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الشكر والعرفان
الشػػكر هلل أوالً والحمػػد هلل الػػذي أعػػانني ومنحن ػي القػػدرة عمػػى إكمػػاؿ ػػذا الد ارسػػة المتواضػػعة ،والصػػبلة
والسبلـ عمى أشرؼ المرسميف محمد صمى اهلل عميه وسمـ ومف تبعه بإحساف إلى يوـ الديف.

ثـ شكري الجزيؿ وتقديري العميؽ إلى أستاذي الفاضؿ الػدكتور عبػد الفتػاح الشػممة الػذي كػاف لػه فضػؿ

الرعاية ،والمتابعة ،والتشجيع ،واإلشراؼ ،وتقديـ النصائح القيمة ،كما أشكر لجنة المناقشػة الػدكتور
والدكتور

إتماـ ذا الرسالة بالشكؿ البلئؽ.

عمى ما قدماا لي مف نصح وتوجيه واشراؼ ،وكؿ ما بذالا مػف أجػؿ

وال أنسػػى التقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ إلػػى الػػدكتور عزمػػي األطػػرش وجميػػع األسػػاتذة األفاضػػؿ والعػػامميف فػػي
معهػػد التنميػػة الريفيػػة المسػػتدامة ،وكػػؿ مػػف سػػاعدني فػػي الحصػػوؿ عمػػى كتػػاب ،أو بحػػث ،أو أي مرجػػع

آخػػر ،إلتمػػاـ ػػذا الد ارسػػة وخاصػػة جهػػاز الػػدفاع المػػدني الفمسػػطيني ممػػثبل بمػػديرا العػػاـ الم ػوا ركػػف /
يوسػػؼ نصػػار ،والػػى جميػػع مػػوظفي مػػديريات الػػدفاع المػػدني فػػي المحافظػػات ضػػباطا وأفػراد ،والم اركػػز

العممية والحكومية ،واأل مية ،واألصدقا الذيف قدموا لي المساعدة مف أي نوع كانت.

وما توفيقي إال باهلل.

والحمد هلل رب العالميف.

عماد فتحي موسى أبو ذياب

ب

مدطمحات وتعريفات الدراسة:
تـ استخداـ المصطمحات الواردة في ذا الدراسة لتعني كما و مدرج فيما يمي :

التدريب لغوياً

التدريب ادطالحاً

 :الفعؿ ،درب ،درباً :لهج لهجاُ ،وذلؾ إذا اعتاد الشي وأولع به والدارب
و الحاذؽ في صناعته والتدريب و الصبر في الحرب وقت الفرار،

ويقاؿ :درب(.ابف منظور)2003،

 :عممية دفها اكتساب المعارؼ والخبرات التي يحتاج إليها اإلنساف

وتحصيؿ المعمومات التي تنقصه واالتجا ات الصالحة لمعمؿ ولمسمطة
واألنماط السموكية والمهارات المبلئمة البلزمة مف اجؿ رفع مستوى

الكفا ة في األدا وزيادة اإلنتاجية بحيث تحقؽ الشروط المطموبة إلتقاف

العمؿ وظهور فاعميته مع السرعة واالقتصاد في التكمفة وفي الجهود
تقييم لغويا
ضعا
تقييم و ً

التقييم ادطالحاً

المبذولة والوقت المستغرؽ في العمؿ( .ياغي)2003،

ييما :ق ّدر قيمتهُ بدأت الوكالة اليابانية لمتعاوف
 :الفعؿ ،قيـ ،قيَّـ الشي ت ْق ً
 :استعرض نتائجه وما حقّقه مف ُّ
وقرر(.ابف منظور)2003،
تقدـّ ،

 :بأنه العمميات الهادفة لموصوؿ إلى أحكاـ بشأف القيمة الكمية لمنشاط
التدريبي)2010، Pienda( .

وتعريػؼ آخػر أيضػا :ػي الهبػات والمعونػات الخارجيػة التػي تقػدمها الػػدوؿ

الغني ػػة لم ػػدوؿ الفقيػ ػرة ،أو ال ػػدوؿ الت ػػي تحت ػػاج إل ػػى مس ػػاعدة دولي ػػة مؤقت ػػة،
م ارعػ ػػاة ألوضػ ػػاعها اإلنس ػ ػػانية واألمنيػ ػػة واالقتصػ ػػادية واالجتماعية(س ػ ػػيؼ

الديف.)2001 ،

المعيار

:

الفعالية

 :تتمثؿ في الحصوؿ عمى النتائج في إطار األ داؼ المحددة ،وتعرؼ

الكفاءة

 :فهي العمؿ بطريقة معينة بحيث يتـ استغبلؿ الموارد المتاحة دوف إسراؼ

و أداة قياس مستوى األدا وفقا ألبعاد محددة لبلنجاز ،ويختبر كؿ

معيار مجموعة مف المؤشرات تبيف مدى فاعميته في إدارة المشروع
وتنفيذا.

كذلؾ بأنها درجة تحقيؽ والوصوؿ إلى األ داؼ( .شريؼ)2000 ،

أو ضياع ،وبالتالي فيمكف التعبير عنها بأنها االستخداـ العقبلني لمموارد
بهدؼ الوصوؿ إلى األ داؼ المسطرة( .شريؼ)2000 ،

ج

الستدامة

 :وتعرؼ االستدامة عمى إنها ديمومة نتائج التدريب بعد انتهائه
واالستم اررية.

األداء

:

الدفاع المدني

 :ويقصد بالدفاع المدني مجموعة اإلج ار ات الضرورية لوقاية المدنييف

و القياـ بأعبا الوظيفة مف مسؤوليات وواجبات وفقا لممعدؿ المفروض

أداؤا مف العامؿ الكؼ المدرب( .شهاب)1998 ،

وممتمكاتهـ وتأميف سبلمة المواصبلت بأنواعها وضماف سير العمؿ
بانتظاـ في المرافؽ العامة ،وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات العامة

والخاصة سوا مف أخطار الغارات الجوية وغير ا( .قانوف الدفاع المدني

التدريب الفني أو

المهني

:

رقـ  3لعاـ )1998

(اإلطفا  ،اإلنقاذ ،اإلسعاؼ ،الوقاية والسبلمة العامة ،إدارة الكوارث)

يوجه ذا النوع مف التدريب إلى األفراد الذيف يشغموف الوظائؼ الفنية
والمهنية في المنظمة ،ويحرص المسئوليف عمى تنظيـ دورات تدريبية

بشكؿ مستمر لهذا الفئة ،كوف األساليب وكذالؾ المعدات المستخدمة في
عممهـ تتغير بشكؿ متسارع ومستمر ،ويهتـ ذا النوع مف التدريب

بالمهارات اليدوية المستخدمة في األعماؿ الفنية والمهنية ومف أمثمتها

أعماؿ الكهربا والنجارة ،والميكانيكا والصيانة والتشغيؿ والمحاـ وغير ا

(ما ر ،)1999 ،وفي ذا الدراسة المقصود بها أعماؿ اإلطفا واإلنقاذ
واإلسعاؼ والسبلمة العامة وادارة الكوارث .

د

المختدرات:
أينما وردت المختصرات أدناا ،وفي أي جز أو فصؿ مف ذا الرسػالة فإنهػا تعنػي وتػدؿ عمػى المفػا يـ
التي تقابمها:
قائمة المختصرات
 Japan International Cooperation Agencyالوكالة اليابانية لمتعاوف  :

JICA

الدولي.

United States Security Coordination.

( جايكا ) 2006،

مكتب المنسؽ األمني :

USSC.

األمريكي

(و ازرة الداخمية )2008 ،
Palestinian Civil Defense

الدفاع المدني الفمسطيني :

(قانوف الدفاع المدني ") 1998، "3

ه

PCD

الممخص:

دفت ذا الدراسة إلى تقييـ برامج التدريب الفني الخارجي ورصد تأثير ا عمى أدا موظفي جهاز

الدفاع المدني ومدى تحقيقها أل داؼ التدريب في الضفة الغربية مف وجهة نظر المتدربيف ،ومعرفة تقييـ
المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي ،باإلضافة إلى التعرؼ عمى أثر ذا البرامج التدريبية عمى

أدا المتدربيف ،والتعرؼ عمى أثر ذا البرامج التدريبية عمى تطور الجهاز وتقدمه.
ا ستخدـ الباحث المنهج الوصفي التحميمي وذلؾ في توصيؼ المتغيرات موضوع البحث ،مف خبلؿ

إجابات أفراد العينة عمى أسئمة اإلستبانة أداة الدراسة والتي تخدـ ما وضعت مف أجمه لتحقيؽ أ داؼ

الدراسة وفؽ اختبارات الصدؽ والثبات ،وأجريت الدراسة عمى كامؿ مجتمعها وقوامها ) (400مف
العامميف في الدفاع المدني الفمسطيني في الضفة الغربية والذيف شاركوا في التدريب ،تـ استرجاع
 352استبانه أي ما نسبته  88%مف مجتمع الدراسة ،بيد أف الصالح منها لمتحميؿ  320ما نسبته

 80%مف مجتمع الدراسة و ي عينة ممثمة تمثيبلً صادقاً لمجتمع الدراسة.
وقد خمصت ذا الدراسة إلى انه نالؾ ضعؼ في نظاـ وسياسة التدريب ،وكاف مف نقاط الضعؼ
المحورية ما له عبلقة بكافة مجاالت الدراسة وبعض جوانب الضعؼ ذا أدت إلى ضعؼ متراكـ في
المجاالت األخرى ،حيث تغطي نقاط الضعؼ معظـ مراحؿ التدريب وجوانبه ،باإلضافة إلى ضعؼ
بعض المدربيف وعدـ تجانس مستويات المتدربيف مف حيث الرتب والمؤ بلت العممية في بعض

الدورات أدى إلى الكثير مف المضاعفات في فاعمية الدورات ونتائج التدريب بشكؿ عاـ ،كما وال توجد

آلية لنقؿ أثر التدريب إلى باقي طواقـ الدفاع المدني الفمسطيني.

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في تحديد مهاـ إدارة التدريب في الدفاع المدني لتغطي كافة

الجوانب في العممية التدريبية وخاصة تقييـ وتحميؿ أثر التدريب ،ووضع نظاـ متكامؿ لمتدريب

باإلضافة إلى مراعاة تطبيؽ الممارسات المثمى في التدريب وفؽ ما نص عميه األدب النظري مثؿ

(التخطيط لمتدريب ،إعداد االحتياج التدريبي ،واختيار الدوؿ ،واختيار المتدربيف ،وتبني عدة طرؽ
تدريبية ،وتقييـ الدورات .....ال ) ،واتباع اإلج ار ات الكفيمة بضبط والتزاـ المتدربيف ،وتوفير متطمبات

إنجاح التدريب ،والرصد الواضح والموثؽ لمهاـ وصبلحيات كؿ طرؼ في العممية التدريبية ،وضع
معايير واضحة الختيار المتدربيف والمدربيف عمى حد سوا وااللتزاـ بتنفيذ ا ،ووضع معايير ومؤشرات

دالة عمى مدى فاعمية التدريب ،وتوفير الموارد المادية وغير المادية البلزمة لنجاح التدريب ،كما

وأوصت الدراسة ب إعداد وتجهيز كادر تدريبي قادر عمى نقؿ العممية التدريبية مف الخارج إلى الداخؿ،

كما أوصت بإنشا أكاديمية لتدريب كوادر الدفاع المدني الفمسطيني

المدني.

ً

عمى مختمؼ عموـ الدفاع

Evaluation of External Technical Training Provided to the Palestinian
Civil Defense officials and Its Impact on their Performance: Trainees
perspective.
Prepared by: Emad Fathi Mousa Abu Thiab
Supervisor: Abdul Fattah Shamleh
Abstract:
This study aimed at evaluating the external technical training provided to the Palestinian
civil defense officers and exploring its impact on their performance. It further aimed at
exploring to what extent this training have achieved its objectives, The study adopted the
descriptive analytical approach for achieving its objectives, which implied the data
collection from the trainees themselves as prime evaluators of this training. The population
which consisted of 400 trainees was fully targeted. The respondents formed 88% of the
population as a sample, among the filled questionnaires 80% among them were valid. That
ensured a high level of population representation.
The study found that: there is a severe weakness in the training policies and practices
adopted for the Palestinian civil defense training in all sectors evaluated in this study, the
weakness in some of those sectors resulted in an accumulated weakness in the other
sectors, Weakness was observed in all training processes and components. Some trainers
were considered weak. Trainee groups were not homogeneous( in terms of qualifications,
and ranks ) which influenced the quality of training negatively. The study found no
evidence the presence of a machinery for training utilization and transformation to widen
its impact to other employees.

The study recommended some measure to boost the efficiency of the future training.
Among those were: to reorganize the duties and responsibilities of the training department
in the Palestinian Civil Defense ( PCD), That should be done to ensure that the best
training practices are observes while performing training for the PCD officers, there is a
severe need to analyze and evaluate the impact of training, A comprehensive system for
training should be designed, Planning for training should be well evolved and
implemented, training needs should be systematically and periodically organized, the
selection of training site and place ( country) should be performed tentatively to represent
the PCD interests and match its needs, we should ensure the homogeneity of the trainee
groups, a variety of training tools and methods should be adopted, the training evaluation
must be done scientifically, training administration should enforce some measures to
oblige trainees commitment to training, training administration should make the necessary
requirements available to ensure the training efficiency, designing training indicators to
pinpoint the efficiency of training, the PCD may initiate a TOT program for some of its
prominent officers to act as trainers, A training academy for the PCD may be established
in Palestine.

س

الفدل األول

_____________________________________________________

خمفية الدراسة ومشكمتها
 1.1مقدمة الدراسة
يسعى التدريب إلى إمداد وتزويد العامميف بالمهارات والمعارؼ المطموبة لمقياـ بالواجبات الوظيفية

المنوطة بهـ عمى أكمؿ وجه وبكفا ة ومهنية عالية ،حيث يهدؼ التدريب إلى تعديؿ سموؾ المتدربيف
واتجا اتهـ إلى نحو يتوافؽ مع متطمبات العمؿ.

ومع تنامي االتجا ات الحديثة في تعظيـ دور الموارد البشرية في تطوير وتجويد المخرجات ،حصؿ

التدريب عمى مكانه متميزة وا تماـ كبير مف االدراة العميا لمهيئات والمنظمات ،بحيث لـ يعد مقبوال بأف
يكوف النشاط التدريبي معتمداً عمى االجتهادات في إدارة ذا النشاط ،فإف دراسة تصميـ البرامج

التدريبية وتقييمها الذي يمثؿ المدخؿ والبوابة العممية والعممية لنشاط التدريب عامة(.السكارنة،)2011،
إف معظـ المنظمات في العالـ المتقدـ تنفؽ مميارات الدوالرات سنوياً عمى التنمية البشرية لمعامميف فيها،

مع أف معظـ ذا االستثمارات التي تتـ في التدريب والتطوير تعد فاقداً في حاؿ لـ يتـ تقييمها ومقارنة
نتائجها مع األ داؼ المرجوة منها حتى يتـ تطبيقها بالكامؿ مف جانب المتدربيف في مواقع

عممهـ(.توفيؽ)2010 ،
إف الدفاع المدني الفمسطيني و الجهاز المختص بخدمات الطوارئ العامؿ ضمف يكمية و ازرة

الداخمية الفمسطينية لحماية أرواح المواطنيف وممتمكاتهـ زمف السمـ أو الحرب سوا ً في الكوارث
الطبيعية أو الصناعية ،مف األعماؿ الحربية أو مف أخطار الكوارث الطبيعية أو الحرائؽ أو اإلنقاذ

البحري أو أي أخطار أخرى ،ولقد تأسس الدفاع المدني الفمسطيني عاـ 1996ـ بقرار رئاسي وأقر
قانونه في المجمس التشريعي عاـ 1998ـ بموجب القانوف رقـ  3لعاـ 1998ـ ،وقد أقرت لوائحه

التنفيذية عاـ  2001مف المجمس التشريعي حيث تمت مصادقة رئيس السمطة الفمسطينية ياسر
عرفات آنذاؾ عميه ،إف الخبرة النظرية والمعرفية لمموظفيف الميدانييف ال تكفي لوحد ا ،وذلؾ لكثرة

المتغيرات ووجود فروؽ بيف الجانب النظري والتطبيقي ،مما يتطمب إعداد برامج تدريبية فنية وعممية.
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إف جهاز الدفاع المدني الفمسطيني ومف منطمؽ أ مية رفع كفا ة طواقمه لتعويض نقص اإلمكانيات

والمعدات وقمة عدد الكادر وتعزيز المهارات الفنية قاـ بإخضاع طواقمه لمعديد مف الدورات الفنية في

العديد مف الدوؿ وخصوصاً في المممكة األردنية الهاشمية وبتمويؿ مف الدوؿ والوكاالت المانحة مثؿ
وكالة التعاوف الدولي اليابانية " "JICAومكتب المنسؽ األمني األمريكي " "USSCولقد شارؾ في ذا

البرامج التدريبية المئات مف كادر الدفاع المدني عمى مدى السنوات السابقة ،وطيمة ذا الفترة لـ يتـ
تقييـ ذا البرامج التدريبية لموقوؼ عمى مدى فاعميتها وعمى مدى تحقيقها لؤل داؼ التي عقدت مف

أجمها.

ونحف في ذا الدراسة ال نسعى إلى إبراز صورة التدريب في حد ذاته التي أوضحتها العديد مف الكتب

اإلدارية والدراسات السابقة ولكننا نجتهد في توضيح أ مية التدريب المخطط والمدروس في وضع
برامج وأنشطة تقوـ بتحسيف األدا وتطوير بيئة العمؿ وفؽ ما تحتاجه البيئة المحيطة وبما يحقؽ رضا

العامميف في المنظمة والمعنييف بالتدريب ووفؽ حدود وامكانيات المنشأة القائمة (.بلؿ)2003 ،
 2.1مشكمة الدراسة

مف خبلؿ عمؿ الباحث في جهاز الدفاع المدني الفمسطيني ،ومف خبلؿ تنظيمه وحضورا العديد مف

الدورات التدريبية ( مدرباً ومتدرباً) ،واطبلعه عمى العديد مف المراجع والمصادر المرتبطة بالموضوع
الحظ وجود قمة في الدراسات في مجاؿ تقييـ برامج التدريب الفني لجهاز الدفاع المدني.

مف نا برزت الحاجة إلى تقييـ ذا البرامج التدريبية ومعرفة عبلقة ذا البرامج االدريبية بأدا طواقـ
الدفاع المدني الفمسطيني ،حتى يتـ تحديد االحتياجات التدريبية بشكؿ دقيؽ نظ اًر ألف البرامج التدريبية

القائمة ال تمبي في كثير مف األحياف وبشكؿ كامؿ االحتياجات التدريبية الفعمية لموظفي جهاز الدفاع

المدني المشاركيف في ذا البرامج التدريبية ،وحيث أف اال تماـ بالتخطيط لبرامج التدريب الفني و
الطريؽ السميـ لمعرفة اإلمكانات المتوفرة لدى الموظفيف ومعرفة أ داؼ الدفاع المدني والتي تتيح رسـ
الخطط والبرامج التدريبية المناسبة والتي تحافظ عمى أعمى معدالت األدا مع ما يتناسب وطبيعة

عمؿ الجهاز.

لذلؾ فإف مشكمة ذا الدراسة تكمف في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس ومفادا  :ما تقييـ موظفي الدفاع

المدني الفمسطيني لبرامج التدريب الفني الخارجي التي شاركو بها وما ي عبلقة ذا البرامج التدريبية
بأدائهـ ؟
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 3.1مبررات الدراسة
قاـ الباحث باختيار موضوع الدراسة لعدة مبررات وتتمخص بالتالي:
 إيماف الباحث وقناعته بأ مية التدريب الفنػي الخػارجي وذلػؾ الكسػاب المتػدربيف العمػـ والمعرفػة
والخبرات البلزمة لمتعامؿ مع الحوادث بطريقة مهنية وفاعمة وبكفا ة عالية .

 عدـ وجود دراسات تقييمية لبرامج التدريب الفني الخارجي تبيف مدى االستفادة منها ونقاط القوة
والضعؼ فيها.
 4.1أهمية الدراسة
تكمف أ مية ذا الدراسة في النواحي اآلتية:

 1.4.1األهمية العممية:

تعتبر ذا الدراسة امتدادا لمدراسات السابقة وقد تكوف إضافة مفيدة في مجاؿ تقييـ وتخطيط البرامج

التدريبية ،كما تسعى إلى الكشؼ عف عبلقة ذا البرامج التدريبية بأدا طواقـ الدفاع المدني وعف مدى
توافر الدقة في تحديد االحتياجات التدريبية ،حيث أف غياب عنصر التخطيط لبرامج التدريب يتسبب

في إ دار الطاقات المالية والبشرية ،وال يمكف مف االستفادة مف برامج التدريب القائمة بما يعود بالفائدة

عمى الجهاز والعامميف فيه ،كما أنه اليمكف مف استثمار الطاقات البشرية المتوفرة االستثمار األمثؿ

مما يترتب عميه النهوض بالتنمية الشاممة ،كما تعتبر ذا الدراسة إضافة عممية لمدراسات السابقة التي
يستفاد مف تراكمها في فهـ واقع موضوع التدريب في فمسطيف بشكؿ عاـ وفهـ واقع ذلؾ في الدفاع

المدني بشكؿ خاص ،كما يمكف إستخداـ نتائج ذا الدراسة في تدريب المدربيف وفي العممية التعميمية
إضافة الى فائدتها لمباحثيف في مجاؿ تقييـ التدريب الحقاً.
 2.4.1األهمية التطبيقية:
تظهر أ مية الدراسة في تقييـ برامج التدريب الفني الخارجي وتأثير ا عمى أدا الوظيفة التدريبية وأدا

الموظفيف في الدفاع المدني الفمسطيني مف وجهة نظر المتدربيف ،كما تكشؼ عف مدى الدقة في
تحديد االحتياجات التدريبية ومدى تمبية ذا البرامج التدريبية لممتطمبات الوظيفية والشخصية لممتدربيف

الذيف يمتحقوف بها ،حيث يستشؼ أيضاً أف ذا الدراسة غاية في األ مية لكافة األطراؼ ذات العبلقة
(الدفاع المدني الفمسطيني ،المدربيف ،المتدربيف ،المموليف ،ومتخذي الق اررات).
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 5.1أهداف الدراسة
لقد تـ تنظيـ ذا الدراسة لتحقيؽ مجموعة مف األ داؼ ،ويتمثؿ الهدؼ الرئيس لها في :تقييـ برامج

التدريب الفني الخارجي ومعرفة إتجا ات المتدربيف وعبلقتها بأدائهـ ومدى تحقيقها أل داؼ التدريب
مف وجهة نظر المتدربيف.

وتسعى الدراسة الى تحقيؽ األ داؼ الفرعية التالية:

 معرفة تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي .
 التعرؼ عمى عبلقة برامج التدريب الفني الخارجي بأدا المتدربيف الذيف شاركوا فيها .
 تحديد نقاط قوة وضعؼ البرامج التدريبية في مختمؼ مجاالته .
 المسا مة في تحقيؽ التطور لجهاز الدفاع المدني الفمسطيني.

 تعزيز الثروة المعرفية في مجاؿ التدريب والتقييـ لمباحث ولجهاز الدفاع المدني
الفمسطيني.

 6.1أسئمة الدراسة
يسعى البحث إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس:

ما و تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي وما عبلقة ذا الب ارمج بأدا موظفي الدفاع

المدني الفمسطيني؟

ويتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية- :


ما تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي ؟



ما مدى العبلقة بيف برامج التدريب الفني الخارجي و أدا الموظفيف ؟



ما ي جوانب ضعؼ وقوة البرامج التدريبية المستهدفة مف الدراسة ؟



ما مدى عبلقة برامج التدريب الفني الخارجي بتطور جهاز الدفاع المدني؟



كيؼ يمكف تعزيز فاعمية الدورات التدريبية الفنية الخارجية مستقببلً ؟

 7.1فرضيات الدراسة
استندت ذا الدراسة إلى فرضيتيف رئيسيتيف وتمثمت فيما يمي:

 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 3031في متوسط إجابة
المبحوثيف مف حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي ،تعزى لمتغيرات( :الجنس،
والحالة االجتماعية ،والعمر ،والمؤ ؿ العممي ،وسنوات الخبرة ،والرتبة ،وطبيعة الوظيفة ،وعدد

الدورات التدريبية).
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 ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 3031في متوسط إجابة
المبحوثيف لعبلقة برامج التدريب الفني الخارجي بأدا طواقـ الدفاع المدني الفمسطيني وتطور

الجهاز مف وجهة نظر المتدربيف ،تعزى لمتغيرات( :الجنس ،والحالة االجتماعية ،والعمر،
والمؤ ؿ العممي ،وسنوات الخبرة ،والرتبة ،وطبيعة الوظيفة ،وعدد الدورات التدريبية).

 1.8منهج الدراسة


ينيحانذراست 
(ًصفً)
إخزاءاثانذراست

خًعانًعهٌياثًانبٍاناث

أداةانذراست

يزاخعتاألدبٍاث
إطارنظزيًدراساثسابقت

تحهٍمًعزضانبٍاناث

عزضاالستبانو
عهىيحكًٍن
تٌسٌعاالستًاراث
ًخًعياًفزسىا

إدخالانبٍاناثإنىSPSS
فحصانصذقًانثباث

تكزاراث،يتٌسطاث،تحهٍماالنحذار

نتائح
استنتاخاثًتٌصٍاث


 1.8هيكمية الدراسة
تتوزع الدراسة عمى خمسة فصوؿ ي:
 الفصؿ األوؿ :ويحتوي خمفية الدراسة ،والتي تتضمف مقدمة الدراسة ،ومشكمة الدراسة،

وأ مية الدراسة ،وأ داؼ الدراسة ،وأسئمة الدراسة ،وفرضيات الدراسة ،وأخي ار يكمية

الدراسة.
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 الفصػػؿ الثػػاني :ويحتػػوي اإلطػػار النظػػري لمد ارسػػة ،ويتضػػمف مفهػػوـ التػػدريب ،االحتيػػاج
التدريبي ،البرنامه التدريبي ،عممية التقييـ وأيضا الدراسات السابقة.

 الفصؿ الثالث :يتضمف منهجية الدراسة وأدواتها ،ومجتمع الدراسة ،وعينة الدراسة
وخصائصها ،أدوات الدراسة ،وصدؽ أداة الدراسة والتحكيـ ،وثبات األداة ،وحدود

الدراسة ،والتحميؿ اإلحصائي ،والمعالجة اإلحصائية لؤلداة المستخدمة لمبحث.

 الفصؿ الرابع :يتضمف التحميؿ اإلحصائي لمبيانات ،واستخبلص النتائج ،ومناقشة
النتائج لكؿ فرضية مف فرضيات البحث.

 الفصؿ الخامس :االستنتاجات والتوصيات التي توصمت لها الدراسة ،والدروس
المستفادة منها ،بعد إج ار عممية المعالجة اإلحصائية ،ويمي الفصؿ الخامس قائمة

المراجع ومبلحؽ الدراسة وفهارسها.
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الفدل الثاني

_____________________________________________________

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2التدريب

يعد التدريب مف المفاتيح األساسية لتطوير وتحسيف العنصر البشري مف خبلؿ تزويدا بالمعمومات
والمعارؼ التي تعزز فاعمية األدا  ،وتنمية قدراته ومهاراته ،وتعديؿ اتجا اته وقناعاته وذلؾ في سبيؿ

رفع وتحسيف أدائه وزيادة إنتاجيته وتحقيؽ أ دافه الخاصة والوظيفية إلى أقصى قدر ممكف مف الجودة
والسعة واالقتصاد(.مساعد ،)2008 ،ذا وقد أثبتت التجربة الميدانية والعممية أف ذا الممارسة
ضرورة البد منها وأصبح يخصص لها ميزانيات ثابتة في معظـ المنظمات والمؤسسات ،ولذلؾ البد

مف التعريؼ بهذا الوظيفة وأ ميتها.
 1.1.2مفهوم التدريب

لقد تفاوت تعريؼ الباحثيف لمتدريب شأنهـ في ذلؾ شأف الباحثيف في العموـ االجتماعية المختمفة غير

أف جميع ذا التعريفات تعتمد عمى ركائز أساسية لعممية التدريب ،في أنها تؤدي إلى التغيير أو
التحسف أو التطور الذي يحدث لممتدرب خبلؿ تأديته ألعماله ولممهاـ المنوطة به بكفا ة وفاعمية
أفضؿ بما يسهـ بشكؿ ايجابي في تحقيؽ أ داؼ المنظمة.

فيتز جيرالد  )1992(Fitzgeraldعرؼ التدريب عمى انه اكتساب األفراد العامميف لممعرفة والمعمومات

النظرية والمهارات العممية المؤثرة عمى سموكياتهـ المستقبمية(.الخميفات،)2010 ،فيما عرؼ محمد

ياغي ( )2003التدريب بأنه عممية دفها اكتساب المعارؼ والخبرات والمعمومات التي تنقصه|،
واالتجا ات الصالحة لمعمؿ ولمسمطة واألنماط السموكية و اكتساب المهارات البلزمة لرفع مستوى

الكفا ة في األدا وزيادة اإلنتاجية بحيث تحقؽ الشروط المطموبة إلتقاف العمؿ وظهور فاعميته مع
السرعة واالقتصاد في التكمفة وخاصة في الجهود المبذولة والوقت المستغرؽ في العمؿ( .ياغي،
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 ،)2003وقد عرؼ صالح( )2004التدريب بأنه الوسيمة التي يمكف بواسطتها تزويد العامميف

بالمهارات والمعرفة الفنية في مجاؿ معيف ،بهدؼ أف يؤدي ذلؾ إلى زيادة فاعمية المتدرب وكفا ته،
ويعرؼ التدريب في كتابه مبادئ إدارة الموارد بأنه :و العممية التي مف خبللها يتـ تزويد العامميف

بالمعرفة أو المهارة ألدا وتنفيذ عمؿ معيف(.صالح)2004 ،

أما التدريب الفني أو المهني و عبارة عف دورات تدريبية مهنية تختمؼ مدتها وبرامجها وفقاً لنوع
المهنة المتدرب عميها ،ومستوى المتدربيف العممي وتهدؼ لتخريج طواقـ مهنية مهرة أو شبه

مهرة(.رشدي)2013 ،

وفي المجمؿ إف التدريب يعتبر مف أ ـ العناصر في عممية التنمية والتطور لممؤسسة و و نشاط

مستمر يهدؼ إلكساب الكوادر المعرفة والمهارة البلزمة النجاز األعماؿ المنوطة بهـ بكفا ة وفاعمية،

ولكف لضماف نجاح ذا التدريب وتحقيقه أل دافه يتطمب عناية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييـ

فعاؿ يحقؽ أ داؼ المنظمة ،ومف ذا المنطمؽ فبل بد مف التعريؼ بأ داؼ
لموصوؿ إلى تدريب ً
وأ مية التدريب .
 2.1.2أهداف التدريب
إف لمتدريب أ داؼ مف أجمها تـ وضع البرامج التدريبية ويسعى لتحقيقها ،ونجد أف الطعاني()2007

يجمؿ أ داؼ التدريب فيما يمي:

 -1رفع مستوى االستقرار الوظيفي مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية لمعامميف.

 -2رفع مستوى التفكير المبدع لممتدرب و تمكينه مف التكيؼ مع العمؿ مف ناحية و مواجهة
المشكبلت مف ناحية أخرى .

 -3تعزيز االتجا ات االيجابية تجاا العمؿ و العامميف وبذلؾ تحسيف مستوى رضا العامميف
وفاعميتهـ .

 -4رفع مستوى معرفة المتدربيف .

 -5تعزيز مهارات المتدربيف البلزمة لتطوير كفا تهـ مما ينتج عنه رفع مستوى المنظمة و تقميص
المشاكؿ التي تعاني منها .

 -6تعزيز العبلقة بيف العامؿ والمؤسسة بواسطة تحقيؽ عممية تكييؼ مثالية وناجحة.
 -7رفع مستوى اإلنتاجية و رفع مستوى كفا ة األفراد(.الطعاني)2007 ،

ويمكف تصنيؼ األ داؼ التدريبية إلى ثبلث مجموعات رئيسية حسب تصنيؼ ياغي( )2003و ي:
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 -1أ داؼ ابتكاريه (إبداعية) :تعتبر أرقى مستويات األ داؼ التدريبية وتقوـ بإضافة أنماط
جديدة مف السموؾ واألساليب لتحسيف اإلنتاج و تخفيض تكاليؼ العمؿ وبذلؾ تحسيف األدا

في مجاالت لـ يتـ التوصؿ لها مسبقاً.

 -2أ داؼ عادية (روتينية) :و ي أ داؼ تقميدية توضع لمواجهة مواقؼ روتينية متكررة مف حيف
آلخر.

 -3أ داؼ لحؿ المشكبلت :عف طريؽ إيجاد حموؿ مناسبة لممشكبلت التي يتعرض لها أفراد
المؤسسة و كشؼ المعيقات و االنحرافات التي تعيؽ األدا وذلؾ مف خبلؿ إعداد أفراد قادريف

عمى مواجهة ذا المشاكؿ و حمها.

()1

أ داؼ تدريبية إبتكارية (إبداعية)

()2

أ داؼ تدريبية لحؿ المشكبلت

()3

أ داؼ تدريب عادية ( روتينية)

نموذج يراركية األ داؼ التدريبية (أصناؼ األ داؼ التدريبية) (ياغي)2003 ،
ونستنتج مف ذا التصنيفات أف التدريب شامؿ لكافة مستويات الوظائؼ اإلدارية و التي تتكامؿ لتحقؽ

تكامؿ األدا التنظيمي و تناسقه.
 3.1.2أهمية التدريب

لمتدريب فوائد جمة ال تقتصر عمى األفراد المتدربيف بؿ كذلؾ تشمؿ المؤسسات التي يعمموف بها و كؿ
األطراؼ ذات العبلقة و تكمف أ مية التدريب فيما يمي :

 -1االرتقا بمستوى اإلنتاجية والقيمة المضافة بتقميؿ الفاقد في الموارد وفي ساعات العمؿ،
كنتيجة الرتفاع كفا ة األدا وتحسيف أنماط السموؾ.

 -2إعداد كادر جديد مؤ ؿ لمحؿ محؿ الكادر اإلداري القديـ في حاؿ التقاعد أو التنقؿ مف موقع
آلخر.

 -3تطوير سموكيات األفراد و تحسينها و تقميؿ الحاجة إلى اإلشراؼ .

 -4زيادة خبرات العامميف و تعزيز ثقتهـ بأنفسهـ مما ينعكس بشكؿ ايجابي عمى العمؿ.
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 -5مواكبة العامميف لكؿ جديد و اطبلعهـ عمى التغيرات و التعديبلت المستجدة مف حيث
المعدات و األجهزة واآلالت.

 -6توفير الوقت ألدا العمؿ و التعامؿ مع الجمهور مما يرفع درجة رضا ـ عف المؤسسة.
(مساعد)2008 ،

ذا وقد حددت عباس ()2006أ مية التدريب في مجاليف ما:
 -1أ مية التدريب لمعامميف /األفراد .

 مساعدة العامميف في تحسيف فهمهـ لممؤسسة و توضيح أدوار ـ.
 زيادة ثقتهـ مف خبلؿ زيادة المعرفة و المهارة.

 يطور وينمي الدافعية نحو األدا ويخمؽ فرصاً لمنمو والتطور الوظيفي لدى العامميف.

 -2أ مية التدريب لممنظمة .

 تحسيف اإلنتاج و األدا

.

 تطور العبلقة بيف العامميف والمؤسسة و بيف العامميف بعضهـ البعض.
 تحديد أ داؼ المؤسسة و ما تريدا مف العامميف مما يحسف عبلقتهـ بالمؤسسة و
توضيح السياسات العامة و تحسيف ادا العامميف (.عباس)2006 ،

ولهذا فإف أ مية التدريب تغطي كافة الممارسات االيجابية والنتائج المفضمة لممنظمات ،ومف نا فبل
بد مف التعريؼ بأنواع التدريب التي تعكس ذا األ مية.
 4.1.2أنواع التدريب
يمكف تحديد وتصنيؼ أنواع التدريب بنا ً عمى ثبلث متغيرات ي الزماف والمكاف والهدؼ مف التدريب
كما ورد في ممتقى التربية والتعميـ ( )2005حيث يمكف توضيحها فيما يمي:
 -1من حيث مكان التدريب :فالتدريب مف حيث المكاف يتخذ شكميف رئيسييف ما:

 التدريب داخؿ المنظمة :و و التدريب داخؿ المنظمة نفسها حيث يتـ عقد الدورات
لمجموعة مف الموظفيف في مؤسستهـ.

 التدريب خارج المنظمة :و و التدريب خارج المؤسسة في مراكز تدريب متخصصة إما
في البمد نفسه أو خارجه .

 -2من حيث أهداف التدريب :وأنواع التدريب نا تدور حوؿ الهدؼ الذي ترجوا المنظمة وتعمؿ
عمى تحقيقه.

 التدريب لتجديد المعمومات :وذلؾ مف خبلؿ اطبلع المتدرب عمى كافة المستجدات و
التحديثات الخاصة بعممه.
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 التدريب لتعزيز المهارات :و يهدؼ الى رفع مستوى المتدربيف و رفع كفا تهـ في
األدا .

 التدريب السموكي (أو تدريب االتجا ات) :تغيير وجهات النظر و أنماط السموؾ التي
يتبعها المد ار في ادا عممهـ.

 التدريب لمترقية :ويهدؼ لتحسيف مستوى المتدرب مف اجؿ حصوله عمى مناصب
أعمى و مهاـ أفضؿ.

 -3من حيث زمن التدريب :يتخذ التدريب مف حيث الزمف شكميف رئيسيف ما:
 التدريب قبؿ الخدمة أو قبؿ االلتحاؽ بالعمؿ :العمؿ عمى تجهيز الكادر لمعمؿ
وتحضيرا مف خبلؿ عمميا و عمميا و سموكيا عند االلتحاؽ بالمؤسسة.

 التدريب أثنا الخدمة :يهدؼ لصقؿ الموظؼ و اطبلعه عمى احدث التطورات في
مجاؿ عممه مما يؤدي الى تحسيف مستواا الوظيفي(.ممتقى التربية والتعميـ)2005 ،

 5.1.2مبادئ التدريب
وقد أوضح عساؼ ( )2000والخطيب والخطيب ( )2006بأف العممية التدريبية تخضع الى عدة
مبادئ عامة ينبغي مراعاتها في جميع مراحؿ ذا العممية واتفؽ معهـ السكارنة ( )2011عميها و ي:
 -1المرونة :نظاـ التدريب بحاجة لتطوير دائـ و مستمر مف اجؿ مواكبة التغيرات و
التطورات و المستجدات مف اجؿ إشباع احتياجات المتدربيف و بما يتناسب مع مستوياتهـ

الوظيفية.

 -2الهادفية :أ داؼ التدريب يجب أف تكوف موضوعية قابمة لمتطبيؽ و محددة بدقة مف ناحية
المكاف و الزماف و الكـ و الكيؼ و التكمفة .

 -3الشرعية :يجب أف تتـ عممية التدريب وفؽ القوانيف و األنظمة الخاصة المعموؿ بها في
المؤسسة .

 -4التدريجة :يبدأ التدريب في األمور البسيطة والغير معقدة ويتـ االنتقاؿ تدريجيا الى األكثر
تعقيدا.

 -5المنطقية :يجب تحديد االحتياجات التدريبية بنا عمى فهـ منطقي وواقعي و دقيؽ .
 -6الشمولية :يجب أف يشمؿ التدريب كافة نواحي التنمية البشرية مف قيـ و اتجا ات و

معرفة ومهارة و يجب أف يشمؿ كافة مستويات المؤسسة العامميف و اإلدارييف بحيث

نضمف الوصوؿ لكافة فئات المؤسسة .

 -7االستم اررية :يجب أف يستمر نظاـ التدريب لمفرد مف بداية حياته الوظيفية بحيث يواكب
التطورات لتمكيف المتدرب مف التأقمـ مع كؿ ما و جديد و حديث .
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 6.1.2بعض طرق وأساليب التدريب
تتعدد طرؽ و أساليب التدريب و قد اتفؽ عميها معظـ الباحثيف و منها ما يمي :
 -1جماعة المناقشة :يتـ مف خبللها جمع مجموعة مف األفراد بحيث يتـ مناقشة المشاكؿ الفردية

أو الجماعية وتبادؿ الرأي و اقتراح الحموؿ و ذا الوسيمة تعمؿ عمى تنمية التفكير الفردي

اإلنساني.

 -2الدراسات أو الزيارات الميدانية :بحيث يتـ مواجهة المشكمة مف قبؿ المتدرب و محاولة حمها
بنفسه مف خبلؿ التطبيؽ في الميداف.

 -3التنقؿ بيف الوظائؼ :عف طريؽ تدوير العمؿ ونقؿ المتدرب مف وظيفة الى أخرى( .الذ بي
والعزاوي)2005 ،

 -4أسموب التطبيؽ العممي :مف خبلؿ إعادة تطبيؽ النشاطات التي يقوـ بها المدرب أماـ
المتدربيف( .الشاويش)1996 ،

 -5العصؼ الذ ني :مف خبلؿ طرح المشكمة عمى المتدربيف و محاولة إيجاد الحموؿ و كيفية
التصرؼ فيها.

 -6التماريف التدريبية :م ف خبلؿ إعداد أبحاث أو مشاريع مف خبلؿ ق ار ة في الكتب أو دوريات و

تمتاز بتغطية اكبر قدر ممكف مف المادة التدريبية شرط وجود الدافع لدى المتدرب(.الطعاني،

)2007

 -7تبادؿ األدوار :و ي التدرب عمى مواقؼ معينة عبر ممارسة مهاـ وأعبا وظيفة أخرى .حيث
يقوؿ مادمت (أف تبادؿ األفكار بصورة غير رسمية يؤدي إلى القياـ بالعمؿ الرسمي بصورة

أفضؿ وتحقيؽ انجازات ممحوظة في المنظمة).

 -8التدريب االلكتروني :مواكبة التكنولوجيا التي تخدـ العمؿ خصوصا) 2003،Maidmen(.
 -9برامج التغيير الفعمي واالنقطاع عف العمؿ :بحيث يتـ إبعاد األفراد عف بيئة العمؿ لعدة أشهر
ضمف فترة تدريبية فعمية)2000 ،Russell&Shafriyz( .

 -10المجاف :إشراؾ المتدرب في لجاف لمحصوؿ عمى الخبرات المطموبة.

 -11طريؽ المحاضرة :كما في الجامعات بحيث تكوف عف طريؽ إلقا المحاضرات مف قبؿ
المدرب الى المتدرب(.الذ بي والعزاوي)2005 ،

 -12و نالؾ أساليب أخرى لمتدريب منها (المؤتمرات وورش العمؿ :أساليب نقاش جماعية تهدؼ

غايتها الوصوؿ إلى أ داؼ معينة ،والندوات :يشترؾ فيها جانباف احد ما المختصيف واآلخر
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المستمعيف وتقوـ عمى المناقشة المعتبرة أي وجود مشكمة أو موضوع ي أساس ومحور

النقاش .... ،ال ).

 7.1.2األسباب التي قد تؤدي إلى فشل التدريب
إف التدريب قد نظـ لكي تستفيد المنظمة وكذلؾ العامميف فيها سعياً لحقيؽ أ دافهـ ولكف نالؾ بعض
المعيقات واألسباب التي تؤدي إلى فشؿ العممية التدريبية وعدـ تحقيقها أل دافها ومف ذا األسباب ما

أوضحها السالـ وصالح ( )2006و ي:

 -1قمة أو عدـ توفر المكافآت الممنوحة لكؿ أفراد التدريب ( متدربيف ,مدربيف ,المشرفوف عمى
التدريب و غير ـ ).

 -2عدـ وجود التوافؽ بيف الواقع الفعمي لمعمؿ وبيف ما يطرحه نظاـ التدريب.

 -3عدـ دعـ اإلدارة العميا لنظاـ التدريب لعدـ إيمانها به و بذلؾ قمة تشجيعها الختيار
المرشح السميـ لمتدريب .

 -4تخبط المتدربيف والمدربيف وذلؾ لعدـ وضوح أسباب التدريب و أ دافه في بعض الحاالت.
(السالـ والصالح)2006 ،
 2.2الحتياجات التدريبية
 1.2.2تعريف الحتياجات التدريبية:
و ي ما يحتاجه اإلفراد لتنمية شخصياتهـ و مهاراتهـ مف :المعارؼ والمهارات اإلدارية والفكرية،
المعارؼ والمهارات السموكية ،المعارؼ والمهارات الفنية .ويرى  )2004(Faulknerو قد نحتاج
التدريب في حالتيف  :إما أف يكو ف ناؾ عجز في ادا المؤسسة الحالي أو ظهور احتياجات جديدة
نتيجة لتغيرات مخطط لها أو غر مخطط لها أو فرضت مف قبؿ قوى خارجية و ولدت الحاجة

لمتغيير)2004 ،Faulkner(.

و لذلؾ فإف الحاجة التدريبية ي عممية منظمة تبدأ بجمع المعمومات و معرفة نقاط القوة و الضعؼ و

تحديد المهاـ و مف ثـ وضع برنامج تدريبي متكامؿ يمبي ذا االحتياجات و يرفع معدالت ادا األفراد

.
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 2.2.2مسؤولية تحديد الحتياجات التدريبية:
إف تحديد االحتياجات التدريبية ال يقع فقط عمى عاتؽ اإلدارة في المؤسسة و لكف و جهد يشترؾ فيه

العامموف كذلؾ و كما أوضح ديسمر( )2013فإف المسؤولية تكوف عمى كؿ مف :

 القائموف عمى العممية التدريبية :اتصالهـ الدائـ في المتدربيف و المشرفيف يجعمهـ عمى عمـ و
اطبلع باالحتياج التدريبي الفعمي لممؤسسة .

 اإلدارة العميا :و ي الجهة التي تقر وتعتمد السياسة التدريبية في المؤسسة و لها الدور األبرز
في دعـ المتدربيف و المدربيف و تشجيعهـ و مشاركتهـ تحديد احتياجهـ التدريبي و ال معنى

ألي جهود تبذؿ دوف دعـ اإلدارة العميا.

 العامميف أ نفسهـ :و ـ المصدر الرئيسي في تحديد االحتياجات التدريبية و ذلؾ بسبب

معرفتهـ بتفاصيؿ العمؿ و احتياجاتهـ المعرفية و المهارية و ما يمزمهـ إلتماـ وانجاز

أعمالهـ( .ديسمر)2013 ،
 3.2البرنامج التدريبي
 1.3.2تعريف البرنامج التدريبي:

يقصد بالبرنامج التدريبي :مجموعة إج ار ات منظمة تصمـ لمساعدة األفراد عمى اكتساب المهارات و

االتجا ات البلزمة لتطور ـ(.الموردي ،)2004 ،فيما عرفه مالكـ بايف( )1991بأنه "مجموعة مف
التدريبات المخططة المبلئمة الحتياجات المتدربيف و التي تهدؼ الى زيادة مستوى أدائهـ المهني

"(.بايف)1991 ،
 2.3.2أهداف البرنامج التدريبي:
أ ـ أ داؼ البرنامج التدريبي :

 -1رفع مستوى ادا المتدربيف الممارسيف لمعمؿ و الرقي بها لتصؿ لممعاير المطموبة في
األدا .

 -2العمؿ عمى إيجاد تغيرات ايجابية في الخبرات و المعمومات و المهارات و السموؾ مما
ينعكس عمى العمؿ و عمى تقدـ و تطور المؤسسة .
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 3.3.2أنواع البرامج التدريبية:
وقد أجمؿ (الذ بي والعزاوي )2006 ،Magginson & other ( )2005 ،البرامج التدريبية في
عدة أنواع و ي:

 -1التدريب في ضو احتياجات األفراد ( :و و التدريب الذي يركز عمى رفع مهارات شخص
معيف لمقياـ بعممه بأكثر كفا ة و فاعمية).

 -2التدريب في ضو احتياجات العمؿ( :و و التدريب خبلؿ الدراسة األكاديمية ،التدريب
التوجيهي و و الذي يهدؼ إلى تعميـ الموظؼ أو العامؿ الجديد بعممه ومهامه).

 -3التدريب في ضو احتياجات المؤسسة( :التدريب التخصصي مثؿ التدريب اإلداري والمهني،
التدريب القيادي وبكوف موحداً لجميع مستويات اإلدارة).

 -4التدريب حسب مكاف العمؿ( :التدريب في بيئة العمؿ ،التدريب خارج مكاف العمؿ)(.الذ بي
والعزاوي)2006 ،Magginson & other ( )2005 ،
 4.3.2مراحل العممية التدريبية ( دورة حياة البرامج التدريبية )
يتـ إعداد البرامج التدريبية مف قبؿ المسئوليف عف التدريب في المؤسسة  ,بالتالي يكمف التساؤؿ حوؿ
كيفية إعداد برامج تدريبية قابمة لمتنفيذ دوف معيقات أو مشاكؿ تعرقؿ تقدمها أو تحد مف نتائجها و

بذلؾ ال يمكف تقديـ برنامج تدريب نموذجي يمكف تطبيقه في جميع المنشأة و لكف يمر برنامج التدريب
في عدة مراحؿ( .عبد الباقي)2002 ،

والشكؿ التالي يوضح اإلطار المنظـ لمعممية التدريبية


تحذٌذ
االحتٍاخاث
انتذرٌبٍت



تنفٍذانبزايح
انتذرٌبٍت



تصًٍى
انبزايح
انتذرٌبٍت



تقٍٍىانبزايح
انتذرٌبٍت

(عساؼ)2008 ،
 -1تحديد االحتياجات التدريبية  :نحتاج لمتدريب عندما يحدث خمؿ بيف األدا الفعمي لمفرد أو

المؤسسة واالتجا ات التي يحتاجها الفرد أو المنظمة لمقياـ بمهاـ معينة بشكؿ أكثر كفا ة و
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لدى المؤسسة التي تسعى لمتطور و مواكبة التطور العالمي فإف التدريب يمثؿ حاجة

إستراتيجية.

 -2تصميـ وتجهيز البرامج التدريبية :و تشمؿ تحديد نوع التدريب و مكاف إجراؤا و الجدوؿ
الزمني الخاص به ,تحديد أ داؼ التدريب,مع اختيار و تحديد و تصميـ مواد و محتويات

التدريب المناسبة.

 -3تنفيذ البرامج التدريبية  :و و التدريب الفعمي عمى محتويات البرنامج التدريبي ،الذي يحدث فيه

تفاعؿ بيف المدربيف والمتدربيف حوؿ موضوع التدريب ،ويتـ فيه نقؿ المعارؼ والمهارات

واكتساب الخبرات وتغيير االتجا ات والسموؾ .

 -4متابعة وتقييـ البرامج التدريبية :و ي عممية مستمرة يقصد بها التأكد مف أف خطة التدريب يتـ

تنفيذ ا بدقة لتحقيؽ الهدؼ مف التدريب ،وازالة أية معوقات قد تعترض سير الخطة وطريقها

المرسوـ لتحقيؽ الهدؼ النهائي لممنظمة(.عساؼ)2008 ،
و نالؾ بعض المؤشرات الدالة عمى الحاجة لمتدريب كما أوضحها الحميري( )2009ما يمي :

 مؤشرات خارجية :و ي عبارة عف التطورات الكبيرة والسريعة التي تحدث في العالـ مف حولنا
وتطور الخدمة المقدمة لمموطنيف مف المنظمة ومف المنظمات ذات نفس طبيعة العمؿ.

 مؤشرات داخمية ( :التعيينات الجديدة ،الترقيات وتدوير العمؿ ،مشاكؿ في األدا  ،إعادة النظر
برسالة أو إستراتيجية المؤسسة ،تحديث األجهزة والمعدات ،إدخاؿ تقنيات وبرامج عمؿ جديدة،

تطبيؽ نظـ عمؿ إدارية جديدة ،طمب العامميف التدريب)( .الحميري)2009 ،
 4.2التقييم
 1.4.2تعريف التقييم:
إف تقييـ التدريب و جز أساسي و متمـ لمعممية التدريبية و و عبارة تمؾ اإلج ار ات المستخدمة في
قياس البرامج التدريبية و مدى تحقيقها لؤل داؼ المرجوة منها و مدى التغيير الذي حصؿ ألدا

المتدربيف و كفا تهـ و كذلؾ كفا ة المدربيف و قدرتهـ عمى تحقيؽ أ داؼ التدريب(.عيشي)2012 ،

ويعرؼ كذلؾ بأنه " مجموعة األسس والمعايير التي يمكف مف خبللها قياس فاعمية وكفا ة البرامج

التدريبية وقدرتها عمى تحقيؽ األ داؼ المرسومة ،ويمكف مف خبللها تقييـ المتدربيف وما تغير عف

معارفهـ وسموكياتهـ وانعكاس ذلؾ عمى المنظمة ككؿ" ( .عساؼ ،)2008 ،ويعرفه Pienda
( )2010بأنه العمميات الهادفة لموصوؿ إلى أحكاـ بشأف القيمة الكمية لمنشاط التدريبي ،أما
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حمداف( )2001فيعرفه بأنه قياس التدريب وتحديد قيمته بنا ً عمى معايير كمية ونوعية لمكشؼ عف
كفاية تمثيمه الحتياجات المتدربيف.
ويتضح بأف ناؾ تفاوت كبير في تعريؼ عممية التقييـ مف باحث آلخر فالبعض يركز عمى األ داؼ

و البعض اآلخر يركز عمى العممية التدريبية نفسها و اآللية و الكفا ة و يتفؽ الجميع عمى أف التقييـ
و عممية جمع المعمومات ذات العبلقة بالتدريب و العوامؿ المؤثرة فيه و تحميمها مف اجؿ الحكـ عمى

العممية التدريبية و أثر ا و قيمتها بشكؿ عاـ .

و يقصد بالتقييـ في ذا المجاؿ وفي ذا الدراسة و التحقؽ مف مدى تتطابؽ أو تحقيؽ ذا الدورات
والبرامج التدريبية لؤل داؼ المطموبة أو التوقعات المرسوـ لها مف قبؿ جهاز الدفاع المدني.

وتهتـ أ غمب المنظمات بإج ار تقييـ لمبرامج والدورات التدريبية وتكوف معظـ ذا التقييمات في نهاية

الدورات أو البرامج التدريبية ،لذلؾ فبل بد مف تحديد األ داؼ الكامنة و ار

ذا الممارسة.

 2.4.2أهداف تقييم التدريب:
يجب أف يشمؿ النظاـ اإلداري تكريس بعض النشاطات و الموارد لتقييـ ما تـ القياـ به و التأكد مف
سير األمور حسب ما و مخطط لها الف عدـ حدوث ذلؾ يؤدي الى انحرافها عف مسار ا و وانتهائها
لخبلؼ ما ي مصممة ألجمه ,وبذلؾ إف تقييـ التدريب و مسألة بديهية مف اجؿ استمرار النشاطات

التدريبية حيث أف تحقيؽ أ داؼ التدريب يضمف توفير كافة الموارد المادية البلزمة لهذا النشاط الذي
يفترض منه تطوير المؤسسة ،ونجد بأف السالـ ( )2009يجمؿ ذا األ داؼ كما يمي:

أ داؼ تقييـ التدريب فيما يمي :

 -1الكشؼ عف نقاط القوة والضعؼ التي حدثت خبلؿ تنفيذ البرامج التدريبية ،حتى يتـ تبلفي
السمبيات منها وتطوير البرامج التدريبية البلحقة بما يخدـ بشكؿ أفضؿ أ داؼ وتطمعات

المنظمة.

 -2التأكد مف أف التكمفة تعادؿ أو تبرر النتائج التي تـ الحصوؿ عميها مف تنفيذ البرامج التدريبية،
أي الوصوؿ إلى دليؿ مقنع بشأف جدوى التدريب .

 -3تقييـ النتائج :والمتمثمة في اكتساب المهارات والمعارؼ واحداث تغيير في السموؾ ومدى
استخداـ تمؾ المعطيات في تحسيف أدا الموظؼ والمنظمة بشكؿ عاـ واآللية التي تمت مف

خبللها.

 -4التأكد مف سير خطة التدريب وفؽ المراحؿ المرسومة :يشمؿ ذلؾ تقييـ الطريقة التي تـ
بموجبها تحديد االحتياجات وتصميـ البرامج ،وكفا ة المدربيف ،وسائؿ التدريب وتقييـ مدى

اإلفادة مف البرامج التدريبية المنفذة( .السالـ)2009 ،
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ويشكؿ تقييـ التدريب تغذية راجعة نحصؿ مف خبللها عمى المؤشرات البلزمة لتحسيف األدا التدريبي
بشكؿ بنا  ,حيث تحدد بشكؿ واضح المعالـ كيفية تطوير النشاط التدريبي.

وعمى الصعيد الفردي فإف الموظؼ بحاجة لمتأكد مف جدوى التدريب مقارنة مع الوقت والجهد الذي

كرسه له ولؤلثر ،الذي تركه ذا التدريب عمى أدائه .

ومف جهة أخرى فإف القياـ بتقييـ التدريب يزودنا بمؤشرات واضحة عف االحتياجات التدريبية المستقبمية

كما يزود المؤسسات التدريبية بمؤشرات تستخدمها لمترويج لجهود ا.
 3.4.2مدادر المعمومات التقييمية:

يرى  )2010( Agochiyaأف المتدربيف يشكموف األساس في تقييـ التدريب ألنهـ ـ الذيف يتوقع منهـ
أف يسقطوا ذا التدريب عمى حياتهـ الوظيفية ،إال أنهـ ليسوا الطرؼ الوحيد أو يمكف االكتفا

بمدخبلتهـ بهذا الخصوص إذ إف ناؾ أط ارفًا أخرى يتوجب عميهـ أف يعبروا عف رأيهـ في ذلؾ
كمديري المتدربيف ،ومؤسسات المتدربيف ،والمدربيف ،والمتعامميف مع المتدربيف...ال  ،إذ أف لكؿ طرؼ
أ دافه وتصورا واستخداماته الخاصة به لنتائج التقييـ وبذلؾ يركز كؿ منهـ عمى فكرة أو جانب يشكؿ

درجة عالية مف األ مية بالنسبة له ليشكؿ ذلؾ كمه النسيج المتكامؿ الذي يتوجب النظر إليه كمصدر

لممعمومات)2010 ،Agochiya( .

 4.4.2متطمبات نجاح تقييم التدريب:
تتطمب عممية تقييـ التدريب لنجاحها القياـ بعممية التخطيط الواعية والمتأنية لها ،ومف الناحية البشرية
فهي تتطمب مقيميف يتمتعوف بالوعي والقدرة والكفا ة والمهنية البلزمة ،كما يتطمب مف المدربيف

والمتدربيف الوعي والقناعة بهذا العممية نظ ار لمحاجة الماسة لتعاونهـ ،ويرى مسعود والزيات()2012

أف تتابع عمميات التقييـ واستم ارريتها شرط لنجاحها ،فيما يركز  )1994(Stewartعمى ضرورة
االلتزاـ اإلدارة كأحد الشروط األساسية لنجاح التقييـ ,ويرى  )2005(Davidsonأف أ ـ شروط

النجاح ف ي ذا العممية يكمف في الوصوؿ إلى الدليؿ عمى األحكاـ التقييمية التي يتـ التوصؿ إليها،
وبشكؿ عاـ فإف متطمبات نجاح تقييـ التدريب ي :بشرية مف خبلؿ توفير القدرة والكفا ة والمهنية،

ومادية تتمثؿ باألدوات واألجهزة ،ومعنوية تمثؿ بيئة القناعة بجدوى القياـ بها.
 5.4.2لماذا التقييم:

لئلجابة عف السؤاؿ ( لماذا التقييـ ؟) ،فقد أجمؿ توفيؽ( )2010ذلؾ بالنقاط التالية:
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 -1تحديد الوحدات األطراؼ األقؿ أو األكثر استفادة مف النشاط التدريبي.

 -2قياس مدى مصداقية و وضوح األدوات واألساليب المستخدمة في النشاط التدريبي.
 -3تحديد آلية تطوير البرنامج التدريبي و اإلضافات التي يجب أف نزودا بها لمحصوؿ عمى
أفضؿ النتائج .

 -4معرفة جدوى ما يعود به التدريب عمى االستثمار في المجهود التدريبي.
 -5تحديد الفئة التي يمكنها االستفادة مف البرنامج التدريبي .

 -6التأكد مف تحقيؽ التدريب لؤل داؼ التي وضع مف اجمها(.توفيؽ) 2010 ،
 6.4.2أهمية تقييم التدريب:
تنطمؽ أ مية تقييـ التدريب مف أ مية التدريب نفسه واألثر الذي يتركه ،ومف جهة أخرى فإف ناؾ

حاجة إلقناع اإلدارة العميا بجدوى وضرورة التدريب ،وأوضح الحميري( )2009أ مية التقييـ فيما يمي:

 -1تشخيص االحتياجات التدريبية المستجدة  :يساعد في التعرؼ وتحديد احتياجات تدريبية جديدة
بنا ً عمى التغذية الراجعة وعمى نتائج الدورة ونقاط القوة والضعؼ فيها.
 -2معرفة النتائج :لدى القائميف عمى التدريب وازع لمعرفة نتائج التدريب و يشكؿ التقييـ النشاط
الذي

يمكف مف خبلله معرفة النتائج الفعمية لمتدريب

 -3شهادة حسف أدا لمدورة والقائميف عميها :حيث يعتبر مقياس لمدى النجاح في عقد الدورة
وتحقيقها أل دافها.

 -4تحسيف األدا  :حيث يشكؿ التقييـ مرجعية لعممية التدريب و مف خبلله نستطيع العمؿ عمى
سد الفجوات و القصور إف وجد( .الحميري)2009 ،

ويمكف تمخيص أ مية التقييـ بما يمي:

 -1بما يخص المؤسسة  :تحسيف المنتج  ،تقميؿ تكاليؼ التدريب ومدته  ،زيادة عدد المستفيديف
وكسب رضا ـ.

 -2بما يخص العامميف أنفسهـ  :تحسيف األدا  ،التمييز  ،تغيير في السموؾ .
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 7.4.2عواقب عدم التقييم:
كما وأف لمتقييـ فوائد وأ مية إال أف عدـ التقييـ يترتب عميه عواقب جمة ،ونجد أف كيتبي ( )2001قد

لخص عواقب عدـ التقييـ بما يمي:

 -1المشاركوف ال يمكف أف يقيسوا أو يفحصوا تقدمهـ بدوف وجود معايير واضحة ومعمومات
مرتدة.

 -2نقؿ التعميـ ومدى تحقيؽ األ داؼ ال يمكف قياسه.
 -3مدير التدريب ال يستطيع الحكـ عمى مستوى مدربيه بفاعمية.

 -4المدرب ال يستطيع الحكـ عمى أدائه الخاص في الدورة( .كيتبي)2001 ،
 8.4.2عنادر أو مجالت تقييم التدريب:
يرى  )2006( Kirkpatrickبوجوب تركيز عممية التقييـ عمى العناصر التالية :تحديد االحتياجات
التدريبية ،األ داؼ ،والمحتوى ،والبرنامج ،والوسائؿ ،الطرؽ ،المعينات والمدرب ،ولمتأكد مف شمولية
التقييـ فانه يمكف تقسيـ محتواا إلى الجوانب المادية ،والجوانب اإلنسانية والجوانب المعنوية والجوانب

اإلجرائية ،واألطر الزمنية كتقييـ ما قبؿ التدريب ،وتقييـ أثنا التدريب وتقييـ ما بعد انتها التدريب.

ومف نا نرى بأف نالؾ عدة عناصر يوجه إليها التقييـ ي( :البرنامج التدريبي مثؿ" المادة التدريبية،
مدة التدريب ،الموقع التدريبي ،أساليب ووسائؿ التدريب ،الدعـ الموجستي " المتدرب ،المدرب،

القائموف عمى التدريب ،نتائج التدريب))2006 ،Kirkpatrick( .
 9.4.2عنادر العممية التدريبية التي يجب تقييمها:

ولفحص مدى نجاح أية عممية تدريبية حسب رأي الطعاني( )2007يجب توفر عدة عناصر و ي:

 -1تقييـ المدخبلت :وقد تكوف مدخبلت بشرية " مدربيف ومتدربيف وفنييف وادارييف " ومدخبلت
مادية مثؿ مباني ،أجهزة ومعدات و مدخبلت فنية مثؿ طرؽ وأساليب التدريب وخصائصها

ومدى مبل متها لمموضوعات التي يتـ التدرب عميها.

 -2تقييـ العمميات :حيث تبدأ ذا العممية بتحديد االحتياج التدريبي ،ومف ثـ وضع األ داؼ التي

يتـ عمى ضوئها تصميـ البرامج التدريبية المناسبة باإلضافة إلى تنفيذ البرامج التدريبية

ومتابعتها وتقييمها.
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 -3تقييـ المخرجات :والتي تتمثؿ في النتائج المتحققة مف التدريب عبر إكساب المتدربيف
معمومات ومهارات واتجا ات مدروسة ومخططة تؤدي إلى تحسيف كفا ة األدا

ورفع

مستوياته.

 -4تقييـ البيئة التدريبية :و ي البيئة السائدة أثنا التدريب والتي تقسـ إلى بيئة داخمية وخارجية.

 -5البيئة الداخمية :تشمؿ (حاجات األفراد ،حاجات المنظمة ،الموارد المتاحة ،نظريات العموـ
السموكية والتعميـ الحديث ،تصور متخذي الق اررات في المنظمة لمتدريب ودرجة تحمسهـ له)

 -6البيئة الخارجية :وتشمؿ (البعد المجتمعي الواسع بمضمونها االقتصادي ،والسياسي ،والقانوني،
والمستوى الحضاري ،ونظاـ تنمية الموارد البشرية ،باإلضافة إلى البعد التنظيمي ،والذي يتعمؽ
بالمنظمات التي تخدـ المجتمع وتمبي حاجات اإلفراد مثؿ توظيؼ موارد بشرية متخصصة

لتحقيؽ أ داؼ المنظمة).

 -7التغذية الراجعة :و ي معمومات عف األدا الحقيقي واإلنتاجية الفعمية التي حققها النظاـ
بمختمؼ أنشطته وتقوـ بدور الرقابة ،حفاظا عمى مستويات األدا

المخططة ومعالجة

المشكبلت وحمها عند ظهور ا وتعديؿ األنشطة بما يتبل ـ مع الظروؼ المتغيرة مف ناحية

أخرى(.الطعاني)2007 ،

 10.4.2مراحل عممية تقييم التدريب:
لعممية تقييـ التدريب عدة مراحؿ كما وضحها السكارنة( )2011و ي:
 -1التقييـ قبؿ تنفيذ البرنامج التدريبي :وتتضمف تحديد األ داؼ والنتائج المتوقعة ،متابعة وتقييـ
الترتيبات اإلدارية وتوفير المدرب المناسب ،تجهيز المرشحيف لمدورة واستطبلع آرائهـ حوؿ
برنامجها وتوقعاتهـ مف البرنامج ،أي أنه يتـ تقييـ الخطة التدريبية وتقييـ الب ارمج التدريبية قبؿ

التنفيذ .

 -2التقييـ أثنا تنفيذ البرامج التدريبي :وتهدؼ ذا المرحمة إلى متابعة وتقييـ كؿ خطوة مف
التدريب أثنا التنفيذ لمتأكد مف أف البرامج التدريبية يسير وفؽ ما و مخطط له مف قبؿ.

 -3حيث تتضمف ذا المرحمة معرفة مدى تحقيؽ البرنامج أل دافه ،ومدى االلتزاـ بالمنهاج،
ومدى كفا ة الوسائؿ واألساليب التدريبية ،وكفا ة المدرب والتزامه بتحقيؽ أ داؼ الدورة.

 -4التقييـ بعد انتها البرنامج التدريبي :حيث تهدؼ ذا المرحمة إلى معرفة ايجابيات البرنامج
التدريبي وسمبياته ومناطؽ القوة والضعؼ فيه ،تقييـ المتدربيف ومدى التزامهـ واستفادتهـ مف
البرنامج التدريبي ،باإلضافة إلى تقييـ المدربيف معرفة مدى كفا تهـ وقدرتهـ عمى توصيؿ ما
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و مطموب منهـ لممشاركيف بغية تحقيؽ األ داؼ التي وضع مف اجمها البرنامج التدريبي،

وتقييـ المادة التدريبية ومعرفة مدى تحقيقها أل داؼ الدورة(.السكارنة)2011 ،
 11.4.2نماذج تقييم التدريب:

لقد اجتهد الكثير مف العمما والخب ار والميدانيوف في ابتداع العديد مف نماذج التقييـ التي يمكف
استخدامها في تقييـ البرامج التدريبية ولكف مف أ مها:

 -1نموذج باركر :حدد أربعة مستويات لتقييـ التدريب:
أ -رضا المشاركيف :وذلؾ لتحديد مدى رضا المتدربيف عف التدريب مف حيث محتويات
البرنامج التدريبي و آلية التدريب و رأيهـ فيما تعمموا وذلؾ مف خبلؿ استمارات لمرأي توزع

عميهـ أو مف خبلؿ المقاببلت.
ب -المعارؼ التي حصؿ عميها المشاركيف  :وذلؾ مف خبلؿ تأدية االمتحانات لعرفة مدى
المعمومات التي اكتسبها المتدربوف و نوعيتها بحيث تكوف ذا االمتحانات قبؿ و بعد

الدورة.

ت -أدا العمؿ :وذلؾ مف خبلؿ مبلحظة تقدـ األشخاص بالعمؿ و تطور أدائهـ وذلؾ في
القياسات الموضوعية مع مبلحظة التغيرات في السموؾ في موقع العمؿ .

ث -أدا المجموعة :تحديد مدى تأثير التدريب عمى المجموعة ككؿ و عمى المؤسسة بشكؿ
عاـ ويتـ ذلؾ مف خبلؿ جمع البيانات لممقارنة ما قبؿ التدريب و بعدا.
ونستمخص مف ذلؾ أف برنامج تنمية الموارد البشرية طبقاً لنماذج باتريؾ وباركر يتـ تقييمه عمى أساس
المشاركيف الذيف يتـ تدريبهـ ومعرفة ردود أفعالهـ الشخصية تجاا البرنامج وبمقدار المعمومات الجديدة

التي تـ استيعابها فضبلً عف تطبيؽ مواد البرنامج.

 -2نموذج كيرو :و و أسموب فريد لتصنيؼ التقييـ تـ استخدامه في أوروبا ويستخدـ بنطاؽ أوسع
في الواليات المتحدة األمريكية وقد حدد أربع مستويات لتقييـ التدريب(:تقييـ السياؽ ،تقييـ

المدخبلت ،تقييـ ردود األفعاؿ ،تقييـ النتائج ).
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أ -تقييـ السياؽ :ويتضمف الحصوؿ عمى واستخداـ معمومات عف الوضع العممي (البيئة
المحيطة) لتقدير النواحي التدريبية المطموبة لتقدير ما إذا كانت ناؾ حاجة لمتدريب
ب -تقييـ المدخبلت :

(تقييـ المدخبلت ،تقييـ ردود األفعاؿ ،تقييـ النتائج ) كما ورد نموذج كيرؾ باتريؾ القديـ

.

 -3نموذج هاميمين :كذلؾ حدد خمسة مستويات لتقييـ التدريب (ردود أفعاؿ المتدربيف تجاا البرنامج
التدريبي ،التعمـ ،السموؾ الوظيفي ،اإلدارة والمنظمة ،القيمة النهائية).
 -4نموذج معهد سراتاجو :حدد أربعة مستويات لتقييـ التدريب (رضا المتدرب ،التغيير في التعميـ،
التغيير في السموؾ ،التغير في التنظيـ).
 -5نموذج شركة بيل :حدد أربعة مستويات لتقييـ التدريب (مخرجات ردود األفعاؿ ،مخرجات
اإلمكانيات ،مخرجات التطبيؽ ،مخرجات القيمة).
أ -محصبلت ردود األفعاؿ :يمثؿ آ ار المشاركيف في البرنامج ككؿ أو في محتوياته التفصيمية
مثؿ العدة المواد طرؽ التدريس  ...ال .

ب -محصبلت اإلمكانيات  :يشمؿ ذلؾ ماذا يتوقع أف يعرفه المشاركيف أو يعتقدونه أو يفعمونه
ت-
ث-

أو ينتجونه في نهاية البرنامج.

محصبلت التطبيؽ  :يتضمف ما يعرفه المشاركوف أو يعتقدونه أو يفعمونه أو ينتجونه في

البيئة الطبيعية الواقعية التي مف أجمها أعد لهـ البرنامج.

محصبلت القيمة  :تعد أكثر النتائج أ مية ألنها توضح قيمة التدريب بالنسبة لتكاليفه

ويمثؿ ذا الناتج إلى إي مدى استفادت المؤسسة مف التدريب آخذيف في االعتبار األمواؿ
والوقت والجهد والموارد المستثمرة.

 -6نموذج كيرك باتريك :حيث أنه مف أكثر النماذج شمولية وقبوالً و و يتضمف أربعة محاور
أساسية يرى أنه يتوجب اال تماـ بها جميعاً و ي(رد الفعؿ ،التعمـ ،السموؾ ،النتائج) حيث يمكف
أف تبنى عمى أساسها برامج التدريب .

أ -رد الفعؿ :يعرؼ رد الفعؿ بفكرة المشاركيف عف برنامج معيف بما في ذلؾ المواد التي
درست ،المدربيف ،مكاف الدراسة ،التسهيبلت المتاحة ،طريقة التدريس ،المحتويات ...ال ،
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ويعد رد فعؿ المشاركيف عامبلً اماً في استم اررية البرامج التدريبية والردود عمى نماذج
استطبلع ردود األفعاؿ تساعد في التصدي لمق اررات التي قامت عمى أساس تعميقات صادرة

مف مجموعة قميمة جداً مف المشاركيف سوا كانوا راضيف عف البرنامج أو ساخطيف له.

ب -رد الفعؿ :و و يرتبط نا بقياس تعمـ المبادئ والحقائؽ واألساليب والمهارات المقدمة
بالبرنامج .و و أكثر صعوبة مف قياس ردود األفعاؿ ،و ناؾ قياسات مختمفة عديدة ألدا

التعمـ تشتمؿ عمى اختبارات الورقة والقمـ ومنحنيات التعمـ ومهارات التدريب ومحاكاة طبيعة

العمؿ.

ت -السموؾ :يستخدـ نا لئلشارة إلى قياس كيفية أدا العمؿ و نا ليس بالضرورة أف أعمى
إنجاز بالبرنامج يؤدي دائماً إلى تطوير السموؾ في العمؿ بمعزؿ عف العوامؿ األخرى غير
البرنامج التدريبي والتي تؤثر عمى األدا في محيط العمؿ.

ث -النتائج :تستخدـ التقييمات عند ذا المستوى لمربط بيف نتائج البرنامج وتطوير المؤسسة،
ويشمؿ ذا جمع البيانات قبؿ وبعد البرنامج وتحميؿ التطور الحادث مع ضرورة عزؿ

المتغيرات األخرى التي قد تكوف ي السبب في ذلؾ التطور أو التحسيف.
ويبلحظ بأف ذا النماذج تركز عمى جوانب معينة ومحددة ويمكف المزج بيف بعض ذا النماذج بما
يراعي الشمولية مف جهة وخصوصية العمؿ مف جهة أخرى ،حيث يتـ تضميف ذلؾ في أداة البحث

(اإلستبانة) التي يتـ تخصيصها وتطوير ا لغاية جمع البيانات.
 12.4.2طرق تقييم التدريب:

تعتبر عممية تقييـ التدريب مف أ ـ الخطوات في عممية التدريب حيث تمثؿ منهجية عممية تفيدنا
لمتوصؿ الى الحقائؽ المتعمقة في عممية التدريب كقيمة التدريب اإلجمالية و التفصيمية و العناصر

المؤثرة فيه  ,ولذلؾ فإننا نمجأ لمطرؽ المتبعة في المنهج العممي و منها :

 -1استخداـ االستبيانات بحيث يتـ توزيعها عمى المتدربيف أما في نهاية التدريب أو خبلؿ العممية
التدريبية و تمتاز كونها تتيح لممتدرب الفرصة لمتعبير بحرية و نستطيع مف خبللها اخذ معمومات

مف شريحة واسعة.

 -2متابعة أدا المتدربيف في تطبيؽ ما تـ التدريب عميه بشكؿ عممي أثنا قيامهـ بأعمالهـ بعد
إتمامهـ العممية التدريبية و بذلؾ نستطيع رؤية المتدرب في الميداف مباشرة و التعرؼ عمى جوانب

التدريب كافة.
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 -3استخداـ المقاييس و المؤشرات التي يتـ تطوير ا مف قبؿ الخب ار المتخصصيف .
 -4تحميؿ الوثائؽ و تحديد نقاط القوة و الضعؼ و الوقوؼ عميها .

 -5العمؿ عمى مقارنة أدا المتدربيف قبؿ التدريب و بعدا وذلؾ مف خبلؿ المتابعة الميدانية لتنفيذ
التدريب و تحديد مدى تأثيرا عمى الواقع العممي لممتدربيف.

 -6القياـ بمقاببلت المسؤوليف المباشريف عف المتدربيف و كؿ مف له عبلقة بأعمالهـ و المتدربيف
أنفسهـ وذلؾ مف اجؿ رفع مستوى التدريب في المستقبؿ)2010 ،Agochiya(.
ويرى حسف( )2011بأف مف طرؽ التقييـ أيضاً االمتحانات و متابعة الحضور و األخذ باآل ار و
التجربة مع اإلشارة إلى إف منهجية الوصؼ التحميمي ي األكثر مصداقية في تقييـ التدريب.

و الختيار الطريقة المناسبة لعممية التقييـ يجب أخذ عدة عوامؿ بعيف االعتبار منها ما يمي :
 قدرة المتدرب و الكفا ات التي يمتمكها لمقياـ بعممية التقييـ .
 مدى خصوصية التدريب .

 خصوصية المؤسسة و طبيعة عممها.


األ داؼ المرجوة مف التدريب و النتائج المطموبة.

و يعتمد غالبا في تقييـ التدريب عمى االستبيانات و المقاببلت و الجماعات البؤرية.

 13.4.2معايير تقييم مدى فاعمية البرامج التدريبية:
يمكف إلدارة التدريب في المنظمة استخداـ عدة معايير في تقييـ فاعمية التدريب و أ مها ما يمي:

 -1نتائج التدريب عمى مستوى المؤسسة :بحيث يتـ تقييـ اثر التدريب عمى المؤسسة بشكؿ عاـ
وليس عمى المتدرب فقط.

 -2تأثر سموؾ المتدرب في العمؿ :مف خبلؿ مقارنة سموؾ المتدرب قبؿ االلتحاؽ في التدريب و
بعدا.

 -3رضا المتدربيف  :مف خبلؿ معاينة ردود أفعالهـ مف خبلؿ استمارات تحتوي أسئمة تظهر مدى
استفادتهـ مف التدريب .

 -4قياس مستوى ا الستفادة لممتدرب :المهارات و القيـ و المبادئ و األساليب المكتسبة مف خبلؿ
التدريب ( .السالـ وصالح)2002 ،
ويتفؽ عدد مف المؤسسات الدولية المانحة لممشاريع منها االتحاد األوروبي ،و ،UNSCOالوكالة

األمريكية لتنمية الدولية ،وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،وبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة ،وصندوؽ
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األمـ المتحدة لمسكاف ،ووكالة التعاوف اليابانية العالمية  ،JICAوالبنؾ اآلسيوي لمتنمية ،عمى خمس
معايير أساسية لتقييـ المشاريع في المنظمات غير الحكومية و ي (الكفا ة ،الفاعمية ،األثر ،االرتباط،

االستدامة) وتعتمد بعض المؤسسات الدولية المانحة األخرى معيار أو اثنيف مختمفيف مثؿ معيار

الشفافية ومعيار التدقيؽ باإلضافة إلى ذا المعايير.

كما ويستوجب عمى مف يقوـ بعممية التقييـ تطوير مؤشرات لهذا العممية بحيث تعكس خصوصية
التدريب المنوي تقييمه وبالتالي الخروج بنتائج تتصؼ بالواقعية والمصداقية.
 14.4.2تحديات " معيقات " تقييم التدريب:
ويتعرض التقييـ كغيرا مف العمميات اإلنسانية لكثير مف التحديات تحد مف نجاحه وتتمثؿ في شقيف

مادي أو معنوي ،فيما رصد  )2012(Biechتحديات خارجة عف الحدث التدريبي تجعؿ متابعة أثرا
أكثر صعوبة ومنها :عدـ تفهـ اإلدارة العميا لقيمة التدريب ،غياب خطة لتنفيذ التدريب أو وعدـ
إدماجها في الخطة التطويرية لممؤسسة ،عدـ اعتماد ميزانيات ثابتة لمتدريب ،تنظيـ النشاطات التدريبية
بشكؿ منفصؿ عف بعضها ،ومف جهة أخرى فمـ يتوصؿ خب ار التدريب إلى قائمة ثابتة مف مقاييس

ومعايير ومؤشرات متفؽ عميها يتـ الحكـ مف خبللها عمى مدى مسا متها أو إعاقتها لمتدريب ذا وقد

لخص (كيتبي ) 2001 ،صعوبات تقييـ التدريب في اآلتي:

 -1التحديد غير الدقيؽ لمعايير قياس وتقييـ التدريب والتي يمكف معها الحكـ عمى نجاح أو فشؿ
التدريب.

 -2عدـ الربط بيف مراحؿ العممية التدريبية والتعامؿ مع كؿ عممية منفردة مما يؤدي إلى صعوبة
عممية التقييـ.

 -3عدـ القدرة عمى تحديد أسباب نجاح أو فشؿ التدريب وذلؾ بسبب العوامؿ الكثيرة المؤثرة.

 -4عدـ إمكانية تحديد سبب التغيرات في المهارات إف كاف سببها التدريب أو مؤثرات أخرى.
 -5عدـ التحديد الجيد لؤل داؼ المرجوة مف التدريب أو وضع أ داؼ خيالية ال يمكف تحقيقها.

 -6عدـ إعطا مرحمة تحديد االحتياجات التدريبية في العممية التدريبية ما تستحقه مف ا تماـ مما
يؤدي إلى خمؿ في العبلقة بيف البرنامج التدريبي واالحتياجات التدريبية ،مما يصعب معه

قياس فعالية التدريب(.كيتبي)2001 ،

و نالؾ العديد مف الصعوبات والمعوقات التي تواجه عممية متابعة وتقييـ البرامج التدريبية كما ي ار ا
المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية ( )2011ومف أ مها فيما يمي:

 -1مدى توافر معايير دقيقة لقياس مدى فاعمية التدريب وتحقيقه لؤل داؼ التي وضع مف أجمها.
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 -2اعتبار عممية التقييـ والمتابعة عممية ثانوية وغير مهمة وعدـ أخذ نتائجها بجدية .

 -3عدـ وضوح األ داؼ المطموب تحقيقها مف التدريب  ،وعدـ القدرة عمى قياسها في بعض
األحياف .

 -4صعوبة قياس آثار ونتائج التدريب بعيدة المدى .

 -5عدـ التعاوف بيف الجهات القائمة عمى التدريب ( الجهة المستفيدة مف التدريب والجهة التي
تقدـ التدريب والمموليف )

 -6اال تماـ بالتقييـ عمى مستوى ردود فعؿ المتدربيف والتي في أحيانا كثيرة يحكمها عنصر
المجاممة .

 -7عدـ وجود تخطيط مسبؽ لعممية تقييـ التدريب (.المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية،
)2011

ولكف وبالرغـ مف كؿ ذا المعيقات إال أف تقييـ التدريب يبقى ذا أ مية بالغة ويتوجب العمؿ عمى
تذليؿ ذا المعيقات مف خبلؿ تبني بعض التدخبلت اإلستراتيجية لهذا الغاية ،كما ورد في النظريات

اإلدارية ونتائج وتوصيات األبحاث العممية ذات العبلقة.

 5.2الدفاع المدني
 1.5.2نشأت وتطور مفهوم الدفاع المدني:
إف فكرة الحماية مف األخطار القدرية ( الزالزؿ -البراكيف -الرياح -األعاصير )...وأخطار الحروب

قديمة بقدـ اإلنساف وبتقدـ األزماف وتطور المجتمعات البشرية وازد ار الصناعات والعمراف وما يترتب
عف التكنولوجيا الحديثة مف مخاطر إلى جانب الكوارث والنكبات المختمفة التي تحدث مف حيف آلخر،
كؿ ذلؾ جعؿ التفكير اإلنساني يتطور في ميداف الحماية وذلؾ بقصد المحافظة عمى العنصر البشري
واالقتصادي سيما وأف أسموب التنظيـ الحديث لمحياة االجتماعية صار يهدد في كؿ حيف بانفجار

كارثة وخاصة في المدف الكبرى حيث يتزاحـ مئات اآلالؼ مف السكاف وتنتشر المجمعات الصناعية
الضخمة و التي تتراكـ فيها أنواع المواد الكيماوية الصناعية المهمكة مما جعمها ممتقى لكؿ المخاطر

باإلضافة إلى ما يط أر في بعض الدوؿ مف اضطرابات ون ازعات مسمحة أو حروب مف حيف آلخر ،كؿ

ذلؾ حدا بأغمبية دوؿ العالـ إلى التفكير في إنشا جهاز توكؿ إليه حماية اإلنساف وممتمكاته مف

األخطار ،وتعد بريطانيا الدولة الوحيدة في العالـ التي نظمت الحماية المدنية منذ عاـ 1935ـ حيث
31

وضعت التدابير االحت ارزية ضد الغارات الجوية مما جعؿ مجمس الدفاع المدني فيها يقر خدمة الدفاع

المدني السممي سنة 1940ـ.

فعاؿ يستطيع فيها توفير األمف والحماية مف األخطار
لقد عمدت معظـ دوؿ العالـ إلى تأسيس جهاز ّ
حيث تعرؼ تحت مسمى الدفاع المدني وذلؾ ألف الحروب والكوارث تخمؽ دما اًر وأض ار اًر مفاجئة تؤثر
في جوانب الحياة المختمفة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية وغير ا.

لقد تـ تأسيس جمعية ليورد جنيؼ في باريس عاـ 1931ـ والتي أصبحت حالياً معروفة تحت مسمى

المنظمة الدولية لمحماية المدنية وقد نشطت ذا المنظمة في الثبلثينات بإقامة مناطؽ أماف خمؼ

خطوط األعماؿ الحربية يعترؼ بها العدو والصديؽ ثـ تطورت في العقود التالية وعدلت وجهة نظر ا
الى ما و ابعد مف أ داؼ حماية السكاف في مواجهة الحرب لتعزيز مواجهتها مف مشكمة الكوارث

الطبيعية في زمف السمـ ،كما ونظمت معارض تقنية وتوعية مختمفة شممت تجهيزات الحماية واإلنقاذ
واألمف وكذلؾ الحماية مف اإلشعاع وحماية المنشآت وتجنب الكوارث وغير ا وبالتالي أدى ذلؾ إلى

تبادؿ المعمومات والخبرات.

أما عمى المستوى العربي فقد تـ إنشا المكتب العربي لمحماية المدنية واإلنقاذ وذلؾ بنا ً عمى قرار
مجمس وز ار الداخمية العرب في عاـ  1983ـ يتبع إدارياً إلى جامعة الدوؿ العربية ،وعمى صعيد

دوؿ مجمس التعاوف الخميجي فقد توالت اجتماعات عديدة تخص تشكيؿ لجاف تقييـ ومتابعة لؤلجهزة
األمنية في و ازرات الداخمية وعقد أوؿ اجتماع متخصص لمدفاع المدني في أبو ظبي في  29مارس

1987ـ ثـ في الرياض -12سبتمبر 1988ـ ثـ توالت االجتماعات السنوية لتدارس آخر المستجدات

في ذا الموضوع.

لقد أجمع معظـ خب ار الحماية المدنية بالدوؿ التي تعتمد ذا التسمية عمى أف الحماية المدنية
( )CIVIL PROTECTIONي حماية اإلنساف والممتمكات في كؿ الظروؼ مف شتى المخاطر
التي يمكف أف يتعرض لها سوا أكانت طبيعية مثؿ الزالزؿ والبراكيف وغير ا أو مف صنع اإلنساف مثؿ

الحرائؽ والتكنولوج يا الحربية واألعماؿ اإلر ابية وغير ا ،وقد شرع بعض خب ار الحماية المدنية بتعريؼ
نفس المضموف بتسمية مختمفة و ي الدفاع المدني) (CIVIL DEFENCEفقد عرفوا عمى انه:
مجموعة اإلج ار ات واألعماؿ البلزمة لحماية السكاف والممتمكات العامة والخاصة مف أخطار الكوارث

الطبيعية والصناعية واغاثة المنكوبيف وتأميف سبلمة المواصبلت واالتصاالت وسير العمؿ في المرافؽ
العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية وتكريس كؿ المقدرات الوطنية لمواجهة كؿ أنواع المخاطر
وذلؾ في زمف السمـ أو الحرب.
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تكمف أ مية الدفاع المدني في سمو األ داؼ ونبؿ المقاصد التي قاـ مف أجمها ،فالمحافظة عمى

سبلمة اإلنساف وسبلمة ممتمكاته مف أسمى األ داؼ وأنبؿ المقاصد والغايات ،قاؿ اهلل تعالى " ومف
أحيا ا فكأنما أحيا الناس جميعا".
وعمى امتداد قروف عديدة سعى اإلنساف لتكويف مجموعات خاصة لمكافحة الحريؽ والتي تطورت
أعمالها في القرف الثامف عشر بعد امتداد نتائج الثورة الصناعية إلى مفاصؿ الحياة العامة وأتساع
المدف وزيادة الكثافة السكانية فيها ،مما فرض مسؤوليات جديدة عمى الدولة ،وقد ازدادت أ مية الدفاع

المدني وبرز دورا أثنا الحربيف العالميتيف األولى والثانية في حماية المدنييف مف الغارات الجوية،

وسا ـ أفرادا والمتطوعوف فيه في نقؿ المصابيف واطفا الحرائؽ وحفر الخنادؽ واعادة الحياة الطبيعية

بعد انتها المعارؾ.

ثـ ظهرت االتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية المدنييف مثؿ :اتفاقية ال اي الرابعة عاـ  1907واتفاقية

جنيؼ عاـ  1949ومبلحقها وتأسيس المنظمة الدولية لمحماية المدنية عاـ  1966التي تعمؿ عمى
تعزيز الحماية وسبلمة األشخاص مف خبلؿ تبادؿ الخبرات والمعارؼ وتوطيد عرى التعاوف الفني بيف

الدوؿ األعضا ( .عموـ الحماية المدنية)2012 ،

 2.5.2نشأت وتطور جهاز الدفاع المدني الفمسطيني:
عندما عادت السمطة الفمسطينية عاـ  1994لمست الحاجة الماسة واالفتقار الشديد لمراكز اإلطفا
واإلنقاذ لدرجة أف بعض المدف والتجمعات السكانية الكبيرة لـ يكف بها سيارة إطفا واحدة حيث كانت
ذا المراكز تابعة لمبمديات أو تحيت سيطرة ادارة االحتبلؿ االسرائيمي ،لذلؾ وحرصا عمى سبلمة

الوطف والمواطف وحماية مدخراته وثرواته وبتكميؼ وتوجيهات مف القائد الشهيد ياسر عرفات أمر

بإنشا جهاز الدفاع المدني ليغطي كؿ مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية ،وفي عاـ  1998تـ سف

قانوف خاص ينظـ عمؿ جهاز الدفاع المدني وقد تـ إق اررا مف قبؿ المجمس التشريعي.

يقصد بالدفاع المدني(فمسطيف) :و مجموعة االج ار ات الضرورية لوقاية المدنييف وممتمكاتهـ وتأميف
سبلمة المواصبلت بأنواعها وضماف سير العمؿ بانتظاـ في المرافؽ العامة وحماية المباني والمنشآت

والمؤسسات العامة والخاصة سوا مف أخطار الغارات الجوية وغير ا مف األعماؿ الحربية أو مف

أخطار الكوارث الطبيعية أو الحرائؽ أو االنقاذ البحري أو أي أخطار أخرى( .قانوف رقـ ( )3لسنة
1998ـ بشأف الدفاع المدني).
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 3.5.2المهام والواجبات الرئيسية لمدفاع المدني:
تنبثؽ مهاـ وواجبات الدفاع المدني مف خدمة الدولة ومواطنيها واحتراـ القيـ الوطنية واإلجتماعية
واإلنسانية ومف احكاـ القوانيف الناظمة وما يخص قوى االمف منها والذي ينظمها قانوف رقـ ( )3لسنة

1998ـ بشأف الدفاع المدني و ي:

 -1تنظيـ وسائؿ االنذار مف الغارات الجوية.

 -2اإلشراؼ عمى تنظيـ التعاوف بيف المدف والقرى في أعماؿ الدفاع المدني وانشا الكتائب
المدنية السريعة لنجدة المناطؽ المنكوبة.

 -3تنظيـ وسائؿ إطفا الحريؽ.

 -4إنشا وتهيئة غرفة عمميات الدفاع المدني.

 -5تنظيـ عمميات الكشؼ عف القنابؿ واأللغاـ التي لـ تنفجر ورفعها.

 -6تقييد اإلضا ة واطفا األنوار منعاً لؤلضرار التي قد تحدث مف الغارات الجوية.
 -7تخزيف المعدات واألدوية والمطهرات البلزمة ألعماؿ الدفاع المدني.

 -8تكويف فرؽ الكشؼ عف اإلشعاعات الذرية والغازات السامة والجراثيـ.
 -9اقامة الخنادؽ والمبلجى العامة وتهي ة المبلجى الخاصة بالمباني والمنشآت.

 -10المسا مة في تهيئة األماكف التي ال تصمح الستقباؿ المصابيف مف الغارات الجوية والكوارث
الطبيعية.

 -11إعداد فرؽ اإلنقاذ وفرؽ رفع األنقاض وفرؽ مراقبي الغارات الجوية والحريؽ.
 -12تعميـ وتدريب المدنييف عمى طرؽ الدفاع المدني بمختمؼ الوسائؿ.

 -13تنظيـ وتحديد شروط نقؿ وتخزيف المواد الكيميائية الخطرة عمى طرؽ أراضي السمطة
الوطنية الفمسطينية( .قانوف رقـ ( )3لسنة 1998ـ بشأف الدفاع المدني)

 4.5.2الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني بشكل مباشر لممجتمع:
وبنا ً عمى ذا المهاـ والواجبات فإف نالؾ العديد مف الخدمات يقدمها الدفاع المدني لممجتمع
بشكؿ مباشر مف أبرز ا ما يمي:

.1خدمات اإلطفاء :تبدأ الحرائؽ عادة عمى نطاؽ محدود ألف معظمها ينشأ مف مستصغر الشرر
بسبب اإل ماؿ في إتباع طرؽ الوقاية مف الحرائؽ وغير ا ولكنها سرعاف ما تنتشر – إذا لـ يبادر

بإطفائها – مخمفة مخاطر وخسائر فادحة في األرواح والممتمكات والبيئة.

وخدمات اإلطفا التي تقدمها أجهزة الدفاع المدني عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
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 إطفا الحرائؽ بمختمؼ أنواعها.

 اختيار وتأميف اآلليات والمعدات المناسبة إلطفا الحرائؽ.
 تدريب وتأ يؿ منتسبيه عمى عمميات مكافحة الحرائؽ.

 .2خدمات اإلنقاذ:

تعتبر أعماؿ اإلنقاذ جانباً اماً مف متطمبات الحماية التي يقوـ بها جهاز

الدفاع المدني كونها تتعمؽ بأرواح الناس؛ فاإلنقاذ

و إخراج األشخاص المصابيف أو

المحصوريف مف تحت األنقاض واألماكف الخطرة أثنا التعامؿ مع الحوادث وكذلؾ المحافظة

عمى الممتمكات بهدؼ تقميؿ الخسائر إلى أدنى حد ممكف ،حيث أف اتخاذ التدابير المناسبة

لظروؼ الحادث يمكف أف توفر السبلمة لمموجوديف ،ولعامؿ الوقت وسرعة االستجابة في
عمميات اإلنقاذ دور كبير في العثور عمى األحيا  ،ألنه كمما تأخر الوقت في االستجابة ترتبت

عميه زيادة احتمالية ارتفاع عدد الوفيات

وخدمات اإلنقاذ التي تقدمها أجهزة الدفاع المدني عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

 تقديـ المساعدة ألي شخص محتجز في سيارة أو مصعد أو تحت أنقاض
مبنى أو داخؿ بئر أو مسبح أو سد أو مستنقع – وغير ا.

 اختيار وتأميف اآلليات والمعدات المناسبة لعمميات اإلنقاذ.
 تدريب وتأ يؿ منتسبيه عمى عمميات اإلنقاذ.

 .3خدمات الوقاية والحماية الذاتية :ومنها عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

 إصدار الموائح والتعميمات المنظمة لؤلنشطة التجارية والصناعية وغير ا مف
اإلشغاالت المختمفة.

 القياـ بأعماؿ التفتيش عمى المحبلت التجارية والصناعية والمدارس والمعا د
والجامعات والمنشآت الحكومية والخاصة وغير ا لمتأكد مف مدى توفر وجا زية

متطمبات أنظمة اإلطفا واإلنذار.

 التنسيب لمجهات ذات العبلقة بمنح اذونات اإلشغاؿ البلزمة لمزاولة كافة األنشطة
التجارية والصناعية وغير ا.

 .4خدمات التدريب والتوعية :تقوـ أجهزة الدفاع المدني بتدريب المواطنيف عمى أعماؿ الدفاع المدني
والذي ينعكس إيجاباً عمى األمور التالية:

 تقميؿ التعرض لمحوادث مف خبلؿ إطبلع المواطنيف عمى أسباب الحوادث ووسائؿ
درئها.

 السيطرة عمى الحوادث البسيطة وقت حدوثها مما يقمؿ مف نتائجها وآثار ا.
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 مشاركة أفراد المجتمع في حماية مكتسبات الوطف مف خبلؿ تعاونهـ الفعاؿ كرديؼ
لرجاؿ الدفاع المدني.

 5.5.2الدفاع المدني والتنمية:
يعتبر عمؿ الدفاع المدني مف أجؿ األعماؿ وأكثر ا إنسانية ألنها في مجممها موجهة لمساعدة اإلنساف
في تخطي ظروؼ طارئة محفوفة باألخطار تهدد حياته وممتمكاته ،فالدفاع المدني يحمي إنجازات

الوطف والمواطف مف خبلؿ عممه المتواصؿ والدؤوب فهو حارس الوطف المناوب بالعمـ والمعرفة
والتضحية واإلنسانية ،فرجاؿ الدفاع المدني يخوضوف غمار المصاعب إلنقاذ اإلنساف الذي و أغمى

ما نممؾ غير آبهيف بالمخاطر التي تواجههـ حيث يتـ التعامؿ مع حوادث معقدة ذات خطورة عالية إذا
لـ تتوفر االستجابة السريعة لمعالجتها بمعرفة عممية ووسائؿ تقنية خاصة تكوف خسائر ا فادحة

باألرواح والممتمكات.

مف نا يتضح أف الدفاع المدني له دورا الهاـ والمؤثر في حماية منجزات التنمية وفي غياب مفهوـ

الدفاع المدني ستكوف الخسائر أفدح في األرواح والممتمكات مما ويتنافى ومفهوـ األمف الصناعي

الضروري لدفع عجمة التطور واالزد ار وتحقيؽ اإلنجازات لمفرد والمجتمع ،ويتمخص ذا الدور مف
خبلؿ ما يمي:

 .1الحد مف الخسائر البشرية (منع حدوث الوفاة المباشرة ،عدـ مضاعفة اإلصابة وغير ا).
 .2الحد مف الخسائر المادية.

 .3التوعية واإلشراؼ الوقائي والتدريب.
 .4الحد مف اآلثار البيئية.

 .5تخفيؼ اآلثار السمبية واالقتصادية الناجمة عف الحادث.

يقدـ الدفاع المدني خدماته مجاناً ولكف في الحقيقة ذا الخدمات ذات كمفة مادية كبيرة ،حيث

أف ناؾ استخداـ لمواد إطفا واستهبلؾ لآلليات والمعدت وساعات عمؿ فرؽ المعالجة وغير ا.

فجهاز الدفاع المدني ينفؽ سنوياً مبلييف الشواقؿ كنفقات جارية أو رأسمالية مف أجؿ إدامة العمؿ
وتقديـ الخدمات المطموبة منه ،ولكف في الحقيقة إف ما ينفؽ مف ذا المبالغ لها مردود اقتصادي كبير

في حماية انجازات ومقدرات الوطف والمواطف( .العبلقات العامة في الدفاع المدني)2015 ،
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 6.2الدراسات السابقة
 1.6.2الدراسات العربية:
*دراسة (الغامدي :)1991 ،بعنوان" دور التدريب في رفع كفاية ضباط الدفاع المدني  .دراسة
تطبيقية عمى الدورة التأهيمية لمضباط" .وقد دفت الدراسة الى بياف الفروؽ الجو رية بيف مف حصؿ
عمى الدورة التأ يمية لمضباط ومف لـ يحصؿ عميها في مجاؿ تفهـ الضباط الجدد لواجباتهـ ومهامهـ

ومعرفة طبيعة العمؿ في جهاز الدفاع المدني ،وقد استخدـ الباحث المنهج التجريبي المقارف الذي
يستخدـ في دراسته المقارنة بيف الجماعات المختمفة التي تعيش في مجتمع واحد لتوضيح أسباب أوجه

الشبه واالختبلؼ بيف ذا الجماعات ،وكانت نتائج الدراسة ،أف ناؾ فروقا جو رية بيف مف حصؿ
عمى الدورة التأ يمية ومف لـ يحصؿ عميها مف الضباط في الجوانب المهارية ومواجهة الصعوبات

الخاصة باستخداـ الكمامات والسبللـ والتعامؿ مع الكهربا ومعرفة تشكيبلت الدفاع المدني ،كما تبيف

أف ناؾ ضعؼ في إدارة برنامج الدورة التأ يمية لمضباط واف إدارة التقييـ ومتابعة البرامج لـ تنشأ إال
حديثاً في اإلدارة العامة لمتدريب ،وقد أفادت الدراسة الباحث في بياف دور التدريب في رفع كفاية
ضابط الدفاع المدني إثنا العمؿ في الميداف ،وتتميز دراسة الباحث عف تمؾ الدراسة في أنها جا ت

شاممة لجميع إفراد وضباط الدفاع المدني الذيف شاركوا في الدورات الخارجية ،و ذا ما افتقرت إليه
الدراسة السابقة حيث ركزت عمى ضباط الدفاع المدني دوف أفرادا ،كما إف دراسة الباحث تركزت حوؿ

برامج التدريب الفني الخارجي عمى عكس الدراسة السابقة التي جا ت عامة وشاممة جميع أنواع

التدريب االداري والفني وورشات العمؿ.

*دراسة (القرني :)2001 ،وهي بعنوان " اثر البرامج التدريبية في السالمة المهنية من إدابات

حوادث العمل "  .وقد دفت ذا الدراسة إلى بياف محتويات البرامج التدريبية التي تفيد في تحقيؽ
السبلمة المهنية مف اإلصابة بحوادث العمؿ  ،و التعرؼ عمى جوانب االستفادة مف البرامج التدريبية
التي اشترؾ فيها العامموف في تحقيؽ السبلمة المهنية و التعرؼ عمى مدى توفر العناصر التدريبية

لمبرامج التي يشترؾ فيها العامموف مف اجؿ تحقيؽ السبلمة المهنية  ،و االطبلع عمى المعوقات التي

تواجه االستفادة مف البرامج التدريبية في تحقيؽ السبلمة المهنية و الوقاية مف إصابات العمؿ  ،و قد
استخدـ الباحث المنهج الوصفي التحميمي وذلؾ عف طريؽ المسح االجتماعي بطريقة العينة العشوائية
باعتبارا مف المنا ج المناسبة التي تخطط و تنفذ في المؤسسات و المنظمات الصناعية و التجارية
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بغرض توعية العامميف لمثؿ ذا الدراسة التي تعتبر تقويمية  ،وقد ألقت ذا الدراسة الضو عمى
البرامج التدريبية بطرؽ استخداـ وسائؿ الوقاية  ،و إتباع أساليب األمف و السبلمة المهنية بما يؤدي

إلى االرتقا بمستويات العامميف في ذا المجاؿ ،فقد جا ت ذا الدراسة مهتمة بالسبلمة كمطمب

اجتماعي و اقتصادي يرمي إلى المحافظة عمى المنشآت الصناعية و سبلمتها مف حوادث و إصابات

العمؿ  ،و حماية األفراد و الممتمكات .

*دراسة خادة (بغرفة تجارة ودناعة رام اهلل والبيرة " :)2003 ،حول واقع البرامج التدريبية لدى

المشاريع الدغيرة" .وقد دفت ذا الد ارسة إلى التعرؼ عمى واقع البرامج التدريبية لدى المشاريع
الصغيرة ،ومدى إيفائها باحتياجات تمؾ المشاريع ،وبالتالي التعرؼ عمى المجاالت التدريبية التي

تحتاجها المشاريع في جوانب التدريب اإلداري ،والمهني ،وقد أظهرت الدراسة بعض النتائج أ مها:
وجود حاجة ممحة لدى أصحاب المشاريع لمجموعة مف البرامج التدريبية االدارية والفنية ،ووجود

قصور في البرامج التي تقدمها مؤسسات التدريب لممشاريع الخاصة ،وأما عف توصيات الدراسة فهي:
تطوير برامج عمؿ مشتركة بيف مؤسسات التدريب جميعها بهدؼ تطوير برنامج وطني يمبي

االحتياجات العممية سوا مف الجوانب اإلدارية ،والمهنية في المشاريع المستهدفة ،والتركيز عمى

البرامج الخاصة بالكمبيوتر واالنترنت والتجارة االلكترونية.

*دراسة (عتي :)2004 ،بعنوان" فاعمية البرامج التدريبية بمعهد الدفاع المدني في مواجهة

الكوارث واألزمات – دراسة تطبيقية عمى بعض الدورات التي ينفذها معهد الدفاع المدني"  .وقد
دفت تمؾ الدراسة إلى التعرؼ عمى ما إذا كاف لمخصائص الديموغرافية لممتدربيف عمى مستوى

فاعمية البرامج التدريبية بمعهد الدفاع المدني في اإلعداد لمواجهة الكوارث واألزمات األمنية مف عدمه
وكذلؾ التعرؼ عمى المهارات التي اكتسبها المتدربوف لمواجهة الكوارث واألزمات األمنية مف حيث

محتوى البرامج ومكاف انعقاد ا وزمانه وفرص التقويـ المتاحة لها واألساليب التدريبية المستخدمة

وأيضا التعرؼ عمى المعوقات والمشكبلت التي تواجه البرامج التدريبية بمعهد الدفاع المدني فتؤثر عمى

فعاليتها في مواجهة الكوارث واألزمات األمنية وأخي ار التعرؼ عمى المقترحات التي تتعمؽ بتطوير
وتفعيؿ التدريب لمواجهة الكوارث واألزمات األمنية وقد استخدـ الباحث في تمؾ الدراسة المنهج

الوصفي التحميمي بالمسح الشامؿ لعينة الدراسة ،وتوصؿ الباحث مف خبلؿ دراسته إلى عدة نتائج مف

أبرز ا أف ناؾ مجموعة مف المهارات التي تـ اكتسابها مف قبؿ الضباط المشاركيف كالقدرة عمى سرعة
إج ار االتصاالت البلزمة لمواجهة األزمة أو الكارثة والقدرة عمى التنسيؽ مع الجات المعنية لمواجهة

األزمة أو الكارثة المشابهة لما حدث مف كوارث وأزمات ثـ مواجهتها والتعرؼ عمى مراحؿ حدوث

األزمات والكوارث كما يتميز محتوى البرامج التدريبية الذي يحقؽ الفاعمية في اإلعداد لمواجهة
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الكوارث واألزمات بتزويد المدرب بالخمفية النظرية البلزمة لممواجهة ،كما يعد المتدرب بالمهارات
لمواجهة الكوارث واألزمات يتبل ـ مع االحتياجات التدريبية لممتدربيف  .وخصمت تمؾ الدراسة كذلؾ
إلى أف المعوقات التي تحد مف فعالية البرامج التدريبية في إعداد المتدربيف لمواجهة الكوارث واألزمات

األمنية ي إج ار ات إدارية متبعة لمترشيح تحوؿ دوف فعالية البرامج التدريبية وعدـ إتاحة الفرصة

لممتدرب في اختيار البرنامج الذي يتناسب مع احتياجاته وضعؼ التأ يؿ العممي والعممي لممدربيف
والنقص في تجهيزات البرامج الفنية وضعؼ اإلمكانيات المالية البلزمة واستخداـ وسائؿ تدريبية تقميدية

وعدـ مسايرة البرامج لمتطوير في مجاؿ الكوارث واألزمات األمنية وا تماـ التدريب بالشكؿ دوف
المضموف ووجود نقص في أجهزة ومعدات التدريب .

وقد استفاد الباحث مف تمؾ الدراسة في كونها أبرزت قيمة التدريب لمتطوير و التنمية وبنا

القدرات وتطوير األدا عمى مستوى الفرد والمؤسسة.

*دراسة (الكساسبة :)2005 ،بعنوان "تقييم البرامج التعميمية والتدريبية في كمية العموم

الشرطية في جامعة مؤتة"  .وقد دفت ذا الدراسة الى تقييـ البرامج النعميمية والتدريبية في كمية
العموـ الشرطية في جامعة مؤتة ،وقياس تأثير ا عمى معارؼ الخريجيف ومهاراتهـ واتجا اتهـ ،ولقد
توصمت الدراسة الى أف نالؾ عدـ وضوح في أ داؼ البرامج التدريبية ولكف كاف ناؾ تطور ايجابي

لمعارؼ ومهارات واتجا ات الخريجيف نتيجة لمبرامج التعميمية والتدريبية مجتمعة ،كما وأوصت الدراسة
بضرورة وضع أ داؼ واضحة لمبرامج التدريبية لتكوف قابمة لمقياس ،وتنويع أساليب التدريب بحيث

تنسجـ مع ذا اال داؼ والتركيز عمى الجانب العممي ،باالضافة الى تشكيؿ لجنة مختصة لمتابعة

تقويـ البرامج التدريبية ،واشراؾ الهيئة التدريسية والتدريبية عند تصميـ ووضع البرامج التدريبية
والتعميمية.
*دراسة(محارمة :)2006 ،بعنوان" تقييم ومتابعة التدريب في معهد التنمية الدارية بدولة قطر".
وقد دفت ذا الدراسة الى التعرؼ عمى تجربة معهد التنمية في دولة قطر في مجاؿ تقييـ
ومتابعة البرامج التدريبية مف خبلؿ تحديد ا داؼ التدريب ونماذج التقييـ المستخدمة في عممية التقييـ،
وتحديد نقاط القوة والضعؼ في تجربة معهد التنمية ،وكانت ا ـ النتائج تتمثؿ في ضرورة قناعة

االدارة العميا بأ مية التدريب ودعمها لمعممية التدريبية ،وقد تبيف بأف المعهد يركز عمى مستوى "ردود
الفعؿ" بالمقارنة مع باقى المستويات "النتائج ،السموؾ ،التعمـ ،العائد مف االستثمار" ،وقد أوصت

الدراسة بضرورة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي ،وضروة متابع وتقييـ أدا العامميف بعد
مشاركتهـ في البرنامج التدريب لمعرفة مدى تحسف ادائهـ باالضافة الى أخذ رأيهـ في البرنامج

التدريبي.
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*دراسة (العطوي :)2007،بعنوان " أثر أساليب التدريب عمى فاعمية البرامج التدريبية في
المؤسسة العامة لمتعميم الفني والتدريب المهني في المممكة العربية السعودية (دراسة ميدانية)".

حيث دفت ذا الدراسة إلى التعرؼ إلى أساليب التدريب وأثر ا عمى فاعمية البرامج التدريبية
في المؤسسة العامة لمتعميـ المهني في المممكة العربية السعودية ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف
النتائج مف أ مها :إف المتوسط العاـ لتصورات المبحوثيف ألساليب التدريب المتبعة جا ت بدرجة

مرتفعة ،واف المتوسط العاـ لتصوراتهـ لمدى فاعمية البرامج التدريبية جا ت أيضا بدرجة مرتفعة ،وجود
أثر ألساليب التدريب المتبعة في فاعمية البرنامج التدريبي لممتدربيف في المؤسسة العامة لمتعميـ الفني

والمهني في المممكة العربية السعودية ،وكانت أ ـ توصيات الدراسة ضرورة العمؿ عمى تحسيف بيئة
التدريب ،وتحسيف البنية األساسية لمتدريب ،واختيار المدربيف بنا ً عمى الخبرة في ذا المجاؿ،
باالضافة الى التنويع في أساليب التدريب المستخدمة.
*دراسة (الحربي :)2007،وهي بعنوان" تقويم برامج التدريب الفني في مراكز تدريب الدفاع المدني

من وجهة نظر المتدربين" .وقد دفت الدراسة إلى تقييـ برامج التدريب الفني في مراكز تدريب الدفاع
المدني مف وجهة نظر المستفيديف مف التدريب ،وذلؾ عف طريؽ التعرؼ عمى مدى إعداد ذا البرامج
والتخطيط لها وتنفيذ ا وفاعميتها بهدؼ الحصوؿ عمى إمكانيات بشرية وطنية متخصصة ومؤ مة
لتكوف عناصر فعالة في مجاؿ الدفاع المدني بعد االلتحاؽ بها ،حيث توصمت الدراسة الى التعرؼ

الخطط والسياسات التدريبية وعمى أ ـ البرامج التدريبية الخاصة بالدفاع المدني وعمى نقاط القوة (زيادة

بالكفا ة والمهارة والمعرفة وتحقيؽ اال داؼ) ونقاط الضعؼ (عدـ توفير الحوافز والمكافئات والمشاركة
في وضع االحتياج التدريبي) ،وأوصت الدراسة بػإضافة وتكثيؼ البرامج الميدانية والعممية خبلؿ
الدورات التدريبية وادراج بعض الدورات االخرى الى البرنامج التدريبي تختص بالسموؾ والحاسب اآللي،

باالضافة الى توفير المدربيف مف ذوي الكفا ات الذيف لهـ مؤ بلت وقدرة عمى عممية التدريب الفني
وممميف باألساليب والوسائؿ التقنية الحديثة في التدريب الفني في مراكز تدريب الدفاع.

*دراسة (بشارات :)2008 ،وهي بعنوان" واقع عممية تدريب المهندسين الزراعيين في وزارة الزراعة

الفمسطينية في الضفة الغربية وأفق تطويرها" .وقد دفت ذا الدراسة الى معرفة آلية تحديد البرامج
التدريبية لممهندسيف الزراعيف في و ازرة الزراعة الفمسطينية ،والمشكبلت التي تواجه تحديد

ذا

االحتياجات التدريبية ،والصعوبات التي تواجه تنفيذ ا ،وذلؾ لموصوؿ الى برامج تدريبية قادرة عمى

تمبية احتياجات الو ازرة ،وقد توصمت الدراسة الى عدـ وجود آلية لتحديد االحتياجات التدريبية التي
تتوافؽ مع أ داؼ الو ازرة ،كما يتبيف أنه ليس نالؾ أي متابعة تقييمية لمعممية التدريبية  ،وال يؤخذ رأي
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الفئة المستهدفة في البرامج التدريبية عند تصميمها ،وليس ناؾ أي توجه مف االدارة العميا إلعداد

مدربيف مف ذات الو ازرة ،وكانت نالؾ بعض التوصيات التي رصدتها الدراسة  :االستمرار بالعممية

التدريبية بما يحقؽ أ داؼ وخطة الو ازرة  ،وأف يتـ التدريب وفؽ االحتياج التدريبي لمو ازرة ،والتركيز

عمى الجوانب العممية في التدريب ،وتشجيع العامميف عمى المشاركة في التدريب بفاعمية ،التقييـ

المستمر لمبرامج التدريبية  ،ربط التدريب بالخطط االستراتيجية والتطويرية وا داؼ و ازرة الزراعة ،تأ يؿ
مدربيف محمييف مف و ازرة الزراعة.

*دراسة (المدهون وسعدية :)2008 ،بعنوان" تقييم عممية التدريب لمعاممين بالكميات التقنية في
محافظات غزة من وجهة نظر المتدربين" .حيث

دفت

ذا الدراسة الى الكشؼ عف أ مية

االحتياجات التدريبية لمعامميف ،والتعرؼ عمى ردود افعاؿ المشاركيف في التدريب عمى العممية
التدريبية ،وقد كانت أ ـ نتائج الدراسة تتمثؿ في وجود قصور ممحوظ في تحديد االحتياجات التدريبية
وا ماؿ لمعامميف وعدـ تحفيز ـ مف قبؿ االدارة العميا لممشاركة الفاعمة في الدورات ،وا تماـ شبه
معدوـ في عممية التقييـ لمعممية التدريبية ،وكانت أ ـ التوصيات ي ضرورة وجود ادارة أو جهة

متخصصة لتحديد االحتياج التدريبي واالشراؼ عمى العممية التدريبية في و ازرة التربية والتعميـ العالي،
وضروة االلتزاـ بالتقييـ بشكؿ مستمر لمعممية التدريبية ،وضرورة ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي

مع ضرورة تحفيز العامميف مادياً ومعنوياً.

*دراسة (ميا واخرون :)2009 ،بعنوان" قياس أثر التدريب عمى أداء العاممين (دراسة ميدانية عمى

مديرية التربية بمحافظة البريمي في سمطنة عمان" .وقد دفت ذا الدراسة الى قياس اثر التدريب
في أدا العامميف بمديرية التربية بمحافظة البريمي في سمطنة عماف ،وذلؾ لمتعرؼ عمى مستوى تأثير

البرامج التدريبية المناسبة في تحسيف ادا العامميف ومدى كفا تها وتصميمها وتقويمها ،وكذلؾ تبياف

العبلقة بيف مهارات وقدرات المتدرب واالدا الفعمي الذي يسعى التدريب الى تحقيقه ،واحتياجات
العامميف الفعمية مف التدريب التي تتناسب مع اختصاصات ومهاـ الوظيفة ،والسعي لتحقيؽ غاية أكبر

تتمثؿ في رفع مستوى االدا لدى العامميف وزيادة انتاجيتهـ عف طريؽ الممارسة الفعمية لما اكتسبوا مف
مهارات وخبرات ومعمومات خبلؿ العمميات التدريبية ،ولقد توصمت الدراسة الى األ مية الكبيرة التي
يحظى بها التدريب ،حيث كاف لهذا البرامج التدريبية األثر الكبير في رفع كفا ة وفاعمية االدا لدى

العامميف وزيادة المهارات والخبرات لديهـ وتتيح تبادؿ الخبرات والمعارؼ فيما بينهـ ،مع ضرورة
االرتقا بمستوى البرامج التدريبية الى مستويات أعمى ومتقدمة ،حيث أف نجاح عمؿ مديرية التربية
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وزيادة كفا ة أدائها يعتمد عمى فاعمية البرامج التدريبية وتقييمها واعادة تطور ا بما يتناسب مع

اال حتياجات الفعمية لمموظفيف ،وقد كاف ناؾ العديد مف التوصيات أ مها :إقناع االدارة العاليا بأ مية
التدريب ودورا في رفع كفا ة ادا العامميف ،وعمى أف يتـ إعداد الخطة التدريبية السنوية وفؽ االحتياج

الفعمي لمعامميف وبما يتوافؽ مع التطور العممي والتكنولوجي في العالـ ،واشراؾ العامميف بتحديد
االحتياج التدريبي بما يتناسب مع قدراتهـ واحتياجاتهـ الوظيفية ،مع توفير المناخ التدريبي المبلئـ،

وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لممتدربيف ،والعمؿ عمى جعؿ ذا البرامج التدريبية تتوافؽ مع البرنامج

الزمني الموضوع لتنفيذ ا كي تحقؽ اال داؼ الموضوعة.

*دراسة (حسن :)2011 ،بعنوان " قياس أثر الدورات التدريبية وفاعميتها في القطاع الدحي:
دراسة استكشافية عمى المستشفيات الحكومية" .وقد دفت ذا الدراسة الى قياس أثر الدورات
التدريبية وفاعميتها في القطاع الصحي في المستشفيات الحومية في سوريا ،حيث تـ استخداـ نموذج
كيرؾ باترؾ في تقييـ ذا الدورات ،وكانت نتائج ذا الدراسة حصوؿ مستوى "ردود الفعؿ" عمى

اال تماـ الرئيسي في ترتيب األولويات لقياس فاعمية البرامج التدريبية مقارنة مع المستويات االخرى

مثؿ "التعمـ ،السموؾ ،النتائج ،العائد مف االستثمار" ،كما وأظهرت النتائج العبلقة المهمة بيف اال تماـ
بقياس العائد عمى االستثمار في التدريب وبيف فاعمية البرامج التدريبية ،كما وأوصت ذا الدراسة

المسؤوليف في المستشفيات الحكومية في دمشؽ بضرورة اال تماـ في الدورات التدريبية المناسبة

لمعامميف في القطاع الصحي ،وضروة اعتماد عممية التقييـ في جميع مراحؿ العممية التدريبية لموصؿ
الى النتائج المطموبة.
*دراسة (التمباني وآخرون :)2011 ،وهي بعنوان " واقع تقييم البرامج التدريبية في الهيئات

المحمية بالمحافظات الجنوبية " .وقد دفت الدراسة الى التعرؼ عمى واقع عممية تقييـ البرامج
التدريبية في الهيئات المحمية الكبرى في المحافظات الجنوبية ،وقد استخدـ المنهج الوصفي التحميمي
في ذا الدراسة ،وكاف مجتمع الدراسة مكوف مف االدارييف في الهيئات المحمية الكبرى الذيف شاركو
في البرامج التدريبية حيث بمغ عدد ـ (  247ادارياً) ،وصمـ الباحثوف

اعتماداً

عمى نموذج

كيركباتريؾ ,وقاـ الباحثوف باستخداـ المسح الشامؿ وتـ استردادى  175استبانة بنسبة ،%70.8
وأظهرت نتائج الدراسة انه يتـ تقييـ التدريب في الهيئات المحمية عمى مستويات رد الفعؿ والتعمـ

الى حد ما ،وأنه ال يتـ التقييـ عمى مستويات السموؾ ،النتائج التظيمية ,وبنا عمى نتائج الدراسة
توصؿ الباحثوف الى العديد مف التوصيات أ مها  :تعزيز تقييـ التدريب عؿ ستوى رد فعؿ المتدربيف،

وعمى مستوى التعمـ ،و أف تقوـ الهيئات المحمية بتقييـ التدريب عمى مستويات السوؾ وكذلؾ عمى

مستوى النتائج التنظيمية .
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*دراسة(جاسم :)2012 ،بعنوان" تقييم مدداقية البرامج التدريبية المنفذة من خالل قياس

مخرجاتها – إطار نظري" .وقد دفت ذا الدراسة الى تقديـ اطار نظري عف عممية تقييـ البرامج
التدريبية ومدى فاعميتها في تحقيؽ اال داؼ المرسومة لممؤسسة وأ داؼ العامميف فيها ،حيث ركزت

الدراسة عمى مدى نجاح برامج التدريب في سد احتياجات العممية لمعامميف بوسائؿ وطرائؽ متعددة
ومف ثـ تقييـ ذا البرامج التدريبية ومدى جودته ،وقد توصمت ذا الدراسة الى دة نتائج أ مها :الدور

المهـ الذي تمعبه البرامج التدريبية في نجاح أو فشؿ المنظمات والمؤسسات ،تعدد وسائؿ وطرؽ

التدريب والتي تمعب دو اًر كبي اًر في نجاح أو فشؿ البرامج التدريبية ،وعمى أف تتسـ العممية التدريبية
بالشمولية لجميع الوظائؼ المختمفة ،أ مية مرحمة عممية التقييـ في مراحؿ التدريب ،وزيادة مقدار

المنافع المتحققة لممنظمة تعتمد عمى مقدار المهارة والمعرفة المكتسية مف البرامج التدريبية ،وكذلؾ كاف
ناؾ العديد مف التوصيات أ مها :ضرورة تحديد االحتياج التدريبي لكافة جوانب المنظمة ولكافة

العامميف فيها ووضع البرنامج التدريبي بنا ً عميه ،اعتماد وسائؿ وطرؽ تدريبية تتناسب مع أ داؼ
الدورة وبشكؿ يوصؿ المهارة والمعمومة المطموبة لممتدربيف مما يساعد عمى رفع قدراتهـ ،ا مية عممية
التقييـ حيث أنها تعكس نجاح او فشؿ البرنامج التدريبي ،واستخداـ معايير مختمفة في عممية التقييـ

مع ضرورة تغيير ا بيف كؿ فترة واخرى ،واعتماد المعمومات الدقيقة وغير المتحيزة في عممية التقييـ،

وأف ال تقتصر البرامج التدريبية عمى إكساب المهارات والمعرفة الدا العمؿ فقط بؿ أف يشمؿ عمى
تدريب العامميف عمى كيفية االرتقا في السمـ الوظيفي باعتبارا مف االمور الهامة لمنمو والتطور

المؤسسي.

*دراسة(الشممة :)2014 ،بعنوان" تقييم تدريب موظفي البمديات الفمسطينية في مجال
التخطيط الستيراتيجي" .وقد دفت ذا الدراسة الى تقييـ التدريب الذي تمقاا موظفو البمديات
الفمسطينية في التخطيط االستيراتيجي ،وتحقيقا ال دافها عممت ذا الدراسة عمى االجابة عف اسئمتها

وعرضت التجارب والنماذج المختمفة في موضوع تقييـ التدريب والتي خمصت الى تصميـ نموذج

تقييمي خاص بالدراسة تمثؿ في االستبياف الذي عبئه  269مف أفراد العينة .وقد خمصت الدراسة الى
أف تقييـ أفراد العينة لهذا التدريب كاف متوسط الفاعمية عمى كافة عناصر األداة ،ومتواضع األثر عمى

الصعيديف الفني والفائدة منه ،كما تبيف أف ذا التدريب كاف جز ا مف عممية رسـ الخطط االستيراتيجية
ولـ يكف ممارسة مستقمة ،وأف ذا التدريب لـ يكف في اطار نظاـ تدريبي محدد ،وتبيف أيضا أف مدة

التدريب لـ تكف كافية ولـ تتوفر البيئة البلزمة لنجاح التدريب ،وقد أوصت ذا الدراسة بإنشا ادارة
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متخصصة لمتدريب في و ازرة الحكـ المحمي ،صياغة سياسة ونظاـ تدريبي متكامؿ ،عمى أف يتـ تأ يؿ
مجموعة مدربيف في و ازرة الحكـ المحمي ليشكموا مرجعية تدريبية واستشارية وتقييمية لعممية التخطيط

االستيراتيجي في البمديات الفمسطينية ،كما أوصت الدراسة بمعالجة جوانب القصور التدريبي التي

أشارت اليها ذا الدراسة.

 2.6.2دراسات أجنبية:
*دراسة بينت (  : )1987 ،Bennettبعنوان " فاعمية األساليب التدريبية الخادة بتنمية الكادر".
حيث دفت ذا الدراسة إلى التعرؼ عمى أ ـ األساليب التي تحقؽ فاعمية عالية في عممية التدريب
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منها :أف البرامج التدريبية التي تستخدـ أساليب متنوعة ي

األكثر فاعمية ،وأف البرامج التي تستخدـ أسموب المحاضرة أقؿ تأثي اًر عمى سموؾ المتدربيف مف البرامج
التي تستخدـ أسموب نقؿ المعرفة لممتدربيف ،وكانت أ ـ التوصيات ي بالتنويع في أساليب التدريب
في البرامج التدريبية وذلؾ تحقؽ فاعمية عالية في عممية التدريب.
*دراسة (ايركسون )1990،Erickson ( ،)1990 ،حول " أهمية تقييم برامج التدريب فور

النتهاء من هذا البرامج" .حيث تشير ذا الدراسة أنه وبمجرد االنتها مف البرنامج التدريبي عادة
يتـ عقد اختبار بسيط لممشتركيف ،حيث أنه وبمجرد عودتهـ إلى أماكف عممهـ قد ينسوف كؿ شي ،
ولذلؾ ينبغي عند تقييـ برامج التدريب التأكد مف احتفاظ المتدربيف بالمعمومات التي قدمت لهـ في

البرنامج ،و ؿ تـ تحقيؽ أ داؼ البرنامج ،و ؿ زادت درجة المعرفة لدى المتدربيف ،ومدى مبلئمة
البرامج المقدمة لبلحتياج التدريبي ،حيث تعتمد معظـ ادارات التدريب عمى عقد اختبار نعد الدورات
التدريبية وذلؾ لمتأكد مف التغير في مستوى المعرفة لدى المشاركيف.

*دراسة (كارولن وفارمان :(1990، Fareman&Carolyn ( ،)1990 ،حول"

قضايا تقييم

التدريب الداري" .وقد دفت ذا الدراسة إلى معرفة المشاكؿ التي تواجه عممية تقييـ البرامج التدريبية
وقد كانت النتائج ي أف مشاكؿ تقييـ برامج التدريب تتمثؿ في اختيار التصميـ المناسب والدقيؽ

الختبار أثار التدريب ،وتحديد العبلقة بيف التدريب واألدا الوظيفي ،وتحديد العوامؿ المؤثرة في
التدريبي ،وبنا ً عمى النتائج كانت التوصيات تتمحور حوؿ ضرورة تحديد االحتياج التدريبي ،واعتماد
نموذج التقييـ المناسب لمبرامج التدريبية لموصوؿ إلى نتائج صحيحة.
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*دراسة (كريستوفر: )1992 ،Christopher( ،)1992،بعنوان " تقييم برامج التدريب والمشاكل

التي تواجه عممية التقييم"  .حيث دفت ذا الدراسة إلى التعرؼ عمى المشاكؿ والمعيقات التي تواجه
عممية تقييـ التدريب وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منها :أف تقييـ البرامج التدريبية يعتمد عمى

تحميؿ البيئة التعميمية ،والمعمومات التي اكتسبها المتدربوف ،والمهارات التي تـ استخدامها بالفعؿ ،والى
أي مدى تـ التغيير في السموؾ ،ذا وباإلضافة إلى التغيير في األدا اإلجمالي لممنظمة.
*دراسة بيال وآخرون( : (2007،bella et.alبعنوان "تقييم التدريب في شركات ذات عالمة

تجارية لمتدريب العالي التايونية" .حيث دفت ذا الدراسة إلى معرفة مدى خبرات العامميف وتقييـ
تأثير التدريب عمى العامميف في سبع شركات تايوانية ،وفهـ طرؽ تقييـ ذا الشركات السبع لمتدريب

ونظرتهـ لمتميز ،وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أ مها :تميز ذا الشركات بدقة تحديد احتياجاتها
التدريبية مقارنة مع المؤسسات التايوانية األخرى ،التميز الثقافي ذو النظرة المستقبمية لمشركات

التايوانية ،التعمؽ في فهـ طرؽ تقييـ التدريب في الشركة وفروعها ،وارتفاع درجة تقييـ التدريب في

الشركة.

*دراسة (جايكا :)4182 ،وهي بعنوان " تقييم برنامج التدريب لكـوادر الـدفاع المـدني الفمسـطيني فـي

الردن لعام  ."4182وتهدؼ ذا الدراسة الى التعرؼ عمى تقييـ المتدربيف لبرنامج التدريب الذي عقػد
في االردف لمرتبات الدفاع المدني الفمسطيني بالتعاوف مع (جايكا) الوكالة اليابانية لمتعاوف الػدولي لعػاـ

 ،3312وكػػاف عػػدد الػػدورات  8دورات ،وكػػاف عػػدد الفئػػة المسػػتهدفة مػػف الد ارسػػة  113مشػػارؾ ،وكػػاف
ممخص النتائج يشير الػى نتيجػة متوسػط فػي مختمػؼ مجػاالت التػدريب وكػاف مسػتوى االسػتفادة بالنسػبة

لممتدربيف متوسط.
 3.6.2التعقيب عمى الدراسات السابقة :

اتفقت جميع الدراسات السابؽ ذات العبلقة بموضوع الدراسة عمى أ مية الدور الذي يمعبه التدريب
واألثر االيجابي الذي يتركه عمى كافة العامميف في المنظمة في جميع المستويات االدارييف منهـ او

الفنييف الكسابهـ المعمومات والمهارات المطموبة لرفع مستوى االدا بما ينعكس عمى المنظمة ككؿ.

فدراسة ( بشارات )2008 ،بينت أ مية دور التقييـ المستمر لمبرامج التدريبية وأف يتـ ذا التدريب

وفؽ االحتياج التدريبي.

ودراسة(حسف )2011 ،أكدت عمى ضروة اعتماد عممية التقييـ في جميع مراحؿ العممية التدريبية،

أما دراسة (الحربي )2007،فقد وأوصت بػإضافة وتكثيؼ البرامج الميدانية والعممية باالضافة الى
توفير المدربيف مف ذوي الكفا ات والمؤ ميف لذلؾ.
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ودراسة (القرني )2001 ،أوصت بضرورة استخداـ الوسائؿ الوقائية لممحافظة عمى حياة األفراد

والممتمكات.

وفي دراسة (الكساسبة )2005 ،دققت عمى أ مية وضع أ داؼ واضحة لمبرامج التدريبية والتركيز

عمى الجانب العممي ،باالضافة الى التركيز عمى تقويـ البرامج التدريبية.

وفي دراسة (الشممة )2014 ،تـ التدقيؽ عمى صياغة سياسة ونظاـ تدريبي متكامؿ ،وأف يتـ تأ يؿ

مجموعة مدربيف مؤ ميف مف داخؿ الو ازرة .

وفي دراسة (المد وف وسعدية )2008 ،أكدت الدراسة عمى ضرورة وجود ادارة أو جهة متخصصة

لتحديد االحتياج التدريبي واالشراؼ عمى العممية التدريبية ،ووجوب االلتزاـ بالتقييـ المستمر لمعممية

التدريبية ،كما واوصت بضرورة ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي لمموظؼ.

وفي دراسة (التمباني وآخروف )2011 ،تـ التأكيد عمى ضرورة التقييـ المستمر لمبرامج التدريبية واألخذ

بنتائج وتوصيات عممية التقييـ.

وفي دراسة(ميا وآخروف )2009 ،أوصت بإعداد الخطة التدريبية السنوية وفؽ االحتياج الفعمي
لمعامميف ،وحثت عمى ضرورة إشراؾ العامميف بتحديد االحتياج التدريبي ،مع توفير المناخ التدريبي
المبلئـ ،وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لممتدربيف.

وفي دراسة (الغامدي )1991،أوضحت بأف ناؾ فروقا جو رية بيف مف حصؿ عمى الدورة التأ يمية
ومف لـ يحصؿ عميها مف الضباط في الجوانب المهارية في التعامؿ مع المعدات واآلليات ولذلؾ تـ

التركيز عمى ضرورة اشراؾ جميع الضباط في الدورة التأ يمية .

وفي دراسة (جاسـ )2012،أكدت ضرورة تحديد االحتياج التدريبي واعتماد وسائؿ وطرؽ تدريبية
تتناسب مع أ داؼ الدورة ،ا مية عممية التقييـ واستخداـ معايير مختمفة في عممية التقييـ مع ضرورة

تغيير ا بيف كؿ فترة واخرى ،وتدريب العامميف عمى كيفية االرتقا في السمـ الوظيفي باعتبارا مف

االمور الهامة لمنمو والتطور المؤسسي.

وفي دراسة خاصة (بغرفة تجارة وصناعة راـ اهلل والبيرة )2003 ،فقد أوصت بضرورة تطوير برامج

عمؿ مشت ركة بيف مؤسسات التدريب جميعها بهدؼ تطوير برنامج وطني يمبي االحتياجات العممية
سوا مف الجوانب اإلدارية والمهنية .

وفي دراسة (عتي )2004 ،فقد أبرزت ذا الدراسة قيمة التدريب الممنهج والمبني عمى أساس
االحتياج التدريبي الواقعي وتأثيرا عمى تطوير و تنمية وبنا القدرات وتطوير األدا عمى مستوى الفرد

والمؤسسة.

وفي (دراسة العطوي )2007 ،تـ التأكيد عمى ضرورة العمؿ عمى تحسيف بيئة التدريب ،وتحسيف

البنية األساسية لمتدريب ،واختيار المدربيف بنا ً عمى الخبرة في ذا المجاؿ ،باالضافة الى التنويع في
أساليب التدريب المستخدمة.
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وأما في دراسة (كريستوفر )1992 ،Christopher( ،)1992 ،خمصت ذا الدراسة الى أف تقييـ

البرامج التدريبية يعتمد عمى تحميؿ البيئة التعميمية ،والمعمومات والمهارات التي اكتسبها المتدربوف،

والى أي مدى تـ التغيير في السموؾ الفردي لممتدربيف وفي األدا اإلجمالي لممنظمة.

وفي دراسة بينت (  )1987 ،Bennettتـ التوصؿ الى عدة نتائج منها :أف البرامج التدريبية التي

تستخدـ أساليب متنوعة وخصوصاً التي تركز عمى الجانب العممي ي األكثر فاعمية ،حيث أوصت

بضرورة التنويع في أساليب التدريب في البرامج التدريبية وذلؾ تحقؽ فاعمية عالية في عممية التدريب.

وفي دراسة (ايركسوف )1990 ،Erickson ( ،)1990 ،أوصت بضرورة تقييـ برامج التدريب بمجرد

عودة المتدربيف إلى أماكف عممهـ حيث يكونوا ما زالوا محتفظيف بالمعمومات التي قدمت لهـ في

البرنامج التدريبي .

أما دراسة (كارولف وفارماف )1990 ،والتي خمصت الى ضرورة تحديد االحتياج التدريبي ،واعتماد
نموذج التقييـ المناسب لمبرامج التدريبية لموصوؿ إلى نتائج صحيحة.

وفي دراسة بيبل وآخروف(  (2007،bella et.alتـ التدقيؽ عمى أ مية فهـ طرؽ تقييـ التدريب في
الشركة وفروعها ،وارتفاع درجة وأ مية تقييـ التدريب واألخذ بنتائجه في الشركة.

ومف نا يمكف تمخيص أ ـ النتائج والتوصيات التي وردت في ذا الدراسات بما يمي :ضرورة تحديد

االحتياج التدريبي بشكؿ يحقؽ أ داؼ المنظمة والعامميف فيها وعدـ إ ماؿ مشاركة المتدربيف في
اختيار البرامج التدريبية التي تناسب عممهـ ،توفير نظاـ حوافز لممتدربيف ،وقد أشارت أيضاً إلى بعض
الصعوبات التي تواجه عممية إج ار دراسة تقييمية ألثر التدريب مثؿ التأخر في اج ار التقييـ وعدـ

اقتناع االدارة العميا بأ مية عممية التقييـ ،ولـ يجد الباحث أية دراسة لتقييـ التدريب في الدفاع المدني

عمى الصعيد الفمسطيني ،واذ تعمؿ ذا الدراسة عمى سد الفجوة في ذا النوع مف الدراسات ،ومف جهة
أخرى فقد خدمت ذا الدراسات الباحث في صياغة المعرفة والقدرة البلزمة إلج ار

ذا الدراسة

ولتصميـ أداة جمع معموماتها.

وقد اختمفت الدراساتى السابقة في نتائجها فمنها مف وجد القصور في العممية التدريبية ،فمنها مف وجد

القصور في التخطيط وآخر وجدا في األساليب والطرؽ ....ال  ،ويعود ذا التفاوت الى اسباب كثير
أ مها خصوصية التدريب والبيئة المحيطة بتنفيذا خاصة العوامؿ الثقافية  ،وفي كثير مف اآلحياف

غياب التحميؿ البلزـ لنتائج ذا التقييمات و عدـ اال تماـ باالستفادة منه.

وقد استفاد الباحث مف ذا الدراسات في توسيع مداركه بخصوص موضوع تقييـ التدريب وفي

صياغة األدب النظري البلزـ لذلؾ ،ومف ناحية اخرى فقد ساعدت الباحث في صياغة اداة الدراسة
األساسية ،وقد افادت نتائج ذا الدراسات بمقارنتها بنتائج ذا الدراسة وتوصيات ذا الدراسات وقد

ساعدت في صياغة الخيارات االستراتجية الممكنة لمعالجة جوانب القصور التي توصمت اليها نتائج

الدراسة .
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الفدل الثالث
_____________________________________________________

الطريقة واإلجراءات

يتضمف ذا الفصؿ عرضا لمنهج ومجتمع وعينة وأداا ومتغيرات واج ار ات الدراسة والمعالجات

اإلحصائية وفيما يمي بياف بذلؾ.
 3.1منهج الدراسة:
إ ستخدـ الباحث المنهج الوصفي التحميمي وذلؾ في توصيؼ المتغيرات موضوع البحث ،مف
خبلؿ اإلجابات المختمفة لمفردات العينة عمى البيانات العامة والعبارات التي تضمنتها أداة الدراسة

والتي تخدـ ما وضعت مف أجمه.
 2.3أداة الدراسة:

اطمع الباحث عمى األدب النظري والدراسات السابقة العربية والمحمية واالجنبة منها واستفاد منها في
صياغة اإلستبانة بشكؿ أساسي مف الدراسات-:

بعد التحكيـ وفي صيغتها النهائية أصبحت اإلستبانة تفي بأغراض الدراسة التي وضعت مف أجمها

ويمكف وصؼ أجزائها بػػ:

جدوؿ( :)1أج از االستبانة
ـ
1

أج از االستبانة
مقدمة الرسالة وتحتوي عمى معمومات الرسالة ,ومعبئ اإلستبانة

عدد الفقرات
 12فقرات

2

ما قبؿ التدريب

 6فقرات

3

بداية تنفيذ التدريب

 3فقرات

4

تقييـ المدرب

 7فقرات

5

تقييـ المتدرب

 6فقرات

6

تقييـ ادارة التدرب

 7فقرات

7

تقييـ المادة التدريبية

 9فقرات

8

تقيـ التماريف العممية

 4فقرات
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9

 5فقرات

اإلطار الزمني لمتدريب

 10تقيـ البيئة التدريبية

 9فقرات

 11تقيـ عبلقة البرامج التدريبة بأدا المتدربيف

 18فقرة

 12أسئمة مفتوحة ويحتوي

 3أسئمة

 3.3حدود الدراسة:
 1.3.3الحدود المكانية :تقتصر ذا الدراسة عمى مديريات جهاز الدفاع المدني في الضفة الغربية،
والبالغ عدد ا  11محافظة باالضافة الى العامميف في المديرية العامة لمدفاع المدني الفمسطيني.
 2.3.3الحدود البشرية :تقتصر الدراسة عمى موظفي الدفاع المدني الذيف شاركوا في البرامج
التدريبية التي عقدت وعمى مسؤوليهـ المباشريف خبلؿ الفترة الزمنية مف  2013/1/1ولغاية
 2015/12/31والبالغ عدد ـ  859مشارؾ.
 3.3.3الحدود الزمنية :يتـ انجاز ذا الدراسة حتى نهاية عاـ  2016ـ.
حيث تـ تغطية تقييـ برامج التدريب الفني الخارجي في الثبلث سنوات السابقة ()2015-2013

وعبلقتها بأدا العامميف في جهاز الدفاع المدني الفمسطيني مف وجهة نظر المتدربيف.

 4.3تدميم األداة
بعد دراسة متأنية لؤلدب النظري والدراسات السابقة وجد الباحث الجوانب األساسية كمجاالت لتقييـ

التدريب الفني لموظفي الدفاع المدني واألخذ بخصوصية برامجها التدريبية ،ومف ثـ رصد التفصيبلت
الخاصة بكؿ مجاؿ مف خبلؿ االستفادة مف األدب النظري والدراسات السابقة واج ار مقاببلت خاصة

لخدمة

ذا الهدؼ.

 5.3أجزاء الستبانة
عند استكماؿ الشروط العميمة لتبني أج از الدراسة وتوزيعها فقد تضمنت أداة الدراسة األج از التالية:
الجز األوؿ  :كاف بمثابة رسالة موجهة إلى المتدربيف توضح موضوع وأ داؼ الدراسة ,
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إما الجز الثاني :فقد تضمف بيانات معبئ االستبانة مثؿ الجنس ،الفئة العمرية ،وعدد فقراتها ثماني

فقرات .

إما الجز الثالث :تضمف مجاالت التقييـ وعدد ا احد عشر مجاال وعدد فقراته اإلجمالية() 75

فقرات و ذا المجاالت

ي  :مجاؿ ما قبؿ التدريب وعدد فقراته ،6مجاؿ بداية التنفيذ وعدد فقراته ،3

مجاؿ تقييـ المدرب وعدد فقراته  ،7مجاؿ مجاؿ تقيـ المتدربيف وعدد فقراته  ،6تقييـ إدارة التدريب

وعدد فقراته  ،7تقييـ التقنيات المستخدمة وعدد فقراته  ،5مجاؿ المادة التدريبية وعدد فقراته  ،9مجاؿ

التماريف العممية وعدد فقراته  ،4مجاؿ االطار الزمني لمتدريب وعدد فقراته  ،5مجاؿ تقييـ البيئة

التدريبية وعدد فقراته  ،9مجاؿ عبلقة التدريب الفني الخارجي بأدا المتدربيف وتطور الجهاز وعدد

فقراته  18فقرة ،أما الجز األخير فقد تضمف ثبلثة أسئمة مفتوحة
 6.3تحكيم ددق األداة

قاـ الباحث باستشارة عدد مف المتخصصيف في مجاؿ التدريب والدفاع المدني المؤ ميف لتقييـ ذا

االستبانة واد ارؾ صدقها الظا ري والموضوعي والشمولي ( مرفؽ قائمة بأ ـ األسما ) وكاف نتيجة
التحكيـ توضيح واعادة صياغة أربعة فقرات ،إضافة ثبلثة فقرات وحذؼ فقرة مكررة ،ودمج ثبلثة
فقرات أخرى وذلؾ بنا عمى اتفاؽ معظـ المحكميف.

ثبات األداة  -:قاـ الباحث بحساب ثبات المقياس باستخداـ معامؿ االتساؽ الداخمي كرونباخ ألفا
 Chronbach ) (Alphaوبمغ معامؿ الثبات الكمي ) (0.97و و معامؿ ثبات جيد يفي بأغراض
الدراسة ،ويمكف تعميـ نتائجها بمصداقية وثقة .
 7.3آلية توزيع األداء
قاـ الباحث بزيارة معظـ المحافظات وتوزيع االستبانة عمى المتدربيف مباشرة وفي المحافظات

األخرى ( الخميؿ ،بيت لحـ ،القدس) انتدب أشخاصا دربهـ جيدا عمى التعامؿ مع توزيع وتعبئة ذا
االستبانة ،وقد أجاب عميها البعض مباشرة وتـ تسميمها ليد الباحث فيما قاـ الجز األخر بوضعها

في ممفات مغمقة وارسالها لعنواف الباحث مف خبلؿ مديريات الدفاع المدني وقد حرص الباحث عمى
توزيعها عمى كافة أفراد عينة مجتمع الدراسة.
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 8.3فحص الستبانات المسترجعة
استرجع الباحث  352استبانه مف معبأة وبعد فحصها تبيف أف  32استبانه منها غير صالحة

لمتحميؿ فبعضها كاف معبأ جزئيا أو معبأة نمطيا فيما أدى إلى تجا مها وبالتالي بمغ عدد
االستبيانات المسترجعة الصالحة لمتحميؿ  320استبانه .
 10.3إجراءات الدراسة
لقد تـ إج ار الدراسة وفؽ الخطوات التالية -:

 إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية.
 تحديد أفراد عينة الدراسة .
 توزيع اإلستبانة .

 تجميع اإلستبانة مف أفراد العينة وترميز ا وادخالها إلى الحاسب ومعالجتها إحصائياً باستخداـ
البرنامج اإلحصائي (SPSS).

 11.3المعالجات اإلحدائية
• التك اررات و المتوسطات والنسب المئوية.
• اختبار( ت) لمجموعتيف مستقمتيف.
• اختبار تحميؿ التبايف األحادي .
• اختبار معامؿ الثبات ألفا

• اختبار التوزيع الطبيعي .
أجريت الدراسة عمى عينة وقوامها ) (400مف العامميف في الدفاع المدني الفمسطيني في الضفة

الغربية والذيف شاركو في التدريب  ،تـ استرجاع  352استبانه أي ما نسبته  88%مف عينة الدراسة

 ،الصالح منها لمتحميؿ  320ما نسبته  80%مف عينة الدراسة .
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الجدوؿ(: )2المواصفات الديموغرافية لعينة الدراسة )متغيرات الدراسة(
المتغيرات
الجنس

الفئة العمرية

الحالة االجتماعية

المؤ ؿ العممي

سنوات الخبرة

الرتبة

طبيعة العمؿ

المستويات

التك اررات

النسب المئوية%

ذكر

294

91.9

انثى

26

8.1

المجموع

320

100

اقؿ مف 25

34

10.6

25-30

117

36.6

30-40

128

40

40-50

38

11.9

50-60

3

0.9

المجموع

320

100

اعزب

88

27.5

متزوج

231

72.2

مطمؽ

1

0.3

ارمؿ

0

0

المجموع

320

100

توجيهي فاقؿ

126

39.4

دبموـ متوسط
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13.1

بكالوريوس

139

43.4

دراسات عميا

13

4.1

المجموع

320

100

اقؿ مف سنتيف

8

2.5

2-5

82

25.6

5-10

89

27.8

10-15

64

20

أكثر مف 15

77

24.1

المجموع

320

100

جندي – رقيب

50

15.6

رقيب أ –مساعد أ

115

35.6

مبلزـ -نقيب

129

40.3

رائد –عقيد

26

8.1

المجموع

320

100

ميداني

143

44.7

فني

26

8.1

إداري

151

47.2

48

عدد الدورات الخارجية

المجموع

320

100

دورة

39

30

دورتاف

101

31.6

ثبلث دورات

51

15.9

أكثر مف ثبلث دورات

72

22.5

المجموع

320

100

 13.3متغيرات الدراسة :

المتغير األول الجنس  :وله مستوياف ،حيث أف نسبة الذكور المشاركيف في الدورة  %91.9مف
إجمالي المشاركيف و ذا النسبة تعكس بصورة واضحة وحقيقية لمجاالت وطبيعة عمؿ جهاز الدفاع

المدني حيث أف معظـ األعماؿ والخدمات التي يقدمها الجهاز بحاجة إلى قوة جسمانية ،أما نسبة

اإلناث في المجموع والتي بمغت  ،8,1%وقد تـ توظيفهف بنا اً عمى احتياج فني حيث أف اغمب

اإلناث العامبلت في الدفاع المدني مف حممة شهادة الهندسة بكافة تخصصاتها باإلضافة لتطبيؽ
الدفاع المدني لسياسة دمج النوع االجتماعي في األجهزة األمنية والمؤسسات المدنية كما أف ناؾ

بعض األعماؿ اإلدارية والفنية التي يمكف لمنسا أدائها بكفا ة.

المتغير الثاني ( الحالة الجتماعي) :وله أربع مستويات ،واف نسبة عدد المتزوجيف في الدفاع المدني
عالية وتعادؿ حوالي  72,2%و ذا النسبة تعكس بصورة واضحة ارتفاع عدد العامميف في الدفاع
المدني المستقريف اجتماعيا مقارنة بنسبة  27,5 %أعزب و  0.3%مطمؽ ،وبنفس الوقت يشكؿ

عائ ؽ عمى االلتزاـ بالدورات الخارجية وخصوصا الدورات التي تتجاوز مدتها الشهر وذلؾ اللتزاماتهـ

العائمية .

المتغير الثالث ( العمر) :وله خمس مستويات ،إف معدؿ األعمار عند المشاركيف في ذا الدورات (
 31.2سنة ) و ذا يعكس بصورة واضحة أف مجاالت وطبيعة عمؿ جهاز الدفاع المدني ونوع الخدمة

اإلنسانية التي يقدمها مف إطفا وانقاذ والتي تتطمب قوة بدنية وفئة عمرية شابة لمقياـ بهذا األعماؿ،
أما الفئة العمرية التي تراوح بيف ) )40-60في  12,8%حيث تقتصر معظـ التدريبات لهذا الفئة
عمى التدريبات اإلدارية واكتساب الخبرة الفنية التي ال تحتاج إلى مجهود بدني كبير.

المتغير الرابع المؤهل العممي  :وله أربع مستويات ،إف نسبة عدد المشاركيف في الدورات مف
البكالوريوس ي  43,4%وحممة الدراسات العميا  4,1%والدبموـ المتوسط  13,1%و ذا النسبة
تعكس ارتفاع ممحوظ في عدد العامميف في جهاز الدفاع المدني مف حممة الشهادات الجامعة بكافة

مراحمها مقارنة بنسبة

 39,4%حاصميف عمى توجيهي فأقؿ حيث إف معظـ العامميف مف ذا الفئة

يعمموف في قسـ اإلطفا واإلنقاذ الذي يتطمب قوة بدنية أكثر مف الحاجة إلى شهادات جامعية .
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المتغير الخامس (سنوات الخبرة)  :وله خمس مستويات ،إف نسبة عدد المشاركيف في الدورات
ويتمتعوف بسنوات خبرة اقؿ مف سنتيف ي 2,5%إما الذيف يتمتعوف بسنوات خبرة مف ) (2-5سنوات

فنسبة مشاركتهـ في الدورات  25,6%والذيف يتمتعوف بسنوات خبرة مف

) (5-10فنسبة مشاركتهـ

 27,8%و ذا النسب تعكس بصورة واضحة التركيز في التدريب عمى الطاقـ الذي يتمتع بسنوات

خبرة اقؿ إلكسابه الخبرة والمهارة المطموبة لمعمؿ ولقد لوحظ أف معدؿ سنوات الخبرة لممشاركيف في

الدورات و ( 8.5سنة ) و ذا بالتزامف مع بد الجهاز الدفاع المدني برفع كفا ة كوادرة في عاـ
 ،2006والتوجه الى التدريب الخارجي في تدريب طواقمة واال تماـ بالحصوؿ عمى نوعية تدريب
تعمؿ عمى رفع مهارتهـ في تقديـ الخدمة والواجب االنساني الذي يقدمه الجهاز ,أما نسبة المشاركيف

المذيف سنوات خبرتهـ (  10ألكثر مف  ) 15فهي  44,1%حيث كاف أغمب ذا الدورات ي

دورات تخصصية .

المتغير السادس (الرتبة ) :وله أربع مستويات ،إف نسبة عدد المشاركيف في الدورات والحامميف لرتبة

مبلزـ -نقيب ي  40,3%ونسبة عدد المشاركيف في الدورات والحامميف لرتبة رقيب أوؿ  -مساعد
أوؿ ي  35,6%ونسبة الحامميف لرتبة جندي  -رقيب أوؿ  15,6%وعميه نبلحظ ارتفاع عدد
المشاركيف في الدورات مف الرتب األقؿ مف رائد وذلؾ لحاجتهـ إلى رفع كفائهـ في العمؿ وحصولهـ
عمى التدريب والخبرة البلزمة ألدا الرسالة اإلنسانية التي بقدمها جهاز الدفاع المدني أما نسبة

المشاركيف في الدورات مف رتبة رائد -عقيد فهي  8,1%حيث إف األشخاص الحامميف لهذا الرتب قد

حصموا عمى التدريب البلزـ خبلؿ وقت سابؽ في أثنا خدمتهـ.

المتغير السابع (طبيعة الوظيفة )  :وله ثبلث مستويات ،نبلحظ أف نسبة المشاركيف في الدورات
والذيف طبيعة عممهـ في الجوانب اإلدارية ي  47,2%وذلؾ نظ ار الرتفاع عدد العامميف في الجهاز

والحامميف لشهادات الجامعية وأيضا لحاجة الجهاز إلى دورات في النواحي اإلدارية لوجود بعض
جوانب الضعؼ فيها لدى بعض األفراد باإلضافة إلى نسب

 44%لمعامميف في الميداف واغمب

العامميف في ذا النسبة ـ مف قسـ اإلطفا واإلنقاذ و ـ بحاجة دائمة إلى رفع مهاراتهـ حتى يتمكنوا

مف القياـ بعممهـ وواجباتهـ اإلنساني عمى أكمؿ وجه ،أما نسبة الدورات في الجوانب الفنية ي 8,1%
و ي نسبة قميمة وذلؾ لعدـ حاجة الجهاز بشكؿ كبير إلى تدريب في ذا النواحي .

المتغير الثامن ( عدد الدورات )  :وله أربع مستويات ،حيث أف بعض الدورات يكوف لها متطب سابؽ
أي انه لمحصوؿ عمى ذا الدورات يجب أف يكوف المشارؾ قد حصؿ عمى دورات سابقة عمى سبيؿ
المثاؿ ( لمحصوؿ عمى دورات اإلطفا واإلنقاذ والسبلمة العامة والكوارث المتقدمة ،يجب أف يكوف

المشارؾ حاصؿ عمى الدورات التأسيسية في ذا المجاالت) ،مع العمـ بأف معظـ المشاركيف حاصميف

عمى أكثر مف دورة تأسيسية في مختمؼ المجاالت .
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الجدوؿ(: )3جدول معمل ثبات الستبانة :
يعايمانثباث 


المجال االول
المجال الثاني
المجال الثالث
المجال الرابع
المجال الخامس
المجال السادس
المجال السابع
المجال الثامن
المجال التاسع
المجال العاشر
المجال الحادي عشر
المجال الثاني عشر
الثبات الكلي

78.0
78.0
7800
78.0
78..
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78..
78.0
78.0

 14.3اختبار التوزيع الطبيعي Normally Distributed
يشترط أف توزع البيانات اإلحصائية عمى المتغير التابع توزيعاً طبيعياً  ،وتـ استخداـ اختبار

أف بيانات الدراسة تتبع توزيعاً
كولمقوروؼ –سيمنروؼ  Kolmogorov-Smirnovلمتحقؽ مف ّ
طبيعياً ،والجدوؿ التالي يشير إلى نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
الجدوؿ ( )4نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات Kolmogorov-Smirnov
المتوسط

االنحراؼ

قيمة K-S

الداللة اإلحصائية

المجاؿ االوؿ

2.32

0.83

.138

.000

المجاؿ الثاني

2.45

0.97

.147

.000

المجاؿ الثالث

2.35

0.76

.091

.003

المجاؿ الرابع

2.36

0.72

.093

.003

المجاؿ الخامس

2.62

0.95

.117

.000

المجاؿ السادس

3.01

1.05

.097

.001

المجاؿ السابع

2.36

0.74

.077

.029

المجاؿ الثامف

2.26

0.79

.146

.000

المجاؿ التاسع

2.40

0.81

.129

.000

المجاؿ العاشر

2.40

0.80

.068

.081

المجاؿ الحادي عشر

2.35

0.61

.137

.000

المجموع

2.44

0.82

*دالة إحصائيا عند مستوى ()α≥3031
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يشير الجدوؿ ( )4الى أف بيانات الدراسة تحقؽ توزيعاً طبيعياً ،مما ُيم ّكف الباحث مف استخداـ
اختبارات عممية تفحص المتوسطات الحسابية مثؿ اختبار ت ،وتحميؿ التبايف األحادي.
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الفدل الرابع
______________________________________________________

 1.4نتائج الدراسة

 1.1.4التدريب في الدفاع المدني:
إف التدريب المستمر لمموظؼ يجعمه دائـ االتصاؿ فيما يحدث في العالـ لكي يسعى لمواكبة

التطورات العممية في شتى المجاالت التي تهمه ،وتساعدا في تطوير نفسه في الحقؿ الذي يعمؿ فيه،
فالمؤسسات والمنظمات الدولية تنفؽ مبلييف دوالر أمريكي سنوياً لتدريب القيادييف ،و ذا يظهر لنا مدى
أ مية التدريب بالذات في وقتنا الحاضر الذي و دائـ التغيير والتطور.

ومف ذا المنطمؽ كاف توجه قيادة جهاز الدفاع المدني الفمسطيني لبلستثمار في مجاؿ تدريب كواد ا

مف خبلؿ التعاقد مع بعض الدوؿ والموسسات والوكاالت التابعه لهذا الدوؿ لعقد برامج تدريبية خاصة
بكادر الدفاع المدني الفمسطيني لرفع مستوى ادائهـ وقدرتهـ عمى التعامؿ مع مختمؼ الحوادث

ولتعويض النقص الحاد في عدد الكادر والمعدات واآلليات ،ويبمغ إجمالي عدد أفراد الدفاع المدني

الفمسطيني في الضفة الغربية ( 1191منتسباً) ومقسموف وفؽ الرتب كما و في الجدوؿ ( )5التالي:
جدوؿ رقـ (  :) 5مرتب الدفاع المدني
م

الرتبة

العدد

الرتبة

العدد

1

لواء

1

مالزم

40

2

عميد

1

مساعد اول

66

3

عقيد

7

مساعد

194

4

مقدم

18

رقيب اول

234

5

رائد

37

رقيب

198

6

نقيب

99

عريف

109

7

مالزم اول

130

جندي

36

8

مستخدم مدني

20

المجموع
المجموع الكمي (خاص بالدفاع المدني
المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)

(إدارة الدفاع المدني الفمسطيني )2015،
12

1190

إف العامميف في المجاالت التي تحتاج الى خبرة وتدريب مهني (االطفا  ،االنقاذ ،الوقاية والسبلمة
العامة) و ي المجاالت والخدمات التي يتعامؿ معها طواقـ الدفاع المدني بشكؿ مباشر مع المواطنيف
تساوي  %60مف اجمالي عدد موظفي الدفاع المدني والباقي ادارييف أعمالهـ تقتصر عمى األعماؿ

المكتبية فقط.

ووفؽ التقارير السنوية الصادرة عف االدارة العامة لتدريب في الدفاع المدني الفمسطيني فقد تـ عقد 79
دورة تدريبية لكواد ا وقد استهدفت ذا الدورات  859متدرب خبلؿ ثبلث سنوات ( 2013ولغاية نهاية

 )2015ويحتوي ذا العدد عمى متدربيف شاركوا في أكثر مف دورة خبلؿ ذا الفترة بحيث يصبح

العدد الفعمي لممشاركيف ( )400والجدوؿ التالي يبيف عدد الدورات وعدد مف المستفديف منها خبلؿ

الثبلث سنوات فترة الدراسة:

جدوؿ رقـ (  :) 6الدورات الخارجية لكادر الدفاع المدني ( 2013ولغاية نهاية )2015
ـ

السنة

عدد الدورات

عدد المستفيديف

1

2013

23

343

2

2014

30

315

3

2015

26

201

79

859

المجموع

(االدارة العامة لمتدريب في الدفاع المدني الفمسطيني) 2016 ،

وفيما يمي جداوؿ تبيف عدد الدورات وعدد المتدربيف والدولة التي عقد فيها التدريب وفؽ العاـ (السنة)
حيث تـ الحصوؿ عمى ذا البيانات عف طريؽ االدارة العامة لمتدريب في الدفاع المدني.

جدوؿ رقـ (  :) 7الجذول التالي يبين عذد الذورات الخارجية لعام  4182
االردف

اسكتمندا

سنغافو ار

السويد

تركيا

سويس ار

الياباف

روسيا

ماليزيا

المجموع

عدد الدورات

13

1

3

1

1

1

1

1

1

23

عدد المتدربيف

323

7

3

3

2

1

1

2

1

343

الدولة المستضيفة
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جدوؿ رقـ ( :) 8الجذول التالي يبين عذد الذورات الخارجية وعذد المتذربين حسب الذولة المستضيفة
العدد

مكان التدريب

الجهة الداعمة لمتدريب

اسم الدورة

م
1

االطفا التأسيسي

46

االردف

المنسؽ االمريكي

2

الوقاية والسبلمة العامة

20

االردف

جايكا

3

مرحمة ما بعد االستجابة

2

تركيا

تركيا

4

دورة اطفا تأسيسية الرابعة

35

االردف

المنسؽ االمريكي

5

دورة العمميات

20

االردف

جايكا

7

اسكتمندا

اسكتمندا

7

دورة تدريبية حوؿ البحث واالنقاذ

1

سنغافورا

سنغافورا

8

االطفا المتقدـ

31

االردف

المنسؽ االمريكي

9

البحث واالنقاذ التأسيسي

30

االردف

المنسؽ االمريكي

10

حرائؽ الغابات

22

االردف

المنسؽ االمريكي

11

بحث وانقاذ متوسط

30

االردف

المنسؽ االمريكي

12

حرائؽ طائرات

30

االردف

المنسؽ االمريكي

13

التحقيؽ مف اسباب الحريؽ المتقدمة

20

االردف

جايكا

14

تصنيؼ فريؽ البحث واالنقاذ السويدي

3

السويد

السويد

15

البرنامج الدولي باالدرف الدارة الكوارث

1

سنغافورا

سنغافورا

16

دورة حرائؽ المباني العالية

25

االردف

جايكا

17

ادارة كوارث المواد الخطرة

1

ماليزيا

ماليزيا

18

اطفا تأسيسي

24

االردف

المنسؽ االمريكي

19

قادة مراكز الدفاع المدني

20

االردف

جايكا

20

البحث واالنقاذ الدولي في المناطؽ الحضريه

1

سنغافورا

سنغافورا

21

دورة معارض االمف والسبلمة العامة

1

موسكو

موسكو

22

دورة حوؿ التدريب في الياباف

1

الياباف

الياباف

23

دورة لتعزيز اطار عمؿ يوجو لمحد مف مخاطر الكوارث

1

جنيؼ

االمـ المتحدة

رفع قدرات ضباط الدفاع المدني في التعامؿ مع خدمات االنقاذ واالطفا

6

واالستفادة مف الخبرات

323

المجموع


جدوؿ رقـ ( :)9اندذًلانتانًٌبٍنعذدانذًراثانخارخٍتنعاو 3314
االردف

الصيف

اسكتمندا

كرواتياا

كوريا

روسيا

بولندا

تركيا

اسبانيا

تونس

المجموع

عدد الدورات

17

1

2

1

1

3

1

2

1

1

30

عدد المتدربيف

270

1

10

5

13

4

4

5

2

1

315

الدولة المستضيفة
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جدوؿ رقـ (  :) 10الدورات الخارجية 2014
العدد

مكان التدريب

الجهة الداعمة لمتدريب

م
1

دورة االنقاذ التأسيسيه

24

االردف

الجانب االمريكي

2

تحقيؽ باسباب الحريؽ

15

االردف

الجانب االمريكي

3

التخطيط االستراتيجي

12

االردف

الجانب االمريكي

4

عموـ االطفا

4

تركيا

تركيا

5

االطفا المتوسط

20

االردف

الجانب االمريكي

6

دورة الكتابات العسكرية

15

االردف

الجانب االمريكي

7

انقاذ مائي 1

5

اسكتمندا

اسكتمندا

8

انقاذ مائي 2

5

اسكتمندا

اسكتمندا

9

االنقاذ المتوسط

20

االردف

الجانب االمريكي

10

دورة حوؿ تطبيؽ تقنيات االتصاؿ في الحد مف مخاطر الكوارث

1

الصيف

الصيف

11

دورة طواقـ ادارة الطوارئ االقميمية

1

بيبل روسيا

بيبل روسيا

12

دورة الوقاية التاسيسية

30

االردف

الجانب االمريكي

5

كرواتيا

كرواتيا

14

الوقاية التخصصية – كهربا

10

االردف

الجانب االمريكي

15

الوقاية التخصصية – معماري

10

االردف

الجانب االمريكي

16

اطفا متقدـ

19

االردف

الجانب االمريكي

17

االستجابة لمكوارث

13

كوريا

كوريا

18

اعداد مدربيف انقاذ

4

بولندا

بولندا

19

اعداد وتحميؿ خرائط المخاطر

2

اسبانيا

اسبانيا

20

اج ار ات مكافحة التفجيرات

1

روسيا

روسيا

21

دورة االطفا المتقدـ وحرائؽ منشأت نفطية

15

االدرف

الجانب االمريكي

22

دورة الوقاية الميكانيكؾ

10

االردف

الجانب االمريكي

23

انتاج مدربي انقاذ

15

االردف

جايكا

24

انتاج مدربي االطفا

15

االردف

جايكا

25

ادارة المساعدات االنسانية

1

تونس

تونس

26

دورة انعاش السائقيف

15

االردف

جايكا

27

دورة تدريبية حوؿ مساعدات نفسية

2

روسيا

روسيا

28

ادارة غرؼ العمميات

15

االردف

جايكا

29

محاكاة االستجابة لمزالزؿ

1

تركيا

تركيا

30

صيانة مضخات

10

االردف

جايكا

مجموع المشاركيف

315

13

اسم الدورة

دورة تدريب مدربيف إلعداد فرؽ مؤ مة في مجاؿ االسعافات في
حودث الكوراث

16

جدوؿ رقـ (  :) 11الجذول االتي يبين عذد الذورات الخارجية لعام 3311
االردف

الجزائر

سنغافو ار

كوريا

روسيا

السويد

بيبلروسيا

ماليزيا

المجموع

عدد الدورات

16

1

3

2

1

1

1

1

26

عدد المتدربيف

174

2

5

16

1

1

1

1

201

الدولة المستضيفة

جدوؿ رقـ (  :) 12الدورات الخارجية 2015
العدد

مكان التدريب

اسم الدورة

م
1.

دورة البحث واالنقاذ

1

سنغافو ار

2.

حوادث طرؽ

15

االردف

3.

اسعاؼ متوسط

12

االردف

4.

ادارة الكوارث

15

كوريا

5.

دورة تدريب في اساسيات الحماية المدنية

2

الجزائر

6.

اجهزة تنفس

15

االردف

7.

دورة تصوير لمعبلقات العامة

3

االردف

8.

القيادة في ادارة االزمات

1

سنغافورة

9.

دورة تنسيؽ عمميات الطوارئ في الموقع

5

االردف

10.

دورة االعبلـ

10

االردف

11.

صيانة معدات العمميات

20

االردف

12.

نظاـ تقييـ التطابؽ والمعاير

1

كوريا

13.

التنسيؽ المدني والعسكري االنساني

1

االردف

14.

مواجهة حوادث المواد الخطرة

15

االردف

15.

تدريب اعضا المجنة الفنية لتقييـ االبنية المدرسية القديمة

1

االردف

16.

طرؽ وبنا وتطوير التماريف التطبيقية في االنقاذ واالطفا

1

االردف

17.

الحد مف مخاطر الكوارث

3

سنغافورة

18.

االنقاذ الجبمي

14

االردف

19.

انعاش سائقي سيارات االطفا

15

االردف

20.

تطوير االدا المؤسسي

15

االردف

21.

البنية التحتيه لمجودا

1

السويد

22.

االنزاؿ

13

االردف

23.

ادارة الجودا

19

االردف

24.

االستجابة لحوداث المواد البيولوجية واالشعاعيه

1

بيبلروسيا

25.

دورة التعامؿ مع المواد الخطرا

1

ماليزيا

26.

دورة ادارة الكوارث في نظاـ الدورة الواحدا

1

روسيا

المجموع  201متدرب

11

ومف المبلحظ بكشؼ الدورات بأف ما يقارب  %58مف عدد الدورات وبواقع  %89مف عدد المتدربيف

تـ عقد ا في اكاديمية الحسيف بف عبد اهلل الثاني لمحماية المدنية في المممكة االردنية الهاشمية سوا ً
بتمويؿ مف الوكالة اليابانية لمتعاوف الدولي "جايكا" أو بتمويؿ مف مكتب المنسؽ األمني األمريكي في

فمسطيف مع وجود عدد كبير مف المشاركيف في ذا الدورات قد شاركوا في أكثر مف دورة
مف دولة .

وفي أكثر

و دفت ذا الدراسة إلى معرفة تقييم المتدربين لبرامج التدريب الفني الخارجي ومعرفة عالقتها بأداء

موظفي الدفاع المدني الفمسطيني من وجهة نظر المتدربين ،كما دفت إلى التعرؼ عمى دور
متغيرات الدراسة ،ولتحقيؽ دؼ الدراسة تـ تطوير استبانه وتـ التأكد مف صدقها ،ومعامؿ ثباتها،
وبعد عممية جمع االستبيانات تـ ترميز ا وادخالها لمحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخداـ الرزمة

اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )  (SPSSوفيما يمي نتائج الدراسة تبعا لتسمسؿ أسئمتها.
أوال النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الرئيس :

ما و تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي وما عبلقة ذا البرامج التدريبية بأدا موظفي

الدفاع المدني الفمسطيني ؟

فقد مسحت أداة جمع البيانات لهذا الدراسة االجابه عمى ذا السؤاؿ في أحد عشر مجاؿ ،وفيما يمي
المتوسطات واالنحرافات المعيارية التي تعبر عف وجهة نظر المتدربيف الذيف شاركوا به و ي متجسدة

في إجابة المتدربيف عمى سؤاؿ شمولي مفادا " بشكؿ عاـ ما و تقييمؾ لمدورات الخارجية التي
شاركت بها خبلؿ الثبلثة أعواـ السابقة " ،فكانت اجابة افراد العينة بمتوسط حسابي( )2.35وبانحراؼ

معياري ( ،)0.60أي اف تقييمهـ لهذا البرامج بصورة عامة كاف (ضعيفة) .

ما و تقييمؾ لمدورات الخارجية بصورة عامة  ،وقد كاف ذا السؤاؿ لتحديد مدى مصداقية اجابة

المتدربيف عمى فقرات مجاالت الدراسة المختمفة الواردة في االستبانة أداة الدراسة ،وقد كانت النتيجة

ضعيؼ بمتوسط حسابي(.) 2.35

ومف ناحية اخرى فقد قيـ افراد العينة ذا التدريب باجاباتهـ عمى مجاالت التقييـ التي تجسدت في

االستبانة وكانت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بمجممها كما و مبيف في جدوؿ ()13
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جدوؿ( :)13جدوؿ يمثؿ اتجا ات أفراد العينة نحو التدريب متمثبل في مجاالته الرئيسية -:
المجاؿ

المجاالت

المتوسط االنحراؼ

الوصؼ

المجاؿ األوؿ

مجاؿ ما قبؿ التدريب

2.32

0.83

ضعيؼ

المجاؿ الثاني

مجاؿ بداية تنفيذ التدريب

2.45

0.97

ضعيؼ

المجاؿ الثالث

مجاؿ تقيـ المدرب

2.35

0.76

ضعيؼ

المجاؿ الرابع

مجاؿ تقيـ المتدربيف

2.36

0.72

ضعيؼ

المجاؿ الخامس

مجاؿ تقيـ إدارة التدريب

2.62

1.13

متوسط

المجاؿ السادس

لمجاؿ التقنيات التي تـ استخدامها في تقييـ الدورات

3.01

1.05

متوسط

المجاؿ السابع

مجاؿ توصيؼ المادة التدريبية

2.36

0.74

ضعيؼ

المجاؿ الثامف

مجاؿ التماريف العممية

2.26

0.79

ضعيؼ

المجاؿ التاسع

مجاؿ تقيـ اإلطار الزمني لمتدريب

2.40

0.81

ضعيؼ

المجاؿ العاشر

مجاؿ بيئة التدريب وجوانبه الموجستيه

2.40

0.80

ضعيؼ

2.30

0.61

ضعيؼ

2.35

0.60

2.44

0.82

المجاؿ الحادي عشر مجاؿ عبلقة التدريب الفني الخارجي بأدا المتدربيف وتطور الجهاز
المجاؿ الثاني عشر

بشكؿ عاـ ما و تقييمؾ لمدورات الخارجية التي شاركت بها خبلؿ

المجموع

المتوسط الحسابي العاـ

الثبلثة أعواـ السابقة

ضعيؼ
ضعيؼ

تبيف أف تقييـ أفراد العينة واتجا اتهـ نحو التدريب الفني الخارجي الذي شاركوا به كانت ضعيفة

بمتوسط حساب (  ،) 2.44وذلؾ يعني أف البرامج التدريبية قيد الدراسة لـ تكف فاعمة وبالمستوى
المرجو منها .
الجدوؿ(: )14ولمتحقؽ مف سؤاؿ الدراسة استخدـ الباحث المتوسطات والتقدير اآلتي :
المتوسطات
مف  - 1اقؿ مف 1.8
مف  - 1.8اقؿ مف 2.6

التقديرات التي اشتممتها اإلستبانة
أبداً

ناد اًر

مف  - 2.6اقؿ مف 3.4

أحيانأ

مف  - 3.4اقؿ مف 4.2

غالباً

مف 5 - 4.2

دائماً

،

ال أوافؽ بشدة

،

،

ال أوافؽ

،

ضعيؼ

،

متوسط

،

أوافؽ

،

جيد

،

أوافؽ بشدة

،

 ،وسط
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ضعيؼ جداً

ممتاز

وفيما يمي تفصيؿ لهذا التقييـ في كؿ مجاؿ عمى حدة -:

 2.1.4المجال األول :ما قبل التدريب :

يتطرؽ ذا المجاؿ الى ترتيبات ما قبؿ التدريب ،وقد تـ استطبلع رأي أفراد العينة فيما يتعمؽ بهذا
الموضوع في ست فقرات كما ورد في أداة الدراسة وكانت إجابات أفراد العينة عنها كما و مبيف في

الجدوؿ رقـ ()15

الجدوؿ ( :)15ما قبؿ التدريب
الفقرة

المتوسط

االنحراؼ

التقدير

الرقـ
1

اشترؾ الموظفيف في تحديد االحتياجات التدريبية

2,69

1,23

متوسطة

2

تـ إرساؿ رسالة توضح التعميمات المطموبة مف المتدرب الئللتزاـ بها

2,48

1,30

ضعيفة

3

تـ اختيار المشاركيف وفؽ معايير ومواصفات موحدة.

2.46

1,29

ضعيؼ

4

كاف الهدؼ مف التدريب واضح قبؿ البد به

2,21

1,11

ضعيفة

5

تـ التعرؼ المتدربيف بمواضيع الدورة وأ دافها

2,08

1,09

ضعيفة

6

التبميغ عف موعد انعقاد الدورة قبؿ مدة زمنية كافية لبلستعداد .

2,00

1,11

ضعيفة

المتوسط الحسابي العاـ

2.32

0.83

ضعيفة

يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( :)15إف متوسط ذا المجاؿ  2.32أي أف القيمة( ضعيؼ) ،أي اف

الترتيبات لما قبؿ التدريب كانت ضعيفة ،وأكثر نقاط الضعؼ في ذا المجاؿ ما يتعمؽ بالتبميغ عف
الدورة قبؿ وقت كاؼ مف عقد ا باإلضافة إلى عدـ تعريؼ المتدربيف بمواضيع الدورة وأ دافها قبؿ

بداية الدورة.

 3.1.4المجال الثاني :بداية تنفيذ التدريب :
يتطرؽ ذا المجاؿ إلى ترتيبات بداية تنفيذ التدريب ،وقد تـ استطبلع رأي أفراد العينة فيما يتعمؽ بهذا
الموضوع في ثبلث فقرات كما ورد في أداة الدراسة وكانت إجابات أفراد العينة عنها كما و مبيف في

الجدوؿ رقـ (.)16
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الجدوؿ( :)16مجال بداية تنفيذ التدريب
الرقـ

الفقرة

المتوسط

االنحراؼ

التقدير

7

تـ مناقشة خطة التدريب مع المتدربيف (برنامج التدريب).

2,85

1.36

متوسط

8

تـ مراعاة توحيد فهـ المتدربيف لؤل داؼ التدريبية.

2.39

1.04

ضعيؼ

9

تـ تعريؼ المتدربيف ببعضهـ البعض.

2,11

1,15

ضعيؼ

المتوسط الحسابي العاـ

2.45

0.97

ضعيؼ

يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( :)16كاف متوسط ذا المجاؿ  2.45أي أف القيمة (ضعيؼ) ،أي اف
الترتيبات لبداية تنفيذ التدريب كانت ضعيفة ،وأكثر نقاط الضعؼ في ذا المجاؿ بعدـ مراعاة توحيد
فهـ المتدربيف لؤل داؼ التدريبية وعدـ تعريؼ المتدربيف ببعضهـ البعض.

 4.1.4المجال الثالث :مجال تقييم المدرب :
تضمنت أداة الدراسة في مجاؿ تقييـ المدرب في سبع فقرات ،وقد تـ استطبلع رأي أفراد العينة فيما
يتعمؽ بهذا الموضوع وكانت إجابات أفراد العينة عنها كما و مبيف في الجدوؿ رقـ (. )17

الجدوؿ ( )17تقييـ المدرب
الرقـ

الفقرة

المتوسط

االنحراؼ

التقدير

10

يتقبؿ المدرب اآل ار .

2.46

1,08

ضعيؼ

11

يتمتع المدرب بأسموب مناسب.

2.38

0.99

ضعيؼ

12

يتمتع المدرب بقدرة عالية عمى مساعدة المتدربيف وتنشيطهـ

2.38

0.96

ضعيؼ

13

يتمتع المدرب بخبرة فنية عاليه.

2.32

0.94

ضعيؼ

2.31

1.00

ضعيؼ

ضر لمدورة مسبق ًا.
المدرب ح ّ
المدرب قادر عمى تطوير الكفا ة المستهدفة مف التدريب.

2.30

1.08

ضعيؼ

2.29

0.96

ضعيؼ

المتوسط الحسابي العاـ

2.35

0.76

ضعيؼ

14
15
16

يهتـ المدرب بجودة أدا المتدربيف.

يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( :)17كاف متوسط ذا المجاؿ  2.35أي أف القيمة (ضعيؼ) ،وأكثر نقاط
الضعؼ في ذا المجاؿ عدـ التحضير الجيد مف قبؿ المدرب وعدـ مقدرة المدرب عمى تطوير الكفا ة
المستهدفة مف التدريب وعدـ اال تماـ بجودة أدا المتدربيف ويعزى ذلؾ لعدـ امتبلؾ المدرب لخبرة

فنية عالية ,وحري باإلشارة أف يعني ذلؾ وجود بعض جوانب الضعؼ كما يشير أليه األدب النظري .
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 5.1.4المجال الرابع  :مجال تقييم المدربين :
يتطرؽ ذا المجاؿ إلى تقييـ المتدربيف ،وقد تـ استطبلع رأي أفراد العينة فيما يتعمؽ بهذا الموضوع في
ست فقرات كما ورد في أداة الدراسة وكانت إجابات أفراد العينة عنها كما و مبيف في الجدوؿ رقـ

()18

الجدوؿ ( :)18لمجاؿ تقييـ المتدربيف
المتوسط

االنحراؼ

التقدير

الفقرة

الرقـ

2.67

1,08

متوسطة

2.60

1,00

متوسطة

2.47

0.99

ضعيؼ

20

عدد المتدربيف في الدورة مناسب.

2.20

0.95

ضعيؼ

21

التزـ المتدربوف بتوقيت الدورة.

2.14

0,92

ضعيؼ

22

التزـ المتدربيف بأدا الواجبات التدريبية.

2.10

0,87

ضعيؼ

المتوسط الحسابي العاـ

2.36

0.72

ضعيؼ

ناؾ تجانس بيف المتدربيف مف ناحية مواصفاتهـ.

17

يتمتع المتدربوف بالقدرة عمى جمع المعمومات وتحميمها.

18

ناؾ جدية وا تماـ مف قبؿ المتدربيف.

19

يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( :)18أف المتوسط الحسابي العاـ لمجاؿ تقييـ المتدربيف كاف  2.36أي أف
القيمة ( ضعيؼ ) ،وأكثر نقاط الضعؼ في ذا المجاؿ تعود إلى عدـ التزاـ المتدربيف في أدا

الواجبات التدريبية المطموبة منهـ وعدـ التزامهـ بمواعيد وتوقيت الدورة .
 6.1.4المجال الخامس  :مجال تقييم إدارة التدريب:
يتطرؽ ذا المجاؿ إلى تقييـ إدارة التدريب ،وقد تـ استطبلع رأي أفراد العينة فيما يتعمؽ بهذا الموضوع
في سبع فقرات كما ورد في أداة الدراسة وكانت االجابات كما و مبيف في الجدوؿ التالي

الجدوؿ رقـ ( )19مجاؿ تقييـ ادارة التدريب
الرقـ

الفقرة

المتوسط

االنحراؼ

التقدير

23

بذلت إدارة التدريب العناية واال تماـ البلزميف

2.67

1.18

متوسطة

24

الخطط التدريبية مناسبة.

2.66

1.11

متوسطة

25

مواكبة المستجدات.

2.66

1.08

متوسطة

26

زودت ادارة التدريب جهة التدريب بمعمومات حوؿ المتدربيف قبؿ التدريب.

2.62

1.19

متوسطة

27

قامت إدارة التدريب بالمتابعة المستمرة لمدورة.

2.62

1.17

متوسطة

28

تمتعت إدارة التدريب بمهنية عالية بتحديد االحتياج التدريبي.

2.57

1.13

ضعيؼ

29

التعاوف مع المتدربيف.

2.53

1.14

ضعيؼ

المتوسط الحسابي العاـ

2.62

1.13

متوسط
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يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( :)19كاف متوسط ذا المجاؿ  2.62أي أف القيمة (متوسط) ،وكانت أكثر
نقاط الضعؼ في ذا المجاؿ تعود إلى عدـ تمتع إدارة التدريب بمهنية عالية بتحديد االحتياج التدريبي

وحري باإلشارة أنه يترتب عمى ذلؾ بعض جوانب الضعؼ كما يشير أليه األدب النظري.
 7.1.4المجال السادس  :التقنيات التي تم استخدامها في تقييم الدورات:
يتطرؽ ذا المجاؿ إلى تقييـ التقنيات التي تـ استخدامها في تقييـ الدورات ،وقد تـ استطبلع رأي أفراد
العينة فيما يتعمؽ بهذا الموضوع في خمس فقرات كما ورد في أداة الدراسة وكانت إجابات أفراد العينة

عنها كما و مبيف في الجوؿ رقـ ()20
الجدوؿ ( )20لمجاؿ التقنيات التي تـ استخدامها في تقييـ الدورات
الرقـ

الفقرة

المتوسط

االنحراؼ

التقدير

تعبئة نماذج تقييـ يومية.

3,29

1.46

متوسطة

حوار فردي مع المتدربيف.

3,16

1.35

متوسطة

المبلحظة والمتابعة المستمرة.

2.89

1.28

متوسطة

تعبئة نموذج نهاية الدورة.

2,89

1.48

متوسطة

حوار مفتوح مع المتدربيف.

2,80

1.31

متوسطة

المتوسط الحسابي العاـ

3.01

1.05

متوسطة

يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( : )20إف متوسط مجاؿ التقنيات المستخدمة في تقييـ الدورات و  3.01أي

أف افرد العينة قيمت ذا التقنيات بدرجة ( متوسط ) ،وكاف أكثر نقاط الضعؼ و عدـ اعتماد
أسموب الحوار المفتوح مع المتدربيف في التقييـ والميوؿ الى تقييـ الدورات بطريقة فردية .

 8.1.4المجال السابع  :توديف المادة التدريبية:
يتطرؽ ذا المجاؿ لتقييـ المادة التدريبية ،وقد تـ استطبلع رأي أفراد العينة فيما يتعمؽ بهذا الموضوع
في تسع فقرات كما ورد في أداة الدراسة وكانت إجابات أفراد العينة عنها كما و مبيف في الجدوؿ

رقـ ()21
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الجدوؿ ( :)21المادة التدريبية
الرقـ

الفقرة

المتوسط

االنحراؼ

التقدير

30

المادة التدريبية متنوعة المحتوى.

2.72

0.86

متوسط

31

المادة التدريبية متسمسمة منطقياً.

2.41

0.96

ضعيؼ

2.41

0.99

ضعيؼ

0.96

ضعيؼ
ضعيؼ

32

المادة التدريبية حديثة.

34

أدت المادة التدريبية لتطوير الكفا ة األدائية لممتدربيف

2.35

35

المادة التدريبية عكست أ داؼ الدورة.

2.34

1.05

36

المادة التدريبية كانت مناسبة لموضوع الدورة.

2.30

0.91

ضعيؼ

37

توافقت المادة التدريبية مع عنواف الدورة.

2.26

1.13

ضعيؼ

38

المادة التدريبية واضحة وسهمة الفهـ.

2.24

1.00

ضعيؼ

39

المادة التدريبية كافية.

2.18

0.99

ضعيؼ

المتوسط الحسابي العاـ

2.36

0.74

ضعيؼ

يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( : )21كاف متوسط ذا المجاؿ  2.36أي أف القيمة ( ضعيؼ) ،أي أف
الترتيبات لتقيـ توصيؼ المادة التدريبية كانت ضعيفة وكانت أكثر نقاط الضعؼ في ذا المجاؿ تعود

إلى لعدـ كفاية المادة التدريبية ،وضوح وسهولة فهـ المادة التدريبية وعدـ توافؽ المادة التدريبية مع

عنواف الدورة.

 9.1.4المجال الثامن  :التمارين العممية:
يتطرؽ ذا المجاؿ لتقييـ التماريف العممية ،وقد تـ استطبلع رأي أفراد العينة فيما يتعمؽ بهذا الموضوع
في أربع فقرات كما ورد في أداة الدراسة وكانت إجابات أفراد العينة عنها كما و مبيف في الجدوؿ

رقـ ()22

الجدوؿ ( :)22التماريف العممية
الرقـ
40

الفقرة
توفرت المساحات والمياديف البلزمة لتنفيذ التدريب عممياً.

المتوسط

االنحراؼ

التقدير

2.53

1.08

ضعيؼ

2.27

1,02

ضعيؼ

0,96

ضعيؼ
ضعيؼ
ضعيؼ

41

استخدـ المتدربوف المادة النظرية في التماريف العممية.

42

التماريف العممية كانت واضحة وواقعية.

2.21

43

توفر اآلليات والمعدات المناسبة في التماريف العممية.

2.04

1.06

المتوسط الحسابي لممجاؿ

2.26

0.79
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يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( :)22كاف متوسط ذا المجاؿ  2.26أي أف القيمة ( ضعيؼ) ،أي أف

الترتيبات لتقيـ توصيؼ التماريف العممية كانت ضعيفة ،وأكثر نقاط الضعؼ في ذا المجاؿ تعود إلى
لعدـ توفر اآلليات والمعدات المناسبة في التماريف العممي ،التماريف العممية كانت واضحة وواقعية.
 10.1.4المجال التاسع :تقييم اإلطار الزمني لمتدريب:
يتطرؽ ذا المجاؿ الى ترتيبات اإلطار الزمني ،وقد تـ استطبلع رأي أفراد العينة فيما يتعمؽ بهذا
الموضوع في خمس فقرات كما ورد في أداة الدراسة وكانت إجابات أفراد العينة عنها كما و مبيف في

الجوؿ رقـ ()23

الجدوؿ( :)23تقييـ اإلطار الزمني لمتدريب
الرقـ

الفقرة

المتوسط

االنحراؼ

التقدير

44

موعد وتوقيت الدورات التدريبية مناسب.

2.64

1,07

متوسطة

45

توقيت بد وانتها التدريب اليومي مناسب.

2.41

1.03

ضعيؼ

46

مدة التدريب لمدورة كافية.

2.39

1.02

ضعيؼ

47

تـ استغبلؿ الوقت المتاح بشكؿ مناسب.

2.37

1.09

ضعيؼ

48

عدد ساعات التدريب اليومية مناسبة.

2.22

0,99

2.40

0.81

المتوسط الحسابي العاـ

ضعيؼ
ضعيؼ

يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( :)23كاف متوسط ذا المجاؿ  2.40أي أف القيمة ( ضعيؼ) ،أي أف

الترتيبات لتقيـ اإلطار الزمني لمتدريب كانت ضعيفة  ،وأكثر نقاط الضعؼ في ذا المجاؿ تعود إلى

عدد ساعات التدريب اليومية مناسبة ،استغبلؿ الوقت المتاح بشكؿ مناسب.
 11.1.4المجال العاشر  :البيئة التدريبية :
يتطرؽ ذا المجاؿ لتقييـ التماريف العممية ،وقد تـ استطبلع رأي أفراد العينة فيما يتعمؽ بهذا الموضوع
في تسع فقرات كما ورد في أداة الدراسة وكانت إجابات أفراد العينة عنها كما و مبيف في الجدوؿ

رقـ ()24

الجدوؿ ( : )24بيئة التدريب وجوانبه الموجستية .
الرقـ

الفقرة

المتوسط

االنحراؼ

التقدير

49

منامات المتدربيف كانت مناسبة.

2.76

1,23

متوسط

50

توفرت وجبات الطعاـ المناسبة.

2.53

1.21

ضعيؼ

51

القاعة التدريبية كانت مناسبة.

2.45

1.20

ضعيؼ

52

مكاف الدورة مناسب.

2.37

1.06

ضعيؼ
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53

وسائؿ التدريب المستخدمة كافية وحديثة.

2.34

1.06

ضعيؼ

54

يتمتع مكاف التدريب بالتهوية المناسبة.

2.33

1.02

ضعيؼ

2.27

1.30

ضعيؼ

2.26

1.08

ضعيؼ

0,71

ضعيؼ

0.80

ضعيف

55
56

تـ تأميف المتدربيف (صحياً وضد الحوادث).
المواصبلت لمكاف التدريب كانت مؤمنة.

57

تـ مراعاة احتياطات السبلمة العامة.

2.26

المتوسط الحسابي العام

2.40

يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( :)24كاف متوسط ذا المجاؿ  2.40أي أف القيمة( ضعيؼ) ،أي أف

الترتيبات لتقيـ بيئة التدريب كانت ضعيفة ،وأكثر نقاط الضعؼ في ذا المجاؿ تعود إلى عدـ مراعاة
احتياطات السبلمة العامة ،المواصبلت لمكاف التدريب كانت غير مؤمنة بطريقة مناسبة.
 12.1.4المجال الحادي عشر  :عالقة التدريب بأداء المتدربين وتطور الجهاز :

يتطرؽ ذا المجاؿ إلى ترتيبات عبلفة التدريب الفني الخارجي بأدا المتدربيف وتطور الجهاز مف

وجهة نظر المتدربيف ،وقد تـ استطبلع رأي أفراد العينة فيما يتعمؽ بهذا الموضوع في ثمانية عشر فقرة
كما ورد في أداة الدراسة وكانت إجابات أفراد العينة عنها كما و مبيف في الجوؿ رقـ ()25
الجدوؿ( : )25عبلفة التدريب الفني الخارجي بأدا المتدربيف وتطور الجهاز

الرقـ

الفقرة

المتوسط

االنحراؼ

التقدير

58

إستفدت مف التدريب الذي شاركت به في عممي.

2.83

1.11

متوسطة

59

عزز التدريب مف دافعية الموظؼ لمعمؿ.

2.38

0.92

ضعيؼ

60

ارتبط التدريب مع رسالة وأ داؼ الجهاز.

2.37

1.01

ضعيؼ

61

اكتسب المتدربوف الكفا ة المستهدفة مف التدريب.

2.33

0.86

ضعيؼ

62

إستغبلؿ الموارد المتاحة بالشكؿ األمثؿ.

2.35

0.84

ضعيؼ

63

أسهـ التدريب في تعزيز سموؾ المتدربيف.

2.35

0.82

ضعيؼ

64

أسهـ التدريب في تعزيز القدرة اإلدارية لممتدربيف.

2.33

0.76

ضعيؼ

65

المعدات واآلليات التي تدربت عميها متوفرة في مكاف العمؿ.

2.32

0.89

ضعيؼ

66

أسهـ التدريب في تعزيز إستخداـ المتدربيف لممعدات واألجهزة.

2.31

0.80

ضعيؼ

67

أسهـ التدريب في تعزيز كفا ة الجهاز وتطورا.

2.30

0.78

ضعيؼ

68

عزز التدريب مف فرص إبداع الموظؼ.

2.25

0.89

ضعيؼ

70

أسهـ التدريب في تعزيز قدرة المتدربيف عمى حؿ المشكبلت.

2.24

0.79

ضعيؼ

69

ساعد التدريب في تعزيز القدرة عمى استغبلؿ الوقت.

2.23

0.82

ضعيؼ

71

أسهـ التدريب ايجابياً في قدرتي عمى التعامؿ مع الحوادث.

2.19

0.79

ضعيؼ

2.16

0.75

ضعيؼ

73

أسهـ التدريب في تعزيز سرعة المتدربيف بانجاز العمؿ.

2.15

0.76

ضعيؼ

72

أسهـ التدريب في رفع كفا تي المهنية.

2.13

0.81

ضعيؼ

75

مكنني التدريب مف نقؿ الخبرات إلى زمبل العمؿ.

2.09

0.78

ضعيؼ

المتوسط الحسابي لممجال

2.35

0.61

ضعيف

74

الدورات التي تمت المشاركة بها ي في مجاؿ االختصاص الوظيفي.
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يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( : )25كاف متوسط ذا المجاؿ

 2.35أي أف القيمة ( ضعيؼ ) ،أي أف

الترتيبات لتقيـ عبلقة التدريب الفني الخارجي بأدا المتدربيف وتطور الجهاز كانت ضعيفة ،وأكثر
نقاط الضعؼ في ذا المجاؿ تعود إلى عدـ اكتساب المتدربيف الكفا ة المستهدفة مف التدريب ويعزى

ذلؾ إلى عدـ توفر المعدات واآلليات التي تـ التدريب عميها في مكاف العمؿ مما يؤدي إلى الحد مف

تطور الجهاز إلى المستوى المطموب .

وكانت اجابات المشاركين عمى األسئمة الثالثة المفتوحة األخيرة المباشرة وبعد تدنيفها كانت النتائج

كما يمي لكل من هذا السئمة :

 12.1.4ما اكثر ثالث جوانب ضعف في التدريب ؟
كاف نالؾ بعض جوانب الضعؼ في برامج التدريب وذلؾ بنا عمى إجابات المدربيف عمى السؤاؿ
السابؽ وتـ إجماؿ أ مها في ما يمي:

الجدوؿ رقـ ( :)26اكثر عشر جوانب ضعؼ في البرامج التدريبية مف وجهة نظر المتدربيف .

م

جوانب الضعف

التكرار

1

عدـ القدرة عمى التطبيؽ محميا الختبلؼ األدوات المستخدمة بالخارج عف األدوات والمعدات الموجودة في

123

ببلدنا.

2

االطار الزمني لمتدريب( موعد الدورات ومدتها).

30

3

ضعؼ اإلمكانيات الموجودة لدى الدفاع المدني الفمسطيني.

20

4

في بعض الدورات ال يتـ اختيار المتدربيف حسب المعايير المطموبة لمدورة وخصوصا لمدورات التي تعقد

42

في الدوؿ األجنبية او ذات عائد ما.

5

الدورات ليست ضمف تخصصي وعممي في الدفاع المدني.

18

6

المعدات التدريبية الموجودة غالبا ما تكوف غير صالحة.

11

7

عدـ تأميف المواصبلت لمدورة وخصوصا مف والى استراحة أريحا.

15

8

وجبات الطعاـ غير كاؼ وغير جيدة مف حيث النوعية.

7

9

عدـ االلتزاـ بمراحؿ الدورات (فيما يخص الدورات ذات المستويات المتعددة).

12

10

في بعض الدورات ال يوجد نالؾ توافؽ في المستوى العممي لممتدربيف مما يؤثر عمى مستوى الدورة

12

وخصوصا في الدورات التأسيسية.

كاف نالؾ بعض جوانب القوة في برامج التدريب وذلؾ بنا عمى إجابات المدربيف عمى السؤاؿ السابؽ
وتـ إجماؿ أ مها في ما يمي:
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 13.1.4اكثر ثالث جوانب قوة في التدريب؟
الجدوؿ رقـ ( :)27اكثر عشر نقاط قوة في البرامج التدريبية مف وجهة نظر المتدربيف .
نقاط القوة

م

التكرار

1

التعرؼ عمى المعدات الحديثة ومواكبة التغيير.

49

2

تضيؼ الى معرفتنا خبرات ومهارات لـ تكف لدينا.

38

3

التعرؼ عمى المعدات واآلليات الحديثة وكيفية التعامؿ معها.

21

4

التوافؽ بيف الجانب العممي والنظري.

20

5

سرعة إتقاف العمؿ (الخبرة والمهارة).

18

6

الحفاظ عمى المياقة البدنية (الطابور الصباحي الرياضي).

17

7

العمؿ بروح الفريؽ الواحد وانجاز المهاـ.

16

8

االطبلع عمى أنظمة العمؿ في الدوؿ األخرى.

16

9

االنضباط وااللتزاـ بالمواعيد .

14

10

فرصة التبادؿ المعرفي والثقافي خاصة اذا كانت الدورات خارجية.

12

 14.1.4ما هي اقتراحاتك لل رتقاء بالدورات التدريبية المستقبمية:
وقد طرح المتدربوف العديد مف االقتراحات والتي مف شأنها االرتقا بمستوى فاعمية تنفيذ الدورات

التدريبية الخارجية حيث تـ إجمالها فيما يمي -:

الجدوؿ رقـ ( :)28اكثر عشر مقتراحات لئلرتقا بالدورات التدريبية المستقبمية مف وجهة نظر المتدربيف
المقترحات

م

التكرار

1

العمؿ عمى توفير االمكانيات بعد التدريب مف أجؿ تطبيؽ المهارات المكتسبة عمى العمؿ اليومي والتصرؼ بمستوى 45

2

تعزيز الدورات التخصصية والتطبيقية.

22

3

اعطا كؿ عنصر حقه في الدورات الخارجية.

21

4

تأسيس كمية ومياديف خاصة لمدفاع المدني داخؿ فمسطيف وتأ يؿ كوادر الشباب واستخداـ الخبرات.

18

5

قبؿ التنسيؽ لمدورات الخارجية يجب دراسة وضع الموظفيف االقتصادي قبؿ ترشيحهـ.

17

6

وضع سيرة ذاتية لكؿ متدرب والعمؿ عمى انشا كادر تدريبي لنقؿ الخبرات لؤلشخاص الذيف لـ يتسنى لهـ الخروج 17

7

اف يتـ االلتزاـ باشراؾ المتدربيف بمراحؿ الدورات المختمفة (في حاؿ الدورات ذات المراحؿ المتعددة ،تأسيسية 12 ،

8

مراعاة اف يكوف مكاف انعقاد الدورة مبلئـ (القاعات و المنامات).

16

9

اال تماـ بالتخطيط الجيد لمعممية التدريبية مف حيث مراعاة مشاركة الموظفيف في تحديد االحتياج التدريبي ومتابعة 16

10

14

الخدمات المقدمة مف حيث االستجابة والتقييـ .

ألخذ الدورات.

متوسطة  ،متقدمة لنفس التخصص).

المتدربيف بعد عودتهـ لمدورات.

عدـ اج ار تنقبلت لمكادر مف مجاؿ عممهـ الى مجاالت أخرى دوف دراسة مسبقة لضماف عدـ ضياع الجهد التدريبي.
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 2.4نقاط الضعف والقوة في مجالت اإلستبانة المختمفة .
والدراؾ أكثر تفصيبل لعبلقة التدريب الفني الخارجي بأدا موظفي الدفاع المدني فإنه يمكف ابراز أكثر

عشرة عوامؿ ايجابية تشكؿ نقاط قوة لهذا التدريب وعشرة أخرى تركز عمى جوانب الضعؼ لهذا
التدريب والتي يمكف عرضها فيما يمي ( جدولي  ،)29،30مف مختمؼ المجاالت التي وردت في

االستبانة أداة الدراسة.

 جدوؿ رقـ( : )29أكثر عشر جوانب ضعؼ

الرقـ

الفقرة

المتوسط

المجاؿ

التقدير

1

التبميغ عف موعد الدورة قبؿ مدة زمنية كافية لبلستعداد.

2.00

ما قبؿ التدريب

ضعيؼ

2

توفر اآلليات والمعدات المناسبة في التماريف العممية.

2.04

التماريف العممية

ضعيؼ

3

تـ تعريؼ المتدربيف بمواضيع الدورة وأ دافها.

2.08

ما قبؿ التدريب

ضعيؼ

4

مكنني التدريب مف نقؿ الخبرات إلى زمبل العمؿ.

2.09

اثر التدريب عمى أدا المتدربيف

ضعيؼ

5

التزاـ المتدربيف بأدا الواجبات التدريبية.

2.10

تقييـ المتدربيف

ضعيؼ

6

تـ تعريؼ المتدربيف ببعضهـ البعض.

2.11

بداية تنفيذ التدريب

ضعيؼ

7

أسهـ التدريب في رفع كفا تي المهنية.

2.13

اثر التدريب عمى أدا المتدربيف

ضعيؼ

8

التزـ المتدربوف بتوقيت الدورة.
ا

2.14

تقييـ المتدربيف

ضعيؼ

9

أسهـ التدريب في تعزيز سرعة المتدربيف بانجاز العمؿ.

2.15

اثر التدريب عمى أدا المتدربيف

ضعيؼ

10

المادة التدريبية كافية .

2.18

المادة التدريبية

ضعيؼ

 3.4كانت أكثر عشر جوانب قوة في مختمف مجالت الدارسة :
في الجدوؿ التالي تـ تحديد أكثر عشر فقرات قوة مف مختمؼ المجاالت التي وردت في االستبانة أداة

الدراسة.

جدوؿ رقـ( : )30أكثر عشر جوانب قوة
الرقـ

الفقرة

المتوسط

المجاؿ

التقدير

1

تعبئة نماذج تقييـ يومية.

3,29

التقنيات المستخدمة تقييـ الدورات

متوسطة

2

حوار فردي مع المتدربيف.

3,16

التقنيات المستخدمة تقييـ الدورات

متوسطة

3

المبلحظة والمتابعة المستمرة.

2.89

التقنيات المستخدمة تقييـ الدورات

متوسطة

4

تعبئة نموذج نهاية الدورة.

2,89

التقنيات المستخدمة تقييـ الدورات

متوسطة

5

حوار مفتوح مع المتدربيف.

2,80

التقنيات المستخدمة تقييـ الدورات

متوسطة

6

تـ مناقشة خطة التدريب مع المتدربيف.

2.85

بداية تنفيذ التدريب

متوسط

7

استفدت مف التدريب الذي شاركت به في عممي.

2.83

اثر التدريب عمى أدا المتدربيف

متوسط

8

منامات المتدربيف مناسبة.

2.76

البيئة التدريبية

متوسط

9

المادة التدريبية متنوعة المحتوى.

2.72

المادة التدريبية

متوسط

10

اتسمت إدارة التدريب بالعناية واال تماـ بالمتدربيف.

2.67

تقييـ إدارة التدريب

متوسط

69

يتبيف أف  % 50مف جوانب قوة التدريب كانت في مجاؿ تقنيات تقييـ التدريب ،مما يعني أنه كاف يتـ

القياـ بعممية تقييـ التدريب وكاف تقييمه (متوسطاً) ،ولكنه أقؿ ما اعتمد عمى اسموب المفتوح في
الحوار مع المتدربيف  ،وبمتابعة األمر تبيف أنه لـ يتـ تحميؿ نتائج ذا التقييمات واالستفادة منها و ذا

ما يفسر بقا جوانب الضعؼ في التدريب لسنوات متتالية وبشكؿ متكرر .

 4.4النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة :
* الفرضية الرئيسية األولى :

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 3031في متوسط إجابة المبحوثيف مف
حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي ،تعزى لمتغيرات( :الجنس ،والحالة االجتماعية،
والعمر ،والمؤ ؿ العممي ،وسنوات الخبرة ،والرتبة ،وطبيعة الوظيفة ،وعدد الدورات التدريبية).

 1.4.4الفرضية الولى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف مف
حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير الجنس .
ولفحص ذا الفرضية ،استخدـ الباحث اختبار ( ت)

لمجموعتيف مستقمتيف Independent -t-

 test .والنتائج يوضحها الجدوؿ اآلتي.

الجدوؿ( :)31نتائج اختبار(ت) لمجموعتيف مستقمتيف لمتغير الجنس
إناث ( ف= )26

ذكور (ف= )294
المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

2.37

0.51

2.27

0.47

قيمة (ت)

الداللة

0.956

0.340

يتضح مف الجدوؿ السابؽ انه ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 3031في

متوسط إجابة المبحوثيف مف حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير الجنس،
وذلؾ الف الداللة اكبر مف(0.05) .
 2.4.4الفرضية الثانية:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف مف
حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية .

ولفحص ذا الفرضية ،استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادي  Way ANOVA Oneوالتي

تظهر نتائجه في الجدوليف( )32،33اآلتي:
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الجدول (:)32المتوسطات الحسابية حسب متغير الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

المتوسط

اعزب

2.30

متزوج

2.39

مطمؽ

1.59

ارمؿ

----

المجموع

2.36

الجدوؿ ( :)33نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير الحالة االجتماعية
مصدر التبايف

مجموع مربعات االنحراؼ

درجات الحرية

متوسط االنحراؼ

قيمة( ؼ)

الداللة

بيف المجموعات

1.049

2

0.525

2.043

0.131

داخؿ المجموعات

81.396

317

0.257

المجموع

82.445

319

*

*دالة احصائيا عند مستوى ()α≥3031

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنه ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في
متوسط إجابة المبحوثيف مف حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير الحالة
االجتماعية وذلؾ الف الداللة اكبر مف (0.05).

 3.4.4الفرضية الثالثة :
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف مف

حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير العمر .

ولفحص ذا الفرضية ،استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادي  Way ANOVA Oneوالتي
تظهر نتائجه في الجدوليف ( )34،35اآلتي:

الجدول ( :)34المتوسطات الحسابية حسب متغير العمر
العمر

المتوسط

اقؿ مف 25

2.34

25-30

2.28

30-40

2.43

40-50

2.43

50-60

1.90

المجموع

2.36
11

الجدوؿ ( :)35نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير العمر
مصدر التبايف

مجموع مربعات االنحراؼ درجات الحرية

متوسط االنحراؼ قيمة(ؼ)

بيف المجموعات

2.126

4

0.531

داخؿ المجموعات

80.319

315

0.255

المجموع

82.445

319

2.084

الداللة

0.083

*دالة احصائيا عند مستوى ()α≥3031

يتضح مف الجدوؿ السابؽ انه ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في
متوسط إجابة المبحوثيف مف حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير العمر
وذلؾ الف الداللة اكبر مف (0.05).

 4.4.4الفرضية الرابعة
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف مف
حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير المؤ ؿ العممي.
ولفحص ذا الفرضية ،استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادي

Way ANOVA Oneوالتي

تظهر نتائجه في الجدوليف ( )36،37اآلتي:
الجدول (:)36المتوسطات الحسابية حسب متغير المؤ ؿ العممي
المؤ ؿ العممي

المتوسط

توجيهي فاقؿ

2.33

دبموـ متوسط

2.16

بكالوريوس

2.43

دراسات عميا

2.65

المجموع

2.36

13

*

الجدوؿ ( :)37نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير المؤ ؿ العممي
متوسط االنحراؼ قيمة(ؼ)

الداللة

مصدر التبايف

مجموع مربعات االنحراؼ

درجات الحرية

3.512

0.07

بيف المجموعات

3.631

4

0.908

داخؿ المجموعات

78.813

315

0.250

المجموع

82.445

319

*دالة احصائيا عند مستوى ()α≥3031
يتضح مف الجدوؿ السابؽ انه ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في
متوسط إجابة المبحوثيف مف حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير المؤ ؿ
العممي وذلؾ الف الداللة اصغر مف (0.05).

 5.4.4الفرضية الخامسة
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف مف
حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير سنوات الخبرة
ولفحص ذا الفرضية ،استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادي

تظهر نتائجه في الجدوليف( )38،39اآلتي:

Way ANOVA Oneوالتي

الجدول ( :)38المتوسطات الحسابية حسب متغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

المتوسط

اقؿ مف سنتيف

2.40

2-5

2.18

5-10

2.35

10-15

2.49

اكثر مف 15

2.45

المجموع

2.36

12

*

الجدوؿ ( :)39نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير سنوات الخبرة
متوسط االنحراؼ قيمة(ؼ)

الداللة *

مصدر التبايف

مجموع مربعات االنحراؼ

درجات الحرية

4.312

0.002

بيف المجموعات

4.280

4

1.070

داخؿ المجموعات

78.165

315

0.248

المجموع

82.445

319

*دالة احصائيا عند مستوى ()α≥3031
يتضح مف الجدوؿ السابؽ انه توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في

متوسط إجابة المبحوثيف مف حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير سنوات
الخبرة وذلؾ الف الداللة اصغر مف ( . (0.05

واستخدـ الباحث اختبار شيفيه لممقارنات البعدية وكانت الفروؽ الظا رة بيف مف  5-2و مف 10-5

ولصالح مف  10-5وبيف مف  5-2ومف  15-10ولصالح مف  ، 15-10وبيف مف  5-2و اكثر مف
 15ولصالح اكثر مف  15سف ،وذلؾ ألف ذوي الخبرات األعمى أقدر عمى المعرفة بتفاصيؿ التدريب

ومكامف ضعفه .

 6.4.4الفرضية السادسة
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف مف

حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير الرتبة
ولفحص ذا الفرضية ،استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادي

تظهر نتائجه في الجدوليف( )40،41اآلتي:

Way ANOVA Oneوالتي

الجدوؿ ( :)40المتوسطات الحسابية حسب متغير الرتبة
المتوسط

الرتبة

2.11

جندي  -رقيب
رقيب أ –مساعد أ

2.37

مبلزـ -نقيب

2.42

رائد -عقيد

2.49

المجموع

2.36

14

الجدوؿ ( :)41نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير الرتبة
مصدر التبايف

مجموع مربعات االنحراؼ درجات الحرية متوسط االنحراؼ قيمة(ؼ)

بيف المجموعات

3.968

4

0.992

داخؿ المجموعات

78.477

315

0.242

المجموع

82.445

319

3.981

الداللة

0.004

*دالة احصائيا عند مستوى ()α≥3031

يتضح مف الجدوؿ السابؽ انه توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في
متوسط إجابة المبحوثيف مف حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير الرتبة
وذلؾ الف الداللة اصغر مف (0.05).

واستخدـ الباحث اختبار شيفيه لممقارنات البعدية والفروؽ الظا رة بيف رقيب اوؿ ورائد -عقيد ولصالح

رائد – عقيد ،حيث أف أصحاب الرتب العميا يمتمكوف خبرات أكثر في مجاؿ التدريب وربطه بمجاؿ

العمؿ .

 7.4.4الفرضية السابعة
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف مف

حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير طبيعة الوظيفة
ولفحص ذا الفرضية ،استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادي

تظهر نتائجه في الجدوليف( )42،43اآلتي:

Way ANOVA Oneوالتي

الجدوؿ ( :)42المتوسطات الحسابية حسب متغير طبيعة الوظيفة
طبيعة الوظيفة

المتوسط

ميداني

2.37

فني

2.36

إداري

2.34

المجموع

2.36

11

*

الجدوؿ ( :)43نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير طبيعة الوظيفة
مصدر التبايف
بيف المجموعات

مجموع مربعات االنحراؼ درجات الحرية
3

0.003

داخؿ المجموعات 82.435

316

0.261

82.445

319

المجموع

0.010

متوسط االنحراؼ

قيمة (ؼ) الداللة
0.013

0.098

*دالة احصائيا عند مستوى ()α≥3031
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف مف

حيث تقييـ المتدربيف لبرامج التدريب الفني الخارجي تعزى لمتغير طبيعة الوظيفة وذلؾ الف الداللة

اكبر مف (0.05).

 8.4.4الفرضية الثامنة:
ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )3031 = αفػػي متوسػػط إجاب ػة المبحػػوثيف
حػػوؿ عبلقػػة بػرامج التػػدريب الفنػػي الخػػارجي بػأدا طػواقـ الػػدفاع المػػدني الفمسػػطيني وتطػػور الجهػػاز مػػف
وجهة نظر المتدربيف تعزى لمتغير عدد الدورات.
ولفحػػص ػػذا الفرضػػية  ،اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي Way ANOVA
 Oneوالتي تظهر نتائجه في الجدوليف ( )44،41اآلتي:
الجدوؿ ()44
المتوسطات الحسابية حسب متغير عدد الدورات
المتوسط

عدد الدورات
دورة

3024

دورتاف

3043

ثبلث دورات

3023

اكثر مف ثبلث دورات

3029

المجموع

3026

16

*

الجدوؿ ( :)41نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير عدد الدورات
مصدر التبايف

مجمػ ػ ػ ػػوع مربعػ ػ ػ ػػات درجػ ػ ػ ػ ػػات متوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػط قيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الداللة *
االنحراؼ

بيف المجموعات

2.111

داخؿ المجموعات

80.334

المجموع
82.445
* دالة احصائيا عند مستوى()α≥3031

الحرية

االنحراؼ

(ؼ)

4

30111

30369

211

30311

30381

219

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ انػػه ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≥3031فػػي
متوس ػػط إجابػ ػة المبح ػػوثيف ح ػػوؿ عبلق ػػة بػ ػرامج الت ػػدريب الفن ػػي الخ ػػارجي بػ ػأدا طػ ػواقـ ال ػػدفاع الم ػػدني
الفمسطيني وتطور الجهاز مف وجهة نظر المتدربيف تعزى لمتغير عدد الدورات وذلؾ الف الداللة اكبػر
مف (.)3031
* الفرضية الرئيسية الثانية :
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 3031في متوسط إجابة
المبحوثيف لعبلقة برامج التدريب الفني الخارجي بأدا طواقـ الدفاع المدني الفمسطيني وتطور

الجهاز مف وجهة نظر المتدربيف ،تعزى لمتغيرات( :الجنس ،والحالة االجتماعية ،والعمر،
والمؤ ؿ العممي ،وسنوات الخبرة ،والرتبة ،وطبيعة الوظيفة ،وعدد الدورات التدريبية).
 9.4.4الفرضية التاسعة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف حوؿ
عبلقة برامج التػدريب الفنػي الخػارجي بػأدا طػواقـ الػدفاع المػدني الفمسػطيني وتطػور الجهػاز مػف وجهػة
نظر المتدربيف تعزى لمتغير الجنس .
ولفحص ذا الفرضية ،استخدـ الباحث اختبار ( ت ) لمجموعتيف مسػتقمتيف Independent
. -t- testوالنتائج يوضحها الجدوؿ اآلتي(: )46
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الجدوؿ ( :)46نتائج اختبار (ت) لمجموعتيف مستقمتيف لمتغير الجنس
ذكور ( ف =)394
المتوسط
3021

االنحراؼ
3013

اناث ( ف =)36
المتوسط

قيمة (ت)
االنحراؼ

3031

30816

الداللة
30243

3049

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ انػػه ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى الداللػػة( )α≥3031فػػي
متوس ػػط إجابػ ػة المبح ػػوثيف ح ػػوؿ عبلق ػػة بػ ػرامج الت ػػدريب الفن ػػي الخ ػػارجي بػ ػأدا طػ ػواقـ ال ػػدفاع الم ػػدني
الفمسطيني وتطور الجهاز مف وجهة نظر المتػدربيف تعػزى لمتغيػر الجػنس ،وذلػؾ الف الداللػة اكبػر مػف
(. )3031
 10.4.4الفرضية العاشرة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف حوؿ
عبلقة برامج التػدريب الفنػي الخػارجي بػأدا طػواقـ الػدفاع المػدني الفمسػطيني وتطػور الجهػاز مػف وجهػة
نظر المتدربيف تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
ولفحػػص ػػذا الفرضػػية  ،اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي Way ANOVA
 Oneوالتي تظهر نتائجه في الجدوليف ( )41،48اآلتي:
الجدوؿ ( :)41المتوسطات الحسابية حسب متغير الحالة االجتماعية
المتوسط

الحالة االجتماعية
اعزب

3023

متزوج

3041

مطمؽ

1013

ارمؿ

----

المجموع

3026

18

الجدوؿ ( :)48نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير الحالة االجتماعية
مصدر التبايف

مجم ػ ػػوع مربع ػ ػػات درجػ ػ ػ ػ ػػات متوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط قيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدالل ػ ػ ػ ػ ػػة
االنحراؼ

الحرية

االنحراؼ

(ؼ)

*

بيف المجموعات

1.035

3

30111

30311

30128

داخؿ المجموعات

81.41

211

30316

المجموع

82.445

219

* دالة احصائيا عند مستوى()α≥3031
يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ ان ػػه ال توج ػػد ف ػػروؽ دال ػػة إحص ػػائيا عن ػػد مس ػػتوى الدالل ػػة( )α≥3031ف ػػي
متوس ػػط إجابػ ػة المبح ػػوثيف ح ػػوؿ عبلق ػػة بػ ػرامج الت ػػدريب الفن ػػي الخ ػػارجي بػ ػأدا طػ ػواقـ ال ػػدفاع الم ػػدني
الفمسطيني وتطور الجهاز مف وجهة نظر المتدربيف تعػزى لمتغيػر الحالػة االجتماعيػة وذلػؾ الف الداللػة
اكبر مف (.)3031
 11.4.4الفرضية الحادية عشر:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف حوؿ
عبلقة برامج التػدريب الفنػي الخػارجي بػأدا طػواقـ الػدفاع المػدني الفمسػطيني وتطػور الجهػاز مػف وجهػة
نظر المتدربيف تعزى لمتغير العمر.
ولفحػػص ػػذا الفرضػػية  ،اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي Way ANOVA
 Oneوالتي تظهر نتائجه في الجدوليف ( )49،13اآلتي:
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الجدوؿ ( :)49المتوسطات الحسابية حسب متغير العمر
المتوسط

العمر
اقؿ مف 31

3023

23-31

3023

43-23

3042

13-43

3043

63-13

1091

المجموع

3026

الجدوؿ ( :)13نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير العمر
مصدر التبايف

مجم ػ ػػوع مربع ػ ػػات درجػ ػ ػ ػ ػػات متوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط قيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدالل ػ ػ ػ ػ ػػة
االنحراؼ

الحرية

االنحراؼ

(ؼ)

*

بيف المجموعات

2.115

4

30138

30312

30388

داخؿ المجموعات

80.33

211

30311

المجموع

82.445

219

* دالة احصائيا عند مستوى()α≥3031
يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ انػػه ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≥3031فػػي
متوس ػػط إجابػ ػة المبح ػػوثيف ح ػػوؿ عبلق ػػة بػ ػرامج الت ػػدريب الفن ػػي الخ ػػارجي بػ ػأدا طػ ػواقـ ال ػػدفاع الم ػػدني
الفمسػػطيني وتطػػور الجهػػاز مػػف وجهػػة نظػػر المتػػدربيف تعػػزى لمتغيػػر العمػػر وذلػػؾ الف الداللػػة اكبػػر مػػف
(.)3031
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 12.4.4الفرضية الثانية عشر
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف حوؿ
عبلقة برامج التػدريب الفنػي الخػارجي بػأدا طػواقـ الػدفاع المػدني الفمسػطيني وتطػور الجهػاز مػف وجهػة
نظر المتدربيف تعزى لمتغير المؤ ؿ العممي
ولفحػػص ػػذا الفرضػػية  ،اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي Way ANOVA
 Oneوالتي تظهر نتائجه في الجدوليف ( )11،13اآلتي:
الجدوؿ ( :)11المتوسطات الحسابية حسب متغير المؤ ؿ العممي
المتوسط

المؤ ؿ العممي
توجيهي فاقؿ

3021

دبموـ متوسط

3014

بكالوريوس

3041

دراسات عميا

3063

المجموع

3026

الجدوؿ ( : )13نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير المؤ ؿ العممي
مصدر التبايف

مجم ػ ػػوع مربع ػ ػػات درجػ ػ ػ ػ ػػات متوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط قيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدالل ػ ػ ػ ػ ػػة
االنحراؼ

الحرية

االنحراؼ

(ؼ)

*

بيف المجموعات

3.592

4

30898

2018

30361

داخؿ المجموعات

78.853

211

30313

المجموع

82.445

219

* دالة احصائيا عند مستوى ()α≥3031
يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ ان ػػه ال توج ػػد ف ػػروؽ دال ػػة إحص ػػائيا عن ػػد مس ػػتوى الدالل ػػة( )α≥3031ف ػػي
متوس ػػط إجابػ ػة المبح ػػوثيف ح ػػوؿ عبلق ػػة بػ ػرامج الت ػػدريب الفن ػػي الخ ػػارجي بػ ػأدا طػ ػواقـ ال ػػدفاع الم ػػدني
الفمسػػطيني وتطػػور الجهػػاز مػػف وجهػػة نظػػر المتػػدربيف تعػػزى لمتغيػػر المؤ ػػؿ العممػػي وذلػػؾ الف الداللػػة
اكبر مف (.)3031
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 13.4.4الفرضية الثالثة عشر
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف حوؿ
عبلقة برامج التػدريب الفنػي الخػارجي بػأدا طػواقـ الػدفاع المػدني الفمسػطيني وتطػور الجهػاز مػف وجهػة
نظر المتدربيف تعزى لمتغير سنوات الخبرة
ولفحػػص ػػذا الفرضػػية  ،اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي Way ANOVA
 Oneوالتي تظهر نتائجه في الجدوليف ( )12،14اآلتي:
الجدوؿ ()12
المتوسطات الحسابية حسب متغير سنوات الخبرة
المتوسط

سنوات الخبرة
اقؿ مف سنتيف

3028

1-3

3033

13-1

3022

11-13

3041

اكثر مف 11

3044

المجموع

3026
الجدوؿ ()14

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير سنوات الخبرة
مصدر التبايف

مجم ػ ػػوع مربع ػ ػػات درجػ ػ ػ ػ ػػات متوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط قيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدالل ػ ػ ػ ػ ػػة
االنحراؼ

الحرية

االنحراؼ

(ؼ)

*

بيف المجموعات

2038

4

30833

2036

30381

داخؿ المجموعات

79.165

211

30311

المجموع

82.445

219

* دالة احصائيا عند مستوى ()α≥3031
يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ انػػه ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≥3031فػػي
متوس ػػط إجابػ ػة المبح ػػوثيف ح ػػوؿ عبلق ػػة بػ ػرامج الت ػػدريب الفن ػػي الخ ػػارجي بػ ػأدا طػ ػواقـ ال ػػدفاع الم ػػدني
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الفمسػػطيني وتطػػور الجهػػاز م ػف وجهػػة نظػػر المتػػدربيف تعػػزى لمتغيػػر سػػنوات الخب ػرة وذلػػؾ الف الداللػػة
اكبر مف (.)3031
 14.4.4الفرضية الرابعة عشر
ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )3031 = αفػػي متوسػػط إجاب ػة المبحػػوثيف
حػػوؿ عبلقػػة بػرامج التػػدريب الفنػػي الخػػارجي بػأدا طػواقـ الػػدفاع المػػدني الفمسػػطيني وتطػػور الجهػػاز مػػف
وجهة نظر المتدربيف تعزى لمتغير الرتبة
ولفحػػص ػػذا الفرضػػية  ،اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي Way ANOVA
 Oneوالتي تظهر نتائجه في الجدوليف ( )11،16اآلتي:
الجدوؿ ()11
المتوسطات الحسابية حسب متغير الرتبة
المتوسط

الرتبة
رقيب اوؿ

3.10

رقيب أ – مساعد أ

3029

مبلزـ -نقيب

3043

رائد – عقيد

3041

المجموع

3026
الجدوؿ ()16

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير الرتبة
مصدر التبايف

مجم ػ ػػوع مربع ػ ػػات درجػ ػ ػ ػ ػػات متوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط قيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدالل ػ ػ ػ ػ ػػة
االنحراؼ

الحرية

االنحراؼ

(ؼ)

*

بيف المجموعات

30986

4

30146

3091

30364

داخؿ المجموعات

79.459

211

30313

المجموع

82.445

219

* دالة احصائيا عند مستوى()α≥3031
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يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ انػػه ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≥3031فػػي
متوس ػػط إجابػ ػة المبح ػػوثيف ح ػػوؿ عبلق ػػة بػ ػرامج الت ػػدريب الفن ػػي الخ ػػارجي بػ ػأدا طػ ػواقـ ال ػػدفاع الم ػػدني
الفمسػػطيني وتطػػور الجهػػاز مػػف وجهػػة نظػػر المتػػدربيف تعػػزى لمتغيػػر الرتبػػة وذلػػؾ الف الداللػػة اكبػػر مػػف
(.)3031
 15.4.4الفرضية الخامسة عشر
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α≥3031في متوسط إجابػة المبحػوثيف حػوؿ
عبلقة برامج التػدريب الفنػي الخػارجي بػأدا طػواقـ الػدفاع المػدني الفمسػطيني وتطػور الجهػاز مػف وجهػة
نظر المتدربيف تعزى لمتغير طبيعة الوظيفػة  ،ولفحػص ػذا الفرضػية  ،اسػتخدـ الباحػث اختبػار تحميػؿ
التبايف األحادي  One Way ANOVAوالتي تظهر نتائجه في الجدوليف ( )11،18اآلتي:
الجدوؿ ()11
المتوسطات الحسابية حسب متغير طبيعة الوظيفة
طبيعة الوظيفة

المتوسط

ميداني

3026

فني

3026

إداري

3021

المجموع

3026
الجدوؿ ()18

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير طبيعة الوظيفة
مصدر التبايف

مجم ػ ػػوع مربع ػ ػػات درجػ ػ ػ ػ ػػات متوسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط قيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدالل ػ ػ ػ ػ ػػة
االنحراؼ

الحرية

االنحراؼ

(ؼ)

*

بيف المجموعات

0.031

2

0.01

30329

30888

داخؿ المجموعات

82.414

216

المجموع

830441

219

* دالة احصائيا عند مستوى ()α≥3031
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0.260

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ ان ػػه ال توج ػػد ف ػػروؽ دال ػػة إحص ػػائيا عن ػػد مس ػػتوى الدالل ػػة( )α≥3031ف ػػي
متوس ػػط إجابػ ػة المبح ػػوثيف ح ػػوؿ عبلق ػػة بػ ػرامج الت ػػدريب الفن ػػي الخ ػػارجي بػ ػأدا طػ ػواقـ ال ػػدفاع الم ػػدني
الفمسػػطيني وتطػػور الجهػػاز مػػف وجهػػة نظػػر المتػػدربيف تعػػزى لمتغيػػر طبيعػػة الوظيفػػة وذلػػؾ الف الداللػػة
اكبر مف (.)3031
 16.4.4الفرضية السادسة عشر
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥3031في متوسط إجابة المبحوثيف حوؿ
عبلقة برامج التػدريب الفنػي الخػارجي بػأدا طػواقـ الػدفاع المػدني الفمسػطيني وتطػور الجهػاز مػف وجهػة
نظر المتدربيف تعزى لمتغير عدد الدورات.
ولفحػػص ػػذا الفرضػػية  ،اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي Way ANOVA
 Oneوالتي تظهر نتائجه في الجدوليف ( )19،63اآلتي:
الجدوؿ ()19
المتوسطات الحسابية حسب متغير عدد الدورات
المتوسط

عدد الدورات
دورة

3023

دورتاف

3041

ثبلث دورات

3041

اكثر مف ثبلث دورات

3043

المجموع

3026
الجدوؿ ()63

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير عدد الدورات
مصدر التبايف

مجموع مربعات االنحراؼ

درجات الحرية

متوسط االنحراؼ

قيمة (ؼ)

الداللة

بيف المجموعات

30311

4

0.503

1.97

0.182

داخؿ المجموعات

80.43

211

30311

المجموع

82.445

219

* دالة احصائيا عند مستوى ()α≥3031
81

يتضح مف الجدوؿ السابؽ انه ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مسػتوى الداللػة ( )α≥3031فػي متوسػط إجابػة
المبحوثيف حوؿ عبلقة برامج التدريب الفني الخارجي بأدا طواقـ الػدفاع المػدني الفمسػطيني وتطػور الجهػاز مػف
وجهة نظر المتدربيف تعزى لمتغير عدد الدورات وذلؾ الف الداللة اكبر مف (.)3031
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الفدل الخامس

______________________________________________________________

 1. 1.5الستنتاجات والتوديات

يمكف أف نمخص أ ـ االستنتاجات والتوصيات التي توصمت لها الدراسة عمى النحو التالي:
 2.1.5الستنتاجات :
مف خبلؿ إستعراض نتائج الدراسة فإنه يمكف الوصوؿ لئلستنتاجات التالية :
 -1ناؾ ضعؼ في نظاـ وسياسة التدريب في جهاز الدفاع المدني في مجمؿ
الممارسات المتعمقة بممارسة العممية التدريبية كما و ظا ر في نتائج الدراسة
وقطاعاتها المتعمقة بإعداد االحتياج التدريبي  ،إختيار المتدربيف  ،تقييـ الدورات

وقياس أثر التدريب ...... ،ال .

 -2ال توجد آلية لنقؿ أثر التدريب إلى الكادر الذي لـ يستطع المشاركة في التدريب
الخارجي وذلؾ وفقا أل ار أفراد العينة وعدـ وجود آلية لبلستفادة مف التدريب مف قبؿ

الطاقـ المتدرب والطاقـ الذي لـ يتـ تدريبه .

 -3يوجد نالؾ جوانب ضعؼ محورية لها عبلقة بمعظـ مجاالت الدراسة والتي تمثمت
بػ ػػ(ما قبؿ التدريب ،بداية التدريب ،تقييـ المدربيف ،تقييـ المتدربيف ،تقييـ المادة
التدريبية ،تقييـ اإلطار الزمني،

تقييـ البيئة التدريبية ،تقييـ التماريف العممية )

ويتضح ذلؾ مف خبلؿ المتوسطات الحسابية التي أفرزتها الدراسة .

 -4تغطي نقاط الضعؼ معظـ مراحؿ التدريب وجوانبه وضعؼ بعض المدربيف أدى الى
الكثير مف المضاعفات في نتائج التدريب.

 -5لـ توفؽ إدارة التدريب في جهاز الدفاع المدني في اإلختيار الصحيح لممتدربيف لبعض
الدورات مما أثر سمباُ عمى مستوى الدورة والنتائج المرجوة منها ،ويتضح ذلؾ في عدـ
انسجاـ مواصفات المتدربيف مما أثر سمبا في نتيجة التدريب.

 -6أثر عدـ تجانس المتدربيف مف حيث سنوات الخبرة والرتبة والمؤ ؿ العممي في فاعمية
البرامج التدريبية.

 -7إف البرامج والمادة التدريبية والتي أستخدمت في الدورات الخارجية لـ تحاكي الواقع
الفمسطيني  ،فأدى ذلؾ إلى ضياع جز مف الفائدة التدريبية المرجوة.
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 -8بعض جوانب الضعؼ أدت الى ضعؼ متراكـ في المجاالت االخرى وبالتالي أسست
لضعؼ متكرر في فاعمية التدريب ،حيث لـ يظهر نالؾ دليؿ عمى استفادة ادارة

التدريب مف تقييـ المتدربيف لهذا البرامج .

 -9لـ تسا ـ الدورات الخارجية في رفع كفا ة وفاعمية الكادر في التعامؿ مع الحوادث
بالمستوى المرجو منها ،مما يعزى الى عدـ التدرب عمى اآلليات المستخدمة في

الواقع الفمسطيني ،مما أعاؽ تطور الكادر والجهاز عمى حد سوا .

 -10لـ تسا ـ برامج التدريب الفني الخارجي في تطور جهاز الدفاع المدني وتعزيز
كفا ة الطاقـ بالطريقة المطموبة والمرجوة منها بسبب نقؿ أعداد اليستهاف بها ممف تـ

تدريبهـ فنيا الدا مهاـ العبلقة لها بموضوع التدريب.
 3.1.5التوديات :

 -1وضع نظاـ متكامؿ لمتدريب يعالج يشمؿ عمى إعادة يكمة ونشاطات ومهاـ إدارة
التدريب في جهاز الدفاع المدني الفمسطيني بما يمكنها مف القياـ بهذا الدور بالطريقة

الصحيحة وفؽ نظاـ وسياسة تدريبية مناسبة يتـ صياغتها واقرار ا.

 -2مراعاة وضع دليؿ الممارسات المثمى في التدريب لموظفي الدفاع المدني وتطبيقها
عمى أرض الواقع وذلؾ إنسجاما مع ما نص عميه األدب النظري عمى أف يشمؿ ذلؾ

كافة عناصر التدريب(،التخطيط لمتدريب ،رصد االحتياج التدريبي ،اختيار مكاف
التدريب ،واختيار المتدربيف ،وتبني عدة طرؽ تدريبية.....ال ) ،مع مراعاة اشراؾ
المتدربيف في ذلؾ .

 -3مف الضروري توفير متطمبات إنجاح التدريب :االنسجاـ بيف المتدربيف ،والبيئة
التدريبية ،مراعاة إنضباط والتزاـ المتدربيف ...ال .

 -4الرصد الواضح والموثؽ لمهاـ وصبلحيات كؿ طرؼ في العممية التدريبية ومتابعة
تنفيذ إلتزاماته وخاصة فيما يتعمؽ بتقييـ التدريب واالستفادة مف نتائجه .

 -5وضع معايير واضحة الختيار المتدربيف والمدربيف عمى حد سوا وااللتزاـ بتنفيذ ا .

 -6التدقيؽ بشكؿ اكبر عمى التدريب العممي في الدورات وذلؾ لتعزيز الكفا ة الميدانية
لممتدربيف عمى أف يكوف التدريب عمى معدات وآليات متوفرة في الدفاع المدني

الفمسطيني.

 -7وضع معايير ومؤشرات دالة عمى مدى فاعمية التدريب وقياس أثر التدريب وفقاً لنظاـ
تدريبي متراكـ يراعي رصد السجؿ التدريبي لكؿ موظؼ.
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 -8التركيز عمى التحديد الدقيؽ لممدة الزمنية البلزمة لمدورات التدريبية بما يتناسب مع
مواضيع الدورة.

-9

إنشا

أكاديمية أو مدرسة تدريب في فمسطيف تعمؿ عمى وضع الخطط

االستراتيجية لمتدريب وتنفيذ ا ،كما أقترح إختيار عينة مف مبدعي كوادر الدفاع
المدني لممشاركة في برنامج تدريب مدربيف ليصبحوا نواة العمؿ في ذا األكاديمية .

 -10تحميؿ نتائج تقييـ التدريب ووضع آلية لئلستفادة منها في تعديؿ السياسات
والممارسات التدريبية البلحقة.

 -11وضع آلية لنقؿ الخبرات والمعمومات التي تـ اكتسابها مف قبؿ المتدربيف الذيف
شاركوا في الدورات الخارجية إلى باقي كادر الدفاع المدني الذيف لـ يشاركوا في ذا
الدورات حتى تعـ الفائدة عمى الجميع ،مما يؤدي إلى رفع كفا ة الكادر وتطور

الجهاز.

 -12لبلستفادة القصوى مف التدريب وتطوير الكادر وجهاز الدفاع المدني عمى حد سوا
يجب تثبيت الكادر مف بداية تجنيدا وعدـ إج ار تنقبلت غير ضرورية لمكادر مف

مجاؿ عمؿ الى مجاؿ عمؿ آخر غير مناسب لموضوعات التدريب( الثبات الوظيفي

).

 -13أف يتـ إج ار دراسات تكميمية لهذا الدراسة في موضوعات  :معيقات عمؿ جهاز

الدفاع المدني ،األثر العممي لدورات محددة  ،األخطا التي يقع فيها كوادر الدفاع

المدني أثنا قيامهـ بعممهـ.
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 2.5المراجع

 1.2.5المراجع العربية :

 ابف منظور :)1997( .لساف العرب ،مجمد ،9الطبعة االولى ،دار الفكر.
 أبو النصر ،مدحت محمد :)2009( .مراحؿ العممية التدريبية ،المجموعة العربية لمتدريب
والنشر.



باشات ،أحمد اب ار يـ :)1978( .أسس التدريب ،الطبعة االولى ،دار النهضة العربية.

 البرامج التدريبية ،الطبعة االولى ،عماف ،دار صفا لمنشر والتوزيع.

 بشارات ،عمر :)2008( .واقع عممية تدريب المهندسيف الزراعييف في و ازرة الزراعة
الفمسطينية في الضفة الغربية وأفؽ تطوير ا ،فمسطيف ،جامعة القدس.

 توفيؽ ،عبد الرحمف :)2010( .نقؿ أثر التدريب الى الواقع العممي ،القا رة ،مركز الخبرات
المهنية لبلدارة.

 التمباني ،نهاية عبد الهادي وآخروف :)2011( ،واقع عممية تقييـ البرامج التدريبية في الهيئات
المحمية بالمحافظات الجنوبية ،جامعة األز ر ،غزة.

 جاسـ ،أحمد عيداف :)2012( .تقييـ مصداقية البرامج التدريبية المنفذة مف خبلؿ قياس
مخرجاتها – إطار نظري ،جامعة االنبار لمعموـ االقتصادية واالدارية ،العراؽ.

 الحربي ،فهد محمد :)2007( .تقويـ برامج التدريب الفني في مراكز تدريب الدفاع المدني مف
وجهة نظر المتدربيف ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية.

 حسف ،طا ر :)2011( .قياس أثر الدورات التدريبية وفاعميتها في القطاع الصحي :دراسة
استكشافية عمى المستشفيات الحكومية ،سوريا ،جامعة دمشؽ.

 حمداف ،محمد زياد :)2001( .معتصـ وادارة برنامج التدريب .عماف :دار التربية الحديثة.
 الحميري ،باسـ :)2002( .التدريب الفعاؿ منهجي وتطبيقي ،الطبعة االولى ،مطبعة الحامد.

 الخطيب ،رداح ،الخطيب ،أحمد( .)2006التدريب الفعاؿ ،ط،1إربد ،األردف ،عالـ الكتب
الحديث لمنشر والتوزيع.

 الخميفات ،عصاـ عطا اهلل حسيف :)2010( .تحديد االحتياجات التدريبية لضماف فاعمية.
 الدفاع المدني األردني :)2012( .عموـ الحماية المدنية.

 دونالد كير باتريؾ :)1957( .تقييـ التدريب .ترجمة فارس حممي ،المجمة العربية لمتدريب،
دار النشر بالمركز العربي لمدراسات األمنية ،الرياض.

 ديسمر ،جاري :)2003( .ادارة الموارد البشرية ،ترجمة محمد سيد احمد عبد المحسف عبد
المحسف ،الرياض -المممكة السعودية ،دار المري .
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 الذ بي ،جاسـ محمد والعزاوي ،نجـ عبد اهلل :)2005( .مبادئ االدارة العامة :منظور
استراتيجي شامؿ ،الطبعة االولى ،مكنب الجزيرة ،بغداد.

 السالـ ،مؤيد سعيد :صالح ،عادؿ حرحوش ( ،)2009إدارة الموارد البشرية :مدخؿ
استراتيجي ،اربد ،االردف ،عالـ الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع.

 السالـ ،مؤيد سعيد :صالح ،عادؿ حرحوش :)2006( .إدارة الموارد البشرية :مدخؿ
استراتيجي ،عماف ،االردف ،دار جدا ار لمكتاب العممي.

 السالـ ،مؤيد سعيد :)2009( .ادارة الموارد البشرية :مدخؿ اسراتيجي متكامؿ ،إث ار لمنشر،
عماف.

 السامرائي ،أحمد شاـ :)2010( .أثر است ارتيجية التدريب لتطوير الموارد البشرية في القطاع
الحكومي قطاع ،الكهربا في العراؽ أنموذجا ،األكاديمية العربية في الدنمارؾ.

 السكارنة ،ببلؿ خمؼ :)2011( .تحميؿ وتحديد االحتياجات التدريبية ،مصر ،القا رة ،دار
الميسرة لمنشر والتوزيع.

 السيسي ،فتحي فتحي أحمد :)2007( .مقياس تنمية فعالية األدا المهني لبلخصائييف
االجتماعييف العامميف مع األحداث الجانحيف ،المعهد العالي لمخدمات االجتماعية ،بورسعيد.

 الشاويش ،مصطفى نجيب :)1996( .إدارة الموارد البشرية :إدرة األفراد ،عماف ،االردف ،دار
الشروؽ لمنشر.

 جايكا (2015ـ) " :قياس فعالية التدريب لمرتبات الدفاع المدني الفمسطيني " ،االردف ،الدفاع
المدني االردني ،ادارة الدراسات واالبحاث والتطوير" .

 رشدي ،عثماف فريد :)2013( .التدريب المهني ،عماف ،االردف،دار الراية لمنشر والتوزيع.
 شريؼ ،عمي :)2000( .اإلدارة المعاصرة ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية لمنشر.

 الشممة ،عبد الفتاح :)2014( .تقييـ تدريب موظفي البمديات الفمسطينية في مجاؿ التخطيط
االستيراتيجي ،فمسطيف ،نابمس ،جامعة النجاح الوطنية (قيد النشر).

 شهاب ،أ : (1998).معجـ مصطمحات االدارة العامة ،الطبعة االولى ،مؤسسة الرسالة
لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت.

 صالح ،محمد :)2004( .الموارد البشرية عرض وتحميؿ ،عماف ،دار الحامد لمنشر والتوزيع.
 الغامدي ،عائض بف جمعاف(1991ـ) :دور التدريب في رفع كفاية ضباط الدفاع المدني

دراسة تطبيقية عف الدورة التأ يمية لمضباط،رسالة ماجستير،الرياض،المركز العربي لمدراسات

األمنية والتدريب بالمعهد العالي لمعموـ األمنية .

 الطعاني ،حسف أحمد :)2002( .التدريب مفهومه وفعاليته :بنا البرامج التدريبية وتقويمها،
عماف ،دار الشروؽ.
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 الطعاني ،حسف أحمد :)2007( .التدريب االداري المعاصر ،الطبعة االولى ،االردف ،دار
الميسرة لمطباعة والنشر.

 عبد الباقي ،صبلح الديف :)2002( .االتجا ات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ،القا رة

 عساؼ ،معتز عبد القادر :)8002(.التميز في إدارة الموارد البشرية ،موسوعة التمييز
اإلداري ،الجز السابع ،منشورات اتحاد المصارؼ العربية.

 عساؼ ،عبد المعطي محمد ،حمداف ،محمد :)2000(.التدريب وتنمية الموارد البشرية:
األسس و العمميات ،عماف ،دار الز راف لمنشر والتوزيع.

 عباس ،سهيمة محمد :)2006( .إدارة الموارد البشرية :مدخؿ إستراتيجي ،ط ،2عماف ،دار
وائؿ لمنشر.

 عتي ،ناصر بف حسف2004(.ـ) :فاعمية البرامج التدريبية بمعهد الدفاع المدني في مواجهة
الكوارث واألزمات – دراسة تطبيقية عمى بعض الدورات

التي ينفذ ا معهد الدفاع

المدني،رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض،جامعة نابؼ العربية لمعموـ األمنية .

 العطوي ،صالح :)2007( .أثر أساليب التدريب عمى فاعمية البرامج التدريبية في المؤسسة
العامة لمتعميـ الفني والتدريب المهني في المممكة العربية السعودية (دراسة ميدانية) ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،األردف ،جامعة مؤته.

 القرني ،عمي عبد اهلل2001( .ـ) :اثر البرامج التدريبية في السبلمة المهنية مف إصابات
حوادث العمؿ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ ا|ألمنية .

 عيشي ،عمار :)2012( .اتجا ات التدريب المعاصرة وتقييـ أدا األفراد العامميف ،الطبعة
االولى ،االردف ،دار اسامة لمنشر والتوزيع.

 غرفة تجارة وصناعة راـ اهلل :)2003( .التعرؼ عمى واقع البرامج التدريبية لدى المشاريع
 الكساسبة ،محمد مفضي عثماف :)2005( .تقييـ البرامج التعميمية والتدريبية في كمية العموـ
الشرطية في جامعة مؤتة ،االردف ،جامعة مؤتة.

 كيتبي ،عبد اهلل اسماعيؿ :)2001( .قدرات التدريب والتطوير دليؿ عممي ،الرياض ،مركز
البحوث ،مكتبة فهد الوطنية.

 المحيد ،عبد المحسف فالح :)2007( .آفاؽ جديدة في التنمية البشرية والتدريب ،التنمية العربية
لمتنمية االدارية ،الطبعة الثانية ،عماف.

 لينا مسمـ وآخروف :)2011( .دور التدريب لمموارد البشرية في تحقيؽ الميزة التنافسية (في
قطاع البنوؾ في مدينة نابمس) ،جامعة النجاح ،فمسطيف.
 ماھر ،أحمد :)1999( .إدارة المورد البشرية ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية لمطبع والنشر
والتوزيع.
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 مجمة جامعة األز ر بغزة :)2011( .واقع عممية تقييـ البرامج التدريبية في الهيئات المحمية
بالمحافظات الجنوبية ،غزة ،المجمد.13

 محارمة ،ثامر محمد :)2006( .تقييـ ومتابعة التدريب في معهد التنمية االدارية بدولة قطر،
ورقة عمؿ مقدمة الى المؤتمر العربي االوؿ لمتدريب وتنمية الموارد البشرية –رؤية مستقبمية،

االردف ،الجامعة الهاشمية ،مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع.

 مس ػػعود ،عم ػػاد ولبن ػػى الزي ػػات ( .)2012أث ػػر الت ػػدريب ودع ػػـ اإلدارة العمي ػػا عم ػػى أدا م ػػوظفي
الصؼ األمامي في قطاع الخدمات في األردف .مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث اإلنسانية.

 المد وف ،محمد اب ار يـ وسعدية ،منصور محمد عمي :)2008( .تقييـ عممية التدريب

لمعامميف بالكميات التقنية في محافظات غزة مف وجهة نظر المتدربيف ،مجمة الجامعة

االسبلمية (سمسمة الدراسات االنسانية) المجمد السادس.

 مساعدة ،ايماف عقمة :)2008( .استراتيجية ادا المعمميف ،الطبعة االولى ،دبي ،منشورات
مدرسة محمد بف راشد آؿ مكتوـ لمتعميـ الثانوي.

 ميا ،عمي يونس واخروف :)2009( .قياس أثر التدريب عمى أدا العامميف (دراسة ميدانية
عمى مديرية التربية بمحافظة البريمي في سمطنةعماف) ،سوريا ،جامعة تشريف.



بلؿ ،محمد عبد الغني حسف :)2003( .أسس ومبادئ التدريب وتنمية الموارد البشرية ،ط،2

مصر ،دار الكتب لمنشر.

 ياغي ،محمد عبد الفتاح :)2003( .التدريب االداري بيف النظرية والتطبيؽ ،الطبعة الثانية،
عماف ،مطابع االندلس.
 2.2.5المراجع الجنبية:
Agochiya, Davindra (2010). Every Trainer Handbook. Los-Anglos: Sage
Publishers.
Bella Ya Hui Lien , Richard Yu Yuan HUNG, Gary N. Mclean0
(2007):“Training evaluation based on cases of Taiwanese bench marked
high-tech companies “, International JOURNAL OF Training and
Development.
Bennett, B. (1987):The Effectiveness of Staff Development Training
Practices of Ameta Analysis , Unpablished Ph. Thesis University of
Oregon .
Biech E0 (2012):Developing Talents For Organizational Results, San
Francisco,Pfiffer.
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 Carolyn‟b. And Fareman, S. (1990): “ Issues in Evaluation of
Management training “ , Public Productivity and Management Review0
 Christopher R. (1992):“How useful was it ? “,The Problem of Evaluation
In – House training.
 Davidson, J (2005). Evaluation Methodology Basics: The Nuts and Bolts
of Sound Evaluation. London: Sage Publications
 Erickson0 (1990): Evaluation Training , Training and Development
Journal.
 Faulkner, Mike0 (2004): Management training  ,British journal of
Adminisrative 0
 Kirkpatric D. and James Kirkpatric0 (2006): Evaluating Training
Programs, San Francisco, Berret Kohler Publishing.
 Maiment,Freed0)3332(: “Management” ,McGraw,Dushkin.
 Malcom Pyne0)1991( : modern social work theorg macmill an publishing
Co., London.
 Megginson, Leon C. & aothers. )3333(: " Small Business
Management,"Mc Grwa Hill, New York.
 Pienda, Pilar0 (2010): Evaluation of Training in Organizations: A Proposal
for An Integrated Model,Journal of European Industrial Training, vol. 34.
 Stewart, D.M. (1994). Hard book of Management skills. Vermont:
Grower
 Shafritz ,Jay M. &Russell ,E. W.:)3333(“intuducing puplic administration
“,Long Man ,New York „.
 Sorensen,Olav0 (1958): The Observed Changes Enquiry,General Electric
Company, Manager Development Consulting Service,Grotonville,N.Y.
 النترنت3.2.5
الموقع االكتروني الرسمي لمدفاع المدني الفمسطيني



. السعودية، جازاف.( أنواع التدريب2005) :ممتقى التربية والتعميـ



(www.pcd.ps)

(http://www.moudir.com/vb/showthread.php?t=100879)
.) معيقات تقييـ التدريب2011(:المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية
)https://hrdiscussion.com/hr30619.html (
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 3.5المالحق
 1.3.5ممحق اإلستبانة

الزمبل األع از في جهاز الدفاع المدني المحترميف

تحية وبعد ,,,

مف الضروري متابعة وتقييـ التدريب الخارجي الذي شاركتـ به مف فترة ألخرى عمى مدى الثبلثة أعواـ

الماضية (  ,) 2015، 2014، 2013ولهذا الغاية فقد تـ تصميـ ذا االستبانه راجياً منكـ تعبئتها ,وتهدؼ إلى جمع

معمومات لدراسة عممية بعنواف " تقييـ برامج التدريب الفني الخارجي وعبلقتها بأدا موظفي الدفاع المدني الفمسطيني
في الضفة الغربية مف وجهة نظر المتدربيف ".

يعتبر ذا البحث جز اً مف متطمبات الحصوؿ عمى شهادة الماجستير إضافة إلى كونه بحث تطبيقي ميداني

لفائدة جهاز الدفاع المدني الفمسطيني ,أرجو التذكير بأف البيانات التي ستدلوف بها ستعامؿ بسرية تامة ولف تستخدـ إال
ألغراض البحث العممي عمماً بأنه ال داع لذكر اسمكـ الكريـ أو ما يدؿ عميه.

لممتابعة واالستفسار حوؿ فقرات ذا اإلستبانة يمكنكـ االتصاؿ بجواؿ 0599500642

الباحث  :عماد فتحي أبو ذياب

شك اًر لتعاونكـ

بإشراؼ الدكتور/عبد الفتاح الشممة

====================================================================

بيانات معبئ الستبانة

الجنس -:

أنثى

ذكر

الحالة الجتماعية  -:أعزب
الفئة العمرية -:

مطمؽ

اقؿ مف 25سنة

 –25اقؿ مف  30سنه

 -40اقؿ مف 50سنه

المؤهل العممي -:

توجيهي فأقؿ

سنوات الخبرة _:

أقؿ مف سنتيف

الرتبة -:

متزوج

طبيعية الوظيفية - :

ميداني

 -30اقؿ مف  40سنة

-50أقؿ مف  60سنة

دبموـ متوسط

بكالوريوس

 2أقؿ مف 5

 10اقؿ مف 15

رقيب أو أقؿ

أرمؿ

أكثر مف 15

رقيب أ – مساعد أ
فني

دراسات عميا

 5أقؿ مف 10
مبلزـ – نقيب

رائد – عقيد

إداري

عدد الدورات الفنية الخارجية التي شاركت بها خالل الثالثة أعوام السابقة-:
دورة واحدة

دورتاف

ثبلث دورات
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أكثر مف ثبلث دورات

م

ما قبل التدريب

1

تـ تعريؼ المتدربيف بمواضيع الدورة وأ دافها.

2
3
4

دائماً

أحياناً

غالباً

أبداً

ناد اًر

التبميغ عف موعد انعقاد الدورة قبؿ مدة زمنية كافية لبلستعداد
لها.
اشترؾ الموظفيف في تحديد االحتياجات التدريبية .
كاف الهدؼ مف التدريب واضح قبؿ البد به .

5

تـ اختيار المشاركيف وفؽ معايير مواصفات موحدة.

6

تـ إرساؿ رسالة توضح التعميمات المطموب مف المتدرب االلتزاـ
بها .مالحظات أخرى ....................................................................................... :

م

في بداية تنفيذ التدريب

7

تـ مراعاة توحيد فهـ المتدربيف لؤل داؼ التدريبية.

8

تـ تعريؼ المتدربيف ببعضهـ البعض.

9

تـ مناقشة خطة التدريب مع المتدربيف (برنامج التدريب).

دائماً

غالباً

أحياناً

أبداً

ناد اًر

مالحظات أخرى...................................................................................... :
م

دائماً

تقييم المدرب

ضر لمدورة مسبقاً.
 10المدرب ح ّ

أحياناً

غالباً

أبداً

ناد اًر

 11المدرب قادر عمى تطوير الكفا ة المستهدفة مف التدريب.
12

يهتـ المدرب بجودة أدا المتدربيف .

 13يتمتع المدرب بأسموب مناسب .
 14يتمتع المدرب بخبرة فنية عاليه.
 15يتمتع المدرب بقدرة عالية عمى مساعدة المتدربيف وتنشيطهـ
 16يتقبؿ المدرب اآل ار .
مالحظات أخرى ........................................................................... :

تقييم المتدربين
17

ناؾ تجانس بيف المتدربيف مف ناحية مواصفاتهـ .

18

ناؾ جدية وا تماـ مف قبؿ المتدربيف.

19

التزـ المتدربوف بتوقيت الدورة .

20

التزـ المتدربيف بأدا الواجبات التدريبية.

دائماً
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غالباً

أحياناً

ناد اًر

أبداً

21

عدد المتدربيف في الدورة مناسب.

22

يتمتع المتدربوف بالقدرة عمى جمع المعمومات وتحميمها.
مالحظات أخرى :

.................................................................................................................
تقييم إدارة التدريب
دائماً

23

تمتعت إدارة التدريب بمهنية عالية بتحديد االحتياج التدريبي.

24

الخطط التدريبية مناسبة.

25

مواكبة المستجدات.

26

اتسمت إدارة التدريب بالعناية واال تماـ .

27

قامت إدارة التدريب بالمتابعة المستمرة لمدورة.

28

زودت ادارة التدريب جهة التدريب بمعمومات حوؿ المتدربيف

29

التدر
يب.مع المتدربيف.
التعاوف


أحياناً

غالباً

طمبت إدارة التدريب في الجهاز تقرير من قبل المتدربين مع نهاية الدورة



هل قامت إدارة التدريب بتقييم الدورة التدريبية



في حال حدوث تقييم  ،فأي التقنيات التالية تم استخدامها ؟
دائماً

نعم

غالباً

نعم

أبداً

ناد اًر

ل

ل

أحياناً

أبداً

ناد اًر

حوار فردي مع
ارربيف.
المتد
مفتوح مع
حو
تعبئةربيف.
المتد
نماذج تقييـ
يومية.نموذج نهاية
تعبئة
الدورة.
المبلحظة والمتابعة
المستمرة.
مالحظات أخرى

.........................................................................................................:
دائماً

تودف المادة التدريبية
30

المادة التدريبية كانت مناسبة لموضوع الدورة .

31

المادة التدريبية واضحة وسهمة الفهـ .

32

المادة التدريبية عكست أ داؼ الدورة.

34

أدت المادة التدريبية لتطوير الكفا ة األدائية لممتدربيف .

35

توافقت المادة التدريبية مع عنواف الدورة.
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غالباً

أحياناً

ناد اًر

أبداً

36

المادة التدريبية متسمسمة منطقياً.

37

المادة التدريبية حديثة.

38

المادة التدريبية كافية.

39

المادة التدريبية متنوعة المحتوى.
مالحظات أخرى .................................................................................................:
دائماً

التمارين العممية
40

التماريف العممية كانت واضحة وواقعية.

41

استخدـ المتدربوف المادة النظرية في التماريف العممية.

42

توفر اآلليات والمعدات المناسبة في التماريف العممية.

43

غالباً

أحياناً

ناد اًر

أبداً

توفرت المساحات والمياديف البلزمة لتنفيذ التدريب عممياً.
مالحظات أخرى
.....................................................................................................:

تقييم اإلطار الزمني لمتدريب

دائماً

44

موعد وتوقيت الدورات التدريبية مناسب.

45

مدة التدريب لمدورة كافية.

46

عدد ساعات التدريب اليومية مناسبة.

47

توقيت بد وانتها التدريب اليومي مناسب.

48

تـ استغبلؿ الوقت المتاح بشكؿ مناسب.

غالباً

أحياناً

ناد اًر

مالحظات أخرى
......................................................................................................:

بيئة التدريب وجوانبه الموجستية

دائماً

غالباً

 49مكاف الدورة مناسب .

 50القاعة التدريبية كانت مناسبة .
 51منامات المتدربيف كانت مناسبة.
 52توفرت وجبات الطعاـ المناسبة.
 53تـ تأميف المتدربيف (صحياً وضد

الحووادث).
اصبلت لمكاف التدريب كانت مؤمنة.
 54الم
55

يتمتع مكاف التدريب بالتهوية المناسبة.

 56وسائؿ التدريب المستخدمة كافية وحديثة.
 57تـ مراعاة احتياطات السبلمة العامة .
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أحياناً

ناد اًر

أبداً

أبداً

عالقة االبرامج التدريبية بأداء المتدربين وتطور الجهاز:

أوافؽ بشدة

أوافؽ

وسط

ال أوافؽ

 58اكتسب المتدربوف الكفا ة المستهدفة مف التدريب
 59مكنني التدريب مف نقؿ الخبرات إلى زمبل العمؿ
 60أسهـ التدريب في رفع كفا تي المهنية
 61أسهـ التدريب ايجابياً في قدرتي عمى التعامؿ مع الحوادث
 62أسهـ التدريب في تعزيز كفا ة الجهاز وتطورا
 63ساعد التدريب في تعزيز القدرة عمى استغبلؿ الوقت
 64ارتبط التدريب مع رسالة وأ داؼ الجهاز
 65الدورات التي تمت المشاركة بها ي في مجاؿ االختصاص
الوظيفي
التدريب في تعزيز القدرة اإلدارية لممتدربيف .
 66أسهـ
 67أسهـ التدريب في تعزيز سموؾ المتدربيف.
 68أسهـ التدريب في تعزيز قدرة المتدربيف عمى حؿ المشكبلت.
69

أسهـ التدريب في تعزيز سرعة المتدربيف بانجاز العمؿ.

 70أسهـ التدريب في تعزيز إستخداـ المتدربيف المعدات واألجهزة.
 71إستغبلؿ الموارد المتاحة بالشكؿ األمثؿ.
 72عزز التدريب مف دافعية الموظؼ لمعمؿ
 73عزز التدريب مف فرص إبداع الموظؼ
 74إستفدت مف التدريب الذي شاركت به في عممي
 75تف
المعدات واآلليات التي تدربت عميها متوفرة في مكاف العمؿ
مالحظات أخرى
......................................................................................................:

.......................................................................................................
بشكل عام ما هو تقييمك لمدورات الخارجية التي شاركت بها خالل الثالثة أعوام السابقة :
ممتاز

جيد

متوسط

ضعيف جداً

ضعيف

ما أكثر ثالث جوانب قوة في التدريب-:

–1
-2
-3

ما أكثر ثالث جوانب ضعف في التدريب -:

–1
-2
-3
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ال أوافؽ بشدة

ما هي اقتراحاتك لالرتقاء بالدورات التدريبية المستقبمية :

..................................................................................................................

..................................................................................................................
....................
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 4.2.2ممحق المحكمون  :أسما المختصيف الذيف حكموا اإلستبانة.
تحكيم اإلستبانة
الرقم
1

الدفة الوظيفية

السم
األستاذ الدكتور /ذياب جرار

أستاذ اإلدارة اإلستراتيجية/جامعة القدس المفتوحة

3

أ.مشارؾ الدكتور /خالد الصويص

عميد كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة فمسطيف التقنية خضوري

2

الدكتور /سبلمة السالـ

مدير جامعة القدس المفتوحة /فرع طولكرـ

4

الدكتور /إياد خميفة

جامعة القدس/أبو ديس

1

الدكتور /عطية مصمح

جامعة القدس المفتوحة /فرع قمقيمية

6

الدكتور /بها أبو عواد

جامعة خضوري  /كمية اإلدارة واالقتصاد

1

الدكتور/محمد عوض

جامعة الخميؿ

8

الدكتور/خالد نمر

جامعة خضوري /كمية اإلدارة واالقتصاد
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فهرس الجداول
عنوان الجدول

رقم الجدول

الدفحة

1

أج از االستبانة

13

3

المواصفات الديموغرافية لعينة الدراسة
خذًليعايمثباثاإلستبانت
نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات

16

1

أعداد مرتبات الدفاع المدني الفمسطيني

63

6

أعداد الدورات الخارجية وأعداد المشاركيف فيها ألعواـ 3311-3312

62

1

عدد الدورات الخارجية وعدد المشاركيف لعاـ 3312

62

8

كشؼ بأسما الدورات وأعداد المشاركيف في كؿ دورة لعاـ 3312

62

9

عدد الدورات الخارجية وعدد المشاركيف لعاـ 3314

64

13

كشؼ بأسما الدورات وأعداد المشاركيف في كؿ دورة لعاـ 3314

64

11

عدد الدورات الخارجية وعدد المشاركيف لعاـ 3311

61

13

كشؼ بأسما الدورات وأعداد المشاركيف في كؿ دورة لعاـ 3311

66

13

اتجا ات أفراد العينة نحو التدريب متمثبل في مجاالته الرئيسية

68

14

المتوسطات والتقدير التي استخدمها الباحث لمتحقؽ مف سؤاؿ الدراسة

68

15

مجاؿ ما قبؿ التدريب

69

16

مجاؿ بداية تنفيذ التدريب

13

17

مجاؿ تقييـ المدرب

13

18

مجاؿ تقييـ المتدربيف

11

19

مجاؿ تقييـ إدارة التدريب

11

33

مجاؿ تقييـ التقنيات التي تـ استخدامها في تقييـ الدورات

13

31

مجاؿ تقييـ المادة التدريبية

12

33

مجاؿ تقييـ التماريف العممية

14

32

مجاؿ تقييـ اإلطار الزمني لمتدريب

14

34

مجاؿ تقييـ بيئة التدريب وجوانبه الموجستية

11

2
4
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19
63

31

عبلقة التدريب الفني الخارجي بأدا المتدربيف وتطور الجهاز

16

36

اكثر عشرة نقاط ضعؼ في البرامج التدريبية مف وجهة نظر المتدربيف

11

31

اكثر عشرة نقاط قوة في البرامج التدريبية مف وجهة نظر المتدربيف

18

38

اكثر عشرة مقترحات لئلرتقا في البرامج التدريبية مف وجهة نظر المتدربيف

18

39

أكثر عشر جوانب ضعؼ في مختمؼ مجاالت الدراسة

19

23

أكثر عشر جوانب قوة في مختمؼ مجاالت الدراسة

83

21

نتائج اختبار(ت) لمجموعتيف مستقمتيف لمتغير الجنس

81

23

المتوسطات الحسابية حسب متغير الحالة االجتماعية

83

22

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير الحالة االجتماعية

83

24

المتوسطات الحسابية حسب متغير العمر

82

21

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير العمر

82

26

المتوسطات الحسابية حسب متغير المؤ ؿ العممي

84

21

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير المؤ ؿ العممي

84

28

المتوسطات الحسابية حسب متغير سنوات الخبرة

81

29

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير سنوات الخبرة

81

43

المتوسطات الحسابية حسب متغير الرتبة

86

41

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير الرتبة

86

43

المتوسطات الحسابية حسب متغير طبيعة الوظيفة

81

42

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير طبيعة الوظيفة

81

44

المتوسطات الحسابية حسب متغير عدد الدورات

88

41

نتائج تحميؿ التبايف األحادي لمتغير عدد الدورات

88

46
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