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Mobile Management and its career performance in the 

Department of Mudaras al-Safov (5-10), North-Atlantic province, 

in a public service from the perspective of the two teachers 
 إعـداد

 امديسالُم بن خميسِ بُن حارِب الح
 َعـاِيــَدُة ِبْنــُت ُبِطــيَ  ْبــِن َراِشـٍد الَقـاِسِميَ ـُةد. 

 سلطنة ُعمان
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المستخلص :

فِّ إلَى ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةُ بِّالتّْجَوالِّ وَعََلقَتَُها بِّاألَدَاءِّ  َراَسةُ التَّعَرُّ َهدَفَْت الدِّّ

فُوفِّ ) سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ يفِّّي َلدَى ُمدِّ نَةِّ فِّي سلطنة 10-5الَوظِّ ( بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

يَن، وَقدِّ اْستَ  مِّ ْجَهةِّ نََظرِّ الُمعَّلِّ ْن وِّ ُث الَمْنَهجِّ الَوْصفِّّي )دراسةً ُعمان مِّ ْخدََم البَاحِّ

فُوفِّ ) سِّ الصُّ يَن والُمعَلَماتِّ فِّي َمدَارِّ -5ارتباطية(، وتَكّوُن ُمْجتََمَع الدَّراّسةُ مَن الُمعلمِّ

ّي 10 َلَل العَامِّ الدّراسِّ ، سلطنة ُعمان خِّ نَةِّ غِّ  2018/2019( بُِّمَحافََظةِّ شَمالِّ البَاطِّ والبَالِّ

َراَسةِّ  3281َعدَدُهم ُمعَلٍّم وُمعَلَّمٍة، أْي بِّنِّْسبَةِّ  280ُمعَلًما وُمعَلَّمٍة، َوبَلَغَْت َعيِّّنَةُ الدِّّ

. وقَْد أَعدَّ (%10 يَطةِّ ْن الُمْجتََمعِّ الُكلّي للدَّراَسةِّ تم اختيارهم بالّطريقةِّ الَعْشوائيةِّ الَبسِّ ( مِّ

ْن  نَةً مِّ ُث اْستِّبَانَةً ُمَكوَّ :فَْقرَ  50البَاحِّ َراَسةُ َعنِّ الَنتَائِّجِّ التَّالِّيَةِّ ال تُوَجدُ  ةً. وَقْد أَْسفََرْت الدِّّ

فُوفِّ ) سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ ( 10-5فُُروٍق َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ َلدَى ُمدِّ

نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان َحْسَب ُمتَغَيِّّرِّ النَّوْ  ّيِّ )ذََكربُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ  أْنثَى(. -عِّ االْجتَِّماعِّ

سِّ الصُّفُوفِّ ) يَن فِّي َمدَارِّ يفِّّيِّ للُمعَّلِّمِّ ( 10-5ال تُوَجدُ فُُروٍق َحْوَل ُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ

ّيِّ )ذََكر نَةِّ فِّي سلطنة عُمان تُْعَزى َحْسَب ُمتَغَيِّّرِّ النَّْوعِّ االْجتَِّماعِّ ثَى(، أنْ  -بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ْبَرةِّ. ي  ُوُجودَ َعََلقَةٍ  وَسنََواتِّ الخِّ يرِّ يٍَّة َبْيَن دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ ُمدِّ اْرتِّبَاٍطيٍّة ُموَجبٍَة َطْردِّ

فُوفِّ ) سِّ الصُّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ 10-5َمدَارِّ نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان لإلِّ ( بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

يفِّ  مْ َوُمْستََوى األدَاءِّ الَوظِّ هِّ سِّ يَن فِّي َمدَارِّ ِّ للُمعَلِّّمِّ ، َوَضَع  .ّي َراَسةِّ َوبِّنَاًء َعَلى نَتَائِّجِّ الدِّّ

ْنَها: حُث  َهاتِّ االْختَِّصاصِّ ومِّ ؛ لِّجِّ ، والُمْقتََرَحاتِّ َياتِّ َن التَّْوصِّ ُث َمْجُموَعةً مِّ البَاحِّ
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فُوفِّ ) سِّ الصُّ سِّ التَّْعلِّيمِّ ا10-5المديريَن فِّي َمدَارِّ ّيِّ، على ممارسةِّ (، وفِّي َمدَارِّ ألَساسِّ

كتشافِّ الحقائُق،  اإلدَاَرةُ بالتَّْجَوالِّ وُمَميَِّّزاتَِّها لِّما فيِّ ذلَك من توفيِّر الوقُت الكافيِّ الِّ

، وتحفيُز المعلميَن، وتحقيُق التطويِّر واالبداُع  ، وتحسيُن االتصالِّ وتحديُد المشكَلتِّ

ختياُر األنسبِّ من القراراتِّ لمعالجةِّ القضايَا التيِّ تمُر بها تلكِّ المدارُس، وإْجَراُء  الِّ

داُرة بالتجوالِّ  َوقاتِّ التِّي تُواَجه تَطبيِّق ُممارسةِّ اإلِّ لتَعَرفِّ إِّلى اَلُمعِّ يةُ لِّ َراَساٍت َمسحِّ دِّ

.  في المدارسِّ التابعةُ لِّمديِّرياتِّ التربيِّة والتعليمِّ بالمحافظاتِّ

، الكلمات المفتاحية:  يفِّّيِّ اإلدَاَرةُ بِّالتّْجَوالِّ  .األدَاءِّ الَوظِّ

Abstract 
The Study aimed to identify the practice of management by 

walking around and its relationship to job performance among the 

principals of schools in the grades 5-10 in Batinah Governorate North, 

Sultanate of Oman. The researcher used the descriptive method 

(correlation study) , and the study population comprises of teachers in 

grades (5-10) at Batinah Governorate North, Sultanate of Oman for 

the academic yare 2018/2019. The study included (3281) male and 

female teachers. The study sample consisted of (280) teachers it 

almost (10%) of the total population of study. The researcher designed 

a questionnaire of (50) statements. The study came up with the 

following results: There were no differences as per the sample of 

study estimation on the degree of management practice by walking 

around among the principals for the grade 5-10 at Batinah 

Governorate North, Sultanate of Oman by gender variable 

(male/female). There were no differences as per the sample of study 

estimation at job performance level for the schools teachers for the 

grades 5-10 at Batinah North, Sultanate of Oman by variable gender 

(male/female) , and years of experience. They were positive 

correlation relationship between the degree of principals of grades 5-

10 in Batinah North, Sultanate of Oman for the management by 

walking around and level of job performance of teachers in their 

schools. Thus, based on the results of study, the researcher developed 

a set of recommendations for the concerned authorities including: 

urges school principles to practice management by walking around 

because it provides enough time to identify problems, improve 

communication, motivation teachers , as well as achieve development 

and creativity to select the best decisions in order to treat the crises 
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that schools confront. And conducting the survey study to identify the 

barriers that facing the practice management by walking around 

implementation in the schools.  

Key Words: Management by walking around, performance among 

principals. 

: َراَســـــةِّ َمــــةُ الــــد ِّ  ُمقَــــد ِّ
يشهدُ عالُم اليومِّ سلسلةً من التغيراتِّ الجذريةِّ في كافةِّ المجاالتِّ التِّي أثَّرْت 

ا فََرَض ذَلَِّك  مَّ ، مِّ يَّةِّ ، خاصةً في جوانبِّ األْعَمالِّ اإلدَارِّ يدِّ مْن َجَوانبِّ َحيَاةِّ الفردِّ في العَدِّ

رة َعلَى التََّكيّفِّ َمَع تَغَيَُّراتِّ  َضُرورة البَْحثِّ َعْن نُُظمٍ  يدَةٍ وُمتََطّورةٍ قادِّ إدَاريٍة َجدِّ

ر  ُم بالَحدَاثةِّ والتََطوُّ ْن شأنَِّها أْن تَْجعََل الُمَؤسَساتِّ تَــتّسِّ العَْصرِّ وُمَواَكَبتَِّها والتِّي مِّ

َراتِّ العَْصر، وقَْد تَُكو ُن اإلدَارةُ بَِّحاجٍة إلَى ذَلَِّك والقَابِّلِّيّةِّ للتَكيفِّ والتْغيِّيرِّ َمَع تَطوُّ

يرِّ ذاتَِّها للتََّوافُقِّ  ، فَإنََّها تَْعَمُل َعلَى تَْطوِّ التغير؛ ألنَّها الُجزُء األهمُّ فِّي اْهتَِّماَماتِّ اإلْنَسانِّ

عَاتِّ الَبَشريةِّ التِّي تمتلُك ءوالُمَوا َمةِّ َمَع َهذا التطور، فُوجودُ اإلدَارةِّ َحتْمٌي في كّل التَجمُّ

بَاتَِّها، وقَْد إ دَُها َعلَى تَْحقِّيقِّ أهدَافَِّها وتنفيذِّ واجِّ مَكانيّاٍت َماديٍة وفنيٍة وطبِّيعيٍة تُساعِّ

َن التَغيَُّراتِّ واالتَِّّجاَهاتِّ اإلدَاريةِّ فِّي  يرةِّ َموَجاٌت ُمتتالِّيةٌ مِّ ََلَل الّسنواتِّ األخِّ َظَهرْت خِّ

،  الُمؤسََّساتِّ التْعلِّيميةِّ َكَمْفُهومِّ اإلدارةِّ  ، والذي يجعُل المديَر يعايُش موظفيهِّ بالتَّْجَوالِّ

 ويتبادُل معهْم أطراَف الحديثِّ والمناقشةِّ في كّل ما يدوُر حوَل العملِّ المدرسّي.

ُل  ّيٍ، وَما  لَِّحالِّ الُمتَأَّمِّ ، والُمعَايِّشِّ لَها بَِّشْكٍل دَائٍم ويَْومِّ يَّةِّ اإلدَاَرةِّ الَمْدَرسِّ

ْن تََحدِّّ  ُههُ مِّ يٍَّة تَُواجِّ َك َمدَى الَحاَجةِّ إلَى إدَاَرةٍ قِّيَادِّ يُع أْن نُْدرِّ ّي، نَْستَطِّ يَاٍت وقُُصوٍر إدَارِّ

: قُوةُ اإلْحَساسِّ بَِّضُروَرةِّ التَّغَيُّرِّ  تَْينِّ َراعٍ بَْيَن قُـــوَّ يَّةُ فِّي صِّ لٍَة، واإلدَاَرةُ الَمْدَرسِّ َشامِّ

َج واتجَ  يدَةٍ ونََماذِّ ئٍَة َعنِّ التَقيُّدِّ واْنتَِّهاجِّ إدَاَراٍت َجدِّ يثٍة فِّي اإلدَاَرةِّ، وقُوةٍ نَاشِّ اَهاٍت َحدِّ

َن اإلدَاَرةِّ العُْليَا، ونَتِّيَجةً  َمةِّ واألَسالِّيبِّ والُمَماَرَساتِّ مِّ القَانُونِّّيِّ والَبقَاءِّ َعلَى األْنظِّ

َراَسةِّ اإلدَ  يَةُ دِّ ، زادَْت أَهّمِّ ِّ فِّي الُمْجتََمعَاتِّ فِّّي يٍَّة، لَلْنفَِّجارِّ الَمْعرِّ ْلمِّ يقٍَة عِّ اَرةِّ بَِّطرِّ

ُل  ، وَظَهَرْت َمدَاخِّ يقِّ والتْنفِّيذِّ قَابَةِّ والُمتَابَعَةِّ والتْنسِّ يطِّ والّرِّ لِّ التَّْخطِّ ُمَواَجَهةِّ َمَشاكِّ لِّ

، ومِّ  يَّةِّ ََلتِّ أَسالِّيبِّ اإلدَاَرةِّ التقلِّيدِّ ْن أْجلِّ التَغَلُّبِّ َعلَى ُمْشكِّ يثةٌ، مِّ يَّةٌ َحدِّ ْنَها وأَسالِّيُب إدَارِّ

 (.2003أُْسلُوُب اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ )العمري،

هَي أسلوٌب إداريٌّ يقوُم على اختصارِّ المسافاتِّ  بالتجوالِّ اإلدارةَ  إنَّ 

َمنيةِّ بالحضورِّ الفَعّالِّ في مواقعِّ األحداثِّ بالُمعَاَيــَشةِّ الحقيقيةِّ  الُجغرافِّيّةِّ والزَّ

، وتُحقِّّـــُق المشاركةَ و بالتجوالِّ  اإلدارةُ الشُّوَرى مَع قُــَوى العملِّ وتعتمدُ المتزامنةِّ

ِّ للُخَططِّ والبرامجِّ  بِّــيعَةِّ لُِّمعايَنَةِّ التنفيذِّ الحقيقّي َعلى قيامِّ المديرِّ بجوالٍت تفقديٍة على الطَّ

، هِّ )الخضيريُّ فَةِّ ومتابعةِّ َسْيرِّ العملِّ وانتظامِّ ، َولَِّمْعرِّ  (.2000الموضوعةِّ

اتجاهِّ اإلدارةِّ بالتجوالِّ إلى كّل من بيترز وتورمان  نشرِّ ويرجُع الفضُل في 

((Peters&Waterman " َِّما الشهير تَابِّهِّ " (In search of Excellence)في كِّ
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وقَْد َعّرفُــوَها بِّأنّها: قَضاُء الوقتِّ بعيدًا عنِّ المكتبِّ بهدفِّ  1982أوائَل الثمانيناتِّ 

، واالتَّصا ِّ للزبائنِّ لِّ الفاعلِّ مع المورديَن والعامليَن، والبحثِّ عن االستماعِّ الحقيقّي

 (.2016المبتكريَن واألفكارِّ الجديدةِّ )فراونة،

أحدِّ المفاهيمِّ يَُعدُّ من  اإلدارةِّ بِّالتجوالِّ  مصطلحَ أنَّ  (2017) َويذكُر َعتوم

لُ  ، باعتبارها أسلوباً من أساليبِّ التعامَلتِّ اإلداريةِّ التي تَحمِّ  اإلداريةِّ الحديثةِّ

ينِّ خص وصيةَ الحاجةِّ إليها، فهَي فلسفةٌ ذاُت طابعٍ خاٍص ترتقي بالمؤسسةِّ إلى تَحسِّ

هِّ تـُــتِّــيُح اإلدارةُ بالتجوالِّ الفرَص  الدورِّ القيادّيِّ لإلدارةِّ العُليا، وفي الوقتِّ نَْفسِّ

بيرِّ المناسبةَ لجميعِّ العامليَن في ُمْختـــَلــفِّ الُمستوياتِّ التنظيميةِّ في المؤسسةِّ للتع

ُن القائدَ من تنميةِّ َمَهاراتِّهُم القياديةِّ  هم، وتَُمّكِّ هم لقائِّدِّ بصورٍة مباشرةٍ عن ُوْجَهاتِّ َنظرِّ

ُف أُسلوُب اإلدارةِّ  َها، كَما يَْهدِّ ، باعتبارهم مسؤوليَن عن متابعةِّ إنَجازِّ وخطواتِّ العملِّ

يَّةِّ  يّةِّ والسُّْلَطوِّ ْسمِّ زِّ الرَّ بيَن القائدِّ والعامليَن، وتعزيزِّ  بالتجوالِّ إلى َكْسرِّ الَحواجِّ

، والحصولِّ على الَمعلوَماتِّ ُمباَشرةً مْن  يّةِّ مَع الُمستوياتِّ الُمختلفةِّ العََلقاتِّ الّشْخصِّ

. ٍل من قِّبَلِّ اإلداراتِّ المختلفةِّ َها الّرئيسةِّ دُوَن تَحريٍف أو تَدخُّ رِّ  َمصادِّ

دَاَرةِّ بالتّْجَوالِّ  دُ تَْطبِّــيــُق اإلِّ َعلى ُوُجودِّ قِّيَادَاٍت ُمَؤّهَلٍة وُمدَّربٍَة َعلى  َويَْعتَمِّ

ْبَراتَِّها فِّي  ُم خِّ يَن، والتِّي تَْستَْخدِّ ــيَادَةِّ بِّالـقُــْدَوةِّ للُمعَلّمِّ ، والقُْدَرةِّ َعلى القِّ َعَملِّيّةِّ التّْجَوالِّ

ّي والتَـْقــيِّيمِّ الَبنّاءِّ والُمَكافَأةِّ الُمََل  يطِّ الذّكِّ م، َعَملِّيّاتِّ التّْخطِّ ئَِّمةِّ للُمعَلّميَن َعلى أَدَائِّهِّ

َؤى إَلى أَشيَاَء َمْحُسوَسٍة، وإْرَساُء االلـِّتـَزامِّ داخَل الُمَؤّسَسةِّ  يُل الرُّ نَُها تَْحوِّ والتِّي يُْمكِّ

، َوتَحقِّيقِّ  هِّم، واالتَصالِّ الُمنَّظمِّ الفَعّالِّ يلِّ أُُمورِّ يَن وتَسهِّ ، واالهتَِّمامِّ بِّالُمعَلّمِّ يّةِّ التّربَوِّ

ّما مُ  ْلبِّــيّةِّ للمعلميَن، مِّ ُن أْن يُغَيَّر مَن الَمَواقِّــفِّ السَّ ، وَهذَا يُْمكِّ َن التّعَاُونِّ ْستَوًى أَْرقَى مِّ

ن َعََلقَاتِّ العََملِّ )اشتوي،  (.2015يُــَؤدّي إِّلَى نَوعٍ أْفَضَل مِّ

على تطويرِّ ذَاتَِّها لتكوَن إدارةً للتطويرِّ بدالً مْن أْن تبقَى أسيرةَ  تَْعَملُ اإلدَاَرةُ دائماً َما ف

َلَل الّسنواتِّ األَخيرةِّ َموَجاٍت ُمتتاليٍة مَن األَفَكارِّ  البُنَى التقليديةِّ وَقد َظَهرْت خِّ

َفةِّ إلى تطويرِّ األَدَاءِّ مْن بينَِّها اإلدَارةُ بالتّْجوالِّ  يةِّ الَهادِّ  واالتَجاَهاتِّ اإلدَارِّ

 (.2010)العجمي،

دَارةِّ بِّالتّْجَوالِّ َلدَى  َراَسةِّ اإلِّ َراَساُت العََربِّيّةُ واألَْجَنبِّيّةُ بِّدِّ ْت الدِّّ ولَقد اهتَمَّ

، لَِّما  يّةِّ ــيَاداتِّ التّْعــِّلـيـمِّ ، فقد أَشاَرْت  لََهاالـقِّ يّةِّ َحٍة فِّي العَــَملِّيّةِّ التّْعلِّيمِّ ْن أََهـّميَــٍة َواضِّ مِّ

َراَسةُ قَ  ي والَخوالدَة )دِّ يٍّة ُموَجبٍَة 2014دّومِّ َها: ُوُجودُ َعََلقٍَة اْرتِّبَاطِّ ( إلَى نَــتَــائَِّج أََهمُّ

سِّ  يري الَمدَارِّ دَاَرةِّ بِّالتّْجَوالِّ لَدَى ُمدِّ ذَاُت داََللٍَة إحَصائِّيٍّة بيَن دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلِّ

ّي لَدى مُ  يفِّ َهنِّــيّةِّ ودرجةِّ األدَاءِّ الَوظِّ ، وَعدَمِّ ُوُجودِّ فُروٍق ذاتِّ المِّ سِّ ي تِّْلَك الَمدَارِّ عَلّمِّ

َهةِّ  ْن جِّ َهنِّيّةِّ مِّ سِّ المِّ يري الَمدَارِّ داَللٍَة إِّْحَصائِّيٍّة فِّي ُمستََوى اإلدَاَرةِّ بالتّْجَوالِّ َلدَى ُمدِّ

ْبَرةِّ. َكَما أَ  ُمتَغَيَّراتِّ النّوعِّ والخِّ ً لِّ سِّ تَبَعا ي تِّْلَك الَمدَارِّ َراَسةِّ نََظرِّ ُمعَلّمِّ َشارْت َنتَائُِّج دِّ

( فِّي ُمَحافََظةِّ الَكَركِّ في األردنِّ إلى الَنتَائِّجِّ اآلتية: أّن دََرجةَ ُمَماَرَسةِّ 2014ُمواضيةَ )
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َهنِّيّا، كاَن بِّدََرَجٍة  يَاضِّ األْطفَالِّ مِّ دَاَرةِّ بِّالتْجوالِّ وُمْستَوى تَْنميةِّ َكفَاَءةِّ ُمعَلَِّّماتِّ رِّ اإلِّ

يَةِّ َكفَاَءةِّ ُمعَلَّماتِّ ُمتََوّسَطٍة. ووجُ  ودُ أثٍر بِّدََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلدَارةِّ بِّالتَّْجَوالِّ في تـــْنمِّ

ْقدَاُرهُ  َهنِّيًّا، وأّن دََرَجةَ ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بالتْجَوالِّ تَُفّسُر ما مِّ يَاضِّ األْطفَالِّ مِّ رِّ

يَةِّ َكفَاَءةِّ ُمعَلّمَ 56.9) َهنِّيًا. َوَكذلَك نَتَائُِّج %( مَن التّبَايُنِّ في تَْنمِّ يَاضِّ األَْطفَالِّ مِّ اتِّ رِّ

َراَسةِّ اشتيوي ) ينَ  (2015دِّ عَةِّ فلْسطِّ تَْطبِّيقِّ اإلدارةِّ بالتّْجَوالِّ  ُمْستََوىأّن  في َجامِّ

عَةِّ كاَن ُمتََوّسطاً، َحْيُث َحَصلَْت الدرجةُ الُكّليَةُ لَلْستِّبَانَةِّ َعلى َوْزٍن نِّْسبِّّي  بِّالَجامِّ

ثلَةِّ في: 78.74) دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ الُمتَمِّ %(، َكَما بَيّنَْت الَنتَائُِّج أّن ُمْستََوى تَْطبِّيقِّ أَْبعَادِّ اإلِّ

ّي،  ، والعََملِّ الَجَماعِّ ينِّ َعَملِّيّاتِّ االتصالِّ ، َوتَْحسِّ اكتشافِّ الَحقَائِّقِّ وَجْمعِّ الَمْعلُوَماتِّ

يَن، و لِّيَن الُمَميّزِّ ـــيـزِّ العَامِّ ْبدَاعِّ، وتعزيزِّ َمْبدَأ َوتَْحفِّ يرِّ َواإلِّ الدَْفعِّ بِّاتَّجاهِّ َعَملِّيّاتِّ التَْطوِّ

، َكَما بَيّنَْت الَنتَائُِّج ُوُجودَ فُُروٍق ذَاتِّ داََللٍَة بَْيَن فِّئَاتِّ العُْمرِّ مْن ) عَةِّ  -20التغذيةِّ الّراجِّ

ْن )35أقلَّ من  ئَــتَــْينِّ مِّ (، 60أقلَّ من  -45) (، ومن45أقلَّ من  35-(، َوَبْيَن الفِّ

َن الفئةِّ  (، 60أقلَّ من  -45(، والفئةِّ من )45أقلَّ من  (35وَكانَْت النَتِّيَجةُ لَِّصالِّحِّ ُكّلٍ مِّ

ح فُُروٌق في الُمتَغَيَّراتِّ األُْخَرى  .ولَْم تَتّضِّ

ََللِّ القَِّراَءاتِّ  ُث من خِّ يفُهُ علَى ُمْحتََوى  الُمتَعَّمقَةِّ َوَكَشَف البَاحِّ َراَستِّهِّ َما يُضِّ بِّدِّ

دَاَرةِّ بِّالتّْجَوالِّ  هِّ َعلى الُمْستََوى الَمَحلّي وَما لَهُ من َعََلقٍَة بُِّمَماَرَسةِّ اإلِّ َمْوُضوعِّ

ََلقِّ  يفِّّي ُمتََمثَلً فِّي: الَجْواَلتِّ السُّْلَطانِّيّةِّ العَُمانِّيّةِّ ُمْنذُ اْنطِّ يَرةِّ وُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ َمسِّ

هِّ  يّةِّ التي تَْشَهدَُها هذِّ ْن أَْبَرزِّ الّسَماتِّ الَحَضارِّ ٌ مِّ دَة ، تَأَّصَلْت َواحِّ النّْهَضةِّ الُمبَاَرَكةِّ

ْرُص َجََللَةِّ السُّلَطانِّ قابوُس بُن سعيٍد الُمعَّظمِّ َعلَى االلتِّقَاءِّ  َي حِّ األرُض الطيبةُ، َوهِّ

نِّي رِّ والدّائِّمِّ َمَع الُمَواطِّ َللَها أَْبنَاَءهُ حيُث الُمبَاشِّ يُعَايَِّش خِّ ؛ لِّ َن في ُكّل ُمَحافََظاتِّ الّسلَطنَةِّ

ــيَــتََسنّى لهم ُمتَابَعَةُ ثَِّمارِّ  يُقِّيُموَن، يُرافِّقُهُ عددٌ كبيٌر مَن الُوَزَراءِّ والُمْستَـــَشاريَن لِّ

، ويَْشَهدَ على َما يقوُم بِّهِّ المُ  يَةِّ الوطنيةِّ َواطنوَن مْن َمْهَرجاناٍت للتَّعبيرِّ وُمْعَطيَاتِّ التَـــْنمِّ

بَانِّي نَْهَضة ُعَماَن الحديثةِّ )الخميسي، م وَوالئِّهم لِّ  (.2000عْن ُحبّهِّ

الجوالتِّ وفَلَسَفتَِّها وقيَمتَِّها، بأّنَها َمْنَهٌج ُعَمانِّيٌّ  َطبِّيعَةِّ ويُعَبُّر الباحُث عْن 

يَ  ادَةِّ بالتجوالِّ تَــــتََخّللَُها َجَلَساٌت مفتوحةٌ مميٌز للشُّوَرى، ونََمٌط فريدٌ مْن أَْنَماطِّ القِّ

مباشرةٌ بيُن القِّيَادَةِّ ومسئولِّي الَوَحدَاتِّ التنفيذيةِّ والمواطنيَن، وَهذَا َما نَُؤّكدُ عليهِّ وَما 

َما لَِّهذَا التّْجَوالِّ مْن  سِّ وتَابِّعيهْم، لِّ ي أْن يَُكوَن فِّي قِّيَادَاتِّ الَمدَارِّ َر  ُمقًّوَماتٍ يَْنبَغِّ وَعنَاصِّ

ٍر للعملِّ الديمقراطّي، َوَطْرحِّ الَقَضايَا التربويةِّ على بَِّساطِّ  يٍّة وأُسلوٍب ُمبَاشِّ َجوَهرِّ

ّي وتحقيقِّ  يَن على أَرضِّ الواقعِّ والَمْيدَانِّ الَمْدَرسِّ سِّ احتياجاتِّ الُمعَلّمِّ ، وتَلَمُّ الَبْحثِّ

ينَ  يرِّ والُمعَلّمِّ ُف إلى الُوقُوفِّ على أَْحوالِّ التََّلُحمِّ والتَّعَاُونِّ بيَن الُمدِّ ، َوَهذا التّجواُل يَْهدِّ

. م وُمتَابَعَةِّ األداءِّ هِّ ليَن والتّعَايُشِّ مَع أوَضاعِّ  العَامِّ

فالميَلدُ الحقيقيُّ لُِّمْصَطلَحِّ األداءِّ الوظيفّي جاَء على يَدِّ ُكٍل من بورمان وموتودلو 

(Borman&Motowidlo,1993)  حينََما َحاَوال التّْميِّيَز بيَن نَْوَعْينِّ مْن ُسلُوكِّ الموظفيَن
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( واألداُء السياقيُّ Task Performancالضرورييَن للفَعَاليةِّ التنظيميةِّ وهَُما: أداُء الَمَهاّم )

(Contextual Performance ُك (. يشيُر ُمْصَطلَُح أداءِّ الَمَهاّم إلى السلوكياتِّ التي تَُشارِّ

، أوِّ األنشطةِّ التي تُوفُّر الدّْعَم َغْيَر المباشرِّ الَخدََماتِّ مباشٍر في إنتاجِّ السلعِّ أوِّ  بشكلٍ 

ّي مْن  للعََملِّيّاتِّ الفنيةِّ األساسيةِّ للُمنَّظَمةِّ هذهِّ الّسلوكياُت ترتبُط مباشرةً بنظامِّ الُمكافأةِّ الّرْسمِّ

هُ ُجُهودٌ فرديةٌ ال ترتبُط مباشرةً بمهاّمِّ الَمَهاّمِّ ناحيٍة أُخَرى، يَتِّّم تعريُف األداءِّ السياقّي على أنّ 

يّةِّ  .الرئيسيةِّ  ّمةٌ ألنَها تَُشّكُل السياقاتِّ التنظيميةِّ واالْجتَِّماعِّ هِّ السلوكياتِّ ُمهِّ َوَمَع ذلَك، فإّن َهذِّ

َطةِّ الَمَهاّم والعََملِّيّاتِّ ) ُم َكُمَحفٍّز حيويٍ ألَْنشِّ  ,Korkaew&Suthinee)والنفسيةِّ التي تَْخدِّ

2012, p116." 

، وتوفيرِّ الَخدََماتِّ العَاّمةِّ  الُمعلمينَ إّن تلبيةَ احتياجاتِّ  الوظيفيّةِّ والشخصيةِّ

لهم في المؤسسةِّ التعليميةِّ التربويةِّ مْن شأنَِّها تعزيُز أواصرِّ األُلفةِّ واالنتماءِّ لدى 

دَْت اإلدارةُ  ُم ويتناغُم مَع الهدفِّ األساسيِّ الذي ُوجِّ المعلميَن نحَو مؤسستهم، وَهذا يَْنَسجِّ

، وتقديمِّ الخدماتِّ لجميعِّ  التربويةُ مْن أجلهِّ أال يّةِّ وهَو تطويُر العمليةِّ التعليميةِّ التّعَلُّمِّ

، وتحسينِّ الُمنَاخِّ التنظيمّي المدرسّي  العامليَن، واالستجابةِّ لحاجاتهُم الماديةِّ والمعنويةِّ

دَهْم على تحسينِّ أدائهْم بفعاليٍة عاليٍة )عطوي،  (.2001ليساعِّ

، فقْد  دورٍ  منولَِّما لألداءِّ الوظيفّي  ينِّ العمليةِّ التعليميةِّ محوريٍ في تَْحسِّ

ليَن  اهتمْت العديدُ مَن الدراساتِّ بدراسةِّ األداءِّ الوظيفّي لَدَى الُمعلميَن والعامِّ

راسةِّ ميسوَن ) ؛ َكدِّ ( التي تََوّصلْت إلى نتائَج منَها: ال توجدُ 2015بالُمؤسساتِّ التعليميةِّ

يَن حوَل درجةِّ مستوى أداءِّ الُمعلميَن في فُروٌق في متوسطاتِّ استجاباتِّ المبحوث

، وكذلَك أوَضَحْت  ، َوَسنواتِّ الخدمةِّ ، والمؤهلِّ ُمتَغَّيرِّ الجنسِّ المدارسِّ الخاّصةِّ تُْعَزى لِّ

النتائُِّج بأنّهُ ال تُوجدُ عَلقةٌ ارتباطيةٌ ذاُت داَللٍة إْحصائيٍة بيَن ُمتوّسَطاتِّ تقديراتِّ أفرادِّ 

دَارةِّ عينةِّ الدراسةِّ لدرجةِّ م سِّ الَخاّصةِّ بُمَحافظاتِّ َغّزةَ لإلِّ يري الَمدَارِّ مارسةِّ ُمدِّ

، وبيَن ُمتوسطاتِّ تقديراتِّ أفرادِّ العّينةِّ لدرجةِّ أداءِّ معلميهم.  بالتجوالِّ

( إلى أّن درجةَ ُمَمارسةِّ اإلدارةِّ 2015َكَما أَشارْت نتائُج دراسةِّ صالحٍة )

اءْت مرتفعةً، كذلَك ُوجودُ األداءِّ الوظيفّي بالتّْجَوالِّ مْن ُمديري مدارسِّ الغَوثِّ ج

للُمعلميَن، عَلقةٌ ذاُت داللٍة إحصائيٍة بيَن دَرجةِّ ُمَمارسةِّ اإلدارةِّ بالتّجْوالِّ مْن قِّبَلِّ 

دَارِّ الَخّطي الُمتعَدّدِّ  َللِّ استِّْخدَامِّ نَُموذَجِّ تَحليلِّ االْنحِّ ْن خِّ ، ومِّ ُمديري مدارسِّ الغَوثِّ

اتِّ الُمَؤثرةِّ على الُمتَغيرِّ التابعِّ لِّألَدَاءِّ الوظيفّي هَي التغذيةُ الراجعةُ اتضَح أّن الُمتَغير

والتحفيُز وتحسيُن االتصالِّ والتّطويرِّ واإلبداعِّ ،وأّن ُمتغيَر اكتشافِّ الحقائقِّ لهُ تأثيٌر 

 .ضعيٌف َعلى األَداءِّ الوظيفيّ 

َراَســةِّ  لَــةُ الــد ِّ  أْسئِّلَتِّهــا:و ُمْشكِّ

َهّميةِّ الُمَؤّسَساتِّ  ، وَحاَجتَِّها الَماّسةِّ ألََساليَب  التعليميةِّ نظًرا ألِّ في بِّنَاءِّ األَجيَالِّ

ْن أْجلِّ إِّْحدَاثِّ التغييرِّ والتّطويرِّ الَمرُجّو وُهَو َمطلٌب تَْطَمُح إليهِّ  وُطُرٍق جديدةٍ، مِّ
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يّةُ في سلطنة ُعمان مْن أْجلِّ االرتقاءِّ بِّ  ُس الُحُكومِّ عََملِّ اإلدارةِّ الَمْدَرسيّةِّ نَْحَو الَمدَارِّ

ََللِّ  سِّ مْن خِّ ، اهتماماً واضحاً بإدَاَراتِّ الَمدَارِّ َزارةُ التربيةِّ والتعليمِّ ، فقد أَْولَْت وِّ األْفَضلِّ

َرْسمِّ السياَسةِّ التعليميةِّ التي تَُساهُِّم في ُمتَابَعَةِّ األَدَاءِّ في تِّلَك الُمَؤّسَساتِّ َواالْرتِّقاءِّ بها، 

ي في َعَملِّيّةِّ التطورِّ  والتي ْحَورِّ ّي لَِّما لَهُ مْن دَْوٍر مِّ ً بالعُْنُصرِّ البََشرِّ ُس اهتماما تَْعكِّ

يّةِّ التي  يََّما أّن االهتماَم بِّالُمَماَرَساتِّ اإلدَارِّ ، وال سِّ والتقدمِّ التي تَْطَمُح إليَها تلَك الُمؤّسَساتِّ

سِّ تُؤثُر َعلى ُمستَوى أَ  سِّ من ُمعلميَن يتبعَُها ُمديري الَمدَارِّ لِّيَن بتلَك الَمدَارِّ دَاءِّ جميعِّ العَامِّ

 وإدارييَن.

ثِّ في مدارسِّ سلطنة ُعمان بمَحافظةِّ َشَمالِّ الباطنةِّ  ْبرةِّ البَاحِّ ن َواقِّعِّ خِّ ومِّ

َناَص بشكٍل َخاٍص، ُمْنذُ عامِّ  اليَةِّ شِّ هِّ بالعََملِّ  1994بَِّشكٍل عاّم وَمدَارسِّ وِّ واحتَكاكِّ

هِّ بوجودِّ عدٍد مَن الُمَؤّشَراتِّ َخرَج اإلدارّي، والّشوَ  يّةِّ وشعورِّ دِّ اليَْومِّ مَن  بمجموعةٍ اهِّ

الُمَلَحَظاتِّ يُمكُن إيَجاُزَها في: وجودِّ فجوةٍ بيَن اإلدارةِّ المدرسيةِّ ُمَمثّلَةً بُمديرِّ 

َهٍة أُخَرى،  ن جِّ َهٍة وبيَن الُمعَلّميَن مِّ يرِّ الَمدرسةِّ من جِّ دِّ ُمدِّ نَتََج عنهُ الَمدرَسةِّ وُمَساعِّ

م، كما  تَفتقِّرُ  بَعُض القُُصوَر في تقديرِّ ُمديرِّ الَمْدرسةِّ لِّحاَجاتِّ الُمعَلّميَن وقُْدَراتِّهِّ

تَبنِّّى َمْفُهومِّ اإلدارةِّ بِّالتّجوالِّ وابتكارِّ أََساليَب  الَمْنُظوَمةُ  َحٍة لِّ المدرسيةُ إلى رؤيٍة َواضِّ

يدَةٍ ألَداءِّ األعمالِّ الَمنُوَطةِّ بهْم،  يَن وأداءِّ الَمْدَرسةِّ َجدِّ ّما ينعكُس َسْلباً علَى أَدَاءِّ الُمعَلمِّ مِّ

َوارِّ  ، ونُْدَرةُ حِّ يّةِّ قِّلّةُ اللقاءاتِّ واالْجتَِّماَعاتِّ التلقَائِّيّةِّ دِّ اليَومِّ َن الّشَواهِّ بَِّشكٍل َعاّم. ومِّ

، وكثرةِّ  غَالِّهِّ الدائمِّ بالَجَوانِّبِّ اإلداريةِّ يهِّ الْنشِّ يرِّ َمع ُمعَلّمِّ األَعبَاءِّ الُمْلقَاةِّ علَى َعاتِّقِّ  الُمدِّ

يَابِّ بَعضِّ الُمدَراءِّ عْن  ، وغِّ يَاَسةَ البَابِّ الُمْغلَقِّ ، وإتباعِّ بَْعٍض منهم سِّ يرِّ الَمْدَرَسةِّ ُمدِّ

ّما يَُؤدّي إلى االْبتِّعَادِّ  َفتْرٍة زمنيٍة طويلٍة، مِّ هِّ فيَها لِّ الَواقِّعِّ العََملِّّي بالَمدَرَسةِّ َرْغَم تواُجدِّ

دَاٍم عنِّ  يَن، وانعِّ يرِّ والُمعَلّمِّ يّةِّ الُمبَالَغِّ فيَها بيَن الُمدِّ ، والّرْسمِّ َوارِّ الَمْفتُوحِّ والَمْكُشوفِّ الحِّ

 ، دَاَرةِّ  وكذلكَ في الّشفَافِّيّةِّ والُوُضوحِّ والّصَراَحةِّ يَن لَِّمفُهومِّ اإلِّ يَاُب ثـــقافَةِّ الُمعَلمِّ غِّ

يفِّّي على اْعتِّبَارِّ أنَّها إِّدَاَرةِّ تََصيُّدِّ األْخَطاءِّ والتََجسُّسِّ بِّالتّْجَوالِّ وَعَلقَتَِّها باألداءِّ الَوظِّ 

 َعلَى الُمعلميَن.

لِّيَن  الُمدََراءَ بِّأَّن (. 2010) هذا َما يَُؤّكدُهُ العبيديُّ  أْصَبُحوا بعيديَن عنِّ العَامِّ

يشِّ الَمْعلُوَماتِّ  ّما أَدّى إلى تَْشوِّ لِّيَن مِّ م دُوَن التّفَاُعلِّ َمَع العَامِّ م في َمَكاتِّبِّهِّ بَقائِّهِّ َمعَُهم، لِّ

يعِّ الَمْعلُوَماتِّ الُمتَعَلّق ةِّ التي تُــنقُل إلى الُمدََراءِّ ُصنّاعِّ القَرارِّ نََظراً لِّعَدَمِّ ُوُصولِّ َجمِّ

. يرِّ وُردُودِّ فِّْعلِّهِّ لِّ مْن ُمَواَجَهةِّ الُمدِّ ، أو َخْوُف العَامِّ  بالعَملِّ للُمدَراءِّ

َراَسةِّ  إلى أّن دََرَجةَ ُمَمارسةِّ اإلدارةِّ ( 2017)عتوَم كذلَك أَشاَرْت نَتَائُِّج دِّ

، التّْحفِّيز، االتَصاُل، اإلبداعُ، اتخاذُ  َها: )إدارةُ الوقتِّ القََرار، العََلقاُت  بالتّْجَوالِّ بِّأْبعَادِّ

اإلْنَسانِّيةُ( لدَى ُرَؤَساءِّ األقسامِّ جاءْت بِّدَرَجٍة ُمتوّسَطٍة، وأّن دَرَجةَ إْسَهامِّ ُرؤَساءِّ األْقَسامِّ 

األكاديميةِّ في تحسينِّ األدَاءِّ الَوظيفّي ألْعَضاءِّ َهْيئَةِّ التدريسِّ جاءْت بِّدَرَجٍة ُمتوّسَطٍة 

ابيٍة بيَن درجةِّ ُمَماَرسةِّ اإلدارةِّ بالتّْجوالِّ لدَى رؤساءِّ األْقَسامِّ ووُجودِّ َعَلقٍة ارتباطيٍة إيج
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عَةِّ الدَّمامِّ  ينِّ األدَاءِّ الَوظيفّي ألْعَضاءِّ َهيئةِّ التّدريسِّ في جامِّ وتُبَيُّن وجودَ  األكاديميةِّ وتَْحسِّ

َسابيةِّ بيَن الُمتََوسّ  (α=0.05) فُروٍق ذاتِّ داَللٍة إحصائيٍة عْندَ ُمستَوى الداّللَةِّ  َطاتِّ الحِّ

ْبرَ  ، الُكلّيةِّ، الخِّ ْنسِّ يرِّ )الجِّ  ة( لدََرَجةِّ ُمَماَرسةِّ اإلدَاَرةِّ بالتّْجَوالِّ على األداءِّ الوظيفّي علَى ُمتَغِّ

َراَسةِّ َصالِّحٍ ) ةَ َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ 2015َوأْسفَرْت نتائُج دِّ سِّ ُمَحافََظةِّ َغــزَّ (، بَِّمدَارِّ

ي  يرِّ سِّ ُمدِّ ْم، أنّهُ ال  الَمدَارِّ يهِّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ وَعََلَقتَِّها بُِّمْستََوى أَدَاءِّ ُمعَلِّّمِّ ةِّ لإلِّ الَخاصَّ

تُوَجدُ َعََلقةٌ ارتباطيةٌ ذاُت داَللٍة إحصائيٍة بيَن ُمتوّسَطاتِّ تقديراتِّ أفَرادِّ العَيّنَةِّ لدرجةِّ 

سِّ الَخاّصةِّ لإلدا ، وبيَن ُمتوّسَطاتِّ تقديراتِّ أْفرادِّ ُمَماَرَسةِّ ُمديري الَمدَارِّ رةِّ بالتّْجوالِّ

 العَيّنَةِّ لدرجةِّ أداءِّ ُمعَلميهم.

ََللِّ َما  ْن خِّ لَةِّ الدَّراَسةِّ الَحالِّيّةِّ والتي  َسبَقَ ومِّ يَاَغةُ وبَلَوَرةُ ُمشكِّ ُن صِّ يُمكِّ

يمِّ اإلداريةِّ الحديثةِّ وهَي اإلدا رةُ بالتّجوالِّ وذلَك مْن تـــنَاَوَل الباحُث فيَها أََحدُ الَمفَاهِّ

َها والتعّرفِّ علَى العََلقةِّ الُمرتبَطةِّ بينَها وبيَن ُمستَوى األداءِّ  َللِّ تَْحلِّيلِّ أبعادِّ خِّ

:  الَوظيفّي للُمدَراءِّ في التَّساؤالتِّ التاليةِّ

يري َمدَارسِّ الّصفُوفِّ ) ( في 10-5َما دََرَجةُ ُمَمارسةِّ اإلدَارةِّ بالتّجوالِّ لَدَى ُمدِّ

؟ُمحَ   افظةِّ َشَمالِّ الباطنَةِّ

فِّي ُمَحافظةِّ َشَمالِّ  (10-5ما ُمستَوى األدَاءِّ الَوظيفّي َلدَى ُمديري َمدَارسِّ الّصفُوفِّ )

 الباطنةِّ من وجهة نظر المعلمين؟

الستجابَةِّ أفرادِّ  (α=0.05)َهل تُوَجدُ فُروٌق ذَاُت داَللٍة إحَصائِّيٍة عندَ ُمستَوى الداَللةِّ 

: النّوُع، َسنَواُت  ُمتََغيَّراتِّ الدّراسةِّ العَينةِّ لدرجةِّ ُمَماَرسةِّ اإلدارةِّ بِّالتّْجوالِّ تُْعَزى لِّ

ْبَرةِّ؟  الخِّ

الستَِّجابَةِّ أفرادِّ  (α=0.05)هْل تُوَجدُ فُروٌق ذَاُت داَللٍة إْحَصائيٍة عندَ ُمستَوى الداََللَةِّ 

ْبرةِّ؟العَينَةِّ لُمستََوى األدَ  : النّوُع، َسنَواُت الخِّ  اءِّ الَوظيفّي تُْعَزى لُِّمتغيّراتِّ الدّراَسةِّ

هْل تُوَجدُ َعَلقةٌ ارتبَاطيةٌ دَالّةٌ إْحَصائياً بيَن دََرجةِّ ُمَماَرسةِّ اإلدَاَرةِّ بِّالتّْجوالِّ وُمستَوى األدَاءِّ 

 الَوظيفّي؟

َراَســةِّ   : أْهــــَداُف الــــد ِّ

  َيري َمدَارسِّ الّصفُوفِّ )التَعَّرُف علَى دَر -5َجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بالتّْجوالِّ لَدَى ُمدِّ

10.  ( في ُمَحافَظةِّ َشمالِّ الباطنةِّ

 ( ِّسِّ الّصفُوف يري َمدَارِّ ( في 10-5التعَّرُف على ُمستَوى األدَاءِّ الَوظيفِّّي لدَى ُمدِّ

. نةِّ  ُمَحافَظةِّ َشمالِّ البَاطِّ

  َاتِّ داََللٍة إْحَصائيٍة عندَ ُمستَوى الَكشُف َعن ُوُجودِّ فُروٍق ذ(α=0.05)  ِّالْستَِّجابَة

: النّوُع،  أفرادِّ الَعينةِّ لِّدََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلدَارةِّ بالتّْجَوالِّ تُْعَزى لُِّمتغيَراتِّ الدَّراسةِّ

ْبَرةِّ.  َسنَواُت الخِّ
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  الَكشُف عن ُوُجودِّ فُروٍق ذَاتِّ داََللٍة إحَصائيٍة عندَ ُمستَوى(α=0.05)  ِّالستَِّجابَة

: النوُع االجتماعي،  ُمتغيري الدراَسةِّ أفرادِّ العَينةِّ لُمستَوى األدَاءِّ الَوظيفِّّي تُْعَزى لِّ

ْبَرةِّ.  وَسنَواُت الخِّ

  ِّبيَن دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرة ً يٍَّة دَالٍّة إحصائيا الَكْشُف عن ُوُجودِّ َعََلقٍَة ارتِّبَاطِّ

يفّي. بالتّجوالِّ وُمستَوى األدَاءِّ   الَوظِّ

 : َراَســـةِّ يَــــةُ الـــد ِّ  أَهم ِّ

،  أهميّةُ تَْكُمُن  َراَستهِّ الدَّراَسةِّ الَحالِّيةِّ في أَهّميةِّ الَموُضوعِّ الذي َيتََصدّى لدِّ

َلَل هذهِّ الدّراَسةِّ الَكْشُف َعن العََلقةِّ بيَن  ُث خِّ ُل البَاحِّ نََظراً لَِّحدَاثةِّ الَمْفُهومِّ حيُث َحاوِّ

سِّ الّصفُوفِّ ) الَوظيفيّ  اإلدَاَرةِّ بالتّْجوالِّ وُمستََوى األدَاءِّ ُمَماَرَسةِّ  يري َمدارِّ -5لَدَى ُمدِّ

ْجَهةِّ 10 ْن وِّ ، بسلطنة ُعمان، مِّ يَن وال َشّك أّن  نََظرِّ ( في ُمَحافََظةِّ َشَمالِّ الباطنةِّ الُمعَلِّّمِّ

يَةِّ  ن النّاحِّ ْن َهذا الَموُضوَع يْنَطوي َعلَى أَهّميٍة كبيرٍة سواًء مِّ . ومِّ الَنَظريةِّ أو التّطبيقِّيةِّ

:ثَّم  ُن تــناُولِّ أَهّميةِّ الدّراَسةِّ الَحاليّةِّ في الّشقْينِّ التاليينِّ  يُمكِّ

 األهميةُ النّظريةُ: وتتمثُل فيما َيلِّي:

َها، في الَكشفِّ َعن العََلقَةِّ بيَن ُمتغيّرِّ اإلدَاَرةِّ  .1 ن نَوعِّ تُعَدّ هذهِّ الدَّراَسةُ هَي األولَى مِّ

ثِّ  -تّْجوالِّ وُمستَوى األدَاءِّ الَوظيفِّّي بال لم البَاحِّ في ُمَحافََظةِّ َشَمالِّ  في ُحدُودِّ عِّ

، بسلطنة ُعمان سِّ  -الباطنةِّ يّةِّ بَمدَارِّ وبذلَك فَإنَّها تُمثُّل إضافةً نوعيةً للمكتبَةِّ التّربَوِّ

. نَةِّ  ُمَحافظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

يفِّ اإلدَاَرةِّ تتَواَكُب َهذهِّ الدّراَسةُ َمَع االتّجَ  .2 ي بَِّضُروَرةِّ تَوظِّ اَهاتِّ الَحديثةِّ التي تُنادِّ

.  بِّالتّجوالِّ في العََمليةِّ التّعليميةِّ التّربَويةِّ

 األهميةُ التّطبيقيّةُ: وتتمثُل فِّيما يَلي:

جِّ التدريبيةِّ التي  .1 ُث االستِّفَادَة منها في تْصميمِّ البرامِّ في ُضوءِّ نَتائِّجِّ الدّراَسةِّ يأمُل البَاحِّ

ينِّ األدَاءِّ الَوظيفِّّي للُمعَلميَن واإلدَارييَن، وتَْحسينِّ ُمَمارَسةِّ اإلدَارةِّ  ُف إلى تَحسِّ تَهدِّ

. سِّ  بالتّجوالِّ لدَى ُمديري المدارِّ

ثيَن الُمهتّميَن واستْكَمالِّ فكرةِّ  .2 هِّ الدّراسةِّ َشريَحةَ البَاحِّ ُث أْن تُفيدَ َنتائُِّج َهذِّ يأمُل البَاحِّ

 ا َعلى ُمتغيراٍت دراسيٍة أُخَرى.الدّراَسةِّ بتطبيقِّهَ 

يثةِّ أال وُهَو اإلدَاَرةُ  .3 وَء َعلى أُسلُوبِّ اتّصاٍل َجديٍد في اإلدَاَرةِّ الحدِّ تَُسلُّط الضُّ

.  بالتَّجَوالِّ

سِّ ُمَحافظةِّ  .4 يري َمدَارِّ دُ به ُمدِّ ً يَستَرشِّ عا نِّ أْن تَُكوَن هذهِّ الدَّراَسةُ َمْرجِّ َن الُمْمكِّ مِّ

نةِّ و م، مْن أْجلِّ َشَمالِّ البَاطِّ م، وقُْدَراتِّهِّ فِّهم، وَمَهاَراتِّهِّ م فِّي تَطويرِّ َمعَارِّ ُمَساَعدَتِّهِّ

ليَن، وتَحقِّيقِّ األْهدَافِّ  يفّي للعَامِّ ينِّ األدَاءِّ الَوظِّ إتّبَاعِّ اإلدَاَرةِّ بِّالتّْجوالِّ لِّتَحسِّ

 الَمنُوَطةِّ بِّهم.
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: َراَســـةِّ  ُحــــدوُد الـــد 

 الدَّراَسةِّ في َما يَلي: ُحدودُ تتمثُل 

ي ُمحافَظةِّ َشَمالِّ الحدود البشرية ن ُمعَلمِّ : اْشتََملَْت الدّراَسةُ َعلى َعينٍة َعشَوائيٍة مِّ

 البَاطنةِّ بسلطنة ُعمان.

َراَسةِّ في الفَْصلِّ الدراسّي الثانِّي لِّلعَامِّ الدراسّي الحدود الزمانية : تَّم تَطبيُق الدِّ

2019/2018. 

سِّ الّصفُوفِّ ): تِّّم تَْطبِّيُق الدّاَرَسةِّ علَى يةالحدود المكان ( بُِّمحافََظةِّ َشَمالِّ 10-5َمدَارِّ

نَةِّ بسلطنة ُعمان.  البَاطِّ

الدَّراَسةُ الَحالِّيّةُ في تَنَاُولَِّها اإلدَاَرةَ بالتّْجوالِّ وَعَلقَتَُها  : اْقتََصَرتْ الحدود الموضوعية

يري  يفِّّي لدَى ُمدِّ سِّ الّصفُوفِّ )باألدَاءِّ الَوظِّ نَةِّ بسلطنة 10-5َمدَارِّ ( بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

يَن، التِّي تــتَمثُّل في َمَجاالتِّ اإلدَاَرةِّ بِّالتّْجَوالِّ وهَِّي:  ْجَهةِّ نََظرِّ الُمعَلِّّمِّ ْن وِّ ُعمان مِّ

ْبدَا يُر واإلِّ ، التّْحفِّيُز، التَّْطوِّ يُن االتَِّّصالِّ ، تَْحسِّ عَةُ، َكَما اْكتَِّشاُف الَحقَائِّقِّ اجِّ يَةُ الرَّ ُع، التَّْغذِّ

يفِّّي.  تــتَمثُّل فِّيَ أْبعَادِّ األدَاءِّ الَوظِّ

: َراَســةِّ  ُمْصَطلََحـــاُت الـــد ِّ

 اإلدارة بــالتجــوال: 

دُ َعلى  يرِّ والُمَوّظفِّيَن، يَعتَمِّ تُعَّرُف َعلى أنَّها استراتيجية اتَصاٍل َبْيَن الُمدِّ

ََللِّ اعتَِّمادِّ نَْهجِّ اإلدَاَرةِّ الَلَمرَكزيّةِّ َوالثقةِّ فِّي االتصاالتِّ َغيرِّ الّرْسم يةِّ مْن خِّ

ّي )عطا ومحمد، ّما يُعَّزُز العََمَل الَجَماعِّ َكَما تُعَّرُف َعلى أنّها (. 2013الُمَوّظفِّيَن، مِّ

، يثِّ ْن أْشَكالِّ اإلدَاَرةِّ الَحدِّ ، ويَ  َشْكٌل مِّ دُ عْن َمْكتَبِّهِّ يُر َيْبتَعِّ نهُ إلَى َمْسَرحِّ فِّيهِّ الُمدِّ ْخُرُج مِّ

، َوتَقديمِّ  ينِّ االتَصالِّ ، َوتَْحسِّ لِّيَن وْجَهاً لَِّوجٍه، الْكتَِّشافِّ الَحقائِّقِّ العََملِّ ويَتفَاَعُل َمَع العَامِّ

عَةِّ  يةِّ الّراجِّ يمِّ التّْغذِّ ، وتَقدِّ ليَن، والتّْطويرِّ َواإلْبدَاعِّ فِّي نُُظمِّ العََملِّ بِّ للعَامِّ  التّْحفِّيزِّ الُمنَاسِّ

يّةَ  لٍَة تَعُوُق العََملِّيّةَ اإلْنتَاجِّ ، َكَما َخلَُصْت (2012)الحوامدةُ والعبيدّي،لَحّل أّي ُمْشكِّ

ّي ) يدِّ َراَستَِّها إلَى تَْعريفِّ اإلدَاَرةِّ بِّالتّْجَوالِّ بِّأنَّها اإلدَاَرةُ القَائَِّمةُ َعلى 2010العِّ ( فِّي دِّ

َج َمكتبِّهِّ يَتََجّولُ  يرِّ َخارِّ ي ُمْعَظَم وقتهِّ فِّي ُخُطوطِّ اتَّصاٍل  بَقَاءِّ الُمدِّ ليَن وَيقضِّ بيَن العَامِّ

 ، ْبَسُهم ويتفاعُل َمعَُهم، ويُتَابِّعُُهم وُهم َيْعَملُوَن فِّي َمْيدَانِّ العََملِّ َمفتوَحٍة، بَِّحيُث يَْلبُِّس لِّ

ُم الّشْخصِّ  هِّ َواَر َمعَُهم، ويُنَاقُِّشُهم فِّي أُُمورِّ العََملِّ وأُُمورِّ يُر الحِّ . ويُدِّ  يّةِّ

ن أْنَماطِّ اإلدَاَرةِّ  ُث اإلدَاَرةَ بِّالتّْجَوالِّ إْجَرائياً: َعلَى أنَّها نََمٌط مِّ َويُعَّرُف البَاحِّ

نَةِّ والذي يَهتَّم فيهِّ بِّالتَواُجدِّ  سِّ ُمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ يُر الَمْدَرَسةِّ فِّي َمدَارِّ الذي َيتّبِّعُهُ ُمدِّ

ليَن  يعِّ العَامِّ بالَمْدَرَسةِّ مْن ُمعَلّميَن وإدارييَن ُمعتمداً علَى َما يَْملُِّكهُ مْن َمَهاَراٍت بيَن َجمِّ

يٍّة فِّي التّعَاُملِّ َمعَُهم، يّةِّ واإلنسانية،  وَمَواهَِّب َشْخصِّ يزِّ العَََلقَاتِّ الّشْخصِّ وتَْعزِّ

يَةِّ  ، وتقديمِّ التّغذِّ يرِّ م َعلَى اإلْبدَاعِّ والتّْطوِّ هِّ يعِّ ينِّ وتَْحفِّيزهِّم وتَشجِّ ، وتَْحسِّ عَةِّ الّراجِّ

يفِّّي. ، وبُْعدِّ األدَاءِّ الَوظِّ ، واكتشافِّ الَحقائقِّ  االتَّصالِّ
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 األداء الــوظيفــي: 

يّةَ،  (2015)الفَْضلِّّي ا يُعَّرفهَ  لِّ بِّأنّهُ اْنَجاُز األْهدَافِّ الُمَحدّدةِّ َحتّى تَُحقَق الفَاعِّ

يَع  ُب أْن يتوفَّر لَدَى الفَْردِّ الَمْعلُوَماُت الَكافِّيَةُ َعن األْهدَافِّ الُمَكلفِّ بَِّها حتّى يستَطِّ ويَجِّ

ن ثَّم فاألدَاُء الَوظيفّي ُهَو أدَاُء الفَْردِّ  ، َومِّ يفتهِّ فِّي العََملِّ َكَما يُعَبُّر َعن  أْن يَُحققَها في َوظِّ

َلَل فَترةٍ زمنيٍة معينٍة.  ي يُنتُجهُ الفَردُ خِّ محمدُ ويحيى َكَما َعّرفَهُ الَقْدرِّ النَاتِّجِّ الذِّ

َطةِّ 2013) ( بِّأنّهُ ُمَحّصلَةُ الّسلُوكِّ التنظيمّي فِّي ُضوءِّ اإلْجَراَءاتِّ والواجباتِّ واألنشِّ

، الُمَحدّدِّ  والَوْقتِّ قِّ األْهدَافِّ الَمرُسوَمةِّ بالُجودَةِّ الَمْطلُوبَةِّ والَمَهاّم للُوُصولِّ إلى تَْحقِّي

يحِّ 2004وَكذَلَك عّرفَهُ )الجرادين،. تكلفةٍ وبِّأقَّل  ( بِّأنّهُ قِّيَاُم الفَْردِّ بالعََملِّ الّصحِّ

فَايةِّ والّسَلَمةِّ العَاّمةِّ في  لِّيّةِّ والكِّ ً الفَاعِّ يا ، ُمَراعِّ يَحةِّ ، وتَْوفِّيرِّ وبِّالطريقةِّ الّصحِّ العََملِّ

 . رِّ والَوْقتِّ  الَمَصادِّ

ُث األدَاُء الَوظيفِّّي إْجرائِّياً: َعلَى أنّهُ قِّيَاُم الُمعلميَن بِّأدَاءِّ الَمَهاّم  ُويعَّرُف البَاحِّ

ا  ، بِّمِّ الُمَكلفيَن بَِّها بَِّما يتناسُب مَع الَمعاييرِّ التِّي تَّم وْضعَُها مْن قَِّبلِّ اإلدَاَرةِّ الَمْدَرسيةِّ

ُم فِّي نََجاحِّ الَمْدَرَسةِّ وتََميُّزِّ  ، يَُساهِّ سِّ األُْخَرى، في إدَاَرةِّ الّصفِّ َها عْن بَاقِّي الَمدَارِّ

، ويُقَاُس بِّالدَّرَجةِّ التي يَْحُصُل َعلْيَها أْفَرادُ العَيّنَةِّ َعلى بُْعدِّ ُمْستََوى  بَاطِّ ، واالْنضِّ َوالتقويمِّ

نَةِّ  سِّ ُمَحافظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ يري َمدَارِّ  األدَاءِّ الَوظيفِّّي لدَى ُمدِّ

ي   :َمْنَهجِّ َراَســةِّ  ـــةُ الـــد ِّ

َراَسةِّ  يَّةُ الدِّّ َراَسةِّ  َوإْجَراَءاتَُهاتُْعتَبَُر َمْنَهجِّ هِّ إتَْماُم الدِّّ ََللِّ ن خِّ ْحَوًرا َرئِّيًسا َيتِّمُّ مِّ مِّ

َطتَِّها يَتِّمُّ الُحُصوُل  ، وبَِّواسِّ ْجَراءِّ البَيَانَاتِّ َوَجْمعِّ الَمْعلُوَماتِّ الَمْطلُوبَةِّ إلِّ  َعلَىالَمْيدَانِّيَّةِّ

ابِّقَةِّ  َراَساتِّ السَّ يُرَها فِّي َضْوءِّ الدِّّ لِّ إَلى النَّتَائِّجِّ التِّي يَتِّمُّ تَْفسِّ لتََّوصُّ ِّ لِّ ْحَصائِّّي التَّْحليلِّ اإلِّ

دُ  يقَِّها، وتعتَمِّ تَْحقِّ ، وبِّالتّالِّي تَُحقُق األَْهدَاَف التِّي َنْسعَى لِّ َراَسةِّ الُمتَعَّلقَةِّ بَِّمْوُضوعِّ الدِّّ

ُن، الدَّراَسةُ  ي يَتنَاَسُب َويُقَارِّ ُر،  َعلى الَمْنَهجِّ الَوْصفِّّي )دراسةً ارتباطيةً( والذِّ َويُفَّسِّ

فَةِّ َعْن  يدُ الَمْعرِّ يدُ بَِّها َرصِّ يَماٍت ذَاتِّ َمْعنَى يَزِّ لِّ إَلى تَْعمِّ ويُقَـــّيُِّم أََمَلً فِّي التَّوصُّ

، َوقَ  الَمْوُضوعِّ  لِّيّةِّ َمَع َطبيعَةَ الدَّراَسةِّ الَحالِّيّةِّ رِّ األَوَّ َن الَمَصادِّ ْد تَـــمَّ َجْمُع البَيَانَاتِّ مِّ

َراَسةِّ بَْعضِّ ُمتَغَيَِّّراتِّ الَمْوُضوعِّ،  بِّالَبْحثِّ فِّي الَجانِّبِّ الَمْيدَانِّّيِّ، بِّإِّْعدَادِّ اْستِّبَانٍَة لِّدِّ

َها،  يغِّ ْن ثَـــمَّ تَْفرِّ َها، ومِّ يعِّ َمةِّ وتَْجمِّ يلَِّها اإلْحًصائِّّيِّ، َوَحْصرِّ الَمْعلُوَماتِّ الَّلزِّ وتَْحلِّ

، بَِّهدَفِّ الُوُصولِّ لِّداََلاَلٍت ذَاتِّ قِّيَمٍة،  بَةِّ واْستِّْخدَامِّ االْختِّبَاَراتِّ اإلْحَصائِّيَّةِّ الُمنَاسِّ

ُث بِّاْستِّْخدَامِّ  يّةُ قَاَم البَاحِّ ُر الثّانَوِّ ، أما الَمَصادِّ َراَسةِّ َراٍت تَْدَعُم َمْوُضوَع الدِّّ رِّ وُمَؤّشِّ  َمَصادِّ

َراَساتِّ ا ، والدِّّ يَّاتِّ والَمقَااَلتِّ ، والدَّْورِّ عِّ العََربِّيَّةِّ واألْجَنبِّيَّةِّ َن الُكتُبِّ، والَمَراجِّ لَبيَانَاتِّ مِّ

، واالْستِّعَانَةِّ بِّالنَُّسخِّ  ْستِّيرِّ ذَاتِّ العَََلقَةِّ الَمْنُشوَرةِّ، وأُْطُروَحاتِّ الدُّْكتُوَراه والَماجِّ

 ةِّ االْنتَْرنِّت.اإللِّْكتُُرونِّيَّةِّ َعلَى َصْفحَ 
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: َراَســةِّ  ُمْجتََمـــُع الـــد ِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ يَن والُمعَلَماتِّ فِّي َمدَارِّ  10-5تَكّوُن ُمْجتََمَع الدَّراّسةُ مَن الُمعلمِّ

ّي  َلَل العَامِّ الدّراسِّ ، فِّي سلطنة ُعمان خِّ نَةِّ والبَالِّغِّ  ،2018\2019بُِّمَحافََظةِّ شَمالِّ البَاطِّ

تَابِّ اإلحَصائّي  3281َعدَدُهم  ََللِّ الكِّ فَةُ اإلحَصاَءاتِّ مْن خِّ ُمعَلًما وُمعَلَّمٍة، وقَْد تَّم َمْعرِّ

يريةِّ العَاّمةِّ للتربيةِّ والتّْعلِّيمِّ لُِّمَحافَظةِّ َشَمالِّ  لِّقِّْسمِّ اإلحَصاءِّ والُمَؤّشَراتِّ التربويةِّ للُمدِّ

، نَةِّ )وزارة التربيةِّ والتعليمِّ  (.2018البَاطِّ

: َعي َِّنـــةُ  َراَســةِّ  الـــد ِّ

َراَسةِّ  سِّ  بالّطريقةِّ تَم اختياُر َعّينَةِّ الدِّ ي َمدَارِّ يَطةِّ مْن ُمعَلّمِّ العَْشوائيةِّ البَسِّ

 الّصفُوفِّ 

، في سلطنة ُعمان والبَالِّغِّ َعدَدُهم  5-10 نَةِّ َحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ ُمعَلًّما وُمعَلَّمةً،  280بمِّ

ْن الُمجْ  10%أْي بِّنِّْسبَةِّ  . مِّ يَُوّضُح َخَصائَِّص أفرادِّ  1.3الجدوُل َرْقمُ تََمعِّ الُكلّي للدَّراَسةِّ

.  العَيّنَةِّ

 توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الديموغرافية للدراسة  1.3جدول 

ي ةُ  الت ْكَرارُ  الُمْستََويَاتُ  نَْوُع الُمتَغَي ِّرِّ  ئَوِّ  الن ِّْسبَةُ المِّ

 الن ْوُع االْجتَِّماِّعي  

 53.2% 149 ذََكرٌ 

 46.8% 131 أُْنثَى

 100% 280 الَمْجُموعُ 

ْبَرةِّ   َسنََواُت الخِّ

ْن   10.7% 30 سنواتٍ  5أقَلُّ مِّ

 21.1% 59 َسنََواتٍ  5-10

ن   68.2% 191 َسنََواتٍ  10أْكثَُر مِّ

 100% 280 الَمْجُموعُ 

:أ َراَســةِّ  َداةُ الــد ِّ

َراَساتِّ الّسابِّقَةِّ  ُجوعِّ للدِّّ ْن  اْعتََمدَْت الدَّراَسةُ َعلَى اْستِّبَانةٍ  بِّالرُّ َفْقَرةً  50ُمَؤلفٍَة مِّ

َراَسةِّ   اآلتِّي: البُْعدُ األَوُل دََرَجةُ ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بِّالتّجَوال، وتَُمثِّّلُ  وتَتََضّمُن أدَاةَ الدِّّ

، والتّحْ  يُن االتَّصالِّ يُر واإلبدَاُع، وتَْحسِّ : التْطوِّ ر التّاليةِّ ، الَمَحاوِّ فِّيز، واْكتَِّشاُف الَحقَائقِّ

يَن.  ْحَوُر الثانِّي الُمتَعَلُّق بُِّمستََوى األدَاءِّ الَوظيفّي للُمعَلّمِّ عَةُ، والمِّ يةُ الّراجِّ والتْغذِّ

ّي لِّدَرَجةِّ الُمَوافقةِّ )كبيرةٌ جداً  ْقيَاَس لِّيَكْرث الُخَماسِّ ًما مِّ ، ُمتوّسطةٌ 4، كبيرةٌ 5ُمْستَْخدِّ

يفَةٌ 3 دًا ، َضعِّ 2، َضعِّ  (.1يفَةٌ جِّ

ــْدُق األَداةِّ وثَبَــاتَُهـا:   صِّ

ْدقِّ األَدَاةِّ  ن صِّ ، وقَْد تَّم التَّحقُُّق مِّ هِّ يَاسِّ قِّ دَّْت لِّ ْدقِّ األَدَاةِّ أْن تَقِّيَس َما أُعِّ يُقَصدُ بِّصِّ

يَن" الصدق الظاهري. مِّ َحّكِّ ْدقِّ المُّ : صِّ ََللِّ ْن خِّ َراَسةِّ فِّي  مِّ ُث بِّعَْرضِّ أدَاةِّ الدِّّ قَاَم البَاحِّ

يَن، َوَعدَدُُهم  مِّ َن الُمَحّكِّ ، ثُّم َعلَى َمْجُموَعٍة مِّ فِّ يَّةِّ َعلَى الُمْشرِّ لِّ ًما  15ُصوَرتَِّها األوَّ مَحّكِّ
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عَةِّ ُصحَ  عَةِّ السُّْلَطانِّ قَابُوَس، وَجامِّ يَّةِّ فِّي َجامِّ يسِّ ْن أْعَضاءِّ الَهْيئَةِّ التَّْدرِّ يَةِّ مِّ ار، َوالُكّلِّ

يّةِّ  يرِّ َراَساتِّ والُمتَابَعَةِّ بالُمدِّ ، َوأْعَضاءِّ الدِّّ سِّ ْن ُمدََراءِّ الَمدَارِّ التَْطبِّيقِّيّةِّ بُِّصَحار، ومِّ

نَةِّ )ُمْلَحْق َرَقْم أ( فِّي ُصوَرتَِّها األُولَى، ةِّ للتَْربِّيَةِّ والتّعلِّيمِّ لُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ الباطِّ وقَْد  العَامَّ

عَْت َطلََب ا قِّيَاسِّ َما ُوضِّ ْم فِّي َمدَى ُمََلَءَمةِّ الفَقَراتِّ لِّ يَن إِّْبدَاَء آرائِّهِّ مِّ َن الُمَحّكِّ ُث مِّ لبَاحِّ

، واْقتَِّراحِّ َما  ي إلْيهِّ ي تَْنتَمِّ ، َوُمنَاَسبَةِّ ُكّلِّ َفقَرٍة للبُْعدِّ الذِّ يَاَغةِّ ، وَمدَى ُوُضوحِّ صِّ َْجلِّهِّ ألِّ

يلِّ  ْن تَْعدِّ بًا مِّ يَهاتِّ  يََرْونَهُ ُمنَاسِّ يَاَغةِّ الفَْقراتِّ أْو َحْذفَِّها، َواْستِّنَاداً للُمََلَحَظاتِّ والتْوجِّ صِّ

، َكَما فِّي )ُمْلَحْق َرقَم ب(.   التِّي أَْبدَاَها الُمَحّكُموَن َخَرَجْت األَدَاةُ فِّي ُصوَرتَِّها النَِّّهائِّيَّةِّ

 : لِّي  اخِّ  االتَِّساُق الد 

ْدقِّ  نَةِّ  نَاءِّ البِّ الْستِّْخَراجِّ داََلاَلتِّ صِّ ( لِّألَدَاةِّ الُمَكوَّ لِّيُّ َبْيَن الفَْقَراتِّ )االتَِّساُق الدَّاخِّ

ْن اْستِّبَانٍَة ذَاتِّ  ْن  مِّ ُن مِّ ، ويَتََكوَّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ ْقيَاُس ُمَماَرَسةِّ اإلِّ ، األَّوُل: مِّ ْقيَاَسْينِّ  35مِّ

يفِّ  ْقيَاُس ُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ ْن فَْقَرةً، والثانِّي: مِّ ُن مِّ يَن، ويَتََكوَّ فَْقَرةً،  15ّي للُمعَلِّّمِّ

لِّ الثَّبَاتِّ  ، وُمعَامِّ ثِّ ُمعَاَمََلتِّ اْرتِّبَاطِّ الَفْقَراتِّ َمَع الدََّرَجةِّ الُكلِّّيَةِّ اْستِّْخَراُج البَاحِّ

ْقيَاَسْينِّ  دٍَة، َوذَ  للمِّ ، كٌل عَلى حِّ ئَةِّ النِّّْصفِّيَّةِّ يقَتَْي كرونباخ ألفا والتَّْجزِّ  لَِّك َعلَى َعّيِّنَةٍ بَِّطرِّ

جِّ َعيِّّنَةِّ الدَّراَسةِّ  ْن َخارِّ يٍَّة مِّ ْن  اْستِّْطََلعِّ نَْت مِّ سِّ  37تََكوَّ ي وُمعَلَِّّماتِّ َمدَارِّ ْن ُمعَلّمِّ فَْردًا مِّ

ُح ذَلَِّك. ُل التَالِّيَةُ تَُوّضِّ نَةِّ فِّي َسْلَطنَةِّ ُعَماَن، والَجدَاوِّ  ُمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ْقيَــاُس ُممَ  : مِّ اَرةِّ بالت ْجَوالِّ دِّ  ـاَرَســةِّ اإلِّ

ي إلْيهِّ   2.3َجْدَول ي تَْنتَمِّ ْحَورِّ الذِّ  ُمعَاَمََلُت االْرتِّبَاطِّ بْيَن الَفْقَراتِّ والمِّ
يُن االتَِّصالِّ  اْكتِّشاُف الَحقَائِّقِّ  يُر َواإلْبَداعُ  الت ْحفِّيزُ  تَْحسِّ عَةُ  الت ْطوِّ اجِّ يَةُ الر   التَْغذِّ

الفَْقرَ 

 ةُ 

الفَْقرَ  االْرتِّبَاطُ  الفَْقَرةُ  االْرتِّبَاطُ  الفَْقَرةُ  االْرتِّبَاطُ 

 ةُ 

الفَْقرَ  االْرتِّبَاطُ 

 ةُ 

 االْرتِّبَاطُ 

1 **0.672 8 **0.744 15 **0.657 22 **0.739 29 **0.651 

2 **0.961 9 **0.705 16 **0.720 23 **0.861 30 **0.794 

3 **0.862 10 **0.798 17 **0.697 24 **0.874 31 **0.852 

4 **0.863 11 *0.519 18 **0.793 25 **0.834 32 **0.852 

5 **0.857 12 **0.620 19 **0.797 26 **0.841 33 **0.836 

6 **0.887 13 **0.730 20 **0.761 27 **0.858 34 **0.784 

7 **0.821 14 **0.795 21 **0.795 28 **0.811 35 **0.780 

ُح الَجْدَول  يَع قَِّيمِّ  2.3يَُوّضِّ ي َمَع  ُمعَاَمَلتِّ ارتِّبَاطِّ الَفْقَراتِّ أّن َجمِّ ي تَْنتَمِّ ْحَورِّ الذِّ المِّ

يعَُها دَالّةٌ إْحَصائِّيًا، َكَما إلْيهِّ  َطةِّ والعَالِّيَةِّ وَجمِّ تٍَة بَْيَن الُمتَوّسِّ َكانَْت ذَاَت دََرَجاٍت ُمتَفَاوِّ

يُر النَّتَائُِّج إلَى  َعدَمِّ ُوُجودِّ فَْقَرةٍ ذَاتِّ ارتِّبَاٍط َسالٍِّب أْو يَقِّلُّ ارتِّبَاُطَها َعْن الدََرَجةِّ تُشِّ

يَع 0.20 ُث َجمِّ ، َعلَْيهِّ فَقَْد اعتََمدَ البَاحِّ ْقيَاسِّ لِّ الثبَاتِّ العَاّم للمِّ ي َقْد يَُؤثُر فِّي ُمعَامِّ ، والذِّ

ْقيَاسِّ وَعدَدَُها  ْقيَاسِّ َعلَى العَّيِّنَةِّ الُمْختَاَرةِّ. فَْقَرةً ألْغَراضِّ  35فَْقَراتِّ المِّ  تَْطبِّيقِّ المِّ
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: َرَجةِّ الُكل ِّيَةِّ ْقيَاسِّ والد  رِّ المِّ ََلُت االْرتَِّباطِّ بَْيَن َمَحاوِّ  ُمعَامِّ

ْحَوٍر والدََّرَجُة الُكّلِّيَةُ   3.3َجْدَوُل  ََلُت االْرتِّبَاطِّ بَْيَن ُكّل مِّ  ُمعَامِّ

ََلُت االْرتِّبَاطِّ  ْقيَاسِّ  ُمعَامِّ َرَجةُ الُكل ِّيَةُ للمِّ  الد 

ُل: اْكتَِّشاُف الَحَقائِّقِّ  ْحَوُر األو   0**887. المِّ

يُن االت َِّصالِّ  ْحَوُر الثَانِّي: تَْحسِّ  0**848. المِّ

ْحَوُر الثالُِّث: الت ْحفِّيزُ   0**906. المِّ

يُر واإلْبَداعُ  ابُِّع: الت ْطوِّ ْحَوُر الر   0**914. المِّ

ْحَوُر  َعةُ المِّ اجِّ يَةُ الر  ُس: الت ْغذِّ  0**930. الَخامِّ

ُح الَجْدَوُل  االْرتِّبَاطِّ بَْيَن ُكّل بُعٍد والدَّرَجةُ الُكلِّّيَةُ، إْذ تََراَوَحْت َبْيَن  ُمعَاَمََلتُ  3.3يَُوّضِّ

يَع ُمعَاَمَلتِّ االْرتِّبَاَط بْينِّ 0.930** - **0.848 َشاَرةُ إلَى أَّن َجمِّ  ُكلُّ ، َوتَْجدُُر اإلِّ

ْحَورٍ  ْقيَاسِّ  مِّ  ودَالٍّة إِّْحَصائِّيًا. ذَاُت قِّيٍَم َعالِّيَةٍ والدَّّرَجةُ الُكّليَةُ للمِّ

ُل الثبَاتِّ بُِّمَعاَدلَةِّ )كرونباخ ألفا(:  ُمعَامِّ

ْقياسِّ َكُكلٍّ  4.3َجْدَوُل   ُمعَاَمََلُت الثبَاتِّ كرونباخ ألفا للَمَحاوِّرِّ والمِّ

ْقيَاسِّ  ُر المِّ  َمَحاوِّ
َعَدُد 

 الفَْقَراتِّ 
 Cronbach's Alphaكرونباخ ألفا 

ُل: اْكتَِّشاُف الَحقَائِّقِّ  ْحَوُر األو   0.954 7 المِّ

يُن االت َصالِّ  ْحَوُر الثانِّي: تَْحسِّ  0.959 7 المِّ

ْحَوُر الثالُث: الت ْحفِّيزُ   0.951 7 المِّ

يُر واإلْبَداعُ  ابُِّع: الت ْطوِّ ْحَوُر الر   0.953 7 المِّ

ْحَوُر  عَةُ المِّ اجِّ يَةُ الر  ُس: التْغذِّ  0.947 7 الَخامِّ

 4.764 35 الد َرَجةُ الكُليَةُ 

َن  ، وَكذَلَِّك  4.3الَجْدَولِّ يََُلَحُظ مِّ ْقيَاسِّ رِّ المِّ ْن َمَحاوِّ ْحَوٍر مِّ َل الثَّبَاتِّ فِّي ُكّل مِّ أّن ُمعَامِّ

َي قِّيٌَم ذاُت  ، هِّ ُل الثَّبَاتِّ للدََّرَجةِّ الُكليَةِّ ، ُمعَامِّ َن الثَّبَاتِّ فِّي العُلُومِّ اإلْنَسانِّيةِّ دََرَجٍة َعالِّيٍَة مِّ

رِّ  يَع الَمَحاوِّ ، وَعَلْيهِّ اعتَبَْرُت َجمِّ ْقيَاسِّ رِّ المِّ لِّّي لَِّمَحاوِّ راً َعلَى َمدَى االتَِّّساقِّ الدَّاخِّ وُمَؤّشِّ

. َراَسةِّ  َصالَِّحةً ألْغَراضِّ الدِّّ

ئَةِّ  ُل الثبَاتِّ بَِّطريقَةِّ الت ْجزِّ : ُمعَامِّ  الن ِّْصفِّي ةِّ

ئَةِّ الّنْصفِّيَّةِّ  5.3َجْدَوُل  يَقةِّ التَّْجزِّ  ُمعَاَمَلُت الثَّبَاتِّ بَِّطرِّ

 الُجْزُء الثانِّي الُجْزُء األولُ 
االرتِّبَاُط بَْيَن 

 الن ِّْصفَينِّ 

لِّ  يُح بُِّمعَامِّ   التْصحِّ

)سبيرمان 

 براون(

لِّ  يُح بُِّمعَامِّ الت ْصحِّ

 )جتمان(

الفَْقَراُت 

يّةُ   الفَْردِّ
الفَْقَراُت 

يَّةُ  ْوجِّ  الزَّ
0.970 0.985 0.985 

َن الَجْدَولِّ  ئَةِّ  دََرَجةَ أّن  5.3يََُلَحُظ مِّ يقَةِّ التَّْجزِّ لِّّي بَْيَن إَجابَاتِّ العَينَةِّ بَِّطرِّ االتِّّساقِّ الدَّاخِّ

يَّةِّ  لِّ َعالِّيَةٌ،  الّنِّْصفِّ َحْيُث أّن قِّيَمةَ االْرتِّبَاطِّ َبْيَن الّنِّْصَفْينِّ قِّيَمةُ ألفا بَْيَن الُجْزءِّ األوَّ
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يّةُ قَْد بَلََغْت  ْوجِّ ُل 0.970الَفْقَراُت الُمْفَردَةُ، وبَْيَن الُجْزءِّ الثانِّي الَفْقَراُت الزَّ ، وبَلََغ ُمعَامِّ

يحِّ سبيرمان براون  يحِّ جتمان ، َكَما بَلََغ أيْ 0.985التَّْصحِّ ُل التَّْصحِّ ً ُمعَامِّ ؛ 0.985ضا

. يَّتِّهِّ ألْغَراضِّ التَْطبِّيقِّ َراَسةِّ وَصََلحِّ ْقيَاسِّ الدِّّ ةِّ مِّ ا يَدُلُّ َعلَى قُوَّ مَّ  مِّ

يَن: يفِّي  للُمَعلمِّ ْقيَاُس ُمْستََوى األََداءِّ الَوظِّ  مِّ

ْقيَاسِّ    6.3َجْدَوُل   ُمعَاَمََلُت االْرتِّبَاطِّ بَْيَن الَفْقَراتِّ والدَّرَجُة الُكّليَُة للمِّ

 االْرتِّبَاطُ  الفَْقَرةُ  االْرتِّبَاطُ  الفَْقَرةُ  االْرتِّبَاطُ  الفَْقَرةُ 

1 0.664** 6 0.859** 11 0.633** 

2 0.588** 7 0.602** 12 0.889** 

3 0.819** 8 0.773** 13 0.806** 

4 0.849** 9 0.821** 14 0.760** 

5 0.864** 10 0.893** 15 0.852** 

اَللَةِّ )  (0.01** دالةٌ إْحَصائياً عْنَد ُمْستَوى الد 

ُح الَجْدَوُل  يَع قِّيَمِّ  6.3يَُوّضِّ ْقيَاسِّ  َمعَ  ُمعَاَمَلتِّ اْرتِّبَاطِّ الَفْقَراتِّ أّن َجمِّ يَةِّ للمِّ الدََّرَجةِّ الُكّلِّ

يُر  يعَُها دَالّةٌ إِّْحَصائيِّاً، َكَما تُشِّ يَةِّ وَجمِّ َطةِّ والعَالِّ تٍَة َبْيَن الُمتَوّسِّ كانَْت ذَاَت دََرَجاٍت ُمتَفَاوِّ

، 0.20النَّتَائُِّج إلَى َعدَمِّ ُوُجودِّ فَْقَرةٍ ذَاتِّ اْرتِّبَاٍط َسالٍِّب أْو َيقِّلُّ اْرتِّبَاُطَها َعْن الدَّرَجةِّ 

ي َقْد يَُؤثُّر  لِّ الثّبَاتِّ العَاّمِّ والذِّ ، َكَما أْوَضَحْت َنتَائُِّج ُمعَامِّ ْقيَاسِّ لِّ الثَّبَاتِّ للمِّ فِّي ُمعَامِّ

لِّ الثبَاتِّ كرونباخ ألفا بَلَغَْت  يَّةِّ لُِّمعَامِّ لِّ ْقيَاسِّ أّن الدََّرَجةَ الكُّ َي قِّيَمةٌ ذَاُت 0.958للمِّ ، وهِّ

َن الثَّبَاتِّ فِّي العُلُومِّ اإلِّ  يٍَة مِّ لِّّي دََرَجٍة َعالِّ راً عَلى َمدَى االتَِّّساقِّ الدَّاخِّ ْنَسانِّيَّةِّ ، َوُمَؤّشِّ

ْقيَاسِّ َوَعدَدَُها  يَع َفْقَراتِّ المِّ ُث َجمِّ ، فََقْد اْعتََمدَ البَاحِّ ْقيَاسِّ َعَلْيهِّ فَْقَرةً  15لِّفَْقَراتِّ المِّ

. َراَسةِّ ْقيَاسِّ َعلَى َعيِّّنَةِّ الدِّّ  ألْغَراضِّ تَْطبِّيقِّ المِّ

ئَةِّ الّنِّْصفِّيّةِّ مُ  7.3َجْدَوُل  يَقةِّ التَّْجزِّ  عَاَمَلُت الّثبَاتِّ بَِّطرِّ

الُجْزُء 

لُ   األو 
الُجْزُء 

 الثانِّي
االْرتِّبَاُط بَْيَن 

 الن ِّْصفَْينِّ 

لِّ  يُح بُِّمعَامِّ  التْصحِّ

)سبيرمان ـ 

 براون(

يُح   التْصحِّ

لِّ   )جتمان(بُِّمعَامِّ

الفَْقَراُت 

يّةُ   الفَْردِّ
الفَْقَراُت 

يَّةُ  ْوجِّ  الزَّ
0.936 0.967 0.965 

َن الَجدَْولِّ يُ  ئَةِّ  7.3ََلَحُظ مِّ يقَةِّ التَّْجزِّ لِّي بَْيَن إَجابَاتِّ العَّيِّنَةِّ بَِّطرِّ أّن دََرَجةَ االتَِّّساقِّ الدَّاخِّ

لِّ الفَْقَراُت  عالية النَّْصفِّيَّةِّ  َحْيُث أّن قِّيَمةَ االْرتِّبَاطِّ بَْيَن الّنِّْصفَْينِّ قِّيَمةُ الفا بَْيَن الُجْزءِّ األَوَّ

يّةُ قَْد بَلَغَْت  ْوجِّ يحِّ 0.936الُمْفَردَةُ، وبَْيَن الُجْزءِّ الثَّانِّي الفَْقَراُت الزَّ ُل التَّْصحِّ ، وبَلََغ ُمعَامِّ

يحِّ جتمان  ، َكَما بَلَغَ 0.967سبيرمان براون  ُل التَّْصحِّ ا يَدُلُّ َعلَى قُّوةِّ  0.965أْيًضا ُمعَامِّ مَّ مِّ

. يَّتِّهِّ ألْغَراضِّ التَّْطبِّيقِّ َراسةِّ وَصَلحِّ ْقيَاسِّ الدِّّ  مِّ
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: َراَســةِّ  ُمتَغَي ــَِّراُت الــد ِّ

ُرت  : الدَّراسةُ اقتَصِّ  َعلَى الُمتغيَّراتِّ اآلتيةِّ

 الُمتغيراُت الُمستقلةُ:

 النَّْوُع االجتماعي ويَْشَمُل: ذُُكور/ وإنَاْث. 

ُل َعلَى:  ْبرةِّ وتَْشتَمِّ  سنَواُت الخِّ

ن  5  َسنََواٍت. 10إلَى أَقَّلِّ مِّ

 َسنَةً. 15إلَى  10

 َسنَةً فَأْكثََر. 16

( وَعَلقتهُ بُِّمْستََوى األدَاءِّ   الَوظيفّي.الُمتغيُر التابُِّع )دَرَجةُ ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بالتّْجَوالِّ

يَاتُ  َراَسةِّ وُمنَاقََشتَُها والت ْوصِّ  نَتَائُِّج الد ِّ

هِّ  َراَسةُ َهدَفَْت َهذِّ فُوفِّ  الدِّّ سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ إِّلَى الَكْشفِّ َعْن دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ ُمدِّ

لتَّْجَوالِّ وَعََل 5-10) دَاَرةِّ باِّ نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان لإلِّ قَتَِّها بِّاألَدَاءِّ ( بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

َراَسةِّ ُمَرتََّبةٌ َحْسَب تََسْلُسلِّ أْسئِّلَتَِّها. ْم، َوفِّيَما يَلِّي َعْرٌض لِّنَتَائِّجِّ الدِّّ يهِّ يفِّّي لَدَى ُمعَلِّّمِّ  الَوظِّ

يري َمدَارسِّ الّصفُوفِّ ) ( في 10-5َما دََرَجةُ ُمَمارسةِّ اإلدَارةِّ بالتّجوالِّ لَدَى ُمدِّ

؟ُمَحافظةِّ َشَمالِّ   الباطنَةِّ

( فِّي ُمَحافظةِّ َشَمالِّ 10-5ما ُمستَوى األدَاءِّ الَوظيفّي َلدَى ُمديري َمدَارسِّ الّصفُوفِّ )

 الباطنةِّ من وجهة نظر المعلمين؟

الستجابَةِّ أفرادِّ  (α=0.05)َهل تُوَجدُ فُروٌق ذَاُت داَللٍة إحَصائِّيٍة عندَ ُمستَوى الداَللةِّ 

: النّوُع، َسنَواُت العَينةِّ لدرجةِّ ُمَماَرسةِّ اإل ُمتََغيَّراتِّ الدّراسةِّ دارةِّ بِّالتّْجوالِّ تُْعَزى لِّ

ْبَرةِّ؟  الخِّ

الستَِّجابَةِّ أفرادِّ  (α=0.05)هْل تُوَجدُ فُروٌق ذَاُت داَللٍة إْحَصائيٍة عندَ ُمستَوى الداََللَةِّ 

: ا ْبرةِّ؟العَينَةِّ لُمستََوى األدَاءِّ الَوظيفّي تُْعَزى لُِّمتغيّراتِّ الدّراَسةِّ  لنّوُع، َسنَواُت الخِّ

هْل تُوَجدُ َعَلقةٌ ارتبَاطيةٌ دَالّةٌ إْحَصائياً بيَن دََرجةِّ ُمَماَرسةِّ اإلدَاَرةِّ بِّالتّْجوالِّ وُمستَوى األدَاءِّ 

 الَوظيفّي؟

:  اإلْحَصـــاُء الـَوْصفِّــي 

َداَرةِّ بِّالت ْجَوالِّ  ْقيَاٌس َدَرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلِّ  أوالً: مِّ

يَّةِّ  النَّْزَعةِّ َمقَايِّيُس   الَمْرَكزِّ

َراسَةِّ َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرسَةِّ  1.4َجْدَوُل  ِّنَةِّ الدِّّ يَّةِّ الْستَِّجابَاتِّ عَيّ َمَقايِّيُس النَّْزعَةِّ الَمْرَكزِّ
سِّ الصُُّفوفِّ  ي َمدَارِّ يرِّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ َلدَى ُمدِّ نَ 10-5اإلِّ  ةِّ بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

َمقَايِّيُس النَّْزَعةِّ 

يَّةِّ   الَمْرَكزِّ
َسابِّيُّ  ُط الحِّ يطُ  الُمتََوّسِّ ْنَوالُ  الَوسِّ  المِّ

 5.00 4.17 4.11 الُمْستََوى العَامُّ 
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َراَسةِّ َحْوَل  َمقَايِّيسَ  1.4يُبَيُّن الَجْدَوُل  ْستَِّجابَاتِّ َعّيِّنَةِّ الدِّّ يَّةِّ الِّ النَّْزَعةِّ الَمْرَكزِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ ي َمدارِّ يرِّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ لَدَى ُمدِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ  10-5دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلِّ

َسابِّيُّ  ُط الحِّ نَةِّ فِّي َسْلَطنَةِّ ُعَماَن، إْذ بََلَغ الُمتََوّسِّ يُط 4.11 البَاطِّ ، فِّي 4.17، َكَما بَلََغ الَوسِّ

ْنَوالِّ  ْينِّ بَلَغَْت قِّيَمةُ المِّ يَّةِّ 5.00حِّ َمقَايِّيسِّ النَّْزَعةِّ الَمْرَكزِّ ابِّقَةِّ لِّ يَمِّ السَّ َن القِّ ُح مِّ ، َويَتَّضِّ

، وَعدَُم ُوُجودِّ تَبَاُعٍد بَ  ْنَوالِّ يط ِّوالمِّ  ْينََها.ُوُجودُ تَقَاُرٍب َبْيَن الُمتََوسُّطِّ والَوسِّ

دَاَرةِّ   2.4َجْدَولُ  َراسَةِّ َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرسَةِّ اإلِّ ِّنَةِّ الدِّّ َمَقاِّييُس التََّشتُّتِّ الْستَِّجابَاتِّ عَّي
سِّ الصُُّفوفِّ  بِّالتَّْجَوالِّ َلدَى ي َمدَارِّ يرِّ نَةِّ  10-5ُمدِّ  بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

 الُمْستَوى العَام   َمقَايِّيُس التََشتُتِّ 

ي ْعيَارِّ َراُف المِّ  0.67 االْنحِّ

 0.45 الت بَايُنِّ 

 -0.95 االْلتَِّواءُ 

 1.35 الت فَْلُطحُ 

ي   ْعَيارِّ  0.29 الَخَطأُ المِّ

 3.91 الَمَدى

لقِّيَمِّ   1.09 الَحد  األَْدنَى لِّ

َيمِّ   5.00 الَحد  األَْعلَى للقِّ

َراَسةِّ َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ  َمقَايِّيسَ  2.4يُبَيُِّّن الَجْدَوُل  التََّشتُّتِّ الْستَِّجابَاتِّ َعيِّّنَةِّ الدِّّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ َلدَى ُمدِّ ، إْذ  10-5اإلِّ نَةِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ْعيَ 0.45بَلَغَْت نِّْسبَةُ التَّبَايُن  َراُف المِّ يُّ ، َكَما بَلََغ االْنحِّ ، وَهاتَان ْينِّ القِّيَمتَان 0.67ارِّ

نْ  يبَةٌ مِّ َيَم قَرِّ ا يَدُلُّ َعلَى أَّن القِّ مَّ يحِّ، مِّ حِّ دِّ الصَّ َما، َكَما تَقِّلُّ َعْن الَواحِّ هِّ ْن بَْعضِّ بَتَْينِّ مِّ  ُمتَقَارِّ

ُح الَجْدَوُل ا ِّ َوَعدَمِّ ُوُجودِّ تََشتٍُّت بَْينََها، َكَما يَُوّضِّ َسابِّّي َها الحِّ بَةَ لَلْلتَِّواءِّ َوَسطِّ لقِّيَمةَ الُمنَاسِّ

َي قِّيَمةٌ اْنَحَصَرْت بَْيَن +0.95-والتِّي َبلَغَْت  يَع االْستَِّجابَاتِّ 1-و 1، َوهِّ ، أَْي أّن تَْوزِّ

ّي، َمَع ُوُجودِّ َمْيلِّ فِّي االْستَِّجاَباتِّ لَلتَِّّجاهِّ السَّالِّبِّ، أما  بِّيعِّ يعِّ الطَّ َن التَّْوزِّ ُب مِّ يَْقتَرِّ

َيمِّ 1.35بَةِّ للتفَْلُطحِّ، فََقْد َبلَغَْت قِّيَمتُهُ بِّالّنِّسْ  َي قِّيَمةٌ ُموَجبَةٌ، َوَهذَا يَْعنِّي أَّن ُمْعَظَم القِّ ، َوهِّ

يَح ُهَو دَلِّيٌل  دَ الّصحِّ َسابِّّي، إاّل أّن قِّيَمتَهُ والتِّي تََجاَوَزْت الَواحِّ َها الحِّ َزةٌ َحْوَل َوَسطِّ ُمتََمْركِّ

ّي.َعلَى ُوُجودِّ قَِّيٍم ُمتَ  بِّيعِّ يعِّ الطَّ َن التّْوزِّ فٍَة أْكثََر مِّ  َطّرِّ

دَاَرةِّ  1.4َشْكُل  يُع ُمتََوّسَطاتِّ اْستَِّجابَاتِّ َعّيِّنَةِّ الدَّراَسةِّ َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلِّ تَْوزِّ

فُوفِّ ) سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ نَةِّ 10-5بِّالتَّْجَوالِّ َلدَى ُمدِّ  ( بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ
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يعَ  1.4يُبَيُِّّن الشَّْكُل  دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ  تَْوزِّ َراَسةِّ َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلِّ اْستَِّجاَباتِّ َعيِّّنَةِّ الدِّّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ يَع  10-5لَدَى ُمدِّ ُح أّن تَْوزِّ ، َحْيُث يَتَّضِّ َنةِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

يًا التَِّواًء َسالِّبًا، َكَما تََوّزَعْت االْستَِّجابَاتِّ اْستَِّجابَاتِّ العَيِّّنَ ةِّ يَأُْخذُ َشْكَل ُمْنَحنًى ُمْلتَوِّ

ي بَلََغ  َسابِّّي والذِّ طِّ الحِّ ينِّ وَيَسارِّ الُمتََوّسِّ َي قِّيَمةٌ تَقَُع فِّي  4.11بِّاْنتَِّظاٍم َعْن يَمِّ يبًا، فَهِّ تَْقرِّ

، َكَما يَُوّضُح الشَّْكلُ  يَمِّ َهةِّ  ُمْنتََصفِّ القِّ ْن جِّ ينِّيَّ مِّ ْحَوَر الّسِّ ُس المِّ أّن َخطَّ الُمْنَحنَى يََُلمِّ

َيَم َجاَءْت َمْحُصوَرةً َبْينَ  ، َكَما أّن القِّ ينِّ َث َسْوَف  5.00، و1.09 اليَمِّ علَْيهِّ فَإِّنَّ البَاحِّ

ْحَصاءِّ االْستِّْداَللِّ  ّيِّ لإلَجابَةِّ َعلَى أْسئِّلَةِّ يَْعَمدُ إِّلَى اْستِّْخدَامِّ االْختِّبَاَراتِّ البارامترية فِّي اإلِّ

. ْقيَاسِّ  المِّ

يَن: يفِّي  للُمَعل مِّ ْقيَاُس ُمْستََوى األََداءِّ الَوظِّ  مِّ
َراسَةِّ َحْوَل ُمْستََوى اأَلدَاءِّ  3.4َجْدَوُل  ِّنَةِّ الدِّّ يّةِّ الْستَِّجابَاتِّ عَيّ َمَقايِّيُس النَّْزعَةِّ الَمْرَكزِّ

سِّ  يَن فِّي َمدَارِّ يفِّّي للُمعَّلمِّ نَةِّ  10-5الصُُّفوفِّ  الَوظِّ  بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

َمقَايِّيُس الن ْزَعةِّ 

ي ةِّ   الَمْرَكزِّ

ُط  الُمتََوس ِّ

َسابِّي    الحِّ

الَوسِّ 

 يطُ 

ْنَوا المِّ

 لُ 

 5.00 3.93 3.93 الُمْستَوى العَام  

َراَسةِّ َحَوَل  َمقَايِّيسَ  3.4يُبَيُِّّن الَجدَْوُل  يّةِّ الْستَِّجابَاتِّ َعّيِّنَةِّ الدِّّ النَّْزَعةِّ الَمْرَكزِّ

سِّ الصُّفُوفِّ  يَن فِّي َمدَارِّ يفِّّي للُمعَلّمِّ نَةِّ فِّي  10-5ُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

َسابِّّي  يُط ، َكَما بَ 3.93َسْلَطنَةِّ عَُماَن، إْذ بَلََغ الُمتََوّسُط الحِّ ينِّ بَلَغَت قِّيَمةُ 3.93لََغ الَوسِّ ، فِّي حِّ

ْنَوالِّ  يَّةِّ ُوُجودُ تَقَاُرٍب بَْيَن 5.00المِّ ْن القِّيَمِّ السَّابِّقَةِّ لَِّمقَايِّيسِّ النَّْزَعةِّ الَمْرَكزِّ ُح مِّ ، َويَتَّضِّ

، وَعدَمِّ ُوُجودِّ تَبَاعٍُد بَْينََها. ْنَوالِّ يطِّ والمِّ  الُمتََوسُّطِّ والَوسِّ
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يفِّّي   4.4َجْدَوُل  َراسَةِّ َحْوَل ُمْستََوى اأَلدَاءِّ الَوظِّ ِّنَةِّ الدِّّ َمَقايِّيُس التََشتُّتِّ الْستَِّجابَاتِّ عَيّ
سِّ الصُُّفوفِّ  يَن فِّي َمدَارِّ نَةِّ  10-5للُمعَّلمِّ  بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

 الُمْستََوى العَام   َمقَايِّيُس التشتتِّ 

ي   ْعيَارِّ َراُف المِّ  0.80 االْنحِّ

 0.64 الت بَايُنُ 

 -0.55 االْلتَِّواءُ 

 -0.09 التفَْلُطحُ 

ي   ْعَيارِّ  0.29 الَخَطأُ المِّ

 4.00 الَمَدى

 1.00 الَحد  األْدنَى للقِّيَمِّ 

َيمِّ  لقِّ  5.00 الَحد  األْعلَى لِّ

َراَسةِّ َحْوَل ُمْستََوى األَدَاءِّ  َمقَايِّيسَ  4.4يُبَيُِّّن الَجْدَوُل  التَشتُّتِّ الْستَِّجابَاتِّ َعّيِّنَةِّ الدِّّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ يَن فِّي َمدَارِّ يفِّّي للُمعَلِّّمِّ ، إْذ َبلَغَْت نِّْسبَةُ  10-5الَوظِّ نَةِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

يُّ 0.64التَّبَايُنِّ  ْعيَارِّ َراُف المِّ ْن  ،0.80، َكَما َبلََغ االْنحِّ بَتَان مِّ وَهاتَان القِّيَمتَان ُمتَقَارِّ

َها  ْن َوَسطِّ يبَةٌ مِّ َيَم قَرِّ ا يَدُلُّ َعلَى أّن القِّ مَّ يحِّ؛ مِّ حِّ دِّ الصَّ َما، َكَما تَقِّلُّ َعنِّ الَواحِّ هِّ بَْعضِّ

بَةَ لَللْ  ُح الَجْدَوُل القِّيَمةَ الُمنَاسِّ َسابِّّي وَعدَُم وُجودِّ تشتٍت بَْينََها، َكَما يَُوّضِّ تَِّواءِّ والتِّي الحِّ

َي قِّيَمةٌ اْنَحَصَرْت بَْيَن +0.55-بَلَغَْت  ُب 1-و 1، وهِّ يَع االْستَِّجابَاتِّ َيْقتَرِّ ، أْي أّن تَْوزِّ

ّي، َمَع ُوُجودِّ َمْيٍل فِّي االْستَِّجابَاتِّ لَلتَِّّجاهِّ السَّالِّبِّ، أما بالنّْسبَةِّ  بِّيعِّ يعِّ الطَّ َن التّْوزِّ مِّ

َي أْيضاً قِّيَمةٌ اْنَحَصَرْت بَْيَن +0.09-قِّيَمتُهُ  للتَفَْلُطحِّ، َفقَْد َبلَغَتْ  ، وَهذا يَْعنِّي 1-و 1، فَهِّ

َيمِّ َعدََم ُوُجودِّ تََفْلُطحٍ فِّي  يَع ذُو القِّ بَةً وُهَو دَلِّيٌل َعلَى أّن التْوزِّ ، إاّل أّن القِّيَمةَ َجاَءْت َسالِّ

يٍَة وُمْنَخفَِّضٍة، أْي أّن االْستَِّجابَاتِّ  ٍة ُمْستَوِّ َها  قِّمَّ ُر اْنتَِّشاراً َكبِّيراً َحْوَل َوَسطِّ تَْنتَشِّ

َسابِّّي.  الحِّ

يفِّّي   2.4َشْكُل  َراسَةِّ َحْوَل ُمْستََوى اأَلدَاءِّ الَوظِّ ِّنَةِّ الدِّّ يُع ُمتََوّسَطاتِّ اْستَِّجابَاتِّ عَيّ تَْوزِّ
سِّ الصُُّفوفِّ ) يَن فِّي َمدَارِّ َنةِّ 10-5للُمعَّلمِّ  ( بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ
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يَع  2.4بَيُِّّن الشَّْكُل يُ  ّي  اْستَِّجابَاتِّ تَْوزِّ يفِّ َراَسةِّ َحْوَل ُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ َعيِّّنَةِّ الدِّّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ يَن فِّي َمدَارِّ يَع  10-5للُمعَلّمِّ ُح أّن تَْوزِّ ، َحْيُث َيتَّضِّ نَةِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ً التَِّواًء َسالِّباً، َكَما تََوّزَعْت االْستَِّجابَاتِّ  اْستَِّجابَاتِّ العَيِّّنَةِّ يَأُْخذُ  يا َشْكَل ُمْنَحنًى ُمْلتَوِّ

ي بَلََغ  َسابِّّي والذِّ طِّ الحِّ ينِّ وَيَسارِّ الُمتََوّسِّ َي قِّيَمةٌ تَقَُع فِّي  3.93بِّاْنتَِّظاٍم َعْن يَمِّ يباً، فَهِّ تَْقرِّ

ُح الشَّْكُل أّن َخطَّ  ، َكَما يَُوّضِّ يَمِّ َهةِّ  ُمْنتََصفِّ القِّ ْن جِّ ينِّّي مِّ ْحَوَر الّسِّ ُس المِّ الُمْنَحنَى يََُلمِّ

َيَم َجاَءْت َمْحُصوَرةٌ َبْيَن  ، َكَما أّن القِّ ينِّ َث َسْوَف 5.00، و1.00اليَمِّ ، َعَلْيهِّ فَإِّّن البَاحِّ

ْحَصاءِّ االْستِّْداَللِّّي لإلَجابَ  ةِّ َعلَى أْسئِّلَةِّ يَْعَمدُ إلَى اْستِّْخدَامِّ االْختِّبَاَراتِّ البارامترية فِّي اإلِّ

. ْقيَاسِّ  المِّ

 اإلحصاء االستداللي:

هُ: ، وَنص  لِّ ل ِّقَةُ بِّالس َؤالِّ األو   الن تَائُِّج الُمتَعِّ

فُوفِّ  ُمَماَرَسةِّ "َما دََرَجةُ  سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ َلدَى ُمدِّ بُِّمَحافََظةِّ  10-5اإلِّ

نَةِّ فِّي سلطنة ُعما  ن"؟َشَمالِّ البَاطِّ

َجابَةِّ َعْن  َرافَاتِّ  َهذَاولِّإلِّ َسابِّيّةِّ واالْنحِّ َطاتِّ الحِّ ، تَّم اْستِّْخَراُج الُمتََوّسِّ السَُّؤالِّ

ي  يرِّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ لَدَى ُمدِّ َراَسةِّ َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلِّ يَراتِّ َعّيِّنَةِّ الدِّّ يَّةِّ لِّتَْقدِّ ْعيَارِّ المِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ رِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَ  10-5َمدَارِّ نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان َحْسَب َمَحاوِّ اطِّ

َجابَةِّ  يحِّ َنتَائِّجِّ اإلِّ . َولِّتَْوضِّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ سِّ لِّإلِّ ي الَمدَارِّ يرِّ ْقيَاسِّ ُمَماَرَسةِّ ُمدِّ  َعنِّ  مِّ

ْعيَاَر الُحْكمِّ التَّالِّي. ُث مِّ ، اْعتََمدَ البَاحِّ َؤالِّ  السُّ

ْعيَاُر الُحْكمِّ عََلى نَ  5.4َجْدَوُل  لِّ مِّ ِّ السَُّؤالِّ اأَلوَّ  تَائِّج

 الَمَدى
َدَرَجةُ 

يرِّ   الت ْقدِّ

ْن   1.79إلَى  1مِّ
ُمْنَخفَِّضةٌ 

داً   جِّ

ْن   ُمْنَخفَِّضةٌ  2.59إلَى  1.80مِّ

ْن  َطةٌ  3.39إلَى  2.60مِّ  ُمتََوّسِّ

ْن   َعالِّيَةٌ  4.19إلَى  3.40مِّ

ْن   5إلَى  4.20مِّ
َعالِّيَةٌ 

داً   جِّ

. 6.4والَجْدَوُل  َجابَةِّ عن السَُّؤالِّ ُح َنتَائَِّج اإلِّ  يَُوّضِّ

ِّنَةِّ عََلى َمَحاوِّرِّ   6.4َجْدَولُ  يَراتِّ العَيّ يَُّة لِّتَْقدِّ ْعيَارِّ َراَفاُت المِّ ِّيَُّة واالْنحِّ سَاب َطاُت الحِّ الُمتََوّسِّ
، ُمَرتَّبًَة  سِّ لإلِّدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ ي الَمدَارِّ يرِّ ْقيَاسِّ ُمَماَرسَةِّ ُمدِّ َطاتِّ مِّ تَنَاُزلِّياً َحْسَب الُمتََوّسِّ

سَابِّيَّةِّ   الحِّ
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ال رتْ 

 بَةُ 
ْقمُ  رُ  الر   الَمَحاوِّ

ُط  الُمتََوس ِّ

 

َسابِّي    الحِّ

َراُف   االْنحِّ

ي   ْعيَارِّ  المِّ

 َدَرَجةُ 

 الُمَماَرَسةِّ 

ُل: اْكتَِّشاُف الَحقَائِّقِّ  1 1 ْحَور األوَّ داً  0.71 4.20 المِّ  َعالِّيَةٌ جِّ

ْحَورُ  2 2 يُن االتَِّّصالِّ  المِّ  َعالِّيَةٌ  0.67 4.15 الثّانِّي: تَْحسِّ

عَةُ  5 3 اجِّ َيةُ الرَّ ُس: التَّْغذِّ ْحَوُر الَخامِّ  َعالِّيَةٌ  0.77 4.13 المِّ

ْحَوُر الثَالُِّث: التَّْحفِّيزُ  3 4  َعالِّيَةٌ  0.78 4.09 المِّ

ْبدَاعُ  4 5 يُر واإلِّ ْحَوُر الّرابُِّع: التَّْطوِّ  َعالِّيَةٌ  0.85 3.96 المِّ

ْقيَاُس َكُكلٍّ     َعالِّيَةٌ  0.67 4.11 المِّ

َطاتِّ  6.4يُبَيُِّّن الَجْدَوُل  يَراتِّ َعّيِّنَةِّ  الُمتَوّسِّ تَْقدِّ يَّةِّ لِّ ْعيَارِّ َرافَاتِّ المِّ َسابِّيَّةِّ واالْنحِّ الحِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ لَدَى ُمدِّ َراَسةِّ َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلِّ  10-5الدِّّ

ْقيَ  رِّ مِّ نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان َحْسَب َمَحاوِّ ي بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ يرِّ اسِّ ُمَماَرَسةِّ ُمدِّ

َسابِّيُّ  ُط الحِّ ، َحْيُث جاء الُمتََوّسِّ دَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ سِّ لإلِّ ْقيَاسِّ َكُكّلٍ الَمدَارِّ ، 4.11للمِّ

ّي  ْعيَارِّ َراُف المِّ َجاَء فِّي الَمْرتَبَةِّ األُولَى  دََرَجةُ الُمَماَرَسةِّ َعالِّيَةٌ، وقدوَ  ،0.67واالْنحِّ

ْحَوُر األَّوُل:  َسابِّّيٍ َبلََغ المِّ ٍط حِّ ، بِّأَْعلَى ُمتََوّسِّ ّيٍ  4.20اْكتَِّشاُف الَحقَائِّقِّ ْعيَارِّ َراٍف مِّ واْنحِّ

َسابِّّيٍ َبلََغ 0.71 ٍط حِّ ، بُِّمتََوّسِّ يُن االتَِّّصالِّ ْحَوُر الثَّانِّي: تَْحسِّ ، تَََلهُ فِّي الَمْرتَبَةِّ الثانِّيَةِّ المِّ

ّيٍ  4.15 ْعيَارِّ َراٍف مِّ يَةُ  ، تَََلهُ 0.67واْنحِّ ُس: التَّْغذِّ ْحَوُر الَخامِّ ثَةِّ المِّ فِّي الَمْرتَبَةِّ الثَّالِّ

َسابِّّيٍ َبلََغ  ٍط حِّ عَةُ، بُِّمتََوّسِّ اجِّ ّيٍ  4.13الرَّ ْعيَارِّ َراٍف مِّ ، فِّيَما َجاَء فِّي الَمْرتَبَةِّ 0.77واْنحِّ

ٍط حِّ  ْبدَاُع، بُِّمتََوّسِّ يُر واإلِّ ابُِّع: التَّْطوِّ ْحَوُر الرَّ يَرةِّ المِّ ٍ بَلََغ األَخِّ َراٍف  3.96َسابِّّي واْنحِّ

ّيٍ  ْعيَارِّ  .0.85مِّ

َراَسةِّ بأّن الُمدََراَء  ْن َعّيِّنَةِّ الدِّّ ه النَّتِّيَجةَ َجاَءْت اعتقادا مِّ ُث أّن َهذِّ ويََرى البَاحِّ

ّيِّ، َكْوَن أّن َمْفُهوَم اإلدَارَ  ُكوَن تَْطبِّيَق اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ فِّي العََملِّ اإلدَارِّ ةِّ بِّالتَّْجَوالِّ َلْم يُْدرِّ

نَُها َمْفُهوُم اإلدَاَرةِّ  رِّ التِّي َيتََضمَّ يَةِّ الَمَحاوِّ يَتِّمَّ تَنَاُولُهُ بَِّشْكٍل َكبِّيٍر، وَجاَء َعالِّيًا ألََهّمِّ

، وَجاَءْت دََرَجةُ ُمَماَرَسةِّ  يَّةِّ اإلْشَرافِّيّةِّ ْن ُصْلبِّ الُمَماَرَساتِّ اإلدَارِّ َي مِّ ، والتِّي هِّ  بالتَّْجَوالِّ

سِّ ألْسبَاٍب  ي الَمدَارِّ يرِّ ْن قِّبَلِّ ُمدِّ ه النّتِّيَجةَ مِّ ُث َهذِّ دًا ويَْعُزو البَاحِّ اكتشاف الَحقَائِّقِّ َعالِّيَةً جِّ

سِّ بَِّضُروَرةِّ تَْنفِّيذِّ  ي الَمدَارِّ يرِّ يَّةِّ العَاّمةِّ للتربِّيَةِّ والتْعلِّيمِّ لُمدِّ يرِّ ْنهُ: أّن تَْعلِّيَماتِّ الُمدِّ مِّ

يَاَراٍت إْشَرافِّيَّ  دَةِّ البَيَانَاتِّ زِّ ََللِّ قَاعِّ ْن خِّ قَّتَِّها مِّ ةِّ البَيَانَاتِّ ودِّ حَّ ْن صِّ ةً، والتَّأَكُّدِّ مِّ رَّ ٍة ُمْستَمِّ

يقِّيَّةِّ  ََلتِّ الَحقِّ فَةِّ الُمْشكِّ سِّ َعلَى َمْعرِّ يُرو الَمدَارِّ ، َكذَلَِّك َحَرَص ُمدِّ يّةِّ ابَةِّ التَّْعلِّيمِّ بالبَوَّ

يُق تَْحقِّ  يلَِّها التِّي تُعِّ هِّ وتَفَاصِّ . واتفَقَْت َهذِّ بَةِّ يَق أْهدَافِّ الَمْدَرَسةِّ وُمعَالََجتََها بِّالطُُّرقِّ الُمنَاسِّ

ّيِّ، يدِّ َراَسةِّ )العِّ َراَساتِّ َكدِّ َراَسةِّ )َصبَاَح،2010النَّتَائُِّج َمَع بَْعضِّ الدِّّ َراَسةِّ 2012( ودِّ ( ودِّ

َراَسةِّ )الَمَواْضيَةِّ،2013)قدُومّي والَخواْلدَة، نْ 2014( ودِّ َحْيثِّ أَْوُجهِّ االتّفَاقِّ فِّي  (. مِّ

ْن َحْيثِّ  َها وأْهدَافَِّها، ومِّ َراَسةِّ وأْغَراضِّ ،  َمْوُضوعِّ الدِّّ َراَسةِّ الَمْنَهجِّ المستخدم، َوأَدَاةُ الدِّّ

ََللِّ اآلَراءِّ للعَْينِّةِّ  ْن خِّ ُث مِّ ْبقاً  ويََرى البَاحِّ الُمَشاَرَكةَ فِّي َجْمعِّ البَيَانَاتِّ والَمْعلُوَماتِّ وطِّ

ْن أْكثَرِّ األَسالِّيبِّ الُمََلئَِّمةِّ لِّ  ، أّن َمْفُهوَم اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ مِّ َراَسةِّ رِّ أْبعَادِّ الدِّّ نَتَائِّجِّ َمَحاوِّ
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َس تتعَاَمُل َمَع  ، ويَْعُزو ذلَِّك إلَى أّن الَمدَارِّ ْن بَاقِّي الُمَؤّسَساتِّ إلدَاَرةِّ الَمْدَرَسةِّ أْكثَُر مِّ

ّي ُمعَ  فِّ العُْنُصرِّ البََشرِّ يَر للتَّعَرُّ ا يَْدفَُع الُمدِّ مَّ ر، مِّ ٍب بَِّشْكٍل ُمبَاشِّ يَن وُطَلَّ الُميُولِّ  إلَى لِّّمِّ

يرِّ بَِّجْواَلٍت  ُضُهْم، َكذَلَِّك قِّيَاُم الُمدِّ ََلتِّ التِّي تَْعتَرِّ ْم فِّي َحّلِّ الُمْشكِّ واالتَِّّجاَهاتِّ وُمَساَعدَتِّهِّ

يٍَّة والُمُروُر َعلَى الفُُصولِّ وَمرَ  ْن َمْكتَبِّهِّ تََفقُّدِّ يرِّ مِّ افِّقِّ الَمْدَرَسةِّ، وأّن تَْجَواَل وُخُروَج الُمدِّ

 واْبتِّعَادَهِّ َعْن َملَلِّ الَمْكتَبِّ وُروتِّينِّيةِّ الَوَرقِّّيِّ والُمَراَسَلَت، لَهُ تَأْثِّيٌر إيَجابِّيٌّ فِّي تَْوفِّيرِّ بِّيئَةٍ 

رِّ العََملِّيَّ  يعِّ َعنَاصِّ ُز َعلَى َجمِّ يٍَّة تَُرّكِّ لَِّها.تَْعلِّيمِّ يَّةِّ بَِّكامِّ  ةِّ التَّْعلِّيمِّ

َن  النتيَجةُ وُربََّما َجاَءتِّ  َكةِّ مِّ ئَةِّ الُمَشارِّ َن الفِّ دًا وَعالِّيٍَة، اعتقادا مِّ َما بَْيَن َعالِّيٍَة جِّ

ّيِّ،  يَةَ التَّْجوال فِّي العََملِّ الَمْدَرسِّ ُكوَن أَهّمِّ َراَسةِّ بِّأَّن ُمديَريهْم يُْدرِّ يَن فِّي الدِّّ الُمعَلِّّمِّ

يَّةِّ للغَُرفِّ والفُُصولِّ والَمَكاتِّبِّ  ، َحْيُث يَطَّلِّعُوَن َعلَى َواقِّعِّ  والَجْواَلتِّ التََّفقُّدِّ فِّي الَمْدَرَسةِّ

 ، ْم َحْوَل األدَاءِّ ُموَن ُمََلَحَظاتِّهِّ ، ويُقّدِّّ يَّةِّ للَمْدَرَسةِّ ُرورِّ يرِّ الَحاَجاتِّ الضَّ الَمْدَرَسةِّ وتَْقدِّ

َطةِّ والُمَسابَقَاتِّ  يرِّ والُمَشاَرَكةِّ فِّي األْنشِّ عُوَن َعلَى اإلْبدَاعِّ والتَّْطوِّ جِّ  ويَُشّجِّ والبََرامِّ

ْن قِّبَلِّ  ْبَرتِّهِّ أّن ُمَماَرَسةَ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ مِّ ْن َواقِّعِّ خِّ ُث مِّ ً يَْعُزو البَاحِّ ، وأْيضا يَّةِّ الَمْدَرسِّ

يريّاتِّ التْربِّيَةِّ والتَّعْ  يَّةِّ والّلَِّجانِّ الَمَحّلِّيَةِّ لُِّمدِّ َزارِّ ُع إلَى الّلَِّجانِّ الوِّ سِّ يَْرجِّ ي الَمدَارِّ يرِّ لِّيمِّ ُمدِّ

يرِّ الَمْدَرَسةِّ َعلَى  ْرصِّ ُمدِّ ، وحِّ ْن قِّبَلِّ تِّْلَك اللَِّّجانِّ ّرةِّ مِّ يرِّ الُمْستَمِّ يّةِّ والتقارِّ والُمَسائَلَةِّ الدَّْورِّ

ْن َهذَا ُكلِّّهِّ  ، وأَهمُّ مِّ إْبَرازِّ َمْدَرَستِّهِّ وُسْمعَتَِّها بِّأْفَضلِّ ُصوَرةٍ واالرتقاء بَِّها فِّي الَمَحافِّلِّ

يرِّ  . انتماء الُمدِّ َمْدَرَستِّهِّ وُشعُوُرهُ بالَمْسؤولِّيّةِّ  لِّ

ُث ذَلَِّك إلَى اْرتِّبَاطِّ َنتَائِّجِّ الدََّراَسةِّ  يَّاُت اإلدَاَرةِّ  َوقَْد يَْعُزو البَاحِّ يثَةِّ بنََظرِّ ومنها ، الَحدِّ

يَّةٍ  يَّةُ اإلدَاَرةِّ َكعََملِّيٍَّة اْجتَِّماعِّ يَّةُ العَََلقَاتِّ اإلْنَسانِّيَّةِّ و نََظرِّ يَّةُ الدَّْورِّ و نََظرِّ ألنها  نََظرِّ

ْم  ْبَراتِّهِّ يمِّ خِّ ْم بِّأَْفَضلِّ الطُُّرقِّ لِّتَْنظِّ هِّ يدِّ دُ الُمدََراَء َعلَى االْستِّْمَرارِّ فِّي النُُّمّوِّ بِّتَْزوِّ تَُساعِّ

يَن للنَّتَائِّجِّ َغْيرِّ الُمتََوقَّعَةِّ ألَ  ْم يَقِّظِّ رِّ َوتُْبقِّيهِّ َواهِّ يدِّ َعلَى تََرابُطِّ الظَّ ْم، َكَما أنََّها وبِّالتَّأْكِّ ْعَمالِّهِّ

ي تَْغيِّي ، َكَما تُــنَبُِّّهُهْم إلَى الظُُّروفِّ الُمتَغَيَِّّرةِّ التِّي َقْد تَْستَْدعِّ َحةِّ أْلَْعَمالِّ النَّاجِّ دُُهْم لِّ راً تُْرشِّ

يَّةِّ  ُم السُّلُوكِّ هِّ  .فِّي أْنَماطِّ

رِّ  لنتَائِّجِّ وفِّيَما يَلِّي َعْرُض  ْفَق َمَحاوِّ  األدَاةِّ  السَُّؤالِّ األّولِّ وِّ

ُل: اْكتَِّشاُف الَحقَائِّقِّ  ْحَوُر األو   المِّ

:  7.4َجْدَوُل  ْحَورِّ األّولِّ يُّة لَفْقَراتِّ المِّ ْعيَارِّ َراَفاُت المِّ ِّيُّة واالْنحِّ سَاب الُمتَوّسَطاُت الحِّ
ِّيّةِّ  سَاب َطاتِّ الحِّ  اكتَِّشاُف الَحَقائِّقِّ، ُمَرتبًَة تَنَاُزلِّياً َحْسَب الُمتََوّسِّ

تْبَةُ  ْقمُ  الر   الفَْقــــَراتُ  الر 
ُط  الُمتََوس ِّ

َسابِّي    الحِّ

َراُف  االْنحِّ

ي   ْعيَارِّ  المِّ

َدَرَجةُ 

 الُمَماَرَسةِّ 

1 1 
ةً َعلَى َكافَّةِّ  رَّ يَاَراٍت َمْيدَانِّيَّةً ُمْستَمِّ يُر الَمْدَرَسةِّ زِّ يُنَفِّّذُ ُمدِّ

.  َمَرافِّقِّ الَمْدَرَسةِّ
داً  َعالِّيَةٌ  0.75 4.52  جِّ

2 3 
يَن فِّي الفُُصولِّ بُِّصوَرةٍ  يُر إْنَجاَز أدَاءِّ الُمعَلّمِّ يُتَابُِّع الُمدِّ

يٍَّة.  دَْورِّ
داً  0.86 4.33  َعالِّيَةٌ جِّ

هِّ. 2 3 ََلتِّ عَلَى ُرْؤيَةِّ الَواقِّعِّ بِّنَْفسِّ يدِّ الُمْشكِّ يُر فِّي تَْحدِّ دُ الُمدِّ داً  0.86 4.23 يَعْتَمِّ  َعالِّيَةٌ جِّ

ْن اْستِّيفَاءِّ الَمْعلُوَماتِّ والَبيَانَاتِّ  6 4 يُر الَمْدَرَسةِّ مِّ داً  0.90 4.23يَتَأَّكدُ ُمدِّ  َعالِّيَةٌ جِّ
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تْبَةُ  ْقمُ  الر   الفَْقــــَراتُ  الر 
ُط  الُمتََوس ِّ

َسابِّي    الحِّ

َراُف  االْنحِّ

ي   ْعيَارِّ  المِّ

َدَرَجةُ 

 الُمَماَرَسةِّ 

. يّةِّ ََللِّ الَجْواَلتِّ التَفَقُّدِّ ْن خِّ ّيِّ مِّ  الُمتَعَلِّّقَةِّ بِّالعََملِّ الَمْدَرسِّ

5 7 
يرِّ أَساليبِّ التَّْقيِّيمِّ و يُر الَمْدَرَسةِّ لِّتَْطوِّ الُمتَابَعَةِّ يَْسعَى ُمدِّ

. يَّةِّ يَاَراتِّ التَّْجَوالِّ ََللِّ الّزِّ ْن خِّ  مِّ
 َعالِّيَةٌ  0.91 4.19

6 5 
يَن  يُر َعلَى الَكْشفِّ َعْن اْحتِّيَاَجاتِّ الُمعَلّمِّ ُص الُمدِّ يَْحرِّ

َرةٍ. يقٍَة ُمبَاشِّ  بَِّطرِّ
 َعالِّيَةٌ  1.05 3.97

7 4 
يُر َوْقتَهُ فِّي اْكتِّشَافِّ أْسبَابِّ  ي الُمدِّ ََلتِّ يَْقضِّ الُمْشكِّ

يّةِّ.  الَمدَْرسِّ
 َعالِّيَةٌ  1.01 3.95

داً  0.71 4.20 الُمْستََوى الَعام      َعالِّيَةٌ جِّ

يَّ العَامَّ لفَْقَراتِّ  7.4يُبَيُِّّن الَجْدَوُل  ْعيَارِّ َراَف المِّ َسابِّيَّ العَامَّ واالْنحِّ َط الحِّ الُمتََوّسِّ

ْحَورِّ  ُط العَامُّ لِّلمِّ ، إْذ بَلََغ الُمتََوّسِّ : اْكتَِّشاُف الَحقَائِّقِّ ْحَورِّ األّولِّ يٍ  4.20المِّ ْعيَارِّ َراٍف مِّ باْنحِّ

دًا. َحْيُث َجاَءْت الفَْقَرةُ ، وبِّدََرَجةِّ مُ 0.71َعاّمٍ  والتِّي تَنُصُّ َعلَى أن  5َماَرَسٍة َعالِّيٍَة جِّ

" فِّي الَمْرتَبَ  ةً َعلَى َكافَّةِّ َمَرافِّقِّ الَمْدَرَسةِّ رَّ يَاَراٍت َمْيدَانِّيٍَّة ُمْستَمِّ يُر الَمْدَرَسةِّ زِّ ةِّ "يُنَّفِّذَ ُمدِّ

َسابِّّيٍ بََلَغ  ٍط حِّ َها  3، تَلَتَْها فِّي الَمْرتَبَةِّ الثانَِّيةِّ الفَْقَرةُ 4.52األُولَى بِّأَْعلَى ُمتََوّسِّ "يُتَابُِّع ونَصُّ

ٍ بَلََغ  َسابِّّي ٍط حِّ يٍَّة" بُِّمتََوّسِّ يَن فِّي الفُُصولِّ بُِّصوَرةٍ دَْورِّ يُر إْنَجاَز أدَاءِّ الُمعَلّمِّ ، 4.33الُمدِّ

َها "يَ  2تَلَتَْها فِّي الَمْرتَبَةِّ الثالثَةِّ الفَْقَرةُ  ََلتِّ َعلَى ُرْؤيَةِّ ونَصُّ يدِّ الُمْشكِّ يُر فِّي تَْحدِّ دُ الُمدِّ ْعتَمِّ

َسابِّّيٍ بَلََغ  ٍط حِّ هِّ" بُِّمتََوّسِّ َها " 4، بَْينََما َجاَءْت الفَْقَرةُ 4.23الَواقِّعِّ بِّنَْفسِّ يُر ونَصُّ ي الُمدِّ يَْقضِّ

يَّةِّ  ََلتِّ الَمْدَرسِّ َسابِّّيٍ بَلََغ " فِّي الَمرْ وْقتَهُ فِّي اْكتَِّشافِّ أَْسبَابِّ الُمْشكِّ ٍط حِّ يَرةِّ بُِّمتَوّسِّ تَبَةِّ األخِّ

3.95 . 

ُن  يعِّ فَْقَراتِّ بعد اكتشاف  القَْولَ بَِّشْكٍل َعاّمٍ يُْمكِّ ِّ لَِّجمِّ َسابِّّي طِّ الحِّ بِّأّن الُمتََوّسِّ

ي  ي  4.20الَحقَائِّقِّ يَُساوِّ ّيٍ يَُساوِّ ْعيَارِّ َراٍف مِّ داً، وبِّدََرَجةِّ ُمَماَرَسٍة َعالِّيٍَة جِّ  0.71وبِّاْنحِّ

َراَسةِّ َعلَى َهذَا ْن َعيِّّنَةِّ الدِّّ داً مِّ ْحَور وَهذَا يَْعنِّي أنَّ ُهنَاَك ُموافَقَةً َعالِّيَةً جِّ ، وَقْد يَُكوُن المِّ

َراُت الَفْقَراتِّ  يرِّ فِّي ُمَماَرَسةِّ التَّْجَوالِّ لَِّصالِّحِّ العََملِّ بَِّشْكٍل ُمَحدٍَّد، وتُفِّيدُ ُمؤّشِّ يُز الُمدِّ تَْركِّ

َراَسةِّ فِّي بعدِّ  يرِّ بِّذَلَك، َكَما أوَضَحْت اْستَِّجابَاتِّ َعّيِّنَةِّ الدِّّ اْكتَِّشافِّ الَحقَائِّقِّ اْهتَِّماُم الُمدِّ

، واْستِّْخدَامِّ  ةً َعلَى َكافَّةِّ َمَرافِّقِّ الَمْدَرَسةِّ رَّ يَاَراٍت ُمْستَمِّ يرِّ زِّ العَالِّيَةِّ َعلَى َمدَى تَْنفِّيذِّ الُمدِّ

يدِّ الُمشْ  تَْحدِّ قٍَّة.التَّْجَوال لِّ ََلتِّ بِّدِّ  كِّ

يُر  ُن تَْفسِّ يَن،  ذلكَ َكَما يُْمكِّ يزِّ أَدَاءِّ الُمعَلّمِّ سِّ لِّتَْعزِّ ي الَمدَارِّ يرِّ نََظراً الْهتَِّمامِّ ُمدِّ

، وُشعُورِّ  ََلتِّ يَن َعلَى َحّلِّ الُمْشكِّ ْعفِّ فِّي األَدَاءِّ وُمَساَعدَةِّ الُمعَلّمِّ وُمعَالََجةِّ َجَوانِّبِّ الضَّ

فُوفِّ  يرِّ لَُهْم فِّي الصُّ يَن بُِّمتَابَعَةِّ وتَْجَوالِّ الُمدِّ ينِّ َعَملِّيَّةِّ التَّْعلِّيمِّ  الُمعَلّمِّ ْن أَْجلِّ تَْحسِّ يَأتِّي مِّ

يَن  ، والُمعَلّمِّ ْن أَْجلِّ تََصيُّدِّ العُيُوبِّ واألْخَطاءِّ يلِّ الطَُّلبِّ، ولَْيَس مِّ وَرْفعِّ ُمْستََوى تَْحصِّ

يَر الَمْدَرَسةِّ  ، وأّن ُمدِّ ُم البَْعضِّ هِّ ْنهُ  لَُهْم ُميُوٌل واتَِّّجاَهاٌت ُمْختَلِّفَةٌ َعْن بَْعضِّ َيتََطلَُّب مِّ

ْن  ْنهُ مِّ َن القِّيَامِّ بُِّكّلِّ َهذَا العََملِّ َكَما ُهَو َمْطلُوٌب مِّ اْمتََِّلُك َمَهاَراٍت وقُدَُراٍت تَُمّكنُهُ مِّ

َراَسةِّ )أحمدَ، هِّ النَّتَائُِّج َمَع دِّ ، وتــتفُِّق َهذِّ يّةِّ الَمنُوَطةِّ بِّعََملِّهِّ يَةِّ اإلدَارِّ ( وَمَع 2018النَّاحِّ

َراسَ  َراَسةِّ )المصرّي،2015ةِّ )َصالَِّحةَ،دِّ ْن َحْيُث األَدَاةُ الُمْستَْخدََمةُ، 2015( ودِّ (، مِّ
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يُر بَْعضِّ فَْقَراتَِّها َراَسةُ َمعَ  والَمْنَهُج، وتَْفسِّ هِّ الدِّّ ، وتَتفُِّق َهذِّ يَّةِّ َراَسةِّ الَحالِّ َها َمَع الدِّّ  واْرتِّبَاطِّ

يَّةُ اإلدَاَرةِّ َكعََملِّيٍَّة اْجتِّمَ  يَّةٍ نََظرِّ َكْوَن أّن اإلدَاَرةَ بالتَّْجَوالِّ تَــــقُوُم َعلَى َوْضعِّ اإلْنَسانِّ  اعِّ

ْن  ، والُمُرونَةِّ فِّي اإلدَاَرةِّ مِّ لَةِّ يفِّّيِّ، والُمَشاَرَكةِّ الَكامِّ بِّالَمقَامِّ األّولِّ ودَْعمِّ التََّكاُملِّ الَوظِّ

بَةٍ  يَّ  أْجلِّ َخْلقِّ بِّيئَةِّ َعَمٍل ُمنَاسِّ هِّ النََّظرِّ يَّ للُمَؤّسَسةِّ وَهذِّ ةُ تََرى أّن الّنَِّظاَم االْجتَِّماعِّ

ْنُهَما فِّي اآلَخر. ْن ُعْنُصَرْينِّ يَُؤثُِّّر ُكلٌّ مِّ يَّةِّ َيتَأَلُّف مِّ  التَّْعلِّيمِّ

يُن االت َِّصالِّ  ْحَوُر الثانِّي: تَْحسِّ  المِّ

ْعيَاريّةِّ   8.4َجْدَوُل  َراَفاتِّ المِّ ِّيّةِّ واالْنحِّ سَاب َطاتِّ الحِّ ْحَورِّ الثانِّي:  الُمتََوّسِّ لَِّفْقَراتِّ المِّ
ِّيَّةِّ  سَاب َطاتِّ الحِّ ، ُمَرتَّبًَة تَنَاُزلِّياً َحْسَب الُمتََوّسِّ يُن االتَِّّصالِّ  تَْحسِّ

ْقمُ  الُرتْبَةُ   الفَْقــــَراتُ  الر 
ُط  الُمتََوس ِّ

َسابِّي    الحِّ

َراُف  االْنحِّ

ي   ْعيَارِّ  المِّ

َدَرَجةُ 

 الُمَماَرَسةِّ 

ُك  12 1 .يَُشارِّ يَن فِّي الُمنَاَسبَاتِّ الُمْختَلِّفَةِّ يُر الُمعَلّمِّ داً  َعالِّيَةٌ  0.84 4.45 الُمدِّ  جِّ

2 8 
يعِّ  قَةِّ َجمِّ ْسبِّ ثِّ لَى كَ هِّ عَ يُر أثناَء تَْجَوالِّ ُص الُمدِّ يَْحرِّ

يَن. مِّ لِّّ  الُمعَ
داً  َعالِّيَةٌ  0.89 4.36  جِّ

3 14 
يَن  يرِّ بِّالُمعَلّمِّ بُِّسُهولَةِّ التَّْعبِّيرِّ والتََّخاطُبِّ يَْمتَاُز اتَِّّصاُل الُمدِّ

. يثِّ  َعْن َمْوُضوعِّ الَحدِّ
داً  َعالِّيَةٌ  0.95 4.27  جِّ

4 9 
يعِّ  ََلَل تَْجَوالِّهِّ بِّإيَجابِّيٍّة َمَع َكافَّةِّ الَمَواضِّ يُر خِّ يَتَفَاَعُل الُمدِّ

 التي يَْطَرُحَها الُمعَلَُموَن.
داً  َعالِّيَةٌ  0.87 4.21  جِّ

5 10 
يُر اْجتَِّماَعاٍت َمَع الُمعَلّميَن لُِّمنَاقََشةِّ األْوَضاعِّ يَْعقِّدُ  الُمدِّ

.  الَحالِّيَّةِّ للَمْدَرَسةِّ
داً  َعالِّيَةٌ  0.93 4.21  جِّ

6 13 
ْن أََسالِّيبِّ  يَاَسةَ البَابِّ الَمْفتُوحِّ َكأُْسلُوٍب مِّ يُر سِّ ُم الُمدِّ يَْستَْخدِّ

.  االتَِّّصالِّ
 َعالِّيَةٌ  0.98 4.19

7 11 
بَةِّ َمَع  يَْفتَقِّدُ  فَةِّ بِّقَنََواتِّ االتَِّّصالِّ الُمنَاسِّ يُر َمَهاَرةَ الَمْعرِّ الُمدِّ

يَن.  اآلَخرِّ
 َعالِّيَةٌ  1.35 3.36

 َعالِّيَةٌ  0.67 4.15 الُمْستََوى العَام    

طَ  8.4يُبَيُِّّن الَجْدَوُل  يَّ العَامَّ لِّفَْقَراتِّ  الُمتََوّسِّ ْعيَارِّ َراَف المِّ َسابِّيَّ العَاّم واالْنحِّ الحِّ

ْحَورِّ  ُط العَامُّ للمِّ ، إْذ بَلََغ الُمتََوّسِّ يَن االتَِّّصالِّ ْحَورِّ الثَّانِّي: تَْحسِّ َراٍف  4.15المِّ وبِّاْنحِّ

ّيٍ َعاّمٍ  ْعيَارِّ والتِّي تَنُصُّ َعلَى  12الَفْقَرةُ  ، وبِّدََرَجةِّ ُمَماَرَسٍة َعالِّيٍَة. َحْيُث َجاَءتْ 0.67مِّ

ٍط  يَن فِّي الُمنَاَسبَاتِّ الُمْختَلِّفَةِّ "فِّي الَمْرتَبَةِّ األُولَى بِّأَْعلَى ُمتَوّسِّ يُر الُمعَلِّّمِّ َك الُمدِّ أن "يَُشارِّ

ٍ بَلََغ  َسابِّّي ُص المُ  8، تَلَتَْها فِّي الَمْرتَبَةِّ الثانِّيَةِّ الفَْقَرةُ 4.45حِّ َها "يَْحرِّ يُر وَنصُّ  أثْنَاءَ دِّ

َسابِّّيٍ َبلََغ  ٍط حِّ يَن" بُِّمتََوّسِّ يعِّ الُمعَلّمِّ ، تَلَتَْها فِّي الَمْرتََبةِّ 4.36تَْجَوالِّهِّ َعلَى َكْسبِّ ثـِّقَةِّ َجمِّ

يَن بُِّسُهولَةِّ التَّْعبِّيرِّ  14الثالِّثَةِّ الَفْقَرةُ  يرِّ بِّالُمعَلّمِّ َها أْن "يَْمتَاَز اتَِّّصاُل الُمدِّ َوَنصُّ

َسابِّّيٍ بَلََغ والتَّخَ  ٍط حِّ " بُِّمتََوّسِّ يثِّ  11، بَْينََما َجاَءْت الفَْقَرةُ 4.27اُطبِّ َعْن َمْوُضوعِّ الَحدِّ

َها " ينَ َونَصُّ بَةِّ َمَع اآلَخرِّ فَةِّ بِّقَنََواتِّ االتَِّّصالِّ الُمَناسِّ يُر َمَهاَرةَ الَمْعرِّ " فِّي يَْفتَقِّدُ الُمدِّ

ٍط  يَرةِّ بُِّمتََوّسِّ ٍ بَلََغ الَمْرتَبَةِّ األَخِّ َسابِّّي َن الَجْدَولِّ أَّن الَفْقَراتِّ فِّي. 3.36حِّ ُح مِّ  َويَتَّضِّ

ْحَورِّ  دًّا  مِّ لَْت َعلَى دََرَجةِّ ُمَماَرَسٍة تَتََراَوُح بَْيَن "َعالِّيٍَة جِّ ينِّ االتَِّّصاِّل قَْد َحصَّ تَْحسِّ

ر  تَّصالِّ الُمبَاشِّ َيةِّ االِّ يَن بِّأََهّمِّ يرِّ ُث ذَلَِّك إلَى إِّْدَراكِّ الُمدِّ  َمعَ وَعالِّيٍَة" ويَْعُزو البَاحِّ

ْم فِّي ُمنَاَسبَا يَن، وُمَشاَرَكتِّهِّ يفِّّيِّ وتَْوفِّيرِّ الُمعَلِّّمِّ ُس َعَلى األَدَاءِّ الَوظِّ ا يَْنعَكِّ مَّ ، مِّ فَةِّ ُم الُمْختَلِّ تهِّ



 م2020  يوليــو(   17العدد )  -اجمللد الرابع             اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

323 
3 

يَن وَنْقلِّ  يرِّ بِّالُمعَلّمِّ يَن َعََلقَةِّ الُمدِّ ، َكَما أَّن تَْحسِّ يّةِّ ٍم للعََملِّيّةِّ التَّْعلِّيمِّ ٍب دَاعِّ ُمنَاخٍ ُمنَاسِّ

يَهاتِّ َوُوْجَهاتِّ النَّظرِّ  ْن أَْجلِّ التَّْعلِّيَماتِّ والتَّْوجِّ يَن مِّ ْن الُمدََراء للُمعَلّمِّ يَامِّ مِّ ُم  القِّ هِّ بِّعََملِّ

 ِّ ّي َضا  األَساسِّ ْنَسانِّيَّةِّ لتَْحقِّيقِّ الّرِّ َوابِّطِّ اإلِّ ٍر َوْجهاً لَِّوْجٍه، َودَْعمِّ الرَّ ََللِّ اتَِّّصاٍل ُمبَاشِّ ْن خِّ مِّ

، وتَتّفُِّق النَّتِّيَجةُ مَ  غُوطِّ ْن الضُّ َجامِّ والتََّخلُّصِّ مِّ َراَسةِّ )َمنَاَل وَصالِّحٍ،واالْنسِّ ( 2014ْع دِّ

َراَسةِّ َمْع )َصالَِّحةَ، هِّ الدِّّ ينِّ 2015وتََشابُهِّ َهذِّ ْن َحْيُث أنََّها أَشاَرْت أّن دََرَجةَ تَْحسِّ ( مِّ

داً،  يٍَة جِّ ْن الُمدََراءِّ َجاَءْت بِّدََرَجٍة َعالِّ ْن أْبعَادِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ مِّ وَكذَلَِّك االتَِّّصالِّ َكبُْعٍد مِّ

 . َراّسةِّ  تََشابُهُ َعّيِّنَةِّ الدِّّ

ََللِّ  ْن خِّ ّيِّ مِّ دَارِّ ُن َسْيَر العََملِّ اإلِّ يرِّ يَُحّسِّ ُث أّن تَْجَواَل الُمدِّ وَكذَلَِّك يَْعُزو البَاحِّ

ْم تَِّجاهَ الَهدَفِّ ال هِّ يهِّ ُجُهودِّ ، وتَْوجِّ يَّةِّ يَّةِّ واإلدَارِّ يسِّ ، َكَما التَّفَاُعلِّ َبْيَن الَهْيئَةِّ التَّْدرِّ َمْنُشودِّ

ْن َحْيُث  يَر يَقُوُم بِّعََملِّهِّ مِّ يَن، وأّن الُمدِّ لِّ والتَّأْثِّيرِّ َعلَى الُمعَلّمِّ َن االتَِّّصالِّ الفَاعِّ نُهُ مِّ يُْمكِّ

َراَسةُ َعْبدِّ الَجلِّيلِّ ) ، ويَتَّفُِّق َهذَا العَْزُو َمْع َما أَشاَرْت إلَْيهِّ دِّ يهِّ واإلْشَرافِّ ( 2004التَّْوجِّ

َراسَ  يَّةَ القِّيَادَةِّ  (,Macneil&Boyd 2006ةِّ ماكنيلوبويد )ودِّ والتِّي َوَضعَْت اْستَِّراتِّيجِّ

َن  تَْرتَقِّي إلَى أْن تَتََضمَّ يهِّ لِّ ْن فَْلَسفَةِّ النُّْصحِّ والتَّْوجِّ ُك مِّ ، وتَتََحرَّ واإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ

َم قَادَةً مُ  لِّيٍَّة، وتَُقدِّّ ةَ بِّفَاعِّ فَةَ والقُوَّ فُوَن ُكلَّ َشيٍء َعْن الَمْعرِّ يَن يَْعرِّ مِّ مْ نَّظِّ هِّ سِّ ْم َمدَارِّ هِّ ، بِّتََواُجدِّ

يَن. رِّ َمَع الُمعَلِّّمِّ َن الَمَكاتِّبِّ، والتََّواُصلِّ الُمبَاشِّ ِّ فِّي َمَواقِّعِّ العََملِّ والُخُروجِّ مِّ ّي ْعلِّ  الفِّ

يَّاُت اإلدَاَرةِّ وهذه النتائج تتفق مع  يثَةِّ نََظرِّ ي  ، ومنها الَحدِّ ي ةٍ نََظرِّ  ةُ اإلَداَرةِّ َكعََملِّي ٍة اْجتَِّماعِّ

، نَُموذَُج جيتزلز ونَُموذَُج ُجوبَا يَّةِّ يُح نَُموذََجْينِّ للنََّظرِّ ُن تَْوضِّ وأنَّ الدَّْوَر ُهَو َحَلقَةُ  ويُْمكِّ

يرِّ لتَْحقِّيقِّ الَوْصلِّ َبْيَن الُمَوظَّفِّ  ،  َوالُمدِّ يَّةُ األْهدَاَف فِّي الُمَؤسََّسةِّ َوَكذَلَِّك القَُّوةُ الشَّْخصِّ

ينِّ االتَِّّصالِّ فِّيَما َبْينَُهْم، َولَه دُ َعلَى تَْحسِّ يرِّ والُمَوظَّفِّ تَُساعِّ ا وَعَملِّيَّةُ التَّأْثِّيرِّ فِّيَما بَْيَن الُمدِّ

يَّةُ العَََلقَاتِّ اإلْنَسانِّيَّةِّ  َلقٌة قويةٌ بَنَظرِّ يرِّ بِّالُمعَ عِّ يَن َعََلقَةِّ الُمدِّ يَن،تَْحسِّ َك  لّمِّ ويَُشارِّ

يَن فِّي الُمنَاَسبَاتِّ الُمْختَلِّفَةِّ  يُر الُمعَلِّّمِّ  .الُمدِّ

ْحَوُر الثَالُِّث: الت ْحفِّيزُ   المِّ

:  9.4َجْدَوُل  ْحَورِّ الَثالِّثِّ يَُّة لَِّفْقَراتِّ المِّ ْعيَارِّ َراَفاُت المِّ ِّيَُّة واالْنحِّ سَاب َطاُت الحِّ الُمتََوّسِّ
ِّيَّةِّ التَّْحفِّيُز، ُمَرتَّبًَة تَ  سَاب َطاتِّ الحِّ  نَاُزلِّياً َحْسَب الُمتََوّسِّ

تْبَةُ  ْقمُ  الر   الفَْقَراتُ  الر 
ُط  الُمتََوس ِّ

َسابِّي    الحِّ

َراُف  االْنحِّ

ي   ْعيَارِّ  المِّ

َدَرَجةُ 

 الُمَماَرَسةِّ 

1 17 . ُم الَجيِّّدِّ ْندَ أدَائِّهِّ يَن عِّ هِّ للُمعَلّمِّ يرِّ يُر َعْن تَْقدِّ داً  َعالِّيَةٌ  0.87 4.38 يُعَبُِّّر الُمدِّ  جِّ

2 18 
يمِّ الُمبَادََراتِّ  يَن َعلَى تَْقدِّ يُر الُمعَلِّّمِّ ُع الُمدِّ يَُشّجِّ

. يَّ  واألْفَكارِّ التِّي تَْدَعُم العََمَل الَمْدَرسِّ
داً  َعالِّيَةٌ  0.90 4.27  جِّ

3 15 
َن  يٍد مِّ يَن لَِّمزِّ يَّةِّ الُمعَلِّّمِّ يرِّ َعلَى دَافِّعِّ يَُؤثُِّّر تَْجَواُل الُمدِّ

.  العََطاءِّ
داً  َعالِّيَةٌ  0.99 4.21  جِّ

4 16 
يَن بِّأنَُّهم ُشَرَكاُء فِّي  يُر ُشعُوَر الُمعَلِّّمِّ ُز الُمدِّ يُعَّزِّ

.  َوْضعِّ ُخطَّةِّ الَمْدَرَسةِّ
 َعالِّيَةٌ  0.97 4.12

5 19 
بِّ لُِّكّلِّ ُمعَلٍّم  يُر أُْسلُوَب التَّْحفِّيزِّ الُمنَاسِّ ُم الُمدِّ يَْستَْخدِّ

ْفَق ُظُروفِّ  .وِّ  الَمْوقِّفِّ
 َعالِّيَةٌ  1.07 3.96
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6 20 
يَن  تَْحفِّيزِّ الُمعَلِّّمِّ فُوفِّ لِّ يُر بِّالتَّْجَوالِّ بَْيَن الصُّ يَقُوُم الُمدِّ

.  َعلَى األَدَاءِّ األَْفَضلِّ
 َعالِّيَةٌ  1.14 3.91

7 21 
يَن  يُر أثَناَء تَْجَوالِّهِّ لَِّمَطالِّبِّ الُمعَّلمِّ ُع الُمدِّ يَْستَمِّ

ْم.  واْحتِّيَاَجاتِّهِّ
 َعالِّيَةٌ  1.13 3.82

 َعالِّيَةٌ  0.78 4.09 الُمْستََوى العَامُّ   

ْعيَاِّريُّ العَامُّ لفَْقَراتِّ  9.4يُبَيُِّّن الَجْدَوُل  َراُف المِّ َسابِّيُّ العَامُّ واالْنحِّ ُط الحِّ الُمتََوّسِّ

ْحَورِّ  ُط العَامُّ لِّْلمِّ : التَّْحفِّيز، إْذ بََلَغ الُمتََوّسِّ ْحَورِّ الثالِّثِّ ّيٍ َعاّمٍ  4.09المِّ ْعيَارِّ َراٍف مِّ بِّاْنحِّ

يُر  17، وبِّدََرَجةِّ ُمَماَرَسٍة َعالِّيٍَة. َحْيُث َجاَءْت الفَْقَرةُ 0.78 والتِّي تَنُصُّ َعلَى" يُعَبُِّّر الُمدِّ

" فِّي الَمْرتَبَةِّ األُولَى بِّأَعْ  ُم الَجّيِّدِّ ْندَ أدَائِّهِّ يَن عِّ هِّ للُمعَلّمِّ يرِّ َسابِّّيٍ بَلََغ َعْن تَْقدِّ ٍط حِّ لَى ُمتََوّسِّ

ينَ  18َمْرتَبَةِّ الثانَِّيةِّ الفَْقَرةُ ، تَلَتَْها فِّي ال4.38 يُر الُمعَلِّّمِّ ُع الُمدِّ َها "يَُشّجِّ يمِّ  ونَصُّ َعلَى تَْقدِّ

ٍ بَلََغ  َسابِّّي " بُِّمتََوسٍُّط حِّ يَّ ، تَلَتَْها فِّي 4.27الُمبَادََراتِّ واألْفَكارِّ التِّي تَْدَعُم العََمَل الَمْدَرسِّ

َن ونَ  15الَمْرتَبَةِّ الثالثَةِّ الفَْقَرةُ  يٍد مِّ يَن لَِّمزِّ يَّةِّ الُمعَلِّّمِّ يرِّ َعلَى دَافِّعِّ َها "يَُؤثُِّّر تِّْجَواُل الُمدِّ صُّ

َسابِّّيٍ  ٍط حِّ " بُِّمتََوّسِّ َها " 21(، بَْينََما َجاَءْت الفَْقَرةُ 4.21)بَلََغ العََطاءِّ يُر ونَصُّ ُع الُمدِّ يَْستَمِّ

يَن واْحتِّيَ  مْ أثنَاَء تَْجَوالِّهِّ لَِّمَطالِّبِّ الُمعَلّمِّ ٍ بَلََغ اَجاتِّهِّ َسابِّّي ٍط حِّ يَرةِّ بُِّمتََوّسِّ " فِّي الَمْرتَبَةِّ األخِّ

3.82.  

َحةِّ فِّي الَجْدَولِّ  ْن النَتَائِّجِّ الُمَوضَّ َظَهَرْت فَْقَراُت َهذَا الَمَجالِّ أّن دَْوَر ُمَماَرَسةِّ  9.4مِّ

ً الْستَِّجابَاتِّ َعيِّّ  ْبقا يَن يُْطلُِّق اإلدَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ فِّي التَّْحفِّيزِّ طِّ َن الُمعَلِّّمِّ نَةِّ الُمَشاَرَكةِّ مِّ

قُ  ، وأنَُّهم  الُمَشاَرَكةَ اإليَجابِّيَّةَ ويُعَّمِّ َراَكةِّ فِّي َوْضعِّ أْهدَافِّ الَمْدَرَسةِّ اإلْحَساَس بِّالشَّ

ً يَْدفَعُُهْم إلَى  ً ُمتَدَّفِّقا ْم َحَماسا ، واْعَطائِّهِّ يقِّ العََملِّ وَن فِّي فَرِّ مُّ ْن أَْعَضاُء ُمهِّ يدِّ مِّ َبْذلِّ الَمزِّ

.  أَْجلِّ التَّعَاُونِّ

يٍد َعنِّ التََّوتُّرِّ والَقلَقِّ ويَُؤثُِّّر  يرِّ إلَى تََوافُرِّ ُمنَاخِّ َعَمٍل بَعِّ ويَُؤدّي تَْجَواُل الُمدِّ

ًرا َعلَى أْن يََضَع َيدَهُ َعلَى نِّ  ا يَْجعَلُهُ قَادِّ مَّ يَن، مِّ يَّةِّ لَدَى الُمعَلّمِّ وحِّ الَمْعنَوِّ ةِّ بِّالرُّ قَاطِّ القُوَّ

ُث  ، ويَْعُزو البَاحِّ يقِّ فَْهمِّ ُسلُوكِّ الُمعَلِّّمِّ تَِّها َعْن َطرِّ يَن، وُمعَالَجِّ والَضْعفِّ فِّي أَدَاءِّ الُمعَلِّّمِّ

ْم  هِّ ، وُشعُورِّ ْم لِّلعََملِّ هِّ ْن َحَماسِّ يدُ مِّ يَن يَزِّ سِّ أّن تَْحفِّيَز الُمعَلِّّمِّ ي الَمدَارِّ يرِّ إلَى إْدَراكِّ ُمدِّ

َضا، مِّ  يٍد، فَُكلََّما َوَجدَ الُمعَلُّموَن بِّالّرِّ َبْذلِّ ُجْهٍد للُحُصولِّ َعلَى تَْحفِّيٍز َجدِّ ا َيْدفَعُُهم لِّ مَّ

يراً نَتََج َعْنهُ بالُمقَابِّلِّ بَْذٌل وَعَطاٌء.  اْهتَِّماماً وتَْقدِّ

ْم َعلَى التَّفَاعُ  ََلَل تَْجَوالِّهِّ يزِّ الُمدََراءِّ خِّ ُث يََرى َضُروَرةَ تَْركِّ لِّ اإليَجابِّّيِّ َمَع فالبَاحِّ

يرِّ الَمْدَرَسةِّ بِّأدَاءِّ الُمعَلّمِّ  ُث إَشادَةَ ُمدِّ يَن، َكَما يَْعُزو البَاحِّ يَن ُمْستََويَاتِّ األَدَاءِّ الُمتََميِّّزِّ للُمعَلّمِّ

ْن ثَِّقةِّ الطَّلَبَةِّ بِّال يدُ مِّ فُوفِّ َيزِّ ، الُمتََميِّّزيَن أَماَم الطَُّلبِّ أثنَاَء َجْولَتِّهِّ َعلَى الصُّ َهةِّ ْن جِّ عَلّمِّ مِّ مُّ

ّيِّ  َراَسةِّ الُخَضْيرِّ هِّ النتيَجةُ َمَع دِّ َهٍة أُْخَرى. وتَتفُِّق َهذِّ ْن جِّ يرِّ الَمْدَرَسةِّ مِّ وبـِّثِّقَةِّ الُمعَّلمِّ بُِّمدِّ

يرِّ الَمْدَرَسةِّ فِّي تَْحقِّيقِّ ُمْستَوًى 2000) يَّةِّ لُمدِّ ( التِّي أَشاَرْت إلَى أَهّميةِّ الُمَماَرَساتِّ القِّيَادِّ

َراَسةُ  ةً َما يَتَعَلَُّق بالتَّْحفِّيزِّ َحْيُث َكَشفَْت دِّ يَن َخاصَّ ّيِّ للُمعَلِّّمِّ يفِّ َن األَدَاءِّ الَوظِّ َعاٍل مِّ

ّي،2018)أْحَمدَ، َراَسةُ )الَمْصرِّ َراَسةُ 2015( ودِّ ( أّن ُمَماَرَسةَ 2015)َصالِّحٍ، ( ودِّ
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ْن أْبعَادِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجوَ  داً التَّْحفِّيزِّ َكبُْعٍد مِّ ْن ِّ الُمديَر َجاَءْت بدََرَجٍة َما بَْيَن َعالِّيٍَة جِّ الِّ مِّ

ْن َحْيُث  يَّةِّ العَََلقَاتِّ اإلْنَسانِّيَّةِّ مِّ هِّ النَّتِّيَجةَ تَتََشابَهُ َمَع نَتَائِّجِّ نََظرِّ وَعالِّيٍَة، َكَما أَنَّ َهذِّ

يَّةَ اإلْنَسانِّيَّةَ لََها  َل االْجتَِّماعِّ َها العََوامِّ ْم، اْعتِّبَارِّ يَّتِّهِّ لِّيَن وإْنتَاجِّ يَّاتِّ العَامِّ تَأْثِّيٌر أْكبَُر َعلَى َمْعَنوِّ

يفِّّيِّ، وأَنَّ ُسلُوَك الفَْردِّ يَتَأثُر بِّ  َضا الَوظِّ دُ بَِّشْكٍل أْكبََر َعلَى الّرِّ َل اإلْنَسانِّيَّةَ تَُؤّكِّ َما وأَنَّ العََوامِّ

يٍَّة وَمادّيَةٍ  َز َمْعنَوِّ  . يُْمنَُح لَهُ بَْيَن َحَواجِّ

ْبَداعِّ  يُر واإلِّ ابُِّع: الت ْطوِّ ْحَوُر الر   المِّ

ِّ:  10.4َجْدَوُل  ابِّع ْحَورِّ الرَّ يَّةِّ لَِّفْقَراتِّ المِّ ْعيَارِّ َراَفاتِّ المِّ ِّيَّةِّ واالْنحِّ سَاب َطاتِّ الحِّ الُمتََوّسِّ
َطاُت  ِّ، ُمَرتَّبٌَة تَنَاُزلِّياً َحْسَب الُمتََوّسِّ ْبدَاع ِّيَّةِّ التَّْطوِّيُر واإلِّ سَاب  الحِّ

تْبَةُ  ْقمُ  الر  ُط  الفَْقـــــَراتُ  الر  الُمتََوس ِّ

َسابِّي    الحِّ

َراُف  االْنحِّ

ي   ْعيَارِّ  المِّ

َدَرَجةُ 

 22 1 الُمَماَرَسةِّ 
يَّةَ واالْبتَِّكاريّةَ  يرِّ ََلَل تَْجَوالِّهِّ األْفَكاَر التَّْطوِّ يُر خِّ يَُشّجُع الُمدِّ

يَّةَ فِّي العََملِّ  ّي.واإلْبدَاعِّ  الَمْدَرسِّ
 َعالِّيَةٌ  0.97 4.13

2 28 
يّةِّ لَِّحّل  يَن َعلَى تَبَنّي الُحلُولِّ اإلْبدَاعِّ يُر الُمعَلّمِّ يَُحثُّ الُمدِّ

. ََلتِّ  الُمْشكِّ
 َعالِّيَةٌ  1.01 4.01

3 23 
يدَةٍ  يمِّ أْفَكاٍر وأَساليَب َعَمٍل َجدِّ يُر َعلَى تَْقدِّ ُص الُمدِّ يَْحرِّ

ْم. يرِّ أدَائِّهِّ  لِّتَْطوِّ
 َعالِّيَةٌ  0.95 3.99

4 24 
يَن  يَّةِّ بَْيَن الُمعَلِّّمِّ يُر إلَى اْكتَِّشافِّ الفَُرصِّ اإلْبدَاعِّ يَْسعَى الُمدِّ

.  فِّي الَمْدَرَسةِّ
 َعالِّيَةٌ  1.02 3.97

5 27 
ّرِّ  يرِّ الُمْستَمِّ ْن أَْجلِّ التَّْطوِّ يدَةً مِّ يُر أْفَكاراً َجدِّ ُف الُمدِّ يَْكشِّ

ّي.  للعََملِّ الَمدَْرسِّ
 َعالِّيَةٌ  1.01 3.97

6 26 
بَةِّ  ي الطَّاقَاتِّ واالْمَكانَاتِّ الُمنَاسِّ يَن ذَوِّ يُر الُمعَلِّّمِّ يَْدَعُم الُمدِّ

دَاَرةِّ.  فِّي َمَجالِّ اإلِّ
 َعالِّيَةٌ  1.05 3.91

يَن. 25 7 يبِّ الَمْطلُوبِّ للُمعَلِّّمِّ يُر نَْوَع التَّْدرِّ ُف الُمدِّ  َعالِّيَةٌ  1.13 3.70 يَْكتَشِّ

 َعالِّيَةٌ  0.85 3.96 العَامُّ  الُمْستَوى  

يَّ العَامَّ  10.4يُبَيُِّّن الَجْدَوُل  ْعيَارِّ َراَف المِّ َسابِّيَّ العَامَّ واالْنحِّ َط الحِّ الُمتََوّسِّ

ْحَورِّ  ُط العَامُّ للمِّ يُر واإلْبدَاُع، إْذ بَلََغ الُمتََوّسِّ ابُِّع: التَّْطوِّ ْحَوُر الرَّ  3.96لفَْقَراتِّ المِّ

ّيٍ َعاّمٍ  ْعيَارِّ َراٍف مِّ يٍَة. َحْيُث َجاَءْت الفَْقَرةُ 0.85بِّاْنحِّ والتِّي  22، وبِّدََرَجةِّ ُمَماَرَسٍة َعالِّ

يَّةَ فِّي  يَّةَ واإلْبدَاعِّ يَّةَ واالْبتَِّكارِّ يرِّ ََلَل تَْجَوالِّهِّ األْفَكاَر التَّْطوِّ يُر خِّ ُع الُمدِّ تَنُصُّ َعلَى "يَُشّجِّ

يّ  ٍ بَلََغ العََملِّ الَمْدَرسِّ َسابِّّي ٍط حِّ ، تََلتَْها فِّي 4.13" فِّي الَمْرتَبَةِّ األُولَى بِّأَْعلَى ُمتََوّسِّ

يَّةِّ  28الثَّانِّيَةِّ الفَْقَرةُ  الَمْرتَبَةِّ  يَن َعلَى تََبنِّّي الُحلُولِّ اإلْبدَاعِّ يُر الُمعَلِّّمِّ َها "َيُحثُّ الُمدِّ وَنصُّ

َسابِّ  ٍط حِّ " بُِّمتََوّسِّ ََلتِّ ٍ َبلََغ لَِّحّلِّ الُمْشكِّ ثَةِّ الفَْقَرةُ 4.01ّي  23، تَلَتَْها فِّي الَمْرتَبَةِّ الثَّالِّ

ْم"  يرِّ أَدَائِّهِّ يدَةٍ لِّتَْطوِّ يمِّ أْفَكاٍر وأَسالِّيَب َعَمٍل َجدِّ يُر َعَلى تَْقدِّ ُص الُمدِّ َها "َيْحرِّ ونَصُّ

ٍ بَلََغ  َسابِّّي ٍط حِّ هَ  25، بَْينََما َجاَءْت الفَْقَرةُ 3.99بُمتََوّسِّ يُر نَْوعاً ا" ونَصُّ ُف الُمدِّ يَْكتَشِّ

ينَ  لُمعَلِّّمِّ يبِّ الَمْطلُوبِّ لِّ َسابِّّيٍ َبلََغ لِّلتَْدرِّ ٍط حِّ يَرةِّ بُِّمتََوّسِّ  .3.70" فِّي الَمْرتَبَةِّ األخِّ

ْن َنتَائِّجِّ الَجْدَولِّ  دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ فِّي  10.4يََُلَحُظ مِّ أَّن دَْوَر ُمَماَرَسةِّ اإلِّ

بْ  يرِّ واإلِّ ََلَل التَّْطوِّ يرِّ خِّ يعِّ الُمدِّ َراَسةِّ تََمثَّلَْت فِّي تَْشجِّ يَن فِّي الدِّّ كِّ ْبقًا آلَراءِّ الُمَشارِّ دَاعِّ طِّ

ّيِّ، َحْيُث اْحتَلَّْت  يَّةَ فِّي العََملِّ الَمْدَرسِّ يَّةَ واإلْبدَاعِّ يَّةَ واالْبتَِّكارِّ يرِّ تَْجَوالِّهِّ األْفَكاَر التَْطوِّ
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داً، وتَلَتَْها الفَْقَرةُ الَمْرتَبَةَ األُولَى بِّدََرَجةِّ مُ  يُر  28َماَرَسٍة َعالِّيٍَة جِّ َها "يَُحثُّ الُمدِّ ونَصُّ

"، واْحتَلَّْت الَفْقَرةُ  ََلتِّ يَّةِّ لَِّحّلِّ الُمْشكِّ يَن َعلَى تَبَنِّّي الُحلُولِّ اإلْبدَاعِّ والتِّي تَنُصُّ  25الُمعَلِّّمِّ

يبِّ الَمْطلُ  يُر نَْوَع التَّْدرِّ ُف الُمدِّ يَرةَ بِّدََرَجةِّ َعلَى "يَْكشِّ يَن" الَمْرتَبَةَ األخِّ وبِّ للُمعَلِّّمِّ

يرِّ  َمةُ الُمدِّ يَر واإلْبدَاَع ُهَما سِّ هِّ النَّتِّيَجةَ إلَى أّن التَّْطوِّ ُث َهذِّ ُمَماَرَسٍة َعالِّيٍَة. ويَْعُزو البَاحِّ

دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ َكوْ  يَّةِّ لإلِّ رِّ األََساسِّ َن العَنَاصِّ حِّ، وُهَما مِّ ًرا النَّاجِّ يدًا وُمعَاصِّ نَُها اتَِّّجاًها َجدِّ

ُث  ُج البَاحِّ ، َكَما يُعَّرِّ يَّةِّ الَفعَّالَةِّ يَّةِّ اإلدَاَرةِّ الَمْدَرسِّ ْمَن اْستَِّراتِّيجِّ دَاَرةِّ، وَيقَعَانِّ ضِّ فِّي اإلِّ

ً آلَراءِّ ا ْبقا هِّ النَّتَائَِّج التِّي تََحقََّقْت طِّ يَن َحْوَل فَْقَراتِّ َهذَا الَمَجالِّ وَيْعُزو َهذِّ لُمعَلِّّمِّ

يَن َعلَى النَّْحوِّ اآلتِّي: كِّ  الُمَشارِّ

 ، يرِّ الَمْدَرَسةِّ ئِّ فِّي تَْطوِّ ْن أَهّم الَمبَادِّ يرِّ واإلْبدَاعِّ مِّ يرِّ بِّالتَّْطوِّ أَن اْهتَِّماَم الُمدِّ

ْن نَوَ  يزِّ للتََّميُّزِّ مِّ َن التَّْعزِّ يدَةٍ، َكذَلَِّك وألَنَّ اإلْبدَاَع يَتََطلَُّب َمَهاَراٍت وقُدَُراٍت البُدَّ مِّ ي َعدِّ احِّ

ُم الَمْدَرَسةَ، وتُْنتُِّج  يدٍَة تَْخدِّ َراَكةِّ فِّي اْستِّْحدَاثِّ أْفَكاٍر وُمْستََجدَّاٍت َجدِّ يُق األََسالِّيبِّ بِّالشَّ تَْعمِّ

ُح الفَْقَرةُ َرْقُم  يرِّ الْكتَِّشافِّ الفُرَ  24أْعَماالً ُمْبدََعةً، وتَُوّضِّ يُر إلَى َسْعيِّ الُمدِّ َي تُشِّ صِّ وهِّ

ابِّعَةِّ بِّدََرَجةِّ ُمَماَرَسٍة َعالِّيٍَة،  َي فِّي الَمْرتَبَةِّ الرَّ ، وهِّ يَن فِّي الَمْدَرَسةِّ يَّةِّ بَْيَن الُمعَلّمِّ اإلْبدَاعِّ

يدَ فِّي  لُوَن الَجدِّ ، ويُفَّضِّ يَّ بُّوَن الُروتِّيَن اليَْومِّ يَن ال يُحِّ بِّأَْن نَْعُزو ذَلَِّك أّن بَْعَض الُمَعلِّّمِّ

.العََملِّ والتَّ  ْم بِّالَمْدَرَسةِّ ُكوَن فِّي إْظَهارِّ إْبدَاَعاتِّهِّ دُُهْم يَُشارِّ  ْغيِّيَر وَنجِّ

ْن فَْقَراتِّ َهذَا البعد لُِّوُجودِّ  يَرةَ مِّ تْبَةَ األخِّ ُث الَفْقَرةَ التِّي اْحتَّلْت الرُّ ويَْعُزو البَاحِّ

يدِّ اْحتِّيَاَجاتِّ  َهاتِّ الَمْسُؤولَةِّ َعْن َعَملِّيَّةِّ تَْحدِّ فِّ  بَْعضِّ الجِّ ثَْل الُمْشرِّ ْم مِّ يبِّهِّ يَن وتَْدرِّ الُمعَلِّّمِّ

ّيٍ عَ  ْفقاً لُِّخَطٍط يَتِّمُّ تَْطبِّيقَُها بَِّشْكٍل َمْرَكزِّ َهنِّّي وِّ َج اإلْنَماءِّ المِّ ُم بََرامِّ ّي، بَحْيُث يَُقدِّّ لَى التَْربَوِّ

رَ  ، وتََشابََهْت فَْقَراُت َهذَا الَمَجالِّ فِّي بَْعضِّ الدِّّ سِّ يعِّ الَمدَارِّ َراَسةِّ َصالِّحٍ َجمِّ ثَْل: دِّ اَساتِّ مِّ

َراَسةِّ َصالَِّحةَ )2015) يَاَغةِّ 2015( ودِّ َلَلِّ الّصِّ ْن خِّ ( واْختَلَفَْت فِّي بَْعضِّ الَفْقَراتِّ مِّ

َراَسةِّ أْحَمدَ ) ثَْل: دِّ ي َنْفَس الَمْعنَى مِّ ْن تَُؤدِّّ َراَسةِّ قدومّي والَخَوالدة 2018ولكِّ ( ودِّ

َراسَ 2013) َّفُِّق َمْع دِّ يَر 2004ةِّ َعْبدِّ الَجلِّيَل )( وتَت ( والتِّي أَشاَرْت إلَى أّن التَّْطوِّ

يُر إدَاَرةِّ الَمْدَرَسةِّ فِّي َضْوءِّ ُمَماَرَسةِّ  ئِّ التِّي تَقُوُم َعَلْيَها تَْطوِّ ْن أَهّمِّ الَمبَادِّ واإلْبدَاَع مِّ

.  اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ

عَةُ. اجِّ يَةُ الر  ُس: الت ْغذِّ ْحَوُر الَخامِّ  المِّ

:   11.4َجْدَولُ  سِّ ْحَورِّ الَخامِّ يَُّة لَفْقَراتِّ المِّ ْعيَارِّ َراَفاُت المِّ سَابِّيُة واالْنحِّ َطاُت الحِّ الُمتَوّسِّ
ِّيَّةِّ  سَاب َطاتِّ الحِّ عَُة، ُمَرتَّبًَة تَنَاُزلِّياً َحْسَب الُمتََوّسِّ اجِّ يَُة الرَّ  التَّْغذِّ

ْقمُ  ال رتْبَةُ  ُط  الفَْقـــــَراتُ  الر  الُمتََوس ِّ

َسابِّي    الحِّ

َراُف  االْنحِّ

ي   ْعيَارِّ  المِّ

َدَرَجةُ 

 الُمَماَرَسةِّ 
1 33 

َمةِّ  يَن للقََوانِّينِّ واألْنظِّ يُر تْنفِّيذَ الُمعَلّمِّ يُتَابُِّع الُمدِّ

ّي. ةِّ بِّالعََملِّ الَمْدَرسِّ  الَخاصَّ
داً  َعالِّيَةُ  0.90 4.21  جِّ

2 34 
ئْنَانِّ  يُر بالتَّْجَوالِّ لَلْطمِّ َعلَى َمَسارِّ العََملِّ يَقُوُم الُمدِّ

. يُّ للَمْدَرَسةِّ وْفقاً لُِّخطَّةِّ وأْهدَافِّ الَمْدَرَسةِّ  اليَْومِّ
 َعالِّيَةٌ  0.98 4.17

3 29 
َفةَ التي يَْطَرُحَها  يُر االْقتَِّراَحاتِّ الَهادِّ ُز الُمدِّ يُعَّزِّ

 الُمعَلُِّّموَن.
 َعالِّيَةٌ  0.96 4.16
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ينَ  31 4 يُر للُمعَلِّّمِّ ُم الُمدِّ ْم الَصفِّّي. يُقَدِّّ  َعالِّيَةٌ  0.96 4.15 ُمَلَحَظاٍت َعْن أدَائِّهِّ

5 30 
يرِّ  يّاتِّ التَْطوِّ لَوِّ َ وأْو يُر نِّقَاطَ القُوة دُ الُمدِّ يَُحدِّّ

يَن. مِّ لّ  فِّي أدَاءِّ الُمعَ
 َعالِّيَةٌ  0.91 4.09

6 35 

َراَحةِّ أثْنَاَء  / الصَّ يُر أُْسلُوَب الُمَكاَشَفةِّ ُم الُمدِّ يَْستَْخدِّ

التَّْجَوالِّ للُحُصولِّ َعلَى َمْعلُوَماٍت دَقِّيقٍَة َحْوَل 

ْم. يَن وقُْدَراتِّهِّ  ُمْستََوى أدَاءِّ الُمعَلّمِّ

 َعالِّيَةٌ  1.11 4.06

7 32 
يُر نَتَائَِّج القََراَراتِّ التي تَّم اتَِّّخاذَُها  يُتَابُِّع الُمدِّ

. َكاُسَها َعلَى َسْيرِّ العََملِّ  واْنعِّ
 َعالِّيَةٌ  0.98 4.04

 َعالِّيَةٌ  0.77 4.13 الُمْستََوى العَامُّ   

طَ  11.4يُبَيُِّّن الَجْدَوُل  يَّ العَامَّ  الُمتََوّسِّ ْعيَارِّ َراَف المِّ َسابِّيَّ العَامَّ واالْنحِّ الحِّ

ْحَورِّ  ُط العَامُّ للمِّ عَةُ، إْذ بَلََغ الُمتََوّسِّ اجِّ يَةُ الرَّ ُس: التَّْغذِّ ْحَورِّ الَخامِّ  4.13لِّفَْقَراتِّ المِّ

ّيٍ َعاّمٍ  ْعيَارِّ َراٍف مِّ يٍَة. َحْيُث َجاَءْت الفَْقَرةُ 0.77بِّاْنحِّ والتِّي  33، وبِّدََرَجةِّ ُمَماَرَسٍة َعالِّ

ّيِّ"  ةِّ بالعََملِّ الَمْدَرسِّ َمةِّ الَخاصَّ يَن للقََوانِّينِّ واألْنظِّ يُر تَْنفِّيذَ الُمعَلّمِّ تَنُصُّ َعلَى "يُتَابُِّع الُمدِّ

َسابِّّيٍ بَلََغ فِّي الَمْرتَبَةِّ األُولَ  ٍط حِّ ، تََلتَْها فِّي الَمْرتَبَةِّ الثانِّيَةِّ الَفْقَرةُ 4.21ى بِّأَْعلَى ُمتََوّسِّ

ْفقًا  34 ِّ للَمْدَرَسةِّ وِّ ّي ئْنَانِّ َعلَى َمَسارِّ الَعَملِّ اليَْومِّ يُر بالتَّْجَوالِّ لَِّلْطمِّ َها "َيقُوُم الُمدِّ ونَصُّ

" بُِّمتَوَ  ٍ َبلََغ لُخطَّةِّ وأْهدَافِّ الَمْدَرَسةِّ َسابِّّي ٍط حِّ ، تَلَتَْها فِّي الَمْرتَبَةِّ الثالثَةِّ الَفْقَرةُ 4.17ّسِّ

ٍط  29 فَةَ التِّي يَْطَرُحَها الُمعَلُِّّموَن" بُِّمتََوّسِّ يُر االْقتَِّراَحاتِّ الَهادِّ ُز الُمدِّ َها "يُعَّزِّ ونَصُّ

َسابِّّيٍ بَلََغ  َها " 32، بَْينََما َجاَءْت الفَْقَرةُ 4.16حِّ يُر َنتَائَِّج القََراَراتِّ التِّي يُ وَنصُّ تَابُِّع الُمدِّ

َكاُسَها َعلَى َسْيرِّ العََملِّ  ٍ َبلََغ تَّم اتَِّّخاذَُها واْنعِّ َسابِّّي ٍط حِّ يَرةِّ بُِّمتََوّسِّ " فِّي الَمْرتَبَةِّ األخِّ

4.04. 

ْن نَتَائِّجِّ الَجْدَولِّ  ُح مِّ دَةَ فِّي َمَجالِّ التَّ  11.4يَتَّضِّ عَةِّ أّن الفَْقَراتِّ الَوارِّ اجِّ يَةِّ الرَّ ْغذِّ

يعَُها دًا فِّي الفَْقَرةِّ َرْقُم  َعلَى قَْد َحَصلَْت َجمِّ  33دََرَجةِّ ُمَماَرَسٍة تَتََراَوُح بَْيَن َعالِّيٍَة جِّ

َكْونَُها فِّي الَمْرتَبَةِّ األُولَى، وبَاقِّي الفَْقَراتِّ َحَصلَْت َعلَى دََرَجةِّ ُمَماَرَسٍة َعالِّيٍَة، ويَْعُزو 

ثُ  هِّ الدََرَجةِّ العَالِّيَةِّ فِّي الَفْقَراتِّ أّن دَْوَر ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ  البَاحِّ تِّْلَك النتائَِّج بَِّهذِّ

ي تَـْنفِّيذِّ الُمعَلِّّمِّ يرِّ لِّ ين، يَتََمثَُّل فِّي ُمتَابَعَةِّ الُمدِّ كِّ ْبقًا آلَراءِّ الُمَشارِّ عَةِّ طِّ اجِّ يَةِّ الرَّ َن فِّي التَّْغذِّ

ْفَق للقََوانِّيَن  ئْنَانِّ َعلَى َسْيرِّ العََملِّ وِّ ّيِّ، واالْطمِّ ةِّ بالعََملِّ الَمْدَرسِّ َمةِّ الَخاصَّ واألْنظِّ

فَةَ التِّي َيْطَرُحَها الُمعَلُِّّموَن. يُر االْقتَِّراَحاتِّ الَهادِّ ُز الُمدِّ ، ويُعَّزِّ  األْهدَافِّ الَمْرُسوَمةِّ

يرِّ الَمدْ  ُث ذَلَِّك إلَى إْدَراكِّ ُمدِّ عَةِّ يَْعُزو البَاحِّ اجِّ يَةِّ الرَّ يمِّ التَّْغذِّ يَةِّ تَْقدِّ َرَسةِّ بِّأََهّمِّ

يَن بَِّبيَانَاٍت  يرِّ الُمعَلِّّمِّ يدِّ الُمدِّ ََللِّ تَْزوِّ ْن خِّ هِّ مِّ يرِّ ينِّ األدَاءِّ وتَْطوِّ ْن أْجلِّ تَْحسِّ يَن مِّ للُمعَلِّّمِّ

يمِّ التَّرْ  يدُُهْم بِّالنَّْشَراتِّ والتَّعَامِّ ، تَْزوِّ يرِّ الَمْدَرَسةَ وَمْعلُوَماٍت َعنِّ العََملِّ يُح ُمدِّ ، تَْوضِّ يّةِّ بَوِّ

ْن  يُر الَمْدَرَسةِّ مِّ ُم ُمدِّ ُب َعلَى الُمعَلِّّمِّ االْلتَِّزاُم بَِّها، ويُقَدِّّ لََوائِّحِّ وقَوانِّينِّ العََملِّ التِّي َيجِّ لِّ

يَاَرتِّهِّ اإلْشَرافِّيّةِّ أْو ُمََلَحَظاتِّهِّ َعنِّ الُمعَّلِّمِّ َحْوَل األدَاءِّ ونُقَاطُ  ََللِّ زِّ القُّوةِّ التِّي يَْمتَاُز  خِّ

َراَسةِّ  عَةِّ َمْع دِّ اجِّ يَةِّ الرَّ هِّ الفَْقَراُت فِّي التَّْغذِّ ، وقَْد اتََّفَقْت نَتِّيَجةُ َهذِّ ْعفِّ بَِّها ونُقَاُط الضَّ
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يُّ ) َراَسةُ َصالَِّحةَ )2010العُبَْيدِّ َراَسةُ أَْحَمدَ )2015( ودِّ لُوا 2018( ودِّ ( َحْيُث تََوصَّ

يٍَة.إلَى أّن التَّغْ  ْن أْبعَادِّ اإلدَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ تَُماَرُس بِّدََرَجٍة َعالِّ عَةَ َكبُْعٍد مِّ اجِّ يَةَ الرَّ  ذِّ

هُ:  الن تائُِّج الُمتََعل ِّقَةُ بِّالس َؤالِّ الث انِّي، وَنص 

يفِّّيِّ "َما ُمْستََوى األدَاءِّ  فُوفِّ  الَوظِّ سِّ الصُّ يَن فِّي َمدَارِّ ةِّ َشَمالِّ بُِّمَحافَظَ  10-5للُمعَلِّّمِّ

نَةِّ فِّي َسْلَطنَةِّ ُعَماَن؟"  البَاطِّ

يَّةِّ  ْعيَارِّ َرافَاتِّ المِّ َسابِّيَّةِّ واالْنحِّ َطاتِّ الحِّ ، تَمَّ اْستِّْخَراُج الُمتََوّسِّ َجابَةِّ َعْن َهذَا السَُّؤالِّ ولإلِّ

مِّ  ِّ للُمعَلِّّ ّي يفِّ َراَسةِّ َحْوَل ُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ يَراتِّ َعيِّّنَةِّ الدِّّ فُوفِّ لتَْقدِّ سِّ الصُّ يَن فِّي َمدَارِّ

ّيِّ  5-10 يفِّ ْقيَاسِّ األَدَاءِّ الَوظِّ نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان َحْسَب فَْقَراتِّ مِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ْعيَاَر الُحْكمِّ التَّالِّي. ُث مِّ ، اْعتََمدَ البَاحِّ َجابَةِّ َعلَى السَُّؤالِّ يحِّ َنتَائِّجِّ اإلِّ يَن. َولِّتَْوضِّ  لِّلُمعَلِّّمِّ

انِّي 12.4َجْدَوُل  ِّ السَُّؤال الثَّ ْعيَاُر الُحْكمِّ عََلى نَتَائِّج  مِّ
 ُمْستَوى األَداءِّ  الَمَدى

ْن  داً  1.79إلَى  1مِّ  ُمْنَخفٌِّض جِّ

ْن   ُمْنَخفِّضٌ  2.59إلَى  1.80مِّ

ْن  طٌ  3.39إلَى  2.60مِّ  ُمتََوّسِّ

ْن   َعالِّي 4.19إلَى  3.40مِّ

ْن  داً  5إلَى  4.20مِّ  َعالِّيَةٌ جِّ

ُح ذَلَِّك. 13.4والَجْدَوُل   يَُوّضِّ

َراسَةِّ  13.4َجْدَولُ  ِّنَةِّ الدِّّ يَراتِّ عَيّ يَّةِّ لِّتَْقدِّ ْعيَارِّ َراَفاتِّ المِّ ِّيَّةِّ واالْنحِّ سَاب َطاتِّ الحِّ الُمتََوّسِّ
َطاتِّ  يَن، ُمَرتَّبٌَة تَنَاُزلِّياً َحْسَب الُمتََوّسِّ يفِّّي للُمعَّلِّمِّ ِّيَّةِّ َحْوَل ُمْستَوى األدَاءِّ الَوظِّ سَاب  الحِّ

تْبَةُ  ْقمُ  الر   الفَْقــــَراتُ  الر 
ُط  الُمتََوس ِّ

َسابِّي    الحِّ

َراُف  االْنحِّ

ي   ْعيَارِّ  المِّ

ُمْستََوى 

 األَداءِّ 

1 2 
يُر إلقَاَمةِّ َعََلقَاٍت َجيِّّدَةٍ بِّالَمْدَرَسةِّ لِّيَْرفََع  يَْسعَى الُمدِّ

يفِّّيِّ.  ُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ
4.26 0.83 

َعالِّي 

داً   جِّ

2 3 
ينِّ  ُم فِّي تَْحسِّ يَهاتِّ التِّي تَُساهِّ يُر الَمْدَرَسةِّ التَّْوجِّ يَبُثُّ ُمدِّ

يفِّّيِّ.  األَدَاءِّ الَوظِّ
 َعالِّي 0.89 4.19

3 

 

6 

 

يَّةِّ  يفِّ الَوَسائِّلِّ التَّْعلِّيمِّ يُر الَمْدَرَسةِّ بِّتَْوظِّ دُنِّي ُمدِّ يُْرشِّ

ْندَ تَْنفِّيذِّ الدُُّروسِّ   بِّالشَّْكلِّ الَمْطلُوبِّ عِّ
4.10 0.98 

 َعالِّي

 

4 14 
يدُ قُْدَراتِّي َعلَى  يرِّ يَزِّ ْن قِّبَلِّ الُمدِّ ي بِّالَمْعلُوَماتِّ مِّ يدِّ تَْزوِّ

يطِّ الَجيِّّدِّ  .التَّْخطِّ  لِّلعََملِّ
 َعالِّي 0.94 4.10

5 4 
يُر َعلَى اإلْبدَاعِّ واالْبتَِّكارِّ فِّي العََملِّ ُكلََّما  عُنِّي الُمدِّ يَُشّجِّ

 تََوافََرْت لِّي الفَُرُص.
 َعالِّي 1.05 4.02

6 11 
يرِّ لِّقَنََواتِّ اتَِّّصاٍل فَعَّالٍَة لِّتََواُصلِّ الُمعَلِّّمِّ َمْع  تَْوفِّيُر الُمدِّ

.أَْولِّيَاءِّ  يفِّيَّ ُر األدَاَء الَوظِّ  األُُمورِّ يَُطّوِّ
 َعالِّي 1.00 3.98

7 

 

13 

 

يقَةِّ  اتِّ العََملِّ فِّي الَمْدَرَسةِّ بَِّطرِّ مَّ يَتَأثَُّر أدَائِّي لُِّمهِّ

. يَّةِّ دَاَرةِّ الَمْدَرسِّ  التََّواُصلِّ َمَع اإلِّ

3.97 

 

1.00 

 

 َعالِّي

 

8 9 
يرِّ الَمْدَرَسةِّ َعلَى  تَْنفِّيذِّ الُمبَادََراتِّ التَّْربََويَّةِّ فِّي يَُحثُّنِّي ُمدِّ

 الَمْدرَسةِّ 
 َعالِّي 1.07 3.95
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تْبَةُ  ْقمُ  الر   الفَْقــــَراتُ  الر 
ُط  الُمتََوس ِّ

َسابِّي    الحِّ

َراُف  االْنحِّ

ي   ْعيَارِّ  المِّ

ُمْستََوى 

 األَداءِّ 

9 5 
يُر الَمْدرَسةِّ الْمتََِّلكِّ القُْدَرةِّ َعلَى َحّلِّ  ُهنِّي ُمدِّ يَُوّجِّ

. ُهنِّي فِّي العََملِّ ََلتِّ التي تَُواجِّ  الُمْشكِّ
 َعالِّي 1.04 3.93

10 7 
يبِّيَّةُ  ْن تَْرفَُع الدَّْوَراُت التّْدرِّ ُمَها الَمْدَرَسةُ مِّ التي تُنَّظِّ

يفِّّيِّ.  ُمْستََوى أدَائِّي الَوظِّ
 َعالِّي 1.13 3.85

11 8 
ينِّ  ُم فِّي تَْحسِّ دَالٍَة يُْسهِّ عَ افَِّز بِّ يرِّ الَحَو ُح الُمدِّ نْ َم

.ِّ ّي يفِّ  األدَاءِّ الَوظِّ
 َعالِّي 1.20 3.84

12 12 
َن اْبتَِّكارِّ  يُر الَمْدَرَسةِّ مِّ نُنِّي ُمدِّ يثٍَة يَُمّكِّ أَسالِّيَب وُطُرٍق َحدِّ

ْن أدَاءِّ َعَملِّي بَِّكفَاَءةٍ.  مِّ
 َعالِّي 1.11 3.81

13 10 
ُم فِّي َرْفعِّ األدَاءِّ  َهنِّيَّةَ التي تَُساهِّ َج المِّ يُر البََرامِّ ُم الُمدِّ يُقَدِّّ

.ِّ يفِّّي  الَوظِّ
 َعالِّي 1.16 3.74

14 15 
يُر الَمْدَرَسةِّ نَِّظاَم َحَوافٍِّز  فَعَّالٍَة تَْرتَبُِّط بِّاألدَاءِّ يَُطّبُِّق ُمدِّ

.  الُمَميَّزِّ
 َعالِّي 1.27 3.65

15 1 
ا  مَّ يُر الَمْدَرَسةِّ فِّي وْضعِّ ُخطَّةِّ الَمْدَرَسةِّ مِّ ُكنِّي ُمدِّ يُْشرِّ

ي فِّي َعَملِّي. يدُ التَِّزامِّ  يَزِّ
 َعالِّي 1.16 3.58

ْقيَاُس َكُكلٍّ     َعالِّي 0.80 3.93 المِّ

طَ  13.4يُبَيُِّّن الَجْدَوُل  يَراتِّ َعّيِّنَةِّ  الُمتََوّسِّ يَّ العَامَّ لِّتَْقدِّ ْعيَارِّ َراَف المِّ َسابِّيَّ العَامَّ واالْنحِّ الحِّ

َراَسةِّ َحْوَل ُمْستََوى األَدَاءِّ  ّيِّ الدِّّ يفِّ سِّ الصُّفُوفِّ  الَوظِّ يَن فِّي َمدَارِّ بُِّمَحافََظةِّ  10-5للُمعَلِّّمِّ

نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان َحْسَب فَ  يَن، إْذ بَلََغ َشَمالِّ البَاطِّ ِّ للُمعَلِّّمِّ يفِّّي ْقيَاسِّ األَدَاءِّ الَوظِّ ْقَراتِّ مِّ

ْقيَاسِّ  ُط العَامُّ لِّلمِّ يٍ َعاّمٍ  3.93الُمتََوّسِّ ْعيَارِّ َراٍف مِّ ، وبِّدََرَجٍة َعالِّيٍَة. َحْيُث 0.80بِّاْنحِّ

قَاَمةِّ َعََلقَ  2َجاَءْت الفَْقَرةُ  يُر إلِّ اٍت َجيِّّدَةٍ بِّالَمْدَرَسةِّ لِّيَْرفََع والتِّي تَنُصُّ َعلَى "يَْسعَى الُمدِّ

َسابِّّيٍ بَلََغ  ٍط حِّ " فِّي الَمْرتَبَةِّ األُولَى بِّأَْعلَى ُمتََوّسِّ ّيِّ لَدَيَّ يفِّ ، تَلَتَْها 4.26ُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ

يُر الَمْدَرَسةِّ التَّْوجِّ  3فِّي الَمْرتَبَةِّ الثَّانِّيَةِّ الفَْقَرةُ  َها "يَبُثُّ ُمدِّ ُم فِّي ونَصُّ يَهاتِّ التِّي تَُساهِّ

َسابِّّيٍ بَلََغ ) ٍط حِّ يفِّّيِّ" بُِّمتََوّسِّ ينِّ األدَاءِّ الَوظِّ  (، تَلَتَْها فِّي الَمْرتَبَةِّ الثَّالِّثَةِّ الفَْقَرتَان 4.19تَْحسِّ

يفِّ الَوَسائِّلِّ التَّعْ  14و 6 يُر الَمْدَرَسةِّ بِّتَْوظِّ دُنِّي ُمدِّ ُهَما َعلَى التََّوالِّي "يُْرشِّ يَّةِّ ونَصُّ لِّيمِّ

يُر َعلَى اإلْبدَاعِّ واالْبتَِّكارِّ فِّي العََملِّ  عُنِّي الُمدِّ ْندَ تَْنفِّيذِّ الدُُّروسِّ ويَُشّجِّ بِّالشَّْكلِّ الَمْطلُوبِّ عِّ

ٍ ُمَكّرٍر بَلََغ  َسابِّّي ٍط حِّ  1، َبْينََما َجاَءْت الفَْقَرةُ 4.10ُكلََّما تََوافََرْت لَي الفَُرُص" بُِّمتََوّسِّ

َها " ي فِّي َعَملِّييُ ونَصُّ يدُ التَِّزامِّ ا يَزِّ مَّ يُر الَمْدَرَسةِّ فِّيَوْضعِّ ُخطَّةِّ الَمْدَرَسةِّ مِّ ُكنِّي ُمدِّ " ْشرِّ

َسابِّّيٍ بَلََغ  ٍط حِّ يَرةِّ بُِّمتََوّسِّ  .3.58فِّي الَمْرتَبَةِّ األَخِّ

َن  حِّ فَْقَراتُهُ والُمتَعَلِّّقِّ بِّاألَدَاءِّ الَوظِّ  13.4الَجْدَولِّ يََُلَحُظ مِّ ّيِّ الُمَوضَّ يفِّ

سِّ  يَن فِّي َمدَارِّ نَةِّ بسلطنة ُعمان، أنَّ ُمْستََوى دََرَجةِّ  10-5للُمعَلِّّمِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاِّطِّ

يَن بِّتِّْلَك  َن الُمعَلِّّمِّ يَن مِّ كِّ ِّ َجاَءْت َحْسَب اآلَراءِّ وقِّيَاسِّ اْستَِّجابَاتِّ الُمَشارِّ ّي يفِّ األدَاءِّ الَوظِّ

داً فِّ  سِّ َعالِّيَةٌ جِّ يَر الَمْدَرَسةِّ َيْسعَى  2ي الَفْقَرةِّ َرْقمِّ الَمدَارِّ والتِّي تَــنُصُّ َعلَى "أَنَّ "ُمدِّ

يَن"، وَجاَءْت  ّيِّ لَدَى الُمعَلِّّمِّ يفِّ قَاَمةِّ َعََلقَاٍت َجيِّّدَةٍ بِّالَمْدَرَسةِّ لِّيَْرفََع ُمْستََوى األدَاءِّ الَوظِّ ِّ إلِّ

لَةً بُِّمْستََوى أدَاءٍ  َسابِّيُّ للَفْقَراتِّ َكُكّلٍ  الَفْقَراُت األُْخَرى َكامِّ ُط الحِّ َعاٍل، وَجاَء الُمتََوّسِّ
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ّيٍ 3.93 ْعيَارِّ َراٍف مِّ ْت َعَلْيهِّ َفْقَراُت َمَجالِّ  0.80، واْنحِّ يٍَة، وَحْسَب َما نَصَّ بِّدََرَجٍة َعالِّ

يٍَة. ويَْعُزو البَاحِّ  ِّ َعلَى أّن ُهنَاَك ُموافَقَةٌ بِّدََرَجٍة َعالِّ ّي يفِّ ُث تِّْلَك النَّتِّيَجةَ إلَى أّن األَدَاءِّ الَوظِّ

يَن  ْن تََواُصلِّهِّ َمَع الُمعَلِّّمِّ يدُ مِّ َل الَمْدَرَسةِّ يَزِّ ٍف ُمقِّيٍم دَاخِّ يرِّ الَمْدَرَسةِّ َكُمْشرِّ َعَمَل ُمدِّ

يحِّ َمَسارِّ أدَاءِّ الُمعَلِّّ  ، وتَْصحِّ ْم فِّي العََملِّ تَْلبِّيَةِّ اْحتِّيَاَجاتِّهِّ يراً لِّ يَن بالشَّْكلِّ ويَْجعَلُهُ أْكثََر تَْقدِّ مِّ

ْن َكفَاَءةٍ َعالِّيٍَة فِّي األدَاءِّ  ، َكذَلَِّك نَْعُزو النَّتِّيَجةَ إَلى َما يَتََمتَُّع بِّهِّ الُمعَلُِّّموَن مِّ الَجيِّّدِّ

 ِّ ّي ِّ فِّي الَمْدَرسِّ ّي يفِّ يَن الَوظِّ سِّ دَْوراً ُمَؤثِّّراً َعلَى أَدَاءِّ الُمعَلِّّمِّ يُرو الَمدَارِّ ُل ُمدِّ ، َكَما يَُشّكِّ

يَّ ا يَّةِّ التَّعَلُّمِّ يَّةِّ فِّي العََملِّيّةِّ التَّْعلِّيمِّ رِّ األَساسِّ َن العَنَاصِّ يَن ُعْنُصراً مِّ ، َكْوُن الُمعَلِّّمِّ ةِّ لَمْدَرَسةِّ

َراَسةِّ قَدومّي والَخَوالدة ) َراَساتِّ َكدِّ هِّ النَّتَائُِّج َمَع بَْعضِّ الدِّّ َراَسةِّ 2013واتََّفقَْت َهذِّ ( ودِّ

 (.2015َراَسةِّ َصالِّحٍ )( ودِّ 2015َصالَحةَ )

هُ:  الن تَائُِّج الُمتََعل ِّقَةُ بِّالس َؤالِّ الث الُث، وَنص 

ْندَ ُمْستََوى الدَّاَللَةِّ ) داََلَلةٍ "َهْل تُوَجدُ فُُروٌق ذَاُت  ( α≤0.05إْحَصائِّيٍَّة عِّ

فُوفِّ الْستَِّجابَةِّ أْفَرادِّ العَّيِّنَةِّ لِّدََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ  سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ بالتَّْجَوالِّ َلدَى ُمدِّ

ّيِّ،  5-10 نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان تُْعَزى لُمتََغيَِّّراتِّ النَّْوعِّ االْجتَِّماعِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ْبَرةِّ؟"  وَسنََواتِّ الخِّ

َجابَةِّ َعْن َهذَا  ل إلِّ َؤالِّ ِِّ َسابِّيَّةِّ تَمَّ تَْحلِّيُل الَبيَانَاتِّ الْستِّْخَرا السُّ َطاتِّ الحِّ جِّ الُمتََوّسِّ

يَّةِّ الْستَِّجابَةِّ أْفَرادِّ العَّيِّنَةِّ لِّدََرَجةِّ ُمُماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ َلدَى  ْعيَارِّ َرافَاتِّ المِّ واالْنحِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ نَةِّ فِّي َسْلَطنَةِّ ُعَماَن، وُمقَ  10-5ُمدِّ اَرنَةِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

َطاتِّ باْستِّْخدَامِّ اْختَِّبارِّ ) هِّ الُمتََوّسِّ ّيِّ )T-Testَهذِّ ( ANOVA(، وتَْحلِّيلِّ التَّبَايُنِّ األَُحادِّ

ْبَرةِّ،  ، وَسنََواُت الخِّ يُّ ْن داََللَةِّ الفُُروقِّ التِّي تُْعَزى للُمتَغَيَِّّراتِّ النَّْوُع االْجتَِّماعِّ للتَّّحقُّقِّ مِّ

 :َعلَى النَّْحوِّ التَّالِّي

:ِّ ي   ُمتَغَي ُِّر الن ْوعِّ االْجتَِّماعِّ
َطاتِّ  َسابِّيَّةِّ تمَّ اْستِّْخَراُج الُمتََوّسِّ ، واْختِّبَاُر ) الحِّ يَّةِّ ْعيِّارِّ َرافَاتِّ المِّ -Tواالْنحِّ

Test َّيِّ )ذََكر، أُْنثَى(، والج فَةِّ أَثَرِّ ُمتَغَيِّّرِّ النَّْوعِّ االْجتَِّماعِّ لَّةِّ لَِّمْعرِّ ْدَوُل ( لِّلعَيِّّنَةِّ الُمْستَقِّ

ُح ذَلَِّك.  التَّالِّي يَُوّضِّ

ِّ َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرسَةِّ T-Testاْختِّبَاُر ) 14.4َجْدَوُل  ّي ِّ االْجتَِّماعِّ ِّرِّ النَّْوع ( ألَثرِّ ُمتَغَيّ
سِّ الصُُّفوفِّ ) ي َمدَارِّ يرِّ نَةِّ فِّي 10-5اإلدَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ َلدَى ُمدِّ ( بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

 سَْلَطنَةِّ ُعَمانَ 

رُ   الَمَحاوِّ
الن ْوُع 

ي    االْجتَِّماعِّ

 العََددُ 

 280)ن(= 

ُط  الُمتََوس ِّ

َسابِّي    الحِّ

َراُف  االْنحِّ

ي   ْعيَارِّ  المِّ
 قِّيَمةُ )ت(

اَللَةُ  الد 

 اإلْحَصائِّي ةُ 

ُل: اْكتَِّشاُف الَحقَائِّقِّ  ْحَوُر األو   المِّ
 0.298 -2.480 0.71 4.10 149 ذََكر

   0.69 4.31 131 أْنثَى

يُن االت َِّصالِّ  ْحَوُر الث انِّي: تَْحسِّ  المِّ
 0.555 -0.959 0.62 4.12 149 ذََكر

   0.72 4.19 131 أْنثَى



 م2020  يوليــو(   17العدد )  -اجمللد الرابع             اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

331 
3 

ْحَوُر الث الُِّث: الت ْحفِّيزُ   المِّ
 0.107 -1.217 0.72 4.04 149 ذََكر

   0.84 4.15 131 أْنثَى

يُر  ابُِّع: الت ْطوِّ ْحَوُر الر   واإلْبَداعُ المِّ
 0.453 -1.064 0.82 3.91 149 ذََكر

   0.88 4.01 131 أْنثَى

عَةُ  اجِّ يَةُ الر  ُس: الت ْغذِّ ْحَوُر الَخامِّ  المِّ
 0.403 -1.655 0.72 4.06 149 ذََكر

   0.81 4.21 131 أْنثَى

َن الَجْدَولِّ  ْندَ ُمْستََوى الدَّاَللَةِّ  َعدَمُ  14.4يََُلَحُظ مِّ ُوُجودِّ فُُروٍق ذَاتِّ داََللٍَة إْحَصائِّيٍَّة عِّ

(α≤0.05 َراَسةِّ َحْول دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ َلدَى يَراتِّ َعيَِّّنةِّ الدِّّ ( فِّي تَْقدِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ نَةِّ فِّي 10-5ُمدِّ سلطنة ُعمان َحْسَب ُمتَغَيِّّرِّ  بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

. ْقيَاسِّ رِّ المِّ يعِّ َمَحاوِّ ّيِّ )ذََكر/أْنثَى( فِّي َجمِّ  النَّْوعِّ االْجتَِّماعِّ

يَّةِّ  إلَىوقَْد يُْعَزى ذلََك ُربََّما  ََهّمِّ يَن ألِّ َن الُمعَلِّّمِّ ََل النَّْوَعْينِّ مِّ تََشابُهِّ إْدَراكِّ كِّ

دَ  يرِّ الَمْدَرَسةِّ لِّإلِّ يَّةِّ التَّْعلِّيمِّ فِّيَها َبْيَن ُمَماَرَسةِّ ُمدِّ ْم لُِّخُصوصِّ هِّ سِّ اَرةِّ بالتَّْجَوالِّ فِّي َمدَارِّ

ِّ لِّبَْعضِّ الَمَوادِّّ األُْخَرى،  ّي يَّةِّ والَجانِّبِّ التَّْطبِّيقِّ َراسِّ ِّ لِّبَْعضِّ الَمَوادِّّ الدِّّ ّي الَجانِّبِّ النََّظرِّ

َراَسةِّ قَدُومّي والخَ  هِّ النَّتِّيَجةُ َمْع دِّ َّفُِّق َهذِّ َراَسةِّ 2013َوالدة )وتَت ّي ( ودِّ يدِّ ( 2010)العِّ

يَن َنْحَو  كِّ َحْيُث أَشاَرْت إلَى َعدَمِّ ُوُجودِّ فُُروٍق ذَاتِّ داََللٍَة إْحَصائِّيٍَّة فِّي اْستَِّجابَةِّ الُمَشارِّ

.ِّ ّي ُمتَغَيِّّرِّ النَّْوعِّ االْجتَِّماعِّ  ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ تُْعَزى لِّ

ْبَرةِّ:    ُمتَغَي ُِّر َسنََواتِّ الخِّ
َطاتِّ  َسابِّيَّةِّ تَمَّ اْستِّْخَراُج الُمتَوّسِّ يَراتِّ َعّيِّنَةِّ  الحِّ تَْقدِّ يَّةِّ لِّ ْعيَارِّ َرافَاتِّ المِّ واالْنحِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ َراَسةِّ َحْول دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ لَدَى ُمدِّ  10-5الدِّّ

ْن بِّمُ  ْبَرةِّ أقَلُّ مِّ نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان َحْسَب ُمتَغَيِّّرِّ َسنَواتِّ الخِّ  5َحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ْن  ْن  10إلَى  5َسنََواٍت، مِّ  َسنََواٍت، أْكثَُر مِّ

ُح ذَلَِّك. 15.4َسنََواٍت، والَجْدَوُل  10  يَُوّضِّ

رَ   15.4َجْدَوُل  ِّيَُّة واالْنحِّ سَاب َطاُت الحِّ ْبَرةِّ الُمتََوّسِّ ِّرِّ سَنََواتِّ الخِّ يَُّة أَلَثرِّ ُمتَغَيّ ْعيَارِّ اَفاُت المِّ
سِّ الصُُّفوفِّ  ي َمدَارِّ يرِّ بُِّمَحاَفَظةِّ  10-5َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرسَةِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ َلدَى ُمدِّ

نَةِّ   َشَمالِّ البَاطِّ

 
ْبَرةِّ   َسنََواُت الخِّ

ْن   أقَل  مِّ

 َسنََواتٍ  5

(5-10 )

 َسنََواتٍ 

نْ   أْكثَُر مِّ

 َسنََواتٍ  10
 الُكل ِّي  

ْقيَاسِّ  ُر المِّ  280 191 59 30 العَدَدُ  َمَحاوِّ

 اْكتَِّشاُف الَحقَائِّقِّ 
َسابِّيُّ  ُط الحِّ  4.20 4.22 4.11 4.28 الُمتََوّسِّ

يُّ  ْعيَارِّ َراُف المِّ  0.71 0.68 0.82 0.66 االْنحِّ

يُن االت َِّصالِّ   تَْحسِّ
َسابِّيُّ  ُط الحِّ  4.15 4.19 3.93 4.33 الُمتََوّسِّ

يُّ  ْعيَارِّ َراُف المِّ  0.67 0.65 0.78 0.45 االْنحِّ

َسابِّيُّ  الت ْحفِّيزُ  ُط الحِّ  4.09 4.12 3.94 4.23 الُمتََوّسِّ
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يُّ  ْعيَارِّ َراُف المِّ  0.78 0.75 0.89 0.71 االْنحِّ

يُر واإلْبَداعُ   الت ْطوِّ
َسابِّيُّ  ُط الحِّ  3.96 4.01 3.79 3.96 الُمتََوّسِّ

يُّ  ْعيَارِّ َراُف المِّ  0.85 0.82 0.96 0.80 االْنحِّ

عَةُ  اجِّ يَةُ الر   الت ْغذِّ
َسابِّيُّ  ُط الحِّ  4.13 4.16 3.95 4.26 الُمتََوّسِّ

يُّ  ْعيَارِّ َراُف المِّ  0.77 0.71 0.94 0.72 االْنحِّ

َطاتِّ  15.4يُبَيُِّّن الَجْدَوُل  بًا فِّي الُمتََوّسِّ َرافَاتِّ تِّْبيَانًا ُمتَقَارِّ َسابِّيَّةِّ واالْنحِّ الحِّ

ي  يرِّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ لَدَى ُمدِّ َراَسةِّ َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلِّ يَراتِّ َعيِّّنَةِّ الدِّّ تَْقدِّ يَّةِّ لِّ ْعيَارِّ المِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان َحْسَب ُمتَغَيِّّرِّ َسنَ 10-5َمدَارِّ َواتِّ بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

، تَمَّ اْستِّْخدَامُ  َسابِّيَّةِّ َطاتِّ الحِّ ْن داََللَةِّ الفُُروقِّ اإلْحَصائِّيَّةِّ بَْيَن الُمتََوّسِّ ْبَرةِّ. ولِّلتَّأكُّدِّ مِّ  الخِّ

ّيِّ ) ُح ذَلَِّك. 16.4(، والَجْدَوُل ANOVAتَْحلِّيلِّ التَّبَايُنِّ األَُحادِّ  يَُوّضِّ

ِّ )التَّبَايُنِّ اأُلَحاتَْحلِّيُل  16.4َجْدَوُل  ّي ْبَرةِّ َحْوَل ANOVAدِّ ِّرِّ سَنََواتِّ الخِّ ( ألَثرِّ ُمتَغَيّ
سِّ الصُُّفوفِّ  ي َمدَارِّ يرِّ بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ  10-5دََرَجةِّ ُمَماَرسَةِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ َلدَى ُمدِّ

نَةِّ   البَاطِّ

ْقَياسِّ  ُر المِّ  الَمْصَدرُ  َمَحاوِّ
َمْجُموُع 

 الُمَرب عَاتِّ 

َدَرَجاُت 

يَةِّ   الُحر ِّ

ُط  ُمتََوس ِّ

 الُمَرب عَاتِّ 

قِّيَمةُ 

 )ف(

الَداَلَلةُ 

 اإلْحَصائِّي ةُ 

ُل:  ْحَوُر األو  المِّ

 اْكتَِّشاُف الَحَقائِّقِّ 

 0.484 0.728 0.366 2 0.732 بَْيَن الَمْجُموَعاتِّ 

 0.502 277 139.185 داخل المجموعات
  

 279 139.917 الكلي
   

ْحَوُر الث انِّي:  المِّ

يُن االت َِّصالِّ   تَْحسِّ

 0.011 4.623 2.019 2 4.039 بَْيَن الَمْجُموَعاتِّ 

 0.437 277 121.004 داخل المجموعات
  

 279 125.043 الكلي
   

ْحَوُر الث الُِّث:  المِّ

 الت ْحفِّيزُ 

 0.168 1.797 1.088 2 2.177 بَْيَن الَمْجُموَعاتِّ 

َل الَمْجُموَعاتِّ   0.606 277 167.757 دَاخِّ
  

 279 169.934 الُكلِّّيُّ 
   

ابُِّع:  ْحَوُر الر  المِّ

يُر واإلْبَداعُ   الت ْطوِّ

 0.238 1.445 1.034 2 2.069 بَْيَن الَمْجُموَعاتِّ 

َل الَمْجُموَعاتِّ     0.716 277 198.257 دَاخِّ

    279 200.326 الكُّلِّّيُّ 

ُس:  ْحَوُر الَخامِّ المِّ

َعةُ  اجِّ يَةُ الر   الت ْغذِّ

 0.118 2.155 1.26 2 2.521 بَْيَن الَمْجُموَعاتِّ 

َل الَمْجُموَعاتِّ     0.585 277 162.026 دَاخِّ

    279 164.547 الُكلِّّيُّ 

َن  ْندَ ُمْستََوى  16.4الَجْدَولِّ يََُلَحُظ مِّ َعدَُم ُوُجودِّ فُُروٍق ذَاتِّ داََللٍَة إْحَصائِّيٍَّة عِّ

دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ α≤0.05الداََللَةِّ ) اَرَسةِّ اإلِّ َراَسةِّ َحْوَل دََرَجةِّ ُممِّ يَراتِّ َعيِّّنَةِّ الدِّّ ( فِّي تَْقدِّ
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فُوفِّ  سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ َنةِّ فِّي سلطنة ُعمان تُْعَزى  10-5لَدَى ُمدِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ْقيَاسِّ  رِّ المِّ يعِّ َمَحاوِّ ْبَرةِّ فِّي َجمِّ .إلَى َسنََواتِّ الخِّ يُن االتَِّّصالِّ ْحَورِّ الثانِّي: تَْحسِّ  َعدَا المِّ

يَّةِّ ولِّبَيَانِّ الفُُروقِّ  ْوجِّ يُن  الزَّ ْحَورِّ الثانِّي: تَْحسِّ َسابِّيَّةِّ فِّي المِّ َطاتِّ الحِّ َبْيَن الُمتََوّسِّ

يقَةِّ ) يَّةِّ بَِّطرِّ ، تّم اْستِّْخدَاُم الُمقَاَرنَاتِّ البُْعدِّ ٌن فِّي الَجْدَولِّ ( َكَما ُهَو ُمبَيَّ Scheffeاالتَِّّصالِّ

17.4. 

يَقةِّ )  17.4َجْدَوُل  يَُّة بَِّطرِّ ْبَرةِّ َحْوَل Scheffeالُمَقاَرنَاُت البُْعدِّ ِّرِّ سَنََواتِّ الخِّ ( ألَثرِّ ُمتَغَيّ
سِّ الصُُّفوفِّ  ي َمدَارِّ يرِّ بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ  10-5دََرَجةِّ ُمَماَرسَةِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ َلدَى ُمدِّ

نَ  ةِّ البَاطِّ

ْحَورُ  ْبَرةِّ  المِّ  َسنََواُت الخِّ
فَْرُق 

َطاتِّ   الُمتََوس ِّ

الَداَللَةُ 

 االْحَصائِّي ةُ 
 ات َِّجاهُ الفُُروقِّ 

ْحَوُر الثانِّي:  المِّ

يُن االت َِّصالِّ   تَْحسِّ

ْن  ْن  0.028 *0.39871 ( َسَنَواتٍ 10-5) َسنََواتٍ  5أقَلُّ مِّ  َسنََواتٍ  5أقَلُّ مِّ

ْن  ْن  َسنََواتٍ  5أقَلُّ مِّ  0.541 0.1441 َسنََواتٍ  10أْكثَُر مِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

ْن  ْن  0.037 *0.25460 ( َسَنَواتٍ 10-5) َسنََواتٍ  10أْكثَُر مِّ  َسنََواتٍ  10أْكثَُر مِّ

 (α≤0.05* دالة عند مستوى الداللة ) 

َن الَجْدَولِّ  ْندَ ُمْستََوى ُوُجودُ فُُروٍق  17.4يَتََبيَُّن مِّ ذَاتِّ داََللٍَة إْحَصائِّيٍَّة عِّ

ْن α≤0.05الدَّاَللَةِّ ) ْبَرةِّ أقَلُّ مِّ ي َسنََواتِّ الخِّ َراَسةِّ ذَوِّ ْن  5( بَْيَن َعّيِّنَةِّ الدِّّ َسنََواٍت وأْكثَُر مِّ

ْن  10 ْبَرةِّ مِّ ي َسنََواتِّ الخِّ َراَسةِّ ذَوِّ َجاَءتِّ َسنََواٍت. و 10إَلى  5َسنََواٍت، وَعيِّّنَةِّ الدِّّ

ْن  ْبَرةِّ أقَلُّ مِّ ي َسنَواتِّ الخِّ َراَسةِّ ذَوِّ ْن  5الفُُروُق لَِّصالِّحِّ َعيِّّنَةِّ الدِّّ  10َسنََواٍت وأْكثَُر مِّ

. ْحَورِّ  َسنََواٍت فِّي المِّ

يُر النَّتَائُِّج فِّي الَجْدَولِّ  ّقِّ بُِّمتَغَيِّّرِّ َسنََواتِّ  17.4تُشِّ حِّ بََيانَاتُهُ والُمتَعَلِّ الُمَوضَّ

ْبرَ  دَاَرةِّ بِّالتَّْجوَ الخِّ سِّ الصُّفُوفِّ ةِّ َحْول دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلِّ ي َمدَارِّ يرِّ  10-5الِّ لَدَى ُمدِّ

ْندَ ُمْستََوى الدَّاَللَةِّ  نَةِّ إلَى َعدَمِّ ُوُجودِّ فُُروٍق ذَاتِّ داََللٍَة إْحَصائِّيٍَّة عِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

(α≤0.05 ِّيَراتِّ َعّيِّنَة َراَسةِّ َحْوَل دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ لَدَى  ( فِّي تَْقدِّ الدِّّ

سِّ الصُّفُوفِّ  ي َمدَارِّ يرِّ نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان تُْعَزى إلَى  10-5ُمدِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ْحَورِّ الثانِّي: تَحْ  ْقَياسِّ َعدَا المِّ رِّ المِّ يعِّ َمَحاوِّ ْبَرةِّ فِّي َجمِّ ْندَ َسنََواتِّ الخِّ . وعِّ يُن االتَِّّصالِّ سِّ

يَّةِّ اْستِّْخدَامِّ الُمقَاَرنَاتِّ  يقَةِّ ) البُْعدِّ ْبَرةِّ َحْوَل دََرَجةِّ Scheffeبَِّطرِّ ( ألَثرِّ ُمتَغَيِّّرِّ َسنََواتِّ الخِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ نَ 10-5ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ لَدَى ُمدِّ ةِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ْندَ  َراَسةِّ α≤0.05الدَّاَللَةِّ ) ُمْستََوىتَبَيََّن ُوُجودُ فُُروٍق ذَاتِّ داََللٍَة إْحَصائِّيٍَّة عِّ ( بَْيَن َعّيِّنَةِّ الدِّّ

ْن  ْبَرةِّ أقَلُّ مِّ ي َسنََواتِّ الخِّ ْن  5ذَوِّ ي  10َسنََواٍت َوأْكثَُر مِّ َراَسةِّ ذَوِّ َسنََواٍت، وَعّيِّنَةِّ الدِّّ

ْبرَ  ْن َسنََواتِّ الخِّ ي  10إلَى  5ةِّ مِّ َراَسةِّ ذَوِّ َسنََواٍت. وَجاَءتِّ الفُُروُق لَِّصالِّحِّ َعّيِّنَةِّ الدِّّ

ْن  ْبَرةِّ أقَلَّ مِّ ْن  5َسنََواتِّ الخِّ . 10َسنََواٍت وأْكثََر مِّ ْحَورِّ  َسنََواٍت فِّي المِّ

يَن بِّغَّضِّ النََّظرِّ َعْن َسنَوَ  ْم فِّي وقَْد يُْعَزى ذَلَِّك إلَى اْمتََِّلكِّ الُمعَلِّّمِّ ْبَرتِّهِّ اتِّ خِّ

هِّ  ُر َهذِّ ، ونَُفّسِّ ْم ألَْبعَادِّ اإلدَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ هِّ ً َحْوَل ُمَماَرَسةِّ ُمدََراءِّ ، فَْهًما ُمْشتََركا يسِّ التَّْدرِّ
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يَن َحوْ  َراتِّ الُمعَلِّّمِّ َلً يَُؤثُِّّر فِّي تََصوُّ ْبَرةِّ لَُهْم يُعَدُّ َعامِّ َل ُمَماَرَسةِّ النَّتِّيَجةَ بِّأّن ُمتَغَيَِّّر الخِّ

ّي والَخَوالدَة ) َراَسةِّ قَدُومِّ َراَسةُ َعْن دِّ هِّ الدِّّ ، وتَْختَلُِّف َهذِّ ( بُِّوُجودِّ 2013االدَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ

ْن  ْبَرةِّ أقَلُّ مِّ ي َسنََواتِّ الخِّ َراَسةِّ ذَوِّ ْبَرةِّ لَصالِّحِّ َعيِّّنَةِّ الدِّّ َسنََواٍت  5فُُروقَاٍت فِّي ُمتَغَيِّّرِّ الخِّ

ْن وأْكثَ  ّي ) 10َر مِّ يدِّ َراَسةِّ العِّ ً َعْن نَتِّيَجةِّ دِّ ( بُِّوُجودِّ 2010َسنََواٍت، وتَْختَلُِّف أْيضا

ثِّيَن نَْحَو ُمَماَرَسةِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ  َراتِّ البَاحِّ فُُروقَاٍت ذَاتِّ داََللٍَة إْحَصائِّيٍَّة فِّي تََصوُّ

ئَ  ْبَرةِّ لَِّصالِّحِّ الفِّ ُمتَغَيِّّرِّ الخِّ  َسنَةً فَأْكثََر. 16ةِّ تُْعَزى لِّ

هُ: ابِّعِّ، ونَص   الن تَائُِّج الُمتََعلِّ قَةُ بِّالس َؤالِّ الر 

ْندَ ُمْستََوى الدَّاَللَةِّ ) ذَاتُ َهْل تُوَجدُ فُُروٌق " ( α≤0.05داََلَلٍة إْحَصائِّيٍَّة عِّ

 ِّ ّي يفِّ فُوفِّ الْستَِّجابَةِّ أْفَرادِّ العَيِّّنَةِّ لُِّمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ سِّ الصُّ يَن فِّي َمدَارِّ  10-5للُمعَلِّّمِّ

، وَسنََواُت  يُّ نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان تُْعَزى للُمتَغَيَِّّراتِّ النَّْوُع االْجتَِّماعِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ْبَرةِّ؟"  الخِّ

َجابَةِّ َعْن َهذَا  َسابِّيَّةِّ الِّ تَّم تَْحلِّيُل الَبيَانَاتِّ الْستِّْخَراجِّ لسُّؤَ الإلِّ َطاتِّ الحِّ الُمتََوّسِّ

يَن فِّي  ِّ للُمعَلِّّمِّ ّي يفِّ ُمْستََوى األدَاءِّ الَوظِّ يَّةِّ الْستَِّجابَةِّ أْفَرادِّ العَّيِّنَةِّ لِّ ْعيَارِّ َرافَاتِّ المِّ واالْنحِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ هِّ  10-5َمدَارِّ نَةِّ فِّي َسْلَطنَةِّ ُعَماَن، وُمقَاَرنَةِّ َهذِّ  بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

َطاتِّ بِّاْستِّْخدَامِّ اْختِّبَارِّ ) ّيِّ )T-Testالُمتََوّسِّ ( ANOVA(، وتَْحلِّيلِّ التَّبَايُنِّ األَُحادِّ

ْبَرةِّ،  ، وَسنََواُت الخِّ يُّ ُمتَغَيَِّّراتِّ النَّْوُع االْجتَِّماعِّ ْن داََللَةِّ الفُُروقِّ التِّي تُْعَزى لِّ لِّلتََّحقُّقِّ مِّ

 َعلَى النَّْحوِّ التَّالِّي:

ِّ: ُمتَغَي ِّ  ي   ُر الن ْوعِّ االْجتَِّماعِّ
َطاتِّ تَــمَّ اْستِّْخَراُج  ، واْختِّبَارِّ ) الُمتََوّسِّ يَّةِّ ْعيَارِّ َرافَاتِّ المِّ َسابِّيَّةِّ واالْنحِّ -Tالحِّ

Test ّيِّ )ذََكر، أْنثَى(، والَجْدَوُل فَةِّ أَثَرِّ ُمتَغَيِّّرِّ النَّْوعِّ االْجتَِّماعِّ لَّةِّ لَِّمْعرِّ ( لِّلعَيِّّنَةِّ الُمْستَقِّ

ُح ذَلَِّك.  التَّالِّي يَُوّضِّ

ِّ َحْوَل ُمْستََوى األدَاءِّ T-Testاْختِّبَاُر ) 18.4َجْدَوُل  ّي ِّ االْجتَِّماعِّ ِّرِّ النَّْوع ( أَلَثرِّ ُمتَغَيّ
سِّ الصُُّفوفِّ ) يَن فِّي َمدَارِّ ِّ للُمعَّلِّمِّ يفِّّي نَةِّ فِّي سَْلَطنَةِّ 10-5الَوظِّ ( بُِّمًحاَفَظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

 ُعَمانَ 

ْقيَاُس  المِّ
الن ْوُع 

ي    االْجتَِّماعِّ

 العََدُد 

 280)ن(= 

ُط  الُمتََوس ِّ

َسابِّي    الحِّ

َراُف  االْنحِّ

ي   ْعيَارِّ  المِّ
 قِّيَمةُ )ت(

اَللَةُ  الد 

 اإلْحَصائِّي ةُ 

ُمْستََوى األَداءِّ 

ينَ  ِّ للُمعَل ِّمِّ يفِّي   الَوظِّ

 0.610 -2.273 0.79 3.83 149 ذََكر

   0.79 4.04 131 أْنثَى

َن الَجْدَولِّ  ْندَ ُمْستََوى  18.4يَُُلَحُظ مِّ َعدَُم ُوُجودِّ فُُروٍق ذَاتِّ داََللٍَة إْحَصائِّيٍَّة عِّ

يَن α≤0.05الداََللَةِّ ) ِّ للُمعَلِّّمِّ ّي يفِّ َراَسةِّ َحْوَل ُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ يَراتِّ َعّيِّنَةِّ الدِّّ ( فِّي تَْقدِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان َحْسَب ُمتَغَيِّّرِّ  10-5فِّي َمدَارِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ََللِّ نَتِّيَجةِّ اْختِّبَارِّ ) ــْن خِّ ّيِّ )ذََكر/أْنثَى(. ومِّ َثَرِّ ُمتَغَيِّّرِّ النَّْوعِّ T-Testالنَّْوعِّ االْجتَِّماعِّ ( ألِّ
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ِّ للمـــُ  ّي يـــفِّ ِّ َحْوَل ُمْستََوى األَدَاءِّ الــَوظِّ ّي سِّ الصــُّفُـــوفِّ االْجتَِّماعِّ عَلِّّمــِّيَن فــِّي مــَدَارِّ

نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان َعدَُم ُوُجودِّ فُُروٍق ذَاتِّ  5-10 بــُِّمـــَحافــَظــَةِّ شــــََمالِّ البــــَاطِّ

يَن َحْسَب ُمتَغَيِّّرِّ النَّْوعِّ  يفِّيَّ للُمعَلِّّمِّ ِّ داََللٍَة إْحَصائِّيٍَّة َحْوَل ُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ ّي االْجتَِّماعِّ

َوى ذُُكوٍر أْم إنَاٍث.  سِّ

سِّ ونَْفسِّ  يعُُهْم يَقُوُموَن بَِّنْفسِّ الَمَهاّمِّ فِّي الَمدَارِّ ُث ذَلَِّك، أنُّهْم َجمِّ ويَْعُزو البَاحِّ

يَر الَمْدَرَسةِّ يُ  ، وأنَّ ُمدِّ يَّةِّ َراسِّ طَّةِّ الدِّّ يسِّ َنْفسِّ الَمَوادِّّ وبَِّنْفسِّ الخُّ ، وتَْدرِّ قِّيُم االْختَِّصاَصاتِّ

يَهاتِّ التِّي  يَن، ويَبُثُّ التَّْوجِّ ِّ لَدَى الُمعَلِّّمِّ ّي يفِّ ً لِّيَْرفََع ُمْستَوى األدَاءِّ الَوظِّ َعََلقَاٍت َجّيِّدَة

يَّةِّ الَمْطلُوبِّ  يفِّ الَوَسائِّلِّ التَّعلِّيمِّ دُُهْم بِّتَْوظِّ ، وَكذَلَِّك يُْرشِّ ينِّ األَدَاءِّ ُم فِّي تَْحسِّ تَُساهِّ

ُع َعلَى اتَــــْنفِّيذَُها فِّي ا ، ويَُشّجِّ يطِّ الَجّيِّدِّ دُُهْم بالَمْعلُوَماتِّ للتَّْخطِّ ، ويَُزّوِّ ْبدَاعِّ إللدَّْرسِّ

، َكَما أنَّهُ يَُوفُِّّر َقنََواتِّ اتَِّّصاٍل َفعَّالٍَة للتَّواُصلِّ َمْع أَْولِّيَاءِّ  واالْبتَِّكارِّ واْغتِّنَامِّ الفَُرصِّ

ْم فِّي  ْم وأدَائِّهِّ يَن َعلَى َحْسبِّ إْنَجاَزاتِّهِّ يَر الَمْدَرَسةِّ يَْسعَى لِّتَْحفِّيزِّ الُمعَلِّّمِّ ، وأّن ُمدِّ األُمورِّ

يَةَ )الَمْدَرَسةِّ  َراَسةِّ ُمَواضِّ فَــقَْت َمْع دِّ يَن )2014. واتَـّ َراَسةِّ الَجَرادِّ َراَسةِّ 2004( ودِّ ( ودِّ

ُمتَغَيِّّرِّ 2012َصبَاَح ) ( َحْيَث أَشاَرْت لِّعَدَمِّ ُوُجودِّ فُُروٍق ذَاتِّ داََللٍَة إْحَصائِّيٍَّة تُْعَزى لِّ

َراَسةِّ أبُو َشنَْب ) ُوُجودِّ فُُروٍق ذَاتِّ داََللٍَة إْحَصائِّيٍَّة َبْيَن 2014النَّْوعِّ، واْختََلفَْت َمْع دِّ ( لِّ

ُمتَغَيِّّرِّ النَّْوعِّ  ِّ تُْعَزى لِّ ّي يفِّ لِّيَّةِّ األدَاءِّ الَوظِّ يَن لِّدََرَجةِّ فَاعِّ يَراتِّ الُمعَلِّّمِّ َطاتِّ تَــْقــدِّ ُمتََوّسِّ

. نَاثِّ  لَِّصالِّحِّ اإلِّ

ْبَرةِّ:   ُمتَغَي ُِّر َسنََواتِّ الخِّ

َطاتِّ  تَّم اْستِّْخَراجُ  َسابِّيَّةِّ الُمتََوّسِّ يَراتِّ َعيِّّنَةِّ  الحِّ يَّةِّ لِّتَْقدِّ ْعيَارِّ َرافَاتِّ المِّ واالْنحِّ

سِّ الصُّفُوفِّ  يَن فِّي َمدَارِّ ّيِّ للُمعَلِّّمِّ يفِّ َراَسةِّ َحْوَل ُمْستََوى األدَاءِّ الَوظِّ بُِّمَحافََظةِّ  10-5الدِّّ

نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان َحْسَب ُمتَغَيِّّرِّ  ْن  َشَمالِّ البَاطِّ ْبَرةِّ أقَلُّ مِّ ْن  5َسنََواتِّ الخِّ  5َسنََواٍت، مِّ

ْن  10إلَى  ُح ذَلَِّك. 19.4َسنََواٍت. والَجْدَوُل  10َسنَواٍت، أْكثَُر مِّ  يَُوّضِّ

ْبَرةِّ  19.4َجْدَوُل  ِّرِّ سَنََواتِّ الخِّ ََثرِّ ُمتَغَيّ يَُّة ألِّ ْعيَارِّ َراَفاُت المِّ ِّيَُّة واالْنحِّ سَاب َطاُت الحِّ  الُمتََوّسِّ
سِّ الصُُّفوفِّ  يَن فِّي َمدَارِّ ِّ للُمعَّلِّمِّ يفِّّي اءِّ الَوظِّ بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ  10-5َحْوَل ُمْستََوى األدِّ

نَةِّ   البَاطِّ
ْبَرةِّ  َسابِّي   العََددُ  َسنََواُت الخِّ ُط الحِّ ي   الُمتََوس ِّ ْعيَارِّ َراُف المِّ  االْنحِّ

ْن   0.63 4.02 30 َسنََواتٍ  5أقَل  مِّ

 0.87 3.84 59 َسنََواتٍ ( 5-10)

ْن   0.80 3.94 191 َسنََواتٍ  10أْكثَُر مِّ

 0.80 3.93 280 الُكل ِّي  

َرافَاتِّ  تِّْبيَانًا 19.4يُبَيُِّّن الَجْدَوُل  َسابِّيَّةِّ واالْنحِّ َطاتِّ الحِّ بًا فِّي الُمتَوّسِّ ُمتَقَارِّ

سِّ  يَن فِّي َمدَارِّ ِّ للُمعَلِّّمِّ يفِّّي َراَسةِّ َحْوَل ُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ يَراتِّ َعيِّّنَةِّ الدِّّ يَّةِّ لِّتَْقدِّ ْعيَارِّ المِّ

فُوف  نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان حَ  10-5الصُّ ْبَرةِّ. بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ ْسَب ُمتَغَّيِّرِّ َسنََواتِّ الخِّ
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، تَّم اْستِّْخدَاُم تَْحلِّيلِّ التَّ  َسابِّيَّةِّ َطاتِّ الحِّ ْن داََللَةِّ الفُُروقِّ اإلْحَصائِّيَّةِّ بَْيَن الُمتََوّسِّ بَايُنِّ وللتَّأكُّدِّ مِّ

ّيِّ ) ُح ذَلَِّك. 20.4(، والَجْدَوُل ANOVAاألَُحادِّ  يَُوّضِّ

ّي )تَْحلِّيُل  20.4َجْدَوُل  ْبَرةِّ َحْوَل ANOVAالتَّبَايُنِّ اأُلَحادِّ ِّرِّ سَنََواتِّ الخِّ ( ألَثرِّ ُمتَغَيّ
سِّ الصُُّفوفِّ  يَن فِّي َمدَارِّ ِّ للُمعَّلِّمِّ يفِّّي نَةِّ 10-5ُمْستَوى األدَاءِّ الوظِّ  بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ْقيَاسُ   الَمْصَدرُ  المِّ
َمْجُموُع 

 الُمَرب عَاتِّ 

دَرَجاُت 

يَةِّ   الُحر 

ُط  ُمتََوس ِّ

 الُمَرب عَاتِّ 
 قِّيَمةُ )ف(

الَداَللَةُ 

 اإلْحَصائِّي ةُ 

ُمْستََوى األََداءِّ 

ينَ  ِّ لِّلُمَعل ِّمِّ يفِّي   الَوظِّ

 0.546 0.606 0.386 2 0.771 بَْيَن الَمْجُموَعاتِّ 

َل الَمْجُموَعاتِّ   0.636 277 176.271 دَاخِّ
  

 279 177.042 الُكلِّّيُ 
   

َن الَجْدَولِّ  ْندَ ُمْستََوى  ُوُجودِّ َعدَُم  20.4يََُلَحُظ مِّ فُُروٍق ذَاتِّ داََللٍَة إْحَصائِّيٍَّة عِّ

يَن α≤0.05الدَّاَللَةِّ ) ِّ للُمعَلِّّمِّ ّي يفِّ َراَسةِّ َحْوَل ُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ يَراتِّ َعّيِّنَةِّ الدِّّ ( فِّي تَْقدِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ ْبَرةِّ. ويَْعُزو بُِّمَحافَ  10-5فِّي َمدَارِّ نَةِّ تُْعَزى إَلى َسنََواتِّ الخِّ َظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ٌل  يسِّ َعامِّ ْلكِّ التَّْدرِّ ْدَمةِّ فِّي سِّ ْبَرةِّ والخِّ هِّ النَّتِّيَجةُ إلَى أّن ُمتَغَيَِّّر َسنَواتِّ الخِّ ُث َهذِّ البَاحِّ

يَن، َوتَتفِّ  َراَسةِّ َعتُّوم َغْيُر ُمَؤثٍِّّر فِّي دََرَجةِّ ُمْستََوى أدَاَءِّ الُمعَلِّّمِّ هِّ النَّتِّيَجةُ َمْع دِّ ُق َهذِّ

ُث 2017) . َكَما يَْعُزو البَاحِّ سِّ ْدَمةِّ فِّي الَمدَارِّ ُمتَغَيِّّرِّ الخِّ ( فِّي َعدَمِّ ُوُجودِّ فُُروٍق تُْعَزى لِّ

وَ  يَن ثَابِّتَةً سِّ يعِّ الُمعَلِّّمِّ يَّةِّ لَِّجمِّ يٍد أْو النَّتِّيَجةَ أْيًضا إلَى األَْعَمالِّ والَمَهاّمِّ األََساسِّ ى ُمعَلٍِّّم َجدِّ

يَن، ونَْعُزوهُ أَْيًضا أّن  يعِّ الُمعَلِّّمِّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ لَدَى َجمِّ يٍم، وَكذَلَِّك َحدَاثَةُ اتَِّّجاهِّ اإلِّ قَدِّ

يٍَّة دُوَن تَْميِّيٍز بَْيَن َسنَوَ  يَّةِّ تَتِّمُّ بُِّصوَرةٍ تََشاُركِّ لِّ واللقَاَءاتِّ التَّْرَبوِّ يَع الَمَشاغِّ ْبَرةِّ َجمِّ اتِّ الخِّ

َراَسةِّ صبَاحٍ ) ، وقَْد اتََّفقَتِّ النَّتِّيَجةُ َمْع دِّ ْدَمةِّ ( التِّي بَيَّنَْت أنَّهُ ال يُوَجدُ فُُروٌق 2015والخِّ

يَّةِّ لإلدَاَرةِّ  قِّ التْعلِّيمِّ ْدَمةِّ لِّدََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ ُمدََراءِّ الَمنَاطِّ دَالَّةٌ إْحَصائِّياً تُْعَزى لَِّسنََواتِّ الخِّ

يفِّّي.بال  تَّْجَوالِّ وُمْستَوى األدَاءِّ الَوظِّ

هُ: ، وَنص  سِّ  الن تَائُِّج الُمتََعل ِّقَةُ بِّالس َؤالِّ الَخامِّ
ً "َهْل تُوَجدُ َعََلقَةٌ دَالَّةٌ  فُوفِّ  إْحَصائِّيا سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ بَْيَن دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ ُمدِّ

يَن 5-10) ِّ للُمعَلِّّمِّ ّي دَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ وُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظيفِّ نَةِّ لإلِّ ( بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ

ْم؟" هِّ سِّ  فِّي َمدَارِّ

 ، لِّ  تَمَّ لإلَجابَةِّ َعْن َهذَا السَُّؤالِّ ( Pearsonاْرتِّبَاطِّ بِّيْرُسون ) اْستِّْخَراُج ُمعَامِّ

فُوفِّ ) سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ فَةِّ َطبِّيعَةِّ العَََلقَةِّ بَْيَن دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ ُمدِّ ( بُِّمَحافََظةِّ 10-5لَِّمْعرِّ

ينَ  ِّ للُمعَلِّّمِّ ّي يفِّ نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان لإلدَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ وُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ فِّي  َشَمالِّ البَاطِّ

لِّ  يرِّ ُمعَامِّ ُث الَجْدَوَل التالَِّي لِّتَْفسِّ ، اْعتََمدَ البَاحِّ يحِّ نَتَائِّجِّ السَُّؤالِّ ْم، ولِّتَْوضِّ هِّ َمدَارسِّ

.  االْرتِّبَاطِّ

يُر نَتَائِّجِّ ُمعَاَمََلتِّ اْرتِّبَاطِّ بِّيْرسُون )  21.4َجْدَوُل   (Pearsonتَْفسِّ

لِّ االْرتِّبَاطِّ  ةُ العَََلقَ  قِّيَمةُ ُمعَامِّ  ات َِّجاهُ العَََلقَةِّ  ةِّ قُو 

ْن  1-  (-َسالِّبَةٌ ) ارتِّبَاٌط ُمْنَخفِّضٌ  0.000ــــــــــ أقَل  مِّ
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ْن  0.001 داً  0.30ــــــــــ أقَل  مِّ يٌف جِّ  ُموَجبَةٌ )+( ارتِّبَاٌط َضعِّ

ْن  0.30 يفٌ  0.50ــــــــــ أقَل  مِّ  ُموَجبَةٌ )+( ارتِّبَاٌط َضعِّ

ْن ــــــــــ  0.500 طٌ  0.70أقَل  مِّ  ُموَجبَةٌ )+( ارتِّبَاُط ُمتََوّسِّ

ْن  0.700 يٌ  0.90ــــــــــ أقَل  مِّ  ُموَجبَةٌ )+( ارتِّبَاٌط قَوِّ

داً  1ــــــــــ  0.900 ٌي جِّ  ُموَجبَةٌ )+( ارتِّبَاٌط قَوِّ

حُ  22.4والَجْدَوُل  . يَُوّضِّ  نتَائَِّج اإلَجابَةِّ َعلَى السَُّؤالِّ

ُل ارتِّبَاطِّ بِّيرسُون)  22.4َجْدَوُل  ي Pearsonُمعَامِّ يرِّ ( لِّْلعَََلَقةِّ بَْيَن دََرَجةِّ ُمَماَرسَةِّ ُمدِّ
سِّ الصُُّفوفِّ  نَةِّ لإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ وُمْستََوى اأَلدَاءِّ  10-5َمدَارِّ بُِّمَحاَفَظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ
ينَ  ِّ للُمعَّلِّمِّ يفِّّي  الوظِّ

ُر ُمَماَرَسةِّ الُمَدَراءِّ   َمَحاوِّ

 لإلَِّداَرةِّ بِّالت ْجَوالِّ 
 َعََلقَةُ االْرتِّبَاطِّ 

 ُمْستََوى األََداءِّ 

 ِّ يفِّي  الَوظِّ

ينَ   للُمعَل ِّمِّ

نوع وقوة 

 العَلقة

ُل: اْكتَِّشاُف الَحقَائِّقِّ  ْحَوُر األو   المِّ

ُل بِّيرُسون  ُمعَامِّ

(r) 
0.657** 

موجبة 

 ومتوسطة

ْحَصائِّيَّةُ    0.000 الدَّاَللَةُ اإلِّ

ْحَصائِّيَّةُ    0.000 الدَّاَللَةُ اإلِّ

ْحَوُر الثالُِّث: الت ْحفِّيزُ   المِّ

ُل بِّيْرُسون  ُمعَامِّ

(r) 
 موجبة وقوية **0.771

ْحَصائِّيَّةُ الدَّ    0.000 اللَةُ اإلِّ

ْبَداعُ  يُر واإلِّ ابُِّع: الت ْطوِّ ْحَوُر الر   المِّ

ُل بِّيرُسون  ُمعَامِّ

(r) 
 موجبة وقوية **0.772

ْحَصائِّيَّةُ    0.000 الدَّاَللَةُ اإلِّ

َعةُ  اجِّ يَةُ الر  ُس: الت ْغذِّ ْحَوُر الَخامِّ  المِّ

ُل بِّيرُسون  ُمعَامِّ

(r) 
 موجبة وقوية **0.759

ْحَصائِّيَّةُ    0.000 الدَّاللَةُ اإلِّ

َداَرةِّ  ْقيَاُس َدَرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ اإلِّ مِّ

 بالت ْجَوالِّ 

ُل بِّيرُسون  ُمعَامِّ

(r) 
0.821**  

ْحَصائِّيَّةُ    0.000 الدَّاَللَةُ اإلِّ

 (α≤0.01دالة عند مستوى الداللة ) **

ْندَ ُمْستََوى الدَّاَللَةِّ  22.4يُبَيُِّّن الَجْدَوُل  ً عِّ ُوُجودَ َعََلقَةِّ اْرتِّبَاٍط دَالٍَّة إْحَصائِّيا

(α≤0.01 ِّفُوف سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ  10-5( بَْيَن دََرَجةِّ ُمَماَرَسةِّ ُمدِّ

يَن فِّي  ِّ للُمعَلِّّمِّ ّي يفِّ دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ َوُمْستََوى األدَاءِّ الَوظِّ نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان لإلِّ البَاطِّ

لِّ  ْم، وتَْجدُُر اإلَشاَرةُ إلَى أّن قِّيََم ُمعَامِّ هِّ سِّ يٍَّة  َمدَارِّ االْرتِّبَاطِّ بَْينََها ُموَجبَةٌ، وذَاُت َعََلقٍَة قَوِّ

فُوفِّ  سِّ الصُّ ي َمدَارِّ يرِّ يٍَّة، وَهذَا يَْعنِّي أنَّهُ ُكلََّما َزادَْت دََرَجةُ ُمَماَرَسةِّ ُمدِّ  10-5وَطْردِّ

نَةِّ فِّي سلطنة ُعمان لإلدَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ َزادَ ُمسْ  ّيِّ بُِّمَحافََظةِّ َشَمالِّ البَاطِّ يفِّ تََوى األَدَاءِّ الَوظِّ

ْقيَاَسْينِّ بَِّشْكٍل َعاّمٍ  ْحَصائِّيَّةُ َبْيَن المِّ ْم، إْذ بَلَغَْت الدَّاَللَةُ اإلِّ هِّ سِّ يَن فِّي َمدَارِّ للُمعَلِّّمِّ
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ُل االْرتِّبَاطِّ بِّيرُسون 0.000) ََلتِّ  .r=**0.821(، وبَلََغ ُمعَامِّ يُر َنتَائُِّج ُمعَامِّ َكَما تُشِّ

دَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ وُمْستَوى  rرُسون ارتِّبَاطِّ بِّي رِّ اإلِّ يَن إلَى  األدَاءِّ بَْيَن َمَحاوِّ ِّ للُمعَلِّّمِّ ّي يفِّ الَوظِّ

 اآلتِّي:

يٍَّة  :  ُموَجبَةٍ ُوُجودُ َعََلقٍَة اْرتِّبَاطِّ لِّ ْحَورِّ األوَّ ً َبْيَن المِّ َطٍة ودَالٍَّة إْحَصائِّيا وُمتََوّسِّ

يُر النَّتَائُِّج إلَى أّن َهذَا  يَن، َكَما تُشِّ ِّ للُمعَلِّّمِّ ّي يفِّ اْكتَِّشاُف الَحقَائِّقِّ وُمْستََوى األدَاءِّ الَوظِّ

رِّ اإلدَاَرةِّ بِّالتَّْجَوالِّ اْرتِّبَاطاً بِّمُ  ْحَوَر ُهَو أَقَلُّ َمَحاوِّ يَن.المِّ ّمِّ ِّ للُمعَلِّ ّي يفِّ  ْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ

ْحَورِّ  َعََلقَةٍ وكذلك ُوُجودُ  ً َبْيَن المِّ َطٍة ودَالٍَّة إْحَصائِّيا يٍَّة ُموَجبٍَة وُمتََوّسِّ اْرتِّبَاطِّ

يَن. ِّ للُمعَلِّّمِّ ّي يفِّ يُن االتَِّّصالِّ وُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ  الثَّانِّي: تَْحسِّ

يَّةٍ  بُِّوُجودِّ َعََلقَةٍ وَ  : التَّْحفِّيُز  ارتِّبَاطِّ ْحَورِّ الثَّالِّثِّ ً َبْيَن المِّ يٍَّة ودَالٍَّة إْحَصائِّيا ُموَجبٍَة وقَوِّ

يَن. مِّ ِّ للُمعَّلِّ ّي يفِّ  وُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ

ْحَورِّ  َعََلقَةٍ وأَْيًضا ُوُجودُ  يٍَّة ودَالٍَّة إْحَصائِّيًا َبْيَن المِّ يٍَّة ُموَجبٍَة وقَوِّ اْرتِّبَاطِّ

يُر النَّتَائُِّج إلَى أّن  يَن، َكَما تُشِّ ّيِّ للُمعَلِّّمِّ يفِّ يُر واإلْبدَاُع وُمْستََوى األَدَاءِّ الَوظِّ ابِّعِّ: التَّْطوِّ الرَّ

ّيِّ  يفِّ ً بُمْستََوى األدَاءِّ الَوظِّ رِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ اْرتِّبَاطا ْحَوَر ُهَو أْكثَُر َمَحاوِّ َهذَا المِّ

يَن. ْحَورِّ  وَجدُ َكَما تُ  للُمعَلِّّمِّ ً َبْيَن المِّ يٍَّة ودَالٍَّة إْحَصائِّيا يٍَّة ُمَوَجبٍَة وقَوِّ َعََلقٍَة اْرتِّبَاطِّ

يَن. ِّ للُمعَلِّّمِّ ّي عَةُ وُمْستََوى األدَاءِّ الَوظيفِّ اجِّ يَةُ الرَّ : التَّْغذِّ سِّ  الَخامِّ

 

 

َيــاُت:  الت ْوصِّ

فُوفِّ ) .1 سِّ الصُّ ّيِّ، 10-5حُث المديريَن فِّي َمدَارِّ سِّ التَّْعلِّيمِّ األَساسِّ (، وفِّي َمدَارِّ

على ممارسةِّ اإلدَاَرةُ بالتَّْجَوالِّ وُمَميَِّّزاتَِّها لِّما فيِّ ذلَك من توفيِّر الوقُت الكافيِّ 

، وتحفيُز المعلميَن، ، وتحسيُن االتصالِّ كتشافِّ الحقائُق، وتحديُد المشكَلتِّ  الِّ

ختياُر األنسبِّ من القراراتِّ لمعالجةِّ القضايَا التيِّ  وتحقيُق التطويِّر واالبداُع الِّ

 تمُر بها تلكِّ المدارُس. 

سِّ َحْوَل  .2 ي الَمدَارِّ يرِّ يٍَّة لُِّمدِّ يفِّ يبِّيٍَّة، َوُوَرشِّ َعَمٍل، ونَدََواٍت تَــثْــقِّ َج تَْدرِّ يُم بََرامِّ تَْنظِّ

يَّةِّ اإلدَاَرةِّ  يَن.َماهِّ ِّ للُمعَلِّّمِّ ّي يفِّ ، وَعََلَقتَِّها باألدَاءِّ الَوظِّ  بالتَّْجَوالِّ

ة ربَط َمنهجيةِّ اإلدارةُ بالتجوالِّ في آليِّة تفعيُل األداِّء الوظيفِّي التيِّ تحقَق  .3 َضرُورِّ

 األهدافِّ المرادُ تحقيقِّها في مدارسِّ التعليِّم األساسيِّ.

يٍَّة بَْيَن مُ  .4 يَاَراٍت تَبَادُلِّ يَاُم بِّزِّ ي القِّ ْن ذَوِّ ّيِّ، لَلْستِّفَادَةِّ مِّ سِّ التَّْعلِّيمِّ األََساسِّ دََراءِّ َمدَارِّ

يَّةِّ فِّي َمَجالِّ تَْطبِّيقِّ أُْسلُوبِّ اإلدَاَرةِّ بالتَّْجَوالِّ فِّي  ْبَراتِّ اإلدَارِّ ، وتَبَادُلِّ الخِّ ْبَراتِّ الخِّ

ْم. هِّ سِّ  َمدَارِّ

، بِّاْستِّْخدَ  .5 يَن والُمدََراءِّ يهِّ الُمعَلِّّمِّ جِّ ضُروَرةُ تَْوجِّ ، والبََرامِّ يثَةِّ امِّ األَسالِّيبِّ الَحدِّ

. ِّ بَِّشْكٍل َعاّمٍ ّي سِّ التَّْعلِّيمِّ األَساسِّ ٍر فِّي َمدَارِّ يٍم ُمتََطّوِّ يمِّ تَْعلِّ َرةِّ، وتَــْقدِّ  الُمتََطّوِّ



 م2020  يوليــو(   17العدد )  -اجمللد الرابع             اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

339 
3 

 : قـــائمــــة المصادر والـمـــراجــــــع

ية، بيروت، . دار الكتب العلم(11لسان العرب.)ج(. 2003ابن منظور، جمال الدين.)

 لبنان.

درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة (. 2014أبو شنب، إيمان. )
. )رسالة ماجستير(. الجامعة اإلسَلمية، لمهارات التواصل وعَلقتها بفاعلية األداء

 كلية التربية، غزة.

 . القاهرة:(1األداء اإلداري المتميز. ط)(. 2012أبو النصر، مدحت.، محمد.)

 المجموعة العربية للتدريب والنشر.

. دار النشر إدارة الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية(. 2015أبوشندي، سعد. )

 والتوزيع. األردن، عمان.

اإلدارة بالتجوال كمدخل للميزة التنافسية في (. 2018أحمد، عزام.، عبدالنبي. )
ية، جامعة السلطان قابوس. . كلية التربالتعليم ما بعد األساسي بسلطنة ُعمان

 (.2(.)ج2(.)ع26)مجلة العلوم التربوية(، )مج

اإلدارة بالتجوال من وجهة نظر العاملين في واقع تطبيق (. 2015. )اشتيوي، محمد.، عبد
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية . جامعة فلسطين

 فلسطين.  -واالقتصادية

التمكين اإلداري وعَلقتها باألداء الوظيفي لدى معلمي (. 2008البلوي، محمد. )
. )رسالة المدارس الحكومية في محافظة الوجه بالمملكة العربية السعودية

 ته. السعودية.ماجستير(. جامعة مؤ

(. دار الصفا للنشر والتوزيع. 1. )طإدارة مدرسية معاصرة(. 2013البنا، هالة. )

 عمان، األردن.

أسلوب مقترح الستخدام اإلدارة بالتجوال كأحد  (.2005الجبالي، عبدالمجيد. )
. )رسالة ماجستير(. جامعة المحاور في إدارة مراكز الشباب بمحافظة القاهرة

 حلوان، مصر.

األداء الوظيفي لمديري المدارس الثانوية العامة في (. 2004الجرادين، نجاح. )
، )أطروحة األردن وعَلقته بمستوى التوتر واستخدام مهارات التعامل لديهم

 دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان(. العربية: عمان.

اء هيئة إدارات التطوير ودورها في التنمية المهنية ألعض (.2006الحربي، حياة. )
 (.13. )مجلة دراسات في التعليم الجامعي(. )عالتدريس بالجامعات السعودية

األداء الوظيفي للمعلمين وعَلقته بالنمط القيادي  (.2008الحمادي، عيسى.، صالح. )
. )دراسة لمديري مدارس التعليم العام بمنطقة جنوب الباطنة في سلطنة عمان

 ردن.ماجستير(. جامعة الدول العربية، األ
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https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
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أثر ممارسة اإلدارة (. 2012الحوامدة، نضال صالح.، والعبيدي، أمل محمد. )
بالتجوال على فاعلية عملية اتخاذ القرارات: دراسة تطبيقه على الجامعات 

 . مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة. األردنية الرسمية

لتحقيق الفاعلية  اإلدارة بالتجوال منهج متكامل(. 2000الخضيري، محسن. )
 (. ايتراك للنشر والتوزيع، مصر.1. )طاإلدارية

. الجوالت الداخلية للسلطان قابوس بن سعيد أبعادها (2010الخميسي، محمد. )
. دراسة تاريخية حضارية، 2000-1971السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 ُعمان.كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة 

 . دار الثقافة، عمان.تطوير اإلدارة المدرسية(. 2004الخواجا، عبدالفتاح. )

درجة ممارسة مديري مدارس التعليم ما بعد (. 2014الراجحية، شريفة.، عبدهللا. )
األساسي لمهارات تقويم األداء الوظيفي من وجهة نظر المعلمين بمحافظة 

 . جامعة نزوى، كلية التربية.. )رسالة ماجستير(الداخلية بسلطنة ُعمان

مقترحات الختيار مديري المدارس الثانوية (. 2004الراسبي، ناصر.، هَلل. )
 جامعة الدول العربية، القاهرة. .. )رسالة ماجستير(بسلطنة ُعمان

المشكَلت التي تواجه المعلمين في مدارس التعليم (. 2008الرحبي، عادل.، عبدهللا. )
. الداخلية بسلطنة ُعمان وتؤثر في مستوى أدائهم الوظيفياألساسي في المنطقة 

 جامعة القديس يوسف، بيروت.. )رسالة ماجستير(

برنامج مقترح لتطوير الكفايات األساسية لمديري (. 2010الرواحي، سمية.، راشد. )
. )رسالة مدارس التعليم األساسي في سلطنة ُعمان في ضوء احتياجاتهم المهنية

 ة نزوى، سلطنة ُعمان.جامع .ماجستير(

. شركة طارق اإلدارة التربوية مفاهيم وآفاق(. 2010السعود، راتب.، سَلمة. )

 وشركاءه للنشر والتوزيع، عمان.

تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس االبتدائية بمدينة (. 2011الشهري، محمد. )
عبد العزيز، جامعة الملك  .. )رسالة ماجستير(جدة في ضوء اإلدارة بالتجوال

 المملكة العربية السعودية.

(. دار وائل للنشر 2. )طاإلدارة واألعمال (.2008العامري، صالح.، والغالي، طاهر. )

 والتوزيع، عمان.

تطوير األداء الوظيفي لدى القيادات الوسطى (. 2011العامري، علي.، محمد. )
. اإلدارية المعاصرةبوزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان على ضوء المداخل 

 جامعة الدول العربية، القاهرة. .)رسالة دكتوراه(

 ، سلطنة ُعمان.1،السلطان اإلنسان(. 2015العاوور، ريما خليل. )

 . دار الفكر العربي، القاهرة.اإلدارة المدرسية(. 2002العجمي، محمد.، حسنين. )
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. عمان، دار البشرية القيادة اإلدارية والتنمية(. 2008العجمي، محمد.، حسنين. )

 المسيرة، األردن.

(. دار الفكر العربي، 1.)طاإلدارة المدرسية(. 2009العجمي، محمد.، حسنين. )

 مصر.

االتجاهات الحديثة في القيادة واإلدارة والتنمية(. 2010العجمي، محمد.، حسين. )
 . دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.البشرية   

. مجلة األمن والحياة، ع اإلدارة بالتجوال(. 2008سعد. )العرمان، عبد الرحمن.، 

309. 

  قع اإلدارةوا(. 2016) .الزهراني، صالح بن علي، .العليين، هدية.، محمد سليمان
 مجلة كلية التربية،. وال لدى القيادات األكاديمية النسائية بجامعة تبوكبالتج

 جامعة بنها، مصر.

(. دار المسيرة. 3. )طمبادئ اإلدارة المدرسية(. 2003العمايرة، محمد.، حسن. )

 عمان.

أثر ممارسة اإلدارة بالتجوال على فاعلية عملية اتخاذ (. 2010العيدي، أمل. )
 . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة مؤتة، األردن.القرارات

 لوظيفي على كفاءة األداء الوظيفيأثر االحتراق ا(. 2015) .الفضلي، خلف.، محمد
 . مجلة القراءة والمعرفة،لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة في دولة الكويت

 .مصر

اإلعدادية بوكالة الغوث . دور مديري المدارس (2008اللخاوي، محمد.، فتحي. )
. الدولية بمحافظة غزة في تنمية اإلبداع الجماعي لدى معلميهم وسبل تطويره

 )رسالة ماجستير(. الجامعة اإلسَلمية، غزة.

إدارة وتقييم األداء الوظيفي بين النظرية (. 2013المحاسنة، ابراهيم.، محمد. )
 . دار جرير للنشر والتوزيع، عمان.والتطبيق

. دائرة تخطيط دليل اإلحصاء السنوي(. 2018ة العامة للتربية والتعليم. )المديري

 االحتياجات التعليمية: قسم اإلحصاء والمؤشرات. 

اإلدارة بالتجوال ودورها في تحقيق التميز (. 2015المصري، ابراهيم.، عمر. )
الجامعة اإلسَلمية. كلية . . )رسالة ماجستير في إدارة األعمال(المؤسسي

 التجارة، غزة.

 التجوال وأثرها على تنمية كفاءةدرجة ممارسة اإلدارة ب(. 2014المواضية، رضا. )
. )دراسة ألردنيةا نيًا في محافظة الكرك في المملكةمعلمات رياض األطفال مه

 ماجستير(. الجامعة اإلسَلمية، غزة، كلية التجارة. 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%28+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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. )محاضرات لطَلب لحديثةنظريات اإلدارة ا(. 2015الهنداوي، ياسر.، فتحي. )

 بكالوريوس اإلدارة التربوية(. جامعة السلطان قابوس. كلية التربية. 

. دار الحامد للنشر التمكين اإلداري في العصر الحديث(. 2012الوادي، محمد. )

 األردن، عمان. والتوزيع، 

 تصور مقترح لمعالجة مشكَلت اإلدارة المدرسية(. 2008بسيسو، نادرة.، غازي. )
 )رسالة دكتوراه(. جامعة عين شمس. كلية البنات، القاهرة.محافظة غزة.  في 

تأثير اإلدارة بالتجوال في تطوير اإلدارة اإللكترونية.(. 2011جودي، حيدر.، حمزة. )
. )مجلة اإلدارة واالقتصاد(. دارسة تطبيقية في مديرية المرور العامة  

 (.90)ع

 (. دار المسيرة للطباعة.1. )طإدارة الموارد البشرية (.2007حمود، خضير. )

. دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلدارة المدرسية(. 2001دياب، إسماعيل.، محمد. )

 اإلسكندرية.

 . دار عالم الثقافة، عمان.اإلدارة المدرسية الحديثة(. 2003سَلمة، ياسر. )

(. دار 3. )طارة األفرادإدارة الموارد البشرية وإد(. 2005شاويش، مصطفى. )

 الشروق للنشر والتوزيع. األردن. عمان.

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة (. 2015صالح، ميسون.، يوسف. )
. )رسالة بمحافظات غزة لإلدارة بالتجوال وعَلقتها بمستوى أداء معلميهم

 ماجستير(. الجامعة اإلسَلمية، غزة.

درجة ممارسة مدراء مدارس وكالة الغوث (. 2015صالحة، مؤمن.، عبدالعزيز. )
. لإلدارة بالتجوال وأثر تطبيقه على األداء الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهم

 )رسالة ماجستير(، الجامعة اإلسَلمية، غزة.

درجة ممارسة مديري المناطق التعليمية لإلدارة بالتجوال (. 2012صباح، إيمان. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. تفعيله في مدارس وكالة الغوث الدولية وسبل

 العربية السعودية. جامعة الملك سعود، المملكة 

بناء أداة تقويم إدارية ألداء معلم المرحلة الثانوية (. 2012صوالحة، فتحي.، محمد. )
 الجامعة األردنية، األردن. .. )رسالة دكتوراه(في األردن

درسة االبتدائية كما يراها صفات مدير الم(. 2013ضوء، عمران.، محمد. )
 جامعة محمد الخامس. .(5. )مجلة كلية علوم التربية(. )عالمعلمون

. دار اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية(. 2004طافش، محمود. )

 الفرقان، عمان.

(. دار الشروق للتوزيع 1. )طاإلدارة المدرسية الحديثة(. 2001عابدين، محمد. )

 ان.والنشر. عم
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تطوير إدارة المدرسة الثانوية الزراعية في ضوء مفهوم (. 2004عبدالجليل، سيد. )
 . )رسالة ماجستير(. جامعة جنوب الوادي، أسوان.اإلدارة بالتجوال

درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى رؤساء األقسام (. 2017) .عتوم، يمني أحمد
ألعضاء هيئة التدريس في جامعة األكاديمية وعَلقتها بتحسين األداء الوظيفي 

 السعودية. رسالة التربية وعلم النفس،. الدمام

في محافظة غزة في ضوء معايير . واقع اإلدارة المدرسية (2005عساف، محمود. )
 . )رسالة ماجستير(. الجامعة اإلسَلمية، كلية التربية، غزة.اإلدارة االستراتيجية

، اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي أصولها وتطبيقاتها(. 2001عطوي، عزت. )

 عمان، الدار العلمية الدولية.

 . أثر الثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي (.2008عكاشة، أسعد.، أحمد. )

 ماجستير(. الجامعة اإلسَلمية بغزة، كلية التجارة. 1)رسالة 

 . القاهرة.المشائية اإلسَلمية من النص الدينيموقف (. 1991علي، إنشاد.، محمد. )

 . ايتراك للنشر والتوزيع. القاهرة، مصر.اإلدارة بالتجوال(. 2005غنيم، محمد. )

تأثير اإلدارة بالتجوال على تحفيز الموظفين في (. 2016فراونة، محمد.، شريف. )
 . )رسالة ماجستير(. جامعة األقصى.جمعية النور

اإلدارة (. 2014. )الخوالدة، تيسير محمد.، قدومي، منال عبد المعطي.، صالح
بالتجوال لدى مديري المدارس المهنية وعَلقتها باألداء الوظيفي لمعلمي تلك 

 .والنفسية مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية. المدارس

 (.6) 2:فلسطين

 . مسقط.مسيرة التعليم في سلطنة عمان(. 2014مجلس التعليم. )

ضغوط العمل وعَلقتها (. 2013محمد، عبداللطيف.، مصلح.، يحيي، عبد الغيث. )
. مجلة الدراسات باألداء الوظيفي. دراسة تطبيقية على الشركة اليمنية للغاز

 (.38االجتماعية. اليمن. )

. المؤسسة العربية للتنمية اإلدارية . التمكين مفهوم إداري معاصر(2006يحيى. )ملحم، 

 للنشر، القاهرة.

أ. دليل عمل اإلدارة المدرسية. المديرية العامة لتنمية (. 2009وزارة التربية والتعليم. )
 .الموارد البشرية

بسلطنة ُعمان إطار تطوير التعليم ما بعد األساسي (. 2010وزارة التربية والتعليم. )
. )مجلة رسالة التربية(. سلطنة ُعمان مقارن مع نماذج واتجاهات اقليمية وعالمية

 (.27)ع

ب. دليل مهام الوظائف المدرسية واألنصبة المعتمدة (. 2014وزارة التربية والتعليم.)
 . المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية.لها
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