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دور كلية الشرطة الفلسطينية مبحافظة غزة
يف تنمية املهارات القيادية لدى طلبتها وسبل تطويره

د .فايز كمال شلدان
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)statistical packages for Social Studies (SPSS
program.
Analysis of results
1. The practice degree of Police Faculty in Gaza
in improving leadership skills to its students
was with(%70.80) a relative weight and with
availability of a large extent.
2. For areas on the relative weights in descending
order: the field of "personal skills" (78.20%),
and the field of "management skills" (77.20%),
and the field of "technical skills" (75.00%), and
the field of "human skills" (65.80%); The field of
)"intellectual skills" (62.60%
3. There are statistically significant differences
among the respondents attributed to the
program (Diploma- BA) in favor of bachelor's,
and academic level for the benefit of students of
the fourth level..
The researcher's major recommendations
were:
♦♦ The need to strengthen the leadership skills of
the students of the Police College.
♦♦ Stimulate and encourage the development of
police cadets to acquire leadership skills system.
key words: Role, Police College, leadership
skills, students

ملخص:
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل دور كلية ال�رشطة الفل�سطينية
مبحافظة غزة يف تنمية املهارات القيادية لدى طالبها ،ولتحقيق
هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي،
وتكونت اال�ستبانة من ( )47فقرة ،موزعة على خم�سة جماالت،
مت تطبيقها على عينة قوامها ( )150طالباً ،اختريوا بطريقة
طبقية ع�شوائية ،و�أجريت املعاجلات الإح�صائية با�ستخدام
برنامج الرزم الإح�صائية للدرا�سات االجتماعية (.)SPSS
ومن نتائج الدرا�سة:
�1 .1أن درجة ممار�سة كلية ال�رشطة بغزة لدورها يف تنمية
املهارات القيادية لدى طالبها كان بوزن ن�سبي ي�ساوي
( )%70.80وبدرجة تقدير كبرية.
2 .2ح�صول املجاالت على �أوزان ن�سبية مرتبة تنازليا :جمال
"املهارات الذاتية" ( ،)% 78.20وجمال" املهارات
الإدارية" ( ،)% 77.20وجمال "املهارات الفنية" (75.00
 ،)%وجمال "املهارات الإن�سانية" ( ،)% 65.80وجمال
"املهارات الفكرية" (.)% 62.60
3 .3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية لدى �أفراد العينة
تعزى ملتغري الربنامج (دبلوم – بكالوريو�س) ل�صالح
البكالوريو�س ،وامل�ستوى الدرا�سي ل�صالح طالب امل�ستوى
الرابع.
و�أو�صت الدرا�سة مبا يلي:
♦ ♦�رضورة تعزيز املهارات القيادية لدى طالب كلية
ال�رشطة.
♦ ♦و�ضع نظام لتحفيز وت�شجيع طالب كلية ال�رشطة على
امتالك مهارات قيادية.
كلمات مفتاحية :الدور ،كلية ال�رشطة ،املهارات القيادية،
الطالب.

مقدمة:
ت�سعى املجتمعات املعا�رصة �إىل توفري متطلبات التقدم
العلمي والتكنولوجي؛ حتى ت�ستطيع تلبية احتياجاتها الآنية
وامل�ستقبلية؛ للتكيف مع احلالة التي تت�سم بالتغري والتطور
امل�ستمرين يف �شتى جماالت احلياة ،الأمر الذي يتطلب احلاجة
�إىل وجود قيادة فاعلة قادرة على مواكبة هذا التغري والتطور،
ويكون لها الدور احلقيقي للإ�سهام يف االرتقاء احل�ضاري بجميع
امل�ستويات.
"فالقيادة ال بد منها حلياة ب�رشية ُجبِلت على امل�شاركة
والتعاون ،وهي حتتاج �إىل من ينظم لها هذه امل�شاركة ،ويوثق
العالقة ،ويو�ضح الطريق ،ويوافيها مبا يجب لها ،وما يجب
عليها"(بايل ،د.ت.)109 :
ويتميز القادة بعدد من املهارات املكت�سبة التي ينعك�س
�أثرها على عمل القائد و�أدائه ،والتي ميكن تنميتها من خالل
التعليم والتدريب ،ومن �أهم هذه املهارات :املهارات الذاتية،
واملهارات الفنية ،واملهارات الإن�سانية ،واملهارات الفكرية،
واملهارات الإدارية ،وتعد هذه املهارات من املقومات الأ�سا�سية
التي متكّن القائد من متابعة املتغريات املت�سارعة يف ميدان
العمل.
ولذلك ف�إن الأجهزة ال�رشطية تتحمل م�س�ؤولية تدريب
�أفرادها ،وتنمية مهاراتهم للتعامل واالت�صال احل�سن باجلمهور،
وتعزيز القيم الروحية والأخالقية واملهنية ،وهذا يتطلب توفري،

The role of the Palestinian police College in Gaza
in improving leadership skills among students
and ways to develop it

Abstract:
This study examined the role of the Palestinian
police College in Gaza City in improving leadership
skills among its students, to achieve the objective of
the study, researchers used the analytical descriptive
method.
The study used the questionnaire as a tool
for gathering information, consisted of (47) items,
distributed on five dimensions. The questionnaire
was applied to a sample of (150 (students, it has
been selected at random stratified. It was conducted
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( )α ≤ 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �آراء �أفراد
عينة الدرا�سة حول دور كلية ال�رشطة مبحافظة غزة يف
تنمية املهارات القيادية لدى طالبها ،تعزى ملتغريات
الدرا�سة (الربنامج -امل�ستوى الدرا�سي)؟
3 .3ما �سبل تطوير دور كلية ال�رشطة الفل�سطينية يف حمافظة
غزة لتنمية املهارات القيادية لدى طالبها من وجهة نظر
اخلرباء الرتبويني و�إدارة كلية ال�رشطة بغزة؟

كفاءات ب�رشية واعدة �صاحلة لديها القدرة على الت�أثري الإيجابي
والتعامل الطيب مع اجلمهور ،والتفاعل مع معه ،والتقليل من
درجة اخلوف من رجال ال�رشطة ،وذلك من خالل االت�صال
الأمني الإيجابي ،والفعال واملرتكز على احلوار بني رجل ال�رشطة
واملواطن ،وكيفية بناء ج�سور الثقة بينهم حتت �شعار ال�رشطة يف
خدمة املواطن ،فاحلاجة ملحة لإيجاد رجال �رشطة ي�ست�رشفون
م�ستقبل العمل الأمني ،وي�سهمون يف �إحداث نقلة نوعية يف
�سلوكهم ،وتنمية مهاراتهم وفق ًا للتغريات وامل�ستجدات ،ومن هنا
ت�أتي �رضورة االهتمام بالبعد ال�سلوكي ،والقيم الأخالقية لرجال
ال�رشطة والأمن املاحي (.)2006
وحال الأمة الإ�سالمية اليوم؛ وما متر به من �أزمات ،يرجع
�إىل افتقارها لقيادة متتلك املهارات الأ�سا�سية؛ لت�سخري الإمكانات
املتاحة يف �إحداث نه�ضة تنموية �شاملة ،جلميع مناحي احلياة،
وال�ستعادة جمد الأمة ،وعزها ،وكرامتها ،التي �سلبتها يف ظل
م�ؤامرات م�ستمرة ،ت�ستهدف الكيان الأ�صيل للأمة.
كما �أدرك العديد من الباحثني �أن تقدم �أي جمتمع وتطور
نظامه؛ يتوقف على ما يتوفر له من قادة قادرين على تن�سيق
اجلهود الب�رشية ،وحتفيزها ،ودفعها جتاه حتقيق �أهدافه ،وملا
كان الأمن واال�ستقرار هدف ًا ت�سعى لتحقيقه كل املجتمعات؛ فقد
ا�ستهدفت بع�ض الدرا�سات بيان دور الكليات الأمنية وال�رشطية
يف تعزيز القيم الإن�سانية واملهارات القيادية لدى طالبها ،حيث
�أو�صت درا�سة (الر�شودي )2002 ،ب�رضورة التوعية ب�أهمية
املهارات القيادية �أثناء الت�أهيل يف الكليات الأمنية ،و�أ�شارت
درا�سة (الطناين� )2010 ،إىل �رضورة تطوير املهارات الإن�سانية
والذاتية لرجل ال�رشطة و�صقلها ،من خالل التدريب وور�ش العمل
والندوات وغريها ،كما �أكدت درا�سة (عقيالن )2014 ،على �أهمية
دور كلية ال�رشطة بغزة يف تعزيز القيم الإ�سالمية لدى طالبها.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة �إىل ما يلي:
1 .1الوقوف على درجة ممار�سة كلية ال�رشطة الفل�سطينية
مبحافظة غزة لدورها يف تنمية املهارات القيادية من
وجهة نظر طالبها.
2 .2الك�شف عن داللة الفروق بني متو�سطات درجات تقدير
طالب كلية ال�رشطة يف حمافظة غزة تعزى ملتغريات
الدرا�سة (الربنامج –،امل�ستوى الدرا�سي).
3 .3حتديد �سبل تطوير دور كلية ال�رشطة مبحافظة عزة يف
تعزيز املهارات القيادية لدى طالبها.

أهمية الدراسة:
.1
.2

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

.3

�إن حاجة امل�ؤ�س�سة ال�رشطية �إىل القيادات الفاعلة يعد من
املتطلبات الأ�سا�سية؛ لتعزيز الأمن ،واال�ستقرار يف املجتمع ،لأن
ال�رشطة ت�شكّل مركّ ب ًا �أ�سا�سي ًا يف كل نظام ،وكل جمتمع ،كما تعد
كلية ال�رشطة الفل�سطينية يف غزة �أحد الكليات التي تهتم ب�إعداد
الكوادر ال�رشطية يف املحافظات اجلنوبية؛ لذلك اهتم الباحث
يف درا�سته بدور كلية ال�رشطة يف تنمية املهارات القيادية لدى
منت�سبيها ،وهي املهارات التي ت�ساعد الكادر ال�رشطي على القيام
بدوره على الوجه الأكمل ،ومعاملة املواطنني بالأ�سلوب الذي
يحفظ لهم كرامتهم و�إن�سانيتهم ،ويف الوقت نف�سه يحفظ لأفراد
ال�رشطة هيبتهم ومكانتهم ،حيث الحظ الباحث وجود فجوة
عميقة بني املواطنني ورجال ال�رشطة يف ظل الأزمة االقت�صادية
التي يعي�شها املجتمع الفل�سطيني يف حمافظات غزة ،مما ينعك�س
�سلب ًا على ال�سلم والأمن االجتماعيني ،وهو ما دفع الباحث �إىل
�إجراء هذه الدرا�سة التي حددها يف الت�سا�ؤالت الآتية:
1 .1ما درجة ممار�سة كلية ال�رشطة الفل�سطينية مبحافظة غزة
لدورها يف تنمية املهارات القيادية لدى طالبها من وجهة
نظرهم؟
2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة

.4

تكمن �أهمية الدرا�سة يف التايل:
1كونها ت�ستهدف فئة م�ؤثرة يف املجتمع الفل�سطيني ،ويرتكز
عليها الأمن واال�ستقرار يف حمافظات غزة.
2حاجة املجتمع الفل�سطيني �إىل قادة م�ؤهلني ،ميتلكون
مهارات قيادية متكنهم من �إحداث التغيري املرغوب يف
�إدارة امل�ؤ�س�سات ،وخا�صة امل�ؤ�س�سة الأمنية.
3قد ي�ستفيد من هذه الدرا�سة :كلية ال�رشطة الفل�سطينية،
وامل�ؤ�س�سات التي تهتم ب�إعداد القادة.
4افتقار البيئة الفل�سطينية ملثل هذه الدرا�سة التي ت�ستهدف
معرفة دور كلية ال�رشطة الفل�سطينية يف حمافظة غزة
لت�أهيل القائد الأمني الإيجابي.

مصطلحات الدراسة:
ا�ستخدم الباحث امل�صطلحات التالية:
◄◄املهارات القيادية :هي القدرة على �أداء عمل �أو
تنفيذ �إجراء �أو حتقيق نتيجة با�ستخدام �أ�ساليب تت�سم بالكفاءة
والتميز ،ويحقق نتائج �أف�ضل مما ا�ستخدم يف الأداء من موارد
و�إمكانيات(ال�سلمي.)23 :1999 ،
التعريف الإجرائي للمهارات القيادية :وهي القدرات
واملمار�سات التي متكن طالب كلية ال�رشطة الفل�سطينية مبحافظة
غزة؛ للقيام مبهامهم ،و�أدوارهم امل�ستقبلية ،نحو �أبناء جمتمعهم،
واملحافظة على �أمنهم و�سالمتهم االجتماعية ،والتي مت قيا�سها
من خالل �أداة الدرا�سة التي �أعدها الباحث لذلك.
◄◄كلية ال�رشطة الفل�سطينية يف حمافظة غزة :هي
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م�ؤ�س�سة �أكادميية تتبع وزارة الداخلية والأمن الوطني ،ومعتمدة
من وزارة الرتبية والتعليم العايل ،تعمل يف حمافظة غزة
على ت�أهيل الكادر ال�رشطي يف �إطار من املهنية وفق ًا لأحدث
املناهج املتطورة ب�شقيها النظري والعملي (موقع كلية ال�رشطة
الفل�سطينية الإلكرتوين2015 ،م).

ويت�رصف وفق �أهدافه التي ي�سعى لتحقيقها.
2 .2املهارات الفنية :يق�صد بها "قدرة القائد على ا�ستخدام
معرفته املتخ�ص�صة ،وبراعته يف ا�ستخدام الطرق العلمية
املتاحة ،والو�سائل الفنية ال�رضورية لإجناز العمل"
(كنعان.)327 :2009،
ومن �أهم ال�سمات املرتبطة باملهارة الفنية:
Ú Úالقدرة على حتمل امل�س�ؤولية :تعني �شعور القائد بعدم
الر�ضا عن الف�شل يف حتقيق ما عزم على حتقيقه باعتباره ملتزم ًا
�أدبي ًا بتحقيقه ،والقدرة على �إجناز ما يكلف به ،ور�ؤيته يف �أداء
واجبات وظيفية وحتمل �أعبائها ،وحتمل م�سئوليات القرار الذي
يتخذه ،وعدم التهرب من امل�س�ؤولية ،و�إلقائها على الآخرين،
وتوفري م�ستوى معني من الرغبة يدفعه لتحمل امل�س�ؤولية
(العاجز.)118 :2012 ،
Ú Úالفهم العميق وال�شامل للأمور� :أن يكون القائد ملم ًا
باملعارف الإن�سانية؛ لأن دوره يتطلب �أن يكون لديه معرفة
�شاملة مبا حوله ،و�أن يكون غني ًا بثقافته� ،إال �أن الإحاطة ال�شاملة
ال تعني �أن يكون القائد خبرياً �أو متخ�ص�ص ًا يف كل العلوم ،لكن
�أن يعرف �شيئ ًا من هذه العلوم (كنعان.)329 - 328 :2009،
Ú Úاحلزم :بحيث يحافظ القائد على تفكري وا�ضح،
ومنطقي ،رغم املتاعب ،ويبحث عن احلقيقة ،ويتم�سك بها بكل
�إ�رصار مهما كلف الأمر ،ويثبت يف امل�أزق بكل �صرب ،ولو ان�سحب
اجلميع من حولها ،وقدرته على اتخاذ القرار بحيث ال يدع لل�شك
والرتدد �سبي ًال �إىل نف�سه" (�سلمان.)94 :1997 ،
Ú Úالإميان بالهدف� :أن يكر�س القائد حياته للعمل ،ويقدم
كل الت�ضحيات يف �سبيل حتقيق الهدف ،والإميان بالهدف يعتمد
على �إمكانية حتقيقه ،والقدرة على �إقناع نف�سه واملر�ؤو�سني
ب�إمكانية حتقيق الهدف ،والفائدة التي ترتتب على حتقيقه
(كنعان.)330 :2009،
3 .3املهارات الإن�سانية" :هي القدرة على تفهم �سلوك
العاملني ،ودوافعهم ،وعالقاتهم ،والعوامل امل�ؤثرة
على �سلوكهم؛ حتى يتمكن من التعامل معهم ،و�إ�شباع
حاجاتهم"(العديلى.)229 :1993،
مهارات فرعية منبثقة من املهارات الإن�سانية هي:
Ú Úمهارة حل النزاع :وين�ش�أ النزاع وامل�شكالت عادة ب�سبب
عدم اتفاق طرفني �أو �أكرث على حل م�شكلة ما ،مما ي�ستدعي بذل
جهود م�شرتكة من كال الطرفني� ،أو الأطراف للتو�صل �إىل حل
يرغبان يف التو�صل �إليه ،وتتوقف عملية حل النزاع على الكيفية
التي يدرك بها كل طرف ذلك النزاع.
Ú Úطرق حل النزاعات :التعاون ،الو�ساطة بني جميع
�أطراف النزاع ،تنازل �أحد الأطراف عن حقه.
Ú Úمهارة تكوين العالقات :وهي املقدرة على بناء عالقات
طيبة مع اجلميع� ،سواء كانوا �أعداءه� ،أو �أ�صدقاءه ،و�إدراكه الواعي
مليول واجتاهات الآخرين ،وفهم مل�شاعرهم ،وثقته فيهم ،وتقبله
القرتاحاتهم ،وانتقاداتهم البناءة ،و�إف�ساح املجال لهم ،وتلبية
طلباتهم ،و�إ�شباع حاجاتهم(اجلابري.)22 :2009 ،

اإلطار النظري
تتطلب القيادة توافر العديد من املهارات التي يجب �أن
يتمتع بها القائد يف �أي م�ؤ�س�سة ،ليقوم بدوره ب�أكرب قدر ممكن من
الكفاية والفعالية ،لذلك ا�ستعر�ض الباحث �أهم املهارات القيادية
التي يجب توافرها فيمن يتحمل م�س�ؤولية �أمن املجتمع و�أمن
الدولة الفل�سطينية على النحو الآتي.
1 .1املهارات الذاتية :هي �سمات ت�ساعد القائد على حتقيق
�أهدافه ،وت�شمل ال�سمات ال�شخ�صية ،والقدرات العقلية،
واملباد�أة واالبتكار ،وذلك يعني �أن يتمتع القائد ب�صحة
جيدة ،وقوة ون�شاط ،وقدرة على التحمل حتى ي�ستطيع �أن
ي�شيع احليوية والن�شاط للعاملني معه ،و�أن يكون قادراً على
�ضبط النف�س� ،،صابراً ومتزناً ،فال يغ�ضب ب�رسعةويدر�س
الأمور بعناية قبل �أن ي�صدر الأحكام (العجمي،)2010 ،
وت�شمل:
Ú Úال�سمات اجل�سمية :وهي اال�ستعدادات التي تت�صل
بالناحية اجل�سمية مثل :القامة والهيئة ،وا�ستعدادات تت�صل
بالناحية الف�سيولوجية كال�صحة اجل�سمية والنف�سية.
كما تتمثل يف القوة البدنية والع�صبية ،ويف القدرة على
التحمل والن�شاط واحليوية؛ فالقيادة عمل �شاق يتطلب جهداً
مركزاً متوا�ص ًال وا�ستخدام ًا منظم ًا للطاقة البدنية والع�صبية
(اجلابري.)16 :2009 ،
Ú Úاملباد�أة واالبتكار :يق�صد باملباد�أة :هي ميل يدفع
ابتداء و�سبق ًا للغري.
القائد �إىل االقرتاح �أو العمل
ً
فالقائد الذي ال يت�صف باملباد�أة يكون قائداً مت�سلطاً،
ي�ضجر من النقد والنقا�ش� ،رسيع االمتعا�ض ،غري خمل�ص يف
�أفكاره التي يجهر بها ،وي�ست�سلم لإغراء ا�ستخدامه للقمع؛ �أكرث من
تنمية �أفكار الآخرين.
يق�صد باالبتكار :تنوع املعارف والتفكري الكامن ،و�أن
يكون القائد له �أفكار واخرتاعات جديدة يف املواقف املختلفة،
ويرتبط بهذه املهارة �سمات �أخرى هي :ال�شجاعة ،والقدرة على
احل�سم ،و�رسعة الت�رصف ،والقدرة على توقع االحتماالت ،وابتكار
الو�سائل الكفيلة مبواجهتها"(كنعان.)323 :2009،
Ú Úالقدرات العقلية :ويق�صد بها "جمموعة اال�ستعدادات
الفكرية ،والعادات الذهنية ،واالعتقادات الأ�سا�سية لدى �أي فرد،
وهي قدرات تختلف باختالف البيئات واملجتمعات"(جممع اللغة
العربية.)203 :1970،
�Ú Úضبط النف�س :يق�صد بها �أن ي�ستطيع القائد التحكم يف
عواطفه ،و�إدارة نف�سه بعيداً عن الع�صبية والتهور(العجمي:2010،
 )210وهي �سمة مهمة جتعل القائد متفهما ،ومتقب ًال للنقد دون
انفعال ،وغ�ضب ،متجنب ًا اتخاذ قرارات �سطحية ،وغري فعالة،
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Ú Úمهارة الإقناع :يعرفها (م�صطفى)188 :2000،
الإقناع ب�أنه" :هو حث الآخرين على فهم وجهة نظرك ،وت�أييدك
فيما حتاول نقله �إليهم من معلومات ،وك�سب مواقفهم ،وثقتهم،
وقد تنقل �إليهم حقائق �أو وقائع ،وقد تبني لهم نتائج ،وت�أكيدات
حقيقية عن طريق �إعطائهم �أدلة مادية ،وحجج وبراهني �إثبات"،
نظرا ل�شموله وو�ضوحه ،وتت�ضمن
وتبنى الباحث هذا التعريف ً
هذه املهارة بع�ض ال�سمات التي يجب على الفرد الذي يقوم
بعملية الإقناع التحلي بها وهي:
 القدرة على التحليل واالبتكار.
 القدرة على العر�ض والتعبري.
 القدرة على ال�ضبط االنفعايل.
 القدرة على تقبل النقد(حجاب.)106 :2003 ،
من الدالئل التي تدل على توافر املهارات الإن�سانية لدى
القائد :قدرته على التعامل مع الأفراد ،بناء عالقات طيبة مع
جميع النا�س� ،إدراكه الواعي مليول واجتاهات الآخرين ،وفهم
م�شاعرهم ،وتقبل اقرتاحاتهم ،وانتقاداتهم البناءة ،و�إظهار روح
االبتكارية فيما يقومون به من �أعمال ،وجود الإح�سا�س لديهم
باالطمئنان يف العمل ،وتلبية حاجاتهم(كنعان.)330 :2009،
4 .4املهارات الفكرية :هي قدرة القائد على الدرا�سة والتحليل،
واال�ستنتاج واملقارنة ،يعني املرونة واال�ستعداد الذهني
لتقبل �أفكار الآخرين ح�سب املوقف(العديلى:1993 ،
.)130
مهارات فرعية منبثقة من املهارات الفكرية هي:
Ú Úمهارة توليد الأفكار :ميكن توليد الأفكار من خالل عدة
�أ�ساليب كالع�صف الذهني ،والبحث ،والت�أليف.
Ú Úالتفكري متعدد الأبعاد :ويكون غري حم�صور يف جانب
�أو اجتاه حمدد.
Ú Úالإح�سا�س بامل�شكالت :يكون ذلك قبل وقوعها ،و�أن
تقفز �إىل ذهنه احللول قبل تفاقم امل�شكالت.
Ú Úتطبيق الأ�ساليب العلمية احلديثة :ا�ستخدام املهارات
ان�سجام ًا مع طبيعة العمل املتمثل يف اتخاذ القرارات ،وحتمل
امل�س�ؤوليات ،وتوزيع الأعمال على العاملني.
5 .5املهارات الإدارية :يق�صد بها املهارة التي تعك�س القدرة
على التعامل مع الأفراد واجلماعات ،وت�ستلزم الفهم
املتبادل بني القائد والأفراد واجلماعات ،وفهم ميول
واجتاهات النف�س والآخرين(دروي�ش ،تكال،)86 :1976 ،
وينبثق من املهارات الإدارية مهارات فرعية هي:
Ú Úمهارة اتخاذ القرار :عملية �صنع القرار جوهر العملية
الإدارية ،وحمور ارتكاز املهارات الإدارية ،فالقائد يتخذ القرارات
التخطيطية اخلا�صة بتحديد الأهداف وال�سيا�سات والإجراءات،
والقرارات التنظيمية اخلا�صة بالتوجيه واحلفز والرقابة
والتوظيف والتدريب (�إبراهيم.)227 :1997 ،
ت�ساهم املهارات الإدارية اخلا�صة؛ بتحليل م�شكالت القادة
يف البحث عن حلول منا�سبة ،واختبار �أن�سب البدائل .وعدم

د .فايز كمال شلدان

الت�رسع يف اتخاذ القرار .وا�ستثمار املعلومات ،والتقدير ال�صحيح
الحتماالت جناح احللول املقرتحة .و�إ�رشاك الآخرين يف عملية
اتخاذ القرارات.
Ú Úمهارة �إدارة الوقت :تعد �إدارة الوقت من �أهم املهارات
الإدارية الالزمة للقادة .وعلى الرغم من كرثة �شكاوى القادة
واملديرين من عدم كفاية الوقت؛ �إال �أنه يف احلقيقة يوجد جزء
كبري من الوقت يهدر يف جوانب �شخ�صية نابعة من ت�رصفات
القائد ،وعاداته يف العمل� ،أو يف جوانب تنظيمية تعزى �إىل
تعقيدات النظم ،و�إجراءات العمل� .أو يف جوانب فنية ب�سبب تقادم
التكنولوجيا ،وعدم حتديث �أ�ساليب العمل.
Ú Úمهارة �إدارة التغيري :القيادة تعني التغيري ،والقائد هو
داعية تغيري مطلوب منه �أن يحدث تغيريات يف البناء والتنظيم
و�سلوكيات الأفراد (ال�سلمي.)110 :1999 ،

الدراسات السابقة:
من خالل �إطالع الباحث على الأدب الرتبوي ،وجد جمموعة
من الدرا�سات تتعلق مبو�ضوع الدرا�سة ،وقد �سار يف ترتيبها على
�أ�سا�س التدرج الزمني من احلديث �إىل القدمي على النحو الآتي:
درا�سة (عقيالن )2014 ،بعنوان ت�صور مقرتح لتطوير دور
كلية ال�رشطة بغزة يف تعزيز القيم الإ�سالمية لدى طالبها .حيث
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف دور كلية ال�رشطة بغزة يف تعزيز القيم
الإ�سالمية لدى طالبها ،وتقدمي ت�صور مقرتح لتطويره ،ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وبلغت
عينة الدرا�سة ( )376طالب ًا من طالب كلية ال�رشطة ،كما ا�ستخدم
الباحث �أداتني الأوىل ا�ستبانة مكونة من ( )45فقرة موزعة
على ( )3جماالت :الإمياين والأخالقي واالجتماعي ،والثانية
مقابلة �أجراها الباحث مع امل�س�ؤولني و�أ�صحاب القرار يف وزارة
الداخلية ،ومن نتائجها ما يلي:
Ú Úدرجة ممار�سة كلية ال�رشطة يف غزة لتعزيز القيم
الإ�سالمية بوزن ن�سبي ( )% 58.56بدرجة متو�سطة.
Ú Úتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (α
 )≤ 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة لدور كلية
ال�رشطة بغزة يف تعزيز القيم الإ�سالمية لدى طالبها تعزى ملتغري
نوع الدرا�سة (بكالوريو�س ،دبلوم اخت�صا�ص) وكانت الفروق
ل�صالح البكالوريو�س ،وال توجد فروق يف متغري املعدل الرتاكمي،
ومتغري املنطقة ال�سكنية.
درا�سة (الأ�شقر واجلري�سي2012 ،م) بعنوان :مدى التزام
ال�رشطة الفل�سطينية مببادئ العالقات الإن�سانية يف �ضوء تعاليم
الإ�سالم ،هدفت الدرا�سة �إىل تعرف مدى التزام �أفراد ال�رشطة
الفل�سطينية يف حمافظات غزة مببادئ العالقات الإن�سانية يف
�ضوء تعاليم الإ�سالم ،وكذلك التعرف �إىل وجهتي نظر �أفراد
ال�رشطة واملواطنني حول مدى التزام �أفراد ال�رشطة الفل�سطينية
بتلك العالقات ،ولتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة قام الباحثان
با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،وت�صميم ا�ستبانة مكونة
من ( )33عبارة موزعة على ثالثة حماور ):ال�ضابط القيمي
والأخالقي ،ا�ستقبال املواطنني ،الأداء الوظيفي) وقد تو�صلت
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الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
Ú Úبلغ متو�سط درجة اال�ستجابة لدى عينة �أفراد ال�رشطة
يف جمال ال�ضابط القيمي والأخالقي ( ،)% 87.29بينما بلغ
ن�سبة عينة الدرا�سة من املواطنني (.)% 78.84
Ú Úبلغ متو�سط درجة اال�ستجابة لدى عينة ال�رشطة يف
جمال ا�ستقبال املواطنني( ،)% 86.55بينما بلغ ن�سبة عينة
الدرا�سة من املواطنني (.)% 72.15
Ú Úبلغ متو�سط درجة اال�ستجابة لدى عينة ال�رشطة يف
جمال الأداء الوظيفي( ،)% 86.89بينما بلغ ن�سبة عينة الدرا�سة
من املواطنني (.)75.53%
درا�سة (الطناين2010،م) بعنوان :مهارات رجل ال�رشطة يف
التعامل مع اجلمهور و�أثرها على فعالية تقدمي اخلدمة الأمنية،
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف واقع مهارات رجل ال�رشطة
الإن�سانية والذاتية يف التعامل مع اجلمهور و�أثرها على فعالية
تقدمي اخلدمة الأمنية من وجهة نظر رجال ال�رشطة العاملني يف
حمافظة غزة ،وكذلك التعرف �إىل مدى توفر �أ�ساليب وو�سائل
تنمية هذه املهارات ،والك�شف عن الفروق يف م�ستوى هذه
املهارات (الإن�سانية والذاتية) الناجت عن االختالف يف ال�سمات
واخل�صائ�ص العامة للمبحوثني ،ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
التحليلي ملنا�سبته وملالءمته لهذه الدرا�سة ،وا�شتمل جمتمع
الدرا�سة على جميع رجال ال�رشطة العاملني يف حمافظة غزة،
والبالغ عددهم ( )1722فرداً ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )517فرداً
مت توزيع اال�ستبيانات عليهم بطريقة العينة الع�شوائية الطبقية
املنتظمة ،وخل�صت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
Ú Úاملهارة الإن�سانية والذاتية موجودة لدى رجال ال�رشطة
بدرجة متو�سطة وت�ؤثر على فعالية تقدمي اخلدمة الأمنية وهي
بحاجة �إىل تطوير.
�Ú Úأ�ساليب تنمية املهارات الإن�سانية والذاتية متوافرة
لدى رجال ال�رشطة العاملني يف حمافظة غزة.
Ú Úال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
�إح�صائية حول مهارات رجل ال�رشطة يف التعامل مع اجلمهور
تعزى �إىل متغري (احلالة االجتماعية ،الرتبة ،امل�ؤهل العلمي،
�سنوات اخلدمة).
Ú Úتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
�إح�صائية حول مهارات رجل ال�رشطة يف التعامل مع اجلمهور
تعزى �إىل متغري (العمر ،مكان العمل).
درا�سة (العنزي2007 ،م) بعنوان :تقومي املهارات القيادية
يف حر�س احلدود ،هدفت الدرا�سة �إىل تعرف املهارات القيادية
وتقوميها لدى القيادات الأمنية يف القيادة العامة حلر�س احلدود
بال�سعودية ،حيث يتكون جمتمع الدرا�سة من (� )225ضابطاً،
واتبع الباحث طريقة احل�رص ال�شامل يف هذه الدرا�سة ،وا�ستخدم
املنهج الو�صفي التحليلي ،و�أهم النتائج التي خل�ص �إليها هي:
�Ú Úإن �أكرث املهارات �أهمية مهارات :الهدوء يف مواجهة
الأزمات� ،إجناز العمل ب�إتقان ،القدرة على اتخاذ القرار ،احرتام
الآخرين وك�سب ت�أييدهم.
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�Ú Úأن �أكرث املهارات املتوفرة هي :االهتمام باملظهر
اخلارجي ،بذل الت�ضحيات يف �سبيل العمل ،القدرة على اتخاذ
القرار ،معرفة طرق االت�صال يف حر�س احلدود.
درا�سة (الوهيبي2005 ،م) بعنوان :دور برامج الت�أهيل
القيادي يف تنمية املهارات القيادية الأمنية درا�سة تطبيقية
على طالب دبلوم العلوم الأمنية يف كلية امللك فهد الأمنية.
هدفت الدرا�سة �إىل تعرف مدى �إ�سهام برامج الت�أهيل والتدريب،
والن�شاطات املنهجية والالمنهجية يف تنمية املهارات القيادية
لطالب دبلوم العلوم الأمنية يف كلية امللك فهد الأمنية من وجهة
نظر املتدربني واملدربني ،ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي من
خالل تطبيق مدخل امل�سح االجتماعي لعينة الدرا�سة املكونة
من ( )236من الدر�سني واملدربني يف الكلية� ،أما الطالب فكانت
عينة الدرا�سة ( )251طالباً� .أظهرت نتائج الدرا�سة �إىل:
�Ú Úضعف برامج الت�أهيل القيادي يف تنمية املهارات
القيادية االمنية يف جميع املهارات حيث تراوح الوزين الن�سبي
ما بني ( )% 32.4و(.)% 24.57
درا�سة (هن�سك) ( )Hinck,2003بعنوان القائد الع�سكري
ومهارات التحدث الفعال ،هدفت الدرا�سة �إىل حتديد مهارات
التحدث الفعال املطلوبة لدى القادة الع�سكريني ،و�أهم الو�سائل
والأ�ساليب لتطوير وحت�سني م�ستوى مهارة التحدث لديهم،
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وطبق �أداة الدرا�سة على عينة
الدرا�سة املكونة من ( )20قائداً ع�سكري ًا مبن�صب ريادي يف
اجلي�ش الأمريكي ،وا�ستبانة �أخرى طبقها على (� )100ضابط ًا
ع�سكري ًا مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
النتائج التالية:
�Ú Úأن القادة الع�سكريني �أفراد العينة يعتقدون �أن امتالكهم
ملهارة التحدث هي ن�سبة(.)% 71.8
Ú Úيعتقد ( )% 81من ال�ضباط و( )% 75من القادة ب�أن
هناك فجوة بني مهارات التحدث املطلوبة والفعلية.
Ú Úمهارة التحدث حت�سن من م�ستوى القيادة ،ومتكن من
التعامل مع الظروف الطارئة بثقة �أكرب.
درا�سة (الر�شودي )2002،بعنوان :املهارات القيادية لدى
�ضباط ال�رشطة وعالقتها بفاعلية �أدائهم الوظيفي" درا�سة
مقارنة بني �ضباط مدينتي الريا�ض والدمام" .هدفت الدرا�سة �إىل
معرفة �أهمية كل من املهارات القيادية الذاتية والفنية والإن�سانية
والإدارية ،الواجب توافرها لدى �ضباط ال�رشطة ،وحتديد �أهم
الأ�ساليب التي ت�ستخدم يف تنمية املهارات القيادية لدى �ضباط
ال�رشطة ،ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي من خالل
مرحلتني هما :مدخل امل�سح االجتماعي والدرا�سات االرتباطية،
وطبق درا�سته امل�سحية على عينة ع�شوائية طبقية قوامها ()235
�ضابط ًا منهم (� )205ضابط ًا من مدينة الريا�ض و(� )30ضابط ًا
من مدينة الدمام ،من خالل ا�ستبانة �أعدها الباحث لذلك ،ومن
النتائج التي تو�صل �إليها ما يلي:
Ú Úتعد املهارات الفنية مهمة جداً بينما تعد املهارات
الذاتية والإن�سانية والإدارية مهارات متو�سطة الأهمية.
Ú Úتعد القدرات العقلية واملباد�أة واالبتكار مهارات
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قيادية ذاتية مهمة جداً.
Ú Úتعد مهارة تقدير الآخرين وبناء فرق العمل مهارات
�إن�سانية مهمة جداً.
�Ú Úأن �أكرث �أ�ساليب تنمية املهارات القيادية لدى �ضباط
ال�رشطة هي برامج التدريب الت�أهيلية والتخ�ص�صية واملمار�سة
العملية وبرامج التعليم الذاتي.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يعقب الباحث على الدرا�سات ال�سابقة من خالل عر�ضه
لأوجه ال�شبه ،واالختالف فيها ،مقارنة بالدرا�سة احلالية من
حيث الهدف ،والعينة ،والأدوات ،كما يلي:
♦ ♦من حيث الأهداف :هدفت بع�ض الدرا�سات �إىل معرفة
واقع املهارات القيادية والعالقات الإن�سانية لدى �أفراد ال�رشطة،
كدرا�سة (الأ�شقر واجلري�سي )2012 ،ودرا�سة (الطناين)2010 ،
ودرا�سة (العنزي ،)2007 ،ودرا�سة ( )Hinck،2003ودار�سة
(الر�شودي )2002 ،كما هدفت بع�ضها �إىل معرفة دور الكليات
الأمنية يف تعزيز القيم واملهارات كدرا�سة (عقيالن،)2014،
ودرا�سة (الوهيبي.)2005 ،
♦ ♦من حيث العينة :ت�شابهت العينة من طالب كلية
ال�رشطة مع درا�سة (عقيالن )2014 ،و(الوهيبي.)2005،
♦ ♦من حيث املنهج امل�ستخدم :اتفقت مع درا�سة (عقيالن،
 ،)2014ودرا�سة (الأ�شقر واجلري�سي )2012 ،ودرا�سة (الطناين،
 )2010ودرا�سة (العنزي )2007 ،ودرا�سة (الوهيبي،)2005 ،
ودرا�سة ( )Hinck،2003ودار�سة (الر�شودي ،)2002 ،با�ستخدام
املنهج الو�صفي التحليلي.
Ú Úركزت �أغلب الدرا�سات على حتديد املهارات القيادية
ومدى تنميتها.
Ú Úمن حيث اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة :معظم الدرا�سات
ال�سابقة ا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ،كدرا�سة
(عقيالن ،)2014،ودرا�سة (الأ�شقر واجلري�سي)2012 ،
ودرا�سة (الطناين )2010 ،ودرا�سة (العنزي،)2007 ،
ودرا�سة( )Hinck،2003ودار�سة (الر�شودي ،)2002 ،ودرا�سة
(الوهيبي.)2005 ،
الإفادة من الدرا�سات ال�سابقة� :أفاد الباحث من الدرا�سات
ال�سابقة يف:
 الإطار النظري للدرا�سة ،وحتديد �أهدافها.
 �ساهمت الدرا�سات ال�سابقة يف تطوير �أداة الدرا�سة
(اال�ستبانة).
بناء على الدرا�سات ال�سابقة.
 تف�سري النتائج ومناق�شتها ً
 ما متيزت به الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة:
 �إجراء الدرا�سة يف حمافظة غزة ،على طالب كلية
ال�رشطة الفل�سطينية.
 ا�ستخدام املقابلة ،ك�أداة للتعرف �إىل �سبل تطوير دور
كلية ال�رشطة يف تنمية املهارات القيادية.

د .فايز كمال شلدان

إجراءات الدراسة:
1 .1منهج الدرا�سة :اتبع الباحث املنهج الو�صفي؛ للتعرف �إىل
درجة ممار�سة كلية ال�رشطة الفل�سطينية مبحافظة غزة
لدورها يف تنمية املهارات القيادية لدى طالبها ،حيث �إن
املنهج منا�سب لأغرا�ض الدرا�سة ،وي�صف الظاهرة :مو�ضوع
الدرا�سة ،وحتليل بياناتها ،والعالقة بني مكوناتها ،والآراء
التي تطرح حولها ،والعمليات التي تت�ضمنها (�أبو حطب،
و�صادق.)104 :2010،
2 .2جمتمع الدرا�سة وعينتها :تكون املجتمع الأ�صلي للدرا�سة
من طالب كلية ال�رشطة الفل�سطينية مبحافظة غزة ،والبالغ
عددهم ( )330طالباً .ح�سب �إح�صائية كلية ال�رشطة
الفل�سطينية بغزة للعام  ،*2015 - 2014وهي موزعة
ح�سب اجلدول (:)1
جدول (:)1
يبين مجتمع الدراسة حسب البرنامج والمستوى

ا�سم املتغري   

العدد

الن�سبة املئوية

فئات املتغري

220

66.7%

**110

33.3%

330

100.00%

الأول

122

36.9%

الثاين

96

29.2%

الثالث

67

20.3%

الرابع

45

13.6%

330

100%

بكالوريو�س

الربنامج

دبلوم
املجموع

امل�ستوى الدرا�سي

املجموع

*دائرة القبول والتسجيل بكلية الشرطة.2015 ،
ً
** قام الباحث بتوزيع طالب الدبلوم والبالغ عددهم ( )110طالبا على
المستويين الدراسيين األول والثاني.

 عينة الدرا�سة اال�ستطالعية :قام الباحث باختيار عينة
ع�شوائية ا�ستطالعية قوامها ( )23طالب ًا من كلية ال�رشطة من
املجتمع الأ�صلي ،بهدف التحقق من �صالحية الأداة للتطبيق على
�أفراد العينة ،ومت ا�ستثناء العينة اال�ستطالعية من عينة الدرا�سة
الفعلية.
 عينة الدرا�سة الفعلية :ا�شتملت عينة الدرا�سة على
( )146طالب ًا من كلية ال�رشطة الفل�سطينية مبحافظة غزة ،ومت
اختيار العينة بالطريقة الطبقية الع�شوائية ،ووزعت اال�ستبانة
على �أفراد املجتمع بن�سبة ( ،)% 44.24كما هي موزعة يف
اجلدول التايل:
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جدول (:)2

جدول رقم (:)3

يوضح عينة الدراسة حسب البرنامج ،والمستوى الدراسي

مصفوفة معامالت كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية

ا�سم املتغري

فئات املتغري

الربنامج

العدد

الن�سبة املئوية

بكالوريو�س

68

46.57%

دبلوم

78

53.34%

146

100%

الأول

40

27.39%

الثاين

45

32.19%

الثالث

32

20.54%

الرابع

29

19.86%

146

100%

املجموع

امل�ستوى الدرا�سي

املجموع

املجال

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

0.778

0.000

املجال الأول املهارات
الذاتية
املجال الثاين
املهارات الفنية
املجال الثالث
املهارات الإن�سانية
املجال الرابع
املهارات الفكرية
املجال اخلام�س
املهارات الإدارية

0.000

0.840
0.895

0.000

0.933

0.000
0.000

0.779

ثبات فقرات اال�ستبانة:
�أما ثبات �أداة الدرا�سة فيعني الت�أكد من �أن الإجابة �ستكون
واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على الأ�شخا�ص ذاتهم يف �أوقات
�أخرى (الع�ساف .)430 :1995 ،وقد �أجرى الباحث خطوات
الثبات على العينة اال�ستطالعية نف�سها بطريقتني هما :طريقة
التجزئة الن�صفية ومعامل (�ألفا كرونباخ).
1 .1طريقة التجزئة الن�صفية (:)Split-Half Coefficient
مت �إيجاد معامل ارتباط (بري�سون) بني معدل الأ�سئلة
الفردية الرتبة ومعدل الأ�سئلة الزوجية الرتبة لكل بعد ،وقد مت
ت�صحيح معامالت االرتباط با�ستخدام معامل ارتباط (�سبريمان
براون) للت�صحيح ح�سب املعادلة التالية :معامل الثبات = حيث
ر معامل االرتباط ،وبني جدول(� )4أن هناك معامل ثبات كبري
ن�سبيا لفقرات اال�ستبانة.

يبني جدول (� )2أن ن�سبة طالب البكالوريو�س بلغت
( ،)% 46.57كما بلغت ن�سبة طالب الدبلوم (.)% 53.34
 �أداتا الدرا�سة:
Ú Úالأداة الأوىل :الإ�ستبانة :ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة
لقيا�س درجة ممار�سة كلية ال�رشطة الفل�سطينية بغزة يف تنمية
املهارات القيادية لدى طالبها ،حيث مت بنا�ؤها وفق اخلطوات
الآتية:
1 .1الرجوع �إىل الأدب الرتبوي.
2 .2ال�رشوع يف �إعداد اال�ستبانة يف �صورتها الأولية ،وامل�شتملة
على خم�سة جماالت.
3 .3مت تطبيق اال�ستبانة على عينة الدرا�سة بعد التحقق من
�صدقها وثباتها.
 �صدق اال�ستبانة:
�Ú Úأوالً� -صدق املحكمني :قام الباحث بعر�ض اال�ستبانة
على جمموعة من اخلرباء واملخت�صني يف الرتبية؛ بهدف تعرف
�آرائهم حولها ،ويف �ضوء �آراء ال�سادة املحكمني مت ا�ستبعاد بع�ض
البنود وتعديل بع�ضها الآخر لي�صبح عدد بنود اال�ستبانة ()47
فقر ًة.
Ú Úثانياً� -صدق االت�ساق الداخلي :جرى التحقق من �صدق
االت�ساق الداخلي لال�ستبانة بتطبيقها على عينة ا�ستطالعية ،ومت
ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني درجات كل جمال والدرجة
الكلية.
Ú Úثالثاً� -صدق االت�ساق البنائي ملجاالت الدرا�سة :يبني
جدول ( )3معامالت االرتباط بني معدل كل جمال من جماالت
الدرا�سة مع املعدل الكلي لفقرات اال�ستبانة ،والذي يبني �أن
معامالت االرتباط املبينة دالة عند م�ستوى داللة ( ،)0.05حيث
�إن م�ستوى الداللة لكل فقرة �أقل من ( )0.05وقيمة ( )rاملح�سوبة
�أكرب من ق�سمة ( )rاجلدولية وبذلك تكون املجاالت �صادقة ملا
و�ضعت لقيا�سه.

جدول (:)4
معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لالستبانة.

املجال
الأول املهارات
الذاتية
الثاين املهارات
الفنية
الثالث املهارات
الإن�سانية
الرابع املهارات
الفكرية
اخلام�س املهارات
الإدارية
املجموع

معامل االرتباط

معامل االرتباط
امل�صحح

م�ستوى املعنوية

0.535

0.697

0.000

0.668

0.801

0.000

0.662

0.796

0.000

0.748

0.856

0.000

0.759

0.863

0.000

0.807

0.893

0.000

2 .2طريقة (�ألفا كرونباخ) (:)Cronbach's Alpha
ا�ستخدم الباحث طريقة (�ألفا كرونباخ) لقيا�س ثبات
اال�ستبانة كطريقة ثانية لقيا�س الثبات وقد يبني جدول رقم ()5
�أن معامالت الثبات مرتفعة.
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د .فايز كمال شلدان

جدول (:)5

جدول (:)6

معامل الثبات (طريقة ألفا كرونباخ) لالستبانة.

يوضح المحك المعتمد في الدراسة

معامل �ألفا كرونباخ

طول اخللية

الوزن الن�سبي املقابل له

درجة املوافقة

املجال
املجال الأول املهارات الذاتية

0.825

من 1.80–1

من %36-%20

قليلة جدا

املجال الثاين املهارات الفنية

0.834

�أكرب من 2.60 - 1.80

�أكرب من %52-%36

قليلة

املجال الثالث املهارات الإن�سانية

0.899

�أكرب من 3.40 - 2.60

�أكرب من %68-%52

متو�سطة

املجال الرابع املهارات الفكرية

0.942

�أكرب من 4.20 – 3.40

�أكرب من %84-%68

كبرية

املجال اخلام�س املهارات الإدارية

0.899

�أكرب من 5 - 4.20

�أكرب من %100-%84

كبرية جدا

الدرجة الكلية

0.965

ولتف�سري نتائج الدرا�سة واحلكم على م�ستوى اال�ستجابة،
اعتمد الباحث على ترتيب املتو�سطات احل�سابية على م�ستوى
املجاالت للأداة ككل ،وم�ستوى الفقرات يف كل جمال ،وقد حدد
درجة املوافقة ح�سب املحك
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول :والذي ين�ص على" :ما هي درجة
ممار�سة كلية ال�رشطة الفل�سطينية مبحافظة غزة لدورها يف
تنمية املهارات القيادية لدى طالبها؟
وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل قام الباحث با�ستخدام التكرارات
واملتو�سطات والن�سب املئوية ،وا�ستخدام اختبار العينة الواحدة
( )One Sample T Testملعرفة ما اذا كانت �إجابات �أفراد العينة
قد زادت عن درجة احلياد �أم ال ،واجلداول التالية تو�ضح ذلك:

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامل الثبات الكلي
( )0.965وهذا يدل على �أن اال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من
الثبات تطمئن الباحث �إىل تطبيقها على عينة الدرا�سة.
Ú Úالأداة الثانية :املقابلة :قام الباحث ب�إجراء بع�ض
املقابالت مع جمموعة من اخلرباء الرتبويني ،و�أع�ضاء الهيئتني
الإدارية والأكادميية يف كلية ال�رشطة بغزة ،حيث بلغ عددهم ()6
�أفراد ،وذلك للتعرف �إىل �سبل تطوير دور كلية ال�رشطة يف تنمية
املهارات القيادية لدى طالبها ،ثم قام الباحث بتحليل �إجاباتهم،
وترتيبها م�ستبعداً الإجابات غري ال�صاحلة.

جدول (:)7
يبين المتوسط الحسابي ،والنسبي وقيمة االختبار لكل مجال من مجاالت االستبانة

نتائج الدراسة وتفسريها:

املجال

تت�ضمن عر�ض ًا لنتائج الدرا�سة ،وذلك من خالل الإجابة
عن �أ�سئلة الدرا�سة ،وا�ستعرا�ض �أبرز نتائج اال�ستبانة التي مت
التو�صل �إليها من خالل حتليل فقراتها ،بهدف التعرف �إىل درجة
ممار�سة كلية ال�رشطة الفل�سطينية مبحافظة غزة لدورها يف تنمية
املهارات القيادية لدى طالبها ،والوقوف على متغريات الدرا�سة
التي ا�شتملت على (الربنامج ،وامل�ستوى الدرا�سي) ،وقد مت �إجراء
املعاجلات الإح�صائية للبيانات املتجمعة من ا�ستبانة الدرا�سة
با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للدرا�سات االجتماعية
( ،)SPSSللح�صول على نتائج الدرا�سة التي مت عر�ضها وحتليلها.

املجال الرابع
املهارات الفكرية
املجال الثالث
املهارات الإن�سانية
املجال الثاين
املهارات الفنية
املجال اخلام�س
املهارات الإدارية
املجال الأول
املهارات الذاتية
جميع الفقرات

احملك املعتمد يف الدراسة:

القيمة
االحتمالية

الرتتيب
5

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
الن�سبي

قيمة t

3.13

62.60

1.75

0.082

3.29

65.80

3.58

0.000

4

3.75

75.00

14.23

0.000

3

3.85

77.00

12.37

0.000

2

3.91

78.20

17.07

0.000

1

3.54

70.80

9.57

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية (" ")146تساوي
()1.96

لتحديد املحك املعتمد يف الدرا�سة ،فقد مت حتديد طول
اخلاليا يف مقيا�س(ليكرت)اخلما�سي من خالل ح�ساب املدى بني
درجات املقيا�س ( ،)4 = 1 - 5ومن ثم تق�سيمه على �أكرب قيمة
يف املقيا�س للح�صول على طول اخللية �أي (،)0.80 = 5 / 4
وبعد ذلك مت �إ�ضافة هذه القيمة �إىل �أقل قيمة يف املقيا�س (بداية
املقيا�س وهي واحد �صحيح (وذلك لتحديد احلد الأعلى لهذه
اخللية ،وهكذا �أ�صبح طول اخلاليا كما هو مو�ضح يف اجلدول
الآتي( :التميمي.)2004:42،

ويت�ضح من خالل اجلدول (� )7أن جميع درجات املجاالت
اخلم�سة كانت متقاربة من حيث متو�سطاتها احل�سابية و�أوزانها
الن�سبية� ،أما الدرجة الكلية لال�ستبانة ككل ح�صلت على وزن
ن�سبي قدره ( )% 70.80بدرجة تقدير كبرية مما يدل على دور
كلية ال�رشطة يف تنمية املهارات القيادية لدى طالبها ويعزو
الباحث ذلك �إىل:
 اهتمام �إدارة الكلية بتنمية املهارات القيادية جميع ًا
من خالل تخ�صي�ص دوائر خا�صة مبتابعة التدريب ،ومتابعة
124
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االن�ضباط داخل الكلية.

م

 حتديد ر�ؤية الكلية ور�سالتها وفق �إعداد قيادات �رشطية
وتخريجهم للمجتمع الفل�سطيني.

4

وتختلف نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة عقيالن
( )2014التي �أ�شارت �إىل دور كلية ال�رشطة يف تعزيز القيم
الإ�سالمية بدرجة متو�سطة.

5

كما يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن املجال الأول :املهارات
الذاتية ،ح�صل على املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره ()% 78.20
�أي بدرجة تقدير كبرية ،ويعزو الباحث ذلك �إىل:

6

 اهتمام الكلية باملهارات الذاتية منذ بداية الف�صل
الأول للطالب يف الكلية.

7

 ت�شجيع الطالب على ممار�سة املهارات الذاتية
وامتالكها لالرتقاء ب�شخ�صية الطالب.

8

وهي تختلف مع درا�سة (الطناين )2012 ،حيث كانت
املهارات الذاتية بدرجة متو�سطة .نتائج درا�سة (الر�شودي)2002،
حيث كانت املهارات الفنية يف املرتبة الأوىل بدرجة كبرية جداً.

كانتا:

 اهتمام الكلية بتعزيز مهارات القيادة الأخرى قبل
املهارات الفكرية.
 االعتماد على الكتب والدرا�سات يف تنمية املهارات
الفكرية.
ولتف�سري النتائج املتعلقة بدور كلية ال�رشطة الفل�سطينية
مبحافظة غزة يف تنمية املهارات القيادية لدى طالبها ،قام
الباحث ب�إعداد اجلداول الآتية املو�ضحة ملجاالت اال�ستبانة
بال�شكل التايل:
● ●�أوال -حتليل فقرات املجال الأول املهارات الذاتية:
جدول (:)8
المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية ،للمجال األول المهارات الذاتية وترتيبها

تبادر �إىل الك�شف
 1عن م�شكالت
الطالب وعالجها.
ت�شجع على
 2االبتكار من �أفكار
�أو و�سائل جديدة.
تدرب على �إدارة
 3نف�سه يف املواقف
املختلفة.

3.99

79.80

11.72

0.000

5

4.13

82.60

16.02

0.000

4

4.35

87.00

20.72

0.000

3

4.39

87.80

19.48

0.000

2

4.60

92.00

30.93

0.000

1

3.91

78.20

17.07

0.000

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية (")"146
تساوي ()1.96

 �أن املهارات الفكرية من املهارات التي حتتاج �إىل وقت
وجهد كبري حتى ميتلكها الطالب.

م

تنمي القدرة على
�ضبط االنفعاالت
يف املواقف
ال�صعبة.
ت�شجع على
حتمل اجلهد
امل�ضني لإجناز
التدريبات.
ت�شجع على
الن�شاط واحليوية
ال�شخ�صية
للطالب.
تهتم باملظهر
اخلارجي للطالب.
تهتم باللياقة
اجل�سمية للطالب.
جميع الفقرات

املجال الرابع :املهارات الفكرية ،ح�صل على املرتبة
اخلام�سة والأخرية بوزن ن�سبي قدره (� ،)% 62.60أي بدرجة
تقدير متو�سطة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل:

الفقرة

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
الن�سبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الرتتيب

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
الن�سبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الرتتيب

2.74

54.8

-2.41

0.017

8

3.22

64.4

2.13

0.034

7

3.94

78.80

12.23

0.000

6
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يت�ضح من اجلدول (� )8أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال

 الفقرة رقم ( )8والتي ن�صت على "تهتم باللياقة
اجل�سمية للطالب" فاحتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره (92
 )%بدرجة تقدير كبرية جداً ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 ال�رشط الأ�سا�س لدخول الطالب يف الكلية هو اجتياز
اختبارات اللياقة.
 �أنها �أب�سط املهارات التي يجب االهتمام يف تعزيزها
عند طالب الكلية ال�رشطية.
وجاءت الفقرة رقم ( )7والتي ن�صت على " تهتم باملظهر
اخلارجي للطالب" احتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره
( )% 87.80بدرجة كبرية جداً ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 ال يقبل دخول �أي طالب بدون الزي الع�سكري اخلا�ص
بالكلية �سواء يف املحا�رضات النظرية �أو املحا�رضات التطبيقية.
 ت�أكيد �أع�ضاء الهيئة التدري�سية على نظافة الزي
الع�سكري ،واالهتمام باملظهر اخلارجي بعد كل مهمة عملية
للطالب.
كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا:
الفقرة رقم ( )1والتي ن�صت على " تبادر �إىل الك�شف عن
م�شكالت الطالب والعمل على حلها" فاحتلت املرتبة الأخرية
بوزن ن�سبي قدره ( )% 54.8بدرجة متو�سطة ويعزو الباحث ذلك
�إىل:
 ان�شغال موظفي الكلية يف تقييم الربامج التدري�سية(الدبلوم والبكالوريو�س) حلداثة الكلية ال�رشطية.
 -قلة الوعي الكايف مل�س�ؤويل الكلية ب�أهمية ت�شخي�ص

دور كلية الشرطة الفلسطينية مبحافظة غزة في تنمية املهارات القيادية لدى طلبتها وسبل تطويره

د .فايز كمال شلدان

م�شكالت الطالب واملبادرة بحلها فوراً.
الفقرة رقم ( )2والتي ن�صت على "ت�شجع على االبتكار من
�أفكار �أو و�سائل جديدة" احتلت املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي
قدره ( )% 64.4بدرجة تقدير متو�سطة ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 �إدارة الكلية ال تقوم بالدور املطلوب منها يف ت�شجيع
الهيئة التدري�سية با�ستخدام �أ�سلوب ت�شجع الطالب من خالله على
املبادرات االبتكارية منهم.
 املقررات الدرا�سية تفتقر �إىل تنمية حاجات التفكري
والإبداع لديهم ،وقلة حث الطالب على �إثارة الأ�سئلة دون خوف،
�أو حرج من قبل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
● ●ثانياً -حتليل فقرات املجال الثاين :املهارات الفنية:

كانتا:

 الفقرة رقم ( )10والتي ن�صت على " ُتعلم الطالب على
فنون ا�ستعمال ال�سالح" فاحتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره
( )% 86.40وبدرجة تقدير كبرية جداً ،ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 تخ�صي�ص �إدارة الكلية دائرة خا�صة ب�إدارة �ش�ؤون
التدريب "الإ�رشاف ومتابعة تدريب الطالب على جميع
الأ�سلحة"(موقع كلية ال�رشطة بغزة.)2014 ،
 تخ�صي�ص مقررات تتدرج بالطالب حتي ي�صل �إىل
�إتقان فنون ال�سالح.
وجاءت الفقرة رقم ( )9والتي ن�صت على "حتفز الطالب
على حتمل امل�س�ؤولية" فاحتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره
( )% 83.00بدرجة تقدير كبرية ،ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 تخ�صي�ص �أن�شطة �أثناء املحا�رضات العملية يعطي
الفر�صة للطالب بالتدرب على حتمل م�س�ؤولية.
 انتداب طالب الكلية �إىل مراكز �رشطية للتدريب على
مهارة حتمل امل�سئولية ،وغريها من املهارات.
كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا:
الفقرة رقم ( )1والتي ن�صت على " تقلل من �أهمية التخطيط
اال�سرتاتيجي" فاحتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره (49.60
 )%بدرجة تقدير قليلة ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 اهتمام الكلية بتوعية طالبها ب�أهمية التخطيط
للم�ستقبل القريب والبعيد للقيادة الذاتية داخل الكلية ،وقيادة
املهام املوكلة �إليهم م�ستقبالً.
 احتواء بع�ض املقررات التعليمية اخلا�صة بالكلية على
مو�ضوعات تتناول التخطيط اال�سرتاتيجي.
الفقرة رقم ( )2والتي ن�صت على "حتث على ا�ستخدام
الأ�سلوب العلمي يف حل امل�شكالت" احتلت املرتبة قبل الأخرية
بوزن ن�سبي قدره ( )% 62.00بدرجة تقدير متو�سطة ويعزو
الباحث ذلك �إىل:
 �ضعف بع�ض �أع�ضاء الهيئة التدري�سية �إىل خربة تطبيق
الأ�سلوب العلمي لدى الطالب.
 قلة الأن�شطة التطبيقية على ممار�سة الأ�سلوب العلمي
يف حل مناذج للم�شكالت يف فرتة تدريب الطالب يف املراكز
ال�رشطية.
● ●ثالثاً -حتليل فقرات املجال الثالث املهارات الإن�سانية:

جدول (:)9
المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية ،للمجال األول المهارات الفنية وترتيبها

م

الفقرة

تقلل من �أهمية
 1التخطيط
اال�سرتاتيجي.
حتث الطالب على
ا�ستخدام الأ�سلوب
2
العلمي حلل
امل�شكالت.
تنمي مهارات
 3التوا�صل غري اللفظي
لدى الطالب.
تتيح فر�صة لتدريب
 4الطالب على اتخاذ
القرارات.
ُتك�سب الطالب
 5مهارة الإلقاء �أمام
الآخرين.
تفو�ض بع�ض
ال�صالحيات للطالب
6
ليتدربوا على
القيادة.
ت�شجع على تطوير
� 7أداء الطلبة التدريبي
والأكادميي.
تدرب الطالب
على الواجبات
 8وامل�سئوليات
التي يقومون بها
م�ستقبالً.
حتفز الطالب على
9
حتمل امل�س�ؤولية.
ُتعلم الطالب على
 10فنون ا�ستعمال
ال�سالح.
جميع الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
الن�سبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الرتتيب

2.48

49.60

-5.678

0.000

10

3.10

62.00

0.927

0.356

9

3.18

63.60

2.076

0.040

8

3.41

68.20

5.144

0.000

7

3.80

76.00

9.053

0.000

6

3.98

79.60

12.35

0.000

5

3.99

79.80

12.774

0.000

4

4.10

82.00

14.281

0.000

3

4.15

83.00

15.25

0.000

2

4.32

86.40

20.85

0.000

1

3.65

73.00

12.84

0.000

جدول (:)10
المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية ،للمجال األول المهارات اإلنسانية وترتيبها

م

قيمة( )tالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية (")"146
تساوي ()1.96

يت�ضح من اجلدول (� )9أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال

1
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الفقرة
تحُ ث على فهم
م�شاعر ورغبات
الآخرين.

املتو�سط
احل�سابي
2.94

الوزن
الن�سبي
58.80

قيمة t
-0.607

القيمة
االحتمالية
0.545

الرتتيب
8
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م

2

3
4
5
6
7
8

الفقرة
ت�شجع على �إ�شباع
احلاجات النف�سية
(احرتام – حب-
تقدير) للطالب.
ت�شجع على �إقامة
عالقات مع
الآخرين.
حتث على التعامل
الودي مع الآخرين.
ُت�شجع الطالب على
الو�سطية يف حل
النزاعات.
ُت�شجع الطالب على
التعاون اجلماعي.
تحُ ث الطالب على
اال�ستماع للآخرين.
ُتغر�س ثقة الطالب
ب�أنف�سهم �أمام
الآخرين.
جميع الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
الن�سبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الرتتيب

2.98

59.60

-0.170

0.865

7

3.03

60.60

0.262

0.764

6

3.10

62.00

0.911

0.364

5

3.27

65.40

2.770

0.006

4

3.54

70.80

4.701

0.000

3

3.58

71.60

5.591

0.000

2

3.89

77.80

8.641

0.000

1

3.29

65.80

3.589

0.000

جدول (:)11
المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية ،للمجال األول المهارات الفكرية وترتيبها

م

الفقرة

ت�شجع امل�سابقات
 1الثقافية بني طالب
الكلية.
ُت�شجع الطالب على
2
ابتكار �أفكار جديدة.
تحُ ث على تبادل
3
الآراء بني الطالب.
ُتتيح الفر�صة لتقدمي
 4الأفكار واالقرتاحات
حول ق�ضية ما.
ت�شجع الآخرين على
5
املطالعة الذاتية.
حتث على تقبل
6
الأفكار البناءة.
ُتنمي قدرة الطالب
 7على التفكري
الإبداعي.
حتفز على ا�ستخدام
 8الإقناع العقلي لطرح
الأفكار.
ُتنمي قدرة الطالب
على اال�ستنتاج
9
ومعرفة �أ�سباب
امل�شكلة.
تدعم الن�شاط الفكري
10
والثقايف.
تعزز الطالب املبدع
11
واملتميز.
ُتدرب الطالب على
�رسعة البداهة يف
12
التعامل مع املواقف
الطارئة واملفاج�أة.
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كانتا:

 اعتبارها حاجات �إن�سانية بعيدة عن �أهداف برامج
كلية ال�رشطة.
 تركيزها على العلوم ال�رشطية على ح�ساب التوجيهات
والإر�شادات النف�سية للطالب.
والفقرة رقم ( )2التي ن�صت على "ت�شجع على �إ�شباع
احلاجات النف�سية (احرتام ،حب ،تقدير) للطالب" فاحتلت املرتبة
قبل الأخرية بوزن ن�سبي قدره ( )% 59.60بدرجة تقدير
متو�سطة ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 قلة كفاءة بع�ض املدر�سني الأكادميية مببادئ العلوم
النف�سية لتعزيز ذلك عند الطالب.
 اعتقاد بع�ض املعلمني �أن العمل يف املجال الأمني
وال�رشطي يتطلب الت�شديد يف املعاملة.
● ●رابعاً -حتليل فقرات املجال الرابع املهارات الفكرية:

يت�ضح من اجلدول (� )10أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال

 الفقرة رقم ( )8التي ن�صت على " ُتغر�س ثقة الطالب
ب�أنف�سهم �أمام الآخرين" احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره
( )% 77.80بدرجة تقدير كبرية ،ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 املعاملة احل�سنة لأع�ضاء هيئة التدري�س مع طالب
الكلية بكل احرتام ،وعدم جتريح �شخ�صية الطالب بل تعزيز
�شخ�صية الطالب �أمام الآخرين.
 ت�شجيع �إدارة الكلية الهيئة التدري�سية ب�إقامة
حما�رضات تتناول احلديث حول ال�شخ�صية ،وكيف تكت�سب الثقة
بالنف�س يف املعامالت مع الآخرين.
وجاءت الفقرة رقم ( )7التي ن�صت على " تحُ ث الطالب
على اال�ستماع للآخرين" فاحتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي
قدره ( )% 71.60بدرجة تقدير كبرية ،ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 �إدراك �أهمية تنمية مهارة اال�ستماع لدى طالب الكلية
لأنها الأ�سا�س الأول يف عمله م�ستقبالً.
 تعزيز �أع�ضاء هيئة التدري�س ملهارة اال�ستماع عملي ًا
�أمام الطالب يف املحا�رضات وخا�صة النظرية.
كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا:
الفقرة رقم ( )1التي ن�صت على " تحُ ث على فهم م�شاعر
الآخرين ورغباتهم " فاحتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره
( )% 58.80بدرجة تقدير متو�سطة ويعزو الباحث ذلك �إىل:
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املتو�سط الوزن
احل�سابي الن�سبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الرتتيب

2.57

51.40

-4.087

0.000

13

2.77

55.40

-2.134

0.035

12

2.78

55.60

-2.240

0.027

11

2.80

56.00

-2.027

0.044

10

2.86

57.20

-1.417

0.158

9

2.87

57.40

-1.134

0.258

8

2.88

57.60

-1.134

0.258

7

3.10

62.00

0.970

0.334

6

3.15

63.00

-1.450

0.149

5

3.24

64.80

2.567

0.011

4

3.28

65.60

2.618

0.010

3

4.05

12.341 81.00

0.000

2
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الفقرة

م

حتث على فهم
 13القوانني واللوائح
اخلا�صة بالكلية.
جميع الفقرات

القيمة
االحتمالية

الرتتيب

4.35

18.219 87.00

0.000

1

3.13

1.750

0.082

املتو�سط الوزن
احل�سابي الن�سبي

62.60

قيمة t

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية "()"146
تساوي ()1.96

كانتا:

د .فايز كمال شلدان

جدول (:)12
المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية ،للمجال األول المهارات اإلدارية وترتيبها

م
1
2

يت�ضح من اجلدول (� )11أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال

 الفقرة رقم ( )1التي ن�صت على "حتث على فهم
القوانني واللوائح اخلا�صة بالكلية" فاحتلت املرتبة الأوىل بوزن
ن�سبي قدره ( )% 87.00بدرجة تقدير كبرية جداً ويعزو الباحث
ذلك �إىل:
 و�ضوح قوانني الكلية للطالب من �أول يوم يف الكلية
من خالل املن�شورات الورقية التي يت�سلمها الطالب عند الت�سجيل.
 ن�رش القوانني الكلية عرب جدران الكلية وعلى املوقع
الإلكرتوين للكلية.
وجاءت الفقرة رقم ( )2التي ن�صت على " ُتدرب الطالب
على �رسعة البداهة يف التعامل مع املواقف الطارئة واملفاج�أة"
فاحتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره ( )% 81.00بدرجة
تقدير كبرية ،ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 طبيعة عمل الطالب م�ستقب ًال يحتاج �إىل �رسعة بداهة
يف التعامل مع املواقف.
 �إدراك الكلية لأهمية غر�س مهارة �رسعة البداهة لدى
طالبها.
كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا:
 الفقرة رقم ( )8والتي ن�صت على " ت�شجع امل�سابقات
الثقافية بني طالب الكلية" احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي
قدره ( )% 51.40بدرجة تقدير متو�سطة ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 اهتمام الكلية مب�سابقات اللياقة والفنون القتالية لدى
الطالب ،وبذلك �أغفلت قلي ًال اجلانب الثقايف.
 ان�شغال الطالب بالدرا�سة وامل�ساقات التدريبية.
الفقرة رقم ( )10التي ن�صت على " ُت�شجع الطالب على
ابتكار �أفكار جديدة" فاحتلت املرتبة قبل الأخرية بوزن ن�سبي
قدره ( )% 55.40بدرجة تقدير متو�سطة ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 قلة تخ�صي�ص �إدارة الكلية مبالغ ت�شجيعية ملكاف�أة
الطالب املبدعني.
 �إدارة الكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س ال تنظم م�سابقات
لأف�ضل الأفكار الإبداعية.
● ●خام�ساً  -حتليل فقرات املجال اخلام�س املهارات
الإدارية:

3

4
5
6
7
8

الفقرة
حتفز على امل�شاركة
يف اتخاذ القرارات.
مينح بع�ض املهام
الإدارية لتنمية
املهارة عند الطالب.
تعزز ثقافة �إدارة
العمل عند الطالب
من خالل تخ�ص�ص
مادة درا�سية.
ُتك�سب الطالب كيفية
توزيع العمل.
تتيح فر�صة للطالب
لإدارة جمموعات.
تنمي مهارة تنظيم
الوقت عند الطلبة
تعزز على االلتزام
بالقوانني
والتعليمات الكلية.
حتث على االن�ضباط
وااللتزام باملواعيد.
جميع الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
الن�سبي

قيمة t

القيمة
االحتمالية

الرتتيب

3.32

66.40

3.346

0.001

8

3.42

68.40

4.510

0.000

7

3.64

72.80

6.561

0.000

6

3.70

74.00

8.094

0.000

5

3.85

77.00

8.131

0.000

4

4.06

81.20

10.175

0.000

3

4.29

85.80

14.458

0.000

2

4.57

91.40

22.152

0.000

1

3.85

77.00

12.378

0.082

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ("")146
تساوي ()1.96

كانتا:

يت�ضح من اجلدول (� )12أن �أعلى فقرتني يف هذا املجال

 الفقرة رقم ( )8التي ن�صت على " حتث على االن�ضباط
وااللتزام باملواعيد" فاحتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره
( )% 91بدرجة تقدير كبرية جداً ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 تخ�صي�ص �إدارة الكلية دائرة خا�صة مبتابعة االن�ضباط
منذ �أول يوم يف الكلية للطالب حتي يتخرج من الكلية ،وهذه
الدائرة حتت م�سمى دائرة قيادة الدفعات (موقع كلية ال�رشطة
بغزة الإلكرتوين.)2015 ،
وجاءت الفقرة رقم ( )7التي ن�صت على " تعزز على
االلتزام بالقوانني والتعليمات الكلية" فاحتلت املرتبة الثانية
بوزن ن�سبي قدره ( )% 85.80بدرجة تقدير كبرية جداً ويعزو
الباحث ذلك �إىل:
 تخ�صي�ص ق�سم يف دائرة قيادة الدفعات يتابع
املخالفات االن�ضباطية للطالب وحما�سبتهم.
كما يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أدنى فقرتني يف هذا
املجال كانتا:
الفقرة رقم ( )1والتي ن�صت على " حتفز على امل�شاركة
يف اتخاذ القرارات" فاحتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره
( )% 66.40بدرجة تقدير متو�سطة ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 قلة منح الطالب فر�ص مل�شاركة الطالب يف اتخاذ
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القرارات.

�إجابات املبحوثني حول دور كلية ال�رشطة يف تنمية املهارات
القيادية لدى الطالب تبعا ملتغري الربنامج (دبلوم ،بكالوريو�س)
ل�صالح طالب برنامج البكالوريو�س ،ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 �أن الفرتة التي يق�ضيها طالب البكالوريو�س يف الكلية
طويلة مقارنة بفرتة طلبة الدبلوم وبالتايل فهي كفيلة بتنمية
املهارات املختلفة ب�شكل �أف�ضل لديهم.
 وعي طلبة البكالوريو�س �أكرث من طلبة الدبلوم يف
تقييم دور الكلية يف تنمية املهارات القيادية.
● ●املتغري الثاين :امل�ستوى الدرا�سي (الأول ،الثاين،
الثالث،الرابع) :وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام
اختبار "( )"T. testواجلدول ( )14يو�ضح ذلك:

 اتخاذ قرارات الكلية يف الغالب ال يحتاج م�شاركة
الطالب؛ لكن حتتاج م�شاركة املدر�سني يف ذلك.
والفقرة رقم ( )2والتي ن�صت على " مينح بع�ض املهام
الإدارية لتنمية املهارة عند الطالب" فاحتلت املرتبة قبل
الأخرية بوزن ن�سبي قدره ( )% 68.40بدرجة تقدير متو�سطة
ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 وجود موظفني خمت�صني يف �إدارة املهام الإدارية
وعدم تفوي�ضها للطالب حلداثة �إن�شاء الكلية ،ولكن يتم تعزيز ذلك
يف فرتة تدريب الطالب يف املراكز ال�رشطية.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين :والذي ن�ص على :هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05بني
متو�سطات درجات تقدير �آراء �أفراد عينة الدرا�سة حول دور كلية
ال�رشطة مبحافظة غزة يف تنمية املهارات القيادية لدى طالبها
تبعاً ملتغريات الدرا�سة (الربنامج وامل�ستوى الدرا�سي)؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال حتقق الباحث من:
● ●املتغري الأول :الربنامج الدرا�سي (دبلوم – بكالوريو�س):
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام اختبار ()T. test
واجلدول ( )12يو�ضح ذلك:

جدول (:)14
نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAبين متوسطات درجات تقدير آراء
أفراد عينة لمتغير المستوى الدراسي

املجال

املهارات داخل
الذاتية
املجموعات
املجموع

جدول (:)13

بني
املجموعات
املهارات داخل
الفنية
املجموعات

يبين نتائج اختبار  tللفروق في إجابات أفراد العينة لمتغير البرنامج

املجال
املهارات الذاتية

املهارات الفنية
املهارات
الإن�سانية
املهارات الفكرية

املهرات الإدارية

الدرجة الكلية

برنامج
الدرا�سة

م�صدر
التباين
بني
املجموعات

الو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

بكالوريو�س

4.04

0.594

دبلوم

3.66

0.698

بكالوريو�س

3.93

0.545

دبلوم

3.39

0.680

بكالوريو�س

3.56

0.871

دبلوم

2.72

0.959

بكالوريو�س

3.35

0.860

دبلوم

2.68

0.857

بكالوريو�س

4.01

0.697

دبلوم

3.54

1.018

بكالوريو�س

3.74

0.610

دبلوم

3.15

0.697

قيمة t

القيمة
االحتمالية

3.419

0.001

5.180

0.000

5.334

0.000

4.426

0.000

3.243

0.001

5.217

0.000

املجموع
بني
املجموعات
املهارات داخل
الإن�سانية املجموعات
املجموع
بني
املجموعات
املهارات داخل
الفكرية املجموعات
املجموع

املهرات
الإدارية

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05و درجة حرية " ()"145
تساوي ()1.96

الدرجة
الكلية

ويتبني من اجلدول (� )13أن القيمة االحتمالية جلميع
املجاالت ت�ساوي ( )0.000وهي �أقل من ( )0.05وقيمة ()t
املح�سوبة ت�ساوي ( )5.217وهي �أكرب من قيمة  tاجلدولية والتي
ت�ساوي ( )1.96مما يدل على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α = 0.05بني متو�سطات درجات تقدير

بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

القيمة
درجة متو�سط قيمة "
احلرية املربعات  " Fاالحتمالية

4.188

2

2.094

58.025

144

0.403

62.213

146

1.819

2

0.909

58.564

144

0.409

60.382

146

8.247

2

132.664

144

140.911

146

5.196

2.236

0.007

0.111

4.124
0.921

3.180

2

1.590

118.532

144

0.823

121.713

146

2.231

2

1.116

101.234

144

0.703

103.466

146

3.232

2

1.616

67.338

144

0.468

70.570

146

4.476

1.932

1.587

3.455

0.013

0.149

0.208

0.034

قيمة ( )Fالجدولية عند درجة حرية "( ")144 ،2ومستوى داللة ()0.05
تساوي ()3.04
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ويتبني من اجلدول (� )14أن القيمة االحتمالية للدرجة
الكلية وللمجال الأول (املهارات الذاتية) واملجال الثالث
(املهارات الإن�سانية) �أقل من م�ستوى الداللة ( ،)0.05وقيمة
( )fاملح�سوبة ت�ساوي ( )3.455وهي �أكرب من قيمة ( )fاجلدولية
والتي ت�ساوي ( )3.04مما يدل على وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α = 0.05بني متو�سطات درجات
تقدير �آراء �أفراد العينة حول دور كلية ال�رشطة الفل�سطينية يف
تنمية املهارات القيادية لدى طالبها تبع ًا ملتغري امل�ستوى
الدرا�سي� ،أما بالن�سبة للمهارات الأخرى (املهارات الفنية،
املهارات الفكرية ،املهارات الإدارية) كانت القيمة االحتمالية
لهم �أكرب من م�ستوى الداللة ( ،)0.05مما يدل على �أنه ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α = 0.05بني
متو�سطات درجات تقدير �آراء �أفراد العينة ،حول دور كلية ال�رشطة
الفل�سطينية يف تنمية املهارات القيادية لدى طالبها تبعا ملتغري
امل�ستوى الدرا�سي ،واجلدول التايل يو�ضح اجتاه الفروق من خالل
اختبار (�شيفيه) ح�سب اجلدول (.)15

د .فايز كمال شلدان

املهارات القيادية لدى طالبها؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث ب�إجراء بع�ض
املقابالت مع جمموعة من اخلرباء الرتبويني ،و�أع�ضاء الهيئتني
الإدارية والأكادميية يف كلية ال�رشطة بغزة حيث بلغ عددهم ()6
�أفراد ،و�أكدوا جميع ًا على جملة من الإجراءات واملمار�سات ،التي
ت�سهم يف تعزيز دور كلية ال�رشطة الفل�سطينية يف تنمية املهارات
القيادية لدى طالبها ،والتي مت حتديدها من خالل اجلدول التايل
بعد ا�ستثناء الإجابات غري ال�سليمة ،وحتليل الإجابات اجليدة على
النحو الآتي:
جدول ()16
يوضح إجابات أعضاء لجنة المقابلة وتكراراتها

م
1
2

جدول (:)15
3

نتائج مقارنة المتوسطات باستخدام اختبار (شيفيه)

امل�ستوى
الدرا�سي

امل�ستوى
الدرا�سي

الأول

الثاين

*0.586

الثاين

الرابع

*-0.548

0.019

املهارات الإن�سانية

الثاين

الرابع

*-0.867

0.013

الدرجة الكلية

الثاين

الرابع

*-0.542

0.035

املجال
املهارات الذاتية

الفرق بني
املتو�سطات

القيمة
االحتمالية

4

0.007

5
6
7

* الفروق دالة عند مستوى ()0.05

من خالل النتائج يف اجلدول ( )15جند �أن �أعلى م�ستويات
موافقه بالن�سبة للمهارات الذاتية كانت لدى طالب امل�ستوى
الأول ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 �أن الطالب يف بداية الدرا�سة يعتمدون على �أنف�سهم
لأنهم يف بيئة جديدة عليهم ،وحتتاج �إىل قدرات ومهارات ذاتية.
 �أما بالن�سبة للمهارات الإن�سانية والدرجة الكلية فقد
كانت �أعلى امل�ستويات للموافقة لطالب امل�ستوى الرابع ،ويعزو
الباحث ذلك �إىل:
 �أن الطالب يف ال�سنة الرابعة متكنوا من امتالك جميع
املهارات القيادية التي تعززها درجة البكالوريو�س يف كلية
ال�رشطة.
 وبالن�سبة للمهارات الفنية والفكرية والإدارية التي
توافقت معها عينة الدرا�سة ويعزو الباحث ذلك:
 �إىل �أنها تعتمد على املنهاج الدرا�سي الذي تقدمه كلية
ال�رشطة لطالبها بالتعاون مع املدر�سني ،وال ي�ؤثر امل�ستوى
الدرا�سي للطالب على امتالكهم للجوانب الفنية والإدارية
والفكرية.
◄◄الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث :وين�ص على "ما ال�سبل
املقرتحة لتطوير دور كلية ال�رشطة الفل�سطينية بغزة يف تنمية

8
9

الفقرة
تعزيز املقررات الدرا�سية باملو�ضوعات والأفكار التي تنمي
اجلانب القيادي لدى الطالب.
حتفيز �أع�ضاء الهيئة التدري�سية على ا�ستخدام �أ�ساليب ت�شجع
الطالب على املبادرة واالبتكار.
تنظيم ور�ش عمل ولقاءات لأع�ضاء هيئة التدري�س لو�ضع خطة
لتعزيز املهارات القيادية لدى الطالب
تعيني م�رشفني للمتابعات امليدانية ،وتوجيه الطالب املتدربني
�إىل ممار�سة بع�ض ال�سلوكيات.
عقد دورات تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف تعزيز املهارات
القيادية يف حل امل�شكالت.
و�ضع ق�سم خا�ص يهتم بت�شخي�ص م�شكالت الطالب ،والعمل على
عالجها مع اجلهات املخت�صة.
ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على �إقامة �أن�شطة تطبيقية حتاكي
الأ�سلوب العلمي يف حل امل�شكالت.
تخ�صي�ص مكاف�أة ت�شجيعية للطالب املبدعني ،وتنظيم م�سابقات
لأف�ضل الأفكار الإبداعية.
تفعيل اللوائح والنظم التي ت�سمح لطالب الكلية بامتالك
وممار�سة املهارات القيادية.

 10االهتمام بالتوازن بني جميع جوانب �شخ�صية الطالب.

التكرارات
6
5
4
4
3
3
3
3
2
1

يظهر من اجلدول (� )16أن �أعلى الإقرتاحات كانت" تعزيز
املقررات الدرا�سية باملو�ضوعات والأفكار التي تنمي اجلانب
القيادي لدى الطالب" حيث جاء يف املرتبة الأوىل ،ويعزو
الباحث ذلك �إىل:
 �أهمية املناهج الدرا�سية يف العملية التعليمية ،كونها
تغذي الطالب بالأفكار واملعلومات التي تعزز املهارات القيادية
لديهم.
 �أن املمار�سات امليدانية مرتبطة بالدرا�سة النظرية
املت�ضمنة للمقررات الدرا�سية التي يتلقاها الطالب.
وجاء االقرتاح" حتفيز �أع�ضاء الهيئة التدري�سية على
ا�ستخدام �أ�ساليب ت�شجع الطالب على املبادرة واالبتكار" يف
املرتبة الثانية ،ويعزو الباحث ذلك �إىل:
 دور �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �إعداد الطالب ،ومتكينهم
من ممار�سة املهارات القيادية.
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 وجه الرتابط القوي بني املدر�س واملنهاج ،فكل منهما
ال ي�ستغني عن الآخر ،فاملدر�س الكف�ؤ يحتاج �إىل منهاج جيد
حتى يحقق �أهدافه ،وكذلك املنهاج اجليد يحتاج �إىل مدر�س
كف�ؤ ي�ستطيع تو�صيل املعلومات واملعارف �إىل الطالب بال�شكل
املنا�سب.

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة الآتية:
�1 .1أن درجة ممار�سة كلية ال�رشطة بغزة لدورها يف تنمية
املهارات القيادية لدى طالبها كان بوزن ن�سبي ي�ساوي
( )%70.80وبدرجة تقدير كبرية.
2 .2ح�صول جمال" املهارات الذاتية" على املرتبة الأوىل بوزن
ن�سبي( )% 78.20وبدرجة تقدير كبرية ،وجمال" املهارات
الإدارية" على املرتبة الثانية بوزن ن�سبي()% 77.20
وبدرجة تقدير كبرية ،وجمال "املهارات الفنية" على
املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي( )% 75.00وبدرجة تقدير
كبرية ،وجمال "املهارات الإن�سانية" على املرتبة الرابعة
بوزن ن�سبي( )% 65.80وبدرجة تقدير متو�سطة ،وجمال
"املهارات الفكرية" على املرتبة اخلام�سة والأخرية بوزن
ن�سبي( )62.60%وبدرجة تقدير متو�سطة.
فقد قام الباحث بو�ضع التو�صيات على النحو التايل:
�1 .1رضورة حتقيق املهارات القيادية لدى طالب كلية ال�رشطة
الفل�سطينية لأهميتها يف العمل والتعامل.
�2 .2رضورة االهتمام بتنمية املهارات الإن�سانية والفكرية لدى
طالب كلية ال�رشطة لأهميتها يف تعزيز التوا�صل الإيجابي
مع النا�س.
3 .3و�ضع نظام لتحفيز طالب كلية ال�رشطة وت�شجيعهم على
امتالك مهارات قيادية.
�4 .4إن�شاء جلنة مهمتها الرئي�سة متابعة تنمية املهارات
القيادية �سواء بال�شق الأكادميي �أو بال�شق التدريبي للكلية،
وتكون م�س�ؤولة عن و�ضع برنامج لت�أهيل الطالب قيادياً.
5 .5ا�ستحداث مادة درا�سية يكون حمورها تنمية املهارات
وال�صفات القيادية لدى طالب كلية ال�رشطة.
6 .6حتديث برامج كلية ال�رشطة الفل�سطينية مبا يتنا�سب مع
متطلبات تعزيز املهارات القيادية لدى طالبها.
7 .7تعزيز دور الدورات التدريبية والأيام الدرا�سية وور�ش العمل
التي تناق�ش �أهمية املهارات القيادية يف العمل ال�رشطي.
8 .8قيام �إدارة الكلية مبناق�شة ق�ضايا الطالب ،والتعرف على
م�شكالتهم ،وحتديد العالج املنا�سب لها.
9 .9ف�سح املجال �أمام الطالب للتعبري عن �آرائهم ،وا�رشاكهم يف
اتخاذ القرارات ،وتبني �أفكارهم الإبداعية.
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