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 :المقدمة

إ  تحقيق التنمية المنشودة ف  المجتمب يتوقف على قدرة المنظمات على تحقيق دهدافها 
والوفاء بمتطلباتها؛ لذا كا  االهتمام المتعاظم بدور اإلدارة باعتبار دنها دداة النمو والتقدم       

معروفة وكثيرة يعود باألساؤ إلى فالنجاف الذي حققته منظمات (. 01: 2102دبو الن،ر  )
اة ألداء نج  وجود إدارة متأهمة لطبيعة وبيئة عملها  وقادرة على جعل المنظمة بمختلف مكوناتها م  

 (.22: 2112العامري والخالب   )م  خالل استخدام دفضل للموارد البشرية والمادية  عال  

دنهم  Peter Druckerمة  ويرى عتبر المديرو  الثروة الرئيسية ألي مشروع دو ألي منظوي  
دغلى مورد  وتتناقص قيمتهم دسرع م  دي ش ء آخر  ويحتاجو  إلى تطوير مستمر؛ لذا يتم 
التركيا ف  تقييم ددائهم على درجة كأاءتهم وفعاليتهم ف  إدارة األفراد والموارد بما يحقق 

 (.63: 2102دبو الن،ر  )األهداف المخططة للمنظمة ب،ورة رشيدة 

 نظم المتابعة ع  بعد عبر برات اتجاهات فكرية إدارية تدعو إلى االهتمام باإلدارة  لحيو 
الت،االت وكأاءتها ددت إ  سهولة ا إذ عدد ساعات جلوؤ المدير ف  مكتبه  بالتال اادادت و 

  االغترات االعتماد على التقارير واالت،االت المكتبية مما ددى إلى حدول نوع م إلى ايادة
 .(5–5: 6666الخضيري  ) احدة وباعد بي  المدير والعاملي ة الو نظمبي  العاملي  بالمالوظيأ  

ذ نعيش ف  ع،ر   متحركةو إدارة فاعلة والتخير  ويتطلت بالمقابل  الحركةيتسم بسرعة وا 
التجربة واالختالط الأعل  بالمنأذي    واقبم  والدقيقة  والشاملة على البيانات الكاملة تعتمد
وحيل إ  عالم   (66: 6666الخضيري  )االنعاال واالنأ،ال واالبتعاد عنهم  عبروليؤ 

مشكالت ف  مجال يجدوا حلوال للمديري  د  ى الع مما ي سه ل ؛األعمال لديه مشاكل متشابهة
 (الابائ ) العمالءر لها العاملو  دو ش  إدراكها ومعرفتها لو لم ي   ي،عت كا عملهم 

(Lorenzen, 1997)   كأسلوت وفلسأة مخايرة ألسلوت اإلدارة  تأت  اإلدارة بالتجوال وعليه فإ
 ات  م  خالل تركنظمف  هذه الم المديري  والعاملي حواجا العالة بي   تكسرفالتقليدية  
لمكاتبهم وناولهم إلى مواقب العمل ليتعرفوا على المناخ واألداء الأعل  للعاملي  وما  المديري 

وبالتال  فقد تحولت العملية اإلدارية م  مجرد إنجاا األعمال . يترتت على ذلك م  معوقات
إلى االهتمام باحتياجات ورغبات العاملي  م  خالل التعايش معهم لي،بح الكل شركاء ف  

 (.655: 6666العجم   )إنجاا األعمال لتحقيق األهداف المرجوة 
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لت  يمك  د  يحققها القادة ف  طياته العديد م  الماايا ا تضم إ  نموذج اإلدارة بالتجوال ي
تسمح للقادة اإلدرايي  د  يكونوا  فه . م  جهة دخرى والعاملو  ف  المنظمة م  جهة اإلداريو 

قريبي  م  العاملي  ومعرفة اتجاهاتهم وخبراتهم وقدراتهم مما يسدي إلى كسر الحواجا بينهم 
دور مهم ديضا  ف  تمكي   دما على ،عيد العاملي  فإ  لهذا النموذج  وتقريت وجهات النظر

نها تساهم ف  رفب فضال ع  د  العاملي  وتنمية قدراتهم واالستأادة م  مشاركاتهم ف  المنظمة
عطائهم الأر،ة للتعبير ع  آرائهم  وتأعيل االت،االت بي  القادة  معنويات العاملي   وا 

 .والعاملي 

قائد اإلداري ف  المنظمة إ  اإلدارة بالتجوال دسلوت ات،ال يقوم على دساؤ تجوال ال
وم  هنا تست  . وتبادل األحاديل العأوية مب اآلخري  بهدف التوا،ل معهم ال اإلشراف عليهم

ها وت،بح ذات فاعلية عندما تمارؤ بانتظام م  قبل كل قائد ف  المنظمة لَ ك  اإلدارة بالتجوال د  
بل دتهم ع  قرت بخا،ة م  ق  م  خالل ايارات للعاملي  ف  مواقب عملهم ومقابلتهم فيها ومشاه

م  هم ف  دعلى السلم اإلداري إذ ال بد لهم م  التأكد د  مساعديهم يمارسو  دسلوت اإلدارة 
بالتجوال بشكل منتظم ومراجعة نتائح خبراتهم ف  هذا المجال وم  ثم مناقشتها وتحليلها لافادة 

ا لبناء ماع  الذي ي عد عامال  مهم  سهم اإلدارة بالتجوال ف  نجاف العمل الجكما ت  . م  تطبيقها
 .(65: 6666العايد  ) مستقبل المنظمات الأاعلة

إ  االهتمام بالعاملي  ف  المنظمات هو دهم عوامل نجاحها؛ فه  تعتمد عليهم للقيام 
بالوظائف والنمو المنشود  مما يستلام تحأياهم وتنميتهم باستمرار لتحقيق الرضا الوظيأ  

دو فشل  تميا؛ إذ (Mohan & Gomathi, 2014: 557)را  العمل وتخأيا معدالت دو 
 (.Dayal, 1997: 9)نست للعاملي  فيها نست للمنظمة عادة بقدر ما ي  المنظمة ال ي  

  التميا ال يأت  ،دفة  وال يتحقق بالتمن   بل يتحقق م  مجمل جهود العاملي  إوحيل 
ظاما متكامال يوظف كافة الموارد بهدف رفب عتبر التميا نف  المنظمة وكافة مستوياتهم؛ إذ ي  

وف  ظل التحديات   (65: 6665الالت  العبد)نجاا إلى دعلى المستويات مستويات األداء واإل
والضخوط الكبيرة الت  تعيشها المنظمات إثر التحوالت المتسارعة ف  السوق العالم  سياسيا 

و البحل باستمرار ع  دفضل المناهح إلخ  فإ  المطلوت ه...واقت،اديا وهيكليا وتكنولوجيا
واألساليت العتمادها ف  الحأاظ على مستويات الجودة والتميا الت  تحقق التأوق كمياة تنافسية 

(Porter & Tanner, 2004: 3). 
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لم يعد التميا مح،ورا على تحقيق دكبر قدر م  الثروة  بقدر ما هو تحقيق مستوى عال  
لوظيأية والتخ،،ية للمديري  و،وال إلى التواا  األمثل بي  م  التنسيق والتطوير للجهود ا

 (.Kapoor, 1997: 135)األهداف االقت،ادية والتكنولوجية واالجتماعية للمنظمة 

إ  دسلوت اإلدارة بالتجوال دول ما اقتر  إال بنجاف كبريات الشركات األمريكية  وذلك  
                          التمياف  كتابهما الشهير ع   (Peters & Waterman)بحست 

"In search of Excellence" (Peters & Waterman, 1982) وحيل إ  واارة الداخلية  
وضعت ن،ت عينيها العمل على تحقيق متطلبات التميا المسسس  وفقا  واألم  الوطن  قد

 وهذهساوق   فإ  هذا الجهد يت(2014  واألم  الوطن واارة الداخلية ) EFQMنموذج ل
 .عليها األهداف الطموحة ويبن 

 

 :الدراسة مشكلة

إذ تنشأ بسبت ذلك حواجا مادية  ؛عد وتباعد المسافاتإ  العالقات الوظيأية تأسد بأعل ب  
دارة اإلومب مرور الوقت ت،بح المسافات بي  العاملي  و . ومعنوية فا،لة بي  المدير والعاملي 

 .(665:  6666الخضيري  ) ي،عت معالجتها قد وةفجينتح عنها ف  غاية االتساع  و  العليا
االت،ال  عمقالروابط الوا،لة و وتتركا مشكلة الدراسة ف  فحص واستطالع مدى متانة 

  وذلك ف  لكليهما المتبادلة الثقةبد و يع بما اإلدارة العليا والعاملي  بالواارةوالتوا،ل المتبادل بي  
اإلدارية الت  تعاا م  دنظمة المتابعة ع  بعد دو  ظل تأثير التكنولوجيا الرقمية والمداخل 

 .المنظمات بشكل عام والواارة بشكل خاص علىالنظر إلى تبعات ذلك وتأثيراته 
والمواكبة الدائمة للمناهح واالتجاهات  ي الذكاء القيادي يأرا الأحص والبحل المستمر إ  

المسسس ؛ وذلك للمنافسة والبقاء ف  التطور والتميا  واألساليت الحديثة الت  تساعد على تحقيق
تسثر  الت و   ف  كل المناح  السريب والمستمر الثابت الوحيد فيه هو التخير سمته د  ظل ع،ر

 .ةنظمبدورها على بيئة الم
ال وانعكاساته اإليجابية   األدبيات والدراسات الت  تناولت دسلوت اإلدارة بالتجو إوحيل 
واإلنتاج  الرضاو  اق ووضوف الرسيا والرسالة واألهداف دوره ف  اتس: ة  مثلعلى المنظم

السسال  ف الدراسة تتحدد  مشكلة فإ   وفاعلية القرارات التنظيم   والوالء واإلبداع الوظيأ  
 :التال   الرئيس

؟ (الشـق المـدني)تطبيـق أسـلوب اإلدارة بـالتجوال فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني  مـدىمـا "
 "التميز المؤسسي من وجهة نظر المستويات اإلشرافية؟ تحقيقدوره في وما 
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 :الدراسة فرضيات

بييي          ( 6.65)توجييد عالقيية ذات دالليية إح،ييائية عنييد مسييتوى دالليية : األولــى الفرضــية الرئيســية
 .تطبيق اإلدارة بالتجوال وتحقيق التميا المسسس  م  وجهة نظر المستويات اإلشرافية

 :لرئيسية الأرضيات الأرعية اآلتيةوينبثق ع  هذه الأرضية ا
 .المسسس والتميا  اكتشاف الحقائقبي   (6.65)عند مستوى داللة  هناك عالقة ذات داللة إح،ائية .6
 .المسسس والتميا  تحسين االتصالبي   (6.65)عند مستوى داللة  هناك عالقة ذات داللة إح،ائية .6
 .المسسس والتميا  التحفيزبي   (6.65)عند مستوى داللة  هناك عالقة ذات داللة إح،ائية .6
 .المسسس والتميا  التطوير واإلبداعبي   (6.65)عند مستوى داللة  هناك عالقة ذات داللة إح،ائية .6
 .المسسس والتميا  التغذية الراجعةبي   (6.65)عند مستوى داللة  هناك عالقة ذات داللة إح،ائية .5

 في ( 6.65)اللية إح،يائية عنيد مسيتوى داللية توجيد فيروق ذات د ال: ةنيـالثا الفرضية الرئيسـية
 لمتخيييييراتبعا اعيييياى ليييت  حيييول تطبيييييق اإلدارة بيييالتجوال  مجتميييب الدراسييييةجابات اسييييتمتوسيييطات 

 .(اإلشراف ى تو المسهل العلم   سنوات الخدمة  المس  العمر  الجنؤ): الشخ،ية والتنظيمية

في  ( 6.65)ة عنيد مسيتوى داللية توجيد فيروق ذات داللية إح،يائي ال: الثالثـة الفرضية الرئيسـية
 لمتخييرات الشخ،ييةبعا اعياى ليت   التمييا المسسسي حيول  مجتميب الدراسيةجابات اسيتمتوسطات 
 .( شرافى اإلتو المسهل العلم   سنوات الخدمة  المس  العمر  الجنؤ): والتنظيمية

 
 :دراسةمتغيرات ال

 

 التميا المسسس  ممكنات :لمتغير التابعا 
 :(www.efqm.org: 1/1/2015) وعناصره

 القيادة .6
 السياسات واإلجراءات .6
 الموارد البشرية .6
 الشراكات والموارد .6
 العمليات .5

 

 

 

 تطبيق اإلدارة بالتجوال :المتغير المستقل 
؛ قدومي 0202؛ العيدي، 0202العجمي،  ؛0222الخضيري، ) وأبعاده
 (:0202والخوالدة، 

 ئقاكتشاف الحقا .6
 تحسي  االت،ال .6
 التحأيا .6
 التطوير واإلبداع .6
 التخذية الراجعة .5
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 :دراسةال أنموذج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متغيرات الدراسة(: 0.0)شكل رقم 
 
 

 :دراسةالأهداف 

 (الشق الميدن )واارة الداخلية واألم  الوطن  ب تطبيق دسلوت اإلدارة بالتجوال مدى استطالع .3
 .رافيةم  وجهة نظر المستويات اإلش

الشييق )واارة الداخلييية واألميي  الييوطن  التعييرف علييى فاعلييية تطبيييق دسييلوت اإلدارة بييالتجوال بيي .1
 .تحقيق التميا المسسس ب عالقتها  و م  وجهة نظر المستويات اإلشرافية (المدن 

 .م  تطبيق دسلوت اإلدارة بالتجوال المديري  المعوقات الت  تحد الكشف ع  .1
 .فاعلة وغير تقليدية ارة بالتجوال كأداة إداريةدسلوت اإلدبتبن   ةالتو،ي .4

 
 

 :المتغير المستقل

 اإلدارة بالتجوال

 اكتشاف الحقائق .3

 االتصالتحسين  .1

 التحفيز .1

 التطوير واإلبداع .4

 التغذية الراجعة .5

 :المتغير التابع

 التميز المؤسسي

 القيادة .3
 السياسات واالستراتيجيات .1

 الموارد البشرية .1

 الشراكات والموارد .4

 العمليات .5

 اتالمتغير

 الشخصية والتنظيمية

 المستوى اإلشرافي .3

 المؤهل العلمي .1

 الجنس .1

 العمر .4

 سنوات الخبرة .5
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 :عالموضو أهمية الدراسة وأسباب اختيار 

اإلدارة بالتجوال والتميا ) اة فيهب المبحوثيضاتكتست هذه الدراسة دهميتها م  دهمية المو 
ف  كبرى  انجاعته تف  الممارسة اإلدارية  دثبت ةحديث تاتجاها تعتبر  حيل (المسسس 

                لها المتحقق م  خالل التطبيق العمل  العائدلعالمية  وعظم الشركات ا
(Peters & Waterman, 1982).  م  األهمية التال ويضاف لذلك: 

 :(وخصوصا الشق المدني بوزارة الداخلية واألمن الوطني) بأنواعها مؤسساتلبالنسبة ل .أ 
نهجيات واألساليت والوسائل االهتمام بالمتسليط الضوء للقيادات المسسسية باتجاه  -

  سيما الحديثة ف  إدارة األعمال  ومواكبة تطورها  والتعرف على دثرها على بيئة العمل
 .ما يساعد على تحقيق التميا المسسس 

استطالع دهم األدوار الت  يجت د  تركا عليها المستويات اإلشرافية؛ للمساهمة ف   -
 .تحقيق التميا المسسس 

 .تائح والتو،يات الت  تو،لت إليها الدراسةأادة م  النستاال -

 :لباحثين والمهتمينبالنسبة ل .ب 
 دسلوت الت  تربط بي  تطبيق -على حد علم الباحل–الدراسة ه  األولى تعتبر هذه  -

القيادة  الموارد البشرية  السياسات ) التميا المسسس  ممكناتاإلدارة بالتجوال و 
 (.واالستراتيجيات  الموارد  العمليات

  قليلة  اإلدارة بالتجوال مأهوم   المراجب ف  المكتبة العربية الت  تناولت بحلإحيل و  -
فإ  ذلك يعط  الدراسة قيمة بذاتها م  حيل اإلثراء واإلضافة  -على حد علم الباحل-

 .وغيرها المعرفية للمكتبة العربية

 :بالنسبة للباحث .ج 
 .(وعلم ينتأب به)م  اهلل عا وجل  المتوال  بات م  دبوات تح،يل األجر -
 .الماجستير ف  إدارة األعمال درجةاستكمال متطلبات الح،ول على  -
 .اإلدارة والتنمية البشرية: تخ،صال النمو المعرف  ف  مجال -
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 :حدود الدراسة
 

 رئيؤ شعبة )تستهدف الدراسة كافة المستويات اإلشرافية : الحدود المكانية والبشرية– 
وكيل  –مدير عام  –مساعد مدير عام  –مدير دائرة  - نائت مدير دائرة –رئيؤ قسم 

فقط دو  ف  الشق المدن  بواارة الداخلية واألم  الوطن  ف  قطاع غاة  (وكيل –مساعد 
الو،ول إلى المحافظات الشمالية  على ؛ وذلك نظرا لعدم قدرة الباحلالمحافظات الشمالية

 .بسبت األامة السياسية والمعوقات اإلسرائيلية
 م6665األول م  العام  الن،ف :دود الزمانيةالح. 
 المتخير المستقل  العالقة بي اقت،رت الدراسة ف  قياؤ  :الحدود العلمية والموضوعية

تحقيق )لمتخير التابب ل الخمؤ (المنهجيات)معايير الممكنات و  (تطبيق اإلدارة بالتجوال)
ة  السياسات واإلجراءات  القياد :EFQMحست نموذج التميا األوروب  ( التميا المسسس 

 .الموارد البشرية  الشراكات والموارد  العمليات
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