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 بالتجوال في المؤسسات الخدمية اإلدارةمدى تطبيق 
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 بلدية الرمادي  واالقتصاد اإلدارةكلية 

 نبارألمحافظة ا  نبارألجامعة ا

Hakm351980@gmail.com  Maktoop9026@gmail.com 

 

 :المستخلص

بلدية الرمادي في ميادين اعمالها  إدارةيهدف البحث الى التعرف على واقع تجول   

االبداع ن ودفعهم باتجاه عمليات العاملي تحفيزواقع  كذلك معرفةالكتشاف مستوى خدماتها المقدمة و

حديث في بالتجوال كمفهوم اداري  اإلدارةيستمد البحث اهميته من كونه تناول موضوع  ،التطويرو

عالية بجودة الخدمية ، وماله من دور فعال في تسريع انجاز االعمال البلديات إدارةمجال عمل 

من خالل التساؤل  كلة البحثوتتبلور مش تتناسب مع حاجات ورغبات سكان مدينة الرمادي

عليه جرى و ،الرمادي محافظة االنبار قضاءيرية بالتجوال في مد اإلدارةتطبيق  مدى ما ،الرئيسي

( موظفا من 641تطبيق هذا البحث في مديرية بلدية قضاء الرمادي كمجتمعا للبحث تألف من )

استمارة استبيان  عت عليهم ( موظف وز551وتكونت عينة البحث من )المالكات االدارية والفنية 

غير مكتملة ( استمارات 2بعاد )وتم است ستبيان( استمارة ا511تم استرجاع  )، وبصورة عشوائية

 إدارةان وكانت اهم استنتاجات البحث ، (SPSSوفقا لبرنامج )المعالجة االحصائية البيانات وتمت 

 وتتفقد احوال حقائق العمل معرفة وبلدية الرمادي تتجول ميدانيا بصورة مستمرة سعيا الكتشاف 

في  بلدية الرمادي حققت نسبة متوسطة  إدارة، كما ان تجوال وطبيعة العمل بشكل مستمر المالكات

 وبينت الدراسةالبلدية  إدارةفي وتفسر هذه النتيجة لواقع مركزية اتخاذ القرارات تحفيز العاملين 

بالتجوال في مديرية بلدية الرمادي موضوع  ارةاإلداالمكانات التي تساعد على تطبيق بعض توفر 

 : واوصت الدراسةالدراسة 

المتجولة  اإلدارةفي كافة ميادين العمل البلدي على التفاعل واالنسجام  مع المالكات تشجيع   

 .الخدمات المقدمةلحقيق اهدافها في اكتشاف الواقع الحقيقي لطبيعة العمل ومستوى 

كنموذج اداري حديث في مجال العمل البلدي الذي يحتاج لتجوال  بالتجوال اإلدارةاعتماد   

مستمر ومباشر لواقع العمل الخدمي في المدينة التي تحتاج الى حلول سريعة وانية للعديد من 

 .نتيجة للعمليات العسكريةالمشاكل الخدمية  التي تحدث 

 .العراق/محافظة االنبار/ي، مديرية بلدية قضاء الرمادبالتجوال اإلدارة :الكلمات المفتاحية
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Extent Application the Management by Walking of the Service Institutions 

Acase Study of the Municipality of Ramadi District in Anbar Province 
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Abstract: 

  The research aims to identify the reality of the municipality of Ramadi in its 

fields of work to discover the level of its services provided as well as the knowledge of 

the reality of motivating the workers and pushing them towards innovation and 

development. The research derives its importance from dealing with the issue of 

Management by walking as a modern managerial concept in the field of municipal 

administration. In order to speed up the completion of service works in high quality to 

suit the needs and wishes of the people of Ramadi. The research problem is formed 

through the main question: What is the extent of the application of the Management by 

walking in the Directorate of Ramadi, Anbar province. The survey sample consisted of 

(460) administrative and technical staff. The sample consisted of (115) employees 

randomly distributed questionnaire form (100) questionnaire forms were retrieved and 9 

incomplete forms were excluded. Data were processed according to the (SPSS). The 

main findings of the research are that the Municipality of Ramadi is constantly roaming 

the field in an effort to discover and know the facts of the work and inspect the 

conditions of the staff and the nature of the work on a continuous basis. The study 

revealed the availability of some of the possibilities that help the application of the 

Management by walking in the municipality of Ramadi, the subject of the study and 

recommended the study: 

  Encourage the staffs in all fields of municipal work to interact and harmony with 

the roaming management to achieve its objectives in discovering the real reality of the 

nature of work and the level of services provided. 

  The Management by walking as a modern administrative model in the field of 

municipal work, which needs constant roaming and direct to the reality of service work 

in the city, which needs quick solutions to many of the service problems that occur as a 

result of military operations. 

Keywords: Management by walking, Directorate of the Municipality of Ramadi/Anbar 

province/Iraq. 

 المقدمة

ها عتمادادى الى زيادة االكفاءة و من حيث السرعة الحاصل في انظمة االتصال ان التطور  

الناتج من االغتراب الوظيفي، نجم عنه نوع ت المكتبية، مما االتصاالوإجراء التقارير  في ايصال

غير المقصود إذ إن كل الانتشر سوء الفهم يين والعاملين لديهم، فارالمسافة بين القادة اإلد عن زيادة

لقيادة منظمته إلى  يرومأي قائد إداري معاصر ف ،على ذاته ويصبح أسيراً لتصوراته منهم ينغلق

هناك العديد من النماذج التي يمكن أن يتبعها القادة اإلداريون لتحقيق التميز فالنجاح والتميز، 

 أفضل هذه ولعل يسعون بشكل جاد إلى االطالع وإتباع أفضل النماذج اإلدارية، فهماإلداري 
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الى ضرورة اطالع  بالتجوال كمفهوم علمي يشير اإلدارةف، بالتجوال اإلدارةالنماذج نموذج 

بصورة مباشرة وممارسة مهاراتها وقدراتها الشخصية والعلمية على واقع العمل  االدارات والقادة

، الحقيقية وصوال الى نتائج متميزةفي تقويم الواقع الحقيقي بدقة وتعمل على ادارته بكل مكوناته 

، والسيما المشكالت المالحظة المباشرة والحل الفوري للمشكالتوذلك من خالل اعتماد اسلوب 

لتي البد من ادارتها ان تالحظ وتتعرف على تفاصيل المعلومات المتعلقة بالخدمات البلدية البلدية ا

قيقة التي يحتاجها السكان واتمام اعمالها من خالل تجوالها الميداني واتخاذ القرارات المناسبة والد

ر االطا المبحث االول ركزوبذلك تضمن البحث اربعة مباحث رئيسة  .في مجاالت اعمالها المختلفة

المبحث في حين جاء  ،توى المبحث الثاني االطار النظري، واحالمنهجي وبعض الدراسات السابقة

، بينما كانت االستنتاجات والتوصيات هي المبحث الرابع من البحث في ليحلل نتائج البحثالثالث 

 بالتجوال في بلدية الرمادي . اإلدارةمجال امكانية تطبيق 
 

 ة البحث والدراسات السابقةمنهجي: المبحث االول

 :منهجية البحث

المنهجية ، وستتناول ب النظري والجانب الميداني للبحثربط بين الجانتعد المنهجية عملية   

 .ساليب المستخدمة في جمع البيانات، ومجتمع البحث واالمشكلة البحث، واألهمية، واالهداف

، لباحثين في مجال العلوم االداريةتاب واان االهتمام الكبير من قبل الك :مشكلة البحث أوال.

لميداني للخدمات بالتجوال في مالحظة الواقع ا اإلدارةوتركيزهم على الدور الكبير الذي تؤديه 

ومراقبتها بشكل مباشر وتحديد مستويات العمل وتسريع انجاز كافة الخدمات التي المقدمة للزبون 

 التي تتسم بالعولمة الظروفالمنظمات خاصة في  مهم في تحسين اداءال فضال عن دورهايحتاجها 

افادت المعايشة الميدانية في المؤسسة ، ووفقا لهذا المفهوم االداري الحديث والتقدم التكنلوجي الهائل

ة في بالتجوال وخاص اإلدارةجة الى العمل على وفق مفهوم ( الى الحا)بلدية الرمادي بحوثالم

يحتاجها سكان مدينة الرمادي وتحديد واقعها الميداني بصورة  التي المجاالت الخدمية والتنموية

، االمر الذي يتطلب ابداء الكشف عن امكانية على تحسين مستوياتها بشكل مستداممباشرة والعمل 

بحث من خالل ، وتتبلور مشكلة البالتجوال اإلدارةبلدية الرمادية العمل على وفق متطلبات  إدارة

 التساؤالت التالية:

بالتجوال وعن المبادئ  اإلدارةعن مفهوم واضح مديرية بلدية الرمادي تصورا  إدارةل تمتلك ه. 5

 االساسية المتعلقة بتطبيقها؟

 بالتجوال؟  اإلدارةمديرية بلدية الرمادي اهمية تطبيق  إدارةهل تدرك . 9

  ؟بلدية الرماديمديرية  تشخيص مستوى الخدمات المقدمة منبالتجوال ميدانا ل اإلدارةهل تمارس . 3

ألفراد العاملين بغية تطوير مهاراتهم اساليب تحفيز وتشجيع أمديرية بلدية الرمادي  إدارةهل تتبع  .6

 وقدراتهم نحو االفضل؟

 ما يأتي:بتكمن اهمية البحث  :أهمية البحث ثانيا.

كمصدرا في كتابة بالتجوال يمكن للباحثين االستعانة به  اإلدارةيشكل البحث إطارا نظريا لمفهوم . 5

 بالتجوال. اإلدارةبحوثهم في مجال 

بالتجوال كمفهوم اداري حديث في مجال عمل  اإلدارةيستمد البحث اهميته من كونه تناول موضوع . 9

حاجات ، وماله من دور فعال في التحفيز وتسريع انجاز االعمال بجودة تتناسب مع البلديات إدارة

 .ورغبات سكان مدينة الرمادي
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البلدية وطبيعة انعكاس  إدارةالتجوال من قبل  إدارةيصف البحث بعنوانه واقعا حقيقيا للممارسة . 3

 .فيها ذلك من وجهة نظر العالمين

البلدية ان تتخذ بعض القرارات التي تعدم  دارةسيكشف البحث الكثير من الحقائق التي يمكن إل. 6

 .اإلدارة بالتجوال في كافة مرافقهاباتجاه تطبيق 

بالتجوال ضمن  اإلدارةيعد البحث االول من نوعه على حد علم الباحث الذي يعزز مضامين مفهوم . 1

 .اطار تطبيقي في مديرية بلدية قضاء الرمادي مركز محافظة االنبار

 :أهداف البحث .ثالثا

ة بمستوى المتعلقبلدية الرمادي في ميادين اعمالها الكتشاف الحقائق  إدارةعلى واقع تجول التعرف . 5

 .خدماتها المقدمة

 .التجوال في مديرية بلدية الرماديب اإلدارةالكشف عن مدى امكانية تطبيق . 9

باتجاه عمليات التطوير ودفعهم بلدية الرمادي لتحفيز العاملين  إدارةلى واقع تجول عالتعرف . 3

 . واالبداع

 .رية بلدية الرماديالتجوال في مديب اإلدارةتقديم اطار نظري يساعد على تطبيق . 6

بالتجوال في مديرية بلدية  اإلدارةيحاول البحث معرفة مدى امكانية تطبيق  :فرضية البحث .رابعا

قضاء الرمادي من خالل االساليب االحصائية لقياس مستويات تطبيق أبعاد الدراسة .يفرض البحث 

)اكتشاف  ـبوال بابعاده المتمثلة بالتج اإلدارةبوجود داللة احصائية تشير الى امكانية تطبيق مفهوم 

 إدارة( وممارستها من قبل الحقائق، تحفيز العاملين، االبداع والتطوير، وتحسين عملية االتصال

 . يرية بلدية قضاء الرمادي ميدانيامد

التي  موظفي مديرية بلدية قضاء الرمادييتكون مجتمع الدراسة من  مجتمع وعينة البحث: خامسا .

 وتم توزيع، فا من المالكات االدارية والفنية( موظ641والبالغ عددهم )فظة االنبار تمثل مركز محا

 ( استمارة511) وتم استرجاع ،بصورة عشوائية على عينة الدراسة ( استمارة استبيان551)

 (.SPSS، وتمت المعالجة االحصائية وفقا لبرنامج )( استمارات غير مكتملة البيانات2واستبعاد )

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة الواقع الحالي  :ج البحثمنه سأ.ساد

بالتجوال في مدرية بلدية  اإلدارةللمنظمة المبحوثة بهدف التعرف على مدى امكانية تطبيق نموذج 

قضاء الرمادي وتحديد االمكانيات الحالية واالحتياجات المستقبلية في تذليل المعوقات التي تحول 

ى ، وتم استخدام استمارة استبيان للحصول علاإلدارة بالتجوال في المنظمة المبحوثةون تطبيق د

 .البيانات الالزمة الجراء البحث

 :الدراسات السابقة

 :الدراسات العربية. 1

 (0212العيدي ) دراسة

 عنوان الدراسة
تطبيقية على  دراسة/أثر ممارسة اإلدارة بالتجوال على فاعلية عملية اتخاذ القرارات

 الجامعات االردنية الرسمية.

 ( مديرا عاملين في الجامعات االردنية بطريقة عشوائية.354) تم اختيار عينة مكونة من عينة الدراسة

 هدف الدراسة
هدفت الدراسة الى معرفة أثر ممارسة اإلدارة بالتجوال على فاعلية عملية اتخاذ القرارات 

 يةفي الجامعات االردنية الرسم

 أهم نتائج الدراسة
 مستوى ممارسة اإلدارة بالتجوال كان مرتفع مع ارتفاع مستوى فاعلية اتخاذ القرارات. -

 األردنية.لك اثر البعاد اإلدارة بالتجوال على فاعلية اتخاذ القرارات في الجامعات اهن -
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 (0211جودي وعبدالرحمن ) دراسة

 عنوان الدراسة
ي تطوير عمل اإلدارة االلكترونية في مديرية المرور العامة في تأثير اإلدارة بالتجوال ف

 راق.الع

 عينة الدرسة
( فردا من العاملين في اقسام  مديرية 551جرى تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من )

 المرور العامة.

 هدف الدراسة
ارة هدفت الدراسة الى معرفة تأثير ومستوى اإلدارة بالتجوال في تطوير عمل اإلد

 .االلكترونية في مديرية المرور العامة في العراق

 أهم نتائج الدراسة
عدم وجود تأثير معنوي ذو داللة احصائية لإلدارة بالتجوال في اإلدارة االلكترونية، بسبب 

 عدم تخصص مدراء االقسام في مجال اإلدارة االلكترونية.

 (0210السحيمي ) دراسة

 عنوان الدراسة
إلدارة بالتجوال على التمكين االداري في المؤسسات الخدمية في منطقة درجة ممارسة ا

 المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

 عينة الدرسة
(، وكانت نسبة االستبانات %22وتكون نسبته ) ( فردا،111تكونت عينة الدراسة )

 .( من االستبانات الموزعة%22الصالحة للتحليل )

 هدف الدراسة
ت الدراسة الى التعرف على درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال على التمكين االداري في هدف

 المؤسسات الخدمية في منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية .

 أهم نتائج الدراسة
هناك درجة مرتفعة من تاثير اإلدارة بالتجوال على التمكين االداري وهذا ما اكدته الفروق 

 وهذه تعزى لمتغيرات العمر والمؤهل العلمي والخبرة والنوع االجتماعي.اإلحصائية  لةالدا

 (0212 بو رمان والشعار،أ)الشرعة و دراسة

 مدى تطبيق اإلدارة بالتجوال في المستشفيات االردنية وتأثيرها على االلتزام التنظيمي. عنوان الدراسة

 عينة الدراسة
( مستشفى 2( ممرضا وممرضة في )661وطبية و )( طبييا 514تكونت عينه من )

 األردنية.حكومي في المملكة 

 هدف الدراسة
هدفت الدراسة الى معرفة تأثير اإلدارة بالتجوالى على االلتزام التنظيمي في المستشفيات 

 االردنية من وجهة نظر االطباء والكادر التمريضي.

 أهم نتائج الدراسة
رسة اإلدارة بالتجوال كانت متوسطة، واظهرت الدالة وبينت نتائج الدراسة ان مما

 االحصائية وجود عالقة ارتباط موجبة بين التجوال وااللتزام التنظيمي.

 (0212المصري ) دراسة

 عنوان الدراسة
اإلدارة بالتجوال ودورها في تحقيق التمييز المؤسسي: دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية 

 فلسطين./واالمن الوطني

 عينة الدرسة
وكانت نسبة االستبانات  اً ( فرد992عينة الدراسة المكونة من )على تم توزيع االستبانة 

 من االستبانات الموزعة. %23المستردة تصل الى 

 هدف الدراسة

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى تطبيق اإلدارة بالتجوال ودورها في تحقيق التميز 

ية بالشق المدني لوزارة الداخلية واالمن فت االشراالمؤسسي من وجهة نظر المستويا

 الوطني.

 أهم نتائج الدراسة

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية إلجابات عينة الدراسة حول تطبيق اإلدارة بالتجوال 

وهذه تعزى الى لبعض متغيرات الشخصية والتنظيمية وكذلك بين الدراسة ان الوقت قليل 

وعدم ادراك اهمية التجوال واهميته االقتصادية وعدم اهتمام  لتطبيق اإلدارة بالتجوال

 المدير.

 (0212الراشدة ) دراسة

 عنوان الدراسة
بعنوان اثر اإلدارة بالتجوال على تحقيق التمييز التنظيمي بين الموظفين في الدول العربية : 

 دراسة ميدانية لشركة البوتاس االردنية.
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 عينة الدرسة
واستخدمت الحزمة ، ( فردامن العاملين في الشركة523نة من )عينة عشوائية مكو

 .( لتحليل بيانات الدراسةSPSSاالحصائية لبرنامج )

 هدف الدراسة
هدفت هذه الدراسة للتعرف على تأثير اإلدارة بالتجوال في تحقيق التمييز التنظيمي 

 للموظفين العرب  في شركة البوتاس االردنية.

 أهم نتائج الدراسة

( من %1462الك تأثير لألبعاد اإلدارة بالتجوال على التمييز التنظيمي ويفسر )هن

االختالف في المتغير التابع )التمييز التنظيمي( وتبين هنالك مناخ وبيئة تنظيمية مؤاتيه 

وداعمة للتمييز التنظيمي في الشركة ويوجد تثقيف للعاملين بأهدافها واهميتها من خالل 

والمؤتمرات وورش العمل حول اإلدارة بالتجوال وتطبيقاتها من اجل الدورات التدريبية 

 .تحقيق التفوق والتمييز في تحقيق اهداف الشركة

 :جنبيةألالدراسات ا .0

 Beil Hildebrand (2006) دراسة

 عنوان الدراسة
The Implications of Management By Walking About: Case study of 

a German Hospital. 

 عينة الدرسة

تكونت عينة الدراسة من جميع موظفي الرعاية الصحية في احد  المستشفيات االلمانية، 

( اشهر ومتابعة يومية في 4واعتمدة الدراسة على المنهج التجريبي وتم تطبيقه لمدة )

 المستشفى.

 هدف الدراسة
على موظفي الرعاية هدفت الدراسة الى بيان االثار المترتبة على تطبيق اإلدارة بالتجوال 

 .الصحية

 أهم نتائج الدراسة

ان استخدام اإلدارة بالتجوال كمنهج اداري يسهم في زيادة التزام الموظفين كونه يعد  -

 اإلدارية.وسيلة من وسائل الرقابة 

كذلك توصلت الدراسة الى ان استخدام المديرين لنمط اإلدارة بالتجوال ادى الى دفع الثقة  -

 .الجماعي داخل بيئة الرعاية الصحية ودعم التعاون

 Macneill & Boyd (2009) دراسة

 .Re-Examining Management by Walking Around عنوان الدراسة

 عينة الدرسة

تشكلت عينة الدراسة من ثالثة مدارس تقع في غرب استراليا، وتم استخدام اسلوب 

الباحثان على المالحظات كأدوات المقابالت الشخصية مع مدراء المدارس وكذلك اعتمد 

 للدراسة.

 هدف الدراسة
هدفت الدراسة الى وضع استراتيجية جديدة لعمل المدير الحديث تقوم على المزج بين 

 .القيادة واإلدارة بالتجوال في المدارس التعليمية في استراليا

 أهم نتائج الدراسة

ممارسة اساليب القيادة المتنوعة،  ان استراتيجيات اإلدارة بالتجوال لعبت دورا هاما في

وايجاد مناخ صحي فعال يقوم على مشاركة جميع المعلمين في عملية اتخاذ القرارات 

التربوية التي يجري تنفيذها داخل المدرسة، وتعزيز االنشطة االبداعية واالبتكارية بصورة 

 .م العلمي الحاصلايجابية تسهم في اثراء مناهج التعليم وتطويرها بما يتناسب مع التقد

 Gil &Ido (2012) دراسة

 تكييف ممارسة اإلدارة بالتجول مع إدارة السالمة المهنية في مصنع اشباه الموصالت. عنوان الدراسة

 عينة الدرسة
تكونت عينة الدراسة من العاملين في مصنع اشباه الموصالت المنهج التجريبي على مدى 

 .ت الدراسةثالث سنوات جمعت من خاللها  بيانا

 هدف الدراسة
هدفت الدراسة الى اظهار تكييف اإلدارة بالتجول مع إدارة السالمة المهنية في مصنع اشباه 

 الموصالت.

 أهم نتائج الدراسة
ان ممارسة اإلدارة بالتجوال مكنت إدارة السالمة من القيام بالعديد من الجوالت مارست 

 الشراف على سالمة الموظفين.من خاللها سلوكيات قيادية في الرقابة وا
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 Kwon & Park  (2018) دراسة

 عنوان الدراسة
Motivators of MBWA and Communicational Factors behind Them: 

Acase Study on aKorean Shipyard. 

 عينة الدرسة

اجريت هذه الدراسة مع فريق من كبار المديرين في حوض بناء السفن الكوري، وتم 

( مديرا وجها لوجه وكانت المقابالت 59لى بيانات الدراسة من خالل مقابلة )الحصول ع

 .شبه منظمة، وكذلك استخدمت المالحظات الميدانية اثناء تجوال المديرين مجتمع البحث

 .هدفت الدراسة الى معرفة محفزات اإلدارة بالتجوال وقضايا االتصال المرتبطة بها هدف الدراسة

 أهم نتائج الدراسة
ان اإلدارة بالتجوال هي استراتيجية ادارية طارئة تهدف الى تعزيز التواصل الصاعد داخل 

 المنظمات.

 :هذه الدراسة عن الدراسات السابقةيميز  ما

باالتجوال فاي  اإلدارةيتضح من الدراسات الساابقة ان هنالاك تركياز واضاح علاى موضاوع   

، واتضاح ان هاذه الدراساات ركازت علاى مؤسساات اءت الخدمية والصناعية علاى حاد ساوالمؤسسا

. بريااااض االطفاااال والمااادارس الثانوياااةالخدماااة المرورياااة والخدماااة الصاااحية والتربوياااة المتعلقاااة 

وماتميزت به هذه الدراسة عن غيرهاا كونهاا تعاد مان الدراساات الناادرة التاي تناولات مادى امكانياة 

اعلى مستويات االنتاجية واالنجاز العمالهم االدارية لتحقيق  ،ر االساليب االدارية مع الموظفينتغيي

، وعلى حد علم الباحث ي بتماس مباشر مع حياة المواطنينوالمهارية في المؤسسات الخدمية التي ه

تعد اول دراسة تناولت الخدمات البلدية التي تعتبر مؤسسات تخدم جميع الماواطنين الاذين يحتااجون 

متابعاة ميدانياة مساتمرة مان قبال ات تحتااج الاى صايانة وتطاوير ولخادملخدمات بلدية عديادة وهاذه ا

المسؤولين واالطالع على الواقع الحقيقي لعمل الموظفين سواء كانو في مكاتبهم او في مواقاع عمال 

، وامكانية تسريع نسب انجازها باسارع وقات على جميع المشاكل الخدميةالخدمات البلدية والوقوف 

 هذه الدراسة. ذا اهم ماتميزت بهممكن وه
 

 االطار النظري  :الثانيالمبحث 

 همية، واالهدافألبالتجوال: المفهوم، وا اإلدارة

بالتجوال من المفاهيم االدارية الحديثة التي ظهرت في أوائل  اإلدارةتعد  :بالتجوال اإلدارةمفهوم . 1

بالتجوال في  ارةاإلد( وهم أول من كتب عن peters & waterman)الثمانينات على يد الكاتبان 

، واكتشفا ان المنظمات التي يتفاعل مديرها من الموظفين كتابهما الشهير )البحث عن التمييز(

 ينــن العاملـزولة عـها معـي كانت ادارتـات التــوالعمالء كانت اكثر نجاحا من تلك المنظم

ر معاملة كباالمنظمات قياس مدى نجاحها وكفاءتها من خالل تستطيع (، 56: 9151 ،صالحة)

، وكلما كانت القيادة كفوءة ومتفاعله بشكل ايجابي مع العاملين ينعكس ذلك مديروها للعاملين فيها

، فالقادة هم اناس مبدعون يبحثون عن الفرص ويخططون على اداء المنظمة وتحقيق اهدافها

منظماتهم لمواجهة المخاطر المستقبلية ويعملون على استغالل الفرص لتحقيق استمرار نجاح 

بالتجوال بأنها تعني خروج المدير من مكتبه  اإلدارةوتعرف  (.serrate, 2009: 2)وتطورها 

م ، لتوجيههمعهم ومتابعا لهم في ميدان العملي معظم وقته متفاعال ـين ويقضــيتجول بين الموظف

ل التفاني بمستقب لحظاتالعمل و ظروف، ويتعايش معهم نحو اساليب وطرق العمل الصحيحة

ان بالتجوال هي  اإلدارة (Bucker, 2009: 2واشار ) (.22 :9151، فضل لمنظمتهم )العبيديأ

يخرج المدير متجوال في اروقة المنظمة ومتواصل مع العاملين داخل وخارج المنظمة بجميع 
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حواسه يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويشعر عن كل ما يدور في بيئة العمل بصورة مباشرة افضل 

 (Emmons, 2006: 3ت )، وكذلك عرفيراها ويسمع عنها من داخل مكتبه ي كانوادق من الت

بأنها تعني تجوال المدير اثناء العمل والتحدث للمرؤوسين ومشاركته العمل معهم بالتجوال  اإلدارة

، وتقديم المساعدة للعاملين في ضعف المنظمة وتحديد مواقف الصراعومراقبته لتحديد نقاط قوة و

بالتجوال  اإلدارة( Hamister, 2007: 22بينما عرفت )التي تحد من مستوى ادائهم حل المشاكل 

نموذج اداري يقوم على بقاء المدير اغلب وقته خارج مكتبه وفي ميدان العمل وبين العاملين 

، ويشاركهم في حل مشاكلهم يشاركهم المناقشات الغير رسمية فهو ،ائهم ومادحا لهممصححا اخط

وتحفيزهم لالرتقاء بمستويات  بي عندما يكون عملهم وادائهم جيدم والتعزيز االيجاويقدم لهم الدع

 بأساليبوالتفكير  ،بداع واالبتعاد عن الجمود الفكريم نحو التطوير وااله، وتشجيعذ واالنجازالتنفي

 ى في حين ير .ة وديمومة نجاحها بكفاءة وفاعليةعمل اكثر حداثة وتطور لتحقيق اهداف المنظم

(Mccormack, 2009: 18) رؤية المدراء المرتبطة بوعيهم ومعرفتهم بالتجوال هي  اإلدارة

االفراد من خالل مشاركة تحديد المشكالت التنظيمية وعالجها التي يجب اتخاذها ل باإلجراءات

 .ينعكس على مخرجات المنظمة مما ،ابعتهم بصورة مباشرة لبيئة العملعملهم ومت العاملين

بالتجوال بانها تعني قيام القادة  اإلدارةيفات السابقة يستطيع الباحث تعريف رلتعومن خالل ا  

اثناء العمل في كافة اروقة المنظمات الكتشاف الحقائق حول والمدراء والمشرفين بجوالت تفقدية 

طبيعة العمل ومستوى االنجاز وبناء عالقات تواصل مع كافة العاملين وكسر الحواجز ومد جسور 

لتحسين  اساليب ، االيجابي التفكير نحوبين الجميع وتشجيعهم وتحفيزهم  واالتصال المتبادلالثقة 

 .ات االنتاج وتحقيق اهداف المنظمةلالرتقاء بمستوي عمل اكثر تطوراً 

عتبارها نقلة معرفية في التعامالت والغاء ابالتجوال ب اإلدارةتكمن أهمية  :بالتجوال اإلدارةأهمية . 0

ة اإلنتاجيــالمستويات االدارية ليصبح المدير على اطالع مباشر مع العملية  الجدران بين

بالتجوال تجعل المدير  اإلدارةان   (56: 9156 الزهراني،وكذلك بين ) (.92: 9111 ،الخضري)

لالطالع يجري داخل وخارج المنظمة وعلى اتصال مباشر مع العاملين  على على معرفة بكل ما

الحقيقية واالستماع العاملين  ، والتعرف على حاجاتجاد الحلول الالزمة لهاشكالت وايحقيقة الم

 . المنظمة بالشكل المخطط لهتحقيق االهداف يسهم في  لوجهات نظرهم مما

بالتجوال بوصفها منهج لالمركزية  اإلدارة( على اهمية Hilderand, 2006: 22)  وركز  

 ،لى طرح االفكار الجديدة بال تردداالدارية لكونها تحث الموظفين على النشاط والثقة العالية ع

بالتجوال لها اهميتها في بناء العالقات  اإلدارةكما ان وتشجيع وتحفيز العاملين على العمل الجماعي 

، اإلدارةكسر الحواجز النفسية والوظيفية بين العاملين والتنظيمية غير الرسمية وخلق اجواء االلفة و

المنظمة وليس فقط من مكتبه وكذلك تجعل المدراء يمارسون العمل االداري في اي مكان من 

 .(Gil & Ido, 2012: 248ويستطيع التأكد من االستخدام االمثل للموارد المنظمة ) ،الخاص

، والتقتصر هذه وال جملة من االهداف تسعى الى تحقيقها بالتج دارةلإل :بالتجوال اإلدارةأهداف . 2

 :فقط ، وانما تتسع لتشمل ما يأتي االهداف في الوقوف على مايحدث او الحصول على معلومات

، فتجوال المدير يعمل التقليدية اإلدارة، والجمود االداري الناجم عن تحطيم سالسل التفكري السلبي . أ

الرغبة في زيادة التفكير في المعرفة و فكرية وتحفيز العاملين علىزلة العلى تحطيم اسوار الع

 .المهارة العملية

يا بشكل العل اإلدارة، التي لم تعلم بها لغير معلنة عن العمل بكل تفاصيلهكشف الحقائق الواقعية ا. ب

 لعاملين ، فالممارسة االدارية الجوالة تحقق االتصال والتواصل المستمر والفعال مع مختلف احقيقي
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ة ـاالت المرضيـة الحـة ومعالجاإليجابيـهم ـة سلوكياتـومعرف ةـين السلوكيـاط العاملـص انمـتفح. ج

 يـروقراطيين االداري البـن الروتـج عـأس الناتـر واليـق والتوتـاط والقلـسي واالحبـيق النفـكالض

 .(66: 9111، )الخضري

ايجاد حلول للمشاكل التي موظفين ،ومساعدتهم في العليا على مشاكل وهموم ال اإلدارةتعرف . د

في تحقيق رغباتهم بسرعة وكفاءة ، وتوجيههم نحو تحقيق رضى العمالء واالهتمام العالي تواجههم

(Buchner, 2008: 88.) 

تحفيز العاملين نحو االرتقاء بمستويات التنفيذ من خالل التفكير بالتجوال الى  اإلدارةتهدف . هـ

 دارةلإليق اعلى مقاييس الجودة والتكامل الشمولي المبني على التوازن الحركي الفعال االبداعي لحق

 .(22: 9111، غنيم)العليا واالنسجام مع مطالب العاملين والعمالء وتحقيقها بكفاءة وفاعلية 

 في مختلف المستويات التنظيمية وتطوير مهاراتهم  في القيادة والمعرفة وتوسيعتمكين الموظفين . و

 (.Streshly & Gray, 2012: 5خبراتهم في طرق أداء  العمل ومتطلبات تطويره )

بالتجوال بخصائص  اإلدارةيتمتع القائد االداري وفقا لنموذج و :خصائص القائد االداري الجوال. ز

معينة تختلف من منظمة الى اخرى بحسب احتياجات المنظمة واالهداف التي تسعى الى تحقيقها 

 ص كما يأتي:وهذه الخصائ

 الشخصية القوية القادرة على مواجهة الحقائق القاسية بمصداقية كاملة وبشجاعة واقدام .. 5

 التركيز على العمل المشترك مع جميع العاملين والفاعل الحميم والثقة المتبادلة .. 9

 (.912: 9112، غباين)التضحية برغباته واحتياجاته الشخصية لتحقيق الصالح العام . 3

 طموحات العاملين وتحقيق آمالهم واهدافهم.الملبية لالمبادرة واتخاذ القرارات مسك زمام . 6

ين بها وحثهم على القدرة على االبداع توليد االفكار الجيدة الفريدة من نوعها ،ومخاطبة العامل. 1

 .(kettner, 2002: 50) يدها وتبنيهايتأ

يؤدي الى تكوين جماعة متماسكة  والوئام والمحبة مما القدرة على خلق اجواء عمل يسودها التفاهم. 4

 .ريق عمل متعاون بكل تفاني واخالصوف

يعمل القائد المتجول باسلوب التفويض وتحقيق المرونة بالعمل االداري وابتعاده عن المركزية . 2

 .(61: 9114، علي عياصرة. )الت بصورة مستمرة في كافة الضروفلتسريع انجاز المعام

 : عرض النتائج وتحليلهاالثالث المبحث

 :البحث ميدانعرض موجز لمديرية بلدية قضاء الرمادي  أوال.

، تقع مدينة ظة االنبارتمثلت حدود بلدية قضاء الرمادي بحسب موقعها من محاف :الموقع الجغرافي. 1

حة ، وتشغل مساالجزء الشرقي من محافظة االنبار ، وفيرمادي في الجزء الغربي من العراقال

كم من جهة  551كم وعن مدينة بغداد  64( هكتار وتبعد عن مدينة الفلوجة 6592قدرها نحو )

راوة والقائم وعانة و كم لتصل الى مدن حديثة 41الشرق ومن الجهة الغربية تبعد عن مدينة هيت 

وقد  ،كم من الجهة الشمالية الغربية 921على الحدود العراقية السورية التي تبعد عنها بمسافة 

( 3، 9، 5حياً سكنيا كما في الخرائط )( 99( هكتار وتشمل )6592)ـ قدرت مساحتها الكلية ب

 .(532: 9155، )كمال

حياث  ،ي تقاوم بهاا مديرياة بلدياة الرمااديتنوعات االنشاطة التا :الرماادي قضاء واقع مديرية بلدية. 0

تظم أربعة عشرة شعبة هي وعة من الشعب والوحدات التنظيمية، فهي تضمن هيكلها التنظيمي مجم

شعبة المشاريع، شعبة الحادائق والمتنزهاات، شاعبة تنظايم المادن، شاعبة  )شعبة التخطيط والمتابعة،
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عبة االدارية واالفراد، الشاعبة المالياة، شاعبة الاواردات، شاعبة ، الشاالليات، شعبة الورشة المركزية

وحادة ادارياة  11ة )(، وتارتبط بهاذه الشاعبكالمخازن، شعبة التدقيق، الشعبة القانونية، شعبة االماال

( موظفااً، بينماا يصال عادد ماوظفي العقاود 641، أماا مالكهاا الادائم فيتكاون مان )وفنية( متخصصة

 ، وتقااوم هااذه الشااعب والوحاادات  بتقااديم مجموعااة ماان الخاادمات( أجياار541واالجااور مااا يقااارب )

، واالهتماام بالبيئاة والطارق واالساواق دائق والمتنزهااتإنشااء الحاالمهمة في مجاالت مختلفة منهاا 

وبناء على ذلك فان اعمال البلدياة تتصاف  والمحافظة على نظافة المدينة ومعالجة النفايات المختلفة.

مما يجعل ضرورة ادارتهاا مان خاالل التجاوال المادير العاام ومادراء الشاعب  ،عدد المهام وتعقيدهابت

ومعالجة كافة المشكالت الخدمية التي يعااني منهاا  ةيوالوحدات لالطالع على واقع العمل بصورة ان

المواطن ومن ثم الوقوف علاى معوقاات عمال الماوظفين ومحاولاة التغلاب عليهاا مان اجال مواصالة 

 سب انجاز لمستوى الخدمات البلدية.اعمالهم وتحقيق اعلى ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خارطة العراق: (5)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ظة االنبارخارطة محاف: (9)الشكل 

 وزارة الري، مديرية المساحة العامة، خريطة العراق االدارية. المصدر:
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 خارطة قضاء الرمادي: (3)الشكل 

 

 : عرض وتحليل نتائج قائمة الفحص ثانيا.

بالتجوال في المنظمات الخدمية وإمكانية تطبيقها على  اإلدارةيدرس البحث الحالي واقع   

لغرض الوقوف على ابرز المشاكل والمعوقات ووضع الحلول  ،ماديبعض الدوائر في مدينة الر

عمد الباحث أسلوب استمارة االستبيان لغرض  ،الالزمة لها للنهوض بالمنشئات الخدمية وتطويرها

 ،( استمارة511اعيد منها ) ،( استمارة551حيث وزع الباحث ما ) ،مالمسة المشاكل بشكل مباشر

، وكان مجتمع البحث متجانس من حيث االعمار إذ دم كفاية معلوماتها( استمارات لع2تم استبعاد )و

 ،معاهد ،)اعدادية سنة( وكان تحصيلهم الدراسي 11-31) اعمار العاملين بينتراوحت 

ويشجع على الوقوف على اهم المشاكل  ،وهذا يجعل مصداقية االجابة مرتفعة ،بكالوريوس(

 المبحوثة.المنظمة  اإلدارة ان ترتقي بواقع والمعوقات التي من الممكن

توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج بناًء على تحليل النسب المئوية والمتوسط و  

 :(5) في الجدوليمكن تلخيصها  ،لمعياريالحسابي واالنحراف ا

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي النسبة المئوية االبعاد ت

 0.48 1.94 95.4 اكتشاف الحقائق  5

 0.44 1.85 90.3 تحفيز العاملين   9

 0.32 1.87 94.1 التطوير واالبداع  3

 0.32 1.86 91.4 تحسين االتصال  6

 0.39 1.88 92.8 المجموع
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 الكتشاف الحقائق اإلدارةتجوال  :(9جدول )ال

 :  التجوال الكتشاف الحقائقالبعد االول

 السؤال ت
النسبة 

 المئوية

الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 1631 5621 29 احوال العاملين باستمرار اإلدارةتتفقد  5

 1694 5629 2661 صعوبات ومشاكل العمل بدقة واقعية اإلدارةيحدد تجوال  9

 1691 5621 2164 في تقييم اداء العاملين باستمرار اإلدارةيسهم تجوال  3

 1691 5621 2262 ملالنقاش مع العاملين حول مشاكل الع اإلدارةيتيح تجوال  6

 1699 5626 511 بالتحقق من الشائعات اإلدارةيسمح تجوال  1

 9659 9653 2262 بتجوالها االشكاالت الحاصلة بشكل سريع اإلدارةتعالج  4

 1694 5629 2262 تحكم اإلدارة على نتائج العمل عبر مالمحها المباشرة 2

 1692 5625 2462 ومات الواردةبين العاملين للتحقق من المعل اإلدارةتتجول  2

 1662 5626 2166 المجموع

الكتشاف  اإلدارةان رضى عينة الدراسة على تجوال  (9)يتضح من خالل نتائج الجدول   

، وبانحراف (5626ومتوسط حسابي بلغ ) ( وهي نسبة ممتازة%2166الحقائق كانت بنسبة مئوية )

 اإلدارةبلدية قضاء الرمادي تمارس  إدارةان ( وهذه النتائج تدلل على 1662معياري معدله )

، والتحقق من وتفقد احوال العاملين بشكل دوري بتجوال الكتشاف الحقائق المتعلقة بمشاكل العمل

وضح المخطط وي ،الواقع الميداني ألداء العاملين المعلومات الواردة والشائعات واالطالع على

بلدية الرمادي من اجل  إدارةلتجوال نحراف المعياري سبة المئوية واال( نتيجة الن1و  6) البياني

 .يداني لعمل البلدية كمؤسسة خدميةاكتشاف حقائق الواقع الم

 

 االنحراف المعياري :(1شكل )ال                   النسبة المئوية        :(6شكل )ال
 

 لتحفيز العاملين اإلدارةتجوال  :(3) جدولال

 املين تحفيز الع:  الثانيالبعد 

 السؤال ت
النسبة 

 المئوية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1662 5624 2262 بالتعرف على ميول واتجاهات العاملين اإلدارةتهتم  5

 1662 5622 2262 تعتمد اإلدارة على اثارة وتحفيز العاملين في الحوار واستقبال ارائهم 9

 1664 5625 2262 الفاعلين في انجاز اعمالهمالحوافز المعنوية للعاملين  اإلدارةتقدم  3

 1619 5629 2462 تحرص اإلدارة في تجوالها على استخدام كافة انواع الحوافز 6
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 البعد الثاني:  تحفيز العاملين 

 السؤال ت
النسبة 

 المئوية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1662 5621 2462 ام زمالئهمتشيد اإلدارة اثناء تجوالها بالعاملين المتميزين ام 1

 1634 5626 2262 تجوالها اسلوب عدم الرهبة والخجل في التعامل مع العاملينفي تستخدم اإلدارة  4

 1666 5629 4662 تسمح اإلدارة اثناء تجوالها للعاملين المشاركة في اتخاذ القرارات 2

 1633 5622 29 تفوض اإلدارة العاملين في انجاز بعض مهامها 2

 5621 2163 2163 المجموع

( %2163لعاملين( بلغ ما نسبته )( ان نتيجة بعد )التجوال لتحفيز ا3)يالحظ من الجدول   

تشير  ،(1666، ومعدل انحراف معياري )(5621، ومتوسط حسابي بلغ معدله )وهي نسبة متميزة

لتعرف على ميول ل بالتجول اإلدارةبلدية قضاء الرمادي تمارس عملية  إدارةهذه النتائج بأن 

وض العاملين في انجاز بعض ، وتفارائهم ،وتقدم لهم حوافز متنوعة ، وتستقبلودوافع العاملين

، من اجل النهوض بالواقع الخدمي لمدينة الرمادي بأسرع ما يمكن، ولكن اشارت النتائج مهامها

( %4662قرارات بلغت )البلدية  للعاملين بالمشاركة في عملية اتخاذ ال إدارةالى ان نسبة سماح 

، اجل رفع مستوى ادائهم وفاعليتهم وهي نسبة قليلة قياسا بفقرات التجوال لتحفيز العاملين من

 .(2 و 4ويمكن مالحظة ذلك من خالل الشكل رقم )
 

 االنحراف المعياري :(2الشكل )                    النسبة المئوية      :(4الشكل )
 

 لالبداع والتطويرالتجوال ابي، االنحراف المعياري، لكل فقرات الوسط الحس: (6) ولالجد

 :  االبداع والتطويرلثالبعد الثا

 السؤال ت
النسبة 

 المئوية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1632 5625 2162 احث االساليب لتطوير قدرات العاملين اإلدارةتعتمد  5

 1635 5622 2262 ير واالبداع في اداء العامليناثناء تجوالها ثقافة التطو اإلدارةتعزز  9

 1631 5621 2462 يستثير تجوال اإلدارة القدرات الكامنة عند العاملين 3

 1639 5622 2466 مع العاملين في تطوير اساليب العاملين اإلدارةتتشارك  6

 1694 5629 2262 تقدم اإلدارة اثناء تجوالها افكارا جديده لتطوير عمل العاملين 1

 1634 5626 21 باي افكار جديدة يطرحها العاملين اإلدارةتهتم  4

 1634 5626 2262 المواطنين تستخدم اإلدارة في تجوالها االساليب الحديثة في انجاز معامالت 2

 1694 5629 511 ايجابيا على ابداع وتطوير العمل اإلدارةيؤثر تجوال  2

 1639 5622 2665 المجموع
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ان النسبة المئوية  ،للتطوير واالبداع اإلدارةتجوال ب الخاص( 6) الجدوليالحظ من   

وهذه تدلل على ان مديرية بلدية الرمادي  (%2665لمستوى رضى افراد العينة المبحوثة بلغت )

تتوفر فيها البيئة المناسبة لعملية التطوير واالبداع في اداء العاملين وذلك يعزى الى تجوال المدراء 

 كميادين عمل البلدية مما ساعد على تحفيز وتشجيع العاملين على االبداع والتوطير، وكذلفي كافة 

( وهو يعتبر 5622تبين ان التجوال بهدف التطوير واالبداع  قد حصل على الوسط الحسابي العام )

 وسط حسابي عالي وهذا يدل على ان العينة المبحوثة تهتم بعنصر التجوال للتطوير واالبداع، وان

في اجابات العينة ما نوعا  ( مما يدل على انسجام1639االنحراف المعياري لهذا البعد بلغ )

 ( ادناه:2 و 2ويبين ذلك الشكل ) ،المبحوثة

 

 االنحراف المعياري :(2الشكل )                         النسبة المئوية      :(2الشكل )
 

 تصاليوضح نتائج  التجوال لتحسين اال :(1) جدولال
 

 التجوال لتحسين االتصال:  الرابعالبعد    

 السؤال ت
النسبة 

 المئوية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1691 5621 2262 ثقافة العمل بروح الفريق الواحد لدى العاملين اإلدارةتعزز  5

 1632 5623 2661 على كسر الحواجز النفسية بينها وبين العاملين اإلدارةتعمل  9

 1634 5626 2366 النقاش والحوار المفتوح بينها وبين العاملين اإلدارةتشجع  3

 1631 5621 511 تعزز االلدارة الثقة بينها وبين العاملين 6

 1661 5621 4269 والعاملين اإلدارةيوجد اتصال تلقائي مباشر وفعال بين  1

 1639 5622 2361 ددمع العاملين في انجاز المهام  بالوقت المح اإلدارةتشارك  4

 1632 5623 2466 الي عامل بالتواصل معها اثناء تجوالها اإلدارةتسمح  2

 1635 5622 2466 بانجاز االعمال الجماعية مقابل االعمال الفردية اإلدارةتهتم  2

 1639 5624 2566 المجموع

د حصل على ان بعد )التجوال لتحسين االتصال( بكافة فقراته ق( 1) يالحظ من الجدول  

العام  ( وهذا ما اكده الوسط الحسابي%2566مستوى عالي من الرضى للعينة المبحوث نسبته )

، لذلك يعتبر وسط حسابي عالي سط الحسابي )الفرضي(( وهو اعلى من المتو5624) حيث بلغ

، وكذلك االنحراف تم بعنصر التجوال لتحسين االتصالوهذا يدل على ان العينة المبحوثة ته

( مما يدل على انسجام نوعا في اجابات العينة المبحوثة. ويمكن 1639عياري لهذا البعد بلغ )الم

 ( ادناه:55 و 51توضيح هذه النتائج  من خالل الشكل )
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 االنحراف المعياري :(55الشكل )                         النسبة المئوية      :(51الشكل )
 

 لتوصياتوا : االستنتاجاتالمبحث الرابع

 :آلتيةلى مجموعة من االستنتاجات اتوصل البحث ا: االستنتاجات .أوال  

بينت نتائج المتعلقة بالعوامل الديمغرافية بان مجتمع البحث كان متجانس من حيث االعمار، إذ  .5

 ،معاهد ،وكان تحصيلهم الدراسي )اعدادية سنة( 11-31) تراوحت اعمار العاملين بين

ويفسر توفر امكانيتهم في التكييف مع تطبيق  يجعل مصداقية االجابة مرتفعةوهذا  ،بكالوريوس(

 .التجوالب اإلدارةنموذج 

( وهي درجة رضى عالية بحسب وجهة نظر 2962حصلت استبانة البحث على وزن نسبي مئوي ). 9

 ( واستجابات عينة الدراسة1632، وانحراف معياري )(5622العاملين ، وبمتوسط حسابي عالي )

سعيا  اإلدارةسعيا الكتشاف الحقائق وتجوال  اإلدارة: تجوال كانت مرتبة بحسب ابعادها األتية

لتحسن عملية االتصال  اإلدارة، وتجوال من اجل التطوير واالبداع اإلدارة، وتجوال لتحفيز العاملين

 .البلدية إدارةبين مستويات 

سعيا الكتشاف الحقائق المتعلقة بالعاملين وتتفقد بلدية الرمادي ميدانيا بصورة مستمرة  إدارةتتجول . 3

كما  ،على مواجهة كافة المشاكل الحاصلة اإلدارةاحوالهم وطبيعة العمل بشكل مستمر فهذا يساعد 

كما ان  ،وتمييز المثابرين منهم وتشجيعهم البلدية يمكنها من تقييم اداء العاملين إدارةان تجوال 

وتبادل اآلراء مع العاملين حول المشاكل التي تخص العمل وكيفية  يفتح باب النقاش اإلدارةتجوال 

بالتجول في مديرية  اإلدارةحلها ، وهذه النتائج تفسر توفر بيئة عمل تناسب وتشجع تطبيق منهج 

 .بلدية الرمادي

بلدية الرمادي في مجال التحفيز حققت نسبة متوسطة بلغت فيما  إدارةبينت نتائج البحث ان تجوال . 6

( هي اقل نتيجة حصلت 4662يتعلق بالسماح للعاملين بالمشاركة في عملية اتخاذ القرارات بلغت )

وتعزى هذه  ،اإلدارةلعمية تحفيز العاملين بعد فقرة تفويض العاملين في انجاز بعض من مهام 

 .رارات في البلدية ميدان الدراسةالنتيجة تعزى لواقع مركزية اتخاذ الق

دية الرمادي في كافة ميادين عملها باعتبارها السلطة االعلى في مجال العمل البلدي بل إدارةتتجول . 1

فهذا  )2566لتحسين عملية االتصال المباشر بالعمل وبمستوى عالي حيث حصل على وزن نسبي )

كما انه سيكسر الحواجز النفسية الموجودة لدى  ،يعزز من ثقة العمال وينمي روح الفريق لديهم



9152/ 5( ج64( العدد )51جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )  

 

929 

وهذه النتيجة تعزز  ،اإلدارةفالتشجيع على النقاش والحوار البناء سيعزز من ثقة العاملين ب ،العاملين

 نهج اداري في المؤسسات الخدمية.بالتجوال كم اإلدارةعملية االستمرار باعتماد 

فقرات االستبانة  االحصائي لتحليل الفي ضوء النتائج التي ظهرت من خالل  التوصيات:ثانيا. 

 :يوصي الباحث

بالتجوال  اإلدارةضرورة تصميم برامج تثقيفية في كافة وسائل االعالم تفصح عن مفاهيم واهمية . 5

 .حقيق مستويات اداء عالية ومتميزةكنموذج اداري حديث ناجح في ت

 اإلدارةحث المديرين لكافة المستويات االدارية في مختلف المؤسسات وخاصة الخدمية بممارسة . 9

 .االعمال البلدية إدارةا حقيقة فاعلة في بالتجوال واعتباره

المتجولة لحقيق  اإلدارةتشجيع العاملين في كافة ميادين العمل البلدي على التفاعل واالنسجام  مع . 3

 .يقي لطبيعة العمل ومستوى االنتاجاهدافها في اكتشاف الواقع الحق

العمل البلدي الذي يحتاج لتجوال بالتجوال كنموذج اداري حديث في مجال  اإلدارةضرورة اعتماد . 6

مستمر ومباشر لواقع العمل الخدمي في المدينة التي تحتاج الى حلول سريعة وانية للعديد من 

 .ليات العسكرية في محافظة االنبارحدثت جراء العمالمشاكل الخدمية  التي 

بالتجوال واعتمادها  ةاإلدارالبلدية للنهوض بواقع  دارةتعزيز االمكانيات والقدرات الذاتية إل. 1

كاستراتجية في كشف الحقائق وتحفيز العاملين ودفعهم نحو االبداع والتطوير في اداء مهامهم 

 .قواطع عمل مديرية بلدية الرمادي الخدمية ضمن

 المصادر:

 :المراجع العربية أوال.

دراسة /ذ القراراتلى فاعلية عملية اتخابالتجوال ع اإلدارةأثر ممارسة  ،(9151) ،أمل لعبيدي،ا. 5

 .ورة، جامعة مؤتة، األردن، رسالة ماجستير منشتطبيقية على الجامعات األردنية الرسمية

 اإلدارةبالتجوال في تطوير عمل  اإلدارةتأثير  ،(9155)  ،، فؤادحيدر ويوسف ،جودي. 9

، عة بغدادجام ،واالقتصاد اإلدارة، مجلة تطبيقية في مديرية المرور العامةدراسة /االلكترونية

 .21العدد  ،العراق

بالتجوال منهج متكامل لتحقيق الفاعلية االدارية مجموعة  اإلدارة ،(9111) ،محسن ،الخضيري. 3

 ايزاك للنشر والتوزيع. ،مصر ،شركة عالمية 222وراء نجاح االسرار الخفية 

-تبة منهل االلكترونية، مك دعوة للتطبيق-بالتجوال اإلدارة ،(9156)، الزهراني، بخيت عبد القادر. 6

 http://www.manhal.net/index.phpي: الثقافة التربوية، متوفر ف

 .األردن ،عمان ،دار وائل للنشر، تنظم دعم القرارا ،(9111) ،عالء عبدالرزاق محمد ،السالمي. 1

بالتجوال وأثر  دارةدرجة ممارسة مدراء مدارس وكالة الغوث لإل ،(9151) ،، مؤمنصالحة. 4

جامعة ، ال، رسالة ماجستير غير منشورةقه على االداء الوظيفي للمعلمين من وجهة نظرهمتطبي

 .غزة، فلسطيناإلسالمية، 

 ،عمان ،، دار حامد للنشر5ط ،التربوية اإلدارةالقيادة والدافعية في  ،(9114) ،علي ،عياصرة. 2

 .االردن

دراسة /فاعلية عملية اتخاذ القرارات لىبالتجوال ع اإلدارةاثر ممارسة  ،(9151) ،أمل ،العيدي. 2

 .، االردن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتةتطبيقية على الجامعات االردنية الرسمية
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 ،، عمان، دار اثراء للنشر والتوزيع5ط ،القيادة الفاعلة والقائد الفعال ،(9112)، ، عمرغباين. 2

 .االردن

 مصر. ،ة، القاهرجوالبالت اإلدارة ،(9111) ،، محمدمينغى. 51

بالتجوال واثرها على تنمية كفاءة معلمات  اإلدارةدرجة ممارسة  ،(9156) ،، رضاالمواضية. 55

مجلة القدس المفتوحة ، رك في المملكة االردنية الهاشميةرياض االطفال مهنيا في محافة الك

 .9156-53، 2، العدد 9، المجلد لالبحاث والدراسات التربوية والنفسية

 األجنبية:المصادر  .انياث
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