ينمى أمحد عتوم :درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها بتحسني األداء الوظيفي...

درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكاديمية وعالقتها بتحسين األداء الوظيفي
ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الدمام
يمنى أحمد عتوم
كلية الرتبية للبنات باجلبيل  -جامعة الدمام

قدم للنشر 1438/4/4هـ  -وقبل 1438 /7/1هـ
المستتت:

هــدهذ هــرا الدراســة إىل التعــر علــى بيــا درجــة ممارســة اإلدارة بــالتجوال لــدى رؤســاء األقســام األكادمييــة وعالقتهــا بتحســني األداء

الــوظيفي ألعءــاء هيلــة التــدريس يف جامعــة الــدمام .ولتحقيــه هــد الدراســة د إعــداد اســتبا ة جلم ـ البيا ــات ونو ــذ م ـ ج ـ أي ووشــمل  )52هقــرة
لقياس درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ،و  )15هقرة لقياس درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال على حتسني األداء الوظيفي .وووزيعهـا علـى عينـة عشـواطية ةبقيـة
بلــع عــدد أهرادهــا  )325ممثلــة مـ أعءــاء هيلــة التــدريس يف جامعــة الــدمام للعــام الدراســي 2016/2015م ،وووصــلذ الدراســة إىل أ درجــة ممارســة
اإلدارة بـالتجوال بببعادهـا :إدارة الوقـذ ،التحفيـ  ،الو ـال ،اإلبــدا  ،ارـا ،القـرار ،العالقـات اإل سـا ية) لــدى رؤسـاء األقسـام جـاءت بدرجـة متوسـ ة،
وأ درجة إسهام رؤساء األقسام األكادميية يف حتسني األداء الوظيفي ألعءـاء هيلـة التـدريس جـاءت بدرجـة متوسـ ة ووجـود عالقـة اروباةيـة إجيابيـة بـني
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكادمييـة وحتسـني األداء الـوظيفي ألعءـاء هيلـة التـدريس يف جامعـة الـدمام .ووبـني وجـود هـروا ،ات
دللــة إح ــاطية عنــد مســتوى الدللــة  )α=0.05بــني اوتوسـ ات ايســابية لدرجــة ممارســة اإلدارة بــالتجوال علــى األداء الــوظيفي علــى مت ـ اجلــنس،
النليــة ،ا)ــكة) .وكــا م ـ أهــو ووصــيات الدراســة زيــادة وعــي رؤســاء األقســام ببجيــة و بيــه اإلدارة بــالتجوال وا عناســها علــى حتســني األداء الــوظيفي
ألعءاء اهليلة التدريسية م خالل عقد الدورات التدريبية والتثقيفية لتع ي مهارات رؤساء األقسام يف جمال اإلدارة بالتجوال وخكاوه وو ويرها وونميتها.
الك مات المفتاحية :اإلدارة بالتجوال ،حتسني األداء الوظيفي.
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هرا ،ويشج هرا ،ويشارك هرا بالرأي ويساعد هرا يف
الوصول يل مشنلة إدارية أو اجتماعية ،يشاركه أهراحه
وأوراحه ،ويرى ببم عينه ما جيري بدو أ يشعروا ببهنو
مراقبو ايوامدة والعبيدي.) 2012،
حيرص القادة اإلداريو على البقاء قرب ميادي العمل
الفعلي ،إ ،يعدو لقاءاهتو اونتظمة م األعءاء أمرا مهما
لنجاح أعماهلو اإلدارية ،ووعد اإلدارة بالتجوال أمنو،جا
حقيقيا ومهما لتحقيه ،لك اهلد  ،وهرصة حقيقية وتيح
للقادة اإلداريني الةال على كل ما جيري داخل أقسامهو
ويف مواق العمل اويداين ،ومناقشة العاملني معهو ببهنارهو،
واوشنالت وال عوبات اليت وعرتضهو ،وإجنازاهتو الفردية وما
ميتلنه كل منهو م قدرات وإجنازاهتو اجلماعية ،كل ،لك
حيدث يف أجواء غ رمسية صباح.)2012 ،
ووعتمد اإلدارة بالتجوال على أساليب الو ال غ
الرمسية إ ،يتعامل القاطد م اورؤوسني بواس ة التجوال بينهو
والتحدث إليهو وقءاء بعض الوقذ معهو .وقد حيل هرا
األسلوب حمل أساليب الو ال الرمسية للح ول على
اوعلومة مباشرة م اويدا دو و ي أو وبديل .كما وعمل
اإلدارة بالتجوال على ونوي آراء ووجهات ظر األهراد
ومعتقداهتو حنو منظماهتو ،وحف هو حنو العمل اونتج ،وإجياد
الدواه لديهو للعمل بروح الفريه الواحد ،وودعو عملية
حتديد األهدا اليت يسعى التنظيو حنو حتقيقها بدقة ووضوح
كما يبني ال را واألساليب اليت مين إلدارة اونظمة اوباعها
ووساعد يف وقييو أداء اورؤوسني ،والتعر إىل الجتاهات
والسلوكيات والقدرات واوهارات اإل تاجية لنل هرد منهو،
ووض ظام للمناهبة لتع ي اجلوا ب اإلجيابية يف سلوك
األهراد وم مث ينعنس على األداء الوظيفي للعاملني مما
يؤدي إىل حتسني يف أداطهو الوظيفي .)Buckner,2008
وت لب عملية النمو اوهين جهدا كب ا ووقتا كاهيا
ومساعدة مستمرة م أجل النهوض بالتعليو العايل متمثال
باجلامعات اليت وعد الرك األساسي يف بناء اجملتم وهي

مقدمة الدراسة
بات واضحا أ وقدم اوؤسسات التعليمية ل ينو بدو
وقدم وو ور ظو اإلدارة هيها على خمتلف اوستويات ،ولعل
النظو اإلدارية التقليدية كا ذ سببا وراء اجلمود اإلداري وعرقلة
اإلبدا اإلداري يف النث م اوؤسسات التعليمية مما ينعنس
على مستوى األداء للمؤسسة بوجه عام وعلى أداء العاملني
بوجه خاص ،ههناك النث م اوفاهيو اإلدارية ايديثة اليت قد
وساعد وودعو الت ور واإلبدا اإلداري اونظمة خ وصا ،وم
أبرز هرا اوفاهيو مفهوم اإلدارة بالتجوال.
هاإلدارة بالتجوال أحد اوفاهيو اإلدارية ايديثة ،باعتبارها
أسلوبا م أساليب التعامالت اإلدارية اليت حتمل خ وصية
اياجة إليها ،ههي هلسفة ،ات ةاب خاص وروقي باوؤسسة
إىل حتسني الدور القيادي لإلدارة العليا ،ويف الوقذ فسة وتيح
اإلدارة بالتجوال الفرص اوناسبة جلمي العاملني يف خمتلف
اوستويات التنظيمية يف اوؤسسة للتعب ب ورة مباشرة ع
وجهات ظرهو لقاطدهو ،ومتن القاطد م ونمية مهاراهتو
القيادية يف العمل والتعر إىل العمليات اليومية وخ وات
العمل ،باعتبارهو مسؤولني ع متابعة إجنازها ،كما يهد
أسلوب اإلدارة بالتجوال إىل كسر ايواج الرمسية والسل وية
بني القاطد والعاملني ،ووع ي العالقات الشخ ية م اوستويات
اوختلفة ،واي ول على اوعلومات مباشرة م م ادرها
الرطيسة ،دو و فية ،أو حتريف ،أو ودخل م قبل اإلدارات
اوختلفة ملحو.)2006 ،
ووعين اإلدارة بالتجوال أ يرتك القاطد كرسي اونتب
بل ي له اونتب ،ويفوض األعمال النتابية اليت وبخر منه
وقتا كب ا ،وين له يف أرجاء العمل ل للتجسس وإمنا
ليتحسس احتياجات اووظفني ويشاركهو يف حل اوشنالت
اليت وواجههو ويف ايال ،و،لك أل بعض اووظفني ل
يرهبو للقاطد إل ادرا وهو يف أمس اياجة له ،هلرلك
جيب على القاطد أ يرهب إليهو يف مناوبهو ،يسبل ع
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لبقاطهو يف مناوبهو دو التفاعل م األعءاء .هم واق
خكة الباحثة بوصفها عءو هيلة ودريس يف جامعة الدمام
شعرت بوجود هجوة بني إدارة األقسام ممثلة برطيس القسو م
جهة واألعءاء م جهة أخرى ،قد ينتج عنها ضعف يف
وقدير رطيس القسو ياجات األعءاء وقدراهتو مما ينعنس
على أداطهو الوظيفي وأداء اجلامعة بوجه عام.

األداة القوية اليت وعمل على الت اإلجيايب دعما للحياة
اورغوب يف استمرارها والتجديد هيها وهقا آلمال وةموحات
األمة ،وهناك ورابط بني اإلدارة بالتجوال م جهة وبني
حتسني األداء الوظيفي للعاملني م جهة أخرى ،حبيث إ
اإلدارة بالتجوال وعمل على ووجيه ووقدمي الن ح واإلرشاد
للمرؤوسني يف اجلامعة ،هبد إحداث التبث اإلجيايب يف
سلوكياهتو ودهعهو حنو و وير األداء وزيادة اإل تا  ،وونمية
قدرات اورؤوسني على التفاعل الجتماعي م البيلة احملي ة،
مما ي يد م هرصهو يف البقاء والستمرار يف النجاح ،وي ور
قدراهتو على التحنو يف الظرو اوختلفة هبو والوقو على
اوشنالت الداخلية وا)ارجية اليت وواجه التنظيو حاليا واليت
قد وظهر مستقبال ،وحتديد أ سب ال را والوساطل لعالجها
والتعامل معها داخل اجلامعات.
وبناء على ما سبه وجدت الباحثة داهعا للبحث يف
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وعالقتها بتحسني األداء
الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام م وجهة
ظرهو.

أسئ ة الدراسة
سعذ هرا الدراسة لإلجابة ع :
 .1ما درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بببعادها :إدارة
الوقذ ،التحفي  ،الو ال ،اإلبدا  ،ارا ،القرار ،العالقات
اإل سا ية) لدى رؤساء األقسام يف جامعة الدمام م وجهة
ظر أعءاء هيلة التدريس؟
 .2ما درجة إسهام رؤساء األقسام األكادميية يف حتسني
األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام م
وجهة ظرهو؟
 .3ما العالقة الروباةية بني درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
لدى رؤساء األقسام األكادميية وحتسني األداء الوظيفي
ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدام م وجهة ظرهو؟
 .4هل هناك هروا ،ات دللة إح اطية عند مستوى
الدللة  )α= 0.05بني اوتوس ات ايسابية لدرجة ممارسة
اإلدارة بالتجوال على حتسني األداء الوظيفي لدى أعءاء
هيلة التدريس يف جامعة الدمام وع ى وت ات :اجلنس،
النلية ،ا)كة ،اوؤهل العلمي)؟

مشك ة الدراسة
وعمل إدارة اجلامعات على و وير ،اهتا لتنو إدارة
للت وير بدل م أ وبقى أس ة األمناط التقليدية ،هقد ظهرت
خالل السنوات األخ ة موجات متتالية م األهنار واوفاهيو
والجتاهات واألمناط اإلدارية اهلادهة إىل و وير أداء األعءاء
إ ،يعتمد القاطد على وساطل الو ال غ اوباشرة اعتمادا
ج طيا وحىت يستخدم مهاراوه وقدراوه الشخ ية ل بد له م
العتماد على إدارة التجوال استنادا إىل التواجد وايءور
وونفير اللقاءات اليت حت ل يف أثناء التجوال ،ومتثلذ مشنلة
الدراسة يف اياجة إىل وقدمي إةار موضوعي يتءم ممارسة
اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها
بتحسني األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس ،أل هناك
شعورا بب رؤساء األقسام أصبحوا بعيدي ع األعءاء

أهداف الدراسة
وتمثل أهدا الدراسة ايالية يف ما يبيت:
 .1التعر على درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بببعادها
إدارة الوقذ ،التحفي  ،الو ال ،اإلبدا  ،ارا ،القرار،
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 .5وقدم هرا الدراسة و رية راجعة للقيادات يف اجلامعات
ع مستوى ممارسة القادة لإلدارة بالتجوال وما هلرا اومارسة
م إسهام يف حتسني األداء الوظيفي لعأعءاء.

العالقات اإل سا ية) لدى رؤساء األقسام يف جامعة الدمام
م وجهة ظر أعءاء هيلة التدريس.
 .2النشف ع درجة إسهام رؤساء األقسام األكادميية يف
حتسني األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة
الدمام م وجهة ظرهو.
 .3وق ي العالقة الروباةية بني درجة ممارسة اإلدارة
بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكادميية وحتسني األداء
الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام م وجهة
ظرهو.
 .4التعر على درجة اختال آراء أهراد الدراسة يف درجة
ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام على حتسني
األداء الوظيفي م وجهة ظر أعءاء هيلة التدريس
باختال مت ات الدراسة اجلنس ،النلية ،ا)كة ،اوؤهل
العلمي).

مصط حات الدراسة
اإلدارة بالتجوال :أسلوب م أساليب الو ال غ
الرمسية ،إ ،يتفاعل رؤساء األقسام م األعءاء مباشرة م
خالل التجوال بينهو والتحدث إليهو وقءاء بعض األوقات
معهو هبد ايد م ايواج الرمسية والسل وية بني الرؤساء
واألعءاء ،ووع ي العالقات الجتماعية الوادي.)2012 ،
ووعر الباحثة اإلدارة بالتجوال إجراطيا ببهنا قدرة رطيس
القسو يف البتعاد ع منتبه وا)رو منه إىل مسرح العمل
والتفاعل م األعءاء وجها لوجه و،لك م أجل استثمار
الوقذ وحتفي العاملني وحتسني الو ال والتحفي على
اإلبدا واوشاركة يف ارا ،القرار ووع ي العالقات اإل سا ية
بني األعءاء ورؤساء األقسام وعالقة ،لك بتحسني األداء
الوظيفي لعأعءاء.
حتسني األداء الوظيفي :ووظيف اإلدارة بالتجوال هبد
زيادة قدرة األعءاء على القيام بالنشاط الري مبوجبة يتمن
م إجناز اوهمات واألهدا والواجبات اوخ ط هلا بإوقا .

أهمية الدراسة
وكز أجية هرا الدراسة يف:
 .1الدراسة األوىل على حسب علو الباحثة اليت وبحث ع
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال على حتسني األداء الوظيفي
ألعءاء هيلة التدريس يف اجلامعات السعودية.
 .2ووجيه وحدات اجلامعة اوعنية بت وير اومارسات اإلدارية
للقادة بإعداد الكامج التدريبية والت ورية يف جمال اإلدارة
بالتجوال.
 .3وساعد تاطج هرا الدراسة اإلدارة العليا للجامعات
وخ وصا القادة على أجية الهتمام مبمارسة اإلدارة
بالتجوال وإسهامها يف حتسني األداء الوظيفي ألعءاء هيلة
التدريس.
 .4وتواكب هرا الدراسة م الجتاهات ايديثة اليت ونادي
بءرورة ووظيف اإلدارة بالتجوال يف اجلامعات.

حدود الدراسة
اقت رت هرا الدراسة على:
 حدود بشرية :أعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام. حدود زما ية :ةبه هرا البحث يف أثناء العام الدراسي 2016 -2015م1437 – 1436 ،ه
 حدود اووضو  :معرهة درجة ممارسة اإلدارة بالتجواللدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها بتحسني األداء
الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام.
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التنفيرية بوجه خاص ،وم مث ولبية حاجاهتو والستجابة
لرغباهتو مبا ينعنس إجيابيا على رضا العاملني ع أ فسهو
وحتقيه التواجد الفعلي يف مواق العمل واوعايشة ايقيقية
واوشاركة م العاملني .وقد عر ا)ء ي  )2000اإلدارة
بالتجوال ببهنا منظومة إدارية هلسفية متناملة ،ات ةاب
اروقاطي خاص ،وستمد خ وصيتها م قناعة إدراكية وقوم
على التواجد وايءور الركي الفاعل للقاطد اإلداري يف مواق
التنفير والفعل ،وعدم اعتمادا على وساطل الو ال غ
اوباشر اعتمادا كليا بل استخدام مهاراوه ومواهبه الشخ ية
وملناوه يف و ميو ور يط وونظيو وونفير اللقاءات
التجوالية وإدارة اوقابالت الشخ ية الفردية واجلماعية اليت
حت ل يف أثناء التجوال اإلداري واستخدام السيناريوهات
والوساطل األخرى لنل مراحل التجوال.
وأما العبيدي  )2013هبشار إىل أ اإلدارة بالتجوال
قاطمة على بقاء القاطد خار منتبه يتجول بني اووظفني
ويقءي معظو وقته م اووظفني يف خ وط او ال مفتوحة،
يلبس لبسهو ويتفاعل معهو ويع ي ووجيهاوه ويتاب اووظفني
وهو يعملو هعال يف ميدا العمل ،يشاهدهو ويدير ايوار
معهو ،ويناقشهو يف أمور العمل واألمور الشخ ية ،يعيش
معهو يظات األمل والعمل ،ل ن غد أهءل ومستقبل
مشرا.
ويعرهها  )Serrat, 2009ببهنا اإلدارة اليت وؤكد على أجية
عالقات الو ال الشخ ية بني األهراد والتقييو اوفتوح
واإلدراك وهي وعد إحدى ال را لبناء وحتسني األداء يف
منا العمل .وبناء على ما وقدم وقوم اإلدارة بالتجوال على
ايءور الركي الفعال للقاطد اإلداري يف مواق العمل
والتنفير والبقاء خار اونتب م األعءاء يف خ وط او ال
مفتوحة كبحد ةرا حتسني األداء يف العمل.
وأما  )Mckinney, 2004هقد عرهها ببهنا سياسة وتيح
للعاملني حرية الو ال م اوديري واوشرهني عليهو مما ي يد
الرضا عند اووظفني واروفا الروح اوعنوية لديهو وزيادة

األدب النظري
وعد اإلدارة بالتجوال قلة وعية ومعرهية يف التعامل م
اورؤوسني وإل اء ايدود بني اوستويات اإلدارية ،لت بح
القيادات باو ال مباشر م العاملني ،ههي أسلوب أو ةريقة
حنو اإلقنا والتحفي وونمية اوهارات ومتابعتها وبناء رؤية
الشخ ية القيادية حنو التفن العلمي واون قي لبناء جسور
اإلدارة باوشاركة ،ووعمل على اإلحساس باألدوار واوهام وزر
بررة العمل اجلماعي يف و حيح الحنراهات وارا ،القرارات
اليت ونو أقرب مما لو اررت م أبرا عالية .ولرلك قد
غ ت اإلدارة بالتجوال اهلرم التنظيمي الري يؤكد جلوس
القيادة العليا على رأس اهلرم التنظيمي حبيث أصبحذ
اوستويات اإلدارية ،ات ظرة خاصة بالتعامالت م العاملني،
م الحتفاظ خب وصية كل مسؤولية م مسؤوليات
اإلدارات ،مما يساهو يف بقاء اوشاركة بني القيادة العليا
والعاملني.
وولعب القيادة دورا حيويا ومهما يف حياة اوؤسسات
هالقاطد هو اوسؤول ع ونسيه جهود مرؤوسيه وحتفي هو
وحتسني أداطهو وره روحهو اوعنوية مبا حيقه أهدا
اوؤسسة يف جو م الرضا التام لدى العاملني .وعادة ما
حيرص القاطد الناجح على البقاء قرب ميدا العمل الفعلي
لنجاح مؤسساهتو ،ولرلك وعد اإلدارة بالتجوال أمنو،جا
حقيقيا لتحقيه ،لك اهلد  ،وهرصة حقيقية وتيح للقادة
الةال على كل ما جيري داخل مؤسساهتو ويف ميدا
العمل والعمل على مناقشة األعءاء أهنارهو واوشنالت
اليت وواجههو وما ميتلنه كل عءو م قدرات وإجنازات
هردية ومجاعية وحي ل ،لك يف أجواء غ رمسية
العجمي.)2010،
مفهوم اإلدارة بالتجوال

هتتو اإلدارة بالتجوال بالتعر على حاجات ورغبات
العاملني يف اوؤسسة بوجه عام ،والعاملني يف اوستويات
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العالقة الرمسية اجلامدة إىل العالقة الشخ ية القاطمة على
ال داقة.
 .3إعادة بناء خاليا التجديد العقلي والفنري لدى
العاملني ،وكسر مجود الرووني ،والقءاء على التحجر الفنري
واجلمود الب وقراةي ع ةريه إدراك العاملني لرواهتو
ووفحص أمناةهو السلوكية واستخدام عوامل التنيف م بيلة
العمل ملحو.)2006 ،
 .4إدارة عمليات اهلينلة بالشنل الري يعيد ر يص
جمالت وأ ش ة أعماهلا ،ع ةريه مج البيا ات
واوعلومات الالزمة لرلك.
 .5ههو ايقاطه الواقعية الناهية اوت يبة ع اإلدارة العليا
ووشجي العاملني على قول ايقيقة كاملة ببسلوب واضح
والتواصل م خمتلف العاملني ا)ء ي.)2000 ،

كفاءهتو وإ تاجيتهو .وعر احملاسنة  )2013اإلدارة
بالتجوال ببهنا و بيه لسياسة الباب اوفتوح يف اإلدارة أي أ
رر للناس بدل م ا تظارهو وكسر ايواج بينك وبينهو
وهي خرو اودير للعاملني يف اويدا أو مواق عملهو
ومقابلتهو ومشاهدهتو ع قرب ،وأداة ووسيلة هعالة م أجل
صن مستقبل أهءل يتناسب م كثاهة اوت ات ووسار
األحداث واستنادا إليها مين ووه الوقذ وال م ووقليل
األوراا واوخاةبات ووقليل اجلهد والتنلفة الءاطعة يف ايوار
والنقاش والقءاء على الرووني .وهنا ل بد م ،كر اوقولة اليت
وقر بب وقدم أي مشرو مين أ ميتد مبقدار ما ميتد إليه جتوال
اودير القاطد داخل هرا اوشرو .
واستنادا إىل التعريفات السابقة وعر الباحثة اإلدارة
بالتجوال ببهنا :أسلوب إداري يعتمد خرو القاطد م
اونتب وسرح العمل والبقاء خار منتبه وقيامه جبولت
ميدا ية على ال بيعة يتجول بني اووظفني و،لك وعاينة
التنفير ايقيقي للخ ط والكامج ومتابعة س العمل وا تظامه
على ال بيعة والتعر على حاجات العاملني يف اوؤسسات
ورغباهتو وم مث ولبية حاجاهتو ،والستجابة لرغباهتو ،ومبا
ينعنس إجيايب على أداطهو الوظيفي داخل مؤسساهتو.

مزايا تطبيق اإلدارة بالتجوال حيقه اجتاا اإلدارة بالتجوال
العديد م او ايا ،وهه اآليت:
 .1وقييو أداء العاملني ببسلوب أهءل ،والتعر النامل
على قدرات كل هرد وإمنا اوه وظروهه.
 .2إعادة ووزي اووارد البشرية اوتاحة وهقا لحتياجات العمل
الفعلية يف اإلدارات اوختلفة ،مما يؤدي إىل حس است الل
اووارد البشرية اوتاحة.
 .3زيادة هعاليات عمليات التدريب وكفاءهتا مبا ينعنس على
زيادة كفاءة العاملني.
 .4حتسني عمليات اإلجناز والتنفير ،ولرلك وسمى اإلدارة
بالتجوال بالتننولوجيا الواضحة ،إ ،جتعل اإلدارة العليا وعود
إىل العمل ،وراقبة عمالطها وموظفيها وإ تاجها.
 .5زيادة اإلحساس باوسؤولية لدى العاملني.
 .6ربط مناهبة العاملني باإلجناز الفعلي ،ووشجيعهو على
العمل ايقيقي.
 .7القءاء على اهلدر يف الوقذ ،واجلهد اوبرول ،وإدخال
عن ر السرعة والنفاءة.

أهداف اإلدارة بالتجوال

وسعى اإلدارة بالتجوال إىل كسر ايواج الرمسية
والسل وية بني اإلدارة واألعءاء ووع ي العالقات الشخ ية
م اوستويات اوختلفة إ ،ل وقت ر على اي ول على
اوعلومات مباشرة م م ادرها الرطيسة أو على الوقو على
ما حيدث هقط بل إهنا متتد لتشمل ما يبيت:
 .1ممارسة اإلدارة بالتجوال وقوم على حقيقة بديهية هي
حتقيه الو ال والتواصل الداطو واوستمر م خمتلف العاملني.
 .2التحفي لإلبدا والبتنار والروقاء مبستويات التنفير
وحي ل ،لك ع ةريه وجود قابلية للعمل م اآلخري
وال سجام م م البهو والتحول يف التعامل معهو م
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وواجبات وأ ش ة ومهام يتنو منها عمل الفرد اليت جيب
القيام هبا .وقد يعك ع األداء الوظيفي أحيا ا بالفاعلية
والنفاءة هقد جرت العادة إىل النظر إىل الفعالية م زاوية
النتاطج اليت وتوصل إليها اإلدارة هتوصف ببهنا إدارة هعالة إ،ا
حققذ األهدا او لوبة ،وببهنا أقل هعالية إ،ا مل وؤدها
على الوجه او لوب أو حققذ ج ءا منها هقط وببهنا غ
هعالة إ،ا مل وست أ حتقه أهداهها .ويفرا عادة بني
الفاعلية والنفاءة ،هالفاعلية رتص ببلوغ األهدا  ،أما
النفاءة هيق د هبا است الل اووارد اوتاحة يف حتقيه
األهدا احملددة الثنيا  ،)2003،ولرلك أصبح حتسني
األداء ووننولوجيا التحسني ومناهجه اوختلفة قءية اإلدارة
األوىل والتحدي ايقيقي الري يواجه اوؤسسات على
مستوى العامل ب فة عامة وعلى مستوى جمتمعنا العريب ب فة
خاصة وأل ةريقة ومستوى األداء خيتلفا م هرد آلخر
وأل الفارا بني الشخص ،ي األداء العادي والشخص
الري ميتلك القدرات يعود داطما إىل منظور كل منهما للحياة
واختال اجلهد الري يبرل ه حبيث ينو كل هرد منهما
قادرا على هتيلة الظرو اوناسبة اليت وساعد على التقدم.
هللقاطد دور مهو يف عملية و وير وحتسني األداء ع ةريه
اآليت:
 .1حتديد اوشنلة وحتليل اووقف.
 .2ةلب اوشورة اوتخ ة وعمل التقييو الالزم.
 .3وض وحتديد األهدا .
 .4حتديد اودخالت الالزمة.
 .5الت بيه والتع ي زيادة السلوك اإلجيايب ووقليل
السليب).
 .6اوتابعة الداطمة وإعادة التقييو واوشورة ،هدور القاطد
مهو جدا يف إدراك أجية حتسني األداء وإزالة العواطه

 .8وقوية الو الت بني القيادات والعاملني العجمي،
.)2010
األداء الوظيفي
حظي موضو األداء الوظيفي باهتمام بالع م قبل
الباحثني واومارسني و،لك بسبب أجيته بالنسبة لنتاطج
اوؤسسة وحتقيه أهداهها ،إ ،يتعله األداء الوظيفي بنشاةات
األهراد واجلماعات ا)اصة باوهام الوظيفية اونوةة هبا واليت
مين قياسها بواس ة استخدام معاي معينة متفه عليها على
أداء موظفيها ،هاألداء الوظيفي يتمت ببجية عالية إ ،إ حياة
اونظمة وبقاءها واستمرارها وتوقف بدرجة كب ة على أداء
موظفيها.
وما يشهدا العامل هرا األيام م وناهس واهتمام مبوضو
األداء جعل اوؤسسات ورك على العن ر البشري لتحقيه
أهداهها ع ةريه هاعلية استخدام اووارد واست الل الفرص
اوتاحة وال اقات اوتوهرة ،كل هرا الدواه وت لب ره مستوى
األداء البشري واألداء اوؤسسي للمنظمات م أجل وقدمي
ا)دمات بسرعة وجودة عالية.
هاألداء الوظيفي م أهو األ ش ة اليت وعنس كال م
األهدا والوساطل الالزمة لتحقيقها ويعك ع مدى كفاءة
األعءاء أو بلوغ مستوى اإلجناز اورغوب يف هرا العمل،
ويروبط باوخرجات اليت وسعى اوؤسسات التعليمية ول سيما
الشريف )2013،األداء
اجلامعات إىل حتقيقها .وعر
الوظيفي برلك النشاط أو اوهارة أو اجلهد اوبرول م ةر
الفرد سواء أكـا هرا اجلهد عءليا أم هنريا م أجل إمتام
مهـام الوظيفة اووكلة لـه إ ،حيدث هر السلوك و ي ا بنفاءة
وهعالية حيقه م خاللـه األهدا اوس رة م قبل اونظمة.
وعر اولناوي  )2009األداء الوظيفي بب ه سلسلة م
النشاةات اوروب ة بالوظيفة أو قسو أو داطرة واليت يقوم هبا
اووظف أو اودير لتحقيه هد معني .هاألداء يف حقيقة
األمر ما هو إل سلوك ببوس معاينه ههو مسؤوليات

ووع ي النواحي اإلجيابية الدجشي.)2011 ،
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اووظف ،أو احتوت الوظيفة على مهام غ مناسبة

هاألداء الوظيفي شاط يتمن الفرد م إجناز مهامه وأهداهه
وواجباوه اوخ ط هلا وونفيرها كما هو مرسوم ويتمت
با) اطص اآلوية:
 .1وجود هياكل ونظيمية منبس ة بعيدة ع التدر

للموظف ،هسو يسهو ،لك يف ودين مستوى األداء.
 .3حتسني اووقف :إ اووقف أو البيلة وتيح هرصا للت
الري قد يؤدي إىل حتسني مستوى األداء او لوب.

اهلرمي ،والرتكي على العمل يف الفريه.

 .4إعادة النظر يف عملية اإلشرا  ،وهل ووجد م الة يف

 .2العمل اوستقل القاطو على درجة عالية م الثقة،

،لك ،وهل حتققذ درجة مناسبة م التناسه بني أسلوب

والبعد ع العتماد على الرقابة اإلدارية.

اإلشرا ومستوى الرشد الري يتمت به اووظف ،وإىل أي

 .3الهتمام بالو ال ،وإشراك العاملني ودجمهو يف ارا،

مدى يتو وفويض السل ة للمرؤوسني البلوي.)2008 ،

القرارات.

هعملية حتسني األداء جيب أ ونو مستمرة ول ونتهي

 .4وجود عاملني ،وي مهارات متقدمة ،مندجمني يف عملية

عند حد معني بل جنعل هدهها الروقاء واحملاهظة على

وعلو مستمر ،ومتقنني وهارات وسلوكيات جيدة.

اوستوى الراقي لعأداء .هعملية حتسني األداء عملية مشرتكة

أساليب تحسين األداء الوظيفي:

جلمي عناصر اونظمة وليسذ مق ورة على جهة معينة

هناك أساليب عديدة لتحسني األداء الوظيفي ركر
منها ما يبيت:
 .1حتسني أداء اووظف :يعد اووظف م أكثر العوامل

هحسب بل جيب أ وتءاهر هرا اجلهود م أجل حتقيه
األداء اوتمي والفعال العاطد للمنظمة.
الدراسات السابقة

صعوبة يف الت ي م بني عناصر األداء ،ومين حتسني أداء
اووظف ع ةريه عدة أمور هي:

قامذ ال احل )2015 ،بدراسة للتعر على درجة
ممارسة مديري اودارس ا)اصة مبحاهظات غ ة لإلدارة
بالتجوال ،وعالقتها مبستوى أداء معلميهو .وقد ونو جمتم
الدراسة م جمتمعني ،جا :مديرو اودارس ا)اصة يف شرا
حماهظات غ ة وغربه ،واوعلمو يف اودارس ا)اصة يف شرا
حماهظات غ ة وغربه ،وونو ذ عينة الدراسة م عينتني:
العينة األوىل ونو ذ م مجي مديري اودارس ا)اصة يف
شرا وغرب حماهظات غ ة والبالع عددهو  )34مديرا ،و،لك
ظرا ل ر حجو جمتم الدراسة ،وونو ذ العينة الثا ية م
 8معلمني) م معلمي اودارس ا)اصة يف شرا حماهظات
غ ة وغربه .وقد استخدمذ الباحثة اونهج الوصفي التحليلي
يف هرا الدراسة ،كما استخدمذ الباحثة أساليب إح اطية،
وووصلذ الباحثة للنتاطج اآلوية :أ ه ل ووجد هروا يف

أ .الرتكي على جوا ب القوة للموظف وعال جوا ب
الءعف.
ب .ووه ال سجام بني األهراد العاملني ،وبني األعمال
اووكلة إليهو م خالل السماح هلؤلء األهراد بب يقوموا
باألعمال اليت حيبو أداءها بالقدر اومن .
 .ربط األهدا

بالشخ ية م خالل ربط جمهودات

األداء م أهدا

اووظف ،واهتماماوه الشخ ية مما ي يد

م واقعية وداهعية اووظف م أجل حتقيه التحسني
اورغوب.
 .2حتسني الوظيفة :إ حمتويات الوظيفة أمر مهو يف ودين
واروفا مستوى األداء ،هإ،ا هاا مستوى األداء مهارات
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وعمل وزارة الرتبية والتعليو على وع ي درجة ممارسة اإلدارة
بالتجوال ومستوى ونمية كفاءة معلمات رياض األةفال
مهنيا بشنل أكك ،م خالل زيادة الوعي عند معلمات
رياض األةفال ،وزيادة مشاركته يف ارا ،القرارات ،وعقد
الدورات التدريبية والتثقيفية اليت ودهعه حنو أداء أهءل.
وقام القدومي وا)والدة )2013 ،بدراسة هدهذ إىل
التعر إىل درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري
اودارس اوهنية وعالقتها بدرجة األداء الوظيفي لدى معلمي
ولك اودارس .قاما باستخدام اونهج الوصفي التحليلي.
ولتحقيه هد الدراسة د و وير أداوني للدراسة :األوىل
لقياس درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري اودارس
اوهنية ،والثا ية لقياس درجة األداء الوظيفي ،وووزيعها على
عينة الدراسة اليت اخت ت ب ريقة ق دية م  )335م
معلمي اودارس اوهنية يف هلس ني .وأجريذ اوعاجلة
اإلح اطية اوناسبة منها :حساب اوتوس ات ايسابية
والحنراهات اوعيارية ومعامل اروباط ب سو يساب قوة
العالقة واجتاهها بني درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى
مديري اودارس اوهنية وعالقتها بدرجة األداء الوظيفي لدى
معلمي ولك اودارس .ويف ضوء تاطج الدراسة أوصذ
الدراسة بءرورة و ميو برامج ودريبية لتع ي مهارات مديري
اودارس وو ويرها وونميتها يف جمالت اإلدارة بالتجوال م
حيث مفاهيمها وعملياهتا ،وحث مديري اودارس على
ممارسة اإلدارة بالتجوال وا يف ،لك م ووه الوقذ النايف
لكتشا ايقاطه وحتديد اوشنالت وحتسني الو ال
وحتفي اوعلمني وحتقيه الت وير واإلبدا  .وضرورة ربط اإلدارة
بالتجوال يف آلية وفعيل األداء الوظيفي اليت حتقه ال سجام
م األهدا السرتاويجية اووضوعة واوراد حتقيقها يف
اودارس اوهنية.
ويف دراسة قام هبا ايوامدة والعبيدي )2012 ،بعنوا
"أثر ممارسة اإلدارة بالتجوال على هاعلية عملية ارا ،القرارات
يف اجلامعات األرد ية الرمسية" دراسة و بيقية على اجلامعات

متوس ات استجابات أهراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة
مديري اودارس ا)اصة مبحاهظات غ ة لإلدارة بالتجوال هلرا
اجملالت التخ يط ،الت وير واإلبدا الو ال والتواصل،
التحفي ) واليت وع ى وت اجلنس وسنوات ا)كة ،يف حني
وجدت هروا ،ات دللة إح اطية جملايل )الرقابة واوتابعة،
وارا ،القرار) وت اجلنس ،وهروا ،ات دللة إح اطية جملايل
التخ يط ،وارا ،القرار) وت سنوات ا)كة .كرلك ل
ووجد هروا يف متوس ات استجابات أهراد عينة الدراسة حول
درجة مستوى أداء اوعلمني يف اودارس ا)اصة وع ى وت
اجلنس واوؤهل العلمي وسنوات ا)دمة ،ول ووجد عالقة
اروباةية ،ات دللة إح اطية بني متوس ات وقديرات أهراد عينة
الدراسة لدرجة ممارسة مديري اودارس ا)اصة مبحاهظات غ ة
لإلدارة بالتجوال ،وبني متوس ات وقديرات أهراد العينة لدرجة
أداء معلميهو .وأوصذ الباحثة بءرورة حتفي اوعلمني على
و وير أ فسهو وإثارة روح اوناهسة بينهو ،وايرص على
اوناهآت ،وعقد ورشات ودريبية للمعلمني قبل وعيينهو م
وزارة الرتبية والتعليو ،خاصة باإلدارة ال فية ،وحفظ حقوا
العاملني حىت يشعروا باألم الوظيفي ،و،لك ع ةريه
و بيه قوا ني وزارة العمل.
ويف دراسة قامذ هبا اوواضية )2014 ،بعنوا "درجة
ممارسة اإلدارة بالتجوال وأثرها على ونمية كفاءة معلمات
رياض األةفال مهنيا يف األرد " ولتحقيه أهدا الدراسة
ةورت الباحثة استبا ة جلم البيا ات وونو جمتم الدراسة
م  )103معلمة رياض أةفال ،وووصلذ الدراسة إىل أ
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ومستوى ونمية كفاءة معلمات
رياض األةفال مهنيا ،كا بدرجة متوس ة .ووجود أثر
بدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال يف ونمية كفاءة معلمات
رياض األةفال مهنيا ،وأ درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال
وفسر ما مقدارا  )56.9%م التباي يف ونمية كفاءة
معلمات رياض األةفال مهنيا .وأوصذ الدراسة إىل أ
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اودارس" .هدهذ الدراسة للنشف ع أثر اإلدارة بالتجوال
على اومارسات الرتبوية للمعلمني داخل الف ول الدراسية
وحت يل ال لبة وقياس اآلثار اورتوبة على التجوال ع ةريه
اوالحظات ال فية الق ة واوتنررة يف اودارس م وجهة
ظر اوعلمني ،ولتحقيه اهلد استخدم الباحث اونهج
الوصفي التحليلي ،وونو ذ عينة الدراسة م  )143معلما
يعملو يف عشر مدارس متفرقة يف الوليات اوتحدة
األمرينية ،واستخدمذ استبا ة منو ة م  )13هقرة،
واوالحظات غ الرمسية لتحديد مالمح ايياة يف الف ول
الدراسية كبدوات للدراسة ،وكا م أهو تاطج الدراسة :أ
التجوال بني اوعلمني ساهو يف كسر حاج ا)و ع ةريه
الو ال اوباشر بني اوعلمني ،وبناء عالقات إجيابية وعتمد
على الثقة بينهما ووجود هروا ،ات دللة إح اطية عند
مستوى الدللة  )α=0.05بني اومارسات الرتبوية للمعلمني
داخل الف ول الدراسية وحت يل ال لبة وبني اإلدارة
بالتجوال.
وأجرى  )Payne, 2010دراسة بعنوا "و بيه اإلدارة
بالتجوال :جولة مدرسية واحدة" ،هدهذ الدراسة إىل بيا
أثر و بيه اإلدارة بالتجوال على حتسني اومارسات التعليمية
يف مدارس الساحل الشرقي لولية هرجينيا و،لك م وجهة
ظر واوعلمني يف ولك اودارس .وكا ذ عينة الدراسة إحدى
اودارس للمرحلة اوتوس ة يف ولية هرجينيا ،د ونفير اإلدارة
بالتجوال يف هرا اودرسة ودة  )4سنوات ،ومشلذ عينة
الدراسة مجي اوعلمني ويبلع عددهو  )84معلما و )4
إداريني يف اودرسة .إ ،عقدت مقابالت هردية ومقابالت
مجاعية للمعلمني واإلداريني يف اودرسة ،وقد د و وير
استبا ات وووزيعها على عينة الدراسة .وكا أهو تاطج
الدراسة :أ اإلدارة بالتجوال وتيح للمعلمني التعب ع
ووقعاهتو وآراطهو حول ودريس ال الب ،وكما وسمح هلو
بت ي ةرا التدريس حسب ما يرو ه مناسبا .وأ التجوال له
وبث إجيايب يف ووه بيلة وعليمية إشراهيه ورك على مجي

األرد ية الرمسية ولتحقيه هد الدراسة استخدم اونهج
الوصفي التحليلي بت وير استبا ة ونو ذ م ج أي  ،ووشمل
 )35هقرة لقياس أبعاد ممارسة اإلدارة بالتجوال ،و  )20هقرة
لقياس هاعلية عملية ارا ،القرارات .وونو ذ عينة الدراسة
م  )361م جمتم الدراسة .وووصلذ تاطج الدراسة إىل
أ و ورات اوديري يف اجلامعات األرد ية الرمسية ومارسة
اإلدارة بالتجوال وهاعلية عملية ارا ،القرارات قد جاءت
بدرجة مروفعة ،ووجود أثر ،ي دللة إح اطية ومارسة اإلدارة
بالتجوال بببعادها على هاعلية عملية ارا ،القرارات .ويف
ضوء النتاطج ووصلذ الدراسة إىل عدد م التوصيات أبرزها:
ضرورة ربط منهجية اإلدارة بالتجوال يف آلية عملية ارا،
القرارات اليت حتقه ال سجام م األهدا السرتاويجية
اووضوعة واوراد حتقيقها يف اجلامعات األرد ية الرمسية.
وأجرى ويوكر وسنقر  )Tucker & Singer, 2013دراسة
بعنوا وبث ات اإلدارة بالتجوال :دراسة ميدا ية عشواطية.
هدهذ هرا الدراسة لختبار بر امج لتحسني األداء الوظيفي
بناء على ممارسة اإلدارة بالتجوال م قبل مديري اإلدارة
العليا والحظة اووظفني يف خ وط العمل األمامية ومشاركة
أهنارهو والعمل على حل اوشنالت اليت يواجهوهنا .وقد د
اختيار عينة عشواطية م  )19منظمة لتنفير الك امج اوبين
على أساس اإلدارة بالتجوال ودة  )18شهرا .وووصلذ
الدراسة إىل أ اونظمات اليت يتنفل مديروها حبل مشنالت
اووظفني يبدي اووظفو هيها أداء أهءل .وأ وجود اإلدارة
العليا ليس هلا وبث إجيايب على أداء اووظفني إ،ا مل وشارك
اإلدارة العليا حبل مشنالت اووظفني بفاعلية .وأوصذ
الدراسة إىل أ وجود اإلدارة العليا يف ا) وط األمامية للعمل
غ مفيد إل إ،ا شاركوا بفاعلية يف حل اوشنالت .وإجراء
وعديالت على الك امج اوقرتح لت بيه اإلدارة بالتجوال م
قبل اإلدارة العليا و،لك لتحسني األداء الوظيفي العاملني.
وقام براو وكويل  )Brown & coley, 2011بدراسة بعنوا
"أثر اإلدارة بالتجوال على ممارسات اوعلو الرتبوية يف
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عناصر العملية التعليمية بناملها م اوعلمني ،وال لبة،
واوناهج الدراسية ،واألساليب الرتبوية) .كما أوصذ الدراسة
بت بيه اإلدارة بالتجوال م قبل اوديري يف اودارس ل يادة
الثقة بني اإلدارة واوعلمني.

مجتمع وعينة الدراسة ونو جمتم الدراسة م مجي

أعءاء هيلة التدريس العاملني يف جامعة الدمام التابعة للعام
الدراسي  ،)2016/2015والبالع عددهو  )1726هردا .قامذ
الباحثة ببخر عينة عشواطية ةبقية اشتملذ على )325
عءو هيلة ودريس يف جامعة الدمام اخت ت بناء على
مت ات الدراسة اجلنس واوؤهل العلمي وا)كة والنلية)
واجلدول رقو  )1يبني ووزي أهراد عينة الدراسة حسب مت
والنلية.
وا)كة
العلمي
واوؤهل
اجلنس

منهجية الدراسة استخدمذ الباحثة يف هرا الدراسة اونهج

الوصفي اوسحي و،لك والطمته ل بيعة أهدا
وأسللتها.

الدراسة

جدول ()1
التكرارات والنسب المئوية لجميع أعضاء هيئة التدريس العام ين في جامعة الدمام حسب متغيرات الدراسة
الجنس
المؤهل الع مي
ال:برة

الك ية

الفئات

التكرار

النسبة

،كر

142

43.7

أ ثى

183

56.3

ماجست

103

31.7

دكتوراا

222

68.3

أقل م  5سنوات

99

30.5

م  5إىل 10

95

29.2

م  10إىل 15

75

23.1

15هبكثر

56

17.2

كلية علمية

104

32.0

كلية إ سا ية

221
325

68.0
100.0

المجموع

أداة الدراسة لتحقيه هد

اورحلة األوىل :د الةال على األدب النظري والدراسات
السابقة ،ات العالقة مبوضو الدراسة و،لك لالستفادة منها
يف حتديد جمالت الستبا ة وصياغة الفقرات اليت متثل كل
جمال.
اورحل ـ ــة الثا ي ـ ــة :د ع ـ ــرض الس ـ ــتبا ة ب ـ ــورهتا األولي ـ ــة عل ـ ــى
جمموعــة م ـ احملنمــني اوتخ ــني يف جامعــة الــدمام و،لــك
للتبك ــد مـ ـ دق ــة وص ــحة هقـ ـرات الس ــتبا ة وم ــدى وض ــوحها
ومالطمـ ــة هقراهتـ ــا جملالهتـ ــا .ويوض ـ ـح اجلـ ــدول رقـ ــو  )2عـ ــدد
هقرات كل جمال.

الدراسة قامذ الباحثة بإعداد

استبا ة منو ة م ج أي  :اجل ء األول درجة ممارسة اإلدارة
بالتجوال بببعادها :إدارة الوقذ ،التحفي  ،الو ال،
اإلبدا  ،ارا ،القرار ،العالقات اإل سا ية) لدى رؤساء
األقسام يف جامعة الدمام م وجهة ظر أعءاء هيلة
التدريس ،واجل ء الثاين درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال على
حتسني األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة
الدمام م وجهة ظرهو .وقد مرت الستبا ة بعدة مراحل
حىت وصلذ إىل شنلها النهاطي ،وهرا اوراحل هي:
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جدول ()2
مجاالت ممارسة اإلدارة بالتجوال وعالقتها بتحسين األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الدمام من وجهة نظرهم
الرقم
1

المجال

أرقام الفقرات في االستبانة

عدد الفقرات

8–1

8

16 _ 9

8

25 – 17

9

34 – 26

9

42 – 35

8

52 – 43

10

67 – 53

15

إدارة الوقت

التحفيز

االتصال

اإلبداع

ات:اذ القرار

2

العالقات اإلنسانية
األداء الوظيفي

67

المجموع

ر ات اإلدارة واإلدارة الرتبوية والتحليل اإلح اطي
للتحقه م صدا حمتواها ود األخر مبالحظاهتو وأجريذ
التعديالت ل ياغة هقرات الستبا ة لتنو أكثر وضوحا
وههما.

وقد اعتمدت الباحثة مقياسا مخاسيا وهقا لتدر
لينرت وعرهة درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بببعادها :إدارة
الوقذ ،التحفي  ،الو ال ،اإلبدا  ،ارا ،القرار ،العالقات
اإل سا ية) لدى رؤساء األقسام يف جامعة الدمام م وجهة
ظر أعءاء هيلة التدريس ،وحتسب العالمة النهاطية لنل
جمال ،وهقا جملمو اإلجابات لنل هقرة م الفقرات وهه
سلو لينرت اوتعدد ا)ماسي ،هنا ذ مستويات اإلجابة:
درجة عالية جدا  ،)1ودرجة عالية  ،)2ودرجة متوس ة
 ،)3ودرجة متد ية  ،)4ودرجة متد ية جدا .))5

ثبات أداة الدراسة للتبكد م ثبات أداة الدراسة ،د

حساب معامل الثبات ب ريقة الوساا الداخلي حسب
معادلة كرو باخ ألفا للمجالت واألداة كليا ،إ ،بل ذ قيمته
لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال كامال  ،)0.98والعالقة بني
درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال وحتسني األداء والوظيفي
 ،)0.94وعدَّت هرا النسب مناسبة ل ايات هرا الدراسة،
اجلدول رقو  )3أد اا يوضح معامل الوساا الداخلي
كرو باخ ألفا:

صدق أداة الدراسة د التحقه م صدا احملتوى ألدوات

الدراسة بعرضها على عدد م احملنمني بلع عددهو  )6م
احملنمني اوخت ني مم حيملو شهادة الدكتوراا يف
جدول ( )3معامل االتساق الداخ ي كرونباخ ألفا

االتساق الداخ ي

المجاالت

0.88

إدارة الوقذ
التحفي
الو ال
اإلبدا
ارا ،القرار
العالقات اإل سا ية
اإلدارة بالتجوال كليا
األداء الوظيفي

0.90
0.91
0.91
0.92
0.94
0.98
0.94
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 اوت ات التابعة :حتسني األداء الوظيفي ألعءاء هيلةالتدريس يف جامعة الدمام.

المعالجات اإلحصائية
د استخدام اوتوس ات ايسابية والحنراهات اوعيارية
والتنرارات والنسب اولوية ومعامل اروباط ب سو ومعامل
الثبات ب ريقة الوساا الداخلي حسب معادلة كرو باخ ألفا
واختبار ت) وحتليل التباي األحادي واختبار اوقار ات
البعدية ب ريقة شيفيه.

نتائج الدراسة
هيما يبيت عرض للنتاطج اليت ووصلذ إليها الدراسة وهه
وسلسل أسللتها:
السؤال األول ما درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بأبعادها (إدارة

متغيرات الدراسة

الوقت ،التحفيز ،االتصال ،اإلبداع ،ات:اذ القرار ،العالقات

اشتملذ الدراسة على اوت ات اآلوية:
 اوت ات اوستقلة :وشمل هرا الدراسة على اوت اتاوستقلة اآلوية:
 .1درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال م قبل رؤساء األقسام يف
جامعة الدمام.
 .2مت ات اجلنس ،اوؤهل العلمي ،ا)كة ،النلية).

أعضاء هيئة التدريس؟

اإلنسانية) لدى رؤساء األقسام في جامعة الدمام من وجهة نظر

لإلجابة ع هرا السؤال د استخرا اوتوس ات ايسابية
والحنراهات اوعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بببعادها:
إدارة الوقذ ،التحفي  ،الو ال ،اإلبدا  ،ارا ،القرار،
العالقات اإل سا ية) لدى رؤساء األقسام يف جامعة الدمام
م وجهة ظر أعءاء هيلة التدريس ،واجلدول أد اا يوضح
،لك:

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

1

2

3

3

6

4

2

5

5

6

4

المجال

إدارة الوقذ
الو ال
العالقات اإل سا ية
التحفي
ارا ،القرار
اإلبدا
اإلدارة بالتجوال ك يًا

يبني اجلدول  )4أ اوتوس ات ايسابية قد وراوحذ ما بني
 ،)3.18-3.11إ ،جاء جمال "إدارة الوقذ" يف اوروبة األوىل
ببعلى متوسط حسايب بلع  ،)3.18يف حني جاء جمال
"اإلبدا " يف اوروبة األخ ة ومبتوسط حسايب بلع ،)3.11
وبلع اوتوسط ايسايب لإلدارة بالتجوال كليا .)3.15

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

3.18

.671

3.17

.663

3.17

.684

3.15

.666

3.14

.669

3.11

.666

3.15

.640

وقد د حساب اوتوس ات ايسابية والحنراهات اوعيارية
لتقديرات أهراد عينة الدراسة على هقرات كل جمال على
حدة ،إ ،كا ذ على النحو اآليت:
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المجال األول إدارة الوقت

جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال إدارة الوقت مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

5
8
4
7
6
3
1
2

2
3
4
5
6
7
8

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرات

يوز القاطد األعمال والواجبات على األعءاء والتنسيه بينها لتحقيه األهدا .
حيدد القاطد األوقات ال منية او لوبة ألداء كل عمل.
يشج القاطد على العمل بروح الفريه إلجناز مهام العمل.
حيدد القاطد أولويات اوهام واألعمال او لوب ونفيرها مسبقا.
خي ط القاطد لعأعمال او لوب ونفيرها قبل بدء العمل هيها.
يفوض القاطد بعض ال الحيات واألعمال إىل مساعديه.
يقابل القاطد أعءاء هيلة التدريس يف أماك عملهو وليس يف منتبه.
يعمل القاطد على قءاء أكثر وقته خار منتبه.

3.33

.831

3.27

.872

3.26

.895

3.20

.922

3.18

.918

3.17

.940

3.10

.843

2.93

.877

إدارة الوقت

3.18

.671

"يعمل القاطد على قءاء أكثر وقته خار منتبه" باوروبة
األخ ة ومبتوسط حسايب بلع  .)2.93وبلع اوتوسط ايسايب
للمجال كليا .)3.18

يبني اجلدول  )5أ اوتوس ات ايسابية قد وراوحذ
ما بني  ،)3.33-2.93إ ،جاءت الفقرة رقو  )5واليت ونص
على أ "يوز القاطد األعمال والواجبات على األعءاء
والتنسيه بينها لتحقيه األهدا " يف اوروبة األوىل ومبتوسط
حسايب بلع  ،)3.33يف حني جاءت الفقرة رقو  )2و ها

المجال الثاني التحفيز

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال التحفيز مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

14

2

15

3

9

4

12

5

13

6

16

7

11

8

10

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرات

يقوم القاطد على ووه إحساس مجاعي ببولويات اوهام واألعمال او لوبة
يشج القاطد مجي األعءاء على اكتشا حلول للمشنالت اوعقدة اليت وواجهها
اوؤسسة.
يعمل القاطد على وعميه إحساس األعءاء ببهنو شركاء يف وض األهدا .
حيف القاطد األعءاء على حتقيه أهدا ورؤية اوؤسسة.
يعمل القاطد على إثارة روح ايماس للعمل لدى العاملني.
يقدم القاطد م خالل جتواله لعأعءاء مالحظات إجيابية ع أداطهو.
يعمل القاطد على ره الروح اوعنوية لدى األعءاء بتواجدا معهو.
يقوم القاطد بالتجوال بني ال فو لتحفي األعءاء على الع اء األهءل

3.22

.854

3.21

.832

3.20

.939

3.14

.861

3.14

.854

3.12

.798

3.10

.864

3.05

.806

التحفيز

3.15

.666

بلع  ،)3.22يف حني جاءت الفقرة رقو  )10و ها "يقوم
القاطد بالتجوال بني ال فو لتحفي األعءاء على الع اء
األهءل" باوروبة األخ ة ومبتوسط حسايب بلع  .)3.05وبلع
اوتوسط ايسايب للمجال كليا .)3.15

يبني اجلدول  )6أ اوتوس ات ايسابية قد وراوحذ
ما بني  ،)3.22-3.05إ ،جاءت الفقرة رقو  )14واليت ونص
على أ "يقوم القاطد على ووه إحساس مجاعي ببولويات
اوهام واألعمال او لوبة" يف اوروبة األوىل ومبتوسط حسايب
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المجال الثالث االتصال

جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال االتصال مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

18

2

21

3

24

4

17

5

19

6

20

7

22

7

23

7

25

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرات

يعقد القاطد اجتماعات مفتوحة م أعءاء هيلة التدريس وناقشة وجهات النظر.
يتيح القاطد الفرصة لعأعءاء للتعب ع اقرتاحاهتو حبرية.
حيرص القاطد على الستما آلراء األعءاء وأهنارهو استماعا جيدا.
ينسب القاطد ثقة األعءاء م خالل جتواله بينهو.
يهيئ القاطد الفرصة ليتعر األعءاء بعءهو على بعض.
يشج القاطد األعءاء على وبادل اآلراء والستفادة منها.
يعمل القاطد على ووه بيلة مواوية للتفاعل اإلجيايب بني ال مالء.
يفوض القاطد بعض صالحياوه ألعءاء هيلة التدريس.
يعمل القاطد على و وير العالقات التنظيمية اإلجيابية بني أعءاء هيلة التدريس.

3.24

.811

3.23

.824

3.20

.908

3.17

.811

3.15

.835

3.14

.798

3.12

.958

3.12

.837

3.12

.822

االتصال

3.17

.663

و هما "يفوض القاطد بعض صالحياوه ألعءاء هيلة
التدريس" ،و" ويعمل القاطد على و وير العالقات التنظيمية
اإلجيابية بني أعءاء هيلة التدريس" باوروبة األخ ة ومبتوسط
حسايب بلع  .)3.12وبلع اوتوسط ايسايب للمجال كليا
.)3.17

يبني اجلدول  )7أ اوتوس ات ايسابية قد وراوحذ
ما بني  ،)3.24-3.12إ ،جاءت الفقرة رقو  )18واليت ونص
على أ "يعقد القاطد اجتماعات مفتوحة م أعءاء هيلة
التدريس وناقشة وجهات النظر" يف اوروبة األوىل ومبتوسط
حسايب بلع  ،)3.24يف حني جاءت الفقروا رقو  23و)25
المجال الرابع اإلبداع

جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال اإلبداع مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

26

2

27

3

29

3

34

5

30

6

32

7

28

7

31

9

33

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الفقرات

يشج القاطد على رؤية األشياء اوبلوهة ب وايا خمتلفة يف إجناز العمل.
يقدم القاطد م خالل متابعته اويدا ية لعأعءاء أهنارا جديدة.
يعمل القاطد بتجواله بني األعءاء على إهلامهو بايلول اإلبداعية.
حيف القاطد أعءاء هيلة التدريس على اقرتاح ةرا جديدة إلجناز مهام العمل.
يتيح القاطد الفرصة ألعءاء هيلة التدريس للتفن يف اوشاكل القدمية ب را جديدة.
يع ز القاطد قاط القوة يف أداء أعءاء هيلة التدريس.
يسعى القاطد إىل اكتشا الفرص اإلبداعية بني صفو األعءاء.
يقوم القاطد مبساعدة أعءاء هيلة التدريس يف و وير قدراهتو ومهاراهتو اإلبداعية.
يست ل القاطد ع ةريه جتواله و التدريب او لوب لعأعءاء.

3.18

.760

3.17

.830

3.15

.885

3.15

.866

3.14

.829

3.11

.820

3.08

.819

3.08

.874

2.99

.820

اإلبداع

3.11

.666

ونص على أ "يشج القاطد علـى رؤيـة األشـياء اوبلوهـة ب وايـا
خمتلفة يف إجنـاز العمـل" يف اوروبـة األوىل ومبتوسـط حسـايب بلـع

يبني اجلدول  )8أ اوتوسـ ات ايسـابية قـد وراوحـذ
م ــا ب ــني  ،)3.18-2.99إ ،ج ــاءت الفق ــرة رق ــو  )26وال ــيت
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باوروبــة األخـ ة ومبتوســط حســايب بلــع  .)2.99وبلــع اوتوســط
ايس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايب للمج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال كلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا .)3.11

 ،)3.18يف حــني جــاءت الفقــرة رقــو  )33و ــها "يســت ل
القاط ــد عـ ـ ةري ــه جتوال ــه ــو الت ــدريب او ل ــوب لعأعء ــاء"
المجال ال:امس ات:اذ القرار

جدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال ات:اذ القرار مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

36

1

42

3.18

.781

3

35

3.16

.794

3

41

3.16

.830

5

40

3.15

.829

6

39

3.12

.792

7

38

3.11

.832

8
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يتخر القاطد القرار م خالل احتناكه اوباشر بالعمل واألعءاء.
يستش األعءاء عند ارا ،القرارات مما يسهو يف وسهيل قبوهلو هلرا القرارات.
يشج القاطد ع ةريه جتواله النقاش اير بقبول هنرة ووسجيلها.
يتخر القاطد قراراوه مراعيا قدرات األعءاء وامتالكهو للمعرهة الالزمة لتنفير القرارات.
يشعر القاطد األعءاء ببهنو شركاء وليسوا منفري يف صناعة القرار.
يقوم القاطد مبتابعة ارا ،القرار وونفيرا ميدا يا.
يتخر القاطد قراراوه يف ضوء ظرة شاملة للعمل اويداين.
يقوم القاطد جبولت وؤدي إىل حتديد اوشنالت وإجياد ايلول.

3.18

.832

3.05

.849

ات:اذ القرار

3.14

.669

يف اوروب ـ ــة األوىل ومبتوس ـ ــط حس ـ ــايب بل ـ ــع  ،)3.18يف ح ـ ــني
جــاءت الفقــرة رقــو  )37و ــها "يقــوم القاطــد جبــولت وــؤدي
إىل حتديد اوشنالت وإجياد ايلول" باوروبـة األخـ ة ومبتوسـط
حس ــايب بل ــع  .)3.05وبل ــع اوتوس ــط ايس ــايب للمج ــال كلي ــا
.)3.14

يبــني اجلــدول  )9أ اوتوس ـ ات ايســابية قــد وراوحــذ
مــا بــني  ،)3.18-3.05إ ،جــاءت الفقروــا رقــو  36و)42
واللت ـ ــا ون ـ ــا عل ـ ــى أ "يتخ ـ ــر القاط ـ ــد القـ ـ ـرار عـ ـ ـ ةري ـ ــه
احتناكـه اوباشـر بالعمـل واألعءـاء" ،و"يستشـ األعءـاء
عند ارا ،القرارات مما يسهو يف وسهيل قبوهلو هلرا القرارات"
المجال السادس العالقات اإلنسانية

جدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بمجال العالقات اإلنسانية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط الحسابي

الفقرات

الرتبة

الرقم

1

43

2

44

يسعى القاطد بب ونو العالقات بني األعءاء عالقات إجيابية.
يت ل القاطد م األعءاء ع ةريه احملادثة اوباشرة.

3

50

4

45

4

48

6

49

7

46

8

51

9

52

10

47

االنحراف المعياري

3.32

.772

3.28

.826

يقدم القاطد اوشورة والن ح لعأعءاء للتعامل م ال عوبات اليت وواجههو يف العمل.
حيرص القاطد على مشاركة أعءاء هيلة التدريس يف اوناسبات اوختلفة.
ي ل القاطد األعءاء على و ورات أوضا العمل باستمرار.
يتقبل القاطد أي و ي يقرتحه أعءاء هيلة التدريس على أسلوب العمل.
يست ي القاطد التبث يف سلوك األعءاء إلجناز األعمال.
يعمل القاطد على حل مشنالت األعءاء ب ورة غ رمسية.
يعمل القاطد على التوهيه بني حاجات األعءاء اإل سا ية وأهدا العمل.
يسعى القاطد وعرهة حاجات األعءاء اوختلفة ومتابعتها.

3.22

.818

3.20

.873

3.20

.915

3.18

.853

3.11

.806

3.09

.837

3.06

.856

3.02

.831

العالقات اإلنسانية

3.17

.684
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يبني اجلدول  )10أ اوتوس ات ايسابية قـد وراوحـذ
م ــا ب ــني  ،)3.32-3.02إ ،ج ــاءت الفق ــرة رق ــو  )43وال ــيت
وـ ــنص عل ـ ــى أ "يس ـ ــعى القاط ـ ــد ب ـ ــب ون ـ ــو العالق ـ ــات ب ـ ــني
األعءــاء عالقــات إجيابيــة" يف اوروبــة األوىل ومبتوســط حســايب
بل ـ ــع  ،)3.32يف ح ـ ــني ج ـ ــاءت الفق ـ ــرة رق ـ ــو  )47و ـ ــها
"يســعى القاطــد وعرهــة حاجــات األعءــاء اوختلفــة ومتابعتهــا"
باوروبــة األخـ ة ومبتوســط حســايب بلــع  .)3.02وبلــع اوتوســط
ايسايب للمجال كليا .)3.17

الس تتؤال الث تتاني م تتا درج تتة إس تتهام رؤس تتاء األقس تتام األكاديمي تتة ف تتي
تحستتين األداء التتوظيفي ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس فتتي جامعتتة التتدمام

من وجهة نظرهم؟

لإلجابة ع
ايسابية والحنراهات
األكادميية يف حتسني
يف جامعة الدمام م
،لك.

هرا السؤال د استخرا اوتوس ات
اوعيارية لدرجة إسهام رؤساء األقسام
األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس
وجهة ظرهو ،واجلدول أد اا يوضح

جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة إسهام رؤساء األقسام األكاديمية في تحسين األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في
جامعة الدمام من وجهة نظرهم مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

الفقرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

3

2

2

3.47

.837

3

1

3.46

.797

4

5

3.45

.829

5

6

3.43

.797

6

4

3.40

.854

7

15

3.37

.786

8

8

3.36

.863

9

13

3.34

.783

10

7

3.30

.839

11

9

3.27

.843

12

12

3.25

.800

13

11

3.24

.809

14

14

3.22

.811

15

10

وقبل القاطد وقرتحايت وآراطي شجعين على التجديد يف أساليب العمل.
يدهعين وشجي القاطد على إجناز العمل بنفاءة وهاعلية.
وساعد مشاركيت يف ارا ،القرارات على حتسني أداطي الوظيفي.
يتبثر أداطي الوظيفي بنظام الو ال الساطد بني العاملني هيها.
يساعد وفويض القاطد لل الحيات على حتسني أداطي الوظيفي.
يساعدين القاطد على حس الت ر يف مواجهة أي عاطه يف أداء عملي.
ي ل األعءاء على تاطج وقييو أداطه السنوي ليتمن م وع ي قـاط القـوة وحتسـني قـاط
الءعف.
يسهو التفاعل بني القاطد واألعءاء ميدا يا يف حتس مستوى أداطي الوظيفي.
ونميــة قــدرات العــاملني ع ـ ةريــه وــوه بــرامج ودريبيــة مناســبة لحتياجــاهتو حتس ـ األداء
الوظيفي.
حيرص القاطد على مراجعة إجراءات س العمل لت ويرها ب فة مستمرة.
يعمـل اسـتخدام القاطـد التجـوال يف عملـه علـى إزالـة ا)ـو والرهبـة وا)جـل مـ اورؤوسـني
على حتسني األداء الوظيفي.
يعمل القاطد على إجياد عالقات إ سا ية جيدة داخل بيلة العمل مما حيس األداء الوظيفي.
ورلل اإلدارة بالتجوال اوشنالت وال عوبات الناجتة ع الت بيه العملي.
يتاب القاطد القرتاحات اليت يقدمها األعءاء وا)اصة جبودة األداء الوظيفي.
يبحث القاطد ع ةريه جتواله ع أهنار جديدة ومبدعة لدى األعءاء.

3.48

.788

3.17

.801

األداء الوظيفي

3.35

.628

 ،)3.48يف حــني جــاءت الفقــرة رقــو  )10و ــها "يبحــث
القاطـد عـ ةريـه جتوالـه عـ أهنـار جديـدة ومبدعـة لـدى
األعءاء" باوروبة األخ ة ومبتوسط حسايب بلع  .)3.17وبلع
اوتوسط ايسايب للمجال كليا .)3.35

يبــني اجلــدول  )11أ اوتوسـ ات ايســابية قــد وراوحــذ
ما بني  ،)3.48-3.17إ ،جاءت الفقرة رقو  )3والـيت وـنص
على أ "وقبل القاطد وقرتحـايت وآراطـي شـجعين علـى التجديـد
يف أسـ ــاليب العم ــل" يف اوروب ــة األوىل ومبتوسـ ــط حس ــايب بلـ ــع
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األقسـ ــام األكادمييـ ــة وحتسـ ــني األداء الـ ــوظيفي ألعءـ ــاء هيلـ ــة
التدريس يف جامعـة الـدمام مـ وجهـة ظـرهو ،واجلـدول )12
يوضح ،لك.

السؤال الثالث ما العالقة االرتباطية بين درجة ممارسة اإلدارة
بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكاديمية وتحسين األداء الوظيفي

ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الدمام من وجهة نظرهم؟

لإلجاب ــة عـ ـ ه ــرا السـ ـؤال د اس ــتخرا معام ــل اروب ــاط
ب س ـ ــو ب ـ ــني درج ـ ــة ممارس ـ ــة اإلدارة ب ـ ــالتجوال ل ـ ــدى رؤس ـ ــاء

جدول ()12
معامل ارتباط بيرسون ل عالقة بين درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام األكاديمية وتحسين األداء الوظيفي ألعضاء هيئة
التدريس في جامعة الدمام
المجاالت
إدارة الوقت

التحفيز

االتصال

اإلبداع

ات:اذ القرار

العالقات اإلنسانية

اإلدارة بالتجوال ك يًا

*دالة إح اطيا عند مستوى الدللة .)0.05

معامل االرتباط
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد
معامل الروباط ر
الدللة اإلح اطية
العدد

األداء الوظيفي
)**(.706
.000
325
)**(.745
.000
325
)**(.808
.000
325
)**(.783
.000
325
)**(.784
.000
325
)**(.806
.000
325
)**(.812
.000
325

** دالة إح اطيا عند مستوى الدللة .)0.01

يتب ـ ــني مـ ـ ـ اجل ـ ــدول أع ـ ــالا وج ـ ــود عالق ـ ــة إجيابي ـ ــة دال ـ ــة
إح ـ ــاطيا بـ ــني درجـ ــة ممارسـ ــة اإلدارة بـ ــالتجوال لـ ــدى رؤسـ ــاء
األقسـ ــام األكادمييـ ــة وحتسـ ــني األداء الـ ــوظيفي ألعءـ ــاء هيلـ ــة
التدريس يف جامعة الدمام.

الستتؤال الرابتتع هتتل هنتتاو فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى
الداللتتة ( )α= 0.05بتتين المتوستتطات الحستتابية لدرجتتة ممارستتة
اإلدارة بتتالتجوال ع تتى تحستتين األداء التتوظيفي لتتدى أعضتتاء هيئتتة
الت تتدريس ف تتي جامع تتة ال تتدمام تع تتزى لمتغيت ترات (الج تتنس ،الك ي تتة،

ال:برة ،المؤهل الع مي)؟
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الفــروا اإلح ــاطية بــني اوتوسـ ات ايســابية اســتخدم اختبــار
"ت" ،لنل م اجلنس والنلية واوؤهل العلمي وحتليـل التبـاي
األحادي للخكة ،واجلداول أد اا ووضح ،لك.

لإلجاب ـ ــة عـ ـ ـ ه ـ ــرا السـ ـ ـؤال د اس ـ ــتخرا اوتوسـ ـ ـ ات
ايســابية والحنراهــات اوعياريــة للمتوس ـ ات ايســابية حســب
مت ـ ـ ات اجل ـ ــنس ،النلي ـ ــة ،ا) ـ ــكة ،اوؤه ـ ــل العلم ـ ــي ،ولبي ـ ــا
أوال الجنس والمؤهل الع مي والك ية
ً

جدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس والمؤهل الع مي والك ية
المتغيرات

العدد المتوسط

االنحراف المعياري قيمة

الحسابي

"ت"

142

3.04

.527

183

3.24

.705

3.16

.592

3.49

.619

3.14

.554

3.16

.677

3.33

.601

3.36

.641

2.98

.524

3.24

.673

3.14

.543

اإلدارة بالتجوال ك يًا ،كر
أ ثى
142
،كر
األداء الوظيفي
183
أ ثى
103
اإلدارة بالتجوال ك يًا ماجست
222
دكتوراا
103
ماجست
األداء الوظيفي
222
دكتوراا
104
اإلدارة بالتجوال كليا كلية علمية
كلية إ سا ية 221
104
كلية علمية
األداء الوظيفي
كلية إ سا ية 221

3.45

درجات

الداللة اإلحصائية

الحرية

-2.797
-4.811
-.244
-.438
-3.493
-4.169

323
323
323
323
323
323

.005
.000
.807
.662
.001
.000

.642

مجي ـ اوت ـ ات ،ووج ــود ه ــروا ،ات دلل ــة إح ــاطية
 )0.05وع ى ألثر النلية يف مجيـ اوت ـ ات ،وجـاءت الفـروا
ل احل النليات اإل سا ية.

يتب ــني م ـ ـ اجل ــدول  )13وج ــود ه ــروا ،ات دلل ــة
إح ــاطية  )α= 0.05وعـ ى ألثــر اجلــنس يف مجيـ اوت ـ ات،
وج ــاءت الف ــروا ل ــاحل اإل ــاث ،وع ــدم وج ــود هـ ــروا ،ات
دللــة إح ــاطية  )α= 0.05وع ـ ى ألثــر اوؤهــل العلمــي يف

=α

ثانيًا ال:برة

جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغير ال:برة
الفئات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اإلدارة بالتجوال ك يًا

أقل م  5سنوات
م  5إىل )10
م  10إىل )15
15هبكثر
اجملمو

99
95
75
56
325

3.19
2.95
3.13
3.45
3.15

.578
.610
.621
.710
.640

األداء الوظيفي

أقل م  5سنوات
م  5إىل )10
م  10إىل )15
15هبكثر

99
95
75
56

3.42
3.16
3.29
3.62

.540
.653
.599
.663
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الفئات

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

اجملمو

325

3.35

.628

ولبي ــا دلل ــة الف ــروا اإلح ــاطية ب ــني اوتوسـ ـ ات ايس ــابية
استخدم حتليل التباي األحادي حسب اجلدول .)15

يبني اجلدول  )14وباينا ظاهريا يف اوتوس ات ايسابية
والحنراه ــات اوعياري ــة بس ــبب اخ ــتال هل ــات مت ـ ـ ا) ــكة،

جدول ()15
تح يل التباين األحادي ألثر ال:برة

المصدر
اإلدارة بالتجوال كليا

األداء الوظيفي

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
النلي
بني اجملموعات
داخل اجملموعات

8.810

3

2.937

7.608

.000

123.908

321

.386

132.718

324

8.228

3

2.743

119.411

321

.372

الك ي

127.639

324

يتب ـ ـ ــني مـ ـ ـ ـ اجل ـ ـ ــدول  )15وج ـ ـ ــود ه ـ ـ ــروا ،ات دلل ـ ـ ــة
إح ــاطية عنــد مســتوى الدللــة  )α= 0.05وعـ ى للخــكة يف
مجي ـ اوت ـ ات ،ولبيــا الفــروا ال وجيــة الدالــة إح ــاطيا بــني

7.373

.000

اوتوسـ ـ ات ايس ــابية اس ــتخدمذ اوقار ــات البعدي ــة ب ريق ــة
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفيه كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني يف اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول )16

جدول ()16
المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر ال:برة

المتوسط الحسابي
اإلدارة بالتجوال كليا

األداء الوظيفي

*

أقل م  5سنوات
م  5إىل )10
م  10إىل )15
 15هبكثر
أقل م  5سنوات

أقل من  5سنوات

من  5إلى 10

من  10إلى 15

15فأكثر

3.19
2.95

.24

3.13

.06

.18

3.45

.26

*.49

*.32

3.42

م  5إىل )10
م  10إىل )15

3.16

*.27

3.29

.13

.13

15فأكثر

3.62

.19

*.46

*.32

دالة عند مستوى الدللة .)α= 0.05

يتبني م اجلدول  )16اآليت:
 وجــود هــروا ،ات دللــة إح ــاطية  )α= 0.05بــني هلــةا)كة أقل م  5سنوات) و  5إىل  )10سنوات وجاءت
الفـروا ل ـاحل هلـة ا)ـكة أقـل مـ  5سـنوات) ،كمـا وبـني
ووجـود هـروا ،ات دللــة إح ـاطية  )α= 0.05بـني هلــة
ا)ــكة  15هــبكثر) مـ جهــة وكــل مـ هلــيت ا)ــكة  5إىل

 ،)10و  10إىل  )15س ـ ــنة مـ ـ ـ جه ـ ــة أخ ـ ــرى وج ـ ــاءت
الفـ ــروا ل ـ ــاحل هلـ ــة ا)ـ ــكة  15هـ ــبكثر) يف جمـ ــال األداء
الوظيفي.
 وجــود هــروا ،ات دللــة إح ــاطية  )α= 0.05بــني هلــةا)كة 15هبكثر) مـ جهـة و  5إىل  )10ومـ  10إىل
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القاطــد لعأعمــال والواجبــات والتنســيه بينهــا ع ـ ةريــه العمــل
بــروح الفريــه بالتواجــد يف أمــاك العمــل وقءــاء أكثــر الوقــذ
خار اونتب .وأما جمال اإلبدا هقد جاء يف اوروبـة األخـ ة،
ويعـ ـ ى ،ل ــك إىل ض ــعف اهتم ــام القاط ــد مـ ـ خ ــالل متابعت ــه
اويدا ية على وشجي أعءاء هيلة التدريس على رؤيـة األشـياء
اوبلوهــة بوجــه خمتلــف يف إجنــاز األعمــال ووقــدمي أهنــار جديــدة
وإهل ــامهو ب ــايلول اإلبداعي ــة والتفنـ ـ يف اوشـ ـنالت القدمي ــة
ب ــرا جديــدة واكتشــا الفــرص اإلبداعيــة بــني األعءــاء ممــا
يس ــاعد عل ــى و ــوير ق ــدراهتو ومه ــاراهتو اإلبداعي ــة .ومين ـ ـ
وفس هرا النتاطج يف ضوء مـا ووصـلذ إليـه بعـض الدراسـات
الســابقة هقــد اوفقــذ هــرا النتيجــة مـ مــا ووصــلذ إليــه دراســة
اوواض ـ ــية )2014 ،إىل أ درج ـ ــة ممارس ـ ــة اإلدارة ب ـ ــالتجوال
ومســتوى ونميــة كفــاءة معلمــات ريــاض األةفــال مهني ـا ،كــا
بدرج ـ ــة متوسـ ـ ـ ة .وك ـ ــرلك اوفق ـ ــذ مـ ـ ـ دراس ـ ــة الق ـ ــدومي
وا)والـ ــدة )2013 ،الـ ــيت أوصـ ــذ الدراسـ ــة بءـ ــرورة و ـ ــميو
بـ ـ ـرامج ودريبي ـ ــة لتع يـ ـ ـ مه ـ ــارات م ـ ــديري او ـ ــدارس وو ويره ـ ــا
وونميته ــا يف جم ــالت اإلدارة ب ــالتجوال مـ ـ حي ــث مفاهيمه ــا
وعملياهتا.

 )15مـ جهــة أخــرى ،وجــاءت الفــروا ل ــاحل هلــة ا)ــكة
15هبكثر) يف جمال اإلدارة بالتجوال كليا.
مناقشة النتائج والتوصيات
أوال مناقشة النتائج المتع قة باإلجابة عتن الستؤال األول متا درجتة
ً
ممارس ت ت تتة اإلدارة ب ت ت تتالتجوال بأبعاده ت ت تتا (إدارة الوق ت ت تتت ،التحفي ت ت تتز،
االتصال ،اإلبتداع ،ات:تاذ القترار ،العالقتات اإلنستانية) لتدى رؤستاء

األقسام في جامعة الدمام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

أظه ــرت النت ــاطج اوتعلق ــة باإلجاب ــة عـ ـ ه ــرا السـ ـؤال أ
اوتوس ـ ـ ات ايس ـ ــابية لتق ـ ــديرات أعء ـ ــاء هيل ـ ــة الت ـ ــدريس يف
جامعـ ــة الـ ــدمام جـ ــاءت بدرجـ ــة متوس ـ ـ ة وراوحـ ــذ مـ ــا بـ ــني
 ،)3.18-3.11إ ،ج ـ ـ ــاء جم ـ ـ ــال "إدارة الوق ـ ـ ــذ" يف اوروب ـ ـ ــة
األوىل ب ــبعلى متوس ــط حس ــايب بل ــع  ،)3.18يف ح ــني ج ــاء
جم ـ ــال "اإلب ـ ــدا " يف اوروب ـ ــة األخـ ـ ـ ة ومبتوس ـ ــط حس ـ ــايب بل ـ ــع
 ،)3.11وبل ـ ــع اوتوس ـ ــط ايس ـ ــايب ل ـ ــإلدارة ب ـ ــالتجوال كلي ـ ــا
 .)3.15ويعـ ـ ـ ـ ى ،ل ـ ـ ــك لتق ـ ـ ــارب أبع ـ ـ ــاد اإلدارة ب ـ ـ ــالتجوال
اوـ ـ ــركورة ابتـ ـ ــداء م ـ ـ ـ إدارة الوقـ ـ ــذ ،الو ـ ـ ــال ،العالقـ ـ ــات
اإل سـا ية ،التحفيـ  ،ارــا ،القـرار ،اإلبــدا ) و،لــك مـ خــالل
التفـويض لل ـالحيات مـ أجـل حتقيـه السـرعة والنفـاءة يف
إجنــاز األعمــال او لوبــة ،والتعــر علــى قــدرات األعءــاء
وإمنا ـاهتو وظـروههو ،وإعـادة وـوزيعهو وهقـا لحتياجـات
العمـل ،وزيـادة هعاليـات عمليـات التـدريب وكفاءهتـا ،زيـادة
اإلحساس باوسـؤولية لـدى العـاملني ،وربـط مناهـبة األعءـاء
باإلجنـاز الفعلـي ،والقءـاء علـى اهلـدر يف الوقـذ ،واجلهـد
اوبرول ،ووقوية الو الت بني القيـادات والعـاملني .قـد جـاء
جمال إدارة الوقذ يف اوروبـة األوىل وقـد يعـود ،لـك إىل أ دور
ممارس ـ ــة اإلدارة ب ـ ــالتجوال يف إدارة الوق ـ ــذ م ـ ـ ـ قب ـ ــل رؤس ـ ــاء
األقس ــام م ـ ـ وجه ــة ظ ــر أعء ــاء هيل ــة الت ــدريس يف جامع ــة
الــدمام يتمثــل بالهتمــام بــالتخ يط وحتديــد األوقــات ال منيــة
وأولويـ ــات اوهـ ــام ألداء األعمـ ــال او لوبـ ــة م ـ ـ أعءـ ــاء هيلـ ــة
التــدريس مســبقا م ـ أجــل حتقيــه األهــدا م ـ خــالل ووزي ـ

ثانيًا مناقشة النتائج المتع قة باإلجابة عن السؤال الثتاني متا درجتة
إست تتهام رؤست تتاء األقست تتام األكاديميت تتة فت تتي تحست تتين األداء الت تتوظيفي
ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الدمام من وجهة نظرهم؟

أظهــرت النت ــاطج اوتعلقــة باإلجاب ــة ع ـ هــرا الس ـؤال أ
اوتوس ات ايسابية لدرجـة إسـهام رؤسـاء األقسـام األكادمييـة
يف حتســني األداء الــوظيفي ألعءــاء هيلــة التــدريس يف جامعــة
الـ ـ ــدمام جـ ـ ــاءت بدرجـ ـ ــة متوس ـ ـ ـ ة وراوحـ ـ ــذ بـ ـ ــني -3.17
 ،)3.48هقــد جــاءت الفقــرة رقــو  )3والــيت وــنص علــى أ :
"وقبـ ــل القاطـ ــد وقرتحـ ــايت وآراطـ ــي شـ ــجعين علـ ــى التجديـ ــد يف
أسـ ـ ــاليب العمـ ـ ــل" يف اوروبـ ـ ــة األوىل ومبتوسـ ـ ــط حسـ ـ ــايب بلـ ـ ــع
 ،)3.48يف حني جاءت الفقرة رقو  )10و ها" :يبحث
القاطـد عـ ةريـه جتوالـه عـ أهنـار جديـدة ومبدعـة لـدى
األعء ــاء" باوروب ــة األخـ ـ ة ومبتوس ــط حس ــايب بل ــع .)3.17
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لحتياج ـ ــاهتو ووقب ـ ــل مقرتح ـ ــاهتو وآراءه ـ ــو وإجي ـ ــاد عالق ـ ــات
إ ســا ية إجيابيــة ووشــجيعهو علــى التجديــد يف أســاليب العمــل
والو ــال م ـ العــاملني ووفــويض ال ــالحيات ومشــاركتهو يف
ارــا ،الق ـرارات ســاعد علــى حتســني أداطهــو الــوظيفي .ومين ـ
وفس هرا النتاطج يف ضوء مـا ووصـلذ إليـه بعـض الدراسـات
السابقة هقد اوفقذ م دراسة القـدومي وا)والـدة)2013 ،
الـيت أشـارت إىل وجـود عالقـة اروباةيـه ،ات دللـة إح ـاطية،
بـني متوسـ ات وقـديرات أهـراد العينـة لدرجـة ممارسـة اإلدارة
ب ــالتجوال واألداء ال ــوظيفي .واختلف ــذ مـ ـ دراس ــة ال ــاحل
( )2015ال ــيت أش ــارت إىل ع ــدم وج ــود عالق ــة إجيابي ــة ب ــني
درجـة ممارسـة مـديري اوـدارس ا)اصـة مبحاهظـة غـ ة لـإلدارة
بـالتجوال وبـني متوسـ ات وقـديرات أهـراد العينـة لدرجـة أداء
معلميهو.

وبلــع اوتوســط ايســايب للمجــال كليــا  .)3.35ويع ـ ى ،لــك
إىل أ درجـ ــة إسـ ــهام رؤسـ ــاء األقسـ ــام األكادميي ـ ـة يف حتسـ ــني
درجة األداء الوظيفي ألعءاء هيلة التدريس يف جامعة الدمام
اوتعلـ ـ ــه بنشـ ـ ــاةات األعءـ ـ ــاء واجلماعـ ـ ــات ا)اصـ ـ ــة باوهـ ـ ــام
واألعم ــال والواجب ــات او لوب ــة منه ــا وال ــيت وعن ــس ك ــال مـ ـ
األهدا والوساطل الالزمة لتحقيقها ،واليت مين قياسـها عـ
ةريـ ــه معـ ــاي متفـ ــه عليهـ ــا ،إ ،إ حيـ ــاة اوؤسسـ ــة وبقاءهـ ــا
واســتمرارها وتوقــف علــى أداء أعءــاطها .ومين ـ وفس ـ هــرا
النتاطج يف ضوء ما ووصلذ إليه بعض الدراسات السابقة هقـد
أشـار  )Tucker & Singer, 2013إىل أ اونظمـات
اليت يتنفل مديروها حبـل مشـنالت اوـوظفني يبـدي اووظفـو
هيه ــا أداء أهء ــل ،والتبكي ــد عل ــى أجي ــة مش ــاركة اإلدارة العلي ــا
حبل مشنالت اووظفني بفاعلية.
واوفق ـ ـ ــذ م ـ ـ ـ دراس ـ ـ ــة الق ـ ـ ــدومي وا)وال ـ ـ ــدة)2013 ،
بءــرورة ربــط اإلدارة بــالتجوال يف آليــة وفعيــل األداء الــوظيفي
ال ــيت حتق ــه ال س ــجام مـ ـ األه ــدا السـ ـرتاويجية اووض ــوعة
واوـراد حتقيقهــا يف اوــدارس اوهنيــة .وكــرلك اوفقــذ مـ دراســة
 )Payne, 2010الــيت أشــارت إىل أ التج ـوال لــه وــبث
إجيــايب يف وــوه بيل ـة وعليميــة إش ـراهيه ورك ـ علــى مجي ـ عناصــر
العملي ـة التعليمي ــة بنامله ــا م ـ اوعلم ـني ،وال لب ــة ،واون ــاهج
الدراسية ،واألساليب الرتبوية).

ابع تا مناقشتتة النتتتائج المتع قتتة باإلجابتتة عتتن الستتؤال الرابتتع هتتل
رً
هناو فتروق ذات داللتة إحصتائية عنتد مستتوى الداللتة ()α=0.05

بتتين المتوستتطات الحستتابية لدرجتتة ممارستتة اإلدارة بتتالتجوال ع تتى
األداء الوظيفي لدى أعضتاء هيئتة التتدريس فتي جامعتة التدمام تعتزى

لمتغيرات (الجنس ،الك ية ،ال:برة ،المؤهل الع مي)؟

أشــارت تــاطج هــرا السـؤال إىل :أ اختبــار "ت" ،لنــل
م ـ ـ اجل ــنس والنلي ــة واوؤه ــل العلم ــي إىل وج ــود ه ــروا ،ات
دلل ــة إح ــاطية  )α= 0.05وع ـ ى ألث ــر اجل ــنس يف مجي ـ
اوت ات ،وجاءت الفروا ل احل اإل ـاث ،وعـدم وجـود هـروا
،ات دللـة إح ـاطية  )α= 0.05وعـ ى ألثـر اوؤهـل العلمـي
يف مجيـ اوت ـ ات ،ووجـود هـروا ،ات دللـة إح ـاطية =α
 )0.05وع ى ألثر النلية يف مجي اوت ات ،وجـاءت الفـروا
ل ـاحل النليـات اإل سـا ية .وقـد يعـ ى ،لـك إىل أ الــدرجات
العلمية وا)كات األكادمييـة متقاربـة جـدا بـني الـركور واإل ـاث
ممــا يــنعنس علــى درجــة ممارســة اإلدارة بــالتجوال علــى حتســني
األداء الــوظيفي ،ومت ـ اجلــنس ل يعنــس بالءــرورة اخــتال
ب ــني أهـ ـراد الدراس ــة إ،ا كا ــذ الظ ــرو ال ــيت يعيش ــها األهـ ـراد

ثالثًت تا مناقش تتة النت تتائج المتع ق تتة باإلجاب تتة ع تتن الس تتؤال الثال تتث م تتا

العالقتتة االرتباطيتتة بتتين درجتتة ممارستتة اإلدارة بتتالتجوال لتتدى رؤستتاء
األقسام األكاديمية وتحسين األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التتدريس

في جامعة الدمام؟

أظهــرت النتــاطج اوتعلقــة باإلجابــة ع ـ هــرا الس ـؤال إىل
وجــود عالقــة إجيابيــة دالــة إح ــاطيا بــني درجــة ممارســة اإلدارة
ب ـ ــالتجوال ل ـ ــدى رؤس ـ ــاء األقس ـ ــام األكادميي ـ ــة وحتس ـ ــني األداء
ال ــوظيفي ألعء ــاء هيل ــة الت ــدريس يف جامع ــة ال ــدمام .ووعـ ـ و
الباحثــة ،لــك إىل أ جت ـوال رؤســاء األقســام يف أمــاك العمــل
ي ي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ وواص ـ ـ ــله م ـ ـ ـ األعء ـ ـ ــاء وجيعله ـ ـ ــو أكث ـ ـ ــر وق ـ ـ ــديرا
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األهـ ـ ــدا الـ ـ ــيت وسـ ـ ــعى اوؤسسـ ـ ــة لتحقيقهـ ـ ــا ،والتعـ ـ ــر إىل
الجتاهات والسلوكيات.

واح ــدة وأ ع ــدد اإل ــاث يف ه ــرا الدراس ــة أك ــك م ـ ـ ع ــدد
الركور.
حتليــل التبــاي األحــادي للخــكة إىل وجــود وبــاي ظــاهري
يف اوتوس ات ايسـابية والحنراهـات اوعياريـة بسـبب اخـتال
هلـ ــات مت ـ ـ ا)ـ ــكة ،ولبيـ ــا دللـ ــة الفـ ــروا اإلح ـ ــاطية بـ ــني
اوتوس ـ ات ايســابية اســتخدم حتليــل التبــاي األحــادي الــري
أشـ ــار إىل وجـ ــود هـ ــروا ،ات دللـ ــة إح ـ ــاطية عنـ ــد مسـ ــتوى
الدللــة  )α= 0.05وعـ ى للخــكة يف مجيـ اوت ـ ات ،ولبيــا
الفـ ــروا ال وجيـ ــة الدالـ ــة إح ـ ــاطيا بـ ــني اوتوس ـ ـ ات ايسـ ــابية
استخدمذ اوقار ـات البعديـة ب ريقـة شـيفيه إىل :وجـود هـروا
،ات دللـة إح ـاطية  )α= 0.05بـني هلـة ا)ـكة أقـل مـ 5
ســنوات) و 5إىل  )10وجــاءت الفــروا ل ــاحل هلــة ا)ــكة
أقــل م ـ  5س ــنوات) ،كم ــا وب ــني ،ووج ــود ه ــروا ،ات دلل ــة
إح ــاطية  )α= 0.05بــني هلــة ا)ــكة  15هــبكثر) مـ جهــة
وك ــل م ـ ـ هل ــيت ا) ــكة  5إىل  )10و 10إىل  )15س ــنة م ـ ـ
جهــة أخــرى وجــاءت الفــروا ل ــاحل هلــة ا)ــكة  15هــبكثر يف
جمال األداء الوظيفي .ووجود هروا ،ات دللة إح اطية =α
 )0.05بني هلة ا)كة  15هبكثر) م جهة و  5إىل  )10و
10إىل  )15مـ ـ جه ــة أخ ــرى ،وج ــاءت الف ــروا ل ــاحل هل ــة
ا)ــكة 15هــبكثر يف جمــال اإلدارة بــالتجول كليــا .يع ـ ى إىل
مــدى الــوعي الفنــري عنــد األعءــاء الــري لــديهو خــكة أكثــر
مما يدل على أجية ا)كة بدرجـة ممارسـة اإلدارة بـالتجوال علـى
حتس ـ ــني األداء ال ـ ــوظيفي ك ـ ــو األداء ال ـ ــوظيفي سلس ـ ــلة مـ ـ ـ
النشــاةات اوروب ــة بالوظيفــة أو القســو أو الــداطرة والــيت يقــوم
هب ــا األعء ــاء أو القاط ــد لتحقي ــه ه ــد مع ــني .وأل اإلدارة
بالتجوال أسلوب م أساليب الو ال غـ الرمسيـة إ ،يتعامـل
القاطد م األعءاء ع ةريه التجـوال بيـنهو والتحـدث إلـيهو
وقء ـ ــاء بع ـ ــض الوق ـ ــذ معه ـ ــو .والعم ـ ــل عل ـ ــى ونـ ـ ــوي آراء
ووجهـ ـ ـ ــات ظـ ـ ـ ــر األعءـ ـ ـ ــاء ومعتقـ ـ ـ ــداهتو حنـ ـ ـ ــو مؤسسـ ـ ـ ــاهتو
ووشــجيهو علــى إجنــاز األعمــال والعمــل بــروح الفريــه وحتديــد

التوصيات
وعمل اجلامعة علـى وع يـ درجـة ممارسـة اإلدارة بـالتجوال
وحتســني مســتوى األداء الــوظيفي لــدى أعءــاء هيلــة التــدريس
و،لك ع ةريه:
 شــر مفهــوم اإلدارة بــالتجوال كبســلوب إداري حــديثوهعال يف اجلامعات.
 زي ـ ـ ــادة وع ـ ـ ــي رؤس ـ ـ ــاء األقس ـ ـ ــام ببجي ـ ـ ــة و بي ـ ـ ــه اإلدارةبــالتجوال وا عناســها علــى حتســني األداء الــوظيفي ألعءــاء
اهليلة التدريسية.
 عقد الدورات التدريبيـة والتثقيفيـة لتع يـ مهـارات رؤسـاءاألقسـ ـ ـ ــام يف جمـ ـ ـ ــال اإلدارة بـ ـ ـ ــالتجوال وخكاوـ ـ ـ ــه وو ويرهـ ـ ـ ــا
وونميتها.
 حـ ــث رؤسـ ــاء األقسـ ــام علـ ــى ممارسـ ــة اإلدارة بـ ــالتجوالبببعادهــا إدارة الوقــذ ،التحفي ـ  ،الو ــال ،اإلبــدا  ،ارــا،
القرار ،العالقات اإل سا ية) لتحسني األداء الوظيفي.
 ض ــرورة رب ــط منهجي ــة اإلدارة ب ــالتجوال يف آلي ــة حتس ــنياألداء ال ـ ـ ــوظيفي ال ـ ـ ــيت حتق ـ ـ ــه ال س ـ ـ ــجام م ـ ـ ـ ـ األه ـ ـ ــدا
السرتاويجية اووضوعة واوراد حتقيقها يف اجلامعة.
 التبكيــد علــى إجـراء او يــد مـ الدراســات العلميــة حــولموضو الدراسة ايالية.
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Abstract: This study aimed to identify the degree of Management "By Walking Around" to heads of academic departments
and its relationship impact on improving the job performance in Dammam university. To achieve the objective of the study,
a questionnaire was prepared for data collection consisted of two parts and includes (52) items to measure the degree of
management "By Walking Around", and (15) items to measure the degree of this practice to improve job performance. The
questionnaire was distributed to a stratified random sample consisted (325) representative of the faculty at the University of
Dammam for the academic year 2015/2016 members. The study revealed that the degree of practice of Management "By
Walking Around" and its elements: (time management, motivation, communication, creativity, decision-making, human
relations) with the department heads were intermediate, and the degree of contribution the heads of academic departments of
the practice of Management "By Walking Around" on improving the job performance of faculty members was intermediate
and There is a positive correlation between the degree practice of Management "By Walking Around" the heads of academic
departments and on improving the job performance of faculty members at the University of Dammam. and in addition, it
showed statistical differences at (α=0.05) between the averages of the degree practice of Management "By Walking Around"
in job performance for the variable (sex, college, experience). One of the most important recommendations of the study was
to raise the awareness of heads of departments of the importance of the application of Management "By Walking Around"
and its reflection on improving the job performance of faculty members by holding training and educational courses to
enhance and improve the skills of heads of departments in the field of management "By Walking Around", experience.
Key words: By Walking Around, improving performance
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