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Abstract 

The study aims at recognizing the degree of utilization of management by wandering around 

(MBWA) by secondary schools principals at the Governorate of Jericho & Al-Aghwar and its relation 

to organizational trust of their Teachers. It also aims to identify the effect of gender, academic 

qualification and years of experience variables on the degree of utilization of MBWA and the teachers' 

level of organizational trust. A 120-sample selected from a population of 293 teachers from all 

secondary schools comprised the subjects of the study. The researcher used a questionnaire of MBWA 

& another one for the organizational trust. Results of the study showed that the degrees of utilizing 

MBWA and the level of organizational trust were medium. There was a significant positive correlation 

between the utilization of MBWA and the organizational trust. Results also showed that there were 

statistically significant differences for the degree of MBWA attributed to gender variable with no 

differences that can be attributed to academic qualification and years of experience. There were no 

statistically significant differences for the level of organizational trust that can be attributed to gender, 

academic qualification and years of experience. 
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 ُملخص:ال
واالغوار لإلدارة بالتجوال وعالقتها درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة اريحا  الدراسة التعرف إلىهذه  هدفت

درجة ممارسة اإلدارة  على والمؤهل العلمي، سنوات الخبرة( معرفة تأثير كل من متغيرات )الجنس،و  بالثقة التنظيمية لدى معلميهم
(، أجريت 293عددهم ) بالتجوال ومستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين، تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية والبالغ

استبانة اإلدارة بالتجوال واستبانة الثقة التنظيمية، توصلت الدراسة الى  ( معلما، استخدم الباحث120الدراسة على عينة عشوائية قوامها )
وجود عالقة  النتائج التالية: درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال جاءت بدرجة متوسطة، ومستوى الثقة التنظيمية جاء بدرجة متوسطة، مع

ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين ممارسة اإلدارة بالتجوال والثقة التنظيمية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة 
عدم وجود فروق وكذلك اإلدارة بالتجوال تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، مع عدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل وسنوات الخبرة. 

 مؤهل العلمي وسنوات الخبرة.تعزى لمتغير الجنس، الالثقة التنظيمية لمستوى داللة إحصائية  ذات
 ممارسة ميري أ التجوال ، الثقة التنظيمية. الكلمات المفتاحية :

 مقدمةال
 تم ويتحقق بدون تطوير األساليب التي تدار بها هذه المؤسسات، ولعل أساليبلن ي ير المؤسسات التربويةو من المؤكد ان تط 
مستوى األداء المؤسسي بشكل عام وأداء  التطور مما انعكس سلبا على كثير من جوانب هذا سببا في عرقلة التقليدية كاناإلدارة 

أساليب إدارية حديثة تساعد وتدعم التطور واالبداع فيها، ومن أبرز هذه  الى بحاجة التربوية فالمؤسسات العاملين بشكل خاص.
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هارتهم القيادية والتعرف الى تمكن المديرين من تنمية مفاإلدارة بالتجوال أحد األساليب اإلدارية الحديثة التي  األساليب اإلدارة بالتجوال.
الفرص المناسبة لجميع العاملين في مختلف المستويات التنظيمية في المؤسسة التربوية للتعبير  وتتيح ليات اليومية وخطوات العمل،العم
  ة مباشرة عن وجهات نظرهم لمديرهم.بصور 

لنجاح  لقاءاتهم المنتظمة مع األعضاء أمرا مهما يعتبرونيحرص القادة االداريون على البقاء قرب ميادين العمل الفعلي، إذ و 
 أعمالهم اإلدارية، وتعد اإلدارة بالتجوال أنموذجا حقيقيا ومهما لتحقيق ذلك الهدف، وفرصة حقيقية تتيح للقادة اإلداريين االطالع على

نجازاتهم الفردية وما يمتلكه كل ما يجري داخل مواقع العمل الميداني، ومناقشة العاملين معهم بأفكارهم، والمشكال ت التي تعترضهم، وا 
نجازاتهم الجماعية، كل ذلك يحدث في أجواء غير رسمية )صباح،  (. 2012كل منهم من قدرات وا 

نما ويشارك الموظفين ، وينطلق في اروقةل يغلقهب همكتببالتجوال أن يترك المدير وتعني اإلدارة  في حل  العمل ال للتجسس وا 
إال نادرا وهم في أمس الحاجة  لعدم رغبة بعض الموظفين الذهاب للمدير نظرا، ويتحسس احتياجاتهم التي تواجههم في الحالكالت المش

، هم حل مشكالتهم اإلدارية واالجتماعية، ويشاركهم، ويشجعهمفي مكاتبهم، يسأل عن إليهمأن يذهب المدير اليه، فلذلك يجب على 
 .ما يجري بدون أن يشعروا بأنهم مراقبونعن قرب ى ، وير موأتراحه مأفراحه ميشاركه

يع اإلدارة تحقيق أهدافها، وليس هناك ال تستط االثقة التنظيمية من الموضوعات المهمة في اإلدارة وفي حال عدم وجوده وتعد
، عالية من األداء ر الثقة في جميع ممارسات االعمال، فهي أساس نجاح المؤسسات في تحقيق مستوياتقائد يستطيع أن يهمل عنص

الذي يعتمد على عدم ثقته بالعاملين يؤدى  العالية وتعتمد على األسلوب اإلداري في حين أن األسلوب التقليدي ةوتمتزج الثقة باإلنتاجي
في . وتعكس الثقة التنظيمية في نفس الوقت الى عدم ثقة العاملين في التنظيم نفسه مما يخفض مستوى األداء فهي عالقة متبادلة

المؤسسات التربوية التزاما نفسيا ال يخضع لقوانين تنظيمية، حيث يقوم كل طرف باإليمان بقدرات وكفايات الطرف اآلخر، مما يسمح 
وعليه (، Kowalski & Cangemi,2005مستوياتهم )بزيادة فرص تبادل الخبرات واألفكار واآلراء بين جميع العاملين على اختالف 

التنظيمية هي مجموع المعتقدات والمشاعر اإليجابية التي يحملها المعلمون اتجاه مدارسهم والمرتبطة بالممارسات الثقة  أن يمكن القول
وممارسة اإلدارة بالتجوال تعمل على توظيف استخدام الفهم القائم على  اإلدارية االيجابية المطبقة التي تقود الى تحقيق األهداف.

يجاد المناخ اإليجابي للعمل، اإلصغاء الستجابات العاملين وتصو  رات مشاعرهم، وتفهم مواقفهم واهتماماتهم وحاجاتهم ومنطلقاتهم وا 
والربط بين أهدافهم وأهداف العمل، ومشاركتهم في وضع الخطط واالستعداد لتقبل شكواهم واقتراحاتهم، والتشجيع على مهاراتهم 

(. وممارسة اإلدارة بالتجوال بصورة متكررة يولد لدى العاملين توقعا 2000وقدراتهم، وتحمل مسؤولية أخطائهم في العمل )الخضيري،
دائما ومتجددا لزيارة قائدهم لهم في مواقع عملهم ليس بهدف التفتيش عليهم أو الوقوف على نقاط ضعفهم، األمر الذي يقودهم لبناء 

 (. Jones,2001الثقة، وبالتالي يتحدثون معه بانفتاح حول كل ما يجري في مجال عملهم )
وتعد الثقة التنظيمية عنصرا مهما في تحقيق أهداف التعليم، فحينما يسود جو من الثقة التنظيمية في المدارس، فإن المعلمين 

المعلمين في المدارس ألهمية اإلدارة بالتجوال يؤدى  إدراكالتعاون بينهم، إن  يستطيعون اإلفصاح عن مشاعرهم وأفكارهم مما يؤدي الى
 نحو النجاح في إيجاد بيئات تعليمية منتجة. أكبرالى ثقة المعلمين بمدارسهم ويظهرون استعدادا 

 مشكلة الدراسة:
محافظة اريحا درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في  وانطالقا مما سبق جاءت الدراسة الحالية للبحث في العالقة بين

 ماتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي: و  .واالغوار لإلدارة بالتجوال وعالقتها بالثقة التنظيمية لدى معلميهم
ويتفرع  .همتها بالثقة التنظيمية لدى معلميلإلدارة بالتجوال وعالق في محافظة اريحا واألغوار درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية

 :عنه األسئلة الفرعية التالية
 ؟من وجهة نظر معلميهم بالتجوالإلدارة لممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة اريحا واالغوار درجة  ما .1
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المدارس الثانوية في  في متوسطات تقديرات معلمي (α 0.05 ≤)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
 الجنس، والمؤهل، سنوات الخبرة(؟)تعزى لمتغيرات  لدرجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال محافظة أريحا واألغوار

 ة التنظيمية لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظة اريحا واألغوار من وجهة نظرهم.ما مستوى الثق .3
المدارس الثانوية في  معلمي في متوسطات تقديرات (α 0.05 ≤)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .4

 الجنس، والمؤهل، سنوات الخبرة(؟)تعزى لمتغيرات  لمستوى ثقتهم التنظيمية محافظة أريحا واألغوار
 من وجهة نظر مديري المدارس ومستوى الثقة التنظيمية لدى بالتجوالممارسة اإلدارة درجة هل توجد عالقة ارتباطية بين  .5

 ؟الثانوية في محافظة اريحا واألغوار دارسمعلمي الم
 فرضيات الدراسة:

 وقد تفرعت عن أسئلة الدراسة الفرضيات التالية:
المدارس  في متوسطات تقديرات معلمي (α 0.05 ≤)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال .1

الجنس، )تعزى لمتغيرات  لدرجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال الثانوية في محافظة أريحا واألغوار
 (.والمؤهل، سنوات الخبرة

المدارس  معلمي في متوسطات تقديرات (α 0.05 ≤)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال .2
  .الجنس، والمؤهل، سنوات الخبرة()تعزى لمتغيرات  لمستوى ثقتهم التنظيمية غوارالثانوية في محافظة أريحا واأل

المدارس  تقديرات معلمي في متوسطات   (α 0.05 ≤)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
  التنظيمية. وعالقتها بثقتهملإلدارة بالتجوال الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس 

  تحقيق األهداف التالية: إلى سعى هذه الدراسة: تأهداف الدراسة
  من وجهة نظر معلميهم. بالتجوالممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة اريحا واالغوار لإلدارة درجة  التعرف الى .1
 .الثانوية في محافظة اريحا واألغوار من وجهة نظرهممستوى الثقافة التنظيمية لدى معلمي المرحلة التعرف الى  .2
معلمي المرحلة الثانوية  من وجهة نظر ومستوى الثقة التنظيمية بالتجوالممارسة اإلدارة درجة بين  التعرف على العالقة .3

 .في محافظة اريحا واألغوار
اإلدارة  مديري المدارس الثانوية ممارسةأثر كل من متغيرات )الجنس، المؤهل، وسنوات الخبرة( على درجة التعرف على  .4

 من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في محافظة اريحا واألغوار. الثقة التنظيميةمستوى و  بالتجوال
 أهمية الدراسة: تنبثق أهمية الدراسة مما يلي: .1
العالقة بين إدارة المديرين  التي تناولت موضوع األولى على حد علم الباحث في البيئة الفلسطينية هذه الدراسة تعد .1

  بالتجوال والثقة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين.
بعض الممارسات في تحسين المناخ المدرسي وتطويره من خالل ضبط وتصويب  اإلدارات العليا تفيد نتائج هذه الدراسة .2

 .لإلدارات المدرسية ةاإلداري
سهاماته أهمية .3  .وتحسين الثقة التنظيمية للمعلمين في تحقيق أهداف المدرسة أسلوب اإلدارة بالتجوال وا 
 .في المدارسالمديرين  نتائج هذه الدراسة وتوصياتها يمكن أن تسهم في تطوير برامج تدريب .4

 : لهذه الدراسة حدود وهي على النحو التالي:حدود الدراسة
 .2018/  2017الدراسي:: ًأجريت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الحد الزماني
 .ة على معلمي المرحلة الثانوية بمديرية تربية محافظة أريحا واألغوار: ُأجريت هذه الدراسالحد المكاني
 .معلمي المرحلة الثانوية بمديرية تربية محافظة أريحا واألغوار : اقتصرت هذه الدراسة على عينة عشوائية منالحد البشري
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 ج هذه الدراسة بالمفاهيم والمصطلحات الواردة فيها.: تتحدد نتائالحد المفاهيمي
 التعريفات اإلجرائية:

يقصد بهذا المفهوم ممارسة مدير المدرسة اليومية في الخروج من مكتبه الى ارجاء المدرسة، والتفاعل مع  اإلدارة بالتجوال:ممارسة 
اكتشاف الحقائق، العمل الجماعي، التطوير واالبداع في المعلمين والعاملين في المدرسة وجها لوجه لهدف العالقات اإلنسانية، التحفيز، 

 الذي اعد لهذا الغرض. اإلدارة بالتجوالجابة عن فقرات مقياس من اإل ي يحصل عليها المعلمين: الدرجة التاالمدرسة. وتعرف إجرائي
المعلمون اتجاه مدارسهم التي يعملون بها وكثيرا ما  يحمله ي الذييقصد بهذا المفهوم التوقع والمعتقد واالتجاه االيجاب :الثقة التنظيمية

قياس جابة عن فقرات ممن اإلالدرجة التي يحصل عليها المعلمين . وتعرف اجرائيا: ترتبط بالممارسات اإلدارية القائمة في هذه المدارس
 الذي اعد لهذا الغرض. الثقة التنظيمية

 اإلطار النظري للدراسة:
تعني الطوفان في البلدان كثيرا  لتحرك بالدرجة األولى، وفي اللغةيتركز هذا المضمون على عملية التجوال وا :مفهوم اإلدارة بالتجوال

في كتابهما " البحث عن  (Peters & Waterman(. وتعود بديات الكتابة عن اإلدارة بالتجوال الى )145، ص المعجم الوسيط)
بالتفاعل  العاملين حيث اكتشف االثنان أن الشركات التي سبق أن كبار مديريها" وذلك في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، التميز

وبينا أن ممارسة اإلدارة بالتجوال تشجع كانت إدارتها معزولة عن العاملين. مع الموظفين كانت أكثر نجاحا من تلك الشركات التي 
)الحوامدة  أن مديرهم قريب منهم العاملون في العمل، وكذلك إبقاء التواصل بين المدير والموظفين، وهنا يشعرعلى مواجهة المشكالت 

فاإلدارة بالتجوال حالة من المشاركة التنظيمية، وااللتزام بروح العمل الجماعي وانطالق عنصري المالحظة والحل  (.2013والعبيدي، 
(. واإلدارة بالتجوال في 2011موارد البشرية لتحقيق اإلنتاجية الفضلى )جودي وعبد الرحمن،للتعامل مع الالفوري بخصوصية جديدة 
بممارسة العمل اإلداري في أي مكان بالمدرسة لتحقيق االتصال والتواصل  تعبير عن قيام المدير ونوابه الميدان المدرسي ما هي إال

الفعال مع العاملين في المدرسة، ومتابعة العديد من مجاالت العمل المدرسي اليومي مثل: االلتقاء بالمعلمين واالستماع الى وجهة 
العمل الرسمية والتعرف عن قرب إلى ألمثل ألوقات النظر المتعددة بشكل يدعم ويحقق األهداف المرجوة، والتأكد من االستخدام ا

األنشطة المدرسية، وطريقة أدائها ومتابعة إنجازها، والوقوف على المعوقات التي تحول دون فاعليتها، واالتصال بالتالميذ ومتابعة 
  (. 2010)البنا،  لتي يعانون منها.تقدمهم وانضباطهم داخل المدرسة وحل المشكالت ا

مباشر مع العاملين ال هاتصال من خاللأنها تمكن المدير من معرفة ما يجري  تكمن أهمية اإلدارة بالتجوال رة بالتجوال:أهمية اإلدا
على  المتكررة وكذلك تساعد الزيارات، يساعد في تحقيق االهداف، مما هم المختلفةنظر وسماع وجهات للتعرف على حاجاتهم الحقيقية 
، معهم الجتماع بهم، وتبادل االفكارمن خالل تواصله معهم وافعال بين المدير والعاملين ال االتصالكسر الحواجز التي تحول دون 
، جوال تجعل المدير يهتم بالعاملينمما يدفعهم لالستجابة لتوجيهاته. واإلدارة بالت باهتمام المدير والتزامه، األمر الذي يفسر من العاملين

اإلدارة بالتجوال أداة فعالة للتأثير في سلوك العاملين وتوجيه و ع كل فرد وفق ظروفه الخاصة. مل مويدرك الفروق الفردية بينهم، ويتعا
مي لديهم الشعور باالنتماء والوالء )جودي وعبد لعاملين يرفع روحهم المعنوية وين، فتجوال المدير بين مكاتب ااألهدافجهودهم لتحقيق 

رية االتصال مع المديرين والمشرفين عليهم مما يزيد الرضا عند الموظفين وارتفاع الروح وهي سياسة تتيح للعاملين ح (.2011الرحمن، 
وتبرز أهمية اإلدارة بالتجوال من خالل تحقيقها للجوانب اآلتية:  (.Mckinney,2004المعنوية لديهم وزيادة كفاءتهم وانتاجيتهم )

إعادة توزيع العمل في الواقع الفعلي، االتصال الشفهي الفعال، اكتشاف تفويض السلطة، تحسين اإلنجاز، تنفيذ الخطة الموضوعة، 
 .(2010)البنا،  المشكالت وأوجه القصور
ال بد من امتالكه مجموعة من األدوات منها: إثارة وتحفيز االهتمام والحديث، حتى ينجح المدير بالتجوال  أدوات اإلدارة بالتجوال:

ذكي لألسئلة والحوار، إزالة الخوف والرهبة والخجل، مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل، الدراسة االصغاء الذكي المستوعب، استخدام 
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خرين، عن المبدعين والعباقرة، الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة، ومن الوسائل المساعدة لإلدارة بالتجوال: االبتسامة الحانية، االهتمام باآل
 (.2000لتزام واالنضباط )الخضيري، التكيف والمعايشة، التشجيع الفعال، واال

تعود الجذور التاريخية لنشأة الثقة التنظيمية الى عقود بعيدة ارتبطت بنشأة المجتمعات وتطورها، فهي قديمة مفهوم الثقة التنظيمية: 
 من القرن الماضي الخمسيناتقدم االشكال األولى للروابط اإلنسانية، في حين أن االهتمام العلمي بالثقة التنظيمية بدأ في بداية 

بوصفها موضوعا رئيسيا في علم النفس، إذ أن األفراد يختلفون في ميولهم للثقة باآلخرين وأن هذه الميول تنشأ من طفولتهم المبكرة 
سياقات (. وعرفت الثقة التنظيمية على أنها ايمان االفراد باألهداف وال2008وشخصياتهم وتجاربهم في الحياة )الشركجي ونوري، 

(. كما 2007التنظيمية والقرارات والقائد التنظيمي وبجميع العاملين معهم بما يعكس االلتزام ورضا االفراد اتجاه المنظمة )الطائي، 
عرفت بأنها الشعور اإليجابي والتفاعالت العاطفية التي تنشأ بين مانح الثقة والموثوق به الذي يخلق التوقعات اإليجابية لمانح الثقة 

(. كما عرفت بأنها درجة تفويض بعض المسؤوليات للمرؤوسين الذين يمثلون التوقعات الواثقة وااليجابية إلنجازاتهم 2016عبد اهلل، )
 (.Straiter, 2005للمسؤوليات والمهام )

االستقرار على المدى  أفراد المؤسسة، وضمان نتلعب الثقة التنظيمية دورا في تحقيق التكامل التنظيمي بي أهمية الثقة التنظيمية:
 ,Jamesتحقيق فاعلية المؤسسة، فالثقة واإلنتاجية يسيران جنبا الى جنب في المؤسسات التعليمية )يق مصالح العاملين و الطويل لتحق

لة بينه . وتمثل الثقة التنظيمية أساس نجاح المؤسسات في تحقيق مستويات عالية من األداء، فالقائد عندما يشعر بالثقة المتباد(2010
وبين العاملين والموظفين اإلداريين، ويقبل على عمله اإلداري بدافعية عالية، وهمة كبيرة، ويسعى جاهدا لتطوير مؤسسته التي يعمل 

بزيادة تمكنه ورضاه عن عمله  على القائد بها، وهذا بدوره يؤدي الى فعالية السلوك التنظيمي في تلك المؤسسات، ما يؤثر بشكل إيجابي
(Chang, Chen & Lan, 2013).) كما ان للثقة التنظيمية دور كبير في نتائج العمل اذ أثبتت الكثير من الدراسات وجود عالقة .

العمل إيجابية بين الثقة التنظيمية وسلوك المواطنة التنظيمية واألداء وااللتزام التنظيمي ووجود عالقة عكسية بين الثقة التنظيمية ودوران 
 (. 2016غياب، فكلما زادت ثقة العاملين بالمؤسسة قل معدل دوران العمل والصراع داخل المؤسسة )عبد اهلل، والصراع وال

أو على   .المجموعة تبعا لتعريفها سواء كان هذا التعريف على مستوى الفرد او أبعاد الثقة التنظيميةتختلف  ابعاد الثقة التنظيمية:
على تقسيم ابعاد الثقة التنظيمية الى: الثقة بالمشرفين، والثقة بزمالء العمل، والثقة بإدارة  الباحثين فقد اتفق معظم .مستوى التنظيم

اإلدارية السعودية  باألجهزة( من خالل دراسته للثقة التنظيمية 1990(. وقد توصل )الغامدي، Hoppes, & Holly, 2014المنظمة )
ويمكن  إلدارية، االبتكار وتحقيق الذات، القيم السائدة، وتوفر المعلومات.وهي: السياسات اإلى أن هناك أربعة مكونات للثقة التنظيمية 

 .(2005مستوى المجموعات )السعودي، تحديد عدة أنواع للثقة التنظيمية هي: الثقة التعاقدية، الثقة المكشوفة، والثقة على 
 الدراسات السابقة:

 الدراسات المتعلقة باإلدارة بالتجوال:
( إلى بيان درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكاديمية وعالقتها بتحسين األداء الوظيفي 2017هدفت دراسة )عتوم، 

ة لجمع البيانات تكونت من جزأين: األول لقياس درجة ممارسة اإلدارة ، تم اعداد استبانألعضاء هيئة التدريس في جامعة الدمام
في جامعة الدمام  ( فردا من أعضاء هيئة التدريس325، بلغت عينة الدراسة العشوائية الطبقية )األداء لقياس تحسينبالتجوال، والثاني 
ودرجة اسهامها في  اإلدارة بالتجوال جاءت بدرجة متوسطة توصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة، و 2015/2016في العام الدراسي 

مع وجود عالقة ارتباطية إيجابية، وتبين وجود فروق ذات داللة  بدرجة متوسطةريس جاء تحسين األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التد
بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال على األداء الوظيفي على متغير   (α 0.05 ≤)عند مستوى الداللة  إحصائية

 )الجنس، الكلية، الخبرة(.
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( إلى معرفة درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وأثرها في فاعلية القرارات االستراتيجية في 2016، وهدفت دراسة )الضالعين
( مبحوثا. توصلت 327تم تطوير استبانة وتم توزيعها على )الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية، ولتحقيق هدف الدراسة 

  رة بالتجوال على فاعلية القرارات االستراتيجية في الشركات.الدراسة الى النتائج التالية: وجود أثر لممارسة اإلدا
( التعرف الى واقع تطبيق اإلدارة بالتجوال من وجهة نظر العاملين في جامعة فلسطين، 2015هدفت دراسة )اشتوي، كما و 

بالجامعة. تكونت عينة الدراسة  استخدم الباحث المنهج الوصفي، وطبق استبانة لقياس اتجاهات العاملين نحو تطبيق اإلدارة بالتجوال
( من العاملين اإلداريين واألكاديميين، وأشارت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق اإلدارة بالتجوال بالجامعة كان متوسطا، كما 140من )

ي، سنوات بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير العمر وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغيرات )المؤهل العلم
 الخدمة، الدرجة الوظيفية(.

التعرف الى درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وأثرها على تنمية كفاءة معلمات  ( إلى2014هدفت دراسة )المواضية، في حين
( معلمة، توصلت الدراسة الى 103رياض األطفال مهنيا في األردن، طورت الباحثة استبانة لجمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من )

درجة ممارسة يا كان بدرجة متوسطة، ووجود أثر لطفال مهنأن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ومستوى تنمية كفاءة معلمات رياض األ
%( من 56.9اإلدارة بالتجوال تفسر ما مقداره ) طفال مهنيا، وأن درجة ممارسةاإلدارة بالتجوال في تنمية كفاءة معلمات رياض األ

 تنمية معلمات رياض األطفال مهنيا.التباين في 
رسة اإلدارة بالتجوال على فاعلية عملية اتخاذ القرارات في مما على أثر ت التعرف( بدراسة هدف2012الحوامدة، والعبيدي،وقام )

وطورت استبانة من جزأين األول: لقياس ابعاد ممارسة اإلدارة بالتجوال والثاني: الجامعات األردنية الرسمية، استخدم المنهج الوصفي، 
فردا، وتوصلت نتائج الدراسة الى: أن تصورات المديرين في الجامعات  (361لقياس فاعلية اتخاذ القرارات، تكونت عينة الدراسة من )

أثر ذي داللة إحصائية لممارسة اإلدارة األردنية الرسمية لممارسة اإلدارة بالتجوال وفاعلية اتخاذ القرارات قد جاء بدرجة مرتفعة، ووجود 
 بالتجوال على فاعلية عملية اتخاذ القرارات.

دراسة هدفت الى التعرف الى درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال على التمكين اإلداري في الدوائر ( 2012أجرى )السحيمي، 
( مبحوثا، وتوصلت الدراسة الى النتائج 555الدراسة )الحكومية في منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وشملت عينة 

مرتفعة مع وجود أثر ألبعاد اإلدارة بالتجوال في التمكين اإلداري، وكذلك وجود فروق دالة التالية: درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال جاءت 
 احصائيا في درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال تعزى لمتغيرات )العمر، والمؤهل العلمي، والخبرة، والجنس(.

ممارسات التربوية للمعلمين داخل لابدراسة هدفت التعرف على أثر اإلدارة بالتجوال على   (Brown & Coley,2011وقام )
الفصول وتحصيل الطلبة وقياس اآلثار المترتبة على التجوال عن طريق المالحظات الصفية القصيرة والمتكررة في المدارس من وجهة 

ل بين المعلمين ، وكان من أهم النتائج: التجوا( معلما143نظر المعلمين، استخدم المنهج الوصفي التحليلي، تكونت عينة الدراسة من )
ساهم في كسر حاجز الخوف عن طريق االتصال المباشر مع المعلمين، وبناء عالقات إيجابية  تعتمد على الثقة بينهما ووجود فروق 

 ذات داللة إحصائية بين الممارسات التربوية للمعلمين داخل الفصول، وتحصيل الطلبة وبين اإلدارة بالتجوال.
هدفت الى بيان أثر تطبيق اإلدارة بالتجوال على تحسين الممارسات التعليمية في مدارس  دراسة( Payne, 2010وأجرى )

الساحل الشرقي لوالية فرجينيا من وجهة نظر المعلمين، كانت عينة الدراسة احدى مدارس المرحلة المتوسطة في والية فرجينيا، تم تنفيد 
( اداريين في المدرسة، 4( معلما و)84الدراسة جميع المعلمين البالغ عددهم ) سنوات، وشملت 4اإلدارة بالتجوال في هذه المدرسة لمدة 

وكان من أهم نتائج الدراسة: إن اإلدارة  إذ عقدت مقابالت مع المعلمين واإلداريين، وتم تطوير استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة،
س الطالب، كما تسمح لهم تغيير طرق التدريس حسب ما يرونه مناسبا، بالتجوال تتيح للمعلمين التعبير عن توقعاتهم وآرائهم حول تدري

الجميع عناصر العملية التعليمية بكاملها من )معلمين، وطلبة،  ىإشرافيه تركز علوأن التجوال له تأثير إيجابي في توفير بيئة تعليمية 
 والمناهج الدراسية، واألساليب التربوية(.



 م2018 /كانون ثاني           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        41العدد/

240 

 :التنظيميةالدراسات المتعلقة بالثقة 
( التعرف إلى مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية العامة في محافظة جرش من وجهة 2016وهدفت دراسة )أبو سنينة، 

( معلما، أشارت نتائج الدراسة: ان 199نظر المعلمين، تم بناء استبانة تكونت من ثالثة مجاالت، وتم توزيعها على عينة قوامها )
في المدارس الثانوية العامة في محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين جاء متوسطا مع وجود فروق ذات داللة  نظيميةمستوى الثقة الت

إحصائية في متوسطات استجابات المعلمين تعزى لمتغير الجنس لصالح االناث والمؤهل العلمي لصالح )الماجستير فأكثر( وعدم وجود 
 فروق لمتغير الخبرة.  

( دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة 2015وسالمة،الرشيدي أجرى )
( عضو هيئة تدريس، تم 335وعالقتها بالدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم. وقد اختيرت عينة عشوائية بلغت )

التنظيمية والثانية للدافعية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الثقة التنظيمية  استخدام المنهج الوصفي وتطوير أداتين األولى للثقة
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجامعة  أيضا، كانت مرتفعة جاءت مرتفعة، وكذلك درجة الدافعية

 والكلية والخبرة في الثقة التنظيمية ودرجة الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس في جميع المجاالت، والدرجة الكلية، كما كشفت الدراسة
 ية والدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس.وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة احصائيا بين الثقة التنظيم أيضا

( دراسة حاولت الكشف عن العالقة بين الثقة التنظيمية وبعض المتغيرات Hoppes & Holley,2014وأجرى كل من )
ة بين المتعلقة بالمناخ الجامعي واتخاذ القرارات والشفافية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتأثير الثقة التنظيمية على العالق

أعضاء هيئة التدريس واإلداريين، ولتحقيق أهداف الدراسة، أجريت مقابالت واسعة النطاق، وأخذت المالحظات، وحللت الوثائق 
والمشاركة في اآلمن للحرم الجامعي ء هيئة التدريس حول المناخ ألعضاء هيئة التدريس. وأظهرت النتائج كيف أن تصورات أعضا

 تؤثر إيجابيا في الثقة التنظيمية لديهم. اتخاذ القرارات والشفافية
( دراسة هدفت إلى معرفة أثر الثقة التنظيمية في تحقيق االلتزام التنظيمي في جامعة الطائف، تم اختيار 2013نويقة، الأجرى )و 

وجود عالقة ارتباطية وقد أظهرت نتائج الدراسة  عينة عشوائية من الموظفين اإلداريين على اختالف تخصصاتهم ومراتبهم الوظيفية،
بين الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي لدى العاملين في الجامعة. كما بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة 

 المستوى الوظيفي(. لمتغيرات )العمر، المؤهل العلمي، تبعا لمستوى الثقة التنظيمية
جراء دراسة هدفت إلى الكشف عن عالقة بين العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية بإ (Bidarian & Jafari, 2012وقام )

الشخصية والمنظمة(، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانتين: استبانة العدالة التنظيمية واستبانة الثقة التنظيمية، وطبقت على )
ن، وأظهرت نتائج الدراسة عالقة ارتباطية إيجابية ذات معنى بين ( موظفا في جامعة أزاد اإلسالمية في طهرا250عينة تكونت من )

 العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية.
( التعرف إلى درجة الثقافة التنظيمية السائدة في جامعتي الجوف وحائل من وجهة نظر 2011وهدفت دراسة )السرحاني، 

( عضوا، ولتحقيق 468لعشوائية الطبقية بلغت )عينة الدراسة بالطريقة ا اختيارأعضاء هيئة التدريس وعالقتها بدافعيتهم للعمل. تم 
، وأشارت نتائج ة، تم تطوير أداتين هما: استبانة الثقافة التنظيمية، واستبانة دافعية العمل لدى أعضاء الهيئة التدريسيأهداف الدراسة

وأن  الثقافة التنظيمية والدافعية في العمل بجميع مجاالتها، تقديرات أفراد عينة الدراسة جاءت مرتفعة على درجة ممارسة نالدراسة أ
بين الدافعية والثقافة التنظيمية، كما كشفت النتائج المتعلقة بدافعية العمل لدى أعضاء هيئة  جابية ذات داللة إحصائيةهناك عالقة إي

فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الرتبة العلمية التدريس عن عدم وجود 
 لصالح أستاذ مشارك وأستاذ، ووعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة.

غيرات الوظيفية في جامعة أيوا ة التنظيمية وعالقتها ببعض المتإلى الكشف عن الثق (James,2010في حين هدفت دراسة )
، طبقت عليهم ( عضو هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والخاصة بوالية أيوا االمريكية3070األمريكية، تكونت عينة الدراسة من )
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ات الوظيفية استبانة الثقة التنظيمية التي تضم قسمين: األول يشمل على فقرات قياس الثقة التنظيمية، والثاني: يشتمل على المتغير 
ية واإلبداع، وكشفت نتائج الدراسة األثر اإليجابي للثقة التنظيمية على مستويات عالية من األداء التنظيمي والتنافسي والفاعلية التنظيم

 واالستقرار والديمومة واإلبداع.
، واإلجراءات التي الدراسةر النظري وأدوات الدراسة الحالية أفادت من الدراسات السابقة في بناء اإلطا التعقيب على الدراسات السابقة:

ي اتبعتها، كما أفادت منها في مناقشة نتائج الدراسة، ومع ذلك فإن للدراسة الحالية ميزة تجعلها تسد فراغًا في البحث التربوي الفلسطين
لإلدارة بالتجوال وعالقتها بالثقة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة اريحا واالغوار  الكشف عن عندما تناولت

 .التنظيمية لدى معلميهم
 ، وذلك لمالءمته لطبيعتها.االرتباطي : استخدم المنهج الوصفيمنهج الدراسة 

، يسية في المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوارجميع أعضاء الهيئة التدر  : تكون مجتمع الدراسة منمجتمع الدراسة وعينتها
( مدرسا، ويوضح 120مدرسا، تم توزيع االستبانة عليهم جميعا وشكل ما تم استرجاعه عينة الدراسة قوامها ) (293عددهم )والبالغ 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها:1جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات/ (1جدول رقم )

 العدد مستوى المتغير المتغير

 الجنس
 40 ذكر
 80 أنثى

 المؤهل
 98 بكالوريوس

 22 أعلى من بكالوريوس

 سنوات الخبرة
 33 سنوات 5_1
 45 سنوات 10_6

 42 سنوات 10أكثر من 
 أداة الدراسة: بناؤها وصدقها وثباتها

والدراسات السابقة المتعلقة ، تم بناؤهما وتطويرهما باالستعانة باألدب التربوي، لتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانتان 
في صورتها األولية من  اإلدارة بالتجوالربوي. وتكونت استبانة الدراسة، وكذلك تم االستفادة من آراء العاملين في الحقل الت بموضوع

المحكمين، ( فقرة وللتحقق من صدقها تم عرضها على مجموعة من 21) ثقة التنظيميةمحاور، واستبانة ال (5( فقرة موزعة على )36)
، وذلك إلبداء مالحظاتهم وآرائهم ممن يحملون درجة الدكتوراه والماجستير في التربية ( محكمًا، من ذوي االختصاص11بلغ عددهم )

حول سالمة اللغة ووضوحها ومالئمة العبارات ألغراض الدراسة، من حيث شموليتها وتغطيتها لمحاور الدراسة، وقد تم األخذ 
 ( عبارات في استبانة4) وحذفت( عبارات، 4) وأعيد صياغةاإلدارة بالتجوال ( عبارات في استبانة 6) ، فحذفتبمالحظات المحكمين

 خمسةموزعة على  فقرة (30مكونة من )بصورتها النهائية اإلدارة بالتجوال ( عبارات وأصبحت استبانة 5) وأعيد صياغةالثقة التنظيمية 
 .فقرة (17مكونة من )بصورتها النهائية  ثقة التنظيميةاستبانة الو محاور 

(، حيث بلغت قيمته للدرجة الكلية Cronbach- Alphaوتم التأكد من ثبات االستبانتان بإيجاد معامل الثبات كرونباخ الفا )
 (.0.82)الثقة التنظيمية ( واستبانة 0.83) اإلدارة بالتجوال االستبانة

مؤهل العلمي وله الدراسة ثالث متغيرات مستقلة هي: الجنس وله مستويان )ذكور، إناث(، وال: تضمنت التصميم والمعالجة اإلحصائية
( أما سنوات 10سنة، أكثر من  10_6 ،سنة 5_1) ثالث مستويات ولهاسنوات الخبرة ( أعلى من بكالوريوس ،بكالوريوسمستويان )

ظة اريحا واالغوار لإلدارة بالتجوال وعالقتها بالثقة التنظيمية لدى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محاف فهو المتغير التابع
 على النحو التالي: 5-1ولتصحيح االستبانة فقد وزعت العالمات من  .معلميهم
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 .(كبيرة جداً ) ( لالستجابة5تعطى القيمة الرقمية ) -
 .(كبيرة) ( لالستجابة4تعطى القيمة الرقمية ) -
 .(متوسطة) لالستجابة( 3تعطى القيمة الرقمية ) -
 .(قليلة)( لالستجابة 2تعطى القيمة الرقمية ) -
 .(قليلة جداً )( لالستجابة 1تعطى القيمة الرقمية ) -

و اختبار تحليل التباين  (t - test)واختبار تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري،  وألغراض التحليل اإلحصائي،
و معامل الثبات كرونباخ  (Person Correlationومعامل االرتباط بيرسون )  (One Way Analysis of Varianceاألحادي )

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة اريحا واالغوار  تفسر المتوسطات الحسابيةو  (، Cronbach- Alphaالفا )
 :حسب المقياس الوزني التالي لإلدارة بالتجوال وعالقتها بالثقة التنظيمية لدى معلميهم

 مدى المتوسط الحسابي الدرجة
 فأقل 2.33 منخفض
 3.66-2.34 متوسط
 فأعلى 3.67 مرتفع

 
 ومناقشتها: عرض نتائج الدراسة

من وجهة نظر  بالتجوالإلدارة لممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة اريحا واالغوار درجة  ما: نتائج سؤال الدراسة األول
 ؟معلميهم

مجال عن سؤال الدراسة األول، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لكل  لإلجابة
 ( يوضح ذلك.2، الجدول رقم )اإلدارة بالتجوالمن مجاالت استبانة 

 (2الجدول رقم )
  مرتبة تنازليًا.اإلدارة بالتجوال  لمجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 :مجال العالقات اإلنسانية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.39 3.10 يتيح تجوال مدير المدرسة االلتقاء بالمعلمين في أي وقت. .1

 متوسطة 0.51 3.04 يشارك مدير المدرسة المعلمين في المناسبات المختلفة.بالتجوال  .2

 متوسطة 0.42 3.01 يستطيع مدير المدرسة التأثير في المعلمين لتحقيق الهدف.بالتجوال  .3

 متوسطة 0.28 2.99 العمل الجماعي.ب يتيح تجوال مدير المدرسة االهتمام .4

 متوسطة 0.44 2.95 مدير المدرسة معرفة حاجات المعلمين. تيح تجوالي .5

 متوسطة 0.36 2.85 على أوضاع العمل. االطالع مدير المدرسةيتيح تجوال  .6

 متوسطة 0.58 2.99 الدرجة الكلية

 حفيز:مجال الت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.28 3.26 إحساس المعلمين انهم شركاء في العمل. مقعتجوال مدير المدرسة ي .1

 متوسطة 0.47 3.10 علمين على األداء األفضل.ماليقوم مدير المدرسة بالتجوال بين الصفوف لتحفيز  .2

 متوسطة 0.42 2.98 من المدرسة. مهم جزءأنهم يشعر المعلمين تجوال مدير المدرسة  .3

 متوسطة 0.34 2.81 يرفع مدير المدرسة الروح المعنوية للمعلمين بمروره المتواصل في غرفتهم. .4

 متوسطة 0.38 2.80 قدرات المعلمين.يعتمد مدير المدرسة نظاما للحوافز مبني على  .5
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 متوسطة 0.40 2.73 يتابع مدير المدرسة أثناء تجواله مطالب المعلمين. .6

 متوسطة 0.58 2.95 الدرجة الكلية

 قائق:مجال اكتشاف الح
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.33 3.12 يتفقد مدير المدرسة المعلمين باستمرار. .1

 متوسطة 0.45 3.00 يحدد تجوال مدير المدرسة الصعوبات والمشاكل في العمل. .2

 متوسطة 0.44 2.97 تجوال مدير المدرسة يجمع المعلومات من مصادرها. .3

 متوسطة 0.45 2.90 تجوال مدير المدرسة يعالج المشكالت الحاصلة بسرعة. .4

 متوسطة 0.28 2.89 المباشرة.يحكم مدير المدرسة على العمل عبر مالحظته  .5

 متوسطة 0.42 2.77 يتجول مدير المدرسة بين المعلمين للتحقق من المعلومات الواردة. .6

 متوسطة 0.56 2.94 الدرجة الكلية

 جماعي:مجال العمل ال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.36 3.07 بينه وبين المعلمين.تجوال مدير المدرسة يكسر الحواجز النفسية  .1

 متوسطة 0.28 2.97 يشارك مدير المدرسة المعلمين في انجاز أعمالهم. .2

 متوسطة 0.51 2.95 تجوال مدير المدرسة يعزز الثقة بينه وبين المعلمين. .3

 متوسطة 0.34 2.92 يجتمع مدير المدرسة بالمعلمين أثناء تجوله في المدرسة. .4

 متوسطة 0.46 2.88 المدرسة ألي معلم بالتواصل معه أثناء تجواله.يسمح مدير  .5

 متوسطة 0.38 2.80 مدير المدرسة الحوار المفتوح مع المعلمين تجوال يشجع .6

 متوسطة 0.55 2.93 الدرجة الكلية

 بداع:مجال التطوير واال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 0.28 3.13 يعزز ثقافة االبداع في المدرسة.تجوال مدير المدرسة  .1

 متوسطة 0.52 3.05 يستثير تجوال المدير القدرات الكامنة عند المعلمين. .2

 متوسطة 0.44 2.95 يشارك مدير المدرسة المعلمين في تطوير أساليب العمل. .3

 متوسطة 0.55 2.93 بين المعلمين. يقدم مدير المدرسة أفكارا جدية خالل تجواله .4

 متوسطة 0.37 2.82 يساهم تجوال المدير االستفادة من مقترحات المعلمين في تطوير العمل المدرسي. .5

 متوسطة 0.40 2.79 يؤثر تجوال المدير إيجابيا على االبداع وتطوير العمل. .6

 متوسطة 0.55 2.92 لجميع مجاالت االستبانة الدرجة الكلية
 

بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )لجميع المجاالت(  أن (2الحسابية الواردة في الجدول رقم )يتضح من قيم المتوسطات 
على العالقات اإلنسانية (، فقد حصل مجال 2.92( و )2.99أن القيم لهذه المجاالت قد تراوحت بين ) .متوسطة (، وهو بدرجة3.01)

 ،متوسطة(، وهو بدرجة 2.95، بمتوسط حسابي مقداره )التحفيز يليه مجال، متوسطة(، وهو بدرجة 2.99أعلى متوسط حسابي مقداره )
، بمتوسط حسابي مقداره العمل الجماعييليه مجال  متوسطةوهو بدرجة (. 2.94) ، بمتوسط حسابي مقدارهاكتشاف الحقائقيليه مجال 

متوسطة (، وهو بدرجة 2.92ومقداره ) واالبداعلتطوير اأيضًا، أما أقل متوسط حسابي فكان لمجال توسطة م( وهو بدرجة 2.93)
 أيضا. 

ترجع هذه النتيجة لألعباء الكثيرة الملقاة على كاهل مدير المدرسة سيما ان الغالبية العظمى من هذه االعمال ذات طابع وربما 
رد عليها الجلوس الدائم وراء المكتب وهذا االمر يحول دون تجوال مدير المدرسة، وربما يعود السبب أيضا أن المكتبي يحتاج تنفيذها و 
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المدارس بحاجة الى أن تدار بالتجوال رة والغير مألوفة لدى المديرين، بالرغم أن والمتطو اإلدارة بالتجوال من المفاهيم اإلدارية الحديثة 
 واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة كل من دراسة  والفنية واإلنسانية إذا ما أحسن تطبيق هذا النمط اإلداري.لتلبية احتياجاتها اإلدارية 

 جاءت بدرجة متوسطة، ودراسة ( التي أشارت أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكاديمية2017دراسة )عتوم، 
بيق اإلدارة بالتجوال من وجهة نظر العاملين في جامعة فلسطين كان متوسطا، ودراسة ( التي توصلت أن مستوى تط2015)اشتوي، 
( التي توصلت أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وأثرها على تنمية كفاءة معلمات رياض األطفال مهنيا في األردن 2014)المواضية،

( التي أشارت الى أن تصورات 2012)الحوامدة، والعبيدي، اسةفي حين اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة در  كان بدرجة متوسطة،
الى أن  ( التي توصلت2012لسحيمي، )ا المديرين في الجامعات األردنية الرسمية لممارسة اإلدارة بالتجوال جاء بدرجة مرتفعة، ودراسة

 درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال جاءت مرتفعة.
 في متوسطات تقديرات معلمي (α 0.05 ≤)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : لثانينتائج سؤال الدراسة ا

الجنس، والمؤهل، سنوات )تعزى لمتغيرات  المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال
 الخبرة(؟

المدارس الثانوية في محافظة أريحا  معلميثالث فرضيات للفروق بين تقديرات  عتسؤال الدراسة الثاني، وض لإلجابة عن
 .الجنس، والمؤهل، سنوات الخبرة(تعزى لمتغيرات ) ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال لدرجةواألغوار 

المدارس الثانوية في محافظة  معلمي ( بين تقديرات=0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد  الفرضية اأُلولى:
 تعزى لمتغير الجنس. أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال

المدارس الثانوية في محافظة أريحا  معلمي للفروق بين تقديرات (t - test) اختبار استخدمللتحقق من صحة الفرضية اأُلولى 
 (3وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ) .الجنس لمتغيرتبعا  لدرجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال واألغوار

 (3الجدول رقم )
المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس  معلمي للفروق بين تقديرات (t - test) اختبارنتائج 

 .الجنس لمتغيرتبعا  لإلدارة بالتجوال

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.23 2.99 40 ذكر
1.007- 0.041 

 0.26 2.98 80 ُأنثى
 معلمي ( بين متوسطات تقديرات=0.05جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )و  (3)يتبين من الجدول 

حيث كانت الداللة الجنس، تعزى لمتغير  المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال
 لصاح الذكور. كانت الفروقو  (0.05من ) قلاإلحصائية أ

 الفرضية الثانية:
المدارس الثانوية في محافظة أريحا  معلمي ( بين تقديرات=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 .المؤهل العلميتعزى لمتغير  لدرجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوالواألغوار 
المدارس الثانوية في محافظة أريحا  معلمي ( للفروق بين تقديراتt - test) اختبار استخدمحة الفرضية اأُلولى للتحقق من ص

 (4وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ) .المؤهل العلمي لمتغيرتبعا  واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال
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 (4الجدول رقم )
المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس  معلمي للفروق بين تقديرات (t - test) اختبارنتائج 

 .المؤهل العلمي لمتغيرتبعا  لإلدارة بالتجوال

 العدد المؤهل
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.24 2.94 98 بكالوريوس
0.19- 0.85 

 0.22 2.96 22 على من بكالوريوسأُ 
 معلمي ( بين متوسطات تقديرات=0.05جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم  (4) الجدوليتبين من 

كانت حيث ، المؤهل العلميتعزى لمتغير  المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال
  .(0.05من ) أكبرالداللة اإلحصائية 
 الفرضية الثالثة:

المدارس الثانوية في محافظة أريحا  معلمي بين تقديرات (=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال لدرجةواألغوار 

المدارس الثانوية في محافظة  معلمي تقديراتل حساب المتوسطات واالنحرافات المعياريةثالثة تم للتحقق من صحة الفرضية ال
 (5وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ) ،حسب متغير السنوات الخبرة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال

 (5الجدول رقم )
المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري  معلمي تقديراتل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .حسب متغير سنوات الخبرة المدارس لإلدارة بالتجوال
 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 0.24 2.98 33 سنوات 5_1
 0.19 2.92 45 سنوات 10_6

 0.27 2.96 42 سنوات 10أكثر من 
المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة  معلمي ( وجود فروق ظاهرية بين تقديرات5) الجدوليتبين من 

 One Way. ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي )حسب متغير سنوات الخبرة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال
Anova)  (:6الجدول رقم )كما يظهر في 

 (6الجدول رقم )
المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس  معلمي تقديراتل نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

  .حسب متغير سنوات الخبرة لإلدارة بالتجوال

 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 
 قيمة ف
 المحسوبة

 اإلحصائيةالداللة 

اإلدارة 
 بالتجوال

 038. 2 076. بين المجموعات
 060. 117 6.97 داخل المجموعة 529. 639.

  119 7.05 المجموع
 ≤)       ( وهي أكبر من مستوى الداللة 529.( ومستوى الداللة )639.قيمة ف للدرجة الكلية ) أن (6يتبين من الجدول )

0.05 α)    واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة أريحا  معلميأي أنه ال توجد فروق دلة احصائيا بين تقديرات
 .حسب متغير سنوات الخبرة المدارس لإلدارة بالتجوال
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في متوسطات  (α 0.05 ≤)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه : لثانينتائج سؤال الدراسة ا اشارت
( الجنس) تعزى لمتغير المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس لإلدارة بالتجوال تقديرات معلمي
 قدرةو  والمؤهل، سنوات الخبرة(، وقد يعزى ذلك الى أن هذا النمط اإلداري يحتاج جهد) مع عدم وجود فروق تبعا لمتغير ،لصالح الذكور

الالتي يفضلن متابعة األمور اإلدارية  على التحمل في التجوال بين ارجاء المدرسة وهو انسب الى خصائص الذكور مقارنة مع االناث
رؤساء  ( التي أشارت إلى وجود فروق في درجة ممارسة2017)عتوم،  واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة ،من خالل المكتب

وجود فروق دالة احصائيا في درجة ممارسة  ( التي أشارت الى2012بالتجوال تبعا لمتغير الجنس، ودراسة )السحيمي، إلدارة االقسام ل
واختلفت نتيجة هذه  .إلدارة بالتجوال تبعا لمتغير الجنسالدوائر الحكومية في منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية ل

( التي أشارت إلى وجود فروق في درجة ممارسة رؤساء االقسام لإلدارة بالتجوال تبعا لمتغير 2017، )عتوم دراسة الدراسة مع نتيجة
وجود فروق دالة احصائيا في درجة ممارسة الدوائر الحكومية في منطقة  ( التي أشارت الى2012ودراسة )السحيمي،  سنوات الخبرة،

( التي 2015رة بالتجوال تبعا لمتغير سنوات الخبرة والمؤهل العلمي، ودراسة )اشتوي، المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية لإلدا
 أشارت الى وجود فروق في درجة ممارسة معلمات رياض األطفال لإلدارة بالتجوال تبعا لمتغير المؤهل وسنوات الخبرة

 ظة اريحا واألغوار من وجهة نظرهم؟التنظيمية لدى معلمي المرحلة الثانوية في محاف ما مستوى الثقة: لثالثنتائج سؤال الدراسة ا
على ، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لثاثالدراسة ال سؤاللإلجابة عن 

 ( يوضح ذلك.7، الجدول رقم )الثقة التنظيميةاستبانة 
 (7الجدول رقم )
  مرتبة تنازليًا.الستبانة الثقة التنظيمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الثقة التنظیمیة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى الثقة 
 التنظيمية

 متوسطة 0.40 3.36 اشعر بأن زمالئي يقدمون العون لي بعيدا المصلحة الخاصة. .1
 متوسطة 0.46 3.06 ثقتي بالعمل ويدفعني لإلبداع. اشعر بأن عملي كمدرس يعزز من .2

 متوسطة 0.46 3.03 اشعر بثقة في المدير عندما يعزز نقاط االتفاق مع الجميع. .3

 متوسطة 0.46 3.00 اشعر بثقة في المدير بسبب تطبيق النظام على الجميع. .4

 متوسطة 0.46 2.99 الخاصة.اشعر ان زمالئي في المدرسة يهتمون بمشاكل المدرسة كأنها مشاكلهم  .5

 متوسطة 0.39 2.98 تتاح في المدرسة فرصة للجميع لتطوير الذات. .6

 متوسطة 0.40 2.97 أستطيع االعتماد على زمالئي في العمل لتنوع خبراتهم. .7

 متوسطة 0.34 2.95 اشعر بأن زمالئي في المدرسة يحبون لآلخرين ما يحبون ألنفسهم. .8

 متوسطة 0.38 2.94 المدرسة يسعون لفهم مشترك بيننا.اشعر أن زمالئي في  .9

 متوسطة 0.39 2.93 أشعر ان لي تأثير في المجتمع بسبب عملي كمدرس. .10

 متوسطة 0.40 2.92 اعتقد أن مدير المدرسة ينظر لمصالح اآلخرين عند اتخاذ القرار. .11

 متوسطة 0.37 2.92 تسود العالقة القائمة على االحترام بين الجميع في المدرسة. .12

 متوسطة 0.50 2.87 أستطيع الحصول المعلومات التي احتاجها في عملي. .13

 متوسطة 0.40 2.86 اعتقد أن وضوح التعليمات في المدرسة يزيد ثقتي في االداء. .14

 متوسطة 0.37 2.82 معرفة المدير بدقائق األمور في المدرسة تجعلني أثق به. .15

 متوسطة 0.46 2.79 في اتخاذ القرار.أشعر أن مدير المدرسة يشرك الجميع  .16

 متوسطة 0.36 2.70 أثق بمديري عندما يحسن التعامل مع المعلمين. .17

 متوسطة 0.35 2.95 الدرجة الكلية
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 (، وهو بدرجة2.95)بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية  أن (7يتضح من قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول رقم )
الى طبيعة ترجع هذه النتيجة وربما  ، وجميعها بدرجة متوسطة.(2.70( و )3.36بين )متوسطات الحسابية انحصرت ال أن .متوسطة
، باإلضافة الى عدم تحقيق المعلمين لطموحاتهم المهنية في المعلمين بعضهم ببعضو  المدير بالمعلمين التي تربط المتبادلة العالقة

 وشعورهم بعدم امتالك اإلدارة المدرسية للكفايات اإلدارية الالزمة لإلدارة المدرسة بنجاح.ضوء اإلدارة التي يعملون تحت مظلتها، 
في المدارس الثانوية العامة  (، التي أشارت: ان مستوى الثقة التنظيمية2016)أبو سنينة، واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة 

( التي 2015واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة )الرشيدي وسالمة،في محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين جاء متوسطا، 
 جاءت مرتفعة.أشارت أن درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة 

 معلميفي متوسطات تقديرات  (α 0.05 ≤)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :لرابعنتائج سؤال الدراسة ا
 الجنس، والمؤهل، سنوات الخبرة(؟)تعزى لمتغيرات  لمستوى ثقتهم التنظيمية المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار

المدارس الثانوية في محافظة أريحا  معلميثالث فرضيات للفروق بين تقديرات  عت، وضرابعسؤال الدراسة ال لإلجابة عن
 .الجنس، والمؤهل، سنوات الخبرة(تعزى لمتغيرات )لمستوى ثقتهم التنظيمية واألغوار 

المدارس الثانوية في  معلمي بين تقديرات (α 0.05 ≤) داللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات  :رابعةالفرضية ال
 تعزى لمتغير الجنس.ثقتهم التنظيمية  مستوىلمحافظة أريحا واألغوار 

المدارس الثانوية في محافظة أريحا  معلمي للفروق بين تقديرات (t - test) اختبار استخدم رابعةصحة الفرضية ال منللتحقق 
 (8وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ) .الجنس لمتغيرتبعا لمستوى ثقتهم التنظيمية واألغوار 

 (8الجدول رقم )
حافظة أريحا واألغوار لدرجة لمستوى ثقتهم التنظيمية المدارس الثانوية في م معلمي للفروق بين تقديرات (t - test) اختبارنتائج 

 .الجنس لمتغيرتبعا 
 الداللة اإلحصائية قيمة ت المحسوبة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد الجنس
 0.33 2.94 40 ذكر

0.286 0.055 
 0.36 2.96 80 ُأنثى

 معلمي ( بين متوسطات تقديرات=0.05جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )و  عدم (8يتبين من الجدول )
من  أكبرحيث كانت الداللة اإلحصائية  الجنس،تعزى لمتغير  ار لمستوى ثقتهم التنظيميةالمدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغو 

(0.05). 
المدارس الثانوية في  معلمي بين تقديرات  (α 0.05 ≤)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :لخامسةالفرضية ا

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي.لمستوى ثقتهم التنظيمية واألغوار محافظة أريحا 
المدارس الثانوية في محافظة أريحا  معلمي ( للفروق بين تقديراتt - test) اختبار استخدم خامسةمن صحة الفرضية ال حققللت
 (9وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ) .المؤهل العلمي لمتغيرتبعا لمستوى ثقتهم التنظيمية واألغوار 

 (9الجدول رقم )
تبعا  التنظيميةحافظة أريحا واألغوار لمستوى ثقتهم مالمدارس الثانوية في  معلمي للفروق بين تقديرات (t - test) اختبارنتائج 

 .المؤهل العلمي لمتغير
 الداللة اإلحصائية قيمة ت المحسوبة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد المؤهل

 0.34 2.95 98 بكالوريوس
0.06 0.98 

 0.39 2.95 22 على من بكالوريوسأُ 
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 معلمي ( بين متوسطات تقديرات=0.05) جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةعدم  (9يتبين من الجدول )
 أكبرحيث كانت الداللة اإلحصائية ، المؤهل العلميعزى لمتغير لمستوى ثقتهم التنظيمية ت يحا واألغوارالمدارس الثانوية في محافظة أر 

 .(0.05من )
 :سادسةالفرضية ال

المدارس الثانوية في محافظة أريحا  معلمي تقديراتبين  (α 0.05 ≤)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 تعزى لمتغير سنوات الخبرة.لمستوى ثقتهم التنظيمية واألغوار 

المدارس الثانوية في محافظة  معلمي تقديراتل تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية سادسةللتحقق من صحة الفرضية ال
 (10وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ) ،ات الخبرةسنو حسب متغير التنظيمية  ثقتهملمستوى أريحا واألغوار 

 (10الجدول رقم )
حسب لمستوى ثقتهم التنظيمية المدارس الثانوية في محافظة أريحا  معلمي تقديراتل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .متغير سنوات الخبرة
 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 0.36 2.95 33 سنوات 5_1
 0.34 3.03 45 سنوات 10_6

 0.35 2.88 42 سنوات 10أكثر من 
حافظة أريحا واألغوار لمستوى ثقتهم المدارس الثانوية في م معلمي ( وجود فروق ظاهرية بين تقديرات10يتبين من الجدول )

كما يظهر في  (One Way Anovaداللة الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي ). ولمعرفة الخبرة سنواتحسب متغير  التنظيمية
 (:11الجدول رقم )

 (11الجدول رقم )
حسب لمستوى ثقتهم التنظيمية  المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار معلمي تقديراتل نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

  .خبرةمتغير السنوات ال
 الداللة اإلحصائية قيمة ف المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات التباينمصدر  

الثقة 
 التنظيمية

 038. 2 0.46 بين المجموعات
 060. 117 14.66 داخل المجموعة 161. 1.85

  119 15.13 المجموع
 ≤)( وهي أكبر من مستوى الداللة 161.ومستوى الداللة )( 1.85ويالحظ من قيمة ف للدرجة الكلية ) (11يتبين من الجدول )

0.05 α)    لمستوى ثقتهم المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار  معلميدلة احصائيا بين تقديرات ال توجد فروق أي أنه
 .حسب متغير سنوات الخبرةالتنظيمية 

في متوسطات  (α 0.05 ≤)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال  أنه :لرابعنتائج سؤال الدراسة اأشارت 
 تعزى لمتغيرات )الجنس، والمؤهل، سنوات الخبرة(. لمستوى ثقتهم التنظيمية المدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار تقديرات معلمي

)أبو سنينة،  واالغوار، واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسةوقد يعزى ذلك الى تشابه ظروف المدارس وادارتها في محافظة اريحا 
( التي أشارت الى عدم وجود فروق في مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية العامة في محافظة جرش من وجهة نظر 2016

لدى  فروق في درجة الثقة التنظيمية ( التي أشارت الى عدم وجود2015)الرشيدي وسالمة، دراسةو المعلمين تبعا لمتغير الخبرة. 
( التي أشارت الى وعدم 2011)السرحاني،  أعضاء هيئة التدريس في جامعات الكويت الحكومية والخاصة تعزى ألثر الخبرة، ودراسة

وسنوات  ألثر الجنس تعزىوجود فروق في درجة الثقافة التنظيمية السائدة في جامعتي الجوف وحائل من وجهة نظر أعضاء هيئة 
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( التي أشارت الى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات 2013)نويقة، في حين اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة ، الخبرة
 لمتغير المؤهل العلمي. أفراد العينة لمستوى الثقة التنظيمية تبعا

مديري المدارس ومستوى الثقة  لدى بالتجوالدارة ممارسة اإلدرجة هل توجد عالقة ارتباطية بين  نتائج سؤال الدراسة الخامس:
 التنظيمية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في محافظة اريحا واألغوار؟

في  (α 0.05 ≤)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :ثامنةا السؤال تم صيغة الفرضية اللإلجابة عن هذ
 لإلدارة بالتجوال وعالقتها بثقتهمالمدارس الثانوية في محافظة أريحا واألغوار لدرجة ممارسة مديري المدارس  تقديرات معلمي متوسطات
 التنظيمية.

 .(6الختبار هذه الفرضية تم استخدام معامل االرتباط بيرسون كما هو موضح في الجدول رقم )
بالتجوال لدى مديري المدارس ومستوى الثقة التنظيمية من وجهة درجة ممارسة اإلدارة االرتباط بيرسون بين (: عامل 12جدول )

 .نظر المعلمين
 المجال معامل االرتباط مستوى الداللة

 .درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ومستوى الثقة التنظيمية 0.89 0.007

تم رفض الفرضية الصفرية، إذن يوجد عالقة ذات دالله احصائية عند مستوى  (12بناء على المعطيات الواردة في الجدول )
مديري المدارس ومستوى الثقة التنظيمية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في  لدى بالتجوالممارسة اإلدارة درجة بين بين  0.05

. أي أنه كلما زاد مستوى 0.89ر العالقة ايجابي وقوي . وكان مقدا0.05اقل من  0.007، الن مستوى الدالل واألغوار اريحامحافظة 
 .الثقة التنظيمية يزيد مستوىممارسة اإلدارة بالتجوال 
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