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  : ملخص الدراسة
ى  ا عل التجوال وأثرھ ع ممارسات اإلدارة ب ى واق ى التعرف عل ذه الدراسة إل دفت ھ ھ

ة أ ة العامل ات الحكومی ة بالجامع اقة التنظیمی اد الرش إقلیمبع صعیدب وب ال الل   جن ن خ ك م ، وذل
ى تإلا ة عل ةجاب شكلة الدراس ة .  ساؤالت م ات الحكومی ثالث جامع ى ال ة عل ت الدراس وأجری
وادى( وب ال ة جن ة  جامع وھاج، وجامع ة س وان، جامع ة ) أس إقلیمالعامل صعید ب وب ال    جن
وذلك عن طریق استمارة استقصاء  من مجتمع الدراسة% ٧٥وتمثل  ھوریة مصر العربیة ،مجب

ددھا  غ ع الحة للتحلی)٢١٣(بل تمارة ص صائى اس فى .  ل االح نھج الوص تخدام الم م اس وت
ة ذه الدراس ى ھ تنتاجى ف امج .  واالس ة البرن ق حزم الل تطبی ن خ ة م لت الدراس د توص وق

ة وجود:  منھا نتائج عدة إلى  SPSS ver. 21 حصائىإلا اط عالق ة ارتب ة موجب ة ذات قوی  دالل
التجوال اإلدارة ممارسات بین إحصائیة ة ، ب ى والمتمثل شاف ممارسة ف ائق اكت  وممارسة ، الحق
 المرتدة التغذیة وممارسة ، واإلبداع التطویر وممارسة ، التحفیز وممارسة ، االتصاالت تحسین

 القرار اتخاذ رشاقة وبعد ، االستشعار رشاقة بعد:  فى المتمثلة بأبعادھا التنظیمیة الرشاقة على ،
  . " الدراسة محل الصعید جنوب قلیمبإ العاملة الحكومیة بالجامعات الممارسة رشاقة وبعد ،

 

Summary: 
This study aimed to identify reality of Management by Walking 

Around Practices and its impact on Organizational Agility in Government 
Universities Operating in Southern Upper Egypt, an applied study, by 
answering questions of study problem. The study was conducted on Three 
Public Universities (South Valley University, Sohag University, and 
Aswan University) Operating in the Southern Upper Egypt, representing 
75%of the population of the study, through a Questionnaire of 213 forms 
valid for statistical analysis. A Descriptive and Deductive Approach was 
used in this study. The study was achieved through the application of 
SPSS Ver. 21. There are several results, including: There is a strong 
positive correlation with statistically significant relationship between 
Management by Walking Around Practices, which is :Discovering the 
Facts Practice ،Improving Communication Practice, Motivation Practice, 
Development and Creativity Practice, and feedback Practice, on 
Organizational Agility in its Dimensions of Decision-Sensitivity Agility 
Dimension .And Making Agility Dimension, and Agility Dimension of 
Practice in Public Universities operating in Southern Upper Egypt under 
study. 

 
  : ة ــمقدم
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تشھد المنظمات التعلیمیة تغییرات سریعة ومستمرة، مما یستوجب على تلك المنظمات 
یة التغییر استجابة للتغییرات البیئیة، وھذه التغییرات البیئیة ة  ، واقتصادیة ، منھا سیاس واجتماعی

ة ة وثقافی ا.  ، وتقنی ى بیئتھ ر ف ى درجة التغیی ة ف ات التعلیمی اوت المنظم ى ، وم وتتف درتھا عل ق
ر ذا التغیی ا وصدفة االستجابة لھ ر تلقائی ذا التغیی ون ھ د یك ى  ، وق د واع ون نتیجة جھ د یك ، وق

  )  ٢٠٠٦،  مرزوق . ( ومخطط
رات  ع التغیی ل م ى التعام درة عل دم الق ى ع شرى إل ل الب درات العق ة ق وترجع محدودی

ة سریعة، والمھم ع التغ ال راراتھم م ا ق ل بھ ى تتفاع ة الت ة، والكیفی ى البیئ رى ف ى تج رات الت ،  ی
ى  ولذلك أصبح من الضرورى للمنظمة وجود رأس مال بشرى خفیف الحركة اقة ف ، یتمتع برش

شعار رار االست اذ الق ة ، واتخ د  ، والممارس ن جھ دیھم م ا ل ل م ون ك م یكرس ذى یجعلھ ، وال
شاعر ة وم داف المنظم ق أھ و تحقی اقة التنظ ، وإدراك نح رف بالرش ا یع و م ذا ھ ة، وھ    یمی

OA Organizational Agility ) . Nafei, 2016 (   
ر رة التغی ى فك ة إل ة وتشیر الرشاقة التنظیمی ع البیئ ل م ى  ، وسرعة العم درة عل ، والق

ع  الرد ى تتمت ات الت ز المنظم ، واالستجابة بنجاح للتغییرات البیئیة فى الوقت المناسب حیث تتمی
شطة علومات، باستنادھا إلى الم بالرشاقة التنظیمیة ى األن ز عل اءة ، والتركی ، والمرونة  ، والكف

ستمرة ة الم داع والتغذی ةو، والم ، واإلب ر الھرمی ل غی ع الھیاك ة م   .  اءم
Hosseini, et al., 2013)(  

التجوال ت اإلدارة ب ا كان  MBWA (Management by Walking Around( ولم
ن  كسر الحواجز، ومتسقة األبعاد تعمل على  منظومة متكاملة الجوانب در مناسب م ق ق ، وتحق

ة ة الحقیقی وعى ا اإلحاط ىإل، وال شروع دارك ى الم ال ف دث فع ا یح ام بم یح  ً، واإللم ا یت ، مم
ات د ا للمنظم داثإل، والقائ ة لألح شة الفعلی ات دارى المعای ا للبیان صدرا ھام ذلك م د ك ،  ، وتع

ات، ووسیلة ناجحة للتحقق من ، وأداة ، والمعرفة والمعلومات ة   جودة ھذه البیان ، ومدى إمكانی
ق ) ٢٠١٥،  موسى(االعتماد علیھا عند اتخاذ القرارات المناسبة  ك تحقی ن خالل ذل ن م ، ویمك

  .الرشاقة التنظیمیة 
ى  ة ف صعید، إونظرا لألھمیة اإلستراتیجیة التى تمثلھا الجامعات الحكومی یم جنوب ال قل

ستمرةوأھمیة الرشاقة التنظیمیة فى العملیة اإلد رات الم ة لمواجھة التغی ة ممارسات  اری ، وأھمی
ة ك الرشاقة التنظیمی ل اإلدارة بالتجوال لتعزیز تل دان العم ن می رب م ن خالل الق وفیر  ، م ، وت

ب رار المناس بة للق ات المناس ات  المعلوم ستوى ممارس ان م ى بی ة عل ة الحالی ت الدراس ، عمل
ة  لیم الصعیداإلدارة بالتجوال فى الجامعات الحكومیة بأقا ، وأثر ذلك فى تحقیق الرشاقة التنظیمی

  . لتلك الجامعات 
   :مشكلة الدراسة وتساؤالتھا

ة ات العلمی حت الكتاب دم أوض سبب ع یس ب وم ل ات الی ھ المنظم ى تواج شاكل الت  أن الم
 یر، والتى تؤدى إلى عدم المرونة فى التفك ، وإنما بسبب األسالیب اإلداریة المتبعة كفاءة العمالة

رات ى نقص .  ، وضعف األسالیب فى الرد على ھذه التغی یس ف الى ل ى العصر الح شكلة ف والم
ة شكلة المعلوم ا م د ذاتھ ى ح ات ف رة المعلوم بحت كث ل أص رة  ، ب ل كث ات مث درة المعلوم ، فن

    )               ٢٠١٥،  أبولیفة . ( ، وھذا أثر بدوره فى صعوبة إدارة الرشاقة التنظیمیة المعلومات
ى ة ف اقة التنظیمی ق الرش سیة لتحقی ل الرئی ل العوام وعى:  وتتمث ة ال ،  ، والمرون

بة ات المناس اءات والمعلوم داع ، والكف ى ، واإلب سل ھرم ود تسل دم وج ى  ، وع ز عل ، والتركی
سیة درات الرئی ى  Sepahvand, et al., 2014)( الق ة إل اقة التنظیمی اج الرش ذا تحت ولھ
، وھذا ما یمكن أن یتم من خالل  فى الوقت المناسب، واإلبداع فى العمل، و المعلومات المناسبة

  .  ممارسات اإلدارة بالتجوال
دیر  ن الم دافھا، وتمك ق أھ أداة محركة للمنظمة، بقصد تحقی وتعمل اإلدارة بالتجوال ك

ومن ثم التعامل مع المرؤوسین على ضوء ما . من جمع المعلومات الكافیة عن العمل، والعاملین
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دیل  ار الب ى اختی درة عل ب، والق رار المناس اذ الق ى اتخ درة عل ذلك الق ات، وك ن معلوم وفر م ت
  )  ٢٠١٦،  الضالعین ( . األفضل من بین البدائل المطروحة

ة احیتین األكادیمی ن الن وع الدراسة م ام بموض ادة اإللم ن الباحث لزی ة م ،  وفى محاول
شكل واھر الم د ظ ى تحدی ساعدة ف ة، والم د والتطبیقی روض، وتحدی ع الف ة، ووض ل الدراس ة مح

باإلضافة . أھداف الدراسة، وتحدید نوع البیانات المطلوبة، ومصادرھا، وطرق جمعھا، وتحلیلھا
إجراء دراسة إستطالعیة.  لتحدید متغیرات الدراسة ، وطرق قیاسھا ام الباحث ب دد  ق ى ع ، عل

ة جامعة جنوب الوادى، جامعة(من العاملین فى ثالث جامعات  وھاج، وجامع ة ) أسوان س العامل
إقلیم صعیدب وب ال ن جن ل م ى ك ل ف ات:   تتمث اء الجامع واب رؤس یط  ن دة التخط دیرو وح ، وم

ات، و االستراتیجى اتأ، وعمداء الكلیات، وكالء الكلی اء الكلی ابالت شخصیة . من راء مق م إج وت
ادات  ن القی ذكورة بعالیمع عدد م ثالث جامعات الم ى ال ك للوقھ ف واھر ، وذل م الظ ى أھ وف عل

ل  ات مح ة بالجامع اقة التنظیمی ى الرش التجوال ف إلدارة ب ة ل ادات الجامعی سلبیة لممارسات القی ال
ن خالل  ك م ئلة لاالدراسة، وذل ن األس دد م ى ع شمل عل سط ی شكلة الستبیان مب ى م ستدالل عل

  .  الدراسة
ارس ام الباحث بالدراسة االستطالعیةقوقد  ن م رة م ای -خالل الفت م  .م ٢٠١٩و م وت

م إالدراسة كانت قد قاربت على االنتھاء عند صدور قرار ن ألقصر ألاستبعاد جامعة ا نشائھا رق
  . )٢٠١٩ ھ یونی٢٢فى ) مكرر(٢٥ العدد–الجرید الرسمیة (م ٢٠١٩ لسنة ١٤٨١

ائج Phenomena وقد أسفرت نتائج الدراسة اإلستطالعیة عن العدید من الظواھر  والنت
  : ھا أھمالمبدئیة

ة % ٧٩إدراك  -  ن خالل الجول ل م دان العم ى می ة التواصل ف ة ألھمی من القیادات الجامعی
ن  ف م ن تختل ة، ولك ات الفوری التفقدیة، حیث تمنحھم الوعى الكامل بالمشكالت، والمعلوم

  . وقت آلخر بسبب عدم القدرة على توفیر وقت كافى لتلك الجوالت التفقدیة لمیدان العمل
ة االستطالعیة ، والكیف  المناسبة فى الكمتعتبر المعلومات -  ردات العین ا لمف  ، والوقت طبق

ًعنصرا ھاما جدا التخاذ قرارات مناسبة فى الوقت المناسب ً . 
اختالف،  -  التجوال ب ال ب ف درجة ممارسة األعم ة االستطالعیة، تختل ردات العین ا لمف طبق

 . ظروف العمل، وعملیة التفویض المتاحة
رار كأحد من % ٤٧بلغت نسبة  -  ة، وخاصة رشاقة اتخاذ الق اد الرشاقة التنظیمی توافر أبع

ى الوقت المناسب، أ ة ف وافر المعلومات الكافی سبب عدم ت ك ب بعاد الرشاقة التنظیمیة، وذل
 . وتوافر العدید من المعوقات اإلداریة، والتنظیمیة، والتكنولوجیة

ة -  ول أھمی تطالعیة، ح ة االس ردات العین ین مف اق ب د اتف التجوال یوج ة اإلدارة ب  ممارس
ب ت المناس ى الوق ع، وف ن الواق بة م ات المناس ى المعلوم صول عل ة  للح الى إمكانی ، وبالت

ة ا الثالث ة بأبعادھ اقة التنظیمی ق الرش اذ : تطبی اقة اتخ د رش شعار، وبع اقة االست د رش بع
 . القرار، وبعد رشاقة الممارسة، لدى الجامعات الحكومیة محل الدراسة

 االستفادة من نتائج الدراسة االستطالعیة، وعدم وجود دراسات تناولت أثر ومن خالل
ممارسات اإلدارة بالتجوال على الرشاقة التنظیمیة من خالل األبعاد الحالیة، وخاصة بالجامعات 

ر ممارسات اإلدارة " ، فقام الباحث بصیاغة مشكلة الدراسة الحالیة فى  كمجال تطبیقى ل أث تحلی
، وممارسة  ، وممارسة تحسین االتصاالت ممارسة اكتشاف الحقائق:  المتمثلة فى، و بالتجوال
ز ن  التحفی ة م اقة التنظیمی ى الرش دة، عل ة المرت داع، وممارسة التغذی ویر واإلب ، وممارسة التط

اقة  د رش رار، وبع اذ الق اقة اتخ د رش شعار، وبع اقة االست د رش ى بع ة ف ا المتمثل الل أبعادھ خ
وب الصعید، محل الدراسة بإقلیممعات الحكومیة العاملة الممارسة فى الجا ر آخر .  " جن وبتعبی

  :  تتمثل مشكلة الدراسة فى اإلجابة على التساؤالت التالیة
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ائق، وممارسة : ما مستوى ممارسات اإلدارة بالتجوال، والمتمثلة فى - ١ شاف الحق ممارسة اكت
ویر، ة التط ز، وممارس ة التحفی صاالت، وممارس سین االت ة تح ة التغذی داع، وممارس  واإلب

  ؟ المرتدة، بالجامعات  الحكومیة محل الدراسة
اذ : ما مستوى أبعاد الرشاقة التنظیمیة، والمتمثلة فى - ٢ اقة اتخ د رش بعد رشاقة االستثمار، وبع

 بالجامعات محل الدراسة ؟: القرار، وبعد رشاقة الممارسة
ى - ٣ ة ف التجوال، والمتمثل ات اإلدارة ب ر ممارس ا أث ة : م ائق، وممارس شاف الحق ة اكت ممارس

ة  ة التغذی داع، وممارس ویر، واإلب ة التط ز، وممارس ة التحفی صاالت، وممارس سین االت تح
بعد رشاقة االستشعار، وبعد : المرتدة، على الرشاقة التنظیمیة من خالل أبعادھا المتمثلة فى

  ل الدراسة ؟ رشاقة اتخاذ القرار، وبعد رشاقة الممارسة، بالجامعات الحكومیة مح
  :مراجعة الدراسات السابقة 

ة وا ات العربی ن الدراس د م د العدی ة ألیوج وع الدراس صلة بموض ة ذات ال ع -جنبی  واق
ق مباشر -بعاد الرشاقة التنظیمیة أممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على  ً سواء كان ذلك بطری

ر ر مباش ا.  أو غی ن زاوی ات م ذه الدراس ث ھ اول الباح د تن دافھا: وق ا،   أھ االت تطبیقھ ، ومج
ف الحال د الموق رض تحدی ك بغ ائج، وذل م النت ل، وأھ ا، وأسالیب التحلی ا، وأدواتھ ذه ىوعینتھ  لھ

ة ،  Research Gap الدراسات، وبما یمكن الباحث من االستفادة منھا فى تحدید الفجوة البحثی
  .  وتحدید منھجیة سد تلك الفجوة

ذه الدر رض ھ ث بع ام الباح د ق ور اوق اء المح اور، وج ة مح ى ثالث ات ف ول ألاس
ن  بممارسات اإلدارة بالتجوال والعوامل المساعدة فى تنفیذھا وفر م ، والفوائد والممیزات التى تت

رى المتغیرات األخ ا ب ا، وعالقتھ رة خاللھ ر مباش رة أو غی ة مباش ك بطریق ان ذل واء ك . ، س
ل ة والعوام ق بالرشاقة التنظیمی انى یتعل زات والمحور الث د والممی ذھا، والفوائ ى تنفی ساعدة ف  الم
ر  التى تتوفر من خاللھا، وعالقتھا بالمتغیرات األخرى ة مباشرة أو غی ك بطریق ، سواء كان ذل

ة، .  مباشرة اقة التنظیمی ى الرش التجوال عل أثر ممارسات اإلدارة ب ث ب ق المحور الثال ا یتعل بینم
  :  لىوقام الباحث بعرض ھذه المحاور الثالثة كما ی

  الدراسات المتعلقة بممارسات اإلدارة بالتجوال :  المحور األول
ان ألیوجد العدید من الدراسات العربیة وا ًجنبیة ذات الصلة بموضوع الدراسة سواء ك

  : ، قام الباحث بعرضھا من خالل الجدول التالى مباشرة ذلك بطریق مباشر أو غیر مباشر
  ) ١  (دولـج

بالتجوال اإلدارة ارساتبمم المتعلقة الدراسات  
أسلوب   عنوان الدراسة  اسم المؤلف

  أھـم النتائـج  العینة  التحلیل

أثر اإلدارة بالتجوال  م٢٠١٨،  خضر
على صنع القرارات 

فى المستشفیات 
 الحكومیة األردنیة

الوصفى 
 التحلیلى

ًموظفا  173
 ١٤فى 

 مستشفى
 حكومى
 بالمملكة

األردنیة  فى 
 إقلیم الشمال

ستو - شفیات إن م ى المست التجوال ف ى اإلدارة ب
اء  طة، وج ة متوس ة جاءت بدرج ة األردنی الحكومی

 ةكتشاف الحقائق بدرجة مرتفعابالمرتبة األولى بعد 
شفیات  - ى المست رارات  ف نع الق ستوى ص إن م

   .الحكومیة األردنیة جاءت بدرجة متوسطة
ة  - صائیةوجود أثر ذو دالل ى إح التجوال عل إلدارة ب  ل

  .قراراتصنع ال
أثر استراتیجیة عالقات  م٢٠١٨دمرجیان، 

العمل على سلوكیات 
: التنمر فى مكان العمل

الدور المعدل لممارسات 
 دراسة - اإلدارة بالتجوال
 میدانیة

الوصفى 
 التحلیلى

ًفردا من   310
 ١٢العاملین فى 

فندق خمسة 
- نجوم فى عمان 

 األردن

ة - ة معنوی لبى ذو دالل ر س ود أث تراتی وج جیة إلس
  .عالقات العمل فى سلوكیات التنمر فى مكان العمل

أثیر  إ- ن الت دل م التجوال تع ات اإلدارة ب ن ممارس
لوكیات  ى س ل ف ات العم تراتیجیة عالق سلبى  الس ال

  .التنمر فى مكان العمل نحو الزیادة
تأثیر اإلدارة بالتجوال  م٢٠١٦،  فراونة

على تحفیز الموظفین 
ة النور عیفى جم

الوصفى 
 التحلیلى

ًموظفا من  95
العاملین 

ة النور عیبجم

ور  - ة الن ى جمعی التجوال ف ق اإلدارة ب دى تطبی أن م
رة ز  ، الخیریة جاء بدرجة كبی ستوى تحفی ذلك م وك

  . درجة كبیرةبالموظفین جاء 
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/ غزة بقطاعالخیریة، 
 فلسطین

الخیریة، 
/ غزة بقطاع

 فلسطین

صائیةوجود عالقة ذات داللة  - ق اإح ین تطبی إلدارة  ب
  . بالتجوال، ومستوى تحفیز الموظفین

ة  - وى ذو دالل أثیر ق د ت صائیةیوج ق اإلدارة إح  لتطبی
ة  ى جمعی وظفین ف بالتجوال على مستوى تحفیز الم

 . النور الخیریة
واقع ممارسة اإلدارة  م٢٠١٦الدرعان، 

بالتجوال لدى مدیرات 
المدارس الثانویة 

الحكومیة فى مدینة 
بالمملكة  الریاض

 .العربیة السعودیة

الوصفى 
 .التحلیلى

مدیرات  186
المدارس  

الثانویة 
الحكومیة فى 
 مدینة الریاض

بالمملكة 
العربیة 
 .السعودیة

ت - دیرات  أثبت دى الم التجوال ل ة اإلدارة ب ممارس
ة ا األربع ات،  :بأبعادھ ة للمعلم ة المھنی التنمی
ال، صال الفع رار،  واالت اذ الق ى اتخ شاركة ف والم

  ً.بدرجة عالیة جدا الصالحیات،وتفویض 
دیرات إ - دى الم التجوال ل ق اإلدارة ب ات تطبی ن معوق

  .من وجھة نظرھن متحققة بدرجة متوسطة
ة  - روق ذات دالل د ف صائیةال یوج تجابات إح ین اس  ب

التجوال  ة اإلدارة ب ة ممارس ة لدرج ردات الدراس مف
 .لدى المدیرات محل الدراسة

ممارسة بیان درجة  م٢٠١٦الضالعین، 
األعمال بالتجوال 

فى فاعلیة  وأثرھا
القرارات، 
 .واإلستراتیجیة

الوصفى 
 .التحلیلى

 من مفردة 327
الشركات 
الصناعیة 

 .األردنیة

ى  وجود اثر جوھرى - لممارسات اإلدارة بالتجوال عل
اءت تراتیجیة وج رارات اإلس ة الق ة  فاعلی ممارس

التجوال داره  اإلدارة ب ا مق سر م ن  % ٦٨.٧لتف م
 .لتباین فى فاعلیة القرارات اإلستراتیجیةا

واقع تطبیق اإلدارة  م٢٠١٥إشیتوى، 
بالتجوال من وجھة 
نظر الموظفین فى 

 .جامعة فلسطین

الوصفى 
 .التحلیلى

ًموظفا  140
إدارى 

وأكادیمى 
بجامعة 
 .فلسطین

اء - ة  ج التجوال بالجامع ق اإلدارة ب ستوى تطبی م
  .ً متوسطا

اد  - ق أبع ستوى تطبی ة أن م التجوال، الممثل اإلدارة ب
ى سین : ف ع المعلومات، وتح ائق وجم شاف الحق اكت

ز  اعى، وتحفی ل الجم صال، والعم ة االت عملی
ات التطویر  الموظفین الممیزین، والدفع باتجاه عملی

داع اءت  واإلب دة، ج ة المرت دأ التغذی ز مب ، وتعزی
 .بمستوى متوسطة

اإلدارة بالتجوال  م٢٠١٥حمدان ، 
تحقیق  ودروھا فى

 .التمیز المؤسسى

الوصفى 
 .التحلیلى

من  مفردة 228
المشرفین 
باإلدارات 
المختلفة 
بوزارة 

الداخلیة واألمن 
 بقطاع الوطنى

 .فلسطین/  غزة

أن نسبة تطبیق ممارسات اإلدارة بالتجوال كانت أقل  -
  .بالمجال محل الدراسة من المتوسط

ة  - ر ذو دالل ود أث صائیةوج ات اإلدارةإح   لممارس
ل  ال مح ى المج ى ف ز التنظیم ى التمی التجوال عل ب

 .الدراسة

دور اإلدارة بالتجوال  م٢٠١٥ موسى،
خفض سلوكیات  فى

 .النفاق اإلدارى

الوصفى 
 .التحلیلى

مفردة من  179
البنوك  موظفى

التجاریة 
 .المصریة

اد اإلدارة  - ین أبع البة ب ة س ة جوھری ود عالق وج
  . دارىإلبالتجوال وسلوكیات النفاق ا

املین  - ات الع ین إدراك ة ب روق جوھری ود ف وج
ى ع إل التجوال، ترج ة اإلدارة ب وع، : لممارس الن

ى  ك، ف ة البن والسن، والمؤھل الجامعى، ونوع ملكی
 .البنوك التجاریة محل الدراسة

درجة ممارسة  م٢٠١٥صالح، 
مدیرى المدارس 

الخاصة بمحافظات 
بالتجوال  غزة لإلدارة

وعالقتھا بمستوى 
  .معلمیھمأداء 

الوصفى 
 .التحلیلى

ًمدیرا  34
ً معلما ٢٦٨و

بالمدارس 
 بشرق الخاصة

 وغرب
 محافظات

/  غزة قطاع
 .فلسطین

ة  - ة ذات دالل ة ارتباطی د عالق صائیةال توج ین إح  ب
ة  ة الدراسة لدرجة ممارس دیرات عین طات تق متوس

إلدارة  مدیرى المدارس الخاصة بمحافظات غزة ل
طات تق ین متوس التجوال وب ة أدیرات ب راد العین ف

 .لدرجة أداء معلمیھم

Hojati & 
Hojati, 2015. 

بیان إدارة المعرفة 
 والذكاء الوجدانى

 .والرشاقة التنظیمیة

الوصفى 
 .التحلیلى

مفردة من  217
العاملین بجامعة 

 ایران/ طھران

ة  - ة ذات دالل ة جوھری ود عالق صائیةوج ل إح ین ك  ب
اطفى ذكاء الع ة وال ن إدارة المعرف اقة  م والرش

 .التنظیمیة فى الجامعة محل الدراسة
 قدومى ، والخوالدة

 م٢٠١٤، 
ممارسة اإلدارة 

بالتجوال وعالقتھا 
بدرجة األداء 

الوصفى 
 .التحلیلى

من  335
معلمى 

المدارس 

ة  - ة ذات دالل ود عالق صائیةوج ة إح ین ممارس  ب
ة األداء ال التجوال ودرج ى اإلدارة ب وظیفى ف

 .المدارس محل الدراسة
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المھنیة فى  .الوظیفى
 .فلسطین

Sepahvand, et 
al., 2014. 

العالقة بین المناخ 
التنظیمى والرشاقة 

 .التنظیمیة

الوصفى 
 .التحلیلى

مفردة  80
بقطاع النقل 

 .بإیران

ى - اخ التنظیم ین المن ة ب ة موجب  وجود عالقة جوھری
 .والرشاقة التنظیمیة بالقطاع محل الدراسة

Veiseh, et al., 
2014. 

أثر أسلوب القیادة 
التحویلیة على 

الرشاقة التنظیمیة مع 
وجود اإلبداع 

كمتغیر  التنظیمى
 .وسیط

الوصفى 
 التحلیلى

موظفا  196
من العاملین 
محافظة إیالم 

 .بإیران

اقة  - ة والرش ادة التحویلی وجود عالقة جوھریة بین القی
ى التنظیمیة، ة ف الل أبعادھا المتمثل ن خ ة  :م المرون

داع  لة والسرعة والكفاءة،والمساء ك بوجود اإلب وذل
ى ى محافظة  التنظیم ة ف یط لھذه العالق ر وس كمتغی

 .إیالم

ممارسة اإلدارة  م٢٠١٤المواضیة، 
بالتجوال وأثرھا على 
تنمیة كفاءة معلمات 
 ً.ریاض األطفال مھنیا

الوصفى 
 .التحلیلى

معلمة من  103
معلمات ریاض 

األطفال فى 
محافظة الكرك 

 .دنفى االر

ستوى  - أن درجة كل من ممارسة اإلدارة بالتجوال وم
ت  ا كان ال مھنی اض األطف ات ری اءة معلم ة كف ًتنمی

  .متوسطة
ة  - ي تنمی وجود أثر بدرجة ممارسة اإلدارة بالتجوال ف

ة  ا، وأن درج ال مھنی اض األطف ات ری اءة معلم كف
داره  ا مق سر م التجوال تف ة اإلدارة ب  ٥٦.٩(ممارس

ي%)  این ف ن التب اض م ات ری اءة معلم ة كف  تنمی
 .األطفال مھنیا

Taleghani,  
et al., 2014 

تحلیل العوامل 
المؤثرة على تحقیق 

 .الرشاقة التنظیمیة

الوصفى 
 .التحلیلى

مفردة من  191
الموظفین 

 khoy بشركة
 .بإیران

ى  وجود عالقة جوھریة ایجابیة بین ستة عوامل، - وھ
اء ة والكف تجابة والمرون سرعة واالس ین ال ة والتمك

بالشركة  وتحقیق الرشاقة التنظیمیة واألمن الوظیفى
 .محل الدراسة

Tucker & 
Singer, 2013. 

تأثیرات اإلدارة 
دراسة  – التجوال

میدانیة عشوائیة على 
المستشفیات فى 
 .مقاطعة بوسطن

الوصفى 
 .التحلیلى

مدیرى اإلدارة 
 ١٩العلیا بـ
فى   مستشفى

مقاطعة 
 بوسطن

بالوالیات 
 . تحدةالم

شفیاتإن-  ى  المست شاكل  الت ل م دیروھا بح ل م یتكف
شكل  وظفین ب ى أداء الم ك إل ؤدى ذل وظفین ی الم

  .أفضل
ى أداء  إ- ابى عل أثیر إیج ا ت یس لھ ا ل ن اإلدارة العلی

شاكل  ل م ا بح الموظفین، إذا لم تشارك اإلدارة العلی
 .الموظفین بفاعلیة

AL Shraah,  
et al., 2013 

ممارسة اإلدارة 
 بالتجوال فى

المستشفیات األردنیة 
االلتزام  فى وأثرھا

 .التنظیمى للعاملین

الوصفى 
 .التحلیلى 

مفردة من  106
 ٤٤٠األطباء و

مفردة من 
الممرضات 
والممرضین 

المستشفیات  فى
 العامة

والخاصة فى 
 .األردن

  .متوسطة بدرجة أن مستوى اإلدارة بالتجوال كان- 
ى ةإحصائیوجود تأثیر ذو داللة  - التجوال عل  لإلدارة ب

 .االلتزام التنظیمى فى المستشفیات محل الدراسة

الحوامدة ، 
 .٢٠١٣ والعبیدى،

بیان ممارسة اإلدارة 
بالتجوال وأثرھا على 
فاعلیة عملیة اتخاذ 

 .القرارات

الوصفى 
 .التحلیلى

مفردة من  361
الجامعات 
األردنیة 
 .الرسمیة

ة  - ر ذو دالل ود أث صائیةوج ة اإلدارة  لممارسإح
رارات اذ الق ة اتخ ة عملی ى فاعلی التجوال عل  ب

 .بالمؤسسة محل الدراسة

 اإلدارة ممارسة أثر .٢٠١٢العبیدى، 
بالتجوال على فاعلیة 

عملیة اتخاذ 
 .القرارات

الوصفى 
 .التحلیلى

مفردة من  361
المدیرین 
بالجامعات 

 .األردنیة 

ن  - دیرین ع دى الم ع ل ستوى إدراك مرتف ود م وج
  .بالجامعات محل الدراسة ة اإلدارة بالتجوالممارس

ة  - ر ذو دالل ود أث صائیةوج ة اإلدارة إح ین ممارس  ب
ات  رارات بالجامع بالتجوال وفاعلیة عملیة اتخاذ الق

 .بالجامعات األردنیة محل الدراسة
AL 

Rawashdeh, 
2012. 

أثر ممارسات اإلدارة 
بالتجوال على التمیز 

 .المؤسسى

الوصفى 
 .التحلیلى

مفردة من  183
العاملین  بشركة 
البوتاس العربیة 

 .باألردن

ة  - ر ذو دالل ود أث صائیةوج التجوال إح ة اإلدارة ب  لممارس
ث على التمیز المؤسسى،  التجوال  نأ حی ممارسة اإلدارة ب

داره  ا مق سى % ٥٦.٩تفسر م ز المؤس ى التمی این ف ن التب م
 .فى الشركة محل الدراسة

سة اإلدارة أثر ممار م٢٠١٢السحیمى، 
بالتجوال على التمكین 

دراسة :  اإلدارى

الوصفى 
 .التحلیلى

ًمبحوثا  555
من العاملین فى 

الدوائر 

التجوال  أ- ة اإلدارة ب ن ممارس ل م ستوى ك ن م
  .جاءت بدرجة مرتفعة والتمكین اإلدارى،
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الحكومیة فى  .تطبیقیة 
منطقة المدینة 

المنورة 
 .بالسعودیة

اد اإلدا - ر ألبع ود أث ین وج ى التمك التجوال ف رة ب
وان أبعاد اإلدارة بالتجوال تفسر ما مقداره . اإلدارى

  .من التباین فى التمكین اإلدارى% ٥٤
ى درجة ممارسة إحصائیةوجود فروق ذات داللة  -  ف

زى  ین اإلدارى تع ستوى التمك وال وم اإلدارة التج
رات رة، :  للمتغی ى، والخب ل التعلیم ر، والمؤھ العم

 .والنوع

Oyedijo, 2012. ستراتیجیة الالخفة ا
واألداء التنافسى فى 
صناعة االتصاالت 

دراسة : النیجیریة
 .تجریبیة

الوصفى 
 .التحلیلى

أعضاء مجالس 
اإلدارة العلیا 

شركات  بـتسعة
اتصاالت فى 

 .نیجیریا

ة ا - ین الخف ة ب ة ذات دالل ود عالق تراتیجیة الوج س
  .بالشركات محل الدراسة واألداء التنافسى

  .ستراتیجیة تؤثر فى األداء التنافسى الأن الخفة ا -
ة ا - ر الأن الخف ة وتعتب أثیر ذو دالل ا ت تراتیجیة لھ س

ًمقیاسا جیدا لألداء التنافسى ً. 

جودى ، 
الرحمن، وعبد

 م٢٠١١

تأثیر اإلدارة بالتجوال 
فى تطویر عمل 

 دارة االلكترونیةإلا
فى مدیریة المرور 

  .العامة

الوصفى 
 .التحلیلى

أفراد من  10
األقسام  مدیرین

فى مدیریة 
 المرور العامة
بمدینة كربالء 

 .بالعراق

ى اإلدارة  - التجوال ف إلدارة ب وھرى ل أثیر ج ود ت وج
وذلك بسبب  االلكترونیة فى المدیریة محل الدراسة،

ال اإلدارة  ى مج سام ف دراء األق صص م دم تخ ع
 .لكترونیةإلا

اإلدارة بالتجوال  م٢٠١١الشھرى، 
و المھنى والنم

 .للمعلمین

الوصفى 
 .التحلیلى

مفردة من  107
أصل مجتمع 

 ٢٤٦للدراسة 
 من مدیرى
المدارس 
االبتدائیة 

بمدینة جدة 
 .بالسعودیة

ادة األداء ا - ة اإلدارة إلزی ادة ممارس دارى بزی
 .بالتجوال فى المدارس االبتدائیة محل الدراسة

Hildebrand, 
2006. 

اآلثار المترتبة على 
مارسات تطبیق م

 .اإلدارة بالتجوال

الوصفى 
 .التحلیلى

مفردة من  300
الممرضات، 

 وموظفى
الرعایة 

الصحیة فى 
أحد 

المستشفیات 
 .األلمانیة

التجوال،  - ق اإلدارة ب ة تطبی ة نتیج ار ایجابی ود آث وج
املین  ین الع ات ب د العالق ة ، وتوطی ادة الثق ث زی حی

ا، بة  واإلدارة العلی ات المناس وفیر المعلوم اذ وت التخ
  .القرار

ى  - التجوال عل وجود آثار إیجابیة لممارسات اإلدارة ب
 .عملیة التطویر التنظیمى بالمستشفى محل الدراسة 

عبد المجید، 
  م٢٠٠٥

أسلوب مقترح 
 الستخدام اإلدارة
بالتجوال كأحد 

المحاور فى إدارة 
 .مراكز الشباب

 منھجیة
تحلیل 
 .المحتوى

ً مبحوثا 113
 فى إدارة 

لشباب مراكز ا
بمحافظة 

 .القاھرة

شباب بمحافظة  - ى آراء إدارة مراكز ال این ف وجود تب
حول موضوع اإلدارة بالتجوال وأھمیتھ من  القاھرة

ة، ول  ناحیة التطبیقی ى اآلراء ح ق ف ع وجود تواف م
 .اھیمفبعض الم

McKinney, 
2004. 

رضا الممرضین 
الناتج عن الوقت الذى 
یقضیة المدیرون مع 

مارسة الممرضین بم
 .اإلدارة بالتجوال

الوصفى 
 التحلیلى

من  150
الممرضین فى 

 مستشفى ٢
 .بأمریكا

ى - ات الت دوائر  ضرورة زیادة التعلیم ث مدیرى ال تح
ك  یھم وذل ع مرؤوس ول م ت أط ضاء وق ى ق عل

  .بممارسة اإلدارة بالتجوال
ة  - وفر بیئ یھم، ت دیرین ومرؤوس ین الم ة ب العالق

ارباال ین المرتی د ب دیریھم ح المتزای رب م ین لق ؤوس
وظیفى  اح ال ى االرتی ك إل ؤدى ذل نھم، وی م

 .للمرؤوسین وتلبیة مطالبھم
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أسلوب   عنوان الدراسة  اسم المؤلف
  أھـم النتائـج  العینة  التحلیل

أثر تنوع القوى  م٢٠١٨العنزى، 
فى الرشاقة العاملة 

التنظیمیة من خالل 
 دارىبداع اإلإلا

الوصفى 
 التحلیلى

ًموظفا  330
باإلدارة العامة 
للجمارك فى 

 الكویت

ة  - أثیر ذى دالل ود ت صائیةوج وى إح وع الق ین تن  ب
ا العمر، ة لبعدین ھم ى العامل ل العلم ى  ، والمؤھ ف

  .تحسین الرشاقة التنظیمیة
اقة  - ى الرش ة ف وى العامل وع الق أثیر لتن ود ت وج

  . دارىبداع اإلإلالتنظیمیة من خالل ا
ن  - وجود أثر لإلبداع اإلدارى فى الرشاقة التنظیمیة م

ة اد األربع الل األبع الة:  خ ة األص ،  ، والطالق
 . ، والمخاطرة والمرونة

أثر رشاقة القوى  م٢٠١٨الصباح، 
 تحقیق العاملة فى

 .الخفة االستراتیجیة

الوصفى 
 .التحلیلى

جراء إتم 
 الدراسة

) حصر شامل(
 101 على

مفردة من 
لمدیرین ا

ونوابھم 
ومساعدیھم 

 ورؤساء
قسام ألا

فى   العاملین
شركات 

االتصاالت 
العاملة فى 

 .الكویت

ة  - أثیر ذى دالل ود ت صائیةوج وى إح اقة الق   لرش
ى : العاملة متمثلة فى القدرة على التكیف، واإلبداع ف

حل المشاكل، والمرونة المھنیة، والتأقلم مع ضغوط 
ى  ارات، ف م المھ ل، وتعل ة العم ق الخف تحقی

  .االستراتیجیة
 

Aval, et al., 
2017 

أثر سلوك المواطنة 
اإلداریة على الرشاقة 

 التنظیمیة

الوصفى 
 التحلیلى

ًمبحوثا  131
من العاملین فى 

قة مراقبة طمن
 الجمارك فى

زاھدان  مدینة
 یرانإب

دین - الق كبع ة األخ ل، ودماث ات العم ى  أن أخالقی ف
ة ة اإلداری ر المواطن ؤث متغی اقة رانی ى الرش  ف

  .التنظیمیة
اقة  أ- ى الرش ى ف شكل أعل ى ب ل تبن ات العم ن أخالقی

  .التنظیمیة 
ى  - ى عل ا أعل ان تأثیرھم ة ك ة والدماث د المجامل بع

  .التوالى فى الرشاقة التنظیمیة
ات  أ- الل أخالقی ن خ ة م ة اإلداری سین المواطن ن تح

اقة  العمل لموظفى المنظمة یمكن أن تعزز من الرش
دیرین التنظ ل الم ن قب یمیة وتحقق أھداف المنظمة م

 .لتحقیق المزید من الرشاقة التنظیمیة فى المنظمات
الدور الوسیط للبراعة  م٢٠١٧المحاسنة، 

التنظیمیة فى العالقة 
بین القدرات 

الدینامیكیة والرشاقة 
 التنظیمیة

الوصفى 
 التحلیلى

مفردة من  240
اإلدارة العلیا 
 والوسطى فى

 شركات ست
املة فى ع

 مجال
الصناعات  

 الصیدالنیة

ة - درات الدینامیكی تعلم،) أن الق درات ال درات  ق وق
سیق ى (التن ؤثر ف ة ت اقة التنظیمی ق الرش  ، تحقی

   .ورشاقة اإلستجابة للسوق
ة  - درات الدینامیكی شعار الفرص (تؤثر الق قدرات إست

سیق درات التن ة، وق اقة ( المتاح ق رش ى تحقی ف
  . عملیات األعمال

ة  - درات الدینامیكی ؤثر الق درات (وت تعلم، وق درات ال ق
سیق ة ) التن ة التنظیمی ى البراع ة (عل براع

  ). اإلستكشاف، وبراعة اإلستغالل
براعة اإلستكشاف، وبراعة (تؤثر البراعة التنظیمیة  -

تغالل ة ) اإلس اقة التنظیمی ق الرش ى تحقی اقة (ف رش
  ).عملیات األعمال، ورشاقة اإلستجابة للسوق

اقة ت - ق الرش ى تحقی ة ف درات الدینامیكی ؤثر الق
ة  ة التنظیمی ود البراع ة بوج ة (التنظیمی براع

 كمتغیر وسیط) اإلستكشاف، وبراعة اإلستغالل
 

أسلوب   عنوان الدراسة  اسم المؤلف
  أھـم النتائـج  العینة  التحلیل
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مدى ممارسة الرشاقة  م٢٠١٦،  ھنیة
االستراتیجیة 

وعالقتھا بتمیز األداء 
 ؤسسى الم

الوصفى 
 التحلیلى

مفردة من  104
  شركة٥٥

فى  عاملة
قطاع 

الصناعات 
الغذائیة فى 
/ قطاع غزة
 فلسطین

اقة  - ة الرش ین ممارس ر ب ة كبی ستوى العالق أن م
  .االستراتیجیة والتمیز فى األداء المؤسسى

ة  - ة ذات دالل ة قوی ة طردی ود عالق صائیةوج ین إح  ب
تراتیجیة والت اقة االس ة الرش ى األداء ممارس ز ف می

  .المؤسسى
ة - ر ذو دالل ود أث صائیة وج اقة إح ة الرش  لممارس

  .االستراتیجیة والتمیز فى األداء المؤسسى
ز  - ى التمی ؤثرة عل تراتیجیة الم اقة االس أن أبعاد الرش

ى سى، ھ ى األداء المؤس شتركة، ( ف سؤولیة الم الم
ار  رعة االستجابة، اختی ة، وس درات الجوھری والمق

داف ا تراتیجیةالاألھ ا ) س اد تأثیرھ اقى األبع وان ب
 .ضعیف

Nafei, 2016.  تحدید أبعاد الرشاقة
بقطاع  التنظیمیة

االتصاالت وأثرھا 
تعزیز التمیز  فى

 التنظیمى

الوصفى 
 التحلیلى

من  مفردة 250
العاملین فى 

قطاع 
االتصاالت فى 

 مصر

ة  - ر ذو دالل ود أث صائیةوج اقة إح اد الرش  ألبع
صاالت تمیز التنظیمىالتنظیمیة على ال  بقطاع االت

  .محل الدراسة
 

: الرشاقة التنظیمیة م٢٠١٥،  أبولیفة
 فى مدخل إستراتیجى

تحقیق التفوق 
 التنظیمى

الوصفى 
 التحلیلى

 من مفردة 300
القطاع 
 المصرفى
 التجارى

بمحافظة 
 أسیوط

وھرى - ود دور ج ى أل وج ة ف اقة التنظیمی اد الرش بع
 .تحقیق التفوق التنظیمى

Mahmoudi, 
2015. 

أثر الحكومة 
اإللكترونیة على 
 الرشاقة التنظیمیة

الوصفى 
 التحلیلى

ً موظفا 120
فى البنوك 
الحكومیة 

 بإیران

ة  - ر ذو دالل د أث صائیةیوج ة إح ة االلكترونی  للحكوم
 .بالبنوك محل الدراسة على الرشاقة التنظیمیة

Anas & As'ad, 
2015. 

المحددات الفعالة 
اقة لممارسات الرش

 دراسة - التنظیمیة
 تحلیلیة

الوصفى 
 التحلیلى

ًموظفا  250
فى اإلدارة 

العلیا واإلدارة 
الوسطى من 

 شركة ١٢
 عاملة كبرى

فى مجال 
االتصاالت 
والمعلومات 

التابعة لوزارة 
الصناعة 
والتجارة 
 األردنیة

ة - اقة التنظیمی ددات الرش وارد (أن مح إدارة الم
ات، ا المعلوم شریة، وتكنولوجی ارالب ا )  واالبتك لھ

سة، ى للمؤس ى األداء التنظیم ابى عل أثیر إیج  ت
 .والممثل فى األداء المالى، واألداء التشغیلى لھا

Amani & 
Jafari, 2015. 

تحلیل العالقة بین 
الرشاقة التنظیمیة 

 .واألداء الوظیفى

الوصفى 
 .التحلیلى

مفردة من  132
العاملین 

بوزارة الشباب 
والریاضة 
ن بمدینة أصفھا

 .بإیران

ة  - ة ذات دالل ة طردی ود عالق صائیةوج اد إح ین أبع  ب
 .الرشاقة التنظیمیة واألداء الوظیفى 

Shayan & 
Alireza, 2015. 

تقییم العالقة بین 
 الذكاء التنظیمى

وإدارة المعرفة 
وتأثیرھم على 

 .التنظیمیة الرشاقة

الوصفى 
 .التحلیلى

مفردة من  201
العاملین فى 

الشركة 
لحقول  الوطنیة

النفط الجنوبیة 
 .فى إیران

ة  - ة ذات دالل ود عالق صائیةوج ذكاء إح ین ال  ب
  .التنظیمي وإدارة المعرفة

صائیةوجود أثر ذو داللة  - ذكاء إح ة وال  إلدارة المعرف
 . التنظیمى على الرشاقة التنظیمیة

 
  أھـم النتائـج  العینةأسلوب   عنوان الدراسة  اسم المؤلف



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )١٢( 

  التحلیل
Ghasemi, 

2015. 
اختبار العالقة بین 
الرشاقة التنظیمیة 
والتناسق اإلدارى 
بوجود الفاعلیة 

 .اإلداریة

الوصفى 
 .التحلیلى

ًموطفا  645
فى إدارة 
 التعلیم فى

زاھدان  مدینة
 .بایران

ق  - ة والتناس ین المنظم ة ب ة قوی ة إیجابی ود عالق وج
ة اقة التنظیمی ل  اإلدارى والرش یم مح إدارة التعل ب

  .الدراسة
ة  - اقة التنظیمی ین الرش ة ب ة قوی ة إیجابی ود عالق وج

 .وأبعاد الفاعلیة اإلداریة بإدارة التعلیم محل الدراسة
Harraf et al., 

2015 
تكوین إطارا للرشاقة 

التنظیمیة وكیفیة 
 .تطویرھا بالمنظمات

الوصفى 
 .التحلیلى

البحوث التى 
اھتمت بتعزیز 

الرشاقة 
 .التنظیمیة

وافر عدة أع - وب ت ة،وج اقة التنظیمی دعم الرش دة ل  م
ة وإدارة : وھى ین والرؤی توافر ثقافة االبتكار والتمك

ى صال التنظیم ر واالت ة  التغیی سیولة الھیكلی وال
 .         ومنظمات التعلم

Ogbo, Kifordu 
& Wilfred, 

2014. 

تأثیر تنوع رشاقة 
القوى العاملة فى 

اآلداء التنظیمى فى 
شركات مختارة فى 

 .نیجیریا

الوصفى 
 .التحلیلى

مشارك  300
ومشاركة من 
ثالثة شركات 

للجعة فى 
 نیجیریا

سین  - ى تح ة عل وى العامل اقة الق وع رش وجود أثر لتن
  .بالشركات محل الدراسة األداء التنظیمى

ؤثر  - ى ت ة الت وى العامل أن التعلیم لھ أثر فى رشاقة الق
 .فى زیادة ربحیة الشركات محل الدراسة

Mehran & 
Samadi, 2014. 

 الذكاء التنظیمى أثر
على الرشاقة 

 .التنظیمیة

الوصفى 
 .التحلیلى

خبیرا   73
منظمة األغذیة 

والزراعة 
بمیدان ھمدان 

 .بإیران

اد  - ى وأبع ذكاء التنظیم ین ال ة ب ة جوھری ود عالق وج
 .بالمنظمة محل الدراسة الرشاقة التنظیمیة

Shiri, 2014.  العالقة بین أسالیب
 إدارة الصراع

 .والرشاقة التنظیمیة

الوصفى 
 .التحلیلى

 من مفردة 205
جامعة إیالم  

 .بإیران

صراع  - الیب إدارة ال ین أس ة ب ة جوھری ود عالق وج
ج إدارة  لوب دم دا أس ا ع ة، م اقة التنظیمی والرش

 .الصراع 
Sohrabi, et al., 

2014. 
العالقة بین رشاقة 

القوى العاملة والذكاء 
دراسة  – اإلدارى

 حالة

صفى الو
 .التحلیلى

جمیع المدیرین 
والعاملین فى 

شركات 
ى الدرجة األول

من المجلس 
األعلى 

للمعلوماتى 
 .یرانإب

ة  - وى العامل اقة الق ین رش ة ب ة قوی وجود عالقة إیجابی
  .بالشركات محل الدراسة والذكاء اإلدارى

ذكاء  - ات ال ع مكون ین جمی ة ب ة إیجابی ود عالق وج
ة اال تثناء الرؤی اقة اإلدارى، باس تراتیجیة، ورش س

  .القوى العاملة
ذكاء اإلدارى  - ین ال ة ب ة قوی ة إیجابی ود عالق وج

تثناء  ة باس وى العامل اقة الق ة لرش ات الفردی والمكون
  .العالقات الشخصیة والقدرة على التكیف

ر،  - رات العم ن متغی ل م ین ك ة ب ة إیجابی ود عالق وج
ین  ا تب ة، بینم وى العامل ان والخبرة، وبین رشاقة الق

ع  ة م م عالق نس ال یوجد لھ المستوى التعلیمى والج
 .رشاقة القوى العاملة  

Sepahvand,  
et al., 2014. 

العالقة بین المناخ 
التنظیمى والرشاقة 

 التنظیمیة

الوصفى 
 التحلیلى

مفردة  80
بقطاع النقل 

 .بإیران

ى - اخ التنظیم ین المن ة ب ة موجب  وجود عالقة جوھری
 .القطاع محل الدراسةوالرشاقة التنظیمیة ب

Veiseh, et al., 
2014. 

أثر أسلوب القیادة 
التحویلیة على 

الرشاقة التنظیمیة مع 
وجود اإلبداع 

كمتغیر  التنظیمى
 وسیط

الوصفى 
 التحلیلى

موظفا  196
من العاملین 
محافظة إیالم 

 .بإیران

اقة  - ة والرش ادة التحویلی وجود عالقة جوھریة بین القی
ال التنظیمیة، ن خ ىم ة ف ة  :ل أبعادھا المتمثل المرون

داع  والمساءلة والسرعة والكفاءة، ك بوجود اإلب وذل
ى ى محافظة  التنظیم ة ف یط لھذه العالق ر وس كمتغی

 . إیالم

Taleghani,  
et al., 2014 

تحلیل العوامل 
 المؤثرة على تحقیق
 الرشاقة التنظیمیة

الوصفى 
 التحلیلى

 مفردة من 191
الموظفین 

 khoy بشركة
 .بإیران

 وھى وجود عالقة جوھریة ایجابیة بین ستة عوامل، -
ین  اءة والتمك ة والكف تجابة والمرون سرعة واالس ال

بالشركة  وتحقیق الرشاقة التنظیمیة واألمن الوظیفى
 .محل الدراسة

Hojati & 
Hojati, 2013. 

بیان إدارة المعرفة 
 والذكاء الوجدانى

 والرشاقة التنظیمیة

الوصفى 
 التحلیلى

فردة من م 217
العاملین 
بجامعة 

 یرانإ/ طھران

ة  - ة ذات دالل ة جوھری ود عالق صائیةوج ل إح ین ك  ب
اطفى ذكاء الع ة وال ن إدارة المعرف اقة  م والرش

 .التنظیمیة فى الجامعة محل الدراسة

 

  أھـم النتائـج  العینةأسلوب   عنوان الدراسة  اسم المؤلف
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  التحلیل
Hosseini , et 

al., 2013. 
لقیادة الخدمیة دور ا

فى تحقیق الرشاقة 
 دراسة - التنظیمیة

 .حالة

الوصفى 
 .التحلیلى

عامل من  102
العاملین فى 

مؤسسة فارس 
لألمن 

االجتماعى 
 .بمصر

ق نأن ع - ى تحقی ؤثر ف م دور م اصر القیادة الخدمیة لھ
 .محل الدراسة الرشاقة التنظیمیة داخل المؤسسة

Salavati & 
Reshadat, 

2013. 

العالقة بین تحدید 
إدارة المعرفة 

 . والرشاقة التنظیمیة

الوصفى 
 .التحلیلى

مفردة من  136
العاملین  
بفروع بنك 
تجتارت 

 .بإیران

اقة  - ة والرش ین إدارة المعرف ة ب ة جوھری ود عالق وج
 .محل الدراسة بالبنك التنظیمیة

Attafar et 
al.,2013. 

تحدید درجة الرشاقة 
التنظیمیة ومستوى 

نظیمى فى النضج الت
 المؤسسات الصناعیة

الوصفى 
 .التحلیلى

موظف  130
 من شركة
Fakour 
 الصناعیة
- طھران 
 .ایران

ن - ل م ة ك اءت درج راد، ج ضج األف ضج  ن والن
ستوى  التنظیمى، ن الم ى م والرشاقة التنظیمیة، أعل
ستوى  المتوسط، ى الم ولكن النضج االجرائى ھو ف

 .المتوسط فى الشركة محل الدراسة

Idris & AL-
Rubaie, 2013. 

اختبار أثر التعلم 
 األستراتیجى على

 الرشاقة األستراتیجیة

الوصفى 
 .التحلیلى

مدیر  47
 ورئیس قسم

والمھندسین 
ومشرفى 

نتاج بشركة إلا
البا ھاوس 

 .باألردن

ة  - أثیر ذو دالل ود ت صائیةوج تعلم اإح تراتیجىال لل  س
د( ة ا تولی ة الالمعرف ع المعرف تراتیجیة، وتوزی س
ة االا ذ المعرف تراتیجیة، تنفی تراتیجیةالس ى ) س عل

 .ستراتیجیة الالرشاقة ا

Hosseini et al., 
2013. 

بیان دور القیادة 
 الرشاقة التنظیمیة

الوصفى 
 .التحلیلى

موظفا  102
من مؤسسة 

الغاز الوطنیة 
 .فارس، عمان

ة  - ادة الخادم اد القی ین أبع ة ب ة جوھری ود عالق وج
 .ركة محل الدراسةبالش والرشاقة التنظیمیة

Young, 2013.  أثر ممارسات القیادة
على الرشاقة 

 التنظیمیة

الوصفى 
 .التحلیلى

 ٣مفردة من 19
: مؤسسات وھى
 جامعة سیتى،

 والبنك الرئیسى،
 .وجامعة أكمى

اقة  - ادة والرش الیب القی ین أس ة ب ة جوھری ود عالق وج
ة ات ا التنظیمی ل ألبالجامع میة مح ة الرس ردنی

 .الدراسة

Ahmadi  
et al.,2012. 

تحلیل العالقة بین 
الھیكل التنظیمى 
 والرشاقة التنظیمیة

الوصفى 
 .التحلیلى

موظف من  73
إحدى شركات 

التامین فى 
محافظة طھران 

 بإیران

اد  - ى وأبع ل التنظیم ین الھیك ة ب ة جوھری ود عالق وج
  . الرشاقة التنظیمیة فى الشركة محل الدراسة

 

Kanani, 2012. عوامل التىتحلیل ال 
تحقق الرشاقة 

 التنظیمیة

الوصفى 
 .التحلیلى

الصناعات 
الخفیفة بمدینة 

 یرانإ - رشت 

ى  أھمیة ھناك - للكفاءة والمرونة وتغیر الھیكل التنظیم
ى یدة، ف وفر اإلدارة الرش اقة  وت ة الرش إحداث عملی

 .التنظیمیة وتعزیزھا بالمنظمات المختلفة
: یةالتنظیم الرشاقة م٢٠١٢،  العابدى

مدخل استراتیجى فى 
عملیة تعزیز 

ستغراق الوظیفى الا
 للعاملین

الوصفى 
 .التحلیلى

موظف من  100
شركات عاملة  ٥

فى القطاع 
 الصناعى

بوزارة  
الصناعة 
والمعادن 

  .بالعراق

ى إحصائیةوجود أثر ذو داللة  - ة عل اقة التنظیمی  للرش
 .الشركات محل الدراسة فى االستغراق الوظیفى

Yaghoubi & 
Dahmardeh, 

2010. 

بیان العوامل المؤثرة 
 .الرشاقة التنظیمیة فى

الوصفى 
 .التحلیلى

مجموعة 
 .دراسات سابقة

ى تتمثل - ؤثرة ف ل الم م العوام ة أھ اقة التنظیمی ى الرش  :ف
ات ا المعلوم ة  IT تكنولوجی ات والثقاف ، وإدارة العالق

ة، ر، التنظیمی ارات التغیی ر، ومھ ا وإدارة التغیی دة والقی
ستمر، تعلم الم وظفین، وال درات الم ویر ق وإدارة  وتط
 .     ، وإدارة الموارد ودعم اإلدارة المعرفة واالبتكار،
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   :ةـة الدراسـيأهم
  

  
  



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )١٦( 
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(Boyd, 2006  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

 أسوان سوھاج جنوب الوادى امعةاسم الج/  بیان
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 ٢٥٩٣٩ ٤٦٠٦٧ ٥٣٨١٤ عدد الطالب
 ١٣٢٥ ٢٢٥٥ ٢٠٩٨ عضاء ھیئة التدریسأعدد 

 ١٧٨٢ ٣٦٧٢ ١٨٥٨ عدد العاملین
 ١٨ ١٦ ٢٥ عدد الكلیات والمعاھد

  .م ٢٠١٨/٢٠١٩نت للعام الدراسى نترإلمواقع الجامعات على ا:  المصدر
  

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  : ة ـفروض الدراس
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  ات اإلدارة ـممارس
 والـبالتج

  
   اكتشاف الحقائق-  

   تحسین االتصاالت-  

   التحفیــز-  

   التطویر واإلبداع-  

  التغذیة المرتدة-  

  
  الرشاقـــة 
 التنظیمیة

H 
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  الباحث من واقع الدراسات السابقةالشكل من إعداد :  المصدر

  : أسلوب الدراسة 
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  

  وحدات المعاینة
  

 الجامعات

  نـواب
  وأمنـاء

 الجامعات

مدیرو وحدة التخطیط 
  االستراتیجى

ووحدة تطویر 
 المشروعات

عمداء 
 الكلیات

وكالء 
 الكلیات

أمناء 
 الكلیات

اجمالى 
مجتمع 
 الدراسة

 ٧٠ ١٧ ٣٠ ١٧ ٢ ٣ أسوانجامعة 

 ٩١ ٢٠ ٤٥ ٢٠ ٢ ٣ جامعة جنوب الوادى

 ٧٠ ١٥ ٣٤ ١٥ ٢ ٣ جامعة سوھاج

  

 ارـة االستشعـرشاق

  

 اتخاذ القرارة ـرشاق
 

  

 الممارســةة ـرشاق
 

H1 

H2 

H3 
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جمالى مجتمع إ
 ٢٢٨ ٥٢ ١٠٩ ٥٢ ٦ ٩ الدراسة

  . ٢٠١٨اسة، سجالت شئون العاملین، والمواقع الرسمیة للجامعات المصریة محل الدر:  المصدر

  

  
  

  وحدات المعاینة
 الجامعات

عمداء الكلیات 
 بالجامعة

وكالء الكلیات 
 بالجامعة

مناء الكلیات أ
 بالجامعة

جمالى عینة إ
 الدراسة

 ٦٤ ١٧ ٣٠ ١٧ أسوانجامعة 

 ٨٥ ٢٠ ٤٥ ٢٠ جامعة جنوب الوادى

 ٦٤ ١٥ ٣٤ ١٥ جامعة سوھاج

 ٢١٣ ٥٢ ١٠٩ ٥٢ جامعة عینة الدراسة
  . ٢٠١٨سجالت شئون العاملین والمواقع الرسمیة للجامعات المصریة محل الدراسة، :  المصدر 

  

  

  
  
  

 
 

  النسبة  بیان الخصائص الدیموغرافیة العدد %النسبة 
 بیان الخصائص الدیموغرافیة العدد %

 ذكر ١٦٧ ٧٨ عمید الكلیة ٣١ ١٥
 انثى ٤٦ ٢٢ وكیل الكلیة ١٦٧ ٧٨
 االجمالى ٢١٣ ١٠٠ مین الكلیةأ ١٥ ٧

 النوع

 جمالىإلا ٢١٣ ١٠٠

المسمى  
 الوظیفى

 . سنة٤٠ >  سنھ٣٠من  ٢٣ ١١
 سنھ 50>  سنھ٤٠من  ٨٨ ٢٥ .ستاذ أ ١٧٨ ٨٤
 . سنھ٦٠ >  سنھ٥٠من  ١٠٢ ٦٤ .ستاذ مساعدأ ٢١ ١٠
 .ادارى ١٤ ٦

  الدرجة
 العلمیة

 االجمالى ٢١٣ ١٠٠

 العمر
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 . سنوات١٠<  سنوات٥من  ١١ ٥  االجمالى ٢١٣ ١٠٠
 . سنوات١٥ >  سنوات١٠من  ٥٤ ٢٥
  . سنوات١٥كثر من أ ١٤٨ ٧٠

 االجمالى ٢١٣ ١٠٠

  عدد
  سنوات
 الخبرة

  " .ة الدراسة المیدانی "تمارة استقصاء جابة القسم الرابع من اسإ : المصدر
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  داخل عينة جامعة جنوب الوادى

  
  

  

  

  
  
  
  

 
 Y  

Q 
 معامل

 االرتباط
R 

مستوى 
 Q الداللة

 معامل
 االرتباط

R 

مستوى 
 Q الداللة

 معامل
 االرتباط

R 

مستوى 
 الداللة

 
Q 
 

 معامل
 االرتباط

R 

مستوى 
 الداللة

1 0.928 .000 2 0.911 .000 3 0.889 .000 4 0.963 .000 
5  0.908 .000 6 0.747 .008 7 0.908 .000 8 0.948 .000 
9 0.948 .000 10 0.646 .000 11 0.922 .000 12 0.905 .000 
13 0.927 .000 14 0.897 .000 15 0.905 .000 16 0.958 .000 
17 0.913 .000 18 0.974 .000 19 0.963 .000 20 0.940 .000 
21 0.865 .000 22 0.889 .000 23 0.958 .000 24 0.963 .000 
25 0.913 .000 26 0.932 .000 27 0.914 .000 28 0.958 .000 
29 0.894 .000 30 0.928 .000 31 0.958 .000 32 0.958 .000 
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33 0.963 .000 34 0.963 .000 35 0.935 000 36 0.928 000 
37 0.963 000 38 0.913 000 39 0.902 000 40 0.921 000 

  .٠.٣٦١تساوى  " ٢٨" ودرجة حریة  ٠.٠٥الجدولیة عند مستوى داللة   Rقیمة  
     .SPSS V. 21   باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر 

  

  
  

 
   

 المتغیرات
ممارسة 

كتشاف ا
 الحقائق

ممارسة 
تحسین 
 االتصال

ممارسة 
 التحفیز

ممارسة 
التطویر 

 بداعإلوا

ممارسة 
التغذیة 
 المرتدة

  بعد
رشاقة 

 االستشعار

بعد رشاقة 
 خاذ القرارات

بعد رشاقة 
 الممارسة

 - - - - - - - - ممارسة اكتشاف الحقائق
 - - - - - - - 0.978 ممارسة تحسین االتصال

 - - - - - - 0.958 0.937 ممارسة التحفیز
 - - - - - 0.965 0.952 0.953 بداعإلممارسة التطویر وا

 - - - - 0.990 0.977 0.970 0.961 ممارسة التغذیة المرتدة
 - - - 0.945 0.953 0.915 0.945 0.963 بعد رشاقة االستشعار
 - - 0.960 0.970 0.990 0.937 0.945 0.954 بعد رشاقة اتخاذ القرار
 - 0.964 0.968 0.983 0.976 0.947 0.954 0.970 بعد رشاقة الممارسة

  .٠.٣٦١تساوى  " ٢٨" ودرجة حریة  ٠.٠٥ الجدولیة عند مستوى داللة  Rقیمة  
     . SPSS V. 21  باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر 

  

  
  

  

  

 
 

 المتغیرات التجزئة النصفیة
 مستوى الداللةمعامل االرتباط  معامل االرتباط عدد الفقرات
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 المصحح
 000. 0.9816 0.964 5 .ممارسة اكتشاف الحقائق
 000. 0.9696 0.941 5 .ممارسة تحسین االتصال

 000. 0.9706 0.943 5 .ممارسة التحفیز
 000. 0.9852 0.971 5 .ممارسة التطویر واالبداع
 000. 0.9759 0.955 5 .ممارسة التغذیة المرتدة

 000. 0.9780 0.957 5 . رشاقة االستشعاربعد
 000. 0.9588 0.921 5 .بعد رشاقة اتخاذ القرار
 000. 0.9615 0.926 5 .بعد رشاقة الممارسة

     .SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر

  

  

 
   

 اختبار االعتمادیة عدد الفقرات المتغیرات
 كرونباخالفأمعامل 

  اختبار الصدق
الجذر التربیعى (

 )كرونباخالفألمعامل 
 0.984 0.969 ٥ .ممارسة اكتشاف الحقائق
 0.962 0.926 ٥ .ممارسة تحسین االتصال

 0.990 0.981 ٥ .ممارسة التحفیز
 0.989 0.979 ٥ .ممارسة التطویر واالبداع
 0.982 0.965 ٥ .ممارسة التغذیة المرتدة
 0.978 0.957 ٥ .بعد رشاقة االستشعار
 0.990 0.981 ٥ .بعد رشاقة اتخاذ القرار
 0.981 0.964 ٥ .بعد رشاقة الممارسة

     .SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر

  

  



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٢٦( 

  

  

  
  

 ل االختالفمعام االنحراف المعیارى الوسط الحسابى المتغیرات
 0.185 0.772 4.160 .ممارسة اكتشاف الحقائق
 0.158 0.627 3.953 .ممارسة تحسین االتصال

 0.186 0.758 4.066 .ممارسة التحفیز
 0.205 0.822 4.000 .ممارسة التطویر واالبداع
 0.185 0.740 4.000 .ممارسة التغذیة المرتدة
 0.148 0.642 4.320 .بعد رشاقة االستشعار
 0.218 0.870 3.986 .بعد رشاقة اتخاذ القرار
 0.185 0.738 3.986 .بعد رشاقة الممارسة

     .SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر

  

  

  
  

  

  
  



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٢٧( 

درجة  العبارات
 الشیوع

الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعیارى

  قیمة
T 

القیمة 
 االحتمالیة

 000. 87.10 0.717 4.28 0.88 .یقوم المسئول بتحدید ومعالجة المشاكل أثناء التجوال
 000. 68.06 0.900 4.20 0.90 .یستخدم المسئول الرقابة الذاتیة لدى الموظفین أثناء التجوال

 000. 71.58 0.703 3.45 0.64 .یستخدم المسئول دوریة المتابعة على الموظفین
 000. 79.38 0.760 4.13 0.93 .ملیة التشغیلیة أثناء التجوالمتابعة المسئول للع

 000. 72.64 0.880 4.38 0.81 .سلوب عملى فى تقییم الموظفینأم المسئول دیستخ
 000. 82.33 0.72 4.08  اجمالى العبارات

 KMO 0.815قیمة 
 0.83 النسبة التراكمیة للتباین

  ١.٩٦٢ تساوى " ٢١٢ " حریة ودرجة٠.٠٥  داللة مستوى عند الجدولیة  T قیمة 
     .SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر

  

  

  

  

  
  

الوسط  درجة الشیوع العبارات
 الحسابى

االنحراف 
القیمة  Tقیمة  المعیارى

 االحتمالیة
ع ی -١ ة م ات دوری د اجتماع ى عق سئول عل ل الم عم

 000. 75.87 0.659 3.43 0.74 .ویر العمل مع الموظفینطالموظفین لمناقشة ت

وظفین   -٢ یعمل المسئول على عقد اجتماعات مع الم
 000. 89.81 0.731 4.50 0.68 .لمناقشة انحرافات العملیة التشغیلیة

 000. 61.54 0.862 3.63 0.77 .الالتعرف عن قرب بالموظفین أثناء التجو -٣



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٢٨( 

وظفین  ا-٤ ع الم ات م سین العالق سئول بتح ام الم ھتم
 000. 78.32 0.758 4.07 0.89 .أوال بأول

ادل  -٥ ل لتب د ورش عم ى عق سئول عل ل الم یعم
 000. 97.73 0.574 3.85 0.64 .الخبرات فیما بین الموظفین

 000. 91.24 0.62 3.89  اجمالى العبارات
 KMO 0.979قیمة 

 0.75 النسبة التراكمیة للتباین
  ١.٩٦٢ تساوى " ٢١٢ " حریة ودرجة٠.٠٥  داللة مستوى عند الجدولیة  Tقیمة 

     .SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر

  

  

  

  
  

جة در العبارات
 الشیوع

الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
القیمة  Tقیمة  المعیارى

 االحتمالیة

الل  ن خ وظفین م بة للم أت المناس د المكاف تحدی
 000. 67.41 0.843 3.89 0.92 .التجوال

افز  ى ح وظفین یعط ین الم رب ب ن ق وال ع التج
 000. 71.83 0.797 3.92 0.93 .على االنجاز

و شغیلیة للم ات الت ة االحتیاج اء تلبی ظفین أثن
 000. 76.11 0.786 4.10 0.92 .التجوال

دى  والء ل ادة ال ى زی سئول عل وال الم ساعد تج ی
 000. 77.17 0.780 4.12 0.90 .الموظفین تجاة العمل

ز  ادة التحفی ى زی  000. 77.75 0.741 3.95 0.90یعمل المسئول أثناء التجوال عل



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٢٩( 

 .لدى الموظفین
 000. 77.06 0.75 3.99  اجمالى العبارات

 KMO 0.823قیمة 
 0.91 النسبة التراكمیة للتباین

  ١.٩٦٢ تساوى " ٢١٢ " حریة ودرجة٠.٠٥  داللة مستوى عند الجدولیة  Tقیمة 
     .SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر

  

  

  

  

  
  

درجة  العبارات
 الشیوع

الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
ارىالمعی القیمة  Tقیمة  

 االحتمالیة

ات ا  -١ د العالق ین الموظفین إلتزی ة ب نتاجی
 000. 70.87 0.818 3.97 0.89 .بسبب تجوال المسئول

ى تجوال طیرجع ت  -٢ ویر أسالیب العمل إل
 000. 84.04 0.726 4.18 0.90 .المسئول بین اإلدارات

ار  -٣ د األفك د یالتولی الل أجدی ن خ تى م
 000. 58.76 0.972 3.92 0.92 .ل بین الموظفینتجوال المسئو

ویر  -٤ ى تط ساعد ف سئول ی وال الم تج
 000. 68.29 0.871 4.08 0.93 .القدرات التنظیمیة للموظفین

د  -٥ ى تحدی ساعد ف سئول ی وال الم تج
 000. 84.29 0.697 4.02 0.86 .االحتیاجات التدریبیة للموظفین

 000. 75.64 0.77 4.03  اجمالى العبارات
 KMO 0.790قیمة 



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٣٠( 

 0.90 النسبة التراكمیة للتباین
  ١.٩٦٢ تساوى " ٢١٢ " حریة ودرجة٠.٠٥  داللة مستوى عند الجدولیة  Tقیمة 

     .SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر

  

  

  

  
  

درجة  العبارات
 الشیوع

الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
القیمة  Tقیمة  المعیارى

 االحتمالیة

یم ا  -١ ى تقی ساعد ف سئول ی وال الم داء ألتج
 000. 83.80 0.722 4.15 0.94 .للموظفین

ویر ا -٢ ى تط ساعد ف سئول ی وال الم داء ألتج
 000. 94.51 0.604 3.91 0.76 .للموظفین

اط   -٣ ى نق تجوال المسئول یؤدى إلى التعرف عل
 000. 72.74 0.809 4.03 0.89 .القوة والضعف فى أداء الموظفین

ى  -٤ ساعد ف سئول ی وال الم وظفین إتج اء الم عط
 000. 76.13 0.789 4.12 0.95 .مالحظات على أدائھم

ین  -٥ ة ب ق العدال ى تحقی ؤدى إل تجوال المسئول ی
 000. 92.03 0.670 4.23 0.89 .ظفینوالم

 000. 87.67 0.68 4.08  اجمالى العبارات
 KMO 0.893قیمة 

 0.89 النسبة التراكمیة للتباین
  ١.٩٦٢ تساوى " ٢١٢ " حریة ودرجة٠.٠٥  داللة مستوى عند الجدولیة  Tقیمة 

     .SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٣١( 

  

  

  

  
  

درجة  العبارات
 الشیوع

الوسط 
سابىالح  

االنحراف 
القیمة  Tقیمة  المعیارى

 االحتمالیة

یم  -١ ا التعل ستجدات تكنولوجی االطالع على م
 000. 98.90 0.843 3.96 0.91 .فى الجامعات العالمیة

ى  -٢ ة ف رات الطارئ ى التغی الع عل االط
 000. 90.12 0.805 3.91 0.90 .الجامعات االخرى 

التى تواكب تلبیة احتیاجات الطلبھ التعلیمیة  -٣
 000. 67.43 0.760 4.13 0.81 .متطلبات سوق العمل

اتذة  -٤ دى اس ر ل ر المعاص ویر الفك دم تط ع
 000. 65.57 0.760 4.13 0.82 .الجامعة

ع  -٥ ادل م ى التب ة ف اتذة الكلی دد اس دنى ع ت
 000. 100.49 0.893 4.18 0.91 .الجامعات الخارجیة

 000. 88.15 0.69 4.17  اجمالى العبارات
 KMO 0.841قیمة 

 0.87  النسبة التراكمیة للتباین
  ١.٩٦٢ تساوى " ٢١٢ " حریة ودرجة٠.٠٥  داللة مستوى عند الجدولیة  Tقیمة 

     .SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٣٢( 

  

  

  

  

  
  

اراتــــــــالعب درجة  
 الشیوع

الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
القیمة  T قیمة المعیارى

 االحتمالیة

 000. 68.52 0.612 4.37 0.93 .یمتلك مجلس الكلیة سرعة اتخاذ القرار  -١
ة  -٢ ات الكلی ة احتیاج ى تلبی أخیر ف دم الت ع

 000. 70.92 0.760 4.13 0.90 .علیمیةالت

یم  -٣ ى التعل ة ف ورات الخارجی ل التط تحلی
 000. 79.38 0.796 4.15 0.93 .لقیاس الفجوة التعلیمیة

ى  -٤ دات ف ن التھدی استغالل الفرص والحد م
 000. 79.38 0.785 3.61 0.93 .قطاع التعلیم

ى  -٥ رف عل ى التع درة عل ة الق ك الكلی تمتل
 000. 68.25 0.697 3.93 0.86 .خرىألجامعات امكانیات الإ

 000. 76.49 0.77 4.06  اجمالى العبارات
 KMO 0.907قیمة 

 0.91 النسبة التراكمیة للتباین
  ١.٩٦٢ تساوى " ٢١٢ " حریة ودرجة٠.٠٥  داللة مستوى عند الجدولیة  Tقیمة 

     .SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٣٣( 

  

  

  

  

  
  

درجة  العبارات
 الشیوع

الوسط 
 الحسابى

االنحراف 
القیمة  Tقیمة  المعیارى

 االحتمالیة

ع الجامعات  -١ شراكات م ر ال ى تغی ة عل تعمل الكلی
 000. 104.10 1.104 4.05 0.83 .الخارجیة

 000. 79.38 0.921 4.07 0.91 تقوم الكلیة بإیجاد الحلول المناسبة لشكاوى الطلبة -٢
ى  -٣ یم ف ى التعل ة ف ا الحدیث تقطاب التكنولوجی اس

 000. 75.96 0.822 3.98 0.88 .الوقت المناسب

ذ  -٤ ھ التنفی تراتیجیة ممكن ة اس ة خط ك الكلی تمتل
 000. 67.11 0.944 3.96 0.80 .وبسھولة 

ا  -٥ راءات طبق ب االج ادة ترتی ة اع ن للكلی یمك
 000. 82.34 0.722 4.33 0.81 .لمتطلبات العملیة التعلیمیة

 000. 87.48 0.67 4.03  اجمالى العبارات
 ٠.٨٣٠ KMOقیمة 

 ٠.٨٥ النسبة التراكمیة للتباین
  ١.٩٦٢ تساوى " ٢١٢ " حریة ودرجة٠.٠٥  داللة مستوى عند الجدولیة  Tقیمة 

     .SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر

  



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٣٤( 

  

  

  :  نتائج الدراسة التطبيقية ومناقشتها ودالالتها
  

  

  
  

 قیمة مستوى الداللة Zقیمة  عدد الفقرات المتغیرات
 000. 2.902 5 .ممارسة اكتشاف الحقائق
 000. 2.219 5 .ممارسة تحسین االتصال

 000. 2.211 5 .ممارسة التحفیز
 000. 2.269 5 .بداعإلممارسة التطویر وا

 000. 2.787 5 .ممارسة التغذیة المرتدة
 000. 3.163 5 .بعد رشاقة االستشعار
 000. 2.392 5 .بعد رشاقة اتخاذ القرار
 000. 2.937 5 .بعد رشاقة الممارسة

     .SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر

  
  

  



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٣٥( 

  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

 المتغیرات
ممارسة 
اكتشاف 
 الحقائق

ممارسة 
تحسین 

 التصالا

ممارسة 
 التحفیز

ممارسة 
التطویر 

 بداعإلوا

ممارسة 
التغذیة 
 المرتدة

بعد رشاقة 
 االستشعار

بعد رشاقة 
اتخاذ 
 القرار

بعد رشاقة 
 الممارسة

        - .ممارسة اكتشاف الحقائق
       - 0.986 .ممارسة تحسین االتصال

      - 0.986 0.979 .ممارسة التحفیز
     - 0.986 0.979 0.985 .بداعممارسة التطویر واال

    - 0.986 0.979 0.985 0.986 .ممارسة التغذیة المرتدة
   - 0.979 0.979 0.985 0.986 0.979 .بعد رشاقة االستشعار

  - 0.979 0.985 0.985 0.986 0.979 0.985 .بعد رشاقة اتخاذ القرار
 - 0.985 0.985 0.986 0.986 0.979 0.985 0.986 .بعد رشاقة الممارسة

     . SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٣٦( 

  

  

  
  

  

  



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٣٧( 

  

  
  
  

 .Constant R R² Adj المتغیر
R² F Sig. F D.W. 

ممارسات اإلدارة 
 0.127 0.000* 525.31 0.925 0.927 0.963 0.435 بالتجوال

   .٠.٠٥عند مستوى  ) F ،T(معنویة اختبار*   
     . SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر    

  
  

  

  
  

  

  



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٣٨( 

  

  
  
  

 .Constant R R² Adj المتغیر
R² F Sig. F D.W. 

ممارسات 
اإلدارة 
 بالتجوال

0.051 0.994 0.989 0.988 3589.90 *0.000 0.358 

   .٠.٠٥ مستوى عند ) F، T(معنویة اختبار*   
     . SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر     
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 .Constant R R² Adj المتغیر
R² F Sig. F D.W. 

ممارسات 
اإلدارة 
 بالتجوال

0.037 0.983 0.966 0.965 1168.61 *0.000 0.148 

   .٠.٠٥عند مستوى  ) F ،T(معنویة اختبار*    
     .SPSS V. 21  باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر     
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 .Constant R R² Adj المتغیر
R² F Sig. F D.W. 

ممارسات 
اإلدارة 
 بالتجوال

0.174 0.990 0.979 0.979 1945.23 *0.000 0.121 

   .٠.٠٥وى عند مست ) F ،T(معنویة اختبار*    
     . SPSS V. 21 باالعتماد على البرنامجاإلستقصاءنتائج :  المصدر     

  
  

  

  
  

  

  

  

  :  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
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  :  توصيات الدراسة
  

  



  واقع ممارسات اإلدارة بالتجوال وأثرھا على الرشاقة التنظیمیة بالجامعات الحكومیة                یاسـر أحمـد مدنى محمد   /   د 
 

 

 م٢٠١٩ الثامن دیسمبرالعدد                                                                                      مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٤٣( 

  

  

  

  

  

  :فرص الدراسة المستقبلية 
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  عـمراجال

  العربية المراجع: أوالً 

ة .١ صطفى  أبولیف ناء م ة "،  )٢٠١٥(، س اقة التنظیمی ق  :الرش ى تحقی تراتیجى ف دخل إس  م
ى  وق التنظیم ة -التف ى محافظ ارى ف صرفى التج اع الم ى القط التطبیق عل ة ب ة میدانی  دراس

یوط وث  " أس ة البح رة، مجل ة المعاص ارة التجاری ة التج وھاج ، كلی ة س  ،) ١ (٢٩،  ، جامع
٢٤٤ - ٢٠٣.  

ر الموظفین " ،  )٢٠١٥( دیـ، محمد ع إشتیوى .١ ة نظ ن وجھ التجوال م ق اإلدارة ب ع تطبی واق
سطین ة فل ى جامع ة "  ف ات اإلداری اث والدراس ة لألبح دس المفتوح ة الق ة جامع ، مجل

  .٧٤ -٤١،  )٤(١،  واالقتصادیة
التجوال " ،  )٢٠١٣ (، أمل محمد ، والعبیدى ، نضال صالح دةالحوام .٢ أثر ممارسة اإلدارة ب

رارات اذ الق ة اتخ ة عملی ى فاعلی میة-عل ة الرس ات األردنی ى الجامع ة عل ة تطبیقی ،  "  دراس
  .١٠٠ – ٦١،) ١١ (٦ ، ، جامعة البصرة مجلة كلیة اإلدارة واالقتصاد

ة: لتجوالاإلدارة با" ،  )٢٠٠٠ (، محسن الخضیرى .٣ ة اإلداری ق الفاعلی  "  منھج متكامل لتحقی
  .والتوزیع   ایترك للنشر ،القاھرة

درغان .٤ دالعزیزأ،  ال ن عب دهللا ب ت عب ماء بن التجوال " ،  )٢٠١٦ (س ة اإلدارة ب ع ممارس واق
اض  ة الری ى مدین ة ف ة الحكومی دارس الثانوی دیرات الم دى م ستیر "ل الة ماج ة  ، رس ، جامع

  . لكة العربیة السعودیةمم، ال سالمیةإلسعود امام محمد بن إلا
دارس االبتدائیة " ،  )٢٠١١ (محمد بن بالغیث،  الشھرى .٥ دیري الم تطویر األداء اإلدارى لم

التجوال وء اإلدارة ب ي ض دة ف ة ج ة " بمدین ستیر ، اإلدارة التربوی الة ماج ة  ، رس ، جامع
  . المملكة العربیة السعودیة، العزیز عبد

ة االستراتیجیة " ،  )٢٠١٨ (صل خلیفة جاسم، فی الصباح .٦ ى الخف ة ف وى العامل اقة الق ر رش أث
ت ى الكوی ة ف صاالت العامل ركات االت ى ش ستیر " ف الة ماج ة  ، رس تآ، جامع ة  ل البی ، كلی

  . ردنأل، ا االقتصاد والعلوم اإلداریة
ضالعین .٧ الح ال ى ف ى" ،  )٢٠١٦ (، عل ا ف التجوال وأثرھ ة اإلدارة ب ة ممارس ة درج  فاعلی

ة صناعیة األردنی شركات ال ى ال تراتیجیة ف رارات اإلس ى إدارة  " الق ة ف ة األردنی ، المجل
   . ٩١–٥٩ ، )١(١٢،  ردنیةأل، الجامعة ا األعمال

سحیمى .٨ عود ال ر س ین اإلدارى" ،  )٢٠١٢( ، یاس ى التمك التجوال عل ر ممارسة اإلدارة ب : أث
سعودیةدراسة تطبیقیة فى الدوائر الحكومیة فى منطقة ة ال ة العربی ى المملك ورة ف   المدینة المن

  . ردنأل، ا ، جامعة مؤتة رسالة ماجستیر
ة" ،  )٢٠١٢ (، على رزاق العابدى .٩ اقة التنظیمی ز :  الرش ة تعزی ى عملی تراتیجى ف دخل إس م

ى وزارة -االستغراق الوظیفى للعاملین   دراسة تجریبیة لعینة من شركات القطاع الصناعى ف
وم االقتصادیة وا "معادن الصناعة وال رى للعل ةإل، مجلة الغ صاد ،  داری ة اإلدارة واالقت ، كلی

  .١٧٤ – ١٤٧، ) ٢٤ (٨جامعة الكوفة ، 
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دى .١٠ ل،  العبی د أم ر " ،) ٢٠١٢ (محم التجوال اإلدارة ممارسة أث ى ب ة عل ة فاعلی اذ عملی  اتخ
رارات ى الق ات ف ة الجامع الة ،"  الرسمیة األردنی ستیر رس ي ماج ال إدارة ف ة ، األعم  جامع

 . األردن ، مؤتة
ن ظیمیةالتن الرشاقة فى العاملة القوى تنوع أثر " ،) ٢٠١٨( حمدان حمدأ ، العنزى .١١  خالل م

الة ، "الكویت فى للجمارك العامة اإلدارة على میدانیة دراسة  :دارىإلا بداعإلا ستیر رس  ماج
 . ردنألا ، اإلداریة والعلوم االقتصاد كلیة ، البیت لآ جامعة

یط الدور " ،) ٢٠١٧ (ربھ، لمیس عارف عبد المحاسنھ .١٢ ة للبراعة الوس ي التنظیمی ة ف  العالق
ین درات ب ة الق اقة الدینامیكی ة دراسة -ة التنظیمی والرش ى میدانی شرك عل ة اتال  األردنی

شرق جامعة ، ماجستیر رسالة ، " الصیدالنیة للصناعات طألا ال ة ، وس الألا إدارة كلی  ، عم
 .ن ردألا

التجوال ةراإلدا ممارسة درجة " ،) ٢٠١٤ (رضا ، المواضیة .١٣ ا ب ى وأثرھ اءة تنمیة عل  كف
ال ریاض معلمات ا األطف ى مھنی رك محافظة ف ى الك ة المملكة ف ة ،  "الھاشمیة األردنی  مجل
  .١٧٢-١٤١ ، ٢) ٦(، والنفسیة التربویة والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة

زة حیدر ، جودى .١٤ دالرحمن، ، حم ؤاد وعب أثیر" ، ) ٢٠١١(ف التجوال اإلدارة ت ى ب ویر ف  تط
ل ة دراسة - االلكترونیة دارةإلا عم ى تطبیقی ة عل رور مدیری ة الم ة ، " العام  اإلدارة مجل

  .٣٤) ٩٠( ، المستنصریة عةجام ، واالقتصاد
ا بالتجوال اإلدارة " ،) ٢٠١٥ (عمر براھیمإ ، حمدان .١٥ ى ودروھ ق ف ز تحقی سى التمی  -المؤس

ة دراسة ى تطبیقی ة وزارة عل ن الداخلی وطنى واألم شق ال دنى ال الة ،  "الم ستیر رس ى ماج  ف
 .ة اإلسالمی الجامعة ، التجارة كلیة ، األعمال إدارة

د ، خضر .١٦ سى أرش ر " ،) ٢٠١٨ (عی التجوال اإلدارة أث ى ب نع عل رارات ص ى الق  ف
ة البیت، ال جامعة ماجستیر، رسالة ، "األردنیة الحكومیة المستشفیات صاد كلی وم االقت  والعل

 .ن ردألا ، اإلداریة
ان .١٧ شادور شانت سارین ، دمرجی ر " ،) ٢٠١٨ (ح تراتیجیة أث ات اس ل عالق ى العم  عل

ة دراسة -ل بالتجوا اإلدارة لممارسات المعدل لدورا :العمل مكان فى التنمر سلوكیات  میدانی
ى نجوم الخمس فنادق فى ان ف الة ،" عم ستیر، رس ة ماج شرق جامع طألا ال ة ، وس  إدارة كلی

 .ن ردألا ، عمالألا
دیرى ممارسة درجة " ،) ٢٠١٥ (یوسف میسون ، صالح .١٨ دارس م  بمحافظات الخاصة الم

زة إلدارة غ التجوال ل ا ب ست وعالقتھ یھم أداء وىبم الة ، "معلم ستیر رس ة ماج  ،الجامع
 .ن سطیلف ، غزة ، اإلسالمیة

 فى المحاور كأحد بالتجوال اإلدارة الستخدام مقترح أسلوب "،) ٢٠٠٥ (الجبالى ، عبدالمجید .١٩
 .م الھر ، بنین -الریاضیة التربیة كلیة ماجستیر، رسالة ، "الشباب مراكز إدارة

ة فى الموظفین تحفیز على بالتجوال اإلدارة تأثیر " ،) ٢٠١٦ (محمد شریف ، فروانة .٢٠  جمعی
ور ة الن ستیر، رسالة ،" الخیری امج ماج ا الدراسات برن شترك العلی ةأ ، الم  اإلدارة كادیمی

 .س القد ، األقصى جامعة ، العلیا للدراسات والسیاسة
ال ، قدومى .٢١ دالمعطى من دة ، عب سیر ، والخوال د تی ال اإلدارة " ،) ٢٠١٤(  محم دى تجوالب  ل

دیرى دارس م ة الم ا المھنی األداء وعالقتھ وظیفى ب ى ال ك لمعلم دارس تل ة ،" الم ة مجل  جامع
  .٢)٦( ، والنفسیة التربویة والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس

ر وإدارة التنظیمى التطویر متطلبات فعالیة" ، ) ٢٠٠٦ (إبراھیم بتسامإ ، مرزوق .٢٢ دى التغی  ل
 ، التجارة كلیة ، األعمال إدارة فى ماجستیر رسالة ، " الفلسطینیة الحكومیة غیر المؤسسات

 .ة غز ، اإلسالمیة الجامعة
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 اإلدارى النفاق سلوكیات خفض فى بالتجوال اإلدارة دور " ،) ٢٠١٥ (فتحى عمار ، موسى .٢٣
البنوك ة ب ة ، "المصریة التجاری ة البحوث مجل رة التجاری ة ، المعاص ة ، التجارة كلی  جامع
  .٢٩)١ ( ،سوھاج

ا االستراتیجیة الرشاقة ممارسة مدى " ،) ٢٠١٦ (رشدى نورأ محمد ، ھنیة .٢٤ ز وعالقتھ  بتمی
زة قطاع فى الغذائیة الصناعات قطاع لدى المؤسسى األداء ستیر، رسالة ،" غ ة ماج  الجامع

 .ن فلسطی ، غزة ، سالمیةإلا
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  ق الدراسة ـمالح

  
  

  

  موافق العبــــــــــارة م
غیــــر  محایـد موافق تمامــا

 موافق

غیـــر 
موافق 
 تمامــا

ن أفضل التواصل مع الع ١ دال م املین فى میدان العمل ب
      .المكاتب 

      . اھیئ الفرص للتعرف على العمل والموظفین ٢
      . احدد مدة االجتماعات مراعیا الوقت المتاح ٣
      . أقدر قیمة الوقت فى إنجازاألعمال ٤

ب  ٥ ن جان دة م ار الجدی دیم االفك رص لتق ق الف اخل
      . الموظفین

ى ٦ ل عل ویرفى أعم ة و التط شاف الفرص االبداعی  اكت
      . العمل

ى  ٧ ات ف ن المعلوم صوى م تفادة الق ى األس ل عل أعم
      اتخاذ القرارات المختلفة

 اقوم بمساعدة الموظفین الإدراك قدراتھم و مھاراتھم ٨
.      

ا  اقوم بجوالت تفقدیة لتحدید المشكلة، ٩ ة معالجتھ وكیفی
      . المناسب فى الوقت

دات  ١٠ رص و التھدی شف الف ى ك سریعة ف درة ال دى الق ل
      .فى الوقت المناسب

ل  ١١ شكالت ،والتعام شاف الم ة اكت ى كیفی درة ف دى الق ل
      . معھ بالطریقة المناسبة

ل ١٢ ى العم  أستطیع التعامل بمرونة مع المھام المختلفة ف
.      

ى  ١٣ راءات ف ات و االج دیل العملی تطیع تع ت أس الوق
      . المناسب

      .نقوم بتلبیة احتیاجات المختلفة للمستفدین دون تأخیر ١٤
      . أعمل على تحلیل الفرص و التھدیدات دون تأخیر ١٥
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١٦ 
وفیر  ن ت التجوال، م ات االدارة ب ن ممارس تمك
ت  ى الوق المعلومات الالزمة التخاذ القرار المناسب ف

 . المناسب
     

  
  

  
  
  
  

  ) ٢ (ق ـملح
  اء الدراسة الميدانيةـستقصاقائمـــة 

  

  ممارسات اإلدارة بالتجوال : القسم االول 

 اراتـــــــــالعـبــ
موافق 
  تماما

)٥( 

  موافق
)٤( 

  حایدم
)٣( 

  غیر موافق
)٢( 

غیر موافق 
  تماما

)١( 
      .یقوم المسئول بتحدید ومعالجة المشاكل أثناء التجوال

      .یستخدم المسئول الرقابة الذاتیة لدى الموظفین أثناء التجوال
      . یستخدم المسئول دوریة المتابعة على الموظفین

      .التجوالمتابعة المسئول للعملیة التشغیلیة أثناء 
      .سلوب عملى فى تقییم الموظفینأم المسئول یستخد

وظفین  ع الم ة م ات دوری د اجتماع ى عق سئول عل ل الم یعم
      .ویر العمل مع الموظفینطلمناقشة ت

شة  وظفین لمناق ع الم ات م د اجتماع ى عق سئول عل ل الم یعم
      .العملیة التشغیلیة انحرافات

      .ظفین أثناء التجوالالتعرف عن قرب بالمو
      .ھتمام المسئول بتحسین العالقات مع الموظفین أوال بأولا

ین  یعمل المسئول على عقد ورش عمل لتبادل الخبرات فیما ب
      .الموظفین

      .ت المناسبة للموظفین من خالل التجوالآتحدید المكاف
      .نجازالتجوال عن قرب بین الموظفین یعطى حافز على اال

      .تلبیة االحتیاجات التشغیلیة للموظفین أثناء التجوال
 هیساعد تجوال المسئول على زیادة الوالء لدى الموظفین تجا

      .العمل

دى  ز ل ادة التحفی ى زی وال عل اء التج سئول أثن ل الم یعم
      .الموظفین

      .لنتاجیة بین الموظفین بسبب تجوال المسئوإلتزید العالقات ا
ع ت ین طیرج سئول ب وال الم ى تج ل إل الیب العم ویر أس
      .اإلدارات

ار  د األفك دالتولی ین أ یةجدی سئول ب وال الم الل تج ن خ تى م
      .الموظفین
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ة  درات التنظیمی ویر الق ى تط ساعد ف سئول ی وال الم تج
      .للموظفین

ة  ات التدریبی د االحتیاج ى تحدی ساعد ف سئول ی وال الم تج
      .وظفینللم

      .داء للموظفینألتجوال المسئول یساعد فى تقییم ا
      .داء للموظفینألتجوال المسئول یساعد فى تطویر ا

ضعف  وة وال اط الق تجوال المسئول یؤدى إلى التعرف على نق
      .فى أداء الموظفین

ى إتجوال المسئول یساعد فى  عطاء الموظفین مالحظات عل
      .أدائھم

      .ظفینوتجوال المسئول یؤدى إلى تحقیق العدالة بین الم
  

  

 العـبـــــــــــارات
موافق 
  تماما

)٥( 

  موافق
)٤( 

  محاید
)٣( 

  غیر موافق
)٢( 

غیر موافق 
  تماما

)١( 

االطالع على مستجدات تكنولوجیا التعلیم فى الجامعات 
      .العالمیة

      .خرى ألع على التغیرات الطارئة فى الجامعات ااالطال
 التعلیمیة التى تواكب متطلبات سوق ةتلبیة احتیاجات الطلب

      .العمل

      .ساتذة الجامعةأعدم تطویر الفكر المعاصر لدى 
      .فى التبادل مع الجامعات الخارجیة الكلیة ساتذةأتدنى عدد 

      .خاذ القراریمتلك مجلس الكلیة سرعة ات 
      .عدم التأخیر فى تلبیة احتیاجات الكلیة التعلیمیة

تحلیل التطورات الخارجیة فى التعلیم لقیاس الفجوة  
      .التعلیمیة

      .استغالل الفرص والحد من التھدیدات فى قطاع التعلیم 
مكانیات الجامعات إتمتلك الكلیة القدرة على التعرف على 

      . خرىألا

      .تعمل الكلیة على تغیر الشراكات مع الجامعات الخارجیة
      .تقوم الكلیة بإیجاد الحلول المناسبة لشكاوى الطلبة

      .استقطاب التكنولوجیا الحدیثة فى التعلیم فى الوقت المناسب
      .تمتلك الكلیة خطة استراتیجیة ممكنھ التنفیذ وبسھولة 

جراءات طبقا لمتطلبات العملیة إلادة ترتیب اعإیمكن للكلیة 
      .التعلیمیة

  

 .نثىأ.     (   ) ذكر  (   ) وعــــــــــالن
 ............ ةـــــــالجنسی

 .               استاذ مساعد.    (   ) استاذیة  (  ) المؤھل العلمى 
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 .        مین الكلیةأ.     (    ) وكیل كلیة.   (  ) عمید كلیة (  ) المسمى الوظیفى
   . سنوات١٠ سنوات وأقل من ٥ن م  (   ) عدد سنوات الخبرة 

  .   ة سن١٥ سنوات وأقل من ١٠من  (   ) 
 .  سنھ١٥كثر من أ  )  ( 

  .   سنة٤٠ واقل من ٣٠من   ( ) السن
   . ة سن٥٠ واقل من ٤٠من  )  (

 . كثرأ ف٥٠من (  ) 
  

  
 


