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ممخص البحث العربي:
وتمثمت مشكمة البحث في السؤال التالي ما ىي(فاعمية اإلدارة بالتجوال لدى مشرفي اختصاص التربية الرياضية من وجيو
نظر مدرسييا) وىدفا البحث وىما بناء استبانو خاصة بـ (فاعمية اإلدارة بالتجوال لدى مشرفي اختصاص التربية الرياضية من
وجيو نظر مدرسييا والتعرف عمى فاعمية اإلدارة بالتجوال لدى مشرفي اختصاص التربية الرياضية من وجيو نظر مدرسييا)
وكانت مجاالت البحث ىي المجال البشري المتمثل بمدرسي التربية الرياضية في محافظة البصرة و المجال المكاني في قاعة

النشاط الرياضي والمدرسي بمحافظة البصرة والمجال ألزماني(
باإلدارة بالتجوال وخصائص القائد بالتجوال  ،و

 )2017/2 /15 -2016/10/10وتمثمت الدراسات النظرية

استخدمت الباحثة في ىذا البحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي

ويتكون

مجتمع البحث من مدرسين التربية الرياضية في محافظة البصرة  ،وقد تم اختيار عينة البحث بصورة عمدية لتمثل مجتمع األصل
لمبحث إذ بمغ عددىم الكمي (  )507مدرسا التي مثمت عينة البحث  ،وكانت عينة التجربة الرئيسية (  )453مدرسا وكانت عينة

التجربة االستطبلعية (  )54مدرسا واستخدمت الباحثة األدوات اآلتية (المبلحظة و االستبيان

) المعالجة اإلحصائية لتحميل

البيانات في ىذه الدراسة تم استخدام حسب الحقيبة اإلحصائية (  ،)spssويشمل عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا ولقد تم تحقيق
اليدف األول وىو بناء استمارة استبيان ( فاعمية اإلدارة بالتجوال لدى مشرفي اختصاص التربية الرياضية من وجيو نظر مدرسييا )
من خبلل اإلجراءات التي قامت بيا الباحثة في بناء استبانو كما مرة ذلك في الباب الثالث  ،حيث تناولت الباحثة في ىذا الباب
استعراض ألىم النتائج التي ظيرت من خبلل تطبيق أداة البحث (االستبانة)عمى عينة البحث  ،وبعد أن تم جمع النتائج ومن ثم

معالجتيا إحصائيا باستخدام الحقيبة اإلحصائية (  ، )spssواشتممت االستنتاجات والتوصيات  -:وكانت االستنتاجات أن اإلدارة
بالتجوال مفيدة إلبقاء التعامل مع مدرسين التربية الرياضية واحتياجاتيم وتساعدىم عمى ممارسة ما يوكل إلييم من أعمال بطريقة
مباشرة وكانت التوصيات ىي االبتعاد عن التركيز عمى الشكل الظاىري لمتجوال(الزيارات الميدانية) حيث يقود المشرفين بجوالتيم
بشكل ظاىري لمجرد التأكيد عمى أنيم يمرون في مواقع العمل دون العمل بالفمسفة الحقيقة التجاه اإلدارة بالتجوال وبالتالي

الزيارات بدون فائدة عمى المدرسين التربية الرياضية .

Summary of the research

Effective administration roaming the competence of the supervisors of Physical Education
from the perspective of teachers
M.D Siham Hammoud Sabit
A search on the five-chapter
the research problem in the following question what (the effective of management
roaming the competence of the supervisors of Physical Education from the perspective
of teachers) and target research and are building a questionnaire specific to (the effective
of management roaming the competence supervisors of Physical Education from the
perspective of teachers, the areas of research are human field of class for physical
education in the government of Basra and the spatial area in the activity hall Sports and
school in Basra government and temporal field (10/8 / 2016-15 / 12/2016),theoretical
studies of similar studies and theoretical studies consisted management roam and roam
the characteristics of the leader ,The third chapter covers the research method where the
researcher used in this research descriptive method survey manner was composed
research community represented instructors of physical education in the province of
Basra, has been selected sample are intentional to represent the origin community to look
as the total number reached 507 teachers who represented sample research, and was
the main experiment sample (453) was a teacher and a sample exploratory experiment
(54) as a teacher and researcher used the following tools (observation and questionnaire)
statistical treatment of data analysis in this study was used by statistical pouch (spss)
,includes Showing results analyzed and discussed, I've been the first goal of building a
questionnaire, (effectiveness of the administration to roam among the administrators
jurisdiction of Physical Education from the perspective of teachers) through the actions
carried out by the researcher

التعريف بالبحث- 1

المقدمة وأهمية البحث1-1
إن اإلدارة العامة ىي الركيزة األساسية لمؤسسة الحديثة في رسم السياسة العامة بدقة بإضافة إلى وجود

فعال يعتمد عمى أساليب إدارية حديثة تكفل تقديم الخدمات العامة في أقصر وقت و بأقل تكمفة
ّ جياز تنفيذي
 و غيرىا...  المدرسة،  الجامعة،  المؤسسة، الو ازرة.  أياً كان ىدفو يحتاج إلى اإلدارة،  إن أي تنظيم، ممكنة

 و نجاح أي من ىذه التنظيمات يعتمد عمى. ال بد لكل منيا من وجود إدارة تعينيا عمى أداء أنشطتيا المختمفة
كفاءة و نوعية جيازىا اإلداري و مقدرتو عمى التطوير و التجديد و اإلبداع ليواكب متطمبات مجتمعو و بيئتو

. الخارجية

فاإلدارة دائما ما تعمل عمى تطوير ذاتيا لتكون أدارة لمتطوير بدال من أن تبقى أسيرة البني التقميدية القائمة

وقد ظيرت خبلل السنوات األخيرة موجات متتالية من األفكار واالتجاىات اإلدارية اليادفة إلى تطوير األداء
 وتقوم اإلدارة بالتجوال عمى وضع اإلنسان في المقام األول ودعم التكامل، من بينيا اتجاه اإلدارة بالتجوال

الوظيفي والمشاركة الكاممة واإلدارة المرنة من اجل خمق بيئة عمل مناسبة حتى تتكامل األدوار وتتفاعل

المشاركة وتتم االستجابة السريعة والمبلئمة لمتطمبات ومتغيرات العمل وتزول الحواجز العازلة بين القيادات

 وليذا فان إدارة التعمم في حاجة إلى التحول إلى نمط اإلدارة بالتجوال، والعاممين وتعميق اإلحساس بالمسؤولية

وذلك لتعميق مفيوم المشاركة بين جميع القائمين عمى العمل داخل المدارس وقيام القيادات بتوجيو النشاط

والعمل ومتابعة والتحقيق من انو يسير وفقا لما ىو مطموب ومخطط لو واقامة المناقشات والحوار مع مدرسي
التربية الرياضية بما يجعل المدرسة قادرة عمى التجدد واالنطبلق واضافة الجديد والمثمر إلشباع احتياجات

ورغبات الطمبة ومدرسي التربية الرياضية  ،وتعد اإلدارة بالتجوال أسموب إداري يقوم فيو المشرف االختصاص

بالتواجد «التجول» بين مدرسي التربية الرياضية وذلك بيدف إعطائيم الفرصة لمتشاور معو  ،ولكي يتعرف

عمى معوقات العمل ويشجعيم في التغمب عمييا  ،واإلدارة بالتجوال ىي نوع متميز من أنواع اإلدارة وتطبيق

سياسة الباب المفتوح  ،كما تسيم في نجاح العمل الجماعي الذي يعد عامبلً ميماً في بناء مستقبل المدارس
وتعزيزىا  ،حيث تتيح الفرص المناسبة لجميع مدرسي التربية الرياضية لمتعبير بصورة مباشرة عن وجيات

نظرىم لممشرف االختصاص  ،وفي الوقت نفسو تمكنو من تنمية مياراتيم القيادية.

وبيذا تحقق اإلدارة بالتجوال فوائد عديدة لكل من المشرف االختصاصي ومدرسي التربية الرياضية عمى

السواء  ،فالمشرف االختصاصي يتمكن من معرفة ما يجري ويبقى عمى اتصال مباشر مع مدرسي التربية

الرياضية لمتعرف عمى حاجاتيم الحقيقية واالستماع لوجيات النظر المتعددة مما يدعم العمل ويحقق أىدافو ،
وكذلك تكون الزيارات فرصة مناسبة لكي يعبر المشرف االختصاص عن شكره بصورة شخصية ومباشرة ليم

عمى جيودىم وانجازاتيم مما يحفزىم ويزيد من أدائيم  ،كذلك فانو يقدم من خبلل اإلدارة بالتجوال دليبلً واقعياً

وممموساً عمى اىتمام اإلدارة العميا الحقيقي والتزاميا الفعمي إزاء مدرسي التربية الرياضية وسعييا الجاد لمعالجة
المشكبلت التي قد تواجييم أثناء عمميم  ،وبيذا تعد اإلدارة بالتجوال منيجية إدارية متطورة تتيح الفرص لمقادة

التربويين لبلطبلع عمى ما يجري فعبلً في مواقع العمل الميداني  ،ومناقشة مدرسي التربية الرياضية حول

إنجازاتيم ومشكبلتيم ومقترحاتيم  ،وفي أجواء غير رسمية وان اإلدارة بالتجوال والوالء التي يمارسيا مشرفي

االختصاص في المدارس ىي إستراتيجية ترتكز عمى التواصل الشخصي والمباشر فيما بينيم من خبلل نزول

القادة إلى الميدان بيدف إيجاد االنسجام والتعاون بين مشرفي ومدرسي التربية الرياضية.

ومن ىنا تكمن أىمية البحث باعتبار اإلدارة بالتجوال نقمة معرفية في التعامبلت والغاء الحدود بين جدران

المستويات اإلدارية لتصبح القيادات بتماس مباشر مع العممية التربوية والتعميمية وتركز عمى العبلقات مع

مدرسي التربية الرياضية ثم اإلسناد المباشر لمخطة والتنفيذ من قبل اإلدارات العميا وقياس مدى تأثيرىما الفعال

في رسم خطوط التواصل مع المدرسي والعممية التربوية والتعميمية فيي أسموبا وطريقة نحو اإلقناع والتحفيز
وتنمية الميارات ومتابعتيا وبناء رؤية شخصية قيادية نحو التفكير العممي والمنطقي لبناء حمقة وصل ذات

التوجيات الحديثة بديمقراطيتيا والتعامل بالمتابعة مع اإلحساس باألدوار والميام وزرع بذرة العمل الجماعي في
تصحيح االنحرافات واتخاذ الق اررات الصحيحة  ،وآن اإلدارة بالتجوال تصبح قائمة فيظل وجود ىذا النوع من

اإلدارات حيث تمبية حاجاتيم واالستجابة لرغباتيم وبما ينعكس ايجابيا عمى رضاىم عن أنفسيم وعن ما يقومون
بو و من ثم تزداد فاعميتيم في تحقيق األىداف والوصول إلى النتائج المرجوة وىي عمم تحقيق التواجد الفعال

في مواقع األحداث وتحقيق المعايشة الحقيقية المتزامنة والمشاركة مع القوى العاممة.

 2-1مشكمة البحث
يعتمد المشرف اختصاص التربية الرياضية عمى وسائل االتصال الرسمية اعتمادا كميا وىو في الحاجة إلى
تقديم إطار موضوعي واضح المعالم يتضمن ممارسة اإلدارة بالتجوال لكي يتمكن من استخدام مياراتو ومواىبو

الشخصية من خبلل التواجد والحضور الذكي والتصميم والتخطيط وتنفيذ المقاءات التي تتم من خبلل التجوال

وتقميل من تشويش المعمومات التي تصل لممدرسي التربية الرياضية في صناع القرار نظ ار لعدم وصول جميع
المعمومات المتعمقة بالعمل ليم في الوقت المناسب أو خوفيم من مواجية المشرف االختصاص وردود فعمو
وتجنبو لنقل اإلخبار السيئة مما يؤثر عمى فاعمية عممية اتخاذ الق اررات ومواجية المشكبلت والعقبات التي

يتعرضوا ليا مدرسي التربية الرياضية فمذلك سيتجو البحث نحو فاعمية اإلدارة بالتجوال ،لذا يمكن صياغة

مشكمة البحث من خبلل السؤال التالي ما ىي(فاعمية اإلدارة بالتجوال لدى مشرفي اختصاص التربية الرياضية
من وجهه نظر مدرسيها)

 3-1هدفا البحث
- 1

بناء استبانو خاصة بـ (فاعمية اإلدارة بالتجوال لدى مشرفي اختصاص التربية الرياضية من وجيو نظر

- 2

التعرف عمى فاعمية اإلدارة بالتجوال لدى مشرفي اختصاص التربية الرياضية من وجيو نظر مدرسييا.

مدرسييا).

4-1مجاالت البحث

 1المجال البشري  -:مدرسي التربية الرياضية في محافظة البصرة
- 4
- 1

 2-4-1المجال ألزماني -:من الفترة ( )2016/10/10إلى الفترة (  )2017/2 /15م

3-4-1المجال المكاني  -:قاعة النشاط الرياضي والمدرسي في البصرة
5-1تحديد المصطمحات

 1-5-1الفاعمية  -:تعرفيا(الفاعوري )8 : 2012 ،ىي مؤشر نقيس بو قدرة المؤسسة عمى نجاحيا في
تحقيق أىدافيا وتحسين عممياتيا الداخمية.

 2-5-1اإلدارة بالتجوال -:ويعرفيا (العجمي  )358 :2010،بأنيا التجول دخل العمل والمعايشة الواقعية لما
يحدث فعبل والتعامل مع الموظفين والتحدث ومعيم وتحفيزىم ومحاولة فتح قنوات االتصال داخل المؤسسة).

-2الدراسات النظرية والدراسات المشابهة
 1-2الدراسات النظرية

1-1-2االدارة بالتجوال
استدعت الحالة إلى إيجاد صيغ جديدة لمتعامبلت تمثل روح العصر الذي تتعامل معو تحت طائمة التغيير
لكي يكون انطبلقا في الزمن لمعالجة الكثير من المشاكل والتكيف معيا نابع من واقع الحاجة إلى تمك النقمة
بحيث بات تنامي مصطمحات اإلدارة بمفرداتيا الحديثة تمثل حاف از لروح التعامل المنطقي لتمك المؤسسات

فجاءت اإلدارة االلكترونية واإلدارة باألىداف واإلدارة باألزمات واإلدارة بالمشاركة وغيرىا من اإلدارات حتى
دخمت ضمن تمك التسميات اإلدارة بالتجوال التي حركات مفردات التعامبلت اإلدارية والعممية والفنية إلى صيغة
جديدة قد تعطي انطباع المشاركة التنظيمية  ،وااللتزام بروح العمل الجماعة وانطبلقة عنصري المبلحظة والحل

الفوري خصوصية جديدة لمتعامل مع الموارد البشرية لتحقيق األداء األفضل ،حيث يعرفيا ( الخضيري ،

 )2000:25اإلدارة بالتجوال باعتبارىا أسموبا إداريا فمسفي إذا طابع ارتقائي خاص يستمد خصوصيتو من

قناعة إدراكية تقوم عمى التواجد والحضور لمقائد اإلداري في مواقع التنفيذ والفعل وعدم اعتماده عمى وسائل
االتصال غير المباشرة األخرى اعتمادا كميا باالستخدام مياراتو ومواىبو الشخصية وممكاتو في تصميم وتخطيط

وتنظيم وتنفيذ المقاءات التجوال وادارة المقاببلت الشخصية الفردية والجماعية التي تتم إثناء التجوال اإلداري

واستخدام السيناريوىات والوسائل األخرى لكل مراحل التجوال  ،وتعرف الباحثة اإلدارة بالتجوال بأنيا تحسين
الدور القيادي لئلدارة العميا لتفعيل دور العاممين لزيادة كفاءتيم وقدراتيم وتنمية وتطوير معارفيم الضمنية

لتحقيق تمك األىداف  ،ولئللمام بمفردات الواقع من منظار قريب لؤلداء األفضل  ،وتعد اإلدارة بالتجوال التي

يقوم بيا المدير نابعة من حرصيا الشديد عمى متابعة عممية التنفيذ والوقوف عمى االنحرافات والبيانات المتخفية

التي من الممكن إن تسير بعممية التنفيذ بعيدا عن ما ىو مخطط لو.

2-1-2خصائص القائد بالتجوال

قد يتفق بعض الباحثين عمى خصائص معينة تتبمور في شخصية القائد اإلداري عمى اختبلف نوع اإلدارة

المستخدمة في المؤسسة إال إن في بعض الوجوه قد تختمف قدراتيا بناءا عمى احتياجات اإلدارة والمؤسسة

واألىداف التي يسعى إلى تحقيقيا ولذلك يجب إن يتمتع القائد اإلداري في اإلدارة بالتجوال بالخصائص التالية
:-وقد اتفق كل من (السالمي )50، 2002، Kettner( )71 :2005 ،

- 1رؤية استشرافيو ذكية لصورة المستقبل لزيادة جيد العاممين .
- 2مصداقية كاممة وثقة واحترام وتقدير وحب من جانب العاممين في المؤسسة تجعميم يبذلون كل ما لدييم من
اجل تحقيق وانجاز األىداف.

- 3قدرة عمى توليد األفكار الرائعة وميارة مخاطبة الجماىير بيا وحثيم عمى تبنييا وتأييدىا.
- 4مسك زمام المبادأة واتخاذ المبادرة والتبلقي مع طموحات وآمال وأىداف وأحبلم العاممين معو في المؤسسة.
- 5ضبط مستوى الفعل واألداء واعادة التوازن الحركي إلى مساره المحدد لو .

- 6قدرة عمى فتح مسارات جديدة عندما تتأزم األمور وتنغمق الطرق وايجاد خيارات وبدائل يتم طرحيا بشكل
مناسب .

- 7قدرة عمى التحرك بوعي وادراك كامل ومصارحة اإلفراد العاممين معو بالحقائق واشراكيم والتشاور معيم .
 2-2الدراسات المشابهة

دراسة محـمـد عالء النحالوي (  )2011بعنوان ( -:أثر تطبيق اإلدارة بالتجوال عمى اإلنتاجية دراسة

مقارنة بين القطاع العام و الخاص) وىدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة عمى زيادة إنتاجية العاممين في
القطاع الخاص وتحديد المعوقات التي تواجييا واقتراح التحسينات التي يمكن إدخاليا ومدى مبلئمة األسموب
اإلداري ألىداف الشركات في القطاع الخاص في سوريا وتحديد أثر تطبيق نظام اإلدارة بالتجوال عمى اإلنتاجية

وتحديد أثر تطبيق نظام اإلدارة بالتجوال عمى نمو وتطور الشركات في القطاع الخاص

 ،وكان منيج البحث

في ضوء طبيعة الدراسة واألىداف التي يسعى الباحث إلى تحقيقيا جرى استخدام المنيج الوصفي (أسموب

المسح بالعينة) والذي يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما ىي ميدانيا وييتم بوصفيا وصفا دقيقا  ،ويعبر
عنيا تعبي ار كيفيا بوصفيا وتوضيح خصائصيا وتعبي ار كميا يوضح حجميا ودرجة ارتباطيا مع المتغيرات

األخرى وقد تم اختيار العينة الطبقية وضمن كل طبقة كانت العينة عشوائية بسيطة وكان أسموب القياس ىو

البيانات المستخدمة في البحث بيانات مترية و المقياس المستخدم ىو مقياس مسافة ( ليكرت الخماسي) حيث

يتم جمع قيم األجوبة لمحصول عمى قيمة المقياس وكانت االستنتاجات والتوصيات نتيجة زيادة درجة التعقيد في
العممية اإلدارية وامتداد طول واتساع خطوط االتصال بين المستويات اإلدارية و التنفيذية و تعدد المراحل

اإلدارية وما ترتب عمييا من بطء في اتخاذ القرار اإلداري نتيجة عبء البيروقراطية الثقيل و بما ال يتناسب مع

كثافة المتغيرات وتسارع األحداث وما يتطمبو اقتناص وانتياز الفرص السانحة من سرعة ودقة وفاعمية كل ذلك

وغيره دفع إلى استخدام اإلدارة بالتجوال لتحقيق جممة من المزايا عمى رأسيا زيادة إنتاجية العاممين .
 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية .
 1-3منهج البحث .

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمبلئمتو لطبيعة البحث وأىدافو ويعد المنيج
الوصفي كما عرفو (الكاظمي  ")2012:117 ،بأنو التصور الدقيق لمعبلقات المتبادلة بين المجتمع واالتجاىات
والميول والرغبات والتطور بحيث يعطي البحث صورة لمواقع الحياتي ووضع المؤشرات وبناء تنبؤات مستقبمية "

 2-3مجتمع وعينة البحث :

يتكون مجتمع البحث من مدرسي التربية الرياضية في محافظة البصرة  ،إما العينة كما يراىا(محجوب  ،و

ألبدري  )67: 2002،بأنيا ذلك الجزء الذي يمثل مجتمع البحث أو األنموذج الذي يجري الباحث عميو مجمل
عممو  ،وقد تم اختيار عينة البحث بصورة عمدية لتمثل مجتمع األصل لمبحث إذ بمغ عددىم الكمي (

)507

مدرسا التي مثمت عينة البحث  ،وكانت عينة التجربة الرئيسية (

 )453مدرسا وكانت عينة التجربة

االستطبلعية (  )54مدرسا.

 3-3وسائل جمع المعمومات والبيانات
استعانت الباحثة بمجموعة من الوسائل البحثية اآلتية (المقابمة  ،المصادر والمرجع العممية  ،شبكة

المعمومات العالمية  ،استمارة االستبيان  ،استمارة جمع وتفريغ البيانات)

 4-3إجراءات البحث الرئيسة

 1-4-3أداة البحث  -:لتحقيق أىداف البحث تم بناء استمارة استبيان بوصفيا أداة لمبحث كما عرفيا ( دالين
")395 :1984،وتعد االستبانو الوسيمة الوحيدة الميسرة لتعريض المستجيبين لمتغيرات مختارة ومرتبة بعناية

بقصد جمع البيانات" وتم اختيار االستبانو بوصفيا أداة لتحقيق أىداف ىذا البحث كونيا األداة المناسبة لجمع

البيانات  ،وتوفر فرصة لممفحوصين لمتعبير عن آرائيم بحرية  ،ولكي تكون أداة البحث دقيقة في بناء االستبانو
تم االستعانة بالمصادر التي توفر المعمومات في بنائيا واالطبلع عمى بعض األدبيات التي تناولت موضوع

اإلدارة بالتجوال

 2-4-3تحديد فقرات االستبانه  -:جرت صياغة الفقرات بالخطوات اآلتية -:
 -1في ضوء المصادر والمراجع التي توافرت لمباحثة أمكن صياغة (  )26فقرة لئلدارة بالتجوال بصورة أولية
كما في ممحق (. )2

 -2تم احتساب أوزان بدائل اإلجابات باالتجاه االيجابي من (  )3-1وقد تم عرضيا عمى السادة الخبراء لؤلخذ
بآرائيم وكانت إجابتيم عمييا بالموافقة نسبة  %100عمى وفق البدائل التالية (دائما =()3احيانا=( )2ناد ار=.)1

- 3قامت الباحثة بعرض فقرات االستبيان عمى مجموعة من الخبراء في اختصاصات اإلدارة الرياضية

واالختبارات والقياس وعددىم (  )10خبي اًر كما في ممحق رقم (  )1وطمب منيم إبداء آرائيم في مدى صبلحية
الفقرات بقياس ما وضعت ألجمو وتعديل أو إضافة أي فقرة وكذلك إبداء الرأي في صبلحية ميزان اإلجابة

الثبلثي  ،و التي حصمت عمى نسبة موافقة (  )%80فأكثر من موافقتيم  ،وىو المعيار الذي اعتمدتو الباحثة
لئلبقاء عمى الفقرة  ،ويرى (عودة  ،والخميمي ،
نسبة ( )%80-%75فأكثر.

 )372 :1988إذ إن معيار حكم الخبراء يعتمد غالباً عمى

5 -3االسس العممية لمبحث

 1-5-3الصدق -:يعد الصدق من الخصائص الميمة لبلختبارات والمقاييس التربوية والنفسية  ،واالختبار
الصادق كما يعرفو (فرح ((.)277 :1980،درجة الصحة التي تقترن منيا بنجاح تام لقياس ما تريد قياسو)) ،
ولمتأكد من صدق االستبانة استخدمت الباحثة نوعين من الصدق ىما:

 1-1-5-3صدق المحتوى -:تشير الدراسات في ىذا الجانب إلى ويعرفو )َّ " )Ebel; 1979 :79
أن أفضل
وسيمة الستخدام الصدق الظاىري ىو قيام عدد من الخبراء والمختصين بتقدير مدى تمثيل فقرات المقياس

لمصفة المراد قياسيا" واعتمدت الباحثة اختبار الصدق الظاىري في فحص صدق االستبانة لمبلئمتو طبيعة ىذا
البحث  ،والذي يتحقق بأن يتم عرض االستبانة عمى مجموعة من الخبراء والمختصين  ،ويحظى باتفاق

األكثرية عمى صبلحية فقراتيا ،واتخذت نسبة (  )%80فما فوق التفاق الخبراء ،وعمل الخبراء عمى الموافقة
عمى العديد من الفقرات أي تحميل مضمون االختبار وىذا ما يعرف بصدق المحتوى أو (الصدق العيني)

ويعرفو ( الكبيسي؛ )265 : 2010الذي يتحقق عند استخراج الصدق الظاىري وأظيرت النتائج عند استحصال
موافقة الخبراء عمى فقرات االستبانة .

 2-1-5-3الصدق البنائي  -:ويعد ) )Gay, 1986:168الصدق البنائي من أكثر أنواع الصدق مبلئمةً

ألنو يعتمد عمى التحقق التجريبي من مدى تطابق درجات الفقرات مع الخاصية أو المفيوم المراد قياسو  ،كذلك

ىو الدرجة التي يقيسيا المقياس لبناء افتراضي  ،وبما َّ
أن الباحثة اعتمدت عمى بعض المفاىيم النظرية في بناء

استبانو البحث (استمارة االستبيان) ،لذا فإنيا حققت ىذا النوع من الصدق من خبلل المؤشرات اآلتية:

 1-2-1-5-3معامل االتساق الداخمي (صدق الفقرات)  -:ويعد ) )Stanley, 1972 :111ارتباط درجة
الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس مؤش اًر لصدق الفقرة ،ويعد مؤش اًر لتجانس الفقرات في قياسيا السموكية  ،لذا فإن

ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس الحالي يعني َّ
أن الفقرة تقيس المفيوم نفسو الذي تقيسو الدرجة الكمية
 ،وعممت الباحثة عمى استخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون بين درجات أفراد العينة عمى كل فقرة وبين

درجاتيم الكمية عمى استبانو البحث الستخراج عبلقة االرتباط بين درجات الفقرات مع الدرجة الكمية لبلستبانو

وقد أظيرت أن قيم معامل االرتباط لفقرات االستبانو كميا معنوية عند مستوى الخطأ (  )0.05مما يدل عمى

تجانس الفقرات كميا .وكما مبين في الجدول (.)1

الجدول (  ) 1يبين  :االتساق الداخمي لمقياس القيادة بالتجوال

رقم الفقرة

معامل

1

0.951

معنوي

2

0.963

معنوي

11

3

0.842

معنوي

12

0.940

4

0.850

معنوي

13

0.968

معنوي

5

0.938

معنوي

14

0.918

معنوي

23

6

0.950

معنوي

15

0.959

معنوي

24

0.917

7

0.938

معنوي

16

0.943

معنوي

25

0.933

معنوي

8

0.955

معنوي

17

0.951

معنوي

26

0.931

معنوي

9

0.969

معنوي

18

0.960

معنوي

 2-5-3الثبات .

االرتباط

الداللة

رقم الفقرة

معامل

10

0.933

معنوي

0.930

معنوي

20

معنوي

21

0.916

22

0.925

معنوي

0.868

معنوي
معنوي

االرتباط

الداللة

رقم الفقرة

معامل

19

0.836

معنوي

0.831

معنوي
معنوي

االرتباط

الداللة

ويقصد بو (عبلم ؛ ".)131 :2000مدى دقة وتجانس درجات المقياس في قياس ما يجب قياسو" ،وتم
التحقق منو بتوزيع استبانو البحث عمى عينة التجربة االستطبلعية البالغ عددىم (  )54مدرسا  ،ولغرض معرفة
مدى ثبات االستبانو  ،واعتمدت الباحثة عمى استخدام طريقتين لمحصول عمى الثبات ىي:

 1-2-5-3طريقة التجزئة النصفية  -:تم اعتماد طريقة التجزئة النصفية والتي عرفيا (الحكيم؛)34: 2004
"بأنيا تعد من أكثر طرائق الثبات استخداماً فقد ال يستطيع الباحث جمع أفراد العينة ثانية إلعادة تطبيق

االختبار"  ،واستخدمت الباحثة ىذه الطريقة لكونيا ال تتطمب إال إجراء االختبار لمرة واحدة فقط وىي تعتمد
عمى تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأين متكافئين ،وبعد قيام الباحثة بتفريغ الدرجات التي حصل عمييا  ،تم

تجزئتيا إلى نصفين (األول) يتضمن درجات الفقرات التي تحمل األرقام الفردية ( ،والثاني) يتضمن درجات
الفقرات التي تحمل األرقام الزوجية  ،وبعد ذلك قامت الباحثة باحتساب معامل االرتباط البسيط لبيرسون

وتصحيح معامل الثبات عن طريق استخدام معادلة سبيرمان ـ براون وىي درجات عالية يمكن الوثوق بيا بدرجة

عالية  ،وكما مبين في الجدول ()2

الجدول رقم ( ) 2

يبين  :معامل االرتباط البسيط والمصحح لقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية
المقياس

معامل االرتباط البسيط

اإلدارة بالتجوال

0.978

 2-2-5-3طريقة معامل ألفا كرونباخ -:

معامل االرتباط المصحح
(سبيرمان -براون)
0.988

يستخدم (جــودة؛ .)298 : 2008معامل الثبات ألفا كرونباخ

لقياس مدى ثبات األداة من ناحية االتساق الداخمي لفقرات األداة  ،فأداة القياس تتمتع بالثبات إذا كانت تقيس

سمة محددة قياس ـاً يتصف بالصدق واالتساق  ،واعتمدت الباحـثة ىـذه المعادلة لمحصول عمى ثبات الفقرات
 )0.992وىو معامل ثبات ٍ
عال جداً يمكن
والستبانو  ،إذ كان معامل الثبات الستمارة القيادة بالتجوال (

االعتماد عميو ،عمماً إنو لم تظير في ىذا االختبار أي فقرة من االستبيان كمييما بعبلمة سالبة أو بقيمة أقل

من ( )0.19ليتم إلغاؤىا وبذلك اعتمدت فقرات االستبانة كميا.
 6-3التجربة االستطالعية :

لذا قامت الباحثة بإجراء تجربتو االستطبلعية عمى عينة من مجتمع البحث البالغ عددىم (  ) 54مدرسا،

وبنسبة مئوية ( )%10.6وطُمب من أفراد العينة أن يدونوا مبلحظاتيم تحريرياً عمى الفقرات التي ال يتم فيميا ،
وبعد مناقشة الفقرات والتعميمات مع أفراد عينة التجربة االستطبلعية أتضح أنيا مفيومة وال تحتاج إلى تعديل ،

وكان الوقت المستغرق لئلجابة يتراوح بين (  )25-20دقيقة،وكان اليدف من إجراء التجربة االستطبلعية ىو

معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجو الباحثة كذلك التعرف عمى الوقت المستغرق في ممئ استمارة

االستبانة والتأكد من كفاءة فريق العمل المساعد و أدوات البحث التأكد من مدى صبلحية العينة  ،ومدى
إمكانية القيام بالدراسة .

 7-3التطبيق الرئيسي .
قامت الباحثة بتطبيق االستبيان عمى عينة البحث البالغة ( )453مدرسا وبنسبة مئوية (. )%89.3

 8 -3الوسائل اإلحصائية.

استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية المناسبة بوساطة الحقيبة اإلحصائية ) )spssالتي ليا عبلقة بموضوع
البحث لمحصول عمى النتائج المطموبة .

 -4عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها

لقد تم تحقيق اليدف األول وىو بناء استمارة استبيانو (فاعمية اإلدارة بالتجوال لدى مشرفي االختصاص

التربية الرياضية من وجهه نظر مدرسيها ) من خبلل اإلجراءات التي قامت بيا الباحثة في بناء استبانو كما
مرة ذلك في الباب الثالث  ،حيث تناولت الباحثة في ىذا الباب استعراض ألىم النتائج التي ظيرت من خبلل

تطبيق أداة البحث (استبانو) عمى عينة البحث  ،وبعد أن تم جمع النتائج ومن ثم معالجتيا إحصائيا باستخدام

الحقيبة اإلحصائية(  )spssوبيدف التعرف عمى ( فاعمية اإلدارة بالتجوال لدى مشرفي اختصاص التربية

الرياضية من وجهة نظر مدرسيها) وسوف يتم حساب الوسط المرجح والوزن المئوي والترتيب لكل فقرة من
فقرات االستبانة  ،وجدول رقم ( )3يبين ذلك:

جدول ()3

يبين الوسط الحسابي المرجح والوزن المئوي والترتيب لكل فقرة من فقرات االستبانة
الفقرات

الوسط المرجح

الوزن المئوي

الترتيب

1

2.41

%80

الثامنة

2

2.14

%71

السادسة عشرة

3

2.00

%66

التاسعة عشرة

4

2.22

%74

الثالثة عشرة

5

2.09

%69

الثامنة عشرة

6

1.50

%50

السادسة والعشرون

7

2.32

%77

الحادية عشرة

8

2.66

%88

األولى

9

1.98

%66

العشرون

10

2.39

%79

التاسعة

11

2.17

%72

الخامسة عشرة

12

1.67

%55

الثالثة والعشرون

13

2.51

%83

الخامسة

14

2.45

%81

السادسة

15

1.51

%50

الخامسة والعشرون

16

1.54

%51

الرابعة والعشرون

17

1.88

%62

الثانية والعشرون

18

2.65

%88

الثانية

19

2.30

%76

الثانية عشرة

20

2.61

%87

الثالثة

21

2.11

%70

السابعة عشرة

22

1.90

%63

الحادية والعشرون

23

2.35

%78

العاشرة

24

2.55

%85

الرابعة

25

2.20

%73

الرابعة عشرة

26

2.43

%81

السابعة

- 1احتمت الفقرة األولى التي نصت عمى المرتبة الثامنة حسب استجابات عينة البحث  ،وتعزو الباحثة ذلك إلى
أن المشرف االختصاص يعبر عن شكره بصورة شخصية ومباشرة عمى جيود وانجازات مدرسي التربية

الرياضية وىذا يعد من فوائد اإلدارة بالتجوال فالمشرف االختصاص يتمكن من معرفة ما يجري حيث يبقى عمى

اتصال مباشر مع مدرسي لمتعرف عمى حاجاتيم الحقيقية واالستماع لوجيات النظر المتعددة مما يدعم العمل
ويحقق أىدافو كما أن مثل ىذه الزيارات تكسر الحواجز التي قد تعوق اتصال فيما بينيم من خبلل تواصمو

معيم واالجتماع الدائم بيم وتبادل الحديث معيم األمر الذي يوحي لمدرسي اىتمام

المشرف االختصاص

والتزامو بيم مما يدفعيم لبلستجابة لتوجيياتو  ،حيث تؤكد (سميم  )471-470 :2009،عمى أن حاجة التقدير
واالحترام والشكر من ضمن الحاجات إلى إن يكون الفرد قويا كفوا واثقا من قدراتو والحاجة أن يعترف بو

اآلخرون وبخصوص رئيس عممو أي أن يكون محترما وان يفوز بتقدير واشباع ىذه الحاجات ويجمب لمفرد الثقة
بالنفس ومشاعر قيمتو الشخصية في المجتمع مما يؤدي إلى الثقة بالنفس والشعور بالقوة وما يتبع ذلك من

تصرفات تتاح لو الفرص الستخدام كل طاقاتو وامكاناتو ومواىبو.

- 2واحتمت الفقرة الثانية عمى المرتبة السادسة عشرة وحسب استجابات عينة البحث  ،وتعزو الباحثة ذلك إلى

إن المشرف االختصاص يسعى لمعالجة المشكبلت التي تواجيو مدرسي التربية الرياضية أثناء عمميم والوقوف

عمى نقاط الضعف ووضع الحمول المناسب ليا ومعالجتيا ويقدم من خبلل اإلدارة بالتجوال دليبلً واقعياً وممموساً
عمى اىتمام اإلدارة العميا الحقيقي والتزاميا الفعمي إزاء مدرسي التربية الرياضية وسعييا لمعالجة المشكبلت التي

تواجييم أثناء عمميم  ،حيث يؤكد (السكارنة  )271 :2010 ،لكي ينجح القائد بالتجوال وبشكل مستمر في
لحل المشكبلت ومعالجتيا البد لو من استخدام مدخبل عمميا منظما يعتمد عمى المنطق واالستدالل واستعمال
العقل حيث يتم إتباع خطوات متتالية تمكن القائد من حل المشكبلت التي تواجيو.

- 3واحتمت الفقرة الثالثة عمى المرتبة التاسعة عشرة من خبلل استجابات عينة البحث  ،وتعزو الباحثة ذلك إلى
أن المشرف االختصاص يتيح الفرص ولكن ليس بالمستوى المؤمل أمام مدرسي التربية الرياضية عن صنع

القرار وطرح وجيات نظرىم دون عوائق والتحدث عن حاجاتيم ورغباتيم بصورة مباشرة في حين اإلدارة بالتجوال

لمشرفي االختصاص تحقق العديد من الفوائد لمدرسي والتي تشمل إتاحة الفرصة أماميم لمقابمة المسؤولين

لبلستماع إلى ما يجري في مواقع العمل باإلضافة إلى إتاحة الفرصة أماميم لمشاىدة المسؤولين وىم يطبقون

القيم اإلدارية والتنظيمية السائدة في سموكياتيم اليومية وكسر الحاجز النفسي بينيم وبين صانعي القرار والتدريب

عمى التعبير بصورة مباشرة عن وجيات نظرىم لممشرف االختصاص والتوقع الدائم لزيارتو مما يحفزىم لمعمل

بجد واتقان دائمين من قبل المسؤولين أنفسيم  ،ويؤكد (الشماع  )262 :2011،أن المشاركة في صنع واتخاذ
القرار المشترك بين رئيس والمرؤوس أو جماعة من المرؤوسين ىو في األساس ييتم بعممية المشاركة في اتخاذ
القرار وىو ما يتفاوت مع التخويل حيث تخول صبلحية اتخاذ بعض الق اررات إلى المرؤوسين نفسو وان من

ايجابيات المشاركة يمكن لمقيادة المشاركة لو أحسن تطبيقيا أن تحقق عددا من االيجابيات منيا أنيا تضيف

إلى عمل المرؤوس معاني جديدة إثناء اتخاذىم القرار وتزيد من شعورىم باإلنجاز وتنمو قابميات المرؤوس

المشاركين في اتخاذ القرار في تقسيمات المؤسسة بوتيرة أسرع من قابميات المرؤوسين الذي يقتصر دورىم عمى

تمقي األوامر ومن المحتمل أن تحظى الق اررات التي يتم التوصل ألييا بالمشاركة بقبول المرؤوسين وتنفيذ بفاعمية

اكبر من قبميم ألنيم أسيموا في اتخاذىا وتسمح المشاركة لئلدارة بالتجوال باستثمار إمكانات اإلبداع لدى كل

المرؤوسين.

- 4واحتمت الفقرة الرابعة عمى المرتبة الثالثة عشرة من خبلل استجابات عينة البحث  ،وتعزو الباحثة ذلك إلى

أن اإلدارة بالتجوال لمشرفي االختصاص تسمح وتتيح الفرص إمام مدرسي التربية الرياضية واالستماع ليم في

مواقع العمل الن التجوال داخل العمل والمعايشة الواقعية لما يحدث فعبل والتعامل مع مدرسي والتحدث معيم

وتحفيزىم ومحاولة فتح قنوات االتصال فيما بينيم وبيذا تعد اإلدارة بالتجوال منيجية إدارية متطورة تتيح الفرص

لمقادة التربويين لبلطبلع عمى ما يجري فعبلً في مواقع العمل الميداني ومناقشة المدرسي حول إنجازاتيم
ومشكبلتيم ومقترحاتيم وفي أجواء غير رسمية

حيث ىنا يؤكد (العجمي )358 : 2010 ،عمى إن اإلدارة

بالتجوال ىي الختصار المسافة والزمن وتحقيق التواجد الفعال في مواقع اإلحداث وتحقيق المعايشة الحقيقية

المتزامنة وتحقيق المشاركة والشورى والتعاونية مع قوى العمل.

- 5واحتمت الفقرة الخامسة عمى المرتبة الثامنة عشرة من خبلل استجابات عينة البحث ،وتعزو الباحثة ذلك إلى

إن اإلدارة بالتجوال لدى مشرفي االختصاص تحمل في طياتيا العديد من المزايا التي يمكن أن يحققيا عمى كبل

الصعيدين لمشرفي ومدرسي التربية الرياضية  ،إذ أنيا تسمح لمشرفي االختصاص أن يكونوا قريبين من مدرسي
التربية الرياضية ومعرفة اتجاىاتيم وخبراتيم وقدراتيم مما يؤدي إلى كسر الحواجز بينيم وتقريب وجيات النظر

وىكذا تعد اإلدارة بالتجوال أسموباً بسيطاً وممتعاً وذي جدوى في مجال تطوير آلية االتصال بين مشرفي و

مدرسي معيم أي أن يخرج مشرف االختصاص لممدرسي بدل من أن ينتظرىم  ،وأن تكسر الحواجز القائمة بين
القيادة اإلدارية وفرق العمل وتيدف اإلدارة بالتجوال إلى كسر الحواجز الرسمية والمتسمطة بينيم وتعزيز

العبلقات الشخصية مع المستويات المختمفة والحصول عمى المعمومات مباشرة من مصادرىا الرئيسة دون

تصفية أو تحريف أو تدخل من قبل اإلدارات المختمفة  .وىنا يؤكد (العجمي  )365 : 2010 ،عمى أن اإلدارة
بالتجوال تحافظ عمى كرامة العاممين وحقيم الكامل في الحياة الكريمة وفي الحرية المستقمة وفي تامين مستقبميم
وضمان استقرارىم الوظيفي وعدم تعرضيم ألي موقف يؤذي مشاعرىم أو يجرح كرامتيم والحفاظ عمى توازنيم

النفسي.

- 6واحتمت الفقرة السادسة عمى المرتبة السادسة والعشرين من خبلل استجابات عينة البحث  ،وتعزو الباحثة
ذلك إلى أن مشرفي االختصاص لدرس التربية الرياضية لدييم ضعف في ضبط نفسو وتحكما في ذاتيم

وأفعاليم وانفعاالتيم في حين يجب أن يكون القائد بالتجوال متحكما بأفعالو وان يكون صبو ار لكي يحقق الغايات

وىي األىداف التي يسعى في الوصول ليا وال بد أن يتحكم بانفعاالتو لكي يحقق النجاح في عممو والجميع يحبو
 ،حيث يؤكد (العجمي  )365 :2010 ،عمى أن القائد بالتجوال آن يكون صبو ار حميما واسع الصدر لديو القدرة
عمى التحمل ومواجية المواقف الصعبة وان يتحقق من المعمومات والبيانات الغامضة المصاحبة لؤلحداث التي
يمر بيا العمل ويتيح الصبر والتفيم لمقائد المتجول اكتساب سمعة طيبة تساعده عمى اكتساب ثقة العاممين

واحتراميم وتقديرىم لو واخباره بدقائق األمور.

- 7واحتمت الفقرة السابعة عمى المرتبة الحادي عشرة من خبلل استجابات عينة البحث  ،وتعزو الباحثة ذلك إلى
أن مشرف االختصاص لمتربية الرياضية يقوم باإلدارة التجوال وتطبيق سياسة الباب المفتوح  ،ويخرج لمناس بدل

أن ينتظرىم وأن كسر الحواجز القائمة فيما بينيم تسيم في نجاح العمل الجماعي الذي يعد عامبلً ميماً في بناء
مستقبل المؤسسات التربوية والتعميمية وتعزيزىا حيث يؤكد (أبو ناصر )59 :2008 ،أن سياسة الباب المفتوح
التي يتبعيا القائد ليست تنازل عن السمطة ولكنيا مشاركة حقيقة في استخدام األدوات وتسمم األدوار لموصول

إلى ىدف يراه الجميع واضحا -واليدف ليس مقسما إلى امتحانات وبحوث وكنترول وما ىذه إال أىداف تكتيكية
أن لم تخدم اليدف االستراتيجي أصبحت مضيعة لموقت والجيد والمال وخبلصة القول أن اإلدارة بالتجوال تحول

كل العاممين بالمؤسسة إلى شركاء يعرف كل منيا إستراتيجية التعميم الحالية والمستقبمية ولكل منيم ميارتو في

التعبير عن رؤاه وتقبل أراء اآلخرين ونقدىم.

- 8واحتمت الفقرة الثامنة عمى المرتبة األولى وىنا تعزو الباحثة ذلك إلى أن اإلدارة بالتجوال لدى المشرف

ميما لبناء مستقبل درس
االختصاص لدرس التربية الرياضية تسيم في نجاح العمل الجماعي الذي ُيعد عامبلً ً
التربية الرياضية في المؤسسات التربوية والتعميمية الفاعمة وىي أسموب من أساليب االتصال غير الرسمية ،
حيث يتعامل المشرف االختصاص مع مدرسي مباشرة من خبلل التجول بينيم والتحدث إلييم وقضاء بعض

الوقت معيم وقد يحل ىذا األسموب محل أساليب االتصال الرسمية لمحصول عمى المعمومة مباشرة من الميدان

دون تغيير أو تبديل حيث  ،يؤكد (  )Paulus,2000:238أن فرق العمل ىي عبارة عن مجموعة من العاممين
الذين يعممون مع التحقيق أىداف عامة في المؤسسة ويؤكد أيضا (  )Chandan, 2005,226عمى أن العمل
الجماعي يحقق العديد من األىداف وىو توفير البيئة الصحيحة والمناخ التنظيمي المناسب وغرس المسؤولية

المشتركة والرقابة الذاتية وتطبيق عمل التفويض لآلخرين بطريقة أكثر فعالية وااللتزام بتحقيق األىداف

التنظيمية والتخطيط المشترك لمواجية المخاطر والمشاكل ومعالجتيا قبل وقوعيا وتوخي الدقة والشمولية في

دراسة المشاكل التي تواجو التنظيم واتخاذ الق اررات األكثر فعالية وعقبلنية وتقوية نظام االتصاالت بين العاممين

وتحسين ميارات اإلفراد وتطوير قدراتيم.

- 9واحتمت الفقرة التاسعة عمى المرتبة العشرين من خبلل استجابات عينة البحث وتعزو الباحثة ذلك إلى أن
المشرف االختصاص يعمل عمى غرس الرؤية والرسالة الخطة اإلشرافية لدرس التربية الرياضية لكن ليس

بالمستوى الطموح حيث يجب عمى المشرف االختصاص أن يقدم الدعم بجيود ومؤازرتيا من خبلل االعتماد

غرس الرؤية وتحقيق الرسالة ومتابعة تنفيذ اإلستراتيجية المؤدية إلى انجازىا وممارسة شراكة حقيقة تجاه ما يمزم
مدرسين التربية الرياضية من احتياجات وتحمل ما يفرض عمييم من مسئوليات ،وىنا يؤكد (ابو ناصر،

 )60 :2008أن ييتم العاممون بالمؤسسة التعميمية وتطويرىا ألغرس الرؤية والرسالة وعميو فيم ينتظرون احد
ليشخص ليم المشاكل أو يصف ليم الحمول وتحقق اإلدارة سياسة الباب المفتوح التكامل والترابط بين أفراد

المؤسسة وعميو تتحقق األىداف وتنمي روح الوالء وااللتزام التي تحفيز العاممين عمى االنجاز وتعالج أزمة الثقة

المتعمقة بحجب المعمومات وتخمق بيئة عمل يسودىا المناخ الديمقراطي الذي أصبح ضرورة حتمية وحيوية

لرؤية المستقبل وتعمل ىذه السياسية عمى إسقاط الحواجز المعنوية بين الجيازين اإلداري والتنفيذي وذلك برفع

مستوى االتصال وتعمل اإلدارة بالرؤية عمى مستويين واالستفادة من اإلمكانات لؤلفراد واستثارة وتوليد الطاقات

الكامنة داخل اإلفراد وتزكي ىذه األساسية مربع التحفيز المكافآت العمل الممتع والمشاركة.

- 10واحتمت الفقرة العاشرة عمى المرتبة التاسعة من خبلل استجابات عينة البحث ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أن

المشرف االختصاص يعتمد الثقة بينو وبين مدرسي التربية الرياضية حيث أن ىذا األسموب يعد شرطاً أساسيا

لنجاحو والذي يعد من مفاىيم االتصال المشابية لمفيوم اإلدارة عمى المكشوف فيو يقوم عمى مبدأ بسيط ولكنو

ميم في نتائجو وما يحققو من فوائد لدرس التربية الرياضية حيث يتجول المشرف االختصاص في المواقع

المختمفة وليس اليدف مراقبة وتحكم وسيطرة فحسب وانما بيدف أساسي وىو العبلقة بينو وبين مدرسي التربية
الرياضية التي تعتبر العامل الذي يعبر عن مدى وجود عبلقة جيدة بينيما والتي تدل عمى درجة قبول مدرسي

لمشرف االختصاص وىذا العامل يعتبر من أقوى العوامل الموقف  ،حيث يؤكد (جبلب )483 :2011 ،عمى
اإلداري بالتجوال الذي يتميز بامتبلكو الثقة الكاممة إلى درجة بالتابعين يستمع إلييم ولكنو يسيطر عمى عممية

اتخاذ القرار يحفز من خبلل المكافآت والمشاركة ويستعمل أفكار التابعين واراىم بشكل بناء ويعد ىذا اإلداري

محب لمخير ويتميز ىذا النمط بثقة القائد الظاىرية والتعاطفية بالتابعين وفرض الق اررات وعدم تفويضيا التحفيز

من خبلل المكافأة واشتراك التابعين في حل المشكبلت أحيانا ويتميز بامتبلك الثقة الكاممة بالتابعين يسمح ليم
باتخاذ الق اررات ذات الصمة بيم والتحفيز من خبلل المكافآت والمشاركة في صياغة األىداف التي ينفذونيا

والمشاركة فيطرح األفكار وراء ،ويؤكد (ربيع )226 :2006 ،عمى زيادة الفيم المتبادل بين الجميع وزيادة من
فرص التعاون وحبلل مشكبلت وزيادة فعالية المؤسسة وتوفير بدائل عديدة وأنظمة ومقترحات مختمفة وتدعيم

الثقة والدافعية إلى العمل كما تزيد من درجة الوالء واالنتماء إلى المؤسسة.

- 11واحتمت الفقرة الحادية عشرة عمى المرتبة الخامسة عشرة من خبلل استجابات عينة البحث  ،حيث تعزو
الباحثة ذلك إلى أن اإلدارة بالتجوال لدى المشرف االختصاص تبث الحماس ورفع الروح المعنوية لدى مدرسي
التربية الرياضية من خبلل احتكاكو بيم وشعورىم باىتمام ىو بما يقومون بو من أعمال ويشعرىم بالثقة

والشجاعة واألمل والحماس ومن الجدير بذكره ىنا أن يقوم المشرف االختصاص بتشجيع مدرسي التربية
الرياضية في مختمف االختصاصات بتطبيق ىذا األسموب ألنو الرجل األول في المؤسسات التربوية والتعميمية

ال يمكنو بمفرده تطبيق ىذا المنيج دون مساعدة من حولو من مدرسي  ،ويؤكد (محجوب)32-20 ،2005 ،
إن توفر البيئية المناسبة وتقديم ذلك وتشجيع اإلفراد عمى امتبلك ميارات ىو إثارة حماسيم واستعدادىم لممارسة

في إطار آليات تتيح ذلك وتوفر شروط نجاحو.

- 12واحتمت الفقرة الثانية عشرة عمى المرتبة الثالثة والعشرين من خبلل استجابات عينة البحث  ،حيث تعزو
حقيقيا
الباحثة ذلك إلى أنو ليس بمستوى المطموب تحقيقو في متابعة درس التربية الرياضية لتحقيق نموذجا
ً

لئلدارة بالتجوال وفرصة تتيح لمشرف االختصاص االطبلع عمى كمما يجري داخل المدرسة وفي مواقع العمل

الميداني ومناقشة مدرسي التربية الرياضية بأفكارىم وانجازاتيم الفردية وما يمتمكون من قدرات وانجازاتيم جماعية
كل ذلك يتم في أجواء غير رسمية وقد تبدو اإلدارة بالتجوال لمعديد من مشرفي االختصاص عند البدء

أسموبا يشوبو التكمف والتصنع وقد يشعر من الصعوبة أثناء تطبيقو فإن ليذا النموذج دور ميما
بممارستيا
ً
يضاًف بتمكين مدرسي التربية الرياضية وتنمية قدراتيم واالستفادة من مشاركاتيم وكذلك فإنيا تساىم في رفع

معنوياتيم واعطائيم الفرص لمتعبير عن آرائيم وتفعيل االتصاالت فيما بينيم وان اإلدارة بالتجوال أسموب

اتصال يقوم عمى أساس تجوال وتبادل األحاديث العفوية مع اآلخرين بيدف التواصل معيم واإلشراف عمييم
ومن ىنا تؤتي اإلدارة بالتجوال وتصبح ذات فاعمية عندما تمارس بانتظام من قبل كل مشرفي االختصاص

خبلل زياراتيم لمدرسين في مواقع عمميم ومقابمتيم فييا ومشاىدتيم عن قرب ،حيث يؤكد (العبلق،

:2010

 )160أن ىذا األسموب في االتصال غير رسمي شائعا بشكل خاص في المؤسسات وقد يجري ىذا النوع من
االتصال خارج بيئة العمل الرسمي والواقع أن حالة التفاعل المطموبة في قطاع الخدمات بين العاممين والمدير
يشجع عمى أتباع االتصال غير الرسمي حيث غالبا ما يشعر المرؤوسين باالرتياح عندما يتم التعامل معيم

بشكل غير رسمي .

- 13واحتمت الفقرة الثالثة عشرة عمى المرتبة الخامسة من خبلل استجابات عينة البحث  ،تعزو الباحثة ذلك إلى
ىنالك التعاطف واالنسجام بين مشرف االختصاص ومدرسي التربية الرياضية بشكل جيد جدا ،وىنا يتمتع

المشرف االختصاص بمعرفة ما يجري في العمل وبقائو عمى االتصال المباشر معيم وتعرف عمى حاجاتيم

الحقيقية ورغباتيم واالستماع لوجيات نظرىم وآرائيم واىتماماتيم المختمفة بما يدعم العممية التربوية والتعميمية

ويحقق أىدافيا وذلك يتم من خبلل اىتمام القائد بالتجوال والتزامو مما يدفعيم لبلستجابة لتوجيياتو ومعايشة

الجو السائد في موقع العمل والوقوف عمى المعوقات ومحاولة تجاوزىا باإلضافة إلى فيم المثيرات والسموك
الصحيح الذي يؤدي إلى التعامل معيم ومعرفة ردود أفعاليم تجاه مما يؤدي إلى فاعمية أكثر وانتاج

أفضل.حيث يؤكد (السكارنة  )2010:35 ،حيث يؤكد عمى أن يكون القائد بالتجوال لديو القدرة عمى فيم
واستيعاب المبادئ المسيرة لممؤسسة وقيم العاممين والعمل عمى إحداث االنسجام والتوافق بينيما.

- 14واحتمت الفقرة الرابعة عشرة عمى المرتبة السادسة من خبلل استجابات عينة البحث  ،حيث تعزو الباحثة
ذلك إلى االتصال بين مشرفي االختصاص ومدرسي التربية الرياضية بشكل فاعل من خبلل التغذية الراجعة

غير رسمية حيث ليا تأثير عمى سير العمل وتوضح مدى قبول لمخرجات العمل ومتضمنة المظاىر االيجابية
والسمبية لممخرجات في البيئة والتي من شانيا تحسين وتتطور العمل بما يتناسب مع المتغيرات البيئة الخارجية

ويخمق المتعة واالستم اررية لمنظام حيث يؤكد كل من (  )Ivancevich & MattesonK 2002عمى التغذية
الراجعة عنص ار ىاما لبلتصال الفاعل ذو االتجاىين وتمثل قناة الستبلم االستجابات التي تمكن المرسل من

تحديد فيما إذا كانت رسالتو قد تم استبلميا وأحدثت األثر المقصود وفي حالة االتصاالت التي يمكن الحصول

عمييا بشكل مباشر .

- 15واحتمت الفقرة الخامسة عشرة عمى المرتبة الخامسة والعشرين من خبل استجابات عينة البحث ،حيث تعزو
الباحثة ذلك إلى أن مشرفي االختصاص يتحدث مع مدرسي التربية الرياضية بانفتاح لكل ليس حول كل ما

يجري في مجال عمل ولكن بشكل قميل وىنا يعد تطبيق أسموب اإلدارة بالتجوال بصورة متكررة ومتجددة من قبل

مشرفي االختصاص في مواقع عمل ليس بيدف التفتيش أو الوقوف عمى نقاط ضعف األمر الذي يقود لبناء

الثقة بين المشرف االختصاص ومدرس التربية الرياضي وبالتالي يتحدثون فيما بينيم بانفتاح حول كل ما يجري
في مجال عمميم كما وتعمل اإلدارة بالتجوال عمى معرفة العمل عمى واقعو دون تيويل ايجابيا وسمبي ويضمن

التعرف عمى حاجات ورغبات مدرسي التربية الرياضية والتعرف عمى المشاكل ووضع الحمول ليا في أسرع

وقت ممكن وتقدير القدرات واكتشاف كوادر جديدة باإلضافة إلى دفعيم لمعمل بأقصى طاقاتيم وزيادة كفاءاتيم
باإلضافة إلى ما يحقق ىذا الجو من منافسة وتحفيز ودافعية كما أنيا أداة أساسية في تحسين التواصل بين

مشرفي االختصاص ومدرسي التربية الرياضية كل حسب موقعو في الييكل اإلداري ويزيد من حرية االتصال

مما يزيد الرضا الوظيفي عند مدرسي األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الثقة بالنفس والروح المعنوية ليم .حيث يؤكد

حيث يؤكد (الشماع )286 :2011 ،انبث روح الحماس ورفع الروح المعنوية تؤدي إلى تحقيق ىدفا ومجموعة

من األىداف التي تسيم بدورىا في تحقيق فاعمية المؤسسة ككل وتتفاوت ىذه األىداف من جماعة إلى أخرى
وان اإلفراد الذين يعممون سوية يوحدون قابميتيم ومواىبيم وامكاناتيم ويتبادلون األفكار واآلراء ويناقشون طرق
األداء ويتعاون فيما بينيم يستطيعون بالتالي تحقيق الكثير قياسا بما يستطيع اإلفراد تحقيقو كل لوحده.

 - 16واحتمت الفقرة السادسة عشرة عمى المرتبة الرابعة والعشرين حيث تعزو الباحثة ذلك إلى أن مشرفي
االختصاص ال يستطيع تحقيق المستوى المطموب في تحقيق التجدد لزيارة في مواقع عمل لمكشف عن مواطن

العيوب والخمل والوقوف عمى المشكبلت والعقبات والمعوقات التي تعترض العمل التنفيذي حيث تؤثر في مدى
كفاءتو حتى يمكن تفادييا والوصول باإلدارة إلى اكبر كفاءة ممكنة وذلك بسبب كثرة المدارس التي تكون بعيدت

المشرف االختصاص مما يؤثر سمبا عمى تحديد نقاط القوة استثمارىا والوقوف عمى نقاط الضعف ومعالجتيا .

حيث يؤكد (الجيوسي  ،وجاد اهلل،

 )2008عمى التحقق عما أذا كان كل شيء يحدث لمخطة الموضوعة

والتعميمات الصادرة والمبادئ المحددة وان غرضيا ىو اإلشارة إلى نقاط الضعف واألخطاء بقصد معالجتيا

ومنع تكرار حدوثيا وىي تطبق عمى كل شيء مثل األشياء  ،والناس  ،واألفعال).

- 17واحتمت الفقرة السابعة عشرة عمى المرتبة الثانية والعشرين حيث تعزو الباحثة ذلك إلى إن سعي اإلدارة
بالتجوال لدى مشرفي االختصاص التخاذ الق اررات المشتركة لما تعكسو من جو تعاوني يخمق روح المبادرة
واالبتكار واإلبداع لدى مدرسي التربية الرياضية ويدفعيم لتبني أساليب وطرق عمل مختمفة تحقق الرؤية

الموضوعة كما تتضح أىمية وجود لجان صنع الق اررات المشتركة تنجح في جعل بيئة مفتوحة عمى العالم

الخارجي من خبلل إشراك مدرسي التربية الرياضية في ىذه المجان وحرصيم عمى اتخاذ الق اررات المتعمقة

بتحقيق مستويات انجاز أكاديمية ومينية عالية باعتبار أن مخرجات ىذه المرحمة تعتبر الخطوة األولى في حياة

المينية ليم ومداخبلت في ىيئات المؤسسة التربوية والتعميمية .وكما يؤكد(مصطفى )80 :2010 ،أن المشاركة
في اتخاذ الق اررات يساعد عمى تييئة بيئة إبداعية لممؤسسة وتشعر جميع أفراد المؤسسة بالمسؤولية المشتركة

عن أنجاح ىذه البيئة حيث أن اإلدارة بالتجوال تدرك تماما أن أجمل األفكار اإلبداعية تأتي عبر طرح األفكار

وعرضيا عمى اآلخرين وتشجيع ييم عمى دراستيا وتقديم احتياجات واقتراحات أو تقديم بدائل بدون ضغط ىذه
البدائل تكون أساس لممشاركة في الق اررات داخل المؤسسة وتتم المشاركة في صنع القرار داخل المؤسسة من
خبلل لجان صنع الق اررات المشتركة وىي لجان يشترك فييا المرؤوسين ورئيس ويكمن عمل ىذه المجان في

اتخاذ الق اررات المشتركة من داخل تحسين مستوى انجاز من خبلل إتاحة الفرص إمام المشاركين لتبادل األفكار

وتقديم المقترحات.

 - 18واحتمت الفقرة الثامنة عشرة عمى المرتبة الثانية من خبلل استجابات عينة البحث  ،حيث تعزو الباحثة
ذلك إلى إن مشرفي اختصاص التربية الرياضية يسعوا لقيادة قسميم إلى النجاح والتميز اإلداري والفني ويعمموا

بشكل جاد إلى االطبلع واتباع أفضل النماذج فيناك العديد من النماذج التي يمكن أن يتبعيا ومن أفضل ىذه

النماذج نموذج اإلدارة بالتجوال الذي يعد نموذجا حقيقياً لتحقيق ذلك اليدف ويقوم ىذا النموذج بشكل أساسي

عمى إتاحة الفرص لمشرفي االختصاص باالطبلع بشكل مباشر عمى كمما يجري بداخل المدارس وفيم تطمعات
المدرسين ومناقشتيم في إنجازاتيم ومشكبلتيم في جو من األلفة غير الرسمية واإلدارة بالتجوال تبدأ من مشرف

االختصاص المسؤول األول عن نجاح العمل في قسمو وعميو أن يكون منفتحاً مع مدرسي التربية الرياضية
ببذل الجيد إلزالة العوائق المادية التي يمكن أن تحد من التفاعل بينيم وىنا كالعديد من االستراتيجيات التي

تمكنو من ذلك مثل عمل جوالت منتظمة ألماكن العمل والحوار ومناقشة الموضوعات المختمفة مع مدرسي

والمشاركة الفعالة في اجتماعات وايجاد فرص أكثر لمتفاعل بين جميع في القسم وربما يتطمب منو زيارة القاعات
التدريسية ليس بغرض التقييم ولكن بيدف إيجاد األلفة بينو وبين مدرسيي الذين يعمل معيم ىذه الممارسات

البسيطة تسيم في إيجاد جو من الثقة التي تسمح بوجود الحوار البناء حول الظروف  .إذ يؤكد (القريوتي

)303 :2009،عمى أن التميز اإلداري والفني مدخل التركيز عمى الناتج اإلبداعي بوصفو احد مداخل اإلبداع
ويتمثل بمقدار البراعة في األداء .ويؤكد أيضا(  )DrukerK ,1998:212بأنو يأتي من التميز اإلداري والفني
في المعرفة التي تمتمكيا الموارد البشرية لممؤسسة فيي محور اإلعمال التي تقوم بيا المؤسسات.

- 19واحتمت الفقرة التاسعة عشرة عمى المرتبة الثانية عشرة من خبلل استجابات عينة البحث  ،حيث تعزو

الباحثة ذلك إلى إن مشرفي اختصاص التربية الرياضية يشد عمى أمر مدرسييم من خبلل اإلدارة بالتجوال
ويشجعيم ويحفزىم عمى المزيد من الجيد والعطاء واإلبداع واالبتكار من خبلل األساليب التي تتبعيا وىي

إشاعة المناخ المناسب وتصدر روح اإلبداع لئلدارة بالتجوال وجعميا أجزاء من قيميا وتقاليدىا وبدورىا تعكس

استشراف اإلدارة لممستقبل وىذا دليل عمى أن مشرفي االختصاص من ذوي الرؤى الخبلقة واالستبصار

بالمستقبل وذلك من خبلل تدريب مدرسي التربية الرياضية عمى اإلبداع واالبتكار وتنميو مواىبيم وقدراتيم

اإلبداعية ويكون التدريب إثناء العمل بدورات منظما أو مكتسبا وكمما استمر ىذا التدريب ضمن خطة مستيدفة

كمما أثمرت نتائجو في تنمية روح اإلبداع واالبتكار كما يؤكد (مصطفى )206 ،2009 ،تييئة المناخ المبلئم
إلطبلق القدرات االبتكارية واإلبداعية لجميع مدرسي التربية الرياضية لتحفيزىم وان اإلدارة الجيدة لموقت والتي

تتيح لمدرسي ممارسة عممية التعميم والتعمم والمشاركة في اتخاذ الق اررات  ،كما يؤكد (  )Dorota,1996:7أن
االىتمام باإلبداع واالبتكار كأحد اآلليات الميمة اليوم التي تساعد إلى حد كبير في التعرف عمى مدى قدرة

عمى االستمرار في التقدم من عدم ىو يتمثل اإلبداع من خبلل تنميتو من خبلل األساليب والطرق المتنوعة

لتنمية اإلبداع واالبتكار والتفكير النقدي لدييم وذلك من اجل التمكن من حل المشكبلت بفاعمية وايجاد حمول
المبتكرة ليا وتنمية ذاتيم مينيا.

- 20واحتمت الفقرة العشرون والتي نصت عمى المرتبة الثالثة من خبلل استجابات عينة البحث  ،حيث تعزو
الباحثة ذلك إلى إن اإلدارة بالتجوال ىي خروج مشرفي اختصاص التربية الرياضية إلى مواقع العمل الفعمية
لمتعرف عمى األداء الفعمي لمدرسي التربية الرياضية والمشكبلت التي تواجييم ومساعدتيم في حميا وتمبية

احتياجاتيم وتتمثل أىدافيا في معالجة حاالت الضيق واإلحباط والقمق والتوتر واليأس المصاحب لئلدارة المكتبية

واعادة بناء خبليا التجديد العقمي والفكري لدى مدرسي أو كسر جمود الروتين و القضاء عمى الجمود والتحفيز
لئلبداع واالرتقاء بمستويات التنفيذ وتحطيم سبلسل التوقف الفكري وحواجز التفكير السمبي الذي يترتب و ينشأ

عن الجمود الناتج عن اإلدارة التقميدية لمواقع العمل ومن ثم فان الزيارات الميدانية التي تقوم بيا القيادات تعمل

عمى التفكير في التغيير إلى األفضل وممارسة التأمل لما بعد الواقع إلى آفاق التطور وتنمية القدرات واإلمكانات
وتوظيفيا بفاعمة لتحقيق األىداف الكمية والنوعية الخاصة بمدرسين والطمبة  ،حيث يؤكد(الخطيب،

:2006

)201عمى أن المؤسسات التربوية والتعميمية اإلبداعية ليا دور ىام وأساسي في عممية التجديد لممؤسسات

اإلبداعية دور بار از في توليد إدارة جديدة مما يضعيا في مركز العناية واالىتمام وان وجود ىذه المؤسسات إنما

يساعد عمى مواجية التحديات ومعالجة الصعاب التي تعيق التطمعات المستقبمية واالرتقاء بالفكر اإلداري.

- 21واحتمت الفقرة الواحد والعشرون عمى المرتبة السابعة عشرة من خبلل استجابات عينة البحث  ،حيث تعزو
الباحثة ذلك إلى تعزيز الشعور بالفاعمية الذاتية لمدرسي التربية الرياضية من قبل مشرفي االختصاص وذلك
بالتعرف عمى الظروف التي تعزز شعور الضعف والعمل عمى أزالتيا والتغمب عمييا ومعالجتيا بواسطة

الممارسات التنظيمية الرسمية والغير رسمية التي تعتمد عمى تقديم معمومات عن الفاعمية الذاتية وتفعيل الشعور
بالقوة وتعزيزىا وان منح القوة لمفرد ىي منح السمطة لفعل كل ما ىو ضروري إلرضاء المستفيدين ومنحة الثقة

الختيار الخيار الصحيح دون االنتظار الموافقة من اإلدارة بالتجوال  .وكما يؤكد (جبلب )447 ،2011 ،يثق
اإلفراد الممكنين بقدرتيم عمى انجاز العمل بأحسن وجو كما يمتمكون القابمية عمى مواجية التحديات الجديدة.

 - 22واحتمت الفقرة الثانية والعشرين عمى المرتبة الواحد والعشرين حسب استجابات عينة البحث حيث تعزو
الباحثة ذلك انو كما يعتبر اإلدارة بالتجوال لمشرفي االختصاص وسيمة فعالة في عممية الرقابة عمى سير

العممية التربوية والتعميمية لدرس التربية الرياضية بناءا عمى ماجاءا بالخطة اإلشرافية حيث تشمل الزيارات
الميدانية لمواقع العمل باإلضافة إلى االجتماعات المفتوحة والمغمقة والندوات التخصصية والعامة والندوات

والبرامج التدريبية والمناقشات غير الرسمية إلى إن ىذا األسموب ليس بيدف المراقبة والتحكم والسيطرة وتصيد

األخطاء فحسب وانما بيدف بث الحماس ورفع الروح المعنوية لدى المدرسين وبما يشعرىم باىتمام القيادة بيم
وبما ينجزون من أعمال باإلضافة إلى ذلك فأن استخدام ىذه الفمسفة اإلدارية تتيح لمشرف االختصاص

المعايشة الفعمية لؤلحداث عمى طبيعتيا وحقيقتيا والحصول عمى المعمومات مباشرة من مصادرىا الرئيسية.

حيث يؤكد ( إبراىيم  )156 :2000 ،بأنيا تنظيم وضبط وتعديل األنشطة بطريقة تؤدي إلى المساعدة في
انجاز األىداف فيي تزود باألساس الذي يتم بناء عممية متابعة التصرفات واإلجراءات التي تتم بغرض التنفيذ

بحيث تتمكن اإلدارة من معرفة مدى التقدم في تنفيذ ومدى جودة األداء .

 - 23واحتمت الفقرة الثالثة والعشرين عمى المرتبة العاشرة حسب استجابات عينة البحث ،حيث تعزو الباحثة
ذلك إلى أن مشرفي االختصاص الذين يقوموا باإلدارة التجوال ليا فوائد عدة لكل من مشرفي االختصاص

ومدرسي التربية الرياضية عمى السواء ويتمكن من معرفة ما يجري حيث يظل عمى اتصال مباشر مع مدرسي

لمتعرف عمى حاجاتيم الحقيقية واالستماع لوجيات النظر المتعددة مما يدعم العمل ويحقق أىدافو كما أن مثل
ىذه الزيارات تكسر الحواجز التي قد تعوق اتصال مابين مشرفي اختصاص ومدرسي التربية الرياضية من
خبلل تواصميم الدائم بتبادل الحديث فيما بينيم  ،األمر الذي يوحي لمدرسي باىتمام مشرفي االختصاص

والتزاميم ما يدفعيم لبلستجابة لتوجيياتو والتدريب عمى التعبير بصورة مباشرة عن وجيات نظرىم لمشرفي

االختصاص والتوقع الدائم لزيارة المشرف االختصاص مما يحفزىم لمعمل بجد واتقان دائما  .حيث يؤكد

( )Bernedetto,2000:110إن الميل المبلزم لمجماعة التي تؤدي بدورىا إلى نمو القدرات وتنميتيا مما يؤدي
إلى أغناميا وحفظيا وبذلك يكون الفرد مبدعا ومنتجا ويقوم بأعمال مفيدة وذات قيمة لو ولآلخرين وان يحقق

إمكاناتو ويترجميا إلى حقيقة واقعة.

- 24واحتمت الفقرة الرابعة والعشرين عمى المرتبة الرابعة حسب استجابات عينة البحث  ،حيث تعزو الباحثة
ذلك إلى تطبيق مفاىيم الجودة (المتابعة اإلدارية عمى اإلدارات واألقسام والخبرة اإلدارية لدى المسئولين وقدرة
بعض الرؤساء عمى اتخاذ القرار والتنسيق بين األجيزة ذات العبلقة ووجود الموظف المناسب في المكان

المناسب وفيم المسئولين لممتغيرات الداخمية والخارجية)  ،حيث يؤكد ( أبو ناصر )133 :2008 ،أن تجوال
المشرف االختصاص االرتقاء بالجودة وتعد جودة بأنيا المبلئمة لبلستخدام أي كمما كانت الخدمة مبلئمة

الستخدام المستفيد كمما كانت جيدة حيث تتوافر ثبلثة شروط لتحقيق الجودة الوفاء بالمتطمبات وانعداما لعيوب

وتنفيذ العمل بصورة صحيحة منا ولمرة وكل مرة) وان الجودة ىي تحقيق احتياجات وتوقعات المستفيد حاضر

او مستقببل ومن فوائد الجودة (تقميل من األخطاء ،التقميل من الوقت البلزم ألنيا الميمة ،االستفادة المثمى من
الموارد المتاحة ،التقميل من عمميات المراقبة وزيادة رضا المستفيدين وزيادة رض العاممين ،والتقميل من

االجتماعات غير الضروري ،ولتحديد المسؤولية وعدم ألقاء التبعات عمى اآلخرين) .

- 25واحتمت الفقرة الخامسة والعشرين عمى المرتبة الرابعة عشرة حيث تعزو الباحثة ذلك إلى إن مشرفي
االختصاص يتمتعوا بمستوى جيد بقدرتيم عمى التحميل ولدييم القدرة عمى التفكير العممي والعممي وتوليده

ويسعوا إلى ابتكار األشياء وايجاد الحمول لممواقف المختمفة وىو تحريضي في مضمون يسعى إلى إيجاد البدائل
واالبتعاد عن النمطية المعتادة ويقوم بتوسيع القدرات من خبلل الخيال والبديية  ،حيث يؤكد( العجمي2010 ،

 )366 :أن تكون لدئ القائد بالتجوال القدرة عمى التحميل واالستنباط واالستدالل لممواقف المختمفة والقدرة عمى
صنع وأتحاذ القرار في الوقت المناسب والقدرة عمى أيجاد بدائل لحل المشكبلت.

- 26واحتمت الفقرة السادسة والعشرين عمى المرتبة السابعة من خبلل استجابات عينة البحث  ،حيث تعزو

الباحثة ذلك إلى إن مشرفي اختصاص التربية الرياضية يعتمدوا تطبيق اإلدارة بالتجوال والتي تستخدم خبراتيا
في عمميات التخطيط الذكي والتقييم البناء والمكافأة المبلئمة لمدرسي عمى أدائيم والتي يمكنيا تحويل الرؤى إلى

أشياء محسوسة وارساء االلتزام داخل المدرسة واالىتمام بالمدرسين وىذا يتطمب االىتمام الصادق بالمدرسين

وتسييل أمورىم واالتصال المنظم الفعال وتحقيق مستوى أرقى من التعاون بين المدرسين وىذا يمكن أن يغير

من المواقف السمبية لمدرسين مما يؤدي إلى نوع أفضل من عبلقات العمل  ،حيث يؤكد (جبلب،

:2011

 )454إن العمل عمى أيجاد ثقافة تنظيمية تشجيع التغيير والمبادرة في طرح األفكار وتقبل النقد السيما البناء
من ىو يسيم ىذا األسموب يضاف يغرس الرؤية والرسالة التي تتبناىا القيادة في مرؤوسييا ،وتساىم عمى

اختصار الوقت في إصدار الق اررات التنفيذية ،ومعالجة األخطاء واالنحرافات اإلدارية المؤثرة عمى جودة األداء .
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

استنجت الباحثة بان-:
- 1

أن لئلدارة بالتجوال فاعمية مفيدة إلبقاء التعامل مع مدرسي التربية الرياضية واحتياجاتيم وتساعدىم

- 2

لدى اإلدارة بالتجوال اثر في تحسين األداء ويعتمد ذلك في التوجيو عمى االتصال الفعال والقيادة

عمى ممارسة ما يوكل إلييم من أعمال بطريقة مباشرة وما ينبغي عمييم استخدامو النجاز إعماليم .

الرشيدة واالىتمام بتحفيز مدرسي التربية الرياضية ورفع الروح المعنوية لدييم.

- 3

يتابع المشرف بالتجوال جوانب رئيسة أثناء التجوال أو بعده لمتابعة درس التربية الرياضية او متابعو

تحقيق األىداف.

- 4

تأثير اإلدارة بالتجوال عمى تعميق اإلحساس بالمسئولية الذاتية والوالء واالنتماء لدى الجميع من

المشرفين والمدرسين في مواقع عمميم .

 2-5التوصيات
- 1

وتوصي الباحثة بما يمي-:

االبتعاد عن التركيز عمى الشكل الظاىري لمتجوال(الزيارات الميدانية) حيث يقود المشرفين بجوالتيم

بشكل ظاىري لمجرد التأكيد عمى أنيم يمرون في مواقع العمل دون العمل بالفمسفة الحقيقة التجاه اإلدارة

بالتجوال وبالتالي الزيارات بدون فائدة عمى المدرسين التربية الرياضية.

- 2

أن اإلدارة بالتجوال يجب إن تنفق الوقت الكافي لمتجول والتحدث واالستماع الستجابات مدرسين التربية

الرياضية واعطائيم األسئمة الصحيحة التي تجعميم يستفيضون في عرض وجيات نظرىم.
- 3

نوصي اإلدارة بالتجوال المتمثمة بالمشرفين االختصاص فتح قنوات االتصال مع المدرسين بخاصة

الجدد منيم وان تحرص عمى أن تجمع بينيم بشكل متكرر وتواجد معيم

- 4

وضع اإللية الختيار القيادات باالعتماد عمى الكفاءة واالنجاز والتمكن في االتصال الجيد وطرق

التعامل الذكي مع المدرسين وتطوير وتنمية كفاءاتيم بما يتناسب واحتياجات عممية التجوال ووضع برامج

لمتدريب عمى ميارات اإلدارة بالتجوال .
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الممحق
ت

دائما
أحيا

نا
ناد ار

الفقرات
يعبر عن شكره بصورة شخصية ومباشرة عمى جيودك وانجازاتك

1

. يسعى بشكل الجاد لمعالجة المشكبلت التي تواجيك أثناء عممكم

2

. يتيح الفرصة أمامك عن صنع القرار وطرح وجيات نظرك دون عوائق والتحدث عن حاجاتك ورغباتك بصورة مباشرة

3

. يتيح الفرصة أمامك لبلستماع إلى ما يجري في مواقع العمل

4

. يكسر الحاجز النفسي بينك وبينو

5

.قادر عمى ضبط نفسو متحكما في ذاتو وانفعاالتو

6

7

يطبق سياسة الباب المفتوح في اإلدارة .

8
9

يسيم في نجاح العمل الجماعي الذي يعد عامبلً ميماً في بناء مستقبل درس التربية الرياضية وتعزيزه .
يغرس الرؤية والرسالة التي تتبناىا القياد تو في مرؤوسييا .

10

توجد (الثقة المتبادلة ) بينك وبين المشرف االختصاص.

11

يبث الحماس ورفع الروح المعنوية لديك عن تجوالو .

12

يناقشك ا بأفكارك وما تمتمك من قدرات وانجازاتك في أجواء غير رسمية

13

يوجد التعاطف واالنسجام بينك وبين المشرف االختصاص .

14

رسميا بوسائل مختمفة .
يحصل عمى تغذية راجعة غير رسمية من جانبك تتعمق بقضايا تم إيصاليا
ً
يتحدث معك بانفتاح حول كل ما يجري في مجال عمل .

16

ومتجددا لزيارتك في مواقع عممك ليس بيدف التفتيش عميك أو الوقوف عمى نقاط ضعفك وانما لتعزيز نقاط
دائما
ً
يسعى ً
القوة لديك.

17

غالبا ما يميل إلى االنفتاح والتحدث بحرية معك .
قادر عمى اتخاذ القرار واحداث تغيير حقيقي ً
يسعى لقيادة قسمو إلى النجاح والتميز اإلداري والفني .

19

يشد عمى أمرك ويشجعك ويحفزك عمى المزيد من الجيد والعطاء واإلبداع واالبتكار .

20

يحطم سبلسل التوقف الفكري وحواجز التفكير السمبي الذي يترتب وينشأ عن الجمود اإلداري الناتج عن اإلدارة التقميدية

15

18

لمواقع العمل.
21

يعزز الشعور بالفاعمية الذاتية لك من خبلل التعرف عمى الظروف التي تعزز شعور الضعف و العمل عمى إزالتيا و
التغمب عمييا.

22

يتعرف عمى عممك اليومي وخطواتو ،باعتباره مسوؤل عن متابعة إنجازك .

23

يتمكن من معرفة ما يجري حيث يظل عمى اتصال مباشر معك لمتعرف عمى حاجاتك الحقيقية واالستماع لوجيات النظر
المتعددة مما يدعم العمل ويحقق أىدافو .

24

ييدف تجول االرتقاء بالجودة والوصول إلى مستويات أعمى من األداء .

25

لدى القدرة عمى التحميل واالستنباط واالستدالل لممواقف المختمفة .

26

يمتمك المبادرة واألخذ بزمام األمور والطموح والرؤية المستقبمية .

