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 دادإـع
 جامعـــة امللـــك سعـــود -كليـــة الرتبيـــة
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langly.20094

(Management by walking around)
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(by walking around Managementاالدارة بـالجووا:)   

 

 )مــــســـة القــــــوكيل

 )ريـــــار النظـــــطاإل

 وا:.ـــــدارة بالجواإل
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 ) Management by walking Aroundجووا:مفهوم اإلدارة بال

2006) Langley

Tony1980Alvarado And Elaine Fink

Elmore&Burney1997p 17
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 وا:)ـــة االدارة بالجوـــهميأ

Tom Peters1985Passion of Excellence

Tom Peters

peters1970p 85

 

 

 

 خصائص القائد املجوو:)

Blandford1998p37

 

 

 

 

 

 معوقات ممارسة اإلدارة بالجووا:)

Mounts
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 يــــــث الثانــــــاملبح
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 همية عمل وكيلة القسم يف اجلامعات السعودية)أ

B. clark -

 

 

 

 )القسم املوكلة لوكيلة توصيف املهام
1999) M. Wolverton 

  

 

 )الدراسات السابقة )ثانيا

 

  

 

ات التربوية الدراسات السابقة التي تناولت االدارة بالتجوال في المؤسس -أوال
 التعليمية:
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Mounts
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 (1اجلدو: رقم  
 توزيع جمجمع الدراسة حسب االقسام االكادميية لكلية اآلداب

 عدد اعضاء هيئة الجدريس القسم عدد اعضاء هيئة الجدريس القسم

 24 قسم اللغة االجنليزية 42 قسم اللغة العربية
 5 قسم االعالم 85 قسم الدراسات االججماعية

 11 اجلغرافياقسم  45 قسم الجاريخ

    (151الكلي  اجملموع 

 http://colleges.ksu.edu.sa

 خصائص العينة)-2
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 ( توزيع افراد العينة وفقا ملجغري القسم4جدو: رقم  
 ةــــــــالنسب رارــــالجك مــــســالق

 23.3 7 اللغة العربية

 16.7 5 الدراسات االججماعية

 13.3 4 الجاريخ

 13.3 4 اجلغرافيا

 16.7 5 اإلعالم

 16.7 5 اللغة اإلجنليزية

 %111 41 اجملموع

 (4جدو: رقم  
 توزيع أفراد العينة وفقا ملجغري سنوات اخلربة

 النسبة الجكرار سنوات اخلربة

 20.0 6 سنوات 4أقل من 

 50.0 12 سنوات 6سنوات إىل أقل من  2من 

 30.0 12 سنوات فأكثر 6من 

 %111 41 وعــــــاجملم

50

20

 داة مجع البيانات)  أ
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 (2   مــــــــــدو: رقــــــــــج
 فئات املعيار املجدرج وفقا لدرجة موافقة افراد عينة الدراسة

 موافق بدرجه كبرية املعيار
موافق بدرجة 

 غري موافق موافق بدرجة ضعيفة مجوسطة

 12.8- 1من  4281-12.6من  424-4281من  2211-4246من  مدى فئة املعيار

 الظاهري:صدق االستبانة 

 ( 8جدو: رقم  
 معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني بنود احملاور والدرجة الكلية هلا

 رةـــــــــــــــــــــــــــالفق م
معامل 
 االرتباط

 ) الجعرف على واقع ممارسة اإلدارة بالجووا: يف كلية اآلداب احملور األو:

 12415 تقوم وكيلة القسم بزيارة وأعضاء هيئة الجدريس يف مكاتبهن خال: الساعات املكجبية 1
 *12226 تشارك وكيلة القسم يف املناسبات اخلاصة مبنسوبات القسم واجلامعة 4
 **12818 مكجب وكيلة القسم يف مكان هادئغالبًا ما يكون  4
 **12611 منسوبة القسم املعنية مباشرة عند ما يكون لديها اسجفسار ما إىلتجوجه وكيلة القسم  2
 12128 تعجمد وكيلة القسم على السكرترية إلحضار امللفات واملهام املطلوبة 8
 12151 مجطلبات املركز تجوو: وكيلة القسم يف مركز اخلدمات اخلاص بالقسم لجملس 6
 12421 تقوم وكيلة القسم بزيارة مفاجئة لعضوات هيئة الجدريس أثناء احملاضرات .
 .1241 تجعرف وكيلة القسم على ما يدور داخل القسم من خال: طلب تقارير مكجوبة 5
 *12282 حتضر وكيلة القسم النشاطات اخلاصة بالطالبات 1
 -12146 مات عن األداء داخل القسم من خال: الجووا: املنجظم واألخطار املسبقحتصل وكيلة القسم على معلو 11
 **12826 تجباد: وكيلة القسم األحاديث الغري رمسية مع منسوبي القسم 11
 12441 ختطط وكيلة القسم للهدف من الجووا: قبل القيام بعملية الجووا: 14
 *12228 م تلمس احجياجات منسوبات القسم من خال: جتواهلا داخل القسمحتاو: وكيلة القس 14
 12444 تقوم وكيلة القسم بجقييم كل زيارة تقوم بها 12
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 رةـــــــــــــــــــــــــــالفق م
معامل 
 االرتباط

 ) الجعرف على معوقات ممارسة اإلدارة بالجووا: يف كلية اآلداب احملور الثاني
 **12641 ال تهجم وكيلة القسم مبعرفة ما يدور داخل القسم 1
 **12.24 ع وكيلة القسم على االتصا: والجشاور واالججماع مع منسوبات القسمال تشو 4
 *12811 احلالة الصحية لوكيلة القسم ال تساعد يف قيامها بعملية الجووا: بشكل منجظم ودوري 4
 121.1 العمل على كيلة القسم كثرة األعما: وضغط 2
 **12611 لقسمتذمر منسوبات القسم من اجلوالت املسجمرة لوكيلة ا 8
 12448 ال متجلك وكيلة القسم مهارات االتصا: الكافية للجواصل مع أعضاء هيئة الجدريس أو اإلدارات 6
 *12244 تقوم وكيلة القسم باحلصو: على املعلومات اليت تريدها من خال: عقد اججماع مع منسوبات القسم .
 12146 ممارسة اإلدارة بالجووا: تصميم املبين مبا فيه من قاعات ومكاتب ال يشوع على 5
 12461 ال يوجد ثقافة تنظيمية يف القسم عن اإلدارة بالجووا: وأهميجها 1

11 
منسـوبات القسـم حـو: مقرتحـاتهم وشـكواهم       إىلعدم توفر الوقـت الكـايف لوكيلـة القسـم لالسـجماع      

 وأفكارهم
1 ،421 

 *124.6 اإلدارة بالجووا:ضعف اقجناع بعض أعضاء هيئة الجدريس بأهمية ممارسة  11
 12441 الجخطيط السليم لعملية الجوو: حنو اإلدارة بالجووا: إىلاالفجقار  14
 12121 مقاومة بعض منسوبات القسم للجغري يف األسلوب اإلداري 14
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 ثبات االسجبانة) 
Alpha 

Chronbach

  (6  اجلدو: رقم
 .(معامل ثبات االسجبانة بطريقة االتساق الداخلي  الفا كرنباخ

 عدد البنود ورــــــــــــــــــــــــاحمل
لفا معامل ثبات أ
 كرو نباخ

 12644 12 واقع ممارسة اإلدارة بالجووا: يف كلية اآلداب األو:)احملور 

 12641 14 الجعرف على معوقات ممارسة اإلدارة بالجووا: يف كلية اآلداب الثاني)احملور 

 إجراءات تطبيق االسجبانة)-6

 

 

  

 االساليب اإلحصائية المستخدمة: -
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 اجابة السؤا: االو:)) أوال
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 (.جدو: رقم  
اسجوابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور واقع ممارسة اإلدارة بالجووا: يف كلية اآلداب مرتبة تنازليًا 

 مجوسطات املوافقة حسب

رقم 
 العبارة

 ــارةــــــــــالعب

 ةـــــــة املوافقـــــــدرج الجكرار
املجوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة
% 

غري 
 موافق

موافق 
بدرجة 
 ضعيفة

موافق 
بدرجة 
 مجوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبرية

2 
 

تشــارك وكيلــة القســم يف املناســبات اخلاصــة     
 مبنسوبات القسم واجلامعة

 17 11 1 1 ك
3.47 .730 1 % 3.3 3.3 36.7 56.7 

10 
 

لقســم علــى معلومــات عــن األداء  حتصــل وكيلــة ا
ــجظم     ــوا: املنـ ــال: الجوـ ــن خـ ــم مـ ــل القسـ داخـ

 واألخطار املسبق

 19 3 5 3 ك
3.27 1.081 4 % 10.0 16.7 10.0 63.3 

14 
 

 14 8 8  ك تقوم وكيلة القسم بجقييم كل زيارة تقوم بها
3.20 .847 4 %  26.7 26.7 46.7 

13 
 

جات منسـوبات  حتاو: وكيلة القسم تلمس احجيا
 القسم من خال: جتواهلا داخل القسم

 14 8 7 1 ك
3.17 .913 2 % 3.3 23.3 26.7 46.7 

1 
 

ــة   ــة القســـم بزيـــارة وأعضـــاء هيئـ تقـــوم وكيلـ
 الجدريس يف مكاتبهن خال: الساعات املكجبية

 14 9 5 2 ك
 46.7 30.0 16.7 6.7 % م2 950. 3.17

11 
 

ت اخلاصــــة حتضـــر وكيلــــة القســـم النشــــاطا  
 بالطالبات

 13 9 6 2 ك
3.10 .960 8 % 6.7 20.0 30.0 43.3 

12 
 

ختطـط وكيلــة القســم للهـدف مــن الجوــوا: قبــل   
 القيام بعملية الجووا:

 12 10 5 3 ك
3.03 .999 6 % 10.0 16.7 33.3 40.0 

4 
 

منسوبة القسـم املعنيـة    إىلتجوجه وكيلة القسم 
 ا اسجفسار مامباشرة عند ما يكون لديه

 11 11 3 5 ك
2.93 1.081 . % 16.7 10.0 36.7 36.7 

7 
 

ــارة مفاجئــة لعضــوات    ــة القســم بزي تقــوم وكيل
 هيئة الجدريس أثناء احملاضرات

 7 11 8 3 ك
2.76 .951 5 % 10.0 26.7 36.7 23.3 

3 
 

 غالبًا ما يكون مكجب وكيلة القسم يف مكان هادئ
 12 5 5 8 ك

2.70 1.264 1 % 26.7 16.7 16.7 40.0 

5 
 

تعجمــد وكيلــة القســم علــى الســكرترية إلحضــار 
 امللفات واملهام املطلوبة

 5 13 8 3 ك
2.69 .891 11 % 10.0 26.7 43.3 16.7 

6 
 

تجوو: وكيلة القسم يف مركـز اخلـدمات اخلـاص    
 بالقسم لجلمس مجطلبات املركز

 9 7 6 6 ك
2.68 1.156 11 % 20.0 20.0 23.3 30.0 

8 
 

تجعرف وكيلة القسم على ما يـدور داخـل القسـم    
 من خال: طلب تقارير مكجوبة

 9 8 7 6 ك
2.67 1.124 14 % 20.0 23.3 26.7 30.0 

9 
تجباد: وكيلة القسم األحاديث الغري رمسيـة مـع   

 منسوبات القسم

 5 13 4 5 ك
 16.7 43.3 13.3 16.7 % م14 1.000 2.67

  0.996 2.96 امـــــعـــــط الـــــــاملجوس
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 ( 5جدو: رقم  
اسجوابات أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور معوقات ممارسة اإلدارة بالجووا: يف كلية اآلداب مرتبة 

 تنازليًا حسب مجوسطات املوافقة

رقم 
 العبارة

 ـارةالعبـ

 ةــــــــة املوافقــــــــدرج الجكرار
املجوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة
 غري موافق %

موافق 
بدرجة 
 ضعيفة

موافق 
بدرجة 
 مجوسطة

موافق 
بدرجة 
 كبرية

12 
 

ــار  ــو: حنــو     إىلاالفجق ــة الجو ــليم لعملي ــيط الس الجخط
 اإلدارة بالجووا:

 3.53 22 2 6  ك

 
.819 

 1 %  20.0 6.7 73.3 

13 
 

 3.43 19 7 2 2 ك كثرة األعما: وضغط العمل على وكيلة القسم 
 

.898 
 4 % 6.7 6.7 23.3 63.3 

11 
 

ــدريس بأهميــة       ــة الج ــاء هيئ ــض أعض ــاع بع ــعف اقجن ض
 ممارسة اإلدارة بالجووا:

 3.23 10 17 3  ك
 

.626 
 4 %  10.0 56.7 33.3 

4 
 

 3.19 12 8 5 1 ك لقسم للجغري يف األسلوب اإلداريمقاومة بعض منسوبات ا
 

.895 
 2 % 3.3 16.7 26.7 40.0 

10 
 

عدم توفر الوقـت الكـايف لوكيلـة القسـم لالسـجماع إلـي       
 منسوبات القسم حو: مقرتحاتهم وشكواهم وأفكارهم

 3.17 11 14 4 1 ك
 

.791 
 8 % 3.3 13.3 46.7 36.7 

9 
 

مية يف القسم عـن اإلدارة بـالجووا:   ال يوجد ثقافة تنظي
 وأهميجها  

 3.14 15 6 5 3 ك
 

1.060 
 6 % 10.0 16.7 20.0 50.0 

5 
 

تــذمر منســوبات القســم مــن اجلــوالت املســجمرة لوكيلــة   
 القسم

 3.07 11 11 5 2 ك
 

.923 
 . % 6.7 16.7 36.7 36.7 

7 
 

يدها تقوم وكيلة القسم باحلصو: على املعلومات اليت تر
 من خال: عقد اججماع مع منسوبات القسم

 2.97 11 10 6 3 ك
 

.999 
 5 % 10.0 20.0 33.3 36.7 

6 
 

ال متجلك وكيلة القسم مهارات االتصا: الكافية للجواصل 
 مع أعضاء هيئة الجدريس أو اإلدارات

 2.87 10 11 4 5 ك
 

1.074 
 1 % 16.7 13.3 36.7 33.3 

3 
 

ــحي  ــة الص ــا    احلال ــاعد يف قيامه ــم ال تس ــة القس ة لوكيل
 بعملية الجووا: بشكل منجظم ودوري

 2.53 7 10 5 8 ك
 

1.137 
 11 % 26.7 16.7 33.3 23.3 

8 
 

تصميم املبين مبا فيه من قاعات ومكاتب ال يشـوع علـى   
 ممارسة اإلدارة بالجووا: 

 2.27 4 10 6 10 ك
 

1.081 
 11 % 33.3 20.0 33.3 13.3 

2 
 

ال تشــــوع وكيلــــة القســــم علــــى االتصــــا: والجشــــاور 
 واالججماع مع منسوبات القسم 

 2.10 6 3 8 12 ك
 

1.175 
 14 % 40.0 26.7 10.0 20.0 

1 
 6 2 6 14 ك ال تهجم وكيلة القسم مبعرفة ما يدور داخل القسم 

2.00 1.217 14 % 46.7 20.0 6.7 20.0 

  ..121 4255 امـــــــــــــط العـــــــــــــاملجوس
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  اواًل) الفروق باخجالف مجغري القسم)

One Way 

ANOVA

 (1رقم   اجلدو:
 ( للفروق يف إجابات أفراد عينة الدراسةOne Way ANOVAنجائج " حتليل الجباين األحادي "  

 طبقًا الخجالف مجغري القسم 

 ورـــــــــــاحمل
 مصدر
 الجباين

جمموع 
 مربعات

درجات 
 احلرية

مجوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

واقع ممارسة اإلدارة 
 آلداببالجووا: يف كلية ا

 4391. 0581. 5 2891. بني اجملموعات
 

 

.8171 

 غري دالة

 

 1321. 24 3.163 داخل اجملموعات
  29 3.453 اجملموع

معوقات ممارسة اإلدارة 
 بالجووا: يف كلية اآلداب

 8631. 1281. 5 6421. بني اجملموعات

 

 

.5201 

 غري دالة

 

 1491. 24 3.569 داخل اجملموعات
  29 4.210 اجملموع

 ≤ 0.05
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  سنوات اخلربة)ثانيًا) الفروق باخجالف مجغري

One 

Way ANOVA

 (11اجلدو: رقم  
 ( للفروق يف إجابات أفراد عينة الدراسةOne Way ANOVAنجائج " حتليل الجباين األحادي "   

 طبقًا الخجالف مجغري سنوات اخلربة

 احملور
 مصدر
 الجباين

جمموع 
 مربعات

درجات 
 احلرية

مجوسط 
 املربعات

 الداللة اإلحصائية ف قيمة

واقع ممارسة اإلدارة 
 بالجووا: يف كلية اآلداب

 1851. 2 3701. بني اجملموعات

1.620 

 

 

.2171 

 

 غري دالة

داخل 
 اجملموعات

3.083 27 .1141 

  29 3.453 اجملموع

معوقات ممارسة اإلدارة 
 بالجووا: يف كلية اآلداب

 1371. 2 2751. بني اجملموعات
.9431 
 

 

.4021 

 غري دالة

 

داخل 
 اجملموعات

3.935 27 .1461 

  29 4.210 اجملموع

 ≤ 0.05
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