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ملخص: 

يهدف البحث اإىل التعرف اإىل واقع تطبيق االإدارة بالتجوال من وجهة نظر العاملني يف 
جامعة فل�سطني، ولتحقيق اأهداف البحث ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي، وطبق ا�ستبانة 
مكونة من )58( فقرة لقيا�ض اجتاهات العاملني نحو تطبيق االإدارة بالتجوال باجلامعة، 
االإداريني  العاملني  من   )140( قوامها  ع�سوائية  عينة  على  البحث  مفردات  ِّقت  طُب وقد 
تطبيق  م�ستوى  اأن  البحث:  اليها  تو�سل  التي  النتائج  اأهم  ومن  باجلامعة،  واالأكادمييني 
االإدارة بالتجوال باجلامعة كان متو�سطًا، حيث ح�سلت الدرجة الكلية لال�ستبانة على وزن 
ن�سبي )78.74%( ، كما بينت النتائج اأن م�ستوى تطبيق اأبعاد االإدارة بالتجوال املتمثلة 
اجلماعي،  والعمل  االت�سال،  عملية  وحت�سني  املعلومات،  وجمع  احلقائق  )اكت�ساف  يف: 
وحتفيز العاملني املميزين، والدفع باجتاه عمليات التطوير واالإبداع، وتعزيز مبداأ التغذية 
الراجعة( كان متو�سطًا، حيث تراوح الوزن الن�سبي لهذه االأبعاد بني )76.73 - 79.75( 
كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة بني فئات العمر من )20 - اأقل من 35( ، وبني 
ل�سالح  النتيجة  وكانت   ،  )60 من  اأقل   -  45( ومن   ،  )45 من  اأقل   -  35( من  الفئتني 
فروق  تت�سح  ومل   ،  )60 من  اأقل   -  45( من  والفئة   ، اأقل من 45(  كل من الفئة )35 - 
يف املتغريات االأخرى. ويو�سي البحث باأن تتجول االإدارة بني العاملني لتحفيز املميزين 

ومتنحهم عالوات ت�سجيعية اأمام اأقرانهم.
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The fact of applying walking around management 
in the point of view of workers in Palestine University 

Abstract: 

The research aims to identify the reality of the application of roaming 
management from the point of views of the employees in the University of 
PalestineIn order to achieve the objectives of the research, the researcher 
had used the descriptive approach and applied a questionnaire that consist 
of (58) items to measure the trends of employees towards the implementation 
of the management roaming in the UniversityThe terms of research had been 
applied on a random sample consist of )140( participant from administrative 
and academic staff in UniversityThe most important research results was the 
level of application of roaming management in the University of Palestine 
was averageHence, the total value for all questionnaire was of relative 
weight (78.74%) The results showed that the level of the application of 
roaming management of dimensions )discovery of the facts and information 
collection, improve and teamwork, motivate discerning workers, pushing 
toward development and creativity, and promote the principle of feedback) 
was moderate, with a relative weight of those dimensions was ranging between 
(79.75 - 76.73) The results also showed that there is a statistical significant 
differences between the age categories (20 - <35) and between age categories 
of (35 - <45) and age categories of (45 - <60) in favor to the categories (35 - 
<45) , and categories (45 - <60) , while there is no clear differences between 
other variablesResearch recommends that the administration must roam 
among workers to motivate those discerning ones and gives them incentive 
bonuses in front of their peer’s workers.
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مقدمة: 
اأ�سحى وا�سحًا التطور الكبري لكثري من املفاهيم االإدارية التي ت�سعى ملناغمة حالة 
احلداثة واملعا�رسة التي تعي�سها املنظمات، ال �سيما يف اإطار ما فر�سته تعاليم عوملة العمل 
واإفرازاتها، واخلروج من دائرة البلد اأو االإقليم اإىل دائرة العامل باأ�رسه، والتي اأفرزت العديد 
من اأمناط العمل املتنوعة واأ�ساليبه، خا�سة يف اإدارة عمل تلك املنظمات، واملعتمدة على ما 
ي�سمى باالإدارة االإلكرتونية، وما حتويه من اأدوات وو�سائل متنوعة، ولكن املتتبع لفعالية 
تلك االأ�ساليب واالأدوات يجد اأنها ال ميكن اأن حتل مكان عمل االإن�سان ب�سكل تام، وال �سيما 
اأنها جعلت بينه وبني الواقعية حائاًل، حيث ُيدار الواقع من خاللها، وجعلت اإدارة االأعمال 
تتم عن بعد، وب�سكل ميكن اأن نطلق عليه »غري مبا�رس«، وهذا ما ال يحقق النتائج املرجوة 
دائمًا، فاالإدارة بالتجوال كمفهوم علمي ي�سري اإىل �رسورة احتكاك االإدارات والقادة بواقع 
العمل مبا�رسة دون وجود اأي من احلوائل، كي تكون قادرة على ممار�سة مهاراتها وقدراتها 
ال�سخ�سية يف تقومي الواقع احلقيقي بدقة وتعمل على اإدارته بكل مكوناته احلقيقية و�سواًل 
اإىل اأف�سل النتائج يف االأداء، وذلك اعتماداً على اأ�سلوب املالحظة املبا�رسة واحلل الفوري 
تكوين  يف  املهمة  املنظمات  من  منها  اخلا�سة  �سيما  وال  اجلامعات،  كانت  للم�سكالتوملا 
واقع املجتمع و�سياغته وت�سكيله، كان ال بد الإدارتها اأن تالحظ وتتعرف على التفا�سيل 
العمل  اأروقة  بني  امليداين  جتوالها  عرب  كافة  فيها  االأعمال  باإمتام  املتعلقة  واملعلومات 

املختلفة، لتمكنها من اتخاذ القرارات الدقيقة وال�سحيحة.

مشكلة البحث وتساؤالته: 
من خالل احتكاك الباحث باجلامعة كع�سو هيئة تدري�ض غري متفرغ الحظ اأن العديد 
من العاملني باجلامعة يعملون اإىل حد ما بعيداً عن اإدارة اجلامعة، واأن عمل اإدارة اجلامعة 
دفع  الذي  االأمر  مبا�رس،  ب�سكل  متابعتها  عن  بعيداً  االأعمال  ونتائج  التقارير  على  يعتمد 
اأبعاد  خم�سة  �سملت  ا�ستبانة  �سياغة  يف  متثلت  ا�ستطالعية  درا�سة  بعمل  بالقيام  الباحث 
ممثلة بخم�سة اأ�سئلة مفتوحة، ت�سكل م�سمونها حول االأبعاد الرئي�سة املكونة مبفهوم االإدارة 
بالتجوال، وهي )اكت�ساف احلقائق، وحت�سني االت�سال والعمل اجلماعي، والتحفيز، والتطوير 
درا�سة  والتي ركزت عليها  الباحث،  تبناها  التي  االأبعاد  الراجعة( وهي  التغذية  واالإبداع، 
)احلوامدة والعبيدي، 2013: �ض 68( وقد ُوزِّعت ب�سكل ع�سوائي على )20( من العاملني 
باجلامعة من االأق�سام واالإدارات املختلفة، حيث اتفقت نتائج حتليل م�سامني ا�ستجابات 
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اأفراد العينة اال�ستطالعية مع �سعور الباحث، والتي تتمثل يف ُبعد اإدارة اجلامعة عن ميدان 
غري  باملتابعة  واالكتفاء  ميداين  ب�سكل  العمل  اإجناز  لتفا�سيل  متابعتها  وعدم  العمل، 
املبا�رسة املبنية على التقارير ونتائج االأعمال، وهو ما يتنافى مع تطبيق مفهوم االإدارة 
بالتجوال، وما يحمله من م�سامني واأبعاديف �سوء ذلك ميكن اأن تتمثل م�سكلة البحث يف 
ال�سوؤال الرئي�ض: ما واقع تطبيق الإدارة بالتجوال من وجهة نظر العاملني يف 
الأ�صئلة  عن  الإجابة  من  بد  ل  الرئي�س  ال�صوؤال  عن  ولالإجابة  فل�صطني؟  جامعة 

الفرعية الآتية: 
باإمتام . 1 املتعلقة  احلقائق  اكت�ساف  وراء  �سعيًا  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  تتجول  هل 

االأعمال؟ 
هل تتجول اإدارة اجلامعة ميدانيًا �سعيًا لتح�سني عملية االت�سال والعمل اجلماعي . 2

مع العاملني؟ 
اأعمالهم . 3 املميزين يف  العاملني  بتحفيز  لتقوم  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  تتجول  هل 

باجلامعة؟ 
عند . 4 واالبداع  التطوير  عمليات  باجتاه  لتدفع  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  تتجول  هل 

العاملني؟ 
مع . 5 تعاملها  عند  الراجعة  التغذية  مبداأ  لتطبق  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  تتجول  هل 

العاملني؟ 
متو�سط . 6 بني   )α≤ 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

تعزى  فل�سطني  جامعة  يف  بالتجوال  االإدارة  تطبيق  واقع  جتاه  البحث  عينة  ا�ستجابات 
للمتغريات )العمر، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلدمة، والدرجة الوظيفية( ؟ 

أهداف البحث - يهدف البحث إىل ما يأتي: 
اكت�ساف . 1 نحو  و�سعيها  العمل،  اأروقة  بني  اجلامعة  اإدارة  جتول  واقع  اإىل  التعرف 

احلقائق واحل�سول على املعلومات املتعلقة باإمتام االأعمال.
بيان مدى �سعي اإدارة اجلامعة نحو حت�سني عمليات االت�سال والعمل اجلماعي بني . 2

العاملني من خالل جتولها بني اأروقة العمل باجلامعة.
امليداين . 3 جتولها  عند  املميزين  للعاملني  اجلامعة  اإدارة  حتفيز  مدى  ا�ستك�ساف 

باجلامعة.
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اإدارة اجلامعة باجتاه عمليات التطوير واالبداع من خالل . 4 اإىل واقع دفع  التعرف 
جتولها امليداين باجلامعة.

جتولها . 5 خالل  من  الراجعة  التغذية  ملبداأ  اجلامعة  اإدارة  تطبيق  واقع  اإىل  التعرف 
امليداين بني اأروقة العمل باجلامعة.

بالتجوال . 6 االإدارة  تطبيق  واقع  جتاه  العاملني  نظر  وجهات  يف  الفروق  قيا�ض 
والدرجة  اخلدمة،  و�سنوات  العلمي،  واملوؤهل  )العمر،  للمتغريات:  تبعًا  فل�سطني  جامعة  يف 

الوظيفية( ؟ 

أهمية البحث: 
تكمن اأهمية البحث يف جانبني: 

اولً � اجلانب العلمي:  ♦
ويتمثل يف كون البحث: 

للباحثني  � ميكن  بالتجوال«  »االإدارة  مفهوم  حول  مرجعيًا  نظريًا  اإطاراً  ي�سكل 
اال�ستعانة به عند اإمتام البحوث امل�سابهة.

االإدارة  � مفهوم  م�سامني  يعزز  الذي   - الباحث  علم  حد  –على  نوعه  من  االأول 
بالتجوال وي�سعه يف اإطار مفاهيمي مطبق على جامعة فل�سطينية خا�سة بقطاع غزة.

ميثل اإ�سافة للفكر االإداري احلديث يف جمال عمل اجلامعات، وال �سيما يف �سوء  �
قلة الدرا�سات العربية التي اأجريت حول مفهوم االإدارة بالتجوال.

ثانياً � اجلانب العملي:  ♦
ويتمثل يف كون البحث: 

وطبيعة  � بالتجوال،  االإدارة  ملفهوم  اجلامعة  اإدارة  ملمار�سة  حقيقيًا  واقعًا  ي�سف 
انعكا�سات ذلك من وجهة نظر العاملني باجلامعة.

�سي�سع اإدارة اجلامعة اأمام العديد من احلقائق التي ميكن يف �سوئها اتخاذ بع�ض  �
القرارات التي تدعم باجتاه تطبيق االإدارة بالتجوال فيها.

�سيعك�ض مفهوم االإدارة بالتجوال حالة ات�سال حقيقي بني اإدارة اجلامعة والعاملني  �
فيها حتمل يف طياتها م�سامني رقابية واإ�رسافية ملتابعة جمريات العمل باجلامعة.
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حدود البحث: 

احلدود املو�صوعية: ركز الباحث على اأربعة اأبعاد رئي�سة �سعى من خاللها للتعرف  �
)اكت�ساف احلقائق، وحت�سني  االإدارة بالتجوال يف جامعة فل�سطني وهي:  اإىل واقع تطبيق 

االت�سال والعمل اجلماعي، والتحفيز والتطوير واالبداع، والتغذية الراجعة(. 
احلدود الب�رشية: متثل احلد الب�رسي يف العاملني بجامعة فل�سطني اخلا�سة. �
احلدود الزمانية: طبقت مفردات البحث خالل العام اجلامعي 2015/2014. �

مصطلحات البحث: 

الإدارة بالتجوال: بح�سب ما اأورد )احلوامدة، والعبيدي، 2013: �ض 66( فاإن هذا  ◄
املفهوم ُي�سري اإىل قدرة املدير يف االبتعاد عن مكتبه واخلروج منه مل�رسح العمل، والتفاعل 
العاملني،  العاملني وجهًا لوجه؛ وذلك الكت�ساف احلقائق، وحت�سني االت�سال، وحتفيز  مع 

والتطوير واالإبداع، واحل�سول على التغذية الراجعة.

التعريفات اإلجرائية للباحث: 

الإدارة بالتجوال: هي تعبري عن حالة انتقال االإدارة العليا من مكاتبها اإىل ميدان  ◄
العمل املبا�رس بهدف االحتكاك املبا�رس واملالحظة والتعرف اإىل تفا�سيل اإمتام املهمات، 

والتفاعل املبا�رس مع حاجات العاملني املادية واملعنوية ورغباتهم.
اكت�صاف احلقائق: تعرف اإدارة اجلامعة على املعلومات وك�سف التفا�سيل املتعلقة  ◄

بالعمل والعاملني ب�سكل ميداين، كي تكون قادرة على حل امل�سكالت وتوفري ما يلزم من 
احتياجات.
حت�صني الت�صال والعمل اجلماعي: قدرة اإدارة اجلامعة على تفعيل �سبل االت�سال  ◄

بينهم  االآراء  وتبادل  الثقة،  تعزيز  بهدف  الو�سائل  ب�ستى  باجلامعة  العاملني  وبني  بينها 
ون�رس ثقافة التعاون يف العمل اجلماعي.

التحفيز: قيام اإدارة اجلامعة بتحفيز العاملني ماديًا ومعنويًا بهدف دفعهم نحو  ◄
اأداء اأف�سل.
العنا�رس  ◄ على  امليداين  جتوالها  عرب  اجلامعة  اإدارة  َتَعُرف  والإبداع:  التطوير 

املبدعة، وتوفري البيئة االإبداعية، وتوفري االأفكار واحللول وبرامج التدريب الالزمة لتطوير 
اأ�ساليب العمل وطرقه.
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امليداين  ◄ اجلامعة عرب جتوالها  اإدارة  قبل  العاملني من  اإ�سعار  الراجعة:  التغذية 
بنتائج اأعمالهم وتعزيز �سعورهم بقيمة ما اأجنزوه، وتزويدهم باملعلومات املتعلقة بعملهم 
وبيان نقاط القوة ونقاط ال�سعف فيه، وحتديد نوع التدريب الالزم لتقوية نقاط ال�سعف 

عندهم .

الدراسات السابقة: 
اأم  املكتبات  �سواء على م�ستوى  املعلومات  للعديد من م�سادر  الباحث م�سحًا  اأجرى 
امل�سادر االإلكرتونية، ووجد اأن القليل من الكتاب والباحثني العرب من ركزوا على مفهوم 
االإدارة بالتجوال، ولقد زاد االإطار املعريف لدى الباحث من خالل ما توافر لديه من درا�سات، 

وميكن له اأن يعر�سها على النحو االآتي مرتبة بح�سب الت�سل�سل الزمني: 
االإدارة  ممار�سة  درجة  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2014 )املوا�صية:  قامت 
الكرك  حمافظة  يف  مهنيًا  االأطفال  ريا�ض  معلمات  كفاءة  تنمية  على  واأثرها  بالتجوال 
باالأردن، وقد اعتمدت الدرا�سة على اال�ستبانة اأداًة جلمع البيانات، واتبعت املنهج الو�سفي 
التحليلي، حيث ت�سكل جمتمع الدرا�سة من )130( معلمة ريا�ض اأطفال، وا�ستخدمت العينة 
الع�سوائية الب�سيطة لت�سمل جميع مفردات املجتمع، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن درجة ممار�سة 
بدرجة  كانت  مهنيًا  االأطفال  ريا�ض  معلمات  كفاءة  تنمية  وم�ستوى  بالتجوال  االإدارة 
معلمات  كفاءة  تنمية  يف  بالتجوال  االإدارة  ملمار�سة  اأثر  وجود  كذلك  وبينت  متو�سطة، 
ريا�ض االأطفال مهنيًا. اأما )قدومي، واخلوالدة: 2014( فاأجرت درا�سة هدفت اإىل التعرف 
اإىل ممار�سة االإدارة بالتجوال لدى مديري املدار�ض املهنية وعالقتها بدرجة االأداء الوظيفي 
لدى معلمي تلك املدار�ض، حيث ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، وتكونت عينة 
)79%( من  ن�سبنه  ما  و�سكلت  )335( مفردة،  بطريقة ق�سدية من  اختريت  التي  الدرا�سة 
جلمع  الرئي�سة  االأداة  هي  اال�ستبانة  وكانت  مفردة،   )422( البالغ  الكلي  الدرا�سة  جمتمع 
بني  موجبة  اإح�سائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  الدرا�سة:  نتائج  اأهم  من  وكان  البيانات، 
االأداء  ودرجة  فل�سطني  املهنية يف  املدار�ض  مديري  لدى  بالتجوال  االإدارة  درجة ممار�سة 
درا�سة   )2013 والعبيدي:  )احلوامدة،  اأجرى  كما  املدار�ض.  تلك  معلمي  لدى  الوظيفي 
اجلامعات  القرارات يف  اتخاذ  فاعلية  بالتجوال على  االإدارة  اأثر ممار�سة  بيان  اإىل  هدفت 
االأردنية الر�سمية، حيث تكونت عينة الدرا�سة من )361( مفردة مثلت ن�سبة )%51.35( 
من جمتمع الدرا�سة املكون من جميع املديرين وم�ساعديهم العاملني باجلامعات االأردنية 
العلوم  وجامعة  موؤتة،  وجامعة  الريموك،  وجامعة  االأردنية،  )اجلامعة  وهي:  الر�سمية، 
والتكنولوجيا االأردنية، واجلامعة الها�سمية، وجامعة اآل البيت، وجامعة البلقاء التطبيقية، 
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وجامعة احل�سني بن طالل، وجامعة الطفيلة التقنية، واجلامعة االأملانية االأردنية( والبالغ 
نتائج  اأهم  من  وكان  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت  .وقد   )703( عددهم 
)اكت�ساف  باأبعادها:  بالتجوال  االإدارة  ملمار�سة  اإح�سائية  داللة  ذي  اأثر  وجود  الدرا�سة: 
فعالية  على  الراجعة(  والتغذية  واالبداع  والتطوير  والتحفيز  االت�سال  احلقائق وحت�سني 
اتخاذ القرارات. كما اأجرى )AL Shra’ah&other: 2013( درا�سة هدفت اإىل اإظهار دور 
االأطباء  بني  االأردنية  امل�ست�سفيات  يف  التنظيمي  االلتزام  على  بالتجوال  االإدارة  ممار�سة 
من  ممر�سات   )440( و  واإناث،  ذكور  اأطباء   )106( من  الدرا�سة  عينة  واملمر�ساتتكونت 
الذكور واالإناث الذين يعملون يف القطاعني العام وامل�ست�سفيات اخلا�سة يف االأردنواأُعدت 
ا�ستبانة لقيا�ض متغريات الدرا�سة، وقد اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، وكان من 
اأهم النتائج: اأن ممار�سة االأطباء واملمر�سات لالإدارة بالتجوال كان متو�سطًاوكان م�ستوى 
ثابت ملمار�سة  ب�سكل  تاأثري كبري  لالأطباء واملمر�سات متو�سط، ويوجد  التنظيمي  االلتزام 
االإدارة بالتجوال على االلتزام التنظيمي من االأطباء واملمر�سات يف امل�ست�سفيات االأردنية. 
اأما )Gil & Ido: 2012( فاأجرى درا�سة هدفت اإىل اإظهار تكييف ممار�سة االإدارة بالتجوال 
البيانات  �سنوات حيث ُجمعت  الدرا�سة حالة طويلة ملدة ثالث  ال�سالمة، و�سفت  اإدارة  مع 
يف  ال�سالمة  حت�سني  اأجل  من  والتعديل  بالتجوال  االإدارة  على  مور�ست  التي  التجريبية 
من�ساأة ت�سنيع اأ�سباه املو�سالت، حيث ت�سارك التعديل الرئي�ض لدمج املعلومات مع اأ�سلوب 
االإدارة بالتجوال من اأجل خلق ممار�سة من �ساأنها توليد تنمية املهارات القيادية لل�سالمة 
نف�سه تعزيز م�ساركة �سالمة املوظفني، ومن  الوقت  التنظيمية، ويف  لل�سالمة  التعلم  واآلية 
التي كانت  االآالف من اجلوالت  �سهلت  بالتجوال  االإدارة  اأن ممار�سة  نتائج درا�سة احلالة: 
متار�ض �سلوكيات قيادة ال�سالمة من قبل املديرين واملوظفني، حيث خرجت الدرا�سة بتقدمي 
)جودي،  بالتجوال. كما قام  االإدارة  التنظيمية مبني على  ال�سالمة  اإدارة  منوذج جديد يف 
عبد الرحمن: 2011( بدرا�سة هدفت اإىل التعرف على تاأثري االإدارة بالتجوال على االإدارة 
االلكرتونية، حيث ا�ستخدمت الدرا�سة اال�ستبانة اأداًة جلمع البيانات، حيث وزعت على )10( 
الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  اعتمدت  كما  العامة،  املرور  مديرية  يف  اأق�سام  مديري  من 
تاأثري  وجود  عدم  الدرا�سة:  نتائج  اأهم  ومن  الدرا�سة،  اأ�سئلة  عن  لالإجابة  و�سواًل  التحليلي 
معنوي ذي داللة اإح�سائية لالإدارة بالتجوال يف االإدارة االلكرتونية ب�سبب عدم تخ�س�ض 
 )Beil - Hildebrand: 2006( اأجرى  االإدارة االلكرتونية. كما  االأق�سام يف جمال  مديري 
درا�سة هدفت اإىل معرفة االآثار املرتتبة على تطبيق االإدارة بالتجوال على موظفي الرعاية 
احلالة،  درا�سة  منهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت  حيث  االأملانية،  امل�ست�سفيات  اإحدى  يف  ال�سحية 
وطبقت الدرا�سة امليدانية لفرتة �ستة �سهور على عينة ع�سوائية مثلت جميع مفردات املجتمع 
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الكلي للدرا�سة من خالل متابعة احلياة اليومية للعاملني يف ق�سم التمري�ض بامل�ست�سفى، 
ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اليها الدرا�سة: اأن ا�ستخدام املديرين لنمط االإدارة بالتجوال 

اأدى اإىل رفع الثقة ودعم التعاون اجلماعي داخل بيئة الرعاية ال�سحية بامل�ست�سفى.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
اإىل  اأ�سارت  الدرا�سات  اأغلب  اأن  يت�سح  الباحث،  اطلع عليها  التي  الدرا�سات  يف �سوء 
الدرا�سة  جمتمعات  اختالف  رغم  بالتجوال،  االإدارة  مفهوم  حول  متقاربة  فكرية  منهجية 
فيها، كما اأن اأغلبها ركز على العالقة االإيجابية بني االإدارة بالتجوال والعديد من املتغريات 
يف  كما  القرارات  اتخاذ  وفعالية   ،  )2014 واخلوالدة:  )قدومي،  يف  الوظيفي  االأداء  مثل 
 AL Shra’ah&other:( التنظيمي كما يف  وااللتزام   ،  )2013 والعبيدي:  )احلوامدة، 
2013( ، وتطبيق �سلوكيات قيادة ال�سالمة كما يف )Gil & Ido: 2012( ، وتنمية الكفاءة 
كما يف )املوا�سية: 2014( ، وذلك با�ستثناء )جودي، عبد الرحمن، 2011( التي اأظهرت 
ارتكز  وقد  االلكرتونية.  االإدارة  وبني  بالتجوال  االإدارة  بني  داللة  ذات  عالقة  وجود  عدم 
الدرا�سات  هذا البحث يف كينونته الفكرية والتطبيقية على جوانب عديدة من التي بينتها 
ال�سابقة �سواء من حيث اأداة الدرا�سة اأو املنهجية اأو اأ�سلوب اختيار العينة اأو غري ذلك، ولكن 
ما مييزه عن الدرا�سات ال�سابقة اأن مفرداته طبقت يف جمال اجلامعات وال �سيما العاملة يف 
قطاع غزة، وهو ما مل يحدث يف الدرا�سات املذكورة، كما يتميز باأنه بحث ا�ستك�سايف ي�سعى 

للتعرف اإىل واقع تطبيق االإدارة بالتجوال دون التطرق والربط بني املتغريات

اإلطار النظري: 

ماهية اإلدارة بالتجوال: 

اللغة  يف  والتجوال  التجوال،  عملية  على  بالتجوال  االإدارة  مفهوم  م�سمون  يرتكز 
وبح�سب ما ورد يف )املعجم الو�سيط، 1985، �ض 145( تعني الَطَوفان يف البلدان كثرياً.

االأطر  من  العديد  اإىل  الباحث  رجع  بالتجوال  االإدارة  مفهوم  على  التعرف  اإطار  ويف 
النظرية التي اأ�سارت اإىل هذا املفهوم، حيث اأ�سار )احلوامدة والعبيدي، 2013، �ض74( باأن 
)peters & waterman( هما اأول من كتبا عن االإدارة باجلوال يف كتابهما: “البحث عن 
التميز” وذلك يف اأوائل الثمانينيات، وبينا اأن ممار�سة االإدارة بالتجوال ت�سجع على مواجهة 
العاملون  ي�سعر  وهنا  واملوظفني،  املدير  بني  التوا�سل  اإبقاء  وكذلك  العمل،  يف  امل�سكالت 
بالعمل  يت�سل  ال  واأنه  بهم،  يهتم  ال  املدير  باأن  ال�سعور  ومتنع  منهم،  قريب  مديرهم  اأن 
االإدارة بالتجوال ت�سجع على مواجهة امل�سكالت  اأن ممار�سة  احلقيقي يف املوؤ�س�سة، وبينا 
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يف العمل واإبقاء التوا�سل بني املدير واملوظفني، وبينا اأن فحوى االإدارة بالتجوال تت�سمن 
ميدانيًا.  العمل  ملتابعة  املكتب  خارج  واالنطالق  الكتابية  االأعمال  من  نف�سك  تخل�ض  اأن 
وزيادة  االآخرين،  تفعيل  علم  هي  بالتجوال  االإدارة  اأن   )2000 )اخل�سريي،  عن  نقل  كما 
وحتقيقها،  االأهداف  تلك  تنفيذ  على  قدرتهم  ورفع  وتنميتها،  رغباتهم  وحتفيز  كفاءتهم، 
وذلك باالعتماد على قيام املدير بجوالت تفقدية على اأر�ض الواقع؛ ملتابعة التنفيذ الفعلي 
والوقوف  الواقع،  اأر�ض  على  وانتظامه  العمل،  �سري  ومعرفة  املو�سوعة،  والربامج  للخطط 
وعبد  )جودي،  واالإنتاجيةاأما  االإنتاج  على  املوؤثر  الداخلي  ال�سعف  واأ�سباب  عوامل  على 
امل�ساركة  من  حالة  اأنها  على  بالتجوال  االإدارة  عرف  فقد  �ض324(   ،2011 الرحمن، 
الفوري  واحلل  املالحظة  عن�رسي  وانطالق  اجلماعي  العمل  بروح  وااللتزام  التنظيمية، 
بخ�سو�سية جديدة للتعامل مع املوارد الب�رسية لتحقيق االإنتاجية االأف�سلفي االإطار نف�سه 
اعترب )العايد، 2010، �ض1( باأن االإدارة بالتجوال ما هي اإال منوذج يقوم ب�سكل اأ�سا�سي 
اإتاحة الفر�سة للقادة االإداريني على االطالع ب�سكل مبا�رس على كل ما يجري داخل  على 
منظماتهم، وفهم تطلعات املوظفني لديهم ومناق�ستهم يف اإجنازاتهم وم�سكالتهم، يف جو 
من االألفة غري الر�سمية. وهو ما عززه )الق�ساة، 2012( الذي انطلق من مبداأ: “كلكم راع 
وكلكم م�سئول عن رعيته “عندما عرف االإدارة بالتجوال على اأنها ا�سرتاتيجية ترتكز على 
التوا�سل ال�سخ�سي واملبا�رس بني القائد والعاملني كافة يف املنظمة من خالل نزول القادة 
اإىل امليدان بهدف اإيجاد االن�سجام والتعاون بني االإدارة والعاملينويف جمال منف�سل من 
حيث جمتمع الدرا�سة بينت )البنا، 2010، �ض236( باأن االإدارة بالتجوال يف جمال عمل 
مكان  اأي  يف  االإداري  العمل  مبمار�سة  ونوابه  املدير  قيام  عن  تعبري  اإال  هي  ما  املدار�ض 
باملدر�سة لتحقيق االت�سال والتوا�سل الفعال مع العاملني باملدر�سة، ومتابعة العديد من 
جماالت العمل املدر�سي اليومي مثل: االلتقاء بالعاملني واال�ستماع لوجهة النظر املتعددة 
ب�سكل يدعم ويحقق االأهداف املرجوة، والتاأكد من اال�ستخدام االأمثل الأوقات العمل الر�سمية، 
والتعرف عن قرب اإىل االأن�سطة املدر�سية، وطريقة اأدائها ومتابعة اأجنازها، والوقوف على 
وان�سباطهم  تقدمهم  ومتابعة  بالتالميذ  واالت�سال  فاعليتها،  دون  حتول  التي  املعوقات 
داخل املدر�سة وحل امل�سكالت التي يعانون منها، والعمل على حلها. ويف اإطار نف�سه جمال 
التطبيق جاء )قدومي واخلوالدة، �ض148( ليعرف مفهوم االإدارة بالتجوال يف �سوء عمل 
مديري املدار�ض وعالقتهم باملعلمني، حيث اأ�سار اإىل اأن االإدارة بالتجوال ما هي اإال حالة 
والتحدث  بينهم،  التجوال  خالل  من  مبا�رسة  املعلمني  مع  املدار�ض  ملديري  التفاعل  من 
وال�سلطوية بني املديرين  الر�سمية  الوقت معهم بهدف ك�رس احلواجز  اإليهم، وق�ساء بع�ض 
واملعلمني، وتعزيز العالقة ال�سخ�سية مع امل�ستويات املختلفة، لي�ض بهدف املراقبة فح�سب، 
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بهم  احتكاكهم  خالل  من  العاملني  لدى  املعنوية  الروح  رفع  وهو  اأ�سا�سي  بهدف  واإمنا 
باأن   )Pat Brans،2013،p249( يقول  واأخرياً  به.  يقومون  ملا  باالهتمام  واإ�سعارهم 
االإدارة بالتجوال لي�ست عالجًا جلميع اإدارة امل�رسوع، واإمنا هي بب�ساطة و�سيلة جيدة لفتح 
التي  لالأ�سياء  باالحرتام  ي�سعرون  العمال  وجعل  االجتاهني،  كال  يف  االت�سال  خطوط 
االأزمات، وعندما ي�سبح امل�رسوع بحاجة  تاأتي بيدين مدير امل�رسوع عند حدوث  �سوف 
للعمالفيت�سح من التعريفات املتعددة املذكورة اأن مفهوم االإدارة بالتجوال مفهوم اإداري 
داخل  االإدارية  العملية  ممار�سة  حيث  من  العملي  اجلانب  م�سمونه  يف  يالم�ض  معا�رس 
املنظمة  اأهداف  حتقيق  اإىل  مبجملها  تهدف  والتي  املتعددة  العمل  اأروقة  وبني  املنظمة 
باأعلى م�ستوى من الفعالية لالأداء، وميكن للباحث ا�ستخال�ض العديد من املرتكزات التي 
ورفع روحهم  العاملني  تفعيل وحتفيز  مثل:  بالتجوال  االإدارة  اأ�سا�سها مفهوم  على  يبنى 
املعوقات  وحتديد  ال�سعف  عوامل  على  الوقوف  العمل،  يف  رغبتهم  ينمي  مما  املعنوية 
احللول  اإيجاد  التنظيمي،  واالت�سال  الفريق  روح  تنمية  االأهداف،  حتقيق  من  حتد  التي 
نظرهم  وجهات  و�سماع  اإجنازاتهم  حول  العاملني  ومناق�سة  العمل،  مل�سكالت  الفورية 
احلواجز  وك�رس  الر�سمية  غري  التنظيمية  العالقات  وبناء  االألفة  من  جو  خلق  املتنوعة، 
يف  مكان  اأي  يف  االإداري  العمل  ممار�سة  واالإدارة،  العاملني  بني  والوظيفية  النف�سية 
املنظمة، ولي�ض قا�رساً على املكتب فقط، وممار�سة مبداأ التغذية الراجعة جتاه نتائج اأداء 
من  التاأكد  اأدائهم،  يف  ال�سعف  ونقاط  القوة  نقاط  معرفة  من  حالة  يحقق  مما  العاملني 

اال�ستخدام االأمثل للموارد املتنوعة من قبل العاملني.

أهمية اإلدارة بالتجوال: 

Hilde -( عن  نقاًل  �ض75(   ،2013 والعبيدي، )احلوامدة  اأورد  ما   حح�سب 
تكنولوجيا  اأنها  على  وو�سفها  بالتجوال  االإدارة  اأهمية  على  ركز  الذي   )rand،2006
االت�سال غري الر�سمي، واأن الفكرة الرئي�سية وراء هذا املنهج هو المركزية االإدارة، وهو اأن 
يكون اجلميع على علم ون�ساط، وم�ستوى ثقة عالية حتث املوظفني على طرح اأفكار جديدة 
املوهوبون  فاالأ�سخا�ض  جماعي،  ب�سكل  بعملهم  القيام  لهم  ي�سهل  بدوره  وهذا  تردد،  بال 
يحتاجون دائمًا اإىل الدعم والعناية من مديريهمويف اإطار ما اأورده العديد من الكتاب حول 
مفهوم االإدارة بالتجوال، يربز العديد من اجلوانب التي تعطي هذا املفهوم اأهمية كبرية �سواء 
على م�ستوى االإدارات اأم على م�ستوى العاملني، وهذا ما اأكده )الزهراين، 2014( حيث اأ�سار 
العاملني  اأن املدير قد يتمكن من معرفة ما يجري حيث يظل على ات�سال مبا�رس مع  اإىل 
العمل  يدعم  مما  املتعددة،  النظر  لوجهات  واال�ستماع  احلقيقية  حاجاتهم  على  للتعرف 
العاملني  ات�سال  التي قد تعوق  الزيارات تك�رس احلواجز  اأن مثل هذه  اأهدافه، كما  ويحقق 
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مع املدير من خالل توا�سله معهم واالجتماع الدائم بهم، وتبادل احلديث معهم، االأمر الذي 
يوحي للعاملني باهتمام املدير والتزامه، مما يدفعهم لال�ستجابة لتوجيهاته، اأي�سًا تكون 
للعاملني  �سخ�سية ومبا�رسة  ب�سورة  �سكره  املدير عن  يعرب  لكي  منا�سبة  فر�سة  الزيارات 
على جهودهم واإجنازاتهم، كذلك فاإن املدير يقدم من خالل االإدارة بالتجوال دلياًل واقعيًا 
وملمو�سًا على اهتمام االإدارة العليا احلقيقي والتزامها الفعلي اإزاء العاملني، و�سعيها اجلاد 
ملعاجلة امل�سكالت التي تواجههم يف اأثناء عملهم. كما اأن االإدارة بالتجوال حتقق العديد من 
الفوائد للعاملني، ت�سمل؛ اإتاحة الفر�سة اأمامهم ملقابلة امل�سوؤولني عن �سنع القرار وطرح 
واإتاحة  والتحدث عن حاجاتهم ورغباتهم ب�سورة مبا�رسة،  وجهات نظرهم دون عوائق، 
الفر�سة اأمامهم لال�ستماع اإىل ما يجري يف مواقع العمل من قبل امل�سوؤولني اأنف�سهم، واإتاحة 
ال�سائدة يف  والتنظيمية  االإدارية  القيم  امل�سوؤولني وهم يطبقون  اأمامهم مل�ساهدة  الفر�سة 
�سلوكياتهم اليومية، وك�رس احلاجز النف�سي بينهم وبني �سانعي القرار، التدريب على التعبري 
ب�سورة مبا�رسة عن وجهات نظرهم للمديرين، والتوقع الدائم لزيارة املدير، مما يحفزهم 
مميزات  من  عدداً  اأوردت  فقد   )10  - �ض8   ،2010 )البنا،  دائميناأما  واإتقان  بجد  للعمل 
اأهميتها من خالل حتقيقها للجوانب االآتية: )تفوي�ض  تطبيق االإدارة بالتجوال حيث تربز 
الفعلي،  الواقع  العمل يف  اإعادة توزيع  االإجناز وتنفيذ اخلطة املو�سوعة،  لل�سلطة، حت�سني 

االت�سال ال�سفهي الفعال، اكت�ساف امل�سكالت واأوجه الق�سور( .
الطريقة واإلجراءات: 

يتناول هذا اجلزء و�سفًا مف�ساًل لالإجراءات التي اتبعها الباحث يف تنفيذ البحث، ومن 
ذلك تعريف منهج البحث، وو�سف جمتمع البحث، وحتديد عينة البحث، واإعداد اأداة البحث، 
والتاأكد من �سدقها وثباتها، وبيان اإجراءات البحث، واالأ�ساليب االإح�سائية التي ا�ستخدمت 

يف معاجلة النتائج، وفيما ياأتي و�سف لهذه االإجراءات.
أوالً - منهج البحث: 

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي ملالءمته لطبيعة هذا البحث.
ثانياً - جمتمع البحث: 

 )230( عددهم  والبالغ  فل�سطني،  بجامعة  العاملني  جميع  يف  البحث  جمتمع  متثل 
اأبرز  اأحد  باعتبارها  ق�سدية  بطريقة  اختريوا  حيث  واالداريني،  االأكادمييني  من  موظفًا 
باأن  الباحث  اعتقاد  على  اعتماداً  وذلك  غزة،  قطاع  يف  العاملة  اخلا�سة  اجلامعات 
اأن  �ساأنها  من  التي  املتنوعة  والرقابة  املتابعة  عن�رس  على  حتر�ض  اخلا�سة  اجلامعات 

حتقق لها اأكرب عائد.
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ثالثاً - عينة البحث: 

البحث  جمتمع  متثل  حيث  الب�سيطة،  الع�سوائية  العينة  اأ�سلوب  على  البحث  اعتمد 
واإداريني  اأكادمييني  من  فل�سطني  جامعة  يف  العاملني  جميع  �سملت  م�سحية  بعينة 
جميعهم،  العينة  اأفراد  على  البحث  اأداة  عت  ُوزِّ عاماًلحيث   )230( عددهم  والبالغ 
بواقع  اأي  منها   )140( على  �سوى  يتح�سل  مل  الباحث  ولكن   )230( عددهم  والبالغ 

)60.8%( من جمموع العينة الكلية.

أداة البحث: 
االإدارة بالتجوال من وجهة نظر  اأداة »اال�ستبانة« ملعرفة »واقع تطبيق  الباحث  اأعد 
الدرا�سات  �سوء  ويف  احلديث،  الرتبوي  االأدب  اإطار  ويف  فل�سطني«.  جامعة  يف  العاملني 

م الباحث اال�ستبانة. ال�سابقة املتعلقة مب�سكلة البحث التي مت االطالع عليها، �سمَّ

صدق االستبانة: 

ويق�سد ب�سدق اال�ستبانة: اأن تقي�ض فقرات اال�ستبانة ما و�سعت لقيا�سه، وقام الباحث 
بالتحقق من �سدق االت�ساق الداخلي للمقيا�ض بتطبيق اال�ستبانة على عينة البحث، وُح�سب 
معامل ارتباط بري�سون بني كل فقرة من فقرات اال�ستبانة والدرجة الكلية لال�ستبانة، وكذلك 

. )SPSS( ُح�سب معامل ارتباط بري�سون، وذلك با�ستخدام الربنامج االإح�سائي
عند  دالة  للبعد  الكلية  والدرجة  الفقرات  بني  االرتباط  معامالت  اأن  ذلك  من  وتبني 
البحث. وللتحقق من  اإىل تطبيقها على عينة  الباحث  ، مما يطمئن   )0.01( م�ستوى داللة 
�سدق االت�ساق الداخلي لالأبعاد، ح�سب الباحث معامالت االرتباط بني درجة كل بعد من 
اأبعاد اال�ستبانة واملعامالت االأخرى، كذلك كل بعد بالدرجة الكلية لال�ستبانة. كما ات�سح 
داللة  ذا  ارتباطًا  لال�ستبانة  الكلية  وبالدرجة  بع�سًا  ببع�سها  ترتبط  املعامالت  جميع  اأن 
من  عالية  بدرجة  تتمتع  اال�ستبانة  اأن  يوؤكد  وهذا   ،  )0.01( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 

الثبات واالت�ساق الداخلي.

ثبات االستبانة: 

العاملني  من   )20( عددها  ا�ستطالعية  عينة  اأفراد  على  اال�ستبانة  ثبات  تقدير  مت 
كرونباخ  األفا  معامل  طريقتي  با�ستخدام  واالأكادمييني  االإداريني  من  باجلامعة 

الن�سفية. والتجزئة 
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ثبات ال�صتبانة Reliability: اأجرى الباحث خطوات التاأكد من ثبات اال�ستبانة وذلك 
بعد تطبيقها على اأفراد العينة اال�ستطالعية بطريقتني هما: التجزئة الن�سفية، ومعامل األفا 

كرونباخ.
1 . :Split - Half Coefficient طريقة التجزئة الن�صفية

التجزئة  بطريقة  اال�ستبانة  ثبات  حل�ساب  اال�ستطالعية  العينة  درجات  اُ�ستخدمت 
درجة  وكذلك  اال�ستبانة،  اأبعاد  من  بعد  لكل  االأول  الن�سف  درجة  احت�سبت  حيث  الن�سفية 
الن�سف الثاين من الدرجات، وذلك بح�ساب معامل االرتباط بني الن�سفني، ثم جرى تعديل 
 ، )Spearman - Brown Coefficient( الطول با�ستخدام معادلة �سبريماأن براون
حيث كان معامل االرتباط بني ن�سفي كل بعد من االأبعاد قبل التعديل )0.946( ، اأما بعد 
التعديل فكان )0.950( وهذا يدل على اأن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن 

الباحث لتطبيقها على عينة البحث.
طريقة األفا كرونباخ: . 2

األفا كرونباخ،  الثبات وهي طريقة  اأخرى من طرق ح�ساب  الباحث طريقة  ا�ستخدم 
من  بعد  لكل  األفا  معامل  قيمة  على  ح�سل  حيث  اال�ستبانة،  ثبات  معامل  الإيجاد  وذلك 
ما بني  تراوح  الكلي  الثبات  تراوح معامل  فقد  لال�ستبانة ككل،  وكذلك  اال�ستبانة،  اأبعاد 
)0.920 - 0.962( وهذا يدل على اأن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن 

الباحث اإىل تطبيقها على عينة البحث، وكانت الدرجة الكلية لال�ستبانة )0.985( .

نتائج البحث: 
�سيتم عر�ض تف�سيلي للنتائج التي مت التو�سل اإليها، وتف�سريها ومناق�ستها باالإجابة 
على ت�ساوؤالت البحث، ومن اأجل تف�صري النتائج اعتمد الباحث الن�صب املئوية اخلا�صة 

بالأوزان الن�صبية كما ياأتي: 
اأقل من 60% م�ستوى منخف�ض لتجول اإدارة اجلامعة بني اأروقة العمل. �
اأروقة العمل. � اإدارة اجلامعة بني  79.9% م�ستوى متو�سط لتجول   - %60
اأروقة العمل. � اإدارة اجلامعة بني  100% م�ستوى مرتفع لتجول   - %80

الإدارة  تطبيق  واقع  »ما  على:  ين�ض  الذي  الرئي�ض  البحث  �سوؤال  عن  االإجابة 
بالتجوال من وجهة نظر العاملني يف جامعة فل�صطني؟ ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال 

ا�ستخدم الباحث التكرارات واملتو�سطات والن�سب املئوية، واجلداول التالية تو�سح ذلك: 
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الجدول )6( 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد االستبانة

وكذلك ترتيبها في االستبانة

جمموع البعدم
النحراف املتو�صطال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

666147.5796.87679.303االإدارة بالتجوال �سعيًا اإىل اكت�ساف احلقائق1

835259.65710.18379.542االإدارة بالتجوال �سعيًا اإىل حت�سني االت�سال والعمل اجلماعي2

590842.2009.22576.735االإدارة بالتجوال �سعيًا اإىل حتفيز العاملني3

446631.9005.95979.751االإدارة بالتجوال �سعيًا اإىل التطوير واالإبداع بالعمل4

603143.0797.89778.324االإدارة بالتجوال �سعيًا لتعزيز مبداأ التغذية الراجعة 5

31418224.41436.64578.74الدرجة الكلية لال�صتبانة 

يت�سح من اجلدول )6( اأن بعد » االإدارة بالتجوال �سعيًا وراء التطوير واالإبداع بالعمل » 
ح�سل على املرتبة االأوىل بوزن ن�سبي )79.73%( ، يلي ذلك بعد »االإدارة بالتجوال �سعيًا 
اإىل حت�سني االت�سال والعمل اجلماعي« ح�سل على املرتبة الثانية بوزن ن�سبي )%79.54( 
الثالثة  اإىل اكت�ساف احلقائق« ح�سل على املرتبة  ، تلى ذلك بعد »االإدارة بالتجوال �سعيًا 
التغذية  مبداأ  تعزيز  اإىل  �سعيًا  بالتجوال  »االإدارة  بعد  ذلك  يلي   ،  )%79.30( ن�سبي  بوزن 
»اأدوار  بعد:  ذلك  يلي   ،  )%78.32( ن�سبي  بوزن  الرابعة  املرتبة  على  ح�سلت  الراجعة« 
االإدارة بالتجوال يف حتفيز العاملني« ح�سل على املرتبة اخلام�سة بوزن ن�سبي )%76.73( 
اأما الدرجة الكلية لال�ستبانة ح�سلت على وزن ن�سبي )78.74%( وهو م�ستوى متو�سط   ،
امللقاة  الكبرية  لالأعباء  النتيجة  هذه  الباحث  يعزو  باجلامعة،  بالتجوال  االإدارة  ملمار�سة 
على عاتق االإدارة، والتي قد توؤثر على ممار�ستها لالإدارة بالتجوال، وال �سيما اأن اجلامعة 
ا�سرتاتيجياتها  لتطبيق  وت�سعى  الربامج  من  للعديد  اعتمادات  على  للح�سول  تركز جهدها 

املتعلقة بالتو�سع �سواء يف اجلوانب االأكادميية اأم املرافق اأو الفروع.
ولتف�سري النتائج املتعلقة بواقع تطبيق االإدارة بالتجوال من وجهة نظر العاملني يف 
جامعة فل�سطني، كان ل بد من الإجابة عن الأ�صئلة الفرعية التالية املتعلقة باأبعاد 

ال�صتبانة: 

االإجابة عن ال�سوؤال االأول من اأ�سئلة البحث الذي ين�ض على: »هل تتجول اإدارة  ◄
الأعمال  باإمتام  املتعلقة  احلقائق  اكت�صاف  وراء  �صعياً  ميدانياً  اجلامعة 
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باجلامعة؟ « ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم الباحث التكرارات واملتو�سطات والن�سب 
املئوية، واجلدول االآتي يو�سح ذلك: 

الجدول )7( 
 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة 

من فقرات البعد األول وكذلك ترتيبها )ن =140( 

جمموع الفقرةالفقرة
النحراف املتو�صطال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

5694.0640.62681.292تتفقد االإدارة اأحوال العمل والعاملني با�ستمرار1

5543.9570.71879.146يحدد جتوال االإدارة �سعوبات وم�ساكل العمل بدقة وواقعية2

5604.0000.72080.004ي�سهم جتوال االإدارة يف تقييم اأداء العاملني با�ستمرار3

5453.8930.87977.869ي�سمح جتوال االإدارة بالتحقق من ال�سائعات 4

5533.9500.71379.007يتيح جتوال االإدارة النقا�ض مع العاملني حول م�ساكل العمل5

5393.8501.01777.0012حتر�ض االإدارة على جمع املعلومات من م�سادرها الرئي�سية6

5403.8570.87077.1411تتوافر اجلاهزية لدى االإدارة ملواجهة عقبات العمل7

5674.0500.78081.003تعالج االإدارة بتجوالها االإ�سكاالت احلا�سلة ب�سكل �رسيع 8

5864.1860.66383.711تتعرف االإدارة على حقيقة امل�سكالت يف مكان حدوثها9

5503.9290.83778.578تتفقد االإدارة مدى مطابقة االأداء مع معايري اجلودة 10

5573.9790.98579.575حتكم االإدارة على نتائج العمل عرب مالحظتها املبا�رسة11

5413.8640.87577.2910تتجول االإدارة بني العاملني للتحقق من املعلومات الواردة 12

666147.5796.87679.30الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى فقرة يف البعد كانت: الفقرة )9( التي تن�ض على: 
بوزن  االأوىل  املرتبة  واحتلت  حدوثها«  مكان  يف  امل�سكالت  حقيقة  على  االإدارة  »تتعرف 
ن�سبي قدره )83.71%( وهو م�ستوى مرتفع لتجوال اإدارة اجلامعة ميدانيًا يعزوه الباحث 
اإىل اأن اإدارة اجلامعة تتجول حر�سًا على متابعة االإ�سكاالت التي قد تواجه العمل ميدانيًا، 

والتغلب عليها ب�رسعة بهدف التقليل من اأي فاقد، وحمافظًة على �سمعتها بني اجلامعات
لدى  »تتوافر اجلاهزية  التي ن�ست على:   )7( الفقرة  البعد كانت:  اأدنى فقرة يف  واأن 
االإدارة ملواجهة عقبات العمل« احتلت املرتبة احلادية ع�رس بوزن ن�سبي قدره )%77.14( 
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وهو م�ستوى متو�سط لتجوال اإدارة اجلامعة ميدانيًا يعزوه الباحث اإىل اأن اإدارة اجلامعة قد 
متتلك اأ�ساليب متنوعة ملواجهة عقبات العمل �سواء كانت مبا�رسة يف ميدان العمل اأم غري 

مبا�رسة اأي بعد االنتهاء من التعرف اإىل العقبة بدقة لدرا�ستها
متو�سط  م�ستوى  وهو   )%79.30( ن�سبي  وزن  على  للبعد فح�سل  الكلية  الدرجة  اأما 
املتعلقة  املعلومات  وجمع  احلقائق  اكت�ساف  وراء  �سعيًا  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  لتجوال 
باإمتام االأعمال. يعزوه الباحث اإىل اأن اإدارة اجلامعة قد تعتمد على تقارير ونتائج االأعمال 
بجانب املعلومات املح�سلة جراء جتوالها امليداين بني اأروقة العمل باجلامعة. وتتفق هذه 
النتيجة مع م�سمون درا�سات كل من )احلوامدة، والعبيدي: 2013( ، )املوا�سية: 2014( 

بذلك يتحقق الهدف االأول للبحث
االإجابة عن ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة البحث الذي ين�ض على: »هل تتجول اإدارة  ◄

اجلامعة ميدانياً �صعياً وراء حت�صني عملية الت�صال والعمل اجلماعي مع 
العاملني باجلامعة؟ « ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم الباحث التكرارات واملتو�سطات 

والن�سب املئوية، واجلدول االآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )8( 

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني
وكذلك ترتيبها )ن =140( 

جمموع الفقرةالفقرة
النحراف املتو�صطال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

5644.0290.82280.575تعزز االإدارة ثقافة العمل اجلماعي عند العاملني1

5463.9000.93978.0010تك�رس االإدارة احلواجز النف�سية بينها وبني العاملني2

5884.2000.78884.001ي�سارك العاملون بع�سهم عند اأجناز مهماتهم3

5463.9000.93978.0011تعزز االإدارة الثقة بينها وبني العاملني4

5463.9000.93978.009ت�سجع االإدارة النقا�ض واحلوار املفتوح بينها وبني العاملني5

5593.9930.98579.866يوجد ات�سال تلقائي وفعال ومبا�رس بني االإدارة والعاملني6

5583.9860.83179.717جتتمع االإدارة بالعاملني اأثناء جتولها يف بيئة العمل7

5744.1000.84282.003تت�سارك االإدارة والعاملني يف اأجناز مهمات العمل8

5443.8860.99077.7112ت�سمح االإدارة الأي عامل بالتوا�سل معها اأثناء جتوالها 9

5433.8790.85277.5713تهتم االإدارة باالأعمال اجلماعية مقابل االأعمال الفردية 10



59

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )4( - كانون 

جمموع الفقرةالفقرة
النحراف املتو�صطال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

5714.0790.72081.574تتوافر االإدارة كل االإمكانات التي تنجح العمل اجلماعي 11

5774.1210.69482.432تتوا�سل االإدارة وجهًا لوجه مع العاملني يف اأماكن عملهم12

5423.8710.87277.4314ت�ستمع وت�ستوعب االإدارة بذكاء اآراء العاملني املتنوعة13

5413.8640.97677.2915تناق�ض االإدارة القرارات ال�سادرة ب�سكل جماعي وم�ستوعب14

5533.9500.96979.008تتيح االإدارة للعامليني االلتقاء بها يف اأي وقت15

835259.65710.18379.54الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول اأن اأعلى فقرة يف البعد كانت: الفقرة )3( والتي ن�ست على«ي�سارك 
العاملون بع�سهم عند اإجناز مهماتهم« احتلت املرتبة االأوىل بوزن ن�سبي قدره )%84.00( 
اجلامعة  اإدارة  اأن  اإىل  الباحث  يعزوه  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  لتجوال  مرتفع  م�ستوى  وهو 
حري�سة على دفع العاملني نحو التفاعل امل�سرتك عند اإجناز مهماتهم الوظيفية للمحافظة 

على م�ستوى االأداء واإبداء �سورة ح�سنة عن اجلامعة؛ والأن اأعمال اجلامعة تكاملية
ت�ستمع وت�ستوعب   » والتي ن�ست على:   )13( الفقرة  البعد كانت:  اأدنى فقرة يف  واأن 
قدره  ن�سبي  بوزن  ع�رس  الرابعة  املرتبة  احتلت   « املتنوعة  العاملني  اآراء  بذكاء  االإدارة 
اأن  اإىل  الباحث  يعزوه  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  لتجوال  متو�سط  م�ستوى  وهو   )%77.43(
اأو مقرتحات  اأفكار  اإدارة اجلامعة تعتمد اإىل حد كبري على املرا�سالت املكتوبة عند تقدمي 

لها من قبل العاملني
متو�سط  م�ستوى  وهو   )%79.54( ن�سبي  وزن  على  للبعد فح�سل  الكلية  الدرجة  اأما 
مع  اجلماعي  والعمل  االت�سال  عملية  حت�سني  وراء  �سعيًا  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  لتجوال 
العاملني باجلامعة، ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن اإدارة اجلامعة تعتمد اإىل اأ�ساليب متنوعة عند 
عملية االت�سال مع العاملني بجانب التوا�سل امليداين مثل عقد االجتماعات، ونظم التوا�سل 
ما  االأخرىوهو  االأ�ساليب  من  وغريها  للجامعة،  الداخلية  االأنرتانت  �سبكة  عرب  االلكرتوين 
يتفق مع نتائج درا�سة )Beil - Hildebrand: 2006( ، ودرا�سة )املوا�سية: 2014( 

وبذلك يتحقق الهدف الثاين 
االإجابة عن ال�سوؤال الثالث من اأ�سئلة البحث الذي ين�ض على: »هل تتجول اإدارة  ◄

اجلامعة ميدانياً لتقوم بتحفيز العاملني املميزين يف اأعمالهم باجلامعة؟ « 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم الباحث التكرارات واملتو�سطات والن�سب املئوية، واجلدول 
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االآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )9( 

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثالث 
وكذلك ترتيبها )ن =140( 

جمموع الفقرةالفقرة
النحراف املتو�صطال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

5483.9140.91778.294توزع اأدوار القيادة على العاملني ب�سكل عادل1

5453.8931.03077.866ت�سجع العاملني معنويًا عند جناحهم يف العمل2

5103.6431.10672.8610متنح عالوات مالية ت�سجيعية للعاملني املميزين3

5393.8501.11277.007متنح فر�سًا للرتقية للناجحني من العاملني 4

5053.6071.15572.1411تعتمد نظامًا للحوافز مبني على قدرات العاملني5

5463.9000.99978.005تتجول االإدارة بني العاملني لت�سجعهم الإمتام مهامهم6

5503.9290.87078.572ي�سعر جتوال االإدارة العاملني باأنهم جزء من املنظمة 7

5483.9140.97878.293تزيل االإدارة اخلوف والرهبة حتفيزاً للتعامل مع العاملني8

5273.7641.02975.299ت�سمح االإدارة للعاملني بامل�ساركة يف اتخاذ القرارات9

5553.9640.90179.291تفو�ض االإدارة العاملني يف اإجناز بع�ض مهامها10

5353.8210.98476.438تتعرف االإدارة على متطلبات ال�سخ�سية للعاملني11

590842.2009.22576.73الدرجة الكلية

على:  ن�ست  والتي   )10( الفقرة  كانت:  البعد  يف  فقرة  اأعلى  اأن  اجلدول  من  يت�سح 
»تفو�ض االإدارة العاملني يف اأجناز بع�ض مهماتها » احتلت املرتبة االأوىل بوزن ن�سبي قدره 
اأن  اإىل  الباحث  اإدارة اجلامعة ميدانيًا، ويعزوه  )79.29%( وهو م�ستوى متو�سط لتجوال 
اإدارة اجلامعة تعتمد نظمًا حمددًة للتحفيز، واأن تفوي�ض العاملني عند جتولها ميدانيًا هو 

جزء من تلك االأنظمة.
مالية  « متنح عالوات  على:  ن�ست  التي   )3( الفقرة  كانت:  البعد  فقرة يف  اأدنى  واأن 
ت�سجيعية للعاملني املميزين » احتلت املرتبة العا�رسة بوزن ن�سبي قدره )72.86%( وهو 
م�ستوى متو�سط لتجوال اإدارة اجلامعة ميدانيًا يعزوه الباحث اإىل اأن اإدارة اجلامعة تعتمد 
املادية  احلوافز  واأن  باجلامعة،  املعروفة  التقومي  نظم  على  مبنيًا  للتحفيز  حمدداً  نظامًا 

حمكومة بتلك االأنظمة والقوانني وال ت�ستخدمها االإدارة عند جتوالها بحرية مطلقة
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متو�سط  م�ستوى  وهو   )%76.73( ن�سبي  وزن  على  للبعد فح�سل  الكلية  الدرجة  اأما 
باجلامعة،  اأعمالهم  يف  املميزين  العاملني  بتحفيز  لتقوم  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  لتجوال 
ويعزوه الباحث اإىل اأن نظم التحفيز املعتمدة باجلامعة ال تطلق االأمر يف يد اإدارة اجلامعة 
لتحفيز العاملني املميزين ب�سكل مفتوح، واإمنا حتفيزهم يجب اأن يعتمد من جمل�ض اجلامعة 
 ، )ALShra’ah&other: 2013( بقرار ر�سمي. وهو ما يتفق مع م�سمون نتائج درا�سة

)املوا�سية: 2014( بذلك يتحقق الهدف الثالث.
تتجول  ◄ هل   » على:  ين�ض  الذي  الدرا�سة  اأ�سئلة  من  الرابع  ال�سوؤال  عن  االإجابة 

اإدارة اجلامعة ميدانياً لتدفع باجتاه عمليات التطوير والبداع عند العاملني 
والن�سب  واملتو�سطات  التكرارات  الباحث  ا�ستخدم  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة  باجلامعة؟ 

املئوية، واجلدول االآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )10( 

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات البعد الرابع وكذلك ترتيبها )ن =140( 

جمموع الفقرةالفقرة
النحراف املتو�صطال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

5624.0140.95280.293تعتمد االإدارة اأحدث االأ�ساليب لتطوير قدرات العاملني 1

5523.9430.97378.865تعزز االإدارة ثقافة التطوير واالبداع يف اأداء العاملني2

5353.8210.92376.438ي�ستثري جتوال االإدارة القدرات الكامنة عند العاملني3

5533.9500.87679.004تت�سارك االإدارة مع العاملني يف تطوير اأ�ساليب العمل4

5463.9000.85178.007تقدم االإدارة اأفكاراً جديدة خالل جتوالها بني العاملني 5

5513.9360.87578.716تهتم االإدارة باأي اأفكار جديدة يطرحها العاملون6

5834.1640.85383.292ت�ساهم االإدارة بالتجوال باال�ستفادة مبقرتحات العاملني7

5844.1710.79583.431يوؤثر جتوال االإدارة اإيجابا على االبداع وتطوير العمل8

446631.9005.95979.75الدرجة الكلية

اأن اأعلى فقرة يف البعد كانت: الفقرة )8( التي تن�ضُّ على: »يوؤثر جتوال االإدارة اإيجابًا 
وهو   )%83.43( قدره  ن�سبي  بوزن  االأوىل  املرتبة  احتلت  العمل«  وتطوير  االبداع  على 
عند  اجلامعة  اإدارة  اأن  اإىل  الباحث  يعزوه  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  لتجوال  مرتفع  م�ستوى 
ال  التي  الكامنة  وقدراتهم  مهاراتهم  اإبراز  فر�سة  لهم  تتيح  ميدانيًا  العاملني  بني  جتولها 
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ميكن روؤيتها من خالل االإدارة املكتبية، وهو ما يدفعهم لالإبداع
واأن اأدنى فقرة يف البعد كانت: الفقرة )5( التي ن�ست على«تقدم االإدارة اأفكاراً جديدة 
خالل جتوالها بني العاملني« احتلت املرتبة ال�سابعة بوزن ن�سبي قدره )78.00%( وهو 
م�ستوى متو�سط لتجوال اإدارة اجلامعة ميدانيًا يعزوه الباحث اإىل اأن اإدارة اجلامعة قد تعتمد 
الورقية،  املرا�سالت  اأو  االجتماعات  عقد  مثل  اجلديدة  اأفكارها  طرح  عند  متعددة  اأ�ساليب 

ومن �سمنها تقدمي االأفكار للعاملني عند التجوال امليداين.
متو�سط  م�ستوى  وهو   )%79.75( ن�سبي  وزن  على  للبعد فح�سل  الكلية  الدرجة  اأما 
العاملني  عند  واالإبداع  التطوير  عمليات  باجتاه  لتدفع  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  لتجوال 
باجلامعة. ويعزوه الباحث اإىل اأن اإدارة اجلامعة تتبع اأ�ساليب متعددة لدفع العاملني نحو 
لت�سجيع  كاأ�سلوب  امليداين  بالتجوال  الوا�سح  اهتمامها  اإىل جانب  العمل،  وتطوير  االإبداع 
 ،  )2014 واخلوالدة:  )قدومي،  درا�سة  مع  يتفق  ما  وهو  واالإبداع.  للتطوير  العاملني 

2014( بذلك يتحقق الهدف الرابع. )Gil & Ido: 2012( ، )املوا�سية: 
اجلامعة  ◄ اإدارة  تتجول  »هل  على:  ين�ض  الذي  اخلام�ض  ال�سوؤال  عن  االإجابة 

ميدانياً لتطبق مبداأ التغذية الراجعة عند تعاملها مع العاملني باجلامعة؟« 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم الباحث التكرارات واملتو�سطات والن�سب املئوية، واجلدول 

االآتي يو�سح ذلك: 
الجدول )11( 

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات البعد الخامس وكذلك ترتيبها )ن =140( 

جمموع الفقرةالفقرة
النحراف املتو�صطال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

5664.0430.87280.862ي�ساعد جتوال االإدارة باإ�سعار العاملني بنتائج اأعمالهم فورا1ً

5583.9860.81379.713تقدم االإدارة الن�سح واالإر�ساد للعاملني با�ستمرار2

5563.9710.95279.434ت�سمح االإدارة بروؤية ومعرفة العاملني للم�ساكل التي تواجههم3

5543.9570.88979.145ي�ساعد جتوال االإدارة العاملني باإدراكهم لقدراتهم ومهاراتهم4

5343.8140.92676.299تقيم االإدارة اأداء العاملني تبعًا الأهوائها اخلا�سة5

5333.8070.93676.1410تعزز االإدارة ثقة العاملني باأنف�سهم لرفع روحهم املعنوية 6

5403.8570.90277.148ُت�سعر االإدارة العاملني بنتائج اأعمالهم7
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جمموع الفقرةالفقرة
النحراف املتو�صطال�صتجابات

املعياري
الوزن 
الرتتيبالن�صبي

5453.8930.89577.866متنح االإدارة العاملني اأكرث من فر�سة للنجاح يف اأعمالهم8

5323.8001.00576.0011تعدُّ االإدارة اأن نهاية اخلطاأ هي بداية ال�سواب9

5423.8710.87277.437يحدد جتوال االإدارة نقاط القوة ال�سعف يف اأداء العاملني10

5714.0790.98281.571ي�سهم جتوال االإدارة بتقدمي مالحظات للعاملني عن اأدائهم11

603143.0797.89778.32الدرجة الكلية

اأن اأعلى فقرة يف البعد كانت: الفقرة )11( التي ن�ست على: »ي�سهم جتوال االإدارة يف 
تقدمي مالحظات للعاملني عن اأدائهم« احتلت املرتبة االأوىل بوزن ن�سبي قدره )%81.57( 
اجلامعة  اإدارة  اأن  اإىل  الباحث  يعزوه  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  لتجوال  مرتفع  م�ستوى  وهو 
حري�سة على تقدمي املالحظات با�ستمرار للعاملني حول اأدائهم كي ال ترتاكم االأخطاء وتفقد 

ال�سيطرة عليها ومن باب الرقابة واملتابعة امل�ستمرة
واأن اأدنى فقرة يف البعد كانت: الفقرة )6( التي ن�ست على: »تعزز االإدارة ثقة العاملني 
العا�رسة بوزن ن�سبي قدره )%76.14(  باأنف�سهم لرفع روحهم املعنوية » احتلت املرتبة 
اجلامعة  اإدارة  اأن  اإىل  الباحث  يعزوه  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  لتجوال  م�ستوى متو�سط  وهو 
بجانب مهماتها الرقابية عند جتوالها ميدانيًا تعمد اإىل تعزيز ثقة العاملني باأنف�سهم ورفع 

روحهم املعنوية دفعًا نحو اإجناز اأف�سل الأدائهم
متو�سط  م�ستوى  وهو   )%78.32( ن�سبي  وزن  على  للبعد فح�سل  الكلية  الدرجة  اأما 
العاملني  مع  تعاملها  عند  الراجعة  التغذية  مبداأ  لتطبق  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  لتجوال 
التي  الرقابية  اإدارة اجلامعة تهتم بجانب مهماتها  اأن  اإىل  الباحث ذلك  باجلامعة، ويعزو 
متار�سها من خالل جتوالها امليداين بتعزيز مبداأ التغذية الراجعة املتعلقة باأداء العاملني 
من  كل  درا�سة  م�سمون  مع  يتوافق  ما  اأف�سلوهذا  اأداء  نحو  ودفعهم  تعزيزهم  بهدف 

)Gil&Ido: 2012( ، )املوا�سية: 2014( بذلك يتحقق الهف اخلام�ض
دللة  ◄ ذات  فروق  توجد  هل  على:  ين�ض  الذي  ال�ساد�ض  ال�سوؤال  عن  االإجابة 

اإح�صائية عند م�صتوى )α≤0.05( بني متو�صطات اإجابات عينة البحث جتاه 
واقع تطبيق الإدارة بالتجوال يف جامعة فل�صطني تعزى للمتغريات )العمر، 

واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلدمة، والدرجة الوظيفية( ؟ 



64

واقع تطبيق اإلدارة بالتجوال من وجهة نظر العاملني 
د. محمد عبد اشتيويفي جامعة فلسطني

ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال �ساغ الباحث الفر�سيات االآتية: 
الفر�س الأول من فرو�ض البحث والذي ين�ض على: توجد فروق ذات داللة اإح�سائية  ●

االإدارة  تطبيق  واقع  يف  البحث  عينة  ا�ستجابات  متو�سط  بني   )α≤ 0.05( م�ستوى  عند 
العمر. ولالإجابة عن  العاملني يف جامعة فل�سطني تعزى ملتغري  بالتجوال من وجهة نظر 

.One Way ANOVA هذا الفر�ض ا�ستخدم الباحث اأ�سلوب حتليل التباين االأحادي
الجدول )12( 

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة “ف” 
ومستوى الداللة تعزى لمتغير العمر

جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الدللة

م�صتوى 
الدللة

التجوال �سعيًا اإىل اكت�ساف 
احلقائق

1432.8822716.441بني املجموعات

دالة عند 0.000 19.099
0.01

5139.25413737.513داخل املجموعات

 6572.136139املجموع

التجوال �سعيًا اإىل حت�سني 
االت�سال والعمل اجلماعي

3100.47921550.239بني املجموعات

دالة عند 18.7730.000
0.01

11313.06413782.577داخل املجموعات

 14413.543139املجموع

التجوال �سعيًا اإىل حتفيز 
العاملني

2039.47021019.735بني املجموعات

دالة عند 14.2720.000
0.01

9788.93013771.452داخل املجموعات

 11828.400139املجموع

التجوال �سعيًا اإىل التطوير 
واالإبداع بالعمل

958.9762479.488بني املجموعات

دالة عند 16.5150.000
0.01

3977.62413729.034داخل املجموعات

 4936.600139املجموع

التجوال �سعيًا اإىل تعزيز 
مبداأ التغذية الراجعة

2096.30821048.154بني املجموعات

دالة عند  0.000 21.850
0.01

6571.82813747.970داخل املجموعات

 8668.136139املجموع
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جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الدللة

م�صتوى 
الدللة

الدرجة الكلية لال�صتبانة

46274.652223137.326بني املجموعات

دالة عند 22.5790.000
0.01

140387.3201371024.725داخل املجموعات

 186661.971139املجموع

ف الجدولية عند درجة حرية )2،137( وعند مستوى داللة )0.01( = 4.75
ف الجدولية عند درجة حرية )2،137( وعند مستوى داللة )0.05( = 3.06

“ف” اجلدولية  قيمة  من  اأكرب  “ف” املح�سوبة  قيمة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
يف جميع االأبعاد والدرجة الكلية للمقيا�ض، اأي اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى 
ملتغري العمر. يعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن العاملني باجلامعة تختلف فئات اأعمارهم، 

وال �سيما اأن عينة البحث �سملت االإداريني واالأكادمييني 
الجدول )13( 

يوضح اختبار شيفيه في أبعاد المقياس تعزى لمتغير العمر/  دالة عند 0.01

البعد الأول: الإدارة بالتجوال �صعياً 
اإىل اكت�صاف احلقائق

من 45 - اقل من 60 من 35 - اقل من 45 من 20 - اقل من 35 

45.84051.73955.636

0من 20 - اقل من (45.840) 35 

5.9000*من 35 - اقل من (51.739) 45 

9.7973.8970*من 45 - اقل من (55.636) 60 

البعد الثاين: الإدارة بالتجوال �صعياً 
اإىل حت�صني الت�صال والعمل اجلماعي

من 45 - اقل من 60 من 35 - اقل من 45 من 20 - اقل من 35 

57.16065.13072.273

0من 20 - اقل من (57.160) 35 

7.9700*من 35 - اقل من (65.130) 45 

15.1127.1420*من 45 - اقل من (72.273) 60 

البعد الثالث: الإدارة بالتجوال �صعياً 
اإىل حتفيز العاملني

من 45 - اقل من 60 من 35 - اقل من 45 من 20 - اقل من 35 

40.23646.08753.000

0من 20 - اقل من (40.236) 35 
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البعد الأول: الإدارة بالتجوال �صعياً 
اإىل اكت�صاف احلقائق

من 45 - اقل من 60 من 35 - اقل من 45 من 20 - اقل من 35 

45.84051.73955.636

5.8510*من 35 - اقل من (46.087) 45 

12.7646.9130*من 45 - اقل من (53.000) 60 

البعد الرابع: الإدارة بالتجوال �صعياً
اإىل التطوير والإبداع بالعمل

من 45 - اقل من 60 من 35 - اقل من 45 من 20 - اقل من 35 

30.48135.26138.545

0من 20 - اقل من (30.481) 35 

4.7800*من 35 - اقل من (35.261) 45 

8.0643.2850*من 45 - اقل من (38.545) 60 

البعد اخلام�س: الإدارة بالتجوال �صعياً
اإىل تعزيز مبداأ التغذية الراجعة 

من 45 - اقل من 60 من 35 - اقل من 45 من 20 - اقل من 35 

40.98148.04352.909

0من 20 - اقل من (40.981) 35 

7.0620*من 35 - اقل من (48.043) 45 

11.9284.8660*من 45 - اقل من (52.909) 60 

الدرجة الكلية للمقيا�س
من 45 - اقل من 60 من 35 - اقل من 45 من 20 - اقل من 35 

214.698246.261272.364

0من 20 - اقل من (214.698) 35 

31.5630*من 35 - اقل من (246.261) 45 

57.66626.1030*من 45 - اقل من (272.364) 60 

يت�سح من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة يف اأبعاد االإدارة بالتجوال اخلم�سة 
بني فئة )20 - اأقل من 35( وبني )35 - اأقل من 45( ، وكانت النتيجة ل�سالح الفئة )35 
- اأقل من 45( ، كما ظهرت فروق ذات داللة بني فئة )35 - اأقل من 45( ، وبني الفئة )45 
- اأقل من 60( وكانت النتيجة ل�سالح )45 - اأقل من 60( ومل يت�سح فروق يف االأعمار 
االأخرىوهذا يعني اأنه كلما كان العمر اأكرب، كانت ا�ستجابات العاملني جتاه تطبيق االإدارة 
بالتجوال باجلامعة اأكرث. ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأنه كلما كان عمر العامل متقدمًا، 
راأى �رسورة لتطبيق اأبعاد االإدارة بالتجوال باجلامعة، وهو دليل على حالة الن�سج الفكري 
والوظيفي عند العاملني، ويعرب عن مدى حاجتهم ملمار�سة هذا النوع من االإدارة، ليتناغم 

مع ما يرونه منا�سبًا لتحقيق اأهداف اجلامعة 
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داللة  ● ذات  فروق  توجد  على:  ين�ض  الذي  البحث  فرو�ض  من  الثاين  الفر�س 
واقع  يف  البحث  عينة  ا�ستجابات  متو�سط  بني   )α≤ 0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية 
ملتغري  تعزى  فل�سطني  جامعة  يف  العاملني  نظر  وجهة  من  بالتجوال  االإدارة  تطبيق 
التباين  حتليل  اأ�سلوب  الباحث  ا�ستخدم  الفر�ض  هذا  عن  ولالإجابة  العلمي.  املوؤهل 

.One Way ANOVA االأحادي
الجدول )14( 

 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة »ف« 
ومستوى الداللة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الدللة

م�صتوى 
الدللة

البعد االأول: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل اكت�ساف 

احلقائق

276.721469.180بني املجموعات

1.4840.211
غري دالة 
اإح�سائيًا 6295.41413546.633داخل املجموعات

 6572.136139املجموع

البعد الثاين: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل حت�سني 

االت�سال والعمل اجلماعي

603.5654150.891بني املجموعات

1.475 0.213
غري دالة 
اإح�سائيًا 13809.977135102.296داخل املجموعات

 14413.543139املجموع

البعد الثالث: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل حتفيز 

العاملني

645.9904161.498بني املجموعات

1.9500.106
غري دالة 
اإح�سائيًا 11182.41013582.833داخل املجموعات

 11828.400139املجموع

البعد الرابع: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل التطوير 

واالإبداع بالعمل

316.580479.145بني املجموعات

2.3130.061
غري دالة 
اإح�سائيًا 4620.02013534.222داخل املجموعات

 4936.600139املجموع

البعد اخلام�ض: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل تعزيز 

مبداأ التغذية الراجعة 

541.4994135.375بني املجموعات

2.2490.067
غري دالة 
اإح�سائيًا 8126.63613560.197داخل املجموعات

 8668.136139املجموع
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جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الدللة

م�صتوى 
الدللة

الدرجة الكلية لال�صتبانة

9149.91442287.479بني املجموعات

1.7400.145 
غري دالة 
اإح�سائيًا

177512.0571351314.904داخل املجموعات

 186661.971139املجموع

ف الجدولية عند درجة حرية )4،135( وعند مستوى داللة )0.01( = 3.44
ف الجدولية عند درجة حرية )4،135( وعند مستوى داللة )0.05( = 2.43

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيمة “ف” املح�سوبة اأقل من قيمة “ف” اجلدولية يف 
جميع االأبعاد والدرجة الكلية لال�ستبانة، اأي اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى 
ملتغري املوؤهل العلمي. يعزو الباحث هذه النتيجة اإىل اأن جتوال اإدارة اجلامعة ميدانيًا ي�سمل 
جميع وحدات العمل باجلامعة �سواء كانت اإدارية اأو اأكادميية، ومهما كان العاملون فيها 
حا�سلني على موؤهالت علمية، فتجوال االإدارة يتمثل يف �سلوك عام �سامل جلميع املوؤهالت 

وامل�ستويات العلمية باجلامعة.
الفر�س الثالث من فرو�ض البحث الذي ين�ض على: توجد فروق ذات داللة اإح�سائية 
االإدارة  تطبيق  واقع  يف  البحث  عينة  ا�ستجابات  متو�سط  بني   )α≤ 0.05( م�ستوى  عند 
بالتجوال من وجهة نظر العاملني يف جامعة فل�سطني تعزى �سنوات اخلدمة. ولالإجابة عن 

.One Way ANOVA هذا الفر�ض ا�ستخدم الباحث اأ�سلوب حتليل التباين االأحادي
الجدول )15( 

 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة “ف” 
ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات الخدمة

جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الدللة

م�صتوى 
الدللة

البعد االأول: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل اكت�ساف 

احلقائق

341.565485.391بني املجموعات

1.8500.123
غري دالة 
اإح�سائيًا 6230.57013546.152داخل املجموعات

 6572.136139املجموع

البعد الثاين: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل حت�سني 

االت�سال والعمل اجلماعي

926.1354231.534بني املجموعات

2.317 0.060
غري دالة 
اإح�سائيًا

13487.40813599.907داخل املجموعات

 14413.543139املجموع
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جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الدللة

م�صتوى 
الدللة

البعد الثالث: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل حتفيز 

العاملني

31.63147.908بني املجموعات

0.090 0.985 
غري دالة 
اإح�سائيًا

11796.76913587.383داخل املجموعات

 11828.400139املجموع

البعد الرابع: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل التطوير 

واالإبداع بالعمل

167.097441.774بني املجموعات

1.1820.321 
غري دالة 
اإح�سائيًا

4769.50313535.330داخل املجموعات

 4936.600139املجموع

البعد اخلام�ض: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل تعزيز 

مبداأ التغذية الراجعة

171.760442.940بني املجموعات

0.6820.605
غري دالة 
اإح�سائيًا

8496.37513562.936داخل املجموعات

 8668.136139املجموع

الدرجة الكلية لال�صتبانة

6088.30741522.077بني املجموعات

1.138 0.341 
غري دالة 
اإح�سائيًا

180573.6641351337.583داخل املجموعات

 186661.971139املجموع

ف الجدولية عند درجة حرية )4،135( وعند مستوى داللة )0.01( = 3.44
ف الجدولية عند درجة حرية )4،135( وعند مستوى داللة )0.05( = 2.43

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيمة “ف” املح�سوبة اأقل من قيمة “ف” اجلدولية يف 
اإح�سائية  ذات داللة  اأنه ال توجد فروق  اأي  لال�ستبانة،  الكلية  والدرجة  االأبعاد جميعها، 
اجلامعة  اإدارة  جتوال  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  يعزو  اخلدمة.  �سنوات  ملتغري  تعزى 
اإىل  النظر  دون  فيها  جميعهم  والعاملني  جميعها،  ووحداته  العمل  اأروقة  ي�سمل  ميدانيًا 
الرقابة واملتابعة  التجوال تاأتي يف �سياق  اأن عملية  �سنوات خدمتهم باجلامعة باعتبار 

لالأداء باجلامعة.
داللة  ● ذات  فروق  توجد  على:  ين�ض  الذي  البحث  فرو�ض  من  الرابع  الفر�س 

اإح�سائية عند م�ستوى )α≤ 0.05( بني متو�سط ا�ستجابات عينة البحث يف واقع تطبيق 
الدرجة  ملتغري  تعزى  فل�سطني  جامعة  يف  العاملني  نظر  وجهة  من  بالتجوال  االإدارة 
االأحادي  التباين  حتليل  اأ�سلوب  الباحث  ا�ستخدم  الفر�ض  هذا  عن  ولالإجابة  الوظيفية. 

.One Way ANOVA
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الجدول )16( 
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة »ف«

ومستوى الداللة تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية

جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
»ف«

قيمة 
الدللة

م�صتوى 
الدللة

البعد االأول: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل اكت�ساف 

احلقائق

336.9713112.324بني املجموعات

2.4500.066 
غري دالة 
اإح�سائيًا 6235.16413645.847داخل املجموعات

 6572.136139املجموع

البعد الثاين: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل حت�سني 

االت�سال والعمل اجلماعي

721.1433240.381بني املجموعات

2.3880.072 
غري دالة 
اإح�سائيًا 13692.400136100.679داخل املجموعات

 14413.543139املجموع

البعد الثالث: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل حتفيز 

العاملني

174.558358.186بني املجموعات

0.679 0.566
غري دالة 
اإح�سائيًا 11653.84213685.690داخل املجموعات

 11828.400139املجموع

البعد الرابع: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل التطوير 

واالإبداع بالعمل

177.471359.157بني املجموعات

1.691 0.172
غري دالة 
اإح�سائيًا 4759.12913634.994داخل املجموعات

 4936.600139املجموع

البعد اخلام�ض: االإدارة 
بالتجوال �سعيًا اإىل تعزيز 
مبداأ التغذية الراجعة لدى 

العاملني

182.264360.755بني املجموعات

0.9740.407 
غري دالة 
اإح�سائيًا 8485.87213662.396داخل املجموعات

 8668.136139املجموع

الدرجة الكلية لال�صتبانة

6656.63932218.880بني املجموعات

1.6760.175 
غري دالة 
اإح�سائيًا 180005.3321361323.569داخل املجموعات

 186661.971139املجموع

ف الجدولية عند درجة حرية )3،136( وعند مستوى داللة )0.01( = 3.91
ف الجدولية عند درجة حرية )3،136( وعند مستوى داللة )0.05( = 2.67
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يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيمة “ف” املح�سوبة اأقل من قيمة “ف” اجلدولية يف 
جميع االأبعاد والدرجة الكلية لال�ستبانة، اأي اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى 
اإدارة اجلامعة جتوالها  اأن اعتبار  ملتغري الدرجة الوظيفية. يعزو الباحث هذه النتيجة اإىل 
متابعتها  عن  بعيداً  الوظيفية  والدرجات  امل�ستويات  جميع  ي�سمل  عامًا  �سلوكًا  امليداين 

مل�ستوى دون االأخر

استنتاجات البحث: 

تو�صل البحث اإىل عدد من ال�صتنتاجات كانت على النحو الآتي: 
م�ستوى . 1 وهو   )%78.74( ن�سبي  وزن  على  لال�ستبانة  الكلية  الدرجة  ح�سلت 

النحو  العينة مرتبة ت�ساعديًا على  اأفراد  العاملني وا�ستجابات  متو�سط بح�سب وجهة نظر 
اإىل  �سعيًا  بالتجوال  االإدارة  بالعمل،  واالإبداع  التطوير  وراء  �سعيًا  بالتجوال  االإدارة  االآتي: 
االإدارة  احلقائق،  اكت�ساف  اإىل  �سعيًا  بالتجوال  االإدارة  اجلماعي،  والعمل  االت�سال  حت�سني 
بالتجوال �سعيًا اإىل تعزيز مبداأ التغذية الراجعة، اأدوار االإدارة بالتجوال يف حتفيز العاملني.

املعلومات . 2 وجمع  احلقائق  اكت�ساف  وراء  �سعيًا  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  تتجول 
املتعلقة بالعمل مب�ستوى متو�سط حيث ح�سلت على وزن ن�سبي قدره )%79.30( .

تتجول اإدارة اجلامعة ميدانيًا �سعيًا وراء حت�سني عملية االت�سال والعمل اجلماعي . 3
مع العاملني باجلامعة مب�ستوى متو�سط حيث ح�سلت على وزن ن�سبي قدره )%79.54( .

اأعمالهم . 4 يف  املميزين  العاملني  بتحفيز  لتقوم  ميدانيًا  اجلامعة  اإدارة  تتجول 
باجلامعة مب�ستوى متو�سط حيث ح�سلت على وزن ن�سبي قدره )%76.73( .

تتجول اإدارة اجلامعة ميدانيًا لتدفع باجتاه عمليات التطوير واالإبداع عند العاملني . 5
باجلامعة مب�ستوى متو�سط، حيث ح�سلت على وزن ن�سبي قدره )%79.75( .

تتجول اإدارة اجلامعة ميدانيًا لتطبق مبداأ التغذية الراجعة عند تعاملها مع العاملني . 6
مب�ستوى متو�سط، حيث ح�سلت على وزن ن�سبي قدره )%78.32( .

35( والعمر من )35 . 7 اأقل من  وجود فروق ذات داللة بني فئات العمر من )20 - 
– اأقل من 45( ل�سالح االأعمار من )35 - اأقل من 45( ، واالأعمار من )45 - اأقل من 60( 

ل�سالح االأعمار من )45 - اأقل من 60( ، ومل يت�سح فروق يف املتغريات االأخرى.
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الجدول )17( 
يبين مدى تحقيق البحث لألهداف الموضوعة

النتيجــــــــــــــــــــــــــــــةالهــــــــــــــــــــــــــــــــدفرقم

- 1
التعرف اإىل واقع جتول اإدارة اجلامعة بني اأروقة 
العمل، و�سعيها نحو اكت�ساف احلقائق واحل�سول 

على املعلومات املتعلقة باإمتام االأعمال.

تتجول اإدارة اجلامعة ميدانيًا �سعيًا وراء اكت�ساف احلقائق 
وجمع املعلومات املتعلقة بالعمل مب�ستوى متو�سط، حيث 

ح�سلت على وزن ن�سبي )%79.30( .

 - 2
بيان مدى �سعي اإدارة اجلامعة نحو حت�سني 

عمليات االت�سال والعمل اجلماعي بني العاملني 
من خالل جتولها بني اأروقة العمل باجلامعة.

تتجول اإدارة اجلامعة ميدانيًا �سعيًا وراء حت�سني عملية 
االت�سال والعمل اجلماعي مع العاملني باجلامعة مب�ستوى 

متو�سط، حيث ح�سلت على وزن ن�سبي )%79.54( .

 - 3
ا�ستك�ساف مدى حتفيز اإدارة اجلامعة للعاملني 

املميزين عند جتولها امليداين باجلامعة.

تتجول اإدارة اجلامعة ميدانيًا لتقوم بتحفيز العاملني 
املميزين يف اأعمالهم باجلامعة مب�ستوى متو�سط، حيث 

ح�سلت على وزن ن�سبي )%76.73( .

 - 4
التعرف اإىل واقع دفع اإدارة اجلامعة باجتاه 
عمليات التطوير واالإبداع من خالل جتولها 

امليداين باجلامعة.

تتجول اإدارة اجلامعة ميدانيًا لتدفع باجتاه عمليات 
التطوير واالبداع عند العاملني باجلامعة مب�ستوى متو�سط، 

حيث ح�سلت على وزن ن�سبي )%79.75( .

 - 5
التعرف اإىل واقع تطبيق اإدارة اجلامعة ملبداأ 

التغذية الراجعة من خالل جتولها امليداين بني 
اأروقة العمل.

تتجول اإدارة اجلامعة ميدانيًا لتطبق مبداأ التغذية الراجعة 
عند تعاملها مع العاملني مب�ستوى متو�سط، حيث ح�سلت 

على وزن ن�سبي )%78.32( .

 - 6

قيا�ض الفروق يف وجهات نظر العاملني جتاه 
واقع تطبيق االإدارة بالتجوال يف جامعة فل�سطني 
تبعًا للمتغريات )العمر، واملوؤهل العلمي، و�سنوات 

اخلدمة، والدرجة الوظيفية( ؟ 

وجود فروق ذات داللة بني فئات العمر من )20- اأقل من 
35( والعمر من )35- اأقل من 45( ل�سالح االأعمار من 

)35- اأقل من 45( ، واالأعمار من )45- اأقل من 60( ل�سالح 
االأعمار من )45- اأقل من 60( ، ومل يت�سح فروق يف 

املتغريات االأخرى.

التوصيات: 
يف �سوء النتائج التي ظهرت عند حتليل فقرات اال�ستبانة، والتي ح�سلت على اأوزان 
يف  العاملني  بني  امليداين  جتوالها  االإدارة  ت�ستغل  اأن  اأولً:  الباحث  يو�سي  متدنية  ن�سبية 
حتفيز املميزين منهم ومنحهم عالوات ت�سجيعية اأمام اأقرانهم لدفع اجلميع نحو التميز يف 

العمل.
ثانياً: اأن تكر�ض االإدارة مبداأ »نهاية اخلطاأ هي بداية ال�سواب« بعيداً عن املغاالة يف 
العقاب عند حدوث اخلطاأ واعتبار ممار�سة االإدارة بالتجوال اأ�سلوبًا لتوجيه العاملني نحو 

العمل ال�سحيح.
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املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
البنا، نوال فهيم )2010( »االإدارة بالتجوال مدخل لتح�سني العملية التعليمية مبرحلة . 1

2، �ض  11، ج  التعليم االأ�سا�سي مب�رس«، جملة البحث العلمي يف الرتبية - م�رس، ع 
.254  - 233

بالتجوال . 2 االإدارة  »تاأثري   )2011( يو�سف  فوؤاد  الرحمن،  وعبد  حمزة،  حيدر  جودي، 
يف عمل االإدارة االلكرتونية: درا�سة تطبيقية يف مديرية املرور العامة«، جملة االإدارة 
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مكتبة منهل االلكرتونية - الثقافة الرتبوية، متوفر يف

http:// www.manhal.net/ index.php

اإبراهيم. )2010( »االإدارة بالتجوال«، جملة التنمية االإدارية - ت�سدر . 5 العايد، �رسي 
عن اإدارة العالقات العامة واالعالم مبعهد االإدارة العامة، العدد 98 متوفر يف
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قدومي، منال عبد املعطي، واخلوالدة، تي�سري حممد )2014( »االإدارة بالتجوال لدى . 6
جملة  املدار�ض«،  تلك  ملعلمي  الوظيفي  باالأداء  وعالقتها  املهنية  املدار�ض  مديري 
 ،2 جامعة القد�ض املفتوحة لالأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية - فل�سطني، مج 

ع 6، �ض �ض 141 - 172.
الدولية، . 7 احلقيقة  بالتجوال«،  االإدارة  ومبداأ  »امللك   )2012( اهلل حممد.  الق�ساة، عبد 

العدد 250، متوفر يف
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74

واقع تطبيق اإلدارة بالتجوال من وجهة نظر العاملني 
د. محمد عبد اشتيويفي جامعة فلسطني
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