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 اإلىداء

عمى ما وىبني من عون وصبر  الّدراسّي أن أسجد هلل حمًدا وشكًرايطيب لي بعد ىذا العمل  
يو الكريم، وأن يرزقني لوج ىذا العمل خالًصا إلتمام ىذه الدراسة، وأسأل اهلل سبحانو أن يكونَ 

 أجره.

مام مين، وخاتم األم المعمّ مانة، إلى أضلل الخمق، معمّ ى األدّ أغ الرسالة و ن بم  إلى مَ  نبياء، وا 
 بلة والتسميم.د عميو أضلل الصّ يدنا محمّ المرسمين، سّ 

دتي عمى وىن... )وال ن حممتني وىًنامن الدعاء، إلى مَ  ير، وال تملّ من السّ  يون ال تملّ عُ  إلى
 الحبيبة( حفظيا اهلل ورعاىا.

اضتخار...  حمل اسمو بكلّ أمني العطاء دون انتظار، و مو اهلل بالييبة والوقار، وعمّ ن كمّ إلى مَ 
 ة والعاضية.)والدي الغالي( أدام اهلل عميو الصحّ 

عشت معيم أجمل واألب، و  ن شاركوني حلن األمّ من روحي، إلى مَ  األقرب إلي   ىمُ  نإلى مَ 
 ( حماىم اهلل.عزاءإخواني األ) ن بيم أكبر وعمييم أعتمد...، إلى مَ فولتييام طأ

... )جدتي العزيزة( أطال اهلل ضي ىذه الرسالة إتماماهلل عمي  أتمّ ى غمرتني بدعائيا حتّ ن إلى مَ 
 مرىا. عُ 

 ضي دعمي وتشجيعي... رنَ إلى رضيقات دربي وزميبلتي المواتي لم يقصّ 

 نا الغالي...نُ ال وطَ إلى طالباتي وطبلبي رأس م

 

 أن يجد القبول والنجاح. -عّز وجل- ىالمول داعيةً آيات الشكر والعرضان  أىديإلييم جميعًا 

 

 



 ج
 

 تقديرالشكر و ال

د دنا محمّ سيّ  ،د الخمق أجمعينسيّ  ،د المرسمينبلم عمى سيّ بلة والسّ العالمين، والصّ  الحمد هلل ربّ  
نسب ضييا الفلل إلى أىمو والجميل يُ  ،وقفة عرضان صحابو أجمعين، يشرضني أن أقفَ أو  آلووعمى 

 ..إلى أصحابو

لى عُ ض  ية الدراسات العميا والبحث مداء كمّ أتقدم بشكري العظيم إلى جامعتي جامعة الخميل، وا 
 .ة بياية التربية والييئة التدريسيّ إلى عمادة كمّ  ، إلاضةً العمميّ 

كمال )الفالل  إلى الدكتوروعظيم امتناني أن اتقدم بجزيل شكري  أيلًا، ويسعدني ويشرضني 
، ديدَ السّ  الرضيع، والرأيَ  مقَ منو الخُ  الذي تفلل باإلشراف عمى ىذه الرسالة، ضوجدتُ  ،(مخامرة
عمى صورتيا التي  العممّية، ضكان لمتابعتو األثر العظيم ضي إخراج ىذه الرسالة المتواضرَ  والعطاءَ 

 الجزاء. وعن زمبلئي خيرَ  ين يجزيو عنّ أاهلل  ىي عمييا، ضأسال

لى كلّ أوصل إلى جميع كر والعرضان مُ الشّ  ثمّ   ضي  ن قدم لي عوًنامّ  ساتذتي ضي جامعة الخميل، وا 
 كر عمى جيودكم. ي جزيل الشّ منّ  ضمكمإعداد ىذه الدراسة، وكان لي مصدرًا لمدعم، 

، (عمر مزعللدكتور)ا الخارجيّ الممتحن  :إلى أعلاء لجنة المناقشة أيلاً  كرأتقدم بالشّ و  
ميما بقبول مناقشة ىذه الرسالة، ومتابعتيما ( لتفلّ إبراىيم ابو عقيل) الدكتور الداخميّ  والممتحن

 .ارضان عمى جيودىمضميما جزيل العِ  ،عمييا اليا، وولع بصماتيم

 الدراسة عمى ما قدموه لي اةأدحّكموا جميع األساتذة األضالل الذين إلى  كر أىديووجزيل الشّ  
 .بشكل كبير ضي إتمام ىذه الرسالة أسيمت مةِ قيّ  من توجيياتٍ 

ضي  أسيموامات ضي مدارس مدينة القدس الذين مين والمعمّ أقدم شكري العميق إلى زمبلئي المعمّ و  
 .ةِ ومولوعيّ  صدقٍ  اإلجابة عن االستبانة بكلّ 

 العمميّ أىدي ثمرة ىذا العمل  إليكم جميًعا

 العالمين. ربّ  ختم كمماتي أن الحمد هللوأ 
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 إقرار

جامعة الخميل, لنيل درجة الماجستير, وأنيا نتيجة إلى مت د  الرسالة بأنيا ق   ةأقر أنا معد 

جزء منيا,  ىذه الدراسة, أو أي   و حيثما ورد, وأن  إلياإلشارة  ة, باستثناء ما تم  أبحاثي الخاص  

 جامعة أو معيد آخر. م لنيل درجة عميا ألي  قد  لم ي  
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 ص الدراسةممخ  

اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس  درجة ممارسة ىدضت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى   

مين من وجية نظر المعّممين لممعمّ  الثانوية التابعة لبمدية القدس، وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ 

ء وْ ضي لَ  إلدارة بالتجوال ومستوى االلتزام التنظيميّ أنفسيم، وبيان درجة الفروق ضي ممارسة ا

 متغيرات الدراسة  )الجنس، المؤّىل العممّي، سنوات الخبرة( .

اعتمدت الباحثة المنيج الوصفّي االرتباطّي لمعرضة العبلقة بين ممارسة المديرين لئلدارة  

لجمع المعمومات، حيث تكونت  أداةً  وتّم استخدام االستبانة مين،لممعمّ  ال وااللتزام التنظيميّ بالتجو 

( ضقرة مقّسمة 35كون من )تو  االستبانة من محورين، ىما: المحور األول لقياس اإلدارة بالتجوال

، ( ضقرة23حيث تكون من ) مجاالت، والمحور الثاني لقياس مستوى االلتزام التنظيميّ  ةعمى ست

عينة  حجم غَ مَ بَ ( معّمًما ومعّممًة، و 750من )وتكون مجتمع الدراسة  ،الكترونيً إقت االستبانة بِ وطُ 

مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس، وقد تّم اختيارىم مًة من معمّ ًما ومعمّ ( معمّ 225) الدراسة

لمتغّيرات الدراسة، وذلك ضي الفصل الدراسّي األول من العام  الّطريقة العشوائية الّطبقية تبعً با

      2020-2021).  الدراسّي )

 وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

وجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة مديري المدارس  -1

عممين من لمم الثانوية التابعة لبمدية القدس لئلدارة بالتجوال ومستوى االلتزام التنظيميّ 

 لمتغّيرات الدراسة. اً وجية نظر المعّممين وضق

مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لئلدارة بالتجوال من وجية درجة ممارسة  -2

 نظر المعممين جاءت بدرجة مرتفعة.



 ض
 

طات تقديرات ( ضي متوسّ ≤ 0,05ذات داللة إحصائية عند المستوى )عدم وجود ضروق  -3

ل معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة ممارسة مديرييم لئلدارة بالتجوا

 ، وسنوات الخبرة.الجنس، المؤىل العمميّ  إلى متغيرعزى تُ 

لدى مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية نظر  االلتزام التنظيميّ  درجة -4

 مين جاءت بدرجة مرتفعة.المعمّ 

ضي متوسطات تقديرات ( ≤ 0,05ضروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) وجود -5

 إلى متغيرتعزى  انوية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيميّ معّممي المدارس الث

المؤىل  إلى متغيرعزى مات، مع عدم وجود ضروق تُ الجنس، وكانت الفروق لصالح المعمّ 

 وسنوات الخبرة. العمميّ 

مت وفي َضو    :من أىم يا ,أوصت الباحثة عدة توصيات ,لييا الدراسةإء النتائج التي توص 

 باعتبارىا نمطًا  –ديري المدارس بلرورة  االستمرار ضي ممارسة اإلدارة بالتجوال تحفيز م
 ضي المدارس. -إداريًا حديثاً 

 .عقد دورات تدريبية لتعزيز ممارسة اإلدارة بالتجوال بين مديري المدارس 

  ّمين وتقديم المكاضآت لممعمّ  لرورة المحاضظة عمى الدرجة المرتفعة من االلتزام التنظيمي
 العمل الممتزم. ثير لدييم داضعيةَ االمتيازات التي تُ و 
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Abstract 

     This study aimed to learn about the management by roaming among the 

principals of  secondary schools affiliated with the Jerusalem municipality And 

its relationship to the organizational commitment of teachers from the point of 

view of teachers themselves, and show  the degree of differences in 

management practice By roaming and the level of organizational commitment 

with in the study variables ( years  of experience, gender, educational 

qualification). 

The researcher relied on the correlational descriptive approach to find out the 

relationship between  managers' practice in management by roaming and the 

organizational commitment of teachers, the questionnaire was used as a tool to 

collect information, which the questionnaire consist two main aspects: the first 

part to measure the management by roaming And it consists of (35) paragraphs 

that divided into six areas, and the second part to measure the level of 

organizational commitment  where it consists of (23) paragraphs, and the 

questionnaire was applied electronically  The study community is made up 

From (750)  male and female teachers, The size of the study sample reached 

(225) male and female teachers of secondary schools affiliated with the 

Jerusalem municipality, and they were selected by a stratified random method 

according to the study variables, in the first semester of the academic year 

(2021-2020). 

The study found the following results: 

     1-The existence of a positive correlation relationship with statistical 

significance between the degree of roaming management practice for secondary 

school principals of the Jerusalem municipality and the level of organizational 

commitment of teachers from the teachers' point of view according to the study 

variables. 

     2-The degree of high school principals of Jerusalem municipality's practice 

of roaming management from the teachers ’point of view was high. 

     3-There are no statistically significant differences at the level (α≤0.05) in 

the averages of the secondary school teachers ’estimates of the Jerusalem 

municipality to the degree of their directors’ practice of roaming administration 

due to the variable of gender, academic qualification, and years of experience. 
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     4- The level of organizational commitment of the secondary school 

principals of the Jerusalem municipality from the teachers ’point of view was 

high. 

     5-There are statistically significant differences at the level (0.05 ≥α) in the 

averages of the secondary school teachers ’estimates of their organizational 

commitment level due to the gender variable, and the differences were in favor 

of the female teachers, with no differences attributable to the educational 

qualification variable and years of experience. 

 

According to the results of this study, the researcher recommended several 

recommendations, the most important of which are: 

 Motivating school principals to continue practicing management by 

roaming as a modern management style in schools. 

 Holding training courses to enhance the management practice by 

roaming among school principals. 

 The necessity to maintain the high degree of organizational commitment 

for teachers and provide rewards and privileges that stimulate them the 

motivation for committed work. 

 

Key words: Management by roaming - Organizational commitment - Schools 

affiliated with the Jerusalem Municipality. 
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  :مقدمةلا

ة نسان، خاصَ عمى حياة اإل رمن التغيرات ضي كاضة الجوانب التي تؤثّ  ةً ميشيد العالم اليوم سمس  
تبلئم الحياة المتطورة التي  إداريةٍ  ظمٍ مام بإيجاد نُ دى إلى االىتأا ضي جوانب األعمال اإلدارية، ممَ 

ضي العمل عمى تطوير المجتمع، ويجب أن يكون  إداري   نظامٍ  نعيشيا اليوم، حيث ُيسيم تطور أيّ 
 شيءمتجديد لكي يستطيع مواكبة التغيرات والتكيف معيا، ووجود اإلدارة ل قاببًل  النظام اإلداريّ 

 . لتحقيق أىداضو المنشودةرد ضي حياة الف وأساسيّ  لروريّ 

الناجح  ، ويساعد ُخمق اإلداريّ اا وأسموبً ى اختبلف أنواعيا باإلدارة منيجً سات عمالمؤسّ  وتيتمّ   
، ومن خبلل اقتصاديةً  ،اجتماعيةً  ،تربويةً  ساتٍ سواء أكانت مؤسّ  وتطّورىا، ساتعمى تقدم المؤسّ 

 إسياموستثمار الوقت بشكل جيد، ومن خبلل وا ،أمثل اتوظيف الموارد البشرية والمادية توظيفً 
ضي كاضة الميادين اإلدارية واالقتصادية  وتدربييم وتأىيميم ضي تخريج أجيال قادرين عمى اإلبداع

 (.   2008والتربوية )العبلق، 

دار بيا ويتحقق بدون تطوير األساليب التي تُ  سات التربوية لن يتمّ تطوير المؤسّ  د أنّ ومن المؤكّ   
ا ضي عرقمة كثير من جوانب ىذا أساليب اإلدارة التقميدية كان سببً  ، ولعلّ وتطّورىا ساتلمؤسّ ىذه ا

 . بشكل عام وأداء العاممين بشكل خاّص  عمى مستوى األداء المؤسسيّ  اا انعكس سمبً ممَ  ،التطور

ضييا،  بداع تساعد وتدعم التطور واإل حديثةٍ  سات التربوية بحاجة إلى أساليب إداريةٍ ضالمؤسّ   
ضاإلدارة بالتجوال أحد األساليب اإلدارية الحديثة التي  ومن أبرز ىذه األساليب اإلدارة بالتجوال.

وتتيح  وخطوات العمل، اليوميةِ  والتعرف إلى العممياتِ  ،المديرين من تنمية ميارتيم القيادية نُ مكّ تُ 
سة التربوية لمتعبير ي المؤسّ ة ضالفرص المناسبة لجميع العاممين ضي مختمف المستويات التنظيميّ 

 (.2018جيات نظرىم لمديرييم )مخامرة، بصورة مباشرة عن وَ 

لقاءاتيم المنتظمة  يعدُّونعمى البقاء قرب ميادين العمل الفعمي، إذ  اإلداريونويحرص القادة   
ا لتحقيق قيً ا حقينموذجً أاإلدارة بالتجوال  عدّ ا لنجاح أعماليم اإلدارية، وتُ ا ميم  مع األعلاء أمرً 

ما يجري داخل مواقع العمل  تتيح لمقادة اإلداريين االطبلع عمى كلّ  حقيقيةً  ذلك اليدف، وضرصةً 
نجازاتيم الفردية وما  ،الميداني، ومناقشة العاممين معيم بأضكارىم، والمشكبلت التي تعترليم، وا 
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نجازاتٍ  منيم من قدراتٍ  يمتمكو كلّ   ةٍ رسميّ  غيرٍ  ءٍ ذلك يحدث ضي أجوا ، كلّ جماعيةٍ  وا 
 (.2012)صباح،

 &Petersويرجع الفلل ضي نشر أىمية اتباع أسموب اإلدارة بالتجوال إلى كل من )  
Waterman" ضي كتابيما )In search of Excellence"   ّضوا اإلدارة بالتجوال بأنيا: وعر

ال عّ االتصال الفَ ، و لممعممين بيدف االستماع الحقيقيّ  ،عن المكتب ابعيدً  ،قلاء المدير لموقت"
 (. 2016)ضراونة،  "مع العاممين، والبحث عن المبتكرين والمبدعين

لمتواصل بين المدير والعاممين، حيث تعتمد عمى البلمركزية  ستراتيجيةً إاإلدارة بالتجوال  وُتعدّ   
ل ، حيث يحاضظ المدير من خبلل التجوافين، مما يعمل عمى تعزيز العمل الجماعيّ والثقة بالموظّ 

لمعاممين  إيجابيةٍ  فيو، بالتالي تطوير مواقفَ مع موظّ  والزمانيّ  عمى استمرارية التواصل المكانيّ 
 (.Shra’ah, Rumman, Hamour &Sha,2013) تجاه العمل

ل إلى البيانات والمعمومات من مصدرىا عن الواقع بالتوصّ  بالّتجوالتتشكل أكبر قيمة لئلدارة و   
عف ضي أدائيم، طبلعيم عمى نقاط القوة واللّ فين إلمناقشتيا مع الموظّ  تمّ ي ثمّ  سة،لممؤسّ  الحقيقيّ 

 (.Skretta,2008) واإلداريةِ  الفنيةِ  المشاكلِ  ضيساعد ىذا ضي إيجاد قاعدة معرضية لحل  

وترى الباحثة أنُو زاد االىتمام باستخدام أسموب اإلدارة بالتجوال منذ أن زادت ساعات جموس   
بيم، وعدم اتباعيم لسياسة الباب المفتوح، وابتعادىم عن ميادين العمل، وقمة ضي مكات المديرين

َل الكثير من المشاكل داخل احتياجاتيم ومتطمباتيم، وىذا َشك  اندماجيم مع العاممين لمعرضة 
المدير ىو  بسبب عدم شعور العاممين بأنّ  إلى المدرسةعور بعدم االنتماء منيا الشّ  ،سةالمؤسّ 

المدير ضي ميادين العمل يجعل العاممين  وجود( أن عدم 2000وذكر الخليري )جزء منيم، 
 سة الواحدة وبين المدير والعاممين.بين العاممين بالمؤسّ  من االغتراب الوظيفيّ  بشيءيشعرون 

( والتي 2017ومنيا دراسة عتوم ) ،ية اإلدارة بالتجوالجمعت الدراسات السابقة عمى أىمّ أ وقد  
الرئيسّية  دارة بالتجوال تساعد المدير بالحصول عمى المعمومات من مصادرىااإل نّ أأكدت 

 الئلدارة بالتجوال دورً  ( التي أثبتت أنّ 2015تحريف أو تغيير، ودراسة اشتوي ) دون أيّ  والموثوقة
ضي تحسين العبلقة بين العاممين مع بعليم وبين العاممين والمدير، ودراسة  اكبيرً 

(Payne,2010)  ز تركّ   ةٍ إشراضي تعميميةٍ  اإلدارة بالتجوال ليا دور ضي توضير بيئةٍ  بينت أنّ التي
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ية اإلدارة ( ضذكرت أىمّ 2020التعميمية، وأما دراسة الحامدي ) عمى جميع عناصر العمميةِ 
اإلدارة بالتجوال  أنّ  اوذكر أيلً  ومتطّمباتيم، بالتجوال ضي معرضة احتياجات العاممين بالمدرسة

 بين المدير والعاممين. الّتبلؤمحقيق تساعد ضي ت

منيا إتاحة الفرصة أمام جميع  ،دارة بالتجوال ضييا الكثير من الفوائداإل وترى الباحثة أنّ   
ا يتيح عائق أو حاجز ضي موقع العمل، ممّ  ث معو من دون أيّ والتحدّ  ،العاممين لمقابمة المدير

وقت، ليس من باب  عاتيم بزيارة المدير ضي أيّ وقّ من خبلل ت تقانٍ ا  و  الفرصة لمتحفيز والعمل بجد  
نما من أجل مصمحة العمل، ورضع كفاءة العاممين، كما ليا ضائدة  وأس التجسّ  التطفل عمييم، وا 

بب والعمل عمى معرضة السّ  ،سة قبل تراكمياكبيرة ضي الكشف عن المشاكل الموجودة داخل المؤسّ 
 ق المناخَ أنيا تحقّ  ايلً أيا من الجذور، ومن ضوائدىا حمّ والعمل عمى  ،وراء ىذه المشكمة الحقيقيّ 

سة، وتعمل عمى تعزيز الثقة واالنفتاح والمعايشة بين المدير وجميع ضي المؤسّ  حي الوظيفيّ الصّ 
 ي إلى إيجاد حالةٍ وىذا من شأنو أن يعمل عمى رضع الداضعية الداخمية لمعامل مما يؤدّ  العاممين،

 .من االلتزام التنظيميّ 

 واالنتماء ستيم،المتولد عند العاممين تجاه مؤسّ  عور اإليجابيّ ر عن الشّ عبّ يُ  نظيميّ وااللتزام الت  
إلى تقدميا،  ُيفليشيء  والحرص عمى البقاء بيا وعدم تركيا، والقيام بكلّ  ،خبلص لياواإل

 ا يعزز نجاحياممّ  التعميميةٍ  سةمع االضتخار بمآثر المؤسّ  ،وتفليميا عمى ما سواىا
 (.2015)الثبيتي،

ال تستطيع  وجودهوضي حال عدم  ،ة ضي اإلدارةمن المولوعات الميمّ  االلتزام التنظيميّ  ويعدّ   
لمعاممين، ضيو  أن ييمل عنصر االلتزام التنظيميّ  يمكنواإلدارة تحقيق أىداضيا، وليس ىناك قائد 

ذا يعتمد عمى األسموب ى من األداء، وكلّ  عاليةٍ  مات ضي تحقيق مستوياتٍ أساس نجاح المنظّ 
لممدير. وممارسة اإلدارة بالتجوال تعمل عمى توظيف استخدام الفيم القائم عمى اإلصغاء  اإلداريّ 

يجاد  رات مشاعرىم، وتفيم مواقفيم واىتماماتيم وحاجاتيم ومنطمقاتيمالستجابات العاممين وتصوّ  وا 
، ومشاركتيم ضي ولع الخطط لمعمل، والربط بين أىداضيم وأىداف العمل المناخ اإليجابيّ 

ل مسؤولية أخطائيم والتشجيع عمى مياراتيم وقدراتيم، وتحمّ  واالستعداد لتقبل شكواىم واقتراحاتيم،
 (.2000ضي العمل )الخليري،
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ا لزيارة قائدىم ليم ا ومتجددً ا دائمً وممارسة اإلدارة بالتجوال بصورة متكررة يولد لدى العاممين توقعً  
ليس بيدف الوقوف عمى نقاط لعفيم، األمر الذي يقودىم لبناء الثقة،  ،ضي مواقع عمميم

 (.2012أشتيوي،وبالتالي يتحدثون معو بانفتاح حول كل ما يجري ضي مجال عمميم )

سة والعاممين بيا، ضي الربط بين المؤسّ  اميم   اعنصرً  أنو إلىويعود االىتمام بااللتزام التنظيمي   
التزام األضراد  وُيعدّ سة، ضي التنبؤ بفاعمية المؤسّ  ساتيم عامبًل ىاًمااتجاه مؤسّ التزام األضراد  إذ ُيعدُّ 

ضي أماكن عمميم  وبقائيم الستمرار العاممين أقوى من الرلا الوظيفيّ سات مؤشًرا اتجاه المؤسّ 
يمثل أحد  االلتزام التنظيميّ  ( أنّ 2011وقد ذكرت دراسة نعساني)(، 2005)عبد الباقي،

 خبلل جوالتو التفقدية إلنجازات العاممين، كما تزيد من يكتشفو المديرة حيث الرئيسيّ  راتِ المؤشّ 
 سة.اتجاه المؤسّ  حساس العاممين بالمسؤوليةإمن  اإلدارة بالتجوال

  ،ساسيّ أو  لروريّ  مرّ ألدى العاممين بالمؤسسة  تعزيز وجود االلتزام التنظيميّ  وترى الباحثة أنّ  
سة مرتفع عند العاممين بالمؤسّ  ن وجود التزام تنظيميّ المؤسسة ورضعتيا، ألأثر ضي تقدم  لما لو من

ضي انخراط  يمان بيا، ويساعد االلتزام التنظيميّ سة واإليساعد العاممين عمى تقبل أىداف المؤسّ 
عند  وجود االلتزام التنظيميّ  وكذلك، إليياسة بشكل أكبر بسبب انتمائيم الكبير العاممين بالمؤسّ 

 ،سةعمى مصمحة المؤسّ  ار سمبً ن تؤثّ أين يعمل عمى التقميل من المشاكل التي من شأنيا العامم
لبذل  ةكبير  ةن لديو داضعييكو   إلى المؤسسةمثل التأخير أو الغياب، ضعندما يشعر الفرد باالنتماء 

 ر تطورىا. شيء من شأنو أن يؤخّ  قصى الجيود من أجل رضعتيا، ويبتعد عن كلّ أ

سود عبلقة االنفتاح والتواصل ا ضي تحقيق أىداف التعميم، ضحينما يَ ا ميم  عنصرً  تزام التنظيميّ االل ويعدّ    

لى التعاون بينيم، إ ا يؤديّ ممّ  ،مين يستطيعون اإلضصاح عن مشاعرىم وأضكارىمالمعمّ  ضي المدارس، ضإنّ 

نّ و  أكبر نحو النجاح ضي  واستعدادٌ  مٌ لتزاا ينجُم عنومين ضي المدارس ألىمية اإلدارة بالتجوال إدراك المعمّ  ا 

 .ضاعمةٍ  ةٍ تعميميّ  إيجاد بيئاتٍ 
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 مشكمة الدراسة

ة ة ضي بناء األجيال القادمة، ومن منطمق الحاجة الماسّ سات التربويّ ة المؤسّ ألىميّ  اونظرً      
 اإلدارةية وجود من أجل إحداث التغيير والتطوير المنشود، برزت أىمّ  حديثةٍ  قياديةٍ  ألنماطٍ 

 قائمةٍ  وتعمل عمى بناء عبلقاتٍ  ،مينتأثير ضي سموك المعمّ لما ليا من  ،ضي المدارسبالتجوال 
 االلتزام التنظيميّ أجل رضع مستوى ون بين جميع العاممين ضي المدرسة من والتعا تابعةعمى الم

مل ىذا ومن خبلل ع، تحقيق األىداف التربوية المرجوة بيم من أجل االرتقاء ومن ثمّ  ،لدييم
الممارسات لدى مديري عن بعض  ، وشعورىا بعدم الرلامدينة القدسضي مدارس  مةً الباحثة معمّ 

، ةِ التعميميّ  العمميةِ  عمى مخرجاتِ  ار سمبً يؤثّ  بحيث ضي مكاتبيم، طويمةً  ومكوثيم ضترةً  ،المدارس
س لئلدارة مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القد ممارسة دراسةجاءت ىذه الدراسة حول 

وتطويرىا ة سات التعميميّ المؤسّ  إذ ال يمكن تحسين ،مينلممعمّ  بالتجوال وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ 
 مدروسةٍ  ةٍ عمميّ  عمى أسسٍ  مبنيةٍ  ستراتيجياتٍ إالدراسات التي قد تسيم بتقديم  من المزيد بإجراءإال 
لى الكشف إتسعى ىذه الدراسة ذلك  ا عمىواعتمادً  ،ةِ العممية التعميميّ  مخرجاتِ جل تحسين أمن 

 التابعة لبمدية القدس بااللتزام التنظيميّ  الثانويةِ  المدارسِ لدى مديري اإلدارة بالتجوال عن عبلقة 
 .مينمن وجية نظر المعمّ  مينلممعمّ 

 

 :أسئمة الدراسة

 اآلتية: الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة تسعى ىذه

مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لئلدارة بالتجوال ما درجة ممارسة  :الرئيسيالسؤال 
 مييم؟من وجية نظر معمّ 

طات ( ضي متوسّ α≤0.05: ىل توجد ضروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )األولالسؤال 
عزى إلى ل تُ تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة ممارسة مديرييم لئلدارة بالتجوا

 وسنوات الخبرة؟ متغيرات الجنس والمؤىل العمميّ 
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من وجية مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدى معمّ  مستوى االلتزام التنظيميّ ما : الثانيالسؤال 
 نظرىم؟
طات ( ضي متوسّ α≤0.05ىل توجد ضروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الثالثالسؤال 

متغيرات إلى  عزىيُ  المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيميّ  ميمعمّ  تقديرات

 وسنوات الخبرة؟ الجنس والمؤىل العمميّ 

 مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس ىل توجد عبلقة ارتباطية بين درجة ممارسة: الرابعالسؤال 

 ؟ ىممن وجية نظر  مينلممعمّ  م التنظيميّ لئلدارة بالتجوال ومستوى االلتزا

 

 :فرضي ات الدراسة

 ولى، الثانية، الثالثة(ة األات المنبثقة عن سؤال الدراسة الثاني: )الفرليّ الفرليّ 

طات ( ضي متوسّ α≤0.05وجد ضروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تُ ولى: ال الفرلّية األ

إلى  عزىتُ  لئلدارة بالتجوال لدرجة ممارسة مديرييملتابعة لبمدية القدس الثانوية ا مي المدارستقديرات معمّ 

 .متغير الجنس

طات ( ضي متوسّ α≤0.05وجد ضروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تُ ة الثانية: ال الفرليّ 

إلى  عزىتُ  جواللئلدارة بالت لدرجة ممارسة مديرييمالثانوية التابعة لبمدية القدس  مي المدارستقديرات معمّ 

 .مؤىل العمميّ متغير ال

طات ( ضي متوسّ α≤0.05وجد ضروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تُ ة الثالثة: ال الفرليّ 

إلى  عزىتُ  لئلدارة بالتجوال لدرجة ممارسة مديرييمالثانوية التابعة لبمدية القدس  مي المدارستقديرات معمّ 

 سنوات الخبرة. متغير
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 ة الرابعة، الخامسة، والسادسة(ت المنبثقة عن سؤال الدراسة الرابع: )الفرليّ االفرليّ 

( ضي متوسطات α≤0.05وجد ضروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ة الرابعة: ال تُ الفرليّ 

عزى إلى متغير يُ  تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيميّ 

 الجنس.

طات ( ضي متوسّ α≤0.05وجد ضروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ة الخامسة: ال تُ الفرليّ 

عزى إلى متغير المؤىل يُ  تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيميّ 

 .العمميّ 

طات ( ضي متوسّ α≤0.05عند مستوى الداللة )ة السادسة: ال توجد ضروق ذات داللة إحصائية الفرليّ 

 سنواتعزى إلى متغير يُ  تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيميّ 

 الخبرة.

 ة المنبثقة عن سؤال الدراسة الخامس.الفرليّ 

(  بين درجة ممارسة مديري α≤0.05وجد عبلقة ارتباطية عند مستوى الداللة )ة السابعة: ال تُ الفرليّ 

مين من وجية لممعمّ  المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لئلدارة بالتجوال ومستوى االلتزام التنظيميّ 

 نظرىم.

 :أىداف الدراسة

 اآلتية: تحقيق األىداف ىالدراسة إلىذه تسعى 

من  بالتجوال لئلدارة مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس درجة ممارسة التعرف إلى -1

 مييم.وجية نظر معمّ 
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من مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدى معمّ  مستوى االلتزام التنظيميّ  التعرف إلى -2

 .وجية نظرىم

وسنوات الخبرة عمى درجة  العمميّ  متغيرات الجنس والمؤىل بين الفروقإلى  التعرف -3

مي المدارس لدى معمّ  االلتزام التنظيميّ  مى، وعلئلدارة بالتجوالممارسة مديري المدارس 

 .من وجية نظرىمالثانوية التابعة لبمدية القدس 

لئلدارة  مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس بين درجة ممارسةالتعرف إلى العبلقة   -4

  ىم.من وجية نظر  مينلممعمّ  بالتجوال ومستوى االلتزام التنظيميّ 

 ية الدراسةأىم  

عمم الباحثة  النادرة عمى حدّ العربية من البحوث من كونيا  ةَ النظريّ يتيا ت الدراسة أىمّ اكتسب  -1

أن  وبالتالي تـأمل الباحثة، بااللتزام التنظيميّ وعبلقتيا  اإلدارة بالتجوال التي تناولت دراسة

ا نطمقً أن يكون البحث مما العربية منيا، و وال سيّ  ،دب التربويّ يساعد ىذا البحث ضي إثراء األ

 . ةرات ودعميا من الناحية النظريّ غيّ ز دراسة المتعزّ ألبحاث تُ 

ضي مدينة   التعميميّ  ميدانطبق ضي الة البحث من كونو يُ تنبع أىميّ ض ،أما من الناحية العممية -2

اإلنسان تعزيز صمود يم ضي  سالقطاعات التي تُ إذ يعّد ىذا الميدان من أىم القدس العربية 

وتطويره  ىذا القطاع الميمّ  أن يسيم ىذا البحث ضي دعمالباحثة أمل الي توبالت ،الفمسطينيّ 

 .القدس المحتمة ضي

ضي اتخاذ اإلجراءات التي  بمدية القدسفيد نتائج ىذه الدراسة صانعي القرار ضي ن تُ أيمكن  -3

 وتعزز ،المدرسيةلئلدارات  امناسبً  اإداريً  نمًطا باعتبارىا اإلدارة بالتجوالاستخدام تشجع 

 .االلتزام التنظيميّ 
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 :حدود الدراسة

 :ضي اآلتي حددت الباحثة دراستيا

 (.2020/2021) جريت ىذه الدراسة ضي الفصل األول من العام الدراسيّ : أُ الزمانيّ  الحدّ  -

 .المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدسىذه الدراسة عمى  تطبيق تمّ : مكانيّ ال الحدّ  -

 لثانويةمي المرحمة امن معمّ  ةٍ طبقيّ  عشوائيةٍ  دراسة عمى عينةٍ : اقتصرت ىذه الالبشريّ  الحدّ  -

 .معمًما (225، البالغ عددىم )ممدارس الثانوية التابعة لبمدية القدسل

 االلتزاموعبلقتيا ب اإلدارة بالتجوال: اقتصرت الدراسة عمى تناول مولوع الحد المولوعيّ  -

 .التنظيميّ 

 مصطمحات الدراسة

تعبير عن حالة انتقال اإلدارة العميا من مكاتبيا إلى ميدان العمل بيدف  يى": دارة بالتجوالاإل

المبلحظة واالحتكاك المباشر والتعرف إلى تفاصيل إتمام الميمات، والتفاعل مع حاجات 

 (.2018، غوانمة) "العاممين المعنوية والمادية

مون من اإلجابة عن ا المعمّ الدرجة التي يحصل عميي بأنيا": (اإجرائيً )اإلدارة بالتجوال وتعرف 

  ."ليذا الغرض الذي ُأعد   اإلدارة بالتجوالضقرات مقياس 

سة التي يعممون ضييا، حيث يتولد لدى الفرد عدم رغبة العاممين ضي ترك المؤسّ ىو ": االلتزام التنظيمي  

 "سةضي المؤسّ النظر عن القيم المادية التي يحققيا  سة وقيميا بغّض ق بأىداف المؤسّ رغبة ضي التعمّ 

 (.251: 2011)المميجي، 
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مون من اإلجابة عن الدرجة التي يحصل عمييا المعمّ بأنو " (:اإجرائيً ) االلتزام التنظيمي  ف عر  وي  

 ."الذي ُأعّد ليذا الغرض االلتزام التنظيميّ ضقرات مقياس 

من الناحية كبر المدن الفمسطينية وأىميا تعتبر مدينة القدس من أ ":()إجرائًيامدينة القدس

، كما وتعتبر العاصمة االبدية لمشعب الفمسطيني، وتقع مدينة القدس من الناحية الجغراضية الدينية

لمن سمسة جبال الخميل وتتوسط المنطقة الواقعة بين البحر االبيض المتوسط والطرف الشمالي 

 ."مية و المسيحيةلمبحر الميت، وتلم مدينة القدس مقدسات دينية لكل من اتباع الديانة االسبل

اإلسرائيمية" وتتبع "رس التي تشرف عمييا بمدية القدس اىي المد" :()إجرائًيامدراس بمدية القدس

 . "المدارس لخططيا وتعميماتيا

 

 صعوبات تنفيذ الدراسةأىم 

تجديد اإلغبلق بسبب انتشار  أثناء عمل الرسالة من أىم الصعوبات التي واجيت الباحثة

بالتالي تم إغبلق الجامعات والمدارس مما دضع الباحثة إلى تحكيم االستبانة ضايروس كورونا، و 

إلكترونًيا من قبل معظم المحكمين بسبب صعوبة الوصول ليم، وأيًلا َوزعت الباحثة 

االستبانة إلكترونًيا عمى المعممين بسبب اإلغبلق المستمر لممدارس الثانوية واستمرار التعميم 

وزارة التربية والتعميم بعدم وصول أي أحد من غير الييئة التدريسية  عن بعد ليم، وتشديدات

 والطبلب إلى المدارس.
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة النظري  اإلطار 

 طار النظري  اإل  

   ابقةالدراسات الس 

   ابقة وموقع الدراسة الحالية منهاالتعقيب على الدراسات الس 
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة نظري  الاإلطار 

لمحاور الدراسة التي  ى األدب النظرّي الذي تناول عرًلااشتمل ىذا الفصل من الدراسة عم 

مفيوم اإلدارة بالتجوال، ) :عّيةضر  : المحور األول: اإلدارة بالتجوال وما يتصل بيا من عناوينَ تلمّ 

، التجوال اإلداريأنواع  اإلدارة بالتجوال،ية اإلدارة بالتجوال، أىداف اإلدارة بالتجوال، أبعاد أىمّ 

صعوبات تطبيق اإلدارة بالتجوال  أدوات اإلدارة بالتجوال، ،وخصائصة المتجولالمدير صفات 

اإلدارة بالتجوال(، والمحور  أسموب تطبيق خطوات، ومزاياىا اإلدارة بالتجوال ضوائد ،ومعّوقاتيا

مية أىّ ، ضرعّية )مفيوم االلتزام التنظيميّ  عناوينَ وما اتصل بو من  الثاني: االلتزام التنظيميّ 

، ، نتائج االلتزام التنظيميّ ، أبعاد االلتزام التنظيميّ ، مراحل االلتزام التنظيميّ االلتزام التنظيميّ 

، وطرق ، المتطمبات الواجب تواضرىا لبناء االلتزام التنظيميّ االلتزام التنظيميّ  ضيرة العوامل المؤثّ 

جنبية رز الدراسات السابقة العربية واأل(، وانتيى ىذا الفصل بعرض أبالتنظيميّ  قياس االلتزام

 ذات العبلقة بمولوع الدراسة. 

 :اإلطار النظري   :والً أ

 :(Management by roaming) المحور األول: اإلدارة بالتجوال

 مفيوم اإلدارة بالتجوال:

التجوال بمعنى الت ْطواف، ومنو الَجَوالن ضي  وورد ضي لسان العرب البن منظور أنَ  :(لغةً )التجوال 

ل ضي الببلد اَد تجويبًل: أي ُجْمت ضييا كثيرً َجّوْلُت الببل :الحرب، والجائل: الزائل عن مكانو، ويقال ، وَجو 

 (.157 :2003، )ابن منظور واإذا انكشفوا ثم كرّ  أي َطو ف، وجال القوُم َجْولةً 
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ى استخدام الموارد البشرية والمادية المتاحة، من خبلل التخطيط والتنظيم وقدرة عم : ىي عمم وضنّ اإلدارة

 (.2018غوانمة،) وضاعميةٍ  ة بكفاءةٍ والرقابة من أجل تحقيق األىداف المرجوّ  ووالتوجي

 :ااإلدارة بالتجوال اصطالحً 

سة، من خبلل زيارتو بالمدر  واإلشراضيةِ اإلدارية  وقيام المدير بممارسة ميامّ   بأنيا" (2018) ذكرىا أحمد

، وذلك بيدف ضتح قنوات من الحوار والمناقشة الفّعالة مع العاممين بالمدرسة المتكررة إلى مواقع العملِ 

بداع، والرقابة وتحسين االتصال، والتطوير واإل من أجل معرضة حقيقة سير العمل واكتشاف الحقائق،

 ." راجعةٍ  عمى تغذيةٍ  وتحفيز العاممين، والحصول

عن مكتبة والخروج إلى ميدان  االبتعادقدرة المدير عمى  "أنيا  عمى (2014) عرضيا مواليةا بينم

اكتشاف الحقائق، و العمل، والتفاعل مع العاممين وجيًا لوجو، وذلك من أجل تحسين االتصال بينيم، 

 ." راجعةٍ  والحصول عمى تغذيةٍ  بداع، وتحفيز العاممين لمعمل،التطوير واإلو 

ممارسة مدير المدرسة اليومية بالخروج من مكتبة إلى  "بأنيا  (2018مخامرة ) مع تعريفوىذا يتفق 

اكتشاف )لوجو بيدف  امين والعاممين داخل المدرسة وجيً أرجاء المدرسة، وقدرتو عمى التفاعل مع المعمّ 

 ." رسةضي المد( بداع التطوير واإلو نسانية، العبلقات اإل ، الحقائق، التحفيز، العمل الجماعيّ 

نية والحرة الزمانية والمكانية والمعاشية األاختصار المساضات " ( ضقد ذكرىا بأنيا 2016أما ضراونة )

والبعد عن المكاتب والبقاء ضي المنطقة الوسطى لمشاركة العاممين وتوجيييم  والفعميّ  الحقيقيّ والوجود 

معيم  دائمٍ  م والبقاء عمى تواصلٍ س أدائيم وتحفيزىم وحل مشاكميوتممّ  ،ومساعدتيم واالجتماع بيم

 . المنشودة " سةلتحقيق أىداف المؤسّ 

أن عممية اإلدارة بالتجوال ال تقتصر ضقط عمى المدير والعاممين،  إلى  (McClain,2009) بينما أشار 

نما عمى العاممين   .الخبرات المتبادلةوذلك بيدف االستفادة من  ،البعض بعليموا 
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، ذات طابع خاّص  ضمسفيةٌ  متكاممةٌ  إداريةٌ  اإلدارة بالتجوال منظومةٌ  أنّ ( 2000وألاف الخليري )

ضي ميدان التنفيذ،  لمقائد اإلداريّ  الذكيّ  حلورتقوم عمى ال إدراكيةٍ  يا من قناعةٍ تَ خصوصيّ  ةٌ ستمدّ مُ 

دارة الم وتخطيطيا وتنظيميا وتنفيذىا واستخدام مياراتو ومواىبو ضي تصميم المقاءات التجوالية قاببلت وا 

 أثناء اإلدارة بالتجوال. تتمّ الجماعية والفردية التي 

ة، حيث أسموب من أساليب االتصال غير الرسميّ " اإلدارة بالتجوال ىي  أنّ   (2012) ويرى الوادي

لتعزيز الوقت معيم، يتعامل القائد مع المرؤوسين بشكل مباشر، من خبلل التجول بينيم، وقلاء بعض 

 . " بين القائد والمرؤوسين والسمطويةِ  الرسميةِ  الحواجزِ  ، وكسرِ العبلقات االجتماعية

المدير عن االبتعاد عن أسموب اإلدارة  ، يعمد عمى حثّ أسموب إداريّ " أنيا   (2015) وعرضتيا صالح

سة، المشكبلت الحاصمة ضي المؤسّ  عن بعد، إلمداده بالمعمومات المفيدة عن واقع العمل، وكيفية حلّ 

عطائيم واالختبلط م  ." سةلتقدم المؤسّ  البلزمةَ  التوجيياتِ ع العاممين لمعرضة حاجتيم و رغباتيم، وا 

عمى العبلقات اإلنسانية، واإلدراك  كبيرٍ  ز بشكلٍ اإلدارة بالتجوال تركّ  ( بأنّ serrate,2009) وتؤكد

 واألداء المبدع. السميم، والتقييم المفتوح، لبناء العمل القويّ 

: بأنيا كسر الحواجز التي تعمل عمى عرقمة االتصال بين المدير جوالتاإلدارة بالالباحثة وتعرف     

والمعممين، من خبلل التواصل المباشر معيم وتبادل الحديث ضيما بينيم واالجتماع بيم، ومد يد العون 

  لمثمى. ليم، لكسب ثقة واحترام المعممين، ضيذا يدضعيم لبلستجابة لتوجييات المدير وتطبيقيا بالصورة ا

 فمسفة اإلدارة بالتجوال ترتكز عمى ما يمي: ء التعريفات السابقة, ترى الباحثة أن  و  في ضَ 

 أو تحريفٍ  تبلعبٍ  جمع المعمومات من مصدرىا، بدون أيّ  لممدير أن اإلدارة بالتجوال تتيح. 

  ِسة.بل اإلدارة العميا مع العاممين بالمؤسّ التواصل المباشر من ق 

 تجوال إلى كسر الحواجز مع العاممين.تسعى اإلدارة بال 
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 والفّعال لممدير ضي ميدان العمل. الذكيّ  الحلور 

 بداع.ركيز عمى العبلقات اإلنسانية واإلالت 

 دارة بالتجوال:أىمية اإل

بينيم، ويتعامل  الفرديةَ  بالعاممين، ويدرك الفروقَ  تجعل المدير ييتمّ  ضي أنياية اإلدارة بالتجوال وتبرز أىمّ 

الة ضي التأثير ضي سموك العاممين اإلدارة بالتجوال أداة ضعّ  عامل حسب ظروضو وقدراتو، كما أنّ  مع كلّ 

من  يعّززمن شأنو أن  ،سة، ضتجوال المدير بين مكاتب العاممينر جيودىم لتحقيق أىداف المؤسّ سيّ وتُ 

الزيارات المتكررة عمى كسر  عمى زيادة داضعيتيم، وكذلك تساعد اكبيرً  الو تأثيرً  أنّ  كما ،روحيم المعنوية

عمى االتصال الفّعال بين المدير والعاممين، ولئلدارة  التي تؤثر بشكل سمبيّ  والخوفِ  حواجز الخجلِ 

من مصدرىا الرئيس من خبلل اتصال المدير المباشر  إلى المعموماتبالتجوال أثر كبير ضي الوصول 

 (. 2011وعبدالرحمن ، ينظرىم )جودمع العاممين، وتعرضو عمى متطمباتيم وسماعو لوجيات 

 تية:آلة اإلدارة بالتجوال تبرز من خبلل تحقيقيا لمجوانب اأىميّ  ( أنّ 2010) البنا توبين

 فين.والموظّ  المديرينالفّعال بين  االتصال الشفييّ  -

 يا.اكتشاف المشكبلت وأوجو القصور، لمعمل عمى حمّ  -

 .إعادة توزيع العمل ضي الواقع الفعميّ  -

 لخطط المولوعة كما خطط ليا، ومتابعة تنفيذىا.تنفيذ ا -

 سةو لتحقيق أىداف المؤسّ ف ضي المكان الذي يستحقّ موظّ  أي ولع كلّ  ،تفويض السمطة -

 .المنشودة
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 أىداف اإلدارة بالتجوال:

من عمميات  عمميةً  عدّ تسعى إلى تحقيقيا، واإلدارة بالتجوال تُ  ترسم أىداًضاعممية  كلّ ال شّك ضي أن 

العاممين، وتسعى و دارة العميا ية بين اإلركزية التي تسعى إلى كسر الحواجز السمطوية والرسمّ البلم

بل اإلدارات ر، أو تدخل من قِ يأو تغي تبديلِ  لموصول إلى المعمومات من مصدرىا المباشر بدون أيّ 

 (:2006،العديد من األىداف لئلدارة بالتجوال يمكن توليحيا ضيما يمي )ممحم وَثّمةالمختمفة، 

  سموب اإلدارة بالتجوال.أغرس الرؤية والرسالة التي تتبناىا القيادة من خبلل استخدام 

  ،إلحداث ضيم وتقارب بين اإلدارة بصدٍق وأمانةٍ تشجيع كاضة العاممين عمى قول الحقيقة ،

 والعاممين.

 .التحفيز لئلبداع واالبتكار، واالرتقاء بمستويات التنفيذ 

 وتقوية  ةخصيّ وتعزيز العبلقات الشّ  المدير والعاممين،ة  والرسمية بين كسر الحواجز السمطوي

 مع المستويات المختمفة. أواطرىا

، ينيّ اإلدارة بالتجوال تيدف إلى توضير ضرص النمو المِ  أنّ  (Graf &Werlinich, 2002من ) يرى كلّ 

 وتيدف بعممية اتخاذ القرار،عممية اتخاذ القرار من خبلل مشاركة العاممين  إلى تحسينكما أنيا تسعى 

المزيد عن  عمى معرضةمين القيادات اإلدارية والمعمّ  ة، وحثّ ة الممارسات التعميميّ حقق من صحّ تّ مل أيًلا

 م. عميمتي التعميم والتعمّ 

 :وىما ،ساسيينألئلدارة بالتجوال ىدضين  نّ أ إلى(Lynch& Stephen,2009) من  بينما أشار كل  

والمشكبلت  العاممينداء أعن  ودقيقةً  والحةً  يعطيو صورةً  ،ل بشكل شخصيّ متابعة المدير لمعم .1

 نقل بواسطة التقارير كما ىي عمى أرض الواقع.سة، والتي ال يمكن أن تُ التي تحدث داخل المؤسّ 

واالىتمام  بكفاءة وضعالية من خبلل متابعتيم بشكل مستمر   إلى العملودضعيم  لعاممين،تحفيز ا .2

 .بمطالبيم
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 اد اإلدارة بالتجوال:أبع

من أبعاد  بداع، والتغذية الراجعة، والتحفيز، واكتشاف الحقائق، والتطوير واإلاالتصالتحسين  عدّ ويُ 

 مناسبٍ بقت بشكل ذا ما طُ إاإلدارة بالتجوال التي ليا أثر كبير ضي تحقيق العديد من الفوائد لممؤسسة 

 .وموائمٍ 

 وال:ضيما يأتي توليح ألبعاد اإلدارة بالتجو 

من خبلل عقد الندوات وورش  العاممينويشير إلى قدرة المدير عمى كسب ثقة : تحسين االتصال .1

، وذلك من أجل التعرف عمى وجيات النظر المختمفة، ل واالجتماعات المفتوحة والمغمقةالعم

تحسين االتصال لمن أجل تحسين ضاعمية االتصال، و  وتساؤالتيم العاممينوالرد عمى استفسارات 

من أجل لمان ضيم  صحيحةٍ  ومقوماتٍ  سسٍ أعمى  ايجب أن يكون مبنيً  والعاممينين المدير ب

ال كما مقومات االتصال الفعّ  ومن أىمّ  االً ليكون االتصال ضعّ  وتوجيياتو ألوامر المدير العاممين

 (:2010ذكرىا )السكارنة،

حتى يسيل  ،ابًل ومفيومً تسمسم العاممينمع  حديثور: يجب عمى المدير أن يكون الحديث المؤثّ  -

 بالولوح والّتسمسل يصالياإالرسالة التي يريد  تّتسمَ ضيم ما يريده، ضبل بد أن  العاممين عمى 

أن  أضكاره قبل بَ عن الغموض والتلارب من حيث األضكار، ويجب عمى المدير أن يرتّ بعيًدا 

 . يبدأ بالحديث

دأ بعممية االتصال يجب عميو أن يسأل نفسو المدير قبل أن يب أنّ  بو السؤال والمناقشة: ويقصد -

كمماتو و  ء ىذا اليدف يمكن أن يختارَ وْ ، وعمى لَ إلى العاممينيصالو إعن اليدف الذي يريد 

 . لمعاممينحواره  صياغة

واحترام آرائيم، واستيعاب  لمعاممينستماع العمى ا اأن يكون المدير قادرً  بوصغاء: ويقصد اإل -

 .لفظيةِ  وغيرِ  لفظيةٍ  يصاليا بطريقةٍ إالرسالة التي يريدون 
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استعمال لغة اإلشارة والجسد: ويقصد بيا الوسائل غير المفظة كحركة العينين الّمجوء إلى  -

 واليدين، واإليماءات، والمشي، واالبتسامة، وطريقة الجموس، وغيرىا. 

 ض الذي يخالفناك المستمع المعار باختبلف المستمع، ضياإلقناع وسائل اإلقناع: تختمف وسائل  -

م الرأي ويؤمن بما الذي يؤيد المتكمّ  المستمع اإليجابيّ  وىناكالمتحدث الرأي وال يثق بما يقولو، 

المستمع  ايلً أيقولو، وىناك المستمع البلمبالي الذي تفرض عميو الظروف ما يسمع، وىناك 

 يقرر. واًل ثمّ أالمحايد الذي يستمع 

 

عمى العطاء واالرتقاء بمستويات  وتشجيعيم عاممينحفز ال : يشير إلى قدرة المدير عمىحفيزالت .2

عمى رضع الروح  ايلً أقدرتو و أدائيم، وتعميق إحساسيم بأنيم شركاء ضي ولع األىداف، 

، وقدرة العاممينساليب التي يتبعيا المدير لمتأثير عمى ل الحواضز ضي األالمعنوية لدييم. وتتمثّ 

بداضعية، وقدرتيم عمى تحقيق النتائج المطموبة  ملإلى العالمدير عمى توضير جو يدضعيم 

 (.2015)صالحة،

عمى تقديم األضلل من أجل  العاممينعمى العمل، من خبلل تحفيز  مشجعةً  التحفيز بيئةً  ويوضرّ 

 إذ إّنو، اسة سمبً والمؤسّ  العاممينر عمى يؤثّ  الٍ ضعّ  حواضزَ  غياب نظامِ  مؤسستيم، ومن المعروف أنّ 

ىناك العديد من  (، إلى أنّ 2009من )الشمبي والنسور، ، وقد أشار كلّ لمعاممين  ظيفيّ يلعف األداء الو 

 ، ومن ىذه المتطمبات ما يأتي:الٍ ضعّ  تحفيزٍ  ة لبناء نظامِ المتطمبات األساسيّ 

 .واستثارتيم العاممينضي دضع  الٍ ضعّ  تأثيرِ  ذاأن يكون الحاضز  -

 .ةُ خصيّ الشّ  االعتباراتُ أو  ر ضي أسموب التحفيز المحسوبيةُ أن ال يؤثّ  -

 .ووالحةٍ  مفيومةٍ  سسٍ أأن يرتكز التحفيز عمى  -

 كفاية الحاضز وعدالتو. -

 مثل لؤلداء.األ الحاضز بالجيد المبذول ضي تحقيق الحدّ أن يرتبط َ  -
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 و الحاضز اتجاه الحاجات غير المشبعة.أن يوج   -

 .يط بالمجتمعتحالتي  واالقتصاديةَ  االجتماعيةَ  الحواضز المتغيراتِ  أن تواكبَ  -

ن المدير من الحصول عمى اإلدارة بالتجوال تمكّ  ( أنّ 2010وترى العيدي ) اكتشاف الحقائق: .3

من أرض الواقع، كما أنيا تساعد المدير عمى تحديد  ةِ المستمدّ  والواضيةِ  اممةِ الشّ  المعموماتِ 

جول عمى معرضة لمت، والحكم عمى نوعية التنفيذ، وقدرة المدير اتعصف بالمدرسةالمشاكل التي 

جوالتو التفقدية  المدير المتجول من خبلل أنّ  (Hinners,2009) وذكر ظروف العاممين،

أو  وطبيعتيم بدون تكمفٍ  العاممينمور المبيمة وغير الوالحة، والتعرف عمى يستطيع ضيم األ

 إداريّ مستوى  كلّ  نّ ال كامبلً  حقيقياً  يكونما يصل المدير  ليس كلّ  ، ومن الطبيعي أنّ تصنعٍ 

من ممارسة الجوالت التفقدية من أجل معرضة الحقيقة  لذا ال بدّ  ، المعمومات بطريقة مختمفة ينقلُ 

 الفعميةِ  لممعموماتِ  كاملٍ  عممية اكتشاف الحقائق مرحمة تقوم عمى توضيرٍ  عدّ الكاممة، وبالتالي تُ 

 (: 2015 ،صالحة)ما يمي، ، وتقوم الجوالت التفقدية لممدير عمى عمى الواقع التنفيذيّ  القائمةِ 

 دت إلى ما ىو قائم اآلن.أولاع التي روف واألتوليح الظّ  -

من المعمومات والحقائق، والتصورات واآلراء التي يتكون منيا  مناسبٍ  حصول المدير عمى كم   -

 .ناخ العمل المدرسيّ مُ 

 ضي التقارير اإلدارية المرضوعة إلى المدير. إخفاؤه أو تزيفيةاكتشاف ما تم  -

عن مقترحاتيم، ومبلحظاتيم حول العمل، وقدرة المدير  إلى التعبير العاممينتوضير مناخ يدضع  -

سموب يساعد المدير عمى كشف أأضلل  وشكاواىم، ضيذا العاممينعمى االستماع لمشاكل 

 . العاممين بالمدرسةتقربو من  ىوو الحقائق 

 ء قراءتو لمتقارير المكتبية.أثنا إليةنون التي تسربت كوك والظّ المدير من الشّ  تّحرر -
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 التطوير واإلبداع: .4

ضكار الجديدة وتقديم األ ما ىو جديد ومبتكر، ضة كلّ و قدرة المدير عمى إلا( أنّ 2010)يدي ولحت العأ

ليام العاممين بالحمول اإل م من أجل تطويرىم، معمّ  وتحديد البرامج التدريبية المبلئمة لحاجة كلّ  ، بداعيةوا 

اإلبداع واالبتكار، والتحسين والتطوير، و  اإلدارة بالتجوال تقوم عمى التحفيز أنّ  (2000) الخليري وبينَ 

أثناء الجوالت  ضي دعم األضكار الجديدة المستخمصة من الحوار والنقاش البّناء الذي يتمّ  بحيث يتمّ 

لكاضة  مناسبةً  لغةً  من التفاىم، ويجب عمى المدير المتجول أن يختارَ  اإلدارية مع العاممين ضي وجود جو  

 مين عمى تحقيق مطالبيم.نو األأالعاممين، لكي يشعر جميع العاممين أنُو جزء منيم، و 

 التغذية الراجعة: .5

قدرة المدير عمى مساعدة : " قصد بالتغذية الراجعة يُ أنو  إلى (Mitchell R.Kubicek,2015أشار ) 

ومعرضتو  ،القوة وتعزيزىا طقدرتو عمى معرضة نقادائيم وتصحيحو، و أالعاممين ضي إدراك قدرتيم وتطوير 

لكي " ( 2009وذكرت الشرماني ) ".بنقاط اللعف لمعمل عمى معالجتيا، وتحديد نوع التدريب المناسب

ذا إألنيا  ،أو بفترة قصيرة داء بشكل ضوريّ شرحيا بعد األ يجب أن يتمّ  ًة تصبح التغذية الراجعة بّناء

األداء أو السموك بيدف  نقدَ  رض منياتفقد قيمتيا، ويجب أن يكون الغ وفضس طويمةٍ  حت بعد ضترةٍ رِ شُ 

  لمساعدة المتمقيّ  متاحةٍ  دعمٍ  شيء آخر، ويجب عمى المدير اختيار آلياتِ  أليّ وليس ، تحسينو

عمى تحسين أداء  عاملأو الوظائف التي تساعد ال لبلستفادة منيا، وقد تشمل التدريب عمى بعض الميامّ 

 الميمة.

في تطوير االستبانة: )تحسين االتصال,  اآلتيةمن األبعاد  الا واستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة ك   •

 نسانية(., التطوير واإلبداع, العالقات اإل التحفيز, اكتشاف الحقائق, العمل الجماعي  
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 :أنواع التجوال اإلداري  

منيا  المستخدم باختبلف اليدف منو، ضمكل  يختمف النوع  إذ، العديد من أنواع التجوال اإلداريّ  َثّمة 

حاطة بيا، وتكمن ميارة المدير ضي حسن اختيار نوع لبلزم معرضتيا واإلاتجعل من  وصفاتٌ  خصائُص 

 .(2010)العيدي، أىداضيا قَ ويحقّ  التجوال المناسب الذي من شأنو أن يخدم المدرسة

 : اآلتيةحسب االعتبارات  *ويمكن تصنيف التجوال اإلداريّ 

 (:2010ق كما بينيا )العجمي,سب  اإلخطار الم   من حيث   أنواع التجوال اإلداري  أواًل: 

عمال التي يقومون بيا وعمى عمى األ : ويكون اليدف منيا التعرفَ قسب  جولة بإخطار م   -

 شخاص القائمين عمييا.األ

مات حول المعمو  وجمعَ  والتفتيَش  : ويكون اليدف منيا التحقيقَ قسب  جولة بدون إخطار م   -

 مولوع معين.

ق، أو بدون إخطار يعتمد عمى سبّ أسموب اإلدارة بالتجوال بإخطار مُ  ( أنّ 2000وقد ذكر الخليري )

 يا:أىمّ  ،عدة اعتبارات

  ضي إدارة المؤسسة، والمشرضين والقائمين عمييا، العاممين وكفاءتيم وحسن اختيارىم مدى دقة

 المناسب.وقدرتيم عمى ولع الرجل المناسب ضي المكان 

  ّسة، وحجميا، والظروف العامة المحيطة بيا.طبيعة نشاط المؤس 

  ّلدى المدير المتجول، ومدى توضر الخبرة ضي  مدى الكفاءة ضي إجراء االتصال الجماىيري

 الحوار.

  ّسة، ومدى سيادة التعاون والمشاركة.نوع المناخ السائد ضي المؤس 
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 دوافع:من حيث ال أنواع التجوال اإلداري  : ثانًيا

تسعى إلى إشباعيا،  جولة إدارية دواضعَ  لكلّ  ( أنّ Gleeson( نقبًل عن )2010) ذكرت العيدي 

 تقسيم الدواضع إلى ما يمي: تعمل عمى تحقيقيا، وتمّ  زاتٍ ومحفّ 

والثناء عمييم، وتشجيعيم من أجل إحداث  عاممين: تقوم عمى تحفيز الجوالت تفقدية تحفيزية -

 طوير ضي مجال العمل.المزيد من التحسين والت

 ىناك حالةً  : وىذه الجوالت يقوم بيا المدير عندما يشعر أنّ جوالت تفقدية لمجرد إثبات الوجود -

 ، وبّث روح الّنشاط.العمل من الركود والكسل داخل المدرسة، ويكون اليدف منيا تحريك جوّ 

 شعارىم بأنّ إخبلل  منيتّم : جوالت تفقدية لمتأثير عمى العاممين, وكسب والئيم واحتراميم -

مشاكميم، وتفيمو التام ليم، والترحيب بمقترحاتيم التي ليا أثر ضي تطوير  لحلّ  اجدً  المدير ميتمّ 

 العمل.

 المسؤوليات، وتحديدَ  : ويكون ىدف ىذه الزيارة توزيعَ السمطة جوالت تفقدية لتفويض -

 . والقياديةِ  نيةِ المي ، الكتشاف ذوي الكفاءاتِ مؤسسةضي ال عاممينالصبلحيات عمى ال

كوك حول مولوع الغموض والشّ  إزالةَ  ويكون اليدف من الزيارة جوالت تفقدية لتقصي الحقائق: -

 معين، ومعرضة الحقيقة الكاممة من مصدرىا.

 أنواع التجوال اإلداري من حيث التأثير المطموب:ثالثًا: 

 :اآلتيأقسام عمى النحو  ة( إلى ثبلث2000) قسميا الخليري

عن طريق توضير خصائص القدوة والنموذج يتم  :إيجابي   طيب   أثر   لغرسة إداري  جوالت  -

 عن الثقة ضي المدير المتجول.  بلضلً  دق،والصّ 

ورة الذىنية السمبية أو التقميل من خبلل إزالة الصّ  تُنفذُ  :ة لتحسين الصورة الذىنيةجوالت إداري   -

 ورة.الصّ لتحسين  تحويميا إلى داضع إيجابيّ  ، ومن ثمّ امني
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 .عاممينلدى ال بالمسؤوليةعن طريق تنمية اإلحساس تتّم  : جوالت إدارية لخمق انطباع إيجابي   -

 

 مول:من حيث الش   أنواع التجوال اإلداري  : رابًعا

 ىما: ،( إلى نوعين2010) ا العجميّ مميقسّ 

التكمفة ل عوامل الوقت و ىو النوع الشائع ضي الممارسة، حيث تتدخّ و  محدود: تجوال جزئي   -

 لمتجوال.

 قسام.: يتم ضيو لقاء كاضة العاممين، ويقوم المدير بزيارة كاضة األشامل كمي   تجوال إداري   -

 من حيث التوقيت: أنواع التجوال اإلداري  : خامًسا

 :اآلتي( إلى قسمين عمى النحو 2000) ميا الخليريقسّ 

خطار وبدون ارتباط بحادث إ ودون عشوائي   قد يتم بشكل ضجائي   :غير دوري   تجوال إداري   -

 .(الفجائيّ  التجوال التفتيشيّ )طمق عمية ويُ  ،معينمعين، وقد يرتبط بحادث 

 مقسمةالمنتظم عمى ضترات زمنية  بالتتابع الدوريّ  يتمّ  :المنتظم بالتتابع الدوري   يتم   تجوال إداري   -

 .اق ومعموم لمجميع ويكون ىذا التجوال روتيني  معد مسبّ  حسب جدول زمنيّ 

 :من حيث المستوى اإلداري   أنواع التجوال اإلداري  : سادًسا

 ل ضي:من حيث المستوى يتمثّ  التجوال اإلداريّ  أنّ  إلى (2000) الخليريوأشار 

والعناصر المتاحة، وترتبط  ق باستغبلل الطاقات: وتتعمّ التنفيذية ة لإلدارةجوالت إداري   -

 باإلجراءات التنفيذية.

 بعة.: وترتبط بالبرامج التنفيذية، والسياسات المتّ رة الوسطىة لإلداجوالت إداري   -

 ستراتيجيات العامة.ا عبلقة بالتعديبلت الييكمية واإل: وليالعميا ةة لإلدار جوالت إداري   -
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 من حيث اليدف: ي  ر ادأنواع التجوال اإل: سابًعا 

 كما يمي: (2010) العجميحيا ولّ      

 .وتوليحيا ياسات اإلداريةلسّ بيدف شرح القرارات وا تجوال إداريّ  -

 قصور ضي المعمومات بشأنيم. لتحقيق المساواة بين العاممين، ومعالجة أيّ  تجوال إداريّ  -

 من أجل تعميق االلتزام بالوقت، ولرورة تحقيق االستفادة القصوى منو. تجوال إداريّ  -

 عمى القمق.والقلاء  راع الوظيفيّ عات والصّ االخبلضات والنز  من أجل حلّ  تجوال إداريّ  -

 .بيدف االرتقاء بالجودة لموصول إلى مستويات أعمى من األداء تجوال إداريّ  -

 :وخصائصو المدير المتجولصفات 

نو مكّ التي تُ  والخصائَص  يتوقف نجاح اإلدارة بالتجوال عمى حسن اختيار المدير الذي يمتمك الصفاتِ   

معرضة حاجاتيم، ولكي يكون المدير ذا تأثير  من أيًلانو مكّ من التواصل مع العاممين ضي المدرسة، وتُ 

 ز.فات والخصائص ليوصل مدرستو إلى التميّ العديد من الصّ  يجب أن يمتمكَ  ،بالعاممين

( وىي عمى 2010) ولذلك يجب عمى المدير المتجول أن يمتمك العديد من الصفات كما ذكرىا العجمي

 :اآلتيالنحو 

عة الصدر، بسَ  ل وأن يتصفَ عمى التحمّ  اكون قادرً ا، ضيجب عمى المدير أن يأن يكون صبورً  -1

 عبة.عمى مواجية المواقف الصّ  اوأن يكون قادرً 

ة، والبعد عن التناقض بين الكممة والفعل، وبين خصيَ ، وتعني التوازن ضي الشّ اأن يكون نزييً  -2

 الظاىر والباطن. 

لشكواىم  االستماع الذكيّ مم و يقصد بيا مبادئ العدالة والمساواة ورضع الظّ و ، ايكون منصفً أن  -3

 العادلة. العاملينواالستجابة الفورية لمطالب 
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حاطة الت، والقدرة عمى لبط النفس، واإلباالنفعا ، وتعني القدرة عمى التحكمّ اأن يكون منلبطً  -4

 ما يجري حولو. الشاممة بكلّ 

خوف، وذلك  وبدون عمى إبداء آرائيم بصراحةٍ  العاممينع المدير أن يشجّ ، أي اأن يكون مشجعً  -5

 لمعمل. جعوٍ مشّ  لتوضير بيئةٍ 

و سوء السموك، وعدم انتياز الفرص عمى أ، وىي صفة تعني عدم االنحراف اأن يكون مستقيمً  -6

صحاب أ، وعدم إذالليم، ورضض االنحناء أمام اللغوطات الخارجية أو أمام العاممينحساب 

 النفوذ.

 :اآلتيةع بالصفات والخصائص ت  يتم يجب أن المدير المتجول ( أن  2012صباح ) دوتؤك  

يمان بمينة التعميم، والمعرضة الكاممة اإلو  المعرضة يمتمكعمى المدير أن  ع بالكفايات المينية:التمتّ  -

 بوسائل تحقيق أىداضيا.

ة، وعمى المدير أن يمتمك والحكمة والمولوعيّ  الذكيّ  ويقصد بو التفكير :ع بالكفايات العقميةالتمتّ  -

 يط والتنظيم واتخاذ القرار.القدرة عمى التخط

مين ومشاركتيم ضي سنو مع المعمّ حَ  نشاء عبلقاتٍ إجتماعية: القدرة عمى ع بالكفايات االالتمتّ  -

 لدييم.  مناسباتيم المختمفة لمعمل عمى رضع الرلا الوظيفيّ 

ع بالكفايات الشخصية: قدرة المدير عمى مواكبة التطور والتجديد عن طريق تطوير التمتّ  -

ل المسؤولية ، واحترام ضراد والجماعات، وتحمّ يب اإلدارية لديو، وقدرتو عمى التأثير ضي األاألسال

 .العاممينجيات نظر وُ 

حة ع بالقوة والحيوية، والصّ والتمتّ  ،ل بالمياقة البدنيةة: حيث تتمثّ ع بالكفايات الجسمية والنفسيّ التمتّ  -

 ة الخالية من االلطرابات الوجدانية. سيّ ، والسبلمة النفالجيدة، واالىتمام بالمظير الخارجيّ 
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مل، دق واألمانة بالعي بالصّ ل ضي اإلخبلص بالعمل، والتحمّ ع بالكفايات األخبلقية: تتمثّ التمتّ  -

مثااًل حسًنا ، واالبتعاد عن التحيز، وأن يكون المدير العاممينمع  ةٍ والتوالع وعدم التعامل بفوقي

 لمعاممين.

بالمدير، وىي قدرة المدير  تواضرىاىناك العديد من الخصائص الواجب  أنّ  إلى (2005) وأشار السالمي 

وطرحيا بشكل مناسب، وقدرة المدير عمى توليد األضكار  ،مورِ عندما تتأزم األ وخياراتٍ  عمى إيجاد بدائلَ 

زيادة جيد رة المستقبل للصو  ذكيةً  استشراضيةً  أن يمتمك المدير رؤيةً و ييا، العاممين عمى تبنّ  المبدعة وحثّ 

 .العاممين

منيا: أن يمتمك  ،المدير المتجول خصائص عديدة أنو يجب أن يمتمكَ  :وتليف الباحثة عمى ما سبق

وىذا من   ،مينمين، ضاألسموب الحسن لو أثر كبير بتقوية العبلقات بين المدير والمعمّ ضن التعامل مع المعمّ 

أن يمتمك الطاقة اإليجابية التي من شأنيا أن  ًلاأي ، وعمى المديرالمدرسّيةشأنو أن يقمل من المشاكل 

مين المعمّ  آلراء متقببًل بشكل أكبر لتحقيق األىداف المنشودة، وأن يكون  إلى العملمين تدضع المعمّ 

قدرة المدير عمى التجدد إلاضة إلى عة صدر، وأن يدعم األضكار الجديدة، بسَ  واقتراحاتيم ويستمع إلييم

 أىداف المدرسة. لتطوير الّدائموالسعي 

 

 أدوات اإلدارة بالتجوال:

 الموقف اإلداريّ  إلى إنجاحمن األدوات التي تيدف  ىناك مجموعةً  ( أنّ 2005) ذكر الخليري

اختيارىا وضقًا لميارات  المدير المتجول، بحيث يتمّ  ينفّذىاالتي والت اإلدارية لمج كاممةٍ  بفاعميةٍ 

، لموقف اإلداريّ لمتطمبات ا مثل منيا وضًقااالستخدام األ عمىو ، وقدراتو وكفاءاتو المدير المتجول

  :ومن ىذه األدوات
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 أداة البحث عن أفكار جديدة: -1

من  ،ومبتكرةٍ  جديدةٍ  عمى أضكارٍ  والمدير المتجول حصول يجريياتتيح الجوالت اإلدارية التي  
 ق األىداف المرجوة.يتحقل المدرسة نحو األضلل، وتطورَ  نَ حسّ شأنيا أن تُ 

 البحث عن أصحاب الكفاءات القيادية والمينية: -2

أصحاب الكفايات والموىوبين والمبدعين، ويمكن  ،عامميناليجب عمى المدير المتجول معرضة  
التي تدور داخل المدرسة، ومن خبلل  لوعاترف عمييم من خبلل مناقشة المو لممدير التع

، وصقل عاممينال جل دعم مواىبمن أ ااىدً الذكية، وعمى المدير أن يعمل ج لؤلسئمةطرحو 
 مياراتيم من أجل الحصول عمى عمل متقن.

 والجيد لما يقال: أداة اإلصغاء الذكي   -3

بين المدير  وسميمةٍ  متينةٍ  من أجل بناء عبلقاتٍ  ولروريّ  التواصل الجيد ىو عامل أساسيّ  
، إلى عامميومدير صغي بيا العمى الطريقة التي يُ  ، ويعتمد التواصل الناجح  الذكيّ عاممينالو 

قيمة بالنسبة لممدير والمدرسة، لذلك يجب عمى المدير  وبأنيم ذو  عاممينشعر الوذلك لكي يُ 
التركيز عمى ما  ، ثمّ عاممينوىي االستماع الجيد لم ،ةأساسيّ  مبادئَ  ةثبلث المتجول أن يمتمكَ 

بحيث  نًياوغ ار مينًياعنو، ويجب أن يكون الحو  الحديث ما تمّ مناقشة  ، ومن ثمّ العاممونيقولو 
 خرين.اآلز لديو الثقة والتفاىم مع ث باالرتياح، وتعزّ يشعر المتحدّ 

 أداة إزالة كافة أشكال الخجل والرىبة والخوف: -4

عمى دضع المدرسة  القادرونباألمان، ومنحيم الثقة بأنيم ىم  عاممينالشعار إمن خبلل  يتّم ذلك 
عمى إزالة أشكال الخوف والرىبة من  ن يعمل جاىًدا، ويجب عمى المدير أنحو النجاح والتقدم

حقق أىداضيا بسبب عم شعور العاممين باالرتياح سات ال تُ نفوس العاممين، ضكثير من المؤسّ 
 وعدم وجود عبلقة جيدة بينيم. ،وشعورىم الدائم بالخوف من المسؤولين الوظيفيّ 

 
 
 



29 
 

 شاكل العمل:أداة تحقيق المشاركة الذكية والمعنوية لمعاممين في م -5

 ، ومشاكلمن جيةٍ  العمل إلى مشاكلأثناء تجوالو عمى االستماع  ضي مدير الذكيّ يحرص ال
، وضي الوقت نفسو يجب أن لتذليميا وحّميامن قوة  ُأوتيَ ما  ، ويعمل بكلّ من جيٍة أخرى عاممينال
 .ويغرس مكان اإلحباط واليأس التفاؤل واألمل، عاممينال اتمن نفسيّ  نَ حسّ يُ 

 :وتحفيزىما ة إثارة االىتمام والحديثأدا -6

 وتحفيزىا دعم األضكار الجيدة اإلدارة بالتجوال عمى االبتكار واإلبداع ، والتطوير، بحيث يتمّ تقوم  
من خبلل الجوالت اإلدارية، ويجب  الحصول عمييا من الحوار والنقاش البّناء الذي يتمّ  يتمّ  بحيث

التنفيذيين، بينما يختار  العاممينعندما يخاطب  يومةً ومف بسيطةً  لغةً  أن يختارعمى المدير 
ضئة منيم بأنو جزء ال  عندما يحاور الفنيين واإلداريين، بحيث تشعر كلّ  المعقدةَ  المصطمحاتِ 
 يتجزأ عنيم.

 

قاتيا صعوبات تطبيق اإلدارة بالتجوال  :ومعو 

من قبل  جيدٍ  بق بشكلٍ إذا طُ  ضعاليةً  أسموب اإلدارة بالتجوال من أكثر األساليب اإلدارية بالرغم من أنّ  

عوبات التي تواجو المدير، أسموب اإلدارة بالتجوال يواجو العديد من المعوقات والصّ  مديرين أكفاء، إال أنّ 

 ول دون تطبيقيا لؤلىداف المطموبة.حُ وتَ  ،وتعرقل إتمام عممية اإلدارة بالتجوال

المديرين ضي أثناء تطبيقيم عوبات التي تواجو الصّ ىناك العديد من  أنّ  إلى (2008) وأشار العجمي  

بتحقيق التجوال واالتصال  بالغةً  ل صعوبةً واتساع مجاالتيا يمثّ سات مؤسّ حجم ال ضاتساع ،بالتجوال اإلدارة

الة، حيحة والفعّ بآليات التجوال الصّ  المديرينة وعي واالستماع لمشاكميم والتحدث معيم، وقمّ  بالعاممين

ة الوقت بالمدير المتجول، وقمّ  التي يجب أن تكون متوضرةً  المديرين إلى الصفاتكذلك اضتقار و 

التركيز عمى الشكل  ضإنّ  ولذلكومحاورتيم،  العاممينبل اإلدارات العميا لمتجوال بين ص من قِ المخصّ 

عيق عممية من شأنو أن يُ  ضيذا ،لمجوالت دون التركيز عمى الفمسفة الحقيقة وراء اإلدارة بالتجوال الظاىريّ 

تطبيق اإلدارة  إنّ  إذبالتجوال،  لئلدارةاالرتفاع الممحوظ ضي تكمفة التطبيق  وكذلكاإلدارة بالتجوال، 
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مثل  ،سةمن التكمفة المادية لممؤسّ  بالتجوال يتطمب القيام ببعض الممارسات التي من شأنيا أن تزيدَ 

 .يرينالمدمن مساعدي  تيبات والتقارير، أو تعيين بعضٍ طباعة الكُ 

ضي مدارس  مطموبال بالشكلعوبات التي تمنع تطبيق اإلدارة بالتجوال الصّ  من أىمّ  وترى الباحثة أنّ  

إلى وجود عدد  ُيعزىوىذا  ،عد المباني عن بعليا البعضتعدد مبانييا وبُ ، و الكبيرة ىو المدارس القدس

من مبنى تابع لممدرسة نفسيا  كبير من المدارس المستأجرة ضي مدينة القدس، ضعندما يكون ىناك أكثر

ويعرقل عممية اإلدارة  ،لى المدرسةإ المدير وصولضي  صعوبةً  حدثضيذا األمر يُ  ،ولممدير نفسو

ن من معرضة مشاكميم مين ليتمكّ ن المدير من التواصل الفّعال مع المعمّ مكّ بالتجوال التي من شأنيا أن تُ 

  واحتياجاتيم.

 :اومزاياى فوائد اإلدارة بالتجوال

سات، وذلك بتطبيق المرونة البلزمة يسعى نظام اإلدارة بالتجوال إلى إحداث اإلصبلح داخل المؤسّ  

العديد من األطراف المعنية لممشاركة ضي عممية اتخاذ القرار، والسعي من أجل تحقيقيا  إلشراك

 (.2010)العجمي،

نيا أمن رضع الروح المعنوية لمعاممين، و ن المدير مكّ اإلدارة بالتجوال تُ  أنّ  إلى (2000) أشار الخلريو   

قدرة المدير  عمال عمى العاممين بما يتناسب مع قدراتيم وميارتيم، وتساعد المدير عمى إعادة توزيع األ

اإلدارة بالتجوال  ذكر أنّ  ضقد( 2010) ، وىذا يتفق مع العجميعمى تقييم أداء العاممين بشكل أضلل

، سةولاع الداخمية لممؤسّ أضلل إلعادة ترتيب األ سة بشكلِ لمؤسّ إعادة ىيكمية ا تساعد المدير عمى

ى اإلدارة بالتجوال بالتكنولوجيا الوالحة، ويسعى تجوال سمّ وتحسين عمميات التنفيذ واإلنجاز، لذلك تُ 

وذلك من خبلل تحديد االحتياجات التدريبية لؤلضراد  وكفاءتيا، زيادة ضاعمية عمميات التدريب المدير إلى

من خبلل  وربط مكاضأة العاممين باإلنجاز الفعميّ  ، وتقوية االتصال الفّعال بين المدير والعاممين،مينالعام

حساس إمن  اإلدارة بالتجوال إلنجازات العاممين، كما تزيد التفقديةِ  ما يكتشفو المدير خبلل جوالتوِ 

 سة.اتجاه المؤسّ  العاممين بالمسؤولية
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لمعمل، و  عٍ مشجّ  صحيّ  عملٍ  نشاء جوّ إارة بالتجوال تعمل عمى اإلد أنّ  (Serrate,2009) لافوأ 

اىتماماتيم، و و  بالعامين اإلدارة اىتماممن خبلل العاممين و العبلقة بين اإلدارات العميا  إلى توطيدتسعى 

ذات  عدّ التي تُ  ةِ القيم التنظيميّ  إلى إبرازتحقيق األىداف الفردية والجماعية، وتسعى  أيًلا العاممينع تشجّ 

 تقملَ من شأنيا أن  اإلدارة بالتجوال أنّ  (2016) وذكر العميين والزىراني لمعمل والقائمين عميو. أىميةٍ 

 الجيد والوقت. اختصاري إلى ا يؤدّ ممّ  ،من التقارير الورقية والمخاطبات

مين بعة أداء المعمّ منيا مساعدة المدير عمى متا ،اإلدارة بالتجوال  ليا العديد من الفوائد وترى الباحثة أنّ  

يح اإلدارة مشكمة، وتت أيّ  حدوثليم ضي حال  العونيد  ومدّ  ،والعمل عمى تعزيزىم، عمى أرض الواقع

ر، والعمل عمى إيجاد تغيي كما ىي دون أيّ سة، معرضة المشاكل داخل المؤسّ  بالتجوال لممدير أيًلا

ترتيب األولاع الداخمية لممدرسة إلى ما الحمول ليا قبل تراكميا، كما يساعد تجول المدير عمى إعادة 

شعر والو المتواصل يُ تجألّن  مين،تحسين العبلقة بين المدير والمعمّ  إلىىو أضلل، ويسعى تجوال المدير 

 و جزء منيم.مين بأنالمعمّ 

 خطوات تطبيق أسموب اإلدارة بالتجوال:

حيحة؟" ة بالتجوال بالطريقة الص  "كيف نطبق أسموب اإلدار  العديد من المديرين ضي أذىانيميتداوُل  

 طائفةً ( Downey,2004ضقد ولع ) سة،تعود بالفائدة عمى المؤسّ لق أىداف اإلدارة بالتجوال و لتتحقّ و

 بالّشكل المطموب، وىي:عمى تطبيق اإلدارة بالتجوال  المديرينمن الخطوات التي تساعد 

ىدف ىذه الجوالت ىو جمع  لمعاممين بأنّ  ، وعمل توعيةمستمر   بشكلٍ  تفقديةٍ  قيام المدير بجوالتٍ  -1

 .وليس بيدف تفتيشيّ  وتحسينيا المعمومات والبيانات لتطوير المؤسسة

 ينيّ المِ  لمعاممين، وتوضر ضرص النموّ  ز التفكير التأمميّ عزّ طرح المدير لؤلسئمة التي من شأنيا أن تُ  -2

 لدييم.



32 
 

ة، لتحديد دورىا ضي تحسين عممية التعميم جمع المعمومات عن الممارسات التعميمية والمناىج الدراسيّ  -3

 .عمى حّد سواءٍ  موالتعمّ 

سة واتخاذ القرارات ، لمناقشة الولع السائد داخل المؤسّ تفقديةٍ   زيارةٍ  مناقشة العاممين مباشرة بعد كلّ  -4

 عنيا من نتائج. يصدربشكل جماعي، ومتابعة ىذه القرارات وما 

تعزيزىا، ومعرضة عمى زيارة لمعرضة نقاط القوة والعمل  بعد كلّ  لمعاممين راجعةً  عطاء المدير تغذيةً إ -5

 عف لمعالجتيا.نقاط اللّ 

ىي  تجوالوأثناء  ضي التي يجب عمى المدير مراعاتيا موراألبعض  (McCormack,2009) لافأو   

لعاممين، لذلك قة بين المدير والتوليد الثّ  اكبيرً  اوجيدً  طويبًل  االتجوال يحتاج وقتً  نّ بر، ألي بالصّ التحمّ 

وبين  يجب أن يكون صبوًرا ضي التعامل معيم، وكذلك ينبغي لممدير غرس روح المحّبة والموّدة بينو

عمى المعمومات الكاممة من مصدرىا  الحصولالحواجز ضيما بينيم، لكي يستطيع  وكسرالعاممين، 

 نواقص. الصحيح ومن دون أيّ 

 حال( عمى تطبيق اإلدارة بالتجوال ضي 2010)العجمي، عند بينما اقتصرت مراحل التجوال اإلداريّ   

 :ضي اآلتيىذه المشكمة وتتمثل ىذه المراحل  لحلّ ظيور مشكمة ضي ميدان العمل 

 ضي حال ظيور أي مشكمة. الوجود رعةسالعمل بصورة متكررة ومفاجئة، مع الخروج إلى ميدان  -1

المناسبة، لموصول إلى أصل المشكمة،  عناصر الموقع مع استخدام أساليب التفكير االىتمام بكلّ   -2

 وولع حمول ليا.

 المشكمة، والعمل عمى متابعتيا. تفاقماالجراءات الوقائية لمنع  اتخاذ كلّ  -3

 ىذه المشكمة وتشخيصيا. لظيورسباب الحقيقية البحث عن األ -4

 .ًداجراءات لمنع تكرارىا مجدّ اإل ولع الحمول المباشرة لممشكمة، واتخاذ كلّ  -5
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 (Organizational Commitment) االلتزام التنظيمي  ثاني: المحور ال

 :االلتزام التنظيمي  مفيوم 

 .(2011)ابن منطور، يء ضالتزمو. وااللتزام: االعتناقالشّ  ألزمو: االلتزام لغةً 

:ااصطالحً  االلتزام التنظيمي    

بااللتزام  عريف المممّ نو ىو التجماع بأاالتفاق عميو واإل عريف تمّ نو ال يوجد تأمن الجدير بالذكر  

لمن العديد من المؤلفات البحثية، ويعكس  تعريفات مختمفة لبللتزام التنظيميّ  ضثمةَ  ،المؤسسيّ  التنظيميّ 

عور بالمسؤولية، ، الشّ من المولوعات والمحاور العامة الثبلثة: اإلدراك العاطفيّ  تعريف واحًدا كلّ 

 التكاليف المتعددة.

 اعة والحبّ خبلص والطّ االنتماء والوالء واإل"  ىو (االلتزام التنظيميّ ) ( أنّ 2015) بين الثبيتي

وبذل الجيد الملاعف لتحقيق أىداف الفرد  ،مة والمحاضظة عميياف ضي المنظّ واالنلباط، وبقاء الموظّ 

 . "سواء سة عمى حدّ والمؤسّ 

بالعمل، والمواضقة عمى  سة التربوية ورغبتوشعور العامل بالوالء لممؤسّ "بأنو  (2006يعرضو حمادات )و 

يا العممية سة، وااللتزام بقيمَ مو لممسؤولية الممقاة عمى عاتقو من أجل تحقيق أىداف المؤسّ أىداضيا، وتحمّ 

 ."ينية والرغبة القوية لمبقاء ضيياوالمِ 

 مةاستثمار متبادل بين الفرد والمنظّ "ىو  (االلتزام التنظيميّ ) إلى أنّ  (2011أشار الغامدي )بينما  

سة، من أجل استمرارية المؤسّ  باستمرار العبلقات التعاقدية، ويترتب عميو رغبة الفرد ضي بذل مجيود قويّ 

 ."إلاضيةً  مو مسؤولياتٍ وتحمّ  تطوعيةٍ  وقيامو بأعمالٍ 

مين اتجاه مدارسيم المتولد عند المعمّ  يجابيّ عور اإلىو الشّ " (االلتزام التنظيميأّن ) (2019المالكي ) وأكدّ 

، وااللتزام بقيميا، ورغبتيم بالبقاء داخميا ، والمحاضظة عمى سمعتيا من خبلل بذل أقصى ماؤىم إليياوانت

 ."جيد لتحقيق ذلك



34 
 

يجابي المتولد إلعور االشّ " بأنو  (االلتزام التنظيمي)( الذي عرف 2019يد )وىذا يتفق مع تعريف السّ  

واالتفاق مع أىداضيا وقيميا، وحرصو عمى البقاء  خبلص لياستو واالرتباط بيا واإللدى العامل تجاه مؤسّ 

 ."سات واالضتخار بإنجازاتياستو عمى غيرىا من المؤسّ وتفليل مؤسّ  جيده،بيا من خبلل 

يدضع العاممين إلى  وأخبلقيّ  نتيجة التزام قانونيّ  ق نفسيّ أو تعمّ  شعور داخميّ  " و( أنّ 2013وذكر النويقة )

 .ومعاييرىا" لييا، والحفاظ عمى قواعد المؤسسةإمي سة التي ينتبول أىداف المؤسّ قَ 

 كبيرةٍ  جيودٍ  لبذلمة، واالستعداد ضي البقاء بالمنظّ  القويةَ  امتبلك الفرد الرغبةَ  إلى أّنو ( Ari,2017ويشير)

 ."والرغبة القوية ضي عدم تركيا واستمرار العمل بيا وأىداضيا سةبولو لقيم المؤسّ مة، وقَ لصالح المنظّ 

وقدراتو من أجل تحقيق  إمكاناتوقدرة الفرد عمى تفانيو بالعمل وتوظيف كل " بأنو   (2018شما ) و ضوعرّ 

 . "سةإلى القيمة المادية المتحققة من المؤسّ  ستو دون النظرأىداف مؤسّ 

 ل المسؤولية اتجاه المدرسة، والرغبةمين باالنتماء وااللتزام، وتحمّ شعور المعمّ " بأنو (2011مرزوق ) وأكدّ 

 ."المنشودة القوية بالعمل ضي المدرسة من أجل تحقيق أىداضيا

 :ية االلتزام التنظيمي  أىم  

 ُيعدّ  إذوالعاممين بيا،  ضي الربط بين المؤسسة ا ىاًمال عنصرً نيا تمثّ بأ أىمية االلتزام التنظيميّ  تكمن

التزام األضراد اتجاه  وُيعدّ  ،سةالمؤسّ ضي التنبؤ بفاعمية  ىاًماعامبًل  ساتيممؤسّ ضراد اتجاه التزام األ

ضي أماكن عمميم )عبد  وبقائيم الستمرار العاممين أقوى من الرلا الوظيفيّ رًا مؤشّ  ساتالمؤسّ 

ة رات الرئيسيّ ل أحد المؤشّ يمثّ  االلتزام التنظيميّ  ( أنّ 2011(، وقد ذكرت دراسة نعساني)2005الباقي،

األضراد  يكونَ عدل دوران العمل، حيث يفترض أن م ةً لمتنبؤ بالعديد من النواحي السموكية، وخاصّ 

 .المرجّوة ىدافنحو تحقيق األعمبًل  مة، وأكثرَ منظّ ضي ال الممتزمون أطول بقاءً 
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لما  ية االلتزام التنظيميّ وغير التربوية تدرك أىمّ  التربويةِ  ساتِ جميع المؤسّ  نّ أ (2013وذكرت الزاىراني )

سموك التأخير عن مواعيد ، وذلك ألنو يقمل من بالّتقّدم والّنجاح سةلو من ضائدة كبيرة تعود عمى المؤسّ 

يكون  الذين يتصفون بااللتزام التنظيميّ  العاممينمن ظاىرة ترك العمل، وباإللاضة إلى أن الحصص، و 

 . وكفاءتو ضي زيادة جودة العمل المقدم اكبيرً  اثرً ألو  أنّ  كبر لئلبداع واالبتكار، كمايم استعداد ألدي

 ،سةيمانيم بأىداف المؤسّ إية لمعاممين بأىمّ  ية االلتزام التنظيميّ تظير أىمّ  " (2007اف القرشي )لأو 

سة يمانيم بأىداف المؤسّ إعمى  كبيرٍ  ر بشكلٍ سة ضيذا سوف يؤثّ التزام نحو المؤسّ  يذو  العاممونضإذا كان 

سة عمى مواجية لمساعدة المؤسّ  الٍ ضعّ  بشكلٍ  واحدٍ  والسعي من أجل تحقيقيا. وقدرتيم عمى العمل بفريقٍ 

 .مع الرلا الوظيفيّ  كبيرٍ  بشكلٍ  ، ويرتبط االلتزام التنظيميّ تترّبص بيايات التي التحدّ 

 يا:وأىمّ  ،إلى عدة مستويات ىمية االلتزام التنظيميّ أ (2010) م وردةوقسّ 

باإللاضة  ،االقتصاديّ واالستقرار  مان الوظيفيّ يمنح العامل األ : االلتزام التنظيميّ المستوى الفردي   -1

ستو، وكذلك تحقيق عور بروح المعنوية والعطاء لمؤسّ رتفع لديو الشّ ، وتَ عور بالرلا الوظيفيّ إلى الشّ 

 الذات من خبلل إيجاد ىدضو ضي الحياة.

سعى كذلك من ينتاجية وتحسين الجودة، و ضي زيادة اإل االلتزام التنظيميّ  يسيم: سي  المستوى المؤس   -2

والسعي من أجل  ،سةي أىداف المؤسّ الظواىر السمبية كالتأخير والغياب، وتبنّ  أجل التقميل من

 سة.  داخل المؤسّ  يطرأ تغيير تنظيميّ  تحقيقيا، وتقبل العاممين أليّ 

النظر عن موقعيم ضي  سة بغّض : تعزيز العبلقات االجتماعية بين أضراد المؤسّ المستوى االجتماعي   -3

 .سةالمؤسّ 

لزيادة كفاءة  -باعتبارِه حصيمةً  –نتاج إلى زيادة اإل ي االلتزام التنظيميّ : يؤدالمستوى القومي   -4

 .وضعالّيتيا المؤسسة
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 ،ة كبيرة بتحقيق أىداف المدرسةمين لو أىميّ لدى المعمّ  وجود االلتزام التنظيميّ  وترى الباحثة أنّ 

كين بتركيا ويكونون متمسّ رون بالمدرسة ال يفكّ  مين الذين يوجد لدييم التزام تنظيميّ المعمّ  نّ إحيث 

أىمية كبيرة ضي خفض المشكبلت  ، ولبللتزام التنظيميّ ويبذلونقصارىجهدهملتحقيقأهدافها، بها

 دارة.التي تحدث بين العاممين واإل

 :مراحل االلتزام التنظيمي  

 ىي: ،بثبلث مراحل يمرّ  االلتزام التنظيميّ  أنّ  (2015ح التثبيتي )ولّ 

منذ اليوم  وتكون عاًما كامبًل يبدأالمدة التي يكون ضييا الفرد تحت التجربة  وىي :مرحمة التجربة -

بأنو جدير  نفسو اىتمامو األول  إثباتَ  ضيكونعداد، بحيث يخلع الفرد لمتدريب واإل ،ينوياألول لتع

 سةأىداضو واتجاىاتو مع أىداف المؤسّ  ودمجالتأقمم مع الولع الجديد،  بالعمل، ويحاول جاىًدا

 .جاىاتيا وات

تتراوح مدة ىذه المرحمة من عامين إلى أربعة أعوام، وىي تأتي بعد مرحمة  :واإلنجاز مرحمة العمل -

 سة.التجربة، يسعى ضييا الفرد إلى تأكيد مفيومو لئلنجاز، ويتبمور ضي ذىنو مفيوم الوالء لممؤسّ 

زداد سة، حيث يل بالمؤسّ وتبدأ ىذه المرحمة بعد السنة الخامسة من العم :مةمرحمة الثقة بالمنظ   -

بالتنظيم، وينتقل ضي ىذه المرحمة من مرحمة  ، وتزداد عبلقتو قوةً وانتماؤه سةوالء الفرد لممؤسّ 

 . التكوين إلى مرحمة النلج الوظيفيّ 

 :اآلتيةإلى المراحل  (االلتزام التنظيميّ )( ضي دراستو 2006:69م حمادات )قسّ و        

وسماحيم بالتأثير عميو من أجل الحصول عمى  لفرد لآلخرينبول ا: وتعني قَ مرحمة الطاعة -

 نو يرلخ لمتعميمات واألوامر دون تفكير أو مناقشو.إ، حيث أو المعنويّ  األجر الماديّ 

خرين عميو من أجل تحقيق الرلا ضي بول الفرد بتأثير اآل: وتعني قَ مرحمة االندماج مع الذات -

 سة. من المؤسّ  الكونو جزءً  ،عور بالفخر واالعتزازالعمل، وتحقيق االنسجام مع الذات، والشّ 
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سة يم المؤسّ قِ  سة ىي جزء من أىداضو، وأنّ أىداف المؤسّ  : وتعني شعور الفرد بأنّ ويةمرحمة الي   -

 ة.خصيّ يمو الشّ تتناغم مع قِ 

 :أبعاد االلتزام التنظيمي   

 نّ أكة لو، وتشير الدراسات إلى وذلك باختبلف القوة المحر  ،ساتيمضراد تجاه مؤسّ تختمف قوة التزام األ
(  ضي 2009(، )الينداوي، 2010 ،من )كريدي ذكرىا كلّ  ضقد، مختمفة لبللتزام التنظيميّ  ابعادً أىناك 

 يمي:حوىا كما دراستيم وولّ 

وذلك بتقديم كاضة الدعم  ،ستو: وىو شعور العامل بااللتزام اتجاه مؤسّ سةالمسؤولية تجاه المؤس   -

 ليا. 

 التزاميم الوجدانيّ  سة، ونموّ : ارتباط العاممين من الناحية العاطفية بالمؤسّ جداني  االلتزام الو  -

ن الشعور العاممين باألمم الثواب والعقاب، ويتيح الفرصة شباع حاجاتيم بتحقيق نظاا  و 

 ، وتحقيق العدالة بين العاممين.واالستقبلل الوظيفيّ 

سة التي يعممون بيا من خبلل التوحد بالمؤسّ  جيّ : وىي ارتباط العاممين السيكولو االلتزام المعنوي   -

 سة.الداخمي مع أىداف المؤسّ 

 :   اآلتيوىي عمى النحو  ،التنظيميّ  االلتزامضي دراستو أبعاد  (2012) العبيدي توذكر  

عطاء إق بمدى سة، ضيذا يتعمّ : وىي مدى اضتخار العاممين بوجودىم بالمؤسّ مةيمان بالمنظ  اإل- أ
 .سةضي المؤسّ  العامّ  لمعاممين و الجو   لكاضيةَ ا المدير المساحةَ 

وذلك بسبب الدعم الذي تقدمو  ،سةالتزام الفرد بالبقاء بالمؤسّ  سة:المسؤولية اتجاه المؤس  - ب

الة، وال يقتصر دور العاممين ومنحيا الفرصة ليم من أجل المشاركة الفعّ  إلى عامميياسة المؤسّ 

مر يجعل العاممين لمشاركة ضي ولعيا، ىذا األليم با بل تسمح ،عمى تنفيذ األىداف ضقط

 ما يستطيعون من أجل تحقيق األىداف المولوعة. كلّ  يؤّدونوتجعميم  ،مؤمنين بيذه األىداف

درجة التزام  وأنّ  ،المستمرّ  عد االلتزام التنظيميّ عد بُ ل ىذا البُ يمثّ  الرغبة باالستمرار في العمل:- ت

قيا الفرد لو استثمر الستثمارية التي من الممكن أن يحقّ قاس بالقيمة االفرد ضي ىذه الحالة تُ 
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منيا: طول مدة  ،سة بعدة عواملسة، وتتأثر الرغبة بالبقاء ضي المؤسّ حيح ضي المؤسّ شكل الصّ الب

 . وعمر العاملالخدمة، 

ى الوالء سة التي يعممون بيا، ويتجمّ يربط العاممين بالمؤسّ  وىو ارتباط نفسيّ  :الوالء التنظيمي  - ث

 وبذل كاضة الجيود بغيةَ  وقوانينيايميا سة واحترام قِ برغبة العاممين بالبقاء داخل المؤسّ  تنظيميّ ال

ستيم يعبر عن والء العاممين لمؤسّ  األولْ  :طريق ذو اتجاىين تحقيق أىداضيا. والوالء التنظيميّ 

مب من القائد عبر عن والء المدير لعامميو، وىذه المسؤولية المزدوجة تتطومديرىم، والثاني يُ 

 وكذلك تمثيل العاممين أمام اإلدارة. ،القدرة عمى تمثيل اإلدارة أمام العاممين اإلداريّ 

 (  أبعاد االلتزام التنظيمي إلى ما يمي: 2016وقد قسم جودة  )

وذلك نتيجة لمتكاليف  ،رغبة الفرد ضي البقاء لمن تنظيم معين عن عبرويُ  :االلتزام االستمراري   -

 سة.ميا لو ترك العمل ضي المؤسّ معنوية التي سوف يتحمّ المادية وال

 ة.لمعادات االجتماعيّ  اوعدم تركيا نظرً  ،مةىو شعور الفرد بالبقاء ضي المنظّ  :االلتزام المعياري   -

يم يمة وأىداضو وقِ واندماجو ضييا لتواضق قِ  ،مةلمفرد بالمنظّ  االرتباط العاطفيّ  :االلتزام العاطفي   -

 .وأىداضيا سةالمؤسّ 

 :نتائج االلتزام التنظيمي  

عمى كاضة المستويات: مستوى الفرد،  خرى سمبيةّ أيجابية و إنتائج  نتائج االلتزام التنظيميّ  تتلّمن 

 .سةوالجماعة، والمؤسّ 

  عمى مستوى الفردأواًل: 

 لحت ضيما يأتي:عمى مستوى الفرد وُ  نتائج ايجابية لبللتزام التنظيميّ 
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 يجابية ئج اإلعند الفرد يرتبط بالعديد من المخرجات أو النتا نظيميّ زيادة مستوى االلتزام الت
 ، ووجود أىداف يجابيّ اإل لؤلضراد كزيادة مشاعر األمان واالنتماء، والتصور الذاتيّ 

 لحياة الفرد. والحة ومدروسة
 

 ينت ضيما يمي:عمى مستوى الفرد بُ  نتائج سمبية لبللتزام التنظيميّ 

يبذل الوقت والجيد من أجل  ةمعين سةضالفرد يمتزم اتجاه مؤسّ  ،ةيّ غوط االجتماعزيادة اللّ  -1
من الناحية  ارً ضيشعر نفسو مقصّ  ،خرى لمفردر عمى االلتزامات األمما يؤثّ  ،سةىذه المؤسّ 
 ة والعائمية.االجتماعيّ 

 والتطور ينيّ المِ  ي من شأنيا مساعدتو لمنموّ الفرص المتاحة أمام الفرد التة قمّ  -2
 (.2009)الفريجات،

 
 عمى مستوى الجماعة: ثانياً 

 :اآلتيةضي النقاط  تحعمى مستوى الجماعة ولّ  يجابية لبللتزام التنظيميّ النتائج اإل

  ّضراد من تماسك األ ن يزيدَ أضمن شأنو  ،يجابي عمى الجماعةإر بشكل االلتزام يؤثّ  أن
 سة، ويساعدىم عمى العمل بروح الفريق.العاممين بالمؤسّ 

  ت درجة االلتزام عند ضريق العمل كانت المجموعة عمى استعداد لبذل جيد ما زادكمّ أّنو
 ضاعمية ضريق العمل. لزيادة أكبر

 تي:ل ضي اآلسمبية تتمثّ  جَ ا نتائيلً أىناك  نّ أال إ ،يجابيةبالرغم من النتائج اإل

 راع بين مجموعات العمل.دة ضرص الصّ زيا -1
الجماعي  -2 أقل التفكير العمل مجموعة والق اًحاانفتيجعل اآلراء الجديدةعلى يم

 (.2006الوزان،)
إلى  سيفليسة إلى المؤسّ  ُجددل دوران العمل، وبالتالي عدم دخول أضراد انخفاض معدّ  -3

 تقود إلى تغيير من شأنيا أنضي جعبتيم أضكاٌر ناضعٌة ومقنعٌة جديدة عدم وجود أضرد 
 سة نحو األضلل.المؤسّ 
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 (.2015:34)أبو عبمة، ل استقرار العمالةبداع من خبلانخفاض القدرة عمى اإل -4
 ساتعمى مستوى المؤس  ثالثًا: 

 :ضي اآلتي النتائج اإليجابية لبللتزام التنظيميّ تترّكز 

 وذلك من خبلل بذل الفرد لكاضة الجيود من أجل  ،زيادة ضرص الفاعمية بالنسبة لمتنظيم
سة سوف المؤسّ  ن نموّ م رَ ن يؤخّ أشيء من شأنو  كلّ  نّ إسة، بالتالي ضمصمحة المؤسّ 

 يعمل العامل عمى االبتعاد عنو  كالتأخير والغياب.
 تي:ل ضي اآلسة ضتتمثّ عمى مستوى المؤسّ  النتائج السمبية لبللتزام التنظيميّ 

 االلتزام والتقيد بكاضة التفاصيل اإلدارية تعمل عمى  نّ إبتكار، حيث انخفاض القدرة عمى اإل
 (.2006:51ما عند العامل )الوزان، حدّ  بتكار والتفكير إلىمن اإل الحدّ 

 :ة يقوم عمييا االلتزام التنظيميّ مرتكزات رئيسيّ  ةبين ثبلث اىناك ضرقً  أنّ ( 2012) وذكر الغامدي

 سة التي يعمل بيا، رغم كلّ ستمرار بالمؤسّ ر عنو برغبة الفرد بالبقاء واإلعبّ الوالء الذي يُ  -1
 روف.الظّ 

يا يمَ يمانو بقِ ا  سة التي يعمل بيا، و ضتخار الفرد بالمؤسّ ، ويكون ذلك بانتماءحساس باإلاإل -2
 وأىداضيا.

 سة.   ضي المؤسّ  ااًل ضعّ  شخًصابل الفرد ليكون والمشاركة، من قِ  اإلسيام -3
 

 :رة في االلتزام التنظيمي  العوامل المؤث  

نقسم ىذه العوامل إلى ووالء العاممين لمعمل، وت ر عمى االلتزام التنظيميّ العديد من العوامل التي تؤثّ  َثّمة

مت عمى سّ ق بظروف العمل، وقُ والنوع، وبعليا يتعمّ  العمر والمستوى التعميميّ  :مثلة، شخصيّ  عواملَ 

 : اآلتيحو نال
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ضي درجة االلتزام  كبيرٌ  سة دورٌ داخل المؤسّ  العاممون: لمفترة التي يقلييا التثبيت في العمل -1

نتماء لتزام واإلسة يكون لدييم االبالخدمة داخل المؤسّ  طويمةً  ضاألضراد الذين يقلون ضترةً  ،لدييم

 .قصيرةً  ضراد الذين يقلون ضترةً قوى من األأسة  لممؤسّ 

صعوبة  يواجيون منخفلةً  تعميميةً  الذين يمتمكون مستوياتٍ  نّ ال شّك ضي أ :المستوى التعميمي   -2

عمى، أتعميمية  وياتٍ من الذين يمتمكون مست اولذلك يكونون أكثر التزامً  ،ضي تغيير وظائفيم

 الفرص الموجودة لممكة المستويات المنخفلة، أما زيادة المستوى التعميميّ  وُيعزى ذلك إلى قّمةِ 

 . ضراداأل عند ىؤالء االلتزام يقلّ  لذلك نجد أنّ  ،أكثر المفرد ضرصً  ُيتيحوالكفاءة ضي العمل، ضيذا 

 ،جديدةٍ  ناث ضي البحث عن وظيفةٍ اإل ترغبُ ، وال أكثر من الذكر إلى االلتزامنثى ل األتمي النوع: -3

منيا: الزواج  ،كثيرةٍ  اجتماعيةٍ  ، وذلك ألسبابِ بشكل قويّ  كن بالوظيفة الممنوحة لينّ لذلك يتمسّ 

لذلك نجد أنيا   ،()الوجدانيّ  العاطفيّ  إلى االلتزاممور، والمرأة تميل نجاب وغيرىا من األواأل

ولذلك يكون لدييا  ،من الذكر بًل نثى أكثر تحمّ األ ا أنّ أكثر ارتباطًا بزمبلئيا من الرجل، كم

 .( أعمى من الذكر)القصريّ  االلتزام  االستمراريّ 

يكون التزاميم ضي  اكبر سنً ضراد، ضالعاممون األلدى األ االلتزام التنظيميّ  ن عمى ر السّ يؤثّ  ن:الس   -4

ن يعمل عمى تقميل ضرص ضي السّ  العاممينتقدم  السبب إلى أنّ  ويرجعسة أكبر العمل بالمؤسّ 

 اط  قويّ تركيم لمعمل يفقدىم الكثير، وىناك ارتب نّ أل، كون بوظائفيملذلك يتمسّ  ،العمل لدييم

من العاممون  اأكثر التزامً  ىم كبر خبرةً أو  اكبر سنً والعمر، ضالعاممون األ (بين االلتزام )الوجدانيّ 

بأىداضيا  يمانيما  و  ،سةن لقيم المؤسّ السّ الكبار ب العاممينلى تقبل إ، وذلك يعود انً صغر سّ األ

 .   (Theron, 2010, 94)سة يدضعيم إلى التزاميم وتقبميم لممؤسّ 

نع القرار، عمى مدى سماحو لمعاممين بالمشاركة ضي صُ  كبيرٍ  ر بشكلِ تؤثّ  سموكيات المدير: -5

  ومكآضاتٍ  من حواضزَ  وما يحدده ،القيادة وااللتزام التنظيميّ و بين السموكيات  يجابيّ إضيناك ارتباط 
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ل نتيجة لما ينتيجو القائد من سموكيات ، وىو يمثّ ووجدانيةٍ  ضكريةٍ  ومشاركاتٍ 

(Brown,2003,4.) 

ر عمى التزام ىناك العديد من العوامل التي تؤثّ  أنّ   (2011( الغامدي )2010من الزعبي ) وذكر كلّ  

 :اآلتيوىي عمى النحو  ،سةالعاممين و والئيم لمعمل ولممؤسّ 

، ضلبًل ق بنطاق العمل كالتغذية الراجعة واالستقبلليةوىي العوامل التي تتعمّ  :ةعوامل تنظيمي   -

سة، ومشاركة ك  العاممين بأىداف المؤسّ ق بالخبرة العممية، وتمسّ شراف المباشر، أو تتعمّ عن اإل

دارية والمناخ ضي بيئة العمل وطبيعتو، ونمط القيادة اإل ةِ الخاصّ  القراراتِ  العاممين ضي اتخاذِ 

 .التنظيميّ 

وىي العوامل التي ترتكز عمى مدى توضر ضرص بديمة لمفرد بعد اختياره  ة:عوامل غير تنظيمي   -

لوظيفتو ضيصبح العامل يقارن الفرص البديمة بالوظيفة التي يشغميا من حيث االجر المتوضر ضي 

كان االجر الممنوح أعمى من التي يشغميا ضإذا  ةالفرص البديمة مقابل االجر الممنوح بالوظيف

االجر المتوضر ضي الفرص البديمة يكون االلتزام لممؤسسة التي يعمل بيا أكبر، أو عدم وجود 

بديل أضلل لموظيفة التي يشغميا العامل سوف يكون لديو التزام قوي اتجاه المؤسسة لعدم توضر 

 بدائل اخرى.

عات الفرد لموظيفة، وثقاضتو من توقّ  وىي العوامل المرتبطة بالعامل نفسو ة:عوامل شخصي   -

ق باختيار العامل عوامل تتعمّ ، و سةبالمؤسّ  االرتباط النفسيّ ل المسؤولية، و وقدرتو عمى تحمّ 

 ة الفرد العامل.  شخصيّ و ، لمعمل

منيا تنمية العاممين من خبلل  ،يتأثر بالعديد من العوامل االلتزام التنظيميّ  ( أنّ 2006ويرى زايد ) 

ضيؤدي  ،ضي رضع مستوى كفاءة العاممين يسيما ممّ  ،داءوتقييم إدارة األ المسار الوظيفيّ  وتنمية ،التدريب

من الرلا  عاليةٍ  سة، والحفاظ عمى الموارد البشرية من خبلل تحقيق درجةٍ ذلك إلى تحقيق أىداف المؤسّ 
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ذلك من  ويتمّ  ،ريةواستمرارىم ضي عمميم، وجذب الموارد البش الوظيفي لمعاممين، بحيث يلمن بقاءىم

 خبلل االبتعاد عن المحسوبية وممارسة العدالة.

بع داخل نمط القيادة المتّ رة ضي التزام العاممين ىو من العوامل المؤثّ  أنو( 2013،43ح الزىراني )وولّ 

يسمح  ضإّنو ابع ديمقراطيً ضإذا كان النمط المتّ  ،عمى االلتزام التنظيميّ  كبيرٌ  لو تأثيرٌ  يوجدإذ  ،سةالمؤسّ 

 ذا كان المدير يعتمد سياسة الباب المفتوح ويستمع من خبللو إلى متطمبات العاممينا  ، و التعبير بحريةِ 

  سة.العاممين بالمؤسّ  التزامعمى قوة  إيجابًيار ذلك ضسوف يؤثّ  ،الةويركز عمى المشاركة الفعّ ، وتساؤالتيم

 

 :المتطمبات الواجب توفرىا لبناء االلتزام التنظيمي  

سات بالمؤسّ  من النقاط لبناء االلتزام التنظيميّ  عدًدا (Meshane& Glinow,2007)من  كلّ  وذكر

 وىي عمى الّنحو اآلتي:

سة، داخل المؤسّ  االجتماعيةِ  عوري ينبغي تقوية العبلقاتِ لرضع االلتزام الشّ  :مستمزمات العاممين -

 القرار. نع سة عندما يشارك ضي صُ وحينيا يشعر العامل بأنو جزء من المؤسّ 

سة المستقبمية، عن أىداف المؤسّ  ا معرضًياطً مخطّ  العاممينعطاء إعند  :ةالشمولية التنظيمي   -

 ال بيا.ألنو يشعر بأنو جزء ضعّ  ،سةسوف يزيد ذلك من الوالء لممؤسّ ض

يزيد ذلك  ضسوفَ  ،سةبالمؤسّ  ضعندما يشعر العاممون بالثقة ،سةيمان العاممين بالمؤسّ إ: وىو الثقة -

 سة التي يعممون بيا.ئيم وانتمائيم لممؤسّ من وال

 اد ذلك ارتياحً سوف يولّ ضسة يم المؤسّ يميم مع قِ ذا شعر العاممين بتواضق قِ إ: القيم المشتركة -

 سة.ويزيد من رغبتيم بالبقاء داخل المؤسّ  ،لدييم

معاممين، ل الدعم الكاضيَ  ، ويعطونسةالعدالة داخل المؤسّ  المديرينعندما يمارس  :العدالة والدعم -

 سة.عمى زيادة االنتماء لممؤسّ  إيجابًيار ذلك سوف يؤثّ ض



44 
 

 :طرق قياس االلتزام التنظيمي  

 :منيا ،(  العديد من المقاييس ضي دراستو2015ذكر قناديمي )

يم واألعراف، ويتكون عمى االلتزام مدى الحياة بناًء عمى القِ  حيث ينّص  ،مقياس مارش وضري - أ

لقياس إدراك الفرد لكيفية تعميق االلتزام مدى  أداةً استخدامو  ت، وتمّ ىذا المقياس من أربع ضقرا

ى سة حتّ قيم المؤسّ األضراد عمى االلتزام بِ  مة، وحثّ وتعزيز استحسانو لممنظّ  ، إلى التّقاعدالحياة

 .قاعدتّ الإلى  إحالتو

 واضقةضقرة تيدف إلى م (15)وىو يتألف من استبانة مكونو من  ،ذكر مقياس بورتر وزمبلئو- ب

 ،(1)بع نقاط بين عبلمة االستعانة بمقياس ليكرت ذي السّ  وكذلك، تيمأو عدم مواضق األضراد

الفرد مواضق عمى  وتعني أنّ  ،(7)الفرد غير مواضق عمى محتوى الجممة أو العبارة  وتعني أنّ 

 ،مشارك بجمع النقاط التي حصل عمييا ، ويتم بعد ذلك حساب المستوى العام لكلّ العبارة

 مستوى االلتزام يتراوح بين عبلمة وسبع عبلمات، وتمّ  قسومة عمى عدد جمل األداة ، لذا ضإنّ م

 ماودي ضي الشكل النيائي.   وطّورىا ،داة من قبل أنكل وبيرياختبار مصداقية األ
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 ابقةالدراسات الس  : ثانًيا

مة بمتغيري جنبية ذات الصّ عرض لبعض الدراسات السابقة العربية واأل إتماًما لمعائدة، سأعرض

 من حيثُ  قدماألإلى  حدثاألمن  ترتيبيما تمّ ( التنظيميّ  اإلدارة بالتجوال وااللتزامالدراسة )

 ، ىما:ضي محورين منفصمين الزمنيّ  التسمسلُ 

 باإلدارة بالتجوالالدراسات السابقة ذات العالقة أواًل: 

دارة ممارسة اإلعمى مدى  إلى التعّرف( ىدضت من خبلليا 2020جرتيا اللريس )أدراسة  ضفي

ة( نسانيّ إلداع، اتخاذ القرارات، العبلقات ابارة الوقت، التحفيز، االتصال، اإل)إدا بالتجوال بأبعادى

قسام، اعتمدت الدراسة المنيج امعة شقراء من وجية نظر رؤساء األيات جلدى العمداء ضي كمّ 

 اذكرً  (29) منيم ،رئيس قسم (47) الدراسة من، تكونت عينة وكذلك المنيج المسحيّ  ،الوصفيّ 

نو ال توجد ضروق حول واقع أظيرت نتائج الدراسة أقت عمييم استبانة، وقد بِ نثى، طُ أ (18) و

كما أشارت  ة،و الدرجة العمميّ أالجنس  تعزى إلى اختبلفيات لئلدارة بالتجوال ممارسة عمداء الكمّ 

وذلك  ،سنوات الخدمة اختبلفعزى إلى تُ ارة بالتجوال دوجد ضروق لدرجة ممارسة اإلالنتائج إلى 

 سنوات من الخبرة ضأكثر.  (10)الذين يمتمكون لؤلضراد 

ة لدى عمى درجة تواضر البراعة التنظيميّ  إلى التعّرفدراسة ىدضت  (2020) الجنازرة وأجرت

نظر المشرضين ان وعبلقتيا باإلدارة بالتجوال من وجية ة ضي محاضظة عمّ مديري المدارس الخاصّ 

، تكونت عينة الدراسة االرتباطيّ  التربويين ومساعدي المديرين، اعتمدت الباحثة المنيج الوصفيّ 

( من المشرضين التربويين ومساعدي المديرين، طورت الباحثة استبانتين لجمع البيانات 362) من

 مديرية لدى التنظيميّ  درجة تواضر البراعة ظيرت النتائج أنّ أا وثباتيما. وقد موالتأكد من صدقي

دارة بالتجوال لدى مديري المدارس درجة ممارسة اإلو ، طةٍ متوسّ  ة جاءت بدرجةٍ المدارس الخاصّ 
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ة لدى يجابية بين درجة تواضر البراعة التنظيميّ إطة، وجود عبلقة ة جاءت بدرجة متوسّ الخاصّ 

وبينت ان، لخاصة بعمّ دارة بالتجوال ضي المدارس االمدارس الخاصة ودرجة ممارسة اإل مديري

ضروق لدرجة استجابة المشرضين ومساعدي المديرين لئلدارة بالتجوال  الدراسة عدم وجودنتائج 

 ، سنوات الخبرة(.، المسمى الوظيفيّ )الجنس، المؤىل العمميّ لمتغير  تعزى

دارة بالتجوال ممارسة اإل درجة عمى إلى التعّرف( دراسة ىدضت 2020)بينما أجرى الحامدي  

( بمحاضظة شمال الباطنة ضي 5-10) فوفلدى مديري مدارس الصّ  وعبلقتيا باألداء الوظيفيّ 

، وقد بمغت االرتباطيّ  الوصفيّ  مان من وجية نظر المعممين، اعتمد الباحث المنيجَ سمطنة عُ 

 داةأن تتلمّ  ،( ضقرةً 50) من مكونةً  الباحث استبانةً  وّزع، مةً ومعمّ  امً معمّ  (280) عينة الدراسة

 اآلتية،المحاور  عمى دارة بالتجوال وتشتملول ىو درجة ممارسة اإلعد األالبُ ، عدينبَ  الدراسة

عد والبُ  ) التطوير واإلبداع، تحسين االتصال، التغذية الراجعة، التحفيز، اكتشاف الحقائق(، وىي:

ذات داللة مين، وكشفت النتائج أنو ال توجد ضروق لممعمّ  الثاني يشمل مستوى األداء الوظيفيّ 

إحصائية حول درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الثانوية ضي سمطنة ُعمان 

دارة بالتجوال بين درجة ممارسة اإل إيجابيةٍ  بلقةٍ ع إلى وجودشارت أكما الجنس، إلى متغير  ُتعزى

 .داء الوظيفيّ ومستوى األ (5-10) لمديري مدارس الصفوف

الثانوية لئلدارة  المدارسدرجة ممارسة مديري  عمى لمتعّرفراسة د( 2018) مخامرة وأجرى

من  ثر كلّ أمييم، و ة لدى معمّ غوار وعبلقتيا بالثقة التنظيميّ واأل ريحاأبالتجوال ضي محاضظة 

دارة بالتجوال ومستوى الثقة ، سنوات الخبرة( عمى درجة ممارسة اإل)الجنس، المؤىل العمميّ 

 تكونت عينة الدراسة منو، االرتباطيّ  الوصفيّ  اعتمدت الدراسة المنيجَ  مين،ة لدى المعمّ التنظيميّ 

دارة ول لقياس مدى ممارسة اإلاأل :من جزأين ةنعمييم استبانة مكوّ  عتزّ ، وُ عّمًمام (120)
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 ضقرةً  (30دارة بالتجوال من )ة، تكونت استبانة اإلبالتجوال والجزء الثاني لقياس الثقة التنظيميّ 

شارت نتائج أ( ضقرة، وقد 17) ة ضشممتما استبانة الثقة التنظيميّ أة محاور، عمى خمس تزعوُ 

ة دارة بالتجوال جاءت بدرجة متوسطة، ومستوى الثقة التنظيميّ درجة ممارسة اإل الدراسة إلى أنّ 

كما  ،ةِ دارة بالتجوال والثقة التنظيميّ بين اإل موجبةٍ  جاء بدرجة متوسطة، مع وجود عبلقة ارتباطيةٍ 

الجنس لصالح  إلى ُمتغيرعزى دارة بالتجوال تُ إلوجود ضروق لدرجة ممارسة ا ت النتائج أيًلابين

، الجنس، المؤىل العمميّ  ) إلى متغيرعزى ة تُ عدم وجود ضروق لمستوى الثقة التنظيميّ مع الذكور، 

 .(سنوات الخبرة

يزة لممّ  -تباره َمدخبًل باع – دارة بالتجوال( إلى التعرف عمى واقع اإل2018وىدضت دراسة أحمد )

اإلدارة  استبانة ببعدين رئيسيين: الباحث وّزعبسمطنة ُعمان،  ساسيّ ة ضي التعميم ما بعد األالتناضسيّ 

 مت عينة الدراسةمِ ة باستخدام اإلدارة بالتجوال، وقد شَ بالتجوال ومقترحات لتحسين الميزة التناضسيّ 

، كبيرةٍ  أن درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال جاءت بنسبةٍ ، وأشارت النتائج إلى مةً ومعمّ  امً ( معمّ 452)

ليذه  ، وتبًعاكبيرةٍ  ة جاءت بدرجةٍ زة التناضسيّ درجة المواضقة عمى مقترحات تحسين الميّ  كما أنّ 

 .  ساسيّ ة ضي التعميم ما بعد األالتناضسيّ  زةع مقترح لتحسين الميّ لْ وَ  النتائج تمّ 

دضت لمتعرف عمى مدى ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى ( دراسة ى2017) وجبران وأعّد شرمان

ة نظرىم، مديري المدارس ضي محاضظة إربد وعبلقتيا ضي رضع الروح المعنوية لممعممين من وجي

تم استخدام المنيج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من ولتحقيق أىداف الدراسة 

محاضظة إربد، طبقت عمييم استبانة  ( معممًا ومعممة من معممي المدارس الخاصة ضي1064)

مكونة من جزأين اإلدارة بالتجوال ومستوى الروح المعنوية، وتكونت استبانة اإلدارة بالتجوال من 

( ضقرة شممت خمس مجاالت )االتصال والتواصل، التحفيز، المتابعة واالشراف، التقويم (31
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ة اإلدارة بالتجوال لمديري محاضظة اربد والتطوير، التغذية الراجعة(، وأشارت النتائج إلى ممارس

جاءت بدرجة متوسطة، كما واظيرت النتائج أن مستوى الروح المعنوية لممعممين من وجية 

نظرىم جاءت بدرجة متوسطة، والعبلقة بين ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس 

 ومستوى الروح المعنوية لممعممين كانت مرتفعة.

( دراسة ىدضت إلى بيان درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام 2017عدت عتوم )أو 

ام، تكونت ألعلاء ىيئة التدريس ضي جامعة الدمّ  داء الوظيفيّ ة وعبلقتيا بتحسين األاألكاديميّ 

تم تطبيق استبانة وام، ضي جامعة الدمّ  الّتدريسّيةمن أعلاء الييئة  ( ضرًدا325) عينة الدراسة من

دارة بالتجوال، والثاني لقياس تحسين األداء، لقياس درجة ممارسة اإل لمن جزأين: األو مكونة 

سياميا إودرجة  ،متوسطةٍ  دارة بالتجوال جاءت بدرجةٍ ت الدراسة إلى أن درجة ممارسة اإلوتوصم

مع وجود عبلقة  متوسطةٍ  بدرجةٍ  تألعلاء ىيئة التدريس جاء ضي تحسين األداء الوظيفيّ 

، كما أشارت النتائج إلى وجود ضروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة اإلدارة يجابيةٍ إ ارتباطيةٍ 

 ية، الخبرة(.)الجنس، الكمّ  تغيرمُ إلى عزى تُ  بالتجوال عمى األداء الوظيفيّ 

دارة بالتجوال وعبلقتيا بمستوى درجة ممارسة اإل إلى تقّصي( ضيدضت 2017) ادبّ أما دراسة عَ 

ان مّ ة ضي مديرية لواء الجامعة ضي محاضظة عَ مين ضي المدارس الخاصّ ى المعمّ ة لدالثقة التنظيميّ 

، طورت الباحثة استبانتين االرتباطيّ  الوصفيّ  مين، استخدمت الباحثة المنيجَ من وجية نظر المعمّ 

، أسفرت الدراسة من معّممين والمعّممات( 604) لتحقيق أىداف الدراسة، تكونت عينة الدراسة من

طات استجابة أضراد حصائية بين متوسّ إال يوجد ضروق ذات داللة  ويا أنىمّ أمن  ،عدة عن نتائج

إلى عزى وجود ضروق ذات داللة إحصائية تُ و  ص والعمر،التخصّ  إلى متغيرعزى عينة الدراسة تُ 

 .مرتفعةٍ  دارة بالتجوال جاءت بدرجةٍ درجة ممارسة اإلو الجنس لصالح اإلناث،  متغير
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عمى درجة ممارسة مديري المدارس إلى التعّرف ( دراسة ىدضت 2015) وقد أعدّت صالح

ولتحقيق اليدف  ،مييمة بمحاضظات غزة لئلدارة بالتجوال وعبلقتيا بمستوى أداء معمّ الخاصّ 

لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من عينتين:  التحميميّ  الوصفيّ  استخدمت الباحثة المنيجَ 

والبالغ عددىا  وغربيا ة ضي شرق محاضظات غزةارس الخاصّ ولى شممت جميع مديري المداأل

من  ا( معممً 268ما العينة الثانية ضتكونت من )ألصغر مجتمع الدراسة، و  اا، نظرً مديرً  (34)

، وقد بينت النتائج وجود ضروق ذات وغربيا ة ضي شرق محاضظات غزةمي المدارس الخاصّ معمّ 

مدارس الثانوية بمحاضظات غزة لئلدارة بالتجوال ليذه داللة إحصائية حول درجة ممارسة مديري ال

وعدم وجود ضروق ذات داللة إحصائية حول درجة  الرقابة، المتابعة، اتخاذ القرار(،) المجاالت

 )التخطيط ، ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحاضظات غزة لئلدارة بالتجوال ليذه المجاالت

 س.الجن إلى متغيرالتحفيز( تعزى  التطوير واإلبداع، االتصال والتواصل،

إلى معرضة دور اإلدارة بالتجوال بالمدارس العامة ضي  (Mitchell,2015دراسة ) سعتضي حين  

 الوصفيّ  الباحث المنيجَ  بوالية نبرسكا، وقد نيجَ  وتوليحيا يةتحسين الممارسات المدرسّ 

يم القرارات والتعميمات الواردة إلى ية دور اإلدارة بالتجوال ضي ض، وأظيرت النتائج أىمّ التحميميّ 

زالة الغموض حول كيفية تنفيذ التعميمات الواردة من جيدةٍ  العاممين بالمدرسة، وتنفيذىا بطريقةٍ  ، وا 

 بل اإلدارة.قِ 

( إلى التعرف عمى درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال 2014ضي حين ىدضت دراسة الموالية ) 

ردن، طورت الباحثة استبانة لجمع ا ضي األطفال مينيً ض األمات رياوأثرىا عمى تنمية كفاءة معمّ 

درجة ممارسة  ، أظيرت نتائج الدراسة أنّ اتم( معمّ 103البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من )
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، طةٍ متوسّ  بدرجةٍ  تكان امات رياض األطفال مينيً اإلدارة بالتجوال ومستوى تنمية كفاءة معمّ 

 .   امات رياض األطفال مينيً معمّ  التجوال ضي تنمية كفاءةووجود أثر لدرجة ممارسة اإلدارة ب

ية ( دراسة  ىدضت إلى معرضة آراء مديري التعميم ضي أىمّ Marie McPadden,2013ت )دّ وأع 

التجوال  ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أنّ الوصفيّ  تطبيق التجوال بالمدارس، اتبعت الباحثة المنيجَ 

المديرين عمى المعمومات البلزمة التي تساعدىم ضي تقييم أداء  لو دور كبير ضي حصول اإلداريّ 

ضي تقوية العبلقات بين المدير والعاممين ضي  كبيرٌ  أثرٌ  سة، ولمتجوال اإلداريّ العاممين بالمؤسّ 

لممديرين من أجل زيادة  تدريبيةٍ  عقد دوراتٍ  :يامن أىمّ  ،سة، وجاءت الدراسة بعدة توصياتالمؤسّ 

 .إلداريّ ضاعمية التجوال ا

عمى درجة ممارسة مديري المناطق  إلى التعّرف ىدضت( 2012دراسة صباح ) ضي حين أنّ  

بل عمى سُ  يًلاأة لئلدارة بالتجوال ضي محاضظة غزة من وجية نظر المديرين، ولمتعرف التعميميّ 

 تفعيل اإلدارة بالتجوال من وجية نظر مديري مدارس وكالة الغوث الدولية، استخدمت الباحثة

قت بِ ، طُ ومديرةً  ( مديًرا213ضي دراستيا. وتكونت عينة الدراسة من ) التحميميّ  الوصفيّ  المنيجَ 

يط، التنظيم، التوجيو، التخط) ىي:( مجاالت 4عمى ) عةً موزّ  ( ضقرةً 60) عمييم استبانة مكونة من

اإلدارة  بل تفعيلالرقابة( باإللاضة إلى سؤال مفتوح ضي نياية االستبانة حول سُ المتابعة، 

ة لئلدارة بالتجوال ضي درجة ممارسة مديري المناطق التعميميّ  بالتجوال، وقد أشارت النتائج إلى أنّ 

عدم وجود ضروق ذات داللة و ، عاليةٍ  مدارس وكالة الغوث من وجية نظر مديرييم جاءت بدرجةٍ 

 الجنس. ى متغيرإلعزى ة لئلدارة بالتجوال تُ إحصائية لدرجة ممارسة مديري المناطق التعميميّ 

م ثر اإلدارة بالتجوال عمى ممارسات المعمّ أعن  (Brown&Coley,2011من ) تحدثت دراسة كلّ 

 ثر اإلدارة بالتجوال عمى الممارساتِ أعن  إلى الكشفالتربوية ضي المدارس، وىدضت الدراسة 
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تبة عمى التجوال ثار المتر وتحصيل الطمبة وقياس اآل، يةمين داخل الفصول الدراسّ لممعمّ  التربويةِ 

يج مين، نَ فية القصيرة والمتكررة ضي المدارس من وجية نظر المعمّ عن طريق المبلحظات الصّ 

تطبيق االستبانة  ، تمّ امً ( معمّ 143)ن ، وتكونت عينة الدراسة ملتحميميّ ا الوصفيّ  الباحثان المنيجَ 

مين التجوال بين المعمّ  ج أنّ لمدراسة، وأظيرت النتائ باعتبارىا أدواتٍ ة والمبلحظات غير الرسميّ 

 مين.  ضي كسر حاجز الخوف عن طريق االتصال المباشر بين المعمّ  أسيم

ة ( إلى بيان أثر اإلدارة بالتجوال ضي تحسين الممارسات التعميميّ Payne,2010وىدضت دراسة ) 

 منيجَ الباحث ال بقَ مين، طَ لوالية ضرجينيا من وجية نظر المعمّ  رقيّ ضي مدارس الساحل الشّ 

من جميع  المكّونةعت عمى عينة الدراسة زّ تطوير استبانة وُ  تمّ ضي دراستو، و  التحميميّ  الوصفيّ 

مين عقد مقاببلت مع المعمّ  وتمّ  ،داريين ضي المدرسةإ( 4) و امعممً  (84مين البالغ عددىم )المعمّ 

عاتيم وآرائيم التعبير عن توقّ  ميندارة بالتجوال تتيح لممعمّ اإل نّ أنتائج الدراسة  ىمّ أداريين، ومن واإل

التجوال  ، وأنّ اطرق التدريس حسب ما يرونو مناسبً حول تدريس الطبلب، كما تسمح ليم تغيير 

 ة منز عمى جميع عناصر العممية التعميميّ تركّ  إشراضيوٍ  تعميميةٍ  ضي توضير بيئةٍ  يجابيّ إلو تأثير 

 ساليب تربوية(.أة، ، مناىج دراسيّ طمبةمين، معمّ )

عمى  إلى التعّرف( دراسة ىدضت  (Sorensen& Weller& Mcentire,2010من جرى كلّ أو 

من  خالٍ  إيجابيّ  ات، وبناء مناخ مدرسيّ اإلدارة بالتجوال ضي تحسين نتائج الطمبة ضي الرياليّ  أثر

 مدارَس  ، واشتممت عينة الدراسة عمى ثبلثِ التحميميّ  الوصفيّ  العنف، اتبعت الدراسة المنيجَ 

سموب اإلدارة أالمدير  بقَ ابع والثامن بوالية ميسوري، حيث طَ السّ  :فينتتكون من الصّ  طةٍ متوسّ 

المبلحظات المتكررة وغير المباشرة، وتحميل  سموبأاستخدم ، متتاليةٍ  سنواتٍ  بالتجوال لمدة ثبلثِ 

استخدام ضييا  التي تمّ  ةعوام الثبلثات لؤلعوام السابقة مع األنتائج الطمبة ضي مادة الرياليّ 
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 ، باعتبارىا أدواتالطمبة التراكميّ  جلّ لاضة إلى تحميل مخالفات الطمبة من خبلل سِ إالتجوال، 

بين التجوال وتحصيل الطمبة ضي مادة  إيجابيةٍ  ووّلحت النتائج وجود عبلقةٍ  لمدراسة،

 مقارنةً  ،المدارس الثبلث سادت التجوال ضي التقميل من حاالت العنف التي أسيمات، كما الرياليّ 

 باألعوام السابقة. 

إلى التعرف عمى أثر التجوال والتغذية الراجعة عمى ممارسة  (McClain,2009وىدضت دراسة )

، وقد التحميميّ  الوصفيّ  مين ضي مقاطعة جورجيا، نيجت الدراسة المنيجَ مديري المدارس والمعمّ 

داخل  التعميميّ ن المناخ حسّ ويُ  ،ةيداء داخل البيئة المدرسّ األ نُ حسّ التجوال يُ  بينت النتائج أنّ 

مين داخل تأثير التجوال والتغذية الراجعة عمى ممارسات المديرين والمعمّ ة، و الحجرة الدراسيّ 

 .المدرسة والفصل الدراسيّ 

 بااللتزام التنظيمي الدراسات السابقة ذات الصمةثانيًا: 

ك وعبلقتو بااللتزام درَ المُ  يميّ ف عمى مستوى الدعم التنظ( دراسٌة لمتعرّ 2019قّدَم المالكي) 
 الوصفيّ  بمحاضظة ألم، اعتمد الباحث المنيجَ  مدارس التعميم العامّ  لدى معمميّ  التنظيميّ 
 ول لقياس مستوى الدعم التنظيميّ المحور األ :من محورين مكونةً  استبانةً  الباحثُ  أعدّ ، االرتباطيّ 

 ،امً معمّ  (873) وقد بمغ مجتمع الدراسة، والمحور الثاني لقياس مستوى االلتزام التنظيميّ 
المدرك ضي مدارس التعميم العام بمحاضظة  مستوى الدعم التنظيميّ  وأولحت نتائج الدراسة أنّ 

لدى  مستوى االلتزام التنظيميّ  مين، وبينت النتائج أنّ لم جاء بدرجة كبيرة من وجية نظر المعمّ أ
األول يميو  ( جاء بالترتيبِ عد )االلتزام العاطفيّ بمحاضظة ألم ضي بُ  مي مدارس التعميم العامّ معمّ 

ضي  جاء االلتزام التنظيميّ ض(، أما ضي الترتيب الثالث عد )االلتزام المعياريّ ضي بُ  االلتزام التنظيميّ 
 . كبيرةٍ  ( وجميعيا بدرجةٍ عد )االلتزام االستمراريّ بُ 

لدى قادة مدارس  التنظيميّ  عمى مستوى االلتزام إلى التعّرف( 2019) وسعت دراسة الغرابي 
مين، المعمّ  نظر من وجية تحسين األداء اإلداريّ ب وعبلقتو ضي محاضظة األسياح، التعميم العامّ 
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 استبانةً وأعّد الباحث ، امً ( معمّ 235بقت االستبانة عمى )، وطُ الوصفيّ  واعتمد الباحث المنيجَ 
المحور األول من  نَ وتكوّ  لتنظيميّ مستوى االلتزام ا إلى تحديداألول سعى  :تكونت من محورين
سة، الرغبة ضي االستمرار، اإليمان ، المسؤولية اتجاه المؤسّ الوالء التنظيميّ : )أربعة مجاالت وىي

ضي أربعة  ما المحور الثاني ضقد سعى إلى تحديد أبعاد األداء اإلداريّ أ سة(،بالمدرسة كمؤسّ 
(، وقد الداضعية لمعمل، التطوير اإلداريّ  والتعميم، الرلا عن العمل،)التدريب : يمجاالت ى

ضي محاضظة  لدى قادة مدارس التعميم العامّ  مستوى االلتزام التنظيميّ  أشارت نتائج الدراسة إلى أنّ 
وجد ضروق ذات داللة إحصائية بين مين، كما تُ من وجية نظر المعمّ  مرتفعةٍ  األسياح جاء بدرجةٍ 

 (سنوات 10)لصالح سنوات الخبرة أقل من  زام التنظيميّ استجابات عينة الدراسة ضي مستوى االلت
مت النتائج إلى عدم وجود ضروق ذات داللة إحصائية مي المرحمة الثانوية، كما توصّ ولصالح معمّ 

لمؤىل إلى متغير اعزى تُ  محور االلتزام التنظيميّ  بين استجابات أضراد عينة الدراسة ضيما يخّص 
 .العمميّ 

ة ( دراسة ىدضت إلى التعرف عمى مستوى العدالة التنظيميّ 2019) شرمانبينما أجرى شما و ال 
مين من وجية لممعمّ  وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ  ،األخلر لدى مديري المدارس داخل الخطّ 
( 354) ، وقد تكونت عينة الدراسة مناالرتباطيّ  الوصفيّ  نظرىم. استخدمت الدراسة المنيجَ 

األول لقياس العدالة  :عمييم استبانة لقياس اليدف، تكونت من محورينمًة، ُوّزعت ومعمّ  امً معمّ 
جرائية، ة، العدالة اإلالعدالة التوزيعيّ ) مجاالت ثبلثة عمى عةً وزّ مُ  ( ضقرةً 26) من وتكّونَ ة التنظيميّ 

مت نتائج ( ضقرة، توصّ 18مكون من ) والمحور الثاني وىو االلتزام التنظيميّ  العدالة التفاعمية(،
 لدى مديري المدارس داخل الخطّ  مرتفعةٍ  ة جاءت بدرجةٍ مستوى العدالة التنظيميّ  راسة إلى أنّ الد
شارت النتائج إلى أوكذلك  ،مرتفعةٍ  مين ضجاء بدرجةٍ لدى المعمّ  خلر، كذلك االلتزام التنظيميّ األ

 اضة مجاالتيا.بك ة وااللتزام التنظيمي  بين العدالة التنظيميّ  ايجابيةٍ  ارتباطيةٍ  عبلقةٍ  وجودِ 

خبلقية ى العبلقة بين ممارسة القيادة األ( دراسة ىدضت إلى التعرف عم2019) وقّدَمت الحارثي 
مات، وقد بمغت عينة لممعمّ  ية بمدينة الرياض وااللتزام التنظيميّ لقائدات المدارس الثانوية الحكومّ 

، اتبعت الباحثة البسيطةِ  ئيةِ العشوا العينة بأسموب العينةِ  اختيرتحيث  مةً ( معمّ 361) الدراسة
اشتممت عمى  إذ أّنيا ،لمدراسة أداةً ، كما استخدمت الباحثة االستبانة االرتباطيّ  الوصفيّ  المنيجَ 
ما المحور الثاني أ( ضقرة، 30) اشتمل عمى ضقد ،خبلقيةبالقيادة األ ااألول كان مختص   :محورين
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ممارسة  ( ضقرة، ومن أبرز النتائج أنّ 15من ) امّكونً وكان  ،بااللتزام التنظيميّ  اضكان مختص  
ة بمدينة الرياض جاءت بدرجة مرتفعة، كما خبلقية لقائدات المدارس الثانوية الحكوميّ القيادة األ

مات المرحمة الثانوية بمدينة الرياض جاء بدرجة مرتفعة، لدى معمّ  مستوى االلتزام التنظيميّ  أنّ 
رعية بعادىا الفَ أخبلقية و ية لمقيادة األبين الدرجة الكمّ  طرديةً  قةً ىناك عبل أنّ  ايلً أوبينت النتائج 

 مات.لممعمّ  ة بمدينة الرياض وااللتزام التنظيميّ لقائدات المدارس الثانوية الحكوميّ 

عمى مستوى اإلثراء  إلى التعرفىدضت  دراسةً ( 2018الفرشوطي ) من حسين و كلّ  وأعدّ  
لدى المشرضين والمشرضات التربويين بمكاتب التربية والتعميم  يميّ التنظوعبلقتو بااللتزام  الوظيفيّ 

 (381الوصفّي، بمغت عينة الدراسة ) ضي منطقة تبوك من وجية نظرىم، اتّبع الباحثان المنيجَ 
مستوى  مت الدراسة الى أنّ لجمع البيانات، وقد توصّ  ، طور الباحثان استبانةً اومشرضًة تربويً  امشرضً 

لدى  متوسطةٍ  جاء بدرجةٍ  جاء بدرجة مرتفعة، ومستوى االلتزام التنظيميّ  اإلثراء الوظيفيّ 
وااللتزام  بين اإلثراء الوظيفيّ  يجابيةٌ إ ارتباطيةٌ  المشرضين والمشرضات التربويين، كما توجد عبلقةٌ 

 .التنظيميّ 

 ميمة العامة لمرلا وسط معمّ عمى السّ  إلى التعرف( دراسة ىدضت 2018) ضي حين قدمت أحمد
 الوصفيّ  ، وقد اتبعت الباحثة المنيجَ م الدرمان وعبلقتو بااللتزام التنظيميّ أية ساس بمحمّ مرحمة األ
اختيارىم بطريقة العينة العشوائية،  تمّ  ومعممةً  امعممً  (80) ، تكونت عينة الدراسة مناالرتباطيّ 

تباطية بين الرلا ار  ايجابيةٍ  الدراسة ىو وجود عبلقةٍ  إليياومن أبرز النتائج التي توصمت 
بين مستوى  ارتباطيةٍ  يجابيةٍ إشارت النتائج إلى وجود عبلقة أ، كما وااللتزام التنظيميّ  الوظيفيّ 

 (. )سنوات الخبرة ، المؤىل العمميّ  إلى ُمتغيرمين تعزى بين المعمّ  الرلا الوظيفيّ 

الجنس عمى تأثير سنوات الخبرة و مدى ( ضيدضت إلى التعرف عمى 2018) أما دراسة شّما 
األخلر، وقد نيج الباحث  مين ضي المدارس العربية داخل الخطّ لدى المعمّ  االلتزام التنظيميّ 

بقت لجمع البيانات، طُ  أداةضي دراستو، استخدم الباحث االستبانة  التحميميّ  الوصفيّ  المنيجَ 
مي المدارس العربية من معمّ  ومعممةً  امعممً  (250) االستبانة عمى عينة الدراسة البالغ عددىا

مي لمعم برز نتائج الدراسة وجود مستوى مرتفع من االلتزام التنظيميّ أخلر، ومن األ داخل الخطّ 
 احصائيةٍ  خلر، كما أظيرت النتائج عدم وجود ضروق ذات داللةٍ المدارس العربية داخل الخط األ
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 إلى متغيرعزى خلر تُ األ طّ مي المدارس العربية داخل الخلمعمّ  لدرجة مستوى االلتزام التنظيميّ 
 الجنس وسنوات الخبرة.

خبلقية لدى درجة ممارسة القيادة األ إلى لمتعّرف( ىدضت 2018) جرتيا الدجانيأوضي دراسة 
 مديري المدارس الثانوية الخاصة ضي محاضظة العاصمة َعمان وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ 

، وتكونت عينة الدراسة االرتباطيَ  الوصفيَ  المنيجَ مين من وجية نظرىم، وقد اتبعت الدراسة لممعمّ 
ل لقياس درجة ممارسة  و األ :بقت عمييم استبانة مكونة من محورينمًة، طُ ومعمّ  امً معمّ  (370) من

الثاني و ة ضي محاضظة العاصمة َعمان، خبلقية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصّ القيادة األ
اللتزام ا) ، وىي:مة عمى ثبلثة مجاالتمقسّ  ،ن من وجية نظرىمميلممعمّ  لقياس االلتزام التنظيميّ 

درجة  مت النتائج إلى أنّ وتوصّ  ، المسؤولية اتجاه المدرسة(،، االلتزام االستمراريّ االتجاىيّ 
يجابية إعبلقة  وثّمة، متوسطةٍ  مين من وجية نظرىم جاءت بدرجةٍ لممعمّ  ممارسة االلتزام التنظيميّ 

 .خبلقية وااللتزام التنظيميّ ن درجة ممارسة القيادة األائية بيحصإذات داللة 

ية ساسّ مى درجة التزام مديري المدارس األع إلى التعّرف( دراسة ىدضت 2018) وقامت اليربيشي
 ية وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ مان بأخبلقيات اإلدارة المدرسّ ة ضي محاضظة العاصمة عَ الخاصّ 
ت عمييم استبانة مكونة من زعّ ومعممًة، وُ  ا( معممً 368من ) مين، تكونت عينة الدراسةلممعمّ 

 ،يةة بأخبلقيات اإلدارة المدرسّ ية الخاصّ ساسّ اس درجة التزام مديري المدارس األول لقياأل :قسمين
خبلقيات المدير مع أ، خبلقيات المدير ضي العمل االداريّ أ) ، وىي:عمى خمسة مجاالت عةً وزّ مُ 

خبلقيات المدير أمور، ولياء األأخبلقيات المدير مع أمدير مع الطمبة، خبلقيات الأمين، المعمّ 
 لقياس درجة االلتزام التنظيمي لممعممين مكونة من ثبلثة مجاالت يالثان القسمو  نحو الوطن(،

 الوصفيّ  بقت الباحثة المنيجَ طَ تجاه المدرسة(،  االلتزام االتجاىي، االلتزام االستمراري، المسؤولية)
مين من وجية نظرىم جاءت لدى المعمّ  درجة االلتزام التنظيميّ  شارت النتائج إلى أنّ أ، و يّ االرتباط
حصائية بين الدرجة الكمية الستبانة إيجابية ارتباطية ذات داللة إعبلقة ووجود ، مرتفعةٍ  بدرجةٍ 

 مين.عمّ لدى الم ية الستبانة االلتزام التنظيميّ ية وبين الدرجة الكمّ دارة المدرسّ خبلقيات اإلأ

عمى دور االلتزام  إلى التعرفىدضت  دراسة( Naiemah,et.al.,2017من ) كلّ  وأجرى
نة ونية ترك العمل لدى واطَ ة وسموك المُ ضي العبلقة بين العدالة التنظيميّ  باعتباره وسيًطا التنظيميّ 

بق ، طَ اموظفً  (175) وبمغ حجم عينة الدراسة سات التربوية شمال ماليزيا ،العاممين ضي المؤسّ 
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 بين االلتزام التنظيميّ  شارت النتائج إلى وجود تفاعل سمبيّ أ، و المسحيّ  الوصفيّ  الباحثون المنيجَ 
والعدالة  ضي التفاعل بين االلتزام التنظيميّ  لعيفةٍ  نة، وكذلك إلى وجود عبلقةٍ واطَ وسموك المُ 

 ة. التنظيميّ 

عدالة بين الكفاءة الذاتية والعن العبلقة  إلى الكشف (Srivastava,2017)وسعت دراسة  
ضي المدارس،  اإلاضيً  ادون دورً ؤ مين ضي اليند، الذين يلدى المعمّ  جرائية وااللتزام التنظيميّ اإل

يج نَ  ،امديرً  (128) مي المدارس االبتدائية والثانوية ومن معمّ  امعممً  (643) شممت عينة الدراسة
الدراسة ىي  إلييامت النتائج التي توصّ  ىمّ أمن ضي دراستو،  الوصفيّ  حصائيّ اإل الباحث المنيجَ 
 . بين الكفاءة الذاتية والعدالة االجرائية مع االلتزام التنظيميّ  مباشرةٍ  وجود عبلقةٍ 

 التنظيميةِ  تصور العدالةِ  إلى تحديدىدضت  دراسة (,.2017Ari,et,alالباحث ) وأجرى
ة ضي تركيا، اعتمد الباحثون كاديميّ بدنية األمي التربية اللدى معمّ  التنظيميّ  االلتزامِ ومستويات ِ 

، وأشارت نتائج الدراسة امً معمّ  (524، وتكونت عينة الدراسة من )حصائي الوصفيّ اإلسموب األ
عدي العدالة الذي يتبع بُ  ة البعد العاطفيّ وخاصّ  ،بالنسبة لبللتزام التنظيميّ  عالٍ  رٍ إلى وجود تصوّ 

ة وأبعاد االلتزام بعاد العدالة التنظيميّ أجود عبلقة معتدلة بين مت النتائج إلى و وتوصّ  ة،التنظيميّ 
  .التنظيميّ 

مين لمديرييم ضيدضت إلى معرضة العبلقة بين والء المعمّ  (Celeb& Korumaz,2016) أما دراسة
 امً ( معمّ 412، وتشكمت عينة الدراسة من )الوصفيّ  المنيجَ  واعتمدا لمدارسيم، والتزاميم التنظيميّ 

أبعاد  أنّ  إلى لجمع البيانات، وأشارت نتائج الدراسة أداةبتركيا، وتم تطبيق االستبانة  يعممون
مع  مختمفةٍ  قد تنبأت بأبعادٍ  (االلتزام المعياريّ ، االلتزام االستمراريّ ، االلتزام الوجدانيّ )االلتزام وىي 

يم مين يتبادلون القِ المعمّ  نّ أل ،شأمة ينلممنظّ  القويّ  (االلتزام العاطفيّ ) مين لمديرييم، وأنّ والء المعمّ 
 داللةٍ  ذاتَ  قويةً  ىناك عبلقةً  ا أنّ من المدرسة وزمبلئيم ومديرييم، وبينت النتائج أيلً  مع كل  

 مين.لممعمّ  بين أبعاد الوالء لممدير وااللتزام التنظيميّ  إحصائيةٍ 

ري المدارس الثانوية ة لدى مدي( إلى معرضة درجة المرونة التنظيميّ 2016) وىدضت دراسة مسمم
 مين، اشتممت عينة الدراسة عمىلدى المعمّ  ان وعبلقتيا بمستوى االلتزام التنظيميّ ة ضي عمّ الخاصّ 

ة والثانية ولى لقياس درجة  المرونة التنظيميّ األ استبانتان:قت عمييم بِ مًة، طُ ومعمّ  امً ( معمّ 235)
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ة لدى درجة المرونة التنظيميّ  النتائج أنّ  مين، وبينتلدى المعمّ  لقياس درجة االلتزام التنظيميّ 
 نوأو  مين جاءت بدرجة مرتفعة،ان من وجية نظر المعمّ مديري المدارس الثانوية الخاصة ضي عمّ 

إلى عزى ة لدى مديري المدارس تُ حصائية ضي درجة المرونة التنظيميّ إوجد ضروق ذات داللة تال 
مستوى االلتزام  شارت النتائج إلى أنّ أو  ص(،صّ ، الخبرة، التخالجنس، المؤىل العمميّ ( متغيرات
 .متوسطةٍ  ان من وجية نظرىم جاءت بدرجةٍ مّ مين ضي المدارس الثانوية ضي عَ لدى المعمّ  التنظيميّ 

 

 ابقة وموقع الدراسة الحالية منياعمى الدراسات الس   التعقيب: اثالثً 

تجوال لدى مديري المدارس اإلدارة بال درجة ممارسة التعرف عمى تيدف ىذه الدراسة إلى  

مين من وجية نظر المعّممين لممعمّ  الثانوية التابعة لبمدية القدس، وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ 

ء وْ ضي لَ  لتنظيميّ أنفسيم، وبيان درجة الفروق ضي ممارسة اإلدارة بالتجوال ومستوى االلتزام ا

ديد من الباحثين ، حيث أجرى الع()الجنس، المؤىل العممّي، سنوات الخبرة متغيرات الدراسة

 ُتعدّ  ىذه الدراسة ، ولكنّ االلتزام التنظيميّ  وكذلكحول مولوع اإلدارة بالتجوال،  دراساٍت وأبحاثًا

، وربطت بين ةضي مدارس مدينة القدس المحتمّ عمم الباحثة التي ُطبقت  األولى من نوعيا عمى حدّ 

 (. م التنظيميّ االلتزا –ىذين المتغيرين )اإلدارة بالتجوال 

تكشف الدراسة النقدية لمدراسات السابقة ضي محورييا عن عدد من االستنتاجات، يمكن إجماليا 

 عمى النحو اآلتي:

 أىداف الدراسة من حيث  أوال:  

من  ضي مولوعيا وبعضٍ  -بصورٍة جزئيةٍ  –اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة  

الملمون مع دراسة  من حيثُ  ة بالتجوال، وىو ما يتشابو جزئًياار ضبعليا تناول اإلد ،أىداضيا

عمى درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وعبلقتيا باألداء  إلى التعرف( التي ىدضت 2020الحامدي )
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درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وعبلقتيا  إلى تقّصي( التي سعت 2017، ودراسة عباد )الوظيفيّ 

( التي ىدضت إلى 2018كما اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة أحمد ) ة،بمستوى الثقة التنظيميّ 

 (&Brownة، ودراسةالتعرف عمى واقع ممارسة اإلدارة بالتجوال كمدخل لمميزة التناضسيّ 

Coley,2011 ّم التربويّ ( التي تناولت التعرف عمى أثر اإلدارة بالتجوال عمى ممارسة المعم ،

( التي اتفقت مع الدراسة 2018مثل دراسة الدجاني ) ،م التنظيميّ ومن الدراسات ما تناول االلتزا

، بينما اختمفت خبلقية وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ تعرف إلى درجة ممارسة القيادة األال الحالية ضي

عمى دور  إلى التعرف( التي ىدضت Naiemah,et.al.,2017الدراسة الحالية مع دراسة )

ضي العبلقة بين العدالة وسموك المواطنة.كوسيط  االلتزام التنظيميّ 

 منيج الدراسة : من حيث  ثانًيا

منيج البحث المتبع مع العديد من  اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيثُ  

 و (،2018(، ودراسة مخامرة )2020(، ودراسة الحامدي )2018) دجانيالدراسات كدراسة 

(Mitchell,2015) ،وىو المنيج ذاتو اتبعوا منيج الدراسة  ضجميعيم(، 2017) ودراسة عباد

 شرمانالو (، 2020لريس ) من دراسة مع كلّ  الدراسة الحالية ، واختمفتاالرتباطيّ  الوصفيّ 

  .الذين اتبعوا المنيج المسحيّ  (2017) وجبران

 الدراسة مجتمع   من حيث  : ثالثًا

ضتكون مجتمع  ،من حيث مجتمع الدراسة اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة 

الثانوية، واتفق مع ىذه الدراسة دراسة أحمد  لممدارسمات معمّ المين و معمّ الالدراسة الحالية من 

 كلّ  الحالية دراسةال، واختمفت مع (2019) (، ودراسة المالكي2016(، ودراسة مسمم )2018)
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ساء االقسام بجامعة الدمام، ودراسة ( الذي تكون مجتمع دراستو من رؤ 2017من دراسة عتوم )

مدارس وكالة الغوث  ( الذي تكون مجتمع الدراسة لدييا من مديري ومديرات2012صباح )

( الذي تكون مجتمع Sorensen & Weller& Mcentire,2010ودراسة كل من )الدولية، 

 الدراسة لدييم من طمبة المدارس. 

 من حيث  أداة الدراسة: رابًعا

استخدمت  ضقد ،داة المستخدمةمع الدراسة الحالية من حيث األية الدراسات السابقة غمباتفقت أ 

، واتفقت مع من مجال اإلدارة بالتجوال ومجال االلتزام التنظيميّ  داة االستبانة لكلّ أىذه الدراسة 

(، 2017) (، ودراسة عتوم2020) من دراسة الجنازرة كبل   داةضي استخدام األ الدراسة الحالية

(، واختمفت 2019(، ودراسة الغرابي )2019(، ودراسة المالكي )2014دراسة موالية )و 

ق المبلحظات غير يطبت تمّ  ( حيثBrown& Coley,2011من دراسة ) كلّ الدراسة الحالية مع 

 .التي اعتمدت المقاببلت أداًة لمّدراسة (Payne,2010، ودراسة )ضي دراستيما ةالرسميّ 

 الدراسة نتائج من حيث  : خامًسا

 التي جاء ضييا أنّ  النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الحالية، ضقد تواضقت نتائجيا أّما من حيثُ 

مين جاءت بدرجة مرتفعة، درجة ممارسة مديري المدارس لئلدارة بالتجوال من وجية نظر المعمّ 

مفت (، واخت2012(، ودراسة صباح )2017) عباد(، ودراسة 2018) أحمدمع كل من دراسة 

 ودراسة عتوم (،2017) وجبران (، ودراسة الشرمان2020من دراسة الجنازرة ) مع كلّ 

درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لممدراء جاءت بدرجة متوسطة، أما  (، حيث جاء ضييا أنّ 2017)

ضجاءت بعض نتائج الدراسات السابقة مطابقة لمدراسة الحالية  ضيما يتعمق بمجال االلتزام التنظيميّ 
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مستوى  إذ إنّ (، 2018(، ودراسة اليربيشي )2019(، ودراسة الحارثي )2019كدراسة الغرابي )

مين، كما جاء بالدراسة الحالية وجود اختبلف ضي جاء بدرجة مرتفعة لدى المعمّ  االلتزام التنظيميّ 

ة الجنس لصالح اإلناث، وظير االختبلف مع دراس إلى متغيرعزى يُ  مستوى االلتزام التنظيميّ 

       الجنس. إلى متغيرعزى ( التي ذكرت عدم وجود ضروق تُ 2018شما )

 :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة

 .بالمعمومات والمعرضةلمدراسة  إثراء اإلطار النظريّ   -1

 أداة الدراسة )االستبانة(. تطوير -2

 ة منيا.يّ ة األجنبوخاصّ  ،االسترشاد ببعض المراجع -3

 مع نتائج الدراسة. واالتفاقُ  االختبلفُ  لية، من حيثُ تحميل نتائج الدراسة الحا -4

 

 أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

بالرغم من وجود بعض الدراسات القميمة التي ربطت بين متغيرّي الدراسة، إال أّن الدراسة   

حتمة  عمى حد عمم الحالية ُتعّد األولى التي ُتطبق ضي المدارس الفمسطينية ضي مدينة القدس الم

الباحثة والمتعمقة بدراسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس، 

 وعبلقتيا بااللتزام التنظيمّي لممعّممين.
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 الفصل الثالث
جراءاتيا طريقة الدراسة  وا 

 مقدمة: 
جراءاتيــا التــي اتبعتيــا الباحثــة ضــي تنفيــذ لمنيجّيــ فصــل وصــًفا مفصــبًل ىــذا ال يتلــمنّ   ة الدراســة وا 

، إعــداد أداة الدراســة وّعينتيــا وصــف مجتمــع الدراســة ،مــنيج الدراســة، المقدمــةُ  الدراســة مــن حيــثُ 
ينـــــة لخصـــــائص العّ  ق مـــــن صـــــدقيا وثباتيـــــا والتحميـــــل اإلحصـــــائيّ "االســـــتبانة"، إجـــــراءات التحقّـــــ

 حصائية" لمدراسة، وضيما يمي وصف ليذه اإلجراءات."المعالجات اإل

 :دراسةمنيج ال
 تلتحقيــق أىــداف الدراســة اســتخدمعمــى طبيعــة البيانــات والمعمومــات البلزمــة ليـذه الدراســة، و  بنـاءً 

لطبيعة الدراسـة التـي تحتـاج إلـى  لمبلءمتووذلك  ،ا، ضي دراستياالرتباطيّ  يّ الباحثة المنيج الوصف
والوصــول إلــى النتــائج التـــي  ،نيفيا وتحميميــا وتفســيرىا الســـتخبلص الــدالالتجمــع البيانــات وتصــ

ــ المــنيج الوصــفيّ  نّ إيمكــن تعميميــا، حيــث  واإلنســانية،  بدراســات العمــوم االجتماعيــةّ  ايــرتبط غالًب
، وجمـــع البيانـــات والمعمومـــات البلزمـــة عنيـــا، ضـــي الواقـــع ويعتمـــد عمـــى وصـــف الظـــاىرة كمـــا ىـــي

ذات باإللــــاضة إلــــى الكتــــب والمراجــــع والدراســــات الســــابقة  ،ت وتنظيميــــاوتصــــنيف ىــــذه المعمومــــا
 مولوع الدراسة.العبلقة ب

 :دراسةمجتمع ال
مات المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس من العام مي ومعمّ معمّ يتكون مجتمع الدراسة من جميع 

الثانوية التابعة لبمدية سون ضي المدارس درّ يُ  مةً ومعمّ  ( معّمًما750وقد بمغ عددىم ) م،2020
أضراد  توزيع ( يبين1والجدول رقم )م، 2021-2020القدس من الفصل الدراسي األول لمعام 

 الجنس. وضقمجتمع الدراسة 

 حسب الجنسوعينتيا (: خصائص مجتمع الدراسة 1جدول )

 المجتمع الجنس
 العينة

 النسبة % العدد
%6662 149 450 إناث  

%3368 76 300 ذكور  

%177 225 757 المجموع  
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 :دراسةعينة ال
مات المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس مي ومعمّ لمعمّ استخدمت الباحثة اسموب المسح بالعينة  

ضقد ة، مً ا ومعمّ مً ( معمّ 225م، والذين بمغ عددىم )2021-2020األول لمعام  من الفصل الدراسيّ 
، والجدول اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية وقد تمّ ، اإلكترونيً الباحثة أداة الدراسة عمييم  وّزعت
 :ةالديموغراضي( يبين خصائص العينة 2رقم )

 ماتمين والمعم  المعم   لعينة(: خصائص الديموغرافية 2جدول )

 
 :دراسةال أداة
تطــوير  لجمــع البيانــات والمعمومــات، حيــث تــمّ  أداةً اســتخدمت الباحثــة ضــي ىــذه الدراســة االســتبانة  

ة واألطروحــات الدراســات الســابقة والكتــب والمراجــع العممّيــأداة الدراســة بعــد الرجــوع إلــى األدبيــات و 
، وذلك لدراسة درجة ممارسة مديري المـدارس الثانويـة التابعـة ذات العبلقة بمولع الدراسة الحاليّ 

تكونــت  ، حيــث طــورت الباحثــة اســتبانةً التنظيمييي ارة بــالتجوال وعبلقتيــا بــااللتزاملبمديــة القــدس لــئلد
 تنــاول القســم األول المعمومــاتِ  ضقــد(، 2ىــو مولــح ضــي الممحــق رقــم ) مــن قســمين رئيســيين، كمــا

 ، وسـنوات الخبـرة(، ضـي حـين لـمّ وىـي )الجـنس، والمؤىـل العممـيّ  ،ألضراد عينـة الدراسـة خصيةَ الشّ 
( ضقرة، والتي تقيس عمى التوالي تحسين االتصال، 35القسم استبانة اإلدارة بالتجوال المكونة من )

الحقائق، والعمل الجماعي، والتطوير واإلبداع، والعبلقات اإلنسانية، ضي حين  والتحفيز، واكتشاف
عيا تشترك ضي  قياس درجـة ممارسـة ي( ضقرة، وكانت جم23من ) تكونت استبانة االلتزام التنظيميّ 

مــن  مــديري المــدارس الثانويــة التابعــة لبمديــة القــدس لــئلدارة بــالتجوال وعبلقتيــا بــااللتزام التنظيمــيّ 

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 3368 76 ذكر

 6662 149 أنثى

 المؤىل العمميّ 
 6667 150 بكالوريوس 

 3363 75 ماجستير 

 سنوات الخبرة
 3166 71 سنوات 5من  أقلّ 

 3566 80 سنوات 10 – 5

 3268 74 سنوات 10أكثر من 
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 م ليكــرت الخماســيّ طريقــة اإلجابــة تركــزت ضــي االختيــار مــن ســمّ  بــأنّ  مــين، عمًمــاة نظــر المعمّ وجيــ
(Likert Scale،) ( 3وذلك كما ضي الجدول :) 

 (Likert Scale)(: سمم ليكرت الخماسي 3جدول )
 قميمة جًدا قميمة طةمتوس   كبيرة اكبيرة جدً  التصنيف
 1 2 3 4 5 الترميز

 

 دراسة:صدق أداة ال
دق أن قصد بالصّ عدت لقياسو، كما يُ صدق االستبانة يعني التأكد من أنيا صالحة لقياس ما أُ  

 منَ  لكلّ  تشمل االستبانة جميع العناصر البلزمة لمتحميل، وأن تكون ضقراتيا ومفرداتيا والحةً 
سة، وذلك لمتأكد من صدق أداة الدرا ،ضقرات االستبانة وقد لجأت الباحثة إلى تقنينيستخدميا، 

 التأكد من ضقرات االستبانة بطريقتين: تمّ و 

 مين(:لألداة )صدق المحك   دق الظاىري  الص  األولى: 

ق من صدق أداة الدراسة بعرليا عمـى التحقّ  ة، ومن ثمّ االستبانة بصورتيا األوليّ  صممت الباحثة
 محكمـين( 10ص، تألفـت مـن )مـين مـن ذوي االختصـاص والتخّصـالمشرف ومجموعـة مـن المحكّ 
وجامعـــة  جامعـــة القـــدس المفتوحـــة،و  بـــو ديـــس،أة ضـــي جامعـــة القـــدس مـــن أعلـــاء الييئـــة التدريســـيّ 

 أبـَدْواموا بتحكيم أداة الدراسـة، حيـث مين الذين تفلّ ( أسماء المحكّ 4ح الممحق رقم )الخميل، ويولّ 
 ، ومـدىولوح لغة الفقـرات وسـبلمتيا لغوًيـاىم ومبلحظاتيم حوليا من حيث: مدى ءمشكورين آرا

لاضة أيّ   معمومات أو تعديبلت أو ضقرات يرونيا مناسبة، وتمّ  شمول الفقرات لمجانب المدروس، وا 
 .أخذىا بعين االعتبار عند إخراج األداة بشكميا النيائيّ 

 

 لفقرات االستبانة: صدق االتساق الداخمي  الثانية: 

 لفقرات اإلدارة بالتجوال أواًل: صدق االتساق الداخمي  
( Pearson correlationبحساب معامل االرتباط بيرسون ) داة أيًلامن صدق األق التحقّ  تمّ 

 (.4مجال، وذلك كما ىو والح ضي الجدول ) ية لكلّ لفقرات الدراسة مع الدرجة الكمّ 
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لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 4جدول )
 .ة لكل مجال  يمع الدرجة الكم  

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الرقم الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الرقم
 العمل الجماعي تحسين االتصال

1 06661 06000 1 06626 06000 

2 06733 06000 2 06669 06000 

3 06679 06000 3 06721 06000 

4 06770 06000 4 06801 06000 

5 06628 06000 5 06702 06000 

6 06686 06000 6 06799 06000 

 التطوير واإلبداع التحفيز
1 06758 06000 1 06729 06000 

2 06746 06000 2 06831 06000 

3 06704 06000 3 06798 06000 

4 06785 06000 4 06764 06000 

5 06766 06000 5 06791 06000 

6 06748 06000 6 06745 06000 

 انيةالعالقات اإلنس اكتشاف الحقائق
1 06730 06000 1 06714 06000 

2 06754 06000 2 06773 06000 

3 06680 06000 3 06707 06000 

4 06717 06000 4 06771 06000 

5 06741 06000 5 06823 06000 

6 06674 06000  

 0605* دالة احصائيا عند المستوى                    0601** دالة احصائيا عند المستوى 
يم مصفوضة ارتباط ضقرات أداة الدراسة مع جميع قِ  ( إلى أنّ 4لمعطيات الواردة ضي الجدول )تشير ا

لفقرات اإلدارة  ا يشير إلى قوة االتساق الداخميّ ، ممّ مجال دالة إحصائًيا ية لكلّ الدرجة الكمّ 
ة القدس ضي قياس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدي بالتجوال وأنيا تشترك معاً 
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ي المقياس عمى نِ الذي بُ  مين، عمى لوء اإلطار النظريّ لئلدارة بالتجوال من وجية نظر المعمّ 
 أساسو.

 لفقرات االلتزام التنظيمي   : صدق االتساق الداخمي  ثانًيا
( Pearson correlationبحساب معامل االرتباط بيرسون ) التحقق من صدق األداة أيًلا تمّ 

 (.5، وذلك كما ىو والح ضي الجدول )ية لبللتزام التنظيميّ لدرجة الكمّ لفقرات الدراسة مع ا
لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 5جدول )

 .مع الدرجة الكمية لاللتزام التنظيمي  
 حصائيةالداللة اإل قيمة )ر( الرقم الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الرقم
1 06715 06000 13 06631 06000 

2 06565 06000 14 06491 06000 

3 06628 06000 15 06699 06000 

4 06583 06000 16 06613 06000 

5 06598 06000 17 06351 06000 

6 06659 06000 18 06588 06000 

7 06631 06000 19 06548 06000 

8 06565 06000 20 06408 06000 

9 06600 06000 21 06489 06000 

10 06448 06000 22 06636 06000 

11 06654 06000 23 06509 06000 

12 06749 06000  

 0605حصائيا عند المستوى إ* دالة                     0601حصائيا عند المستوى إ** دالة 
 

ت أداة الدراسة مع ( إلى أن جميع قيم مصفوضة ارتباط ضقرا5تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
لفقرات األداة وأنيا  ا يشير إلى قوة االتساق الداخميّ ، ممّ ة لكل مجال دالة إحصائًيايالدرجة الكمّ 
لمديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس من  ا ضي قياس درجة االلتزام التنظيميّ تشترك معً 

 ي المقياس عمى أساسو.نِ الذي بُ  ء اإلطار النظريّ وْ مين، عمى لَ وجية نظر المعمّ 
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 :دراسةثبات أداة ال
وذلك كما  ،لفاأوبحساب معادلة الثبات كرونباخ  الثبات بطريقة االتساق الداخميّ َحسبت الباحثة 

 .(6ح ضي الجدول )ىو مولّ 
 دراسة   ال أداة(: نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات 6جدول )      

 ة ألفامقي عدد الفقرات مجاالت الدراسة 
 06782 6 تحسين االتصال

 06845 6 التحفيز

 06809 6 اكتشاف الحقائق

 06815 6 العمل الجماعي

 06868 6 التطوير واإلبداع

 06811 5 العبلقات اإلنسانية

 75954 35 لجميع المجاالت اإلدارة بالتجوال

 75977 23 التنظيمي  االلتزام 

-%7862ثبات أداة الدراسة تراوحت بين )( أن قيم 6تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
ية لئلدارة بالتجوال %( ضي مجاالت اإلدارة بالتجوال، كما بمغت قيمة الثبات عند الدرجة الكمّ 8668

 (االستبانةاألداة ) عُ تمتّ توبذلك ، %(9067بمغت قيمة الثبات ) االلتزام التنظيميّ %(، وعند 9564)
 .ىا لتحقيق أىداف الدراسةوقابمة العتماد من الثباتعالية بدرجة 

 دراسة:خطوات تطبيق ال
ضي التعرف عمى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية تحديد مولوع الدراسة: ويتمّثل  .1

من وجية نظر  التابعة لبمدية القدس لئلدارة بالتجوال وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ 
 مين.المعمّ 

 ُوز عتاستبانة إلكترونية الباحثة  أعدت )االستبانة( دراسةال أداةبعد التأكد من صدق  .2
 مات ضي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس.مين والمعمّ عمى مجموعة من المعمّ 

وبعد ذلك  ،منيم بما ىو مطموب اإللكترونية االستبانة عمى تعبئةمات مين والمعمّ قام المعمّ  .3
 إلكترونية بصيغة ممفّ بالتحقق من االستجابات والحصول عمى نسخة الباحثة  تحّققت

 .SPSSلتفريغيا إلى برنامج التحميل اإلحصائي  (، وذلك تمييًداكسل)إ
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( إلى المحمل اإلحصائي لكسمات )اإلمين والمعمّ استجابات المعمّ  ممفّ  الباحثة سّممت .4
وتفريغيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية  بتجييزىا لمتحميل اإلحصائيّ  الذي قام بدوره

 (، والوصول إلى التوصيات.SPSS) جتماعّيةااللمعموم 

 

 :دراسةمتغيرات ال
، وسنوات الجنس، والمؤىل العمميّ اإلدارة بالتجوال بأبعادىا ومجاالتيا، و  :المتغيرات المستقمة

 الخبرة.
 المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس. معممينلدى  االلتزام التنظيميّ : المتغير التابع

 حصائية:المعالجة اإل 1753
 وذلك تمييًدا ،الباحثة راجعتيااإللكترونية والتأكد من صبلحيتيا لمتحميل،  االستباناتبعد جمع 

 معينة، أيّ  إلى الحاسوب بإعطائيا أرقاًماإلجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات، وقد أدخمت 
( درجات، 5) ث أعطيت اإلجابة بدرجة كبيرة جًداة، حيبتحويل اإلجابات المفظية إلى رقميّ 

( درجتين، وبدرجة 2مة )( درجات، وبدرجة قمي3طة )( درجات، وبدرجة متوسّ 4وبدرجة كبيرة )
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ما زادت الدرجة زادت ، بحيث كمّ ( درجة واحدةً 1) قميمة جّدا

 .مينية نظر المعمّ من وج التابعة لبمدية القدس لئلدارة بالتجوال وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ 

طات الحسابية، عداد، النسب المئوية، المتوسّ وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج األ
 (،t-testختبار ت )ا(، Pearson correlationاالنحراضات المعيارية، معامل االرتباط بيرسون )

ومعادلة  (،One Way ANOVA Analysis of Varianceالتباين األحادي ) تحميل اختبارو 
 .(SPSS)ة زم اإلحصائية لمعموم االجتماعيّ برنامج الرّ الثبات كرونباخ ألفا، وذلك باستخدام 

 (:طات الحسابية لنتائج الدراسةمفتاح المتوس  تصحيح المقياس ) 1153
 االستبانات،ويستعمل ضي  ،ىو أسموب لقياس السموكياتو  م مقياس ليكرت الخماسيّ اتم استخد
عمى درجة المواضقة أو االعتراض  ويعتمد المقياس عمى ردود تدلّ  ،مجال اإلحصاءة ضي وبخاصّ 
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لئلدارة بالتجوال وعبلقتيا عمى 

طات الحسابية كما ضي الجدول عمى المتوسّ  ، بناءً مينمن وجية نظر المعمّ  بااللتزام التنظيميّ 
(7:) 
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 (: مفاتيح التصحيح7جدول)

 الدرجة ط الحسابي  المتوس  

 امنخفلة جدً  1680 – 1600
 منخفلة  2660 – 1681
 طةمتوسّ  3640 – 2661

 مرتفعة 4620 – 3641 
 مرتفعة جًدا 5600 – 4621
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 عرض نتائج الدراسة
 

درجة مت إلييا الدراسة، حول النتائج التي توصّ  ألىمّ  ن ىذا الفصل عرًلا كامبًل ومفّصبلً يتلمّ 
 ممارسة مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لئلدارة بالتجوال وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ 

ة ق من صحّ سئمة الدراسة، والتحقّ أ عنوذلك من خبلل اإلجابة  من وجية نظر المعممين،
 اتيا باستخدام التقنيات اإلحصائية المناسبة.ضرليّ 

ول: ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية اإلجابة عن سؤال الدراسة األ 
 مين؟القدس لإلدارة بالتجوال من وجية نظر المعم  

لدرجة  المعيارية ت الحسابية واالنحراضاتطااستخراج المتوسّ  ابق تمّ لئلجابة عن السؤال السّ 
 مين،ممارسة مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لئلدارة بالتجوال من وجية نظر المعمّ 

 (.8ح ضي الجدول رقم )ولّ وذلك كما ىو مُ 
التابعة لبمدية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية طات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوس  8) جدول

 مينالقدس لإلدارة بالتجوال من وجية نظر المعم  

 المجال
متوسط ال

 الحسابي  

 االنحراف
 المعياري  

 النسبة % الدرجة

 %7268 مرتفعة 06570 3664 تحسين االتصال

 %7168 مرتفعة 06633 3659 التحفيز

 %7466 مرتفعة 06580 3673 اكتشاف الحقائق

 %7166 مرتفعة 06610 3658 العمل الجماعي

 %7264 مرتفعة 06626 3662 التطوير واإلبداع

 %7464 مرتفعة 06595 3672 العبلقات اإلنسانية

 %7357 مرتفعة 75513 3565 درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية التابعة  أنّ إلى ( 8تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
مين جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتوسط ئلدارة بالتجوال من وجية نظر المعمّ لبمدية القدس ل

%(، وحصل اكتشاف 7360(، وبنسبة بمغت )0651) ( مع انحراف معياريّ 3665) الحسابيّ 
( ونسبة 0658) ( مع انحراف معياريّ 3673) الحقائق عمى أعمى تقدير ضقد جاء بمتوسط حسابيّ 
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( 0660) ( مع انحراف معياريّ 3672) ط حسابيّ ات اإلنسانية بمتوسّ %(، تبله العبلق7466بمغت )
( مع انحراف 3664) ط حسابيّ وجاء بمتوسّ  ،%(، تبله تحسين االتصال7464ونسبة بمغت )

( مع 3662) ط حسابيّ بداع بمتوسّ %(، تبله التطوير واإل7268بمغت ) (، وبنسبة0657) معياريّ 
( مع 3659) ط حسابيّ %(، تبله التحفير بمتوسّ 7264(، وبنسبة بمغت )63) انحراف معياريّ 
ىي  ميةً مظاىر اإلدارة بالتجوال أىّ  %(، وكان أقلّ 7168(، وبنسبة بمغت )0663) انحراف معياريّ 
( وبنسبة بمغت 0661) ( مع انحراف معياريّ 3658) ط حسابيّ حيث جاء بمتوسّ  ،العمل الجماعيّ 

(7166.)% 
 : مجال تحسين االتصالأوالً 
لفقرات تحسين االتصال لدى مديري المدارس الثانوية  المعيارية طات الحسابية واالنحراضاتسّ المتو 

ح ضي ولّ وذلك كما ىو مُ  ية،حسب األىمّ  مرتبةً  ،مينالتابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعمّ 
 (.9الجدول رقم )

تصال لدى مديري المدارس الثانوية لفقرات تحسين اال طات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوس  9) جدول
 يةمين مرتبة حسب األىم  التابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعم  

 الترتيب
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ط متوس  ال

 الحسابي  

 االنحراف
 المعياري  

 النسبة % الدرجة

1 1 
أثناء تجوالو تعبيرات الوجو ولغة  ضي يستخدم المدير

 خرين.باأل ن من االتصالالجسد ليحسّ 

 %7562 مرتفعة 06794 3676

2 3 
يصال التعميمات إتجوالو  ضي ثناءأستطيع المدير ي

 .البلزمة
 %7360 مرتفعة 06810 3665

 %7266 مرتفعة 06770 3663 .مينأثناء تجوالو ألسئمة المعمّ ضي يستمع المدير  6 3

4 4 
أثناء تجوالو عمى كسب ثقة  ضي يحرص المدير

 .مينالمعمّ 

 %7260 مرتفعة 06850 3660

5 5 
 المناسباتمين بالتجوال يشارك مدير المدرسة المعمّ 

 .المختمفة

 %7168 مرتفعة 06897 3659

6 2 
أثناء تجوالو بشكل جيد آلراء ضي يصغي المدير 

 .مينالمعمّ 

 %7166 مرتفعة 06821 3658
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ال لدى مديري تحسين االتص مجال ضقرات أىمّ  أنّ  إلى (9تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
ت ( التي نصّ 1رقم ) العبارةمين كانت المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعمّ 

 ن من االتصالالجسد ليحسّ  الوجو ولغةَ  أثناء تجوالو تعبيراتِ  ضي يستخدم المدير) العبارة عمى
 العبارة(، تبلىا 0.79) (، مع انحراف معياريّ 3676) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ باآلخرين.

( حيث جاءت يصال التعميمات البلزمةإثناء تجوالو أستطيع المدير ( التي نصت عمى )ي3رقم )
( التي 2رقم ) العبارةية (، وكان أقميا أىمّ 0681) (، مع انحراف معياريّ 3665) ط حسابيّ بمتوسّ 

 ط حسابيّ ت بمتوسّ ( حيث جاءيصغي المدير أثناء تجوالو بشكل جيد آلراء المعمميننصت عمى )
بالتجوال يشارك ( التي نصت عمى )5رقم ) العبارة(، تبلىا 0682) (، مع انحراف معياريّ 3658)

(، مع انحراف 3659) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ المختمفة المناسباتمدير المدرسة المعممين 
 (.0690) معياريّ 

 ثانًيا: مجال التحفيز
لفقرات التحفيز لدى مديري المدارس الثانوية التابعة  معياريةال المتوسطات الحسابية واالنحراضات
ح ضي الجدول وذلك كما ىو مولّ  ية،حسب األىمّ  بةً رتّ مُ  ،مينلبمدية القدس من وجية نظر المعمّ 

 (.10رقم )
ة لفقرات التحفيز لدى مديري المدارس الثانوية التابعطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوس  17) جدول

 يةبة حسب األىم  رت  م   ,مينلبمدية القدس من وجية نظر المعم  

 الترتيب
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ط متوس  ال

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري  

 الدرجة
النسبة 

% 

1 1 
من  مين أنيم جزء ميم  شعر المعم  تجوال مدير المدرسة ي  

 .المدرسة
 %7668 مرتفعة 06799 3684

2 3 
نيم شركاء في أمين ق إحساس المعم  عمتجوال مدير المدرسة ي  

 .العمل
 %7568 مرتفعة 06779 3679

3 6 
باستمرار تواصمو مين يرفع مدير المدرسة الروح المعنوية لممعم  

 معيم في غرفتيم.
 %7168 مرتفعة 06846 3659

4 5 
مين عمى فوف لتحفيز المعم  يقوم مدير المدرسة بالتجوال بين الص  

 .األداء األفضل
 %7160 مرتفعة 06829 3655

 %6862 مرتفعة 06877 3641 .مينيتابع مدير المدرسة أثناء تجوالو مطالب المعم   2 5

 %6760 متوسطة 06918 3635 .مينعمى قدرات المعم   اا لمحوافز مبنيا يعتمد مدير المدرسة نظامً  4 6
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يري المدارس التحفيز لدى مد ضقرات أىمّ  أنّ إلى ( 10تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
ت عمى ( التي نصّ 1رقم ) العبارةمين كانت الثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعمّ 

 ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ من المدرسة مين أنيم جزء ميمّ شعر المعمّ تجوال مدير المدرسة يُ )
تجوال مدير ت عمى )( التي نصّ 3رقم ) العبارة(، تبلىا 0680) (، مع انحراف معياريّ 3684)

(، 3679) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ نيم شركاء ضي العملأمين المدرسة يعمق إحساس المعمّ 
يعتمد مدير ت عمى )( التي نصّ 4رقم ) العبارة(، وكان أقميا أىمية 0678) مع انحراف معياريّ 

(، مع 3.35) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ مينعمى قدرات المعمّ  المحواضز مبنيً  المدرسة نظاماً 
يتابع مدير المدرسة أثناء ت عمى )( التي نصّ 2رقم ) العبارة(، تبلىا 0692) انحراف معياريّ 

 (.0688) (، مع انحراف معياريّ 3641) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ مينتجوالو مطالب المعمّ 
 : مجال اكتشاف الحقائقثالثًا

اف الحقائق لدى مديري المدارس الثانوية لفقرات اكتش المعيارية طات الحسابية واالنحراضاتالمتوسّ 
ح ضي ولّ وذلك كما ىو مُ  ية،حسب األىمّ  رتبةً مين مُ التابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعمّ 

 (.11الجدول رقم )
لفقرات اكتشاف الحقائق لدى مديري المدارس طات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوس  11) جدول

 يةحسب األىم   رتبةً مين م  ية القدس من وجية نظر المعم  الثانوية التابعة لبمد

 الترتيب
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
متوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة % الدرجة

 %7760 مرتفعة 06917 3685 .بسرعة الطارئةتجوال مدير المدرسة يعالج المشكبلت  1 1

2 2 
ق من مين لمتحقّ يتجول مدير المدرسة بين المعمّ 

 .معمومات الواردةال
 %7566 مرتفعة 06841 3678

 %7562 مرتفعة 06746 3676 .تجوال مدير المدرسة يجمع المعمومات من مصادرىا 4 3

4 3 
يحكم مدير المدرسة عمى العمل عبر مبلحظتو 

 .المباشرة
 7462% مرتفعة 06804 3671

5 6 
ضي  عوبات والمشاكلَ يحدد تجوال مدير المدرسة الصّ 

 .العمل
 %7460 مرتفعة 06729 3.70

6 5 
لمعمل عمى  مين باستمراريتفقد مدير المدرسة المعمّ 

 تحفيزىم.
 %7260 مرتفعة 06813 3660
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ضقرات اكتشاف الحقائق لدى مديري  أىمّ  أنّ إلى ( 11تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
ت ( التي نصّ 1رقم ) لعبارةامين كانت المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعمّ 

ط حسابي ( حيث جاءت بمتوسّ بسرعة الطارئةتجوال مدير المدرسة يعالج المشكبلت عمى )
يتجول مدير ت عمى )( التي نصّ 2رقم ) العبارة(، تبلىا 0692) (، مع انحراف معياريّ 3685)

(، مع 3678بي )ط حسا( حيث جاءت بمتوسّ ق من المعمومات الواردةمين لمتحقّ المدرسة بين المعمّ 
مدير  يتفقدّ ت عمى )( التي نصّ 5رقم ) العبارة(، وكان أقميا أىمية 0684) انحراف معياريّ 
 (، مع انحراف معياريّ 3660ط حسابي )( حيث جاءت بمتوسّ مين باستمرارالمدرسة المعمّ 

 د تجوال مدير المدرسة الصعوباتِ يحدّ ت عمى )( التي نصّ 6رقم ) العبارة(، تبلىا 0681)
 (.0673) معياريّ  (، مع انحرافٍ 3670ط حسابي )( حيث جاءت بمتوسّ ضي العمل لمشاكلَ وا

 : مجال العمل الجماعي  رابًعا
لفقرات العمل الجماعي لدى مديري المدارس الثانوية  المعيارية طات الحسابية واالنحراضاتالمتوسّ 

ح ضي وذلك كما ىو مولّ  ية،حسب األىمّ  بةً رتّ مين مُ التابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعمّ 
 (.12الجدول رقم )

لدى مديري المدارس الثانوية  لفقرات العمل الجماعي  طات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوس  12) جدول
 يةحسب األىم   بةً رت  م   ,مينالتابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعم  

 الترتيب
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ط متوس  ال

 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري  

 النسبة % الدرجة

 %7466 مرتفعة 06820 3673 .مينز الثقة بينو وبين المعمّ عزّ تجوال مدير المدرسة يُ  1 1

2 4 
تجوال مدير المدرسة يكسر الحواجز النفسية بينو وبين 

 .مينالمعمّ 
 %7268 مرتفعة 06844 3664

 %7260 مرتفعة 06886 3660 .مينعمّ مدير المدرسة الحوار المفتوح مع الم تجوال عيشجّ  6 3

4 3 
أثناء  ضي معمم بالتواصل معو يسمح مدير المدرسة أليّ 

 .تجوالو
 %7064 مرتفعة 06851 3652

 %7060 مرتفعة 06797 3650 .ضي المدرسةتجوالو مين أثناء يجتمع مدير المدرسة بالمعمّ  2 5

 %6968 مرتفعة 06877 3.49 .نجاز أعماليمإيشارك مدير المدرسة المعممين ضي  5 6
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لدى مديري  ضقرات العمل الجماعيّ  أىمّ  أنّ إلى ( 12تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
ت ( التي نصّ 1رقم ) العبارةالمدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعممين كانت 

ط حسابي اءت بمتوسّ ( حيث جمينعزز الثقة بينو وبين المعمّ تجوال مدير المدرسة يُ عمى )
تجوال مدير ( التي نصت عمى )4رقم ) العبارة(، تبلىا 0682) (، مع انحراف معياريّ 3673)

(، مع 3664حسابي ) ( حيث جاءت بمتوّسطالمدرسة يكسر الحواجز النفسية بينو وبين المعممين
ك مدير يشار ت عمى )( التي نصّ 5رقم ) العبارة(، وكان أقميا أىمية 0684انحراف معياري )

(، مع انحراف 3649ط حسابي )( حيث جاءت بمتوسّ نجاز أعماليمإالمدرسة المعممين ضي 
 ضي مينيجتمع مدير المدرسة بالمعمّ ت عمى )( التي نصّ 2رقم ) العبارة(، تبلىا 0688) معياريّ 
 (.0680) (، مع انحراف معياريّ 3650ط حسابي )( حيث جاءت بمتوسّ ضي المدرسة جوالوأثناء ت
 : مجال التطوير واإلبداعاخامسً 
لفقرات التطوير واإلبداع لدى مديري المدارس الثانوية  المعيارية طات الحسابية واالنحراضاتالمتوسّ 

ح ضي وذلك كما ىو مولّ  ية،حسب األىمّ  رتبةً مين مُ التابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعمّ 
 (.13الجدول رقم )

لفقرات التطوير واإلبداع لدى مديري المدارس نحرافات المعيارية بية واال اطات الحس(: المتوس  13) جدول
 يةحسب األىم   رتبةً م   ,مينالثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعم  

 الترتيب
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ط متوس  ال

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري  

 النسبة % الدرجة

1 5 
بداع وتطوير عمى اإل إيجابيّ  بشكل ر تجوال المديريؤثّ 

 .العمل
 %7462 مرتفعة 06846 3671

 7460% مرتفعة 06747 3670 .داع ضي المدرسةبز ثقاضة اإلعزّ تجوال مدير المدرسة يُ  1 2

3 6 
مين ضي تطوير أساليب يشارك مدير المدرسة المعمّ 

 .العمل
 %7262 مرتفعة 06772 3661

4 3 
مين تجوال المدير االستفادة من مقترحات المعمّ  يسيم

 .ضي تطوير العمل المدرسيّ 
 %7260 مرتفعة 06802 3660

 %7260 مرتفعة 06824 3660 .مينيستثير تجوال المدير القدرات الكامنة عند المعمّ  4 5

6 2 
ة خبلل تجوالو بين ديّ ا جِ يقدم مدير المدرسة أضكارً 

 .مينالمعمّ 
 %7062 مرتفعة 06840 3651
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ضقرات التطوير واإلبداع لدى مديري  أىمّ  أنّ  إلى (13تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
( التي نصت 5رقم ) العبارةمين كانت المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعمّ 

ط ( حيث جاءت بمتوسّ بداع وتطوير العملعمى اإل إيجابي بشكل يؤثر تجوال المديرعمى )
تجوال ت عمى )( التي نصّ 1رقم ) العبارة، تبلىا (0685) (، مع انحراف معياريّ 3671حسابي )

(، مع 3670ط حسابي )( حيث جاءت بمتوسّ داع ضي المدرسةبمدير المدرسة يعزز ثقاضة اإل
يقدم مدير المدرسة ت عمى )( التي نصّ 2رقم ) العبارةية (، وكان أقميا أىمّ 0675) انحراف معياريّ 

(، مع انحراف 3651ط حسابي )جاءت بمتوسّ  ( حيثة خبلل تجوالو بين المعممينجديّ  أضكاراً 
يستثير تجوال المدير القدرات الكامنة ت عمى )( التي نصّ 4رقم ) العبارة(، تبلىا 0684) معياريّ 

رقم  والعبارة(، 0682) (، مع انحراف معياريّ 3660ط حسابي )( حيث جاءت بمتوسّ عند المعممين
مين ضي تطوير العمل ة من مقترحات المعمّ تجوال المدير االستفاد يسيمت عمى )( التي نصّ 3)

 (.0681) (، مع انحراف معياريّ 3660ط حسابي )( حيث جاءت بمتوسّ المدرسيّ 
 : مجال العالقات اإلنسانيةسادًسا
لفقرات العبلقات اإلنسانية لدى مديري المدارس  المعيارية طات الحسابية واالنحراضاتالمتوسّ 

وذلك كما ىو  ية،حسب األىمّ  بةً رتّ مين مُ وجية نظر المعمّ الثانوية التابعة لبمدية القدس من 
 (.14ح ضي الجدول رقم )ولّ مُ 

لفقرات العالقات اإلنسانية لدى مديري المدارس طات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوس  14) جدول
 يةحسب األىم   بةً رت  مين م  الثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعم  

 تيبالتر 
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ط متوس  ال

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري  

 النسبة % الدرجة

 %7666 مرتفعة 06786 3683 .يتيح تجوال مدير المدرسة االىتمام بالعمل الجماعيّ  1 1

2 5 
مين بالتجوال يستطيع مدير المدرسة التأثير ضي المعمّ 

 األىداف المنشودة.لتحقيق 
 %7660 مرتفعة 06715 3680

3 4 
يتيح تجوال مدير المدرسة االطبلع عمى أولاع 

 .العمل
 %7560 مرتفعة 06803 3675

 %7268 مرتفعة 06802 3664 .مينيتيح تجوال مدير المدرسة معرضة حاجات المعمّ  2 4

5 3 
مين ضي أي يتيح تجوال مدير المدرسة االلتقاء بالمعمّ 

 .وقت
 %7560 مرتفعة 06829 3660
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ضقرات العبلقات اإلنسانية لدى مديري  أىمّ  أنّ  إلى (14لواردة ضي الجدول )تشير المعطيات ا
ت ( التي نصّ 1رقم ) العبارةالمدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية نظر المعممين كانت 

 ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ يتيح تجوال مدير المدرسة االىتمام بالعمل الجماعيّ عمى )
بالتجوال يستطيع ت عمى )( التي نصّ 5رقم ) العبارة(، تبلىا 0679) معياريّ  (، مع انحراف3683)

 ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ األىداف المنشودةمين لتحقيق مدير المدرسة التأثير ضي المعمّ 
يتيح ت عمى )( التي نصّ 3رقم ) العبارةية يا أىمّ (، وكان أقمّ 0672) (، مع انحراف معياريّ 3680)

 ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ يشاء وقت مين ضي أيّ درسة االلتقاء بالمعمّ تجوال مدير الم
يتيح تجوال مدير ت عمى )( التي نصّ 2رقم ) العبارة(، تبلىا 0683) (، مع انحراف معياريّ 3660)

(، مع 3664) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ يشاء وقت مين ضي أيّ المدرسة االلتقاء بالمعمّ 
 (.0680) انحراف معياريّ 

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: 
(0.05≥α  في متوس )  لدرجة الثانوية التابعة لبمدية القدس  مي المدارسطات تقديرات معم

 وسنوات الخبرة؟ متغيرات الجنس والمؤىل العممي  إلى  عزىت   لإلدارة بالتجوال ممارسة مديرييم
يات الدراسة األولى, والثانية, فرض  لختبار الفحص واالجابة عن ىذا السؤال من خالل سيتم اال
 والثالثة.
( في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ية األولى: الفرض  
طات تقديرات معم مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة ممارسة مديرييم متوس  
 الجنس.  إلى متغيرتعزى بالتجوال  لإلدارة

طات تقديرات معّممي ضي متوسّ  (ت)اختبار داماستخ تمّ  ية السابقةحة الفرلّ ق من صّ لمتحقّ 
 إلى متغيرعزى تُ  المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة ممارسة مديرييم لئلدارة بالتجوال

 (.15ح ضي جدول رقم )مولّ  وما ىك ،الجنس
طات تقديرات معم مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة نتائج اختبار ت في متوس  (: 15جدول )

 الجنس إلى متغيرعزى ت   ممارسة مديرييم لإلدارة بالتجوال

 العدد الجنس
ط المتوس  

 الحسابي  
االنحراف 
 المعياري  

درجات 
 ةالحري  

قيمة ت 
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

 06476 -06713 223 06422 3662 76 ذكر
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 06553 3666 149 أنثى

توجد ضروق ذات داللة إحصائية عند ال أنو  إلى (15تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
طات تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس ضي متوسّ  (≥0605) الداللة مستوى

قيمة الدالة  وذلك ألنّ  ،الجنس متغيرإلى لدرجة ممارسة مديرييم لئلدارة بالتجوال تعزى 
قيمة )ت(  (، كما أنّ 0605يمة ألفا )يمة أكبر من قِ ىذه القِ  ( أي أنّ 06476اإلحصائية بمغت )
كانت  (، وقد1666يمة )ت( الجدولية والبالغة )من القِ  ( وىي أقلّ -06713المحسوبة بمغت )

( وعند اإلناث 3.62لمذكور ) بيّ ط الحساحيث بمغ المتوسّ  ،مرتفعةإجابات المبحوثين بدرجة 
 ة الصفرية. (، وبذلك تقبل الفرليّ 3.66)

( في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ة الثانية: الفرضي  
طات تقديرات معم مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة ممارسة مديرييم متوس  

 . المؤىل العممي   متغيرإلى تعزى لإلدارة بالتجوال 

طات تقديرات معّممي ضي متوسّ  (ت)اختبار داماستخ تمّ  ة السابقةة الفرليّ ق من صحّ لمتحقّ 
 إلى متغيرتعزى  المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة ممارسة مديرييم لئلدارة بالتجوال

 (.16ح ضي جدول رقم )ولّ مُ  وما ىك ،المؤىل العمميّ 
طات تقديرات معم مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة تائج اختبار ت في متوس  (: ن16جدول )

 المؤىل العممي   إلى متغيرتعزى  ممارسة مديرييم لإلدارة بالتجوال

 العدد المؤىل العممي  
ط المتوس  

 الحسابي  
االنحراف 
 المعياري  

درجات 
 ةالحري  

قيمة ت 
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

 06476 3666 150 لوريوسبكا
223 06374 06709 

 06583 3663 75 ماجستير

توجد ضروق ذات داللة إحصائية عند ال أنو  إلى (16تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
ضي متوسطات تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس  (≥0605) الداللة مستوى

وذلك ألن قيمة الدالة  ،المؤىل العمميّ إلى متغير دارة بالتجوال تعزى لدرجة ممارسة مديرييم لئل
(، كما أن قيمة )ت( 0605ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 06709اإلحصائية بمغت )
كانت  (، وقد1666من القيمة )ت( الجدولية والبالغة ) ( وىي أقلّ 06374المحسوبة بمغت )

مات الذين مؤىميم مين والمعمّ لممعمّ  ط الحسابيّ عة حيث بمغ المتوسّ مرتفإجابات المبحوثين بدرجة 
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(، 3.63ماجستير ) مات الذين مؤىميم العمميّ مين والمعمّ ( وعند المعمّ 3.66بكالوريوس ) العمميّ 
 فرية. ة الصّ وبذلك تقبل الفرليّ 
في  (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثالثة: 

متوسطات تقديرات معم مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة ممارسة مديرييم 
 سنوات الخبرة.  إلى متغيرتعزى لإلدارة بالتجوال 

 ةطات الحسابية واالنحراضات المعياريّ ، ضقد تم استخدام المتوسّ ية السابقةة الفرلّ ق من صحّ لمتحقّ 
ارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة ممارسة مديرييم تقديرات معّممي المدطات ضي متوسّ 

 (.17كما ىو مولح ضي الجدول رقم )سنوات الخبرة، إلى متغير عزى تُ لئلدارة بالتجوال 
طات الحسابية, واالنحرافات المعيارية في متوسطات تقديرات معم مي المدارس (: األعداد, المتوس  17جدول )

 سنوات الخبرة إلى متغيرعزى ت  لقدس لدرجة ممارسة مديرييم لإلدارة بالتجوال الثانوية التابعة لبمدية ا
 االنحراف المعياري   ط الحسابي  المتوس   العدد سنوات الخبرة

 06530 3663 71 سنوات 5من  أقلّ 

 06421 3673 80 سنوات 10 – 5

 06576 3657 74 سنوات 10أكثر من 

 75513 3565 225 المجموع

 
طات تقديرات متوسّ ( إلى وجود ضروق ظاىرية بين 17ات الواردة ضي الجدول )تشير المعطي

إلى عزى تُ  معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة ممارسة مديرييم لئلدارة بالتجوال
 Oneاختبار تحميل التباين األحادي ) خدامتم استولفحص داللة الفروق  سنوات الخبرة، متغير

Way ANOVA Analysis of Variance ّطات تقديرات معّممي المدارس الثانوية ( ضي متوس
، كما سنوات الخبرة إلى متغيرتعزى  التابعة لبمدية القدس لدرجة ممارسة مديرييم لئلدارة بالتجوال

 (.18ح ضي الجدول رقم )ولّ ىو مُ 
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( في One Way ANOVA Analysis of Variance(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )18جدول )
طات تقديرات معم مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة ممارسة مديرييم لإلدارة بالتجوال متوس  

 سنوات الخبرة إلى متغيرعزى ت  

 ةدرجات الحري   اتمجموع المربع   مصدر التباين
ط متوس  
 اتالمربع  

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 06508 2 16017 بين المجموعات

 222 576894 داخل المجموعات 06145 16950
06261 

 224 586911 المجموع

توجد ضروق ذات داللة إحصائية عند ال  أنو إلى (18تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
طات تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس ضي متوسّ ( ≥0605) الداللة مستوى

قيمة الدالة  وذلك ألنّ  ،سنوات الخبرة إلى متغيرعزى ة مديرييم لئلدارة بالتجوال تُ لدرجة ممارس
قيمة )ف(  (، كما أنّ 0605يمة ألفا )يمة أكبر من قِ ( أي أن ىذه قِ 06145اإلحصائية بمغت )
قبل (، وبذلك تُ 3604( وىي أقل من القيمة )ف( الجدولية والبالغة )16950المحسوبة بمغت )

 فرية.ة الصّ الفرليّ 
 

مي المدارس لدى معم   ؤال الثالث: ما مستوى االلتزام التنظيمي  اإلجابة عن سؤال الدراسة الس  
 مات؟مين والمعم  المعم   نظر الثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية

مستوى ل المعيارية طات الحسابية واالنحراضاتاستخراج المتوسّ  ،ابق تمّ ؤال السّ لئلجابة عن السّ 
مين مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية المعمّ لدى معمّ  التنظيميّ  االلتزام
 (.19وذلك كما ىو مولح ضي الجدول رقم ) ،ماتوالمعمّ 

مي المدارس لدى معم   مستوى االلتزام التنظيمي  لطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: المتوس  19) جدول
 ماتمين والمعم  المعم   نظر ن وجيةالثانوية التابعة لبمدية القدس م

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرات

متوسط ال

 الحسابي  

 االنحراف

 المعياري  

 النسبة % المستوى

 %0684 مرتفع 0.822 4620 .مدرستي  ةحرص عمى سمعأ 2 1

 %0682 مرتفع 0.725 4610 .باستمرار العبلقات بيني وبين زمبلئي أعتزّ  21 2
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3 5 
جل تحقيق أكبر الجيود من ألبذل  استعداد قويّ  لديّ 

 .درسةىداف المأ
 %8166 مرتفع 0.679 4608

 %8162 مرتفع 0.788 4606 .مدرسةلم انتماء قويّ  لديّ  1 4

 %8066 مرتفع 0.804 4603 .شعر بالفخر لمعمل ضي المدرسةأ 6 5

6 23 
تعامل مدير المدرسة معي يدضعني لبذل أقصى جيد 

 .بالعمل
 %8064 مرتفع 0.926 4602

 %8060 مرتفع 0.704 4600 .مدرسةالعاممين بال اتجاهبااللتزام  شعرُ أ 8 7

 %7968 مرتفع 0.850 3699 .نابع من رغبتي الكبيرة بالعمل مدرسةبقائي ضي ال 9 8

 %7962 مرتفع 0.844 3696 وانتمائي. خبلصي لياإ درسةالم تستحقّ  11 9

 %7866 مرتفع 0.747 3693 .كثيرلاف لي الأ درسةعممي بالم شعر بأنّ أ 13 10

 %7864 مرتفع 0.849 3692 .سوف يكسبني الخبرة مستقببًل  درسةالمضي بقائي  16 11

 %7666 مرتفع 0.875 3683 ضي المدرسة.قوية باالستمرار بالعمل  ةرغب لديّ  12 12

 %7662 مرتفع 0.740 3681 .ىي جزء من مشاكمي مدرسةمشاكل ال شعر بأنّ أ 3 13

 %7660 مرتفع 16004 3680 .أتطمع لمحصول عمى ترقية ضي مدرستي 20 14

 %7660 مرتفع 0.862 3680 .من عائمتي اعتبر زمبلئي بالعمل جزءً أ 4 14

 %7164 مرتفع 0.943 3657 .درسةذا غادرت المإأشعر بالذنب  7 15

 %7160 مرتفع 0.930 3655 .ُأشارك ضي المجان التي تقدم خدمة لصالح المدرسة 19 16

 %7060 مرتفع 0.902 3650 .مورسوف يفقدني الكثير من األ المدرسةمغادرة  14 17

18 22 
أرغب ضي االستمرار ضي عممي ميما توضرت ضرص 

 .بديمة
 %6964 مرتفع 16086 3647

 %6962 مرتفع 0.949 3646 .درسةلمتفكير بمغادرة الم اضرص قميمة جدً  لديّ  17 19

 %6866 مرتفع 16088 3643ى لو حصمت حتّ  درسةالعمل بالمضلل االستمرار بأُ  15 20
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 .خرآضي مكان أضلل عمى ضرصة عمل 

 %6664 متوسط 16033 3632 .العمل َتركذا ما قررت إ استتأثر حياتي سمبً  18 21

22 10 
ى لو كان حتّ درسة، أنو من الخطأ مغادرة المبشعر أ

 .مر لو ضائدة لياأل
 %6568 متوسط 16014 3629

%7556 مرتفع 75577 3578  مستوى االلتزام الوظيفي  جة الكمية لالدر   

المدارس  مديريلدى  مستوى االلتزام التنظيميّ  أنّ  إلى (19تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
ط جاء بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتوسّ مين المعمّ  نظر الثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية

أىم مظاىر  من%(، وكان 7566(، وبنسبة بمغت )0651) حراف معياريّ ( مع ان3678) الحسابيّ 
مين المعمّ من وجية نظر التابعة لبمدية القدس لدى مديري المدارس الثانوية  تنظيميّ االلتزام ال

 ط حسابيّ مدرستي( حيث جاءت بمتوسّ   ةعمى سمع حرُص أ( التي نصت عمى )2رقم ) العبارة
باستمرار  ت عمى )أعتزّ ( التي نصّ 21رقم ) العبارة(، تبلىا 0.82) (، مع انحراف معياريّ 4620)

 (، مع انحراف معياريّ 4610) ط حسابيّ العبلقات بيني وبين زمبلئي( حيث جاءت بمتوسّ 
جل أكبر الجيود من ألبذل  استعداد قويّ  لديّ ت عمى )( التي نصّ 5رقم ) العبارة(، تبلىا 0673)

(، 0668) (، مع انحراف معياريّ 4608) ط حسابيّ سّ درسة( حيث جاءت بمتو ىداف المأتحقيق 
 مدرسة( حيث جاءت بمتوسط حسابيّ لم انتماء قويّ  لديّ ت عمى )( التي نصّ 1رقم ) العبارةتبلىا 

شعر بالفخر ت عمى )أ( التي نصّ 6رقم ) العبارة(، تبلىا 0679) (، مع انحراف معياريّ 4606)
 (.0680) (، مع انحراف معياريّ 4603) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ لمعمل ضي المدرسة

حتى درسة، أنو من الخطأ مغادرة المبشعر ت عمى )أ( التي نصّ 10رقم ) العبارةية يا أىمّ وكان أقمّ 
(، 1601) (، مع انحراف معياريّ 3629) ط حسابيّ ( حيث جاءت بمتوسّ مر لو ضائدة ليلو كان األ

( حيث العمل َترك ذا ما قررتُ إتي سمبًا ستتأثر حيات عمى )( التي نصّ 18رقم ) العبارةتبلىا 
( والتي 15(، تبلىا الفقرة رقم )1603(، مع انحراف معياري )3632) ط حسابيّ جاءت بمتوسّ 
حتى لو حصمت عمى ضرصة عمل ضي مكان  درسةضلل االستمرار بالعمل بالمنصت عمى )أُ 

رقم  العبارةىا (، تبل1609) (، مع انحراف معياريّ 3643( حيث جاءت بمتوسط حسابي )خرآ
ط درسة( حيث جاءت بمتوسّ لمتفكير بمغادرة الم اضرص قميمة جدً  لديّ ت عمى )( التي نصّ 17)

ت عمى )أرغب ( والتي نصّ 22رقم ) العبارة(، تبلىا 0695) (، مع انحراف معياريّ 3646) حسابيّ 
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(، مع 3647) ط حسابيّ رت ضرص بديمة( حيث جاءت بمتوسّ ضي االستمرار ضي عممي ميما توضّ 
 (.1609) انحراف معياريّ 

 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الرابع:  , السؤالاإلجابة عن سؤال الدراسة

المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس  ميطات تقديرات معم  ( في متوس  α≤0.05الداللة )
 , سيتم  وسنوات الخبرة؟ ي  متغيرات الجنس والمؤىل العممإلى  عزىي   لمستوى التزاميم التنظيمي  

ات الدراسة الرابعة, والخامسة, فرضي  لختبار االفحص و الاالجابة عن ىذا السؤال من خالل 
 والسادسة.

( في α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ة الرابعة: الفرضي  
 لمستوى التزاميم التنظيمي   متوسطات تقديرات معم مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس

 الجنس.  إلى م تغيرتعزى 

طات تقديرات معّممي المدارس لمتوسّ  (ت)اختبار دامتم استخ ة السابقةة الفرليّ ق من صحّ لمتحقّ 
ح ولّ مُ  وما ىك ،الجنس إلى متغيرتعزى  الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيميّ 

 (.20ضي جدول رقم )
تقديرات معم مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى  طاتمتوس  ل (ت)(: نتائج اختبار 27جدول )

 الجنس إلى متغيرعزى ت   التزاميم التنظيمي  

 العدد الجنس
ط المتوس  

 الحسابي  
االنحراف 
 المعياري  

درجات 
 ةالحري  

قيمة ت 
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

 06411 3664 76 ذكر
223 36532- 06001 

 06535 3686 149 أنثى

 أنو توجد ضروق ذات داللة إحصائية عند مستوى إلى (20تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
طات تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى ضي متوسّ  (≥0605) الداللة

( أي 06001مة الدالة اإلحصائية بمغت )قي وذلك ألنّ  ،الجنس إلى متغيرالتزاميم التنظيمي تعزى 
( وىي 36532قيمة )ت( المحسوبة بمغت ) (، كما أنّ 0605ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) أنّ 

مرتفعة حيث كانت إجابات المبحوثين بدرجة  (، وقد1666أكبر من القيمة )ت( الجدولية والبالغة )
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(، وكانت الفروق لصالح اإلناث، 3.86)( وعند اإلناث 3.65لمذكور ) ط الحسابيّ بمغ المتوسّ 
 فرية. ة الصّ وبذلك ترضض الفرليّ 

( في α≤0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروق ذات داللة ة الخامسة: الفرضي  
 طات تقديرات معم مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيمي  متوس  

 . العممي  المؤىل  إلى متغيرعزى ت  

متوسطات تقديرات معّممي المدارس ل (ت)اختبار داماستخ تمّ  ة السابقةة الفرليّ ق من صحّ لمتحقّ 
 وىكما  ،المؤىل العمميّ  إلى متغيرعزى تُ  الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيميّ 

 (.21ح ضي جدول رقم )مولّ 
قديرات معم مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى في متوسطات ت (ت)(: نتائج اختبار 21جدول )

 تعزى لمتغير المؤىل العممي التزاميم التنظيمي

 العدد المؤىل العممي  
ط المتوس  

 الحسابي  
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 ةالحري  

قيمة ت 
 المحسوبة

الدالة 
 اإلحصائية

 06499 3679 150 بكالوريوس
223 06278 06781 

 06526 3677 75 ر ماجستي

توجد ضروق ذات داللة إحصائية عند ال أنو إلى ( 21تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
طات تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس ضي متوسّ  (≥0605) الداللة مستوى

يمة الدالة اإلحصائية قِ  وذلك ألنّ  ،المؤىل العمميّ  إلى متغيرعزى تُ  لمستوى التزاميم التنظيميّ 
يمة )ت( المحسوبة قِ  (، كما أنّ 0605ىذه القيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 06781بمغت )
كانت إجابات  (، وقد1666من القيمة )ت( الجدولية والبالغة ) ( وىي أقلّ 06278بمغت )

 الذين مؤىميم العمميّ مات مين والمعمّ لممعمّ  ط الحسابيّ مرتفعة حيث بمغ المتوسّ المبحوثين بدرجة 
(، وبذلك 3.77ماجستير ) مات الذين مؤىميم العمميّ مين والمعمّ ( وعند المعمّ 3.79بكالوريوس )
 فرية. ة الصّ تقبل الفرليّ 

( في α≤0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروق ذات داللة ادسة: ة الس  الفرضي  
 ابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيمي  طات تقديرات معم مي المدارس الثانوية التمتوس  

 سنوات الخبرة.  إلى متغيرعزى ت  
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 ةطات الحسابية واالنحراضات المعياريّ استخدام المتوسّ  ، تمّ ة السابقةة الفرليّ ق من صحّ لمتحقّ 
 تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيميّ طات لمتوسّ 
 (.22ح ضي الجدول رقم )كما ىو مولّ سنوات الخبرة،  إلى متغيرى تعز 
 

طات تقديرات معم مي المدارس متوس  لة طات الحسابية, واالنحرافات المعياري  (: األعداد, المتوس  22جدول )
 سنوات الخبرة إلى متغيرعزى ت   الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيمي  

 
 االنحراف المعياري   المتوسط الحسابي   العدد سنوات الخبرة

 06607 3678 71 سنوات 5أقل من 

 06342 3681 80 سنوات 10 – 5

 06534 3678 74 سنوات 10أكثر من 

 75577 3579 255 المجموع

طات تقديرات متوسّ بين وجود ضروق ظاىرية  إلى (22تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
سنوات  إلى متغيرعزى تُ  وية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيميّ معّممي المدارس الثان

 One Wayاختبار تحميل التباين األحادي ) خدامتم استالخبرة، ولفحص داللة الفروق 

ANOVA Analysis of Variance ّطات تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة ( ضي متوس
ح ضي ، كما ىو مولّ سنوات الخبرة إلى متغيرعزى تُ  م التنظيميلبمدية القدس لمستوى التزامي

 (.23الجدول رقم )
( في One Way ANOVA Analysis of Variance(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )23جدول )
 ى متغيرإلعزى ت   طات تقديرات معم مي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيمي  متوس  

 سنوات الخبرة

 ةدرجات الحري   مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 06029 2 06057 بين المجموعات

 222 576590 داخل المجموعات 06896 06110
06259 

 224 576647 المجموع

ضروق ذات داللة إحصائية عند توجد ال  أنو إلى (23تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس طات ضي متوسّ ( ≥0605) الداللة مستوى
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قيمة الدالة اإلحصائية  وذلك ألنّ  ،سنوات الخبرة إلى متغيرعزى تُ  لمستوى التزاميم التنظيميّ 
قيمة )ف( المحسوبة بمغت  ، كما أنّ (0605ىذه قيمة أكبر من قيمة ألفا ) ( أي أنّ 06896بمغت )

 فرية.ة الصّ قبل الفرليّ (، وبذلك تُ 3604من القيمة )ف( الجدولية والبالغة ) ( وىي أقلّ 06110)
مديري  ىل توجد عالقة ارتباطية بين درجة ممارسةاإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس: 
 مينلممعم   توى االلتزام التنظيمي  لإلدارة بالتجوال ومس المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس

ة الدراسة ؤال من خالل فحص فرضي  , سيتم االجابة عن ىذا الس  ؟المعم مينمن وجية نظر 
 .واختبارىا السابعة
 ( بين درجة ممارسةα≤0.05توجد عالقة ارتباطية عند مستوى الداللة )ال  ابعة:ة الس  الفرضي  

 لإلدارة بالتجوال ومستوى االلتزام التنظيمي   قدسمديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية ال
 المعم مين.من وجية نظر  مينلممعم  

 Pearsonة السابقة ضقد تم حساب معامل االرتباط بيرسون )ق من صحة الفرليّ لمتحقّ 

correlation مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية  بين درجة ممارسة( الذي يولح العبلقة
وذلك كما المعّممين، من وجية نظر  مينلممعمّ  لتجوال ومستوى االلتزام التنظيميّ لئلدارة با القدس

 (.24ح ضي الجدول رقم )ىو مولّ 

مديري المدارس الثانوية  بين درجة ممارسة(: معامل االرتباط بيرسون الذي يوضح العالقة 24جدول رقم )
 المعم مينمن وجية نظر  مينلممعم   ظيمي  لإلدارة بالتجوال ومستوى االلتزام التن التابعة لبمدية القدس
 مستوى الداللة اإلحصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المجال

 اإلدارة بالتجوال
 االلتزام التنظيميّ 

06542 06000 

ذات داللة إحصائية  موجبةٍ  ارتباطيةٍ  وجود عبلقةٍ  إلى (24تشير المعطيات الواردة ضي الجدول )
لئلدارة بالتجوال ومستوى االلتزام  مدارس الثانوية التابعة لبمدية القدسمديري ال بين درجة ممارسة

( 14542المعّممين، حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بيرسون )من وجية نظر  مينلممعمّ  التنظيميّ 
ما زاد (، حيث تفسر ىذه العبلقة بأنو كمّ 14111وىي مرتفعة بمستوى داللة منخفلة يساوي )

المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس زاد التزاميم  مديريبل جوال من قِ تطبيق اإلدارة بالت
 العبلقة بينيما طرية والعكس صحيح.  ، وذلك آلنّ التنظيميّ 
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 النتائج والتوصيات فسيرت
 النتائج:

ى دراسة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية التابعة بعد إجراء ىذه الدراسة التي ىدضت إل 
 ن الباحثةأمين، ضمن وجية نظر المعمّ  لبمدية القدس لئلدارة بالتجوال وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ 

  لييا الدراسة حسب أسئمتيا:إ متتوصّ  ستناقش النتائج التي
مي المدارس الثانوية ة معم  عمى: "ما درجة ممارس ؤال األول الذي نص  مناقشة نتائج الس   

التابعة لبلدية القدس لإلدارة بالتجوال من وجهة نظر معلميهم؟

 :تيجةالن  
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لئلدارة بالتجوال  أظيرت النتائج أنّ  

( مع انحراف 3.64) مين جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابيّ من وجية نظر المعمّ 

إلى معرضة مديري وتعزو الباحثة ىذه النتيجة %(، 7268(، وبنسبة بمغت )0651معياري )

ضي اكتشاف الحقائق،  ودورىا وقناعتيم بأىمية ممارسة اإلدارة بالتجوال وخبرتيم ودرايتيم المدارس

التطوير ، و درسيّ الم اإلداريّ  تحسين االتصالو ، داخل المدرسة العبلقات اإلنسانية منظومة وبناء

دراسة أحمد مين لمعمل، واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة المعمّ  تحفيروكذلك  بداع،واإل

ة ضي لمميزة التناضسيّ  -باعتبارىا مدخبلً - دارة بالتجوالواقع اإل أن إلى التي أشارت (2018)

التي أشارت  (2012بسمطنة ُعمان، جاء بنسبة كبيرة، ودراسة صباح ) ساسيّ التعميم ما بعد األ

ة لئلدارة بالتجوال ضي محاضظة غزة من وجية نظر درجة ممارسة مديري المناطق التعميميّ  إلى أنّ 

دارة درجة ممارسة اإل التي أشارت إلى أنّ  (2017) دراسة عبادو جاءت بدرجة عالية،المديرين، 

ي محاضظة عمان من ة ضي مديرية لواء الجامعة ضمين ضي المدارس الخاصّ بالتجوال لدى المعمّ 

 واختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة ،مين، جاءت بدرجة مرتفعةوجية نظر المعمّ 

ان مّ ة ضي محاضظة عَ مديري المدارس الخاصّ التي أشارت إلى أن درجة ممارسة  (2020) الجنازرة

 ، ودراسة شرمانجاءت بدرجة متوسطة سة درجة ممار  ي أشارت إلى أنّ ت( ال2017)وجبران
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ي ت( ال2018مخامرة ) طة، ودراسةربد جاءت بدرجة متوسّ إاإلدارة بالتجوال لمديري محاضظة 

ريحا أدرجة ممارسة مديري المناطق الثانوية لئلدارة بالتجوال ضي محاضظة  أشارت إلى أنّ 

درجة ممارسة  ( التي أشارت إلى أنّ 2017عتوم ) ة، ودراسةطجاءت بدرجة متوسّ  غوارواأل

الموالية  طة، ودراسةلتجوال لدى رؤساء األقسام األكاديمية جاءت بدرجة متوسّ اإلدارة با

.طةدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال كان بدرجة متوسّ  أنّ  التي أشارت إلى (2014)

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند عمى: " ؤال الثاني الذي نص  مناقشة نتائج الس   
الثانوية التابعة لبمدية  مي المدارسطات تقديرات معم  ( في متوس  α≤0.05مستوى الداللة )

 متغيرات الجنس والمؤىل العممي  إلى  عزىت   لإلدارة بالتجوال لدرجة ممارسة مديرييمالقدس 
يات الدراسة مناقشة نتيجة ىذا السؤال من خالل مناقشة نتائج فرض   سيتم   وسنوات الخبرة؟

 األولى, والثانية, والثالثة.
 إلى اآلتي: يات المنبثقة عن سؤال الدراسة الثانيشارت نتائج الفرض  أ: الن تيجة

( ضي ≥0605توجد ضروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) ال نوأأشارت النتائج إلى 

طات تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لدرجة ممارسة مديرييم لئلدارة متوسّ 

عزى عدم وجود ضروق وقد يُ  ، وسنوات الخبرة.الجنس، المؤىل العمميّ  إلى متغيرعزى تُ  بالتجوال

لى تشابو إوسنوات الخبرة  العمميّ  النظر عن الجنس والمؤىل بغّض  مينضي تقديرات المعمّ 

إدراكيم  إلى ، كذلكاستخداميم لئلدارة بالتجوال وتشابو المديرين ضي ،ظروضيم وتأىيميم وخبرتيم

اللريس  ، واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسةق أىداف المدرسةألىميتيا وأثرىا ضي تحقي

نو ال توجد ضروق حول واقع ممارسة عمداء الكميات لئلدارة بالتجوال أالتي أشارت إلى ( 2020)

ال توجد ضروق لدرجة التي أشارت إلى أنو   (2020) الجنازرة ، ودراسةالجنس إلى اختبلفتعود 

)الجنس، المؤىل  إلى متغير عزىعدي المديرين لئلدارة بالتجوال تُ استجابة المشرضين ومسا

أنو ال ( التي أشارت إلى 2020دراسة الحامدي )و  ، سنوات الخبرة(.ى الوظيفيّ ، المسمّ العمميّ 
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توجد ضروق ذات داللة إحصائية حول درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس الثانوية 

( التي أشارت إلى  عدم وجود 2012ودراسة صباح )،  الجنسلى متغير ضي سمطنة ُعمان تعود إ

إلى ضروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة مديري المناطق التعميمية لئلدارة بالتجوال تعزى 

التي  (2020اللريس ) الجنس. ضي حين اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسةمتغير 

، ودراسة  سنوات الخدمةإلى اختبلف دارة بالتجوال تعود سة اإلد ضروق لدرجة ممار و وج أشارت إلى

إلى متغير دارة بالتجوال تعزى إلوجود ضروق لدرجة ممارسة ا( التي أشارت إلى 2018مخامرة )

( التي أشارت إلى وجود ضروق ذات داللة إحصائية 2017، ودراسة عتوم )الجنس لصالح الذكور

 الجنس والخبرة. إلى متغيرعزى تُ  ى األداء الوظيفيّ لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال عم

مي لدى معم   ؤال الثالث الذي نص عمى: "ما مستوى االلتزام التنظيمي  مناقشة نتائج الس  
 مات؟مين والمعم  المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس من وجية المعم  

 النتيجة:
المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس  مديريى لد مستوى االلتزام التنظيميّ  أشارت النتائج إلى أنّ 

 ( مع انحراف معياريّ 3678) ط الحسابيّ جاء بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتوسّ مين من وجية المعمّ 

واالنتماء  وعيال درجة وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى زيادة%(، 7566(، وبنسبة بمغت )0651)

ة ضي تمكين الوسيمة الميمّ  ىوالتعميم  نّ أدراكين ا  و  ،ةمحتمّ داخل مدينة القدس المات ممعمّ ل الوطنيّ 

ة القدس العربية ويّ سياسة دولة االحتبلل اليادضة إلى طمس ىُ  لمجابيةىمنا ضي القدس المحتمة أ

، المدرسة ةعمى سمعمات المعمّ  ا من خبلل حرصعاليً  تنظيميّ لذا جاء االلتزام ال ،سبلميةاإل

جل تحقيق أكبر الجيود من ألبذل  قويّ االستعداد الالزمبلء، و ت مع االعتزاز باستمرار العبلقاو 

واتفقت نتيجة  .بالفخر لمعمل ضي المدرسةالشعور ، و مدرسةلم انتماء قويّ وجود ، و درسةىداف المأ

لدى  مستوى االلتزام التنظيميّ  أنّ  إلى التي أشارت (2019) الغرابي ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة
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 شما والشرمان جاء بدرجة مرتفعة، ودراسة ضي محاضظة األسياح يم العامّ قادة مدارس التعم

األخلر  لدى مديري المدارس داخل الخطّ  االلتزام التنظيميّ  أنّ ت إلى أشار ( دراسة 2019)

 االلتزام التنظيميّ  أن مستوى( التي أشارت إلى 2019، ودراسة الحارثي )جاءت بدرجة مرتفعة

( 2018، ودراسة اليربيشي )نوية بمدينة الرياض جاء بدرجة مرتفعةمات المرحمة الثالدى معمّ 

مين من وجية نظرىم جاءت بدرجة لدى المعمّ  درجة االلتزام التنظيميّ  التي أشارت إلى أنّ 

التي ( 2018حسين والفرشوطي ) مرتفعة، ضي حين اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة

جاء بدرجة متوسطة لدى المشرضين والمشرضات  ظيميّ مستوى االلتزام التنأن  إلى أشارت

 درجة ممارسة االلتزام التنظيميّ  التي أشارت إلى أن (2018) الدجاني ، ودراسةالتربويين

( التي أشارت إلى أن 2016، ودراسة مسمم )لممعممين من وجية نظرىم جاءت بدرجة متوسطة

ان من وجية نظرىم جاءت مّ الثانوية ضي عَ لدى المعممين ضي المدارس  مستوى االلتزام التنظيميّ 

 .طةبدرجة متوسّ 

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مناقشة نتائج السؤال الرابع والذي نص عمى: "

المدارس الثانوية التابعة لبمدية  مي( في متوسطات تقديرات معم  α≤0.05مستوى الداللة )

, وسنوات الخبرة؟ يرات الجنس والمؤىل العممي  متغإلى  عزىي   القدس لمستوى التزاميم التنظيمي  

سيتم مناقشة نتيجة ىذا السؤال من خالل مناقشة نتائج فرضيات الدراسة الرابعة, والخامسة, 

 والسادسة.

 ات المنبثقة عن سؤال الدراسة الرابع:أشارت نتائج الفرضي  : الن تيجة 

طات ضي متوسّ ( ≥0605د المستوى )توجد ضروق ذات داللة إحصائية عن نوأأشارت النتائج إلى  

 إلى متغيرتعزى  تقديرات معّممي المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لمستوى التزاميم التنظيميّ 

 المؤىل العمميّ  إلى متغيرعزى مات، مع عدم وجود ضروق تّ الجنس، وكانت الفروق لصالح المعمّ 
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بسبب التمايز مات اضع تحقيق الذات عند المعمّ وسنوات الخبرة، وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى د

 دومركز قوى حسب الجنس، ضيتولد عن ،لمذكور أضلميةعطي ضي المجتمع الذي يُ  االجتماعيّ 

ا ينعكس عمى الجدية ضي العمل وااللتزام ممّ  ،ناث داضع تحقيق الذات من خبلل العمل والوظيفةاإل

تقان العمل  وكذلك وجود عاطفة االمومة عند اإلناث ضيذه بو، العاطفة تولد لديين حب العطاء وا 

ى لإ التي أشارت (2019) الغرابيدراسة واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة  عمى أكمل وجو،

محور االلتزام  عدم وجود ضروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أضراد عينة الدراسة ضيما يخّص 

التي أشارت إلى  (2018) واتفقت مع دراسة شّما، المؤىل العمميّ  إلى متغيرتعزى  التنظيميّ 

مي المدارس العربية لمعمّ  عدم وجود ضروق ذات داللة احصائية لدرجة مستوى االلتزام التنظيميّ 

ضي حين اختمفت نتيجة ، الخبرة(. سنوات الخبرة، العمميّ  إلى متغيراالخلر تعزى  الخطّ  داخل

التي أشارت إلى وجود ضروق ذات داللة إحصائية  (2019) الغرابي ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة

 10لصالح سنوات الخبرة أقل من  بين استجابات عينة الدراسة ضي مستوى االلتزام التنظيميّ 

حصائية إعدم وجود ضروق ذات داللة التي أشارت إلى  (2018) دراسة شّماواختمفت مع  سنوات،

 إلى متغيرعزى االخلر تُ  الخطّ  العربية داخل مي المدارسلمعمّ  لدرجة مستوى االلتزام التنظيميّ 

 .الجنس

 ىل توجد عالقة ارتباطية بين درجة ممارسةمناقشة نتائج السؤال الخامس والذي نص عمى: "

 لإلدارة بالتجوال ومستوى االلتزام التنظيمي   مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس

مناقشة نتيجة ىذا السؤال من خالل مناقشة نتائج  , سيتم ؟المعم مينمن وجية نظر  لممعممين

 فرضية الدراسة السابعة.
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 أشارت نتائج الفرضيات السابعة المنبثقة عن سؤال الدراسة الخامس:: الن تيجة

مديري  بين درجة ممارسةموجبة ذات داللة إحصائية  ارتباطيةٍ  أشارت النتائج إلى  وجود عبلقةٍ  

من  مينلممعمّ  لئلدارة بالتجوال ومستوى االلتزام التنظيميّ  لبمدية القدسالمدارس الثانوية التابعة 

، (2121( والحامدي )2121واتفقت النتيجة مع دراسة كل من الجنازرة ) المعّممينوجية نظر 

مين المعمّ  انز تابعتو ضي المدرسة يحفّ مو  تجوال المدير المستمرّ  نّ أوتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى 

 لدييم. ا يرضع مستوى االلتزام التنظيميّ ممّ  ،عمى العمل

 توصيات الدراسة 2.5

من  أنيا ترى التي التوصيات من بمجموعة توصي ضإنيا الباحثة إلييا متتوصّ  التي النتائج ءوْ لَ  ضي

المدارس التابعة لبمدية مدرسي لدى  اإلدارة بالتجوال وتزيد من االلتزام التنظيميّ  عززتُ  أنّ  الممكن

 االستناد إلى نتائج الدراسة ومناقشتيا توصي الباحثة بما يأتي:وب القدس،

باعتبارىا نمًطا إداري ا  –تحفيز مديري المدارس بلرورة  االستمرار ضي ممارسة اإلدارة بالتجوال  -

 ضي المدارس. -حديثًا

 عقد دورات تدريبية لتعزيز ممارسة اإلدارة بالتجوال بين مديري المدارس. -

 اء مزيد من الدراسات حول مولوع اإلدارة بالتجوال.جر إية تأكيد أىمّ  -

 مين.عند المعمّ  عقد ندوات وورش عمل لمديري المدارس لتنمية االلتزام التنظيميّ  -

وتقديم المكاضآت  ،مينلممعمّ  لرورة المحاضظة عمى الدرجة المرتفعة من االلتزام التنظيميّ  -

 واالمتيازات التي تثير لدييم داضعية العمل الممتزم.

 مقترحات الدراسة 3.5

إجراء مزيد من الدراسات حول عبلقة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى المديرين ومتغيرات 

 أخرى مثل:
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 .الروح المعنوية  -

 .ةالثقة التنظيميّ   -

 .ةمعة التنظيميّ السّ   -

 .مينلدى المعمّ  األداء الوظيفيّ   -

 .االغتراب الوظيفيّ   -
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 المراجع

 المراجع العربية 

 جنبيةراجع األالم 
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 لمراجع: ا

 أواًل: المراجع العربية:

 (.23القرآن الكريم، سورة البقرة ) -

(. اإلدارة بالتجوال كمدخل لمميزة التناضسية ضي التعميم ما بعد 2018أحمد، عزام. ) -
(: 2)26جامعة السمطان قابوس، ة العموم التربوية, مجم  األساسي بسمطنة عمان، 

418- 468. 

مي لدى معم   وعالقتو بااللتزام التنظيمي   الرضا الوظيفي  (. 2018مد، وصال .)أح -
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة درمان )الريف الجنوبي( مرحمة األساس بأم

 ة السودان.ودان لمعموم والتكنولوجيا، جميوريّ السّ 

ظر العاممين ضي (. واقع تطبيق اإلدارة بالتجوال من وجية ن2015اشتوي، محمد عبد. ) -
ة ة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلداري  مجم  جامعة ضمسطين. 

 .(17)4، ضمسطين -ةواالقتصادي  

(. اإلدارة بالتجوال واإلدارة بالجوال، دراسة غير منشورة، 2012اشتيوي، محمد عبد. ) -
 جامعة القدس المفتوحة، طولكرم.

جوال مدخل لتحسين العممية التعميمية بمرحمة التعميم (. اإلدارة بالت2010البّنا، نوال. ) -
 (.2)11، مصر، ة البحث العممي بالتربيةمجم  االساسي بمصر، 

ممارسة مدير المدرسة إلدارة التغيير وعالقتو بااللتزام (. 2015الثبيتي، سمطان. ) -
، التنظيمي لممعممين بالمدارس الثانوية بمحافظة الطائف من وجية نظر المعممين

 رسالة ماجستير غير منشورة (، جامعة أم القرى، مكة، المممكة العربية السعودية.)

ة في ة لدى مديري المدارس الخاص  البراعة التنظيمي   (.2020أسماء. ) الجنازرة، -
محافظة العاصمة عمان وعالقتيا باإلدارة بالتجوال من وجية نظر المشرفين التربويين 
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ان، مّ رق األوسط، عَ ير غير منشورة(، جامعة الشّ ، )رسالة ماجستومساعدي المديرين
 ردن.األ

 (. تطبيق نظام قياس األداء المتوازن وأثره ضي االلتزام المؤسسيّ 2016. ) جودة، محفوظ -
(: 2)22، العراق، ة االردنية لمعموم التقنيةالمجم  لمعاممين ضي شركة االلمنيوم االردنية، 

273- 292. 

(. تأثير اإلدارة بالتجوال ضي عمل اإلدارة 2011د. )جودي، حيدر وعبد الرحمن، ضؤا -
، الجامعة قتصادة اإلدارة واالمجم  : دراسة تطبيقية ضي مديرية المرور العامة، اإللكترونية

 (.90)34المستنصرية،  

خبلقية لقائدات المدارس الثانوية الحكومية بمدينة (. القيادة األ2019الحارثي، سامية.) -
، المممكة مجمة البحث العممي في التربيةمات، لممعمّ  لتزام التنظيميّ الرياض وعبلقتيا باال

 .654-621(: 5)20العربية السعودية، 

لدى مديري مدارس  (. اإلدارة بالتجوال وعبلقتيا باألداء الوظيفيّ 2020سالم. ) الحامدي، -
مين. ( بمحاضظة شمال الباطنة ضي سمطنة عمان من وجية نظر المعمّ 10-5الصفوف )

 .344-299(: 17)4، ة العربية التربوية والنفسيةمجم  ال

 (. االثر الوظيفي وعبلقتو بااللتزام التنظيميّ 2018حسين، بانقا والفرشوطي، أحمد. ) -
دارة العامة لمتربية والتعميم ضي منطقة لدى المشرضين التربويين والمشرضات التربويات ضي اإل

 ( .1)28،  تربوية والنفسيةلمدراسات ال اإلسالميةة الجامعة مجم  تبوك، 

(. تحسين أداء المدرسة الثانوية العامة ضي مصر باستخدام 2006حمادات، محمد. ) -
دارة ة التربية, الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلمجم  مدخل إعادة اليندسة، 

 .56-34(: 8، )التعميمية

 اك لمنشر والتوزيع.، القاىرة: ايتر 2، طاإلدارة بالتجوال(. 2005الخلري، محسن. ) -
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اإلدارة بالتجوال منيج متكامل لتحقيق الفعالية اإلدارية (. 2000الخليري، محسن. ) -
، القاىرة: إيترك 1، طشركة عالمية 500مجموعة نجاح خفية وراء نجاح أكبر 

 لمطباعة والنشر والتوزيع.

دارس (. درجة ممارسة القيادة االخالقية لدى مديري الم2018الدجاني، ياسمين.) -
مين من لممعم   الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة َعمان وعالقتيا بااللتزام التنظيمي  

 وسط، األردن. رق األغير منشورة(، جامعة الشّ  ، )رسالة ماجستيروجية نظرىم

، ة: الميمة القادمة إلدارة الموارد البشريةالعدالة التنظيمي  (. 2006زايد، عادل. ) -
 ربية لمتنمية.القاىرة: المنظمة الع

" دراسة (. أثر المشاركة ضي اتخاذ القرارات عمى االلتزام التنظيميّ 2010الزعبي، خالد. ) -
ة مجم  ردنية المتخصصة باإلقراض"، ة األسات الحكوميّ ميدانية عمى العاممين ضي المؤسّ 

-67(: 1)25ان، مّ ، عَ ةنسانية واالجتماعي  سمسمة العموم اإل  ,مؤتو لمبحوث والدراسات
120. 

 القيادة االبداعية لممديرات وعالقتيا بااللتزام التنظيمي  (. 2013الزىراني، مريم. ) -
مات في دور رياض االطفال بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر المديرات لممعم  
م القرى، مكة، المممكة العربية أ. ) رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة ماتوالمعم  

 السعودية.

 ، عمان: دار وائل لمنشر. 1، ط نظم دعم القرارات(. 2005)السالمي، عبلء.  -

، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع القيادة اإلدارية الفعالة(. 2010السكارنة، ببلل. ) -
 والطباعة. 

(. درجة مشاركة المشرضات التربويات ضي حل المشكبلت الفنية 2019السيد، حميمة. ) -
في  ة البحث العممي  مجم  ، عبلقتيا بااللتزام التنظيميّ واإلدارية بمدارس محاضظة القنفدة و 

 .119-166(: 20)9، جامعة الباحة، التربية
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(. درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري 2017الشرمان، محمد  وجبران، عمي.) -
مين من وجية نظرىم، المدارس ضي محاضظة إربد وعبلقتيا ضي رضع الروح المعنوية لممعمّ 

-122.(:9)25، القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسيةة جامعة مجم  
109 

دراسة  أثر التغذية العكسية عمى تطوير األداء الوظيفي  (. 2009الشرماني، غادة. ) -
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة عمى األجيزة الحكومية في مدينة الرياض

 الممك سعود، المممكة العربية السعودية.

، عمان: دار صفاء إدارة المنشآت المعاصرة(. 2009مبي، النسور وىيثم، مروان. )الش -
 لمنشر والتوزيع.

لدى  (. تأثير سنوات الخبرة والجنس عمى درجة االلتزام التنظيميّ 2018شّما، ضتحي. ) -
، مجمة العموم التربوية والنفسيةاألخلر،  مين ضي المدارس العربية داخل الخطّ المعمّ 

2(18 :)18-30. 

ة لدى مديري المدارس العدالة التنظيميّ مستوى (. 2019شما، ضتحي والشرمان، منير.) -
ة مجم  مين من وجية نظرىم، لممعمّ  خلر وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ األ داخل الخطّ 

 .729-695(: 1) 27، جامعة اليرموك،الجامعة االسالمية لمدراسات التربوية والنفسية

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة بمحافظات غزة  (.2015صالح، ميسون. ) -
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، لإلدارة بالتجوال وعالقتيا بمستوى أداء معممييم

 ضمسطين. الجامعة االسبلمية، غزة،

مدارس وكالة الغوث لإلدارة بالتجوال  مديريدرجة ممارسة (. 2015.) صالحة، مؤمن -
غير  )رسالة ماجستير ،مين من وجية نظرىملممعم   ي  وأثر تطبيقو عمى األداء الوظيف

 سبلمية، غزة، ضمسطينمنشورة(، الجامعة اإل
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درجة ممارسة مديري المناطق التعميمية لإلدارة بالتجوال في (. 2012صباح، إيمان. ) -
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة مدارس وكالة الغوث الدولية وسبل تفعيميا

 ضمسطين.االسبلمية، غزة، 

دارة بالتجوال لدى العمداء ضي كميات جامعة واقع ممارسة اإل (.2020اللريس، نورة.) -
ة لمدراسات التربوية سالمي  ة الجامعة اإل. مجم  قسامشقراء من وجية نظر رؤساء األ

 . 361-337(:2)28ة,والنفسي  

ة دارة بالتجوال وعالقتيا بمستوى الثق(. درجة ممارسة اإل2017عباد، دعاء. ) -
،)رسالة ماجستير غير انم  مين في المدارس الخاصة في عَ ة لدى المعم  التنظيمي  

 ردن.منشورة(، الجامعة الياشمية، األ

واحساس العاممين  (. مبادئ السموك التنظيميّ 2005عبد الباقي، صبلح الدين. ) -
 .25-23(: 72)14، ة اإلداريةالمجم  ة. بالعدالة التنظيميّ 

دراسة  ة وعبلقتيا بااللتزام التنظيميّ أثر العدالة التنظيميّ  (.2012العبيدي، نماء. ) -
، االقتصاديةة تكريت لمعموم مجم  ، ميدانية ضي وزارة التعميم العالي والبحث العمميّ 

8(24 :)74-107 . 

كاديمية قسام األدارة بالتجوال لدى رؤساء األ(. درجة ممارسة اإل2017)، يمني. عتوم -
ة رسالة مجم  ألعلاء ىيئة التدريس ضي جامعة الدمام.  لوظيفيّ داء اوعبلقتيا بتحسين األ
 (. 58، )التربية وعمم النفس

، الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية االتجاىات(. 2010العجمي، محمد. ) -
 ان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. مّ عَ 

 ان: دار المسيرة.مّ عَ ، القيادة اإلدارية والتنمية البشرية(. 2008العجمي، محمد. ) -

 ة لمنشر والتوزيع.ان: دار اليازوري العمميّ مّ . عَ مبادئ اإلدارة(. 2008العبلق، بشير. ) -
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خالقية لدى مديري المدارس بوكالة الغوث القيادة األ(. 2015، نور. )أبو عمبة -
. )رسالة ماجستير مينمن وجية نظر المعم   بمحافظة غزة وعالقتيا بالوالء التنظيمي  

 منشورة(، جامعة األزىر، غزة، ضمسطين. غير

(. واقع اإلدارة بالتجوال لدى القيادات 2016صالح. ) ىدية والزىراني، العميين، -
-229(: 105)27، جامعة بنيا،ية التربيةمجمة كم  األكاديمية النسائية بجامعة تبوك، 

251. 

ية اتخاذ أثر ممارسة اإلدارة بالتجوال عمى فاعمية عمم(. 2010العيدي، أمل. ) -
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، دراسة تطبيقية عمى الجامعات األردنية -القرارات

 جامعة مؤتو، األردن

(. درجة ممارسة مديري مكاتب التعميم ومساعدييم لئلدارة 2018غوانمة، ضادي. ) -
ة الجامعة االسالمية لمدراسات مجم  بالتجوال ضي مدارس منطقة حائل وسبل تطويرىا، 

 .494-468(: 1)27، وية والنفسيةالترب

داري لدى مديرات المدارس الثانوية أخالقيات العمل اإل(. 2011الغامدي، رحمة. ) -
، )رسالة لممعممات بمنطقة الباحة التعميمية والوالء التنظيمي   وعالقتيا بالرضا الوظيفي  

  ماجستير غير منشورة(، جامعة أم القرى، مكة، المممكة العربية السعودية.

لدى  القيادة التحويمية وعالقتيا بمستويات الوالء التنظيمي  (. 2012الغامدي، ضيد. ) -
.) رسالة ماجستير غير الضباط الميدانيين بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة

 منشورة(، جامعة نايف العربية لمعموم االمنية، الرياض، المممكة العربية السعودية.

لدى قادة مدارس التعميم العام ضي  مستوى االلتزام التنظيميّ (. 2019الغرابي، ىادي. ) -
ة مجم  مين. داري لدييم من وجية نظر المعمّ داء اإلمحاضظة االسياح وعبلقتو بمستوى األ

 .71-39(: 29)3، العموم التربوية والنفسية

تأثير اإلدارة بالتجوال عمى تحفيز الموظفين في جمعية النور (. 2016ضراونة، شريف. ) -
 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األقصى، غزة،  ضمسطين. الخيرية
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. عمان: دار إثراء مفاىيم محاضرة السموك التنظيمي  (. 2009الفريجات، خلير. ) -
 لمنشر والتوزيع.

لمموظفين الحكوميين في مدينة جدة بعض  الوالء التنظيمي  (. 2007القرشي، سوزان. ) -
اجستير غير منشورة(، جامعة الممك سعود، الرياض، )رسالة م المحددات واألثار,

 المممكة العربية السعودية.

لممعممات ضي مدارس المرحمة المتوسطة  (. االلتزام التنظيميّ 2015قناديمي، جواىر. ) -
 .50-33(: 3) 4، جامعة عين شمس، ية التربيةمجمة كم  بمدينة مكة المكرمة، 

" دراسة ميدانية ضي وأثرىا ضي االلتزام التنظيميّ (. األنماط القيادية 2010كريدي، باس. ) -
 (.3)12، العراق، دارية واالقتصاديةمجمة القادسية لمعموم اإلكمية اإلدارة واالقتصاد"، 

لدى  المدرك وعبلقتو بااللتزام التنظيميّ  (. الدعم التنظيميّ 2019المالكي، حامد. ) -
، الدولية لمدراسات التربوية والنفسيةة المجم  مي مدارس التعميم العام بمحاضظة ألم، معمّ 

 .      188-145(: 2)6المممكة العربية السعودية، 

(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية ضي محاضظة أريحا 2018مخامرة، كمال. ) -
ة كمية التربية مجم  واألغوار لئلدارة بالتجوال وعبلقتيا بالثقة التنظيمية لدى معممييم، 

 .251_234(: 41بابل، )، جامعة األساسية

ستراتيجيات إدارة الصراع التي يتبعيا مديرو مدارس وكالة إ(. 2011مرزوق، ابتسام.) -
 ، )رسالة ماجستيرمينلدى المعم   الغوث بمحافظات غزة وعالقتيا بااللتزام التنظيمي  

 سبلمية غزة، ضمسطين. غير منشورة(، الجامعة اإل
ة لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة نظيمي  درجة المرونة الت(. 2016مسمم، عزيز.) -

، )رسالة ماجستير غير مينلدى المعم   ان وعالقتيا بمستوى االلتزام التنظيمي  م  في عَ 
 ردن.منشورة(، الجامعة الياشمية، األ

، القاىرة: المنظمة العربية التمكين كمفيوم إداري معاصر(. 2006ممحم، يحيى. ) -
 لمتنمية اإلدارية لمنشر.
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، دار معجم المصطمحات في اإلدارة التربوية والمدرسية(. 2011ميجي، رلا. )الم -
 الجامعة الجديدة، اإلسكندرية.

 ( لسان العرب، القاىرة: دار المعارف.2011) ابن منظور، -

 ة.، بيروت: دار الكتب العمميّ لسان العرب(. 2003ابن منظور، جمال الدين .) -

دارة بالتجوال وأثرىا عمى كفاءة معممات إل(. درجة ممارسة ا2014الموالية، رلا. ) -
ة جامعة مجم  ردنية الياشمية، طفال مينيًا ضي محفظة الكرك ضي المممكة األرياض األ

 .54-14(:7)2، القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

رضا ة والفردية مع الأثر تفاعل المتغيرات التنظيمي  (. 2011النعساني، عبد المحسن. ) -
. )رسالة بالتطبيق عمى المستشفيات الجامعية بالقاىرة التنظيمي   االنتماءعمى  الوظيفي  

 دكتوراه غير منشورة(، جامعة عين شمس، القاىرة، مصر.

لدى  ة ضي تحقيق االلتزام التنظيميّ (. أثر الثقة التنظيميّ 2013النويقة، عطا هلل. ) -
(: 2)37، مصر، لمدراسات التجارية ة المصريةالمجم  العاممين ضي جامعة الطائف، 

155-190. 

ساسية الخاصة في درجة التزام مديري المدارس األ (.2018اليربيشي، عالية. ) -
 محافظة العاصمة عمان بأخالقيات اإلدارة المدرسية وعالقتيا بدرجة االلتزام التنظيمي  

 ردن.رق األوسط، األغير منشورة (، جامعة الشّ  ، )رسالة ماجستيرمينلممعم  

دارة الفصل أصول نظرية وقضايا معاصرة(. 2009الينداوي، ياسر. ) - . إدارة المدرسة وا 
 القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر.

، عمان: دار الحامد التمكين اإلداري في العصر الحديث(. 2012الوادي، محمود. ) -
 لمنشر والتوزيع.

باالحتراق النفسي عند عمال  مي  عالقة االلتزام التنظي(. 2010وردة، العزيز. ) -
 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة بوزيعة، الجزائر. الدوريات
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 . )رسالةالمناخ التنظيمي وعالقتو بااللتزام التنظيمي  (. 2006الوزان، محمد. ) -
 .ماجستير غير منشورة(، جامعة نايف العربية، البحرين
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 (1الممحق رقم )

 االستبانةفيصورتهااألولية
 

 عمادة الدراسات العميا 

 المولوع: خطاب تحكيم

 ترمالدكتور: ............................... المح \حلرة  االستاذ  

 المؤسسة : ...............................

درجة ممارسة تقوم الباحثة بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير ضي اإلدارة التعميمية  بعنوان "

مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لإلدارة بالتجوال وعالقتيا بااللتزام التنظيمي من 

متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير ضي اإلدارة التعميمية،  استكمااًل لوجية نظر المعممين" 

تأمل الباحثة من حلرتكم إبداء آرائكم ومبلحظاتكم ضي مدى انتماء كل ضقرة من ضقرات االستبانة 

لممجاالت المذكورة ،وولوح الفقرات وقوة صياغتيا مع اجراء التعديل البلزم ضي المكان 

لك تجاربكم وخبراتكم، ىذا وسيكون لتوجيياتكم األثر المخصص أمام كل ضقرة ،مستحلرة بذ

خراجيا بالصورة المناسبة.  الكبير ضي تطوير االستبانة وا 

 تقبموا فائق االحترام والتقدير,,,,

  الباحثة آيات جواد أبوطير
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  )الديمغرافية(القسم االول: المعمومات األولية

 الجنس: ذكر                      أنثى  .1

 

 كالوريوس ضأقل                             ماجستير ضأعمى            المؤىل: ب .2
 
 

 ضأكثر  11سنوات                       10إلى  6سنوات ضأقل                      من  5ة: سنوات الخبر .3
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 القسم الثاني: محاور الدراسة

 



  

 المجال االول: تحسين االتصال   
عمى كسب ثقة المعممين من خالل االجتماعات المفتوحة و المغمقة, وورش العمل , والمحاضرات  يشير الى قدرة مدير المدرسة

 .من اجل التعرف عمى وجيات النظر المختمفة والرد عمى استفساراتيم بغية تحسين فاعمية االتصال .
 الى اي مدى توافق عمى الفقرات التالية الرجاء درجة التطبيق                        

 ( في مربع الخيار الذي يناسبك√وضع اشارة )
 

 الرقم 
 الفقرات                          كبيرة جداً  كبيرة  متوسطة  قميمة   قميمة جدًا                               
يستطيع المدير اثناء تجوالو ايصال التعميمات البلزمة      

 لتنفيذ الميام بشكل والح.
1)  

ال يشارك مدير المدرسة المعممين بالمناسبات بالتجو      
 المختمفة.

2)  

  (3 يستمع مدير المدرسة اثناء تجوالو ألسئمة المعممين.     
عمى كسب ثقة اثناء تجوالو يحرص مدير المدرسة      

 المعممين .
4)  

ولغة الجسد  يستخدم المدير اثناء تجوالو تعبيرات الوجو     
 ليحسن من االتصال .

5)  

وم مدير المدرسة بعقد االجتماعات لمرد عمى استفسارات يق     
 المعممين حول طبيعة العمل.

6)  

يصغيالمديربشكلجيدآلراءالمعلمين.      7)  
يمتاز المدير بالصبر عند استقبال المعمومات من قبل      

 المعممين.
(8 

المعممين ويشجعيم عمى طرح  فيعالج المدير خو      
 .  المقترحات واألضكار

9) 
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 التحفيز:  نيالمجال الثا
يشير الى مدى قدرة المدير عمى تحفيز المعممين عمى العطاء ورفع دافعيتيم, وتعزيز الروح المعنوية لدييم , واشعارىم بأنيم 

 شركاء في وضع اىداف المدرسة .
لرجاء الى اي مدى توافق عمى الفقرات التالية ا درجة التطبيق                        

 ( في مربع الخيار الذي يناسبك √وضع اشارة )
 

 الرقم 
 الفقرات                          كبيرة جداً  كبيرة  متوسطة  قميمة   قميمة جدًا                               
لدى المدير رؤية والحة لمعمل عمى زيادة داضعية      

 المعممين.
1) 

لتعميق احساس  تجوالو من خبلل يسعى المدير     
 المعممين بأنيم شركاء ضي ولع اىداف العمل.

2 ) 

عمى المعممين عند تحقيق اثناء تجوالو يثني المدير      
 االىداف.

3 ) 

المعممين ويرضع الروح المعنوية  بتجوالو يحفز المدير     
 لدييم .

5) 

يحفز المدير اثناء تجوالو المعممين عند تقديم اضكار      
 .جديده

6) 

تجوال مدير المدرسة يشعر المعممين بأنيم جزء ميم      
 من المدرسة.

7) 

 (8 يستخدم المدير نوع التحفيز المناسب لممعممين.     
 (9 ييتم المدير خبلل تجوالو بتحقيق مطالب المعممين.     
 (10 يشيد المدير بالمعمم ذو االداء المتميز أمام زمبلئو.     
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 اكتشاف الحقائق  :  لثالمجال الثا
قدرة مدير المدرسة من خالل التجوال عمى تحديد المشاكل التي تعاني منيا المدرسة , والحصول عمى معمومات حقيقة لما يدور 

 في الميدان .
 

الى اي مدى توافق عمى الفقرات التالية الرجاء وضع  درجة التطبيق                        
 ( في مربع الخيار الذي يناسبك √)اشارة 

 
 الرقم 

 الفقرات                          كبيرة جداً  كبيرة  متوسطة  قميمة   قميمة جدًا                               
يكتشف مدير المدرسة من خبلل جوالتو التفقدية أسباب      

 المشاكل الموجودة بالمدرسة.
1) 

درسة من خبلل جوالتو اداء المعممين بشكل يتابع مدير الم     
 مستمر .

2 ) 

يساعد التجوال المستمر لممدير ضي معالجة المشاكل      
 الحاصمة بشكل سريع 

3 ) 

يسعى المدير من خبلل جوالتو لمتعرف عمى احتياجات      
 المعممين .  

4 ) 

يتابع المدير من خبلل تجوالو تحقيق االىداف المخطط ليا      
 عمى ارض الواقع .

5) 

يساعد التجوال مدير المدرسة بجمع المعمومات من      
 مصادرىا.

6) 

لمتعرف عمى جوانب  من خبلل جوالتو  يسعى المدير     
 اللعف لدى المعممين لتحسينيا.

7) 

 8) المباشر. تجوالويحكم مدير المدرسة عمى العمل عبر      
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 راجعة التغذية ال المجال الرابع:
عطائيم ة قدراتيم وتطوير ادائيم وتصحيحوقدرة مدير المدرسة عمى مساعدة المعممين في معرف , وتحديد نقاط الضعف والقوة لدييم ,وا 

 .المعمومات االزمة بكل ما يتعمق بعمميم, لكي يستطيعوا تحقيق األىداف المطموبة
عمى الفقرات التالية الرجاء وضع الى اي مدى توافق  درجة التطبيق                        

 ( في مربع الخيار الذي يناسبك √اشارة )
 

 الرقم 
 الفقرات                          كبيرة جداً  كبيرة  متوسطة  قميمة   قميمة جدًا                               
بمساعدة المعممين ضي إدراك  بتجوالو يقوم مدير المدرسة      

  .ميارتيمقدراتيم و 
1) 

نقاط اللعف ضي أداء  من خبلل تجوالو يحدد مدير المدرسة     
 المعممين ويعالجيا.

2 ) 

نقاط القوة ضي أداء المعممين عبر تجوالو  يعزز مدير المدرسة      
 ويطورىا.

3 ) 

يستطيع مدير المدرسة من خبلل تجوالو تحديد نوع التدريب      
 المطموب لممعممين.

4 ) 

 (5 يقدم المدير لممعممين أثناء تجوالو مبلحظات عن أدائيم.     
يقدم مدير المدرسة أثناء تجوالو تغذية راجعة حول الرؤية      

 المستقبمية لممدرسة.
6) 

يتابع المدير أثناء تجوالو نتائج القرارات التي تم اتخاذىا      
 . وانعكاسيا عمى سير العمل

7) 

 8) ة نتائج األىداف التي حققيا المعممين .يناقش مدير المدرس     
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 االلتزام التنظيمي
   .ويعمل بكل ما واتي من قوة لكي يحقق اىداف المؤسسة ويبقى بيا منيا يتجزأاندماج الفرد بالمؤسسة ليكون جزءًا ال  ةقدر يعرف بأنو :

  الفقرات درجة التطبيق                        
 كبيرة جداً  كبيرة  متوسطة  قميمة   ًا                             قميمة جد   الرقم 

 (1 . مدرسةيوجد لدي انتماء قوي لم     
 ( 2 . مدرستي  ةحرص عمى سمعا     
 ( 3 ىي جزء من مشاكمي . مدرسةشعر بأن مشاكل الأ     
 ( 4 عتبر زمبلئي بالعمل جزء من عائمتي .ا     
تعداد قوي لبذل اكبر الجيود من اجل تحقيق اىداف يوجد لدي اس     

 . درسةالم
5) 

 (6 شعر بالفخر لمعمل ضي المدرسة.أ     
 (7 . درسةأشعر بالذنب اذا غادرت الم     
 8) . مدرسةشعر بااللتزام اتجاه العاممين بالأ     
 9) نابع من رغبتي الكبيرة بالعمل . مدرسةبقائي ضي ال     
،حتى لو كان االمر لو ضائدة  درسةبأنو من الخطأ مغادرة الم شعرأ     

 لي .
10) 
 

 (11 اخبلصي ليا. درسةتستحق الم     
 ( 12 . درسةيوجد لدي رغبو قوية باالستمرار بالعمل بالم     
 ( 13 الاف لي الكثير. درسةشعر بأن عممي بالمأ     
 (  14 .درسةلمعمل بالماخاف مما سوف يقولو زمبلئي ضي حال تركي      
 ( 15 سوف يفقدني الكثير من االمور . المدرسةمغادرة      
حتى لو حصمت عمى ضرصة  درسةاضلل االستمرار بالعمل بالم     

 عمل ضي مكان اخر .
16  ) 

 (17 سوف يكسبني الخبرة مستقببًل . درسةبقائي بالم      
 (18 .درسةادرة الميوجد لدي ضرص قميمة جدًا لمتفكير بمغ     
 (19 ستتأثر حياتي سمبًا اذا ما قررت ان اترك العمل .     
 (21 اشاركفياللجانالتيتقدمخدمةلصالحالمدرسة.     

 (21 اتطلعللحصولعلىترقيةفيمدرستي.     

 (22 التفكيرفيوظيفةاخرىيشعرنيبالحزن.     

 (23 وبينزمالئي.أعتزباستمرارالعالقاتبيني     

 (24 أرغبفياالستمرارفيعمليمهماتوفرتفرصبديلة.     

 (25 تعاملمديرالمدرسةمعييدفعنيلبذلاقصىجهدبالعمل.     

 شكراً لتعاونكم 
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 (2الممحق رقم )

 االستبانة في صورتيا النيائية


 

 

 مياراسات العُ ة الدّ كميّ 

 ماجستير إدارة تعميمية

 مات ضي مدينة القدسمين والمعمّ المعمّ 

 تحية طيبة وبعد

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية التابعة لبمدية القدس لإلدارة بالتجوال  تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول "

 مين" من وجية نظر المعم   وعالقتيا بااللتزام التنظيمي  

جامعة الخميل، وليذا قامت  /اإلدارة التعميمية لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير ضي  وذلك استكمااًل 

الباحثة بعمل ىذه االستبانة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة، وألنكم خير مصدر لموصول لممعمومات المطموبة 

نلع ىذه االستبانة بين أيديكم لئلجابة عنيا، لذا نرجو من حلراتكم االطبلع عمى ضقرات ىذه االستبانة واإلجابة 

 بأن المعمومات المدونة من سيادتكم لن تستخدم إاّل ألغراض البحث العمميّ اتيا بدقة ومولوعّية، عمًما ى ضقر عم

 ضقط .

 

 مع شكري وتقديري لتعاونكم                                              

 الباحثة: آيات جواد أبوطير.                                                                                           

                                                                                                        



117 
 

 

 )الديمغرافية(ول: المعمومات األوليةالقسم األ 

 

 )    (ى  أنث -ب              )    (             ر  ذك -الجنس: أ .1

 )    (  ماجستير  -ب         )    (   بكالوريوس -العممي: أ المؤىل .2

 (  )   10ر من أكث  -ج   )    (ت  سنوا 10إلى  5من   -ب )    (  سنوت   5أقل من   -سنوات الخبرة: أ .3

                                     

 القسم الثاني: فقرات االستبانة

ة ضي الخانة التي تتفق مع درجة مواضقتك حسب وجية نظرك بخصوص ( بجانب كل ضقر √جاء ولع إشارة )الرّ 

:اليةالمجاالت التّ   

 *مبلحظة:

 يقصد باإلدارة بالت جوال في ىذه الدراسة:

خروج المديرين من مكاتبيم العميا إلى ميدان العمل ضي جولة تفقدية لمتأكد من أن العمل يسير كما ىو مخطط 
مشجعة لمتطوير واإلبداع، ولمتعرف عمى المشاكل والصعوبات التي تواجو لو، ومن أجل توضير بيئة تعميمية 

المعممين و العمل عمى معالجتيا من أجل تحقيق األىداف المخطط ليا.
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 ول: تحسين االتصال المجال األ   
 عنيامين واإلجابة سئمة المعم  , وحسن االستماع ألمين من خالل االجتماعات المباشرةلى قدرة مدير المدرسة عمى كسب ثقة المعم  إيشير 

 بما يمزم لتحقيق األىداف المطموبة. 

  الفقرات درجة التطبيق                        
 الرقم 

 جًدا كبيرة كبيرة  طةمتوس    قميمة                                قميمة جًدا  
جسد أثناء تجوالو تعبيرات الوجو ولغة ال ضي يستخدم المدير     

 .باآلخرين ن من االتصالليحسّ 
 

1)  

  (2 مين.أثناء تجوالو بشكل جيد آلراء المعمّ  ضي يصغي المدير     

  (3 يصال التعميمات البلزمة.إثناء تجوالو أ ضي ستطيع المديري     

  (4 مين.أثناء تجوالو عمى كسب ثقة المعمّ  ضي يحرص المدير     

  (5 المختمفة. المناسباتين مبالتجوال يشارك مدير المدرسة المعمّ      

  (6 مين.أثناء تجوالو ألسئمة المعمّ  ضي يستمع المدير     
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 التحفيز:  نيالمجال الثا
شعارىم بأنيم شركاء في وضع ا  و  ,وح المعنوية لدييموتعزيز الر   ,مين عمى العطاء ورفع دافعيتيمى مدى قدرة المدير عمى تحفيز المعم  إليشير 

 ىداف المدرسة .أ

  الفقرات درجة التطبيق                        
 الرقم 

 جًدا كبيرة كبيرة  طةمتوس    قميمة                                قميمة جًدا  
 (1 من المدرسة. مين أنيم جزء ميمّ شعر المعمّ تجوال مدير المدرسة يُ      

 ( 2 مين.يتابع مدير المدرسة أثناء تجوالو مطالب المعمّ      

نيم شركاء ضي أمين عمق إحساس المعمّ تجوال مدير المدرسة يُ      
 العمل.

3 ) 

 (4 مين.عمى قدرات المعمّ  اا لمحواضز مبنيً يعتمد مدير المدرسة نظامً      

مين عمى فوف لتحفيز المعمّ يقوم مدير المدرسة بالتجوال بين الصّ      
 األداء األضلل.

5) 

باستمرارية تواصمو مين لروح المعنوية لممعمّ يرضع مدير المدرسة ا      
 معيم ضي غرضتيم.

6) 



 كتشاف الحقائق ا :لثالمجال الثا
والحصول عمى معمومات حقيقة لما يدور في  ,قدرة مدير المدرسة من خالل التجوال عمى تحديد المشاكل التي تعاني منيا المدرسة

 الميدان .
 

  الفقرات  درجة التطبيق                       
 الرقم 

 جًدا كبيرة كبيرة  طةمتوس    قميمة                                قميمة جًدا  
 (1 بسرعة. الطارئةتجوال مدير المدرسة يعالج المشكبلت      

ق من المعمومات مين لمتحقّ يتجول مدير المدرسة بين المعمّ      
 الواردة.

2 ) 
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 ( 3 العمل عبر مبلحظتو المباشرة. يحكم مدير المدرسة عمى     

 ( 4 تجوال مدير المدرسة يجمع المعمومات من مصادرىا.     

 (5 .تحفيًزا ليم مين باستمراريتفقد مدير المدرسة المعمّ      

 (6 ضي العمل. والمشاكلَ  عوباتِ يحدد تجوال مدير المدرسة الصّ      



 

 



 العمل الجماعي   المجال الرابع:
مين شعر المعم  يَ  وأن   ,عمى تشجيع العمل بروح الفريق المدرسة عمى توفير مناخ عمل يسوده التعاون, وأن يكون المدير قادرً قدرة مدير ا

 نجاح المدرسة يعود عمى كل فرد فييا. بأنيم جزء ال يتجزأ من المدرسة, وأن  

  الفقرات درجة التطبيق                        
 الرقم 

 جًدا كبيرة كبيرة  طةمتوس    قميمة                                قميمة جًدا  
 (1 مين.ز الثقة بينو وبين المعمّ عزّ تجوال مدير المدرسة يُ      

 ( 2 ضي المدرسة. تجوالوأثناء  ضي يجتمع مدير المدرسة بالمعممينّ      

 ( 3 .أثناء تجوالو ضي م بالتواصل معومعمّ  يسمح مدير المدرسة أليّ      

 ( 4 مين.ة بينو وبين المعمّ تجوال مدير المدرسة يكسر الحواجز النفسيّ      

 (5 نجاز أعماليم.إمين ضي يشارك مدير المدرسة المعمّ      

 (6 .مينمدير المدرسة الحوار المفتوح مع المعمّ  تجوال يشجع     
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  بداعطوير واإلالمجال الخامس: الت  
ليام العاممين بالحمول اإلبداعية وتحديد ا  واكتشاف المبدعين و , مى تقديم كل ما ىو جديد ومبتكر من أفكار جديدةيشير إلى قدرة المدير ع

 مين من خالل تجوالو.دريبية المالئمة لتطوير المعم  البرامج الت  
 

  الفقرات درجة التطبيق                        
 الرقم 

 اكبيرة جدً  كبيرة  طةمتوس    قميمة                                اقميمة جدً   
 (1 داع ضي المدرسة.بز ثقاضة اإلعزّ تجوال مدير المدرسة يُ      

 ( 2 مين.ة خبلل تجوالو بين المعمّ ديّ ا جِ يقدم مدير المدرسة أضكارً      

مين ضي تطوير تجوال المدير االستفادة من مقترحات المعمّ  يسيم     
 .العمل المدرسيّ 

3 ) 

 ( 4 مين.يستثير تجوال المدير القدرات الكامنة عند المعمّ      

 (5 بداع وتطوير العمل.عمى اإل إيجابي بشكل ر تجوال المديريؤثّ      

 (6 مين ضي تطوير أساليب العمل.يشارك مدير المدرسة المعمّ      
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 العالقات اإلنساني ة السادس: المجال
مين من أجل زيادة دافعيتيم تجوالو عمى إنشاء جو من الث قة واالحترام المتبادل والتعاون بينو وبين المعم   قدرة مدير المدرسة من خالل
 وتحقيق األىداف المطموبة.

  الفقرات درجة التطبيق                        
 الرقم 

 جًدا كبيرة كبيرة  طةمتوس    قميمة                               قميمة جًدا  
 (1 .يتيح تجوال مدير المدرسة االىتمام بالعمل الجماعيّ      

 ( 2 مين.يتيح تجوال مدير المدرسة معرضة حاجات المعمّ      

 مين ضي أي وقتيتيح تجوال مدير المدرسة االلتقاء بالمعمّ      
 .يشاء

3 ) 

 ( 4 يتيح تجوال مدير المدرسة االطبلع عمى أولاع العمل.     

 مين لتحقيقلتجوال يستطيع مدير المدرسة التأثير ضي المعمّ با     
 .األىداف المنشودة

5) 
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 االلتزام التنظيمي
 يعرف بأنو :شعور الفرد بامتالك الر غبة القوي ة بالبقاء في المدرسة واستعداده لبذل أكبر مجيود لمبقاء بيا والعمل من أجل تقدميا.  

  الفقرات يق درجة التطب                       
 الرقم 

 جًدا كبيرة كبيرة  طةمتوس    قميمة                               قميمة جًدا  
 (1 . مدرسةلم انتماء قويّ  لديّ      

 ( 2 . مدرستي  ةحرص عمى سمعأ     

 ( 3 ىي جزء من مشاكمي . مدرسةشعر بأن مشاكل الأ     

 ( 4 ئمتي .عتبر زمبلئي بالعمل جزء من عاأ     

ىداف أجل تحقيق أكبر الجيود من ألبذل  استعداد قويّ  لديّ      
  درسة.الم

5) 

 شعر بالفخر لمعمل ضي المدرسة.أ     
 

6) 

 (7 . درسةذا غادرت المإأشعر بالذنب      

 8) . مدرسةين بالالعاممّ  اتجاهبااللتزام  شعرُ أ     

 9) كبيرة بالعمل .نابع من رغبتي ال مدرسةبقائي ضي ال     

مر لو ضائدة حتى لو كان األدرسة، أنو من الخطأ مغادرة المبشعر أ     
 لي .

10) 
 

 (11 .وانتمائيخبلصي إ درسةالم تستحقّ      

 ( 12 . ضي المدرسةقوية باالستمرار بالعمل  ةرغب لديّ      

 ( 13 لاف لي الكثير.أ درسةعممي بالم شعر بأنّ أ     

 ( 14 مور .سوف يفقدني الكثير من األ المدرسةة مغادر      
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لتعاونكمشكًرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى لو حصمت عمى ضرصة حتّ  درسةل االستمرار بالعمل بالمضلّ أُ      
 خر .آضي مكان أضلل عمل 

15  ) 

 (16 سوف يكسبني الخبرة مستقببًل . درسةالمضي بقائي       

 (17 .درسةلمتفكير بمغادرة الم اضرص قميمة جدً  لديّ      

 (18 العمل . َتركذا ما قررت إأثر حياتي سمبًا ستت     

 (19 أُشاركفياللجانالتيتقدمخدمةلصالحالمدرسة.     

 (21 أتطلعللحصولعلىترقيةفيمدرستي.     

 (21 باستمرارالعالقاتبينيوبينزمالئي.أعتز      

 (22 أرغبفياالستمرارفيعمليمهماتوفرتفرصبديلة.     

 (23 أقصىجهدبالعمل.إلىبذلمديرالمدرسةمعييدفعنيتعاملُ     
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( رابط االستبانة اإللكترونية:3ممحق رقم )  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3sP8RJUIV3jZzCMtNdkzwWmaDxMTmial33b

OeXBfv9wY2hw/viewform?fbclid=IwAR1qXYlQhH2u4Lvwf5udBejTzai0zqS9JfZ_iZG13_OLF89

W_aMiLyuQNGg 
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 (4الممحق رقم )

 قائمة المحكِّمين

 الجامعة االسم الرقم
 جامعة القدس د. ابراىيم عرمان 1
 جامعة الخميل د. إبراىيم المصري 2
 جامعة الخميل د. إبراىيم أبو عقيل 3
 جامعة القدس د. محسن عدس 4
 جامعة القدس د عفيف زيدان أ. 5
 جامعة  الخميل د. منال أبو منشار 6
 جامعة القدس المفتوحة أ. د مجدي زامل 7
 جامعة الخميل د. كامل كتمو 8
 جامعة القدس د. سعيد عواد 9
 جامعة القدس د. أشرف أبو الخيران 10
 

 

 

 

 

 

 


