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بسم اهلل الرمحن الرحيم
﴿فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ولَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيَ﴾
(آل عمران)159 :

ب

• إلى المعلم األول (معلم البشرية) حبيبي رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم ...

• إلى من قال هللا فيهما﴿ :واخ ِفض لهما جناح ُّ
الرحم ِة وُقل ر ِّب ارحم ُهما كما ربَّي ِاني
الذ ِّل ِمن َّ
ُ
ص ِغ ًيرا﴾ (اإلسراء :اآلية )24

مقبل رأسك إلى مهجة قلبي
• إلى من غرست حبها في قلبي وأنبتت أز ًا
هار أتواضع بين يديك ً
إحسانا
حفظها هللا ورعاها إلى والدتي العزيزةً .ا
بر و ً

• إلى من سقى في نفسي بعرق جبينه الطاهر معنى الرجولة والوفاء ،إلى من سعى في تربيتي
وفاء وعرفان
وتعليمي وأنار لي طريق العلم والمعرفة إليك يا أعز إنسان في قلبي أبي الغاليً .
• إلى سندي إخواني وأخواتي "أ.نضال – د.عمر – د.نهال – د.آية"
أخص بالذكر أخي الشهيد محمد الذي كم تمنيت أن يشاركني فرحتي هذه
• إلى شهدائنا األبرار و ُ
• إلى من وفرت لي كل الظروف ألصبو معها وبها مراتب المجد والعل "زوجتي الغالية"
• إلى عنوان المستقبل واألمل أبنائي وبناتي األعزاء "حمزة – مسك – سما"
• إلى من أضاءوا لي الطريق وساعدوني أحزاني وأفراحي إخواني وأصدقائي وزمالئي
• إلى أصدقائي األعزاء األخ الفاضل /أحمد الكحلوت واألخ الفاضل /حامد عليوة.
•

إلى كل من أحبوني وأحببتهم بكل وجداني ...

أهديكم جميعا ثمرة جهدي المتواضع هذا

عبد هللا جهاد الحايك

ج

شكر و
صا ا ا الة وال ّسا ا ا الم على الرس ا ا ااول المعلم ،الذي عّلمنا قيمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الص ا ا ااالحات ،وال ّ
االعتراف والتقدير والشا ااكر لمن هم أهل الفضا اال ،حيل قال صا االى هللا عليه وسا االم :من ال يشا ااكر النا ال
أتم هللا نعمته علي إذ أتممت هذه الد ارسااة العلمية ،التي أس ا ل هللا أن يكتب أجرها ،وأن
يشااكر هللا  ،وبعد أن َّ
ّ
أجد من الكلمات ما يفي أص ا ا ا ا ا ااحاب الحق حقهم ،وال أهل العطاء عطاءهم ،إال عاء في هر
ينفع بها ،ال ُ
الغيب ،وكلمات قلئل اعتمرت بها قلوبنا من الحب والتقدير ،فكل الش ااكر للدكتور /محمد إبراهيم المدهون،

الذي تفضال باإلشاراف والتوجيه ،وساعة الصادر ،رغم ضايق وقته وانشاغاالته ،فكان خير موجه لي في رحلة
البحل والتنقيب ،وخير ها ٍ لما وفقني هللا إليه من علم ومعرفة.
• وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للجنة المناقشة ممثلة بكل من:
الدكتور الفاضل /ياسر الشرفا

والدكتور الفاضل /منصور األيوبي

حفظه هللا

حفظه هللا

اائل هللا – عز وجل -
على تفضاالهما بقبول مناقشااة الرسااالة والحكم عليها ،وإ رائها بملحظاتهما السااديدة ،سا ً

أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية ،وأن يجزيهما خير الجزاء.

• كما أتقدم بجزيل الشااكر والعرفان إلى السااا ة المحكمين أل اة الد ارسااة؛ ِلما كان إلرشااا اتهم ونصااحهم من النفع
والفائدة إلغناء الرسا ااالة وإ رائها .والشا ااكر موصا ااول إلى السا ااا ة األفاضا اال /أعضا اااء اللجنة العليا للتدريب في

إلي من البيانات والمعلومات التي أ رت البحل ،وكذلك الشكر موصول للزملء العاملين
الو ازرة على ما قدموا َّ
بو ازرة الداخلية واألمن الوطني؛ لما بذلوه من جهد وتسهيل مهامي في تعبئة استمارات الدراسة الميدانية وجمع
المعلومات الدقيقة والشفافة ،كما أتقدم بالشكر لألخوة الزملء األفاضل.

• وإذ نشااكر لهم هذا الجهد على ما قدموا من عطاء مميز جعله هللا في موازين حسااناتهم ،وأن يرزقنا وإياهم
الفر و

ان ِإالَّ ِ
اء ِ
اإلح َس ِ
ان﴾.
اإلح َس ُ
األعلى من الجنان ،وصدق هللا إذ يقولَ ﴿ :هل َج َز ُ

الباحث

عبد هللا جهاد الحايك
د

ملخص الدراسة
هدفت الد ارس ا ا ا ا ااة التعرف إلى ور اللجنة العليا للتدريب في تنمية وت هيل المهارات القيا ية لقيا ات و ازرة

تكون ُمجتمع الد ارسا ا ا ا ا ا ااة من خريجي ورات القيا ة (العليا – الوسا ا ا ا ا ا ااطى) خلل
الداخلية واألمن الوطني ،حيل ّ
العامين (2017 / 2016م) ،وممن يعملون في الو ازرة تحت مسا ا ا ا ا ا اامى و يفي ( رئي قسا ا ا ا ا ا اام حتى مدير عام

ويقدر عد هم ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا (ُ )250مو ًفا في أجهزة ُقوى األمن الداخلي بقطاع غزة ،وقد بلغت عينة الد ارس ا ا ااة
جهاز) ُ
تم توزيع اساااتبانة
تم اساااتخدام أسا االوب العينة العش ا اوائية الطبقية ،وقد َّ
( )152مو ًفا من هؤالء الخريجين ،حيل َّ
تم إعدا ها من قبل الباحل وعرض ااها على مجموعة من المختص ااين واألكا يميين وتحكيمها لغر
ك اة رئيس ااة َّ

الد ارس ااة ،حيل تم توزيع ( )152اس ااتبانة واس ااتر ا ( )141اس ااتبانة بنس اابة ( ،)%92.7وكذلك اس ااتخدم الباحل

المقابلة لجمع البيانات مع أعضا ا ا اااء اللجنة العليا للتدريب من أجل إ راء البحل والحصا ا ا ااول على معلومات أ ق
واطلعهم على نتائج الدراسة ،وقد اتبع الباحل المنهج الوصفي التحليلي الذي من خلله ُيمكن أن تتحقق أهداف
الدراسة ،وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
▪ مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب لقيا ات و ازرة الداخلية واألمن الوطني،
جاء بوزن نسبي (.)%68.1
▪ نجاح برامج التدريب القيا ي بو ازرة الداخلية واألمن الوطني في ت هيل قا تها لمواجهة التحديات الحالية
والمستقبلية من وجهة نظر المتدربين جاءت بوزن نسبي (.)%71.48

▪ أ َّر برنامج التدريب القيا ي في و ازرة الداخلية على المتدربين في اكتسابهم للمهارات القيا ية (الذاتية ،والفنية،
واإلنسانية ،واإل ارية ،والفكرية) من وجهة نظرهم ،جاء بوزن نسبي (.)%72.48
▪ أهم معوقات البرنامج التدريبي( :قلة اإلمكانيات الما ية – ضعف عملية التقييم – ضعف تحديد االحتياجات
التدريبية للقيا ات – عدم ابتعاث المدربين للخارج للستفا ة من الخبرات التدريبة بسبب الحصار).
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات التي من أهمها:
نظر للنتيجة اإليجابية للبرنامج ،يرى الباحل أنَّه من المفيد تعميمه ليشمل جميع قيا ات الو ازرة.
ًا
▪
بناء على منهجية علمية سليمة.
▪ ضرورة تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية لألف ار والضباط ً

▪ االهتمام بعملية التقييم الشامل للدورات التدريبية ،وكذلك التغذية الراجعة ،لتقويم البرامج التدريبية المستقبلية.
▪ ضرورة مساهمة خريجي هذه البرامج من القيا ات ،في نقل مكتسبات البرنامج للمستويات األ نى في العمل.
ه

Abstract
The study aims to identify the role of the Higher Committee for Training in the development
and rehabilitation of leadership skills of the Ministry of Interior and National Security. The study
society is the graduates of leadership courses (Upper and Middle) During the two years
(2016/2017), and those who work in ministry with their job title (from the head of department …..
to the general manager).
They are (250) employees of the internal security forces in the Gaza Strip. The sample of
the study reached (152) of these graduates, where the method of random stratified sample was used
A questionnaire was distributed as a main tool prepared by the researcher and presented
to a group of specialists and academics for the purpose of study. (152) questionnaire was distributed
and (141) collected with recovery rate (92.7). The researcher used the interview to collect data with
the members of the Higher Committee for Training in order to enrich the research and obtain more
accurate information and to inform them about the results of the study. The researcher followed
the analytical descriptive method through which the objectives of the study can be achieved, and
many statistical methods were used to answer the questions of study and verification Of its
Assignments.
The most important results of the study are the following:
- The level of effectiveness of the leadership training programs provided by the Higher
Training Committee to the leadership of the Ministry of Interior and National Security, came
at a relative weight (68.1%).
- The success of the leadership training programs in the Ministry of Interior and National
Security in qualifying its leaders to meet current and future challenges from the point of view
of the trainees came at a relative weight (71.48%).
- The impact of the leadership training programs in the Ministry of the Interior on the trainees
in acquiring them leadership skills (self, technical, humanitarian, administrative and
intellectual) from their point of view, with a relative weight (72.48%).
- The most important constraints of the training program: (lack of material resources - weak
evaluation process - weak identification of the training needs of leaders - preventing the
trainers from travelling abroad to benefit from training experiences because of the siege)
The most important recommendations of the study are the following:
- Due to the positive result of the program, the researcher considers it useful to generalize it to
all the ministry's leadership.
- The need to identify the actual training needs of individuals and officers based on scientific
methodology.
- Pay attention to the comprehensive evaluation process of training courses, as well as
feedback, to evaluate future training programs.
- The need for the graduates of these programs to contribute to the transfer of the program's
earnings to the lowest levels of work.
و
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الفصل األول "اإلطار العام للدراسة"
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❖ ثانيا :أهداف الدراسة.
❖ ثالثا :أهمية الدراسة.
❖ رابعا :متغيرات الدراسة.

❖ خامسا :فرضيات الدراسة.
❖ سابعا :حدود الدراسة.
❖ ثامنا :مصطلحات الدراسة.
❖ تاسعا :صعوبات الدراسة.

تمهيد:

يحظى موضوع تدريب وتنمية وتطوير الموار البشرية باهتما ٍم بالغ من ِقبل اإل ارة العليا للمجتمعات

والمنظمات الناجحة ،حيل يعد العنصر البشري أسا

الثروة الحقيقية لبناء المجتمعات ،و أر

مالها الذي يساعدها

ٍ
ن
بناء على
بشكل رئيسي في تحقيق التقدم والرقي واالز هار ،ومن أجل ذلك يجب أن تكو العملية التدريبية قائمة ً
أس ومعايير علمية وموضوعية لكي تحقق أهدافها ،حيل ينبغي بذل المزيد من الجهو في تدريب وإعدا
الكفاءات البشرية ،واستغلل طاقاتهم وتوجيه جهو هم لتحقيق الغايات المنشو ة ،باعتبار َّ
أن التدريب يعد أحد
المحاور االستراتيجية في تنمية القدرات والمعارف للعاملين في المنظمة.
ويؤكد الطعاني ( )21 :2010ب َّن التدريب ُي ُّ
مهما من مصا ر إعدا الكوا ر البشرية ،وتطوير
ًا
عد
مصدر ً

ملموسا لتلبية احتياجات
عائدا
كفايتهم وتطوير أ اء العمل ،وزيا ة اإلنتاج واإلنتاجية ،فهو إنفاق استثماري يحقق ً
ً
النمو االقتصا ي واالجتماعي ،ووسيلة مهمة في التقدم التكنولوجي ،حيل أصبح ضرورة ملحة للتطور السريع
في المجاالت والمهن كافة ،من أجل مواكبة التطور المتسارع الذي يضع الفر أمام مسئوليات جديدة ومهام كثيرة
وأعباء متنوعة ال ُبَّد من الوفاء بها حتى يكون
منتجا في مجتمعه.
عضوا
صالحا و ً
ً
ً
أساسيا
نظر ألهمية التدريب؛ فقد سعت المنظمات المعاصرة إلى التركيز على برامجه ،باعتباره جزًءا
و ًا
ً
حيويا لبناء الخبرات والمهارات للعاملين على مختلف
ًا
من استثمارها االستراتيجي في تنمية الموار البشرية،
وعنصر ً
مستوياتهم ومناصبهم اإل ارية التي يشغلونها ،فالتدريب له مر و إيجابي على الفر والمنظمة والدولة

(الخليفات.)133 :2010،
وي ّبين الصاعدي (َّ )155 :2011
أن التدريب أصبح من أهم مظاهر الدولة الحديثة في مجال الو يفة
العامة ،ذلك َّأنه يمثل الجانب التقدمي في ميد َّأنها ووسيلة الدولة في تنمية قدرات أر المال البشري ،وقد بات
اضحا لدى القا ة أ َّن أفضل استثمار يمكن أن تلج إليه اإل ارة الحديثة هو التدريب مهما بلغت النفقات التي
و ً
يتكلفها في مراحل اإلعدا والتخطيط والتنفيذ.
مدخل إلعدا وت هيل القيا ات في المنظمات ،والذين يقع عليهم الدور الريا ي في
ويعتبر التدريب
ً

التخطيط والتوجيه والت ير في سلوك العاملين ،وجذبهم نحو تحقيق الهدف المشترك ،وتعزيز تعاونهم ووالئهم
مهما في قيام الحضارة
للمنظمة ،حيل تعد القيا ة من أهم عناصر السلوك اإلنساني في جميع العصور،
ً
وعامل ً
اإلنسانية ،فالقائد يستطيع إحياء أمة ولنا في تاريخنا اإلسلمي ِعبر.
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فنجد َّأنه في كل مجتمع توجد بعض العناصر التي تتميز باستعدا فطري لتولي القيا ة ،بينما الكثرة
تخضع وتتبع ما ُي لقى إليها من أوامر وتوجيهات ،والقيا ة في حقيقتها تعتبر اهرة اجتماعية وهي تتمثل في
شخص له نفوذ قوي بين النا يقوم ليعبر عن إحساسات الجماعة ،وتحقيق مطالبها التي ال يستطيعون تحقيقها
منفر ين (عبو ي.)16 :2007،
شك فيه َّ
ومما ال َّ
أن األمن العام هو حجر الزاوية في كيان األمم المتحضرة ،وعنوان تقدمها ورقيها ،فقد
أصبحت الدولة الناهضة توليه أعظم قسط من عنايتها ،بعد أن أ ركت أ َّن رخاءها واستقرار األوضاع السياسية
هينا باستقرار أمنها وانتشار السكينة والسلم في أرجائها
واالجتماعية واالقتصا ية فيها قد أضحى ر ً
(الصاعدي.)155 :2011،
وتعد و ازرة الداخلية واألمن الوطني من أهم مؤسسات الدولة ،ف هميتها تنبع من ورها الريا ي المنوط بها،
من حيل حماية الوطن والمواطن والحفاظ على الجبهة الداخلية من الفتن واإلشاعات والمؤامرات التي تُحاك من
ِقبل بعض العابثين والخارجين عن الصف الوطني ،وهذا يحتم على هذه الوزارة أن تقو ها قيا ات ذات كفاءة
عالية ومهارات أمنية وقيا ية متخصصة ،للقيام بدورها المناط بها على أكمل وجه ،وهذا يتطلب من قيا ة الدولة
الفلسطينية ،إضافة إلى القيا ة العليا في و ازرة الداخلية ،أن تسعى لت هيل قيا ات ذات مهارات امنية وقيا ية إبداعية
وإ ارية متميزة ،وذات كفاءة عالية ،قا رة على التخطيط واإلعدا والتطوير ،واتخاذ الق اررات الحاسمة والجا ة في
الوقت المناسب ،تلك المهمة الصعبة التي تتطلب منهم التدريب واالرتقاء بالكا ر الو يفي والنهو

به وإكسابه

القيم والمهارات والمعارف ،وتوجيه سلوكهم نحو النشاط اإليجابي والعمل بروح الفريق وإشراكهم في المسئولية
لتحقيق االهداف المطلوبة.
لذا كان من ضروريات الو ازرة لتحقيق األمن واالستقرار والرقي ،أن تُعد وتخطط بشكل جيد ومستمر

لتواكب التطورات ،وأن تستخدم األساليب التدريبية الحديثة في ت هيل القا ة ،وذلك عن طريق االهتمام باالكتشاف
والتنقيب في موار ها البشرية عمن يصلح للقيا ة ،ضمن معايير موضوعية ،م ت هيل وإخضاع هؤالء النخبة
لبرامج تدريبية قيا ية نظرية وعملية لصقل المهارات القيا ية لديهم ،حسب مساراتهم الو يفية وحسب االحتياجات
التدريبية المطلوبة ،م العمل على إعطائهم فرص عملية إل بات قدرتهم على القيا ة ،وتوجيههم وتقويم سلوكهم،
والعمل على تمكينهم من القيام بواجباتهم وتذليل العقبات أمامهم ،إلعدا جيل قيا ي قا ر على القيام باألمانة
والمهمة العظيمة التي كلف بها على أحسن وجه.

2

وتعتبر اللجنة العليا للتدريب هي الجهة النا مة والمشرفة على متابعة وتنفيذ الدورات التدريبية في و ازرة
الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني ،حيل يتم من خللها وضع السياسة العامة للتدريب في الو ازرة ،وتوحيد العملية
أيضا اإلشراف على سير العملية التدريبية،
التدريبية وضمان التكامل والتناسق للجهو المبذولة في التدريب ،و ً
والعمل على إشباع االحتياجات التدريبية في هذه الو ازرة [مهنا :2017/12/25،مقابلة]( ،الخطة التدريبة السنوية
للو ازرة.)11 :2018،
أوال :مشكلة الدراسة وأسئلتها

نظر لضخامة الكا ر العامل في و ازرة الداخلية واألمن الوطني وتعد أجهزتها المختلفة ومهامها ،جعل
ًا
كل على حدة حسب تخصصه لمنتسبيه ،مما أوجب على
جهات عديدة تقوم بالتدريب التخصصي في الو ازرة ً
قيا ة هذه الو ازرة ،تفعيل عمل اللجنة العليا للتدريب ،لتكون نا مة وموحدة لجميع عمليات وبرامج التدريب في

الو ازرة ،وقد قامت هذه اللجنة ومن ضمن مهامها بإعدا وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتنمية وتطوير المهارات
القيا ية للعاملين بالو ازرة ،وكون الباحل خريج بعض هذه الدورات منها ( :ورة الضباط و ورة القيا ة الوسطى،
أيضا يعمل في وحدة التنظيم واإل ارة التابعة لو ازرة
و ورة التخطيط االستراتيجي ،والعديد من الدورات اإل ارية) ،و ً
الداخلية ،حيل الحظ وجو ضعف في ت هيل وتنمية مهارات الصف القيا ي الصاعد ،مع وجو قصور في عملية
الترشيح للدورات التدريبية وفًقا للمعايير المطلوبة ،وكذلك ضعف عملية التغذية الراجعة أل اء الضابط بعد حصوله
على هذه الدورات ،وكما يوجد ضعف في تحديد االحتياجات التدريبية القيا ية على أس

علمية صحيحة ،وقد

يرجع ذلك لنقص الخبرات ،و َّ
ألن خطة التدريب التخصصي الموحدة للو ازرة (2017/2016م) ،والتي تشرف عليها
اللجنة العليا للتدريب تم وضعها ألول مرة ،وهذا ما أفا ته مقابلة أعضاء اللجنة العليا للتدريب،
أيضا الدراسات السابقة في ببيئات مختلفة،
[العسكري :2017/12/19،مقابلة][ ،مهنا :2017/12/25،مقابلة] و ً
تبين َّ
أن أهم نقاط الضعف في برامج التعليم والتدريب ،ضعف مراعاة المستجدات
( راسة الطلحاب ،)2017 ،والتي ّ
عند تحديد االحتياجات التعليمية والتدريبية ،وافتقار اآللية المتبعة في تقييم البرامج التعليمية والتدريبية إلى الوضوح،

تبين َّ
أن أهم معوقات التدريب األمني قلة االهتمام بتقييم العملية التدريبية
وكذلك ( راسة الرشو  )2017 ،والتي ّ
أيضا جاءت ( راسة الحرابي،
التدريب ،وضعف إشراك المتدربين في تحديد االحتياجات التدريبية اللزمة لهم ،و ً
 ،)2011جاءت مساندة لمشكلة الدراسة ،حيل كانت أهم نتائجها االفتقار للتغذية الراجعة بعد التدريب ،وعدم
أخذ آراء المتدربين في تحديد االحتياجات التدريبية.
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ومن هنا ينبثق السؤال الرئي  :ما دور اللجنة العليا للتدريب في تأهيل وتنمية المهارات القيادية بوزارة الداخلية
واألمن الوطني الفلسطيني؟
األسئلة الفرعية:
 .1ما أهم المهارات القيا ية التي تستهدفها برامج إعدا القا ة بو ازرة الداخلية من وجهة نظر أعضاء اللجنة
العليا للتدريب؟
 .2ما مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي في تحقيق األهداف التي صممت من أجلها من وجهة نظر
المتدربين؟
 .3ما مدى نجاح برامج التدريب القيا ي بو ازرة الداخلية واألمن الوطني في ت هيل قا تها لمواجهة التحديات
الحالية والمستقبلية من وجهة نظر المتدربين؟
 .4ما أ ر برامج التدريب القيا ي في و ازرة الداخلية على المتدربين في اكتسابهم للمهارات القيا ية (الذاتية،
والفنية ،واإلنسانية ،واإل ارية ،والفكرية) من وجهة نظرهم؟
 .5ما الصعوبات والعقبات التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج الت هيل القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا
للتدريب من وجهة نظر المتدربين وأعضاء اللجنة؟
 .6ما أهم المقترحات التي يمكن أن تزيد من كفاءة وفاعلية برامج التدريب القيا ي التي تقدمه اللجنة العليا
للتدريب في و ازرة الداخلية؟
ثانيا :أهداف الدراسة

 .1التعرف إلى الصفات والمهارات القيا ية التي يفتر

أن يستهدفها برامج إعدا القا ة بو ازرة الداخلية

واألمن الوطني الفلسطيني.
 .2الوقوف على مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي في تحقيق األهداف المنشو ة.
 .3إ هار مدى نجاح برامج إعدا القا ة األمنيين بو ازرة الداخلية واألمن الوطني في ت هيلهم لمواجهة التحديات
المستقبلية من وجهة نظر المتدربين.
 .4التعرف إلى أ ر برامج التدريب القيا ي في و ازرة الداخلية على المتدربين في اكتسابهم للمهارات القيا ية
(الذاتية ،والفنية ،واإلنسانية ،واإل ارية ،والفكرية) من وجهة نظرهم.
 .5اقتراح حلول وتوصيات للحد من الصعوبات والعقبات التي تعوق من تحقيق االستفا ة القصوى من برامج
التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب ،وتقديمها للجهات المعنية.
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ثالثا :أهمية الدراسة

 .1األهمية النظرية

أ .إ راء المكتبة العلمية في مجال برامج الت هيل والتدريب القيا ي ،مما يفيد الباحثين والمختصين في تحسين
وتطوير نوعية البرامج القيا ية المستقبلية ،وإجراء البحوث ذات الصلة.

ب .من المتوقع أن تساهم الدراسة في تطوير قدرات الباحل البحثية وفق المنهجية العلمية ،وتزيد من معرفته.
مهما من قطاعات المجتمع الفلسطيني ،وهو و ازرة الداخلية المسئولة عن
ت .تناولت الدراسة
ً
قطاعا ر ً
ئيسيا و ً
توفير األمن واألمان للمجتمع الفلسطيني.
ث .يعد تدريب وت هيل القا ة من أهم محاور تطوير األ اء في و ازرة الداخلية واألمن الوطني ،حيل يمثل القا ة
في هذه الو ازرة الدعامة األساسية لتحقيق أهدافها والنهو

بها ،لذا ف َّن عملية تدريبهم وتطويرهم تمثل

أهمية بالغة بالنسبة للمسئولين في الدولة الفلسطينية.

ج .إ هار أهمية و ور اللجنة العليا للتدريب في ت هيل وتنمية المهارات القيا ية لمنتسبيها ،من خلل ما تقدمه
من برامج تدريبية تنمي المهارات القيا ية ،وتؤهلها لتولي المناصب العليا في الو ازرة.

تقيم البرامج القيا ية التي تعقدها اللجنة العليا
ح .تعد هذه الدراسة – على حد علم الباحل – األولى التي ّ
للتدريب في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.
 .2األهمية العملية

أ .تتجلى أهمية هذه الدراسة في كون فوائدها المرتقبة ال تقتصر االستفا ة منها على و ازرة الداخلية واألمن
الوطني ،بل في جميع القطاعات األخرى التي تحتاج قيا ة وازنة وفاعلة.

ب .ي مل الباحل ب ن تكون لهذه الدراسة أهمية لما ستضيفه من آراء ،ومقترحات ،وتوصيات ،ومعارف جديدة

للمعنيين وصناع القرار في و ازرة الداخلية واألمن الوطني؛ للستفا ة منها في مجال التدريب واإلعدا من

الناحية التطبيقية.

ت .ستقدم هذه الدراسة نظرة تقويمية للبرامج القيا ية التي تقدمها اللجنة العليا للتدريب ،بما يساعد القائمين
على التدريب من التعرف إلى المميزات التي تحققها هذه البرامج بالنسبة للمتدربين ،والعيوب التي تضمنها
للتخلص منها في برامج مستقبلية أو عمل برامج استدراكية.

ث .يتوقع أن تسهم هذه الدراسة في معرفة مدى ملئمة برامج التدريب القيا ي في تحقيق األهداف المعدة
من أجله ،والتركيز على تفعيل وتعظيم ور التدريب للقيا ة في مختلف المجاالت.

ج .تفيد هذه الدراسة في إيصال صورة واقعية لقيا ة و ازرة الداخلية واألمن الوطني ،عن واقع التدريب القيا ي
في الو ازرة.
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ح .تقييم برامج التدريب القيا ي الذي تقوم به اللجنة العليا للتدريب ،وإ هار أ رها في ت هيل القائد بعد إتمام
البرنامج ،والتعرف إلى مدى ملئمة برامج إعدا القا ة ،للحتياجات التدريبية للكا ر البشري الذي ُيؤمل
منه تولي مراكز قيا ية في المستقبل.

رابعا :متغيرات الدراسة

 -المتغير التابع :ت هيل وتنمية المهارات القيا ية ،ويشمل العناصر التالية:

(المهارات الذاتية  -المهارات الفنية – المهارات اإلنسانية – المهارات اإل ارية – المهارات الفكرية).
 المتغير المستقل :برامج التدريب القيا ي الذي تنظمه اللجنة العليا للتدريب.شكل رقم ( )1يوضح العلقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل
المهارات
الفنية
المهارات
الذاتية

برامج التدريب
القيادي التي
تنظمها اللجنة العليا
للتدريب

المهارات
اإلنسانية

المهارات
الفكرية

المهارات
اإلدارية

جرد بواسطة الباحث حسب إجماع معظم الباحثين في الجدول رقم ( )1صفحة (.)41
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خامسا :فرضيات الدراسة

▪ الفرضية الرئيسة األولى:

توجد علقة ذات اللة إحصائية عند مستوى اللة ( )α ≥ 0.05بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي

الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية( :الذاتية  -الفنية – اإلنسانية –

اإل ارية  -الفكرية) ،للقا ة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

 .1توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا
للتدريب وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الذاتية.

 .2توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا
للتدريب وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الفنية.

 .3توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا
للتدريب وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية اإلنسانية.

 .4توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا
للتدريب وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية اإل ارية.

 .5توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا
للتدريب وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الفكرية.
▪ الفرضية الرئيسة الثانية:

توجد علقة ذات اللة إحصائية عند مستوى اللة ( )α ≥ 0.05بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي
الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات

القيا ية( :الذاتية  -الفنية – اإلنسانية – اإل ارية  -الفكرية) ،للقا ة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.
ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

 .1توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الذاتية.

 .2توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الفنية.

 .3توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية اإلنسانية.
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 .4توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية اإل ارية.

 .5توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الفكرية.

▪ الفرضية الرئيسة الثالثة:

يوجد أ ر لمستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على ت هيل وتنمية المهارات

القيا ية( :الذاتية  -الفنية – اإلنسانية – اإل ارية  -الفكرية) ،للقا ة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني عند

مستوى اللة = ).)α≤ 0.05

ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:

 .1يوجد أ ر لمستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على ت هيل وتنمية
المهارات القيا ية الذاتية.

 .2يوجد أ ر لمستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على ت هيل وتنمية
المهارات القيا ية الفنية.

 .3يوجد أ ر لمستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على ت هيل وتنمية
المهارات القيا ية اإلنسانية.

 .4يوجد أ ر لمستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على ت هيل وتنمية
المهارات القيا ية اإل ارية.

 .5يوجد أ ر لمستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على ت هيل وتنمية
المهارات القيا ية الفكرية.

▪ الفرضية الرابعة:

توجد فروق ذات اللة إحصائية بين آراء أف ار العينة حول (مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي
تقدمه اللجنة العليا للتدريب) تُعزى لمتغيرات (الرتبة – سنوات الخدمة – المسمى الو يفي – المؤهل العلمي).

▪ الفرضية الخامسة:

توجد فروق ذات اللة إحصائية بين آراء أف ار العينة حول (مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه

اللجنة العليا للتدريب) تُعزى لمتغيرات (الرتبة – سنوات الخدمة – المسمى الو يفي – المؤهل العلمي).
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سادسا :حدود الدراسة

أ .الحد الموضوعي :ور برامج اللجنة العليا للتدريب في ت هيل وتنمية المهارات القيا ية بو ازرة الداخلية
واألمن الوطني الفلسطيني.

ب .الحد المكاني :و ازرة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني – ُقوى األمن الداخلي -المحافظات الجنوبية.
ت .الحد الزماني :العام الدراسي (2018/2017م).

ث .الحد البشري :اقتصرت الدراسة على خريجي برامج الت هيل القيا ي

ورة القيا ة العليا  -ورة القيا ة

الوسطى خلل العامين (2017/2016م).
سابعا :مصطلحات الدراسة

السوق ،يقو الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها ،والقو
 القيادة لغة :أصل الفعل قو  ،والقوُ  :نقيض َّمن الخيل التي تُقاُ ِبم ِ
قاوِ ها وال تركب (ابن مكرم ،2000 ،مجلد.)215 :6

 القيادة اصطالحا :عملية الت ير على سلوك اآلخرين للوصول إلى تحقيق األهداف المشتركة والمرغوبة(العلق.)14 :2010،

 التدريب لغة :هو مصدر للفعل رب ،ويعرف الدر ُب ب نَّه :باب السكة الواسع ،أو الباب األكبر ،وأصلالدر ُب :المضيق في الجبال والتدريب :الصبر في الحرب وقت الفرار ،وقد ِرب بالشيء إذا اعتا ه وض ِري
به ،ونقول رب الجارحة :أي ضراها على الصيد (ابن مكرم.)236 :2000 ،

 -التدريب اصطالحا :يعرفه السكارنة ( )8 :2011ب َّنه عبارة عن عملية مخططة ومنظمة ومستمرة تهدف

إلى تنمية مهارات وقدرات الفر وزيا ة معلوماته وتحسين سلوكه واتجاهاته بما يمكنه من أ اء و يفته

بكفاءة وفعالية.

 ُي َعرف البرنامج التدريب إجرائيا :ب َّنه الخطة التي تشتمل على جميع األنشطة التدريبية ،التي تُقدم منخلل اللجنة العليا للتدريب ،وتهدف إلحداث تغيير مرغوب في سلوك ضباط وأف ار و ازرة الداخلية واألمن
الوطني ،وتطوير كفاءتهم وفعاليتهم وقدرتهم اإلنتاجية ،وهو ممارسة استثمارية ذات مر و فعال لتحقيق
أهداف محد ة.
 -المهارات القيادية :هي تلك القدرات المكتسبة من خلل المعارف والخبرات التي تميز الشخصية القيا ية،

مستقبل
عبر برامج تدريبية متخصصة ،وتظهر تلك المهارات من خلل األ وار التي يؤ يها
ً

(الوهيبي.)9: 2005،
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 -تعرف المهارات القيادية إجرائيا ب َّأنها :مجموعة المهارات التي ينبغي توفرها في القائد المنتسب لو ازرة

الداخلية واألمن الوطني ،والتي ترتكز على المهارات (الذاتية – الفنية – اإلنسانية – اإل ارية – الفكرية)
لتؤهلهم لت ية الواجبات والمهام المنوطة بهم ،بكل كفاءة وفاعلية.

 وزارة الداخلية واألمن الوطني :هي مؤسسة وطنية سيا ية ،ذات مسئولية أخلقية واجتماعية ،وواجباتمدنية وأمنية ،تساهم في تطوير مجتمع حر و يمقراطي في ولة فلسطينية مستقلة ذات سيا ة ،عن طريق

توفير األمن واألمان وفر

سيا ة القانون وإنشاء بنية أمنية مستقرة تحظى باالحترام والدعم على الصعيد

الوطني واإلقليمي والدولي (الصفحة اإللكترونية لو ازرة الداخلية.)2018/02/19 ،

 اللجنة العليا للتدريب :هي لجنة ائمة مكونة من عضوية جميع مديري التدريب في األجهزة األمنيةواإل ارات المركزية التابعة لو ازرة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني ،وهي النا م للعملية التدريبية في

الو ازرة ،حيل يتم من خللها وضع السياسة العامة للتدريب في الو ازرة ،وتوحيد العملية التدريبية وضمان
أيضا اإلشراف على العملية التدريبية ،والعمل على إشباع
التكامل والتناسق للجهو المبذولة في التدريب ،و ً

بناء على قرار وزير
االحتياجات التدريبية في هذه الو ازرة ،وتم تشكيل واعتما اللجنة العليا للتدريب ً
بناء على قرار مدير عام ُقوى
الداخلية واألمن الوطني ،رقم ( )45لسنة ( ،)2010وتم إعا ة تشكيلها ً
األمن الفلسطيني ( )23لسنة (( .)2016مهنا :2017/12/25،مقابلة).
ثامنا :صعوبات الدراسة

 .1حالة االنقسام السياسي وعدم وجو توحيد في مسميات األجهزة األمنية.

 .2الحالة األمنية التي تعيشها األجهزة وإخلئها لمقارها نتيجة استهدافها بشكل مستمر من ِقبل العدو
الصهيوني.

 .3عدم تلقي منتسبي و ازرة الداخلية واألمن الوطني لرواتبهم بصورة منتظمة ،وإمكانية ت يره على إجاباتهم
للستبانة.

 .4عدم تعاون بعض المبحو ين في تعبئة االستبانات ،والمماطلة في تسليمها.
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الفصل الثاني:
المبحث األول" :التدريب"
❖ تمهيد.
❖ أوال :مفهوم التدريب.
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تمهيد:

وحيويا في تطوير
مهما
يعتبر التدريب المحور األساسي في عملية التنمية البشرية ،ألَّنه يؤ ي ًا
ً
ور ً
مهارات وقدرات العاملين بالمنظمة ،وعن طريقه يتم إكسابهم المعارف والخبرات اللزمة لمواكبة التطورات الحاصلة

في بيئة العمل ،ويعد التدريب عملية مخططة ومرتبطة بالمسار الو يفي ،فلكل مستوى إ اري تدريبه الخاص به،

حيل ال يقف التدريب عند ٍ
حد أو مستوى إ اري معين ،ويجب أن تنبع برامج التدريب من صميم االحتياجات
التدريبة للمنظمة ،لكي تعمل على سد الثغرات الموجو ة وتطوير األ اء المستقبلي للمنظمة.

َّ
ضمانا
إن عملية التدريب عملية مستمرة ومتكاملة ،وتتطلب عناية فائقة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة
ً

ونظر للتطورات التكنولوجية
ًا
فعال،
لتحقيق األهداف المحد ة ،حتّى يتمكن الفر العامل من ت ية عمله ب سلوب ّ
واالقتصا ية العالمية ،واتجاه المؤسسات نحو االنفتاح والتوسع ،تزايدت وتجد ت الحاجة إلى كا ر و يفي مؤهل
ومدرب ليواكب هذ التطور (السكارنة.)17 :2010،
والتدريب بمعناه الواسع ُي ُّ
تنمويا يهدف إلى التحسين والتغيير والتطوير على مستوى األف ار
طا
عد نشا ً
ً
والجماعات والمجتمعات ،لكن ذلك ال يتحقق إال عندما يتم التعامل مع التدريب كعملية مخططة وها فة ،تبدأ
بتوعية المعنيين به وتحسيسهم ب هميته ،م تحديد احتياجاته وأولويته باألساليب العلمية والمعايير الموضوعية،
ومن م بالتخطيط االستراتيجي لنطاقه ولمستلزماته ولحدو ه البشرية والزمانية والمكانية ،وفي ضوئها تبدأ عملية
التصميم لبرامجه التي يسترشد بها المدربون والمتدربون ،ويختم التدريب بعملية التقويم للوقوف على اإليجابيات
واآل ار المحققة أو السلبيات واإلشكاليات المرافقة لها ،وما تستكمل هذه الحلقات تبدأ الدورة التدريبية الجديدة التي
تنطلق من نتائج التقويم لتصميم البرامج التدريبية اللحقة (الكبيسي.)11 :2010،
أوال :مفهوم التدريب

التدريب لغة :هو مصدر للفعل رب ،ويعرف الدر ُب ب َّنه :باب السكة الواسع ،أو الباب األكبر ،وأصل الدر ُب:
المضيق في الجبال والتدريب :الصبر في الحرب وقت الفرار ،وقد ِرب بالشيء إذا اعتا ه وض ِري به ،ونقول
رب الجارحة :أي ضراها على الصيد (ابن مكرم.)236 :2000 ،
أما التدريب اصطالحا؛ فهناك العديد من التعريفات منها ما يلي:

مهما في إكساب األف ار مهارات
عرف ( )Auluck,2007 :29التدريب ب َّأنه :العملية التي تلعب ًا
• فقد َّ
ور ً
وأساليب عمل جديدة لمجاراة التقنيات الحديثة ،بما يضمن تحسين عملية تعلم األف ار وأ ائهم للمهام المطلوبة.
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• كما أن العزاوي (َّ )20 :2009عرف التدريب ب َّأنه :عملية منظمة مستمرة لتنمية مجاالت واتجاهات الفر أو
المجموعة لتحسين األ اء وإكسابهم الخبرة المنظمة ،وخلق الفرص المناسبة للتغيير في السلوك من خلل توسيع
معرفتهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم عن طريق التحفيز المستمر على تعلم واستخدام األساليب الحديثة ،وذلك
ضمن برنامج تخططه اإل ارة مراعية فيها حاجاتهم وحاجة المنظمة وحاجة الدولة الحالية والمستقبلية.
• بينما يعرفه الزهراني ( )22 :2010ب َّأنه :كل األنشطة والبرامج التي تنفذها المنظمة وترعاها ،من أجل تنمية
مهارات األف ار العاملين ومعارفهم ،ومعلوماتهم ،واتجاهاتهم ،بما يهدف إلى تحقيق أغ ار

وأهداف المنظمة.

• في حين عرفه عباس ( )140 :2011ب َّأنه :التطوير المنظم للمعارف والمهارات واألفكار واالتجاهات اللزم
توفرها لدى العاملين أل اء مهام عملهم بالصورة المطلوبة.
• أما الجهيني ( )10 :2013فقد عرف التدريب ب َّأنه :نشاط منظم يبدأ بالتخطيط م بتصميم لبرامج تدريبية م
تنفيذها وينتهي بالتقويم ،وذلك بهدف إكساب المتدربين المعارف والمهارات واالتجاهات والسلوكيات التي
يحتاجون إليها لرفع مستوى أ ائهم بكل كفاءة وفاعلية.
• ويعرف العمري ( )17 :2017التدريب أيضا ب َّأنه :عملية شاملة ومتجد ة هدفها تغيير اتجاهات الفر وسلوكه
بإكسابه مهارات وقدرات تمكنه من أ اء عمله وإنجازه على الوجه األكمل.
• أما التدريب اإلداري فيعرف ب َّأنه :مجموعة البرامج التي تهدف إلى ممارسة العملية اإل ارية من تخطيط وتنظيم
وقيا ة ورقابة ،وزيا ة الفعالية في تحقيق األهداف ،وكيفية تنفيذ السياسات وتنمية المهارات السلوكية واإل ارية
بما يساعد على تحسين األ اء وزيا ة فعاليته (الطويان.)17 :2013،
• وقد عرف الكبيسي ( )20 :2007التدريب األمني ب َّأنه :تلك الجهو العلمية والعملية التي تقوم بها اإل ارات
التدريبية التابعة لألجهزة األمنية والمتعاونة معها ،بهدف إكساب متدربيها من الضباط واألف ار  ،المعارف وتنمية
المهارات وغر الميول والقيم اإليجابية وتعديل السلوكيات ،وتمكين المؤسسات من معالجة إشكالياتها وتحقيقها
أهدافها األمنية.
• ويمكن تعريف التدريب القيادي ب َّأنه :مجموعة البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية المعارف والمهارات
المتعلقة بوضع األهداف ورسم السياسات العامة ،وتعميق المفاهيم اإل ارية واتخاذ الق اررات اإل ارية ،مما يساعد
على تحسين األ اء وزيا ة فعاليته للقيا ات اإل ارية العليا (الطويان.)17 :2013،
• ومن خالل اطالع الباحث على التعريفات السابقة يعرف التدريب ب َّأنه :عملية منظمة ومستمرة وشاملة تتم من
خلل التخطيط الجيد ،بهدف إكساب المتدربين المعارف والمهارات والقدرات التي يحتاجونها ،والتي تمكنهم من
تحسين وتطوير أ ائهم للعمل المنوط بهم بكفاءة وفاعلية ،وصوًال لتحقيق أهداف وغايات المنظمة.
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ثانيا :أهمية التدريب

للتدريب أهمية بالغة في تطوير المنظمات بشكل عام لتواكب التغيرات الحاصلة في بيئة العمل ومحيطها،

عائدا ذو مر و إيجابي وله فوائد قصيرة
ويعد التدريب من أهم االستثمارات للموار البشرية في المنظمة ويحقق ً
المدى ،والفائدة األهم يظهر أ رها في المدى البعيد.
ويعتبر التدريب أحد أهم وسائل التنمية البشرية ،وت هيل الكوا ر في المجاالت المختلفة ،لتحقيق النجاح
والتطور لألف ار والمنظمات ،كما يساعد العاملين في المنظمات المختلفة على التكيف والت قلم مع المتغيرات
المتسارعة (البواب ،)15 :2015،ويمكن توضيح أهمية التدريب على مستوى المنظمة واألفراد كما يلي:
 .1األهمية بالنسبة للمنظمة :قد أسهب (السكارنة )25:24 :2011،بذكر األهمية بالنسبة للمنظمة ،ويوجزها
الباحل في النقاط التالية:
أ .القدرة على التخطيط والتفكير االستراتيجي واتخاذ الق اررات.
ب .االنصهار في عالم الجو ة اإل ارية وتنمية الموار البشرية باالتجاهات الحديثة.
ت .التعامل مع المتغيرات ومواكبة التطور والتفكير ب س

علمية وتطبيقية حديثة.

ث .توفر للمنظمة بيئة أمنة وسليمة تعمل على تشجيع المو ف على اإلبداع وتحسين أ ائه.
ج .االضلع بدور قيا ي واجتماعي ضمن مجتمع األعمال واالطلع على تجارب عالمية متخصصة.
ويرى الباحث من خالل اضطالعه وخبرته في مجال التدريب َّأنه يمكن إضافة النقاط التالية:
أ .توفير الهدر من موار المنظمة؛ وذلك عن طريق االستغلل األمثل للموار  ،وتو يف الطاقات ،وتوفير
الوقت والجهد في إنجاز األهداف.
ب .تطوير المنظمة والنهو
المشكلت التي قد تتعر

بها عن طريق إعدا وتدريب قيا ة إ ارية فاعلة تقو ها للتقدم والرقي ،وتجنبها
لها.

ت .تحسين سمعة المؤسسة عن طريقة تحسين جو ة الخدمات المقدمة للجمهور.
ث .التقليل من البطالة المقنعة والتضخم اإل اري في المنظمة وتحقيق التكامل بين مكونات المنظمة.
 .2األهمية بالنسبة للمتدربين من داخل المنظمة :فقد حد (الكبيسي )18:17 :2010،أهمية التدريب بالنسبة
للمتدربين بالنقاط التالية:
أ .توسيع وزيا ة فرص الترقية الو يفية وما يترتب عليها من مكتسبات ما ية ومعنوية.
ب .رفع الروح المعنوية والرضا عن األ اء وتحسين العلقات اإلنسانية.
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ت .تحديل المعلومات وإ راء المعارف ذات العلقة بالو ائف الحالية والمستقبلية.
ث .زيا ة الفهم للقوانين والنظم واللوائح المنظمة للعمل والعلقات.
ج .غر القيم اإليجابية وأخلقيات الو يفة العامة واجتناب العا ات السلبية.
ح .التحصن والوقاية من االنحراف والفسا واستغلل الو يفة لمصالح خاصة.
خ .تعميق الح

المهني والو يفي واألمني وخدمة المصالح العامة وجمهور المتعاملين.

وترجع أهمية التدريب بالنسبة للمتدربين كما ّبينها (السكارنة )25 :2011،إلى ما يلي:
أ .رفع كفاءة الفر بالمعلومات والمهارات اللزمة لعملية التنمية البشرية.
ب .اكتساب علوم تطبيقية وبرامج طويلة المدى أو قصيرة المدى للتطوير.
ت .تعويض ما فاته من مهارات لم يتسن له اكتسابها في مجال التعليم التقليدي.
ث .الوالء للمنظمة والشعور باالهتمام واالحترام وتولد مشاعر الحب للعمل.
ج .االطلع على التجارب العالمية في تخصصه وكيفية االستفا ة منها.
ح .اإلبداع الو يفي وتنمية التفكير في سبيل تطوير االختصاص واالستفا ة من العلوم الحديثة.
مما سبق ذكره َيخُلص الباحث إلى َّ
أن التدريب عملية أساسية في حياة المنظمات الناجحة ،وهو نشاط
رئيسي شامل ال يمكن االستغناء عنه ،ويعد التدريب وسيلة ولي

غاية في حد ذاته ،حيل يهدف إلى

تزويد الفر بالمعلومات والمهارات واألفكار التي تساعده في إنجاز وتحقيق أهدافه وأهداف المنظمة في
الحاضر واألهداف المستقبلية.
ثالثا :أهداف التدريب

في أي منظمة يجب أن تكون هناك أهداف موضوعة مسبًقا للتدريب بناء على االحتياجات التدريبية

للمنظمة ،وتقييم عمليات التدريب السابقة في المنظمة وفي ومؤسسات أخرى مما لة لها ،كما َّ
أن له أهداف علجية
لسد الثغرات الحاصلة والقصور في بعض جوانب المنظمة ،كما لها أهداف تنموية مستقبلية.

ونوعيا ،والتي تسعى العملية التدريبية لتحقيقها،
ومكانيا
زمانيا
ويقصد بالهدف التدريبي :النتائج المحد ة
ً
ً
ً
اتساعا من كونها
والتي توضع لتلبية احتياجات تدريبية للعاملين وللمنظمات ،فبرامج التدريب لها هدف أكثر
ً

تخصصا وعمًقا في
تدريب العاملين لكي يؤ ون و ائفهم بطريقة مرضية وجيدة ،بل هي تهدف إلى ما هو أكثر
ً
هذا الش ن ،وهو تحسين كفاءة وفاعلية العاملين بتنمية معارفهم ومهاراتهم وإكسابهم الخبرات ،وتحسين أ ائهم،
لينعك

بالتالي على نجاح المنظمة وزيا ة كفاءتها وفاعليتها بشكل عام (الخليفات.)35 34 :2010،
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ويحدد عباس ( )164 :2011أربعة أهداف رئيسة للتدريب هي:
 .1العمل على إكساب الفر مهارات ومعلومات وخبرات تنقصه ويحتاجها لتطوير عمله.
طا واتجاهات سلوكية جديدة لمصلحة العمل وأهدافه.
 .2االجتها في إكساب الفر أنما ً

 .3المبا رة إلى تحسين وصقل المهارات والقدرات الموجو ة لدى األف ار العاملين بالمنظمة.
 .4العمل على إ بات وجو المنظمة في جو المنافسة المتعا مة.
أما فيما يتعلق بأهداف التدريب في المؤسسات األمنية ,فهي نفس األهداف السابقة مع إضافة بعض األهداف
األخرى ,حيث بينها (الكبيسي )23 :2007،من خالل النقاط التالية:
 .1الحد من الهدر والضياع في األرواح والجهو والنفقات واألوقات.
 .2تعميق الشعور بالوالء واالنتماء لألجهزة األمنية والحد من معدالت الغياب والتسيب.
 .3تجويد أ اء الخدمات األمنية المقدمة للجمهور وتحسين سمعتها و قة المواطنين بها.
 .4تنمية المفاهيم والقيم اإليجابية واإلنسانية والديمقراطية وفًقا للمعايير الدولية.

 .5مواكبة التطورات والمستجدات في التشريعات وفي العلوم والتقنيات وتقليص الفجوة في المفاهيم والقيم
والسلوكيات بين أجيال رجال األمن القدامى والمستجدين.
 .6الحد من معدالت الجرائم ونوع الجرائم التقليدية والمستحد ة ومن اإلنفاق الذي يترتب عليها.
أن (الصاعدي )173 :2011،يضيف بعض أهداف التدريب للمؤسسة األمنية أهمها ما يلي:
في حين َّ
وعمليا في المجاالت المتعد ة والمتصلة بعملهم.
علميا
ً
 .1تنمية قدرات رجال األمن ً
 .2تعميق الوعي السياسي والمهارات اإلنسانية لدى رجال األمن ،من خلل ربطهم بالحقائق السياسية
واالقتصا ية واالجتماعية واألحداث الخارجية على الساحة األمنية.
 .3القضاء على روتين العمل وتعقيدات اإلجراءات ،والقدرة على مواجهة مشاكل العمل بكفاءة.
رابعا :عناصر العملية التدريبية

تتكون العملية التدريبية من مجموعة من العناصر المتفاعلة ،حيل َّ
إن كل عنصر يت ر بالعناصر

األخرى ويؤ ر فيها ،ويتفق الباحل مع ٍ
كل من (شابط( ،)39 :2013،إسليم ،)23 :2014،في تحديد
هذه العناصر كالتالي:

أ .المتدربَّ :
إن وجو متدرب مقتنع ب هداف التدريب وبحاجته إليه يعتبر من العوامل التي تؤ ي إلى
نجاح التدريب ،حيل يعتبر المتدرب أسا

العملية التدريبية ومحورها.
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ب .المدرب :وهو الشخص المسئول عن إعدا واختيار الما ة العلمية المناسبة لتلبية أهداف التدريب ،ولذلك
ف َّنه من المهم أن يتم اختيار المدرب المناسب القا ر على استخدام وسائل التدريب وأساليبه المتنوعة بما
يتفق مع طبيعة المتدرب وأهدافه ومستوى التدريب.
ت .المادة العلميةَّ :
إن الما ة العلمية للتدريب تكون عا ة مختصرة تحتوي على تطبيقات وتمارين وحاالت
وتكون محتويات حقيقة التدريب ،فبعضها يؤ يه المتدرب وحده ،وبعضها يؤ يه بشكل جماعي من
راسيةّ ،
خلل تقسيم المتدربين إلى مجموعات.
ث .بيئة التدريب :وتشمل مكان التدريب وقاعاته والوسائل السمعية والبصرية والتجهيزات المستخدمة في
عملية التدريب.
شكل رقم ( )2يوضح عناصر العملية التدريبية

المادة
العلمية

المدرب
المتدرب

عناصر
العملية
التدريبية

بيئة التدريب

جر بواسطة الباحل استناً ا إلى اتفاق الباحثين (شابط( ،)2013،إسليم.)2014،
خامسا :مراحل عملية التدريبية
من خلل استع ار

مكونات العملية التدريبية يمكن الوصول إلى َّ
أن عملية بناء البرنامج التدريبي ،تتضمن

تحديد االحتياجات التدريبية ،وصياغة أهداف التدريب ،وتحديد الموضوعات والمفر ات اللزمة له ،ووسائل

تنفيذه وطرق تقويمه تعد الجزء األساسي في مرحلة العمليات ،ويتفق الباحل مع ٍ
كل من (إسليم:2014،
( ،)23أبو عزيز ،)26 :2014،على َّ
مر بخمسة مراحل أساسية ،هي:
أن العملية التدريبية ت ُّ
 .1مرحلة جمع وتحليل المعلومات.
 .2مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية.
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 .3مرحلة تصميم البرامج التدريبية.
 .4مرحلة تنفيذ البرامج التدريبية.
 .5مرحلة تقييم وتقويم البرامج التدريبية.
شكل رقم ( )3يوضح مراحل العملية التدريبية
 .1مرحلة جمع
وتحليل المعلومات

 .3مرحلة تصميم
البرامج التدريبية

 .2مرحلة تحديد
الحتياجات التدريبية

 .4مرحلة تنفيذ
البرامج التدريبية

 .5مرحلة تقييم وتقويم
البرامج التدريبية

جر بواسطة الباحل استناً ا إلى اتفاق الباحثين أعله (إسليم( ،)2014،أبو عزيز)2014،
سادسا :أساليب التدريب

يقصد باألساليب :الطريقة أو الكيفية التي يتم من خللها عر

الما ة التدريبية ،و َّ
إن االختيار العلمي

السليم لألساليب التدريبية يعد أحد المعايير األساسية التي تحكم في النهاية رجة فاعلية البرنامج التدريبي ،ال
سيما َّ
وتنوعا ملحو ً ا (شابط.)29 :2013،
أن األساليب التدريبية قد شهدت في السنوات األخيرة تعدً ا
ً
ّ
ونظر لتعد األساليب التدريبية َّ
شيوعا وتطبيًقا في
فإن الباحل سيتناول لمحة تعريفية عن األساليب األكثر
ًا
ً
تنمية وصناعة القا ة ،وهي على النحو التالي:
المعلومات في المجموعات الكبيرة ،وهو

شيوعا في عر
 .1أسلوب المحاضرة :هو أحد أكثر األساليب
ً
متحكما في طريقة التدريب المتبعة ،حيل يعر
من األساليب التقليدية ،ويكون المتدرب
ً

ما يراه من

موضوعات ون أن يتوقع معارضته من أحد المتدربين (الحميدي.)20 :2016،

منظما لمجموعة من األف ار المتدربين ،لهم هدف محد
اجتماعا
 .2أسلوب الندوة :يشمل هذا األسلوب
ً
ً
للدراسة وتبا ل الخبرات والمعلومات والحقائق واآلراء ،وهو أسلوب متفق عليه في إ ارة الحوار أو المناقشة
في مشكلة محد ة ،والتوصل إلى مجموعة محد ة من النتائج والتوصيات (العزاوي.)150 :2009،
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ائما وعلى األغلب في مجال تنمية القيا ات اإل ارية ،حيل إَّنه فن التشاور
 .3أسلوب المؤتمر :تستخدم ً
الجماعي بشكل رسمي ،والمؤتمر يتيح المجال الجتماع أف ار على مستوى ٍ
عال من الخبرة والمسئولية
ً

لدراسة محد ة في نطاق عملهم ،وهنا تحدث تنمية تلقائية ألعضاء المؤتمر نتيجة الوسائل التي يستخدمها

المؤتمر في راسته وأبحا ه (العزاوي.)151 :2009،
 .4دراسة الحالة :عبارة عن مشكلة واقعية أو افتراضية ،تصور على شكل حالة راسية تقدم للمتدرب
مكتوبة ،ومرفق بها بعض التفاصيل عن حيثيات المشكلة ،وخلفياتها وإحصائياتها وتوضع في تقرير،
ويطلب من المتدرب قراءتها وتحليلها م المشاركة مع المتدربين اآلخرين في مناقشتها بهدف الوصول
القتراحات حيال تلك المشكلة (آل ملهي.)54 :2010،
 .5أسلوب التطبيق العملي :هذا األسلوب عبارة عن ممارسة فعلية للعمل الذي يتدرب عليه المتدرب ويعتبر
أهم وأفضل األساليب التدريبية؛ وذلك ألنَّه يرسخ المبا ئ والمهارات التي تلقاها المتدرب أ ناء فترة
التدريب النظرية ،حيل يقوم المدرب بعر

طريقة األ اء واإلجراءات التفصيلية ،م يعطي الفرصة

للمتدربين للقيام باأل اء للت كد من قدرتهم على العمل ون مساعدة أحد (الحربي)40 :2011،
يسيا ،يطبق من خلل اجتماع عد من المتدربين
 .6أسلوب الحلقة الدراسية :هو أسلوب تعلم ولي تدر ً
القيا يين الذين ال تجمعهم رابطة جماعية ،لمناقشة مشكلة أو موضوع معين ،وهذا يساعدهم على التحليل
والتفكير االنتقا ي ،وتقبل وجهات اآلخرين ،ويربط النظرية والسياسات واإلجراءات بالواقع العملي ،ويساهم
في تحديد المشكلة وتعريفها ،وإيجا الحلول لها وإمكانية اتخاذ القرار فيها (العزاوي.)155 :2009،
 .7العصف الذهني :يستخدم هذا األسلوب في توليد األفكار والتشجيع على االبتكار ،حيل يتم طرح موضوع
أو مشكلة للمتدربين ويطلب منهم إيجا حاول إبداعية مناسبة لحل المشكلة ،وذلك من خلل تحفيزهم
وتشجيعهم على طرح أفكارهم لتنمية مهاراتهم في مواجهة المشكلت المستقبلية.
 .8المباريات اإلدارية :أسلوب تدريب قيا ي عن طريق تمرين عملي تطبيقي على موقف معين ،تختلف
أنواعها طبًقا للموضوع الذي تهتم به ،وغالبية المباريات ترتكز على نشاطات اإل ارة بشكل عام ،واتصالها
بنظرية المنظمة وصنع القرار (العزاوي.)157 :2009،

 .9تمثيل األدوار :يقوم بعض األشخاص وفًقا لهذه الطريقة بتمثيل أ وار األشخاص الذين تشملهم الحالة
فمثل :إذا كانت الحالة عن المقابلة الشخصية ،فيقوم أحد الحاضرين بتمثيل ور
المعروضة للبحلً ،
المقابل ،ويقوم شخص آخر بتمثيل ور الشخص الذي تتم مقابلته (الحميدي.)21 :2016،
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عمليا ،يمكن تعريفه ب نَّه أسلوب
 .10القيادة بالتفويض :من خلل تجربة وخبرة الباحل لهذا األسلوب وتطبيقه ً
تدريبي يقوم المدير من خلله بإعطاء بعض صلحياته للمرؤو

خلل فترة زمنية محد ة ،ويتم اختباره

في كيفية التصرف وإ ارته للمهام الروتينية المكلف بها ،وقد يوضع له بعض المعضلت والمشكلت التي
مستقبل ،مع
يمكن أن تحدث في المنظمة ،م يتم تقيمه ،ويوضح له نقاط الضعف والقوة للستفا ة منها
ً
تحمل المدير للمسئولية عن العمل المفو

.

• ويوجد العديد من األساليب التدريبية األخرى المتنوعة والمختلفة التي تستخدم في مجال التدريب القيا ي
والتي لم يذكرها الباحل لعدم التوسع في هذا الموضوع ،ومنها (فرق الحوار – النقاشات الموجهة –
التعلم بالممارسة – التقنيات السمعية والبصري– الواجبات الدراسية  -اللجان).
• وبصفة عامة فإن اختيار أسلوب التدريب يعتمد على عدة عوامل ومعايير يمكن إجمالها كالتالي:
(الهدف الذي يسعى التدريب لتحقيقه – طبيعة الو يفة – المستوى الو يفي – الما ة التدريبية – فترة
التدريب – التكاليف وعد المتدربين – الخلفية السابقة للمشاركين – المدربون المتاحون).
سابعا :مبادئ التدريب

تخضع العملية التدريبية إلى مبا ئ عامة ينبغي مراعاتها في جميع مراحل هذه العملية ،ويمكن إيجازها

كما اتفق عليه الباحثين (السكارنة( ،)32-31 :2011،الخليفات( ،)32 :2010،األسمري)30 :2009،
في المبادئ التالية:
 .1الشرعية :أن يتم التدريب وفًقا للقوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها اخل المنظمة.

 .2المنطقية :أن ي ّ ن
بناء على فهم منطقي وواقعي و قيق وواضح للحتياجات التدريبية.
كو التدريب ً
تحديدا قيًقا من الزمان
 .3الهادفية :أن تكون أهداف التدريب واضحة وموضوعية قابلة للتطبيق ومحد ة
ً
والمكان والكيف والتكلفة.

 .4الشمولية :أن يشتمل التدريب جميع أبعا التنمية البشرية من قيم واتجاهات ومعارف ومهارات كما
يجب أن يوجه إلى جميع المستويات اإل ارية في المنظمة ليشمل جميع فئات العاملين فيها.
 .5التدرجية :أن يبدأ التدريب بمعالجة الموضوعات البسيطة م يتدرج بصورة مخططة ومنظمة إلى
تعقيدا ،وهكذا.
األكثر ً
 .6االستمرارية :التدريب يبدأ مع بداية الحياة الو يفية للفر  ،ويستمر معه خطوة بعد أخرى لتطويره
وتنميته ،حتى يساعد العاملين على التكيف والتطورات المستمرة أمام التغيرات الحالية والمستقبلية.
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أن يتطور نظام التدريب وعملياته لمواكبة التطور والتزو بالوسائل واأل وات واألساليب
 .7المرونة :يجب ّ
اللزمة إلشباع االحتياجات التدريبية للعاملين ،بما يتناسب ومستوياتهم الو يفية.

ويقصد به ترتيب محتويات
ويضيف (أبو النصر )51 :2012،مبدأ توالي الخبرات أو التقدم المنظمُ :
المنهج التدريبي والخبرات المطلوب توصيلها على وجه يضمن انتقال توقعات إ ارة التدريب من المتدربين
من مستوى إلى مستوى أعلى منه بشكل مضطر .
ويبين الكبيسي ( )81 :2010بعض مبادئ التدريب التالية التي ينبغي مراعاتها في تدريب األجهزة األمنية:
 .1أن تكون للتدريب األمني معاهد تدريب متخصصة وفًقا للقطاعات والمناطق الجغرافية.
 .2أن يتم التدريب في مواقع العمل أو في أجواء قريبة منها أو مما لة لها قدر اإلمكان.

 .3أن يغر لدى رجل األمن الميل نحو التدريب الذاتي والتدريب عن ُبعد ،وتُوفر لهم الفرص والمعدات
للقيام بذلك.

 .4أن تربط البرامج والدورات التدريبية األمنية بالمسارات الو يفية وبالترقيات مع الحوافز والمكافآت.
مما سبق يستنتج الباحل َّأنه ينبغي على القائمين على عملية التدريب أن ي خذوا بعين االعتبار المبا ئ
األساسية السابقة في عملية التخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية ،لضمان أن يحقق التدريب أهدافه بفاعلية.
ثامنا :أنواع التدريب

تتعد أنواع التدريب وتختلف من باحل آلخر ،وذلك باختلف األسا

إليه ،و َّأنه يمكن التصنيف حسب األس

الذي تمت عملية التصنيف باالستنا

التالية( :األسمري.)26 :2009،

 .1التدريب من حيث األهداف :حيل يكون الهدف إما زيا ة المعلومات أو إكساب المهارات أو تكوين
االتجاهات أو التدريب للترقي.
 .2التدريب بحسب وقت تنفيذه :التدريب قبل الخدمة أو التدريب أ ناء التعيين مباشرة ،أو التدريب أ ناء
الخدمة في العمل.

 .3التدريب من حيث المكان أو الموقع :حيل يمكن أن يكون التدريب في مواقع العمل أو خارجها.
 .4التدريب من حيث العدد المستهدف :حيل يمكن أن يكون التدريب فر ي أو جماعي.
 .5ويصنف العزاوي ( ,)130 :2009أنواع التدريب من حيث احتياجات المنشأة ,ويقسم إلى نوعين:
أ .التدريب التخصصي :هو ذلك النوع من التدريب الذي يهدف إلى تنمية المهارات وتحسين االتجاهات في
المجال التخصصي كالتدريب اإل اري والمهني.
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ب .التدريب القيادي :وهو ذلك التدريب الموجه لمستويات اإل ارة الثل ة ،وهي:
 .1التدريب لمستوى اإلشراف األول :وهو ذلك التدريب الذي يهدف إلى تنمية مهارات العاملين في و ائف
الصف اإلشرافي األول والعاملين في هذا المستوى هم الذين يقع على عاتقهم مسئولية قيا ة وإ ارة العمل
الذي يمارسه عد محدو من العاملين ال يقومون ب ي أعباء إشرافية.
 .2التدريب لمستوى اإلدارة الوسطى :هو ذلك التدريب الذي يهدف إلى تنمية مهارات العاملين مباشرة فوق
مستوى اإلشراف األول ،ويصل إلى مستوى أقل مباشرة من اإل ارة العليا ،ولهذا المستوى أهمية كبيرة أل َّنه
حلقة االتصال بين القيا ة العليا ،والمستويات الدنيا من العاملين.
 .3التدريب لمستوى اإلدارة العليا :هو ذلك التدريب الذي يهدف إلى تنمية مهارات شاغلي الو ائف الرئيسية
التي تكون من مسئوليتها وضع السياسات والخطط العامة للمنش ة ،وتحديد أهدافها في ضوء ما تسفر
عنه عمليات المتابعة والرقابة التي تعدها مستويات اإل ارة األخرى ،ويتمثل هذا المستوى في رؤساء
الكبرى.
المنشآت أو رؤساء األقسام اإل ارية ُ

أما التدريب األمني فيمكن تلخيص أنواعه وتقسيماته إلى التالي( :العمري.)36 :2017،
 .1أنواع التدريب وفقا للجهة المستفيدة ,ويشتمل على :تدريب األف ار وتدريب الضباط ،تدريب لألطر
الوسطى وتدريب للقيا ات العليا ،تدريب للعسكريين وتدريب للمدنيين من رجال األمن ،تدريب للمستجدين
وتدريب المسلكيين.
 .2أنواع التدريب من حيث أهدافه :تدريب عام وتدريب تخصصي ،تدريب ت هيلي وتدريب تنشيطي ،تدريب
معرفي ومهاري ،وعلجي وإنعاشي وتجديدي.
 .3أنواع التدريب وفقا لزم َّأنه :تدريب قصير ومتوسط وطويل المدى ،وتدريب قبل الخدمة وأ ناء الخدمة.
 .4أنواع التدريب وفقا ألساليبه وتقنياته :ويشمل على تدريب ذاتي وتدريب إشرافي ،وتدريب لغوي وتدريب
تقني ،وتدريب بالمشاهد وتدريب بالمعايشة ،وتدريب عن قرب وعن بعد.
 .5أنواع التدريب وفقا لمك َّأنه :اخل الدولة وخارجها ،أ ناء العمل وخارجه ،وتدريب بالقاعات وتدرب
بالساحات والمعسكرات.
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تاسعا :االحتياجات التدريبية

يعرف (األسمري )41 :2009،االحتياجات التدريبية ب َّنها :تعني وجو تناقض واضح أو اختلف بين وضع
حالي قائم وبين وضع مستقبلي مرغوب فيه في أ اء (منظمة أو و يفة أو أف ار ) في مجال المعارف أو

جميعا .أما (أبو نصر )78 :2012،فقد عرف االحتياجات التدريبية :ب َّنها
المهارات أو االتجاهات أو فيهما
ً
مجموعة التغيرات الواجب إحدا ها في الفر  ،والمتعلقة بمعارفه ومهاراته وأ ائه وسلوكه ،لكي يتمكن من أ اء
و يفته الحالية بكفاءة أكبر ،أو لجعله الئًقا لشغل و يفة أعلى.
ويضيف (الخليفاتَّ )61 :2010،
أن عملية تحديد االحتياجات التدريبية تتبوأ مكانة مهمة وحاسمة لفاعلية
البرنامج التدريبي ،كونها األسا

لكل خطوة من خطوات العملية التدريبية ،والتي تؤ ي للوصول إلى ق اررات

فع الة وسليمة لتخطيط العملية التدريبية وتصميمها ،وبالتالي الوصول إلى تخفيض وضبط النفقات ،ورفع
ّ
معدالت األ اء واإلنتاجية ،للوصول بالمنظمة لتحقيق أهداف التطوير والتنمية بصورة شاملة.
الكتاب والباحثون ومنهم (كلوب( ،)2008،الخليفات( ،)2010،شابط )2013،على أن مجاالت
ويجمع معظم ُ

االحتياجات التدريبية تقسم إلى ثالثة مستويات مترابطة يمكن إجمالها كما يلي:

 .1احتياجات مطلوبة على المستوى التنظيمي (المؤسسي) :ويقصد بها مظاهر نقص أو قصور في عمل أي
مؤسسة لتسليط الضوء عليه ،مثل األهداف العامة والفرعية ،وتحسين روف العمل واإلنتاج.
 .2احتياجات مطلوبة على المستوى الو يفي (المهني) :ويقصد بها مجموعة المعارف والمهارات واالتجاهات
اللزمة إلنجاز الواجبات المختلفة ذات الصلة بمهمة معينة.
 .3احتياجات مطلوبة على المستوى الفر ي :وت تي عقب تحديد االحتياجات التنظيمية والو يفية ،حيل يتم
تحديد األف ار الذين يحتاجون التدريب ،ولديهم نقص في معارف أو مهارات محد ة ون غيرهم من زملئهم.
ويذكر (األسمريَّ )41 :2009،
أن عملية تحديد االحتياجات التدريبية للقا ة األمنيين يمكن النظر إليها على َّأنها
الطريقة التي يتم من خللها تحديد مدى حاجة القا ة األمنيين للتدريب من خلل نقل المعرفة واكتساب المهارات،
وكذلك نوع التدريب اللزم لهم للقيام ب اء كفؤ وفعال لو ائفهم ومهامهم التي يقومون بها ولحل المشكلت التي
يواجهونها ،وهناك عدد من الطرق لتحديد االحتياجات التدريبية ,ويلخص الباحث أهم ما ذكره األسمري كالتالي:
 .1إجراء مناقشات مستمرة مع األف ار واالستماع إلى مقترحاتهم.
 .2النقاش مع الرؤساء الذين يعرفون مواطن ضعف مرؤوسيهم.
 .3أسئلة االستقصاء من خلل نماذج االستمارة.
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 .4المسح الميداني ويشمل عينة تمثل أف ار المنظمة كافة لمعرفة ما يحتاجونه من تدريب.
 .5تسلم الشكاوى من المديرين ورؤساء أقسام التدريب في فروع المنظمة.
ويضيف (الخليفات )69 :2010،بعض الطرق األخرى لجمع المعلومات لتحديد االحتياجات التدريبية ،وهي:
(المقابلة الشخصية – الملحظة – االختبارات – االستبانة – تحليل المشكلت – راسة السجلت والتقارير
– آراء العاملين – االستشاريون – تقييم األ اء – قوائم االحتياجات التدريبية في المنظمة).
كما يضيف الباحث بعض الطرق ,التي يمكن أن يتم من خاللها تحديد االحتياجات التدريبية في وزارة
الداخلية حسب اضطالعه وعمله في هذا المجال:

 .1من خلل نموذج لتعبئة االحتياجات التدريبة ،تم توزيعه من ِقبل اللجنة العليا للتدريب على جميع إ ارات
و وائر األجهزة األمنية ،وسيتم ذكره بشكل موسع الحًقا (الخطة التدريبة للجنة العليا.)7 :2018،

 .2من خلل االطلع على تقييم تقارير الكفاءة التي يتم تعبئتها للضباط العاملين في الو ازرة بشكل سنوي من
ِ
تبين لنا من خللها جوانب الضعف والقوة الموجو ة لديهم.
قبل رؤسائهم ،وي ّ
أيضا من خلل مواكب التكنولوجيا الحديثة والتطورات الحاصلة في جميع المجاالت السياسية واالجتماعية
ً .3
واالقتصا ية ،مثل أنظمة المراقبة األمنية واالتصال والتحكم والسيطرة.

أيضا تحديد االحتياجات من خلل تقارير الرقابة اإل ارية بالو ازرة واللجان التي تقوم بمراقبة وتقويم
 .4ويتم ً
األ اء ورفع التقارير عن سير العمل بشكل وري.
 .5من خلل المهام الجديد في الحاصلة في مجال األمن والمسئوليات التي تستجد على الو ازرة مثل :الجرائم
اإللكترونية ،أو توفير األمن والحماية ألعدا كبيرة من الوفو المحلية والرسمية التي قدمت لقطاع غزة بعد
الحروب الثل ة على القطاع.
 .6من خلل راسة تحليل البيئات والظروف المحيطة بالو ازرة وخاصة في ل وجو حصار مفرو

على

القطاع ،واحتلل صهيوني يستهدف هذه الو ازرة وكوا رها وإمكانياتها والتربص لها بشكل مستمر.
مما سبق ذكره يرى الباحث َّ
أن مرحلة تحديد االحتياجات التدريبة ألف ار المنظمة تعد من أهم األمور التي
يجب مراعاتها في عملية إعدا البرامج التدريبة والتخطيط لها ،وتعتبر بمثابة خطة العمل التي يهتدي بها
المعنيون بالتدريب ،حيل َّ
إن التحديد الدقيق للحتياجات الفعلية للمنظمة يساعد في وضع برامج تدريبة تعمل
أيضا يسهم في تنمية
على معالجة جوانب القصور ونقاط الضعف الموجو في بعض أجزاء العمل بالمنظمة ،و ً

المهارات واالتجاهات والسلوكيات والمعارف التي تلزم العاملين في هذه المنظمة ،وهذا يؤ ي إلى الحيلولة ون
هدر الجهد والمال واألوقات المبذولة في عملية التدريب ون تحقيق األهداف المطلوبة.
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عاشر :تقييم وتقويم العملية التدريبية
ا

يعرف (السكارنة )224 :2011،عملية تقويم التدريب على َّأنها عملية مستمرة يقصد بها الت كد من َّ
أن خطة

التدريب يتم تنفيذها بدقة و ون انحراف لتحقيق الهدف النهائي المطلوب ،مع التدخل في التنفيذ إلزالة أي معوقات
قد تعتر

سير الخطة ،وكذلك معرفة مدى تحقيق البرنامج التدريبي ألهدافه المحد ة ،وإبراز نواحي القدرة

لتدعيمها ونواحي الضعف للتغلب عليها أو العمل على تلفيها في البرامج المقبلة.
ومن المهم في هذا السياق توضيح الفرق بين التقويم والتقييم ،فالتقويم أهم وأشمل من التقييم ،واألخير يتوقف عند
مجر إصدار الحكم على قيمة األشياء ،بينما يتضمن التقويم ،باإلضافة إلى ما سبق ،عملية تعديل وتصحيح
األشياء التي تصدر بش َّنها األحكام (أبو النصر.)148 :2012،
ويتفق (السكارنة( ،)232 :2011،أبو النصر )151 :2012،على َّ
أن هناك عناصر عدة في تقييم التدريب
يمكن إيجازها في (البرنامج التدريبي وأبعا ه – المتدربين – المدربين – القائمون على التدريب – نتائج التدريب).
يمكن تلخيص أهم أهداف تقويم التدريب في النقاط التالية(:الحربي.)52 :2011،
 .1متابعة النشاط التدريبي للوصول إلى آراء المتدربين ورؤسائهم المباشرين وكذلك المدربين ،بحيل يتم
التعرف إلى واقع هذه البرامج من حيل النجاح أو الفشل في تحقيق اهدافها.
 .2التعرف إلى المقترحات الخاصة بعملية التدريب والعمل على تطويرها ،وجعل برامج التدريب برامج متكاملة
واعية تراعي االحتياجات التدريبية الفعلية للفئة المستهدفة.
 .3التعرف إلى مدى نجاح البرامج التدريبية وتحقيقها ألهدافها ومعرفة نتائج و مار هذه البرامج ،وهل هي
باالتجاه الصحيح أم َّأنها تحتاج إلى تعديل ومراجعة ،والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي تحول
ون نجاح البرامج التدريبية وتحقيقها ألهدافها بالشكل المطلوب.
 .4توفير المعلومات التي تشكل القاعدة التي يعتمد عليها في اختيار األولويات في النشاط التدريبي.
 .5معرفة مدى إسهام المتدربين في تطبيق الخبرات التي تعلموها والمهارات التي اكتسبوها في أعمالهم.
ويرى الباحل َّ
أن عملية تقييم البرامج التدريبية المنجزة ،ومعرفة النتائج التي حققتها وتحديد جوانب النجاح
مستقبل ،يعد خطوة مهمة وضرورية
التي يمكن تعزيزها ،وجوانب الضعف والقصور التي يمكن تلفيها
ً
الكتمال مراحل عملية التدريب وتحقيقها أقصى فاعلية في تحقيق أهدافها ،ويفضل الباحل أن يتم القيا
والتقييم من جميع الجوانب ومن قبل جهات عدة وهي( :المتدربين ورؤسائهم في العمل وكذلك المدربين).
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حادي عشر :استراتيجيات وأسس التدريب الناجحة للمنظمات

يذكر (السكارنةَّ )87-84 :2011،
أن البحوث والدراسات أ بتت ب َّن النجاح في العملية التدريبية في

المنظمات يرتكز على العديد من االستراتيجيات التي يجب أن تتبعها المنظمات في عملية التدريب ،بغض النظر
عن االختلفات في نوعية األعمال والمهمات واألف ار  ،وتتكون هذه االستراتيجيات من التالي:
 .1درجة التزام اإلدارة العليا في المنظمة بعملية التدريب :حيل من المهم أن تقوم اإل ارة العليا في المنظمة
بالمشاركة في تحديد االحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب ،لكي يحقق التدريب فعاليته.
 .2وضع األسس التي تبنى عليها الخطة التدريبية :وهذا يعني تقديم األسباب المقنعة للجوء للتدريب
كاختيار ،ولي

لمجر َّأنه يجب أن يكون هناك خطة تدريب ،أو حسب رغبة القيا ة العليا في المنظمة.

 .3تعريف مشاكل األداء تعريفا صحيحا ودقيقا :يجب تحديد مشاكل العاملين بالمنظمة بدقة على أس
علمية محايدة ،لمعرفة سبب عدم أ اء العاملين بالمستوى المطلوب.
 .4التعرف إلى العوامل التي تؤثر على جدوى عملية التدريب :مثل بيئة العمل نفسه ،وما تحتويه من عوامل
مرتبطة بجو العمل من ترتب ونظافة وما يقدم فيه من مزايا ،إضافة لعوامل أخرى تتمثل في مستوى
مهارات وقدرات العاملين ومعرفتهم واتجاهاتهم نحو العمل نفسه ونحو المنظمة.
 .5التعرف إلى نوع التدريب المطلوب :حتى يمكن للتدريب أن يكون
مجديا يجب أن يحد نوع التدريب
ً
المطلوب قبل البدء في وضع خطة التدريب ،والتدريب نوعان ،األول :يهدف إلى تعليم األف ار مهارات
معينة ومحد ة ،والثاني :يهدف إلى إمدا األف ار بالمعرفة المرتبطة بالنظريات والمحتويات والمعرفة
مستقبل.
بموضوع معين يساعد األف ار في تطبيقه
ً

 .6وضع مقاييس األداء وقواعد تقييم األداء :تضع المنظمات المقايي

األ اء ،وتكون هذه المقايي

هي

القواعد التي يستند إليها في تقييم أ اء العاملين.
أما (فرحات )64 :2015،فيبين َّأنه من أجل إنجاح جهو ونشاطات التدريب في المنظمات فل ُبَّد من مراعاة
بعض االعتبارات التالية:

 .1على اإل ارة العليا تبني فكرة التدريب على َّأنها ضرورة ملحة ومستمرة تهدف إلى تطوير العنصر البشري،
وتقوم بمساندته بالدعم المالي اللزم.
 .2أن يسبق تحديد البرامج التدريبية راسات لواقع المؤسسة واحتياجاتها الفعلية واالحتياجات الفر ية للعاملين.
اهتماما لجميع
 .3أن يتم التخطيط لنشاطات التدريب بشكل مستمر باتباع األسلوب الشمولي ،الذي يولى
ً
عناصر المدخلت والعمليات والمخرجات والتغذية العكسية.
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 .4كما يجب التنوع في األساليب المستخدمة في التقييم لقيا

أ ر ونتائج التدريب والتكلفة والعائد بشكل

قيق ،واالستفا ة من التقييم في محاولة إل خال التعديلت بما يزيد من فاعلية برامج التدريب.
ويضيف (كلوب )213 :2013،من ضمن شروط نجاح التدريب الشرطي ما يلي:
 .1أن يكون التدريب نشاط تعاوني :بمعنى َّأنه ينبغي أن يتعاون كل رجال اإل ارة ،المدرب ،والمشرفين،
والمسئولين عن تخطيط ومتابعة النشاط التدريب لكي ينجح التدريب.
 .2أن تدعم اإل ارة النشاط التدريبي :ويتمثل ذلك التدعيم في اإلشراف على إجراء خطة التدريب ومتابعتها
وتدبير المستلزمات المطلوبة أل اء النشاط التدريبي.
 .3أن يتم اختيار المدربين األكفاء بعناية لنجاح العملية التدريبية.
ثاني عشر :خالصة المبحث األول

اصطلحا ،ووضح أهمية التدريب بالنسبة
تناول الباحل في هذا المبحل ،مفهوم التدريب وتعريفه لغ ًة و
ً
للمنظمات واألف ار  ،وكذلك بَّين أهداف التدريب وعناصره األساسية ،م عرج على مراحل العملية التدريبية ،م ذكر
استخداما في مجال التدريب ،كما تناول الباحل مبا ئ التدريب،
انتشار و
ًا
بالتفصيل األساليب التدريبية األكثر
ً
وأسهب في ذكر أنواع وتقسيمات التدريب حسب (أهدافه – وقت تنفيذه – المكان – الفئة المستهدفة – احتياجات

عرف االحتياجات التدريبية وطرق تحديدها بشكل عام وطرق
المنش ة – وكذلك أقسام التدريب األمني) ،م ّ
تحديدها في و ازرة الداخلية ،كذلك وضح الباحل أهمية تقييم وتقويم العملية التدريبية ،م ختم المبحل بتبيان
استراتيجيات التدريب الناجحة للمنظمات.
تبين لنا أن التدريب يحتل مكانة مهمة ضمن استراتيجيات وأولويات المؤسسات والمنظمات الناجحة،
و ّ
لما له من عائد إيجابي في عملية التنمية البشرية ،والمساهمة في تحقيق األهداف التنظيمية للمؤسسة ،ويجب أن

ٍ
بشكل مستمر حسب مستوياتهم الو يفية واحتياجاتهم لمواكبة التطورات
يشمل التدريب جميع منتسبي المنظمة
الحاصة في بيئة العمل ومحيطها ،وينبغي أن يمر التدريب في المراحل األساسية للعملية التدريبية التي تم ذكرها
انتهاء
في هذا المبحل،
ابتداء بمرحلة جمع المعلومات وتحليلها م تليها مرحلة تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها ،و ً
ً
بمرحلة التقييم والتقويم ،ولكي يحقق التدريب أهدافه بفاعلية يجب على اإل ارة العليا أن تدرك أهمية العملية التدريبية
وأن تشارك في وضع السياسات العامة للتدريب ،وأن توفر له اإلمكانيات الما ية واإلجراءات التي تساهم في
إنجاز العملية التدريبية وفًقا لألهداف العامة المحد ة.
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الفصل الثاني:

المبحث الثاني" :التأهيل القيادي األمني"
المطلب األول :القيادة
❖ تمهيد.

❖ أوال :مفهوم القيادة.

❖ ثانيا :أهمية القيادة.

❖ ثالثا :عناصر القيادة.

❖ رابعا :األنماط القيادية.

❖ خامسا :نظريات القيادة.

❖ سادسا :العالقة بين القيادة واإلدارة.

❖ المطلب الثاني :المهارات القيادية للقائد األمني:

❖ أوال :مفهوم القيادة األمنية.
❖ ثانيا :القائد األمني.

❖ ثالثا :خصائص وسمات القائد األمني.

❖ رابعا :مستويات القيادة في وزارة الداخلية واألمن الوطني.
❖ خامسا :المهارات القيادية األمنية.

❖ سادسا :المهارات القيادية للقائد األمني.

المهارات (الذاتية – الفنية – اإلنسانية – اإلدارية – الفكرية).

❖ سابعا :طرق اكتشاف العناصر القيادية.
❖ ثامنا :منهجية إعداد وتأهيل القادة.

❖ تاسعا :خطوات ومراحل تأهيل وتنمية المهارات القيادية في وزارة الداخلية.
(البرامج التدريبية – القيادة بالتفويض والتمكين – التطوير الذاتي).

❖ عاشرا :معوقات التدريب القيادي في وزارة الداخلية
❖ حادي عشر :خالصة المبحث الثاني.
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تمهيد:

مهما ترتكز عليه مختلف األنشطة في المنظمات والمجتمعات ،وتعد القيا ة المحرك
ًا
تشكل القيا ة
محور ً
الرئيسي لعمليات اإل ارة ،وهي موجو في التجمعات البشرية منذ نش ة المجتمعات اإلنسانية ،ومن المتعارف عليه

َّأنه في أي مجتمع توجد تراكيب صالحة للت هيل القيا ي ،وتراكيب آخري غير صالحة ،وهذه طبيعة البشر يقول
هللا تعالى { :أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَات}
(الزخرف ،)32:ولقد تزايدت أهمية القيا ة في العصر الحاضر نتيجة التقدم الهائل في شتى المجاالت ،مما أوجب
على تلك المنظمات والمجتمعات توفر القيا ة الفاعلة ،التي تقو هم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
اء في مؤسسات
ومما ال ّ
شك فيه أن القيا ة الناجحة هي أهم عناصر العمل اإل اري وأسا نجاحه سو ً
القطاع العام أو في القطاع الخاص ،ووفًقا للمفاهيم اإل ارية الحديثة َّ
فإن أهمية القيا ة تتمثل بشكل جلي في قدرة
القائد على ترشيد وتوجيه سلوك العاملين في المنظمة اإل ارية و فعهم للعمل واإلنجاز ،وال يتوقف ور القيا ة عند

اإلشراف والتوجيه بل تضطلع قيا ات أي منظمة عا ة بمهمات كبيرة في مقدمتها اتخاذ الق اررات التي تحقق أهداف
المنظمة ،ومن م متابعة تنفيذها ،كما تهم القيا ات بشكل أساسي بتحفيز العاملين للعمل المثمر والوصول معهم
إلى مستوى معين من األ اء يحقق اإلنجاز ويؤ ي إلى تنمية المهارات المختلفة للعاملين (كلوب.)2 :2008 ،
أوال :مفهوم القيادة

القيا ة هي مفتاح اإل ارة و َّ
إن القا ة اإل اريين هم الذين يسيرون العمل وينظمونه عن طريق فع األف ار

وتحفيز هممهم للعمل وتحقيق اإلنجاز ،وتنمية قدرتهم على اتخاذ الق اررات الصائبة التي تحقق األهداف المنشو ة،
ومتابعة تنفيذها ،ومصطلح القيا ة من المفاهيم التي تناولها العديد من المفكرين واإل اريين بالتعريفات المختلفة
حسب المعايير التي ينظر إليها ،ومن أهم هذه التعريفات ما يلي:
• القيادة لغة :أصل الفعل قو  ،والقوُ  :نقيض السوق ،يقو الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها ،والقو
من الخيل التي تُقاُ ِبم ِ
قاوِ ها وال تُركب (ابن مكرم ،2000 ،مجلد.)215 :6
• أما القيادة اصطالحا فقد عرفها العديد من اُلكتاب والباحثين ومن هذه التعريفات ما يلي:

• فيعرفها العجمي ( )30 :2008ب َّنها :فن معاملة الطبيعة البشرية ،أو فن الت ير في السلوك البشري،
لتوجيه جماعة من النا

نحو هدف معين بطريقة تضمن طاعتهم و قتهم واحترامهم وتعاونهم.

• وكذلك يبين كلوب ( )2 :2008بأن القيادة :هي عملية تحكمها العلقة اإلنسانية بمؤشراتها الحسنة،
والتي يميزها رضا وقبول التابعين لمواصلة عمل هذه الجماعة ،وتحقيق أهدافها المشتركة ،من خلل
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قائد يمتلك المقومات والقدرات القيا ية التي تركز على جانب االهتمام بالعامل اإلنساني العملي في بيئة

محد ة تفرضها روف تواجد هذه الجماعة.

• ويذكر  )2009: 1( Kristinaالقيادة ب َّأنها :العملية التي يقوم بواسطتها القائد بالت ير على مجموعة
من األف ار لتحقيق هدف مشترك.

• أما العالق ( )14 :2010فقد عرف القيادة ب َّأنها :عملية الت ير على سلوك اآلخرين للوصول إلى
تحقيق األهداف المشتركة والمرغوبة.

• بينما يعرف فروانة القيادة ب َّأنها :قدرة القائد على الت ير في سلوك أف ار ه من خلل التحفيز والمشاركة
واإليجابية ،بغية الوصول إلى تحقيق أهداف الجماعة (فروانة.)14 :2014،

• القيادة اإلدارية :هي النشاط الذي يمارسه القائد اإل اري في مجال اتخاذ القرار وإصدار األوامر واإلشراف

اإل اري على اآلخرين ،باستخدام السلطة الرسمية عن طريق الت ير واالستمالة بقصد تحقيق هدف معين

(عبو ي.)25 :2007،
• القائد :هو صاحب القدرة على الت ير في اآلخرين ويمكن أن يحد الهدف ويلهم ويحفز ويدفع اآلخرين
من أجل العمل من أجله (نجم.)31 :2012 ،

• ومن خالل اطالع الباحث على التعريفات السابقة يعرف القيادة :ب َّنها قدرة القائد على توجيه وتحفيز

اآلخرين نحو تحقيق األهداف المشتركة بكفاءة وفاعلية ،من خلل امتلكه لمقومات ومهارات قيا ية
تؤ ر في العاملين وتدفعهم لتكوين علقات إنسانية إيجابية وتحقق تعاون مشترك بينهم.

ثانيا :أهمية القيادة

للقيا ة أهمية كبيرة في المجتمعات البشرية ،وهي جوهر العملية اإل ارية ،وبدونها ال تستقيم وال تنضبط

حياة األف ار في المجتمعات والمنظمات ،والمتفحص للتاريخ على مدى العصور يجد َّ
أن القا ة العظماء
هم الذين يصنعون أمجا األمم ،والقا ة االنهزاميين يكونوا معول هدم للحضارة ،وقد أمرنا نبينا الكريم
محمد صلى هللا عليه وسلم باختيار وتعين قائد حتى في أقل التجمعات البشرية ،حين قال :إذا خرج
ل ة في سفر فلي مروا أحدهم (رواه أبو و ) ،وهذا الحديل يدل على ت صيل مبدأ القيا ة.
افعا الستمرارها
مهما
ًا
وتعتبر القيا ة في المنظمات اإل ارية
ً
وحيويا في حياة تلك المنظمات و ً
عنصر ً
وزيا ة نشاطها وعملياتها المختلفة ،ولذا نرى القيا ات في هذه المنظمات تبحل عن المواهب القيا ية،
وتقوم على تدريبها وتطويرها بحيل تكون هذه القيا ات قا رة على التعامل مع العمليات اإل ارية الكبرى
والظروف السياسية واالقتصا ية واالجتماعية والتكنولوجية ،والتعامل مع العلقات الداخلية والخارجية
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ومواصلة اإلبداع واالبتكار ومواكبة التطور في الظروف البيئية المتغيرة ،وهذا يتطلب قيا ة إ ارية فاعلة
(الزعبي والبطاينة.)53 :2014،
ويمكن إيجاز أهمية القيادة من خالل النقاط التالية( :العجمي.)66 :2008،
َّ .1أنها حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية.
َّ .2أنها البوتقة التي تنصهر بداخلها طاقة المفاهيم والسياسات واالستراتيجيات.
 .3تعميم الُقوى اإليجابية في المؤسسة وتقليص الجوانب السلبية بقدر اإلمكان.
 .4السيطرة على مشكلت العمل ورسم الخطط اللزمة لعملها.

 .5تنمية وتدريب ورعاية األف ار إذ َّإنهم المور األهم في المؤسسة.
ويضيف (الزعبي والبطاينة ،)53 :2014،بعض النقاط في أهمية القيا ة:
 .1مساعدة المنظمة في التعامل مع المتغيرات البيئية والمؤ رة بها بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
 .2قدرة المدير على تحويل األهداف المطلوبة إلى نتائج.
 .3قوة ت ير التخطيط والتنظيم والرقابة في تحقيق أهداف المنظمة.
ثالثا :عناصر القيادة

توجد عناصر رئيسية للقيا ة من الضروري توفرها في أي جماعة أو منظمة للقيام بالمهمة المطلوبة لكي
تحقق األهداف المنشو ة بكفاءة وفاعلية ،ويرى (الوهيبي ،)20 :2005،بضرورة وجو أربعة عناصر
ضرورية للقيا ة وهي( :وجو جماعة – وجو هدف مشترك – التناسب واالنسجام – القدرة على

الت ير)،أما (أبو نامو  ،)30 :2016،فترى بوجو خم

عناصر للقيا ة وهي (القائد – الجماعة –

الهدف – الموقف – الت ير) ،بينما اتفق ُك ًل من (العلق( ،)54 :2010،العنزي ،)16 :2007،في
وجو لث عناصر رئيسية للقيا ة هي (الجماعة – القائد – الهدف).

أن عناصر القيادة تتثمل في العناصر التالية:
ومما سبق يخلص الباحث إلى َّ
 .1جماعة من األف ار تحكمهم بعض الروابط والعلقات وهم (األتباع).
 .2وجو فر من اخل هذه الجماعة له مميزات ومهارات قيا ية وقا ر على الت ير في أعضاء هذه
الجماعة وتوجيهها ويحظى بطاعة هذه الجماعة ألوامره ،وهو (القائد).
 .3غايات وأهداف مشتركة تسعى هذه الجماعة لتحقيقها.
 .4وجو موقف اجتماعي يتفاعل فيه األف ار ويتحتم عليهم وجو قائد.
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رابعا :األنماط القيادية:

تعد ت أنماط القيا ة ،وكثرت التصنيفات حول تقسيمها ،باختلف المعايير التي تقوم عليها التصنيفات،

شيوعا في الفكر اإل اري ،حيث تقسم األ نماط اإلدارية إلى ثالثة أقسام:
وسيتناول الباحل التقسيمة األكثر
ً
 .1النمط االستبدادي (األوتوقراطي – التسلطي – الدكتاتوري) :يعتمد القا ة المستبدون على فكرة السلطة
بدال من اعتما هم على سيكولوجية
الرسمية فهم يستمدون سلطتهم من القوانين والق اررات واللوائح ً

اآلخرين والت ير عليهم واستمالتهم ،وهم يميلون إلى االنف ار بالسلطة والتخطيط وفًقا إلرضاء أطماعهم

واتخاذ الق اررات وال يميلون إطلًقا إلى تفويض بعض السلطات إلى معاونيهم ،ويعمدون في سياستهم
إلى إحداث الفرقة بين العاملين بغية السيطرة عليهم ،ويقربون منهم أولئك األشخاص الذين يبدون

الموافقة على كل ما يعر

عليهم وما تسمع به آذانهم ون مناقشة (كلوب.)102 :2008 ،

وفي هذا النمط إذا ترك القائد مكانه أو تنحى حد ت أزمة شديدة قد تؤ ي إلى انحلل الجماعة ،أو
انخفا

روحهم المعنوية ،ويتميز السلوك االجتماعي هنا بسيا ة روح العدوان والتحزب ،وشعور

األف ار بالقصور والعجز ،ويز ا اعتما هم على القائد ،ويز ا التملق للقائد مع كرهه ،وتنعدم الثقة
المتبا لة بين بعضهم البعض ،وبين القائد (السكارنه)179 :2010 ،
 .2النمط الديموقراطي (التشاركي) :يقوم هذا النمط القيا ي على أسا

احترام شخصية الفر  ،والتعاون

المتبا ل بين القائد واألتباع ،وهنا يعطي القائد أهمية كبرى للتابعين له ،فهو يهتم بإشباع وسد حاجات
الجماعة مع حاجاته ،عن طريق إشراكهم وأخذ آراءهم ومقترحاتهم في عملية اتخاذ الق اررات ،ويعتمد
أسلوب الترغيب واإلقناع واستخدام الحوافز التشجيعية ،بما يوفر العلقات اإلنسانية السليمة تداخل
العمل ويسهم في رفع معنويات العاملين ،وهنا تكون مهمة القائد تطبيقية أكثر من كونها توجيهية أو
رقابية (العجمي.)83 :2008 ،
 .3النمط الفوضوي (الغير موجه – المطلق – الترسلي – الحر – التسيبي) :وفيه يترك القائد الحرية
لألف ار التخاذ ق ارراتهم ،العتقا ه َّ
محبوبا من أف ار المجموعة ،أو لعدم مقدرته على إ ارة
أن ذلك يجعله
ً

المجموعة ،أو لنوع من اللمباالة (العلق )22 :2010 ،وهنا يسمح القائد الفوضوي للمرؤوسين

بحرية التصرف ولهم أن يفعلوا ما يشاءون ،فهم الذين يحد ون األهداف ،ويختارون الوصول إليها،
اكا له أ ره في تنظيم الجماعة والتنسيق بين وحداتها ،و َّ
إن من سمات هذه القيا ة
فالقائد ال يشترك اشتر ً
از واج الجهو وإضاعة الوقت وإهمال بعض النواحي المهمة من أوجه النشاط ،ويغلب على تلك
القيا ة التوسع في تفويض السلطة وعمومية التعليمات والتر وعدم االستقرار (كلوب.)104 :2008 ،
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ويفضل الباحث القيا ة الديمقراطية ألَّنها تسمح للمرؤوسين بالمشاركة في اتخاذ الق اررات التي تتعلق في
بيئة العمل ،مما يساعدهم في تنمية مقومات القيا ة لديهم ،وتجهلهم يبذلون مز ًيدا من الجهد من أجل
إنجاز عملهم ألَّنهم يشعرون َّأنهم يحققون هدف مرغوب لديهم.
خامسا :نظريات القيادة

قدم الفكر اإل اري القديم والحديل العديد من النظريات المفسرة للسلوك القيا ي وفاعليته ،ومحاولة من
ّ
العلماء لتفسير األسباب التي تجعل الكثير من األف ار والجماعات االنقيا لتعليمات شخص ما ويقبلون
به كقائد من أجل تحقيق أهدافه المشتركة ،وسوف يتناول الباحل بإيجاز أشهر هذه النظريات:

 .1نظرية السمات أو الخصائص :وهي تسمى نظرية الرجل العظيم أو الكارزمي ،ويرى أصحاب هذه
النظرية َّ
أن هللا قد منح قلة من األشخاص بعض الخصائص والمميزات التي ال يتمتع بها غيرهم،
وأن القا ة يولدون وال يصنعون ،والسمات الشخصية مورو ة أو فطرية وبعضها مكتسبة ،وهذه السمات
هي التي تؤهلهم لقيا ة المجموعة والت ير في سلوك أف ار ها (الزعبي والبطاينة.)69 :2014 ،
توجد العديد من المآ خذ واالنتقا ات التي وجهت لهذه النظرية منها عدم وجو علقة بين السمات
الشخصية والقدرة القيا ية ،وكذلك لي

من اليسير أن نضع معايير ابتة أو قياسية لتلك السمات،
من الضروري أن يرتكن لتلك السمات و رجة توافرها

وصعوبة المقارنة بين القا ة وفًقا لها ،ولي

بالفر لكي يصلح كقائد فعال في المواقف المختلفة (حمو .)106 :2010 ،

 .2نظرية الموقف :تقوم هذه النظرية على فلسفة ُمؤ اها َّ
أن الظروف هي التي تخلق القا ة وتبرزهم،
وأن نوعية القا ة تختلف باختلف الظروف والمواقف التي يواجهونها ،فالقيا ة ال ترتبط بسمات
شخصية يمتلكها القائد بل سمات نسبية ترتبط بموقف أو رف قيا ي (الوهيبي.)42 :2005 ،
وتهتم هذه النظرية بدراسة مدى ت ير المواقف المختلفة على فاعلية عمل القائد ،وتقوم على افت ار
أساسي مؤ اه ب َّن أي قائد ال يمكن أن يظهر كقائد إال إذا تهي ت في البيئة المحيطة روف مواتية
الستخدام مهاراته وتحقيق تطلعاته (.)Fidler,2007: 123
ويؤخذ على هذه النظرية المبالغة في االعتما على المواقف ،بحيل إذا نجح الشخص في مواجهة
قائدا في هذه النظرية (السكارنة)69 :2010،
مواقف أو موقف معين حتى لو كان صدفة ،ف َّنه يعتبر ً

33

 .4نظرية التفاعل :من وجهة نظر هذه النظرية أن القيا ة عملية تفاعل اجتماعي وتتحد خصائصها
على أسا

أبعا

ل ة هي :السمات الشخصية للقائد ،عناصر الموقف ،متطلبات وخصائص

المجموعة (القحطاني .)37 :2003،وتقوم هذه النظرية على مفهوم يتجاوز تركيز النظريات السابقة
على عامل واحد من العوامل المؤ رة في اهرة القيا ة ،إذ إ َّن نظرية التفاعل وفًقا إلطارها الفكري
عبارة عن عملية الت ير المتبا لة بين العوامل ذات األ ر على اهرة القيا ة وهي (القائد ،الجماعة،

الموقف) ،حيل َّ
إن القيا ة عبارة عن عملية تفاعلية مشتركة بين القائد والجماعة (التابعين) والموقف،
إذ َّ
إن القائد يؤ ر في الجماعة ،ويمكن للجماعة أن تستجيب لت ير القائد من خلل تفاعلها مع البيئة
(حمو .)109 :2010 ،
 .3نظرية القيادة التحويلية :وهي القيا ة التي تؤ ي إلى نجاح المنظمة من خلل الت ير على سلوك
التابعين ،عن طريق إحداث القائد لتغييرات إيجابية في أ اء عملهم وحثهم ب همية عملهم ،وزيا ة
الوالء واالنتماء لديهم ،وجعل المصلحة العامة للمنظمة قبل مصالحهم الشخصية ،باإلضافة لخلق
مناخ يساهم في إيجا أفكار إبداعية جديدة في أسلوب العمل ،وتستند القيا ة التحويلية على ل ة
عناصر أساسية هي( :التغيير والتطوير التنظيمي ،اإلبداع واالبتكار ،المخاطرة المدروسة) (الزعبي
والبطاينة.)79 :2014،
ويضيف كنعان ب ن القائد التحويلي يقوم بإحداث التغيير وحفز إبداع العاملين ورغبتهم في التعلم مع
ملهما لهم على التفكير والتحليل المنطقي في حل المشكلت (المطيري.)2014:33،
كونه ً
 .4نظرية القيادة التبادلية :يقوم القائد في هذا النوع من القيا ة على عملية تبا ل مع اآلخرين ،على
أسا

توضيح المطلوب منهم مقابل تلبية حاجاتهم ورغباتهم مثل :تقديم الحوافز والمكافآت مقابل

إنجاز األعمال ،ف سا

هذه القيا ة هو التدعيم الشرطي ،بمعنى قبول المرؤوسين لوعد القائد

بالمكافآت والحوافز وتجنب العقاب مقابل تنفيذ األهداف المطلوبة منه ،ففي هذا النمط من القيا ة يتم
التركيز فيه على االهتمام باإلنتاج ومراعات حاجات ورغبات األف ار  ،ويتميز القائد هنا بتحديد
األهداف وإجراءات تنفيذها للعاملين ،والبحل عن االنحرافات وتصحيحها ،ويقوم بتصميم هيكل العمل
والتعاون مع المرؤوسين (الزعبي والبطاينة.)80 :2014،
وتبدو هذه النظرية واقعية عندما ربطت نجاح القائد بنجاحه بتحقيق أهداف مرؤوسيه ،ولكن هذا ال
كافيا بسبب التطورات والتحديات المستمرة التي تواجهها المجتمعات اإل ارية ،مما يحدو بنا إلى
يعد ً
استشراف خصائص جديدة للقيا ة تواكب هذه التطورات (القحطاني.)38 :2003،
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سادسا :العالقة بين القيادة واإلدارة

الكتاب
يتفق كل من (إسليم ،)41 :2014،و (القحطاني )23 :2003،بوجو خلط عند العديد من ُ
والمفكرين بين مفهوم اإل ارة ومفهوم القيا ة ،فالبعض يعتبرهما مت ار فان ،والبعض اآلخر يرى َّأنهما

مختلفان ،ولكلهما مبرراته التي يستند عليها.
ويتفق الباحل مع (السكارنة ،)235 :2010،ب َّنه على الرغم من وجو ارتباط و يق بين مفهوم القيا ة
قائدا أو كليهما ،كما قد ال يكون ًأيا
واإل ارة إال َّأنهما ال يعنيان نف الشيء ،فالفر قد يكون ًا
مدير أو ً
منهما ،وبصفة عامة فإن القيا ة ليست سوى إحدى مكونات اإل ارة والتي يتم ممارستها بالعمل مع األف ار
أو من خللها لتحقيق أهدافهم التنظيمية.
ومن وجهة نظر الباحل أنَّه يوجد بعض االختلفات بين القيا ة واإل ارة ولكنهما مكملت لبعضهما
البعض ،حيل َّ
أن علم اإل ارة أوسع من القيا ة ،واإل ارة تهتم بالجوانب التطبيقية أما القيا ة فهي تنظر
إلى التغيير نحو األفضل وتحقيق األهداف المستقبلية.
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المطلب الثاني :المهارات القيادية للقائد األمني

أوال :مفهوم القيادة األمنية

ال تختلف القيا ة في المجال األمني عن ما عداها من صنوف القيا ة في المجاالت األخرى ،فهي تواجه
نف

المشاكل ويحتاج ممارسوها إلى نف

المهارات غير َّ
أن روف الخدمة في المجال األمني تخلق

خاصا بها ،وعرفت القيا ة األمنية ب َّنها قيا ة سلطوية بشكل كامل لما تتميز به من سمات
وضعا
ً
ً
عسكرية ،إال َّ
شائعا حتى وال في المجال العسكري نفسه ،فالقائد األمني يحتاج
أن هذا الوصف لم يعد ً
إلى توطيد سلطته مع جماعته حتى يتمكن في وقت المواقف الخطرة واألزمات من الت ير في سلوكه

بصورة فعالة (الثبيتي.)52 :2010،
ويرى الباحل أنَّه ال ُبَّد للقائد األمني ب ن يجيد المهارات والتقنيات اإل ارية واألمنية ،لخصوصية العمل
األمني ،مما يحتم عليه فهم طبيعة األف ار المُقو ة لديه ،والتركيز على عد من المهارات القيا ية بشكل
خاص والعمل على تنميتها.

والقيا ات األمنية الفاعلة والمؤهلة هي وحدها القا رة على تطوير وتحقيق األهداف األمنية ،ويتوقف ذلك
على رجة كفاءة القيا ة األمنية ونجاح مهمتها في تحقيق األمن واألمان (الوهيبي .)3 :2005،وإذا
كانت القيا ة ضرورية ألي منظمة عامة أو خاصة ،فهي أكثر أهمية في األجهزة األمنية لما يترتب على
نجاحها أو فشلها من آ ار خطيرة على الفر والمجتمع ،لذا فقد تعد ت الدراسات التي اهتمت بالقيا ة
األمنية ،وعلقتها بكل من السلطة والقوة والتغيير في المهام والو ائف فالقيا ة األمنية قيا ة متخصصة
في اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية المجتمع وتحقيق األمن والوقاية من الجريمة من خلل الت ير في
العاملين باألجهزة األمنية من ضباط وأف ار  ،لذا يجب أن يتوافر لدى هذه القيا ات السمات والمقومات
الشخصية والفكرية التي تمكنها من تحقيق األهداف المرجوة بفاعلية (الصاعدي)130 :2011،
ثانيا :القائد األمني

يعرف (المري )56 :2009،القائد األمني ب َّنه :أحد منتسبي األجهزة األمنية ،وهو من الكفاءات الوطنية التي
تتوفر فيها القدرات الخاصة بتحمل المسئولية األمنية المنوطة به ،والتي تتناسب مع قدراته العقلية والنفسية
واالجتماعية ،وتتناسب مع طبيعة عمله األمني ،والتي تمكنه في النهاية من أ اء مهامه برضا وقناعة وفاعلية
عالية ،وتعمل على توافقه في حياته العملية.
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كما يعرفه (الهذلي )24 :2002،ب نَّه الشخص الذي يمتلك مهارات قيا ية تؤهله من قيا ة المجموعة بكفاءة
وفاعلية واقتداء للوصول إلى الهدف المنشو  ،والسيطرة على ما ينش من روف وأزمات أمنية ،وتكون هذه
السيطرة باتخاذ ق اررات رشيدة تعيد الوضع األمني على ما كان عليه سابًقا.
ويخلص الباحث مما سبق ذكره ،ومن خلل عمله في األجهزة األمنية إلى َّ
أن القيا ة األمنية تعد الروح المحركة
لألجهزة األمنية ،ويتوقف حسن القيا ة إلى حد كبير على ما يتمتع به القائد األمني من صفات ومهارات وقدرات
تجعله يؤ ي أعماله بكفاءة عالية ،ويمكن القول ب َّن المحك الصحيح الختبار القا ة هو حسن التصرف وقت
األزمات ،وفي أ ناء األحداث المفاجئة غير المتوقعة ،والقدرة على مواجهة ما يصا فه من تحديات آنية ومستقبلية،
وغير ذلك من المهام التي تبرز قدرات القائد الحقيقية التي ال يمكن اختبارها والحكم عليها في الظروف الروتينية
العا ية.
ثالثا :خصائص وسمات القائد األمني

شك َّ
وال َّ
أن طبيعة الو يفة القيا ية تتطلب توافر مهارات خاصة ،وهذه المهارات تستلزم تمتع القا ة بسمات وقدرات
شخصية ونفسية واجتماعية وفكرية وإنسانية تؤهلهم للقيام بدورهم على الوجه األكمل؛ فالعمل القيا ي يحتاج إلى
مقومات تعتمد على شخصية القائد ،والشخصية عبارة عن ناتج التفاعل بين الصفات والخصائص والسلوك الذي
يميز القا ة ك ف ار عن غيرهم من العاملين في مستويات العمل المختلفة (المري)55 :2009،
ال تكفي النظم واللوائح لتطوير األ اء األمني ورفع كفاءته ،فالجهاز األمني مطلوب له قيا ات ومديرون لفهم رؤية
ورسالة وقدرته على حشد الطاقات وتوجيه اإلمكانيات لتحقيق مستقبل أفضل ،و َّ
ألن القائد األمني يقع على عاتقه
مسئولية كبيرة تجاه وطنه وهي حفظ األمن ،ومسئولية تجاه العاملين تحت إشرافه ,وفيما يلي أهم النقاط التي
ينبغي أن يتحلى بها القائد األمني وهي( :كلوب)126-125 :2008،
 .1التركيز على النتائج المرجوة والمنتقاة.
 .2المشاركة في التخطيط والتنظيم والقيا ة والرقابة على مرؤوسيه.
 .3تحقيق األهداف األمنية بشكل متوازي اخل الجهاز األمني وخارجه.
 .4از واجية االتصال من أعلى ألسفل ومن أسفل ألعلى مع المرؤوسين أي معرفة المشاكل التي تتعر
مرؤوسيه سواء أ ناء العمل أو خارجه.
 .5التحفيز الما ي والمعنوي للمرؤوسين ،ورفع روح الوالء واالنتماء للجهاز.
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 .6تقييم األ اء األمني من خلل معايير محد ة واإلعلن المسبق لها للجميع.
 .7تشجيع األفكار الجديدة والقدرة على االبتكار لتطوير العمل.
 .8الت ني قبل اتخاذ الق اررات المصيرية واتخاذها في الوقت المناسب.
ويضيف المري ( )58 :2009من ضمن واجبات القائد األمني ما يلي:
 .1تفاهم األهداف األمنية والعمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة ،وتحقيق المصلحة العامة ألف ار ها.
 .2وجو الحد األ نى من الصفات الذاتية كالصحة والذكاء والقدرة على اإلقناع واالتصال وإيجا الحلول
للمشكلت ومواجهة األزمات.
 .3توافر الجانب األخلقي بالصدق والصبر واألمانة والنزاهة واإلخلص والتفاني في العمل والقدوة الحسنة
للعاملين تحت قيا ته.
 .4أن يكون قا ًار على اكتساب قة مرؤوسيه والت ير فيهم وا ُلبعد عن األسلوب التسلطي في القيا ة.
وطموحا يمتلك
مثابر
مدافعا عن العاملين معه بالحق ،وأن يكون ًا
منصفا في معاملته
 .5أن يكون عا ًال
ً
ً
ً
الخبرة والتخصص في فهم عمله وإتقانه ونقل خبراته إلى العاملين معه.

ق
المثلى التي تحفظ للمرؤوسين
 .6القدرة على تنمية جو العلقات اإلنسانية السليمة ومراعاتها ،واختياره للطر ُ
كيانهم للحصول على أحسن النتائج.

 .7أن يمتلك المهارات االجتماعية التي تساعده على تفهم السلوك اإلنساني كمها ارت االتصال ب صحاب
المصلحة (آراء الجمهور) وتوطيد العلقة التنظيمية مع التنظيمات والمؤسسات األخرى لتحقيق األهداف
المنشو ة التي يسعى إليها الجهاز األمني.
رابعا :مستويات القيادة في وزارة الداخلية واألمن الوطني

هناك لث مستويات قيا ية في و ازرة الداخلية ،يسعى كل مستوى منهم إلى أ اء مهام محد ة تنسجم جميعها

إذا ما أنجزت في تحقيق أهداف الو ازرة وغاياتها ،وبالتالي يتميز كل مستوى بطبيعة خاصة ويؤ ي ور
يتناسب مع موقعه التنظيمي وفق تدرج منطقي في المستويات واالختصاصات والواجبات ،ويتفق الباحل مع
ما ذهب به (كلوب )23-22 :2008،في تقسيم هذه المستويات كالتالي:
 .1مستويات القيا ة العليا :ويسعى هذا المستوى إلى تحقيق األهداف العليا للو ازرة ،من خلل االستغلل
األمثل للموار البشرية والما ية ،ويهتم هذا المستوى برسم السياسات العامة ،ويتمز باتساع ائرة
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اختصاصه ومسؤوليته ،حيل تهتم القيا ة العليا بالمشكلت االستراتيجية الرئيسية للمنظمة ون الخو
في الجوانب الفنية الدقيقة ،ويتطلب في هذا المستوى جانب كبير من المهارات الفكرية وجزء أقل من
المهارات اإل ارية وجانب ضئيل من المهارات الفنية.
 .2مستويات القيا ة الوسطى :وهو يمثل الحلقة الوسطى بين القيا ات العليا والمستوى اإلشرافي األول،
وبالتالي َّ
فإن هذه الحلقة تهتم بإ ارة المنظمة من خلل القيام بعمليات التوجيه والمراقبة على األ اء ،وتنفيذ
الخطط المعتمدة ،والت كد من سيرها صوب تحقيق األهداف من خلل السياسات المرسومة ،ويقع اهتمام
هذا المستوى بالجمهور الداخلي للمنظمة ،ولعل أهم المهارات المتطلبة في هذا المستوى هي المهارات
اإل ارية.
 .3مستوى اإلشراف األول :ويمثل هذا المستوى أكثر المستويات اإلشرافية اقترًابا من فئة المنفذين وعلى هذا
َّ
فإن أهم واجباته القيام بعمليات المتابعة واإلشراف المستمرين على خطوات أ اء العمل ،ومستوى أ اء
المنفذين للعملية اإلنتاجية ،ويتسم هذا المستوى بضيق اختصاصه وبالتالي محدو ية سلطته ،ولعل المهارة
الفنية هي المهارة األساسية التي يعتمد عليها هذا المستوى.
خامسا :المهارات القيادية األمنية

المهارة هي استعدا فطري أو موهبة طبيعية أو مكتسبة تنمو بالمعرفة أو بالتعليم وتصقل بالتدريب،
وذهنيا ،كما َّأنها تستخدم في الت ير على سلوك اآلخرين لتحقيق
جسميا
وتجعل الفر قا ًار على األ اء
ً
ً
هدف معين (العمري.)96 :2000،

ويضيف األغا ( )63 :2008ب َّن المهارة :هي القدرة على أ اء عمل ،أو تنفيذ إجراء ،أو اتخاذ هدف
باستخدام أساليب وطرق تتسم بالكفاءة والتمييز وتحقيق أفضل النتائج من الموار واإلمكانيات المتاحة،
ومصدر المهارة قد يكون الو ار ة التي تسمح لبعض األف ار بقدرات ال تتوفر لغيرهم ،وقد يكون مصدرها
البيئة وما توفره من تعليم وتدريب ،والملحظ َّ
ير في القيا ة اإل ارية ،حيل
أن المهارات الفطرية أقل ت ًا
َّ
إن معظم المهارات القيا ية الواجب توفرها للت ير هي مهارات مكتسبة يتم تنميتها بالتدرب عليها وممارستها
علما وخبرة.
تحت إشراف قا ة أكثر ً
وتعبر المهارات األمنية عما يجب أن يتمتع به رجل األمن من سمات ،وقدرات ،وخصائص تمكنه من
القيام ب عباء ومخاطر العمل األمني بكفاءة واقتدار ،في ل ما يتعر

له رجال األمن من مخاطر

از ا ت في ل التحديات األمنية المعاصرة من اضطرابات ،و ورات ،وإرهاب ،وجريمة منظمة ،تستدعي
39

االستعدا الدائم واليقظة لي

فقط لمواجهة الخطر األمني ،ولكن توقع مصا ر ووقت حدو ه ،واالستعدا

الدائم للتدخل بسرعة ،والمواجهة الفعالة التي تكفل القضاء على هذا الخطر ،وفي الوقت نفسه ت مين
رجال األمن من المخاطر (السماري.)36 :2015،
ويرى الباحل أ َّن المهارات القيا ية من أهم مقومات القيا ة ،فل يمكن إتقان أي عمل أمني ون توافر
قدر مناسب من المهارات األمنية التي تكفل إنجاز مهام وأعباء العمل األمني ،وفي الوقت نفسه كفالة
سلمة رجال األمن ،ولذلك َّ
فإن االهتمام بتنمية المهارات القيا ية واألمنية تعتبر الوسيلة الكفيلة لرفع
كفاءة القائد وصقل قدراته وتزويده بالمعلومات والمهارات التي تمكنه من التوجيه والت ير في سلوك
واتجاهات العاملين لمواجهة األزمات وضغوطات العمل والتعامل معها بطريقة علمية لمواجهة المواقف
ولعل التدريب والت هيل والتطوير هو من أنجع
الطارئة والتحديات والتهديدات التي تعصف بالمجتمع،
ّ
الطرق وأحد ها في كسب المهارات والخبرات من إ ارة الوقت والتطوير والتحديل واإلبداع واالبتكار و عم
العلقات اإلنسانية وسرعة اتخاذ الق اررات الحاسمة والسريعة في المواقف الطارئة واألزمات ،ووضوح
الرؤيا ونفاذ البصيرة والعمل الجا  ،وخاصة في القيا ة األمنية التي تخص المواطن والدولة ،وفي حال
ضعف أو انعدام تلك المهارات القيا يةَّ ،
فإن اآل ار السلبية المترتبة على ذلك ،ال تشمل القائد فحسب بل
تعو بالضرر على العاملين وتُخل ب صل الهدف.
شك َّ
وال َّ
نظر لضخامة حجم
أن أهمية تمتع القائد األمني بمهارات عالية تز ا في المنظمات األمنية؛ ًا
فعال على عملية تحليل
هذه المنظمات ،وسرعة التغيرات التكنولوجية والمعلوماتية ،كما يؤ ر بشكال ّ
المشكلت واتخاذ الق اررات التي تؤ ر على األف ار والجماعات اخل وخارج التنظيم ،بالتالي تؤ ر في

الوضع األمني للمجتمع ككل ،إذ َّ
إن المهارات األمنية المتعلقة ب هداف العمل الموضوعية ورسم السياسات
وتحديد نظام العمل وقواعده وإجراءاته ،واختيار األف ار والتنظيم والتوجيه والرقابة وتحديد المعايير ،تلعب
فعاال في مواجهة المشكلت الطارئة اتخاذ ق اررات فعالة في وقت قصير ،وهو ما يناسب الظروف
ًا
ور ً

الطارئة َّ
ألن أي ت خير ينتج عنه عواقب وخيمة (الري.)69 :2009،

ويصعب على أي جهاز أمني أ اء رسالته بنجاح ونما تنظيم وتنمية لمهارات أف ار ه ،و َّ
ألن التفوق يعتمد
اما تطوير مهارات رجل األمن واالرتقاء بمستوى أ ائه ،إذ إَّنه محور
على العنصر البشري؛ فقد أصبح لز ً
ارتكاز العملية األمنية فهو القا ر على التنفيذ واإلبداع (الوهيبي)49 :2005،
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سادسا :المهارات القيادية للقائد األمني

إ َّن ممارسة العمل األمني يتطلب أن يتمتع القائد األمني بمجموعة خاصة من المهارات القيا ية ،التي
تزيد من كفاءته وتحقيق نجاحه في المهام المطلوبة منه ب على قدر من الكفاءة والفاعلية.
هناك اجتها ات في تصنيف المهارات القيا ية ،ويرجع ذلك إلى تعد الرؤى والتخصصات التي تناولت
المهارات وتصنيفها ما بين الحديل عن القيا ة اإل ارية ،والقيا ة التربوية ،والقيا ة العسكرية ،والقيا ة
التخصصية التي تجمع بين التخصص واإل ارة ،وكذلك نجد َّ
أن القيا ة في المنظمات األمنية تجمع ما
بين القيا ة التخصصية ذات الطابع األمني والقيا ة اإل ارية ،وسيور الباحل بعض التصنيفات ألنواع
المهارات القيا ية بشكل عام من خلل الجدول التالي:
جدول رقم ( )1يوضح تصنيف المهارات القيا ية حسب الباحثين
م

الكاتب

1

(األغا)64 :2008،

2

(أبو زعيتر)74 :2009 ،

3

(شاهين)67 :2011،

4

(العلق)14-15 :2010 ،

5

(بن لبده)39 :2017،

6

(العنزي)37 :2007،

7

(المطيري)27 :2014،

تصنيفه للمهارات القيا ية
مهارات :فنية – إنسانية – إ ارية – ذاتية  -فكرية

مهارات :فنية  -إنسانية – تنظيمية  -فكرية

مهارات :فنية – إنسانية – إ ارية – ذاتية

(الدوسري)28 :2016،
8

(القحطاني)58 :2003 ،

مهارات :فنية  -إنسانية – ذاتية  -فكرية

9

(الوهيبي)37 :2005،

مهارات :فنية – إنسانية – إ ارية – فكرية

10

(كلوب)53 :2008،

مهارات :فنية – إنسانية – سياسية وإ ارية – ذاتية

11

(الصاعدي)112 :2011،

مهارات :فنية – إنسانية – تجريدية

12

(الشيخ خليل)59 :2017،

مهارات :فنية وإ ارية – إنسانية – مفاهيمية – تنافسية
جر بتصرف من الباحل
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ويرى الباحل َّ
أن المهارات القيا ية مهما تعد ت أنواعها وصورها أو تقسيماتها ،ف َّنه يمكن تقسمها إلى
خم

مجموعات من المهارات القيا ية ،سيتم ذكره بشيء من التفصيل وهي كالتالي:

أ .المهارات الذاتية :تتضمن المهارات الذاتية القدرات المتعلقة بذات القائد ،والتي تعد الركيزة الرئيسية للقيا ة،
ونجد َّ
أن أكثر الباحثين ومنهم( :الرشو ي( ،)2002،القحطاني( ،)2007،العنزي،)2007،
(كلوب( ،)2008،األغا( ،)2008،أبو زعيتر( ،)2009،المري( ،)2009:الصاعدي،)2011،
(أبومر( ،)2015،الدوسري( ،)2016،الهاجري ،)2017،قد اتفقوا ب َّنه يمكن الوقوف على أربعة
مجموعات من المهارات التي تشتمل عليها المهارات الذاتية ،حيل يلخصها الباحل بالرجوع إلى هذه
للدراسات كالتالي:
 .1القدرات والسمات الجسمية :وتتمثل في القوة البدنية والجسمية والقدرة على التحمل والنشاط والحيوية،
وجميع هذه الصفات ترتبط بالصحة الجيدة ،حيل َّ
إن قا ة األجهزة األمنية هم أحوج ما يكون للقدرة البدنية
والعصبية العالية ،والقدرة على التحمل ،ألَّنهم مضطرون لبذل جهو ضخمة لمتابعة ومواكبة مختلف
التطورات التكنولوجية والسياسية واالجتماعية التي تشهدها أجهزتهم وما يحيط بها من روف ،وكذلك يجب
أن يتحلوا بالخلق الطيب والقدوة الحسنة ،والطلقة اللفظية والعدالة التامة.
 .2القدرات العقلية :وهي تعني االستعدا ات الفكرية والذهنية واالتجاهات العلمية ،ويتصدر ذلك الذكاء وسرعة
البديهة ،وهو يعني قدرة القائد األمني على اإلبداع وسعة األفق ،ومن خللها يستطيع القائد أن يحد
المشكلت ويضع الحلول والبدائل لحلها ،إضافة إلى التنبؤ بالمتغيرات اللزمة لصناعة الرؤى والمواقف
إلنجاح العمل.
 .3المبادأة واالبتكار :تتضح في الشجاعة واإلقدام المدرو  ،اللذان يتحلى بهما القائد األمني في مواجهة
المواقف المفاجئة أو الصعبة ،وتبرز أهمية هذه السمة بشكل أكبر إذا اقترنت بقدرة القائد على استقراء
المستقبل ،والقدرة على الخلق واإلبداع ،واالستعدا ببصيرة واعية وتخطيط مسبق.
 .4ضبط النفس :وهي قدرة القائد األمني على السيطرة والتحكم في انفعاالته والتخلص من االندفاع في أ اء
المهام والتصرف بهدوء مع مرؤوسيه ،وقدرته على النضج االنفعالي واإلمساك بزمام األمور واالتزان في
مياال للتفاهم وتقبل النقد وعدم اتخاذ الق اررات السريعة والتحكم في عواطفه في إنجاز
الرضا والغضبً ،

العمل.
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ومن وجهة نظر الباحل َّ
اكتسابا ،إذا ما
أن المهارات الذاتية تعد من أصعب المهارات في التعلم وابط ها
ً
قورنت بالمهارات القيا ية األخرى ،حيل َّ
إن بعضها تؤ ر فيه العوامل الو ار ية في األسا مثل القدرات
الجسيمة والعقلية ،وبعضها يحتاج مجهو أكبر لتعلمه وممارسته مثل مهارة ضبط النف

والمبا أة واالبتكار،

مرور بمراحل التعلم في حياته.
وهذه المهارات تراكمت في الفر منذ طفولته ًا

ب .المهارات الفنية :والتي تعني بالمعرفة المتخصصة في فرع من فروع العلم ،والقدرة على استخدام هذه
المعرفة في أ اء العمل بمعنى إتقان العمل والقدرة على معرفة أعمال المرؤوسين بجميع مراحلها ،فهي
مهارة تتعلق بالجانب التنفيذي ،حيل تعك

المعرفة والخبرة المكتسبة واستخدام أفضل الطرق والقواعد

لتطبيقها على أحسن وجه (الزعبي ،والبطاينة.)54 :2014،
وال ُبَّد للقائد األمني أن يحظى بقدر كبير من المهارات الفنية ،حيل أصبح التخصص سمة العصر الحديل
في أي من المجاالت التي باتت متشعبة ومختلفة ،ولكل منها أ واتها وطريقتها المتميزة في األ اء ،ولها

برامج تدريبية مستقلة ،مما يتطلب إيجا قا ة األمن المتخصصين حتى يتفاعل كل منهم مع حقل من الحقول
األمنية المختلفة (الوهيبي.)38 :2005،
ومن المهارات الفنية التي يجب توفرها في القائد كما أور ها أكثر الباحثين ومنهم(الرشو ي،)2002،
(التويجري( ،)2006،القحطاني( ،)2007،كلوب( ،)2008،أبوزعيتر( ،)2009،الصاعدي،)2011،
(الزهراني( ،)2015،أبومر( ،)2015،الهاجري ،)2017،حيل اتفقوا ب َّنه يمكن الوقوف على أربعة مجموعات
من المهارات التي تشتمل عليها المهارات الفنية ،حيل يلخصها الباحل بالرجوع إلى هذه للدراسات كالتالي:
 .1القدرة على تحمل المسؤولية :وهي تعني َّ
أن القائد األمني يتحمل مسئولية الق اررات التي يتخذها ،واألعمال
التنفيذية التي يقوم بها ون التهرب منها ،أو إلقاء مسئوليتها على اآلخرين ،فالقائد الحقيقي يرى َّ
أن القيا ة
تميز ،ومن أهم السمات التي ترتبط بقدرة القائد على تحمل
مركز أو ًا
ًا
قبل كل شيء مسؤولية وليست
المسئولية :قته بنفسه وفي قدرته على إنجاز ما يقرره أو يكلف به ،وفي رغبته ب اء واجباته الو يفية
وتحمل أعبائها ،وتظهر قدرة الثقة بالنف  ،والقدرة على تحمل المسؤولية في تبني القائد لألفكار والقدرة
على اتخاذ الق اررات الجريئة ،واالعتما على النف  ،ومقاومة الضغوط من الرؤساء والمرؤوسين ،وتسويق
وبيع األفكار المبتكرة لآلخرين.
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كما َّ
أن تفويض بعض الصلحيات للمرؤوسين ومنح الثقة ال يعفي القائد من تحمل المسؤولية العامة
والخاصة تجاه المنظمة التي يديرها وتجاه ما هو منوط به من أعمال ومهام وتجاه العاملين معه في
المنظمة والمتعاملين معها.
بعيدا
 .2القدرة على الفهم العميق والشامل لألمور :مطلوب من القائد األمني أن يفهم األمور بشكل كاملً ،
عن النقصان والتشويش ،وكذلك اإللمام بالمعارف اإلنسانية التي تمكنه من تعزيز قدراته ،وزيا ة نطاق

متخصصا في العلوم ،ولكن يجب أن
خبير أو
ت يره في المرؤوسين ،ولي المقصو هنا أن يكون القائد ًا
ً
يكون لديه القدر الكافي ،من خلل االطلع الثقافي حتى يكون على معرفة شاملة تنمي قته في نفسه
و قة اآلخرين فيه التي تعتبر من مستلزمات النجاح في القيا ة.
حازما ،وأوامره قاطعة ،مع المهارة في التوفيق بين الحكم الصائب
 .3الحزم :وتعني هذه المهارة أن يكون القائد ً
على األمور ومراعاة شعور مرؤوسيه وأهداف المؤسسة األمنية ،وقدرته على تميز الجوانب الهامة وغير

المهمة للمشكلة والقدرة على تحليل األهداف ،واختيار األفضل منها.
 .4اإليمان بالهدف وإمكانية تحقيقهَّ :
إن إيمان القائد األمني باألهداف التي يسعى لتحقيقها من السمات
الضرورية لنجاحهَّ ،
ألن توفر هذه السمة سيزيد من قدرته على إقناع نفسه وإقناع المرؤوسين بإمكانية
تحقيق الهدف وإ راك الفائدة التي تترتب على تحقيقها ،وتجعله يكر كل جهده لهذا العمل ،وأن ُيقدم كل
التضحيات في سبيل تحقيق أهدافه ،وتتجلى في هذه المهارة في قدرة القائد على صياغة أهداف واقعية
واضحة ومحد ة يسهل على المرؤوسين فهمها وتحقيقها ،وتكون ملبية لطموحات واهتمامات العاملين
وكذلك المؤسسة األمنية.
ويضيف بعض الباحثين مهارة فنية أخرى يرى الباحث ضرورة توفرها في القائد األمني ,وهي:
 .5مهارة الحس األمني :وتعني القدرة على توقع العمليات اإلجرامية لمنعها أو ضبط مرتكبيها وتوقيع العقوبة
عليهم ،فمهارة الح

األمني تعبر عن الشعور الداخلي لرجل األمن بتوقع أماكن وأوقات العمليات

اإلجرامية ،والطرق التي يسلكها المجرمون ،وكذلك الحيل التي قد يلج ون إليه ،واتخاذ اإلجراءات الكفيلة
بإحباطها (السماري .)51 :2015،ويجب على القائد األمني أن يمتلك القدرة على التنبؤ بالخطر والتحقيق
في األمور والحكم عليها والربط بين األحداث ،ومعرفة األشياء الشاذة والملفتة للنظر وتحليلها واتخاذ
اإلجراءات المناسبة (المري.)72 :2009،
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ج .المهارات اإلنسانية :ويعني بها المقدرة على تفهم سلوك العاملين وعلقاتهم و وافعهم ،وكذلك العوامل
المؤ رة على سلوكهمَّ ،
ألن معرفة القائد ب بعا السلوك اإلنساني من فهم نفسه أوًال ومن م معرفة مرؤوسيه

انيا ،يساعد على إشباع حاجات التابعين وتحقيق األهداف المشتركة (العلق .)14 :2010،كما َّ
أن
ً
المهارات والعلقات اإلنسانية ليست مجر كلمات طيبة أو ابتسامات توزع بين الحين والحين سواء

مجاملة أو غير ذلك ،بل هي فهم عميق لقدرات وطاقات و واف وحاجات البشر الذين تتعامل معهم
القيا ة ،ومحاولة استثمار كل هذه اإلمكانات لحفزهم على العمل بروح الفريق لتحقيق األهداف المنشو ة،
سواء الخاصة بالعمل أو بالعاملين (أبو زعيتر.)86 :2009،
ويرى الباحث َّ
أن من األمور التي أضحت من األهمية بمكان ضرورة امتلك القائد األمني بالعلوم
اإلنسانية كعلم االجتماع وعلم النف

وغيرها من العلوم المساعدة التي تمكنه من فهم طبيعة وأنماط

البشر بشكل عام والتابعين بشكل خاص ،ليكي يتم تفهم حاجاتهم وإ راك مشاعرهم ،ليسهل قيا تهم
والتعامل معهم باألسلوب األمثل ،وتكوين علقة طيبة بين القائد األمني وأف ار ه وتحقيق الهدف المنشو ،
ووجد

الباحل

َّ
أن

أكثر

الباحثين

والكتاب

ومنهم(الرشو ي،)2002،

(التويجري،)2006،

(العنزي( ،)2007،القحطاني( ،)2007،كلوب( ،)2008،األغا( ،)2008،أبو زعيتر،)2009،
(الزهراني( ،)2015،الدوسري( ،)2016،الهاجري( ،)2017،الشيخ خليل ،)2017،قد اتفقوا ب َّنه يمكن
الوقوف على أربعة مجموعات من المهارات التي تشتمل عليها المهارات اإلنسانية ،حيل يلخصها الباحل
بالرجوع إلى هذه الدراسات كالتالي:
 .1مهارة االتصال التواصل :وتعني القدرة على التواصل والتنسيق والتعاون المستمر بين القائد ومرؤوسيه،
ومن خلله يتم تبا ل المعلومات والمعارف والخبرات واإلسهام في عملية نماء وزيا ة التفاعل اإلنساني،
وتعتبر مهارة االتصال من أهم المهارات للقائد األمني ،إذ إَّنها الرابط بين الرؤى واآلمال والطموحات
اء للضباط واألف ار أو للمؤسسة األمنية ،وبدون مهارة اتصال فعالة ال يمكن للقيا ي إيصال
واألهداف سو ً

أهدافه وأهداف خططه للعاملين معه ،بل وال يمكن له إعدا خطط جيدة بدون تبا ل اآلراء والحوار ،فمن

أيضا تُكتشف
خلل االتصال يمكنه توجيه العاملين للقيام بمهامهم على الوجه األكمل ،ومن خللها ً
طبيعة الشخص وخصائصه ومعرفة شعوره ،ومن م آرائه واتجاهاته ومعتقداته ،والذي من ش َّنه أن يترك
األ ر في نفو

اآلخرين ،واالتصال عملية مستمرة ال تقف عند وقت أو مرحلة معينة وإنما تستمر طوال

وبناء على ذلك َّ
فإن مهارة التواصل تعتبر من المهارات المهمة التي ينبغي على القائد
بقاء المنظمة،
ً
واآلخرين أن يتمكنوا منها كونها المهارة األولى وحلقة التواصل مع العالم الخارجي.
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 .2مهارة إقامة العالقات مع اآلخرينَّ :
إن القائد المتميز يحتاج إلتقان إقامة علقات واتصاالت مع كافة
أطراف وأجزاء العمل من الرؤساء والمرؤوسين والزملء ،حتى يحصل على أقصى رجة من تعاونهم
في تحقيق األهداف المرغوبة وتجنب عرقلة الجهو  ،فالعلقات الجيدة تسهم في تجنب المشكلت
والمنازعات مع جماعات العمل ،وتساعد على فهم احتياجات العاملين واالستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم
واالستعدا لمشاركتهم الوجدانية ،و َّ
إن من أهم المؤشرات على توافر المهارات اإلنسانية لدى القائد قدرته
على إقامة علقات طيبة مع الجميع ،وإ راكه الواعي لميول واتجاهات مرؤوسيه ،وفهمهم لمشاعرهم و قته
فيهم ،وتقبله القتراحاتهم وانتقا اتهم البناءة ،وإفساح المجال لهم إل هار مواهبهم االبتكارية ،وتلبية طلباتهم
وإشباع حاجاتهم.
 .3مهارة بناء فريق العمل :وتتمثل قدرة القائد في تكوين فريق العمل من الذين يتميزون بالكفاءة والمسئولية
واإلبداع ،وفرق العمل مفيدة وضرورية في أكثر األحيان ما أُحسن اختيار أعضائها وحد ت بشكل قيق
مهامها ومسئولياتها وصلحيتها والزمن اللزم أل اء مهمتها ،وتحقق فرق العمل تحسين اإلنتاجية والجو ة
وخفض التكاليف ،وتقليص مقاومة التغيير ،وإلغاء االنفصالية واالنعزالية التي تعوق تحقيق األهداف.
 .4مهارة تقدير اآلخرين :وتظهر هذه المهارة من خلل قدرة القائد األمني على تقديم الدعم الما ي والمعنوي
بناء على اعتبارات ومعايير موضوعية
للمرؤوسين ،ومساندتهم وتفويضهم بعض الصلحيات لبعضهم ً
عدة ،وكذلك تدريبهم وتعليمهم القيا ة ،ومشاركتهم في صنع القرار ،وكسب تعاونهم لتحقيق أهداف
المؤسسة األمنية.
ويضيف بعض الباحثين مهارة إنسانية أخرى يرى الباحل ضرورة توفرها في القائد األمني ،وهي:
 .5مهارة التعامل مع الدوافع والحوافز :الدافع هو المحرك األساسي لسلوكيات وتصرفات البشر ،بينما
الحوافز هي الوسائل التي توفر الدوافع وتحقق إشباعها ،فتؤ ر بذلك في نوعية تصرفات اإلنسان لتحقيق
احتياجاته (الفيفي.)34 :2016،
حيل َّ
إن أهم األ وار المنوطة بالقائد األمني هي تحفيز الضباط واألف ار نحو العمل ورفع هممهم لما قد
يتطلبه العمل األمني من مهام شاقة وخطرة وتحتاج لدافع لتنفذها على أكمل وجه.
د .المهارات اإلدارية :ويقصد بها قدرة القيا ة على فهم عملها وتحقيق الموائمة بين أهداف الجهاز األمني
وإشباع رغبات التابعين ،ويشمل هذا قدرة القائد األمني على التخطيط الجيد والتنظيم األمثل لجهاز األمن
واستغلل الطاقات البشرية والقدرة على التوجيه السليم واختيار أفضل األساليب التي تكفل تحقيق أكبر
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قدر من اإلنتاجية بفاعلية ،وهذا النوع من المهارات يمكن تنميته عن طريق الدراسة والتدريب والممارسة
الفعلية لألعمال اإل ارية واكتساب الخبرة (الوهيبي.)41 :2005،
 .1مهارة إدارة األزمات :تقوم طبيعة العمل األمني على مواجهة األزمات غير َّ
أن ما يزيد األمور صعوبة
هو توقيت حدوث األزمة ،إذ إَّنها تط أر فج ة و ونما مقدمات ،ويتطلب هذا األمر أن يكون رجل األمن
على قدرة كبيرة ومهارات متعد ة ومعارف واسعة وقدرات خاصة لمواجهة األزمات التي قد تواجهه
خلل العمل (الوهيبي.)55 :2005،
مراحل إل ارة األزمة اتفق عليها الباحثين ،وهي :مرحلة

ويضيف (الفيفي )36 :2016،بوجو خم

اكتشاف إرشا ات اإلنذار المبكر ،ومرحلة االستعدا والوقاية ،ومرحلة احتواء األضرار أو الحد منها،
المستفا ة.

أخير مرحلة التعلم والدرو
ومرحلة استعا ة النشاط ،و ًا
ويرى الباحث َّ
أن المنظمة الناجحة يجب أن تكون فطنة ومستعدة مسبًقا لوقوع األزمات ،عن طريق
بناء على المعطيات واإلشارات والظروف المحيطة بالمنظمة ،ووضع السناريوهات التي
التنبؤ والتوقع ً

ممكن أن تحدث مع وضع الخطط والحلول لمواجهتها ،أو تقليل األضرار والخسائر التي يمكن أن
تتكبدها المنظمة.
 .2مهارة تقدير الموقف واتخاذ القرار :تعد مهارة تقدير الموقف من المهارات المرتبطة بالقيا ة ،حيل
اتفق العديد من كتاب اإل ارة ،ب َّن ما يميز القائد هو الموقف الذي وجد فيه وكيفية التعامل معه،
ومن خلل هذه المهارة يتمكن القائد من فهم المتغيرات ،وتو يف المعلومات وصياغة السيناريوهات
المرتبطة بالمعلومات ،م استخدام قدراته التحليلية في ترجيح السناريو األكثر ملئمة واتخاذ القرار
السليم من بين البدائل المتاحة (الشيخ خليل.)39 :2017،
لذا يجب على القائد األمني أن يكون صاحب نظرة شاملة عند اتخاذ القرار ،وأن يحصل على
المعلومات الدقيقة عن الموقف ويحللها بالسرعة المناسبة ،وأن يوازن بين البدائل المطروحة ويتخذ
بناء على المعطيات المتوفرة والخبرات السابقة التي تدرب عليها واكتسبها من خلل
القرار السليم ً
تدرجه في المسار الو يفي ،وعدم التر أو الت خر في اتخاذ القرار بعد راسة أبعا ه بشكل جيد.
 .3مهارة إدارة الوقت :وتعرف ب َّنها قدرة القائد على استخدام الوقت بشكل جيد من خلل التخطيط
والتنظيم وفق األولويات ،بحيل يستطيع االستفا ة من الوقت المتاح إلنجاز المهام المطلوب ب قل
وقت ممكن (فروانة .)2014:67،ويعتبر الوقت أر
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ولعل ما يميز فر عن آخر
مال رجل األمنّ ،

منظما لوقته كلما استطاع أن يؤ ي عمله بسرعة
هو حسن استخدامه للوقت ،وكلما كان رجل األمن
ً
وإتقان (الوهيبي.)55 :2005،
وتشمل مهارة إ ارة الوقت على مجموعة من المهارات هي :تخطيط الوقت ،وتحديد األولويات،
وسرعة اإلنجاز ،واختيار الوقت المناسب ،والمحافظة على المواعيد ،واإلحسا

بالوقت

(الفيفي.)34 :2016،
وتعتبر مهارة إ ارة الوقت بفاعلية من األمور التي يجب أن يدركها القائد األمني ،فالوقت الذي مضى
ال يعو  ،فالنجاح واإلبداع ال يتحقق إال إذا تم استغلل وتنسيق الوقت لصالح تحقيق األهداف المطلوبة.
 .4مهارة التخطيط االستراتيجي األمني :ويقصد به مهارة القائد األمني في تحديد رسالة وأهداف المنظمة
الختيار المستقبل األمني المنشو وتحقيق المسار اللزم لتحقيق هذه األهداف ،وتطبيق القواعد
واإلجراءات األمنية الوقائية والعقابية للوصول لتحقيق األمن الشامل (األسمري ,)101 :2009،حيل
إَّنه في ل مستجدات وتحديات البيئة المعاصرة أصبح من الضروري على مؤسسات األعمال توفير
متطلبات التخطيط االستراتيجي ك سلوب حديل من أساليب التخطيط ،الذي يمكن المؤسسة من النظر
َّ
فرصا يمكن استثمارها
للمستقبل لي كمجال يفر عليها تهديدات يجب تفا يها ،وإنما كمسار يدر ً
والتطور من خللها ،وكذا تحويل العديد من نقاط الضعف إلى نقاط قوة يتم التعامل مع مستجدات
وتحديات بيئة األعمال المعاصرة (الشيخ خليل.)32 :2017،
ويضيف الباحل ب َّن التخطيط االستراتيجي يعد من مهام ومسئوليات اإل ارة العليا في أي منظمة،
كما َّ
أن التخطيط الجيد يعمل على استغلل موار المؤسسة االستغلل األمثل ،ويساعد في الوصول
لق اررات ملئمة في األوقات الحرجة ،ويساهم في التنسيق بين أوجه النشاط في المؤسسة ،ولذا يجب
على القائد األمني أن يمتلك هذه المهارة ليكون
مستعدا لمواجهة جميع الظروف التي قد تحدث
ً
واإلعدا لها مسبًقا.

 .5مهارة إدارة التغيير :وتعرف ب َّنها :عبارة عن مجموعة من العمليات التي تستخدمها المنظمة لتحقيق
التغيير المنشو في ضوء اإلمكانيات المتاحة ،وتعتمد على قدرة القائد على إحداث هذا التغيير بسرعة
وذكاء وكفاءة مناسبة بما يتلءم مع

روف المنظمة (الدجني وآخرون،)49: 2015،ويضيف

(كللدهَّ ،)1997،
أن المهارات اإل ارية للقائد تظهر في كيفية السيطرة على اتجاه التغيير ومداه ووقت
حدو ه من خلل التخطيط االستراتيجي ،وهذا يتطلب مهارة رصد التغيرات في بيئة العمل الداخلية
والخارجية ،وإعا ة النظرة في الهيكل التنظيمي بصفة ورية ،والتعامل اإليجابي مع العنصر البشري
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في التنظيم الرسمي وغير الرسمي لتجنب

هور الصراعات الداخلية ،ووضع الخطط التدريبية

والت هيلية لتنمية الموار البشرية ،وتطوير العلقات مع الجمهور ،وسرعة التدخل وإعا ة التوجيه،
وتعتبر مرونة القائد وتقبله للتغيير عنصر مهم في نجاح إ ارة التغيير (الرشو ي.)56 :2002،
ويوجد العديد من المهارات القيا ية اإل ارية األخرى التي ينبغي توفرها في القائد األمني ومنها :القدرة
على الرقابة الجيدة ،القدرة على إ ارة اللجان واالجتماعات ،والقدرة على إ ارة التوتر والضغوط
واإلجها في العمل .
ه .المهارات الفكرية (الذهنية) :وتعني قدرة القائد على رؤية التنظيم الذي يقو ه وفهمه للترابط بين
نشاطاته وأجزائه ،وقدرته على فهم علقة المو ف بالتنظيم ،وعلقة التنظيم ككل بالمجتمع الذي بعمل
في إطاره (القحطاني .)54 :2003،وتتضمن المهارات الفكرية الوضوح الفكري لدى القائد ونظرته
الشمولية إلى األمور ،وتبصر القائد للصالح العام للمجتمع وإيمانه بعد هللا باألهداف العامة للدولة،
والربط بين تلك األهداف واألهداف الخاصة بالجهاز األمني (الوهيبي .)40 :2005،ويضيف الشيخ
خليل ب َّن هذه المهارات تعتمد على مدى إ راك القائد لمهامه ،وكيفية التعامل مع األزمات التي تواجه
معا من خلل التفكير العميق والناقد ألفكاره ،ومحاولة استثارة أفكار اآلخرين بطرق
العمل والمؤسسة ً
مختلفة للوصول لق اررات سليمة على أس علمية واضحة (الشيخ خليل.)50 :2017،
وتعبر المهارات الذهنية لدى رجال األمن عن قدرتهم على توقع أماكن وأوقات القيام بالعمليات
اإلجرامية ،واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمواجهتها مسبًقا من خلل االستعدا المناسب في المعدات
والتجهيزات واألف ار وفق إمكانات وقدرات األجهزة المشاركة في مكافحة الجريمة ،وفر

األمن

واالستقرار وفي إطار حجم العمليات اإلجرامية المتوقعة ،وإمكانات واستعدا ات المجرمين
(السماري.)53 :2015،
ومن أهم المهارات الفكرية التي يمتلكها القائد األمني الناجح ما يلي:
 .1مهارة التفكير اإلبداعي :التفكير السليم هو المفتاح الرئي

لحل المشاكل ،فهو الذي يقو إلى فهم الحالة

أحيانا قد يصا ف القائد مشاكل جديدة لم تواجهه
أو المشاكل المستقبلية (الشيخ خليل .)51 :2017،و ً
من قبل أو مشكلة قديمة تحتاج إلى حلول جديدة غير م لوفة مسبًقا ،وهنا يحتاج القائد إلى مهارات فكرية

وهي التصور وتعني :االنتقال من الطرق القديمة لعمل األشياء إلى استحداث طرق وأساليب حديثة ،وأن
ال يربط تفكيره باألطر المستهلكة أو القديمة التي اعتا عليها المرؤوسون ،بمعنى أن يحرر تفكيره من

قيو الروتين الماضي (األغا.)73 :2008،
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ومن مهارات التفكير اإلبداعي :الطلقة ،والمرونة ،واألصالة ،والحساسية للمشكلت ،وإ راك التفاصيل،
والمحافظة على االتجاه حتى يتم التوصل لحلول مناسبة (الفيفي.)37 :2017،
ويرى الباحل َّأنه يتوجب على القائد األمني أن يمتلك مهارة التفكير اإلبداعي والتفكير خارج الصندوق
بعيدا الطرق االعتيا ية ،للخروج بفكر وحلول تتناسب مع طبيعة وأهمية العمل األمني ،وذلك ليواكب
ً
تطور الجرائم التي أضحى بعضها معقد وغير تقليدي.
 .2األمن الفكري :ويعني حماية الفكر من التجاوز والشطط وسبل االنحراف ،فهو يعني المحافظة على
التصورات والقيم التي تكفل صيانة الفكر وحفظه من عوامل الشطط ،وبواعل االنحراف ،وأسباب التلوث
التي تجعل من الفكر عامل تخريب وتهديد لكل ضروريات المجتمع ومصالحه .وبل المفاهيم االعتقا ية
والمبا ئ الثقافية ،والقيم والقناعات التي تنشر السلمة والطم نينة في المجتمع ،ويتضمن األمن الفكري
جميع ما يتصل بالفكر من عقيدة و قافة وأخلق ،لذلك يعرفه المالكي ( )104 :2010ب َّنه :حماية
المنظومة الفكرية والعقدية والثقافية واألخلقية واألمنية للفر والمجتمع ،بما يكفل االطمئنان التام إلى
تهديدا لألمن الوطني أو أحد مقوماته .وتسهم مهارة األمن الفكري
سلمة الفكر من االنحراف الذي يشكل
ً

في زيا ة قدرة منسوبي األجهزة األمنية على التفكير البناء لمواجهة العمليات اإلجرامية وأساليب المجرمين
وحيلهم( .السماري.)53 :2015،
 .3مهارة الذكاء الوجداني واالجتماعي :يعرف الذكاء الوجداني واالجتماعي ب َّنه :عبارة عن قدرة القائد على
فهم األشخاص وانفعاالتهم وأفكارهم ،والتحكم بها لكي يستطيع إ ارة علقاته مع اآلخرين ،وتسيرها في

اتجاه مصالحه ومصالحهم مما يجعله أكثر مرونة في تعامله مع اآلخرين (الدجني وآخرون:2015،
 .)33ويضيف الشيخ خليل ب َّن الذكاء الوجداني واالجتماعي من العلوم الحديثة التي يجب على القائد
امتلكها بصورة تمكنه من التعامل مع المرؤوسين ،من أجل تحقيق رضا العاملين وحفزهم لزيا ة اإلنتاج
وتحقيق األهداف بفاعلية ،كما ُيمكن الذكاء الوجداني القائد من معرفة احتياجات ومتطلبات وتطلعات
العاملين الستشراف مستقبل المنظمة ووضع التصورات الملئمة التي تنسجم مع هذا المستقبل (الشيخ
خليل.)50 :2017،
 .4مهارة اإلضافة وتوليد األفكار :ابتكار األفكار لي

حكر على الخبراء أو األذكياء ،بل هو فن وعلم يمكن
ًا

تعلمه ،والتدرب عليه ،ومن م ممارسته بشكل تلقائي ،وهو عملية منظمة للحصول على األفكار وفق
مبا ئ وقواعد محد ة ،ومن م تطويرها واإلضافة عليها وتقديمها في إطار جديد ،أو فكرة جديدة وذلك
باستخدام طرق وتقنيات التفكير االستعاري ،والتصور غير المقيد والتشبيه ومعاملت االرتباط وغيرها من
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التقنيات (الدجني وآخرون .)36 :2015،وتعد مهارة توليد األفكار من المهارات المهمة للتكيف المرن مع
المتغيرات والعقبات التي تواجه القا ة في طريق وصولهم للهدف ،وتحتاج هذه المهارة إلى إمكانات خاصة
لدى القائد ،لكي يستطيع توليد األفكار بالطرق والوسائل العلمية المناسبة (الشيخ خليل.)53 :2017،
ويرى الباحل َّأنه كلما تمتع القائد األمني بمهارات وقدرات عالية ،كلما كان القرار المتخذ صائب ويحقق
الهدف المنشو  ،ويجب على القائد أن يكون ذا نظرة مستقبلية ويدرك ب َّن المنظومة األمنية هي نظام
متكامل ،وأنَّه يقع على عاتقه مهمة عظيمة ،وأن أي تصرف غير مدرو

قد يصدر عن قائد أمني قد

يسبب إزهاق أرواح واتلف ممتلكات كان باإلمكان تجنب هذه األضرار.

سابعا :اكتشاف العناصر القيادية :يتفق الباحل مع ٍ
كل من (السويدان ،وباشراحيل،)252 :2003،
(السكارنة( ،)183 :2010،العلق )56 :2010،ب َّن عملية اكتشاف العناصر القيا ية تمر بستة مراحل
أساسية هي:
 .1مرحلة التنقيب :تحديد مجموعة من األشخاص و راسة واقعهم من النواحي كافة.
 .2مرحلة التجريب :وهي اختبار وتمحيص المجموعة التي تم اختيارها في المرحلة السابقة ،بحيل تكون
تحت المراقبة والملحظة من خلل الممارسات اليومية والمواقف المختلفة ،ومن خلل اختبار القدرات
اإلنسانية والذهنية والفنية لديهم.
بناء على معايير محد ة مسبًقا ،حيل يكتشف فيهات جوانب
 .3مرحلة التقييم :يتم فيها تقييم المجموعة ً
القصور والتميز والتفاوت في القدرات.

وبناء عليه تحديد
 .4مرحلة التأهيل :يتضح مما سبق جوانب القصور والضعف في الشخصيات،
ً
االحتياجات التدريبية حسبما تقتضيه الحاجة العلمية ،ويختار لهذه البرامج المدربين ذوي الخبرة
والتجربة واإلبداع.
 .5مرحلة التكليف :بعد التدريب والت هيل يختار مجموعة منهم في مواقع قيا ية متفاوتة المستوى واألهمية
لفترات معينة لنضع الجميع على محك التجربة.
 .6مرحلة التمكين :بعد أن ت خذ هذه العناصر فرصتها من حيل الممارسة والتجربة تتضح المعالم
األساسية للشخصية القيا ية لكل واحد منهم م تفو
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لهم المهام حسب قابليتهم لها ومناسبتهم لها.

ثامنا :منهجية إعداد وتأهيل القادة :اتفق كل من (السكارنة( ،)184 :2010،العلق ،)57 :2010،ب ن
منهجية إعدا وت هيل القا ة تتم من خلل النقاط التالية:
 .1أن يكون هذا األمر من منهجية المنظمة وأهدافها الرئيسية.
 .2اعتما برامج ومناسبات خاصة لتدريب القا ة وتعليم القا ة.
 .3توفير المناهج القيا ية اللزمة.
خصيصا لهذا األمر.
 .4تشجيع الحوار والنقاش من خلل مؤتمرات قيا ية تعقد
ً
عمليا.
 .5إتاحة الفرصة للمشاركة في المواقع القيا ية وتحمل المسئولية والشعور بها ً
 .6تطعيم القيا ة بالعناصر الواعدة الجديرة.

 .7الصبر على القائد اليافع َّ
فإن المعاناة اليومية ونظرية التراكم كفيلتان بإكمال الصناعة.
 .8إلزام جميع المستويات بتحديد البديل المؤهل.
تاسعا :خطوات ومراحل تأهيل وتنمية المهارات القيادية في وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني:
تعتمد الو ازرة على استراتيجية تدريبية واضحة متعلقة بالمسار الو يفي للضابط ،حيل يمر القائد األمني
في و ازرة الداخلية في حياته الو يفية بدورات عدة ،وهي كالتالي:
أوال :البرامج التدريبية :حيل تم االستفاضة بذكرها بالمبحل األول ،ولكن سنتطرق إلى طرق ومراحل
انتهاء
بدءا بجمع وتحليل البيانات م تحديد االحتياجات ،م تصميم وتنفيذ هذه البرامج ،و ً
التدريب الفعال ً
بالتقييم م التقويم.
عاما حتى تاريخه،
ومن خلل خبرة الباحل وعمله في مجال اإل ارة والتنظيم في و ازرة الداخلية لمدة ً 12
باإلضافة إلى مقابلة أصحاب االختصاص [العسكري :2018/02/25،مقابلة] ،وعليه يرى الباحل َّ
أن
الضابط في و ازرة الداخلية واألمن الوطني يمر في مساره الو يفي في ورات تدريبة عدة كالتالي:
 .1ورة ت سيسية عند التحاقه بالعمل في الو ازرة.
 .2م ورة صف الضباط ،إذا لم يكن بحوزته مؤهلت تؤهله للحصول على رتبة ملزم مباشرة.
 .3م ت تي ورة ت هيل الضباط والتي قد تتراوح مدتها من ستة إلى تسعة أشهر وقد تصل إلى بلوم.
 .4م يحصل بعد ذلك ورة القيا ة الوسطى ،و رة قا ة السرايا ،و ورة إ ارة األزمات األمنية.
 .5م يحصل على ورة القيا ة العليا.
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 .6ويتخلل جميع هذه المراحل العديد من الدورات التنشيطية والتخصصية واإل ارية حسب االحتياجات
التدريبية المعمول بها في الو ازرة.
ويوجد العديد من الدورات التدريبة القيا ية التي من المفتر

حصول الضابط عليها من خلل االبتعاث

للدول المجاورة واكتساب الخبرات منهم ومنها :ورة قا ة الكتائب و ورة قا ة األركان وغيرها ،ولكن
الظروف األمنية المحيطية بالو ازرة ال تسمح لهم باالبتعاث وحصول الضباط على هذه الدورات.
ثانيا :تأهيل وتنمية المهارات القيادية من خالل (القيادة بالتفويض والقيادة بالتمكين)
 .1القيادة بالتفويض :يعتبر التفويض أحد المداخل لتنمية المهارات القيا ية ،حيل يقوم المدير الناجح
بناء على قواعد وأس
بتفويض بعض صلحياته لمرؤوسيهً ،

ومعايير تنظيمية واضحة لكي يكون التفويض

فعاال ويؤتي الهدف منه.
ً

ويعرف التويجري تفويض الصلحيات ب َّنه :نقل مؤقت للصلحيات من مستوى تنظيمي معين إلى شخص

في مستوى تنظيمي أ نى (التويجري.)9 :2006،
أما أبو عبيد فيعرف تفويض الصلحيات :ب َّنه عبارة عن مجموعة الصلحيات التي ينقلها المدير إلى
أشخاص آخرين للتصرف بها ون الرجوع إليه ،على أن تبقى المسئولية على عاتق صاحب االختصاص
األصلي (أبو عبيد.)8 :2014،
ويبن (كنعانَّ )240 :2009،
أن التفويض يساعد على تنمية قدرات المرؤوسين ،بخاصة في المستويات
علميا صعوبة تدريب المرؤوسين على المخاطرة في اتخاذ القرار
الوسطى والمباشرة ،وذلك ألنَّه من الثابت ً
وحده م معتمدين على أنفسهم ،وال يمكن ذلك إال بتفويضهم للسلطة ،كما يحقق التفاو

قيا ية في المستقبل على كل مستوى ،وذلك بقصد َّ
أن من تفو

إعدا كوا ر

إليهم السلطة يتدربوا على التفكير

الموضوعي والمقارنة ورؤية النتائج ،كما يسمح باختيار رؤساء المستقبل باختيار المناسب للو يفة بعد
تجربة عملية ،باإلضافة إلى َّ
أن مواجهة المشكلت واألزمات الطارئة تخلق لدى المفو

إليه رؤية فكرية

مع اكتساب مهارات وخبرات جديدة (أبو سلطان.)29 :2016،
ولكي تتم عملية تفويض الصلحيات ال ُبَّد من توفر عناصر أساسية ومنها( :تحديد الواجبات ،ومنح
الصلحيات ،وتحديد المسئوليات) ،حيل تعد هذه العناصر متلزمة وال يمكن تجزئة الواحد عن األخرى
(أبو عبيد.)14 :2014،
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ويتفق كل من (أبو عبيد ،)23-22 :2014،و (التويجري ،)17-16 :2006،ب ن التفويض يعو على
عدة جهات بالفائدة ،ويلخصها الباحل في النقاط التالية:
أ .أهم الفوائد التي تعو على الرئي

(الم ِ
فو
ُ

):

• توسيع قدرته في ممارسة األعمال الرئيسية والحساسة ،وتحقيق السيطرة على العمل.
• توفير الوقت اللزم للتخطيط والتطوير المستقبلي وبناء العلقات الخارجية لصالح العمل.
• توفير مساعدين أكفاء يكونون قا رين على تسيير األمور في حال انشغاله أو غيابه ،وقد يستفيد
بمعلومات وطرق جديدة من خلل مراقبته للق اررات التي يتخذها المرؤوسين.
ب .أهم الفوائد التي تعو على المرؤو

له):

(المفو

• القدرة على تنمية المهارات اإلبداعية واالبتكارية وإفساح المجال أمامهم للتقدم والترقي.
قدر أكبر من الثقة واحترام الذات ،مما يؤ ي إلى اعت اززه باالنتماء
ًا
• يحقق التفويض للمرؤو
الو يفي لهذا التنظيم ،ورفع روحه المعنوية.
• كما يزيد من اهتمام المرؤوسين بالنتائج كونهم الذين اتخذوا الق اررات أو ساعدوا في اتخاذها.
ت .المنظمة التي يتم فيها التفويض:
• اإلسراع في اتخاذ الق اررات وإنجاز المعاملت ،والتخلص من الروتين في العمل.
• خفض التكاليف المالية للق اررات اإل ارية اللزمة إلنجاز العمل في المنظمة.
• إغناء مناخ العمل بالتفاهم المتبا ل واالحترام بين الرؤساء والمرؤوسين ،مما يساعد على تنسيق
الجهو الجماعية لتحقيق أهداف المنظمة.
 .2القيادة بالتمكين:
ُيعرف تمكين العاملين ب نَّه :القوى التي يكتسب األف ار من خللها القدرة ،والثقة وزيا ة مستوى والئهم
لتحمل المسئولية ،والقدرة على التصرف لتحسين األنشطة والعمليات والتفاعل في العمل بهدف تحقيق قيم
وغايات التنظيم (السكارنة.)300 :2010،
وترى أبو شمالة ب َّن التمكين اإل اري :هو منح العاملين الصلحيات الخاصة ب عمالهم ،والثقة المطلقة
فيهم ،مما يتيح لهم المشاركة في اتخاذ الق اررات ،وحل المشكلت التي تواجههم بطرق مبتكرة ،مع تزويدهم
بالمعلومات التي يحتاجونها ،وتوفير بيئة عمل مناسبة لذلك (أبو شمالة.)48 :2016،
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وتعرف أبو سلطان التمكين :ب َّنه العملية التي يتم من خللها إعطاء العاملين الفرصة ،وتقويتهم لتشجيعهم
على المشاركة والمبا رة في العمل ،ومنحهم الحرية والثقة لتحسين أ ائهم ون تدخل مباشر من الغدارة
العليا مع تحملهم المسئولية (أبو سلطان.)29 :2016،

ٍ
معا ،وتلك اآل ار اإليجابية قد تمتد إلى البيئة
ويعو التمكين بفوائد عديدة لكل من المنظمة والعاملين فيها ً
الخارجية للمنظمة مثل العملء ،والمور ين ،وغيرهم ،ويمكن ذكر عد من مزايا التمكين كالتالي (أبو

شمالة.)52 :2016،
 .1اتخاذ ق اررات فاعلة على مستوى العاملين مبنية على معلومات وبيانات فعلية في بيئة العمل المباشر.
 .2سرعة اتخاذ الق اررات واإل ارة الجيدة لوقت اإل ارة العليا.
 .3االستفا ة من خبرات العاملين ومهاراتهم في التفكير واإلبداع.
 .4زيا ة رجة الرضا والفخر واالعتزاز لدى العاملين بو ائفهم وتكليفاتهم الجديدة.
 .5يساهم التمكين في بناء اإلحسا

باالنتماء وااللتزام تجاه المنظمة.

 .6يؤ ي التمكين إلى بناء وت هيل المساعدين لتولي المناصب والمواقع القيا ية في المنظمة.
ويرى الباحث َّ
أن التفويض خطوة ضرورية يجب أن تسبق عملية التمكين ،ألَّنها بمثابة تدريب عملي على
القيا ة ويسهل في هذه المرحلة إجراء التعديلت والتوجيهات للمفو

.

جدول رقم ( )2يوضح الفرق بين التفويض والتمكين من خلل الجدول التالي:
المقارنة

التفويض

الصلحيات

نقل جزء من الصلحيات للمرؤو .

السلطة
المسئولية

التمكين

تفويض السلطة في مجاالت محد ة في
رجة عمق محد ة.

تظل المسئولية مسئولية من فو

.

القيا ة

يقا المو ف.

المعلومات

المعلومات تتاح على قدر جزئية التفويض.

المحاسبة

إن أخط الفر قد ُيسحب منه التفويض.
التفويض قد يكون مؤقتًا ،وقد يلغى أو

الزمن

إتاحة الفرصة للمرؤو

ليقدر فيقرر

تتاح سلطة للعاملين للمبا أة في نطاق أوسع
ومتفق عليه.

النجاح والفشل ينسب للمو ف الممكن.
تتاح للمو ف القيا ة الذاتية.

يعدل نطاقه أو عمقه.

المعلومات تشاع بين الرئي

إن أخط الفر يتحرى السبب ويعالج.
اتيجيا
ًا
ائما والتمكين يمثل قناعة
وخيار استر ً
ً
مستمر.
ًا

جر بواسطة الباحل باالعتما على (أبو شمالة( ،)50 :2016،عفانة.)23 :2013،
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والمرؤو .

ثالثا :تحفيز القادة على التطوير الذاتي
رغم ما تقدمه اللجنة العليا للتدريب في و ازرة الداخلية من جهو وإمكانيات وبرامج تدريبية فعالة بشكل عام ،وللفئة
ذاتيا،
القيا ية بشكل خاص ،ف َّنه يوجد بعض النقص في الت هيل القيا ي ،ومر ه عدم سعي القا ة لتطوير أنفسهم ً
واالكتفاء ببرامج الت هيل اإللزامية والمتمثلة في الدورات الحتمية للضباط أو الدورات التخصصية ،ولذلك ال ُبَّد من
إيجا الحوافز التي توجد الدوافع لدى القا ة للبحل والقراءة وتنمية الذات والصفات القيا ية ،وذلك بتنمية الجانب

الفكري والعلمي والثقافي لدى القائد (المطيري.)42 :2014،
ويرى الباحث ب َّن ت هيل القا ة يكون أوًال بالتركيز على تنمية المهارات القيا ية الذاتية وقدراتهم اإلبداعية ،وتهيئتهم

ذاتيا
الصفات القيا ية التي يمكن استنتاجها في الحياة المهنية والعملية ،و فعهم ً

مبكر لتولي المسئوليات ،وتلم
ًا
لتطوير أنفسهم َّ
ألن هؤالء القا ة أنفسهم هم أعرف النا

بما يوجد عندهم من جوانب القصور والضعف التي

يحتاجون إلى تنميتها والتغلب عليها.
ومن مميزات أسلوب التنمية الذاتية َّأنه ال يرتبط بمواقيت محد ة مثل البرامج التدريبية ،وإن استند إلى برامج معينة
تكون بمثابة الركيزة التي ينطلق منها إلى آفاق أوسع ،وهذا النوع أو األسلوب يحتاج إلى أهداف واقعية للنمو
تستند إلى احتياجات فعلية تدفع القائد إلى التثقيف الذاتي واالستم اررية والعمل المثابر (الرشو ي.)61 :2002،
عاشر :معوقات التدريب والتأهيل القيادي في وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني
ا
على الرغم من حرص قيا ة و ازرة الداخلية واألمن الوطني ،لتطوير التدريب وتحسين مخرجاته ،وكل الجهو

المبذولة من ِقبل اللجنة العليا للتدريب في سبيل ت هيل وتنمية المهارات القيا ية لدى ضباط الو ازرة في جميع
اإل ارات والمستويات التنظيمية ،وعلى جميع األطر والمجاالت ،إال َّأنه توجد صعوبات عدة تحول ون تنمية
هذه المهارات القيا ية إلى القدر المطلوب ،ويتفق الباحل مع ٍ
كل من [العسكري :2018/02/25،مقابلة]،

[مهنا :2018/02/25،مقابلة] على َّأنه يمكن تلخيص أهم معوقات التدريب في الو ازرة في النقاط التالية:
 .1قلة اإلمكانيات الما ية المتوفرة ،ضعف الموازنة المالية المخصصة للعملية للتدريب.

 .2ضعف عملية تحديد االحتياجات التدريبة من ِقبل األجهزة واإل ارات المختلفة في الو ازرة ،حيل َّ
إن بعض
هذه اإل ارات ترسل احتياجات ال تتفق مع طبيعة عملها ،أو ال تستطيع سد النقص الحاصل في الكا ر
البشري الملتحق بالبرامج التدريبية.
 .3توجد الكثير من البرامج التدريبية النظرية التي ينقصها الجانب العملي لقلة اإلمكانيات.
 .4عدم تبا ل الخبرات واالبتعاث للدورات الخارجية ،بسبب صعوبة السفر والوضع األمني.
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 .5الخوف من القصف اإلسرائيلي لمراكز التدريب والمقار األمنية ،وما ينتج عنه من إخلءات وعدم انتظام
عملية التدريب ،أو إحداث خلل في برنامج التدريب.
 .6ضعف خبرة الكا ر التدريبي في بعض مجاالت وتخصصات التدريب القيا ي مما يدفع اللجنة للستعانة
بمحاضرين من خارج الو ازرة.
 .7ال يتم االلتزام الدقيقة بمعايير الترشيح للدورات المختلفة التي تعقدها اللجنة العليا ،وضعف تكافؤ فرص
التدريب لجميع منتسبي الو ازرة.
المقدمة وتحسين جو تها.
 .8قلة عد الكا ر اإل اري التابع للجنة العليا للتدريب ،مع زيا ة أعباء الدورات ُ
 .9عدم اقتناع بعض القيا ات بفوائد الت هيل والتدريب للذين يخضعون لنطاق إشرافه ،وقد يرجع ذلك لقناعته
ب َّن تدريب هؤالء سيؤ ر على قدراته وسيطرته عليهم.
.10ضعف عملية التغذية الراجعة للعملية التدريبية ،ألَّنها تحتاج كا ر إ اري متخصص وتحتاج إمكانيات
وجهد ووقت.
حادي عشر :خالصة المبحث الثاني

اصطلحا ،ووضح أهميتها م عرج بإيجاز
تناول الباحل في المطلب األول :مفهوم القيا ة وتعريفها لغ ًة و
ً

على عناصر القيا ة ،وكذلك بّين األنماط القيا ية وأقسامها الثل ة ،م ذكر بالتفصيل نظريات القيا ة وأهم
االنتقا ات التي وجهت إليها ،كما تناول الباحل العلقة بين القيا ة واإل ارة ،م انتقل إلى المطلب الثاني :ووضح
مفهوم القيا ة األمنية ،وعرف القائد األمني وبين خصائصه ،م عرج على مستويات القيا ة بو ازرة الداخلية واألمن

الوطني ،م أسهب في تعريف المهارات القيا ية للقا ة األمنيين بين تقسماتها( :المهارات الذاتية -المهارات الفنية-
المهارات اإلنسانية -المهارات اإل ارية -المهارات الفكرية) ،م ختم المبحل بمعوقات تنمية المهارات القيا ية
بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.
ومما سبق يخلص الباحل إلى َّ
أن القيا ة هي العمو الفقري للمؤسسات األمنية ،ويصعب على أي جهاز
أمني أ اء رسالته ونما تنظيم وتنمية مهارات منتسبيه ،ولذا يجب على قيا ة و ازرة الداخلية واألمن الوطني أن
تولي بالغ االهتمام لت هيل وتنمية المهارات القيا ية ،عن طريق راسة نقاط الضعف في البرامج الات هيلية المقدمة
للصف القيا ي في هذه الو ازرة ،وأن تعمل على علجها وتحويلها لنقاط قوة للستفا ة من هذه الجهو المبذولة
َّ
حتما سيعو عليهم
أقصى استفا ة ممكنة ،باإلضافة لتعزيز نقاط القوة المتوفرة واستغلل الفرص المتاحة ،ألنه ً
بنتائج ومر و إيجابي يساهم في انتشار وتحقيق األمن والعدل في المجتمع.
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الفصل الثاني :المبحث الثالث:
"وزارة الداخلية واألمن الوطني واللجنة العليا للتدريب"

المطلب األول :وزارة الداخلية واألمن الوطني
❖ أوال :نبذة عن وزارة الداخلية.
❖ ثانيا :رؤية ورسالة وقيم واستراتيجيات وزارة الداخلية.
❖ ثالثا :قوى األمن الداخلي.
❖ جهاز الشرطة.
❖ جهاز األمن الداخلي/الوقائي.
❖ جهاز الدفاع المدني.
❖ جهاز األمن والحماية.

❖ المطلب الثاني :اللجنة العليا للتدريب وبرامج التأهيل القيادي
❖ أوال :نبذة عن اللجنة العليا للتدريب.
❖ ثانيا :هيكلية اللجنة العليا للتدريب.
❖ ثالثا :مهام اللجنة العليا للتدريب.
❖ رابعا :أهداف اللجنة العليا للتدرب.
❖ خامسا :أهم إنجازات اللجنة العليا للتدريب.
❖ سادسا :المنهجية التي اتبعتها اللجنة في إعداد الخطة التدريبية للعام .2018
❖ سابعا :المحددات التي سارت عليها اللجنة في وضع الخطة التدريبية للوزارة.
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❖ المطلب األول" :وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني"
أوال :نبذة عن وزارة الداخلية( :الصفحة اإللكترونية لو ازرة الداخلية.)2018/02/19 ،
نش ت و ازرة الداخلية منذ اليوم األول لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994م ،وقد حظيت الو ازرة
باهتمام ورعاية القيا ة السياسية باعتبارها واحدة من أهم الو ازرات السيا ية لدورها في توفير األمن واألمان للمواطن
الفلسطيني ،وتقوم بتغييرات مهمة وتسعى إلى تطوير قدرات جديدة في سبيل تنفيذ ورها ،وتوفير خدمة أمنية
أكثر شموًال للجمهور الفلسطيني بانضمام جميع األجهزة األمنية تحت مسؤوليتها ،باإلضافة إلى القيام بدورها

األساسي المتمثل بحماية ركائز الدولة األساسية ،وصون حقوق وحريات المواطن ،وضمان عيش الجمهور

الفلسطيني ب مان و قة ،والتطلع نحو مستقبل واعد.
وتعتبر و ازرة الداخلية الفلسطينية مؤسسة وطنية سيا ية ،ذات مسؤولية أخلقية واجتماعية وواجبات مدنية
وأمنية ،تساهم في تطوير مجتمع حر و يمقراطي في ولة فلسطينية مستقلة ذات سيا ة ،عن طريق توفير األمن
واألمان وفر

سيا ة القانون وإنشاء بنية أمنية مستقرة تحظى باالحترام والدعم على الصعيد الوطني واإلقليمي

والدولي.
وتقوم الو ازرة باإلشراف على حماية الحقوق والحريات العامة واحترامها وفق مبا ئ القانون الدولي
والتشريعات المحلية ،وتساهم في تعزيز وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية وصون حقوق وواجبات المواطنة ون
أي تمييز على أسا

اللون أو الجن

أو الدين أو العرق أو المعتقد ،فالجميع سواسية أمام القانون.

ومما سبق ذكره إضافة لكون الباحل أحد منتسبي هذه الو ازرة يمكن القول ب ن و ازرة الداخلية واألمن
الوطني تعد من أهم الو ازرات في الحكومة الفلسطينية ،حيل تتحمل مسئولية بالغة التعقيد في ل روف متشابكة
من حصار وقلة إمكانيات واستهداف العدو الصهيوني لمقارها ،إال َّأنها تُنفذ مهماتها وواجباتها من حماية ممتلكات

األف ار والمؤسسات بكفاءة ،وكذلك تقوم بتنظيم الحياة المدنية ،وتسهر على أمن وراحة المواطنين لتحقق الرقي
والنماء لمجتمع آمن ومستقر.
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ثانيا :الرؤية والرسالة والقيم واالستراتيجيات لوزارة الداخلية واألمن الوطني (الخطة االستراتيجية لو ازرة الداخلية
واألمن الوطني  :2021 - 2017اإل ارة العامة للتخطيط والتطوير ،غزة).
الرسالة :تسعى و ازرة الداخلية واألمن الوطني للحفاظ على أمن المجتمع الفلسطيني وحماية حريته العامة ،وحماية
الوطن والمواطن من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية ،وتقديم الخدمات المدنية وتنظيم العمل األهلي ،في
بيئة مؤسساتية تواكب التطور ،بالتكامل مع الجهات المختصة.
الرؤية :الوصول ألعلى حاالت األمن وحماية الحريات العامة والتميز بتقديم الخدمات المدنية.
القيم:

 سيا ة القانون. العدالة والموضوعية. -النزاهة والشفافية.

 األصالة والتطور. الوالء واالنضباط. المبا رة واإلبداع. الجو ة واإلتقان.االستراتيجيات:
 .1تعزيز األمن والنظام العام في المجتمع الفلسطيني.
 .2تحصين الوطن من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية.
 .3تعزيز مبا ئ ومفاهيم القانون والحريات العامة.
 .4تطوير الخدمات المدنية المقدمة للجمهور.
 .5االرتقاء بمستوى األ اء المؤسسي.
 .6مواكبة التكنولوجيا وتو يفها في شتى مجاالت العمل.
 .7التعاون والتكامل مع جهات االختصاص.
مكونات قوى األمن الفلسطيني :تت لف قوى األمن الفلسطيني من قوات األمن الوطني ،وجيش التحرير
الوطني الفلسطيني ،وقوى األمن الداخلي ،والمخابرات العامة ،وأي قوة أو قوات أخرى موجو ة أو تستحدث تكون
ضمن إحدى القوى الثلث (الما ة رقم ( )3لقانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم ( )8لعام 2005م).
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شكل رقم ( )4يوضح هيكلية قوى األمن الفلسطيني

وزير الداخلية واألمن الوطني
المستشارون
مدير عام مكتب الوزير

المراقب العام

اإلدارة العامة للعمليات المركزية

اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير

كلية الرباط الجامعية

المديرية العامة لإلصالح والتأهيل

المديرية العامة للتدريب

اإلدارة العامة للمعابر

اإلدارة العامة للمالية المركزية

اإلدارة العامة لإلمداد والتجهيز

هيئة التنظيم والدارة

هيئة القضاء العسكري
المخابرات العامة

مدير عام قوى
األمن الداخلي

القائد العام لقوات
األمن الوطني

الشق المدني

المديرية العامة للخدمات الطبية

جهاز الشرطة

المفوضية العامة للتوجيه الوطني
المديرية العامة للدفاع المدني

قوات األمن الوطني

جهاز األمن الداخلي

اإلدارة العامة للحاسوب
والتصالت العسكرية

جهاز األمن والحماية

اإلداراة العامة للمالية المركزية
هيئة التنظيم واإلدارة

المصدر (هيئة التنظيم واإل ارة ،و ائق غير منشورة :فبراير)2018 :
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ثالثا :قوى األمن الداخلي الفلسطيني

تعرف قوى األمن الداخلي :ب َّنها هيئة أمنية نظامية ،تؤ ي و ائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير

الداخلية وبقيا ة مدير األمن الداخلي ،وهو الذي يصدر الق اررات إل ارة عملها وتنظيم شئونها كافة (الما ة رقم
( )10لقانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم ( )8لعام 2005م ).
مهام ُقوى األمن الداخلي( :وثيقة اتفاق المصالحة :القاهرة:)2011 ,
 حفظ النظام العام ،والحفاظ على اآل اب واألخلق الفاضلة. حماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته ،والمؤسسات العامة والخاصة. تنفيذ واحترام القانون. القيام ب عمال الدفاع المدني واإلنقاذ وإطفاء الحرائق. -مكافحة أعمال وصور التجس

كافة اخل الوطن.

 المحافظة على الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو تهديدات خارجية. تنفيذ األحكام القضائية أو أي ق اررات قانونية صا رة عن السلطة ذات االختصاص ،وفق القانون.وفي دراستنا سنتناول الحديث عن األجهزة األمنية التي تتبع مدير عام قوى األمن الداخلي:
احتكاما لضرورات المرحلة الت سيسية لوجو السلطة الفلسطينية ،للقيام
تشكلت األجهزة األمنية الفلسطينية
ً

بواجباتها الوطنية ك ي مؤسسة حكومية تطمح لخدمة مواطنيها وفق سلسلة أهداف تنسجم والسياسات العامة التي
رسمتها الدولة ،ولهذا الغر

يفتر

بالمؤسسة األمنية الفلسطينية أن تكون الحاضنة لتحقيق آمال الفلسطينيين

باألمن واالستقرار بعد سنوات من التشر والضياع ،ولكنها كغيرها من مؤسسات السلطة الفلسطينية ،عانت من
إعاقات ائمة على صعيد تطورها؛ النسدا األفق السياسي الذي ساهم بضبابية الخطة األمنية لدى قيا ة األجهزة،
ولحاجتها لإلمكانيات والمهارات الحقيقية لت ية ورها (مرشو .)65 :2014 ،
 .1جهاز الشرطة الفلسطينية:
خاصا للمحافظة على سلمة النا
• تعرف الشرطة :ب َّنها هيئة نظامية مدنية مدربة تدر ًيبا
ً
األنظمة وتنفيذ أوامر الدولة وتعليماتها ون المسا ب موال النا وأعراضهم وحرياتهم الشخصية إال في
وتطبيق

حدو القانون ،وهي جهاز يتبع لو ازرة الداخلية وتباشر اختصاصها برئاسة مدير الشرطة وبإشراف من
القررات المنظمة لكافة شؤونها ونظم عملها (موقع الشرطة
وزير الداخلية وهما اللذان يصدران ا
الفلسطينية2018/2/23،م)
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أن الشرطة الوطنية الفلسطينية هيئة مدنية نظامية وحدد
نص مشروع هيئة الشرطة الفلسطينية على َّ
اختصاصاتها كما يلي( :كلوب.)116 :2010،
 -1المحافظة على األمن العام والنظام العام واآل اب العامة.
 -2حماية أرواح وممتلكات المواطنين.
 -3كفالة الطم نينة واألمن واالستقرار لجميع المواطنين.
 -4حماية الممتلكات والمنشآت العامة.
 -5منع الجريمة وضبطها.
 -6تنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.
 -7تنفيذ أحكام القضاء.
شكل رقم ( )5يوضح هيكلية جهاز الشرطة.

المصدر (هيئة التنظيم واإل ارة ،و ائق غير منشورة :فبراير )2018
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 .2جهاز األمن الداخلي/األمن الوقائي:
هو إ ارة عامة أمنية نظامية ضمن ُقوى األمن الداخلي التي تتبع و ازرة الداخلية ،وتعمل في مجال األمن

(ما ة ( )2قرار بقانون رقم ( )11لسنة  2007بش ن األمن الوقائي).

مهام األمن الداخلي /األمن الوقائي( :ما ة ( )6قرار بقانون رقم ( )11لسنة 2007م بش ن األمن الوقائي).
 العمل على حماية األمن الداخلي الفلسطيني ،ومكافحة األعمال التجسسية اخل أراضي السلطة. متابعة الجرائم التي تهد األمن الداخلي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،والعمل على منع وقوعها. الكشف عن الجرائم التي تستهدف اإل ارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.-

توفير المعلومات للقيا ة السياسية؛ للسترشا بها في التخطيط واتخاذ الق اررات( .بناء على اتفاق
المصالحة في القاهرة .)2011 ،
ويرى الباحث َّأنه وبالرغم من حدا ة جهاز األمن الداخلي ،إال َّأنه استطاع أن يحقق إنجازات ملموسة

ضد كل من يحاول أن يعبل في الوطن من خلل االحتلل وعملئه ،وهذا من ش نَّه حفظ أمن المواطنين وتعزيز
صمو هم ومن الشواهد التي تؤكد ذلك السرعة في اكتشاف قتلة الشهيد مازن فقهاء وتقديمهم للمحاكمة ،باإلضافة
إلى حماية المواطنين خلل الحروب السابقة على قطاع غزة ،بمساعدة األجهزة األمنية جميع والمخلصين من
أبناء هذا الوطن.
 .3جهاز الدفاع المدني:
يقوم الدفاع المدني بمجموعة من اإلجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وممتلكاتهم وت مين سلمة
المواصلت ب نواعها ،وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة ،وحماية المباني والمنشآت ،والمؤسسات
اء من أخطار الغارات الجوية وغيرها من األعمال الحربية ،أو من أخطار الكوارث الطبيعية
العامة والخاصة ،سو ً
أو الحرائق أو اإلنقاذ البحري ،أو أي أخطار أخرى (الما ة  3من قانون الدفاع المدني رقم ( )3لسنة .)1998
مهام جهاز الدفاع المدني( :ما ة رقم ( )6من قانون رقم ( )3لسنة 1998م بش ن الدفاع المدني).
 تنظيم وسائل اإلنذار من الغارات الجوية. اإلشراف على تنظيم التعاون بين المدن والقرى في أعمال الدفاع المدني ،وإنشاء الكتائب المدنية السريعةلنجدة المناطق المنكوبة.
-

تنظيم وسائل إطفاء الحريق.
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-

إنشاء وتهيئة غرفة عمليات الدفاع المدني.

-

تنظيم عمليات الكشف عن القنابل واأللغام التي لم تنفجر ورفعها.

-

منعا لألضرار التي قد تحدث من الغارات الجوية.
تقييد اإلضاءة وإطفاء األنوار ً

تخزين المعدات واأل وية والمطهرات اللزمة ألعمال الدفاع المدني.

-

إقامة الخنا ق والملجئ العامة ،وتهيئة الملجئ الخاصة بالمباني والمنشآت.

-

المساهمة في تهيئة األماكن التي تصلح الستقبال المصابين من الغارات الجوية والكوارث الطبيعية.
 ،وفرق مراقبي الغارات الجوية والحريق.

-

إعدا فرق اإلنقاذ ،وفرق رفع األنقا

-

تعليم وتدريب المدنيين على طرق الدفاع المدني بمختلف الوسائل.

-

تنظيم وتحديد شروط نقل وتخزين الموا الكيميائية الخطرة على طرق أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
شكل رقم ( )6يوضح هيكلية جهاز الدفاع المدني.

المصدر (هيئة التنظيم واإل ارة ،و ائق غير منشورة :نوفمبر )2018
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 .4جهاز األمن والحماية:
جهاز أمني ُمتخصص ُيوِّفر األمن والحماية للشخصيات االعتبارية ،والوفو األجنبية طيلة تواجدهم على

وحل محل أجهزة أمنية
الوطن حسب الفئات التي يحد ها القانون الفلسطيني ،يتبع إلى قوى األمن الداخلي َّ

أر

عدة في السلطة الوطنية السابقة ،مثل :حر

الرئي  ،وقوات الا ،17ووحدة الحماية في جهاز األمن الوقائي،

وجهاز المخابرات ،وبعض المهام االستثنائية لجهاز الشرطة الفلسطينية ،وتم ت سيسه في عام ( )2007بقرار من
وزير الداخلية واألمن الوطني الشهيد /سعيد صيام (جهاز األمن والحماية-غزة ،و ائق غير منشورة)2018 ،
مهام جهاز األمن والحماية (جهاز األمن والحماية-غزة ،و ائق غير منشورة.)2018 ،
-

حماية الشخصيات الرسمية والقيا ات الحكومية خلل تحركاتهم الداخلية وأ ناء السفر للخارج.

-

توفير الحماية للوفو األجنبية.

-

متابعة أمن وفحص المركبات التابعة للجهاز والشخصيات.

-

حماية مواكب الشخصيات وتحركاتهم اخل الوطن.

-

توفير الحماية للشخصيات والزوار في معابر الوطن ،وتسهيل مهمة السفر.

-

توفير األماكن األمنة إليواء الشخصيات والقيا ات الحكومية في حالة الطوارئ.

-

وضع خطط الطوارئ لتنقل واتصاالت الشخصيات والقيا ات الحكومية في حالة الطوارئ.

 ت مين وحماية القنصليات والممثليات الدبلوماسية ومقرات األمم المتحدة والبعثات األوروبية ،باإلضافةإلى ت مين االحتفاالت الخاصة بهذه المواقع.
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شكل رقم ( )7يوضح هيكلية جهاز األمن والحماية

مدير عام جهاز األمن والحماية
نائب المدير العام

دائرة مكتب المدير العام

إدارة العمليات

إدارة األمن الخاص

إدارة اإلمداد والتجهيز

مركز التدريب التخصصي

وحدة العالقات العامة واإلعالم

إدارة أمن رئيس الوزراء

وحدة تكنولوجيا المعلومات

وحدة التخطيط والتطوير

وحدة الشئون المالية

وحدة التنظيم والدارة

مساعد المدير لشئون
المحافظات

مساعد المدير للرقابة
والشئون األمنية

مدير اإلدارات المتخصصة

إدارة محافظة غزة والشمال

إدارة الرقابة والتفتيش

إدارة الحراسات واإلسناد

إدارة محافظة الجنوب

وحدة الشئون األمنية

إدارة أمن الوفود

المصدر (وحدة التنظيم واإل ارة ،و ائق غير منشورة :نوفمبر )2018
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المطلب الثاني :اللجنة العليا للتدريب وبرامج التأهيل القيادي
أوال :تعريف اللجنة العليا للتدريب

هي لجنة ائمة مكونة من عضوية جميع مديري التدريب في األجهزة األمنية واإل ارات المركزية التابعة لو ازرة

الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني ،وهي النا م للعملية التدريبية في الو ازرة حيل يتم من خللها ،وضع
السياسة العامة للتدريب في الو ازرة ،وتوحيد العملية التدريبية وضمان التكامل والتناسق للجهو المبذولة في
أيضا اإلشراف على العملية التدريبية ،والعمل على إشباع االحتياجات التدريبية في هذه الو ازرة ،وتم
التدريب ،و ً
بناء على قرار وزير الداخلية واألمن الوطني ،رقم ( )45لسنة (،)2010
تشكيل واعتما اللجنة العليا للتدريب ً

بناء على قرار مدير عام ُقوى األمن الفلسطيني ( )23لسنة (.)2016
وتم إعا ة تشكيلها
ً
(مهنا :2017/12/25،مقابلة).
ثانيا :هيكلية اللجنة العليا للتدريب

ُيعاد تشكيل اللجنة العليا للتدريب ,بحيث ُتكون من اإلخوة التالية أسماؤهم:
(ما ة رقم ( )1لقرار مدير عام قوى األمن الداخلي رقم ( )23لسنة (:))2016
 .1مدير عام المديرية العامة للتدريب

ئيسا.
ر ً

 .2نائب مدير عام المديرية العامة للتدريب

عضوا.
ً

 .4مدير التدريب في جهاز الدفاع المدني

عضوا.
ً

 .3مدير التدريب في جهاز األمن الوطني

عضوا.
ً

 .5مدير التدريب في جهاز األمن الداخلي

عضوا.
ً

 .7مدير التدريب في جهاز األمن والحماية

عضوا.
ً

عضوا.
ً

 .6مدير التدريب في جهاز المخابرات

عضوا.
ً

 .8مدير عام إ ارة التخطيط والتطوير بالو ازرة

عضوا.
ً

 .9مدير وحدة التخطيط والتطوير بالتنظيم واإل ارة
 .10مدير إ ارة شئون التعليم والتدريب بكلية الرباط

عضوا.
ً

 .12مدير وحدة التدريب بهيئة التوجيه السياسي

عضوا.
ً

عضوا.
ً

 .11مدير إ ارة التعليم والتدريب بمديرية التدريب
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ثالثا :مهام اللجنة العليا للتدريب(:ما ة رقم ( )2لقرار مدير عام ُقوى األمن الداخلي رقم ( )23لسنة (:))2016

 .1وضع السياسة العامة للتدريب في و ازرة الداخلية.
 .2تحديد صلحيات كل إ ارة تدريب في األجهزة.

 .3اعتما المدربين في و ازرة الداخلية الذين اجتازوا االختبارات من ِقبل اللجنة العليا للتدريب.
 .4اعتما التوصيات المتعلقة بدورات الترقية والت هيل واإلستجدا والدورات التخصصية.
 .5وضع السياسة العامة للتجنيد (األخذ على القيو ).
 .6إجراء المقابلت التي تعقدها اللجنة للمتقدمين للدورات الخارجية واالختبارات التحريرية والبدنية.
 .7تسيير كافة المتدربين في األجهزة األمنية من خلل المديرية العامة للتدريب لتنفيذ العملية التدريبية وحسب
مقتضيات المصلحة العامة.
❖ وحسب المادة ( )4و ( )5من القرار السابق فقد ألزم هذا القرار جميع الجهات المختصة بتنفيذه ،واعتبر َّ
أن
الق اررات الصا رة عن اللجنة العليا للتدريب ملزمة لكافة األجهزة واإل ارات.
رابعا :أهداف اللجنة العليا للتدريب في الوزارة :حيث تهدف من خالل وضع سياسة عامة للتدريب لضمان
تحقيق األهداف االستراتيجية التالية (وثائق غير منشورة ,اللجنة العليا للتدريب)2018,
 .1رفع المستوى التدريبي والعلمي لجميع منتسبي و ازرة الداخلية واألمن الوطني بما يحقق األهداف العامة للو ازرة
 .2تحديد االحتياجات التدريبية لجميع كوا ر و ازرة الداخلية بشكل عام.
 .3وضع السياسات واإلجراءات الخاصة بتدريب كافة الضباط وضباط الصف واألف ار في الو ازرة.
 .4ت هيل كوا ر الو ازرة بما يتلءم مع مكانتهم ورتبتهم العسكرية والمواقع القيا ية الجديدة.
 .5تنمية المهارات القيا ية واإل ارية لجميع المنتسبين وذلك ضمن سلسلة ورات إ ارية متخصصة.
 .6العمل على إعدا كوا ر بشرية مدربة لتكون النواة األساسية للعملية التدريبية في و ازرة الداخلية واألمن
الوطني ،واعتما هم كمدربين بعد اجتيازهم االختبارات الخاصة بذلك.
 .7إعدا الضباط وضباط الصف واألف ار وفًقا لقواعد وأصول العمل الشرطي واألمني.

 .8مد الكوا ر بالمفاهيم العلمية الخاصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ،وذلك بالتعاون مع مؤسسات
المجتمع المدني.
 .9غر المفاهيم والقيم اإلسلمية والقانونية لدى منتسبي الو ازرة.
 .10تشجيع منتسبي الو ازرة لتنمية وتطوير كفاءتهم وإمكانياتهم الذاتية والمهنية ،وتشجيعهم على التدريبي
المستمر.
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خامسا :أهم إنجازات اللجنة العليا للتدريب ما يلي[ :مهنا :2018/02/25،مقابلة] وبعض التقارير المرفقة
• اإلشراف على تدريب وتخريج عد ( )2214خريج من ضباط وأف ار الو ازرة خلل العام ( )2017بواقع عد
( )135ورة تخصصية حسب االحتياجات التدريبية لألجهزة األمنية.
موحدا في جميع
مرجعا
• إصدار كتاب شامل بعنوان ليل التدريب في الحركات النظامية ليكون هذا الكتاب
ً
ً
ليل لطواقم التدريب العاملة على تدريب وت هيل
اجا ًا
منير و ً
إ ارات ومراكز التدريب في الو ازرة ،وليكون سر ً

كافة منتسبي األجهزة األمنية ،من أجل رفع مستوى كفاءتهم التدريبية في الحركات النظامية ،ومما يميز هذا

الكتاب َّ
أن الحركات النظامية الموجو ة فيه مقترنة بصور تمثيلية لها توضح كيفية ممارستها.
• التنسيق بين األجهزة في البرامج التدريبية ومتابعة سير العملية التدريبية.

• توحيد إصدار الشها ات لخريجي الدورات واعتما جميع الشها ات من ِقبل اللجنة.
• تصميم برامج ونظم تدريبية تتلقى مع احتياجات الكا ر المهنية ،وتراعي استخدام التكنولوجيا والعلوم اإل ارية
الحديثة.
• اعتما نظام البطاقات التدريبية لكل برنامج تدريبي ،بحيل توضح محاور كل برنامج ومتطلبات االلتحاق به،
وتم توزيعها وتعميمها على إ ارات التدريب للعمل بها.
• عقد العديد من الورش العلمية للقائمين على العملية التدريبية لمناقشة سبل التطوير واإلبداع في التدريب.
• إعدا نموذج حصر جميع المراكز التدريبية بو ازرة الداخلية واألمن الوطني ،والت كد من جهوزيتها لعقد الدورات
والبرامج التدريبية ،واعتما ها كمركز تدريب.
• إعدا الخطة التدريبية الموحدة لو ازرة التخلية وتقييم الخطة التدريبية للعام السابق.
سادسا :المنهجية التي اتبعتها اللجنة العليا للتدريب في إعداد الخطة التدريبة للوزارة للعام (:)2018
باشرت اللجنة العليا بعقد اجتماعات متتالية للوصول إلى منهجية إعدا الخطة التدريبية للو ازرة ،حيل اشتملت
المنهجية على المراحل التالية:
• المرحلة األولى :دراسة واقع الخطة التدريبية للعام 2017م
تم راسة واقع الخطة التدريبية 2017م لرصد جميع اإلشكاليات والمعوقات والسلبيات ومحاولة تفا يها في إعدا
الخطة التدريبية للو ازرة لعام 2018م ،وتم تحديد نقاط القوة والضعف.
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• المرحلة الثانية :إعداد تصنيف المراكز التدريبية بالوزارة:
تم إعدا نموذج حصر جميع المراكز التدريبية بو ازرة الداخلية واألمن الوطني ،والت كد من جهوزيتها لعقد الدورات
والبرامج التدريبية ،وتم اعتما ها كمراكز تدريب وهي كالتالي:
 .1المديرية العامة للتدريب (معهد تدريب الضباط  -معهد التدريب العسكري  -مدرسة التدريب).
 .2لواء تدريب األمن الوطني.
 .3جناح التدريب في كلية الرباط الجامعية.
 .4إ ارة التدريب في الشرطة (معهد تدريب صف الضباط  -معهد التدريب العسكري  -مدرسة التدريب).
 .5إ ارة التدريب في األمن والحماية.
 .6إ ارة التدريب في الدفاع المدني.
 .7إ ارة تدريب األمن الداخلي.
 .8إ ارة التدريب في الشرطة البحرية.
 .9إ ارة التدريب في التوجيه السياسي والمعنوي.
 .10وحدة التدريب في الخدمات الطبية والعسكرية.
 .11وحدة التدريب في العلقات العامة.
 .12وحدة التخطيط والتدريب في العمليات المركزية.
• المرحلة الثالثة :قطاعات التدريب:
حيل تم حصر المهام الرئيسة لكل األجهزة األمنية والهيئات والمديريات ،ومن م تقسيم الو ازرة إلى عدة محاور

متخصصة لغر

التدريب على النحو التالي:

• المحور األمني.

• المحور العسكري.
• المحور البحري.

• محور السلمة المدنية والدفاع المدني.
• المحور الشرطي والجنائي.
•

المحور الصحي.

• المحور اإل اري والمالي.

• محور اإل ارة والتخطيط وتنمية القوى البشرية.
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• محور االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
• محور العلقات العامة واإلعلم.

وتم تصنيف الدورات والبرامج التدريبية من خلل االختصاص اخل الهياكل التنظيمية ،حيل تم إعدا واعتما
أيضا إعدا واعتما
برامج تدريبية لكل قطاع تقسم حسب المستوى اإل اري اإلشرافي ،و ً
قطاع ،والهيكل التنظيمي (نطاق اإلشراف) :حيل سيتم التركيز على المسميات االشرافية( :مدير إ ارة أو وحدة
ورات تخصصية لكل

 مديري وائر  -رؤساء أقسام).• المرحلة الرابعة :قطاع المدربين
تم تشكيل لجنة وإجراء مقابلت لجميع خريجي المؤهلت العلمية العليا (الماجستير ،والدكتو ارة) واعتما كشف
بناء على شروط ومعايير العتما المدربين .وتم إرسال
المحاضرين من السيد وكيل و ازرة الداخلية واألمن الوطني ً
نموذج سيرة ذاتية لمدرب معتمد ،وتم إعدا ها من قبل اللجنة العليا للتدريب ،وتوزيعها على مندوبي إ ارة التدريب
في األجهزة واإل ارات المركزية والهيئات لتعبئتها من قبل المحاضرين.
• المرحلة الخامسة :مندوبي العمليات التدريبية
تهدف هذه المرحلة إلى نشر قافة موحدة لتحديد االحتياجات التدريبية ،وعمليات تنفيذ الدورات التدريبية من خلل
تفعيل اللجنة العليا للتدريب ،حيل تم عقد لقاءات مع مندوبي األفرع التدريبية في األجهزة واإل ارات المركزية

والهيئات و ِ
إعطائ هم ورات تدريبية في إعدا منهجية الخطة التدريبية ،وكيفية التنسيق مع الجهات التدريبية لعقد
أيضا متابعة المرشحين للتدريب من خلل منظومة إلكترونية
الدورات التدريبية والبرامج التدريبية المختلفة ،و ً
محوسبة ،حيل تم عقد اجتماع للتعريف بآلية عمل البرنامج المحوسب لجميع مندوبي العمليات التدريبية في
األجهزة وتتمثل أهداف البرنامج بتمكين كل جهاز من الدخول للبرنامج والترشيح للدورات ورفع التمام واالستغناء
عن البريد والمراسلت الورقية بحيل يتم توفير الوقت والجهد.
• المرحلة السادسة :تحديد االحتياج التدريبي وشمل الخطوات التالية:
 .1تم تشكيل لجنة االحتياج التدريبي.
 .2تم إعدا االحتياج التدريبي في أجهزة وإ ارات وهيئات الو ازرة :حيل تم جمع واستلم االحتياج التدريبي
لألجهزة واإل ارات وفًقا الختصاص كل جهاز.

 .3تم تصنيف االحتياجات التدريبية وفًقا الحتياج كل جهاز وإ ارة في الو ازرة ،وتحديد الفئة المستهدفة من
النشاطات والدورات التدريبية والبرامج التدريبية المتنوعة حسب التقسيم التالي:
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•

 :Aمديري إ ارات ووحدات.

•  :Bمديري وائر.
•  :Cمسؤولي أقسام.
•  :Dضباط (ملزم  -نقيب).
•  :Eصف ضباط وأف ار .
 .4إعدا جدول االختصاص التدريبي حسب القطاع.
 .5بناء البطاقات التدريبية :تم إعدا نموذج بطاقة تصميم ورة تدريبية من قبل اللجنة العليا للتدريب تحتوي
على (عنوان البرنامج ،مدة البرنامج ،الجهة المعدة للبرنامج ،الجهة المنفذة للبرنامج ،الفئة المستهدفة،
أهداف البرنامج ،المحتوى ،شروط االلتحاق بالبرنامج ،الوسائل التدريبية المستخدمة ،مكان عقد البرنامج،
المدربين المقترحين.)...
• المرحلة السابعة :المناهج التدريبية
_ ستقوم أقسام المناهج باألجهزة واإل ارات المنفذة لألنشطة التدريبية بإعدا المنهج التدريبي لكل ورة أو برنامج.
• المرحلة الثامنة :مرحلة بناء الخطة وتشمل ما يلي:
 .1تصميم الخطة وطباعتها وإخراجها بالشكل النهائي.
 .2التوقيع على ورقة اإلقرار من لجنة إعدا الخطة.
 .3رفع الخطة لرئي

اللجنة العليا للتدريب العتما ها.

 .4رفع الخطة للسيد اللواء وكيل و ازرة الداخلية العتما ها.
سابعا :المحددات التي سارت عليها اللجنة في وضع الخطة التدريبية للوزارة:

 .1اللجنة العليا للتدريب هي المشرفة على العملية التدريبية في كل الو ازرة ويلزم اعتما ها ألي نشاط تدريبي
اخل الو ازرة.
 .2تقوم إ ارات ومراكز ومعاهد ومدار التدريب في األجهزة األمنية بتنفيذ الخطة التدريبية كما هو موضح
وبحسب التخصص والقدرات واإلمكانيات.
 .3تبدأ الخطة التدريبية للو ازرة من شهر يناير 2018م وحتى شهر يسمبر 2018م.
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 .4تم تجميع االحتياجات التدريبية من كافة األجهزة وفق نموذج بطاقة تصميم ورة تدريبية وجدول زمني
للنشاطات.
 .5تم مج الدورات بالمسميات المتشابهة والتي تؤ ي نف

الغر  ،واعتما أسماء الدورات والبرامج التدريبية

المتنوعة للفئة (القيا ة العليا  -القيا ة الوسطى  -القيا ة األولى).
 .6تم تقسيم التدريب حسب المجاالت المختلفة بحيل تشمل كافة االحتياجات اللزمة لعمل الو ازرة ،وكانت
المحاور والقطاعات كالتالي (األمن الشرطي والجنائي  -األمني  -العسكري  -السلمة والدفاع المدني
 التنمية البشرية والتخطيط  -االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  -العلقات العامة والعلوم  -الصحي البحري  -اإل اري والمالي). .7تم تقسيم األنشطة التدريبية إلى برامج تدريبية و ورات وتحد ت المدة الزمنية في ساعات تدريبية
 .8تم اعتما تقسيم الخطة إلى لث أقسام وهي:
أ.

التدريب التخصصي المركزي :ويشمل األنشطة التدريبية التي تشرف اللجنة العليا على تنفيذه بشكل
مباشر ويستهدف كافة العاملين في الو ازرة.

ب .التدريب التخصصي الفني :ويشمل الدورات التخصصية التي تخص كل جهاز بنفسه وستقوم األجهزة
بتنفيذها لكوا رها.
ت .التدريب الحتمي :مثل الدورات الت سيسية وت هيل الضباط وقا ة السرايا ،ويكون حسب الترشيح من هيئة
التنظيم واإل ارة بناء على التعيين والترقيات واألقدميات والحاجة.
 .9تاريخ مقترح للدورات ،وتحديد عد الدورات خلل السنة (التكرار).
 .10تحديد محتوى كل ورة واألهداف المتوقعة تحقيقها منها.
 .11تحديد الجهات المنفذة والفئات المستهدفة في كل ورة.
 .12رفع الخطة التدريبية للسيد اللواء وكيل و ازرة الداخلية واألمن الوطني العتما ها.
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❖ تمهيد.

الفصل الثالث" :الدراسات السابقة"

❖ أوال :الدراسات الفلسطينية.
❖ ثانيا :الدراسات العربية.
❖ ثالثا :الدراسات األجنبية.
❖ رابعا :تعقيب على الدراسات السابقة.
❖ خامسا :الفجوة البحثية.
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تمهيد:

مهما من مكونات الدراسة العلمية الجا ة ،فل يمكن أن تحقق أي راسة أهدافها
تعتبر الدراسات السابقة ً
مكونا ً

ون االستفا ة من تجارب اآلخرين ،والوقوف على أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسات السابقة.

اء
وقد تعد ت الدراسات التطبيقية والنظرية التي تناولت موضوعي التدريب وتنمية المهارات القيا ية سو ً
كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وقد اشتمل هذا الفصل على الدراسات المتعلقة بمجال الدراسة الحالية ،وقد

تم تصنيف الدراسات السابقة إلى فلسطينية وبلغ عد ها ( )10راسات ،و راسات عربية بلغت ( )10راسات،
أخير أجنبية بلغت ( )6راسات ،وسيقوم الباحل بتوضيح أهم النتائج والتوصيات لهذه الدراسات للستفا ة منها
و ًا
في تدعيم الدراسة الحالية ،وسيتم سر تلك الدراسات حسب التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم.
أوال :الدراسات الفلسطينية

 .1راسة الشيخ خليل ( )2017بعنوان :واقع المهارات القيادية لدى خريجي برامج القيادة واإلدارة في مؤسسات

التعليم العالي وسبل تطويرها

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع المهارات القيا ية لدى خريجي برنامج القيا ة واإل ارة ،في أكا يمية

اإل ارة والسياسة للدراسات العليا من وجهة نظر خريجيها ،والكشف عن اللة الفروق ،حول تطوير المهارات

القيا ية لدى طلبتها يعزى لمتغيرات (الجن

– ممارسة العمل – مستوى التحصيل الدراسي).

واعتمد فيها الباحل المنهج الوصفي التحليلي ومنهج تحليل المحتوى ،وتم استخدام االستبانة وبطاقة

تحليل المحتوى ك اتين للدراسة ،وتمثل مجتمع الدراسة في جميع خريجي برنامج القيا ة واإل ارة في األكا يمية
يجا ،حتى الفصل الدراسي الثاني من العام 2016م.
والبالغ عد هم ( )106خر ً
وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 َّأن برنامج القيا ة واإل ارة قد ساهم في تطوير المهارات القيا ية الفنية – اإلنسانية – المفاهيمية – التنافسية
للعينة المستهدفة بدرجة كبيرة والتي جاءت بوزن نسبي (.)%78.6

 توجد فروق ذات اللة إحصائية بين متوسط تقديرات عينة الدراسة ،حول تطوير المهارات القيا ية تُعزىلمتغير الجن  ،وذلك لصالح اإلناث.
وأوصت الدراسة:
-

بضرورة تطوير القدرات القيا ية لدى خريجي برنامج القيا ة واإل ارة ،من خلل إيفا هم ببرامج تدريبية مهنية

وأنشطة ال منهجية تدعم هذه المهارات.
 وتعزيز الجوانب العملية في المساقات الدراسية ومهارات البحل االجرائي ،واستمرار التواصل مع الخريجينوإعدا حاضنة قيا ية لهم ينتج عنها فرق عمل متخصصة في مجاالت القيا ة.
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 .2راسة أبو ربيع ( )2016بعنوان :سمات الشخصية القيادية البارزة لدى النخبة السياسية الفلسطينية
هدفت الدراسة التعرف إلى السمات الشخصية القيا ية البارزة لدى النخبة السياسية الفلسطينية ،تكون مجتمع
الدراسة من النخب في الفصائل الفلسطينية ،وقد استخدمت الباحثة طريقة المسح الشامل لمحدو ية مجتمع
الدراسة ،ويقدر عد هم با ( )207قيا ًيا ،حيل تم استر ا ( )167استبانة ،وصممت الباحثة أ اة للدراسة عبارة
عن استبانة مكونة من ( )36فقرة توزعت على أربعة محاور ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.

وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
 حازت السمات الشخصية القيا ية البارزة لدى النخبة السياسية الفلسطينية على وزن نسبي ( ،)%82.25بينماحصلت سمات المجال الجسمي على المرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%84.23وحازت سمات المجال
الوجداني االنفعالي على المرتبة الثانية بوزن نسبي ( ،)%83.24كما حصلت سمات المجال االجتماعي
على المرتبة الثالثة بوزن نسبي ( ،)%81.66وحازت سمات المجال االجتماعي المعرفي على المرتبة الرابعة
بوزن نسبي (.)%79.88
وأوصت الدراسة:
-

باعتما شروط وأس

يتضمن التعرف فيها على المهارات اال ارية ،وهو مطلب علمي وإ اري عند اختيار

الشخصية القيا ية.
 على األحزاب السياسية واألجهزة المختصة تطوير القيا ات عن طريق إعدا ب ارمج تدريبية وتطويرية للنهوبمستوى مهارتهم إلى األفضل.
 .3راسة أبو سلطان ( )2016بعنوان :دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصف الثاني في الو ازرات
الفلسطينية
 هدفت الدراسة التعرف إلى ور القيا ة االستراتيجية في بناء قيا ات الصف الثاني في الو ازرات الفلسطينية،وتحديد المعوقات التي تواجهها قيا ات الصف الثاني وت ُحول ون ممارستهم لدور القيا ة االستراتيجية في
الوزرات ،والكشف عن اللة الفروق اإلحصائية لدور القيا ة االستراتيجية في بناء الصف الثاني في الو ازرات
الفلسطينية والتي تُعزى لمتغيرات (الجن

– العمر – العلمي – سنوات الخدمة – المسمى الو يفي).

 واعتمدت فيها الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبانة ك اة لجمع البيانات ،وتكون مجتمعالدراسة من مو في اإل ارة العليا في الو ازرات الفلسطينية بقطاع غزة ،والبالغ عد هم ( )154مو ًفا،

واستخدمت طريقة المسح الشامل ،وتم استر ا ( )127استبانة.
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وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
-

ور القيا ة االستراتيجية في بناء قيا ات الصف الثاني في الو ازرات الفلسطينية جاء بوزن نسبي (.)%69.1

 -وجو ضعف في ور اإل ارة العليا في تطوير أر

المال البشري في الو ازرات الفلسطينية لبناء قيا ات الصف

الثاني ،حيل جاء بنسبة (.)%66.25
 أهم المعوقات التي تواجه قيا ات الصف الثاني وتحول ون ممارستهم لدور القيا ة االستراتيجية في الو ازراتالفلسطينية هو عملية التفر في اتخاذ الق اررات لدى اإل ارة العليا ،حيل جاء بوزن نسبي (.)%83.15
وأوصت الدراسة:
-

المال البشري لبناء قيا ات بديلة تكون جاهزة للقيام بدور اإل ارة العليا.

بضرورة االهتمام بتطوير أر

 -أن تمار

اإل ارة العليا في الو ازرات الفلسطينية أسلوب اللمركزية في اتخاذ القرار وتشارك قيا ات الصف

الثاني في اتخاذ الق اررات المتعلقة بهم.
 .4راسة أبو مر ( )2015بعنوان:

أثر تطبيق برنامج القيادة من أجل المستقبل على تحسين المها ارت

القيادية لدى مديري مدارس وكالة الغوث
 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أ ر تطبيق برنامج القيا ة من أجل المستقبل على تحسين المهاراتالقيا ية لدى مديري مدار

وكالة الغوث ،كما هدفت إلى معرفة المهارات القيا ية التي تم تدريب مديري

المدار عليها من خلل برنامج القيا ة من اجل المستقبل.
 واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبانة ك اة رئيسة لجمع البيانات األساسيةللدراسة ،وقد قامت الباحثة باستخدام طريقة الحصر الشامل لمجتمع الدراسة والمكون من جميع مديري مدار
مدير ومديرة ،وقد تم
وكالة الغوث الدين طبق عليهم البرنامج في منطقة رفح التعليمية والبالغ عد هم (ً )39ا
استر ا  35استبانة بنسبة (.)%89.7
وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
 توجد علقة ذات اللة إحصائية بين تطبيق برنامج القيا ة من أجل المستقبل وتحسين المهارات القيا ية لدىمديري المدار .
 يوجد أ ر ذو اللة إحصائية لتطبيق برنامج القيا ة من أجل المستقبل على تحسين المهارات القيا ية لدىتبين َّ
أن المتغيرين المؤ رين على تحسين المهارات القيا ية هما التدريب على تقييم
مديري المدار  ،حيل ّ
وإ ارة أ اء المو فين والتدريب على قيا ة التغيير وإ ارته.
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 ال توجد فروق ذات اللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المستجيبين حول أ ر تطبيق برنامج القيا ة منأجل المستقبل على تحسين المهارات القيا ية لدى مديري المدار

تُعزى إلى (الجن

 -الفئة العمرية -

سنوات الخبرة) بينما توجد فروق ذات اللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المستجيبين تُعزى إلى المؤهل

العلمي؛ وذلك لصالح ذوي المؤهلت العلمية العليا.
وأوصت الدراسة:

 بتطبيق برنامج القيا ة من أجل المستقبل على المديرين المساعدين وفئة من المعلمين الدين يتميزون بروحمستقبل.
ناء على معايير معينة لت هيلهم لقيا ة مدارسهم
ً
القيا ة ،ويتم اختيارهم من قبل المدير والمشرف ب ً
 ضرورة أن تسعى األونروا إلى استقطاب مديري جيدين ،لديهم قدرات قيا ية متميزة من خلل إ راج أسئلةضمن اختبارات ومقابلت التو يف تفحص مستوى المهارات القيا ية عند المتقدمين للو يفة.
 .5راسة البواب ( )2015بعنوان :دور برنامج القيادة الحكومية النسائي التدريبي في تطوير األداء الوظيفي
لدى القيادات النسائية في الو ازرات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية
 هدفت الدراسة التعرف إلى ور برنامج القيا ة النسائي التدريبي في تطوير أ اء القيا ات النسائية في الو ازراتالفلسطينية ،والوقوف على أهم معوقات برنامج القيا ة الحكومية النسائية.
 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من خريجات برنامج القيا ة الحكوميةالنسائية التدريبي ،حيل تم إجراء المسح الشامل لمجتمع الدراسة وعد ه ( )64خريجة ،وذلك من خلل استبانة
خصيصا ك اة للدراسة.
صممتها الباحثة
ً
وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
 توجد علقة ارتباطية ذات اللة إحصائية بين استجابات المبحو ين و ور برنامج القيا ة الحكومية النسائيةالتدريبي وبين تطور األ اء الو يفي للقيا ات النسائية في الو ازرات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية.
 كما أ بتت الدراسة عدم وجو فروق ذات اللة إحصائية بين استجابات المبحو ين و ور برنامج القيا ةالحكومية النسائية التدريبي وبين تطور األ اء الو يفي للقيا ات النسائية في الو ازرات الفلسطينية بالمحافظات
الجنوبية تُعزى لمتغيرات (المسمى الو يفي – سنوات الخبرة – المؤهل العلمي).

وأوصت الدراسة:
-

بضرورة اختيار برامج تدريبية متقدمة ومتنوعة تؤ ي إلى تطوير األ اء الو يفي بشكل مستمر ،مع العمل

على توفير الدعم المالي لدعم هذه البرامج.
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يجابيا في فاعلية البرامج
 الت كيد على تنوع أساليب ومستويات التدريب في البرامج التدريبية والتي تؤ ر إ ًالتدريبية ،بما يتناسب والمستوى المهني للمتدربات.
 االستعانة بمدربين وخبراء محترفين وذوو كفاءة عالية في مجال التدريب وخاصة إعدا القيا ات النسائية. .6راسة األي ( )2015بعنوان :دور أكاديمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القيادية

هدفت الدراسة التعرف إلى ور أكا يمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القيا ية (مهارة اإلعدا

والتدريب ،مهارة التقدير والتحفيز ،مهارة التخطيط والرؤية المستقبلية ومهارة العلقات بين القائد والمرؤوسين،

مهارة التحليل وحل المشكلت ،مهارة القدرة على الت ير على اآلخرين ،ومهارة اإلبداع واالبتكار).

 اعتمد الباحل على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبانة ك اة للدراسة ،وتمثل مجتمع الدراسة فييج ،وتكونت عينة الدراسة من عينة
جميع طلب وخريجي أكا يمية فلسطين العسكرية وعد هم ( )320خر ً
يجا ،وتم استر ا ( )174استبانة.
عشوائية بسيطة عد ها ( )176خر ً

وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

-

ور أكا يمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القيا ية جاء بوزن نسبي ( ،)%80.71وجاءت مهارات

اإلعدا والتدريب بوزن نسيبي ( ،)%83.61تلتها مهارة التقدير والتحفيز وقد جاءت بوزن نسبي (،)%83.09

ابعا مهارة العلقات بين
وتليها مهارة التخطيط والرؤيا المستقبلية وقد جاءت بوزن نسبي ( ،)%82.61ور ً
القائد والمرؤوسين بوزن نسبي ( ،)%80والترتيب الخام مهارة التحليل وحل المشكلت واتخا الق اررات وقد

خير مهارة
جاءت بوزن نسبي ( ،)79.9%وسا ًسا مهارة القدرة على الت ير في اآلخرين ( ،)%79.63وأ ًا
اإلبداع واالبتكار والتجديد .%76.11

 -كما أ هرت الدراسة َّأنه ال توجد فروق ذات اللة إحصائية في متوسط التقديرات لدور أكا يمية فلسطين

العسكرية في تنمية المهارات القيا ية تُعزى لمتغيرات (المستوى القيا ي ،سنوات الخدمة ،العمر ،المؤهل
العلمي ،طبيعة العمل).

وأوصت الدراسة:

 -التركيز على قدرة الطلبة على االستنتاج وتعليمهم طرق إ ارة حما

اآلخرين والت ير فيهم.

 تنمية مهارة التخطيط لدى المستويات القيا ية العليا ،وضرورة االهتمام بتعزيز مهارة اإلبداع واالبتكار عندهم. تعليم الطلبة استخدام وسائل االتصال المناسبة لنقل أفكارهم وتوجيهاتهم وضرورة تعليمهم مواكبة المعاييرالمعاصرة واستخدام لغة الجسد في الت ير على اآلخرين.
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 .7راسة أبو عزيز ( )2014بعنوان :مدى فعالية برامج التدريب من وجهة نظر العاملين بدائرة التربية في
وكالة الغوث الدولية -األنروا -مكتب غزة اإلقليمي
 هدفت الدراسة التعرف إلى مدى فعالية برامج التدريب من وجهة نظر العاملين بدائرة التربية في وكالة الغوثالدولية ،والبالغ عد هم ( )9518مو ًفا ،وقد استخدم الباحل المنهج الوصفي التحليلي في وصف الظاهرة

وتحليلها ،واعتمد على االستبانة ك اة للدراسة الستطلع آراء عينة عشوائية من العاملين بدائرة التربية والتعليم،
حيل تم توزيع عد ( )952استبان ًة على عينة الدراسة وقد تم استر ا ( )870استبانة.

وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 َّأن برامج التدريب في ائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية – مكتب غزة اإلقليمي تتصف بالفاعلية من وجهة
نظر العاملين بها بنسبة (.)%74.97
وأوصت الدراسة:
طا
 بالعمل على ربط المشاركة في برامج التدريب في ائرة التربية والتعليم بالمسار الو يفي للمتدربين ،وشر ًللترقي في الدائرة.
 العمل على تقييم أ اء المتدربين قبل وبعد التدريب لمعرفة مدى التغيير النتائج من التدريب. اختيار الوقت المناسب للتدريب بحيل يتفق مع روف عمل المتدربين. .8راسة فروانة ( )2014بعنوان :فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية لدى طالب المرحلة الثانوية
أيضا التعرف
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى المهارات القيا ية لدى طلب المرحلة الثانوية ،كما هدفت ً

إلى الفروق بين متوسطات رجات أف ار المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقيا

المهارات

القيا ية بعد مرور شهرين من تطبيق البرنامج التدريبي ،باإلضافة إلى معرفة نسبة التغير في متوسط المهارات
طالبا
القيا ية لدى طلب المرحلة الثانوية نتيجة تطبيق البرنامج ،وتكونت عينة الدراسة الفعلية من خمسة عشر ً

طالبا من الصف الحا ي عشر ممن حصلوا على متوسط الدرجات على مقيا
(ً )15

سمة القيا ة ،وذلك بعد

طالبا .واستخدم الباحل
تطبيق االستبانة على جميع طلبة الصف الحا ي عشر بالمدرسة والبالغ عد هم (ً )210

المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي.
وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 َّإن متوسط الدرجة الكلية للمهارات القيا ية لدى الطلب جاء بوزن نسبي ( ،)%72,9مما يشير إلى ارتفاع
المهارات القيا ية لدى طلب المرحلة الثانوية.
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-

كما أ هرت النتائج وجو فروق ذات اللة إحصائية بين متوسطات رجات أف ار المجموعة التجريبية في
القياسين البعدي والتتبعي على مقيا

المهارات القيا ية بعد مرور شهرين من تطبيق البرنامج التدريبي.

أيضا إلى كفاءة وأ ر البرنامج في رفع المهارات القيا ية.
 كما توصلت الدراسة ًوأوصت الدراسة:
 بزيا ة االهتمام بتدريب المشرفين والمعلمين على كيفية تقديم المساعدة للطلبة الذين لديهم سمة القيا ة. تدريب طلب اللجان المدرسية على المهارات القيا ية من قبل اإل ارة المدرسية والمرشدين. ضرورة تنفيذ برامج تدريبية في جميع المدار لتنمية المهارات القيا ية للمرشدين التربويين. .9راسة إسليم ( )2014بعنوان :أثر برامج التدريب في مؤسسة إبداع على بناء الشخصية القيادية
الفلسطينية
 هدفت الدراسة التعرف إلى واقع برامج التدريب في مؤسسة إبداع وأ رها على بناء الشخصية القيا ية الفلسطينيةمن وجهة نظر الخريجين من برامج إعدا القا ة ،حيل استخدم الباحل المنهج الوصفي التحليلي وقد تكون
مجتمع الدراسة من خريجي برامج إعدا القا ة التي تقدمها مؤسسة إبداع في قطاع غزة وعد هم ()848
ملتحًقا ،التحقوا بالبرامج خلل األعوام (من2011إلى2013م) ،وقد تم اختيار عينة عشوائية عد ها ()227
يجا أي بنسبة ( ،)%26.76من مجتمع الدراسة ،واستخدم الباحل المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمد على
خر ً
االستبانة ك اة للدراسة.

وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
 َّإن واقع برامج التدريب القيا ي بمؤسسة إبداع من وجهة نظر المتدربين جاء بوزن نسبي (.)%57.12
 وبينت الدراسة وجو علقة ذات اللة إحصائية بين واقع برامج التدريب في مؤسسة إبداع وأ رها على بناءالشخصية القيا ية الفلسطينية من وجهة نظر المتدربين.
وأوصت الدراسة:
 بضرورة التنويع والتحديل في أساليب التدريب ،ومراعاة طبيعة عمل المشاركين وسنوات الخدمة في أعمالهم. إسقاط التطبيقات التدريبية على مجاالت عمل الملتحقين ببرامج إعدا القا ة والعمل على بناء برامج إعداالقا ة.
 العمل على ربط المسار التدريبي بالمسار الو يفي للمتدربين ،كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز االنشطةاللمنهجية.
82

 .10راسة شابط ( )2013بعنوان :دور البرامج التدريبية في تنمية رأس المال البشري من وجهة نظر العاملين
في وزارة الداخلية واألمن الوطني
 -هدفت الدراسة التعرف إلى ور البرامج التدريبية في تنمية أر

المال البشري في و ازرة الداخلية واألمن الوطني

– الشق المدني في قطاع غزة ،وقد تكون مجتمع الدراسة من مو في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشق
المدني خلل األعوام (من  2009وحتى  ،)2012وعد هم ( )476مو ًفا باختلف مستوياتهم الو يفية،
وقد تم اختيار عينة طبقية بلغت ( )119مو ًفا ،واعتمدت فيها الباحل المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام

االستبانة ك اة لجمع البيانات بواقع ( 67سؤال).
وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 هناك علقة قوية بين البرامج التدريبية في و ازرة الداخلية واألمن الوطني وتنمية مهارات وقدرات وزيا ة معارفوخبرات وتغير سلوك واتجاهات وقيم مو فيها.

 هناك اهتمام ومساندة و عم مالي من ِقبل اإل ارة العليا للعملية التدريبية في الوزارة ،وتوجد ائرة مختصةيشرف عليها طاقم متخصص يعمل على تنفيذ مراحل العملية التدريبية بشكل مهني.
وأوصت الدراسة:
-

بضرورة تعزيز العملية التدريبية في و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الشق المدني من خلل زيا ة المخصص
المالي الخاص بالتدريب ،وتدعيم ائرة التدريب والتطوير بمو فين مختصين من حملة الدراسات العليا.

 العمل على تشجيع وتحفيز جميع مو في الو ازرة بمختلف فروقهم الفر ية بالمشاركة في البرامج التدريبية،وذلك من خلل ربط التدريب بالمسار الو يفي.
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ثانيا :الدراسات العربية

 .1راسة الفيصل ( )2017بعنوان :البرامج التدريبية للقيادات بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية ودورها
في االرتقاء بالمهارات االستراتيجية للقادة االستراتيجيين

هدفت الدراسة التعرف إلى البرامج التدريبية للقيا ات بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية و ورها في االرتقاء

بالمهارات االستراتيجية للقا ة االستراتيجيين من وجهة نظر المشاركين في هذه البرامج ،من خلل التعرف إلى
المهارات االستراتيجية التي يكتسبها قا ة حر الحدو المشاركين في البرنامج التدريبي لتنمية مهاراتهم ،والتعرف

إلى المعوقات التي تحد من االستفا ة القصوى من هذه البرامج ،والعمل على تقديم المقترحات للتغلب على هذه
المعوقات وتحقيق البرنامج ألهدافه ،واعتمد الباحل في ذلك على استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وقد اختار

االستبانة ك اة للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع قا ة حر الحدو الذين على أر

عملهم واستفا وا من

طا ،واستخدم الباحل أسلوب الحصر الشامل.
البرنامج التدريبي للقيا ات ،والبالغ عد هم ( )170ضاب ً

وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 موافقة أف ار المجتمع بشدة على المهارات التي يكتسبونها من خلل البرنامج التدريبي ،حيل جاءت المهاراتالذهنية في المرتبة األولى بنسبة ( ،)%85وفي المرتبة الثانية المهارات اإلنسانية بنسبة ( ،)%84ويليها في
المرتبة الثالثة واألخيرة المهارات الفنية بنسبة (.)%83.4

 من المعوقات التدريبية( :عدم تحديد المحتوى التدريبي بوضوح ،والتركيز في التدريب على الجانب النظريأكثر من الجانب التطبيقي).

وأوصت الدراسة:

 العمل على تخطيط البرامج التدريبية لتنمية المهارات االستراتيجية للقا ة ،لتتناسب مع المدة الزمنية للبرنامجالتدريبي ،بحيل تغطي كافة المواضيع الضرورية ألهداف الدورة.

 -وضع معايير لترشيح القيا ات التي تتناسب مع طبيعة عملها.

 .2راسة العمري ( )2017بعنوان:

بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية

واقع التدريب وعالقته بتعزيز الحس األمني من وجهة نظر العاملين

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع التدريب وعلقته بتعزيز الح

األمني لدى العاملين في قيا ة حر

الحدو

بالمنطقة الشرقية من وجهة نظر المتدربين ،واعتمد الباحل في ذلك على استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وقد

اختار االستبانة ك اة للدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع الضباط واألف ار بقيا ة حر

الحدو بالمنطقة

الشرقية وعد هم ( )249من الضباط واألف ار بقيا ة حر الحدو بالمنطقة الشرقية ،وقد استخدم الباحل أسلوب

الحصر الشامل.
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وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 يحظى التدريب بمساندة اإل ارة العليا بالقيا ة. -يسهم التدريب في تنمية الح

األمني والقدرة على تحمل المسؤولية.

 يوجد صعوبة تحديد االحتياجات التدريبية.وأوصت الدراسة:

 ضرورة توفير وسائل التدريب الحديثة مدعمة بالخبرة الميدانية لتعزيز تنمية الح -االهتمام بالتنمية الذهنية عند إعدا البرامج التدريبية لزيا ة تحمل المسؤولية.

األمني.

 ضرورة تحديد االحتياجات التدريبية عند إعدا البرامج التدريبية المتخصصة. .3راسة الطلحاب ( )2017بعنوان :تقييم برامج التعليم والتدريب في كلية الملك فهد األمنية من وجهة نظر

أعضاء هيئة التدريس

هدفت الدراسة التعرف إلى األس

االستراتيجية لتقييم برامج التعليم والتدريب في كلية الملك فهد األمنية من وجهة

نظر أعضاء هيئة التدري  ،ومعرفة نقاط الضعف في برامج التعليم والتدريب في كلية الملك فهد األمنية واقتراح

تصور استراتيجي لتطوير برامج التعليم والتدريب في كلية الملك فهد األمنية ،وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء

عضوا ،وتكونت عينة الدراسة
هيئة التدري في كلية فهد األمنية من مدنيين وعسكريين والبالغ عد هم ()425
ً
من ( )191عضو هيئة تدري  ،كما تم عقد ( )9مقابلت مع أعضاء هيئة تدري في كلية فهد األمنية ،واتبع
الباحل المنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أ اة الدراسة االستبانة باإلضافة إلى المقابلة.
وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

حاليا لبرامج التدريب والتعليم في كلية
 المتوسط العام الستجابات أف ار الدراسة على محور (الوضع القائم ًالملك فهد األمنية) فقد بلغ بنسبة مئوية (.)%82
 البرامج مناسبة إلى حد ما مع االحتياجات التعليمية والتدريبية ،وتعكف الكلية على تطوير المناهج في ضوءهيئة التقويم واالعتما األكا يمي.

 تبين َّأن أهم نقاط الضعف في برامج التعليم والتدريب في كلية الملك ،ضعف مراعاة المستجدات عند تحديد
االحتياجات التعليمية والتدريبية ،وافتقار اآللية المتبعة في تقييم البرامج التعليمية والتدريبية إلى الوضوح،

وضعف التنسيق بين الكلية والقطاعات األمنية في تحديد االحتياجات التعليمية والتدريبية.
وأوصت الدراسة:

 -تعميم ورات تطوير المدربين على كل أعضاء هيئة التدري  ،لكي يتمكنوا من تطبيق التعليم التفاعلي.

 أن يكون لمركز البحوث والدراسات في الكلية ور في راسة واقع البرامج الحالية وما تتطلبه من تطوير.85

 التعاون بين القطاعات األمنية ،وتكثيف زيارات أعضاء هيئة التدريالقطاعات.

والتدريب ،وكذلك الطلب لتلك

 وجو جهات مختصة اخل القطاعات األمنية تعمل على تقييم مستوى أ اء الخريجين ،وتحديد جوانب النقصلمعالجتها وتلفيها.

 .4راسة الرشو ( )2017بعنوان :برامج التدريب األمني ودورها في تطوير أداء القوات الخاصة ألمن الطرق
في منطقة الرياض

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع التدريب األمني في القوات الخاصة ألمن الطرق ومدى إسهامه في تطوير أ ائهم،
أيضا للتعرف على سبل زيا ة تفعيل ور التدريب في تطوير أ اء العاملين في القوات الخاصة ألمن
وهدفت ً
الطرق ،وأهم المعوقات التي تحد من فاعلية التدريب ،واعتمد الباحل في راسته المنهج الوصفي التحليلي ،وتم
استخدام االستبانة أ اة لجمع البيانات ،وتمثل مجتمع الدراسة في جميع الضباط واألف ار في القوات الخاصة ألمن

طا ،و( )2715فرً ا ،وبلغ حجم العينة من الضباط ()66
الطرق في مدينة الريا والبالغ عد هم ( )79ضاب ً
طا ،ومن األف ار ( )338فرً ا.
ضاب ً
وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 -التدريب يؤ ي إلى زيا ة المعارف ،فيما يتعلق باالتجاهات الحديثة التي يمكن استخدامها في مجال العمل.

 من أهم معوقات التدريب :عدم كفاية وقت الدورات التدريبية ،وقلة اشتراك المتدربين في تحديد االحتياجاتالتدريبية ،وعدم االهتمام بتقييم العملية التدريبية).
وأوصت الدراسة:

 أن يهتم التدريب بتنمية المهارات وال يركز فقط على إكساب المعلومات من خلل موازنة التدريب بين إكسابالمعلومات وتنمية المهارات.

 استخدام التقنيات الحديثة في األساليب التدريبية ،وأن يكون التدريب وفًقا لكل مستحدث. -العمل على تلبية االحتياجات التدريبية الفعلية للمتدرب.

 .5راسة القرني ( )2016بعنوان :فاعلية البرامج التدريبية وعالقتها برفع الكفاءة من وجهة نظر العاملين
بمديرية الشئون الصحية بجدة
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع فاعلية البرامج التدريبية بمديرية الشئون الصحية و ورها في رفع كفاءة العاملين
بالمديرية من وجهة نظرهم ،وكذلك معرفة المعوقات التي تحد من كفاءة التدريب ووضع الحلول والمقترحات

المناسبة ،واستخدم فيها الباحل المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين بمديرية

الشئون الصحية بمحافظة جدة والبالغ عد هم ( )1200فرً ا ،وقام الباحل باختيار عينة الدراسة ( )320فرً ا،
قام الباحل بتطبيق االستبانة عليهم للحصول على البيانات اللزمة.
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وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 أف ار عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على واقع فاعلية البرامج التدريبية بمدية الشئون الصحية. -أف ار العينة موافقون بدرجة متوسطة على ور البرامج التدريبية في رفع كفاءة العاملين بالمديرية.

وأوصت الدراسة:
-

القيام بتقييم المتدربين بعد انتهاء تنفيذ البرامج التدريبية بمديرية الشئون الصحية.

المقدمة بالمديرية.
 العمل على تحقيق الموائمة بين المحتوى النظري والتطبيقي العملي في البرامج التدريبية ُ االستعانة بمدربين من ذوي الخبرة والكفاءة لتعزيز كفاءة البرامج التدريبية بالمديرية. -مراعاة احتياجات المتدربين عند تصميم البرامج التدريبية بمديرية الشئون الصحية.

 .6راسة حزام ( )2016بعنوان :تقويم البرامج التدريبية لتحسين أداء العاملين في مدينة فهد الطبية

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع التدريب في مدينة فهد الطبية من وجهة العاملين ،ومدى استفا تهم من البرامج

التدريبية ،وكذلك معرفة الصعوبات التي تحد من كفاءة التدريب ووضع الرؤى المستقبلية للبرامج التدريبة للرتقاء
بها ،واستخدم الباحل في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع اإل اريين

العاملين بمدينة الملك فهد الطبية بالريا

والبالغ عد هم ( )897فرً ا ،وقام الباحل باختيار عينة الدراسة ()250

مو ًفا ،قام الباحل بتطبيق االستبانة عليهم للحصول على البيانات اللزمة.
وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 أف ار عينة الدراسة موافقون على َّالمقدمة
أن استفا ة العاملين في مدينة الملك فهد الطبية من البرامج التدريبية ُ
لهم من وجهة نظرهم بنسبة (.)%79

 من أبرز ملمح استفا ة العاملين من البرامج التدريبيةَّ :(أن محتوى البرامج التدريبية يتناسب مع حاجة
العاملين في العمل ،وأن هذه البرامج تساعدهم في فهم إجراءات العمل).

 من أبرز الصعوبات التي تواجه المتدربينَّ :(أن التخطيط غير كافي لتنفيذ عملية التدريب ،وزيا ة عد
المتدربين في البرنامج التدريبي).

وأوصت الدراسة:
-

ضرورة بناء نموذج لتقويم البرامج التدريبة يتسم بالشمولية والتكامل ويراعي جميع الجوانب.

 استقطب متخصصين في تخطيط البرامج التدريبية وتمكينهم من أ اء أعمالهم. -ضرورة أخذ آراء المتدربين في االعتبار عند التخطيط لبرامج تدريبية جديدة.
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 .7راسة العنزي ( )2015بعنوان :تحليل استراتيجي لبرامج التدريب بوزارة الحرس الوطني
هدفت الدراسة إلى معرفة أي مدى حققت استراتيجية التدريب في و ازرة الحر

الوطني األهداف المرسومة لها

من خلل البرامج التدريبية ،وتكون مجتمع الدراسة من المتدربين والمدربين في و ازرة الحر الوطني وتم أخذ عينة
طا وفرً ا مكونة من ( )199متدرًبا ،و( )51مدرًبا ،حيل قام الباحل
من (كتيبة المشاة الا )31تقدر با ( )250ضاب ً
بتطبيق االستبانة عليهم ،وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات.

وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 البرامج التدريبية تتفق مع احتياجات المتدربين. -مكان التدريب مهي بشكل مناسب للقيام بعملية التدريب.

 المدربون على مستوى عالي من الخبرة والكفاءة في مجال التدريب.وأوصت الدراسة:
-

بضرورة التطوير المستمر للخطط والبرامج التدريبة.

 العمل على زيا ة كفاءة المتدربين من خلل تمكينهم من العمل وفق تخصصاتهم الو يفية. -توعية المتدربين ب همية التدريب ،وزيا ة الدورات في بعض الدورات.

 .8راسة القحطاني ( )2012بعنوان :تصور استراتيجي لتنمية الشخصية القيادية لدى ضباط الحرس الوطني

هدفت الدراسة إلى تكوين تصور استراتيجي لتنمية الشخصية القيا ية لدى ضباط الحر الوطني ،واستخدم فيها

الباحل المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي ،وتمثل مجتمع الدراسة في ضباط لواء الملك خالد لألمن
الخاص بالريا

طا ،وقام الباحل باختيار عينة
من رتبة (ملزم وحتى رتبة رائد) والبالغ عد هم ( )240ضاب ً

طا ،وعد ( )50ضابط قام
طا ،حيل قام الباحل بإجراء المقابلة الشخصية لعد ( )10ضبا ً
الدراسة ( )60ضاب ً
الباحل بتطبيق االستبانة عليهم.

وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 اجتياز الضباط للبرنامج التدريبي يعد بمنزلة جاهزيتهم للقيا ة ،ويوجد هناك مرونة وحوار ونقاش ائم بينالقا ة والضباط.

 يعتبر القا ة بالحر الوطني قدوة للضباط ،كما يتم تقديم اختبارات تحديد مستوى قبل وبعد التدريب.وأوصت الدراسة:
-

بتوحيد الجهو وتنسيقها لزيا ة فاعلية البرامج التدريبية التي تقدم لضباط الحر الوطني ،والحد من المعوقات

التي تواجههم في االستفا ة القصوى من هذه البرامج.

 توفير اإلمكانات المالية والفنية اللزمة لتنفيذ وتصميم خطط التدريب القيا ي في الحر الوطني.88

 .9راسة الحربي ( )2011بعنوان:

تقويم البرامج التدريبية القصيرة بمعهد اإلدارة العامة ودورها في رفع

كفاءة العاملين بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية بالرياض

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع تقويم البرامج التدريبية القصيرة التي يقدمها معهد اإل ارة العامة للعاملين بقيا ة
القوات البحرية الملكية السعو ية بالريا

الملكية السعو ية بالريا
بالريا

 ،والتعرف إلى ورها في رفع كفاءة العاملين بقيا ة القوات البحرية

 ،وتكون مجتمع الدراسة من المتدربين العاملين بقيا ة القوات البحرية الملكية السعو ية

عامل ،اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي
عامل والعينة كانت ()175
وعد هم ()306
ً
ً

وتم استخدام االستبانة أ اة رئيسية لها.

وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

كبير في رفع كفاءة العاملين وتحقق الكثير من اإليجابيات ،مثل توفير
ور ًا
 تلعب البرامج التدريبية القصيرة ًاالوقت والتركيز على موضوعات متخصصة.
 تتضمن عد من جوانب القصور مثل افتقا التغذية الراجعة وعدم أخد آراء المتدربين في تحديد االحتياجاتالتدريبية.

 البرامج التدريبية القصيرة تتطلب مز ًيدا من التنسيق بين الجهة المسؤولة عن التدريب وبين الجهة المقدمة له.وأوصت الدراسة:
 ضرورة التخطيط وتحديد االحتياجات التدريبية لها بشكل أفضل ،مع تطبيق التقويم المستمر للبرامج التدريبيةالقصيرة ،وتطبيق التغذية الراجعة لتقييم أ ر هذه البرامج.

 إشراك المتدربين والمنظمة في تحديد االحتياجات التدريبية ،وصياغة البرامج التدريبية وفًقا لهذه االحتياجات. .10راسة القحطاني ( )2007بعنوان :مدى فعالية أساليب تنمية المهارات القيادية لدى ضباط القوات البحرية
بمدينة الرياض

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى فعالية أساليب تنمية المهارات القيا ية لدى ضباط القوات البحرية بمدينة الريا

،

حيل تكون مجتمع الدراسة من ضباط القوات البحرية الحاصلين على ورة إعدا القا ة ،وقد استخدم الباحل أ اة
طا
االستبانة لجمع المعلومات وتحليلها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )120ضاب ً

حاصل على هذه الدورة.

وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 َّأن ورة القيا ة تنمي المهارات القيا ية (الذاتية واإلنسانية والفنية والذهنية) بدرجة مرتفعة.
 -تكون لدى الضباط القدرة على التعبير عن األفكار ،وزيا ة الثقة بالنف .

 اكتسب الضباط األساليب الخاصة بالتنظيم اخل المؤسسة ،وتبسيط إجراءات العمل.89

وأوصت الدراسة:

 االهتمام بالمحتوى المعلوماتي الذي تتضمنه ورة إعدا القا ة وتحديثه ليواكب التطور الحاصل. -تكثيف الدورات التخصصية للضباط العاملين في القوات البحرية ،لضمان تنمية قدراتهم.

نظر للنتيجة اإليجابية آل ار الدورة ،يوصي بتعميمها على جميع الضباط العاملين في القوات البحرية.
ًا
ثالثا :الدراسات األجنبية:

 .1دراسة (El Rawas and El Seddawy, ( 2015بعنوان" :تطوير القيادة وتمكين الموظفين"
""Leadership Development and Employees Empowerment
هدفت الدراسة إلى إ هار آ ار تعزيز أساليب القيا ة على المستويات اإل ارية المختلفة ،وهو يتضمن المعلومات

التي حصل عليها من الدراسة التي أجريت في ( )10ول )5( :بلدان متقدمة و ( )5بلدان نامية ،واعتمدت
الدراسة مقيا

التغيير االجتماعي لتطوير القيا ة.

وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 تشكل تنمية القيا ة جزًءا ال يتج أز من نجاح المنظمة كما ويؤ ر أسلوب القيا ة الفعال بشكل كبير على االلتزاموالتفاني في العمل.
 -يعتمد نجاح الشركات اآلن بشكل كبير على قدرة المؤسسة على ت سي

قواعد المعرفة ،إضافة إلى استخدام

المهارات الشخصية ،مما يسهل أ اء المو فين لمهامه وبالتالي الحفاظ على العملء.

 -المهارات اإل ارية التي على القا ة االستمرار في تطويرها هي :اإلبداع ،وقيا ة فرق العمل ،ومهارات االستماع،

وتقدير المو فين.
أهم التوصيات:

ار
 توصي هذه الدراسة باستخدام النموذج االجتماعي للتغيير ،والذي يتيح الفرصة للقا ة الذين ال يحملون أ و ًاتقليدية للقيا ة ،بل يتوقون إلى إجراء تغييرات إيجابية.
 -اعتما أساليب القيا ة األخرى مثل التوجيه والتمكين والمعاملت واالنتقال من أجل تحقيق أهداف المنظمة.

 .2دراسة () Lingam and Lingam (2014بعنوان :تدريب القيادة واإلدارة لمدراء المدارس :إنجاز
تأسيسي في مدينة فيجي"
"Leadership and Management Training for School Heads: A Milestone
"Achievement for Fiji
هدفت الدراسة إلى اختبار اتجاهات مجموعة من قا ة المدار في مدينة فيجي حول برنامج تدريب على القيا ة
واإل ارة كان قد أنجزوه ،وقد تم جمع البيانات عن طريق استبيان استقصائي وتحليل للو ائق ،وتكون مجتمع
90

مدير وتم استر ا االستبانات
الدراسة من المشاركين الذين أكملوا برنامج التدريب القيا ي والبالغ عد ه (ً )40ا
بنسبة (.)%75
وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 ينظر المديرون بشكل إيجابي إلى البرنامج بشكل عام ،على الرغم من َّأنهم شعروا أن بعض المناطق تحتاجإلى المزيد من االهتمام ،ومن أبرزها كونها محد ة السياق والتعلم القائم على الميدان ،والتي يعتبرها القا ة ضرورية

في برامج التدريب المستقبلية في القيا ة واإل ارة لتلبية الظروف الخاصة للمدرسة.
أهم التوصيات:

 َّاء اخل منطقة المحيط
إن اآل ار المترتبة على نتائج الدراسة يمكن االستفا ة منها في المناطق األخرى سو ً
الها ئ أو خارجها ،وذلك من أجل تحسين ممارسات القيا ة باعتبارها عنصر أساسي في فعالية المدار .
 .3دراسة ( )Guan, Jin (2012بعنوان "إدراك المتدربين ألثر التدريب في بيئات الشركات النيوزيلندية"
" Trainees’ perceptions of transfer of training in New Zealand corporate
"environments
هدفت الدراسة التعرف إلى مدى إ راك المتدربين أل ر التدريب في بيئة الشركات النيوزيلندية ،والسؤال البحثي هو:

ما هي العوامل التي يرى المتدربون َّأنها تؤ ر على نقلهم للتدريب في مكان العمل ،وكيف تؤ ر هذه العوامل على
عمليا؟ ويتم الر على السؤال باستخدام مقابلت مهيكلة من ( )10مشاركين الذين حضروا برامج التدريب
نقلهم ً
التي تقدمها شركات مختلفة تعمل في الصناعات األكثر شعبية في نيوزيلندا ،وقد تم عر البيانات التي تم
جمعها من المقابلت ومقارنتها ومناقضتها ،م تم تصنيفها إلى مجموعات باستخدام طريقة إ ارة البيانات.
وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى َّأن العوامل المتعلقة بخصائص المتدربين مثل الدافع التدريبي وإ راكه لطبيعة و يفته
والمنفعة المترتبة على مهنته ترتبط بالقدرة على نقل التدريب.

 -يعتبر أسلوب التعلم الشخصي وقناعات المتدربين حول التدريب من أهم مصا ر تحفيز المتدربين.

 يتبنى المتدربون وجهات نظر مختلفة حول تدريب المهارات الصعبة وتدريب المهارات السهلة حيل َّإن لديهم
رجة متفاوتة من أهمية المحتوى ،األمر الذي يؤ ر على طبيعة تصميم البرنامج التدريبي.

قويا في نقل التدريب إلى معظم المشاركين في البحل ،حيل َّ
إن عم األقران
 تؤ ر عوامل بيئة العمل ت ًاير ً
و عم المشرف أو المدير وإمكانية تو يف المهارات ،و قافة التعلم المستمر للمنظمة كلها ذات صلة بنقل التدريب.
أهم التوصيات:

 -أن يدرك المدير ب َّن هناك مكونات جوهرية وخارجية تزيد افعية المتدربين للتعلم وللنقل.

دركا لمحتوى التدريب ،حتى يتمكنوا من تقديم مساعدة أفضل لنقل المتدرب للتدريب.
 يجب أن يكون المدير ُم ً91

 .4دراسة )" (Quy Cao, 2012األبعاد الثقافية لتطوير القيادة في المشاريع المشتركة :الحالة الفيتنامية"
"Cultural dimensions in leadership development in joint ventures: the case of
"Vietnam
تقدم هذه األطروحة المراجع األ بية وتناقش ب سلوب راسة الحالة أ ر األبعا الثقافية على تطوير القيا ة الناشئة

أيضا على أساسيات نظريات تطوير القيا ة وكذلك تطوير االقتصا في البيئة الفيتنامية،
في ولة فيتنام ،وتركز ً
حيل وضعت العديد من الشركات مشاريع مشتركة في فيتنام لخفض التكاليف والمشاركة في سوق جنوب شرق

آسيا ،وتتطرق الدراسة ألنشطة تطوير القيا ة من وجهة نظر العاملين في المشاريع المشتركة و اعمي برنامج

الت هيل للقيا ة ،حيل تم في هذا السياق تبني تطوير القيا ة كمبا رة استراتيجية لتحسين المهارات والقدرات الفر ية

وتحقيق األهداف التنظيمية.
وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 يلحظ َّأن أنشطة تطوير القيا ة في فتنام ما تزال في مراحل التطور األولى ،وبالرغم من أن هناك توجه جديد
إلى البحل حول تطوير المور البشري في فيتنام ،إال َّ
أن هناك اهتمام قليل بتطور القيا ة.

 يعتبر مصطلح القيا ة غير واضح بما فيه الكفاية في البيئة الفيتنامية ،إضاف ًة إلى وجو نقص واضح فيالكفاءات والقدرات التي يمتلكها المديرين المحليون.
اضحا في محدو ية عد المديرين العاملين في مجال االستثمار ،باإلضافة إلى عدم
 لعبت حرب فيتنام أ ًار و ًامتلك المديرين لمهارات القيا ة ،وتشير األبعا الثقافية الفيتنامية أ ر ك ِل من البعدين (ا ُلبعد الجماعي وت ير
المسافة) على توجه القيا ة وعمليات تطوير القا ة في فيتنام.
أهم التوصيات:

 تساهم هذه األطروحة في أ بيات اإل ارة الفيتنامية وتدعو علماء تطوير الموار البشرية لدعم مخرجات هذهالدراسة وتمويل الجهو العلمية المتعلقة بتطوير القيا ة في االقتصا ات الناشئة.

 يقترح الباحل إجراء راسة عملية تتعلق بتنمية المهارات القيا ية وطرق تكييفها في االقتصا والثقافة الفيتنامية. .5دراسة ( (Grzesik, 2011بعنوان" :تحديد أساليب صناعة القادة في الشركات"
""Identifying Solutions in Creating Leaders Potential in an Enterprise
هدفت الدراسة التعرف إلى الحيثيات المرتبطة بتطوير المهارات القيا ية في المنظمات ،وذلك في ضوء الدراسات

سيما الدراسات التجريبية التي أجريت في الشركات البولندية .كما تسعى الدراسة إلى
النظرية في هذا المجال ،ال ّ
فضل عن المتطلبات المتزايدة المرتبطة
الوقوف على الشروط النا مة لعمل الشركات والتغييرات التي تخضع لهاً ،
بت هيل المو فين ،وأ ر ذلك على االستثمار في الموار البشرية.
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وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 -تعتبر القيا ة بما تتضمنه من مميزات ومهارات بمثابة أحد أهم العناصر التي تشكل كيان الشركة.

 تتبنى الشركات العديد من اإلجراءات التطويرية لت هيل القا ة المحتملين ،وتعتبر البرامج التدريبية الخارجيةاستخداما لتطوير المهارات القيا ية في الشركات.
هي الطريقة األكثر
ً
 يتمثل الشرط األساسي لتطوير إمكانات القا ة بالدعم من كبار المديرين والثقافة التنظيمية المشجعة ،فيماتعتبر أهم العوائق أمام التنمية هو النقص في الموار لدى الشركات.

أهم التوصيات:
-

يجب على الشركات أن تلحظ إمكانيات القيا ة لمو فيها ،وتقوم بت هيلهم.

يجب التمييز بين القا ة الطبيعيين المولو ين مع المهارات القيا ية األصيلة ،والقا ة ذوي المهارات المكتسبة

والعمل على تطويرهم.

 ينبغي على الشركات تو يف مجموعة متنوعة من األساليب من أجل تلبية حاجاتها المتعلقة بت هيل القا ة. .6دراسة ( (Kan, 2007بعنوان" :اتجاهات التغيير ,صناعة القادة :تطوير شبكة المنظمات غير الربحية

العاملة في مجال التوظيف"
"Changing Attitudes, Creating Leaders: Developments across a Non-Profit
"Employment Network
هدفت الدراسة إلجراء راسة حالة لشبكة شركات من جميع أنحاء أستراليا ،مختصة بخدمات التو يف .وتركز
الدراسة على برنامج تجريبي يسمى إ ارة حاالت الضغط  ،كوسيلة لتحسين األ اء عبر الشبكة ،ويبدو َّ
أن العديد

من عناصر هذا البرنامج تستلزم ممارسة التدريب.
وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 أ هر الخبراء واالستشاريون في البرنامج ب َّن السمات القيا ية للعاملين من ش َّنها أن تعزز التعاون من أجلتحسين أ ائهم والت ير على أ اء الزملء.

 يعتبر التدريب باإلشراف أحد أهم األساليب الملئمة و(المذهلة) لتنمية مهارات القيا ة ،والمرونة وإ ارة الذاتلدى العاملين في شبكة المنظمات الخدماتية.

أهم التوصيات:
-

يمكن أن يكون لهذا البرنامج آ ار مهمة فيما يتعلق بالتطوير المستمر تنمية مهارات القيا ة ،وبدء التعاون

فيما بين الشبكات غير المنظمة التي ال تستهدف الربح.

 ضرورة االهتمام بدور القا ة المتعلق ببذل الجهد اللزم باستمرار من أجل تحقيق نتائج تعاونية فعالة فيما بينالشركات الخدماتية.
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رابعا :التعليق على الدراسات السابقة:
استعر

الباحل العديد من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية الحديثة ،ذات العلقة المباشرة وغير

المباشرة بموضوع الدراسة ،وقد و ق الباحل ( )10راسات محلية (فلسطينية) ،و ( )10راسات عربية ،و ()6
راسات أجنبية ،وقد توصلت تلك الدراسات إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي سترشد الباحل في إ راء

راسته ،من خلل االستع ار
بعد عر

السابق للدراسات يستطيع الباحل التعقيب على الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية ،واالطلع على أهدافها وعينتها ونتائجها

وتوصياته ،فقد الحظ الباحل ما يلي:
 -1الدراسات المحلية (الفلسطينية):

• معظم الدراسات المحلية أكدت على ور التدريب في بناء الشخصية القيا ية ،وفي تنمية وتطوير المهارات
القيا ية لخريجي هذه الدورات.

• الدراسات المحلية استخدم فيها الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،وأ اة االستبانة لجمع البيانات.

• تنوعت المجتمعات البحثية بين (و ازرة الداخلية واألمن الوطني – الو ازرات الفلسطينية – المدار  -مؤسسات
التعليم العالي – وكالة الغوث – مؤسسات تدريبية خاصة – فصائل المقاومة).

• الدراسات المحلية أوصت بضرورة التحديد الجيد للحتياجات التدريبية على أس

علمية ،وبذل مزيد من

الجهو في سبيل تعزيز العملية التدريبية.
 -2الدراسات العربية:

• معظم الدراسات العربية تناولت موضوع برامج التدريب و وره في تنمية المهارات القيا ية.

• جميع المجتمعات التي طبقت عليها الدراسة في الدراسات العربية أجهزة وكليات أمنية (حر الحدو – كلية
الملك فهد األمنية – الدفاع المدني – الحر الوطني – القوات البحرية – الكليات العسكرية).

• أوصت معظم الدراسات العربية بضرورة توحيد الجهو التدريبية وتنسيقها ،لزيا ة فاعلية البرامج التدريبية ،مع
ضرورة االعتما على األساليب الحديثة في التدريب لمواكبة التطور.
 -3الدراسات األجنبية:

• معظم الدراسات األجنبية التي قمت باستعراضها تتحدث عن ور وأهمية التدريب في تنمية المهارات عند
المو فين ليقوموا ب اء عملهم بكفاءة.

• معظم الدراسات األجنبية تحد ت َّ
أن المديرين ينظرون إلى برامج التدريب بشكل إيجابي ،ويوصون بتبني العديد
من اإلجراءات التطويرية لت هيل القا ة المحتملين.

• تنوعت أماكن مجتمعات الدراسة ومنها (أستراليا – بولندا – فيتنام – نيوزلندا – فيجي).
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 -4ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
• الدراسة الحالية تقي

أ ر برامج التدريب القيا ي التي تقدمه اللجنة العليا للتدريب في ت هيل وتنمية المهارات

القيا ية في و ازرة الداخلية واألمن الوطني -قوى األمن الداخلي.

تبين علقة برامج التدريب القيا ي التي تقدمه اللجنة العليا للتدريب ،في ت هيل وتنمية المهارات
• الدراسة الحالية ّ
القيا ية في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.

• تناولت هذه الدراسة المهارات القيا ية بشيء من التفصيل وشمل أهم هذه المهارات من وجهة نظر الباحل.
• تشابهت الدراسة الحالية وجميع الدراسات السابقة في المنهج المستخدم وهو المنهج الوصفي التحليلي ،عدا

( راسة فروانة )2014استخدمت المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي( ،و راسة الشيخ خليل)2017
اعتمد فيها الباحل المنهج الوصفي التحليلي ومنهج تحليل المحتوى ،أما أ وات الدراسة فقد تشابهت األ وات

المستخدمة مع راسة (الطلحاب  2017استخدمت المقابلة واالستبانة) ،وكذلك (و راسة الشيخ خليل)2017

تم فيها استخدام االستبانة وبطاقة تحليل المحتوى ك اتين للدراسة ،أما باقي الدراسات فقد استخدمت أ اة
االستبانة فقط في الحصول على البيانات من المستجيبين.

• ت تي هذه الدراسة لتضيف إلى الدراسات المحلية راسة جديدة ونوعية في عنوانها ومضمونها ومخرجاتها،
لتكون ذات فائدة للمكتبة الفلسطينية والعربية ،ولجميع الباحثين في مجال اإل ارة والقيا ة والتدريب.

 -5أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

• المساعدة في تحديد مشكلة الدراسة بشكل واضح ،والتعرف إلى كيفية صياغتها.

• استفا الباحل بما عرضته الدراسات السابقة من إطار نظري ومراجع مستخدمة.
وعالميا ،وتكوين فكرة أعمق وأوسع عن موضوع الدراسة.
محليا وعر ًبيا
ً
• االطلع على تجارب اآلخرين ً
• اختيار المنهج األنسب للدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي.
• تم االستعانة بالدراسات السابقة في صياغة االستبانة ومحاورها.
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خامسا :الفجوة البحثية:

استعر
ا
من خلل

الباحل العديد من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية الحديثة ،التي تحد ت عن

التدريب والشخصية القيا ية والمهارات القيا ية ،لوحظ ما يلي:

جدول رقم ( )3يوضح الفجوة البحثية للدراسة الحالية.
م

الدراسات السابقة
ركزت الدراسات السابقة على ور

1

البرامج التدريبية في تنمية المهارات
القيا ية ،وكانت مجتمعات الدراسة
في بيئات مختلفة.

الفجوة البحثية
لم تتطرق الدراسات السابقة
لطبيعة عمل اللجنة العليا

للتدريب أو التدريب القيا ي في
و ازرة الداخلية واألمن الوطني -
قوى األمن الداخلي.

معظم الدراسات جمعت البيانات من جمع البيانات من خلل استبانة
2

3

المتدربين فقط أو من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريب.

معظم الدراسات السابقة استخدمت
أ اة االستبانة فقط لجمع البيانات.

للمتدربين ومقابلة أعضاء
اللجنة.

استخدام أ اة االستبانة والمقابلة

لجمع البيانات من أجل تحسين
مخرجات الدراسة.

الدراسة الحالية
تميزت هذه الدراسة بمحاولة التعرف
على ور برامج اللجنة العليا

للتدريب في ت هيل وتنمية المهارات
القيا ية بو ازرة الداخلية الفلسطينية.
تميزت هذه الدراسة بالتعرف إلى

وجهة نظر المتدربين حول البرامج
التدريبية وكذلك أعضاء الجنة العليا
للتدريب.

تميزت هذه الدراسة باستخدام أ اة
االستبانة والمقابلة لجمع البيانات.

جرد بواسطة الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة
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الفصل الرابع" :منهجية وإجراءات الدراسة"
❖ تمهيد.
❖ أوال :منهج الدراسة.
❖ ثانيا :مجتمع الدراسة.
❖ ثالثا :عينة الدراسة.
❖ رابعا :أدوات الدراسة.
❖ االستبانة.
❖ صدق االستبانة.
❖ ثبات االستبانة.
❖ المقابلة الشخصية.
❖ خامسا :التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة.
❖ سادسا :خالصة الفصل الرابع.
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تمهيد:

محور رئي ًس ا ا اا يتم من خلله إنجاز الجانب التطبيقي من الد ارساا ااة ،وعن
ًا
تعتبر منهجية الد ارساا ااة وإجراءاتها
طريقها يتم الحصا ااول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصا ااائي للتوصا اال إلى النتائج التي يتم تفسا اايرها

في ضوء أ بيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
وبناء على ذلك تناول هذا الفصا ا اال وصا ا ا ًافا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة الد ارسا ا ااة ،وكذلك أ اة الد ارسا ا ااة

المسا ا ا ا ا ا ااتخدمة وطريقة إعدا ها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صا ا ا ا ا ا اادقها و باتها ،وينتهي الفصا ا ا ا ا ا اال بالمعالجات
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخلص النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.
أوال :منهج الدارسة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحل باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يقوم على جمع

البيانات من المصا ر والكتب والو ائق واألبحاث والدراسات السابقة ذات العلقة بالموضوع ،وكذلك تحليل بيانات

االستبانة والمقابلت ،للوصول إلى بيانات وحقائق حول المشكلة محل الدراسة بهدف تفسيرها وتحليلها والوقوف

على مدلولها ،وتقديم توصيات بش َّنها.

ويعرف الحمداني ( )100 :2006المنهج الوصفي التحليلي ب نَّه :المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو

األحداث المعاصرة ،أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف اهرة أو مشكلة ،ويقدم بيانات
عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة والظواهر التي ندرسها واألوقات التي

نستعملها لجمع البيانات .

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين للمعلومات:

 )1المصادر األولية:

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضااوع الد ارسااة لج الباحل إلى جمع البيانات األولية من خلل االسااتبانة ك اة

خصيصا لهذا الغر .
ص ّمما
ً
رئيسة للدراسة إضاف ًة للمقابلة الشخصية ،وكلهما ُ
 )2المصادر الثانوية:

حيل اتجه الباحل في معالجة اإلطار النظري للد ارسااة إلى مصااا ر البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب
والمراجع العربية واألجنبية ذات العلقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والد ارس ا ا ااات الس ا ا ااابقة التي

تناولت موضوع الدارسة ،والبحل والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
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ثانيا :مجتمع الدراسة

وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها
 .1مجتمع الدراسة يعرف ب نَّه :جميع مفر ات الظاهرة التي يدرسها الباحل،
ً
فإن المجتمع المستهدف يتكون من جميع خريجي ورات برامج الت هيل القيا ي في ( ورة القيا ة العليا –

طا ،وأعضاء اللجنة العليا للتدريب والبالغ عد هم ()15
و ورة القيا ة الوسطى) والبالغ عد هم ( )250ضاب ً
عضوا من جميع األجهزة التابعة لو ازرة الداخلية واألمن الوطني (اللجنة العليا للتدريب :فبراير.)2018 :
ً
ثالثا :عينة الدراسة

طا من المتدربين ،موزعي حسب الجدول أ ناه ،وتم
تم اختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من ( )152ضاب ً

خصيصا لذلك ،وتم استر ا عد ( )141استبانة
جمع البيانات منهم عن طريق أ اة االستبانة التي صممت
ً
صالحة للتحليل بنسبة ( ،)%92.7وكما تم إجراء خمسة مقابلت مع أعضاء اللجنة العليا للتدريب ،من أجل

الحصول على المعلومات منهم ومناقشتهم بنتائج الدراسة.

جدول ( )4يوضح توزيع عينة الدراسة
فئة العد

رابعا :أدوات الد ارسة

المجتمع

العينة

ورة القيا ة العليا

70

43

ورة القيا ة الوسطى

180

109

جر بواسطة الباحل استناً ا إلحصائية اللجنة العليا للتدريب

 .1االستبانة:
نظر لحجم مجتمع الدراسة ,وقد تكونت استبانة الدارسة من
تم اختيار االستبانة كأداة كونها األنسب ا
قسمين رئيسيين:

• القسممم األول :وهو عبارة عن المعلومات العامة عن المس ااتجيب (العمر ،المس اامى الو يفي ،الرتبة العس ااكرية،
المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،نوع ورة القيا ة الحاصل عليها).

• القسم الثاني :وهو عبارة عن التدريب وتنمية المهارات القيادية ويتكون من ( )88فقرة ،موزعة على ( )4محاور:
المحور األول :مستوى فاعلية برامج التدريب القيادي في تحقيق أهدافها ،ويتكون من ( )14فقرات.
المحور الثاني :مدى نجاح برامج إعداد القادة في تأهيل القادة ،ويتكون من ( )15فقرة.

المحور الثالث :أثر البرامج التدريبية في إكساب المتدربين للمهارات ،ويتكون من ( )40فقرة.
المحور الرابع :المعوقات والعقبات التي تحد من كفاءة التدريب ،ويتكون من ( )19فقرات.
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ويتم اإلجابة على كل فقرة من الفقرات السابقة وفق استخدام المقيا

( )10 -1لفقرات االستبيان ،حيل

ُكَّلما اقتربت الدرجة من (َّ )10ل على الموافقة العالية على ما ور في العبارة والعك
في جدول (.)5
جدول رقم ( :)5يوضح رجات المقيا
االستجابة
الدرجة

المستخدم في االستبانة.

موافق بدرجة

موافق بدرجة

قليلة جدا
1

صحيح ،كما هو موضح

كبيرة جدا

9 8 7 6 5 4 3 2

10

❖ خطوات بناء االستبانة:

انتشار ،حيل تعتبر االستبانة األ اة
تُعد االستبانة أكثر وسائل الحصول على البيانات من األف ار استخدا ًما و ًا
الرئيسة الملئمة للدراسة الميدانية ،وقد تم استخدام االستبانة الختبار ور اللجنة العليا للتدريب في ت هيل وتنمية

المهارات القيا ية بوزارة الداخلية واألمن الوطني  .حيل اتبع الباحل الخطوات التالية لبناء االستبانة:

 .1مراجعة أهداف وفرضيات وتساؤالت الدراسة.

طلع على األ ب اإل اري والد ارسا ااات السا ااابقة ذات الصا االة بموضا ااوع الد ارسا ااة ،واالسا ااتفا ة منها في بناء
 .2اال ّ
االستبانة وصياغة فقراتها.

 .3استشار الباحل عدً ا من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين في تحديد مجاالت االستبانة وفقراتها.
 .4تحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.
 .5تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.

 .6تم تصميم االستبانة في صورتها األولية.

 .7تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف.
 .8تم عر

االس ااتبانة على ( )18من األس اااتذة المحكمين من أعض اااء هيئة التدري

في الجامعة اإلس االمية،

وجامعة اإلسراء ،وجامعة األزهر ،وكلية فلسطين والملحق رقم ( )3يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

 .9في ضاااوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات االساااتبانة من حيل الحذف أو اإلضا ااافة والتعديل ،لتساااتقر
االستبانة في صورتها النهائية ،ملحق رقم (.)5
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❖ صدق وثبات االستبانة:

يقصد بصدق و بات االستبانة التحقق من صدق و بات أ اة الدراسة (االستبانة) ،وذلك على النحو التالي:

❖ صدق االستبانة:
يقصا ااد بالصا اادق شا اامول االسا ااتبانة لكل العناصا اار التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضا ااوح

فقراتها ومفر اتها من ناحية انية ،بحيل تكون مفهومة لكل من يسا ااتخدمها ،كما يقصا ااد بالصا اادق َّ
أن أ اة القيا
تقي

ما وضعت لقياسه وال تقي

شيئا آخر ،وتُعد الدراسة صا قة إذا حد ت مدى صلحية رجاتها ،ومن أجل
ً

التحقق من صدق أ اة الدراسة ،أجرت الباحثة اختبارات الصدق التالية:

ج .صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين "الصدق الظاهري":
حيل قام الباحل بعر

أ اة الد ارس ا ا ا ا ا ااة في ص ا ا ا ا ا ااورتها األولية على مجموعة من المحكمين بلغ عد هم

محكما ،مختصين في مجال إ ارة األعمال والجو ة واإلحصاء ،والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشا
()18
ً
وتعديل وحذف ما يلزم على فقرات االستبانة.
وقد طلب الباحل من المحكمين إبداء آرائهم في مدى ملئمة العبارات لقيا

ما وض ااعت ألجله ،ومدى

وضا ا ااوح صا ا ااياغة العبارات ومدى مناسا ا اابة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه ،ومدى كفاية العبا ارت لتغطية كل

محور من محاور متغيرات الد ارس ااة األس اااس ااية ،هذا باإلض ااافة إلى اقتراح ما يرونه مناس ا ًابا وض اارورًيا من تعديل
ص ا ا ااياغة العبارات أو حذفها ،أو إض ا ا ااافة عبارات جديدة أل اة الد ارس ا ا ااة ،وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات
األولية (الخص ا ا ا ا ااائص الش ا ا ا ا ااخص ا ا ا ا ااية والو يفية المطلوبة من المبحو ين) ،إلى جانب مقيا

)(Likert-Scale

(ليكرت) الخماسا ا ااي المسا ا ااتخدم في االسا ا ااتبانة ،وبذلك خرج االسا ا ااتبيان في صا ا ااورته النهائية .وتركزت توجيهات
المحكمين على انتقااا طول االسا ا ا ا ا ا ااتبااانااة ،حياال كاااناات تحتوي على بعض العبااارات المتكررة ،كمااا َّ
أن بعض

المحكمين نصا ا ا ااحوا بضا ا ا اارورة تقليص بعض العبارات من بعض المحاور ،وإضا ا ا ااافة بعض العبارات إلى محاور
أخرى.

ح .صدق المقياس:

• صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:
يقصااد بصاادق االتساااق الداخلي ،مدى اتساااق كل فقرة من فقرات االسااتبانة مع المحور الذي تنتمي إليه
هذه الفقرة ،حيل تم حسا اااب االتسا اااق الداخلي لفقرات االسا ااتبانة على عينة الد ارسا ااة االسا ااتطلعية البالغ حجمها
( )30مفر ة ،وذلك بحساب معاملت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له على النحو التالي:
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 .1صدق االتساق الداخلي لجميع فقرات المحور األول :مستوى فعالية برامج التدريب القيادي في تحقيق
األهداف التي صممت من أجلها من وجهة نظر المبحوثين

جدول رقم ( :)5صدق االتساق الداخلي لجميع فقرات المحور األول:

مستوى فعالية برامج التدريب القيادي في تحقيق األهداف التي صممت من أجلها
م.

معامل

المحاور

االرتباط

الداللة

.1

أهداف البرنامج التدريبي القيادي واضحة وواقعية.

0.000 0.539

.2

ُتصمم البرامج التدريبية للقادة حسب احتياجاتهم الفعلية.

0.000 0.578

.4

يراعي البرنامج التدريبي القيادي التوازن بين الجانب النظري والعملي.

0.000 0.697

.5

تتم عملية التغذية الراجعة بعد انتهاء العملية التدريبية لمعرفة مدى تقدم المتدربين

0.000 0.661

.6

يترتب على تقييم خريجي الدورات امتيازات وظيفية ُتمنح لهم حسب كفاءتهم.

0.000 0.619

.3

تتناسب أساليب التدريب المستخدمة مع أهداف البرنامج التدريبي.

0.000 0.552

.7

ُيزود مديرك بتقارير دورية عن مدى انتظامك وتفاعلك في البرنامج التدريبي.
تتابع اللجنة العليا للتدريب مخرجات البرنامج التدريبي باستمرار لتطويره.

0.000 0.637

.9

يحاط المتدرب علما بمدى تقدمه أثناء التدريب من خالل بعض االختبارات.

0.000 0.605

.10

يواكب البرنامج التدريبي التغيرات الحاصلة في بيئة العمل ومحيطها.

0.000 0.712

.8

0.000 0.602

يتضمن محتوى البرنامج التدريبي مهارات تطبيقية جديدة.

0.000 0.716

.12

يتم االستعانة بمدربين مؤهلين ُيشهد لهم بالكفاءة العالية.
يتم دعم المشاركة والتفاعل بين المتدربين بعضهم البعض.

0.000 0.518
0.000 0.583

.14

تتوافق البيئة التدريبية وبرامجها مع بيئة العمل.

0.000 0.666

.11
.13

يبين جدول رقم ( )5معاملت االرتباط بين فقرات المحور األول :مس ا ااتوى فعالية برامج التدريب القيا ي
في تحقيق األهداف التي ص ا ا ا ا ا ااممت من أجلها والمعدل الكلي للمحور ،والذي يبين َّ
أن معاملت االرتباط المبينة
الة عند مستوى اللة ( ،)0.05حيل إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05
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 .2صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني :مدى نجاح برامج تأهيل وتنمية القادة األمنيين في لمواجهة
التحديات الحالية والمستقبلية

جدول رقم ( :)6صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني:

مدى نجاح برامج تأهيل وتنمية القادة األمنيين في لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية
م.

معامل

المحاور

االرتباط

الداللة

.1

تنامت مهارتي في إتقان إجراءات العمل وخطواته وااللتزام بقواعده وضوابطه.

0.000 0.745

.2

زودني برنامج التأهيل القيادي بالمهارات الالزمة للعمل في مجال التخصص.

0.000 0.782

.3

تنامت قدرتي على اإلقدام والتضحية وبذل الجهد لتحقيق األهداف المطلوبة.

0.000 0.786

.4

ساهم البرنامج في حفاظي على الهدوء والفاعلية في مواجهة األحداث واألزمات.

0.000 0.811

.5

أكسبني القدرة على إحداث التكيف مع واقع العمل وما يستجد من تحديات.

0.000 0.846

.6

زاد البرنامج من عزمي وإصراري على تحقيق األهداف االستراتيجية للوزارة.

0.000 0.805

.7

أصبحت على بصيرة ودراية بمهام ومسئوليات العمليات األمنية والعسكرية الحديثة0.000 0.778 .

.8

تطورت معرفتي في ضع الخطط واالحتماالت لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

0.000 0.841

.9

اكتسبت مهارات استخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية في المجال األمني.

0.000 0.703

.10

اكتسبت القدرة على التفكير البناء لمواجهة العمليات اإلجرامية التي تهدد األمن.

0.000 0.782

.11

أصبحت على دراية جيدة باألنظمة واللوائح الخاصة بالعمل األمني بالوزارة.
ُ
ساعدني البرنامج على تكوين اتجاهات إيجابية نحو المرؤوسين والزمالء.

0.000 0.649
0.000 0.346

.13

تنامت قدرتي على استخدام نظم المعلومات اإلدارية في العمل األمني.

0.000 0.798

.14

تعلمت من خالل البرنامج كيفية استغالل المعلومات األمنية وتحليلها.

0.000 0.766

.15

أكسبني القدرة على التنظيم الجيد وتطبيق أساليب العمل الحديثة.

0.000 0.851

.12

يبين جدول رقم ( )6معاملت االرتباط بين كل للمحور الثاني :مدى نجاح برامج ت هيل وتنمية القا ة
األمنيين في لمواجهاة التحاديات الحاالياة والمسا ا ا ا ا ا ااتقبلياة والمعادل الكلي للمحور الثااني ،والذي يبين َّ
أن معااملت
االرتباط المبينة الة عند مستوى اللة ( ،)0.05حيل َّ
إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05
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 .3صدق االتساق الداخلي للمحور الثالث :أثر برامج التدريب القيادي في إكساب المتدربين للمهارات
القيادية:

جدول رقم ( )7صدق االتساق الداخلي للمحور الثالل
أثر برامج التدريب القيادي في إكساب المتدربين للمهارات القيادية:
معامل االرتباط

الداللة

المحاور

م.
.1

المهارات الذاتية

0.895

0.000

.2

المهارات الفنية

0.946

0.000

.3

المهارات اإلنسانية

0.930

0.000

.4

المهارات اإلدارية

0.809

0.000

.5

المهارات الفكرية الذهنية

0.884

0.000

.1

يبين جدول رقم ( )7معاملت االرتباط بين كل أبعا المحور الثالل أ ر برامج التدريب القيا ي في إكسا ا اااب

المتدربين للمهارات القيا ية :والمعدل الكلي للمحور الثالل ،والذي يبين َّ
أن معاملت االرتباط المبينة الة

عند مستوى اللة ( ،)0.05حيل َّ
إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05

 3.1صدق االتساق الداخلي ل ُلبعد األول المهارات الذاتية:
جدول رقم ( )8صدق االتساق الداخلي ل ُلبعد األول المهارات الذاتية
م.

معامل

المحاور

االرتباط

الداللة

.1

اكسبني برنامج القيادة القدرة على بذل الجهد إل نجاز العمل األمني.

0.810

0.000

.2

زاد البرنامج من لياقتي البدنية والجسمية واالحتفاظ بالحيوية والنشاط.

0.769

0.000

.3

ساهم البرنامج في قدرتي على الفهم العميق لتفاصيل الموقف األمني.

0.743

0.000

.4

زودني البرنامج بالمرونة الذهنية وسرعة البديهة والقدرة على التحليل واالستنتاج

0.813

0.000

.5

تنامت قدرتي في طرح المبادرات واالقتراحات الكفيلة بالتطوير اإليجابي للعمل.

0.812

0.000

.6

زادت مهارتي في استشراف المستقبل األمني لالستعداد لما هو قادم.

0.787

0.000

.7

زادت مهارتي في االتزان االنفعالي إزاء تأثير األزمات األمنية المختلفة.

0.554

0.000

.8

تعلمت من البرنامج كيفية التجاوب مع آراء اآلخرين الذين ال أتفق معها.

0.777

0.000

يبين جاادول رقم ( )8معاااملت االرتباااط بين كاال فقرات ا ُلبعااد األول الرؤيااة المهااارات الااذاتيااة والمعاادل
أن معاملت االرتباط المبينة الة عند مسا ا ا ا ا ا ااتوى اللة ( ،)0.05حيل َّ
الكلي ل ُلبعد األول ،والذي يبين َّ
إن القيمة
االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05
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 3.2صدق االتساق الداخلي ل ُلبعد الثاني :المهارات الفنية
جدول رقم ( )9صدق االتساق الداخلي ل ُلبعد الثاني :المهارات الفنية
المحاور

م.

معامل

االرتباط

الداللة

.1

زاد البرنامج من إصراري وعزيمتي على تحمل المسئولية الموكلة لي.

0.000 0.844

.2

اكتسبت من خالل البرنامج الوسائل الكفيلة بتحسين أداء المرؤوسين لتنفيذ مهامهم.

0.000 0.848

.3

زاد البرنامج من قدرتي على التثقيف الذاتي إلثراء الخبرات في مجال التخصص.

0.000 0.853

.4

أسهم البرنامج في قدرتي على التوفيق بين الحزم واللين في التعامل مع المرؤوسين.

0.000 0.869

.5

مكنني البرنامج من القدرة على الحسم في اتخاذ القرار الصحيح بالوقت المناسب.

0.000 0.839

.6

عزز البرنامج من قدرتي على دقة المالحظة وربط األحداث لتشكيل صورة كاملة.

0.000 0.789

.7

تنامت قدرتي في إقناع اآلخرين بإمكانية تحقيق األهداف المطلوبة.

0.000 0.813

.8

أسهم البرنامج في قدرتي على تحديد األولويات في العمل األمني.

0.000 0.833

يبين جدول رقم ( )9معاملت االرتباط بين كل فقرات المهارات الفنية والمعدل الكلي ل ُلب عد الثاني،
والذي يبين أن معاملت االرتباط المبينة الة عند مسا ا ا ا ا ا ااتوى اللة ( ،)0.05حيل َّ
إن القيمة االحتمالية لكل

فقرة أقل من (.)0.05

 3.3صدق االتساق الداخلي ل ُلبعد الثالث :المهارات اإلنسانية
جدول رقم ( )10صدق االتساق الداخلي ل ُلبعد الثالل :المهارات اإلنسانية
معامل

م.

المحاور

.1

تعلمت من خالل البرنامج استخدام وسائل االتصال الفعالة لتبادل األفكار والمعلومات.

0.000 0.773

.2

اكتسبت القدرة على بناء العالقات االجتماعية الطيبة مع الرؤساء والمرؤوسين.

0.000 0.800

االرتباط

الداللة

ساهم برنامج القيادة في تطوير مقدرتي على تكوين فرق العمل المتعاونة والفعالة.

0.000 0.819

.4

اكتسبت القدرة على اختيار الزمان والمكان المناسبين للتأثير اإليجابي على اآلخرين.

0.000 0.822

.5

مكنني البرنامج من القدرة على تحفيز المرؤوسين على بذل مزيد من العطاء المتميز.

0.000 0.828

.6

تعلمت من خالل البرنامج المهارة في اإلشادة باألداء المتميز للمرؤوسين وتشجيعهم.

0.000 0.836

.7

تنامت قدرتي على اكتشاف دوافعه واتجاهات وميول المرؤوسين.

0.000 0.838

.8

مكنني من االستثمار األمثل إلمكانات كل عضو في فريق العمل.

0.000 0.776

.3

يبين جدول رقم ( )10معاملت االرتباط بين كل فقرات ل ُلبعد الثالل :المهارات اإلنسا ا ا ا ا ا ااانية والمعدل
الكلي ل ُلبعد الرابع ،والذي يبين أن معاملت االرتباط المبينة الة عند مسا ا ااتوى اللة ( ،)0.05حيل َّ
إن القيمة
االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05
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 3.4صدق االتساق الداخلي ل ُلبعد الرابع :المهارات اإلدارية
جدول رقم ( )11صدق االتساق الداخلي ل ُلبعد الرابع :المهارات اإل ارية
م.

معامل

المحاور

االرتباط

الداللة

.1

طور البرنامج إمكاناتي في التنبؤ باألزمات واالستعداد والتصدي لها قبل حدوثها.

0.000 0.730

.2

ساهم البرنامج في تطوير قدرتي على استغالل األزمات لتحقيق التغيير المنشود.

0.000 0.714

.3

تطورت قدرتي على اتخاذ الق اررات الصائبة والعقالنية في المواقف األمنية المختلفة

0.000 0.542

.4

تنامت عندي القدرة على تحفيز المرؤوسين للمشاركة في صنع القرار.

0.000 0.638

.5

اكتسبت المعرفة في كيفية إدارة وقت األنشطة واألعمال األمنية المطلوب تنفيذها.

0.000 0.661

.6

أكسبني برنامج القيادة كيفية تطوير الخطط االستراتيجية للوزارة.

0.000 0.592

.7

زاد من قدرتي في تحويل االستراتيجيات إلى خطط تشغيلية وصياغة األهداف بدقة.

0.000 0.611

.8

ساهم في رفع مقدرتي في التعامل اإليجابي مع مقاومة التغيير.

0.000 0.678

يبين جدول رقم ( )11معاملت االرتباط بين كل فقرات ل ُلب عد الرابع :المهارات اإل ارية والمعدل الكلي
ل ُلبعااد الرابع ،والااذي يبين أن معاااملت االرتباااط المبينااة الااة عنااد مسا ا ا ا ا ا ااتوى اللااة ( ،)0.05حياال َّ
إن القيمااة
االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05
 3.5صدق االتساق الداخلي ل ُلبعد الخامس :المهارات الفكرية "الذهنية"
جدول رقم ( )12صدق االتساق الداخلي ل ُلبعد الخام  :المهارات الفكرية الذهنية

معامل

م.

المحاور

.1

طور البرنامج من مقدرتي على اإلبداع والتصور وعرض األفكار بشكل متسلسل ومنطقي

0.000 0.858

.2

أكسبني البرنامج القدرة على تطبيق مهارات التفكير اإلبداعي ومنها :الطالقة والمرونة.

0.000 0.883

.3

االرتباط

زاد البرنامج من أمني الفكري ,ومقاصد السياسة الشرعية اإلسالمية ,وا ُلبعد عن االنحراف
والشطط والغلو في الدين.

الداللة

0.000 0.725

.4

تنامى لدي الحس األمني واالنتماء الوطني وا ُلبعد عن مواطن الشبهات.
منحني البرنامج القدرة على إدارة المعرفة االنفعالية لدى اآلخرين.

0.000 0.823

.6

تعلمت كيفية استثمار الذكاء الوجداني في تطوير العالقات االجتماعية مع المرؤوسين.

0.000 0.913

.7

اكسبني مهارة استقبال أفكار جديدة وحث المرؤوسين على االبتكار وتوليد األفكار.

0.000 0.870

.8

تنامت عندي المقدرة على عرض األفكار والخطط بكل كفاءة ووضوح وإيجاز.

0.000 0.844

.5
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0.000 0.730

يبين جاادول رقم ( )12معاااملت االرتباااط بين كاال فقرات ل ُلبعااد الخااام  :المهااارات الفكريااة الااذهنيااة
والمعدل الكلي ل ُلبعد الخام  ،والذي يبين َّ
أن معاملت االرتباط المبينة الة عند مسا ا ا ا ااتوى اللة ( ،)0.05حيل

َّ
إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05

 .4صمممممممممدق االتسممممممممماق الداخلي لجميع لفقرات المحور الرابع :المعوقات والعقبات التي تحد من كفاءة
وفاعلية برامج المتأهيل القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
جدول رقم ( :)13صدق االتساق الداخلي لجميع لفقرات المحور الرابع:
المعوقات والعقبات التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج المتأهيل القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
معامل

م.

المحاور

.1

ِ
بشكل ال يتناسب مع الواقع الموجود في الوزارة.
يتم تصميم البرامج التدريبة للقيادات

.2

قلة توفر اإلمكانيات المادية الالزمة لتنفيذ البرامج التدريبية القيادية بالشكل المطلوب 0.000 0.665

.3

0.000 0.779

غياب عمليتي التقييم والتقويم للدورات القيادية التي تعقدها اللجنة العليا للتدريب.

االرتباط

الداللة

0.000 0.789

هيمنة الجانب النظري وتدني مستوى التطبيق العملي لما ُيدرس في البرنامج.
ضعف تحديد االحتياجات التدريبة الفعلية للقيادات قبل وضع برامج التدريب.

0.000 0.849

.6

قلة التنوع في أساليب التدريب واالعتماد على األساليب التدريبة التقليدية.

0.000 0.849

.7

قلة خبرة المدربين وضعف الهيئة التدريبية في مجال التدريبي القيادي.

0.000 0.801

.8

عدم كفاية الفترة الزمنية لتغطية جميع محاور الدورة المفترضة.

0.000 0.795

.9

الترشيح للدورات التدريبية القيادية ال يتم ضمن معايير مناسبة.

0.000 0.815

.4
.5

.10

ى
المقدم.
عدم كفاية المحتو العلمي والعملي للبرنامج التدريبي ُ

0.000 0.736

0.000 0.848
0.000 0.774

.11

عدم توفير المطبوعات الالزمة للبرنامج التدريبي القيادي.
الخوف من استهداف الدورات من ِقبل العدو الصهيوني.

0.000 0.543

.13

قلة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تقديم الدورة.

0.000 0.748

.14

يعمل المتدرب في مكان ال يتناسب مع تخصصه.

0.000 0.762

.12

ضعف اإلشراف اإلداري على الدورة.

0.000 0.797

.16

عدم تطبيق القائد لما تعلمه أثناء الدورة.

0.000 0.831

.17

عدم انضباط بعض المتدربين بالمواعيد.

0.000 0.737

.18

عدم مالئمة أماكن انعقاد البرامج التدريبية.

0.000 0.741

.19

عدم مالئمة أوقات انعقاد الدورة.

0.000 0.747

.15
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يبين جاادول رقم ( )13معاااملت االرتباااط بين كاال فقرات المحور الرابع :المعوقااات والعقبااات التي تحااد من

كفاءة وفاعلية برامج الات هيل القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب والمعدل الكلي للمحور الرابع ،والذي يبين َّ
أن
معاملت االرتباط المبينة الة عند مستوى اللة ( ،)0.05حيل َّ
إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من (.)0.05

❖ ثبات فقرات االستبانة :Reliability
تحت نف

يقص ااد بثبات االس ااتبانة أن تعطي هذه االس ااتبانة نف

النتيجة لو تم إعا ة توزيع االس ااتبانة أكثر من مرة

الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما

لو تم إعا ة توزيعها على األف ار عدة مرات خلل فترات زمنية معينة ،وللتحقق من بات اساتبانة الد ارسااة أجريت

خطوات الثبات على العينة االستطلعية نفسها بطريقتين هما :التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

تم إيجا معامل ارتباط بيرسااون بين معدل األساائلة الفر ية الرتبة ومعدل األساائلة الزوجية الرتبة لكل بعد

وقد تم تصااحيح معاملت االرتباط باسااتخدام معامل ارتباط ساابيرمان براون للتصااحيح ( Spearman-Brown

 )Coefficientحسب المعا لة التالية:

2ر
معامل الثبات =  + 1ر حيل (ر) معامل االرتباط ،وقد بين جدول رقم ( )10يبين َّ
أن هناك معامل بات

نسبيا لفقرات االستبانة ،مما يطمئن الباحل على استخدام االستبانة بكل طم نينة .كما واستخدم طريقة ألفا
كبير ً
كرونباخ لقيا بات االستبانة كطريقة انية لقيا الثبات ،وقد بين َّ
أن معاملت الثبات مرتفعة مما يطمئن
الباحل على استخدام االستبانة بكل طم نينة.

جدول رقم ( :)14يوضح معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) ألفا كرونباخ
م
.1
.2
.3
.4

عدد

المجاالت
مستوى فعالية برامج التدريب القيادي في تحقيق األهداف التي

صممت من أجلها

مدى نجاح برامج تأهيل وتنمية القادة األمنيين في لمواجهة

التحديات الحالية والمستقبلية

أثر برامج التدريب القيادي في إكساب المتدربين للمهارات القيادية
المعوقات والعقبات التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج المتأهيل
القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب.
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ألفا

سبيرمان

الفقرات

كرونباخ

براون

14

0.752

0.728

15

0.914

0.870

40

0.955

0.935

19

0.959

0.924

ويستخلص الباحث من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أ اة الدراسة (االستبانة) صا قة في قيا

جدا ،ما يؤهلها لتكون أ اة قيا
لقياسااه ،كما َّأنها ابتة بدرجة عالية ً
بثقة ،وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية.

ما وضعت

مناساابة وفاعلة لهذه الد ارسااة ويمكن تطبيقها

 .2المقابلة الشخصية:
قام الباحل بإجراء مقابلة شا ا ا ا ااخصا ا ا ا ااية غير مهيكلة بهدف إ راء الد ارسا ا ا ا ااة ،والتعرف إلى ور اللجنة العليا

للتدريب في ت هيل وتنمية المهارات القيا ية بو ازرة الداخلية واألمن الوطني ،وذلك مع خمس ا ااة من أعض ا اااء اللجنة
عمن تم مقابلته.
العليا للتدريب ،والملحق رقم ( )2يوضح معلومات ّ
خامسا :التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
يركز هذا المبحل على نتائج استخدام اختبار(كولمجروف – سمرنوف) ))1- Sample K-Sلمعرفة َّ
أن

البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،باإلضا ا ااافة إلى ذلك سا ا اايتم تحليل اسا ا ااتجابات أف ار عينة الد ارسا ا ااة نحو
متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة ،وسيقوم الباحل بعر

وتحليل اإلجابات عن كل متغير على حدة ،للوصول

إلى اسااتنتاجات ترتبط به ،م ساايتم تفسااير تلك النتائج ،وذلك بعد عر

الجداول اإلحصااائية التي توضااح نتائج

االختبارات.

 -1اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف–سمرنوف):))1- Sample K-S
اسااتخدم الباحل اختبار (كولمجروف – ساامرنوف)))1- Sample K-Sلمعرفة هل تتبع البيانات التوزيع

الطبيعي أم ال؟ وهو اختبار ضا ا ااروري في حالة اختبار الفرضا ا اايات؛ َّ
ألن معظم االختبارات المعلمية تشا ا ااترط أن
طبيعيا.
يكون توزيع البيانات
ً

جدول رقم ( )15يوضح اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
عدد

القيمة

الفقرات

قيمة
Z

االحتمالية

 .1مستوى فعالية برامج التدريب القيادي في تحقيق األهداف التي صممت من أجلها

14

0.069

0.098

 .2مدى نجاح برامج تأهيل وتنمية القادة األمنيين في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية

15

0.073

0.066

 .3أثر برامج التدريب القيادي في إكساب المتدربين للمهارات القيادية

40

0.082

0.071

19

0.057

0.200

م

.4

المجاالت

المعوقات والعقبات التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج المتأهيل القيادي الذي تقدمه
اللجنة العليا للتدريب.
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إن القيمة االحتمالية لكل المحاور أكبر من sig.  0.05 ( 0.05
يوضح الجدول رقم ( )15نتائج االختبار ،حيل َّ

) ،وهذا يدل على َّ
أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية.
• تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .1النسب المئوية والتك اررات" "Frequencies & Percentagesلوصف عينة الدراسة.
 .2المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي.

 .3اختبار ألفا كرونباخ " "Cronbach's Alphaلمعرفة بات فقرات االستبانة.

 .4اختبااار كولمجوروف  -سا ا ا ا ا ا اامرنوف ") "Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلمعرفااة مااا إذا كاااناات
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

 .5معامل ارتباط بيرس ا ا ا ا ا ااون "  "Pearson Correlation Coefficientلقيا

رجة االرتباط ،حيل يقوم هذا

االختبار على ارس ا ااة العلقة بين متغيرين ،وقد تم اس ا ااتخدامه لحس ا اااب االتس ا اااق الداخلي والص ا اادق البنائي

للستبانة ،والعلقة بين المتغيرات.

 .6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة "  "T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسا ا ا ااط رجة االسا ا ا ااتجابة قد وصا ا ا االت إلى
رجة الموافقة المتوسطة وهي  3أم از ت أو قلت عن ذلك .ولقد تم استخدامه للت كد من اللة المتوسط لكل

فقرة من فقرات االستبانة.

 .7اختبار  Tفي حالة عينتين " "Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات
اللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.

 .8اختبار تحليل التباين األحا ي  "One Way Analysis of Variance" ANOVAلمعرفة ما إذا كان
هناك فروقات ذات اللة إحصائية بين لث مجموعات أو أكثر من البيانات.
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سادساُ :ملخص الفصل

تحقيًقا ألهداف الد ارس ا ااة ،وكذلك للتمهيد للد ارس ا ااة الميدانية اللزمة الختبار فرض ا اايات الد ارس ا ااة واإلجابة

المتبع في الد ارس ااة ،وهو المنهج الوص اافي التحليلي،
على تس اااؤالتها ،قام الباحل في هذا الفص اال بتحديد المنهج ُ
وأس ااباب اختياره ،ومص ااا ر جمع البيانات األولية والثانوية التي تم اعتما ها للد ارس ااة ،وتم تحديد ُمجتمع الد ارس ااة

المكون من الحاصا ا ا االين على ورة القيا ة في أجهزة ُقوى األمن الداخلي في قطاع غزة ،وهي( :الشا ا ا اارطة ،األمن
وتطرق إلى ذكر أ وات الد ارسا ا ااة التي تم اسا ا ااتخدامها وهي االسا ا ااتبانة
الداخلي ،الدفاع المدني ،األمن والحماية)،
ّ

والمقابلة الشااخصااية ،حيل تم توضاايح تكوين االسااتبانة ومحاورها وفقراتها وخطوات بناءها ،إضاااف ًة لتبيان صاادق
المقيا المكون أوًال من :صادق االتسااق الداخلي الذي كان واض ًاحا في اتسااق كل فقرة من فقرات االساتبانة مع

انيا من خلل الص ا ا ا اادق البنائي الذي أ هر أن جميع مجاالت االس ا ا ا ااتبانة
المجال الذي تنتمي إليه تلك الفقرة ،و ً
صا قة لما وضعت لقياسه.
وتطرق هذا الفصا اال إلى بات االسا ااتبانة من خلل معامل ألفا كرونباخ  ،حيل أ هر قيمة مرتفعة مما
ّ
اائيا َّ
ضاا األساااليب اإلحصااائية المسااتخدمة في تفريغ وتحليل
أن الثبات بدرجة عالية ،وأوضاح الفصاال أي ً
ل إحصا ً

االس ااتبانة ،إض ااافة الختبار التوزيع الطبيعي التي أ هرت نتائجه َّ
تمهيدا
أن البيانات تتبع ذلك التوزيع ،وذلك كله
ً
السااتخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضاايات الد ارسااة التي سااتعر

الدراسة وتفسيرها.
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في الفصاال الخام

بعنوان :نتائج

الفصل الخامس" :نتائج الدراسة وتفسيراتها"
❖ تمهيد.
❖ أوال :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفقا للمتغيرات الشخصية.
❖ ثانيا :المحك المعتمد في الدراسة.
❖ ثالثا :تحليل فقرات االستبانة.
❖ رابعا :تحليل أبعاد محاور الدراسة.
❖ خامسا :فرضيات الدراسة.
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تمهيد:

عرضا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خلل اإلجابة عن أسئلة
يتضمن هذا الفصل ً
الدراسة واستع ار أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خلل تحليل فقراتها ،والوقوف على المتغيرات

الشخصية التي اشتملت على (العمر ،الرتبة العسكرية ،المسمى الو يفي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،نوع
ورة القيا ة) ،لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج

الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ) (SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا
الفصل.
للمتغيرات الشخصية:
أوال :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفقا ُ
وفيما يلي عر

لخصائص عينة الدراسة وفق المتغيرات الشخصية:

▪ توزيع عينة الدراسة حسب العمر:

جدول ( )16توزيع عينة الدراسة حسب العمر:
العمر

العدد

النسبة المئوية%

أقل من  30سنة

17

12.1

من  30إلى أقل من  40سنة

88

62.4

من  40إلى أقل من  50سنة

32

22.7

 50سنة ف كثر

4

2.8

المجموع

141

100.0

يتضح من جدول ( )16أن ما نسبته ) )% 12.1من عينة الدراسة أعمارهم أقل من ( )30سنة)% 62.4) ،

تتراوح أعمارهم من ( )30سنة إلى أقل من ( )40سنة )% 22.7) ،تتراوح أعمارهم من ( )40سنة إلى أقل من
( )50سنة ،بينما ) )% 2.8أعمارهم  50سنة ف كثر.
يعزو الباحث هذه النتيجة لما يأتي:
أ-

أن< الفئة العمرية ما بين ( 40-30سا ا ا اانة) تُشا ا ا ا ِّاكل النسا ا ا اابة األكبر وتمثل( ،(%62.4حيل تضا ا ا اام الفئات
الشاابابية ،الذين التحقوا بالعمل ما بعد أحداث االنقسااام(2007م) ،الذي أ ى إلى اسااتنكاف ُمنتساابي األجهزة
األمنية عن العمل ،وبالتالي اسا ااتيعاب مو فين جد غالبيتهم من فئة الشا ااباب وذلك لملء الفرا ،الحاصا اال،

وتدرجوا بالعمل بشكل قانوني ،وهي الفئة التي تتمتع بالنشاط والحيوية في العمل.
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بَّ -
أن الفئة العمرية ما بين ( 50-40سا ا ا ا ا ا اانة) ،ت تي بالمرتبة الثانية وتمثل ( )%22.7ومعظمهم ممن كانوا
يعملون قبل االنقسا ا ااام ( )2007واسا ا ااتمروا بالعمل بعده ،ومن حملة المؤهلت العلمية ،وممن ترقوا وتدرجوا

في السلم الو يفي.
تَّ -
أن الفئة العمرية ( 30س ا ا ا ا اانة ف قل) ،هم الذين التحقوا حديثًا في العمل ،وممن تخرجوا من كليات الش ا ا ا ا اارطة
والجامعات األمنية ،وحصلوا على بعض المناصب اإلشرافية الوسطى.

ثَّ -
غالبا ُيمثلون القيا ة العليا من قا ة األجهزة،
أن الفئة العمرية ( 50سا ا ا ا ا ا اانة ف كثر) ،تمثل أقل نسا ا ا ا ا ا اابة فهم ً
والمستشارين ،والذين حصلوا مسبًقا على العديد من الدورات التي أهّلتهم للوصول إلى ما هم عليه.
▪ توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية:

جدول ( )17توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية

الرتبة العسكرية

العدد

النسبة المئوية %

ملزم أول

11

7.8

نقيب

49

34.8

رائد

62

44.0

مقدم

15

10.6

عقيد

4

2.8

المجموع

141

100.0

يتضح من جدول ( )17أن ما نسبته ) )%2.8رتبتهم العسكرية عقيد ،وما نسبته ) )% 10.6رتبتهم

العس ااكرية مقدم ،بينما ( )%44رتبتهم العس ااكرية رائد ،أما رتبة النقيب فقد مثلت( )%34.8من عينة الد ارس ااة،
بينما جاءت رتبة الملزم أول بنسبة (.)%7.8
يعزو الباحث هذا النتيجة إلى ما يلي:
أ -حص ااول رتبة الرائد على ما نس اابته ( ،)%44من أف ار العينة وهي النس اابة األكبر ،ويليها رتبة النقيب بنس اابة
( )%34.8تفسا ا ا اار ب َّنها منطقية ،حيل َّ
إن الهيكلية التنظيمية في و ازرة الداخلية ت خذ الشا ا ا ااكل الهرمي ،وهذا
يفر

التوسااع في الرتب الدنيا مقابل محدو ية الرتب العليا ،وتبدأ المراكز القيا ية من رؤساااء األقسااام تليها

مدراء الدوائر ،والذين يشا ااغلها رتبتي الرائد والنقيب ،حيل َّإنهم يعملون في مواقع الربط والتنسا اايق بين اإل ارة
العليا والدنيا ،وإعطاء التعليمات واألوامر للرتب والدرجات األ نى ،ومتابعة تنفيذها ،وتزويد القيا ة بالتقارير

اللزمة.
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رتبة العقيد بسا ا ا ا ا ا اابب َّأنهم يشا ا ا ا ا ا ااغلون مديري اإل ارات والمديريات وبالتالي يكون عد هم أقل،

بُ -يعزى انخفا
وأيضا عدم تعبئة بعضهم للستبانة بسبب انشغالهم.

ت -حصول رتبة الملزم أول على ما نسبته ( )%7.8من أف ار العينة وهم ممن يشغلون منصب مسير قسم أو
رئي قسم ،وهم في الغالب يتمتعون بكفاءة ومهارة عالية ،ويكونوا مؤهلين قر ًيبا ليترقوا لرتبة النقيب.
توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:

▪

جدول ( )18توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

انوية عامة ف قل

7

5.0

بلوم متوسط

15

10.6

بكالوريو

100

70.9

ماجستير ف كثر

19

13.5

المجموع

141

100.0

يتضا ا ا ااح من جدول (َّ )18
أن ما نسا ا ا اابته ) )% 13.5من عينة الد ارسا ا ا ااة مؤهلهم العلمي ماجسا ا ا ااتير ف كثر،
) )% 70.9مؤهلهم العلمي بكالوريو  )% 10.6) ،مؤهلهم العلمي بلوم متوسط ،بينما ( )%5مؤهلهم العلمي
انوية عامة ف قل.
يعزو الباحث ذلك لما ي تي:
أ-

َّ
إن ارتفاع نس ا اابة حملة الش ا ااها ات العليا والبكالوريو

والدبلوم مؤش ا اار على اهتمام العاملين بت هيل أنفس ا ااهم

بشكل علمي سليم ،يتناسب مع مراكزهم الو يفية في و ازرة الداخلية واألمن الوطني ،والتي تُعبر عن خبرتهم
المسميات الو يفية.
وتسلسلهم في شغل ُ

ب -مثل مؤهل البكالوريو

ويعزى ذلك إلى َّ
أن المؤهل العلمي يعد من
نسا ا اابة ( )%70.9وهو النسا ا اابة األكبرُ ،

ضا ا ا ا اامن المعايير المهمة التي ينظر لها في التعيين في الو ائف اإلش ا ا ا ا ارافية ،كما يعو سا ا ا ا اابب ارتفاع هذه

النس ا ا اابة إلى أن العاملين في الو ازرة يس ا ا ااعون من خلل الحص ا ا ااول على البكالوريو
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من أجل الترقية للرتبة

ض ا ا اا يعو إلى اهتمام و ازرة الداخلية
العسا ا ااكرية (الملزم) حسا ا ااب ما هو معمول به في قانون قوى األمن وأي ً
بتنمية القدرات العلمية لضباطها من خلل فتح األفق التعليمية أمامهم.
نوعا ما بالنساابة
ت -كما يمثل مؤهل الد ارسااات العليا (ماجسااتير ف كثر) نساابة ( ،)%13.5وهو نساابة منخفضااة ً
لقيا ة أكبر و ازرة فلسا ا ااطينية ،وُيرجع الباحل ذلك للتكاليف العالية للحصا ا ااول عليها مقارن ًة بالظروف الما ية
ض اا في انخفا
الصااعبة في بالمحافظات الجنوبية بساابب الحصااار القائم ،والذي تسا ّابب أي ً
والمنح الخارجية للراغبين في استكمال تعليمهم.

نساابة اإلبتعاث

ث -أما نس اابة حملة ش ااها ات الثانوية العامة فما ون بلغت نس اابتهم ( )%5من عينة الد ارس ااة ،وهذه النس اابة من

الطبيعي أن تكون منخفضا ا ااة لضا ا ااباط يشا ا ااغلون مناصا ا ااب قيا ية ،حيل في أغلبها تعو إلى وجو عد من
كبار الضا ا ااباط في األجهزة األمنية حصا ا االت على الرتب من خلل الترقي باألقدمية واكتسا ا ااابهم من خللها

الخبرة العملية الطويلة.
▪ توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة:

جدول ( )19يوضح توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة.
سنوات الخدمة

العدد

النسبة المئوية%

أقل من  5سنوات

0

0.0

من  5إلى  10سنوات

27

19.1

من  11إلى  15سنة

90

63.8

من  16فما فوق

24

17.0

المجموع

141

100.0

يتضح من جدول ( )19عدم وجو أف ار في عينة الدراسة سنوات خدمتهم أقل من ( )5سنوات ،بينما ما نسبته

) )% 19.1تتراوح سنوات خدمتهم من ( )10-5سنوات ،وما نسبته ( )%63.8تتراوح سنوات خدمتهم من (-11
 )15سنة ،بينما ) )% 17سنوات خدمتهم أكثر من ( )16سنة.
يعزو الباحث ذلك لما ي تي:
أ-

إن عدم وجو من تقل مدة خدمتهم (عن  5سنوات) ،في العينة يرجع إلى َّ
َّ
أن الحاصلين على ورات القيا ة
يشترط أن يكونوا ممن يشغلون منصب رئي

قسم على األقل ،الذي من متطلبات شاغله أن يكون الضابط
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حاصاال على رتبة النقيب أو أكثر ،والتي تحتاج مدة تزيد عن الخم

ساانوات للترقية إليها في العمل ،وذلك

إذا عين الضابط برتبة ملزم من األسا .
ب-

َّ
إن حصاااول من تتراوح سااانوات خدمتهم من ( )10-5سااانوات بما نس اابته ) )% 19.1نس اابة طبيعية حيل

كانت الو ازرة تستوعب أف ار جد حسب االحتياجات ،وعد كبير منهم من خريجي كلية الشرطة الفلسطينية،

ض اا العديد من الضااباط السااابقين عا وا للعمل في الو ازرة بعد اسااتقرار األوضاااع بعد تلك األحداث ،وآ روا
أي ً
البقاء في الخدمة.

تُ -يعزى الباحل حصااول من تتراوح ساانوات خدمتهم من ( )15-11ساانة ،على أكبر نساابته وهي ()%63.8
مما أ ى
من عينة الد ارسااة ،إلى أن حالة االنقسااام الفلسااطيني التي حصاالت في قطاع غزة عام (2007م)َّ ،
ض ا ا اا يشا ا اامل جزء كبير من تم تعيينهم في الو يفة في
إلى تو يف آالف الخريجين لسا ا ااد الفرا ،اإل اري ،وأي ً
العام (2006م) عند تشكيل القوة التنفيذية.

ثَّ -
أن نسبة من لديه سنوات خبرة أكثر من ( )16سنة ( )%17يعو إلى َّأنهم من المو فين الذين استمروا في

عملهم بعد أحداث االنقس ا ا ا ااام الفلس ا ا ا ااطيني في قطاع غزة ،أو يعو ذلك الحتس ا ا ا اااب س ا ا ا اانوات االعتقال عند
تقدير لهم لما بذلوه من تضحية ،وذلك وفًقا لقانون
االحتلل كسنوات خدمة ِلمن التحقوا في األجهزة األمنية ًا
الخدمة في قوى األمن الفلسطينية المعمول به.

▪ توزيع عينة الدراسة حسب سنوات المسمى الوظيفي:

جدول ( )20يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الو يفي.
العدد

النسبة المئوية %

المسمى الوظيفي

قسم

76

53.9

مدير ائرة

40

28.4

مدير وحدة

11

7.8

مدير إ ارة فما فوق

14

9.9

المجموع

141

100.0

رئي

يتض ا ا ااح من جدول ( )20أن ما نس ا ا اابته ( )%9.9و يفتهم مدير إ ارة فما فوق )%7.8) ،و يفتهم مدير وحدة،

( )%28.4و يفتهم مدير ائرة ،بينما ( )%53.9و يفتهم رئي
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قسم.

يعزو الباحث ذلك لما ي تي:

قساام يمثلون النساابة األكبر في هيكلية الو ازرة،

المساامى الو يفي رئي
أ -أن النساابة المئوية ( )%53.9هم من ُ
المس ا ا اامى الو يفي مدير ائرة بنس ا ا اابة ( )%28.4وهذا يتناس ا ا ااب مع طبيعة الهياكل التنظيمية لألجهزة
ويليها ُ
األمنية بو ازرة الداخلية واألمن الوطني ،حيل تتكون الهياكل التنظيمية من أجهزة ومديريات ،ينبثق عن كل

جهاز أو مديرية عدة إ ارات ،وتتكون كل إ ارة من وائر عدة ،وكل ائرة من أقسام عدة ،وبالتالي فإن الزيا ة

في عد األقسام أمر طبيعي ،وهم يمثلون اإل ارة الدنيا في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.
▪ توزيع عينة الدراسة حسب نوع دورة القيادة

جدول ( )21يوضح توزيع عينة الدراسة حسب نوع ورة القيا ة.
نوع دورة القيادة

العدد

النسبة المئوية %

ورة قيا ة وسطى

95

67.4

ورة قيا ة عليا

46

32.6

المجموع

141

100.0

يتض ااح من جدول (َّ )21
أن ما نس اابته ( )%67.4من أف ار العينة حاص االين على ورة القيا ة الوس ااطى،
بينما ما نسبته ) )%32.6حاصلين على ورة القيا ة العليا.
يعزو الباحث ذلك لما ي تي:
أ -الهيكلية المعتمدة في أي مؤسسة أو و ازرة يجب أن تكون هرمية وتضيق كلما اتجهنا ألعلى ،وتتسع كلما
اتجهنا ألسفل الهرم ،وهي كذلك معتمدة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني ،وهذا تفسير طبيعي ألن تكون
نسبة الحاصلين ورة القيا ة الوسطى هذه النسبة مقارنة مع نسبة الحاصلين على ورة القيا ة العليا.
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ثانيا :المحك المعتمد في الدراسة

لتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،تم االعتما على المحك الموضح في الجدول التالي:
جدول ( )22يوضح المحك المعتمد في الدراسة
المتوسط الحسابي النسبي المقابل له

درجة الموافقة

من %36- %20

ضعيفة جدا

أكبر من %52 - %36

ضعيفة

أكبر من %68 -%52

متوسطة

أكبر من %84 -%68

كبيرة

أكبر من %100-% 84

كبيرة جدا

ثالثا :تحليل فقرات االستبانة

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة ) (One Sample T testلتحليل فقرات االستبانة ،وتعتبر الفقرة

ايجابية بمعنى َّ
أن أف ار العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة tالمحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية والتي
تساوي (1.97أو القيمة االحتمالية أقل من  0.05والوزن النسبي أكبر من  ،)%60وتعتبر الفقرة سلبية بمعنى أن
أف ار العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  tالمحسوبة أصغر من قيمة  tالجدولية والتي تساوي(1.97أو
القيمة االحتمالية أقل من  0.05والوزن النسبي أقل من  ،)%60وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان
االحتمالية

القيمة

لها أكبر من (.)0.05

❖ تحليل فقرات المحور األول :مستوى فعالية برامج التدريب القيادي في تحقيق األهداف التي صممت من أجلها
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )23والذي يبين آراء أف ار عينة الدراسة في

مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي في تحقيق األهداف التي صممت من أجلها
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جدول رقم ( )23تحليل لفقرات المحور األول:
مستوى فعالية برامج التدريب القيادي في تحقيق األهداف التي صممت من أجلها
م.

البيان

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الترتيب

.1

أهداف البرنامج التدريبي القيادي واضحة وواقعية

7.51

75.10

1.38

38.355

0.000

2

.2

ُتصمم البرامج التدريبية للقادة حسب احتياجاتهم
الفعلية.

7.06

70.60

1.47

32.343

0.000

7

.3

تتناسب أساليب التدريب المستخدمة مع أهداف

7.16

71.60

1.41

34.776

0.000

5

.4

يراعي البرنامج التدريبي القيادي التوازن بين

6.73

67.30

1.85

23.688

0.000

8

.5

تتم عملية التغذية الراجعة بعد انتهاء العملية

5.94

59.40

2.13

16.128

0.000

13

5.38

53.80

2.45

11.297

0.000

14

7.26

72.60

8.72

5.727

0.000

4

6.36

63.60

2.26

17.412

0.000

11

6.16

61.60

1.98

18.620

0.000

12

6.67

66.70

1.85

23.312

0.000

9

6.66

66.60

1.83

23.275

0.000

10

7.83

78.30

1.61

35.290

0.000

1

7.46

74.60

1.63

32.129

0.000

3

7.08

70.80

1.62

29.589

0.000

6

6.80

68.01

14.28

53.630

0.000

البرنامج التدريبي.

الجانب النظري والعملي.

التدريبية لمعرفة مدى تقدم المتدربين.
.6
.7

يترتب على تقييم خريجي الدورات امتيازات وظيفية

ُتمنح لهم حسب كفاءتهم.
ُيزود مديرك بتقارير دورية عن مدى انتظامك
وتفاعلك في البرنامج التدريبي.

.8

تتابع اللجنة العليا للتدريب مخرجات البرنامج
التدريبي باستمرار لتطويره.

.9

يحاط المتدرب علما بمدى تقدمه أثناء التدريب من

خالل بعض االختبارات.

 .10يواكب البرنامج التدريبي التغيرات الحاصلة في بيئة
العمل ومحيطها.

 .11يتضمن محتوى البرنامج التدريبي مهارات تطبيقية
جديدة.
 .12يتم االستعانة بمدربين مؤهلين ُيشهد لهم بالكفاءة
العالية.
 .13يتم دعم المشاركة والتفاعل بين المتدربين بعضهم
البعض.

 .14تتوافق البيئة التدريبية وبرامجها مع بيئة العمل.
جميع الفقرات
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من خلل جدول ( )23يمكن استخلص ما يلي:
• الترتيب األول :حيل جاءت الفقرة رقم ( )12يتم االستعانة بمدربين مؤهلين ُيشهد لهم بالكفاءة العالية
في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )78.3%وهذا يعني أن هناك
موافقة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة بدرجة كبيرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى قيام اللجنة العليا بالتدريب

باختيار أفضل المدربين لبرنامج القيا ة ،حيل َّ
إن الغالبية العظمة منهم ممن يحملون رجة الدكتوراه في
التخصصات التي يدلون بها ،أو مدربين حاصلين على ورات خارجية متقدمة في مجال التدريب القيا ي
واألمني ،ويتمتعون بمهارات عالية في إيصال المعلومات للمتدربين.
• وقد اتفقت هذه الدراسة مع ما خُلصت إليه راسة (أبو عزيز ،)2014 ،و(إسليم ،)2014 ،و(البواب،

 ،)2015و(العنزي )2015 ،و(القرني ،)2016 ،و(حزام )2016 ،ب َّنه يتم االستعانة بمدربين ذو كفاءة

عالية في مجال التدريب بدرجة موافقة كبيرة ،واختلفت الدراسة الحالية مع راسة ٍ
كل من (القحطاني)2012 ،

تبين أن كفاءة المدربين جاءت بدرجة موافقة ضعيفة ،و(الرشو  )2017 ،ب ن محدو ية الكفاءة لدى
والتي ّ
المدربين الذين ينفذون بعض البرامج بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك اختلفت مع راسة (العمري )2017 ،والتي
بينت عدم كفاءة المدربين لتقديم البرامج التدريبية لقا ة حر الحدو بدرجة موافقة متوسطة ،ويعزو الباحل
االتفاق واالختلف الختلف مجتمعات الدراسة.
• الترتيب الثاني :حيل جاءت الفقرة رقم ( )1أهداف البرنامج التدريبي القيادي واضحة وواقعية في المرتبة
الثانية في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )%75.1وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة كبيرة من

ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى قيام اللجنة العليا للتدريب بتوضيح الهدف من البرنامج
أيضا وضوح الرؤيا لدى المتدربين.
للمتدربين ،والتخطيط واإلعدا الجيد للبرنامج ليناسب الواقع الفلسطيني ،و ً

• وقد اتفقت هذه الدراسة مع راسة (القرني )2016 ،والتي بينت َّأنه توجد أهداف واضحة للبرامج التدريبية،

وتتوافق مع بيئة العمل بدرجة كبيرة ،وقد اختلفت هذه الدراسة مع راسة (الرشو  )2017 ،والتي جاء فيها
أن البرامج التدريبية ال تتناسب مع طبيعة عمل القوات الخاصة ألمن الطرق بدرجة موفقة كبيرة.
• الترتيب قبل األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )5تتم عملية التغذية الراجعة بعد انتهاء العملية التدريبية
لمعرفة مدى تقدم المتدربين في المرتبة الثالثة عشر في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي

( )%59.4وهذا يعني َّ
أن هناك رجة موافقة متوسطة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك
لصعوبة قيا

مدى التقدم الحاصل في مستوى المتدربين بشكل عملي و قيق ،حيل َّ
إن هؤالء المتدربين

من جميع األجهزة األمنية ويعملون في مجاالت مختلفة ،وفي بعض األعمال تحتاج لمعايير قيقة لقياسها،
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ألَّنها لي
فيمكن قيا

مؤسسات إنتاجية يمكن قيا

كمية اإلنتاج ،ولكن إذا ما توفرت اإل ارة السليمة والتخطيط الجيد

ذلك من خلل تقارير من رؤسائه باإلضافة للذين هم تحت إشرافه ،وكذلك تقييم المتدرب لنفسه

• وُيعزى [البغدا ي :2018/04/05،مقابلة] ،ذلك إلى أن عملية التغذية الراجعة تحتاج إلى بذل جهد ووقت
وتوفير كا ر فني متخصص ،لكي يتم راسة الوصف الو يفي والمهام اإل ارية للخريجين وما مدى التقدم
حاليا بسبب قلة الكا ر اإل اري التابع للجنة العليا للتدريب.
الحاصل عندهم ،وهذا غير متوفر ً
• وتتفق هذه الدراسة مع راسة (الطلحاب )2017 ،بوجو ضعف في فاعلية التغذية الراجعة لنتائج تقييم
تبين
البرامج التعليمية والتدريبية في كلية الملك فهد األمنية ،وتختلف مع راسة (الحربي ،)2011 ،والتي ّ
بتوفر التغذية الراجعة تجاه الحقائب التدريبية من ِقبل المتدرب وجهة عمله بدرجة كبيرة.

• الترتيب األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )5يترتب على تقييم خريجي الدورات امتيازات وظيفية ُتمنح

لهم حسب الكفاءة في المرتبة الرابعة عشر واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي
( )%53.8وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك
لوجو ضعف في عملية التقييم كما أ هرته الدراسة ،حيل يحصل جميع الخريجين على نف

الشها ة ونما

وجو تقدير أو تمييز ،ولكن في بعض المحاضرات يصل المعنيين بعض التقارير عن االلتزام والمشاركة

والتفاعل ،وقد يترتب عليه بعض الحوافز التي ال تصل لمرتبة امتيازات أو ترقيات ،وعليه يوصي الباحل

بربط البرنامج التدريبي بالمسار الو يفي وجعل تقييمه ذا أهمية للترقي للمناصب.

• ويبن [مهنا :2018/04/04،مقابلة] ،ب ن هذه الدورات التخصصية ال تحتاج إلى تصنيف ،ألن البرنامج

يهدف إلى إكساب معرف ومهارات ،ومصمم ب ن جميع من يشترك ويخضع لهذا البرنامج يكون قد ت هل

لتولى المناصب القيا ية.

• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (الفيصل )2017 ،في عدم ربط نتيجة تقييم المتخرجين من التدريب
بالترقية بدرجة موافقة متوسطة ،وكذلك راسة (إسليم )2014 ،في َّأنه ال يترتب على البرنامج التدريبي أي

تحسن أو فرصة للترقي بدرجة موافقة متوسطة.

ٍ
تبين لنا من خلل النتائج في الجدول ( )23أن الوزن النسبي للمحور األول مستوى فعالية
• بشكل عام ي ّ
برامج التدريب القيادي في تحقيق األهداف التي صممت من أجلها " ( )68.01%وكانت القيمة االحتمالية
( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني َّ
أن استجابات المبحو ين على هذا ا ُلبعد كانت بدرجة كبيرة.
• ويعزو الباحل هذه النتيجة إلى اهتمام قيا ة و ازرة الداخلية بالعملية التدريبية ،وإيمانها ب همية التدريب في
المقدم من ِقبل اللجنة العليا للتدريب متنوع وشامل
استثمار أر المال البشرية ،وأن البرنامج التدريبي القيا ي ُ
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ويقِدم المهارات المطلوبة في القيا ة بشكل عام وفي الوزارة بشكل خاص ،قد جمع البرنامج بين الجانب

النظري والجانب العملي ،مما أ ى لت ير إيجابي على مهارات وسلوكيات و وافع خريجي هذه البرامج.

تبين أن مدى فاعلية ورة إعدا القا ة في
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (القحطاني )2007 ،حيل ّ
تنمية المهارات القيا ية بدرجة كبيرة ،وكذلك راسة (الحرابي )2011 ،ب ن فاعلية البرامج التدريبة بمعهد
اإل ارة العامة لرفع كفاءة العاملين بقيا ة القوات البحرية الملكية السعو ية بالريا

بدرجة موافقة كبيرة،

وكذلك اتفقت مع راسة (شابط )2013 ،ب ن واقع التدريب في و ازرة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني
بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك راسة (أبو عزيز )2014 ،والتي بينت َّ
أن فاعلية برامج التدريب والتعليم في

األونروا تعتبر فعالة من وجهة نظر المتدربين بدرجة موافقة كبيرة.
❖ تحليل فقرات المحور الثاني :مدى نجاح برامج تأهيل وتنمية القادة األمنيين في لمواجهة التحديات
الحالية والمستقبلية

تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )24والذي يبين آراء أف ار عينة الدراسة في

فقرات المحور الثاني :مدى نجاح برامج ت هيل وتنمية القا ة األمنيين في لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية
جدول رقم ( )24تحليل لفقرات المحور الثاني
مدى نجاح برامج تأهيل وتنمية القادة األمنيين في لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية
م.

البيان

.1

تنامت مهارتي في إتقان إجراءات العمل

.2

زودني برنامج التأهيل القيادي بالمهارات

وخطواته وااللتزام بقواعده وضوابطه.
الالزمة للعمل في مجال التخصص.
.3

تنامت قدرتي على اإلقدام والتضحية وبذل

.4

ساهم البرنامج في حفاظي على الهدوء

.5

أكسبني القدرة على إحداث التكيف مع واقع

.6

زاد البرنامج من عزمي وإصراري على تحقيق

.7

أصبحت على بصيرة ودراية بمهام ومسئوليات

الجهد لتحقيق األهداف المطلوبة.

والفاعلية في مواجهة األحداث واألزمات.
العمل وما يستجد من تحديات.

األهداف االستراتيجية للوزارة.

العمليات األمنية والعسكرية الحديثة.

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الترتيب

7.57

75.70

1.57

34.568

0.000

2

7.05

70.50

1.88

25.582

0.000

11

7.37

73.70

1.69

30.659

0.000

4

7.40

74.00

1.69

30.941

0.000

3

7.17

71.70

1.72

28.869

0.000

8

7.27

72.70

1.65

30.701

0.000

5

7.24

72.40

1.75

28.809

0.000

6
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م.

البيان

.8

تطورت معرفتي في ضع الخطط واالحتماالت

.9

اكتسبت مهارات استخدام أحدث التقنيات

لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

والوسائل التكنولوجية في المجال األمني.

 .10اكتسبت القدرة على التفكير البناء لمواجهة
العمليات االجرامية التي تهدد األمن.

 .11أصبحت على دراية جيدة باألنظمة واللوائح
الخاصة بالعمل األمني بالوزارة.

 .12ساعدني البرنامج على تكوين اتجاهات إيجابية
نحو المرؤوسين والزمالء.

 .13تنامت قدرتي على استخدام نظم المعلومات
اإلدارية في العمل األمني.
 .14تعلمت من خالل البرنامج كيفية استغالل
المعلومات األمنية وتحليلها.

 .15أكسبني القدرة على التنظيم الجيد وتطبيق
أساليب العمل الحديثة.

جميع الفقرات

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الترتيب

7.14

71.40

1.71

28.769

0.000

10

6.50

65.00

2.01

20.626

0.000

15

6.81

68.10

1.88

24.030

0.000

14

7.21

72.10

1.87

26.695

0.000

7

7.64

76.40

4.40

12.517

0.000

1

6.82

68.20

2.08

21.790

0.000

13

6.91

69.10

1.80

25.844

0.000

12

7.16

71.60

1.62

30.415

0.000

9

7.14

13.93 71.48

58.356

0.000

من خلل جدول ( )24يمكن استخلص النتائج التالية:
• الترتيب األول :حيل جاءت الفقرة رقم ( )12ساعدني البرنامج على تكوين اتجاهات إيجابية نحو
المرؤوسين والزمالء في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ()%76.40

وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى أن السمة

ٍ
بشكل عام ،هو المظهر اإلسلمي الذي من ضمن تعاليمه
السمت الغالب على منتسبي و ازرة الداخلية
و َّ

ومنهجه المحبة والتعاون التعامل الحسن مع الجميع ،وي تي هذا البرنامج ليعمق هذه المفاهيم من خلل
بعض المحاضرات ،التي يتم من خللها ربط الدين اإلسلمي في كيفية التعامل مع المرؤوسين باألخلق

اإلسلمية ،وقدوتنا في ذلك رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم.
تبين َّ
أن البرامج التدريبية تساهم في تطوير أنماط
• وتتفق هذه الدراسة مع راسة (شابط )2013 ،والتي ّ
السلوك لدى المو فين في مجال العلقات مع اآلخرين بشكل إيجابي بدرجة موافقة كبيرة.
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• الترتيب الثاني :حيل جاءت الفقرة رقم ( )1تنامت مهارتي في إتقان إجراءات العمل وخطواته وااللتزام
بقواعده وضوابطه في المرتبة الثانية في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )%75.7وهذا

يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك ب ن برنامج الدورة

يشمل على محاضرات في قانون الخدمة في قوى األمن ،يتم االستفاضة في شرحها ومراجعتها من ِقبل

أيضا يتم إكساب المتدرب العديد من المهارات اإل ارية التي تساعده
محاضرين مختصين في هذا المجال ،و ً
في مجال عمله ،وهذا له أهمية كبيرة في معرفة حدو وصلحيات كل مو ف والمعايير والضوابط التي
تعين على سير العمل بالشكل المطلوب.
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (القحطاني )2007 ،ب ن التدريب أكسب الضباط إ راك جميع اللوائح
واألنظمة الخاصة بالمنظمة بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك راسة (أبو عزيز )2014 ،ب ن التدريب حسن من
فهم وإ راك المتدربين لطبيعة عملهم بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك راسة (الرشو  )2017 ،في أن التدريب
أ ى إلى زيا ة المهارات المطلوبة في العمل للقوات الخاصة ب من الطرق بدرجة موافقة كبيرة ،واختلفت مع
جدا،
راسة (إسليم )2014 ،في أن التدريب يسهم في التميز باألعمال التي تقوم بها بدرجة موافقة كبيرة ً

ويعزو الباحل هذا االختلف الختلف مجتمع الدراسة و روفه.

• الترتيب قبل األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )10اكتسبت القدرة على التفكير البناء لمواجهة العمليات
اإلجرامية التي تهدد األمن في المرتبة الرابعة عشر في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي

( )%68وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ألن
نسبة كبيرة من هؤالء المتدربين ليسوا ميدانيين ،أي يعملون في مجاالت اإل ارة أو في المجاالت التي ال
علقة لهم بالتعامل مع الجمهور ،مثل التدريب أو التخطيط أو الدفاع المدني ،ولكن من الوار حدوث تدوير
ميدانيا.
و يفي في المستقبل ليصبحوا
ً

• الترتيب األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )9اكتسبت مهارة استخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية
في المجال األمني في المرتبة الخامسة عشر واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي

( )%65وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة متوسطة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك ب ن قيا ة
الو ازرة تحرص برغم الحصار وقلة اإلمكانيات على مواكبة التطور واألساليب التكنولوجيا وأنظمة المراقبة
والشبكات ،وتسخيرها للعمل في مجاالت الو ازرة المختلفة.
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (القحطاني )2007 ،والتي بينت َّ
أن الدورة تكسب الضباط القدرة على
استخدام األجهزة الحديثة في القوات البحرية بدرجة موافقة متوسطة ،بينما اختلفت مع راسة (القرني)2016 ،
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ب َّن التدريب زو العاملين بهرت التعامل بكفاءة مع تقنيات العمل بدرجة كبيرة ،وكذلك راسة (الرشو ،
 )2017في أن برامج التدريب طورت قدرات العاملين في أمن الطرق في التعامل مع األجهزة الحديثة في
مجال العمل بدرجة موافقة كبيرة.

ٍ
تبين النتائج أن الوزن النسبي للمحور الثاني :مدى
تبين لنا من خلل النتائج في الجدول (ّ )24
• بشكل عام ي ّ
نجاح برامج ت هيل وتنمية القا ة األمنيين في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية " ( )71.48%والقيمة
االحتمالية ( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني َّ
أن استجابات المبحو ين على هذا ا ُلبعد كانت بدرجة

كبيرة.

• ويعزو الباحل هذه النتيجة إلى اهتمام الو ازرة بنجاح وتطوير العملية التدريبية وتنمية الكا ر البشري الذي
يعتبر من أهم مقومات الو ازرة ،وكذلك قيامها بتصميم برنامج تدريبي يحتوي معلومات ومعارف تم إعدا ها
بدقة من حيل الكم والنوع ليكتسبها المتدرب أ ناء التدريب ويستفيد منها في مجال عمله ،ويرى الباحل َّأنه
بالرغم من نجاح البرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيا ية ،إال َّأنه يحتاج المزيد من التطوير لتحقيق الجدوى
والجو ة بشكل أفضل ،وسيتم ذكر ذلك بتوصيات الدراسة بشيء من اإلسهاب.
تبين أن نجاح البرامج التدريبة المقدمة لقيا ة
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (الحربي )2011 ،والتي ّ
تبين أن نجاح البرامج
القوات البحرية بدرجة موافقة كبيرة ،واتفقت كذلك مع راسة (العنزي ،)2015 ،والتي ّ
التدريبية التي تعقد في و ازرة الحر الوطني من وجهة نظر المسؤولين والمتدربين في و ازرة الحر الوطني

جاء بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك اتفقت مع راسة (العمري )2017 ،ب ن واقع التدريب في قيا ة حر الحدو
بالمنطقة الشرقية من وجهة نظر المتدربين بدرجة موافقة كبيرة ،وقد اختلفت مع راسة (القحطاني)2012 ،
تبين أن برامج التدريب أسهمت في تنمية الشخصية القيا ية لدى ضباط الحر الوطني بدرجة موافقة
والتي ّ

متوسطة ،ويعزو الباحل هذا االختلف الختلف البيئة والظروف ومجتمع الدراسة.

❖ تحليل أبعاد المحور الثالث أثر برامج التدريب القيادي في إكساب المتدربين للمهارات القيادية
 3.1تحليل فقرات ا ُلبعد األول :المهارات الذاتية
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )25والذي يبين آراء أف ار عينة الدراسة في
فقرات ا ُلبعد األول :المهارات الذاتية.

126

جدول رقم ( )25تحليل لفقرات ا ُلبعد األول :المهارات الذاتية

م.

البيان

.1

اكسبني برنامج القيادة القدرة على بذل الجهد

.2

زاد البرنامج من لياقتي البدنية والجسمية

.3

ساهم البرنامج في قدرتي على الفهم العميق

إل نجاز العمل األمني

واالحتفاظ بالحيوية والنشاط
لتفاصيل الموقف األمني
.4

زودني البرنامج بالمرونة الذهنية وسرعة

.5

تنامت قدرتي في طرح المبادرات واالقتراحات

.6

زادت مهارتي في استشراف المستقبل األمني

البديهة والقدرة على التحليل واالستنتاج
الكفيلة بالتطوير اإليجابي للعمل

لالستعداد لما هو قادم
.7

زادت مهارتي في االتزان االنفعالي إزاء تأثير

.8

تعلمت من البرنامج كيفية التجاوب مع آراء

األزمات األمنية المختلفة

اآلخرين الذين ال أتفق معها

جميع الفقرات

القيمة
االحتمالية

الترتيب

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

1

7.57

75.70

1.63

33.055

0.000

6.75

67.50

1.98

22.289

0.000

8

6.99

69.90

1.84

25.496

0.000

7

7.20

72.00

1.66

29.762

0.000

6

7.21

72.10

1.64

30.222

0.000

5

7.27

72.70

1.66

30.142

0.000

3

7.48

74.80

4.66

11.290

0.000

2

7.25

72.50

1.79

27.911

0.000

4

7.21

72.13

15.19

53.464

0.000

من خلل جدول ( )25يمكن استخلص النتائج التالية:
• الترتيب األول :حيل جاءت الفقرة ( )1أكسبني برنامج القيادة القدرة على بذل الجهد إل نجاز العمل األمني
في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )75.7%وهذا يعني َّ
أن هناك

موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى أن البرنامج يحتوي على العديد
من الموضوعات الهامة التي ترفع الهمم وتساهم في زيا ة الجهد المبذول في العمل األمني.
• وقد اتفق الدراسة الحالية مع راسة (الفيصل )2017 ،في أن البرامج التدريبية أسهمت في تمكين قا ة حر
الحدو من إنجاز المهام األمنية الموكلة لهم بدرجة موافقة كبيرة ،ويعزو الباحل هذا االتفاق ،ب ن أهداف
ٍ
بشكل عام تهدف لطوير األ اء ،وتحسين الكفاءة في العمل.
التدريب
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• الترتيب الثاني :حيل جاءت الفقرة رقم ( )7زادت مهارتي في االتزان االنفعالي إزاء تأثير األزمات األمنية
المختلفة في المرتبة الثانية في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )%74.8وهذا يعني َّ
أن
هناك موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك ب َّنه من خلل البرنامج تم
راسة وتحليل العديد من المشكلت وكيفية التخطيط السليم لها ووضع السيناريوهات لمواجهتها.
• وتتفق الدراسة الحالية مع راسة (القحطاني )2007 ،في أن ورة إعدا القا ة تكسب الضباط قدرة تمالك
النف

في األزمات التي تواجه المنظمة بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك راسة (األي )2015 ،ب ن التدريب

يعمل على المحافظة على الهدوء في مواجهة الضغوط بدرجة موافقة كبيرة.
• الترتيب قبل األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )3ساهم البرنامج في رفع قدرتي على الفهم العميق لتفاصيل
الموقف األمني في المرتبة السابعة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )%69.9وهذا

يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك ألن التدريب موجه
لفئة مثقفة ومتعلمة وتدير أكبر وأهم مؤسسة في الدولة ،وكذلك يدل على كفاءة المدربين الذين أسهموا في

تحليل المواقف للمتدربين واستنتاج ِ
العبر.

• الترتيب األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )2زاد البرنامج من لياقتي البدنية والجسمية واالحتفاظ بالحيوية
البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )%67.5وهذا
والنشاط في المرتبة الثامنة واألخيرة في ترتيب فقرات هذا ُ
يعني َّ
أن هناك موافقة متوسطة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك ألن البرنامج التدريبي
القيا ي يعني في األسا

تنمية المهارات اإل ارية والقيا ية ،ويكون برنامج اللياقة جزء بسيط في نهاية البرنامج

التدريبي ،ويتفاوت من برنامج آلخر وعليه يقترح الباحل الزيا ة في مهارات اللياقة البدنية وأن يستمر بعد
أسبوعياَّ ،
ألن العقل السليم في الجسم السليم.
انتهاء البرنامج التدريبي ليكون بشكل وري لمدة ساعة
ً
• وتتفق الدراسة الحالية مع راسة (القحطاني )2007 ،في أن ورة إعدا القا ة تساعد الضباط على اكتساب
اللياقة البدنية التي تتطلبها المهام العسكرية بدرجة موافقة متوسطة ،بينما اختلفت الدراسة الحالية مع راسة
(العمري )2017 ،ب ن البرامج التدريبية لقا ة حر

الحدو تركز على اللياقة البدنية بدرجة موافقة كبيرة،

ويعزو الباحل ذلك الختلف طبيعة البرنامج التدريبي ومدته وأهدافه.

ٍ
تبين لنا من خلل النتائج في الجدول ( )25أن الوزن النسبي ل ُلبعد األول المهارات الذاتية"
• بشكل عام ي ّ
( )%72.13وكانت القيمة االحتمالية ( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني َّ
أن استجابات المبحو ين
على هذا ا ُلبعد كانت بدرجة موافقة كبيرة.
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• ويعزو الباحل هذه النتيجة إلى أن قيا ة و ازرة الداخلية تسعى لتطوير شخصية القائد األمني وتنمية قدراته
لزيا ة أ ائه وفعاليته في تحقيق المهام المطلوبة منه.
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (القحطاني )2007 ،حيل بلغ مدى فاعلية ورة إعدا القا ة في تنمية
المهارات القيا ية الذاتية بدرجة موافقة كبيرة.
 3.2تحليل فقرات ا ُلبعد الثاني :المهارات الفنية
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )26والذي يبين آراء أف ار عينة الدراسة في

فقرات ا ُلبعد الثاني :المهارات الفنية
جدول رقم ( )26تحليل لفقرات ا ُلبعد الثاني :المهارات الفنية
م.

البيان

.1

زاد البرنامج من إصراري وعزيمتي على تحمل
المسئولية الموكلة لي.

.2

اكتسبت من خالل البرنامج الوسائل الكفيلة

.3

زاد البرنامج من قدرتي على التثقيف الذاتي

.4

أسهم البرنامج في قدرتي على التوفيق بين

.5

مكنني البرنامج من القدرة على الحسم في

بتحسين أداء المرؤوسين لتنفيذ مهامهم.
إلثراء الخبرات في مجال التخصص.

الحزم واللين في التعامل مع المرؤوسين.
اتخاذ القرار الصحيح بالوقت المناسب.
.6

عزز البرنامج من قدرتي على دقة المالحظة

.7

تنامت قدرتي في إقناع اآلخرين بإمكانية

.8

أسهم البرنامج في قدرتي على تحديد األولويات

وربط األحداث لتشكيل صورة كاملة.
تحقيق األهداف المطلوبة.
في العمل األمني.
جميع الفقرات

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

7.65

76.50

1.73

31.618

0.000

7.45

74.50

1.59

32.978

0.000

3

7.22

72.20

1.70

29.189

0.000

8

7.33

73.30

1.84

27.605

0.000

6

7.45

74.50

1.64

31.971

0.000

4

7.51

75.10

1.57

33.740

0.000

2

7.32

73.20

1.91

26.505

0.000

7

7.39

73.90

1.65

31.353

0.000

5

7.41

74.16

14.24

58.717

0.000
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القيمة
االحتمالية

الترتيب

1

من خلل جدول ( )26يمكن استخلص النتائج التالية:
• الترتيب األول :حيل جاءت الفقرة ( (1زاد البرنامج من إصراري وعزيمتي على تحمل المسئولية الموكلة
لي في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )%76.5وهذا يعني َّ
أن هناك
موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى أن البرنامج التدريبي يهدف
لتنمية المهارات القيا ية وحفز القيا ات أل اء مهامهم بكفاءة والوقوف عند مسئولياتهم ،من خلل ما ُيقدم

لهم من معارف وسلوكيات يكتسبها المتدربون في هذا المجال ،وهذا يدل على تحقيق البرنامج لبعض أهدافه،

كما يؤكد وجو الدافعية لإلنجاز وتحقيق األهداف لدى اللجنة العليا للتدريب ،وهذا ما أكده
[البغدا ي :2018/04/05،مقابلة].

• وتتفق الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه راسة ٍ
كل من (شابط )2013،ب ن البرامج التدريبة تؤ ي إلى
تبين أن التدريب يعزز اكتساب الثقة على
تنمية الشعور بالمسئولية ،و راسة (أبو مر )2015 ،والتي ّ
التحدي ،وتوفير الدعم اللزم لتطوير روح المسئولية لدى العاملين ،و راسة (القرني )2016 ،ب ن التدريب
يعزز استعدا المتدربين لتحمل المسئولية ،وكذلك راسة (العمري )2017 ،ب ن التدريب يعزز القدرة على
تحمل المسئولية لدى قا ة حر الحدو  ،و راسة (الرشو  )2017 ،ب ن التدريب يؤ ي لرفع الثقة واالعتما
مهما في تعزيز المسئولية تجاه
على الذات للنهو بمهام العمل ،ويعزو الباحل ذلك ب ن للتدريب ًا
ور ً
العمل ،وتنمية قدرة األف ار لتحمل المسئولية.
• الترتيب الثاني :حيل جاءت الفقرة رقم ( )6عزز البرنامج من قدرتي على دقة المالحظة وربط األحداث
لتشكيل صورة كاملة في المرتبة الثانية في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ()%75.1
وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك من الطبيعي
أن يتوفر لدى القائد األمني اليقظة واالنتباه لكل أمر غير طبيعي ،وجاء هذا البرنامج ليعزز هذه القدرات.
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (الرشو  ،)2017 ،في أن التدريب أسهم في قدرة المتدربين على قة
الملحظة بدرجة موافقة كبيرة.
• الترتيب قبل األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )7تنامت قدرتي في إقناع اآلخرين بإمكانية تحقيق األهداف
المطلوبة في المرتبة السابعة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )%73.2وهذا يعني

َّ
أن هناك موافقة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك ألن البرنامج التدريبي يحتوي العديد
من المهارات المهمة في هذا المجال يقوم بغرسها وتنميتها لدى خريجي هذه البرامج.

• وقد اتفقت هذه الدراسة مع راسة (إسليم )2014 ،ب ن التدريب يحسن القدرة على توجيه المرؤوسين.
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• الترتيب األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )3زاد البرنامج من قدرتي على التثقيف الذاتي إلثراء الخبرات
في مجال التخصص في المرتبة الثامنة واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي

( )%67.5وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك
لوجو بعض المتطلبات للبرنامج التدريبي التي تحل المتدرب على توسيع مداركه وتعزز التثقيف الذاتي
عنده ،ولكنها ليست بالقدر المطلوب.
• وتختلف هذه الدراسة مع راسة (األي )2015 ،ب ن أكا يمية فلسطين للتدريب تساعد على تنمية مهارة
التعلم الذاتي بدرجة كبيرة ،ويعزو الباحل ذلك الختلف طبيعة البرنامج.

ٍ
تبين لنا من خلل النتائج في الجدول ( )26أن الوزن النسبي ل ُلبعد الثاني :المهارات الفنية"
• بشكل عام ي ّ
( )%74.16وكانت القيمة االحتمالية ( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني َّ
أن استجابات المبحو ين
على هذا ا ُلبعد كانت بدرجة موافقة كبيرة.
• ويعزو الباحل ذلك إلى اهتمام قيا ة و ازرة الداخلية بالحرص على تطوير القيا ات بشكل مستمر ،لتحقيق
الكفاءة والتميز في العمل ،خاصة في ل الحصار قلة اإلمكانيات المتوفرة لدى الو ازرة.
• وتتفق الدراسة الحالية مع راسة (القحطاني )2007 ،حيل بينت َّ
أن مدى فاعلية ورة إعدا القا ة في تنمية
المهارات القيا ية الفنية جاء بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك راسة (الفيصل )2017 ،والتي بينت َّ
أن التدريب
يسهم في تطوير المهارات الفنية لقا ة حر

الحدو بدرجة موافقة كبيرة ،وكما اتفقت مع راسة (الشيخ

خليل )2017 ،ب َّنه تم إكساب الباحثين في أكا يمية اإل ارة والسياسة المهارات القيا ية الفنية بدرجة موافقة
كبيرة.
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 3.3تحليل فقرات ا ُلبعد الثالث :المهارات اإلنسانية
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )27والذي يبين آراء أف ار عينة الدراسة في

فقرات ا ُلبعد الثالل :المهارات اإلنسانية
جدول رقم ( )27تحليل لفقرات ا ُلبعد الثالل :المهارات اإلنسانية
م.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

البيان

تعلمت من خالل البرنامج استخدام وسائل

االتصال الفعالة لتبادل األفكار والمعلومات

اكسبني البرنامج القدرة على بناء العالقات
االجتماعية الطيبة مع الرؤساء والمرؤوسين
ساهم برنامج القيادة في تطوير مقدرتي على
تكوين فرق العمل المتعاونة والفعالة
اكتسبت القدرة على اختيار الزمان والمكان
المناسبين للتأثير اإليجابي على اآلخرين
مكنني البرنامج من القدرة على تحفيز
المرؤوسين على بذل مزيد من العطاء المتميز
تعلمت من خالل البرنامج المهارة في اإلشادة
باألداء المتميز للمرؤوسين وتشجيعهم
تنامت قدرتي على اكتشاف دوافع واتجاهات
وميول المرؤوسين
مكنني من االستثمار األمثل إلمكانات كل عضو
في فريق العمل
جميع الفقرات

القيمة
االحتمالية

الترتيب

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

7

7.27

72.70

1.78

27.950

0.000

7.68

76.80

1.58

34.478

0.000

1

7.65

76.50

1.66

32.665

0.000

2

7.33

73.30

1.72

29.946

0.000

5

7.30

73.00

1.65

30.951

0.000

6

7.43

74.30

1.67

31.592

0.000

3

7.22

72.20

1.86

27.000

0.000

8

7.36

73.60

1.86

27.681

0.000

4

7.29

73.00

15.52

53.540

0.000

من خلل جدول ( )27يمكن استخلص النتائج التالية:
• الترتيب األول :حيل جاءت الفقرة ( (2أكسبني البرنامج القدرة على بناء العالقات االجتماعية الطيبة
مع الرؤساء والمرؤوسين في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ()%76.8

وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى أن تربية
المتدربين تربية إسلمية ،وكذلك المدربين الذين يتطرقون لربط الدين اإلسلمي في العملية التدريبية ،ولذا
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يصا على إيجا وبناء علقات اجتماعية بناءة وها فة بينه وبين
يجب على القائد األمني أن يكون حر ً
المرؤوسين لتحقيق األهداف المطلوبة بكفاءة.
• وقد اتفقت هذه الدراسة مع راسة (القحطاني )2007 ،والتي بينت َّ
أن الدورة تكسب الضباط القدرة على بناء
العلقات االجتماعية مع المرؤوسين والتعامل معهم بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك راسة (األي )2015 ،ب ن
المتدربين يكتسبوا القدرة على بناء العلقات االجتماعية مع المرؤوسين والتعاون معهم ،وكما اتفقت مع
راسة (الشيخ خليل )2017 ،ب َّنه تم إكساب الباحثين في أكا يمية اإل ارة والسياسة القدرة على بناء العلقات
االجتماعية مع المرؤوسين بدرجة موافقة كبيرة.
• الترتيب الثاني :حيل جاءت الفقرة رقم ( )3ساهم برنامج القيادة في تطوير مقدرتي على تكوين فرق
العمل المتعاونة والفعالة في المرتبة الثانية في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ()%76.5
وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك لفاعلية التدريب في
أفكار جديدة ،واستراتيجيات فعالة لتنمية مهارة قيا ة فرق العمل وتطبيقها بشكل عملي.
ا
تقديم
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (القحطاني )2007 ،والتي بينت َّ
أن الدورة تكسب الضباط القدرة على
تكوين فرق العمل المتجانسة بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك راسة (أبو مر )2015 ،ب ن أ ر التدريب في
تعزيز مهارة قيا ة الفريق بدرجة موافقة كبيرة ،و راسة (األي )2015 ،ب ن المتدربين يكتسبوا القدرة على
أيضا مع راسة (الشيخ خليل )2017 ،ب َّنه تم إكساب الباحثين في أكا يمية
تكوين فرق العمل ،وكما اتفقت ً
اإل ارة والسياسة القدرة على تكوين فرق العمل.
• الترتيب قبل األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )1تعلمت من خالل البرنامج استخدام وسائل االتصال
الفعالة لتبادل األفكار والمعلومات في المرتبة السابعة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي

( )%72.7وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى إ راك
المتدربين أهمية االتصال الفعال ،حيل يعتبر الباحل أن القيا ة بشكل عام هي فن االتصال والتواصل مع
اآلخرين ،لتحقيق األهداف المنشو ة.
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (شابط )2013 ،والتي بينت َّ
أن البرامج التدريبية تساعد على تنمية
مهارات االتصال والتواصل والتعامل مع اآلخرين بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك راسة (البواب )2015 ،في
أيضا مع راسة
أن التدريب يسهم في تحسين عملية االتصال والتواصل مع المرؤوسين في العمل ،كما تتفق ً
(الشيخ خليل )2017 ،ب َّنه تم إكساب الباحثين في أكا يمية اإل ارة والسياسة القدرة على استخدام وسائل
االتصال المناسبة لنقل األفكار والتوجيهات ،وقد اختلفت الدراسة الحالية مع راسة (الفيصل )2017 ،في
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أن برامج التدريب أسهمت في تنمية مهارة االتصال الفعال مع جميع األطراف المتعاونة مع المؤسسة األمنية
جدا ،ويعزو الباحل االتفاق واالختلف الختلف البيئة التدريبة وأهداف البرنامج.
بدرجة موافقة كبيرة ً
• الترتيب األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )7تنامت قدرتي على اكتشاف دوافع واتجاهات وميول
المرؤوسين في المرتبة الثامنة واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ()%72.2
وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويرى الباحل أنَّه من استراتيجيات القائد
الناجح معرفة ميول و وافع المرؤوسين ليعرف كيف يتعامل معهم ويؤ ر بهم بالطريقة الفعالة.
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (األي )2015 ،ب ن المتدربين يكتسبوا القدرة على معرفة احتياجات
المرؤوسين الما ية والمعنوية بدرجة موافقة كبيرة.

ٍ
تبين لنا من خلل النتائج في الجدول ( )27أن الوزن النسبي ل ُلبعد الثالل :المهارات اإلنسانية"
• بشكل عام ي ّ
( )%73.0وكانت القيمة االحتمالية ( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني َّ
أن استجابات المبحو ين
على هذا ا ُلبعد كانت بدرجة موافقة كبيرة.
• ويعزو الباحل ذلك إلى طبيعة العلقات اإلنسانية بشكل عام بين الشعب الفلسطيني ،وطبيعة العلقات
بشكل خاص بين ضباط و ازرة الداخلية التي تعمل على اإلخاء والترابط االجتماعي ،وارتفاع مستوى القيم
وتمسك أف ار ها بتعاليم الدين اإلسلمي الحنيف.
• وتتفق الدراسة الحالية مع راسة (القحطاني )2007 ،حيل بينت َّ
أن مدى فاعلية ورة إعدا القا ة في تنمية
المهارات القيا ية اإلنسانية بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك راسة (الشيخ خليل )2017 ،ب َّنه تم إكساب الباحثين
في أكا يمية اإل ارة والسياسة المهارات القيا ية اإلنسانية بدرجة كبيرة ،واختلفت مع راسة (الفيصل)2017،
التي توصلت إلى أن البرامج التدريبية تسهم في تطوير المهارات اإلنسانية لقا ة حر الحدو بدرجة موافقة
جدا ،ويعزو الباحل ذلك الختلف البيئة التدريبية وطبيعة البرنامج المقدم.
كبيرة ً
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 3.4تحليل فقرات ا ُلبعد الرابع :المهارات اإلدارية
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )28والذي يبين آراء أف ار عينة الدراسة في

فقرات ا ُلبعد الرابع :المهارات اإل ارية
جدول رقم ( )28تحليل لفقرات ا ُلبعد الرابع :المهارات اإل ارية
م.

البيان

.1

طور البرنامج إمكاناتي في التنبؤ باألزمات واالستعداد
والتصدي لها قبل حدوثها.

.2

ساهم البرنامج في تطوير قدرتي على استغالل األزمات

.3

طور البرنامج قدرتي على اتخاذ الق اررات الصائبة

.4

تنامت عندي القدرة على تحفيز المرؤوسين للمشاركة

لتحقيق التغيير المنشود.

والعقالنية في المواقف األمنية المختلفة.

في صنع القرار.
.5

اكتسبت المعرفة في كيفية إدارة وقت األنشطة
واألعمال األمنية المطلوب تنفيذها.

.6

أكسبني برنامج القيادة كيفية تطوير الخطط

.7

زاد من قدرتي في تحويل االستراتيجيات إلى خطط

.8

ساهم في رفع مقدرتي في التعامل اإليجابي مع مقاومة

االستراتيجية للوزارة.

تشغيلية وصياغة األهداف بدقة.
التغيير.

جميع الفقرات

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الترتيب

7.04

70.40

1.96

24.448

0.000

8

7.36

73.60

1.76

29.465

0.000

3

7.46

74.60

3.19

16.615

0.000

2

7.21

72.10

1.86

26.971

0.000

6

7.23

72.30

1.86

27.030

0.000

5

7.30

73.00

1.69

30.288

0.000

4

7.65

76.50

7.96

6.926

0.000

1

7.11

71.10

2.00

24.393

0.000

7

7.29

72.94

18.35

45.249

0.000

من خلل جدول ( )28يمكن استخلص النتائج التالية:
• الترتيب األول :حيل جاءت الفقرة ( )6زاد من قدرتي في تحويل االستراتيجيات إلى خطط تشغيلية وصياغة
األهداف بدقة في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( ،)%76.50وهذا
يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى أن البرنامج
يحتوي على شرح مفصل لكيفية إعدا الخطة االستراتيجية بشكل عام ،م كيفية تحويل هذه األهداف لخطط
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أيضا تم التطرق إلى خطة الو ازرة وتحليلها والتعليق على مخرجاتها من ناحية
تشغيلية ،مع التطبيق العمل ،و ً

مهنية ،على يد محاضرين مختصين في هذا المجال.

• وقد اتفقت هذه الدراسة مع راسة (الشيخ خليل )2017 ،ب َّنه تم إكساب الباحثين في أكا يمية اإل ارة
والسياسة القدرة على تحويل االستراتيجيات إلى خطط تشغيلية.
• الترتيب الثاني :حيل جاءت الفقرة رقم ( )3طور البرنامج قدرتي على اتخاذ الق اررات الصائبة والعقالنية
في المواقف األمنية المختلفة في المرتبة الثانية في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي

( )%74.6وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك

حيل من الطبيعي توفر هذه المهارة حيل تم التركيز من خلل البرنامج على تحسين مهارة االتصال
والتواصل التي تساهم في إيصال المعلومات المطلوبة بالسرعة المناسب التخاذ القرار السليم.
• واتفقت الدراسة الحالية مع راسة (األي )2015 ،والتي بينت َّ
أن ور أكا يمية فلسطين للتدريب طور قدرة
المتدربين على اتخاذ الق اررات الحاسمة والصائبة بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك راسة (الشيخ خليل)2017 ،
ب َّنه تم إكساب الباحثين في أكا يمية اإل ارة والسياسة القدرة على اتخاذ الق اررات الصائبة.
• الترتيب قبل األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )8ساهم في رفع مقدرتي في التعامل اإليجابي مع مقاومة
التغيير في المرتبة السابعة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )%71.1وهذا يعني َّ
أن
هناك موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى اهتمام الو ازرة في ت هيل
كا ر قا ر على قيا ة التغيير ،وإقناع اآلخرين ب هميته وتجنب حدوث عراقيل تعيق تقدمه نحو الهدف
المنشو  ،حيل قدم البرنامج العديد من األفكار ،والنصائح واأل وات واألساليب المختلفة للتعامل مع التغيير.
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (أبو مر )2015 ،في أن البرنامج التدريبي يساهم في امتلك أساليب
قيا ية مختلفة للتغلب على مقاومة التغيير ،وكذلك راسة (الشيخ خليل )2017 ،ب َّنه تم إكساب الباحثين
في أكا يمية اإل ارة والسياسة القدرة على التعامل اإليجابي مع مقاومة التغيير.
• الترتيب األخير :حيل جاءت الفقرة ( )1وهي

طور البرنامج إمكاناتي في التنبؤ باألزمات واالستعداد

والتصدي لها قبل حدوثها في المرتبة الثامنة واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي

( )%70.4وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة بدرجة موافقة كبيرة ،ويعزو الباحل
ذلك ألهمية االنتباه واليقظة في العمل األمني ،وهذا يز ا عمًقا من خلل الممارسة العملية و راسة التاريخ
والتجارب السابقة.
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• وقد اتفقت هذه الدراسة مع راسة (شابط )2013 ،ب ن البرامج التدريبية تنمي مهارة التعامل مع األزمات
وكذلك راسة (العمري )2015 ،ب ن التدريب يزيد من إمكانية قا ة حر الحدو التنبؤ والتوقع بالمخاطر
قبل وقوعها ،وكذلك راسة (الشيخ خليل )2017 ،ب َّنه تم تطوير إمكانات الباحثين في التنبؤ باألزمات قبل
تبين أن التدريب أسهم في تنمية القدرة
حدو ها ،وقد اختلفت الدراسة الحالية مع راسة (األي )2015 ،والتي ّ

جدا ،ويعزو الباحل ذلك الختلف
على استقراء األحداث المستقبلية واالستعدا لها بدرجة موافقة كبيرة ً
مجتمع الدراسة واألهداف الخاصة بكل برنامج.

ٍ
تبين لنا من خلل النتائج في الجدول ( )28أن الوزن النسبي ل ُلبعد الرابع :المهارات اإل ارية
• بشكل عام ي ّ
( )%72.94وكانت القيمة االحتمالية ( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني َّ
أن استجابات المبحو ين
على هذا ا ُلبعد كانت بدرجة موافقة كبيرة.
• ويعزو الباحل هذه النتيجة إلى أهمية المهارات اإل ارية بالنسبة لقيا ة و ازرة الداخلية ،و ورها في تحسين

المقدمة من ِقبل الو ازرة.
الخدمات ُ
تبين أن مدى فاعلية ورة إعدا القا ة في
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (القحطاني )2007 ،حيل ّ
تنمية المهارات القيا ية اإل ارية جاء بدرجة موافقة كبيرة ،وكما اتفقت مع راسة (البواب )2015 ،أن برنامج
القيا ة الحكومي النسائي يؤ ي إلى تنمية المهارات القيا ية اإل ارية.
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 3.5تحليل فقرات ا ُلبعد الخامس :المهارات الفكرية
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )29والذي يبين آراء أف ار عينة الدراسة في

فقرات ا ُلبعد الخام  :المهارات الفكرية
جدول رقم ( )29تحليل لفقرات ا ُلبعد الرابع :المهارات الفكرية
م.

.1
.2

البيان

طور البرنامج من مقدرتي على اإلبداع والتصور

وعرض األفكار بشكل متسلسل ومنطقي.

أكسبني البرنامج القدرة على تطبيق مهارات
التفكير اإلبداعي ومنها :الطالقة والمرونة.

القيمة
االحتمالية

الترتيب

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

4

7.23

72.30

1.67

30.151

0.000

3

7.29

72.90

1.62

31.380

0.000

زاد البرنامج من أمني الفكري ,ومقاصد السياسة
 .3الشرعية اإلسالمية ,وا ُلبعد عن االنحراف والشطط
والغلو في الدين.
.4
.5
.6
.7
.8

تنامى لدي الحس األمني واالنتماء الوطني وا ُلبعد

عن مواطن الشبهات.

منحني البرنامج القدرة على إدارة المعرفة
االنفعالية لدى اآلخرين.
تعلمت كيفية استثمار الذكاء الوجداني في تطوير
العالقات االجتماعية مع المرؤوسين.
أكسبني مهارة استقبال أفكار جديدة وحث
المرؤوسين على االبتكار وتوليد األفكار.
تنامت عندي المقدرة على عرض األفكار والخطط
بكل كفاءة ووضوح وإيجاز.
جميع الفقرات

7.72

77.20

1.78

31.495

0.000

1

7.71

77.00

1.89

29.672

0.000

2

7.16

71.60

1.84

26.887

0.000

6

6.96

69.60

1.80

26.176

0.000

8

7.09

70.90

1.99

24.363

0.000

7

7.20

72.00

1.83

27.197

0.000

5

7.29

55.582 14.95 72.97

0.000

من خلل جدول ( )29يمكن استخلص النتائج التالي:
• الترتيب األول :حيل جاءت الفقرة ( )3زاد البرنامج من أمني الفكري ,ومقاصد السياسة الشرعية
اإلسالمية ,وا ُلبعد عن االنحراف والشطط والغلو في الدين في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد،
حيل بلغ الوزن النسبي ( ،)%77.2وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة،
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ويتفق الباحل مع [البغدا ي :2018/04/05،مقابلة] ،في أن ذلك ُيعزى إلى إ راك قا ة الو ازرة خطورة الفكر
المنحرف على أمن المجتمع ،واهتمام اللجنة العليا للتدريب في هذا الجانب من خلل إعطاء محاضرات في

السياسة الشرعية ،وقيامها بتعزيز الفكر اإلسلمي المعتدل للوقاية منه ،ولتجنيب العاملين الوقوع في هذه
االنحرافات ،وبهذا تضمن الو ازرة سلمة العقيدة اإلسلمية والفكرية التي تؤ ي إلى سلمة العقيدة األمنية،
وبالتالي سلمة أمن المجتمع.
• وتتفق الدراسة مع راسة (العمري )2017 ،ب ن التدريب يوفر الوسائل المساعدة على تنمية الفكر األمني
لقيا ة حر الحدو .
• الترتيب الثاني :حيل جاءت الفقرة رقم ( )4تنامى لدي الحس األمني واالنتماء الوطني وا ُلبعد عن مواطن

الشبهات في المرتبة الثانية في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )%77وهذا يعني َّ
أن
هناك موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى َّأنه من الضروري أن
يتوفر للقائد األمني الح

واالنتماء الوطني ،وخاصة لما تتعر

له الو ازرة من سائ

ومؤامرات من ِقبل

العدو الصهيوني.
• وتتفق الدراسة الحالية مع راسة (العمري )2017،ب ن برامج التدريب تساهم بدرجة كبيرة في تنمية الح
األمني لقا ة حر الحدو .
• الترتيب قبل األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )7أكسبني مهارة استقبال أفكار جديدة وحث المرؤوسين
على االبتكار وتوليد األفكار في المرتبة السابعة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي

( )%70.9وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى َّأنه
تم من خلل البرنامج التدريبي ،توفير ورش عمل تعتمد على التطبيق بشكل عملي ،مما يساهم بشكل كبير
في تنمية التفكير اإلبداعي للقيا ات ،كما تم من خلل البرنامج التطرق للمعلومات والطرق القيا ية في
التعامل مع المرؤوسين.
• واتفقت الدراسة الحالية مع راسة (األي )2015 ،ب ن التدريب أسهم في زيا ة القدرة على ابتكار الحلول
للمشكلت لخريجي األكا يمية ،وكما اتفقت مع راسة (الشيخ خليل )2017 ،ب َّنه تم إكساب الباحثين في
أكا يمية اإل ارة والسياسة القدرة على استقبال مهارات جديدة وحل المرؤوسين على االبتكار ،وكذلك راسة
تبين أن التدريب يساعد قا ة حر الحدو على االبتكار واإلبداع في العمل األمني،
(العمري )2017 ،والتي ّ

وقد اختلفت مع راسة (الفيصل )2017 ،في أن البرامج التدريبية تسهم في تزويد قا ة حر الحدو القدرة
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جدا ،ويعزر الباحل ذلك الختلف مجتمع الدراسة والبيئة التي
على اإلبداع واالبتكار بدرجة موافقة كبيرة ً
نفذت بها الدراسة ،وكذلك اختلف طبيعة البرنامج.
• الترتيب األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )6وهي

تعلمت كيفية استثمار الذكاء الوجداني في تطوير

العالقات االجتماعية مع المرؤوسين في المرتبة الثامنة واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ

الوزن النسبي ( )%69.6وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو
الباحل ذلك ألن البرنامج التدريبي عزز لدى المتدربين ،طرق استخدام استراتيجيات الذكاء العاطفي للوصول
إلى التميز في إ ارة علقتهم مع اآلخرين.
• وقد اتفقت هذه الدراسة مع راسة (الشيخ خليل )2017 ،ب َّنه تم إكساب الباحثين في أكا يمية اإل ارة
والسياسة كيفية استثمار الذكاء الوجداني في تطوير العلقات االجتماعية مع المرؤوسين.

ٍ
تبين لنا من خلل النتائج في الجدول ( )29أن الوزن النسبي ل ُلبعد الخام  :المهارات الفكرية
• بشكل عام ي ّ
( )%72.97وكانت القيمة االحتمالية ( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني َّ
أن استجابات المبحو ين
على هذا ا ُلبعد كانت بدرجة موافقة كبيرة.
• ويعزو الباحل هذه النتيجة إلى اهتمام قيا ة الو ازرة واللجنة العليا بتنمية المهارات الفكرية ألركان ومفاصل
الو ازرة حيل يعتبر تنمية هذه المهارات استثمار في أر

المال البشري لتحقيق مر و عظيم على المجتمع.

• وقد اختلفت الدراسة الحالية مع راسة (الفيصل )2017 ،في أن برامج التدريب القيا ي أسهمت في تطوير
جدا ويعزو الباحل ذلك الختلف وجهات نظر المستجيبين
المهارات الفكرية لقا ة حر الحدو بدرجة كبيرة ً
حول هذه المهارات.

❖ تحليل فقرات المحور الرابع :المعوقات والعقبات التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج المتأهيل القيادي الذي
تقدمه اللجنة العليا للتدريب.
تم استخدام اختبار  tللعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( )30والذي يبين آراء أف ار عينة الدراسة في
فقرات المحور الرابع المعوقات والعقبات التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج الات هيل القيا ي الذي تقدمه اللجنة
العليا للتدريب.
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جدول رقم ( )30تحليل لفقرات المحور الرابع:
المعوقات والعقبات التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج المتأهيل القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الترتيب

6.76

67.60

2.68

9.586

0.000

10

8.22

82.20

2.38

17.549

0.000

2

8.32

83.20

2.63

10.459

0.000

1

7.84

78.40

2.54

15.131

0.000

3

7.67

76.70

2.52

13.560

0.000

5

7.34

73.40

2.59

12.087

0.000

6

4.99

49.90

2.53

8.408

0.000

17

.8

عدم كفاية الفترة الزمنية لتغطية جميع محاور الدورة.

6.58

65.80

2.64

11.168

0.000

11

.9

الترشيح للدورات التدريبية ال يتم ضمن معايير مناسبة.

5.88

58.80

2.80

9.230

0.000

13

 .10عدم كفاية المحتوى العلمي والعملي للبرنامج التدريبي.

6.97

69.70

2.68

11.390

0.000

8

 .11عدم توفير المطبوعات الالزمة للبرنامج التدريبي.

7.78

77.80

2.57

12.863

0.000

4

 .12الخوف من استهداف الدورات من ِقبل العدو الصهيوني.

7.21

72.10

3.85

10.212

0.000

7

 .13قلة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في البرنامج.

6.90

69.00

2.51

13.235

0.000

9

المتدرب في مكان ال يتناسب مع تخصصه.
 .14يعمل ُ
 .15ضعف اإلشراف اإلداري على الدورة.

6.39

63.90

3.15

8.661

0.000

12

4.84

48.40

2.78

7.456

0.000

18

 .16عدم تطبيق القائد لما تعلمه أثناء الدورة.

5.63

56.30

2.59

10.201

0.000

14

 .17عدم انضباط بعض المتدربين بالمواعيد.

5.49

54.90

2.78

8.954

0.000

15

 .18عدم مالءمة أماكن انعقاد البرامج التدريبية.

4.68

46.80

2.73

9.927

0.000

19

 .19عدم مالءمة أوقات انعقاد الدورة.

5.47

54.70

2.64

7.639

0.000

16

جميع الفقرات

6.57

29.623 20.74 65.76

0.000

م.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

البيان

ِ
بشكل ال يتناسب
يتم تصميم البرامج التدريبة للقيادات
مع الواقع الموجود في الوزارة.

قلة توفر اإلمكانيات المادية الالزمة لتنفيذ البرامج
التدريبية القيادية بالشكل المطلوب.

غياب عمليتي التقييم والتقويم للدورات القيادية التي

تعقدها اللجنة العليا للتدريب.

هيمنة الجانب النظري وتدني مستوى التطبيق العملي
لما ُيدرس في البرنامج.
ضعف تحديد االحتياجات التدريبة الفعلية للقيادات قبل
وضع برامج التدريب.

قلة التنوع في أساليب التدريب واالعتماد على األساليب

التدريبة التقليدية.

قلة خبرة المدربين وضعف الهيئة التدريبية في مجال
التدريبي القيادي.
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من خلل جدول ( )30يمكن استخلص النتائج التالية:
• الترتيب األول :حيل جاءت الفقرة ( )3غياب عمليتي التقييم والتقويم للدورات القيادية التي تعقدها
اللجنة العليا للتدريب في المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي (،)%83.20
وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويبين [مهنا :2018/04/04،مقابلة]،

و[عو ة :2018/04/04،مقابلة] ،بوجو تقييم لجميع الدورات التي تعقدها اللجنة العليا للتدريب ويليها تقويم
مستمر لبرامج التدريب ،لكن قد ال يلحظه المتدرب ألنَّه يلتحق ببرنامج تدريبي واحد وال يلم

التحديل

الحاصل في البرنامج التالي ،مع وجو قصور عند بعض المتدربين في عملية التقييم وتدخل األهواء
الشخصية ،وتم إرفاق نموذج لتقييم ورة القيا ة الوسطى بالنتائج ضمن الملحق ،ولكن هذا التقييم بحاجة
للتطوير ليشمل التقييم القبلي وأ ناء التنفيذ وكذلك المخرجات ،حيل يجري اإلعدا والترتيب لذلك في الدورات
حاليا.
المنعقدة ً

ٍ
تبين َّأنه يوجد تنوع في األساليب
• وقد اختلفت الدراسة الحالية مع كل من راسة (شابط )2013 ،والتي ّ
المستخدمة في عملية التقييم لقيا أ ر ونتائج البرامج التدريبية بدرجة موافقة كبيرة ،و راسة (أبو مر،
تبين أن األنروا تقوم بعملية تقييم خطط وبرامج التدريب بهدف تطويرها وتحسينها بدرجة
 )2015حيل ّ
تبين َّأنه يتم تقيم كل تمرين بعد االنتهاء منه بدرجة موافقة
موافقة كبيرة ،و راسة (العنزي )2015 ،والتي ّ
تبين َّأنه يتم تقييم ر و أفعال المتدربين عن البرنامج
كبيرة ،وقد اختلفت مع راسة (القرني )2016 ،والتي ّ
التدريبي بشكل مستمر بدرجة موافقة متوسطة ،ويعزو الباحل الختلف مجتمع وطبيعة الدراسة.

• الترتيب الثاني :حيل جاءت الفقرة ()2

قلة توفر اإلمكانيات المادية الالزمة لتنفيذ البرامج التدريبية

القيادية بالشكل المطلوب في المرتبة الثانية في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي

( ،)82.20%وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك للظروف

التي يعيشها قطاع غزة من حصار واستهداف لمقدرات ومقرات و ازرة الداخلية ،ولعدم وجو مصا ر مالية
ابتة وواضحة يمكن االعتما عليها في توفير اإلمكانيات المطلوبة للتدريب.
• الترتيب الثالل :حيل جاءت الفقرة ( )4هيمنة الجانب النظري وتدني مستوى التطبيق العملي لما ُيدرس
في البرنامج في المرتبة الثالثة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( ،)%78.40وهذا

يعني َّ
أن هناك موافقة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،وُيعزى [الكريري :2018/04/04،مقابلة] ،ذلك

َّأنه كلما ارتفع المستوى القيا ي يقل المستوى التطبيقي ،بحيل يتم التركيز في التدريب على إكساب المعلومات
واالتجاهات بشكل أكبر من الجانب العملي ،في حين أن المستويات الدنيا يتم التركيز فيها على الجانب
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التطبيقي أكثر من النظري ،وبشكل عام تم من خلل البرنامج إعطاء العديد من التمارين العملية القيا ية،
وتم التطرق لها بشكل عملي ،وكذلك احتوى البرنامج التدريبي على شق ميداني.
المقدمة لقا ة حر الحدو
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (الفيصل )2017 ،في أن البرامج التدريبية ُ
تركز على الجانب النظري أكثر من الجانب التطبيقي بدرجة موافقة كبيرة ،بينما اختلفت مع راسة ٍ
كل من
(الحربي )2011 ،حيل بينت َّأنه يتم الموائمة بين التطبيق العملي والجانب النظري وذلك في البرامج المقدمة
لقيا ة القوات البحرية بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك اختلفت مع راسة (القرني )2016 ،حيل بينت َّأنه يتم
الموائمة بين الجانب النظري والعملي في التدريب في الشئون الصحية بدرجة موافقة متوسطة ،ويعزو الباحل
ذلك الختلف طبيعة البرنامج التدريبي وأهدافه والقائمين عليه و روفهم.
• الترتيب الرابع :حيل جاءت الفقرة ( )11عدم توفير المطبوعات الالزمة للبرنامج التدريبي القيادي في
المرتبة الرابعة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( ،)%77.80وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة

بدرجة كبيرة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك لعدم بات البرنامج التدريبي وتطويره بشكل
مستمر ،وألن بعض المحاضرين يتحفظ على الما ة التي أعدها باعتبارها جهد خاص به ،وكذلك إلمكانية
توفير الما ة التدريبية بطرق إلكترونية محوسبة توزع على منتسبي البرنامج او تُشارك بينهم عبر اإلنترنت،
بحيل يستطيع الجميع الوصول إليها واالستفا ة منها وهذا ما أكدته مقابلة [الكريري :2018/04/04،مقابلة].

• الترتيب الخام  :حيل جاءت الفقرة ( )5ضعف تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات قبل وضع
برامج التدريب في المرتبة الخامسة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( ،)%76.70وهذا

يعني َّ
أن هناك موافقة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى صعوبة تحديد االحتياجات
التدريبة الفعلية ب ساليب علمية و قيقة ،ولصعوبة تغطية جميع االحتياجات وكذلك تفر

طبيعة العمل

بعض االحتياجات الضرورية ،ويرى الباحل َّأنه يجب وضع نظام واضح و قيق لتقييم المتدرب الحتياجاته
التي يتم على أساسها تحديد المحتوى التدريبي ،مع أخذ االحتياجات الخاصة بالو ازرة في عين االعتبار.
• ويتفق [الكريري :2018/04/04،مقابلة] ،و[عو ة :2018/04/04،مقابلة] ،ب ن أجهزة الو ازرة المختلفة هي
أحيانا تضع هذه األجهزة
بناء على نماذج مخصصة لذلك ،ولكن
ً
من تقوم بإرسال احتياجاتها التدريبية ً
احتياجات ال تتناسب مع طبيعة عملها أو من باب زيا ة المعارف ،أو ال تسطيع تغطية عجز المور البشري
الملتحق بالبرامج التدريبة ،وبدوره تقوم اللجنة العليا للتدريب بالموائمة بين االحتياجات الشخصية واحتياجات
ٍ
بشكل عام مع الموائمة بين اإلمكانيات المتوفرة للتدريب في
الجهاز واحتياجات واتجاهات الو ازرة
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ل

بناء على هذه
الظروف التي تعيشها و ازرة الداخلية من قلة امكانيات ،ويتم تصميم البرنامج التدريبي ً
المعطيات.

• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة ٍ
كل من (العمري ،)2017 ،و(الفيصل )2017 ،في أن البرامج التدريبية

المقدمة لقا ة حر الحدو ال يتم فيها تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للمشاركين ،وكذلك راسة (الرشو ،
ُ

 )2017في أن الحقا ئب التدريبية ال تتناسب مع االحتياجات الفعلية للمتدربين ،وقد اختلفت مع راسة

(القرني )2016 ،ب ن البرنامج التدريبي يتم تصميمه وفًقا للحتياجات الفعلية للمتدربين بدرجة موافقة
متوسطة ،وكذلك اختلفت مع راسة (أبو مر )2015 ،ب ن البرنامج التدريبي يتناسب مع االحتياجات الفعلية
للمتدربين بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك اختلفت مع راسة (شابط ،)2013 ،و راسة والتي جاء فيها أن و ازرة
الداخلية الفلسطينية تعمل على تحديد االحتياجات الفعلية واالحتياجات الفر ية لو ازرة المو فين قبل تصميم
البرامج التدريبية بدرجة موافقة كبيرة ،ويعزو الباحل هذا االختلف ألن راسة شابط كانت تتعلق الشق
المدني في الو ازرة أما الدراسة الحالية تتعلق بالشق العسكري فقط ،وكذلك تختلف مع راسة (أبو عزيز،
 ،)2014حيل بينت َّ
المقدمة في وكالة الغوث تلبي احتياجات المتدربين
أن محتوى البرامج التدريبة ُ
وتوقعاتهم بدرجة كبيرة ،وكذلك اختلفت مع راسة (البواب .)2015 ،ويعزو الباحل ذلك الختلف مجتمعات
الدراسة والقائمين على العملية التدريبية.
• الترتيب الخام

عشر :حيل جاءت الفقرة ( )17عدم انضباط بعض المتدربين بالمواعيد في المرتبة

الخامسة عشر في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( ،)%54.90وهذا يعني َّ
أن هناك موفقة

بدرجة متوسطة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويرجع الباحل ذلك لوجو نظام خاص بو ازرة الداخلية ،وهو
ملزم للضابط بالحضور بالموعد المحد  ،ولكن قد يحدث روف عند بعض المتدربين تدفعهم للت خر أو

التغيب عن جزء من البرنامج التدريبي.
• الترتيب السا

عشر :حيل جاءت الفقرة ( )19عدم مالءمة أوقات انعقاد الدورة في المرتبة السا سة

عشر في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( ،)%54.47وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة

متوسطة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك إلى َّأنه يتم اختيار وقت مناسب لحضور
سلبا على عمل المتدرب يتم جعل أوقات التدريب
الدورات
وغالبا يكون من خلل أوقات الدوام ،ولكي ال يؤ ر ً
ً
بشكل متوائم ويراعي طبيعة العمل.

• واتفقت هذه الدراسة مع راسة (أبو عزيز ،)2014 ،و راسة (العنزي )2015 ،حيل بينت َّ
أن وقت التدريب
يناسب روف عمل المتدربين بدرجة موافقة متوسطة.
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• الترتيب السابع عشر :حيل جاءت الفقرة ()7

قلة خبرة المدربين وضعف الهيئة التدريبية في مجال

التدريب القيادي في المرتبة السابعة عشر في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي (،)%49.90

وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة ضعيفة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك ب َّنه يتم انتقاء
هؤالء المدربين ممن يكونوا مؤهلين للتدريب القيا ي ،ويتوفر لديهم قدر كافي من المعلومات والمهارات التي
يتم اكسابها للمتدربين.

• الترتيب قبل األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )15ضعف اإلشراف اإلداري على الدورة في المرتبة الثامنة
عشر في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )%48.4وهذا يعني َّ
أن هناك موافقة بدرجة

ضعيفة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،وُيعزى [مهنا :2018/04/04،مقابلة] ،ذلك بوجو اشراف ومتابعة
جيدة لسير الدورات حسب الخطط المعدة مسبًقا ،كما أن مستوى الضبط في هذه البرامج يخضع للنظام

السائد في المؤسسة العسكرية ،والذي يتميز بالحزم واالنضباط.

تبين ان ضعف الحزم اإل اري في التدريب أعاق
• وتختلف الدراسة الحالية مع راسة (البواب )2015 ،والتي ّ
سير البرنامج بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحل ذلك لوجو ضبط وربط في العمل العسكري أكثر من هذه

الدراسة التي أجريت على التدريب القيا ي النسائي في و ازرات مدنية.
• الترتيب األخير :حيل جاءت الفقرة رقم ( )19وهي عدم مالئمة أماكن انعقاد البرامج التدريبية في المرتبة
التاسعة عشر واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعد ،حيل بلغ الوزن النسبي ( )%46.8وهذا يعني َّ
أن هناك

موافقة بدرجة ضعيفة من ِقبل أف ار العينة على الفقرة ،ويعزو الباحل ذلك ألن أماكن انعقا البرامج التدريبية

القيا ية تكون في قاعات مهيئة للتدريب وبعضها في مؤسسات تدريبية خارج الو ازرة وبعضها في قاعات
فنا ق أو جامعات متوفر فيها سبل التدريب اإل اري الفعال ،ويساعد على ذلك قلة عد المتدربين في
البرنامج الواحد.
تبين بتوفر قاعد تدريب بالو ازرة مناسبة لجميع
• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (شابط )2013 ،والتي ّ
تبين
البرامج التدريبية ومجهزة بالمستلزمات اللزمة بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك راسة (حزام )2016 ،والتي ّ
أن مكان التدريب في مدينة الملك فهد الطبية مهي ومناسب للتدريب بدرجة موافقة كبيرة ،وكذلك اتفقت مع
راسة (العنزي ،)2015 ،واختلفت مع راسة (الرشو  )2017 ،ب ن أماكن التدريب عدم ملئمة للتدريب
بدرجة موافقة كبيرة ،ويعزو الباحل ذلك الختلف البيئة والفئة المستهدفة ،واإلمكانيات الما ية المتوفرة.
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ٍ
تبين لنا من خلل النتائج في الجدول ( )30أن الوزن النسبي للمحور الرابع المعوقات والعقبات
• بشكل عام ي ّ
التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج المتأهيل القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب" ( )%65.76وكانت

القيمة االحتمالية ( )0.000وهي أقل من ( )0.05وهذا يعني َّ
أن استجابات المبحو ين على هذا ا ُلبعد كانت
بدرجة موافقة متوسطة.

• ويعزو الباحل هذه النتيجة إلى َّأنه من الطبيعي وجو معيقات ألي عملية إ ارية أو غيرها ،وهنا يجب على
اللجنة العليا للتدريب أن تبذل كل ما في وسعها من جهو من أجل تجنب هذه المعوقات وأن تضع الحلول
العملية للتخفيف منها أو التغلب عليه لتحقيق االستفا ة القصوى من عملية التدريب.
• ويرى [الكريري :2018/04/04،مقابلة] ،و[العسكري :2018/04/04،مقابلة] ،ب ن أهم المعوقات التي
تواجه العملية التدريبية هي قلة توفر اإلمكانيات الما ية والمالية اللزمة لعملية التدريب ،باإلضافة إلى الفهم
الخاطئ من بعض المديرين لمدى جدوى التدريب من وجهة نظره ،فنجد عند بعضهم قصور في فهمه
لمفهوم صناعة القائد وتنميته مهاراته ممن هم تحت إشرافه ،ب َّنها من الممكن أن تؤ ر على مكانته وسيطرته
عليهم ،فنجد أن بعضهم يعيق عملية تدريب الكفاءات بدعوى انشغالهم في األعمال.

• وقد اتفقت الدراسة الحالية مع راسة (القرني ،)2016 ،واختلفت مع راسة ٍ
كل من (الرشو )2017 ،
و(الفيصل )2017 ،حيل يوافقون بدرجة كبيرة حول المعوقات التي تحد من البرنامج التدريبي.

ٍ
بشكل عام لألسباب التالية:
• ويعزو الباحل االتفاق مع الدراسات السابقة

 .1تشابه األهداف العامة للعملية التدريبية في معظم المؤسسات ،مع اختلفها في التركيز على بعض الجوانب
حسب االحتياج التدريبي الخاص بكل مؤسسة.
 .2يوجد العديد من الدراسات السابقة مطبقة على مجتمعات أمنية وشرطية ،تتفق مع طبيعة الدراسة الحالية.
 .3تشابه خطوات ومراحل العملية التدريبية في معظم المؤسسات ،ولكن االختلف يكون في عملية التطبيق.
ٍ
بشكل عام لألسباب التالية:
• ويعزو الباحل االختلفات مع الدراسات السابقة
 .1اختلف بعض مجتمعات الدراسة والظروف المحيطة بالعملية التدريبية.
 .2اختلف اإلمكانيات الما ية المتوفرة والمخصصة للتدريب.
 .3اختلف نظرة القيا ة للعملية التدريبية وأهميتها.
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رابعا :تحليل أبعاد محاور الدراسة:
جدول رقم ( )31تحليل أبعا محاور الدراسة
الوسط

الوسيط

االنحراف

الحسابي

الحسابي

المعياري

68.01

67.14

14.28

71.48

72.67

13.93

.3

أثر برامج التدريب القيادي في إكساب المتدربين للمهارات القيادية

72.84

75.00

15.02

3.1

المهارات الذاتية

72.13

73.75

15.19

3.2

المهارات الفنية

74.16

76.25

14.24

3.3

المهارات اإلنسانية

73.00

76.25

15.52

3.4

المهارات اإل ارية

72.94

75.00

18.35

3.5

المهارات الفكرية

72.97

73.75

14.95

64.74

65.76

20.74

المحاور

م.

.1
.2

.4

مستوى فعالية برامج التدريب القيادي في تحقيق األهداف التي
صممت من أجلها
ُ

مدى نجاح برامج تأهيل وتنمية القادة األمنيين في لمواجهة التحديات

الحالية والمستقبلية

المعوقات والعقبات التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج المتأهيل القيادي
الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب.

جدول ( )31يوضح أن الوزن النسبي مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي في تحقيق األهداف التي صممت من
أجله ( ،)67.5.1%وبلغ الوزن النسبي لمدى نجاح برامج ت هيل وتنمية القا ة األمنيين في لمواجهة التحديات
الحالية والمستقبلية بلغ ( ،)%71.4بينما بلغ الوزن النسبي أ ر برامج التدريب القيا ي في إكساب المتدربين
للمهارات القيا ية ( ،)%72.42وأما المعوقات والعقبات التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج الات هيل القيا ي الذي
تقدمه اللجنة العليا للتدريب فقد بلغت (.)%65.76
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خامسا :فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى:

توجد علقة ذات اللة إحصائية عند مستوى اللة ( )α ≥ 0.05بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي

تقدمه اللجنة العليا للتدريب وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية( :الذاتية  -الفنية – اإلنسانية – اإل ارية -

الفكرية) ،للقا ة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.
جدول رقم ( :)32يوضح العلقة بين مستوى فعالية البرنامج وبين تنمية المهارات القيا ية
معامل

المجاالت

االرتباط

الداللة

الداللة

المهارات الذاتية

0.588

0.000

دالة

المهارات الفنية

0.592

0.000

دالة

المهارات اإلنسانية

0.514

0.000

دالة

المهارات اإل ارية

0.508

0.000

دالة

المهارات الفكرية

0.578

0.000

دالة

إجمالي المهارات

0.567

0.000

دالة

جدول ( )32يوضح َّأنه توجد علقة ذات اللة إحصائية بين بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي
تقدمه اللجنة العليا للتدريب وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية( :الذاتية  -الفنية – اإلنسانية – اإل ارية -
الفكرية) ،للقا ة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني ،حيل كانت قيمة معامل االرتباط =  0.567والداللة اإلحصائية
أقل من  .0.05كما وأ هرت النتائج التالي:
 .4توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الذاتية ،حيل كانت قيمة (ر) =  0.588والداللة اإلحصائية أقل من
.0.05
 .5توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الفنية ،حيل كانت قيمة (ر) =  0.592والداللة اإلحصائية أقل من
.0.05
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 .6توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية اإلنسانية ،حيل كانت قيمة (ر) =  0.514والداللة اإلحصائية أقل من
.0.05
 .7توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية اإل ارية ،حيل كانت قيمة (ر) =  0.508والداللة اإلحصائية أقل من
.0.05
 .8توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الفكرية ،حيل كانت قيمة (ر) =  0.578والداللة اإلحصائية أقل من
.0.05
• ويعزو الباحل وجو العلقة القوية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية ،إلى إ راك هؤالء القا ة إلى حاجتهم للتدريب على المهارات القيا ية
ألهميتها ،حيل تقو هم إلى الكفاءة والتميز في إ ارة أعمالهم في ضوء االحتياجات الحالية والمستقبلية وكذلك
لمواكبة التطور المستمر والحاصل في بيئة العمل والبيئة الخارجية ،حيل كانت أهداف البرنامج التدريبي
واضحة ومناسبة للخطة االستراتيجية للو ازرة  ،وتميز البرنامج القيا ي ،باإلعدا الجيد ،والمرحلية في التنفيذ،
وجمع بين المعرفة النظرية واألنشطة العملية.

• واتفقت هذه النتائج مع راسة ٍ
كل من (شابط )2013 ،ب ن هناك علقة بين البرامج التدريبية في و ازرة الداخلية
واألمن الوطني وتنمية مهارات وقدرات وزيا ة معارف وخبرات وتغير سلوك واتجاهات وقيم مو فيها ،وكذلك
اتفقت مع راسة (أبو مر )2015 ،بوجو علقة قوية بين تطبيق برنامج القيا ة من أجل المستقبل وتحسين
المهارات القيا ية لدى مديري المدار  ،وكذلك اتفقت مع راسة (البواب )2015 ،بوجو علقة ذات اللة
إحصائية بين فاعلية برامج القيا ة الحكومية النسائية وبين تطوير األ اء الو يفي للقيا ات النسائية في الو ازرات
الفلسطينية بقطاع غزة.
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الفرضية الرئيسية الثانية:
توجد علقة ذات اللة إحصائية عند مستوى اللة ( )α ≥ 0.05بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي
تقدمه اللجنة العليا للتدريب في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية( :الذاتية

 الفنية – اإلنسانية – اإل ارية  -الفكرية) ،للقا ة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.جدول رقم ( :)33يوضح العلقة بين نجاح برامج التدريب وبين تنمية المهارات القيا ية
معامل

الداللة

الداللة

المجاالت
المهارات الذاتية

0.734

0.000

دالة

المهارات الفنية

0.783

0.000

دالة

المهارات اإلنسانية

0.633

0.000

دالة

المهارات اإل ارية

0.590

0.000

دالة

المهارات الفكرية

0.700

0.000

دالة

إجمالي المهارات

0.689

0.000

دالة

االرتباط

جدول ( )33يوضح أنَّه توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه
اللجنة العليا للتدريب في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية( :الذاتية -
الفنية – اإلنسانية – اإل ارية  -الفكرية) ،للقا ة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني .حيل كانت قيمة معامل االرتباط
=  0.689والداللة اإلحصائية أقل من  .0.05كما وأ هرت النتائج التالي:
 .1توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب
في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الذاتية ،حيل كانت قيمة (ر)
=  0.734والداللة اإلحصائية أقل من .0.05
• توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب في
مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الفنية ،حيل كانت قيمة (ر) =
 0.783والداللة اإلحصائية أقل من .0.05
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• توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب في
مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية اإلنسانية ،حيل كانت قيمة (ر) =
 0.633والداللة اإلحصائية أقل من .0.05
• توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب في
مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية اإل ارية ،حيل كانت قيمة (ر) =
 0.590والداللة اإلحصائية أقل من .0.05
• توجد علقة ذات اللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب في
مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الفكرية ،حيل كانت قيمة (ر) =
 0.700والداللة اإلحصائية أقل من .0.05
• ويعزو الباحل وجو العلقة بين مستوى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب في
مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ،وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية ،حيل َّإنه كلما از نجاح البرنامج
از ت المهارات القيا ية المكتسبة ،وهذا يدل على أن البرامج التدريبية تحقق األهداف التي صممت من أجلها،
وتزيد من المهارات القيا ية لدى خريجي هذه البرامج التدريبية  ،وهذا يبين مدى قدرة اللجنة العليا على التدرب

ٍ
بشكل عام والتدريب القيا ي بشكل خاص ،من خلل اطلعها على تجارب الدول والمؤسسات التي تعنى
بالتدريب القيا ي واالستفا ة منها ،وتطوير البرامج واألنشطة بشكل مستمر.
الفرضية الثالثة :يوجد أثر لمستوى فعالية برامج التدريب القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على تأهيل

وتنمية المهارات القيادية( :الذاتية  -الفنية – اإلنسانية – اإلدارية  -الفكرية) ,للقادة بوزارة الداخلية واألمن

الوطني عند مستوى داللة = ).)α≤ 0.05
الفرضية الفرعية األولى:

يوجد أثر لمستوى فعالية برامج التدريب القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على تأهيل وتنمية المهارات

القيادية الذاتية

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي لقيا

أ ر المتغير المستقل (فعالية برامج التدريب)

تبين أن مستوى ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الذاتية يمثل
على المتغير التابع (المهارات القيا ية الذاتية) ،وقد ّ
المتغير التابع يت ر بصورة جوهرية وذات اللة إحصائية بمستوى فعالية التدريب.
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جدول ( )34يوضح تحليل االنحدار الخطي (المتغير التابع :المهارات القيا ية الذاتية)
معامالت
االنحدار

الخطأ المعيار

الثابت

29.824

5.100

فعالية التدريب

0.627

0.074

المتغيرات المستقلة

معامالت
االنحدار
المعيارية
Beta
0.588

قيمة t

القيمة
االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()0.05

5.847

0.000

دال

8.476

0.000

دال

حتليل التباين ANOVA

قيمة اختبار F

71.840

القيمة االحتمالية

0.000

قيمة معامل التفسير المعدل R2

0.341

القيمة االحتمالية لمعامل التفسير

0.000

معادلة التأثير:

المهارات القيا ية الذاتية= ( 0.627 + 29.824فعالية التدريب)

أي َّأنه كلما از ت فعالية التدريب بمقدار  0.627أ ى ذلك الى زيا ة في المهارات القيا ية الذاتية بمقدار وحدة
واحدة.

الفرضية الفرعية الثانية:

يوجد أثر لمستوى فعالية برامج التدريب القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على تأهيل وتنمية المهارات

القيادية الفنية

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي لقيا

أ ر المتغير المستقل (فعالية برامج التدريب)

تبين أن مستوى ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الفنية يمثل
على المتغير التابع (المهارات القيا ية الفنية) ،وقد ّ
المتغير التابع يت ر بصورة جوهرية وذات اللة إحصائية بمستوى فعالية التدريب.
جدول ( )35يوضح تحليل االنحدار الخطي (المتغير التابع :المهارات القيا ية الفنية)
معامالت
االنحدار

الخطأ المعيار

الثابت

34.207

4.761

فعالية التدريب

0.592

0.069

المتغيرات المستقلة

معامالت
االنحدار
المعيارية
Beta
0.592

قيمة t

القيمة
االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()0.05

7.184

0.000

دال

8.574

0.000

دال

حتليل التباين ANOVA

قيمة اختبار F

73.521

القيمة االحتمالية

0.000

قيمة معامل التفسير المعدل R2

0.346

القيمة االحتمالية لمعامل التفسير

0.000
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معادلة التأثير :المهارات القيا ية الفنية= ( 0.592 + 34.207فعالية التدريب)

أي َّأنه كلما از ت فعالية التدريب بمقدار  0.592أ ى ذلك الى زيا ة في المهارات القيا ية الفنية بمقدار وحدة
واحدة.

الفرضية الفرعية الثالثة:

يوجد أثر لمستوى فعالية برامج التدريب القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على تأهيل وتنمية المهارات

القيادية اإلنسانية

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي لقيا

أ ر المتغير المستقل (فعالية برامج التدريب)

تبين أن مستوى ت هيل وتنمية المهارات القيا ية اإلنسانية
على المتغير التابع (المهارات القيا ية اإلنسانية) ،وقد ّ
يمثل المتغير التابع يت ر بصورة جوهرية وذات اللة إحصائية بمستوى فعالية التدريب.
جدول ( )36يوضح تحليل االنحدار الخطي (المتغير التابع :المهارات القيا ية اإلنسانية)
معامالت
االنحدار

الخطأ المعيار

الثابت

35.267

5.455

فعالية التدريب

0.559

0.079

المتغيرات المستقلة

معامالت
االنحدار
المعيارية
Beta
0.514

قيمة t

القيمة
االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()0.05

6.465

0.000

دال

7.068

0.000

دال

حتليل التباين ANOVA

قيمة اختبار F

49.693

القيمة االحتمالية

0.000

قيمة معامل التفسير المعدل R2

0.259

القيمة االحتمالية لمعامل التفسير

0.000

معادلة التأثير:

المهارات القيا ية اإلنسانية= ( 0.559 + 35.267فعالية التدريب)

أي َّأنه كلما از ت فعالية التدريب بمقدار  0.559أ ى ذلك الى زيا ة في المهارات القيا ية اإلنسانية بمقدار
وحدة واحدة.

الفرضية الفرعية الرابعة:

يوجد أثر لمستوى فعالية برامج التدريب القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على تأهيل وتنمية المهارات

القيادية اإلدارية

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي لقيا

أ ر المتغير المستقل (فعالية برامج التدريب)

تبين أن مستوى ت هيل وتنمية المهارات القيا ية اإل ارية يمثل
على المتغير التابع (المهارات القيا ية اإل ارية) ،وقد ّ

المتغير التابع يت ر بصورة جوهرية وذات اللة إحصائية بمستوى فعالية التدريب.
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جدول ( )37يوضح تحليل االنحدار الخطي (المتغير التابع :المهارات القيا ية اإل ارية)
معامالت
االنحدار

الخطأ المعيار

الثابت

28.897

6.479

فعالية التدريب

0.652

0.094

المتغيرات المستقلة

معامالت
االنحدار
المعيارية
Beta
0.508

حتليل التباين ANOVA

قيمة اختبار F

48.275

قيمة معامل التفسير المعدل R2

0.252

قيمة t

القيمة
االحتمالية
sig.

مستوى
الداللة عند
()0.05

4.460

0.000

دال

6.948

0.000

دال

القيمة االحتمالية

0.000

القيمة االحتمالية لمعامل التفسير

0.000

معادلة التأثير :المهارات القيا ية اإل ارية= ( 0.652 + 28.897فعالية التدريب)

أي َّأنه كلما از ت فعالية التدريب بمقدار  0.652أ ى ذلك إلى زيا ة في المهارات القيا ية الفكرية بمقدار وحدة
واحدة.

الفرضية الفرعية الخامسة:

يوجد أثر لمستوى فعالية برامج التدريب القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على تأهيل وتنمية المهارات

القيادية الفكرية

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي لقيا

أ ر المتغير المستقل (فعالية برامج التدريب)

تبين أن مستوى ت هيل وتنمية المهارات القيا ية الفكرية يمثل
على المتغير التابع (المهارات القيا ية الفكرية) ،وقد ّ
المتغير التابع يت ر بصورة جوهرية وذات اللة إحصائية بمستوى فعالية التدريب.
جدول ( )38يوضح تحليل االنحدار الخطي (المتغير التابع :المهارات القيا ية الفكرية)
المتغيرات المستقلة

معامالت
االنحدار

الثابت

32.160

فعالية التدريب

0.605

معامالت االنحدار
المعيارية
الخطأ المعيار
Beta
4.999
0.578

0.072

6.433

القيمة
االحتمالية
sig.
0.000

مستوى
الداللة عند
()0.05
دال

8.342

0.000

دال

قيمة t

حتليل التباين ANOVA
قيمة اختبار F

69.596

قيمة معامل التفسير المعدل R2

0.392

القيمة االحتمالية
القيمة االحتمالية لمعامل

التفسير

0.000
0.000

معادلة التأثير :المهارات القيا ية الذاتية= ( 0.605 + 32.160فعالية التدريب) َّأنه كلما از ت فعالية التدريب

بمقدار  0.627أ ى ذلك الى زيا ة في المهارات القيا ية الذاتية بمقدار وحدة واحدة.
154

• وتتفق الدراسة الحالية مع راسة (أبو مر ،)2015 ،بوجو أ ر ذو اللة إحصائية بين متوسط تقديرات
المستجيبين حول أ ر تطبيق برنامج القيا ة من أجل المستقبل على تحسين المهارات القيا ية لدى مديري
المدار  ،وكذلك اتفقت مع راسة (إسليم )2014 ،بوجو علقة ذات اللة إحصائية بين واقع التدريب في
مؤسسة إبداع وأ رها على بناء الشخصية القيا ية الفلسطينية من وجهة نظر المتدربين.
الفرضية الرابعة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب

ُتعزى لمتغيرات (الرتبة – سنوات الخدمة – المسمى الوظيفي – المؤهل العلمي).

جدول ( )39يوضح الفروق اإلحصائية بين فعالية برامج التدريب القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب ُتعزى
لمتغيرات (الرتبة – سنوات الخدمة – المسمى الوظيفي – المؤهل العلمي).

المتطلبات

الرتبة العسكرية

سنوات الخدمة

العمر

العدد

عقيد

4

58.21

مقدم

15

70.62

12.96

رائد

62

68.08

15.65

نقيب

49

66.20

12.29

مالزم أول

11

69.29

8.04

المجموع

من  5إلى  10سنة
من  11إلى  15سنة
 16سنة فأكثر

141
27
90
24
141

67.51
65.87
68.91
64.08
67.51

14.28
11.54
14.77
14.98
14.28

مدير إدارة فما فوق
مدير وحدة
مدير دائرة
رئيس قسم

14
11
40
76

72.14
68.18
68.41
66.08

19.87
9.12
16.72
12.22

141

67.51

14.28

19
100
15
7

64.70
68.12
66.90
67.65

18.20
14.30
11.15
8.35

141

67.51

14.28

المجموع

المسمى الوظيفي

المجموع

المؤهل العلمي

الوسط

االنحراف

ماجستير
بكالوريوس
دبلوم متوسط
ثانوية عامة فأقل
المجموع
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الحسابي

المعياري
30.23

قيمة ف

0.767

1.31

0.802

0.311

الداللة
اإلحصائية

0.549

0.273

0.495

0.817

جدول ( )39يوضح َّأنه ال يوجد فروق ذات اللة إحصائية بين مستويات تقديرات أف ار العينة حول مستوى فعالية
برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب تُعزى لمتغيرات (الرتبة – سنوات الخدمة – المسمى الو يفي –

المؤهل العلمي) حيل كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من .0.05

• ويعزو الباحل ذلك ب ن البرامج التدريبية مناسبة للجميع وتنمي المهارات التي يحتاجها المتدربون ،ويدل على
اهتمام المتدربين بمختلف مستوياتهم لتطوير مهاراتهم واتجاهاتهم والتحسين من مستوى أ ائهم بشكل إيجابي،
باإلضافة الهتمام قيا ة الو ازرة واللجنة العليا للتدريب في وضع هذه البرامج لتناسب الجميع.
• وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه راسة (القحطاني )2007 ،ب َّنه ال توجد فروق ذات اللة إحصائية
بين اتجاهات أف ار مجتمع الدراسة حول فعالية ورة إعدا القا ة في تنمية المهارات القيا ية باختلف المتغيرات
(العمر – سنوات الخبرة – المؤهل العلمي).
أيضا مع راسة (أبو مر )2015 ،بوجو فروق ذات اللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المستجيبين
• وتتفق ً
حول أ ر تطبيق برنامج القيا ة من أجل المستقبل على تحسين المهارات القيا ية لدى مديري المدار تُعزى
الى (الجن

 -الفئة العمرية  -سنوات الخبرة) بينما تختلف عن الدراسة الحالية بوجد فروق ذات اللة

إحصائية بين متوسطات تقديرات المستجيبين تُعزى إلى المؤهل العلمي وذلك لصالح ذوي المؤهلت العلمية

المقدم ،وكذلك
العليا ،ويعزو الباحل هذا االختلف الختلف مستويات الفئة المستهدفة وطبيعة البرنامج ُ
القائمين على البرنامج.
أيضا مع راسة (الفيصل )2017 ،في عدم وجو فروق ذات اللة إحصائية بين اتجاهات مجتمع
• وتتفق ً
الدراسة حول مدى إسهام برامج تنمية المهارات االستراتيجية للقا ة بجامعة نايف للعلوم األمنية في االرتقاء
بمهارات قا ة حر الحدو المشاركين فيه باختلف المتغيرات (المؤهل العلمي – الرتبة العسكرية).
أيضا مع راسة (الرشو  )2017 ،في عدم وجو فروق ذات اللة إحصائية بين أف ار مجتمع الدراسة
• وتتفق ً
حول ،واقع مساهمة التدريب األمني في القوات الخاصة ألمن الطرق في تطوير أ اء العاملينُ ،يعزى لمتغيرات
(الرتبة – المؤهل العلمي – وسنوات الخدمة).
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الفرضية الخامسة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب ُتعزى
لمتغيرات (الرتبة – سنوات الخدمة – المسمى الوظيفي – المؤهل العلمي).
جدول ( )40الفروق اإلحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب ُتعزى
لمتغيرات (الرتبة – سنوات الخدمة – المسمى الوظيفي – المؤهل العلمي).

المتطلبات

الرتبة العسكرية

سنوات الخدمة

المسمى الوظيفي

المؤهل العلمي

العمر

العدد

عقيد
مقدم
رائد
نقيب
مالزم أول
المجموع
من  5إلى  10سنة
من  11إلى  15سنة
 16سنة فأكثر
المجموع
مدير إدارة فما فوق
مدير وحدة
مدير دائرة
رئيس قسم
المجموع
ماجستير
بكالوريوس
دبلوم متوسط
ثانوية عامة فأقل
المجموع

4
15
62
49
11
141
27
90
24
141
14
11
40
76
141
19
100
15
7
141

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

56.67
77.56
70.90
71.58
71.33
71.48
71.36
72.47
67.86
71.48
75.38
68.48
68.60
72.70
71.48
66.35
71.99
72.84
75.05
71.48

32.99
9.18
13.24
12.95
15.92
13.93
12.99
13.50
16.38
13.93
19.15
13.06
13.43
13.12
13.93
17.70
13.59
12.02
9.86
13.93

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

1.92

0.111

1.040

0.356

1.308

0.274

1.107

0.349

جدول ( )40يوضح َّأنه ال توجد فروق ذات اللة إحصائية بين مستويات تقديرات أف ار العينة حول مستوى نجاح برامج
التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب تُعزى لمتغيرات (الرتبة – سنوات الخدمة – المسمى الو يفي –

المؤهل العلمي) حيل كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من .0.05

• ويعزو الباحل ذلك إلى الخبرات السابقة المتراكمة لدى خريجي هذه الدورات ،التي أ رت بشكل كبير في إزالة
الفوارق التي تُعزى للمتغيرات المذكورة ،فقد أشرنا أن ما نسبته ( )%80.8من العينة منهم تجاوزت مدة سنوات

خدمتهم (11سنة ف كثر) ،وكذلك بالنسبة للمؤهل العلمي حيل َّ
إن ما نسبته ( )%84.4حاصلين على رجة
157

البكالوريو

ف كثر ،كما أن جميع المتدربين تلقى نف

التدريب ويعيش في

روف مشابهة في العمل،

والبرنامج التدريبي مصمم ليناسب ويلبي احتياجات جميع الملتحقين بمختلف مستوياتهم الو يفية والعلمية.
• واتفقت هذه الدراسة مع راسة (األي )2015 ،التي أ هرت عدم وجو فروق ذات اللة إحصائية في متوسط
التقديرات لدور أكا يمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القيا ية تُعزى لمتغير (العمر – سنوات الخدمة

– المؤهل العلمي – طبيعة العمل).

تبين عدم وجو فروق ذات اللة إحصائية بين استجابة
• وكذلك اتفقت مع راسة (شابط ،)2013 ،والتي ّ
أف ار العينة تُعزى إلى متغير (المسمى الو يفي – عد سنوات الخدمة) بينما اختلفت هذه الدراسة مع الدراسة
الحالية بوجو فروق ذات اللة إحصائية بين استجابة أف ار العينة تُعزى إلى متغير(المؤهل العلمي) لصالح
الحاصلين على شها ات علمية ،ويعزو الباحل هذا االختلف الختلف الفئة المستهدفة ومستويات تعليمهم

حيل َّإنه في راستي تم التطرق فقط للصف القيا ي الذي بينت نتائج تحليل العينة أن نسبة من يحملون
(شها ة الدبلوم على األقل) بلغت (.)%95
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❖ تمهيد.

الفصل السادس" :النتائج والتوصيات"

❖ أوال :نتائج الدراسة.
❖ ثانيا :توصيات الدراسة.

❖ ثالثا :الدراسات المقترحة.
❖ رابعا :خالصة الفصل.
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تمهيد:

لخصا لنتائج الدارسة التي تم التوصل إليها ،وذلك بعد االنتهاء من تحليل البيانات
يحتوي هذا الفصل ُم ً
اإلحصائية واختبار الفرضيات ،وكما ويحتوي على أهم النتائج وكذلك التوصيات والتي ي مل الباحل أن ت ُخذ بها

اللجنة العليا للتدريب بو ازرة الداخلية واألمن الوطني لتطوير األ اء ،وأن تعو بالفائدة على التدريب في الو ازرة

ٍ
بشكل عام ،وفي الختام ُيقدم الباحل بعض المقترحات للدراسات المستقبلية تفيد الباحثين في هذا المجال.

▪ نتائج الدراسة:

من خلل الدراسة العملية التي أجراها الباحل وفي ضوء اإلطار النظري يمكن استع ار

بعض النتائج التي أ هرتها الدراسة وهي على النحو التالي:
أوال :نتائج عامة للدراسة:
 .1عد من شملهم البرنامج التدريبي القيا ي خلل العامين (2017-2016م) بلغ ( )250ضابطاً ،وهو عد

جدا مقارنة بعد العاملين في (ُقوى األمن الداخلي بو ازرة الداخلية واألمن الوطني) ،والذين يشغلون مناصب
قليل ً

إشرافية (رئي

مايو)2018 :

قسم فما فوق) ،والبالغ عد هم ( )1850ضابطاً( .هيئة التنظيم واإل ارة ،و ائق غير منشورة:

 .2الغياب التام للعنصر النسائي في مجتمع الدراسة ،أو من ضمن أعضاء اللجنة العليا للتدريب.
 .3ما يقارب من ُلثي أف ار مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم (بين  30إلى  40عام) بنسبة (.)%62.4

 .4الفئة العظمى ألف ار مجتمع الدراسة يحملون الشها ة الجامعية (البكالوريو ) بوزن نسبي (.)%70.9
 .5ما يقارب من ُلثي أف ار مجتمع الدراسة عملوا في الو ازرة لمدة (من 11إلى 15عام) بوزن نسبي(.)%63.8

 .6مثلت رتبة الرائد ما يقارب ( ،)%44من أف ار مجتمع الدراسة ،وتليها رتبة النقيب بوزن نسبي (.)%34.8
 .7حصل ما نسبته ( )%67.4من أف ار المجتمع الدراسة على برنامج القيا ة الوسطى ،بينما حصل ما نسبته
( )%33.6على برنامج القيا ة العليا.
 .8حظي مسمى رئي

القسم على ما نسبته ( )%53.4من أف ار مجتمع الدراسة ،بينما حظي مسمى مدير

الدائرة على ما نسبته (.)%28.4
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ثانيا :نتائج حول التساؤالت والمحاور:
لقد َخُل َصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تم تقسيمها وفق تساؤالت ومحاور الدراسة على النحو التالي:
❖ المحور االول :أهم المهارات القيا ية التي تستهدفها برامج إعدا القا ة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني ،من
وجهة نظر أعضاء اللجنة العليا للتدريب.
من خلل مقابلة الباحل لعد (خمسة من أعضاء اللجنة العليا للتدريب) أجمعوا على ضرورة احتواء وتوفر
المهارات القيا ية التالية ضمن برامج التدريب القيا ي بو ازرة الداخلية واألمن الوطني.
• مهارة إ ارة األزمات.
• مهارة إ ارة التغيير.
• مهارة إ ارة الوقت.
• مهارة تقدير الموقف واتخاذ القرار.
• مهارة التفكير اإلبداعي وتوليد األفكار.
• مهارة الفهم العميق والشامل لألمور.
• مهارة بناء فريق العمل.
• مهارة التخطيط االستراتيجي للقيا ة العليا.
• مهارة التخطيط التشغيلي للقيا ة الوسطى.
• مهارة المبا أة واالبتكار.
• مهارة ضبط النف .
• مهارة االتصال والتواصل.
• مهارة تقدير اآلخرين.
❖ المحور الثاني :مستوى فعالية برامج التدريب القيادي في تحقيق األهداف التي صممت من أجلها من
وجهة نظر المتدربين.
• بينت نتائج الدراسة وجو علقة ذات اللة إحصائية بين مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي
تقدمه اللجنة العليا للتدريب وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية( :الذاتية  -الفنية – اإلنسانية –
اإل ارية  -الفكرية) ،للقا ة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني ،وهي علقة إيجابية طر ية.
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أيضا عدم وجو فروق ذات اللة إحصائية بين مستويات تقديرات أف ار العينة
• كما بينت نتائج الدراسة ً
حول مستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب تُعزى لمتغيرات (الرتبة –
سنوات الخدمة – المسمى الو يفي – المؤهل العلمي).

ٍ
بشكل عام ( )%68.1وكانت
• وبلغ الوزن النسبي الستجابات أف ار العينة على جميع فقرات هذا المحور
أهم نتائج هذا المحور كالتالي:
البرمج التدريبية القيا ية ُمؤهلون وُيشهد لهم بالكفاءة العالية ،حيل بلغ الوزن النسبي
• مدربوا ومحاضروا ا
(.)78.3%
• أهداف البرنامج التدريبي القيا ي كانت واقعية وواضحة ،حيل بلغ الوزن النسبي (.)%75.1
• يوجد ضعف في عملية التغذية الراجعة بعد انتهاء العملية التدريبية لمعرفة مدى تقدم المتدربين ،حيل بلغ
الوزن النسبي (.)%59.4
• يوجد ضعف في ما يترتب على تقييم خريجي الدورات من اعطائهم امتيازات و يفية تُمنح لهم حسب
الكفاءة حيل بلغ الوزن النسبي (.)%53.8
❖ المحور الثالث :مدى نجاح برامج التدريب القيادي بوزارة الداخلية واألمن الوطني في تأهيل قادتها لمواجهة
التحديات الحالية والمستقبلية من وجهة نظر المتدربين.
• بينت نتائج الدراسة وجو علقة ذات اللة إحصائية بين مدى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه
اللجنة العليا للتدريب في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وبين ت هيل وتنمية المهارات القيا ية( :الذاتية
 الفنية – اإلنسانية – اإل ارية  -الفكرية) ،للقا ة بو ازرة الداخلية واألمن الوطني وهي علقة إيجابية طر ية.•

كما بينت نتائج الدراسة عدم وجو فروق ذات اللة إحصائية بين مستويات تقديرات أف ار العينة حول
مستوى نجاح برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب تُعزى لمتغيرات (الرتبة – سنوات

الخدمة – المسمى الو يفي – المؤهل العلمي).

ٍ
بشكل عام ()%71.48
• وبلغ الوزن النسبي الستجابات أف ار العينة على جميع فقرات هذا المحور
وكانت أهم نتائج هذا المحور كالتالي:
• تكون لدى المبحو ين اتجاهات إيجابية نحو المرؤوسين والزملء ،بوزن نسبي (.)%76.40
• از البرنامج قدرة المبحو ين إلجراءات العمل وخطواته وااللتزام بقواعده وضوابطه ،بوزن نسبي (.)%75.7
• أكتسب المبحو ين القدرة على التفكير البناء لمواجهة العمليات اإلجرامية األمنية ،بوزن نسبي (.)%68
• أكسب البرنامج المبحو ين مهارة استخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية ،بوزن نسبي (.)%65
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❖ المحور الرابع :أثر برامج التدريب القيادي في وزارة الداخلية على المتدربين في اكتسابهم للمهارات القيادية
(الذاتية ,والفنية ,واإلنسانية ,واإلدارية ,والفكرية) من وجهة نظرهم.
• بينت نتائج الدراسة وجو أ ر لمستوى فعالية برامج التدريب القيا ي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب على
ت هيل وتنمية المهارات القيا ية( :الذاتية  -الفنية – اإلنسانية – اإل ارية  -الفكرية) ،للقا ة بو ازرة الداخلية
واألمن الوطني وهي علقة إيجابية طر ية ،حيل بلغ الوزن النسبي الستجابات أف ار العينة على جميع

ٍ
بشكل عام (.)%72.84
فقرات المحور
وكانت أهم نتائج هذا المحور كالتالي:

✓ ا ُلبعد األول :المهارات الفنية
• بينت الدراسة من خلل النتائج أن الوزن النسبي للمهارات الفنية بلغ ( ،)%74.16وحصلت على المرتبة
األولى بين المهارات القيا ية ،وكانت أهم نتائج هذا المحور كالتالي:
• از البرنامج من اإلصرار والعزيمة على تحمل المسئولية الموكلة لدى المبحو ين ،بوزن نسبي (.)%76.5
• تعززت قدرة المبحو ين على قة الملحظة وربط األحداث لتشكيل صورة كاملة ،بوزن نسبي (.)%75.1
• تنامت مهارة المبحو ين بإقناع اآلخرين بإمكانية تحقيق األهداف المطلوبة ،بوزن نسبي (.)%73.2
• از ت قدرة المبحو ين على التثقيف الذاتي إل راء الخبرات في مجال التخصص ،بوزن نسبي (.)%67.5
✓ ا ُلبعد الثاني :المهارات اإلنسانية
• بينت الدراسة من خلل النتائج أن الوزن النسبي للمهارات اإلنسانية بلغ ( )%73وحصلت على المرتبة الثانية
بين المهارات القيا ية ،وكانت أهم نتائج هذا المحور كالتالي:
• اكتسب المبحو ين القدرة على بناء العلقات االجتماعية مع الرؤساء والمرؤوسين ،بوزن نسبي (.)%76.8
• ساهم البرنامج في تطوير قدرات المبحو ين على تكوين فرق العمل المتعاونة والفعالة ،بوزن نسبي(.)%76.5
• اكتسب المبحو ين مهارة استخدام وسائل االتصال الفعالة لتبا ل األفكار والمعلومات ،بوزن نسبي(.)%72.7
• تنامت قدرات المستجيبين على اكتشاف وافع واتجاهات وميول المرؤوسين ،بوزن نسبي (.)%72.2
✓ ا ُلبعد الثالث :المهارات الفكرية
• بينت الدراسة من خلل النتائج أن الوزن النسبي للمهارات الفكرية بلغ ( ،)%72.97وحصلت على المرتبة
الثالثة بين المهارات القيا ية ،وكانت أهم نتائج هذا المحور كالتالي:
• از البرنامج من األمن الفكري للمستجيبين ،وفهم مقاصد السياسة الشرعية اإلسلمية ،وا ُلبعد عن االنحراف
والشطط والغلو في الدين بوزن نسبي (.)%77.2
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• أسهم البرنامج في تنامي الح
(.)77%

األمني للمستجيبين واالنتماء الوطني وا ُلبعد عن مواطن الشبهات ،بوزن نسبي

• اكسب البرنامج المستجيبين مهارة استقبال األفكار الجديدة وحل المرؤوسين على االبتكار وتوليد األفكار
وتنميتها ،بوزن نسبي (.)%70.9
• أسهم البرنامج في تعليم المستجيبين كيفية استثمار الذكاء الوجداني في تطوير العلقات االجتماعية مع
الرؤساء والمرؤوسين ،بوزن نسبي (.)%69.6
✓ ا ُلبعد الرابع :المهارات اإلدارية
• بينت الدراسة من خلل النتائج أن الوزن النسبي للمهارات اإلدارية بلغ ( )%72.94وحصلت على المرتبة
الرابعة بين المهارات القيا ية ،وكانت أهم نتائج هذا المحور كالتالي:
• از البرنامج من قدرة المستجيبين على تحويل االستراتيجيات إلى خطط تشغيلية وصياغة األهداف بدقة ،بوزن
نسبي (.)%76.50
• طور البرنامج قدرة المستجيبين على اتخاذ الق اررات الصائبة والعقلنية في المواقف األمنية المختلفة ،بوزن
نسبي (.)%74.6
• ساهم في رفع قدرات المستجيبين في التعامل اإليجابي مع مقاومة التغيير ،بوزن نسبي (.)%71.1
• طور البرنامج إمكانات المستجيبين في التنبؤ باألزمات واالستعدا والتصدي لها قبل حدو ها ،بوزن نسبي
(.)70.4%
✓ ا ُلبعد الخامس :المهارات الذاتية
• بينت الدراسة من خلل النتائج أن الوزن النسبي للمهارات الذاتية بلغ ( )%72.13وحصلت على المرتبة
الخامسة واألخيرة بين المهارات القيا ية ,وكانت أهم نتائج هذا المحور كالتالي:
• اكسب برنامج القيا ة المستجيبين القدرة على بذل الجهد إلنجاز العمل األمني ،بوزن نسبي (.)%75.7
• تحسنت مهارات المستجيبين في االتزان االنفعالي إزاء ت ير األزمات األمنية ،بوزن نسبي (.)%74.8
• ساهم البرنامج برفع قدرة المستجيبين على الفهم العميق لتفاصيل المواقف األمنية ،بوزن نسبي (.)%69.9
• از البرنامج من اللياقة البدنية للمستجيبين واالحتفاظ بالحيوية والنشاط ،بوزن نسبي (.)%67.5
❖ المحور الخامس :الصعوبات والعقبات التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج التأهيل القيادي الذي تقدمه اللجنة
العليا للتدريب من وجهة نظر المتدربين ,ووجهة نظر أعضاء اللجنة.
❖ أوال :من وجهة نظر المتدربين
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• بينت الدراسة من خلل النتائج أن الوزن النسبي للمحور الخام

الصعوبات والعقبات التي تحد من كفاءة

وفاعلية برامج المتأهيل القيادي الذي تقدمه اللجنة العليا للتدريب" ( )%65.76وكانت أهم نتائج هذا

المحور كالتالي:

• يوجد ضعف في عمليتي التقييم والتقويم للدورات القيا ية التي تعقدها اللجنة العليا للتدريب ،بوزن
نسبي(.)%83.20

• قلة توفر اإلمكانيات الما ية اللزمة لتنفيذ البرامج التدريبية القيا ية بالشكل المطلوب ،بوزن نسبي(.)%82.20

• هيمنة الجانب النظري وتدني مستوى التطبيق العملي لما ُيدر في البرنامج ،بوزن نسبي(.)%78.40
• عدم توفير المطبوعات اللزمة للبرنامج التدريبي القيا ي ،بوزن نسبي (.)%77.80

• ضعف تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للقيا ات قبل وضع برامج التدريب بوزن نسبي(.)%76.70
• قلة التنوع في أساليب التدريب واالعتما على األساليب التدريبة التقليدية ،بوزن نسبي (.)%73.4
• الخوف من استهداف الدورات من ِقبل العدو الصهيوني ،بوزن نسبي (.)%72.10
❖ ثانيا :من وجهة نظر أعضاء اللجنة العليا للتدريب

• قلة اإلمكانيات الما ية المتوفرة ،وضعف الموازنة المالية المخصصة للعملية التدريبية.

• توجد الكثير من البرامج التدريبية النظرية التي ينقصها التطبيق العملي لقلة اإلمكانيات الما ية والفنية.
• عدم تبا ل الخبرات واالبتعاث للدورات الخارجية ،بسبب صعوبة السفر والوضع األمني.

المقدمة.
• قلة عد أعضاء الكا ر اإل اري التابع للجنة العليا للتدريب ،مع زيا ة أعباء البرامج التدريبية ُ

• الخشية والحذر من القصف اإلسرائيلي لمراكز التدريب والمقار األمنية ،وما ينتج عنه من إخلءات وعدم
المخطط له ،أو يحدث خلل في برنامج التدريب.
انتظام عملية التدريب بالشكل ُ
• ضعف خبرة الكا ر التدريبي في بعض مجاالت وتخصصات التدريب القيا ي مما يدفع اللجنة للستعانة
بمحاضرين من خارج الو ازرة.

• ال يتم االلتزام الدقيق بمعايير الترشيح للدورات المختلفة التي تعقدها اللجنة العليا ،وضعف تكافؤ فرص
التدريب لجميع منتسبي الو ازرة.

• عدم اقتناع بعض القيا ات بفوائد الت هيل والتدريب للذين يخضعون لنطاق إشرافهم.

المقدمة ،في الوقت الحالي ألَّنها تحتاج إلى كا ر إ اري
• ضعف تطبيق عملية التغذية الراجعة للبرامج التدريبية ُ
متخصص وتحتاج إمكانيات وجهد ووقت.

• ضعف عملية تحديد االحتياجات التدريبة من ِقبل األجهزة واإل ارات المختلفة في الو ازرة ،حيل َّ
إن بعض هذه
اإل ارات ترسل احتياجات ال تتفق مع طبيعة عملها ،أو ال تستطيع سد العجز في العمل بسبب الكا ر

البشري الملتحق بالبرامج التدريبية.
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▪ التوصيات:

عرضا ألهم التوصيات التي توصل إليها الباحل ،والتي من ش َّنها تحسين
يتضمن هذا الجزء من الدراسة
ً
ٍ
بشكل عام وقد قسمها الباحل كالتالي:
أ اء العملية التدريبة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني

 .1التوصيات الخاصة باللجنة العليا للتدريب:
المختلفة
▪ العمل على تحقيق مكافئة الفرص بين جميع العاملين في الو ازرة ،للحصول على البرامج التدريبية ُ
المقدمة من ِقبل اللجنة العليا للتدريب.
ُ
ٍ
بشكل وري ومستمر وذلك قبل وأ ناء وبعد التدريب لمعرفة مدى
▪ الت كيد على أهمية استخدام القيا والتقييم
التقدم الذي أحرزه المتدرب وعدم االكتفاء بالتقييم الختامي فقط.

▪ االستفا ة من نتائج عملية تقييم البرامج التدريبية الحالية ،في تقويم وتطوير البرامج التدريبية المستقبلية.
▪ استغلل فرص التهدئة من ِقبل العدو الصهيوني في تنفيذ أكبر عد من البرامج التدريبية ،وخاصة أن عد
المستفيدين من برامج التدريب القيا ي ال يتجاوز ( )%14من إجمال الضباط المفتر

حصولهم عليه.

نظر للنتيجة اإليجابية للبرنامج التدريبي والذي أشارت بوجو فاعلية لهذه البرنامج ،يرى الباحل َّأنه من المفيد
ًا
▪
تطويره وتعميمه ليشمل جميع العاملين في المناصب القيا ية في الو ازرة.

▪ العمل على زيا ة الكا ر اإل اري التابع للجنة العليا للتدريب ،للقيام بالمهام المكلفة بها بكفاءة وفاعلية.
 .2التوصيات الخاصة بقيادة وزارة الداخلية واألمن الوطني:
▪ عقد ورش عمل للقيا ات بو ازرة الداخلية ،توضح لهم أهمية العملية التدريبية ومخرجاتها ،وكيفية تحديد
االحتياجات التدريبية بدقة.
▪ اهتمام اإل ارة العليا بالعملية التدريبية ،وذلك من خلل تقديم الحوافز الما ية والعلوات وخلفها للمتميزين
اء من المتدربين أو من أعضاء الهيئة التدريبية.
سو ً
▪ االستخدام األمثل للموار المالية المتاحة ،مع ضرورة قيام قيا ة الو ازرة بتوفير الموازنة المالية المناسبة لعملية
التدريب ،وإعطائها بعض األولوية ألهميتها.
▪ إنشاء وتجهيز قاعات تدريبية تناسب التدريب القيا ي ،بحيل يتم االستغناء عن المؤسسات الخارجية وإيجار
قاعات الفنا ق وهذا يوفر في الموار المالي التي يمكن استخدامها لتنفيذ برامج تدريبية أخرى ذات أهمية.
▪ ضرورة قيام اإل ارات بااللتزام بالترشيح للبرامج التدريبية ممن تنطبق عليهم المعايير الخاصة بكل برنامج
لكي يحقق البرنامج أهدافه المنشو ة مع الفئة التي يستهدفها.
َّ
مهما في و ازرة الداخلية.
▪ ضرورة إشراك العنصر النسائي في العملية التدريبية القيا ية ،ألنهم يمثلون جزء ً
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 .3التوصيات الخاصة بمجال المحتوى التدريبي وأساليب التدريب:
للمتدرب في بداية البرنامج التدريبي ،ويلتزم بها
▪ وضع مناهج تدريبة متخصصة (ورقية أو إلكترونية) تسلم ُ
المدربون والمحاضرون لضمان تحقيق البرنامج ألهدافه ،ولتكون
مرجعا للمتدرب بعد انتهاء العملية التدريبية.
ً
▪ االهتمام باللياقة البدنية للقيا ات وعمل برنامج وري وخاص ،انطلًقا من الحكمة التي تقول ب َّن العقل السليم
في الجسم السليم.

▪ ضرورة التنوع باألساليب التدريبة ،واستخدام وسائل التدريب الحديثة مثل الفيديو كنفرن

الستعانة بالخبرات

الخارجية في عملية التدريب ،وتفعيل تقنية التعلم عن بعد.
▪ ضرورة الت كيد على إ راج المهارات القيا ية التي أجمع عليها أعضاء اللجنة العليا للتدريب في الدراسة ،ضمن
البرامج التدريبية المستقبلية ،والعمل على تعزيز وجو ها لما لها من أهمية.
بناء على منهجية علمية ،وبما يتفق مع احتياجات
▪ ضرورة تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية لألف ار والضباط ً

وبناء على ذلك
الو ازرة الحالية والمستقبلية ،من خلل تحليل و راسة الواقع والرؤيا المستقبلية بطرق علمية،
ً
يتم تصميم البرامج التدريبية.

▪ العمل على زيا ة الجزء التطبيقي الخاص بالبرنامج التدريبي القيا ي ،لكي يحقق أهدافه بفاعلية.
 .4التوصيات الخاصة بالمدربين والمحاضرين:
▪ وضع آلية فاعلة للستفا ة من ذوي الخبرة من منتسبي و ازرة الداخلية ،والذين يمتازون بخبرات علمية وعملية،
ومؤهلت متقدمة في مجال التعليم والتدريب ،وكذلك إشراكهم واالستفا ة من خبراتهم عند إعدا وتطوير
المناهج التدريبية.
▪ استقطاب مدربين من الخارج مختصين في المجاالت التدريبة التي يوجد بها عجز واالستفا ة من خبراتهم.
 .5التوصيات الخاصة بالمتدربين وخريجي الدورات:
▪ ضرورة مساهمة خريجوا هذه البرامج من القيا ات ،في نقل الرؤوى المكتسبة من البرنامج التدريبي ومخرجاته،
للمستويات األ نى كلً في مجال عمله للستفا ة منها.
▪ ضرورة االهتمام بتنمية مهارات التدريب الذاتي عند الخريجين لممارسة عملية تنمية مهاراتهم ب نفسهم ،مما
يسهم في تقليل نفقات التدريب عن الو ازرة ،مع تحقيق نتائج إيجابية في العمل المهني.
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▪ الدراسات المقترحة:
ويقترح الباحل في نهاية راسته بإعدا راسات في العناوين التالية:
 .1أ ر تطبيق برنامج إعدا القا ة على األ اء الو يفي في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.
 .2ور المهارات القيا ية المكتسبة من التدريب في تحسين جو ة الخدمات في الو ازرات الفلسطينية.
 .3أ ر التغيير التنظيمي على جو ة العملية التدريبة في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.
 .4أ ر تحديد االحتياجات التدريبية في تعزيز جو ة مكتسبات العملية التدريبية في و ازرة الداخلية واألمن الوطني.
 .5سمات الشخصية القيا ية المميزة لدى القيا ات العليا لو ازرة الداخلية واألمن الوطني.
 .6معايير ومحد ات بناء وتصميم البرامج التدريبية وأ رها باالرتقاء ب اء العاملين في و ازرة الداخلية.
 .7طبيعة البرامج التدريبية اللزمة لعملية اإلحلل الو يفي لقيا ات الصف األول والثاني في و ازرة الداخلية.

▪ ُخالصة الفصل:

بناء
تناول الفص اال األخير أبرز النتائج التي توص االت إليها الد ارس ااة ،ومن م قّدم الباحل ّ
عدة توص اايات ً
على نتائج التحليلت اإلحص ااائية المختلفة للس ااتبانة ،وكذلك نتائج المقابلت الش ااخص ااية ألعض اااء اللجنة العليا
سهل على القارئ
قسمة بطريقة تُ ِّ
وم ّ
للتدريب ،حيل تم استع ار النتائج وفًقا لمحاور الدراسة الرئيسة ومجاالتهاُ ،
ربط النتائج مع محاور الد ارسااة ومع التحليلت اإلحصااائية التي تم اسااتع ارضااها في الفصاال الخام  ،وفي نهاية
ٍ
الد ارسا ا ااة قام الباحل بتو يق أهم المراجع والكتب والد ارسا ا ااات العربية واألجنبية والمواقع اإللكترونية بطر ٍ
علمية
يقة
وموحدة ،ومن م إرفاق الملحق اللزمة.
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مراجع الدراسة:
❖ أوال :الكتب والمراجع العربية:
❖ المراجع:
• ابن مكرم ،جمال الدين( .)2000لسان العرب  .مجلد  ،2ار صا ر :بيروت.
• ابن مكرم ،جمال الدين( .)2000لسان العرب  .مجلد  ،6ار صا ر :بيروت.

❖ الكتب:
• أبو النصر ،مدحت( .)2012مراحل العملية التدريبية  .المجموعة العربية للتدريب والنشر :القاهرة.
• الحمداني ،موفق(2006م) .مناهج البحث العلمي  .مؤسسة الوراق للنشر :عمان.
• حمو  ،خضير( .)2010منظمة المعرفة  .ار صفاء للنشر والتوزيع :عمان.
• خطاب ،عايدة والمبيض ،محمد( .)2005القيادة اإلدارية الفعالة  .مطبعة جامعة عين شم  :مصر.
• الخليفات ،عصام( .)2010تحديد االحتياجات التدريبية لضمان فاعلية البرامج التدريبية  .ار صفاء للنشر
والتوزيع :عمان.
• الدجني ،إيا وآخرون( .)2015دليل إعداد القيادي الفلسطيني .غزة
• الزغبي ،محمد والبطاينة ،محمد( .)2014القيادة اإلدارية  .ار وائل للنشر والتوزيع :عمان.
• السكارنة ،بلل( .)2011اتجاهات حديثة في التدريب  .ار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان.
• السكارنة ،بلل( .)2011تصميم البرامج التدريبية  .ار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان.
• السكارنة ،بلل( .)2010القيادة اإلدارية الفاعلة  .ار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان.
• السويدان ،طارق وباشراحيل ،فيصل( .)2003صناعة القائد  .مكتبة جرير :الريا

.

• الشاعر ،عبد الرحمن(" .)2010األساليب الحديثة في التخطيط للتدريب األمني" ،جامعة نايف للعلوم
األمنية :الريا

.

• الصاعدي ،سامر(" .)2011التدريب الذاتي لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األمنية في المملكة العربية
السعودية" ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• الطعاني ،حسن( .)2010التدريب اإلداري المعاصر  .ار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان.
• عبا  ،أن ( .)2011تخطيط وتنمية القوى العاملة  .ار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان.
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• العجمي ،محمد( .)2008االتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية  .ار المسيرة للنشر
العزاوي ،نجم( .)2009جودة التدريب اإلداري  .ار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع :عمان.
• العلق ،بشير( .)2010القيادة اإلدارية  .ار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع :عمان.
• عبو ي ،زيد( .)2007القيادة ودورها في العملية اإلدارية  .ار البداية ناشرون وموزعون :عمان.
• والتوزيع والطباعة :عمان.
• الكبيسي ،عامر(" .)2010التدريب اإلداري واألمني :رؤية معاصرة للقرن الحادي والعشرين" ،جامعة
نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• الكبيسي ،عامر(" .)2007التدريب األمني العربي :واقعه وآفاق تطويره" ،أكا يمية نايف للعلوم األمنية:
الريا

.

• كلوب ،عرابي( .)2013إدارة الموارد البشرية في تنمية الكوادر الشرطية  .مكتبة ومطبعة ار األرقم:
غزة.
• كلوب ،عرابي( .)2010البناء التنظيمي لوزارة الداخلية الفلسطينية  .مكتبة ومطبعة ار األرقم :غزة.
• كلوب ،عرابي( .)2008تنمية المهارات القيادية في الشرطة  .مكتبة األمير للطباعة والتصوير :الجيزة.
• نجم ،نجم( .)2012القيادة وإدارة االبتكار  .ار صفاء للنشر والتوزيع :عمان.

❖ الرسائل العلمية:
• أبو ربيع ،ليلى( .)2016سمات الشخصية القيادية البارزة لدى النخبة السياسية الفلسطينية  ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،برنامج إ ارة الدولة والحكم الرشيد ،أكا يمية اإل ارة والسياسة :غزة.
• أبو زعيتر ،منير(" ،)2009درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للمهارات القيادية
وسبل تطويرها" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسلمية :غزة.
• أبو سلطان ،حنان(" ،)2016دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصف الثاني في الو ازرات
الفلسطينية" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج إ ارة الدولة والحكم الرشيد ،أكا يمية اإل ارة والسياسة:
غزة.
• أبو شمالة ،سها(" ،)2016دور أنماط القيادة اإلدارية في تحسين مستوى التمكين اإلداري لدى العاملين
بجامعة األقصى" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج القيا ة واإل ارة ،أكا يمية اإل ارة والسياسة :غزة.
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• أبو عبيد ،نائل(" ،)2014تفويض الصالحيات لدى أصحاب الرتب السامية في وزارة الداخلية واألمن
الوطني" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج إ ارة الدولة والحكم الرشيد ،أكا يمية اإل ارة والسياسة:
غزة.
• أبوعزيز ،ناجي(" ،)2014مدى فاعلية برامج التدريب من وجهة نظر العاملين بدائرة التربية والتعليم في
وكالة الغوث الدولية" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة األزهر :غزة.
• أبو مر ،أسماء(" .)2015أثر تطبيق برنامج القيادة من أجل المستقبل على تحسين المهارات القيادية
لدى مديري مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة" ,راسة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة
اإلسلمية :غزة.
• أبو نامو  ،رائدة( .)2016فاعلية القيادة وعالقتها بالسلوك اإلبداعي لدى العاملين بالخدمات الطبية
العسكرية في محافظات غزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج القيا ة واإل ارة ،أكا يمية اإل ارة
والسياسة :غزة.
• األسمري ،عبد العزيز(" ،)2009نحو بناء برنامج تدريبي لتطوير المهارات االستراتيجية للقادة األمنيين"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• إسليم ،نبيل( .)2014أثر برامج التدريب في مؤسسة إبداع على بناء الشخصية القيادية الفلسطينية ،
رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج القيا ة واإل ارة ،أكا يمية اإل ارة والسياسة :غزة.
• األغا ،رائد(" ،)2008المهارات القيادية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال
بين الواقع والمنظور المعياري" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسلمية :غزة.
• األي ،زيا (" ،)2015دور أكاديمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القيادية" ,رسالة ماجستير
غير منشورة ،برنامج القيا ة واإل ارة ،أكا يمية اإل ارة والسياسة :غزة.
• البواب ،سماح(" ،)2015دور برنامج القيادة الحكومية النسائي التدريبي في تطوير األداء الوظيفي لدى
القيادات النسائية في الو ازرات الفلسطينية" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج القيا ة واإل ارة ،أكا يمية
اإل ارة والسياسة :غزة.
• بن لبده ،سلطان(" ،)2017مهارات القيادة ودورها في تحسين األداء لدى ضباط حرس الحدود بالمنطقة
الشرقية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم اإل ارية ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا
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.

• التويجري ،عبد العزيز(" ،)2006تفويض الصالحيات ودوره في تنمية المهارات القيادية بجمرك مطار
الملك خالد بالرياض" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية:
الريا

.

• الثبيتي ،فهد(" ،)2010الدور الميداني للقائد األمني في إدارة أمن المنشآت الحيوية" ,رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• الجهني ،عبد العزيز(" ،)2013الدورات التدريبية التخصصية في مجال التموين ودورها في تحسين أداء
العاملين بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات
العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• الحميدي ،عبد هللا( " ،)2016التدريب اإلداري وعالقته بتحسين األداء الوظيفي للعاملين " ,رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االجتماعية واإل ارية ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• الحرابي ،أحمد(" ،)2011مدى مساهمة برنامج إعداد القادة في تطوير األداء بالدفاع المدني من وجهة
نظر المشاركين ورؤسائهم" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• الحرابي ،عبد المحسن(" .)2011تقويم البرامج التدريبية القصيرة بمعهد االدارة العامة ودورها في رفع
كفاءة العاملين بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية بالرياض" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• حزام ،موسى(" .)2016تقويم البرامج التدريبية لتحسين أداء العاملين في مدينة فهد الطبية" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االستراتيجية ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• الدوسري ،مبارك(" ،)2016التمكين ودوره في تنمية المهارات القيادية للعاملين في إدارة الدفاع المدني
بمدينة الرياض" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• الرشو  ،عبد هللا(" ،)2017برامج التدريب األمني ودورها في تطوير أداء القوات الخاصة ألمن الطرق
في منطقة الرياض" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العدالة الجنائية ،جامعة نايف للعلوم األمنية:
الريا

.

• الرشو ي ،محمد(" ،)2002المهارات القيادية لدى ضباط الشرطة وعالقتها فاعلية أدائهم الوظيفي"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،أكا يمية نايف للعلوم األمنية :الريا
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.

• الزهراني ،حسين(" ،)2010اتجاهات القيادات األمنية نحو عملية التطوير الذاتي للعاملين باألجهزة
األمنية في المملكة العربية السعودية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف
للعلوم األمنية :الريا

.

• الزهراني ،خمي (" ،)2015تفويض السلطة ودوره في تنمية المهارات القيادية بحرس الحدود بمنطقة
عسير" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االجتماعية واإل ارية ،جامعة نايف للعلوم األمنية:
الريا

.

• السماري ،محمد(" ،)2015التدريب على رأس العمل ودوره في تنمية المهارات األمنية لضباط مديرية
األمن العام" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االجتماعية واإل ارية ،جامعة نايف للعلوم األمنية:
الريا

.

• شاهين ،عبير(" ،)2011درجة ممارسة المديرين الجدد للمهارات القيادية في المدارس الحكومية
بمحافظات غزة من وجهة نظرهم وسبل تنميتها" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة
اإلسلمية :غزة.
• الشيخ خليل ،همام(" ،)2017واقع المهارات القيادية لدى خريجي برامج القيادة واإلدارة في مؤسسات
التعليم العالي وسبل تطويرها" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج القيا ة واإل ارة ،أكا يمية اإل ارة
والسياسة :غزة.
• شابط ،ناصر(" ،)2013دور البرامج التدريبية في تنمية رأس المال البشري من وجهة نظر العاملين
في وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني" رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج إ ارة الدولة والحكم
الرشيد ،أكا يمية اإل ارة والسياسة :غزة.
• الطلحاب ،سعد(" .)2017تقييم برامج التعليم والتدريب في كلية الملك فهد األمنية من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االستراتيجية ،أكا يمية نايف للعلوم
األمنية :الريا

.

• الطويان ،هشام(" ،)2013تقويم المسار التدريبي اإللزامي للضباط من وجهة نظر ضباط المديرية العامة
للدفاع المدني" رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا
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.

• العمري ،سلطان( " ،)2017واقع التدريب وعالقته بتعزيز الحس األمني من وجهة نظر العاملين بقيادة
.

حرس الحدود بالمنطقة الشرقية " ,رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

• العمري ،علي(" ،)2000أثر البرامج التدريبية على اكتساب المهارات القيادية من وجهة نظر العاملين
باألجهزة األمنية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معهد الدراسات العليا ،أكا يمية نايف للعلوم األمنية:
الريا

.

• العنزي ،فهد(" ،)2007تقويم المهارات القيادية في حرس الحدود" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• العنزي ،عايد(" .)2015تحليل استراتيجي لبرامج التدريب بوزارة الحرس الوطني" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية العلوم االستراتيجية ،جامعة نايف للعلوم االمنية :الريا

.

• فرحات ،علي(" ،)2014دور التخطيط االستراتيجي في تطوير الموارد البشرية باإلدارة العامة للتدريب
بوزارة الداخلية الليبية" ,رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االجتماعية واإل ارية ،جامعة نايف
للعلوم األمنية :الريا

.

• فروانة ،عامر(" ،)2014فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية لدى طالب المرحلة الثانوية",
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسلمية :غزة.
• الفيصل ،فهد(" ،)2017البرامج التدريبية للقيادات بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية ودورها في
االرتقاء بالمهارات االستراتيجية للقادة االستراتيجيين" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم اإل ارية،
جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• الفيفي ،عيسى(" ،)2016دور القيادة األمنية في تجويد التدريب األمني" ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كلية العدالة الجنائية ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• القحطاني ،جديع(" .)2012تصور استراتيجي لتنمية الشخصية القيادية لدى ضباط الحرس الوطني"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم االستراتيجية ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• القحطاني ،مسفر(" ،)2003برامج التأهيل القيادي في الكليات العسكرية ودورها في بناء المهارات
القيادية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،أكا يمية نايف للعلوم األمنية :الريا
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.

• القرني ،عبد الرحمن(" ،)2016فاعلية البرامج التدريبية وعالقتها برفع الكفاءة من وجهة نظر العاملين
بمديرية الشئون الصحية بجدة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم اإل ارية ،جامعة نايف للعلوم
األمنية :الريا

.

• آل ملهي ،عبد العزيز(" .)2010األساليب التدريبية الحديثة ومدى مساهمتها في نجاح برامج التدريب
األمني بمدينة تدريب االمن العام بالرياض" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف للعلوم االمنية:
الريا

.

• المري ،علي(" ،)2009فاعلية برامج إعداد القادة األمنيين في مواجهة التحديات المستقبلية" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• مرشو  ،باسم( " ،)2014الرقابة على أداء االجهزة األمنية الفلسطينية ودورها في نشر وتحقيق السلم
األهلي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح :نابل .
• المطيري ،فلح(" ،)2014مقومات القيادة وسبل تطويرها لدى القادة العسكريين" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية العدالة الجنائية ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• الناعوق ،رمضان(" .)2015واقع إدارة أداء الموارد البشرية بوزارة الداخلية واالمن الوطني بغزة" ,رسالة
ماجستير غير منشورة ،برنامج القيا ة واإل ارة ،أكا يمية اإل ارة والسياسة :غزة.
• الهاجري ،صالح(" ،)2017القيادة األمنية وعالقتها بالرضا الوظيفي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
.

العدالة الجنائية ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

• الهذلي ،سعد(" ،)2002مهارة القائد األمني في اتخاذ القرار في الظروف الطارئة" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية الدراسات العليا ،أكا يمية نايف للعلوم األمنية :الريا

.

• الوهيبي ،خالد(" ،)2005دور برامج التأهيل القيادي في تنمية المهارات القيادية األمنية" ,رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة نايف للعلوم األمنية :الريا

.
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❖ مواقع اإلنترنت:
و ازرة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني ،موقع إلكتروني ،تاريخ الزيارة 2018/02/19م ،الساعة
مساء الرابطhttp://www.moi.pna.ps:
الرابعة
ً
• موقع الشرطة الفلسطينية ،تاريخ الزيارة

2018/2/23م،

http://www.police.ps/ar/content.php?action=s&id=26

الساعة

مساء
ً 10:00

مساء
• نص و يقة المصالحة الفلسطينية لعام  ،2011تاريخ الزيارة 2018/2/23م الساعة ً 10:00
• https://www.amad.ps/ar/Details/41778

❖ متفرقات:
• قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم( )8لعام 2005م ).
• هيئة التنظيم واإل ارة ،غزه ،نوفمبر 2018م.

❖ المقابالت:
• [رفيق العسكري (:)2017مدير مركز التدريب التخصصي في جهاز األمن والحماية وأحد أعضاء
اللجنة العليا للتدريب ،مقابلة أجراها الباحل  ،غزة2017/12/19 ،م].
• [محمد مهنا (:)2017أمين سر اللجنة العليا للتدريب،

مقابلة أجراها الباحل  ،غزة،

2017/12/25م].
• [هشام الكريري (:)2018نائب رئي

اللجنة العليا للتدريب ،مقابلة أجراها الباحل  ،غزة،

2018/04/04م].
• [وسيم عو ة ( :)2018عضو لجنة التدريب عن هيئة التنظيم واإل ارة ،مقابلة أجراها الباحل  ،غزة،
2018/04/04م].
• [محمد البغدا ي ( :)2018عضو لجنة التدريب عن جهاز المخابرات العامة ،مقابلة أجراها الباحل ،
غزة2018/04/05 ،م].
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 المراجع األجنبية:ثانيا

Periodicals:
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•
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Employees Empowerment. Inter. J. Econ. Bus. Manage. 3(4): 39-44.

• Fiedler, F. and Martin, M. (2007), “Leadership and Effective Management”,
Foresman Company: Gleview; Scott.
• Lingam and Lingam (2014) Leadership and Management Training for School
Heads: A Milestone Achievement for Fiji, Vol 42, (2),
• Guan, Jin (2012)Trainees’ perceptions of transfer of training in New Zealand
corporate environments, Faculty of Business and Law.
• Quy Cao ( 2012) Cultural dimensions in leadership development in joint ventures:
the case of Vietnam, Faculty of Business and Law
• Grzesik, (2011) Identifying Solutions in Creating Leaders Potential in an
Enterprise",

Wroclaw University of Economics, Wroclaw Poland. Vol.2 (1), pp

25-36
• Kristina G. (2009). Leader ship v s. Management: University of Kentucky College
of Agriculture, Lexington.
• Kan, Melanie (2007) Changing Attitudes, Creating Leaders: Developments across
a Non-Profit Employment Network, Institute for Information and Communication
Technologies, University of Technology, Sydney
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المالحق:
❖ نموذج مقابلة أعضاء اللجنة.
المقابلين.
❖ أسماء أعضاء اللجنة العليا للتدريب ُ
❖ أسماء المحكمين.
❖ خطاب التحكيم.
❖ االستبانة النهائية.
❖ كتاب تسهيل مهمة باحث.
❖ نماذج تقييم دورات تدريبية.
❖ برنامج القيادة الوسطى والعليا.
❖ نموذج تقييم دورة تدريبية.
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ملحق رقم ( )1نموذج المقابلة الشخصية ألعضاء اللجنة العليا للتدريب
االسم

عضو عن

الرتبة العسكرية

المؤهل العلمي

عدد سنوات الخبرة

المسمى الوظيفي

تاريخ المقابلة

الساعة

األسئلة/
 .1ما أهم المهارات القيا ية التي تستهدفها برامج إعدا القا ة بو ازرة الداخلية من وجهة نظر أعضاء اللجنة
العليا للتدريب؟ المهارات (الذاتية – الفنية – اإلنسانية – اإل ارية  -الفكرية) مرفق المهارات
ير في الحد من كفاءة التدريب القيا ي بالو ازرة؟
 .2من وجهة نظرك ما هي نقاط الضعف التي تعتبر أكثر ت ًا
 .3ما مقترحاتكم لتطوير ت هيل وتدريب القيا ات في الو ازرة؟

 .4بما تفسر الفقرات التالية من خلل نتائج االستبانة على هذه النسب:
• (غياب عمليتي التقييم والتقويم للدورات القيا ية التي تعقدها اللجنة العليا)(.)%83.2
• (يترتب على تقييم خريجي البرنامج امتيازات و يفية تمنح لهم حسب الكفاءة)(.)%53.8
• (تتم عملية التغذية الراجعة بعد انتهاء العملية التدريبية لمعرفة مدى تقدم المتدربين)(.)%59.4
• (هيمنة الجانب النظري وتدني مستوى التطبيق العملي لما يدر في البرنامج)(.)%78.4
• (عدم توفير المطبوعات اللزمة للبرنامج التدريبي)(.)%77.8
• (ضعف تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية للقيا ات قبل وضع برامج التدريب)(.)%76.7
• (قلة توفر اإلمكانات الما ية اللزمة لتنفيذ البرنامج التدريبي بالشكل المطلوب)(.)%82.2
• ( از البرنامج من لياقتي البدنية والجسمية واالحتفاظ بالحيوية والنشاط)(.)%67.5
• (قلة خبرة المدربين وضعف الهيئة التدريبية في مجال التدريب القيا ي)()%49.9
• (ضعف اإلشراف اإل اري على الدورة)(.)%48.4
• المعوقات التي تحد من كفاءة التدريب القيا ي جميعها (.)%65.76
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يرجى اختيار المهارة التي تعتقد أن البرنامج التدريبي
القيادي يجب أن يشملها ويعمل على تنميتها
ً
أول
1
2
3
4
ثانيًا
1
2
3
4
5
ثالث ًا
1
2
3
4
5
رابعًا
1
2
3
4
5
سا
خام ً
1
2
3
4

المهارات الذاتية
القدرات والسمات الجسمية
القدرات العقلية
المبادأة والبتكار
ضبط النفس
المهارات الفنية
القدرة على تحمل المسئولية
القدرة على الفهم العميق والشامل لألمور
الحزم
اإليمان بالهدف وامكانية تحقيقه
الحس األمني
المهارات اإلنسانية
مهارة التصال والتواصل
مهارة إقامة عالقات مع اآلخرين
مهارة بناء فريق العمل
مهارة تقدير اآلخرين
مهارة التعامل مع الدوافع والحوافز
المهارات اإلدارية
مهارة إدارة األزمات
مهارة تقدير الموقف واتخاذ القرار
مهارة إدارة الوقت
مهارة التخطيط الستراتيجي األمني
مهارة إدارة التغيير
المهارات الفكرية(الذهنية)
مهارة التفكير اإلبداعي
مهارة األمن الفكري
مهارة الذكاء الوجداني
مهارة اإلضافة وتوليد األفكار
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ملحق رقم ( )2يوضح معلومات عن مقابالت الدراسة.
.1

م.

الرتبة

اسم عضو اللجنة

.1

عقيد ركن

هشام الكريري

المسمى الوظيفي
اللجنة العليا للتدرب

2018/04/04

.2

مقدم

محمد مهنا

أمين سر اللجنة العليا للتدريب

2018/04/04

.3

ُمقدم

محمد البغدا ي

عضو اللجنة عن جهاز المخابرات العامة

2018/04/05

رفيق العسكري

عضو اللجنة عن جهاز األمن والحماية

2018/04/03

.5

رائد

وسيم عو ة

عضو اللجنة عن هيئة التنظيم واإل ارة

2018/04/04

.4

ُمقدم

نائب رئي

تاريخ إجراء المقابلة
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المحكمين
ملحق رقم ( )3أسماء ُ
اسم ال ُمحكم

م
1

د

2

د

3

د

4

د

5

د

6

د

7

د

8

د

9

د

10

أ.د

11

أ.د

12

د

13

د

14

د

15

د

16

د

17

د

18

د

أحمد جواد
الوادية
اياد علي
الدجني
أدهم
البعلوجي
أيمن راضي
رامز عزمي
بدير
سامي على
ابو الروس
سمر رجب
عطا هللا
صالح أحمد
الناقة
عماد الباز
كمال
المصري
محمد أبو
يوسف
محمد عصام
دواس
مفيد الشيخ
علي
منصور
األيوبي
نبيل عبد
اللوح
وائل محمد
ثابت
وفيق حلمي
األغا
ياسر عبد طه
الشرفا

التخصص أو الصفة

الجامعة التي يعمل بها

عميد كلية العلوم اإلنسانية

جامعة اإلسراء

كلية التربية

الجامعة اإلسالمية

كلية التربية

الجامعة اإلسالمية

إدارة أعمال

جامعة اإلسراء

إدارة أعمال

جامعة األزهر

إدارة أعمال

الجامعة اإلسالمية

إدارة أعمال

جامعة اإلسراء

كلية التربية

الجامعة اإلسالمية

إحصاء

جامعة األزهر

عميد كلية اإلدارة

جامعة اإلسراء

إحصاء

جامعة اإلسراء

إدارة أعمال

جامعة اإلسراء

إحصاء

جامعة األزهر

إدارة أعمال

كلية فلسطين التقنية

إدارة أعمال

ديوان الموظفين العام

إدارة أعمال

جامعة األزهر

إدارة أعمال

جامعة األزهر

رئيس قسم إدارة األعمال

الجامعة اإلسالمية
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ملحق رقم ( )4طلب تحكيم استبانة

األستاذ الدكتور/

حفظه هللا ورعاه,,,

السلم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يقوم الباحل /عبد هللا جها الحايك بد ارسا ا ا ا ا ا ااة حول " دور برامج اللجنة العليا للتدريب في
تأهيل وتنمية المهارات القيادية بوزارة الداخلية واألمن الوطني ".
اتكماال لمتطلبات الحصا ااول
بإش ا اراف الدكتور /محمد إبراهيم المدهون حفظه هللا ،وذلك اسا ا ً
على رجة الماجسا ااتير في القيا ة واإل ارة من أكا يمية اإل ارة والسا ااياسا ااة للد ارسا ااات العليا بالتعاون
مع جامعة األقصى-فلسطين.
إن خبرتكم الطويلة في هذا المجال و قة الباحل بكم جعلته يض ااع اس ااتبانة الد ارس ااة المرفقة
بين أيديكم للوقوف على صحة وصدق فقراتها ،وكذلك مدى صلحيتها وملئمتها.
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير.
الباحث
عبد هللا جهاد الحايك
جوال0592364711 /
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ملحق رقم ( )5االستبانة بصورتها النهائية

برنامج الدراسات العليا المشترك بين
أكاديمية اإلدارة والسياسة وجامعة األقصى
برنامج الماجستير في القيادة واإلدارة

أخي الكريم /
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ،،،،وبعد
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان:

دور برامج اللجنة العليا للتدريب يف تنمية املهارات القيادية بوزارة
الداخلية واألمن الوطني

وذلك اسمممتكماال لمتطلبات الحصمممول على درجة الماجسمممتير في تخصمممص "القيادة واإلدارة" من أكاديمية

اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وبالشراكة جامعة األقصى ,ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد هذه

االستبانة.

لذا أرجو من حضمممممممرتكم التكرم باإلجابة على فقرات هذه االسمممممممتبانة ,وذلك بما يتفق مع وجهة نظرك,

وستعامل بالسرية التامة.
علما بأن بيانات هذه الدراسة لن ُتستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقطُ ,
شاكرًا لكم سلفًا حُسن تعاونكم

الباحث /عبد هللا جهاد الحايك
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أوال :البيانات الشخصية :يرجى التكرم بوضع إشارة (  ) /في المكان المناسب:








المسمى الوظيفي:




العمر :


مدير إ ارة فما فوق



مدير ائرة



 سنة فما ون



من سنة وأقل من 

من سنة وأقل من 



 سنة ف كثر

سنوات الخدمة :سنوات فما ون
كتوراه








بلوم متوسط



نوع دورة القيادة  :



الرتبة العسكرية  :عميد



رئي

 سنة ف كثر

ماجستير



بكالوريو

 انوية عامة ف قل

 ورة القيا ة العليا 
عقيد

قسم

 من   - سنوات

 من   – سنة
المؤهل العلمي:

مدير وحدة



مقدم





 ورة القيا ة الوسطى

رائد

نقيب





ملزم أول

ثانيًا :حماور وفقرات االستبانة:
تنويه :يرجى وضع الدرجة من  1إلى  10أمام كل فقرة حسب تقيمك ،عل ًما بأن رقم ( )1هي الدرجة
األدنى ،ورقم ( )10هي الدرجة األعلى.
المحور األول :مستوى فعالية برامج التدريب القيادي في تحقيق األهداف التي صممت من أجلها من
وجهة نظرك.
10-1
الفقرة
 1أهداف البرنامج التدريبي القيادي واضحة وواقعية.
 3تُصمم البرامج التدريبية للقادة حسب احتياجاتهم الفعلية.
4

تتناسب أساليب التدريب المستخدمة مع أهداف البرنامج التدريبي.

5

يراعي البرنامج التدريبي القيادي التوازن بين الجانب النظري والعملي.

6

تتم عملية التغذية الراجعة بعد انتهاء العملية التدريبية لمعرفة مدى تقدم المتدربين.
يترتب على تقييم خريجي الدورات امتيازات وظيفية تُمنح لهم حسب كفاءتهم.

8

يُزود مديرك بتقارير دورية عن مدى انتظامك وتفاعلك في البرنامج التدريبي.

7
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9

تتابع اللجنة العليا للتدريب مخرجات البرنامج التدريبي باستمرار لتطويره.

 10يحاط المتدرب عل ًما بمدى تقدمه أثناء التدريب من خالل بعض الختبارات.
 11يواكب البرنامج التدريبي التغيرات الحاصلة في بيئة العمل ومحيطها.
 12يتضمن محتوى البرنامج التدريبي مهارات تطبيقية جديدة.
 13يتم الستعانة بمدربين مؤهلين يُشهد لهم بالكفاءة العالية.
 14يتم دعم المشاركة والتفاعل بين المتدربين بعضهم البعض.
 15تتوافق البيئة التدريبية وبرامجها مع بيئة العمل.
المحور الثاني :مدى نجاح برامج تأهيل وتنمية القادة األمنيين في لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية
ً
(فضال حدد مستوى نجاح تلك البرامج في إعدادك وتأهيلك لمواجهة تلك التحديات)
10-1
الفقرة
 1تنامت مهارتي في إتقان إجراءات العمل وخطواته واللتزام بقواعده وضوابطه.
 2زودني برنامج التأهيل القيادي بالمهارات الالزمة للعمل في مجال التخصص.
 3تنامت قدرتي على اإلقدام والتضحية وبذل الجهد لتحقيق األهداف المطلوبة.
 4ساهم البرنامج في حفاظي على الهدوء والفاعلية في مواجهة األحداث واألزمات.
 5أكسبني القدرة على إحداث التكيف مع واقع العمل وما يستجد من تحديات.
 6زاد البرنامج من عزمي وإصراري على تحقيق األهداف الستراتيجية للوزارة.
 7أصبحت على بصيرة ودراية بمهام ومسئوليات العمليات األمنية والعسكرية الحديثة.
 8تطورت معرفتي في ضع الخطط والحتمالت لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
 9اكتسبت مهارات استخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية في المجال األمني.
 10اكتسبت القدرة على التفكير البناء لمواجهة العمليات الجرامية التي تهدد األمن.
 11أصبحت على دراية جيدة باألنظمة واللوائح الخاصة بالعمل األمني بالوزارة.
 12ساعدني البرنامج على تكوين اتجاهات ايجابية نحو المرؤوسين والزمالء.
 13تنامت قدرتي على استخدام نظم المعلومات اإلدارية في العمل األمني.
 14تعلمت من خالل البرنامج كيفية استغالل المعلومات األمنية وتحليلها.
 15أكسبني القدرة على التنظيم الجيد وتطبيق أساليب العمل الحديثة.
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المحور الثالث :أثر برامج التدريب القيادي في إكساب المتدربين للمهارات القيادية التالية:
ً
أوال  :المهارات الذاتية :وتتضمن القدرات المتعلقة بذات القائد ،والتي تعد الركيزة الساسية للقيادة.
10-1
الفقرة
 1أكسبني برنامج القيادة القدرة على بذل الجهد إلنجاز العمل األمني.
 2زاد البرنامج من لياقتي البدنية والجسمية والحتفاظ بالحيوية والنشاط.
 3ساهم البرنامج في قدرتي على الفهم العميق لتفاصيل الموقف األمني.
 4زودني البرنامج بالمرونة الذهنية وسرعة البديهة والقدرة على التحليل والستنتاج.
 5تنامت قدرتي في طرح المبادرات والقتراحات الكفيلة بالتطوير اإليجابي للعمل.
 6زادت مهارتي في استشراف المستقبل األمني لالستعداد لما هو قادم.
 7زادت مهارتي في التزان النفعالي إزاء تأثير األزمات األمنية المختلفة.
 8تعلمت من البرنامج كيفية التجاوب مع آراء اآلخرين الذين ل أتفق معها.
ثانيًا :المهارات الفنية :ويقصد بها امتالك القائد األمني للمعارف والخبرات المكتسبة في مجال اختصاصه
والتي تعكس قابليته على أداء المهارات ببراعة وتميز ،والتعامل مع التقنيات المطلوبة بشكل جيد.
الفقرة
 1زاد البرنامج من إصراري وعزيمتي على تحمل المسئولية الموكلة لي.
 2اكتسبت من خالل البرنامج الوسائل الكفيلة بتحسين أداء المرؤوسين لتنفيذ مهامهم.
 3زاد البرنامج من قدرتي على التثقيف الذاتي إلثراء الخبرات في مجال التخصص.
 4أسهم البرنامج في قدرتي على التوفيق بين الحزم واللين في التعامل مع المرؤوسين.
 5مكنني البرنامج من القدرة على الحسم في اتخاذ القرار الصحيح بالوقت المناسب.
 6عزز البرنامج من قدرتي على دقة المالحظة وربط األحداث لتشكيل صورة كاملة.
 7تنامت قدرتي في إقناع اآلخرين بإمكانية تحقيق األهداف المطلوبة.
 8أسهم البرنامج في قدرتي على تحديد األولويات في العمل األمني.
ثالث ًا :المهارات اإلنسانية :وهي المهارات التي تشير إلى قدرة القائد األمني على التعامل مع المرؤوسين
من أجل تنسيق جهودهم وتكوين فرق عمل وتشجيع العمل الجماعي التعاوني بين األفراد
10-1
الفقرة
 1تعلمت من خالل البرنامج استخدام وسائل التصال الفعالة لتبادل األفكار والمعلومات.
 2أكسبني البرنامج القدرة على بناء العالقات الجتماعية الطيبة مع الرؤساء والمرؤوسين
 3ساهم برنامج القيادة في تطوير مقدرتي على تكوين فرق العمل المتعاونة والفعالة.
 4اكتسبت القدرة على اختيار الزمان والمكان المناسبين للتأثير اإليجابي على اآلخرين.
 5مكنني البرنامج من القدرة على تحفيز المرؤوسين على بذل مزيد من العطاء المتميز.
 6تعلمت من خالل البرنامج المهارة في اإلشادة باألداء المتميز للمرؤوسين وتشجيعهم.
 7تنامت قدرتي على اكتشاف دوافعهم واتجاهات وميول المرؤوسين.
10-1

8

مكنني من الستثمار األمثل إلمكانات كل عضو في فريق العمل.
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رابعًا :المهارات اإلدارية :ويقصد بها قدرة القائد المني على تحقيق األهداف التنظيمية ،من خالل استغالل
الطاقات البشرية والقدرة على التخطيط الجيد والتنظيم األمثل لجهاز األمن ،وهذا النوع من المهارات يمكن
تنميته عن طريق الدراسة والتدريب والممارسة الفعلية لألعمال اإلدارية.
1

الفقرة
طور البرنامج إمكاناتي في التنبؤ باألزمات والستعداد والتصدي لها قبل حدوثها.

2

ساهم البرنامج في تطوير قدرتي على استغالل األزمات لتحقيق التغيير المنشود.
طور البرنامج قدرتي على اتخاذ القرارات الصائبة والعقالنية في المواقف األمنية
المختلفة.
تنامت عندي القدرة على تحفيز المرؤوسين للمشاركة في صنع القرار.

5

اكتسبت المعرفة في كيفية إدارة وقت األنشطة واألعمال األمنية المطلوب تنفيذها.

6

أكسبني برنامج القيادة كيفية تطوير الخطط الستراتيجية للوزارة.

7

زاد من قدرتي في تحويل الستراتيجيات إلى خطط تشغيلية وصياغة األهداف بدقة.

8

ساهم في رفع مقدرتي في التعامل اإليجابي مع مقاومة التغيير.

3
4

10-1

سا :المهارات الفكرية "الذهنية" :وهي تتضمن الوضوح الفكري لدى القائد ونظرته الشمولية إلى
خام ً
األمور ،وتبصر القائد للصالح العام للمجتمع ،وكيفية تعامله مع األزمات التي تواجه العمل من خالل التفكير
العميق والناقد ألفكاره ،للوصول لقرارات سليمة.

1
2
3
4
5
6
7
8

الفقرة
طور البرنامج من مقدرتي على اإلبداع والتصور وعرض األفكار بشكل متسلسل
ومنطقي.
أكسبني البرنامج القدرة على تطبيق مهارات التفكير البداعي ومنها :الطالقة والمرونة
زاد البرنامج من أمني الفكري ،ومقاصد السياسة الشرعية اإلسالمية ،والبُعد عن
النحراف والشطط والغلو في الدين.
تنامى لدي الحس األمني والنتماء الوطني والبُعد عن مواطن الشبهات.
منحني البرنامج القدرة على إدارة المعرفة النفعالية لدى اآلخرين.
تعلمت كيفية استثمار الذكاء الوجداني في تطوير العالقات الجتماعية مع المرؤوسين.
أكسبني مهارة استقبال أفكار جديدة وحث المرؤوسين على البتكار وتوليد األفكار.
تنامت عندي المقدرة على عرض األفكار والخطط بكل كفاءة ووضوح وإيجاز.
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10-1

المحور الرابع :المعوقات والعقبات التي تحد من كفاءة وفاعلية برامج الـتأهيل القيادي الذي تقدمه اللجنة
العليا للتدريب.
10-1
الفقرة
1

يتم تصميم البرامج التدريبية للقيادات بشك ِل ل يتناسب مع الواقع الموجود في الوزارة.

2

قلة توفر اإلمكانيات المادية الالزمة لتنفيذ البرامج التدريبية القيادية بالشكل المطلوب.

3

غياب عمليتي التقييم والتقويم للدورات القيادية التي تعقدها اللجنة العليا للتدريب.

4

هيمنة الجانب النظري وتدني مستوى التطبيق العملي لما يُدرس في البرنامج.

5

ضعف تحديد الحتياجات التدريبة الفعلية للقيادات قبل وضع برامج التدريب.

6

قلة التنوع في أساليب التدريب والعتماد على األساليب التدريبة التقليدية.

7

قلة خبرة المدربين وضعف الهيئة التدريبية في مجال التدريبي القيادي.

8

عدم كفاية الفترة الزمنية لتغطية جميع محاور الدورة المفترضة.

9

الترشيح للدورات التدريبية القيادية ل يتم ضمن معايير مناسبة.

 10عدم كفاية المحتوى العلمي والعملي للبرنامج التدريبي ال ُمقدم.
 11عدم توفير المطبوعات الالزمة للبرنامج التدريبي القيادي.
 12الخوف من استهداف الدورات من قِبل العدو الصهيوني.
 13قلة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تقديم الدورة.
 14يعمل المتدرب في مكان ل يتناسب مع تخصصه.
 15ضعف اإلشراف اإلداري على الدورة.
 16عدم تطبيق القائد لما تعلمه أثناء الدورة.
 17عدم انضباط بعض المتدربين بالمواعيد.
 18عدم مالئمة أماكن انعقاد البرامج التدريبية.
 19عدم مالئمة أوقات انعقاد الدورة.

وشكرا حلسن تعاونكم
واهلل ويل التوفيق
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ملحق رقم ( )6كتاب تسهيل مهمة موجه للجنة العليا للتدريب
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ملحق رقم ( )7كتاب تسهيل مهمة موجه للجنة العليا للتدريب
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ملحق رقم ( )8كتاب تشكيل الجنة العليا للتدريب
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ملحق رقم ( )9بطاقة تصميم دورة تدريبية "دورة القيادة العليا"
مدة البرنامج التدريبي
تخصص البرنامج
الجهة ّ
املعدة للبرنامج
الجهة املنفذة للبرنامج

الفئة املستهدفة
عدد املجموعة التدريبية

عدد الساعات) 115 ( :
 تنمية بشرية

عدد األيام)60 (:
 تدريب حتمي

تدريب تخصص ي

 تدريب معرفي

اللجنة العليا للتدريب
املديرية العامة للتدريب
 ضباط الصف

 أفراد

 أقل من 25
•

 ضباط

 قيادة وسطى

40-25 

 قيادة عليا

 أكثر من 40

تنمية املهارات القيادية الذاتية والفنية والفكرية واإلنسانية للمتدربين.

• املهارة في االتصال والتواصل وفن إصدار األوامر وممارسة التفويض الجيد.

أهداف البرنامج التدريبي

• القدرة على تنظيم وتنسيق جهود العاملين نحو تحقيق األهداف االستراتيجية
• اإلملام باملصطلحات األمنية وتعزيز الحس األمني لدى املتدربين.
• تبني األفكار االبتكارية واإلبداعية لتطوي عمل الوزارة.
• املحور اإلداري والقيادي.

املحتوى التدريبي(املحاور)
األساليب التدريبية
املستخدمة
متطلبات عقد البرنامج
الوقت املناسب ابرنامج
مكان عقد البرنامج
املدربين املقترحين
األساليب املستخدم لقياس
األثر التدريبي
برنامج تكرار الدورة

• املحور األمني والقانوني.
• املحور السياس ي.
• املحور امليداني والعسكري.

أسلوب( املحاضرة – الندوة  -املباريات اإلدارية  -التطبيق العملي – العصف
الذهني – الحلقة الدراسية – األبحاث – االختبار)
توفير املكان املناسب وتجهيزه – توفير املدربين والتنسيق معهم – التزام املتدربين
بالحضور
الفترة :صباحي /التوقيت :الساعة 11:00
التاريخ :شهر 7 ، 1
مراكز التدريب التابعة للوزارة /خارج الوزارة
د .محمد املدهون – د .هشام املغاري – د .ناجي البطة – د.إبراهيم حبيب –
د.كمال تربان د .حسام الدجني – د .عاطف أبو هربيد – عقيد .هشام الكريري
 اختبار
قصير

 استبانة
الشهر
العدد

1

2

3
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4

 االلتزام
بالحضور

 مقابلة
5

6

7

8

9

 اختبار
نهائي
12 11 10

برنامج القيادة العليا
م
1
2
3
4

عدد الساعات
20
20
12
63
115

المحاور
المحور اإلداري والقيادي
المحور األمني والقانوني
المحور السياسي
المحور الميداني والعسكري
المجموع

مالحظات

تفاصيل برنامج القيادة العليا:
م
1
2
3
4
5
6
م
1
2
3
4
5
6
م
1
2
3
م
1
2
3
4
5
6
7
8

ً
أوال :المحور اإلداري والقيادي:
المحاضرات
مدخل لإلدارة ووظائفها
القائد والموقف والجماعة
مهارات القائد األمني وانماط القيادة
االتصاالت اإلدارية وفن إصدار األوامر والتعليمات
تنظيم وتنسيق جهود التابعين في العمل األمني
التفويض القيادي بين المبدأ والتطبيق والمتابعة والتقييم
المجموع
ثانيًا :المحور األمني والقانوني:
المحاضرات
التحليل األمني
األمن التقني
مهارات الحس األمني
األمن القومي
األجهزة األمنية اإلسرائيلية ومهامها
الضابطية القضائية
المجموع
ً
ثالثا :المحور السياسي:
المحاضرات
سياسة ودبلوماسية
السياسة الشرعية
الشأن الصهيوني
المجموع
رابعًا :المحور الميداني والعسكري:
المحاضرات
التدريب العملي ويشمل "لياقة – أسلحة – إنزال ".....
أسس تعلم القيادة العسكرية
صفات القيادة العسكرية
النظرة اإلسالمية في القيادة العسكرية
قاعدة الشورى في القيادة العسكرية
تحليل المعنويات
أهمية تقدير الموقف ـ اإلجراءات المتبعة في تقدير الموقف
واجبات األركان
المجموع
195

عدد الساعات
3
4
3
3
3
4
20

مالحظات

عدد الساعات
3
3
3
3
4
4
20

مالحظات

عدد الساعات
4
4
4
12

مالحظات

عدد الساعات
36
3
3
3
3
3
6
6
63

مالحظات

ملحق رقم ( )10بطاقة تصميم دورة
مدة البرنامج التدريبي
التخصص البرنامج
الجهة ّ
املعدة للبرنامج
الجهة املنفذة للبرنامج

الفئة املستهدفة
عدد املجموعة التدريبية

تدريبية "دورة القيادة الوسطى"

عدد الساعات) 112 ( :
 تنمية بشرية

عدد األيام)60 (:

 تدريب تخصص ي

 تدريب معرفي

 تدريب حتمي

اللجنة العليا للتدريب
املديرية العامة للتدريب
أفراد

 ضباط
الصف

ضباط

 أقل من 25

 قيادة
عليا

 قيادة وسطى

 أكثر من 40

40-25 

• يهدف هذا البرنامج إلى تهيئة القيادة الوسطى للترقي ملناصب قيادية.

أهداف البرنامج
التدريبي

املحتوى
التدريبي(املحاور)
األساليب التدريبية
املستخدمة
متطلبات عقد البرنامج
الوقت املناسب للبرنامج
مكان عقد البرنامج
املدربين املقترحين
األساليب املستخدم لقياس
األثر التدريبي

برنامج تكرار الدورة

• تنمية املهارات القيادية الذاتية والفنية والفكرية واإلنسانية للمتدربين.
• اإلملام باملصطلحات األمنية وتعزيز الحس األمني لدى املتدربين.
• تبني األفكار االبتكارية واإلبداعية لتطوي عمل الوزارة.
• املحور اإلداري والقيادي.
• املحور األمني والقانوني.
• املحور السياس ي والثقافي.
• املحور امليداني والعسكري.

أسلوب( املحاضرة – الندوة  -املباريات اإلدارية  -التطبيق العملي – العصف
الذهني – الحلقة الدراسية – األبحاث – االختبار)
توفير املكان املناسب وتجهيزه – توفير املدربين والتنسيق معهم – التزام املتدربين

الفترة :صباحي

التاريخ :شهر 10 ، 2

التوقيت :الساعة10:00 :

مراكز التدريب التابعة للوزارة /خارج الوزارة
د .محمد املدهون – د .هشام املغاري – د .ناجي البطة – د.إبراهيم حبيب –
د.كمال تربان د .حسام الدجني – د .عاطف أبو هربيد – عقيد .هشام الكريري
– رائد .محمد دهمان
 استبانة

 اختبار
قصير

الشهر 3 2 1
العدد

4
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 مقابلة
5

6

7

 االلتزام
بالحضور
9 8

 اختبار
نهائي

12 11 10

برنامج القيادة الوسطى
م
1
2
3
4

عدد الساعات
24
22
12
54
112

المحاور
المحور اإلداري والقيادي
المحور األمني والقانوني
المحور السياسي
المحور الميداني والعسكري
المجموع

مالحظات

تفاصيل برنامج القيادة الوسطى:
م
1
2
3
4
5
6
7
م
1
2
3
4
5
6
م
1
2
3
م
1
2
3
4
5

ً
أوال :المحور اإلداري والقيادي:
المحاضرات
مدخل لإلدارة ووظائفها
العمل بروح الفريق
مهارات القائد األمني وانماط القيادة
إدارة الوقت في العمل األمني
إدارة االجتماعات بفاعلية
تنظيم وتنسيق جهود التابعين في العمل األمني
الخرائط الذهنية
المجموع
ثانيًا :المحور األمني والقانوني:
المحاضرات
التحليل األمني
األمن التقني
األمن الفكري
األمن القومي
قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني
الضابطية القضائية
المجموع
ً
ثالثا :المحور السياسي:
المحاضرات
سياسة ودبلوماسية
السياسة الشرعية
الشأن الصهيوني
المجموع
راب ًعا :المحور الميداني والعسكري:
المحاضرات
التدريب العملي ويشمل "لياقة – أسلحة – إنزال ".....
أسس تعلم القيادة العسكرية
صفات القيادة العسكرية
أهمية تقدير الموقف ـ اإلجراءات المتبعة في تقدير الموقف
واجبات األركان
المجموع
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عدد الساعات
3
4
3
3
3
3
4
24

مالحظات

عدد الساعات
3
3
3
3
6
4
22

مالحظات

عدد الساعات
4
4
4
12

مالحظات

عدد الساعات
36
3
3
6
6
54

مالحظات

ملحق رقم ( )11استبانة تقييم دورة تدريبية

مؤشرات القياس وفق التالي :
ممتاز

5

4

جيد جدا

جيد

3

2

متوسط

1

ضعيف

ً
أول :فقــرات المدربيــــن:
م

إسم المدرب

المحاور

-1

المدرب لديه إلمام بمواضيع الدورة

-2

قدرة المدرب على توصيل المعلومات وإكساب المهارات

-3

طريقة تنظيم المدرب للعرض ( من حيث الوضوح والكفاية )

-4

المستوى المعرفي للمدرب مقارنة بالمتدربين كان مناسب

-5

ينوع المدرب في األنشطة والتمارين والوسائل المستخدمة

-6

قدرة المدرب على تحفيز المشاركين على التفاعل

م

إسم المدرب

المحاور

-1

المدرب لديه إلمام بمواضيع الدورة

-2

قدرة المدرب على توصيل المعلومات وإكساب المهارات

-3

طريقة تنظيم المدرب للعرض ( من حيث الوضوح والكفاية )

-4

المستوى المعرفي للمدرب مقارنة بالمتدربين كان مناسب

-5

ينوع المدرب في األنشطة والتمارين والوسائل المستخدمة

-6

قدرة المدرب على تحفيز المشاركين على التفاعل

م

إسم المدرب

المحاور

-1

المدرب لديه إلمام بمواضيع الدورة

-2

قدرة المدرب على توصيل المعلومات وإكساب المهارات

-3

طريقة تنظيم المدرب للعرض ( من حيث الوضوح والكفاية )

-4

المستوى المعرفي للمدرب مقارنة بالمتدربين كان مناسب

-5

ينوع المدرب في األنشطة والتمارين والوسائل المستخدمة

-6

قدرة المدرب على تحفيز المشاركين على التفاعل
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إسم المدرب

إسم المدرب

إسم المدرب

إسم المدرب

إسم المدرب

إسم المدرب

ثانيًا :المواد التدريبية:
م

ممتاز

المحاور

-1

محتوى الدورة يتوافق مع أهدافها

-2

الدورة تراعي التطور في المفاهيم والنظريات األمنية الحديثة

-3

الدورة تتكامل في محتوياتها من حيل المهارات والمعارف

-4

أكسبتك الدورة المهارة والخبرة المرجوة منها

-5

يتناسب الجانب المعملي مع الجانب النظري في الدورة

-6

جيدجدا

جيد

متوسط

ضعيف

أس ااهمت الدورة في تعزيز الرغبة لديك بالمش اااركة في ورات
جديدة

-7

التجهيزات والوسائل المستخدمة ومستوى تنظيم الدورة

-8

مدة الدورة

-9

أماكن إنعقا الدورة

 -10الدعم اللوجستي والضيافة والقرطاسية

تقييمك العام للدورة

ممتاز

جدا
جيد ً

جيد

متوسط

ضعيف

أهم إيجابيات الدورة:
1
2
3

أهم سلبيات الدورة:
1
2
3

القتراحات والمالحظـــات:

.........................................................................................................
.........................................................................................................

199

