درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وأثرها على
تنمية كفاءة معلمات رياض األطفال مهنياً يف
حمافظة الكرك يف اململكة األردنية اهلامشية

د .رضا املواضيه

تاريخ الت�سليم2014/1/25 :م  ،تاريخ القبول2014/3/14 :م.
رئي�س ق�سم ريا�ض الأطفال /جامعه الزرقاء /الأردن.
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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال ،و�أثرها على تنمية
طورت ا�ستبانة جلمع
كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ّ
البيانات ،وتكون جمتمع الدرا�سة من ( )103معلمة ريا�ض �أطفال ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
النتائج الآتية:
�أن درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال وم�ستوى تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال
مهني ًا  ،كان بدرجة متو�سطة.
وجود �أثر بدرجة ممار�سة الإدارة بالتجوال يف تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال
مهني ًا  ،و�أن درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال تف�رس ما مقداره ( )%56.9من التباين يف
تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات كان �أهمها� :أن تعمل وزارة الرتبية
والتعليم على تعزيز درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال وم�ستوى تنمية كفاءة معلمات
ريا�ض الأطفال مهني ًا ب�أكرث من احلالة املتو�سطة التي هي عليها الآن ،وذلك من خالل
زيادة الوعي عند معلمات ريا�ض الأطفال ،وزيادة م�شاركتهن يف اتخاذ القرارات ،وعقد
الدورات التدريبية والتثقيفية التي تدفعهن نحو والء و�أداء �أف�ضل ،وبالتايل حت�سني العملية
التعليمية.
الكلمات الدالة :درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال ،تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال
مهنياً.
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Abstract:
This study aimed to investigate the degree of management by walking
practice and its impact on the development of efficient kindergarten teachers
professionally in Karak in Jordan. To achieve the purpose of this study, a
questionnaire was developed to collect data. The study population consisted
of (103) kindergarten teachers and revealed the following results:
1. The degree of degree of management by walking practice and the level
of the development of efficient kindergarten teachers professionally
were medium.
2. There is an impact of use of degree of management by walking practice
dimensions in the development of efficient kindergarten teachers
professionally which explains (56.9%) of variation in the dependent
variable (development of efficient kindergarten teachers professionally).
The study concluded with the following important recommendations:
that the Ministry of Education should enhance the degree of management
by walking practice and the level of development of efficient kindergarten
teachers professionally by increasing their awareness of and participation
in decision-making. The Ministry should hold training courses to increase
teachers’ education, loyalty and better performance so as to improve the
educational process.
Key Words: Degree of Management by Walking Practice,

Development of Efficient Kindergarten Teachers Professionally.
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مقدمة:

يحر�ص القادة الرتبويون الناجحون على البقاء قرب ميادين العمل الفعلي� ،إذ يعدون
لقاءاتهم املنتظمة مع الفرق العاملة معهم عام ًال حيو ًيا لنجاح �أعمالهم الرتبوية.وتعد
أمنوذجا حقيق ًيا لتحقيق ذلك الهدف ،وفر�صة حقيقية تتيح للمديرين
الإدارة بالتجوال �
ً
االطالع على كل ما يجري داخل مديرياتهم ويف مواقع العمل امليداين ،ومناق�شة العاملني
معهم ب�أفكارهم ،وامل�شكالت التي تعرت�ضهم ،و�إجنازاتهم الفردية وما ميتلكه كل منهم من
قدرات ،و�إجنازاتهم اجلماعية ،...كل ذلك يتم يف �أجواء غري ر�سمية.
يف الوقت نف�سه تتيح الإدارة بالتجوال الفر�ص املنا�سبة جلميع العاملني يف خمتلف
امل�ستويات التنظيمية يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية للتعبري ب�صورة مبا�رشة عن وجهات نظرهم
ملديريهم ،ومتكن املديرين من تنمية مهاراتهم القيادية والتعرف �إىل العمليات اليومية
وخطوات العمل ،باعتبارهم م�س�ؤولني عن متابعة �إجنازها (.)McCormack, 2009
والإدارة بالتجوال �أ�سلوب من �أ�ساليب االت�صال غري الر�سمية ،حيث يتعامل املدير مع
املر�ؤو�سني مبا�رشة من خالل التجول بينهم والتحدث �إليهم وق�ضاء بع�ض الوقت معهم.
وقد يحل هذا الأ�سلوب حمل �أ�ساليب االت�صال الر�سمية للح�صول على املعلومة مبا�رشة من
امليدان ،دون تغيري �أو تبديل .ويهدف �أ�سلوب الإدارة بالتجوال �إىل ك�رس احلواجز الر�سمية
وال�سلطوية بني القائد واملر�ؤو�سني وتعزيز العالقات ال�شخ�صية مع امل�ستويات املختلفة
واحل�صول على املعلومات مبا�رشة من م�صادرها الرئي�سة ،دون ت�صفية� ،أو حتريف� ،أو
تدخل من قبل الإدارات املختلفة ( .)Emmons, 2006كما �أنها مُتكن املدير من معرفة ما
يجري حولهم حيث يظل على ات�صال مبا�رش مع العاملني للتعرف �إىل حاجاتهم احلقيقية
واال�ستماع لوجهات النظر املتعددة ،مما يدعم العمل ويحقق �أهدافه .كما �أن مثل هذه
الزيارات تك�رس احلواجز التي قد تعوق ات�صال العاملني مع املدير من خالل توا�صله معهم
واالجتماع الدائم بهم وتبادل احلديث معهم الأمر الذي يوحي للعاملني باهتمام املدير
والتزامه ،مما يدفعهم لال�ستجابة لتوجيهاته .كما � ّأن الإدارة بالتجوال تقدم دلي ًال واقعي ًا
وملمو�س ًا على اهتمام الإدارة العليا احلقيقي والتزامها الفعلي �إزاء العاملني و�سعيها اجلاد
ملعاجلة امل�شكالت التي تواجههم �أثناء عملهم (. )Emmons, 2006كما تعمل على تكوين
�آراء ووجهات نظر الأفراد ومعتقداتهم نحو منظماتهم ،وحفزهم نحو العمل املنتج ،وخلق
الدوافع لديهم للعمل بروح الفريق الواحد ،وتدعم عملية حتديد الأهداف التي ي�سعى التنظيم
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نحو حتقيقها بدقة وو�ضوح ،كما يبني �أف�ضل الطرق والأ�ساليب التي ميكن لإدارة املنظمة
اتباعها ،وت�ساعد يف تقييم �أداء املر�ؤو�سني ،والتعرف �إىل االجتاهات وال�سلوكيات والقدرات
واملهارات االنتاجية لكل فرد منهم ،وو�ضع نظام للمكاف�أة لتعزيز اجلوانب الإيجابية يف
�سلوك الأفراد(.)Buckner, 2008
والإدارة بالتجوال لها ت�أثريات وا�ضحة على جوانب عديدة يف العملية الإدارية ،بحيث
ال تقت�رص على امل�ستوى الفردي ،بل تتعداه �إىل امل�ستوى اجلماعي والتنظيمي .و�أن اهتمام
املديرين باحل�صول على التغذية الراجعة من مر�ؤو�سيهم واهتمامهم مب�شاركة العاملني،
وتعلمهم احرتام املعار�ضة من املر�ؤو�سني وحتملها ،واالنفتاح على وجهات النظر املختلفة
من �ش�أنها �أن حتقق الأهداف التنظيمية املن�شودة (العيدي.)2010 ،
ويرى (� )McCmack, 2009أن الإدارة بالتجوال تنم عن الوعي املتنامي بامل�شكالت
التنظيمية والنجاح يف حتديد هذه امل�شكالت ،وعالجها من قبل الأف��راد العاملني يف
املنظمات ،ينعك�س على عنا�رص املنظمة وخمرجاتها ذاتها .وهذه الر�ؤية تت�ضمن ب�صفة
عامة عن�رصين �أ�سا�سيني هما :الوعي بامل�شكالت املرتبط مب�ستوى املعرفة املوجودة
يف املنظمة ،واملخرجات الناجمة عن هذا الوعي واملبنية على الإجراءات التي تتخذها
املنظمة يف التعامل مع هذه امل�شكالت.
كما � ّأن الإدارة بالتجوال جتعل العاملني ي�شعرون ب�أن النظام يوفر لهم دعم ًا اجتماعي ًا
وتنظيمي ًا من ر�ؤ�سائهم ،وزمالئهم امل�رشفني يف العمل .فجهود املوظفني لأخذ املبادرة
واملخاطرة يجب �أن تعزز وتدعم .ففي حال فقدان الدعم �أو �ضعفه ،ف�إن املوظفني �سي�شعرون
بالقلق ب�ش�أن احل�صول على �أذن قبل القيام بالت�رصف بد ًال من طلب ال�صفح يف حال
ارتكاب �أخطاء ( .)Gleeson, 1994و�إن تطبيق �أ�سلوب الإدارة بالتجوال ب�صورة متكررة
يولد لدى العاملني توقع ًا دائم ًا ومتجدداً لزيارة قائدهم لهم يف مواقع عملهم لي�س بهدف
التفتي�ش عليهم �أو الوقوف على نقاط �ضعفهم ،الأمر الذي يقودهم لبناء الثقة ،وبالتايل
يتحدثون معه بانفتاح حول كل ما يجري يف جمال عملهم ( .)Jones, 2001ويرى (1991
 ),Amsbary & Staplesعلى �أنها و�سيلة مهمة لتعزيز م�صداقية املدير ،وتعزيز م�صداقية
العاملني معه ومن الأهمية �إدراك �أن بناء مثل تلك الثقة يحتاج ملزيد من الوقت حتى ت�ؤتي
�أكلها ،وحاملا يثق العاملون ب�أن وجهات نظرهم يف الق�ضايا وامل�سائل املختلفة املتعلقة
بعملهم� ،ست�ؤخذ على حممل اجلد من قبل �أولئك القادرين على اتخاذ القرار و�إحداث تغيري
حقيقي ،ف�إنهم غال ًبا ما مييلون �إىل االنفتاح والتحدث بحرية.
17

درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال و�أثرها على تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً
يف حمافظة الكرك يف اململكة الأردنية الها�شمية

د .ر�ضا املوا�ضيه

وميكن �إيجاز ما يجنيه املدير من خالل جتواله يف البنود الآتية :معرفة ما الذي يجري،
والبقاء على االت�صال املبا�رش مع الفرق العاملة وتعرف حاجاتهم احلقيقية ،واال�ستماع
لوجهات النظر املختلفة ،ونقل �آرائه واهتماماته للعاملني معه ،مما يدعم العمل الرتبوي
ويحقق �أهدافه .ك�رس احلواجز التي قد تعوق ات�صال العاملني مع مديرهم ،من خالل توا�صله
معهم ،واالجتماع الدائم بهم ،وتبادل احلديث معهم ،الأمر الذي يوحي للعاملني باهتمام
املدير والتزامه ،مما يدفعهم لال�ستجابة لتوجيهاته .ومعاي�شة اجلو ال�سائد يف موقع
العمل ،وحت�س�س معوقاته ،وحماولة جتاوزها .واحل�صول على تغذية راجعة غري ر�سمية من
العاملني ،تتعلق بق�ضايا مت �إي�صالها ر�سم ًيا بو�سائل خمتلفة .و�إتاحة الفر�صة �أمام املدير
لتقدمي �شكره للعاملني على جهودهم و�إجنازاتهم املتقنة .و�إظهار مدى اهتمام املدير
بالهيئة العاملة معه (.)Macneill,& Boyd, 2006
وقد ت�ستخدم الإدارة بالتجوال ك�أ�سلوب من �أجل غر�س الر�ؤية والر�سالة التي تتبناها
القيادة يف مر�ؤو�سيها .وهذا الأ�سلوب يتطلب �رشط ًا �أ�سا�سيا لنجاحه ،وهو الثقة بني القائد
واملر�ؤو�سني .وهو من مفاهيم االت�صال ،امل�شابهة ملفهوم الإدارة على املك�شوف ،فهو يقوم
هذا على مبد�أ ب�سيط ولكنه مهم يف نتائجه ،وما يحققه من فوائد للمنظمة عندما يتجول
امل�س�ؤول يف املواقع املختلفة يف امل�ؤ�س�سة ،لي�س بهدف املراقبة والتحكم وال�سيطرة فح�سب،
و�إمنا بهدف �أ�سا�سي ،وهو بث احلما�س ورفع الروح املعنوية لدى العاملني من خالل
احتكاك القيادة بهم و�شعورهم باهتمام القيادة مبا يقومون به من �أعمال (.)Serrat،2009
و�أ�صبحت احلاجة للتغيري يف �أ�ساليب العمل الإداري �أكرث �إحلاحاً ،وخا�صة مع بداية
الألفية اجلديدة .كما �أن للتنمية املت�سارعة �أثرها على امل�ؤ�س�سات العاملية منها واملحلية،
وكذلك التطور املت�سارع يف التكنولوجيا ،ويف ع�رص العوملة واالنفتاح الذي مييز عامل
اليوم وما يرتتب على ذلك من حتمية التحول من البناء الإداري الهرمي التقليدي �إىل
البناء والنمط الدميوقراطي وامل�شارك الأكرث انفتاح ًا ومرونة .فقد �أ�صبح التمكني الإداري
للعاملني مو�ضع االهتمام والنقا�ش الوا�سع من قبل خمتلف الباحثني ،وذلك لرت�سيخ روح
امل�س�ؤولية لدى قوة العمل (�صوي�ص.)2005 ،
�إن التنمية املهنية ال ميكن �أن تتم دون �إميان من املديرين ب�أهميتها وفوائدها فغالب ًا
ما يحتاج الأمر �إىل تنمية الأفراد ورفع قدراتهم ومهاراتهم حلل امل�شكالت ومواجهة املواقف
ومنحهم الفر�ص للمباد�أة وتقبل التحدي .ويف �ضوء ذلك يجب تنمية املهارات الإداري��ة
وتطوير الأ�ساليب والطرق التي ميكن اال�ستعانة بها ومن بينها ،مهارة حل امل�شكالت،
واتخاذ القرارات ،والتخطيط ،واملهارات القيادية ،ومهارات بناء الفريق الناجح ..وغريها من
املهارات الفنية للتعامل الفعال مع حتديات البيئة املتجددة با�ستمرار (عبد التواب.)2006 ،
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وت�أتي التنمية املهنية لتكون مو�ضع االهتمام بني خمتلف الباحثني لرت�سيخ روح
امل�س�ؤولية واالعتزاز لدى قوة العمل .ويع ّد الأ�سا�س لتمكني القادة الرتبويني من تر�سيخ
روح امل�س�ؤولية ،ومتكينهم من ممار�سة (ال�سلطة الكاملة) وحتمل م�س�ؤولية املهنية ملواجهة
التحديات والتطورات وتبني �سلوكيات تتالءم مع عمل القادة من خالل و�ضع الأهداف
وال�سماح للمعلمني بامل�شاركة .وتركز (ال�ش�شتاوي )2009 ،على �أن التنمية املهنية تزيد من
دافعية العمل وتوفر �إ�صدار �أحكام وحرية ت�رصف يف الق�ضايا التي تواجه القادة الرتبويني
من خالل ممار�ساتهم ملهماتهم.
وتتطلب عملية النمو املهني جهداً كبرياً ووقت ًا كافي ًا وم�ساعدة م�ستمرة من �أجل
النهو�ض بالتعليم العايل الذي ميثل الركن الأ�سا�س يف بناء املجتمع ،وهو الأداة القوية
التي تعمل على التغري الإيجابي دعم ًا للحياة املرغوب يف ا�ستمرارها والتجديد فيها وفق ًا
لآمال وطموحات الأمة ،وذلك من خالل تعليم الأجيال وفق الأهداف امل�ستمدة من فل�سفة
املجتمع ،التي تعرب عن ما�ضيه وحا�رضه وم�ستقبله� ،إذ ت�شكل ريا�ض الأطفال منظومة
احلياة يف املجتمع من خالل تنمية الفرد وت�شكليه على امل�ستوى الفكري والوجداين والفني
ليكون قادراً على التعامل مع معطيات احلياة ملا فيه من الفائدة لنف�سه ،وملجتمعه من
خالل اتخاذ التعليم منطلق ًا له (.)Presler, 2006
وهنالك ترابط بني الإدارة بالتجوال من جهة ،وبني التنمية املهنية من جهة �أخرى،
بحيث �أن الإدارة بالتجوال تعمل على عملية توجيه وتقدمي الن�صح والإر�شاد للمر�ؤو�سني يف
الرو�ضة ،بهدف �أحداث الت�أثري االيجابي يف �سلوكياتهم ودفعهم نحو تطوير الأداء وزيادة
الإنتاجية ،وتنمية قدرات املر�ؤو�سني على التفاعل االجتماعي مع البيئة املحيطة ،مما
يزيد من فر�صهم يف البقاء وا�ستمرارية النجاح ،ويطور قدراتهم على التحكم يف الظروف
املختلفة املحيطة بهم ،والوقوف على امل�شكالت الداخلية واخلارجية التي تواجه التنظيم
حالي ًا التي قد تظهر م�ستقبالً ،وحتديد �أن�سب الطرق والو�سائل لعالجها والتعامل معها.

مشكلة الدراسة :

�أ�صبحت حاجة التنظيمات للتنمية املهنية مطلب ًا ُمل ِّح ًا ومهماً ،خا�ص ًة لتلك التنظيمات
التي ت�سعى �إىل ال ّتميز يف الأداء ،واملحافظة على ا�ستمراريتها يف بيئة تناف�سية� .إذ تواجهها
حتديات متجددة ومتغرية تتطلب من �إدارات الرو�ضات تبني �سيا�سات وا�سرتاتيجيات
تتكيف مع هذه التحديات لتحقيق �أهداف الرو�ضة بالأ�سلوب الناجح ،نظراً للتغري ال�رسيع
واملتجدد يف بيئة العمل ف�إنه يتوجب على الإدارة العليا توفري فر�ص التجديد والتحديث يف
�أ�ساليب العمل الذي بدوره يتطلب املناخ ال�صحي املنا�سب يف الرو�ضة.
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وترتكز م�شكلة الدرا�سة يف عدم �إدراك العاملني لطبيعة العالقة بني الإدارة بالتجوال
وتنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً ،ذلك � ّأن �ضعف عنا�رص التنمية املهنية قد
يتطور ويتفاقم عندما تكون الإدارة العليا قابعة يف برج عاجي ،ويف غياب كامل عن
الواقع الداخلي للمنظمة ،لأن هذه الإدارات مازالت تعتقد ب�أن متكني معلمات ريا�ض
الأطفال وتقويتهن معرفي ًا ونف�سي ًا �سيكون على ح�ساب نفوذها و�سلطتها ،وذلك ناجم عن
رغبتها يف االحتفاظ ب�أكرب قدر ممكن من ال�صالحيات ،لعدم الثقة يف قدرة معلمات ريا�ض
الأطفال على ممار�سة ممهمهن بكفاءة وفاعلية ،وبالرغم من ذلك فان العديد من املنظمات
تفتقر �إىل ر�ؤية وا�ضحة لتبني مفهومي الإدارة بالتجوال والتنمية املهنية وتطبيقهما على
�أر�ض الواقع� ،إذ �أن �إدراك �أهمية الإدارة بالتجوال يف تعزيز قدرة معلمات ريا�ض الأطفال
على ابتكار �أ�ساليب جديدة لأداء الأعمال املنوطة بهن مازال حمدوداً مما �أثر �سلب ًا على
تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا يف حمافظة الكرك ،وبذلك ف�إن م�شكلة الدرا�سة
تتبلور يف الت�سا�ؤل الرئي�س الآتي :ما درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال و�أثرها على تنمية
كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا يف حمافظة الكرك يف اململكة الأردنية الها�شمية؟

أسئلة الدراسة :

1 .1ما درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال ب�أبعادها( :اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال،
والتحفيز ،والتطوير والإب��داع ،والتغذية الراجعة) لدى مديرات ريا�ض الأطفال يف
حمافظة الكرك ؟
2 .2ما م�ستوى تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا ب�أبعاده( :ال�شخ�صية ،والتمكن
العلمي ،والتقومي والأن�شطة ،والعالقات الإن�سانية ،و�إعداد املحا�رضة)؟

أهمية الدراسة:

ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من خالل:

1 .1كون هذه الدرا�سة من الدرا�سات العربية القليلة -على حد علم الباحث -التي تدر�س
العالقة بني مو�ضوعني حيويني هما الإدارة بالتجوال وتنمية كفاءة معلمات ريا�ض
الأطفال مهني ًا .
2 .2حداثة مو�ضوع الإدارة بالتجوال ،واعتباره من �أبرز الق�ضايا والتحديات التي تواجه
املنظمات ،وتوافقه مع اجتاهات الإدارة الأردنية نحو الالمركزية الإدارية ملواكبة
ع�رص التحديث والتطوير الإداري.
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3 .3قد تكون هذه الدرا�سة مرجع ًا مهم ًا للأكادمييني والباحثني يف مو�ضوع الإدارة
بالتجوال وعالقته بتنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً ،وبخا�صة �أن
الدرا�سات يف هذا املجال قليلة ،كما �أن نتائجها تفيد �أ�صحاب القرار بالتعرف �إىل �أثر
الإدارة بالتجوال يف تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً ،باعتبار �أن الإدارة
بالتجوال م�ؤ�رش مهم للتطوير ي�سهم يف تعزيز جوانب القوة يف العمل الإداري وتالفى
جوانب ال�ضعف.
4 .4قد تكون هذه الدرا�سة مرجع ًا مهم ًا للأكادمييني والباحثني يف مو�ضوع الإدارة
بالتجوال و�أثرها على تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا يف ريا�ض الأطفال
يف حمافظة الكرك ،وخ�صو�ص ًا �أن الدرا�سات يف هذا املجال قليلة.
5 .5ت�سهم هذه الدرا�سة يف �أغناء املكتبة العربية مبو�ضوع جديد قد يحظى باهتمام
الباحثني واملمار�سني ،ويع ّد نقطة انطالق لدرا�سات �أخرى يف الإدارة بالتجوال.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل التعرف �إىل درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال و�أثرها على تنمية
كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً يف حمافظة الكرك ،وينبثق من هذا الهدف الأهداف
الفرعية الآتية:
1 .1التعرف �إىل درجة ممار�سة �أبعاد الإدارة بالتجوال لدى مديرات ريا�ض الأطفال يف
حمافظة الكرك .
2 .2التعرف �إىل م�ستوى تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا يف حمافظة الكرك .
 3 .3تقدمي تو�صيات واقرتاحات لأ�صحاب القرار ،مل�ساعدتهم يف تعزيز �أبعاد التمكني
الإداري ،من خالل ممار�سة الإدارة بالتجوال على م�ستوى حمافظة الكرك.

فرضيات الدراسة:
متحورت هذه الدرا�سة حول الفر�ضيات الآتية:
الفر�ضية الرئي�سية الأوىل :ال يوجد �أثر مهم ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )a≤0.05لأبعاد �إدارة التجوال جمتمعة ومنفردة( :اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال،
والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) يف التمكني الإداري(ال�شخ�صية ،والتمكن
العلمي ،والتقومي والأن�شطة ،والعالقات الإن�سانية ،و�إعداد املحا�رضة) لدى مديرات ريا�ض
الأطفال يف حمافظة الكرك .
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وينبثق منها الفر�ضيات الفرعية الآتية:
الفر�ضية الفرعية الأوىل :ال يوجد �أثر مهم ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )a≤0.05لأبعاد �إدارة التجوال جمتمعة ومنفردة( :اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال،
والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) يف ال�شخ�صية كبعد من �أبعاد تنمية كفاءة
املربيات يف ريا�ض الأطفال مهني ًا يف حمافظة الكرك .
الفر�ضية الفرعية الثانية :ال يوجد �أثر مهم ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )a≤0.05لأبعاد �إدارة التجوال جمتمعة ومنفردة( :اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال،
والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) يف التمكن العلمي كبعد من �أبعاد تنمية
كفاءة املربيات يف ريا�ض الأطفال مهني ًا يف حمافظة الكرك.
الفر�ضية الفرعية الثالثة :ال يوجد �أثر مهم ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )a≤0.05لأبعاد �إدارة التجوال جمتمعة ومنفردة( :اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال،
والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) يف التقومي والأن�شطة كبعد من �أبعاد تنمية
كفاءة املربيات يف ريا�ض الأطفال مهني ًا يف حمافظة الكرك.
الفر�ضية الفرعية الرابعة :ال يوجد �أثر مهم ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )a≤0.05لأبعاد �إدارة التجوال جمتمعة ومنفردة( :اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال،
والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) يف العالقات الإن�سانية كبعد من �أبعاد
تنمية كفاءة املربيات يف ريا�ض الأطفال مهني ًا يف حمافظة الكرك.
الفر�ضية الفرعية اخلام�سة :ال يوجد �أثر مهم ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )a≤0.05لأبعاد �إدارة التجوال جمتمعة ومنفردة( :اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال،
والتحفيز ،والتطوير والإب��داع ،والتغذية الراجعة) يف �إعداد املحا�رضة كبعد من �أبعاد
تنمية كفاءة املربيات يف ريا�ض الأطفال مهنياً يف حمافظة الكرك .

التعريفات اإلجرائية:
ممار�سة الإدارة بالتجوالُ :ي�شري هذا املفهوم �إىل قدرة املدير على االبتعاد عن

مكتبه ،واخلروج منه مل�رسح العمل ،والتفاعل مع العاملني وجه ًا لوجه؛ وذلك الكت�شاف
احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،وحتفيز العاملني ،والتطوير والإبداع ،واحل�صول على التغذية
الراجعة .ويعرفها الباحث �إجرائي ًا ب�أنها ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة الدرا�سة
التي تقي�س ممار�سة الإدارة بالتجوال لدى مديرات ريا�ض الأطفال يف حمافظة الكرك التي
ت�شمل اكت�شاف احلقائق ،حت�سني االت�صال ،التحفيز ،التطوير والإبداع ،التغذية الراجعة.
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الكفاءة املهنية :مفهوم مت�سع ي�شتمل على الأق��ل على ثالثة مكونات هي:
(املعلومات ،واملهارات ،واالجتاهات) (ال�صاوي.)1999 ،
ويعرفها الباحث �إجرائيا ب�أنها الكفاءات التي ُو�ضعت يف اال�ستبانة ،التي ت�شمل
التمكن العلمي ،والكفاءة املهنية ال�شخ�صية ،ويف جمال العالقات الإن�سانية ،ويف جمال
�إعداد املحا�رضة ،ويف مجال التقومي والأن�شطة.

الدراسات السابقة:

تناولت درا�سات عديدة �سابقة عربية و�أجنبية مو�ضوعي الإدارة بالتجوال وتنمية
�سواء يف امل�ؤ�س�سات التعليمية وغري التعليمية من قبل
كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا ً
الباحثني :ولكن من املالحظ وجود نق�ص ملحوظ يف الدرا�سات التي تتناول العالقة بني
�أبعاد الإدارة بالتجوال وتنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا يف جمال امل�ؤ�س�سات
الرتبوية خا�صة ،وفيما ي�أتي عر�ض لأهم هذه الدرا�سات.

�أ .الدرا�سات العربية:
�أج��رى (ال�سحيمي )2012 ،درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل درج��ة ممار�سة الإدارة
بالتجوال على التمكني الإداري يف الدوائر احلكومية يف منطقة املدينة املنورة يف اململكة
العربية ال�سعودية  ،و�شملت عينة الدرا�سة ( )555مبحوثاً ،لت�شكل ما ن�سبته ( )%88.2من
اال�ستبانات املوزعة .وقد اُ�ستخدمت الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSيف
معاجلة البيانات .ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ما يلي:
� 1 .1أن درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال جاءت بدرجة مرتفعة.
2 .2وجود �أثر لأبعاد الإدارة بالتجوال يف التمكني الإداري ،و�أن �أبعاد الإدارة بالتجوال
تف�رس ما مقداره ( )%54من التباين يف التمكني الإداري.
وجود فروق داله �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )a≤0.05يف درجة ممار�سة الإدارة
بالتجوال تعزى للمتغريات(العمر ،وامل�ؤهل التعليمي ،واخلربة ،والنوع االجتماعي).
و�أجرى (النحالوي )2011 ،درا�سة مقارنة بني القطاع العام واخلا�ص للتعرف التعرف
�إىل �أثر تطبيق الإدارة بالتجوال على الإنتاجية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )287مبحوثاً،
وبعد تطبيق الدرا�سة وجمع البيانات حللت با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية وحتليل االنحدار املتعدد ،وات�ضح من نتائج الدرا�سة وجود �أثر لتطبيق الإدارة
بالتجوال على االنتاجية ،ور�ضا العاملني ،والتمكني الوظيفي ،و�أ�سهمت الإدارة بالتجوال
يف خف�ض معدالت دوران العمل.
23

درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال و�أثرها على تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً
يف حمافظة الكرك يف اململكة الأردنية الها�شمية

د .ر�ضا املوا�ضيه

و�أجرت (العيدي )2010 ،درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أثر ممار�سة الإدارة بالتجوال
على فاعلية اتخاذ القرارات يف اجلامعات الأردنية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()361
مفردة ،وقد اُ�ستخدمت الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSيف معاجلة
البيانات وتطبيق االنحدار املتعدد واملتو�سطات احل�سابية ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن
درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال يف اجلامعات الأردنية اجلامعات الأردنية جاءت بدرجة
مرتفعة ،و�أن م�ستوى فاعلية اتخاذ القرار جاءت بدرجة مرتفعة ووجود �أثر ملمار�سة الإدارة
بالتجوال على فاعلية اتخاذ القرارات يف اجلامعات الأردنية.
وهدفت درا�سة (ال�ش�شتاوي� )2009 ،إىل حماولة الوقوف على ا�سرتاتيجيه مقرتحه
ت�ؤدي �إىل تطوير الدور الرتبوي للجمعيات الأهلية العاملة يف جمال الطفولة املبكرة ،
تكونت عينة الدرا�سة من �أطفال مرحلة الطفولة املبكرة ،ومن امل�رشفني على الأطفال،
وعينة من ر�ؤ�ساء جمل�س �إدارة اجلمعيات الأهلية العاملة يف جمال �أن�شطه الطفولة املبكرة،
اعتمدت الدرا�سة على املقابالت واال�ستبانات ،مت التحليل من خالل ا�ستخدام املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية وحتليل التباين الأحادي املتعدد ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
�أهم النتائج الآتية :الرتكيز على ح�شد اجلهود املجتمعية لتفعيل حقوق الطفل .والرتكيز على
تعزيز الت�شيك وال�رشاكات بني اجلمعيات الأهلية العاملة يف جمال الطفولة املبكرة .وتوفري
التمويل الالزم حلركة اجلمعيات ،وتفعيل الت�رشيعات اخلا�صة باجلمعيات الأهلية.
�أجرت (�صوي�ص )2005 ،درا�سة هدفت �إىل بناء �أمنوذج تدريبي مقرتح لتطوير الكفايات
الفنية ملديرات ريا�ض الأطفال يف جمال حت�سني البعد النف�س -حركي للطفل ،وا�ستق�صاء
�أث��ره يف الأردن ،تكونت عينة الدرا�سة من عينتني هما  :عينة املديرات ،وتكونت من
( )140مديرة ،وعينة املربيات وتكونت من( )445مربية ،مت التحليل من خالل ا�ستخدام
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أهم النتائج الآتية�:إن
درجة ممار�سة مديرات ريا�ض الأطفال للكفايات الفنية املطلوبة يف جمال حت�سني البعد
النف�س -حركي للطفل ،من وجهة نظر املديرات �أنف�سهن جاءت بدرجة عالية� ،أما بالن�سبة
لوجهة نظر مربيات الرو�ضة فجاءت درجة املمار�سة الفنية املطلوبة يف جمال البعد
النف�س -حركي للطفل بدرجة متو�سطة.
و�أجرى (عبداملجيد )2005 ،درا�سة هدفت �إىل تقدمي �أ�سلوب مقرتح ال�ستخدام الإدارة
بالتجوال كمفهوم معا�رص ،وبع�ض املفاهيم الإدارية املعا�رصة املرتبطة مبو�ضوع الإدارة
بالتجوال؛ حيث قام الباحث ب�إجراء مقابالت معمقة مع �إدارة مراكز ال�شباب مبحافظة
القاهرة ،واُ�ستخدمت منهجية حتليل املحتوى للو�صول �إىل النتائج التي تبني من خاللها
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وجود بع�ض التباين يف �آراء �إدارة مراكز ال�شباب مبحافظة القاهرة حول مو�ضوع الإدارة
بالتجوال و�أهميته من ناحية التطبيق مع وجود توافق يف الآراء حول بع�ض املفاهيم
الأخرى .و�رشحت الدرا�سة �أهمية املنهجية الكيفية وغري الكمية يف جمع البيانات وبينت
حمددات الدرا�سة والتحديات التي تواجه هذا النوع من الدرا�سات يف البيئة العربية.
و�أجرى (�سيد )2004 ،درا�سة هدفت �إىل تطوير �إدارة املدر�سة الثانوية الزراعية يف
�صممت وطُ ّورت ا�ستبانه جلمع
�ضوء مفهوم الإدارة بالتجوال؛ ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ّ
البيانات ،وقد اُ�ستخدمت العينة الع�شوائية الب�سيطة ك�أ�سلوب لتحديد عينة الدرا�سة ،وبلغت
العينة ( )206مفردة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج كان �أبرزها :احلاجة
للإدارة بالتجوال من خالل �إجراءاتها ومميزاتها ملواجهة العديد من امل�شكالت ،و�أن الإدارة
بالتجوال ت�سهم يف تطوير العمل الرتبوي.

ب .الدرا�سات الأجنبية:
يف درا�سة قام بها ( )Reza, 2010هدفت �إىل فح�ص العالقة بني التنمية املهنية
وااللتزام امل�ؤ�س�سي ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )100فرد من املوظفني العاملني
يف املنظمات الأمريكية وجمعت املعلومات من خالل ا�ستبانتني واحدة للتنمية املهنية،
والثانية لاللتزام امل�ؤ�س�سي ،وات�ضح من النتائج وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني
التنمية املهنية وااللتزام امل�ؤ�س�سي ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط (.)0.90
�أجرى ( )Sang-Sook, et.al, 2009درا�سة هدفت �إىل حتليل العالقة بني التنمية املهنية
من جهة ،وبني والر�ضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي من جهة �أخرى .و�أجريت هذه الدرا�سة
على املمر�ضات الكوريات ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )416ممر�ضة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود
عالقة مهمة ذات داللة �إح�صائية بني التنمية املهنية من جهة والر�ضا الوظيفي من جهة
�أخرى ،كما وجدت عالقة مهمة ،وذات داللة �إح�صائية بني التنمية املهنية وااللتزام التنظيمي.
وهدفت درا�سة (� )Camerino, 2009إىل حتديد ت�أثري التنمية املهنية على تطوير
�أداء املعلمني وو�أي�ضا �إىل معرفة الرابط بني التنمية املهنية و�إدارة املدر�سة ،تكونت عينة
الدرا�سة من مدر�سة ابتدائية فقرية يف جنوب كاليفورنيا ،التي و�صلت �إىل مرحلة جيدة
طبق ًا مل�ؤ�رش الأداء الأكادميي يف كاليفورنيا مقارنة باملدار�س املماثلة يف ال�سنوات الثالث
ال�سابقة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أهم النتائج الآتية� :أن التنمية املهنية املوجهة مع الإدارة
القوية فى املدر�سة وتعاون املعلمني واال�ستخدام الفعال للمتخ�ص�صني واملدربني والطلب
من املعلمني التم�سك بتطبيق ما تعلموه يف تدريبات التنمية املهنية ي�ؤدى �إىل تطور �أداء
املعلمني .و�أن التنمية املهنية يف �شكل ور�ش عمل وحدها ال تنمى �أداء املعلمني.
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و�أجرى هيلديربان ( )Hildebrand, 2006درا�سة هدفت �إىل تطبيق الإدارة بالتجوال
يف امل�ست�شفيات الأملانية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ا�ستخدام املديرين لنمط الإدارة
بالتجوال �أدى �إىل رفع الثقة داخل بيئة الرعاية ال�صحية ،و�أن االلتزام والتعزيز كانت
عالية بني موظفني الرعاية ال�صحية ،فهم متحم�سون لعملهم ومت�شاركون يف االت�صاالت
املفتوحة ،والتطوير التنظيمي.
و�أجرى ( )Wonim, 2004درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل ت�صورات معلمي الرو�ضة
يف جلنة املعايري املهنية يف �إنديانا و�أداءات معلمي مرحلة الطفولة املبكرة يف حجرات
الدرا�سة ،والتعرف �إىل كيفية و�ضع برامج لإعداد معلمي امل�ستقبل ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )200من معلمي الرو�ضة ملعرفة �آرائهم حول جمموعة املعايري املو�ضوعة ،وكانت
ن�سبة اال�ستجابة ( ،)%25اعتمدت الدرا�سة على ا�ستبانة ُو ِّزعت بطريقة ع�شوائية ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أهم النتائج الآتية :التو�صل �إىل معدل عال يف �أداء املربني على م�ؤ�رشات الأداء
ؤ�رشا.
التي بلغت ( )63م� ً
�أما الدرا�سة التي �أجراها ( )Alan, et.al , 2003فهدفت �إىل تقومي مدى فعالية
وم�شاركة املدر�سة وم�ؤ�س�سة التعليم العايل ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )55موجه ًا مهني ًا
يف املدار�س الثانوية التي ترتبط مب�شاركة مع م�ؤ�س�سات للتعليم العايل يف �شمال �إجنلرتا،
كما تف�رس �آراءهم حول �أهمية التدريب املبدئي للمعلم ودوره يف التنمية املهنية امل�ستدمية
الفعالة يف مدار�سهم ،اعتمدت الدرا�سة على �إجراء املقابلة مع املوجهني ،وتو�صلت الدرا�سة
�إىل �أهم النتائج الآتية� :أن التدريب املبدئي للمعلم ي�ؤثر على مداخل املدار�س يف التنمية
املهنية امل�ستدامة .و�أن امل�شاركة بني املدر�سة وم�ؤ�س�سة التعليم العايل �أدت �إىل �إ�ضفاء
احليوية يف املدار�س.
�أجرى ( )Dutro ،2002درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل كيفية ت�أثري مبادرات الإ�صالح
التعليمي املطبقة علي م�ستوى الواليات الأمريكية -عندما يتم بلورة معاملها باعتبارها
فر�ص ًا منا�سبة للتنمية املهنية -على قدرات املربني على �أن ي�صبحوا �أدوات للتغيري داخل
ف�صولهم الدرا�سية ومديرياتهم التعليمية ،بالإ�ضافة �إيل تناول كيف ت�سهم �سياقات العمل
الفردية ال�سائدة داخل تلك املديريات التعليمية يف ت�شكيل �سبل منو ما لديهم من قدرات
وا�ستعدادات خمتلفة وتطويرها ،تكونت عينة الدرا�سة من جمموعة من املربني والإداريني
الذي يعملون ب�أربع مديريات تعليمية خمتلفة ،اعتمدت الدرا�سة على جمع مادة املقابالت
26

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية -املجلد الثاين-ع ( -)7ت�رشين �أول 2014

ال�شخ�صية والبيانات البحثية املطلوبة من الباحثني من جمموعة من املربني والإداريني
الذي يعملون ب�أربع مديريات تعليمية خمتلفة م�شاركة يف تطبيق �إحدى مبادرات التنمية
املهنية القائمة على املعايري يف �إطار م�رشوع و�ضع �إطار عمل تدري�س مهارات اللغة
الإجنليزية بوالية ميت�شجان الأمريكية ( )MELAFالذي متوله احلكومة الفيدرالية ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أهم النتائج الآتية� :أن تلك الفروق واالختالفات التي تو�صلت �إليها الدرا�سة،
ت�ؤكد ب�شكل كبري �أن التغريات احلادثة يف هذا ال�صدد تع ّد يف جوهرها حم�صلة لت�أثري عدد
من العوامل املختلفة -مبا يف ذلك :احلجم والبنية التنظيمية للعمل على م�ستوى املديرية
التعليمية.

ما مييز هذه الدراسة:
تقدم الدرا�سة �إطاراً نظري ًا يجمع الإدارة بالتجوال وعالقة بتنمية كفاءة معلمات
ريا�ض الأطفال مهنياً ،بتناولها( :اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير
والإبداع ،والتغذية الراجعة) كمجاالت للإدارة بالتجوال ،و (ال�شخ�صية ،والتمكن العلمي،
والتقومي والأن�شطة ،والعالقات الإن�سانية ،و�إعداد املحا�رضة) كمجاالت للتنمية املهنية،
وتقوم الدرا�سة احلالية بتحديد الإدارة بالتجوال وعالقة بتنمية كفاءة معلمات ريا�ض
الأطفال مهني ًا يف جمتمع درا�سة مل ي�سبق تناوله بالبحث وهو ريا�ض الأطفال يف حمافظة
الكرك يف اململكة الأردنية الها�شمية ،ودرا�سة جمموعة �أكرب من العوامل ملجاالت الإدارة
بالتجوال ،وتنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا مقارنه مبا اختربته الدرا�سات
ال�سابقة ،يف �ضوء ما �سبق ف�إن هذه الدرا�سة تتفق مع الدرا�سات ال�سابقة على �أهمية تنمية
كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً ،مما ي�ساعد على حتقيق الأهداف التنظيمية املن�شودة،
بينما تختلف هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة من حيث ربط الإدارة بالتجوال بتنمية
كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا وجاءت هذه الدرا�سة ل�سد النق�ص احلا�صل يف البحث
العلمي ،وهذا ما مييز هذه الدرا�سة.

منهجية الدراسة:
تعتمد املنهجية املتبعة يف هذه الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي الذي يت�ضمن
م�سح ًا مكتبي ًا بالرجوع �إىل املراجع وامل�صادر لبناء الإطار النظري للدرا�سة ،واال�ستطالع
امليداين جلمع البيانات بوا�سطة �أداة الدرا�سة وحتليلها �إح�صائيا للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
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جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من معلمات ريا�ض الأطفال كافة يف حمافظة الكرك للعام
الدرا�سي  ،2012/2011حيث بلغ جمتمع الدرا�سة عددهم( )118معلمةً ،واجلدول ()1
يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريي اجلن�س والوظيفة .وكانت عينة الدرا�سة هي
جمتمع الدرا�سة نف�سه ،وو ِّزعت اال�ستبانات على �أفراد العينة جميعهم ،ا�سرتجع منها()106
ا�ستبانة ،وا�ستبعدت ( )3ا�ستبانات لعدم �صالحيتها للتحليل الإح�صائي ،لي�صبح عدد
اال�ستبانات ال�صاحلة للتحليل ( )103لت�شكل ما ن�سبته ( )%87.3من جمتمع الدرا�سة الكلي.

أداة الدراسة:

طورت ا�ستبانة لقيا�س ما درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال و�أثرها على تنمية كفاءة
ِّ
معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا يف حمافظة الكرك يف اململكة الأردنية الها�شمية ،وتكونت
هذه اال�ستبانة من ثالثة �أجزاء هي:
اجلزء الأول :ي�شتمل على املعلومات الدميوغرافية الالزمة عن امل�ستجيب وهي( :النوع
االجتماعي ،واخلربة ،والوظيفة).
اجلزء الثاين:ا�ستبانة قيا�س م�ستوى الإدارة بالتجوال واُعتمد يف تطوير هذا اجلزء على
جمموعة من اال�ستبانات التي �صممها كل من (العيدي2010 ،؛ عبداملجيد2005 ،؛ �سيد.)2004 ،
اجلزء الثالث :يحتوي هذا اجلزء على فقرات تغطي متغري الدرا�سة امل�ستقل( :تنمية
كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً) وا�سرت�شد يف بناء فقرات هذا املتغري بدرا�سة كل من:
(�رشف الدين2007،؛ ال�شاطبي1999 ،؛ كامل2000 ،؛ عازي ،و�آخرون؛ .)2007
وحددت بخم�س �إجابات هي (تنطبق دائماً ،وتنطبق غالباً ،وتنطبق �أحياناً ،وتنطبق
نادراً ،وال تنطبق �أبداً) ،و�أعطيت الإجابات �أرقام ًا من( ،)5-1بحيث يدل الرقم()1على(ال
تنطبق �إطالقاً) والرقم()2على(تنطبق نادراً) ،والرقم()3على(تنطبق �أحياناً) والرقم()4
على(تنطبق غالباً) والرقم( )5على(تنطبق دائماً).
احل�سابي للفقرات �أكرب من ( )5-3.67فيكون
املتو�سط
وبناء على ذلك ،ف�إذا كانت قيمة
ً
ّ
ّ
احل�سابي ترتاوح بني(-2.34
املتو�سط
الت�صورات مرتفعاًّ � ،أما �إذا كانت قيمة
م�ستوى ّ
ّ
ّ
احل�سابي �أق ّل من( )2.33فيكون
املتو�سط
متو�سط ،و�إذا كان
الت�صورات
 )3.66ف� ّإن م�ستوى ّ
ّ
ّ
ّ
الت�صورات منخف�ضاً .اعتماداً على معيار احلد الأعلى – احلد الأدنى ،واجلدول ()1
م�ستوى ّ
يبني توزيع فقرات �أداتي الدرا�سة:
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اجلدول()1
متغريات الدرا�سة و�أرقام الفقرات التي تقي�سها
ت�سل�سل الفقرات
22-1
5-1
10-6
14-11
19-15
22-20
43-23
26-23
31-27
35-32
38-36
43-39

املجال
الإدارة بالتجوال
اكت�شاف احلقائق
حت�سني االت�صال
التحفيز
التطوير والإبداع
التغذية الراجعة
تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا
ال�شخ�صية
التمكن العلمي
التقومي والأن�شطة
العالقات الإن�سانية
�إعداد املحا�رضة

صدق أداة الدراسة:
لقد ُعر�ضت �أداة الدرا�سة على ( )13حمكم ًا من �أ�ساتذة الإدارة الرتبوية املخت�صني،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية ،وم�رشفني تربويني ،للتحقق من مدى �صدق
فقرات اال�ستبانة ،وطلب منهم تنقيح فقرات اال�ستبانة ،ومراجعتها من حيث مدى و�ضوح
الفقرات وجودة �صياغتها اللغوية ،ومدى انتمائها للمجال الذي تقي�سه ،وتعديل �أو حذف
�أي من الفقرات التي يرون �إنها ال حتقق الهدف من اال�ستبانة ،حيث جمعت البيانات من
املحكمني بعد ذلك ،ومتت �إعادة �صياغتها وفق ما اتفق عليه ( )%80من املحكمني ،حيث
ا�ستقرت غالبية �آرائهم على تعديل بع�ض العبارات� ،أو ا�ستبدال كلمات ب�أخرى وفق ما
ينا�سب البيئة الرتبوية حيث كانت عدد فقرات اال�ستبانة( )47فقرة ،حتى �أ�صبحت �أداة
الدرا�سة يف �صورتها النهائية بعد حتكيمها( )43فقرة.
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ثبات أداة الدراسة:

جرى ا�ستخراج معامل الثبات ،با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ()Cronbach’s Alpha

لالت�ساق الداخلي حيث و ِّزعت اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية من خارج املجتمع ،بلغ
عددهم ( )25مبحوثاً ،وكانت النتائج كما هي مو�ضحة يف اجلدول ( )2الآتي:
اجلدول()2
قيمة معامل الثبات لالت�ساق الداخلي ملجاالت الدرا�سة والأداة ككل
رقم الفقرة يف
اال�ستبانة
22-1
5-1
10-6
14-11
19-15
22-20
43-23
26-23
31-27
35-32
38-36
43-39
الكلي

ا�سم املتغري والبعد
الإدارة بالتجوال
اكت�شاف احلقائق
حت�سني االت�صال
التحفيز
التطوير والإبداع
التغذية الراجعة
تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا
ال�شخ�صية
التمكن العلمي
التقومي والأن�شطة
العالقات الإن�سانية
�إعداد املحا�رضة
الأ�ستبانة ككل

معامل الثبات
( كرونباخ �ألفا)
0.90
0.88
0.89
0.87
0.90
0.85
0.84
0.82
0.86
0.91
0.90
0.89
0.91

ويتبني من خالل اجلدول (� )2أن معامالت الثبات جلميع متغريات وجماالت الدرا�سة،
مرتفعة وهي معامالت ثبات مقبولة بحث ًيا لإجراء الدرا�سة.

متغريات الدراسة
�أ -املتغريات الدميوغرافية وهي:
 .1النوع االجتماعي -وله فئتان:
 .1ذكر
�.2أنثى
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 .2الوظيفة -ولها م�ستويان:
 .1مدير
 .2معلم.

 .3اخلربة العملية -ولها ثالثة م�ستويات:
� )5( .1سنوات ف�أقل
 .2من � 5سنوات �إىل �أقل من � 10سنوات
� )10( .3سنوات ف�أكرث

ب -املتغري امل�ستقل( -الإدارة بالتجوال):
ويتكون هذا املتغري من الأبعاد الآتية( :اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز،
والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة)

جـ -املتغري التابع:
تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً :ويتكون هذا املتغري من الأبعاد الآتية:
(ال�شخ�صية ،والتمكن العلمي ،والتقومي والأن�شطة ،والعالقات الإن�سانية ،و�إعداد املحا�رضة).

املعاجلة اإلحصائية:

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة واختبار �صحة فر�ضياتها ،اُ�ستخدمت �أ�ساليب الإح�صاء
الو�صفي والتحليلي ،وذلك با�ستخدام الرزمة الإح�صائية ( .)SPSS.16وفيما ي�أتي عر�ض
للأ�ساليب الإح�صائية التي �سوف ت�ستخدم لكل �س�ؤال وفر�ضية:
الإجابة عن ال�س�ؤال الأول والثاين :مقيا�س الإح�صاء الو�صفي (Descriptive Statistic

 )Measuresوذلك لو�صف خ�صائ�ص عينة الدرا�سة ،اعتماداً على التكرارات والن�سب املئوية،
ومن �أجل الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ومعرفة الأهمية الن�سبية با�ستخدام املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية.
الإجابة عن فر�ضيات الدرا�سة :اُ�ستخدم اختبار معامل ت�ضخم التباين (VIF) (Variance

 )Inflation Factoryواختبار التباين امل�سموح( )Toleranceللت�أكد من عدم وجود ارتباط
عال ( )Multicollinearityبني املتغريات امل�ستقلة ،واختبار معامل االلتواء ()Skewness
ٍ
وذلك للت�أكد من �أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ( .)Normal Distributionsواُ�ستخدم
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حتليل االنحدار املتعدد ( )Multiple Regression Analysisالختبار �صالحية مناذج
الدرا�سة وت�أثري املتغري امل�ستقل و�أبعاده على املتغري التابع و�أبعاده ،وحتليل االنحدار
املتعدد املتدرج ( )Stepwise Multiple Regression Analysisالختبار دخول املتغريات
امل�ستقلة يف معادلة التنب�ؤ باملتغري التابع.

عرض النتائج:

الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة:

الإجابة عن ال�س�ؤال الأول :ما درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال ب�أبعادها (اكت�شاف
احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) من وجهة
نظر معلمات ريا�ض الأطفال يف حمافظة الكرك؟
املعيارية،
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال ُح�سبت
ّ
ّ
لدرجة ممار�سة الإدارة بالتجوال وعلى النحو الآتي:
اجلدول ()3
املتو�سّ طات احل�سابية واالنحرافات املعيار ّية لدرجة ممار�سة الإدارة بالتجوال مرتبة
تنازلياً.
ت�سل�سل
الفقرات

املجاالت

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى ح�سب
املتو�سط

مرتفع
0.54
3.68
اكت�شاف احلقائق
5-1
مرتفع
0.52
3.76
حت�سني االت�صال
10-6
متو�سط
0.61
3.55
 14-11التحفيز
متو�سط
0.58
3.62
 19-15التطوير والإبداع
متو�سط
0.59
3.61
 22-20التغذية الراجعة
متو�سط
0.53
3.65
الإدارة بالتجوال
22-1
لت�صورات مديري ومديرات مدار�س حمافظة
يبني اجلدول (ّ � )3أن املتو�سطات احل�سابية ّ
الكرك درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال ب�أبعادها (اكت�شاف احلقائق ،حت�سني االت�صال،
التحفيز ،التطوير والإب��داع ،التغذية الراجعة) لدى مديرات ريا�ض الأطفال يف حمافظة
الكرك ،جاءت بدرجة متو�سطة ،وبلغ املتو�سط الكلّي ( )3.65وانحراف معياري(،)0.53
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وقد اح ّتل جمال حت�سني االت�صال املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي بلـغ ( ،)3.76يلي ذلك
جمال اكت�شاف احلقائق ،مبتو�سط ح�سابي بلـغ ( ،)3.68وجاء يف املرتبة الثالثة جمال
التطوير والإبداع ،مبتو�سط ح�سابي بلـغ ( ،)3.62وجاء يف املرتبة الرابعة جمال التغذية
الراجعة ،مبتو�سط ح�سابي بلـغ ( ،)3.61يف حني جاء يف املرتبة اخلام�سة والأخرية جمال
التحفيز مبتو�سط ح�سابي بلـغ (.)3.55
الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا
ب�أبعادها (ال�شخ�صية ،والتمكن العلمي ،والتقومي والأن�شطة ،والعالقات الإن�سانية ،و�إعداد
املحا�رضة) من وجهة نظر معلمات ريا�ض الأطفال يف حمافظة الكرك؟
اجلدول ()4
املتو�سّ طات احل�سابية واالنحرافات املعيار ّية مل�ستوى تنمية كفاءة معلمات ريا�ض
الأطفال مهنياً.
املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

امل�ستوى ح�سب
املتو�سط

ت�سل�سل
الفقرات
 26-23ال�شخ�صية

3.66

0.63

متو�سط

 31-27التمكن العلمي

3.67

0.58

مرتفع

 35-32التقومي والأن�شطة

3.69

0.57

مرتفع

 38-36العالقات الإن�سانية

3.60

0.62

متو�سط

� 43-39إعداد املحا�رضة

3.56

0.64

متو�سط

تنمية كفاءة معلمات ريا�ض
43-23
الأطفال مهنياً (الكلي)

3.64

0.55

متو�سط

املجاالت

يبني اجلدول (ّ � )4أن املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى م�ستوى تنمية كفاءة معلمات ريا�ض
الأطفال مهني ًا ب�أبعادها (ال�شخ�صية ،والتمكن العلمي ،والتقومي والأن�شطة ،والعالقات الإن�سانية،
و�إعداد املحا�رضة) لدى مديرات ريا�ض الأطفال يف حمافظة الكرك ،جاءت بدرجة متو�سطة،
وبلغ املتو�سط الكلّي ( )3.64وانحراف معياري( ،)0.55وقد اح ّتل جمال التقومي والأن�شطة
املرتبة الأوىل ،مبتو�سط ح�سابي بلـغ ( ،)3.69يلي ذلك جمال التمكن العلمي ،مبتو�سط ح�سابي
بلـغ ( ،)3.67وجاء يف املرتبة الثالثة جمال ال�شخ�صية ،مبتو�سط ح�سابي بلـغ ( ،)3.66وجاء
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يف املرتبة الرابعة جمال العالقات الإن�سانية ،مبتو�سط ح�سابي بلـغ ( ،)3.60يف حني جاء يف
املرتبة اخلام�سة والأخرية جمال �إعداد املحا�رضة مبتو�سط ح�سابي بلـغ (.)3.56

اختبار الفرضيات :
قبل تطبيق حتليل االنحدار الختبار الفر�ضيات� ،أجريت بع�ض االختبارات ،وذلك من �أجل
�ضمان مالءمة البيانات الفرتا�ضات حتليل االنحدار ،وذلك على النحو الآتي  :فيما يتعلق
عال بني املتغريات امل�ستقلة « »Multicollinearityقام
بافرتا�ض �رضورة عدم وجود ارتباط ٍ
الباحث ب�إجراء معامل ت�ضخم التباين « ،»Variance Inflation Factor- VIFواختبار التباين
امل�سموح به « »Toleranceلكل متغري من املتغريات امل�ستقلة ،وي�شري اجلدول (� )5إىل �أنه �إذا
كان معامل ت�ضخم التباين( )VIFللمتغري يتجاوز( ،)10وكانت قيمة التباين امل�سموح به
عال مع متغريات م�ستقلة �أخرى،
�أقل من( ،)0.05ف�إنه ميكن القول �إن هذا املتغري له ارتباط ٍ
وبالتايل �سي�ؤدي �إىل حدوث م�شكلة يف حتليل االنحدار .وقد اُعتمد على هذه القاعدة الختبار
االرتباط « »Multicollinearityبني املتغريات امل�ستقلة .وكما ي�شري اجلدول ( )5الذي يحتوي
على املتغريات امل�ستقلة وقيمة معامل ت�ضخم التباين( )VIFوالتباين امل�سموح «»Tolerance
لكل متغري ،ف�إن قيمة( )VIFجلميع املتغريات كانت �أقل من( )10وت�تراوح()2.789-5.102
كما نالحظ �أن قيمة التباين امل�سموح جلميع املتغريات كانت �أكرب من ( )0.05وترتاوح بني
عال
( )0.395 – 0.287ولذلك ميكن القول �إنه ال توجد م�شكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط ٍ
بني املتغريات امل�ستقلة .
اجلدول ()5
اختبار معامل ت�ضخم التباين والتباين امل�سموح به ومعامل االلتواء
املتغريات

التباين امل�سموح به معامل تقييم التباين

معامل االلتواء

Tolerance

()VIF

Skewness

اكت�شاف احلقائق

0.395

3.119

0.211

حت�سني االت�صال

0.374

3.491

0.209

التحفيز

0.287

5.102

0.129

التطوير والإبداع

0.381

2.789

0.347

التغذية الراجعة

0.326

3.891

0.259

ومن �أجل التحقيق من افرتا�ض التوزيع الطبيعي  Normal Distributionللبيانات فقد اُ�ستند
�إىل احت�ساب قيمة معامل االلتواء( )Skewnessللمتغريات ،وكما ي�شري اجلدول ( )5ف�إن قيمة معامل
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االلتواء جلميع متغريات الدرا�سة كانت �أقل من ( )1ولذلك ميكن القول �إنه ال توجد م�شكلة حقيقية تتعلق
بالتوزيع الطبيعي لبيانات الدرا�سة  .و�سيتم الت�أكد من �صالحية النموذج لكل فر�ضية على حدة.

اجلدول ()6
نتائج حتليل التباين لالنحدار ( )Analysis Of varianceللت�أكد من �صالحية النموذج
الختبار فر�ضيات الدرا�سة.
املتغري التابع

تنمية كفاءة
معلمات ريا�ض
الأطفال مهني ًا
ال�شخ�صية
التمكن العلمي
التقومي والأن�شطة
العالقات الإن�سانية
�إعداد املحا�رضة

امل�صدر

االنحدار
اخلط�أ
االنحدار
اخلط�أ
االنحدار
اخلط�أ
االنحدار
اخلط�أ
االنحدار
اخلط�أ
االنحدار
اخلط�أ

معامل
التحديد R2

0.569

0.521
0.351
0.431
0.473
0.362

جمموع
املربعات

متو�سط
املربعات

56.857 284.287
99.039

0.244

49.810 249.048
0.331 134.278
32.754 163.769
0.541 219.557
43.185 215.923
0.412 167.403
47.331 236.656
0.361 146.670
40.581 202.903
0.444 180.422

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى داللة ()0.05≤α

قيمة F

املح�سوبة

233.082

م�ستوى
داللة F

0.000

150.603

0.000

60.568

0.000

104.735

0.000

131.019
91.318

0.000
0.000

يو�ضح اجلدول (� )6صالحية منوذج اختبار فر�ضيات الدرا�سة ،ونظراً الرتفاع قيمة
( )Fاملح�سوبة عن قيمتها اجلدولية على م�ستوى داللة ( ،)0.05≤ αحيث �إن �أبعاد الإدارة
بالتجوال تف�رس( )%56.9من التباين يف املتغري التابع الكلي(تنمية كفاءة معلمات ريا�ض
الأطفال مهني ًا ب�أبعادها) ،كما ُتف�رس �أي�ضاً( )%52.1من التباين يف ُبعد(ال�شخ�صية)،
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و ُتف�رس �أي�ضاً( )%35.1من التباين يف ُبعد(التمكن العلمي) ،وف�رست �أبعاد الإدارة بالتجوال
( )%43.1من التباين يف ُبعد(التقومي والأن�شطة) ،و ُتف�رس �أي�ضاً( )%47.3من التباين يف
ُبعد(العالقات الإن�سانية) ،و�أخرياً ف�رست �أبعاد الإدارة بالتجوال ( )%36.2من التباين يف
ُبعد(�إعداد املحا�رضة) ،وجميع ذلك ي�ؤكد دور �أبعاد الإدارة بالتجوال و�أثرها يف تف�سري
الأبعاد التابعة لتنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً .وبناء على ذلك ن�ستطيع
اختبار فر�ضيات الدرا�سة.
الفر�ضية الأوىل :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05≤ α
ل�ل�إدارة بالتجوال ب�أبعادها(اكت�شاف احلقائق ،حت�سني االت�صال ،التحفيز ،التطوير
والإبداع ،التغذية الراجعة) يف تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً.
اجلدول ()7
نتائج حتليل االنحدار املتعدد الختبار �أثر الإدارة بالتجوال ب�إبعادها املختلفة يف
تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً .
الإدارة بالتجوال

B

اكت�شاف احلقائق 0.234
حت�سني االت�صال 0.356
0.149
التحفيز
التطوير والإبداع 0.169
التغذية الراجعة 0.173

اخلط أ�
املعياري

Beta

0.050
0.045
0.044
0.047
0.046

0.271
0.380
0.172
0.206
0.233

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى ()0.05≤α

قيمة
املح�سوبة
5.861
8.893
3.460
4.527
4.103
t

م�ستوى
داللة t
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
اختبار()t

يت�ضح من النتائج الإح�صائية الواردة يف اجلدول ( ،)7ومن متابعة قيم
�أن املتغريات الفرعية الآتية واملتعلقة (اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز،
والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) لها ت�أثري يف تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال
مهنياً ،حيث بلغت قيم ( )tاملح�سوبة والبالغة()4.103 ،4.527 ،3.460 ،8.893 ،5.861
على التوايل ،وهي قيم معنوية عند م�ستوى داللة (.)0.05≤ α

ومما �سبق يقت�ضي ما ي�أتي :رف�ض الفر�ضية ال�صفرية التي تن�ص على �أنه ال يوجد �أثر
مهم بداللة �إح�صائية ملتغريات الإدارة بالتجوال( :اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال،
والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) يف تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال
مهني ًا .
36

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية -املجلد الثاين-ع ( -)7ت�رشين �أول 2014

اجلدول ()8
التدريجي «»Stepwise Multiple Regression

نتائج حتليل االنحدار املتعدد
للتنب�ؤ بتنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً
من خالل �أبعاد الإدارة بالتجوال كمتغريات م�ستقلة
ترتيب دخول العنا�رص امل�ستقلة
يف معادلة التنب�ؤ

قيمة
معامل التحديد

قيمة
املح�سوبة

حت�سني االت�صال

0.451

اكت�شاف احلقائق

0.527

8.871
5.821

0.000

التطوير والإبداع

0.548

4.984

0.000

التغذية الراجعة

0.556

4.024

0.000

التحفيز

0.569

3.730

0.000

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى ()0.05≤α

R2

t

م�ستوى داللة

t

0.000

وعند �إجراء حتليل االنحدار املتعدد التدريجي
لتحديد �أهمية كل متغري م�ستقل على حدة يف امل�ساهمة يف النموذج الريا�ضي ،الذي ميثل
�أثر الإدارة بالتجوال (اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير والإبداع،
والتغذية الراجعة) يف تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً ،كما يت�ضح من اجلدول
( )8الذي يبني ترتيب دخول املتغريات امل�ستقلة يف معادلة االنحدار ،ف�إن حت�سني االت�صال
يف�رس ما مقداره ( )%45.1من التباين يف املتغري التابع ،ودخل متغري الإدارة بالتجوال،
حيث يف�رس مع حت�سني االت�صال ( )%52.7من التباين يف املتغري التابع ،ودخل ثالث ًا
متغري التطوير والإبداع ،حيث ف�رس مع املتغريين ال�سابقني( )%54.8من التباين يف املتغري
التابع ،ودخل رابع ًا متغري التغذية الراجعة ،حيث ف�رس مع املتغريات ال�سابقة( )%55.6من
التباين يف املتغري التابع ،ودخل �أخرياً متغري التحفيز حيث ف�رس مع املتغريات ال�سابقة ما
مقداره( )%56.9من التباين يف تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا كمتغري تابع.
Stepwise Multiple Regression

الفر�ضية الثانية :ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05≤ α

للإدارة بالتجوال ب�أبعادها(اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير
والإبداع ،والتغذية الراجعة) يف ال�شخ�صية ك�أحد �أبعاد تنمية كفاءة معلمات ريا�ض
الأطفال مهني ًا .
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د .ر�ضا املوا�ضيه

اجلدول ()9
نتائج حتليل االنحدار املتعدد الختبار �أثر الإدارة بالتجوال ب�إبعادها املختلفة يف
ال�شخ�صية.
اخلط أ�
املعياري

Beta

قيمة t

م�ستوى داللة

الإدارة بالتجوال

B

اكت�شاف احلقائق

0.210

0.205 0.042

حت�سني االت�صال

0.339

0.368 0.049

8.325

التحفيز

0.101

0.119 0.051

2.143

0.033

التطوير والإبداع

0.135

0.131 0.052

2.756

0.006

التغذية الراجعة

0.180

0.186 0.045

3.986

0.000

املح�سوبة

t

4.132

0.000
0.000

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى()0.05≤α

يت�ضح من النتائج الإح�صائية الواردة يف اجلدول ( ،)9ومن متابعة قيم اختبار(� )tأن
املتغريات الفرعية الآتية واملتعلقة (اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتطوير والإبداع،
والتغذية الراجعة) لها ت�أثري يف ال�شخ�صية ،حيث بلغت قيم ( )tاملح�سوبة والبالغة(،4.132
 )3.986 ،2.756 ،8.325على التوايل ،وهي قيم معنوية عند م�ستوى داللة (.)0.01≤ α
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن املتغري الفرعي واملتعلق(التحفيز ) له �أثر يف ال�شخ�صية ،حيث بلغت
قيمة( )tاملح�سوبة( )2.143وهي دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (.)0.05≤ α
ومما �سبق يقت�ضي ما ي�أتي :رف�ض الفر�ضية ال�صفرية التي تن�ص على� :أنه ال يوجد �أثر
مهم بداللة �إح�صائية ملتغريات الإدارة بالتجوال (اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال،
والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) يف ال�شخ�صية .
اجلدول ()10
نتائج حتليل االنحدار املتعدد التدريجي
للتنب�ؤ بال�شخ�صية من خالل �أبعاد الإدارة بالتجوال كمتغريات م�ستقلة

«»Stepwise Multiple Regression

ترتيب دخول العنا�رص
امل�ستقلة يف معادلة التنب�ؤ

قيمة
معامل التحديد

قيمة  tاملح�سوبة

حت�سني االت�صال

0.432

8.325

R2
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م�ستوى داللة
t

0.000
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ترتيب دخول العنا�رص
امل�ستقلة يف معادلة التنب�ؤ

قيمة
معامل التحديد

قيمة  tاملح�سوبة

اكت�شاف احلقائق

0.493

4.132

0.000

التغذية الراجعة

0.516

3.986

0.000

التطوير والإبداع

0.521

2.756

0.012

R2

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى ()0.05≤α

م�ستوى داللة
t

خرج من معادلة االنحدار املتعدد املتدرج متغريات (التحفيز) وعند �إجراء حتليل
االنحدار املتعدد التدريجي  Stepwise Multiple Regressionلتحديد �أهمية كل متغري
م�ستقل على حدة يف امل�ساهمة يف النموذج الريا�ضي ،الذي ميثل �أثر الإدارة بالتجوال يف
ال�شخ�صية ،كما يت�ضح من اجلدول ( )10الذي يبني ترتيب دخول املتغريات امل�ستقلة يف
معادلة االنحدار ،ف�إن حت�سني االت�صال يف�رس ما مقداره ( )%43.2من التباين يف املتغري
التابع ،ودخل متغري اكت�شاف احلقائق حيث يف�رس مع حت�سني االت�صال ( )%49.3من
التباين يف املتغري التابع ،ودخل ثالث ًا متغري التغذية الراجعة حيث ف�رس مع املتغريين
ال�سابقني( )%51.6من التباين يف املتغري التابع ،ودخل �أخرياً متغري التطوير والإبداع
حيث ف�رس مع املتغريات ال�سابقة ما مقداره( )%52.1من التباين يف ال�شخ�صية كمتغري
تابع .وخرج من معادلة االنحدار املتعدد املتدرج متغريات(التحفيز ) على اعتبار �أنه متغري
�ضعيف وغري مهم �إح�صائياً.

الفر�ضية الثالثة :ال يوجد �أثر مهم بداللة �إح�صائية لأبعاد الإدارة بالتجوال (اكت�شاف
احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير والإب��داع ،والتغذية الراجعة) يف
التمكن العلمي ك�أحد �أبعاد تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً.
اجلدول ()11
نتائج حتليل االنحدار املتعدد الختبار �أثر الإدارة بالتجوال ب�إبعادها املختلفة يف
التمكن العلمي.
الإدارة بالتجوال

B

اخلط أ�
املعياري

اكت�شاف احلقائق

0.279

0.059
39

Beta

قيمة t

املح�سوبة

4.691 0.259

م�ستوى
داللة t
0.000

درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال و�أثرها على تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً
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الإدارة بالتجوال

B

اخلط أ�
املعياري

Beta

د .ر�ضا املوا�ضيه
قيمة t

املح�سوبة

م�ستوى
داللة t

حت�سني االت�صال

0.143

0.058

2.450 0.147

0.015

التحفيز

0.084

0.061

1.367 0.098

0.172

التطوير والإبداع

0.323

0.060

5.293 0.311

0.000

التغذية الراجعة

0.156

0.063

2.471 0.156

0.014

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى ()0.05≤α
غري دالة.

يت�ضح من النتائج الإح�صائية الواردة يف اجلدول ( ،)11ومن متابعة قيم اختبار (� )tأن
املتغريات الفرعية الآتية واملتعلقة (اكت�شاف احلقائق ،والتطوير والإبداع) هي �أكرث متغريات
الإدارة بالتجوال ت�أثرياً يف التمكن العلمي ،حيث بلغت قيم ( )tاملح�سوبة والبالغة(،4.691
 )5.293على التوايل ،وهي قيم معنوية عند م�ستوى داللة ( .)0.01≤ αو�أ�شارت النتائج
�إىل �أن املتغريات الفرعية واملتعلقة(حت�سني االت�صال ،والتغذية الراجعة) لهما �أثر يف
التمكن العلمي ،حيث بلغت قيم ( )tاملح�سوبة( )2.471 ،2.450وهي دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى داللة (.)0.05≤ αو�أ�شارت النتائج �أن املتغري الفرعي واملتعلق(التحفيز) لي�س له
�أثر يف التمكن العلمي ،حيث كانت قيمة ( )tاملح�سوبة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
( .)0.05≤ αومما �سبق يقت�ضي ما ي�أتي :رف�ض الفر�ضية ال�صفرية التي تن�ص على� :أنه
ال يوجد �أثر مهم بداللة �إح�صائية ملتغريات الإدارة بالتجوال (اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني
االت�صال ،والتطوير والإب��داع ،والتغذية الراجعة) يف التمكن العلمي  .وقبول الفر�ضية
ال�صفرية التي تن�ص على انه ال يوجد �أثر مهم بداللة �إح�صائية ملتغري(التحفيز ) يف التمكن
العلمي .
وعند �إجراء حتليل االنحدار املتعدد التدريجي
لتحديد �أهمية كل متغري م�ستقل على حدة يف امل�ساهمة يف النموذج الريا�ضي ،الذي ميثل
�أثر الإدارة بالتجوال يف التمكن العلمي ،كما يت�ضح من اجلدول ( )12الذي يبني ترتيب
دخول املتغريات امل�ستقلة يف معادلة االنحدار ،ف�إن متغري التطوير والإب��داع يف�رس ما
مقداره ( )%29.3من التباين يف املتغري التابع ،ودخل متغري الإدارة بالتجوال حيث يف�رس
مع التطوير والإبداع ( )%32.1من التباين يف املتغري التابع ،ودخل ثالث ًا متغري التغذية
الراجعة حيث ف�رس مع املتغريين ال�سابقني( )%33.4من التباين يف املتغري التابع ،ودخل
�أخرياً متغري حت�سني االت�صال حيث ف�رس مع املتغريات ال�سابقة ( )%35.1من التباين يف

Stepwise Multiple Regression
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التمكن العلمي كمتغري تابع .وخرج من معادلة االنحدار املتعدد املتدرج متغري(التحفيز)
على اعتبار �أنه متغري �ضعيف وغري مهم �إح�صائياً.
اجلدول ()12
نتائج حتليل االنحدار املتعدد التدريجي

«»Stepwise Multiple Regression

للتنب�ؤ بالتمكن العلمي من خالل �أبعاد الإدارة بالتجوال كمتغريات م�ستقلة
قيمة
ترتيب دخول العنا�رص امل�ستقلة يف
معامل التحديد
معادلة التنب�ؤ
R2

م�ستوى داللة

قيمة
املح�سوبة
t

t

التطوير والإبداع

0.293

5.481

0.000

اكت�شاف احلقائق

0.321

4.540

0.000

التغذية الراجعة

0.334

2.930

0.004

حت�سني االت�صال

0.351

2.518

0.012

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى ()0.05≤α

خرج من معادلة االنحدار املتعدد املتدرج متغري(التحفيز )

الفر�ضية الرابعة :ال يوجد �أثر مهم بداللة �إح�صائية لأبعاد الإدارة بالتجوال (اكت�شاف
احلقائق ،حت�سني االت�صال ،التحفيز ،التطوير والإبداع ،التغذية الراجعة) يف التقومي
والأن�شطة ك�أحد �أبعاد تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا .
اجلدول ()13
نتائج حتليل االنحدار املتعدد الختبار �أثر الإدارة بالتجوال ب�إبعادها املختلفة يف
التقومي والأن�شطة
الإدارة بالتجوال

B

اخلط أ�
املعياري

Beta

قيمة
املح�سوبة

م�ستوى
داللة t

اكت�شاف احلقائق
حت�سني االت�صال
التحفيز

0.233
0.396
0.256

0.062
0.060
0.061

0.254
0.341
0.236

3.743
6.550
4.274

0.000
0.000
0.000
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الإدارة بالتجوال

B

اخلط أ�
املعياري

Beta

قيمة
املح�سوبة

م�ستوى
داللة t

التطوير والإبداع
التغذية الراجعة

0.214
0.167

0.056
0.059

0.209
0.158

3.852
2.808

0.000
0.005

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى ()0.05≤α

t

يت�ضح من النتائج الإح�صائية الواردة يف اجلدول ( ،)13ومن متابعة قيم اختبار (� )tأن
املتغريات الفرعية الآتية واملتعلقة(اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير
والإب��داع ،والتغذية الراجعة) لها ت�أثري يف التقومي والأن�شطة ،حيث بلغت قيم ( )tاملح�سوبة
والبالغة( )2.808 ،3.852 ،4.274 ،6.550 ،3.743على التوايل ،وهي قيم معنوية عند
م�ستوى داللة ( .)0.01≤ αومما �سبق يقت�ضي ما ي�أتي :رف�ض الفر�ضية ال�صفرية التي تن�ص
على �أنه ال يوجد �أثر مهم بداللة �إح�صائية ملتغريات الإدارة بالتجوال (اكت�شاف احلقائق،
وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) يف التقومي والأن�شطة .
وعند �إجراء حتليل االنحدار املتعدد التدريجي  Stepwise Multiple Regressionلتحديد
�أهمية كل متغري م�ستقل على حدة يف امل�ساهمة يف النموذج الريا�ضي ،الذي ميثل �أثر الإدارة
بالتجوال (اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة)
يف التقومي والأن�شطة ،كما يت�ضح من اجلدول ( )14الذي يبني ترتيب دخول املتغريات امل�ستقلة
يف معادلة االنحدار� ،إن متغري حت�سني االت�صال يف�رس ما مقداره ( )%34.6من التباين يف
املتغري التابع ،ودخل متغري التحفيز حيث يف�رس مع حت�سني االت�صال( )%38.5من التباين يف
املتغري التابع ،ودخل ثالث ًا متغري التطوير والإبداع حيث ف�رس مع املتغريين ال�سابقني()%40.1
من التباين يف املتغري التابع ،ودخل رابع ًا متغري اكت�شاف احلقائق حيث ف�رس مع املتغريات
ال�سابقة ( )%42.4من التباين يف املتغري التابع ،ودخل �أخرياً متغري التغذية الراجعة ،حيث ف�رس
مع املتغريات ال�سابقة ما مقداره( )%43.1من التباين يف التقومي والأن�شطة كمتغري تابع.

اجلدول ()14
نتائج حتليل االنحدار املتعدد التدريجي
للتنب�ؤ بالتقومي والأن�شطة من خالل �أبعاد الإدارة بالتجوال كمتغريات م�ستقلة

«»Stepwise Multiple Regression

قيمة
ترتيب دخول العنا�رص امل�ستقلة
معامل التحديد
يف معادلة التنب�ؤ
0.346
حت�سني االت�صال
R2
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قيمة
املح�سوبة
6.550
t

م�ستوى داللة
0.000

t
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قيمة
ترتيب دخول العنا�رص امل�ستقلة
معامل التحديد
يف معادلة التنب�ؤ
0.385
التحفيز
0.401
التطوير والإبداع
0.424
اكت�شاف احلقائق
0.431
التغذية الراجعة
R2

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى ()0.05≤α

قيمة
املح�سوبة
4.274
3.852
3.743
2.808
t

م�ستوى داللة

t

0.000
0.000
0.000
0.003

الفر�ضية اخلام�سة :ال يوجد �أثر مهم بداللة �إح�صائية لأبعاد الإدارة بالتجوال (اكت�شاف
احلقائق ،حت�سني االت�صال ،التحفيز ،التطوير والإب��داع ،التغذية الراجعة) يف العالقات
الإن�سانية ك�أحد �أبعاد تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً.
اجلدول ()15
نتائج حتليل االنحدار املتعدد الختبار �أثر الإدارة بالتجوال ب�إبعادها املختلفة يف
العالقات الإن�سانية
الإدارة بالتجوال

B

اخلط�أ املعياري

Beta

اكت�شاف احلقائق
حت�سني االت�صال
التحفيز
التطوير والإبداع
التغذية الراجعة

0.242
0.312
0.218
0.213
0.192

0.061
0.057
0.059
0.059
0.053

0.232
0.287
0.247
0.197
0.196

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى ()0.05≤α

قيمة t

املح�سوبة

م�ستوى
داللة t

3.979
5.604
3.695
3.612
3.656

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

يت�ضح من النتائج الإح�صائية الواردة يف اجلدول ( ،)15ومن متابعة قيم اختبار ()t

�أن املتغريات الفرعية الآتية واملتعلقة (اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز،
والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) لها ت�أثري يف العالقات الإن�سانية ،حيث بلغت قيم
( )tاملح�سوبة والبالغة( )3.656 ،3.612 ،3.695 ،5.604 ،3.979على التوايل ،وهي
قيم معنوية عند م�ستوى داللة ( .)0.01≤ αومما �سبق يقت�ضي ما ي�أتي :رف�ض الفر�ضية
ال�صفرية التي تن�ص على �أنه ال يوجد �أثر مهم بداللة �إح�صائية ملتغريات الإدارة بالتجوال
(اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) يف
العالقات الإن�سانية .
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اجلدول ()16
نتائج حتليل االنحدار املتعدد التدريجي
للتنب�ؤ بالعالقات الإن�سانية من خالل �أبعاد الإدارة بالتجوال كمتغريات م�ستقلة

«»Stepwise Multiple Regression

ترتيب دخول العنا�رص
امل�ستقلة يف معادلة التنب�ؤ

قيمة
معامل التحديد

قيمة  tاملح�سوبة

حت�سني االت�صال

0.352

5.604

0.000

اكت�شاف احلقائق

0.392

3.695

0.000

التحفيز

0.421

3.556

0.000

التغذية الراجعة

0.459

3.656

0.000

التطوير والإبداع

0.473

3.459

0.001

R2

م�ستوى داللة
t

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى ()0.05≤α

وعند �إجراء حتليل االنحدار املتعدد التدريجي
لتحديد �أهمية كل متغري م�ستقل على حدة يف امل�ساهمة يف النموذج الريا�ضي ،الذي ميثل
�أثر الإدارة بالتجوال (اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير والإبداع،
والتغذية الراجعة) يف العالقات الإن�سانية ،كما يت�ضح من اجلدول ( )16الذي يبني ترتيب
دخول املتغريات امل�ستقلة يف معادلة االنحدار ،ف�إن متغري حت�سني االت�صال يف�رس ما مقداره
( )%35.2من التباين يف املتغري التابع ،ودخل متغري الإدارة بالتجوال حيث يف�رس مع
حت�سني االت�صال ( )%39.2من التباين يف املتغري التابع ،ودخل ثالث ًا متغري التحفيز حيث
ف�رس مع املتغريين ال�سابقني( )%42.1من التباين يف املتغري التابع ،ودخل رابع ًا متغري
التغذية الراجعة حيث ف�رس مع املتغريات ال�سابقة ( )%45.9من التباين يف املتغري التابع،
ودخل �أخرياً متغري التطوير والإبداع حيث ف�رس مع املتغريات ال�سابقة ما مقداره()%41.8
من التباين يف العالقات الإن�سانية كمتغري تابع.

Stepwise Multiple Regression

الفر�ضية ال�ساد�سة :ال يوجد �أثر مهم بداللة �إح�صائية لأبعاد الإدارة بالتجوال
(اكت�شاف احلقائق ،حت�سني االت�صال ،التحفيز ،التطوير والإبداع ،التغذية الراجعة) يف �إعداد
املحا�رضة ك�أحد �أبعاد تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا .
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اجلدول ()17
نتائج حتليل االنحدار املتعدد الختبار �أثر الإدارة بالتجوال
ب�إبعادها املختلفة يف �إعداد املحا�رضة
الإدارة بالتجوال

B

اخلط أ�
املعياري

Beta

م�ستوى
قيمة  tاملح�سوبة
داللة t

اكت�شاف احلقائق

0.229

0.063

0.251

3.631

0.000

حت�سني االت�صال

0.170

0.065

0.168

3.030

0.003

التحفيز

0.102

0.065

0.095

1.575

0.116

التطوير والإبداع

0.229

0.063

0.268

4.762

0.000

التغذية الراجعة

0.418

0.061

0.363

6.852

0.000

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى ()0.05≤α
غري دالة.

يت�ضح من النتائج الإح�صائية الواردة يف اجلدول ( ،)17ومن متابعة قيم اختبار()t

�أن املتغريات الفرعية الآتية واملتعلقة (اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتطوير
والإبداع ،والتغذية الراجعة) هي �أكرث متغريات الإدارة بالتجوال ت�أثرياً يف �إعداد املحا�رضة،
حيث بلغت قيم ( )tاملح�سوبة والبالغة( )6.852 ،4.762 ،3.030 ،3.631على التوايل،
وهي قيم معنوية عند م�ستوى داللة (.)0.01≤ α
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن املتغريات الفرعية واملتعلقة(التحفيز) لي�س له �أثر يف �إعداد
املحا�رضة ،حيث كانت قيمة ( )tاملح�سوبة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (.)0.05≤ α

ومما �سبق يقت�ضي ما ي�أتي :رف�ض الفر�ضية ال�صفرية التي تن�ص على �أنه ال يوجد
�أث��ر مهم بداللة �إح�صائية ملتغريات الإدارة بالتجوال (اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني
االت�صال ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) يف �إعداد املحا�رضة  .وقبول الفر�ضية
ال�صفرية التي تن�ص على �أنه ال يوجد �أثر مهم بداللة �إح�صائية ملتغري(التحفيز) يف �إعداد
املحا�رضة .
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اجلدول ()18
نتائج حتليل االنحدار املتعدد التدريجي
للتنب�ؤ ب�إعداد املحا�رضة من خالل �أبعاد الإدارة بالتجوال كمتغريات م�ستقلة

«»Stepwise Multiple Regression

قيمة
ترتيب دخول العنا�رص
امل�ستقلة يف معادلة التنب�ؤ معامل التحديد
R2

قيمة  tاملح�سوبة

م�ستوى

داللة t

التغذية الراجعة

0.263

6.852

0.000

التطوير والإبداع

0.321

4.762

0.000

اكت�شاف احلقائق

0.345

3.631

0.000

حت�سني االت�صال

0.362

3.030

0.000

ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى ()0.05≤α

خرج من معادلة االنحدار املتعدد املتدرج متغري(التحفيز ) وعند �إجراء حتليل االنحدار
املتعدد التدريجي  Stepwise Multiple Regressionلتحديد �أهمية كل متغري م�ستقل على
حدة يف امل�ساهمة يف النموذج الريا�ضي ،الذي ميثل �أثر الإدارة بالتجوال (اكت�شاف احلقائق،
حت�سني االت�صال ،التحفيز ،التطوير والإبداع ،التغذية الراجعة) يف �إعداد املحا�رضة ،كما
يت�ضح من اجلدول ( )18الذي يبني ترتيب دخول املتغريات امل�ستقلة يف معادلة االنحدار،
ف�إن متغري التغذية الراجعة يف�رس ما مقداره ( )%26.3من التباين يف املتغري التابع ،ودخل
متغري التطوير والإبداع حيث يف�رس مع التغذية الراجعة ( )%32.1من التباين يف املتغري
التابع ،ودخل ثالث ًا متغري الإدارة بالتجوال حيث ف�رس مع املتغريين ال�سابقني( )%34.5من
التباين يف املتغري التابع ،ودخل �أخرياً متغري حت�سني االت�صال حيث ف�رس مع املتغريات
ال�سابقة ما مقداره( )%36.2من التباين يف �إعداد املحا�رضة كمتغري تابع .ودخل �أخرياً
متغري التقليد واملحاكاة حيث ف�رس مع املتغريات ال�سابقة ما مقداره( )%35.7من التباين
يف م�شاركة العاملني كمتغري تابع .وخرج من معادلة االنحدار املتعدد املتدرج متغري
(التحفيز) ،على اعتبار �أنه متغري �ضعيف وغري مهم �إح�صائياً.

مناقشة النتائج:

ت�صورات مديري ومديرات مدار�س حمافظة الكرك لدرجة ممار�سة
 .1دلت النتائج � ّأن ّ
الإدارة بالتجوال ب�أبعادها( :اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير
والإب��داع ،والتغذية الراجعة) لدى مديرات ريا�ض الأطفال يف حمافظة الكرك ،جاءت
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بدرجة متو�سطة ،وقد اح ّتل جمال حت�سني االت�صال املرتبة الأوىل ،يلي ذلك جمال اكت�شاف
احلقائق ،وجاء يف املرتبة الثالثة جمال التطوير والإبداع ،وجاء يف املرتبة الرابعة جمال
التغذية الراجعة ،يف حني جاء يف املرتبة اخلام�سة والأخرية جمال التحفيز .وهذا يعني
للباحث ب�أن اجلوالت الإدارية هي فر�صة للمديرات ملالحظة �أداء املعلمات ،م�ستدلة بذلك
على جممل احلقائق للرو�ضة بذلك �آليات العمل االيجابية وال�سلبية التي �أخفيت� ،أو ُز ّيفت،
�أو تجُ وهلت ،و�أن املديرة املتجولة ت�ضع يدها على نقاط ال�ضعف والقوه يف �أداء املعلمات
ومعاجلتها عن طريق �إعادة تقومي �أدائهن.
 .2دلت النتائج � ّأن املتو�سطات احل�سابية مل�ستوى تنمية كفاءة معلمات ريا�ض
الأطفال مهني ًا ب�أبعاده (ال�شخ�صية ،والتمكن العلمي ،والتقومي والأن�شطة ،والعالقات
الإن�سانية ،و�إعداد املحا�رضة) جاءت بدرجة متو�سطة ،وقد اح ّتل جمال التقومي والأن�شطة
املرتبة الأوىل ،يلي ذلك جمال التمكن العلمي ،وجاء يف املرتبة الثالثة جمال ال�شخ�صية،
وجاء يف املرتبة الرابعة جمال العالقات الإن�سانية ،يف حني جاء يف املرتبة اخلام�سة
والأخرية جمال �إعداد املحا�رضة  .وتف�رس هذه النتيجة على �أن �إجابات معلمات ريا�ض
الأطفال ترتكز على ال�شخ�صية ،وذلك لإجناز �أعمالهن بكفاءة عالية ،وتتجه غالبيتهن نحو
الر�ضا عن التعاون القائم بينهن ،ثم يتجه تركيزهن �إىل �شعورهن بالتقومي والأن�شطة التي
يقومون به يف ريا�ض الأطفال ور�ضاهن عن ذلك ،ور�ضا غالبيتهن عن جهودهن التي
يبذلنها يف عملهن ،و ُتع ّد ال�شخ�صية مدخ ًال حديث ًا ومتطوراً يف �إك�ساب معلمات ريا�ض
الأطفال الفاعلية من خالل االنتقال من رتابة الن�شاط �إىل كفاءة وجودة املخرجات ،يلي
ذلك العالقات الإن�سانية ،مما ي�ستدعى � ّأن يكون هناك توجه ًا يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية نحو
املزيد من تطبيق الالمركزية الإدارية ،وبالتايل البد من وجود ممار�سة للعالقات الإن�سانية
لكي تتحقق �رسعة �إجناز الأعمال .كما ميكن �إرجاع هذه النتيجة �إىل �أن معلمات ريا�ض
وهن قدوة للطلبة يف �سلوكهن
الأطفال ،يعملن على احرتام النظام والقوانني املتبعةّ ،
ومظهرهن العام واجلدية ،واحرتام الطلبة والآخرين وعدم ال�سخرية من �أفكارهم ،وما
يطرحونه من �آراء وت�شجيعهم على احرتام جهود الآخرين ،واحلث على بث روح املناف�سة
البناءة بني الطلبة تنمي فيهم روح التعاون واملناف�سة .وا�ستخدام الو�سائل التي حت�سن
العالقات الإن�سانية مثل :االجتماعات واللقاءات الدورية مع املعلمات و�أولياء �أمور الطلبة،
حيث تع ّد هذه من �أهم الو�سائل التي ميكن �أن ت�ستخدمها الإدارة يف �سبيل حت�سني العالقات
الإن�سانية داخل ريا�ض الأطفال ،فاالجتماعات واللقاءات الودية �إذا �أديرت ب�شكل �صحيح
تعمل على التوفيق بني الآراء املختلفة� ،إذ �إن االجتماعات تعمل على التوفيق بني الآراء
ووجهات النظر املختلفة ،والو�صول �إىل قرارات �أح�سن وفتح املجال للتقدم ب�آراء و�أفكار
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جديدة ،وتعمل على الت�أثري يف ميول الأفراد ،والعمل على تو�سيع �أفق تفكريهم ،واال�ستفادة
من اخلربات املتعددة للم�شرتكني فيما يتعلق مب�شكلة معينة ،وحث الأفراد امل�شرتكني على
و�ضع القرارات املتفق عليها مو�ضع التنفيذ ،والتن�سيق يف تنفيذ القرارات ،كذلك تبادل
اخلربات يف هذه االجتماعات يزيد من النمو املهني لدى معلمات ريا�ض الأطفال.
 .3دلت النتائج على �أن املتغريات الفرعية التالية ،واملتعلقة (اكت�شاف احلقائق،
وحت�سني االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) لها ت�أثري يف تنمية
كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً ،و�أن حت�سني االت�صال يف�رس ما مقداره ( )%45.1من
التباين يف املتغري التابع ،ودخل متغري الإدارة بالتجوال حيث يف�رس مع حت�سني االت�صال
( )%52.7من التباين يف املتغري التابع ،ودخل ثالث ًا متغري التطوير والإبداع حيث ف�رس مع
املتغريين ال�سابقني( )%54.8من التباين يف املتغري التابع ،ودخل رابع ًا متغري التغذية
الراجعة حيث ف�رس مع املتغريات ال�سابقة( )%55.6من التباين يف املتغري التابع ،ودخل
�أخرياً متغري التحفيز حيث ف�رس مع املتغريات ال�سابقة ما مقداره( )%56.9من التباين يف
أهمية
تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا كمتغري تابع ..وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل � ّ
امل�ستقبلي والأهداف التي ت�سعى لتحقيقها ،من خالل تطوير العاملني
و�ضوح توجه امل� ّؤ�س�سة
ّ
وتدريبهم وت�شجيع مبادراتهم الإبداعية ،وال�سماح بامل�شاركة يف �صنع القرارات ،وتخفيف
حدة االلتزام احلريف بن�ص الأنظمة والتعليمات وااللتزام بتثقيف العاملني وتعليمهم يف
الب�رشية الالزمة لذلك ،التي
املادية والطاقات
جميع امل�ستويات الإدارية ،ور�صد الإمكانات
ّ
ّ
قد توفر للفرد املبدع احلرية الكافية لإظهار �إمكاناته الإبداعية وت�شجيع االبتكار والإبداع
يف تقدمي االقرتاحات واملالحظات ،وتبادل الآراء حول اخلطط البديلة .وتف�رس هذه النتيجة
على �أن املنظمات الناجحة ومن �أجل �ضمان بقائها ،وا�ستمرارها قوية وم�ؤثرة يجب �أن ال
تقف عند حد الكفاءة مبعنى �أن تقتنع بالقيام ب�أعمالها بطريقة �صحيحة ،بل �أن ي�صبح
الإبداع والتجديد هي ال�سمات املميزة لأدائها خلدماتها .كما �أن �إح�سا�س العاملني بتوافر
�أبعاد املناخ التنظيمي يع ّد �أحد امل�ؤثرات املحفزة على توليد الأفكار اجلديدة حيث يت�صف
هذا املناخ ب�سيادة التفاعل واحلوار بني الأفراد ،ووجود التعاون واالن�سجام بينهم وبني
الإدارة ،و�إتاحة الفر�صة للنمو والتطور وحتقيق الطموحات الفردية ،وت�سهيل طرق و�أ�ساليب
العمل ،مبا يكفل اال�ستفادة من الطاقات والقدرات الكامنة لدى الإفراد والعاملني باملنظمة
من �أجل حتقيق م�صلحة املنظمة والفرد معاً.
 .4دلت النتائج على �أن املتغريات الفرعية الآتية واملتعلقة( :اكت�شاف احلقائق،
وحت�سني االت�صال ،والتطوير والإب��داع ،والتغذية الراجعة) لها ت�أثري يف ال�شخ�صية ،و�أن
حت�سني االت�صال يف�رس ما مقداره ( )%43.2من التباين يف املتغري التابع ،ودخل متغري
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اكت�شاف احلقائق حيث يف�رس مع حت�سني االت�صال ( )%49.3من التباين يف املتغري التابع،
ودخل ثالث ًا متغري التغذية الراجعة حيث ف�رس مع املتغريين ال�سابقني( )%51.6من التباين
يف املتغري التابع ،ودخل �أخرياً متغري التطوير والإبداع حيث ف�رس مع املتغريات ال�سابقة
ما مقداره( )%52.1من التباين يف ال�شخ�صية كمتغري تابع .وميكن تف�سري هذه النتيجة
بنجاح املديرون يف ممار�سة الإدارة بالتجوال وهذا ينعك�س �إيجا ًبا على فاعلية عملية
اتخاذ القرارات ،فممار�سة الإدارة بالتجوال حتقق اكت�شاف للحقائق ،وحت�سن االت�صال
الر�سمي وغري الر�سمي بني املديرين والعاملني ،وحتفز العاملني على العمل ،وحتقق التطوير
والإبداع ،وتزيد قدرة املديرين على التغذية الراجعة اي العودة بقرارات �إدارية ذات عالقة
م�ؤ�س�سية ب�إداراتهم ،مما يحقق قرارات فاعلة.
 .5دلت النتائج على �أن املتغريات الفرعية الآتية واملتعلقة( :اكت�شاف احلقائق،
والتطوير والإبداع ،وحت�سني االت�صال ،والتغذية الراجعة) لها �أثر يف التمكن العلمي ،و�إن
متغري التطوير والإبداع يف�رس ما مقداره ( )%29.3من التباين يف املتغري التابع ،ودخل
متغري الإدارة بالتجوال حيث يف�رس مع التطوير والإبداع ( )%32.1من التباين يف املتغري
التابع ،ودخل ثالث ًا متغري التغذية الراجعة حيث ف�رس مع املتغريين ال�سابقني( )%33.4من
التباين يف املتغري التابع ،ودخل �أخرياً متغري حت�سني االت�صال حيث ف�رس مع املتغريات
ال�سابقة ( )%35.1من التباين يف التمكن العلمي كمتغري تابع .وخرج من معادلة االنحدار
ف�س
املتعدد املتدرج متغري(التحفيز) على اعتبار �أنه متغري �ضعيف وغري مهم �إح�صائياً .و ُت رَّ
هذه النتيجة ب�أن ممار�سة الإدارة بالتجوال �سوف تزيد من الكفاءة لدى العاملني ،وحت�سن
املخرجات ،وتوفر الوقت ،وامل��ال .وذلك من خالل توافر التجهيزات واملعدات الالزمة
لتطبيق هذا املفهوم ،وتوافر �أخ�صائيني ،والبنية املعلوماتية الالزمة ،وتوافر املعدات
والتجهيزات الالزمة من موارد ب�رشية م�ؤهلة ،وخطط �إ�سرتاتيجية وا�ضحة ،وقاعدة بيانات
وا�سعة ومهي�أة مما ي�سهم يف متكني املعلمني.
 .6دلت النتائج �أن املتغريات الفرعية الآتية واملتعلقة(اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني
االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) لها ت�أثري يف التقومي والأن�شطة،
و�أن متغري حت�سني االت�صال يف�رس ما مقداره ( )%34.6من التباين يف املتغري التابع،
ودخل متغري التحفيز حيث يف�رس مع حت�سني االت�صال( )%38.5من التباين يف املتغري
التابع ،ودخل ثالث ًا متغري التطوير والإبداع حيث ف�رس مع املتغريين ال�سابقني( )%40.1من
التباين يف املتغري التابع ،ودخل رابع ًا متغري اكت�شاف احلقائق حيث ف�رس مع املتغريات
ال�سابقة ( )%42.4من التباين يف املتغري التابع ،ودخل �أخرياً متغري التغذية الراجعة حيث
ف�رس مع املتغريات ال�سابقة ما مقداره( )%43.1من التباين يف التقومي والأن�شطة كمتغري
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تابع .وما يف�رس ذلك �أن ممار�سة الإدارة بالتجوال ت�سهم يف حتديد الأهداف من وراء التنمية
املهنية نظرا لأهمية ذلك يف ا�ستمرارية �أي منظمة وفعاليتها ،بالإ�ضافة على �أن ذلك
التحديد يعك�س مدى االحتياجات املطلوبة ف�أن حتقيق الأهداف يعمل على توقع ال�سلوك
املمكن اتباعية حيال امل�شكالت املختلفة ،ومن ثم تقومي الإدارة ملهاراتها وخرباتها ،ومن
ثم حت�سني �أدائها.
 .7دلت النتائج �أن املتغريات الفرعية الآتية واملتعلقة (اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني
االت�صال ،والتحفيز ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) لها ت�أثري يف العالقات الإن�سانية،
و�أن متغري حت�سني االت�صال يف�رس ما مقداره ( )%35.2من التباين يف املتغري التابع ،ودخل
متغري الإدارة بالتجوال حيث يف�رس مع حت�سني االت�صال ( )%39.2من التباين يف املتغري
التابع ،ودخل ثالث ًا متغري التحفيز حيث ف�رس مع املتغريين ال�سابقني( )%42.1من التباين
يف املتغري التابع ،ودخل رابع ًا متغري التغذية الراجعة حيث ف�رس مع املتغريات ال�سابقة
( )%45.9من التباين يف املتغري التابع ،ودخل �أخرياً متغري التطوير والإبداع ،حيث ف�رس
مع املتغريات ال�سابقة ما مقداره( )%41.8من التباين يف العالقات الإن�سانية كمتغري
تابع .وما يف�رس ذلك �أن ممار�سة الإدارة بالتجوال ت�سهم يف منح العاملني ال�شعور الذاتي
بامل�سئولية والثقة بالنف�س� ،إ�ضافة �إىل ال�شعور باال�ستقاللية وحرية الت�رصف والرغبة يف
�رسعة �إجناز الإعمال وعدم اخلوف من املجازفة يف التفوي�ض ،و�أهمية الإملام باملقومات
الأ�سا�سية للتفوي�ض الفعال.
 .8دلت النتائج �أن املتغريات الفرعية الآتية واملتعلقة( :اكت�شاف احلقائق ،وحت�سني
االت�صال ،والتطوير والإبداع ،والتغذية الراجعة) هي �أكرث متغريات الإدارة بالتجوال ت�أثرياً
يف �إعداد املحا�رضة ،و�أن متغري التغذية الراجعة يف�رس ما مقداره ( )%26.3من التباين يف
املتغري التابع ،ودخل متغري التطوير والإبداع حيث يف�رس مع التغذية الراجعة ( )%32.1من
التباين يف املتغري التابع ،ودخل ثالث ًا متغري الإدارة بالتجوال حيث ف�رس مع املتغريين
ال�سابقني( )%34.5من التباين يف املتغري التابع ،ودخل �أخرياً متغري حت�سني االت�صال حيث
ف�رس مع املتغريات ال�سابقة ما مقداره( )%36.2من التباين يف �إعداد املحا�رضة كمتغري تابع.
ودخل �أخرياً متغري التقليد واملحاكاة حيث ف�رس مع املتغريات ال�سابقة ما مقداره()%35.7
من التباين يف م�شاركة العاملني كمتغري تابع .وما يف�رس ذلك �أن ممار�سة الإدارة بالتجوال
ُتعد �أحد امل�ؤثرات يف تعزيز التنمية املهنية وبلورتها ،من خالل وجود التعاون واالن�سجام
بني العاملني والإدارة ،و�إتاحة الفر�صة للنمو والتطور وحتقيق الطموحات الفردية ،وت�سهيل
طرق و�أ�ساليب العمل ،مبا يكفل اال�ستفادة من الطاقات والقدرات الكامنة لدى الإفراد
والعاملني باملنظمة من �أجل حتقيق م�صلحة املنظمة والفرد معاً.
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التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة تقرتح الدرا�سة عددا ً من التو�صيات هي :
�1 .1أن تعمل وزارة الرتبية والتعليم على تعزيز درجة ممار�سة الإدارة بالتجوال ،وم�ستوى
تنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهني ًا ب�أكرث من احلالة املتو�سطة التي هي عليها
الآن ،وذلك من خالل زيادة الوعي عندهم ،وزيادة م�شاركتهم يف اتخاذ القرارات ،وعقد
الدورات التدريبية والتثقيفية التي تدفعهم نحو والء و�أداء �أف�ضل ،وبالتايل نحو حتقيق
املواطنة التنظيمية.
2 .2حث مديري املدار�س على ممار�سة الإدارة بالتجوال ملا يف ذلك من توفري الوقت الكايف
لإكت�شاف احلقائق ،وحتديد امل�شكالت ،وحت�سني االت�صال ،وحتفيز العاملني ،وحتقيق
التطوير والإبداع يف م�ؤ�س�ساتهم الختيار الأن�سب من القرارات ملعاجلة الأزمات التي
متر بها املدار�س.
�3 .3إعادة النظر يف �إج��راءات منح احلوافز املادية واملعنوية واالبتعاد بها عن النمطية
والروتني ،مما ي�ؤثر �إيجاب ًا على اجنذاب العاملني يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية نحو �أداء �أف�ضل
ووال ٍء دائم للمدار�س التي يعملون فيها.
4 .4تبني املديرين املبدعني وتنمية البوادر الإبداعية لديهم ،وتخ�صي�ص مبالغ مالية لدعم
الإبداع يف مدار�س اململكة ،من خالل و�ضع نظام للحوافز يكفل ت�شجيع الإبداع والبوادر
الإبداعية ،وو�ضع املعايري والأنظمة اخلا�صة بتقومي الإبداع والأفكار الإبداعية .من
خالل االهتمام بو�ضع الربامج الت�أهيليه.
�5 .5رضورة �أن تتبنى وزارة الرتبية والتعليم كثرياً من املفاهيم التي حتقق �أبعاد الإدارة
بالتجوال ،مبا ينعك�س عنه ك�سلوك يف التعرف �إىل درجات ال�شخ�صية يف اتخاذ القرارات
عند منت�سبيها ،و�إزالة املعوقات التي حتد من التنمية املهنية ،وذلك عن طريق تبني
مبد�أ ال�شفافية يف العالقة بني الإدارة والعاملني .من خالل ن�رش مفاهيم ال�شفافية واحلق
وربطه بالواجب ،عرب لقاءات مفتوحة تتيح �إ�شاعة روح العالقات املبا�رشة والإيجابية .
�6 .6إجراء املزيد من الدرا�سات لتغطية اجلوانب التي مل تتطرق لها الدرا�سة ،التي ت�شكل
العالقة بني الإدارة بالتجوال ،وتنمية كفاءة معلمات ريا�ض الأطفال مهنياً .والعمل
على �إجراء درا�سة �شاملة للمدار�س احلكومية ،و�رضورة �إجراء درا�سات م�ستقبلية تتعلق
مبدى توافر خ�صائ�ص �أخرى للتنمية املهنية مل تتطرق لها الدرا�سة ،وعالقتها مبوا�ضيع
�إدارية �أخرى ،وربطها مبمار�سة الإدارة بالتجوال كبناء الفريق والوالء التنظيمي مثالً.
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