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 اإلهداء
 
 

 العزيزة  والدتي    من كان دعاؤها سر نجاحي  إلى
 والدي     من أحمل أسمه بكل فخر   إلى
 الحبيبة  زوجتي   من غرست البذرة لنقطف ثمارها معا     إلى
 كباديف لذات أ    من روحي  إلىمن هم أقرب     إلى
 خوتيإ   م أكتسب قوة ومحبة ال حدود لهامن  بوجوده   إلى
 أحمل اسمها  التيعائلتي     من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوف اء والعطاء   إلى
 أصدق ائي وزمالئي    همومي  وشاركنيمن أنسنى    إلى
 برارشهدائنا األ    الرحمن  إلىمن ف اضوا بأرواحهم    إلى
 أسرانا البواسل     ناتهم خلف القضبانمن أ  إلى

 وزارة الداخلية     إليها باالنتماءمن أتشرف    إلى 
 ةوالسياسدارة  أكاديمية اإل      ح الناشئالصر   إلى
 ف لسطين    من تستحق منا كل التضحية   إلى

  
 أهدي لهم جميعا  هذا الجهد المتواضع
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 حسين محمد أبو سعدة
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 الشكر  

الحمد هلل الذي ال يطيب العمل إال بشكره، وال تطيب اللحظات إال بذكره، وال تطيب اآلخرة إال        
فضل ولد عدنان ى وأسلم على خير الخلق والبرية وأإلنجاز هذه الدراسة، وأصلبعفوه الذي وفقتني 

 محمد أفضل الصالة والسالم .

ي تفضل فارس، الذمحمد جودت  /الدكتور للفاضا ألستاذيتقدم بخالص الشكر والثناء أن أ فيسعدني
 .الحتراموا، وله منى كل الشكر والتقدير فجزاء اهلل خيرا   ،باإلشراف على هذه الرسالة

، ومهدوا لنا طريق العلم لذين حملوا أقدس رسالة في الحياةا إلىوالتقدير  شكرالتقدم بخالص كما أ
 .جميع أساتذتي األفاضل إلىمعرفة، وال

، والدكتورة الفاضلة/نهاية المناقش الداخليالدكتور الفاضل/محمد المدهون وأتقدم بالشكر إلى كال  من 
 الدراسة. ا هذهيالذين أثر الخارجي التلباني المناقش 

، وعلى رأسهم إليهما وصلت  إلىللوصول  ،تمام هذه الرسالةعلى إ بمساعدتيشكر كل من قام وكذلك أ
قاموا الذين  لألساتذةمن أعطاني جزءا  من وقته وساعدني في المقابلة أو تعبئة االستبانة، وكل الشكر 

 بتحكيم االستبانة وتصويبها.

سناد وتشجيع.   وأخص بالشكر استاذي الفاضل الدكتور/نبيل شعبان اللوح على ما بذله من دعم وا 

 لمهندسخي وصديقي فادي محمد كسبة و للصديق الكال  من أتقدم بخالص الشكر كما أ
 سناد .ه من جهد وا  أحمد مصطفى شعت على ما بذال

، لكى يظهر هذا العمل بدوه من جهد وتشجيعيزة، على ما أسرتي العز أ إلىتقدم بالشكر أأنسى أن  وال
 صورة ممكنة. أفضلفي 

 

 أسأل اهلل الكريم أن يجعل هذا العمل خدمة ألبناء شعبي والمسلمين.و  

 

 الباحث                                                                  
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 ملخص الدراسة
التنظيمي بوزارة  التحولإحداث بالتجوال في اإلدارة عالقة التعرف على  إلى هدفت هذه الدراسة

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

متغيرات  إلىتعزى عينة الدراسة  متوسطات استجابات أفراد فيإذا كان هنالك فروق ذات داللة إحصائية 
 يالباحث المنهج الوصف وقد استخدم ،(الدرجة الوظيفية) العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، الدراسة

( موظف 4183البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من )استبانة لغرض جمع مقابلة و قام بتصميم التحليلي، حيث 
من رتبة )نقيب، بالمحافظات الجنوبية  وزارة الداخلية الشق العسكريفي  ةشرافيالوظائف اإل أصحابوموظفة من 

 (استبانة.346( استبانة على مجتمع الدراسة، وتم استرداد )354، حيث تم توزيع )رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء(
 :هاأهمجمله من النتائج كان من  إلىوقد توصلت الدراسة 

جاء في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية بالتجوال اإلدارة واقع ممارسة 
التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية واقع ممارسة و ، (مرتفعة)بدرجة ووه (%73.561بوزن نسبي )
 .(مرتفعةبدرجة ) ووه (%71.042بالمحافظات الجنوبية جاء بوزن نسبي ) الشق العسكري

حداث التحول دارة بين اإل (α≤0.05 )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة و   بالتجوال وا 
 .التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية

بين متوسطات استجابات المبحوثين حول ( α≤0.05 )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة و  
تعزى بمجال )محور استخدام ذكى لألسئلة والحوار و محور إزالة الخوف والرهبة والخجل( بالتجوال دارة اإلواقع 

د مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عنال و ، التواليعلى  العمر والمؤهل العلمي()اآلتية: للمتغيرات لكل من 
للمتغيرات تعزى لكل من  إحداث التحول التنظيمي بين متوسطات استجابات المبحوثين حول( α≤0.05 )داللة

 .(ةالوظيفي الدرجة ،سنوات الخدمة المؤهل العلمي، العمر،)اآلتية: 
 :هاأهمالدراسة لمجموعة توصيات وقد خلصت 

 كتشاففي ذلك من توفير الوقت الكافي ال بالتجوال لمااإلدارة حث المشرفين على رفع ممارسة 
سب القرارات أن ختياراملين وتحفيز التطوير واإلبداع الوتحفيز الع تصالحقائق وتحديد المشكالت وتحسين االال

ة ربط المنهجية النظرية تبنى سياسات عامة واضحة بضرور ، عبر التي تمر بها المؤسسةجة األزمات لمعال
 تطبيقه. وآلياتالواقع العملي  بالتجوال فياإلدارة لمدخل 

توحيد القواعد والقوانين و ، الفلسطيني األمنلمعمول بها بقوى بالتجوال في اللوائح الداخلية ااإلدارة ترسيخ مبدأ  
بشكل  التكنولوجيتعزيز الجانب و ، التغييرإدارة في شراك العاملين عبر سياسات واضحة يتم من خاللها إالناظمة 

ية األمنبناء ثقافة وعقيدة أمنية خاصة بالمؤسسات ، و التنظيمي فعال وتفعيل قواعد البيانات لتكون أدوات للتحول
 و ملل ال تخضع للتغيرات وتجاذبات البيئة الداخلية بدون كلل أية للمواطنين األمنتقوم على تقديم الخدمات 

 .والخارجية
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  Abstract   
This study aims at identifying the relationship of management by wandering around 

(MBWA) to organizational reform in the Ministry of Interior; the military part in the 

Southern Governorate of the Gaza Strip, and its contribution in developing the quality 

of security services. It also aims at discovering if there are any statistically significant 

differences between the mean scores of the target group’s responses in relation to the 

variables of the study (age, educational degree, year of experience, and professional 

grade).  The researcher adopted an analytical descriptive approach; he designed a 

questioner and an interview for collecting data. The number of the target group is 

4183 employees of high ranks in the Ministry of Interior; the military part in the 

Southern Governorate of the Gaza Strip. The ranks were (captain, major, colonel, 

brigadier general, and major general). 354 questionnaires were distributed to the 

target group, 346 responses were received. 
 

 Findings of the study  
 

The relative weight of practicing management by wandering around in the Ministry 

of Interior; the military part in the southern governorate of the Gaza Strip is 

(73.561%) which is a high percentage. The relative weight of organizational reform 

in the Ministry of Interior; the military part in the Southern Governorate of the Gaza 

Strip is (71.042%) which is also a high percentage. 

There are statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) between the mean 

scores of target group for the extent of practicing management by wandering around 

(the domain of using smart questions and communication, and the domain of 

eliminating fear and shyness) in relation to the following variables: (age and 

educational degree)  successively. 

There are no significant statistical differences at the level (α ≤ 0.05) between the 

mean scores of target group for the organizational reform in relation to the following 

variables: (age and educational degree, years of experience and professional grade). 
 

Recommendations of the Study 
 

Encouraging supervisors to practice management by wandering to discover the true 

work situation, identify problems, improve communication, motivate workers and 

innovation, and make best decisions for solving problems. This should happen 

through adopting general clear policies that link the theoretical approach of 

management by wandering around to the practical situation of the ministry.  

Establishing the principle of management by wandering around in the effective 

bylaws of the Palestinian security forces and unifying the rules and regulations 

through setting up clear polices that ensure the participation of workers in the 

management of reform.  

Reinforcing the technological aspects and data bases to be tools for organizational 

reform, and establishing a security culture for the security establishments based on 

providing best services to people. This culture should not change by internal or 

external changes imposed on the Palestinian community. 
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 الفصل األول  
 اإلطار العام للدراسة  

 .المقدمة
 .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلدراسمشكلة اأوال : 
 ة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراسمتغيرات ثانيا : 
 ة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراس فروضثالثا : 
 ة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهداف الدراسرابعا : 
 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الدراسأهم: خامسا  
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 .ثامنا : الصعوبات التي واجهها الباحث
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 المقدمة:
يشهد العالم تغيرات سريعة ومتالحقة في عصر اتسم بالسرعة والحداثة وتدافع لألجيال في   

فجرت من و نواح عديدة، فحدثت تطورات هائلة في شتى نواحي العلوم االنسانية والطبيعية والسلوكية 
يدها  المناهج ذات االبعاد المختلفة فدخلت البشرية القرن الحادي والعشرين وفي خاللها العديد من

شعلة علمية هائلة لم يسبق لها مثيل ولم يعد النمط الكالسيكي ذو فائدة بل يسعى العالم الى إحداث 
   التحوالت التي تجعل منه قادرا على مواجهة التحديات الالزمة لزيادة قدرته على مواجهة التعقيدات.

، تحولت مرتفعة واجتماعيةتحوالت اقتصادية وسياسية  الحالييواجه العالم في بداية القرن ف
تغير  إلىوقد أدي ذلك  ،تحديات معقدة للمنظمات المختلفة الخاصة والحكومية وغير الحكومية إلى

 .(5:2007عمل هذه المنظمات )هالل، والمعايير التي تحكم نماط جذري في المجاالت واأل

وهذا ما يجعلها أمام ، من المتغيرات المتكررة والمفاجئةالكثير  اليوموتواجه المؤسسات    
خر آوضع  إلى ضرورة ملحة أال وهي التغيير والذي بموجبه تتحول تلك المؤسسات من وضع قائم

مؤسسة أال تتجاهل  في أيدارة وعليه فإنه من واجب اإل ،واالستمراريضمن لها البقاء مستهدف قد 
 (.260:2001)السالمي،فعليها أن تقوم باإلعداد له  ،دواعي التغيير، بل بالعكس

الرافعات  باعتبارها األمام من خالل الرؤية واالبتكار إلىفالقيادة تحاول تحريك المنظمات 
ن القيادة توضح الطريق للمنظمة للتعامل مع القوى الخارجية و  التي تخلق القواسم المشتركة للعمل ا 

اإلدارة في حين ، ز على الخارجة بالتغيير والتركيفي محيط عملها والفرص فيه، هكذا تهتم القياد
 قة الضرورية للبقاء وعدم التدهورضرورية للحفاظ على استمرارية عمل األنظمة وتشكيل الطا

 .(116: 2014 صالح،و   )الغالبي

العليا في المنظمات بتخصيص جزء كبير من وقتها في التفكير في دارة ويتطلب ذلك ضرورة قيام اإل
دارة االكتفاء بمواجهة و  األوضاع المستقبلية بدال  من  .(5:2007األزمات الجارية )هالل،ا 

 ويقوم السكون يرفض عصر المتحركة، الفاعلةدارة واإل الواعية الحركة عصر في نعيش إذ ونحن
 القائمة للمؤسسة الحقيقي الواقع خالل من الكاملة البيانات على واالعتماد السريعة، الحركة على
 فجميع عنهم، واالبتعاد واالنفصال االنعزال على وليس بالمنفذين، الفعلي واالختالط التجربة على

 خاللها من وتوضع الخطط، عليها تبنى التي هي والحقيقية والصادقة الشاملة والمعلومات البيانات
اإلدارة  وتعد المهام، بها وتتحقق الواقع، أرض على تنفيذها ليتمبرامج  إلى وتصمم وتترجم األهداف،
 هذه جودة من للتحقق ناجحة ووسيلة وأداة والمعرفة، والمعلومات للبيانات مصدرا  هاما   بالتجوال
 .(2000:11 الخضيري،) البيانات
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متكاملة، تقوم على التواجد والحضور الذكي للقائد إدارية بالتجوال منظومة اإلدارة حيث تمثل و 
اإلداري في مواقع التنفيذ والفعل، وعدم االعتماد على وسائل االتصال األخرى اعتمادا كامال  بل 

وتخطيطها وتنظيمها  التجواليةاستخدم مهاراته وماهية الشخصية وملكاته في تصميم اللقاءات 
دارة وتنفيذها و  لفردية والجماعية التي تتم أثناء التجوال اإلداري واستخدام مهارة المقابالت الشخصية اا 

لتحقيق  حقيقيا   بالتجوال أنموذجا  اإلدارة جوال مع المنفذين الكتشاف أي قصور ومعالجته، وتعد تال
 (.1: 2001ذلك الهدف، وفرصة حقيقية للمديرين لالطالع على كل ما يجري )تشارلي،

 مشكلة الدراسة:: أولا 
على األرض الفلسطينية عام  يام األولى لقيامهاالسلطة الوطنية الفلسطينية منذ األ واجهت

، تحدى إقامة نظام سياسي فلسطيني بكل ما يتضمنه، ذلك من إعداد األطر الدستورية 1994
وقد شابت هذه التجربة على  ،مواطنينحياة القسم األكبر من الدارة والقانونية والبناء المؤسساتي إل

مما  ،طالت مختلف نواحي البناء المؤسسيالسنوات الماضية العديد من جوانب الخلل التي  امتداد
 (.4:2004بو ديه،أمن قبل المجتمع ) اإلصالحدعوات  ظهور إلىأدي 

دراسة ( و 2014دراسة مرشود )منها فلسطينية عديد من الدراسات الحديثة الالأظهرت وقد 
العملية  تجويدية أهم، (2007( و دراسة صيام )2008) جاني( و دراسة الفر 2008السر )

اإلصالح الهيكلة والتغيير و  إعادةضرورة تعزيز عملية في وزارة الداخلية و  التنظيمية والبناء التنظيمي
عن أيضا  وكشفت  ،ة بالعمل معهاأثر التي أجريت داخل وزارة الداخلية أو المؤسسات الرديفة لها والمت

ضافة ، كان ضعيفا   ستراتيجياالالتغير أن ممارسة  ذلك غياب اللوائح التنفيذية وأن هناك غيابا   إلىوا 
تقرير  هأكد وضعف عملية التحول التنظيمي الذي العليا بإحداث التغيرات المطلوبة دارةلدور اإل

الذي أظهر وجود و ( المقدم للمجلس التشريعي الفلسطيني 2014لعام ) الماليةو دارية اإلديوان الرقابة 
مراجعة بكافة مؤسسات  إلىوالتنظيمية وعدة فجوات بحاجة دارية اإلقصور متعدد في الجوانب 

 .  واألمنقطاع الحكم  السلطة الوطنية الفلسطينية ومن ضمنها

الدائمة للمناهج واالتجاهات  إن الذكاء القيادي يفرض الفحص والبحث المستمرين والمواكبة
وبما أن التوجيه هو أحد  ،التحول الالزم داخل المنظماتالتي تساعد على تحقيق ساليب الحديثة واأل

 وظائف اإلدارة األساسية التي يستوجب من القيادة العمل على توجيه العاملين وتقويمهم وصوال  
وعليه فإن اإلدارة بالتجوال تأتي كأسلوب وفلسفة مغايرة ألسلوب  إلزالة الفجوات داخل المنظمات،

اإلدارة التقليدية، فتكسر العزلة والحواجز بين الرؤساء والمرؤوسين، من خالل ترك الرؤساء لمكاتبهم 
عطاء  داء الفعلي لهما على احتياجات العاملين وعلى األونزولهم إلى مواقع العمل ليتعرفو  وا 
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باحتياجات  التوجيهات الالزمة، فتحولت العملية اإلدارية من مجرد إنجاز األعمال إلى االهتمام
 ورغبات العاملين لتحقيق التعايش األمثل وصوال  لتحقيق األهداف.

لية ضرورة بواقع عمله بوزارة الداخاالطالع والخبرة والحظ الباحث من خالل المعرفة و 
ل التنظيمي، مما شجع الباحث علي دراسة واقعها، فأتت هذه التحو عملية العمل على إحداث 

بالتجوال في إحداث التحول التنظيمي بوزارة الداخلية الفلسطينية اإلدارة  عالقة إلىالدراسة للتعرف 
، والذي يعتبر أداة عملية لمساعدة قيادة وزارة الداخلية في افظات الجنوبيةالشق العسكري بالمح

تحقيق اإلنجاز وبلوغ التميز واألداء المطلوب، من خالل تعرف جوانب القصور فيها، ووضع 
من خالل األداة العلمية المستخدمة في ، جها مع تعزيز الجوانب اإليجابيةلعالمقترحات تطويرية 

كون نموذج اإلدارة بالتجوال أسلوب اتصال يقوم على تجول القائد اإلداري في المنظمة   هذه الدراسة
 & Petersوأن أول ما اقترن هذا األسلوب إال بنجاح كبريات الشركات األمريكية، وذلك حسب )

Waterman. في كتابها الشهير البحث عن التميز ) 

بناء  على ما تقدم والمؤشرات التي عرضت سابقا  والدالئل التي دفعت الباحث في خضم ف
 الفلسطينية وعملية إنهاء االنقسام، األمنالتغيير واإلصالح اإلداري الخاصة بعملية نهضة أجهزة 
عادةوتأهيل و  ووالدة حكومة التوافق الوطني المنوط بها عملية إصالح  األجهزةتوحيد ودمج هذه  ا 

ظهرت مشكلة الدراسة وهى المحاولة في البحث عن واقع إحداث التحول التنظيمي في  ،يةاألمن
بالتجوال في إحداث اإلدارة ي بالمحافظات الجنوبية وعالقة وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكر 

 هذا التحول.
 :لتالياوهنا يبرز سؤال الدراسة الرئيس 

بااالتجوال فااي إحااداث التحااول التنظيمااي فااي وزارة الداخليااة الفلسااطينية دارة مااا عالقااة اإل
 الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية؟

 ة:التاليوهنا يجب اإلجابة على التساؤلت الفرعية 

فــــي وزارة الداخليــــة الفلســــطينية الشــــق العســــكري بالمحافظــــات  بااااالتجوالدارة اإلتطبيــــق  مســــتوىمــــا  .1
 الجنوبية؟

فــــي وزارة الداخليــــة الفلســــطينية الشــــق العســــكري بالمحافظــــات  التحااااول التنظيماااايمــــا واقــــع تطبيــــق  .2
 الجنوبية؟

اإلصـغاء الـذكي ، إثـارة و تحفيـز االهتمـام والحـديث)بمتغيراتهااتجوال باالدارة اإلبين عالقة هل توجد  .3
ي مشــاركة اآلخــرين فــ، إزالــة الخــوف و الرهبــة والخجــل، اســتخدام ذكــي لألســئلة والحــوار، المســتوعب
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حاداث التحاول و  (الدراسـة عـن أفكـار جديـدة ورائعـة، الدراسـة عـن المبـدعين والعبـاقرة، مشاكل العمـل ا 
 في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية؟ التنظيمي

فـي  باالتجوالدارة اإلهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات اسـتجابات المبحـوثين حـول  .4
ة: )العمـــر، التاليـــوزارة الداخليــة الفلســـطينية الشـــق العســـكري بالمحافظـــات الجنوبيـــة تعـــزى للمتغيـــرات 

 المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الدرجة الوظيفية(؟
إحااداث التحااول هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول  .5

ـــة الفلســـطينية الشـــق العســـكري بالمحافظـــات الجنوبيـــة تعـــزى للمتغيـــرات  التنظيماااي فـــي وزارة الداخلي
 ة: )العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الدرجة الوظيفية(؟التالي

  متغيرات الدراسة:ثانياا: 

 متغير التابع: التحول التنظيمي.ال .1

هذا المتغير تم اعتماد ثالثة عناصر وهي أدوات التحول التنظيمي وهي تغير  ولقياس
وصالح،  يبالغال)نظيمية و تغير الثقافة التنظيميةاالستراتيجية و تغيير البناء والعملية الت

110:2014). 

 بالتجوال .دارة المتغير المستقل: اإل .2

بالتجوال)الخضيري، دارة المتغير تم اعتماد سبعة عناصر وهي أدوات اإلولقياس هذا 
 ( وهي:156:2005

 إثارة و تحفيز االهتمام والحديث. . أ

 اإلصغاء الذكي المستوعب. . ب

 استخدام ذكي لألسئلة والحوار. . ت

 إزالة الخوف و الرهبة والخجل. . ث

 مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل. . ج

 الدراسة عن المبدعين والعباقرة. . ح

 .الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة . خ
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( يوضح طبيعة العالقة بين المتغيرات الديمغرافية وهي )العمر، 01وفيما يلي الشكل رقم )
بالتجوال( دارة المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الدرجة الوظيفية( والمتغير المستقل)اإل

 والمتغير التابع )التحول التنظيمي(:

 (1شكل رقم )
 عة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابعيوضح طبي       

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((2005( والخضيري )2014بالعتماد على الغالبي وصالح ) بواسطة الباحث )جردالمصدر :  

 

إثارة و تحفيز الهتمام 
 والحديث.

 اإلصغاء الذكي المستوعب.

 استخدام ذكي لألسئلة والحوار.

 إزالة الخوف و الرهبة والخجل.

مشاركة اآلخرين في مشاكل 
 العمل.

الدراسة عن المبدعين 
 والعباقرة.

الدراسة عن أفكار جديدة 
 ورائعة.

 

 

التحول 
 التنظيمي

 

 المتغيرات الديموغرافية)العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الدرجة الوظيفية(

 بالتجوال اإلدارة
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 الدارسة: فرضياتثالثاا: 
  الفرضية الرئيسية األولي:

ـــة إحصـــائية عنـــد  ـــة ) مســـتوى توجـــد عالقـــة ذات دالل ـــين اإلα≤0.05دالل بـــالتجوال  دارة( ب
حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية.  وا 

   ة:التاليويتفرع عنها الفرضيات 
إثااااارة وتحفيااااز ( بــــين α≤0.05داللــــة ) مســــتوى توجــــد عالقــــة ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد  .1

حـداث التحـول التنظيمـي فـي وزارة الداخليـة الفلسـطينية الشـق العســكري  الهتماام والحاديث وا 
 بالمحافظات الجنوبية.

اإلصاااغاء الاااذكي ( بـــين α≤0.05داللـــة ) مســـتوى توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد  .2
حـــــداث التحـــــول التنظيمـــــي فـــــي وزارة  المساااااتوعب الداخليـــــة الفلســـــطينية الشـــــق العســـــكري وا 

 بالمحافظات الجنوبية.
ـــد  .3 ـــة ) مســـتوى توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عن اساااتخدام ذكاااي ( بـــين α≤0.05دالل

حــداث التحــول التنظيمــي فــي وزارة الداخليــة الفلســطينية الشــق العســكري  لألساائلة والحااوار وا 
 بالمحافظات الجنوبية.

إزالة الخاوف والرهباة ( بين α≤0.05داللة ) مستوى عند توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .4
ــــــة الفلســــــطينية الشــــــق العســــــكري  والخجاااااال ــــــي وزارة الداخلي حــــــداث التحــــــول التنظيمــــــي ف وا 

 بالمحافظات الجنوبية.
مشااركة اآلخارين ( بـين α≤ 0.05داللـة ) مسـتوى توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد  .5

حـداث التحـول التنظيمـي فـي وزارة الداخليـة الفلسـطينية الشـق العسـكري  في مشااكل العمال وا 
 بالمحافظات الجنوبية.

الدراسااااة عاااان ( بــــين α≤0.05داللــــة ) مســــتوى توجــــد عالقــــة ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد  .6
حداث التحول التنظيمـي فـي وزارة الداخليـة الفلسـطينية الشـق العسـكري  المبدعين والعباقرة وا 
 وبية.بالمحافظات الجن

الدراساة عان أفكااار ( بـين α≤0.05داللـة ) مسـتوى توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد  .7
حـــداث التحـــول التنظيمـــي فـــي وزارة الداخليـــة الفلســـطينية الشـــق العســـكري جديااادة ورائعاااة  وا 

 بالمحافظات الجنوبية.
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 الفرضية الرئيسية الثانية:
( فـي متوسـطات اسـتجابات α≤0.05) داللـة مسـتوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند   

بـالتجوال فـي وزارة الداخليـة الفلسـطينية الشـق العسـكري بالمحافظـات الجنوبيـة  اإلدارةالمبحوثين حول 
 ة: )العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الدرجة الوظيفية(.التاليتعزى للمتغيرات 

   ة:التاليويتفرع عنها الفرضيات 
( فـي متوسـطات اسـتجابات α≤0.05داللـة ) مسـتوى توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  .1

فــي وزارة الداخليــة الفلسـطينية الشــق العســكري بالمحافظــات  بااالتجوالاإلدارة المبحـوثين حــول 
 .العمرالجنوبية تعزى لمتغير 

( فـي متوسـطات اسـتجابات α≤0.05داللـة ) مسـتوى توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  .2
فــي وزارة الداخليــة الفلسـطينية الشــق العســكري بالمحافظــات  بااالتجوالاإلدارة المبحـوثين حــول 

 .المؤهل العلميالجنوبية تعزى لمتغير 
( فـي متوسـطات اسـتجابات α≤0.05داللـة ) مسـتوى توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  .3

الداخليــة الفلسـطينية الشــق العســكري بالمحافظــات فــي وزارة  بااالتجوالاإلدارة المبحـوثين حــول 
 .سنوات الخدمةالجنوبية تعزى لمتغير 

( فـي متوسـطات اسـتجابات α≤0.05داللـة ) مسـتوى توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  .4
فــي وزارة الداخليــة الفلسـطينية الشــق العســكري بالمحافظــات  بااالتجوالاإلدارة المبحـوثين حــول 

 .الدرجة الوظيفيةر الجنوبية تعزى لمتغي
 

 الفرضية الرئيسية الثالثة:
( فـــــي متوســـــطات اســـــتجابات α≤0.05داللـــــة ) مســـــتوى توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد 

في وزارة الداخليـة الفلسـطينية الشـق العسـكري بالمحافظـات  إحداث التحول التنظيميالمبحوثين حول 
 العلمي، سنوات الخدمة، الدرجة الوظيفية(. ة: )العمر، المؤهلالتاليالجنوبية تعزى للمتغيرات 
 ة:التاليويتفرع عنها الفرضيات 

( فـي متوسـطات اسـتجابات α≤0.05داللـة ) مسـتوى توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  .1
فـــي وزارة الداخليـــة الفلســـطينية الشـــق العســـكري  إحاااداث التحاااول التنظيمااايالمبحـــوثين حـــول 

 .العمربالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير 
( فـي متوسـطات اسـتجابات α≤0.05داللـة ) مسـتوى توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  .2

فـــي وزارة الداخليـــة الفلســـطينية الشـــق العســـكري  إحاااداث التحاااول التنظيمااايالمبحـــوثين حـــول 
 .المؤهل العلميبالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير 
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( فـي متوسـطات اسـتجابات α≤0.05داللـة ) مسـتوى توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  .3
فـــي وزارة الداخليـــة الفلســـطينية الشـــق العســـكري  إحاااداث التحاااول التنظيمااايالمبحـــوثين حـــول 

 .سنوات الخدمةبالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير 
( فـي متوسـطات اسـتجابات α≤0.05داللـة ) مسـتوى توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  .4

فـــي وزارة الداخليـــة الفلســـطينية الشـــق العســـكري  التنظيمااايإحاااداث التحاااول المبحـــوثين حـــول 
 .الدرجة الوظيفيةبالمحافظات الجنوبية تعزى لمتغير 

 

الدارسة: رابعاا: أهداف  

بالتجوال بوزارة الداخلية الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية الشق  دارةاإل مستوى إلى التعرف .1
 .بالمحافظات الجنوبية العسكري

واقع التحول التنظيمي بوزارة الداخلية الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية الشق  إلىالتعرف  .2
 .بالمحافظات الجنوبية العسكري

التحول التنظيمي بوزارة الداخلية الفلسطينية بالمحافظات بالتجوال و دارة العالقة بين اإلإبراز  .3
 .بالمحافظات الجنوبية الجنوبية الشق العسكري

 مستويات بين  (α ≤ 0.05داللة ) مستوى داللة إحصائية عند الكشف عن الفروق ذات  .4
بالمحافظات  بالتجول بوزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكريدارة تقديرات أفراد العينة حول اإل

 متغيرات الدراسة )العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الدرجة الوظيفية(. إلىتعزى  الجنوبية
 مستويات بين  (α ≤ 0.05داللة ) مستوى الكشف عن الفروق ذات داللة إحصائية عند  .5

 بوزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكريتقديرات أفراد العينة حول إحداث التحول التنظيمي 
متغيرات الدراسة )العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الدرجة  إلىتعزى  بالمحافظات الجنوبية

 الوظيفية(.
بوزارة الداخلية الفلسطينية التحديات التي تواجه تطبيق علمية التحول التنظيمي  إلىالتعرف  .6

 .بالمحافظات الجنوبية الشق العسكري
بوزارة الداخلية ظيمي تحديد سبل التغلب علي التحديات التي تواجه تطبيق علمية التحول التن .7

 .بالمحافظات الجنوبية الفلسطينية الشق العسكري
تقديم بعض المقترحات ذات الفائدة والتي من شأنها أن تعزز االتجاهات اإليجابية للمدراء و  .8

بالمحافظات  بوزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري الرؤساء نحو إحداث التحول التنظيمي
 .الجنوبية
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 ية الدارسة:أهمخامساا: 
 ة:التاليية هذه الدراسة في النقاط أهمتكمن 

 ية العملية:هماأل .1

وهو الجدار األول  األمنقطاع  يسي وهام للمجتمع الفلسطيني وهوتناولت الدراسة قطاع رئ . أ
 و األساسي لعمل باقي مناحي المجتمع .

، التجديد ومواكبة التطورإلبداع و ستساعد هذه الدراسة في رفع دافعية المدراء والقادة على ا . ب
التكنولوجية المتبعة،  ساليبخاصة في مجال استراتيجية التخطيط، واألوتبني استراتيجيات 
 ، واتجاهات ومهارات األفراد.والمهام واألنشطة

من الممكن أن تكون هذه الدراسة مرجعا  يسترشد به المدراء والرؤساء العاملون في  . ت
جراء إجل أ، من في تطوير معارفهم، مهاراتهم، وقدراتهممية، ومساعدتهم المؤسسات الحكو 
 هداف المنوطة بهم .مية الالزمة بمؤسساتهم لتحقيق األالتحوالت التنظي

الحديثة هو اإلدارة علوم أساليب من  أسلوب اتصال جديدعلى  النظرهذه الدراسة تسلط  . ث
 زم للمؤسسة.بالتجوال لزيادة العالقة مع العاملين لتحقيق الرقي الالاإلدارة 

، ومقدار العائد الذي يمكن أن من الفائدة المستقبلية المتوقعة يتهاأهمتستمد هذه الدراسة  . ج
، إذا ما في وزارة الداخلية الفلسطينية، وانعكاسات ذلك على المجتمع األمنيحققه قطاع 

 بنتائجها وتوصياتها. خذتم األ

 ية النظرية:هماأل. 2

بالتجوال والتحول التنظيمي على اإلدارة اء المكتبة العلمية والبحث العلمي في مفهوم أثر  . أ
 الصعيد المحلي.

ية هذه الدارسة في موضوعها الحديث الذي أصبح مرتكز اهتمامات المنظمات أهمتبرز  . ب
 الحديثة.

وأن  اء معلوماته في هذا المجالأثر يأمل الباحث أن تصنف هذه الدراسة في زيادة معرفته و  . ت
 .يدة للمكتبة الفلسطينية والعربيةتصنف هذه الدراسة كإضافة عملية جد
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 حدود الدراسة:سادساا: 

ة الحالياقتصرت الدراسة  دارة،الدراسات المتخصصة بمجال اإل التساع نظرا  الحد الموضوعي:  .1
الفلسطينية بالتجوال ودورها في إحداث التحول التنظيمي بوزارة الداخلية دارة علي واقع اإل

 بالمحافظات الجنوبية الشق العسكري.
 قطاع غزة.الحد المكاني:  .2
 . 2015: خالل عام الحد الزماني .3
لفلسطينية الشق العسكري الدراسة على الفئة اإلشرافية في وزارة الداخلية ا طبقت: البشري الحد .4

 لواء(. -عميد -عقيد -مقدم -رائد -)نقيب من رتبة بالمحافظات الجنوبية
هذه الدراسة علي وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري  طبقت: المؤسسي الحد .5

 بالمحافظات الجنوبية.

 مصطلحات الدراسة:سابعاا: 

عمليات فكرية تنعكس في الواقع العملي للمنظمات بشكل ممارسات في مجال  هي :دارةاإل .1
تحويل هذه  إلىالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة للموارد البشرية والمادية والمعلوماتية وتؤدى 

سلع أو خدمات تنتج بشكل فعال وكفوء محققة األهداف التي تم صياغتها )العمري  إلىالموارد 
 .(29: 2008 والغالبي،

 بالتجوال:اإلدارة  .2
العاملين في  بالتجوال هي علم التعرف على حاجات ورغباتدارة اإل :التعريف الصطالحي
التنفيذية بشكل خاص ومن ثم تلبية حاجاتهم  مستويات ال العاملين فيالمشروع بشكل عام و 

من ثم عن أنفسهم وعن ما يقومون به و  رضاهمعلى  بما ينعكس إيجابيا  جابة لرغباتهم و االستو 
تواجد الفعال النتائج المرجوة وهي علم تحقيق ال إلىتزداد فاعليتهم في تحقيق األهداف والوصول 

تحقيق المعايشة الحقيقية المتزامنة والمشاركة مع القوى في مواقع األحداث و 
 (. 31: 2000العاملة)الخضري،
بوزارة الداخلية  اإلشرافية الوظائففي م العاملين عبارة عن قياوهو  :التعريف الجرائي

حداث ومعايشة كري بالتواجد الفعال في مواقع األالفلسطينية  بالمحافظات الجنوبية الشق العس
العاملين  للتعرف على رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها لزيادة فاعليتهم للوصول 

 لألهداف والنتائج المرجوة .
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  التنظيم: .3

هي العملية المرتبطة بتأشير المهام وتخصيص الموارد وتنسيق أنشطة العمل وتحديد 
الضرورية من أقسام وشعب إلنجاز األعمال بشكل فعال بواسطة العملية دارية اإلالتقسيمات 

فعل حقيقي وتنفيذي من خالل الوظائف واألفراد  إلىالتنظيمية ويستطيع المدراء نقل الخطط 
 (.30: 2008وجيا والموارد الالزمة)العمري و الغالبي،ودمجهم بالتكنول

 التطور التنظيمي: .4

 مرتفعةجزاء ة بكاملها أو أتشمل المنظم ،ومداخل منظمة للتغيير ،هو عبارة عن جهود مخططة 
تشمل و  ،الكامنة لجميع أعضاءه من األفرادبهدف زيادة فاعلية التنظيم وتطوير القدرات  ،نسبيا  

تدخالت علم السلوك المخططة والتي تنفذ بالتعاون مع أعضاء المنظمة سلسلة من أنشطة 
 & Brown) والعاملينالمنظمة  لتحقيق أهداف ،اعدتهم في إيجاد طرق تحسين العمللمس

Harvey,2006:3. ) 

كما يعرف على أنه أحد المناهج المتخصصة في إحداث التغيير التنظيمي والذي في ضوئه يشارك 
انة بمجموعة في اقتراح التغيير والمشاركة في تنفيذه، وذلك من خالل االستع الموظفون بأنفسهم

في تنفيذ  الموارد البشريةإدارة الحجم على  مرتفعةوعادة ما تعتمد الشركات  ،مدربة من المستشارين
والتي يوجد لديها متخصصين على قدر عال من المعرفة والدراية بكيفية  ،أنشطة التطور التنظيمي

 ( .302:2003هذا المنهج )ديلسير،تنفيذ 

 التغيير التنظيمي:  .5
تغيير ثقافة المنظمة في سبيل التحسين  إلىيعرف بأنه جهد ونشاط مخطط وطويل المدى، يهدف 

نتاجيها وتجديد نفسها من خالل مشاركة  المستمر لقدرتها على تطوير رؤيتها وزيادة جودة أدائها وا 
 ( .1: 2000هدافها )العديلي،أوتعاون العاملين بها لتحقيق رسالتها و 

 التحول التنظيمي: .6

يحتاج طاقة هائلة من الموارد الجديدة أو  برؤية،هو عبارة عن نشاط مقاد  التعريف الصطالحي:
إلحداث تغييرات جذرية شمولية ذات ممارسات قصيرة األمد على  التي موجودة ويعاد تخصيصها،

االتجاه العام المستقبلي بهدف غلق الفجوة الحاصلة بين الحالة الراهنة والمسار الحرج لتحويل 
 ( .111: 2014يز )الغالبي وصالح،المنظمة وضمان البقاء واالستمرارية والتم

إلى إحداث تغير مهم وكبير في جعل  نها توسع وامتداد حديث للتطوير التنظيمي يرجيأ كما
المنظمة وعملياتها وثقافتها وتوجهاتها في بيئة يمكنها من تطبيق ممارسات ونظريات العلوم 
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سية وتوليد نماذج جديدة للتنظيم السلوكية إلحداث تأثير واسع النطاق في النماذج بطرق جذرية واسا
 . (French et al. 2000:7)تغيرات جذرية في فلسفة اإلدارة   حداثا  و   داء العملأو 

نشطة التي ستقوم بها وزارة الداخلية التحول التنظيمي هو عبارة عن األ التعريف الجرائي:
عبر رؤية استراتيجية  الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية الشق العسكري إلحداث تغير مهم وكبير

إلحداث تغييرات جذرية شمولية بهدف غلق الفجوة الحاصلة بين الوضع الحالي بالوزارة والوضع 
 المتأمل الوصول إليه.

التنظيمي والتحويل التغيير والتطوير مصطلحات ويشار للتحول التنظيمي داخل هذه الدراسة عبر 
ة الذي يعتبر بأن كال  من التغيير والتطوير والتحويل اعتمادا على االتجاه الفكري الحديث من اإلدار 

التنظيمي هم وليد نظام واحد وهو التغيير المخطط أو إدارة التحوالت 
 .(Schermerhorn,2005:472-473)الشاملة

 :وزارة الداخلية . 7

 .الفلسطينييقصد الباحث في هذه الدراسة بوزارة الداخلية وزارة الداخلية واألمن الوطني 
 :الشق العسكري . 8

يقصد الباحث بالشق العسكري في هذه الدراسة باألجهزة األمنية الفلسطينية وهي قوى األمن 
الداخلي و األمن الوطني والمخابرات العامة  بكافة تشكيالتها الفرعية و اإلدارات الرديفة لألجهزة 

ية العامة للتدريب، اإلدارة العامة االمنية وهي: هيئة التنظيم واإلدارة، كلية الرباط الجامعية، المدير 
اإلدارة العامة ، لمديرية العامة لإلمداد والتجهيزللعمليات المركزية، اإلدارة العامة للمالية العسكرية، ا

 للعالقات العامة.
 :المحافظات الجنوبية . 9

 يقصد الباحث بالمحافظات الجنوبية بأنها محافظات قطاع غزة وهي)رفح، خانيونس، الوسطى،
 غزة، شمال غزة(.

 :مصطلح اإلدارة بالتجوال باللغة النجليزية . 10

اخل الدراسة باللغة االنجليزية دسيعرض الباحث العديد من المرادفات لإلدارة بالتجوال 
 Wandering Around ،Walking About ،Walking Around ،Walking)وهي:

Through.) 
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 :الصعوبات التي واجهها الباحثثامناا: 
البحث العلمي في الدول العربية يواجه العديد من الصعوبات كونه لم يوضع على رأس أولويات 

الالزمة النشغالها بأزماتها  اإلمكانياتالحكومات ولم توجد الحكومات المناخ المناسب وتوفر 
ات المحلية وهذا ما ينطبق على واقع البحث العلمي في فلسطين فقد واجه الباحث العديد من المعوق

 خالل إعداده للدراسة وهي على النحو التالي:

 للقيام الضرورية البحثية واألوراق العلمية والمراجع المعلومات توفر عدم إلى راجعة معوقات .1
حيث واجه البحث محدودية عدد  عامة وهذه الدراسة على وجه الخصوص العلمية بالبحوث

 .تقنية حديثة لدى المكتبات في القطاع المراجع المتعلقة بالدراسة وعدم وجود شبكة معلومات 
بشكل عام واألزمة  العلمي للبحث موازنات تخصيص عدم إلى راجعة مالية معوقات .2

االقتصادية التي يمر بها موظفي القطاع الحكومي وأهما عدم انتظام الرواتب بشكل خاص وذلك 
 .أثر على الباحث كونه موظفا  حكوميا  

 قبل من والتحكيم النشر لعمليات الجيدة المتابعة عدم إلى راجعة بيروقراطية إدارية معوقات .3
 .رهق الباحث في عملية التأصيل والتوثيقمما أ غزة قطاع في الفلسطينية لجامعاتا
معوقات إدارية بيوقراطية راجعة إلى صعوبة اإلجراءات في الحصول على المعلومات التي  .4

 للمقابالت. تتعلق بوزارة الداخلية من إحصائيات والتنسيق
 أزمة التيار الكهربائي وانقطاعها المستمر حيث اثرت على أداء الباحث. .5
معوقات راجعة إلى عدم تفرغ الباحث بشكل كامل للبحث العلمي كونه مرتبط بالعمل بوزارة  .6

 الداخلية .
شرافيه إدارية بأمور جامعته قبل من لدكتور المشرفا تكليف إلى راجعة معوقات .7 رشادية وا   وا 

 .للبحث تخصيصه الممكن الوقت من تقلل
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 المقدمة
 وال.ـــــــــبالتجاإلدارة المبحث األول: 

 المبحث الثاني: التحول التنظيمي.
 ة.ــــــــــــــــالمبحث الثالث: وزارة الداخلي
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 المقدمة
مرتفعة، تحولت إلى تحديات  واجتماعيةتحوالت اقتصادية وسياسية يعاد تشكيل العالم عبر 

وقد أدي ذلك إلى تغير جذري في  ،معقدة للمنظمات المختلفة الخاصة والحكومية وغير الحكومية
وانطالقا من المحيط الذي تعيش  المجاالت واألنماط  والمعايير التي تحكم عمل هذه المنظمات، 

الخاصة، والذي يشهد تطورات وتغييرات عميقة  أو منها الحكومية فيه المنظمات الحديثة سواء
وواسعة النطاق، السيما المعرفية والتقنية واإلدارية والمعلوماتية، فقد أصبح التغيير مطلبا ضروريا 
في جميع جوانب لذا فنحن دائما بحاجة إلى تغييرات لمواكبة مقتضيات هذا العصر حتى يتسنى لنا 

ت هذا العصر ومواكبة هذا التغيير والتحديات التي تواجهها، حيث يعتبر مدخل التكيف مع متطلبا
لألساليب  األساليب التقليدية من مدخال  حديثا  في علم اإلدارة لتحقيق الرقي والتقدم اإلدارة بالتجوال

  .طار التحول التنظيميإفي  قدراتها وتعزيز المستحدثة لتميز المنظمة

اإلدارة  األول المبحث سيتناول حيث رئيسة، مباحث ثالث على الفصل هذا يشتملو 
اإلدارة بالتجوال وعملياتها وأدوات  دارةبالتجوال ومبادئها وأهداف اإلاإلدارة بالتجوال من حيث مفهوم 

بالتجوال أساليبهـــا وأنـــــواع التــجــوال اإلداري وخصـائـص القــائد المتجول ومراحل تطبيق اإلدارة 
بالتجــوال ومزايا تطبيق اإلدارة بالتجوال ومعوقات تطبيق اإلدارة بالتجوال ومتطلبات تطبيق اإلدارة 

مفهوم التحول التنظيمي وخصائصه ومراحل والعوامل التي  سيتحدث الثاني المبحث بالتجوال، أما
تنظيمي ساهمت في ظهور التحول التنظيمي وضغوط التحول التنظيمي وصوره ومحددات التحول ال

 وآليات ضبط تموجاته وعالقة التحول التنظيمي بالتطوير التنظيمي وأدوات التحول التنظيمي، أما
الثالث فسيتناول وزارة الداخلية من حيث النشأة والرؤية واألهداف رؤية وأهداف وزارة  المبحث
ر وزارة الداخلية مراحل تطو و  يةمهام األجهزة األمنو  البناء التنظيمي لوزارة الداخليةو  الداخلية

 . آليات التحول في وزارة الداخليةو  بالتجوال بوزارة الداخليةاإلدارة واقع و  الفلسطينية
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 المبحث األول
 بالتجوالاإلدارة 

 المقدمة
 .اــــــــــــبالتجوال ومبادئهاإلدارة مفهوم أوال : 
 .بالتجوال وعملياتهااإلدارة أهداف ثانيا : 
 .اـــــــــــــهأساليببالتجوال اإلدارة أدوات ثالثا : 
 .وال اإلداريــــــــــــــــــــــــــــــجـــــواع التـــــــــــــــأنرابعا : 

 .ائد المتجولــــــــــص القـــائــــــــــــخصخامسا : 
 .والــبالتجاإلدارة مراحل تطبيق سادسا : 

 .سابعا : مزايا تطبيق اإلدارة بالتجوال
 .ثامنا : معوقات تطبيق اإلدارة بالتجوال

 .تاسعا : متطلبات تطبيق اإلدارة بالتجوال
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  المقدمة:

يعد علم اإلدارة من أهم العلوم اإلنسانية الحديثة وقد أهتم بالطريقة المثلى للقيام باألعمال  
لتحقيق نسب للموارد من قبل المؤسسات أفي المؤسسات حيث هو العلم الذي يبحث في استخدام 

 هدف المؤسسة بأقل وقت وجهد وكلفة ممكنة.

 أو اإلخفاق النجاح عن المسئولة فهي المجتمع، لتنمية والفعالة الهامة المتطلبات مندارة اإل تعتبر
 ما مدى تعتمد على واالجتماعية، االقتصادية التنمية ألن وذلك والمجتمع، المؤسسة تصادفه الذي
 في التنمية خطط تنفذاإلدارة  عمليات خالل ومن رشيد، وتنظيم سليم تخطيط من للمجتمع يتحقق

    . (29 :2001المعاصر)سليمان،  العالم مجتمعات

للتطوير بدال  من أن تبقي أسيرة البنى التقليدية إدارة دائما ما تعمل على تطوير ذاتها لتكون دارة اإلو 
الهادفة  دارية اإلمن األفكار واالتجاهات  متتاليةالسنوات األخيرة موجات  لالقائمة وقد ظهرت خال

بالتجوال اإلدارة بالتجوال حيث يرجع الفضل في نشر اتجاه اإلدارة تطوير األداء من بينها اتجاه  إلى
اإلدارة قوم عملية ت، و (م1982) تابهما البحث عن التميز عامكال  من بيترز ووترمان في ك إلى

المرنة دارة ول ودعم التكامل الوظيفي والمشاركة الكاملة واإلبالتجوال على وضع اإلنسان بالمقام األ
من أجل خلق بيئة عمل مناسبة حتى تتكامل األدوار وتتفاعل المشاركة ويتم االستجابة السريعة 
والمالئمة لمتطلبات ومتغيرات العمل وتزيل الحواجز العازلة بين القيادات والعاملين وتعمق اإلحساس 

بالتجوال وذلك لتعميق مفهوم المشاركة اإلدارة نمط لالتحول  إلىبحاجة دارة ن اإلإسئولية ولهذا فبالم
نه يسير أاط والعمل ومتابعته والتحقيق من بين جميع القائمين على العمل وقيام القيادات بتوجيه النش

قامة المناقشات والحوار مع جميع العاملين بما يجعل بيئة ال عمل وفقا لما هو مطلوب ومخطط له وا 
شباع احتياجات ورغبات العاملين قادرة على التجدد واالنطالق وأضاف الجديد والمثمر إل

 .(357:2008)العجمي،

 تستمد خاص، ارتقائي طابع ذات متكاملة فلسفيةإدارية  منظومة هي بالتجوالاإلدارة حيث أن 
 مواقع في اإلداري للقائد الفاعل الذكي والحضور التواجد على تقوم إدراكية قناعة من خصوصيتها

 بل ،كامال   اعتمادا األخرى المباشرة غير االتصال وسائل على اعتماده وعدم والفعل، التنفيذ
 (.25: 2000)الخضيري، الشخصية ومواهبهمهاراته  استخدامه

االتصال الذي يجب على المشرفين استخدامها  أساليبحدث بالتجوال من أدارة ن اإلأويرى الباحث ب
جعل خطوط االتصال مفتوحة معهم فائدة بللتواصل مع العاملين داخل مؤسساتهم لما له من 

عطائهم الفرصة إلبداء طاقاتهم  فتقضى على الروتين القاتل لإلبداع و االبتكار، واكتشاف العباقرة، وا 
 ومواهبهم.
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 مبادئها.بالتجوال و دارة مفهوم اإل :أولا 
بالتجوال حيث دارة مبادئ لإلري الحديث والعديد من الدراسات عدة مفاهيم و تناول األدب اإلدا

يستعرض الباحث هذه المفاهيم والمبادئ في ، و بالتجوالدارة أجمعت أغلبها على مكونات رئيسية لإل
 :التالي
 بالتجوال:اإلدارة مفهوم  .1
 :لغة التجوال 

 واإلعالم اللغة في المنجد في ورد فقد الذهن، إلى للمعنى تقريب فيه جال للفعل اللغوي الجذر إن
األرض: جال  َتْجَواال وَجَول   ودار، طاف، أي :المكان فينا  َوِجْياَل  نا  َوَجَواَل  َوُجُؤوال َجْوال َجال :لألزوي

 (111: 1984فيها كثيرا  )األوزي، 

 :والجائل الحرب، في الَجَوالن ومنه الت ْطواف، بمعنى الت ْجوال أن منظور البن العرب لسان في وورد
ْلتُ  ويقال مكانه، عن الزائل  َطو ف، أي البالد في وَجو ل ،كثيرا   فيها ُجْلت أي: تجويال البالدَ  َجو 
 (.157: 2003)ابن منظور، كروا ثم انكشفوا إذا َجْولة القومُ  وجال

  :حا  اصطال بالتجوالاإلدارة 
نها "علم اختصار المسافات الجغرافية واختصار أبالتجوال فعرفت على دارة اإل تعددت تعريفات

المسافات الزمنية وتحقيق التواجد الفعال في موقع األحداث والمعايشة الحقيقية المتزامنة، وتحقيق 
 .(31:2000 )الخضيري، "المشاركة والشورى والتعاونية مع قوى العمل

مواقع العمل  إلى"خروج القيادات على مستوى الجامعة وكلياتها من مكاتبهم  بأنها وتعرف كذلك
الفعلية للتعرف على أداء العاملين الفعلي والمشكالت التي تواجههم ومساعدتهم في حل هذه 

: 2008 )العجمي،" تحقيق األهداف المرجوة المشكالت وتحقيق احتياجاتهم ورغباتهم من أجل
358.) 

"علم التعرف على حاجات ورغبات العاملين في المنظمة ككل، مع  أنهاب كما عرف الخضيري
التنفيذية الدنيا، ومن ثم تلبية حاجاتهم  مستويات التعرف على احتياجات ورغبات العاملين في ال
، ومن ثم زيادة فاعليتهم في تحقيق األهداف رضاهمواالستجابة لرغباتهم، والذي ينعكس إيجابيا  على 

 .(31:2000)الخضيري،  "المرجوةوالنتائج 
لتحقيق االتصال الفاعل بين  حقيقيا   بالتجوال تعد أنموذجا  دارة اإل"على أن  العرمان ما أكدبين

المؤسسة والعاملين في القطاعات المختلفة من خالل لقاءات منتظمة تنفذ من قبل القادة الناجحين 
لمعدالت قياسية وتنافسية  ليبقوا قريبين من ميادين العمل الفعلية لنجاح المؤسسة والشركة وتحقيقا  

 .(5: 2008، )العرمان"من اإلنتاجية والربحية
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الذي يعتمد على إخراج سلوب األ"بالتجوال مع ما سبق موضحا بأنها دارة تعريف اإل في غنيم واتفق
مواقع العمل الفعلية، وذلك من خالل قيام المدير قائد المنظمة  إلىمن المكاتب الرسمية دارة اإل

بجوالت تفقدية في مواقع العمل الفعلية للوقوف على التنفيذ الفعلي للخطط والبرامج المقررة، وتحديد 
ما إذا كانت هذه الخطط والبرامج يتم تنفيذها وفقا لما حددت له أم ال، ومحاولة اكتشاف أوجه 

 .(97: 2005غنيم ")لتحقيق األهداف المرجوة عليها وصوال   االنحراف للقضاء

اتصال يقوم على أساس تجوال القائد اإلداري في أسلوب بالتجوال هو اإلدارة أن " وبينت العايدي
عليهم، مما يتيح  التواصل معهم لإلشراف ع الموظفين بهدفالمنظمة وتبادل األحاديث العفوية م

على كل ما يجري داخل المنظمة، وفهم تطلعات الموظفين الطالع بشكل مباشر لالفرصة 
 .(20: 2012)العايدي، "في جو من األلفة غير الرسمية ناقشتهم في إنجازاتهم ومشكالتهم،وم

بوزارة  اإلشرافية قيام العاملين بالوظائف اعلى أنه بالتجوالاإلدارة  ومما سبق يعرف الباحث
حداث كري بالتواجد الفعال في مواقع األالداخلية الفلسطينية  بالمحافظات الجنوبية الشق العس

للتعرف على رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها لزيادة فاعليتهم للوصول  ومعايشة العاملين
 لألهداف والنتائج المرجوة .

 :بالتجوالاإلدارة مبادئ  .2

ن يطبقها المشرف أثناء تجوله على العاملين بالتجوال على عدة مبادئ وأسس ينبغي أدارة إلتقوم ا
اإلدارة المبادئ واألسس التي تقوم عليها  أهم تبدوو وذلك لكي يتم تحقيق األهداف المرجوة، 

 :(358: 2008بالتجوال متمثلة في )العجمي،

 العمل الجماعي بالتجول في أرجائه.إدارة  . أ
 العاملين في مواقع العمل الفعلية.مالحظة أداء  . ب
 رسمي أساس التعامل مع العاملين.الغير التفاعل  . ت
 كل واحد منهم . إلىالتحدث مع العاملين واالستماع  . ث
 عقد مقابالت وعمل مراجعات دورية في مجال العمل مع العاملين. . ج
 الحرص على عمل مقابالت مع اآلخرين في مكاتبهم أو أماكن عملهم. . ح
ساس تقييم العاملين لديهم في كيفية االتصال معهم باستمرار وبشكل أون على تقييم المدير  . خ

 جيد.
 ة البناءة للعاملين فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ العمل .عإعطاء التغذية الراج . د
 مشاركة العاملين في المناقشات محل المشكالت التي تواجههم في العمل. . ذ
 ل المختلفة وسؤال العاملين.مواقع العم إلىالبدء بعشوائية في الدخول فجأة  . ر
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 بالتجوال وعملياتهادارة ثانياا: أهداف اإل
 كعملية من بالتجوال دارةواإل لتحقيقها، تسعى األهداف من بعضا   أعينها نصب عملية كل تضع

 والعاملين، وتعزيز العليا دارةاإل بين والسلطوية الرسمية الحواجز كسر إلى تسعى الالمركزية عمليات
 من مصادرها مباشرة المعلومات على والحصول المختلفة، مستويات ال مع الشخصية العالقات
 (.71: 2006)ملحم،  المختلفة اإلدارات  قبل من تدخل أو تحريف، أو تصفية، دون الرئيسة،

   :بالتجوالاإلدارة أهداف  .1

 ( في تحديد األهداف359: 2010، العجمي)( مع 58-44: 2000، الخضيري)كال  من: اتفق 
  :التاليبالتجوال، والتي نستعرضها كدارة الرئيسية لإل

الهيكلة بالشكل الذي يعيد تخصيص  إعادةعمليات إدارة  إلىبالتجوال دارة تهدف اإل . أ
بالتجوال بدور هام من خالل جمع البيانات اإلدارة مجاالت وأنشطة أعمالها، وهنا تقوم 

 .والمعلومات الالزمة لذلك
اإلداري  واليأسمعالجة حاالت وأمراض الضيق واإلحباط والقلق والتوتر  إلىتهدف  . ب

عة السعادة، واألمل في جو بالتجوال بإشادارة البيروقراطية، لتقوم اإلدارة لإلالمصاحب 
  .فاعل إيجابي

عادةتعمل على تحطيم سالسل التوقف الفكري وحواجز التفكير السلبي و  . ت بناء خاليا التجديد  ا 
بالتجوال اإلدارة العقلي والفكري لدى األفراد وكسر جمود الروتين البيروقراطي، من خالل 

 .التي تساعد في إدراك العاملين لذواتهم، ومعرفة جوانبهم اإليجابية
 .مقاييس الجودة الشاملة إلى التنفيذ وصوال   مستويات واالرتقاء ب التحفيز لإلبداع  إلىتهدف  . ث
آفاق التطوير وتنمية القدرات واإلمكانات  إلىممارسة التأمل لما بعد الواقع  إلىهدف كذلك ت . ج

 .وتوظيفها بفاعلية لتحقيق األهداف الكمية والنوعية الخاصة بالطالب والعاملين والتمويل
العليا لسبب أو دارة ممارسة فهم الحقائق الواقعية الكافية المتغيبة عن اإل إلىوأخيرا تهدف  . ح

آلخر، وتشجيع العاملين على قول الحقيقة كاملة بشكل واضح والتواصل مع مختلف 
 العاملين.

 بالتجوال:اإلدارة عمليات .2

 المتجول، المدير بها يقوم والتي التفقدية الجولةإدارة  حسن على تتوقف بالتجوالاإلدارة  كانت ولما
 (.199: 2000)الخضيري، وعملياتهااإلدارة  لياتآل وفعال كفء استخدام إلى تحتاج فإنها التاليب

، المتابعة( ويمكن التخطيط، التنظيم، التوجيههي) بالتجوالدارة العمليات التي تقوم عليها اإلو 
 (:359: 2010، العجمي )التاليتوضيحها ك
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األهداف  إلىفالتخطيط السليم جوهر كل نجاح وطريق الوصول  التخطيط للتجوال اإلداري: . أ
ن يكون قائما  على التنبؤ وتحديد األهداف ووضعها في إطارها التنفيذي  أالبد من التخطيط 

جراء التقويم المناسب لها من أجل تحقيق الكفاءة وال بد أن يكون هناك مقدرة  في التقويم  عاليةوا 
ون خوف من الذاتي والوقوف على األخطاء ومحاولة عالجها وتقبل نقد األخريين الموضوعي بد

 أجل تحقيق ونشر العدل والتعاون بين العاملين بعضهم البعض.
مجموعة من المبادئ التنظيمية  ملية التنظيم للتجوال اإلداري فيوتتم ع التنظيم للتجوال اإلداري: . ب

 :هاأهم
 بين العاملين في المعاملة. مبدأ تأكيد المساواة  -
لمتجول نفسه ويلزم جميع العاملين وتطبيق مبدأ االنضباط وااللتزام الذي يلزم به القائد ا -

 نظام التأديب.
 إلىاألدنى وترفع التقارير  إلىمبدأ التدرج بالسلطة بمعنى أن تتجه األوامر والتعليمات  -

 أعلى وعدم تخطى الرئيس المباشر.
من شخص واحد هو الذي يشرف  مبدأ وحدة القيادة يقصد به أن يكون الشخص مرؤوسا   -

 قبه.عليه ويوجهه ويرا
 مبدأ وحدة الهدف . -
 مبدأ معادلة السلطة بالمسئولية والتكافؤ بينهما. -
 مبدأ التخصص الذي يركز عليه القائد أثناء التجوال لكل فرد عمل محدد. -

يتم ذلك عن طريق إرشاد العاملين من أجل تحسين األداء ويعتمد  التوجيه للتجوال اإلداري: . ت
العاملين ورفع الروح المعنوية القيادة الرشيدة واالهتمام بحفز التوجيه على االتصال الفعال و 

 لديهم.
بالتجوال ينبغي على دارة : فالمتابعة من إحدى الوظائف األساسية لإلالمتابعة للتجوال اإلداري . ث

القائد المتجول بمتابعة عدة جوانب رئيسية أثناء التجوال اإلداري أو بعده مثل متابعة تحقيق 
 ومتابعة المنتج ومتابعة العمل كله. التكاليفة األهداف ومتابع

 :بالتجوالاإلدارة ية أهم .3
ية كبرى لكى تبقي المدير على اتصال مباشر مع العاملين والتعرف على أهمبالتجوال دارة لإل

بالتجول حسب دارة ة اإليأهميمكن توضيح حاجاتهم الحقيقية واالستماع لوجهات النظر المختلفة، 
 :(101-99: 2005)غنيم،فيما يليغنيم 

. كسرت حواجز العزلة بين الرؤساء والمرؤوسين في المنظمات، من خالل ترك المديرين لمكاتبهم أ
 .واألداء الفعلي للعاملين  مواقع العمل ليتعرفوا على المناخ إلىونزولهم 
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وتعايشه مع . حصول القائد على كل البيانات والمعلومات والحقائق الموضوعية من خالل جوالته ب
 .عاليةواقع العمل الفعلي، وحين يتخذ القرار فإنه يتسم بالكفاءة والف

والوقت والجهود الضائعة  التكاليفد على تقليل العمليات بين وحدات المنظمة، وتخفيض تم. تعت
  .إلنجاز األعمال المطلوبة

يجاد المناخ النفسي المالئم لالرتقاء بالمنظمة  إلىأدت  .ح إقامة حوار مستمر بين القائد والعاملين وا 
 .األفضل إلىوالوصول بها 

الجودة الشاملة من خالل مشاركة إدارة بمفهوم  خذأكدت مفهوم التحفيز لإلبداع واالبتكار واأل .خ
 العاملين أثناء الجوالت التفقدية. 

بالتجوال في إيجاد مناخ مفعم بالحيوية والثقة بين العاملين والمديرين  دارةية اإلأهميتضح مما سبق و 
من خالل جوالتهم المنتظمة وحصولهم على البيانات والحقائق الموضوعية تحقيقا ألهداف المنظمة 

 .بفاعلية وكفاءة

 ها:أساليببالتجوال و اإلدارة ثالثاا: أدوات 
 بالتجوال:اإلدارة أدوات  .1

 الكاملة للجولة الفاعلية لتحقيق معينة اتصالية أدوات استخدام من البد اإلداري التجوال إلنجاح
 على وكفاءته وقدرته ومهارته لخبرته وفقا   اختيارها يتم بحيث المتجول، المدير بها يقوم التي التفقدية
اإلدارة وفيما يلى عرض ألدوات  اإلداري، الموقف ومتطلبات الحتياجات وفقا   منها األمثل استخدام

 ( وهي:156:2005،  بالتجوال)الخضيري
  إثارة و تحفيز الهتمام والحديث. . أ

دعم  يتم بحيث والتحسين، والتطوير واإلبداع، االبتكار، تحفيز على تقوم بالتجوالدارة فاإل
 معدارية اإل الجولة أثناء يتم الذي البناء والنقاش الحوار من المستخلصة الجديدة األفكار
الحوار  لغة يختار أن المتجول المدير على يجب ولهذا والود، الحب من جو وجود في العاملين
 إلى صعد كلما المعقدة الفنية المصطلحات ويختار التنفيذيين، العاملين من اقترب كلما البسيطة
تحقيق  على واألمين أسرارهم ومستودع منهم، واحد أنه فئة كل تشعر بحيث واإلداريين، الفنيين
 .مطالبهم
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 اإلصغاء الذكي المستوعب. . ب

 المتجول المدير على يجبيغلب على العاملين حالة من التوتر طالما شعروا بأن أحد يراقبهم ف
 غنيا   النقاش حتى يكون وهى االستماع والتركيز ثم إجراء النقاش امتالك ثالثة مبادئ أساسية

لديه الثقة  فتعزرباالرتياح،  يشعر المتحدث تجعل بحيث دقيقة، حوارية طريقة على ومهنيا  
 مع اآلخرين. والتفاهموالمودة 

 استخدام ذكي لألسئلة والحوار. . ت

المكنونات  إلىالوصول  وابشكل ذكي لكى يستطيعألسئلة السابرة ا ميجب على المدراء استخدا
 الداخلية للعاملين والتعرف على احتياجاتهم عبر كسر الرهبة والتغلغل بالحوار مع العاملين.

 إزالة الخوف و الرهبة والخجل. . ث

زالة واألمان، األمن روح بث خالل من وذلك بأنه  الثقة ومنحهم والمادية، النفسية الحواجز وا 
الجولة  فاعلية بزيادة كفيل   هذا كل والفساد، الشر قوى ضد لهم قوي حماية ودرع منيع حصن

داخل  األداء كفاءة ورفع والتطوير للتحسين المطلوبة المعلومات على منها والحصول ،داريةاإل
 المؤسسة.

 مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل. . ج

 العمل ويعمل ومشاكل العاملين لمشاكل االستماع على تجواله أثناء يحرص الذكي المدير ألن
 إلى اليأس ويحول نفوسهم في األمل يبعث نفسه الوقت وفي حلها، في للمساهمة وسعه في ما

 .تفاؤل
 المبدعين والعباقرة.الدراسة عن  . ح

من  وذلك المختلفة، المواهب أصحابو  والعباقرة، المبدعين اكتشاف المتجول المدير على يجب
 ،وقدراتهم تهماار مه وتنمية لدعمهم المختلفة، الموضوعات ومناقشة الذكية، األسئلة طرح خالل
 .العمل لتطوير مواهبهم وصقل

 الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة. . خ

الجديدة  األفكار على الحصول على المتجول المدير بها يقوم التي داريةاإل الجولة تعمل حيث
 .وتحسينها المؤسسة تطوير خاللها من يمكن التي
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 بالتجوال:اإلدارة  أساليب .2

 على تفرض غير مسبوقة بمعدالت ومتغيراته تغيراته إيقاع وتسارع الحالي عصرناب تحدياتفال
 من واالنتقال ه المتبعة،أساليب وفي تناوله، في والتجديد التجول، من مزيدا   المتجول المدير

التي يجب على المدير  بفتعددت األسالي آخر تجوالأسلوب  إلى معين تجوالأسلوب 
 :(76: 2005) زكري،حسب  بالتجوال فهياإلدارة  أساليبما أو استخدامها 

فاالجتماع هو لقاء فكري بين القائد المتجول والعاملين في  الجتماعات المفتوحة والمغلقة: . أ
نشاط معين لبحث مشكلة ما أو المناقشة وتبادل اآلراء وهناك ثالثة خصائص يجب أن 

القيادة السليمة لهذه  ،هي: التخطيط السليم افر في االجتماعات لتؤدي أهدافهاتتو 
 ماعات.المتابعة ألي قرارات تتخذ في هذه االجت، االجتماعات

والهدف من هذه الندوات هو التركيز على الموضوعات التي  العامة:الندوات التخصصية و  . ب
في حلها أو التغلب عليها والقائد  واشراكهمإدارية وما تعانيه من مشكالت  بالمنظمةتتعلق 

 هو من يدير هذه الندوات.

 ساليبلتحقيق التجوال اإلداري وتتعدد األ ساليباأل أهمالتدريب هو البرامج التدريبية:  . ت
التدريبية التي يمكن أن استخدامها حسب طبيعة ونوعية العاملين وما يعدون له من أعمال 

المناسب يساعد العاملين على استخدام قدراتهم الكامنة ومواهبهم ويصقل  سلوب واختيار األ
 مهاراتهم لصالح العمل الجماعي.

 فيها يتم حيث الجماعية، المشاركة أساليب من المناقشة تعد :الرسمية غيرالالمناقشات  . ث
 بينواآلراء  األفكار تبادل خالل من التعلم في اإليجابية على المشاركة المتدربين تشجيع

 دور ويكون المناقشة، في للمشاركة المتدربين جميع أمام المجال مفتوح فيكون المتدربين،
ثارته بأفكار، وتغذيته وتوجيهه النقاش وتسهيله قيادة في حيويا   المدرب  وتلخيص بأسئلة وا 
ويتم ذلك مع العاملين عن أي أنواع الموضوعات التي ه، في طرحت التي الرئيسة األفكار

المناقشة غير الرسمي يسمح للعاملين بحرية التعبير عن  أسلوبيمكن أن يساعدهم فيها و 
  أراءهم في العمل وكيفية تطويره.

 العاملين لتعريف اإلداري، التجوال استخدام على ساليباأل من النوع هذا ويقوم:تاالمحاضر  . ج
عطائهم بسياسات المؤسسة،  المستقبلية، وخططها أهدافها، حول المعلومات من الكثير وا 

 .العاملين واستفسارات أسئلة على والرد فيهم، محاضرة بإلقاء المتجول المدير فيقوم
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 .التجوال اإلداريرابعاا: أنواع 
 منها نوع فلكل منها، المرجوة األهداف باختالف ممارستها وتختلف اإلداري، التجوال أنواع تتعدد

 المتجول المدير مهارة وتكمن بها، واإلحاطة معرفتها الالزم من تجعل ومواصفات خصائص
ونستعرض حسب المؤسسة،  احتياجات مع يتوافق الذي المناسب التجوال نوع اختيار فيحسن

 (:364-362: 2008 ،)العجميتصنيفات التجوال اإلداريالعجمي 

 من حيث اإلخطار: .1
عمال التي هدف منها التعرف على األشخاص واألجولة بإخطار مسبق حيث يكون ال . أ

 يقومون بها.
جولة بدون أخطار مسبق حيث يكون الهدف منها التفتيش والتحقق وجمع المعلومات  . ب

 ين.والحقائق عن حادث مع
 من حيث التوقيت: .2

تجوال إداري يتم بالتتابع الدوري المنتظم وعلى فترات زمنية وفق جدول زمنى محدد ومعلوم  . أ
 للجميع.

 تجوال إداري غير دوري قد يتم بشكل فجائي دون إخطار وبدون ارتباط بحادث معين.  . ب
 من حيث الشمول: .3

حيث يقوم القائد بزيارة جميع داري شامل كلي وهذا النوع يشمل كل أجزاء المؤسسة إتجول  . أ
الوحدات واللقاء مع كافة العاملين بها بهدف معرفة كل ما يجري بالمؤسسة واستطالع رأي 

 العاملين فيها.
تجوال جزئي محدود وهذا النوع هو المعتاد واألغلب في الممارسة حيث تتدخل عوامل  . ب

 الوقت والتكلفة للتجوال.
 من حيث التأثير المطلوب: .4

لخلق انطباع ايجابي وتنمية اإلحساس لدي العاملين في المؤسسة بأنهم جزء  إدارية جوالت  . أ
 منها.

زالة الصورة الذهنية إدارية جوالت  . ب لتحسين الصورة الذهنية لدى العاملين في المؤسسة وا 
 المشوهة أو السلبية.

صراحة طيب ايجابي من خالل توافر خصائص القدوة والنموذج وال أثرلترك  إدارية جوالت  . ت
 والصدق في القائد المتجول.

 من حيث الهدف: .5
 أعلى من األداء. مستويات  إلىتجوال إداري بهدف االرتقاء بالجودة والوصول  . أ
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 والقضاء على الفقر وزيادة العائد.  تجوال إداري لخفض التكلفة . ب
 تجوال إداري من أجل تعميق االلتزام بالوقت وضرورة تحقيق االستفادة القصوى منه. . ت
 بين العاملين ومعالجة أي قصور في المعلومات بشأنهم.  تجوال إداري لتحقيق المساواة . ث
 .دارية اإلتجوال إداري بهدف شرح وتوضيح القرارات والسياسات  . ج
 تجوال إداري من أجل حل الخالفات والنزاعات والصراع الوظيفي والقضاء على القلق. . ح

 من حيث المستوى اإلداري: .6
العليا وترتبط باالستراتيجيات العامة والتعديالت الهيكلية والخطط ة دار لإلإدارية جوالت  . أ

 والتمويل.
 وترتبط بالسياسات والبرامج التنفيذية . المنظماتالوسطى في دارة لإل إدارية جوالت  . ب
التنفيذية وترتبط باإلجراءات التنفيذية واستغالل الطاقات والموارد دارة لإلإدارية جوالت  . ت

 والعناصر المتاحة.
 من حيث الدافع: .7

جوالت تفقدية للتأثير على العاملين وكسب والئهم واحترامهم من خالل زيادة اإلحساس  . أ
 بالمشاركة.

جوالت تفقدية لتفويض السلطة وتحديد الصالحيات وتوزيع المسئوليات على العاملين في  . ب
 .المنظمات

امض مشكوك في صحة جوالت تفقدية لتقصى الحقائق حول مشكلة معينة أو موضوع غ . ت
 جت عنها .و ر البيانات التي 

  : خصائص القائد المتجول :خامساا 
 ،القادر على معرفة حاجات العاملينبالتجوال على حسن اختيار القائد المتجول اإلدارة تتوقف 

التفويض ليمكن العاملين من  سلوب والمستخدم أل،  والمسئول عن حسن استغالل الفرص المتاحة
اإلدارة لذات تأثير إيجابي على العاملين وعلى العمل الجماعي وبذلك تعتمد  ،إعطاء أفضل ما لديهم

بالتجوال على تأثير القائد وبراعته من أجل ذلك يجب أن تمتع القائد المتجول بعدة صفات 
 : (71: 2005)السالمي،  فيما يلي السالميحسب وخصائص يمكن توضيحها 

د عن الهوى أو التناقض بين الكلمة عبصفة تعني التوازن في الشخصية والأن يكون نزيها وهي  .1
 وبين الظاهر والباطن . والفعل 

أن يكون مخلصا  صادق مع العاملين متمسكا  بما تعهد به أمين ال يتأخر عن الخدمة ويعمل  .2
أن يكون مستقيما  ، و والقواعد األخالقيةحدود القانون كل ما في وسعه لتحقيق أفضل عائد في 

 مام ذوي النفوذ أو الضغوط الخارجية.أال ينحني أو  ي صفة تعنى عدم إذالل العاملين وه
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ن يكون منصفا  يؤكد قيم العدالة والمساواة ورفع الظلم واالستجابة الفورية لمطالب العاملين وأن أ .3
 .لشكواهميستمع 

 هم في الحياة الكريمة وضمان استقرارهم الوظيفي.أن يحافظ على كرامة العاملين وحق .4
 ة على التحمل ومواجهة المواقفة الصعبة.را حليما  واسع الصدر لديه القدر أن يكون صبو  .5
 أن يمتلك مهارة تشجيع العاملين وتحفيزهم معه على مواجهة الفساد وابداء آرائهم بصراحة تامة. .6
 ه وانفعاالته.أن يكون قادرا  على ضبط نفسه متحكما  في ذات .7
 أن يكون لديه القدرة على الحوار والمناقشة أثناء تجواله وان يهتم باألفراد ويفجر طاقاتهم. .8
 أن يكون لديه القدرة على التحليل واالستنباط واالستدالل للمواقف المختلفة. .9
  وحب البحث واالطالع والرؤية المستقبلية وتحمل المسئولية. ن يتمتع بقوة اإلرادة أ .10

 :بالتجوالدارة سادساا : مراحل تطبيق اإل
القائم  الحاليبالتجوال ال بد من عمل دراسة شاملة عميقة عن الوضع اإلدارة لكي يتم تطبيق اتجاه 

الدراسة طبيعة مسئوليات  ويتم من خاللها تقييم لما يحدث فعال داخل المؤسسة وتتضمن هذه
 األنشطةاالجراءات والممارسات المتبعة لمعالجة  ،يةاليوملية صنع واتخاذ القرارات عم دارة،اإل

الروتينية والتغذية الراجعة المستخدمة لضبط النظام اإلداري ونظم الحوافز المادية والمعنوية 
 : (367: 2008،  )العجمي والظروف البيئية المحيطة ويقتضي اتباع خمس خطوات أساسية وهي

ية التواجد في هذه المواقع عند أهمموقع األحداث بصفة متكررة ومفاجئة مع سرعة و  إلىالنزول  .1
 ظهور أي مشكلة.

جذور المشكلة  إلىالتفكير المناسبة للوصول  أساليباالهتمام بكل عناصر الموقع مع استخدام  .2
 ووضع البدائل لحلها.

 حتوائها.ومتابعتها وا اتخاذ اإلجراءات الوقائية والفورية لمنع المشكلة  .3
الحقيقية وراء ظهور المشكلة وتشخيصها وعالجها وضع الحلول المناسبة  سبابالبحث عن األ .4

 مع اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بتجنب تكراراها في المستقبل.، للمشكلة
بالتجوال وتزيد من كفاءتها تحويل منصب اإلدارة ومن وسائل التي تساعد على تقوية تطبيق  .5

ساسية وانسيابية اتخاذ قسام األركيز السلطة في رؤساء األمدير تنفيذي وت ىإلالمدير العام 
 العليا.اإلدارة القرار بواسطة 

 
 
 



 
 

  29    
   

: مزايا تطبيق    :بالتجوالاإلدارة سابعا ا
المرونة  بتحقيق وذلك الدولة، داخل اإلداري اإلصالح تحقيق إلى بالتجوالاإلدارة  نظام يسعى

والسعي  المختلفة، المصيرية لقراراتا التخاذ المعنية األطراف من العديد إلشراك والالزمة عاليةال
اتجاه  بالتجول من تحقيق السرعة والكفاءة والتقييم الجيد ويحققاإلدارة تعد مزايا ، وتتحقيقها نحو

: 2010، العجمي) التاليوفق  العجمي ذكرها األخرى التيبالتجوال العديد من المزايا اإلدارة 
368-370): 

 .التفويض الفعال للسلطة من أجل تحقيق السرعة والكفاءة .1
مكانات وظروف كل فرد .2  .تقييم أداء العاملين بشكل أفضل والتعرف الكامل على قدرات وا 
توزيع الموارد البشرية المتاحة وفقا الحتياجات العمل الفعلية في الوحدات المختلفة،  إعادة .3

 .حسن استغالل الموارد البشرية المتاحة إلىمما يؤدي 
 .عمليات التدريب وكفاءته بما ينعكس على زيادة كفاءة العاملين فعالياتزيادة  .4
بالتجوال بالتكنولوجيا الواضحة حيث اإلدارة تحسين عمليات اإلنجاز والتنفيذ ولذلك تسمى  .5

 .نتاجهاالعمل لمراقبة عمالئها وموظفيها وا   إلىالعليا تعود اإلدارة تجعل 
 .الهيكلة بشكل أفضل والتحرك منه نحو المستقبل إعادة .6
 .زيادة اإلحساس بالمسؤولية لدى العاملين .7
  .ربط مكافأة العاملين باإلنجاز الفعلي وتشجيعهم على العمل الحقيقي .8
دخال عنصر السرعة والكفاءة .9  .القضاء على الهدر في الوقت والجهد المبذول وا 

 .ادات والعاملينتقوية االتصاالت بين القي .10
 

 :بالتجوالدارة ثامناا : معوقات تطبيق اإل
وعلى بالتجوال،  دارةالتي يمكن أن تعيق تطبيق اإل بعض الصعوبات التي ذكرها العجميهناك 

)العجمي،  التاليعلى النحو المدراء تجنبها ليتم الحصول على النتائج المرجوة من التجوال وهي 
2010 :370-372): 

عدم االلتزام بالتطبيق الفاعل لالتجاه نتيجة لقلة مهارة وكفاءة بعض القيادات سواء في  .1
 .عدم تحقيق المزايا المرجوة إلىالعمليات أو األدوات، األمر الذي يؤدي 

 .بعض العاملين إذا ما عرفوا بمواعيد الزيارات إليهاارتفاع التكلفة المادية التي قد يتجه  .2
ى الشكل الظاهري للجوالت من قبل القيادات دون العمل بالفلسفة االهتمام والتركيز عل .3

 .بالتجوالاإلدارة الحقيقية التجاه 
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 .فشل تطبيق االتجاه إلىبين العاملين والقيادات في المؤسسة مما يؤدي  اتصال غير فعال .4
 .وضعف إشراكهم في اتخاذ القرارات والعاملين   اتساع الفجوة بين القيادة .5
 .والهروب من تحمل المسؤولية والروتين المكتبي البيروقراطية  .6
  .كبر الحجم والمساحة الجغرافية للمكان واتساع وحداته .7

 

 بالتجوال:اإلدارة تاسعاا : متطلبات تطبيق 
اإلدارة هنالك العديد من المتطلبات التي يوجب على المدراء والمشرفين االلتزام بها ليتم تطبيق 

بالتجوال بانجع الوسائل والطرق وذلك ليتم تحقيق األهداف المرجوة من عملية التجوال وتحقيق 
( 40: 2001، قدومي) ةالتاليأهداف المؤسسة واتفق كال  من قدومي وغنيم على المتطلبات 

 :(101-99: 2005، )غنيمو

من خالل إيجاد الود بين المدراء والعاملين والعمل على تحفيزهم  االهتمام الصادق بالعاملين -1
  وتشجيعهم.

عبر ما يتخذ من قرارات ليتم مناقشة الواقع  وامر الجديدةمور وليس إصدار األتسهيل األ -2
 .الالزمةللتوصل للحلول  شكالياتواإل

فضل استراتيجيات أالمختلفة للتجوال لتحديد  ساليبعبر استخدام األ االتصال المنتظم الفعال -3
 التنفيذ.

 واستخدام التغذية الراجعة.  عبر خطوط االتصال المختلفة رقي من التعاونأتحقيق مستوى  -4
 للعاملين برسم صورة المؤسسة في المستقبل، والتأكيد على أنهم شركاء به. المشاركة بمصداقية -5
 ها بدقة .أسبابرض الواقع لتشخيص المشاكل و أ إلىالتطهير من المعوقات عبر النزول  -6
 نجاز والمتمكن من مهارات االتصال الفعال.واإل حسن اختيار القيادات التي تتمتع بالكفاءة  -7

 

ومما سبق يتضح للباحث بأن لإلدارة بالتجوال األثر الفعال في جميع المؤسسات إذا ما تم األخذ 
لفعال الذي يدفع بالقيادة والمشرفين بها والعمل على تطبيقها كونها تعد من أساليب االتصال ا

للوقوف على الواقع الحالي للمؤسسة ولطبيعة االشكاليات والخطط والبرامج المطبقة على أرض 
الواقع  ويزيل سحر التقارير المكتوبة التي تصف الواقع بشكل مغاير ، وتؤثر بالعاملين حيث تزيد 

بحماسة وذلك لشعوره بروح الفريق والقاسم و الدافعية واإلنجاز وينتقل به للعمل بآفاق جديدة 
 المشترك.
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 المبحث الثاني

 التحول التنظيمي
 المقدمة
 .مفهوم التحول التنظيمي وخصائصهأوال : 
 .في ظهور التحول التنظيمي ساهمتمراحل والعوامل التي ثانيا : 
 .خصائص التحول التنظيميثالثا : 
 .ضغوط التحول التنظيمي وصورهرابعا : 

 .خامسا : محددات التحول التنظيمي وآليات ضبط تموجاته
 .سادسا : عالقة التحول التنظيمي بالتطوير التنظيمي

  .أدوات التحول التنظيمي سابعا : 
 

 

  



 
 

  32    
   

   :مقدمةال

يواجه الفكر اإلداري حالة من التحول نحو اتجاهات حديث تعمل على إحداث نقل نوعية في مسار 
براز العديد من المدارس الفكرية التي تتبني إالفكر ويمثل ذلك تدافع جيال  جديدا  أخذ على عاتقه 

 نهج الحداثة والتجديد.

ر معها الفكر اإلداري وانقلب هو ي، وتغعلى عقب سا  أنقلبت ر يرت الدنيا وافي القرن العشرين تغف
ن العالم اآلن في حالة غليان وموجات تصادمية وفي أ لقد أصبح واضحا  و ،  على عقب سا  أيضا ر أ

 .(481: 2000ي وال توازن )الهواري،حالة فوض

 ما يسمى وال سيما دارة،قضايا تحديث اإل أهمأضحت قضية تحديث المنظمات وتطويرها من  حيث
 إعادةيرتبط بالعديد من العمليات التنظيمية والمفاهيم مثل  االتنظيمي، وقد غد والتحول بالتطوير
 والتغيير الشامل والتخطيط االستراتيجي والتغيير التنظيمي وغير ذلـك مـن المفـاهيم الهيكلة

 .(3 :2003 محمد والعمليات )عبد السميع،

تي الالزمة للتكيف مع التطورات العميقة اليرات يإحداث التغ إلىعليه، تسعى المنظمات  بناء  و 
يحتم  التاليوجيا المعلومات واالتصاالت، وهذا بولات المتالحقة لتكنتحدثها تحديات العولمة، والثور 

ير يعلى كل منظمة ترغب في البقاء، أو تريد زيادة في مقدرتها التنافسية، العمل سريعا  على تغ
عادةممارساتها واعتقاداتها، و  تبني المنظمات  إلىير بكل أنشطتها، وقد أدت هذه التحديات التفك ا 

، وما يجب أن تكون رات، ولردم الفجوة بين ما هي عليهجديدة للتكيف مع هذه المتغي إدارية مفاهيم 
 .(84: 2009)عباينة، والطويل، 

دارتها لكي ت،  كل ذلك بسبب ظهور عالم جديد شكال  جديدا   أخذفرض ضغوطا  على المنظمات وا 
في  ،تفقد بريقها ألنها ال تتماشى مسميات هذا العالماإلدارة مما يجعل المبادئ التقليدية في 

 .(28: 2007)ماهر،دارة دي ذلك لسقوط االمبراطورية التقليدية في اإلأوقد ،  مجاالت كثيرة

عقدت العديد من ية هذا العالم هموأل، وقد سمي هذا العالم عالم التحويل الشامل للمنظمات
عادةالمؤتمرات التي تطالب بالتحويل الشامل للمنظمات و  ويتها لمواجهة الضغوط التنافسية حي ا 

تكون  من ثالثة ساسية لعالم التحويل الشامل للمنظمات فهو يأوضة عليها وقد تبلور مكونات المفر 
و  التحول التنظيمي هي: (100: 2009)الغالبي وصالح، حسب الغالبي وصالح عوالم فرعية 

 التحويلية. اإلدارة و  القيادة التحويلية

ساسي لجميع المؤسسات التي تسعى إلبقاء ن أن التحول التنظيمي هو ركالباحث بأ ويستخلص
والتخلص من ، ذلك خالل عملية يتم عبرها تبني أفكار جديدة والتفوق الدائم، ويتمالميزة التنافسية 
 .ر عن اقتناع وليس تحت الضغوط ولدواعي الحاجةييتم هذا التغي، ويجب أن ،األفكار القديمة
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 أولا : مفهوم التحول التنظيمي:
( وتعني حول الشيء وغير طبيعته، وظيفته Transformareيشتق الفعل تحول من الالتينية من )

جاالت عديدة وعلى مكونات ويشمل مفهوم التحول م، فونشاطه وظروفه، ليكون شيء آخر مختل
(  النظمة السياسيةا،  المجتمعات المحلية،  الفرق،  المجموعات،  العالقات، االفرادمثل ) عة:متنو 
(Hacker & Roberts,2004:1). 

( Organizational Transformationساسية هو التحول التنظيمي)ومن مجاالت التحول األ
 ،كتطبيقات جديدة (،1980( والذي ظهر وبدأ تداوله في العام )OT)اختصار والذي يرمز له

لمساعدة القادة بشكل مباشر في التعامل مع التغييرات واسعة النطاق في النظام الممتد بسبب زيادة 
 .(French et al.,2005:7هذه التغيرات في المجال البيئي) أثروت

نشاط مقاد برؤية يتطلب اسقاط قصير األمد على االتجاه "نه أعلى  كما يعرف التحول التنظيمي
 "المستقبلي للمنظمة لسد الفجوة بين الحالة الراهنة والمسار الحرج لتحول المنظمة العام

(Miles,1997:5-9) 
كبير في حداث تغيير مهم و إ إلىيرمي ،  توسع وامتداد حديث للتطوير التنظيمي نه"أب يضاا أويعرف 

تطبيق ممارسات من خالل  ،وتوجهاتها في بيئة عملها ،وثقافتها ،وعملياتها هيكل المنظمة،
وتوليد  ساسية،أالنطاق في النماذج بطرق جذرية و  ونظريات العلوم السلوكية إلحداث تأثير واسع

 French et )" دارة تغييرات جذرية في فلسفة اإل حداثا  نماذج جديدة للتنظيم أداء العمل و 
al.,2000:7). 

نظمة المنظمة بهدف أ ،نشاطو أرات الملموسة والواضحة في طبيعة التغيي"نه أ كما يعرف على
لفة للنشاط حالل الحراك المستمر إلحداث التحسين بالمراحل المختا  زاحة الرتابة في العمل و إ

 .(Hacker & Roberts,2004:1-2) "البصيرة والفطنة وباعتمادداء المطلوب في مجاالت األ
التغييرات الهامة التي تشكلت في إطار زمني قصير للتعامل مع مشكالت " نهأ يضاا علىأرف يع و

 .(Brown &Harvey,2006:48) "البقاء أو المشكالت ذات النمط األزموي

و التي موجودة أطاقة هائلة من الموارد الجديدة  يحتاج ،نشاط مقاد برؤيةأنه " على هفيعر ت ويمكن
مد على االتجاه وسة شمولية ذات ممارسات قصيرة األويعاد تخصيصها إلحداث تغيرات جذرية ملم

العام المستقبلي بهدف غلق الفجوة الحاصلة بين الحالة الراهنة والمسار الحرج لتحول المنظمة 
 (. 111-110: 2014،صالحو  )الغالبي " وضمات البقاء واالستمرارية

 التحول التنظيمي ونتائجه: مفهوم( يوضح 02وفيما يلى شكل رقم )
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 (02) شكل
  مفهوم التحول التنظيمي ونتائجه  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (111-110: 2014)الغالبي وصالح،  :المصدر

 

نشطة التي ستقوم بها وزارة عن األعبارة الباحث التحول التنظيمي على أنه: ومما سبق يعرف  
الداخلية الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية الشق العسكري إلحداث تغير مهم وكبير عبر رؤية 

بالوزارة  الحالياستراتيجية إلحداث تغييرات جذرية شمولية بهدف غلق الفجوة الحاصلة بين الوضع 
 .إليهوالوضع المتأمل الوصول 
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 في ظهور التحول التنظيمي: ساهمتثانياا : مراحل والعوامل التي 
صياغة  إعادةتدرج مفهوم التحول التنظيمي بالعديد من المراحل الزمنية التي عملت على 

الستينيات  بالثبات النسبي ومرحلة تتميز رحلة الخمسينات والستينات التي وتطور المفهوم فمر بم
الثمانينيات التي شهدت الحاجة إلجراء التطوير المستهدف ثم مرحلة القرن العشرين الذي فيه  إلى

 Zawacki)ونستعرض هذه المراحل حسب  جدا   عاليةالحاحيته ذ أصبح التغيير و إتغير الحال كثيرا  
& Norman, 2005:216-222): 

عملياتها التطويرية  ( القرن العشرين كانت1950s-1960sمرحلة )خمسينيات وستينيات() .1
التغيير والثبات النسبي في البيئة  إلىتكيفية بشكل تدريجي بسبب محدودية الحاجة 

 والمنافسة .
ثمانينيات(القرن العشرين شهدت حاجة أكبر وملحة إلجراء التطوير  إلىمرحلة)ستينيات  .2

الذكاء والمزيد من  إلىج ويحتا ،قوي تأثيرأو  ،ن التغيير أصبح أكثر سرعةأل ،هدفالمست
على عاتقه  أخذتأسيس حقل متخصص في هذا المجال ي إلىوهذا مما دعي  ،التقنية

غييرات المفروضة وتدخالت مسئولية تأهيل المنظمات لالستجابة لهذا التغيرات والت
ألنها مالئمة الحتواء متغيرات هذه المرحلة وأحداث االستجابة المطلوبة على  ،تدريجية

 د.المدى البعي
ذ أصبحت التغيير إهذه المرحلة تغير الحال كثيرا   القرن العشرين( في -مرحلة )الثمانينات .3

ا النواقص أهمجدا  وتميزت بخصائص منفردة عن المراحل السابقة  عاليةالحاحيته و 
،  في تحديد السبب والتأثير وتمييز التابع عن المستقل العاليالعشوائية الكثيرة والغموض 

والذين لم يصبح لديهم وقت  ،المنظرين والممارسين والمديرين وقادة األعمالمما دفع 
البحث والعناء عن مدخل جديد للتطوير التنظيمي له  إلىنتيجة الضرورة الملحة ،  للترف

قدرة االستجابة للمتغيرات العشوائية للتغيير وبشكل جذري وكبير، وحصل المبتغى في والدة 
  .التحول التنظيمي
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 خصائص التحول التنظيمي : :ثالثاا  
ما  تجعل منه مجاال  يساعد المؤسسة إذا يتميز التحول التنظيمي بالعديد من الخصائص التي
 سار المؤسسةتحول م إلىالراهنة وتؤدى استخدمته بالشكل والزمان المناسب تتغلب على الفجوة 

، ونستعرض هذه الخصائص حسب التنظيميةاالستراتيجية والثقافة عبر التغييرات في الفلسفة و 
 :(111-110: 2014صالح،و  )الغالبي 
 زمات.واأل  ت الحرجة مثل مشكالت البقاءيتعامل مع المشكال .1
 يقاد برؤية واضحة مبنية على البصيرة والفطنة. .2
 .مرتفعةكونه يتعامل مع التغييرات الهامة وال،  يحتاج طاقة هائلة من الموارد المختلفة .3
رغم أنه يأتي في إطار ، ن تكون لمدة محدودة قصيرةأيمثل استمرارية بالممارسة يفترض  .4

 رؤية طويلة األمد.
 يسعى إلحداث تغييرات جذرية. .5
و تجسير الفجوة الحاصلة بين الحالة الراهنة والمسار الحرج لتحول أيركز على غلق  .6

 المنظمة.
داء وتغيير في بناء فلسفة توليد نماذج جديدة في العمل واأل إلىيسهم من خالل نتائجه  .7

 .اإلدارة 
 

 : ضغوط التحول التنظيمي وصوره:رابعاا 
فيمارس الضغوط نحدار هنالك العديد من المراحل التي تمر بها المنظمة تظهر بها عالمات اال

داء الحاد مستوى األهبوط الضغوط للتحول التنظيمي من  وتتكون هذهإلحداث التحول التنظيمي 
التحول و أزمات الالتوافق التنظيمي مع الضغوط البيئية و االنحدار والموت التنظيمي  احتماليةوزيادة 

المبرمج التحول ويظهر صور هذا التحول عبر  الرديفةدارة باإل وتجاهل العمل التكنولوجي والمعايير
  .والغير مبرمج والتحول المؤلم

 ضغوط التحول التنظيمي: .1
: حيث يرى النحدار والموت التنظيمي احتماليةداء الحاد وزيادة أزمات هبوط مستوى األ . أ

داء للمنظمة اك خمسة مراحل لتدهور وانحدار األويتزل وجونسون في نموذجهما أن هن
 :(Jonse,2004:258-260)موتها وقضائها وهي التاليوب

 االنحدار "تصاب بالعمى".: تحدث عندما ال ترى المنظمة عالمات ولىالمرحلة األ  -
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ي تصرف ألكنها ال تقدم ب ،دما تدرك المنظمة الحاجة للتغيير: عنالمرحلة الثانية -
 ."تتكاسل"

 : تبذل المنظمة محاوالت لكنها غير مناسبة "العمل المعيب" .المرحلة الثالثة -
زمة الحقيقية والتي يجب أن يكون هناك تدخل من نوع التحول : تبدأ األالمرحلة الرابعة -

 . راديكاليةالتنظيمي إلحداث تغيرات 
 .راديكاليةذا لم تدخل المنظمة في تغيرات إمرحلة الموت  واالنحالل  :المرحلة الخامسة -
أي -ة ن المنظمات غير المستقر أحيث  :وافق التنظيمي مع الضغوط البيئيةأزمات الالت . ب

وسبب ذلك هو الالتوافق مع ضغوط البيئة ولتقليل هذا  -على حافة البقاء التي تقف
كثر نزوعا  للتطرف أن تكون أاالستمرارية ينبغي على المنظمات الالتوافق وتحقيق البقاء و 

التقليدية واالجراءات التصحيحية الوقتية أي بمعنى تبني التدخل  ساليبوالخالف ومغادرة األ
نجع لتذويب الالتوافق مع البيئة جراء األل التنظيمي بوصفه اإلمتمثل بالتحو الجذري ال
حيث قررت  (1995)زمة شركة مرسيدس في عام أتوافق تام ومثال ذلك  إلىوتحويله 

 .( 2004:778)جرنيبرج وبارون،االندماج مع كرايسلر 
ن نسب التغيير تتصاعد بسبب إ: من المعروف التحول التكنولوجي والمعايير المجتمعية . ت

في تقليل المدد الالزمة للتجربة مما جعل  ساهمتالتكنولوجيا الجديدة والسريعة التي 
 ،وتحويلية راديكالية ،القديمة ينجز لصالح قفزات جذرية التحسين التدريجي في التكنولوجيا

والتسجيل التي في التكنولوجيا وخير مثال واقعي على ذلك صناعة الطابعة وااللكترونيات 
بداعية خالقة تثور التكنولوجيا وهي إفكار أمفكرين جدد باستمرار يملكون  إليهاتجذب 
اجهة حاالت التغيير السريع في تحويل في طرائق العمل واالستراتيجية لمو  إلىبحاجة 

 (.Hacker & Roberts,2004:20-21حداث)األ
اإلدارة و ما يسمي بأ :بالجودة الممتازة المدراءامج إليجاد خلف من تجاهل وضع برن . ث

،  بروز ثغرات في المعرف واالداء إلىبالخالفة ويؤدي هذا التجاهل اإلدارة و أالرديفة 
ن الفشل يبدو موكد إو كثيرة للغاية فأ جدا   مرتفعةذا اصبحت هذه التغيرات إحيث 

(Kemball-cook,2001:91). 
ن هذه الضغوط أح منه ( ويتض03) التاليويمكن تصوير ضغوط التحول التنظيمي بالشكل 
 حداثإتجبر المنظمة وتسحبها نحو  التاليتؤثر في مسار المنظمة وتوجهها المستقبلي وب

ضعاف إوبعكسه ستوقف مسار المنظمة في منطقة معينة وتمنع مواصلة تقدمها ومن ثم  التحول
 .( 115: 2014صالح،و  )الغالبيخيرا موتها أيتها وتدهورها و بن
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 (03شكل )

 
 

 

 

 

 
 

 .( 115: 2014صالح،)الغالبي و المصدر: 
 

 التنظيميصور التحول  .2

 ،  بل عمليات منهجية له صور متعددة،  ن التحول التنظيمي ال يمثل عمليات عشوائيةإ
وتوجهات  وحاليةويسهم في تكوين كل صور من صوره مجموعة عوامل وظروف سابقة 

 مستقبلية .

 هي: (439: 2001،ن صور التحول التنظيمي حسب )هالأو 

 التحول المبرمج: . أ
بحاث تطوير السلع والخدمات توفق برمجة زمنية أهو التحول الذي يخطط له عن طريق 

 واضحة تبين بداية ونهاية برامج التحول وحجم الكلف والموارد المطلوبة.
 التحول غير المبرمج: . ب

المدة ولكنه غير مبرمج من حيث ،  تحول مخطط له من حيث أهداف التطوير والتحسين
ويحدث هذا النوع ، تتنبأ متى تتوفر لديها الموارد  نأنظمة ال تستطيع ن الموحجم الموارد أل

من التحول عندما تتوافر موارد تفوق حاجة المنظمة وتستخدم هذ الموارد الفائضة ألغراض 
 التجديد والتحسين الجذري وعلى وفق ما مخطط له.

 التحول المؤلم: . ت
تخاذ مر ازمة ويتطلب األأعندما تكون هناك  تحول يفرض على المنظمة مثل ما يحدث

من داخل المنظمة كما قد يفرض عليها  و تصرفات معينة وقد يكون التجديد ناشئا  أقرار 
غالب تصاحب هذا النوع من التحول وفي ال، يق قوى معينة في البيئة المحيطةعن طر 

نسانية والنفسية واإل الماليةصعدة المادية و مؤلمة وباهظة الثمن على كافة األ جراءاتإ

 ضغوط التحول التنظيمي

  ز  ت 
    حد  
         

  ز  ت
   ال و  ق
         

    حول
    ك و و  

 عدم        
      

    د     د    

 المنظمة تحول
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هنا يكون لقيادة تحويلية ن االحتياج إما فرض هذا التحول على المنظمة فذا إ، وغيرها
 التوازن المناسب. إلىوتعيدها  ن تخرج المنظمة من الوضع الحرج أتستطيع 

 (4شكل )
 صور التحول التنظيمي

 
 

 
 
 
 

 (439: 2001،)هالالمصدر: 
 

 ضبط تموجاته : وآلياتخامساا : محددات التحول التنظيمي 
المحددات لعملية التحول التنظيمي وهي تلعب دورا  في تفعيل هنالك العديد من ن يرى الباحث أ

التحوالت تختلف حسب المنظمات وتعتمد حسب الدراسات على عدة عوامل ومنها المركزية 
وبالرغم ما تقدم والالمركزية والمنظمات المنافسة والسياسات الحكومية وغيرها من المحددات، 

ن تموجات أعتبار لضبط تموجاتها با لياتظيمي تحتاج آليته وضرورته لكن برامج التحول التنأهمو 
ن بقائها على هذا المنوال يعنى جماحها وانفالتها وعدم أأكثر حدة وتطرف واضطراب و  التحول

 . تصبح أداة  تعويق ال تطوير للمنظمة التاليالسيطرة عليها وب
 محددات التحول التنظيمي: .1

ن هناك جملة من المحددات لبرامج التحول إ من الدراسات النظرية والتطبيقية كشفت العديد
 :(447: 2001)هال،  هاأهمالتنظيمي هذ المحددات تلعب دورا  كبيرا  في تفعيله أو تثبيطه 

ن المركزية إHage(1980:209 )  حيث كشفت دراسةدارية اإلالمركزية والالمركزية  . أ
التحول بينما الالمركزية تكون ضرورية في مرحلة تطبيق  مطلوبة ومرغوبة في بداية برامج

 البرامج وتنفيذها.
على المنظمة من منظمة ، وتعني أن التحول قد يكون مفروضا  ضغوط المنظمات األخرى . ب

 خري.أأو منظمات 

 التحول المؤلم
 

 التحول غير المبرمج

 التحول المبرمج
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شجعة لبرامج و غير مأن تكون تلك السياسات مشجعة أفيمكن  ،السياسات الحكومية . ت
والتجارة وتنظيم التبادل  ،بما في ذلك الضريبة – اليابانية الحكومة: سياسات التحول فمثال  
مريكية لذلك للتحول والتجديد من السياسات األ وأكثر تشجيعا   أفضل تنسيقا   –الخارجي 

 .مريكية مقارنة بنظيراتها األ أكثر تحول وتجديدا   اليابانيةكانت الشركات 
ففي العديد من الحاالت قد يدفع تركيز ،  ائدةهيكل القوة داخل المنظمة وقيم االئتالف الس . ث

مثلما قد يساعد هذا التركيز ،  السكون وعدم قبول تغييرات جذرية لتحول المنظمة إلىالقوة 
وقد تلعب قيم  ،ي يحث جهود التحول في حاالت أخريعلى تبني رؤية قوية لدى القائد الذ

التحول التنظيمي في المنظمة بسبب العليا دورا  في تنشيط برامج اإلدارات القيادات و 
 .أو قد تكون كابحة لهذه البرامج وتحافظ على الحالة الراهنة ، الحراك والتفاعل االيجابي

 ضبط تموجات التحول التنظيمي: آليات .2
ن ال تكتفي أفي بيئة اضطراب شديدة يجب عليها بالرغم من أن المنظمة المتواجدة 
ن إ ،على ميزات من الفرص واالبداع لصو ن مبادرة للحباالستجابة للتغير، بل يجب أن تكو 

ا، بل هي المتالئم والتجديد والتحول باعتبارها توجيهات أساسية له إلىهذه المنظمات تميل 
سرع من غيرها في تطوير األفكار الجديدة وأكثر أنها منظمات إ ،بداعبطلة في علميات اإل

واألكثر من غيرها للحصول على االلتزام من خالل  ،التغيرات في شروط المنافسة إلىة استجاب
 .(Brown & Harvey,2006:39)واسعة للعاملين في عمليات التحولالمشاركة ال

 ،ن تموجات التحولأعتبار وجاتها بالضبط تم لياتبرامج التحول التنظيمي تحتاج آلبأن  علما  
جماحها وانفالتها وعدم ن بقائها على هذا المنوال يعنى أحدة وتطرف واضطراب و  أكثر

حيث تكون المنظمة الهثة في ، تصبح أداة  تعويق ال تطوير للمنظمة التاليالسيطرة عليها وب
لحاحيه أو م عاليةوجاهزيتها  ،طربةمسيرتها سواء كانت بيئتها مستقرة أو مض نخفضة وا 

القوة ومبددة  ، مما يجعلها منهكةدون أوقات استراحة واستقرار، عاليةالتطوير منخفضة و 
لضبط تموجات برامج التحول التنظيمي وجعلها  آليات إلى، وعليه تحتاج للموارد دون فائدة

 .(119: 2014صالح،) الغالبي و برامج التطوير األخرى في المنظمةمنسقة ومتناغمة مع 
كثر أتموجات التحول التنظيمي وجعلها لضبط  آلياتن هناك أض الدراسات وقد كشفت بع

 :(Armenakis et al., 2000:334) هي لياتالتطوير األخرى وهذه اآل مع برامج اتساقيه
 االستقرار البيئي مقابل االضراب البيئي. . أ
 مقابل الواطئ. العاليالتكيف المنظمى  . ب
 مقابل المنخفضة. عاليةالالحاحية التحول  . ت
 للتحول مقابل المنخفضة. عاليةالالجاهزية  . ث
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ل التنظيمي كمنظومة دورا في ضبط ايقاعات التحو تلعب السابقة  لياتاآليتضح للباحث بأن و 
ن التحول يستخدم في حاالت معينة لها ظروف أشكال التطوير األخرى وكيف أتطوير مقابل 

حالة االستقرار والتكييف المقبول وبهذا يتحقق التوازن  إلىمحدودة وبعد انتهائها تعود المنظمة 
ن بقاء المنظمة وير الجذري والتطوير االعتيادي ألالمنظمة بين التطوالذي يعني موازنة ،  التطويري
وقوعها بالتناقض الظاهري أي فقدانها للرؤية الحقيقية وانشغالها  إلىيقاع واحد يؤدي إعلى 

 بالتخصص وذات توجهات داخلية.

 سادساا: عالقة التحول التنظيمي بالتطوير التنظيمي:
عدم الوضوح بالمفاهيم قد  ألنمر مهم أتعد عالقة التحول التنظيمي بالتطوير التنظيمي 

 .( Porras & Silvers,2005:80-96في ارباك في هذا الحقل) يساهم

 وتشخيص هذه العالقة يتمحور حول اتجاهيين فكريين هما:

دعمه العديد من الحجج : يرى بانهما نظامين فرعيين ضمن نظام أكبر هو التغيير المخطط ويولاأل 
 :(122:2014،  وصالح  يبالغال)وهي

نهما من مصدر واحد وهو العلوم السلوكية وينطلقان منها في أحداث التحسين والتعديل إ . أ
بشكل تكامل بحيث يكون التطوير هدفه التحديث على المدي الطويل والتحول على المدي 

 القصير.
متالزمة لضمان التكامل والتناسق بينهما بشكل يضمن لهما  يرتبطان بعالقة تداؤبية . ب

حالة  إلىتحقيق غاية واحدة هي غاية التغيير المخطط المتمثلة باالنتقال من حالة قائمة 
 جديدة.

 إلىمالمح كل وجه حيث يسعى التطوير التنظيمي  ليةيحتفظان بخصوصية واستقال . ت
ة الحاليفضل مطابقة بين قدرات المنظمة والمتطلبات البيئية أيجاد ا  تأهيل العمل المنظمى و 

داث تغيير في الرؤية حإ إلىوالموائمة مع البيئات المستقبلية يسعي التحول التنظيمي 
ل بيئات فضأالذي يساعد المنظمة على مطابقة  حداث التغيير النموذجيا  التنظيمية و 

 .مستقبلية مرغوبة وبسرعة
ن التحول أالتغيير المخطط و ن التطوير التنظيمي هو أتجاه من افتراض بينطلق هذا اال  :الثاني

 التنظيمي يمثل الجيل الثاني من التطوير التنظيمي وقدم العديد من الحجج الداعمة
 :(Schermerhorn,2005:472-473)وهي
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 التطوير التنظيمي هو تغير مخطط ومحاولة مقصودة. . أ
ولي والحق بدرجة ثانية وهي أحيث يمثل التطور التنظيمي درجة  مفهوم الجيل والدرجة . ب

ن الفرق بين ظهور أكبر وهو التطور التنظيمي حيث أحول التنظيمي وهو وليد لنمط الت
 التحول والتطوير ثالثون عام.

التطوير هو التدرج ول من ن الجيل األأمراجعة الدراسات المتخصصة يتضح بمن خالل  . ت
داء لتحسين األ ليةاتدرج التنظيمي هو طوي وتعديل طرائق حن الأالتنظيمي حيث 

 .وقات والظروف االعتياديةيقة تدريجية وبوقت طويل وخالل األالمنظمى بطر 

 :سابعاا: أدوات التحول التنظيمي
يحتاج طاقة هائلة من الموارد الجديدة  عن نشاط مقاد برؤية،عبارة  بأنه يمتاز التحول التنظيمي

إلحداث تغييرات جذرية شمولية ذات ممارسات قصيرة األمد  ،ويعاد تخصيصها أو التي موجودة
على االتجاه العام المستقبلي بهدف غلق الفجوة الحاصلة بين الحالة الراهنة والمسار الحرج لتحويل 

وتكون هذه التغيرات عبر تغير باالستراتيجية وتغير  المنظمة وضمان البقاء واالستمرارية والتميز 
 ( .111: 2014وصالح،  )الغالبياء والعملية التنظيمية وتغير بالثقافة التنظيميةبالبن

 تغير الستراتيجية. .1

وعلى هذا  ،رسالتهااستراتيجية الشركة و في  النظر إعادةعادة ما يبدأ التغيير التنظيمي ب
االساس فإن التغيير االستراتيجي عادة ما يتطلب إجراء تغييرات أخري مثل التغيير في 
التكنولوجيا والهيكل والثقافة التنظيمية وقد يكون تغيير االستراتيجية على مستوى المنظمة أو 

 .(21: 2006 على مستوى النشاط أو على مستوى االستراتيجية الوظيفية )مرزوق،
 تغيير البناء والعملية التنظيمية. .2

ل التنظيمي لهيكوتشمل التصرف اإلداري الذي يحاول تحسين األداء من خالل تسيير ا
يمثل وكذلك تغيير عالقات السلطة وقد يتمثل التغيير الهيكلي، وقد ، الرسمي للمنظمة

 إلىوعلى وجه التحديد زيادة التوسع في األعمال المسندة  ،التغييرات في طبيعة الوظيفة
زيادة عدد  ،ن درجة التخصص الدقيق في الوظيفةاء الوظيفة وهى التقليل مأثر الوظيفة أو 

ية وتحث على أهمالوظيفة ويكون الهدف هنا جعل الوظيفة أكثر إثارة و  إلىالمهام المسندة 
العكسي، وتغيير في العالقات  ثرالتحدي ومع ذلك فإن إضافة مهام ال معنى لها قد تحدث األ

على ب ومساعدين فنيين استشاريين الستشاريين ويشمل ذلك خلق مكاتابين اإلداريين والفنيين و 
 .(374: 2003، ساس مؤقت أو على أساس دائم )عبد الباقيأ
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التنظيم،  إعادةالتغيير في الهيكل التنظيمي من أسرع الطرق في إحداث التغيير التنظيمي: و 
تصميم ألقسام المنظمة ونطاق اإلشراف والعالقات الوظيفية ودرجة التنسيق بين  إعادة

 .(229: 2003ركزية في صنع واتخاذ القرارات)ديسلر،المختلفة بالمنظمة ودرجة الم اإلدارات 

 تغير الثقافة التنظيمية. .3

حداث التغيير في استراتيجية منظمة إنما يتطلب إحداث تغييرات آخري مصاحبة مثل إ إن
األمر ولتنفيذ هذا التغيير الثقافي فإن ، نظيمية وكذلك في نظام القيم بهاالتغيير في الثقافة الت

فعلي سبيل المثال يجب خلق مجموعة من األبطال الجدد  ،بخطوات عديدةيتطلب المرور 
وذلك لترويج هيكل القيم الجديد الذي  ،قبول من جانب جميع أفراد المنظمةالذين يحظون بال

األفراد دورا  هاما  في إحداث إدارة وتلعب  ،رق العمل والتركيز على العميليركز على الجودة وف
 :(298:  2003لي) ديسلر،التغيير، تتمثل فيما ي

 توعية الموظفين بالنواحي التي تستحق االهتمام والقياس والرقابة. . أ
 التصرف بإجابيه تجاه المواقف الصعبة واألزمات التنظيمية. . ب
 التشجيع على نمذجة الدور وتعلم القيم الجديدة التي تود التأكيد عليها. . ت
 المكافآت واألوضاع الوظيفية.التعامل مع أسلوب التعامل مع األولويات بنفس  . ث
 الموارد البشرية وبين ما تعتنقه من قيم.إدارة لتوفيق بين إجراءات ومعايير  . ج

 

التغيير المتبعة في كال  من ب على عمليات الباحث بأن التحول التنظيمي ينص ويستنتج
االستراتيجية والبناء والعملية  التنظيمية والثقافة التنظيمية، التي بمحصلتها تعمل على إحداث 
التحوالت الالزمة  ولكي يتم إجراء هذه التغييرات الثالث يجب على قادة المنظمة ممارسة مبادئ 

ولزيادة فاعليتها على المدراء بهذه المؤسسات اإلدارة من)التخطيط، والتوجيه، والتنظيم، والرقابة(، 
وسائل االتصال مع العاملين الذي يعد اإلدارة بالتجوال من أفضل المداخل لهذه  أفضلاستخدام 

هي المدخل الحديث في اإلدارة التي و العملية طبقا  للدراسات السابقة التي أثبتت أن اإلدارة بالتجوال 
وتحقق التغيير في البناء والعملية التنظيمية وتعدل من الثقافة  توجيه العاملين ميدانيا   تقوم على

 التنظيمية وتستسقي االستراتيجية الالزمة إلدارة عملية التغيير نحو تحقيق األهداف.
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 المبحث الثالث

 الداخليةوزارة 
 المقدمة. 

 رؤية وأهداف وزارة الداخلية.أوال : 
 الداخلية.البناء التنظيمي لوزارة ثانيا : 
 ية.األمن األجهزةمهام ثالثا : 
 مراحل تطور وزارة الداخلية الفلسطينية.رابعا : 

 بالتجوال بوزارة الداخلية.اإلدارة واقع خامسا : 
 التحول في وزارة الداخلية آلياتسادسا : 
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 : مقدمةال
، وقد 1994األول لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة  اليومنشأت وزارة الداخلية منذ 

الوزارات السيادية لدورها في  أهمحظيت الوزارة باهتمام ورعاية القيادة السياسية باعتبارها واحدة من 
تطوير قدرات جديدة  إلىوتقوم بتغييرات هامة وتسعى   واألمان للمواطن الفلسطيني، األمنتوفير 

 األجهزةوتوفير خدمة أمنية أكثر شموال  للجمهور الفلسطيني بانضمام جميع  ،في سبيل تنفيذ دورها
القيام بدورها األساسي المتمثل بحماية ركائز الدولة  إلىية تحت مسؤوليتها، باإلضافة األمن

األساسية، وصون حقوق وحريات المواطن، وضمان عيش الجمهور الفلسطيني بأمان وثقة، والتطلع 
 .(1: 2008)السر، تقبل واعدنحو مس

قسامها ثم نشأة وزارة ه عالقة باألحوال المدنية بكافة أحيث نشأت في بدايتها كشق مدني ل 
حيث ،  للشئون المدنية لتنظيم التعاون مع االحتالل االسرائيلي فحول الصالحيات الشق المدني لها

المسلحة قوات شرطية، الفلسطينية اعتبار القوات الذي تضمن وسلوا وفق اتفاق أ (1994)في عام
ومسئوليتها وزير الداخلية  قسمين قوات تتبع لوزارة الداخلية إلىن الراحل ياسر عرفات قسمها إال أ

الوطني وجيش التحرير  األمنلطة الفلسطينية تحت مسمى قوات خرى تتبع رئيس السوقوى أ
  .: مقابلة[13/07/2015]الجريسي،جهاز المخابرات العامة  إليهايف ضوأ

تحت مسمى قانون الخدمة في صدر المجلس التشريعي قانون خاص أ (2003عام )وفي  
لي من داخقوى أب األمنحيث حدد قوى  (2005)ي عام وتم تعديله ف (2003)لعام  األمنقوى 

في نفس و يكون تبعيتها لوزير الداخلية،  -ليلداخا-الوقائي  األمنوهي الشرطة والدفاع المدني 
ارة الداخلية وزارة صبح يطلق على وز وحينها أ للوزارةالوطني  األمنقوات أتبع  (2005)العام 

منع تواصل حاولة جرت العديد من المناكفات ومنها م (2006)عام  وفي، الوطني واألمنالداخلية 
الوطني من وزارة الداخلية  األمنة فصل قوات ية وكذلك محاولاألمن األجهزة يمع باق وزير الداخلية

غالبية موظفي وزارة الداخلية  استنكاف إلىوالتي أدت  14/06/2007أحداث  ىوبقى الحال حت
وزارة الداخلية بما فيها  هيكلة إعادة إلىالعمل مما دفع بالحكومة المقالة المدنيين والعسكريين عن 

]حبيب،  بب غياب الموظفيندة لسد الخلل بسرفادها بعناصر جديمن جديد مع إ األمنقوى 
 .: مقابلة[26/06/2015
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 :أهداف وزارة الداخليةرسالة و رؤية و :أولا 
 واجتماعيةنية مؤسسة وطنية سيادية، ذات مسؤولية أخالقية وزارة الداخلية الفلسطين إ        

في تطوير مجتمع حر وديمقراطي في دولة فلسطينية مستقلة ذات  تساهموواجبات مدنية وأمنية، 
نشاء بنية أمنية مستقرة تحظى  األمنسيادة، عن طريق توفير  واألمان وفرض سيادة القانون وا 

الخطة االستراتيجية وزارة الداخلية )باالحترام والدعم على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي
2014-2016): 

 الداخلية :رؤية وزارة  .1

  واالستقرار في المجتمع. األمنالتميز في تقديم الخدمات والوصول ألعلى حاالت 
 رسالة وزارة الداخلية: .2

خدمة المجتمع الفلسطيني من خالل خطط وبرامج أمنية  إلىالوطني  واألمنتسعى وزارة الداخلية  
دارية وخدماتية و  م اليالمدني ذات العالقة وفق تعمتكاملة بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات المجتمع ا 

  الدين الحنيف والقوانين والقيم االنسانية.
 : وزارة الداخلية غايات.3

 .  واألمناالرتقاء باألداء العام لوزارة  الداخلية  . أ
 تعزيز سيادة القانون. . ب
 واالستقرار والحد من معدالت الجريمة في المجتمع الفلسطيني. واألمنتحقيق  . ت
 ي.األمنتحصين المجتمع الفلسطيني من كافة اشكال االختراق  . ث
 تعزيز التواصل مع شرائح المجتمع الفلسطيني. . ج
 تعزيز الخدمات المدنية المقدمة للجمهور. . ح
 مواكبة التطور التكنولوجي والمعلوماتي. . خ

 
 :البناء التنظيمي لوزارة الداخلية :ثانياا 

بشكل يلبى هدافها بمسئولياتها وتنفيذ خططها وأنهوض الولتتمكن وزارة الداخلية من 
بعدة مراحل واختلف حسب طبيعة بإعداد بناء تنظيمي حيث مر شرعت الوزارة احتياجات المواطنين 

( الذى جاء وفق الحتياجات 05النحو المبين بشكل رقم ) إلىا، حتى وصل هداف المراد تحقيقهاأل
  ة . الحاليالمرحلة 
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 (05شكل رقم)

 التنظيمي لوزارة الداخليةالبناء 

 
 (2015 ،بالمحافظات الجنوبية دارةواإلهيئة التنظيم ) : المصدر
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 :يةاألمن األجهزةمهام : ثالثاا 
ساسية الداخلية الفلسطينية ومهمتها األ الساحة طية وضباألمنية هي الناظم للحالة األمن األجهزةتعد 

 األمنوقد نص قانون الخدمة في قوى والسكينة،  واألمنالحفاظ على الجبهة الداخلية والنظام العام 
 ة:التاليلف من القوى الفلسطينية تأ األمنعلى أن قوى  2005لسنة  (8الفلسطينية وهو قانون رقم )

 الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. األمنقوات  .1
 الداخلي. األمنقوى  .2
 المخابرات العامة. .3

 أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوات الثالث .وأية قوة أو قوات أخرى موجودة 
 الفلسطينية( األمنقانون الخدمة في قوى من  (3)مادة )    

 رير الفلسطيني:الوطني وجيش التح األمنقوات  .1

 األمنهيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير هو  الوطني األمن
عملها وتنظيم شئونها دارة الوطني وتحت قيادة القائد العام، وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إل

 األمن( من قانون الخدمة في قوى 7))مادة  هكافة، وفقا  ألحكام القانون واألنظمة الصادرة بمقتضا
 .(الفلسطينية

 (:2015 دارة،  التنظيم واإلة )هيئة التاليالوطني كالا من التشكيالت  األمنتضم داخل قوات و 

 :المديرية العامة للخدمات الطبية . أ
ب للمرضى والجرحى من منتسبي وزارة الداخلية سالمنا جتقديم العال ساسية هيومهمتها األ

اإلسعاف والرعاية  زومراكالمتعددة  مستشفياتهاالحاجة واالزمات من خالل  دوالمواطنين عن
 .لحاالت الفحص الطبي الدوري  باإلضافةولية األ

 المفوضية العامة للتوجيه السياسي والمعنوي. . ب
 واألمنداخلية الفاعلة بوزارة ال اإلدارات  أهم إحدىتعد هيئة التوجيه السياسي والمعنوي 

ية وتطوير األمن األجهزةبعناصر  االرتقاءجل أمل على مدار الساعة من تع والتي، الوطني
 .ذواتهم 

 الوطني. األمنقوات  . ت
ومساندة قوى  ،دود الوطن من أي اعتداءات خارجيةعلى حماية الح نعمل هذه القوات

كن السيادية الحكومية مين األماوتأ ،تخرج عن السيطرة التيخرى في الحاالت األ األمن
الفوري في  التدخلعابثين، و و أ متسللينحماية الحدود ممن أي و  ،من أي عبث أو تخريب

 والمحافظ على االستقرار.  وحماية المواطن حاالت الكوارث 
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 العامة للحاسوب والتصالت العسكرية.دارة اإل . ث
ية وصيانة األمنالبرامج للجهات توفير  إلىتصاالت العامة للحاسوب واالدارة تسعى اإل
ودعم الشبكات والدعم الفني وضبط الترددات الالسلكية وتنظيم خدمة الرسائل  األجهزة
ات االلكترونية وأنظمة خدمات االنترنت الخاص بالوزارة وصيانة اللوحتنظيم و القصيرة 
 لكترونية الميكانيكية .اإل األجهزةالمراقبة و 

 وحدة النشاءات العسكرية. . ج
عادةارتكزت مهمة الوحدة على ترميم و  إعمار المقرات التابعة لوزارة الداخلية وتقديم  ا 

 .لها الخدمات الهندسية للمقرات والمرافق التابعة 
 جهاز الشرطة العسكرية. . ح

العسكري والسيطرة على  االنضباطلحفاظ على جهاز الشرطة العسكرية في امهام ويبرز 
والمشاركة في  يةاألمنالقوى الجنائي داخل  األمنتحقيق و ، جميع التحركات سلم ا وحربا  

 يةاألمنالقوى معاونة أجهزة الدولة وتقديم الخدمات المتميزة ألبناء ، و تأمين المجتمع
التأمين والسيطرة على تحركات القوات وتأمين دفعها على و  ،حضاريأسلوب وعائالتهم ب

من  الرميمع األهداف غير النمطية بالرماية من مختلف أوضاع  االشتباكو  جميع المحاور
 .تعد إحدى وسائل تنفيذ رجال الشرطة العسكرية لمهامهم والتيالحركة والثبات 

 الداخلي: األمنقوى  . 2

تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة ، منية نظاميةهيئة أهي  الداخلي األمنقوى 
دارة الداخلي، وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إل األمنوزير الداخلية وبقيادة مدير عام 

 .الفلسطينية( األمنمن قانون الخدمة في قوى  10)مادة  عملها وتنظيم شئونها كافة
 (:2015 دارة،  ة )هيئة التنظيم واإلالتاليالداخلي  كالا من التشكيالت  األمنتضم داخل قوى و 

  .جهاز الشرطة . أ
والنظام  األمنمهمتها االساسية الحفاظ على  ،هيئة مدنية ذات طابع عسكري هيالشرطة 

 واآلدابة جرائم السرقة والقتل والنصب واالحتيال حمكاف إلى باإلضافةوالسكينة العامة 
 العامة وغيرها من المهام .

 .المديرية العامة للدفاع المدني . ب
اخلية حيث يعمل على تقديم التي تتبع وزارة الد األجهزة أهمحد دفاع المدني أيعد جهاز ال
على الرغم من  ،واقتدار لمواطني الشعب الفلسطينينسانية بكل جدارة خدمات إ

نقاذ للمواطنين المتكررة من إطفاء لحرائق وا  من مالحقة الحوادث  االحتياجات الملحة
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على متابعتها يوميا  فضال  عن  يعمل التيى والمصابين بالحوادث ضوالعاملين ونقل للمر 
 .يصدرها للمواطنين في الظروف المختلفة التيرشادات والتوجيهات اإل

 والحماية. األمنجهاز  . ت
 األمنظ على الجبهة الداخلية وتوفير يترتب عليها الحفا التيالمركزية  األجهزةيعد من 

مين لتضامن مع الشعب الفلسطيني كما تأوالقوافل القادمة ل للشخصيات الرسمية وللضيوف
 الوزارية والهامة. تالشخصياالمقرات السيادية الحكومية وبيوت 

 الوقائي(. األمن) الداخلي األمنجهاز  . ث
ساسية في وزارة الداخلية في من األركان األ -الوقائي األمن –الداخلي  األمنيعد جهاز 

: محاربة على عاتقه العديد من المهام منهاحيث يلقى الحفاظ على الجبهة الداخلية 
م األجنبي من تسهيل عهيوني متابعة عمل المؤسسات ذات الدالعمالء لالحتالل الص

نشاط قد يضر بالمصلحة الوطنية العليا ومتابعة المشكالت االقتصادية مهامها وضبط أي 
 العائلي .و االقتصادي ومتابعة السالح العبثي  األمنتربك  التي الكبرى

 :جهاز المخابرات العامة  .3

منية نظامية مستقلة تتبع للرئيس تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها المخابرات العامة هيئة أ
عملها وتنظيم شئونها دارة إلبرئاسة رئيسها وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات الالزمة 

 .(الفلسطيني األمنمن قانون الخدمة في قوى  13 )مادةكافة
 مهام المخابرات العامة:

ية خارج الحدود األمنتعتبر المخابرات الجهة المكلفة رسميا  بممارسة األنشطة والمهام  . أ
 الجغرافية لفلسطين.

تمارس المخابرات مهام أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية لدولة فلسطين الستكمال  . ب
 .اإلجراءات والنشاطات التي بدأت بها خارج الحدود

)هيئة التنظيم ية التي تعمل على اسنادها ومنهااألمنالرديفة لألجهزة اإلدارات وهناك العديد من 
 :(2015دارة،  واإل

 .دارة هيئة التنظيم واإل . أ

 اإلدارات ية و األمن األجهزةبين مختلف  داريةاإلعلى تنظيم العالقات دارة واإلتقوم هيئة التنظيم 
نهاء خدمات  نتسبي الوزارةمور مت المركزية في الداخلية ومتابعة أوالهيئا من تعين وترقيات وا 

عادةو  عداد الخطط التشغيلية وم على تطوير الهياكل لتنظيمية وا  للمعاش واالستيداع كما تق ا 
 والتسكين حيث تمثل ديوان الموظفين العام داخل وزارة الداخلية.
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 كلية الرباط الجامعية "كلية الشرطة".  . ب

كادر  تأهيلتعمل على  العاليكاديمية شرطية معتمدة من وزارة التربية والتعليم هي كلية أ
في القانونية والعلوم الشرطية  سالبكالوريو وفق المناهج العلمية الحديثة وتمنح درجتي  شرطي

 كما تمنح درجة البكالوريوس في المالحة البحرية. والدبلوم العلوم الشرطية،
 المديرية العامة للتدريب.  . ت

ية كال  حسب مهماتها األمن األجهزةتأهيل التخصصي الخاص بتقوم مديرية التدريب بتدريب و 
كادر وتدريبه بشكل  لفي الوزارة عبر مراكزها الرئيسية التي تهدف لسد فجوة االحتياج للتأهي

 مستمر.

 العامة للعمليات المركزية .دارة اإل . ث
ية عبر مختلف األمن األجهزةرئيس في عمل بدور العامة للعمليات المركزية دارة تقوم اإل

ركان الوزارة لتي من خاللها تعمل التواصل بين أالقيادة المشتركة ا هاأهمدوائرها الرئيسية و 
رض الميدان وتقديم ت المختلفة والتحكم بالقوات على أوربطها ببعضها البعض عبر الشبكا

 الدعم الالزم لها.
 العسكرية. لماليةلالعامة دارة اإل  . ج

المركزية فهي حلقة الوصل بين وزارة اإلدارات العسكرية من  ليةاالعامة للمدارة اإلتعتبر 
ووزارة الداخلية ومهامها متابعة العالوات والترقيات وتدقيق الرواتب والتدقيق في  المالية

يرادات وتوفير متابعة اإل إلى باإلضافةالمرفعة على منتسبي الوزارة  الماليةالشكاوي 
 .ليةاوالرأسم ةالتشغيلياالحتياجات 

 .والتجهيز لإلمدادديرية العامة مال . ح
وتقديم الدعم اللوجستي عبر  األجهزةالشريان األساسي للوزارة لتعزيز دور  ديريةتعتبر هذه الم

صالح للسيارات  لألجهزةتوفير مقومات البناء والعمل على ضمان االستمرارية  من صيانة وا 
كما توفير  األجهزةبي والشهري للعاملين اليومثاث المكتبي والزي والهندام وتوفير التموين واأل

 وتوفير الوقود وغيرها من المستلزمات.المكتبية وصيانة المباني  األجهزة
 .العامة للعالقات العامةدارة اإل . خ

زالة وزارة الداخلية وا  ره وتحسين صورة سالعالم بأ إلىمهمتها األساسية نقل رسالة وزارة الداخلية 
صدار الصورة النمطية عبر المشاركة بالحم نتاج األفالم عن دور الوزارة وا  الت التوعوية منها وا 

عداد الحلقات اإلذاعية والمشاركة في البرامج التلفزيونية وغيرها من المجالت والبروشورات وا  
 .المهام
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 :مراحل تطور وزارة الداخلية الفلسطينية: رابعاا 
كبقية الوزارات الفلسطينية بخطين متوازيين، خط البناء سارت وزارة الداخلية ويري الباحث أن      

والتطوير وخط مواجهة سياسة إسرائيل العدوانية التي تعمدت في السنوات األخيرة وقف عملية 
من  النهوض التي تنشدها المؤسسة الفلسطينية عموما  ووزارة الداخلية خصوصا  وذلك بإعاقة عملها

ية مخالفين بذلك كل االتفاقيات واألمنالوزارات المدنية  اراالجتياحات أو القصف وتدمير مق خالل
 الموقعة وضاربين بعرض الحائط كافة القرارات الدولية.

عاشت وزارة الداخلية مرحلة من التحول الطبيعي في بناء الهيكل التنظيمي وكان من خالل و 
التي تفرضها الوقائع مثل مديرية التدريب و العمليات المركزية والمدارس التطورات الميدانية والحاجة 

لة صبحت وزارة الداخلية هيكلية متكامأوالمديريات التي بالتراكم  اإلدارات  التخصصية وكثر من
، خلف] جبهة الداخليةستقرار الا هاأهمداء المهام الرئيسية و أتلبى االحتياجات الداخلية و 

 .[مقابلة: 05/07/2015

صبح  ذي أن وزارة الداخلية دخلت في مراحل تطويرية في البناء التنظيمي الكما أكد أبو زايد بأ 
حدثت كما أ ،الالزم لكوادرها ليكونوا مؤهلين دخلت الوزارة التدريبأ ، كماالوزارة احتياجاتيلبى 
خاص بأمن المعلومات  ونظامنقلة نوعية في التطور التكنولوجي عبر برامج وشبكات خاصة  ةالوزار 

: 25/06/2015بو زايد، ]أ ية الخاصة بالوزارة بسرية تامةاألمنلذي يعمل على تقديم المعلومات ا
 .مقابلة[

 :بالتجوال بوزارة الداخليةاإلدارة واقع : خامساا 
العام  األمنساسية حفظ ية مهمتها األاألمن األجهزةسها أمكونات وزارة الداخلية وعلى ر  

ويتجسد ذلك من خالل التواجد الميداني خالل خطط متكاملة محكمة كال  حسب اختصاصه بوزارة 
ن رمضان م ملتي تعالج المواسم على مدار العاالداخلية وحتى يتم تنفيذ كل مستوى من الخطة وا

تحرك ي العام تستوجب أحداث تمس الر أو أو المهام الكبرى الطارئة أوالصيف والضبط والسيطرة 
و حدث يؤثر على الجبهة الداخلية كالمنخفضات واالعتداءات االسرائيلية هذه المهام أالداخلية 

هداف أج المرجوة و التي تعتبر من صميم حقق النتائن تأون تحرك ميداني ال يمكن وكثير غيرها بد
ظم الميداني بجانب الناالعمليات المركزية في وزارة الداخلية لتصبح إدارة نشاء إالوزارة وعليه تم  

داري وضع الخطط ومتابعة لى كاهل هذا المستوى من العمل اإلية والتي عاألمن األجهزةعمليات 
 .[مقابلة: 05/07/2015، خلف] و حسب التكليفأو الطارئة أعلومة التنفيذ سواء الخطط الم

متحركة إدارة هنالك  بشكل كبير حيثبالتجوال بالشق العسكري من وزارة الداخلية اإلدارة تتوافر و 
طارئة الحاالت المتحركة و الحواجز التستلزم متابعة خارجية و التي خارجية الدوريات بال تتمثلكثير 
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حركة السجون تستوجب متابعة وكذاك يستوجب على المشرفين التحرك الذي خالء اإلومناطق 
 .: مقابلة[26/06/2015]حبيب،  ن الشرطةأمالمراقب العام وقوات  ميدانية وكذلك الحال للمكتب

حيث اإلدارة ساسي من أوهو جزء ،  اإلداراتقوم به الكثير من مدراء مر وييتم ممارسة هذا األ و
ء على جدول برامج والتي ال مكونات بنااليتم تفقد المواقع وزيارة الميدان والمتابعة المباشرة لكل 

 .[مقابلة: 28/07/2015البطش،] بالتجوالاإلدارة  ال عبرإن تسير أيمكن 

 :التحول في وزارة الداخلية آليات: سادساا 
ن حتى األولى للوزارة و منذ النشأة األ مرتفعةالتنظيمية الوقعت هناك العديد من التحوالت  
ن هناك تحول أن وهذا يبين ولى ولغاية األهيكلتها األ إعادةهر عبر مقارنة واقع الوزارة منذ وهذا يظ

كبير يظهر بعد الضربات و االستهدافات التي وجهت للوزارة بمؤسساتها وجهاز الشرطة باألخص 
داري و العملياتي والتنفيذي العمل الشرطي سواء اإل مستويات كل نجد تحول تنظيمي كبير طال 

 .: مقابلة[28/07/2015]البطش، والجانب المهني والتدريبي

فق ذلك تشكيل لجان مختصة تخرج اير داخل وزارة الداخلية فحداث تحول إ إلىتظهر الحاجة حيث و 
 .[مقابلة: 05/07/2015، خلف] حداث التحوالتإت ويتم من خاللها بتوصيا

مديرية و الكوادر ممثلة في كلية الشرطة  لتأهيلنشاء مؤسسات تدريبية إوتظهر التحوالت عبر  
كلية واضحة لوزارة هي إلعداد (2007)نشاء لجنة عامإتم كما  ،دارات التدريبإتفعيل و  التدريب

تفعيل المديرية العامة  إعادة إلى، باإلضافة  (2014)وعام (2011)الهيكلية عام إعادةالداخلية وتم 
: 26/06/2015]حبيب،  مستويات ام بالتعبوية على جميع الوالمعنوي للقي السياسيللتوجيه 
 .مقابلة[

على واقع عمله بوزارة الداخلية الفلسطينية بأن الوزارة قد مرت بالعديد يرى الباحث مما سبق وبناء  
من التحوالت التنظيمي داخل جميع مكونات الوزارة بعد أحداث االنقسام المريرة، لتغطية الفجوة التي 
وقعت نتيجة استنكاف األجهزة األمنية العاملة، وما تواجد من حالة فوضي عارمة لتعيد للمواطنين 

باألمن والنظام والسكينة حيث تنوعت أساليب قيادة الوزارة في إحداث هذه التحوالت وكان  الشعور
من أبرزها استخدام اإلدارة بالتجوال للسيطرة والضبط الميداني بالرغم من ظروف المالحقة 

 ع على كاهل قيادة الوزارة االهتماموبالرغم من ذلك فيق واالستهداف من قبل االحتالل االسرائيلي،
بمناحي الثقافة والبناء واالستراتيجية التنظيمية وصوال لحماية الجبهة الداخلية ومجتمع خالي من 

  الجريمة.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 المقدمة

 وال.ـــــــــــــــــــــــــــــبالتجاإلدارة المبحث األول: الدراسات المتعلقة بمحور 
 ي.ــــــــــــــــــــالمتعلقة بمحور التحول التنظيمالمبحث الثاني: الدراسات 

 و الفجوة البحثية.السابقة المبحث الثالث: التعقيب على الدراسات 
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 :المقدمة
 التاليوبتوصلت لها،  التيتزودهم بالنتائج  فهيية كبرى للباحثين، أهمتشكل الدراسات السابقة 

حيث توفر لهم ، يتها بالنسبة للباحثين المستجدينأهميبنى عليها الباحثون دراساتهم، إال أنها تزداد 
النظرية الجاهزة، وليس هذا فحسب، بل إنها تساعدهم في تحديد المراجع كما  من المعلومات 

  والدراسات التي يمكن االستفادة منها.

لموضوع، حيث لوحظ أنه تعتبر الدراسة في عالقة تم إجراء مسح مكتبي للدراسات السابقة حول ا
بالتجوال في إحداث التحول التنظيمي بوزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  دارةاإل

ية أهم، مما يعكس وخصوصا في الوطن العربياإلدارة  الجنوبية، من المواضيع الجديدة في علم
أن هذه الدراسة تعد من أوائل الدراسات التي  –م الباحث وفي حدود عل –الموضوع، مما يعني أنه 

تناولت موضوع الدراسة في قطاع غزة، ونظرا  لندرة الدراسات السابقة التي تتعلق بالتحول 
نه أحصول عليه من هذه الدراسات، كما قام الباحث بالعمل على جمع ما استطاع الو التنظيمي، 

المتعلقة بالمتغيرات الفرعية المكونة للتحول التنظيمي   االطالع وجمع العديد من الدراساتقام ب
 وذلك لالستفادة منها في هذه الدراسة.

: الدراسات التالي، وفقا  للتصنيف إليهاالدراسات التي تم التوصل  هموفيما يلي عرض موجز أل
ث بلغت ، حيية لكل متغير من متغيرات الدراسةالفلسطينية والدراسات العربية والدراسات األجنب

لدراسات ا ندراسة تنوعت ما بي (39السابقة التي استطاع الباحث العثور عليها) الدراسات مجموع
 :التاليجنبية وكانت على النحو الفلسطينية والعربية واأل

سة بالتجوال دراستين فقط وهذا ما يعطى الدرااإلدارة الفلسطينية للمتغير المستقل السابقة الدراسات  
دراسات  (6بالتجوال )اإلدارة السابقة العربية لمتغير  توبلغ عدد الدراساميزة الندرة في الدراسات 

، وقد واجه الباحث دراسة (11بالتجوال)اإلدارة السابقة األجنبية لمتغير  توبلغ عدد الدراسا فقط
حصر  إلىصعوبة بالحصول على دراسات سابقة تتناول التحول التنظيمي لذا لجأ الباحث 

سطينية حيث بلغت عدد الدراسات الفلالدراسات التي تناولت المتغيرات الفرعية للتحول التنظيمي 
السابقة العربية لمتغير  توبلغ عدد الدراسا( دراسات 9التحول التنظيمي )السابقة للمتغير التابع 

 (4ير التحول التنظيمي)السابقة األجنبية لمتغ توبلغ عدد الدراسا دراسات فقط (7التحول التنظيمي)
 دراسات.
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 المبحث األول
 بالتجوالاإلدارة الدراسات المتعلقة بمحور 

 مقدمةال
 الفلسطينية.الدراسات أوال : 
 .ةـــــــــــــالدراسات العربيثانيا : 
 .ةــــــالدراسات األجنبيثالثا : 
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 المقدمة:
حيث  (اإلدارة بالتجوالالدراسات المتعلقة بمحور المتغير المستقل ) يتناول الباحث في هذا المبحث

، ومن خالل )الدراسات الفلسطينية، الدراسات العربية، الدراسات األجنبية(: تم تصنيفها وفق التالي
قيام الباحث بإجراء المسح المكتبي في المكتبات المحلية وشبكة االنترنت تبين ندرة الدراسات 

طينية وكذلك العربية واألجنبية التي تطرقت لهذا المتغير ويستعرض الباحث هذه المحلية الفلس
 الدراسات فيما يلي:
  :الفلسطينيةأول: الدراسات 

بالتجوال دارة "درجة ممارسة مديري المناطق التعليمية لإل :( بعنوان2012دراسة)صباح،  .1
 .في مدارس وكالة الغوث الدولية وسبل تفعيلها"

بالتجوال في دارة درجة ممارسة مديري المناطق التعليمية لإل إلىهدفت الدراسة التعرف 
سبيل  إلىمدراس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة من وجهة نظر المديرين، والتعرف 

بالتجوال من وجهة نظر مديري مدارس وكالة الغوث الدولية في ضوء نتائج اإلدارة تفعيل 
هداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وأعدت الدراسة، ولتحقيق أ
سؤال مفتوح حول سبل  إلى(مجاالت باإلضافة 4ة موزعة على )فقر  (60استبانة مكونة من )

بالتجوال، وتم التأكد من صدق االستبانة وتكون مجتمع الدراسة من دارة تفعيل اإل
( مديرا  ومديرة، وقد توصلت الدراسة 213من )الدراسة عينة (مديرا  ومديرة، وتكونت 243)

بالتجوال في دارة درجة ممارسة مديري المناطق التعليمية لإل :أهمهاالنتائج مجموعة من  إلى
توجد فروق  ال، و مرتفعةهة نظر مديريهم جاءت بدرجة مدارس وكالة الغوث الدولية من وج

لمتغير )الجنس، المؤهل العلمي، ديرات العينة يعزى ذات داللة احصائية بين متوسطات تق
عينة الدراسة  ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات سنوات الخدمة(، وتوجد فروق

 لدرجة ممارسة مديري المناطق التعليمية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.
بالتجوال لدى مديري المدارس المهنية وعالقتها اإلدارة ": ( بعنوان2011دراسة )قدومي، .2

 ."داء الوظيفي لمعلمي تلك المدارسباأل
بالتجوال لدى مديري اإلدارة التعرف علي واقع درجة ممارسة  إلىهدفت هذه الدراسة 

المدارس المهنية وعالقتها بدرجة األداء الوظيفي لمعلمي تلك المدراس بالمدارس المهنية 
الحكومية بالضفة الغربية، واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة 

ة الباحثة االستبان( معلم واستخدمت 422( معلم من مجتمع يتكون من )335البحث من )
إن مستوى ممارسة  :أهمهاالنتائج مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة ، كأداة للدراسة

ن مستوى األداء ، و رس المهنية بشكل عام كان متوسطا  بالتجوال لدى مديري المدااإلدارة  ا 
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وجود عالقة طردية ذات ، و لمهنية من وجهة نظرهم كان مرتفعاالوظيفي لمعلمي المدارس ا
وجود عالقة ذات ، و بالتجوال واألداء الوظيفياإلدارة ين كل من ممارسة داللة إحصائية ب

بالتجوال لدى مديري المدارس اإلدارة داللة إحصائية بين كافة مجاالت مستوى ممارسة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ، و داء الوظيفي لمعلمي تلك المدارسالمهنية واأل

ك لارس المهنية من وجهة نظر معلمي تلدى مديري المدبالتجوال اإلدارة مستوى ممارسة 
وجود فروق ، و والخبرة التعليمية( ،والمؤهل العلمي ،والعمر ،المدارس تبعا  لمتغيرات) الجنس

ة من بالتجوال لدى مديري المدارس المهنياإلدارة ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة 
 قع المدرسة ولصالح مدينة نابلس.تبعا لمتغير مو  ،وجهة نظر معلمي تلك المدارس

ضرورة تصميم برامج تدريبية لتعزيز  :هاأهمعدد من التوصيات  إلىوقد خلصت الدارسة  
حث ، و تجوال وخبراته وتطوريها وتنميتهابالاإلدارة مهارات مديري المدارس في مجاالت 

من توفير الوقت بالتجوال لما في ذلك اإلدارة المديرين في المدارس المهنية على ممارسة 
وتحسين االتصال، وتحفيز المعلمين،  ،وتحديد المشكالت،  الكافي الكتشاف الحقائق

زمات التي تمر بها هذه وتحقيق التطوير واإلبداع الختيار األنسب من القرارات لمعالجة األ
تفعيل األداء الوظيفي التي تحقق  آليةبالتجوال في اإلدارة ضرورة ربط منهجية ، و المدراس

ضرورة ، و االنسجام مع األهداف االستراتيجية الموضوعة والمراد تحقيقها في المدارس المهنية
فيها من إداريين أن تعمل وزارة التربية والتعليم على نشر ثقافة التغيير والتطوير لدى موظ

وقات التي تواجه تطبيق القيام بدراسات مسحية للتعرف على المع، و ومديرين ومعلمين
 بالتجوال في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم.اإلدارة ممارسة 

 ثانياا: الدراسات العربية:
تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس البتدائية بمدينة جدة "( بعنوان: 2011الشهري، )دراسة .1

 .بالتجوال"اإلدارة في ضوء 
بجدة في ضوء  االبتدائيةالتعرف على واقع األداء اإلداري لمديري المدارس  إلىهدفت الدراسة 

 ،  داريةاإلسنوات الخبرة : )بالتجوال من وجه نظرهم، وتحديد تأثير متغيرات كل مناإلدارة 
ية بجدة في ضوء لمديري المدارس االبتدائ اإلدارينوع المبنى( في واقع األداء  المؤهل العلمي،

اإلدارة ات تطوير األداء ومتطلبات التطبيق في ضوء ، والتعرف على معوقبالتجوالاإلدارة 
بالتجوال، ولتحقيق الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة 

ة عشوائية من مديري المدارس االبتدائية بجدة، ق( مديرا ، تم اختيارهم بطري107من )
االتصال الفعال، تفويض ) :(مجاالت وهي4(فقرة على )71من ) واستخدمت استبانة مكونة
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السلطة، المشاركة في الفرق والجماعات، النمو المهني للمعلمين( كأداة للدراسة، كما استخدم 
 :أهمهاالنتائج مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة لرزم االحصائية لتحليل البيانات، برنامج ا

بالتجوال يمارس بدرجة اإلدارة في ضوء  االبتدائيةأن واقع األداء اإلداري لمديري المدارس 
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لواقع ادائهم ، و عالية

 المبنى(.المؤهل العلمي، نوع ، داريةاإلسنوات الخدمة (ة: التالياإلداري للتجوال تعزى للمتغيرات 
كما أوصت الدراسة بضرورة تنظيم برامج تدريبية تهدف لتحسين مستوى أداء مديري المدارس 

يمكن  التيه،  وضرورة تحديد الصالحيات أساليباالبتدائية في مجاالت انواع اإلشراف الحديثة و 
 لمدير المدرسة تفويضها بدقة.

اإلدارة بالتجوال في تطوير عمل اإلدارة " تأثير : ( بعنوان2011)عبد الرحمن و جودي،دراسة .2
 .اإللكترونية دراسة تطبيقية في مديرية المرور العامة"

االلكترونية في اإلدارة بالتجوال في تطوير عمل اإلدارة التعرف علي تأثير  إلىهدفت الدراسة 
مديرية المرور العامة بوزارة الداخلية العراقية، والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة 

اإلدارة بالتجوال في تطوير عمل اإلدارة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدارسة بتأثير 
واستخدم الباحث ، الموقع الوظيفي، وسنوات الخبرة(متغيرات )الجنس،  إلىتعزى االلكترونية 

وتكون مجتمع الدارسة من جميع الموظفين  ،  المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة
المسميات الوظيفية)مدراء أقسام(  أصحابمديرية المرور العامة بوزارة الداخلية العراقية من 

مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة ، م2011( موظفا للعام الدراسي 10)والبالغ عددهم 
اإللكترونية اإلدارة بالتجوال في دارة عدم وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية لإل :أهمهاالنتائج 

وتذليل المشاكل والصعوبات اثناء التنفيذ اإلدارة وهذا ناتج عن عدم إمكانية االستفادة من فوائد 
المستخدم باعتبار النظام لكون مدراء االقسام ليس لهم صالحية في تنفيذ النظام االلكتروني 

مستورد من الخارج وعدم إلمام مدراء االقسام بكيفية عمله مما يمكنهم من إجراء التغيرات 
ل مدراء لم يتم استخدام إثارة وتحفيز العاملين من قب، االلكترونيةاإلدارة طوير العمل بالالزمة لت

فؤ ني بإنجاز العمل بشكل غير كاالتصال االلكترو  أساليباعتماد ، و اقسام المديرية المتجولة
 ،مديرية المبحوثة من غير المختصينغالبية مدراء االقسام في ال، و لضعف قنوات االتصال

التي تواجه  بالتجوال في تذليل الصعوباتاإلدارة  أساليبعدم تمكنهم من االستفادة من  التاليوب
ن استخدام ، و االلكترونيةاإلدارة  والرهبة وحاجة العمل وتأثيره في بالخوف اإلدارة أسلوب ا 

 المرؤوسين في االلتزام بالعمل والطبعة العسكرية لمديرية المرور العامة.

إدخال مدراء األقسام بدورات تطويرية في  :هاأهمعدد من التوصيات  إلىدارسة وقد خلصت ال
بالتجوال في تذليل اإلدارة اختصاص الحاسبات اإللكترونية ليتمكن مدير القسم من استخدام 
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االتصال االلكتروني  أساليباعتماد ، االلكترونيةاإلدارة تواجه الصعوبات والمشاكل التي 
تتناسب مع حجم العمل في  عاليةوكفاءة  عاليةالمباشر من قبل مزود الخدمة وبمنظومات ذات ف

خالت لنظام فتح محطات إدخال للمعلومات إضافية تتناسب مع عدد المد، و المديرية المبحوثة
هي من تحدد دارة اإللكترونية وتخفيف الزخم الحاصل وعدم التقيد بالنظام المجهز ألن اإلدارة اإل

استخدام التقنيات اإللكترونية في ، و لالزمة لإلدخال وليس مجهز النظامالمحطات الطرفية ا
تظهر أثناء  إدخال التغذية العكسية من قبل مبرمجي النظام لتذليل الصعوبات والمشاكل التي

يفضل اعتماد الدوائر التخصصية في العراق لبناء ، و لكترونيةاالدارة التنفيذ لتطوير عمل اإل
وبسهولة  إليهاااللكترونية لضمان إجراء التعديالت عند الحاجة دارة األنظمة المستخدمة في اإل

 ضافية.إوبدون تحمل نفقات 
بالتجوال على فاعلية عملية اتخاذ اإلدارة ممارسة  أثر": ( بعنوان2010دراسة)العيدي،  .3

  القرارات في الجامعات األردنية الرسمية "
بالتجوال على فاعلية عملية اتخاذ القرارات في اإلدارة ممارسة  أثربيان  إلىهدفت الدراسة 

الجامعات األردنية الرسمية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق هدف الدراسة 
اإلدارة ( فقرة لقياس أبعاد ممارسة 35تم بناء وتطوير استبانة تكونت من جزئيين وتشمل )

( 361خاذ القرارات. وتكونت عينة الدراسة من )( فقرة لقياس فاعلية عملية ات20بالتجوال، و)
مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة  ،%( من مجتمع الدراسة51.35سبة )مفردة، مثلت ن

بالتجوال، اإلدارة أن تصورات المديرين في الجامعات األردنية الرسمية لممارسة  أهمهاالنتائج 
ذو داللة إحصائية لممارسة  أثروجود ، و القرارات قد جاءت بدرجة مرتفعة وفاعلية عملية اتخاذ

بالتجوال بأبعادها )اكتشاف الحقائق، تحسين االتصال، التحفيز، التطوير واإلبداع، التغذية اإلدارة 
 .على فاعلية عملية اتخاذ القراراتالراجعة( 

 آليةبالتجوال في اإلدارة ضرورة ربط منهجية  :هاأهمعدد من التوصيات  إلىدارسة وقد خلصت ال
عملية اتخاذ القرارات التي تحقق االنسجام مع األهداف االستراتيجية الموضوعة والمراد تحقيقها 

 في الجامعات األردنية الرسمية.
بالتجوال كأحد المحاور في اإلدارة مقترح لستخدام  أسلوب ( بعنوان: "2005) الجباليدراسة  .4

 مراكز الشباب بمحافظة القاهرة".إدارة 

، من خالل بالتجوالاإلدارة مركز الشباب باستخدام دارة إلأسلوب وضع  إلىسة هدفت الدرا
بالتجوال في إيجاد عالقات انسانية، وحماية المركز من االنعزال الداخلي، اإلدارة توضيح دور 

المسحي، وتكونت عينة الدراسة القصدية من  الوصفيولتحقيق الهدف استخدم الباحث المنهج 
مجاالت كأداة  (5واستخدمت استبانة مكونة من )،  (مديرا  لمراكز الشباب بمحافظة القاهرة42)
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ية تواجد مدير مركز الشباب أهم أهمهاالنتائج مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة للدراسة، 
%( منها على األقل، 50لقضاء على )ا إلىفي موقع الحدث أو المشكلة، الن هذا بدوره يؤدى 

 بالتجوال تعمل على حماية المراكز من االنعزال الداخلي.اإلدارة و 

التعليم الجامعي في مصر في ضوء دارة "معالم نموذج إل بعنوان:( 2005)إسماعيل، دراسة  .5
 بعض التجاهات المعاصرة.

التعليم الجامعي في ضوء كل من الواقع، وبعض دارة بناء نموذج مقترح إل إلىهدفت الدراسة 
دارة بالتجوال، اإلاإلدارة دارة، هندسة اإل إعادةاالزمات، إدارة المعاصرة مثل)دارية اإلاالتجاهات 
في التعليم الجامعي، بحيث يتناسب الظروف االقتصادية واالجتماعية والنتائج(  باألهداف

تطوير العمل اإلداري في الجامعات  إلىهدفت  والثقافية السائد في المجتمع المصري، كما
التحليلي،  الوصفيبالتجوال، ولتحقيق الهدف استخدم الباحث المنهج اإلدارة المصرية بلغة 

فردا  من القيادات الجامعية بجامعة المنصورة، واستخدمت  (255وتكونت عينة الدراسة من )
بناء معالم نموذج   أهمهاالنتائج موعة من مج إلىوقد توصلت الدراسة االستبانة كأداة للدراسة، 

هي: الخلل في  مبررات بناء النموذج المقترحالتعليم الجامعي في مصر، دارة ح إلمقتر 
نشر ثقافة  :تطلبات تطبيق النموذج المقترح هوم، و داريةاإلة، واألمية الحالي دارية اإلالتنظيمات 

الجامعية العليا لتطبيق دارة المعاصرة، ودعم اإل دارية اإلتتماشى مع تطبيق االتجاهات  إدارية 
مع االتجاهات  المعاصرة، ومنح القيادات الجامعية صالحيات تتناسبدارية اإلاالتجاهات 

الجامعية اإلدارة تواجه تطبيق النموذج المقترح هو: مقاومة  التيلصعوبات المعاصرة، وادارية اإل
 العليا للتطبيق.

اإلدارة المدرسة الثانوية الزراعية في ضوء مفهوم إدارة تطوير ": بعنوان( 2004 ،أحمددراسة) .6
  ."بالتجوال

بالتجوال، اإلدارة المدرسة الثانوية في مصر في ضوء مفهوم إدارة تطوير  إلىهدفت الدراسة 
واستخدم الباحث استبانة لتحقيق هدف الدراسة وجمع ،  واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
( من مديري ووكالء المدارس الثانوية في 206المعلومات وتكون عينة الدراسة من )

مجموعة  إلىوقد توصلت الدراسة ، ( مدرسة103(محافظات مصرية، حيث بلغ عدد المدارس)4)
بالتجوال ويبني على أساس البيانات اإلدارة إجراءات  أهملتخطيط من ا :أهمهاالنتائج من 

بالتجوال اإلدارة ، و صال المباشر بين المدير ومرؤوسيهوافرها من خالل االتوالمعلومات التي يتم ت
تعمل على تغذية الشعور بالمشاركة لدى المرؤوسين بتعميق إحساسهم بالمسئولية تجاه الخطط 

 الحماس والجدية في التنفيذ. إلىواألهداف الموضوعة مما يحفزهم ويدفعهم 
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 : الدراسات األجنبية:ثالثاا 
" تأثير مالحظات التجوال على المدارس  ( بعنوان:Brown& Coley,2011دراسة ) .1

 .المسيحية من وجهة نظر المعلمين في جنوب أمريكا"
""The Effect of Walkthrough Observations on Teacher Perspectives 
in Christian Schools". 

الصفية القصيرة  المالحظاتتحديد اآلثار المترتبة على التجوال من خالل  إلىهدفت الدراسة 
التجوال على  أثروالمتكررة في المدارس المسيحية من وجهة نظر المعلمين، والكشف عن 

ولتحقيق الهدف استخدم ، الممارسات التربوية للمعلمين داخل الفصول الدراسية وتحصيل الطلبة
في عشر (معلما  يعملون 143التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من ) الوصفيالباحث لمنهج 

(فقرة، والمالحظات غير الرسمية لتحديد 13مدارس أمريكية، واستخدمت استبانة مكونة من )
مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة الفصول الدراسية كأدوات للدراسة، مالمح الحياة في 

المباشر بين  االتصالسر حاجز الخوف من خالل في ك همان التجوال سأ :أهمهاالنتائج 
على  بينهما بناءوبناء عالقات ايجابية تعتمد على الثقة  المعلمين والمشرفين التربويين،

وجود لمشرفون أثناء الجوالت اإلشرافية، و المالحظات الفعالة واإلرشادات التفصيلية التي يقدمها ا
التجوال على الممارسات التربية للمعلمين داخل الفصول لتأثير فروق ذات داللة احصائية 

 كما كان متوقع لها. مرتفعةالدراسية وتحصيل الطلبة، ولكنها لم تكن 
 ( بعنوان:Sorensen, et al. , 2010)دراسة  .2

استخدام مالحظات التجوال في الفصول الدراسية كاستراتيجية لتحسين التعليم والتعلم من "
 ."بولية ميسوريوجهة نظر الطلبة 

""The Use of Classroom Walk-Through observations as Strategy to 
Improve Teaching and Learning: A Student Centered Perspective". 

التجوال في تحسين نتائج الطلبة في الرياضيات، وبناء  أثرالكشف عن  إلىوهدفت الدراسة 
من العنف، ولتحقيق الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي  اليمناخ مدرسي إيجابي خ

تتكون من الصفين  التيوهى  –التحليلي، واشتملت عينة الدراسة على ثالث مدارس متوسطة 
التجوال لمدة ثالث سنوات أسلوب بوالية ميسوري، حيث نفذ مديريها  -السابع والثامن فقط

المباشرة، وتحليل نتائج الطلبة في مادة ، واستخدمت المالحظات المتكررة وغير متتالية
تحليل  إلىتم فيها استخدام التجوال، إضافة السابقة مع االعوام الثالث اتي  لألعوامالرياضيات 

مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة خالل سجل تراكمي كأدوات للدراسة،  مخالفات الطلبة من
التجوال وتحصيل الطلبة في الرياضيات، و جوال وجود عالقة ايجابية بين الت :أهمهاالنتائج 
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ة ولتحسين الحاليجراءات نما لجمع البيانات عن الممارسات التعليمية واإلا  داة للتقييم و أليست 
بضرورة تطبيق هذه الدراسة على المدارس االبتدائية  ةالدراس أوصتالتعليم والتعلم، كما 

 والثانوية مع مراعاة تدريب المديرين على استخدام نماذج مختلفة للتجوال.
( بعنوان: " تطبيق التجوال: رحلة مدرسية واحدة بولية فرجينيا Payne, 2010) دراسة .3

 .)دراسة حالة("
" Implementing Walkthroughs: One Schools Journey". 

من خالل ، التجول في تحسين الممارسات التعليمية أثرحول  اآلراءاستطالع  إلىهدفت الدراسة 
جول اختيار مديرية المنطقة الغربية في فرجينيا للمدرسة المتوسطة الغربية لتطبيق منهج الت

المنهج ، ولتحقيق الهدف استخدم الباحث متتاليةربع سنوات التعليمي داخل المدرسة لمدة أ
(من الموظفين اإلداريين داخل 4و)معلما   (83الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

واستبانة تم توزيعها على  ،ناإلدارييمقابلة الشخصية للموظفين الأسلوب المدرسة، واستخدم 
 تنفيذ التجوال كأدوات للدراسة.القلق أثناء  مستويات المعلمين الكترونيا لتقيس 

ن التجوال له تأثير ايجابي في توفير بيئة أ :أهمهاالنتائج مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة 
 على جميع عناصر العملي.افيه تركز تعليمية إشر 
لعب التجوال دورا  هاما  في ممارسة مديري المدارس  :هاأهمعدة نتائج من  إلىالدراسة  وتوصلت

دية التعليمية التي خالل تنفيذ ستة عشر من الوظائف القيااالبتدائية لدورهم كقادة تعليميين من 
الذين يمكن ، في الكشف عن المعلمين األكفاء المديرينساعد التجوال حددها هلنجر، و 

كما المدرسية، و دارة لإل عاليةأعلى ف إلىمن أجل الوصول ، تفويضهم للقيام ببعض الصالحيات
ل الحوار والتأمل وتبادل المهنية للمعلمين من خالأسم تجوال المديرين في تعزيز التنمية 

 .الجماعيوالعمل  ،الخبرات
راسية على مالحظات التجوال داخل الفصول الد أثر( بعنوان: "Koerperich, 2008)دراسة  .4

 ."النمو المهني للمعلمين
" The effects of classroom walkthrough observations on teachers 
professional growth". 

التجوال داخل الفصول الدراسية كتقنية لإلشراف الفعال على  أثرالكشف عن  إلىهدفت الدراسة 
زيادة النمو المهني للمعلمين، ولتحقيق الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، 

التجوال من خالل المالحظة أسلوب  فيهاواشتملت عينة الدراسة على خمسة مدارس، تم 
 ا ، واستخدمت المالحظة كأداة للدراسة،الي(اسبوعا  متت12شرة داخل الفصول الدراسية لمدة )المبا

مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة الرزم االحصائية لتحليل البيانات، برنامج  ماستخداكما تم 
النمو اإلشراف الحديثة الفعالة، التي تعمل على زيادة  أساليبأن التجوال أحد  :أهمهاالنتائج 
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الثقة لدى المعلمين من خالل الحوار  مستويات دور التجوال في زيادة المهني للمعلمين و 
شراكهم في عمليات صنع القرارات المدرسية.  البناء، وا 

مديري  لستخدام( بعنوان: "التجوال: دراسة وصفية لنبراسكا، Skretta, 2008)دراسة  .5
 ."الثانوية للتجوال في عمليات مالحظة المعلمين

"Walkthroughs: A descriptive study of Nebraska high school 
principals use of the walkthroughs teacher observation process".  

التجوال في عملية  ثراستطالع آراء مديري المدارس الثانوية بوالية نبراسكا أل إلىهدفت الدراسة 
تقييم المعلمين، ولتحقيق الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة 

تراوحت  والتيالصفية غير الرسمية  المالحظات( مديرا  ومديرة، وتم استخدام 91الدراسة من )
صلت وقد تو ، م كل معلم على حدا كأداة للدراسة( دقيقة كشكل من أشكال تقيي15-3من )

بين مديري المدارس  عاليةأن التجوال يمارس بدرجة  :أهمهاالنتائج مجموعة من  إلىالدراسة 
-5خاطفة من ) ليهاالثانوية بوالية نبراسكا، من أجل تقييم المعلمين، حيث يتم إجراء زيارات تجو 

الرضا التجوال يساعد على إقامة عالقات إيجابية مع المعلمين ويعزز ( زيارة أسبوعيا  و 10
الوظيفي لديهم، إضافة إال أنه يساعد في تحسين انضباط الطلبة داخل المدارس نتيجة لتزويدهم 

أوصت الدراسة بتطبيق دراسة ن المدرسية ومتابعتهم في تطبيقها، كما المستمر باللوائح والقواني
  التجوال في عملية تقييم المعلمين. أثرمماثلة في المدارس االبتدائية لمعرفة 

( بعنوان: "التجوال في الفصول الدراسية: تصورات مديري المداري Rossi, 2007اسة )در  .6
 ."ى تحصيل الطلبة بولية بنسلفانياه علأثر البتدائية و 

"The classroom walkthrough: The perceptions of elementary 
school Principals on its impact on student achievement". 

االبتدائية في الفصول الدراسية في تجول مديري المدارس  أثرالكشف عن  إلىهدفت الدراسة 
التجوال، ولتحقيق الهدف تم استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت أسلوب تحسين 

لمعنية، في غرب عينة الدراسة من سبعة مديرين، وخمسة معلمين من مدارس مديري المدارس ا
بعين االعتبار لعدد سنوات خدمة مديري المدارس والمعلمين،  خذوتم األوالية بنسلفانيا، 
مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة المالحظة كأدوات للدراسة، أسلوب و  ،واستخدمت المقابلة

ن تحصيل تجول المديرين في الصفوف الدراسية لعب دورا  ايجابيا في تحسين أ :أهمهاالنتائج 
 تعزيزإضافة ، التعليمية ممارسات بأفضلالطلبة، وذلك من خالل تشجيع المعلمين على القيام 

التجوال ساعد في لتركيز على المعايير األكاديمية و دور تبادل افضل الممارسات بينهم وا
فهي منحتهم الفرصة ، االتصال بين المديرين والمعلمين في المدارس االبتدائية آليةتطوير 
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تواجه  التيلمعرفة ما الذي يجري في ميدان العمل عن قرب، ومعرفة المشكالت والمعوقات 
 تأثيروصت الدراسة بتطبيق دراسة مماثلة في المدارس االبتدائية لمعرفة كما أفرق العمل و 

بالتجوال اإلدارة  رأثبالتجوال على النمو المهني للمعلمين، واستخدام مقاييس كمية لتحديد اإلدارة 
 على تحسين عملية التعلم.

وجهة نظر مديري المدارس الثانوية في رفع إنجاز ( بعنوان: "Kerushin, 2006)دراسة  .7
 بالتجوال بولية فرجينيا."اإلدارة الطلبة من خالل 

" The perceptions of high school principals on student 
achievement by conducting walkthrough." 

تجول مديري المدارس الثانوية في تحسين تعلم الطلبة،  أثرالكشف عن  إلىهدفت الدراسة 
بالتجوال للمتابعة اإلدارة تستخدم  التيوتحديد المؤشرات الرئيسية لنجاح مديري المدارس الثانوية 

والرقابة، ولتحقيق الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واشتملت عينة الدراسة 
( معلما  25( من مديري المدارس الثانوية، و)5(معلما  ومديرا ، على )30البالغة عددها )

راعى الباحث  (معلمين من كل مدرسة ثانوية بوالية نيوبورت نيوز بوالية فرجينيا، وقد5بنصاب)
م الباحث المقابلة كأداة في االختيار ان يكون المعلم والمدير من نفس المدرسة، وقد استخد

أن تجوال المديرين كأن له تأثير  :أهمهاالنتائج مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة للدراسة، 
ورة كما تعطيهم الفرصة للتحدث عن حاجاتهم ورغباتهم بص،  إيجابي في تحصيل الطلبة

أوصت الدراسة بضرورة تكرار مثل هذه تحسين ممارسات المعلمين، كما  إلىمباشرة، كما أدت 
 التجوال في تحسين الممارسات التعليمية. أثرالدراسة لمعرفة 

 ."بواسطة التجوالاإلدارة النظر في  إعادة( بعنوان: "Macneill & Boyd, 2006)دراسة  .8
"RE-examining Management by Walking Around." 

وضع استراتيجية جديدة لعمل المدير الحديث تقوم على المزج بين القيادة  إلىهدفت الدراسة 
بالتجوال وذلك من خالل العديد من األنشطة المتنوعة، حيث إن مفهوم هذه دارة واإل

أن  إلىقى بالتجوال، وتتحرك من فلسفة النصح واالرشاد وتتر اإلدارة و  القيادةاالستراتيجية هو 
 استرالية، واشتملت عينة الدراسة على ثالث مدراس تقع غرب تتضمن القوة والمعرفة بفاعلية

المحادثات  أسلوب بالتجوال داخلهما، واستخدام اإلدارة بحيث يتم تنفيذ استراتيجية القيادة و 
 :أهمهاالنتائج مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة ظات غير الرسمية كأدوات للدراسة والمالح

القيادة المتنوعة،  أساليببالتجوال لعبت دورا  هاما  في ممارسة دارة ن استراتيجية القيادة واإلإ
يجاد مناخ صحي فعال يقوم على مشاركة المعلمين باتخاذ القرارات التربوية التي يجري  وا 

اء المناهج أثر في  تساهمتنفيذها داخل المدرسة، وتعزيز االبتكار والفلسفات االيجابية التي 
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الذي يجب أن أوصت الدراسة بأن المكتب ليس هو المكان األول وتطوير عملية التعلم، كما 
نما عليه البقاء متجوال  بين الغرف الصفية وفي مرافق وساحة المدرسة يتواجد فيه المدير وا  

 يتحدث مه المعلمين والطلبة لدعم عملية التطوير والتحسين.
اآلراء األولية لمعلمي البتدائية حول إمكانية ( بعنوان: "Kasapoglu, 2006)دراسة  .9

 ."المدارس البتدائية بمدينة انقرةبالتجوال في اإلدارة تطبيق 

"The opinions of first level primary school teachers about the 
practicability of management by wandering around in primary 
schools". 

اإلدارة تحديد اآلراء األولية لمعلمي المدارس االبتدائية حول إمكانية تطبيق  إلىهدفت الدراسة 
بالتجوال في المدرسة االبتدائية، ولتحقيق الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، 

صلي وصممت استبانة كأداة للدراسة تم توزيعها على عينة عشوائية أخذت من مجتمع الدراسة اال
، واستخدم مدارس االبتدائية في مدينة أنقرةمعلما  ومعلمة تعمل في ال (11243والبالغ عددهم )
 :أهمهاالنتائج مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة لتحليل البيانات،  اإلحصائيةبرنامج الرزم 

اإلدارة بالتجوال في المدراس االبتدائية كافة، حيث جاءت واقع ممارسة دارة إمكانية تطبيق اإل
ر وذلك من خالل التفاعالت غي عاليةبالتجوال لميري المدارس االبتدائية في مدينة انقرة بدرجة 

لجمع المعلومات عن واقع التعليمي ومعالجتها وتقديم التغذية الراجعة  والطبةالرسمية مع المعلمين 
بالتجوال في جميع اإلدارة راسة بضرورة تطبيق دأوصت اللمعلمين ومشاركتهم باتخاذ القرار، كما ل

 لجمع البيانات األساسية عن المدرسة وما يدور داخل الفصول. ةوحقيقيالمدارس ألنها أداة واقعية 
على بالتجوال اإلدارة ثار المترتبة على تطبيق "اآل :( بعنوانHildebrand,2006) دراسة .10

 .موظفي الرعاية الصحية في المستشفيات اللمانية"
"The Implication Of Management By Walking About a case study of a 
German hospital ,Leadership in Health Services ".  

بالتجوال على موظفي الرعاية الصحية اإلدارة ثار المترتبة على تطبيق بيان اآل إلىهدفت الدراسة 
ميدانية المستشفيات األلمانية، وقد استخدم الباحث منهج دراسة الحالة باالعتماد على دراسة في 

وقد توصلت  داريةاإلبالتجوال كوسيلة من وسائل الرقابة اإلدارة لمدة ستة اشهر، حيث استخدمت 
رفع  إلىبالتجوال أدي اإلدارة ن استخدام المديرين لنمط إ :أهمهاالنتائج مجموعة من  إلىالدراسة 

 الثقة ودعم التعاون الجماعي داخل بيئة الرعاية الصحية.
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( بعنوان "رضا الممرضين الناتج عن الوقت الذي يقضيه Mckinney,2004) دراسة .11
 .بالتجوال "اإلدارة الممرضين بممارسة  المديرون مع

" The Satisfaction Of Nurses In Correlation With The Time Nurse 
Managers Spend With Them"  

قياس رضا الممرضين الناتج عن الوقت الذي يقضيه المديرون مع الممرضين،  إلىهدفت الدراسة 
انة وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وطبقت الدراسة على مشفيين في امريكا، حيث وزعت استب

النتائج مجموعة من  إلىوقد توصلت الدراسة ، (من الممرضين150عشوائية بلغت ) على عينة
مجتمع الممرضين أفاد من خالل االستبانة ضرورة زيادة التعليمات التي تحث مديري الدوائر  :أهمها

ن العالقة بين المديرين ، و بالتجوالاإلدارة م وذلك بممارسة على قضاء وقت أطول مع مرؤوسيه ا 
 إلىومرؤوسيهم توفر بيئة مليئة باالرتياح المتزايد بين المرؤوسين لقرب مديريهم منهم ويؤدي ذلك 

 االرتياح الوظيفي للمرؤوسين وتلبية مطالبهم.
تطبيق  نظام قضاء الوقت بين الممرضين  :هاأهمعدد من التوصيات  إلىدارسة وقد خلصت ال

معدل دوران الممرضين وذلك نتيجة للنقص في عدد الممرضين في الواليات ومرؤوسيهم لخفض 
 المتحدة االمريكية.
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الثاني  المبحث   
 بالمتغير التابع التحول التنظيميالدراسات السابقة التي تتعلق  

  
 المقدمة
  .الفلسطينيةالدراسات أوال : 
 .ةــــــــــــــالدراسات العربيثانيا : 
 .ةــــــالدراسات األجنبيثالثا : 
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 المقدمة:
حيث تم  الدراسات المتعلقة بمحور المتغير التابع )التحول التنظيمي( يتناول الباحث في هذا المبحث

، ومن خالل قيام )الدراسات الفلسطينية، الدراسات العربية، الدراسات األجنبية(: تصنيفها وفق التالي
الباحث بإجراء المسح المكتبي في المكتبات المحلية وشبكة االنترنت تبين ندرة الدراسات المحلية 

التي  الدراساتالفلسطينية وكذلك العربية واألجنبية التي تطرقت لهذا المتغير ويستعرض الباحث 
 فيما يلي: تغيرات الفرعية للتحول التنظيميمتحتوى على ال

 :الفلسطينيةدراسات أول: ال
تقييم التطوير التنظيمي بوكالة الغوث من وجهة نظر ": ( بعنوان2012 عمرة، دراسة)أبو .1

 .والقيادة"اإلدارة موظفي مكتب غزة مع التركيز على 
والقيادة بوكالة الغوث بمكتب غزة اإلقليمي اإلدارة التعرف على تقييم موظفي  إلىالدراسة هدفت 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ، والقيادةاإلدارة لعملية التطوير التنظيمي، وبخاصة جانب 
نتائج  أهموكان من  ،(مديرا  99التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة وقد بلغ مجتمع وعينة الدراسة )

 الدراسة ما يلي:
اإلدارة متعلقة بتطوير موظفي مكتب غزة لنتائج مبادرات عملية التطوير ال هناك تقييم متوسط لدى

والقيادة  دارية اإلتوجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين المتغيرات تحسين المهارات ، و والقيادة
ومستوى الحوار والتواصل مع العاملين والمساءلة والشفافية والرقابة والحشد والتشبيك وجلب التمويل 

 والقيادة.اإلدارة ومستوى تطور 

وضع خطة شاملة ومستمرة للتدريب للمحافظة  :هاأهمعدد من النتائج  إلىدراسة وقد خلصت ال
، عاليةوالقيادة من خالل المحافظة على قوة عمل ذات مهارة اإلدارة على انجازات مبادرة تحسين 

 التعويضات.ذج الجديد لنظام تصنيف الوظائف و ن يعطى األولوية لتطبيق النمو أوينصح 
التغيير في تعزيز اللتزام التنظيمي لدى العاملين إدارة دور " : ( بعنوان2012 دراسة )حلس، .2

 ." حالة دراسية على بلدية غزة
التغيير في تعزيز االلتزام التنظيمي لدى العاملين في إدارة التعرف على دور  إلىهدفت الدراسة 

في تطوير األداء اإلداري في المؤسسة من خالل تعزيز مفهوم االلتزام لدى  والمساهمةبلدية غزة 
العاملين وصناع القرار في هذه المؤسسة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقام 

(موظف وموظفة 253وتكون مجتمع الدراسة من ) ،بتصميم استبانة لغرض جمع البيانات االولية
 نتائج الدراسة ما يلي: أهموكان من ، داريةاإلشرافية و الوظائف اإل أصحابمن 

 أصحابضعف عملية التغيير في الهيكل التنظيمي وذلك بسبب عدم وجود خبراء ومختصين من 
التغيير  المتبعة لتسهل عملية إحداثدارية اإلاألنظمة و  اءات في اعداد الهياكل التنظيميةالكف
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اإلدارة اهتمام ، و جراءات وسيادة نظام البيروقراطيةباإلوذلك بسبب التمسك الحرفي  ،المطلوبة
انخفاض ، و لحوسبة في البلدية على نطاق واسعبمواكبة التطور التكنولوجي عن طريق ادخال ا

للجهد الذي اإلدارة الروح المعنوية لدى العاملين وذلك بسبب غياب التحفيز المعنوي وعدم تقدير 
 يبذله العاملين.

الكفاءات عند  أصحاباالعتماد على الخبراء و  :هاأهمعدد من التوصيات  إلىرسة وقد خلصت الدا
لتنظيمي بناء على مقتضيات كما يجب ان يكون التغيير في الهيكل ا، اعداد الهياكل التنظيمية

المؤسسات وتفويض الصالحيات للعاملين والسماح لهم إدارة دعم التوجه الديمقراطي في ، و العمل
االهتمام بالتدريب الفعال للعاملين ، و باألهدافاإلدارة أسلوب واعتماد  صنع القراراتبالمشاركة في 

 وانشاء وحدة للتدريب والتطوير داخل البلدية وذلك لتنمية مهارات العاملين وزيادة معارفهم وخبراتهم.
تأثير التطوير التنظيمي على األداء من وجهة نظر ": ( بعنوان2011دراسة )أبو زنيد، .3

 .الموظفين في دائرة اإلغاثة و الخدمات الجتماعية في وكالة الغوث الدولية بالضفة الغربية"
التعرف علي مدى تأثير التطوير التنظيمي على األداء من وجهة نظر الموظفين  إلىهدفت الدراسة 

مدى  إلىوكذلك التعرف  ،ية في األونروا في الضفة الغربيةفي دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماع
داء من وجهة نظر الموظفين في دائرة االغاثة والخدمات ألتأثير التطوير التنظيمي على ا

التدريب والتطوير والحوافز  تية:ضفة الغربية في كل من المحاور اآلاالجتماعية في األونروا في ال
ف الوظيفي، وجودة ونوعية بيئة العمل، والوص، داريةاإلجراءات والعمليات ونظم المعلومات واإل

والالمركزية، وتفويض السلطة، والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 
ن وجهة نظر الموظفين في داء مة تأثير التطوير التنظيمي على األمتوسطات تقديرات عينة الدارس

)الجنس،  متغيرات إلىتعزى غاثة والخدمات االجتماعية في األونروا في الضفة الغربية دائرة اإل
واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، الخبرة(والعمر، والوصف الوظيفي، والمسمى الوظيفي، و 

غاثة والخدمات االجتماعية في سة من جميع الموظفين في دائرة اإلالتحليلي، وتكون مجتمع الدار 
، م2011الدراسة في العام الدراسي  ( موظفا حيث جرت94االونروا بالضفة الغربية والبالغ عددهم )

 نتائج الدراسة ما يلي: أهموكان من 

داء في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في وكالة ى تأثير التطوير التنظيمي على األإن مستو 
الدراسة وجود فروق أظهرت ، و في المجاالت مجتمعة جاء متوسطا  الغوث الدولية في الضفة الغربية 

نظيمي على األداء لدى ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين حول مدى تأثير التطوير الت
بينما لم تظهر وجود فروق ذات داللة ،  تعزى لمتغير الجنس والمسمى الوظيفي، المبحوثين

 لدى المبحوثين تنظيمي على االداءاحصائية في استجابات المبحوثين حول مدى تأثير التطوير ال
 .عزى لمتغير العمر، وسنوات الخبرةت
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أن يتم التركيز على تحفيز الموظفين بشقيه  :هاأهمعدد من التوصيات  إلىارسة وقد خلصت الد
ين الجماعي والفردي لتعزيز السلوك االيجابي والفاعل للموظفين مستوى المادي والمعنوي وعلى ال

تكريم ألفضل موظفين على مستوى البرامج يتم  من خالل منحهم رسائل شكر خاصة أو عمل
شراك بعض الموظفين األكفاء في ، و مع تعميم مبادراتهم اإليجابية ترشيحهم من قبل زمالء العمل ا 
في استثمار اإلدارة التي تعقد ضمن خطة تمكين تساعد  دارية اإلالبرامج التدريبية المتخصصة و 
 كفاءاتهم لضرورات سير العمل.

داث التطور والتغيير التنظيمي ودورها في احدارية اإلالقيادات ": ( بعنوان2010دراسة)الغا، .4
 .يجابي في البنوك العاملة في قطاع غزة"اإل

داث التطور والتغيير التنظيمي حإودورها في  داريةاإلالتعرف على القيادات  إلىهدفت الدراسة 
اث التطوير والتغيير حدإالقيادية في أنماط يجابي في البنوك العاملة في قطاع غزة وتحديد عالقة اإل

فراد والجماعات والتنظيم نفسه ومدى عالقة القدرات القيادية في يجابي على مستوى األالتنظيمي اإل
لتحليلي إلجراء يجابي، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي اية التطوير والتغيير التنظيمي اإلعمل

(موظف 245البحث واستخدم استبانة كأداة دراسة ليقوم بجمع البيانات حيث بلغت عينة البحث )
 دارية اإل(موظف وموظفة من القيادات العليا والوسطى و 630وموظفة من مجتمع الدراسة والبالغ)

 نتائج الدراسة ما يلي: أهموكان من ، ك والمصارف العاملة في قطاع غزةفي البنو 

ن النمط القيادي السائد في البنوك الفلسطينية هو النمط الديموقراطي ويليه النط القيادي أ
حداث إفي دارية اإلكما ان هناك دور كبير للقيادات ، و قراطي ويليه النمط القيادي الحرالبيرو 

، فراد والجماعات والتنظيمتوى األسالتطوير والتغير االيجابي في البنوك العاملة في قطاع غزة على م
وهي البنوك العاملة في قطاع غزة  دارية اإلوكذلك توافر للقدرات القيادية بدرجة مقبولة في القيادات 

بعاد القيادة أود عالقة ارتباط قوية موجبة بين وج، يجابي على التطوير والتعبيرإكل تؤثر بش
جراء التغيير إك ال يعنى توافر هذه القيادة ن ذلإالعالقة، فيجابية إالتنظيمي، مع التحويلية والتعيير 
، و سلبيا  أ يجابيا  إالمناسب سواء  جرت التغييرأاستخدمت القيادة البعد المناسب  المطلوب أي كلما

ن أو ،  معنوي موجب بين القيادة التحويلية التغير التنظيمي أثروضحت نتائج التحليل وجود أكما و 
بعاد وجد بعد واضح يستخدم على حساب األال ي، و مسوغات الخارجية للتغييربر هو الكاأل ثراأل

 جابات المبحوثين متقاربة لألبعاد جميعها.إذ كانت نسبة إ ،األخرى

في البنوك  تعزيز التوجه الديمقراطي لدى القادة :هاأهمعدد من التوصيات  إلىراسة وقد خلصت الد
في قطاع غزة زيادة االهتمام بتطوير القدرات القيادية في البنوك العاملة و  ،العاملة في قطاع غزة

ق مع مسئوليات المكلف بها عداد والتأهيل الجيد للقادة بما ينسج ويتوافمن خالل التدريب واإل
 بحاث والدراسات المتعلقة بموضوع القيادة والتطوير والتغيير التنظيمي.جراء المزيد من األا  ، و القائد
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في  دارية القرارات اإل عاليةه على فأثر التطوير التنظيمي و  "بعنوان:  (2008دراسة)مطر، .5
 .المؤسسات الهلية في قطاع غزة"

في المؤسسات  داريةاإلالقرارات  عاليةفالتطور التنظيمي على  أثرالتعرف على  إلىالدراسة  تهدف
وجود فروق ذات داللة احصائية في التعرف على مدى  إلىيضا أغزة كما تهدف هلية في قطاع األ
وقد استخدم الباحث  ،ائص الشخصية ألفراد عينة الدراسةالخصإلى تعزى جابات المبحوثين إ

مم هلية مسجلة في دليل األأمنظمة  (262)قد بلغ مجتمع الدراسةالمنهج الوصفي التحليلي، و 
ن أد التأكد من استيفاء الشروط وهي منظمة بع (160)وتم اختيار عينة من  (2007)المتحدة لعام 

ة استبانة داة الدراسأكثر واستخدم الباحث أمتطوعين ف (10)كثر وأعاملين دائمين ف (10)تضم 
وقد ، هليةفرد من مدراء المنظمات األ (160)ولية و كانت عينة الدراسة خاصة لجمع البيانات األ

 :هاأهمن مجموعة من النتائج م إلىخلصت الدراسة 

في المؤسسات  دارية اإلعالقة ذات داللة إحصائية بين مجاالت التطوير التنظيمي والقرارات  وجود
في بعض فراد العينة أالدراسة وجود فروق في استجابات أظهرت كما  ،األهلية في قطاع غزة

 العمل :هاأهموعة من التوصيات من مجم إلىوقد خلصت الدراسة ، مجاالت التطوير التنظيمي
 لنظمة وسياسات المؤسسة في المؤسسات غير الحكومية بشكأو على تطوير الهياكل التنظيمية 

، وتنمية وتطوير العاملين في مجال ى مواكبة التغيرات في بيئة العملمستمر لكي يجعلها قادرة عل
 بشكل عام . دارية اإلت وزيادة مشاركتهم في العملية راراتخاذ القا

ها على التطوير التنظيمي أثر إدراع الصراع و  أنماط ": بعنوان (2008دراسة )أبو عساكر، .6
 ."رة الصحة الفلسطينية في قطاع غزةدراسة تطبيقية على وزا

لحل الصراع اإلدارة الصراع ومدى تطبيقها من قبل إدارة  أنماط التعرف على  إلىهدفت الدراسة 
 ،ميعلى التطوير التنظينماط وتأثير هذه األالصراع إدارة في وزارة الصحة وما هو النمط المتبع في 

، وقام لظاهرة واالستبانة كأداة للدراسةحيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة ا
وكان ، ة الصحة إلجراء الدراسة(موظف من وزار 475عينة طبقية عشوائية  بلغت ) ختيارالباحث با

 نتائج الدراسة ما يلي: أهممن 

الصراع إال أن نسبة إدارة األربعة )القوة والسيطرة والتسوية والتناول ( في نماط األاإلدارة تستخدم 
يعتبر نمط التعاون برغم من كونه غير واضح االستخدام إال أنه ، و أنماط الصراع ضعيفةاستخدام 

يجابية عاليةفنماط من أكثر األ والجماعات األفراد على مستوى  في تأثيره على التطوير التنظيمي وا 
ية الصراع أهمزيادة التوعية ب هاأهمعدد من التوصيات  إلىدارسة وقد خلصت ال، والتنظيم

طوير التنظيمي، األنسب للتعامل مع الصراع، الذي بدوره يعزز الت سلوبالتنظيمي، واستخدام األ
 ن.ن تهتم بحاجات ورغبات العامليأاإلدارة كما على 
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دارةفاعلية متطلبات التطوير التنظيمي و ": ( بعنوان2006دراسة )مرزوق، .7 التغيير لدى  ا 
 .المؤسسات غير الحكومية"

دارةالتطوير و  فاعليةبحث وتحليل  إلىهدفت الدراسة  التغيير لدى المؤسسات غير الحكومية  ا 
الفلسطينية في قطاع غزة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدم االستبانة كأداة 

 ،2004(مؤسسة حسب إحصائيات وزارة الداخلية لعام 682تكون مجتمع الدراسة من ) للدراسة وقد
وكان ، موظف 30ن يزيد عدد العاملين عن ( مؤسسة بشرط ا50وتم اختيار عينة عشوائية من )

 نتائج الدراسة ما يلي: أهممن 

إدارة التخطيط االستراتيجي وقدرة المؤسسة على عملية أسلوب وجود عالقة طردية بين إتباع 
إدارة الدراسة وجود عالقة طردية بين قدرة المنظمة على أظهرت ، و طوير التنظيميالتغيير والت
الدراسة أن مالئمة الهيكل التنظيمي هي ، وأظهرت ة وتطوير مهارات العامليين لديهاالتغيير وتنمي

 تطوير التنظيمي.التغيير والإدارة احدى متطلبات 

 أسلوب التخطيط االستراتيجي و أسلوب اع تبإ هاأهمعدد من التوصيات  إلىوقد خلصت الدارسة 
المخطط ورصد التغييرات البيئية الداخلية والخارجية واستغالل الفرص واالمكانيات  التغيير

 واالستفادة منها في تحقيق مزيد من النجاح والتوسع.

في سوق القوى العاملة سواء من ناحية العدد أو التركيب النوعي للكفاءات  مراعاة التغيرات المستمرة
 وذلك نظرا  للتغيير المستمر في هيكل ونظم التعليم والتنمية والتدريب.

ه على أثر تطوير الهياكل التنظيمية للوزارات الفلسطينية و ": ( بعنوان2006دراسة )اللوح، .8
 ."دارية اإلالكفاءة 

التعرف على التطورات التي حصلت على الهيكل التنظيمي للوزارات الفلسطينية  إلىهدفت الدراسة 
للوزارات الفلسطينية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي  داريةاإلهذا التغيير على الكفاءة  أثرو 
عينة  أخذ( موظف وتم 3118، وقد تشكل مجتمع الدراسة من )تحليلي واالستبانة كأداة للدراسةال
وجود خلل في الهياكل  نتائج الدراسة أهمكان من و ، (موظف500عشوائية تتكون من )قية طب

داري داء اإلعاقة التطوير األإكان هذا الخلل المسبب الرئيس في التنظيمية للوزارات الفلسطينية و 
 لها.

للوزارات الهياكل التنظيمية دراسة  إعادة هاأهمعدد من التوصيات  إلىوقد خلصت الدارسة 
 الفلسطينية بما يتفق مع استراتيجيات هذه الوزارات.
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واقع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الفلسطينية ": ( بعنوان2006دراسة )عبد اإلله، .9
 ." ها على مستوى التطوير التنظيمي للجامعات :دراسة مقارنةأثر بقطاع غزة و 

التعرف على نوع الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر  إلىهدفت الدراسة 
التعرف على مستوى التطور التنظيمي في الجامعات  إلىوجامعة األقصى بقطاع غزة، وهدفت 

وقد  ،الثالثة ومستوى التطور التنظيمي المذكورة ودراسة العالقة بين الثقافة التنظيمية بالجامعات
الوصفي كمنهج للدراسة واالستبانة كأداة للدراسة وطبقت الدراسة على عينة استخدم الباحث المنهج 

 نتائج الدراسة ما يلي: أهموكان من ، (موظف اداري وأكاديمي340ة من )عشوائية طبقية مكون

أن الثقافة ثقافة اإلنجاز بينما  إلىن الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة االسالمية تميل أ
العليا يشكلون ثقافة اإلدارة ن ، وا  ثقافة النظم واألدوار إلىالتنظيمية بجامعتي األزهر واألقصى تميل 

بين الثقافة التنظيمية ومجاالت التطوير أظهرت ، و الجامعة الدراسة وجود عالقة دالة إحصائيا  
 التنظيمي.

 دارية اإلضرورة تخفيض شخصنة القرارات  :هاأهمعدد من التوصيات  إلىدارسة وقد خلصت ال
وتعزيز العمل المؤسساتي في جامعتي األزهر واألقصى من خالل االلتزام باألنظمة والقوانين وزيادة 

 مستوى التفويض واالهتمام بتنمية الموارد البشرية.

  ثانياا الدراسات العربية
التغيير التنظيمي دراسة ميدانية إدارة القيادة التحويلية في  أثر"بعنوان: ( 2011)حماد،دراسة .1

 .على مشفى الهالل الحمر دمشق"
التغيير التنظيمي في مشفى إدارة القيادة التحويلية في  أثرالتعرف على  إلىهدفت الدراسة 

ارجية للتغيير الهالل االحمر بدمشق، ووصف القيادة التحويلية والمسببات الداخلية والخ
ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة للدراسة وقد ا ،التنظيمي وتشخيصها

وقد خلصت الدراسة  ،موظف من العاملين بمستشفى الهالل االحمر بدمشق (50لعينة الدراسة)
 :هاأهمعدد من التوصيات  إلى

تغيير جراء عمليات إدارة ذا رغبت اإلإالتركيز على المسببات الخارجية لعملية التغيير التنظيمي 
غيير جل التركيز على عملية التأكثر من غيره من أبعاد القيادة التحولية أاالعتماد على ، و فعلية

حفيز العاملين من تدارية اإلتفويض السلطات لتمكين القيادات ، و التنظيمي وتكون عملية ناجحة
العمل مما يكون له  تتخذ من القيادة التحويلية منهجا  لممارسةإدارية طر أواالهتمام بتكوين 

داريين من توافر ختيار القادة اإلا، و العدالة التنظيمية من مناخ العمليجابي في تحقيق إمردود 
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بالتغيير   المستشفىإدارة لديهم الخبرة والصفات والخصائص التي تؤثر في المرؤوسين عند قيام 
 التنظيمي.

الوقت دراسة مسحية إدارة وعالقته بالتطور التنظيمي ": ( بعنوان2008دراسة)الفضلية، .2
 .الخاصة بمدينة الرياض" األمنلوجهات نظر الضباط القياديين بقوات 

التعرف على مدى تفعيل الجوانب المختلفة للتطوير التنظيمي والتعرف على  إلىهدفت الدراسة 
مدى فاعلية استثمار الوقت وكشف العالقة بين تفعيل برامح التطوير التنظيمي وبين تفعيل أبعاد 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الحالة  ،الوقت لدى حالة الدراسةإدارة 
نتائج  أهمكان من و ، (ضابط351مجتمع الدراسة )عينة و ة للدراسة وقد بلغ واالستبانة كأدا

ستوى فاعلية استثمار الوقت جيد ن مأيل جوانب التطوير التنظيمي جيد و مستوى تفعأن  :الدراسة
 ن هناك عالقة بين المتغيرين.أو 

االهتمام بتكثيف الدوارات التدريبية في  :هاأهمعدد من التوصيات  إلىراسة وقد خلصت الد
الوقت، وتفعيل برنامج التطوير التنظيمي في قيادة  رةإدامجال التطور التنظيمي وفي مجال 

 الخاصة بمدينة الرياض وتوسع مشاركة العاملين. األمنقوات 
معوقات التطور التنظيمي وحلولها دراسة مسحية على ": ( بعنوان2007دراسة)القحطاني، .3

 .الحكومية المركزية بالرياض" األجهزة

الحكومية المركزية  األجهزةمعوقات التطوير التنظيمي في  أهمالتعرف على  إلىهدفت الدراسة 
فضل الحلول لتجاوز تلك أذلك الوقوف على  إلىضافة ا  و  ،في المملكة العربية السعودية

واالستبانة كأداة لجمع البيانات، المعوقات، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الوصفي 
فية من العاشرة وحتى حيث يشكل مجتمع الدراسة من الموظفين الذين يشغلون المراتب الوظي

دية الشئون البل ،النقل،  الداخلية) :عشر وزارات وهيوتم التطبيق على  ،الخامسة عشر
 ط،ووزارة االقتصاد والتخطي ،والكهرباء، ووزارة المياه الماليةاالعالم، ووزارة والقروية، الثقافة و 

(موظف من العاملين 337وقد بلغت عينة الدراسة ) ،(ووزارة العمل ،ووزارة العدل ووزارة الزراعة،
 نتائج الدراسة ما يلي: أهموكان من ، بهذه الوزارات

الحكومية المركزية حسب الترتيب  األجهزةمعوقات التطور التنظيمي في  أهمجاءت 
 المعوقات ،المعوقات السلوكية وارد البشرية،معوقات تنمية الم ،داريةاإلالمعوقات (التنازلي
 ،ثرة الخطوات االجرائية للمعامالتتعتبر ك، و المعوقات الهيكلية( ،المعوقات االستراتيجية التقنية،

، طوير التنظيمي في الجانب االداريمعوقات الت أهموضعف االهتمام بالبحوث العملية من 
في عملية صنع ر ضعف االهتمام بالحوافز المادية المعنوية، وقلة المشاركة الموظفين يعتبو 

ن هناك أاتضح ، و أهم المعوقات البشريةومحدودية الحوافز المادية من  ،القرارات التطويرية
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اختالفا في درجة وجود معوقات التطوير التنظيمي في جانب الموارد البشرية تبعا  الختالف 
قدير ن قلة دعم وتشجيع الموظفين على تأنتائج الدراسة  أظهرت ، و حكومي المركزيالجهاز ال

وكذلك انتشار بعض القيم السلبية في بيئة العمل كالمجامالت وعدم  ،فكارهم والتعبير عن آرائهمأ
 معوقات التطوير التنظيمي السلوكية. أهمااللتزام تمثل 

الحكومية المركزية  األجهزةاالهتمام بتطوير  اهأهمعدد من التوصيات  إلىوقد خلصت الدراسة 
نشاء مراكز إلرئيسية لعملية التطوير من خالل وفق منظور علمي وشامل لكافة المكونات ا

 األجهزةتطوير الجوانب االستراتيجية في و  مؤتمرات الخاصة والتوعية الشاملةالدراسات وال
تطويرية ودراسة التطورات داخل البيئة عداد خطة استراتيجية إالحكومية المركزية من خالل 

الحكومية  األجهزةفي  دارية اإلاالهتمام بتطوير الجوانب و محيطة واالهتمام بالعنصر البشري ال
الحكومية  األجهزةتطوير الجوانب الهيكلية في و  تقنيات متجددةو  محددة آليات خاللمن 

 حكومية المركزية.ال األجهزةاالهتمام بتطوير وتنمية الموارد البشرية في و 

متغيرات البناء التنظيمي والمتغيرات الشخصية على  أثر" بعنوان:( 2005)الحربي، دراسة  .4
 ."الحكومية السعودية األجهزةاإلبداع اإلداري لدى المدراء في 

 الخدمية في في الوزارات السعوديينمستوى اإلبداع اإلداري للمدراء  علىلتعرف ل الدراسة هدفت
الصيغ  ثر، ومعرفة أكثر أبعاد اإلبداع اإلداري توفرا لديهم، وتحديد ألالمملكة العربية السعودية

شخصية على مستوى تحديد المتغيرات ال وأيضا، ركزية على مستوى اإلبداع اإلداريالرسمية والم
دراسة تملت عينة الشفي جمع البيانات وااعتمد الباحث على المنهج الوصفي ، اإلبداع اإلداري

، وقد اعتمد الباحث في هذه كمهم من المشرفين ورؤساء األقسام( مديرا ومن في ح384)
 -نتائج الدراسة: أهموكان من ، في جمع البيانات االستبانةالدراسة على 

القدرة على حل المشكالت، واتخاذ القرارات، الخمسة وهي ) بأبعادهأن مستوى اإلبداع اإلداري 
لعربية ( للمدراء في الوزارات في المملكة ااالتصاالتير وروح المجازفة، وسعة يوالقابلية للتغ

الصيغة الرسمية أثير لمتغيرات البناء التنظيمي )تبين وجود ت، و السعودية بشكل عام مرتفع
 العمر والمؤهل( على اإلبداع اإلداري لدى المدراء. ) الشخصيةوالمركزية(، والمتغيرات 

منح المدير المرونة الالزمة فيما يتعلق بتحديد  هاأهمجموعة توصيات صت الدراسة لموقد خل
توسيع د العامة المنظمة لعمل الوزارة و اعطار القو جراءات المتعلقة بمجال عمله في إالقواعد واإل

دارته أو تخصص خصوصا  تلك التي لها عالقة بعمل إمجال مشاركة المدير في اتخاذ القرارات 
 .العاملين لديه
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التطوير التنظيمي وعالقته باألداء من وجهة نظر العاملين ": ( بعنوان2004دراسة)المربع، .5
 .في المديرية العامة للجوازات"

التعرف على عالقة التطوير التنظيمي باألداء ومدى إسهامه في مواجهة  إلىهدفت الدراسة 
مدينة الرياض وتم استخدام والمعوقات التي تواجه ضباط المديرية العامة للجوازات ب،  المشكالت

 المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة واستخدام االستبانة كأداة جمع البيانات للدراسة وقد بلغ
وجود عالقة قوية بين  :نتائج الدراسة أهمكان من و ، ( ضابط267مجتمع وعينة الدراسة )

 أهممشكالت العاملين و  التطوير التنظيمي وأداء العاملين كما يسهم بدرجة قوية في مواجهة
 معوقاته عدم وجود نظام اتصال مناسب، وتجاهل شكاوى العاملين.

يجاد بيئة مناسبة للتطوير إضرورة  :هاأهمعدد من التوصيات  إلىراسة وقد خلصت الد
كما حث على ضرورة مشاركة العامليين في القرارات ودعم  ،التنظيمي من خالل الالمركزية

 وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين في مجال التطوير .  االتصاالت في المنظمة

معوقات التطوير التنظيمي من منظور القيادات العليا ": ( بعنوان2003دراسة)المشاري، .6
 .والوسطى في شرطة منطقتي الرياض ومكة المكرمة"

الثقافية و  واالجتماعيةوالتقنية والسلوكية والتنظيمية دارية اإلتحديد المعوقات  إلىهدفت الدراسة 
معرفة اختالف رؤية قيادات الشرطة ية و األمن األجهزةالتي تعيق عملية التطور التنظيمي في 

 ،ربع خصائص ديموغرافية وهي)جهة العملأمعوقات التطور التنظيمي باختالف ية همأل
حيث  (،الحاليالتعليمي، ومدة الخبرة في المستوى القيادي  مستوى وال ،والمستوى القيادي

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداة لجمع البيانات ومن عينة الدراسة التي 
ضابط من القيادات الوسطى (630(ضابطا  من مجموع مجتمع الدراسة الذي يبلغ )63بلغت )
 نتائج الدراسة ما يلي: أهموكان من ، والعليا

عاقة عملية إوالسلوكية والتنظيمية والتقنية واالجتماعية والثقافية مهمة في دارية اإلتعد المعوقات 
توجد فروق ذات داللة احصائية بين رؤية القيادات العليا ، و يةاألمن األجهزةالتطور التنظيمي في 

ية المعوقات السلوكية التي تعيق التطوير هموالوسطى بشرطة منطقتي الرياض ومكة المكرمة أل
بين رؤية قيادات الشرطة بمنطقتي  توجد فروق دالة احصائيا  ، و يةاألمن األجهزةالتنظيمي ب

اختالف سنوات الخبرة في المستوى  إلىتعزى  دارية اإلية المعوقات همالرياض ومكة المكرمة أل
ية المعوقات هموأل، اختالف جهة العمل إلىية المعوقات السلوكية تعزى هموأل، حاليالقيادي ال

 اختالف المستوى التعليمي. إلىالثقافية تعزى 

تغيير مفاهيم القيادة حول طبيعة السلطة،  هاأهمعدد من التوصيات  إلىوقد خلصت الدراسة 
وذلك من خالل التوسع في تفويض السلطة للمرؤوسين، واتاحة الفرص للمشاركة في صنع 
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اجات العاملين نحو االستقالل واالنتماء وتقدير القرارات الخاصة بالتطوير التنظيمي، واشباع ح
تنمية الثقة المتبادلة بينهم في زالة الحواجز النفسية بين الرؤساء والمرؤوسين من خالل ، وا  تالذا
لف والمحبة بين القادة أحترام والتزيادة اال إلىشراف يؤدى القيادة واإل أساليبطار جديد من إ

 دارية اإلدعم للتغيير والتطوير التنظيمي في المنظمات توفير مناخ تنظيمي م، و والعاملين
ية من خالل تفعيل االتصاالت المباشرة وتعزيز العالقات االنسانية وتشجيع األمن األجهزةو 

جل تحسين اداء، ودعم تبادل اآلراء والخبرات من العمل واستخدام  التقنية في األ ياالبداع ف
بتدريب القادة في مجاالت التطور التنظيمي وتزويدهم بالمهارات االهتمام ، و داء وزيادة االنتاجاأل

 والخبرات الالزمة.

"اتجاهات المديرين نحو التطور التنظيمي دراسة مسحية  بعنوان: (2003)آل سعود،راسةد .7
 .ية في الدفاع المدني بالرياض وجدة"األمنعلى القيادات 

معرفة اتجاهات المديرين نحو التطور التنظيمي وشملت الدراسة قيادات  إلىهدفت الدراسة 
الدفاع المدني من رتبة نقيب وحتى عميد، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

(موظف من مجتمع يبلغ عدده 165واالستبانة كأداة للدراسة وتم اختيار عينة عشوائية بلغت )
وجود عملية التطوير في نتائج الدراسة  أهموكان من ، سة( ضابط يعملون بهذه المؤس1000)

االستراتيجيات  إلىنها تفتقر أإال  ،المؤسسة وهى تعتمد على التحليل المنظم للمشكالت
توازن بين الهياكل التنظيمية واإلجراءات وتطوير النماذج  إلىوالتخطيط البعيد المدى والحاجة 

 المستخدمة في إنجاز العمل.

اختيار القائمين على التغير بعناية شديدة  هاأهمعدد من التوصيات  إلى لدراسةوقد خلصت ا
وتفويض الصالحيات المناسبة مع المراقبة الجيدة وايجاد انسجام بين فلسفة التطوير وقيم 

 العاملين في المؤسسة.
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   األجنبية: الدراسات: ثالثاا 
 التنظيمي"التغيير إدارة "فكر المؤسسة في   ( بعنوان: ,2007Diefenbachدراسة ) .1

"The managerialistic ideology of organizational change management". 

فشل مبادرات التغيير التي  إلىوالظروف التي تؤدي  سبابهدفت الدراسة لتسليط الضوء على األ
الجديدة، وكيف يتم إيصال محتوى التغيير لآلخرين وكيفية إدراكه وكيفية تطبيقه  اإلدارات تقوم بها 

وقد تم إجراء الدراسة في أحد جامعات أوروبا الشرقية وهي ، على السياسات التنظيمية
international university   م، وقد تم االعتماد على المقابلة(2005)و  (2004)ما بين أعوام 

إن نجاح أو فشل عملية التغيير  :نتائج الدراسة أهموكان من على البيانات،  المعممة في الحصول
، وكيفية إيصال أهداف التغيير لآلخرين، كذلك دورة السياسات سلوب اإلدراكيتعتمد على األ

يسببها فرض  إلىوكذلك سلطت الضوء على السلبيات ة وااليدلوجية في أحداث التغيير التنظيمي
 أسفل. إلىالتغيير من أعلى 

بالتركيز على القيم وااليدلوجيا  ناالكاديميو أن يقوم  :هاأهمصت الدراسة لمجموعة توصيات وقد خل
والسياسات التنظيمية واالهتمامات التي تقف وراء إجراء التغيير في المنظمات والتمييز بينه وبين 

 التغييرات التي تحدثها األزمات.
الثقافة التنظيمية على  أثر"ت: بعنوان (Abdu Rashid, et al. ,2004 دراسة ) .2

 .التجاهات نحو التغيير التنظيمي"

""The influence of organizational culture on attiudes toward 
organizational change". 

الثقافة التنظيمية على االتجاهات نحو التغيير التنظيمي في  أثرالتعرف على  إلىهدفت الدراسة 
قد تكونت عينة الدراسة من  ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للدراسة، وقد ماليزيا

وقد خلصت ، ( شركة من شركات التصنيع، واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة358)
 من الشركات تسودها ثقافة النظم واألدوار، (%46.9)أن  :هاأهمعدد من النتائج  إلىدراسة ال
و  ،نجازتسودها ثقافة اإل (%15.5)التعاطف اإلنساني وأن تسودها ثقافة  (%33.7)و
تجاهات نحو التغيير وجود عالقة بين الثقافة التنظيمية واال، تسودها ثقافة القوة (3.9%)

، وهذا مختلفة لقبول التغيير مستويات ن األنواع المختلفة من الثقافة التنظيمية لها أالتنظيمي، و 
 سيسهل قبول التغيير وهي ثقافة النظم واألدوار.ن نوع محدد من الثقافة أيعني 
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والدافعية  ،"المدراء وكفاءة القيادة الذاتية :بعنوان (Paglis and Green, 2002)دراسة  .3
 .نحو قيادة التغيير"

 " Leadership Self-efficacy and managers, Motivation for leading 
Change ".  

بيان دافعية المدراء نحو قيادة التغيير، وتقوم الدراسة بفحص الشكل البنائي  إلىهدفت الدراسة 
كسب ، حداث التوجيه الالزم لعملية التغييرإة المدراء بمقارنة ثالثة عوامل: التنظيمي لكفاء
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  ،التغلب على المشكالت ،خل المؤسسةتأييد االخريين دا

التحليلي واستخدم االستبانة كأداة مقياس للحصول على النتائج حيث كانت عينة الدراسة 
حيث تفترض  ،العقارات إدارةمدير من شركة المواد الكيميائية الصناعية وشركة  (150)

م اكثر قدرة نهأسيحصلون على تقارير من رؤسائهم ب عاليةالالكفاءات  أصحابن أالدراسة 
عدد من النتائج  إلىدراسة وقد خلصت ال، حداثهاإث التغيير واالندماج في محاوالت حداإعلى 
وجود عالقة ايجابية بين احداث التوجيه الالزم لعملية التغيير وكسب تأييد االخريين  :هاأهم

 .المديرين إلحداث وتوجيه التغيير داخل المؤسسة وبين محاوالت هؤالء

 .ة"يلا" التغيير التنظيمي التجربة الستر  :( بعنوانSavery and Luks,2000 دراسة ) .4

"Organizational change: the Australian experience". 

وبحثت  استرالية( منظمة في  2000التغيير ومعوقات ب)  أسبابمناقشة  إلىهدفت الدراسة 
، ذلك على العاملين أثرالتغيير و  هذا أسبابتطبيق هذه المنظمات التغيير التنظيمي وما هي 

حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للحصول على النتائج وكانت اداة الدراسة 
عدد  إلىدراسة وقد خلصت ال ،الباحثين للحصول على المعلوماتعبارة عن استبانات قدمها 

 إلىولوجي الذي يؤدي التغيير التنظيمي هي التطور التكن أسباب أهمأن  :هاأهممن النتائج 
ساسية لهذه المنظمات، مما يزيد من قدرتها على الحصول على رضيات األر في األتطو 
ن تكون مؤسسة على توقعات أن عملية التغيير يجب أ، و كثر يسرا وسهولةأعلومات بطريقة الم

، هدافهأالتغيير و حوافز يرفد حركة حقيقية لقدرة المنظمة على التغيير، وقدرتها على تقديم نظام 
 .نتجاهات العاملياوائق التغيير التنظيمي تتمثل في ن عإ أظهرتكما 
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 المبحث الثالث
 التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية

 
 المقدمة

 .ةـــــلتعقيب على الدراسات السابق: اأوال  
 .ةـــــــــــــــــالحاليما تتميز به الدراسة ثانيا : 
 .ةــــــــــــــــــــــثيــــــــــــــــــــوة البحــــــــــــــــجـــــــــــــــــالفثالثا : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 
 

  82    
   

 المقدمة:

 على التعقيبعبر الدراسات السابقة الدراسة الحالية و  الباحث في هذا المبحث يستعرض
 االتفاق أوجهو من حيث مقارنة منهجية الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  السابقة ساتراالد

 المنهجا، وأهدافه الدارسة موضوع) حيث السابقة من والدارسات الحالية الدارسة بين واالختالف
من و  ،من حيث استفادة الباحث منهاو  (،المستخدمة األداةو  ،وعينتها الدراسة مجتمعو  ،المستخدم

 والفجوة البحثية. ما تتميز به الدراسة الحاليةويستعرض الباحث أيضا   حيث النتائج
 :السابقة ساتراالد على التعقيبأولا: 

 تتشابه أنها يتضح( األجنبية -العربية -الفلسطينية) السابقة استعراض الدراسات خالل من
أو أحد المتغيرات الفرعية للتحول  بالتجوالدارة اإل لموضوع تناولها حيث من ةالحالي الدراسة مع

والتحول  بالتجوالدارة إلا ممارسة درجة تحديد بمحاولة تنفرد ةالحالي الدراسة أن إال ،التنظيمي
 الضوء بتسليط الباحث قام لذا ،وزارة الداخلية الشق العسكري فيالتنظيمي والدرجة العالئقية بينهما 

 وأوجه التشابه أوجه ببيان هتمأ كما السابقة، الدارسات إليها توصلت التي النتائج أهم على
 الدارسات من االستفادة أوجه توضيح ثم ومن السابقة، والدارسات ةالحالي الدارسة بين االختالف
 .ةالحالي للدارسة التميز أوجه زاإبر  وكذلك السابقة،

 ة مع الدراسات السابقة:الحاليمقارنة منهجية الدراسة  .1

ة عبر الجدول الحاليوفيما يلى يستعرض الباحث الدراسات السابقة ليتم مقارنتها مع منهجية الدراسة 
 :التالي

 (01جدول رقم)

 ة مع الدراسات السابقةالحاليمقارنة منهجية الدراسة 

مكان  اسم كاتب الدراسة
 الدراسة

 مجتمع الدراسة الدراسة ة أدا الدراسة أسلوب 

 الدراسة الحالية

 (2015)أبو سعدة، 
-فلسطين
 غزة

المنهج الوصفي 
 التحليلي

االستبانة 
 والمقابلة

الفئة اإلشرافية في وزارة 
الشق  الفلسطينية الداخلية

 سكري بالمحافظات الجنوبيةالع

 (2012)صباح، 
-فلسطين
 غزة

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 االستبانة
 مدراء مدارس وكالة الغوث

 محافظات غزةب
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مكان  الدراسةاسم كاتب 
 الدراسة

 مجتمع الدراسة الدراسة ة أدا الدراسة أسلوب 

 (2011)قدومي،
-فلسطين 
الضفة 
 الغربية

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 االستبانة
 معلمي المدارس المهنية

 بالضفة لغربية

 (2011)الشهري، 
السعودية 

 جدة -
المنهج الوصفي 

 بجدة االبتدائيةمدراء المدارس  االستبانة التحليلي

)عبد الرحمن و 
 (2011جودي،

 العراق
المنهج الوصفي 

 التحليلي
 االستبانة

مدراء اقسام مديرية العامة 
 بالعراق للمرور

 األردن (2010)العيدي، 
المنهج الوصفي 

 التحليلي
 االستبانة

المدراء في الجامعات األردنية 
 الرسمية

 (2005) الجبالي
-مصر
 القاهرة

الوصفي المنهج 
 المسحي

 بالقاهرة مدراء لمراكز الشباب ستبانةاال

 -مصر (2005إسماعيل )
 المنصورة

المنهج الوصفي 
 التحليلي

القيادات الجامعية بجامعة  االستبانة
 المنصورة

 مصر (2004)أحمد، 
المنهج الوصفي 

 التحليلي
 االستبانة

مديري ووكالء المدارس 
 بمصر الثانوية

(Brown&Coley,2011) 
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

المنهج الوصفي 
 التحليلي

االستبانة و 
المالحظة غير 

 المباشرة
 معلمي المدارس بجنوب امريكا

(Sorensen& Weller&  
Mcentir, 2010) 

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 الطلبة بوالية ميسوري المالحظة

(Payne, 2010) 
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

المنهج الوصفي 
 التحليلي

االستبانة و 
 المقابلة

المعلمين والموظفين اإلداريين 
بوالية  في المدارس المتوسطة

 فرجينيا

(Koerperich, 2008) 
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 والية اريزونا معلمي المدارس المالحظة
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مكان  اسم كاتب الدراسة
 الدراسة

 مجتمع الدراسة الدراسة ة أدا الدراسة أسلوب 

(Skretta, 2008) 
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 المالحظة
مديري المدارس الثانوية بوالية 

 نبراسكا

(Rossi, 2007) 
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

المنهج الوصفي 
 التحليلي

المالحظة و 
 المقابلة

المداري االبتدائية بوالية مديري 
 بنسلفانيا

(Kerushin, 2006) 
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 المقابلة
مديري المدارس الثانوية بوالية 

 فرجينيا

(Macneill& Boyd, 
 ااسترالي (2006

المنهج الوصفي 
 التحليلي

المالحظة 
 والمحادثات

مديري المدارس الثانوية بغرب 
 ااسترالي

(Kasapoglu, 2006) 
 -اتركي
 نقرةأ

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 االستبانة
 لمعلمي المدارس االبتدائية

 بأنقرة

(Hildebrand,2006) المالحظة دراسة الحالة لمانياأ 
الصحية في  موظفي الرعاية

 المستشفيات األلمانية

(Mckinney,2004) 
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

الوصفي المنهج 
 االستبانة التحليلي

مستشفيات الممرضين في ال
 األمريكية

 (2012)أبو عمرة،
 -فلسطين
 غزة

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 االستبانة
والقيادة بوكالة اإلدارة موظفي 

 الغوث بمكتب غزة اإلقليمي

 (2012)حلس،
 -فلسطين
 غزة

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 العاملين في بلدية غزة االستبانة

 (2011)أبو زنيد،
 -فلسطين
الضفة 
 الغربية

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 االستبانة
الموظفين في دائرة اإلغاثة 

ية في والخدمات االجتماع
 األونروا في الضفة الغربية

 (2010)االغا،
 -فلسطين
 غزة

المنهج الوصفي 
 التحليلي

القيادات العليا والوسطى واإلدارية   االستبانة
  في غزةوالمصارف  في البنوك
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مكان  اسم كاتب الدراسة
 الدراسة

 مجتمع الدراسة الدراسة ة أدا الدراسة أسلوب 

 (2008)مطر،
 -فلسطين
 غزة

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 االستبانة
اء المنظمات االهلية في مدر 

 قطاع غزة

 (2008)أبو عساكر،
 -فلسطين
 غزة

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 االستبانة
 وزارة الصحةموظفي من 

 بقطاع غزة

 (2006)مرزوق،
 -فلسطين
 غزة

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 االستبانة
موظفي المؤسسات غير 

الحكومية الفلسطينية في قطاع 
 غزة

 (2006)اللوح،
 -فلسطين
 غزة

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 االستبانة
الوزارات الفلسطينية موظفي 

 في قطاع غزة

 (2006)عبد اإلله،
 -فلسطين
 غزة

المنهج الوصفي 
 االستبانة التحليلي

الموظفين في الجامعة 
اإلسالمية وجامعة األزهر 
 وجامعة األقصى بقطاع غزة

 (2011)حماد،
-سوريا 
 دمشق

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 مشفى الهالل االحمر دمشق االستبانة

 (2008)الفضلية،
 -السعودية
 الرياض

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 االستبانة
 األمنالضباط القياديين بقوات 

 الخاصة بمدينة الرياض

 (2007)القحطاني،
 -السعودية
 الرياض

المنهج المسحي 
 االستبانة الوصفي

الحكومية  األجهزةموظفي 
 المركزية بالرياض

 السعودية (2005)الحربي، 
المنهج الوصفي 

 التحليلي
 االستبانة

الحكومية  األجهزةالمدراء في 
 السعودية

 (2004)المربع،
 -السعودية
 الرياض

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 االستبانة
العاملين في المديرية العامة 

 بالرياض للجوازات

 (2003)المشاري،
 -السعودية
 الرياض

المنهج الوصفي 
 االستبانة التحليلي

القيادات العليا والوسطى في 
شرطة منطقتي الرياض ومكة 

 المكرمة
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 مكان اسم كاتب الدراسة
 الدراسة

 مجتمع الدراسة الدراسة ة أدا الدراسة أسلوب 

 (2003)آل سعود،
 -السعودية
 الرياض

المنهج الوصفي 
 التحليلي

 االستبانة
ية في الدفاع األمنالقيادات 

 المدني بالرياض وجدة

 (2007Diefenbach,) 
دول 
اوروبا 
 الشرقية

المنهج الوصفي 
 التحليلي

المقابلة 
 المعممة

بالجامعات بشرق  ناالكاديميي
 اوروبا

( Abdu Rashid, et al. 
,2004) 

 ماليزيا
المنهج الوصفي 

 التحليلي
 االستبانة

العاملين شركات التصنيع في 
 ماليزيا

(Paglis and Green  ،
2002) 

 لندن
المنهج الوصفي 

 التحليلي
 االستبانة

مدراء شركة المواد الكيميائية 
إدارة الصناعية وشركة 

 بلندن العقارات

Savery and 
Luks,2000) 

المنهج الوصفي  ارالياست
 التحليلي

العاملين بالمنظمات في  االستبانة
 ااسترالي

 جرد بواسطة الباحث(.(المصدر: 
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 :السابقة والدارسات ةالحالي الدارسة بين والختالف التفاق أوجه

 :وأهدافها الدارسة موضوع حيث من . أ

 بالتجوال،اإلدارة  تناولت التي األول بالمحور السابقة الدارسات جميع مع الحالية الدارسة فقتات
 التحول تناولت كونها الثاني بالمحور السابقة الدراسات جميع عن الحالية الدارسة اختلفت كما

 التنظيمي للتحول الفرعية المتغيرات تناولت التي السابقة الدراسات بعكس واحدة كوحدة التنظيمي
 .التنظيمية بالثقافة والتغير التنظيمية والعملية بالبناء والتغير االستراتيجي تغييركال

 :المستخدم المنهج حيث من . ب

اعدا م التحليلي الوصفي المنهج استخدامها في الدراسات السابقة جميع مع ةالحاليالدراسة  اتفقت
  (Hildebrand,2006)ودراسة الوصفي المسحي المنهج استخدمت والتي 2005) ،الجبالي) دراسة

( التي استخدمت المنهج الوصفي 2007ودراسة)القحطاني،  ،التي استخدمت منهج دراسة الحالة
  .المسحي

 :وعينتها الدراسة مجتمع حيث من . ت

 مثل الدراسة لمجتمع راءمدالفئة  اختيار في السابقة الدراسات بعض مع ةالحالي الدراسة اتفقت
 )2010، العيديدراسة)  2008)سكريتا،دراسة)( و 2004أحمد،دراسة)و  2011) الشهري،دراسة)

 2010) ،دراسة)باين أضافت وقد، 2005)،)الجباليودراسة  ،(2005إسماعيل،دراسة)و 
 2011) بارونوكولي،) دراسة عن ةالحالي الدراسة واختلفت، العاملين ،(كيرشيندراسة)و 
جميع  عن ةالحاليالدراسة  اختلفت كما ،فقط العاملين على طبقت والتي 2006) كاسبوقلو،دراسة)و 

الدراسات السابقة باختيارها وزارة الداخلية الفلسطينية ، وتشابهت دراسة كال  من )عبد الرحمن 
( 2003( ودراسة )المشاري، 2004( ودراسة )المربع، 2008( و دراسة)الفضلية، 2011وجودي، 

 أمني.مجتمع  باختيارهامع الدراسة الحالية 

 :المستخدمة األداة حيث من . ث

 أو المقابلة أو كلتيهما االستبانة استخدمت التي  الدراسات السابقة جميع مع ةالحاليالدراسة  اتفقت
ودراسة  (Hildebrand,2006)( و دراسة Brown&Coley,2011) دراسةما عدا   للدراسة كأداة

(Rossi, 2007)  ودراسة(Sorensen& Weller&  Mcentir, 2010  ) ناستخدماللواتي 
 دراسةو  (Skretta, 2008)دراسةعن  ةالحاليالدراسة  اختلفت كما الرسمية، غير المالحظات

(Sorensen& Weller&  Mcentir, 2010)   دراسةو (Koerperich,2008) دراسةو  
(Macneill& Boyd, 2006)  للدراسة كأداة رسمية والغير المتكررة المالحظات استخدمت التي. 
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 :استفادة الباحث منهامن حيث  .2

 د الباحث من الدراسات السابقة من خالل:استفوقد ا

 صياغة مشكلة وفروض الدراسة. . أ

 جمع مادة اإلطار النظري للدراسة. . ب

 (.، المقابلةالدراسة )االستبانة واتاختيار أد . ت

 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة. . ث

 من حيث النتائج:  .3

 :أبرزها كان النتائج من مجوعة إلى السابقة الدراسات توصلت لقد

نما  األخطاء، تصيد أو للرقابة، أداة ليس بأنه التجوال تدعم إيجابية ثقافة وجود ضرورة . أ وا 
 .هلتحسين ةالحالي واالجراءات ،عن واقع العمل والمعلومات البيانات لجمع

مستقبل  بناء في مهما   عامال يعد الذي الجماعي العمل نجاح في بالتجوالاإلدارة  تساهم . ب
 .وتعزيزها التعليمية والمدارس التربوية المؤسسات

الوظيفي  الرضا وتعزيز ،العاملين بين اإلنسانية العالقات تكوين في بالتجوالاإلدارة  دور . ت
 .لديهم

 المناسبة. بيئةال توفير في فعال إيجابي تأثير له التجوال . ث
 المهني النمو زيادة على تعمل والتي الفعالة، الحديثة اإلشرافيةاألساليب  أحد التجوال . ج

 .الجماعي والعمل الخبرات تبادل خالل من للعاملين
والبناء، و  الهادف الحوار خالل من ،العاملين لدى الثقة مستويات  زيادة في التجوال دور . ح

 .تالقرارا صنع عملية في شاركهما
عطائهم ،العاملين متابعة في التجوال يةأهم . خ  ورغباتهم حاجاتهم عن للتحدث الفرصة وا 

 .بصورة مباشرة
التعليمية  المؤسسة وحماية والمعلمين، المديرين بين االتصال آلية تطوير في التجوال يساهم . د

 .الداخلي االنعزال من
من  تعليميين كقادة لدورهم االبتدائية المدارس مديري ممارسة في هاما   دوار   التجوال يلعب . ذ

 التعليمي، البرنامج مراقبة ا:وأبرزه هلنجر حددها التي القيادية للوظائف تنفيذهم خالل
 .المهنية التعلم مجتمعات وتعزيز تقدم الطلبة، ورصد
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 :ةالحاليما تتميز به الدراسة : ثانياا 
 ة:التالية عن الدراسات السابقة في النقاط الحاليتتميز الدراسة 

تعتبر هذه الدراسة بناء معرفي وتراكمي للدراسات السابقة، وتأتي استكماال لما بدأه  .1
من نتائج وما  إليهالباحثون السابقون في موضوع الدراسة، فهي تبني على ما توصلوا 

 قدموه من توصيات واقتراحات.

حول بالتجوال والتدارة هذه الدراسة األولى من نوعها التي تتناول موضوعي اإل كانت .2
 التنظيمي بالمحافظات الجنوبية من الوطن على حد علم الباحث.

بالتجوال وعالقتها في إحداث التحول التنظيمي دارة ة على موضوع اإلالحاليالدراسة  ركزت .3
 في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية منها.

 ك التحديات.ة حلول عملية للتغلب على تلالحاليالدراسة  وضعت .4

نتائج أدق  إلى، من أجل التوصل والمقابلة للدراسة، وهي االستبانة أدواتالباحث  استخدم .5
 وأفضل.

اإلدارة هذه الدراسة وجهات النظر المختلفة للتحديات التي تواجه التحول التنظيمي و  ناولتت .6
مثل وجهة نظر ، بالتجوال بوزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية

 العميد، اللواء(.،  العقيد،  الرتب اإلشرافية وهي)النقيب، الرائد، المقدم أصحاب
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 الفجوة البحثية:ثالثاا:  
هذه الدراسة والتي تناولت الدراسة  من خالل استعراض الدراسات السابقة واالطالع على أدبيات

 لوحظ ما يلي:
 (02جدول رقم )

 ةالحاليالدراسة  البحثية الفجوة الدراسات السابقة م

1 

 :دراسةمثل  بالتجوالاإلدارة بعضها تضمن محور 
 العيدي و( 2011) جوديو  عبد الرحمن و (2011) قدومي

  Mckinney (2004) و  (2004)أحمد  و (2010)
 Hildebrand (2006)و

لم تتضمن التحول 
 التنظيمي

 تتضمن المحورين

2 

مثل  والتغيير التنظيميالتحول والتطوير بعضها تضمن محور 
 دراسة:

 (2012) حلس -
 (2011) ابو زنيد -
 ( 2007) القحطاني -
 (2003) المشاري -
- Savery and Luks (2000) 

لم تتضمن محور 
 تتضمن المحورين بالتجوالاإلدارة 

3 

و  التطور  دارية اإلتناولت القيادات ( 2010) االغا دراسة . أ
 والتغيير التنظيمي .

إدارة القيادة التحويلية في  أثر" تناولت (2011)حماد دراسة  . ب
 .التغيير التنظيمي 

المدراء " تناولتPaglis and Green (2002 )دراسة  . ت
 "والدافعية نحو قيادة التغيير،  وكفاءة القيادة الذاتية

تضمنت الدراسات 
بالتجوال اإلدارة 

كجزء من القيادة 
وربطتها بالتغيير و 
 التطوير التنظيمي

 المحورينتتضمن 

 حثالمصدر : صمم بواسطة البا 
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 الفصل الرابع

جراءات الدراسة  منهجية وا 

 

 ة.ـــــــــــــأوال : منهج الدراس

 ثانيا : مجتمع الدراسة.

 ة.ـــــــــثالثا : عينة الدراس

 رابعا : أدوات الدراسة.
 خامسا : صدق أداة الدراسة.
 سادسا : ثبات أداة الدراسة.

 .أداة الدراسةسابعا : خطوات بناء 
 ثامنا : التوزيع الطبيعي.

 تاسعا : األساليب اإلحصائية.
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 دراسةمنهجية ال
 :المقدمة

،  يعرض هذا الفصل اإلجراءات والخطوات المنهجية التي تمت في مجال الدراسة الميدانية  
توضيح  إلىإضافة ، عليها الدراسة والعينة التي طبقت، مجتمع الدراسةو  ،حيث يتناول منهج الدراسة

اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات  ساليباألدوات المستخدمة في الدراسة وخطواتها، واأل
 نتائج ومن ثم تحقيق أهداف الدراسة. إلىللتواصل 

 منهج الدراسة:أولا : 
الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع  اتبع

في هذا المنهج عند جمع تكما ال يك ،ويهتم بوصفها وصفا  دقيقا  ويعبر عنها تعبيرا  كيفيا  وكميا  
التحليل  إلىالمعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة بل يتعداه 

يد بها رصيد المعرفة ز استنتاجات يبنى عليها التصور المقترح بحيث ي إلىوالربط والتفسير للوصول 
 عن الموضوع.

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين للمعلومات:

إلى المصادر للدراسة لجأ الباحث في معالجة اإلطار النظري : حيث المصادر الثانوية .1
جع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات االكتب والمر الثانوية والتي تتمثل في 

والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والبحث 
 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

لجأ الباحث إلى جمع التحليلية لموضوع البحث حيث  : لمعالجة الجوانبالمصادر األولية .2
وصممت للبحث، والمقابلة كأداة مساندة كأداة رئيسية  االستبانةالبيانات األولية من خالل 

 الغرض. خصيصا  لهذا
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 مجتمع الدراسة:ثانياا: 
وزارة وبناء  على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن المجتمع المستهدف يتكون من الفئة اإلشرافية في 

         للدراسةالمجتمع األصلي يبلغ ، و الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبيةالداخلية 
 بالجدولموضحة  (2015)للعامبوزارة الداخلية  دارةحسب تقرير هيئة التنظيم واإل موظفا   (4183)

 :التالي

  (03جدول رقم) 

 الفئة اإلشرافية الرتبيوضح 

 

 (م2015 -بوزارة الداخلية الفلسطينية بالمحافظات الجنوبيةاإلدارة هيئة التنظيم و )لمصدر: ا

 

 ثالثاا :عينة الدراسة:
 معادلة روبرت مارسون وهي:تم اختيار عينة الدراسة بتطبيق 

 حيث إن: 
  M حجم المجتمع  : 
  S( أي قسمة نسبة الخطأ 0.95: الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة )1.96على  0.05  
  P( 0.50: نسبة توافر الخاصية وهي ) 
   q( 0.50: النسبة المتبقية من الخاصية وهي).  

( تكون عينة 4183وبتطبيق معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة اذا كان حجم المجتمع )
وهي حجم العينة المسحوبة من %( من مجتمع الدراسة 8.5( أي ما نسبته )354الدراسة )

 عدد المجتمع المسمى الوظيفي م.

 6 لواء  .1

 33 عميد  .2

 140 عقيد  .3

 344 مقدم  .4

 908 رائد  .5

 2752 نقيب  .6

 4183 مجموع مدراء الفئة اإلشرافية

    112 


pqMS

M
n
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 يبلغ ةعشوائيعينة طبقية  أخذيتم ذلك لو  المعادلةحسب و مجتمع معين وهو مجتمع الدراسة، 
اإلشرافية بمجتمع الدراسة ( من الوظائف %8.5)موظفا  حيث مثلت ما نسبته ( 354) هاحجم

وعينة  ،%( من عينة الدراسة97.7ما نسبته ) استبانة صالحة للتحليل(346)ولكن تم استرداد 
 :التاليحسب الجدول  موزعةالدراسة 

 (04جدول رقم )

  وعدد السترداد عينة الدراسة

 :دراسةال أدواترابعا: 
 قسمين وهما المقابلة واالستبانة كمصدر لجمع المعلومات: إلىدوات الدراسة أانقسمت 

 المقابلة : .1

ن لم وقام الباحث بوضع أهداف محددة، جمع البيانات أساليباعتمد الباحث على المقابلة كأحد 
 سئلةأصياغة  حيث تمفي ضوء تساؤالت الدراسة ذلك جمع المعلومات من خاللها و ل يتم مقابلتهم

( من قيادة وزارة 5تم مقابلة عدد )و ، عداد بطاقة مقابلةإوتم المقابلة خصيصا ألغراض هذه الدراسة 
ى معلوماته أثر التجربة و ، واستفاد الباحث من خالل هذه الداخلية لجمع المعلومات الالزمة للدراسة

في تحليل النتائج  إليهابخصوص مجاالت الدراسة وحصل على المعلومات واإلجابات التي استند 
 الخاصة بهذه الدراسة.

 البيانات الشخصية
 النسبة عدد المجتمع

 المئوية
عدد 
 عدد السترداد العينة

الدرجة 
 الوظيفية

 1 1 0.289 6 لواء

 3 3 0.867 33 عميد

 12 12 3.468 140 عقيد

 30 30 8.671 344 مقدم

 77 77 22.254 908 رائد

 223 231 64.451 2752 نقيب

 346 354 %100 4183 العدد الكلي
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 واشتملت المقابلة على األسئلة التالية:

 معيقات عملية التحول في وزارة الداخلية الفلسطينية؟ .1

بيق علمية التحول التنظيمي بوزارة الداخلية التغلب علي التحديات التي تواجه تطسبل  ما .2
 الشق العسكري.

حداث إالرؤساء نحو و يجابية للمدراء اإل تجاهاتاالالمقترحات التي من شأنها أن تعزز  ما .3
 ؟التحول التنظيمي

 الستبانة: .2

، مرتفعة ،جدا   مرتفعةفقرات، تبين درجة الموافقة )تم استخدام استبانة تتكون من مجموعة من ال
( لتقابل التقديرات السابقة لكل فقرة 1، 2، 3، 4، 5القيم ) وتم تحديد(، ، قليلة جدا  متوسطة، قليلة

واعتمادا   التدريج ليكرت خماسيبحسب مقياس  درجات الموافقةقد تم حساب و  ،من فقرات االستبانة
 :التالي، كما هو مبين في الجدول على قيمة المتوسط الحسابي والوزن النسبي

 (05رقم ) جدول

 التدريج خماسيمقياس 

 

 
 وتشتمل الستبانة على: 

 : وهي: )العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الدرجة الوظيفية(.المتغيرات الديمغرافية . أ

 الدرجة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من

 35.99 20.00 1.79 1.00 قليلة جدا

 51.99 36.00 2.59 1.80 قليلة

 67.99 52.00 3.39 2.60 متوسطة

 83.99 68.00 4.19 3.40 مرتفعة

 100.00 84.00 5.00 4.20 جدا مرتفعة
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 ة:التالي: ويتكون من المحاور الفرعية بالتجوالاإلدارة محور  . ب

 (:06جدول رقم )

 بالتجوال وعدد فقراتهااإلدارة محاور 

 عدد الفقرات المحور م

 8 االهتمام والحديثإثارة وتحفيز  1

 9 اإلصغاء الذكي المستوعب 2

 5 استخدام ذكي لألسئلة والحوار 3

 4 إزالة الخوف والرهبة والخجل 4

 7 مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل 5

 6 الدراسة عن المبدعين والعباقرة 6

 5 الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة 7

 فقرة.( 29: ويتكون من )محور التحول التنظيمي . ت

 

 :)الستبانة( صدق أداة الدراسة: خامسا
 :)الصدق الظاهري( المحكمين من وجهة نظر صدقال .1

من ذوى االختصاص، من  -(3ملحق رقم ) - ( من المحكمين13على عدد )تم عرض االستبانة 
أجل التأكد من سالمة الصياغة اللغوية لالستبانة، ووضوح تعليمات االستبانة، وانتماء الفقرات 
ألبعاد االستبانة، ومدى صالحية هذه األداة لقياس األهداف المرتبطة بهذه الدراسة، وبذلك تم التأكد 

 المحكمين.من وجهة نظر صدق المن 
 صدق التساق الداخلي: .2

من خالل إيجاد ( استبانة، وذلك 30عددها ) تجريبيةلعينة حساب صدق االتساق الداخلي  تم
 :ةالتاليول امعامالت االرتباط لمحاور االستبانة، كما هو موضح في الجد
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 (07جدول رقم )

 لمحاور الستبانةمعامل الرتباط 

 الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط المحور م

 0.01دالة عند  0.000 0.895 االهتمام والحديثإثارة وتحفيز  1

 0.01دالة عند  0.000 0.896 اإلصغاء الذكي المستوعب 2

 0.01دالة عند  0.000 0.878 استخدام ذكي لألسئلة والحوار 3

 0.01دالة عند  0.000 0.776 إزالة الخوف والرهبة والخجل 4

 0.01دالة عند  0.000 0.795 مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل 5

 0.01دالة عند  0.000 0.798 الدراسة عن المبدعين والعباقرة 6

 0.01دالة عند  0.000 0.902 الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة 7

 0.01دالة عند  0.000 0.958 التحول التنظيمي 8

 (0.349( = )0.05( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )
 (0.449( = )0.01( ومستوى داللة )28)قيمة ر عند درجة حرية 

يتبــين مــن الجــدول الســابق أن محــاور االســتبانة تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط دالــة إحصــائيا، وهــذا يــدل 
 .عاليةعلى أن محاور االستبانة تتمتع بمعامالت صدق 

 (08جدول رقم )

 ور إثارة وتحفيز الهتمام والحديثمحفقرات معامالت الرتباط ل

 الدللة ".Sigقيمة " الرتباطمعامل  م

 0.01دالة عند  0.000 0.877 1

 0.01دالة عند  0.000 0.629 2

 0.01دالة عند  0.000 0.794 3

 0.01دالة عند  0.000 0.737 4
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 الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط م

 0.01دالة عند  0.000 0.597 5

 0.01دالة عند  0.000 0.730 6

 0.01دالة عند  0.000 0.812 7

 0.01دالة عند  0.000 0.729 8

 (0.349( = )0.05( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )

 (0.449( = )0.01( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )
تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط  إثارة وتحفياز الهتماام والحاديث فقرات محوريتبين من الجدول السابق أن 

 .عاليةتتمتع بمعامالت صدق  فقرات المحوردالة إحصائيا، وهذا يدل على أن 

 (09جدول رقم )

 ور اإلصغاء الذكي المستوعبمحفقرات معامالت الرتباط ل

 الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط م

 0.01دالة عند  0.000 0.794 1

 0.01دالة عند  0.000 0.835 2

 0.01دالة عند  0.000 0.831 3

 0.01دالة عند  0.000 0.780 4

 0.01دالة عند  0.000 0.809 5

 0.01دالة عند  0.000 0.840 6

 0.01دالة عند  0.000 0.772 7

 0.01دالة عند  0.000 0.784 8

 0.01دالة عند  0.000 0.774 9

 (0.349( = )0.05( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )
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 (0.449( = )0.01( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط دالـة  اإلصغاء الذكي المساتوعب فقرات محوريتبين من الجدول السابق أن 
 .عاليةتتمتع بمعامالت صدق  فقرات المحورإحصائيا، وهذا يدل على أن 

 (10جدول رقم )

 استخدام ذكي لألسئلة والحوارور محفقرات معامالت الرتباط ل

 الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط م

 0.01دالة عند  0.000 0.797 1

 0.01دالة عند  0.000 0.799 2

 0.01دالة عند  0.000 0.743 3

 0.01دالة عند  0.000 0.762 4

 0.01دالة عند  0.000 0.857 5

 (0.349= ) (0.05( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )

 (0.449( = )0.01( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )
تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط  اساتخدام ذكاي لألسائلة والحاوار فقرات محوريتبين من الجدول السابق أن 

 .عاليةتتمتع بمعامالت صدق  فقرات المحوردالة إحصائيا، وهذا يدل على أن 
 (11جدول رقم )

 ور إزالة الخوف والرهبة والخجلمحفقرات معامالت الرتباط ل

 الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط م

 0.01دالة عند  0.001 0.560 1

 0.01دالة عند  0.000 0.819 2

 0.01دالة عند  0.000 0.832 3

 0.01دالة عند  0.000 0.741 4
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 (0.349( = )0.05( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )

 (0.449( = )0.01( ومستوى داللة )28عند درجة حرية )قيمة ر 
تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط  إزالااة الخااوف والرهبااة والخجاال فقــرات محــوريتبــين مــن الجــدول الســابق أن 

 .عاليةتتمتع بمعامالت صدق  فقرات المحوردالة إحصائيا، وهذا يدل على أن 
 (12جدول رقم )

 اآلخرين في مشاكل العملور مشاركة محفقرات معامالت الرتباط ل

 الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط م

 0.01دالة عند  0.000 0.679 1

 0.01دالة عند  0.000 0.729 2

 0.01دالة عند  0.000 0.700 3

 0.01دالة عند  0.000 0.862 4

 0.01دالة عند  0.000 0.662 5

 0.01دالة عند  0.000 0.777 6

 0.01عند دالة  0.000 0.660 7

 (0.349( = )0.05( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )

 (0.449( = )0.01( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )
تتمتــع بمعــامالت مشاااركة اآلخاارين فااي مشاااكل العماال  فقــرات محــوريتبــين مــن الجــدول الســابق أن 

 .عاليةتتمتع بمعامالت صدق  فقرات المحورارتباط دالة إحصائيا، وهذا يدل على أن 
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 (13جدول رقم )

 ور الدراسة عن المبدعين والعباقرةمحفقرات معامالت الرتباط ل

 الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط م

 0.01دالة عند  0.000 0.852 1

 0.01دالة عند  0.000 0.893 2

 0.01دالة عند  0.000 0.847 3

 0.01دالة عند  0.000 0.856 4

 0.01دالة عند  0.000 0.817 5

 0.01دالة عند  0.000 0.799 6

 (0.349( = )0.05( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )

 (0.449( = )0.01( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )
تتمتـع بمعـامالت ارتبـاط  الدراسة عن المبدعين والعبااقرة فقرات محـوريتبين من الجدول السابق أن 

 .عاليةتتمتع بمعامالت صدق  فقرات المحوردالة إحصائيا، وهذا يدل على أن 

 (14جدول رقم )

 ور الدراسة عن أفكار جديدة ورائعةمحفقرات معامالت الرتباط ل

 الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط م

 0.01دالة عند  0.000 0.879 1

 0.01دالة عند  0.000 0.950 2

 0.01دالة عند  0.000 0.848 3

 0.01دالة عند  0.000 0.934 4

 0.01دالة عند  0.000 0.935 5

 (0.349( = )0.05( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )
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 (0.449( = )0.01( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتع بمعامالت ارتبـاط  الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة فقرات محوريتبين من الجدول السابق أن 
 .عاليةق تتمتع بمعامالت صد فقرات المحوردالة إحصائيا، وهذا يدل على أن 

 (15جدول رقم )

 ور التحول التنظيميمحفقرات معامالت الرتباط ل
 الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط م

 0.01دالة عند  0.001 0.589 1

 0.01دالة عند  0.000 0.723 2

 0.01دالة عند  0.000 0.813 3

 0.01دالة عند  0.000 0.795 4

 0.01دالة عند  0.000 0.849 5

 0.01دالة عند  0.000 0.718 6

 0.01دالة عند  0.000 0.735 7

 0.01دالة عند  0.000 0.850 8

 0.01دالة عند  0.000 0.760 9

 0.01دالة عند  0.000 0.832 10

 0.01دالة عند  0.000 0.717 11

 0.01دالة عند  0.000 0.786 12

 0.01دالة عند  0.000 0.819 13

 0.01دالة عند  0.000 0.859 14

 0.01دالة عند  0.000 0.779 15

 0.01دالة عند  0.000 0.859 16

 0.01دالة عند  0.000 0.682 17

 0.01دالة عند  0.000 0.813 18

 0.01دالة عند  0.000 0.782 19

 0.01دالة عند  0.000 0.676 20



 
 

  103    
   

 الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط م

 0.01دالة عند  0.000 0.726 21

 0.01دالة عند  0.001 0.586 22

 0.01دالة عند  0.000 0.775 23

 0.01دالة عند  0.000 0.793 24

 0.01دالة عند  0.000 0.727 25

 0.01 دالة عند 0.000 0.825 26

 0.01دالة عند  0.000 0.719 27

 0.01دالة عند  0.000 0.669 28

 0.01دالة عند  0.000 0.734 29

 

 (0.349( = )0.05( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )

 (0.449( = )0.01( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )

تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصـائيا،  التحول التنظيمي فقرات محوريتبين من الجدول السابق أن 
 .عاليةتتمتع بمعامالت صدق  فقرات المحوروهذا يدل على أن 
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 :.الصدق البنائي3
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق أداة الدراسة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي  

ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدى 
 االستبانة.

عند ستبانة دالة إحصائيا  مالت االرتباط في جميع مجاالت االأن جميع معا(16ويبين جدول رقم)
  ستبانة صادقه لما وضع لقياسه.( وبذلك يعتبر جميع مجاالت االα= 0.05)معنوية  مستوى 

 (16جدول رقم )

 ستبانة.ين كل درجة كل مجال من مجالت الستبانة والدرجة الكلية لالالرتباط بمعامل 

 الدللة ".Sigقيمة " معامل الرتباط المحور م

 0.01دالة عند  0.000 0.895 إثارة وتحفيز االهتمام والحديث 1

 0.01دالة عند  0.000 0.896 اإلصغاء الذكي المستوعب 2

 0.01دالة عند  0.000 0.878 والحواراستخدام ذكي لألسئلة  3

 0.01دالة عند  0.000 0.776 إزالة الخوف والرهبة والخجل 4

 0.01دالة عند  0.000 0.795 مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل 5

 0.01دالة عند  0.000 0.798 الدراسة عن المبدعين والعباقرة 6

 0.01دالة عند  0.000 0.902 الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة 7

 0.01دالة عند  0.000 0.958 التحول التنظيمي 8

 (0.349( = )0.05( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )
 (0.449( = )0.01( ومستوى داللة )28قيمة ر عند درجة حرية )

يتبــين مــن الجــدول الســابق أن محــاور االســتبانة تتمتــع بمعــامالت ارتبــاط دالــة إحصــائيا، وهــذا يــدل 
 .عاليةعلى أن محاور االستبانة تتمتع بمعامالت صدق 
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 :)الستبانة( ثبات أداة الدراسة: سادسا
  الثبات بطريقة ألفا كرونباخ: .1

"، كما هو مبين في معامالت ألفا كرونباختم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب قيمة "
 :التاليالجدول 

 (17جدول رقم )

 معامالت ألفا كرونباخ لمحاور الستبانة 

 معامالت ألفا كرونباخ المحور م

 0.908 إثارة وتحفيز االهتمام والحديث 1

 0.944 اإلصغاء الذكي المستوعب 2

 0.899 استخدام ذكي لألسئلة والحوار 3

 0.833 الخوف والرهبة والخجلإزالة  4

 0.887 مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل 5

 0.941 الدراسة عن المبدعين والعباقرة 6

 0.965 الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة 7

 0.975 التحول التنظيمي 8

 ،عاليةيتبين من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة هي معامالت ثبات 
 وتفي بأغراض الدراسة.
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 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: . 2

لقد تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية، 
 :التاليكما هو مبين في الجدول 

 (18جدول رقم )

 معامالت الرتباط بطريقة التجزئة النصفية

 المحور 
 الرتباطمعامل 

 بعد التعديل قبل التعديل

 0.883 0.790 إثارة وتحفيز االهتمام والحديث 1

 0.905 0.826 اإلصغاء الذكي المستوعب 2

 0.887 0.797 استخدام ذكي لألسئلة والحوار 3

 0.654 0.486 إزالة الخوف والرهبة والخجل 4

 0.787 0.648 مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل 5

 0.907 0.830 الدراسة عن المبدعين والعباقرة 6

 0.926 0.862 الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة 7

 0.888 0.799 التحول التنظيمي 8

، وتفي عالية ثباتيتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لمحاور االستبانة هي معامالت 
 بأغراض الدراسة.

 :أدوات الدراسةبناء خطوات : سابعاا 
بالتجوال بإحداث التحول التنظيمي بوزارة اإلدارة الوصول لعالقة  إلىهدفت هذه الدراسة 

ية تطبيق أهمدارسة  إلىكما هدفت ، الداخلية الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية الشق العسكري
المعيقات التي قد  أهمدراسة  إلىباإلضافة ، بالتجوال ومدى توافر المتطلبات الالزمة للتطبيقدارة اإل

 ة:التاليالخطوات قام الباحث ب، هدافولتحقيق هذه األالتحول التنظيمي بوزارة الداخلية، تواجه عملية 
حيث تجول  على الدراسات السابقة في مجال الدراسة، وتلخيصها والتعليق عليها طالعاال .1

ومراكز تكنولوجيا ، الباحث في مختلف المكتبات العلمية في الجامعات الفلسطينية والعربية
 .المعلومات في فلسطين

 األدب النظري السابق في مجال الدراسة، وتلخيصه والتعليق عليه. من االستفادة .2
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وفق التعريف  (، والتحقق من صدق وثبات االستبانةالمقابلة-الدراسة )االستبانة أدواتبناء  .3
 .اإلجرائي السابق الذكر 

ساتذة من ذوي وذلك بتوزيع عدد من النسخ على أ، قام الباحث بتحكيم استبانة الدراسة .4
بعض المتخصصين في  إلىباإلضافة ،  في جامعات قطاع غزةاإلدارة االختصاص في مجال 

ضافة أو حذف ،  وزارة الداخلية وقد تفضل جميع االساتذة بتحكيم االستبانة وتدوين مالحظاتهم وا 
 وتعديل ما وجدوه مناسبا .

على كال  من االستبانة  جراء التطبيققام الباحث بتعديل االستبانة ثم إ بعد االنتهاء من التحكيم، .5
 .والمقابلة

 .حدد الباحث العينة لالعتبارات سابقة الذكر والواردة في وصف مجتمع الدراسة .6
 .بوزارة الداخليةاإلدارة حصل الباحث على اإلحصائيات الالزمة للدراسة من قبل هيئة التنظيم و  .7
ت على أفراد العينة من خالل لقائه بها خالل أوقات العمل الرسمي طبق الباحث األدوا .8

 والمقابالت الشخصية.
 ( فرادا  من عينة الدراسة.30حدد الباحث العينة االستطالعية و التي بلغ قوامها ) .9

وبعد التطبيق األول لألدوات على العينة االستطالعية تم حساب صدق االتساق الداخلي  .10
خالل المعالجات اإلحصائية للبيانات التي تم تجميعها، وبذلك تبين صدق وذلك من ، للعبارات

 االستبانة حيث لم يتم اجراء أي تعديالت عليها.
التـــدريج، كمـــا هـــو مبـــين فـــي  خماســـيبحســـب مقيـــاس  درجـــات الموافقـــةحيـــث أنـــه قـــد تـــم حســـاب  .11

 الجدول التالي:

 (19جدول رقم )

 يبين نسب الموافقة لفقرات الستبانة التدريج خماسيمقياس 

 الدرجة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من
 35.99 20.00 1.79 1.00 قليلة جدا

 51.99 36.00 2.59 1.80 قليلة

 67.99 52.00 3.39 2.60 متوسطة

 83.99 68.00 4.19 3.40 مرتفعة

 100.00 84.00 5.00 4.20 جدا مرتفعة

كما تم حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية واستخدام طريقة ألفا كرونباخ ووجد الباحث  .12
 ودالة إحصائيا . عاليةأن نسبة الثبات 
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بعد جمع البيانات وتفريغها وتحليلها إحصائيا ، تمت المعالجة اإلحصائية وحصل الباحث على  .13
 نتائج الدراسة.

 وخرج بتوصيات ومقترحات في ضوء نتائج الدراسة.، الدراسةفسر الباحث النتائج المترتبة عن  .14
 ثامناا: التوزيع الطبيعي:

الختبار  K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -تم استخدام اختبار كولمجوروف 
 جــدولالائج كمــا هــي مبينــة فــي مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه، وكانــت النتــ

 التالي:
 (20رقم ) جدول

 لمحاور الستبانة اختبار التوزيع الطبيعي

 ".Sigقيمة " المحور

 0.200 إثارة وتحفيز االهتمام والحديث

 0.080 اإلصغاء الذكي المستوعب

 0.100 استخدام ذكي لألسئلة والحوار

 0.200 إزالة الخوف والرهبة والخجل

 0.062 مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل

 0.090 المبدعين والعباقرةالدراسة عن 

 0.068 الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة

 0.200 التحول التنظيمي
(، وهـذا 0.05" لجميع المحاور أكبر مـن مسـتوى الداللـة ).Sigقيمة "يتضح من الجدول السابق أن 

المعلميـة فـي وبنـاء  عليـه تـم اسـتخدام االختبـارات  يدل على أن جميع المحاور تتبـع التوزيـع الطبيعـي
 .الدراسة نظرا  التباع المحاور للتوزيع الطبيعي
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 اإلحصائية المستخدمة: ساليب: األتاسعاا 
وقد تم  (SPSSتم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) دراسةولإلجابة على أسئلة ال

 ة:التالياإلحصائية  ساليباستخدام األ

 .المتوسط الحسابيالمئوية و النسبة  :منها إحصاءات وصفية .1

ويفيد في معرفة مقدار النسبة المئوية لكل مجال من  المتوسط الحسابي )الوزن النسبي(: .2
 المجاالت.

 (: لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Coronbachs Alphaلفا كرونباخ )معامل أ .3

 .االنحراف المعياري .4

ويستعمل للتأكد من ان  (:Split half methodsمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ) .5
 االستبانة لديها درجات ثبات مرتفعة.

(: للتحقق من صدق Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .6
 االتساق الداخلي بين فقرات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة ولقياس درجة االرتباط.

التحليالت اإلحصائية الالزمة ( في إجراء LSD، اختبار One-Way ANOVAاختبار  .7
 للدراسة.

 .(Wilcoxon Signed Ranks Test  Sign Testاختبار االشارة ) .8

%( في اختبار كل الفروض اإلحصائية للدراسة، بما يعني 95وقد تم استخدام درجة ثقة ) .9
 %(، وهي النسبة المناسبة لطبيعة الدراسة.5أن احتمال الخطأ يساوي )

الختبار  K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Testرنوف سم -اختبار كولمجوروف  .10
 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه
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 الفصل الخامس

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات 
 

  
 المقدمة

 أوال: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة.
 .االستبانةفقرات : تحليل ثانيا  
 : تحليل فقرات المقابلة.ثالثا  
 .فرضيات الدراسة ومناقشتها: رابعا  
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 مقدمة:ال
يتناول هذا الفصل عرضا  لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، من حيث الوصف 

تحليل بيانات ومحاور التحول ، و اإلدارة بالتجوالاإلحصائي لعينة الدراسة، وتحليل بيانات ومحاور 
وأيضا مناقشة وتفسير نتائج الدراسة، وبيان أوجه  ، واختبار الفرضيات المتعلقة بالدراسة،التنظيمي

 االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة.
 أول: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:

 ة:التالييمكن وصف خصائص عينة الدراسة من خالل الجداول 
 (21جدول رقم )
 بالنسبة لمتغير العمر خصائص عينة الدراسة
 النسبة العدد البيانات الشخصية

 العمر
 32.081 111 30أقل من 

 46.532 161 40أقل من -30من 
 21.387 74 فأكثر 40من 

 %100 346 العدد الكلي
 40-30ن الفئة العمرية العظمي ألفراد العينة تقع ما بين أمن خالل الجدول السابق تبين 

عام بنسبة  30% من مجموع افراد العينة ويلي ما هو دون 46.53عام حيث بلغ ما نسبته 
% وهذا يبين تنوع في الفئات العمرية ويرجع 21.3عام بنسبة  40% ثم يليه ما يزيد عن 32.08

من رتبة نقيب فما فوق وارتباط ذلك بالعمر المنوط  يةاإلشرافذلك كون الفئة المستهدفة هي الفئة 
  م.2005لعام  الفلسطيني األمنلتقلد الدرجة الوظيفية المستحقة حسب قانون الخدمة في قوى 

 (22جدول رقم )
 بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي خصائص عينة الدراسة

 النسبة العدد البيانات الشخصية

 المؤهل العلمي

 6.936 24 فأقلثانوية عامة 
 7.803 27 دبلوم متوسط
 72.832 252 بكالوريوس
 12.428 43 دراسات عليا

 %100 346 العدد الكلي
قل درجة يمي ألفراد العينة يحملون على األن المستوى التعلأويظهر من الجدول السابق ب

% من حملة الدراسات 12.42فراد العينة مع وجود ما نسبته % من أ72.83البكالوريوس ما نسبته 
العليا ويرجع ذلك لسياسة الوزارة التحفيزية لتوفير الخبرات العلمية وفتح الجامعات ورفد الوزارة 
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، وأن النظام المعمول به داخل المؤسسة بالمتخصصين والبعثات التعليمية الداخلية والخارجية
ن يحملوا درجة البكالوريوس على األقل كون أعلى األغلب يجب األمنية نظام مصنف فالضباط 

ين يأما التعلكليات العسكرية وخرجي الجامعات ين لفئة الضباط يتم عبر نظامين وهما خرجي ايالتع
، ويرجع وجود بعض الضباط حاصلين على األكثرفي فئة الجنود يكون لحملة الثانوية العامة على 

انوية العامة فأقل إلى أن من تم تعينهم في فئة الجنود قد ترقوا عبر درجة الدبلوم المتوسط والث
 م.(2005)قدمية السنوات لفئة الضباط حسب قانون الخدمة بقوى األمن الفلسطيني لعامأ

 (23جدول رقم )
 بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة خصائص عينة الدراسة

 النسبة العدد البيانات الشخصية

 سنوات الخدمة

 7.225 25 5أقل من 
 61.850 214 10أقل من -5من 
 18.497 64 15أقل من -10من 

 12.428 43 فأكثر 15
 %100 346 العدد الكلي

أما سنوات الخبرة فتجد الغالبية العظمى من العينة يتمتعون بسنوات خبرة تفوق الخمس 
ن عدد كبير من الموظفين ويفسر ذلك بأمن العينة  (%92.77)حيث بلغت ما يزيد عنسنوات 

 اإلشرافيةالفئة المستهدفة هي الفئة  م وان (2007)الذين تم تعينهم بعد االنقسام الفلسطيني عام 
عام  (15)، وأن من يزيد نسبة سنوات خدمتهم عن التنظيمية المختلفة مستويات التي تدرجت في ال

و انخفاض عدد العاملين الذين ويعز  (2007)هم العاملين الذين لم يستنكفوا بعد أحداث عام 
سنوات لتوقف وزارة الداخلية عن تعين عاملين جدد بسبب عدة  5يتمتعون بسنوات خدمة أقل من 

 .عوامل منها األزمة المالية  وتشكيل حكومة توافق 
 (24جدول رقم )

 بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية خصائص عينة الدراسة
 النسبة العدد البيانات الشخصية

 الدرجة الوظيفية

 0.289 1 لواء
 0.867 3 عميد
 3.468 12 عقيد
 8.671 30 مقدم
 22.254 77 رائد
 64.451 223 نقيب

 %100 346 العدد الكلي
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 اإلشرافيةن الفئة أحيث  ،اتفقت عينة الدراسة مع التناسب الهرمي في الدرجة الوظيفية
%( 0.86%( ودرجة العميد )0.28اللواء ) كانت درجةو  ،فئة دنيا ووسطى وعليا إلىمقسمة 

%( وهم 22.25%( ودرجة الرائد )8.67ودرجة المقدم ) ،%( وهم الفئة العليا3.46ودرجة العقيد )
 %( وهي الفئة الدنيا.64.45ودرجة النقيب ) ، الفئة الوسطى
 

 :الستبانةفقرات : تحليل ثانياا 
لعينة واحدة( لمعرفة ما  Tلتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات المعملية وهي)اختبارات 

%( هي المحدد على مقياس 60إذا كانت متوسطات درجات االستجابة حيث اعتمدت النسبة)
 الدراسة. 

  جابة السؤال الفرعي األول:إ .1
 ينص السؤال الفرعي األول على:

 ؟لشق العسكري بالمحافظات الجنوبيةفي وزارة الداخلية الفلسطينية ا بالتجوالدارة اإلما مدى تطبيق 

ول ا، كما هو مبين في الجد" للعينة الواحدةTاختبار "ولقد تم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام 
 :ةالتالي
 إثارة وتحفيز الهتمام والحديث : محور

 
 (25جدول رقم )

 والحديثإثارة وتحفيز الهتمام  فقرات محور

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 النسبي

 الدرجة الترتيب

1 
يمتلك المشرف رؤية شاملة تعمـل 

 على تحفيز العاملين
 

 مرتفعة 2 75.954 0.000 100.094 0.706 3.798

2 
يتصل المشـرف مـع العـاملين عـن 

 طريق المحادثة المباشرة
 مرتفعة 1 78.555 0.000 104.950 0.696 3.928

3 
يهيــئ المشــرف الظــروف للعــاملين 

 ليقدموا جل اهتمامهم بالعمل
 مرتفعة 4 73.121 0.000 74.946 0.907 3.656

4 
يســــتعرض المشــــرف حيثيــــات مـــــا 
ـــــق واضـــــحة  ـــــق بالعمـــــل بطري يتعل

 وسليمة
 مرتفعة 2 75.954 0.000 88.900 0.795 3.798
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 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

5 
يعطــي المشــرف للعــاملين مســاحة 

 فكارهمألعرض 
 مرتفعة 5 72.890 0.000 76.171 0.890 3.645

6 
يحـــــــــــــــدد المشـــــــــــــــرف اتجاهـــــــــــــــات 
المســــتمعين وميــــولهم تجــــاه الفكــــرة 

 ويبدأ بنقاط االتفاق
 مرتفعة 6 72.659 0.000 87.371 0.773 3.633

7 
يقــــوم المشــــرف بمعالجــــة األفكــــار 

ـــزل  -المســـتترة  ـــي تخت االفكـــار الت
 داخل العاملين

 مرتفعة 8 70.231 0.000 71.684 0.911 3.512

8 

يشـــــــــجع المشـــــــــرف المســـــــــتلزمات 
 -المتعلقــــة بلغـــــة البنـــــاء المنطقـــــي
  -تــوارد االفكــار وتنظيمهــا وتبوبهــا

 للحديث

 مرتفعة 7 72.023 0.000 82.954 0.808 3.601

 مرتفعة  73.923 0.000 116.072 0.592 3.696 المحور ككل 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
لشــق العســكري فــي وزارة الداخليــة الفلســطينية ا إثااارة وتحفيااز الهتمااام والحااديثمــدى تطبيــق  -

 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه73.923جاء بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية

ــــة ( وهــــي )2رقــــم ) ترتيــــب فقــــرةأعلــــى  - يتصــــل المشــــرف مــــع العــــاملين عــــن طريــــق المحادث
 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه78.555بوزن نسبي ) وقد جاءت، (المباشرة

االفكــار التــي  -يقــوم المشــرف بمعالجــة األفكــار المســتترة ( وهــي )7رقــم ) أدنــى ترتيــب فقــرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) يوه(، 70.231بوزن نسبي ) ( وقد جاءتتختزل داخل العاملين

 ن االتصــال المباشــر مــع العــاملين عبــر المحادثــة المباشــرة كــان  مرتفعــا  ويتضــح للباحــث بــأ
وذلــك لكونــه مــن ضــروريات العمــل بالشــق العســكري لعــرض وتفســير المهــام لتطبيــق التجــول الســليم 

عقبـات لتـذليل الشـراف التواصـل المباشـر مـع العـاملين ف مع العاملين حيـث مـن ضـروريات اإلللمشر 
فكار والتواصل مع العاملين إلخراج االفكـار المسـتترة التـي حلـت فـي وكما يتضح ضرورة معالجة األ

 ادنى ترتيب وضرورة تحسين هذا التواصل.

التـي بـين حصـول ( 2011( والقـدومي )2004)أحمـد  دراسـة نتـائج  وقد اتفقـت النتيجـة مـع
ويرجــع الباحــث ذلــك كــون حــاور اإلدارة بــالتجوال محــور االتصــال المباشــر علــى وزن نســبي علــى بم

 بالتجوال.اإلدارة ساس في ة وتحفيز االهتمام والحديث عنصر أإثار 
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 :اإلصغاء الذكي المستوعب محور
 (26جدول رقم )

 اإلصغاء الذكي المستوعب فقرات محور

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

1 
لجميع باهتمام يصغى المشرف 

دمه العاملين من معلومات ما يق
 وبيانات

 مرتفعة 1 76.879 0.000 90.454 0.790 3.844

2 
يحلل المشرف جميع المعلومات 

 الواردة من العاملين
 مرتفعة 4 73.237 0.000 81.762 0.833 3.662

3 
يقيم المشرف جميع المعطيات 

 الخاصة بالعمل والمهام
 مرتفعة 3 73.584 0.000 88.269 0.775 3.679

4 
يتميز المشرف بالصبر على 

 استقبال البيانات
 مرتفعة 2 74.277 0.000 81.698 0.846 3.714

5 
يعمل المشرف على استبعاد 

المؤثرات المشوشة على البيانات 
 المقدمة

 مرتفعة 8 70.578 0.000 80.708 0.813 3.529

6 

المشـــرف مـــن تـــأثير العوامـــل يحـــد 
ى االنتبــــــاه مثــــــل التــــــي تــــــؤثر علــــــ

ــــــــــــة  العوامــــــــــــل النفســــــــــــية والطبيعي
اثنــاء اجــراء ة يــالبيئو والفســيولوجية 

 الحوار

 مرتفعة 9 70.000 0.000 72.461 0.898 3.500

7 
يعمل المشـرف علـى مراعـاة اللغـة 

ثنــاء الحــوار مــع أاللفظيــة الســليمة 
 العاملين

 مرتفعة 4 73.237 0.000 77.949 0.874 3.662

8 
يتجنـــــــب المشـــــــرف الســـــــرعة فـــــــي 

 مرتفعة 6 71.503 0.000 77.421 0.859 3.575 االستنتاج أو التفسير

9 
 عــــــــــن تصــــــــــيدالمشــــــــــرف  يبتعــــــــــد

ــــــــــاء  ــــــــــة إلق ــــــــــي طريق األخطــــــــــاء ف
 المتحدث

 مرتفعة 7 71.445 0.000 65.719 1.011 3.572

 مرتفعة  72.749 0.000 112.405 0.602 3.637 المحور ككل 
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 وقد تبين من الجدول السابق أن:

ــــة الفلســــطينية ا اإلصااااغاء الااااذكي المسااااتوعبمــــدى تطبيــــق  - لشــــق العســــكري فــــي وزارة الداخلي
 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه72.749جاء بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية

لجميــع مــا يقدمــه العــاملين مــن باهتمــام يصــغى المشــرف ( وهــي )1رقــم ) أعلــى ترتيــب فقــرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه76.879بوزن نسبي ) وقد جاءت، (وبياناتمعلومات 

يحــد المشــرف مــن تــأثير العوامــل التــي تــؤثر علــى االنتبــاه ( وهــي )6رقــم ) أدنــى ترتيــب فقــرة -
بــوزن نســبي  ( وقــد جــاءتة اثنــاء اجــراء الحــواريــمثــل العوامــل النفســية والطبيعيــة والفســيولوجية والبيئ

 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه70.000)

لجميــع مـــا يقدمـــه باهتمـــام يصــغى المشـــرف وهـــي ) (1ويعــزى الباحـــث حصـــول الفقــرة رقـــم )
يــة األمنن طبيعــة العمــل بالمؤسســات لــى أعلــى ترتيــب وذلــك بــأ، ع(العــاملين مــن معلومــات وبيانــات
وامـر وتلقـي العامة المتبعـة مـن قبـل المشـرفين إعطـاء األن السياسات قائمة على تبادل المعلومات وأ
هــداف، ويعــزى الباحــث تــدني قــدرة التنفيــذ لتقيــيم والوصــول لنجــاح األالــردود بالمعلومــات حــول كيفيــة 

ـــل العوامـــل النفســـية والطبيعيـــة  المشـــرف مـــن الحـــد ـــى االنتبـــاه مث ـــي تـــؤثر عل ـــأثير العوامـــل الت مـــن ت
يـة ذات الطبعـة األمن ألجهزةاذلك لكيفية الطبيعة العسكرية بـ جراء الحوارإثناء أة يوالفسيولوجية والبيئ

 .الخاصة

وجـود  إلـىنتائجهمـا  شـارةاالتـي  (2004)( وجوزيـف 2011وقد اتفقت الدراسة مـع دراسـة القـدومي )
 االتفـاقالعالقـات واالصـغاء ويرجـع هـذا  يعـةبالمتبـع وط اإلدارة بالتجوال واألداء الوظيفيعالقة بين 

 لطبيعة العمل البيروقراطي الحكومي .
 :استخدام ذكي لألسئلة والحوار محور

 (27جدول رقم )
 استخدام ذكي لألسئلة والحوار فقرات محور

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

1 
سـئلة والحـوار األ يستخدم المشـرف

 العاملينفي إقناع 
 

 مرتفعة 1 77.630 0.000 90.385 0.799 3.882

2 
يعمـــــل المشـــــرف علـــــى الحصـــــول 
علــــى المعلومــــات أو تلقيهــــا عبــــر 

 الحوار
 مرتفعة 3 74.855 0.000 91.874 0.758 3.743
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 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

3 
ينمــــــــــــي المشــــــــــــرف  روح الــــــــــــود  

 وعالقة التعاون
 مرتفعة 2 77.225 0.000 80.397 0.893 3.861

4 
 – السـابرةسـئلة يطرح المشـرف األ

ــــى توليــــد األ ســــئلة التــــي تعمــــل عل
 سئلة جديدةأ

 مرتفعة 4 71.676 0.000 76.780 0.868 3.584

5 
دواتـه الجسـدية أينوع المشرف من 

 الحوارإدارة واللفظية في 
 مرتفعة 5 70.751 0.000 73.041 0.901 3.538

 مرتفعة  74.428 0.000 108.625 0.637 3.721 المحور ككل 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
لشـــق العســـكري فـــي وزارة الداخليـــة الفلســـطينية ا اساااتخدام ذكاااي لألسااائلة والحاااوارمــدى تطبيـــق  -

 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه74.428جاء بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية

وقــد ، (العــاملينســئلة والحــوار فــي إقنــاع األ يســتخدم المشــرف( وهــي )1رقــم ) أعلــى ترتيــب فقــرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه77.630بوزن نسبي ) جاءت

( وقـد الحـوارإدارة دواته الجسدية واللفظية في أينوع المشرف من ( وهي )5رقم ) أدنى ترتيب فقرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه70.751بوزن نسبي ) جاءت

بـــالتجوال مـــن وجهـــة نظـــر اإلدارة اســـتخدام الـــذكي لألســـئلة والحـــوار لممارســـة  محـــوراحتـــل 
يسـا  ضـمن مجاالتهـا المشرفين في وزارة الداخلية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية على مكـان رئ

بالتعــاون البنــاء  إال ن تتحســنأ نصــبح البنــاء المؤسســي و العمليــاتي داخلــه ال يمكــالمتعــددة حيــث أ
مشاركة االيجابية بـين جميـع عناصـره عبـر اسـتخدام الحـوار البنـاء واالسـئلة والحـوار ذات والمثمر وال

 البينة في عملية االقناع.

لتوصــيل الفكــرة  الحــوارإدارة الجســدية واللفظيــة فــي  هدواتــأ اســتخدام ويتوجــب علــى المشــرفين
 وامر الجافة.ا مبتعدين عن الطابع العسكري في إصدار األالالزمة للعاملين ليسهل تنفيذه

( 2010)( والعايـدي 2011وقد جاءت هذه التوافق في النتـائج مـع نتـائج دراسـة  القـدومي )
تشابه البيئة العمليـة فـي القطاعـات الحكوميـة واالهليـة موضـع الدراسـات كمـا اتفقـت  إلىويرجع ذلك 

ة[ مقابلـــــــــــ: 05/07/2015، ]خلـــــــــــفو : مقابلـــــــــــة[ 25/06/2015]ابـــــــــــو زايـــــــــــد، مــــــــــع مقـــــــــــابالت 
 .: مقابلة[ 13/07/2015]الجريسي،و
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 :محور إزالة الخوف والرهبة والخجل
 (28جدول رقم )

 إزالة الخوف والرهبة والخجل فقرات محور

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

1 
بــــــث روح يعمــــــل المشــــــرف علــــــى 
 العاملين األمل واألمان في نفوس

 مرتفعة 1 77.572 0.000 82.647 0.873 3.879

2 
يشـــــجع المشـــــرف العـــــاملين علـــــى 

 طرح األسئلة والتحدث لآلخرين
 مرتفعة 2 75.723 0.000 88.158 0.799 3.786

خوف العاملين مـن  يزيل المشرف 3
 أفكارهم ومقترحاتهم

 مرتفعة 3 74.220 0.000 83.978 0.822 3.711

4 
الميـــــل لالنعـــــزال يعـــــالج المشـــــرف 

 والبعد عن اآلخرين عند العاملين
 مرتفعة 4 73.121 0.000 76.864 0.885 3.656

 مرتفعة  75.159 0.000 101.840 0.686 3.758 المحور ككل 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:

لشــــق العســــكري فــــي وزارة الداخليــــة الفلســــطينية ا إزالااااة الخااااوف والرهبااااة والخجاااالمــــدى تطبيــــق  -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه75.159جاء بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية

بــــث روح األمــــل واألمــــان فــــي نفــــوس يعمــــل المشــــرف علــــى ( وهــــي )1رقــــم ) أعلــــى ترتيــــب فقــــرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه77.572بوزن نسبي ) وقد جاءت، (العاملين

( والبعد عن اآلخرين عند العاملينيعالج المشرف الميل لالنعزال ( وهي )4رقم ) أدنى ترتيب فقرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه73.121بوزن نسبي ) وقد جاءت

 ةية لدى العاملين بوزارة الداخلية الفلسطينياألمنمما يدل على ان الثقافة التنظيمية والعقيدة 
زالة الخوف والرهبة شرفين والعاملين لذلك ظهر تطبيق إتؤثر بشكل كبير على السلوك لدى الم

المشرف الميل لالنعزال والبعد عن  ةعالجم كما يعزو انخفاض مستوى مرتفعةوالخجل بدرجة 
ية، األمن األجهزةوذلك لطبيعة العمل العسكري والثقافة العسكرية المبنى عليه  اآلخرين عند العاملين
التي تناولت  (2011لقدومي )متفقة مع دراسة ا إزالة الخوف والرهبة والخجلوقد جاءت نتيجة بعد 

 . اإلشرافيةالمدراس المهنية وذلك لتشابه طبيعة مهام الفئة 
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 محور مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل:
 (29جدول رقم )

 مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل فقرات محور

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

 مرتفعة 2 76.994 0.000 84.090 0.852 3.850 رك المشرف العاملين بتخطيط العمليشا 1

2 
يستعين المشرف بالعاملين عند تنفيذ خطة 

 العمل
 مرتفعة 1 77.861 0.000 89.266 0.811 3.893

3 
يستقبل المشرف مقترحات العاملين في حالة 

 حدوث المشاكل
 مرتفعة 3 76.705 0.000 94.743 0.753 3.835

4 
ماعي مع العاملين يعمل المشرف بشكل ج

 المرجوة للوصول لألهداف
 مرتفعة 5 75.780 0.000 84.928 0.830 3.789

5 
تستحوذ عملية التغذية الراجعة على اهتمام 

 المشرف 
 مرتفعة 6 74.046 0.000 78.087 0.882 3.702

6 
يطبق المشرف الحلول المقترحة من قبل 

 العاملين
 مرتفعة 7 72.486 0.000 76.899 0.877 3.624

يسعى المشرف لحل مشاكل العاملين أثناء  7
 العمل

 مرتفعة 4 76.127 0.000 81.870 0.865 3.806

 مرتفعة  75.714 0.000 112.935 0.624 3.786 المحور ككل 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

لشـق العســكري فـي وزارة الداخليـة الفلسـطينية ا العماالمشااركة اآلخاارين فاي مشااكل مـدى تطبيـق  -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه75.714جاء بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية

 وقـد جـاءت، (يستعين المشرف بالعاملين عند تنفيذ خطـة العمـل( وهي )2رقم ) أعلى ترتيب فقرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه77.861بوزن نسبي )

 ( وقـد جـاءتيطبـق المشـرف الحلـول المقترحـة مـن قبـل العـاملين( وهـي )6رقـم ) أدنى ترتيب فقرة -
 .(مرتفعةبدرجة ) ي(، وه72.486بوزن نسبي )

فـــي وزارة الداخليـــة  مشااااركة اآلخااارين فاااي مشااااكل العمااالتطبيـــق ويتضـــح ارتفـــاع درجـــة 
بشكل كبير وذلك لطبيعة العمل التعاوني الجماعي  لشق العسكري بالمحافظات الجنوبيةالفلسطينية ا

ية المبنية على الجماعة حيث يفسر ذلك اسـتعانة المشـرف بالعـاملين عنـد األمنالقائم في المؤسسات 
ويعـــزى انخفـــاض مســـتوى تطبيـــق المشـــرف للحلـــول ، تنفيـــذ خطـــة العمـــل للوصـــول لألهـــداف المرجـــوة

( 2011وقد اتفقت هـذه النتـائج مـع دراسـتي القـدومي )، للعقيلة العسكرية لعاملين المقترحة من قبل ا
 على عاتقهم . الملقاةالعينة المبحوثة من حيث الوظائف  فئة( وذلك لتشابه 2010والعايدي )
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 محور الدراسة عن المبدعين والعباقرة:
 (30جدول رقم )

 الدراسة عن المبدعين والعباقرة فقرات محور

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

1 
للمبـــــــدعين  يـــــــوفر المشـــــــرف بيئـــــــة خاصـــــــة

 والمتفوقين والمبتكرين
 مرتفعة 1 72.601 0.000 75.679 0.892 3.630

2 
يعمـــل المشـــرف علـــى تبنـــي المبـــدعين مـــن 

 العاملين
 مرتفعة 2 72.486 0.000 72.397 0.931 3.624

يتيح المشرف للعاملين المبدعين والمتفوقين  3
 والمبتكرين بالعمل بحرية وبدون قيود

 مرتفعة 5 69.827 0.000 71.268 0.911 3.491

4 
يعمـــــل المشـــــرف علـــــى اســـــتخراج المواهـــــب 

 للمبدعين والمبتكرين وتنمية قدراتهم
 مرتفعة 4 70.809 0.000 76.762 0.858 3.540

5 
بالمبـــدعين يســـعى المشـــرف لرفـــد المؤسســـة 

 والمبتكرين
 مرتفعة 3 71.561 0.000 75.179 0.885 3.578

6 
يقوم المشرف بإعداد برامج تثقيفية وتدريبيـة 

 مرتفعة 6 69.191 0.000 64.264 1.001 3.460 للمبدعين والمبتكرين

 مرتفعة  71.079 0.000 89.502 0.739 3.554 المحور ككل 
 وقد تبين من الجدول السابق أن:

لشــق العســكري فــي وزارة الداخليــة الفلســطينية ا الدراسااة عاان المباادعين والعباااقرةمــدى تطبيــق  -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه71.079جاء بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية

، (يـوفر المشـرف بيئـة خاصـة للمبـدعين والمتفـوقين والمبتكـرين( وهـي )1رقم ) أعلى ترتيب فقرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه72.601بوزن نسبي ) وقد جاءت

يقــــوم المشــــرف بإعــــداد بــــرامج تثقيفيــــة وتدريبيــــة للمبــــدعين ( وهــــي )6رقــــم ) أدنــــى ترتيــــب فقــــرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه69.191بوزن نسبي ) ( وقد جاءتوالمبتكرين

حداث االنقسام أواقع  إلى الدراسة عن المبدعين والعباقرةتطبيق  وقد اتضح ارتفاع درجة
لشغل الوظائف الشاغرة  البحث عن الحلول االبداعية إلىم والذى دفع القيادة  (2007)بعد عام 
على على أ المشرف بيئة خاصة للمبدعين والمتفوقين والمبتكرين حيث حصلت فقرة توفيرللعاملين 

استجابة من بين فقرات المحور، وذلك للحاجة الماسة التي وقعت على كاهل القيادة للخروج 
 عية لتقديم الخدمات للعاملين.بأفكار ابدا
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( وذلـك لتشـابه الفئـة 2010( والعايدي )2011وقد اتفقت هذه النتائج مع دراستي القدومي )
 العينة المبحوثة من حيث الوظائف الملقاة على عاتقهم .

 :محور الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة
 (31جدول رقم )

 الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة فقرات محور 

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

1 
 كافيـا  مـن كمـا   المشـرف بتقـديم يقـوم

 الوقــت االبداعيــة فــي األفكــار
 المناسب

 مرتفعة 4 71.503 0.000 77.118 0.862 3.575

2 
 أفكــار تقــديم إلــىيبــادر المشــرف 

 بالجدية واألصالة تتصف
 مرتفعة 2 73.295 0.000 85.538 0.797 3.665

3 
يعمــــل المشــــرف علــــى تقيــــيم االفكــــار 

 بشكل جيد حتى لو كانت بسيطة
 مرتفعة 1 74.740 0.000 88.041 0.790 3.737

4 
ابطي يستند المشرف على التفكير التر 

 بالفكرة التفكير المتسلسل المرتبط –
 مرتفعة 3 71.618 0.000 84.925 0.784 3.581

 مرتفعة 5 68.208 0.000 67.389 0.941 3.410 يصمم المشرف حلقات للتفكير 5
 مرتفعة  71.873 0.000 99.348 0.673 3.594 المحور ككل 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:
لشــق العســكري فــي وزارة الداخليــة الفلســطينية ا الدراسااة عاان أفكااار جدياادة ورائعااةمــدى تطبيــق  -

 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه71.873جاء بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية
فكـار بشـكل جيـد حتـى لـو كانـت يعمـل المشـرف علـى تقيـيم األ( وهـي )3رقم ) أعلى ترتيب فقرة -

 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه74.740بوزن نسبي ) وقد جاءت، (بسيطة
بـــوزن نســـبي  ( وقـــد جـــاءتيصـــمم المشـــرف حلقـــات للتفكيـــر( وهـــي )5رقـــم ) أدنـــى ترتيـــب فقـــرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه68.208)

خيرة في ترتيب ديدة ورائعة قد حل في المرتبة األفكار جيتضح أن محور الدراسة عن أ
ية وما حدث بها األمنية التي تمر بها المؤسسة األمنبالتجوال وذلك لطبيعة الظروف اإلدارة محاور 

 و(، وه71.873)من انقسام وحصار وقصف واستهداف بالرغم من ذلك حصل على وزن نسبي 
فكار جديدة ورائعة للتغلب على ية توفير أاألمنعلى قيادة المؤسسة ذلك يوجب و  ،(مرتفعةبدرجة )

فكار األيعمل المشرف على تقييم فقرة )قعة والظروف البيئية المحيطة بها، وأن الصعوبات الوا
حصلت على أعلى استجابة بهذا المحور وذلك ألن عملية التقييم  (بشكل جيد حتى لو كانت بسيطة
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في وزارة الداخلية عملية هامة وأن تقديم المقترحات من قبل العاملين وتقييمها من قبل المشرفين 
المشرف حلقات يصمم )( وهي 5ن فقرة رقم)وأواجب للخروج من أزمات وزارة الداخلية المتالحقة، 

حصلت على أدنى استجابة من قبل المبحوثين ويعزى ذلك كون طبيعة العمل األمني  (للتفكير
 . والظروف األمنية المحيطة التي تصعب من عقد الحلقات 
 و (2010)العايدي ( و 2011)القدومي وقد اتفقت نتائج هذا المحور مع نتائج دراسة 

بالتجوال قائمة على دراسة اإلدارة ن أ إلىويرجع ذلك الباحث  (2004)أحمد  و (2004)جوزيف 
هداف األ إلىوتغير الفجوة الحاصلة للوصول  الحالياالفكار الجديدة والرائعة ليتم تغير الواقع 

 المنشودة.
 ( يعرض ملخصاا لمحاور اإلدارة بالتجوال.32والجدول التالي رقم )

 (32جدول رقم )
 إدارة التجوالمحاور 

 المتوسط المحور م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

 مرتفعة 4 73.923 0.000 116.072 0.592 3.696 إثارة وتحفيز االهتمام والحديث 1
 مرتفعة 5 72.749 0.000 112.405 0.602 3.637 اإلصغاء الذكي المستوعب 2
 مرتفعة 3 74.428 0.000 108.625 0.637 3.721 والحواراستخدام ذكي لألسئلة  3
 مرتفعة 2 75.159 0.000 101.840 0.686 3.758 إزالة الخوف والرهبة والخجل 4
 مرتفعة 1 75.714 0.000 112.935 0.624 3.786 مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل 5
 مرتفعة 7 71.079 0.000 89.502 0.739 3.554 الدراسة عن المبدعين والعباقرة 6
 مرتفعة 6 71.873 0.000 99.348 0.673 3.594 الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة 7
 مرتفعة  73.561 0.000 126.509 0.541 3.678 الدرجة الكلية  

 السابق أن: الجدولوقد تبين من 
ــــة الفلســــطينية ا بااااالتجوالاإلدارة مــــدى تطبيــــق  - بالمحافظــــات لشــــق العســــكري فــــي وزارة الداخلي

 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه73.561جاء بوزن نسبي ) الجنوبية
(، 75.714جـاء بـوزن نسـبي )( مشاركة اآلخـرين فـي مشـاكل العمـلالترتيب األول هو محور ) -
 (.مرتفعةبدرجة ) ووه
 و(، وهــ75.159جـاء بــوزن نسـبي )( إزالـة الخــوف والرهبـة والخجــلالترتيـب الثــاني هـو محــور ) -

 (.مرتفعةبدرجة )
 و(، وهـ74.428جـاء بـوزن نسـبي )( اسـتخدام ذكـي لألسـئلة والحـوارالترتيـب الثالـث هـو محـور ) -

 (.مرتفعةبدرجة )
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 و(، وهــ73.923جـاء بــوزن نسـبي )( إثــارة وتحفيـز االهتمـام والحــديثالترتيـب الرابـع هــو محـور ) -
 (.مرتفعةبدرجة )

 و(، وهــ72.749نســبي )جــاء بــوزن ( اإلصــغاء الــذكي المســتوعبالترتيــب الخــامس هــو محــور ) -
 (.مرتفعةبدرجة )

(، 71.873جــاء بــوزن نســبي )( الدراســة عــن أفكــار جديــدة ورائعــةالترتيــب الســادس هــو محــور ) -
 (.مرتفعةبدرجة ) ووه
 و(، وهـ71.079جـاء بـوزن نسـبي )( الدراسـة عـن المبـدعين والعبـاقرةالترتيب السابع هو محـور ) -

 (.مرتفعةبدرجة )
بدرجـة  و(، وهـ75.714جـاء بـوزن نسـبي )( آلخرين في مشـاكل العمـلمشاركة اويتضح أن محور )

( الدراسـة عـن المبـدعين والعبـاقرةمرتفعة، وحصـل علـى أعلـى محـاور اإلدارة بـالتجوال وجـاء محـور )
 .أدنى محاور اإلدارة بالتجوال (مرتفعةبدرجة ) و(، وه71.079جاء بوزن نسبي )

أفــراد العينــة بــأن المشــرفين يــدركون أهميــة التجــوال فــي و جــاءت هــذه النتيجــة المرتفعــة اعتقــادا مــن 
العمل اإلداري الحكومي الذي ينعكس على ممارستهم اإلدارية، مما يعطى انطباعا ايجابيا عـن أداء 
هـــؤالء المشـــرفين،  ويعـــود ذلـــك ألســـباب عديـــدة منهـــا أن اإلدارة بـــالتجوال مفهـــوم إداري حـــديث ذلـــك 

درجـــة ممارســـة اإلدارة بـــالتجوال فـــي وزارة الداخليـــة التـــي هـــي  االصـــل أن يكـــون مرتفعـــا ألننـــا نـــدرس
بحاجــة إلــى أن تــدار بــالتجوال،  لمــا فيــه مــن تلبيــة الحتياجــات هــذه المؤسســة ســواء إداريــا أم فنيــا أم 

 إنسانيا  .

( و العيــدي 2004) Mckinney( و 2004وتتفــق هــذه النتيجــة مــع كــال  مــن دراســة عمــاد الــدين )
ن اإلدارة بــــالتجوال بالمؤسســــات إال أ( والتــــي اشــــارة 2012( و صــــباح )2011( والقــــدومي)2010)

التربويــة  والصــحية تعــد أنموذجــا  إداريــا  متطــورا ،  تعكــس نتائجهــا علــى المــديرين و العــاملين إذا مــا 
أحسن تطبيقه، ويعزو الباحث هذا االتفاق لتشابه في عينـة الدراسـة  حيـث اسـتهدفت الفئـة اإلشـرافية 

[ مقابلـة: 05/07/2015: مقابلـة[ و ]خلـف، 25/06/2015فقـت مـع مقـابالت ]ابـو زايـد، كما تم ات
 : مقابلة[ .13/07/2015و]الجريسي،

ومن النتائج السابقة يتضح للباحث أن استجابات العينة لمحاور اإلدارة بالتجوال على اختالف 
األمني نحو تحقيق األهداف تقديراتهم كانت مرتفعة وهذا يدلل على أهمية التجوال في العمل 

جماعهم على ذلك يوضح أهمية زيادة درجة ممارسة اإلدارة بالتجوال بوزارة الداخلية واعتماده  وا 
كمدخل إداري جديد يحسن من عملية إدارة األجهزة األمنية نحو تحسين تقديم الخدمات األمنية 

 للمواطن الفلسطيني.
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 إجابة السؤال الفرعي الثاني:  .2
 ل الفرعي الثاني على:ينص السؤا

لشق العسكري بالمحافظات في وزارة الداخلية الفلسطينية ا التحول التنظيميما واقع تطبيق 
 ؟الجنوبية

، كما هو مبين في الجدول " للعينة الواحدةTاختبار "ولقد تم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام 
 :التالي

 (33جدول رقم )
 فقرات التحول التنظيمي

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

1 
واضـــــــحة  توجـــــــد رؤيـــــــة اســـــــتراتيجية 

 للوزارة
 مرتفعة 14 71.503 0.000 67.940 0.979 3.575

2 
ــــوزارة رســــالة واضــــحة  تتــــوافر لــــدى ال

 مستنبطة من االحتياجات
 مرتفعة 13 71.561 0.000 77.204 0.862 3.578

3 
حــدد المشــرف الغايــات العليــا كجــزء ي

 من االستراتيجية الخاصة بالوزارة
 مرتفعة 9 72.081 0.000 75.675 0.886 3.604

يحــــــــــرص المشــــــــــرف علــــــــــى تعمــــــــــيم  4
 استراتيجية الوزارة للعاملين

 مرتفعة 12 71.618 0.000 71.166 0.936 3.581

5 
عمــل المشــرف علـــى تحليــل الفـــرص ي

ـــــدات  ـــــوة والضـــــعفوالتهدي ـــــاط الق  ونق
 عند بناء االستراتيجية

 مرتفعة 11 71.850 0.000 75.602 0.884 3.592

6 
شـــرك المشـــرف العـــاملين فـــي وضـــع ي

 متوسطة 27 67.919 0.000 64.710 0.976 3.396 االستراتيجيات الخاصة بالوزارة

7 
ـــق المشـــرف االســـتراتيجية بشـــكل ي طب

 مدروس ومنهجيعملي 
 مرتفعة 23 69.884 0.000 71.078 0.914 3.494

8 
حــــــــــــرص المشــــــــــــرف علــــــــــــى تقــــــــــــيم ي

 مستمراالستراتيجية بشكل 
 مرتفعة 25 68.786 0.000 70.114 0.912 3.439

9 
التخطـــيط المتبعـــة علـــى  آليـــاتتســهم 

 تسهيل حدوث عملية التغير
 مرتفعة 19 70.809 0.000 74.452 0.885 3.540

حـــــــــرص المشـــــــــرف علـــــــــى تطبيـــــــــق ي 10
 التغييرإدارة  منهجية

 مرتفعة 21 70.578 0.000 77.702 0.845 3.529

11 
يتالءم البناء التنظيمي مع احتياجات 

 الوزارة
 متوسطة 28 66.474 0.000 63.822 0.969 3.324
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 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

12 
على المساعدة  يعمل البناء التنظيمي
 المرجوة للوزارة في تحقيق االهداف

 مرتفعة 22 70.231 0.000 71.935 0.908 3.512

13 
تقوم الوزارة بمراجعـة البنـاء التنظيمـي 

 حاجات الوزارةوفق  مستمربشكل 
 مرتفعة 24 69.249 0.000 69.297 0.929 3.462

14 
يســاعد البنــاء التنظيمــي علــى تطــوير 

عــــــادةو   داريــــــة اإلهندســــــة العمليــــــات  ا 
 لوزارةل

 مرتفعة 10 72.023 0.000 77.317 0.866 3.601

15 
 علــى الحــاليالبنــاء التنظيمــي  يســاعد

طــر ســرعة عمليــة االتصــال داخــل األ
 التنظيمية بالوزارة

 مرتفعة 18 70.925 0.000 72.480 0.910 3.546

16 
ـــــاء التنظيمـــــي صـــــالحيات  يحـــــدد البن

 داريـة اإل مسـتويات العاملين بجميـع ال
 بشكل محدد وواضح

 مرتفعة 20 70.751 0.000 72.525 0.907 3.538

17 
االتصـال  آليـاتيلتزم العاملين باتباع 

 المحددة داخل الهياكل التنظيمية
 مرتفعة 17 70.983 0.000 73.855 0.894 3.549

18 
يساعد البناء والعملية التنظيمية علـى 

 التغيرات بالوزارةإدارة 
 مرتفعة 6 72.659 0.000 83.794 0.806 3.633

19 
المشــرف علــى تعزيــز التعــاون  يعمــل

 المشكالت بين زمالء العمل لعالج 
 مرتفعة 3 73.988 0.000 84.882 0.811 3.699

20 
ولويـــــات العـــــاملين انجـــــاز أيعـــــد مـــــن 

 المهام التي يكلفوا بها بأفضل الطرق
 مرتفعة 1 75.491 0.000 84.107 0.835 3.775

21 

يعتبــــــر المــــــوظفين الــــــذين يحصــــــلون 
ــــــذين  ــــــة هــــــم المــــــوظفين ال علــــــى ترقي
ـــــون بهـــــا  ـــــي يكلف ينجـــــزون المهـــــام الت

 بفاعلية وكفاءة

 متوسطة 29 63.179 0.000 53.367 1.101 3.159

22 
هـم  ينظر المشرف بـان زمـالء العمـل

هــــــــداف أزمــــــــالء ملتزمــــــــون بإنجــــــــاز 
 مشتركة

 مرتفعة 6 72.659 0.000 80.292 0.842 3.633

23 

يتم قيادة وتوجيه العاملين من  خالل 
الــنظم واللــوائح التــي تشــرح للمــوظفين 

 ما يجب ان يفعلوه
 

 مرتفعة 5 73.121 0.000 77.150 0.881 3.656
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 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"T" 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

24 
ـــة اتخـــاذ القـــرار فـــي  ـــوزارةتـــتم عملي  ال

حســــب اللــــوائح والــــنظم مبتعــــدة عــــن 
 قات الشخصيةالالع

 متوسطة 26 67.977 0.000 62.329 1.014 3.399

25 
العــــــــاملين بأعمــــــــالهم يعــــــــزى التــــــــزام 

ـــــــــرغبتهمنجازهـــــــــا ا  و  ـــــــــي اإل ل نجـــــــــاز ف
 الوزارةفي نجاح  والمساهمة

 مرتفعة 8 72.543 0.000 76.422 0.883 3.627

26 
 العـــاملين بأنهـــاتتصـــف العالقـــة بـــين 

عالقـــة تعاونيـــة تســـودها روح الفريــــق 
 إلنجاز المهام

 مرتفعة 3 73.988 0.000 79.769 0.863 3.699

27 
يتم حـل النزاعـات والصـراعات داخـل 

بــــــــالرجوع للــــــــوائح والقــــــــوانين  الــــــــوزارة
 نظمةواأل

 مرتفعة 15 71.445 0.000 73.667 0.902 3.572

28 
ـــــىينظـــــر  ـــــوزارة إل ـــــى ال نهـــــا بيئـــــة أ إل

خدماتيــة تعمــل علــى تقــديم الخــدمات 
 يةاألمن

 مرتفعة 2 74.624 0.000 84.273 0.824 3.731

29 
ثنــاء أيلتــزم العــاملين بــالنظم والقواعــد 

تـــأديتهم واجبـــاتهم ومهـــامهم حتـــى لـــو 
 تعارضت مع مصالحهم

 مرتفعة 16 71.329 0.000 75.414 0.880 3.566

 مرتفعة  71.042 0.000 107.943 0.612 3.552 المحور ككل 

 وقد تبين من الجدول السابق أن:

 لشق العسكري بالمحافظات الجنوبيةفي وزارة الداخلية الفلسطينية ا التحول التنظيميواقع تطبيق  -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه71.042جاء بوزن نسبي )

انجاز المهام التي يكلفوا بها بأفضل ولويات العاملين أيعد من ( وهي )20رقم ) أعلى ترتيب فقرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) ي(، وه75.491بوزن نسبي ) وقد جاءت، (الطرق

ــذين يحصــلون علــى ترقيــة هــم المــوظفين ( وهــي )21رقــم ) أدنــى ترتيــب فقــرة - يعتبــر المــوظفين ال
 ي(، وه63.179بوزن نسبي ) ( وقد جاءتالذين ينجزون المهام التي يكلفون بها بفاعلية وكفاءة

 (.متوسطةبدرجة )

ـــى درجـــة اســـتجابة  مـــن  مرتفعـــةيتضـــح مـــن النتـــائج الســـابقة حصـــول التحـــول التنظيمـــي عل
ويرى الباحث ان تطبيق التحول التنظيمـي بـوزارة الداخليـة الشـق ،  (71.04)المبحوثين بوزن نسبي 
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لألحداث الواقعة التي مرت بهـا الـوزارة مـن  العسكري جاء مقبول لدى العاملين المبحوثين وذلك نظرا  
حـــداث االنقســـام التـــي جعلـــت مـــن ف مـــن قبـــل االحـــتالل الصـــهيوني وثـــم أمـــن اســـتهدا ابدايـــة نشـــأته

 ية.األمنالضروري غلق الفجوة  في الوضع الراهن بالوزارة والنهوض لتقديم الخدمات 

مـن مجـاالت  ولجـال األمحور التحـول التنظيمـي الم من ( 10-1)وقد تناولت الفقرات من 
 حيــث كــان عاليــةالتغيــر فــي االســتراتيجية وقــد حصــلت علــى درجــة اســتجابة التحــول التنظيمــي وهــو 

 الخاصــة االســتراتيجية مــن كجــزء العليــا الغايــات المشــرف يحــدد( وهــي "3رقــم ) فقــرةترتيــب للأعلــى 
ـــك  ((72.081" بـــوزن نســـبي بـــالوزارة ـــىويعـــزى ذل ـــدى المشـــرفين أهم إل ـــة التخطـــيط االســـتراتيجي ل ي

شــرك ي( وهــي "6رقــم ) فقــرةترتيــب للدنــى أالعــاملين بــالوزارة للعمــل علــى تحقيــق االهــداف، وقــد كانــت 
" وقـــد حصـــلت علـــى درجـــة اســـتجابة  المشـــرف العـــاملين فـــي وضـــع االســـتراتيجيات الخاصـــة بـــالوزارة

المســتهدفة والنظــام العســكري  اإلشــرافيةويرجــع ذلــك لطبيعــة الفئــة  (67.919)متوســطة بــوزن نســبي
 المعمول به في وزارة الداخلية .

ـــــت مـــــع و  ـــــع  دراســـــةاتفق ( و 2008)أبـــــو عســـــاكر ( و 2006) مـــــرزوق و (2004)المرب
( ويعــزى الباحــث ذلــك بكــون التخطــيط والفكــر االســتراتيجي 2011)أبــو زنيــد  ( و2007)القحطــاني 

لمؤسســة الحكوميــة وقطاعــات ا منــاحي شــاملة فــي جميــع التغييــر الإدارة عنصــر اســاس فــي عمليــة 
 واألهلية.

مــــن  الثــــانيمــــن محــــور التحــــول التنظيمــــي المجــــال (  18-11)وقــــد تناولــــت الفقــــرات مــــن 
وقد حصلت على درجة استجابة  التغير في البناء والعملية التنظيميةمجاالت التحول التنظيمي وهو 

إدارة يســاعد البنــاء والعمليــة التنظيميــة علــى وهــي " (14)رقــم  فقــرةترتيــب للأعلــى  حيــث كــان عاليــة
سـاس فـي أي ن البنـاء التنظيمـي هـو األأ إلـىويعـزى ذلـك  ((72.659 بوزن نسبي "التغيرات بالوزارة

العليــا اإلدارة المؤسســة وكيفيــة تحقيــق األهــداف واهتمــام إدارة عمليــة تحــول فهــو مــا يحــدد كيــف يــتم 
يـتالءم البنـاء التنظيمـي مـع احتياجـات  وهـي " (11رقـم ) فقـرةترتيـب للدنـى أوقد كانت  بهذا الجانب،

ذلك سبب ويرى الباحث أن  ،66.474))بوزن نسبي  متوسطةوحصلت على درجة استجابة  "الوزارة
ال يلبــى الرغبـات فــي تحقيـق االهــداف نظـرا لظــروف المعيشـية والحالــة  الحـاليالبنـاء التنظيمــي كـون 

  الثورية التي تحكم بها المؤسسة.

( وذلــك لتشــابه الحالــة المطبقــة عليهــا العينــة كــون 2006)اللــوح  دراســةمــع النتــائج اتفقــت و 
 . هاأهمدراسة اللوح تناولت الهياكل التنظيمية بالوزارات الفلسطينية التي تعد وزارة الداخلية 

من مجـاالت التحـول  الثالثمن محور التحول التنظيمي المجال ( 29-19)وقد تناولت الفقرات من 
 أعلـى كـان حيـث عاليـةوقد حصلت علـى درجـة اسـتجابة  التنظيمية التغير في الثقافةالتنظيمي وهو 
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 ولويات العاملين انجاز المهام التي يكلفـوا بهـا بأفضـل الطـرقأيعد من " وهي( 20) رقم للفقرة ترتيب
روح االنتمـــاء  إلـــىويعـــزى ذلـــك  (75.491) بـــوزن نســـبي متوســـطةوحصـــلت علـــى درجـــة اســـتجابة 

يعتبـر المـوظفين " وهـي (21) رقـم للفقـرة ترتيـب ادنى كانت وقد، لدى العاملين بوزارة الداخلية عاليةال
ــذين ينجــزون المهــام التــي يكلفــون بهــا بفاعليــة وكفــاءة  الــذين يحصــلون علــى ترقيــة هــم المــوظفين ال

ويتضــح ذلــك بـان هنــاك خلــل فــي  67.977))بــوزن نسـبي  متوســطة"وحصـلت علــى درجــة اسـتجابة 
 التنفيذية للقانون. ةالفلسطيني وغياب الالئح األمنتفسير قانون الخدمة في قوى 

أن واقـع فـي Abdu Rashid, et al.  (2004 )دراسـة  نتـائج الدراسـة مـع نتـائجاتفقـت 
نعكس على عملية انجاز المهام المنوطة بالعاملين كمـا اتفقـت مـع نتـائج مقـابالت الثقافة التنظيمية ي

 ة[مقابلـــــــــــــ: 05/07/2015، ]خلـــــــــــــفو : مقابلـــــــــــــة[ 25/06/2015]ابـــــــــــــو زايـــــــــــــد، كـــــــــــــال  مـــــــــــــن 
يـة والتـي تـم األمن األجهزةالذين اوضـحوا ان الثقافـة الخاصـة بـ : مقابلة[ 13/07/2015]الجريسي،و

ية ومـا يثبـت صـدق ذلـك اسـتمرارهم األمنانتماء العاملين للمؤسسة  تافرز بنائها بعد احداث االنقسام 
 بالعمل بالرغم من عدم تلقيهم لرواتبهم منذ فترة طويلة.

وممــا ســبق يعتقــد الباحــث بــأن تفــاوت اســتجابات العينــة حــول التحــول التنظيمــي يــدل علــى 
الســـرائيلي المتواصـــل علـــى وزارة الواقـــع الحـــالي بـــوزارة الداخليـــة وأثـــر الحصـــار والعـــدوان واالحـــتالل ا

الداخلية بشكل خاص قطاع غزة وفلسطين بشكل عام، بـأن الـوزارة بحاجـة إلـى غلـق الفجـوات الواقـع 
وتحسـين الخـدمات والحفـاظ  ةالتي يتعمد جميع األطراف انشائها داخل فلسطين وقطاع غزة للمحافظ

الســـليم واســـتخدام الطـــرق اإلداريـــة  علـــى الجبهـــة الداخليـــة وال يتحقـــق ذلـــك إال عبـــر العمـــل المؤسســـي
تحوالت الالزمة على جميع مناحي المنظمات لخلق واقع أفضـل للشـعب الالسليمة في عملية إحداث 

الفلسطيني باستخدام االستراتيجيات السليمة وتصميم البناء التنظيمي وغرس الثقافـة التنظيميـة داخـل 
 المؤسسات وباألخص وزارة الداخلية.

 أسئلة المقابلة والجابة عليها:ثالثاا: تحليل 
 معيقات عمليات التحول التنظيمي:السؤال األول  ماهي   .1

: 05/07/2015، خلف] التاليمعيقات التحول التنظيمي بوزارة الداخلية عبر  ويرى خلف     
 :[مقابلة

 التيالحصار المفروض على قطاع غزة ينتج عنه عدم القدرة على جلب األدوات الالزمة  -
 نجاز المهام.إتساعد في 

دوات أو  لياتموارد مادية لتلبية احتياجات المؤسسة األمنية من خالل تغطية احتياجاتها و اآل -
 العمل.



 
 

  129    
   

مكانية تطوير المؤسسة األمنية إصبح أعدم وجود تعاون دولي بما يخص الجانب األمني لذلك  -
 .من الصعب

 : : مقابلة[26/06/2015]حبيب،  التالي فقد عبر عن معيقات عمليات التحول عبر أما حبيب   

  الخاص بوزارة الداخلية. ضعف التمويل -
 المتبعة بالعمل داخل الوزارة. البيوقراطية -
 .بالمناسعدم وضع الرجل المناسب بالمكان  -
 تداخل العمل الحكومي والتنظيمي. -
 االحتالل والتهديدات اليومية. -
 : : مقابلة[28/07/2015]البطش، بأن معوقات عملية التحول تتمثل بالتالي ويرى البطش   

 دوات والموازنات الالزمة.مكانيات واألعدم توافر اإل -
 عدم وجود جهة مسئولة عن وزارة الداخلية وخاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق. -
خطار األمنية من حيث العدد والمقرات التي استهدفت واأل وزارةالظروف الذاتية المتعلقة ب -

 المحدقة بوزارة الداخلية بشكل عام.
 الحصار المفروض على القطاع والذي يلقى بتأثيراته السلبية على مكونات الوزارة . -
 سبل التغلب على التحديات التي تواجه تطبيق التحول التنظيمي:إجابة السؤال الثاني وهو  .2

وقد أجمع كال  من قيادة وأركان وزارة الداخلية الذين تم مقابلتهم بأن سبل التغلب على        
التحديات التي تواجه تطبيق التحول التنظيمي بوزارة الداخلية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية 

: مقابلة[ 26/06/2015[ و]حبيب، مقابلة: 05/07/2015، خلفتتمثل في: ]
 : مقابلة[ :28/07/2015و]البطش،

 دوات.تطوير الكادر البشري  بمستوى يغطى الفراغ في األ -
 دوات الالزمة للتطوير.جاد البدائل المحلية المالئمة لعدم توافر األإيمحاولة  -
 .تغلب على المعيقات التي تواجهها الوزارةلتغيير في آليات العمل لالالعمل على  -
 .وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب -
 وقف تداخل العمل التنظيمي بالعمل الحكومي. -
 بناء خطة استراتيجية بعيدة المدى. -
  توفير التمويل الالزم للتطوير.  -
في  باالعتبارخذها أب على هذه المعيقات والتحديات و والرغبة في تجاوز والتغل اإلدراك -

 التي كانت تتسم بالمرونة وتراعي وجود هذه المعيقات. الوزارةخطط 
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ق نتائج جيدة في تحقي مرتفعةكان له النتيجة الالداخلية صدق االنتماء لدى منتسبي  -
 .شكالياتوتجاوز العقبات واإل

 مكانيات المحلية.مكانيات الغير متوفرة من خالل اإلالبدائل لكثير من المتطلبات واإل توفير -
قحامها بمجال العمل. -  مواكبة التكنولوجيا و الحديثة وا 
ظم المعلومات المحوسبة وقواعد للبيانات للعمل على إنجاز التحوالت االعتماد على ن -

 المطلوبة.

ويتضح للباحث من واقع عمله بوزارة الداخلية  بأن من أهم سبل التغلب على معيقات التحول 
مكانياته نحو النهوض وتخطى  التنظيمي هو كادر الوزارة المميز الذي يرفد الوزارة بكل طاقاته وا 

 المعيقات. 
للمدراء  ةالمقترحات التي من شأنها أن تعزز التجاهات اإليجابيإجابات السؤال الثالث وهو   .3

 والرؤساء نحو التحول التنظيمي:

الرؤساء نحو التحول التنظيمي المقترحات التي تعزز من دور المدراء و  أن أهم ويرى خلف        
 [:مقابلة: 05/07/2015هي ]خلف، 

 اعتماد سياسة الفريق. -
في جوانب المؤسسة األمنية والتي بمجموعها تصبح متكاملة في  المعالجة التخصصية -

 المخرجات.
  جتماعي لكل األجهزة األمنية.هتمام بالبعد االاال -

الرؤساء نحو التحول التنظيمي هي المقترحات التي تعزز من دور المدراء و  فقد أجمل ما حبيبأ
 : مقابلة[:26/06/2015]حبيب، 

 مدراء العاملين عبر الحوافز المادية والمعنوية.لل التحفيز -
كسابهم المهارات القيادية الالزمة. التأهيل -  وتدريب المدراء وا 
  .في الصالحيات واعطاء الثقة الالزمة للمدراء نحو القيام بالمهام المكلفة بها التفويض -

التنظيمي  المقترحات التي تعزز من دور المدراء في التحول أن أهم كد البطشوقد أ
 : مقابلة[:28/07/2015هي:]البطش،

 لدى المدراء لهذه المؤسسة . االنتماءتعزيز روح  -
 العمل على تحقيق األمن الوظيفي للعاملين. -
 ضرورة المبادرة الذاتية من طرفهم لالرتقاء وتطوير القدرات الشخصية في جميع المجاالت. -
 . وباألخص التجوال ممارسة جميع مجاالت اإلدارة الحديثة -



 
 

  131    
   

تعزيز العالقة مع المرؤوسين طرفهم واالطالع المباشر على تفاصيل العمل الخاصة والميداني  -
 منها.
 مكانيات ووسائل وطاقات للنهوض بالعمل الشرطي.إتوظيف كل ما يتوفر من  -

 : الدراسة ومناقشتها فرضياتاختبار : رابعاا 
 الفرضية الرئيسية األولى: .1

توجــــد عالقــــة ذات داللــــة ": ســــة إلــــى اختبــــار الفرضــــية الرئيســــية التــــي تــــنص علــــىتهــــدف هــــذه الدرا
حاداث التحاول التنظيماياإلدارة ( بين α≤0.05داللة ) مستوى إحصائية عند  فـي وزارة  باالتجوال وا 

 ."الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية

التحقق من صحتها من خالل حساب معامل ويتفرع من هذه الفرضية سبع فرضيات فرعية ، تم 
ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين "إحداث التحول التنظيمي" وأبعاد "اإلدارة بالتجوال"، حيث يتم 

(، التي تفترض عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية مقابل Hoإحصائيا  اختيار الفرضية العدمية)
ذات داللة إحصائية، ويتم الحكم على نتيجة (، التي تفترض وجود عالقة H1الفرضية البديلة)

حيث يتم رفض الفرضية  (،Sigاالختبار بناء  على نتيجة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار)
(، 0.05( أقل من مستوى)Sig)العدمية والتواصل إلى صحة الفرضية البديلة في حال كانت قيمة 

وجود عالقة حقيقية ذات داللة إحصائية، ويتم قبول  عندها: إن االختبار معنوي ويعنيويقال 
عدم وجود عالقة  ، ونستنتج عندئذ0.05( أعلى من Sigالفرضية العدمية في حالة  كانت قيمة)

 ذات داللة إحصائية.

( يوضح نتائج اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية ذات العالقة 34وفيما يلى جدول رقم)
 بها.

 (34جدول رقم)

 يوضح نتائج اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية ذات العالقة بها

 المتغيرات المستقلة
 المتغير التابع "إحداث التحول التنظيمي"

 الدللة .Sig" " قيمة معامل الرتباط
 0.01دالة عند  0.000 0.556 إثارة وتحفيز االهتمام والحديث
 0.01دالة عند  0.000 0.604 اإلصغاء الذكي المستوعب
 0.01دالة عند  0.000 0.533 استخدام ذكي لألسئلة والحوار
 0.01دالة عند  0.000 0.492 إزالة الخوف والرهبة والخجل

 0.01دالة عند  0.000 0.566 مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل
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 المتغيرات المستقلة
 المتغير التابع "إحداث التحول التنظيمي"

 معامل الرتباط .Sig" " قيمة الرتباطمعامل 
 0.01دالة عند  0.000 0.651 الدراسة عن المبدعين والعباقرة
 0.01دالة عند  0.000 0.636 الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة

 0.01دالة عند  0.000 0.695 "بالتجوالاإلدارة المجال ككل "

 يلي: ( ما34يتضح الجدول السابق رقم )

 للفرضية الفرعية األولى:بالنسبة  . أ

إثارة وتحفيز االهتمام بين  (α≤0.05 )ت داللة إحصائية عند مستوى داللةعالقة ذات وجد "
حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  والحديث وا 
 ".الجنوبية

وتحفيز االهتمام والحديث"، والمتغير سون بين المتغير المستقل "إثارة حيث بلغ معامل ارتباط بير 
 (.γ=0.556التابع "إحداث التحول التنظيمي"،)

(، حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة α≤0.05 )وكان هذا االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى 
(Sig=0.000 ويشير ،) ذلك إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إثارة وتحفيز االهتمام

حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  والحديث وا 
الجنوبية، وعليه يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية األولى التابعة لفرضية الدراسة الرئيسية 

  األولى.

 بالنسبة للفرضية الفرعية الثانية: . ب

اإلصغاء الذكي المستوعب  بين( α≤0.05 )عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد"
حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية  ".وا 

"، والمتغير التابع اإلصغاء الذكي المستوعباط بيرسون بين المتغير المستقل "حيث بلغ معامل ارتب
 (.γ =0.604 "إحداث التحول التنظيمي"،)

(، حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة α≤0.05 )وكان هذا االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى 
(Sig=0.000ويشير ذلك إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ،) اإلصغاء الذكي المستوعب 

حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية، وعليه  وا 
 يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية الثانية التابعة لفرضية الدراسة الرئيسية األولى. 
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 بالنسبة للفرضية الفرعية  الثالثة: . ت

استخدام ذكي لألسئلة  بين( α≤0.05 )لة عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى دالت وجد "
حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  والحوار وا 
 ".الجنوبية

"، والمتغير استخدام ذكي لألسئلة والحوارحيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "
 (.γ =0.533التابع "إحداث التحول التنظيمي"،)

(، حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة α≤0.05 )وكان هذا االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى 
(Sig=0.000ويشير ذلك إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ،)  استخدام ذكي لألسئلة

حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظاوالحوار  ت وا 
الجنوبية، وعليه يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية  الثالثة التابعة لفرضية الدراسة الرئيسية 

 األولى. 
 بالنسبة للفرضية الفرعية الرابعة: . ث

إزالة الخوف والرهبة  بين( α≤0.05 )عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد "
حداث التحول التنظيمي في وزارة  والخجل الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات وا 
 ".الجنوبية

"، والمتغير إزالة الخوف والرهبة والخجلحيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "
 (.γ =0.492التابع "إحداث التحول التنظيمي"،)

الداللة المحسوبة (، حيث بلغت قيمة α≤0.05 )وكان هذا االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى 
(Sig=0.000ويشير ذلك إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ،)  إزالة الخوف والرهبة

حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  والخجل وا 
راسة الرئيسية الجنوبية، وعليه يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية الرابعة التابعة لفرضية الد

 األولى. 
 الخامسة:بالنسبة للفرضية الفرعية  . ج

مشاركة اآلخرين في  بين( α≤0.05 )عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد "
حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  مشاكل العمل وا 

 ".الجنوبية
"، مشاركة اآلخرين في مشاكل العملبيرسون بين المتغير المستقل "حيث بلغ معامل ارتباط 

 (.γ =0.566والمتغير التابع "إحداث التحول التنظيمي"،)
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(، حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة α≤0.05 )وكان هذا االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى 
(Sig=0.000ويشير ذلك إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ،)  مشاركة اآلخرين في

حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات مشاكل العمل  وا 
الجنوبية، وعليه يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية الخامسة التابعة لفرضية الدراسة الرئيسية 

 األولى. 
 بالنسبة للفرضية الفرعية السادسة: . ح

الدراسة عن المبدعين  بين( α≤0.05 )عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد "
حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  والعباقرة وا 
 ".الجنوبية

المتغير "، و  الدراسة عن المبدعين والعباقرة حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "
 (.γ =0.651التابع "إحداث التحول التنظيمي"،)

(، حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة α≤0.05 )وكان هذا االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى 
(Sig=0.000 ويشير ذلك إلى و ،) الدراسة عن المبدعين جود عالقة ذات داللة إحصائية بين

حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  والعباقرة وا 
التابعة  الدراسة عن المبدعين والعباقرةالجنوبية، وعليه يستنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية 

 لفرضية الدراسة الرئيسية األولى. 
 السابعة:بالنسبة للفرضية الفرعية  . خ

الدراسة عن أفكار جديدة  بين( α≤0.05 )عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  توجد "
حداث التحول التنظيمي في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  ورائعة وا 

 ".الجنوبية
والمتغير "، الدراسة عن أفكار جديدة ورائعةحيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل "

 (.γ =0.636التابع "إحداث التحول التنظيمي"،)
(، حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة α≤0.05 )وكان هذا االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى 

(Sig=0.000 ويشير ذلك إلى و ،) الدراسة عن أفكار جديدة جود عالقة ذات داللة إحصائية بين
حداث التحول التنظيمي في وزارة ورائعة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  وا 

 التابعة لفرضية الدراسة الرئيسية األولى. تنتج الباحث صحة الفرضية الفرعية الجنوبية، وعليه يس
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وجود يمكن التوصل إلى صحة الفرضية الرئيسية األولى للدراسة والتي تفترض" ومن خالل ما سبق
حداث اإلدارة أبعاد بين (α≤0.05 )ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة عالقة  بالتجوال وا 

 ."في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية التحول التنظيمي
، ويرى الباحث أن هذه النتائج تشير إلى احث صحة الفرضية الرئيسية األولىوعليه استنتج الب

، حيث تدرجت قوة تناولتها الدراسة التياإلدارة بالتجوال  دأبعاوجود ارتباط إيجابي يجمع بين 
بعد "الدراسة عن المبدعين والعباقرة " على أعلى قوة ارتباط، وهذه النتيجة  العالقة بحيث حصد

ا من أهمية في تسهيل العمل اإلداري في وزارة الداخلية أكثر باإلدارة بالتجوال لما له مباهتماتدفع 
 الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية، وهذا سوف ينعكس إيجابيا  على إحداث التحول التنظيمي.

ويعزو الباحث عدم مناقشته للدراسات السابقة التي تتناول العالقة بين اإلدارة بالتجوال والتحول 
مما يعطى الدراسة الميزة   -على حد علم الباحث –هذه الدراسات  النعدام وجودوذلك التنظيمي  

كونها الدراسة األولى التي تناولت العالقة بين اإلدارة بالتجوال كمدخل جديد والتحول التنظيمي، 
  حيث أكدت نتائج الدراسة الحالية وجود عالقة ايجابية قوية بين اإلدارة بالتجوال والتحول التنظيمي.

 الرئيسية الثانية:الفرضية  .2
عند مستوى دللة توجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرضية الرئيسية الثانية تنص على"

(0.05≥α) وزارة الداخلية الفلسطينية  في بالتجوالاإلدارة في متوسطات استجابات المبحوثين حول
سنوات  ،العلميالمؤهل  ،العمر) التالية:تعزى للمتغيرات  الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية

 ".(ةالوظيفي الدرجة ،الخدمة
( One-Way ANOVAوللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي )

، وفيما لثانيةتعزى إلى المتغيرات الشخصية المذكورة في الفرضية الرئيسية ا التي الفروق الختبار
  للمتغيرات الشخصية كال  على حده.نية وفقا  االفرضية الرئيسية الث اختباريلي 

 :العمربالنسبة لمتغير  . أ

متوســــطات اســــتجابات  فــــي (α≤0.05داللــــة ) مســــتوى توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد 
ــــة الفلســــطينية الشــــق العســــكري بالمحافظــــات  بااااالتجوالاإلدارة المبحــــوثين حــــول  فــــي وزارة الداخلي

 .العمر الجنوبية تعزى للمتغير
، كما هو مبين One-Way ANOVAاختبار التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام ولقد تم 

 :التاليفي الجدول 
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 (35جدول رقم )
 العمرلمتغير  تعزىالفروقات 

 

 العدد العمر المحور
 المتوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري

 قيمة

"F" 

 قيمة

Sig."" 

 مستوى

 الدللة

 ليست دالة 0.317 1.152 0.529 3.764 111 30من أقل  إثارة وتحفيز االهتمام والحديث

    0.601 3.653 161 40أقل من -30من  

    0.660 3.689 74 فأكثر 40من  

    0.592 3.696 346 المجموع 

 ليست دالة 0.051 3.009 0.516 3.728 111 30أقل من  اإلصغاء الذكي المستوعب

    0.606 3.635 161 40أقل من -30من  

    0.690 3.508 74 فأكثر 40من  

    0.602 3.637 346 المجموع 

 دالة 0.038 3.312 0.530 3.838 111 30أقل من  استخدام ذكي لألسئلة والحوار

    0.690 3.696 161 40أقل من -30من  

    0.646 3.603 74 فأكثر 40من  

    0.637 3.721 346 المجموع 

 ليست دالة 0.178 1.735 0.558 3.833 111 30أقل من  إزالة الخوف والرهبة والخجل

    0.757 3.759 161 40أقل من -30من  

    0.691 3.642 74 فأكثر 40من  

    0.686 3.758 346 المجموع 

مشاركة اآلخرين في مشاكل 
 العمل

 ليست دالة 0.577 0.551 0.518 3.803 111 30أقل من 

    0.650 3.805 161 40أقل من -30من  

    0.709 3.718 74 فأكثر 40من  

    0.624 3.786 346 المجموع 
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 العدد العمر المحور
 المتوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري

 قيمة

"F" 

 قيمة

Sig."" 

 مستوى

 الدللة

 ليست دالة 0.071 2.666 0.594 3.680 111 30أقل من  الدراسة عن المبدعين والعباقرة

    0.797 3.518 161 40أقل من -30من  

    0.783 3.444 74 فأكثر 40من  

    0.739 3.554 346 المجموع 

 ليست دالة 0.053 2.958 0.577 3.721 111 30أقل من  الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة

    0.708 3.538 161 40أقل من -30من  

    0.709 3.524 74 فأكثر 40من  

    0.673 3.594 346 المجموع 

 ليست دالة 0.074 2.617 0.432 3.767 111 30أقل من  بالتجوالاإلدارة 

    0.576 3.658 161 40أقل من -30من  

    0.594 3.590 74 فأكثر 40من  

    0.541 3.678 346 المجموع 

 (3.070( = )0.05( وعند مستوى داللة )343، 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

استخدام ذكي باستثناء محور  " الجدولية في جميع المحاورFمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " -
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم ، وهذا يدل على لألسئلة والحوار

(α≤0.05 )في وزارة الداخلية الفلسطينية  بالتجوالاإلدارة متوسطات استجابات المبحوثين حول  في
 .العمرمتغير لتعزى الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية 

، وهذا استخدام ذكي لألسئلة والحوارمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أكبر" المحسوبة Fقيمة " -
متوسطات استجابات  في( α≤0.05يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية  بالتجوال دارةاإلالمبحوثين حول 
 .العمرمتغير لتعزى 

مبـين  (، كمـا هـوLSDتـم اسـتخدام اختبـار ) العماروإليجاد الفروقات بـين المجموعـات تعـزى لمتغيـر 
 :التاليفي الجدول 
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 (36جدول رقم )
 استخدام ذكي لألسئلة والحوار العمر في محورلمتغير  تعزىبين المجموعات الفروقات 

 فأكثر 40من  40أقل من -30من  30أقل من  العمر
 1 30أقل من 

  
  1 -0.142 40أقل من -30من 

 1 -0.093 *-0.235 فأكثر 40من 
 : هوقد تبين من الجدول السابق أن

أقل من (، ولصالح مجموعة )30أقل من ( ومجموعة )فأكثر 40من يوجد فروق بين مجموعة ) -
30.) 

الفئة العمرية تلعب دور في النضوج والتراكم المعرفي للعاملين  إلىويعزو الباحث ذلك 
استخدام ذكي االستجابة وظهر ذلك في محور  ةوزياد إلىوالمشرفين وترسخ الخبرات التي تؤدي 

محور بالتجوال عدا اإلدارة ة و يتم قبول الفرضية الصفرية بجميع محاور استبان، لألسئلة والحوار
 استخدام ذكى لألسئلة والحوار.

وجود فروق ذات داللة  أظهرت التي  (2011)جودي وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج  دراسة  
 .العمرمتغير  إلىتعزى بالتجوال اإلدارة مستوى إحصائية في 

إحصائية في مستوى ممارسة عدم وجود فروق ذات داللة  (2011) قدوميواختلف مع دراسة 
بالتجوال لدى مديري المدارس المهنية من وجهة نظر معلمي تللك المدارس تبعا  دارة اإل
 (.العمرير)لمتغ

 بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي: . ب

متوســـــطات اســـــتجابات  فـــــي (α≤0.05داللـــــة ) مســـــتوى توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد 
في وزارة الداخلية الفلسطينية الشـق العسـكري بالمحافظـات الجنوبيـة  بالتجوالاإلدارة المبحوثين حول 
 المؤهل العلمي. تعزى للمتغير

، كما هو مبين One-Way ANOVAاختبار التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام ولقد تم 
 :التاليفي الجدول 
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 (37جدول رقم )
 المؤهل العلميلمتغير  تعزىالفروقات 

 المحور
 المؤهل
 العدد العلمي

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

 ليست دالة 0.052 2.602 0.616 3.490 24 ثانوية عامة فأقل إثارة وتحفيز االهتمام والحديث
    0.483 3.773 27 دبلوم متوسط 
    0.578 3.677 252 بكالوريوس 
    0.687 3.878 43 دراسات عليا 
    0.592 3.696 346 المجموع 

 ليست دالة 0.087 2.206 0.539 3.398 24 ثانوية عامة فأقل اإلصغاء الذكي المستوعب
    0.499 3.778 27 دبلوم متوسط 
    0.598 3.628 252 بكالوريوس 
    0.687 3.739 43 دراسات عليا 
    0.602 3.637 346 المجموع 
 ليست دالة 0.164 1.712 0.655 3.550 24 ثانوية عامة فأقل لألسئلة والحواراستخدام ذكي 

    0.608 3.778 27 دبلوم متوسط 
    0.640 3.703 252 بكالوريوس 
    0.615 3.888 43 دراسات عليا 
    0.637 3.721 346 المجموع 

 دالة 0.021 3.292 0.885 3.448 24 ثانوية عامة فأقل إزالة الخوف والرهبة والخجل
    0.682 3.963 27 دبلوم متوسط 
    0.641 3.739 252 بكالوريوس 
    0.765 3.913 43 دراسات عليا 
    0.686 3.758 346 المجموع 

 ليست دالة 0.583 0.650 0.683 3.649 24 ثانوية عامة فأقل مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل
    0.508 3.873 27 دبلوم متوسط 
    0.611 3.781 252 بكالوريوس 
    0.728 3.834 43 دراسات عليا 
    0.624 3.786 346 المجموع 

 ليست دالة 0.280 1.283 0.861 3.278 24 ثانوية عامة فأقل الدراسة عن المبدعين والعباقرة
    0.830 3.630 27 دبلوم متوسط 
    0.709 3.565 252 بكالوريوس 
    0.771 3.597 43 دراسات عليا 
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 المحور
 المؤهل
 العدد العلمي

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

    0.739 3.554 346 المجموع 
 ليست دالة 0.406 0.971 0.684 3.392 24 ثانوية عامة فأقل الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة

    0.639 3.652 27 دبلوم متوسط 
    0.655 3.594 252 بكالوريوس 
    0.782 3.670 43 دراسات عليا 
    0.673 3.594 346 المجموع 
 ليست دالة 0.079 2.278 0.576 3.458 24 ثانوية عامة فأقل بالتجوالاإلدارة 

    0.517 3.778 27 دبلوم متوسط 
    0.520 3.669 252 بكالوريوس 
    0.625 3.788 43 دراسات عليا 
    0.541 3.678 346 المجموع 
 (2.680( = )0.05( وعند مستوى داللة )342، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
إزالة الخوف باستثناء محور  " الجدولية في جميع المحاورFمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " -

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم ، وهذا يدل على والرهبة والخجل
(α≤0.05 )في وزارة الداخلية الفلسطينية  بالتجوالدارة اإلمتوسطات استجابات المبحوثين حول  في

 .المؤهل العلميمتغير لتعزى الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية 
، وهذا إزالة الخوف والرهبة والخجلمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أكبر" المحسوبة Fقيمة " -

متوسطات استجابات  في( α≤0.05يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية  بالتجوالاإلدارة المبحوثين حول 

 .المؤهل العلميمتغير لتعزى 
(، كمــا LSDتـم اســتخدام اختبـار )المؤهاال العلمااي وإليجـاد الفروقـات بــين المجموعـات تعــزى لمتغيـر 

 :التاليمبين في الجدول  هو
 (38جدول رقم )

 إزالة الخوف والرهبة والخجل المؤهل العلمي في محورلمتغير  تعزىبين المجموعات الفروقات 
 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم متوسط ثانوية عامة فأقل المؤهل العلمي
 1 ثانوية عامة فأقل

 
 

 
  1 *0.515 دبلوم متوسط

 
 1 -0.224 *0.291 بكالوريوس

 
 1 0.174 -0.050 *0.465 دراسات عليا
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 : هوقد تبين من الجدول السابق أن
(، ولصالح مجموعة ثانوية عامة فأقل( ومجموعة )دبلوم متوسطيوجد فروق بين مجموعة ) -
 (.دبلوم متوسط)
(، ولصالح مجموعة ثانوية عامة فأقل( ومجموعة )بكالوريوسيوجد فروق بين مجموعة ) -
 (.بكالوريوس)
(، ولصالح مجموعة ثانوية عامة فأقل( ومجموعة )دراسات عليايوجد فروق بين مجموعة ) -
 (.دراسات عليا)

ان المؤهل العلمي يلعب دورا  في النضوج والتراكم المعرفي للعاملين  إلىالباحث ذلك  ويفسر
استخدام ذكي محور االستجابة وظهر ذلك في  ةزياد إلىوالمشرفين وترسخ الخبرات التي تؤدي 

 لألسئلة والحوار.

بالتجوال  عدا محور إزالة الخوف والرهبة اإلدارة يتم قبول الفرضية الصفرية بجميع محاور 
 .والخجل

التي  (2004) أحمدو  Hildebrand (2006) ةمتفقة مع نتائج كال من دراس وجاءت هذه النتيجة
المؤهل متغير  إلىتعزى  بالتجوالاإلدارة مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية في  أظهرت 
  .العلمي

العايدي ( و 2011)جودي  و (2011) قدوميكال  من دراسة مختلفة مع وجاءت هذه النتيجة 
تعزى  بالتجوالاإلدارة مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية في عدم  أظهرت التي  (2010)

 .المؤهل العلميمتغير  إلى

 بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة:  . ت
متوســـطات اســـتجابات  فـــي (α≤0.05داللـــة ) مســـتوى توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد 

فـــي وزارة الداخليـــة الفلســـطينية الشـــق العســـكري بالمحافظـــات  باااالتجوالاإلدارة المبحـــوثين حـــول 
 سنوات الخدمة. الجنوبية تعزى للمتغير

، كما هو One-Way ANOVAاختبار التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام ولقد تم 
 :التاليمبين في الجدول 
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 (39جدول رقم )
 سنوات الخدمةلمتغير  تعزىالفروقات 

 العدد سنوات الخدمة المحور
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

 ليست دالة 0.424 0.935 0.691 3.545 25 5أقل من  إثارة وتحفيز االهتمام والحديث
    0.524 3.732 214 10أقل من -5من  
    0.688 3.658 64 15أقل من -10من  
    0.697 3.663 43 فأكثر 15 

    0.592 3.696 346 المجموع 

 ليست دالة 0.201 1.552 0.609 3.444 25 5أقل من  اإلصغاء الذكي المستوعب
    0.535 3.685 214 10أقل من -5من  
    0.676 3.583 64 15أقل من -10من  
    0.765 3.594 43 فأكثر 15 

    0.602 3.637 346 المجموع 
 ليست دالة 0.338 1.127 0.624 3.616 25 5أقل من  استخدام ذكي لألسئلة والحوار

    0.592 3.770 214 10أقل من -5من  
    0.719 3.638 64 15أقل من -10من  
    0.725 3.665 43 فأكثر 15 
    0.637 3.721 346 المجموع 

 ليست دالة 0.109 2.036 0.593 3.570 25 5أقل من  إزالة الخوف والرهبة والخجل
    0.662 3.826 214 10أقل من -5من  
    0.722 3.645 64 15أقل من -10من  
    0.771 3.698 43 فأكثر 15 
    0.686 3.758 346 المجموع 

 ليست دالة 0.445 0.893 0.606 3.669 25 5أقل من  مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل
    0.577 3.826 214 10أقل من -5من  
    0.670 3.752 64 15أقل من -10من  
    0.771 3.704 43 فأكثر 15 
    0.624 3.786 346 المجموع 

 ليست دالة 0.508 0.775 0.551 3.633 25 5أقل من  الدراسة عن المبدعين والعباقرة
    0.746 3.585 214 10أقل من -5من  
    0.773 3.510 64 15أقل من -10من  
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 العدد سنوات الخدمة المحور
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

    0.747 3.419 43 فأكثر 15 
    0.739 3.554 346 المجموع 

 ليست دالة 0.499 0.792 0.603 3.680 25 5أقل من  الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة
    0.652 3.612 214 10أقل من -5من  
    0.738 3.591 64 15أقل من -10من  
    0.716 3.456 43 فأكثر 15 
    0.673 3.594 346 المجموع 
 ليست دالة 0.340 1.123 0.498 3.594 25 5أقل من  بالتجوالاإلدارة 

    0.501 3.719 214 10أقل من -5من  
    0.601 3.625 64 15أقل من -10من  
    0.649 3.600 43 فأكثر 15 
    0.541 3.678 346 المجموع 
 (2.680( = )0.05( وعند مستوى داللة )342، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
وجود عدم " الجدولية في جميع المحاور، وهذا يدل على Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة "  -

متوسطات استجابات المبحوثين حول  في( α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
متغير لتعزى في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية  بالتجوالاإلدارة 

 .سنوات الخدمة
السياسات المتبعة داخل الوزارة والتوجيهات  إلىويعزو الباحث ذلك يتم قبول الفرضية الصفرية،   -

ية  اليومبالتجوال لمواكبة المهام اإلدارة العليا التي تتعلق بتفعيل دارة التي يتلقاها العاملين من قبل اإل
 من تنفيذ االهداف. دللتأك

و  (2011)قدومي ( و 2010) العايديوجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج كال من دراسة 
وجود فروق ذات داللة عدم أظهرت التي و  Mckinney (2004)و  (2011) عبدالرحمن و جودي

 .سنوات الخدمةمتغير  إلىتعزى  بالتجوالاإلدارة مستوى إحصائية في 
 الفروقات بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية:  . ث

متوســـطات اســـتجابات  فـــي (α≤0.05داللـــة ) مســـتوى توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد 
فـــي وزارة الداخليـــة الفلســـطينية الشـــق العســـكري بالمحافظـــات  باااالتجوالاإلدارة المبحـــوثين حـــول 

 الدرجة الوظيفية. الجنوبية تعزى للمتغير
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، كما هو One-Way ANOVAاختبار التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام ولقد تم 
 :التاليمبين في الجدول 

 (40جدول رقم )  
 الدرجة الوظيفيةلمتغير  تعزىالفروقات   

 الدرجة المحور
 المتوسط العدد الوظيفية

 الحسابي
 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

 ليست دالة 0.460 0.932 0.000 4.375 1 لواء إثارة وتحفيز االهتمام والحديث
    0.144 4.292 3 عميد 
    0.313 3.635 12 عقيد 
    0.682 3.721 30 مقدم 
    0.673 3.705 77 رائد 
    0.563 3.682 223 نقيب 
    0.592 3.696 346 المجموع 

 ليست دالة 0.165 1.580 0.000 4.556 1 لواء اإلصغاء الذكي المستوعب
    0.064 4.259 3 عميد 
    0.440 3.417 12 عقيد 
    0.667 3.581 30 مقدم 
    0.686 3.605 77 رائد 
    0.567 3.656 223 نقيب 
    0.602 3.637 346 المجموع 

 ليست دالة 0.481 0.900 0.000 4.400 1 لواء استخدام ذكي لألسئلة والحوار
    0.462 4.333 3 عميد 
    0.549 3.583 12 عقيد 
    0.635 3.740 30 مقدم 
    0.686 3.714 77 رائد 
    0.626 3.717 223 نقيب 
    0.637 3.721 346 المجموع 

 ليست دالة 0.447 0.953 0.000 4.000 1 لواء إزالة الخوف والرهبة والخجل
    0.289 4.333 3 عميد 
    0.604 3.688 12 عقيد 
    0.633 3.708 30 مقدم 
    0.727 3.860 77 رائد 



 
 

  145    
   

 المحور
 الدرجة
 العدد الوظيفية

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

    0.685 3.724 223 نقيب 
    0.686 3.758 346 المجموع 

مشاركة اآلخرين في مشاكل 
 العمل

 ليست دالة 0.208 1.442 0.000 4.714 1 لواء

    0.082 3.905 3 عميد 
    0.515 3.488 12 عقيد 
    0.771 3.786 30 مقدم 
    0.647 3.881 77 رائد 
    0.598 3.763 223 نقيب 
    0.624 3.786 346 المجموع 

 ليست دالة 0.277 1.269 0.000 4.333 1 لواء الدراسة عن المبدعين والعباقرة
    0.289 4.333 3 عميد 
    0.661 3.403 12 عقيد 
    0.802 3.411 30 مقدم 
    0.753 3.595 77 رائد 
    0.729 3.553 223 نقيب 
    0.739 3.554 346 المجموع 

 ليست دالة 0.692 0.610 0.000 4.600 1 لواء الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة
    0.115 3.733 3 عميد 
    0.355 3.533 12 عقيد 

    0.855 3.507 30 مقدم الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة
    0.692 3.582 77 رائد 
    0.657 3.606 223 نقيب 
    0.673 3.594 346 المجموع 
 ليست دالة 0.344 1.131 0.000 4.425 1 لواء بالتجوالاإلدارة 

    0.165 4.170 3 عميد 
    0.325 3.535 12 عقيد 
    0.620 3.636 30 مقدم 
    0.586 3.706 77 رائد 
    0.523 3.672 223 نقيب 
    0.541 3.678 346 المجموع 
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 (2.200( = )0.05( وعند مستوى داللة )340، 5" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

وجود عدم " الجدولية في جميع المحاور، وهذا يدل على Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة "  -
متوسطات استجابات المبحوثين حول  في( α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

متغير لتعزى في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية  بالتجوال دارةاإل
 .الدرجة الوظيفية

من افراد  اإلشرافيةالمهام المكلف بها الفئة  إلىذلك  ويعزو الباحثو يتم قبول الفرضية الصفرية، 
العايدي ( و 2011)جودي دراسة العينة متقاربة، وجاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج كال من 

مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية في عدم  أظهرت ( التي 2011) ( و قدومي2010)
 .الدرجة الوظيفيةمتغير  إلىتعزى  بالتجوالاإلدارة 

 
 الفرضية الرئيسية الثالثة: .3

مستوى دللة  عندتوجد فروق ذات دللة إحصائية "الفرضية الرئيسية الثالثة تنص على 
(0.05≥α)  وزارة الداخلية  في إحداث التحول التنظيمي تجاه استجابات المبحوثين متوسطاتبين

 ،المؤهل العلمي ،العمر) ة:التاليتعزى للمتغيرات  الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية
 .(ةالوظيفي الدرجة ،سنوات الخدمة

( One-Way ANOVAوللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي )
، وفيما الثالثةالختبار الفروق التي تعزى إلى المتغيرات الشخصية المذكورة في الفرضية الرئيسية 

 وفقا  للمتغيرات الشخصية كال  على حده.  الثالثةيلي اختبار الفرضية الرئيسية 
 

 :العمربالنسبة لمتغير  . أ
متوســـــطات اســـــتجابات  فـــــي (α≤0.05داللـــــة ) مســـــتوى توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد 

في وزارة الداخليـة الفلسـطينية الشـق العسـكري بالمحافظـات  إحداث التحول التنظيميالمبحوثين حول 
 .لمتغير العمر الجنوبية تعزى

، كما هو مبين One-Way ANOVAاختبار التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام ولقد تم 
 :التاليفي الجدول 
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 (41جدول رقم )  
 العمرلمتغير  تعزىالفروقات 

 العدد العمر المحور
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

 ليست دالة 0.097 2.354 0.539 3.652 111 30من  أقل إحداث التحول التنظيمي
    0.609 3.521 161 40أقل من -30من  
    0.705 3.471 74 فأكثر 40من  
    0.612 3.552 346 المجموع 
 (3.070( = )0.05( وعند مستوى داللة )343، 2" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
، وهذا يدل إحداث التحول التنظيميمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة F" قيمة -

متوسطات استجابات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم على 
في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  إحداث التحول التنظيميالمبحوثين حول 

 .العمرمتغير لتعزى  الجنوبية
ن جميع عينة الدراسة من الفئة أ إلىويعزو الباحث ذلك ، الصفرية يتم قبول الفرضية

لجميع فقرات  وعليه كنت استجابات المبحوثين فيةاإلشراالمهام المكلف بها الفئة وتشابه  اإلشرافية
 . استبانة محور التحول التنظيمي متشابهة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في بينت  الذي (2011)قدومي مع دراسةواختلف النتائج 
ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري المدارس المهنية وعالقتها باألداء اتجاهات المبحوثين نحو 

 .ويعزى ذلك الختلف طبيعة العينة المبحوثة (العمروالوظيفية )للعوامل الديمغرافية تعزى  الوظيفي 
: مقابلة[ 25/06/2015]ابو زايد، مع نتائج مقابالت كال  من  واتفقت النتائج

ن عملية أويعزى ذلك ب: مقابلة[ 05/07/2015، ]خلفو : مقابلة[ 13/07/2015]الجريسي،و
 العينة اكثر من ارتباطها بالسياسات العامة.التحول التنظيمي غير مرتبطة بالفئة العمرية ألفراد 

 بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:  . ب
متوســـــطات اســـــتجابات  فـــــي (α≤0.05داللـــــة ) مســـــتوى توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد 

في وزارة الداخليـة الفلسـطينية الشـق العسـكري بالمحافظـات  إحداث التحول التنظيميالمبحوثين حول 
 .المؤهل العلمي لمتغير الجنوبية تعزى

، كما هو مبين One-Way ANOVAاختبار التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام ولقد تم 
 :التاليفي الجدول 
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 (42جدول رقم )
 المؤهل العلميلمتغير  تعزىالفروقات 

 المحور
 المؤهل
 العدد العلمي

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

 ليست دالة 0.312 1.193 0.652 3.333 24 ثانوية عامة فأقل إحداث التحول التنظيمي
    0.621 3.543 27 دبلوم متوسط 
    0.609 3.564 252 بكالوريوس 
    0.600 3.612 43 دراسات عليا 
    0.612 3.552 346 المجموع 

 (2.680( = )0.05داللة )( وعند مستوى 342، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

، وهذا يدل إحداث التحول التنظيميمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " -
متوسطات استجابات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم على 

في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  إحداث التحول التنظيميالمبحوثين حول 
 .المؤهل العلميمتغير لتعزى  الجنوبية

]ابو نتائج مقابالت كال  من حيث اتفقت نتائج الدراسة مع يتم قبول الفرضية الصفرية، 
: 05/07/2015، ]خلفو : مقابلة[ 13/07/2015]الجريسي،و : مقابلة[25/06/2015زايد، 
السياسة العامة لوزارة الداخلية والتوجيهات التي يتلقاها العاملين  إلىويعزو الباحث ذلك ة[ مقابل

 حيث كانت استجابات العينة متقاربة.،  إلحداث التحول التنظيمي
 

 بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة: . ت
متوســـــطات اســـــتجابات  فـــــي (α≤0.05داللـــــة ) مســـــتوى توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد 

في وزارة الداخليـة الفلسـطينية الشـق العسـكري بالمحافظـات  إحداث التحول التنظيميالمبحوثين حول 
 .سنوات الخدمةلمتغير  الجنوبية تعزى

، كما هو مبين One-Way ANOVAاختبار التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام ولقد تم 
 :التاليفي الجدول 
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 (43جدول رقم )
 سنوات الخدمةلمتغير  تعزىالفروقات   

 العدد سنوات الخدمة المحور
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

 ليست دالة 0.384 1.019 0.605 3.559 25 5أقل من  إحداث التحول التنظيمي
    0.588 3.573 214 10أقل من -5من  
    0.571 3.583 64 15أقل من -10من  
    0.775 3.400 43 فأكثر 15 
    0.612 3.552 346 المجموع 
 (2.680( = )0.05( وعند مستوى داللة )342، 3" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبين من الجدول السابق أن: 
، وهذا يدل إحداث التحول التنظيميمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " -

طات استجابات وسمت في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم على 
في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  إحداث التحول التنظيميالمبحوثين حول 

 .سنوات الخدمةمتغير لتعزى  الجنوبية
جميع عينة الدراسة بغض تجانس استجابات يتم قبول الفرضية الصفرية، ويعزو الباحث وبذلك 
نهم يقيمون واقع التحول التنظيمي بشكل متقارب وال ن االختالف في سنوات خدمتهم إال أالنظر ع

 يوجد أي فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجاباتهم.
 
 بالنسبة لمتغير الدرجة الوظيفية: . ث

متوســـــطات اســـــتجابات  فـــــي (α≤0.05) داللـــــة مســـــتوى توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد 
في وزارة الداخليـة الفلسـطينية الشـق العسـكري بالمحافظـات  إحداث التحول التنظيميالمبحوثين حول 
 .الدرجة الوظيفيةلمتغير  الجنوبية تعزى

، كما هو مبين One-Way ANOVAاختبار التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام ولقد تم 
 :التاليفي الجدول 
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 (44جدول رقم )
 الدرجة الوظيفيةلمتغير  تعزىالفروقات 

 المحور
 الدرجة
 العدد الوظيفية

 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 قيمة
"F" 

 قيمة
Sig."" 

 مستوى
 الدللة

 ليست دالة 0.094 1.896 0.000 3.759 1 لواء إحداث التحول التنظيمي
    0.111 4.184 3 عميد 
    0.468 3.448 12 عقيد 
    0.582 3.314 30 مقدم 
    0.671 3.627 77 رائد 
    0.598 3.555 223 نقيب 
    0.612 3.552 346 المجموع 

 (2.200( = )0.05( وعند مستوى داللة )340، 5" الجدولية عند درجة حرية )F* قيمة "
 وقد تبين من الجدول السابق أن: 

، وهذا يدل إحداث التحول التنظيميمحور " الجدولية في Fمن قيمة " أقل" المحسوبة Fقيمة " -
متوسطات استجابات  في( α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم على 

في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  إحداث التحول التنظيميالمبحوثين حول 
 .ةالدرجة الوظيفيمتغير لالجنوبية تعزى 

]ابو زايد، نتائج مقابالت كال  من حيث اتفقت نتائج الدراسة مع  يتم قبول الفرضية الصفرية،
 ة[مقابل: 05/07/2015]خلف، و : مقابلة[ 13/07/2015]الجريسي،و : مقابلة[25/06/2015

من افراد العينة متقاربة وعليه كنت  اإلشرافيةكون المهام المكلف بها الفئة  إلىويعزو الباحث ذلك 
 استجابات المبحوثين لجميع فقرات استبانة محور التحول التنظيمي متشابهة .
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات 

 
 مقدمة.ال

 أوال : نتائج الدراسة.
 النتائج المتعلقة باإلطار النظري. .1
 النتائج المتعلقة باإلطار العملي. .2
 .(بالتجوالاإلدارة بالمتغير المستقل ) النتائج المتعلقة . أ
 .النتائج المتعلقة بالمتغير التابع )التحول التنظيمي( . ب
 .النتائج المتعلقة بالعالقة بين المتغير التابع والمستقل . ت

 النتائج المتعلقة بأهداف الدراسة. .3
 .النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة .4

 ثانيا : توصيات الدراسة.
 لتنفيذ توصيات الدراسة.ثالثا : خطة مقترحة 
 قترحة.ستقبلية المرابعا : الدراسات الم
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 مقدمة:ال
 والدراسات النظري باإلطار ربطها خالل ومن الميدانية الدراسة إليه خلصت ما ضوء في

التجوال والتحول التنظيمي والعالقة فيما بينهما، يتضمن هذا إدارة مواضيع  تناولت التي السابقة
الدراسة، وكذلك التوصيات المقترحة لتحقيق  إليهاالنتائج التي توصلت  همالفصل ملخصا  أل

 األهداف المرجوة ومعالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة  .

 والقسم ،الدراسة نتائج عن يتحدث األول القسم ،قسمين إلى الفصل هذا تقسيم تم ولهذا
 الدراسة. توصيات عن الثاني يتحدث

 أول : نتائج الدراسة
وفيما يلى يستعرض الباحث ما  ،المبحوثينمن وجهة نظر  النتائج هي انعكاس للواقع الحالي تعد

  توصل إليه من نتائج عبر أدوات الدراسة باإلضافة إلى ما استسقاه من اإلطار النظري.

 النتائج المتعلقة باإلطار النظري: .1
هندسة  إعادةللمنظمات بكمدخل إداري حديث إلعطاء الفرصة بالتجوال 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  إلىالتجول من قبل المشرفين مما يؤدى 

 قبل المنظمة للجمهور .
بالتجوال يتم عبر سلوك عدة محاور وهي مشاركة دارة توى واقع ممارسة اإلرفع مس . ت

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

اإلدارة وتطويع البيئة الداخلية من قبل  هاعباقرة يتم من خاللو الدراسة عن المبدعين وال
مواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة المحيطة داعي و إبالعليا من أجل خلق مناخ 

 .بالمنظمة
يمكن للمنظمة احداث تحول تنظيمي وتالفى الفجوة الراهنة الواقعة بها عبر احداث  . ث

االستراتيجية والبناء والعملية التنظيمية والثقافة عمليات تغيير شاملة تشمل كال  من 
 قل شخصية المنظمة وصوال  لألهداف المرجوة.ص التنظيمية التي من خاللها يتم
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 النتائج المتعلقة باإلطار العملي: .2
 بالتجوال( :اإلدارة النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل )  . أ

وزارة الداخليــــة الفلســــطينية الشــــق فــــي يتــــوفر واقــــع مشــــاركة اآلخــــرين فــــي مشــــاكل العمــــل  -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه75.714بوزن نسبي ) العسكري بالمحافظات الجنوبية

فــي وزارة الداخليــة الفلســطينية الشــق العســكري  يتــوفر واقــع  إزالــة الخــوف والرهبــة والخجــل -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه75.159) بوزن نسبي بالمحافظات الجنوبية

فــي وزارة الداخليـة الفلســطينية الشــق العســكري دام ذكـي لألســئلة والحــوار يتـوفر واقــع  اســتخ -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه74.428) بوزن نسبي بالمحافظات الجنوبية

فــي وزارة الداخليــة الفلســطينية الشــق العســكري  يتــوفر واقــع إثــارة وتحفيــز االهتمــام والحــديث -
 (.مرتفعةجة )بدر  و(، وه73.923بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية

فـــي وزارة الداخليـــة الفلســـطينية الشـــق العســــكري  يتـــوفر واقـــع اإلصـــغاء الـــذكي المســــتوعب -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه72.749بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية

فـي وزارة الداخليـة الفلسـطينية الشـق العسـكري  يتوفر واقع الدراسة عـن أفكـار جديـدة ورائعـة -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه71.873نسبي ) بوزن بالمحافظات الجنوبية

فــي وزارة الداخليــة الفلســطينية الشــق العســكري  يتــوفر واقــع الدراســة عــن المبــدعين والعبــاقرة -
 (.مرتفعةبدرجة ) و(، وه71.079بوزن نسبي ) بالمحافظات الجنوبية

اسـتجابات  متوسـطات فـي(α≤0.05داللة ) مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -
ــالتجوال فــي وزارة الداخليــة الفلســطينية الشــق العســكري بالمحافظــات اإلدارة حــوثين حــول المب ب

 .العمر والمؤهل العلمي() الدراسةلمتغيرات  الجنوبية تعزى
 متوســـــطات (فـــــيα≤0.05داللـــــة ) مســـــتوى توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد ال  -

ـــالتجوال فـــي وزارة اإلدارة اســـتجابات المبحـــوثين حـــول  الداخليـــة الفلســـطينية الشـــق العســـكري ب
 .(ةالوظيفي الدرجة ،سنوات الخدمة)متغيرات الدراسة  بالمحافظات الجنوبية تعزى

 متوســـــطات (فـــــيα≤0.05داللـــــة ) مســـــتوى توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد ال  -
بمجاالتهـــا وهـــي )مشـــاركة اآلخـــرين فـــي مشـــاكل بـــالتجوال اإلدارة اســـتجابات المبحـــوثين حـــول 

 العمل و إزالة الخوف والرهبة و إثارة وتحفيز االهتمام والحديث و اإلصغاء الذكي المستوعب
في وزارة الداخليــــة و الدراســــة عــــن المبــــدعين والعبــــاقرة( و الدراســــة عــــن أفكــــار جديــــدة ورائعــــة

 .العمر()الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية تعزى متغير الدراسة 
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اسـتجابات  متوسـطات (فـيα≤0.05داللة ) مستوى لة إحصائية عند توجد فروق ذات دال -
في وزارة بمجــــال )محــــور اســــتخدام ذكــــى لألســــئلة والحــــوار(بــــالتجوال اإلدارة المبحــــوثين حــــول 

 .العمر()الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية تعزى متغير الدراسة 
 متوســـــطات (فـــــيα≤0.05داللـــــة ) ى مســـــتو توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد ال  -

بمجاالتهـــا وهـــي )مشـــاركة اآلخـــرين فـــي مشـــاكل بـــالتجوال اإلدارة اســـتجابات المبحـــوثين حـــول 
ثــارة وتحفيــز االهتمــام والحــديث و العمــل  اإلصــغاء الــذكي و اســتخدام ذكــى لألســئلة والحــوار وا 

ـــدة ورائعـــةو  المســـتوعب ـــدعين و  الدراســـة عـــن أفكـــار جدي ـــاقرة(الدراســـة عـــن المب فـــي وزارة  والعب
ـــة الفلســـطينية الشـــق العســـكري بالمحافظـــات الجنوبيـــة تعـــزى متغيـــر الدراســـة  المؤهـــل )الداخلي

 .(العلمي
اسـتجابات  متوسـطات (فـيα≤0.05داللة ) مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -

الداخليـــة  فـــي وزارةبمجـــال )إزالـــة الخـــوف والرهبـــة والخجـــل( بـــالتجوال اإلدارة المبحـــوثين حـــول 
 .(المؤهل العلمي)الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية تعزى متغير الدراسة 

 ( :التحول التنظيميالنتائج المتعلقة بالمتغير التابع ) . ب

واقــع تطبيــق التحــول التنظيمــي فــي وزارة الداخليــة الفلســطينية الشــق العســكري بالمحافظــات  -
 (.مرتفعةبدرجة ) ووه(، 71.042الجنوبية جاء بوزن نسبي )

ــــد ال  - ــــة إحصــــائية عن ــــة  مســــتوى توجــــد فــــروق ذات دالل متوســــطات فــــي  (α≤0.05)دالل
ـــة الفلســـطينية الشـــق  إحـــداث التحـــول التنظيمـــياســـتجابات المبحـــوثين حـــول  فـــي وزارة الداخلي

ســـنوات  المؤهـــل العلمـــي، العمـــر،)ة :التاليـــللمتغيـــرات  العســـكري بالمحافظـــات الجنوبيـــة تعـــزى
 .(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 اإلدارة  الفلسطينية الشق العسكري بالتجوال وا 

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 ) التحول التنظيميتطبيق 
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 النتائج المتعلقة بأهداف الدراسة:  .3

 (45جدول رقم )
 يوضح ملخصاا للنتائج المتعلقة بأهداف الدراسة:

رقم 
 مكان ومدى تحققه الهدف الهدف

1.  
بالتجوال بوزارة الداخلية دارة اإلواقع  إلىالتعرف 

 .الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية الشق العسكري

في بالتجوال اإلدارة تحقق من خالل نتائج تحليل استبانة 
 بوزن نسبيبالتجوال اإلدارة ( حيث جاء 32جدول رقم )

73.561 .% 

2.  
التحول التنظيمي بوزارة الداخلية واقع  إلىالتعرف 

 الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية الشق العسكري

في  التحول التنظيميتحقق من خالل نتائج تحليل استبانة 
 بوزن نسبي  التحول التنظيمي( حيث جاء 33جدول رقم )
71.042 .% 

3.  

التحول التنظيمي إبراز العالقة بين اإلدارة بالتجوال و 
بوزارة الداخلية الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية الشق 

 بالمحافظات الجنوبية العسكري

حساب معامل ارتباط نتائج تحقق من صحتها من خالل 
العالقة بين "إحداث التحول التنظيمي" وأبعاد بيرسون لقياس 
( حيث جات العالقة 34في جدول رقم ) "اإلدارة بالتجوال"
 .(γ=0.695بين المتغيرين)

4.  

 مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند ال الكشف عن
تقديرات أفراد  مستويات بين ( α ≤ 0.05داللة )

بالتجول بوزارة الداخلية الفلسطينية اإلدارة العينة حول 
 العمر،)متغيرات الدراسة  إلىتعزى الشق العسكري 
 .(ةالوظيفي الدرجة ،سنوات الخدمة المؤهل العلمي،

تحقق من خالل اختبارات صحة فرضيات الفرق بين 
بالتجوال اإلدارة متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع 

استخدام ذكى لألسئلة  للعمر بمجالوتبين وجود فروق تعزى 
إزالة الخوف للمؤهل العلمي بمجال تعزى وفروق  والحوار

 . والرهبة والخجل

5.  

 مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند ال الكشف عن
تقديرات أفراد  مستويات بين ( α ≤ 0.05)داللة 

إحداث التحول التنظيمي بوزارة الداخلية العينة حول 
متغيرات الدراسة  إلىتعزى الفلسطينية الشق العسكري 

 الدرجة ،سنوات الخدمة المؤهل العلمي، العمر،)
 .(ةالوظيفي

تحقق من خالل اختبارات صحة فرضيات الفرق بين 
احداث التحول متوسطات استجابات المبحوثين حول 

متغيرات الدراسة  وجود فروق تعزىعدم وتبين  التنظيمي
 .(ةالوظيفي الدرجة ،سنوات الخدمة المؤهل العلمي، العمر،)
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رقم 
 مكان ومدى تحققه الهدف الهدف

6.  
ية ملتطبيق عالتحديات التي تواجه  إلىالتعرف 

 التحول التنظيمي بوزارة الداخلية الشق العسكري.

المقابالت التي اجريت االجابة على اسئلة تحقق من خالل 
الوطني بالشق العسكري  واألمنمع قيادة وزارة الداخلية 

حيث تبين ان التحدي االساسي ، بالمحافظات الجنوبية
على قطاع غزة  لعملية التحول هو الحصار المفروض

 .بشكل خاص والوزارة 

7.  

التغلب علي التحديات التي تواجه تطبيق سبل  تحديد
لية التحول التنظيمي بوزارة الداخلية الشق مع

 العسكري.

المقابالت التي اجريت االجابة على اسئلة تحقق من خالل 
الوطني بالشق العسكري  واألمنمع قيادة وزارة الداخلية 

حيث تبين ان السبيل االساسي لعملية ، بالمحافظات الجنوبية
التحول هو كال  من التغيير االستراتيجي والبناء التنظيمي 

 والثقافة التنظيمية.

8.  
تقديم بعض المقترحات ذات الفائدة والتي من شأنها 

الرؤساء نحو و يجابية للمدراء اإل االتجاهاتأن تعزز 
 إحداث التحول التنظيمي

المقابالت التي اجريت االجابة على اسئلة تحقق من خالل 
الوطني بالشق العسكري  واألمنمع قيادة وزارة الداخلية 

  .بالمحافظات الجنوبية
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 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: .4

 (46جدول رقم )
 :بالفرضية الرئيسة األولىيوضح ملخصاا للنتائج المتعلقة 

رقم 
 نص الفرض الفرض

معامل ارتباط 
 النتيجة بيرسون

 األول

توجــد عالقــة ذات داللــة  الفرضااية الرئيسااة األولااى وتاانص علااى:
ــــة ) مســــتوى إحصــــائية عنــــد  ــــالتجوال اإلدارة ( بــــين α≤0.05دالل ب

ــــة الفلســــطينية الشــــق  حــــداث التحــــول التنظيمــــي فــــي وزارة الداخلي وا 
 العسكري بالمحافظات الجنوبية.

0.695 

حيث تبين بول الفرض البديل، تم ق
بين عالقة ارتباطية طرديه وجود 

حداث اإلدارة  التحول بالتجوال وا 
 التنظيمي.

 ة:التاليويتفرع من الفرضية الرئيسة األولى الفرضيات 

( α≤0.05داللــة ) مســتوى جــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد تو   .1
حـداث التحـول التنظيمـي فـي  إثارة وتحفيز الهتمام والحاديثبين  وا 

 0.556 وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية.

تم قبول الفرض البديل، حيث تبين 
بين إثارة وجود عالقة ارتباطية طرديه 
حداث و وتحفيز االهتمام والحديث  ا 

 التحول التنظيمي.

( α≤0.05داللــة ) مســتوى توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد   .2
حداث التحول التنظيمي في وزارة  اإلصغاء الذكي المستوعببين  وا 

 0.604 الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية.

تم قبول الفرض البديل، حيث تبين 
بين وجود عالقة ارتباطية طرديه 

و إحداث اإلصغاء الذكي المستوعب 
 التحول التنظيمي.

( α≤0.05داللة ) مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند   .3
حداث التحول التنظيمي في  استخدام ذكي لألسئلة والحواربين  وا 

 0.533 . وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية

تم قبول الفرض البديل، حيث تبين 
بين وجود عالقة ارتباطية طرديه 

حداث و  استخدام ذكي لألسئلة والحوار ا 
 التحول التنظيمي.

( α≤0.05داللة ) مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند   .4
حداث التحول التنظيمي في  إزالة الخوف والرهبة والخجلبين  وا 

 .وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية
 

0.492 

تم قبول الفرض البديل، حيث تبين 
إزالة بين وجود عالقة ارتباطية طرديه 
حداث و  الخوف والرهبة والخجل ا 

 التحول التنظيمي.



 
 

  158    
   

رقم 
 نص الفرض الفرض

معامل ارتباط 
 النتيجة بيرسون

( α≤ 0.05داللة ) مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند   .5
حداث التحول التنظيمي  مشاركة اآلخرين في مشاكل العملبين  وا 

 0.566 في وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية

تم قبول الفرض البديل، حيث تبين 
بين وجود عالقة ارتباطية طرديه 

 مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل
حداث التحول التنظيمي.و   ا 

( α≤0.05داللة ) مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند   .6
حداث التحول التنظيمي في  الدراسة عن المبدعين والعباقرةبين  وا 

 0.651 وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية

تم قبول الفرض البديل، حيث تبين 
بين وجود عالقة ارتباطية طرديه 

حداث و  الدراسة عن المبدعين والعباقرة ا 
 التحول التنظيمي.

( α≤0.05داللة ) مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند   .7
حداث التحول التنظيمي في الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة بين  وا 

 وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية
0.636 

تم قبول الفرض البديل، حيث تبين 
بين وجود عالقة ارتباطية طرديه 

 الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة
حداث التحول التنظيمي.و   ا 
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 (47رقم )جدول 
 :بالفرضية الرئيسة الثانية و الثالثةيوضح ملخصاا للنتائج المتعلقة 

 النتيجة المتغير نص الفرض الرقم

 الثاني

 مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند ال الكشف عن
تقديرات أفراد العينة  مستويات (  بين α ≤ 0.05داللة )
بالتجول بوزارة الداخلية الفلسطينية الشق اإلدارة حول 

المؤهل  العمر،)متغيرات الدراسة  إلىتعزى العسكري 
  .(ةالوظيفي الدرجة ،سنوات الخدمة العلمي،

 لعمرا

 ذات داللة إحصائيةال توجد فروق 
محاور العمر في ب تعزى لمتغير

عدا محور بالتجوال اإلدارة 
 استخدام ذكى لألسئلة والحوار

 30فئة األقل من  وكانت لصالح
 . عام

 المؤهل العلمي

 ذات داللة إحصائيةال توجد فروق 
المؤهل العلمي تعزى لمتغير 

بالتجوال  عدا اإلدارة محاور ب
محور إزالة الخوف والرهبة 

وكانت لصالح فئة دبلوم  والخجل
 .متوسط فأعلى

 سنوات الخدمة
 ذات داللة إحصائيةال توجد فروق 

 تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

 ذات داللة إحصائيةال توجد فروق  ةالوظيفي الدرجة
 تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية.

 الثالث

 مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند ال الكشف عن
تقديرات أفراد العينة  مستويات (  بين α ≤ 0.05داللة )
بوزارة الداخلية الفلسطينية  إحداث التحول التنظيميحول 

المؤهل  العمر،)متغيرات الدراسة  إلىتعزى الشق العسكري 
 (ةالوظيفي الدرجة ،سنوات الخدمة العلمي،

 ذات داللة إحصائيةال توجد فروق  لعمرا
 تعزى لمتغير العمر.

 المؤهل العلمي
 ذات داللة إحصائيةال توجد فروق 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 سنوات الخدمة
 ذات داللة إحصائيةال توجد فروق 

 تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

 ذات داللة إحصائيةال توجد فروق  ةالوظيفي الدرجة
 تعزى لمتغير الدرجة الوظيفية.
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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 أولا: 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 بمجالت المتغير المستقل )اإلدارة بالتجوال(:التوصيات  .2

 ي مشاكل العمل:المتعلقة بمجال مشاركة اآلخرين ف . 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 الجسدية واللفظية في دواته أ استخدام على المشرف  تدريب -
 .سئلة جديدةأسئلة التي تعمل على توليد األ –سئلة السابرة األطرح المشرف  تبني -

 التوصيات المتعلقة بمجال إثارة وتحفيز الهتمام 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

االنتباه مثل العوامل النفسية تشتيت حد من العوامل التي تؤثر على العمل على ال -
 مع العاملين. ة اثناء اجراء الحواريوالفسيولوجية والبيئوالطبيعية 
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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 كافيا  من كما   تقديمل على تأهيل وتدريب المشرف لالعم -

 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  -

 التابع )التحول التنظيمي(:ثانياا: التوصيات المتعلقة بالمتغير 

 التوصيات العامة المتعلقة بالمتغير التابع التحول التنظيمي: .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

 لتنظيمي.ا
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 بمجالت المتغير التابع التوصيات   .2
 التغيير بالستراتيجية : بمجالالتوصيات المتعلقة  . أ

 .العاملين في وضع االستراتيجيات الخاصة بالوزارة اشراك -
 مستمر بما يتناسب مع البيئة المحيطة.على تقيم االستراتيجية بشكل  العمل -
 ية وفق الواقع والمأمول.األمنبالمؤسسات  التغييرإدارة  منهجيةتطبيق  -
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 بالبناء والعملية التنظيمية:التوصيات المتعلقة بمجال التغير  . 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 -

 المتعلقة بمجال التغير بالثقافة التنظيمية:التوصيات  . 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
ثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم أم العاملين بالنظم والقواعد لتز غرس قيم وثقافة ا -

 .حتى لو تعارضت مع مصالحهم
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 ثالثا: خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة:
 (48جدول رقم )

 )خطة مقترحة لتنفيذ توصيات الدراسة(

 مؤشرات القياس الجهة المخولة البرامج والنشطة الهدف "التوصية" م.

1.  
العاملين في طرح اشراك 

حلول مناسبة لمشاكل 
 العمل

 حلولها. وآلياتالعمل  إشكالياتاعداد دراسة حول  -

 لالستماع لشكاوي الموطن. ندواتعقد  -

الحديثة لحل  ساليبورش عمل للعاملين بعنوان األ -
 المشكالت

 المشكالت.إدارة ورش عمل استراتيجية  -

 دارة التنظيم اإل

 التخطيطإدارة 

 التوجيه السياسي
 والمعنوي

انخفاض مستوى  -
العمل بنسبة  إشكاليات

70% 

زيادة مشاركة  -
العاملين بطرح حلول 

بنسبة  شكالياتلإل
80% 

2.  
رفع مستوى استخدام 
 ذكى لألسئلة والحوار.

 (2نشرات توعوية عدد ) -

 دورات تدريبية للمشرفين على كيفية اثارة االسئلة والحوار. -

 لقاءات  دورية من قبل المشرفين  -

 المشرفين

قيادة إدارات 
 والدوائر

زيادة نسبة الحوار  -
واستخدام االسئلة 

 % 65بنسبة 

3.  
وتحفيز االهتمام  إثارة

 والحديث للعاملين.

 اثارة االهتمام والحديث آليةيوم علمي حول  -

 دراسة علمية -

 .برنامج تدريبي لتأهيل العاملين -

 دارة التنظيم اإل

 التخطيطإدارة 

التوجيه السياسي 
 والمعنوي

زيادة درجة مشاركة -
العاملين وتحقيق 
 %80االهداف بنسبة 

4.  
تعزيز اإلصغاء الذكي 

 لدى المشرف. المستوعب

 االصغاء الذكي. آليةدورة تدريبية عن  -

 نشرة توعوية.  -

 دارة التنظيم اإل

 التدريبإدارة 

 االعالمإدارة 

زيادة نسبة  -
االصغاء الذكي وما 
ينتج عنها من حل 

بنسبة للمشكالت 
70% 

5.  
أفكار  طرحمواكبة دراسة 
 جديدة ورائعة.

ورشة عمل حول التفكير االستراتيجي لتقيم الوضع الراهن  -
 والقدرات.

دورة في التفكير االستراتيجي والعصف الذهني وحل  -
 المشكالت.

 التخطيطإدارة 

 التوجيه السياسي
زيادة نسبة االفكار 

الرائعة والجديدة بنسبة 
70% 
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 مؤشرات القياس الجهة المخولة البرامج والنشطة "التوصية"الهدف  م.

6.  
العلمية  ساليباستخدام األ
الدراسة عن الحديثة في 

 .المبدعين والعباقرة

 ورشة عمل بعنوان كيف نرعى الموظف المبدع -

 العليا على التفكير اإلبداعياإلدارة تدريب  -

 حملة كيف نفكر. -

 ندوة للعاملين حول االبداع -

 دارة التنظيم اإل

 التخطيطإدارة 

التوجيه السياسي 
 والمعنوي

زيادة نسبة استخدام -
العلمية  ساليباأل

الحديثة واالهتمام 
بالمبدعين بنسبة 

80% 

7.  
ازالة الخوف والرهبة 
 والخجل لدى العاملين.

 لقاءات توجيهية. -

 كتيبة ايمانية. -

 للعاملين.انفعالي يوم تفريغ  -

 دورات توعوية وتثقيفية  -

 المشرفين

قيادة إدارات 
 والدوائر

زيادة نسبة مشاركة -
العاملين وانخفاض 

نسبة الخوف والرهبة 
 %70والخجل بنسبة 

8.  

بناء استراتيجية فعالة 
تعمل على تحقيق 
االهداف و احداث 

 التحوالت االستراتيجية.

 

 .تشكيل لجان متخصصة -

 .دورات تدريبية -

 .ورشة عمل -

 التنفيذية.مراجعة قوانين الالئحة  -

 حول االستراتيجية. مؤتمر علمي -

 دراسة علمية. -

 دارة التنظيم اإل

 التخطيطإدارة 

التوجيه السياسي 
 والمعنوي

توفر رؤية واضحة -
واستراتيجية بنائه 

 % 80بنسبة 

9.  

البناء  تصميم إعادة
بما يتوافق مع التنظيمي 

احتياجات البيئة الداخلية 
وموائمته  والخارجية

للتطور العالمي لتقديم 
 .خدمات مثلى

 اعداد ابحاث ودراسات حول البناء التنظيمي. -

 وتدريبهم . تشكيل لجان خاصة بالدعم واالسناد الفني -

 ورشة عمل. -

 دارة التنظيم اإل

 التدريبإدارة 

 االعالمإدارة 

توافر بناء 
تنظيمي مرن 

يوافق 
االحتياجات 

والتطورات بنسبة 
90% 

10.  

بناء  وتعزيز العقيدة 
ية القائمة األمنوالثقافة 

على تقديم الخدمات 
 المثلي.ية األمن

 ورش عمل . -
 دورات تدريبية. -
 مؤتمرات ولقاءات وندوات. -

 التخطيطإدارة 

 التوجيه السياسي
توافر عقيد وثقافة 
امنية لدى العاملين 

 %90بنسبة 
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 المقترحة.المستقبلية رابعاا: الدراسات 
 بالتجوال في أحداث التميز المؤسسي بالقطاع الحكومي.اإلدارة دور  .1
 عالقة التنظيمي بتحسين جودة الخدمات المقدمة بالقطاع االهلي. .2
 دور القيادة العليا في إحداث التحول التنظيمي بوزارة الداخلية. .3
 دور البناء التنظيمي في احداث التغيير التنظيمي بوزارة الداخلية. .4
 تنظيمية بالمديرية العامة للشرطة .واقع الثقافة ال .5
 ها باإلنجاز في المديرية العامة بالشرطة.أثر الترقية الوظيفية و  آليات .6
 ية.األمندور المؤسسات األهلية في اسناد مقدمي الخدمات  .7
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 قائمة المراجع والمصادر

 

 أولا: المراجع العربية.

 ثانياا: المراجع األجنبية.
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 المراجع

  الكريم.القران 

 :المراجع العربيةأولا: 

 الكتب: .1
 .لبنان ، دار الكتب بيروت،11"، ج لسان العرب(: "2003) .ابن منظور، جمال الدين -
 ."، دار المشرق، بيروت، لبنانالمنجد في اللغة واإلعالم(: "1984علي. ) األزوي، -
 ،، القاهرةللنشر والتوزيع ايتراك، 2ط ،"بالتجوالاإلدارة " :(2005) .الخضيري، محسن -

 .مصر
 ،، القاهرةايتراك للنشر والتوزيع، 1ط ،"بالتجوالاإلدارة " :(2000) .الخضيري، محسن -

 .مصر
 .ردناألدار وائل للنشر، عمان، ،  "القرارات دعم نظم" :(2005) .السالمي، عالء -
، والنشر والتوزيعدار غريب للطباعة  ،"تطوير الفكر التنظيمي" :(2001) .السلمي، على -

 القاهرة، مصر.
، دار وائل للنشر ،2ط ،"واألعمالاإلدارة " :(2008) .والغالبي، طاهر صالح العامري،  -

 .، األردنعمان
، "والتنمية البشريةات الحديثة في القيادة اإلدارية التجاه: "(2010) .العجمي، محمد -

 ، األردن.عمان، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع2ط
، جامعة القدس 3ط "،التطوير التنظيمي": (2014) .حمدأالغالبي، طاهر وصالح،  -

 المفتوحة، فلسطين.
، جامعة القدس 2ط "،التطوير التنظيمي": (2011) .حمدأالغالبي، طاهر وصالح،  -

 المفتوحة، فلسطين.
، جامعة القدس 1ط "،التطوير التنظيمي": (2009) .حمدأالغالبي، طاهر وصالح،  -

 المفتوحة، فلسطين.
، مكتبة عين "21اإلدارة: األصول واألسس العلمية للقرن ال ": (2000). الهواري، سيد -

 .، مصرالقاهرة شمس،
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 .، الرياض، السعوديةترجمة مكتبة جرير، "المدير الفوري" :(2001) .تشارلي، سي -
ترجمة رفاعي ، "السلوك في المنظمات إدارة" :(2004) .رج، جيرالد وبارون، روبرتجرينب -

 .، السعوديةالرياض، ل على بسيوني، دار المريخ للنشرمحمد واسماعي
حمد سيد أحمد وعبد المحسن ترجمة م ،"الموارد البشرية إدارة": (2003). ديليسير، جاري -

 .، السعوديةالرياض، جودة، دار المريخ
 ."والمجتمعسلوك الفرد في المنظمة إدارة ": (2005زكري، عبد اللطيف شهاب ) -
 الواقع من مالمح -التعليم في اإلدارةراتيجية است"(: 2001. )عرفات سليمان، -

 .مصر القاهرة، األنجلو، ، مكتبة"المعاصر
تعريب اسماعيل البسيوني، دار ، "طرق البحث في اإلدارة" :(2006) .سيكاران، أوما -

 .، الرياض، السعوديةالمريخ للنشر
 المواردإدارة  في والتطبيقية العلمية الجوانب" :(2003) .محمد الدين صالح، الباقي عبد -

 .، اإلسكندرية، مصروتوزيع ونشر طبع الجامعية الدار ،"البشرية بالمنظمات
، ، ميديان لألبحاث والدراسات1، ط"مهارات البحث العلمي" :(2003) .عبيد، مصطفى -

 غزة، فلسطين.
دار  ،1، ط"إلدارة الجودة الشاملةمدخل إلى المنهجية ": (2001). عقيلي، عمر وصفي -

 . ، األردنعمان ،وائل للنشر
 ، مصر.، القاهرة"بالتجوالاإلدارة ": (2005) .غنيم، محمد -
 .، الرياض، السعوديةترجمة مكتبة جرير ،"المدير المتجول" :(1999). فولر، جورج -
، عمان، والتوزيعتبة دار الثقافة للنشر مك ،"القيادة اإلدارية" :(1995). كنعان، نواف -

 .األردن
لهيكلة والتفكير تطوير المنظمات: الدليل العلمي إلعادة ا" :(2007). ماهر، أحمد -

دارة   .، مصرسكندريةاإل، ، الدار الجامعية"التغييراإلداري وا 
 الدار الجامعية ،"صول والمهاراتاأل: البشر إدارة"(: 2002). سيد حمدأ مصطفى، -

 .للنشر، القاهرة، مصر
 للتنمية العربية المنظمة ،"معاصر إداري مفهوم :التمكين" (:2006. )يحيى ملحم، -

 .مصر القاهرة، اإلدارية  للنشر،
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، ترجمة سيد "المنظمات: هياكلها، عملياتها، ومخرجاتها" (:2001ـ ).هال، ريتشارد ه -
 .، السعوديةالرياض العامة،اإلدارة لهاجري، معهد بن حمد ا

مهارات التفكير والتخطيط الستراتيجي كيف تربط " :(2007). هالل، محمد عبد الغني -
 مصر. ،داء والتنمية، مركز تطوير األبين الحاضر والمستقبل

 الرسائل العلمية: .2
اتجاهات المديرين نحو التطور التنظيمي دراسة مسحية " :(2003) .نايف آل سعود، -

)رسالة ماجستير غير منشورة، ،"على القيادات األمنية في الدفاع المدني بالرياض وجدة
 .(السعودية: جامعة نايف للعلوم األمنية

تأثير التطوير التنظيمي على األداء من وجهة نظر : "(2011). بو زنيد، سميرأ -
الموظفين في دائرة اإلغاثة و الخدمات الجتماعية في وكالة الغوث الدولية بالضفة 

 ة بيرزيت: فلسطين(.،  ) رسالة ماجستير غير منشورة، جامع"الغربية
أنماط  إدراع الصراع وأثرها على التطوير التنظيمي " :(2008) .أبو عساكر، فوزي -

) رسالة ماجستير غير ، "دراسة تطبيقية على وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة
 منشورة، الجامعة اإلسالمية: فلسطين(.

تقييم التطوير التنظيمي بوكالة الغوث من وجهة نظر " :(2012). أبو عمرة، عبد ربه -
،) رسالة ماجستير غير منشورة، "والقيادةاإلدارة موظفي مكتب غزة مع التركيز على 

 الجامعة اإلسالمية: فلسطين(.
 إلدارةالمدرسة الثانوية الزراعية في ضوء مفهوم اإدارة تطوير " :(2004). أحمد، سيد -

 (.مصر جامعة جنوب الوادي: ير منشورة،غ )رسالة ماجستير ،"بالتجوال
التعليم الجامعي في مصر في ضوء دارة معالم نموذج إل" :(2005) .اسماعيل، حسين -

   .(مصر :رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة)، "بعض التجاهات المعاصرة
حداث التطور والتغيير إالقيادات اإلدارية  ودورها في " :(2010) .غا، وفيق حلمياأل -

منشورة، رسالة ماجستير غير ،)"يجابي في البنوك العاملة في قطاع غزةالتنظيمي اإل
 زهر بغزة: فلسطين(.جامعة األ
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، غير منشورة رسالة ماجستير) ،"مراكز الشباب بمحافظة القاهرةإدارة المحاور في 
 .(مصر: جامعة حلوان

العمليات اإلدارية في وزارة الداخلية واألمن واقع إعادة هندسة " :(2008) .السر، أيمن -
 : فلسطين(.الجامعة اإلسالمية) رسالة ماجستير غير منشورة،  ،"الوطني في قطاع غزة

تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس البتدائية بمدينة " :(2011) .الشهري، محمد -
 جامعة الملك عبد العزيز، غير منشورة رسالة ماجستير)، "بالتجوالاإلدارة جدة في ضوء 
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 .(ماجستير غير منشور الجامعة االسالمية: فلسطين

مديري المدارس المهنية وعالقتها بالتجوال لدى اإلدارة " :(2011) .قدومي، منال -
ة عمان: جامع )رسالة دكتوراه غير منشورة، ،"باألداء الوظيفي لمعلمي تلك المدارس

 ردن(.األ
دارة فاعلية متطلبات التطوير التنظيمي و " :(2006) .مرزوق، ابتسام - التغيير لدى ا 

 مية:الجامعة اإلسال )رسالة ماجستير غير منشورة، "،المؤسسات غير الحكومية
 فلسطين(.
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 فلسطين(.

 :العلمية المجالتالدوريات و . 3

، ورقة "والتغيير التنظيمي وأهدافهمفهوم التطوير : "(2000) .العديلي، ناصر محمد -
العامة، اإلدارة مقدمة إلى ندوة مقاومة الموظفين للتغيير في األجهزة الحكومية، معهد 

 .، السعوديةالرياض
ة نايف جامعمجلة األمن والحياة، ، "بالتجوال اإلدارة" (2008) .الرحمن عبد العرمان، -

 (. 41-40ص ، )ص السعودية،309عدد للعلوم األمنية، 
اللكترونية اإلدارة بالتجوال في تطوير عمل اإلدارة تأثير " :(2011) .جودي، حيد حمزة -

اإلدارة مجلة  ،"دراسة تطبيقية في مديرية المرور العامة بوزارة الداخلية العراقية
 (.338 -321 ص ،)ص90، عدد43، مجلدواالقتصاد

التغيير التنظيمي دراسة ميدانية ثر القيادة  التحويلية في إدارة أ: "(2011) .يادإحماد،  -
، 27مجلد ،مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،"على مشفى الهالل الحمر دمشق

 .4العدد 
درجة ممارسة العاملين في " (:2009) .عبابنة، صالح وأحمد، الطويل وهاني، عبدالرحمن -

المتعلمة حسب إطار ساينجي مادارس وزارة التربية والتعليم في األردن لضوابط المنظمة 
 (.76 – 95 ص ، )ص 36، المجلد مجلة دراسات العلوم التربوية. "أنماوذج مقترح

نحو نموذج تطويري للجامعات العربية مان (: "2003) .عبد السميع، محمد مصطفى -
دراسة مقدمة في المؤتمر العربي األول لتكنولوجيا المعلومات "، منظاور التنظايم الرقمي

 معهد البحوث والدراسات التربوية، جامعة القاهرة، مصر. رة،واإلدا
-114ص  ص)،95العدد  ،مجلة المعرفة ،"بالتجوالاإلدارة : "(2004) منى عماد الدين، -

112). 
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 برنامج الدراسات العليا المشترك بين

 والسياسة للدراسات العليااإلدارة أكاديمية 
 بغــزةوجامعـة األقصـى 
 اإلدارة تخصــص القيادة و 

 

 

 تحكيم استبانة
 

 ،،،  .......... المحترم/ المحترمة...حضرة السيد/ ة: ....................................
 .........................................................................الدرجة العلمية: 

 التخصص: .............................................................................
 مكان العمل: ...........................................................................

 

 طيبة وبعد:تحية 
"دراسة  إحداث التحول التنظيميفي بالتجوال اإلدارة  عالقةبإجراء دراسة بعنوان:  الباحثيقوم 
، وذلك للحصول على وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية" ميدانية

راسات العليا وجامعة والسياسة للداإلدارة البرنامج المشترك بين أكاديمية  على درجة الماجستير من
 .دارة تخصص القيادة واإل –األقصى بغزة 

ونظــرا  لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرايــة واســعة فــي موضــوع البحــث العلمــي، ومنفعــة العلــم 
والمتعلمين، فإنني أستميحكم عذرا  بأن تتفضلوا علينا بجزء من وقتكم الثمين، وتقدموا لنـا التوجيهـات 

مــا ترونــه مناســبا ، وتوضــيح مــدى  انتمــاء الفقــرة  أو حــذف، أو إضــافة واإلرشــادات مــن أجــل تعــديل،
، لتكــون أداة جيـدة، وتقــيس مــا اللغويـة الصــياغة ســالمة لمحورهـا )أو لمجالهــا(، وتحكيمهـا مــن حيـث

 وضعت لقياسه.
شاكرين لسيادتكم تفضلكم بتقديم المساعدة، وتحسين وتطوير البحث العلمـي، وتزويـد الطلبـة بـالعلم، 

 ، لخدمة المجتمع وتنميته.عاليةفايات الالزمة إلعداد الكوادر البشرية بكفاءات وشهادات والك
 

 ،،،  وتقبلوا فائق االحترام والتقدير
 

 الباحث/ حسين محمد أبو سعدة
 

 (2ملحق رقم )
 مخاطبة تحكيم الستبانة
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 جامعة فلسطين أستاذ مساعد د. ياسر ابو مصطفى  .10

 والسياسةاإلدارة  ةأكاديمي أستاذ مساعد د. خليل ماضي  .11

 جامعة األزهر أستاذ مساعد بديرد. رامز   .12

 الجامعة االسالمية أستاذ مساعد د خالد الدهليز  .13
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 المشترك بين برنامج الدراسات العليا

 والسياسة للدراسات العليااإلدارة أكاديمية 
 وجامعـة األقصـى بغــزة

  اإلدارة تخصــص القيادة و 
 
 

 ،،،ة.............................. المحترم/ األخت الكريمة........../ األخ الكريم
 تحية طيبة وبعد،،

 الموضوع : تعبئة استبانة بحث علمي
 

"دراسة  إحداث التحول التنظيميفي بالتجوال اإلدارة  عالقةبإجراء دراسة بعنوان:  الباحثيقوم     
، وذلك للحصول على وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات الجنوبية" ميدانية

والسياسة للدراسات العليا وجامعة اإلدارة البرنامج المشترك بين أكاديمية  على درجة الماجستير من
 .دارة تخصص القيادة واإل –األقصى بغزة 

 وماتلعمال إلى للوصول مصدر خير وأنكم القائم، بالوضع معرفة األكثر بأنكم العميق وإليماننا
 األبحاث لمؤازرة الدائمين واالستعداد ءتماناال بكم دعهون واختصاص، خبرة لهأ كونكم وبة،لالمط
 من التعاون نجد أن أمل وكلنا االستبانة ذههب إليكم توجهنا لذا تطوره، و المجتمع تخدم التي ميةلالع

 دقة على النتائج صحة وتتوقف ميلالع البحث ألغراض تستخدم سوف إجاباتكم بأن مالع .قبلكم

شاكرين لسيادتكم تفضلكم بتقديم المساعدة، وتحسين وتطوير البحث العلمي، وتزويد  ،إجاباتكم
، لخدمة المجتمع علياالطلبة بالعلم، والكفايات الالزمة إلعداد الكوادر البشرية بكفاءات وشهادات 

 وتنميته.
 

 ،،،  الحترام والتقديروتقبلوا فائق ا
 

 الباحث/ حسين محمد أبو سعدة
 

 (4ملحق رقم )
 صورة الستبانة بعد التحكيم
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 مصطلحات الدراسة
 بالتجوال:اإلدارة  .1

بوزارة الداخلية الفلسطينية في المحافظات  اإلشرافيةوهي عبارة عن قيام العاملين بالوظائف 
الجنوبية الشق العسكري بالتواجد الفعال في مواقع االحداث ومعايشة العاملين  للتعرف على 

 تلبيتها لزيادة فاعليتهم للوصول لألهداف والنتائج المرجوة .رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على 
 التحول التنظيمي: .2

التحول التنظيمي هو عبارة عن األنشطة التي ستقوم بها وزارة الداخلية الفلسطينية بالمحافظات 
الجنوبية الشق العسكري إلحداث تغير مهم وكبير عبر رؤية استراتيجية إلحداث تغيرات جذرية 

 .إليهبالوزارة والوضع المتأمل الوصول  الحاليشمولية بهدف غلق الفجوة الحاصلة بين الوضع 

 المشرف: .3
 .  هو المسئول المباشر المشرف على العمل

 

 

 أوالً ـ: المحور الديمغرافي

 العمر
 عام 40 أقل من إلى عام 30)    ( من  عام 30 أقل من)    ( 

 فأكثر عام 50)    ( من  عام 50 أقل من إلى عام 40)    ( من 

 المؤهل العلمي

 دبلوم متوسط )    (     فأقل ثانوية عامة)    ( 

 دبلوم عام )    ( بكالوريوس)    ( 

 دكتوراه)    (  ماجستير)    ( 

 سنوات الخدمة
 أعوام 10قل من أ إلى أعوام 5)    ( من  أعوام 5قل من أ)    ( 

 فأكثر عام 15)    ( من  عام 15اقل من  إلى أعوام 10)    ( من 

 الدرجة الوظيفية
 عميد)    (  لواء)    ( 
 مقدم)    (  عقيد)    ( 
 نقيب )    (  رائد)    ( 
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 بالتجوال:اإلدارة محور : ثانياً 

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 البعد األول: إثارة و تحفيز الهتمام والحديث
      يمتلك المشرف رؤية شاملة تعمل على تحفيز العاملين.  .1
        المشرف مع العاملين عن طريق المحادثة المباشرة .يتصل   .2
      يهيئ المشرف الظروف للعاملين ليقدموا جل اهتمامهم بالعمل.  .3
      يستعرض المشرف حيثيات ما يتعلق بالعمل بطريق واضحة وسليمة.  .4
      فكارهم.أيعطي المشرف للعاملين مساحة لعرض   .5
      المستمعين وميولهم تجاه الفكرة ويبدأ بنقاط االتفاق.يحدد المشرف اتجاهات   .6
      . -داخل العاملين االفكار التي تختزل  -األفكار المستترة  يقوم المشرف بمعالجة   .7
      للحديث .  -توارد االفكار وتنظيمها وتبوبها -يشجع المشرف المستلزمات المتعلقة بلغة البناء المنطقي  .8

 اإلصغاء الذكي المستوعب البعد الثاني:
      لجميع ما يقدمه العاملين من معلومات وبيانات.باهتمام يصغى المشرف   .1
      يحلل المشرف جميع المعلومات الواردة من العاملين .  .2
      يقيم المشرف جميع المعطيات والمهام الخاصة بالعمل.  .3
      يتميز المشرف بالصبر على استقبال البيانات.  .4
      يعمل المشرف على استبعاد المؤثرات المشوشة على البيانات المقدمة.  .5
      ة اثناء اجراء الحوار.يالبيئ يحد المشرف من تأثير العوامل التي تؤثر على االنتباه مثل العوامل النفسية والطبيعية والفسيولوجية و  .6
      الحوار مع العاملين.ثناء أيعمل المشرف على مراعاة اللغة اللفظية السليمة   .7
      يتجنب المشرف السرعة في االستنتاج أو التفسير.  .8
        األخطاء في طريقة إلقاء المتحدث. عن تصيدالمشرف  يبتعد  .9

 البعد الثالث: استخدام ذكي لألسئلة والحوار
      .العاملينسئلة والحوار في إقناع األ يستخدم المشرف  .1
      . الحصول على المعلومات أو تلقيها عبر الحواريعمل المشرف على   .2
      ينمي المشرف  روح الود وعالقة التعاون.   .3
      .-سئلة جديدةأسئلة التي تعمل على توليد األ – السابرةسئلة يطرح المشرف األ  .4
      الحوار.إدارة دواته الجسدية واللفظية في أينوع المشرف من   .5

 إزالة الخوف و الرهبة والخجلالبعد الرابع: 
      .بث روح األمل واألمان في نفوس العاملينيعمل المشرف على   .1
      يشجع المشرف العاملين على طرح األسئلة والتحدث لآلخرين.  .2
      . أفكارهم ومقترحاتهم خوف العاملين من  يزيل المشرف  .3
      .عند العاملينيعالج المشرف الميل لالنعزال والبعد عن اآلخرين   .4
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موافق  الفقرة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 البعد الخامس: مشاركة اآلخرين في مشاكل العمل
      يشارك المشرف العاملين بتخطيط العمل.  .1
      يستعين المشرف بالعاملين عند تنفيذ خطة العمل.   .2
      حالة حدوث المشاكل.يستقبل المشرف مقترحات العاملين في   .3
      المرجوة. ماعي مع العاملين للوصول لألهدافيعمل المشرف بشكل ج  .4
      تستحوذ عملية التغذية الراجعة على اهتمام المشرف .  .5
      يطبق المشرف الحلول المقترحة من قبل العاملين.  .6
       يسعى المشرف لحل مشاكل العاملين أثناء العمل.  .7

 السادس: الدراسة عن المبدعين والعباقرة البعد
      يوفر المشرف بيئة خاصة للمبدعين والمتفوقين والمبتكرين.  .1
      يعمل المشرف على تبني المبدعين من العاملين  .2
      . يتيح المشرف للعاملين المبدعين والمتفوقين والمبتكرين بالعمل بحرية وبدون قيود  .3
      استخراج المواهب للمبدعين والمبتكرين وتنمية قدراتهم .يعمل المشرف على   .4
      يسعى المشرف لرفد المؤسسة بالمبدعين والمبتكرين.  .5
      يقوم المشرف بإعداد برامج تثقيفية وتدريبية للمبدعين والمبتكرين.  .6

 السابع: الدراسة عن أفكار جديدة ورائعة البعد
      .المناسب الوقت االبداعية في األفكار كافيا  من كما   المشرف بتقديم يقوم  .1
      .بالجدية واألصالة تتصف أفكار تقديم إلىيبادر المشرف   .2
      يعمل المشرف على تقييم االفكار بشكل جيد حتى لو كانت بسيطة.  .3
      .-بالفكرة  التفكير المتسلسل المرتبط –ابطي يستند المشرف على التفكير التر   .4
      يصمم المشرف حلقات للتفكير .  .5
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 ثالثاً: محور التحول التنظيمي

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .للوزارةواضحة  توجد رؤية استراتيجية   .1
      .تتوافر لدى الوزارة رسالة واضحة مستنبطة من االحتياجات  .2
      .الغايات العليا كجزء من االستراتيجية الخاصة بالوزارة المشرفحدد ي  .3
      يحرص المشرف على تعميم استراتيجية الوزارة للعاملين.  .4
      عند بناء االستراتيجية. ونقاط القوة والضعفوالتهديدات على تحليل الفرص  المشرفعمل ي  .5
      .العاملين في وضع االستراتيجيات الخاصة بالوزارة المشرفشرك ي  .6
      .مدروس ومنهجيعملي االستراتيجية بشكل  المشرفطبق ي  .7
      مستمر.على تقيم االستراتيجية بشكل  المشرفحرص ي  .8
      .التخطيط المتبعة على تسهيل حدوث عملية التغير آلياتتسهم   .9
      التغيير.إدارة  منهجيةعلى تطبيق  المشرفحرص ي  .10
      .يتالءم البناء التنظيمي مع احتياجات الوزارة  .11
      المرجوة للوزارة. يعمل البناء التنظيمي على المساعدة في تحقيق االهداف  .12
      حاجات الوزارة.وفق  مستمرتقوم الوزارة بمراجعة البناء التنظيمي بشكل   .13
عادةو يساعد البناء التنظيمي على تطوير   .14       .لوزارة ل دارية اإلهندسة العمليات  ا 
      .طر التنظيمية بالوزارةسرعة عملية االتصال داخل األ على الحاليالبناء التنظيمي  يساعد  .15
      .بشكل محدد وواضح دارية اإل مستويات يات العاملين بجميع اليحدد البناء التنظيمي صالح  .16
      .االتصال المحددة داخل الهياكل التنظيمية آلياتيلتزم العاملين باتباع   .17
      .التغيرات بالوزارةإدارة يساعد البناء والعملية التنظيمية على   .18
      المشكالت .على تعزيز التعاون بين زمالء العمل لعالج  المشرف يعمل  .19
      .ولويات العاملين انجاز المهام التي يكلفوا بها بأفضل الطرقأيعد من   .20
يعتبر الموظفين الذين يحصلون على ترقية هم الموظفين الذين ينجزون المهام التي يكلفون بها   .21

 .بفاعلية وكفاءة
     

      .هداف مشتركة ألتزمون بإنجاز هم زمالء م زمالء العملالمشرف بان ينظر   .22
      .يتم قيادة وتوجيه العاملين من  خالل النظم واللوائح التي تشرح للموظفين ما يجب ان يفعلوه   .23
      قات الشخصية.الحسب اللوائح والنظم مبتعدة عن الع الوزارةتتم عملية اتخاذ القرار في   .24
       .الوزارةفي نجاح  والمساهمةنجاز في اإل لرغبتهمنجازها ا  العاملين بأعمالهم و يعزى التزام   .25
      .عالقة تعاونية تسودها روح الفريق إلنجاز المهام العاملين بأنهاتتصف العالقة بين   .26
      .نظمة بالرجوع للوائح والقوانين واأل الوزارةيتم حل النزاعات والصراعات داخل   .27
      ية.األمنماتية تعمل على تقديم الخدمات نها بيئة خدأ إلى الوزارة إلىينظر   .28
      .حتى لو تعارضت مع مصالحهم ثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم أيلتزم العاملين بالنظم والقواعد   .29
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 المشترك بين برنامج الدراسات العليا

 والسياسة للدراسات العليااإلدارة أكاديمية 
 وجامعاة األقصاى بغاازة

  اإلدارة ص القيادة و تخصاا
 

 بطاقة مقابلة
 ،،،.......................... المحترم/ المحترمة............: ...........ة/ السيدحضرة 

 تحية طيبة وبعد:
"دراسة  إحداث التحول التنظيميفي بالتجوال اإلدارة  عالقةبإجراء دراسة بعنوان:  الباحثيقوم     

، وذلك للحصول "الجنوبيةعلى وزارة الداخلية الفلسطينية الشق العسكري بالمحافظات  ميدانية
والسياسة للدراسات العليا وجامعة اإلدارة البرنامج المشترك بين أكاديمية  على درجة الماجستير من

أهداف الدراسة ويستخدم الباحث هذه المقابلة لتحقيق دارة ،  القيادة واإلتخصص  –األقصى بغزة 
 :ةالتالي

 .داري بوزارة الداخلية الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية الشق العسكريالنظام اإلواقع  إلىالتعرف  .1
 مستويات بين  ( α ≤ 0.05)داللة  مستوى فروق ذات داللة إحصائية عند ال الكشف عن .2

حداث التحول التنظيمي بوزارة الداخلية إبالتجول في اإلدارة دور تقديرات أفراد العينة حول 
سنوات ، عدد الدورات التدريبية ،لعمرمتغيرات الدراسة )ا إلىتعزى الفلسطينية الشق العسكري 

 .(، المسمى الوظيفي، المؤهل العلميالخدمة
تطبيق علمية التحول التنظيمي بوزارة الداخلية الشق التحديات التي تواجه  إلىالتعرف  .3

 العسكري.
التغلب علي التحديات التي تواجه تطبيق علمية التحول التنظيمي بوزارة الداخلية سبل  دتحدي .4

 الشق العسكري.
و يجابية للمدراء اإل تجاهاتاالتقديم بعض المقترحات ذات الفائدة والتي من شأنها أن تعزز  .5

 .حداث التحول التنظيميإالرؤساء نحو 
شاكرين لسيادتكم تفضلكم بتقديم المساعدة، وتحسين وتطوير البحـث العلمـي، وتزويـد الطلبـة بـالعلم، 

 ، لخدمة المجتمع وتنميته.عاليةوالكفايات الالزمة إلعداد الكوادر البشرية بكفاءات وشهادات 
 ،،،  وتقبلوا فائق الحترام والتقدير  

 حسين محمد أبو سعدةالباحث/ 

 (5ملحق رقم )
 بطاقة المقابلة
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 الدراسةمصطلحات 

 بالتجوال:اإلدارة  .2
بوزارة الداخلية الفلسطينية في المحافظات  اإلشرافيةوهو عبارة عن قيام العاملين بالوظائف 

الجنوبية الشق العسكري بالتواجد الفعال في مواقع األحداث ومعايشة العاملين  للتعرف على 
 ل لألهداف والنتائج المرجوة .رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها لزيادة فاعليتهم للوصو 

 التحول التنظيمي: .4

التحول التنظيمي هو عبارة عن األنشطة التي ستقوم بها وزارة الداخلية الفلسطينية بالمحافظات 
الجنوبية الشق العسكري إلحداث تغير مهم وكبير عبر رؤية استراتيجية إلحداث تغييرات جذرية 

 .إليهبالوزارة والوضع المتأمل الوصول  الحاليشمولية بهدف غلق الفجوة الحاصلة بين الوضع 

 

 أوالً ـ: المحور الديمغرافي

  يوم وتاريخ المقابلة

  االسم

  العمر

  سنوات الخدمة

  المؤهل العلمي

  المسمى الوظيفي

 عدد الدورات التدريبية
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 أسئلة المقابلة:: ثانيا

 معيقات عملية التحول في وزارة الداخلية الفلسطينية؟ .1

تطبيق علمية التحول التنظيمي بوزارة الداخلية التغلب علي التحديات التي تواجه سبل  ما .2
 الشق العسكري.

حداث إالرؤساء نحو و يجابية للمدراء اإل تجاهاتاالالمقترحات التي من شأنها أن تعزز  ما .3
 ؟التحول التنظيمي


