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تحقيق
راغدة صافي

دورة تدريبّية لعسكريي األمن العام:
"القيادة اإلبتكارية والتفكير النقدي"

هدفان اساسيان يضعهام القيمون عىل مؤسسة االمن العام نصب اعينهم: صقل 
مهارات العسكريني وتحسني نوعية الخدمات التي تقدمها املؤسسة. تحت هذا 
الجامعة  مع  بالتعاون  العام  لالمن  العامة  املديرية  نظمت  العريض،  العنوان 
االمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUST، دورة تدريبية خالل اذار املايض حملت 

عنوان "مهارات القيادة والتفكري النقدي"

ملاذا هذا العنوان وما هي العالقة التي تربط 
بني املهارة يف القيادة والتفكري النقدي؟

يف  املهارة  ان  املتنوعة  الدراسات  اظهرت 

القيادة تتطلب تفكريا نقديا للقادة عىل كل 
التأثريات  ادراك  يف  يساعدهم  املستويات، 
يتيح  ما  قراراتهم،  عىل  ترتتب  قد  التي 

مساءلتهم عن نتائجها. بات هذا االمر ملحا 
يسمى   ما  او  اليوم،  العام  املشهد  ظل  يف 
من  يتضمنه  وما  الجديد،  الطبيعي  بالوضع 
عدم استقرار عاملي، وتغري تكنولوجي رسيع، 
من  متصاعدة  موجة  وسط  مالية،  وضغوط 
نطاق  عىل  املنترشة  واملعلومات  البيانات 
واسع ال حدود له. بالتايل، فان العقلية التي 
تعد  مل  املايض  يف  ناجحني  القادة  جعلت 

تنطبق عىل قادة املستقبل.

رئيس املركز الوطني للتدريب مسرّي اعامل شعبة التدريب يف املديرية العامة لالمن العام الرائد طارق الحلبي.

رئيس املركز الوطني للتدريب مسرّي اعامل 
لالمن  العامة  املديرية  يف  التدريب  شعبة 
العام الرائد طارق الحلبي، يف معرض حديثه 
اىل "االمن العام" عن اهداف هذه الدورة، 
النقدي  والتفكري  االبتكارية  "القيادة  قال: 
مشكلة  الية  التصدي  يف  اساسا  يشكالن 
خالل  العام  االمن  عسكريي  تواجه  قد 
التدريبية  الدورة  هذه  مهامتهم.  تأديتهم 
الحلول  اجرتاح  تساعدهم يف  ان  من شأنها 
كفاياتهم  ورفع  املشاكل،  لهذه  املناسبة 
يف  زمالئهم.  وبني  عملهم  مراكز  يف  كقادة 
قد  التي  املشكالت  قسمنا  االطار،  هذا 
يشمل  اداري  االول  قسمني:  اىل  يواجهونها 
عالقتهم مع املواطنني، والثاين يتعلق بالشق 
معينة  اشكاالت  ذلك حصول  يف  مبا  االمني 
يف  ارهابية.  اعامل  حتى  او  اضطرابات  او 
هذه الحالة، يجب ان ينصب االهتامم عىل 
ووضع  وتحليله،  الخطر  مصدر  عن  البحث 
تكراره  بتفادي  كفيلة  تكون  مناسبة  حلول 
الخطر  هذا  مصدر  عىل  القضاء  اىل  وصوال 

ايا يكن.

■ ما هو الهدف الرئييس من هذه الدورة؟
القوقعة  من  الخروج  هو  االول  الهدف   □

معينة،  ادارية  هيكلية  فيها  تضعنا  التي 
 To think out والتفكري خارج هذا االطار
of the box، وعدم النظر اىل االمور نظرة 
يحجب  عام  بشكل  العمل  روتني  سطحية. 
من  املواطنون  يواجهه  ما  رؤية  احيانا  عنا 
والنتائج  معامالتهم  انجاز  خالل  مشاكل 
تركيزنا  فان  هنا،  من  ذلك.  عن  املرتتبة 

الحلبي: هدفنا الخروج
من قوقعة الهيكلية االدارية

روتني العمل يحجب 
عنا احيانا رؤية ما يواجهه 

املواطنون من مشاكل

هذه  جودة  تحسني  عىل  دامئا  ينصب 
اجرائية  اطر  وضع  عرب  ونوعيتها  الخدمات 
العمل،  يف  الرسعة  لتأمني  وسلسلة  واضحة 
وخلق منط جديد من االداء يجنب الوقوع 
قد  اجراءات   يف  او  االداري  الروتني  يف 
قد  النمط  هذا  تغيري  طويال.  وقتا  تتطلب 
للعنارص  اليومي  العمل  خالل  من  يأيت 
ذلك  يتخطى  قد   اخرى  احيان  ويف  االدىن، 
تدخال  يتطلب  ما  االدىن،  الرعيل  امكانات 
من الرعيل االعىل الحداث التغيري املطلوب.

تحديدا وكيف  الدورة من شملت  ■ هذه 
تم اختيار املشاركني فيها؟

□ ارتبطت املشاركة يف هذه الدورة برغبة 
التطورات  ملواكبة  وطموحهم  العسكريني 
اختيارية  الدورة  هذه  العامل.  يف  الحاصلة 
امام  مفتوحة  كانت  انتقائية،  وليست 
ورشة  شكل  عىل  تقدميها  تم  وقد  الجميع، 
والخربات،  لالفكار  تبادل  تخللها  عمل، 
كذلك  امللتبسة.  النقاط  لبعض  وتوضيح 
متت  عدة  مواضيع  برنامجها  تضمن 

ومعالجة  والتحليل  التفكري  يف  االخطاء   -7
التناقضات الناجمة عن سوء التحليل.

تحفيزية  سلطوية  القيادة:  انواع   -8
تحويلية.

■ ما هي املعايري التي تعتمدونها يف وضع 
برامج التدريب واختيارها؟

املؤسسة  تطوير  اىل  كلها  دوراتنا  تهدف   □
من خالل العمل عىل العنرص البرشي فيها، 
وجعله مثاال وقدوة لزمالئه سواء يف عالقته 
املبارشة مع املواطنني عىل الصعيد االداري، 
او عىل الصعيد االمني او حتى عىل الصعيد 
العسكري، والربامج التي نضعها تأخذ هذه 
الثالثة  االشهر  فخالل  االعتبار.  يف  االمور 
جميع  من  نطلب  عام،  كل  من  االخرية 
القطاعات يف االمن العام تزويدنا الحاجات 
وافراد  ضباط  من  لعديدها  التدريبية 
جدول  يف  ندرجها  تقييمها  وبعد  ورتباء، 
تبعا  لتنفيذها  آلية  لوضع  متهيدا  اولويات، 
الجهات  تحديد  مع  معني  زمني  لجدول 

التي ستتوىل عملية التدريب. 

مناقشتها بعمق، منها عىل سبيل املثال:
واهميتها،  الرئيسية  التفكري  انواع   -1  
والجنايئ  والعاطفي  العلمي  كالتفكري 

واالستنتاجي. واالستقرايئ 
التفكري  النقدي،  التفكري  خصائص   -2
التفكري  واملواقف،  الذات  تقييم  املنطقي، 

االيجايب، الشك والتحليل.
تحليل  النقدي،  التفكري  آليات   -3
والتفكري  املدى  البعيد  التفكري  املعلومات، 
واالمنية  االدارية  املشاكل  تحديد  الشامل، 
والقوة  الضعف  نقاط  تحديد  وتقييمها، 
والحلول،  للقرارات  املستقبلية  والعواقب 
االنفتاح عىل التغيري وتقبله، تحديد الحلول 

وتقييمها.
الذكاء  الحيس،  الذكاء  الذكاء:  انواع   -4

االكادميي، الذكاء االجتامعي.
5- اهمية التفكري عند القادة.

واستثامرها،  املعلومات  تحليل   -6
وجهات  واملركبة،  البسيطة  املعلومات 
والكاذبة،  الصحيحة  املعلومات  النظر، 

املعلومات غري محددة الصدقية واملصدر.

  AUST جامعة  يف  الرياضيات  قسم  رئيسة 
عىل  ارشفت  التي  عثامن  هبة  الدكتورة 
هذه الدورة، اعتربت "ان الجامعة من خالل 
تنظيمها الدورة ودورات مامثلة تحقق هدفا 
اساسيا، اىل جانب تقديم مستوى علمي رفيع 
للطالب، هو خدمة املجتمع واالنفتاح عليه، 
من  االستفادة  من  لتمكينه  معه  والتعاون 
الخربات املتاحة لدى الجامعة ومن انشطتها 
تنظيم  اىل  سنوات  منذ  بادرنا  وقد  املتنوعة. 
دورات تدريبية لعدد من  الرشكات واالجهزة 
االمنية والجمعيات يف مختلف االختصاصات 
طبقا لحاجات كل منها، علام ان هذه الدورة 
تأيت يف اطار الربوتوكول املوقع مع االمن العام. 

■ ملَ الرتكيز عىل القيادة االبتكارية والتفكري 
النقدي؟

عثمان: عنوان هذه الدورة
يشكل حديث الساعة

حديث  الدورة  هذه  عنوان  يشكل   □
تطور  من  نشهده  ما  وسط   الساعة، 
االجتامعي  التواصل  ووسائل  للتكنولوجيا 
املعلومات  من  هائلة  بكميات  التي متطرنا 
ممكنا  يعد  مل  بحيث  والداتا،  والصور 
منها  الصحيح  بني  التمييز  الينا  بالنسبة 
دقة،  واالقل  دقيق  هو  ما  وبني  واملغلوط، 
بخطوات  القيام  استوجب  الذي  االمر 
اليها  والنظر  املعلومات  تحليل  يف  متقدمة 
اجل  من  واستخدامها  نقدية،  بطريقة 
تحسني روح القيادة لدى املسؤولني لصقل 
تعرتضهم  مشاكل  اية  مواجهة  يف  خرباتهم 
يف اداء وظيفتهم، ودفعهم اىل ايجاد حلول 
قد  بطريقة  اخرى  ابتكار  او  لها،  متداولة 
االمد،  طويلة  او  رسيعة  او  فورية  تكون 
عليها  ترتتب  قد  التي  النتائج  واسترشاف  

مفصلة  دراسة  الرشوع يف وضع  من خالل 
املحتملة،  والحلول  الخلل  مكامن  لتحديد 
تطبيق  تم  حال  يف  ستنجم  التي  والنتائج 
كذلك  العمالين.  الواقع  عىل  الحلول  هذه 
فهم  من  القادة  ميّكن  النقدي  التفكري  فان 
مع  التوافق  ويضمن  ككل،  قراراتهم  تأثري 
النتائج.  عن  واملساءلة  التنظيمية  االهداف 
املعادلة هي التالية: التفكري يدفع السلوك 
ميكن  لذلك  النتائج،  يدفع  والسلوك 
النتائج،  تغيري  يف  يرغبون  الذين  االشخاص 
الرتكيز عىل احداث تغيري يف تفكري القادة.

القيادة  بني  تجمع  التي  العالقة  ما هي   ■
النقدي؟ االبتكارية والتفكري 

□ ال ميكن ان يكون املرء قائدا جيدا اذا مل يكن 
يتمتع مبيزات معينة، منها  القدرة عىل اجراء 
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بني  والتمييز  للمعلومات،  صحيح  تحليل 
الخطأ والصح منها، وربط االمور بعضها ببعض، 
وتبيان العالقة التي تجمعها. فتحليل املعلومات 
والتدقيق  القيادة،  مهارات  من  جزءا  يشكل 
وعىل   املهارات  هذه  مستوى  عىل  يؤثر  فيها 
االداء  بشكل عام  وخاصة يف امللفات االمنية. 
او  املهارات  تلك  استخدام  النقدي هو  التفكري 
احتامل  تزيد من  التي  املعرفية  االسرتاتيجيات 
استخدامه  ويتم  مرغوبة،  نتيجة  تحقيق 
لوصف التفكري الهادف واملنطقي واملوجه نحو 
عليه  ينطوي  الذي  التفكري  نوع  وهو  الهدف، 
وحساب  االستدالالت،  وصياغة  املشكالت  حل 
التفكري  نوع  انه  القرارات.  واتخاذ  االحتامالت 
نهج  اىل  قرارات تستند  تتخذ من خالله  الذي 
واىل  والدقة،  واملوضوعية  بالعدالة  يتسم 
املعلومات ذات الصلة باملوقف. التفكري النقدي 
هو تقييم عملية التفكري باستمرار. االمن العام 
مؤسسة تعمل دامئا وبشكل مستمر عىل تطوير 
نفسها. نحن نتعاطى خالل هذه الدورات مع 
محرتفني، لذا فاننا حريصون عىل تقديم كل ما 
هو جديد لهم يف اطار علمي، وتسليط الضوء 
عليه من خالل اظهار الرتابط بني مختلف االمور 

ليك تصبح  امامهم محددة بشكل افضل.

■ ما هو الهدف من هذه الدورة؟
صقل  هو  الدورة  هذه  من  هدفنا   □
املهارات من خالل زيادة املعرفة واطالعهم 
نجريها  التي  العلمية  االبحاث  نتائج  عىل 
بحيث  االطار،  هذا  يف  املستجدات  وآخر 
نوفر لهم  مصدرا لنقل املعلومات الحديثة 

ما يساعدهم عىل تطوير ادائهم.

رئيسة قسم الرياضيات يف جامعة AUST الدكتورة هبة عثامن.

من اعامل 
الدورة.

ال يمكن املرء ان يكون
قائدا جيدا اذا لم يتمتع 

معينة بميزات 


