانتاجهم بما يصب في مصلحة

المؤسسة(محمد.)2014،
و لكي تصل المؤسسات التربوية إلى اإلبداع في األداء والنتائج المرجوة فإن إداراتها تنتهج
األساليب اإلدارية الحديثة وتطور عليها بما يتالئم مع طبيعة المؤسسة التربوية ،إذ أن النتائج في
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المؤسسات التربوية ال تترجم على شكل أرباح مادية ،بل على العك

هي أرباح في أر

المال

البشري وفي المنظومة التعليمية وفي أداء معلم وتفكير طالب ،فالتحدي أكبر ،وعليها أن تعيش
واقعها وماضيها وحاضرها والمستقبل لكي ترتب وتنظم مدخالتها والحصول على مخرجات جيدة.

مشكلة الدراسة
تواجه المدار

أساسيا في أنها أمام متطلبات تحتم عليها توسيع األنشطة
تحديا
الخاصة
ً
ً

التقليدية مثل أنشطة التعليم وازدياد الطلب عليها ،ووجود عدة اقسام منها وطني وعالمي ،وفي
الوقت ذاته تقديم أفكار ريادية ومستكشفة تستلزم من القيادات التعليمية أن تكون بارعة في إدارة
أنشطة المؤسسة سواء كانت أنشطة استكشافية أم توسيعية من خالل التركيز المتزامن في كليهما
دون تفريق.
وقد تبين من دراسة الطويل والمناصير ( )2011أن المدار
تتعلق بعدم مقدرة المديرين على اتخاذ القرار المناسب ،وأن المدار

الخاصة تعاني من مشكالت
تفتقر إلى المدراء القادرين

على االرتقاء بالعمل ،والوصول إلى المخرجات التي تعبر عن طموحاتهم وابداعاتهم ،في دراسة
أجراها رشيد وجابر( )2014ضمن تقديم إطار فكري وعملي قيادي للحد من مشكالت المؤسسات
التربوية ،ولضمان سلوك بارع ألعضاء الفريق في التعامل مع األنشطة المتناقضة بطريق متزامنة
يمكن استخدام منهج البراعة التنظيمية والتي تستند للممارسة المتزامنة المتمثلة بأنشطة االستكشاف
واالستثمار ,إلى جانب ما أوصت به الدراسات السابقة األخرى أن استخدام البراعة التنظيمية يعود
على المؤسسات التربوية بالتطور كدراسة كل من رشيد والعطوي( ،)2012السرحاني(،)2019
الغرباوي (.)2019
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فضال عن أن الحوامدة والعبيدي( )2013أضاف أن مشكالت المديرين في المدار إداراتهم
ً
ألعمالهم من مكاتبهم فقط واالعتماد على التقارير التي تصلهم ,وتعتبر القيادة من متطلبات تحقيق
البراعة التنظيمية ,لذلك بدأ الباحثون في تقصي السلوكيات لألنماط القيادية التي تمكن المؤسسة
من الوصول للبراعة التنظيمية.
وقد أوصت العديد من الدراسات بفاعلية اإلدارة بالتجوال كأسلوب في تحقيق مزايا عديدة وابداع
إداري في المؤسسات كدراسة الحوامدة والعبيدي( )2013وخمش( )2014والمواضيه( )2014كما
أوصت دراسة شناق والخوالدة( )2019بضرورة أن تقوم و ازرة التربية والتعليم بزيادة الوعي لدى
مديري المدار

بممارسة اإلدارة بالتجوال ،كماأوصت دراسة عباد ( )2017بضرورة قيام و ازرة

التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية لمديري المدار

لتعزيز ممارسة اإلدارة بالتجوال ومالها من

نتائج على دافعية اإلنجاز للمعلمين ,وفي ضوء ماتقدم ،فإن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة عن
السؤال الرئي

اآلتي:

مادرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدار

الخاصة في محافظة العاصمة عمان

وعالقتها باإلدارة بالتجوال من وجهة نظر المشرفين التربويين ومساعدي المديرين؟

هدف الدراسة وأسئلتها
هدفت الدراسة تعرف درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدار

الخاصة ،وعالقتها

باإلدارة بالتجوال من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين في محافظة العاصمة عمان،
وذلك من خالل االجابة عن األسئلة اآلتية:
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 -1مادرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدار

الخاصة في محافظة العاصمة عمان من

وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين؟
 -2مادرجة ممارسة مديري المدار الخاصة في محافظة العاصمة عمان لإلدارة بالتجوال من وجهة
نظر المشرفين ومساعدي المديرين؟
 -3هل توجدعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين المتوسطات
الحسابية الستجابة المشرفين ومساعدي المديرين لدرجة توافر البراعة التنظيمية ودرجة ممارسة
اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار الخاصة؟
 -4هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
الستجابة المشرفين ومساعدي المديرين لدرجة توافرالبراعة التنظيمية لدى مديري المدار
الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجن  ،والمؤهل العلمي ،والمسمى
الوظيفي ،وسنوات الخدمة؟
 -5هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05
الستجابة المشرفين ومساعدي المديرين لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار
الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجن  ،والمؤهل العلمي ،والمسمى
الوظيفي ،وسنوات الخدمة؟

أهمية الدراسة
على الرغم من االهتمام بمفهوم البراعة التنظيمية من قبل المؤسسات العالمية ،إال أنه لوحظ
ومن خالل البحث في األدبيات النظرية والدراسات السابقة االفتقار لمثل هذه الدراسات على
المستوى المحلي بشكل عام والتربوي بشكل خاص فلم يحظ بالقدر الكافي من االهتمام والبحث.
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األهمية النظرية
 تعد هذه الدراسة بمتغيراتها من الدراسات األولية في مجال اإلدارة التربوية.
هاما للباحثين في موضوعي البراعة التنظيمية واإلدارة
 يؤمل أن تكون هذه الدراسة
ً
مرجعا ً
بالتجوال.
 إثراء المكتبة العربية بشكل عام والمكتبة األردنية بشكل خاص ،بوصفها من الدراسات المهمة
في األردن.
األهمية التطبيقية
 يؤمل أن تفيد هذه الدراسة اإلدارات التربوية في المدار من خالل تعرفهم درجة امتالك البراعة
التنظيمية في مدارسهم.
 التشجيع على إعداد برامج تعمل على التعرف على استراتيجيات امتالك البراعة التنظيمية
للنهوض بالمؤسسات التربوية والعمل على تطويرها.
 يؤمل أن تسهم نتائج هذه الدراسة في المساعدة بالسعي لتطوير اإلدارة المدرسية في المدار
في األردن.
 يؤمل أن تكون هذه الدراسة مقدمة لدراسات أخرى يتم فيها إدراج متغيرات جديدة.

مصطلحات الدراسة
ائيا ،وعلى
اشتملت هذه الدراسة على بعض المصطلحات التي يمكن تعريفها
مفاهيميا واجر ً
ً
النحو اآلتي:
البراعة التنظيمية :يعرفها رشيد والعطوي ( :)17:2012بأنها "قدرة مدير المؤسسة التعليمية على
االنشغال واشغال مرؤوسيه باألنشطة االستكشافية واألنشطة التوسيعية بشكل متزامن ،أو االتباع

10

المتزامن لكل من المهام الرتيبة وغير الرتيبة ،وموازنة قوى التعلم التي تكافح لتحقيق النجاح الحالي
والمستقبلي بمعنى قابلية المدير والقائد على توزيع اهتمامه وموارده ووقته بشكل متزامن وبمهارة
متساوية لكل من أنشطة التوسع وأنشطة االستكشاف بغرض التغلب على التوترات المتناقضة للتعلم
وتحقيق النجاح في العمل".
كما عرفتها السرحاني( )2019بأنها استراتيجية حديثة توازن في وقت واحد بين القدرات
االستثمارية للموارد المتاحة في المؤسسة التعليمية من خبرات وأبحاث ومهارات لدى القائد
والعاملين ،واالستكشاف لفرص جديدة لتحسين مكانة المنظمة التعليمية.
ائيا بأنها :الدرجة التي حصل عليها مديرو المدار
وتعرف إجر ً

الخاصة في محافظة

العاصمة عمان من خالل إجابات المشرفين ومساعدي المديرين عن فقرات االستبانة المتعلقة
بالبراعة التنظيمية وا لمكونة من مجالي االستثمار االمثل للفرص ،واستكشاف فرص جديدة.
اإلدارة بالتجوال
يعرف الخضيري( )31:2000اإلدارة بالتجوال بأنها"علم اختصار المسافات الجغرافية
والمسافات الزمنية وتحقيق تواجد الرئي

الفعال في مواقع األحداث ،وتحقيق المشاركة والتعاونية

والشورى مع فرق العمل ،وتحقيق المعايشة الحقيقية المتزامنة".
ويعرفها الحوامده والعبيدي( )2013بأنها منظومة إدارية متكاملة ،تقوم على التواجد والحضور
الفعلي للقائد في مواقع التنفيذ الفعلي وفي الميدان وعدم االعتماد على أي وسائل اتصال أخرى بشكل
كامل بل استخدام مهاراته اإلدارية ومواهبه الشخصية وملكاته في تصميم وتخطيط وتنظيم وتنفيذ
اللقاءات التجوالية ،وادارة المقابالت الشخصية الفردية والجماعية التي تحدث أثناء التجوال اإلداري
واستخدام مهاراته في الحوار مع العاملين الكتشاف مواطن الضعف والقصور والعمل على معالجتها.
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ائيا بأنها :الدرجة التي حصل عليها مديرو المدار
وتعرف اجر ً

الخاصة في محافظة

العاصمة عمان من خالل إجابات المشرفين ومساعدي المديرين عن فقرات االستبانة المتعلقة
باإلدارة بالتجوال المكونة من المجاالت(:اكتشاف الحقائق والتطوير واالبداع ،التحفيز ،تحسين
االتصال ،التغذية الراجعة).
المدارس الخاصة:
المؤسسة التعلمية الخاصة وهي كل مؤسسة تعلمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج
والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعلمية الحكومية على أن تتقيد بفلسفة التربية والتعليم
وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتعمل على تحقيقها وتكون خاضعة إلشراف الو ازرة
ومراقبتها( قانون التربية والتعليم رقم( )4لسنة 1994وتعديالته).

حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة باآلتي:
الحد البشري:اقتصرت علىالمشرفين التربويين ومساعدي المديرينفي المدار الخاصة.
الحد المكاني:اقتصرت على المدار الخاصة في محافظة العاصمة عمان.
الحد الزماني:طبقت خالل الفصل الدراسي األول للعام .2020/2019
الحد الموضوعي:البراعة التنظيمية وعالقتها باإلدارة بالتجوال.

محددات الدراسة
تتمثل محددات الدراسة باآلتي:
 -درجة صدق أداتي الدراسة وثباتهما.
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 مدى تمثيل العينة المختارة للمجتمع._ يمكن تعميم نتائج الدراسة على المجتمعات المماثلة لمجتمع هذه الدراسة.

الفصل الثاني
األدب النظري ودراسات سابقة
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الفصل الثاني

األدب النظري ودراسات سابقة
عرضــا لــألدب النظــري ذي العالقــة بمتغيــري الد ارســة المتمثلــين فــي الب ارعــة
تضــمن هــذا الفصــل
ً
التنظيمي ــة واإلدارة ب ــالتجوال ،كم ــا وتض ــمن عرضـ ـاَ للد ارس ــات الس ــابقة العربي ــة واألجنبي ــة ذات الص ــلة
بمتغيرات الدراسة على النحو اآلتي:

أوًل :األدب النظري
أ .البراعة التنظيمية
وق ــد تض ــمن األدب النظ ــري المتعل ــق بالب ارع ــة التنظيمي ــة عل ــى موض ــوعات ذات ص ــلة بمفه ــوم
البراعة التنظيمية وأهميته ،وأبعاده ،ومداخله ،وشروطه ،وخصائصه.
يرى دونكان()Duncanالمشـار إليـه فـي عـوي ( )2015أن الب ارعـة التنظيميـة لهـا ثالثـة طـرق
لتعريفهـا مــن وجهــة نظــر هيكليـة وســياقية ،وادراكيــة ،حيــث تركــز وجهـة النظــر الهيكليــة علــى التصــميم
التنظيمي فـي حـين تركـز وجهـة النظـر السـياقية علـى بنـاء البيئـة التنظيميـة المناسـبة لتعزيـز سـلوكيات
العــاملين نحــو الب ارعــة التنظيميــة ،وأخيـ اًر تركــز وجهــة النظــر اإلدراكيــة علــى تعريــف الب ارعــة التنظيميــة
وفقاً لإلنجازات التنظيمية ،وبالتركيز على األداء االستكشافي واألداء االستغاللي.
وتتمحور البراعة التنظيمية حول قدرة المؤسسات على التعامل مع التناقضات والتعارضات بين
أنشطة االستثمار وأنشطة االستكشاف بشكل متزامن ،والحاجة إلى إحداث التوازن بـين هـذين النـوعين
بمــا يســهم فــي اســتثمار مواردهــا الحاليــة والســعي إلــى تحقيــق أربــاح فــي األجــل القريــب دون االهتمــام
بالبح ــث ع ــن الجدي ــد مم ــا ي ــؤدي إل ــى ض ــعف ق ــدرتها عل ــى التكي ــف واالس ــتجابة م ــع التغيـ ـرات البيئ ــة
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المحيطة بها ،وتعرض أدائها للخطر على المدىالبعيد ،في حين يحدث العكـ

حـال تركيـز المنظمـات

على االستكشاف والبحث عن الجديد على حساب االهتمام باألنشطة الحالية (المنسي.)2018 ،
مفهوم البراعة التنظيمية
تعد التوجهات في تعريف البراعة التنظيمية ضرورة النجـاح فـي البيئـات التنافسـية التـي تواجههـا
المنظمات ،وحاجتها لقدرات ديناميكية تمكنها من االنتقال من وضعية الوقاية إلى وضعية متغيرة،أي:
التحرك عمداً لما وراء الوضع الراهن،والتنفيـذ مـن خـالل التركيـز علـى األنشـطة الحاليـة فـي المجـاالت
القائمة" (.)Carmeli&Halevi, 2009
وتعــرف أنها:قــدرة المؤسســة علــى الســعي نحــو تحقيــق عنصــري المواءمــة والتكيــف؛ فالمواءمــة
تعني إدارة األعمال الحالية بكفاءة وتحسين األداء في األجل القريب ،بينما يشير التكيف إلـى مواجهـة
التغيرات البيئية المحيطة بالمؤسسة في األجل البعيد(.)Gibson &Birkinshaw, 2004
وعرفها تشاندريسكارن ( )Chandresekaran, 2009بأنها قدرة المؤسسة التعليمية استخدام
واستثمار التقنيات المتطورة التي تتابع استراتيجيات اإلبداع والتحسين بشكل آني.
كما وعرف بودويل ( )Bodwell, 2011البراعة التنظيمية بأنها قدرة المؤسسات على
االستثمار واالستكشاف في وقت واحد ،حيث االستثمار واالبتكار التدريجي من أجل المستفيد ،في
حين يشمل االستكشاف االبتكار الجذري واالبتكار من أجل المستفيد المحتمل.
ويعرفها رشيد وجابر ( )13:2014بأنها" قابلية المؤسسات على إدارة أنشطتها التعليمية
واإلدارية ذات الصلة باستثمار مقدراتها الحالية من هيئة تدريسية و عمداء وفرق اإلدارة العليا
ومتفوقين بهدف خلق القيمة المضافة للمدرسة على األمد القريب ،واستكشاف الفرص الجديدة من
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خالل تبادل المعلومات والسلوك التعاوني والمشاركة في الصنع لضمان بقائها واستمرارها وتطورها
على األمد البعيد بطريقة متزامنة".
ويعرفها عوي

( )2015البراعة التنظيمية :بأنها قدرة المؤسسة على استثمار األنشطة الحالية

في المجاالت القائمة ،واستكشاف أنشطة جديدة في مجاالت جديدة للمؤسسة؛ بالشكل الذي يحدث
التوازن بين األداء االستثماري واالستكشافي ،ويوفق بين موارد المؤسسة وظروف المنافسة.
كما يعرف البغدادي والجبوري ( )48:2015البراعة التنظيمية بأنها" :أساليب تنظيمية متعددة
تمثل قدرة المؤسسة لمتابعة نشاطين متكاملين في وقت واحد ،وادارة التناقضات والتوترات في التعامل
الحالي ،والمستقبلي في جميع األنشطة وعلى كافة المستويات التنظيمية".
ويعرفها اسماعيل ( )10:2016بأنها"قدرة المؤسسة التربوية على استثمار األنشطة الحالية في
المجاالت القائمة ،واستكشاف أنشطة جديدة في مجاالت جديدة ،بالشكل الذي يخلق التوازن بين
األداء االستغاللي واألداء االستكشافي".
وعرفها فو وما وبوساك وفلود( :)Fu,Ma, Bosak& Flood, 2016بأنها قدرة المؤسسة
على السعي المتزامن الستثمار واكتشاف مواردها الداخلية والخارجية لتحقيق النجاح في إدارة أعمالها
الحالية ،وتحسين قدرتها على التكيف مع التغييرات البيئية المحيطة بها.
ومن منظور استراتيجي أوضح ترادوي ( )Tradoy, 2016بأن البراعة التنظيمية تمثل
أنموذجاً ومدخالً معاص اًر في حقل اإلدارة االستراتيجية هدفه األساسي استثمار الفرص الحالية وتحديد
التهديدات التنافسية التي تواجه المؤسسة.
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وعرفها رشيد ومزهر ( )2017بأنها قدرة القائد على توظيف السلوكيات المنفتحة والمنغلقة
لتعزيز األنشطة االستثمارية واالستكشافية للمؤسسة بما يعزز من كفاءتها وفاعليتها في تحقيق
األهداف المنشودة.
ويعرفها المنسي ( (167:2018بأنها" :قدرة المؤسسة على السعي بتوازي وتزامن الستغالل
مواردها الخالية بهدف إنشاء أهداف قريبة المدى ،وسعيها الكتشاف الفرص الجديدة لضمان بقائها
وتحقيق أهدافها قريبة األجل واستمراها في األجل البعيد".
ومن خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف البراعة التنظيمية بأنها إبداع قادة المدار

على

استثمار الفرص المتاحة داخل المدرسة من موارد بشرية متمثلة في المعلمين والطلبة والعاملين فيها
ومادية من أر

مال وتقنيات تعليم في تنفيذ أهداف المنظومة التعليمية ،واستكشاف البيئة المحيطة

وما قد يناسب المدرسة ويسهم في تقدمها مثل الق اررات من و ازرة التربية والق اررات الداخلية ،االنفتاح
على المدار األخرى ،والتعاون معهم ،وتفعيل الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي.
خصائص البراعة التنظيمية
يوضح الباشقالي والداؤد( )2015أن للبراعة التنظيمية خصائص تتمثل في اآلتي:
 -1اإلدراك :وهو القدرة على إدراك التهديدات والفرص التي تتطلب القيام بمسح للبيئة الخارجية
والبحث واالستكشاف ،وبالتالي إدراك الفرص الجيدة بمعنى أن المؤسسات المدركة للفرص
تمتلك آليات تطبق ما تتطلبه البيئة الخارجية منها وبالسرعة المطوية.
 -2االستثمار :وهو القدرة على اقتناص الفرص الجديدة ،فبغياب اإلدراك ال يمكن استثمار
الفرص ،وهذا األمر يتطلب تناسقًا بين فريق اإلدارة العليا لتفادي الق اررات الخاطئة وترتيب
أنموذج العمل واستراتيجيته.
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 -3إعادة التشكيل :إن مفتاح نمو المؤسسات يتمثل في القدرة على إعادة توحيد الهياكل التنظيمية
وتشكيلها ،وتشكيل الموارد ،وهذه المهمة كبيرة وتتطلب موارد ذات كفاءة عالية.
في ضوء ماسبق يتضح أن على القادة في المؤسسات التربوية قبول فكرة التناقض كحقيقة
واقعة ال يمكن تجاهلها في عمل المؤسسات التعليمية وبشكل خاص تلك المرتبطة بأنشطة التعلم,
والعمل على حل ذلك التناقض باالنخراط المتزامن بأنشطة االستكشاف وأنشطة االستثمار دون
إهمال أحدهما لضمان فاعلية تلك المؤسسات في تحقيق أهدافها ولعل أحد الوسائل التي يمكن
توظيفها لتحقيق ذلك يتمثل بتعزيز حالة التكامل السلوكي لفريق اإلدارة العليا في المدار  ،ترسيخ
مفهوم المدرسة والمؤسسة المنتجة لدى القيادات وأعضاء الهيئات التدريسية من خالل توظيف
البحوث العلمية وبراءات االختراع والعمل على تسويقها لخدمة المؤسسات المختلفة وتطوير عملها
وخلق منافذ جديدة لتمويل أنشطة الجامعات وتحسين دخول أعضاء الهيئة التدريسية العاملين فيها.
أهمية البراعة التنظيمية
يرى محمد()2014أن أهمية البراعة التنظيمية في المؤسسات تكمن في توفير توازن بين براعة
االستثمار واالستكشاف ،إضافة إلى التوافق الذي تحدثه البراعة التنظيمية وذلك باستكشاف فرص
جديدة واستثمار المالئم منها ،وتمكين المنظمات من تحقيق هدف البقاء على المدى البعيد بهدف
ضمان االستم اررية والنمو في المستقبل ,كذلك وجود معلومات متنوعة وبدائل عديدة للق اررات يسهم
في الحد من التضارب بين نشاطي االستثمار واالستكشاف ،باإلضافة إلى تمكين المؤسسات من
التنوع في مهاراتها وذلك من خالل محاذاة الفرص المتاحة مع الرؤية المستقبلية ،إضافة إلى إعطاء
المؤسسات قدرة عالية في البحث عن الفرص المولدة للقيم ،وتنسيق األنشطة بهدف تحقيق النجاح،
كما وتعمل البراعة التنظيمية على إعطاء المؤسسات الوسائل المناسبة لتقديم خدماتها في سوق
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العمل ،وتبني المضامين األساسية التي بحاجة إلى إجراء تغييرات عليها ،وهي بذلك تمثل منهجاً
معاص اًر في إدارة نشاطات المؤسسة.
وفي ضوء ماسبق يمكن النظر إلى أن أهمية البراعة التنظيمية في المدار الخاصة تكمن في
تعدد األفكار ومشاركة الق اررات واإلبداع في استثمار الواقع ،واالستكشاف لمستقبل المؤسسة من
مواردها المتاحة ،واستثمارها في توليد أفكار جديدة والموازنة بين االستثمار للفرص واالستكشاف
للمستقبل ،وتساعد البراعة التنظيمية قائد المدرسة الفصل بين الفرص التي تمثل استثمار وبين
الفرص التي يمكن من خاللها استكشاف المستقبل ،وتتيح للقيادات توفير بعض الفرص لضمان بقاء
التميز للمدرسة في المستقبل وشيئاً من مقدراتها في حاالت الطوارئ وللمستقبل فال تستهلك كافة
فرصها في بداية العمل ،كما تساعد البراعة القيادات في المدار

على ترتيب الفرص حسب

األولويات.
أبعاد البراعة التنظيمية
يوضح فينوغوبال ،كريشنان ،كومار ،ويوبادييوال( Venugopal, Krishnan, Kumar,
 )&Upadhyayula, 2017أن البراعة التنظيمية تقوم على بعدين أساسيينهما:
 .1البحث عن الفرص الجديدة (االستكشاف)ُ :يعبر االستكشاف عن قدرة المؤسسة على البحث عن
الفرص الجديدة وتوقع لألحداث المستقبلية بما يمكنها من التكيف مع التغيرات البيئية في األجل
البعيد ،ومن ثم يركز على تلبية حاجات ورغبات العمالء في األسواق الناشئة والجديدة من خالل
تقديم منتجات جديدة ،أو خدمات جديدة ،أو قنوات توزيع جديدة.
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ويرى السكارنة( )2005أنه يمكن للمؤسسات اقتناص الفرص عن طريق اعتمادها طرقًا جديدة
في تقديم الخدمات ،وتحصين موقفها التنافسي والقيام بأعمال تنافسية تستطيع من خاللها مواجهة
المؤسسات المنافسة لها ،ويرتبط االستكشاف بمصطلحات مثل البحث ،والتجريب ،وتحمل المخاطرة
والمرونة ،لذلك يصنف االستكشاف على أنه السعي وراء المعرفة الجديدة ،واالستعداد لمواجهة
التغييرات البيئية.
 .2االستثماراألمثل للفرص (االستثمار):ويقصد به قدرة المؤسسة على تحسين أنشطتها لخلق قيمة
في المدىالقريب والسعي لتوسيع معارفها ومهاراتها،ويشمل إعادة استخدام اإلجراءات القائمة دون
أي تعلم إضافي ،واستم ارريةاالستفادة بشكل تدريجي مما تمتلكه المؤسسات بشكل فعلي كما
يشمل استثمار جميع الفرص الموجودة في بيئة عمل المؤسسة التي تمثل احتماالت الحصول
على الميزة التنافسية ،ويرتبط االستثمار بالعديد من المصطلحات مثل :االختيار واالنتاج
والكفاءة والتطبيق والتنفيذ والتعلم المكتسب عن طريق البحث العلمي ،والتحسين التجريبي
والتجديد (السرحاني ودرويش.)2019 ،
مداخل دراسة البراعة التنظيمية
تعددت مداخل البراعة التنظيمية وفقاً للتعدد في مؤشرات قياسها وأبعادها ،إضافة إلى التباين
في وجهات نظر الباحثين المتخصصين بموضوع البراعة التنظيمية ،والتي شملت ثالثة مداخل
لدراستها ،وهي:
 .1مدخل البراعة الهيكلية:Structural Ambidextreityيشير هذا المدخل إلى طبيعة العالقات
بين الوحدات التنظيمية المكونة للمؤسسة ،إضافة إلى سلطة اتخاذ الق اررات ،حيث أن سلطة
اتخاذ الق اررات تكون من أعلى قمة بالمؤسسة إلى أدناها ،فكل وحدة تنظيمية فرعية متخصصة
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تهتم بتطوير واجراءات عملها وفقاً لمتطلبات البيئة الخارجية،وتتحقق البراعة الهيكلية في
المؤسسة من خالل تطوير آليات هيكلية تتواكب مع متطلبات المنافسة التي تواجهها المؤسسة
لتحقيق المواءمة ،والقدرة على التكيف(.)Haug, 2010
الخاصية
إنجاز البراعة

المضمون
التركيز على التوازن بين االستغالل واألنشطة التي تركز على التكيف واالستكشاف
في وحدات أو فرق عمل منفصلة

صناعة الق اررات

تتم صناعة الق اررات في قمة المنظمة

دور اإلدارة العليا

تحديد الهيكل التنظيمي لجعل المفاضلة بين الموازنة والقدرة على التكيف.

طبيعة األدوار

محددة بشكل واضح نسبي ًا

مهارات العاملين

أكثر تخصصية

شكل ( :)1خصائص مدخل البراعة الهيكلية.

(المصدر(Raisch, Birkinshaw, Probst, &Tushman, 2009

 .2مدخل البراعة السياقية :Contextual Ambidexterityويشير إلى مجمل العمليات واألنظمة
ذات الخاصية التشجيعية للوحدات التنظيمية واألفراد العاملين بهذه الوحدات لتأدية مهامهم
المتباينة على أكمل وجه وبشكل متزامن ،إذ أن هذا المدخل يرتبط باألفراد العاملين داخل
وحدات المنظمة أكثر من ارتباطه بالهيكل التنظيمي للمؤسسة ،كما يعبر هذا المدخل عن القدرة
السلوكية في وقت واحد إلثبات التوافق والتكيف عبر وحدة األعمال بالكامل بدالً من خلق
الترتيبات الهيكلية المزدوجة(.)Raisch&Birkinshaw,2008
وقد أوضح بيركنشو و غيبسون ( )Birkinshaw&Gibson, 2004أنه رغم وجود اختالف
بين البراعة السياقية عن البراعة الهيكلية في عدة جوانب؛ إال أنه يجب النظر إليهما كمدخلين
مكملين لبعضهما ،ويدعم ذلك عملياً استخدام العديد من المؤسسات مزيجاً من المنهجين لتحقق
في نف

الوقت احتياجات المواءمة والقدرة على التكيف.

22

الخاصية

المضمون

إنجاز البراعة

يقسم العاملين وقتهم بين أنشطة التركيز على المحاذاة (االستغالل) واألنشطة التي تركز
على التكيف (االستكشاف).

صناعة الق اررات

تتم في الخطوط األماميةمن قبل نائب المدير ومن ينوبون عن اإلدارة العليا والمشرفين
والموظفين.

دور اإلدارة العليا

تطوير السياق التنظيمي الذي يعمل من خالل األفراد العاملين

طبيعة األدوار

مرنة بشكل نسبي.

مهارات العاملين

أكثر عمومية.
شكل( )2خصائص مدخل البراعة السياقية
المصدرZaid& Othman, 2015

 .3مدخل البراعة القائمة على القيادة  :LeadershipAmbidexterityيؤدي القادة ،وكبار المدراء
التنفيذيين دو اًر مهماً في تعزيز البراعة ،تُسهل من خالل العمليات الداخلية لفرق اإلدارة العليا،
وأن الدور المهم الذي يضطلع به كبار المدراء التنفيذيين في صنع السياق التنظيمي الفعال
وتطوير البراعة (.)Luo&Rui, 2009
الخاصية

المضمون

إنجاز البراعة

تطوير السياق الذي يتم فيه أداء االستثمار واألنشطة من خالل العمليات الداخلية لفرق
اإلدارة العليا.

صناعة الق اررات

تتم صناعة الق اررات في قمة المنظمة

دور اإلدارة العليا

استحداث وتطوير عمليات تحدث توازن بين وتكيف.

طبيعة األدوار

محددة بشكل واضح نسبي ًا

مهارات العاملين

أكثر عمومية

شكل ( :)3خصائص مدخل البراعة القائمة على القيادة.

المصدر(Raisch, Birkinshaw, Probst, &Tushman, 2009(.

في ضوء ماسبق نستنتج بأن تركيز المؤسسات التعليمية وخاصة المدار على مداخل البراعة
التنظيمية بداية في البراعة الهيكلية من خالل تحديد المهام للمديرين والمساعدين والمشرفين وتوزيع
أدوار المعلمين على المهمات اإلدارية إلى جانب مهمتهم التعليمية وخلق بيئات التعلم فيما بينهم
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إليجاد تشارك في الق اررات والمهمات وتبادل المعلومات مع وجود تخصيص للمهام والمسؤوليات ،كما
تتمثل البراعة السياقية في استكشاف مواردها المتاحة من تقنيات تعليم وموارد بشرية ومهارات
وكفاءات إلى جانب الموارد المادية المتاحة لها وتوظيفها في تحقيق أهدافها دون أن تهتم بالبحث
عن فرص وموارد جديدة واثقال كاهلها بمتطلبات جديدة تظن أن األهداف ال تتحقق اال بالحصول
عليها ,األمر الذي قد يوصلها إلى تعريضها للخطر على المدى البعيد  ,ومدخل براعة القيادة والتي
تساعد القادة في المدار

على المرونة في التعامل مع الظروف المستجدةبإبداعوالتكيف واستغاللها

ومنح اإلدارات العديد من الخيارات من المتوافر لديها لتحقيق أهدافها المنشودة.
شروط نجاح البراعة التنظيمية
يقترح أوريلي و توشمان( )O'Rilly&Tushman, 2011وباباتشروني و هيراكلي

و

باروتي ( )Papachroni,Heracleous& Paroutis, 2015شروط نجاح البراعة التنظيمية
باآلتي :تميز الهدف االستراتيجي بالوضوح الذي يظهر أهمية االستكشاف واالستثمار ,وإدراك
مضمون رؤية المنظمة عبر الوحدات المتخصصة بنشاطي االستكشاف واالستثمار ,كذلك تميز
وحدات المؤسسة بإجراء توازن ما بين نشاطي االستكشاف واالستثمار بهدف القدرة على التعامل مع
التطورات والتغيرات البيئية ,كذلك يعد امتالك إدارة المؤسسة لخصائص مميزة تجعل منها قادرة على
تحمل الضغوطات والتوترات وحلها من أهم شروط نجاح البراعة التنظيمية.
مما سبق يمكن توضيح مداخل البراعة التنظيمية في المؤسسات التربوية عن طريق تقديم
الدعم الكافي لألفكار الجديدة التي تسهم في تطوير عمل المؤسسات التعليمية واألعمال التشغيلية
واالستثمارية ،وتنمية روح التعاون بين أعضاء المؤسسة وتشجعيهم على تقديم المساعدة لبعضهم
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البعض ،واستحداث برامج دراسية أو خدمات تعليمية ونشاطات دراسية منهجية والمنهجية وتقييمها
واختيار أفضلها بما ُيسهم في سد احتياجات سوق العمل ،ويلبي توقعات الطلبة.

ب .اإلدارة بالتجوال
وقد تضمن هذا الجزء من األدب النظري المتعلق باإلدارة بالتجوال على موضوعات ذات صلة
بمفهوم اإلدارة بالتجوال ونشأته وتطوره ،وأهدافه ،وخصائصه ،وأبعاده ،وأهميته ،ومتطلبات تطبيقه،
ومعوقاته.

نشأة اإلدارة بالتجوال وتطورها
طا إدارًيا حديثًا يرتبط بالعصر الحالي  ,عصر الثورة
قد يعتقد البعض أن اإلدارة بالتجوال نم ً
المعرفية والتطور التكنولوجي ،وقد يظن الكثير أن مفهوم اإلدارة بالتجوال كأسا
ماصِّنف هو موضوع إداري حديث لكن في الواقع إن المؤس
بحسب ُ

للتميز والقيادة

الحقيقي لهذا العلم هو الرسول

–صلى اهلل عليه وسلم-وقد سار على نهجه الخلفاء الراشدون.
ولقد دعا اإلسالم إلى استخدام هذا األسلوب من القيادة واإلدارة قبل ألف وأربعمائة عام حيث
قال رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم " كلكم ار ٍع وكلكم مسؤول عن رعيته " ،وكان الصحابة رضوان
اهلل عليهم وعلى رأسهم عمر بن الخطاب حريصين كل الحرص على تطبيق هذا المفهوم حيث كانوا
يتفقدون أحوال الرعية من خالل التجوال بين الجند وبين المنازل وتفقد حاجات النا

واالطالع على

شؤونهم(فروانة.)2016 ،
وتعد اإلدارة بالتجوال من الدراسات الحديثة التي ولدت في القرن العشرين ،لكن بالرغم من ذلك
إال أن ممارساتها الفعلية قد بدأت في عصور ما قبل التاريخ ،حيث مارسها قادة عظام في معاركهم،
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يجيا للشركات
فكانوا دائمي التواجد في صفوف القتال يتفقدون جنودهم،ثم انتقل هذا المفهوم تدر ً
والمؤسسات الكبرى التي ال تغني فيها وسائل االتصال عن تواجد المدير الفعلي في الميدان
(الخضيري.)2000،
مفهوم اإلدارة بالتجوال
يعرف صالحة ( )2015اإلدارة بالتجوال بأنها قيام مدراء المدار

بجوالت تفقدية للمعلمين

في المدرسة للتعرف على المشاكل الحقيقية التي تواجههم واإلسهام في حلها ،وتعزيز العالقات
الشخصية معهم ،والعمل على تحفيزهم وتشجيعهم على تطوير أنفسهم واإلبداع في مجال عملهم،
وتقديم التغذية الراجعة لهم.
وعرفتها خمش( )2014بأنها :سياسة تتيح لألفراد العاملين بالمؤسسة التعليمية حرية
االتصال مع المديرين والمشرفين عليهم مما يزيد الرضا لديهم،ويرفع الروحالمعنوية ،وزيادة كفاءتهم
وانتاجيتهم.
ويرى النحالوي( )2011أن اإلدارة بالتجوال هي أسلوب إداري يعمد إلى حث المدير على
االبتعاد عن أساليب اإلدارة التقليدية ودعوته لالختالط باألفراد العاملين لمعرفة حاجاتهم ورغباتهم
وامدادهم بالمعلومات المفيدة عن واقع ميدان العمل وكيفية التعامل مع المشكالت واعطائهم صورة
عن مكانتهم في العمل.
أما ايمون

( )Emmonsالمشار إليه في مواضية ( )2014فيعرفها بأنها أسلوب من أساليب

االتصال غير الرسمية يتعامل فيها المدير مع المرؤوسين مباشرة من خالل التجوال بينهم والتحدث
إليهم وقضاء األوقات معهم ليحل محل األساليب الرسمية للتمكن من الحصول على المعلومات
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بشكل مباشر من ميدان العمل دون تحريف بهدف كسر حواجز السلطة بين القائد والمرؤوسين
وتعزيز العالقات الشخصية مع العاملين على اختالف مستوياتهم دون تدخل من اإلدارات المختلفة".
ويرى فروانة( )2016اإلدارة بالتجوال بأنهااإلدارة التي تعتمد على قيام المدير على المعايشة
المكانية والزمانية والمعايشة الحرة واآلنية والتواجد الفعلي والبعد عن المكاتب ،والبقاء في المناطق
الوسطى لمشاركة الموظفين وتوجيههم ومساعدتهم واالجتماع معهم وتحفيزهم وحل مشاكلهم والبقاء
على تواصل دائم معهم من اجل تحقيق الهدف المنشود والتفاعل الفعال.
مماسبق يمكن النظر لإلدارة بالتجوال بأنها نوع من اإلدارات التي تتضمن وظائف عدة هي
االتصال والتواصل ،والتحفيز ،والمتابعة،واإلشراف ،والتقويم ،والتطوير ،والتغذية الراجعة ،وهي عملية
اجتماعية ال تنشأ من فراغ ،بل تنشأ داخل مجموعة منتظمة من األفراد ،وتأخذ في الحسبان
مشاعرهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم ،كما تعتبر اإلدارة بالتجوال وسيلة في حد ذاتها ،وليست غاية حيث
تسعى لتحقيق األهداف بدرجة كبيرة وبفاعلية وكفاءة عالية.
أهمية اإلدارة بالتجوال
من الواضح أن عملية اإلدارة بالتجوال تضمن للمدير تحقيق النجاح لمؤسسته ,حيث يعمل من
خالل جوالت منتظمة لجميع األقسام في مؤسسته على إزالة العوائق المادية التي يمكن أن تحد من
التفاعل مع مرؤوسيه ،بإيجاد فرص أكبر للتفاعل معهم باجتماعات غير رسمية قد تتم داخل قاعات
التدري  ،أو من خالل الحديث مع العاملين في مشاكل قد ال تتيح له فرصة وجوده بمكتبه االطالع
عليها ،كل ذلك يتم في جو من األلفة والمحبة واالبتعاد عن الجمود واألوراق والتقارير الصاعدة،
األمر الذي يتطلب إدارات مؤهلة ومدربة على التجوال لتحقيق مبادئ النزاهة والمحاسبة والشفافية.
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ويمكن تحديد أهمية االدارة بالتجوال كما جاء في العرمان( )2008وصباح( )2012باآلتي:
 -1فيما يتعلق بالمدير:
 معرفة مايجري في المؤسسة والبقاء على االتصال المباشر مع العاملين ومعرفة حاجاتهم.
 كسر الحواجز التي تعيق اتصال العاملين مع مدرائهم من خالل تواصلهم معهم واجتماعاتهم بهم.
 تنمية مهاراته القيادية بمعايشة الواقع السائد في جو العمل وتحس

معوقاته والعمل على تجاوزها.

 الحصول على تغذية راجعة غير رسمية مباشرة من العاملين بكل ما يتعلق بهم.
 إ تاحة الفرص أمام المديرلتقديم شكره بصورة شخصية ومباشرة للعاملين على مجهوداتهم وانجازاتهم
واظهار مدى اهتمام المدير بالعاملين.
 -2فيما يتعلق بالعاملين:
 إتاحة الفرصة لهم لمقابلة المسؤولين في مواقع صنع القرار وطرح وجهات نظرهم
حقيقيا على اهتمام اإلدارة الحقيقية والتزامها لمعالجة
دليال
 يقدم المديرون من خالل تجوالهم ً
ً
مشكالت العاملين.
 معايشة األجواء السائدة في مواقع العمل والمقدرة على تحس

المعوقات لمحاولةتجاوزها.

ولقد تحولت القيادات وفق التوجهات العالمية المعاصرة من األنماط التقليدية القديمة إلى
األنماط الديمقراطية القائمة على أسا

مبدأ التشارك والتشاور في صناعة الق اررات ،فالمرؤو

ينفذ الق اررات التي ساهم في وضعها والتي بنيت على أسا
مشكالته ،بكل تأكيد سيؤديها بأعلى درجات اإلتقان والب ارعة.

الذي

ووجدت لحل
تلبية حاجاته ورغباتهُ ،
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أهداف اإلدارة بالتجوال
وتسعى اإلدارات لتحقيق األهداف المرسومة وفي سبيل ذلك يقوم مدير المؤسسة بإدارة الموارد
البشرية وقيادتها للوصول إلى هذه األهداف ،ولتحقيق تلك األهداف ،والتي عادة ما تدور حول تقديم
أفضل النتائج في ظل الموارد المتاحة ،وبأقل تكلفة ممكنة وبأعلى مستويات الجودة ،وبالشكل الذي
يحقق أعلى مستويات األمان واالطمئنان المستقبلي ،واذا كان هذا هو اإلطار العام ألهداف اإلدارة
فإن هناك أهدافاً متعددة لإلدارة بالتجوال ،إذ ال تقتصر فقط على الحصول على البيانات والمعلومات
أو الوقوف على ما يحدث داخل المؤسسة ,بل إنها تمتد لتشمل مجموعة من األهداف الرئيسية التي
تسعى إلى تحقيقها(المواضيه.)2014 ،
وذكر الخضيري( )2000بعض األهداف التي تسعى اإلدارة بالتجوال لتحقيقها والتي تتمثل في
تحطيم سالسل التوقف الفكري ,وكسر التفكير السلبي الناجم عن اإلدارة التقليدية ,وممارسة فهم
الحقائق الواقعية الكافية وغير المعلنة ،وتشجيع العاملين في المؤسسة على قول الحقيقة كاملة بشكل
واضح ,والعمل على التحفيز لإلبداع واالرتقاء بمستويات التنفيذ ،لتحقيق التوازن ما بين األهداف
الحالية واألهداف المستقبلية التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها ،ويستخدم المدير المتجول ثالثة
محاور رئيسية للعمل عليهاوهي :القابلية للعمل مع اآلخرين ًأيا كان هؤالء اآلخرين فال يكون لديه أي
تحفظات مسبقة أو قناعات راسخة ضد بعض البشر ,واالنسجام مع مطالب اآلخرين وتفهمها ,وعدم
معارضتها ,بل محاولة تحقيقها وتنفيذها ،والقفزة النوعية في العالقة مع الموظفين في المؤسسة من
عالقات رسمية جامدة إلى عالقات شخصية قائمة على الصداقة والمحبة والتقدير.
قد تكون زيارة المدير لمواقع العمل نقطة البداية في التغيير نحو األفضل ،وتحقيق أهداف من
شأنها االرتقاء بالمؤسسة ،حيث تعمل على كشف الكثير من الوقائع والحقائق وعدم إخفائها
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أوتجميلها ،والعمل على إشاعة جو من السرور والسعادة والراحة ،وازالة القلق والخوف الناتج من
تطبيق اإلدارة البيروقراطية عن طريق التواصل المستمر مع سائر األفراد العاملين في المؤسسة،
وكسر حواجز العزلة واالنطوائية ،األمر الذي يمكن القائد من القدرة على التنبؤات المستقبلية لتحقيق
آمال وطموحات العاملين بما يتماشى مع مصلحة المؤسسة.
خصائص اإلدارة بالتجوال
يرى سيرات( )Serrat, 2009بأن خصائص اإلدارة بالتجوال تتمثل باآلتي:
 -1الطالقة الفكرية :وتعني قدرة الفرد على استدعاء أكبر عدد من األفكار والمهارات اإلدارية
المناسبة لموقف معين خالل فترة زمنية قصرة نسبياً.
 -2المرونة :القدرة على إنتاج استجابات مناسبة لمشكلة أو مواقف مثيرة تتسم بالتنوع وغير
النمطية.
 -3الحساسية للمشكالت :بمعنى الوعي بوجود مشكالت ضعف في البيئة.
 -4القدرة على التنبؤ بالنتائج :أي القدرة على توقع أحداث تأسست على معلومات سابقة ناتجة من
استنتاجات لتجارب معينة تم عملها.
 -5التقييم :ويقصد به الحكم على نوعية الفكرة اعتماداًعلى معايير محددة مما يؤدي إلى دعم
الفكرة أو رفضها ،وبذلك تتكون مسلمات ثابتة يؤديها و يدافع عنها.
ويذكر روبين وستون ( )Rubin &Ston, 2010أن خصائص اإلدارة بالتجوال تتمثل في
ثالث مهارات أساسية وهي :استخدام المهارة الفنية ويمكن تنميتها عن طريق التعلم والتدريب،
قادر على فهم أنماط السلوك األساسية لإلنسان
والمهارة اإلدارية من خالل أن يصبح المدير اإلداري ًا
أخير استخدام
حتى يستطيع أن يتعامل مع من يرأسهم ،فالقدرة على سياسة األفراد هي قلب اإلدارة ،و ًا
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المهارة الفكرية وهي القدرة على وضوح الرؤية لدى المديرين ،والنظر إلى المؤسسة كجزء متكامل من
المجتمع الكبير الذي نعيش فيه.
واليخفى أن المهارات الخاصة بخصائص اإلدارة بالتجوال هي مهارات تبصر الصالح العام
للمؤسسة وللدولة ،وما يتطلبه ذلك من ربط أهداف المؤسسة وسياستها مع سياسة النظام القائم،
والتوفيق بين الضغوط المختلفة واالتجاهات الموجودة بالمجتمع وبين عمل المؤسسة.
أبعاد ممارسة اإلدارة بالتجوال
اإلدارة بالتجوال هي أداة رئيسية تعمل على تحسين قنوات التواصل بين القادة واإلداريين من
جهة ،وبين المرؤوسين من جهة أخرى ،كل حسب موقعه ،ففي المؤسسات التربوية على وجه
الخصوص يعمل هذا النمط من اإلدارة على جعل العاملين من إداريين ومعلمين على أهبة
االستعداد ،األمر الذي قد ينعك

إيجابا على تحصيل الطلبة ،كل ذلك قد يؤدي للوصول
ً

بالمرؤوسين إلى درجة عالية من الرضا الوظيفي ،وبالتالي ينعك

على زيادة عطائهم لمؤسساتهم

وتحقيق الوالء واالنتماء لهذه المؤسسات(عوي .)2015 ،
ويرى الحوامدة والعبيدي ( )2013أن اإلدارة بالتجوال قائمة على أبعاد عديدة أهمها اكتشاف
الحقائق وذلك من خالل تجوال المدير وقدرته على الحصول على معلومات شاملة عما يحصل في
الميدان ،وتحسين االتصال من خالل االجتماعات المفتوحة لكسب ثقة العاملين ،كذلك التحفيز الذي
يعتمد على قدرة المدير لحفز العاملين على العطاء واالرتقاء ،كما يقوم المدير بالتشجيع على
التطوير واإلبداع والهام العاملين بالحلول اإلبداعية ،والبعد المهم هو التغذية الراجعة عن طريق قدرة
المدير على التعرف لنقاط الضعف والقوة والعمل عليها.
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وترى العيدي ( )2010أن أبعاد اإلدارة بالتجوال تتمثل باآلتي:
 -1اكتشاف الحقائق :حيث يتمكن المدير من الحصول على معلومات وافية وشاملة مستمدة من
أرض الواقع.
 -2التواصل واالتصال :ويشير إلى قدرة المدير على كسب ثقة العاملين من خالل عقد االجتماعات
المفتوحة والمغلقة.
 -3التحفيز :ويشير إلى قدرة المدير على حفز العاملين على العطاء واالرتقاء بمستويات أدائهم،
ورفع روحهم المعنوية ،وتعميق إحساسهم بأنهم شركاء في وضع أهداف المنظمة.
 -4التطوير واإلبداع :ويشير هذا المفهوم إلى قدرة المدير على إضافة الجديد ،وتقديم األفكار
الجديدة ،واكتشاف المبدعين ،والهام العاملين بالحلول اإلبداعية.
 -5التغذية الراجعة :مساعدة العاملين في إدراك قدراتهم وتطوير أدائهم وتصحيحه.
إن القائد الكفء هو الذي يستثمر جوالته في التعرف عن قرب على أوضاع األفراد العاملين
لديه ليتمكن من تحديد المشكالت التي تعاني منها المؤسسة ،والتعرف لوجهات النظر المختلفة
والتحاور مع العاملين للرد على استفساراتهم لتحسين فاعلية عملية االتصال ليؤدي ذلك إلى الحكم
على طريقة تنفيذ المهام ،ومن ثم تحديد البرامج التدريبية التي تعمل على تعزيز نقاط القوة وعالج
نقاط الضعف لديهم.
مبادئ اإلدارة بالتجوال
يذكر العجمي( )2008أن اإلدارة بالتجوال تقوم على عدة مبادئ وأس
االعتبار عند تطبيقها من قبل المشرف أثناء تجوله ،وعل أهم المبادئ واألس

يجب أخذه ابعين
التي تقوم عليها

اإلدارة بالتجوال تتمثل في إدارة العمل الجماعي بالتجول في أرجائه حيث تتم المالحظة ألداء
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العاملين في مواقع العمل الفعلية إذ يكون التفاعل غير الرسمي هو أسا

التعامل معهم مع ضرورة

التحدث و االستماع إلى كل واحد منهم على حدا ،باإلضافة لعقد العديد من المقابالت و عمل
مراجعات دورية في مجال العمل مع العاملين ,ومن المهم الحرص على عمل مقابالت مع اآلخرين
في أماكن عملهم ،ويكون تقييم المديرين على أسا

تقييم العاملين لديهم في كيفية االتصال معهم

باستم ارر وبشكل جيد ,ومن ثم إعطاء التغذية الراجعة البناءة للعاملين فيما يتعلق بتخطيط و تنفيذ
العمل ومشاركتهم في المناقشات بحل المشكالت التي تواجههم في العمل ,وعادة يكون البدء بعشوائية
في الدخول فجأة إلى مواقع العمل المختلفة وسؤال العاملين.
يرى كل من العجمي ( )2010و عباد( )2017بأن أهم المبادئ التي تقوم عليها اإلدارة
بالتجوال تتمثل في اآلتي:
 -1تأكيد مبدأ المساواة بين جميع األفراد العاملين في المؤسسة.
 -2مبدأ القيادة الموحدة فيكون الفرد مسؤوًال من مسؤول واحد هو من يراقبه ويوجهه.
 -3مبدأ الهدف الموحد حيث يكون الهدف في كل جزء من المؤسسة متفقًا مع األهداف الكلية لها.
 -4مبدأ االلتزام واالنضباط الذي يلزم المدير وجميع العاملين في المؤسسة من خالل احترام أنظمة
العمل.
 -5مبدأ تقسيم العمل وتخصيصه حيث يركز المدير المتجول على ذلك المبدأ أثناء تجواله من
خالل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
فوائد اإلدارة بالتجوال
يسعى النظام اإلداري الذي يقوم على التجوال إلى إحداث إصالح شامل داخل المؤسسات ،و
ذلك بتحقيق المرونة العالية إلشراك العديد من العاملين في اتخاذ الق اررات المصيرية والهامة ،والسعي
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نحو تحقيق أهداف المؤسسة ورؤيتها المستقبلية.وبذلك فإن اتجاه اإلدارة بالتجوال يحقق العديد من
المزايا أهمها:
 .1تقييم أداء العاملين بشكل أفضل :إن عملية التقييم متكاملة الجوانب واألبعاد ،وتتصل بجميع
المسائل التي يواجهها متخذوا الق اررات ،وأفضل طريقة لتقييم العاملين في المؤسسة االتصال
المباشر معهم من خالل التجوال بينهم ،واالقتراب منهم ،واكتشاف قدراتهم وامكانياتهم
وظروفهم والمناخ الذي يعملون فيه ،والمشكالت والمعيقات التي تواجههم(صالحة.)2015 ،
 .2زيادة كفاءة عمليات التدريب وفعاليتها لألفراد أو المجموعات :فاإلدارة بالتجوال تعمل على
تحديد االحتياجات التدريبية ،وتحديد نوع التدريب ،وما يجب أن يحتويه البرنامج التدريبي
وأسلوبه الذي سيتم اتباعه ،والنتائج المتوقع تحقيقها من هذا التدريب سواء على المستوى
الفردي أو الجماعي من خالل الزيارات الشخصية لمواقع العمل وااللتقاء والحوار معهم(شناق
والخوالدة.)2019 ،
 .3تفويض السلطة :السلطة حق تعطي لصاحبه صالحية اتخاذ القرار ،كما أن السلطة تعطي
للتنظيم اإلداري شكله الرسمي وتمثل قوة المؤسسة اإلدارية التي هي من أساسيات عمل
المدير ،وامتالكها هو أحد المقومات المهمة التي تمكنه من ممارسة مسؤولياته ،وتفويض
السلطة يعني توزيع حق التصرف واتخاذ الق اررات في نطاق محدد بالقدر الالزم إلنجاز مهمات
أساسيا في تعدد المستويات اإلدارية في المؤسسة ،والمدير
سلطة معينة ،وتعتبر السلطة عامالُ
ً
يقوم بتحديد طبيعة السلطة التي يفوضها إلى مرؤوسيه ومقدراها ،ومقدار السلطة لي

ثابتًا،

فهو متغير من وقت آلخر حسب التغير في حجم المسؤوليات التي يتحملها المرؤوسين(حسان
والعجمي.)2010 ،
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 .4سرعة اكتشاف المشكالت :يتمكن المدير المتجول من سرعة اكتشاف المشكالت وأوجه
القصور ،كما يتمكن من سرعة مواجهة السلوكات الخاطئةالتي تصدر من العاملين داخل
المؤسسة وتضر بمسيرتها ،وتحقيق أهدافها والجولة التفقدية التي يقوم بها المدير وسيلة لربط
السبب بالنتيجة ،وهي أداة تصحيح لجانب هام من البيانات الواردة إلى متخذ القرار(الزهري،
.)2002
 .5ربط المكافآت باإلنجاز الفعلي للعاملين من خالل ما يلمسه المدير من جوالته التفقدية
المستمرة ،وهذا يؤثر على الق اررات اإلدارية وسرعة اختيار األفراد ،وابتعاده عن االنحياز
الشخصي ،ويقلل من سطوة التنظيمات غير الرسمية على اتخاذ القرار(اشتيوي.)2015 ،
 .6زيادة اإلحسا

بالمسؤولية لدى العاملين :وتنشأ المسؤولية من طبيعة العالقة بين المدير

والعاملين ،فاإلدارة بالتجوال تمكن المدير من إجراء مناقشات وحوارات مع المرؤوسين ،ويسمح
لهم بالمشاركة بإبداء الرأي واالقتراحات عن األهداف ومدى واقعيتها ،وعن الخطط المناسبة
لتحقيق األهداف ،وعن المعيقات التي تقابلهم أثناء التنفيذ ومقترحاتهم للتغلب عليها(خمش،
.)2014
 .7إتاحة الفرصة للعاملين لالستمتاع إلى ما يجري بالمؤسسة من قبل المسؤولين أنفسهم واتاحة
الفرصة للعاملين لمقابلة المسؤولين في موقع صنع القرار وطرح وجهات نظرهم ،والتحدث عن
حاجاتهم ورغباتهم بصورة مباشرة ،والمساهمة في تمكين العاملين وتنمية وتطوير قدراتهم
واالستفادة من مشاركتهم في المؤسسة ،واعطائهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وتفعيل اتصاالتهم
مع المديرين ،وتحفيز العاملين للعمل بجد واتقان من قبل المديرين وتقديم الشكر بصورة
شخصية مباشرة للعاملين على جهودهم وانجازاتهم المتقنة (رشيد وجابر.)2014 ،
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 .8اإلدارة بالتجوال تساهم في تشجيع العاملين على تحقيق األهداف الفردية والجماعية ،وترسيخ
القيم التنظيمية السائدة في المؤسسة ،وايجاد الفرصة الكتشاف المبدعين وأصحاب األفكار
الذكية ،وفتح المجال أمامهم لتحقيق أحالمهم وتحقيق أهداف المؤسسة ،واقامة قاعدة اتصالية
قوية ما بين قواعد التنفيذ وقمة الهرم اإلداري لنقل الحقائق بما يكفل التدخل السريع لحل
المشكالت وازالة العقبات (الحوامدة ،العبيدي.)2013
ويرى ليمونز و هلسنج ( )Lemons&Helsing, 2009أن فائدة اإلدارة بالتجوال في عملية
التعليم هي المساعدة في صياغة معايير مشتركة بين اإلدارة والمرؤوسين لتحسين جودة التعليم.
ويتضح أن اإلدارة بالتجوال تمكن القادة في المؤسسة التربوية من التعرف إلى العاملين من
معلمين وغيرهم ومعرفة قدراتهم واحتياجاتهم ورغباتهم عن قرب ،وبالتالي تقييمهم بشكل موضوعي،
والقدرة على اختيار نوع التحفيز الذي يتناسب مع قدراتهم ومن ثم تطوير برامج تدريبية تعزز نقاط
القوة لديهم ،وتعالج نقاط الضعف لالرتقاء بهم ألعلى المستويات ،بما يعود بالمصلحة على
معا .كذلك ومن خالل جوالت المدير الميدانية يستطيع لم
المؤسسة واألفراد ً

الواقع من خالل

مالحظاته ألعمال العاملين لديه والقدرة على ربط الحوافز والمكافآت بإنجازاألعمال ،األمر الذي
يحقق الوالء واالنتماء للمؤسسة.
متطلبات تنفيذ اإلدارة بالتجوال
متطلبا أساسًيا للتطبيق الفعال لإلدارة بالتجوال،
يعد وجود القيادات اإلدارية المؤهلة والمدربة
ً
فالقائد المؤهل يوظف خبراته في عمليات التخطيط والتقييم و التحفيز للموظفين على األداء والجهود
التي يبذلونها لتحقق أهداف المؤسسة التعليمية.
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وأشار العجمي( )2010إلى مجموعة من المتطلبات الالزمة لتنفيذ اإلدارة بالتجوال ,وهي:
إظهار القائد لالهتمام بأداء الموظفين ألعمالهم والتعرف على طموحاتهم ,وادراكه أن عليه استثارة
وتوجيه أقصى مساهمة ممكنة لكل عضو في المؤسسة التعليمية وأن مهمته تسهيل األمور على
العاملين ولي

فقط إصدار األوامر ,كما يتوجب على القائد االلتزام بتحقيق التعاون بينه وبين

الموظفين وتحقيق أرقى المستويات في التعامل ,األمر الذيي مكن أن يغير من المواقف السلبية
لديهم ,ومشاركتهم في مناقشة ما سينجزونه من العمل واتاحة الفرصة لهم في اختيار العمل الذي
يتناسب مع مهاراتهم واحتياجاتهم ,وتشخيص المعوقات بدقة بالنزول ألرض الواقع وعالجها.
وبالتالي فإن اختيار القيادات باالعتماد على الكفاءة واإلنجاز والتمكن من مهارات اإلتصال
الجيد ،وطرق التعامل الذكي مع الموظفين ،وتطوير وتنمية كفاءاتهم اإلدارية بما يتناسب
واحتياجاتهم هي أسا

نجاح عملية التجوال ،والعمل على استمرارية برامج التدريب على مهارات

اإلدارة بالتجوال.
تطبيق اإلدارة بالتجوال
إن اإلدارة بالتجوال جزء هام من المنظومة اإلدارية المتكاملة التي تتيح للمؤسسة اإلدارية
حرية الحركة و توفر لها قدر من الوقاية والحماية ،كما تتيح للقائد اإلداري المعايشة الفعلية
لألحداث والتواجد والحضور الذكي الفاعل في مواقع التنفيذ والفعل ،واعتماده على وسائل االتصال
المباشرة واستخدام مهاراته وموهبته الشخصية في تصميم وتخطيط وتنظيم اللقاءات التجوالية ،وادارة
المقابالت الشخصية الفردية والجماعية التي تتم أثناء التجوال اإلداري.
وتطبيق اإلدارة بالتجوال بحاجة إلى مجموعة من األمور كما أوردها داوني ،ستيفي،
انجليش ،فريسي وبوستون(:)Downey,Steffy, English, Frase,&Poston,2004
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 .1القيام بزيارات تجوالية موجزة وقصيرة باستمرار مع نشر ثقافـة التجـوال بأنـه لـي

عمليـة تقييميـة

تفتيشية ،وانما هو جمع البيانات والمعلومات.
 .2طــرح األســئلة الصــحيحة لتعزيــز مبــادئ التفكيــر التــأملي للعــاملين وتــوفير فــرص النمــو المهنــي
لديهم.
 .3جمع البيانات عن الممارسات التي يقوم بها العاملون في أثناء العمل لتحديد أثرها على تحسين
جودة العمل.
 .4مناقشة العاملين مباشرة بعد كل زيارة التخاذ الق اررات بشكل جماعي ومتابعة هذه الق اررات ،ومـا
نتج عنها من كل زيارة.
ومن الواضح أنه من األمور الالزمة لتطبيق اإلدارة بالتجوال أن يقوم المدير بتقديم تغذية
راجعة لمعرفة نقاط القوة لتعزيزها ،ونقاط الضعف لمعالجتها ،وقيامه بإيجاد الود بينه وبين العاملين
ليبعث في نفوسهم المحبة ،ويكسر حاجز الخوف والرهبة ،كما عليه أن يتحلى بالصبر؛ ذلك أن
تكوين عالقات ودية بينه وبين العاملين يحتاج وقت طويل.
وأضاف سيرفون ومارتينيز( )Cervone&Martinez, 2007مجموعة من الخطوات لتطبيق
التجوال بهدف تطوير وتحسين العملية التعليمية ومنها:
 -1وضوح الرؤية والمعالم من الناحية الواقعية للمستقبل المنشود.
 -2جمــع البيانــات للوضــع ال ـراهن ،وتفســيرها لتوليــد اســتراتيجيات جديــدة لبنــاء خطــط األســا
للتطوير والتحسين في عملية التعلم والتعليم.
 -3تحديد االستراتيجيات التي لها فرصة أكبر لتحسين عملية التعلم والتعليم.
 -4تنفيذ االستراتيجيات على أرض الواقع التعليمي.
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 -5إجراء المزيد من الجـوالت اإلداريـة وتكرارهـا باسـتمرار مـن أجـل جمـع البيانـات لتحديـد مـا إذا
كانـ ــت االسـ ــتراتيجية التـ ــي تـ ــم تطبيقهـ ــا تعمـ ــل كمـ ــا هـ ــو مخط ـ ـط لهـ ــا ،إضـ ــافة إلـ ــى توليـ ــد
استراتيجيات جديدة من شأنها التحسين والتطوير.
صفات القائد المتجول
أساسيا لنجاحه وهو الثقة بين المدير
طا
يرى ملحم( )2009أن هذا األسلوب يتطلب شر ً
ً
واألفراد العاملين لديه فبالرغم من أنه يقوم على مبدأ بسيط في مبادئه إال أن له نتائج مهمة لما
يحققه من أهداف عظيمة للمؤسسة عندما يتجول المدير في المواقع المختلفة لي
وتصيد األخطاء وانما بهدف أساسي وهو بث روح الحما

بهدف المراقبة

ورفع الروح المعنوية لديهم من خالل

التعامل المباشر مع قادتهم ,وقد يعمل القائد على تشجيع المديرين بمستوياتهم اإلدارية المختلفة
على تطبيق هذا األسلوب ألن المدير وحده ال يمكنه القيام بهذا الدور دون مساعدة من حوله من
مديرين.
ويؤكد الخضيري( )2000وصباح( )2012أن المدير المتجول يجب أن يتمتع بالخصائص
اآلتية:
 -1التمتع بالكفايات األخالقية :بأن يتحلى بالصدق واألمانة واإلخالص في العمل ،والتمسك
بتعاليم الدين اإلسالمي ،واللين والرحمة ،والتسامح ،وسعة الصدر في مواجهة المواقف
الطارئة.
 -2التمتع بالكفايات المهنية :يجب أن يكون لدى المدير اإليمان بمهنة التعليم ،والمعرفة الكاملة
بوسائل تحقيق أهدافها.
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 -3التمتع بالكفايات الشخصية :مثل قوة الشخصية والقدرة على التأثير في األفراد والمجموعات،
وتحمل المسؤولية ،واحترام آراء ووجهات نظر اآلخرين ،ومواكبة التطور والتجديد عن طريق
تطوير األساليب اإلدارية لديه.
 -4التمتع بالكفايات االجتماعية :القدرة على إقامة عالقات إيجابية مع األفراد العاملين في
المؤسسة التعليمية ومشاركتهم في مناسباتهم المختلفة للعمل على زيادة الرضا الوظيفي لديهم.
 -5التمتع بالكفايات العقلية :كالذكاء والحنكة والحكمة ،والجرأة ،والموضوعية ،والقدرة على
التخطيط والتنظيم واتخاذ الق اررات.
واليوم ونحن نشاهد جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين يتجول بين مواطنيه ,ويتحس
مشاكلهم ويتفقد أحوالهم ماهي إال رسالة واضحة بأن الهاشميين حملوا رسالة خالدة وأن نهج حكمهم
ما هو إال امتداد طبيعي للنهج اإلسالمي ونهج الخلفاء الراشدين ,فلن يتفاجأ األردنيون عندما يتخفى
ملكهم في مؤسسات الدولة للتأكد من أداء المسؤولين ,وكذلك ترجله من موكبه لالطمئنان عن
المواطنين في شوارع العاصمة ,كل ذلك يؤكد على أننا نسير خلف قيادة تاريخية لها نهج حضاري
من خالل زياراتها الميدانية في تواصلها ولقاءاتها مع المواطنين على نحو قليل النظير في هذا
العالم(القضاة.)2019 ،
دائما يتعامل فيه الرئي
واإلدارة بالتجوال قد تكون
ً
منهجا ً

مع المرؤوسين ,أو أسلوب إداري

يلجأ إليه المدير من وقت آلخر ,فكم من حل لمشكلة ُخلق من لحظات حوار عفوية بين رئي ٍ
ومرؤوسه ,وكم من رئي ٍ اكتشف نخبة من المرؤوسين المتفانين في عملهم من جو ٍ
الت بين أروقة
العمل ,فالمدير القدير هو القادر على استثمار نمط كهذا في بث الروح المعنوية في نفو
الموظفين ,واالبتعاد عن األخطاء التي قد تحدث نتيجة إساءة استخدام هذا األسلوب كالنقد المباشر
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العلني ,واإلكثار من الكالم أكثر من اإلصغاء واالستعراض وغيرها مما قد يؤدي لعدم تحقيق
األهداف التي من أجلها وجدت اإلدارة بالتجوال(أحمد.)2018 ،
وفي ضوء ماسبق يتضح أن اإلدارة بالتجوال تتوقف على حسن اختيار القائد ،ذلك القائد الذي
يمتلك القدرات التي تمكنه من التعرف إلى رغبات وحاجات العاملين في مؤسسته ،ليتمكن من
استثمار ما يملكونه لصالح المؤسسة ,األمر الذي يتطلب أن يتحلى القائد المتجول بالعديد من
الصفات كالحب والقدرة على زرع الثقة والود بينه وبين العاملين ،والقدرة على مواجهة أصعب
المواقف وسرعة البديهة في التصرف ،وتحليل المشكالت والتحقق مما خفي من األمور الغامضة في
مواقع العمل المختلفة ،والبد أن يمتلك القائد مقدرة عالية في التقويم الذاتي و الوقوف على األخطاء
ومحاولة عالجها و تقبل نقد اآلخرين الموضوعي بدون خوف من أجل تحقيق و نشر العدل والتعاون
قادر على ضبط النف
صبورً ،ا
ًا
بين العاملين ,وعلى القائد المتجول أن يكون

تحسبا ألي موقف قد
ً

مستمعا،
وقائدا،
مدير
إنسانا قبل أن يكون ًا
يفاجئه أثناء تجواله ،كل ذلك يتطلب منه أن يكون
ً
ً
ً
اعيا لمشاعر موظفيه.
ًا
محاور ،ومر ً
عمليات اإلدارة بالتجوال
ولما كانت اإلدارة بالتجوال تتوقف على حسن إدارة الجولة التفقدية و التي يقوم بها المدير
المتجول بالتالي فإنها تحتاج إلى استخدام كفء و فعال آلليات اإلدارة وعملياتها
ويرى الخضيري( )2000أن عمليات اإلدارة بالتجوال تتمثل في اآلتي:
 -1التخطيط للتجوال اإلداري :فالتخطيط السليم جوهر كل نجاح وطريق الوصول إلى األهداف ال
قائما على التنبؤ و تحديد األهداف و وضعها في إطارها التنفيذي
بد من التخطيط أن يكون ً
واجراء التقويم المناسب لها من أجل تحقيق الكفاءة.
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 -2التنظيم للتجوال اإلداري :ويتم في مجموعة من المبادئ التنظيمية مثل مبدأ تأكيد المساواة بين
العاملين ،ومبدأ االنضباط وتطبيق نظام التأديب ،كذلك التدرج بالسلطة بمعنى أن تتجه األوامر
والتعليمات لألدنى وترفع لألعلى مع عدم تجاوز الرئي

المباشر ،مبدأ وحدة القيادة و يقصد به

مرؤوسا من شخص واحد هو الذي يشرف عليه ويوجهه ويراقبه ،كذلك
أن يكون الشخص
ً
أخير مبدأ التخصص الذي يركز عليه القائد أثناء
معادلة السلطة بالمسؤولية و التكافؤ بينهما ،و ًا
التجوال فلكل فردعمل محدد.
 -3التوجيه للتجوال اإلداري :يتم ذلك عن طريق إرشاد العاملين من أجل تحسين األداء و يعتمد
التوجيه على االتصال الفعال والقيادة الرشيدة و االهتمام بحفز العاملين و رفع الروح المعنوية
لديهم.
 -4المتابعة للتجوال اإلداري :ينبغي على القائد المتجول متابعة عدة جوانب مثل متابعة تحقيق
األهداف و متابعة التكاليف و متابعة العمل كله.
ومن الواضح أن هذه العمليات هي عمليات متكاملة مرتبطة يتمكن المدير القائد من خاللها
من استثمار اإلمكانات البشرية والمادية في مؤسسته ،وهي اإلطار الذي يؤدي من خالله مهامه
ومسؤولياته المختلفة ،كما أنها عمليات متداخلة قد تؤدى بطريقة تختلف عن التسلسل السابق ،وقد
يؤدي المدير في وقت واحد أكثر من عملية.
معوقات تطبيق اإلدارة بالتجوال
خصوصا إذا ما تم تطبيقها من قبل
نجاحا
تعد اإلدارة بالتجوال من األساليب اإلدارية األكثر
ً
ً
خصوصا في القطاع التعليمي
مختصين إدارًيا حيث يمكن تطبيق هذه األساليب في أكثر من قطاع و
ً
حيث يعتمد هذا القطاع بشكل مباشر على تحسين أداءه من خالل اإلدارة بالتجوال ،حيث من
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الممكن االستفادة عند تطبيقه في المؤسسات وكذلك في المدار  ،إال أن هناك بعض المعوقات التي
قد يواجهها المدير عند تطبيق مبدأ اإلدارة بالتجوال.
ويرى العجمي( )2008أن أهم هذه المعوقات تتمثل في بعض األمور كاالرتفاع الملحوظ في
تكلفة التطبيق ،حيث أن اإلدارة بالتجوال تتطلب بعض الممارسات التي من خاللها قد يكون هناك
تكلفة إضافية مثل تعيين عدد من مساعدي المدراء ،وطباعة الكثير من الكتيبات والتقارير ,كذلك فإن
التركيز على الشكل الظاهري للجوالت دون العمل بفلسفة اإلدارة بالتجوال قد يعيق هذه العملية ،وفي
كثير من األحيان قد التتوافر الشروط والمواصفات الواجب توافرها في المدير المتجول ،فقلة كفاءة
وفعالية بعض القيادات قد يعيق هذه العملية اإلدارية وكذلك فإنه من أبرز األمور التي قد تفشل هذه
العملية عندما التنفق القيادات الوقت الكافي للتجول والتحدث واالستماع الستجابات المعلمين.
باإلضافة لما سبق فإنه وفي ظل تضخم أحجام المؤسسات التعليمية واتساع مجاالتها وتعدد
أيضا أن يمثل عقبات بالغة أمام اإلدارة المطبقة للتجول من حيث الوصول
مبانيها فإن ذلك من شأنه ً
خصوصا عندما ال تمتلك اإلدارة الوعي الكافي بكيفية
لجميع العاملين للتحاور معهم واإلصغاء لهم
ً
سلبا على القدرة على التحرك بوعي لتخطي هذه المعوقات
التجوال اإلداري الفعال ،كل ذلك سيؤثر ً
التي من شأنها أن تؤدي بالعملية التجوالية للسير باالتجاه المعاك

لألهداف الموضوعة من أجلها.

ومن خالل استعراض األطر النظرية لمتغيرات الدراسة ،يالحظ ترى الباحثة أن المدير
الناجح هو الذي يوظف جوالته الميدانية في مؤسسته التعليمية الستثمار كل ما هو متاح لديه من
إمكانات مادية وبشرية ،ومحاولة اكتشاف فرص جديدة ترتقي بالمؤسسة وتسمو بأهدافها ،محققًا
أهداف البراعة التنظيمية.
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ثانيا :دراسات سابقة
ا
سيتم عرض موجز ألهم الدراسات السابقة وسيتم تقسيمها باالعتماد على متغيري الدراسة
إلى :الدراسات السابقة ذات العالقة باإلدارة بالتجوال ،والدراسات السابقة ذات العالقة بالبراعة
اعتمادا على التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث.
التنظيمية على أن يتم عرض الدراسات
ً
الدراسات السابقة ذات الصلة بالبراعة التنظيمية
أجرى تشاندريسكارن( )Chandresekaran, 2009دراسة هدفت إلى بيان مفهوم البراعة
التنظيمية ،والى أي مستوى يمكن أن تبتدع المؤسسات التقنيات بشكل آني ،وتتحسن إلبقاء الميزة
التنافسية ،وقد أجريت هذه الدراسة في جامعة مينيسوتا( ،)Minnesotaواستخدمت الدراسة
االستبانة لجمع البيانات ،وتم توزيعها على عينة مكونة من( )266من المدراء ،تم اختيارهم من
رؤساء وعمداء كليات الجامعة ،وتوصلت الدراسة إلى أن المؤسسات ذات التقنيات المتطورة التي
تتابع استراتيجيات التحسين واإلبداع بشكل آني هي مؤسسات مبدعة.
وفي دراسة أجراها رشيد و العطوي( ،)2012هدفت الكشف عن وجود قيادات بارعة في
الجامعات ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليل ،وتمثلت عينة البحث من( )727من الرؤساء
والعمداء من ثمان جامعات حكومية عراقية ،ولتحقيق هدف الدراسة تم توزيع االستبانات ،وأظهرت
النتائج أن القيادات األكاديمية في الجامعات الحكومية تمتلك قدرات القيادة البارعة بشكل متوسط.
وأجرى رشيد وجابر ( )2014دراسة هدفت تقديم إطار فكري وعملي حول إمكانية توظيف
التكامل السلوكي لفريق اإلدارة العليا في صنع القرار لتحقيق البراعة السياقية للفريق والتي تستند
للممارسة المتزامنة المتمثلة بأنشطة االستكشاف واالستثمار ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي
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التحليلي ,وتم استخدام استبانة وتكونت عينة البحث من ( )229من رؤساء وأعضاء مجال

بعض

كليات جامعات الفرات األوسط ( )50كلية ،وكان من نتائجها وجود عالقة ارتباط بين التكامل
السلوكي لفريق اإلدارة العليا والبراعة السياقية مما يؤشر إلمكانية توظيف هذه العالقة لضمان
سلوك بارع ألعضاء الفريق في التعامل مع األنشطة المتناقضة بطريق متزامنة .
وقام الباشقالي و الداؤد ( )2015بدراسة هدفت تحديد عالقة االرتباط بين أبعاد البراعة
التنظيمية ومصادر االنهيار التنظيمي في جامعة دهوك ،و اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة طورت استبانة تألفت من ( )57فقرة ،وتكون مجتمع الدراسة من
القيادات اإلدارية في كليات جامعة دهوك ،وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغ حجمها (،)60
وكشفت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية وأثر معنوي ألبعاد البراعة التنظيمية في االنهيار
التنظيمي.
وكما أجرى نيكولسون( )Nicholson, 2016دراسة هدفت إلى قيا

العالقة بين نوع القيادة

لدى القادة فيالمؤسسات التربوية وعالقته في البراعة التنظيمية ،استُخدم فيها المنهج الوصفي
االرتباطي ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في األكاديميات في بريستول ( ،)Bristolوقد تم
عامال في األكاديميات ،و لتحقيق الهدف تم تطوير
اختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من ()105
ً
استبانة كأداة للحصول على البيانات المطلوبة ،وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود عالقة
ارتباطية بين نوع النمط القيادي والبراعة التنظيمية.
وفي دراسة أجراها اسماعيل ( )2016هدفت تعرف دور أر

المال النفسي في بناء البراعة

التنظيمية للعاملين بجامعتي المنوفية ومدينة السادات ،تكونت عينة الدراسة من ( )366إداري في
جامعة المنوفية ،و( )299في جامعة مدينة السادات ،استخدم فيها المنهج الوصفي االرتباطي,
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أظهرت النتائج وجود تمايز ذو داللة إحصائية بين العاملين بجامعة مدينة السادات من حيث
مستوى االهتمام ب أر

المال النفسي (الفاعلية الذاتية ،األمل والتفاؤل والمرونة) ،و وجود تمايز ذو

داللة إحصائية بين العاملين بجامعة المنوفية والعاملين بجامعة مدينة السادات من حيث مستوى
البراعة التنظيمية بهما (االستغالل واالستكشاف) ،و وجود عالقة طردية وذات داللة إحصائية بين
مستوى االهتمام ب أر

المال النفسي ومستوى البراعة التنظيمية لدى العاملين بجامعتي المنوفية

ومدنية السادات.
وفي دراسة قام بها رشيد ومزهر( )2017هدفت إلى توظيف سلوكيات القيادة البارعة لرؤساء
األقسام العلمية في كليات جامعة القادسية في العراق ،لتعزيز سلوك العمل اإلبداعي ألعضاء
الهيئة التدريسية فيها استُخدم فيها المنهج الوصفي االرتباطي ،وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء
الهيئة التدريسية في الكليات ،وقد تم اختيار عينة طبقية غير عشوائية بلغ عددها( ،)287واعتمدت
الدراسة االستبانة أداة رئيسية للحصول على المعلومات المطلوبة ،وقد توصلت الدراسة لمجموعة
من النتائج أهمها أن القيادات في الكليات الجامعية تمتلك سلوكيات بارعة بدرجة مرتفعة ،ووجود
عالقة ارتباطية بين القيادة البارعة ومتغير السلوك اإلبداعي.
وفي دراسة أجراها سوري

وراي

وكونها ونيتو ()Soares, Reis, Cunha, &Neto, 2018

هدفت فهم تفسير أثر البراعة التنظيمية لتباين أعداد الطالب في مؤسسات التعليم العالي في
الب ارزيل ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ,وتكونت عينة الدراسة من ( )79إداري في مؤسسات
التعليم العالي ،أظهرت النتائج أن البراعة التنظيمية بأبعادها تفسر  % 20.6من التباين في
اختالف أعداد الطالب ،وباقي التفسير يعود لمتغيرات أخرى منها جودة التدري  ،محتويات البرامج
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العامة ،و أظهرت النتائج َّ
أن البراعة التنظيمية يمكن تقسيمها إلى أربع أبعاد فرعية وهي :البراعة،
والبناء ،وشبه التطوير ،والتطوير.
وفي دراسة أجرتها السرحاني( )2019هدفت تعرف دور البراعة التنظيمية في تطوير المناخ
التنظيمي بالمدار الحكومية في محافظة الخرج من وجهة نظر قائداتها ،تكونت عينة الدراسة من
( )176قائدة ووكيلة ،وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،وطبقت استبانتين البراعة
التنظيمية ،والمناخ التنظيمي أظهرت النتائج أن واقع البراعة التنظيمية جاء بدرجة متوسطة ،وأن
مستوى المناخ التنظيمي جاء بدرجة كبيرة ،وأن هناك عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة إحصائية بين
استجابات أفراد عينة الدراسة على دور البراعة التنظيمية في تطوير المناخ التنظيمي بالمدار  ،و
وجود فروق دالة إحصائياً لواقع البراعة التنظيمية تعزى لمتغير (المرحلة الدراسية ولصالح المرحلة
الثانوية ،المؤهل العلمي ولصالح حملة البكالوريو  ،وسنوات الخبرة ولصالح ذوي الخبرة 10
سنوات فأكثر) و عدم وجود فروق تعزى لمتغير(المسمى الوظيفي ،التخصص العلمي) .كما
أظهرت النتائج وجود فروق لمستوى المناخ التنظيمي تعزى لمتغير(المرحلة الدراسية ولصالح
المرحلة الثانوية ،المؤهل العلمي و لصالح حملة البكالوريو  ،وسنوات الخبرة و لصالح ذوي الخبرة
 10سنوات فأكثر) وعدم وجود فروق تعزى لمتغير (المسمى الوظيفي ،التخصص العلمي).
وفي دراسة أجراها الغرباوي ( )2019هدفت تعرف دور الممارسات القيادية الخمسة (الرؤية
المشتركة ،والرغبة في التغيير والدعم والتحقق ونشر ثقافة اإلبداع واالتصال الفعال) في بناء
البراعة التنظيمية وذلك داخل المدار

الخاصة بمدينة المنصورة ،بلغت عينة الدراسة ()231

معلم ،و توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي للممارسات القيادية الخمسة على البراعة التنظيمية،
تأثير على البراعة التنظيمية ،يليها الدعم
ًا
وتبين أن ممارسة الرؤية المشتركة أكثر الممارسات
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والتحفيز ،والتواصل الفعال ،ثم الرغبة في التغيير ،وأخي اًر ثقافة اإلبداع ،وتوصلت الدراسة أيضاً إلى
إحصائيا في إدراك المعلمين للممارسات القيادية ،والبراعة التنظيمية،
عدم وجود فروق دالة
ً
باختالف النوع ،ولكن يوجد فروق باختالف سنوات الخبرة و لصالح األقل من  5سنوات.
الدراسات السابقة ذات الصلة باإلدارة بالتجوال
قام ماكنيل و بويد( )Macneil& Boyd, 2006بدراسة هدفت إلى وضع تصور
الستراتيجية تقوم على مزج القيادة واإلدارة في عمل المدير وذلك من خالل العديد من األنشطة.
االسترتيجية يجب أن تشمل القيادة واإلدارة بالتجوال واستراتيجية تتحرك من فلسفة النصح
ا
هذه
واإلرشاد وترتقي إلى تضمن المعرفة والقوة وتقدم قادة منظمين يعرفون كل شيء عن مؤسساتهم من
خالل التواجد في مواقع العمل بالتواصل بين المدير ومرؤوسيه،استخدم المنهج الوصفي التحليلي,
حيث اختيرت( )3مدار

أسترالية تم تنفيذ جوالت للقادة فيها ،حيث قاما بمالحظة ومراقبة

ومقابالت لفترة كافية مع المعلمين والمديرين فيها ،وبمراجعة الوثائق ذات الصلة بموضوع الدراسة
كبير في نمط القيادة المستخدم ,وأن
دور ًا
فقد توصلت الدراسة إلى أن القيادة واإلدارة بالتجوال تؤدي ًا
المكتب لي

هو المكان األول إليجاد المدير ،وأن مديري المدار

تماما
الثالث واعون ومدركون ً

لكثافة وعبء العمل الكبير والمسؤولية الكبيرة في المناخ التعليمي الحديث .وتوصلت الدراسة إلى
وجماعيا وتزويد المعلمين
فرديا
ً
أن اإلدارة بالتجوال نظام مستمر لتقويم أداء المعلمين في المدرسة ً
بتغذية راجعة مناسبة في وقتها.
وأجرى كاسبوغلو( )Kasapoglu, 2006دراسة هدفت تحديد اآلراء األولية لمعلمي المدار
اإلبتدائية حول إمكانية تطبيق اإلدارة بالتجوال في المدار

اإلبتدائية في مدينة أنقرة ،واستخدمت

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتم تطوير استبانة أداة للدراسة ،تم توزيعها على عينة عشوائية
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بلغت ( ،)243وتوصلت الدراسة إلى إمكانية تطبيق اإلدارة بالتجوال في المدار
وجاءت درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لمديري المدار

اإلبتدائية كافة،

اإلبتدائية في مدنية أنقرة كانت بدرجة

عالية.
وفي دراسة روسي ( )Rossi, 2007هدفت الكشف عن أثر تجوال مديري المدار
اإلبتدائية في الفصول الدراسية في تحسين الطلبة ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي
التحليلي ،واستخدم أسلوب المقابلة والمالحظة كأداتين للدراسة .وتكونت عينة الدراسة من سبعة
مديرين وخمسة معلمين من المدار المعنية في غرب والية بنسلفانيا( ،)Pennsylvaniaوتوصلت
الدراسة إلى أن تجوال مدير المدرسة ساعد في تطوير آلية االتصال بين المديرين والمعلمين في
المدار

اإلبتدائية ،ولعب دو اًر إيجابياً في تحسين نتائج الطلبة ،وذلك من خالل تشجيع المعلمين

على القيام بأفضل الممارسات التعليمية.
أما دراسة سكيرتا( )Skreta, 2008فقد هدفت استطالع آراء مديري المدار الثانوية بوالية
نبراسكا( )Nebraskaألثر التجوال في تقييم المعلمين ,و لتحقيق الهدف تم استخدام المنهج
مدير ،ومديرة ،كما استخدمت المالحظات غير
الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من(ً )91ا
الرسمية كشكل من أشكال تقييم المعلمين على حدى كأداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة لعدة نتائج
من أهمها :أن التجوال يمار

بدرجة عالية بين مديري المدار

الثانوية بالوالية من أجل تقييم

المعلمين ،ويساعد التجوال على بناء عالقات إيجابية مع المعلمين ويعزز رضاهم الوظيفي ويحسن
انضباط الطلبة.
وفي دراسة باين( )Payne, 2010هدفت استطالع اآلراء حول أثر التجوال في تحسين
الممارسات التعليمية ،وذلك من خالل اختيار مديرية المنطقة الغربية في فرجينيا()Virginia
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للمدرسة المتوسطة الغربية لتطبيق منهج التجوال التعليمي داخل المدرسة لمدة أربع سنوات متتالية،
ولتحقيق الهدف من الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي ,واستخدم أسلوب المقابلة الشخصية
الكترونيا لتقي
للموظفين اإلداريين ,واستخدم استبانة تم توزيعها على المعلمين
ً

القلق أثناء تنفيذ

التجوال ،وتكونت عينة الدراسة من ( )83معلماً و( )4من الموظفين اإلداريين داخل المدرسة،
وكان من أهم نتائج الدراسة أن التجوال له تأثير إيجابي في بيئة تعليمية تركز على جميع
العناصر ،وأن التجوال يلعب دو اًر مهماً في ممارسة مديري المدار

اإلبتدائية لدورهم كقادة

تعليميين من خالل تنفيذ ست عشرة من الوظائف القيادية التعليمية ،وساعد التجوال المديرين في
الكشف عن المعلمين األكفاء الذين يمكن تفويضهم للقيام ببعض الصالحيات ،من أجل الوصول
أن تجوال المديرين يساعد في تعزيز التنمية المهنية للمعلمين
إلى أعلى فعالية لإلدارة المدرسية ،و ّ
من خالل الحوار وتبادل الخبرات والعمل الجماعي.
وفي دراسة أجراها براون وكولي ( )Brown & coley, 2011هدفت تحديد اآلثار المترتبة
على التجوال من خالل المالحظات الصفية القصيرة والمتكررة في المدار

المسيحية في جنوب

أمريكا من وجهة نظر المعلمين ,والكشف أثر التجوال على ممارسات المعلمين التربوية والتحصيل
معلما يعملون في ()10
الطالبي داخل الصفوف الدراسية،وتكونت عينة الدراسة من ()143
ً
مدار

أمريكية ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم

االستبانة كأداة للدراسة ،والمالحظات غير المباشرة ,وتوصلت الدراسة إلى أن التجوال ساهم في
كسر حاجز الخوف من خالل االتصال المباشر بين المعلمين والمشرفين التربويين ،وبناء عالقات
إيجابية أثناء الجوالت اإلش ارفية والتي تعتمد على الثقة بينهمبناء على المالحظات الفعالة
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واإلرشادات التي يقدمها المشرفون ،وجود فروق ذات داللة إحصائية لتأثير التجوال على الممارسات
التربوية للمعلمين داخل الصفوف الدراسية وتحصيل الطلبة وجاءت متوسطة.
وفي دراسة أجراها القدومي والخوالدة ( )2013هدفت التعرف درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لدى مديري المدار
الجن

المهنية في فلسطين من وجهة نظر معلمي تلك المدار

في ضوء متغيرات

والمؤهل العلمي والخبرة ،تكونت عينة الدراسة من ( )335معلم ومعلمة ،أظهرت النتائج أن

درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار

المهنية كان متوسطاً ،وعدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية تبعاً للمتغيرات الجن  ،والمؤهل العلمي ،والخبرة التعليمية.
وقامت خمش( )2014بدراسة هدفت تعرف واقع ممارسة اإلدارة بالتجوال في المدار
الحكومية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المديرين والمعلمين ,ولتحقيق أهداف الدراسة
تم تطوير استبانة تكونت من ( )68فقرة ،وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة
بلغ حجمها ( )300مدير ومديرة و( )500معلم ومعلمة ،وكشفت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة
المديرين والمديرات لإلدارة بالتجوال و من وجهة نظرهم كانت مرتفعة ،أما من وجهة نظر المعلمين
والمعلمات فكانت بدرجة متوسطة ,وجود فروق دالة إحصا ًئيا في درجة تقييم المديرين لدرجة
ممارستهم لإلدارة بالتجوال تعزى لمتغير الجن

لصالح اإلناث ،ولمتغير العمر لصالح األعمار

التي تزيد عن  30سنة.
كما أجرى مواضية ( )2014دراسة هدفت التعرف درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال في
مهنيا ،ولتحقيق أهداف الدراسة
محافظة الكرك وأثرها على تنمية كفاءة معلمات لرياض األطفال ً
طورت استبانة لجمع البيانات ،طبقت على عينة عشوائية تكونت من ( )103معلمة رياض أطفال.
وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ومستوى تنمية كفاءة معلمات رياض
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مهنيا كان بدرجة متوسطة ،وجود أثر بدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال في تنمية كفاءة
األطفال
ً
مهنيا،وأن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال تفسر ما مقداره( (%56.9من
معلمات رياض األطفال ً
مهنيا.
التباين في تنمية كفاءة معلمات رياض األطفال ً
وأجرت صالح( )2015دراسة هدفت التعرف درجة ممارسة مديري المدار

الخاصة

بمحافظات غزة لإلدارة بالتجوال ،وعالقتها بمستوى أداء معلميهم ,تكونت عينة الدراسة من ()34
مدير من مديري المدار
ًا

الخاصة ،و( )268معلم ،واستخدم المنهج الوصفي التحليلي ،توصلت

الدراسة إلى عدم وجود فروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول درجة ممارسة مديري
المدار

الخاصة باإلدارة بالتجوال تعزى لمتغير الجن  ،وعدم وجود فروق تعزى لمتغيري المؤهل

العلمي ,وسنوات الخبرة ,وأظهرت النتائج عدم وجود فروق في متوسطات استجابات المبحوثين حول
مستوى أداء المعلمين تعزى لمتغيرات الجن  ،المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،وال توجد عالقة
إحصائيا لدرجة ممارسة مديري المدار
ارتباطية دالة
ً

الخاصة بمحافظات غزة لإلدارة بالتجوال

وبين مستوى أداء معلميهم.
وأجرى صالحة ( )2015دراسة هدفت التعرف درجة ممارسة مدراء مدار

وكالة الغوث

لإلدارة بالتجوال وأثر تطبيقه على األداء الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم ،استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )420معلم ومعلمة في مدار

قطاع غزة,

وتكونت أداة الدراسة من استبانة درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ،واستبانة األداء الوظيفي ،أظهرت
إحصائيا
النتائج أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال جاءت مرتفعة ،وأظهرت النتائج وجود فروق دالة
ً
بين درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال واألداء الوظيفي للمعلمين ،كما تبين من تحليل االنحدار أن
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المتغيرات المؤثرة على األداء الوظيفي هي التغذية الراجعة والتحفيز واالتصال والتطوير واإلبداع،
أن متغير اكتشاف الحقائق له تأثير ضعيف على األداء الوظيفي.
وّ
وقامت عباد( )2017بدراسة هدفت تقصي درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وعالقتها بمستوى
الثقة التنظيمية لدى المعلمين في المدار الخاصة في مديرية لواء الجامعة في محافظة عمان من
وجهة نظر المعلمين ,وتم تطوير استبانتين لتحقيق أهداف الدراسة طبقت على عينة طبقية عشوائية
معلما ومعلمة ,وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي ,وتوصلت
تكونت من (ً )604
الدراسة لنتائج كان أبرزها أن درجة ممارسة مديري المدار

الخاصة لإلدارة بالتجوال في جاءت

مرتفعة ,ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة أفراد العينة تعزى
لمتغيري العمر والتخصص ,و هناك فروق تعزى لمتغير الجن

لصالح اإلناث.

أجرها أحمد ( )2018هدفت التعرف واقع اإلدارة بالتجوال كمدخل للميزة
ا
وفي دراسة
التنافسية في التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان ،تكونت عينة الدراسة من ( )452معلم
ومعلمة ،وتم تطبيق استبانة ببعدين رئيسيين :اإلدارة بالتجوال ،ومقترحات لتحسين الميزة التنافسية
باستخدام اإلدارة بالتجوال ،أظهرت النتائج أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال جاءت كبيرة ،وجاءت
درجة الموافقة على مقترحات تحسين الميزة التنافسية بدرجة كبيرة ،وبناء على نتائج الدراسة وضع
تصور مقترح لدور اإلدارة بالتجوال لتحسين الميزة التنافسية في التعليم ما بعد األساسي.
وفي دراسة جاد ( )2018هدفت التعرف دور مديري المدار في تطبيق اإلدارة بالتجوال في
التعليم قبل الجامعي ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام أداة االستبانة التي طبقت على
( ) 210إداري في إدارات محافظة أسيوط ،أظهرت النتائج أن مهارات اإلدارة بالتجوال لدى مديري
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المدار

جاءت بدرجة كبيرة ،وقد جاءت المهارات حسب على األهمية على التوالي( :مهارات

االتصال والتواصل الفعال ،والتفكير اإلستراتيجي ،والتغيير ،والتحفيز ،واتخاذ القرار).
وأجرت القرني ( )2019دراسة هدفت التعرف درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى قائدات
مدار

محافظة بلقرن وعالقتها بالثقة التنظيمية لدى المعلمات ،تكونت عينة الدراسة من ()292

معلمة ،وتم استخدام االستبانة لجمع البيانات ،أظهرت النتائج أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
جاءت بدرجة متوسطة ،وأن هناك فروق دالة إحصائياً لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال تعزى
لمتغيرات المؤهل العلمي ،لصالح البكالوريو

فأعلى ،وسنوات الخبرة لصالح  10سنوات فأكثر،

والمرحلة التعليمية لصالح المرحلة المتوسطة ،كما أظهرت النتائج أن مستوى الثقة التنظيمية لدى
المعلمات جاء بمستوى مرتفع ،وأن هناك فروق دالة إحصائياً حول مستوى الثقة التنظيمية لدى
المعلمات تعزى للمتغيرات (المؤهل العلمي ،لصالح البكالوريو

فأعلى ،وسنوات الخبرة لصالح أقل

من  5سنوات فأكثر) ،ولم تظهر فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير المرحلة التعليمية .وأشارت
النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لدى قائدات مدار محافظة بلقرن ومستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمات.
وقام شناق والخوالدة ( )2019بدراسة هدفت التعرف إلى درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى
مديري المدار المهنية بإقليم الشمال وعالقتها بدافعية اإلنجاز لمعلمي تلك المدار وقد تم اختيار
معلماومعلمة ،وتم تطوير استبانة كأداة لقيا
عينة عشوائية مكونة من()271
ً

الدراسة ،وقد تم

استخدام المنهج الوصفي االرتباطي ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال تعزى لمتغير الجن  ،بينما وجدت فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح فئة الدراسات العليا.
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وأجرى الشرمان( )2019دراسة هدفت التعرف درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري
المدار

في محافظة اربد وعالقتها في رفع الروح المعنوية للمعلمين من وجهة نظرهم ،اعتمدت

الدراسة على المنهج الوصفي ،واشتملت أداتا الدراسة استبانة لإلدارة بالتجوال ،وأخرى للروح
معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج أن درجة
المعنوية للمعلمين ،وتكونت عينة الدراسة ()1064
ً
ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري محافظة اربد من وجهة نظر المعلمين كان متوسطًا ،وأن
مستوى الروح المعنوية للمعلمين جاءت متوسطة ،وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة طردية بين
ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار ومستوى الروح المعنوية للمعلمين في محافظة اربد ،و
عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية في درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال تعزى لمتغيري الجن

والجهة

إحصائيا يعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح الخبرة أقل من خم
التابعة ،و وجود فرق دال
ً
سنوات ،ومتغير المؤهل العلمي لصالح البكالوريو  ,كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية في مستوى الروح المعنوية للمعلمين تعزى لمتغيرات الجن  ،وسنوات الخبرةـ ,والجهة
التابعة لها لصالح اإلناث ،واألقل من خم

سنوات ،والجهة الحكومية على التوالي ،وعدم وجود

فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
من خالل االطالع على الدراسات السابقة المتناولة لموضوع الدراسة الحالية تبين أن هناك
تنوعا في طريقة تناول متغيرات الدراسة ،وقد اختلفت هذه الدراسة في عدة وجوه.
ً
تنوعت الدراسات السابقة في عرضها للبراعة التنظيمية ،فتناولت بعض هذه الدراسات البراعة
التنظيمية دون ربطها بمتغيرات أخرى كما في دراسة رشيد والعطوي(،)2012وبعض الدراسات
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التي ربطت البراعة التنظيمية بالتقنيات والعمل اآلني على استراتيجيات اإلبداع التحسين ,ودراسة
رشيد وجابر( )2014التي ربطت بين التكامل السلوكي لفريق اإلدارة العليا في تحقيق البراعة
السياقية ,ودراسة الباشقالي والداؤد()2015الذي تناول أبعاد البراعة التنظيمية وعالقتها باالنهيار
التنظيمي ,ودراسة رشيد ومزهر( )2017التي تناولت سلوكيات القيادة البارعة لرؤساء األقسام في
الكليات لتعزيز سلوك العمل اإلبداعي.
وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت اإلدارة بالتجوال فقد عرضت بعض الدراسات هذا
الموضوع وعالقته مع متغيرات أخرى كما في دراسة العيدي( )2010التي ربطت بين اإلدارة
بالتجوال وعملية اتخاذ الق اررات ،ودراسة مواضية()2014التي ربطت بين اإلدارة بالتجوال وتنمية
الكفاءة للمعلمين ،ودراسة شناق والخوالدة ( )2019التي ربطت بينها وبين دافعية اإلنجاز
للمعلمين ،ودراسة عباد( )2017التي ربطت بينها وبين الثقة التنظيمية ،كماحاولت دراسة
خمش( )2014التعرف إلى خصائص هذا المفهوم وواقع ممارسته في المدار  ،وقامت بعض
الدراسات بوضع تصورات ومقترحات الستراتيجية اإلدارة بالتجوال مثل دراسة( Macneill& Boyd,
.)2006
أما الدراسة الحالية فقد هدفت تعرف العالقة بين درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري
المدار الخاصة ،واإلدارة بالتجوال من وجهة نظر المشرفين التربويين ومساعدي المديرين فيها.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أنها قد أجريت في فترات مختلفة ودول عربية
وأجنبية متنوعة ،كما طبقت على مجتمعات مختلفة منها مصرية ،وأردنية ،وسعودية ،وفلسطينية،
واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تطوير موضوع الدراسة وكيفية اختيار العينة
ومنهج البحث ،كما استفادت من الدراسات السابقة في بناء وتطوير االستبانتين ،واألدب النظري
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واالسترشاد بالمراجع ،ومما يميز هذه الدراسة بأنها وبحسب حدود علم الباحثة من أولى الدراسات
التي تطرقت إلى البراعة التنظيمية ،وعالقتها باإلدارة بالتجوال.

الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
تضمن
تناول هذا الفصل وصفًا للطريقة واإلجراءات التي اتبعت لتحقيق أهداف الدراسة ،إذ
ّ
تغيرات
وم ّ
وصفًا لمنهجية الدراسة ومجتمعها وعينتها ،وأداتيها وطرق التحقّق من صدقهما وثباتهماُ ،
الدراسة ،والمعالجات اإلحصائية التي استُخدمت في تحليل البيانات منأجل اإلجابة عن أسئلتها.

منهج الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي ،الذي يقوم
على وصف الظاهرة ،واإلجابة عن التساؤالت ،وتحليل البيانات المجمعة وتفسيرها؛ للوصول إلى
استنتاجات تسهم التعرف إلى العالقة بين البراعة التنظيمية لدى مديري المدار الخاصة ،وعالقتها
باإلدارة بالتجوال من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين في محافظة العاصمة عمان.

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويينومساعدي المديرين في المدار

الخاصة والبالغ

مساعدا في محافظة العاصمة عمان حسب التقرير اإلحصائي في
عددهم ( )729مشرفًا ،و()634
ً
مركز و ازرة التربية والتعليم وبحسب إدارة التعليم الخاص خالل العام(،)2019/2018وفيما يلي الجدول
( )1الذي يبين توزيع مجتمع الدراسة.
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جدول ()1
توزيع المشرفين ومساعدي مديري المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان الخاص حسب متغير
الجنس
المديرية

عدد المساعدين

المجموع

عدد المشرفين

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المساعدين

المشرفين

لواء الجامعة

36

115

47

121

151

168

لواء القويسمة

45

107

46

110

152

157

لواء قصبة عمان

20

91

36

100

111

136

لواء سحاب

8

15

10

19

23

29

لواء ماركا

20

90

33

94

110

127

لواء ناعور

3

20

6

22

23

28

لواء وادي السير

15

41

25

49

56

74

لواء الموقر

0

5

1

7

5

8

لواء الجيزة

2

1

1

2

3

3

149

485

205

524

634

729

المجموع

عينة الدراسة
تم استخدام طريقتين في اختيار عينة الدراسة وهما:
 .1الطريقة العنقودية العشوائية حيث تم اختيار أربعة ألوية :لواء القويسمة ،لواء قصبة عمان ،لواء
ناعور ،لواء وادي السيرمن مجتمع الدراسة والجدول( (2يوضح ذلك.
جدول()2
توزيع أفراد عينة الدراسة بالطريقة العنقودية
المديرية

المساعدين

المجموع

المشرفين

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المساعدين

المشرفين

لواء القويسمة

45

107

47

110

152

157

لواء قصبة عمان

20

91

36

100

111

136

لواء ناعور

3

20

6

22

23

28

لواء وادي السير

15

41

25

49

56

74

المجموع

83

259

114

281

342

395

المجموع

737
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 .2اختيار عينة طبقية عشوائية من المشرفين التربويين ومساعدي المديرين بلغ مجموعهما ((362
مساعدا ،والجدول ( )3يوضح توزع أفراد العينة حسب متغيرات
مكونة من( )196مشرفًا ((166
ً
الدراسة.
جدول ()3
توزع عينة الدراسة وفقاا للمتغيرات (الجنس ،والمسمى الوظيفي ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة)
المتغير
الجنس
المسمى الوظيفي
المؤهل العلمي

عدد سنوات الخدمة

الفئات

التكرار

المجموع

ذكر

121

362

أنثى

241

مشرف تربوي

196

مساعد مدير

166
204

بكالوريو
ماجستير فأكثر

158

أقل من 5سنوات

176

5سنوات -أقل من  10سنوات

103

10سنوات فأكثر

83

362
362

362

أداتا الدراسة
األداة األ ولى :البراعة التنظيمية
المتّصل ،ومراجعة أدوات الدراسات السابقة التي بحثت في موضوع
ً
بناء على األدب النظري ُ
البراعة التنظيمية مثل :دراسة رشيد و جابر( ،)2014ودراسة عوي ( )2015تم تطوير األداة في
صورتها األولية وتكونت من جزأين؛ الجزء األول :ويتضمن معلومات عامة عن أفراد الدراسة
وتشمل( :المؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة ،والجن ) .والجزء الثاني :ويقي
درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدار

الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي

المديرين في محافظة العاصمة عمان ،وتكونت االستبانة من ( )38فقرة موزعة على مجالين
رئيسيين كما في ملحق ( )1الذي يوضح أداة الدراسة في صورتها األولية ،وهي كاآلتي:
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 المجال األول :االستثمار األمثل للفرص ،ويتكون من ( )22فقرة.
 المجال الثاني :استكشاف فرص جديدة ،ويتكون من ( )16فقرة ،وبذلك تكونت أداة الدراسة من
( )38فقرة.
صدق المحكمين
المختصين
الم َح ّكمين
ّ
ُعرضت األداة في صورتها األولية ملحق ( )1على ( )11من األساتذة ُ
في اإلدارة التربوية والبحث العلمي في الجامعـات األردنيـة والميـدان كمـا فـي الملحـق ( ،)2بحيـث تـم
ب إلــيهم إبــداء
األخـذ بــالفقرات التــي حصـلت علــى موافقــة بنسـبة ( )%80مــن المحكمــين فـأكثر ,وطُــل َ
بنائيا ،ودرجة صالحية كل فقـرة فـي قيـا
آرائهم في درجة وضوح فقرات األداة ً

مـا ُوضـعت لقياسـه،

ودرجــة انتمــاء كــل فق ـرة للمجــال الــذي تنتمــي إليــه ،ودرجــة دقــة الصــياغة اللغويــة وســالمتها ،وطــُلب
أيضا إدخال أية تعـديالت علـى صـياغة فقـرات األداة أو دمجهـا أو حـذف بعضـها أو اإلضـافة
إليهم ً
الم َح ّكمــين ومالحظــاتهم ،أجريــت التعــديالت والتصــويبات فــي الصــياغة
إليهــا ،وفــي ضــوء تعــديالت ُ
اللغوي ــة ل ــبعض الفقـ ـرات وأص ــبحت االس ــتبانة بص ــورتها النهائي ــة والمكون ــة م ــن( )44فقـ ـرة كم ــا ف ــي
الملحق(.)3
صدق البناء
تم إيجاد صدق البناء الستبانة البراعة التنظيمية باستخدام معامل االرتباط بيرسون ،فقد تم
إيجاد العالقة االرتباطية بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة ،وبين فقرات كل مجال،
والمجال الذي تنتمي إليه الفقرات والجدول ( )4يوضح ذلك.
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جدول()4
قيم معامالت اًلرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لالستبانة والمجال الذي تنتمي إليه
معامل اًلرتباط

معامل اًلرتباط

1

يرصد مدير المدرسة الفرص المتاحة

**0.67

**0.50

2

يهتم بالمتطلبات االجتماعية للعاملين

**0.52

**0.67

3

يقدم خبرات جديدة للعاملين.

**0.70

**0.45

4

يحترم آراء العاملين في المدرسة لتطوير العمل.

**0.78

**0.65

5

يوفر الخدمات الالزمة إلشباع حاجات البيئة المحيطة.

**0.55

**0.84

6

يوفر مناخ تنافسي بين العاملين كوسيلة بهدف إنجاز األعمال.

**0.62

**0.37

7

يجري بحوث مستمرة لمعرفة توجهات العاملين.

**0.66

**0.29

8

ينمي المدير مهارات العاملين االجتماعية

**0.48

**0.45

9

يعقد المدير المؤتمرات وورش العمل بين الحين واآلخر

**0.56

**0.55

10

يعتمدبرامج تدريبية لجميع مستويات العاملين لرفع مستويات أدائهم

**0.67

**0.370

11

يستثمر الفرص الجديدة

**0.72

**0.37

12

يوظف التكنولوجيا في الخدمات التعليمية المقدمة

**0.75

**0.56

13

يلتزم بتحسين جودة خدمات المدرسة مقابل خفض التكاليف

**0.36

**.37

14

يقوم العاملين بمختلف مستوياتهم وفقاً (لفاعليتهم ومقدرتهم) على إنجاز األعمال

**0.52

**0.13

15

ينمي مهارات العاملين الفردية باتباع أسلوب فرق العمل.

**0.78

**0.34

16

يوافق بين تخصص المعلمين والمقررات المدرسية

**0.82

**0.45

17

يوظف التغذية الراجعة عن تقيم أداء المدرسة من العاملين فيها

**0.86

**0.63

**0.89

**0.85

19

يبحث عن وسائل تكنولوجية جديدة بشكل مدرو

**0.70

**0.66

20

يستجيب المدير باستمرار للتغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية

**0.65

**0.43

21

يستخدم األسلوب العلمي في تصميم استراتيجيات العمل في المدرسة.

**0.63

**0.67

22

ينتهج أساليب مالئمة تساعد على استقطاب األفراد ذوي الخبرة.

**0.75

**0.38

23

يبذاللجهود (الستكشاف مواهب العاملين وتعرف خصالهم)

**0.84

**0.63

24

يلبي باستمرار زيادة الطلب على المهمات الجديدة

**0.62

**0.46

25

يشجع العاملين على ابتكار أفكار أصيلة تتحدى األفكار التقليدية.

**0.87

**0.75

26

يشارك العاملين في جلسات للعصف الذهني لتحديد توجهات المدرسة المستقبلية

**0.63

**0.87

27

يعدل (اإلجراءات والممارسات) على ضوء نتائج التقويم.

**0.71

**0.59

الفقرة

18

الفقرة

يزود المدير العاملين بمعارف جديدة من خالل التدريب على وسائل تكنولوجيا

جديدة.

مع المجال

مع الدرجة الكلية
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يتض ــح م ــن نت ــائج الج ــدول ( )4أن ق ــيم مع ــامالت ارتب ــاط الفقـ ـرات م ــع الدرج ــة الكلي ــة كان ــت
جميعهــا موجبــة ،وذات داللــة إحصــائية ،وقــد تراوحــت مــابين ( )0.13و( ،)0.88أمــا بالنســبة لقــيم
معــامالت ارتبــاط الفق ـرات مــع المجــال الــذي تنتمــي إليــه فقــد كانــت جميعهــا موجبــة ،وتراوحــت بــين
( )0.36و( .)0.89وهذا يشير إلى أن أداة الدراسة " استبانة الب ارعـة التنظيميـة" تتمتـع بصـدق بنـاء
مناسب.
الثبات
للتحق ــق م ــن ثب ــات أداة الد ارس ــة ت ــم تطبي ــق األداة عل ــى عين ــة اس ــتطالعية بلغ ــت ( )20مش ــرف
ومس ــاعد م ــدير م ــن مجتم ــع الد ارس ــة م ــن خ ــارج عينته ــا ،وت ــم حس ــاب مع ــامالت الثب ــات كرونب ــاخ الف ــا
الســتخراج االتســاق الــداخلي ،كمــا اســتخدمت الباحثــة طريقــة االختبــار و إعــادة االختبــار ()test-retest
عل ـ ــى العين ـ ــة االس ـ ــتطالعية وبف ـ ــارق زمن ـ ــي أس ـ ــبوعين ب ـ ــين مرت ـ ــي التطبي ـ ــق واس ـ ــتخراج معام ـ ــل ارتب ـ ــاط
بيرسـون  )Pearson) Correlation Coefficientبـين مرتـي التطبيـق ،والجـدول ( )5يوضـح قـيم
معامــل كرونبــاخ ألفــا) (Cronbach– Alphaوقــيم معامــل ارتبــاط بيرســون لمجــالي األداة والدرجــة
الكلية لألداة.
جدول ()5
قيم معامالت الثبات ًلستبانة البراعة التنظيمية بطريقتي اًلختبار واعادة اًلختبار()t-testواًلتساق الداخلي
رقم المجال

المجال

عدد

الفقرات

طريقة اًلتساق الداخلي

طريقة اًلختبار واعادة

باستخدام

اًلختبار باستخدام

معادلة كرونباخ ألفا

معامل ارتباط بيرسون

1

االستثمار األمثل للفرص

17

0.87

0.89

2

استكشاف فرص جديدة

10

0.82

0.72

الدرجة الكلية

27

0.85
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األداة الثانية :اإلدارة بالتجوال
تم تطوير أداة الدراسة اإلدارة بالتجوال بعد الرجوع لألدب النظري والدراسات السابقة ذات
الصلة بموضوع الدراسة مثل دراسة العيدي( ،)2010ودراسة خمش( ،)2014ودراسة
المواضية( ،)2014ودراسة عباد( .)2017تكونت األداة في صورتها األولية من جزأين؛ الجزء
األول :ويتضمن معلومات عامة عن أفراد الدراسة وتشمل( :المؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي،
وسنوات الخدمة ،والجن ) .والجزء الثاني :ويقي
المدار

درجة استخدام اإلدارة بالتجوال لدى مديري

الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين في محافظة العاصمة عمان،

وتكونت االستبانة من ( )34فقرة موزعة على أربعة مجاالت رئيسية ذات الصلة بموضوع الدراسة
كما في ملحق ( )1والذي يوضح أداة الدراسة في صورتها األولية ،وهي اآلتي:
 المجال األول :اكتشاف الحقائق ويتكون من ( )5فقرات. المجال الثاني :التحفيز ،ويتكون من ( )11فقرة. المجال الثالث :تحسين االتصال ،ويتكون من ( )7فقرات. المجال الرابع :التطوير واإلبداع ,ويتكون من ( )6فقرات. التغذية الراجعة ،ويتكون من ( )5فقرات ،وبذلك يكون مجموع فقرات األداة ككل ( )34فقرة.صدق المحكمين
المختصين
الم َح ّكمين
ّ
ُعرضت األداة في صورتها األولية ملحق ( )1على ( )11من األساتذة ُ
في اإلدارة التربوية والبحث العلمي في الجامعـات األردنيـة والميـدان كمـا فـي الملحـق ( ،)2بحيـث تـم
ب إلــيهم إبــداء
األخـذ بــالفقرات التــي حصـلت علــى موافقــة بنسـبة ( )%80مــن المحكمــين فـأكثر ,وطُــل َ
بنائيا ،ودرجة صالحية كل فقـرة فـي قيـا
آرائهم في درجة وضوح فقرات األداة ً

مـا ُوضـعت لقياسـه،
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ودرجــة انتمــاء كــل فق ـرة للمجــال الــذي تنتمــي إليــه ،ودرجــة دقــة الصــياغة اللغويــة وســالمتها ،وطــُلب
أيضا إدخال أية تعـديالت علـى صـياغة فقـرات األداة أو دمجهـا أو حـذف بعضـها أو اإلضـافة
إليهم ً
الم َح ّكمــين ومالحظــاتهم ،أجريــت التعــديالت والتصــويبات فــي الصــياغة
إليهــا ،وفــي ضــوء تعــديالت ُ
اللغويــة لــبعض الفق ـرات وأصــبحت االســتبانة بصــورتها النهائيــة والمكونــة مــن ( (34فق ـرة كمــا فــي
الملحق(.)3
صدق البناء
تــم إيجــاد صــدق البنــاء الســتبانة اإلدارة بــالتجوال باســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون ،فقــد تــم
إيجــاد العالقــة االرتباطيــة بــين فق ـرات االســتبانة والدرجــة الكليــة لالســتبانة ،وبــين فق ـرات كــل مجــال،
والمجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرات والجدول ( )6يبين ذلك.
جدول()6
قيم معامالت اًلرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية لالستبانة والمجال الذي تنتمي إليه الفقرات
معامل اًلرتباط

معامل اًلرتباط

رقم
1

يحاول المدير في أثناء تجواله اكتشاف أسباب مشكالت العمل

**0.75

**0.63

2

يحرص على استيفاء المعلومات من مصادر متنوعة أثناء تجواله.

**0.64

**0.85

3

يتأكد من المعلومات الواردة إليه من خالل تجواله في المدرسة.

**0.62

**0.62

4

يتعرف على أسباب ضعف أداء بعض العاملين.

**0.52

**0.81

5

يتابع أداء العاملين في المدرسة.

**0.62

**0.68

6

يطور أداء العاملين من خالل مالحظاته الميدانية

**0.82

**0.37

**0.64

**0.52

8

يتبنى األفراد المبدعين من العاملين في المدرسة

**0.86

**0.67

9

يوظف المدير التكنولوجيا في تطوير عملية التعليم

**0.86

**0.65

10

يحرص على اعتماد األصالة في إدارته لمدرسته

**0.65

**0.53

11

يمتلك المدير رؤية شاملة تعمل على تحفيز العاملين

**0.64

**0.49

12

يقدر العاملين عند إسهامهم في تحقيق أهداف المدرسة

**0.45

**0.42

13

يعزز تجوال المديردافعية العاملين على العطاء وقيادتهم لتحقيق

**0.78

**0.35

الفقرة

الفقرة

7

يشجع العاملين في المؤسسة على نموهم المهني عبر استكمال
دراساتهم العليا

بالمجال

بالدرجة الكلية
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أهداف المؤسسة
معامل اًلرتباط

معامل اًلرتباط

رقم

14

يوجه المدير التحفيز نحو الحاجات غير المشبعة لدى العاملين

**0.76

**0.45

15

يحرص خالل تجواله على تفهم مطالب العاملين.

**0.74

**0.64

16

يشيد المدير بالعامل ذي األداء المتميز أمام زمالئه

**0.72

**0.81

17

يشجع العاملين على تقديم (األفكار والمبادرات)

**0.86

**0.30

18

يقدم المديرالحوافز للعاملين بعدالة.

**0.85

**0.35

**0.85

**0.54

**0.45

**0.65

**0.77

**0.65

22

يمتلك المدير رؤية شاملة تعمل على تحفيز العاملين

**0.65

**0.52

23

ينصت المدير آلراء العاملين

**0.36

**0.65

24

يتحلى المدير بالتأني عند استقبال البيانات والمعلومات من العاملين

**0.70

**0.65

25

يسمح بمناقشة وجهات نظر العاملين

**0.73

**0.63

26

يتبادل اآلراء مع العاملين بهدف زيادة انتمائهم لمدرستهم

**0.36

**0.66

27

يستخدم في أثناء حواره مع العاملين لغة الجسد

**0.39

**0.36

28

يبتعد عن تصيد األخطاء في أثناء االستماع لحديث العاملين

**0.35

**0.35

29

يعالج خوف العاملين بتشجيعهم على طرح وجهات نظرهم

**0.67

**.24

30

يتعرف المدير على نتائج اتخاذ ق ارراته في أثناء تجواله

**0.52

**0.63

**0.70

**0.33

**0.78

**0.52

33

يزود المدير العاملين في أثناء تجواله باألنظمة الخاصة بسير العمل

**0.55

**0.35

34

يحدد المدير نقاط الضعف لدى العاملين فيعالجها.

**0.67

**0.52

الفقرة

الفقرة

19
20
21

31
32

يعزز المديرمن خالل تجواله شعور العاملين بأنهم شركاء في تفعيل
أهداف المدرسة.
يختار المدير نوع التحفيز المناسب لجميع العاملين بمختلف
مستوياتهم.
يثني المديرخالل تجواله بين العاملين على(جهودهم وانجازاتهم
ومبادراتهم).

يقف على نوعية التدريب الذي يحتاجه في عمله من خالل التغذية
الراجعة
يناقش من خالل مشاهداته الميدانية نتائج األهداف التي حققها

العاملون في المدرسة

بالمجال

بالدرجة الكلية

يتبين من نتائج الجدول ( )6أن قيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية كانت جميعها
موجبة ،وقد تراوحت بين ( )0.24و( .)0.85كما أن قيم معامالت ارتباط الفقرات مع المجال الذي
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أيضا ،وتراوحت بين ( )0.35و( .)0.86وتشير هذه القيم إلى أن
تنتمي إليه كانت جميعها موجبة ً
أداة الدراسة "اإلدارة بالتجوال " تتمتع بصدق بناء مناسب.
ثبات أداة اإلدارة بالتجوال
للتحق ــق م ــن ثب ــات أداة الد ارس ــة ت ــم تطبي ــق األداة عل ــى عين ــة اس ــتطالعية بلغ ــت ( )20مش ــرف
ومس ــاعد م ــدير م ــن مجتم ــع الد ارس ــة م ــن خ ــارج عينته ــا ،وت ــم حس ــاب مع ــامالت الثب ــات كرونب ــاخ الف ــا
الســتخراج االتســاق الــداخلي ،كمــا اســتخدمت الباحثــة طريقــة التطبيــق واعــادة التطبيــق ()test-retest
عل ـ ــى العين ـ ــة االس ـ ــتطالعية وبف ـ ــارق زمن ـ ــي أس ـ ــبوعين ب ـ ــين مرت ـ ــي التطبي ـ ــق واس ـ ــتخراج معام ـ ــل ارتب ـ ــاط
بيرسـون  )Pearson) Correlation Coefficientبـين مرتـي التطبيـق ،والجـدول ( )7يوضـح قـيم
معامل كرونباخ ألفـا ) (Cronbach– Alphaوقـيم معامـل ارتبـاط بيرسـون لمجـاالت األداة والدرجـة
الكلية لألداة:
جدول ()7
قيم معامالت الثبات ًلستبانة اإلدارة بالتجوال بطريقتي اًلختبار واعادة اًلختبار واًلتساق الداخلي
رقم

طريقة اًلتساق

طريقة اًلختبار واعادة

المجال

عدد الفقرات

الداخلي باستخدام

معادلة كرونباخ ألفا

معامل ارتباط بيرسون

1

اكتشاف الحقائق والتطوير واإلبداع

10

0.87

0.82

2

التحفيز

11

0.86

0.88

3

تحسين االتصال

7

0.79

0.89

4

التغذية الراجعة

6

0.91

0.90

الدرجة الكلية

25

المجال

اًلختبار باستخدام

0.91
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متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
المتغيرات الوسيطة
أ -الجن

وله فئتان(:ذكر،وأنثى).

ب-المؤهل العلمي وله مستويان(:بكالوريو

فأقل ،ماجستير فأعلى).

ج -المسمى الوظيفي وله فئتان) :مشرف تربوي ،مساعد مدير).
د -سنوات الخدمة ولها ثالثة مستويات(:أقل من خم

سنوات ،خم

سنوات إلى أقل من

عشرسنوات ،عشر سنوات فأكثر).
المتغير المستقل
ويتمثل في البراعة التنظيمية لدى مديري المدار الخاصة في محافظة العاصمة عمان.
المتغير التابع
ويتمثل في اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار الخاصة في محافظة العاصمة عمان.

المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 لإلجابة عن السؤالين األول والثاني تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةوالرتبة والدرجة.
 لإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام معامل ارتباط بيرسون للتعرف على العالقة االرتباطيةبين البراعة التنظيمية واإلدارة بالتجوال.
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تم استخدام االختبار التائي ( )t_testلعينتين مستقلتين

 -لإلجابة عن السؤالين الرابع والخام

بالنسبة لمتغيري الجن  ،والمؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،وتحليل التباين األحادي _ One
 way ANOVAبالنسبة لمتغير سنوات الخدمة ،وتم استخدام اختبار شيفيه للتحقق من داللة
الفروق اإلحصائية للمقارنات البعدية.

إجراءات الدراسة
 تحديد أفراد مجتمع الدراسة عن طريق الحصول على إحصائيات بأعداد المشرفين التربويينومساعدي المديرين في المدار

الخاصة في محافظة العاصمة عمان من إدارة التعليم

الخاص.
 تصميم أداتي الدراسة ،والتحقق من صدقهما وثباتهما ،حيث تم إرفاق نسخة من ٍكل منهما في
ملحق ( )1بصورتيهما األوليتين وملحق( )3لألداتين بصورتيهما النهائية ،وذلك بعد إجراء
بعض التعديالت عليهما.
 ولتوزيع أداتي الدراسة على أفراد العينة ،تم الحصول على كتب رسمية من جامعة الشرقاألوسط إلى و ازرة التربية والتعليم ملحق ( ،)4ومن و ازرة التربية والتعليم األردنية إلى إدارة
التعليم الخاص ومركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات ملحق( )5ومن و ازرة التربية
والتعليم إلى مديري المدار

الخاصة في محافظة العاصمة عمان ملحق( )6لتسهيل مهمة

الباحثة بتوزيع أداتي الدراسة على أفراد العينة.
 بعد استعادة أدوات الدراسة تم تفريغ استجابات أفراد عينة الدراسة على الحاسوب بهدف إجراءالمعالجة اإلحصائية الالزمة ،باستخدام البرنامج اإلحصائي (.)Spss
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 -استخراج نتائج الدراسة الميدانية وكتابة التوصيات.

تصحيح أداتي الدراسة
تم استخدام مقيا

وفقًا لمقيا

ليكرت ( )LikertScaleالخماسي المكون من خم

درجات

تيبا تناز ًليا على النحو اآلتي( :مرتفعة جداً ،مرتفعة ،متوسطة ،منخفضة ،منخفضة
للموافقة مرتبة تر ً
جداً) ،لتقدير درجة استخدام البراعة التنظيمية وعالقتها باإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار
وح ّدد معيار
الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرينُ ،
الحكم على متوسطات أداة الدراسة باآلتي:
طول الفئة = (عدد المستويات) ( /الحد األعلى – الحد األدنى

1-5

(للتدرج)) =

3

=

4
3

= 1.33

وبناء على ذلك فـإن معيار الحكم على درجة الممارسة على نتائج الدراسة الكمية ،وفقًا للمعيار
ً
كاآلتي:
 درجة منخفضة من الممارسة.2.33 – 1 : درجة متوسطة من الممارسة.3.67 – 2.34 : -درجة مرتفعة من الممارسة.5 – 3.68 :

الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة
عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد تطبيق األداة ،و ذلك من
تناول هذا الفصل
ً
خالل اإلجابة على أسئلتها:
لإلجابة عن األسئلة تم إيجاد المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و األهمية النسبية
لفقرات متغيرات الدراسة ،وفيما يلي تفصيل للفقرات المعبرة عن المتغيرات و اإلجابة عن أسئلة
الدراسة.
النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على :ما درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري

المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المشرفين التربويين و مساعدي
المديرين؟

جدول()8
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب ودرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس
تنازليا
الخاصة من وجهة نظر المشرفين التربويين ومساعدي المديرين مرتبة
ا
الرقم

المجال

المتوسط اًلنحراف

الرتبة

الدرجة

2

استكشاف فرص جديدة

3.45

0.83

1

متوسطة

1

االستثمار األمثل للفرص

3.40

0.90

2

متوسطة

3.43

0.86

الدرجة الكلية

الحسابي المعياري

متوسطة

يظهر الجدول ( )8أن درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدار الخاصة من وجهة
نظر المشرفين التربويين ومساعدي المديرين كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ()3.43
واالنحراف المعياري( ،)0.86وجاءت مجالي األداة بدرجة متوسطة ،إذ تراوحت المتوسطات
الحسابية بين ( ،)3.45-3.40وجاء في الرتبة األولى مجال استكشاف فرص جديدة،بمتوسط
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حسابي( )3.45وانحراف معياري()0.83وبدرجة متوسطة ،وفي الرتبة الثانية جاء مجال االستثمار
األمثل للفرص بمتوسط حسابي ( )3.40وانحراف معياري (.)0.90
وفيما يلي عرض لنتائج إجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت األداة:
أوًلا :اًلستثمار األمثل للفرص
تم حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية والرتب ودرجة توافر البراعة التنظيمية
لدى مديري المدار الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لفقرات هذا المجال
مرتبة تناز ًليا والجدول ( )9يوضح ذلك.
جدول()9
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية و الرتب ودرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الخاصة
من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرينلمجال اًلستثمار األمثل للفرص

رقم

الفقرة

الفقرة

المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

الدرجة

1

يرصد مدير المدرسة الفرص المتاحة

3.71

1.16

1

مرتفعة

8

ينمي المدير مهارات العاملين االجتماعية

3.66

0.95

2

متوسطة

13

يلتزم بتحسين جودة خدمات المدرسة مقابل خفض التكاليف

3.56

0.92

3

متوسطة

10

يعتمد برامج تدريبية لجميع مستويات العاملين لرفع مستويات

3.54

1.21

4

متوسطة

أدائهم
4

يحترم آراء العاملين في المدرسة لتطوير العمل.

3.45

1.03

5

متوسطة

15

ينمي مهارات العاملين الفردية باتباع أسلوب فرق العمل.

3.44

1.05

6

متوسطة

12

يوظف التكنولوجيا في الخدمات التعليمية المقدمة

3.43

0.86

7

متوسطة

5

يوفر الخدمات الالزمة إلشباع حاجات البيئة المحيطة.

3.40

1.21

8

متوسطة

6

يوفر مناخ تنافسي بين العاملين كوسيلة بهدف إنجاز األعمال.

3.40

1.04

8

متوسطة

14

يقوم العاملين بمختلف مستوياتهم وفقاً (لفاعليتهم ومقدرتهم) على

3.40

1.14

8

متوسطة
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رقم

الفقرة

الفقرة

المتوسط

الحسابي

اًلنحراف
المعياري

الترتيب

الدرجة

إنجاز األعمال
9

يعقد المدير المؤتمرات وورش العمل بين الحين واآلخر

3.35

1.11

11

متوسطة

2

يهتم بالمتطلبات االجتماعية للعاملين

3.34

0.88

12

متوسطة

16

يوافق بين تخصص المعلمين والمقررات المدرسية

3.32

1.03

13

متوسطة

11

يستثمر الفرص الجديدة

3.28

0.98

14

متوسطة

3

يقدم خبرات جديدة للعاملين.

3.21

1.01

15

متوسطة

17

يوظف التغذية الراجعة عن تقيم أداء المدرسة من العاملين فيها

3.20

1.15

16

متوسطة

7

يجري بحوث مستمرة لمعرفة توجهات العاملين.

3.08

1.05

17

متوسطة

مجال االستثمار األمثل للفرص الكلي

3.40

0.90

متوسطة

تبين نتائج الجدول( )9أن المتوسط العام الذي حصل عليه المجال"االستثماراألمثل لفرص"
قد كان متوسط وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.40وبانحراف معياري ( ,)0.90وأن غالبية الفقرات
المعبرة عن االستثمار األمثل للفرص من قبل عينة الدراسة قد حصلت على درجات متوسطة
تراوحت ما بين ( ،)3.71-3.08حيث حصلت الفقرة "يرصد مدير المدرسة الفرص المتاحة" على
الرتبة األولى وبدرجة مرتفعة فقد بلغ المتوسط الحسابي ( )3.71بانحراف معياري ( ،)1.16تليها
مباشرة فقرة" ينمي المدير مهارات العاملين االجتماعية" بمتوسط حسابي ( )3.66وبانحراف معياره
( )0.95وبدرجة متوسطة بينما حصلت الفقرة رقم( )17والتي تنص على " يوظف التغذية الراجعة
عن تقييم أداء المدرسة من العاملين فيها" على الرتبة السابعة عشر بمتوسط حسابي ()3.20
وانحراف معياري ( )1.15بدرجة متوسطة ,أما الفقرة رقم( )7واألخيرة والتي تنص على"يجري
بحوث مستمرة لمعرفة توجهات العاملين" فقد حصلت على أدنى رتبة وبقيمة متوسطة تراوحت
( )3.08بانحراف معياري (،)1.05
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ثاني ا :استكشاف فرص جديدة
تم حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية والرتب ودرجة توافر البراعة التنظيمية
لدى مديري المدار

الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لفقرات هذا المجال

مرتبة تناز ًليا والجدول ( )10يوضح ذلك.
جدول()10
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب ودرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الخاصة
من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لمجال استكشاف فرص جديدة مرتبة تناز اليا
الفقرة

#

المتوسط اًلنحراف

الحسابي المعياري

الترتيب

الدرجة

22

ينتهج أساليب مالئمة تساعد على استقطاب األفراد ذوي الخبرة.

3.68

0.92

1

مرتفعة

21

يستخدم األسلوب العلمي في تصميم استراتيجيات العمل في المدرسة.

3.62

0.96

2

متوسطة

27

يعدل (اإلجراءات والممارسات) على ضوء نتائج التقويم.

3.57

1.08

3

متوسطة

20

يستجيب المدير باستمرار للتغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية

3.55

1.02

4

متوسطة

24

يلبي باستمرار زيادة الطلب على المهمات الجديدة

3.41

0.85

5

متوسطة

25

يشجع العاملين على ابتكار أفكار أصيلة تتحدى األفكار التقليدية.

3.41

0.81

5

متوسطة

23

يبذل الجهود (الستكشاف مواهب العاملين وتعرف خصالهم)

3.37

0.95

7

متوسطة

3.33

1.19

8

متوسطة

3.31

0.86

9

متوسطة

3.20
3.45

1.08
0.83

متوسطة
10
متوسطة

18
26
19

يزود المدير العاملين بمعارف جديدة من خالل التدريب على وسائل
تكنولوجيا جديدة.
يشارك العاملين في جلسات للعصف الذهني لتحديد توجهات المدرسة

المستقبلية

يبحث عن وسائل تكنولوجية جديدة بشكل مدرو
مجال استكشاف فرص جديدة الكلي

يفيد الجدول ( )10أن المتوسط العام الذي حصل عليه المجال "استكشاف فرص جديدة" قد
كان بدرجة متوسطة و بمتوسط ( )3.45وبانحراف معياري (.)0.83و أن غالبية الفقرات المعبرة
عن بعد استكشاف فرص جديدة من قبل عينة الدراسة قد حصلت على درجات متوسطة تراوحت ما
بين ( ،)3.68-3.20حيث حصلت الفقرة رقم( )22والتي تنص على "ينتهج أساليب مالئمة تساعد
على استقطاب األفراد ذوي الخبرة " على الرتبة األولى بدرجة مرتفعة حيث بلغت ( )3.68بانحراف
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معياري ( ،)0.92تليها مباشرة الفقرة رقم ( )21والتي تنص على "يستخدم األسلوب العلمي ف
يتصميم استراتيجيات العمل في المدرسة" حيث حصلت على الرتبة الثانية بمتوسط حسابي
( )3.62وبانحراف معياري( )0.96بدرجة متوسطة ,بينما حصلت الفقرة ( )26والتي تنص
على"يشارك العاملين في جلسات للعصف الذهني لتحديد توجهات المدرسة المستقبلية" على الرتبة
التاسعة بمتوسط حسابي ( )3.31وانحراف معياري ( ).86بدرجة متوسطة ,أما الفقرة رقم()19
والتي تنص على "يبحث عن وسائل تكنولوجية جديدة بشكل مدرو "على أدنى رتبة وبقيمة
متوسطة تراوحت ( )3.20بانحراف معياري (،)1.08
السؤال الثاني :ما درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان لإلدارة
بالتجوال من وجهة نظر المشرفين و مساعدي المديرين؟
جدول()11
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس
تنازليا
الخاصة من وجهة نظر المشرفين التربويين ومساعدي المديرين مرتبة
ا
المجال

الرقم

المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

درجة
الممارسة

4

التغذية الراجعة

3.72

0.67

1

مرتفعة

3

تحسين االتصال

3.43

0.78

2

متوسطة

2

التحفيز

3.42

0.76

3

متوسطة

1

اكتشاف الحقائق والتطوير واإلبداع

3.36

0.87

4

متوسطة

3.48

0.72

الدرجة الكلية

متوسطة

يظهر الجدول ( )11أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجواللدى مديري المدار الخاصة من وجهة
نظر المشرفين ومساعدي المديرين كانت متوسطة ,إذ بلغ المتوسط الحسابي( )3.48واالنحراف
المعياري( ,)0.72وجاءت مجاالت األداة جميعها بدرجة متوسطة ,باستثناء مجال التغذية الراجعة,
إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ,)3.72-3.36وجاء في الرتبة األولى مجال التغذية
الراجعة ,بمتوسط حسابي ( )3.72وانحراف معياري ( )0.67وبدرجة مرتفعة ,وفي الرتبة الرابعة
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واألخيرة جاء مجال "اكتشاف الحقائق والتطوير واإلبداع" بمتوسط حسابي ( )3.36وانحراف
معياري ( )0.87وبدرجة متوسطة.
أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:
أوًلا :اكتشاف الحقائق و التطوير و اإلبداع
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لدى مديري المدار

الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لفقرات هذا المجال

مرتبة تناز ًليا والجدول ( )12يوضح ذلك.
جدول()12

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الخاصة
من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لمجال اكتشاف الحقائق و التطوير و اإلبداع مرتبة تناز اليا

الرقم

الفقرة

المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

الدرجة

28

يحاول المدير في أثناء تجواله اكتشاف أسباب مشكالت العمل

3.59

1.16

1

متوسطة

35

يتبنى األفراد المبدعين من العاملين في المدرسة

3.51

1.08

2

متوسطة

37

يحرص على اعتماد األصالة في إدارته لمدرسته

3.46

1.10

3

متوسطة

36

يوظف المدير التكنولوجيا في تطوير عملية التعليم

3.40

1.16

4

متوسطة

3.36

0.94

5

متوسطة

31

يتعرف على أسباب ضعف أداء بعض العاملين.

3.33

1.18

6

متوسطة

32

يتابع أداء العاملين في المدرسة.

3.33

1.01

6

متوسطة

30

يتأكد من المعلومات الواردة إليه من خالل تجواله في المدرسة.

3.31

0.83

8

متوسطة

33

يطور أداء العاملين من خالل مالحظاته الميدانية

3.21

0.87

9

متوسطة

3.13

0.82

3.36

0.87

34

29

يشجع العاملين في المؤسسة على نموهم المهني عبر استكمال
دراساتهم العليا

يحرص على استيفاء المعلومات من مصادر متنوعة أثناء
تجواله.
مجال اكتشاف الحقائق والتطوير واإلبداع الكلي

10

متوسطة
متوسطة
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تبين نتائج الجدول ( )12أن جميع الفقرات المعبرة عن بعد استكشاف الحقائق و التطوير و
اإلبداع قد حصلت على درجات متوسطة تراوحت ما بين ( ،)3.59-3.13وأن المتوسط العام
لمجال اكتشاف الحقائق والتطوير واإلبداع قد بلغ ( )3.36بانحراف معياري ( ،)0.87حيث
حصلت الفقرة رقم ( )28والتي تنص على "يحاول المدير في أثناء تجواله اكتشاف أسباب مشكالت
العمل" على أعلى رتبة حيث بلغ المتوسط الحسابي( )3.59بانحراف معياري ( )1.16بدرجة
متوسطة ،تليها مباشرة فقرة رقم( )35والتي تنص على "يتبنى األفراد المبدعين من العاملين في
المدرسة" حيث حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.51وبانحراف معياري()1.08
بينما حصلت الفقرة رقم ( )33على الرتبة التاسعة بمتوسط حسابي ( )3.21وانحراف معياري
( )0.82بدرجة متوسطة ,أما الفقرة رقم ( )29واألخيرة والتي تنص على "يحرص على استيفاء
المعلومات من مصادر متنوعة أثناء تجواله" فقد حصلت على أدنى رتبة وبقيمة متوسطة تراوحت
( )3.13بانحراف معياري(.)0.82
ثانيا :التحفيز
تم حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة اإلدارة
بالتجوال لدى مديري المدار

الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لفقرات هذا

المجال مرتبة تناز ًليا والجدول ( )13يوضح ذلك.

79

جدول()13
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس
الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لمجال التحفيز مرتبة تناز اليا
الرقم
47

الفقرة
يختار المدير نوع التحفيز المناسب لجميع العاملين بمختلف

المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

الدرجة

3.53

0.82

1

متوسطة

41

يوجه المدير التحفيز نحو الحاجات غير المشبعة لدى العاملين

3.50

0.97

2

متوسطة

42

يحرص خالل تجواله على تفهم مطالب العاملين.

3.48

0.94

3

متوسطة

45

يقدم المدير الحوافز للعاملين بعدالة.

3.46

0.93

4

متوسطة

3.45

0.87

5

متوسطة

44

يشجع العاملين على تقديم (األفكار والمبادرات)

3.44

0.91

6

متوسطة

38

يمتلك المدير رؤية شاملة تعمل على تحفيز العاملين

3.43

0.93

7

متوسطة

39

يقدر العاملين عند إسهامهم في تحقيق أهداف المدرسة

3.38

0.77

8

متوسطة

3.36

0.90

9

متوسطة

3.30

0.99

10

متوسطة

3.28
3.42

0.97
0.76

متوسطة
11
متوسطة

48

40
46
43

مستوياتهم.

يثني المدير خالل تجواله بين العاملين على(جهودهم وانجازاتهم
ومبادراتهم).

يعزز تجوال المدير دافعية العاملين على العطاء وقيادتهم لتحقيق
أهداف المؤسسة
يعزز المدير من خالل تجواله شعور العاملين بأنهم شركاء في
تفعيل أهداف المدرسة.
يشيد المدير بالعامل ذي األداء المتميز أمام زمالئه
مجال التحفز الكلي

تبين نتائج الجدول ( )13أن غالبية الفقرات المعبرة عن بعد التحفيز قد حصلت على درجات
متوسطة تراوحت ما بين ( ،)3.53-3.28وأن المتوسط العام لمجال التحفيز الكلي قد بلغ
( )3.42بانحراف معياري ( ،)0.76حيث حصلت الفقرة رقم ( )47والتي تنص على "يختار
المدير نوع التحفيز المناسب لجميع العاملين بمختلف مستوياتهم" على الرتبة األولى بمتوسط
حسابي ( )3.53وانحراف معياري ( )0.82بدرجة متوسطة ،تليها مباشرة الفقرة ( )41والتي تنص
على"يوجه المدير التحفيز نحو الحاجات غير المشبعة لدى العاملين" حيث حصلت على الرتبة
الثانية بمتوسط حسابي ( )3.50وبانحراف معياري (،)0.97بينما حصلت الفقرة رقم( )46والتي
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تنص على "يعزز المدير من خالل تجواله شعور العاملين بأنهم شركاء في تفعيل أهداف المدرسة"
على الرتبة العاشرة بمتوسط حسابي بلغ ( )3.30وانحراف معياري ( )0.99بدرجة متوسطة ,أما
الفقرة رقم ( )43والتي تنص على "يشيد المدير بالعامل ذي األداء المتميز أمام زمالئه"على أدنى
رتبة و بمتوسط حسابي تراوح ( )3.28بانحراف معياري (.)0.97
ثالث ا :تحسين اًلتصال
تم حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لدى مديري المدار الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لفقرات هذا المجال مرتبة
تناز ًليا والجدول ( )14يوضح ذلك.
جدول()14
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس
تنازليا
الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لمجال تحسين اًلتصال مرتبة
ا
الفقرة

الرقم

المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

الدرجة

54

يبتعد عن تصيد األخطاء في أثناء االستماع لحديث العاملين

3.62

1.08

1

متوسطة

50

يتحلى المدير بالتأني عند استقبال البيانات والمعلومات من العاملين

3.52

1.04

2

متوسطة

49

ينصت المدير آلراء العاملين

3.46

0.76

3

متوسطة

53

يستخدم في أثناء حواره مع العاملين لغة الجسد

3.46

0.97

3

متوسطة

55

يعالج خوف العاملين بتشجيعهم على طرح وجهات نظرهم

3.37

1.06

5

متوسطة

52

يتبادل اآلراء مع العاملين بهدف زيادة انتمائهم لمدرستهم

3.31

0.81

6

متوسطة

51

يسمح بمناقشة وجهات نظر العاملين
مجال تحسين االتصال الكلي

3.26
3.43

0.99
0.78

متوسطة
7
متوسطة

تبين نتائج الجدول ( )14أن غالبية الفقرات المعبرة عن بعد تحسين االتصال قد حصلت
على درجات متوسطة تراوحت ما بين ( ،)3.62-3.26وأن المتوسط العام لمجال تحسين االتصال
الكلي قد بلغ ( )3.43بانحراف معياري ( )0.78حيث حصلت الفقرة رقم ( )54والتي تنص على

81

"يبتعد عن تصيد األخطاء في أثناء االستماع لحديث العاملين" على أعلى رتبة حيث بلغ المتوسط
الحسابي ( )3.62بانحراف معياري( )1.08بدرجة متوسطة ،تليها مباشرة الفقرة رقم( )50والتي
تنص على"يتحلى المدير بالتأني عند استقبال البيانات و المعلومات من العاملين" حيث حصلت
على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.52وبإنحراف معياري ( )1.04بدرجة متوسطة ,بينما
حصلت الفقرة رقم ( )52والتي تنص على "يتبادل اآلراء مع العاملين بهدف زيادة انتمائهم
لمدرستهم" على الرتبة السادسة بمتوسط حسابي ( )3.31وانحراف معياري ( )0.81بدرجة
متوسطة ,أما الفقرة رقم ( )51والتي تنص على "يسمح بمناقشة وجهات نظر العاملين “على أدنى
رتبة وبقيمة متوسطة تراوحت ( )3.26بانحراف معياري (.)0.99
رابع ا :التغذية الراجعة
تم حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لدى مديري المدار الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لفقرات هذا المجال مرتبة
تناز ًليا والجدول ( )15يوضح ذلك.
جدول()15
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الخاصة
من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لمجال التغذية الراجعة مرتبة تناز اليا
الفقرة

الرقم

المتوسط

اًلنحراف

الترتيب

الدرجة
مرتفعة

الحسابي

المعياري

60

يحدد المدير نقاط الضعف لدى العاملين فيعالجها.

3.98

0.98

1

61

يعزز نقاط القوة لدى العاملين.

3.85

0.75

2

مرتفعة

3.75

0.61

3

مرتفعة

57

يقف على نوعية التدريب الذي يحتاجه في عمله من خالل التغذية الراجعة

3.64

0.76

4

متوسطة

59

يزود المدير العاملين في أثناء تجواله باألنظمة الخاصة بسير العمل

3.57

0.70

5

متوسطة

56

يتعرف المدير على نتائج اتخاذ ق ارراته في أثناء تجواله

3.53

1.03

6

متوسطة

58

يناقش من خالل مشاهداته الميدانية نتائج األهداف التي حققها العاملون
في المدرسة
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الرقم

المتوسط

الفقرة

الحسابي
3.72

مجال التغذية الراجعة الكلي

اًلنحراف

المعياري
0.67

الترتيب

الدرجة

مرتفعة

تبين نتائج الجدول ( )15أن غالبية الفقرات المعبرة عن مجال التغذية الراجعة قد حصلت
على درجات مرتفعة تراوحت ما بين ( ،)3.98-3.53وأن المتوسط العام لمجال التغذية الراجعة
الكلي قد بلغ ( )3.72بانحراف معياري ( ,)0.67حيث حصلت الفقرة رقم ( )60والتي تنص على
"يحدد المدير نقاط الضعف لدى العاملين فيعالجها" على أعلى رتبة حيث بلغت ( )3.98بانحراف
معياري ( )0.98بدرجة مرتفعة ،تليها مباشرة فقرة رقم ( )61والتي تنص على" يعزز نقاط القوة
لدى العاملين" حيث حصلت على الرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.85وبانحراف معياره قدره
( )0.75بدرجة مرتفعة ,بينما حصلت الفقرة رقم( )59والتي تنص على "يزود المدير العاملين في
أثناء تجواله باألنظمة الخاصة بسير العمل" على الرتبة الخامسة بمتوسط حسابي (،)3.57
وانحراف معياري ( )0.70بدرجة متوسطة ,أما الفقرة رقم( )56والتي تنص على "يتعرف المدير
على نتائج اتخاذ ق ارراته في أثناء تجواله “على أدنى رتبة وبقيمة متوسطة تراوحت ()3.53
بانحراف معياري (.)1.03
سؤال الدراسة الثالث :هل توجد عالقة ارتباطية ذات دًللة إحصائية عند مستوى( )α ≤ 0.05بين

المتوسطات الحسابية ًلستجابة المشرفين و مساعدي المديرين لدرجة توافر البراعة التنظيمية و
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الخاصة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامالت االرتباط بين درجة توافر البراعة التنظيمية
ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار

الخاصة في محافظة العاصمة عمان

باستخدام معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientوالجدول ( )16يوضح
ذلك.
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جدول ()16

معامالت اًلرتباط بين درجة توافر البراعة التنظيمية ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الخاصة
في محافظة العاصمة عمان باستخدام معامل ارتباط بيرسون
اكتشاف الحقائق

والتطوير واإلبداع
اًلستثمار

األمثل للفرص

استكشاف

فرص جديدة

البراعة
التنظيمية

التحفيز

تحسين

اًلتصال

التغذية الراجعة اإلدارة بالتجوال

معامل ارتباط
بيرسون

**0.94

**0.93

**0.62

**0.67

**0.90

الداللة
اإلحصائية

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل ارتباط
بيرسون

**0.97

**.92

**.69

**.79

**.94

الداللة
اإلحصائية

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل ارتباط
بيرسون

**0.97

**0.94

**0.65

**0.73

**0.93

الداللة
اإلحصائية

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

يوضح الجدول( )16العالقة ما بين درجة توافر البراعة التنظيمية و درجة ممارسة اإلدارة
بالتجوال لدى مديري المدار

الخاصة ،حيث تبين النتائج وجود عالقة إيجابية بين توافر البراعة

التنظيمية و ممارسة اإلدارة بالتجوال من وجهة نظر المشرفين و مساعدي المديرين وكذلك وجود
عالقة إيجابية بين مجاالت درجة توافر البراعة التنظيمية ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ,حيث
بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون( ).928و بدرجة داللة (.)0.00
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السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات دًللة احصائية عند مستوى (0.05

≤

 )αبين المتوسطات

الحسابية ًلستجابة المشرفين و مساعدي المديرين لدرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري

المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس ،و المؤهل العلمي ،و
المسمى الوظيفي ،و سنوات الخدمة؟

تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
أوًلا :متغير الجنس
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر البراعة التنظيمية لدى
مديري المدار

تبعا لمتغير الجن  ,وتم
الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين ً

تطبيق اختبار ( ، )t-testوالجدول( )17يوضح ذلك.
جدول()17
تبعا لمتغير
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة توافر البراعة التنظيمية ،واختبار ( )t-testا
الجنس.
المحور
االستثمار األمثل
للفرص
استكشاف فرص
جديدة
الدرجة الكلية

الجنس

العدد

المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

121

3.41

0.91

انثى

241

3.38

0.90

ذكر

121

3.45

0.83

انثى

242

3.44

0.83

ذكر

121

3.43

0.86

انثى

242

3.41

0.86

t

مستوى
الدًللة

0 .3 1

0.76

0 .0 8

0.94

0 .2 3

0.82

تشير نتائج الجدول ( )17إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ))α≤0.05
بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدار

استنادا إلىقيمة tحيث بلغت ()0.23
الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير الجن ،
ً
وبدرجة داللة( ،)0.82وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت.
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ثاني ا :متغير المؤهل العلمي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر البراعة التنظيمية لدى
تبعا لمتغير المؤهل العلمي،
مديري المدار الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين ً
وتم تطبيق اختبار ( )t-testوالجدول( )18يوضح ذلك.
جدول()18

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة توافر البراعة التنظيمية ،واختبار ( )t-testتعزى لمتغير
المؤهل العلمي.
المؤهل العلمي

المحور

بكالوريو

اًلستثمار األمثل
للفرص

ماجستير فأكثر
بكالوريو

استكشاف فرص
جديدة

ماجستير فأكثر
بكالوريو

الدرجة الكلية

ماجستير فأكثر

العدد

المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

204

3.40

0.90

158

3.39

0.91

204

3.43

0.80

158

3.46

0.87

204

3.41

0.85

158

3.42

0.88

t

مستوى
الدًللة

0.12

0.91

0.36-

0.72

0.05-

0.96

تشير نتائج الجدول ( )18إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة) )α≤0.05بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر البراعة التنظيمية لدى
مديري المدار

استنادا إلى
الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير المؤهل العلمي،
ً

قيمة  tحيث بلغت ( )0.05-وبدرجة داللة( ،)0.96وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في جميع المجاالت.
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ثالث ا :المسمى الوظيفي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر البراعة التنظيمية لدى
مديري المدار

تبعا لمتغير المسمى
الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين ً

الوظيفي ،وتم تطبيق اختبار ( )t-testوالجدول( )19يوضح ذلك.
جدول()19
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الخاصة
تبعا لمتغير المسمى الوظيفي.
في محافظة العاصمة عمان ،واختبار( )t-testا
المتوسط

اًلنحراف

المحور

المسمى الوظيفي

العدد

اًلستثمار األمثل

مشرف تربوي

196

3.41

للفرص

مساعد مدير

166

3.37

0.92

استكشاف فرص

مشرف تربوي

196

3.45

0.81

مساعد مدير

166

3.44

0.87

مشرف تربوي

196

3.43

0.85

مساعد مدير

166

3.40

0.89

جديدة

الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري
0.89

t
0.38

0.16

0.31

مستوى
الدًللة
0.70

0.87

0.76

تشير نتائج الجدول ( )19إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) ) α≤0.05بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري
المدار

استنادا إلىقيمة
الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير المسمى الوظيفي،
ً

tحيث بلغت ( )0.31وبدرجة داللة( ،)0.76وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
جميع المجاالت.
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رابع ا :سنوات الخدمة
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري
المدار

تبعا لمتغير سنوات الخدمة،
الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين ً

والجدول( )20يوضح ذلك.
جدول()20
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الخاصة
تبعا لمتغير سنوات الخدمة.
ا
المحور

اًلستثمار األمثل للفرص

استكشاف فرص جديدة

سنوات الخدمة

العدد

أقل من 5سنوات

الحسابي

المعياري

176

3.46

0.89

103

3.33

0.93

10سنوات فأكثر

83

3.36

0.90

أقل من 5سنوات

176

3.50

0.80

103

3.38

0.89

10سنوات فأكثر

83

3.41

0.84

أقل من 5سنوات

176

3.47

0.83

103

3.35

0.90

83

3.38

0.86

5سنوات -أقل من
 10سنوات

5سنوات -أقل من
 10سنوات

الدرجة الكلية

المتوسط

اًلنحراف

5سنوات -أقل من
 10سنوات
10سنوات فأكثر

يالحظ من خالل الجدول ( )20وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة البراعة التنظيمية
لدى مديري المدار

بعا لمتغير سنوات
الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين ت ً

الخدمة ,إذ حصل ذوخبرة أقل من  5سنوات على أعلى متوسط حسابي بلغ( ,)3.47وبالرتبة الثانية
ير جاء المتوسط الحسابي لذي الخبرة
لذي خبرة 10سنوات فأكثر بمتوسط حسابي ( ,)3.38وأخ ًا
5سنوات وأقل من 10سنوات بالرتبة األخيرة إذ بلغ ( ,)3.35ولتحديد فيما اذا كانت الفروق بين
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المتوسطات الحسابية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (0.05

≤

 )αتم تطبيق تحليل التباين

االحادي  One – Way ANOVAوجاءت النتائج كما في الجدول رقم ()21
جدول()21
تبعا لمتغير سنوات الخدمة
تحليل التباين األحادي إليجاد دًللة الفروق لدرجة توافر البراعة التنظيمية ،ا
مصدر التباين

اًلستثمار األمثل
للفرص

استكشاف فرص
جديدة

البراعة التنظيمية

مجموع

المربعات

درجةالحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

1.27

2

0.64

داخل المجموعات

292.74

359

0.82

المجموع

294.01

361

بين المجموعات

1.07

2

0.54

داخل المجموعات

248.76

359

0.69

المجموع

249.83

361

بين المجموعات

1.19

2

0.60

داخل المجموعات

266.05

359

0.74

المجموع

267.24

361

ف

0.78

0.78

0.81

مستوى
الدًللة

0.459

0.463

0.447

يالحظ من خالل الجدول( )21عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
( )α≤ 0.05بين متوسطات االستجابة لدرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدار الخاصة
استنادا إلى قيمة ف المحسوبة إذ
في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير سنوات الخدمة،
ً
بلغت( )0.81بمستوى داللة ( )0.447للدرجة الكلية ،وعدم وجود فروق ذات اللة إحصائية لجميع
المجاالت.
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السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية ًلستجابة
المشرفين و مساعدي المديرين لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الخاصة في
محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،و سنوات

الخدمة؟

تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
أوًلا :متغير الجنس
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري
المدار

تبعا لمتغير الجن  ،وتم تطبيق
الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين ً

اختبار ( )t-testوالجدول( )22يوضح ذلك.
جدول()22
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الخاصة في

المحور
اكتشاف الحقائق و
التطوير واإلبداع
التحفيز
تحسين االتصال
التغذية الراجعة

الدرجة الكلية

بعا لمتغير الجنس.
محافظة العاصمة عمان ,واختبار( )t-testت ا
اًلنحراف
المتوسط
t
العدد
الجنس
المعياري
الحسابي
ذكر

121

3.37

0.87

انثى

241

3.36

0.87

ذكر

121

3.44

0.77

انثى

241

3.40

00.75

ذكر

121

3.43

0.79

انثى

241

3.43

0.77

ذكر

121

3.72

0.67

انثى

241

3.72

0.67

ذكر

121

3.47

0.73

241

3.45

0.71

انثى

مستوى
الدًللة

0.18

0.86

0 .4 1

0.68

0 .0 3

0.98

0.11

0.92

0.19

0.85

من خالل الرجوع الى نتائج الجدول ( )22نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى( )α≤ 0.05بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى
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استنادا إلى قيمة()t
الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير الجنس
ً

مديري المدار

المحسوبة لمتغير اإلدارة بالتجوال إذ بلغت ( )0.19بدرجة داللة ( ،)0.85وكذلك عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت لهذا المتغير.
ثاني ا :متغير المؤهل العلمي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى
تبعا لمتغير المؤهل العلمي,
مديري المدار الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين ً
وتم تطبيق اختبار ( ,)t-testوالجدول( )23يوضح ذلك.
جدول()23
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الخاصة
)تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
في محافظة العاصمة عمان ،واختبار( t-testا
المؤهل العلمي

المحور
اكتشاف الحقائق
والتطويرواإلبداع

بكالوريو
ماجستير فأكثر
بكالوريو

التحفيز

ماجستير فأكثر

تحسين االتصال
التغذية الراجعة
الدرجة الكلية

بكالوريو
ماجستير فأكثر
بكالوريو
ماجستير فأكثر
بكالوريو
ماجستير فأكثر

العدد

المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

204

3.35

.86

158

3.39

.89

204

3.40

.76

158

3.44

.77

204

3.43

.75

158

3.42

.81

204

3.73

.67

158

3.71

.67

204

3.45

.71

158

3.47

.73

t
0.46

مستوى
الدًللة
0.65

0.44

0.66

0.19

0.85

0.31

0.76

0.22

0.83

من خالل الرجوع الى نتائج الجدول ( )23يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى(0.05

≤

 )αبين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى
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استنادا إلى قيمة
مديري المدار الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير المؤهل العلمي
ً
( )tالمحسوبة لمتغير اإلدارة بالتجوال إذ بلغت ( )0.22بدرجة داللة ( ،)0.83وكذلك عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت لهذا المتغير.
ثالث ا :المسمى الوظيفي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى
مديري المدار

تبعا لمتغير المسمى
الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين ً

الوظيفي ,وتم تطبيق اختبار ( ,)t-testوالجدول( )24يوضح ذلك.
جدول()24
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديريالمدارسالخاصة
تبعا لمتغير المسمى الوظيفي.
في محافظة العاصمة عمان ،واختبار( )t-testا
المحور
اكتشاف الحقائق
والتطوير واإلبداع
التحفيز
تحسين االتصال
التغذية الراجعة
الدرجة الكلية

المتوسط

اًلنحراف

المسمى الوظيفي

العدد

مشرف تربوي

196

3.36

مساعد مدير

166

3.38

0.89

مشرف تربوي

196

3.41

0.76

مساعد مدير

166

3.44

0.77

مشرف تربوي

196

3.40

0.76

مساعد مدير

166

3.49

0.82

مشرف تربوي

196

3.72

0.65

مساعد مدير

166

3.73

0.71

مشرف تربوي

196

3.45

0.71

مساعد مدير

166

3.48

0.75

الحسابي

المعياري
0.86

t

مستوى
الدًللة

0.22

0.82

0.36

0.72

0.09

0.28

0.19

0.85

0.47

0.64

من خالل الرجوع الى نتائج الجدول ( )24يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى( )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لدى مديري المدار

استنادا
الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
ً
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إلى قيمة ( )tالمحسوبة لمتغير اإلدارة بالتجوال إذ بلغت ( )0.47بدرجة داللة ( ،)40.6وكذلك
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت لهذا المتغير.
رابعا :سنوات الخدمة
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى
مديري المدار

تبعا لمتغير الجن  ,وتم
الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين ً

تطبيق اختبار ( ، )t-testوالجدول( )25يوضح ذلك.
جدول()25
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الخاصة
تبعا لمتغير سنوات الخدمة.
في محافظة العاصمة عمان ،ا
المحور
اكتشاف الحقائق
والتطوير واإلبداع

التحفيز

تحسين االتصال

التغذية الراجعة

الدرجة الكلية

سنوات الخدمة

العدد

المتوسط

الحسابي

اًلنحراف

المعياري

أقل من 5سنوات

176

3.40

0.86

5سنوات -أقل من  10سنوات

103

3.32

0.89

10سنوات فأكثر

83

3.35

0.87

أقل من 5سنوات

176

3.36

0.87

5سنوات -أقل من  10سنوات

103

3.45

0.76

10سنوات فأكثر

83

3.36

0.77

أقل من 5سنوات

176

3.42

0.75

5سنوات -أقل من  10سنوات

103

3.42

0.76

10سنوات فأكثر

83

3.44

0.75

أقل من 5سنوات

176

3.41

0.82

5سنوات -أقل من  10سنوات

103

3.41

0.79

10سنوات فأكثر

83

3.43

0.78

أقل من 5سنوات

176

3.75

0.65

5سنوات -أقل من  10سنوات

103

3.72

0.69

10سنوات فأكثر

83

3.67

0.69

يالحظ من خالل الجدول ( )25وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة اإلدارة
بالتجوال لدى مديري المدار

الخاصة تعزى لمتغير سنوات الخدمة إذ حصل ذو خبرة أقل من
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5سنوات على أعلى متوسط حسابي بلغ( ،)3.75يليها المتوسط الحسابي لذي خبرة  5سنوات وأقل
من 10سنوات إذ بلغ( ،)3.72وفي المرتبة األخيرة لذي الخبرة 10سنوات فأكثر بمتوسط حسابي
( ،)3.67ولتحديد فيما اذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة احصائية عند مستوى
داللة (0.05

≤

 )αتم تطبيق تحليل التباين االحادي  One – Way ANOVAوجاءت النتائج

كما في الجدول(:)26

جدول()26

تبعا لمتغير سنوات الخدمة
تحليل التباين األحادي إليجاد دًللة الفروق لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ،ا
مصدر التباين

اكتشاف
الحقائق
والتطوير
واإلبداع
التحفيز

تحسين
االتصال
التغذية

الراجعة
الدرجة
الكلية

مجموع المربعات

درجةالحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

0.477

2

0.24

داخل المجموعات

271.602

359

0.76

المجموع

272.079

361

بين المجموعات

0.507

2

0.25

داخل المجموعات

207.523

359

0.58

المجموع

208.030

361

بين المجموعات

0.106

2

0.053

داخل المجموعات

218.485

359

0.61

المجموع

218.591

361

بين المجموعات

0.315

2

0.16

داخل المجموعات

161.374

359

0.45

المجموع

161.690

361

بين المجموعات

0.307

2

0.15

داخل المجموعات

187.333

359

0.52

المجموع

187.639

361

ف

0.32

0.44

0.09

0.351

0.294

مستوى الدًللة
0.730

0.645

0.916

0.704

0.746

يالحظ من خالل الجدول ( )26عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
(0.05

≤

 )αلدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار

الخاصة في محافظة العاصمة

استنادا إلى قيمة
تبعا لمتغير سنوات الخدمة،
ً
عمانمن وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين ً
(ف) المحسوبة إذ بلغت ( )0.294بدرجة داللة ( )0.746للدرجة الكلية ،وعدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية لجميع المجاالت.

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
عرضا لمناقشة نتائج الد ارسة في ضوء األسئلة الموضوعة ،كما تضمن
تضمن هذا الفصل
ً
التوصيات التي تم التوصل إليها في ضوء هذه النتائج وموضحة كاآلتي:

أوًل :نتائج الدراسة
مناقشة نتائج السؤال األول والذي ينص على"مادرجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري

المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين؟"
بينت النتائج في الجدول ( )8أن درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدار

الخاصة

في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين كانت متوسطة ،وجاءت
مجاالت البراعة التنظيمية جميعها في الدرجة المتوسطة ،وجاء في الرتبة األولى مجال "استكشاف
فرص جديدة"،أعقبه مجال "االستثمار األمثل للفرص" جاء في الرتبة الثانية.
وعند الرجوع إلى أبعاد االستبانة التفصيلية ,يالحظ في الجدول ( )9أن درجة توافر البراعة
التنظيمية لدى مديري المدار

الخاصة في محافظة العاصمة عمان لمجال" االستثمار األمثل

للفرص" كانت متوسطة ,وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ( )1والتي تنص على"يرصد مدير المدرسة
الفرص المتاحة" وقد يعود ذلك إلى وعي المدير بأهمية األدوات واإلمكانات والموارد المتاحة له في
مؤسسته ولدورهم في عمله ,وكيف عليه أن يرصدها ليعمل على استثمارها بأفضل الطرق والوسائل
متاحا ,وجاءت في الرتبة السابعة عشر
ومن ثم يعمل على تطويرها طالما كان ذلك
ً
ممكنا و ً
واألخيرة الفقرة ( )7والتي تنص على" يجري بحوث مستمرة لمعرفة توجهات العاملين" قد يعود
السبب في هذه النتيجة إلى إدراك المدير ألن معرفة توجهات العاملين وميولهم يساعد اإلدارة على
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خلق بيئة عمل جيدة ومناسبة لهم وتلبي احتيجاتهم األمر الذي يعزز من والئهم للمؤسسة ويدفعهم
لرد المعاملة والعمل بجدية ورضا لتحقيق أهداف المؤسسة( الرضا الوظيفي) بعك

بعض المديرين

الذين مازالوا يمارسون أدوار اإلدارة المدرسية التقليدية التي اليهمها إال أن يقوم العاملون بأداء
أعمالهم فقط دون النظر إلى ميولهم وتوجهاتهم أو حتى رضاهم عن العمل ,وعدم إدراك ما لذلك
من أهمية في القدرة على التنبؤ بأداء العاملين ,والتمكن من توزيع المهام بشكل يتماشى مع
توجهاتهم مما يعمل على تحقيق األهداف بشكل أفضل،ومالذلك عالقة بإبداع العاملين في
أعمالهم.
ويالحظ في الجدول ( )10أن درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدار

الخاصة في

محافظة العاصمة عمان ،لمجال “استكشاف فرص جديدة" كانت متوسطة،وجاءت فقرات هذا
المجال جميعها بدرجة متوسطة .وفي الرتبة األولى الفقرة ( )22والتي تنص على "ينتهج أساليب
مالئمة تساعد على استقطاب األفراد ذوي الخبرة" ،وربما يعود السبب ذلك إلى أن استقطاب
العاملين ذوي الخبرة في المؤسسات في الوقت الحالي يتم إما عن طريق وحدات متخصصة إلدارة
الموارد البشرية أو عن طريق المدراء أنفسهم باالستعانة بقسم الموارد البشرية ،أوحتى عن طريق
االستعانة بأحد المكاتب االستشارية المتخصصة ,كل ذلك من شأنه أن يجعل عملية استقطاب
األفراد ذوي الخبرة تتم بعناية كبيرة منذ البدء باإلعالن عن ذلك وحتى التعاقد مع األفراد األكفاء
واالستفادة من خبراتهم بما يعود بالنفع على المؤسسة،أمافي الرتبة العاشرة واألخيرة فقد جاءت الفقرة
( )19والتي تنص على " يبحث عن وسائل تكنولوجية جديدة بشكل مدرو " ،ربما يعود السبب في
ذلك إلى أن استخدام التكنولوجيا في التعليم هو بمثابة عملية منهجية منظمة لتحسين نوعيته,
والبحث عن كل ماهو جديد فيها يساعد على تصور وتنفيذ وتقييم العملية التعليمية كما أن أصحاب
المدار

جيدا أن استخدام التكنولوجيا في المؤسسات هو من أهم المطالب التي
الخاصة يدركون ً
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تعمل على استقطاب الكفاءات من المعلمين وكذلك الطلبة ,ومالها من دور في توفير الوقت والجهد
وبالتالي رصد ذلك ضمن خطط تمويل المؤسسة للنهوض بأهدافها ومن المهم العمل على إيجاد
الخطط الجيدة لدعم وجود البرامج التكنولوجية التي تسهل العملية التعليمية ,واالستمرار البحث عن
كل ما هو جديد لمواكبة متطلبات العصر الحديث والوصول لتحقيق متطلبات مدرسة المستقبل.
وترى الباحثة أن مدراء المدار

الخاصة في العاصمة عمان لديهم قدرة الى حد ما على

استكشاف الفرص الجديدة في المدرسة وعل السبب في ذلك يعود الى إدراك العديد من المدراء أن
العمل المدرسي يجب أن يحول إلى أمر محبب وممتع لدى الكادر العامل لديه ,كذلك اإليمان بأن
كل شخص في المؤسسة لديه طاقات إبداعية كامنة تستدعي من المدير أن يعمل على تفجيرها و
استثمار ما لديهم بطرق مختلفة تستثيرهم وتحفزهم إلعطاء كل ما لديهم ومن ثم استثمارها مع الموارد
جنبا إلى جنب لالرتقاء بالمؤسسة.
المادية المتاحة ً
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة رشيد والعطوي ( )2012ودراسة السرحاني والدرويش
()2019واختلفت مع نتيجة دراسة رشيد ومزهر( )2017والتي جاءت فيها درجة ممارسة القيادات
للبراعة التنظيمية بدرجة مرتفعة.
مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي ينص على" ما درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في

محافظة العاصمة عمان لإلدارة بالتجوال من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين؟"

أشارت نتائج الدراسة الموضحة في الجدول ( )11أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى
مديري المدار

الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين كانتمتوسطة ,وجاءت

مجاالت األداة بين الدرجة المتوسطة والمرتفعة ,وجاء في الرتبة األولى مجال التغذية الراجعة
بدرجة مرتفعة ,وفي الرتبة األخيرة مجال" اكتشاف الحقائق والتطوير واإلبداع" بدرجة متوسطة وعند
الرجوع إلى أبعاد االستبانة التفصيلية ,يالحظ من الجدول( )12في مجال اكتشاف الحقائق
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والتطوير واإلبداع ,فأشارت النتائج أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار الخاصة
من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لمجال اكتشاف الحقائق واإلبداع جاءت متوسطة,
وجاءت جميع فقرات األداة متوسطة ,حيث كانت الفقرة ( )28في الرتبة األولى والتي تنص على
"يحاول المدير في أثناء تجواله اكتشاف أسباب مشكالت العمل" ,وقد يعزى السبب إلى أن مهارة
اكتشاف المشكالت وحلها من أبرز المهارات التي يجب توافرها في القائد المتجول ،واليمكن لتقارير
مكتوبة أو شفوية أن تمكن المدير من وضع يده على المشكالت المتعلقة بالعمل كتجوله في أروقة
المؤسسة ،ومالحظاته لسير العمل ،واالستماع للعاملين ومحاورتهم للوقوف على كل ما يعيق العمل
ومن ثم إيجاد الحلول والبدائل الممكنة ،و وفي الرتبة العاشرة واألخيرة الفقرة ( )29والتي تنص
على" يحرص على استيفاء المعلومات من مصادر متنوعة أثناء تجواله" ،وقد يعزى ذلك إلى عدة
أحيانا من صعوبة استكشاف الحقائق ,وبالتالي
أسباب أبرزها كبر حجم المدار وتفرعاتها مما يزيد
ً
قد يلجأ المديرون في هذه الحاالت إلى تفويض بعض المهام للمشرفين لمعاونته وتعزيز دوره في
القدرة على جمع المعلومات المطلوبة.
أما مجال التحفيز ،فتشير النتائج في الجدول ( )13أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى
مديري المدار

الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين ،لمجال التحفيز كانت

متوسطة ,وجاءت فقرات المجال جميعها بالدرجة المتوسطة ,حيث جاء في المرتبة األولى الفقرة
( )47والتي تنص على "يختار المدير نوع التحفيز المناسب لجميع العاملين بمختلف
مستوياتهم"،كما جاء في الرتبة الحادية عشر واألخيرة الفقرة ( )43والتي تنص على "يشيد المدير
بالعامل ذي األداء المتميز أمام زمالئه" ،وترى الباحثة بشأن هذا الخصوص ان مدراء المدار
الخاصة يمتلكون السلطة الكافية والموارد المالية للعمل على تحفيز العاملين في المدرسة من قبل
المالكين.
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أما مجال تحسين االتصال ،فتشير النتائج في الجدول ( )14أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لدى مديري المدار الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين لمجال تحسين االتصال
كانت متوسطة ،وجاءت فقرات هذا المجال جميعها في الدرجة المتوسطة ،حيث جاء في الرتبة
األولى الفقرة ( )54والتي تنص على " يبتعد عن تصيد األخطاء في أثناء االستماع لحديث
جيدا أن التجوال بين العاملين يهدف إلى تقريب وجهات
العاملين" ،قد يعزى ذلك إلى أن القائد يعي ً
النظر ،والعمل على تفهم األسباب المؤدية لبعض األخطاء التي يقع بها العاملون أثناء عملهم,
فالنف

جسور من التواصل المستمر ,فكلما كان هدف
ًا
البشرية تميل وتثق باألشخاص الذين يبنون

المدير االستماع لتبريرات العاملين في جو يسوده األلفه والمحبة والعالقات اإلنسانية و االبتعاد قدر
اإلمكان عن تصيد األخطاء كلما عاد ذلك على تحقيق األهداف المنشودة على أكمل وجه .وجاءت
في الرتبة السابعة واألخيرة الفقرة ( )51والتي تنص على " يسمح بمناقشة وجهات نظر العاملين"،
ومن وجهة نظر الباحثة فإن وجود األدوات والوسائل التكنولوجية الحديثة قد يؤدي إلى زيادة قوة
االتصال بين مديري المدار والعاملين ،وعلى سبيل المثال ال الحصر استخدام اإليميل في عملية
التواصل وغيره من البرمجيات الخاصة للتواصل .كذلك تخلى الكثير من المدراء عن األدوار
اإلدارية التقليدية حيث أصبحوا يظنون أن إتاحة الفرصة للعاملين بمناقشة وجهات نظرهم فيها نوع
من تشجيعهم على أداء أعمالهم بالشكل المطلوب.
ويالحظ من الجدول ( )15أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار

الخاصة في

محافظة العاصمة عمان لمجال" التغذية الراجعة" كانت مرتفعة ،وجاءتفي الرتبة األولى الفقرة ()60
والتي تنص على"يحدد المدير نقاط الضعف لدى العاملين فيعالجها" وفي الرتبة السادسة واألخيرة
الفقرة ( )56والتي تنص على " يتعرف المدير على نتائج اتخاذ ق ارراته في أثناء تجواله".
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ومن هذا المنطلق تجد الباحثة أن هنالك اهتمام أكيد من قبل إدارات المدار

الخاصة فيما

يخص التغذية الراجعة وقد تعزى هذه النتيجة إلى إدراك ووعي المدراء بالدور الذي تلعبه التغذية
الراجعة في تصحيح مسارهم ،والقدرة على تقييم أدائهم ،واكتشاف نقاط الضعف لديهم ومعالجتها،
ونقاط القوة وتعزيزها ،مما يعمل على تحسين أداء المدرسة بشكل أو بآخر.كما أنه قد تعزى هذه
النتيجة المرتفعة إلى عدم موضوعية استجابة أفراد عينة الدراسة فقد يميلون للدرجة المرتفعة في
سلبا على
إجاباتهم خوفًا من اطالع مدرائهم على اجاباتهم أو تخوفًا من تقييمه لهم مما قد يؤثر ً
تقاريرهم السنوية وعلى مستقبلهم الوظيفي.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسات القدومي والخوالده( ،)2013وخمش()2014
والقرني( ،)2019والشرمان( )2019والتي جاءت بدرجة متوسطة ،واختلفت هذه النتيجة مع دراسة
الحوامده والعبيدي ( )2013التي كانت درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال فيها بدرجة مرتفعة ،وكذلك
دراستي صالحه ( ،)2015وعباد ( ،)2017اللتين كانت ممارسة اإلدارة بالتجوال فيهما بدرجة
أيضا مع نتيجة دراسة جاد ( ،)2018التي كانت مهارات اإلدارة
مرتفعة .واختلفت هذه النتيجة ً
بالتجوال فيها بدرجة مرتفعة.
مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي ينص على "هل توجد عالقة ارتباطية ذات دًللة إحصائية عند

مستوى(0.05

≤

 (αبين المتوسطات الحسابية ًلستجابة المشرفين ومساعدي المديرين لدرجة

توافر البراعة التنظيمية ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الخاصة؟"

تشير النتائج الموضحة في الجدول ( )16إلى وجود عالقة إيجابية وذات داللة إحصائيةبين
درجة توافر البراعةالتنظيمية لدى مديري المدار

الخاصة ودرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى

مديري المدار الخاصة وكان معامل االرتباط( )0.92وبمستوى الداللة (.)0.00
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ويستدل من هذه النتيجة أن درجة توافر البراعة التنظيمية لدى المديرين في المدار الخاصة
في محافظة العاصمة عمان تتأثر بدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال .إذ كلما ارتفعت درجة ممارسة
اإلدارة بالتجوال ارتفعت درجة توافر البراعة التنظيمية ،بمعنى وجود عالقة طردية بين المتغيرين
(البراعة التنظيمية واإلدارة بالتجوال) .وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المديرين الذين يمارسون اإلدارة
بالتجوال بدرجة متوسطة يمتلكون براعة تنظيمية بشكل مناسب.
وقد تفسر هذه العالقة اإليجابية بين البراعة التنظيمية واإلدارة بالتجوال بأن المدير والقائد
المحنك يستثمر جوالته في مؤسسته لجمع المعلومات الالزمة لتكوين نظرة شاملة بكل ما فيه
مصلحة المؤسسة واستثمار لقاءاته بالعاملين من أعضاء المجتمع المدرسي ليلم بكل ما يتيح له
استثمار ما لديه من إمكانات بأنواعها سواء كانت مادية ,أو بشرية كاستكشاف بعض األفراد
المبدعين في الميدان ,والذين لم يكن ليتمكن من اكتشافهم من خالل الجلو

خلف مكتبه ,واالكتفاء

باالطالع على التقارير التي تصل إليه ,ولم تحصل الباحثة على أي دراسة سابقة ربطت بين
متغيري البراعة التنظيمية ،واإلدارة بالتجوال.
مناقشة نتائج السؤال الرابع والذي ينص على “هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند

مستوى(0.05

≤

(αبين المتوسطات الحسابية ًلستجابة المشرفين ومساعدي المديرين لدرجة

توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغيرات

الجنس ،والمؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة؟"

من خالل الرجوع الى النتائج في الجدول ( )17نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في درجة توافر البراعة التنظيمية لدى المديرين تعزى لمتغير الجن  ،قد يعزى ذلك إلى أن القائد
من الممكن أن يكون ذكر أم أنثى وأن استثمار الفرص والقدرة على استكشافها اليقتصر على الذكر
دون األنثى والعك

صحيح ,حيث يستطيع كل من الجنسين تدريب وتطوير ذاتهم لتحقيق اإلبداع,
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وهذا بدوره يشير إلى أن المفاهيم التي تبنتها الدراسة كونت صورة واضحة لكال الجنسين من أفراد
عينة الدراسة فكانت استجاباتهم متقاربة ،وبذلك لم يكن متغير الجن

من المتغيرات المؤثرة والتي

أحدثت اختالفًا في استجابات أفراد العينة.
ومن خالل الرجوع الى نتائج الجدول ( )18تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في
درجة توافر البراعة التنظيمية لدى مديري المدار

الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي

المديرين تعزى لمتغير المؤهل العلمي ,وبذلك فإن أفراد عينة الدراسة من المشرفين ومساعدي
المديرين قد اتفقوا على وصف مديريهم بما يمتلكون من براعة تنظيمية على اختالف مؤهالتهم
العلمية ,ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن حملة الدرجات العلمية على اختالفها لديهم االهتمام نفسه
كجزء من عملية سعيهم نحو التطور الوظيفي في مؤسساتهم ,وبالتالي فإن المؤهل العلمي من
المتغيرات التي ال تحدث فرقًا في استجابات أفراد العينة ,ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن حملة
الدرجات العلمية على اختالفها لديهم االهتمام نفسه كجزء من عملية سعيهم نحو التطور الوظيفي
في مؤسساتهم.
أيضا من خالل الجدول ()19عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة توافر
لوحظ ً
البراعة التنظيمية لدى المديرين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،وهذا يعني أن درجة امتالك
المديرين للبراعة التنظيمية من وجهة نظر أفراد العينة متفق عليها بغض النظر عن المسمى
الوظيفي لهم ،إذ أن المسمى الوظيفي من المتغيرات التي لم تحدث اختالفًا في االستجابات.
وتوضح النتائج في الجدول ( )20وجود فروق في المتوسطات الحسابية لدرجة البراعة
التنظيمية لدى مديري المدار

الخاصة تعزى لمتغير سنوات الخدمة حيث تراوحت ما بين

( )3.473 –3.325وعلى مختلف سنوات خدمتهم ،ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات
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الحسابية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (0.05

≤

 )αوعليه وبعد إجراء تحليل التباين

األحاديتبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لكافة المحاور ,ذلك إلى أن اإلدارات تعمل جاهدة
على تبني توجهات اإلدارة الحديثة على اختالف سنوات خدمتهم ،وقد تكون هذه النتيجة ُبنيت على
االنطباعات لدى المشرفين ،والمساعدين عن هذه الممارسات حيث أن عدد سنوات الخدمة قلت أم
كثرت لي

تأثير في استجابات أفراد عينة الدراسة ذلك أن ممارسات البراعة يمكن مالحظتها
لها ًا

بسهولة ,سواء كانوا األشخاص من أصحاب الخبرة القليلة أم الكثيرة.
واختلفت مع دراسة السرحاني( )2019لوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
المرحلة الدراسية ،والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة ،ودراسة الغرباوي ( )2019لوجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى لمتغيرات سنوات الخدمة.
مناقشة نتائج السؤال الخامس والذي ينص على "هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند

مستوى(0.05

≤

 (αبين المتوسطات الحسابية ًلستجابة المشرفين ومساعدي المديرين لدرجة

ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان تعزى لمتغير

الجنس ،والمؤهل العلمي،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة؟"

تبين النتائج الموضحة في الجدول ( )22عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة
ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار الخاصة تعزى لمتغير الجن ،ذلك أن أفراد العينة من
المشرفين والمساعدين من كال الجنسين اتفقوا على وصف ممارسات المديرين في مدارسهم ،وقد
يعزى ذلك إلى أن األفراد في المؤسسة التعليمية يعيشون الظروف ذاتها ,ويتلقون التدريب نفسه,
ولديهم نظام الحوافز ,والدورات التدريبية نفسها ,وبالتالي فإن متغير الجن

لي

من المتغيرات

ذكور أم إناثًا.و بذلك فإن
المؤثرة في إحداث اختالفات في استجابة أفراد عينة الد ارسة سواء كانوا ًا
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خصائص ممارسات اإلدارة بالتجوال تعك

صورة واضحة للجنسين كالهما فجاءت استجاباتهم

متقاربة.
كذلك من خالل الجدول ( )23تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير
المؤهل العلمي ،ذلك إلى أن أفراد عينة الدراسة اتفقوا على وصف ممارسات مديريهم بغض النظر
عن المؤهل العلمي الذي يحملونه ،مما يشير إلى أن متغير المؤهل العلمي لم يكن من المتغيرات
التي أحدثت فرقًا أو أثرت في استجابات أفراد العينة .ومن الممكن أن تكون هناك بعض المتغيرات
السن وغيرها من
التي إذا ما تمت دراستها قد تحدث ًا
تأثير في االستجابات مثل الحالة االجتماعية ،و ّ
المتغيرات التي قد توصف بأنها متغيرات مؤثرة.
أما الجدول ( )24فيبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المسمى
الوظيفي ،ذلك أن أفراد عينة الدراسة اتفقوا على وصف ممارسات مديريهم بغض النظر عن
مسماهم الوظيفي مشرفين كانوا أم مساعدين ،مما يشير إلى أن متغير المسمى الوظيفي لم يكن من
المتغيرات التي أحدثت فرقًا أو أثرت في استجابات أفراد العينة.
ومن خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )25يتبين وجود فروق في الدرجة الكلية لممارسة
اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدار

الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين تعزى

لمتغير سنوات الخدمة ولتحديد فيما اذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة احصائية
وبعد تطبيق تحليل التباين األحادي تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لكافة المحاور و
بذلك فإن المشرفين ومساعدي المديرين على اختالف سنوات خدمتهم لم يختلفوا في وصف اإلدارة
بالتجوال التي يمارسها مديروهم ,وذلك يعني أن هذا المتغير وهو سنوات الخدمة لم يحدث فرقًا ,أو
اختالفًا في استجابات أفراد العينة.
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واتفقت هذه الدراسة مع كل من دراسة القدومي والخوالدة( ،)2013ودراسة صالح(،)2015
واختلفت مع دراسة خمش( )2014التي تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات
العمر والجن  ،ودراسة اشتيوي ( )2015التي تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغير العمر.

ثانيا :توصيات الدراسة
في ضوء النتائج التي تم التوصل لها يوصي الباحث بما يلي:
 جاءت درجة توافر البراعة التنظيمية بدرجة متوسطة توصي الدراسة ضرورة العمل على
زيادة الوعي بأهمية توافر البراعة التنظيمية ,والقيام بـعقد المدير المؤتمرات وورش العمل
بين الحين واآلخر.
 جاءت درجة ممارسة االدارة بالتجوال بدرجة متوسطة توصي الدراسة القيام بتعزيز
ممارسات اإلدارة بالتجوال داخل المدرسة بتطوير أداء العاملين من خالل مالحظات المدير
الميدانية ،واستيفاء المعلومات من مصادر متنوعة أثناء إدارة التجوال،
 إجراء مزيد من الدراسات ومقارنة نتائج المدار الحكومية والخاصة ،وربطها بمتغير الدعم
التنظيمي المدرك ،والميزة التنافسية ،والدافعية نحو العمل.
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الملحقات
المملكة األردنية الهاشمية

الملحق (  ) 1أداة الدراسة بصورتها األولية

وزارة التعليم العالي
جـامعــة الشرق األوسط

بسم اهلل الرحمن الرحيم

كـلـيــة الـتـربية

تحكيم استبانة

قسم العــلوم التربوية

سعادة األستاذالدكتورالفاضل ................................................:وفقه اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  .......وبعد

تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستيرعن"البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الخاصة في

محافظة العاصمة عمان وعالقتها باإلدارة بالتجوال من وجهة نظر المشرفين ومساعدي

المديرين ،إذ تهدف الدراسة التعرف إلى مدى امتالك مديري المدار

للبراعة التنظيمية وعالقتها

باإلدارة بالتجوال في المدار الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين،كما تهدف إلى

معرفة درجة اختالف وجهات النظر باختالف متغيرات الجن  ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات

الخدمة،والمؤهل العلمي.

ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبانة وقد صممت وفقاً لتدرجليكرت الخماسي على النحو

التالي( :مرتفعة جداً،مرتفعة ،متوسطة،منخفضة ،منخفضة جداً)

ونظ اًر لما تتمتعون به من مكانة تربوية مهمة وخبرة في هذا المجال ،وألهمية رأيكم السديد

في تحقيق أهداف هذه الدراسة ،نرجو التكرم بتحكيم هذه االستبانة ،وابداء رأيكم عن عباراتها من

حيث انتمائها للمحور أو عدم انتمائها ،ومدى مناسبة الصياغة اللغوية للعبارات.

الباحثة
أسماء علي محمود الجنازرة
الرجاء كتابة البيانات اآلتية:
اًلسم
الرتبة األ كاديمية
جهة العمل
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الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة (√) في المكان الذي يمثل إجابتك:
الجنس ( ):ذكر) ( أنثى.
المسمى الوظيفي ) ( :مشرف تربوي ( ) مساعد مدير
المؤهل العلمي ) ( :بكالوريو

فأقل ( ) دراسات عليا

عدد سنوات الخدمة ) ( :أقل من 5سنوات( )  5سنوات -أقل من  10سنوات
( ) 10سنوات فأكثر
( )1أسئلة اإلستبيان المتعلقة بمتغير البراعة التنظيميةلدى مديري المدارس الخاصة:
م

الفقرات

البعداألول :اًلستثمار األمثل للفرص:
.1

يستثمر مدير المدرسة الفرص الحالية

.2

تهتم اإلدارة بالمتطلبات االجتماعية للمتعاملين معها

.3

تقدم اإلدارة باستمرار خبرات ومعارف ومهارات جديدة

.4

تأخذاإلدارة بآراء المتعاملين معها لتطوير الخدمات

.5

توفر اإلدارة الخدمات الالزمة إلشباع حاجات المجتمع

للعاملين فيها

الذي تعمل فيه وتلبي حاجاته
.6

تقدم اإلدارة برامج ترويجية تؤثر على ق اررات المتعاملين
معها

.7

تخلق اإلدارةمناخ تنافسي بين العاملين كوسيلة تدفعهم بها
لحل المشكالت وإنجاز األعمال

.8

تتبع اإلدارة أساليب متنوعة وتجري بحوثًا مستمرة لمعرفة
توجهات المتعاملين معها

.9

تهتم اإلدارة بالعاملين وتنمي مهاراتهم في مجال التعامل

مع اآلخرين

مدى انتماء الفقرة

دقة الصياغة

للمجال

اللغوية وسالمتها

منتمية

غير
منتمية

مناسبة

غير
مناسبة

التعديل

المقترح
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م

مدى انتماء الفقرة

دقة الصياغة

غير

غير

للمجال

الفقرات

منتمية

.10

تهتم إدارة المدرسة بإقامة المؤتمرات بين الحين واآلخر

.11

تتواصل اإلدارة باستمرار مع المتعاملين معها وتستقبل

.12

تعتمد اإلدارة برامج تدريبية على جميع مستويات العاملين

.13

تصرف اإلدارة المال باستمرار الستثمار الفرص الجديدة

.14

تحرص اإلدارة على زيادةتوظيف التكنولوجيا في خدماتها

منتمية

اللغوية وسالمتها
مناسبة

التعديل

المقترح

مناسبة

ردود أفعالهم

لرفع مستويات أدائهم

التعليمية المقدمة
.15

تلتزم المدرسة بتحسين جودة خدماتهامقابل خفض

.16

تعتمد اإلدارة طرقًا وأساليب تدري
واالحتياجات المستقبلية

في المدرسة تتماشى

.17

تقيم اإلدارة العاملين بمختلف مستوياتهموفقاً لفاعليتهم

.18

تؤمن اإلدارة بأن تنمية مهارات العاملين الفردية نتائجها

التكاليف

وقدرتهم على إنجاز األعمال والوفاء بها
أفضل من اتباع أسلوب فرق العمل.

.19

هناك توافق بين تخصص المعلمين والمقررات المدرسية

.20

تعتمد اإلدارة معايي ًار دقيقة الختيارالعاملين بما يتفق
واحتياجات الخدمةالتعليمية

.21

تؤخذ التغذية الراجعة عن أداء المدرسة من العاملين فيها

.22

تشجع اإلدارة جميع األفكار المتعلقة بتحسين الجودةمهما

بعين االعتبار.
كان مصدرها

أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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م

الفقرات

البعد الثاني :استكشاف فرص جديدة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مدى
للمجال
منتمية

انتماء
غير

الفقرة

منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها

مناسبة

غير

التعديل
المقترح

مناسبة

تهتم اإلدارة بتزويد العاملين بمعارف جديدة من خالل
التدريب على وسائل تكنولوجيا جديدة لالتصال
تعمل إدارة المدرسة على البحث عن وسائل تكنولوجية
جديدة بشكل مدرو
تستجيب المدرسة باستمرار للتغيرات الحاصلة في البيئة
تستخدم اإلدارة األسلوب العلمي في وضع استراتيجياتها
تستقطب اإلدارة الخبراء ذوي المهارات والخبرات العالية
تجرب المدرسةالخدمات الجديدة قبل طرحها على المجتمع
تبحث اإلدارةعن أفكار جديدة لتقديم خدمات جديدة عن
طريق البحث والتطوير
تنتهج اإلدارةأساليب تساعد بشكل كبير على استقطاب
األفراد ذوي الخبرة

 .9تبذل اإلدارة الجهودالستكشافمواهبالعاملين وسماتهم
وخصائصهم وليس مجرد تحفيزهم ماديا ً لتحقيق األهداف
تستعد إدارة المدرسة باستمرار لتلبية زيادة الطلب على
.10
الخدمات غير المتوقعة
تبحث المدرسة باستمرار من خالل التفكير الخالق عن
.11
أفكار تكنولوجية جديدة
 .12تشجع اإلدارة العاملين على ابتكار أفكار أصيلة تتحدى
األفكار التقليدية
 .13تدخل المدرسة في مجاالت تكنولوجية جديدة
 .14تشارك اإلدارة العاملين في جلسات للعصف الذهني لتحديد
توجهاتها المستقبلية
 .15تعدل اإلجراءات والممارسات في ضوء نتائج التقويم
 .16تمتلك إدارة المدرسة مهارات كبيرة في التخطيط لتلبية
احتياجات المستقبل

أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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أسئلة اإلستبيان المتعلقة بمتغير اإلدارة بالتجوال:
م

مدى

الفقرات

للمجال
منتمية

انتماء

الفقرة

غير
منتمية

دقة الصياغة اللغوية

وسالمتها
مناسبة

التعديل

المقترح

غير
مناسبة

البعد األول:اكتشاف الحقائق
.1
.2

يحاول المدير أثناء تجواله اكتشاف تفاصيل وأسباب مشكالت
العمل

يعمل المديرعلى استيفاء المعلومات من مصادر متنوعة أثناء

.3
.4

تجواله
يتأكد المدير من المعلومات الواردة إليه من خالل تجواله في
المدرسة
يتعرف المدير على أسباب ضعف أداء بعض العاملين

.5

يتابع المدير أداء العاملين في الميدان في المدرسة بشكل

مستمر

أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
...............................................................................................................
.........................................................................................................

م

الفقرات

الصياغة التعديل
مدى انتماء الفقرة دقة
اللغوية وسالمتها المقترح
للمجال
منتمية

البعد الثاني:التحفيز
.1

.يمتلك المدير رؤية شاملة تعمل على تحفيز العاملين

.2

يقدر المدير العاملين عند مساهمتهم في تحقيق أهداف المدرسة

.3

ينعكس تجوال المدير على دافعية العاملين للعطاء وقيادتهم
لتحقيق أهداف المؤسسة

.4

يوجه المدير التحفيز نحو الحاجات غير المشبعة لدى العاملين

.5

.يهتم المدير خالل تجواله بتحقيق مطالب العاملين

.6

يشيد المدير بالعامل ذو األداء المتميز أمام زمالئه

.7

يشجع المدير العاملين على تقديم األفكار والمبادرات

.8

يحرص المدير على تقديم الحوافز لجميع العاملين بعدالة

غير
منتمية

مناسبة غير
مناسبة

120

م

الفقرات

.9

يعزز المدير من خالل تجواله شعور العاملين بأنهم شركاء في
وضع وتحقيق أهداف المدرسة

الصياغة التعديل
مدى انتماء الفقرة دقة
اللغوية وسالمتها المقترح
للمجال
منتمية

غير
منتمية

مناسبة غير
مناسبة

 .10يستخدم المدير نوع التحفيز المناسب لجميع العاملين
 .11يثني المدير خالل تجواله بين العاملين على جهودهم وانجازاتهم
ومبادراتهم

أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................

م

الفقرات

البعد الثالث :تحسين اًلتصال
.1
.2
.3
.4
.5

مدى
للمجال
منتمية

انتماء

الفقرة

غير
منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها
غير
مناسبة
مناسبة

التعديل
المقترح

يصغي المدير بشكل جيدآلراء العاملين
يمتاز المدير بالصبر عند استقبال المعلومات والبيانات
من العاملين
يسمح المدير بمناقشة وجهات نظر المعلمين بمايخص
العمل
مع تبادل المدير لآلراء مع العاملين يزداد والؤهم
وانتماؤهم لمدرستهم
يستخدم المدير أثناء حواره مع العاملين تعبيرات الوجه
ولغة الجسد

 .6يعمل المدير على عدم تصيد األخطاء أثناء االستماع
إللقاء المتحدث
 .7يعالج المدير خوف العاملين ويشجعهم على طرح األفكار
والمقترحات

أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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م

الفقرات

الصياغة التعديل
مدى انتماء الفقرة دقة
اللغوية وسالمتها المقترح
للمجال
منتمية

غير
منتمية

مناسبة غير
مناسبة

البعد الرابع:التطوير واإلبداع
 .1تساعد المالحظات الميدانية للمدير على تطوير أداء
العاملين
 .2يشجع المدير العاملين في المؤسسة على نموهم المهني
واستكمال دراساتهم العليا
 .3يتبنى المدير األفراد المبدعين من العاملين في المدرسة
 .4يعد المدير برامج تدريبية وتثقيفية تدعم المبدعين
والموهوبين في المدرسة
 .5يوظف المدير التكنولوجيا في تطوير عملية التعليم
 .6يبتعد المدير عن الطرق التقليدية ويتمتع باألصالة
والمرونة

أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
م

الفقرات

الصياغة التعديل
مدى انتماء الفقرة دقة
اللغوية وسالمتها المقترح
للمجال
منتمية

غير
منتمية

مناسبة غير
مناسبة

البعد الخامس:التغذية الراجعة
 .1يتعرف المدير على نتائج اتخاذ قراراته أثناء تجواله
 .2تزود التغذية الراجعة المدير بنوعية التدريب الذي
يحتاجه في عمله
 .3يستطيع المدير من خالل مشاهداته الميدانية مناقشة
نتائج األهداف التي حققها العاملون في المدرسة
 .4يزود المدير العاملين أثناء تجواله بالتعليمات والقوانين
الخاصة بسير العمل
 .5يتعرف المدير على نقاط الضعف لدى العاملين فيعالجها
ونقاط القوة فيعززها

أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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الملحق ( ) 2
أسماء المحكمين
الرقم

اسم المحكم

الرتبة

التخصص

الجامعة

1

أ .د هاني الطويل

أستاذ

إدارة تربوية

الجامعة األردنية

2

أ .د عايش أبو زيتون

أستاذ

مناهج وأساليب تدري

جامعة الشرق

العلوم

األوسط

3

أ .د أنمار الكيالني

أستاذ

إدارة تربوية

الجامعة األردنية

4

أ .د عاطف مقابله

أستاذ

إدارة تربوية

5

أ .د أحمد أبو كريم

أستاذ

إدارة تربوية

6

أ .د خالد السرحان

أستاذ

إدارة تربوية

7

أ .د عدنان العضايله

أستاذ

إدارة تربوية

8

أ .د عمر الخرابشه

أستاذ

إدارة تربوية

9

د .فواز شحاده

أستاذ مشارك

10

د .محمد القداح

أستاذ مشارك

إدارة تربوية

11

د .صالح عبابنه

أستاذ مشارك

إدارة تربوية

مناهج وطرق تدري

جامعة الشرق
األوسط
جامعة الشرق
األوسط
الجامعة األردنية
جامعة البلقاء
التطبيقية
جامعة البلقاء
التطبيقية
جامعة الشرق
األوسط

جامعة البلقاء
التطبيقية
الجامعة األردنية
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المملكة األردنية الهاشمية
وزارة التعليم العالي
جـامعــة الشرق األوسط
كـلـيــة العلوم التربوية
قسم اإلدارة والمناهج

الملحق (  ) 3أداة الدراسة بصورتها النهائية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اًلستبانة بصورتها النهائية

سعادة المشرف/ه /مساعد المدير/ه .....................................:المحترم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  .......وبعد

تقوم الباحثة بإعداد رسالةماجستيرعن"البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الخاصة في

محافظة العاصمة عمان وعالقتها باإلدارة بالتجوال من وجهة نظر المشرفين ومساعدي

المديرين ،إذ تهدف الدراسة التعرف إلىدرجة ممارسة مديري المدار

للبراعة التنظيمية وعالقتها

بدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال في المدار الخاصة من وجهة نظر المشرفين ومساعدي المديرين،
كما تهدف إلى معرفة درجة اختالف وجهات النظر باختالف متغيرات الجن  ،والتخصص،
والمسمى الوظيفي ،والمؤهاللعلمي ،وسنواتالخدمة.

ولتحقيق هذا الغرض تم تطوير استبانة وقد صممت وفقاً لتدرجليكرت الخماسي على النحو

التالي( :مرتفعة جداً ،مرتفعة ،متوسطة،منخفضة ،منخفضة جداً)

شاكر لكم حسن تعاونكم ،آمل أن تمنحوني من وقتكم الثمين جزًءافي ملئ فقرات االستبانة،
اً
وكلي ثقة بأن تتم اإلجابة بدقة وصدق وأمانة وموضوعية حول جميع الفق ارت الواردة فيها ،ألهمية

الدراسة ونتائجها التي تعتمد في المقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكم ،علماً بأنه سيتم

التعامل مع البيانات بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.
الباحثة

أسماء علي محمود الجنازرة
الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة (√) في المكان الذي يمثل إجابتك:

الجنس ( ):ذكر) ( أنثى.

المسمى الوظيفي ) ( :مشرف تربوي () مساعد مدير

المؤهل العلمي )( :بكالوريو () ماجستير فأكثر

عدد سنوات الخدمة )( :أقل من 5سنوات()  5سنوات -أقل من  10سنوات

( ) 10سنوات فأكثر.
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( )2البراعة التنظيمية لدى مديري المدارس الخاصة:
الفقرات

م

المجال األول:اًلستثمار األمثل للفرص:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يرصد مدير المدرسة الفرص المتاحة

يهتم بالمتطلبات االجتماعية للعاملين

يقدم خبرات جديدة للعاملين.

يحترم آراء العاملين في المدرسة لتطوير العمل.

يوفر الخدمات الالزمة إلشباع حاجات البيئة المحيطة.

يوفر مناخ تنافسي بين العاملين كوسيلة بهدف إنجاز
األعمال.

يجري بحوث مستمرة لمعرفة توجهات العاملين.

ينمي المدير مهارات العاملين االجتماعية

يعقد المدير المؤتمرات وورش العمل بين الحين واآلخر

يعتمد برامج تدريبية لجميع مستويات العاملين لرفع مستويات
.10
أدائهم
 .11يستثمر الفرص الجديدة

 .12يوظف التكنولوجيا في الخدمات التعليمية المقدمة

 .13يلتزم بتحسين جودة خدمات المدرسة مقابل خفض التكاليف

يقوم العاملين بمختلف مستوياتهم وفقاً (لفاعليتهم ومقدرتهم)
.14
على إنجاز األعمال
 .15ينمي مهارات العاملين الفردية باتباع أسلوب فرق العمل.
 .16يوافق بين تخصص المعلمين والمقررات المدرسية

يوظف التغذية الراجعة عن تقيم أداء المدرسة من العاملين
.17
فيها

المجال الثاني :استكشاف فرص جديدة

يزود المدير العاملين بمعارف جديدة من خالل التدريب على
.18
وسائل تكنولوجيا جديدة.
 .19يبحث عن وسائل تكنولوجية جديدة بشكل مدرو

يستجيب المدير باستمرار للتغيرات الحاصلة في البيئة
.20
الخارجية

يستخدم األسلوب العلمي في تصميم استراتيجيات العمل في
.21
المدرسة.

ينتهج أساليب مالئمة تساعد على استقطاب األفراد ذوي
.22
الخبرة.
 .23يبذل الجهود (الستكشاف مواهب العاملين وتعرف خصالهم)
 .24يلبي باستمرار زيادة الطلب على المهمات الجديدة

يشجع العاملين على ابتكار أفكار أصيلة تتحدى األفكار
.25
التقليدية.

مرتفعة جد ا

مرتفعة

درجة الممارسة
متوسطة

منخفضة

منخفضة جد ا
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م

الفقرات

يشارك العاملين في جلسات للعصف الذهني لتحديد توجهات
.26
المدرسة المستقبلية
 .27يعدل (اإلجراءات والممارسات) على ضوء نتائج التقويم.

ثاني ا :اإلدارة بالتجوال
المجال األول :اكتشاف الحقائق والتطوير واإلبداع

يحاول المدير في أثناء تجواله اكتشاف أسباب مشكالت
.28
العمل
29

مرتفعة جد ا

مرتفعة

درجة الممارسة
متوسطة

منخفضة

منخفضة جد ا
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م

تفعيل أهداف المدرسة.

الفقرات

يختار المدير نوع التحفيز المناسب لجميع العاملين بمختلف
 .47مستوياتهم.
يثني المديرخالل تجواله بين العاملين على(جهودهم

 .48وانجازاتهم ومبادراتهم).
المجال الثالث :تحسين اًلتصال

 .49ينصت المدير آلراء العاملين
يتحلى المدير بالتأني عند استقبال البيانات والمعلومات من
 .50العاملين
 .51يسمح بمناقشة وجهات نظر العاملين
 .52يتبادل اآلراء مع العاملين بهدف زيادة انتمائهم لمدرستهم
 .53يستخدم في أثناء حواره مع العاملين لغة الجسد
 .54يبتعد عن تصيد األخطاء في أثناء االستماع لحديث العاملين
 .55يعالج خوف العاملين بتشجيعهم على طرح وجهات نظرهم
المجال الرابع :التغذية الراجعة

 .56يتعرف المدير على نتائج اتخاذ ق ارراته في أثناء تجواله
يقف على نوعية التدريب الذي يحتاجه في عمله من خالل
 .57التغذية الراجعة
يناقش من خالل مشاهداته الميدانية نتائج األهداف التي
 .58حققها العاملون في المدرسة
يزود المدير العاملين في أثناء تجواله باألنظمة الخاصة
 .59بسير العمل
 .60يحدد المدير نقاط الضعف لدى العاملين فيعالجها.
 .61يعزز نقاط القوة لدى العاملين.

مرتفعة جد ا

مرتفعة

درجة الممارسة
متوسطة

منخفضة

منخفضة جد ا
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الملحق ()4
كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم
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الملحق ()5

كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية إلى مدير إدارة التعليم الخاص ومركز الملكة
رانيا العبداهلل لتكنولوجيا التعليم
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الملحق ()6

كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية إلى مديري المدارس الخاصة ومديراتها
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الملحق ()7

البراءة البحثية

