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يحظى موضوع تنمية الموارد البشرية باهتمام متزايد، حيث أن هذه الموارد أثمن أصول المنظمات ألنها 
تعد الثروة المستدامة الوحيدة التي تبقى عندما تزول باقي الثروات، وتشكل الموارد البشرية األداة األساسية لتنفيذ 

د من زيادة االستثمار بالبرامج واالنشطة التدريبية مشاريع وبرامج التنمية الشاملة والمستديمة، لذلك كان الب
المنظمة والهادفة إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات الموظفين، بما يضمن رفع مستوى أدائهم وإنتاجيتهم 
والمهارات التي تساعدهم على تخطيط وتنفيذ وتقويم أعمالهم، إضافة إلى تزويدهم باالتجاهات والقيم اإليجابية 

عدهم على زيادة رغبتهم في العمل وتغيير سلوكهم المهني نحو األفضل لتمكينهم من تأدية مهامهم التي تسا
 .(23م، ص2010،خليفات)ال وواجباتهم بكفاءة وفاعلية عالية

تعد القيادة اإلدارية واحدة من أهم عناصر السلوك اإلنساني، فقد أصبحت عاماًل هامًا في تعريف 
فمن أجل أن نفهم الماضي يجب أن ندرس القادة الذين شكلوا التاريخ، فعندما الحضارة على مدار العصور، 

نستوعب الحاضر فإننا نظر إلى القادة السابقين وإلى القادة الحاضرين الذين يؤثرون في حياة الماليين، والمثير 
م، 2010السكارنة،)لالنتباه هو أن األشخاص ينظرون إلى القادة الحاليين ليستشفوا ما قد يحدث في المستقبل

 .(11ص

فأهميتها تنبع من  دولة،مما ال شك فيه أن وزارة الداخلية واألمن الوطني تعتبر من أهم مؤسسات الو 
دورها الريادي المنوط بها، من حيث حماية المواطن وحدود الوطن والحفاظ على الجبهة الداخلية من الفتن 

ارجين عن الصف الوطني )الطابور الخامس( الذي يهدف واإلشاعات والمؤامرات التي تحاك من ِقبل بعض الخ
 إلى زعزعة األمن واالستقرار داخل المجتمع.

إن القيادة اإلدارية العليا في وزارة الداخلية واألمن الوطني، يجب أن تكون حكيمة ومدركة لحجم 
في اإلخالص والوالء والقدوة  المسئولية الملقاة على عاتقها في إنجاح وإنجاز العمل، وأن تتخذ شعارًا لها يتمثل

الحسنة والعدل واإلبداع واتخاذ القرارات الحاسمة والجادة في الوقت المناسب، تلك المهمة الصعبة التي تتطلب 
منهم االرتقاء بالكادر الوظيفي والنهوض بهم واكسابهم المهارات والكفاءة والفاعلية العالية وتوجيه سلوكهم نحو 

 ل بروح الفريق واشراكهم في المسئولية لتحقيق االهداف المطلوبة.النشاط اإليجابي والعم

في كل مجتمع يوجد بعض العناصر التي تتميز باستعداد فطري لتولي القيادة، بينما الكثرة تخضع 
يقتها تعتبر ظاهرة اجتماعية وهي تتمثل في شخص له والقيادة في حق وتتبع ما يلقى إليها من أوامر وتوجيهات،
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بين الناس يقوم ليعبر عن إحساسات الجماعة وتحقيق مطالبها التي ال يستطيعون تحقيقها منفردين  نفوذ قوي 
 (.16م، ص2007)عبودي،

صول إلى األهداف المنشودة التي تسمو الو من واالستقرار و تحقيق األللذا كان من ضروريات الوزارة 
ستخدم األساليب الحديث في القيادة واإلدارة، أن تأن تعد وتخطط بشكل جيد ومستمر لمواكبة التطورات و إليها 
قادر  إلعداد جيل قياديحسب االحتياجات التدريبية المطلوبة،  يهالمنتسب البرامج التدريبيةتنفيذ  من خاللوذلك 

 على أحسن وجه. التي كلف بهاوالمهمة العظيمة على القيام باألمانة 

البشرية، وتطوير كفايتهم وتطوير أداء العمل، وزيادة  يعد التدريب مصدرًا مهمًا من مادر إعداد الكوادر
اإلنتاج واإلنتاجية، فهو إنفاق استثماري يحقق عائدًا ملموسًا لتلبية احتياجات النمو االقتصادي واالجتماعي، 
ووسيلة مهمة في التقدم التكنولوجي، وتزداد أهمية التدريب أثناء الخدمة في العصر الحديث، حيث أصبح 

حة للتطور السريع في المجاالت والمهن كافة، من أجل مواكبة التطور المتسارع الذي يضع الفرد ضرورة مل
أمام مسئوليات جديدة ومهام كثيرة وأعباء متنوعة ال بد من الوفاء بها حتى يكون عضوًا صالحًا منتجًا في 

 .(21م، ص2010،)الطعانيمجتمعه 

رة إلى التركيز على برامجه، باعتباره جزًء أساسيًا من نظر ألهمية التدريب فقد سعت المنظمات المعاص
استثمارها االستراتيجية في تنمية الموارد البشرية، وعنصرًا حيويًا لبناء الخبرات والمهارات للعاملين على مختلف 

التدريب مستوياتهم ومناصبهم اإلدارية التي يشغلونها، فالتدريب له مردود إيجابي على الفرد والمنظمة والدولة، و 
أيضًا يزود الفرد بالمهارات والمعلومات التي تعينه على أداء عمله باألسلوب المناسب مما يعود عليه بالفوائد 

 .(133م، ص2010،خليفات)ال المادية والحوافز المعنوية

من المسلم به أن فن القيادة والتأثير باآلخرين لكسب ثقتهم وتعاونهم وتوجيههم نحو العمل الجاد وصدق 
االنتماء تتطلب من القيادة العليا بوزارة الداخلية واألمن الوطني، أن تعمل على االكتشاف والتنقيب في مواردها 
البشرية عمًا يصلح للقيادة ضمن معايير واختبارات موضوعية وأن تتم بكل شفافية، ثم تأهيل وإخضاع هؤالء 

هم الوظيفية ثم العمل على إعطائهم فرص عملية النخبة لبرامج تدريبية قيادية لصقل مهاراتهم، حسب مسارات
إلثبات قدرتهم على القيادة واتخاذ القرات الصائبة ويجب على قيادة الوزارة تمكينهم من القيام بواجباتهم وتذليل 

 العقبات أمامهم للقيام بهذه المهام على أكمل وجه.  
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 مشكلة الدراسة:

الهدف  هاه األزمة بسبب افتقادذتنا اليوم، فنجدها تعيش اليوم هالقيادة من المسائل الهامة التي تفتقدها أم
إليه، وتتالقى فيه خطوط حياتنا ويمنحنا المنطقية واالنسجام، إن قضية صناعة القائد هي قضية ب ذي تنجذال

أمة، وعلى األمة جميعها أن تحاول النهوض بمؤسساتها وتحل مشكالتها، ولذا فإن مستقبل النهوض بالبشرية 
م، 2003وباشراحيل،  ،سويدان)ال عتمد من األن فصاعداً على نوعية اإلنسان القائد، الذي تعده المؤسسات القياديةسي
 .(23ص

تعد وزارة الداخلية واألمن الوطني من أهم الوزارات الحيوية والهامة في الحكومة الفلسطينية، ألنها و 
ك فإنه من الضروري أن تقود هذه الوزارات قيادات ذات الوزارة المسئولة عن أمن وأمان الشعب الفلسطيني، ولذل

كفاءة عالية ومهارات أمنية وقيادية متخصصة، للقيام بدورها المناط منها على أكمل وجه لتحقيق األهداف 
االستراتيجية للوزارة بدقة عالية، ولذا نجد أن الوزارة تهتم بتنمية وتدريب الموارد البشرية العاملة بشكل دوري، 

، عن وكذلك األفراد القيادية للفئات الوسطى والعليا والطاقات باكتشاف وتنمية المهاراتلي اهتمامات خاصة وتو 
 .طريق إخضاعهم لدورات وبرامج تدريبية متخصصة نظرية وعملية

، جعل اومهامه وتعدد أجهزتها المختلفةوزارة الداخلية واألمن الوطني  نظرًا لضخامة الكادر العامل فيو 
، مما أوجب على وزارة منتسبيهه لحسب تخصص كاٍل على حدا في الوزارة التخصصي هات تقوم بالتدريبعدة ج

وموحدة لجميع عمليات وبرامج التدريب  ناظمةتكون ل ،للتدريب علياالجنة للا عمل تفعيلمن الوطني الداخلية واأل
تطوير و  تدريبية الكتشافال برامجال ديد منالعوتنفيذ  بإعداد من ضمن مهامهاو  وقد قامت هذه اللجنة في الوزارة،

هذه الدورات منها: )دورة الضباط ودورة بعض ، وكون الباحث خريج بالوزارة للعاملين وتنمية المهارات القيادية
التابعة لوزارة الداخلية، وأيضًا يعمل في وحدة التنظيم واإلدارة  (،، والعديد من الدورات اإلداريةالقيادة الوسطى

 وال يتم الترشيح وفق المعايير المطلوبة، وجود ضعف في اكتشاف وانتقاء الصف القيادي الصاعد، حظحيث ال
وال يوجد تواصل بين الضابط وجهة التدريب  ،تغذية راجعة ألداء الضابط بعد حصوله على هذه الدورات يوجدال و 

ياجات التدريبية على أسس علمية ، ويوجد صعوبة في تحديد االحتالخاص بهم بعد انتهاء البرنامج التدريبي
وألن خطة التدريب التخصصي الموحدة للوزارة  وضعف االمكانيات، صحيحة، ويرجع ذلك لنقص الخبرات

أكدته مقابلة أعضاء  وهذا ما ،م، والتي تشرف عليها اللجنة العليا للتدريب تم وضعها ألول مرة2016/2017
وأيضًا الدراسات  : مقابلة(25/12/2017)مهنا، ،(: مقابلة19/12/2017،العسكري اللجنة العليا للتدريب، )

تبين أن أهم نقاط الضعف في برامج التعليم والتي  ،(2017)دراسة الطلحاب،  في ببيئات مختلفة، السابقة



 

5 
 

، ضعف مراعاة المستجدات عند تحديد االحتياجات التعليمية والتدريبية، فهد األمنية والتدريب في كلية الملك
( 2016)دراسة أبو سلطان،  ، وكذلكاآللية المتبعة في تقييم البرامج التعليمية والتدريبية إلى الوضوح وافتقار

والتي جاء من أهم نتائجها، وجود ضعف في دور اإلدارة العليا في تطوير رأس المال البشري في الوزارات 
في البحث عن الكفاءات واستقطابها،  لبناء قيادات الصف الثاني، ووجود ضعف لدى اإلدارة العليا لسطينيةالف

عة بعد أهم نتائجها االفتقار للتغذية الراج كانت حيث مساندة لمشكلة الدراسة (،2011)دراسة الحرابي، وجاءت
 .، وعدم أخذ آراء المتدربين في تحديد االحتياجات التدريبيةالتدريب

واألمن  –في صناعة القائد بوزارة الداخلية ما دور اللجنة العليا للتدريب  ومن هنا ينبثق السؤال الرئيس:
 ؟الوطني الفلسطيني

 األسئلة الفرعية:

 ما طبيعة عمل ومهام اللجنة العليا للتدريب في وزارة الداخلية واألمن الوطني؟ .1
 ما دور اللجنة العليا للتدريب في اكتشاف القادة العاملين بوزارة الداخلية واألمن الوطني؟ .2
 التدريب القيادي في تطوير وتنمية وصقل مهارات القيادة من وجهة نظر المتدربين؟فعالية برامج مدى ما  .3
 تمكين القيادات الحاصلة على البرامج التدريبية القيادية؟في ما دور اللجنة العليا  .4
 ما الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة العليا للتدريب في البرامج القيادية؟ .5
للبرامج التدريبية تعزى للمتغيرات  حصائية بين استجابات المبحوثينإهل توجد فروق ذات داللة  .6

  (عدد سنوات الخدمة –المسمى الوظيفي  –المؤهل العلمي  –الشخصية )الرتبة 

 أهداف الدراسة:

 في وزارة الداخلية واالمن الوطني الفلسطيني. عمل اللجنة العليا للتدريب وأهمية التعرف على طبيعة .1
من الوطني اللجنة العليا للتدريب في اكتشاف القادة المبدعين في وزارة الداخلية واأل التعرف على دور .2

 .الفلسطيني
مدى فعالية برامج التدريب القيادي في تطوير وتنمية وصقل مهارات القيادة من وجهة نظر  الكشف عن .3

 المتدربين.
 لبرامج التدريبية القيادية بوظائفها.تحديد دور اللجنة العليا للتدريب في تمكين القيادات الحاصلة على ا .4
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من تحقيق االستفادة القصوى من  حلول وتوصيات للحد من الصعوبات والعقبات التي تعيق اقتراح .5
 .، وتقديمها للجهات المعنيةاللجنة العليا للتدريب الذي تقدمه برامج التدريب القيادي

المؤهل  –للمتغيرات الشخصية )الرتبة  عاً بللبرامج التدريبية تالكشف عن مدى استجابة أفراد العينة  .6
  .عدد سنوات الخدمة( –المسمى الوظيفي  –العلمي 

 أهمية الدراسة:

 النظرية: األهميةأواًل: 

في  الباحثين والمختصين القيادي، مما يفيد والتدريب العلمية في مجال برامج التأهيل مكتبةإثراء ال .1
 .ستقبلية، وإجراء البحوث ذات الصلةتحسين وتطوير نوعية البرامج القيادية الم

تناولت الدراسة قطاعًا رئيسيًا وهامًا من قطاعات المجتمع الفلسطيني وهو وزارة الداخلية المسئولة عن  .2
  توفير األمن واالمان للمجتمع الفلسطيني.

يمثل  واألمن الوطني، حيث يعد تدريب وصناعة القادة من أهم محاور تطوير االداء في وزارة الداخلية .3
والنهوض بها، لذا فإن عملية تدريبهم وتطويرهم  هاالدعامة األساسية لتحقيق أهداف هذه الوزارةالقادة في 

 تمثل أهمية بالغة بالنسبة للمسئولين في الدولة الفلسطينية.
مه التدريبي الذي تقوم به من خالل ما تقد دورهاإظهار قدرة وأهمية ودور اللجنة العليا للتدريب، وإبراز  .4

 .بوزارة الداخلية وسبل تطوير مهاراته ،من برامج تدريبية قيادية تصنع الشخصية القيادية
األولى التي تقيم الدورات القيادية التي تعقدها اللجنة العليا  –على حد علم الباحث  –تعد هذه الدراسة  .5

 للتدريب في وزارة الداخلية واالمن الوطني.

 :ثانيًا: األهمية العملية

أهمية هذه الدراسة في كون فوائدها المرتقبة ال تقتصر االستفادة منها على وزارة الداخلية واألمن تتجلى  .1
 الوطني، بل في كافة القطاعات األخرى التي تحتاج قيادة وازنة وفاعلة.

من المتوقع أن تساهم الدراسة في تطوير قدرات الباحث البحثية وفق المنهجية العلمية، وتزيد من  .2
 .معرفته

أمل الباحث بأن تكون لهذه الدراسة أهمية لما ستضيفه من آراء ومقترحات وتوصيات ومعارف جديدة ي .3
للمعنيين وصناع القرار في وزارة الداخلية واألمن الوطني لالستفادة منها في مجال التدريب واإلعداد 

 من الناحية التطبيقية.
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تقدمها اللجنة العليا للتدريب، بما يساعد القائمين  ستقدم هذه الدراسة نظرة تقويمية للبرامج القيادية التي .4
على التدريب من التعرف على المميزات التي تحققها هذه البرامج بالنسبة للمتدربين، والعيوب التي 

 تضمنها للتخلص منها في برامج مستقبلية أو عمل برامج استدراكية.
في تحقيق األهداف المعدة  القياديتدريب يتوقع أن تسهم هذه الدراسة في معرفة مدى مالئمة برامج ال .5

 والتركيز على تفعيل وتعظيم دور التدريب للقيادة في مختلف المجاالت.  ،من أجله
عن واقع التدريب القيادي  ،لقيادة وزارة الداخلية واألمن الوطنيواقعية  الدراسة في إيصال صورةهذه تفيد  .6

 في الوزارة. 
ي تقوم بها اللجنة العليا للتدريب، وإظهار أثره في صناعة القائد بعد تقييم برامج التدريب القيادي الت .7

التعرف على مدى مالئمة برامج إعداد القادة، لالحتياجات التدريبية للكادر البشري ، و إتمام البرنامج
 الذي يؤمل منه تولي مراكز قيادية في المستقبل.

 متغيرات الدراسة:  
 شمل العناصر التالية:وي، : صناعة القائدالمتغير التابع -

 التمكين(  –إعادة التأهيل  –التفويض  –التدريب  –التجريب  –)التنقيب 
 .جنة العليا للتدريبلالبرامج التدريب التي تنظمها  المتغير المستقل: -

 
 شكل يوضح العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل)جرد بواسطة الباحث(:

برامج التدريب 
التي تنظمها 
اللجنة العليا 

للتدريب

التنقيب

التجريب

التدريب

التفويض

إعادة
التأهيل

التمكين
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 فرضيات الدراسة:
وصناعة القائد  اللجنة العليا للتدريب اذات داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمهتوجد عالقة  .1

 بوزارة الداخلية واالمن الوطني.
وبين  اللجنة العليا للتدريب ابين برامج التدريب التي تقدمهتوجد عالقة ذات عالقة داللة إحصائية  .أ

 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني عن القائد التنقيب
ذات عالقة داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمها اللجنة العليا للتدريب وبين توجد عالقة  .ب

 في وزارة الداخلية واألمن الوطني. القائد تجريب
توجد عالقة ذات عالقة داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمها اللجنة العليا للتدريب وبين  .ت

 .داخلية واألمن الوطنيفي وزارة ال القائد تدريب
 توجد عالقة ذات عالقة داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمها اللجنة العليا للتدريب وبين .ث

 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني القائد فويضت
توجد عالقة ذات عالقة داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمها اللجنة العليا للتدريب وبين  .ج

 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني تأهيل القائدة إعاد
توجد عالقة ذات عالقة داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمها اللجنة العليا للتدريب وبين  .ح

 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني القائد مكينت
وصناعة القائد بوزارة  للتدريباللجنة العليا  اذا داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمه أثروجد ي .2

 من الوطني.الداخلية واأل
عن  وبين التنقيب اللجنة العليا للتدريب ابين برامج التدريب التي تقدمهيوجد أثر ذا داللة إحصائية  .أ

 في وزارة الداخلية واألمن الوطني. القائد
 القائد تجريبللتدريب وبين  داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمها اللجنة العليا ذايوجد أثر  .ب

 في وزارة الداخلية واألمن الوطني.
 القائد تدريبذا داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمها اللجنة العليا للتدريب وبين يوجد أثر  .ت

 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني
 القائد فويضيا للتدريب وبين تذا داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمها اللجنة العليوجد أثر  .ث

 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني
 إعادة تأهيلذا داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمها اللجنة العليا للتدريب وبين يوجد أثر  .ج

 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني القائد
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 القائد مكينجنة العليا للتدريب وبين تذا داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمها الليوجد أثر  .ح
 .في وزارة الداخلية واألمن الوطني

وصناعة القائد  اللجنة العليا للتدريب اذا داللة إحصائية بين برامج التدريب التي تقدمه توجد عالقة .3
مى المس –المؤهل العلمي  –)الرتبة  التالية: للمتغيرات الشخصية تعزى  بوزارة الداخلية واالمن الوطني

 عدد سنوات الخدمة(. –الوظيفي 

 :حدود الدراسة

 الحد الموضوعي: دور اللجنة العليا للتدريب في صناعة القائد بوزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني. .أ
 المحافظات الجنوبية. -الشق العسكري  –الحد المكاني: وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني  .ب
 م.2017/2018راسي الحد الزماني: العام الد .ت
دورة القيادة  -دورة القيادة العليا  الدراسة على خريجي الدورات التأهيل القيادي " اقتصرتالحد البشري:  .ث

 م.2017 / 2016 عامينخالل ال "إدارة األزمات األمنية -الوسطى

 منهج الدراسة:
ع البيانات من المصادر على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على جميعتمد الباحث في دراسته س -

والكتب والوثائق واألبحاث والدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع، وكذلك تحليل بيانات االستبانة 
والمقابالت، للوصول إلى بيانات وحقائق حول المشكلة محل الدراسة بهدف تفسيرها وتحليلها والوقوف 

 على مدلولها، وتقديم توصيات بشأنها.

 :مجتمع الدراسة
القيادة ودورة  –دورة القيادة العليا ) يشمل مجتمع الدراسة جميع خريجي دورات برامج التأهيل القيادي في -

ضابط. وأعضاء اللجنة العليا للتدريب والبالغ  400والبالغ عددهم  (ودورة إدارة األزمات –الوسطى 
 عضو من جميع األجهزة التابعة لوزارة الداخلية واالمن الوطني.15عددهم 

 :عينة الدراسة
  من أعضاء اللجنة العليا للتدريب. 5ضابط من المتدربين، و 160طبقية مكونة من  تم اختيار عدد -
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 أدوات الدراسة:
اعتمد الباحث على أداة االستبانة التي صممها خصيصًا لجمع بيانات الدراسة، باإلضافة إلى استخدام  -

 .ين والمدربين ومن أعضاء اللجنة العليا للتدريبمن المتدرب أداة المقابلة للحصول على المعلومات

 مصطلحات الدراسة:
عملية التأثير على سلوك اآلخرين للوصول إلى تحقيق األهداف المشتركة والمرغوبة  :يادةالق -

 .(14م، ص2010)العالق،
رين هو صاحب القدرة على التأثير في اآلخرين ويمكن أن يحدد الهدف ويلهم ويحفز ويدفع اآلخ :القائد -

 .(31م، ص2012)نجم،  من أجل العمل من أجله
: العملية التي تتم من خاللها التنقيب والبحث في الموارد البشرية بوزارة الداخلية إجرائياً  صناعة القائد -

واألمن الوطني الختيار ضباط ذات مواصفات ومعايير قيادية خاصة، يتم إخضاعهم لبرامج تدريبية 
 للعمل في المواقع القيادية.ومن ثم اختبارهم وتمكينهم 

: هو الجهود المنظمة والمخطط لها لتزويد المتدربين بمهارات ومعارف وخبرات متجددة، لتدريبا -
 تستهدف إحداث تغييرات إيجابية مستمرة في خبراتهم واتجاهاتهم وسلوكهم من أجل تطوير كفاية أدائهم.

 (.21م، ص2010)الطعاني،
ة ومنظمة ومستمرة تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الفرد وزيادة : عبارة عن عملية مخططالتدريب -

 (.8م، ص2011)السكارنة، معلوماته وتحسين سلوكه واتجاهاته بما يمكنه من أداء وظيفته بكفاءة وفعالية
التي تقدم من ، ةمستمر األنشطة المخططة والمنظمة و ال ات التدريبيةعمليالهو  :إجرائياً  لتدريباتعريف  -

ضباط وأفراد وزارة الداخلية حداث تغيير مرغوب في سلوك إل جنة العليا للتدريب، وتهدفخالل الل
وهو ممارسة استثمارية ذات مردود فعال  وفعاليتهم وقدرتهم اإلنتاجية، وتطوير كفاءتهم واألمن الوطني،

 .في حد ذاته وليس غاية سيلةو  التدريب يعدو لتحقيق أهداف محددة، 
هي مؤسسة وطنية سيادية، ذات مسئولية أخالقية واجتماعية، وواجبات  :ن الوطنيوزارة الداخلية واألم -

مدنية وأمنية، تساهم في تطوير مجتمع حر وديمقراطي في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عن 
طريق توفير األمن واألمان وفرض سيادة القانون وإنشاء بنية أمنية مستقرة تحظى باالحترام والدعم على 

 (.2017)الصفحة اإللكترونية لوزارة الداخلية، عيد الوطني واإلقليمي والدولي الص
هي لجنة مكونة من عضوية جميع مدراء التدريب في األجهزة االمنية واإلدارات  :اللجنة العليا للتدريب -

الوزارة حيث  المركزية التابعة لوزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني، وهي الناظم للعملية التدريبية في
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يتم من خاللها، وضع السياسة العامة للتدريب في الوزارة، وتوحيد العملية التدريبية وضمان التكامل 
والتناسق للجهود المبذولة في التدريب، وأيضًا اإلشراف على العملية التدريبية، والعمل على إشباع 

لى قرار وزير الداخلية واألمن الوطني، رقم االحتياجات التدريبية في الوزارة، وتم إعادة تفعيلها بناًء ع
 : مقابلة(.25/12/2017)مهنا، (.2010( لعام )5)
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 الفصل الثاني

 "الدراسات السابقة"

 أواًل: الدراسات المحلية "الفلسطينية". ❖

 ثانيًا: الدراسات العربية. ❖

 ثالثًا: الدراسات األجنبية. ❖

 بقة.رابعًا: تعقيب على الدراسات السا ❖

 خامسًا: الفجوة البحثية. ❖
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 أواًل: الدراسات المحلية:

واقع المهارات القيادية لدى خريجي برامج القيادة واإلدارة في ( بعنوان: "2017. دراسة الشيخ خليل )1
 "مؤسسات التعليم العالي وسبل تطويرها

نامج القيادة واإلدارة، في "أكاديمية هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع المهارات القيادية لدى خريجي بر 
اإلدارة والسياسة للدراسات العليا" من وجهة نظر خريجيها، والكشف عن داللة الفروق، حول تطوير المهارات 

 مستوى التحصيل الدراسي(. –ممارسة العمل  –القيادية لدى طلبتها يعزى لمتغيرات )الجنس 

ي ومنهج تحليل المحتوى، وتم استخدام االستبانة وبطاقة واعتمد فيها الباحث المنهج الوصفي التحليل
تحليل المحتوى كأداتين للدراسة، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع خريجي برنامج القيادة واإلدارة في األكاديمية 

 م. 2016( خريج، حتى الفصل الدراسي الثاني من العام 106والبالغ عددهم )

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

التنافسية"  –المفاهيمية  –اإلنسانية  –برنامج القيادة واإلدارة قد ساهم في تطوير المهارات القيادية "الفنية  أن -
 .78.6للعينة المستهدفة بدرجة كبيرة والتي جاءت بوزن نسبي %

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات عينة الدراسة، حول تطوير المهارات القيادية تعزى  -
 لمتغير الجنس، وذلك لصالح اإلناث.

 وأوصت الدراسة:

بضرورة تطوير القدرات القيادية لدى خريجي برنامج القيادة واإلدارة، من خالل إيفادهم ببرامج تدريبية   -
 مهنية وأنشطة ال منهجية تدعم هذه المهارات.

استمرار التواصل مع الخريجين وتعزيز الجوانب العملية في المساقات الدراسية ومهارات البحث االجرائي، و  -
 واعداد حاضنة قيادية لهم ينتج عنها فرق عمل متخصصة في مجاالت القيادة.

 "سمات الشخصية القيادية البارزة لدى النخبة السياسية الفلسطينية( بعنوان: "2016. دراسة أبو ربيع )2

النخبة السياسية الفلسطينية، تكون هدفت الدراسة إلى التعرف على السمات الشخصية القيادية البارزة لدى 
مجتمع الدراسة من النخب في الفصائل الفلسطينية، وقد استخدمت الباحثة طريقة المسح الشامل لمحدودية 
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( استبانة، وصممت الباحثة أداة للدراسة 167( قيادي، حيث تم استرداد )207مجتمع الدراسة، ويقدر عددهم بـ)
 فقرة توزعت على أربعة محاور، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. (36عبارة عن استبانة مكونة من )

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

(، %82.25حازت السمات الشخصية القيادية البارزة لدى النخبة السياسية الفلسطينية على وزن نسبي ) -
(، وحازت سمات المجال %84.23بينما حصلت سمات المجال الجسمي على المرتبة األولى بوزن نسبي )

(، كما حصلت سمات المجال االجتماعي %83.24الوجداني االنفعالي على المرتبة الثانية بوزن نسبي )
(، وحازت سمات المجال االجتماعي المعرفي على المرتبة %81.66على المرتبة الثالثة بوزن نسبي )

 (.%79.88الرابعة بوزن نسبي )

 وأوصت الدراسة:

ط وأسس يتضمن التعرف فيها على المهارات االدارية، وهو مطلب علمي وإداري عند اختيار باعتماد شرو   -
 الشخصية القيادية.

على األحزاب السياسية واألجهزة المختصة تطوير القيادات عن طريق إعداد براج تدريبية وتطويرية للنهوض  -
 بمستوى مهارتهم إلى األفضل.

دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصف الثاني في الوزارات ( بعنوان: "2016. دراسة أبو سلطان )3
 "الفلسطينية

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصف الثاني في الوزارات  -
ادة الفلسطينية، وتحديد المعوقات التي تواجهها قيادات الصف الثاني وتحول دون ممارستهم لدور القي

االستراتيجية في الوزرات، والكشف عن داللة الفروق االحصائية لدور القيادة االستراتيجية في بناء الصف 
 –سنوات الخدمة  –العلمي  –العمر  –الثاني في الوزارات الفلسطينية والتي تعزى لمتغيرات )الجنس 

 المسمى الوظيفي(.
م استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكون مجتمع واعتمدت فيها الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وت -

( موظفًا، 154الدراسة من موظفي اإلدارة العليا في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة، والبالغ عددهم )
 ( استبانة.127واستخدمت طريقة المسح الشامل، وتم استرداد )
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 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 .%69.1ية في بناء قيادات الصف الثاني في الوزارات الفلسطينية جاء بوزن نسبي دور القيادة االستراتيج -
وجود ضعف في دور اإلدارة العليا في تطوير رأس المال البشري في الوزارات الفلسطينية لبناء قيادات  -

 .%66.25الصف الثاني حيث جاء بنسبة 
ارستهم لدور القيادة االستراتيجية في الوزارات أهم المعوقات التي تواجه قيادات الصف الثاني وتحول دون مم -

 .%83.15الفلسطينية هو عملية التفرد في اتخاذ القرارات لدى اإلدارة العليا حيث جاء بوزن نسبي 

 وأوصت الدراسة:

بضرورة االهتمام بتطوير رأس المال البشري لبناء قيادات بديلة تكون جاهزة للقيام بدور اإلدارة العليا عند   -
 جة لها.الحا

أن تمارس اإلدارة العليا في الوزارات الفلسطينية أسلوب الالمركزية في اتخاذ القرار وتشارك قيادات الصف  -
 الثاني في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم.

أثر تطبيق برنامج القيادة من أجل المستقبل على تحسين المهارات ( بعنوان: " 2015. دراسة أبو مر)4
 "مدارس وكالة الغوث  القيادية لدى مديري 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق برنامج القيادة من أجل المستقبل على تحسين المهارات  -
القيادية لدى مديري مدارس وكالة الغوث، كما هدفت الى معرفة المهارات القيادية التي تم تدريب مديري 

 تقبل. المدارس عليها من خالل برنامج القيادة من اجل المس
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات األساسية  -

للدراسة، وقد قامت الباحثة باستخدام طريقة الحصر الشامل لمجتمع الدراسة والمكون من جميع مديري 
( مديرًا ومديرة، 39تعليمية والبالغ عددهم )مدارس وكالة الغوث الدين طبق عليهم البرنامج في منطقة رفح ال

 ( %89,7استبانة بنسبة ) 35وقد تم استرداد 

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تطبيق برنامج القيادة من أجل المستقبل وتحسين المهارات القيادية  -
 لدى مديري المدارس. 



 

16 
 

تطبيق برنامج القيادة من أجل المستقبل على تحسين المهارات القيادية لدى يوجد أثر ذو داللة احصائية ل -
مديري المدارس، حيث تبين أن المتغيرين المؤثرين على تحسين المهارات القيادية هما التدريب على تقييم 

 وادارة أداء الموظفين والتدريب على قيادة التغيير وادارته.
متوسطات تقديرات المستجيبين حول أثر تطبيق برنامج القيادة من  ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين -

 -الفئة العمرية  -أجل المستقبل على تحسين المهارات القيادية لدى مديري المدارس تعزى الى )الجنس 
سنوات الخبرة( بينما توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات المستجيبين تعزى إلى المؤهل 

 ذلك لصالح ذوي المؤهالت العلمية العليا. العلمي و 

 :وأوصت الدراسة

بتطبيق برنامج القيادة من أجل المستقبل على المديرين المساعدين وفئة من المعلمين الدين يتميزون بروح  -
 القيادة، ويتم اختيارهم من قبل المدير والمشرف بناًء على معايير معينة لتأهيلهم لقيادة مدارسهم مستقباًل.

ورة أن تسعى األونروا إلى استقطاب مدراء جيدين، لديهم قدرات قيادية متميزة من خالل ادراج أسئلة ضر  -
 ضمن اختبارات ومقابالت التوظيف تفحص مستوى المهارات القيادية عند المتقدمين للوظيفة.

وير األداء الوظيفي دور برنامج القيادة الحكومية النسائي التدريبي في تط( بعنوان: "2015. دراسة البواب )5
 "لدى القيادات النسائية في الوزارات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية

هدفت الدراسة إلى التعرف لدور برنامج القيادة النسائي التدريبي في تطوير أداء القيادات النسائية في  -
 ية.الوزارات الفلسطينية، والوقوف عل أهم معيقات برنامج القيادة الحكومية النسائ

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكون مجتمع الدراسة من خريجات برنامج القيادة الحكومية  -
( خريجة، وذلك من خالل 64النسائية التدريبي، حيث تم إجراء المسح الشامل لمجتمع الدراسة وعدده )

 استبانة صممتها الباحثة خصيصًا كأداة للدراسة. 

 ائج الدراسة:وقد كان من أبرز نت

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين استجابات المبحوثين ودور برنامج القيادة الحكومية النسائية  -
 التدريبي وبين تطور األداء الوظيفي للقيادات النسائية في الوزارات الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية.
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ة بين استجابات المبحوثين ودور برنامج القيادة كما أثبتت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي -
الحكومية النسائية التدريبي وبين تطور األداء الوظيفي للقيادات النسائية في الوزارات الفلسطينية بالمحافظات 

 المؤهل العلمي(. –سنوات الخبرة  –الجنوبية تعزى لمتغيرات )المسمى الوظيفي 

 وأوصت الدراسة:

تدريبية متقدمة ومتنوعة تؤدي إلى تطوير األداء الوظيفي بشكل مستمر، مع العمل  بضرورة اختيار برامج  -
 على توفير الدعم المالي لدعم هذه البرامج.

التأكيد على تنوع أساليب ومستويات التدريب في البرامج التدريبية والتي تؤثر إيجابيًا في فاعلية البرامج  -
 متدربات.التدريبية، بما يتناسب والمستوى المهني لل

 االستعانة بمدربين وخبراء محترفين وذوو كفاءة عالية في مجال التدريب وخاصة إعداد القيادات النسائية. -

 "واقع إدارة أداء الموارد البشرية بوزارة الداخلية واالمن الوطني بغزة( بعنوان: " 2015. دراسة الناعوق )6

ارد البشرية بوزارة الداخلية واالمن الوطني بغزة، من هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة أداء المو  -
خالل دراسة واقع إدارة أداء مجاالت ثالثة من مجاالت إدارة الموارد البشرية، وهي االستقطاب الوظيفي، 
تنمية القدرات، التعزيز بالوزارة. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقد قام الباحث بجمع المعلومات 

أداة االستبانة، ومجتمع الدراسة المستهدف هو جميع الضباط العاملين بوزارة الداخلية واالمن  باستخدام
الوطني من الرتب السامية ذوي المؤهالت العلمية، والمكلفين بمهام وظيفية، وعلى رأس عملهم، وقد بلغ 

  ( استبانة.245داد )( استبانة على عينة الدراسة وقد تم استر 260( ضابطًا حيث تم توزيع )638عددهم )

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

تؤثر عمليات االستقطاب الوظيفي وتنمية القدرات البشرية وتعزيز الموارد البشرية تأثيرًا متوسطًا ذا داللة  -
 احصائية على أداء الموارد البشرية بوزارة الداخلية.

الدراسة حول االستقطاب الوظيفي للموارد  وتوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات عينة  -
البشرية والمجاالت مجتمعة معًا تعزى الى الرتبة، وذلك لصالح الذين رتبتهم عقيد فما فوق، وتعزى الى 

 المسمى الوظيفي وذلك لصالح الذين مسماهم الوظيفي مدير عام.
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وإعداد الخطط التدريبية التخصصية،  كانت أكثر سبل التطوير طرحًا، االستقطاب وفقاً لمعايير مهنية وطنية، -
 وتوفير ما يلزم لتنفيذ البرامج من موازنات تطبيق نظام حوافز فعال لألعمال المميزة.

 وأوصت الدراسة:

االهتمام بعمليات التخطيط للوزارة، والتأكيد على وضع مؤشرات قابلة للقياس لقياس أداء عمليات  -
 في وضع الخطط المتتالية.االستقطاب، واالستفادة من هذه المؤشرات 

االهتمام بوضع ميزانيات لعمليات التدريب تحقق لها النجاح واالستفادة من الخبرات وقياس عمليات التدريب  -
 وربطه بمسار التطوير الوظيفي وبتطوير الكفاءات المميزة لالرتقاء بها الى المناصب العليا.

يلتزم بها وقابلة للتطبيق وتمنح الجميع فرصة الترشح  االهتمام بمنح المسميات الوظيفية على معايير وشروط -
 والمنافسة ومن ثم اختيار االكفاء. 

 "دور أكاديمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القيادية( بعنوان: "2015. دراسة األي )7

)مهارة اإلعداد تهدف الدراسة إلى التعرف على دور أكاديمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القيادية  -
والتدريب، مهارة التقدير والتحفيز، مهارة التخطيط والرؤية المستقبلية ومهارة العالقات بين القائد والمرؤوسين، 
مهارة التحليل وحل المشكالت، مهارة القدرة على التأثير على االخرين، ومهارة اإلبداع واالبتكار( وبيان سبل 

 تنمية هذه المهارات. 
على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتمثل مجتمع الدراسة  اعتمد الباحث -

( خريج وتكونت عينة الدراسة من 320في جميع طالب وخريجي أكاديمية فلسطين العسكرية وعددهم )
 ( استبانة. 174( خريج وتم استرداد )176عينة عشوائية بسيطة عددها )

 الدراسة: وقد كان من أبرز نتائج

وجاءت مهارات  %80.71دور أكاديمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القيادية جاء بوزن نسبي  -
وتليها  %83.09تلتها مهارة التقدير والتحفيز وقد جاءت بوزن نسبي  83.61اإلعداد والتدريب بوزن نسيبي 

ابعًا مهارة العالقات بين القائد ور  82.61مهارة التخطيط والرؤيا المستقبلية وقد جاءت بوزن نسبي 
والترتيب الخامس مهارة التحليل وحل المشكالت واتخاد القرارات وقد جاءت بوزن نسبي  %80والمرؤوسين 
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واخيرا مهارة االبداع واالبتكار والتجديد  %79.63وسادسا مهارة القدرة على التأثير في االخرين  79.9%
76.11%. 

جد فروق ذات داللة احصائية في متوسط التقديرات لدور أكاديمية فلسطين كما اظهرت الدراسة أنه ال تو  -
العسكرية في تنمية المهارات القيادية تعزى لمتغيرات )المستوى القيادي، سنوات الخدمة، العمر، المؤهل 

 العلمي، طبيعة العمل(.

 وأوصت الدراسة:

 حماس اآلخرين والتأثير فيهم.التركيز على قدرة الطلبة على االستنتاج وتعليمهم طرق اثارة  -
تنمية مهارة التخطيط لدى المستويات القيادية العليا، ضرورة االهتمام بتعزيز مهارة االبداع واالبتكار والتجديد  -

 عندهم.
تعليم الطلبة استخدام وسائل االتصال المناسبة لنقل افكارهم وتوجيهاتهم وضرورة تعليمهم مواكبة المعايير  -

 م لغة الجسد في التأثير على اآلخرين.المعاصرة واستخدا

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية لدى طالب المرحلة ( بعنوان: " 2014. دراسة فروانة )8
 " الثانوية 

هدفت الدراسة الى الكشف عن مستوى المهارات القيادية لدى طالب المرحلة الثانوية، كما هدفت أيضًا إلى 
ق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي على مقياس التعرف على الفرو 

المهارات القيادية بعد مرور شهرين من تطبيق البرنامج التدريبي، باإلضافة إلى معرفة نسبة التغير في متوسط 
عينة الدراسة الفعلية من خمسة  المهارات القيادية لدى طالب المرحلة الثانوية نتيجة تطبيق البرنامج، وتكونت

( طالبا من الصف الحادي عشر ممن حصلوا على متوسط الدرجات على مقياس سمة القيادة، 15عشر طالبًا )
( طالبًا. 210وذلك بعد تطبيق االستبانة على جميع طلبة الصف الحادي عشر بالمدرسة والبالغ عددهم )

 نهج التجريبي.واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والم

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

مما يشير الى ارتفاع  %72,9إن متوسط الدرجة الكلية للمهارات القيادية لدى الطالب جاء بوزن نسبي  -
 المهارات القيادية لدى طالب المرحلة الثانوية.
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لمجموعة التجريبية في كما اظهرت النتائج وجود فروقًا ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات أفراد ا  -
 القياسين البعدي والتتبعي على مقياس المهارات القيادية بعد مرور شهرين من تطبيق البرنامج التدريبي.

 كما توصلت الدراسة أيضًا إلى كفاءة وأثر البرنامج في رفع المهارات القيادية.   -

 وأوصت الدراسة:

مين على كيفية تقديم المساعدة للطلبة الذين لديهم سمة بزيادة االهتمام بتدريب المرشدين والمشرفين والمعل -
 القيادة. 

 تدريب طالب اللجان المدرسية على المهارات القيادية من قبل اإلدارة المدرسية والمرشدين. -
ضرورة تنفيذ برامج تدريبية في جميع المدارس لتنمية المهارات القيادية بجميع أنواعها من قبل المرشدين  -

 التربويين. 

أثر برامج التدريب في مؤسسة إبداع على بناء الشخصية القيادية ( بعنوان: "2014. دراسة إسليم )9
 " الفلسطينية

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع برامج التدريب في مؤسسة إبداع وأثرها على بناء الشخصية القيادية  -
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الفلسطينية من وجهة نظر الخريجين من برامج إعداد القادة، حيث 

وقد تكون مجتمع الدراسة من خريجي برامج إعداد القادة التي تقدمها مؤسسة إبداع في قطاع غزة وعددهم 
م(، وقد تم اختيار عينة عشوائية عددها 2013إلى2011( ملتحق، التحقوا بالبرامج خالل األعوام )من848)
مجتمع الدراسة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد  من %26.76( خريجاً أي بنسبة 227)

 على االستبانة كأداة للدراسة.

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

 .%57,121إن واقع برامج التدريب القيادي بمؤسسة إبداع من وجهة نظر المتدربين جاء بوزن نسبي  -
واقع برامج التدريب في مؤسسة إبداع وأثرها على بناء  وبينت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين -

 الشخصية القيادية الفلسطينية من وجهة نظر المتدربين.

 :وأوصت الدراسة

 بضرورة التنويع والتحديث في أساليب التدريب، ومراعاة طبيعة عمل المشاركين وسنوات الخدمة في أعمالهم. -
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لملتحقين ببرامج إعداد القادة والعمل على بناء برامج إعداد إسقاط التطبيقات التدريبية على مجاالت عمل ا -
 القادة.

العمل على ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي للمتدربين كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز االنشطة  -
 الالمنهجية

نظر  دور البرامج التدريبية في تنمية رأس المال البشري من وجهة( بعنوان: "2013. دراسة شابط )10
 "العاملين في وزارة الداخلية واالمن الوطني

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور البرامج التدريبية في تنمية رأس المال البشري في وزارة الداخلية واألمن  -
الشق المدني في قطاع غزة، وقد تكون مجتمع الدراسة من موظفي وزارة الداخلية واالمن الوطني  –الوطني 

( موظفًا باختالف 476(، وعددهم )31/12/2012وحتى  1/1/2009خالل الفترة )من  الشق المدني –
( موظف، واعتمدت فيها الباحث المنهج 119مستوياتهم الوظيفية، وقد تم اختيار عينة طبقية بلغت )

 سؤال(. 67الوصفي التحليلي، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات بواقع )

 ئج الدراسة:وقد كان من أبرز نتا

هناك عالقة قوية بين البرامج التدريبية في وزارة الداخلية واألمن الوطني وتنمية مهارات وقدرات وزيادة  -
 معارف وخبرات وتغير سلوك واتجاهات وقيم موظفيها.

ة هناك اهتمام ومساندة ودعم مالي من ِقبل اإلدارة العليا للعملية التدريبية في الوزارة، وتوجد دائرة مختص -
 يشرف عليها طاقم متخصص يعمل على تنفيذ مراحل العملية التدريبية بشكل مهني.

 وأوصت الدراسة:

الشق المدني من خالل زيادة المخصص  –بضرورة تعزيز العملية التدريبية في وزارة الداخلية واألمن الوطني   -
 من حملة الدراسات العليا.المالي الخاص بالتدريب، وتدعيم دائرة التدريب والتطوير بموظفين مختصين 

العمل على تشجيع وتحفيز جميع موظفي الوزارة بمختلف فروقهم الفردية بالمشاركة في البرامج التدريبية،  -
 وذلك من خالل ربط التدريب بالمسار الوظيفي.
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 :عربيةثانيًا: الدراسات ال
االمني من وجهة نظر العاملين  واقع التدريب وعالقته بتعزيز الحس( بعنوان: " 2017. دراسة العمري )1

 "بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية 
تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع التدريب وعالقته بتعزيز الحس االمني لدى العاملين في قيادة حرس الحدود 

الوصفي بالمنطقة الشرقية من وجهة نظر عينة مجتمع الدراسة، واعتمد الباحث في ذلك على استخدام المنهج 
التحليلي وقد اختار الباحث االستبانة كأداة للدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الضباط واالفراد بقيادة 

( من الضباط واألفراد بقيادة حرس الحدود 249حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، وتكونت عينة الدراسة من )
 بالمنطقة الشرقية.

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
 ى التدريب بمساندة االدارة العليا بالقيادة.يحظ -
 يسهم التدريب في تنمية الحس االمني والقدرة على تحمل المسؤولية. -
 يوجد صعوبة تحديد االحتياجات التدريبية.  -

 :وأوصت الدراسة
 ضرورة توفير وسائل التدريب الحديثة مدعمة بالخبرة الميدانية لتعزيز تنمية الحس االمني. -
 االهتمام بالتنمية الذهنية عند إعداد البرامج التدريبية لزيادة تحمل المسؤولية.  -
 ضرورة تحديد االحتياجات التدريبية عند إعداد البرامج التدريبية المتخصصة.  -
تقييم برامج التعليم والتدريب في كلية الملك فهد االمنية من وجهة ( بعنوان: " 2017. دراسة الطلحاب )2

 "هيئة التدريس نظر اعضاء
تهدف الدراسة إلى التعرف على األسس االستراتيجية لتقييم برامج التعليم والتدريب في كلية الملك فهد االمنية 
من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس، ومعرفة نقاط الضعف في برامج التعليم والتدريب في كلية الملك فهد 

التعليم والتدريب في كلية الملك فهد االمنية، وتكون مجتمع االمنية واقتراح تصور استراتيجي لتطوير برامج 
( عضوًا، 425الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في كلية فهد األمنية من مدنيين وعسكريين والبالغ عددهم )

( مقابالت مع أعضاء هيئة تدريس في 9( عضو هيئة تدريس، كما تم عقد )191وتكونت عينة الدراسة من )
 نية، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة االستبانة باإلضافة إلى المقابلة.كلية فهد األم

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة على محور )الوضع القائم حاليًا لبرامج التدريب والتعليم في كلية  -

 .%82ة مئوية الملك فهد األمنية( فقد بلغ بنسب
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البرامج مناسبة إلى حد ما مع االحتياجات التعليمية والتدريبية، وتعكف الكلية على تطوير المناهج في ضوء  -
 هيئة التقويم واالعتماد األكاديمي. 

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

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

 من تطبيق التعليم التفاعلي.  تعميم دورات تطوير المدربين على كل أعضاء هيئة التدريس، لكي يتمكنوا -
التعاون بين القطاعات االمنية وتكثيف زيارات أعضاء هيئة التدريس والتدريب وكذلك الطالب لتلك  -

 القطاعات. 
وجود جهات مختصة داخل القطاعات األمنية تعمل على تقييم مستوى أداء الخريجين وتحديد جوانب النقص  -

 لمعالجتها وتالفيها. 
البحوث والدراسات في الكلية دور في دراسة واقع البرامج الحالية وما تتطلبه من تطوير أن يكون لمركز  -

 مستقبلي.
تقويم المسار التدريبي اإللزامي للضباط من وجهة نظر ضباط المديرية ( بعنوان: "2013. دراسة الطويان )3

 "العامة للدفاع المدني
لتدريبي االلزامي للضباط من وجهة نظر ضباط المديرية هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تنفيذ المسار ا

العامة للدفاع المدني في الرياض، واعتمد الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام االستبانة 
 أداة لجمع البيانات، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع ضباط المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض والبالغ

 ( ضابط. 259( وتم التطبيق على عينة مكونة من )789عددهم )
 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

إن المسار التدريبي يحقق الزامية التدريب في مراحل الحياة العملية األولى للضابط، ويساعد على تأهيل  -
 ع العام.الضباط في مجال تخصصهم، كما يوفر نوعية من الدورات التخصصية التي تخدم القطا

إن أكثر معوقات تنفيذ المسار التدريبي يتمثل في كون بعض المدراء ليسوا مقتنعين بأهمية المسار التدريبي،  -
 وقلة توفر الكفاءات التدريبية المؤهلة المسئولة عن تنفيذ المسار التدريبي. 

 :وأوصت الدراسة
 تابعته من ِقبل اإلدارة العامة للتدريب.االستمرار بتنفيذ المسار التدريبي اإللزامي للضباط، وتفعيل م  -
توعية كافة الضباط بأهمية المسار التدريبي للضباط في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، مع توفير البيئة التدريبية  -

 المناسبة التي تحقق أقصى فائدة من األنشطة التدريبية.
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 دريب عن بعد، وتقنية التدريب المبرمج.استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ الدورات التدريبية، كتقنية الت -
تصور استراتيجي لتنمية الشخصية القيادية لدى ضباط الحرس ( بعنوان: "2012. دراسة القحطاني )4

 "الوطني
هدفت الدراسة إلى تكوين تصور استراتيجي لتنمية الشخصية القيادية لدى ضباط الحرس الوطني، واستخدم فيها 

ليلي والمنهج التاريخي، وتمثل مجتمع الدراسة في ضباط لواء الملك خالد لألمن الباحث المنهج الوصفي التح
( ضابط، وقام الباحث باختيار عينة 240الخاص بالرياض من رتبة )مالزم وحتى رتبة رائد( والبالغ عددهم )

قام ( ضابط 50(ضباط، وعدد )10( ضابطًا حيث قام الباحث بإجراء المقابلة الشخصية لدد)60الدراسة )
 الباحث بتطبيق االستبانة عليهم. 
 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

اجتياز الضباط للبرنامج التدريبي يعد بمثابة جاهزيتهم للقيادة، ويوجد هناك مرونة وحوار ونقاش دائم بين  -
 القادة والضباط.

ت تحديد مستوى قبل وبعد يعتبر القادة بالحرس الوطني قدوة للضباط ويتأثرون بهم، كما يتم تقديم اختبارا -
 التدريب.

 :وأوصت الدراسة
بتوحيد الجهود وتنسيقها لزيادة فاعلية البرامج التدريبية التي تقدم لضباط الحرس الوطني، والحد من   -

 المعوقات التي تواجههم في االستفادة القصوى من هذه البرامج.
ط تدريب تنمية الشخصية القيادية في الحرس مكانات المالية والفنية الالزمة لتنفيذ وتصميم خطتوفير اإل -

 الوطني.
تقويم البرامج التدريبية القصيرة بمعهد االدارة العامة ودورها في رفع ( بعنوان: " 2011. دراسة الحربي )5

 "كفاءة العاملين بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية بالرياض
تدريبية القصيرة التي يقدمها معهد االدارة العامة للعاملين بقيادة تهدف الدراسة للتعرف على واقع تقويم البرامج ال

القوات البحرية الملكية السعودية بالرياض، والتعرف على دورها في رفع كفاءة العاملين بقيادة القوات البحرية 
الملكية السعودية  الملكية السعودية بالرياض، وتكون مجتمع الدراسة من المتدربين العاملين بقيادة القوات البحرية

( عاماًل، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 175( عاماًل والعينة كانت )306بالرياض وعددهم )
 وتم استخدام االستبانة أداة رئيسية لها. 

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
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الكثير من اإليجابيات، مثل توفير  تلعب البرامج التدريبية القصيرة دورا كبيرًا في رفع كفاءة العاملين وتحقق -
 الوقت والتركيز على موضوعات متخصصة.

تتضمن عدد من جوانب القصور مثل افتقاد التغذية الراجعة وعدم أخد آراء المتدربين في تحديد االحتياجات  -
 التدريبية. 

وبين الجهة المقدمة  البرامج التدريبية القصيرة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهة المسؤولة عن التدريب -
 للتدريب.

 :وأوصت الدراسة
ضرورة التخطيط وتحديد االحتياجات التدريبية لها بشكل أفضل، مع تطبيق التقويم المستمر للبرامج التدريبية  -

 القصيرة، وتطبيق التغذية الراجعة لتقييم أثر هذه البرامج. 
 وصياغة البرامج التدريبية وفقاً لهذه االحتياجات.  اشراك المتدربين والمنظمة في تحديد االحتياجات التدريبية، -
مدى مساهمة برنامج إعداد القادة في تطوير األداء بالدفاع المدني من ( بعنوان: "2011. دراسة الحرابي )6

 "وجهة نظر المشاركين ورؤسائهم
لدفاع المدني من وجهة هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة برنامج إعداد القادة في تطوير األداء في ا

نظر المشاركين ورؤسائهم، واعتمد فيها الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام االستبانة أداة لجمع 
البيانات، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع الضباط الذين التحقوا ببرنامج "إعداد القيادة" ورؤسائهم والبالغ عددهم 

هـ، وبعد التطبيق الميداني حصل 1431لفصل الدراسي الثاني من العام ( عند تطبيق الدراسة خالل ا189)
 ( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي. 104الباحث على )

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
أن الدراسة موافقون على المفاهيم السلوكية التي سعى البرنامج إلكسابها للقادة اإلداريين، والتي جاءت بوزن  -

 .78.8نسبي %
ساعد البرنامج في تطوير التفكير اإلبداعي لدى خريجيه، وزاد القدرة على الحوار البناء مع الزمالء وحقق  -

 مبدأ التعاون المشترك بين الرؤساء والمرؤوسين.
 :وأوصت الدراسة

ضرورة التنبيه إلى الجانب السلوكي أثناء صياغة محتويات برنامج إعداد القادة، وذلك من أجل تعزيز   -
 وانب السلوكية اإليجابية لدى القيادة.الج

 أهمية أن يركز البرنامج على الجمع بين العلوم والمعارف التي تمكن من إيجاد قيادات إدارية ناجحة. -
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االساليب التدريبية الحديثة ومدى مساهمتها في نجاح برامج التدريب ( بعنوان: "2010. دراسة ملهي )7
 "الرياضاالمني بمدينة تدريب االمن العام ب

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع االساليب التدريبية الحديثة المستخدمة في برامج التدريب األمني بمدينة 
تدريب األمن العام بالرياض ومدى مساهمتها في نجاح تلك البرامج، ويتكون مجتمع الدراسة من جميع المدربين 

(، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي واستخدم 339بمدينة تدريب األمن العام بالرياض والبالغ عددهم)
 فيها الباحث االستبانة أداة للدراسة.
 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

إن أفراد مجتمع الدراسة موافقون وبشدة على أهمية مساهمة األساليب التدريبية الحديثة في نجاح برامج  -
 ينة الرياض. التدريب األمني بمدينة تدريب األمن العام بمد

إن أفراد مجتمع الدراسة موافقون على أن الثقافة العسكرية السائدة التي تفرض أسلوب التلقين، وقناعة اإلدارة  -
العليا بنجاح أساليب التدريب الحديثة، والتكلفة المالية العالية، هي أهم المعوقات التي تحد من استخدام 

 يب األمني بمدينة تدريب األمن العام بمدينة الرياض. األساليب التدريبية الحديثة في برامج التدر 
 :وأوصت الدراسة

حث المسؤولين عن البرامج التدريبية في مؤسسات التدريب األمني على استخدام األساليب التدريبية الحديثة،  -
 ة.التي تعزز التعلم الذاتي والتدريب العملي لتتناسب مع طبيعة البرامج التدريبية االمنية والعسكري

إنشاء مركز للتعليم اإللكتروني في مؤسسات التدريب األمني وذلك لنشر وتعزيز ثقافة التعليم اإللكتروني،  -
 والتدريب عن بعد والمساهمة في عملية التدريب والدعم الفني. 

إعداد دليل توضيحي موحد لألساليب التدريبية الحديثة يحدث سنويا ويوضح فيه ماهية األسلوب التدريبي  -
 ميته وأهدافه وكيفية استخدامه وليكن هذا الدليل جزء من الحقيبة التدريبية لكل برنامج. وأه

توقيع شراكة أو اتفاقيات علمية مع الجامعات السعودية وبيوت الخبرة في مجال التدريب واالستفادة من  -
 خبراتهم في هذا المجال. 

 "ي لتطوير المهارات االستراتيجية للقادة األمنييننحو بناء برنامج تدريب( بعنوان: "2009. دراسة األسمري )8
هدفت الدراسة إلى التعرف على مكونات البرنامج التدريبي الذي يلزم لتطوير المهارات االستراتيجية للقادة 
األمنيين في حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، لكي يكونوا قادرين على تطوير منظماتهم األمنية وفق 

راتيجية فعالة، وقد استخدم الباحث منهج المسح الشامل، وأداة االستبانة لجمع المعلومات من مجتمع مهارات است
لواء(  –عميد  –الدراسة، الذي يتكون من ضباط حرس الحدود الذين يشغلون وظائف للقيادات العليا رتبة )عقيد 

( استبانة صالحة 339تالم عدد )( ضابطًا، واستخدم معهم أسلوب المسح الشامل، وتم اس350وبلغ عددهم )
للتحليل، ايضَا استخدم الباحث أسلوب دلفاي في اختيار الخبراء المختصين في موضوع الدراسة ضمن المعايير 
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( خبير لالستعانة بخبراتهم في إعداد البرنامج التدريبي، وذلك بالجمع مع نتائج 54الموضوعة، وبلغ عددهم )
 والمفتوحة.تحليل أسئلة االستبانة المغلقة 

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
تم تحقيق جميع أهداف الدراسة، ببناء برنامج تدريبي لتطوير المهارات االستراتيجية للقادة األمنيين بحرس  -

 الحدود، والتعرف على آراء مجتمع الدراسة في تحقيق هدف بناءه.
 ء المبحوثين حول محاور الدراسة.لم يكن للمتغيرات الشخصية والوظيفية تأثيرًا كبيرًا في آرا -

 :وأوصت الدراسة
إيجاد أقسام خاصة بالوحدات التدريبية األمنية في القطاعات األخرى تعنى ببناء برامج تطوير المهارات  -

 االستراتيجية للقادة االمنيين.
 نسانية والفنية(.وجوب التركيز في بناء برامج تدريب القادة، على توفير المهارات االستراتيجية )الذهنية واإل -
التقويم المستمر لبرامج تدريب القيادات األمنية في الجهات التدريبية المدنية والعسكرية مواكبة مع تطورات  -

 العصر ومتغيراته، وتضمنها البعد االستراتيجي.
" صلى  إجراء دراسة للتعرف على المهارات القيادية االستراتيجية، التي امتلكها المربي والقائد األول محمد -

 هللا عليه وسلم" من أجل االقتداء به.
 "دور برامج التأهيل القيادي في تنمية المهارات القيادية األمنية( بعنوان: "2005. دراسة الوهيبي )9

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور برامج التأهيل القيادي في تنمية المهارات القيادية األمنية، لطالب دبلوم 
ي كلية فهد األمنية، من وجهة نظر المدربين والمتدربين، وقد استخدم الباحث منهج المسح العلوم األمنية ف

( متدرب، أما المدربين والمدرسين فقد اقتصرت الدراسة على المدرسين 231الشامل بالنسبة للمتدربين وعددهم )
يادية األمنية وتعمل على تنميتها، والمدربين ممن لهم عالقة بالبرامج والمقررات التي يتضمن محتواها المهارات الق

( مدرسًا ومدربًا، وقد استخدم أداة االستبانة لجمع المعلومات وتحليلها باستخدام المنهج 52وقد بلغ عددهم )
 الوصفي التحليلي.

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
دية، بدرجة أكبر مما يراها المدربين يرون أن البرامج التأهيلية تسهم في اكتساب المتدربين للمهارات القيا -

 المدربون في كلية فهد األمنية.
 المدربين في كلية فهد يرون أن )برنامج اتخاذ القرار( أكثر البرامج التأهيلية من حيث األهمية. -
الطالب المتدربين في الكلية يرون أن البرامج التأهيلية الحالية تسهم بدرجة عالية في تنمية مهارات )تحمل  -

 .المسئولية(
 :وأوصت الدراسة
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ضرورة أن تكون البرامج والمناهج المقررة والتي تعني بالجانب القيادي متماشية مع ظروفنا وواقعنا األمني،  -
 وال يجب أن تكون مستعارة من تجارب اآلخرين وتكوينهم اإلداري.

دراسة الحاالت  – ضرورة التوسع في استخدام األساليب الحديثة للتدريب القيادي مثل )المباريات اإلدارية -
 األبحاث العلمية(. –الزيارات الميدانية  –تمثيل األدوار  –

ضرورة تهيئة المناخ المناسب لجعل المتدرب على استعداد كامل لتطبيق أفكار جديدة، وتقبل أساليب وطرق  -
 متطورة في مجال تنمية المهارات القيادية.

 لمخصص إلعداد وتنمية القائد االمني.ضرورة اشراك المتدرب في إعداد المنهج والبرنامج ا -
برامج التأهيل القيادي في الكليات العسكرية ودورها في بناء المهارات ( بعنوان: "2003. دراسة القحطاني )10

 "القيادية
هدفت الدراسة إلى التحقق عن مدى نجاح برامج التأهيل القيادي في الكليات العسكرية في بناء الصفات 

ة الضرورية للطلبة العسكريين، في كلية الملك عبد العزيز الحربية وكلية الملك خالد العسكرية، والمهارات القيادي
واعتمد فيها الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام االستبانة أداة لجمع البيانات، ويتكون مجتمع الدراسة 

( 287ن، وكان عدد المدربين الضباط )من المدربين الضباط وطالب المستوى الثالث، في الكليتين السابقتي
 ( طالبًا.450( مدربًا )150( طالبًا، وكانت عينة البحث )1166ضابطًا، وعدد المتدربين )

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
يرى كل من المدربين والمتدربين أن البرامج الحالية تسهم بدرجة عالية في بناء الصفات والمهارات القيادية  -

(، أما من وجهة %81.4لطلبة العسكريين، حيث أن النسبة المئوية من وجهة نظر المدربين بلغت )الالزمة ل
(إال أن هناك عددًا من الصفات والمهارات القيادية فإن هذه %84.4نظر المتدربين فقد بلغت النسبة )

 البرامج تسهم بدجة متوسطة في بنائها.
ية أن تستهدف برامج التأهيل القيادي بناء الصفات والمهارات إن المدربين والمتدربين يرون باألهمية العال -

 القيادية الواردة في أداة البحث.
 :وأوصت الدراسة

إنشاء قسم للقيادة والعلوم السلوكية في كل كلية عسكرية تكون مهمتها الرئيسية التدريب على القيادة والمواد   -
 لدى الطلبة. ذات العالقة بها، ومتابعة مستوى السلوكيات القيادية

أن ينظم قسم البرامج في كل كلية لقاءات وندوات تجمع الطلبة بالخبرات القيادية، في مختلف القطاعات  -
 العسكرية واالمنية، يتم من خاللها اكتساب المعلومات والخبرات والتجارب القيادية.

 التدريب. أن يكون المحاضرين من حملة الدراسات العليا ولديهم الخبرة الكافية في مجال -
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 :جنبيةًا: الدراسات األلثثا
عالقة إدراك الموظفين لممارسة قادتهم للتمكين، والتمكين بعنوان: " ( ,.2015Bester et alدراسة ) .1

  التنظيمية برغبتهم في ترك العمل داخل قسم التصنيع في المنظمة" النفسي، وسلوك المواطنة
"Leadership empowering behaviour, psychological empowerment, 

organisational citizenship behaviours and turnover intention in 

amanufacturing division" 

تهدف هذه الدراسة لوضع تصور نظري وعملي من أجل الوقوف على عالقة إدراك الموظفين لممارسة  
م في ترك العمل داخل قسم التصنيع في قادتهم للتمكين، والتمكين النفسي، وسلوك المواطنة التنظيمية ورغبته

المنظمة، وتتناول الدراسة أيضا أهمية االستفادة من رأس المال البشري من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية 
حيث  ،الموظفين لمساهمة للقيادة في خلق بيئة مالئمة على درجة كبيرة من األهمية إدراكويأتي  ،للمنظمات

توقع وزيادة رغبتهم للبقاء في المنظمة، وقد استخدم الباحث مللقيام بأكثر مما هو  همعداديعزز قدرة العاملين واست
( موظف من 300األسلوب غير التجريبي، وقام بتصميم استبانة للوقوف على آراء عينة الدراسة المكونة من )

 العاملين في قسم التصنيع باستخدام أسلوب المسح الطبقي. 
 

 الدراسة: وقد كان من أبرز نتائج
لسلوك قادتهم المتعلق بالتمكين  إدراكهممغادرة المنظمة من خالل قياس مدى ليمكن التنبؤ بنية الموظفين  -

(، والتمكين النفسي باآلخرين)اشعار الموظفين بالمسؤولية، والقدرة على اتخاذ القرارات ذاتيا، واالرتقاء 
 ية )الوالء وضبط السلوك المنحرف والمشاركة(.)اتجاهاتهم ومدى تأثيرهم( وسلوكيات المواطنة التنظيم

تنعكس ممارسة القادة لسلوك التمكين على استعداد المرؤوسين لاللتزام بالقواعد واإلجراءات وزيادة الجودة  -
في العمل، كما تعزز رغبة الموظفين في المشاركة في أداء األدوار الوظيفي، ويفضلون البقاء مع المنظمة 

 بات.حتى في أوقات الصعو 
 :التوصياتأهم 

 ينبغي للمنظمات أن تزيد من اهتمامها بتمكين الموظفين وذلك من أجل االحتفاظ بهم.  -
يجب زيادة االهتمام ببيئة عمل الموظفين وإشعارهم بأهميتهم والعمل على اكتسابهم الكفاءة والمهارة التي  -

 المشاكل ودون إشراف.يحتاجونها ليشعروا بالكفاءة المناسبة ألخذ زمام المبادرة في حل 
 البد من استكشاف اآلثار المترتبة على ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية بأبعادها المختلفة. -
 القيادة وتمكين الموظفين" بعنوان: "تطوير ,El Rawas and El Seddawy) 2015دراسة ) .2

"Leadership Development and Employees Empowerment" 
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وهو يتضمن ، أساليب القيادة على المستويات اإلدارية المختلفة تعزيزإظهار آثار تهدف هذه الدراسة إلى 
، بلدان نامية( 5( بلدان متقدمة و)5: )دول (10)عليها من الدراسة التي أجريت في  حصلالمعلومات التي 
 .القيادة لتطويرالتغيير االجتماعي  مقياسواعتمدت الدراسة 

 :وقد كان من أبرز نتائج الدراسة
أسلوب القيادة الفعال بشكل كبير على االلتزام كما ويؤثر  تشكل تنمية القيادة جزءا ال يتجزأ من نجاح المنظمة -

 في العمل. والتفاني
استخدام ة إضاقة الى يعتمد نجاح الشركات اآلن بشكل كبير على قدرة المؤسسة على تأسيس قواعد المعرف -

 .وبالتالي الحفاظ على العمالء لمهامه ظفينالمهارات الشخصية، مما يسهل أداء المو 
، ومهارات االستماع، قيادة فرق العملاإلبداع، و : هياالستمرار في تطويرها على القادة  التيالمهارات اإلدارية  -
 الموظفين.تقدير و 

 أهم التوصيات:
ة الذين ال يحملون أدوارا الذي يتيح الفرصة للقادو توصي هذه الدراسة باستخدام النموذج االجتماعي للتغيير،  -

 .تقليدية للقيادة، بل يتوقون إلى إجراء تغييرات إيجابية
 اعتماد أساليب القيادة األخرى مثل التوجيه والتمكين والمعامالت واالنتقال من أجل تحقيق أهداف المنظمة. -
س: انجاز المدار  بعنوان: تدريب القيادة واإلدارة لمدراء Lingam and Lingam (2014))دراسة  .3

 تأسيسي في مدينة فيجي"
"Leadership and Management Training for School Heads: A Milestone 

Achievement for Fiji" 

برنامج تدريب على حول فيجي في مدينة مجموعة من قادة المدارس  اتجاهاتتهدف هذه الدراسة إلى اختبار 
 البيانات عن طريق استبيان استقصائي وتحليل للوثائق. جمعوقد تم  ،نجزوهالقيادة واإلدارة كان قد أ

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
ينظر المدراء بشكل إيجابي إلى البرنامج بشكل عام، على الرغم من أنهم شعروا أن بعض المناطق تحتاج  -

، والتي يعتبرها القادة إلى المزيد من االهتمام، ومن أبرزها كونها محددة السياق والتعلم القائم على الميدان
 لمدرسة.ل خاصةالظروف ال ضرورية في برامج التدريب المستقبلية في القيادة واإلدارة لتلبية

 :أهم التوصيات
منطقة المحيط داخل  سواءً  األخرى  يمكن اإلستفادة منها في المناطقإن اآلثار المترتبة على نتائج الدراسة  -

 عنصر أساسي في فعالية المدارس. باعتبارها ين ممارسات القيادةمن أجل تحس ، وذلكخارجها وأالهادئ 
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 "التدريب في بيئات الشركات النيوزيلندية ألثرالمتدربين  ( بعنوان " ادراك2012) Guan,  Jinدراسة ) .4

" Trainees’ perceptions of transfer of training in New Zealand corporate 

environments" 

السؤال ، و التدريب في بيئة الشركات النيوزيلندية ثرالمتدربين ألالتعرف على مدى إدراك إلى وتهدف الدراسة 
البحثي هو: ما هي العوامل التي يرى المتدربون أنها تؤثر على نقلهم للتدريب في مكان العمل وكيف تؤثر هذه 

مشاركين الذين حضروا  10مة من يتم الرد على السؤال باستخدام مقابالت شبه منظ، و العوامل على نقلهم عمليا
تم عرض ، وقد الصناعات األكثر شعبية في نيوزيلندا تعمل في ةبرامج التدريب التي تقدمها شركات مختلف

، ثم تم تصنيفها إلى مجموعات باستخدام طريقة ومناقضتها  البيانات التي تم جمعها من المقابالت ومقارنتها 
 إدارة البيانات.

 تائج الدراسة:وقد كان من أبرز ن
 تهوظيفإدراكه لطبيعة خصائص المتدربين مثل الدافع التدريبي و المتعلقة ب عواملالتوصلت الدراسة إلى أن  -

 .المترتبة على مهنته ترتبط بالقدرة على نقل التدريب. والمنفعة
 بين.تحفيز المتدر  من أهم مصادرالتدريب  حولالمتدربين  قناعاتأسلوب التعلم الشخصي و  يعتبر -
حيث أن لديهم  السهلةدريب المهارات الصعبة وتدريب المهارات حول تالمتدربون وجهات نظر مختلفة  يتبنى -

 ، األمر الذي يؤثر على طبيعة تصميم البرنامج التدريبي.من أهمية المحتوى درجة متفاوتة 
 دعم األقران، حيث أن البحث تؤثر عوامل بيئة العمل تأثيرا قويا في نقل التدريب إلى معظم المشاركين في -
نقل بوثقافة التعلم المستمر للمنظمة كلها ذات صلة  ،المهارات وامكانية توظيف المديرأو  دعم المشرفو 

 .التدريب
 :أهم التوصيات

 .لنقلولدافعية المتدربين للتعلم  تزيدالمدير بأن هناك مكونات جوهرية وخارجية أن يدرك  -
 مساعدة أفضل لنقل المتدرب للتدريبمن تقديم حتوى التدريب، حتى يتمكنوا لم مدركايجب أن يكون المدير  -
 
 األبعاد الثقافية لتطوير القيادة في المشاريع المشتركة: الحالة الفيتنامية"  (Quy Cao, 2012) "دراسة  .5

"Cultural dimensions in leadership development in joint ventures: the case of 

Vietnam" 
تقدم هذه األطروحة المراجع األدبية وتناقش بأسلوب دراسة الحالة أثر األبعاد الثقافية على تطوير القيادة الناشئة 
 في دولة فيتنام، وتركز أيضا على أساسيات نظريات تطوير القيادة وكذلك تطوير االقتصاد في البيئة الفيتنامية،

فيتنام لخفض التكاليف والمشاركة في سوق جنوب شرق ضعت العديد من الشركات مشاريع مشتركة في حيث و 
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، وتتطرق الدراسة ألنشطة تطوير القيادة من وجهة نظر العاملين في المشاريع المشتركة و داعمو برنامج آسيا
لتحسين المهارات والقدرات الفردية  استراتيجيةتطوير القيادة كمبادرة تبني في هذا السياق التأهيل للقيادة، حيث تم 

 .التنظيمية األهدافتحقيق و 
 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:

يالحظ أن أنشطة تطوير القيادة في فتنام ما تزال في مراحل التطور األولى، وبالرغم من أن هناك توجه  -
 جديد الى البحث حول تطوير المورد البشري في فيتنام، إال أن هناك اهتماما قليل بتطور القيادة.

ادة غير واضح بما فيه الكفاية في البيئة الفيتنامية، إضافًة إلى وجود نقص واضح في يعتبر مصطلح القي -
 الكفاءات والقدرات التي يمتلكها المدراء المحليون. 

لعبت حرب فيتنام أثرًا واضحا في محدودية عدد المدراء العاملين في مجال االستثمار باإلضافة إلى عدم  -
وتشير األبعاد الثقافية الفيتنامية أثر كال من البعدين )البعد الجماعي وتأثير امتالك المدراء لمهارات القيادة، 

 المسافة( على توجه القيادة وعمليات تطوير القادة في فيتنام.
 أهم التوصيات:

تساهم هذه األطروحة في أدبيات اإلدارة الفيتنامية وتدعو علماء تطوير الموارد البشرية لدعم مخرجات هذه  -
 ويل الجهود العلمية المتعلقة بتطوير القيادة في االقتصادات الناشئة.الدراسة وتم

يقترح الباحث اجراء دراسة عملية تتعلق بتنمية المهارات القيادية وطرق تكييفها في االقتصاد والثقافة  -
 الفيتنامية االنتقالية.

 بعنوان: "تحديد أساليب صناعة القادة في الشركات" (Grzesik, 2011)دراسة  .6
"Identifying Solutions in Creating Leaders Potential in an Enterprise" 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الحيثيات المرتبطة بتطوير المهارات القيادية في المنظمات، وذلك في  
ندية. كما ضوء الدراسات النظرية في هذا المجال، ال سيما الدراسات التجريبية التي أجريت في الشركات البول

تسعى الدراسة الى الوقوف على الشروط الناظمة لعمل الشركات والتغييرات التي تخضع لها، فضال عن 
 المتطلبات المتزايدة المرتبطة بتأهيل الموظفين، وأثر ذلك على االستثمار في الموارد البشرية.

 وقد كان من أبرز نتائج الدراسة:
 مهارات بمثابة أحد أهم العناصر التي تشكل كيان الشركة.تعتبر القيادة بما تتضمنه من مميزات و  -
تتبنى الشركات العديد من اإلجراءات التطويرية لتأهيل القادة المحتملين، وتعتبر البرامج التدريبية الخارجية  -

 هي الطريقة األكثر استخداما لتطوير المهارات القيادية في الشركات.
لقادة بالدعم من كبار المديرين والثقافة التنظيمية المشجعة، فيما يتمثل الشرط األساسي لتطوير إمكانات ا -

 تعتبر أهم العوائق أمام التنمية هو النقص في الموارد لدى الشركات.
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 أهم التوصيات:
 يجب على الشركات أن تالحظ إمكانيات القيادة لموظفيها، وتقوم بتأهيلهم.  -
المهارات القيادية األصيلة، والقادة ذوي المهارات المكتسبة  يجب التمييز بين القادة الطبيعيين المولودين مع  -

 والعمل على تطويرهم.
ينبغي على الشركات توظيف مجموعة متنوعة من األساليب من أجل تلبية حاجاتها المتعلقة بتأهيل وصناعة  -

 القادة الجدد.
لمنظمات غير الربحية بعنوان: "اتجاهات التغيير، صناعة القادة: تطوير شبكة اKan, 2007) دراسة ) .7

 العاملة في مجال التوظيف"
"Changing Attitudes, Creating Leaders: Developments across a Non-Profit 

Employment Network" 

تهدف هذه الدراسة إلجراء "دراسة حالة" لشبكة شركات من جميع أنحاء أستراليا، مختصة بخدمات التوظيف. 
نامج تجريبي يسمى "إدارة حاالت الضغط"، كوسيلة لتحسين األداء عبر الشبكة، وتركز هذه الدراسة على بر 

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

من أجل أظهر الخبراء واالستشاريون في البرنامج بأن السمات القيادية للعاملين من شأنها أن تعزز التعاون  -
 تحسين أدائهم والتأثير على أداء الزمالء.

يعتبر التدريب باإلشراف أحد أهم األساليب المالئمة و)المذهلة( لتنمية مهارات القيادة، والمرونة وإدارة الذات  -
 لدى العاملين في شبكة المنظمات الخدماتية.

 أهم التوصيات:
بالتطوير المستمر تنمية مهارات القيادة، وبدء التعاون يمكن أن يكون لهذا البرنامج آثار هامة فيما يتعلق   -

 فيما بين الشبكات غير المنظمة التي ال تستهدف الربح.
ضرورة االهتمام بدور القادة المتعلق ببذل الجهد الالزم باستمرار من أجل تحقيق نتائج تعاونية فعالة فيما  -

 بين الشركات الخدماتية.
بالبحث عن أشكال جديدة من القيادة التي تلبي احتياج العمل في الشبكات يجب أن يتم إجراء دراسات تتعلق  -

 المشتركة بين المنظمات.
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 أواًل. الدراسات المحلية
 السنة العنوان م

واقع المهارات القيادية لدى خريجي برامج القيادة واإلدارة في مؤسسات التعليم العالي وسبل  1
 "تطويرها

2017 

 2016 "يادية البارزة لدى النخبة السياسية الفلسطينيةسمات الشخصية الق 2
 2016 "دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصف الثاني في الوزارات الفلسطينية 3

أثر تطبيق برنامج القيادة من اجل المستقبل على تحسين المهارات القيادية لدى مديري مدارس  4
 وكالة الغوث

2015 

قيادة الحكومية النسائي التدريبي في تطوير األداء الوظيفي لدى القيادات النسائية دور برنامج ال 5
 في الوزارات الفلسطينية

2015 

 2015 واقع إدارة أداء الموارد البشرية بوزارة الداخلية واالمن الوطني بغزة 6
 2015 دور أكاديمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القيادية 7
 2014 رنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية لدى طالب المرحلة الثانويةفاعلية ب 8
 2014 "أثر برامج التدريب في مؤسسة إبداع على بناء الشخصية القيادية الفلسطينية 9
 2013 "دور البرامج التدريبية في تنمية رأس المال البشري من وجهة نظر العاملين 10

 ثانيًا: الدراسات العربية
 السنة العنوان م

واقع التدريب وعالقته بتعزيز الحس االمني من وجهة نظر العاملين بقيادة حرس الحدود  1
 بالمنطقة الشرقية

2017 

 2017 تقييم برامج التعليم والتدريب في كلية الملك فهد االمنية من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس 2
 2013 وجهة نظر ضباط المديرية العامة للدفاع المدني"تقويم المسار التدريبي اإللزامي للضباط من  3
 2012 "تصور استراتيجي لتنمية الشخصية القيادية لدى ضباط الحرس الوطني" 4

تقويم البرامج التدريبية القصيرة بمعهد االدارة العامة ودورها في رفع كفاءة العاملين بقيادة  5
 القوات البحرية الملكية السعودية بالرياض

2011 

 إعداد القادة في تطوير األداء بالدفاع المدني من وجهة نظر المشاركين مدى مساهمة برنامج" 6
 "ورؤسائهم

2011 
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االساليب التدريبية الحديثة ومدى مساهمتها في نجاح برامج التدريب االمني بمدينة تدريب  7
 االمن العام بالرياض

2010 

 2009 ت االستراتيجية للقادة األمنيين"نحو بناء برنامج تدريبي لتطوير المهارا 8
 2005 دور برامج التأهيل القيادي في تنمية المهارات القيادية األمنية 9
 2003 برامج التأهيل القيادي في الكليات العسكرية ودورها في بناء المهارات القيادية" 10

 ثالثًا: الدراسات األجنبية
 السنة العنوان م

1 

Leadership empowering behaviour, psychological empowerment, organisational 
citizenship behaviours and turnover intention in amanufacturing division" 

عالقة إدراك الموظفين لممارسة قادتهم للتمكين، والتمكين النفسي، وسلوك المواطنة التنظيمية  2015
 لتصنيع في المنظمةبرغبتهم في ترك العمل داخل قسم ا

2 
"Leadership Development and Employees Empowerment" 

 تطوير القيادة وتمكين الموظفين 2015

3 
"Leadership and Management Training for School Heads: A Milestone 

Achievement for Fiji" 2014 
 سيسي في مدينة فيجيتدريب القيادة واإلدارة لمدراء المدارس: انجاز تأ

4 
Trainees ’perceptions of transfer of training in New Zealand corporate 

environments" 2012 
 ادراك المتدربين ألثر التدريب في بيئات الشركات النيوزيلندية

5 
"Cultural dimensions in leadership development in joint ventures: the case of 

Vietnam" 2012 
 األبعاد الثقافية لتطوير القيادة في المشاريع المشتركة: الحالة الفيتنامية

6 
"Identifying Solutions in Creating Leaders Potential in an Enterprise" 

 تحديد أساليب صناعة القادة في الشركات 2011

7 

"Changing Attitudes, Creating Leaders: Developments across a Non-Profit 
Employment Network" 

اتجاهات التغيير، صناعة القادة: تطوير شبكة المنظمات غير الربحية العاملة في مجال  2007
 التوظيف
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 :التعليق على الدراسات السابقة: رابعاً 
ذات العالقة المباشرة وغير  الحديثة، استعرض الباحث العديد من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية

( 7( دراسات عربية، و)10( دراسات محلية )فلسطينية(، و)10المباشرة بموضوع الدراسة، وقد وثق الباحث )
الدراسات إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي سترشد الباحث في إثراء  دراسات أجنبية، وقد توصلت تلك

 :، من خالل االستعراض السابق للدراسات يستطيع الباحث التعقيب على الدراسات السابقةهدراست
على أهدافها وعينتها ونتائجها  واالطالعبعد عرض الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية، 

 لباحث ما يلي:افقد الحظ وتوصياته، 
 الدراسات المحلية )الفلسطينية(: -1
، وفي تنمية وتطوير المهارات في بناء الشخصية القيادية معظم الدراسات المحلية أكدت على دور التدريب •

  .القيادية لخريجي هذه الدورات
 ستبانة لجمع البيانات.جميع الدراسات المحلية استخدم فيها الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، وأداة اال •
مؤسسات  -المدارس  –الوزارات الفلسطينية  –ة بين)وزارة الداخلية واألمن الوطني تنوعت المجتمعات البحثي •

 فصائل المقاومة( –مؤسسات تدريبية خاصة  –وكالة الغوث  –التعليم العالي 
، وبذل مزيد من أسس علمية على الدراسات المحلية أوصت بضرورة التحديد الجيد لالحتياجات التدريبية •

 الجهود في سبيل تعزيز العملية التدريبية.
 الدراسات العربية: -2
 تنمية المهارات القيادية.التدريب ودوره في  برامج الدراسات العربية تناولت موضوع •
 كلية –جميع المجتمعات التي طبقت عليها الدراسة في الدراسات العربية أجهزة وكليات أمنية)حرس الحدود  •

 الكليات العسكرية( –القوات البحرية  –الحرس الوطني  –الدفاع المدني  –الملك فهد األمنية 
العربية بضرورة توحيد الجهود التدريبية وتنسيقها، لزيادة فاعلية البرامج التدريبية،  أوصت معظم الدراسات •

  مع ضرورة االعتماد على األساليب الحديثة في التدريب لمواكبة التطور.
 دراسات األجنبية:ال -3
أهمية التدريب في تنمية المهارات عند معظم الدراسات األجنبية التي قمت باستعراضها تتحدث عن دور   •

 الموظفين ليقوموا بأداء عملهم بكفاءة.
، ويوصون بتبني العديد معظم الدراسات األجنبية تحدثت أن المدراء ينظرون إلى برامج التدريب بشكل إيجابي •

 ت التطويرية لتأهيل القادة المحتملين.من اإلجراءا
 فيجي(. –نيوزلندا  –فيتنام  –بولندا  –تنوعت أماكن مجتمعات الدراسة ومنها)استراليا   •
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 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: -4
الدراسة الحالية تقيس أثر برامج التدريب القيادي التي تقدمه اللجنة العليا للتدريب في بناء وصناعة القائد  •

 .الشق العسكري  -في وزارة الداخلية واألمن الوطني
في بناء وصناعة  ،عالقة برامج التدريب القيادي التي تقدمه اللجنة العليا للتدريبأثر و الدراسة الحالية تقيس  •

 ئد في وزارة الداخلية واألمن الوطني.القا
 متغيرات مختلفة لم تتناولها أي دراسة سابقة.من  صناعة القائدتناولت هذه الدراسة  •
لية دراسة جديدة ونوعية في عنوانها ومضمونها وخرجاتها، تأتي هذه الدراسة لتضيف إلى الدراسات المح •

 ة والتدريب.لتكون ذات فائدة للمكتبة الفلسطينية والعربية، ولكافة الباحثين في مجال اإلدارة والقياد
 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة -5
 .، والتعرف على كيفية صياغتهاالمساعدة في تحديد مشكلة الدراسة بشكل واضح •
 .تكوين فكرة أعمق وأوسع عن موضوع الدراسة، و الطالع على تجارب اآلخرين محليًا وعربيًا وعالمياً ا •
 اختيار المنهج األنسب للدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي. •

 :الفجوة البحثية: اً خامس
ثت عن من خالل استعرض الباحث العديد من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية الحديثة، التي تحد

 ، لوحظ ما يلي:المهارات القياديةالتدريب والشخصية القيادية و 
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة م

1 

ركزت الدراسات السابقة على دور 
البرامج التدريبية في تنمية المهارات 
القيادية وليس صناعة القائد، وكانت 

مجتمعات الدراسة في بيئات 
 مختلفة.

الدراسات السابقة طرق لم تت
لطبيعة عمل اللجنة اإلدارية 

للتدريب أو التدريب القيادي في 
 -وزارة الداخلية واالمن الوطني 

 .الشق العسكري 

تميزت هذه الدراسة بمحاولة التعرف 
على دور اللجنة العليا للتدريب في 

 صناعة القائد بوزارة الداخلية.

2 
ن معظم الدراسات السابقة تحدثت ع

المهارات القيادية ولم تتحدث عن 
 .مراحل صناعة وبناء القائد

لم تتطرق أي من الدراسات 
السابقة للحديث عن مراحل 

 .صناعة القائد

تميزت هذه الدراسة بمحاولة التعرف 
 .على مراحل صناعة وبناء القائد

معظم الدراسات السابقة استخدمت  3
 .أداة االستبانة فقط لجمع البيانات

 داة االستبانة والمقابلةاستخدام أ
 حسين المخرجات.تل

تميزت هذه الدراسة باستخدام أداة 
 .االستبانة والمقابلة لجمع البيانات
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 تقسيمات الدراسة
 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

 مقدمةال
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 أهداف الدراسة
 أهمية الدراسة

 متغيرات الدراسة
 فرضيات الدراسة
 حدود الدراسة
 منهج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أدوات الدراسة

 مصطلحات الدراسة
 الدراسات السابقة

 الفصل الثاني: اإلطار النظري للدراسة
 المبحث االول: التدريب

 المبحث الثاني: صناعة القائد
 خلية واالمن الوطنيالمبحث الثالث: وزارة الدا

 المبحث الرابع: اللجنة العليا للتدريب 
 المبجث الخامس: برامج التدريب القيادي

 الفصل الثالث: الدراسات السابقة
 الفصل الرابع: المنهجية واالجراءات
 الفصل الخامس النتائج والتوصيات

 المصادر والمراجع
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 أواًل: المراجع العربية:

 الكتب: ❖

 .الرياض، السعودية: ". مكتبة جريرصناعة القائد(. "2003ارق وباشراحيل، فيصل)السويدان،ط •

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان.". اتجاهات حديثة في التدريب(. "2011السكارنة، بالل) •

 ن.دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عما". القيادة اإلدارية الفاعلة(. "2010السكارنة، بالل) •

صفاء دار ". تحديد االحتياجات التدريبية لضمان فاعلية البرامج التدريبية(. "2010الخليفات، عصام) •
 : عمان.للنشر والتوزيع

 : عمان.البداية ناشرون وموزعون دار ". القيادة ودورها في العملية اإلدارية(. "2007عبودي، زيد) •

 ر المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان.دا". التدريب اإلداري المعاصر(. "2010الطعاني، حسن) •

 : عمان.اليازوري العلمية للنشر والتوزيعدار ". القيادة اإلدارية(. "2010العالق، بشير) •

 للنشر والتوزيع: عمان. صفاءدار ". القيادة وإدارة االبتكار(. "2012نجم، نجم) •

 الرسائل العلمية: ❖

قيادية لدى خريجي برامج القيادة واإلدارة في مؤسسات واقع المهارات ال"(، 2017الشيخ خليل، همام) •
، رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج القيادة واإلدارة، أكاديمية اإلدارة التعليم العالي وسبل تطويرها"

 والسياسة: غزة.

، رسالة "سمات الشخصية القيادية البارزة لدى النخبة السياسية الفلسطينية(. "2016أبو ربيع، ليلى) •
 اجستير غير منشورة، برنامج إدارة الدولة والحكم الرشيد، أكاديمية اإلدارة والسياسة: غزة.م

دور القيادة االستراتيجية في بناء قيادات الصف الثاني في الوزارات "(، 2016أبو سلطان، حنان) •
اإلدارة والسياسة:  رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج إدارة الدولة والحكم الرشيد، أكاديمية، الفلسطينية"

  غزة.

أثر تطبيق برنامج القيادة من اجل المستقبل على تحسين المهارات القيادية "(. 2015أبو مر، أسماء) •
دراسة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة  بقطاع غزة"، لدى مديري مدارس وكالة الغوث

 اإلسالمية: غزة.
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ادة الحكومية النسائي التدريبي في تطوير األداء الوظيفي دور برنامج القي"(، 2015البواب، سماح) •
رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج القيادة واإلدارة،  "،لدى القيادات النسائية في الوزارات الفلسطينية

  أكاديمية اإلدارة والسياسة: غزة.

"، واالمن الوطني بغزةواقع إدارة أداء الموارد البشرية بوزارة الداخلية "(. 2015الناعوق، رمضان) •
 رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج القيادة واإلدارة، أكاديمية اإلدارة والسياسة: غزة.

رسالة ماجستير "، دور أكاديمية فلسطين العسكرية في تنمية المهارات القيادية"(، 2015األي، زياد) •
  ة: غزة.غير منشورة، برنامج القيادة واإلدارة، أكاديمية اإلدارة والسياس

ة"، فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات القيادية لدى طالب المرحلة الثانوي"(، 2014فروانة، عامر) •
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية: غزة.

، "ةأثر برامج التدريب في مؤسسة إبداع على بناء الشخصية القيادية الفلسطيني(. "2014إسليم، نبيل) •
  رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج القيادة واإلدارة، أكاديمية اإلدارة والسياسة: غزة.

 دور البرامج التدريبية في تنمية رأس المال البشري من وجهة نظر العاملين"(، 2013شابط، ناصر) •
ة الدولة والحكم رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج إدار  "في وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني

 الرشيد، أكاديمية اإلدارة والسياسة: غزة.

واقع التدريب وعالقته بتعزيز الحس االمني من وجهة نظر العاملين بقيادة "(، 2017العمري، سلطان) •
  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف للعلوم االمنية: الرياض. "،حرس الحدود بالمنطقة الشرقية

تقييم برامج التعليم والتدريب في كلية الملك فهد االمنية من وجهة نظر ". (2017الطلحاب، سعد) •
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االستراتيجية، أكاديمية نايف للعلوم "اعضاء هيئة التدريس

 األمنية: الرياض.

ط المديرية تقويم المسار التدريبي اإللزامي للضباط من وجهة نظر ضبا"(، 2013الطويان، هشام) •
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف للعلوم االمنية: الرياض. العامة للدفاع المدني"

، "تصور استراتيجي لتنمية الشخصية القيادية لدى ضباط الحرس الوطني"(. 2012القحطاني، جديع) •
  ة: الرياض.رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االستراتيجية، جامعة نايف للعلوم االمني
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تقويم البرامج التدريبية القصيرة بمعهد االدارة العامة ودورها في رفع "(. 2011الحرابي، عبد المحسن) •
، رسالة ماجستير غير منشورة، "كفاءة العاملين بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية بالرياض

 جامعة نايف للعلوم االمنية: الرياض.

ى مساهمة برنامج إعداد القادة في تطوير األداء بالدفاع المدني من "مد (،2011الحرابي، أحمد) •
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف للعلوم االمنية: الرياض.، وجهة نظر المشاركين ورؤسائهم"

االساليب التدريبية الحديثة ومدى مساهمتها في نجاح برامج التدريب "(. 2010آل ملهي، عبد العزيز) •
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف للعلوم االمنية: ض"نة تدريب االمن العام بالريااالمني بمدي

 الرياض.

نحو بناء برنامج تدريبي لتطوير المهارات االستراتيجية للقادة "(، 2009األسمري، عبد العزيز) •
 األمنية: الرياض.، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم "األمنيين

رسالة  ة"،دور برامج التأهيل القيادي في تنمية المهارات القيادية األمني"(، 2005الوهيبي، خالد) •
 ماجستير غير منشورة، جامعة نايف للعلوم االمنية: الرياض.

برامج التأهيل القيادي في الكليات العسكرية ودورها في بناء المهارات "(، 2003القحطاني، مسفر) •
 ، رسالة ماجستير غي منشورة، كلية الدراسات العليا، أكاديمية نايف للعلوم األمنية: الرياض.ادية"القي

 

 المواقع اإلنترنت: ❖

 م، الرابط:17/12/2017وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني، موقع إلكتروني، تاريخ الزيارة  •

http://www.moi.pna.ps 

 

 المقابالت: ❖

 م[.19/12/2017"مقابلة أجراها الباحث"، غزة،  (:2017]رفيق العسكري ) •

 م[.25/12/2017(: "مقابلة أجراها الباحث"، غزة، 2017]محمد مهنا ) •
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• 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 
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