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   : تعاىل قال 
  ــنآم ــناتِ مــرالثَّم مِــن لَــهزُقْ أَهارلَــداً آمِنــاً وذَا بـــ ــلْ هعاج بر

قـال ومـن كَفَـر فَأُمتِّعـه قَلِـيال ثُـم         لْيـومِ اآلخـرِ  مِـنهم بِاللّـهِ وا  
 صِريالْم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هأَضْطَر  

  )126 :البقرة (
  

 قالوا سبحا�ك ال علم لنا إال ما علمتنا إ�ك أ�ت العليم احلكيم   
  

  )32 :البقرة        (   
  صدق اهللا العظيم
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  ملخص الدراسة
 

فـي  ) الهنـدرة (هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية                هدفت  

واقـع  ذلك ال  فروق دراسة على   ومحاولة التعرف    ،قطاع غزة وزارة الداخلية واألمن الوطني في      

المـسمى  وطبيعة العمل، ومكان العمـل،      والمؤهل العلمي، و  ،  والعمرالجنس،  : "غيراتلمتوفقاً  

) 483( وكان مجتمع الدراسة يتكون مـن        ".سنوات الخدمة وعدد الدورات التدريبية،    والوظيفي،  

رجاتهم ما بين وكيل مساعد ومـدير       موظف تتراوح د  ) 300(موظف، و تم َأخذ عينة تتكون من      

استبانه، وقام الباحث   ) 270(دائرة ، وذلك في األجهزة األمنية واإلدارات العامة،وقد جمع الباحث         

بإجراء بعض المقابالت مع المدراء العامين في األجهزة األمنية في وزارة الداخلية الفلـسطينية              

  .واألمن الوطني في محافظات قطاع غزة

אא :א
، ولكن هناك قصور في فهم      اإلداريتطوير   ال  وزارة الداخلية بمفاهيم   لدى قيادة  وجود وعي  .1

 .العمليات اإلدارية" إعادة هندسة"هندرة مفهوم 

وجود ازدواجية وتداخل في الصالحيات والعمل بـين اإلدارة العامـة للـشئون اإلداريـة                .2

ة العامة للشئون المالية المركزية، مع اإلدارة العامة للـشئون اإلداريـة،         المركزية، واإلدار 

 .واإلدارة العامة للشئون المالية في الجانب المدني

يبرز نمط القيادة الديمقراطي والديكتاتوري بنسبة كبيـرة فـي وزارة الداخليـة واألمـن                .3

 .الوطني، مع وجود نمط القيادة التسيبية أو الحرة بنسبة قليلة

لسياسات اإلدارية واضحة ومفهومة،ولكن تقريرها يرجع إلى قيادة الوزارة من المـدراء            ا .4

 .العامين لألجهزة واإلدارات العامة

 يظهر بوضوح غياب التخطيط االستراتيجي في بعض األجهزة األمنية واإلدارات العامـة             .5

 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني

في وزارة الداخلية واألمن الوطني بـصورة بطيئـة         يتم تدريب وتنمية مهارات الموظفين       .6

 .جداً وخصوصاً األجهزة األمنية

يظهر على الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية واألمن الوطني غياب تفعيل موقع نائب وزير              .7

 .الداخلية، ومدير عام األجهزة األمنية

 .إلدارات العامة يظهر غياب لبعض المستلزمات التكنولوجية الهامة لألجهزة األمنية وا .8

غياب الهياكل التنظيمية لبعض األجهزة األمنية وعدم وضوح الهياكل التنظيمية الموجـودة             .9

 .مسبقاً
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غياب القوانين والتشريعات التي تعمل على إعادة بناء وتطوير الوزارة، وعدم اسـتخدام              .10

 .القوانين والتشريعات كمعيار رقابي لقياس األداء
א א :מ

 .االهتمام بتعزيز مفهوم الهندرة وإعادة البناء والتطوير لدى قيادة الوزارة .1

 .تحديد سياسات إدارية واضحة ومفهومة بحيث ال تتعارض مع القوانين والتشريعات .2

 .العمل على تجميع األنشطة والمهام الفرعية ودمجها في مهمة واحدة .3

االتصاالت بـين اإلدارات المختلفـة وإزالـة        العمل على تعديل الهيكل التنظيمي لتسهيل        .4

 .االزدواجية في العمل

 .إعادة الهيكلة في األجهزة األمنية للمساهمة بصورة فعالة في عملية التطوير وفرض األمن .5

استخدام تكنولوجيا المعلومات في إعادة تصميم العمليات اإلدارية والتقليل مـن الـروتين              .6

 .والرقابة المتكررة

القوانين والتشريعات التي تساعد على اإلبـداع وإعـادة بنـاء العمليـات             العمل على سن     .7

 .اإلدارية

تفعيل موقع نائب وزير الداخلية، وموقع مدير عام األجهزة األمنية، وذلك لتقليل من إرهاق               .8

ومتابعة وزير الداخلية لألعمال اإلدارية اليومية، وتفرغه لرسم السياسات العامة، ومعالجة           

 .ية واإلستراتيجية بالدرجة األولىالقضايا األمن
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Abstract 
     This study aimed at identifying the reality of managerial operations 
reengineering at the Ministry of Interior and National Security in 
Gaza Strip. The study also tries to identify the differences in this 
reality according to the following variables; gender, age, education, 
field of work, work place, job title, number of training courses and 
number of experience years.  

 
      The population consisted of 483 employees, and a sample of 300 
employees was selected. The sample included employees from the rank 
of assistant deputy minister and department managers who work at 
security departments and general administrations. The researcher 
collected 270 questionnaires and interviewed some general managers 
at the Ministry of Interior and National Security in Gaza Strip.  

 

The study concluded the following:   
  

1. the leadership at the Ministry of interior and National Security is 
aware of managerial development concepts, but there is a lack of 
understanding the managerial operations concept. 
 
2. There is duplication and power overlapping between the general 
administration for managerial affairs and the general administration 
for financial affairs. 

 
3. the democratic and autocratic leadership style is high at the 
ministry, while the free leadership style is low.                                                                                
                               
4. Administrative policies are clear and understandable, but approving 
them is always connected to general managers. 

 
5. Lack of strategic planning is clear at security departments and 
general administrations at the ministry.  

 
6. Training employees and developing their skills is very slow at the 
ministry. 

 
7. The organizational structure of the ministry shows that the positions 
of deputy minister and general director of security departments are 
not activated. 

 
8. Lack of some important technical tools at the security departments 
and general administrations. 
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9. Organizational structures are not available at some security 
departments, while they are not clear at other departments. 

 
10. The absence of laws and legislations for developing the ministry 
and monitoring the performance of the ministry.    
   

The study recommended the following: 
 
1.  The ministry leadership should give more interest to strengthening 
the reengineering and restructuring concepts. 

 
2. Setting clear administrative policies to be consistent with laws and 
legislations. 

 
 3. Collecting subordinate activities and tasks and merging them in one 
task. 
 

4. Modifying the organizational structure to facilitate the 
communication among different departments and eliminating the 
duplication at work. 
 
5. Restructuring the security departments to contribute effectively in 
the process of development and imposing security. 
 
6. Using information technology in redesigning managerial operations 
and to reduce the routine and continuous control. 

 
7. Working on issuing laws and legislations that encourage creativity 
and restructuring of managerial operations. 
 
8. Activating the positions of deputy minister and general director of 
security department to reduce the minister’s burden in following the 
daily managerial activities, and to give him more time to draw general 
policies and to handle the strategic and security issues. 
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ألسـرتي  كمـا أتوجـه بالـشكر و التقـدير     ،  الذي ارتضى أن يكون شكر الناس شكراً له        سبحا�ه و تعاىل   أتوجه بالشكر     
  .و إمتامها  يل إلجناح هذه الدراسة ملسا�دهتا و دعمهاالعزيزة

 تفـضله     علـى �ـصائحه الـسديدة و        الدكتور حممد إبراهيم املدهون     أستاذي كذلك أتقدم جبزيل الشكر و عظيم االمتنان إىل       
 سـامي علـى أبـو الـروس        الـدكتور    و ،   رشـدي عبـد اللطيـف وادي      الـدكتور   كمـا أشـكر     . ه الدراسـة  باإلشراف علـى هـذ    

  .لتفضلهما مبناقشة هذه الرسالة
ــذكر           ــة وأخـــص بالـ ــذه الدراسـ ــام هـ ــاح و إمتـ ــى إجنـ ــاعد علـ ــاهم و سـ ــن سـ ــل مـ ــان لكـ ــشكر و العرفـ ــل الـ ــدم جبزيـ            و أتقـ

ــتاذ ــن    صــيامحممــد ســعيد  األس ــة واألم ــلو األســتاذ ،  الــوطينوزيــر الداخلي ــساعد             أبــو ماضــي  أمحــدكام ــل امل الوكي
 إبـراهيم  واألسـتاذ     مـدير عـام وحـدة الرقابـة والـشكاوي،           النجـار   حـسن  حممـد   األسـتاذ  و ،بوزارة الداخلية واألمن الـوطين    

  رشديحممد األخ و  مستشار الوزير للشئون األمنية،�وفليوسف سامي واألستاذ  مدير عام مكتب الوزير،   صالحعيسى
  أبـو شـقفة   حممـد حـسن وأتوجـه بالـشكر اخلـاص إىل روح الـشهيد ااهـد          .سامهوا يف إجناح هـذه الدراسـة      ذين  ال،  صيام

ــة واملاليــة  ــشئون اإلداري ــوزير مــدير ال ــاريخ  يف مكتــب ال ــذي استــشهد بت م بعــد مــسامهته يف إجنــاح هــذه  12/6/2008 ال
  .رمحك ا أبو عمر وأسكنك الفردوس األعلى�ة على األجهزة العسكرية،الدراسة وتفضله مبساعدتي بتوزيع االستبا

 يف قطـاع  يف وزارة الداخلية واألمن الوطين، وقادة األجهزة األمنية املدراء العامني  لألخوة اخلاصويسعد�ي أن أتقدم بشكري 
  .ة يف الوزارغزة على تفضلهم بتوزيع اإلستبا�ة

والـشكر موصـول إىل     والعـاملني يف املكتبـة املركزيـة يف اجلامعـة اإلسـالمية بغـزة،          ، تجـارة ألساتذة كلية ال  أتوجه بالشكر   كما  
  .الستبا�ةا إمتام ن إلرشادهم وتوجيهاهتم دور بارز يفالذين كااالستبا�ة حمكمي  األساتذة

 الــذي بذلــه يف مراجعــة  علــى اجلهــد الكــبري الــسنوار إبــراهيمزكريــااألخ الــدكتور كمــا أتقــدم بالــشكر والعرفــان والتقــدير إىل 
  .الناحية اللغويةعلى اجلهد الكبري الذي بذله يف مراجعة وتدقيق الرسالة من   عماد عليان املصريدكتور األخ الالرسالة، و

  .وكذلك الشكر لكل من ساهم معي ولو بالدعاء يل، متمنيا من ا  العلي القدير أن يكون ذلك يف ميزان حسناهتم
  ما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطا�كويا رب لك احلمد ك

      الباحث                                                                                                         
  أمين مجال السر
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א
 

  لصفحةاא

  أ  آية قرآنية 

  ب  ملخص الدراسة باللغة العربية 

  د    ةة باللغة االنجليزيملخص الدراس

  و  إهداء 

  ز  شكر وتقدير 

  ح   قائمة المحتويات 

  م   قائمة الجداول

  س  قائمة األشكال 

א א:א  1- 36א

א א:א מ א  7-2א

 2  المقدمة :أوالً

  4  مشكلة الدراسة : ثانياً

 4  فرضيات الدراسة: ثالثاً

 6  متغيرات الدراسة: بعاًرا

 7  أهداف الدراسة: خامساً

 7  أهمية الدراسة: سادساً

א א:א א  19-8א

 8  تمهيد: أوالً

 8  الدراسات الفلسطينية : ثانياً

 10  الدراسات العربية: ثالثاً

 15  الدراسات األجنبية: رابعاً

 18  التعقيب على الدراسات السابقة:  خامساً

  19  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: سادساً

  19  أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:سادساً
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א א:א א א א  36-20  א

 20  تمهيد: أوالً

 20  اإلطار القانوني الذي يحكم دور وظائف وزارة الداخلية: ثانياً

 21  ور الوزارة ورسالتها د: ثالثاً

 22  األهداف العامة واألهداف الجزئية للوزارة: رابعاً

 23  الهيكلية العامة لوزارة الداخلية واألمن الوطني: خامساً

 23  الشق المدني لوزارة الداخلية واألمن الوطني: سادساً

 32   الشق األمني أو العسكري لوزارة الداخلية واألمن الوطني: سابعاً

 101-37א:אא

א א:א א  58-38"א"א

 38   تمهيد: أوالً

 41  أهداف إعادة هندسة العمليات اإلدارية: ثانياً

 41  المبادئ التي تقوم عليها الهندرة: ثالثاً

  42  خصائص الهندرة وركائزها: رابعاً

 43  دة  هندسة العمليات وإعادة هندسة األعمالالفرق بين إعا: خامساً

 46 كيف تتم إعادة هندسة  العمليات اإلدارية: سادساً

 46  إعادة تصميم العمليات نقطة االرتكاز األساسية في إعادة البناء: سابعاً

 48  تطبيق عملية الهندرةالمنظمات التي تحتاج : ثامناً

 49  خطوات أو مراحل عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية: تاسعاً

 50  التغييرات التي تحدثها الهندرة في بيئة العمل: عاشراً

 54  مستويات إعادة الهندسة: الحادي عشر

 55  فوائد تطبيق الهندرة: الثاني عشر

 56  العملية مهندرة ومبسطة: الثالث عشر

  57  طبيق عملية الهندرةالنقاط الرئيسية لت: الرابع عشر

 57  األخطاء الشائعة والمتوقعة: الخامس عشر

א א:א א  101-59 א

  59    تمهيد: أوالً

  59  القيـــادةبعد  :ثانياً
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  59  تمهيد

 60  األنماط القيادية

  63  العوامل التي تؤثر في اختيار أسلوب القيـادة

 65  التخطيط االستراتيجي بعد :ثالثاً

  65  تمهيد

  66  خصائص وسمات التخطيط اإلستراتيجي

 67  أهمية التخطيط االستراتيجي

 68  معوقات التخطيط االستراتيجي

 68  مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية

 69  إعادة الهندسة وتنفيذ اإلستراتيجية

 70  السياسات اإلدارية  بعد:رابعاً

  70  ـدتمهي

 71  مزايا السياسات اإلدارية في المنظمة

 73   إعادة الهيكلة  بعد:اًخامس

  73  تمهيد

 74   الهياكل التنظيمية

 75  أهداف المنظمة التي تسعى لتحقيقها من خالل الهيكل التنظيمي

 76   مراحل بناء الهيكل التنظيمي

  76   خصائص الهيكل التنظيمي

  77   ميإعادة تصميم الهيكل التنظي

 78  مخاطر إعادة تصميم الهيكل التنظيمي وكيفية معالجتها

 78  كيفية معالجة إعادة تصميم الهيكل التنظيمي

 78  من يقوم بعملية إعادة تصميم الهيكل التنظيمي

 79  تدريب وتنمية مهارات العاملينبعد : اًسادس

  79  تمهيد

 81  أهمية التدريب

 81  خطة التدريبخطوات 

 84  تدريبطرق ال



  ك  

 87  تقويم األنشطة التدريبية

 87   بعد الدورة التدريبيةقياس كفاءة المنهج التدريبي

 88  التدريب وتطوير مهارات العاملين

 89  تكنولوجيا المعلوماتبعد : اًسابع

 89  تمهيد

 90  أهمية تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 91  دراء واإلداراتفوائد التكنولوجيا للم

 92  دور تكنولوجيا المعلومات في الهندرة

 92  إعادة البناء وتكنولوجيا المعلومات

 93  بعد التشريعات والقوانين: ثامناً

 93  تمهيد

 95  أهداف السياسة التشريعية

 96  آثار غياب السياسة التشريعة

 97  غياب التهيئة  التشريعية

 97  السياسات العامة

 98  صنع السياسة العامة والجهات المساهمة فيهامراحل 

 99  متطلبات تنفيذ السياسة العامة الناجحة

 101  خصائص السياسة العامة

א  172-102אאא:א

א א:א  122-102א

 103   تمهيد: أوالً

 103 أسلوب الدراسة: ثانياً

  104 الدراسةمجتمع : ثاًثال

 109  عينة الدراسة: رابعاً

 110  أداة الدراسة: خامساً

 111  صدق اإلستبانة: سادساً

 121   اإلستبانةثبات: سابعاً

  122  األساليب اإلحصائية المستخدمة:  ثامناً
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א:אא א א א"א 172-123"א

  123  تمهيد :أوالً

  123  الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق الخصائص والسمات الشخصية :ثانياً
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  منطلقات الدراسة: الفصل األول 

  :متهيد 
يهدف هذا الفصل التعرف على منطلقـات الدراسـة، حيـث يتكـون هـذا الفـصل مـن                       

       الدراسـات الـسابقة،    2:1 اإلطـار العـام للدراسـة،        1:1: على النحو التـالي    ثالث مباحث 

  . وزارة الداخلية واألمن الوطني 3:1

  طار العام للدراسةاإل: املبحث األول
  

  :ــةاملقـدمــ: 1:1:1

ـ                 ى آلـه   الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على إمـام المرسـلين؛ نبينـا محمـد، وعل

  :أجمعين، أما بعد وصحبه

 و خاصـة اإلدارة العليـا فـي         ،عملية التطوير محور اهتمـام المـسئولين والقـادة            تعتبر  

حتـى  طـوير يجـب أن تكـون مـستمرة و قائمـة،             ن عمليـة الت   وعليه فإ , جميع المنظمات 

 علـى البقـاء و تنـافس فـي ظـل بيئـة              ة مع كل جديد، وأن تكون قـادر       تتماشى المنظمات 

إن ... لقد أصبحت المنظمات دليل واضح علـى قـدرة اإلنـسان علـى اإلبـداع                ومتحركة،  

يـستخدمها   األداة التـي     هذه المنظمات هي اإلجابة المباشرة لحاجة المجتمـع المتقـدم، فهـي           

الـسالم،  ( هـداف مـشتركة ضـمن حـدود بيئـة معينـة        ومنظم من أجل تحقيق أ    بشكل واعي   

  .)215، ص2002
 يركـز    وهـو  ،لتطـوير اأحـد مـداخل     ) الهنـدرة ( إعادة هندسة العمليات     ويعتبر مفهوم      

على إعادة التـصميم الـسريع والجـذري للعمليـات اإلداريـة اإلسـتراتيجية وذات القيمـة                 

 والهياكـل التنظيميـة، بهـدف تحـسين األداء وزيـادة            ، والـسياسات  ،كذلك للنظم المضافة، و 

   ).343م، ص2000القريوتي، (نتاجية في المنظمة بصورة ملحوظةاإل

 ،ولقد واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ األيام األولى لقيامها على األرض الفلسطينية                 

 ذلـك مـن إعـداد األطـر         ،ي بكل ما يتـضمنه    م تحدي إقامة نظام سياسي فلسطين     1994عام  

المواطنين الفلسطينيين على  ي إلدارة حياة القسم الكبر منات والبناء المؤسس، والقانونية،الدستورية

م، وقد شاب هذه التجربة علـى امتـداد الـسنوات           1967األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام      

 نواحي البناء المؤسسي، ممـا أدى ظهـور         الماضية العديد من جوانب الخلل التي طالت مختلف       

مثلـون  دعوات اإلصالح من قبل المجتمع الفلسطيني والعديد من الشخصيات الفلسطينية الذين ي           

  ).4، ص2004أبو ديه، (توجهات ومؤسسات متعددة
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 فـي المجتمـع       والـسياسي  ،االقتـصادي اإلداري و وزادت األصوات المطالبـة باإلصـالح       

 والقـوى   ،وبـين األحـزاب    ، ورجـال األعمـال مـن ناحيـة        ،ييندالفلسطيني بين االقتـصا   

وبالتـالي فـإن الحـديث عـن اإلصـالح          ... السلطة والمعارضة من ناحية ثانية    السياسية في   

في بالدنا ال ينحصر في عدد مـن اإلجـراءات اإلداريـة واالقتـصادية فحـسب ألن الواقـع                   

ـ          ية فـي النظـام الـسياسي واألطـر         الراهن بتطلب القيام بتنفيذ حزمة من التغييـرات األساس

التـالي فـإن فكـرة اإلصـالح        وب... األجهـزة المـسيطرة علـى هـذا الواقـع         المؤسسية و 

 االقتصادي الشامل هو الهـدف المركـزي الـذي يجـب أن تتـضافر               – االجتماعي –السياسي

كافة جهود القوى والفعاليات الوطنية من أجل العمل علـى بلورتـه كإطـار نـاظم لمجتمعنـا                  

 وتحقيـق  ،طيني في هذه المرحلة الدقيقة، بمـا يؤكـد علـى االلتـزام بثوابتنـا الوطنيـة       الفلس

وفـي هـذا الـسياق      . كاملة السيادة على أرضـنا المحتلـة      أهداف شعبنا في االستقالل والدولة      

اإلداري كواحـدة مـن أهـم العوامـل أو الركـائز المطلوبـة          تي الحديث عـن اإلصـالح       يأ

  ).840، ص2005الصوراني، (نمية المنشودة والتلعملية اإلصالح الشامل

لقد أظهرت الدراسات المحلية السابقة التي أجريت علـى قيـادة الـشرطة الفلـسطينية فـي                 و

 م إلـى أن ممارسـة اسـتراتيجيات اإلصـالح والتطـوير اإلداري كـان                2008-2007عام  

 أو  ضعيفاً، وأن وظائف إدارة وتنميـة المـوارد البـشرية تكـاد أن تكـون غيـر موجـودة                  

مغيبة، وأن مستوى الرضا عن أنظمة وظائف إدارة وتنميـة المـوارد البـشرية كـان أيـضاًً                  

ضعيفاً، باإلضافة لغياب اللوائح التنفيذيـة واإلجـراءات المتعلقـة بـإدارة وتنميـة المـوارد                

البشرية التي تساعد في تـصميم وتنفيـذ هـذه األنظمـة، وأن هنـاك غيـاب لـدور اإلدارة                    

هذه األنظمة، وغياب لتأهيل الكـادر البـشري، وهـذه المؤشـرات والـدالئل              العليا في وجود    

 بعـض   وجـود   ، و اإلصـالح اإلداري  التغييـر و    في خـضم الحـديث عـن        دفعت الباحث   

أو هنـدرة    بإلقـاء الـضوء علـى واقـع إعـادة هندسـة              أن يقوم  الجذرية،   ةالتقلبات السياسي 

ـ      العمليات اإلدارية  والـشئون المدنيـة فـي       ن الفلـسطينية،  الخاصة بعملية نهضة أجهزة األم

لمواجهـة   , اإلصـالح اإلداري    التغييـر و   لما لذلك أثر في المساهمة فـي عمليـة        , قطاع غزة 

مواجهـة  ل و ،وحيـاة الـشعب الفلـسطيني       الفوضى والعبـث فـي مؤسـساتنا       من يسعى لنشر  

منـاه   في صـفوفنا لينـال مـا ت         وعدم الشعور باألمن   الفوضى نشر   االحتالل الذي يعمل على   

ن هذه الدراسة ستكون بمثابـة الخطـوة األولـى بـإذن اهللا لوضـع               إعليه ف و بأن يجهز علينا،  

الحلول الكافية لجميع المشاكل اإلداريـة التـي تـم إيـضاحها مـن خـالل األداة                 التوصيات  

   .هذه الدراسةالعلمية المستخدمة في 
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  :مشكلة الدراسة: 2:1:1
  إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة         ة البحث عن واقـع     في محاول  تتمثل مشكلة الدراسة       

ـ            ،في وزارة الداخلية واألمن الوطني     ى عمليـة    من حيث البحـث فـي العوامـل المـؤثرة عل

؛ كوعي وإدراك القيـادة لمفهـوم الهنـدرة، ونمـط القيـادة الـسائد،               هندرة العمليات اإلدارية  

داريــة، وتــدريب وتنميــة الــسياسات اإلووالعوامــل الداخليــة كــالتخطيط االســتراتيجي، 

إعادة الهيكلية، باإلضـافة للعوامـل الخارجيـة كتكنولوجيـا المعلومـات            ومهارات العاملين،   

  .والقوانين والتشريعات

א א א א א :מ
א"  א א אא א א אא

؟   "א
  

  :فرضيات الدراسة: 3:1:1
  :تناولت الرسالة التحقق من صحة الفروض اآلتية    

بـين القيـادة وقـدرة      % 5توجد عالقة ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة              .1

 .وزارة الداخلية واألمن الوطني على إعادة هندسة العمليات اإلدارية

بـين وعـي وإدراك     % 5ة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة          توجد عالقة ذات دالل     . أ 

 وقـدرة وزارة الداخليـة واألمـن        ،القيادة بمفهوم إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة        

 .الوطني على إعادة هندسة العمليات اإلدارية

بـين نمـط القيـادة الـسائد        % 5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية          . ب 

 .ألمن الوطني على إعادة هندسة العمليات اإلداريةوقدرة وزارة الداخلية وا

 البيئـة    واقـع عناصـر    بـين % 5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية          .2

 التـدريب وتنميـة مهـارات       – الـسياسات اإلداريـة      –التخطيط االسـتراتيجي  (الداخلية  

عـادة هندسـة    وقدرة وزارة الداخلية واألمن الـوطني علـى إ        )  إعادة الهيكلة  –العاملين

 .العمليات اإلدارية

التخطـيط  واقـع   بـين   % 5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مـستوى معنويـة             . أ 

االستراتيجي وقدرة وزارة الداخلية واألمن الوطني علـى إعـادة هندسـة العمليـات              

 .اإلدارية

 الـسياسات   واقـع  بـين % 5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مـستوى معنويـة            . ب 

درة وزارة الداخلية واألمـن الـوطني علـى إعـادة هندسـة العمليـات               اإلدارية وق 

 .اإلدارية
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 التـدريب   واقـع  بـين % 5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مـستوى معنويـة             . ج 

 وقـدرة وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني علـى إعـادة              وتنمية مهارات العـاملين   

 .هندسة العمليات اإلدارية

إعـادة   واقـع بـين   % 5عنـد مـستوى معنويـة       توجد عالقة ذات داللة إحـصائية         .د 

 وقدرة وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني علـى إعـادة هندسـة العمليـات           ،الهيكلة

 .اإلدارية
 

بـين واقـع عناصـر      % 5إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة         توجد عالقة ذات داللة      .3

ــا المعلومــات(البيئــة الخارجيــة   القــوانين والتــشريعات التــي تحــدد –تكنولوجي

وقـدرة وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني علـى إعـادة هندسـة               ) لعامـة السياسة ا 

 .العمليات اإلدارية

واقــع بــين % 5توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى معنويــة   . أ 

تكنولوجيا المعلومـات وقـدرة وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني علـى إعـادة                

 .هندسة العمليات اإلدارية

 القـوانين   واقـع بـين % 5د مـستوى معنويـة     توجد عالقة ذات داللة إحصائية عن       . ب 

والتشريعات وقدرة وزارة الداخلية واألمن الوطني علـى إعـادة هندسـة العمليـات              

 .اإلدارية

توجد فروق ذات داللة إحـصائية حـول إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة تعـزى                   .4

ــستقلة  ــرات الم ــروالجــنس، (للمتغي ــي، و، العم ــل، والمؤهــل العلم ــة العم طبيع

سـنوات  وعـدد الـدورات التدريبيـة اإلداريـة،         و،  المـسمى الـوظيفي   وظة،  المحافو

  ).الخدمة في الوزارة
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  :متغريات الدراسة: 4:1:1
  ".واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية : " المتغير التابع .1

  :   المتغيرات المستقلة .2

 ).نمط القيادة السائدو ،وعي وإدراك القيادة( القيادة   . أ 

ات التدريب وتنمية مهـار   و ،السياسات اإلدارية و ،التخطيط االستراتيجي (البيئة الداخلية    . ب 

 ).إعادة الهيكلةو ،العاملين

 ). القوانين والتشريعاتو ،تكنولوجيا المعلومات(البيئة الخارجية   . ج 
  

  يوضح العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع) 1:1:1(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  ) إعداد الباحثمن: المصدر (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التخطيط 
 اإلستراتيجي

 
  التدريب

 تنمية  و
مهارات 

 لعاملينا

إعادة 
 الهيكلية 

   تكنولوجيا
  المعلومات

القوانين 
 والتشريعات

نمط 
القيادة 
 السائد

وعي و 
 كإدرا

العوامل  القيادة القيادة
 جيةرالخا

 إعادة هندسة العمليات

السياسات 
 اإلدارية

العوامل 
 الداخلية
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  :أهداف الدراسة: 5:1:1
 إعادة هندسة العمليات اإلدارية كعلم جديد منظم ومخطط          واقع إلقاء الضوء والتعرف على    .1

 . يساعد في إحداث التطوير لدى وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة

أهـم  من   بصفتها   ،وبيان دورها وأهميتها   ع وزارة الداخلية واألمن الوطني    استعراض واق  .2

 .سياديةال الوزارات

والتطـوير  ه إعادة هندسة العمليات اإلدارية      التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواج      .3

 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني

ات اإلدارية لدى وزارة    تقديم مقترحات وتوصيات تساعد على تطوير وإعادة هندسة العملي         .4

  .الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة
   

  :أهمية الدراسة :6:1:1
تنبع أهمية الدراسة من جانبين الجانب النظري و يتمثل في إلقاء الـضوء علـى النـواحي                     

إعادة هندسـة العمليـات      و الجانب العملي واقع      تغيرات التي تشتمل عليها الدراسة،    المختلفة للم 

  :و فيما يلي عرضنا لهذه النقاط،  وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزةرية فياإلدا

 واقع إعـادة هندسـة العمليـات        تدرستتناول الدراسة وزارة مهمة للمجتمع الفلسطيني و       .1

 .ستقرارن توفر األمن واالاإلدارية والتطوير فيها، حيث ال يوجد تطوير دو

 مقدار العائد الـذي يمكـن أن         و ائدة المستقبلية المتوقعة  الف تستمد هذه الدراسة أهميتها من     .2

تحققه وزارة الداخلية واألمن الوطني وانعكاس ذلك على المجتمع الفلسطيني ككل إذا ما تم              

 .األخذ بنتائجه وتوصياته

ستساعد هذه الدراسة في حث المدراء والقيادة على اإلبداع والتجديد و مواكبـة التطـوير                .3

مليات اإلدارية وتبني توجهات إستراتيجية خاصة في مجال إسـتراتيجية          وإعادة هندسة الع  

التخطيط للوزارة والهيكل التنظيمي واألساليب التكنولوجية المتبعـة والمهـام واألنـشطة            

 .واتجاهات ومهارات األفراد

تفتح هذه الدراسة آفاق جديدة للباحثين والمهتمين بعملية اإلصـالح وإعـادة بنـاء وزارة                .4

ة واألمن الوطني على أسس علمية ووطنية وذلك لما تفتقره المكتبة مـن مراجـع               الداخلي

 .وكتب ودراسات حول وزارة الداخلية واألمن الوطني

يأمل الباحث أن تساهم هذه الدراسة في زيادة معرفته وإثراء معلوماته في هـذا المجـال                 .5

 .العربيةوأن تصنف هذه الدراسة كإضافة علمية جديدة للمكتبة الفلسطينية و
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  الدراسات السابقة: املبحث الثاني
  :متهيد: 1:2:1

فـي وزارة الداخليـة     " الهنـدرة "واقع إعادة الهندسـة اإلداريـة       يعتبر البحث في موضوع         

 فـي    هـذا الموضـوع منـذ فتـرة        وقد تم مناقـشة    من الموضوعات الجديدة     واألمن الوطني 

والدارسـين، وفيمـا يلـي      بـاحثين   ألهميتـه القـصوى مـن قبـل ال         وذلك   العديد من الدول  

 المجال حيـث تـم ترتيبهـا حـسب تسلـسلها           اتوضيح لعدد من الدراسات التي أجريت في هذ       

 دراسـات عربيـة      دراسـات محليـة و     الزمني من األحدث إلى األقدم وهي مقدمة كالتـالي،        

  . ودراسات أجنبية
  

  : الدراسـات الفلسطينية: 2:2:1
اقع استراتيجيات االصالح والتطوير اإلداري ودورها في       و:"بعنوان )2008(دراسة الفرجاني  .1

 "تعزيز أمن المجتمع الفلسطيني دراسة على قيادة الشرطة في قطاع غزة

 علـى جهـود اإلصـالح والتطـوير اإلداري فـي             إلـى التعـرف    هذه الدراســة  هدفت   

جهاز الشرطـة ودوره فـي تعزيـز األمــن فـي ظـل التحـوالت والمتغيـرات الدوليـة                   

وقـد خلـصت الدراسـة إلـى        ،  لمستقبليــة واستطالع وجهات نظـر القيـادات بـشأنها        وا

 اتـضح جليـاً الغمـوض وعـدم التفريـق بـين كـل مـن                 :مجموعة من النتائج من أهمها    

اإلصــالح والتطــوير اإلداري والتنميــة اإلداريــة، إن ممارســة اســتراتيجيات اإلصــالح 

قيـام جهـاز الـشرطـة بتـوفير نظـام          والتطوير اإلداري في جهاز الشرطة كان ضـعيفاً،         

للتدريب والتطـوير للكـادر، تحـسين ظـروف العـاملين بالـشرطــة ووضـوح الـنظم                 

 االهتمـام بـالبحوث     ،واللوائح التي يصدرها جهاز الـشرطـة يـساهم فـي تعزيـز األمـن             

الـشرطة خطـة إسـتراتيجية      والدراسات واإلستراتيجيات المـستقبلية، يتـوفر لـدى جهـاز           

 .رللتطويـ

فعاليـة متطلبـات وظـائف إدارة وتنميـة المـوارد           :" بعنـوان  )2007(راسة صـيام     د .2

 "البشرية في جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة

هذه الدراسة إلى التعرف علـى فعاليـة متطلبـات تطبيـق وظـائف إدارة وتنميـة          هدفت      

نظـر فئـة    في جهاز الشرطة الفلسطينية في محافظـات غـزة مـن وجهـة              الموارد البشرية   

: وقد خلصت الدراسة إلى مجموعـة مـن النتـائج مـن أهمهـا              ،الضباط العاملين في الجهاز   

، ومـستوى    أو مغيبـة   وظائف إدارة وتنمية الموارد البشرية تكاد أن تكـون غيـر موجـودة            

أنظمة وظائف إدارة وتنمية إدارة المـوارد البـشرية ضـعيف والمتعلقـة بأنظمـة      الرضا عن  
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خطـيط القـوى العاملـة واالسـتقطاب واالختيـار والتعيـين والتـدريب              التحليل الوظيفي وت  

هـذا باإلضـافة إلـى غيـاب اللـوائح التنفيذيـة            وتخطيط المسار الـوظيفي وتقيـيم األداء،        

 غيـاب دور    باإلضـافة إلـى    ,واإلجراءات التي تساعد في تـصميم وتنفيـذ هـذه األنظمـة           

 األنظمـة    اإلدارة العليـا علـى تطـوير       تركيـز  مع عدم    ,اإلدارة العليا في وجود هذه اللوائح     

 التـي تـسير وتـسهل عمـل الـشرطة، باإلضـافة             لموجودة مسبقا و  ا واللوائح واإلجراءات 

إلى وجود تكدس في الكـادر البـشري وذلـك نتيجـة غيـاب األنظمـة المتبعـة فـي إدارة                     

ي وغياب أيـضا تأهيـل الكـادر البـشري والـذ          , لموارد البشرية في عملية التوظيف    وتنمية ا 

  .لو كان تأهيله عشوائيا وليس مدروسا

فــي " الهنــدرة"إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة:بعنــوان )2006(دراســة األغــا .3

  المصارف في قطاع غزة

فـي  " الهنـدرة   " اإلداريـة    إعادة هندسة العمليـات       الدراسة إلى التعرف على    هدفت هذه     

ثير وعالقـة بعـض      بمحافظات غزة وذلك من خـالل التعـرف علـي مـدى تـأ              المصارف

قـدرات  والعوامل المؤثرة بالهندرة ومن هـذه العوامـل إعـادة بنـاء الهياكـل التنظيميـة،                 

التغيـر فـي توقعـات العمـالء،        وصحة وفاعلية العمليات المـصرفية،      والتكنولوجيا العالية،   

ين ويتمثـل مجتمـع عينـة الدراسـة مـن المـدراء العـام             . تحسين معايير الجودة الشاملة   و

 توصـلت الدراسـة    وقـد  ،بالمصارف العاملة في محافظـات غـزة       ورؤساء األقسام    والمدراء

توجـد عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين إعـادة             : مجموعة من النتائج أهمها ما يلـي      إلي  

توجـد عالقـة ذات داللـة        و .هندسة العمليات اإلدارية الكفء وإعادة بناء الهياكل التنظيميـة        

توجـد  و.  و قـدرات تكنولوجيـا عاليـة       ،لكفءت اإلدارية ا  إحصائية بين إعادة هندسة العمليا    

عالقة ذات داللة إحصائية بين إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة الكـفء و زيـادة صـحة                   

وكـذلك توجـد عالقـة ذات داللـة          .العمليات المصرفية التـي تنجزهـا هـذه المـصارف         

و  .وقعـات العميـل   إحصائية بين إعادة هندسة العمليات اإلدارية الكـفء و تغيـرات فـي ت             

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة الكـفء و تحـسين        

  .معايير الجودة الشاملة

فعاليـة متطلبـات التطـوير التنظيمـي وإدارة التغييـر           :"بعنوان) 2006(مرزوقدراسة    .4

  " لدى المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية

 والتطـوير لقـاء الـضوء علـى مجـاالت إدارة التغييـر            إإلـى   هـذه الدراسـة      تهدف    

غييـر المطلـوب والتطـوير       الت  خاصـة تـساعد فـي إحـداث        ،  وتبني توجيهـات    يميالتنظ

 وجـود عالقـة طرديـة ايجابيـة          النتائج التي خلصت منهـا الدراسـة،       ، وكان أهم  التنظيمي

 التغييـر  بين إتباع أسـلوب التخطـيط االسـتراتيجي وقـدرة المؤسـسة علـى إدارة عمليـة           
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والتطوير التنظيمي، وكـذلك بـين قـدرة المنظمـة علـى إدارة التغييـر وتنميـة وتطـوير                   

مهارات العاملين لديها، وكذلك بـين األنظمـة والـسياسات اإلداريـة المتبعـة كلمـا كانـت                  

 كلما أصبحت المؤسسة لديها القـدرة علـى إحـداث التغييـر والتطـوير،               ،واضحة ومفهومه 

القـة طرديـة بـين إدارة التغييـر وإحـداث التطـوير التنظيمـي               وكذلك يبرز أن هنـاك ع     

ومراعاة تحليل الظروف البيئيـة الداخليـة والخارجيـة فـي المؤسـسة، وكـذلك أن هنـاك                  

مناسبة ومالئمة الهيكل التنظيمـي أحـد متطلبـات إدارة التغييـر والتطـوير التنظيمـي وأن                 

تنظيمـي ومراعـاة تعديلـه وتغييـره        المؤسسة تعتبر ذات فاعلية إذا راعت مالئمة الهيكـل ال         

  . وتقييمه بشكل دوري بما يتالءم مع احتياجات المنظمة

   :الدراســـات العربيـــة: 3:2:1
ــاني  . 1 ــة القحط ــوان) 2006(دراس ــوير اإلداري : "بعن ــتراتيجيات اإلصــالح والتط اس

ـ       زيز األمن الوطني لدراسة تحليليـة       ودورها في تع   ة التجاهـات القيـادات العليـا المدني

  "واألمنية بالمملكة العربية السعودية

هدفت الدراسة إلى التعرف علـى توجهـات القيـادات العليـا فـي المؤسـسات المدنيـة                      

 والتعــرف علــى مــدى إســهام ،واألمنيــة حيــال مفــاهيم اإلصــالح والتطــوير اإلداري

استراتيجيات ومداخل اإلصالح والتطوير اإلداري فـي تعزيـز األمـن الـوطني والتعـرف               

يـة  وتوصـلت النتـائج التاليـة أنـه تـرى غالب          . هددات األمن الوطني في ظل غيابها     على م 

 مفــاهيم اإلصــالح والتطــوير اإلداري يــتم تطبيقهــا فــي القيــادات المدنيــة واألمنيــة أن

منظماتهم سـواء أكانـت مدنيـة أن عـسكرية وبنـسب متباينـة وتـرى القيـادات المدنيـة                   

رجـة  التطـوير اإلداري لهـا القـدرة علـى اإلسـهام بد           واألمنية أن استراتيجيات اإلصالح     

وكذلك إن القيـادات المدنيـة واألمنيـة تـرى أن غيـاب أو              . كبيرة في تعزيز األمن الوطني    

غموض استراتيجيات وتقنيـات اإلصـالح والتطـوير اإلداري يـؤدي إلـى شـيوع بعـض                 

  .السلبية التي تهدد األمن الوطنيالظواهر والممارسات 

أثر القدرات اإلبداعية للمديرين والسياق التنظيمي على  :"بعنوان) 2005 (مسلمدراسة  .2

   "مستوى ومحتوى تطوير المنظمات السعودية

عمليـات التطـوير فـي      ناء نموذج نظري يصف محـددات وآثـار         هدفت الدراسة إلى ب       

، ومـن أهـم مـا توصـلت         على عينة من المنظمـات الـسعودية      المنظمات واختباره تجريبيا    

ـ             إليه   ديرين وممارسـات   الدراسة من نتائج وجود عالقة طردية بـين القـدرات اإلبداعيـة للم

 ، وعـدم وجـود عالقـة بـين القـدرات اإلبداعيـة للمـديرين ومحتـوى                التطوير التنظيمي 

هـو العامـل الوحيـد المحـرك للقيـام          أن الخلل في الهيكل التنظيمـي        و ،التطوير التنظيمي 
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،  وكـذلك علـى مـستوى جماعـات العمـل          ظمة ككـل،  بالتطوير التنظيمي على مستوى المن    

كما أن الخلل في العوامل المتعلقة بكل من الهيكل وعالقـات العمـل باإلضـافة إلـى وجـود                   

اتجاهات نفسية سلبية لـدى العـاملين فـي المنظمـة كانـت مـن أهـم متغيـرات الـسياق                     

غيـر أسـاليب    التنظيمي التي أدت إلى إجراء تطوير في المنظمات مثـل إعـادة الهيكليـة وت              

  .االتصال والتفاعل في المنظمة 

دور تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسـة عمليـات         :"بعنوان) 2004(دراسة الكساسبة    .3

  "األعمال، دراسة ميدانية على شركة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن

تخدمة فـي   المـس على درجـة تـأثير تقنيـات المعلومـات          جاءت هذه الدراسة للتعرف          

وجيــا المعلومــات فــي إعــادة ، وقــدرات تكنول)شــركة االتــصاالت األردنيــة(كاتالــشر

  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية .الهندسة

المبحوثة قد نفذت بـرامج إعـادة  الهندسـة  لعملياتهـا أو بـدأت                 ة  من الشرك % 63إن   .1

ندسـة جميـع عملياتهـا       ه من الشركات المبحوثة تخطـط إلعـادة      % 28.3بتنفيذها، وأن   

 . أو بعضها

 البيانـات المـشتركة وبرمجيـات       إعادة هندسـتها تـرتبط بقواعـد      تتم  إن العمليات التي     .2

وفـي ضـوء    .  وقدرات التكامـل والقـدرات الجغرافيـة        والخبرة لعمل الجماعي والنظم  ا

 لـدور تكنولوجيـا      ذجـاً  فقـد اسـتوحى الباحـث نمو       لنتائج التي توصلت إليها الدراسـة     ا

 فـي شـركات االتـصاالت وتكنولوجيـا المعلومـات فـي              في إعادة الهندسة   لوماتالمع

  .األردن

ــصقيه  .4 ــوان) 2004(دراســة ال ــاملين :"بعن ــة الع التطــوير التنظيمــي ومــدى مقارن

 "لبرامجه دراسة ميدانية على المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض

تنظيمي في حرس الحدود مقاومة من تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى مواجهة التطوير ال    

العاملين لبرامجه، كان مجتمع الدراسة من الضباط العسكريين العاملين في المديرية العامة 

ضابطاً، وأهم النتائج التي خرجت ) 350(لحرس الحدود بمدينة الرياض البالغ عددهم اإلجمالي 

العامة لحرس الحدود بأهداف  كانت هناك معرفة من قبل العاملين في لمديرية :بها الدراسة

وآليات التطوير التنظيمي، وكذلك برامج التطوير التنظيمي تسهم في إحداث التغيير الهادف في 

. المديرية العامة لحرس الحدود، وتوسط موقف العاملين من برامج التطوير التنظيمي وخططه

ة لحرس الحدود لبرامج التطوير وكانت أهم النتائج المترتبة على مقاومة العاملين بالمديرية العام

التنظيمي زيادة اهتمام اإلدارة المعنية بالتطوير التنظيمي بتوفير معلومات دقيقة وكافية لبرامج 

  .التطوير التنظيمي
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ــة  .5 ــسماندراس ــوان) 2003( ال ــدرة  : "بعن ــشاملة والهن ــودة ال ــوذج إدارة الج نم

  .في األردن" المتكامل

ذج إداري متكامل يعمل على تطوير المؤسسات العاملة فـي          جاءت هذه الدراسة بتطوير نمو        

 وقد تم إتباع منهجية علمية للوصول إلى هذا الهدف، حيث تم وضع النموذج بعد               ،البيئة األردنية 

مراجعة شاملة ووافية لجوانب الموضوع، ومن ثم اقتراح نموذج إداري يحاول أن يجمـع بـين                

تلفة، وفي الوقت نفسه يقوم بتعويض جوانـب الـنقص          عوامل النجاح في األنظمة اإلدارية المخ     

وتعديل الخلل الذي قد يكون في هذه األنظمة، بما يتضمن نجاح المؤسسات ورفع مستوى أدائها،               

وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة قيام المؤسسات األردنية بتبنـي وتطبيـق مبـادئ إدارة                

هجيات شمولية متكاملة من أجـل تحـسين        الجودة الشاملة والتطوير المستمر والهندرة ضمن من      

  .مستوى أدائها وتحقيق التنمية المستدامة

التطوير التنظيمـي وعالقتـه بالرضـا الـوظيفي فـي           :"بعنوان) 2003 (دراسة الراجحي  . 6

 " جوازات منطقة الرياضإدارة
هدفت الدراسة لمعرفة اتجاهات العـاملين فـي إدارة جـوازات منطقـة الريـاض نحـو                      

لتنظيمي التي جعل في إدارتهم ومعرفـة العالقـة بـين واقـع التطـوير التنظيمـي                 التطوير ا 

والرضا الوظيفي من وجهة نظر العاملين في إدارة جـوازات منطقـة الريـاض، وخلـصت                

 وأظهـرت  ،الدراسة إلى النتائج التالية وهي ميل مفـردات العينـة إلـى التطـوير التنظيمـي            

تنظيمـي والرضـا الـوظيفي حيـث كلمـا زاد عـدد             الدراسة أن هناك عالقة بين التطوير ال      

العالقـات التنظيميـة والتقنيـة المـستخدمة        (موافقين على حدوث تطـوير فـي كـل مـن          ال

كلمـا زادت الموافقـة علـى رضـاهم الـوظيفي،           ) األشـراف واألهداف الفرعية، وأساليب    

ت داللــة إحــصائية بــين كــل مــن ولكــن أظهــرت الدراســة أنــه ال توجــد عالقــة ذا

  . والرضا الوظيفي)لهيكل التنظيمي وإجراءات العملا(محوري

وعالقتها ألمنية لهندرة العمليات اإلدارية     اإلدارية وا األبعاد  :"بعنوان) 2003(دراسة المالكي  . 7

  " متاحف بالمملكة العربية السعوديةدراسة ميدانية على وكالة اآلثار والـ باألداء الوظيفي 

بعاد اإلداريـة واألمنيـة لهنـدرة العمليـات اإلداريـة           تهدف الدراسة إلى التعرف على األ         

ومـدى مالئمـة هـذه األبعـاد سـواء           ، في وكالة اآلثار والمتاحف    وعالقتها باألداء الوظيفي  

اإلدارية منها أو األمنية ألحداث التغيير والتطـوير الجـوهري ألسـاليب وإجـراءات العمـل                

 ذلك بـاألداء وبتحقيـق ذلـك مـن خـالل            والحكم على فاعلية تلك األبعاد وتقييمها وما عالقة       

ولقـد توصـلت الدراسـة لعـدد مـن           .لدراسـة اإلجابة على التساؤالت التي تطرحها هـذه ا       

وكـذلك عـدم    تخـاذ القـرار وعـدم تفـويض الـسلطة،           النتائج وهي وجود مركزية فـي ا      

 وبيروقراطيـة اإلجـراءات، والحاجـة إلـى إعـادة تأهيـل             ،وضوح النمـاذج المـستخدمة    
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، وتمتـع المـوظفين بـبعض الثقـة التنظيميـة           دريبهم لرفع مستوى كفاءة األداء    وتالموظفين  

  .االيجابية الداعمة لجهود التغيير

نظيمـي بفاعليـة القـرارات      التعالقـة التطـوير     :"بعنـوان ) 2003( الـصفيان دراسة   . 8

  " دراسة تطبيقية على جوازات منطقة الرياضاإلدارية

سـس التـي يـستند عليهـا التطـوير التنظيمـي            تهدف الدراسة إلى التعـرف علـى األ            

 وتوضـيح دور التطـوير التنظيمـي فـي توجيـه            ،لتكون القرارات اإلدارية فعالة في الجهاز     

، وتحديـد كـذلك أهـم الـصعوبات         ارية التخاذ قرارات إداريـة فعالـة      متخذي القرارات اإلد  

. فعالـة فـي الجهـاز     ارات اإلداريـة ال   التي تواجه التطوير التنظيمي وتحول دون اتخاذ القـر        

وكانت أهم النتائج التي خلـصت إليهـا الدراسـة أن التطـوير التنظيمـي بجهـاز جـوازات                 

منطقة الرياض يستند بدرجة متوسطة على األسس التي تفعـل القـرارات اإلداريـة كمـا لـه                  

  التـي  دور متوسط في توجيه متخذي القرارات  كمـا يواجـه التطـوير بعـض الـصعوبات                

   .ت إدارية فعالةتعيق اتخاذ قرارا

 تطـويره دراسـة ميدانيـة       الواقـع التنظيمـي وآليـات     :" بعنوان) 2003(دراسة ناصر  .9

  "اإلدارة ورؤساء األقسام بحرس الحدودعلى مديري 

 هدفت الدراسة إلى اقتراح آليات تطـوير الواقـع التنظيمـي بالمديريـة العامـة لحـرس                    

ت تطبيـق آليـات تطـوير الواقـع         ، وتحديـد متطلبـا    الحدود في ضوء دراسة هـذا الواقـع       

يـرات البيئـة التنظيميـة للمديريـة،        التنظيمي بالمديرية العامة لحرس الحدود في ضـوء متغ        

وكانت أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة وجـود موافقـة عاليـة حـول تفاعـل المديريـة                   

مع بيئتها الخارجيـة والمـساهمة فـي خـدمتها ووجـود قنـوات اتـصال بـين الرؤسـاء                    

مرؤوسين مفتوحة في االتجاهين، وكانت هناك موافقـة عاليـة علـى انـه يلـزم وجـود                  وال

  .متطلبات ومستلزمات إلحداث التطوير التنظيمي في المديرية العامة لحرس الحدود

اتجاهات المديرين نحو التطوير التنظيمي دراسة  :"بعنوان) 2003(دراسة آل سعود  .10

  "المدني في الرياض وجدةمسحية على القيادات األمنية في الدفاع 

وتهدف هذه الدراسة إلى قيـاس أداء القيـادات األمنيـة و معرفـة اتجاهـات المـديرين                      

نحو التطوير التنظيمي من خالل دراسة مسحية على القيـادات األمنيـة فـي الـدفاع المـدني                  

تطـوير  الالتعرف على أهـم العوامـل المـؤثرة علـى           في الرياض و جدة، وأيضا هدفت إلى        

 والتعرف أيضا علـى اتجاهـات المـديرين نحـو أهـم العوامـل          ، الدفاع المدني  يلتنظيمي ف ا

ذا مـا   فاع المـدني باإلضـافة علـى التعـرف إ         المؤثرة على التطوير التنظيمي في جهاز الـد       

ـ        ـ  فكانت هناك مؤثرات على مجاالتهـا تختل اختالف الخـصائص الشخـصية للعـاملين و         ب

بـشكل كبيـر بالطـابع األمنـي         مـرتبط فـي الجهـاز        التطويرقد توصلت الدراسة إلى أن      
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لذا هنالك غياب للتخطيط واالستراتيجيات باإلضافة إلـى تـأثير الثقافـة التنظيميـة               ,والسري

 لـذا غـاب الحـديث عـن االنتقـادات وفاعليـة             ,والتي أيضا تتسم بالطابع األمني والـسري      

إلدارة وحماسـها إلنجـاح      ا االستفادة من النماذج ومداخل التطـوير التنظيمـي ومـدى دعـم           

ـ                   يل دالتغيير وحماسها إلنجاح التغييـر وقـد أوصـت الدراسـة إلحـداث التـوازن بـين تع

 وتطوير النمـاذج المـستخدمة فـي انجـاز العمـل وإدخـال            الهياكل التنظيمية واإلجراءات،    

  .المكننة واالهتمام بالجانب اإلنساني

انيـة  ت اإلداريـة نحـو إمك     اتجاهـات القيـادا    :"بعنـوان ) 2002 (أبو إدريـس    دراسة .11

 واألداء فـي البيئـة المـصرية، دراسـة ميدانيـة            تطبيق مـداخل تطـوير المنظمـات      

  ".بالتطبيق على بعض المنظمات بمدينة العاشر من رمضان

نوعـة   للوقوف على اتجاهات القيادات اإلداريـة فـي بعـض المنظمـات المت             هدف البحث    

ـ    بمدينة العاشر من رمضان نحـو      ـ   إمكانيـة تطبي اهيم األساسـية التـي تقـوم عليهـا         ق المف

 البحث تمثلت فـي القيـادات اإلداريـة العاملـة فـي             عينة تطوير المنظمات واألداء، و    مداخل

ء يعتمـد    واألدا ار تطبيـق مـداخل تطـوير المنظمـات         وكان ذلك باعتب   العليا،مستوى اإلدارة   

  إعـادة  بيـق مـدخل   وخرجـت الدراسـة بالنتـائج المتعلقـة بتط         على قيادات إدارية فعالـة،    

ـ  الهندسة كمـدخل مـن مـداخل  تطـوير            واألداء مـن وجهـة نظـر القيـادات         ات المنظم

مـدير واحـد فقـط، وتـشكيل         أنه يتوجب توحيد نقطة االتـصال والتنـسيق فـي            ،اإلدارية

 األعمـال    المزج بين المركزيـة والالمركزيـة، وكـذلك إعـادة توظيـف             على أساس  التنظيم

 مجموعة المنظمـات الحكوميـة فـي الترتيـب الثالـث            ك جاءت في أفضل األماكن لها، وكذل    

 جميـع مـداخل تطـوير المنظمـات واألداء، بينمـا            واألخير مـن حيـث قابليتهـا لتطبيـق        

  .عة المنظمات االستثمارية األولىمجمو
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   :الدراســات األجنبيــة: 4:2:1
ادئ تطبيــق مبــ: "بعنــوان) Chiplundar & Chattopadhyay) 2003دراســة  .1

 فـي الواليـات     الحدث المتعلقة بالنظم المفتوحة في إعـادة هندسـة عمليـات األعمـال            

  "المتحدة األمريكية

ركزت هذه الدراسة على تحليل بيئة األعمال التنافسية بمساعدة تكنولوجيا المعلومات، مـع                 

طبيق إعادة هندسـة    األخذ باالعتبار التفاعالت المختلفة بين عمليات األعمال المتعددة عندما يتم ت          

عملية األعمال، وتقترح الدراسة نموذجاً مبنياً على مخططات الحدث لتسجيل التـدفق المنطقـي              

والتفضيالت ذات العالقة التي يمكن أن تستخدم في تصميم نظم المعلومـات، إذ إن مخططـات                

وير نظام  الحدث مفيدة في تصميم نظم معلومات الذكاء، وهذه المنهجية يمكن أن تستخدم في تط             

التصميم، حيث يمكن أن يتم تحليل كل حدث لمعرفة متطلباته من البيانات والعمليات والمـوارد،               

ويمكن أن تظهر التفاعالت بين القوى المختلفة واألحداث والنمـاذج والتطبيقـات مـن خـالل                

  .مخططات التفاعل، وتبحث هذه الدراسة أيضاً في القوى المحركة إلعادة الهندسة ومكوناتها

المحاكـاة هـي أداة التخـاذ القـرار فـي إعـادة             : "بعنوان) Kitchen )2002 دراسة   .2

  " في الواليات المتحدة األمريكيةهندسة العمليات اإلدارية

في أواخر التـسعينات قلـصت الـصناعات الخاصـة والوكـاالت االتحاديـة منظماتهـا                    

اف التكلفـة المنخفـضة     لم يثبت الوصـول إلـى أهـد       ) خفض العمليات (بالرغم من التقليص    

مـازال منتـشراً    ) خفـض العمليـات   (وزيادة معدالت اإلنتاج، الربح األوفر، فـإن التقلـيص          

، حيث أجبرت المنظمات إلعـادة تـصميم عملياتهـا التجاريـة لتحقيـق              BPRكنتيجة لعملية   

أهداف فريق العمل بـين المـوظفين، الهنـدرة تعتبـر أداة قويـة للمنظمـات عنـد إعـادة                    

ناء عملية خفض العمليـات اإلسـتراتيجية بـالرغم مـن أنـه لـم ينـل األهـداف                   وضعها أث 

المطلوبة من الوصول إلى التكلفة المنخفـضة زادت معـدالت اإلنتـاج وزاد الـربح، ولهـذا                 

هدفت هذه الدراسة إلى تصوير أن المنظمات يمكـن أن تـستعمل المحاكـاة العمليـة بـشكل                  

 وتوقع نتـائج إعـادة هيكلـة الـشركة ويقـوم            ،اتكأداة لتشكيل العملي   Arenaمحاكاة  محدد  

البحث على تعريف التقلص ويناقش بدايـة اتجـاه الـتقلص وأسـبابه ويقـدم أيـضاً طـرق                   

  . واألدوات التي تستعمل عادة لتسهيل االستخدامBPRتقلص مختلفة 

إعادة هندسة عمليات األعمال وتصميم النظم وتحليلها :"بعنوان) Jerva)2001دراسة  .3

  ." في الواليات المتحدة األمريكيةة متكاملةصنع حال

هذه الدارسة الختبار نظريات إعادة هندسـة عمليـات األعمـال الرئيـسية وأوجـه              تهدف      

الشبه واالختالف بين إعادة هندسة عمليات األعمـال، وتطـوير نظـم المعلومـات ومناقـشة                
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لمعلومـات،  متطلبات إعادة هندسـة عمليـات األعمـال فـي أي مـشروع تطـوير لـنظم ا                 

وتوصلت الدراسة إلى أن اسـتخدام تقنيـات إعـادة هندسـة عمليـات األعمـال وأسـاليبها،                  

يمكن أن يكون مستمراً عندما يتزامن مـع تطـوير نظـم المعلومـات، وإن إعـادة تـصميم                   

عمليات األعمال مع تكنولوجيا المعلومات تعطي المنشأة احتماليـة التحـسين الجـذري لنقـل               

 قيمة المعلومات فيما يخص المحتوى، كـذلك وهـذه الفوائـد تـؤدي إلـى                 وزيادة ،المعلومات

تسهيل عملية تخفيض التكلفة والتمايز في المنتجـات، وإن الفائـدة النهائيـة لغايـة اآلن مـن                  

تكامل إعادة هندسـة عمليـات األعمـال وتطـوير تكنولوجيـا المعلومـات هـي التمكـين                  

  .اتوالمشاركة المستمرة للعاملين في صنع القرار

تكنولوجيا المعلومـات فـي إعـادة هندسـة عمليـات           : "بعنوان) Olalla)2000دراسة .4

  ." في الواليات المتحدة األمريكيةاألعمال

ناقشت هذه الدراسة أهمية تكنولوجيـا المعلومـات باعتبارهـا مـسهالً إلعـادة هندسـة                     

يل عملياتهـا   عمليات األعمال، وبينت أن دورها مهـم ألنهـا تتـيح المجـال للـشركة لتعـد                

زيادة درجة التعـاون وتخفـيض درجـة الوسـاطة، مـن خـالل تنفيـذ تقنيـات                  : بطريقتين

االتصال وقواعد البيانات المشتركة، وعليه فـإن تكنولوجيـا المعلومـات تـساعد الـشركات               

  .في تحقيق تحسينات مهمة في متغيرات التكلفة، والجودة، ووقت التسليم
إعادة هندسة عمليات األعمال ترآيز تكامل : "وانبعن) Arora & Kumar) 2000دراسة  .5

  ." في الواليات المتحدة األمريكيةالمشروع

تم في هذه الدارسة مسح الصناعات لتحديـد العوامـل التـي تـستدعي إعـادة الهندسـة                      

وطبيعة مشاريع إعادة الهندسـة واألسـباب المـشتركة للفـشل وبعـض التوجيهـات لتقليـل                 

الخـسائر التـي يـتم اسـتخدامها أثنـاء التماثـل للـشفاء مـن                فرص الفشل وطرق تقليـل      

المشاريع الفاشلة، وإن تحسين تكامل المشروع ضـروري لتحـسين أداء النظـام وإن التقـدم                

في تكنولوجيا المعلومات يجعل تحقيق التكامل ممكناً حتى فـي الـنظم المعقـدة جـداً، فبـدالً                  

ة يمكن إنجـاز وظـائف تـصنيف قيمـة          من أن يسعى صانعو القرار إلى تحقيق أهداف محلي        

كبيرة للزبائن أصحاب العالقة، ويمكنهم جعل سالسل التزويـد الكاملـة قريبـة مـن الزبـائن                 

 .النهائيين سواء كانوا داخليين أو خارجيين

ة   .6  Fabioدراس Zucchi) 1999 (وان ين   : "بعن ة ب ص العالق ة  فح ادة هندس إع

  ." في بريطانيارد البشرية وعملية إدارة المواBPRالعمليات اإلدارية  
قامت هذه الدراسة على أن العديد مـن االعتبـارات المرتبطـة بإحـداثيات نظـام إدارة                      

الموارد البشرية، مستقاة من ثقافة المنظمة، وقد تم فحصها عـن طريـق المقابلـة مـع أكبـر                   

ـ             ,قدم المدراء في المملكة المتحـدة     وأ ذا هنـاك بعـض االعتبـارات التـي ينـدرج تحتهـا ه
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الموضوع وهي البنية والثقافة، دور المدراء، العمل كفريق، نظـام التعزيـز، وقـد خلـصت                

 لإلدارة الموارد البشرية، كما هـي مبنيـة فـي ثقافـة             BPRالدراسة على أن مبادئ وقواعد      

تبدو هذه المبادئ قادرة على إيجاد التطبيق الكامـل فـي معظـم المؤسـسات التـي                 المنظمة،  

  :ن غير متوقعينصها، ولكن يبقى هناك استثناءاا وفحتم البحث فيه

البنية القائمة على أسـاس العمليـات وهـو تفـسير مرئـي فـي                على   أن تغييراً سيطرأ  : أوالً

  .معظم الحاالت ولكن على صعيد المنظمات ذات الطابع األصل

مشكلة نظام التعزيز القائم على فريق العمـل ككـل، وقـد حـدث ذلـك فـي حـاالت                    : ثانياً

 قـد  BPR باإلجمالي، كما أن المنظمات التي تم دراسـتها والتـي فعلـت لـديها نظـام                  نادرة

  .أوجدت نموذجاً واضحاً جداً وتناغماً مع عمليات إدارة الموارد البشرية

ـ       ":بعنـوان ) Fathee) 1998 دراسة   .7 ة علـى هنـدرة     آثـار تعقيـدات عمليـة الهيكل

 فـي   ومحاكـاة التكنولوجيـا   العمليات اإلدارية من خالل القـيم والقيـود مـن نمذجـة             

  ."بريطانيا 

إعـادة    إلى التحدث عـن تـأثير تعقيـدات عمليـة الهيكليـة علـى                تهدف هذه الدراسة       

قـيم والمحـددات، وطريقـة       مـن خـالل مـنهج ال       األعمـال في منـشآت    هندسة  العمليات    

مليـة  والهيكليـة علـى ع    عمليـة التعقيـدات      تـأثير    قش هذه الدراسة في كيفية    ، وتنا المحاكاة

النمـاذج   تعـارض تقنيـة اسـتخدام        ه الدراسـة  هـذ استراتيجيات إعادة هندسـة العمليـات،       

 تحـت   النظـام  العمـق والتنبـؤ بـسلوك        قـادرة علـى التحليـل فـي       اإلحصائية ألنها غير    

  فـي جميـع المـستويات      غيـر بذبذبـة   يت) الحركـي ( والنظام  الديناميكي     المختلفة، الظروف

 على تقيـيم الحاجـة إلـى صـنع التغييـر،             النماذج  غير قادرة     وأيضاُ  هذه   الكلية والجزئية، 

ذج  االسـتخدام الجيـد للنمـا      غيـر العمليـة أدى إلـى تقلـص منفعـة          والمزيد مـن ذلـك، ت     

ونمـوذج المحاكـاة    . الهيكليـات  التغيير للموقـع عبـر الوظيفـة أو           في تقييم أثر   اإلحصائية

 لـك  مـع ذ    األعمـال  ات في منـشآت    وإعادة هندسة العملي   ، لعملية المعرفة  عظيمةأضاف قيم   

بـؤ بالـسلوك تحـت ظـل ظـروف      ، مـن خـالل زيـادة  التن   التغيروالعشوائية،  وتعقيد،  الك

 نطـاق التنبـؤ أصـبح واسـعاً          ذات إشكالية أكبر، وذلـك ألن       لعمليات األعمال ألنها   التغيير

  . على أساس القرار
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  :ات السابقةالتعقيب على الدراس: 5:2:1
سات المحلية والعربية واألجنبيـة التـي تناولـت إعـادة هندسـة العمليـات               تعددت الدرا     

اإلدارية والتطوير المؤسساتي من عدة جوانـب علميـة وإداريـة و تربويـة، ومـن خـالل                  

  :عرض وتحليل الدراسات السابقة نستخلص األتي

تناولت بعض الدراسات السابقة، مفهوم إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة ودورهـا فـي                 .1

ــة المــستدامة وانــسجمت مــع كــل مــن دراســة  ا لتطــوير والوصــول إلــى التنمي

، ودراســة )Samman:2003(، ودراســة )2003:المــالكي(، ودراســة )2006:األغــا(

)Kitchen:2002.( 

بينما تناولت دراسات وضع إطار عملي بتوفير توجه استراتيجي في استخدام الهندرة يؤدي              .2

 .)Fathee:1998(دراسة لمتغيرة، وانسجمت مع  ة اإلى التطوير وإبطال البيئة التنافسي

وركزت دراسات أخرى على مـدى تـأثير دور المـوارد البـشرية سـواء كانـت مـن                    .3

 Fabio(العمالء أو الموظفين على إعادة هندسـة العمليـات، وانـسجمت مـع دراسـة      

Zucchi:1999.( 

علومات على العمليات   ومات، وقدرات تكنولوجيا الم   وبينت دراسات درجة تأثير تقنيات المعل      .4

ــة       ــن دراس ــل م ــع ك ــسجم م ــا ين ــذا م ــتها وه ــادة هندس ــتم إع ــي ت                 الت

ودراســة ) Chiplundar &Chattopadhyay :2003(، ودراســة )2004:الكــساسبة(

)Jerva:2001( ودراسة ،)Arora&Kumar:2000( ودراسة ،)Olalla: 2000.( 

إلصـالح اإلداري ودوره فـي التطـوير        وتناولت بعض الدراسـات، مفـاهيم التغييـر وا         .5

المؤسساتي، ومدى إسـهام اسـتراتيجيات ومـداخل اإلصـالح والتطـوير فـي تعزيـز                

، )2007:صـيام (، ودراسـة  )2008:الفرجـاني (األمن، وهذا مـا انـسجم مـع دراسـة           

كما تناولـت الدراسـات مجـاالت إدارة التغييـر والتطـوير            ،  )2006:القحطاني(ودراسة

يهات خاصة تساعد في إحداث التغييـر المطلـوب، وكـذلك آليـات             التنظيمي وتبنت توج  

ظمـات، وهـذا انـسجم مـع كـل          تطوير الواقع التنظيمي، وآثار عمليات التطوير في المن       

، )2004:الفقيـه ( ، ودراسـة  )2005:مـسلم ( ، ودراسـة  )2006:مـرزوق ( من دراسـة  

ــة ــعود( ودراسـ ــة)2003:آل سـ ــي( ، ودراسـ ــة )2003:الراجحـ ، ودراسـ

 ). 2003:ناصر( ، ودراسة)2003:الصفيان(

دة، وتناولــت دراســات أخــرى اتجاهــات العــاملين نحــو التطــوير بمجاالتــه المتعــد .6

لعمليـات اإلداريـة    حـو تطبيـق مـدخل إعـادة هندسـة ا          واتجاهات القيادات اإلدارية ن   

  ).2002:أبو إدريس(دراسة سجم ذلك مع  تطوير المنظمات وانكمدخل من مداخل
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   :ة من الدراسات السابقةأوجه االستفاد: 6:2:1
 .تم االستفادة من الدراسات السابقة في ربط نتائجها مع  دراسة الباحث .1

تم االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد محـاور اإلسـتبانة وفـي اختيـار مـنهج                  .2

 .الدراسة

 .كما استفادت الدراسة في عرض اإلطار النظري وفي المراجع المستخدمة .3
  

  : احلالية عن الدراسات السابقة ة الدراسأهم ما مييز: 7:2:1
يتضح من استعراض الدراسات الـسابقة أن الدراسـة الحاليـة سـتطرق أبوابـاً جديـدة،                     

  :كما يلي

ـ               .1 ه تنفيـذ إعـادة    العديد من الدراسات السابقة هدفت إلـى تحديـد المـشكالت التـي تواج

ـ    هذه الدراسـة إلـى    ، بينما تهدف    هندسة العمليات فقط      شكالت التـي تواجـه     تحديـد الم

غـزة باإلضـافة إلـى قـدرة         فـي وزارة الداخليـة فـي قطـاع           إعادة هندسة العمليات  

 .عملياتهاإعادة هندسة  على الوزارة

أجريت غالبية الدراسات السابقة في بيئات غربية، فـي حـين تـم تنفيـذ هـذه الدراسـة                    .2

 مـن   لدراسـة في البيئة الفلسطينية بقطاع غزة على وجـه التحديـد، وقـد تكـون هـذه ا                

إعـادة  واقـع   وتعتبـر أول دراسـة تتنـاول        .  األولى من نوعها في هذه البيئـة       الدراسات

الفلـسطينية واألمـن الـوطني علـى        وزارة الداخلية    هندسة العمليات اإلدارية الهندرة في    

 .الباحثحد علم 
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  وزارة الداخلية واألمن الوطني: املبحث الثالث
  

  : ـدمتهي: 1:3:1
أنشئت وزارة الداخليـة منـذ اليـوم األول لقيـام الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية سـنة                        

م، وقد حظيت الوزارة باهتمام ورعاية القيادة الـسياسية باعتبارهـا واحـدة مـن أهـم                 1994

 انطلـق عمـل القـائمين       ،الوزارات السيادية لدورها في توفير األمـن للمـواطن الفلـسطيني          

 حيث كانت الخدمات في زمن االحـتالل تقـدم مـن خـالل مكتـب                ،لصفرعلى الوزارة من ا   

 االحـتالل   كـان   و  ومـن بعـض المجـالس القرويـة والبلديـة،          ،اإلدارة المدنية اإلسرائيلية  

ين والتنكيـل بهـم مـن خـالل         كعادته يتخذ من مكتب اإلدارة المدنية مكانـاً إلذالل المـواطن          

مـن المـواطنين    طويلـة   الذي نجم عنـه طـوابير   األمر، الشديد في إنجاز المعامالتؤالتباط

  ).3/1/2008الداخلية، وزارةموقع ( أمام شبابيك مكاتب اإلدارة المدنية

وزارة الداخلية وضعت نصب عينها إعادة االعتبار لمواطنيها من خـالل إتبـاع أقـصر               و     

واسـتطاعت فـي    ،   خطة البناء التنظيمي والهيكلي    الطرق إلنجاز المعامالت حيث وضعت لذلك     

اإلدارات   إنـشاء  زمن قياسي إيصال أيسر الخدمات المتعلقة بالشؤون المدنية واألمنية من خالل          

المديريات التي تقدم الخدمة إلى المواطن من المهد إلى اللحد إضافة إلى إصدار جواز الـسفر                و

 اهتمـت المطارات والدول التي يقـصدها كمـا        الفلسطيني الذي وضع حد لمعاناة المواطن في        

اإلدارة الوزارة بتنظيم الحياة المدنية من خالل رعاية ومتابعة منظمات المجتمع المدني من خالل             

هيكليـة وزارة   (  وقـدمت مـشاريع القـوانين لتنظـيم الحيـاة المدنيـة            مدنيـة لشؤون ال ل العامة

  .)5،ص2007:الداخلية

ــذي حيا: 2:3:1 ــانوني ال ــار الق ــوزارةإلط ــائف ال ــم دور ووظ ــة وزارة (:ك هيكلي

   )3، ص2005 :الداخلية
في أي عمل في المجتمع يجب أن يكون هنـاك قـانون يحكـم هـذا العمـل تـصدره                           

الهيئات التشريعية بهدف إعطـاء الـصالحية القانونيـة للـوزارة فـي عملهـا وفـي وزارة                  

نـاك مجموعـة مـن القـوانين التـي          وه. الداخلية بالذات هناك أهمية عالية لـسيادة القـانون        

  : زارة المدني واألمني وهى التاليةتتعلق بعملها في شقي الو

  . 2000لعام ) 1(هيئات األهلية رقم قانون الجمعيات وال .1

 . 1999لسنة ) 1(حوال المدنية رقم قانون األ .2

 .  بشأن األسلحة النارية والذخائر1998لسنة ) 2(قانون رقم  .3

 .أن إصدار قانون الخدمة المدنيةش ب1998) 4(قانون رقم  .4
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 .نيد بشأن الدفاع الم1998) 3(قانون رقم  .5

 .  بشأن االجتماعات العامة1998) 12(قانون رقم  .6

 . 2004جمعيات الخيرية الالئحة التنفيذية لقانون ال .7

 . امة للتخفيف من الكوارث والزالزلنظام الهيئة الع .8

 . نظام المحطات المرئية والمسموعة .9

 .2005 سنة 8 األمن الفلسطينية رقم مة العسكرية في قوىقانون الخد .10

 .)قانون مصري قديم(ات رجل الشرطةقانون الشرطة وصف .11
  

  ).6، ص2005: هيكلية وزارة الداخلية:( ورسالتهادور الوزارة: 3:3:1

 وذلك بتوفير كافة الوثائق الالزمة له من        ،إن عمل الوزارة يستهدف بالدور األول المواطن       .1

دة حتى الوفاة والتي تشمل البطاقة الشخصية وجواز السفر ثم توفير األمـن لـه      لحظة الوال 

ولممتلكاته أما بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني فتقوم الوزارة على تنظيم العمل والعالقـة             

ين وزارة  مع هذه المؤسسات من خالل تسجيلها ومتابعة عملها وخلق عالقة شراكة في ماب            

  .تالداخلية وهذه المؤسسا

إن طبيعة العالقة بين الوزارة واألطراف األخرى هي عالقة تكامل وتعاون وذلك من اجل               .2

 .بما يخدم المصلحة الوطنية العامةتقديم الخدمة لجميع المواطنين والمؤسسات والوزارات 

دور الوزارة أن تقوم بدور التنسيق والتنظـيم للعالقـة مـابين عملهـا وعمـل وزارات                  .3

 بمؤسسات المجتمع المدني وتطور هذه العالقة وتنظمها من خـالل           االختصاص بما يتعلق  

مذكرات تفاهم واضحة يتفق عليها المستوي التنفيذي وتوقع من المستوي الـسياسي وهـذه              

بمثابة آلية مهنية للعمل للنهوض باألداء الوظيفي في جميع إدارات الوزارة وأحيانا الوزارة             

ـ        تقوم بدور المنفذ من خالل منح المواط       نقلهم وعملهـم   نين الوثائق المدنية التـي تـسهل ت

 .باإلضافة إلي تجسيد مواطنتهم

 السلطات المحلية  ومراقبة أعمالها مقارنـة بالـسياسات          تعمل وزارة الداخلية على حراسة     .4

ـ      والخطط الموضوعة من قبل الوزارة     العامة سحاب، والخزينـة، القـوة     ، مثل خطـط االن

 .ة أو معالجة الحقوق الرسمية القانونية للسلطات المحلية، إدارة السلطات المحليالعسكرية

 )حتقيق أمن املواطن(رسالة الوزارة  .5

تسعي وزارة الداخلية إلي العمل علي ضمان توفير احترام حقـوق المـواطنين أفـرادا                   

وجماعات ومؤسسات في كل ما يتعلق بأمنهم وأمانهم وتيسير أمـورهم الحياتيـة اليوميـة               

ما يستحقوا من الوثائق الشخصية الثبوتية الالزمة وذلـك مـن خـالل بنـاء       بتزويدهم بكل   
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األجهزة األمنية المنظمة والقادرة علي تحقيق أهدافها بكفاءة وكذلك افتتاح المـديريات فـي              

  .كافة محافظات الوطن لتزويد المواطنين والمؤسسات بكل ما يطلبوه من خدمات ووثائق
  

هيكليـة وزارة   (:ف اجلزئية لـوزارة الداخليـة الفلـسطينيةاألهداف العامة واألهدا: 4:3:1

  ).7، ص2005: الداخلية

  :األهداف العامة: 1:4:3:1
 وذلك من خالل حصول المواطن على الوثائق المدنية التي تخصه خدمة المجتمع المحلي .1

 . شخصياً من ميالده حتى وفاته 
أسس الشراكة والتعاون بين على افة  العمل على تسجيل جميع مؤسسات المجتمع المدني ك .2

مؤسسة لدى وزارة ) 1000(الحكومي والغير حكومي وتم تسجيل ما يزيد على الجسم 

 .الداخلية
ادة القانون وتحقيق مبدأ المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي حر من خالل تفعيل مبدأ سي .3

العمل عمول بها وحماية الحريات العامة في إطار القانون األساسي والتشريعات المالعدالة، و

 .على تعميق االنتماء الوطني
 .جل بيانات للمواطنين الفلسطينيينبناء س .4
شخص يعملون حاليا في ) 12,000(تحقيق أمن وأمان المواطن، وهناك ما يزيد على .5

  .  ات األمنية المختلفة في قطاع غزةالوحد

  :األهداف اجلزئية: 2:4:3:1
 . افظة على النظام والسالمة العامةالمح .1

 حماية األرواح واألموال من خالل منع الجرائم وضـبطها وتحقيـق األمـن والطمأنينـة                .2

دولة باالسـتناد للقـوانين     للمواطنين وذلك من خالل التعاون والتنسيق مع هيئات وأجهزة ال         

 . السارية

وجـوازات  رفع مستوى وتطوير آلية تقديم الخدمات العامة للمواطنين من أحـوال مدنيـة               .3

 .معابر وحدودودفاع مدني و

سـسات  تنظيم العالقة والتنسيق والتكامل مع الوزارات واألجهزة والمؤسسات الرسمية ومؤ          .4

 . المجتمع المدني ذات العالقة

ت عمـل وزارة    تحديث وتطوير اإلطار القانوني والتشريعات واللوائح المنظمة لكافة مجاال         .5

 .  الداخلية

ت مع وزارات الداخلية في الـدول الـشقيقة         تنمية وتطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرا      .6

 .الدولية المعنية بمكافحة الجريمةوالصديقة والمنظمات والهيئات العربية واإلقليمية و
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العمل على تحسين وتطوير أوضاع مراكز اإلصالح والتأهيل ورفع مستوى أدائها وضمان             .7

  .نظام فيها وحماية ورعاية نزالئهاحفظ ال

  :ة لوزارة الداخلية واألمن الوطنيهيكلية العامـال: 5.3.1
 خططهـا وأهـدافها، بـشكل يلبـي         ية من النهوض بمسؤولياتها وتنفيذ    لتتمكن وزارة الداخل      

ي ظل العراقيـل والمـشكالت      احتياجات المواطنين بأقصى درجات الفعالية والكفاءة والمرونة ف       

عـسفية اإلسـرائيلية، شـرعت       الفلسطيني جراء السياسات الت     التي يعاني منها المواطن    المزمنة

 خدماتها في ظـل  الظـروف        ن تفعيل  م لية عامة بما يمكن كافة إداراتها     الوزارة في وضع هيك   

ات التـي تـم     وتبنت وزارة الداخلية التوجيهات العامة لإلصالح اإلداري وإعداد الهيكلي         .الراهنة

ة للوزارات، وذلـك مـن       وزارة التخطيط وتم إتباعها في إعداد الهيكليات العام        وضعها من قبل  

  )33،ص2005:اخليةهيكلية وزارة الد(:ح مستويين اثنين لإلدارة العلياخالل طر

، م رئيس الوزراء والمجلس التشريعي    والً أما ، ويكون مسئ  يرأسه الوزير : المستوى السياسي   . أ 

هذا  ويمارس أعماله وفق الصالحيات المخولة له بموجب القوانين  واألنظمة  المعمول بها،            

 .الوظيفية  والخدمات التي ترتبط بالوزير مباشرة إلى وجود عدد من الوحدات ضافةإلبا

، ويكون مسئوال أمام الوزير      الوكالء المساعدون  ويعاونهيرأسه الوكيل   : المستوى التنفيذي  . ب 

ولى اإلشراف ومتابعة سـير العمـل اليـومي فـي           عن كافة اإلدارات العامة التي تتبعه ويت      

  .الوزارة

كيـل  ن وزارة الداخلية واألمن الوطني من شقين هما الشق المدني الذي يشرف عليه و             وتتكو    

 الشئون المدنية، والشق األخر هو األمني أو العسكري يتبع وزير           الوزارة مباشرة ويتعلق بجميع   

  ).األمن الداخلي(الداخلية مباشرة حيث أنه ليس هناك تفعيل لموقع مدير عام األجهزة 

  ).34، ص2007:اخليةهيكلية وزارة الد(:ي لوزارة الداخلية واألمن الوطنيالشق املدن:أوال

 وبدء العمل في وزارة الداخلية  أخذت الوزارة بإنشاء          حظة األولى لدخول السلطة الوطنية    منذ الل 

اإلدارات العامة والمديريات في كافة محافظات الوطن لخدمة المواطن والتـسهيل عليـه فـي               

و يتكون الشق   .وتقديم كافة التسهيالت للمواطنين   في منطقته دون عناء     الحصول على معامالته    

المدني من عدة قطاعات على رأس كل قطاع وكيل مساعد يتبع وكيل وزارة الداخليـة وفيمـا                 

  :يلي موجز عن اإلدارات العامة والمديريات

  



  

  )1:3:1(اهليكل التنظيمي لوزارة الداخلية واألمن الوطني شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2، ص 2007هيكلية وزارة الداخلية واألمن الوطني، : المصدر(
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  )3/1/2008: رة الداخلية وزاموقع( :قطاع الشئون العامة والسياسية ويشمل .1

 :وتقوم بالمهام التالية وهي:اإلدارة العامة للشئون العامة  .أ 

 .نية بحريةتنفيذ وتسهيل حق المواطنين في ممارسة النشاطات االجتماعية والثقافية والمه .1

هيئـات   الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية وذلك وفقاً لقانون الجمعيات وال         تسجيل ومتابعة  .2

لهيئات بما يخـدم     التنسيق والتعاون الكامل مع الجمعيات وا     ، و 2000لسنة  ) 1(األهلية رقم   

 .المصلحة العامة

 . للقانونإصدار الوثائق الالزمة للمواطنين في مجال حسن السير والسلوك وفقاً .3

عقـد   الحكومـة ومؤسـسات المجتمـع المـدني، و         تسهيل وتطوير العالقة المؤسسية بين     .4

 .اجتماعات دورية لمؤسسات المجتمع المدني من أجل تقليل الفجوة بين الطرفين

متابعة إصدارات ونشرات مؤسسات المجتمع المدني والعمل على تحليلها علميا لالسـتفادة             .5

 .منها

 . لجميع مؤسسات المجتمع المدنيتي شاملوماإنشاء وحدة بنك معل .6

 . المدني والالئحة التنفيذية مؤسسات المجتمعث وتطوير القانون المتعلق بتسجيلتحدي .7

 : وتقوم بالمهام التالية وهي:اإلدارة العامة للشئون السياسية .ب 

 .متابعة ورصد كل ما له عالقة بالموضوع الفلسطيني المحلي واإلقليمي الدولي .1

 . اإلسرائيلي–ى إنجاز الدراسات واألبحاث المتعلقة بموضوع الصراع العمل عل .2

 .إقامة وتوطيد العالقات مع األحزاب والقوى السياسية إلى تدعيم القضية الفلسطينية  .3
 

  )50،ص2007:هيكلية وزارة الداخلية( :ويشمل :قطاع الشئون اإلدارية واملالية .2

مسئولة عن تأمين خدمات الدعم الـداخلي       وهي إدارة    :اإلدارة العامة للشئون املاليـة  .أ 

  :ال المالي وتوفير جميع المشتريات، ومن أهم مهامهافي الوزارة والتي تشمل المج

 .الخ...متابعة الشؤون المالية من رواتب، أجور، موازنة  .1

 .تأمين مختلف لوازم الوزارة واإلشراف على توزيعها وصيانتها .2

 .الئمة في جميع دوائر الوزارة على أفضل وجهالتأكد من تطبيق الضوابط المالية الم .3

تأمين االلتزام بالـضوابط والقيـود المتعلقـة        شراف على إعداد ميزانية الوزارة، و     اإل .4

 .بالميزانية وغيرها

وهي إدارة مسئولة عن تأمين خدمات الدعم الداخلي في          :اإلدارة العامة للشئون اإلداريـة. ب

عنهـا مـن    البشرية والخدمات الالزمة  وأرشفة ما يصدر        الوزارة والتي تشمل المجال الموارد      

  :ومن أهم مهامها، وثائق ومعامالت ومراسالت
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متابعة العمليات اإلدارية في الوزارة من إدارة عامة، تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقييم أداء              .1

 .الموظفين وتحسين أدائهم

، ورفع التوصـيات     تعيينات، نقل زيارات، عالوات، ترقيات     متابعة شئون الموظفين من    .2

 .بها إلى المدير العام

المساهمة في  العاملين بكافة اإلدارات العامة، و    القيام بتحديد احتياجات التدريب للموظفين       .3

 .تدريب وتطوير الكوادر البشرية في الوزارة
 

 )3/1/2008موقع وزارة الداخلية،(ويشمل :قطاع  األحوال املدنية واجلوازات .3

 :ومهامها هي :اتاإلدارة العامة  للجواز  .أ 

 .صرف وتجديد جوازات السفر العادية للمواطنين، تسهيالً لهم في تنقالتهم .1

 .وهي التي تعطى لكبار رجال الدولةصرف وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية  .2

 .توفير المعلومات المختلفة المتعلقة بأعمالها لالستفادة منها من قبل المخططين والدارسين .3

 :ومهامها هي : لألحوال املدنيةاإلدارة العامة.  ب

ـ            .1 ن خـالل تـسجيل الواقعـات        القيام بمهمة التـسجيل الحيـوي للمـواطنين وذلـك م

 .وإصدار الشهادات الخاصة لكل منها) والطالقالوالدة، الوفاة، الزواج، (الحيوية

تسجيل واقعات الوالدة والوفاة لألجانب إذا حدثت على أرض الوطن، وواقعات الـزواج              .2

 .إذا كان أحد طرفي الواقعة فلسطيني وإصدار الشهادة الخاصة لكل منهاوالطالق 

  .إصدار البطاقات الشخصية للمواطنين،تسجيل األسر الفلسطينية في السجل المدني .3

  : هيتبع وكيل وزارة الداخلية مباشرة اإلدارات التي تأما 
 وزارةموقـع   (:  ومهامهـا هـي    :اإلدارة العامة لإلقامات وشئون األجانـب واملغرتبـني. أ

 ).3/1/2008الداخلية،

 .إصدار اإلقامة للدبلوماسيين وتجديدها .1

 .إصدار اإلقامات لألجانب ومتابعة تجديدها .2

 .تنظيم إقامة األجانب الخاضعين لشروط اإلقامة .3

 .معالجة قضايا المنع وتنظيم ملفاتها .4

 . المواطنين والتأكد من توزيعهاصياغة وإعداد بطاقات اإلقامة لغير .5

 .ن إلى الدولةتطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة  بدخول وخروج الوافدي .6

 )54،ص2007:هيكلية وزارة الداخلية( : ومهامها هي:اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم . ب

. ا على صعيد الوطن    باإلشراف على عالقة الوزارة مع أجهزتها وإداراتها و مديرياته         تقوم .1

وتحسين وتطوير عالقات الوزارة بالمؤسسات الرسمية الحكومية وغير الحكومية، ومـع           
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المؤسسات الدولية، واستقبال الوفود وضيوف الوزارة الرسميين، واإلعـداد لالجتماعـات           

 .والمؤتمرات الرسمية، واإلشراف على اإلعالم الداخلي والخارجي

أقـصى درجـات    الوزارة والعاملين فيها، لتحقيق     بين إدارة   تأسيس عالقات قوية ومتميزة      .2

 .الفهم لطبيعة الوزارة والرسالة التي تؤديها

رات المتبادلـة   توثيق عالقة الوزارة بالمؤسسات المحلية واألجنبية عبر البـرامج، الزيـا           .3

 .، لتحقيق التعاون في مختلف المجاالتوالبرامج المشتركة

 . نحو الوزارة وأدائهاعرف على اتجاهات الجمهور وأرائهتإجراء البحث واالستطالعات لل .4

إصدار النشرات والمطبوعات المختلفة، وإعداد التقارير اإلخبارية التي تحمل أهم وآخـر             .5

 .التطورات والنشاطات داخل الوزارة، وذلك باللغة العربية واللغة اإلنجليزية

 )58،ص2007:وزارة الداخليةهيكلية (:ومهامها هي :اإلدارة العامة للشئون القانونية  .ج 

إعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالوزارة والمصالح والوحدات التابعة           .1

 .لها بالتنسيق مع المختصين فيها ومتابعة إصدارها

توثيق القوانين واألنظمة واالتفاقيات والسجالت القانونية المتعلقة  بعمل الوزارة والمصالح            .2

 . الذي يسهل الرجوع إليه عند الحاجةبالشكل تابعة وحفظها وتنظيمهاوحدات الوال

 وتقديم المقترحات بهـدف تطـوير أنظمـة الـوزارة           داد الدراسات واألبحاث القانونية   إع .3

 .واألجهزة التابعة لها

 .تمثيل الوزارة أما القضاء القانونيين العاملين في الوزارة، واإلشراف على أعمال .4

نونية للوزارة، والمساهمة في شرح القوانين واألنظمة المختلفة للعـاملين           القا تقديم المشورة  .5

في الوزارة واألجهزة التابعة لها، والعمل على نشر الوعي القانوني بين أوساط المـوظفين              

البت في الشكاوي والتظلمات في مختلف      نسيق مع اإلدارات األخرى المختصة، و     وذلك بالت 

 .القضايا التي تحال إليها

 )60،ص2005:هيكلية وزارة الداخلية(: ومهامها هي:وب ونظم املعلوماتدارة العامة للحاساإل  .د 

تطوير وتطبيق قاعد بيانات محوسـبة        أجهزة الحاسب اآللي في الوزارة، و      تطوير وتحديث  .1

 .خاصة بالموظفين

 .وضع نظام خاص بالمعلومات المتعلقة بأنشطة الوزارة وما تحتاجه من األنظمة والبرامج .2

 .ريب العاملين في الوزارة على استخدامات الحاسوب اآلليتد .3

 .تصميم االستمارات والنماذج والجداول الالزمة لعمل الوزارة .4

 ).، غزة ، الوسطى ، خان يونس، رفحشمال غزة(وهي :  مديريات احملافظات   .ه 

  .قديم الخدمات للمواطنين كل في المحافظة التي يسكن فيها   ومهامها تسهيل ت
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  :الداخلية مباشر  تتبع وزير  التيات العامة والوحدات املتخصصةاإلدار
 ).3/1/2008الداخلية، وزارةموقع ( :ومهامها هي :اإلدارة العامة لشؤون العشائر واإلصالح  . أ

حل  و العمل علي ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية ونشر المحبة ورص الصفوف ونبذ النزاعات            . 1

  .لنزاعات المجتمعية بإصالح ذات البين والتسامحا

  مساعدة رجال األمن والشرطة علي فرض النظام والقانون وحل الخالفات . 2

  .العمل علي ترسيخ أواصر الترابط العائلي والتواصل والعمل علي دعم المجتمع المدني . 3

  .التنسيق مع وزارة العدل والقضاء والشرطة في حل الخالفات واعتماد المحكمين . 4

دراسة احتياجات التجمعات السكانية ومساعدتهم في حل خالفاتهم و المحافظة علي التـراث              . 5

  .الفلسطيني من االندثار

  .تشكيل واعتماد لجان اإلصالح وتسهيل مهمتها وتذليل العقبات التي تواجهها  . 6

 اإلشراف علي أداء لجان اإلصالح ومتابعتها والتفتيش الدوري عليها ورفع نتـائج أعمالهـا              . 7

  .والتقارير الصادرة عنها إلي رئاسة اإلدارة للمصادقة عليها واعتمادها

التأكد من صحة اإلجراءات المتخذة من قبل لجان اإلصالح وعدم مخالفتها لمبـادئ النظـام                . 8

 .لعام أو إحكام الشريعة اإلسالميةا

اإلجازة (موافقة  وإعطائهم  ) التابعية الفنية (عتماد المخاتير   التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ال      . 9

 .بعد التأكد من وضعهم المجتمعي وقدرتهم علي حل خالفات عائالتهم) األمنية

  ) 49،ص2005:هيكلية وزارة الداخلية( :ومهامه :ديوان الوزارة . ب

 . واألمن الوطني وكل ما يرد إليهاأرشفة كل ما يصدر عن وزارة الداخلية .1

 .ات قطاع غزة، واإلدارات العامةتوزيع البريد اليومي الخاص بالمديريات في محافظ .2

 )55،ص2007:هيكلية وزارة الداخلية(ومهامها :وحدة اإلعالم اخلاص  . ج

 .مكتب الوزيرقوم بها ية اإلعالمية على النشاطات التي يالهدف العام هو التغط .1

 .هي الناطق الرسمي باسم وزير الداخلية وما يخرج من بيانات صحفية من مكتب الوزير .2

 )20،ص1997: وزارة الداخليةمجلة( : ومهامها:انوحدة حقوق اإلنس  . د

سيادة القانون والتأكد من مراعاة مبـادئ حقـوق         الهدف العام الذي تسعى له إعمال مبدأ         .1

 . حسبما وردت في االتفاقيات الدولية وذلك في كافة مجاالت عمل الوزارةاإلنسان

ا يتصل بحقوق اإلنسان،    نية بكافة م  رفع مستوى الكوادر في الوزارة أو في األجهزة  األم          .2

 .لتنسيق مع رؤساء األجهزة األمنيةوضع الخطط والبرامج التدريبية باو
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 )62،ص2007: وزارة الداخليةهيكلية( : ومهامها:وحدة شئون القدس  . ه

تعزيز الجهد الحكومي في مجال القدس من خالل مواصلة التنسيق بين الوحدات الناشـئة                .1

 .تحت مظلة لجنة القدس الوزارية

المساهمة في بلورة سياسة عليا تجاه دعم القدس والحفاظ عليها والتوصية بإنشاء األجسام              .2

 .والجهات المناسبة لتنفيذ هذه السياسات

ألداء لـوزارة  الداخليـة فـي         ورفع التوصيات التي من شأنها االرتقاء با       تقديم المشورة  .3

 .لقدستنظيم التقارير الدورية إلنجازات الوزارة في مجال االقدس، و

 )63،ص2007: وزارة الداخليةهيكلية(: ومهامه هي :وحدة شئون جملس الوزراء  . و

التحضير لمساهمة الوزارة والوزير في طرح البنود الخاصة بالوزارة على جدول أعمال             .1

 من القـانون    72مادة  (إعداد التقارير الدورية     ت مجلس الوزراء واللجان الوزارية،    جلسا

 .للوزير تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراءعن أداء الوزارة ) األساسي

 الشأن،  مراجعة ملف مجلس الوزراء األسبوعي، وإعداد الملخصات الالزمة للوزير بهذا          .2

حـول رؤيـة    ) ور مع الجهات المختصة في الـوزارة      بالتشا(والعمل على إعداد تصور   

 .الوزارة وموقفها من البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء

 مع األمانة العامة  لمجلس الوزراء حول ترتيب مشاركة الوزير فـي جلـسات               التنسيق .3

المجلس أو تغيبه أو سفره في مهمات داخلية وخارجية وإعداد تقـارير مهمـات الـسفر                

 .للوزير وإرسالها لألمانة العامة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

بعة تنفيذ قـرارات مجلـس      العمل كحلقة وصل بين مجلس الوزراء والوزير من أجل متا          .4

الوزراء بما يشمل  المتابعة  الدورية  مع الوزير والجهات المختـصة والمعنيـين فـي                 

الوزارة في مجال تنفيذ القرارات، وتذليل الصعاب التي تعترض التنفيذ، وإعداد التقـارير   

 .الدورية حول التقدم في تنفيذها

الوزارات األخرى وإطالع الـوزير     التنسيق األفقي مع وحدات شئون مجلس الوزراء في          .5

 .على برامج عمل الوزارات األخرى

 )62،ص2007: وزارة الداخليةهيكلية( :وحدة التخطيط والتطوير  . ز

إعداد كافة خطط الوزارة قصيرة ومتوسطة وطويلة  المدى بالتعاون مع مختلف إدارات              .1

 .ودوائر ومديريات الوزارة

ات ومديريات الوزارة فيما يتعلق بتطوير الخطط       تقديم المشورة والدعم الفني لمختلف إدار      .2

 .والمشاريع
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إجراء دراسات منتظمة للهيكل الوظيفي والهيكلية العامة للوزارة بالتنـسيق مـع إدارات              .3

 .ومديريات الوزارة وتقديم االقتراحات التطويرية الالزمة

ومشاريع وأنـشطة   إعداد كافة المشاريع التمويلية المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير برامج           .4

 .الوزارة وتطوير الكادر البشري العامل في الوزارة وتقديمها للممولين

تطوير عالقات تعاون مشتركة مع وزارات الداخلية المماثلة العربية والدولية  والمنظمات             .5

الدولية واإلقليمية وإبرام اتفاقيات التعاون والصداقة مع هذه الوزارات والمنظمات ومتابعة           

ا يتم االتفاق عليه وتمثيل الوزارة بالخصوص والمشاركة في اللجان ومجموعـات            تنفيذ م 

 .العمل المشتركة

 )64،ص2007: وزارة الداخليةهيكلية( :وحدة شئون املرأة  . ح

قيـيم البـرامج    االشتراك النشط والفعال من قبل طاقم الوحدة، في تخطـيط ومتابعـة وت             .1

نوع االجتماعي، وبما ينسجم ويتفق مـع        للوزارة وذلك من منظور ال     والنشاطات المختلفة 

 .اإلستراتجية الوطنية للنهوض بالمرأة

 .تشجيع مشاركة المرأة  في سلك الشرطة وكافة األجهزة األمنية .2

أن تعمل وحدات المرأة كمحرك للسياسات التنموية القطاعية على صعيد الوزارة، فهـي              .3

نموية تأخذ المـرأة باالعتبـار،      تساند الدوائر المختلفة في الوزارة في تطوير سياسات ت        

وتقترح السياسات والبرامج، واإلجراءات العملية لهذا الغرض، كما تعمل على مراجعـة            

 .وتعديل السياسات والبرامج المعمول بها

 )64،ص2007: وزارة الداخليةهيكلية( :وحدة معلومات األمن القومي. ط

 والحفاظ على األمن العام واألمن      جمع المعلومات التي تساعد على تطوير وزارة الداخلية        .1

 .القومي

تزويد الوزير والجهات المختصة بالمعلومات والبيانات التي تساعد على تعزيـز األمـن              .2

 .القومي وإعداد الدراسات الالزمة

لوزارة وأجهزتها األمنيـة المختلفـة       العامة ل  داراتاإلإجراء دراسات تقييميه لبحث أداء       .3

 .ات التطويريةي وتحديد االحتياججبشكل منه

 )57،ص2005: وزارة الداخليةهيكلية( :وحدة الرقابة الداخلية والشكاوي  . ي

متابعة سير العمل وتنفيذ ما ورد بالقرارات والتعليمات واللوائح والـنظم الـصادرة عـن                .1

 .الوزارة وعلى كافة األصعدة تنفيذا صحيحا في جميع مديريات وزارة الداخلية عامة

بشكل عام والموظفين بشكل خاص وإبداء المالحظات حول نقـاط          متابعة أداء المديريات     .2

 .الضعف والقوة وتنظيم التقارير الدورية
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التدقيق على القيود والسجالت المالية واإلدارية واألعمال األخرى التي تنفذ في الـوزارة              .3

 .ومديرياتها والتأكد من تطابقها وفقا للقوانين واألنظمة باألداء

، واتخـاذ   ا للتحقيق ومتابعـة تـصويب األخطـاء       ان والمشاركة فيه  التوصية بتشكيل اللج   .4

 .اإلجراءات اإلدارية الالزمة للحد من الممارسات الخاطئة

ومهامها توجيه لمـساعد الـوزير وتقـديم     :طاقم من املستشارون يف الـشئون املدنيـة. ك

ية أو القانونيـة أو     النصائح واالستشارات في المجاالت المتعدد سواء فيما يتعلق بالشئون السياس         

 )57،ص2005: وزارة الداخليةهيكلية( .الخ...المالية أو اإلدارية أو 

  )65،ص2007: وزارة الداخليةهيكلية( : ويقوم بالمهام التالية وهي:مدير عام مكتب الوزير. ل

ية لمكتـب الـوزير      والشهر ، ووضع الخطط اليومية واألسبوعية    إدارة أعمال مكتب الوزير    .1

متابعة األعمال اليومية وإعداد ملخصات مكتوبة للمواضيع التي تعـرض          يذها، و ومتابعة تنف 

إعداد تقارير شهرية وسنوية  خاصة        اجتماعات الوزير ومتابعة توثيقها،   على الوزير وتنظيم    

 .بمكتب الوزير

اإلشراف على إعداد كافة الترتيبات البروتوكولية للقاءات الرسمية والمـؤثرات الـصحفية              .2

 .اعات التي يعقدها الوزير بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارةواالجتم
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  :الشق األمني أو العسكري لوزارة الداخلية واألمن الوطني: ثانيا
وهي المكلفة بحفظ األمن داخل البلد ومنع الجريمة والتصدي ألي عدوان خارجي يقع على                   

عـسكرية وإدارات   الفلسطينية وهي عبارة عن أجهزة أمنية وشرطية و       أراضي السلطة الوطنية    

  )29/2/2008النجار،  مقابلة مع محمد(:اإلدارات المركزية تتكون من التاليو،)عسكرية(مركزية

 تعيين ونقل وترقية وترفيع القيـود لمـوظفي         هذه اإلدارة على  شرف  تُ :اإلدارة والتنظـيم  .أ 

كان لمدير عام اإلدارة اإلشراف على شؤون المـوظفين         وزارة الداخلية واألمن الوطني وقد      

بمختلف أجنحة الوزارة المختلفة سواء المدني منها والعسكري حيـث أن مرجعيتـه الـشق               

الشق العسكري فهي اإلدارة والتنظيم وقد تـزامن      مرجعية  المدني ديوان الموظفين العام، أما      

بـدمج   2002عـام   رحمة اهللا   ات   ياسر عرف  تشغيل اإلدارة مع صدور قرار رئيس السلطة        

الشق المدني فـي وزارة     مع  أجنحة وزارة الداخلية والشرطة واألمن الوقائي والدفاع المدني         

 .الداخلية

على توفير االحتياجات التشغيلية والرأسـمالية لـوزارة          تعمل :الشئون اإلدارية املركزيـة .ب 

ون مـن إدارتـين إحـداهما       الداخلية وهي النمط المعتمد في الشق العسكري عادة حيث تتك         

، ويرأس هذه اإلدارة    2002وأخرى للمستودعات ، وقد تم تطبيق هذا النظام عام           للمشتريات

مديراً عاماً من الشق العسكري ويعمل على اإلشراف على دوائر المشتريات والمـستودعات      

  .بمختلف أجنحة وزارة الداخلية

ازنات العامة  لوزارة الداخلية وهي عـادة         تعمل على إعداد المو    :الشئون املالية املركزية  .ج 

موازنة تجميعية تتكون من مجموعة موازنات أجنحة  وزارة الداخلية وهي الـشق المـدني               

والشرطة والدفاع المدني واألمن الوقائي سابقاً، ويرأس هذه اإلدارة مدير عام وهـو الـذي               

ئولية اإلدارة الماليـة    يشرف على نفقات وإيرادات وزارة الداخلية مجتمعة وعليه تقـع مـس           

ــوزارة    ــة الـ ــف أجنحـ ــراد بمختلـ ــاق واإليـ ــة اإلنفـ ــوزارة ومراقبـ                 .للـ

 :وتتبع األجهزة األمنية والعسكرية تحت إشراف وقيادة وزير الداخلية واألمن الوطني وهي

 ) 6/1/2008موقع الشرطة،( :جهاز الشرطة الفلسطينية  .د 

لسطيني هو أحد أذرع السلطة التنفيذية وعليه تقع أعباء حماية النظام العام            جهاز الشرطة الف      

 وحمايـة األرواح واألعـراض      ،والحفاظ على الصحة العامـة    ،   وإقرار السكينة العامة   ،واألمن

  . والممتلكات وذلك بهدف حماية النظام العام للدولة ومنع الجريمة قبل وقوعها

 هيئه مدنية نظامية تتبع لوزارة الداخليـة تـؤدي وظائفهـا            هي :التعريف القانوني للشرطة      

وتباشر اختصاصاتها برئاسة مدير عام الشرطة وهو الذي يصدر القـرارات المنظمـة لجميـع               

 وتسهر علـي حفـظ      ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة   ،الشعب تؤدي واجباتها في خدمه   التي  نها  ئوش



  
33 

من واجبات ووفقاً    ما تفرضه عليها القوانين واللوائح      النظام واألمن العام واآلداب وتتولي التنفيذ       

  .للقانون

  )20/12/2007إسماعيل الجعبري،  مقابلة مع( : ومهامه هي:جهاز األمن واحلماية.  هـ
لـس التـشريعي و كبـار رجـال         حماية الشخصيات المهمة من وزراء وأعضاء المج       .1

 .، والوفود األجنبية التي تزور قطاع غزة الحكومة

 .وغيرها  بعض المؤسسات المهمة مثل مبنى مجلس الوزراء أو وزارة الداخلية،حماية .2

   )7،ص2007 ،هيكلية جهاز األمن الداخلي(: ومهامه هي:جهاز األمن الداخلي. و

 .محاربة األنشطة المخالفة للقانون .1

 .وقاية المجتمع الفلسطيني من االختراقات العدائية بأنواعها المختلفة .2

 . األمن األخرى في فرض القانون وحماية األمن العامالمساهمة مع قوى .3

 . مكافحة التجسس .4

 ).3/1/2008موقع وزارة الداخلية، (:ومهامه هي :جهاز الدفاع املدني  . ز

  .إنشاء وتهيئة غرفة عمليات الدفاع المدني، وتنظيم وسائل إطفاء الحرق .1

  .تنظيم عمليات الكشف عن القنابل واأللغام التي لم تنفجر ورفعها .2

  .خزين المعدات واألدوية والمطهرات الالزمة ألعمال الدفاع المدنيت .3

المساهمة في تهيئة األماكن التي تصلح الستقبال المصابين من الغارات الجوية والكوارث             .4

  .الطبيعية

  .إعداد فرق اإلنقاذ وفرق رفع األنقاض وفرق مراقبي الغارات الجوية والحريق .5

واد الكيميائية الخطرة على طرق أراضي الـسلطة        تنظيم وتحديد شروط نقل وتخزين الم      .6

 .الوطنية الفلسطينية
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מ א א א )2:3:1(א

 
 )2، ص2007هيكلية جهاز الدفاع المدني ، (
 

 )26/12/2007 مقابلة مع حسين أبو عاذره،(:ومهامه هي :جهاز األمن الوطني. ح

 .ابر الخاصة بمناطق السلطة الفلسطينيةحماية الحدود والمع .1

 .طة الوطنية الفلسطينيةالتصدي ومنع أي عدوان علي مناطق السل .2
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  قائد األمن الوطني

السرية 
 3األولى 
  مواقع

السرية 
الثانية 

 مواقع3

السرية 
الثالثة  

 مواقع3

 معبر آارني

  الكتيبة األولى  )تقبليةمس(الكتيبة الثالثة 
 214:القوة 

 معبر إيرز

التوجيه 
 السياسي

المكتب 
 اإلعالمي

  رئيس عمليات األمن الوطني

  91إجمالي قوة األفرع 

فرع 
 اإلشارة

فرع 
 العمليات 

الشئون 
 الفنية

فرع 
 األمن 

فرع 
 المالية

التنظيم 
 واإلدارة

فرع 
 التدريب

شرطة ال
 العسكرية

الشئون 
  اإلدارية

  الكتيبة األولى 
 214:القوة 

السرية 
  األولى 

السرية 
الثانية  
خدمات 
  السرايا

السرية 
الثالثة 

اإلدارات 

موقع 
 أنصار

بيت 
 الرئيس

מ א א א  )3:3:1(א

  

  

  
  
  

  

  

  )5،ص2007لية جهاز األمن الوطني، هيك(

املراقب العام. ط
ٌ

 :  

    هيكليـة  (:، ومهامه هـي   ة لوزارة الداخلية واألمن الوطني    شرف ويراقب على األجهزة األمني    ي

  ) 3، ص2008،مكتب المراقب العام
 .تكون تبعية المراقب العام لوزير الداخلية مباشرة ولسيادته يرفع تقارير األداء والتوصيات .1

تكون من مهام المراقب العام تحقيق الرقابة على أداء األجهزة األمنية والشرطية من خالل  .2

 .ش الدوري والمفاجئ للتأكد من االلتزام باللوائح والقوانين وسالمة تنفيذ القراراتالتفتي

يعمل المراقب العام على إعادة صياغة للعالقات بين الجمهور واألجهزة األمنية والشرطية  .3

 .من خالل ضبط السلوك والتنظيم وسالمة األداء وذلك بعدما أصابها من خلل في السابق

الحد من التجـاوزات التـي ترتكـب ضـد المـواطن الفلـسطيني              يعمل المراقب على     .4

 .وضمان حقوقه
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  المراقب العام لوزارة الداخلية

دائرة 
التفتيش 
  المالي

دائرة 
التفتيش 
 اإلداري

دائرة 
التفتيش 
 الفني

دائرة شكاوى 
 الجمهور

دائرة 
االنضباط 
 العسكري

دائرة حقوق 
اإلنسان 
ومتابعة 
مراآز 

التحقيق 
واإلصالح 

أ

 يذيسكرتير تنف

 مدير مكتب المراقب العام

مساعد

مساعد المراقب العام 
 للشئون األمنية

مساعد المراقب العام للشئون 
 القانونية

مساعد المراقب العام لشئون 
 الرقابة والتفتيش

دائرة 
 التحقيقات

دائرة 
االستشارات 
 القانونية

 سائق

 مراسل

مساعد المراقب 
للمتابعة العام

لمتابعة دائرة ا
 األمنية

دائرة المتابعة 
 المالية واإلدارية

دائرة المتابعة 
 القانونية

دائرة العالقات 
  العامة واإلعالم

 المراقب على مراقبة السجون واإلصالحيات والتحقـق مـن حـسن سـير العمـل                يعمل .5

 .حسب القانون

يشارك المراقب العام أو من يكلفه في لجـان تقيـيم ومقـابالت وترقيـات وترفيعـات                  .6

 .منتسبي األجهزة األمنية

 .عام أو من يراه مناسباً في إعداد الموازنات العامة لوزارة الداخليةيشارك المراقب ال .7

يوصي المراقب العام بتشكيل لجان التحقيق فـي األجهـزة األمنيـة ويرفـع توصـياته                 .8

 .إلى الوزير العتمادها

 .يشارك المراقب العام في إعداد الخطط العامة للتدريب والتأهيل ومتابعة تنفيذها .9

لية ومتابعة ما يتم التوافق بشأنها والمشاركة في اقتراح وإقرار مراجعة السياسات الما .10

 .سياسات بديلة

 .مراجعة آليات عمل اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة من حيث التفريغ والتقييم وغيرها .11

منتسبي األجهزة األمنية، أو أية شكاوى أخرى والعمل على تلقي شكاوى الجمهور و .12

 .معالجتها حسب القانون
  

  :) 4:3:1( شكل رقم ية مكتب المراقب العامهيكل 

  

  

  

  

  

  

  

  )5، ص2008، هيكلية مكتب المراقب العام(
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  الفصـل الثاني
 هندرةـال

א א:א א "א"א
 تمهيد : 1:1:2
 أهداف إعادة هندسة العمليات اإلدارية : 2:1:2
 المبادئ التي تقوم عليها الهندرة:  3:1:2
 خصائص الهندرة وركائزها : 4:1:2
  الفرق بين إعادة هندسة العمليات وإعادة هندسة األعمال : 5:1:2

  كيف تتم إعادة  البناء  : 6:1:2

  إعادة تصميم العمليات نقطة االرتكاز األساسية في إعادة البناء : 7:1:2

  ق عملية الهندرةالمنظمات التي تحتاج تطبي : 8:1:2

  خطوات عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية: 9:1:2

  التغييرات التي تحدثها الهندرة في بيئة العمل: 10:1:2

  مستويات إعادة الهندسة: 11:1:2

  فوائد تطبيق الهندرة: 12:1:2

  العملية مهندرة ومبسطة: 13:1:2

  النقاط الرئيسية لتطبيق عملية الهندرة: 14:1:2

  األخطاء الشائعة والمتوقعة: 15:1:2

א א:א א א א  א
  تمهيد : 1:2:2

  القيادة  : 2:2:2

  التخطيط اإلستراتيجي : 3:2:2

  السياسات اإلدارية  : 4:2:2

  إعادة الهيكلة : 5:2:2

  التدريب وتنمية مهارات العاملين : 6:2:2

   المعلوماتتكنولوجيا : 7:2.2

  القوانين والتشريعات : 8:2:2
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  اهلندرة : ثانيالفصل ال

  :متهيد 
يهدف هذا الفصل التعرف على الهندرة، حيث يتكون هـذا الفـصل مـن مبحثـين علـى                       

 األبعـاد المـؤثرة     2:2،  " الهنـدرة   "  إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة         1:2: النحو التالي 

  .في إعادة هندسة العمليات اإلدارية

  "اهلندرة"إعادة هندسة العمليات اإلدارية : املبحث األول
  

  :متهيـد: 1:1:2
قد تبدو كلمة الهندرة غريبة على أسماع الكثير منـا وال غرابـة فـي ذلـك فهـي كلمـة                         

 وهـي تمثـل الترجمـة العربيـة لكلمتـي           ، هندسـة وإدارة   ن،عربية جديدة مركبة من كلمتي    

)Business Reengineering(،               وهذه الظاهرة وهـي اسـتخدام كلمـة مركبـة للداللـة علـى

" كلمتين أو أكثر، وهو نوع من االختـصار عرفتـه اللغـة العربيـة قـديماً تحـت مـصطلح                   

ــرف النحــت" النحــت ــذ: " ويع ــبيل   أن تؤخ ــى س ــر عل ــين أو أكث ــن كلمت ــة م  كلم

، والنحت طريقـة الختـصار الجمـل أو العبـارات  فـي              )285م، ص 1987اهين،  ش("االختصار

كلمة واحدة، وقد لجأ إليه أبناء اللغـة  فـي العـصر اإلسـالمي، تعبيـراً عـن جمـل كثـر          

أنـيس،  (دورانها على األلـسنة فأشـاروا إليـه بهـذا االختـصار، وأطلقـوا عليـه النحـت                 

، م1992ينات وبالتحديـد فـي عـام        لتـسع  فـي بدايـة ا      وقد ظهرت الهندرة  ،  )86،ص  1985

لكتابهمـا  عندما أطلق الكاتبان األمريكيان مايكل هـامر وجـيمس شـامبي الهنـدرة كعنـوان                

ومنذ ذلك الحين أحدثت الهنـدرة ثـورة حقيقيـة فـي عـالم اإلدارة                )هندرة المنظمات (الشهير

كل الحديث بما تحمله من أفكار غيـر تقليديـة ودعـوة صـريحة إلـى إعـادة النظـر وبـش                

جذري في كافة األنشطة واإلجـراءات واإلسـتراتيجيات التـي قامـت عليهـا الكثيـر مـن                  

  ).com.khayma.www، 2007/8/17(المنظمات والشركات العاملة في عالمنا اليوم

مايكـل هـامر   (MICHAEL HAMMER, JAMES CHAMPYيعـد كـل مـن        

  : والتي يقصد بها ئل في مجال إعادة هندسة العملياتد األواالروا) وجيمس شامبي

األساسية وإعادة التصميم الجـذري للعمليـات بهـدف تحقيـق تحـسينات             إعادة التفكير   "     

كمـة مثـل التكلفـة       فـي معـايير األداء الحا      – وليست هامـشية تدريجيـة       - جوهرية فائقة 

  ).312، ص2003ديسلر، ( ". والسرعةوالجودة والخدمة
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" أو"  إعادة الهندسة اإلدارية"  أو"الهندرة " طريقة ) 122، ص2006الحمادي،(ويعتبر    

 إحدى الطرق الحديثة في إدارة التغيير"  إعادة هندسة نظم العمل" أو "  إعادة البناء الشاملة

 يحسن بمن طريقة الهندرة هي طريقة التغيير الجذري ال الترقيعي، وهي طريقةو. والتطوير

 . ب في التغيير أن يتعرف عليهايرغ

يطلق عليها باللغة العربية إعادة هندسة العمليات بأنه  )94، ص2001عقيلي،(وعرف     

وهي إحدى أنواع التغيير التنظيمي الجذرية الحديثة، التي يمكن أن تستخدمها  " الهندرة"

اتها وأساليب جميع أنواع المنظمات، من أجل إدخال تغييرات أساسية وجذرية على عملي

  :وتشمل الهندرة على عدد من المفاهيم وهي . وطرق وإجراءات العمل لديها

تبدأ الهندرة من الصفر أي أننا نكتب في ورقة بيضاء لم يكتب فيها أحد من قبل، فهي   .أ 

  .Radical Redesignإعادة تصميم جذرية 

 .لهاليست الهندرة عملية ترميم أو إصالح للعمليات القائمة، بل تجديد  .ب 

 .الهندرة ثورة للتخلي عن كل قديم  .ج 

، بمعني أنه يمكن تطبيقها في كافة أنواع العمليات وفي كل الهندرة ذات طابع عمومي  .د 

 .أنواع المنظمات أيضاً

وسـيلة إداريـة منهجيـة تقـوم علـى إعـادة البنـاء         بأنهـا  الهندرةويقصد أيضاً ب  .ه 

لعمليـات اإلداريـة   وتعتـمد علـى إعــادة هيكلـة وتـصميم ا     التنظيمي من جذوره

 :يكفـل تحقيـق   أداء المنظمـات  فـي  وطمـوح  جـوهري  بهـدف تحقيـق تطـوير   
، تبـدأ مـن نقطـة الـصفر     وأنهـا  المنـتج  جـودة و، تخفيض التكلفةو، سرعة األداء

تقـوم  ، و بالنتائج وتركز علـى حاجـة العميـل    تهتم، وتركز على العمليات اإلداريةو

تبـدأ مـن التـشكيك فـي مـشروعية          ، و على هيكلة العمل على أساس العملية ككـل       

علـى نقـد أنـشطة الرقابـة      تقـوم ، والعملية اإلداريـة وضـرورة بقائهـا أصـالً    

الفائقـة حيـث     تتميـز بطموحاتهـا   ، وأنهـا    ة بصورتها التقليدية الـضخمة    عوالمراج

تحـسينات  "،  "التغييـر الجـذري   : "يالحظ على مفاهيمها التركيز على عبـارات مثـل        

ــة ــي"، "جوهريــ ــاء أساســ ــي"، "بنــ ــصميم كلــ ــادة تــ " ... إعــ

  ).www.vb.arabsgate.com،17/8/2007(.الخ

هنـدرة  " التعريف العام المـوجز والمبـسط لمـصطلح          أن   ويرى هامر وشامبي      

البدء من جديد أي مـن نقطـة الـصفر لـيس إصـالح              : هو"أو الهندرة   " نظم العمل   

ساسـية كمـا كانـت      وترميم الوضع القائم أو إجراء تغييرات تجميلية تترك البنـى األ          

عليه، كما ال يعنى ترقيع الثقوب لكي تعمل بصورة أفضل بـل يعنـى التخلـي التـام                  

يـر بـصورة جديـدة ومختلفـة وكيفيـة          عن إجراءات العمل القديمة الراسـخة والتفك      
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، 1999،  اللـوزي (.يع المنتجـات أو تقـديم الخـدمات لتحقيـق رغبـات العمـالء             تصن

إذا كنـت سـأقوم بإعـادة تأسـيس         :  التـالي  والهندرة تتعلق بطرح الـسؤال    ) 266ص

هذه المنظمة من جديد، فكيف سيكون شكلها في ظـل مـا لـدي اآلن مـن معلومـات                  

وفي ظل الوسائل التقنية الحالية؟ أي هندرة  المنظمة  تعنـي تـرك العمـل بـالطرق                  

لعـودة إلـى نقطـة      االقديمة واالنطالق نحو شئ جديد تماماً، األمـر الـذي يتطلـب             

 ).124-123، ص 2006الحمادي، (ابتكار أساليب أفضل ألداء العملالبداية و

إعــادة التفكيــر المبــدئي : " هــي "الهنــدرة " والتعريــف العلمــي لمــصطلح     

واألساسي وإعـادة تـصميم العمليـات اإلداريـة بـصفة جذريـة، بهـدف تحقيـق                 

فـي معـايير األداء الحاسـمة       ية فائقة، وليست هامـشية تدريجيـة        تحسينات جوهر 

 أربـع كلمـات     ويتـضمن هـذا التعريـف     ". مة والسرعة التكلفة والجودة والخد  : مثل

 : أساسية وهي

إن الهنـدرة تبـدأ مـن دون أي افتراضـات راسـخة             ): Fundamental(أساسي   .1

أو ثوابت مسبقة، كما أنها ال تعتمد على مفـاهيم أو قواعـد جازمـة، بـل تتجاهـل                   

 . ما هو كائن وتركز على ما ينبغي أن يكون

) RADIX(هـذا التعبيـر مـستخلص مـن الكلمـة الالتينيـة             ):Radical(ذري  ج .2

 مـن الجـذور،   دة التصميم الجذريـة تعنـي التغييـر   وتعني الجذور، وبالتالي فإن إعا   

وإنمـا هـي    وليس مجرد تغييرات سطحية أو تجمـيالت ظاهريـة للوضـع القـائم،              

تخلـي عـن جميـع      وبالنسبة للهندرة فـإن ذلـك يعنـي ال         .التخلص من القديم تماماً   

ـ        اليب جديـدة ومـستحدثة ألداء العمـل،        الهياكل واإلجراءات الـسابقة وابتكـار أس

من هذا المنطلق فإنها تعني التجديد واالبتكـار ولـيس مجـرد تحـسين أو تطـوير                 و

 .أو تعديل أساليب العمل القائمة

الهندرة ال تتعلق بالتحـسينات النـسبية المـضطردة والـشكلية،           ):Dramatic(فائق   .3

إن عمليـة   و .ل تهدف إلى تحقيـق  طفـرات هائلـة وفائقـة فـي معـدالت األداء                ب

الهندرة تعتبر ضرورة عندما تبرز الحاجة إلـى إجـراء تغييـرات كليـة وجذريـة                

في األساليب ومستويات األداء، حيث أن التحسينات البـسيطة قـد ال تحتـاج ألكثـر                

 نـسف القوالـب القديمـة       من ضبط بسيط ألوتار العمل، بينما يتطلب التغيير الكلـي         

 .تماماً واستبدالها بالجديدة المبتكر

 بالرغم من أن هـذه العبـارة هـي األهـم فـي تعريـف                ):Processes( العمليات   .4

مصطلح الهندرة، إال أنها تمثل أكثر المفاهيم صـعوبة أمـام المـسئولين اإلداريـين،               

الً مـن   حيث يركز فريق العمـل عـادة علـى الوظـائف والهياكـل التنظيميـة بـد                
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تعنـي مجموعـة األنـشطة التـي     " العمليـة " وحسب تعريفنا فـإن كلمـة       . العمليات

         .تــستوعب واحــداً أو أكثــر مــن المــدخالت لتقــديم منــتج ذي قيمــة للعمــالء

هي مجموعة األنـشطة التـي تحقـق رغبـات العميـل            " العملية  " وبمعنى أخر، فإن    

ـ         ( وبمعنـى آخـر    . ) ان مـن داخلهـا    سواء كان هذا العميل من خارج المنظمة أو ك

ككـل متكامـل دون تجزئـة، حيـث يحـاول           " العمليـة   " فإن الهندرة تركز علـى      

  ).127-124، 2006الحمادي، (أصحابها إنجاز العملية مرة واحدة

  :)اهلندرة(أهداف إعادة هندسة العمليات اإلدارية : 2:1:2
  : الهندرة بما يلي   بصورة عامة يمكن تحديد أهداف

 .ص من الروتين القديم وأسلوب العمل الجامد والتحول إلى الحرية والمرونة التخل .1

 .تخفيض  تكلفة األداء .2

تحويل عمل األفراد من رقابة وإشراف لصيق يمارس عليهم، إلى عمل يتمتعـون فيـه                .3

 .بصالحيات  وتحمل للمسؤوليات

 .الجودة العالية في األداء .4

 .الخدمة السريعة والمتميزة .5

  .)95، ص2001عقيلي، ( والترابط بين مكونات  العملية  الواحدةإحداث التكامل .6
  

   :املبادئ التي تقوم عليها اهلندرة: 3:1:2
تقوم الهندرة على إعادة تصميم العملية الواحدة من جديد بكامل مراحلها وخطواتها وذلك               .1

 .من بدايتها وحتى نهايتها

يثة وتبني الالمركزية في عمليـة       الحد) نظام معلومات (تقوم على أساس تقنية المعلومات       .2

 .ااستخداماته

 .تسعى الهندرة إلى دمج  المهام الفرعية المتكاملة في مهمة واحدة .3

 .تفويض الموظفين السلطة الكافية ألداء مهامهم بكفاءة بعد هندرة العمليات .4

 .توفير المرونة الكافية في تنفيذ مراحل وخطوات العمليات .5

 .ل بمكنها أن تؤدي أكثر من عملتصميم العملية الواحدة  بشك .6

  ).95، ص2001عقيلي، (تقليل عدد مرا ت التدقيق والمراجعة لتوفير السرعة في األداء .7
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  :خصائص اهلندرة وركائزها: 4:1:2
 توافرها أو ، والتي عندلهندرة والركائز التي تقوم عليهاهي الخصائص التي تتميز بها ا ما   

المشتركة بين نظم وفيما يلي بعض الخصائص نه قد تمت الهندرة؟ القول أ يمكننا توفر بعضها

  )13ص ،2006،رفاعي( :وأساليب العمل بعد هندرتها

 وهذا بـالطبع عكـس تقـسيم العمـل الـذي كـان       تكامل عدة وظائف في وظيفة واحدة،      .1

 وهـي الخاصـية المـشتركة بـين نظـم العمـل       .سائداً إبان الثورة الـصناعية األولـى      

والـذي  . ختفاء خط التجميع، أي دمج عـدة وظـائف فـي وظيفـة واحـدة              المهندرة هو ا  

يتولى مسؤولية إنهاء جميع إجراءات العملية مـن البدايـة إلـى النهايـة، ويمثـل جهـة                  

 .اتصال موحدة مع المواطنين

، ويعتبر ذلك هو الطريق اآلخر لتجنب األعمال تخفيض أعمال اإلصالح إلى أدنى حد ممكن .2

 .مضافةالتي ليست ذات قيمة 

، وال توجـد هنـاك حـدوداً مـصطنعة، يتميـز            تتم خطوات أداء العملية بصورة طبيعية      .3

مفهوم الهندرة بالتخلي عـن أسـلوب ترتيـب الخطـوات المتتاليـة للعمـل، وإخـضاع                 

الترتيب لطبيعة العملية نفسها، والتدفق الطبيعي للعمـل هـو البـديل المنطقـي لخطـوط                

 .شئ سوى تأخير إنجاز العملالعمل المصطنعة والتي ال تفيد في 

 .العمليات ذات أوجه متعددة، مع التنويع وفقاً لمتطلبات المواطن .4

، حيث يجب اختيار القائم على يتم إجراء إعادة الهندسة للمواقع األكثر حساسية وأهمية .5

 .إعادة الهندسة بحيث يكون قادراً على تحقيق عائداً سريعاً

ألعمـال التـي ليـست ذات قيمـة         يث يتم تجنـب ا     بح تخفيض أعمال االختبار والرقابة،    .6

 الهندرة تستخدم الضوابط الرقابية فـي حـدود فعاليتهـا وجـدواها االقتـصادية               مضافة،

فقد كانت العمليات التقليدية محاطة بمستويات مفرطـة مـن المراقبـة والمراجعـة              . فقط

ـ                     اءة والتي ليس لها أي قيمة مضافة للعمل سـوي أنهـا تـستخدم للتأكـد مـن عـدم إس

لـذلك تهـدف الهنـدرة إلـي إتبـاع أسـلوب            .استخدام الموظفين لصالحياتهم في العمل    

مراقبة أكثر توازناً من خالل استبدالها الخطوات الرقابيـة الـصارمة بأسـاليب الرقابـة               

عن األخطـاء البـسيطة والمحـدودة عـن طريـق           يعني ذلك التجاوز    . ية أو المؤجلة  الكل

 في لحظـة اكتـشاف الخطـأ أو النظـر فـي الحـاالت               تأجيل اتخاذ اإلجراءات الالزمة   

عـن  بل ذلك تـؤدي الهنـدرة إلـي التعـويض           وفي مقا . العامة بدال من الحاالت الفردية    

أي تجاوزات بسيطة محتملة في الـصالحيات مـن خـالل تحقيـق خفـض أكبـر فـي                   

 ).137-136ص،2006الحمادي،(التكاليف واألعباء األخرى المرتبطة بعملية المراقبة
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ال تقوم المؤسسات التي تتبنـى الهنـدرة بـدمج العمليـات             وظفون يتخذون القرارات،  الم .7

أفقياً بإسناد المهام المتعددة والمتوالية إلـى مـسؤولية الخدمـة أو فـرق الخدمـة فقـط،                  

ويعني دمج العمليات رأسياً أنـه بـدالً مـن لجـوء الموظـف              . وإنما تدمجها رأسياً أيضاً   

سائه للحصول على قرار معـين بـشأن العمـل، أصـبح            في إحدى مراحل العمل إلى رؤ     

األمر اآلن في يد الموظف التخاذ القرار المناسـب بنفـسه، وبالتـالي فإنـه بـدالً مـن                   

فصل عملية اتخاذ القرارات عن العمل الفعلي كمـا كـان فـي الـسابق، أصـبح اتخـاذ                   

الـدور  القرارات جزءاً من العمل، يقوم بـه الموظفـون بأنفـسهم، بعـد أن كـان هـذا                   

 إن إعادة الهندسـة تتطلـب اسـتخدام أسـلوب فـرق العمـل               .حكراً على المديرين فقط   

الذي يكون متعدد ومتداخل االختصاصات، مـع إعطـاء الـصالحيات الكافيـة لتحويلهـا               

إلى فرق مدارة ذاتياً، حيث أن مثل هذه الفـرق تـضمن مـشاركة جميـع األقـسام مـن                    

لحـد مـن مقاومـة التغييـر مـن جهـة            جهة وتسمح بمشاركة أوسع تكون ضـرورية ل       

ة متوافقـة للمـوارد البـشرية، وتكنولوجيـا          تتطلـب مـشارك    وإن إعادة الهندسة  . أخرى

المعلومات، فإذا كانت برامج إعادة الهندسة تهتم بالتكنولوجيـا الجديـدة إلعـادة ابتكـار               

 عمليات وأشياء جديدة، فإن هذا يجب أن يتوافـق مـع االسـتفادة األكبـر مـن المـوارد                  

 .)34، ص2001، نجم( البشرية في هذه التكنولوجيا

لك باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتتمكن  وذ،تكامل المركزية والالمركزية في األعمال .8

المؤسسات التي تطبق الهندرة من الجمع بين مميزات المركزية والالمركزية في عملياتها، 

دارات من العمل بصورة مستقلة، حيث تساعد تقنية المعلومات المتطورة علي تمكين اإل

وفي نفس الوقت تمكن المؤسسة ككل من االستفادة من مزايا المركزية عن طريق ربط 

 .)142-140، ص2006الحمادي،(.جميع تلك اإلدارات بشبكة اتصاالت واحدة

  :الفرق بني إعادة هندسة العمليات وإعادة هندسة األعمال: 5:1:2
ى التفرقـة بـين إعـادة هندسـة العمليـات وإعـادة هندسـة               لعديد من الكتاب عل   اتفق ا      

 أكثـر  Business Reengineering إن إعـادة هندسـة األعمـال    Drewيـرى  األعمال، ف

ــرض    ــال والغـ ــي المجـ ــساعاً فـ ــات  اتـ ــة العمليـ ــادة هندسـ ــن إعـ                 مـ

Process  Reengineering.  كما يقسمTalwar هما إعادة الهندسة إلى تقسيمين:  

إعادة هندسة العمليات حيث يعتبر أكثر التقسيمات شيوعاً وفيها يتم التأكيد على العمليـات                . أ 

  .الجوهرية التي يتم تحليلها وإعادة التفكير الجذري وإعادة تصميم عملية التنفيذ الخاصة بها



  
44 

إعادة هندسة األعمال حيث يشتق هذا المدخل من اإلستراتيجية العامة للمنظمة كمـا أنـه                 . ب 

بني على افتراض أساسي هو أن نجاح المنافسة في المستقبل سوف يبني علـى العالقـة                ي

 .القوية بين اإلستراتيجية والكفاءة والعمليات الجوهرية والبناء التنظيمي

) 2:1:2( أما الشكل رقم     ،عناصر برنامج إعادة هندسة العمليات    )1:1:2(يوضح الشكل رقم    . ج 

 ما سـيتم التطـرق لـه فـي البحـث بـشكل           يوضح عناصر إعادة هندسة األعمال وهو     

  ).131، ص 2006الحمادي، (موسع

  مكونات أو عناصر نموذج إعادة هندسة العمليات )1:1:2(شكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).10، ص2006، رفاعي (:المصدر

البعد 
 التنظيمي 

تحسين اإلنتاجية الكلية

أنواع 
 العمليات

التوجه 
فرق إعادة  بالعمليات

 الهندسة
 الرقابة على
 العمليات

فريق العمل عبر 
 اإلدارات

أصول تكنولوجيا 
 المعلومات

أنشطة تكنولوجيا 
 المعلومات

تكنولوجيا 
المعلومات في 
 إعادة التصميم

التكامل الوظيفي 
 وتكنولوجيا المعلومات

التخطيط إلعادة 
 التقييم 

االزدواج 
 الوظيفي

تدفقات 
 العملية 

توثيق 
 العملية 

هداف أ
 العملية 

البعد 
 التنظيمي 

البعد 
 الهيكلي 

البعد 
التكنولوجي 

 إعادة تصميم العمليات

 تساوي

  هندسة العمليات إعادة 
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  ألخرىعناصر برنامج إعادة هندسة األعمال والمفاهيم المرتبطة ا )2:1:2(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).11، ص2006رفاعي،( :المصدر 
  
  
  
  
  
  
  

إعادة هندسة 
ثقافة  العمليات 

 المنظمة
تكنولوجيا 
 المعلومات

التدريب 
 والتنمية

األجور 
 والحوافز

الهيكل 
 التنظيمي 

المسارات 
 الوظيفية

إعادة  
هندسة 
 األعمال 

زيادة 
 اإلنتاجية 

إعادة الهيكلة 
Re-

structuring 

 إعادة اآتشاف
Re-

inventing  

  إعادة التشكيل
Re- 

shaping  

إعادة تجديد 
Re- 

Newing  

تخفيض 
الحجم  
Down-
sizing 

الحجم 
المناسب  
Right-
sizing 

عادة بناء   إ
Re - 

Building 

إعادة تنظيم   
Re- 

Organizing 

زيادة 
 الربحية

تخفيض 
 التكلفة 

المنشأة قيمة تنظيم
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   :)إعادة هندسة العمليات اإلدارية(كيف تتم عملية إعادة البناء: 6:1:2

حد إلعـادة البنـاء وانـه علـى الـرغم مـن             نه ليس هناك نمط وا    ال بد من التأكد بداية أ          

إال أن األمـر يتوقـف فـي        " خطـوة بخطـوة   "ور عدة أدلة توضح كيف تتم هذه العمليـة          ظه

 ومدى اقتنـاع القـائمين عليهـا بأهميـة          لمؤسسةالنهاية على طبيعة الصناعة التي تعمل بها ا       

 الدراسـة    لهـذه العمليـة والواقـع إن       مؤسـسة هذه العملية ، والمـواد التـي تخصـصها ال         

 أو اإلبقـاء علـى العمليـات الحاليـة وإجـراء          (التمهيدية التي تظهر الحاجة إلى إعادة البناء        

هي العامل المحدد للطريقة التي يـتم علـى أساسـها تنفيـذ عمليـة               ) تحسينات تدريجية عليها  

  و الحنـاوي  (:وعلى كـل فـإن اإلطـار العـام إلعـادة البنـاء يتـضمن اآلتـي                 .إعادة البناء 

  )231-230، ص2005السيد،
دمج عدة عمليات في عملية واحـدة وتخصيـصها لـشخص واحـد أو لمجموعـة عمـل                   .1

 .وبالتالي اختفاء خطوط التجمع 

 .عدم الفصل بين العمل واتخاذ القرار بل إن العاملين يقومون أنفسهم باتخاذ القرار .2

فـي صـورة خـط      تتم العمليات بالتتـابع الطبيعـي لهـا ولـيس بالـضرورة أن تـتم                 .3

ر يمكن أن تتم عمليـات معينـة بـالتوازي مـع بعـضها الـبعض ودون انتظـا                 (تقيممس

 ).النتهاء جميع العمليات السابقة

طلبـات القطاعـات الـسوقية      يمكن للعملية الواحدة أشكال عدة بحيث يمكـن مواجهـة مت           .4

الحجـم  " وفـورات " ، وليس هذا فقط بل يجب أن يتوافر فـي العمليـات الجديـدة       المختلفة

 .لتي كانت تميز التخصص وتقسيم العمل الكبير وا

ناسبة ومنطقية بعكـس الحـال فـي التنظيمـات التقليديـة            متنفيذ العمل في المكان األكثر       .5

 ".متخصصينال" والتي تدور حول 

تخفيض نقط التوقف والمراجعـة والتفتـيش والرقابـة والتـي تتميـز بهـا التنظيمـات                  .6

واحد أو مجموعـة عمـل ، والرقابـة علـى           ل فرد   قليدية حيث إن العملية  تتم من خال       الت

 .الجودة وتأخذ صورة إجمالية بعد انتهاء العملية 

م التي تتم في ظـل التنظيمـات الحاليـة بـين اإلدارة أو األقـسا              ) التسويات(تخفيض عدد    .7

 األجزاء المختلفـة للعمليـات التـي تـتم بـين هـذه            ) تطابق(الوظيفية المختلفة للتأكد من     

 .اإلدارات أو األقسام

 .نقطة االتصال الوحيدة داخل المنظمةعادة البناء إيمثل القائم على العملية في ظل  .8

المركزية والالمركزيـة داخـل المؤسـسة التـي تـستخدم إعـادة              الجمع بين مزايا     يمكن .9

  .البناء

  )3:1:2(وسيتم توضيح عملية الهندرة في الشكل رقم 



  

  عملية الهندرة )  3:1:2(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.(Badran  Mohga ,1999, p.13) :المصدر   
 

 تعريف مفتاح الفرضيات

تعريف األهداف وتعريف 
 لية إعادة التخطيط عم

تحليل ومراجعة المواقف 
 الحالية 

  إعادة تخطيط العمليات 
  االحتواء الذاتي 

  اشتقاق المعلومات 
  إنشاء قيم 

 التغير في األداء 

  أول مستويات المخرجات
م الوظائف ترآيبة جديدة وتصمي

  : مثل
  .وظيفة جديدة -
ة والوقت       - عملية انعكاس الترآيب

 .المعتمد على ثقافة الشبكة
ادة ال - دم ةمرآزيالزي  وع

 .المرآزية
 .تنقية المنظمة وتقليل المدراء -
سيق       - ة وتن تحسين الجودة للمنظم

 .االتصاالت
سم   - ن الق ر م ل تتغي دات العم وح

 .الوظيفي لعمل الفريق 
ى   الوظائف تتغير من البسا    - طة إل

 .تعدد األبعاد
ر        ا - ر من الوقت المعتب لعمل يتغي

 .لحفظ الوقت 
ين      - ن محمي رون م اس يتغي الن

 .لحامين 
صبحون ق  - دراء ي اديين الم ي

 .ومدربين

  المستوى األول
  المدخالت

  
قراءة إعادة وتحقيق 

الهندسة للحاجة 
للتغيير الماسة 

وإعادة الهندسة من 
  :خالل

شيط  - ادة تن إع
ف  تعري

  .المشاآل
ا - شيط زي دة تن

تخدام  واس
 .ضالغر

  المستوى الثاني
  المدخالت

  المدخالت التنظيمية 

  :التأآد من اآلتي 
ات   - ى درج أعل

 مستويات االلتزام 
 .تعبئة ، قوة  -
 .قيادات  -
 عملية االمتالك -
ات   - م المعلوم دع

 .التكنولوجية

  المستوى الثاني تعريف الرؤية
للمخرجات زيادة الكفاءة 

  وحيوية األداء
  إلنتاجزيادة ا -
ودة   - سين الج تح

 .للبضاعة والخدمات
 . الدورة الزمنية -
 .سرعة االستجابة -
ل اإلداري  - التقلي

 .وتقليل اإلنتاج

  التغذية الراجعة
  "سلبي أو إيجابي " 

المستوى الثالث 
  للمخرجات

ضافة    - ة الم القيم
  للزبون

 زيادة الخدمة  -
ون  - للزب

  والرضى  
ق  - المتعل

 . بالزبون
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  : إعادة تصميم العمليات نقطة االرتكاز األساسية يف إعادة البناء: 7:1:2
 هـي محـور إعـادة    (Process Redesign) القول بأن إعـادة تـصميم العمليـة    تكرر    

ة إلعـادة البنـاء ونفـس األمـر ينطبـق علـى إعـادة               ، وأنه ليست هناك وسيلة نمطي     البناء

التصميم وهي عملية معقدة وليس لها نمط واحـد ولكـن يمكـن وضـع  إطـار عـام لهـذه                      

  :العملية مع ترك تفصيالت األداء وجوانبها الفنية لكل حالة على حدة 

 .من غير المتوقع أن يكون المدير خبيرا في عملية إعادة التصميم .1

 .ء لهم دور هام في هذه العمليةالخارجيون والخبرا .2

 .ال بد من التخلي عن مواقف متخذه سلفا  .3

 .بعيون المواطن) العمليات( من لنظر إلى األشياء ال بد .4

 ".فرق العمل " أفضل تصميم هو الذي يتم عن طريق  .5

 . معرفة كل شي عن العملية الحاليةال نحتاج إلى .6

 .المستحيل ليس باألمر " أفكار جديدة متميزة " التوصل إلى  .7

 ).235، ص2005الحناوي والسيد،(يمكن أن يوفر المتعة للقائم بها" إعادة التصميم "  .8
  

  :عملية اهلندرةاملنظمات التي حتتاج لتطبيق  : 8:1:2
   :حتاج لتطبيق عملية الهندرة وهىيبين مايكل هامر أن هناك ثالثة أنواع من المنظمات التي ت

  :المنظمات ذات الوضع المتدهور .1

 وتعانى من ارتفاع في تكاليف التشغيل وانخفاض فـي جـودة            اًمتدنيها  ؤ التي يكون أدا   وهى    

تطبيـق  ف،  تها على المنافسة وتحقيـق األربـاح      الخدمات والمنتجات التي تقدمها وكذلك عدم قدر      

  . غلب على المشاكل التي تعانى منهاعملية الهندرة في مثل هذه المنظمات سيمكنها من الت

  :  طريقها للتدهورفيالتي المنظمات  .2

وهى منظمات لم تتدهور بعد ولكن توجـد مؤشـرات قويـة بأنهـا فـي طريقهـا إلـى                        

 االرتفـاع ،  لمنظمـة فـي الـسوق لـصالح المنافـسين         التدهور مثل التناقص فـي حـصة ا       

هـذه  ، مثـل    نتـاج، انخفـاض تـدريجي فـي األربـاح         التدريجي في تكاليف التـشغيل واإل     

ـ            البقاء المنظمات تصارع آلجل   سايرة التطـور والمنافـسة     وهـى ال تملـك القـدرة علـى م

  .  مكانتها في السوقاستعادة، لهذا فهي تحتاج لعملية الهندرة حتى تستطيع بشكل قوي

  : ظمات المتميزة والتي بلغت التفوقالمن .3

مثل هذه المنظمات المتميزة ال تعانى من مشاكل على اإلطالق ، وتوجد مؤشرات قوية بأن                   

 ، وهـى ال   يرة جداً بالمقارنة مع المنافـسين     ذه المنظمات تسيطر على السوق وتمتلك حصة كب       ه

، ويـتم   كلفة التشغيل واإلنتاج أو تدنى في جودة الخـدمات،أو المنتجـات          تعاني من ارتفاع في ت    
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تطبيق الهندرة في مثل هذه المنظمات ليس بدافع الخوف من التدني ولكن بدافع الطموح وتوسيع               

  ).17/8/2007مرآز المعلومات والتوثيق الصناعي،( بينها وبين المنافسين لهاالفجوة
  

  :"اهلندرة"خطوات أو مراحل عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية :9:1:2
  :وتتكون عملية الهندرة من عدة خطوات

ن  العمل لألمام بأداء العمل الحالي وجمع المعلومات عنه مإدارة  البد من:األولىالخطوة 

النماذج الخاصة للبيانات، و، اإلجراء، والخطوات وهي جزء من كاإلجراءاتالموضوعات الفنية 

ومسألة قياس الوقت .  اآللية المكتبية، والنظم المعلوماتيةاألجهزة وهي تشمل جميع األدواتو

  .مهمة في تلك العمليات السابقة

 ومستوى كل وأقسام إداراتيمي من  المواضيع التنظيمية وتفصيلها كهيكل تنظ:الخطوة الثانية

   على صحتهااألقسام قسم العمليات ورسمها وتدوينها واعتمادها من قبل مدراء إدارة

 المستفيدين من هذه العملية والتعرف على اإلداريين يؤخذ بعد ذلك آراء بعض :الخطوة الثالثة

  .ن جميع النقاط السلبية الحالية وتدويواإلجراءات اإلداري األداءنقاط الضعف المؤثرة على 

 يكون هنالك أن األفضل يتم فيها تحديد البدائل ووضع تصميم لكل بديل ومن :الخطوة الرابعة

 . قائمة بين البدائلاألفضلية عملية القياس بين البدائل إلعطاءعدة بدائل وذلك 

يل ال يخالف ن البدأ من توفر نقاط مهمة في كل بديل و اختبار البديل والبد:الخطوة الخامسة

 مثل رفع التكلفة اإلدارية العمليات إحدى وال يكون خيالياً وال يكون له تأثير على لإلدارةالهدف 

 اإلمكان قدر اإلدارية التقنية الحديثة في العملية إدخال المدة الزمنية عند العمل بالبديل، إطالة أو

  . العميلإرضاءمن اجل 

 المعنية بتوثيق العمل وتدريب فريق اإلدارة للبديل تقوم بعد عملية االختيار :الخطوة السادسة

 من حيث اإلداري وتعديل ،لإلجراءات المتخذة واألساليبالعمل للبدء بعملية الهندرة للعمليات 

 ،اإلدارية وتحديث وتقليص ودمج النماذج المستخدمة لسير العمليات ،المواقع والقوى البشرية

  .ة والبرامج الحاسوبية المتكاملة اآلليلألنظمةووضع نظام متكامل 

عملية التطبيق الفعلي وتحديد مدة زمنية لتفعيل البديل وتكليف فريق عمل  :الخطوة السابعة

 مالية التي تحدث بسبب أو إداريةخاص لمراقبة التطبيق وتحديد المشكالت والعوائق سواء كانت 

  .التطبيق لعملية الهندرة

 أوؤسـسات الحكوميـة      علـى الم   أن إلـى  مـا تـم عرضـه        وعليه فإننا نستطيع تلخيص       

بـصفة  ) د الفقـري  العمـو  (اإلداريـة  اإلجـراءات  على مراجعـة وتقيـيم       ملن تع أالخاصة  

ــن   ــستمرة م ــة م ــالتها  أدوري ــق رس ــل تحقي ــدافهاج ــة  وأه ــل فعالي ــة بك  العام

  ).19/8/2007الثنيان،(وكفاءة
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  :التغيريات التي حتدثها اهلندرة يف بيئة العمل: 10:1:2
 عند تطبيق الهندرة فإن تغييرات أساسية تحدث في معظم أجزاء ومجاالت العمل، ولعلنا    

  :نشير هنا إلي بعض هذه التغييرات وهي كما يلي

 : تتحول وحدات العمل من إدارات وظيفية تخصصية إلي فرق عمليات .1

" آدم سـميث   "يع العمـل الـذي قـسمه      عندما تقدم الشركات علي الهندرة فإنها تقوم بتجم            

وهـي عبـارة عـن      " (فـرق العمليـات   "إلي أقسام صغيرة في الماضي، فمثالً       " هنري فورد "و

تبـدو أسـلوباً منطقيـاً      ) مجموعات من الموظفين الذين يعملون معـاً لتنفيـذ عمليـة كاملـة            

وال تتكـون فـرق العمليـات مـن ممثلـين           . لتنظيم األشخاص الذين يقومون بأداء العمل فعلياً      

  )148، ص2006الحمادي،  (.ارات المعنية وإنما تمثل بديالً لتنظيم اإلدارات القديمةلكل اإلد

  :تتحول الوظائف من مهام بسيطة إلي أعمال مركبة .2

 يكتشف أعضاء فـرق العمليـات بعـد الهنـدرة مـدي اخـتالف العمـل الجديـد عـن                     

تـائج العمـل مـشتركة      الوظائف السابقة التي اعتادوا القيام بها، حيث تكون المسئولية عـن ن           

بين أعضاء الفريق بدالً من المسئولية الفردية، عالوة علي اشـتراكهم فـي مـسئولية إنجـاز                 

العمل بأكمله وليس جزءاً منه، وال يعتمـدون علـي تعـدد المهـارات والقـدرات المتـوفرة                  

  .لديهم فقط، وإنما عليهم أن يدأبوا علي تطوير تلك المهارات

 أعضاء فـرق العمـل الجديـدة ملمـاً بـالخطوات األساسـية              أيضا يكون كل عضو من        

لكل عملية، ويشارك في تنفيذ تلك الخطـوات، كمـا تـصب جميـع الجهـود الفرديـة مـن                    

  .أعضاء الفريق في المصلحة العامة لتنفيذ العمل الكلي وليس المهام الفردية

ـ                        تم إن العمل المركب يؤدي إلـي تغييـر جـوهري وملمـوس بدرجـة أكبـر، حيـث ي

مثـل  : التخلص من األعمال غيـر الـضرورية والتـي ال تـضيف قيمـة أساسـية للعمـل                 

المراجعة والمطابقة، وانتظـار الخطـوات الـسابقة، والمراقبـة، والمتابعـة، وغيرهـا مـن                

األنشطة غير المنتجة والتي وجدت بحكم الـضرورة، نظـراً للحـواجز التنظيميـة اإلداريـة                

عن تقسيم وتجزئـة العمـل والحاجـة إلـي تجميعـه مـرة              بين أقسام العمل وكذلك للتعويض      

وأيـضاً، يـصبح العمـل       .وهذا يعني إنفاق وقت أطول في العمل واإلنتـاج الفعلـي          . أخرى

أكثر إرضاًء وإقناعاً للعامل، بسبب إحساس الموظفين بالمزيـد مـن التحـدي واإلنجـاز فـي                 

 منهـا، ممـا تكـون لـه نتـائج           أداء وظائفهم نتيجة قيامهم بإنجاز عملية كاملة أو جزء كبير         

  .ملموسة بدرجة أكبر علي نطاق الشركة

كما يصبح العمل أكثر تحفيزاً نظراً الشتمال صورة العمل الجديدة علي المزيد من فرص     

النمو والتعلم، حيث أن التطور الشخصي في ظل بيئة فريق العمل ال يعني صعود الهرم 
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ن ذلك، وهو توسيع المدارك وتعلم المزيد من المهارات، الوظيفي فقط، وإنما يعني بعداً أوسع م

كما .ظف ينمو أيضاً وضعه الوظيفيوظيفي بعينه، فمع نمو قدرات كل مووهذا هو اإلثراء ال

نستطيع القول أنه إذا كان مفهوم العمل في السابق هو مهام بسيطة يقوم بها موظفون بسطاء، 

  )150-149،ص2006الحمادي،(".وظفون أذكياءمهام يؤديها م"فإنه يصبح في بيئة الهندرة 

  ):الصالحيات(يتحول دور الموظفين من العمل المراقب إلي العمل المستقل  .3

 التقليدية ذات التوجه للمهام التخصصية تقوم بتعيين الموظفين مؤسساتفي السابق كانت ال    

 فإنها ال تحتاج إلي هذا  التي طبقت الهندرةمؤسساتوتتوقع منهم إتباع قواعد العمل بها، أما ال

النوع من الموظفين الذين يتبعون التعليمات وإنما تطلب موظفين قادرين علي تأسيس القواعد 

وحيث أن اإلدارات المعنية بالهندرة تكلف كل فريق عمل بمسؤولية تنفيذ  .والتعليمات بأنفسهم

تي يحتاجون إليها لتنفيذ ذلك عملية كاملة فإنها تفوضهم بالصالحيات الالزمة التخاذ القرارات ال

األشخاص الذين يعملون في بيئة الهندرة يتمتعون بالضرورة بصالحيات كبيرة حيث و.العمل

  .يجوز لهم بل ويطلب منهم التفكير والتفاعل وحسن التقدير واتخاذ القرارات

مكن ويعتبر تفويض الصالحيات من الضروريات التي تصاحب تطبيق الهندرة، حيث أنه ال ي    

هندرة نظم أي عملية من دون تزويد الموظفين المختصين بتنفيذها بالصالحيات الالزمة إلجراء 

 التي تقوم بالهندرة تفكر في معايير إضافية أخرى الختيار الموظفين مؤسساتولذا فإن ال. ذلك

ريب الذين تقوم بتعيينهم، حيث لن يكون كافياً األخذ في االعتبار المؤهالت الدراسية والتد

هل لديهم المبادرة (والمهارات فقط، وإنما يجب أن تؤخذ الصفات الشخصية بعين االعتبار 

الذاتية للبدء في العمل؟ هل لديهم التزام ذاتي؟ هل لديه التحفيز المطلوب ألداء كل ما بوسعهم 

  )152-151، ص2006، الحمادي( ).الخ...لكسب رضا العمالء؟

  :يب إلي التعلميتحول اإلعداد الوظيفي من التدر .4

إذا كانت الوظائف في ظل الهندرة ال تتطلب من الموظفين االلتزام بقواعد العمل الراسخة     

وإنما تحتاج توظيف تقديرهم الشخصي في تحديد األسلوب المناسب ألداء العمل، فإن الموظفين 

الصحيح لتنفيذ يحتاجون في هذه الحالة إلي قدر كاف من التعليم لتمكينهم من تمييز األسلوب 

في السابق كانت الشركات التقليدية تركز علي تدريب الموظفين  .العمل علي الوجه المطلوب

للقيام بوظائف معينة أو كيفية معالجة حاالت معينة، أما بالنسبة للشركات التي قامت بالهندرة فقد 

  .تعلمينتحول التركيز من مفهوم التدريب إلي مفهوم التعلم والتعليم أو تعيين الم

أداء " كيفية"فبينما يساعد التدريب علي رفع المهارات والقدرات واطالع الموظفين علي     

الوظائف، فإن التعلم من الناحية األخرى يؤدي إلي زيادة مداركهم وإلمامهم بمحيط العمل، كما 

  .)152، ص2006، الحمادي(يتم أداء العمل بهذه الطريقة؟" لماذا"يعلمهم 
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  :ركيز في معايير األداء والمكافآت من األنشطة إلي النتائجيتحول الت .5

 التقليدية عمالً يسيراً ومباشراً نسبياً حيث يتم مؤسساتتعتبر طريقة تعويض الموظفين في ال     

  .تعويض الموظفين مقابل الوقت الذي يقضونه بالعمل

دائهم وتعويضهم عليِ أساس وعندما يقوم الموظفون بتنفيذ عمليات كاملة فإنه يمكن قياس أ     

القيمة التي يقدمونها والتي يمكن قياسها نظراً ألن العمليات المهندرة تتضمن قيام فريق العمل 

أيضاً، تتطلب الهندرة من الشركات  .بإنجاز منتجات أو تقديم خدمات ذات قيمة مادية ملموسة

فمثالً أداء الموظف . والحوافزإعادة النظر في بعض المفاهيم األساسية السابقة حول المكافآت 

لوظيفة تمت هندرتها خالل سنة ما، ال يضمن استمرار ارتفاع أدائه في السنوات التي تليها، ولذا 

 التي تتبني الهندرة تكون ثابتة نسبياً بعد التسويات المقابلة مؤسساتفإن الرواتب األساسية في ال

 .وات والمكافآت التقديرية وليس زيادة الرواتبللتضخم، وتتم مكافأة األداء العالي من خالل العال

وكذلك يتم بعد تطبيق الهندرة االستغناء عن بعض أسس التعويضات األخرى ال تتطابق مع بيئة 

التعويض علي أساس المرتبة الوظيفية أو األقدمية، والتعويض لمجرد الحضور : المعلومات، مثل

وبالنسبة  .التعويض علي أساس التدرج الوظيفيإلي العمل، وزيادة الرواتب بانتهاء السنة، و

 التي طبقت الهندرة فإن معايير المساهمة واألداء تشكل القواعد األساسية للتعويض، مؤسساتلل

  .)153، ص2006، الحمادي(  التقليديةلمؤسساتوتوجد أمثلة سابقة لهذا األسلوب حتى في ا

  :تتحول معايير الترقية من األداء إلي المقدرة .6

) ADVANCEMENT(بعد تطبيق الهندرة يتم التمييز بوضوح بين التقدم الوظيفي     

حيث يعتمد الترقيِ إلي وظيفة أعلي علي قدرات الموظف، ال ) PERFORMANCE( واألداء

، 2006، الحمادي( .علي أدائه، إذ أن الترقيات تعتبر تغييراً في الوضع الوظيفي وليس مكافأة

  .)153ص

  :ئية إلي إنتاجيةتتحول القيم من حما .7

يير في الهياكل التنظيمية يصاحب الهندرة تحول كبير في ثقافة العمل مثل ما يحدث من تغ    

، حيث تستدعي الهندرة أن تتحول مفاهيم الموظفين إلي العمل لخدمة العمالء وليس للمؤسسات

  .لخدمة رؤسائهم

 تعويض وتقويم أداء الموظفين هي وتعتبر النظم اإلدارية أو األساليب التي يتم من خاللها    

ولكن لألسف ما زال بعض المديرين . القواعد األساسية لتشكيل مفاهيم ومواقف الموظفين

يعتقدون بأن ترسيخ المفاهيم اإليجابية لدي موظفيهم ال يستدعي أكثر من صياغة بعض المفاهيم 

  .الرنانة وإلقاء العديد من المحاضرات والخطب حولها
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، والتركيز علي قـيم خدمـة العمـالء، ال يجـدي وحـده بـل             ة رسالة المؤسسة  إن صياغ     

يعتبر مجرد بدعة وقتية، حيث تتحول معظم اآلراء العامـة بـدون مـساندة الـنظم اإلداريـة                  

زيـادة  ال تـؤدي إال إلـي       رنانة المفرغة مـن معانيهـا، والتـي         إلي مجموعة من العبارات ال    

  .)153ص، 2006، يالحماد(المواقف السلبية في المؤسسات

  :يتحول المديرون من مشرفين إلي موجهين .8

 بهندرة أعمالها فإن العمليات التي كانت معقدة سابقاً تصبح مبسطة، بينما عندما تقوم المؤسسة   

ولذا، فإن فرق العمليات التي تتكون من  تتحول الوظائف التي كانت بسيطة إلي وظائف معقدة

تاج إلي رؤساء، وإنما تتطلب مربين ومعلمين يساعدونهم في موظف واحد أو عدة موظفين ال تح

الحاالت االستثنائية ويعينونهم علي معالجة المشكالت التي تواجههم، وال يشارك الموجهون في 

أداء العمل الفعلي ولكنهم يكونون بالقرب من مواقع العمل بما يكفي لتقديم المساعدة المطلوبة إلي 

  .مهفريق العمليات إلنجاز مها

وبينما كان الرؤساء التقليديون يقومون بتصميم وتوزيع العمل، فإن فرق العمليات تقوم بذلك     

وعليه، يتحول دور هؤالء الرؤساء في العمليات المهندرة، من العمل كمديرين إلي العمل . بنفسها

هم من كمنسقين ومساندين، وكذلك كأشخاص مهمتهم تنمية الموظفين وتطوير مهاراتهم لتمكين

  .تنفيذ العمليات الخالفة والمثمرة بأنفسهم

وفي الواقع، يمكن اعتبار اإلدارة مهارة متميزة مثلها مثل الهندسة أو المبيعات، وهناك صلة     

  .ضئيلة بين التفوق في مهارات العمل الوظيفي والكفاءة اإلدارية

ي بدرجة عالية من مهارات  التي طبقت الهندرة إلي التحليحتاج المديرون في المؤسساتو    

، واالعتزاز بإنجازات اآلخرين، ويكون المدير في هذه )التعامل مع اآلخرين(التفاعل الشخصي 

والذي متمثل دوره في توفير الموارد والرد علي ) MENTOR(الحالة شبيهاً بالمرشد أو الملهم 

وهو دور يختلف تماماً عن االستفسارات والعناية بالتطور الوظيفي طويل األجل ألفراد العمل، 

  .)154ص، 2006، الحمادي(الدور الذي يمارسه معظم المديرين التقليدين

  :يتحول التنظيم من هرمي إلي أفقي .9

عندما تسند مسؤولية كل عملية كاملة إلي فريق عمل، فإن مسؤولية إدارة العملية تصبح جزءاً    

المشتركة بين اإلدارات والتي كانت  في من مهام الفريق، وبالتالي تتحول القرارات واألمور 

السابق تتطلب عقد االجتماعات بين المديرين ورؤسائهم لمعالجتها، إلي فريق العمل الذي يقوم 

  .بتلك المهام من خالل سير العمل الطبيعي المكلف به

 ويعني تنزيل صالحية اتخاذ القرارات إلي الموظفين المختصين بأداء العمل إلغاء الدور    

 تحتاج إلي حجم كبير من المستويات اإلدارية الهرمية يدي للمديرين بحيث لم تعد المؤسساتالتقل

  )154، ص2006، الحمادي( .لتنسيق وضم أجزاء العمل
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  :ن إلي قياديينيتحول المسئولون من مراقبي .10

عمالئها تساعد التنظيمات اإلدارية األفقية علي التقريب بين قمة الجهاز التقليدي بكل شركة و   

من هذا المنطلق فإن إنجاز العمل بنجاح يتوقف . وموظفيها الذين يقومون فعلياً بإنجاز العمل

  .علي جهود الموظفين ذوي الصالحيات أكثر من اعتماده علي أنشطة المديرين التقليديين

ات  أن يتحولوا إلي قياديين يرسخون مفاهيم وسلوكينولذا، فإنه يتعين علي الرؤساء التنفيذيي

في إطار هذا التحول يتولي المديرون التنفيذيون مسؤولية أداء العمليات  و.العمل قوالً وفعالً

لكنهم ال يملكون أية رقابة مباشرة علي الموظفين القائمين بها، والذين يعملون بقدر كاف من 

  .ين وموجهينريه مديرهم بعد تصنيفهم الجديد كمداالستقاللية تحت توجي

لون التنفيذيون بمباشرة مسؤولياتهم في إطار الهندرة من خالل تأكيد تصميم ئوويقوم المس    

العمليات بطريقة تمكن من إنجاز العمل المطلوب وتوفر الدعم والحافز الالزمين لذلك من قبل 

  ".نظم قياس األداء ونظم التعويضات"النظم اإلدارية 

منعزلين عن العمليات التشغيلية حيث  التقليدية ون الرؤساء التنفيذيون في المؤسساتويك   

يهتمون بسير العمل بشركاتهم من الناحية المالية والتأكد من تحقيق النتائج المستهدفة خالل كل 

 التي تطبق مفاهيم الهندرة يقترب الرؤساء التنفيذيون أكثر من ولكن في المؤسسات .فترة

ة أداء العمل من خالل تشكيلهم ألنشطته األنشطة الفعلية، ولذا فإنهم يركزون اهتمامهم علي كيفي

  .)155ص، 2006، الحمادي(وتوفير الدعم والحوافز الالزمة للموظفين

  LEVELS OF REENGINEERING: مستويات إعادة اهلندسة: 11:1:2
 work processوالتنظيمات مصطلحات إعادة هندسة عملية العمل يستخدم المؤلفون     

reengineering ة األعمال ، وإعادة عمليbusiness process reengineering وإعادة ،

ستخدام هذه ، وبسبب الخلط في ا كمترادفاتbusiness reengineeringهندسة األعمال 

  :المصطلحات والتعبيرات، هناك مستويات مختلفة إلعادة الهندسة

  WPR(work process reengineering(تتنـاول إعـادة هندسـة عمليـة العمـل          

يـسية ،    تصف تتابع األنشطة التـي تحقـق مـن خاللهـا وظيفـة رئ              ية في المؤسسة  أي عمل 

، والتقـاط البريـد الـداخلي      مثل تغليف المنتج النهـائي، وتـشغيل األمـر أو تلبيـة الـشراء             

 .، وهكذا ليمه، والتعامل مع شكاوي العمالء، وتعين عامل جديدوتس

 BPR)(business processتهـــتم إعـــادة هندســـة عمليـــة األعمـــال  و    

reengineering   فتصف تتـابع أنـشطة الـشركة المباشـرة، أو غيـر            .  بعملية الشركة كلها

المباشرة المرتبطة كلها بتحقيق احتياجات عمالء الشركة أثنـاء إنتـاج عائـد الجـودة علـى                 

وتتكون عملية األعمال من كـل عمليـات العمـل فـي الـشركة              . االستثمار ألصحاب أسهمها  



  
55 

ة مع الموردين، والشركاء الخارجين فـي التـدفيق ألعلـى، وألسـفل مـن               ومع العالقة الجيد  

الحكمة وشمول عملية الشركاء في عملية أعمـال الـشركة أيـضا، سـواء كـانوا مـوردين                  

 .مواد أو خدمات التدفق ألعلى أو موزعين في التدفق ألسفل

ــال و      ــة األعم ــادة هندس ــذهب إع ــن business reengineering (PR)ت ــد م أبع

(BPR)                ،فتتعامل مع كل أوجه تشغيل األعمال وتـشمل نمـط اإلدارة، والهياكـل التنظيميـة 

وفلــسفة األعمــال، واســتراتيجياتها فــي التــسويق واإلنتــاج والعمليــات، وإدارة األفــراد 

والمشتريات، ومفاهيم المحاسبة، ونظم المعلومـات، وإسـتراتيجية األعمـال الـشاملة وعلـى              

مليـة األعمـال إال أحـد أوجـه إعـادة هندسـة األعمـال               هذا ال تكـون إعـادة هندسـة ع        

    ).135-134،ص2004كيالندا،(فقط

  :فوائد تطبيق اهلندرة: 12:1:2
  :منهايترتب عليه الكثير من الفوائد ) الهندرة(عند تطبيق إعادة هندسة نظم العمل 

ات دمج الوظائف المتخصصة في وظيفة واحدة، وهنا البد من تجميع األعمال ذات التخصص .1

الواحدة في مكان واحد بشكل يترتب عليه توفير الوقت وتخفيض التكاليف وتنسيق األعمال 

 .وتنظيمها

تتحول األعمال من مهام بسيطة إلى أعمال مركبة بحيث يترتب عليها مسؤولية مشتركة بين  .2

 .أعضاء فريق العمل

لقادرين على المبادرة تزيد من استقاللية األفراد في أداء المهام، حيث يتم تشغيل األفراد ا .3

 .وتأسيس قواعد العمل واإلبداع واالبتكار

التشجيع على التعليم إضافة إلى التدريب، وذلك لتنمية مهارات وقدرات األفراد وتوسع  .4

 .مداركهم

 .تتم مكافأة األفراد وتقسيم نتاج عملهم بناء على النتائج النهائية وبشكل جماعي .5

لتنظيمية السائدة، بحيث يصبح األداء الجيد واالهتمام بالعمالء تعمل الهندرة على تغيير الثقافة ا .6

 .هو من أولويات العاملين

 .تساعد العاملين على اتخاذ القرارات دون قصر هذه العملية على المديرين .7

تنفيذ خطوات العمل حسب طبيعتها وهذا األمر يؤدي إلى إنجاز العديد من الخطوات في وقت  .8

 ).183، ص2002اللوزي، (لوقت بين خطوات العملواحد، إضافة إلى تقليل ا
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ــــــــسطة: 13:1:2 ــــــــدرة ومب ــــــــة مهن  PROCESS: العملي
REENGINEERING 

البد وأن تتسم نظـم وقواعـد وإجـراءات العمـل بالوضـوح والبـساطة، وأن تتـصف                      

بالدقة والسرعة لضمان جودة وكفـاءة األداء، ومـن الـضروري أن تـتم عمليـات هندسـة                  

حيـث إن تطـوير نظـم العمـل     .  كـل فتـرة  Process Reengineeringت للنظم والعمليا

كتـشاف  للمنظمـة مـن جديـد، حيـث           باستخدام عمليات إعادة الهندسة ما هي إال إعـادة  ا          

 لخلـق  محاولـة هدف بهذه العمليات فقـط لزيـادة اإلنتاجيـة، وتعظـيم العائـد، بـل                أنه ال ي  

  . ونوعيات وظائفهممنظمة جديدة في حضارتها  وعامليها ونتائج أدائهم

 علـى إعـادة التـصميم       يـتم العمـل    النظر في نظم العمـل الحاليـة، وأن          إعادةيجب   و    

الثوري  للعمليات والنظم مـن أجـل التوصـل إلـى تحـسينات جوهريـة  فـي المقـاييس                     

تحـدي  ، ويجـب أن     )الـخ ... التكلفة والجودة والخدمـة  والـسرعة      : (المعاصرة  لألداء مثل   

ـ  الطرق ة  واألسـاليب الـسابق تجربتهـا، وأن يحـل محلهـا مفـاهيم  وممارسـات                   التقليدي

  .أخرى جديدة

 مـا هـي إال   Process Reengineeringوعمليات إعـادة هندسـة الـنظم والعمليـات         

 الحـالي ومـا نحلـم بـه، وأوضـاع المنافـسين، وأن              حلم نحلم به، وأن نقارن بين  وضعنا       

يـات إعـادة تمكـين العـاملين  ليكونـوا مـشتركين             تتم عمليات إعادة الهندسة من خالل عمل      

حيـث إنـه إذا لـم يـشترك العـاملون فـي مجهـودات               . فيها من البداية  ومقتنعين بجدواها     

إعادة هندسة النظم والعمليات والتطوير فإن النتائج التي سـيتم التوصـل إليهـا لـن تحـوي                  

ي فـإنهم لـن يـشعروا        مسئولية مشاركة العاملين  فـي المـسئولية  عـن تنفيـذها، وبالتـال              

فعـوا بأهميـة التطـوير، وعـدم        تبملكيتهم لهذه األفكار، وبالتالي لن يدافعوا عنهـا، ولـن ين          

التزامهم في هذه الحالة وارد، بـل إن مقاومـة  التغييـر تـصبح فـي هـذه الحالـة مـسألة               

 وتوجيهه في اتجـاه إيجـابي فإنـه مـن المتوقـع      ،هذا الشعور الطبيعي طبيعية وبدون ضبط

 أو قلقـين، أمـا       هنا مـا زالـوا خـائفين       حيث أن العاملين  (،  "تعود ريما لعادتها القديمة      " أن

لو مكنوا وأشركوا فـي هـذه العمليـات، وأزيـل عـنهم الخـوف فـإنهم سـيدافعون عـن                     

  . )487، ص2002،عامر()أحالمهم
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  : ط الرئيسية لتطبيق عملية اهلندرةالنقا: 14:1:2
، وتوجد عدة نظمةرة داخل المنظمة يعد خطوة مهمة جداً لتطوير الم تطبيق عملية الهندإن    

جوة من تطبيقها  لنجاح عملية الهندرة والحصول على النتائج المراالعتبارنقاط يجب أخذها بعين 

  :ومن أبرزها اآلتي

 . د من قبل اإلدارة العليا للمنظمةأن تكون عملية الهندرة مدعومة دعماً غير محدو .1

 . ل تقاليد وعادات العمل داخل المنظمة يجب عدم إهما .2

 .  بها وااللتزامتحديد المدة الزمنية لتنفيذ عملية الهندرة  .3

 .إشراك كافة العاملين بالمنظمة في عملية الهندرة والعمل على تدريبهم .4

 .  للمنظمة اإلستراتيجيةأن تخدم عملية الهندرة األهداف والخطط  .5

مرآز المعلومات والتوثيق (.خل المنظمة وليس من خارجهاأن تكون قيادة عملية الهندرة من دا .6
 ).17/8/2007الصناعي،

  :األخطاء الشائعة واملتوقعة: 15:1:2
 يتوقف على القدرة اة شطرنج حيث النجاح فيها والفوزيمكن تشبيه إعادة البناء بمبار     

ة في اء الشائعي األخطرات الصدفة أو الحظ ويمكن عن طريق تالفوالمعرفة وليس على اعتبا

  ).236، ص2005الحناوي والسيد،( المنشودإعادة الهندسة تحقيق النجاح 

لماذا؟ ألن الهندرة عملية    . هذه األخطاء الشائعة في عمليات الهندرة تؤدي إلى الفشل الحتمي             

ز هذه  صعبة و مخيفة دون شك، لذا فهي ال تحتاج إلى تردد وال تقبل أنصاف الحلول، ومن أبر                

  ):1995هامر، شامبي،(اء األخط

 .محاولة إصالح العمليات بدالً من تغييرها تماماً .1

 .التركيز على العمليات اإلدارية وإعادة تصميمها فقط .2

 .تجاهل قيم الناس وثقافة المنظمة .3

 .القبول بالنتائج الطفيفة والتحسينات السخيفة .4

 .التراجع من منتصف الطريق .5

 .على المظهر ال الجوهروضع العراقيل أمام الهندرة والتركيز  .6

 .السماح للسلوكيات اإلدارية السائدة أن تمنع الهندرة من االنطالق .7

 .محاولة إجراء عملية الهندرة من األسفل إلى األعلى .8

 .تعيين شخص ال يفهم ما هي الهندرة لقيادة المعركة .9

 .دفن الهندرة في كومة من جداول األعمال واألوليات .10

 . العمليةعدم تخصيص أية موارد إلجراء .11

 .إجراء عملية الهندرة والمدير العام على وشك التقاعد .12
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 .التركيز على التصميم وإهمال الهدف .13

 .مجاملة اإلدارات المختلفة حتى ال يغضب أحد .14

  .الرضوخ للضغوط ومقاومة التغيير .15
 

 اليـوم هـي الـدافع والمحـرك الحقيقـي      إن رياح التغيير التي تجتـاح عـالم األعمـال       

، وقد أظهرت نتائج مسح عـالمي شـمل عـدد كبيـر مـن               ندرة في العالم أجمع    اله لمؤسسات

 العالمية تم خالل التـسعينات أن الهنـدرة كانـت علـى رأس قائمـة                لمؤسساتالتنفيذيين في ا  

غيـرات التـي تجتـاح       والمنظمـات المختلفـة لمواجهـة المت       لمؤسـسات الجهود التي بذلتها ا   

 وهـي جملـة صـحيحة وصـادقة         ،غييـر ثابـت   ن قيـل أن الت    وال عجب إ   ،السوق العالمية 

 ومـرورا   لمـواطن بكلمتين متناقضتين فالتغيير شمل كل جوانب الحياة العمليـة ابتـداء مـن ا             

ـ      المـواطن  ، ففي مـا يخـص     وانتهاء ببيئة العمل المحيطة بنا    بالمنافسين   ان أن   ال يختلـف اثن

إلطـالع، صـعب    طالـب واسـع ا     اليوم كثير الم   مواطن، ف  األمس  كمواطن  اليوم ليس  مواطن

، إرجاعه واالحتفاظ به مكلف ومـا هـذا إال نتيجـة طبيعيـة للثـورة                اإلرضاء، سهل الفقدان  

 مـن حولـه      والمنتجـات  الخـدمات  ب لمـواطن التكنولوجية والمعلوماتية التي زادت من ثقافة ا      

كما أن المنافسة الشديدة في أسواق اليوم جعلـت الحاجـة فـي التغييـر المـستمر ضـرورية               

  .)com.khayma.www ،2007/8/17( أجل البقاء واالستمراروالزمة من
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  األبعــاد املـؤثرة يف إعـادة هنـدسة العمليـات اإلدارية:املبحث الثاني
  

  :متهيد: 1:2:2
ييـر   تغ فـي ثر  إعادة هندسة العمليات اإلدارية نموذج جديـد يتـأثر ويـؤ          الهندرة أو   تعتبر     

 القيـادة، والعوامـل الداخليـة وهـي التخطـيط اإلسـتراتيجي             بعض األبعاد ومن هذه األبعاد    

ـ    ، والعوامــل ة وتــدريب وتنميـة مهــارات العـاملين  والـسياسات اإلداريـة وإعــادة الهيكل

 هـي مـا سـيتم       األبعـاد الخارجية وهي تكنولوجيا المعلومات والتشريعات والقـوانين وهـذه          

  : هذا المبحثيفالحديث عنها 

  :القيـــــــادة: 2:2:2
  :متهيد: 1:2:2:2

إن موضوع القيادة مـن أكثـر المواضـيع إثـارة للفكـر اإلنـساني وهـي مـن أكثـر                         

والقيـادة هـي    . من إطالعه في هذا المجـال العلمـي       المواضيع جذبا لفطرة اإلنسان ليستزيد      

جيـه ذلـك الـسلوك توجيهـا        قدرة المشرف على فهم السلوك اإلنساني لمرؤوسيه لغـرض تو         

 إلـيهم وصـوال لتحقيـق       يؤدي إلى قيام أولئـك المرؤوسـين علـى أداء أعمـالهم الموكلـة             

  .)13، ص1994دحالن،(أهداف منشودة

لـف   البشري الذي أخذ يحتـل المكانـة األولـى بـين مخت            وتعود أهمية القيادة إلى العنصر       

ـ        العناصر اإلنتاجية األخرى التي    وقـد أصـبحت    . داف المنـشودة  تـساهم فـي تحقيـق األه

  ).17،ص 2004حسن،( ضوئه نجاح أي تنظيم إداريفيالقيادة المعيار الذي يحدد 

إعادة البناء تتطلب قيادة واعية مقتنعـة بمفـاهيم وممارسـات إعـادة البنـاء ولكـن                 وإن     

أو (هتمـام المـدير المـسئول عـن عمليـة           األمر ال يقتصر على ذلك بل البد مـن جـذب ا           

 هـي عمليـة سـلوكية       :بنـاء ال مكن أن تكـون مجـاالً إلعـادة البنـاء، وإعـادة           ي) ياتعمل

ـ                 زة وتنظيمية وإدارية تتطلب باإلضافة إلى القيـادة الداخليـة المقتنعـة خبـرة خارجيـة متمي

وباختصار يمكـن القـول أن األطـراف المـشاركة فـي هـذه العمليـة                 .في هذه المجاالت  

  )234، ص2005الحناوي والسيد،(:هي

  .هاعاد بناؤعملية التي يالقائد  .1

 .هاالعملية التي يعاد بناؤ" صاحب "  .2

 .)داخلي وخارجي(فريق العمل  .3

 .ة والتي لها صالحية اتخاذ القرارلجنة اإلشراف والمتابع .4

  .مجمع الفكر وهو فرق التطوير والبحث والذي ينمي ويطور وسائل وأدوات إعادة البناء .5
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هـو الـشخص الـذي يوجـه أو         بأنـه   ) Leader(القائـد  )18، ص 2004حـسن، (وعرف   

بمعنى أن هناك عالقـة بـين شـخص يوجـه وأشـخاص آخـرين               . يرشد أو يهدي اآلخرين   

ـ     ة بهذا المفهوم    يقبلون هذا التوجه، والقياد    ا شـخص يوجـه ويرشـد،       عمليـة رشـيدة طرفاه

  .د الذي يستهدف تحقيق أغراض معينةالتوجيه واإلرشاوآخرون يتلقون 

  : قياديةاألمنــاط ال: 2:2:2:2
وامـل الموقفيـة التـي تتـصل        هناك العديد من نماذج القيـادة والتـي تتميـز بفعـل الع               

ومـستواهم   وبطبيعـة التـابعين      القياديين أنفسهم وفلسفاتهم وخبـراتهم مـن ناحيـة        بشخصية  

 أشـار إليهـا   أمـا أبـرز أنمـاط القيـادة التـي     . عملالعلمي وطبيعة شخصياتهم والبيئة في ال   

  :ن فهيالباحثي

  ):التسلطية( القيادة األوتوقراطية-1

الـذي يـستبد باتخـاذ       بأنـه القائـد      :القائد األوتـوقراطي   )338،ص2002سلطان،(عرف     

تـوقراطي  ويتميـز القائـد األ    و. جميع القـرارات وال  يـشرك المرؤوسـين فـي قراراتـه            

 بكـل   المتسلط أو المتحكم بأنه يحاول تركيز كل السلطات فـي يـده ويحفـظ لنفـسه بالقيـام                 

 التفاصـيل ويـصر     امره وتعليماتـه التـي تتنـاول كافـة        صغيرة وكبيرة بمفرده، ويصدر أو    

ال يفوض سلطاته، بـل يحـاول جهـده دائمـا توسـيع             ولذلك فهو .  لها على إطاعة مرؤوسيه  

نطاق سلطاته وصالحياته، ومدها لتكون كل األمور تحت سـيطرته، وهـو يقـوم بكـل ذلـك          

ه فـي التـصرف دون      إال بقدر يسير مـن الحريـة لمرؤوسـي        لقناعته بأنه يجب أن ال يسمح       

  .موافقته الخاصة

 لم يعد يتالءم مع متطلبـات اإلدارة الحديثـة، بـالرغم مـن أن               وتوقراطيونمط القيادة األ     

، وأنـه يكـون     ن، وأن هنـاك ظروفـا تقتـضي تطبيقـه         هذا النمط ما زال يمارس حتـى اآل       

  . من األساليب األخرىالمواقف أكثرمجديا في مثل هذه الظروف  و

  :   القيادة الديمقراطية أو المشاركة-2

بأنها عملية اجتماعية تحكم الجماعـة فيهـا نفـسها بنفـسها، وفيهـا              تعرف الديمقراطية         

  . يمثل األعضاء تمثيال متساويا في اتخاذ القرارات

قـات اإلنـسانية    ب القيـادة الديمقراطيـة بالقيـادة التـي تعتمـد علـى العال             مثل أسلو يت      

 وتفويض السلطة فالقيادة الديمقراطية تعتمـد أساسـا علـى العالقـات اإلنـسانية             . والمشاركة

فيمـا  وخلـق التعـاون     .  إشـباعه لحاجـاتهم    السليمة بين القائد ومرؤوسيه التي تقـوم علـى        

  واإلشـهاد وبالحقـائق    نـاع اإلقبينهم، وحل مشكالتهم وتنتهج القيـادة الديمقراطيـة أسـاليب           

تبار أحاسيس األفراد ومشاعرهم وكرامتهم وأهميـتهم فـي تحقيـق األهـداف وضـرورة               واع
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إشراكهم في اتخـاذ القـرارات، مـن أجـل حفـزهم علـى التعـاون، لـذلك فـإن القائـد                      

ويقـدر لهـم     مالديمقراطي يستأنس بـآراء أتباعـه ويعبـر عـن أفكـارهم االهتمـام الـالز               

التعـاون  فعاال فـي تنميـة االبتكـار وتحقيـق          زمة، ويلعب دوراً    الالالمعلومات واإلرشادات   

  .)71، ص2004حسن،( . قدرات مرؤوسيه وطاقاتهم الكامنةوإطالق

  :  أو المشاركة القيادة الديمقراطيةمزايا

تتضح مزايا القيادة الديمقراطية من خالل النتـائج التـي كـشفت عنهـا مجموعـة مـن                      

. نتـائج إيجابيـة بالنـسبة للمرؤوسـين      وهي في األغلـب    التي تمت في هذا المجال     تالدراسا

   )72، ص2004حسن،( :وأهم هذه المزايا ما يلي

 أن المشاركة تؤدي إلى تحقيق الثقة المتبادلة بين القيادة والعـاملين فـي التنظـيم وبـين                  .1

 أنهـا تـؤدي إلـى إقامـة         ر الذي يتعامل معه مـن ناحيـة أخـرى، أي          التنظيم والجمهو 

 . ملين وعالقات حسنة مع الجمهورعالقات إنسانية جيدة مع العا

أن المشاركة تخلق المناخ الصالح والمالئم لتشجيع التغييـر وتقبلـه فـي إطـار مـصلحة                  .2

المرؤوسين والتنظيم على تيسير وتحـسين سـبل االتـصال بـين القيـادة والمرؤوسـين                

 .مما يسهل على القادة أداء مهامهم على أحسن وجه

. رشـيد عمليـة اتخـاذ القـرار       ت تـساعد علـى ت     أن المشاركة في عملية صنع القـرارا       .3

يث يمكـن للقائـد مـن خاللهـا         ن المشاركة تساعد على تحسين نوعية القرار، ح       وذلك أل 

 والتجـارب  ، كافة اآلراء القيمة التـي يقـدمها أصـحاب العقـول الناضـجة         علىلتعرف  ا

فـضال  . فمالئـم والمحقـق للهـد    الواسعة التي يمكنه من خاللها تقييمها اختبار البـديل ال         

 لـه    المشاركة في صنع القرار تساعد على قبـول المرؤوسـين للقـرار ووالئهـم              عن أن 

 .وعدم معارضتهم له بعد إصداره

المرؤوسين في وضع الخطـط والـسياسات واألهـداف وفـي عمليـة صـنع               أن إشراك    .4

 عـن آرائهـم واإلسـهام باقتراحـاتهم فـي كـل              للتعبيـر  القرارات، يتيح  لهم  المجال     

 .  نشاطاتهم أو تؤثر في ظروف عملهملتي تهمهم أو تمسالمسائل ا

القيـادة الديمقراطيـة تعتمـد علـى المـشاركة فـي            أن   الباحثين يـرون   وبشكل عام فإن      

جـاه العمـل    اتخاذ القرارات وعمليات التخطيط والتنظيم ممـا يـشعر الجماعـة بـااللتزام ت             

ـ            وتشجعهم  الجماعـة   ضمن التفـاف   على تحمل المسؤولية، وهـي تبعـث روح التعـاون وت

  . القائد فيتمسكون بوالئهم لهحول 
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 : القيادة الحرة أو التسيبية -3

أو المنطلقة إلـى الفتـرة التـي سـاد فيهـا المـنهج              الحرة  يرجع استخدام أسلوب القيادة         

أسلوبا لتوجيه جهود ونشاطات األفراد، إال أن استخدام هـذا األسـلوب لـم يـصل إلـى                   الحر

  .ل منه منهجا ثابتاُالحد الذي يجع

أن أسـلوب القيـادة الحـرة يـشترك مـع األسـلوبين             يتفق معظم كتاب اإلدارة علـى       و    

فــي أنــه يــستهدف توجيــه  -ي والــديمقراطي األوتــوقراط–اآلخــرين للقيــادة اإلداريــة 

مجهودات األفراد العاملين في ظله من خالل التأثير فـي سـلوكهم إال أنهـا تركـز اهتمامهـا                 

  . الفرد العامل في أداء العملعلى حرية 

  : ومن أهم الخصائص المميزة للقيادة الحرة والتي كشفت عنها الدراسات الخصائص التالية

، يـرى أن     الذي يتبع أسلوب القيادة الحرة     فالقائد. إتباع سياسة الباب المفتوح في االتصاالت      .1

 وسـهل لهـم     هوسيحا لمرؤ اً إال إذا جعل بابه مفتو     أسلوب الحرية في اإلدارة لن يكون مجدي      

 . واألفكار التي يلتبس عليهم أمرها به لتوضيح اآلراء سبل االتصال

اتجاه القائد إلى إعطاء أكبر قدر من الحرية لمرؤوسيه لممارسة نشاطاتهم وإصدار القرارات              .2

 .اتوإتباع اإلجراء

الواجبات إليهم  اتجاه القائد إلى تفويض السلطة لمرؤوسيه على أوسع نطاق، وميله إلى إسناد              .3

نه يعطـي مرؤوسـيه     طة يتم على أوسع نطاق، أل     فتفويض السل . بطريقة عامة وغير محددة   

 . المزيد من الحرية واالستقالل في ممارسة أعمالهم

كتـاب اإلدارة هـو أن نمـط القيـادة الحـرة غيـر مجـدي فـي          الغالب لدى  إن االتجاه     

، والبـد   المرؤوسـين الكاملـة فـي العمـل       حريـة   التطبيق العملي، لكونه يقوم أساساً علـى        

للقائد الذي يتبع هذا النمط يمثل في نظـرهم القائـد الـذي ال يقـود لكونـه يلقـي مـسؤولية                      

  . ضبط لسلوكهم أو توجيه لجهودهمإنجاز العمل على مرؤوسيه دون

إال أن اتجاها آخر لدى بعض الكتاب يرى أن هذا النمط القيـادي لـه وجـود فـي التطبيـق                     

  . وأنه يمكن أن يكون مجديا في ظل مواقف وظروف معينة تقتضي تطبيقهالعملي 

أن .. ومن اآلثار السلبية التي يرتبها نمـط القيـادة الحـرة علـى العـاملين فـي ضـله                        

، وأن الحريـة الزائـدة      الفرد الذي يعمل بحرية مطلقة ال يكون مـسرورا دائمـا فـي عملـه              

  . لى اآلخرين من زمالء العملفي العمل تؤدي إلى نتائج سيئة تنعكس ع

فانتهاج الفرد العامل نهجا مطلقا في أداء العمل بعيدا عـن إشـراف وتوجيـه قائـده قـد                       

يؤدي إلى محاولة السيطرة على زمالئه لعدم وجـود قيـود ومحـاذير رادعـة وهـذا يـؤدي        

  .)75-73، ص2004حسن،(إلى تفكيك مجموعة العمل وفقدان روح التعاون فيما بينها
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ـ       عـن مقارنـة بـين       )1:2:2(يعبر الجـدول رقـم    و  ةاألنمـاط القياديـة الثالثـة األوتوقراطي

  :والديمقراطية و التسيبية

  القيادة الحرة أو التسيبية  الديمقراطي  األوتوقراطي

كل الـسياسات يقررهـا     . 1

  .المدير

تقــرر عبــر موافقــة الجماعــة 

  .وبموافقة القائد

الحرية الكاملة للجماعة والفـرد     

اذ القـرار مـع مـشاركة       في اتخ 

  .محدودة من القائد

ــات  . 2 ــل الفعاليـ مراحـ

وأساليبها تحدد كل مـرة أو      

لكل قضية من قبـل المـدير       

فالمراحل  المستقبلية غيـر     

  .واضحة بشكل كبير

تتحدد في المناقـشات المراحـل      

ــة  ــداف الجماع ــسية أله الرئي

ــا،   ــي تحتاجه ــاليب الت واألس

  .القائد يقترح أكثر من بديل

ــز  ــة يجه ــد أدوات متنوع القائ

مما يجعل واضـحا بأنـه يـوفر        

ــب وال  ــدما تطل ــات عن المعلوم

يأخــذ أي دور آخــر  فــي   

  .مناقشات العمل

ــادة  .  3 ــدير ع ــدد الم يح

ــات   ــرد والمهم ــل الف عم

  .وفريق العمل 

األعضاء أحرار فـي اختيـارهم      

ــسيم  ــون معهــم وتق مــن يعمل

  .العمل يترك للجماعة

عدم تـدخل القائـد فـي تقريـر         

  .همات ورفاق العملالم

القائد يميل للـذات فـي      . 4

إطــراء أو نقــد عمــل   

األعــضاء ويــتحفظ عنــدما 

تظهــر الجماعــة اســتعدادا 

  .نشيطا للمشاركة

ــي  ــد موضــوعي أو عقالن القائ

ــد  ــراء والنق ــي اإلط ــي ف واقع

ــضوا    ــون ع ــاول أن يك ويح

منتظما بروحه دون فعل الكثيـر      

  .في العمل

مشاركة نـادرة فـي النـشاطات       

يـسأل ذلـك وال يحـاول    ما لـم    

اإلطراء أو االنتظام فـي سـياق       

  .األحداث

  )80، ص2004 ، حسن:المصدر(
  

  : العوامل التي تؤثر يف اختيار أسلوب القيادة: 3:2:2:2
إن من أهم العوامل التي تؤثر على اختيـار النمـوذج القيـادي هـي عوامـل تخـص                         

لموقـف والبيئـة وفيمـا يلـي        القائد وأخرى تخص المرؤوسـين أنفـسهم وثالثـة تخـص ا           

  :توضيح لكل منها

   :العوامل التي تخص القائد .1

 على أي قائد أن يأخذها باالعتبـار هـو مـدى ثقتـه بـاآلخرين،                إن من األمور التي      

القـيم  و.االعتمـاد علـيهم فـي مواجهـة الموقـف         دى إمكان   مومدى تحملهم المسؤولية و   

 لـه فـي اتخـاذ القـرارات         ة المرؤوسـين   منهم من يؤمن بمشارك    التي يؤمن بها القائد إذ    



  
64 

اإلدارية التي تحكم تصرفاتهم وآخـرون ال يؤمنـون بالـدور الـذي يلعبـه المرؤوسـين                 

 . في المشاركة

وأخيرا يعتمد تبني القائد ألسلوب قيادي معـين علـى ميلـه لفلـسفة قياديـة معينـة                    

يهـوى المـشاركة    فقد يهوى القيادة بأسـلوبها المتـسلط وقـد          . يشعر بالراحة في إتباعا   

 . مع الجماعة في الكثير من أعماله

  :عوامل تتعلق بالمرؤوسين .2

فقد تتباين القدرة عند المرؤوسين على مواجهة المواقف واتخاذ القرار اإلداري فقد يميل     

وفوق كل . البعض إلى االستقالل ويبين البعض اآلخر إلى االعتماد أو التردد في اتخاذ القرار

  .يتباين البعض في تحملهم المسؤوليةهذا وذاك فقد 

  :ظروف البيئة .3

ويقصد بذلك بيئة العمل عموماً وبيئة المنظمـة والقـيم والتقاليـد التـي تـسير عليهـا                      

من بها، فهي ذات أثر كبير في إتباع نمـط قيـادي إذ ال يـستطيع القائـد أن ينحـرف                     ؤوت

 والـصعاب،    مـن المتاعـب    يادي وإال واجـه كثيـراً     عما اعتادت عليه المنظمة من نمط ق      

إذ أن بعـد    . ظمـة هنالـك موقـع المنظمـة الجغرافـي         وإلى جانب بيئـة العمـل أو المن       

ـ       المنظمة أو كبر حجمها أيضاً يلزم      زء مـن صـالحياته والـسماح        المـدير بتفـويض  ج

المشاركة من قبل المرؤوسين وما دمنا نـتكلم عـن البيئـة  والمنظمـة، فـإن                 بدرجة من   

فكمـا اسـتطاعت الجماعـة    . امالً مهماً فـي إتبـاع الـنمط القيـادي       نوع الجماعة يمثل ع   

خلق عادات وتقاليد مشجعة علـى التعـاون والتماسـك وتمثلـت بـين أعـضائها خلـف                  

عادات وتقاليد مشجعة على التعاون والتماسك وتمثلت بـين أعـضائها صـفات شخـصية               

  . كة العاملينجماعية، كالتعليم والخبرة، كما تشجع الرؤساء على االتجاه لمشار

  : الموقف .4

يؤثر الموقف على نوع األسـلوب المتبـع فـي القيـادة فـإن المواقـف الـصعبة ال                       

تشجع القادة على المـشاركة وخاصـة إن كانـت تلـك المواقـف خارجـة عـن نطـاق                    

  . إمكانيات المرؤوسين

  :الضغوط الزمنية .5

القائـد إلـى االنفـراد      تلعب الضغوط والحاجة الملحة التخـاذ القـرار دوراً فـي ميـل                   

  ).83-82، ص 2004حسن،(بإصدار القرار دون الرجوع لمشاركة المرؤوسين
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  : التـخطيط اإلستـراتيـجي: 3:2:2
  

   :متهيد 1:3:2:2
ـ           وبالتـالي    جـامع مـانع للتخطـيط االسـتراتيجي        فاختلفت آراء الكتاب في وضع تعري

   :تعددت وتباينت هذه التعريفات

عمليـة مـستمرة     أنـه    التخطـيط االسـتراتيجي   )158ص،2006ني،  الحـسي (فقد عـرف      

وديناميكية لتنظيم تنفيذ القـرارات وتهيئـة المعلومـات الكافيـة الخاصـة بهـذه القـرارات                 

فضالً عن قياس النتائج وذلـك مـن خـالل نظـام جيـد               وتهيئة الموارد واإلمكانيات الالزمة   

 .ومتكامل للمعلومات

عـن التبـصر بالـشكل      عبـارة   " بأنـه    ط االستراتيجي التخطي)Michael,1985(عرفو    

"  بأنـه  )Higgins,1993(كمـا عرفـه   المثالي للمنشأة في المستقبل وتحقيـق هـذا الـشكل،           

المغربي،غربيــة، (" لمواجهــة متغيــرات هــذا المــستقبلتوقــع حــال المــستقبل واالســتعداد

  ).110،ص 2006
بـارة عـن خطـة أساسـية         بأنهـا ع   الخطة اإلسـتراتيجية  )71، ص 1992،ديسلر(عرفو    

على نطاق واسع، طويلة المدى بالنسبة للمنظمة، وهـي تجـدد المجـال الرئيـسي للمنظمـة،                 

كمـا أنهـا تحـدد موضـوعات العمـل، أو           . لما سوف تقدمه للمجتمع من منتجات أو خدمات       

 مثل التوسع الجغرافي، أو التشكيل، الـذين مـن خاللهمـا تنـوي المنـشأة                -االستراتيجيات  

  . و توزيع هذه الخدماتإنتاج أ

 بأنـه  التخطـيط اإلسـتراتيجي   ) 111، ص 2006غربيـة،  و المغربـي (لقد عرف كل من     و    

كـون عليـه المنـشأة فـي المـستقبل          التفكير المتعمق والشامل للوضع المثالي الذي يجب أن ت        

 المـستقبل ثـم التخطـيط لالسـتفادة مـن الفـرص             يد ورسم سيناريوهات مختلفـة لهـذا      عالب

  . أو تقليل مخاطر هذا المستقبلؤوتنبالمتاحة 

عملية اتخاذ قرارات ووضع أهداف واستراتيجيات  على أنهالتخطيط اإلستراتيجي  ويعرف    

األسلوب العلمي الذي تلجأ " ويعرف كذلك على أنه . وبرامج زمنية مستقبلية وتنفيذها ومتابعتها

، غنيم("وصوالً إلى األهداف المنشودة إليه اإلدارة في رصد وتوظيف الموارد المتاحة وإدارتها 

 ).238، ص2001
بأنـه وضـع خطـة      التخطـيط اإلسـتراتيجي     ) 59، ص 2005الغـزاوي، (ويعرف أيـضاً      

شاملة تعتمد رؤيا ورسالة وأهداف واسعة سـيمكن مـن صـياغة  اإلسـتراتيجية ومـن ثـم                   

والفـرص  تسهل وضع السياسات والبرامج في ضـوء تحليـل للبيئـة الداخليـة والخارجيـة                
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والمخاطر في البيئة الخارجية لغرض وضع الخطـط الـشاملة بالـشكل الـذي يـوفر قابليـة                  

  .دعم للميزة التنافسية للمنظمة

إن أية منظمة تعتمد على تخطـيط  إسـتراتيجية العمـل يجـب أن تقـرر أوال إذا كانـت                        

فـي  . اليـومي  أو تغيير فـي طريقـة العمـل          تريد إدارة حدث أو عملية أو تغيير في األدوار        

تخطـيط إسـتراتيجية العمـل يجـب        لة هي تغيير كل ذلك، فإن عمليـة         حين أن اإلجابة الكام   

إن معظـم   ... أن تصل ذروتها في تغيير مهم في الطريقة التـي يـدار بهـا العمـل اليـومي                 

الناس تنسى أن التخطيط هو الوظيفـة األوليـة لـإلدارة ويجـب أن يقـود جميـع وظـائف                    

تضارب الذي يحدث بين نظريات وبـدع اإلدارة األخـرى وأسـفر عـن              فال. اإلدارة األخرى 

  .)10 -9، ص2001، جزن أالن( لرؤية األساسيات بالشكل السليمفقدان

  : خصائص ومسات التخطيط اإلسرتاتيجي: 2:3:2:2
 . يقوم على تكامل وترابط جميع وظائف المنشأة .1

 .تأكد بدرجة عاليةيقوم على المخاطرة المحسوبة فهو يعمل في ظل ظروف عدم ال .2

 .التخطيط اإلستراتيجي يقوم على توقع  ردود فعل المنافسين واالحتياط ضدها .3

 . مع الظروف البيئية التي يعمل فيهايعمل على التكيف .4

عدد من البدائل التي تستهدف التأثير على اآلخرين بطريقة تجعل تحركاتهم  يعمل على توفير  .5

 . وتصرفاتهم تتفق مع مصلح المنشأة

الحركة على شكل حلقات متتابعة تحقق في النهاية رسالة المنشأة قوم على رسم أساليب ي .6

 . وأهدافها

 . زمني مناسبللتطور وتحديد أفقيركز على البعد الزمني  .7

 . المقام األول في العديد من المنشآت متقدماً على كافة عناصر اإلدارة األخرى ييأتي ف .8

 . أكثر من تركيزه على المدخالت)الرسالة واألهداف(وب تحقيقهايركز على المخرجات المطل .9

 .القيم الشخصية وطموحات المديرينيتأثر كثيراً ب .10

يتعامل بصفة أصلية مع المشكالت واألمور األساسية والجوهرية التي تمس مصالح المنشأة  .11

 . ومستقبلها

 . يحتاج لقدر كبير من المعلومات يقع معظمها خارج المنشأة .12

 . المستمرة والرئيسية لإلدارة العليهو أحد المهام ا .13

 . لتنفيذهةزمتوافر لدى المنشأة المتطلبات الاليجب أن يكون ممكناً وعملياً بحيث ت .14

  ).112، ص 2006المغربي،غربية، (وفير التغذية المرتدة بالمعلوماتيقوم على ضرورة ت .15
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  :أهمية التخطيط اإلسرتاتيجي: 3:3:2:2
 كبيـرة وال يـستهان بهـا بالنـسبة للمؤسـسات والهيئـات              للتخطيط اإلستراتيجي أهميـة       

  : المختلفة وديمومتها ونجاحها، ويمكن حصر هذه األهمية فيما يلي 

 . في العملية  اإلدارية في التنظيمترشيد اتخاذ القرارات  .1

، وضبط عمليـة تخصيـصها وتعظـيم  العائـد مـن             طرة اإلدارة على الموارد المتاحة    سي .2

 .استخدامها وتوظيفها

 التعامل مع النـواحي  ي وتعظيم دور القادة أو اإلدارة فالتأثير بشكل فعال في المنتج والسوق    .3

 ردود فعل لما يجري من     ن  تكون القرارات عشوائية  ومجرد      ، وذلك بدالً من أ    التقنية والفنية 

 .أحداث

 . مختلف أوجه  النشاط وااللتزام  باألهداف  التي تضعها  اإلدارةنتحقيق التنسيق بي .4

، العليا، الوسـطى  (ثة في التنظيم    البنّاء بين المستويات اإلدارية الثال    فاعل والحوار    الت تحقيق .5

 . وتطورهقبل التنظيم وسبل استمراره ونجاحهعن مست) الدنيا

 للظروف المحيطة على نشاطات التنظيم مما يعمـل علـى زيـادة           التقليل من اآلثار السالبة      .6

 .فاعليته وكفاءته

 ومدى جودة المنـتج  ،المحدد لنصيب المنظمة في السوقاإلستراتيجي العامل  يعتبر التخطيط    .7

الكفـاءة والنمـو    وبالتالي حجم المبيعات والربح وشهرة التنظيم وبالتالي القدرة على تحقيق           

 .)242 -241، ص 2001،غنيم( ومن ثم االستمرار والنجاح الدائموالتوازن والتكيف

االت واألنشطة والخيارات الجوهرية واألساسـية والتـي        يساهم في تركيز االنتباه على المج      .8

 . تعزز من قدرة المشروع على النمو والبقاء والتكيف

 . إيجاد إطار فكري استراتيجي بين مالك المشروع أو إدارته والمستويات اإلدارية األخرى .9

 .عبناء ثقافة تنظيمية موحدة وتحقيق التفاعل والتعاون بين كافة العاملين في المشرو .10

االستثمار الكفوء للموارد المتاحة وإمكانية تخصيصها على الفعاليـات واألنـشطة بكفـاءة          .11

 . وفاعلية

تحقيق النمو المتزايد في طاقات المشروع، وبما ينعكس ايجابياً على عوائد المشروع مـن               .12

 . جراء استثماراته المتنوعة

نامية فـي عمليـات اتخـاذ    ، وقدرة متي لمعالجة المشاكل ومعوقات العمل   إيجاد إطار شمول   .13

   .)159 -158، ص 2006الحسيني، ( القرارات
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  :معوقات التخطيط االسرتاتيجي: 4:3:2:2
 تواجه العملية التخطيطية مجموعة من العقبات والتي تحـد فـي فاعليتهـا وهـذه تتطلـب                    

  : المعالجة الجدية والجذرية، ومن أهم تلك العقبات

 . الموضوعةانخفاض درجة االلتزام بالخطة  .1

 . االعتماد على الخبرة كأساس لتحقيق األهداف .2

 .مقاومة التغيير التنظيمي على صعيد المشروع .3

 .ضعف األنظمة الرقابية وعدم توفر معايير لألداء .4

 .عدم التفريق بين الخطط ومشروعات الخطط .5

 .صعوبة وسائل االتصال وعدم وضوحها .6

 . ارتفاع التكلفة وعدم توفر التمويل الالزم .7

 . دم مشاركة العاملين في صياغة الخطط والسياسات  والبرامجع .8

وجود عدد من القيود ومنها القيـود الحكوميـة القانونيـة، واالسـتثمار الكبيـر فـي                  .9

رأس المال الثابت، وعـدم القـدرة علـى التكيـف مـع المـستجدات التكنولوجيـة،                 

   .)160 -159، ص2006الحسيني، (إضافة إلى ندرة الكفاءات اإلدارية

  : مراحل إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية: 5:3:2:2
  :       تمر عملية إعداد الخطة اإلستراتيجية لمشروعات األعمال بالمراحل التالية

 . تطوير رؤية معينة والسعي إلى ترجمتها في رسالة هادفة .1

تحديد الكفاءة المميزة للمشروع وتحديد تقسيمات السوق والمركز اإلستراتيجي والذي  .2

 . أن يعمل المشروع فيه بفاعليةيمكن 

 . تحديد وتقييم نقاط القوة والضعف للمشروع من خالل تحليل متغيرات بيئته الداخلية .3

 . تحليل البيئة الخارجية والتنافسية للمشروع وذلك لتحديد الفرص والتهديدات .4

حقيق تحديد مفاتيح ومجاالت النجاح األساسية، في المجاالت التي يمكن التركيز عليها وت .5

 . نجاحات متميزة فيها،كالمركز السوقي، والنمو والربحية واالستمرارية والتفوق وغيرها

 .تحليل المنافسة في البيئة،وذلك لمعرفة القوى المؤثرة في تحديد أسس ومجاالت التنافس .6

 .صياغة األهداف الطويلة األجل واألهداف قصيرة األجل .7

 . ستراتيجية المالئمة اإلرتحديد الخيارات اإلستراتيجية  واختيا .8

 . الخطط اإلستراتيجية إلى خطط عملية وتشغيلية) تحويل(ترجمة  .9

 .)164-163، ص2006، الحسيني(صياغة نظام فعال للرقابة الشاملة وعملية تقويم األداء .10
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  :إعـــادة اهلندسة  وتنفيذ اإلسرتاتيجية: 6:3:2:2
ت التـشغيل   اتيجية ولتحـسين عمليـا    من بين المداخل الحديثة المستخدمة لتنفيـذ اإلسـتر            

ويمكن النظـر إلـى إعـادة الهندسـة كإعـادة           " إعادة الهندسة   "عليه  ذلك المدخل الذي يطلق     

رئيـسية  فـي مجـال التكلفـة، والوقـت،           يات الشركة لتحقيـق مكاسـب       لتصميم جذرية لعم  

نـه أسـلوب    ، ولك الهياكـل التنظيميـة   إن هذا المدخل ال يعتّبر في حد ذاته نوع من           . والخدمة

ويمكن مـن خـالل تبنـي هـذا المـدخل البعـد             . فعال لتنفيذ إستراتيجية التطويق أو االلتفاف     

عن استخدام القواعد واإلجراءات العتيقة التـي تـستخدم فـي كـل منظمـة عبـر الـسنوات                   

كمـا أن هـذه القواعـد       . ولم تخضع للمراجعة أو التطوير بـل أصـبحت متوارثـة          . السابقة

 مها من قبـل فـي ضـوء افتراضـات تتعلـق بالتكنولوجيـا واألفـراد               واإلجراءات تم تصمي  

  .  الحاليوسياسات وأهداف المنظمة والتي اختلفت تماماً عما يسود في الوقت

 باعتبـاره الرائـد األول لمـدخل إعـادة الهندسـة اإلداريـة أن        Hammerلقد اقترح 

  : تاليهناك عدة مبادئ لتنمية واستخدام هذا المدخل ، وهي على النحو ال

 ويقـصد بـذلك أن يـتم تـصميم وظيفـة الفـرد أو               :التنظيم يتم حول النتائج المهام      . أ 

 . هامالماإلدارة في ضوء الهدف أو النتيجة بدال من المهمة أو سلسة 

 مـع نظـم     : العمليـات أن يـؤدوا هـذه العمليـات         يمكن للذين يستخدمون مخرجات    . ب 

 ،ايـات يمكـن إعـادة هندسـته       المعلومات المعتمدة على الحاسبات اآلليـة فـإن العمل        

 أو العمليـة يمكـنهم القيـام        لوبالتالي فإن األفراد الـذين يحتـاجون نتـائج التـشغي          

 .بأنفسهم بهذه العملية

ــاج    . ج  ــى إنت ــؤدي إل ــى عمــل حقيــق ي ــشغيل المعلومــات إل تــصنيف أعمــال ت

ن األفراد أو اإلدارات الذين يقومون بإنتـاج المعلومـات يمكـنهم أيـضا              إ:المعلومات

ها بغرض االستخدام بدال من مجـرد إرسـالها كبيانـات خـام لآلخـرين فـي                 تشغيل

 .المنظمة للقيام بتفسيرها عن طريقهم

 تـستطع الـشركات     : لـو كانـت مركزيـة      تعامل مع الموارد المشتتة جغرافياً كما      ال  .د 

اآلن مع استخدام نظم المعلومـات أن تـوفر خدمـة مرنـة ومحليـة بينمـا تحـتفظ                   

 . وقع مركزي ألغراض التنسيقبالموارد الفعلية في م

ـ        :ربط األنشطة المتوازية بـدال مـن تكامـل نتائجهـا            .ه  ى  فبـدالً مـن الحـصول عل

معـاً   وحدات منفصلة وتؤدي أنشطة مختلفة والتـي يجـب فـي النهايـة أن تتكامـل               

ـ             ً فإنه يمكن ربط هذه األنشطة معا      اء من خـالل نظـم االتـصال الفعالـة وذلـك أثن

 .املاألداء، ومن ثم يتحقق التك
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 فـاألفراد الـذين     :وتحقيق الرقابـة الذاتيـة    رار في مكان تأدية العمل،    تحديد نقطة الق    .و 

، ويعتمـدون علـى      القـرارات بأنفـسهم    يقومون بعمل ما يجـب أن يقومـوا باتخـاذ         

 .الرقابة الذاتية

 وبدال من أي وحـدة أعمـال يجـب أن يكـون لهـا قاعـدة                 :تنمية شبكة المعلومات    .ز 

شطتها الخاصة بتشغيل المعلومـات، وإنـه يجـب أن تكـون            البيانات الخاصة بها وأن   

إدريـس  (هناك شبكة معلومات واحدة تستخدمها جميع وحـدات العمـل فـي المنظمـة             

 ).387-386، ص2006والمرسي،
  

  :السياسات اإلدارية: 4:2:2
  

  :متهيد: 1:4:2:2
علـى  مبـادئ    هي فن تحقيق الممكن، وكـذلك هـي تقـسيم ال           بالسياسة بشكل عام  يقصد       

خطـوط عامـة ودليـل       وهـي    اإلستراتيجيةالزمن وصوال إلى الهدف، والسياسات تنبثق من        

هـي مجموعـة مـن      التخاذ القرارات وهي تقدم اإلرشاد والتوجيه لمتخـذي القـرارات، إذن ف           

واألسس التي تـساهم فـي تنفيـذ وتحقيـق األهـداف، وعليـه              القواعد واإلجراءات والبرامج    

ر الفكـر االسـتراتيجي بكونهـا مرشـد للعمـل أو التفكيـر              فالسياسات تعرف وفـق منظـو     

 .)169، ص2006الحسيني، (تللمرؤوسين وهي آليات تنفيذ االستراتيجيا

الـذي يـضع الحـدود التـي        ) مكتوب أو غير مكتـوب    (مرشد العام  ال بأنهاتيري   هاعرفو    

عرفـا   فقـد    )كـونترز وأودنيـل   (أمـا    .يد االتجاه العام للعمـل اإلداري     على أساسها يتم تحد   

 علـى اخـتالف     رشد عام ودليـل لتفكيـر العـاملين فـي المنظمـة            بأنها م  سياسات األعمال 

، 2000جـواد، المـؤمن،     (بـشأن الحـاالت التـي تـواجههم       اكزهم التخاذ القرارات المناسبة     مر

 .)55ص
هـي تلـك المجموعـة مـن القواعـد           السياسة اإلدارية )15ص،1995السلمي،(وعرف     

 ،تصدرها اإلدارة العليـا للمـشروع لترشـد العـاملين فـي أداء وظـائفهم              والتوجيهات التي   

   .ر في اتخاذ القراراتذ أسسا ومعياوتتخ

بـصيغ   سياسـات األعمـال      )57-55، ص   2000جـواد والمـؤمن،   (وعرف كـل مـن        

 : متعدد نورد منها

ـ  متخذي القرار بحيث تجعل  كل منهم       نوعاً من التفاهم بين      سياسات األعمال تتضمن   .1 ي  ف

 . التنبؤ بسلوك اآلخرين تحت ظروف معينةموقف أفضل من حيث إمكانية
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وأسـلوب العمـل بـين متخـذي القـرار بحيـث            سياسات األعمال هي دراسة لطبيعـة        .2

اآلخـرين تحـت     التنبـؤ بـسلوك      تجعل كل منهم في موقف أفضل من حيـث إمكانيـة          

 . ظروف معينة

  وتـستخدم كـدليل    يـة نمطيـة   سياسات األعمال هي قرارات مسبقة تصبح ممارسة إدار        .3

 . التخاذ قرارات أخرى في المستقبلعمل

 مـا مطلـوب مـن العمـل الـذي           عمال هي قرارات عامة شـاملة لوضـع       سياسات األ  .4

 توجـه عمليـة صـنع       يصبح من خالله ذلك العمل حالة نمطية، وهـي بـذات الوقـت            

 .  الخاصة بأوجه نشاط المنظمة المختلفةواتخاذ القرارات

  :  سياسات األعمال للمنظمةمزايا: 2:4:2:2
أجمع المنظرون والباحثون على أن لـسياسات األعمـال مزايـا وفوائـد عديـدة يلمـسها                     

من يعتمدها كمخطط لألعمال مشتقة مـن اإلسـتراتيجيات واألهـداف علـى التـوالي، فيمـا                 

  : يلي أغلبها

ة أنها مرشد عام للمرؤوسين تعكـس االتجـاه العـام الـذي يجـب أن تختطـه أنـشط                   .1

 . المنظمة لتحقيق غاياتها 

 القـضايا المماثلـة والتـي يتطلـب  نـشوئها حـل            نها توحد سلوك متخذي القرار تجاه     أ .2

 . مناسب

تحدد نوعية ومكونـات اإلجابـات المناسـبة علـى الكثيـر مـن األسـئلة والمـشاكل                   .3

 . والقضايا التي تواجه المدير

 .  والمتكررة أحياناًتخفف الكثير من األعباء اإلدارية خاصة تلك المتشابهة .4

اتخاذ القرارات في المنظمة وتبعدها عـن حـاالت اإلحـراج واالرتبـاك             تحدد مسارات    .5

 . أمام جمهورها الداخلي والخارجي على حد سواء

 . تولد الثقة لدى العاملين وتخفف من حاالت الشك والحيرة وعدم االطمئنان .6

ب حلهـا مـن خـالل القـرارات         تساعد على تحديد المسارات التنفيذية للحاالت المطلـو        .7

 فمثال قد يكون من بين أهداف المنظمـة هـدف بنـاء عالقـات جيـدة               . المصادق عليها 

يكـون مـن خـالل إيجـاد         مع العاملين، وعليه فإن سياسة المنظمة لتحقيـق ذلـك قـد             

لي فـإن الوضـع يتطلـب تحديـد         يه ومنح اإلجازات وتقديم الحوافز وبالتا     مجاالت الترق 

 . الة ذكرتاإلجراءات لكل ح
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ـ        وف  الصالحيات تساعد على تخويل   .8 المـستويات الـدنيا     يسح المجال أمـام المـديرين ف

 القرار تجاه القـضايا الناشـئة دون الرجـوع إلـى رئيـسهم               ذمن ممارسة عملية التخا   

 . المباشر، وبالتالي فإنها تحقق ميزة التطوير الذاتي للمدراء

إذ أنها تفسح المجال أمام المدير في التفكيـر         على تبني مبدأ تطوير المدراء،      كما وتساعد    .9

 . والتصرف ضمن الحدود المرسومة

وأخيراً وليس أخراً فإن سياسات األعمال تكسب المـدراء عنـدما ممارسـتها الخبـرات                .10

، 2000جواد، المـؤمن،    (والمعارف وتساعدهم في الوصول إلى قرارات أكثر عقالنية وجودة        

 ).60-59ص
  

العربـي قـد     أن المدير بـشكل عـام وحتـى المـدير            الحاضر ويالحظ في عصرنا        

 بحـوث العمليـات عنـد       األساليب الكميـة وأسـاليب     على اعتماد أخذ يركز وبشكل أكبر     

يوضـح نـوع النمـوذج الرياضـي أو         ) 2:2:2( رقـم  والجـدول التـالي   .صنع السياسات 

  :اإلحصائي المعتمد ومجاالت استخدامه عند صناعة  سياسات األعمال

  المعتمدة في صنع سياسات األعمالالنماذج الرياضية واإلحصائية ) 2:2:2(رقم الجدول 

  مجاالت االستخدام  النموذج

  الخ...دراسة السوق، دراسة العمل، مراقبة الجودة والمخزون   العينات

  .جدولة األعمال ، تخطيط قوة العمل, سياسة توزيع الموارد  البرمجة الخطية

  .مبيعات ، اإلنتاج واألسعار والتكاليفتفسير ال  السالسل الزمنية

  .قياس معدالت التغير في األسعار أو حجم النشاط االقتصادي  األرقام القياسية

  .لدراسة العالقة بين متغيرين اثنين أو أكثر  االرتباط أو االنحدار

  .لتحديد استراتيجيات ومواقف معينة  نظرية المباريات

  .شاط قبل بدايتهلتصدير حركة عملية أو ن  المحاكاة

  .عند رسم سياسة اإلنتاج والقياس، وقت وتكلفة اإلنتاج  خطوط االنتظار
  ).69ص، 2000المؤمن، جواد و: المصدر(
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ل عملية رسم سياسات األعمال الموازنة والمفاضلة بين البدائل الختيار البديلما كانت و    

 النماذج ونماذج أخرى للوصول إلى حالة القياساعتماد هذه األحسن، فإن هذه العملية تتطلب 

وعندما .  المتوقعة عن كل بديل وقت اختيار أفضلهاالدقيق والصحيح للعائد والمخاطر والنتائج

هذه األساليب لصنع سياسات األعمال، لكانت  يتساءل البعض عن سبب اهتمام المدير باعتماد

  )69ص، 2000ؤمن، جواد والم(: جابة إن هذه األساليب تساعد علىاإل

 . تحسين مستوى مهارة واضع السياسات .1

 . تحديد طبيعة تعامل اإلدارة مع البيئة .2

 .قياس العوامل المتعلقة بالمشكلة كمياً .3

 .قياس نوعية العالقة بين مدخالت ومخرجات النشاط .4

 . تحقق السرعة والدقة في الحساب .5

 .كل موردتحديد الموارد الالزمة وبالكميات المناسبة وحدود تشغيل  .6
 

  :إعادة اهليكلة: 5:2:2
  

  :متهيد:1:5:2:2
الفكرة األساسية التي تقوم عليها إعادة الهيكلة هـي أن المؤسـسات بحاجـة إلـى تحديـد                      

ومـن ناحيـة    . اإلمكـان بحيث تكون فعالة، ودون أي زيـادة وذلـك قـدر            عملياتها األساسية   

يقــول ). وظفين الهامــشيينوبالتــالي المــ(ة أخــرى عــدم االكتــراث بالعمليــات الهامــشي

   ".ال تتصرف بشكل آلي؛ الخ:"هامر

دة نظـر جوهريـة وإعـادة تـصميم         إعـا "  إعادة الهيكلـة بأنهـا     ويعرف تشامبي وهامر      

ة بحيـث يتحقـق تقـدم مثيـر فـي مقـاييس األداء              س التي تجري في المؤس    جذري للعمليات 

 الهيكليـة بالنـسبة لتـشمبي       كانـت إعـادة   و". الهامة مثل السعر والجودة والخدمة والـسرعة      

كانـا يريـان أن مـدى إعـادة الهيكلـة           ووهامر أكثر من مجرد التعامـل مـع العمليـات،           

 وإعـادة الحقيقيـة إنمـا تكـون شـاملة           ،وتنقيحهـا  مجرد تغيير العمليات     وحجمها ال يتعديان  

  .بل أنها بمثابة وصفة لثورة مؤسسية

 ترتـب عليهـا اسـتخدام أكثـر فاعليـة         ات هـي التـي ي     ومما ال شك فيه أن أنسب العملي         

إلـى  ) المؤسسات التـي تقـوم علـى العمليـات        مقارنة ب (د، وتميل المؤسسات الوظيفية     للموار

 ال   المختلفـة  فالوظـائف . ائيـة التـي تخـدم نفـسها       الحمأن تشتمل على عناصر من الـنظم        

، األهـداف كالوظـائف األخـرى     تشترك بالضرورة في المعرفة وال تعمل معـاً نحـو نفـس             

تـم   أحوالـه، وكنتيجـة لهـذا        عديم الفاعلية حتـى فـي أحـسن       ومن الواضح أن هذا األمر      
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ـ       وهنـاك مراحـل أخـرى     . حذف بعض المراحل في العمليات تماماً      ادة   تـم تبـسيطها أو زي

معلومـات، وبعـد أن تنتهـي الـشركات مـن وضـع             تكنولوجيا ال فاعليتها من خالل استخدام     

ـ    لألسلوب الذي    خطة هيكلية  دقيقة    ترجمـة  ل يمكنهـا أن تحـاول بعـد ذلـك           سيدار به العم

  .)231، ص2002ديرلوف، (هذه النظرية الورقية إلى واقع ملموس
  

  : اهلياكل التنظيمية2:5:2:2
 مجموعــة :أنــه  علــىالهيكــل التنظيمــي) 177-176، ص2006الحــسيني،(يعــرف    

 بينهـا، ويمكـن أن      ثـم التنـسيق   الطرق التي تقسم بها  المنظمة أفرادها في مهمات محـددة            

لتنظـيم، وهـي خارطـة تـصف كيفيـة           الهيكل التنظيمي على شكل خارطة رسمية ل       يصور

ـ     المهام والمسؤوليات بين التقـسيمات واألفـراد      توزيع   ة، وتحـدد العالقـات      داخـل المنظم

كما تحدد عدد المـسؤوليات الهرميـة فـي الهيكـل وكيفيـة تجميـع األفـراد         الرسمية بينها،

  . ات رسميةسوية في تقسيم

 بـأن جميـع المنظمـات يجـب أن          الهيكـل التنظيمـي   ) 295، ص 2001شريف،(يعرفو    

تتحوط لضمان انتظـام انتظـار واسـتمرار األنـشطة الموجهـة لتحقيـق أهـدافها وبـصفة                  

وهـذا االنتظـام يمثـل مـا يـسمى          . خاصة أنشطة تخصيص األعمال واإلشراف والتنـسيق      

تــرتيبها بعـدة طـرق، لـذلك فـإن المنظمـات             بالهيكل، وحيث أن هذه األنـشطة يمكـن         

  . تستخدم هياكل متباينة ومختلفة

 يمثـل اإلطـار الـذي يـشير         الهيكل التنظيمـي  بأن   )Wright,1998,p.201(يرىبينما      

إلى الطرق التي تم فيها توزيـع المـسؤوليات والواجبـات علـى األفـراد، والطـرق التـي                   

ظائف إدارية محـددة، والهيكـل يعكـس فـي خارطـة            يجتمع فيها األفراد معاً في أقسام أو و       

المشروع التنظيمية، كما أنه التصميم الذي يقـرر العالقـات ويحـدد عـدد المـستويات فـي                  

 ).177، ص2006الحسيني، (السلم التنظيمي

 بأنـه يـشبه الهيكـل العظمـي         الهيكـل التنظيمـي   )47، ص 2002اللوزي،(وكذلك عرف     

الفرعية المختلفة لجسم اإلنـسان، فـدون هـذا البنيـان تبقـى             لإلنسان، كونه يتمسك باألنظمة     

الدوائر واألقسام المختلفة وحدات منعزلة عـن بعـضها، وهـو أداة مهمـة وهادفـة تـساعد                  

 . التنظيم على الوصول إلى  األهداف المرسومة

عبـارة عـن إطـار يحـدد اإلدارات         الهيكل التنظيمـي    )205،ص2004العميان،(وعرف    

فمن خالل الهيكل التنظيمـي تتحـدد خطـوط الـسلطة وانـسيابها             . تلفة للمنظمة واألقسام المخ 

بين الوظائف، وكذلك يبين لنا الهيكل التنظيمـي الوحـدات اإلداريـة المختلفـة التـي تعمـل                  

  . معا على تحقيق أهداف المنظمة
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  :وتسعي املنظمة من خالل هيكلها التنظيمي إىل حتديد األهداف التالية :3:5:2:2  
 . واألقسام والوحدات داخل المنظمةضيح اإلداراتتو .1

 .توضيح المستويات اإلدارية في المنظمة واختصاصات ومسؤوليات كل مستوى .2

 .إبراز مبدأ التخصص وتقسيم العمل .3

 .توضيح خطوط السلطة .4

 .توضيح العالقات الرسمية .5

 .توضيح نقاط اإلشراف .6

 .تقليل االزدواجية .7

 .توضيح خطوط االتصال .8

 .ف والتنسيق بينهاترتيب الوظائ .9

 .)48، ص2002، اللوزي(ناء الوحدات واألقسام واإلداراتتسهيل عمليات ب .10

 ويعتمد نجاح المنظمة في بناء هيكل تنظيمي ناجح علـى قـدرتها وإدارتهـا فـي كيفيـة                      

العمل على خلق بيئة عمل مناسـبة، وقـدرتها علـى تحقيـق درجـة عاليـة مـن التكيـف                     

يكلهـا التنظيمـي وأهـدافها، وكـذلك كفـاءة العنـصر البـشري              والتطابق والموائمة بـين ه    

وكفاءة مواردها المالية ويتبين من خالل ذلـك أهميـة وجـود الهيكـل التنظيمـي للمنظمـة،                  

فمن دون هيكل تنظيمي جيد ومناسب فـإن العمليـات التنظيميـة تـسير بـشكل فوضـوي ال            

مـسارها وعـن أهـدافها      يستند إلى أساس علمي متين، حيث تتخبط المنظمة وتنحـرف عـن             

فتصبح عديمة الفائدة وتتجـه لالنحـدار والتراجـع إضـافة إلـى هـدر المـوارد البـشرية                   

  :والمادية، فالهيكل التنظيمي غير المالئم يترتب عليه أثار سلبية منها

 .تدني معنويات وحافزيه العاملين .1

 .اتخاذ قرارات غير سليمة .2

 .تزايد النزاعات التنظيمية والوظيفية .3

 .إلبداع والطموحقتل ا .4

 .)49، ص2002اللوزي ، (تزايد النفقات .5
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  : مراحل بناء اهليكل التنظيمي: 4:5:2:2
     يعد بناء الهيكل التنظيمي أمرا فـي غايـة األهميـة، وهنـاك كثيـر مـن اإلجـراءات                   

والمبادئ التي يجب مراعاتها، وعلى المنظمة أن تتأكـد مـن أن المتطلبـات الالزمـة لهـذا                  

ناء متوافرة من حيث وضوح األهـداف وتـوافر الكفـاءات والمـوارد الماديـة، وإجـراء                 الب

الدراسات واالستشارات الضرورية ومع ذلك يجب أن تمـر عمليـة بنـاء الهيكـل التنظيمـي                 

  :بالمراحل التالية 

مرحلة تحديد األهداف الكلية والعامة والفرعية والتي يتم تحديد طبيعة الهيكل التنظيمي بناء  .1

 .ليهاع

تحديد األنشطة الرئيسية والفرعية للوصول إلى األهداف التي بموجبها يتم بناء اإلدراك  .2

 .وكذلك األقسام 

 .إعداد الوصف والمواصفات وكذلك تحديد اختصاصات كل قسم أو إدارة .3

العمل على وصف العالقات التنظيمية بين كل مستوى إداري وبين أقسام ووحدات كل  .4

 .مستوى

 .ف اإلشرافية لكل مستوى إداريوظائتحديد ال .5

 ).50-49، ص2002اللوزي، (البدء بإعداد الهيكل التنظيمي .6
  

  :خصائص اهليكل التنظيمي: 5:5:2:2
هناك خصائص معينة يعد توافرهـا فـي الهيكـل التنظيمـي أمـرا ضـروريا للتنظـيم                      

 وهـذه  اإلداري فوجودها يعني أن الهيكـل التنظيمـي مالئـم ومناسـب للمنظمـة اإلداريـة،               

  : الخصائص هي

ضرورة تحديد األنشطة الرئيسية والفرعيـة والثانويـة وضـرورة التميـز بـين هـذه                 .1

األنشطة ومراعاة توزيعها، حيث يجب أن تكـون النـشاطات الرئيـسية والمهمـة فـي                

قمة الهيكـل التنظيمـي، أي فـي المـستويات اإلداريـة العليـا، ووضـع النـشاطات                  

 .وقع المستويات اإلدارية األخرى داخل التنظيماألخرى بما يتالءم مع طبيعة وم

ضرورة مراعاة طبيعـة األعمـال للحفـاظ علـى التخـصص وتقـسيم العمـل بـين                   .2

اإلدارات وفي كل المستويات اإلداريـة حتـى يـتم مراعـاة عمليـة توزيـع المـوارد                  

البشرية وفقا لمبدأ الكفاءة والفعالية األمر الذي يـؤدي إلـي زيـادة فـي األداء وخفـض               

 . التكاليف وتنمية المهارات لألفراد العاملينفي

ضرورة الحفاظ على خطوط وشبكة اتصال فعالـة ومالئمـة تراعـي طبيعـة التنظـيم                 .3

 .ونشاطاته
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ضرورة مراعاة نطاق اإلشراف المالئم بحيـث يراعـى فـي ذلـك قـدرات الـرئيس                  .4

  وذلـك تـسهيال للعمـل اإلداري وحفاظـا علـى البنـاء             ،، وطبيعة العمل  ينوالمرؤوس

 .التنظيمي

إتباع الطرق الموضوعية في حالة الرغبة في إحداث بناء تنظيمـي جيـد سـواء أكـان                  .5

ـ       رئيسا أم فرعي   ذا يتحقـق مـن خـالل دراسـات         ا، فعنصر التكلفة يجب مراعاتـه، وه

 .الجدوى االقتصادية  لكل نشاط جديد أو هدف جديد أو بناء جديد

لمرونـة حتـى يـستطيع مواكبـة        يجب أن يتمتع الهيكل التنظيمي بدرجة كبيـرة مـن ا           .6

 .المتغيرات والمستجدات في البيئة المحيطة

ضرورة توافر مبدأ التفويض السليم في الهيكـل التنظيمـي، حتـى تـستطيع المنظمـة                 .7

البقــاء واالســتمرار ومواكبــة المــستجدات، والعمــل علــى خلــق كــوادر إداريــة 

 ).54، ص2002اللوزي،(جديدة
  

  : لتنظيميإعادة تصميم اهليكل ا: 6:5:2:2
تعتبر عملية تصميم وبناء الهيكل التنظيمـي عمليـة مـستمرة ألن مجـرد التغييـر فـي                      

أهداف المنظمة أو في حجمها أو فـي الظـروف البيئيـة التـي تمـارس نـشاطها فيهـا أو                     

التغير في التكنولوجيا السائدة فيها له تـأثير علـى الهيكـل التنظيمـي ممـا يتطلـب إعـادة                    

  : لي أهم العوامل التي توجب إعادة تصميم الهيكل التنظيميوفيما ي. التنظيم

مثـال ذلـك    . وقوع خطأ في تصميم  الهيكل التنظيمـي األساسـي بـرز بعـد إقـراره                .1

زيادة في عدد المستويات اإلدارية دون مبرر، زيـادة نطـاق اإلشـراف، عـدم إتبـاع                 

 . الخ.. مبدأ التخصيص، التوزيع الجغرافي غير المالئم

ظيم منعا لتصرفات إدارية غير مرغوبـة كإسـاءة اسـتخدام الـسلطة، وعـدم               إعادة التن  .2

صالحية اإلداريين لمراكزهم وعدم قـدرتهم علـى تحمـل المـسؤوليات الملقـاة علـى                

 . عاتقهم

كتـشاف أسـاليب عمـل جديـدة        تغيير المعايير واألسس التي اعتمدتها المنظمة مثـل ا         .3

 .في الهيكل التنظيميآالت حديثة مما يستلزم تغييرا جذريا وإدخال 

تغير ظروف المنشأة االقتصادية كأن تمر فـي فتـرات مـن االنتعـاش أو التراجـع أو                   .4

تغيير في االلتزامات القانونيـة ممـا يتطلـب إعـادة النظـر  فـي الهيكـل التنظيمـي                 

 .لمواجهتها

 ).232-231، ص2004العميان،(حدوث تغيير في أهداف المنشأة .5
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  : اهليكل التنظيميخماطر إعادة تصميم : 7:5:2:2
 .أن تتم عملية إعادة على عجل فيترتب على ذلك بعض األخطاء .1

 .خلق أعمال لوحدات معينة حتى تبقى هذه الوحدات مشغولة كتبرير لوجودها .2

المثاليـــة دون النظـــر لواقعيـــة تعـــديل الهيكـــل التنظيمـــي وظـــروف  .3

 ).232، ص2004،العميان(العمل
 

  :  تصميم اهليكل التنظيميكيفية معاجلة خماطر إعادة: 8:5:2:2
 .التأني في إعادة التنظيم الستكمال متطلباته وتجنب إعادة التنظيم غير المبرر .1

توعية العاملين بأهداف المنظمـة وغـرس روح االلتـزام والتـشجيع علـى تحمـل                 .2

المسؤوليات والعمل على تفويض السلطة مما يقلل مـن طلـب اللجـوء إلـى إعـادة                 

 .تصميم الهيكل التنظيمي

 . اعتماد خبراء مختصين للقيام بدراسة إعادة التنظيم .3

إجراء متابعة دورية بِشأن تطبيق عمليـة إعـادة التنظـيم وبيـان مـدى صـالحياتها                 .4

 .والتأكد من مبررات القيام بها
 

  من يقوم بعملية إعادة تصميم اهليكل التنظيمي؟ : والسؤال الذي يطرح هو: 8:5:2:2
  )233-232، ص2004العميان،(:يام بهذه المهمة وهيتوجد عدة  جهات مخولة للق    

 .اإلدارة العليا  . أ 

 .مدير الوحدة التنظيمية المعنية بموافقة اإلدارة العليا . ب 

 .لجان مختصة من داخل المنظمة وخارجها  . ج 

 .منظمات استشارية  .د 
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  :التدريب وتنمية مهارات العاملني: 6:2:2
  

  :    متهيد: 1:6:2:2
مـح المنظمـة لتحقيقـه هـو أداء راق ومنـشود مـن خـالل مجهـودات                   الحلم الذي تط      

العاملين بها، وتحقيق السبق على المنافـسين، فإنهـا تتخـذ مـن التـدريب أساسـاً ومنهاجـا               

لعملها سواء لتدريب العـاملين علـى الوظـائف أو تنميـة مهـاراتهم الوظيفيـة أو تطـوير                   

   .)487، ص2002عامر،(وتغيير سلوكهم الوظيفي

أنـه مجموعـة مـن الطـرق المـستخدمة          على  التدريب  )264، ص 2003ديسلر،(عرفو    

  . الالزمة ألداء وظائفهم بنجاحلجدد أو الحاليين بالمهاراتفي تزويد الموظفين ا

ــة       ــة األمريكي ــت الجمعي ــة وعرف ــدريب والتنمي  American Society for)للت

Training and Development-ASTD) ــة ــدريب والتنمي ــن  تخــصصالت  فرعــي م

تخصصات حقل الموارد البشرية في التنظيمـات يهـتم بتحديـد وتقـدير وتطـوير الكفايـات                 

،مـن خـالل الـتعلم    "أي المعـارف والمهـارات واالتجاهـات    " الرئيسية للمـوارد البـشرية    

، 2003دره،  (المخطط، مما يساعد األفـراد علـى أداء وظـائفهم الحاليـة والمـستقبلة بفاعليـة               

 ).103ص
تلـك الجهـود واألنـشطة الخاصـة برفـع          : التدريب بأنه ) 447ت، ص .ماهر، د (وعرف    

 .المهارات الفردية أو الجماعية في مجال معين

لتـي   اإلداريـة أو التنظيميـة ا      الجهـود :  بأنـه  التدريب) 232، ص 2000شاويش،(ويرى    

أة  محـدد فـي المنـش       أداء عمل معين، أو القيـام بـدور         على تهدف إلى تحسين قدرة اإلنسان    

 . التي يعمل فيها

مـنظم مـن     إجـراء    : بأنـه  التـدريب ) 300، ص 1995المغربي وآخـرون،    ( بينما عرف    

 . لتحقيق هدف معين ومهارات الفردشأنه أن يزيد من معلومات

 محـددة    ومهـارات   بأنـه هـو نقـل معرفـة        التدريب)41، ص 2005ويلز،  (كذلك عرف     

 .وقابلة للقياس

 يعـد وسـيلة مـن الوسـائل         : بأنـه  التـدريب )408، ص 1993وراغب،  النجار،(وعرف      

التي نسعى مـن خاللهـا إلـى صـقل قـدرات األفـراد العـاملين وتنميـة                  لعلمية والعملية   ا

يجابيـة التـي تحقـق      لوكهم واتجاهاتهم فـي المـسارات اإل      مهاراتهم وزيادة معلوماتهم على س    

  .أهداف األفراد والمنشأة في آن واحد

الجهـد المـنظم والمخطـط لـه        : "بأنـه التدريب الحـديث    )103، ص 2003دره،(وعرف    

وتحـسين وتطـوير مهاراتهـا      ،  البـشرية فـي المنظمـة بمعـارف معينـة         لتزويد الموارد   
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، وتغيير سلوكها واتجاهاتها بشكل ايجـابي بنـاء ممـا قـد يـنعكس علـى تحـسين                   وقدراتها

   ".األداء في المنظمة 

 تناولهـا بوصـفها نظامـاً تتفاعـل حـدوده مـع             المدخل المفيد لفهم عملية التدريب هو     و    

ويـتم لتعـرف علـى احتياجـات التـدريب، وتـوفير       (1:2:2)  انظر الشكل رقمسائر العمل 

وتتخـذ أي تغيـرات     . التدريب لتلبية تلك االحتياجات؛ ويقـارن عائـد التـدريب بمتطلباتـه           

  . ضرورية على نظام التدريب للحصول على العائد المرجو
  

  التدريب باعتباره نظاماً تتفاعل حدوده مع العمل(1:2:2) الشكل رقم 

  المهارات والمعرفة                                                          الحاجات     

  
  ).42 ، ص2005مايك، ويلز، :(المصدر

     

بيـة، فهـو    ير بهـا العمليـات التدري     وبينما يساعد هذا المنهج على فهم الكيفية التـي تـس              

ـ       . أيضاً يضع التدريب في مركز الكون      ول التـدريب هـو     وتأثير هذا المنهج الذي يتركـز ح

نـه ليـست لـه       التدريب إما على أنه عالج لكل المـشكالت، أو علـى أ             العمل سوف يرى   أن

إدارة العمليـة   إال أن أياً مـن هـذين االنطبـاعين لـن يـساعد علـى                .عالقة مباشرة بالعمل  

وسـيع حـدود النظـام؛ لـذا فالتـدريب كجـزء ال             المنهج األفضل هـو ت    و. التدريبية بفعالية 

  ).43-42، ص2005ويلز، (يتجزأ من العمل
  

  (2:2:2) التدريب باعتباره جزءاً من نظام العمل شكل رقم
  

  

                                              العمل 

                                        

     

                       

   

  
   

  ).43، ص2005، ويلز، مايك:(المصدر

  

  

  

التدريب

  

 التقويم

 إستراتيجية

 لعملا
األفعال       التدريب
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 :أهمية التدريب: 2:6:2:2
  )301-300، ص1995المغربي وآخرون، (: يحقق التدريب فوائد منها 

 إن زيادة مهارة القوى العاملـة سـتؤدي عـادة لزيـادة كميـة اإلنتـاج                 :زيادة اإلنتاج  .1

ـ      . ونوعيته ي العمليـات الـصناعية يتطلـب تجديـد معـارف           وإن التطـور الفنـي ف

العاملين وتدريبهم  ليتمكنوا من أداء أعمالهم علـى الوجـه المطلـوب وهـذا بـدوره                 

 .يؤدي إلى زيادة اإلنتاج

 حيـث إن امـتالك المهـارات العاليـة تـؤدي إلـى شـعور                :رفع الروح المعنويـة    .2

 .حهم المعنويةالعاملين باألمن واالستقرار والرضا عن العمل ومن ثم رفع رو

 إذ أن التدريب يعرِّف الفـرد بعملـه، ويمكنـه مـن أن يقـوم هـو                  :قلة في اإلشراف   .3

إذ ما أن يمر الفرد فـي دورة تدريبيـة، وتمـرس علـى عملـه                . باإلشراف على أدائه  

وهذا الشعور ال يكون واضـحاً مـا لـم يكـن تـدريب              . سيكون بحاجة أقل لإلشراف   

 .الفرد تدريباً جيداً

 اسـتخدام اآللـة      إذ أن التدريب مـردوده أكثـر مـن كلفتـه، إن            :إلنفاقاقتصاد في ا   .4

 الطرق السليمة فيه الكثيـر مـن االقتـصاد مـن النفقـات لقلـة                وفق أصولها، ووفق  

كما أن استخدام الطـرق المحكمـة التـي تـدرب عليهـا الفـرد فيـه                 . حوادث العمل 

 .اقتصاد في اإلنفاق أيضاً

فراد وتطـوير مـداركهم وزيـادة قـدراتهم يعنـي            إذ تدريب األ   : العمل قلة في دوران   .5

زيادة أمنهم واستقرارهم ومن ثم زيادة تعلقهـم بأعمـالهم وعـدم تطلعهـم لالشـتغال                

 . خارج مؤسستهم مما يؤدي إلى قلة في دوران العمل

إذ يـشكل التـدريب مـصدراً مهمـاً للطلبـات           :توفير القوة االحتياطيـة للمؤسـسة      .6

وبـذلك تمكـن المراكـز      .  المتوفرة فـي سـوق العمـل       الملحة التي تفوق اإلمكانيات     

    .التدريبية المؤسسات في مدها بالقوة العاملة المدربة وباألعداد التي تريدها

  :خطوات خطة التدريب: 3:6:2:2
 مـن عوامـل نجـاح       هـذا و, إن عملية التدريب بحاجة إلى أن يحضر لها تحضيرا جيـدا              

ا التعرف على الخطـوات التاليـة التـي تبـين خطـوات             لذا يجب علين  , تنفيذ الخطة التدريبية  

  :)46ص,2005,ويلز(عملية التدريب بشكل شامل و عام

و تحويـل تلـك     , العملية بالتعرف على حاجـات العمـل      تبدأ   :التعرف على الحاجات   .1

  . متطلبات التدريبالحاجات إلى
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ع الموضـو يتم إجراء اختبـار لـضمان أن التـدريب المطلـوب أو              :تقويم الحاجات  .2

  و يجـري الفحـص أيـضا لـضمان أن التـدريب يلبـي              ,مناسب للموظفين المعنيين  

 .الحاجات التي يتم التعرف عليها

فـان  , ل هي تلـك التـي يـسهم التـدريب فيهـا           مادامت حاجة العم   :اختيار الدورات  .3

  :و سيكون االختيار بين. الخطوة التالية هي التعرف على الدورات المناسبة

 .الفعل داخل الشركةاستخدام دورة قائمه ب -

 .شراء دورة خارجية -

 .تطوير دورة جديدة -

ـ   , إذا لم تتح دورات مناسبة     :إعداد الدورات  .4 ين إعـداد و اسـتحداث دورات       فانـه يتع

  . جديدة

 قـادرة علـى      المؤسـسة  ند هذه المرحلـة ينبغـي أن تكـون        عو   :تحديد عبء العمل   .5

 .اجة التدريبحتاج إليها لتلبية حاتخاذ أول تقويم للموارد التي سوف ت

 فـإذا لـم     ,بين المناسـبين قبـل تقـديم الـدورة        يتعين اختيار المدر   :اختيار المدربين  .6

فأنـت  , مـدربين لتغطيـة عـبء العمـل المتوقـع         يتوافر لديك العدد الكافي من ال     

ـ          ,تكون بحاجة إلى تعيين مدربين جدد     س ة أشـهر    و يستغرق هـذا غالبـاً مـدة ثالث

 فأنـت بحاجـة إلـى أن تبـدأ بتلـك الخطـوة              ؛ و لـذا   أو تزيد لتعيين مدرب جديد    

 .بأسرع مما يمكن

من المحتمل أن المـدربين الـذين تختـارهم لعمـل دورات جديـدة               :إعداد المدربين  .7

 ح و مـن المـرج     ,سوف يحتاجون إلى تطـوير إضـافي لمهـاراتهم و معـارفهم           

, أيضا أن المتدربين المعينين من خارج المؤسسة سـوف يحتـاجون إلـى تطـوير              

فـسوف تحتـاج إلـى أن       , طوير بعض األشخاص ليكونوا مـدربين     د ت ي تر فان كنت 

 لهـم بـان يتولـوا التـدريب         تعقد لهم برنامجاً للتدريب و الخبرات قبـل الـسماح         

فـان هـذا يمكـن أن يـستغرق         , ناداً إلى مستوى الدورات وعـددها     استو, بأنفسهم

 .هر إلى عاممن ثالثة أش

 بالنـسبة للمـدربين فينبغـي أن يتلقـوا          إذا كانت الـدورة جديـدة      :ترخيص المدربين  .8

ـ           لوا إلـى المـستوى القياسـي       برنامجا للمالحظة و التطبيق لتأكد من أنهم قد  وص

 .أنفسهمب لهم بتقديم الدورة حقبل السما, المطلوب

من األفضل قبـل اإلعـالن عـن مواعيـد الـدورات             :التعرف على الموقع و المورد     .9

 .الموارد المناسبة للدورةتوافر المواقع و ن المقترحة التأكد م
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كـون  نسـوف   , أن تكتمـل المفاوضـات حـول الموازنـة        بعـد    :إنهاء الموازنة   .10

و غالبا مـا سـيكون الطلـب علـى          , إلى عمل تعديالت على خطة التدريب     بحاجة  

لـذا فـسوف يكـون مـن        ,  األماكن المتاحـة للتـدريب     عقد الدورات أكثر من عدد    

و يـتم وضـع خطـة       , األولويـة  المرشحين للتـدريب بحـسب       الضروري تعيين 

و عنـد هـذه     , ألولى في عمليـة مـن عمليـة التـدريب         التدريب خالل الخطوات ا   

ب جـاهزة للعـرض علـى اإلدارة        المرحلة يمكن أن تكون الخطة النهائيـة للتـدري        

 .العليا

بعد الموافقة علـى خطـة التـدريب يتعـين علـى مـسئول              :  إدارة ما قبل الدورة    .11

ـ    الدورة التأكد من أن األش  دورة المناسـبة  خاص المختـارين للتـدريب يلتحقـون بال

 . في الوقت المناسب

قبل تقديم الدورات يحتاج المـدربون إلـى إعـداد أنفـسهم ومـواد               :إعداد الدورة   .12

ن بحاجـة إلـى إعـداد        و المتـدربي   ,دريبالتدريب و الفصول الدراسية الالزمة للت     

 .أنفسهم للدورة

 الدورة هـو ذروة كـل الجهـود التـي بـذلت             بالرغم من أن تقديم    :تقديم الدورة   .13

ن تلـك مجـرد     في الخطوات السابقة إال انه ينبغي علـى سـائر المنظمـة تـذكر أ              

  .بداية لعملية التغيير

المصداقية هي عمليـة التأكـد مـن أن الـدورة تلبـي و               :إثبات مصداقية التدريب   .14

و التغذيـة   االختبـارات و المالحظـات      بإمـا   , تستمر في تلبية األهداف الموضوعة    

 إذا كانـت     للدارسين فهي كل البيانات التي يتعين تحليلهـا لتحديـد مـا            ةاالرتجاعي

 .أهداف الدورة قد حققت

بمجرد اكتمال التـدريب يجـب تـسجيل حـضور الـدورة             :إدارة ما بعد الدورة     .15

  .ضمن سجالت تدريب الدارسين

ـ            و :نقل التعلم  .16 ق و المهـارة    من ثم ينبغي أن يـستخدم الطـالب المعرفـة و التطبي

 .لضمان التأكد من نقل التعلم من الدورة إلى العمل

ـ    و :تقويم التدريب   .17 ن أي عمليـة أخـرى ينبغـي أن تـضمن           أعملية التـدريب ش

 . المطلوبطريقة للتأكد من أن التدريب قد حقق التأثير

الدورات بعد ذلك بحاجـة إلـى مراجعتهـا لـدمج التغيـرات             و :مراجعة الدورات   .18

 .عليها في أثناء التقويمالتي تم التعرف 
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 :طرق التدريب: 4:6:2:2
  )  302، ص1995المغربي وآخرون ، (:التدريب الداخلي: أوالً

ويعتبر هـذا األسـلوب مـن أكثـر         . وهو يعمل  وهو أن يتعلم الفرد    :التدريب أثناء العمل   .1

 فتـرة   األساليب انتشارا إذ أن غالبية أعمال صناعة اليوم تتـصف بـسهولة تعلمهـا فـي               

 وال.ويضع هذا النوع من التدريب مسئولية التـدريب علـى المـشرف المباشـر             . صيرةق

 .ينفع هذا األسلوب إن أريد تدريب عدد كبير من العاملين 

فقـد تـوفر    : ب أو مراكـز تـدريب ملحقـة بالمؤسـسة         إعداد أماكن خاصـة بالتـدري      .2

هـي  و.  الحقيقيـة  المؤسسة ورشا خاصة بالتدريب تقـارب فـي وضـعها ورش اإلنتـاج            

، حيـث تـستوعب أكبـر عـدد مـن            من طريقة التـدريب أثنـاء العمـل        وسيلة أفضل 

 .العاملين

وتهدف هـذه الوسـيلة إلـى إعـداد أفـراد مـن             : لتدريب عن طريق التلمذة الصناعية    ا .3

مستويات فنية أعلى وعادة يتم هذا النوع من التدريب في مـدارس مهنيـة تبـدأ ببـرامج                  

 .في المدارس أو في المصانعك سواء نظرية يتبعها تطبيق على ذل

يـة وبـصفة    وهي بـرامج تقـام لمواجهـة التطـورات التكنولوج         : برامج إعادة التدريب   .4

أو إذا فقد بعض العـاملين أعمـالهم وأصـبح مـن الـضرورة              . أساسية التطورات اآللية  

  .إعادة تدريبهم على أعمال أخرى ينقلون إليها

  :أساليب التدريب اإلداري وهي:ثانيا 

وهو أسلوب ال يختلف عـن التـدريب العمـالي أثنـاء العمـل إذ                : أثناء العمل  التدريب .1

حـا  ويعد أكثر الطـرق شـيوعا وأكثرهـا نجا        .  الفرد العمل من جراء ممارسته له      يتعلم

ومن االنتقادات الموجهـة لهـذا األسـلوب أن يـصبح           . لو توفر الوقت للرئيس المباشر    

 .)303، ص1995رون، غربي وآخالم(اإلداري المتدرب نسخة من رئيسه

وتـشمل األفـالم ومـؤتمرات الفيـديو      :التقنيات السمعية والبـصرية التدريب باستخدام  .2

والشرائط السمعية والبصرية وهي مستعملة على نطـاق واسـع، وهكـذا فـإن األدوات               

السمعية والبصرية أكثر نفعاً في عمليات التـدريب وذلـك لحـل مـشاكل وردود فعـل                 

  ).274، ص 2003ديسلر، (مناسبة لشكاوي العمالء

وهـو أسـلوب يـتلخص بقيـام المـدرب بإلقـاء محاضـرة أمـام                 :أسلوب المحاضرة  .3

انه أسلوب اتصالي من جانب واحد ويـستخدم هـذا األسـلوب عـادة لنقـل                 .المتدربين

والمحاضـرة تعتمـد بنجاحهـا علـى        . نتعلم مهنة أو حرفـة    المعلومات وليس كأسلوب    

غربـي وآخـرون،    الم(ح والتحـضير لمحاضـرته    براعة المحاضر وقدرتـه علـى الـشر       

 .)303، ص1995
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والندوة تنظم على أسـاس تبـادل عـدد مـن المتخصـصين لموضـوع         :أسلوب الندوة  .4

والنـدوة تجمـع خـصائص    .  مختلفـة ويـشارك المتـدربون النقـاش       محدد من جوانب  

وأن المتـدربين فيهـا أقـل مـن عـدد           . المحاضرة ولكن تتميز عنها بـإجراء النقـاش       

 المحاضرة وهـي مـن األسـاليب التدريبيـة المناسـبة للمـستويات اإلداريـة                نمتدربي

 .)303، ص1995غربي وآخرون، الم(العليا؟

وفقـاً لهـذه الطريقـة يقـوم المتـدرب بالتـدريب علـى              : التدريب من خالل المحاكاة      .5

األدوات التي يتوقع أن يمارسها في عمله بالرغم مـن أن التـدريب يـتم أيـضاً خـارج                   

مل، ولكن يتم خلق أو محاكـاة الظـروف التـي سـوف  يعمـل فـي ظلهـا                    نطاق الع 

وتتميز هذه الطريقة بإمكانية تحقيـق  المزايـا المترتبـة علـى التـدريب أثنـاء                 . الفرد

العمل باإلضافة إلى تقليل المخاطر المترتبة علـى إمكانيـة الممارسـة الفعليـة لـبعض                

 ).275، ص 2003ديسلر،  (الوظائف

وهو أسلوب يقسم بموجبـه المتـدربون إلـى مجموعـات تقـدم              :لة دراسة الحا  أسلوب .6

ومـن ثـم تجتمـع المجموعـات لتـشرح          . يطلب منهم تحليلها وتقديم حل لها     لهم مشكلة   

، 1995المغربـي وآخـرون،     (لكل مجموعـة كيفيـة وصـولها لقراراتهـا وتنـاقش الحلـو            

 ).304ص
ذ لـى كيفيـة اتخـا     وهو أسلوب يهدف إلـى تـدريب المـدراء ع         : أسلوب البريد الوارد   .7

حيـث يعطـي كـل مـدير متـدرب رزمـة مـن              . القرارات في موقف العمل العادي    

وفـي نهايـة    .مواضيع واقعية يطلب من كل متدرب اتخـاذ القـرار المناسـب لحلهـا               

التـي تتبناهـا لتـتم مناقـشتها         اليوم التدريبي يستعرض كل متـدرب الحلـول واآلراء        

ن كيفيـة التعامـل مـع المـشاكل وبـصورة           ومن خالل تلك المناقشات يتعلم المتـدربو      

  .)304، ص1995غربي وآخرون، الم(صحيحة ومتكاملة 

 إلـى حـد بعيـد موقـف العمـل      بي يـشابه يوهو خلق موقف تـدر  : المباريات اإلدارية  .8

إذ يقسم المتدربون إلي مجموعات صغيرة كـل جماعـة تمثـل إدارة منفـصلة               .الطبيعي

مـات محـددة عـن شـريط العمـل وبعـض            تعطي الجماعات في بداية المباريات معلو     

 ، وعـن الـسوق التـي       التـي يمثلونهـا    المعلومات األساسـية عـن الوحـدة اإلداريـة        

 .يتعاملون بها

الـدورة علـى المجموعـات       ويمـر مـشرفو      ،جموعة اتخاذ القرار  ويطلب من كل م       

لتدوين القرار الذي اتخذ في هذه الجولـة وبعـدها تـضاف معلومـات لكـل مجموعـة                  

ة علـى   نها اتخاذ القرار المالئـم للموقـف وتمـر مجموعـة مـشرفي الـدور              ويطلب م 

، وهكذا تعاد الجولـة لمـرات تـضاف معلومـات إضـافية             المجموعات لتدوين قراراتها  
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في كل جولة وفي نهاية المباريات تعلن النتائج النهائيـة لتقييمهـا والتعليـق علـى نـوع                  

غربـي  الم(هيئـة التـدريب لإلرشـاد     دخل أعـضاء و   القرارات التي تبنتها المجموعات ويت    

  .)304، ص1995وآخرون، 
 وهو أن يقوم المتدرب بتمثيـل شخـصية معينـة فـي موقـف               :أسلوب تقمص األدوار   .9

، وبعـد   اتجاهاته حول الموضـوع محـل النقـاش       تمثيلي من خالل تقمصه للدور فيبرز       

ـ       . مثيلي تتم المناقشة بـين الدارسـين      إتمام الدور الت   تقمص ويـتلخص هـذا األسـلوب ب

 ،ومـن خـالل النقـاش بينهمـا تبـرز االتجاهـات           . متدرب دور بائع وآخر دور مشتر     

غربـي وآخـرون،    الم(ويعلق المتدرب والمتـدربون علـى أداء دور المتـدربين الممثلـين           

 .)304، ص1995
. تكـارات الحديثـة فـي ميـدان التـدريب          إن هذا األسلوب مـن االب      :تدريب الحساسية  .10

ال علـى آراء اآلخـرين فيـه بعـد أن تـز           المتـدرب    لتعريـف    ويهدف هذا األسـلوب   

الطبيعية واالجتماعية المنفعلة التي تخفـي حقيقـة العالقـات االجتماعيـة بـين              الحواجز  

الناس والغاية األساسية لهذا األسلوب في التـدريب هـو االجتمـاع والنقـاش ومـا دور                 

 توجيههـا   المدرب سوى متابعة المناقشات التي تـدور بـين المتـدربين والعمـل علـى              

 .)304، ص1995غربي وآخرون، الم(دون أن يتدخل في النقاش

وتـستخدم هـذه الطريقـة بـصفة أساسـية لتنميـة            : الحاسب اآللـي   التدريب باستخدام  .11

ويبدأ التدريب من خـالل هـذه الوسـيلة بقيـام المتـدرب             . معارف، مهارات المتدربين  

ـ            ي يجيـب عليهـا الحاسـب       بكتابة مجموعة األسئلة التي يريد أن يستفـسر عنهـا، والت

. من خالل التشغيل بنظام خاص، وهناك بعـض الموضـوعات التـي تتطلـب المتابعـة          

ثم يقوم الحاسـب بحـصر مجموعـة األخطـاء التـي وقـع فيهـا المتـدرب وكيفيـة                    

 ).276، ص 2003ديسلر، (تصحيحها
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  :تقويم األنشطة التدريبية: 4:6:2:2
تـم تنفيـذه مـن برنـامج التـدريب           ف علـى مـدى مـا      تهدف عملية التقويم إلى التعر        

لها بمـا   وتشخيص االنحرافات في التنفيذ وأسـبابها لغـرض اتخـاذ القـرارات بـشأن تعـدي               

  .ينسجم واألهداف الموضوعة

، وتـم االستحـضار لمتطلبـات الـدورة         تقويم، تقـويم البـرامج التدريبيـة      وتتضمن عملية ال  

كما يتضمن التقـويم التأكـد مـن سـيرة الـدورة            التدريبية من مدربين ومستلزمات التدريب      

، أمـا بعـد      بأداء الواجبـات التـي يكلفـون بهـا         التدريبية سواء حضورها من قبل المتدربين     

ــامج    ــن البرن ــدرب م ــتفادة المت ــدى اس ــى م ــالتقويم عل ــصد ب ــة فيق ــدورة التدريبي ال

  )305-304، ص1995، المغربي وآخرون(التدريبي

  :لتدريبي بعد الدورة التدريبيةقياس كفاءة املنهج ا: 5:6:2:2
النـشاط  هنالك من المقاييس المستخدمة فـي قيـاس كفـاءة المـنهج التـدريبي أو تقـويم                     

  )305، ص1995وآخرون، المغربي  (:التدريبي بعد التنفيذ وهي

وقت التدريب المطلوب للوصـول بالمتـدرب إلـى المـستوى المطلـوب مـن القـدرة                   . أ 

اءة المنهج التدريبي تظهـر عـن طريـق وصـول المـنهج             أن كف  إذ   ،والكفاءة اإلنتاجية 

  .التدريبي ألهدافه وبأقصى مدة ممكنة 

 إذ قـد تعتبـر زيـادة        رهان على كفـاءة المـنهج التـدريبي،        وهو الب  :الزيادة في اإلنتاج   . ب 

 .دليال على كفاءة المنهج التدريبياإلنتاج بعد التدريب 

ن المواد والـضائع مـن الوقـت يعتبـر          إذ أن كل من قلة التأليف م      : الفائض في التأليف    . ج 

 .مؤشرا لكفاية المنهج التدريبي

إن معدل تناقص عدد الحـوادث قـد يكـون دلـيال علـى عـدد                : معدل تناقص الحوادث    .د 

الحوادث قد يكون دليال على استفادة المتـدرب مـن المـنهج التـدريبي نتيجـة لتعـرف                  

 . تجنب مخاطر العملخالل الدورة التدريبية على التعامل مع اآللة، وتعرف على

  

  

  

  

  

  

  



  
88 

   )411-409، ص1993النجار، وراغب،(:التدريب وتطوير مهارا ت العاملني : 6:6:2:2
لضمان إدارة وتنظيم برنـامج التطـوير التنظيمـي بـشكل كـفء وفعـال فـإن األمـر                      

محللـين وعمـق     متكامـل يراعـي فيـه خبـرة ال         -كمـا ونوعـا   -يتطلب توفر هيكل بشري   

 المخططين وحسن متابعـة وتقيـيم المـراقبين حرصـا علـى حـسن               نظراألخصائيين وبعد   

  . صوال إلى أهداف التطوير التنظيمياألداء وو

خـل المنظمـة مـن خـالل         من مداخل تنميـة القـوى البـشرية دا         ويعتبر التدريب مدخال     

ـ                 اتهم وتعـديل   سعيه الـدؤوب لـصقل مهـارات األفـراد وتنميـة قـدراتهم وزيـادة معلوم

 مـدخال   – أيـضا    – الوقت الذي نجد فيـه أن التطـوير التنظيمـي يعـد               نفس اتجاهاتهم، في 

 والتعـرف   خل تنمية المنشآت من خالل تحسين قـدراتها علـى تـشخيص مـشكالتها             امن مد 

 وإن اختلفـا فـي المـستوى        ليهمـا يـسعى للتنميـة     فـالمالحظ أن ك   . على معوقاتها المختلفة  

التطـوير التنظيمـي لتنميـة       ينمـا يـسعى    فالتدريب يرمي لتنميـة الفـرد ب       ،المخطط للتنمية 

 واحـد إال    لتنمية لـن يـأتي إال مـن خـالل مـصدر           المنظمة، إال أنهما يتفقان في أن تحقيق ا       

  .وهو األفراد

العملية التدريبية عملية استثمارية مستمرة فهو نـشاط يـسعى إلـى مواكبـة التطـويرات                   

وظيفـي إلـى أخـر أكثـر تقـدما،          الوظيفية المتدرجة التي تالحق الفرد بترقية مـن موقـع           

وبالتالي فهو نشط حركي مالزم له، في نفس الوقت الذي نجـد فيـه التطـوير يتـسم بحتميـة              

استمراريته وضرورة متابعته حيث أن إتمـام كـل مرحلـة مـن مراحـل التطـوير علـى                   

 تعتبر فيه هـذه المرحلـة نقطـة انطـالق ألخـرى             ا التي تسبقها في ذات الوقت الذي      نظيرته

، وبالتالي فإن نجـاح التطـوير التنظيمـي يعتمـد فـي أحـد مقوماتـه علـى الـصفة                     تالية

  . االستمرارية

العملية التدريبية على مجموعة مـن األجـزاء والمكونـات التـي تتفاعـل مـع                 وتحتوي     

  .بعضها البعض للخروج  بنتائج تدريبية محققة تتطابق مع أهدافها المرتقبة

وات والوسـائل الفعالـة التـي تـساهم مـساهمة           أحـد األد  ونخلص إلى أن التدريب يعد          

العاملـة  لتنفيـذ     ة وغير مباشـرة فـي إعـداد هيكـل القـوى              مباشر  وفعالة بطريقة  ملموسة

زم حتميـة االهتمـام     الـذي يـستل    أو الخدميـة، األمـر       المهام المختلفة بالوحدات اإلنتاجيـة    

  بغيـة التأكـد مـن موضـوعية        نهـا  العائـد م    ومتابعتهـا وتقيـيم    ةشطة التدريبي بتخطيط األن 

يات ميل فتقـدم العنـصر البـشري داخـل المـس           والطو سة التدريبية في األجلين القصير    السيا

رة رئيسية على معدل أدائه الفعلـي وهـو مرهـون بـدوره علـى مقـدار                 المختلفة يعتمد بؤ  

  .الجرعات التدريبية التي يتلقاها من خالل البرامج التدريبية الموجه إليه
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  :نولوجيا املعلوماتتك: 7:2:2
    :متهيد: 1:7:2:2

ساسـية لنجـاح التنظيمـات      أصبح استخدام التكنولوجيا فـي العمـل مـن المقومـات األ               

عمـال تـدفع التنظيمـات إلـى البحـث          ، فالتغيرات والتحوالت العالمية فـي أداء األ       اإلدارية

لمنافـسة   أساليب عمل تواكـب هـذه التحـديات وتحـافظ علـى بقائهـا واسـتمرارها فا                 عن

دام التكنولوجيـا فـي أداء      خضـوء هـذه التحـوالت أدت إلـى ضـرورة اسـت            الشديدة في   

، والعمـل    التكنولوجيـا بـصفة دائمـة ومـستمرة        ، فعمل اإلدارات يتطلب اسـتخدام     األعمال

 ، عاليـة  ، وبتكـاليف   يجعـل أداء المنظمـات دون المطلـوب        دون استخدام هـذه األسـاليب     

، فاسـتخدام   لعـدم قدرتـه علـى مواكبـة المـستجدات         مـي   إضافة إلى تراجع البنـاء التنظي     

يساعد التنظيمات اإلدارية في الـسيطرة علـى البيئـة المحيطـة ويـساعد كـذلك                 التكنولوجيا

، 2002اللـوزي،    (على توجيه الجهود بما يكفـل العمـل علـى تحقيـق األهـداف المرسـومة               

  ).145ص

قيـق وواضـح لمفهـوم      قد تباينت وجهـات نظـر العلمـاء حـول تحديـد معنـى د              ل  و   

  :  حيث عرفت على أنهاتكنولوجيا العمل

  بأنها ما هي إال ظاهرة اجتماعية تشير تكنولوجيا العمل) 146، ص2002اللوزي،(يعرف    

إلى الوسائل واألدوات التي يستخدمها األفراد إلخضاع المتغيرات المحيطة إلى الدراسة وإلى 

  .استخدامها بما يحقق األهداف 

وهي مـصطلح متـداخل و متـشابك مـع      Technology (التكنولوجيا أو التقانة وتعرف   

والمــواد  اآلالت وتطبيــق األدوات وإدخــال التطــوير  بأنهــا هــي technique)التقنيــة

. والعمليات التلقائية والتي تساعد على حل المشاكل البـشرية الناتجـة عـن الخطـأ البـشري                

و .أي إنها استعمال األدوات و القدرات المتاحـة لزيـادة إنتاجيـة اإلنـسان و تحـسين أدائـه                  

و تعنـى   technoحيث تتكـون مـن مقطعـين تكنـو    , ةالالتيني تشتق كلمة تكنولوجيا من اللغة 

و تعني الدراسة أو العلـم و مـن هنـا فمـصطلح تكنولوجيـا       logia الفن أو الحرفة و لوجيا

موســوعة ويكيبيــديا (يعنــى التطبيقــات العلميــة للعلــم و المعرفــة فــي جميــع المجــاالت

  ). 11/8/2007الحرة،
 علـى ضـرورة اسـتخدام       اجال ومن الـذين ركـزو     من رواد هذا الم    Daftيعرف  وأيضاً     

دوات واألسـاليب   األ: وجيـا العمـل بأنهـا     تكنول -تكنولوجيا العمل في العمليـات التـشغيلية        

  ).146، ص2002اللوزي، ( إلى مخرجاتأو تحويل المدخالت التنظيميةالمستخدمة لنقل 
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ــرف     ــصرن،(وعـ ــات ) 257، ص2000الـ ــا المعلومـ  Information تكنولوجيـ

Technology    البرمجيـات واألجهـزة واالتـصاالت الالسـلكية، وإدارة قواعـد           " على أنها

البيانات، وتكنولوجيا تشغيل المعلومات األخرى المستعملة فـي نظـم المعلومـات المحـدودة              

 . "بالحواسب

للتكنولوجيـا تعريفـاُ أكثـر وضـوحاً ودقـة           )49، ص 2005القاسـم،    (هذا وقد أعطـى      

مـن  ) تحويـل العلـم   (عبارة عن عملية تحويل الفكـرة العلميـة         :( بأنها حيث يعرفها وشمولية،  

معـدات  ، أو   آلـة (تحويلها إلـى سـلعة إنتاجيـة         إلى حالة عملية، أي      – معرفة –حالة نظرية   

، بحيـث   سان فـي أداء عمـل مـا أو وظيفـة مـا            يستخدمها اإلن ) وأجهزة، وأدوات ووسائل  

  والدولـة علـى حـدٍ   خدمة للفـرد والمجتمـع    تصبح تلك اآلالت والمعدات قادرة على أن تقدم         

 ).سواء على صعيد  الواقع العملي

  :أهمية تكنولوجيا املعلومات يف إعادة هندسة العمليات: 2:7:2:2
تساعد تكنولوجيا المعلومات في عمليات إعـادة الهندسـة مـن خـالل العناصـر التاليـة                     

  :)181، ص2005النجار،(

اإللكترونـي والمـصادر المتعـددة للمعلومـات فـي ذات           االعتماد على اإلنترنت والبريد      .1

 .الوقت

التحول من قاعدة البيانات ونظـام المعلومـات اإلداريـة إلـى شـبكة المعلومـات التـي                   .2

 .ل، مثال ذلك إدارة سالسل التوريدتساعد العديد علي أداء العم

االستفادة مـن شـبكة االتـصاالت الـسلكية والالسـلكية حتـى يمكـن االسـتفادة مـن                    .3

 .لمركزية والالمركزية في نفس الوقتا

ـ         .4 والً ث يـصبح كـل فـرد مـسئ        التحول من مركزية القرارات إلى شبكات القرارات، حي

 .عن اتخاذ القرار

 دون التواجــد بالمكاتــب مــن خــالل الحاســوب Onlineإرســال التقــارير الفوريــة  .5

 .المحمول

 .الفعالةالتحول من االتصاالت الشخصية بالعمالء إلى اتصاالت الموضوعية  .6

بحـوث  (إلـى كتـب تقـول لـك األشـياء تحـت هنـا             التحول من البحث عند األشـياء        .7

 ).التسويق

  .التحول من مراجعة الخطط دورياً إلى مراجعة الخطط تلقائياً .8
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ت تكنولوجيـا المعلومـات إلـى        اإلنسان فـي مجـاال     أدى التطور الحضاري الذي أحرزه       

 اسـتخدام   ولقـد انعكـست نتـائج     . قبل في حياتهـا   من  ه  إلنسانية عصراً جديداً لم تألف     ا دخول

بــشكل واضــح  علــى المجتمعــات الحديثــة، وأظهــرت للعيــان والمعلومــاتتكنولوجيــا 

ـ     ليس في سلوكيات اإلنسان فحسب،     وملموس تأثيراً كبيراً    تأثيرهـا علـى طريقـة       ي بـل وف

جي الـذي    التقـدم العلمـي والتكنولـو      و .تفكيره من جهة، وطريقة عمله مـن جهـة ثانيـة          

، يملي علـى الـشعوب ومـن خلفهـا قادتهـا الـسياسيين واالقتـصاديين                اليوميعيشه العالم   

معلومـات   واسـتخدام تكنولوجيـا ال     ف في مقدمتها، العمـل علـى اسـتقدام        واجبات عديدة، يق  

 الخـصوص، وذلـك     منها والعلمية والتعليمية علـى وجـه      العملية  في مفاصل الحياة اليومية؛     

وثانيـاً محاولـة مواكبـة التقـدم        .  التقليدية التلقينيـة   نمط األساليب والطرق  لص أوالً من    للتخ

يـا المعلومـات    أضـف علـى ذلـك أن تكنولوج       . والتطوير الذي تزخر به دول العالم المتقدم      

نجـزم بأنهـا باتـت الوسـيلة الوحيـدة فـي             األمم بل نستطيع أن      مأضحت تشكل عصب تقد   

  ).7-3، ص2005القاسم،( نحو عجلة التقدمالوقت الحاضر،الذي تدفع األمم والشعوب

وتلعب تكنولوجيا العمل دورا مهما في تحقيق التنمية اإلدارية وتطوير المنظمات من خالل ما                 

توفره من معلومات تسهل العمل اإلداري حيث ساهم التقدم في أنظمـة الكمبيـوتر والحاسـبات      

زين ومعالجة البيانـات بـشكل يالئـم        االلكترونية والبرمجيات في تسهيل عمليات الحفظ والتخ      

احتياجات بيئـة العمـل واحتياجـات األفـراد كـذلك يـسهل عمليـة الدراسـات والبحـوث             

  ).151 -148، ص2002اللوزي، (واالستشارات
  

  :فوائد التكنولوجيا للمدراء واإلدارات: 3:7:2:2
واسـتثمار  من المعلوم اليوم أن أمي هذا العـصر هـو مـن ال يـتقن اللغـات األجنبيـة                        

واستخدام المعلوماتية ولما لتكنولوجيا المعلومات مـن أهميـة سـيتم التعـرف علـى فوائـد                 

  )17/8/2007تيشوري،( :، وأهم هذه الفوائدالتكنولوجيا للمدراء واإلدارات

 .تنمية وتطوير مهارات المدراء والموظفين والمستثمرين للتكنولوجيا .1

 .يفتخفيض حجم الجهاز اإلداري وتخفيض التكال .2

 .توسيع وتنشيط شبكة االتصاالت وابتكار طرائق جديدة لها .3

 .تفرغ اإلدارة للمهام اإلستراتيجية والتخفيف من األعباء الروتينية .4

 .التكيف والتأقلم مع المتغيرات نتيجة سرعة العلم بها .5

 .فرز أنماط جديدة ومتطورة من اإلدارة .6

دارة والمـدير وبالتـالي     توحيد النظرة واألسـلوب تجـاه القـضايا التـي تواجـه اإل             .7

  . الحلول توحيد
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  :دور تكنولوجيا املعلومات يف اهلندرة: 4:7:2:2
تلعب تكنولوجيا المعلومات دور هام جدا في عمليات الهنـدرة ويتجلـى هـذا الـدور فـي                     

  )http://www.sonna3ma.com،17/8/2007 (: التاليةاألمور

 المعلومات الصوتية عن طريق الحاسب  المرتبطة بنظماآلليةاستخدام برامج المساعدة  .1

 .ن والمواطنين للحصول على الخدماتلمساعدة الزبائ

 .فرة من قبل مثل المؤتمرات عن بعد جديدة لم تكن متوبأعمالالمساعدة في القيام   .2

 . حلول جديدة لمشكالت لم تحدث بعدالمساعدة في تخيل .3

 . الجامدة والقديمةاألنماطالمساعدة على التخلص من   .4

 . بحركة وسرعة ومرونة وشفافيةاألعمالانجاز   .5

 .ين عمليات مترابطة ذات معنى العمل لتكوأجزاءين لمساعدة على التكامل واالندماج با .6

 االلكترونية اإلعالنالتحديث المستمر للمعلومات عن طريق البريد االلكتروني ولوحات  .7

  .وحلقات المناقشة وقواعد معلومات المستندات

  .دورات تدريبية عامة من مؤسسات ومعاهد تدريب خارجيالحصول على   .8

  .وضع نظام لالختبارات في كافة برامج التدريب لتقييم فعالية التدريب وقدرات الموظفين .9

 عن األداء تحديد مستويات ةعادإالذاتي والمستمر مع االختبارات ور احتياجات التعلم توفي .10

 .اآلليةطريق النظم 

 حـول بـرامج التـدريب ورسـوم الـدورات           اآللـي اسـب   معلومات مباشرة علـى الح     .11

تقديم التـدريب الفعلـي عـن طريـق الحاسـب            .اعيد الدورات والتسجيل في الدورة    ومو

في محطة العمل الخاصة بالموظف وذلك عبـر اسـتخدام الـنظم االستـشارية الخاصـة                

 أو األخـرى  غيرهـا مـن االستـشارات المتخصـصة          أو التحفيـز    أو القيادة   أو باإلدارة

 تمـارين متفاعلـة     أو اآللـي الحاسـب    عن طريق العمل على توجيهات مباشـرة علـى        

  .)الفيديوأشرطة على 
  

  :ادة البناء وتكنولوجيا املعلوماتإع: 5:7:2:2
" إعـادة البنـاء  " لن يستطيع القيـام بعمليـة    "الميكنة" إن الذي يساوي التكنولوجيا بعملية     

 يبحـث عـن الحلـول التكنولوجيـة         ف المشكلة أوال ثـم    وكذلك األمر بالنسبة للفرد الذي يعر     

إعادة البناء تتطلب الفكر االستقرائي  وليس الفكـر االسـتنتاجي ثـم البحـث عـن تلـك                   . لها

  .اكل التي يمكن حلها بهذا األسلوبالمش
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بأعمـال جديـدة لـم يـسبق        وببساطة إن إعادة البناء تتطلب استخدام التكنولوجيـا للقيـام              

ما إن أصعب أجزاء عمليه إعادة البناء هـي التعـرف علـى القـدرات الجديـدة                 ، ك القيام بها 

  ).وليس القدرات المعروفة(للتكنولوجيا 

هـي إحـدى متطلبـات     بين إعـادة البنـاء وتطـوير التكنولوجيـا فـاألخيرة         وهناك خلط    

فمـثال مـن أصـعب       )من ضمن متطلبات كثيرة إداريـة وسـلوكية وتنظيميـة         ("إعادة البناء "

ر إعادة البناء اقتناع القيادات اإلدارية العليا بهـا ثـم قـدرتهم علـى إقنـاع العـاملين                   عناص

 فكـرة أن أعمـالهم      ا، فالعـاملون ال بـد أن يقبلـو        بالشركة بأهميتهـا وضـرورة تطبيقهـا      

ستخضع لتغيير جدري وأن عمليه إعادة البناء ليست حربـا سـتنتهي فـي يـوم واحـد بـل                    

  ).233، ص2005السيد،الحناوي،(دايتها إلى نهايتهاهي حملة تعليمية اتصالية من ب
  

  :التشريعات والقوانني :8:2:2
  :متهيد: 1:8:2:2

 سـن القواعـد القانونيـة وإخراجهـا       " يقصد بالتشريع كمصدر رسمي للقـانون        :التشريع   

، بواسطة سـلطة مختـصة بـذلك هـي فـي الغالـب الـسلطة                مكتوبة محددة، وبألفاظ معينة   

شريع يحتل مركز الصدارة في الوقـت الحاضـر، وفـي أغلـب دول العـالم      والت " التشريعية

  .ول بين المصادر الرسمية للقانون المصدر األوالفلسطيني وقد جعله المشرع األردني

ـ      ويطلق اصطالح التشريع أيضا على           ي وضـعتها الـسلطات     القواعد القانونيـة نفـسها الت

، وأحيانـا   ل أحيانـا بمعنـى المـصدر      نفـسه يـستعم   أي أن االصـطالح     . العامة المختـصة  

" ويـرد فـي هـذا المجـال مـصطلح           . ..لقواعد التي تستمد من هذا المصدر     أخرى بمعنى ا  

وهو صورة خاصة من صور التشريع ويراد به جمـع النـصوص التـشريعية التـي                " التقنين

تحكم النظم التي يكون فرعا معينـا مـن فـروع القـانون مـن مجموعـة واحـدة فـالتفنين                     

ي مثال هو مجموعة القواعد التـي تحتـوي النـصوص التـشريعية المنظمـة للعالقـات                 المدن

  ).64 ،ص2006الفار ،(الخاصة التي يضمها القانون المدني

لقواعـد القانونيـة فـي صـورة        ، وضـع ا   قصد بالتشريع كمـصدر رسـمي للقـانون       ي و  

الدسـتور كمـا    ، وفقا لإلجراءات المقـررة فـي         بواسطة السلطة المختصة في الدول     ،مكتوبة

. نيـة نفـسها التـي تـضعها تلـك الـسلطة           يطلق اصطالح التشريع أيضا على القواعد القانو      

 يستعمل أحيانا بمعنى المـصدر فكـل قاعـدة أو قواعـد قانونيـة تـصدر فـي                   حفاالصطال

لمعنـى األخيـر    صورة مكتوبة من سلطة مختصة في الدولـة، هـي تـشريع ووفقـا لهـذا ا                

والتـشريع هـو أهـم المـصادر        ،  ، وتشريع الطـوارئ   ع العمل نقول تشريع الضرائب، وتشري   
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كـان الـصدارة، بـين مـصادر        ، وقد رأينا أنه قفز إلى م      الرسمية للقانون في الوقت الحاضر    

  .)64، ص 1993يحي و جمعة، (، منذ ظهور التقنيات المختلفةالقانون
  

ظم سـلوك  مجموعـة القواعـد التـي تحكـم أو تـن       "يمكن تعريف القـانون بأنـه      :القانون   

 ".األفراد في المجتمـع، والتـي يجبـر األفـراد علـى إتباعهـا  وبـالقوة عنـد االقتـضاء                    

القـانون  "  يقـال    ، وفـي هـذا المعنـي      هو تعريف القانون في معناه العـام      والتعريف السابق   

 القـانون قـد يـستعمل        ولكـن لفـظ    "رجال القانون "ويقال أيضا   " انونعلم الق "ويقال  " الوضعي

:  مـن فـروع القـانون الوضـعي، فيقـال           وذلك لداللة على فـرع معـين       .في معني أضيق  

وقـد تـستعمل لفظـة القـانون         ،   الـخ ...القانون المدني والقانون التجاري والقانون البحري       

أي مـا يـصدر عـن       " التـشريع " بمعنى أكثر ضيقا من المعنى السابق ، حيث يقصد عندئـذ            

ـ     - البرلمـان  –السلطة التشريعية     أي التـشريع  1989 لـسنة  16انون رقـم  فيقـال مـثال الق

 ويقال أيـضا قـانون المطبوعـات أو قـانون محكمـة             1989الذي يحمل هذا الرقم من سنة       

القانون يفيد معنـى النظـام ويقـصد بـه تكـرار أمـر معـين بطريقـة                  لفظ  و. العدل العليا 

ولكـن فـي    . الجاذبيـة ، وقـانون العـرض والطلـب         ، وفي هذا المعنى يقال قـانون      منتظمة

، هـو مجموعـة القواعـد لملزمـة         نونية يفيد لفظ القانون معنـى آخـر       عرض الدراسات القا  م

وهـذا المعنـى الثـاني هـو المقـصود فـي هـذه              . تي تنظم سلوك األفراد فـي المجتمـع       ال

، فيقـصد مجموعـة القواعـد التـي         معنى لفظ القانون أكثر مـن ذلـك       وقد يضيق    .الدراسة

لمعنـى يقـال قـانون تنظـيم        وفـي هـذا ا    . ة معينـة  طة التشريعية لتنظيم مسأل   تصدرها السل 

والمعنـى المقـصود بلفـظ القـانون فـي هـذه             .الجامعات، وقانون الجنسية وقانون الجمارك    

، أي مجموعة القواعـد التـي تـنظم سـلوك األفـراد فـي               دراسة، هو القانون بمعناه العام    ال

ـ              ـ    ( ضاءالمجتمع، والتي يكفل احترامها بجزاء يوقع علـى الخـالف عنـد االقت ، ةيحـي و جمع

  .) ب-أ، ص 1993
سوى مصدر واحد من مصادر ، إذ التشريع ليس ع أخص من القانون في معناه األولالتشري

  ).64ص ،2006 ،الفار(وتقوم إلى جانب مصادر أخرى تساهم في خلق القواعد القانونيةالقانون 

تبـر المـصدر    إن التشريع هو إحدى الوظـائف األساسـية للـسلطة التـشريعية التـي تع                 

وعمليـة التـشريع فـي الـنظم الديمقراطيـة      .األساسي للتشريع وفق مبدأ الفصل بين السلطات   

ذلك اإلجراء الدستوري أو الرسمي الذي يهـدف إلـى سـن القـوانيين حـسب                " تعرف بأنها   

قواعد محددة ومعروفة تطبيق داخل الـسلطة التـشريعية  وتراعـي احتـرام رأي األغلبيـة                 

  . المنتخبين في البرلمانمن ممثلي الشعب 
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ةً رئيـسية  لهـا، حيـث أن         فالدولة تحتاج إلى القوانين التي يسنها البرلمـان لتـستعملها أدا             

 المختلفـة تعمـل فـي مجـاالت الحيـاة المختلفـة، وتـسيطر علـى سـير هـذه                     الوزارات

المجاالت، ولذلك تصادف أموراً تحتاج فـي إدارتهـا إلـى ترتيـب منـصوص عليهـا فـي                   

هذا إضافة إلى  الحاجـة إلـى تجديـد ممارسـات الـوزارات المختلفـة بواسـطة                  . نالقانو

القوانين، حتى ال يساء تطبيقها لذلك، تقوم الحكومـة بالمبـادرة إلـى سـن أغلـب القـوانين                   

  ).18، ص2006بكيرات وآخرون،(في أغلب الدول الديمقراطية في العام
  

  ).22، ص2006ن، بكيرات وآخرو(:أهداف السياسة التشريعية: 2:8:2:2
  :في الواقع إن وجود سياسة تشريعية يمكن أن يحقق للتشريع بشكل عام الخصائص التالية   

تعني السياسة التشريعية أن يقوم العاملون على اقتراح التشريع بدراسة          : أن يحقق أهدافه   .1

المشكلة المراد معالجتها عبر التشريع، وهو األمر الذي سيؤدي حتمـا لوضـع أفـضل       

  .ول الممكنة  لمواجهتها، وبالتالي ضمان تحقيق التشريع ألهدافهالحل

 ):فوائده تبرر تكلفته(ومجدياً من حيث التكلفة : أن يكون قابالً للتطبيق من الناحية المالية .2

إن أهم أركان السياسة التشريعية هي وضع األسس التي يتم بموجبها احتـساب التكلفـة               

دراسة الجدوى االقتصادية للتشريع، التـي تعنـي أن         االقتصادية للتشريع، أو ما يسمى ب     

  .يكون للتشريع قابالً للتطبيق من الناحية المالية عند نفاذه

: ويتسم بالفعالية الالزمة إلدارته وتنفيـذه بنجـاح       : أن يكون عملياً من الناحية التطبيقية      .3

أرض مـن   ينطلقوا في رسمهم لهذه الـسياسة      يجب على واضعي السياسة التشريعية أن     

ال أن تكون أفكـاراً ال تعـدو أن          الواقع الذي يعيشونه، بحيث تتسم سياستهم بالواقعية،      

  . تكون نسجاً من الخيال

 .أن يكون من المتوقع له أن يحظى  بقبول العامة له، وبدرجة معقولة من االمتثال .4

 عند تطبيقه؛ ودون أن ينتج عنـه عواقـب غيـر           أن يتسم بإمكان التنبؤ به واالستقرار      .5

 . متوقعة أو غير مرغوبة

أن تكون القيود المفروضة على المجتمع متناسبة مع الفوائد المراد  تحقيقها ؛ وأن يكون                .6

 .عادالً في تطبيقه بين الجماعات على اختالفها

 .أن يكون سليماً من الناحية القانونية ؛ ومتسقاً مع الدستور والمعاهدات والقوانين السارية .7

ووضوح، وأن يكون مفهوماً إلى حد معقـول، وال سـيما بالنـسبة    أن تتم صياغته بدقة     .8

 .للمتأثرين به أو ذوي المصلحة

 .أن يتم نشره فور صدوره ويكون سهل المنال .9
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إذا كانت هذه هي األهداف التي نرجوها  من وضع السياسة التشريعية، فمن هي الجهات      

 رسمهم لسياستهم؟ يمكن أن تقل هذه التي يجب أن يأخذها واضعو السياسة بعين االعتبار عند

  :الجهات أو تزيد، إال أنها لن تخرج عن كونها واحدة أو أكثر من الجهات التالية

 .المخاطبون بالتشريع .1

 .األجهزة التنفيذية الرئيسية .2

 .األجهزة الجزائية .3

 .أجهزة تسوية النزاعات .4

 .أجهزة التمويل .5

 .أجهزة الرقابة والتقييم .6

 .ئح التي تصدر بموجب القانونالجهاز الذي يضع اللوا .7

 ).22، ص2006بكيرات وآخرون، (األفراد المعنيون بتنظيم مجموعة القوانين .8
 

    :آثار غياب السياسة التشريعية: 3:8:2:2
في فلسطين، يظهر غيـاب اإلسـتراتيجية التـشريعية علـى صـعيد العمليـة التـشريعية                    

  )28-26، ص2006ت وآخرون، بكيرا( :الفلسطينية، في العديد من المسائل، أهمها

عدم احترام التراتبية في سن التشريعات، وهذا ما يتـضح مـن خـالل سـن التـشريعات                   .1

األساس، كما هو الحال مع سـن القـانون تـشكيل المحـاكم النظاميـة وإصـداره قبـل                   

وضع القـانون األسـاس؛ أي قـانون الـسلطة القـضائية، وسـن قـانون اإلجـراءات                  

لعقوبـات، وسـن قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة قبـل         الجزائية قبل وضع قانون ا    

التأمينـات االجتماعـات قبـل قـانون      وضع القانون المـدني، وسـن قـانون العمـل أو    

ال شك بأن عدم احترام التراتبية فـي التـشريعات قـد أدى إلـى تعليـق إنفـاذ                   .النقابات

حـاكم الـذي    الكثير من أحكام التشريعات المقرة، كم هو الحـال مـع قـانون تـشكيل الم               

تعطل تطبيق العديد من بنوده جراء عـدم وجـود قـانون الـسلطة القـضائية، وقـانون                  

 .العمل الذي علقت العديد من أحكامه جراء عدم وجود قانون النقابات

عدم العمل وفق سياسة المنظومة التشريعية، لم يقم المجلـس التـشريعي خـالل العمليـة                 .2

ة  فـي فتـرة زمنيـة واحـدة أو بـشكل متتـابع،               التشريعية بتشريع القوانين ذات العالق    

وإنما كان العمل يجري بطريقة مغايرة، بحيث قـد يـضع المجلـس التـشريعي تـشريعاً                 

 .وهكذا... قضائياً، ثم ينتقل لوضع تشريع اجتماعي، أو تشريع مالي أو اقتصادي، 

 أي  ونتيجة لهذا الوضع، لم يتمكن المجلس التـشريعي لغايـة هـذه اللحظـة مـن إتمـام                  

من الرزم التشريعية، فالتشريعات العمالية لم تزل منقوصـة وغيـر مكتملـة بعـد، لعـدم                 
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سن المجلس لقانون النقابات، والوضع ذاته ينطبـق علـى رزمـة التـشريعات القـضائية                

التي لم تكتمل بعـد، لعـدم وضـع المجلـس التـشريعي لقـانون المحكمـة الدسـتورية،                   

  .ريوالتشريعات المتعلقة بالقضاء اإلدا

غياب سياسة التهيئة، من المسائل المهمة الواجب على المـشرع مراعاتهـا فـي العمليـة                 .3

التشريعية، واالهتمام بما يعرف بسياسة التهيئـة، أي ضـرورة اهتمـام المـشرع حـال                

شروعه بوضع أي تشريع كان، بجملة من األمور أهمهـا مـا يعـرف التهيئـة الماليـة،                  

يوية والبشرية، والتهيئـة التـشريعية الالزمـة لحـسن إنفـاذ            والتهيئة المالية بمكوناتها البن   

 .القانون وتطبيقه حال صدوره
  

  :غياب التهيئة التشريعية: 4:8:2:2
 المجتمع الفلسطيني إلـى إطـار قـانوني موحـد، فإنـه بحاجـة إلـى خطـة                    بقدر حاجة   

طيني تشريعية تقوم على سياسة واحـدة، تأخـذ بعـين االعتبـار أولويـات المجتمـع الفلـس                 

وعليه، فإن وضع جـدول هرمـي وزمنـي للتـشريعات بنـاء علـى               . الماسة من التشريعات  

الخطة التشريعية، هو أمر حيـوي، كمـا يـوفر الجهـد والوقـت  ويـنظم  عمليـة إحالـة                       

بكيـرات  ( القوانين للمجلس التشريعي، ويحقق مستوى أرقى من النقـاش حـول القـوانين كافـة        

  ).29، ص2006وآخرون، 
  

  :السياسـات العامـة: 5:8:2:2
تحتـوي علـى خيـارات        بأنهـا    العامـة السياسات  ) 230-231،ص2002محمد،(عرف     

ـ شاطات التي تخدم المـصلحة العامـة، وأنهـا هـي            الحكومة من الن    ي يعـدها ويطورهـا    الت

الحكوميـة فهـي قـد    أما بالنسبة للجهـات والعناصـر غيـر         " الموظفون واألجهزة الحكومية    

و يمكن التعـرف علـى مكونـات الـسياسة العامـة             .هذا اإلعداد والتطوير  تساهم  في مثل     

  )234 -233، ص2002محمد، ( :عن طريق تحليلها إلى خمسة عناصر
 العامـة   اإلجراءات التـي تطالـب الجهـات       وهي   :Demandsالمطالب أو االحتياجات     .1

 المـوظفين الرسـميين فـي الدولـة       أو الخاصة الحصول عليها أو إنجازهـا مـن قبـل            

وتختلف هذه المطالـب فـي طبيعتهـا، فقـد تكـون            . بخصوص  قضية أو مشكلة معينة     

الحكومـة بعمـل شـئ معـين أو قـد يكـون              رغبة المواطنين أو المشرعين بأن تقـوم      

 . اقتراحاً لعمل إجراء معين بخصوص قضية معينة

تتخـذها الجهـات الرسـمية والتـي تكـون بمثابـة توجيهـات              : Decisionsالقرارات   .2

لـى قـرارات تـشريع القـوانين وإصـدار          ، وتشتمل ع   إلجراء السياسة العامة   تومحتويا
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األوامر التنفيذيـة ووضـع القواعـد اإلداريـة وتقـديم التفـسيرات القـضائية الهامـة                 

 . للقوانين

وهـو التفـسير    :Policy Sources and Contentsمـصادر الـسياسة ومحتواهـا     .3

ـ     االرسمي لمضمون السياسة     ى القـوانين التـشريعية واألوامـر       لعامة والذي يـشتمل عل

التنفيذية والدساتير والقواعد والتنظيمات اإلداريـة وقـرارات المحـاكم باإلضـافة إلـى              

ومـا تنـوي القيـام      ين المعبرة عن اتجاهات الحكومـة،       بيانات وأقوال الموظفين الرسمي   

وقد يكون وصف الـسياسة ومـضمونها غـامض كمـا يحـصل التنـاقض               . به لتحقيقها 

ح مضمونها في المستويات المختلفة أو فـي الـسلطات المـستقلة عـن بعـضها                عند شر 

 . أو في الوحدات اإلدارية المتعددة

ــا   .4 ــسياسة أو نتائجه ــات ال ــي : Policy Sources and Contentsمخرج وه

المؤشرات الملموسة الناتجة مـن الـسياسات العامـة والتـي تمثـل األشـياء المنجـزة                 

لبيانات الوصفية وتعنـي المخرجـات مـا تنجـزه الحكومـة            كنتيجة للقرارات المتخذة وا   

 . مقارنة بما تدعي القيام بإنجازه مستقبالً

امـة علـى المجتمـع    وتعبر عن أثـار الـسياسات الع   :Policy Impactآثار السياسة  .5

والناتجـة مـن اتخـاذ أو عـدم         ) هذه اآلثار مقـصودة أو غيـر مقـصودة        سواء كانت   (

 .الحكومةاتخاذ إجراءات محددة من قبل 
  

   :مراحل صنع السياسة العامة واجلهات املساهمة فيها: 6:8:2:2
تتكون عملية صنع السياسة بشكل أساسي مـن عمليـة ذات ثـالث مراحـل يقـوم بهـا                       

   )238 -237،ص2002محمد، (  :النظام اإلداري وهي

 وتشتمل علـى عمليـة تحديـد محـيط المـشكلة وأبعادهـا وتحديـد                :التحليل واالختيار  .1

. المسائل والمهام المتعلقة والمرتبطة بهـا، وفحـص الطـرق والوسـائل لحـل المـشكلة               

وتظهر عملية تحليل السياسة بأنها عامة ومتداخلة مـع الحقـول األخـرى، فهـي تـستفيد                 

من تقنيات مـستخدمة فـي حقـول ُأخـرى مثـل االقتـصاد والرياضـيات واإلحـصاء                  

 أجـل تقـديم هـذه التقنيـات يـستطيع            وغيرهـا مـن    وبحوث العمليات وديناميكية النظم   

المحلل أن يحصل على المعرفة مـن حقـول  أخـرى مثـل علـم االجتمـاع والعلـوم                    

السياسية واالقتصاد والقـانون ونظريـة المنظمـة ومـن العلـوم الفيزيولوجيـة والحيـة                

 . وغيرها

 وهـي عمليـة اتخـاذ القـرار النهـائي لتبنـي البـديل األفـضل                 :إقرار السياسة العامة   .2

 . ع عمليات التنفيذووض
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يمكن القول بأنه من الناحية الدسـتورية والنظريـة يمكـن الفـصل بـين               : مرحلة التنفيذ  .3

 منفـذو (واإلداريـين   ) ةالـسياس صـانعو   (بـين الـوزراء     ، و  والوظائف من جهة   األفراد

مـن جهـة أخـرى فيـصبح الجهـاز اإلداري الحكـومي دون سـلطة صـنع                  ) السياسة

االستشارة للوزير وتنفيذ الـسياسة التـي يـصنعها الـوزير،           السياسة بل يركز على تقديم      

. وهما يتبلور مفهوم اإلدارة العامة الذي يؤكـد علـى تنفيـذ الـسياسات العامـة للدولـة                 

وتشتمل عملية صنع السياسة فـي المجتمـع الـديمقراطي علـى الحـوار والنقـد بـين                  

خارجـه،  الجهات التي تساهم فـي صـنع الـسياسات فـي داخـل الجهـاز الحكـومي و                 

 : وتشتمل هذه الجهات على

 .مساهمة الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة: األحزاب السياسية  . أ 

 . ، وموظفو الخدمة المدنيةمجلس الوزراء، والوزراء: الحكومة . ب 

المـؤتمرات  والـرأي العـام،     ووتـشتمل جماعـات الـضغط،       : العناصر الخارجيـة    . ج 

 . السياسية والحزبية وغيرها

  .المواطنون  .د 

   :طلبات تنفيذ السياسة العامة الناجحةمت: 7:8:2:2
  )250 -249ص ،2002محمد، (:إن التطبيق  الناجح للسياسة يتطلب عدداً من المقومات ومنها

  : Policy Translation تفسير السياسة  .1

يجب أن تتوفر في السياسة تفـسير واضـح وثابـت لألهـداف والوسـائل التـي تنجـز                       

حيـث ال تعطـي     تـصميم الـسياسة  ت تظهر فـي مرحلـة  فالصعوبا. تها تلك األهدافبواسط

ـ   .اإلداريين معلومات تفصيلية وواضحة عن ما هو مطلـوب مـنهم عملـه          ار وقـد توجـد أفك

ومة القانونيـة    واألهـداف متمثلـة بالمواجهـة أو المـسا         متعددة وغير واضحة عن المـشاكل     

 كمـا هـو      السياسة ألغراض رمزيـة ولـيس لتنفيـذها بـصورة كاملـة            وتُصنع. والسياسية

لة  ولكـن    فأحياناً تقوم الحكومة بوضع سياسـة معينـة بـسبب اهتمامهـا بمـشك             . متوقع منها 

، بالنظر لعدم توفر وسـائل الحـل أو عـدم وجـود األمـوال أو                ليس بالضروري أن تنجزها   

 أو مـن أجـل كـسب        ألن الحكومة أرادت الموافقة على حل مشكلة محبـذة مـن المـواطنين            

ال يعني إتباع هذه الوسـيلة  لخدمـة المـواطنين، ولكـن هـذا يـؤدي                 وهذا  . تأييد المواطنين 

تظهـر بعـض    كـذلك يمكـن أن      . لمكانتـه واتهامـه بإهمـال واجباتـه       إلى خسارة اإلداري    

 المـشكلة ممـا يـستدعي تحديـد المـشكلة شـكل ال يعـاني منـه                  الصعوبات عند وصـف   

  .  السياسة العامةعند تفسيرالمنفذون 
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  :Resource sufficiencyتوفر الموارد  .2

ال ينجح تنفيذ السياسة عن طريق النوايا الحسنة وحـدها، ألن جهـد التنفيـذ لكـل حالـة                       

يتطلب مجموعـة مـن التـسهيالت الخاصـة بهـا باإلضـافة إلـى المهـارات والبيانـات                   

فـي تمويـل العمليـة،      وهنا يلعب اإلداريـون دور مـزدوج        . والجوانب الفنية وتوفر األموال   

البداية بتقدير المتطلبات الماليـة مـن الـسلطات العليـا بمـا يناسـب تنفيـذ                  يفهم يقومون ف  

ثم يأتي توزيع المـوارد حيـث يلعـب اإلداريـون الـدور الثـاني وهـو تجهيـز                   . برامجهم

ـ          ذه الخطـط التفـصيلية موازنـات تـشمل        الخطط التفصيلية السـتخدام المـوارد ويقابـل ه

ــاألفراد  ــة ب ــات المتعلق ــؤهلين والااالحتياج ــان واللم ــات المتخصــصة والمك ــاء بيان بن

 . والمديرين

  :Coordination of activitiesتنسيق الجهد  .3

وتظهر الحاجة إلى مدخل النظم الذي يمثل شبكة متداخلـة مـن األجـزاء التـي تتفاعـل                     

إليـصال  فتـصبح خطـوط االتـصاالت       .  لكي تساهم في إنجاح السياسة     ،عملياتها مع بعض  

. ملة واإلجراءات والتعليمات لكـل جـزء مـن اإلدارة وبـشكل مـستمر             بأبعادها الكا السياسة  

، تـصعب وتتعثـر عمليـة التنفيـذ         داريون ضد السياسة التـي ينفـذونها      ولكن عندما يقف اإل   

وقد يزيد من مشكلة  تنفيذ الـسياسة مـسألة الرشـوة والتـي تـؤدي إلـى تعطيـل إنجـاز                      

  . البرامج

ـ             أو تهـدف إلـى      ت الـسياسة أكثـر ابتكـاراً      وتزداد عملية التنسيق صـعوبة كلمـا كان

 ألنهـم   معظـم المنظمـات ال ترغـب التغييـر        أن  ضـافة إلـى     ، باإل استخدام طرق جديـدة   

  . الرسمية والتعقيدطرة بسبب وقوعهم في شبكة القيود يكرهون المخا

 : Political and legal Supportاإلسناد السياسي والقانوني  .4

 ههـذ وتـشتمل   على نتـائج تنفيـذ البـرامج،        ية لإلدارة تنعكس     والقانون إن البيئة السياسية      

البيئة على األفراد والجماعات والمجموعـات داخـل وخـارج الحكومـة يختلـف مـع كـل                  

فـالقوي المتنفـذة والمتناقـصة توجـد داخـل          . مجال في السياسة العامة ويتغير مع الوقـت       

عاقـة توجيـه تنفيـذ      إأو  غييـر أو تـأخير      الجهاز الحكومي وفي القطاع الخاص وتـستطيع ت       

 المستفيدون مـن البـرامج دوراً كبيـراً فـي تحريـك الجهـات               كذلك يلعب . السياسة العامة 

  . الرسمية إلعطاء السياسة مكانة عالية من حيث األولوية في التنفيذ
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 :A Supportive Socioeconomic Environmentبيئة اجتماعية اقتصادية مشجعة  .5

ـ     وف ا وتعني وجـود الظـر        رج نطـاق سـيطرة الـسياسة       االجتماعيـة واالقتـصادية خ

فمثالً توجد عوامل كثير خارج سيطرة الحكومـة تـستطيع التـأثير علـى تـسريع أو                 . العامة

 . تأخير نجاح السياسة العامة

   :خصائص السياسات العامة: 8:8:2:2
  : صائص التاليةيمكننا أن نحدد بعض الصفات التطبيقية للسياسات العامة والتي تشتمل على الخ

 . أنها نشاطات هادفة تتوجه نحو أهداف معينة بدالً من سلوك عشوائي .1

فهي تمثـل مـا تقـوم       . أنها تحتوي على أسلوب معين من اإلجراءات الحكومية التي ينفذها          .2

الحكومات فعالً بتطبيقه مثل القضاء على مشكلة البطالة أو الحـد مـن التـضخم  أو بنـاء        

 . ما تنوي الحكومات القيام بهالوحدات السكنية وليس 

إن السياسة العامة تكون إيجابية أو سلبية، فهي إيجابية عندما تكون إجراءات محددة للتـأثير                .3

على مشكلة معينة، وسلبية عندما تكون قراراً صادراً من الجهات الحكومية بعدم اتخـاذ أي               

 .إجراء بخصوص قضية معينة تتطلب تدخل الحكومة في حلها

 .)232، ص 2002محمد، (سة العامة تستند إلى قانون ولها سلطة التنفيذإن السيا .4
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  الثالثالفصـل 
      اإلطار العملي للدراسة

א א:א א
 تمهيد : 1:1:3
 أسلوب الدراسة : 2:1:3
 مجتمع الدراسة : 3:1:3
 عينة الدراسة : 4:1:3
 أداة الدراسة : 5:1:3
  صدق اإلستبانة : 6:1:3

   ثبات اإلستبانة :7:1:3

  األساليب اإلحصائية المستخدمة :8:1:3
  

א א:א א א א
א"  "א

  تمهيد:  1:2:3

  ينة وفق الخصائص والسمات الشخصيةالوصف اإلحصائي ألفراد الع:  2:2:3

   عرض وتحليل مجاالت وبيانات اإلستبانة: 3:2:3
  ار فرضيات الدراسة اختب: 4:2:3
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  اإلطار العملي للدراسة : الثالثالفصل 

  متهيد
 يهدف هذا الفصل التعرف على اإلطار العملي للدراسة، حيـث يتكـون هـذا الفـصل مـن             

اختبـار  " نتـائج الدراسـة الميدانيـة        2:3  منهجية الدراسـة،   1:3: مبحثين على النحو التالي   

  ."الفروض ومناقشتها

  منهجية الدراسة : املبحث األول
  

  :متهيد: 1:1:3
واقع إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة فـي وزارة الداخليـة             هدفت الدراسة إلى دراسة         

 و لتحقيـق هـذا الهـدف سـوف يتنـاول هـذا              الفلسطينية واألمن الوطني في قطاع غـزة،      

مجتمـع الدراسـة وعينتهـا، وكـذلك أداة الدراسـة           و ،صل وصفاً لمنهج الدراسة، واألفراد    الف

المــستخدمة وطــرق إعــدادها، وصــدقها وثباتهــا، كمــا يتــضمن هــذا الفــصل وصــفا 

المعالجـات  ، و فـي تقنـين أدوات الدراسـة وتطبيقهـا        بهـا الباحـث     سيقوم  لإلجراءات التي   

ــصائية  ــي ااإلح ــالت ــي تدعتم ــا ف ــة الباحــث عليه ــل الدراس ــصيالً حلي ــيال تف ، وتحل

للبيانات،وعرضا للنتائج من خالل الدراسة التـي أجريـت علـى عينـة البحـث، ومـن ثـم                   

تحليل ومناقشة هذه النتائج وتحديد مدى الداللـة اإلحـصائية لكـل منهـا، ومـن ثـم سـيتم                    

  .اختيار الفروض

  :أسلوب الدارسة: 2:1:3
واقـع إعـادة    "ي والـذي يحـاول وصـف وتقيـيم          استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل        

 ويحـاول   " العمليات اإلدارية في وزارة الداخلية واألمن والـوطني فـي قطـاع غـزة                هندسة

المنهج الوصفي التحليلي أن يقارن ويفسر ويقـيم أمـالً فـي التوصـل إلـي تعميمـات ذات                   

  .معني يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع
  

  :أساسين للمعلوماتوقد استخدم الباحث مصدرين 

حيث اتجـه الباحـث فـي معالجـة اإلطـار النظـري للبحـث إلـي                 : المصادر الثانوية  .1

مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثـل فـي الكتـب والمراجـع العربيـة واألجنبيـة ذات                 

العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحـاث والدراسـات الـسابقة التـي تناولـت        

 .والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفةموضوع الدارسة، 

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحـث لجـأ الباحـث إلـي جمـع              : المصادر األولية  .2

البيانات األولية من خالل اإلستبانة كـأداة رئيـسية للبحـث، صـممت خصيـصاً لهـذا                 
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لـوزارة إلـى    على الفئة العليا والفئة األولى وتبدأ من درجـة وكيـل ا           الغرض، ووزعت   

 .درجة مدير في وزارة الداخلية الفلسطينية واألمن الوطني  في قطاع غزة
  

 :جمتمع الدراسة: 3:1:3

يتكون مجتمع الدراسة من شقين الـشئون المدنيـة والـشئون األمنيـة والعـسكرية فـي                      

  :وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني، وكانت موزعة كالتالي
  

)1:1:3(מ
א א א א א א א א

א  .م א א א א
  مكتب وزير الداخلية   1
 اإلدارة العامة للشئون القانونية   12  اإلدارة العامة للحاسوب ونظم المعلومات  2
  ديوان الوزارة   13  اإلدارة العامة للشئون العامة  3
  وحدة التخطيط والتطوير  14   العامة للشئون السياسية اإلدارة  4
  وحدة شئون المرأة   15  اإلدارة العامة للجوازات   5
  وحدة معلومات األمن القومي   16اإلدارة العامة لإلقامات وشؤون األجانب والمغتربين   6
  وحدة الرقابة الداخلية والشكاوي  17  اإلدارة العامة لألحوال المدنية   7
  وحدة حقوق اإلنسان   18  دارة العامة للشئون المالية اإل  8
  وحدة شئون القدس  19  اإلدارة العامة للشئون اإلدارية   9
  وحدة شئون مجلس الوزراء  20  اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم  10
  وحدة اإلعالم الخاص  21  اإلدارة العامة لشئون العشائر واإلصالح  11

  )2006د الباحث، هيكلية وزارة الداخلية واألمن الوطني، من إعدا: المصدر(
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)2:1:3(מ
א א א

א  . م א א
  ) لشئون العسكرية والشئون األمنيةا(مكتب   1

  مكتب المراقب العام   2

  جهاز الشرطة الفلسطينية   3

  لمدني جهاز الدفاع ا  4

  جهاز األمن الداخلي  5

  جهاز األمن والحماية   6

  جهاز األمن الوطني   7

  جهاز الخدمات الطبية العسكرية  8

  الشئون اإلدارية المركزية   9

  الشئون المالية المركزية   10

  اإلدارة والتنظيم   11

 )2006من إعداد الباحث، هيكلية وزارة الداخلية واألمن الوطني، : المصدر (
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)3:1:3(מ
א א א א א א

א  .م א א א
  إدارة الرقابة والتفتيش  14   الشرطةقيادة  1
  إدارة الشرطة البحرية   15  إدارة حفظ النظام والتدخل  2
  لعامة للتدريباإلدارة ا  16  إدارة المباحث العامة  3
  إدارة  الحراسات   17  اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات  4
  إدارة العالقات العامة واإلعالم   18  إدارة العامة للمرور والنجدة  5
  إدارة الخدمات الطبية  19  إدارة الشئون اإلدارية  6
  إدارة العمليات المركزية  20  اإلدارة المالية  7
  إدارة التخطيط والبحوث العلمية  21  إدارة التنظيم واإلدارة  8
  إدارة التسليح المركزي  22  إدارة شرطة المحاكم  9
  إدارة هندسة المتفجرات  23  دائرة أمن المجلس التشريعي   10
  إدارة سجن غزة المركزي  24  إدارة الشرطة النسائية  11
  إدارة شرطة البلديات  25  إدارة المعابر والحدود  12
  إدارة امن الجامعات  26  التوجيه دائرة المتابعة و  13
  الوسطى  محافظة المعسكرات  30اإلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل   27
  سمحافظة خان يون  31  محافظة غزة  28
  محافظ رفح  32  محافظة شمال غزة  29

 )2007 / 12/ 16بتاريخ  , من إعداد الباحث، مقابلة مع توفيق جبر: المصدر(
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)4:1:3(מ
א א א א א א

א  .م א
  دائرة العالقات العامة  6   األمن والحماية قيادة  1
  إدارة المحافظات  7   إدارة أمن الشخصيات  2
  إدارة اإلعداد والتدريب   8  إدارة أمن وحماية األجانب  3
  إدارة االنضباط العسكري  9  يةالعمليات المركزإدارة   4
   والمالية اإلداريةإدارة الشئون  10  اإلدارة المركزية  5

  )20/12/2007 بتاريخ ، الباحث، مقابلة مع إسماعيل الجعبريمن إعداد:المصدر(
  

)5:1:3(מ
א א א א א א

א  .م א
  دفاع المدني القيادة   1
   إدارة األمن الصناعي   7   إدارة الشئون الفنية   2
  إدارة المحافظات  8   إدارة اإلطفاء واإلنقاذ  3
  إدارة التدريب  9   إدارة الشئون المالية   4
   إدارة اإلسعاف   10   إدارة الشئون اإلدارية   5
   إدارة الدراسات   11  إدارة العالقات العامة  6

  )12/2007/ 23،بتاريختيسير حماد  الباحث، مقابلة معمن إعداد:المصدر(
 

)6:1:3(מ
א א א א א א

א  .م א
  وحدة الشئون الفنية    8  قيادة  األمن الوطني   1
  وحدة فرع األمن    9  قائد الكتيبة األولى    2
   وحدة فرع المالية    10   قائد الكتيبة الثانية      3
  وحدة التنظيم واإلدارة    11  وحدة التوجيه السياسي  4
  وحدة فرع التدريب  12   وحدة المكتب اإلعالمي    5
  وحدة الشئون اإلدارية    13  وحدة فرع اإلشارة    6
  الشرطة العسكرية   14  وحدة فرع العمليات    7

 .)2007 /12/ 26أبو عاذره، بتاريخ  الباحث، مقابلة مع  حسين من إعداد: المصدر(
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)7:1:3(
א אא אאא א א

  النسبة المئوية  العدد  الشئون المدنية 

  %2.6  4  وكيل مساعد

  %13.7  21  مدير عام

  %7.2  11  نائب مدير عام

  %76.5  117  مدير

  %100  153  المجموع الكلي

 )رسالة توضح عدد العاملين في الشق المدني) 5(من إعداد الباحث، مرفق رقم :المصدر(
 

)8:1:3(
א אא א אאא מ

  سبة المئويةالن  العدد   والعسكريةالشئون األمنية

  %1.5 5 مدير عام الجهاز

  %1.5  5  نائب مدير عام الجهاز

  %0.9 3  مدير عام اإلدارة المركزية

  %0.9  3  نائب مدير عام اإلدارة المركزية

  %18.5 61  مدير اإلدارة العامة

  %76.7  253  مدير

  %100 330  المجموع الكلي

  )جهزة األمنيةجرد بواسطة الباحث، مقابالت مع قادة األ: المصدر(
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)9:1:3(
א א א א א א א  א

א א  א

اإلجمالي اإلدارة 
 والتنظيم

الشئون 
المالية 
 المرآزية

الشئون 
اإلدارية 
 المرآزية

األمن 
 الوطني

األمن 
 الداخلي

الدفاع 
 المدني

األمن 
 يةوالحما

الشرطة 
 البيان الفلسطينية

8 1 1 1 1 1 1 1 1 
  عام مدير 

الجهاز أو اإلدارة 
 المرآزية

8 1 1 1 1 1 1 1 1 
  نائب مدير

 الجهاز أو اإلدارة 
 المرآزية

  عام مدير  28 11 9 11 2 0 0 0 61
 عامةالدارة اإل

 مدير 150 20 16 23 19 5 11 9 253
 الياإلجم 180 33 27 36 23 7 13 11 330

  )، مقابالت مع قادة األجهزةجرد بواسطة الباحث: المصدر(
  

  : عينة الدراسة:4:1:3
) 483( وقـد بلـغ مجتمـع الدراسـة          ،خذ عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسـة           تم أ 

 الـشقين المـدني     مـوزعين علـى   موقع قيادي في وزارة الداخلية واألمن الـوطني، وكـانوا           

والـشئون العـسكرية واألمنيـة      ) 153(ن المدنيـة بلـغ عـددها        والعسكري واألمني، فالشئو  

) 280(مـدير، وتـم اسـترداد       ) 300( الدراسة علـى     إستبانة، وتم توزيع    )330(بلغ عددها   

اسـتبيانات نظـرا لعـدم تحقـق الـشروط         ) 10( تم استبعاد    تاستبانه، وبعد تفحص االستبيانا   

 الخاضـعة للدراسـة     تالسـتبيانا المطلوبة لإلجابة على االسـتبيان، وبـذلك يكـون عـدد ا           

  %). 90(و بهذا بلغت نسبة االسترداد . إستبانة) 270(هو

وتـم حـساب العينـة      % 5 الباحث أسلوب العينة العشوائية البسيطة بنـسبة خطـأ           د اعتمد وق

  :حسب المعادلة التالية

2 1
Nn

N α
=

+
  

:حيث أن  

n :مطلوبحجم العينة ال ،N :حجم مجتمع الدراسة ،α :  مستوى الداللة( )0.05α =.  

  : فإنα=0.05 وباستخدام مستوى الداللة 483حيث أن حجم مجتمع الدراسة يساوي 

2

483 219
483 0.05 1

= ≅
× +

n  
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 مفردة، وتحسباً لوقوع أية 219 حجم العينة المناسب يجب أن يكون على األقل مساوياً لذلك فإن

  . استبانه300تم توزيع  من قبل أفراد العينة فإنه أخطاء عند تعبئة اإلستبانة
  

 :أداة الدراسة: 5:1:3

ركزية،  اإلدارات الم   في  العامين مدراءال مع قادة األجهزة األمنية و     تم إجراء بعض المقابالت      

واقع إعـادة هندسـة العمليـات    "وتم إعداد إستبانة حول  ،المقابالت )3(مرفق في ملحق رقم     

فـي ملحـق    مرفـق   ،  "غزةاإلدارية في وزارة الداخلية الفلسطينية واألمن الوطني في قطاع          

  .اإلستبانة) 2(رقم

  :تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسيين هماو

   بيانات شخصية عن المستجيب وهو عبارة عن: القسم األول

، عـدد الـدورات     المسمى الـوظيفي  ، المؤهل العلمي، طبيعة العمل، المحافظة،       العمرالجنس،  (

 )التدريبية اإلدارية و سنوات الخدمة في الوزارة

  : فقرة موزعة على ثمانية مجاالت رئيسة هي)66(تتكون اإلستبانة من  :القسم الثاني

  فقرات ) 4( ويتكون من ـادة وعي القيـــ:المجال األول

  فقرات) 5( ويتكون من نمط  القيادة السائد: المجال الثاني

  فقرات ) 7( ويتكون من السياسات اإلدارية: المجال الثالث

  فقرات ) 10( ويتكون من التخطيط اإلستراتيجي: المجال الرابع

   فقرات) 10( ويتكون من تدريب وتنمية مهارات العاملين: المجال الخامس

  فقرة) 11( ويتكون من  إعادة الهيكلة:المجال السادس

  فقرات) 9( ويتكون من تكنولوجيا المعلومات: المجال السابع

 ويتكـون مـن     القوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة لوزارة الداخلية       : المجال الثامن 

  .فقرات) 10(

  ):10:1:3(ل وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس االستبيان حسب جدو

)10:1:3(:
  موافق بشدة  موافق  ال أدري  غير موافق  غير موافق بشدة  االستجابة

  4  3 2  1  0  الدرجة
  

وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة       " غير موافق بشدة    " لالستجابة  ) 0(اختار الباحث الدرجة        

لهذه ) 1( وهي أفضل وتعطي نتائج أدق من إعطاء الدرجة          ،وهو يتناسب مع هذه االستجابة    % هو صفر 

  .وهو ال يتناسب مع هذه االستجابة% 20االستجابة ألن الوزن النسبي في هذه الحالة يساوي 
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  :صدق االستبيان: 6:1:3
يقصد بصدق اإلستبانة أن تقـيس أسـئلة اإلسـتبانة مـا وضـعت لقياسـه، وقـام الباحـث                     

  :طريقتينبالتأكد من صدق اإلستبانة ب
  

  :صدق المحكمين -1

محكـم   15عرض الباحـث اإلسـتبانة علـى مجموعـة مـن المحكمـين تألفـت مـن                      

، وقـد اسـتجاب الباحـث آلراء        )1 (رقـم  بالملحق   وأسماء محكمي اإلستبانة  متخصصين في   

المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل فـي ضـوء المقترحـات المقدمـة، وبـذلك                  

  .)2( انظر الملحق رقم صورته النهائيةرج االستبيان في خ
  

א  א  :א

مـدير  ) 35( على عينة استطالعية من مجتمـع الدراسـة مكونـة مـن              االستبانةطبقت       

فـي قطـاع غـزة، وكـان الـشق المـدني          من العاملين في وزارة الداخلية واألمن الـوطني       

تـم اختيـارهم مـن خـارج عينـة          , مـدير ) 20( والشق األمني بواقـع      ،مدير) 15(بواقع  

) 35(الدراسة للتأكد من صالحيتها لجمع البيانـات المطلوبـة و ذلـك مـن خـالل توزيـع                   

 على هذه العينة العشوائية قبل تعميمها و قد نتج عـن هـذا االختبـار إدخـال بعـض                    استبانه

  . التعديالت

 وكانـت      "الـسائد نمـط  القيـادة      "ثم حذف الفقرة األولى مـن المجـال الثـاني           : مالحظة    

 وذلـك حـسب نتيجـة العينـة         ،"يحتفظ القائد فـي الـوزارة لنفـسه بجميـع الـصالحيات           "

االستطالعية حيث كان معامـل سـبيرمان لالرتبـاط بـين هـذه الفقـرة والمجـال الثـاني                   

غيــر دال وهــي تعتبــر  0.276  تــساوي(Sig) و القيمــة االحتماليــة 0.036 -يــساوي

  .إحصائياً
  

  : صدق المقياس-2

 :Internal Validityاالتساق الداخلي : أوال

يقصد بصدق االتساق الداخلي مـدى اتـساق كـل فقـرة مـن فقـرات اإلسـتبانة مـع                         

 لالسـتبانة المجال الذي تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحـث بحـساب االتـساق الـداخلي                 

ت اإلسـتبانة   وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كـل فقـرة مـن فقـرات مجـاال                

  .والدرجة الكلية للمجال نفسه
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 :Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقـيس مـدى تحقـق األهـداف التـي                   

تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجـال مـن مجـاالت الدراسـة بالدرجـة                  

  .ستبانةالكلية لفقرات اإل

  :نتائج االتساق الداخلي: أوالً

  .معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال    

ول معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات المجـال األ                 )11:1:3(جـدول يوضح  

ي ، والذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد مـستو                والدرجة الكلية للمجال  

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه α=0.05معنوية
  

)11:1:3(
א א א א א א

  ـرةـالفقـ الرقم
  معامل سبيرمان

  لالرتباط

القيمة 

 (.SIG)االحتمالية

1.
ممـا  يـعي القادة مفهوم إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة           

  .يضمن التقدم والتطوير
0.625 *0.000 

2.
يعمل القادة على  دمج  المهـام  الفرعيـة  المتكاملـة فـي                

  .مهمة واحدة
0.656 *0.000 

3.
يعمل القادة على تقليـل عـدد مـرات التـدقيق والمراجعـة             

  .لتوفير السرعة في األداء
0.582 *0.000 

4.

ص مـن   يعمل القادة على إعادة التفكير باألساسـيات والـتخل        

  .الروتين القديم
0.723 *0.000 

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
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ـ              )12:1:3( جدوليوضح       ال الثـاني    معامل االرتباط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات المج

، والـذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد مـستوي                  والدرجة الكلية للمجال  

  . وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسهα =0.05معنوية 
  

)12:1:3(
א א א א א א

  رةــــالفق الرقم
  معامل سبيرمان

  لالرتباط

القيمة 

 (.SIG)االحتمالية

 0.000* 0.624  .يستطيع القائد في الوزارة كسب ثقة الموظفين والتأثير فيهم .1

 0.000* 0.746  .يعطي القائد الحرية واالستقاللية للموظفين في ممارسة أعمالهم .2

3. 
يأخذ القائد في الوزارة بعين االعتبار وجهات نظر مرؤوسيه عند          

  .حل المشكالت
0.760 *0.000 

 0.000* 0.683  .الت العمليخطط القائد في الوزارة ألعماله ويهتم بتفصي .4

5. 
الوزارة إلى إعطاء الموظفين أكبر قدر من الحرية        يتجه القائد في    

  .في إصدار القرارات
0.731 *0.000 

  . α=0.05 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة *
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ال الثالـث والدرجـة     معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المج        )13:1:3(جدوليوضح       

 α =0.05الت االرتباط المبينة دالة عند مـستوي معنويـة          ، والذي يبين أن معام    الكلية للمجال 

  .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
  

)13:1:3(
א א א א א א

  رةـــــالفق الرقم
  معامل سبيرمان

  لالرتباط

القيمة 

 (SIG)االحتمالية

 0.000* 0.749  .ارة سياسات إدارية واضحة ومفهومةتوجد في الوز.1

 0.000* 0.762  .السياسات اإلدارية في الوزارة ترشد العاملين في أداء وظائفهم.2

3.
السياسات اإلدارية في الوزارة تساعد القادة للوصول إلى قرارات         

  أكثر عقالنية وجودة
0.854 *0.000 

4.
لدى الموظفين وتخفـف    السياسات اإلدارية الموجودة تٌولد الثقة      

  .من حاالت الشك والحيرة
0.788 *0.000 

5.
السياسات اإلدارية الموجودة تُكسب القادة عند ممارستها الخبرات        

  .والمعارف
0.756 *0.000 

6.
السياسات اإلدارية تخفف الكثير من األعباء اإلدارية خاصة تلـك          

  .المتشابهة والمتكررة
0.748 *0.000 

7.
 تالقراراتعمل على توجيه عملية صنع واتخاذ       السياسات اإلدارية   

  .نحو تطوير األداء
0.759 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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ـ             )14:1:3(جدول  يوضح        ال الرابـع   معامل االرتباط بين كـل فقـرة مـن فقـرات المج

بـاط المبينـة دالـة عنـد مـستوي          ، والـذي يبـين أن معـامالت االرت        والدرجة الكلية للمجال  

  . وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسهα =0.05معنوية 
  

)14:1:3(
א א א א א א א

  رةـــــالفق الرقم
 معامل سبيرمان

  لالرتباط

القيمة 

 (.SIG)االحتمالية

 0.000* 0.761  .طة إستراتيجية واضحة ومكتوبةيتوفر لدى الوزارة خ  .1

 0.000* 0.658  .رسالة الوزارة واضحة لجميع الموظفين   .2

3.   
يوجد لدى الوزارة أهداف طويلـة المـدى كجـزء مـن الخطـة              

  .اإلستراتيجية
0.811 *0.000 

 0.000* 0.857  .يتم تطبيق الخطة اإلستراتيجية في الوزارة بشكل منهجي   .4

 0.000* 0.816  . تحليل الفرص ونقاط القوةتعمل الوزارة على   .5

 0.000* 0.816  .تعمل الوزارة على تحليل المخاطر ونقاط الضعف   .6

 0.000* 0.850  .تعمل الوزارة على تقييم الخطة اإلستراتيجية بشكل دوري   .7

8.   
تساعد آليات التخطيط المتبعة في الوزارة على تسهيل حدوث عملية 

  .التطوير
0.812 *0.000 

9.   
د الوزارة على مرونة الخطة الموضـوعة لتحقيـق األهـداف           تعتم

  المعلنة والمرسومة
0.818 *0.000 

10.  
تعتمد الوزارة على خطة طوارئ لمواجهة األمور غير االعتياديـة          

  .أثناء سير العمل
0.709 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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ـ            معام)15:1:3( جدوليوضح        ال الخـامس   ل االرتباط بين كـل فقـرة مـن فقـرات المج

، والـذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد مـستوي                  والدرجة الكلية للمجال  

  . وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسهα =0.05معنوية 

)15:1:3(
א א א א א   א

  رةــــــالفق الرقم
  معامل سبيرمان

  لالرتباط

القيمة 

 (.SIG)االحتمالية

 0.000* 0.816  .توجد خطة موضوعة لتطوير وتنمية العاملين في الوزارة   .1

2.   
تعمل الوزارة على تحديد االحتياجات التدريبيـة للعـاملين بهـا           

  .باستمرار
0.776 *0.000 

 0.000* 0.811  .تطوير العاملين بها مهنياًتُخصص الوزارة جزء من ميزانيتها ل   .3

4.   
تُراعي الوزارة التطورات التكنولوجية الحديثة عند وضع خطـط         

  .التدريب
0.812 *0.000 

 0.000* 0.827  .تعمل الوزارة على التنويع في أساليب التدريب   .5

6.   
تعمل الوزارة على تدريب المدراء على تشكيل فرق العمـل مـن            

  .أجل تحسين األداء
0.853 *0.000 

7.   
 الالزم للتأكد من أن خطط التطـوير يـتم          الوقتتخصص الوزارة   

  .تنفيذها من قبل العاملين
0.843 *0.000 

8.   
برامج تنمية وتطوير العاملين في الوزارة تُساعد على إعادة بناء          

  .العمليات اإلدارية
0.721 *0.000 

9.   
تقوم الوزارة بتقييم البـرامج التدريبيـة المتخصـصة لتطـوير           

  .العاملين باستمرار
0.874 *0.000 

10.   
 الالزم للتأكد من أن خطط التطـوير يـتم          الدعمتُخصص الوزارة   

  .تنفيذها من قبل العاملين
0.869 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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ـ            )16:1:3(جدوليوضح         دس ال الـسا   معامل االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات المج

، والـذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد مـستوي                  والدرجة الكلية للمجال  

  . وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسهα =0.05معنوية 

)16:1:3(
א א א א א א

  رةـــــالفق الرقم
 معامل سبيرمان

  رتباطلال

القيمة 

 (.SIG)االحتمالية

 0.000* 0.641  يوجد هيكل تنظيمي في الوزارة.1

 0.000* 0.729  .الهيكل التنظيمي مالئم الحتياجات العمل.2

 0.000* 0.763  .الهيكل التنظيمي يساعد على تحقيق أهداف الوزارة.3

4.
تقوم الوزارة بمراجعة الهيكل التنظيمـي دوريـاً بـشكل منهجـي            

  .ومدروس
0.763 *0.000 

 0.000* 0.670  .يتصف الهيكل التنظيمي في الوزارة بالمرونة.5

6.
يساعد الهيكل التنظيمي على إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة            

  .والتطوير في الوزارة
0.775 *0.000 

7.
هناك مستوى عاٍل من االتصاالت والتعاون بـين أجـزاء الهيكـل            

  .التنظيمي
0.738 *0.000 

 0.000* 0.809  .وظائف مع طبيعة الهيكل التنظيميهناك تناسق لل.8

9.
تطوير الهيكل للوزارة بشكل مستمر يـساعد علـى إنجـاز مهـام             

  .الوزارة الموكلة على عاتقها
0.597 *0.000 

 0.000* 0.759 .يساعد الهيكل التنظيمي على سرعة االتصال اإلداري داخل الوزارة.10

11.
 التعـديالت لتـسهيل     يحتاج الهيكل التنظيمي للوزارة إلـى بعـض       

  .االتصاالت بين اإلدارات
0.293 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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ـ            )17:1:3( جدوليوضح        ال الـسابع   معامل االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات المج

مـستوي  ، والذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد                والدرجة الكلية للمجال  

  . وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسهα =0.05معنوية 

)17:1:3(
א א א א א   א

  الفقرة الرقم
  معامل سبيرمان

  لالرتباط

القيمة 

(SIG)االحتمالية

1.
ت التكنولوجية في   تتصف الوزارة بالمواكبة والحساسية العالية للتطورا     

  .البيئة المحيطة
0.743 *0.000 

2.
في اتصاالتها الداخلية والخارجية بين     تستخدم الوزارة شبكة اإلنترنت     

  .العاملين فيها
0.705 *0.000 

3.
زادت الوزارة من قدرتها على تنسيق عملياتها في المديريات المختلفة          

  .تالتي تعمل بها من خالل استخدام  تكنولوجيا المعلوما
0.810 *0.000 

4.
هناك إلمام جيد بالتطورات التكنولوجية المناسبة ألهـداف وسياسـات          

  .واستراتيجيات المديريات واإلدارات العامة والوزارة ككل
0.791 *0.000 

5.
يمكن للموظفين في الوزارة أن يديروا المعلومات من أي موقـع مـن             

  .خالل استخدام أجهزة  الحاسوب
0.686 *0.000 

6.
الوزارة من عملياتها الرقابية اإلدارية والمالية من خالل استخدام         قللت  

  .تكنولوجيا المعلومات
0.587 *0.000 

7.
ال تتردد الوحدات والدوائر الفنية في دعم ومساعدة الوحدات والدوائر          

  .األخرى التي تحتاج إلى مساعدة بمجال التكنولوجيا الجديدة
0.755 *0.000 

8.
انات في الوزارة بوفرتها وسهولة تناولها ممـا        تتميز المعلومات والبي  

  .يؤدي إلى أداء  األعمال بسرعة ودقة
0.691 *0.000 

9.
لدى الوزارة القدرة على إعادة تصميم عملياتها اإلدارية مـن خـالل            

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات
0.724 *0.000 

  .α =0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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ل الثـامن    معامل االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات المجـا            )18:1:3(جدوليوضح        

، والذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد مـستوي                 والدرجة الكلية للمجال  

  . وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسهα =0.05معنوية 
  

)18:1:3(
א א אא א א

  رةــــــالفق الرقم
  معامل سبيرمان

  لالرتباط

القيمة 

 (.SIG)االحتمالية

 0.000* 0.712  .تقوم الوزارة بتعريف الموظفين بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل .1

 0.000* 0.767  .القوانين واللوائح المنظمة ألعمال الوزارة واضحة ومفهومة .2

3. 
وانين واللـوائح المعمـول بهـا فـي الـوزارة توضـح األهـداف               الق

  .واالختصاصات
0.782 *0.000 

4. 
أداء األعمال في الوزارة يعتمد على القوانين بعيـداً عـن الممارسـة             

  .والتقدير الشخصي
0.695 *0.000 

 0.000* 0.760  .القوانين واللوائح في المطبقة في الوزارة تصلح كمعيار لقياس األداء .5

 0.000* 0.805  .ساعد القوانين واللوائح في الوزارة على االبتكار والتطويرت .6

7. 
تساعد القوانين والتشريعات على تقيـيم أداء عمـل الـوزارة ومـدى             

  .انسجامه مع األهداف العليا للدولة وسياستها
0.768 *0.000 

8. 
تعمل القوانين والتشريعات على فـرض الرقابـة علـى أداء الـسلطة             

  .التنفيذية
0.701 *0.000 

9. 
تفرض القوانين والتشريعات على الوزارة رفع تقارير دورية عن سير          

  .عملها
0.722 *0.000 

10. 
تأخذ القوانين والتشريعات بعين االعتبار وجود آلية لتلقـي الـشكاوي           

  .واالقتراحات داخل الوزارة
0.726 *0.000 

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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 Structure Validity البنائيالصدق : ثانيا

يعتبر الصدق البنائي أحد مقـاييس صـدق األداة الـذي يقـيس مـدى تحقـق األهـداف              

التي تريد األداة الوصول إليها، ويبين مـدي ارتبـاط كـل مجـال مـن مجـاالت الدراسـة                    

  .بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة
  

عـامالت االرتبـاط فـي جميـع مجـاالت اإلسـتبانة             أن جميع م   )19:1:3(يبين جدول        

 وبـذلك يعتبـر جميـع مجـاالت اإلسـتبانة           α =0.05عند مـستوي معنويـة      دالة إحصائياً   

  .صادقه لما وضع لقياسه
  

)19:1:3(
א א א   .א

  المجــــــــال الرقم
مل سبيرمان معا

  لالرتباط
 (.SIG)القيمة االحتمالية

 0.000* 0.591  وعي القيــــادة  .1

 0.000* 0.612  نمط  القيادة السائد  .2

 0.001* 0.805  السياسات اإلدارية  .3

 0.000* 0.905  التخطيط اإلستراتيجي  .4

 0.000* 0.882  تدريب وتنمية مهارات العاملين  .5

 0.000* 0.819  إعادة الهيكلة  .6

 0.000* 0.713  ولوجيا المعلوماتتكن  .7

 0.000* 0.854  القوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة   .8

  . α=0.05االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة  *
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   :Reliability ثبات اإلستبانة :7:1:3
لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر      يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة               

من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار فـي               

نتائج اإلستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مـرات                 

  .خالل فترات زمنية معينة

ت إستبانة الدراسة مـن خـالل طريقـة معامـل ألفـا كرونبـاخ             وقد تحقق الباحث من ثبا         

  :وذلك كما يلي

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينة فـي                  

  .)20:1:3(جدول 

)20:1:3(
  אא

  معامل ألفا كرونباخ  الــــــالمج  م

 0.624  وعي القيــــادة .1

 0.794  نمط  القيادة السائد .2

 0.898  السياسات اإلدارية .3

 0.936  التخطيط اإلستراتيجي .4

 0.948  تدريب وتنمية مهارات العاملين .5

 0.904  إعادة الهيكلة .6

 0.896  تكنولوجيا المعلومات .7

 0.919  القوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة لوزارة الداخلية .8

 0.976  جميع فقرات اإلستبانة
  

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ جيدة لكل مجال        )20:1:3(واضح من النتائج الموضحة في جدول        

وهذا ) 0.976(انت  كذلك فإن قيمة معامل ألفا لجميع مجاالت اإلستبانة ك        . من مجاالت اإلستبانة  

) 2(وتكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي فـي الملحـق             يعنى أن معامل الثبات مرتفع،    

إستبانة الدراسة مما يجعله على ثقة      وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات         . قابلة للتوزيع 

  .راسة واختبار فرضياتهاتامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الد
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  :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث: 8:1:3
ــل         ــامج التحلي ــالل برن ــن خ ــتبانة م ــل اإلس ــغ وتحلي ــث بتفري ــام الباح ق

ــصائي ــوف Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS)اإلح ، وس

ـ يتم استخدام االختبـارات اإلحـصائية الالمعلميـة، وذلـك بـسبب أن           هـو  اس ليكـرت مقي

  :مقياس ترتيبي وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية

يـستخدم هـذا    : النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي        .1

األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف عينـة               

 .الدراسة

  .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ .2

لقيـاس درجـة   ) Spearman Correlation Coefficient(معامل ارتبـاط سـبيرمان    .3

 .يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة في حالة البيانات الالمعلمية: االرتباط

 إلـي  لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت) Sign Test(اختبار اإلشارة  .4

 .أم ال 2درجة الحياد وهي 

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللـة  ) ( Mann-Whitney Test وتني–اختبار مان  .5

 .إحصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية

لمعرفة ما إذا كان هناك فـروق  ) ( Kruskal – Wallis Test واالس–ل كااختبار كروس .6

  .عات أو أكثر من البيانات الترتيبيةذات داللة إحصائية بين ثالث مجمو
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  " ومناقشتهااختبار الفرضيات" الدراسة امليدانية نتائج:املبحث الثاني
  

  :متهيد: 1:2:3
     يتضمن هذا المبحث تحليال تفصيليا للبيانـات وعرضـا للنتـائج مـن خـالل الدراسـة                 

ه النتـائج و تحديـد مـدى        التي أجريت على عينة البحث و من ثـم تحليـل و مناقـشة هـذ               

  .الداللة اإلحصائية لكل منها، و من ثم سيتم اختيار الفروض

  :و قد قسم هذا البحث إلى قسمين كاآلتي

  .خصائص العينة: أوالً

  . مجاالت الدراسة و تفسير النتائجالتحليل و مناقشة: ثانياً

   الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق اخلصائص والسمات الشخصية: 1:2:3
  :وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية 

   توزيع أفراد العينة حسب الجنس-1

א)2:3 :1(מ
 النسبة المئوية العدد الجنس

 93.7% 253 ذكر

 6.3% 17 أنثى

 100.0% 270 المجموع
  

ـ    % 93.7 أن ما نسبته     )1:2:3(يبين جدول     مـن   %6.3و  ة مـن الـذكور      من عينـة الدراس

ن والمـدراء فـي الـشق المـدني     أغلبية المـدراء العـامي   ويعزي الباحث ذلك إلى أن . اإلناث

ـ           وال يتقبـل    تقليـدي المجتمع الفلـسطيني مجتمـع      هم من الذكور، أما في الشق العـسكرية ف

أن معظـم اإلنـاث يعملـن فـي         العمل العـسكري أو األمنـي، والمالحـظ         عمل النساء في    

  .ا بعيداً عن اتخاذ القرار إدارية دنيمستويات
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   توزيع أفراد العينة حسب العمر-2

א)2:2:3(
 النسبة المئوية العدد العمر

 15.6% 42   سنة فأقل25

 45.2% 122 سنة 35 - 26

 28.5% 77  سنة45 -36

 10.7% 29   سنة فأكثر46

 100.0% 270  المجموع

 25أقـل مـن      من عينة الدارسـة أعمـارهم        %15.6ه   أن ما نسبت   )2:2:3(يتبين من جدول    

 تتـراوح   أعمـارهم  %28.5وأن سـنة،    35 - 26 تتـراوح بـين      أعمارهم %45.2وأن  ،  سنة

، ويعـزي الباحـث      سـنة فـأكثر    46  هي أعمارهم %10.7وأن ما نسبته     ، سنة 45 -36بين  

أن العمـل    هي األكثر فإن هذه النـسبة طبيعيـة حيـث            35-26ذلك أن الفئة العمرية ما بين       

في وزارة الداخلية جزء كبير منه عمـل ميـداني وخـصوصا العـسكري ويتطلـب الكثيـر                  

  .من الشباب وهذه النسبة مقبولة

   توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي-3

א:)3:2:3( א
 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 32.6% 88 دبلوم  فما دون

 57.8% 156 بكالوريوس

 7.0% 19 ماجستير

 2.6% 7 دبلوم عالي

  0% 0  الدكتوراه

 أن معظـم عينـة الدراسـة مـن حملـة البكـالوريوس ونـسبتهم                )3:2:3(يتضح من جدول    

مــن حملــة درجــة % 7.0 وأن هــم مــن حملــة دبلــوم  فمــا دون، % 32.6وأن  ،57.8%

ـ        %2.6وتوضح النتائج أيضاً أن ما نسبته        ،ماجستير ن حملـة الـدبلوم      مـن أفـراد العينـة م

ويعزي الباحث ذلك إلى أن حملـة الـدكتوراه ليـسوا بكثـرة وذلـك لعـدم االهتمـام                    ،  العام

ببعثات الدراسات العليا إلى الخارج للعلوم اإلداريـة والماليـة أو األمنيـة والـشرطية ومـن                 

ك أمـا بالنـسبة للماجـستير فهنـا       . يستمر بدراسته العليا يفكر جيدا في ترك وزارة الداخليـة         

وبالنـسبة  . العديد من الموظفين الطموح الذي يريد أن يرتقي بنفـسه وعلـى نفقتـه الخاصـة               
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للبكالوريوس حيث أن شروط التحـاق المـوظفين يتطلـب أن يكـون علـى األقـل حاصـل                   

ـ               . على البكالوريوس أو الدبلوم    ن وهذا مؤشر بـأن الفئـة المـستبانة علـى درجـة عاليـة م

  . عملها اإلداري بكفاءةةعلى ممارس المستوى العلمي وقد تكون قادرة

   توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل-4
  

א:)4:2:3(
 النسبة المئوية  العدد طبيعة العمل

 33.3% 90 مدني

 66.7% 180 عسكري أو أمني

 100.0% 270  المجموع

 فـي المجـال     من أفراد العينة هم مـن يعملـون       % 66.7أن نسبته    )4:2:3(يتضح من جدول  

يعـزي الباحـث إلـى أن هـذه النـسب طبيعيـة             . مدنيون% 33.3 وأن   ،عسكري أو األمني  ال

و الـشئون العـسكرية      حيث أن عدد الموظفين من درجة مدير عام الجهاز إلـى مـدير فـي              

ــ ــدد ، و)330 (ةاألمني ــغ  ع ــسكرية يبل ــشئون الع ــي ال ــوظفين ف موظــف ) 13600(الم

ئون المدنية من درجة وكيل مـساعد إلـى مـدير يبلـغ             ، بينما عدد الموظفين في الش     عسكري

  . مدنيموظف)518( يبلغ قطاع غزة عدد الموظفين في الشئون المدنية في، و )153(
  

  )مكان العمل( توزيع أفراد العينة حسب المحافظة -5

)א(א:)2:3 :5(
)مكان العمل(المحافظة   النسبة المئوية العدد 

 6.7% 18  شمال غزة

 70.7% 191  غزة

 7.8% 21 الوسطى

 7.0% 19 خان يونس

 7.8% 21 رفح

 100.0% 270 المجموع
  

مـن عينـة الدراسـة مـن محافظـة شـمال            % 6.7 أن مـا نـسبته       )5:2:3(يبين جـدول    

مـن المحافظـة الوسـطى،      % 7.8المحافظـة الوسـطى،     وغزة،   محافظةمن  % 70.7غزة،

  ذلـك  يعـزي الباحـث   و. مـن محافظـة رفـح       %7.8من محافظة خان يونس وأن      % 7و  

إلى أن هذه النسب طبيعية حيث أن معظم الموظفين من درجة وكيـل مـساعد ومـدير عـام                   
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ومدير يداومون في مدينة غزة في المقرات الرئيـسية أمـا بـاقي المحافظـات فيـتم الـدوام                   

فـي  وهذا مؤشـر علـى أن هنـاك مركزيـة فـي العمـل               . بها حسب حاجة المحافظة نفسها    

  .مدينة غزة ألن الغالبية يداومون هناك وباقي المحافظات تقريبا بنسب متساوية

   توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي-6

א:)6:2:3( א
 النسبة المئوية  العدد  المسمى الوظيفي

 0.4% 1 وكيل الوزارة المساعد

 7.0% 19 مدير عام اإلدارة

 8.1% 22 دارةنائب مدير عام اإل

 1.9% 5 مدير عام الجهاز

 1.9% 5 نائب مدير عام الجهاز

 63.0% 170 مدير دائرة

 17.8% 48 مدير وحدة

 100.0% 270  المجموع
  

ـ         أن هناك شخـصاً    )6:2:3(تبين النتائج الموضحة في جدول     ة هـو    واحـداً مـن أفـراد العين

 ،نمـدراء عـامي   اد العينـة هـم      مـن أفـر   % 7بدرجة وكيل الوزارة المساعد، وأن ما نسبته        

هـم مـدراء دوائـر،    % 63 وأن مـا نـسبته   ،راء عـامين نواب مـد  هم  % 8.1وأن ما نسبته  

وأن فـي أجهـزة عـسكرية       ن  مـدراء عـامي   هـم    1.9%وأن  مدراء وحـدات،     هم   %17.8

، ويعـزي ذلـك الباحـث إلـى أن الهـرم            في أجهزة عسكرية  ن  مدراء عامي  هم نواب    %1.9

، وأن الدراسـة تـستهدف اإلدارة العليـا          وعـريض مـن األسـفل      اإلداري ضيق من األعلى   

  . واألمن الوطنيلوزارة الداخلية
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   توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات التدريبية-7

א:)7:2:3( א א
 النسبة المئوية  العدد عدد الدورات التدريبية

 28.5% 77 لم أشارك

 14.8% 40  مرة واحدة

 18.5% 50 مرتان

 12.6% 34 ثالث مرات

 25.6% 69 أربع مرات فأكثر

 100.0% 270 المجموع
  

مـن عينـة الدراسـة لـم يـشارك فـي أي دورة              % 28.5 أن ما نسبته     )7:2:3(يبين جدول 

شـارك فـي دورتـين      % 18.5  وأن شارك في دورة تدريبية واحـدة،     % 14.8  وأن تدريبية،

شــارك فــي % 25.6  وأنفـي ثــالث دورات تدريبيـة،  شــارك % 12.6  وأنتـدريبيتين، 

ويعزي ذلـك الباحـث إلـى أن نـسبة عـدم المـشاركة فـي دورات                 . أربع دورات تدريبية  

دد وخــصوصا الــشق ـإلــى أن بعــض المــوظفين جــ %28.5تدريبيــة إداريــة كانــت 

علـى   لزيـادة  القـدرة        حاجة لعقـد دورات تدريبيـة إداريـة         ويدلل على أن هناك    العسكري

،  وتبنــي عمليــات إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــةســة عملهــم اإلداري بكفــاءةممار

مـرة واحـدة إلـى أربـع         النسب األخرى بين المشاركة في الـدورات التدريبيـة           تراوحتو

 يعملون منذ تأسـيس الـوزارة وشـاركوا فـي           إلى أن هناك مدراء   يعزى ذلك   ف ،مرات فأكثر 

  . إدارية متخصصةبرامج تدريبية
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 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة - 8
א):8:2:3( א

 النسبة المئوية العدد سنوات الخدمة

 51.1% 138  سنوات فأقل 3  

 8.5% 23 6 - 4  سنوات 

 7.8% 21 9 -7  سنوات 

 12.6% 34 12- 10 سنة

 20.0% 54   سنة12أكثر من 

 100.0% 270  المجموع
  

من عينـة الدارسـة عـدد سـنوات الخدمـة      % 51.1أن ما نسبته  )8:2:3(يتبين من جدول 

تتـراوح مـا    % 7.8 وأن ، سـنوات  6 إلـى    4تتراوح مـا بـين      % 8.5 سنوات فأقل،  3لهم  

مـن  % 20، وأن    سـنة  12 إلـى    10تتراوح مـا بـين      % 12.6 وأن ، سنوات 9 إلى   7بين

لـى أن مـا     ويعـزي الباحـث إ    . سـنة 12أكثـر مـن   عينة الدارسة عدد سنوات الخدمة لهم       

بيعيـة حيـث أن معظـم        سـنة نـسبة ط     12كانت لهم سنوات الخدمة أكثر مـن      % 20نسبته  

ـ  المدراء العامين والمدراء في اإلدارات العامة       ض األجهـزة األمنيـة قـد ترقـوا بنـاءً           وبع

 سـنوات فأقـل فيرجـع ذلـك إلـى أن            3كانت سـنوات الخدمـة      % 51 وأن على أقدميتهم، 

األمنية هم من المـوظفين الجـدد حيـث أن نـسبة كبيـرة مـن                غالبية العاملين في األجهزة     

وهذا يوحي إلـى أن أغلـب مفـردات العينـة مـن             . العاملين في األجهزة القديمة ال يداومون     

 قـد يكـون لـديهم الحاجـة         ؤشـر بـأن مجتمـع الدراسـة       دة ويعطي م  ذوي الخبرة المحدو  

  .يات اإلدارية العملوجههم اإلداري لتبني عملية هندرةلتطوير مهاراتهم وت
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   Keller,2005, P 726-27) (: اختبار فرضيات الدراسة: 2:2:3
اختبـار اإلشـارة،    (الختبار فرضيات الدراسة فقد تم اسـتخدام االختبـارات غيـر المعلميـة              

هـذه االختبـارات مناسـبة فـي حالـة وجـود            ).  واالس -وتني، واختبار كروسـكال    -مان

س ليكــرت المــستخدم فــي الدراســة يعتبــر مقياســأ بيانــات ترتيبيــة، حيــث أن مقيــا

والختبـار الفرضـيات باسـتخدام اختبـار اإلشـارة مـثالً، يـتم اختبـار الفرضـية               .ترتيبياً

  :اإلحصائية التالية

   :الفرضية الصفرية
  . وهي درجة الحياد حسب مقياس ليكرت المستخدم2اختبار أن متوسط درجة اإلجابة يساوي 

   :الفرضية البديلة
   .2ط درجة اإلجابة ال يساوي متوس

  

0.05α أكبر مـن مـستوى الداللـة         Sig.(P-value)إذا كانت    حـسب نتـائج برنـامج       (=

SPSS (     الفرضية الصفرية ويكون في هـذه الحالـة آراء أفـراد العينـة             فإنه ال يمكن رفض

مـن مـستوى    أقـل  Sig (P-value)كانـت  ، أمـا إذا  2تقترب من درجـة الحيـاد وهـى    

0.05αالداللة    فيتم رفض الفرضـية الـصفرية وقبـول الفرضـية البديلـة القائلـة بـأن                 =

متوسط درجة اإلجابة تختلف عن درجة الحياد، وفي هذه الحالة يمكـن تحديـد مـا إذا كـان                   

 وذلـك مـن خـالل       .متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوهريـة عـن درجـة الحيـاد             

 يزيـد عـن     عناه أن المتوسـط الحـسابي لإلجابـة       االختبار فإذا كانت اإلشارة موجبة فم     قيمة  

  .حدرجة الحياد والعكس صحي
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  :"اختبار فرضيات الدراسة" عرض وحتليل جماالت وبيانات اإلستبانة:3:2:3
  

  : الفرضية الرئيسة األوىل: 1:3:2:3
بين القيادة وقدرة وزارة الداخليـة      % 5وية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معن       

  . على إعادة هندسة العمليات اإلداريةواألمن الوطنيالفلسطينية 

  -:وتنقسم هذه الفرضية إلى عدة فرضيات فرعية كما يلي

بين وعي  % 5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         : "الفرضية الفرعية األولى  

 وزارة الداخليـة الفلـسطينية    ادة هندسة العمليات اإلدارية و قـدرة        وإدراك القيادة بمفهوم إع   

  "على إعادة هندسة العمليات اإلداريةواألمن الوطني 

)9:2:3(
א א א א:א א

  النسبة المئوية  درجة االستجابة

 6.0% غير موافق بشدة

 19.0% غير موافق

 17.9% محايد

 40.1% موافق

 17.0% موافق بشدة
 

علـى أن وعـي      مـن أفـراد العينـة موافقـون       % 57.10 أن ما نسبته     )9:2:3( يبين جدول 

العمليـات اإلداريـة يـؤثر فـي قـدرة           بمفهوم إعادة هندسـة      )اإلدارة العليا  (وإدراك القيادة 

فـي حـين     عمليـات اإلداريـة،   هندسـة ال  من الوطني على إعادة البناء أو       وزارة الداخلية واأل  

ـ      من أفراد العينة غيـر موافقـون      % 25ما نسبته    ث إلـى أن المـدراء      ، ويعـزي ذلـك الباح

 إلـى أنـه يجـب       ة في الشق المدني والعسكري ينظـرون      ن في وزارة الداخلي   والمدراء العامي 

 وذلك لمـا لـوزارة الداخليـة مـن        . إعادة بناء أو هندسة العمليات اإلدارية على أسس وطنية        

أهمية كبرى كوزارة سيادية دورها توفير األمن واألمـان للمـواطن فـي الدرجـة األولـى،                 

  .وكذلك توفير كافة  الوثائق الالزمة له من لحظة الميالد إلى الوفاة
  

من فقـرات المجـال األول، وقـد تـم          ) 4-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         

ا كانت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـي              لمعرفة ما إذ  استخدام اختبار اإلشارة    

 .)10:2:3( النتائج موضحة في جدول .أم ال 2درجة الحياد وهي 
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)10:2:3(
א א א(Sig)א א א
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1.
يـعي القادة مفهوم إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة           

 .مما يضمن التقدم والتطوير
2.67 66.85% 1 8.480 *0.000 

2.
 المتكاملـة فـي     لقادة على دمج المهـام الفرعيـة      يعمل ا 

 .مهمة واحدة
2.40 60.09% 3 6.274 *0.000 

3.
راجعـة   التـدقيق والم   يعمل القادة على تقليل عدد مـرات      

 .لتوفير السرعة في األداء
1.99 49.63% 4 -0.139 0.889 

4.
يعمل القادة على إعادة التفكيـر باألساسـيات والـتخلص          

 .من الروتين القديم
2.66 66.57% 2 7.847 *0.000 

 0.000* 8.994  %60.79 2.43  جميع فقرات المجال معاً

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة  * =.  

 يــعي القـادة مفهـوم       "بالنسبة للفقرة األولـى   المتوسط الحسابي   أن   )10:2:3(يبين الجدول   

ـ " إعادة هندسة العمليات اإلدارية ممـا يـضمن التقـدم  والتطـوير             الدرجـة  ( 2.67ساوي  ي

، قيمــة اختبــار اإلشــارة %66.85أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي ) 4الكليــة مــن 

ــة وأن  8.480 ــساوي  )Sig(القيمــة االحتمالي ــة  0.00ت ــرة دال ــر هــذه الفق ــذلك تعتب ل

0.05αإحصائياً عند مستوى داللة       يـدل علـى      فهـذا  حيث أن إشارة االختبـار موجبـة      ،  =

 وهـذا يعنـي أن      2أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجـة الحيـاد وهـي                

  .  قبل أفراد العينة على هذه الفقرةهناك موافقة من

يعمـل القـادة علـى       "بالنـسبة للفقـرة الثالثـة       المتوسط الحسابي   أن   )10:6(ويبين الجدول   

ـ  " التـدقيق والمراجعـة لتـوفير الـسرعة فـي األداء          تقليل عدد مرات      أي أن  1.99ساوي  ي

ــسبي  ــار اإلشــارة %49.63المتوســط الحــسابي الن قيمــة الوأن  0.139-،  قيمــة اختب

لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة غيـر دالـة إحـصائياً عنـد                 0.889تساوي   )Sig(االحتمالية  

0.05αمستوى داللة    مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة ال                 ،  =
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وهذا يعني أن هنـاك موافقـة بدرجـة متوسـطة           ،   2يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي       

  . قبل أفراد العينة على هذه الفقرةتقريباً من 

 أن المتوسـط الحـسابي لجميـع فقـرات المجـال األول         )10:2:3(وبشكل عام يبين الجدول     

قيمـة اختبـار اإلشـارة      و،  %60.79أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي          2.43يساوي  

ــة وأن  8.994 ــة االحتمالي ــساوي  )Sig(القيم ــر مجــال  ،0.000ت ــذلك يعتب وعــي "ل

0.05αداللـة   دالة إحصائياً عند مستوى     "  القيادة حيـث أن إشـارة االختبـار موجبـه         ،  =

 يدل على أن متوسط درجة االسـتجابة لهـذا المجـال يختلـف جوهريـاً عـن درجـة                    فهذا

. بـل أفـراد العينـة علـى هـذا المجـال            وهذا يعني أن هناك موافقة مـن ق        2الحياد وهي   

القيادة بأهميـة التغييـر وإعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة،             ويعزي الباحث وعي وإدراك     

 األصوات المطالبة باإلصـالح اإلداري ومحاربـة الفـساد الـذي سـاد فـي وزارات                 ةلكثر

السلطة الفلسطينية  وخـصوصاً وزارة الداخليـة واألجهـزة األمنيـة التـي يفتـرض منهـا                  

بـر مـدير عـام جهـاز الـشرطة          ولقد أكد اللـواء توفيـق ج      . توفير األمن واألمان للمواطن   

الفلسطينية أن هناك وعي بمفهوم إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة، أو أهميـة إعـادة بنـاء                  

 عبر أن هنـاك عـدم وعـي مـن قبـل             هوتطوير جهاز الشرطة وتوحيد المهام الفرعية، ولكن      

 ،ةالضابط بالمصطلحات اإلدارية العلمية وكيفيـة التعامـل معهـا فـي الـشرطة الفلـسطيني               

ووافق المقدم إسماعيل الجعبري مدير عام جهاز األمـن والحمايـة ذلـك بـأن هنـاك وعـي                 

بمفاهيم  تطوير الجهاز وأهمية توحيد المهـام الفرعيـة، ولكـن القـصور كـان فـي فهـم                    

 العميد حـسين أبـو عـاذره مـدير عـام جهـاز           أماواستيعاب المصطلحات اإلدارية العلمية،     

ك وعي بمفـاهيم التطـوير وتحـسين العمـل الحـالي، أمـا               أن هنا  وافق على األمن الوطني   

إعادة هندسة العمليات اإلدارية يعتبـر مفهـوم جديـد، أمـا المقـدم تيـسير                 وأمفهوم الهندرة   

حماد مسير جهاز الدفاع المدني أكد بعدم وجـود وعـي بمفـاهيم إعـادة هندسـة العمليـات                   

ـ            ه  وتوزيـع المهـام هـو الـسائد          اإلدارية والتوجه اآلن لبقاء األوضاع على مـا هـي علي

أمـا فـي اإلدارة العامـة للـشئون         . لوجود قصور في فهم المـصطلحات اإلداريـة العلميـة         

اإلدارية المركزية أفاد العميد محمود أبو عودة بأنه يـتم اعتمـاد توزيـع األنـشطة والمهـام                  

اخليـة  في عدة عمليات وذلك إلشراف اإلدارة على جميـع األجهـزة األمنيـة فـي وزارة الد                

 بينما أكد العميـد فرحـان اللـوح مـدير عـام اإلدارة والتنظـيم                ،الفلسطينية واألمن الوطني  

بأن هناك وعي لدى القيادة بأهمية العمـل علـى إعـادة بنـاء العمليـات اإلداريـة وتجميـع                    

جميع المهام الفرعية في عملية واحدة لتوفير الوقت والجهـد، وأفـاد العقيـد ناصـر مـصلح                  

ارة العامة للشئون الماليـة المركزيـة بـأن هنـاك وعـي فـي اإلدارة بأهميـة                  المكلف باإلد 

وهـذا يـدلل علـى أن المـدراء العـامين           . ادة بناء العمليات على أسس صحيحة     التطوير وإع 
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لألجهزة األمنية واإلدارات المركزية يعـوون ويـدركون مفهـوم إعـادة هندسـة العمليـات                

 .المصطلحات اإلداريةاإلدارية، ولكن الصعوبة في فهم بعض 

السابقة فـي أن هنـاك وعـي وإدراك لـدى القيـادات             الدراسات  ت هذه النتيجة مع     وقد توافق 

  :سواء المدينة أو األمينة بمفهوم إعادة  البناء وإصالح وتطوير المؤسسات في كل من

 مفـاهيم اإلصـالح     ية القيادات المدنيـة واألمنيـة أن      ترى غالب ) 2006:القحطاني(دراسة   .1

  .عسكريةسواء أكانت مدنية أو تطوير اإلداري يتم تطبيقها في منظماتهم وال

، وكـذلك بـرامج     نـاك معرفـة بأهـداف وآليـات التطـوير         ه) 2004: الصقية(دراسة   .2

التطوير التنظيمي تسهم في إحـداث التغييـر الهـادف فـي المديريـة العامـة لحـرس                  

 .الحدود

ـ     تمتع الموظفين بـبعض ال    ي) 2003: المالكي(دراسة   .3  الداعمـة   ةثقـة التنظيميـة اإليجابي

 .لجهود التغيير والتطوير

الهنـدرة   ضرورة قيـام المؤسـسات بتبنـي وتطبيـق مبـادئ           )2003:  السمان(دراسة   .4

ضمن منهجيات شمولية متكاملة مـن أجـل تحـسين مـستوى أدائهـا وتحقيـق التنميـة                  

  .المستدامة

ـ  أشارت القيادات اإلدارية بـأن  ) 2002: أبو إدريس(دراسة   .5 ة مـدخل مـن   إعـادة الهندس

ـ             مداخل تطوير المنظمات     ي واألداء وأنه يتوجـب توحيـد نفقـة االتـصال والتنـسيق ف

األعمـال فـي أفـضل  األمـاكن لهـا، وأنـه يجـب               مدير واحد فقط ، وإعادة توظيف       

 .تشكيل التنظيم على أساس المزج بين المركزية والالمركزية

وعـي  واقـع   ات داللـة إحـصائية بـين         هنـاك عالقـة ذ     أنمما يعني قبول الفرضـية أي       

 وزارة بمفهوم إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة و قـدرة               أو اإلدارة العليا   وإدراك القيادة 

 علـى إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة عنـد مـستوى داللـة                 واألمن الوطني  الداخلية

05.0=α.  
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% 5ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة            توجد عالقة   : "الفرضية الفرعية الثانية  

 علـى   واألمـن الـوطني    وقـدرة وزارة الداخليـة الفلـسطينية      نمط القيادة السائد    واقع  بين  

  إعادة هندسة العمليات اإلدارية

)11:2:3(
א א א א"א "א

  النسبة المئوية  درجة االستجابة

 5.30% غير موافق بشدة

 16.30% غير موافق

 18.50% محايد

 39.40% موافق

 20.50% موافق بشدة
  

 نمـط    واقـع  علـى أن   من أفراد العينة موافقـون    % 59.9 أن ما نسبته     )11:2:3(يبين جدول 

ـ  القيادة السائد في وزارة الداخلية واألمن الـوطني        علـى إعـادة      الـوزارة  ؤثر فـي قـدرة    ي 

. مـن أفـراد العينـة غيـر موافقـون         % 21.6 في حين ما نـسبته       ليات اإلدارية، هندسة العم 

ديمقراطـي فلديـه قـدرة      كـان القائـد      السائدة سواء    الباحث ذلك إلى أن أنماط القيادة      يويعز

  القائـد   الهنـدرة، أمـا    وكـسب ثقـتهم وتـوجيههم لتبنـي مفهـوم         التأثير علـى المـوظفين      

ل ويتخـذ القـرارات التـي لهـا القـدرة علـى إعـادة               الديكتاتوري فيتابع جميع تفاصيل العم    

  .هندسة العمليات

مـن فقـرات مجـال نمـط القيـادة          ) 5-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقـرات مـن           

لمعرفة ما إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد              وقد تم استخدام اختبار اإلشارة       ،السائد

 .)12:2:3(وضحة في جدول النتائج م.أم ال 2وصلت إلي درجة الحياد وهي 
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1.  
يستطيع القائـد فـي الـوزارة  كـسب ثقـة المـوظفين              

 .والتأثير فيهم
2.95 73.70% 1 11.539 *0.000 

2.  
ــة واالســتقاللية للمــوظفين فــي  ــد الحري يعطــي القائ

 .ممارسة أعمالهم
2.35 58.80% 4 4.565 *0.000 

3.  
يأخذ القائد في الـوزارة بعـين االعتبـار وجهـات نظـر             

 مرؤوسيه عند حل المشكالت
2.75 68.70% 2 9.421 *0.000 

4.  
 ألعمالـه ويهـتم بتفـصيالت       يخطط القائد فـي الـوزارة     

 .العمل
2.73 68.33% 3 9.648 *0.000 

5.  
يتجه القائد في الـوزارة إلـى إعطـاء المـوظفين أكبـر             

 قدر من الحرية في إصدار القرارات
1.89 47.31% 5 -0.968 0.333 

 0.000* 9.638  %63.37 2.53  جميع فقرات المجال معاً

0.05αي داللة المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستو * =.  
  

 يـستطيع القائـد فـي       "بالنسبة للفقـرة األولـى      المتوسط الحسابي   أن   )12:2:3(يبين الجدول   

ـ  "  كسب ثقة الموظفين والتأثير فيهم     لوزارةا أي أن  ) 4الدرجـة الكليـة مـن       ( 2.95ساوي  ي

ــسبي  ــار اإلشــارة %73.70المتوســط الحــسابي الن ــة اختب ــة وأن  11.539، قيم القيم

لذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى                0.000تساوي   )Sig(االحتمالية  

0.05αداللة    يـدل علـى أن متوسـط درجـة          حيث أن إشارة االختبـار موجبـه فهـذا        ،  =

 وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن            2االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي          

  . ل أفراد العينة على هذه الفقرةقب

يأخـذ القائـد فـي        "بالنـسبة للفقـرة الثالثـة     المتوسط الحسابي    أن   )12:2:3(يبين الجدول و

ـ  " الوزارة بعين االعتبار وجهـات نظـر مرؤوسـيه عنـد حـل المـشكالت                2.75ساوي  ي

، قيمــة اختبــار %68.70أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي ) 4الدرجــة الكليــة مــن (
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لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة         0.000تـساوي    )Sig(القيمة االحتماليـة    وأن   9.421ارة  اإلش

0.05αدالة إحصائياً عند مستوى داللة        يـدل   حيـث أن إشـارة االختبـار موجبـه فهـذا          ،  =

 وهـذا   2على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقـرة قـد زاد عـن درجـة الحيـاد وهـي                    

وحيـث أن الفقـرة األولـى       . افقة من قبل أفراد العينة علـى هـذه الفقـرة          يعني أن هناك مو   

كانت رتبتها األولى والفقرة الثالثـة رتبتهـا الثانيـة وهمـا تـدالن علـى الـنمط  القيـادي                     

الديمقراطي وعليه نمط القيادة الـسائد فـي وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني هـو الـنمط                   

  .الديمقراطي لدى األكثرية

يخطـط   "بالنـسبة للفقـرة الرابعـة    المتوسـط الحـسابي    أن أيـضاً )12:2:3( ليبين الجدوو

ـ "  القائد في الوزارة ألعماله ويهتم بتفـصيالت العمـل         الدرجـة الكليـة مـن      ( 2.73ساوي  ي

ــسبي ) 4 ــار اإلشــارة %68.33أي أن المتوســط الحــسابي الن وأن  9.648، قيمــة اختب

عتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحـصائياً عنـد            لـذلك ت   0.000تـساوي    )Sig(القيمة االحتمالية   

0.05αمستوى داللة     يـدل علـى أن متوسـط        حيث أن إشارة االختبـار موجبـه فهـذا        ،  =

 وتعتبـر وهـذا يعنـي أن        2درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة الحيـاد وهـي               

ه الفقـرة علـى نمـط القيـادة         وتـدلل هـذ   . هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة        

 واألمن الـوطني ولكـن بدرجـة أقـل مـن            نه متواجد في وزارة الداخلية    الديكتاتوري على أ  

  .نمط القيادة الديمقراطي

 يتجـه القائـد فـي       "بالنسبة للفقـرة الخامـسة      المتوسط الحسابي   أن   )12:2:3( ويبين الجدول 

ـ  " إصـدار القـرارات   الوزارة إلى إعطاء الموظفين أكبر قـدر مـن الحريـة فـي               ساوي ي

ــسبي 1.89 ــار اإلشــارة ،%63.37 أي أن المتوســط الحــسابي الن  0.968- قيمــة اختب

لذلك تعتبر هـذه الفقـرة غيـر دالـة إحـصائياً             0.333تساوي   )Sig(القيمة االحتمالية   وأن  

0.05αعند مستوى داللة     ه الفقـرة ال    مما يدل على أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذ           ،  =

 وتعتبـر وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة              2يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي       

وهـذا يـدلل علـى أن نمـط القيـادة           . متوسطة تقريباً من قبل أفراد العينة على هذه الفقـرة         

  . الحرة أو التسيبية في وزارة الداخلية واألمن الوطني غير موجود أو وجوده ضعيف

 أن المتوسـط الحـسابي لجميـع فقـرات المجـال            )12:2:3(الجـدول   وبشكل عـام يبـين      

ــاني يــساوي  ــار اإلشــارة %63.37 أي أن المتوســط الحــسابي 2.53الث ، قيمــة اختب

" لــذلك يعتبــر المجــال الثــاني  0.000تــساوي  )Sig(القيمــة االحتماليــة وأن  9.638

0.05αدالـة إحـصائياً عنـد مـستوى داللـة           " نمط القيادة الـسائد      حيـث أن إشـارة     ،  =

يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذا المحـور يختلـف                 االختبار موجبه فهذا    

واقع الـنمط القيـادي الـسائد يـؤدي إلـى            وهذا يعني أن     2جوهرياً عن درجة الحياد وهي      
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دة ويعـزي الباحـث أن أنمـاط القيـادة الـسائ          . تبني عملية إعادة هندسة العمليات اإلداريـة      

في وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني، هـي الـديمقراطي، و الـديكتاتوري، و المتـساهل،                  

والنمط الديمقراطي سائد في الشق المدني بصورة كبيرة حيـث يأخـذ القائـد وجهـات نظـر                  

مرؤوسيه ولديه قدرة  كبيرة في كسب ثقتهم والتأثير فـيهم، أمـا الـنمط الـديكتاتوري فهـو                   

و األمنـي لطبيعـة العمـل التـي يغلـب عليهـا طـابع األمـر                 سائد في الشق العـسكري أ     

 قيـادة متـساهلة     لقيادة بتفصيالت العمـل، أمـا وجـود       العسكري حيث المالحظ االهتمام من ا     

 القـرارات وتوجيـه العمـل       فهي قليلة نظراً لعدم إعطاء الموظفين كامل الحرية في إصـدار          

 نمـط القيـادة الـسائد فـي الـشرطة            الفلسطينية بأن  وأكد مدير عام جهاز الشرطة    . دارياإل

هو مشاركة المدراء العامون في اتخـاذ القـرارات وتحمـل كامـل المـسئولية، وأيـد ذلـك                   

مدير عام جهاز األمن والحمايـة بـأن الـنمط الـسائد هـو المـشاركة ولكـن فـي بعـض                      

المواقــف يتحــتم التفــرد بــالقرار وأن يكــون هنــاك حــزم، وهنــا يبــرز نمــط القيــادة 

، بينما أكد مدير عام جهـاز األمـن الـوطني بـأن الـنمط الـسائد هـو الـنمط                     الديمقراطية

العسكري وهو أن اتخاذ القرار يكون من أعلى الهرم وهي قيادة الجهـاز ويعمـم بعـد ذلـك                   

على جميع الكتائب العـسكرية والوحـدات اإلداريـة، وهنـا يبـرز الـنمط الـديكتاتوري،أما         

كاملـة ألفـراد الجهـاز فـي اتخـاذ          اك إعطاء حرية    مدير جهاز الدفاع المدني فتحدث بأن هن      

رارات ويغلب على مدير الجهاز دور المتابعة والرقابة، وهنـا يبـرز دور القيـادة الحـرة                 الق

  .أو التسيبية

 نمـط القيـادة      واقـع  مما يعني قبول الفرضية أي أن هناك عالقة ذات داللة إحـصائية بـين             

األمن الـوطني علـى إعـادة هندسـة العمليـات           السائد وقدرة وزارة الداخلية الفلسطينية و     

 α=05.0اإلدارية عند مستوى داللة 
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  : الفرضية الرئيسة الثانية:2:3:2:3
يئـة الداخليـة    بـين الب  % 5توجد عالقـة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة               

 –مهــارات العــاملين التــدريب وتنميــة – التخطــيط االســتراتيجي-الــسياسات اإلداريــة(

 علـى إعـادة هندسـة        واألمـن الـوطني    وقدرة وزارة الداخلية الفلـسطينية    ) إعادة الهيكلة 

 .العمليات اإلدارية

  -:وتنقسم هذه الفرضية إلى عدة فرضيات فرعية كما يلي

بـين  % 5عنويـة   توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مـستوى م        " الفرضية الفرعية األولى  

علـى إعـادة هندسـة      واألمن الـوطني     قدرة وزارة الداخلية الفلسطينية   وة  السياسات اإلداري 

 .العمليات اإلدارية
)13:2:3(

א א א א:א א א
  النسبة المئوية   درجة االستجابة

 2.7% غير موافق بشدة

 13.4% غير موافق

 19.5% محايد

 42.3% موافق

 22.1% موافق بشدة
  

 علــى أن مــن أفــراد العينــة موافقــون% 66.4 أن مــا نــسبته )13:2:3(يبــين جــدول 

بنـاء أو هندسـة العمليـات        تؤثر في قدرة وزارة الداخلية علـى إعـادة ال          السياسات اإلدارية 

ويعـزي الباحـث    . من أفـراد العينـة غيـر موافقـون        % 16.1، في حين ما نسبته      اإلدارية

ياسات اإلدارية في الوزارة فعال  في توجيـه وإرشـاد المـوظفين فـي عمليـة                 بأن دور الس  

صنع واتخاذ القـرارات التـي تـساعد فـي تبنـي هنـدرة العمليـات للوصـول للتطـوير                    

  .واإلصالح المؤسساتي

مـن فقـرات مجـال الـسياسات        ) 7-1(تم اختبار هذه الفرضية من خـالل الفقـرات مـن            

لمعرفة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة             اإلشارة   وقد تم استخدام اختبار   ،  اإلدارية

  .)14:2:3( النتائج موضحة في جدول .أم ال 2قد وصلت إلي درجة الحياد وهي 
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 0.000* 7.550 6 65.37 2.61 .توجـد في الوزارة سياسات إدارية واضحة ومفهومة.1

2.
السياسات اإلدارية فـي الـوزارة ترشـد العـاملين فـي أداء             

 .وظائفهم
2.74 68.52 2 10.094 *0.000 

3.
صـول  السياسات اإلدارية  في الـوزارة  تـساعد القـادة للو           

 إلى قرارات أكثر عقالنية وجودة
2.69 67.22 4 8.293 *0.000 

4.
السياسات اإلدارية الموجودة تٌولـد الثقـة لـدى المـوظفين           

 وتخفف من حاالت الشك والحيرة
2.49 62.31 7 7.055 *0.000 

5.
السياسات اإلدارية الموجودة تُكسب القـادة عنـد ممارسـتها          

 .الخبرات والمعارف
2.73 68.24 3 9.595 *0.000 

6.
السياسات اإلداريـة تخفـف الكثيـر مـن األعبـاء اإلداريـة             

 .خاصة تلك المتشابهة والمتكررة
2.64 66.02 5 9.087 *0.000 

7.
السياسات اإلدارية تعمل على توجيه عمليـة صـنع واتخـاذ           

 .القرارات نحو تطوير األداء
2.83 70.74 1 9.777 *0.000 

 0.000* 10.230  66.92 2.68  جميع فقرات المجال معاً

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة  * =.  
  

ــسابعة المتوســط الحــسابي  أن )14:2:3(يبــين الجــدول ــسياسات "بالنــسبة للفقــرة ال  ال

ـ  " ت نحـو تطـوير األداء     ااإلدارية تعمل على توجيه عملية صـنع واتخـاذ القـرار           ساوي ي

، قيمـة اختبـار     %70.74أي أن المتوسط الحـسابي النـسبي        ) 4ة الكلية من    الدرج( 2.83

لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة         0.000تـساوي    )Sig(القيمة االحتماليـة    وأن   9.777اإلشارة  

0.05αدالة إحصائياً عند مستوى داللة        يـدل   حيـث أن إشـارة االختبـار موجبـه فهـذا          ،  =

 وهـذا   2ستجابة لهذه الفقـرة قـد زاد عـن درجـة الحيـاد وهـي                على أن متوسط درجة اال    

  . يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
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 الــسياسات "بالنــسبة للفقــرة الرابعــة المتوســط الحــسابي أن   )14:2:3( يبــين الجــدول

ـ "  اإلدارية الموجودة تٌولد الثقة لدى الموظفين وتخفف مـن حـاالت الـشك والحيـرة               ساوي ي

، قيمـة اختبـار     %62.31أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي         ) 4الدرجة الكلية من    ( 2.49

لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة         0.000تـساوي    )Sig(القيمة االحتماليـة    وأن   7.550اإلشارة  

0.05αدالة إحصائياً عند مستوى داللة        يـدل   حيـث أن إشـارة االختبـار موجبـه فهـذا          ،  =

 وهـذا   2لى أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقـرة قـد زاد عـن درجـة الحيـاد وهـي                    ع

  . يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

توجـد فـي الـوزارة     "بالنـسبة للفقـرة األولـى     المتوسط الحسابي   أن   )14:2:3(يبين الجدول 

أي أن ) 4 الكليــة مــن الدرجــة( 2.61ساوي يــ"  سياســات إداريــة واضــحة ومفهومــة

ــسبي  ــسابي الن ــط الح ــارة %65.37المتوس ــار اإلش ــة اختب ــة وأن  7.055، قيم القيم

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحـصائياً عنـد مـستوى داللـة              0.000تساوي   )Sig(االحتمالية  

0.05α سـتجابة   يـدل علـى أن متوسـط درجـة اال          حيث أن إشارة االختبار موجبه فهذا     ،  =

 وتعتبر وهذا يعني أن هنـاك موافقـة مـن قبـل             2لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي         

  . أفراد العينة على هذه الفقرة

المتوسـط الحـسابي لجميـع فقـرات المجـال الثالـث             )14:2:3(وبشكل عام يبين الجدول     

 ، قيمــة اختبــار اإلشــارة%66.92أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي  2.68يــساوي 

الـسياسات  "لـذلك يعتبـر مجـال        0.000تـساوي    )Sig(القيمة االحتمالية   وأن   10.230

0.05αدالة إحصائياً عند مستوى داللـة       " اإلدارية حيـث أن إشـارة االختبـار موجبـه         ،  =

يدل على أن متوسط درجة االسـتجابة لهـذا المجـال يختلـف جوهريـاً عـن درجـة                   فهذا  

واقع السياسات اإلداريـة الموجـودة قـد تـساعد فـي تبنـي              هذا يعني أن     و 2الحياد وهي   

الـسياسات  واقـع   ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى أن           .عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية      

اإلدارية المتبعة كلما كانت واضحة ومفهومـة زادت مـن تخفيـف حـاالت الـشك والحيـرة                  

 وهذا يعطـي القيـادة القـدرة علـى توحيـد            وتخفيف الكثير من األعباء المتشابهة والمتكررة     

وأكـد  . المهام الفرعية وإعادة بناء عملياتها اإلدارية مما يـساعد فـي التطـوير المؤسـساتي              

كل من مدير عام جهاز الشرطة الفلـسطينية ومـدير عـام األمـن والحمايـة ومـدير عـام                    

اريـة المتبعـة فـي       بـأن الـسياسات اإلد     ني ومدير عام جهاز الدفاع المدني     جهاز األمن الوط  

الجهاز هي عامة وترجع في تقريرها إلى مدير عام الجهـاز ونائبـه بالدرجـة األولـى فـي                   

حيــث أظهــرت أن ) 2006: مــرزوق(تحديــدها، وتوافقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة 

السياسات اإلدارية المتبعة كلما كانت واضـحة ومفهومـة كلمـا أصـبحت المؤسـسة لـديها                 

   .ر والتطويرالقدرة على إحداث التغيي
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واقـع   هنـاك عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين             أيمما يعني قبول الفرضـية الفرعيـة        

 وقـدرة وزارة الداخليـة الفلـسطينية علـى إعـادة هندسـة العمليـات                السياسات اإلدارية 

 α=05.0اإلدارية عند مستوى داللة 

  

% 5 إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة          توجد عالقة ذات داللـة     : "الفرضية الفرعية الثانية  

 علـى إعـادة     التخطيط االسـتراتيجي وقـدرة وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني           واقع  ن  بي

  "هندسة العمليات اإلدارية 

)15:2:3(
א א א א א:א א א

  النسبة المئوية   درجة االستجابة

 4.6% غير موافق بشدة

 22.3% غير موافق

 22.4% محايد

 34.1% موافق

 16.6% موافق بشدة
  

علـى أن التخطـيط      من أفـراد العينـة موافقـون      % 50.7 أن ما نسبته     )15:2:3(يبين جدول 

، اإلداريـة العمليـات   دسـة   هنة على إعـادة     قدرالؤثر في   إلستراتيجي داخل وزارة الداخلية ي    ا

أفـراد   الباحـث إلـى أن       وويعـز . ند العينة غير مـوافقي    من أفرا % 26.9في حين ما نسبته     

ـ       في الـوزارة     ي التخطيط اإلستراتيج  أن واقع على   العينة موافقون  ساعد علـى   قـد يـؤثر و ي

لما للتخطيط من آليـات عمليـة ومنهجيـة تـساعد فـي إحـداث               البدء في استخدام الهندرة،     

  .التغيير والتطوير المؤسساتي

ـ       مـن فقـرات مجـال التخطـيط        ) 10-1(الل الفقـرات مـن      تم اختبار هذه الفرضية من خ

لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة            وقد تم اسـتخدام اختبـار اإلشـارة          ،االستراتيجي

 النتـائج موضـحة فـي جـدول        .أم ال  2االستجابة قد وصلت إلـي درجـة الحيـاد وهـي            

)16:2:3(.  
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 0.000* 4.544 3 60.37 2.41 .يتوفر لدى الوزارة خطة إستراتيجية واضحة ومكتوبة.1

 0.000* 5.563 2 60.83 2.43 .رسالة الوزارة  واضحة لجميع الموظفين.2

3.
يوجد لدى الوزارة أهداف طويلة المـدى كجـزء مـن الخطـة             

 .اإلستراتيجية
2.36 59.07 7 4.411 *0.000 

 0.048* 1.975 10 55.00 2.20 .يتم تطبيق الخطة اإلستراتيجية في الوزارة بشكل منهجي.4

 0.001* 3.352 8 56.48 2.26 .تعمل الوزارة على تحليل الفرص ونقاط القوة.5

 0.000* 4.623 4 59.72 2.39 .لوزارة على تحليل المخاطر ونقاط الضعفتعمل ا.6

 0.011* 2.541 9 55.83 2.23  .تعمل الوزارة على تقييم الخطة اإلستراتيجية بشكل دوري.7

8.
تساعد آليات التخطيط المتبعـة فـي الـوزارة علـى تـسهيل             

 .حدوث عملية التطوير
2.36 59.07 6 4.485 *0.000 

9.
ة علـى مرونـة الخطـة الموضـوعة لتحقيـق           تعتمد الـوزار  

 األهداف المعلنة والمرسومة
2.38 59.54 5 5.288 *0.000 

10.
تعتمد الوزارة على خطـة طـوارئ لمواجهـة األمـور غيـر             

 .االعتيادية أثناء سير العمل
2.54 63.52 1 6.757 *0.000 

 0.000* 5.447  58.94 2.36  جميع فقرات المجال معاً

0.05α دال إحصائياً عند مستوي داللة المتوسط الحسابي * =.  

 تعتمـد الـوزارة     "بالنـسبة للفقـرة العاشـرة       المتوسط الحـسابي     أن   )16:2:3(يبين الجدول 

ـ  " على خطة طوارئ لمواجهة األمور غيـر االعتياديـة أثنـاء سـير العمـل                2.54ساوي  ي

، قيمــة اختبــار 63.52%نــسبي أي أن المتوســط الحــسابي ال) 4الدرجــة الكليــة مــن (

لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة           0.00تساوي   )Sig(القيمة االحتمالية   وأن   6.757اإلشارة  

0.05αإحصائياً عند مستوى داللة       يـدل علـى     حيث أن إشارة االختبـار موجبـه فهـذا        ،  =

 وهـذا يعنـي أن      2د وهـي    أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجـة الحيـا            

  . هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
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 يـتم تطبيـق     "بالنـسبة للفقـرة الرابعـة       المتوسـط الحـسابي      أن   )16:2:3( يبين الجـدول  

ـ  " الخطة اإلستراتيجية في الوزارة بشكل منهجـي       ) 4الدرجـة الكليـة مـن       ( 2.54ساوي  ي

ــار اإلشــارة ، ق%55أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي  القيمــة وأن  1.975يمــة اختب

لذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى                0.048تساوي   )Sig(االحتمالية  

0.05αداللة    يـدل علـى أن متوسـط درجـة          حيث أن إشارة االختبـار موجبـه فهـذا        ،  =

يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن          وهـذا    2االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي          

ويعزي الباحث اعتماد خطـة طويـل ألن الظـروف التـي            . قبل أفراد العينة على هذه الفقرة     

تعمل بها وزارة الداخلية واألمن الوطني بعد أحداث غزة هـي غيـر اعتياديـة بعـدما  تـم                    

  .تسريح أفراد األجهزة األمنية من قبل حكومة رام اهللا

 أن المتوسط الحـسابي لجميـع فقـرات المجـال الرابـع             )16:6(وبشكل عام يبين الجدول     

 قيمــة اختبــار اإلشــارة ،58.94%أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي 2.36يــساوي 

التخطــيط " لــذلك يعتبــر مجــال  0.000تــساوي  )Sig(القيمــة االحتماليــة وأن  5.447

0.05αدالة إحصائياً عنـد مـستوى داللـة         " االستراتيجي   حيـث أن إشـارة االختبـار       ،  =

أن متوسط درجة االسـتجابة لهـذا المجـال يختلـف جوهريـاً عـن               موجبه فهذا يدل على     

 واقـع التخطـيط االسـتراتيجي يـساعد فـي البـدء              وهـذا يعنـي أن     2درجة الحياد وهي    

زو الباحث إلى موافقـة أغلـب مفـردات العينـة علـى             ويع .بإعادة هندسة العمليات اإلدارية   

 منهجـي وذلـك      الداخلية واألمـن الـوطن تطبـق الخطـة اإلسـتراتيجية بـشكل             أن وزارة 

 لجميع الموظفين، وهي العمـل علـى اإلصـالح والتطـوير اإلداري             لوضوح رسالة الوزارة  

التخطـيط االسـتراتيجي    واقـع    بوجود عالقـة بـين       ويعزو .مان للمواطن وتوفير األمن واآل  

ا تم تبنـي آليـات واضـحة  وبمنهجيـة  علميـة              وقدرة الوزارة على هندرة عملياتها ألنه كلم      

مـدير  أكـد  و .كلما أدى إلى تسهيل حدوث التطوير بناء على األهـداف المعلنـة والمرسـومة        

 بـأن هنـاك خطـة إسـتراتيجية لتطـوير عمـل الجهـاز               عام جهاز الـشرطة الفلـسطينية     

ا يعملـون    الجهـاز غيـر مـؤهلين وكـانو        واالرتقاء به ولكن تطبيقها بطئ ألن غالبية أبنـاء        

 فترة لالندماج داخل جهاز الـشرطة، أمـا مـدير عـام جهـاز               داخل القوة التنفيذية ويحتاجون   

 يـتم العمـل بهـا،        لجهـاز األمـن والحمايـة      األمن والحماية أفاد بأنه ال توجد خطة شـاملة        

ولكن مهمة الجهاز هي حماية الشخصيات الهامـة، وتـأمين أمـاكن الزيـارة التـي يقومـوا                  

مؤسسات الهامة جداً، وأكد مدير عام جهـاز الـدفاع المـدني المكلـف ومـدير                بها، وبعض ال  

 فـي كـل مـن       عام جهاز األمن الوطني بأنه ال توجد خطـة إسـتراتيجية يـتم العمـل بهـا                

  .جهازي الدفاع المدني واألمن الوطني
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ـ            وهذه النتيجة توافقت مع الدراسات     ساعد  السابقة في أن هناك خطة إستراتيجية  وأن إتباعها ي

على التغيير وتبني هندرة العمليات للوصول إلى اإلصالح والتطوير المؤسساتي وذلك في كـل              

  :من

  .يتوفر لدى جهاز الشرطة  الفلسطينية خطة إستراتيجية للتطويـر) 2008:الفرجاني(دراسة .1

ن هناك عالقة إيجابية بين إتباع أسلوب التخطيط  االسـتراتيجي           بأ) 2006:مرزوق(دراسة  . 2

  .وقدرة المؤسسات على إدارة التغيير والتطوير التنظيمي

ترى القيادات المدنية واألمنية أن استراتيجيات اإلصالح والتطوير        ) 2006:القحطاني(دراسة  . 3

  .اإلداري لها القدرة على اإلسهام بدرجة كبيرة في تعزيز األمن الوطني

 TQM ستراتيجي فـي اسـتخدام     ترى بأن توافر التوجيه اال     )Gonsalves):2002دراسة  . 4

  . يؤدي إلى إبطال البيئة التنافسية المتغيرةBPRو

الهندرة تعتبر أداة قوية للمنظمات عند إعادة وضعها أثناء عملية          ) Kitchen :2002 (دراسة .5

  .خفض العمليات اإلستراتيجية

  لــدى لتخطــيط واالســتراتيجياتبغيــاب ا) 2003: أل ســعود(وتعارضــت مــع دراســة 

التطـوير مـرتبط فـي      وذلـك ألن     دات األمنية في الدفاع المدني في الريـاض و جـدة          القيا

  .بشكل كبير بالطابع األمني والسريالجهاز 

 واقـع    هنـاك عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين           مما يعني قبول الفرضـية الفرعيـة أي       

ة  واألمـن الـوطني علـى إعـاد        لداخليـة الفلـسطينية    وقدرة وزارة ا   التخطيط اإلستراتيجي 

  .α=05.0هندسة العمليات اإلدارية عند مستوى داللة 
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واقع بين  % 5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         : "الفرضية الفرعية الثالثة  

على إعادة هندسة العمليات    قدرة وزارة الداخلية الفلسطينية     تدريب وتنمية مهارات العاملين و    

 "ريةاإلدا
)17:2:3(
א א א א:א א

  النسبة المئوية   درجة االستجابة

 6.7% غير موافق بشدة

 22.9% غير موافق

 24.0% محايد

 31.9% موافق

 14.6% موافق بشدة
  

على أن تدريب وتنمية مهارات      لعينة موافقون من أفراد ا  % 46.5 أن ما نسبته     )17:2:3(يبين جدول 

، في حين مـا     العاملين تؤثر في قدرة وزارة الداخلية الفلسطينية على إعادة هندسة العمليات اإلدارية           

أن تـدريب وتنميـة مهـارات        ويعزو الباحث ذلك ب    .من أفراد العينة غير موافقون    % 29.6نسبته  

تم تدريبـه ضـمن     ألن الكادر البشري في الوزارة       وذلك   العاملين له تأثير كبير في هندرة العمليات      

ذلك يساعد على إحداث إعادة هندسة العمليات اإلدارية التي تساعد على التطوير            وبرامج متخصصة   

  .المؤسساتي

من فقـرات مجـال تـدريب وتنميـة         ) 10-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         

لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة           تبار اإلشـارة     وقد تم استخدام اخ    ،مهارات العاملين 

 النتـائج موضـحة فـي جـدول        .أم ال  2االستجابة قد وصلت إلـي درجـة الحيـاد وهـي            

)18:2:3(.  
 
 
 
 
 

  

  

  

  
 



  
146 

)18:2:3(
א א א(Sig)א א א

  الفقرة  م

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

 

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

بي
نس
 ال

 

بة
رت
ال

ار 
ختب
اال

ة 
يم
ق

 

ة 
الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

)
SI

G
(. 

1.
ــاملين فــي   ــة الع توجــد خطــة موضــوعة لتطــوير وتنمي

 .الوزارة
2.40 60.09 2 4.688 *0.000 

2.
تعمل الوزارة علـى تحديـد االحتياجـات التدريبيـة للعـاملين            

 .بها باستمرار
2.30 57.59 3 4.335 *0.000 

3.
يتهـا لتطـوير العـاملين بهـا        تُخصص الوزارة جزء من ميزان    

 .مهنياً
2.07 51.76 10 -0.553 0.580 

4.
تُراعي الوزارة التطورات التكنولوجيـة الحديثـة عنـد وضـع           

 .خطط التدريب
2.20 54.91 7 2.486 *0.013 

 0.000* 3.686 5 56.30 2.25 .تعمل الوزارة على التنويع في أساليب التدريب.5

6.
ء على تـشكيل فـرق العمـل        تعمل الوزارة على تدريب المدرا    

 .من أجل تحسين األداء
2.26 56.48 4 2.885 *0.004 

7.
تخصص الوزارة الوقت الالزم للتأكد مـن أن خطـط التطـوير            

 .يتم تنفيذها من قبل العاملين
2.15 53.80 9 -1.890 0.059 

8.
برامج تنمية وتطوير العـاملين فـي الـوزارة تُـساعد علـى             

 .ةإعادة بناء العمليات اإلداري
2.45 61.20 1 5.596 *0.000 

9.
تقوم الوزارة بتقييم البرامج التدريبيـة المتخصـصة لتطـوير          

 .العاملين باستمرار
2.24 56.02 6 2.967 *0.003 

10.
تُخصص الوزارة الدعم الالزم للتأكد مـن أن خطـط التطـوير            

 .يتم تنفيذها من قبل العاملين
2.16 53.98 8 1.975 *0.048 

 0.000* 3.992  56.21 2.25  ل معاًجميع فقرات المجا

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة  * =.  

 بـرامج تنميـة     "بالنـسبة للفقـرة الثامنـة       المتوسـط الحـسابي      أن   )18:2:3(يبين الجـدول  

ـ  " وتطوير العاملين في الوزارة تُساعد على إعـادة بنـاء العمليـات اإلداريـة               2.45ساوي  ي
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، قيمـة اختبـار اإلشـارة    %61.20أي أن المتوسط الحـسابي النـسبي      ) 4الدرجة الكلية من    (

ــة وأن  5.596 ــساوي  )Sig(القيمــة االحتمالي ــة  0.00ت ــرة دال ــر هــذه الفق ــذلك تعتب ل

0.05αإحصائياً عند مستوى داللة       يـدل علـى     حيث أن إشارة االختبـار موجبـه فهـذا        ،  =

 وهـذا يعنـي أن      2 متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجـة الحيـاد وهـي                أن

ويؤكـد الباحـث بـأن  هـذا يـدلل علـى             . بل أفراد العينة على هذه الفقرة     هناك موافقة من ق   

وعي القادة بأهمية برامج تنميـة وتطـوير العـاملين ودورهـا فـي إعـادة بنـاء العمليـات                    

  .اإلدارية

 تُخـصص الـوزارة     "بالنسبة للفقـرة الثالثـة      المتوسط الحسابي   أن   )18:2:3(ويبين الجدول   

ـ  " جزء من ميزانيتها لتطوير العاملين بهـا مهنيـاً   أي أن المتوسـط الحـسابي   2.07 ساوي ي

ــسبي ــارة  51.76%الن ــار اإلش ــة اختب ــة وأن  - 0.553،  قيم ــة االحتمالي  )Sig(القيم

0.05α إحـصائياً عنـد مـستوى داللـة          لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة       0.580تساوي = ،

مما يدل على أن متوسط درجة االسـتجابة لهـذه الفقـرة ال يختلـف جوهريـاً عـن درجـة                     

 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة تقريبـاً مـن قبـل أفـراد العينـة                  2الحياد وهي   

 تعمل فـي الوقـت الحـالي بميزانيـة           ويعزي الباحث  ذالك إلى أن الوزارة       .على هذه الفقرة  

طوارئ وتخصيص الميزانية أصبح لألمور الضرورية إلنجاز العمـل، مـع وجـود تعـاون               

في تأهيل وتدريب الموظفين مع المؤسسات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة التـي لهـا عالقـة                  

  .مع وزارة الداخلية 

تخــصص   "سابعةبالنــسبة للفقــرة الــالمتوســط الحــسابي أن  )18:2:3(ويبــين الجــدول

ـ  " الوزارة الوقت الالزم للتأكد من أن خطط التطوير يتم تنفيذها مـن قبـل العـاملين                ساوي ي

وأن  -1.890 قيمـة اختبـار اإلشـارة        ،53.8% أي أن المتوسط الحـسابي النـسبي       2.15

لذلك تعتبر هذه الفقـرة غيـر دالـة إحـصائياً عنـد              0.059تساوي   )Sig(القيمة االحتمالية   

0.05αة  مستوى دالل  مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة ال                 ،  =

 وهذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة متوسـطة             2يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي       

  تقريباً من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة 

قـرات المجـال    أن المتوسـط الحـسابي لجميـع ف        )18:2:3(وبشكل عـام يبـين الجـدول      

 قيمــة اختبــار ،%56.21أي أن المتوســط الحــسابي النــسبي 2.25الخــامس يــساوي 

ــة وأن  3.992اإلشــارة  ــة االحتمالي ــساوي  )Sig(القيم ــر مجــال  0.00ت ــذلك يعتب " ل

0.05αدالـة إحـصائياً عنـد مـستوى داللـة           " تدريب وتنمية مهارات العاملين      حيـث  ،  =

 يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذا المجـال                تبار موجبه فهذا  أن إشارة االخ  

واقـع تـدريب وتنميـة مهـارات         وهذا يعنـي أن      2يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي       
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فـي وزارة الداخليـة واألمـن        العاملين يساعد على البدء بإعادة هندسة العمليـات اإلداريـة         

بـأن  % 46.5هـذا المجـال كانـت فقـط         ويعزو الباحث أن نسبة الموافقـة علـى          .الوطني

هناك شعور متنامي لدى العاملين بوزارة الداخليـة واألمـن الـوطني بأهميـة تبنـي بـرامج                  

 بـه فـي المرحلـة القادمـة ألنهـا مرحلـة             رتقاءكادر البشري ودراسة احتياجاته لال    لتأهيل ال 

أكـد  . سـساتي إعادة بناء وهندرة لعمليات الوزارة لـضمان إحـداث التغييـر والتطـوير المؤ             

 بـأن التـدريب اإلداري داخـل الجهـاز يـتم بـصورة              ةمدير عام جهاز الشرطة الفلـسطيني     

بطيئة وليست بالدرجة المطلوب لعدم استقرار األوضـاع، أمـا مـدير عـام جهـاز األمـن                  

، أما مـدير عـام جهـاز الـدفاع          اري داخل الجهاز بطيء جداً    والحماية أفاد بأن التدريب اإلد    

أفـاد بأنـه ال يـتم إجـراء دورات إداريـة لتحـسين العمـل، وأن عناصـر                   المدني المكلف   

 إلى تدريب وتأهيل علـى عمليـات اإلطفـاء واإلنقـاذ، وأكـد              غلبهم جدد ويحتاجون  الجهاز أ 

أن مدير عام جهاز األمن الوطني بأنـه ال يـتم إجـراء دورات إداريـة لتحـسين العمـل، و                   

  .دريب وتأهيل إلى ت جدد ويحتاجون غالبيتهم الجهازعناصر

 الـسابقة فـي أهميـة تحديـد االحتياجـات            مع كـل مـن الدراسـات        متوافقة النتيجةوهذه   

  :في كل من التدريبية وتوفير الخطط والبرامج المناسبة

بأن جهاز الشرطـة الفلسطينية قـام بتـوفير نظـام للتـدريب            ) 2008: الفرجاني(دراسة  . 1

ـ          مـع اختلفـت    الحاليـة، بينمـا      شرطــةوالتطوير للكادر وتحسين ظـروف العـاملين بال

حيث أظهرت غيـاب تأهيـل الكـادر البـشري حيـث كـان تأهيـل                ) 2007: صيام(دراسة  

  .الكادر البشري عشوائيا وليس مدروسا وذلك في الشرطة الفلسطينية السابقة

التـدريب مـع التأكيـد علـى ضـرورة          بأن هناك حاجة لدعم     ) 2003: آل سعود (دراسة  . 2

 .ات لتسخير التدريب ألغراض التطويرمشاركة  القياد

 بـأن التـدريب مهـم وأن المـوظفين بحاجـة إلعـادة تأهيـل                )2003: المالكي(دراسة  . 3

  .وتدريب لرفع مستوى  كفاءة األداء

 لــإلدارة المــوارد BPRأن مبــادئ وقواعــد  تــرى )Fabio Zucchi :1999  (دراسة . 4

ـ         البشرية م المؤسـسات التـي تـم البحـث فيهـا           قادرة على إيجاد التطبيق الكامل فـي معظ

  .وفحصها

تـدريب  واقـع   هناك عالقة ذات داللـة إحـصائية بـين    مما يعني قبول الفرضية الفرعية أي  

 وقـدرة وزارة الداخليـة الفلـسطينية  واألمـن الـوطني علـى               وتنمية مهارات العـاملين   

  .α=05.0إعادة هندسة العمليات اإلدارية عند مستوى داللة 
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واقع بين  % 5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         : "الفرضية الفرعية الرابعة  

 على إعادة هندسـة العمليـات       واألمن الوطني إعادة الهيكلة وقدرة وزارة الداخلية الفلسطينية       

 "اإلدارية
)19:2:3(

א א א א:א
  النسبة المئوية   درجة االستجابة

 3.7% غير موافق بشدة

 10.6% غير موافق

 19.2% محايد

 42.2% موافق

 24.4% موافق بشدة
  

  واقـع علـى أن  مـن أفـراد العينـة موافقـون     % 66.6 أن ما نـسبته      )19:2:3(يبين جدول 

ي علـى إعـادة      في قـدرة وزارة الداخليـة الفلـسطينية واألمـن الـوطن            إعادة الهيكلة يؤثر  

 .مـن أفـراد العينـة غيـر موافقـون         % 14.3هندسة العمليات اإلدارية، في حين ما نـسبته         

يمـي للـوزارة بـدون      فـي الهيكـل  التنظ      ث ذلك إلى أن كل وزير جديد يعـدل        ويعزي الباح 

مركـز  ( بـصورة عـشوائية      ت وحسب أهوائه الشخصية وكانت تـتم التعيينـا         معمقة دراسات

ولذلك وافقت مفـردات العينـة علـى أن إعـادة الهيكليـة             ) 2003 مجلة   التخطيط الفلسطيني، 

  .لها تأثير قوي في قدرة الوزارة على هندرة عملياتها

 إعـادة    واقـع  مـن فقـرات مجـال     ) 11-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات مـن          

ـ     وقد تم استخدام اختبار اإلشارة  ،الهيكلة تجابة قـد  لمعرفة ما إذا كانـت متوسـط درجـة االس

  .)20:2:3( النتائج موضحة في جدول.أم ال 2وصلت إلي درجة الحياد وهي 

  

  

  

  

  

  

  

  



  
150 

)20:2:3(
א א א(Sig)א א א

  الفقرة  م

بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

 

بي
نس
 ال
بي
سا
لح
ط ا
وس
مت
ال

 

بة
رت
ال

ار 
ختب
اال

ة 
يم
ق

 

ة 
الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

)
SI

G
(. 

 0.000* 13.435 1 80.19 3.21 .يوجد هيكل تنظيمي في الوزارة.1

 0.000* 9.693 6 67.69 2.71 .الهيكل التنظيمي مالئم الحتياجات العمل.2

 0.000* 10.739 5 70.28 2.81 .الهيكل التنظيمي يساعد على تحقيق  أهداف الوزارة.3

4.
ل تقوم الوزارة بمراجعـة الهيكـل التنظيمـي  دوريـاً بـشك          

 .منهجي ومدروس
2.36 59.07 11 4.440 *0.000 

 0.000* 7.998 8 64.35 2.57 .يتصف الهيكل التنظيمي في الوزارة  بالمرونة.5

6.
يساعد الهيكل التنظيمـي علـى إعـادة هندسـة العمليـات            

 .اإلدارية والتطوير في الوزارة
2.59 64.63 7 8.273 *0.000 

7.
ون بـين أجـزاء     هناك مستوى عاٍل من االتـصاالت والتعـا       

 .الهيكل التنظيمي
2.53 63.15 10 7.229 *0.000 

 0.000* 7.861 9 63.61 2.54 .هناك تناسق للوظائف مع طبيعة الهيكل التنظيمي.8

9.
تطوير الهيكل التنظيمـي للـوزارة بـشكل مـستمر يـساعد       

 .على إنجاز مهام الوزارة الموكلة على عاتقها
2.89 72.31 3 11.416 *0.000 

10.
  الهيكل التنظيمـي علـى سـرعة االتـصال اإلداري            يساعد

 .داخل الوزارة
2.84 71.11 4 10.441 *0.000 

11.  
يحتاج  الهيكل التنظيمي للـوزارة  إلـى بعـض التعـديالت             

 .لتسهيل االتصاالت بين اإلدارات
2.96 74.07 2 11.987 *0.000 

 0.000* 12.286  68.22 2.73  جميع فقرات المجال معاً

0.05αط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة المتوس * =.  

 يوجـد هيكـل     "بالنـسبة للفقـرة األولـى       المتوسـط الحـسابي      أن   )20:2:3(يبين الجـدول  

ـ  " تنظيمي في الوزارة   أي أن المتوسـط الحـسابي      ) 4الدرجـة الكليـة مـن       ( 3.21ساوي  ي

ــسبي  ــارة  %80.19الن ــار اإلش ــة اختب ــة وأن  13.435، قيم ــة االحتمالي  )Sig(القيم

0.05αلذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحـصائياً عنـد مـستوى داللـة               0.00تساوي   حيـث  ،  =
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 يدل على أن متوسط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد زاد                أن إشارة االختبار موجبه فهذا    

بـل أفـراد العينـة علـى هـذه         وهذا يعني أن هناك موافقـة مـن ق         2عن درجة الحياد وهي     

يعزو الباحث موافقة أغلب مفردات العينـة وجـود هيكـل تنظيمـي وذلـك إليجـاد                 . الفقرة

 وذلـك للـشق المـدني، أمـا         2006هيكلية معتمدة كان في عهد الحكومة العاشرة فـي عـام            

الشق العسكري فتوجد لبعض األجهـزة هيكليـات ولكنهـا ليـست معتمـدة مـن المـستوى                  

  ).مجلس األمن القومي الفلسطيني(هة االختصاص مثلالسياسي أو ج

لـوزارة   تقـوم ا   "الرابعـة   بالنـسبة للفقـرة     المتوسط الحسابي   أن  )20:2:3( يبين الجدول     

ـ  " دوريـاً بـشكل منهجـي ومـدروس       بمراجعة الهيكل التنظيمـي      الدرجـة  ( 2.36ساوي  ي

ـ  %59.07أي أن المتوسط الحـسابي النـسبي   ) 4الكلية من    4.44ار اإلشـارة ، قيمـة اختب

لذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحـصائياً عنـد              0.00تساوي   )Sig(القيمة االحتمالية   وأن  

0.05αمستوى داللة     يـدل علـى أن متوسـط        حيث أن إشارة االختبـار موجبـه فهـذا         ،=

ـ       2درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة الحيـاد وهـي                اك  وهـذا يعنـي أن هن

ويعـزو الباحـث إلـى أنـه يـسمح للـوزارة            .موافقة من قبل أفراد العينة على هـذه الفقـرة         

بإجراء تعديل على هيكليتها بعد مرور فترة سـنتين وذلـك بالمتابعـة مـع وزارة التخطـيط                   

وديوان الموظفين واعتماد مجلس الوزراء، أما الـشق العـسكري فـال يوجـد قـانون يـنظم                  

  .ألجهزة األمنية بالتنسيق مع وزير الداخلية واألمن الوطني وإنما يرجع لقادة ا،ذلك

يحتـاج     "الحاديـة عـشر    بالنـسبة للفقـرة   المتوسط الحـسابي    أن  )20:2:3(يبين الجدول       

 " الهيكل التنظيمي للـوزارة  إلـى بعـض التعـديالت لتـسهيل االتـصاالت بـين اإلدارات                 

، قيمـة   %74.07الحـسابي النـسبي   أي أن المتوسـط     ) 4الدرجة الكلية مـن     ( 2.96ساوي  ي

لـذلك تعتبـر هـذه       0.00تـساوي    )Sig(القيمـة االحتماليـة     وأن   11.987اختبار اإلشارة   

0.05αالفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة         حيـث أن إشـارة االختبـار موجبـه فهـذا          ،  =

 وهـذا   2درجـة الحيـاد وهـي       يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن            

ويعـزو الباحـث إلـى وجـود        . بل أفراد العينة على هـذه الفقـرة       يعني أن هناك موافقة من ق     

نسبة كبيرة تؤيد أن الهيكل التنظيمـي بحاجـة إلجـراء بعـض التعـديالت وذلـك لوجـود                   

  .ازدواجية في عمل بعض اإلدارات العامة والوحدات التابعة للوزير

 أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المجـال الـسادس           )20:2:3(الجدولوبشكل عام يبين    

وأن  12.286 قيمة اختبار اإلشارة     ،68.22%أي أن المتوسط الحسابي النسبي     2.73يساوي  

دالة إحصائياً عند " إعادة الهيكلة"واقع لذلك يعتبر مجال   0.00تساوي )Sig(القيمة االحتمالية 

0.05αمستوى داللة    يدل علـى أن متوسـط درجـة        حيث أن إشارة االختبار موجبه فهذا       ،  =

 واقـع إعـادة     وهذا يعني أن     2االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي          
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 أن إعادة الهيكلة لهـا      الباحثويعزو   .الهيكلة يساعد في البدء بإعادة هندسة العمليات اإلدارية       

على هندرة عملياتها وذلك ألن إعادة الهيكلة تبـرز احتياجـات العمـل             تأثير في قدرة الوزارة     

وأكد مدير عام جهـاز      أجزاء الهيكل التنظيمي      خالل واألهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من     

 بأن الهيكلية التي يتم العمل بها هي هيكلية الشرطة القديمة، ويتم العمل على              ةالشرطة الفلسطيني 

 بينما أفاد مدير عام جهاز األمن والحماية بأنه ال توجد هيكلية واضـحة              تطوير بعض جوانبها،  

للجهاز لحتى اآلن، حيث يتم تشكيل القوة داخل الجهاز حسب رؤية وزير الداخلية، مثل تـشكيل                

وحدة أو قوة حماية األجانب، بينما أكد كل من مدير عام جهاز الدفاع المدني المكلف ومدير عام                 

ه يتم العمل حسب الهيكلية القديمة لكل جهاز منهما ولكنها ليست مفعلة بصورة             األمن الوطني بأن  

كاملة، أما مدير عام اإلدارة العامة للشئون اإلدارية أكد بأن هناك هيكلية لإلدارة المركزية، وأفاد               

بأن هناك خلل في العمل اإلداري لوجود تداخل كبير في عمل الشئون اإلدارية المركزيـة مـع                 

الصالحيات المخولة لكل إدارة، وأفاد بـأن هنـاك         باإلدارية المدنية، وهناك عدم التزام      الشئون  

بينما أفاد مدير عام اإلدارة والتنظيم ونائبه بأن        .  المسميات اإلدارية  ةمعاناة لدى الوزارة من كثر    

امـة  هناك هيكلية لإلدارة المركزية قديمة غير مطبقة بصورة تامة، أما مـدير عـام اإلدارة الع               

للشئون المالية المركزية أفاد بأن هناك هيكلية لإلدارة المالية المركزية قديمـه ولكـن لـم يـتم                  

وتوافقت هذه النتيجة مع الدراسات السابقة بأن إعادة الهيكلة تـساعد علـى هنـدرة               . تطويرها

   : في كل منالعمليات وتؤدي إلى إحداث التغيير والتطوير المؤسساتي

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إعادة هندسة العمليات اإلدارية          ) 2006: األغا(دراسة   .1

 .الكفء وإعادة بناء الهياكل التنظيمية

 مناسبة ومالئمة الهيكل التنظيمي أحد متطلبات إدارة التغييـر          أن) 2006: مرزوق(دراسة   .2

ظيمـي  والتطوير التنظيمي وأن المؤسسة تعتبر ذات فاعلية إذا راعت مالئمـة الهيكـل التن             

  .ومراعاة تعديله وتغييره وتقييمه بشكل دوري بما يتالءم مع احتياجات المنظمة

الخلل في الهياكل التنظيمية له األثر البالغ في قـدرة الـوزارات             )2006: الخطيب(دراسة   .3

 بمـا   ادة دراسة هذه الهيكليات   الفلسطينية على تطوير أدائها اإلداري مما يستوجب األمر إع        

 .تيجية هذه الوزاراتيتفق مع إسترا

ترى بأن تعقيدات الهيكلية لها تأثير على اسـتراتيجيات إعـادة            )Fathee :1998(دراسة   .4

 .هندسة العمليات

إعـادة   واقـع    مما يعني قبول الفرضية الفرعية أي هناك عالقة ذات داللـة إحـصائية بـين              

ندسـة العمليـات     واألمن الـوطني علـى إعـادة ه        ارة الداخلية الفلسطينية  وقدرة وز الهيكلة  

  .α=05.0اإلدارية عند مستوى داللة 
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  :الفرضية الرئيسة الثالثة: 3:3:2:3
البيئـة  واقـع عناصـر     بـين   % 5معنويـة   توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مـستوى         "

 القوانين والتـشريعات التـي تٌــحدد الـسياسة العامـة            –تكنولوجيا المعلومات   (الخارجية  

 إعـادة هندسـة      واألمـن الـوطني علـى      وقدرة وزارة الداخلية الفلسطينية   )  الداخلية لوزارة

  "العمليات اإلدارية
  

  -:وتنقسم هذه الفرضية إلى عدة فرضيات فرعية كما يلي

% 5توجد عالقة ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى معنويـة              " :الفرضية الفرعية األولى  

 علـى  ة الداخليـة الفلـسطينية واألمـن الـوطني        نولوجيا المعلومات وقدرة وزار   تكواقع  بين  

  . إعادة هندسة العمليات اإلدارية

)21:2:3(
א א א א:א

  النسبة المئوية  درجة االستجابة

 8.2% غير موافق بشدة

 22.3% غير موافق

 23.5% محايد

 33.9% موافق

 12.1% ةموافق بشد
  

تكنولوجيـا  واقـع   علـى أن     من أفراد العينة موافقون   % 46 أن ما نسبته     )21:2:3(يبين جدول 

المعلومات تؤثر في قدرة وزارة الداخلية الفلسطينية واألمن الوطني على إعادة هندسة العمليـات         

 إلـى   ويعزو الباحث ذلـك   . من أفراد العينة غير موافقون    % 30.5 في حين ما نسبته      اإلدارية،

وجود إدارة  عامة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والنظم تعمل على تنسيق عملياتها فـي               

  .اإلدارات والمديريات واألجهزة األمنية من خالل مواكبة التطورات التكنولوجية
  

 وقد  ،من فقرات مجال تكنولوجيا المعلومات    ) 9-1( هذه الفرضية من خالل الفقرات من      تم اختبار 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلـي درجـة             م اختبار اإلشارة    تم استخدا 

  .)22:2:3( النتائج موضحة في جدول .أم ال2 الحياد وهي 
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)22:2:3(
א א א(Sig)א א א
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1.
ــورات   ــة للتط ــساسية العالي ــة والح ــوزارة  بالمواكب ــصف ال تت

  .التكنولوجية في البيئة  المحيطة
2.33 58.33 2 4.559 *0.000 

2.
ــة   ــصاالتها الداخلي ــي ات ــت ف ــبكة اإلنترن ــوزارة ش ــستخدم ال ت

 .والخارجية بين العاملين فيها
1.96 48.98 8 0.000 1.000 

3.

زادت  الوزارة  من قدرتها على تنـسيق عملياتهـا فـي المـديريات             

ــا   المختلفــة التــي تعمــل بهــا مــن خــالل اســتخدام  تكنولوجي

 .المعلومات
2.33 58.33 3 4.501 *0.000 

4.

هنــاك إلمــام جيــد بــالتطورات التكنولوجيــة المناســبة ألهــداف 

لعامـة والـوزارة    وسياسات واسـتراتيجيات المـديريات واإلدارات ا      

 .ككل
2.24 56.02 6 3.825 *0.000 

5.
يمكن للموظفين في الوزارة أن يـديروا المعلومـات مـن أي موقـع              

 .من خالل استخدام  أجهزة  الحاسوب
1.99 49.63 7 0.000 1.000 

6.
قللت الوزارة من عملياتها الرقابية اإلداريـة والماليـة مـن خـالل             

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات
1.86 46.48 9 -1.872 0.061 

7.

ال تتردد الوحدات والدوائر الفنيـة فـي دعـم ومـساعدة الوحـدات              

والدوائر األخرى التي تحتاج إلـى مـساعدة  بمجـال التكنولوجيـا             

 .الجديدة
2.28 56.94 4 4.111 *0.000 

8.
تتميــز المعلومــات والبيانــات فــي الــوزارة بوفرتهــا وســهولة 

 .عمال بسرعة ودقةتناولها مما يؤدي إلى أداء األ
2.24 56.11 5 3.772 *0.000 

9.
لدى الوزارة القدرة على إعـادة تـصميم عملياتهـا اإلداريـة مـن              

 .خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات
2.52 62.96 1 6.931 *0.000 

 0.000* 4.436  54.87 2.19  جميع فقرات المجال معاً

0.05αة المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي دالل * =.  

 لـدى الـوزارة القـدرة       "بالنـسبة التاسـعة     المتوسـط الحـسابي      أن   )22:2:3( يبين الجدول 

ـ " .على إعادة تصميم عملياتها اإلدارية من خـالل اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات              ساوي ي
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ـ    %62.96أي أن المتوسـط الحـسابي النـسبي       ) 4الدرجة الكلية من  ( 2.52 ار ، قيمـة اختب

لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة      0.00  تساوي )Sig(القيمة االحتماليةوأن  6.931اإلشارة 

0.05αإحصائياً عند مستوى داللة       يـدل علـى     حيث أن إشارة االختبـار موجبـه فهـذا        ،  =

 وتعتبـر وهـذا   2أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عـن درجـة الحيـاد وهـي         

ويعـزو الباحـث إلـى وجـود        . ي أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هـذه الفقـرة            يعن

كادر بشري في اإلدارة العامـة للحاسـوب ونظـم المعلومـات علـى درجـة عاليـة مـن                    

التخصص ومواكبة التطورات التكنولوجية مما يؤهلـه فـي المقـدرة علـى إعـادة تـصميم                 

  .معلوماتعملياتها اإلدارية باستخدام تكنولوجيا ال

 تـستخدم   "بالنـسبة للفقـرة الثانيـة       المتوسـط الحـسابي     أن   )22:2:3( ويبين الجـدول      

ـ  " الوزارة شبكة اإلنترنت في اتصاالتها الداخليـة والخارجيـة بـين العـاملين فيهـا               ساوي ي

ــسبي1.96 ــار اإلشــارة ،%48.98أي أن المتوســط الحــسابي الن ــة اختب وأن  0.00 قيم

لذلك تعتبر هذه الفقـرة غيـر دالـة إحـصائياً عنـد              1.000تساوي   )Sig(القيمة االحتمالية   

0.05αمستوى داللة    مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة ال                 ،  =

 وتعتبـر وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة بدرجـة              2يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي       

ويعـزي الباحـث ذالـك إلـى اعتمـاد      . نة على هذه الفقـرة متوسطة تقريباً من قبل أفراد العي     

  .الوزارة على المراسالت والبريد الورقي في اتصاالتهم الداخلية والخارجية بينهم 

 قللت الـوزارة    "بالنسبة للفقرة السادسة    المتوسط الحسابي   أن   )22:2:3( كذلك يبين الجدول       

ـ  " الل استخدام تكنولوجيا المعلومات   من عملياتها الرقابية اإلدارية والمالية من خ        1.86ساوي  ي

القيمة االحتمالية  وأن   1.872-، قيمة اختبار اإلشارة     %46.48أي أن المتوسط الحسابي النسبي    

.)Sig(   0.05لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة            0.061تساويα = ،

رجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهـي            مما يدل على أن متوسط د     

.  وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة تقريباً من قبل أفراد العينة على هـذه الفقـرة                 ، 2

لك إلى اعتماد الرقابة الداخلية والتفتيش على الرقابة المالية واإلداريـة علـى             ذويعزي الباحث   

  .ورة أساسيةالمعامالت الورقية بص

أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال السابع يساوي         )22:2:3( وبشكل عام يبين الجدول   

القيمة وأن   4.436، قيمة اختبار اإلشارة     %54.87أي أن المتوسط الحسابي النسبي       2.19

ياً دالة إحصائ " تكنولوجيا المعلومات    "  واقع لذلك يعتبر مجال   0.00تساوي   )Sig(االحتمالية  

0.05αعند مستوى داللة      يدل على أن متوسط درجة      حيث أن إشارة االختبار موجبه فهذا     ،  =

واقع تكنولوجيا   وهذا يعني أن     2هرياً عن درجة الحياد وهي      االستجابة لهذا المجال يختلف جو    

 مدير عـام جهـاز      كل من أكد  و. المعلومات يساعد في البدء بإعادة هندسة العمليات اإلدارية       
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الشرطة الفلسطينية، ومدير عام األمن الوطني، ومدير عام جهاز األمن والحماية، ومـدير عـام            

جهاز الدفاع المدني بأن هناك جوانب نقص في توفير مستلزمات األجهزة من أجهزة كمبيـوتر               

الـشرطي،  الخاصة بعمل األجهزة من العمل الجنائي أو        ر واألجهزة اإللكترونية    وأجهزة التصوي 

ويعزو الباحث هذا النقص في المعدات في األجهزة األمنية إلى األحداث األخيرة التي تمت فـي                

م وأدت إلى تدمير بعض المعـدات وقـرار تـسريح عناصـر             14/6/2006قطاع غزة بتاريخ    

األجهزة األمنية وخصوصا الشرطة واألمن الوطني وجهاز الخدمات الطبية العسكرية من قبـل             

   .ذ الطوارئ في رام اهللاحكومة إنفا

 السابقة في مقدرة  تكنولوجيا المعلومـات علـى          وقد توافقت هذه الدراسة مع كل من الدراسات       

  :إحداث التغيير والتطوير المؤسساتي من خالل هندرة العمليات اإلدارية  في كل من

اإلداريـة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إعادة هندسة العمليات          ) 2006:األغا(دراسة   .1

 الكفء و قدرات تكنولوجيا عالية

حد النتائج التي تم الوصول إليها أن العمليات التـي          التي كان من أ   ) 2004:كساسبةال(دراسة   .2

هندستها ترتبط بقواعد البيانات المشتركة وبرمجيات العمل الجمـاعي والـنظم و            تتم إعادة   

 .الخبرة وقدرات التكامل والقدرات الجغرافية

ركزت هذه الدراسة على تحليل بيئة ) Chiplundar & Chattopadhyay:2003(دراسة  .3

األعمال التنافسية بمساعدة تكنولوجيا المعلومات، مع األخذ باالعتبار التفاعالت المختلفة بين           

 .عمليات األعمال المتعددة عندما يتم تطبيق إعادة هندسة عملية األعمال

وضيح الطريقة لتحقيق أدوات متقدمة لتحسين حاولت الدراسة ت )El Sayed :2001 (دراسة .4

 .نشاطات الهندرة

حيث توصلت هذه الدراسة إلي أن استخدام تقنيات إعـادة هندسـة            ) Jerva:2001(دراسة   .5

عمليات األعمال وأساليبها، يمكن أن يكون مستمراً عندما يتزامن مع تطوير نظم المعلومات،             

يا المعلومات تعطي المنشأة احتمالية التحسين      وأن إعادة تصميم عمليات األعمال مع تكنولوج      

الجذري لنقل المعلومات وزيادة قيمة المعلومات فيما يخص المحتوى، كذلك وهـذه الفوائـد              

تؤدي إلى تسهيل عملية تخفيض التكلفة والتمايز في المنتجات، وإن الفائدة النهائية لغاية اآلن              

كنولوجيـا المعلومـات هـي التمكـين        من تكامل إعادة هندسة عمليات األعمال وتطوير ت       

 .توالمشاركة المستمرة للعاملين في صنع القرارا

يتـيح  التي خلصت إلي أن دور تكنولوجيا المعلومات مهم ألنـه           ) Olalla:2000( دراسة   .6

زيادة درجة التعاون وتخفيض درجة الوسـاطة،       : المجال للشركة لتعديل عملياتها بطريقتين    

صال وقواعد البيانات المشتركة، وعليه فإن تكنولوجيا المعلومات        من خالل تنفيذ تقنيات االت    

 .تساعد الشركات في تحقيق تحسينات مهمة في متغيرات التكلفة، والجودة، ووقت التسليم
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تحسين تكامل المشروع ضروري لتحسين أداء النظام ) Arora & Kumar:2000(دراسة  .7

 .التكامل ممكناً حتى في النظم المعقدة جداًوإن التقدم في تكنولوجيا المعلومات يجعل تحقيق 

تكنولوجيـا    واقـع    مما يعني قبول الفرضية الفرعية أي هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين           

 واألمن الوطني على إعـادة هندسـة العمليـات          ارة الداخلية الفلسطينية  وقدرة وز المعلومات  

  .α=05.0اإلدارية عند مستوى داللة 
  

واقع بين  % 5توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية         : " الفرضية الفرعية الثانية  

القوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة لوزارة الداخليـة وقـدرة وزارة الداخليـة              

  . على إعادة هندسة العمليات اإلداريةواألمن الوطنيالفلسطينية 

)23:2:3(
א אא א:א א א א א

א א א א א א
  النسبة المئوية  درجة االستجابة

 4.8% غير موافق بشدة

 14.9% غير موافق

 20.7% محايد

 39.3% موافق

 20.3% موافق بشدة
  

واقـع  علـى أن     مـن أفـراد العينـة موافقـون       % 59.6أن ما نـسبته      )23:2:3(ليبين جدو 

القوانين والتشريعات التي تُحدد السياسة العامة تؤثر فـي قـدرة وزارة الداخليـة الفلـسطينية                

مـن  % 19.7فـي حـين مـا نـسبته         واألمن الوطني على إعادة هندسة العمليات اإلداريـة،         

ر قـانوني يحكـم دور      ويعزو الباحـث ذلـك إلـى وجـود إطـا          . أفراد العينة غير موافقون   

وظائف الوزارة حيث يوجد مجموعة من القوانين التي تتعلـق فـي شـقي الـوزارة المـدني                  

  .واألمني أو العسكري تساهم في إعطاء صالحية قانونية للوزارة في عملها

مـن فقـرات مجـال القـوانين        ) 10-1( هذه الفرضية مـن خـالل الفقـرات مـن          تم اختبار 

 وقـد تـم اسـتخدام اختبـار         ،ياسة العامـة لـوزارة الداخليـة      والتشريعات التي تٌـحدد الـس    

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت إلـي درجـة الحيـاد وهـي                  اإلشارة  

  .)24:2:3( النتائج موضحة في جدول.أم ال 2
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)24:2:3(
א א א(Sig)א א א
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1.
تقوم الوزارة بتعريـف المـوظفين بـالقوانين واللـوائح المنظمـة            

 .للعمل
2.66 66.57 4 8.121 *0.000 

 0.000* 8.202 6 64.26 2.57 .القوانين واللوائح المنظمة ألعمال الوزارة واضحة ومفهومة.2

3.
القوانين واللوائح المعمول بهـا فـي الـوزارة  توضـح األهـداف              

 .واالختصاصات
2.63 65.65 5 8.439 *0.000 

4.
أداء األعمال فـي الـوزارة يعتمـد علـى القـوانين بعيـداً عـن                

  .الممارسة والتقدير الشخصي
2.25 56.20 9 2.992 *0.003 

5.
ـ         صلح كمعيـار لقيـاس     القوانين واللوائح المطبقة فـي الـوزارة ت

 .األداء
2.23 55.83 10 3.536 *0.000 

 0.000* 3.911 8 56.85 2.27 .تساعد القوانين  واللوائح في الوزارة على االبتكار والتطوير.6

7.
تساعد القـوانين والتـشريعات علـى تقيـيم أداء عمـل الـوزارة              

 .ومدى انسجامه مع األهداف العليا للدولة وسياستها
2.56 64.07 7 7.603 *0.000 

8.
تعمل القـوانين والتـشريعات علـى فـرض  الرقابـة علـى أداء 

 .السلطة  التنفيذية
2.81 70.28 1 10.045 *0.000 

9.
تفرض القوانين والتشريعات على الـوزارة رفـع تقـارير دوريـة            

 .عن سير عملها
2.80 69.91 2 10.177 *0.000 

10.
ليـة لتلقـي   تأخذ القوانين والتـشريعات بعـين االعتبـار وجـود آ         

 .الشكاوي واالقتراحات داخل الوزارة
2.74 68.43 3 9.041 *0.000 

 0.000* 8.234  63.81 2.55  جميع فقرات المجال معاً

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة  * =.  
  

عمل القوانين والتـشريعات     ت "منة  بالنسبة للفقرة الثا  المتوسط الحسابي    أن   )24:2:3(يبين الجدول 

أي أن  ) 4الدرجـة الكليـة مـن     ( 2.81ساوي  ي"  التنفيذيةعلى فرض الرقابة على أداء السلطة       

القيمـة االحتماليـة    وأن   10.045، قيمة اختبار اإلشـارة      %70.28المتوسط الحسابي النسبي  

)Sig(   0.05لة  لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى دال         0.00تساويα حيث أن  ،  =



  
159 

 يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجـة              إشارة االختبار موجبه فهذا   

  .  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة2الحياد وهي 

 القوانين واللوائح فـي     " الخامسة   بالنسبة للفقرة المتوسط الحسابي   أن  ) 24:6(كذلك يبين الجدول  

أي أن  ) 4الدرجة الكلية مـن     ( 2.23ساوي  ي " المطبقة في الوزارة تصلح كمعيار لقياس األداء      

 )Sig(القيمة االحتمالية   وأن   3.536 قيمة اختبار اإلشارة     ،%55.83المتوسط الحسابي النسبي  

0.05αى داللة لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستو 0.00 تساوي حيث أن إشارة ، =

 يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحيـاد               االختبار موجبه فهذا  

  .  وتعتبر وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة2وهي 

ي لجميع فقرات المجال الثـامن يـساوي        أن المتوسط الحساب   )24:6(وبشكل عام يبين الجدول   

القيمـة  وأن   8.234، قيمة اختبار اإلشارة     %63.81أي أن المتوسط الحسابي النسبي     2.55

القوانين والتشريعات التـي تٌــحدد       "  واقع لذلك يعتبر مجال   0.00تساوي   )Sig(االحتمالية  

0.05αة  دالة إحصائياً عند مستوى دالل    " السياسة العامة لوزارة الداخلية      حيث أن إشـارة     ،=

يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريـاً عـن             االختبار موجبه فهذا    

واقع القوانين والتشريعات يساعد في البدء علـى إعـادة   وهذا يعني أن  ،  2درجة الحياد وهي    

وزارة الداخلية واألمن الوطني هي جهـة       ويعزو الباحث ذلك إلى أن      . هندسة العمليات اإلدارية  

تنفيذية، والقوانين والتشريعات تحدد إطار قانوني لتنظيم عمل الوزارة وعالقتها بالمجتمع، وتأتي            

موافقة مفردات العينة بتأثير القوانين والتشريعات التي تحدد السياسة العامة على مقدرة الـوزارة     

ة لسيادة القانون وخصوصاً ولشعور المواطنين بفقدان       على هندرة عملياتها بأن هناك أهمية عالي      

 . وسن القوانين والتشريعات التي تحافظ على الحريات واألمن العام         ،األمان لعدم تغليب القوانين   

 بأن القوانين والتشريعات المطبقة هي عبارة عن قوانين         ةأكد مدير عام جهاز الشرطة الفلسطيني     و

 فـي  وال يوجد لوائح خاصة لتنظيم عمل اإلدارات العامة     ضوابط الشرطة وصفة رجل الشرطة،      

، أما مدير عام جهاز     قيادة وزارة الداخلية واألمن الوطني     من   الشرطة الفلسطينية بصورة خاصة   

األمن والحماية أفاد بأن القوانين التي تحكم عمل الجهاز هي القوانين العسكرية ولكنهـا ليـست                

، وبعض القـضايا الخاصـة بأنبـاء        لعسكري لفترة كبيرة   لتعطيل القضاء ا   مطبقة بصورة كاملة  

 فيها وهي بحاجة لتناولها في القضاء العسكري، أمـا مـدير    ير الجهاز إلى البت   الجهاز يعمل مد  

عام جهاز الدفاع المدني المكلف أفاد بأن  القوانين التي تحكـم عمـل الجهـاز هـي القـوانين                    

عتباره جهاز خدماتي، أما مدير عام األمن الـوطني         العسكرية، وأن هناك قانون الدفاع المدني با      

وقد توافقت هذه النتيجة مع     . أفاد بأن القوانين التي تحكم عمل الجهاز هي القوانين العسكرية فقط          

وضوح النظم واللوائح التي يصدرها جهاز الشرطـة يساهم فـي          في  ) 2008: الفرجاني(دراسة

 )2007: صـيام (سساتي بينما تعارضت مع دراسة    المؤ وهو ما يساهم في التطوير       تعزيز األمن 
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 الخاصـة   غياب اللوائح التنفيذية واإلجراءات التي تساعد في تصميم وتنفيذ هـذه األنظمـة             في

مع عـدم   ،   باإلضافة إلى غياب دور اإلدارة العليا في وجود هذه اللوائح          ،بتطوير الكادر البشري  

ح واإلجراءات لموجودة مـسبقا والتـي تـسير         تركيز اإلدارة العليا على تطوير األنظمة واللوائ      

  . الفلسطينية السابقةوتسهل عمل الشرطة

لقـوانين  ا  واقـع  مما يعني قبول الفرضية الفرعية أي هناك عالقة ذات داللة إحـصائية بـين             

 ارة الداخليـة الفلـسطينية    وقدرة وز والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة لوزارة الداخلية        

  .α=05.0لى إعادة هندسة العمليات اإلدارية عند مستوى داللة واألمن الوطني ع
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  :الفرضية الرئيسة الرابعة: 4:3:2:3
توجد فروق ذات داللة إحصائية حول إعادة هندسة العمليـات اإلداريـة تعـزى للمتغيـرات                "

 عـدد   ،المسمى الـوظيفي  عمل، المحافظة،   ، المؤهل العلمي، طبيعة ال    العمرالجنس،  (المستقلة  

 ")سنوات الخدمة في الوزارةالدورات التدريبية اإلدارية، و

 وهو اختبار   ،لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية        " وتني -مان"تم استخدام اختبار    

ـ . غير معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانـات         " ذلك تـم اسـتخدام اختبـار      ك

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار الالمعلمي            " واالس –وسكالكر

  . متوسطات أو أكثر3يصلح لمقارنة 

  لجنسلتوجد فروق ذات داللة إحصائية حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية تعزى : أوالً

א:)25:2:3( א א−א

  المجــــــال  م

ار
ختب
اال

ة 
يم
ق

 

ة 
الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

)
SI

G
(. 

 0.672 0.424-  وعي القيــــادة   .1

 0.044* 2.017  نمط  القيادة السائد   .2

 0.770 0.293-  السياسات اإلدارية   .3

 0.128 1.520  التخطيط اإلستراتيجي   .4

 0.417 0.811  تدريب وتنمية مهارات العاملين   .5

 0.229 1.203  إعادة الهيكلة   .6

 0.532 0.625-  لمعلوماتتكنولوجيا ا   .7

 0.012* 2.525  القوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة لوزارة الداخلية   .8

 0.275 1.0395  جميع المجاالت معاً

0.05αالفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة *       =.  
  

لكل ) Sig(تبين أن القيمة االحتمالية     "  وتني –مان  " أنه باستخدام اختبار     )25:2:3(يوضح جدول 

من المجالين نمط  القيادة السائد و القوانين والتشريعات التي تٌـحدد الـسياسة العامـة لـوزارة                 

0.05αالداخلية كانت أقل من مستوى الداللة         ه يمكن قبول الفرضية القائلـة بأنـه        ومن ثم فإن   =

أي أنه يوجد اختالف جـوهري فـي        . ة إحصائية بين إجابات أفراد العينة     توجد فروق ذات دالل   
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 ومجال القوانين   ،الرأي حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية في كل من مجال نمط القيادة السائد            

  . والتشريعات يعزى إلى الجنس
  

 و  ، السائد  يبين متوسطات الرتب إلجابات أفراد العينة حول كل من نمط القيادة           )26:2:3(جدول

  . وذلك حسب الجنسالقوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة لوزارة الداخلية
   

 אא:)26:2:3(

 متوسط الرتبة
 المجـــــال  م

 إناث ذكور

 96.94 137.97 نمط  القيادة السائد  1

 89.26 138.61 ة لوزارة الداخليةالقوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العام 2

  

تبين أنـه بالنـسبة لكـل مـن نمـط           )26:2:3(من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول      

 و القوانين والتشريعات التي تٌـحدد الـسياسة العامـة لـوزارة الداخليـة  كـان                 ،القيادة السائد 

ور فـي كـل مـن       متوسط الرتبة للذكور أكبر من اإلناث، حيث كان متوسطي الرتـب للـذك            

كـل  هذا يعنـي درجـة الموافقـة علـى          .  على الترتيب  138.61و137.97المجالين يساوي 

الـسياسة العامـة لـوزارة       و القـوانين والتـشريعات التـي تٌــحدد           ،القيادة السائد من نمط   

 ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى أن قيـادة الـوزارة سـواء                . كانت أكبر لدى الـذكور     الداخلية

ميع اإلدارات العامـة واألجهـزة األمنيـة هـم مـن الـذكور وكـذلك                المدراء العامون في ج   

وجود أغلب متخذي القرار في اإلدارة العليا من الذكور والتـي تتعامـل مـع أنمـاط  القيـادة           

المختلفة وكذلك ألخـذهم بـصورة أكبـر تطبيـق الـسياسة العامـة مـن خـالل القـوانين                    

  .والتشريعات وترجمتها إلى المستويات األدنى

فـي هـذه    ) Sig(النسبة لمجـاالت اإلسـتبانة األخـرى تبـين أن القيمـة االحتماليـة               أما ب 

0.05αالحاالت كانت أكبر من مـستوى الداللـة           ومـن ثـم فإنـه ال توجـد فـروق ذات             =

أي أنـه ال يوجـد اخـتالف جـوهري فـي رأي             . داللة إحصائية بين إجابات أفـراد العينـة       

الـسياسات اإلداريـة،    ووعـي وإدراك القيـادة،      (المجـاالت   راد العينة حـول كـل مـن         أف

ــتراتيجي، و ــيط اإلس ــاملين،  والتخط ــارات الع ــة مه ــدريب وتنمي ــة، وت ــادة الهيكل إع

تعـزى إلـى    المؤثر على المقـدرة فـي إعـادة هندسـة العمليـات             ) تكنولوجيا المعلومات و

ـ                 .الجنس ا  إلـى أن     ويعزو الباحث ذلـك إلـى أن مفـردات العينـة ال يوجـد اخـتالف بينه

  .الجنس عامل غير مؤثر في المجاالت السابقة
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  لعمرلتوجد فروق ذات داللة إحصائية حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية تعزى : ثانياً

א:)27:2:3( א א−א

  الـــــــــــــــالمج  م

ار
ختب
اال

ة 
يم
ق
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الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

ـ
(ة 

SI
G

(. 

 0.665 3 1.576  وعي القيــــادة.1

 0.273 3 3.899  نمط  القيادة السائد.2

 0.572 3 2.002  السياسات اإلدارية.3

 0.100 3 6.255  التخطيط اإلستراتيجي.4

 0.653 3 1.629  تدريب وتنمية مهارات العاملين.5

 0.728 3 1.305  إعادة الهيكلة.6

 0.664 3 1.579  تكنولوجيا المعلومات.7

 0.397 3 2.967  انين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة القو.8

 0.552 3 2.102  جميع المجاالت معاً
  

تبــين أن القيمــة "  واالس- يتــضح أنــه باســتخدام كروســكال)27:2:3(يوضــح جــدول

0.05αلكل من مجاالت اإلستبانة كانـت أكبـر مـن مـستوى الداللـة               ) Sig(االحتمالية   = 

أي أنـه ال    . ن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين إجابـات أفـراد العينـة                 وم

 يعـزى إلـى    أي حـول إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة          يوجد اختالف جوهري في الر    

  .  أي أن الفئة العمرية عامل غير مؤثر في إعادة هندسة العمليات اإلدارية. مرالع
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لمؤهـل  للة إحصائية حول إعادة هندسة العمليات اإلداريـة تعـزى           توجد فروق ذات دال   : ثالثاً

  العلمي

א:)28:2:3( א א−א א

  المجال  م

ار
ختب
اال

ة 
يم
ق

 

ري
لح
ت ا
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الي
تم
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ة ا
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الق
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(ة 

SI
G

(. 

 0.932 3 0.439-  وعي القيــــادة  .1

 0.143 3 5.430-  نمط  القيادة السائد  .2

 0.059 3 7.447-  سات اإلداريةالسيا  .3

 0.009* 3 11.561  التخطيط اإلستراتيجي  .4

 0.007* 3 12.087  تدريب وتنمية مهارات العاملين  .5

 0.846 3 0.813-  إعادة الهيكلة  .6

 0.426 3 2.785-  تكنولوجيا المعلومات  .7

 0.284 3 3.800-  القوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة   .8

 0,080 3 6.751-  االت معاًجميع المج

0.05αالفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة *          =.  

تبــين أن القيمــة "  واالس-يتــضح أنــه باســتخدام كروســكال )28:2:3(يوضــح جــدول

لكل مـن المجـالين التخطـيط اإلسـتراتيجي و تـدريب وتنميـة مهـارات        ) Sig(االحتمالية  

0.05αاملين كانت أقل من مستوى الداللة       الع  ومـن ثـم فإنـه توجـد فـروق ذات داللـة              =

أي أنه يوجد اخـتالف جـوهري فـي رأي أفـراد العينـة              . إحصائية بين إجابات أفراد العينة    

 التخطـيط االسـتراتيجي،   (اإلداريـة فـي كـال مـن المجـالين         حول إعادة هندسة العمليات     

   .المؤهل العلمييعزى إلى  )ارات العاملينوتدريب وتنمية مه
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 كـل مـن المجـالين       يبين متوسطات الرتب إلجابات أفـراد العينـة حـول          )29:2:3(جدول  

  .المؤهل العلمي حسب التخطيط االستراتيجي، وتدريب وتنمية مهارات العاملين
  

אא:)29:2:3(  א

بمتوسطات الرت   المجال 
 دبلوم عالي ماجستير بكالوريوس دبلوم  فما دون

 123.14 114.11 125.78 158.34  التخطيط اإلستراتيجي

 146.57 133.13 122.41 158.34  تدريب وتنمية مهارات العاملين
  

 تبـين أنـه بالنـسبة لكـل مـن           )29:2:3(من خالل نتائج االختبار الموضـحة فـي جـدول         

تدريب وتنميـة مهـارات العـاملين كـان متوسـط الرتبـة             ، و يالمجالين التخطيط اإلستراتيج  

.  مـن المـؤهالت العلميـة األخـرى         فمـا دون   حملة الـدبلوم  إلجابات أفراد العينة أكبر لدى      

كل مـن المجـالين التخطـيط االسـتراتيجي وتـدريب            عامل مؤثر في     المؤهل العلمي أي أن   

هـل العلمـي لـدى مفـردات        ويعزو الباحـث ذلـك إلـى أن المؤ        . وتنمية مهارات العاملين  

 نـه يقـع علـى عـاتق اإلدارة العليـا          العينة له تأثير بالنسبة لمجال التخطيط االسـتراتيجي أل        

في اإلشراف واإلعداد الكلي، أما بالنسبة للتدريب وتنميـة مهـارات العـاملين فهـي تكـون                 

  .محدودة لدى الدبلوم فما دون ويحتاجوا فترة الكتساب بعض المهارات

فـي هـذه    ) Sig(ة لمجـاالت اإلسـتبانة األخـرى تبـين أن القيمـة االحتماليـة               أما بالنسب 

0.05αالحاالت كانت أكبر من مـستوى الداللـة           ومـن ثـم فإنـه ال توجـد فـروق ذات             =

أي أنـه ال يوجـد اخـتالف جـوهري فـي رأي             . داللة إحصائية بين إجابات أفـراد العينـة       

الداخليـة واألمـن الـوطني علـى إعـادة هندسـة العمليـات        أفراد العينة حول قدرة وزارة  

الـسياسات  و القيـادة الـسائد،      نمـط و وعـي القيـــــادة،   (من خالل المجاالت  اإلدارية  

القـوانين والتـشريعات التـي تٌــحدد        وتكنولوجيا المعلومـات،    وإعادة الهيكلة،   واإلدارية،  

ذلـك إلـى أن المؤهـل العلمـي         ويعزو الباحـث     .عزى إلى المؤهل العلمي   ي) السياسة العامة 

لدى مفردات العينة عامل غير مؤثر في هذه المجاالت ألنهـا عامـة بعـضها تعكـسه البيئـة                   

القــوانين والخارجيــة ويكــون لهــا األثــر األكبــر فيهــا مثــل تكنولوجيــا المعلومــات، 

والتشريعات التي تٌــحدد الـسياسة العامـة، وأخـرى داخليـة مثـل الـسياسات اإلداريـة،              

  . الهيكلةإعادةو
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طبيعـة  ل حول إعادة هندسة العمليات اإلداريـة تعـزى          توجد فروق ذات داللة إحصائية    : رابعاً

  العمل

א:)30:2:3( א א−א
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 0.001 3.237  وعي القيــــادة .1

 0.002 3.114  القيادة السائدنمط   .2

 0.000 4.123  السياسات اإلدارية .3

 0.000 6.789  التخطيط اإلستراتيجي .4

 0.000 5.222  تدريب وتنمية مهارات العاملين .5

 0.005 2.782  إعادة الهيكلة .6

 0.004 2.872  تكنولوجيا المعلومات .7

 0.000 7.032  القوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة  .8

 0.000 5.943-  جميع المجاالت معاً

0.05αالفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة *  =  

تبـين أن القيمـة االحتماليـة       "  وتنـي  –مـان   "أنه باستخدام اختبـار      )30:2:3(ل  يوضح جدو 

)Sig (            0.05لكل من مجاالت اإلستبانة كانت أقل من مـستوى الداللـةα ـ      = ه  ومـن ثـم فإن

 توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين إجابـات أفـراد                يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه    

أي أنه يوجد اختالف جوهري في الرأي حـول إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة                 . العينة

   .يعزى إلى طبيعة العمل
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العينة حول جميع المجاالت وذلك حسب       يبين متوسطات الرتب إلجابات أفراد       )31:2:3(جدول

  .طبيعة العمل
   

 אא:)31:2:3(

ةــوسط الرتبـمت  
 الــــــــــــالمج  م

دنيــم كري أو ـعس 
نيـأم  

 146.29 113.91  وعي القيــــادة.1

 145.92 114.66  نمط  القيادة السائد.2

 149.33 107.84  السياسات اإلدارية.3

 158.30 89.91  التخطيط اإلستراتيجي.4

 153.03 100.43  تدريب وتنمية مهارات العاملين.5

 144.84 116.83  إعادة الهيكلة.6

 145.14 116.22  تكنولوجيا المعلومات.7

 159.11 88.29  القوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة .8

 155.47 95.58  جميع المجاالت معاً
  

تبـين أنـه بالنـسبة لجميـع        )31:2:3(تائج االختبـار الموضـحة فـي جـدول          من خالل ن  

 هـذا يعنـي      أكبـر مـن المـدني،      عسكري أو األمنـي   مجاالت الدراسة كان متوسط الرتبة لل     

درجة الموافقة على قدرة وزارة الداخليـة الفلـسطينية واألمـن الـوطني إعـادة هندسـة                 

عـسكري  ال طبيعـة العمـل   أي أن    .ألمنـي عـسكري أو ا   للعمليات اإلدارية كانت أكبر لـدى ا      ا

.  بدرجـة أكبـر مـن المـدني        عامل مؤثر في إعادة هندسـة العمليـات اإلداريـة         مني  األأو  

ويعزو الباحث إلى أن طبيعة العمل إن كان مـدني أو عـسكري لهـا عامـل مـؤثر فـي أن               

 ديمقراطـي أو ديكتـاتوري أو       هناك فرق بين نظرتهم للقيـادة ونمطهـا الـسائد هـل هـو             

  .، وكذلك بالنسبة للبيئة الداخلية وكذلك الخارجيةيبيتس
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مكـان  لتوجد فروق ذات داللة إحصائية حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية تعـزى             : خامساً

  ).المحافظة(العمل 

א:)32:2:3( א א−א
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 0.761 1.8644-  وعي القيــــادة   .1

 0.967 0.5654-  نمط  القيادة السائد   .2

 0.239 5.5114-  السياسات اإلدارية   .3

 0.328 4.6294-  التخطيط اإلستراتيجي   .4

 0.880 1.1904-  تدريب وتنمية مهارات العاملين   .5

 0.346 4.4714-  إعادة الهيكلة   .6

 0.470 3.5524-  لوجيا المعلوماتتكنو   .7

 0.764 1.8444-  القوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة    .8

 0.595 2.7804-  جميع المجاالت معاً
  

تبــين أن القيمــة "  واالس- يتــضح أنــه باســتخدام كروســكال)32:2:3(يوضــح جــدول

ـ           ) Sig(االحتمالية   0.05αستوى الداللـة    لكل من مجاالت اإلستبانة كانـت أكبـر مـن م = 

 أي أنـه ال     .ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين إجابـات أفـراد العينـة                 

 إعـادة   قدرة وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني فـي         يوجد اختالف جوهري في الرأي حول       

 عامـل   )افظـة المح(مكـان العمـل     أي أن   . مكان العمـل   يعزى إلى    هندسة العمليات اإلدارية  

  .إعادة هندسة العمليات اإلدارية مؤثر فيغير 
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لمـسمى  لتوجد فروق ذات داللة إحصائية حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية تعزى            : سادساً

  الوظيفي 

א:)33:2:3( א א−א א

  الــــــــــــــــالمج  م

ختب
اال

ة 
يم
ق

ـ
 ار

حر
 ال
ت
جا
در

ي
ــ

ـ
 ة

الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

ـ
(ة 

SI
G

(. 

 0.748 6 3.471-  وعي القيــــادة.1

 0.587 6 4.670-  نمط  القيادة السائد.2

 0.447 6 5.790-  السياسات اإلدارية.3

 0.669 6 4.058-  التخطيط اإلستراتيجي.4

 0.606 6 4.524-  تدريب وتنمية مهارات العاملين.5

 0.427 6 5.969-  إعادة الهيكلة.6

 0.837 6 2.773-  ولوجيا المعلوماتتكن.7

 0.381 6 6.392-  القوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة .8

 0.766 6 3.336-  جميع المجاالت معاً
  

تبــين أن القيمــة "  واالس- يتــضح أنــه باســتخدام كروســكال)33:2:3(يوضــح جــدول

0.05αمـستوى الداللـة     لكل من مجاالت اإلستبانة كانـت أكبـر مـن           ) Sig(االحتمالية   = 

أي أنـه ال    . ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين إجابـات أفـراد العينـة                 

إعـادة  قدرة وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني فـي           يوجد اختالف جوهري في الرأي حول       

يفي عامـل   المـسمى الـوظ   المـسمى الـوظيفي، أو أن        يعزى إلى    هندسة العمليات اإلدارية  

  .غير مؤثر في إعادة هندسة العمليات اإلدارية
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لـدورات  لتوجد فروق ذات داللة إحصائية حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية تعـزى             : سابعاً

  التدريبية اإلدارية
  

א:)34:2:3( א א−א א א א א

اال  الـــــــــــــالمج  م
ة 
يم
ق

ـختب
 ار

ري
لح
ت ا

جا
در

ــ
ـ

 ة

الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

ـ
(ة 

SI
G

(. 

 0.452 4 3.673-  وعي القيــــادة   .1

 0.495 4 3.386-  نمط  القيادة السائد   .2

 0.389 4 4.124-  السياسات اإلدارية   .3

 0.293 4 4.946-  التخطيط اإلستراتيجي   .4

 0.504 4 3.333-  تدريب وتنمية مهارات العاملين   .5

 0.502 4 3.343-  إعادة الهيكلة   .6

 0.831 4 1.473-  تكنولوجيا المعلومات   .7

 0.710 4 2.138-  القوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة    .8

 0.654 4 2.447-  جميع المجاالت معاً
  

تبــين أن القيمــة "  واالس- يتــضح أنــه باســتخدام كروســكال)34:2:3(يوضــح جــدول

0.05αبانة كانـت أكبـر مـن مـستوى الداللـة            لكل من مجاالت اإلست   ) Sig(االحتمالية   = 

أي أنـه ال    . ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين إجابـات أفـراد العينـة                 

إعـادة  قدرة وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني فـي           يوجد اختالف جوهري في الرأي حول       

   .ية اإلداريةالدورات التدريب يعزى إلى هندسة العمليات اإلدارية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
171 

ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية تعـزى             : ثامناً سنوات ل

  الخدمة في الوزارة

א)35:2:3( א א−א א א א

ختب  الــــــــالمج  م
اال

ة 
يم
ق

ــ
 ار

ري
لح
ت ا

جا
در

ــ
ـ

 ة

الي
تم
الح
ة ا
يم
الق

ـ
(ة 

SI
G

(. 

 0.006* 4 14.344  وعي القيــــادة   .1

 0.004* 4 15.655  نمط  القيادة السائد   .2

 0.001* 4 19.248  السياسات اإلدارية   .3

 0.000* 4 31.484  التخطيط اإلستراتيجي   .4

 0.001* 4 19.614  تدريب وتنمية مهارات العاملين   .5

 0.059 4 9.103-  إعادة الهيكلة   .6

 0.438 4 3.767-  تكنولوجيا المعلومات   .7

 0.000* 4 32.395  القوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة    .8

 0.000 4 24.183  جميع المجاالت معاً

0.05αالفرق بين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى داللة *  =.  

تبــين أن القيمــة "  واالس- يتــضح أنــه باســتخدام كروســكال)35:2:3(يوضــح جــدول

 وتكنولوجيـا المعلومـات كانـت أكبـر         ،لكل من المجالين إعـادة الهيكلـة      ) Sig(االحتمالية  

0.05αمن مستوى الداللة      ومن ثـم فإنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين                  =

أي أنه ال يوجد اختالف جوهري فـي رأي أفـراد العينـة حـول قـدرة                 . إجابات أفراد العينة  

لية واألمـن الـوطني علـى إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة مـن خـالل                   وزارة الداخ 

 سـنوات الخدمـة فـي       يعـزى إلـى    ) و تكنولوجيـا المعلومـات     ، الهيكلـة  إعادة(المجالين

وعـي القيـادة، نمـط  القيـادة الـسائد،         ( أما بالنـسبة لبـاقي مجـاالت اإلسـتبانة           .الوزارة

 وتنميـة مهـارات العـاملين والقـوانين         السياسات اإلدارية، التخطيط اإلسـتراتيجي، تـدريب      

تبـين أن القيمـة االحتماليـة       ) والتشريعات التي تٌـحدد الـسياسة العامـة لـوزارة الداخليـة          

)Sig (            0.05في هذه الحاالت كانت أقل مـن مـستوى الداللـةα  ومـن ثـم فإنـه توجـد         =

ـ  . فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة        ه يوجـد اخـتالف جـوهري فـي         أي أن
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رأي أفراد العينـة حـول قـدرة وزارة الداخليـة واألمـن الـوطني علـى إعـادة هندسـة                     

الـسياسات  ونمـط القيـادة الـسائد،       ووعي القيـادة،    ( العمليات اإلدارية من خالل المجاالت    

ــة،  ــتراتيجي، واإلداري ــيط اإلس ــاملين والتخط ــارات الع ــة مه ــدريب وتنمي والقوانين ،ت

   .سنوات الخدمة في الوزارةعزى إلى ي)  التي تٌـحدد السياسة العامةوالتشريعات
  

يبين متوسطات الرتب إلجابات أفراد العينة حول قدرة وزارة الداخلية واألمن           )36:2:3( جدول

وعي القيادة، نمط القيـادة     ( الوطني على إعادة هندسة العمليات اإلدارية في كل من المجاالت         

ارية، التخطيط اإلستراتيجي، تدريب وتنمية مهارات العاملين والقـوانين         السائد، السياسات اإلد  

  .حسب سنوات الخدمة في الوزارة) ت التي تٌـحدد السياسة العامةوالتشريعا
  

אא:)36:2:3( א א  א

بـات الرتـمتوسط  
سنوات   3   الـــــــــالمج

  فأقل
تسنوا 6-4 سنوات  9-7 

12-10 
 سنة

أكثر من   

 12 سنة

 145.24 102.41 122.52 104.52 146.98  وعي القيادة

 123.82 112.13 94.71 142.30 150.90  نمط  القيادة السائد

 123.50 100.68 117.33 115.50 154.87  السياسات اإلدارية

 113.82 101.22 115.83 101.02 161.17  التخطيط اإلستراتيجي

 120.49 117.37 113.95 98.20 155.34  مية مهارات العاملينتدريب وتن

 129.28 94.51 97.64 100.76 159.58  القوانين والتشريعات 

 123.41 100.82 110.00 106.96 157.41  جميع المجاالت معاً
  

وعـي  (تبين أنه بالنـسبة للمجـاالت        )36:2:3( من خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول      

تدريب وتنميـة   والتخطيط اإلستراتيجي،   والسياسات اإلدارية،   ومط  القيادة السائد،     نوالقيادة،  

كـان  )  والقوانين والتشريعات التي تٌـحدد السياسة العامة لوزارة الداخليـة         ،مهارات العاملين 

 هـو األكبـر     سنوات فأقـل   3متوسط الرتبة إلجابات أفراد العينة لسنوات الخدمة في الوزارة          

ويعزو الباحث إلى وجـود اخـتالف فـي أراء           .ات الخدمة األخرى في الوزارة    بالنسبة لسنو 

 سنوات فأقل بالنسبة  للمجاالت السابقة، وذلك        3مفردات العينة وخصوصا من خدم في الوزارة        

لعدم تأهيل هذه الفئة من مفردات العينة حيث أنهم معينين جدد خالل الحكومة التاسعة والعاشرة               

دية عشر وال يتمتع أفراد بالخبرة بالنسبة للعمل داخل وزارة الداخلية الفلسطينية            إلى الحكومة الحا  

 ونسبة كبيرة لم تتلقى التـدريب والتأهيـل المناسـب للعمـل             ،سواء في الشق المدني أو األمني     

  .اإلداري
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  الفصـل الرابــع                  
 النتائـج والتوصيـات والدراسات املقرتحة      

  

  

  

  

א:

א:

א:א א  א
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  :ائجـالنت: ًأوال
ـ مـن خـالل العـرض الـسابق لإلطـار النظـري وأدبيـات الدراسـة          ائج المقـابالت  ولنت

ــصائي  ــل اإلح ــائج التحلي ــة ولنت ــاالت الدراس ــم   لمج ــيص أه ــن تلخ ــائج ال يمك نت

 ).3مرفق في المالحق المقابالت، ملحق رقم  (:كالتالي

 فـي الـشئون     المـوظفين   مـن اإلدارة العليـا     أظهرت الدراسة بأن نسبة أفراد العينة      .1

المدنيـة مـن     العـاملين فـي الـشئون        ، ونـسبة  %66.7العسكرية واألمنية كانـت     

، ونـسبة الـذكور أكبـر مـن اإلنـاث فـي وزارة              %33.3مفردات العينـة كانـت      

، واإلنـاث   %93.7الداخلية لطبيعة العمل في الـوزارة حيـث بلغـت نـسبة الـذكور             

 %.6.3نسبتهم 

 اإلدارة العليـا فـي الـوزارة بمفهـوم           لـدى   وإدراك أظهرت الدراسة بأن هناك وعي     .2

 قيـادة   ، وبينـت الدراسـة أنـه لـدى          %57.1بنسبة  إعادة هندسة العمليات اإلدارية     

 وعـي   الشرطة الفلسطينية وقيـادة األمـن والحمايـة ومـدراء اإلدارات المركزيـة            

 ولكـن بينـوا أن هنـاك قـصور فـي      إعادة هندسة العمليات اإلدارية،   بأهمية   وإدراك

حات اإلدارية وكيفية التعامـل بهـا، بينمـا أظهـرت الدراسـة إلـى أن                فهم المصطل 

ك وعي بمفاهيم التطـوير اإلداري لـدى قيـادة األمـن الـوطني وقيـادة الـدفاع                  هنا

 .المدني، ولكن هناك قصور في فهم إعادة هندسة العمليات اإلدارية

أظهرت الدراسة أن اإلدارة العليا في وزارة الداخلية واألمـن الـوطني تعمـل علـى                 .3

 .مالتفكير باألساسيات والتخلص من الروتين والثورة على القدي

وازدواجيـة فـي األعمـال      بينت الدارسة إلى أنه هناك تشتت فـي المهـام الفرعيـة              .4

ـ             ل لـذلك وجـود عـدة    اناتجة عن تجاوزات تقوم بهـا بعـض اإلدارات العامـة، مث

جهات في وزارة الداخلية واألمن الوطني تقوم بعمل ديـوان الـوزارة مـن تـصدير                

ل وتكلفـة عاليـة، وعـدم       وتوريد وأرشفة الكتب مما يحدث ازدواجيـة فـي األعمـا          

 .دمج وتوحيد المهام المشابهة والفرعية لألرشفة والصادر والوارد

تشير الدراسة إلى أن نمط القيادة الـسائد فـي جهـاز الـشرطة الفلـسطينية وجهـاز                   .5

 .األمن والحماية هو النمط الديمقراطي

ط تشير الدراسة إلى أن نمط القيادة الـسائد فـي جهـاز األمـن الـوطني هـو الـنم                    .6

 .الديكتاتوري

تشير الدراسة إلى أن نمط القيادة السائد في جهاز الـدفاع المـدني هـو نمـط القيـادة                .7

 .الحرة أو التسيبية
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أظهرت الدراسة أن واقع الـسياسات اإلداريـة الموجـودة قـد يـساعد فـي البـدء                   .8

 وتوجيـه عمليـة صـنع واتخـاذ القـرارات نحـو             بإعادة هندسة العمليات اإلداريـة    

 .رشاد العاملين في أداء وظائفهمالتطوير، وإ

أظهرت الدارسة بـأن الـسياسات اإلداريـة الموجـودة تُكـسب اإلدارة العليـا عنـد                  .9

ممارستها الخبرات والمعارف وتُساعد في الوصـول إلـى قـرارات أكثـر عقالنيـة               

 .وجودة

أظهرت الدراسة أن السياسات اإلدارية المتبعـة فـي األجهـزة األمنيـة هـي عامـة                  .10

 .قريرها إلى مدراء األجهزة األمنية أو من ينوب عنهموترجع في ت

تُشير الدراسة إلى أن تطبيق السياسات اإلدارية في الـوزارة يـساعد علـى تخفيـف                 .11

 .الكثير من األعباء اإلدارية خاصة تلك المتشابهة والمتكررة

بينت الدراسة إلى أنه في حال تم تطبيق سياسات إداريـة واضـحة ومفهومـة يولـد                  .12

 .لثقة لدى الموظفين ويخفف من حاالت الشك والحيرةذلك ا

أظهرت الدارسة أن الوزارة بصورة عامة تعتمـد علـى خطـة طـوارئ لمواجهـة                 .13

 .األمور غير االعتيادية أثناء سير العمل

تُشير الدراسة إلى وجوب العمل على إعداد خطـة إسـتراتيجية واضـحة ومفهومـة                .14

قـاط الـضعف وتعمـل علـى تحليـل          تُظهر نقاط القوة وتحليـل الفـرص وتحـدد ن         

 .المخاطر

أظهرت الدراسة إلى أنه يجب إتباع آليات للتخطـيط لتـساعد علـى إعـادة هندسـة                  .15

 .العمليات اإلدارية إلحداث التطوير في عمل الوزارة

أظهرت الدراسة بأنه توجد لدى الوزارة أهداف طويلـة المـدى كجـزء مـن الخطـة             .16

 .يقها بشكل منهجياإلستراتيجية ولكن يجب العمل على تطب

أظهرت الدراسة إلى أن الشرطة الفلسطينية تعمل وفـق خطـة إسـتراتيجية لتطـوير                .17

عملها ولكن يعيق تطبيقها أن غالبية عناصـر الجهـاز جـدد يحتـاجون إلـى إعـداد              

 .وتأهيل، ولذلك تطبيقها بطئ جداً

مـدني  ال يعمل كل من جهاز األمـن والحمايـة وجهـاز الـدفاع ال             بينت الدراسة بأنه     .18

 .وجهاز األمن الوطني وفق خطة إستراتيجية

أظهرت الدراسة إلى أن واقع إعادة الهيكلة في الوزارة يـساعد علـى البـدء بإعـادة                  .19

 .هندسة العمليات اإلدارية في وزارة الداخلية

أظهرت الدراسة إلى أنه توجـد فـي الـشق المـدني هيكليـة معتمـدة، أمـا الـشق                     .20

 .دة من مجلس الوزراء أو أي جهة أخرىالعسكري فال توجد هيكلية معتم
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أظهرت الدراسة إلى أن الهيكل التنظيمي الموجـود يحتـاج إلـى بعـض التعـديالت                 .21

 .لتسهيل االتصاالت بين اإلدارات

تُشير الدراسة إلى أن وجـود هيكـل تنظيمـي مالئـم الحتياجـات العمـل ويتميـز                   .22

 .ير الوزارة وتطوبالمرونة يساعد على إعادة هندسة العمليات اإلدارية

تُشير الدراسة إلـى أن هنـاك حاجـة لمراجعـة الهيكـل التنظيمـي دوريـاً بـشكل                    .23

 .منهجي ومدروس

الشرطة الفلسطينية تعمـل وفـق الهيكليـة الـسابقة وتعمـل علـى              بينت الدراسة بأن     .24

جهـاز األمـن والحمايـة فـال توجـد          أما  تطويرها بما يتناسب مع الظروف الحالية،       

 . له هيكلية

كل من جهاز األمن الوطني والدفاع المـدني يعمـل وفـق هيكليـة              اسة بأن   بينت الدر  .25

 .قديمة ولكنها ليست مفعلة بصورة كاملة

هنـاك ازدواجيـة وتـداخل فـي عمـل اإلدارة العامـة للـشئون               بينت الدراسة بأن     .26

ــي    ــة ف ــشئون المدني ــة لل ــع اإلدارة العام ــسكرية م ــة أو الع ــة المركزي اإلداري

 .الصالحيات والعمل

اإلدارة والتنظـيم واإلدارة العامـة للـشئون الماليـة المركزيـة أو              الدراسة بأن    بينت .27

 .العسكرية تعمالن وفق هيكلية قديمة وتحتاج إلى تطوير

أظهرت الدراسة بأن واقع التـدريب وتنميـة مهـارات العـاملين فـي الـوزارة قـد                   .28

 .يساعد في البدء في إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 إلى أن بعـض اإلدارات العامـة واألجهـزة األمنيـة لـديها خطـط                تُـشير الدراسة  .29

 .موضوعة لتطوير وتنمية الموظفين في الوزارة

بينت الدراسة بأنه يـتم تـدريب وتنميـة مهـارات عناصـر الـشرطة الفلـسطينية                  .30

 .وعناصر األمن والحماية ولكن بصورة بطيئة جداً

ني ال يخـضعون إلـى      بينت الدراسة بأن عناصـر الـدفاع المـدني واألمـن الـوط             .31

 .تدريب إداري لتنمية مهاراتهم

أظهرت الدراسة بأنه يجب تحديـد االحتياجـات التدريبيـة للعـاملين فـي الـوزارة                  .32

 .بصورة مستمرة

تُشير الدراسة إلى أن الوزارة تعمـل علـى تـدريب المـدراء علـى تـشكيل فـرق                    .33

 .العمل من أجل تحسين األداء بصورة بسيطة وبطيئة

ت أن الوزارة تُخصص جزء بـسيط مـن ميزانيتهـا لتطـوير العـاملين          تٌشير الدراسا  .34

 .بها مهنياً
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تُشير الدراسة إلى أن دائرة التدريب في الشئون المدنيـة غيـر فعالـة لعـدم إعـداد                   .35

 .برامج وخطط لتطويرها وتطوير أداء الموظفين

أظهرت الدراسة أن واقع تكنولوجيا المعلومات يـساعد فـي البـدء بإعـادة هندسـة                 .36

 .لعمليات اإلداريةا

تُشير الدراسة إلى أنه لدى الوزارة القدرة على إعادة تـصميم عملياتهـا مـن خـالل                  .37

 .استخدام تكنولوجيا المعلومات

بينت الدراسة أن وزارة الداخلية واألمن الـوطني زادت مـن قـدراتها علـى تنـسيق               .38

نولوجيـا  عملياتها في المديريات المختلفة التي تعمـل بهـا مـن خـالل اسـتخدام تك               

 .المعلومات

أظهرت الدراسة أن الوزارة لـم تُقلـل مـن عملياتهـا الرقابيـة اإلداريـة والماليـة                   .39

 .بالشكل الكافي والمناسب من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات

هنـاك نقـص فـي تـوفير المـستلزمات التكنولوجيـة لألجهـزة              بينت الدراسة بأن     .40

العديـد مـن المعـدات اإللكترونيـة        األمنية وذلك برز بعد أحـداث غـزة وتـدمير           

 .والمنشآت األمنية

أظهرت الدراسة أن واقع القوانين والتشريعات التي تُحـدد الـسياسة العامـة لـوزارة                .41

 .الداخلية واألمن الوطني قد يساعد في البدء بإعادة هندسة العمليات اإلدارية

ـ            .42 رض الرقابـة علـى     تُشير الدراسة إلى القوانين والتشريعات المطبقة تعمـل علـى ف

 .أداء السلطة التنفيذية

 إلى القوانين والتـشريعات  المطبقـة تفـرض علـى  الـوزارة رفـع                 الدراسةبينت   .43

 .تقارير دورية عن سير عملها

 لتلقـي   وجـود آليـة    االعتبـار  القوانين والتشريعات تأخذ بعين      الدراسة إلى أن  تُشير   .44

 خـالل وجـود وحـدة       الشكاوي واالقتراحات داخل الـوزارة، وذلـك يتـضح مـن          

متخصــصة لرقابــة الداخليــة والــشكاوي مــساندة للــوزير، واســتحداث منــصب 

 .المراقب العام لوزارة الداخلية واألمن الوطني

أظهـرت الدراسـة أن القـوانين واللـوائح المعمـول بهـا فـي الـوزارة واضــحة          .45

 .ومفهومة وتوضح األهداف واالختصاصات خاصة في الشئون المدنية

سة أن القوانين والتشريعات تُـساعد علـى تقيـيم أداء الـوزارة ومـدى               أظهرت الدرا  .46

 . مع األهداف العليا للدولة وسياساتهااانسجامه

وأن أداء  ن تُـساعد علـى االبتكـار والتطـوير،        دم تخصيص قواني  أظهرت الدراسة ع   .47

 .األعمال يعتمد اللوائح وجزء كبير يعتمد على الممارسة والتقدير الشخصي
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طبقة فـي الـشق المـدني هـي قـانون األحـوال             مة إلى أن القوانين ال    شير الدراس ـتُ .48

، 2004م، والالئحة التنفيذيـة لقـانون الجمعيـات الخيريـة         1998 لسنة   1المدنية رقم   

 لـسنة   12، وقـانون رقـم      2000 لعـام    1وقانون الجمعيات والهيئات األهليـة رقـم        

 . بشأن االجتماعات العامة1998

ـ     تُـشير .49 وانين المطبقـة فـي جهـاز الـشرطة الفلـسطينية هـي              الدراسة إلى أن الق

 .قوانين ضوابط الشرطة وصفة رجل الشرطة، وهي قوانين مصرية قديمة

 الدراسة إلى أن القـوانين المطبقـة فـي جهـاز األمـن والحمايـة واألمـن                  تُـشير .50

 سـنة   8الوطني هي قانون الخدمة العسكرية  فـي قـوى األمـن الفلـسطينية رقـم                 

 . بشأن األسلحة النارية والذخائر8قم ، وقانون ر2005

 الدراسة إلى أن القوانين المطبقة في جهاز الدفاع المـدني هـي قـانون رقـم                 تُـشير .51

بشأن الدفاع المدني ونظـام الهيئـة العامـة للتخفيـف مـن الكـوارث               1998 لعام   3

 .والزالزل

عين في الهيكلية   يظهر الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية واألمن الوطني، عدم تفعيل موق          .52

  أو وهو نائب وزير الداخلية واألمن الوطني، وكذلك موقع مدير عـام األمـن الـداخلي            

 األجهزة األمنية، وهو يأتي في الهيكلية مقابل لوكيل وزارة الداخلية واألمـن             عاممدير  

وعلـل بـسبب    مدني حسب ما هو محدد في الهيكلية،        الوطني الذي يشرف على الشق ال     

 على تفعيـل     وزير الداخلية الفلسطينية واألمن الوطني     لذلك لم يوافق  اسية  األوضاع السي 

  .الموقعين
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  :التوصيــــات:ًثانيا
  :    بناء على ما توصلت إليه الدراسة من النتائج المذكورة يمكن إعطاء التوصيات التالية 

ة الداخليـة واألمـن     تعزيز مفهوم إعادة هندسة العمليات اإلدارية لدى القيادة فـي وزار           .1

 .الوطني، وخصوصاً قيادات األجهزة األمنية لتطوير العمل اإلداري المؤسساتي

لية  القرارات وعدم إعطاء الموظفين الحرية واالستقال      تعزيز مشاركة الموظفين في اتخاذ     .2

 .اإلدارة العليابدون الرجوع إلى الكاملة في إصدار القرارات 

 واألمن الوطني  على إعادة       تفعيل قدرة وزارة الداخلية       استخدام السياسات اإلدارية في    .3

 . العمليات وبنائها على أسس علمية صحيحةهندسة

تحديد سياسات إدارية واضحة ومفهومة بحيث ال تتعارض مع القـوانين والتـشريعات              .4

 .المنظمة والمحددة للسياسة العامة للوزارة

احدة للحصول على خدمـة متميـزة       تجميع ودمج األنشطة والمهام الفرعية في مهمة و        .5

 .وسرعة  في األداء وتحصيل تكاليف أقل

إعداد خطة إستراتيجية لتطوير العمل اإلداري داخل الوزارة واألخذ بعين االعتبار إعادة             .6

بناء العمليات اإلدارية الموجودة سواء فيما يتعلق في الشق المدني وما يقدمه من خدمات              

الخ، أو فيما يتعلق بالشق العسكري       ... لهوية الشخصية   للجمهور كإصدار الجوازات أو ا    

من خالل تطوير العمل اإلداري فيما يتعلق في قضايا تعزيز األمن فـي قطـاع غـزة،       

 والدوائر في إعداد الخطة اإلستراتيجية ألن ذلك سيساعد على          توإشراك مدراء اإلدارا  

 .تطبيقها القتناعهم بها

 .إلستراتيجية على أسس منهجية  علمية االهتمام بأن يتم تطبيق الخطة ا .7

 .إيجاد آليات لتخطيط اإلستراتيجي تكون مساعدة على إحداث التطوير .8

استخدام برامج تدريبية متخصصة تساعد على إعادة البناء وإحداث التغييـر والتطـوير              .9

المؤسساتي، وباألخص عناصر األجهزة األمنية لتأهيلهم إدارياً للعمل اإلداري الـشرطي         

 .منيواأل

استخدام فرق العمل من المدراء الذين يتم تدريبهم للمشاركة فـي عمليـة إعـادة بنـاء                  .10

 .العمليات اإلدارية

توفير الميزانية الالزمة لخطة تدريب وتأهيل الموظفين مهنياً، وحيث أن النتائج أظهرت             .11

 .نسبة كبيرة من الموظفين هم جدد وخصوصاً في الشق العسكري
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 بين اإلدارات المختلفـة،     هيكل التنظيمي للوزارة لتسهيل االتصاالت    ى تعديل ال  العمل عل  .12

وتنظيم العالقة بين الشئون اإلدارية والشئون المالية في الشق المدني مع الشئون اإلدارية             

 .المركزية والشئون المالية المركزية

الية المركزية  أن تتبع اإلدارة العامة للشئون اإلدارية المركزية واإلدارة العامة للشئون الم           .13

 أو منصب نائب وزير الداخلية واألمن الـوطني       لرئيس قطاع الشئون اإلدارية والمالية      

 .وليس إلى الوزير مباشرة

 في بعض األجهزة األمنية التي تم استحداثها من جديد للمـساهمة بفاعليـة               إعادة الهيكلة  .14

 هيكليات قديمـة    في عملية التطوير وفرض األمن للمواطنين، وخصوصاً أنها تعمل وفق         

 .ال تتناسب مع المسئوليات المكلفة بها

 وتفعيل عمليـة إعـادة      عن االزدواجية  للبعد   عة الهيكل التنظيمي بصورة  دورية     مراج .15

 .هندسة العمليات اإلدارية

استخدام تكنولوجيا المعلومات في إعادة تصميم العمليات اإلدارية حيـث أن العمليـات              .16

 الروتين والرقابة المتكررة التي تأتي بعد العملية وال تمنـع           اإلدارية الحالية يغلب عليها   

 .وقوع األخطاء

 التفاعل مع مواكبة الوزارة  لتطورات التكنولوجية واستخدام تكنولوجيا المعلومات فـي             .17

إعادة البناء أو هندرة العمليات اإلدارية للوصول إلى سرعة في األداء وجـودة عاليـة               

 .انب الخدماتي الذي يتعامل مع الجمهور مباشرةوتكاليف أقل وخصوصاً في الج

استخدام تكنولوجيا المعلومات بطريقة تسهم في خفض العمليات الرقابيـة، وأال تكـون              .18

 . الرقابة تأتي فقط بعد انتهاء العملية بل تكون مصاحبة لها أو مسبقة قبل وقوع الخطأ

 بـاألجهزة األمنيـة بمـا       العمل على توفير المستلزمات التكنولوجية والمعدات الخاصة       .19

 .يتناسب مع التطوير المؤسساتي للوزارة

 ولـيس علـى التسلـسل       إلدارية عند إعادة الهيكلة   التركيز على أنشطة ومهام العملية ا      .20

 .اإلدارية حتى ال يحدث ازدواجية  في العمل

 العمل على سن قوانين وتشريعات تساعد على اإلبداع وإعادة بناء العمليات اإلدارية في             .21

 .الوزارة

 تدعيم قوانين وتشريعات خاصة بالشق العسكري واألمني توضح أسس العمل  اإلداري             .22

 .الصحيح بناء على إستراتيجية كاملة لوزارة الداخلية واألمن الوطني

استخدام القوانين والتشريعات في فرض رقابة إدارية تساعد في بناء عمليـات إداريـة               .23

 .جديدة بعيداً عن االزدواجية
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ل على تفعيل موقع كل نائب وزير الداخلية واألمن الوطني، وموقـع مـدير عـام                العم .24

األجهزة األمنية حسب التسمية في هيكلية وزارة الداخلية واألمن الوطني، لما في ذلـك              

من تفويض للسلطات، ومنع لالزدواجية في العمل وعدم إتعاب وإرهاق الـوزير مـن              

 .زية مباشرة لهتبعية األجهزة األمنية واإلدارات المرك
  

  :الدراســات املـقرتحـة: ًثالثا
  : الدراسات التالية  والنتائج التي توصل إليها يقترح الباحثفي ضوء دراسة الباحث

 وزارة الداخلية واألمن الـوطني       في دراسة بعنوان واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية       .1

 .في الضفة الغربية

مها الشق المدني فـي وزارة الداخليـة واألمـن          دراسة بعنوان جودة الخدمات التي يقد      .2

 .الوطني للمواطنين

 .دراسة بعنوان واقع إعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية على أسس علمية ووطنية .3

 .دراسة بعنوان واقع تنمية وتطوير مهارات العاملين في وزارة الداخلية واألمن الوطني .4

 .في وزارة الداخلية واألمن الوطنيدراسة بعنوان واقع التخطيط اإلستراتيجي  .5

دراسة بعنوان واقع تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم عمـل وزارة الداخليـة              .6

 .واألمن  الوطني
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http://www.pmo.gov.ps/mc.php 
http://www.alriyadh.com/2005/05/09/article63039_s.html 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D

8%A9, 11/8/2007.  
http://www.sonna3ma.com/forums/archive/index.php?t-
6792.html,17/8/2007.المنتدى المغربي لصناع الحياة  
www.moi.ps,3/1/2008. عموق   وزارة الداخلية الفلسطينية 

www.police.ps/ar,6/1/2008موقع . الشرطة الفلسطينية  
www.vb.arabsgat.com,17/8/2008 
www.iideenter.com,17/8/2008 
www.alriyadh.com ,17/8/2008 
www.google.com 
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  ) 1(ملحق رقم 

  قائمة بأمساء حمكمي اإلستبانة 
  

  المسمى الوظيفي   االسم الرقم

   الجامعة اإلسالمية– كلية التجارة -أستاذ   عاشور  حسينيوسف.د.أ  1

  الجامعة اإلسالمية– كلية التربية -أستاذ   فؤاد علي العاجز.د.أ  2

  الجامعة اإلسالمية -كلية التجارة  شاركأستاذ م   الفرا محمدماجد. د  3

  الجامعة اإلسالمية– كلية اآلداب -أستاذ مساعد   عليان عبد اهللا الحولي.د  .4

   الجامعة اإلسالمية– كلية اآلداب -أستاذ مساعد   سناء إبراهيم أبو دقة.د  .5

  الجامعة اإلسالمية- كلية الهندسة-أستاذ مساعد    الخزندار جار اهللاهالة. د  .6

  الجامعة اإلسالمية-كلية التجارة  -أستاذ مساعد    صافي خالدسمير. د  .7

  الجامعة اإلسالمية - التجارة كلية -أستاذ مساعد    أبو الروس عليسامي. د  .8

  الجامعة اإلسالمية -كلية التجارة  -أستاذ مساعد    وادي عبد اللطيفرشدي. د  .9

  الجامعة اإلسالمية -كلية التجارة  -أستاذ مساعد   رـبح عبد عطيه يوسف.د  .10

  الجامعة اإلسالمية -كلية التجارة أستاذ مساعد   البحيصيمحمد عصام .د  .11

   الجامعة اإلسالمية– كلية التجارة –أستاذ مشارك    مقداد إبراهيمحمدم. د  .12

  الجامعة اإلسالمية- كلية الهندسة-أستاذ مساعد    بركات محمدنافذ.د  .13

  رئيس قطاع الشئون اإلدارية والمالية في وزارة الداخلية    أبو ماضي أحمدكامل. أ  .14

  لداخلية والشكاوي في وزارة الداخلية مدير عام الرقابة ا   النجار حسنمحمد. أ  .15
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    ناالستبيا) 2(ملحق رقم 
     بسم اهللا الرحمن الرحيم                                

  

    :  األخت الكريمة/ األخ الكريم
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  

خلية الفلسطينية في وزارة الدا" الهندرة"واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية : الموضوع

  .واألمن الوطني في قطاع غزة
  

وسـتتمكن  " الهنـدرة   "يرفع الستار اآلن عن عصر جديد في عالم إدارة األعمال هـو عـصر               

المؤسسات والوزارات التي سوف تستجيب لتحدياتها بإرساء القواعد الجديدة لنظم وطرق العمل            

 أسـئلة   لإلجابـة علـى    جزءا من وقتكم     الجديدة والمبتكرة في العالم، لهذا أرجو التلطف بمنحي       

" الهندرة" التعرف على واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية        اإلستبانة المرفقة والتي تهدف إلى        

وهـو  على التطوير المؤسساتي  في وزارة الداخلية الفلسطينية واألمن الوطني في قطاع غزة              

ر التي تحظى باهتمام الكثير مـن       موضوع أطروحة الماجستير إذ أن هذا الموضوع من المحاو        

  .المؤسسات العالمية في الوقت الحالي

ر  األساسي وإعادة التصميم     هو إعادة  التفكي    "الهندرة"بإعادة هندسة العمليات اإلدارية     ويقصد  

إلى تحسين جوهري في المقاييس المعاصرة لألداء مثل التكلفة،         الجذري للعمليات من التوصل     

 والتفكير  البدء من جديد، أي البدء من نقطة الصفر       توى الخدمة بمعنى    السرعة، الجودة، ومس  

بطريقة جديدة ومختلفة في كيفية تقديم الخدمات لتحقيق رغبات الجمهـور ولـيس إصـالح               

  .الوضع القائم وترميمه أو إجراء تغييرات تجميلية تترك البنى األساسية كما كانت عليه

ظيم االمتنان على حسن تعاونكم في تعبئة اإلستبانة لمـا          ويسرني أن أتقدم لكم بجزيل الشكر، وع      

في ذلك من أهميه كبيرة في قياس متغيرات الدراسة علما بأن المعلومات التي تقدمونها سـتعامل    

  .بسرية ولن تستخدم إال لغايات البحث العملي 

  

  شاكرين لكم حسن استجابتكم وتعاونكم معنا

  ،وتفضلوا بقبول فائق الشكر واالحترام،

                                                                                                

  الباحث

  أيمن جمال السـر
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  :  البيانات الشخصية-أوالً 

  :  أمام اإلجابة المناسبةيرجى تعاونكم في وضع إشارة  

   أنثى ذكر      :    الجنس.1

  .  فأكثر46   45- 36    35-26 أقل    ف25 :  العمر بالسنوات.2

  . دكتوراه دبلوم عالي   ماجستير  بكالوريوس  دبلوم فما دون : المؤهل العلمي.3

  ).عسكري (   أمني  مدني  : طبيعة العمل .4

  . رفح س خانيون الوسطى   غزة    شمال غزة  ):  حسب مكان العمل( المحافظة.5

  . مدير وحدة  مدير دائرة  مديرعام اإلدارة نائب  مديرعام اإلدارة    وكيل الوزارة المساعد : المسمى الوظيفي .6

  .     أربع مرات فأكثر ثالث مرات  مرتان  مرة واحدة  لم أشارك : عدد الدورات التدريبية اإلدارية التي شاركت فيها.7

  .سنة12 أكثر من    12-10 9 -7    6- 4  سنوات فأقل   3 : سنوات الخدمة في الوزارة.8

 غير موافق بشدة غير موافق متردد موافق موافق بشدة الفقرة  .م

    وعي القيــــادة بمفهوم إعادة هندسة العمليات اإلدارية – ثانياً 
            . يـعي القادة مفهوم إعادة هندسة العمليات اإلدارية مما يضمن التقدم  والتطوير.1

            . القادة على  دمج  المهام  الفرعية  المتكاملة في مهمة واحدةيعمل .2

            .يعمل القادة على تقليل عدد مرات  التدقيق والمراجعة لتوفير السرعة في األداء.3

            . يعمل القادة على إعادة التفكير باألساسيات والتخلص من الروتين القديم.4

  نمط  القيادة السائد   – ثالثاً 
            .يحتفظ القائد في الوزارة لنفسه بجميع الصالحيات.1

            .يستطيع القائد في الوزارة  كسب ثقة الموظفين والتأثير فيهم.2

            .يعطي القائد الحرية واالستقاللية للموظفين في ممارسة أعمالهم.3

            .تيأخذ القائد في الوزارة بعين اإلعتبار وجهات نظر مرؤوسيه عند حل المشكال.4

            . يخطط القائد في الوزارة ألعماله ويهتم بتفصيالت العمل .5

            .يتجه القائد في الوزارة إلى إعطاء الموظفين أكبر قدر من الحرية في إصدار القرارات.6

    السياسات اإلدارية– رابعاً 

            .توجد في الوزارة سياسات إدارية واضحة ومفهومة .1

            .ارية في الوزارة  ترشد العاملين في أداء وظائفهمالسياسات اإلد.2

            السياسات اإلدارية  في الوزارة  تساعد القادة للوصول إلى قرارات أكثر عقالنية وجودة.3

            السياسات اإلدارية الموجودة تٌولد الثقة لدى الموظفين وتخفف من حاالت الشك والحيرة.4

            . تُكسب القادة عند ممارستها الخبرات والمعارفالسياسات اإلدارية الموجودة.5

            .السياسات اإلدارية تخفف الكثير من األعباء اإلدارية خاصة تلك المتشابهة والمتكررة.6

            .السياسات اإلدارية تعمل على توجيه عملية صنع وإتخاذ القرارت نحو تطوير األداء.7
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 غير موافق بشدة ر موافقغي متردد موافق موافق بشدة الفقرة  .م

    التخطيط اإلستراتيجي – خامساً 
            .يتوفر لدى الوزارة خطة استراتيجية واضحة ومكتوبة.1

            . رسالة الوزارة  واضحة لجميع الموظفين.2

            . يوجد لدى الوزارة أهداف طويلة المدى كجزء من الخطة االستراتيجية.3

            .ة في الوزارة بشكل منهجييتم تطبيق الخطة االستراتيجي.4

            . تعمل الوزارة على تحليل الفرص ونقاط القوة.5

            . تعمل الوزارة على تحليل المخاطر ونقاط الضعف.6

            .تعمل الوزارة على تقييم  الخطة اإلستراتيجية بشكل دوري.7

            .لتطويرتساعد آليات التخطيط المتبعة في الوزارة على تسهيل حدوث عملية ا.8

            تعتمد الوزارة على مرونة الخطة الموضوعة لتحقيق األهداف المعلنة والمرسومة.9

            .تعتمد الوزارة على خطة طوارئ لمواجهة األمورغيراإلعتيادية أثناء سير العمل.10

  تدريب وتنمية مهارات العاملين   – سادساً 
            .ي الوزارةتوجد خطة موضوعة لتطوير وتنمية العاملين ف.1

            .تعمل الوزارة على تحديد اإلحتياجات التدريبية للعاملين بها بإستمرار.2

            .تُخصص الوزارة جزء من ميزانيتها لتطوير العاملين بها مهنياً.3

            .تُراعي الوزارة التطورات التكنولوجية الحديثة عند وضع خطط التدريب.4

            .ي أساليب التدريبتعمل الوزارة على التنويع ف.5

            .تعمل الوزارة على تدريب المدراء على تشكيل فرق العمل من أجل تحسين األداء.6

            . الالزم للتأكد من أن خطط التطوير يتم تنفيذها من قبل العاملينالوقتتخصص الوزارة .7

            .ليات اإلداريةبرامج تنمية وتطوير العاملين في الوزارة تُساعد على إعادة بناء العم.8

            .تقوم الوزارة بتقييم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير العاملين بإستمرار.9

            . الالزم للتأكد من أن خطط التطوير يتم تنفيذها من قبل العاملينالدعمتُخصص الوزارة .10

    إعادة الهيكلة– سابعاً 

            يوجد هيكل تنظيمي في الوزارة .1

            .    كل التنظيمي مالئم الحتياجات العملالهي.2

            .الهيكل التنظيمي يساعد على تحقيق  أهداف الوزارة.3

            .تقوم الوزارة بمراجعة الهيكل التنظيمي  دورياً بشكل منهجي ومدروس.4

            .يتصف الهيكل التنظيمي في الوزارة  بالمرونة.5

            . دسة العمليات اإلدارية والتطوير في الوزارة يساعد الهيكل التنظيمي على إعادة هن.6

            .هناك مستوى عاٍل من اإلتصاالت والتعاون بين أجزاء الهيكل التنظيمي.7

            . هناك تناسق للوظائف  مع طبيعة الهيكل التنظيمي.8

            .تطويرالهيكل للوزارة بشكل مستمر يساعد على إنجاز مهام الوزارة الموكلة على عاتقها.9

            .يساعد  الهيكل التنظيمي على سرعة اإلتصال اإلداري داخل الوزارة.10

            .يحتاج  الهيكل التنظيمي للوزارة  إلى تعديل  لزيادة السرعة في العمل.11
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   �شكر لكم حسن تعاو�كم

  
  

 غير موافق بشدة غير موافق متردد موافق موافق بشدة الفقرة  .م

    تكنولوجيا المعلومات– ثامناً 
            .  بالمواكبة والحساسية العالية للتطورات التكنولوجية في البيئة  المحيطةتتصف الوزارة.1

            .والخارجية بين العاملين فيهافي اتصاالتها الداخلية تستخدم الوزارة شبكة اإلنترنت .2

3.
زادت  الوزارة  من قدرتها على تنسيق عملياتها في المديريات المختلفة التي تعمل بهـا                

  .خدام  تكنولوجيا المعلوماتمن خالل است
          

4.
تيجيات هناك إلمام جيد بالتطورات التكنولوجية المناسـبة ألهـداف وسياسـات واسـترا            

  . ككلالمديريات واإلدارات العامة والوزارة
          

5.
 المعلومات من أي موقع من خالل استخدام  أجهزة واديريمكن للموظفين في الوزارة أن ي     

  .الحاسوب
          

6.
مـن خـالل اسـتخدام تكنولوجيـا         اإلدارية والمالية     الرقابية تها الوزارة من عمليا   قللت

  .المعلومات
          

7.
في دعم ومساعدة الوحدات والدوائر األخـرى  التـي           تتردد الوحدات والدوائر الفنية      ال

  .تحتاج إلى مساعدة  بمجال التكنولوجيا الجديدة
          

8.
إلـى أداء  رتها وسهولة تناولها ممـا يـؤدي      بوفرة  في الوزا تتميز المعلومات والبيانات    

  .األعمال بسرعة ودقة
          

9.
لدى الوزارة القدرة على إعادة تصميم عملياتها اإلداريـة مـن خـالل اسـتخدام               

  .تكنولوجيا المعلومات
          

  التي تحدد السياسة العامة لوزارة الداخليةالقوانين والتشريعات   – تاسعاً 
            . تعريف الموظفين بالقوانين واللوائح المنظمة للعملتقوم الوزارة ب.1

            .القوانين واللوائح المنظمة ألعمال الوزارة واضحة ومفهومة.2

            .القوانين واللوائح المعمول بها في الوزارة  توضح األهداف واالختصاصات.3

            .سة والتقدير الشخصيأداء األعمال في الوزارة يعتمد على القوانين بعيداً عن الممار.4

            .القوانين واللوائح في المطبقة في الوزارة تصلح كمعيار لقياس األداء.5

            .تساعد القوانين  واللوائح في الوزارة على االبتكار والتطوير.6

7.
تساعد القوانين والتشريعات على تقييم أداء عمل الوزارة ومدى انسجامه مع األهـداف             

  .ة وسياستهاالعليا للدول
          

            .على فرض  الرقابة على أداء  السلطة  التنفيذية القوانين والتشريعات تعمل.8

            .على الوزارة رفع تقارير دورية عن سير عملهاالقوانين والتشريعات تفرض .9

10.
بعين االعتبار وجود آلية لتلقي الشكاوي واإلقتراحـات داخـل    القوانين والتشريعات   تأخذ  

  .ارةالوز
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  ) 3(ملحق رقم 
   لألجهزة األمنية ومدراء اإلدارات العامة املركزيةت مع املدراء العامنياملقابال

  

א .1 א מ ، א  א

 .م ، الساعة العاشرة والنصف31/12/2007اللقاء كان يوم االثنين تاريخ   . أ 

هناك وعي بمفهوم إعـادة هندسـة العمليـات أو إعـادة البنـاء أو               : لنسبة لوعي القادة  با . ب 

الهنــدرة التطــوير الجهــاز وتوحيــد المهــام الفرعيــة ولكــن هنــاك عــدم وعــي 

 .بالمصطلحات العلمية وكيفية التعامل معها

هو نمط مشاركة المـدراء اآلخـرين فـي اتحـاد القـرارات             : بالنسبة لنمط القيادة السائد     . ج 

تحمل المسؤوليات وخصوصا أن هناك عـدد مـنهم خـريج كليـات أمنيـة وشـرطية                 و

 .وعمل سابقا في الشرطة أو أجهزة أمنية أخرى 

أفاد مدير الجهاز بأن الهيكليـة التـي يـتم العمـل بهـا هـي هيكليـة                  : بالنسبة لهيكلية   .د 

 .الشرطة القديمة ، ويتم العمل على تطوير بعض جوانبها

يب اإلداري داخـل الجهـاز يـتم بـصورة بطيئـة وليـست              التـدر : بالنسبة للتـدريب    .ه 

 .بالدرجة المطلوب لعدم استقرار األوضاع

هي عبـارة عـن قـوانين ضـوابط الـشرطة وصـفة رجـل               : بالنسبة للقوانين المطبقة    .و 

الشرطة، وال يوجد لوائح خاصة لتنظيم عمـل اإلدارات العامـة مـن قبـل الـوزارة أو                  

 . جهة عليا

هي عامة وترجع في تقريرها إلـى مـدير الجهـاز ونائبـه             : ريةبالنسبة للسياسات اإلدا    .ز 

 . بالدرجة األولى في تحديدها

هنـاك نقـص فـي تـوفير أجهـزة كمبيـوتر وأجهـزة              : بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات    . ح 

 .خاصة بعمل الشرطة من أجهزة العمل الجنائي والشرطي

ـ         : بالنسبة لتخطـيط اإلسـتراتيجي      . ط  ل الجهـاز   هنـاك خطـة إسـتراتيجية لتطـوير عم

واالرتقاء به ولكن تطبيقها بطـئ ألن غالبيـة أبنـاء الجهـاز غيـر مـؤهلين وكـانوا                   

 .يعملوا داخل القوة التنفيذية ويحتاجوا فترة لالندماج داخل جهاز الشرطة

 شـرطي مـوزعين     10000تعـداد جهـاز الـشرطة اآلن حـوالي          : عدد أفراد الجهاز    .ي 

  .على إدارات عامة والمحافظات
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א .2 א מ א מ א
 .، الساعة الحادية عشر20/12/2007اللقاء كان بتاريخ  . أ 

هناك وعي بمفاهيم تطوير جهاز األمن والحماية وكذلك توحيد المهام          : بالنسبة لوعي القادة    . ب 

 .الفرعية ولكن هناك قصور في فهم المصطلحات اإلدارية العلمية 

هو نمط مشاركة المدراء اآلخرين في اتخاذ القرارات وتحمـل          : ط القيادة السائد  بالنسبة لنم  . ج 

المسؤوليات ، وفي مواقف أخرى يكون النمط الحازم أو التفرد في اتخاذ القرار وخصوصا              

 .أن هذا الجهاز تم تشكيله جديد خالل فترة الحكومة العاشرة

كلية واضحة للجهاز لحتى اآلن، حيث يتم       أفاد مدير الجهاز بأنه ال توجد هي      : بالنسبة لهيكلية  .د 

تشكيل القوة داخل الجهاز حسب رؤية وزير الداخلية، مثل  تشكيل وحـدة أو قـوة حمايـة                  

 . األجانب

التدريب اإلداري داخل الجهاز بطيء جداً، أما التدريب العسكري فهنـاك           : بالنسبة للتدريب  .ه 

 .تميز فيه

تحكم عمل الجهاز هي القـوانين العـسكرية ولكنهـا     القوانين التي   : بالنسبة للقوانين المطبقة   .و 

ليست مطبقة بصورة كاملة، وبعض القضايا الخاصة بأنباء الجهاز يطر مدير الجهاز إلـى              

 .البث فيها وهي تكون بحاجة لتناولها في القضاء العسكري

ـ          : بالنسبة للسياسات اإلدارية   .ز  ة هي عامة وترجع في تقريرها إلى مدير الجهاز ونائبه بالدرج

 . األولى في تحديدها

هناك نقص في توفير أجهزة كمبيوتر وبعـض األجهـزة          : بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات    . ح 

 .الخاصة للجهاز لتطوير العمل بداخله

ال توجد خطة شاملة يتم العمل بها ، ولكن مهمة الجهـاز            : بالنسبة للتخطيط اإلستراتيجي    . ط 

ارة التي يقوموا بها ، وبعض المؤسـسات        هي حماية الشخصيات الهامة ، وتأمين أماكن الزي       

 .الهامة جداً

 شـخص مـوزعين علـى       1425تعداد جهاز الـشرطة اآلن حـوالي        : عدد أفراد الجهاز   .ي 

  .المحافظات وعلى القوى المحددة 
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א .3 א מ .א
 .عشر، الساعة الحادية 23/12/2007اللقاء كان بتاريخ  . أ 

ال يوجد وعي بمفاهيم إعادة هندسة العمليات اإلدارية وكيفية تطـوير           : بالنسبة لوعي القادة   . ب 

العمل داخل الجهاز وهناك تبني لتوزيع المهام الفرعية وبقاء األوضاع على ما هي عليه و               

 .اإلدارية العلمية  قصور في فهم المصطلحات

 فـي اتخـاذ     اإلدارات الحرية الكاملـة     راء  مدإعطاء  هو نمط   : بالنسبة لنمط القيادة السائد     . ج 

 . ودور مدير الجهاز متابعة إنجاز المهام والرقابة عليهاالقرارات 

  .توجد هيكلية قديمة للجهاز يتم العمل بها ولكنها ليست مفعلة بصورة كاملة: بالنسبة لهيكلية  .د 

 الجهـاز أغلـبهم     وكذلك أبناء .ال يتم إجراء دورات إدارية لتحسين العمل      : بالنسبة للتدريب   .ه 

 .جدد ويحتاجوا إلى تدريب وتأهيل على عمليات اإلطفاء واإلنقاذ

القوانين التي تحكم عمل الجهاز هي القوانين العـسكرية، هنـاك           : بالنسبة للقوانين المطبقة    .و 

 .قانون الدفاع المدني باعتباره جهاز خدماتي

مدير الجهاز ونائبه بالدرجة    هي عامة وترجع في تقريرها إلى       : بالنسبة للسياسات اإلدارية    .ز 

 . األولى في تحديدها

هناك نقص في توفير أجهزة كمبيـوتر وبعـض األجهـزة           : بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات    . ح 

 .الخاصة للجهاز لتطوير العمل بداخله

 ال توجد خطة إستراتيجية شاملة يتم العمل بها ، : بالنسبة للتخطيط اإلستراتيجي  . ط 

 شـخص   320جهاز الدفاع المدني في الوقـت الخـالي حـوالي         تعداد  : عدد أفراد الجهاز    .ي 

 .موزعين على المحافظات وعلى اإلدارات
א.4 א מ .א
 .، الساعة العاشرة26/12/2007اللقاء كان بتاريخ  . أ 

مفهـوم  يوجـد وعـي بمفـاهيم التطـوير وتحـسين العمـل أمـا               : بالنسبة لوعي القادة   . ب 

وتبني لتوزيـع المهـام الفرعيـة وبقـاء         . الهندرة  فيعتبر مفهوم جديد على أبناء الجهاز       

وتوحيـد جهـود األجهـزة األخـرى يحتـاج قـرار            . األوضاع في نظام العمل السابق    

 .سياسي من الوزير أو الجهات العليا

قيـادة   هو الـنمط العـسكري وأن القـرارات تـأتي مـن ال            : بالنسبة لنمط القيادة السائد     . ج 

 .إلى عناصر الجهاز

توجد هيكلية قديمة للجهـاز يـتم العمـل بهـا ولكنهـا ليـست مفعلـة                 : بالنسبة لهيكلية   .د 

 . بصورة كاملة
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وكـذلك أبنـاء الجهـاز      .ال يتم إجراء دورات إدارية لتحـسين العمـل        : بالنسبة للتدريب   . ك 

 .أغلبهم جدد ويحتاجوا إلى تدريب وتأهيل

الجهـاز هـي القـوانين العـسكرية        وانين التي تحكم عمـل      الق: بالنسبة للقوانين المطبقة    . ل 

 .فقط

هـي عامـة وترجـع فـي تقريرهـا إلـى مـدير الجهـاز                : بالنسبة للسياسات اإلدارية    .م 

 . ورئيس العمليات بالدرجة األولى في تحديدها

هنـاك نقـص فـي تـوفير أجهـزة كمبيـوتر وبعـض              : بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات    .ن 

 .وير العمل بداخله وكذلك في األثاث وآالت الصيانة األجهزة الخاصة للجهاز لتط

 . ال توجد خطة إستراتيجية شاملة يتم العمل بها: بالنسبة للتخطيط اإلستراتيجي . س 

 شـخص مـوزعين     397تعداد جهاز األمـن الـوطني اآلن حـوالي        : عدد أفراد الجهاز    .ع 

 .على المحافظات وعلى اإلدارات

 . لمعابر والعمل على حراستهامهام الجهاز حماية الحدود والمعابر و ا .ف 

والجهاز هو عبارة عن قوة األمـن الـوطني وقـوات منظمـة التحريـر الفلـسطينية                   . ص 

م وكذلك بعـض العناصـر الـذين انـضموا إليـه مـن األراضـي                1994العائدة عام   

المحتلة ، ويتكون من ثالث كتائب، كل كتيبـة تتكـون مـن عـدة سـرايا كـل سـرية                     

 . مساندة لقائد األمن الوطنيحدات إداريةن عدة فصائل، وهناك وتتكون م
 

א.5 א א א מ א
 .م ، الساعة الحادية عشر6/12/2007اللقاء كان يوم الخميس تاريخ   . أ 

 .يتم توزيع المهام واألنشطة على عدة عمليات: بالنسبة لوعي القادة . ب 

يتم إعطاء مدراء الدوائر كامل الحرية في اتخاذ القـرارات          : السائدبالنسبة لنمط القيادة      . ج 

 .ويكون دور المدير العام لإلدارة المتابعة والرقابة

هناك هيكلية  لإلدارة المركزية ، وأفاد بأن هنـاك خلـل فـي العمـل                : بالنسبة لهيكلية   .د 

اإلداريـة  اإلداري لوجود تداخل كبير في عمل الشئون اإلدارية المركزية مع الـشئون             

المدنية، وهناك عدم التزام الصالحيات المخولة لكل شخص ، وأفاد بأن هناك معاناة لدى              

 .الوزارة من كثر المسميات اإلدارية

تخدم الشئون اإلدارية المركزية بصورة أساسية الشق العسكري وهناك تداخل مع الشق              .ه 

 .المدني
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א.6 א מ א א מא א
 .م ، الساعة الواحدة 6/12/2007اللقاء كان يوم الخميس تاريخ   . أ 

هناك وعي لدى القيادة بأهمية إعادة بناء العمليات اإلدارية وتجميع          : بالنسبة لوعي القادة   . ب 

 .المهام الفرعية في عملية واحدة

 جميعهـا   هناك مركزية في اتخاذ القرارات وخصوصا أنهـا       : بالنسبة لنمط القيادة السائد     . ج 

 .تتعامل مع تنظيم الجوانب العسكرية من تنظيم القيوم ونظام الترقيات والرتب العسكرية

 .هناك هيكلية  لإلدارة المركزية قديمة غير مطبقة بصورة تامة : بالنسبة لهيكلية  .د 

تخدم الشئون اإلدارية المركزية بصورة أساسية الشق العسكري وهناك تداخل مع الشق              .ه 

  .المدني

א.7 א א מ א
 .م ، الساعة الواحدة والنصف6/12/2007اللقاء كان يوم الخميس تاريخ   . أ 

هناك وعي بعملية التطوير وإعادة بنـاء العمليـات علـى أسـس             : بالنسبة لوعي القادة   . ب 

 .صحيحة

رارات لدى القيادة ويـتم بعـدها       هناك مركزية في اتخاذ الق    : بالنسبة لنمط القيادة السائد     . ج 

 .توزيع المهام على مدراء الدوائر حسب التخصص

 .هناك هيكلية لإلدارة المالية المركزية قديمه ولكن لم يتم تطويرها : بالنسبة لهيكلية  .د 

تخدم الشئون المالية المركزية بصورة أساسية الشق العسكري وهناك تداخل مع الـشق               .ه 

 .المدني
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  )4(م ملحق رق
ادة األجهزة األمنية ير الداخلية واألمن الوطني إىل قـوزتعميم من 

  واإلدارات املركزية بتسهيل إجراء الدراسة البحثية
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  )5(ملحق رقم 
  رسالة توضح عدد املوظفني الشق املدني لوزارة الداخلية
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אא א
CURRICULUM VITAE)c . v (

−:אא:
א מ א:א .א

א מ Ayman  J A  Alserr:א

א   . مـدير عـام ديــوان وزارة الداخـلية الفلسطينية:א

  . م 11/11/1980: تاريــخ الميـــالد  

  .فلسطينـــي :   الجنسيــــة.سخان يون   :الميـــالدمكـــان  

  .خان يونس، المعسكر، شارع الحاووز :الحالــيالعنــوان 

  .59620099جوال 2068561 :المنزل  رقم هاتف 905388039 :الهويــــةرقــم 

  mail. Email@Assir com.hotmail@22-   assir--edu   . iugaza :: البريـد اإللكتروني 

א: −:א
 – إدارة األعمال والعلوم المالية والمصرفية قسم – م2003 إدارة األعمال عامبكالوريوس  -1

 . الجامعة اإلسالمية

 ـ رسالة بعنوان واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية MBA  في إدارة األعمالماجستيرال -2

  .بغزة  اإلسالميةعةجامفي وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة ـ ال

א: א א  −:א

 .نائب مدير عام الشئون السياسية في وزارة الداخلية الفلسطينية 

 .مدير عام الشئون اإلدارية والمالية المكلف في ديوان الفتوى والتشريع 

 .مدير التخطيط ورسم السياسات في وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية 

 اإلسالمية  كلية التجارة بالجامعة–إدارة األعمال والعلوم المالية والمصرفية بقسم درس م 

   .م2008حتى عام  م2003منذ العام 

   .م2006حتى  2004 من سنة إداري وحدة البحوث والدراسات التجارية 

  .ممثل وزارة الداخلية واألمن والوطني في اللجنة الحكومية لتعزيز صمود مناطق التماس 

ممثل وزارة الداخلية واألمن والوطني في اللجنة الحكومية لوضع خطة الحكومـة لعـام               

  .م2008-2009
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وحـدة البحـوث والدراسـات       العمل كمنسق لدورات التدريبية والتحليل اإلحصائي فـي        

  .م2006 حتى 2004التجارية من سنة 

  .داريةتدريس العديد من المساقات النظرية والتطبيقية العملية في العلوم اإل 

المشاركة في التحضير واإلشراف على مؤتمر االستثمار والتمويل في فلسطين في الفترة             

  .2005 مايو9 —8ما بين 

المشاركة في التحضير واإلشراف على مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة في الفترة ما بين              

  .2006فبراير13-15

لزكاة وأثرهما في المجتمـع     المشاركة في التحضير والتنسيق لليوم الدراسي الضريبة وا        

  .الذي عقده طالب الدراسات العليا مع كلية الشريعة والقانون

المشاركة في التحضير لليوم الدراسي الواقع السياسي بعد فـوز حركـة حمـاس فـي                 

  .مـ في الجامعة اإلسالمية بغزة4/3/2006االنتخابات التشريعية في تاريخ 

لتدريبية المتخصصة من خـالل وحـدة البحـوث         اإلشراف واإلعداد للعديد من الدورات ا      

مثل برنـامج الحاسـوب أرينـا       .( والدراسات التجارية وبالتعاون مع المؤسسات الخارجية     

 .... ودورات علمية مثل الحوكمة بالتعاون مع مركز تطوير القطاع الخاص Excel و spssو

  )وغيرها

متميزة في الجامعة اإلسالمية مـن      اإلعداد للعديد من الندوات العلمية واأليام الدراسية ال        

 .خالل عملي في وحدة البحوث والدراسات التجارية

متابعة دراسات الجدوى والمشاريع التي تتم عبر وحدة البحوث والدراسـات التجاريـة              

 .والمؤسسات الخارجية

لطلبة الماجستير والبكالوريوس  تحليل العديد من االستبيانات بواسطة البرنامج اإلحصائي 

 .والدراسات التجارية  الجامعة اإلسالمية من خالل عملي في وحدة البحوثفي

א:א −:אא
 . ـ الجامعة اإلسالمية بغزة2002 ساعة في برنامج قواعد البيانات24 دورة تدريبية -1

 الجامعـة   - ساعة في برنامج الجداول اإللكترونيـة باسـتخدام إكـسل          24 دورة تدريبية    -2

 . بغزةاإلسالمية

 الجامعة اإلسالمية   –) QM( ساعة في األساليب الكمية في اتخاذ القرار         24دورة تدريبية    -3

 .بغزة

– الجامعـة اإلسـالمية      – التعليم المستمر    –) مستوى متوسط (دورة في اللغة اإلنجليزية      -4

 .بغزة
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 .SSPSدورة تدريبية في البرنامج اإلحصائي -5

 .WebCTساقات اإللكترونية باستخدام ساعة في برنامج تصميم الم30دورة تدريبية  -6

 . ساعة في لحاسوب اتخاذ القرارات24دورة أرينا -7

 ).إدارة العمل الصالح داخل المؤسسات(  ساعة  15دورة في الحوكمة  -8

 دورات في العمل الدبلوماسي والقنصلي  -9

      .دورات في اللغة الفرنسية من المعهد الثقافي الفرنسي -10

א: אא −:א
  .              ممتازةاستخدام الكمبيوتر بصورة  -1

 .والمتابعةالبحث المتواصل و إمكانية العمل  -2

  )، كرة القدم، التنسهالكاراتي(الرياضية  -3

−:אא:
 .                          وكتابةاللغة اإلنجليزية قراءة   -1

     .                            الفرنسية اللغة  -2
 


