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 غز  –والسياسة للدةاسات العليا داة اإل أكادميية 

اإلداة  برنامج الدةاسات العليا املشرتك بني أكادميية 
 ة للدةاسات العليا وجامعة األقصىوالسياس

  داة  برنامج القياد  واإل

 

 

 :بعنوان رسالة ماجستير

 إحداث التحول التنظيمييف بالتجوال داة  اإل عالقة
 " الجنوبيةعلى وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  ميدانيةدراسة  "

 

 إعداد الباحث

 حسين محمد حسين أبو سعدة  

 أعضاء جلنة املناقشة

 وةئيسًا "الدكتـوة/ حمـمد جــــودت فـــــاةس         " مشرفًا  .1
 " مناقشًا خاةجيًا "          الدكتوة / نهاية عبد اهلادي التلباني .2
 " مناقشًا داخليًا "          الدكتـوة/ حمــمد إبراهيـم املدهــون .3
 

 م13/09/2015تاةيخ املناقشة :



 
 

2 
 

 تعريف بالباحث
.حسين محمد حسين أبو سعدة: االسم  

.غزة: مكان الميالد  

م.25/10/1986  تاريخ الميالد:  

 المؤهل العلمي: 

 م.2008حاصل  على درجة البكالوريوس في األحياء الدقيقة من جامعة االزهر بغزة عام  -
  م.2010حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية من جامعة األزهر بغزة عام  -
حاصل على الدبلوم المتوسط في العلوم الشرطية والقانونية من كلية الرباط الجامعية عام  -

 م. 2012
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 م .2013 واالدارة. عام

  يعمل الباحث بوزارة الداخلية .طبيعة العمل: 
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 الدراسةملخص 
التنظيمي بوزارة  التحولإحداث بالتجوال في اإلدارة عالقة التعرف على  هدفت الدراسة إلى

 المقدمةية األمنرفع مستوى جودة الخدمات في  والمساهمة ,الجنوبيةالشق العسكري بالمحافظات  الداخلية
 ,الوزارةلين وصناع القرار في هذه لدى العامبالتجوال والتحول التنظيمي اإلدارة مفهوم  من خالل تعزيز

تعزى عينة الدراسة  متوسطات استجابات أفراد فيوالكشف عما إذا كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية 
 .(الدرجة الوظيفية) العمر, المؤهل العلمي, عدد سنوات الخدمة, متغيرات الدراسة إلى

استبانة لغرض مقابلة و قام بتصميم التحليلي, حيث  يالمنهج الوصف الباحث وقد استخدم 
 جمع البيانات
في  ةشرافيالوظائف اإل أصحاب( موظف وموظفة من 4183من ) وتكون مجتمع الدراسة 

, حيث من رتبة )نقيب, رائد, مقدم, عقيد, عميد, لواء(بالمحافظات الجنوبية  وزارة الداخلية الشق العسكري
 (استبانة.346الدراسة, وتم استرداد )( استبانة على مجتمع 354تم توزيع )

 
ومن خالل تحليل البيانات توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات وكانت على النحو 

 التالي:

: نتائج الدراسة أوالا   

 النتائج المتعلقة باإلطار النظري: .1
هندسة  إعادةكمدخل إداري حديث إلعطاء الفرصة للمنظمات ببالتجوال اإلدارة  عملت . أ

 هذا المدخل المرونة في التكيف والتوافق مع البيئة. هايمنحكما  ,أعمالها وعملياتها
بالتجوال هو نموذج إداري بعملية االتصال والتواصل يعمل على زيادة اإلدارة ن مدخل إ . ب

ثناء أفاعلية التواصل مع العاملين لتحقيق االهداف المرجوة عبر اتخاذ العديد من الوسائل 
تالفى االخطاء ومعالجتها لتقديم خدمات مثلى من  إلىمن قبل المشرفين مما يؤدى التجول 

 قبل المنظمة للجمهور .
بالتجوال يتم عبر سلوك عدة محاور وهي مشاركة دارة رفع مستوى واقع ممارسة اإل . ت

اآلخرين في مشاكل العمل و إزالة الخوف والرهبة و استخدام ذكي لألسئلة والحوار و إثارة 
 و الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة يز االهتمام والحديث و اإلصغاء الذكي المستوعبوتحف

اإلدارة وتطويع البيئة الداخلية من قبل  هاو الدراسة عن المبدعين والعباقرة يتم من خالل
مواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة المحيطة العليا من أجل خلق مناخ إبداعي و 

 .بالمنظمة
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مة احداث تحول تنظيمي وتالفى الفجوة الراهنة الواقعة بها عبر احداث يمكن للمنظ . ث
عمليات تغيير شاملة تشمل كاًل من االستراتيجية والبناء والعملية التنظيمية والثقافة 

 قل شخصية المنظمة وصواًل لألهداف المرجوة.ص التنظيمية التي من خاللها يتم

 النتائج المتعلقة باإلطار العملي: .2

 بالتجوال( :اإلدارة النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل )  . أ

فووووي وزارة الداخليووووة الفلسووووطينية الشووووق يتوووووفر واقووووع مشوووواركة اآلخوووورين فووووي مشوووواكل العموووول  -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(, وه75.714بوزن نسبي ) العسكري بالمحافظات الجنوبية

فووي وزارة الداخليووة الفلسووطينية الشووق العسووكري  يتوووفر واقووع  إزالووة الخوووف والرهبووة والخجوول -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(, وه75.159) بوزن نسبي بالمحافظات الجنوبية

فووي وزارة الداخليوة الفلسووطينية الشووق العسووكري يتووفر واقووع  اسووتخدام ذكوي لألسووئلة والحوووار  -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(, وه74.428) بوزن نسبي بالمحافظات الجنوبية

فووي وزارة الداخليووة الفلسووطينية الشووق العسووكري  إثووارة وتحفيووز االهتمووام والحووديثيتوووفر واقووع  -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(, وه73.923بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية

فوووي وزارة الداخليوووة الفلسوووطينية الشوووق العسووووكري  يتووووفر واقوووع اإلصوووغاء الوووذكي المسووووتوعب -
 (.مرتفعةة )بدرج و(, وه72.749بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية

فوي وزارة الداخليوة الفلسوطينية الشوق العسوكري  يتوفر واقع الدراسة عون أفكوار جديودة ورائعوة -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(, وه71.873بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية

فووي وزارة الداخليووة الفلسووطينية الشووق العسووكري  يتوووفر واقووع الدراسووة عوون المبوودعين والعبوواقرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(, وه71.079بوزن نسبي ) ةبالمحافظات الجنوبي

اسوتجابات  متوسوطات فوي(α≤0.05داللة ) مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -
بووالتجوال فووي وزارة الداخليووة الفلسووطينية الشووق العسووكري بالمحافظووات اإلدارة المبحوووثين حووول 

 .العمر والمؤهل العلمي() الدراسةلمتغيرات  الجنوبية تعزى
 متوسوووووطات (فووووويα≤0.05داللوووووة ) مسوووووتوى توجووووود فوووووروق ذات داللوووووة إحصوووووائية عنووووود ال  -

بوووالتجوال فوووي وزارة الداخليوووة الفلسوووطينية الشوووق العسوووكري اإلدارة اسوووتجابات المبحووووثين حوووول 
 .(ةالوظيفي الدرجة ,سنوات الخدمة)متغيرات الدراسة  بالمحافظات الجنوبية تعزى

 متوسوووووطات (فووووويα≤0.05داللوووووة ) مسوووووتوى د توجووووود فوووووروق ذات داللوووووة إحصوووووائية عنوووووال  -
بمجاالتهوووا وهوووي )مشووواركة اآلخووورين فوووي مشووواكل بوووالتجوال اإلدارة اسوووتجابات المبحووووثين حوووول 

 العمل و إزالة الخوف والرهبة و إثارة وتحفيز االهتمام والحديث و اإلصغاء الذكي المستوعب
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في وزارة الداخليووووة بوووواقرة(و الدراسووووة عوووون المبوووودعين والع و الدراسووووة عوووون أفكووووار جديوووودة ورائعووووة
 .العمر()الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية تعزى متغير الدراسة 

اسوتجابات  متوسوطات (فويα≤0.05داللة ) مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -
في وزارة بمجووووال )محووووور اسووووتخدام ذكووووى لألسووووئلة والحوووووار(بووووالتجوال اإلدارة المبحوووووثين حووووول 

 .العمر()الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية تعزى متغير الدراسة 
 متوسوووووطات (فووووويα≤0.05داللوووووة ) مسوووووتوى توجووووود فوووووروق ذات داللوووووة إحصوووووائية عنووووود ال  -

بمجاالتهوووا وهوووي )مشووواركة اآلخووورين فوووي مشووواكل بوووالتجوال اإلدارة اسوووتجابات المبحووووثين حوووول 
ثووارة وتحفيووز االهتمووام والحووديث و و اسووتخدام ذكووى العموول  اإلصووغاء الووذكي لألسووئلة والحوووار واة

فوووي وزارة  الدراسوووة عووون المبووودعين والعبووواقرة(و  الدراسوووة عووون أفكوووار جديووودة ورائعوووةو  المسوووتوعب
المؤهووول )الداخليوووة الفلسوووطينية الشوووق العسوووكري بالمحافظوووات الجنوبيوووة تعوووزى متغيووور الدراسوووة 

 .(العلمي
اسوتجابات  متوسوطات (فويα≤0.05داللة ) مستوى ئية عند توجد فروق ذات داللة إحصا -

فوووي وزارة الداخليوووة بمجوووال )إزالوووة الخووووف والرهبوووة والخجووول( بوووالتجوال اإلدارة المبحووووثين حوووول 
 .(المؤهل العلمي)الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية تعزى متغير الدراسة 

 ( :التنظيميالتحول النتائج المتعلقة بالمتغير التابع ) . ب

واقووع تطبيووق التحووول التنظيمووي فووي وزارة الداخليووة الفلسووطينية الشووق العسووكري بالمحافظووات  -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(, وه71.042الجنوبية جاء بوزن نسبي )

متوسووووطات فووووي  (α≤0.05)داللووووة  مسووووتوى توجوووود فووووروق ذات داللووووة إحصووووائية عنوووود ال  -
فوووي وزارة الداخليوووة الفلسوووطينية الشوووق  التنظيمووويإحوووداث التحوووول اسوووتجابات المبحووووثين حوووول 

سووونوات  المؤهووول العلموووي, العمووور,)ة :التاليوووللمتغيووورات  العسوووكري بالمحافظوووات الجنوبيوووة تعوووزى
 .(ةالوظيفي الدرجة ,الخدمة

النتااائج المتعلقااة بالعالقااة بااين المتغياار التااابع )التحااول التنظيمااي( و المتغياار المسااتقل  . ت
 بالتجوال(:اإلدارة )

كل بعد من أبعاد بين  (α≤0.05 )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري اإلدارة  بالتجوال واة

بالتجوال اإلدارة وهذا يبين صحة مشكلة الدراسة ويؤكد دور  بالمحافظات الجنوبية
حيث بلغت قيم معامل ارتباط , الشاملة للمنظمات رحديث في عمليات التغيي كاتجاه

( يتحسن 0.1بقدار ) اإلدارة بالتجوال(, ويعنى ذلك انه كما تم تطبيق 0.695بيرسون)
 (.0.695بمقدار ) تطبيق التحول التنظيمي
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 -ثانياا : توصيات الدراسة:

يسرد الباحث مجموعة من التوصيات المقترحة التي يأمل  النتائجعرضه من ومن خالل ما سبق 
  الباحث أن يتم تطبيقها لتمكن القادة من تحقيق النتائج المرجوة  

 بالتجوال(:اإلدارة أوالا: التوصيات المتعلقة بالمتغير المستقل )

 :(بالتجوالاإلدارة )التوصيات العامة المتعلقة بالمتغير المستقل  .1
بالتجوال لما في ذلك من توفير الوقت اإلدارة حث المشرفين على رفع ممارسة  . أ

الكافي الكتشاف الحقائق وتحديد المشكالت وتحسين االتصال وتحفيز العاملين 
وتحفيز التطوير واإلبداع الختيار انسب القرارات لمعالجة األزمات التي تمر بها 

 المؤسسة.
بالتجوال اإلدارة ط المنهجية النظرية لمدخل تبنى سياسات عامة واضحة بضرورة رب . ب

 تطبيقه. وآلياتفي الواقع العملي 
 األمنبالتجوال في اللوائح الداخلية المعمول بها بقوى دارة اإلترسيخ مبدأ  . ت

 الفلسطيني.
 الخاصة المتعلقة بمجاالت المتغير المستقل )اإلدارة بالتجوال(:التوصيات  .2

 في مشاكل العمل:المتعلقة بمجال مشاركة اآلخرين  . أ
 .حلول المقترحة من قبل العاملينللق المشرف يطبرفع درجة ت -
مثل ومترابط حث المشرفين على زيادة االهتمام بالتغذية الراجعة للوصول لحل األ -

 . للمشكالت
 التوصيات المتعلقة بمجال استخدام ذكى لألسئلة والحوار: . ب

 .الحوارإدارة ية في الجسدية واللفظدواته أ استخدام على المشرف  تدريب -
 .سئلة جديدةأسئلة التي تعمل على توليد األ –سئلة السابرة األطرح المشرف  تبني -

 التوصيات المتعلقة بمجال إثارة وتحفيز االهتمام والحديث: . ت
تبني المشرفين سياسات فعالة تهدف الستخراج االفكار المختزلة والمستترة لدى  -

 العاملين ومعالجتها .
توارد االفكار  -المستلزمات المتعلقة بلغة البناء المنطقيعلى المشرف تدريب  -

 اثناء تجواله. للحديث  -وتنظيمها وتبوبها
 التوصيات المتعلقة بمجال اإلصغاء الذكي المستوعب: . ث
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االنتباه مثل العوامل النفسية تشتيت حد من العوامل التي تؤثر على العمل على ال -
 مع العاملين. ناء اجراء الحوارة اثيوالطبيعية والفسيولوجية والبيئ

من قبل  استبعاد المؤثرات المشوشة على البيانات المقدمةتدريب المشرف على  -
 العاملين.

 التوصيات المتعلقة بمجال الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة: . ج
 واشراك كافة العاملين بها. حلقات للتفكير المشرف غرس ثقافة تصميم -
 االبداعية في األفكار كافيًا من كماً  تقديمالمشرف لالعمل على تأهيل وتدريب  -

 المناسب الوقت
 التوصيات المتعلقة بمجال الدراسة عن المبدعين والعباقرة : . ح

 . لمبدعين والمتفوقين والمبتكرين بالعمل بحرية وبدون قيودتاحة الفرص لإ -
 .إعداد برامج تثقيفية وتدريبية للمبدعين والمبتكرين  -

 التوصيات المتعلقة بمجال ازالة الخوف والرهبة والخجل:  . خ
 .الميل لالنعزال والبعد عن اآلخرين عند العاملين معالجة -
 أفكارهم ومقترحاتهم. تقديم خوف العاملين منالعمل على ازالة  -

 ثانياا: التوصيات المتعلقة بالمتغير التابع )التحول التنظيمي(:

 غير التابع التحول التنظيمي:التوصيات العامة المتعلقة بالمت .1
توحيد القواعد والقوانين الناظمة عبر سياسات واضحة يتم من خاللها اشراك  . أ

 التغيير.إدارة العاملين في 
بشكل فعال وتفعيل قواعد البيانات لتكون أدوات للتحول  يتعزيز الجانب التكنلوج  . ب

 التنظيمي.
ية تقوم على تقديم الخدمات األمنبناء ثقافة وعقيدة أمنية خاصة بالمؤسسات  . ت

ية للمواطنين بدون كلل او ملل ال تخضع للتغيرات وتجاذبات البيئة الداخلية األمن
 والخارجية.

 )التحول التنظيمي(:الخاصة المتعلقة بمجاالت المتغير التابع التوصيات   .2
 التغيير باالستراتيجية : التوصيات المتعلقة بمجال . أ

 .راتيجيات الخاصة بالوزارةالعاملين في وضع االست اشراك -
 مستمر بما يتناسب مع البيئة المحيطة.على تقيم االستراتيجية بشكل  العمل -
 ية وفق الواقع والمأمول.األمنبالمؤسسات  التغييرإدارة  منهجيةتطبيق  -
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 التوصيات المتعلقة بمجال التغير بالبناء والعملية التنظيمية: . ب
 لتقديم خدمات امنية مثلى. البناء التنظيمي مع احتياجات الوزارة مالئمة -
وفق  مستمرمراجعة البناء التنظيمي بشكل على الوزارة  العمل من قبل قيادة -

 حاجات الوزارة.
 .بشكل محدد وواضح دارية اإل مستويات د صالحيات العاملين بجميع اليحدت -

 التنظيمية:التوصيات المتعلقة بمجال التغير بالثقافة  . ت
 اعتماد نظام خاص بالتقييم والترقيات والحوافز للعاملين ينبع من درجة انجاز  -

 .المهام التي يكلفون بها بفاعلية وكفاءة
قات الحسب اللوائح والنظم مبتعدة عن الع الوزارةاتخاذ القرار في تعزيز سياسة  -

 .الشخصية
ء تأديتهم واجباتهم ومهامهم ثناألتزم العاملين بالنظم والقواعد غرس قيم وثقافة ا -

 .حتى لو تعارضت مع مصالحهم

 


