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ملخص: 
بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة  درجة  تعّرف  الدرا�ضة  هذه  هدف 
الروح  رفع  يف  وعالقتها  اإربد  حمافظة  يف  املدار�س  مديري  لدى 
الدرا�ضة  اأهداف  ولتحقيق  نظرهم.  وجهة  من  للمعلمني  املعنوية 
جرى بناء ا�ضتبانة ا�ضتملت على جزاأين؛ الإدارة بالتجوال، وم�ضتوى 
الروح املعنوية. وتكونت عينة الدرا�ضة من )1064( معلمًا ومعلمة 
للعام  اإربد  حمافظة  يف  واخلا�ضة  احلكومية  املدار�س  معلمي  من 
اأنَّ ممار�ضة  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  2017م.   /2016 الدرا�ضي 
اإربد من وجهة  الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س يف حمافظة 
نظر املعلمني كانت متو�ضطة، واأن م�ضتوى الروح املعنوية للمعلمني 
اأظهرت  كما  متو�ضطًا،  كان  نظرهم  وجهة  من  اإربد  حمافظة  يف 
مديري  لدى  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة  بني  العالقة  اأنَّ  النتائج 
اإربد  حمافظة  يف  للمعلمني  املعنوية  الروح  وم�ضتوى  املدار�س 
اإيجاد منهجية وا�ضحة  الباحثان ب�رضورة  واأو�ضى  كانت مرتفعة. 
اأ�ضلوب الإدارة بالتجوال  اأجل ممار�ضة  وملزمة جلميع املديرين من 
التحفيز،  والتوا�ضل،  الت�ضال  جمالت  يف  وبخا�ضة  مدار�ضهم،  يف 

التقييم والتطوير، والتغذية الراجعة. 
الكلمات♦املفتاحية:♦الإدارة بالتجوال، الروح املعنوية، مديري 

املدار�س. 

The Level of Practicing Management by Wandering 
Around among the Principals of the Schools in the 
Governorate of Irbid and its Relation to Raising the 

Morale of the Teachers from their Point of View

Abstract

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

of management by wandering around, especially in 
the fields of communication, motivation, evaluation, 
development, and feedback. 

Keywords: Management by Walking, morale, 
school principals. 

مقدمة
يعي�س العامل اليوم ع�رض التقدم يف كل املجالت، وهذا التقدم 
واملنظمات  املوؤ�ض�ضات  من  يتطلب  ا  مَّ و�رضيعًا،  ومتطوراً  م�ضتمراً 
على  قادرة  �ضحّية  اإدارية  بيئة  يف  تعمل  لكي  التطور  بهذا  اللحاق 
حتدث  التي  التطورات  وا�ضتيعاب  وفهم  مبرونة  والتعامل  العمل 
تقوم  فهي  كبرية،  حتديات  تواجه  اليوم  الإدارة  با�ضتمرار.واإّن 
والإبداع. والفاعّلية  اجلودة  وحتقيق  والتطور  التجديد  مواكبة  على 

وباختالف اأ�ضاليب العمّلية الإدارية وتنوعها وتطورها عرب التاريخ، 
الإمكانات  من  مردود ممكن  اأف�ضل  على  احل�ضول  الهدف هو  يبقى 
املتوفرة، اإذ اإّن الدوافع التي حتفز العاملني لتح�ضني جودة اخلدمات، 
واملعنوية  املاّدية  الدوافع  دوما  هي  لهم  الإنتاجية  الطاقة  ورفع 
وهذا يتطلب توفر الإمكانات املاّدية والب�رضّية املنا�ضبة والتقنيات 

احلديثة.
اأنواعها بالإدارة  وتهتم املوؤ�ض�ضات واملنظمات على اختالف 
منهجًا واأ�ضلوبًا، بعد اأن اأدركت اأن اخُللق الإدارّي الناجح من �ضاأنه اأن 
ُي�ضهم يف تقّدم وتطّور املنظمات واملوؤ�ض�ضات �ضواًء كانت موؤ�ض�ضات 
تربوّية اأو اقت�ضادية اأو اجتماعية من خالل ا�ضتغالل الوقت وتوظيف 
يف  م�ضاهمته  خالل  ومن  اأمثل،  توظيفًا  واملادية  الب�رضية  املوارد 
الإبداع يف  قادرين على  الب�رض  اأجيال من  وتاأهيل  تخريج وتدريب 

امليادين الإدارّية والرتبوّية والقت�ضادّية )العالق، 2008( .
ومن الأ�ضاليب الإدارية احلديثة التي اأثبتت جدارتها وكفاءتها 
يف بع�س املوؤ�ض�ضات هي: الإدارة بالتجوال، اإذ مُتثل الإدارة بالتجوال 
الإداري يف موقع  الذكي للقائد  اإدارّية تقوم على احل�ضور  منظومًة 
اعتماداً  الأخرى  الت�ضال  الفعل، وعدم العتماد على و�ضائل  تنفيذ 
كاماًل، بل ا�ضتخدام مهارته وموهبته ال�ضخ�ضية وملكاته يف ت�ضميم 
والفرّدية  ال�ضخ�ضّية  املقابالت  واأدوات  التجوالية،  اللقاءات  وتنفيذ 
واجلماعّية التي تتم اأثناء التجوال الإداري، وا�ضتخدام مهارة احلوار 
 )1999 )اخل�ضريي،  ومعاجلته  الق�ضور  لكت�ضاف  املنّفذين  مع 
.وُطبقت الإدارة بالتجوال يف البداية يف ال�رضكات، وبعد ذلك جرى 
توظّيفها يف ال�ضياق الرتبوّي، وتعني الإدارة بالتجوال اأن يرتك مدير 
تاأخذ منه  التي  املكتبّية  الأعمال  املدر�ضة كر�ضي املكتب، ويفّو�س 
واإمنا  للتج�ض�س  ل  املدر�ضة  اأرجاء  جميع  يف  وينطلق  طوياًل،  وقتًا 
التي  امل�ضكالت  حل  يف  وي�ضاركهم  املعلمني  احتياجات  ليتح�ض�س 

تواجههم )العبيدي، 2013( .
ا هو م�ضلَّم به حقيقة؛ اأن الروح املعنوية لها اأهمية كبرية  ومَمّ
الهيكل  يف  مواقعهم  اختلفت  مهما  العاملني  �ضلوك  يف  التاأثري  يف 
للروؤ�ضاء  املعنّوية  الروح  تنمية  على  قادرة  الإدارة  واأن  التنظيمي، 
اأو  العمل  وا�ضتمرارية  التقدم  فر�س  بتوفري  �ضواًء  معًا  واملروؤو�ضني 
.وتتميُز   )40  :1982 )زويلف،  اأعمالهم  عن  الروؤ�ضاء  ر�ضا  حتقيق 
وبذلك  تنخف�س  وقد  ترتفع  قد  باأنها  الأفراد  لدى  املعنوية  الروح 
البدري  اأكده  ما  وهذا  العاملني،  اأداء  فاعلية  ملدى  مقيا�ضًا  تكون 
)2001( يف اأن الروح املعنوية ل مُيكن اإدراُكها اإل من خالل اآثارها 
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النف�ضية،  ا�ضتجاباتهم  الأفراد ويف  �ضلوك  التي مُيكن ُمالحظتها يف 
امُلنخف�س  اأو  املرتفع  ال�ضخ�س  �ضلوك  هو  ُمالحظته  مُيكن  فالذي 
معنويًا، واأن اآثارها ل تظهر عادة اإل يف عمل جماعي فتدفع الفرد 
اإىل مزيد من العطاء والإنتاج، وتكون �ضببًا يف �ضعف عمله اإذا كانت 

ُمنخف�ضة.
 )2004( اجلليل  عبد  درا�ضة  مثل  الدرا�ضات  بع�س  واأ�ضارت 
والعبيدي )2013( اإىل وجود اأثر اإيجابي ملمار�ضة الإدارة بالتجوال 
اأ�ضارت  واأي�ضًا  التعليمية،  املوؤ�ض�ضات  يف  الإداريني  القادة  لدى 
م�ضتوى  رفع  يف  اإيجابي  اأثر  وجود  اإىل   )1993( ال�ضاللفة  درا�ضة 
الروح املعنوية للمعلمني وذلك يعود اإىل درجة معرفة القائد للنمط 
القيادي الذي يتبعه.وبناًء على ما تقدم، فاإن هذه الدرا�ضة بحثت يف 
ق�ضية الإدارة بالتجوال وعالقتها يف رفع الروح املعنوية للمعلمني 

العاملني يف مدار�س حمافظة اإربد.
والك�ضف  ال�ضعف  نقاط  عن  بالبحث  بالتجوال  الإدارة  وتهم 
عن اأ�ضباب تكوينها، وو�ضع اأف�ضل احللول ملعاجلتها، كما ت�ضتك�ضف 
البيانات احلقيقية والوقوف على حقائق الأحداث والعوامل املوؤثرة 
الذي  التخطيط  يف  الق�ضور  تعالج  بالتجوال  الإدارة  فاإنَّ  لذا  فيها، 
ي�ضمل كل اأق�ضام املوؤ�ض�ضة لتحقيق قوة الدفع، والتحفيز على البتكار 
من  متقدمة  م�ضتويات  اإىل  والو�ضول  الإنتاجية  وتطوير  والإبداع 
حتقيق  يف  تنجح  اأن  ي�ضعب  بالتجوال  فالإدارة  والتنظيم؛  اجلودة، 
اأهدافها بدون تنظيم جيد يحيط بجميع الثوابت واملتغريات ويقوم 
على حتديد جيد لالخت�ضا�ضات وامل�ضوؤوليات الوظيفية )اخل�ضريي، 
التجوال بالتوجيه والرقابة، حيث ت�ضهم  اإدارة  ، كما تهتم   )2000
الرقابة بتفادي الأخطاء قبل وقوعها، واكت�ضاف العقبات التي تعيق 
املنا�ضبة  الت�ضورات  وو�ضع  الأ�ضباب  وتق�ضي  العمل،  يف  التقدم 
للعالج، وهذا بدوره يتطلب اأن تكون الإدارة على وعي تام باأهداف 
لتبني مدى  التنفيذ  يتم متابعة عمليات  الرقابة  العمل، ومن خالل 
وحتديد  املحدد،  وقتها  يف  اإدراكها  املطلوب  الأهداف  حتقيق 
م�ضئولية كل ذي �ضلطة والك�ضف عن مواطن العيب واخللل حتى ميكن 
)عريفج،  ممكنة  كفاءة  اأكرب  اإىل  للو�ضول  عليها  والتغلب  تفاديها 
)Kerushin, 2005( اىل  درا�ضة  واأ�ضارت   ،  )2001 البدري،  2001؛ 
اأن جتوال املديرين كان له تاأثرياً اإيجابيًا يف حت�ضيل الطلبة و�ضاعد 

يف حت�ضني ممار�ضات املعلمني من خالل املتابعة واملراقبة.
اإن الفكر الإداري العربي مل يتطرق اإىل تعريف مفهوم الإدارة 
بالتجوال اإل ما ورد عن اخل�ضريي والعجمي، فقد عرفها اخل�ضريي 
ارتقائي  طابع  ذات  اإدارية  فل�ضفية  منظومة  “باأنها   )25  :1999(
خروج  على  تقوم  اإدراكية  قناعة  من  خ�ضو�ضيته  ي�ضتمد  خا�س 
القائد من الإدارة العليا اإىل الإدارة الدنيا والتواجد واحل�ضور الذكي، 
والتعاي�س الذكي بني القائد واملدر�ضني وتناغم بني جميع الأطراف 
 Macneill& Boyd,( درا�ضة  اأ�ضارت  الأهداف.فقد  حتقيق  اأجل  من 
2006( اىل اأن ا�ضرتاتيجية القيادة والإدارة بالتجوال دوراً مهمًا يف 

ممار�ضات اأ�ضاليب القيادة املتنوعة، واإيجاد مناخ �ضحي فعال يقوم 
البتكار  الرتبوية، وتعزيز  القرارات  باتخاذ  املعلمني  على م�ضاركة 
اإثراء املنهاج وتطوير عملية  التي ت�ضاعد يف  الإيجابية  والفل�ضفات 
ها  باأنَّ عرفها  فقد   )358  :2008( العجمي  ا  والتعليم.واأمَّ التعلم 
“خروج املديرين من مكاتبهم اإىل مواقع العمل الفعلية، لتعّرف اأداء 
العاملني الفعلي وامل�ضكالت التي تواجههم، وم�ضاعدتهم يف حل هذه 

امل�ضكالت، وحتقيق احتياجاتهم ورغباتهم من اأجل حتقيق الأهداف 
ها “�ضيا�ضة  املرجوة”.وعرفها ميكيني )McKinney, 2004, 46( باأنَّ
تتيح للموظفني حرية الت�ضال مع املديرين وامل�رضفني عليهم، مما 
يزيد الر�ضا عند املوظفني، وارتفاع الروح املعنوية لديهم، وزيادة 
كفاءتهم واإنتاجيتهم”.وعرَّفها �ضريات )Serrat, 2009( باأنها الإدارة 
التي تركز على قيام العالقات الإن�ضانية والتقييم املفتوح والإدراك 

بني املدير واملروؤو�ضني.
ويخل�س الباحثان من خالل التعريفات ال�ضابقة اإىل اأنَّ الإدارة 
بالتجوال تت�ضمن وظائف عدة هي: )الت�ضال والتوا�ضل، والتحفيز، 
كما   ، الراجعة(  التغذية  والتطوير،  التقومي  والإ�رضاف،  واملتابعة 
تن�ضاأ  بل  فراغ  تن�ضئ من  اجتماعية ل  بالتجوال عملية  الإدارة  تعد 
م�ضاعرهم  احل�ضبان  يف  وتاأخذ  الأفراد  من  منتظمة  جمموعة  داخل 
ا�ضتثمار  على  بالتجوال  الإدارة  وتعتمد  وتطلعاتهم،  واحتياجاتهم 
لتحقيق  ت�ضعى  كما  املتاحة،  املادية  والإمكانات  الب�رضية  القوى 

الأهداف بدرجة كبرية وبفاعلية وكفاءة عالية.
املدير  بني  للتوا�ضل  ا�ضرتاتيجية  بالتجوال  الإدارة  وتعد 
واملوظفني، وتعتمد على الت�ضالت غري الر�ضمية من خالل اعتماد 
العمل  يعزز  مما  املوظفني،  يف  والثقة  الالمركزية  الإدارة  نهج 
ا�ضتمرارية  على  التجول  خالل  من  املدير  يحافظ  حيث  اجلماعي، 
مواقف  تطوير  وبالتايل  موظفيه،  مع  والزماين  املكاين  التوا�ضل 
 Shra’ah, Rumman, Hamour &( العمل  للموظفني جتاه  اإيجابية 
ا كانت فل�ضفة الإدارة بالتجوال تقوم على التخطيط  Sha, 2013( .وملَّ

الهادف واملدرو�س للجولة، وح�ضور القائد الإداري الفاعل والقوي، 
وعدم  البيانات  العاملني وجمع  مع  واملبا�رض  ال�ضخ�ضي  والتوا�ضل 
ت�ضيد الأخطاء )كمال والآغا، 2015( ، فاإنها حتتاج اإىل ا�ضتخدام 
اأ�ضارت  حيث  واإجراءاتها،  وعملياتها  الإدارة  لآليات  ال  وفعَّ كفء 
الإدارة  وممار�ضات  اإجراءات  اأنَّ  اإىل   )2012( والعبيدي  احلوامدة 

بالتجوال ت�ضمل: 
Ú♦ اكت�ضاف احلقائق: وتهدف احل�ضول على معلومات �ضاملة

اإذ يقوم املدير بتحديد  الواقع يف املنظمة،  اأر�س  عما يح�ضل على 
امل�ضاكل التي تعاين منها املنظمة خالل التجوال واحلكم على نوعية 

التنفيذ، ومعرفة ظروف العاملني.
Ú♦ النظر اأكرث لوجهات  اإىل تعرٍف  حت�ضني الت�ضال: ويهدف 

املختلفة والرد على ا�ضتف�ضارات العاملني لتح�ضني فاعلية الت�ضال، 
عقد  خالل  من  العاملني  ثقة  ك�ضب  على  بالعمل  املدير  يقوم  اإذ 
وور�س  واملحا�رضات،  والندوات،  واملغلقة  املفتوحة  الجتماعات 

العمل.
Ú♦ العاملني اأداء  مب�ضتويات  الرتقاء  اإىل  ويهدف  التحفيز: 

باأنهم �رضكاء يف و�ضع  اإح�ضا�ضهم  املعنوية وتعميق  ورفع روحهم 
الأهداف، وذلك من خالل حتفيز العاملني لتقدمي خدماتهم وحفزهم 

على العطاء.
Ú♦ العاملني من خالل اإىل تطوير  والإبداع: ويهدف  التطوير 

التجوال، وذلك بتقدمي الأفكار اجلديدة واملبتكرة واكت�ضاف املبدعني 
التدريبية  الربامج  وحتديد  الإبداعية،  باحللول  العاملني  واإلهام 

املالئمة لتطوير اأداء العاملني.
Ú♦ التغذية الراجعة: وتهدف اإىل حتديد مواطن القوة وال�ضعف
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اأدائهم  وتطوير  قدراتهم  اإدراك  يف  وم�ضاعدتهم  العاملني  لدى 
وت�ضحيحه، وبالتايل حتديد نوع التدريب املطلوب منهم، وتزويدهم 

باملعلومات الالزمة املتعلقة بالعمل.
اأهمها  ومن  مبادئ  جمموعة  على  بالتجوال  الإدارة  وتقوم 
اأداء  ومالحظة  اأرجائه  يف  بالتجوال  املوؤ�ض�ضة  داخل  العمل  اإدارة 
العاملني يف موقع العمل الفعلي، والتفاعل غري الر�ضمي مع العاملني 
من خالل التحدث مع العاملني وال�ضتماع اإىل كل واحد منهم وعقد 
العاملني  مع  العمل  جمال  يف  دورية  مرجعيات  وعمل  مقابالت 
وم�ضاركة  لهم  البناءة  الراجعة  التغذية  وتقدمي  العاملني  وتقومي 
العمل  يف  تواجههم  التي  امل�ضكالت  حلل  املناق�ضات  يف  العاملني 

)العجمي، 2000: 358( .
اإداري غاية  اإىل حتقيقه ولكل ن�ضاط  ولكل عمل هدف ي�ضعى 
اأجل  من  طريقة  اأو  و�ضيلة  هي  الإدارة  وهدف  اإليها  الو�ضول  يجب 
لوروزين  .واأ�ضار   )19  :2008 )العالق،  املر�ضومة  الأهداف  حتقيق 
حتفيز  هما:  هدفني  بالتجوال  لالإدارة  باأن   )Lorenzen  ،1997(
يرون  عندما  وذلك  بفاعلية،  العمل  نحو  املوؤ�ض�ضة  يف  العاملني 
�ضورة  املدير  واإعطاء  بنف�ضه،  ويتابعهم  بهم  ويهتم  بينهم  مديرهم 
نقل  من  بكثري  اأف�ضل  العمل  وم�ضكالت  الأداء  عن  وواقعية  وا�ضحة 

ذلك من خالل تقارير تقدم له اأمام مكتبه.
 )Graf & Werlinich, 2002( ولقد راأى كل من جراف وورلين�س
اأن اأهداف الإدارة بالتجوال يف التعليم تكمن يف حّث القيادات الإدارية 
والتحقق  والتعلم،  التعليم  عمليتي  عن  املزيد  ملعرفة  واملعلمني 
لها،  الأمثل  ال�ضتخدام  و�ضمان  التعليمية،  املمار�ضات  �ضحة  من 
وحت�ضني عملية �ضنع القرارات التعليمية، من خالل م�ضاركة جميع 
الأطراف، وتوفري فر�س النمو املهني جلميع العاملني، بالإ�ضافة اإىل 
اإعطاء فر�ضة للتوا�ضل املبا�رض ومناق�ضة القيم واملعتقدات وتطوير 

فهم املديرين حول اأثر تنفيذ الأهداف على العاملني.
وقويًا  حُمّفزاً  عاماًل  تعّد  والتي  املعنوية  للروح  بالن�ضبة 
باأنها   )208  :1977( املوظفني، ويعرفها مر�ضي  لالإجناز وجلميع 
وغريها  الر�ضمية  التنظيمات  يف  الأفراد  جمموع  على  ي�ضيطر  “ما 
العامة  الأغرا�س  يف  وتكاملها  وان�ضجامها  بينهما  فيما  ترابط  من 
فيها”. يعملون  التي  والهيئات  لتحقيقها  ي�ضعى  التي  والأهداف 
ويعرفها اأحمد )2002( “باأنها اجلو العام الذي ي�ضيطر على الفرد اأو 
جمموعة من الأفراد ويوجه �ضلوكهم”.ويعرفها ال�ضامرائي )2003: 
تت�ضم  العاملني  بها  ي�ضعر  اجتماعية  نف�ضية  “ظاهرة  باأنها   )191
بروح التعاون وال�ضداقة واملحبة والثقة والتحم�س للعمل وت�ضعرهم 

بالر�ضا والولء للموؤ�ض�ضة”.
املعنوية  الروح  اأن  يالحظ  ال�ضابقة  التعريفات  خالل  ومن 
اإىل  ت�ضعى  التي  الهدف  يف  حمددة  ولكنها  املعنى،  يف  متباينة 
اأي  يف  الأفراد  اأن  حقيقة  توؤكد  اأن  يجب  اجليدة  فالإدارة  حتقيقه، 
موؤ�ض�ضة هم اأكرث اأهمية واأكرث خطورة يف العملية الإدارية؛ فمعرفة 
يتم  وكيف  البع�س،  هم  بع�ضِ مع  ويتفاعلون  الأفراد  يتعامل  كيف 
لالأداء  الفر�ضة  لهم  تتاح  وكيف  وقيادتهم،  �ضلوكهم  يف  التاأثري 
وظائف  متثل  كلها  الواحد،  الفريق  روح  فيهم  ُيغر�س  وكيف  اجليد، 
حيوية لالإدارة اجليدة.ويعرف الباحثان الروح املعنوية باأنها حالة 
الأفراد  �ضلوك  يوجه  الذي  ال�ضلبي  اأو  الإيجابي  الداخلي  ال�ضعور  من 

واجلماعة �ضمن اإطار حمدد يف املوؤ�ض�ضة التي يعملون بها.

على  املبا�رض  تاأثريها  يف  املعنوية  الروح  اأهمية  وتت�ضح 
اأداء  يف  نف�ضية  قوة  ت�ضكل  اأنها  كما  املوؤ�ض�ضة،  يف  العاملني  �ضلوك 
للعاملني  والنفعايل  النف�ضي  التوازن  حدوث  اإىل  وت�ضاعد  العاملني 
الفرد  اندماج  ومدى  الأفراد،  اأداء  فاعلية  مدى  على  موؤ�رضاً  وتعترب 
الإبداع  من  جو  وخلق  الإنتاج  زيادة  وعلى  وموؤ�رضاً  اجلماعة  مع 
والبتكار ومدى جناح القيادة يف حتقيق اأهداف املوؤ�ض�ضة )اجلر�ضي، 
2010: 16؛ فهمي، 1981: 157؛ ال�ضامرائي، 2003: 152؛ ربيع، 

.  )190  :2008
وهناك جمموعة من اخل�ضائ�س وال�ضفات العامة التي مُتيز 
الروح املعنوية عن غريها من الظواهر والجتاهات النف�ضية؛ فالروح 
املعنوية من ال�ضفات النف�ضية املالزمة للجماعة اأو الفرد تعمل معًا 
لتحقيق الأهداف، وهي ظاهرة نف�ضية ل تخ�ضع للمالحظة املبا�رضة 
اآثارها  طريق  عن  حتديدها  ميكن  واإمنا  مبا�رضة  قيا�ضها  ميكن  ول 
على  ت�ضيطر  نف�ضية  كاجتاهات  املعنوية  الروح  اأنَّ  كما  ونتائجها، 
وا�ضتجابات  �ضلوك  يف  اآثارها  وتظهر  معًا  العاملني  اجلماعة  اأفراد 
ال�ضائدة  املعنوية  الروح  اأن  اأفراد هذه اجلماعة، وميكن احلكم على 
للروح  معايري  خالل  من  منخف�ضة  اأو  مرتفعة  اجلماعة  اأفراد  بني 
متا�ضك  للموظفني،  املعنوية  الروح  ارتفاع  مظاهر  ومن  املعنوية، 
وعملهم  الوثيق  وترابطهم  البع�س  بع�ضهم  مع  املوظفني  جماعة 
ور�ضاهم  اأعمالهم  على  املوظفني  واإقبال  متما�ضك،  واحد  كفريق 
اإجناز  يف  القوية  ورغبتهم  لها،  واحرتامهم  معها  وتكّيفهم  عنها 
اللوم  اأو  العقاب  من  خوف  ل  بالواجب  ال�ضعور  بدافع  مهامها 
ا مظاهر انخفا�س الروح املعنوية للموظفني  )ال�ضيباين، 1986( .اأمَّ
فتتمثل يف عدم ظهور املوظفني يف املوؤ�ض�ضة التي يعملون بها وحدة 
واحدة متما�ضكة وعدم وجود روابط قوية بينهم، و�ضعف انتمائهم 
ال�رضاع  وغلبه  املوظفني  بني  التعاون  روح  و�ضعف  املوؤ�ض�ضة  اإىل 
والغرية والتناف�س بينهم، وتدين م�ضتوى الأداء وارتفاع ن�ضبة الغياب 
والت�رضب  والهروب  الغياب  وكرثة  املوظفني،  قبل  من  والتاأخريات 
طلبات  وكرثة  والع�ضيان  واملغادرات  العيادات  وطالبي  الوظيفي 
العمل،  دوران  وكرثة  العمل  من  التذمر  وكرثة  مربر،  بدون  النقل 
والثقة  بالنف�س  الثقة  وفقدان  الهمة،  و�ضعف  الطموح  وانخفا�س 
بالقيادة وقلة الإنتاجية وعدم الأمن وال�ضتقرار )ال�ضيباين، 1986؛ 

الزهراين، 1993: 45؛ احلربي، 2005( .
والأجنبية  العربية  الدرا�ضات  من  عدد  على  الباحثان  واطلع 
ذات  اأُخرى  ودرا�ضات  واأبعادها،  بالتجوال  بالإدارة  العالقة  ذات 
من  الدرا�ضات  لتلك  عر�س  ياأتي  وفيما  املعنوية،  بالروح  عالقة 
الأقدم اإىل الأحدث.اأجرى ال�ضاللفة )1993( درا�ضة تهدف اإىل معرفة 
العالقة بني اإدراك املدير لنمطه القيادي واإدراك املعلمني لهذا النمط 
واأثر هذه العالقة يف م�ضتوى الروح املعنوية لدى املعلمني.وتكونت 
عينة الدرا�ضة من )95( مديراً ومديرة )630( معلمًا ومعلمة يعملون 
يف املدار�س الثانوية الأكادميية احلكومية التابعة ملديريتي الرتبية 
والتعليم لَعمان الأوىل والثانية، وا�ضتخدم الباحثان ا�ضتبانة لتحديد 
الإدراك لنمط قيادة املدير، وا�ضتبانة لتحديد م�ضتوى الروح املعنوية.
ومن اأهم النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة: ارتفاع م�ضتوى الروح 
هناك  واأنَّ  مرتفعة،  ن�ضبُتها  وكانت  املعلمني  جميع  لدى  املعنوية 
فروق ذات دللة اإح�ضائية يف م�ضتوى الروح املعنوية لدى املعلمني 
ُتعزى اإىل اختالف اإدراك املديرين واملعلمني لنمط املدير القيادي، 
مديرهم  قيادة  منط  اأدركوا  الذين  للمعلمني  املعنوية  الروح  واأن 



113

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

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

الروح املعنوية  اأعلى من  بالفرد هي  اأنه متجه نحو الهتمام  على 
للمعلمني واملعلمات الذين اأدركوا منط قيادة مديرهم على اأنُه متجه 

نحو الهتمام بالنظام الر�ضمي.
معرفة  اإىل  هدفت  درا�ضة   )Martin, 2000( مارتن  واأجرى 
العالقة بني �ضلوك القائد ملديري املدار�س البتدائية والروح املعنوية 
للُمعلمني يف املدار�س البتدائية من مدار�س ُمقاطعة هامبتون يف 
 )19( يف  ُمعلمًا   )278( من  الدرا�ضة  عينة  فرجينيا.وتكونت  ولية 
القيادي،  ال�ضلوك  لقيا�س  اأداة  الباحث  وا�ضتخدم  ابتدائية،  مدر�ضة 
واأداة قيا�س الروح املعنوية.واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة واإىل عدم وجود 
فروق جوهرية بني الروح املعنوية مُلعلمي التعليم اخلا�س وُمعلمي 

التعليم العام.
اإدارة  تطوير  اإىل  تهدف  درا�ضة   )2004( اجلليل  عبد  واأجرى 
بالتجوال،  الإدارة  مفهوم  �ضوء  يف  م�رض  يف  الثانوية  املدر�ضة 
 )206( من  مكّونة  عينة  على  ُوِزعت  ا�ضتبانة  الدرا�ضة  وا�ضتخدمت 
اأربع حمافظات م�رضية. من مديرين ووكالء املدار�س الثانوية يف 
الإدارة  اإجراءات  اأهم  من  التخطيط  اأن  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  واأ�ضارت 
بالتجوال ويبنى على اأ�ضا�س البيانات واملعلومات التي يتم توفريها 
الإدارة  اأن  من خالل الت�ضال املبا�رض بني املدير ومروؤو�ضيه، كما 
املروؤو�ضني  لدى  بامل�ضاركة  ال�ضعور  تغذية  على  تعمل  بالتجوال 
املو�ضوعية  والأهداف  بامل�ضوؤولية جتاه اخلطط  اإح�ضا�ضهم  بتعميق 

مما يحفزهم ويدفعهم اإىل احلما�س واجلّدية يف التنفيذ.
معرفة  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2007( وع�ضاف  ع�ضاف  واأجرى 
معلمي  لدى  وجمالتها  وم�ضادرها  املعنوية  الروح  م�ضتوى 
 ، )فل�ضطني(  نابل�س  مدينة  يف  الدنيا  الأ�ضا�ضية  املرحلة  ومعلمات 
وا�ضتخدم الباحثان املنهج الو�ضفي امل�ضحي، وتكونت عينة الدرا�ضة 
)121( معلمًا ومعلمة، ومن اأهم نتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة: 
اأن م�ضتوى الروح املعنوية عند معلمي املرحلة الأ�ضا�ضية الدنيا كان 

منخف�س.
الأمناط  تعّرف  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2008( العتيبي  واأجرى 
بالروح  وعالقتها  املدار�س  ملديري  ال�ضخ�ضية  وال�ضمات  القيادية 
عينة  التعليمية.وتكونت  الطائف  حمافظة  يف  للمعلمني  املعنوية 
الدرا�ضة من )300( معلٍم من معلمي املرحلة املتو�ضطة باملدار�س 
الروح  تقدير  اأن  اإىل  الدرا�ضة  الطائف.وخل�ضت  مبحافظة  احلكومية 
بدرجة  كانت  بالطائف  املتو�ضطة  املدار�س  معلمي  لدى  املعنوية 
موجبة  ارتباطيه  عالقة  وجود  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  وكما  مرتفعة، 
وبني  وبينهما  ال�ضخ�ضية  وال�ضمات  القيادية  الأمناط  بني  وقوية 

الروح املعنوية.
اآراء  ا�ضتطالع  اإىل   )Skretta, 2008( �ضكرتا  درا�ضة  وهدفت 
عملية  يف  التجوال  لأثر  نربا�ضكا  بولية  الثانوية  املدار�س  مديري 
ومديرة،  مدير   )91( من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت  املعلمني،  تقييم 
اأ�ضكال  وجرى ا�ضتخدام املالحظات ال�ضفية غري الر�ضمية �ضكاًل من 
اأن  الدرا�ضة  تقييم كل معلم وحده، كاأداة للدرا�ضة، وكان من نتائج 
التجوال ميار�س بدرجة عالية بني مديري املدار�س الثانوية بولية 
اإقامة  على  ي�ضاعد  التجوال  واأن  املعلمني،  تقييم  اأجل  من  نربا�ضكا 

عالقات اإيجابية مع املعلمني ويعزز الر�ضا الوظيفي لديهم.
واأجرى عودة )2010( درا�ضة هدفت اإىل معرفة درجة توافر 

الكفايات الإدارية لدى مديري املدار�س الأ�ضا�ضية يف حمافظة ماأدبا 
من  الدرا�ضة  عينة  للمعلمني.وتكونت  املعنوية  بالروح  وعالقتها 
)357( معلما ومعلمة، وجرى بناء اأداتني لتعّرف الكفايات الإدارية 
للمديرين والك�ضف عن م�ضتوى الروح املعنوية، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل 
اأن م�ضتوى الروح املعنوية ملعلمي املدار�س الأ�ضا�ضية يف حمافظة 

ماأدبا من وجهة نظرهم كان متو�ضط.
تهدف  درا�ضة   )2010( وقا�ضم  والطيطي  �ضمرة  اأبو  واأجرى 
اإىل معرفة واقع املمار�ضات الإدارية من قبل مديري مدار�س منطقة 
القد�س وعالقتها مب�ضتوى الروح املعنوية، وجرى ا�ضتخدام ال�ضتبانة 
جلمع البيانات، وتكونت عينة الدرا�ضة من )441( فردا من مديري 
منطقة القد�س ومعلميها.واأظهرت النتائج اأن م�ضتوى الروح املعنوية 

للمعلمني كان بدرجة مرتفعة.
الآراء  ا�ضتطالع  بهدف  بدرا�ضة   )Payne, 2010( باين  وقام 
حول اأثر التجوال يف حت�ضني املمار�ضات التعليمية، وذلك من خالل 
املتو�ضطة  للمدر�ضة  فرجينيا  يف  الغربية  املنطقة  مديرية  اختيار 
اأربع  ملدة  املدر�ضة  داخل  التعليمي  التجوال  منهج  لتطبيق  الغربية 
ال�ضخ�ضية  املقابلة  اأ�ضلوب  الباحثان  وا�ضتخدم  متتالية،  �ضنوات 
املعلمني  على  توزيعها  متَّ  ا�ضتبانة  وا�ضتخدم  الإداريني  للموظفني 
اأثناء تنفيذ التجوال، وتكونت عينة الدرا�ضة  اإلكرتونيًا لتقي�س القلق 
من )83( معلما و )4( من املوظفني الإداريني داخل املدر�ضة، وكان 
من اأهم نتائج الدرا�ضة اأن التجوال له تاأثري اإيجابي يف بيئة تعليمية 
تركز على جميع العنا�رض، واأن التجوال يلعب دوراً مهما يف ممار�ضة 
من  تعليميني  قادة  بو�ضفهم  لدورهم  البتدائية  املدار�س  مديري 
خالل تنفيذ الوظائف القيادية التعليمية، و�ضاعد التجوال املديرين 
يف الك�ضف عن املعلمني الأكفاء الذين ميكن تفوي�ضهم للقيام ببع�س 

ال�ضالحيات.
واقع  تعرف  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2011( ال�ضهري  واأجرى 
الإدارة  �ضوء  يف  بجدة  البتدائية  املدار�س  ملديري  الإداري  الأداء 
بالتجوال من وجهة نظرهم، وحتديد تاأثري متغريات كل من: )�ضنوات 
اخلربة الإدارية، املوؤهل العلمي، نوع املبنى( يف واقع الأداء الإداري 
بالتجوال،  الإدارة  �ضوء  يف  بجدة،  البتدائية  مدار�س  ملديري 
من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت  البيانات،  جلمع  ال�ضتبانة  وا�ضُتخِدمْت 
لت الدرا�ضة اإىل  )107( مديرين من املدار�س البتدائية بجدة.وتو�ضّ
اأنَّ واقع الأداء الإداري ملديري املدار�س البتدائية يف �ضوء الإدارة 

بالتجوال درجة عالية.
م�ضتوى  تعّرف  اإىل  هدفت  بدرا�ضة   )2011( القدومي  وقام 
وعالقتها  املهنية  املدار�س  مديري  لدى  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة 
من  الدرا�ضة  عينة  املدار�س.وتكونت  تلك  ملعلمي  الوظيفي  بالأداء 
احلكومية  املهنية  املدار�س  معلمي  من  ومعلمة  معلما   )335(
نتائج  واأظهرت  عليهم،  ا�ضتبانة  ُوّزعْت  وقد  فل�ضطني  يف  واخلا�ضة 
كان  املديرين  لدى  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة  م�ضتوى  اأن  الدرا�ضة 
جمالت  كافة  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات  عالقة  ووجود  متو�ضطا، 
املهنية  املدار�س  مديري  لدى  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة  م�ضتوى 
والأداء الوظيفي ملعلمي تلك املدار�س وعدم وجود فروق يف م�ضتوى 
نظر  وجهة  من  املدار�س  مديري  لدى  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة 

معلمي تلك املدار�س.
عن  الك�ضف  اإىل   )2011( واآخرين  جوارنة  درا�ضة  وهدفت 
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حُمافظة  يف  الأ�ضا�ضية  املرحلة  ُمعلمي  لدى  املعنوية  الروح  درجة 
الزرقاء للعام الدرا�ضي 2008/ 2009، وتكّونت عينة الدرا�ضة من 
والإ�ضالمية  الجتماعية  الرتبية  ُمعلمي  من  وُمعلمة  ُمعلمُا   )154(
املعنوية.واأ�ضارت  الروح  ا�ضتبانة  تطبيق  والريا�ضية، ومت  واملهنية 
كانت  امُلعلمني  لدى  املعنوية  الروح  درجة  اأن  اإىل  الدرا�ضة  نتائج 

بدرجة ُمنخف�ضة.
ممار�ضة  درجة  تعرف  اىل   )2012( �ضباح  درا�ضة  وهدفت 
مديري املناطق التعليمية لالإدارة بالتجوال يف املدار�س من وجهة 
للدرا�ضة،  كاأداة  ال�ضتبانة  الباحث  ا�ضتخدم  وقد  املديرين،  نظر 
وكالة  مدار�س  من  ومديرة،  مديراً   )213( من  الدرا�ضة  وتكونت 
وجود  عدم  الدرا�ضة  نتائج  غزه.واأظهرت  مبحافظة  الدولية،  الغوث 
الدرا�ضة  عينة  تقديرات  متو�ضطات  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق 
يف  بالتجوال  لالإدارة  التعليمية  املناطق  مديري  ممار�ضة  لدرجة 
مدار�س وكالة الغوث الدولية، تعزى ملتغري اجلن�س، واملوؤهل العلمي، 
اإح�ضائية بني متو�ضطات  ذات دللة  و�ضنوات اخلربة.ووجود فروق 
التعليمية  املناطق  مديرو  ممار�ضة  لدرجة  الدرا�ضة،  عينة  تقديرات 
ملتغري  تعزى  الدولية،  الغوث  وكالة  مدار�س  يف  بالتجوال  لالإدارة 

�ضنوات اخلدمة.
وقام خم�س )2014( بدرا�ضة تهدف اإىل تعرف واقع ممار�ضة 
الإدارة بالتجوال يف املدار�س احلكومية يف حمافظة العا�ضمة عمان 
من وجهة نظر املديرين واملديرات واملعلمني واملعلمات، ولتحقيق 
الإدارة  ممار�ضة  م�ضتوى  لقيا�س  اأداة  تطوير  جرى  الدرا�ضة،  هدف 
جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  وتكون  بالتجوال،  لالإدارة  املديرين 
عمان  العا�ضمة  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�س  ومديرات  مديري 
ومعلمات  معلمي  وجميع  ومديرة،  مديٍر   )300( عددهم  والبالغ 
اأن  الدرا�ضة  نتائج  .واأظهرت   )500( عددهم  والبالغ  املدار�س  تلك 
وجهة  من  بالتجوال  لالإدارة  واملديرات  املديرين  ممار�ضة  م�ضتوى 
لالإدارة  واملديرات  املديرين  ممار�ضة  ا  اأمَّ مرتفعة،  كانت  نظرهم 
بالتجوال من وجهة نظر املعلمني واملعلمات كانت بدرجة متو�ضطة.
عن  الك�ضف  اإىل  هدفت  درا�ضة   )2015( م�ضاروة  واأجرى 
اإدارة الأزمات لدى مديري املدار�س احلكومية  اأ�ضاليب  درجة توافر 
وجهة  من  للمعلمني  املعنوية  بالروح  وعالقتها  اإربد  حمافظة  يف 
الأزمات،  اأدارة  اأ�ضاليب  ا�ضتبانة  باإعداد  الباحث  وقام  نظرهم، 
)382( معلما  الدرا�ضة من  الروح املعنوية.وتكونت عينة  وا�ضتبانة 
ومعلمة من املدار�س احلكومية يف حمافظة اإربد.واأظهرت النتائج اأنَّ 
م�ضتوى الروح املعنوية لدى معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة 

اإربد من وجهة نظر املعلمني جاءت مرتفعة.
يف  املدر�ضة  اإدارة  تطوير  ال�ضابقة  الدرا�ضات  بع�س  تناولت 
 )2011 ال�ضهري،  2004؛  اجلليل،  )عبد  بالتجوال  الإدارة  �ضوء 
)القدومي،  املديرين  لدى  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة  وم�ضتوى   ،
يف  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة  وواقع   ،  )2012 �ضباح،  2011؛ 
املدار�س )خم�س، 2014( .كما تناولت درا�ضات اأخرى م�ضتوى الروح 
املعنوية لدى املعلمني )ع�ضاف وع�ضاف، 2007( ، اأثر اإدراك املدير 
لنمطه القيادي على م�ضتوى الروح املعنوية لدى املعلمني )ال�ضاللفة، 
للُمعلمني  املعنوية  والروح  القائد  �ضلوك  بني  والعالقة   ،  )1993
املدار�س  ملديري  القيادية  الأمناط  بني  .والعالقة   )Martin, 2000(
واقع  والعالقة بني   ،  )2008 )العتيبي،  للمعلمني  املعنوية  والروح 

املمار�ضات الإدارية بني م�ضتوى الروح املعنوية )اأبو �ضمرة والطيطي 
بني  العالقة  من  فتحقق   )2015( م�ضاروة  ا  اأمَّ  ،  )2010 وقا�ضم، 
توافر اأ�ضاليب اإدارة الأزمات لدى مديري املدار�س والروح املعنوية 
للمعلمني.ومتيزت هذه الدرا�ضة عن الدرا�ضات ال�ضابقة باأنها تناولت 
املعنوية  والروح  بالتجوال  الإدارة  اأ�ضلوب  بني  الرتباطية  العالقة 

للمعلمني، وهذا مل تتناوله درا�ضة عربية على حد علم الباحث.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
غري  ات�ضال  و�ضائل  على  املدار�س  مديري  من  كثري  يعتمد 
ر�ضمية اعتماداً جزئيًا، اإذ اأن معظمهم يق�ضي وقته يف مكتبه بعيداً 
الت�ضال  و�ضائل  خالل  من  اإل  معهم  يتفاعل  ول  املعلمني،  عن 
الر�ضمية، فهذا يجعلهم ل ي�ضتخدمون مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم 
الإيجابي عليهم.وهذا  والتاأثري  التفاعل مع املعلمني  ال�ضخ�ضية يف 
ما اأ�ضارت اإليه الدرا�ضات مثل درا�ضة عبد اجلليل )2004( ، ودرا�ضة 
بالروح  يتعلق  .وفما   )2011( ال�ضهري  ودرا�ضة   ،  )2012( �ضباح 
املعلمني  من  للكثري  املعنوية  الروح  تدنيًا يف  هناك  فان  املعنوية 
وقد يعود ذلك اإىل اأ�ضلوب الإدارة امل�ضتخدم الذي يت�ضم بالبريوقراطية 
وعدم الت�ضال والتوا�ضل ال�ضحيح بني املعلمني واملديرين وهذا ما 
اأكدته نتائج درا�ضة ال�ضاللفه )1993( ، ودرا�ضة جوارنة وخ�ضاونة 
تتمثل  الدرا�ضة  م�ضكلة  فاإن  .لذا   )2011( واأدعي�س  وخ�ضاونة 
املدار�س  مديري  لدى  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة  درجة  معرفة  يف 
وجهة  من  للمعلمني  املعنوية  بالروح  وعالقتها  اإربد  حمافظة  يف 
نظرهم.وما مييز هذه الدرا�ضة عن الدرا�ضات ال�ضابقة اأنها ربطت بني 
الروح املعنوية والإدارة بالتجوال، واتفقت مع الدرا�ضات ال�ضابقة يف 
ولكن  بالتجوال،  الدارة  جمالت  ببع�س  تتاأثر  املعنوية  الروح  اأن 
الدرا�ضة احلالية تناولت جميع املجالت، وحتديداً �ضعت الدرا�ضة اإىل 

الإجابة عن الأ�ضئلة الآتية: 
لدى♦ بالتج�ال♦ الإدارة♦ ممار�سة♦ درجة♦ ما♦ الرئي�س:  ال�ضوؤال 
مديري♦املدار�ص♦يف♦حمافظة♦اإربد♦وعالقتها♦يف♦رفع♦الروح♦املعن�ية♦

للمعلمني♦من♦وجهة♦نظرهم؟♦ويتفرع عنه الأ�ضئلة الفرعية التالية: 
اإربد ♦● حُمافظة  يف  املدار�س  ُمديري  مُمار�ضة  درجة  ما 

لالإدارة بالتجوال من وجهة نظر امُلعلمني؟ 
يف ♦● املدار�س  معلمي  لدى  املعنوية  الروح  م�ضتوى  ما 

حُمافظة اإربد من وجهة نظرهم؟ 
م�ضتوى ♦● عند  اإح�ضائيًا  دالة  ارتباطيه  عالقة  توجد  هل 

لدى  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة  درجة  بني   )α =  0.05( الدللة 
من  للُمعلمني  املعنوية  والروح  اإربد  حُمافظة  يف  املدار�س  ُمديري 

وجهة نظر امُلعلمني اأنف�ضهم؟ 

أهداف الدراسة
�سعت♦هذه♦الدرا�سة♦اإىل♦حتقيق♦الأهداف♦التالية:♦

Ú♦ اإربد حُمافظة  يف  املدار�س  ُمديري  مُمار�ضة  درجة  تعّرف 
لالإدارة يف التجوال.

Ú♦ يف املدار�س  ملعلمي  املعنوية  الروح  م�ضتوى  تعّرف 
حُمافظة اإربد.

Ú♦ تعّرف العالقة بني ممار�ضة الإدارة بالتجوال لدى ُمديري
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درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس في محافظة إربد 
وعالقتها في رفع الروح املعنوية للمعلمني من وجهة نظرهم

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

من  للُمعلمني  املعنوية  الروح  وم�ضتوى  اإربد  حُمافظة  يف  املدار�س 
وجهة نظر امُلعلمني.

أهمية الدراسة
تربز اأهمية الدرا�ضة يف كونها من الدرا�ضات القليلة التي تربط 
الباحثني(  علم  )وفق  املعنوية  الروح  وبني  بالتجوال  الإدارة  بني 
حيث ميكن اأن تقدِّم نتائجها معلومات ي�ضتفيد منها طلبة الدرا�ضات 
يف  ت�ضهم  اأن  وميكن  الرتبوية،  الإدارة  جمال  يف  والباحثون  العليا 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الرتبويني  والقادة  امل�ضوؤولني  تزويد 
ُيطبقها مديرو املدار�س يف  التي  الإدارة بالتجوال  مبعلومات حول 
اإربد، والوقوف على م�ضتوى الروح املعنوية للُمعلمني من  حُمافظة 

اأجل التعزيز الإيجابي وُمعاجلة ما هو �ضلبي بالتدريب والتاأهيل.
وتعّد احلاجة ما�ضة لدرا�ضة الإدارة بالتجوال، وذلك من خالل 
تطبيق مديري املدار�س الإدارة بالتجوال، فا�ضتخدام هذا النوع من 
الإدارة �ضديد الأهمية يف توجيه الن�ضاط والعمل، ومتابعته، والتحقق 
من اأنه ي�ضري وفقًا ملا هو مطلوب وخمطط له.اإذ تتغري نظرة كل من 
وهذا  �رضكاء،  اجلميع  في�ضبح  املدر�ضة  يف  املعلمني  ونظرة  املدير 
وقد  للعطاء،  واملعلمني  لالأف�ضل،  التعليمية  العملية  دفع  اإىل  يوؤدي 

يرفع الروح املعنوية لديهم.

حدود الدراسة
الإدارة  ممار�ضة  درجة  معرفة  يف  الدرا�ضة  هذه  تنح�رض 
بالتجوال لدى ُمديري املدار�س يف حُمافظة اإربد وعالقتها بالروح 
الدرا�ضة  حددت  امُلعلمني.حيُث  نظر  وجهة  من  للُمعلمني  املعنوية 
التحفيز،  والتوا�ضل،  )الت�ضال  بالتجوال هي:  لالإدارة  اأبعاد  خم�ضة 
املتابعة والإ�رضاف، التقومي والتطوير، التغذية الراجعة( ، اأما الروح 
يف  الدرا�ضة  هذه  تطبيق  جمالت.ومت  بدون  قيا�ضها  فتم  املعنوية 
ق�ضبة  تربية  )مديرية  اإربد  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  مديريات 
ال�ضمايل،  املزار  تربية  مديرية  عبيد،  بني  لواء  تربية  مديرية  اإربد، 
الرمثا،  لواء  مديرية  الطيبة،  لواء  مديرية  كنانة،  بني  لواء  مديرية 
اإجراء  ومتَّ   ، ال�ضمايل(  الأغوار  لواء  مديرية  الكورة،  لواء  مديرية 

الدرا�ضة خالل العام الدرا�ضي 2016م/ 2017م.

تعريفات الدراسة االصطالحية واإلجرائية
Ú♦ اخت�ضار على  يقوم  اإداري  اأ�ضلوب  بالتجوال:  الإدارة 

امل�ضافات اجلغرافية والزمنية واإلغاء احلواجز بني القائد واملروؤو�ضني 
املتزامنة،  احلقيقية  واملعاي�ضة  العمل،  مواقع  يف  الفّعال  باحل�ضور 
والعمل  املوؤ�ض�ضة  يف  العاملني  مع  وال�ضورى  امل�ضاركة  وحتقيق 
الباحثان  .ويعرف   )31  :1999 )اخل�ضريي،  الواحد  الفريق  بروح 
امل�ضتجيبون على  ُي�ضجلها  التي  بالدرجة  اإجرائيا  بالتجوال  الإدارة 
الإدارة  ممار�ضة  درجة  لقيا�س  الباحثان  اأعدها  التي  الدرا�ضة  اأداة 
املجالت  يف  وتتمثل  اإربد  حمافظة  مدار�س  مديري  لدى  بالتجوال 
التالية: )الت�ضال والتوا�ضل، التحفيز، املتابعة والإ�رضاف، التقومي 

والتطوير، التغذية الراجعة( .
Ú♦ ها باأنَّ  )147  :2000( ر�ضوان  ُيعرُفها  املعنوية:  الروح 

الإقبال  اإىل  الفرد  يدفع  الذي  وامُلكت�ضب  الطبيعي  ال�ضتعداد  ذلك 
ب�ضعور  يتعلق  فهو  ن�ضاطهم،  يف  ُزمالئه  ُم�ضاركة  على  بحما�س 

ومروؤو�ضيهم  روؤ�ضائهم  نحو  وب�ضعورهم  بع�س  نحو  بع�ضهم  الأفراد 
الروح املعنوية  الباحثان  ونحو امُلجتمع الذي يعملون له«.ويعرف 
اأداة الدرا�ضة التي  اإجرائيًا بالدرجة التي ُي�ضجلها امل�ضتجيبون على 
اأعدها الباحث لقيا�س م�ضتوى الروح املعنوية لدى معلمني حمافظة 
اربد اأثناء قيامهم يف العمل، والذي ُيعرب عن مدى �ضعادته ور�ضاه 
عن العمل، ومدى حتقق الن�ضجام التام مع اأهداف اجلماعة واأهداف 

املوؤ�ض�ضة الرتبوية.

الطريقة واإلجراءات

منهج الدراسة

جرى ا�ضتخدام املنهج الو�ضفي امل�ضحي ملالءمة هذا املنهج 
لطبيعة اأهداف الدرا�ضة احلالية، يف التعرف اإىل العالقة بني ممار�ضة 
الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س يف حمافظة اإربد ورفع الروح 

املعنوية للمعلمني.

جمتمع الدراسة وعينتها

احلكومية  املدار�س  ُمعلمي  من  الدرا�ضة  جمتمع  يتكون 
مديريات  بجميع  متمثلة  اربد  حمافظة  يف  جميعهم  واخلا�ضة 
بني  لواء  مديرية  اربد،  ق�ضبة  لواء  )مديرية  فيها  والتعليم  الرتبية 
كنانة، مديرية الأغوار ال�ضمايل، مديرية لواء املزار ال�ضمايل، مديرية 
الكورة،  لواء  مديرية  الرمثا،  لواء  مديرية  والو�ضطية،  الطبية  لواءي 
اإح�ضائيات  املعلمني ح�ضب  عدد  بلغ  .ولقد  عبيد(  بني  لواء  مديرية 
جميع  يف   2016  /2015 لعام  الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة 
بالطريقة  العينة  اختيار  ومعلمة.ومت  معلمًا   )20222( املديريات 
مديريات  جميع  العينة  و�ضملت  املديرية،  ح�ضب  الطبقية  الع�ضوائية 
الدرا�ضة، وكان عدد املعلمني  اإربد من جمتمع  الرتبية يف حمافظة 
)1064( معلما ومعلمة بن�ضبة %5 موزعني على جميع املديريات 

يف حمافظة اإربد.

أداة الدراسة

متَّ بناء اأداة للدرا�ضة بحيث ا�ضتملت على جزاأين، وهما درجة 
ممار�ضة الإدارة بالتجوال، والروح املعنوية: 

استبانة درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال: 

ذات  ال�ضابقة  بالدرا�ضات  بال�ضتعانة  الدرا�ضة  اأداة  عْت  ُو�ضِ
ال�ضلة مب�ضكلة الدرا�ضة البحثية )القدومي، 2011؛ �ضباح، 2012( 
على  موزعة  فقرة   )31( من  ا�ضتبانة مكون  اإىل  التو�ضل  اإذ جرى   ،
وجمال  التحفيز  وجمال  والتوا�ضل  الت�ضال  هي:  جمالت  خم�ضة 
التغذية  وجمال  والتطوير  التقومي  وجمال  والإ�رضاف  املتابعة 

الراجعة.
Ú♦ سدق♦اأداة♦ممار�سة♦الإدارة♦بالتج�ال:♦للتحقق من ال�ضدق�

 )15( على  الأولية  �ضورته  يف  عر�ضه  متَّ  الدرا�ضة،  لأداة  الظاهري 
الخت�ضا�س  ذو  من  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  من  وحمّكمة  حمكمًا 
بهدف  وذلك  الرتبية،  واأ�ضول  الرتبوية  الإدارة  جمال  يف  واخلربة 
اإبداء مالحظاتهم حول مدى منا�ضبة الفقرات ومالءمتها من الناحية 
للمجالت  الفقرات  منا�ضبة  ومدى  املنطقية،  الناحية  ومن  اللغوية 
منا�ضبة،  يرونها  تعديالت  اأو  مالحظات  واأي  �ضمنها  اأدرجت  التي 
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وقد اأورد املحكمني بع�س التعديالت يف �ضياغة الفقرات، والإ�ضارة اىل بع�س التعديالت الإمالئية، وزيادة كلمة اأو حذف كلمة من بع�س 
الفقرات ولكن دون تغيري يف عددها، واأجمع املحكمون على انتماء الفقرات للمجالت التي اأدرجت حتتها.

وبغر�س ا�ضتخراج موؤ�رضات ال�ضدق جلميع فقرات ا�ضتبانة الإدارة بالتجوال ُطّبقْت على عينة ا�ضتطالعية مكونة من )30( معلم ومعلمة 
اإليه والدرجة الكلية،  من جمتمع الدرا�ضة وخارج العينة الأ�ضلية وح�ضاب معامالت الرتباط بري�ضون بني كل فقرة واملجال الذي تنتمي 

واجلدول )1( يو�ضح ذلك.
الجدول )1( : 

معامات االرتباط بين جميع الفقرات والمجال نفسه لممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس في محافظة إربد واألداة ككل

رقم 
الفقرة

الرتباط مع املجال 
نف�ضه

الرتباط مع الدرجة 
الكلية 

رقم 
الفقرة

الرتباط مع املجال 
نف�ضه

الرتباط مع الدرجة 
الكلية

رقم 
الفقرة

الرتباط مع املجال 
نف�ضه

الرتباط مع الدرجة 
الكلية 

جمال املتابعة والإ�رضافجمال التحفيزجمال الت�ضال والتوا�ضل

1*0.426*0.3861**0.841**0.6541**0.516*0.399

2**0.551*0.3552**0.721**0.6962**0.520*0.412

3**0.534**0.5273**0.632*0.5653**0.693**0.559

4**0.577**0.5564**0.611**0.5514**0.569**0.527

5**0.621**0.6125**0.741**0.6635**0.622**0.466

6**0.671**0.6136**0.577**0.556

جمال التغذية الراجعةجمال التقومي والتطوير

1**0.571*0.4111**0.558**0.514

2**0.676*0.4262**0.616**0.521

3**0.708**0.5853**0.565*0.423

4**0.662**0.4914**0.488*0.419

5**0.564**0.5125**0.593**0.499

6**0.631**0.4916**0.622**0.544

7**0.481**0.559

8**0.715**0.584

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

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

الفقرات  بني  الرتباط  معامالت  اأن   )1( اجلدول  من  يظهر 
مديري  لدى  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة  درجة  جمالت  وجميع 
الكلية  الدرجة  ومع   ،  )0.40( عن  تزيد  اإربد  حمافظة  يف  املدار�س 
الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائيًا  دالة  وجميعها   )0.35( من  اأكرث 
)α≥0.05( .وهذا يدل على وجود معامل ارتباط مقبولة لأغرا�س 

تطبيق الدرا�ضة وتوؤكد �ضدق فقرات ال�ضتبانة لتحقيق اأهدافها.
Ú♦ ثبات♦ا�ستبانة♦ممار�سة♦الإدارة♦بالتج�ال:♦ل�ضتخراج ثبات

اأ�ضبوعني  بفارق زمني  املعنوية متَّ تطبيقها مرتني  الروح  ا�ضتبانة 
وح�ضاب  ومعلمة،  معلما   )30( من  مكونة  ا�ضتطالعية  عينة  على 
الإعادة  ثبات  ل�ضتخراج  التطبيقني  بني  )بري�ضون(  ارتباط  معامل 
براون،  �ضبريمان  معادلة  با�ضتخدام  ت�ضحيحه  ومت   )Test.R.test(
الداخلي  الت�ضاق  ل�ضتخراج  األفا  كرونباخ  معادلة  تطبيق  مت  كما 

)كرونباخ األفا( ، جدول )2( يو�ضح ذلك.

الجدول )2( : 
نتائج معامل ارتباط )بيرسون( الستخراج ثبات اإلعادة )Test.R.test( ، واالتساق الداخلي 

)كرونباخ ألفا( 

كرونباخ♦
الفا

الرتباط
امل�سحح الرتباط عدد♦

الفقرات املتغري

0.85 0.91 0.83 6 الت�ضال والتوا�ضل

0.86 0.95 0.90 6 التحفيز

0.81 0.93 0.87 5 املتابعة والإ�رضاف

0.82 0.91 0.84 8 التقومي والتطوير

0.83 0.92 0.85 6 التغذية الراجعة

0.84 0.92 0.85 31 ممار�ضة الإدارة بالتجوال 
ككل
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درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري املدارس في محافظة إربد 
وعالقتها في رفع الروح املعنوية للمعلمني من وجهة نظرهم

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

الثبات بطريقة كرونباخ  اأنَّ معامالت  يظهر من اجلدول )2( 
األفا ملجالت اأداة ممار�ضة الإدارة بالتجوال تراوحت بني )0.81 - 
0.85( ، وبلغت لالأداة ككل )0.84( ، كما تراوحت معامالت الثبات 
ل�ضبريمان  الت�ضحيح  معادلة  تطبيق  بعد  الإعادة  ثبات  بطريقة 
براون بني )0.91 - 0.95( ، وبلغت لالأداة ككل )0.92( .وجميعها 

معامالت ثبات مقبولة لأغرا�س تطبيق هذه الدرا�ضة.

ثانياً.استبانة الروح املعنوية للمعلمني من وجهة نظرهم: 

الأ�ضلية  العينة  وخارج  الدرا�ضة  جمتمع  من  ومعلمة  معلم 
الذي  واملجال  فقرة  كل  بني  بري�ضون  الرتباط  معامالت  وح�ضاب 

تنتمي اإليه والدرجة الكلية، واجلدول )3( يو�ضح ذلك.
الجدول )3( : 

معامات ارتباط فقرات استبانة الروح المعنوية مع الدرجة الكلية

الرتباط♦مع♦رقم♦الفقرة
الرتباط♦مع♦رقم♦الفقرةالأداة♦ككل

الأداة♦ككل

1*0.51814**0.520

2*0.53615**0.622

3**0.59716**0.531

4**0.69617**0.505

5**0.68318**0.506

6**0.54019**0.600

7**0.62920**0.474

8**0.58921**0.616

9**0.47222**0.589

10*0.55823**0.477

11*0.51724*0.509

12**0.44125**0.578

13**0.375

فقرات  بني  الرتباط  معامالت  اأنَّ   )3( اجلدول  من  يظهر 
 –  0.375( بني  تراوحت  الكلية  والدرجة  املعنوية  الروح  ا�ضتبانة 
 )13( رقم  الفقرة  واأدناها   )21( رقم  الفقرة  اأبرزها  كان   )0.867
ارتباط  معامل  على وجود  يدل  وهذا   )0.30( من  اأكرث  ، وجميعها 

مقبولة لأغرا�س تطبيق الدرا�ضة.
Ú♦ ثبات♦ا�ستبانة♦الروح♦املعن�ية:♦ل�ضتخراج ثبات اأداة الروح

عينة  على  اأ�ضبوعني  زمني  بفارق  مرتني  تطبيقها  جرى  املعنوية 
ا�ضتطالعية مكونة من )30( معلم ومعلمة، وح�ضاب معامل ارتباط 
 )Test.R.test( الإعادة  ثبات  ل�ضتخراج  التطبيقني  بني  )بري�ضون( 
معادلة  تطبيق  ومت  براون،  �ضبريمان  معادلة  ح�ضب  ت�ضحيحه  بعد 
جتمان )Guttman( ل�ضتخراج الت�ضاق الداخلي، جدول )4( يو�ضح 

ذلك.

الجدول )4( : 
قيم ثبات استبانة الروح المعنوية بطريقة جتمان وثبات اإلعادة

 Guttman
Split - half

الرتباط♦
امل�سحح

معامل♦
الرتباط عدد♦الفقرات املتغري

0.88 0.94 0.89 25
م�ضتوى الروح 

املعنوية 
للمعلمني ككل

جتمان  بطريقة  الثبات  معامالت  اأن   )4( اجلدول  من  يظهر 
والرتباط   )0.89( بلغت  الإعادة  ثبات  وبطريقة   )0.88( بلغت 
لأغرا�س  مقبولة  ثبات  معامالت  وجميعها   )0.94( بلغ  امل�ضحح 

تطبيق اأداة الدرا�ضة.

تصحيح أداة الدراسة

الأول  جزاأين:  من  النهائية  ب�ضورتها  )ال�ضتبانة(  تكونت 
لقيا�س درجة ممار�ضة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س ككل، 
املعنوية  الروح  م�ضتوى  لقيا�س  والثاين  فقرة،   )31( من  وتكون 
للمعلمني وتكون من )25( فقرة، فكان عدد فقرات ال�ضتبانة الكلي 
اخلما�ضي  للتدرج  ليكرت  مقيا�س  الباحثان  وا�ضتخدم  فقرة،   )56(
بهدف قيا�س اآراء اأفراد عينة الدرا�ضة، وقد جرى التدرج يف الفقرات 
رقم  الدرجة  اأعطي  جدا(  كبرية  بدرجة  )موافق  التايل:  النحو  على 
)5( ، و )موافق بدرجة كبرية( اأعطي الدرجة رقم )4( ، و )متو�ضطة( 
اأعطي الدرجة )3( ، و )موافق بدرجة �ضعيفة( اأعطيت الدرجة )2( و 
)موافق بدرجة �ضعيفة جدا( اأعطي الدرجة رقم )1( ، وذلك بو�ضع 
اعُتِمَد  كما  موافقتهم،  درجة  تعك�س  التي  الإجابة  اأمام   )√( اإ�ضارة 

على الت�ضنيف الآتي للحكم على املتو�ضطات احل�ضابية كالتايل: 
متو�ضط ح�ضابي )اأقل من 2.33( درجة تقدير منخف�ضة.♦�
متو�ضط ح�ضابي )2.34 – 3.66( درجة تقدير متو�ضطة.♦�
متو�ضط ح�ضابي )3.67 - 5( درجة تقدير مرتفعة.♦�

إجراءات الدراسة
ِبَعْت♦اخلط�ات♦والإجراءات♦التالية:♦ ولتحقيق♦اأهداف♦الدرا�سة،♦اتُّ

النظري ♦� الأدب  اإىل  بالرجوع  الدرا�ضة  اأدوات  تطوير 
والدرا�ضات ال�ضابقة ذات ال�ضلة بامل�ضكلة البحثية.

الدرا�ضة يف �ضورتها ♦� لأداة  الظاهري  ال�ضدق  من  التحقق 
الأّولية.
عمادة ♦� من  الباحثني  مهمة  ت�ضهيل  كتاب  على  احل�ضول 

كلية الرتبية موجه اإىل وزارة الرتبية والتعليم الأردنية، ومديريات 
املدار�س  ومديرات  ومديري  اإربد،  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية 
احلكومية واخلا�ضة التابعة لها، بهدف ال�ضماح بتطبيق الدرا�ضة على 

اأفراد العينة امل�ضتهدفة.
التحقق من دللت ال�ضدق والثبات لأداة الدرا�ضة يف �ضورتها 

النهائية.
جمع البيانات واإدخالها اإىل ذاكرة احلا�ضوب، اإذ ا�ضتخدم ♦�

واإجراء  البيانات  لتحليل   )SPSS( الإح�ضائي  الربنامج  الباحثان 
التحليل الإح�ضائي املنا�ضب ل�ضتخراج النتائج.
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وتقدمي ♦� عليها  والتعليق  وتف�ضريها  النتائج  ا�ضتخال�س 
التو�ضيات يف �ضوِئها.

املعاجلة اإلحصائية

املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضاب  جرى 
معامالت  ح�ضاب  جرى  كما  الدرا�ضة،  وجمالت  فقرات  جلميع 
درجة  ا�ضتبانة  جمالت  بني   )Correlation coefficient( الرتباط 
الروح  وم�ضتوى  املدار�س  مديري  لدى  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة 

املعنوية للمعلمني يف حمافظة اإربد.

عرض النتائج ومناقشتها
ن هذا اجلزء نتائج الدرا�ضة التي هدفت اإىل تعّرف درجة  يت�ضمَّ
اربد  حمافظة  يف  املدار�س  مديري  لدى  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة 
والتحقق من عالقتها يف رفع الروح املعنوية للمعلمني.وفيما يلي 

عر�ضًا للنتائج وفق اأ�ضئلتها: 
بالتج�ال♦♦◄ الإدارة♦ درجة♦ممار�سة♦ ما♦ الأول:  ال�ضوؤال  نتائج 

املعلمني؟♦ نظر♦ وجهة♦ من♦ اإربد♦ املدار�ص♦يف♦حمافظة♦ مديري♦ لدى♦
ال�ضوؤال مت ح�ضاب املتو�ضطات والنحرافات املعيارية  لالإجابة عن 
ملجالت وفقرات ا�ضتبانة الإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�س من 

وجهة نظر املعلمني، وفيما يلي عر�س النتائج.
الجدول )5( : 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت اإلدارة بالتجوال مرتبة ترتيبًا تنازليًا 
)ن=1064( 

الدرجة الوزن 
الن�ضبي النحراف املتو�ضط املجال الرقم

مرتفعة 73.60 0.90 3.68 املتابعة 
والإ�رضاف 3

متو�ضطة 72.40 0.96 3.62 التغذية 
الراجعة 5

متو�ضطة 72.40 0.97 3.62 الت�ضال 
والتوا�ضل 1

متو�ضطة 71.00 0.98 3.55 التحفيز 2

متو�ضطة 70.60 0.93 3.53 التقومي 
والتطوير 4

متو�ضطة 71.80 0.88 3.59 الإدارة بالتجوال ككل

يظهر من اجلدول )5( اأن املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات 
 -  3.53( بني  تراوحت  ككل  بالتجوال  الإدارة  ملجالت  املعيارية 
وكان   ،  )0.70( من  اأكرث  بلغ  جيد  ن�ضبي  بوزن  وجميعها   )3.68
والإ�رضاف”  “املتابعة  على  ين�س  الذي   )3( رقم  للمجال  اأبرزها 
على  ين�س  الذي   )5( رقم  املجال  جاء  ثم  مرتفعة،  وبدرجة 
متو�ضطة،  وبدرجة   )3.62( ح�ضابي  مبتو�ضط  الراجعة”  “التغذية 
والتطوير”  “التقومي  على  ين�س  الذي   )4( رقم  للمجال  واأدناها 
وبدرجة متو�ضطة، وبلغ املتو�ضط احل�ضابي للمجالت ككل )3.59( 
وبدرجة متو�ضطة.ويربر الباحثان ذلك اإىل اأنَّ معظم مدراء املدار�س 
ولوحات  الر�ضمية  كالكتب  الر�ضمية  الت�ضال  و�ضائل  يعتمدون 
الإعالنات للتوا�ضل مع املعلمني اأكرث من اعتمادهم على الزيارات 
التايل:  النحو  على  بالتجوال  الإدارة  جمالت  ترتيب  ال�ضفية.وجاء 

املتابعة والإ�رضاف، تالها التغذية الراجعة، ثم الت�ضال والتوا�ضل، 
فالتحفيز، واأخرياً التقومي والتطوير.ويربر الباحثان ذلك باأن متابعة 
يكونوا  باأن  للمدراء  فر�ضة  يعطي  عليهم  والإ�رضاف  العاملني  عمل 
على متا�س مبا�رض مع املعلمني يف املدار�س وداخل الغرف ال�ضفية 
واأولويات  امل�ضاكل  التجوال، ومعرفة ظروفهم وحتديد  اأثناء عملية 
لتعرف  الأ�ضاليب  اأهم  اأحد  الراجعة  التغذية  تعد  تنفيذ اخلطط، فيما 
حتديد  على  العمل  اأجل  من  املعلمني  لدى  وال�ضعف  القوة  نقاط 
مالحظته  ميكن  ما  وهذا  اأدائهم  لتح�ضني  املنا�ضب  التدريب  نوع 
وي�ضهم  التجوال،  عملية  اأثناء  يف  املعلمني  اأداء  حول  املديرين  من 
الت�ضال والتوا�ضل من خالل جتوال املديرين يف املدار�س اإىل ك�ضب 
خالل  من  وا�ضتف�ضاراتهم؛  نظرهم،  وجهات  وتعّرف  املعلمني  ثقة 
الواقع، وت�ضهم  اأر�س  اللقاءات املفتوحة بينهم وبني مديريهم على 
اأدائهم  على  الطالع  خالل  من  املعلمني  حتفيز  يف  التجوال  عملية 
وتعميق  لهم،  والثناء  الت�ضجيع  عبارات  وتقدمي  الواقع  اأر�س  على 
باأنهم  �ضعورهم  خالل  من  مدار�ضهم  جتاه  لديهم  النتماء  �ضعور 
اإىل  يوؤدي  وتنفيذها، مما  الأهداف  البناء وو�ضع  �رضكاء يف عملية 
والتطوير  التقومي  عملية  تاأتي  لديهم.فيما  الإجناز  م�ضتوى  رفع 
املتجولني  املديرين  من  ومبتكر  جديد  هو  ما  كل  اإ�ضافة  اأجل  من 
واإبداء مالحظاتهم للمعلمني على اأر�س الواقع، كما يجري اكت�ضاف 
و�ضع  يف  قدراتهم  من  لال�ضتفادة  واملبدعني  املميزين  املعلمني 
احللول الإبداعية.واتفقت هذه النتائج مع نتائج درا�ضة عبد اجلليل 
 )2011( ال�ضهري  ودرا�ضة   ،  )2012( �ضباح  ودرا�ضة   ،  )2004(

. )Kerushin, 2006( ودرا�ضة ، )Macneill& Boyd, 2006( ودرا�ضة
الروح♦املعن�ية♦للمعلمني♦يف♦♦◄ ما♦م�ست�ى♦ ال�ضوؤال الثاين: 

اإربد♦من♦وجهة♦نظرهم؟♦لالإجابة عن ال�ضوؤال جرى ح�ضاب  حمافظة♦
املتو�ضطات والنحرافات املعيارية لفقرات م�ضتوى الروح املعنوية 
عر�س  ياأتي  وفيما  نظرهم،  وجهة  من  اإربد  حمافظة  يف  للمعلمني 

النتائج: 
الجدول )6( : 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات “الروح المعنوية” والدرجة الكلية 
مرتبة ترتيبًا تنازليًا )ن=1064( 

ال�زن♦النحرافاملت��سطالفقرةالرقم
الدرجةالن�سبي

اأ�ضارك زمالئي يف 22
مرتفعة4.060.9781.20منا�ضباتهم الجتماعية 

19
اأ�ضعر باأن عالقتي مع 

زمالئي ت�ضودها املحبة 
والتفاهم

مرتفعة4.021.0680.40

اأ�ضعر بالنتماء اإىل املدر�ضة 23
مرتفعة4.021.0180.40التي اأعمل بها 

21
اأ�ضعر باأن نقا�ضي مع 

زمالئي يف جمال العمل 
يكون اأخويًا

مرتفعة3.920.9678.40

اأ�ضعر باحلما�س عندما اأقوم 10
مرتفعة3.851.1577.00بعملي

20
اأ�ضعر باأن قنوات الت�ضال 

بيني )بني مديري 
وزمالئي( مي�رضة

مرتفعة3.841.0376.80
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أ. محمد أحمد الشرمان
أ.د. علي محمد جبران

ال�زن♦النحرافاملت��سطالفقرةالرقم
الدرجةالن�سبي

5
اأرى اأن املدير ي�ضجع اأي 

مبادرة توؤدي اإىل حت�ضني 
العمل املدر�ضي 

مرتفعة3.841.0676.80

اأرى اأن املدير ي�رضح يل 1
مرتفعة3.801.0176.00)تعليمات واأنظمة العمل( 

4

اأرى اأن املدير يحر�س 
على اطالع املعلمني 

على )الربامج واخلطط 
التطويرية( 

مرتفعة3.711.1274.20

9
اأ�ضعر باأن عملي معلمًا 

يك�ضبني )حمبة واحرتام( 
الآخرين 

مرتفعة3.701.2374.00

اأرى اأن املدير يعاملني 3
متو�ضطة3.651.2073.00زمياًل ولي�س مروؤو�ضًا

24
اأ�ضعر باأن مبنى املدر�ضة 

ميثل مكانًا منا�ضبًا لطبيعة 
عملي

متو�ضطة3.601.2772.00

6
اأرى اأن املدير ميدين 

باملعلومات الالزمة للتغلب 
على م�ضكالت العمل 

متو�ضطة3.571.1071.40

اأعزم على ال�ضتمرار يف 8
متو�ضطة3.561.2871.20عملي احلايل

اأ�ضعر اأن املدير عادل يف 2
متو�ضطة3.551.1771.00تعامله مع املعلمني

اأف�ضل مهنة التدري�س على 11
متو�ضطة3.511.3470.20اأي مهنة اأخرى 

25
اأ�ضعر اأنالتهوية مريحه يف 
املدر�ضة ومالئمه للو�ضع 

ال�ضحي
متو�ضطة3.491.2769.80

7
اأ�ضعر اأن املدير يدعمني 

للم�ضاركة يف �ضنع القرارات 
املدر�ضية

متو�ضطة3.441.1768.80

اأعتقد اأنني اأحقق ذاتي من 13
متو�ضطة3.421.3468.40خالل عملي بالتدري�س

ي�ضمح يل عملي يف املدر�ضة 18
متو�ضطة3.191.2963.80بتطوير نف�ضي مهنيًا

12
اأ�ضعر اأن وظيفتي كمعلم 

تتيح يل فر�ضًا وا�ضعة 
لتاأمني امل�ضتقبل

متو�ضطة3.091.3961.80

اأ�ضعر بال�ضتقرار النف�ضي يف 16
متو�ضطة2.991.3859.80عملي يف املدر�ضة

اأتلقى كتب )�ضكر وتقدير( 17
متو�ضطة2.891.3957.80عند اإتقاين عملي 

اأرى اأن راتبي يحقق م�ضتوى 14
متو�ضطة2.351.3047.00معي�ضي منا�ضب 

15
اأرى اأن هنالك تنا�ضبًا بني 
الراتب وحجم العمل الذي 

اأقوم به
منخف�ضة2.281.3145.60

متو�ضطة3.490.8269.80الأداة ككل 

يظهر من اجلدول )6( اأن املتو�ضطات احل�ضابية لأداة م�ضتوى 
4.06( وجميعها بدرجات   - 2.28( الروح املعنوية تراوحت بني 

للفقرات  الن�ضبية  الأوزان  وتراوحت  ومرتفعة،  ومتو�ضطة  منخف�ضة 
يف  ن�ضبي  �ضعف  وجود  على  يدل  وهذا   )81.20 و   45.60( بني 
تقدير  عدم  نتيجة  املعنوية  الروح  عن  تعرب  التي  الفقرات  بع�س 
بالتحفيز  اخلا�ضة  الدارية  املمار�ضات  و�ضعف  املعلمني،  جهود 
املعنوي، مثل تلفي كتب ال�ضكر والتقدير، والتحفيز املادي من حيث 
وكان  املعي�ضية،  للظروف  الراتب  منا�ضبة  ومدى  املادية  املكافاأت 
 » على:  تن�س  التي   )22( رقم  املعنوية  الروح  ا�ضتبانة  فقرة  ابرز 
مرتفعة  وبدرجة   « الجتماعية  منا�ضباتهم  يف  زمالئي  اأ�ضارك 
تن�س  التي   )19( رقم  الفقرة  جاءت  ثم   ،  )81.20( ن�ضبي  وبوزن 
 « والتفاهم  املحبة  ت�ضودها  زمالئي  مع  عالقتي  اأن  اأ�ضعر   « على 
رقم  للفقرة  واأدناها  مرتفعة،  وبدرجة   )4.02( ح�ضابي  مبتو�ضط 
الراتب وحجم  تنا�ضبًا بني  اأن هنالك  اأرى   « على  تن�س  التي   )15(
احل�ضابي  املتو�ضط  وبلغ  متو�ضطة،  وبدرجة   « به  اأقوم  الذي  العمل 
متو�ضطة.ويربر  وبدرجة   )3.49( ككل  املعنوية«  »الروح  مل�ضتوى 
من  مبجموعة  تتاأثر  للمعلمني  املعنوية  الروح  اأن  ذلك  الباحثان 
العوامل كاأ�ضلوب الإ�رضاف الذي له فاعلّية يف رفع الروح املعنوية 
على  يعمل  الذي  والتهديد  التخويف  عن  بعيداً  كان  اإذا  للمعلمني 
تو�ضيع الفجوة بني املدير واملعلم، وتوفري الأمن وال�ضتقرار، حيث 
اإ�ضباعها  وعدم  للمعلم  الأ�ضا�ضية  النف�ضية  احلاجات  من  الأمن  ُيعّد 
ُيوؤدي اإىل اإحباطه، ومن ثم انخفا�س معنوياته.وحتى ي�ضعر املعلم 
ن�ضبي  وبوزن  والتفاهم  املحبة  ت�ضودها  زمالئه  مع  عالقاته  باأن 
)80.40( ، اإ�ضافة اإىل عامل الثقة يف كفاءة املدر�ضة؛ اإذ اإّن ُح�ضن 
اإ�ضافة  املرتفعة،  املعلم وكفاءتها  فيها  يعمل  التي  املدر�ضة  �ُضمعة 
وتكون  املعلم  بها  يعتّز  التي  الأمور  ُتعّد من  بها  الإدارة  اإىل جودة 
مو�ضع فخر له، ويزيد من الروح املعنوية للمعلم، لأنه ي�ضتمد جناحه 
من جناحها، ويتفانى يف خدمة مدر�ضته مدفوعًا ذاتيًا يف ذلك.كما 
يوؤثر عامل التوافق بني املعلم وزمالئه يف العمل؛ اإذ اإّن �ضعور املعلم 
باأنه مقبول من جماعة املعلمني الذين يعمل معهم، ومدى جناحه 
يف تكوين عالقات اإيجابية و�ضداقات وّدية بينه وبينهم، فاإن مثل 
هذه العالقات جتعل جو العمل اأمانة مت�ضاًل وم�ضتحبًا، فيقبل على 
العمل بروح عالية وهمة كبرية، والإدارة مُيكنها اأن تلعب دوراً كبرياً 

يف خلق هذا اجلو وذلك بالعمل الدائم على ن�رض الروح الجتماعية.
املعنوية  الروح  م�ضتويات  اأعلى  اأن  الدرا�ضة  هذه  بينت  وقد 
منا�ضباتهم  يف  زمالئي  “اأ�ضارك  حول:  تتمحور  الدرا�ضة  عينة  لدى 
املحبة  ت�ضودها  زمالئي  مع  عالقتي  باأن  و”اأ�ضعر  الجتماعية”، 
اأعمل بها”، ويرى  التي  اإىل املدر�ضة  والتفاهم”، و”اأ�ضعر بالنتماء 
املعنوية  روح  رفع  يف  �ضاهمت  التي  العوامل  اأكرث  اأن  الباحثان 
كزمالء  بينهم  فيما  املعلمني  بني  اجليدة  العالقة  هي  للمعلمني 
خلق  مما  وال�ضعوبات؛  والطموحات  والهموم  الواجبات  يت�ضاركون 
نوعا من الألفة وال�ضعور بالآخر، والنتماء اإىل املدر�ضة التي حتت�ضن 
امل�ضتويات ترتكز حول  اأدنى هذه  حا�رضهم وم�ضتقبلهم.فيما كان 
به”،  اأقوم  الذي  العمل  وحجم  الراتب  بني  تنا�ضبًا  هنالك  اأن  “اأرى 
كتب  و”اأتلقى  منا�ضب”،  معي�ضي  م�ضتوى  يحقق  راتبي  اأن  و”اأرى 
وزن  اأدنى  على  ح�ضلت  حيث  عملي”  اإتقاين  عند  وتقدير(  )�ضكر 
ن�ضبي وبلغ اأقل من )0.60( ، وهي اأمور تت�ضل بالتحفيز والت�ضجيع 
الهتمام  الواجب  ومن  الواقع  اأر�س  على  املعلمني  ينق�س  الذي 
الرواتب  تدين  يف  املتمثل  املادي  العامل  اأن  الباحثان  به.ويربر 
واحلوافز التي يح�ضل عليها املعلمني وما يرافقه من اقتطاع جزء 
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منه لل�ضمان الجتماعي وتدين م�ضتوى املعي�ضة” مقارنة بالرتفاع 
�ضكل  الأ�ضعار،  وارتفاع  ومتطلباتها  احلياة  م�ضتويات  يف  املتزايد 
�ضعورهم  نتيجة  املعنوية  روحهم  اأو خف�س من  الإحباط  من  نوعا 
بالظلم املادي اأو عدم التقدير املعنوي مقارنة مبا يبذلونه من عمل، 
باعتبار اأنه واجبهم وعليهم القيام به على اأف�ضل امل�ضتويات، اأ�ضف 
اإىل ذلك تزايد ظاهرة العتداء على املعلمني يف املدار�س �ضواء من 

الطالب اأو اأولياء الأمور.
واتفقت نتيجة هذه مع درا�ضة عودة )2010( التي تو�ضلت اإىل 
اأن م�ضتوى الروح املعنوية ملعلمي املدار�س الأ�ضا�ضية يف حمافظة 
ماأدبا من وجهة نظرهم كان متو�ضطا.ومل تتفق هذه الدرا�ضة نوعا 
الروح  م�ضتوى  اأن  تو�ضلت  التي   )1993( ال�ضاللفة  درا�ضة  مع  ما 
املعنوية لدى جميع املعلمني كان مرتفعا، ودرا�ضة ع�ضاف وع�ضاف 
املعنوية عند معلمي  الروح  اأن م�ضتوى  اإىل  التي تو�ضلت   )2007(
العتيبي )2008(  الدنيا كان منخف�ضا، ودرا�ضة  املرحلة الأ�ضا�ضية 
املدار�س  معلمي  لدى  املعنوية  الروح  تقدير  اأنَّ  اإىل  تو�ضلت  التي 
املتو�ضطة بالطائف كانت بدرجة مرتفعة.ودرا�ضة اأبو �ضمرة والطيطي 
وقا�ضم )2010( التي تو�ضلت اأن م�ضتوى الروح املعنوية للمعلمني 
كان بدرجة مرتفعة.ودرا�ضة جوارنة واآخرون )2011( التي تو�ضلت 
اإىل اأن درجة الروح املعنوية لدى امُلعلمني كانت بدرجة ُمنخف�ضة.
ودرا�ضة م�ضاروة )2015( التي تو�ضلت اإىل اأن درجة توافر الروح 
املعنوية لدى معلمي املدار�س احلكومية يف حمافظة اإربد من وجهة 

نظر املعلمني وقد جاءت مرتفعة.
الإدارة♦♦◄ ممار�سة♦ بني♦ عالقة♦ هناك♦ هل♦ الثالث:  ال�ضوؤال 

بالتج�ال♦لدى♦مديري♦املدار�ص♦م�ست�ى♦الروح♦املعن�ية♦للمعلمني♦يف♦
حمافظة♦اإربد؟♦لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال مت ح�ضاب معامالت الرتباط 
درجة  جمالت  بني   )Pearson Correlation coefficient( بري�ضون 
املتابعة  التحفيز،  والتوا�ضل،  )الت�ضال  بالتجوال  الإدارة  ممار�ضة 
والإ�رضاف، التقومي والتطوير، التغذية الراجعة( لدى مديري املدار�س 
 )7( اإربد واجلدول  للمعلمني يف حمافظة  املعنوية  الروح  وم�ضتوى 

يو�ضح ذلك.
الجدول )7( : 

معامات االرتباط بين مجاالت اإلدارة بالتجوال )االتصال والتواصل، التحفيز، المتابعة 
واإلشراف، التقويم والتطوير التغذية الراجعة( لدى مديري المدارس ومستوى الروح المعنوية 

للمعلمين

ت�سنيف♦معامالت♦م�ست�ى♦الروح♦املعن�يةاملجال
الرتباط

الت�ضال والتوا�ضل
مرتفع**0.654معامل الرتباط

0.000الدللة الإح�ضائية

التحفيز
مرتفع**0.689معامل الرتباط

0.000الدللة الإح�ضائية

املتابعة والإ�رضاف
مرتفع**0.698معامل الرتباط

0.000الدللة الإح�ضائية

التقومي والتطوير
مرتفع**0.727معامل الرتباط

0.000الدللة الإح�ضائية

ت�سنيف♦معامالت♦م�ست�ى♦الروح♦املعن�يةاملجال
الرتباط

التغذية الراجعة
مرتفع**0.686معامل الرتباط

0.000الدللة الإح�ضائية

الإدارة بالتجوال ككل
مرتفع**0.749معامل الرتباط

0.00الدللة الإح�ضائية

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

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

جمالت  بني  الرتباط  معامالت  اأن   )7( اجلدول  من  يظهر 
بني  تراوحت  املعنوية  الروح  وم�ضتوى  بالتجوال  الإدارة 
طردي  ارتباط  على  وتدل  موجبة  وجميعها   )0.727_0.654(
وكان  للمعلمني،  املعنوية  والروح  بالتجوال  الدارة  جمالت  بني 
التقومي والتطوير ثم جاء جمال املتابعة والإ�رضاف  اأبرزها ملجال 
مبعامل ارتباط )0.6980( واأخريا جاء جمال الت�ضال والتوا�ضل، 
م�ضتوى  عند  اإح�ضائيًا  دالة  موجبة  الرتباط  معامالت  وجميع 
)Cohen, 2002( لقوة  ، وح�ضب ت�ضنيف كوهن   )α≥0.05( الدللة
عن  جميعها  تزيد  حيث  ومرتفعة،  قوية  تعترب  الرتباط  معامالت 
)0.50( .ويربر الباحثان ذلك، يف اأن ممار�ضة الإدارة بالتجوال من 
خالل اأبعاد الإدارة بالتجوال اخلم�ضة )التقومي والتطوير، واملتابعة 
والإ�رضاف، والتحفيز، والتغذية الراجعة، والت�ضال والتوا�ضل( كلها 
توؤدي اإىل رفع الروح املعنوية للمعلمني واىل �ضعور املعلمني باأنهم 
روؤ�ضائهم  اأنظار  حتت  واأنهم  التعليمية،  ر�ضالتهم  تاأدية  يف  مهمني 
اإجنازاتهم وحتفيزهم  اأم متابعة  التوجيهات،  تلقي  �ضواًء من خالل 
على الإبداع والبتكار، اأو التوا�ضل معهم يف �ضفوفهم وبني اأبنائهم 
التالميذ؛ كل ذلك ي�ضبب لدى املعلم �ضعوراً باأن عليه اأن يقدم الأف�ضل 
يف  ي�ضاهم  مما  وطالبه،  زمالئه،  بني  مميزة  مبكانة  ليحظى  دائما 
رفع معنوياته، وعلى العك�س من ذلك فاإن ممار�ضة التجوال بطريقة 
�ضلبية مبعنى اأن تكون جمرد اإ�ضدار اأوامر اأو عملية رقابية من اأجل 
على  ال�ضغوطات  وزيادة  لالإيجابيات  تعظيم  وعدم  ال�ضلبيات  تتبع 
لديهم.وتتفق  املعنوية  الروح  خف�س  اإىل  يوؤدي  ذلك  كل  املعلمني، 
هذه النتيجة ودرا�ضة )Martin, 2000( التي تو�ضلت اإىل وجود عالقة 
الطلبة(  جناح  نحو  )اللتزام  للمدير  القيادي  ال�ضلوك  بني  اإيجابية 
 )2008( العتيبي  .ودرا�ضة  واملدير(  امُلعلمني  بني  )الأُلفة  وجمال 
التي تو�ضلت اإىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة وقوية بني الأمناط 

القيادية وال�ضمات ال�ضخ�ضية وبينهما وبني الروح املعنوية.

التوصيات
يف♦�س�ء♦نتائج♦الدرا�سة♦فقد♦جرى♦الت��سل♦اإىل♦جمم�عة♦من♦

الت��سيات♦التالية:♦
1♦ اإيجاد منهجية وا�ضحة وملزمة جلميع املديرين من . �رضورة 

ورفع  مدار�ضهم،  يف  بالتجوال  الإدارة  اأ�ضلوب  ممار�ضة  اأجل 
اإىل درجة عالية وبخا�ضة  م�ضتوى ممار�ضة الإدارة بالتجوال 
والتطوير،  التقييم  التحفيز،  والتوا�ضل،  الت�ضال  جمالت  يف 

والتغذية الراجعة.
2♦ عقد دورات تدريبية ملدراء املدار�س لتعريفهم باأهمية ممار�ضة .



121

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

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

املعلمني  لدى  املعنوية  الروح  رفع  يف  بالتجوال،  الإدارة 
الأمور  واأهم  املمار�ضة  لتلك  وال�ضليمة  ال�ضحيحة  والطرق 
رفع  يف  ي�ضهم  مبا  التجوال،  عملية  اأثناء  مراعاتها  الواجب 

الروح املعنوية للمعلمني ولي�س العك�س.
3♦ وخا�ضة . املعلمني  لدى  املعنوية  الروح  رفع  على  العمل 

املعلمني الذكور، من خالل جمموعة من القرارات والإجراءات 
ينا�ضب  معي�ضي  م�ضتوى  على  ح�ضولهم  يف  ت�ضاهم  التي 

متطلبات احلياة املتزايد.
4♦ بالتجوال . الإدارة  مو�ضوع  حول  الدرا�ضات  من  املزيد  اإجراء 

ومن خمتلف الأوجه.
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