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 اتيجي،ساترالاهدفت هذه الدراسة الى تقييم التدريب الذي تلقااه ماوظفي البلاديات الفلساطينية فاي التخطايط  :ملخصال

ع ي موااووتحقيقا الهدافها عملت هذه الدراسة على االجاباة عاا اساهلتها، فتراات التجاارن والنمااخت المختلفاة فا

ذ أيناة.وتبيا تقييم التدريب مما أفضى الى تصميم نموخت تقييمي خاص بالدراساة تملاف فاي االساتبياذ الاذي أفارا  الت

لصات خاتيجية للبلاديات، وداد ساترهذا التدريب لم يكا ممارسة مساتقلة باف نااذ جامنا ماا مشاروع رسام الخطاط اال

ط لياف التخطايى نافاة عنارار أ اا الدراساة، فيماا نااذ  نتائج الدراسة الى أذ هاذا التادريب نااذ متوساط الفاعلياة علا

ت بهاة النمااخاتيجي الذي أردرته وزارا الحكم المحلي هو الماا ا التدريبياة ثياك رنام المادربوذ فيهاا علاى تتستراال

هاة بي فياة، وديماتالوار ا في هذا الدليف أنلر ما ترنيمهم على التدريب نوظيفة ا ارية، أما مدا التادريب فلام تكاا نا

ت فلام هاذه الحيليااغير مواتية، فيما تبيا أنه لام ياتم اختياار المادربيا بناان علاى أسا  مهنياة محاد ا، ول التدريب بأنها

ا ارا  يسااهم هااذا التاادريب فااي تطااوير القاادرا التخطيطيااة الرزمااة لاادو المتاادربيا، ودااد أوراات الدراسااة ن  انشااان

ربيا سة ونظام تادريبي متكاماف، تأهياف مجموعاة ماا المادمتخصصة للتدريب في وزارا الحكم المحلي، رياغة سيا

تيجي فااي اسااترمااا نااوا ر وزارا الحكاام المحلااي ليشااكلوا مرجتيااة تدريبيااة وتقييميااه واستشااارية لتمليااة التخطاايط اال

اراة فااي البلاديات الفلساطينية، نمااا أورات بمتالجاة جوانااب القصاور التادريبي التااي أذاارت اليهاا هااذه الدراساة وخ

 يار المدربيا، وتصميم الما ا التدريبية.مواوع أخت
 اتيجي، البلديات.ستر  التدريب، تقييم التدريب، التخطيط االالكلمات المفتاحية
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Employees: An Evaluation Perspective 
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Abstract: This study aimed at evaluating the training imparted to the Palestinian 

Municipality employees in the area of strategic planning. Many training evaluation 

models and experiments were presented، through which a model was developed to serve 

the study objectives. That is represented in the questionnaire as the tool of data 

collection of this study. A representative sample of respondents evaluated the efficiency 

of this training as medium on all items. Results of the study reveal that:there existed no 

appropriate planning for this training، the training material was the Strategic Planning 

Guide published by the Ministry of Local Government (MOLG). With this in hand، 

more focus was paid on filling up the forms appearing in the Guide rather than focusing 

on the training as a function. Results of the study revealed that: the duration of training 

deemed to be insufficient and its timing was inappropriate. The training environment 

was not conducive. Trainers’ performance was not that satisfactory. The mentioned 

weaknesses were responsible for the inefficiency of this training. The study 

recommended that: An independent body should be initiated to manage the training 

practices in the MOLG، Designing an integrated system of training in the MOLG، 

Conducting a TOT program for an eminent group of MOLG practitioners to qualify 

them serve as a training، consultancy and planning frame of reference، The weaknesses 

of this training should be resolved، Evaluation of the strategic plans should be 

performed to define its deficiencies which should be considered as training needs that 

should be met. Trainers should be carefully selected on professional bases، and the 

training material should be tailored for the purposes of this training. 
Key words: Training، training evaluation، strategic planning، municipalities. 
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 التعريف بمشكلة الدراسة:
تتمف التنظيمات الحكومية وبشكف ثليك علاى وااا السياساات واالساتراتيجيات وتحدياد التادخرت 

التي تستى ما خرلها الى االرتقان بالخدمة المقدماة للجمهماور وبمساتوو متيشاته، فتتبناى التادريب 

ي أ ان أ ان التنظيمااات الااوظيفي والوظااائفي، وبااالرغم مااا القناعااة المتأراالة ماالر للتااأإير بيجابيااا  فاا

بالتدريب، اال أذ ممارساتة ترزمات ومناذ عقاو  ماا تساارالت تطرثهاا األطاراع خات الترداة عاا 

 ,مدو تحقيقه ألهدافه، وما زال يشون اإلجابة عا هاذه التساارالت بتال اللتارات والجماو  )ثساا

وبة فاي دياااث أإاره خاراة علاى الماادو البتياد وفاي الجواناب المتنويااة، (، فهناا  رات124  2011

وعلاى الاارغم مااا جاادوو ممارسااته، اال أنااه ال بااد لاذلب مااا أذ ياارتبط بمتذاارات عااا ماادو فاعليتااه 

بهدع الكشف عا جوانب القصور ومتالجتها ومنااثي القاوا واإلفاا ا منهاا، هاذا الاى جاناب أهاداع 

الرزمة لنجاثه، بال أنه لحد اآلذ لم يتم التورف بلى نموخت متفا   أخرو ما أهمها توفير المتطلبات

عليااه بهااذا الخصااوص. ومااا منطلاا  ممارسااة التاادريب فااي مجااال التخطاايط االسااتراتيجي لمااوظفي 

البلااديات الفلسااطينية وغيااان التقياايم المنهجااي لااه، فقااد باارزت مشااكلة هااذه الدراسااة لااتكما فااي تقياايم 

" تقييي  التيدريف  يل التخ ييس ااسيتراتيجل ف مشكلة البحاك عناواذ التدريب في هذا المجال، لتحم

. لتتمف هذه الدراسة على ورف وادا التدريب في هاذا المجاال نماا لموظفل البلديات الفلس ينية "

تراه األطراع خات التردة به وخارة المتدربوذ، فيجيب هاذا البحاك فاي بطاار خلاب عاا مجموعاة 

 .ما األسهلة نتراها فيما يأتي

 

 أسئلة الدراسة:
"ميا تقييي  ميوظفل البليديات تترنم جهاو  هاذه الدراساة ثاول اإلجاباة عاا ساتالها المحاوري وهاو 

.ويتفارع عاا هاذا الساتال الفلس ينية للتدريف  ل مجال التخ يس ااستراتيجل اليي  اياراوا  ييه"

 األسهلة الفرعية اآلتية 

 ما تقييم ترتيبات ما دبف التدريب؟ 

 التاادريب )المااا ا التدريبيااة والطاارئ، الوسااائف والمتينااات، النشاااطات،االطراع،  مااا تقياايم تنفيااذ

 البيهة،...(؟

  نيف تنظر األطراع خات التردة وخارة المتدربوذ لتحقي  أهداع التدريب وخارة ألإره في

 اتيجي في البلديات التي يتملوذ فيها؟سترددرا المشارنيا على القيام بالتخطيط اال

 ف والقااوا فاااي التااادريب الااذي تلقااااه موظفاااو البلااديات فاااي مجاااال التخطااايط مااا جواناااب الضااات

 االستراتيجي؟

  هف توجد فروئ خات  اللة بثصائية في تقييم أفرا  التينة للتدريب تتو  لمتتيرات الجن ، الفهة

 التمرية، المتهف التلمي، التخصص، المسمى الوظيفي والمحافظة؟

  الممارسات التدريبية في مجال التخطيط االستراتيجي؟ ما الذي يمكا عمله لررتقان بفاعلية 

 وباإلجابة عا هذه األسهلة تستى الدراسة بلى تحقي  مجموعة ما األهداع نتراها فيما يأتي.

 

 أهداف الدراسة: 
تستى هذه الدراسة بلى الحصول على متذرات عا فاعلية تدريب موظفي البلديات الفلسطينية فاي  

تيجي للداللة على أإره، ما أجف الوراول بلاى أثكاام تقييمياة ثاول المساائف استرمجال التخطيط اال

التاادريب  خات التردااة بمجمااف هااذه التمليااة وعناراارها المختلفااة ومنهااا  تحديااد االثتياجااات وخطااة

ونشااااطاته وبيهتاااه واساااتخدام الطااارئ والوساااائف واأل وات، وتقيااايم األطاااراع خات الترداااة لااا  ان 

مواداا القصاور والقاوا فاي خلاب، وبباراز الترداة بايا هاذا التادريب واأل ان التدريبي، وخلاب لرراد 

التخطيطي لما ذارنوا فيه. نماا تهادع الدراساة بلاى تحقيا  مجموعاة أخارو ماا األهاداع، منهاا  

بعااا ا التأنيااد علااى أهميااة التاادريب فااي مجااال التخطاايط، وااارورا واااا هليااة لتقييمااه، لتملااف هااذه 
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ه فاي تصاميم أ وات التقيايم لمختلاف موااوعات التادريب، نماا تهادع هاذه الدراسة ملاال  يُحتاذو با

الدراسااة الااى بنااان داعاادا متلوماتيااة عااا الممارسااات التدريبيااة فااي مجااال التخطاايط االسااتراتيجي 

 لموظفي البلديات الفلسطينية.
وماا الناثيااة النظرياة تهاادع هاذه الدراسااة الاى تتمياام اال ن النظاري بخصااوص التاادريب  

بما ينسجم ما خصورية البيهة الفلسطينية، وبلاى اطارع البااثليا علاى النمااخت والتجاارن  وتقييمه

المحليااة والتربيااة والتالميااة المسااتخدمة فااي عمليااة تقياايم التاادريب والخااروت بنمااوخت يناسااب البيهااة 

الفلسطينية عامة وخصورية التدريب في مجال التخطيط بشكف خاص. نما ستنبه هذه الدراسة بلاى 

را التتاوذ المشتر  بيا مختلف االطراع خات التردة )خارة الهيهات المحلياة والمتسساات ارو

 األنا يمية والتدريبية( للقيام بهذه المهمة بالشكف االفضف.

ويااأتي خلااب نلااه مااا أجااف الورااول بلااى مجموعااة متكاملااة مااا التوراايات التااي مااا ذااأنها  

ة خارة ماا خارل متالجاة جواناب القصاور والتأنياد االرتقان بالممارسات التدريبية عامة والتقييمي

على الممارسات التدريبية والتقييمية الفضلى، وفي اون هذه األهاداع فلهاذه الدراساة أهمياة نبيارا 

 يتم توايحها فيما يأتي.

 

 أهمية الدراسة: 
ياارتبط نجاااح التنظيمااات فااي التتامااف مااا متتياارات البيهااة المحيطااة بتااوفر القااوو البشاارية الكفااتنا  

المدربة، وبذلب تنباا أهمياة هاذه الدراساة ماا أهمياة الوظيفاة التدريبياة ولادورها فاي تتميام فاعلياة 

ر، التنظيمات والتاي تتجساد فاي الوراول باالموظف بلاى مرثلاة متقدماة ماا الجاهمياة للتماف الملما

والتي تمتد فائدتها بلى عم  استراتيجي بتيد الى جانب أإرهاا اآلناي المباذار،، فتتماف هاذه الدراساة 

على فحص فيماا بخا نااذ ياتم ممارساة هاذه الوظيفاة بالشاكف المطلاون وتات ي بلاى النتاائج المأمولاة 

ا اده هاذا الجهاد مهم   ا لتصاحي  المسايرا انطردا  ما ثقيقة وجون استمرارية هذا النشاط وتتابتاه، ويُتد

التدريبيااة مااا خاارل بدناااع األطااراع المتنيااة وتتريفهااا بمااا يتوجااب عملااه لررتقااان بقاادرا مااوظفي 

البلديات الفلسطينية على تقديم الخدمة الفضلى وبالطريقة والنوعية الفضلى للمواطا لشاحذ نفاانتهم 

وهاي تفياد  ،هنياة ورذاا  افي ثف المشكرت التي تواجههم، وبالتالي تسهم فاي تصاميم خطاط أنلار م

فاي وااا سياساة تدريبياة أنلار فاعلياة أو  -الوزارا والتنظيماات التدريبياة –القائميا على التدريب 

تتااديف القااائم منهااا وخلااب باالفااا ا مااا ببااراز جوانااب الضااتف والقااوا المتتلقااة بتفصاايرت التمليااة 

طرئ لتقوم المتسسات التدريبية نفسها التدريبية في مراثلها المختلفة، فالتتذية الراجتة هي أفضف ال

(Vyas, 2012: 150 وما الناثية النظرية فلم يحظ هذا المواوع باالهتمام الكاافي، خاراة أذ ،)

ممارسته تتوانب ما تتيرات  راماتيكية مستدامة في الوادا الفلسطيني، ما يتني أذ الحاجة لنماوخت  

باتات أنلار الحاثاا. -دريب وبيهتاه الفلساطينيةبما يتناسب وخصورية مواوع التا -لتقييم التدريب 

ده هاذه الدراساة مهماة لكاف األطاراع خات الترداة، فهاي ال تتماف    وبشكف بجمالي تُتد

ا أنلار  على تحسيا األ ان التادريبي والتنظيماي فحساب، وبنماا تجتاف ماا دضاية وااا الخطاط أمار 

ا وفائاادا للبلااديات والااوزارا والمااواطا والااوطا بشااكف عااام ، وتوجيااه الجهااد التاادريبي الوجهااة رذاا  

 الصحيحة.

 

 اإلطار النظر :

يتااد التاادريب أثااد أهاام التاادخرت اسااتخداما  إلعااا ا التااوازذ التنظيمااي ولتتمياام داادرا مقدميية:  

التنظيمات على التجاون ما متتيرات البيهة المحيطة، بخ تجما الكلير ما الدراسات بأنه أثد أ وات 

عملياة يتفاعاف ماا خرلهاا المتادرن ماا مختلاف أناواع الخبارات والمتاارع النجاح التنظيماي، فهاو 

(، Haslinda & Muhiyddin, 2009: 240بهاادع تطااوير نفانتااه وتحساايا ددرتااه األ ائيااة )

ويذهب هخروذ بلى اعتباره اساتلمارا  بشاريا  تتظام ماا خرلاه التنظيماات عائادها وتقلاف ماا تكلفتهاا 

ا استراتيجي  ا ينتج عنه بعدا  نوا ر بشرية دا را التشتيلية، وهو بذلب أمر ذديد  الحيوية بورفه خيار 
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( باعتبارهاا الطاداات التاي 3  20013 ,على تلبية اثتياجات التمف )برناامج األمام المتحادا اإلنماائي

( فجو ا التماف مرتبطاة بقيماة الكفاانا Harbison,1973:23تستخدمها التنظيمات لتحقي  أهدافها )

ا هذه القاوو. وال تنحصار فوائاد التادريب فاي الترنيباة الخاراة باالموظف أو الترنيباة التي تتمتا به

( المبدعاة 303  206 ,التنظيمية، باف بناه أ اا لموانباة التطاور وإلعادا  دياا ات المساتقبف )الخطياب

 (، فما تمتلكه التنظيمات ما نفانا24  2009 ,والخردة والقا را على تلبية متطلبات الجو ا )ياسيا

( باف وأراب  التادريب أساساا 41  2010 ,بشرية يانتك  فاي أ ائهاا وتميمهاا عاا غيرهاا )الصابا 

( لما يترنه ما أإر في التنمية Nicholas & Michel, 2008: 437لتقدم المجتمتات واز هارها )

الفر يااة والجماعيااة والتنظيميااة علااى ثااد سااوان. وبااالنظر لااذلب، فانااه يتطلااب التخطاايط لهااذه التمليااة 

تنفيذها بإمتاذ وتاأذ، بخ بذ عادم القياام باذلب داد يولاد نتاائج سالبية ال ينحصار تأإيرهاا فاي البارامج و

خاتهااا، وبنمااا تنتهااي باتجاهااات ساالبية تاات ي بلااى اإلعاارا  عااا هااذه التمليااة وعاادم االدتناااع بهااا 

تساا  واالثجااام عااا  عمهااا، ومااا هنااا تااأتي الحاجااة بلذتقياايم متااأذ لهااذا الجهااد، بخ أذ غيااان خلااب ي

لتدريب يتيب الدليف على جدواه وبالتالي يقلف ما فارص االدنااع بجادوو االسامترار فاي ممارساته، 

 وتأسيسا على خلب فر بد ما التتريف بمفهوم تقييم التدريب وعنارره فيما يأتي.

 

 مفهوم تقيي  التدريف:
( 105  2012 ,هيتاارع تقياايم التاادريب بأنااه عمليااة التأنااد مااا تحقياا  التاادريب ألهدافااه )الهمايماا

  Agochiya (2010المتجسدا في فحص نفانا التدريب وعنارره والتوامف الماتإرا فياه. ويارو 

Pienda (2010  674 )( بأنه عملية جما المتلومات للداللة على ديمة التدريب، فيماا يترفاه 370

ياا  تفااوت التتريفاات بأنه التمليات الها فة للورول بلى أثكام بشأذ القيمة الكلية للتدريب، ويبادو جل

بترنياام بتضااها علااى الهاادع فيمااا يرناام بتضااها اآلخاار علااى التمليااة أو الفائاادا او التناراار، الاا ، 

ويمكا القول بأذ تقييم التدريب هو عملية جما المتلومات خات التردة بالجهو  التدريبياة والتواماف 

ته، وفيما يلي تواي  ألهداع خلب المتإرا فيها وتحليلها للورول بلى أثكام ثول أإر التدريب وديم

 وفوائده.

 

 أهداف تقيي  التدريف و وائده:
يتطلااب التمااف اإل اري السااليم أذ تكاارث اإل ارا بتاال نشاااطاتها وموار هااا لتقياايم مااا تاام القيااام بااه 

والتأند ما أنه ياتم وفقاا  لماا خطاط لاه، ألذ نقايل خلاب يتناي أذ تنتهاي األماور بلاى خارع ماا هاي 

(، ويهادع تقيايم التادريب الاى الوراول الاى إار  Blanchard, 2007: 376ه )مصممه ماا أجلا

أنواع ما المتلومات وهي  متلوماات تصاميم التادريب ومحتاواه، ومتلوماات رراد التتيارات لادو 

(. وباذلب  ,Stewart & Brown 200 1361المتدرن، ومتلومات الفائدا التتنظيمية ما التدريب)

مسألة بدددهية خلب ألنه يترتب على النشااط التادريبي تكلفاة ما ياة يتوجاب تشكف عملية تقييم التدريب 

تبريرها بورفها متطلَّب ا الستمرارية االعتما ات المالية لهذا النشاط الاذي يفتار  مناه االساهام فاي 

التطوير التنظيمي، فهي تحد  جوانب الضتف في هذه الممارسة وتمو ناا بالمتذارات واالجارانات 

(، ساااوان نانااات هاااذه Kirckpatrick,2006:19يا األ ان التااادريبي بشاااكف بناااان)الرزماااة لتحسااا

االجرانات ودائية أم عرجية. والموظف بحاجة للتأند ما جدوو التدريب مقارنة ما الودت والجهاد 

الذي نرسه له، وليمو ه بمتذرات وااحة عاا بثتياجاات التدريبياة المساتقبلية، وماا جهاة أخارو 

بياة تساتفيد ماا تقيايم التادريب فاي التارويج لجهو هاا، وهكاذا، فالحاجاة لتقيايم فإذ المتسساات التدري

التاادريب ملحااة وااارورية لكااف األطااراع خات التردااة بالتاادريب، بخ بذ االهتمااام بااذلب ياات ي بلااى 

االرتقان بالممارسة التدريبية بتموميتها وتفصيرتها ويحق  لهذه االطراع أهدافها، وهنا فار باد ماا 

التقيميياة والتاي نترااها فيماا  ةليهاا الخباران لتكاوذ  لاير للتملياى النماخت التي تورف االتترع عل

 يأتي. 
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 :Modelsنماذج تقيي  التدريف 
اجتهد التلمان وممارسو التمف التدريبي في ابتكار نماخت لتقييم التدريب مما أفرز مجموعة واساتة، 

اام  فااي نموخجهمااا علااى ر ا فتااف  Ward & Birdنتطاارئ فيمااا يلااي الااى جااوهر بتاال منهااا  رن 

على خلب عنارر التتلم والتطبي  وديااث  Jack and Philipsاالطراع خات التردة، فيما أااع 

خمسة مساتويات وهاي  األهاداع، وتصاميم البرناامج،  التائد، أما هوع فقد طور نموخجا  للتقييم ما

( فانطوو 677  2010) Piendaا(، أم138  2011 ,واستخدام البرنامج، والنتائج، واآلإار )ثسا

نموخجه لتقييم التدريب على وجاون اإلجاباة عاا مجموعاة ماا األساهلة، ماا أهمهاا  ماا الهادع ماا 

عملية التقييم؟ وما المستفيد منهاا؟ وماا الجواناب التاي يتوجاب تقييمهاا؟ وماا الاذي يصادر االثكاام 

  يتم استخدامها في خلب؟التقييمية؟، وما الفترا الممنية للتقييم؟ وما األ وات التي س
ده نموخت   ما أنلار نمااخت تقيايم التادريب ذامولية ودباوال ، وهاو يتضاما  Kirkpatrickويُتد

أربتة محاور أساسية هي  ر ا الفتف، والتتليم، والسلو ، والنتاائج. وبايا أذَّ ر ا الفتاف تهادع بلاى 

ار فاي الجهاد التادريبي يتطلاب دياث راا المتدرن واألطراع األخرو خات التردة، بخ بذ األستمر

ر ا فتف بيجابية ما هذه االطراع، على الرغم ماا أذ خلاب داد ال يتناي بالضارورا نجااح التادريب 

(Kirkpatrick 2006: 27-63 أمااا الااتتلم فهااو مااا يكتساابه المتاادرن مااا متااارع وداادرات ،)

رف في سلو  المتدرن ومهارات تسهم في تتيير سلونه، فيما يرنم المحور اللالك على التتير الحا

ساوان نانات نفساية أم  ننتيجة للتدريب، أما محاور النتاائج فهاو يشاير بلاى مخرجاات وهإاار التادريب

 ما ية أم تنظيمية،....، وهو الجمن األرتب في تقييم األ ان التدريبي.

( فقد رنم على إرإة عنارار أساساية Stewart & Brown, 2011:362) Kraigerأما نموخت  

وهااي  محتااوو البرناااامج التاادريبي وتصاااميمه، اآلإااار التنظيمياااة، والتتياارات التاااي طاارأت علاااى 

O'conner & Little (2012:275 )االطراع خات التردة خارة المتدرن. وداد تضاما نماوخت 

را  مفااا ه  بخا مااا أريااد تأنياادا  علااى تطااوير األ ان الفاار ي والجماااعي والتنظيمااي انطردااا مااا بفتاا

للتدريب أذ يحد  أإرا  خا أهمية فإنه يتوجب أذ يأخذ في عيا االعتباار مجموعاة ماا التواماف منهاا 

دياااث بنسااجام مبااا رات التطااوير التنظيمااي مااا أهااداع التاادريب، دياااث النتااائج، وفحااص تصااميم 

 كلمة الفصف في تقييم التدريب.التدريب وهلية تنفيذه، ويرو هذا النموخت أذ ل طراع خات التردة ال

يتض  ترنيم هذه النماخت على محتوو التدريب وعلاى منهجياة التقيايم بحاد خاتهاا أنلار ماا  

ترنيمهااا علااى األساا  والمبااا ق التااي تقااو  اليهااا، ومااا هنااا تااأتي ااارورا الخااروت بنمااوخت أنلاار 

مصاادر المتلومااات وفاا  ذاامولية وبدناعااا  ليتضااما تقياايم التخطاايط لتمليااة التاادريب بااالترنيم علااى 

متذرات على مضمونها الهدفي وأطرها الممنية نترتيبات ما دبف وأإنان تنفيذ التدريب وما بتده    

تحديد االثتياجات التدريبية وتهيهة المتدربيا والنشاطات ومتطلبات التدريب وبيهته وطارئ انجاازه 

ي ومتابتااة أإاار التاادريب، هااذا واأل وات المسااتخدمة و ور االطااراع خات التردااة واإلطااار الممناا

وهاوع،  Kraigerو Piendaو Kirkpatrickباافة الاى ماا رنامت علياه النمااخت المهماة أملاال 

وتجسد االستبانة التي تم تطويرها لتايات هذه الدراسة تكريسا لهذا النموخت، الذي نواا  عناراره 

 فيما يأتي. 

 

 ؟ما الي  يت  تقييمه
تااتم عمليااة تقياايم التاادريب مااا خاارل اإلجابااة عااا مجموعااة مااا األسااهلة تملااف مجاااالت التقياايم 

( بأنها التمليات اإل ارياة للتادريب، فيماا يارو 2010  676) Piendaومواوعاته والتي يلخصها 

Kirkpatrick (2006  3 بوجون ترنيمها بشمولية علاى مجموعاة ماا التنارار أهمهاا  تحدياد )

لتدريبياة، األهاداع، والمحتاوو، والبرناامج، والوساائف، الطارئ، المتيناات والمادرن، االثتياجات ا

أإنااانه وفيمااا بتااده، والتااي  فيمااا يمكااا عراااها وفاا  الصاايتة الممنيااة    تقياايم مااا دبااف التاادريب،

  نواحها فيما يلي.



 

 2016 (23)7، مجلة األنا يمية األمريكية التربية للتلوم والتكنولوجيا -أماراباك 60

ة وخطة التدريب أما التقييم ما دبف البدن بالتدريب فهو يستهدع نشاطات تحديد االثتياجات التدريبي 

وتهيهااة المتاادربيا، فالتحديااد الصااحي  لرثتياجااات التدريبيااة يمهااد بلااى رااياغة رااحيحة ل هااداع 

واألولويات تمهيدا لترجمتها بلى برامج تلبي هذه االثتياجات، فسرمة ما هاو سااب  يمهاد لنجااح ماا 

دريب وما تااه هااو الثاا ، وأمااا التخطاايط للتاادريب فهااو يتضااما ترجمااة األهااداع بلااى محتااوو التاا

ومتطلباتااه، ويهاادع هااذا التقياايم بلااى الحصااول علااى متذاارات عااا أساااث التاادريب نأثااد متطلبااات 

أما التقييم في أإنان تنفيذ التدريب فهو يستى للحصول على متذرات عا التمام المنفذيا بما  نجاثه.

يب الناج . وفي هذا تم التخطيط له وعا مدو انسجامه ما الشروط والمتايير التلمية والتملية للتدر

اإلطااار يااتم تقياايم الماادرن والمتاادرن والمااا ا التدريبيااة وبيهااة التاادريب والحيليااات الممنيااة للتنفيااذ 

 ,والنشاااطات التدريبيااة وطاارئ التاادريب ومتيقاتااه ووسااائله الاا ، )برنااامج األماام المتحاادا اإلنمااائي

التادريب. أماا التقيايم ماا بتاد ( بأنهاا مادخرت 105  2012( والتي عبر عنها الهمايمة )79  2011

التدريب فهو يهدع بلى تشكيف نظرا ذمولية عا مدو اإلستفا ا ما التدريب وانسجامه ما األهداع 

التي تم تصميمه وتنفيذه لتحقيقها، ويرنم هذا المجال بشكف أساسي على دياث جو ا التدريب وأإاره 

(Kirkpatrick, 2006: 63األمر الذي ال تكتمف ثلقاتاه ا ) ال بتاد فتارا زمنياة ليسات بقصايرا ماا

اده متاايير  انتهان التدريب. ودد تضما األ ن النظري بذارا بلى الممارسات التدريبية المللاى التاي تُتد

( بأنهاا موارافات 2005  23) Davidsonومتذرات على نجاح التملية التدريبية التي عبر عنها 

لتدريب وهلية تنفيذه، فما المفتر  ملر بستخدام جو ا التدريب، وتتتل  بالمدرن والمتدرن وبيهة ا

 & Vandaveerماميج ماا أ وات التادريب ومتيناتاه، بخ يات ي خلاب بلاى فاعلياة أنبار للتادريب)

Menefee, 2010: 242 نمااا أنااه مااا المفتاار  أذ تتناسااب طريقااة التاادريب مااا اإلثتيااات ،)

را ترنياام التقياايم علااى وادتيااة (، ونااذلب اااروSahindis, 2009: 44التاادريبي الماارا  تحقيقااه )

(، والترنياام علااى جااو ا الخاادمات المقدمااه للمتاادربيا بوراافها 102  2011 ,التاادريب )التااواو ا

ا للتدريب )القريوتي ز  (، وفحص بيهاة التادريب نونهاا الماتإر األنبار فاي فاعليتاه 180  ,2011متمِّ

(، علااى تقياايم ماادو تطااور داادرا المتاادرن فااي اتخاااخ 67  2011 ,)برنااامج األماام المتحاادا اإلنمااائي

(، ويادلف هاذا التار  علاى أذ التقيايم 1788  2012 ,القرارات ننتيجاة للتدريب)مساتو  والمياات

التملية التدريبية  الناج  ال بد ما أذ يكوذ ذمولي المحتوو ويتطي ورفا رحيحا و ديقا لتقاطتات

 ومتتيراتها.

 

 تقييمية:مصادر المعلومات ال

يرناام نمااوخت هااذه الدراسااة علااى ااارورا تتااد  مصااا ر المتلومااات التقييميااة ليتطااي نافااة  

  Agochiya 2010,وبخ يشاكف المتادربوذ األسااث فاي تقيايم التاادريب ) االطاراع خات الترداة،

(، بال أنهم ليسوا الطرع الوثيد وال يمكا االنتفان بمدخرتهم بهاذا الخصاوص، فهناا  أطراف اا 370

خرو نمديري المتدربيا، والتنظيمات التي ينحدروذ منها، والمدربيا، والمبائا... الذيا ال بد ماا أ

أذ يتبااروا عااا رأيهاام فااي خلااب، فلكااف طاارع تودتاتااه وأهدافااه وتصااوره واسااتخداماته لنتااائج تقياايم 

راع، لتدريب، بخ يرنم نف منهم على أولوياتة، وبذلب فاذ المتلومات الوار ا ماا مجماف هاذه االطا

 تشكف الصورا المتكاملة للحكم على فاعلية التدريب.

 

 طرق تقيي  التدريف ووسائله:
يتد تقييم التدريب ممارسة لمنهجية البحك التلمي، فالهدع هنا التورف الاى متذارات عاا الحقاائ  

رئ المتتلقة بقيمه التدريب اإلجمالية، وبالتالي فإذ أ وات جماا المتلوماات هاي خاتهاا األ وات والطا

المتبتة في المنهج التلمي ومنهاا  االساتبانات، المقاابرت، االختباارات، تحلياف الوإاائ ، المرثظاة، 

(، واالمتحانات ونسبة الحضاور وتقاارير الماديريا Agochiya, 2010: 383والمتابتة الميدانية )

ا ((، ودياااث االتجاهااات نحااو التاادريب، ويباادو جليااا فااي هااذا االطااار ااارور2011 136 ,)ثسااا
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اسااتخدام مجموعااة مااا الطاارئ واال وات إلنسااان تقياايم التاادريب المصاادادية ولضااماذ مراعاتااه 

 الشمولية وثضور األ لة الكافية على جدوو التدريب وفاعليته.

 مت لبات نجاح تقيي  التدريف:
فهي  تتطلب عملية تقييم التدريب لنجاثها القيام بالتخطيط الواعي والمتأني لها، وما الناثية البشرية

 -تتطلب مقيميا يتمتتوذ بالوعي والقدرا والكفانا والمهنية، نما تتطلب ما االطاراع خات الترداة 

الاوعي والقناعاة بهاذه التملياة نظارا للحاجاة الماساة لتتااونهم، ويارو  -خارة المدربيا والمتدربيا

هاا، فيماا يارو ( أذ تتابا عمليات التقييم واستمراريتها ذرط لنجاث1779  2012مستو  والميات )

Stawart (1994  217ارورا التمام اإل ارا التليا ودناعتهاا بالتملياة )  نمتطلاب اساساي، بال أذ

Davidson (2005  4 يشير الى أذ اهم ذروط النجاح يكماا فاي رراد اال لاة الممهادا ل ثكاام )

هي  بشرية ما خرل التقييمية التي يتم التورف اليها، وبشكف عام فإذ متطلبات نجاح تقييم التدريب 

تااوفير القاادرا والكفااانا والمهنيااة، وما يااة تتملااف باااأل وات واألجهااما، ومتنويااة تملااف ببيهااة التمااف 

 التدريبي والقناعة بجدوو القيام بها.
 

 تحديات " معيقات " تقيي  التدريف:

ماا مصاا ر نتيره ما التملياات اإلنساانية يواجاه تقيايم التادريب التدياد ماا التحاديات التاي تتكالاب 

مختلفة يتلخص داسمها المشتر  في أنها تمنا نجاثه أو تجتله أنلار راتوبة، فمنهاا ماا هاو بنسااني 

وهخاار بنيااوي أو بجرائااي، الاا . بخ يرناام الاابتل علااى جاامن مااا جوانبهااا  وذ اآلخاارو، ويااتحفظ 

م، لياتم البتل عليها بسبب رتوبة دياث اإرها، ويتلب عليهاا الابتل الحالاة االنفتالياة لاذات المقاي

( فتمل أإار التادريب عاا باادي الماتإرات Blanchard, 2007:337التتبير عنها بكلمات بسيطة )

( تحااديات 2012  361) Biech( فيمااا ررااد Pienda, 2010: 690عمليااة غايااة فااي التتقيااد)

خارجة عا الحد  التدريبي تجتف متابتة أإره أنلر رتوبة، ومنهاا  عادم تفهام اإل ارا التلياا لقيماة 

لتدريب، غيان خطة لتنفيذ التدريب أو/ وعدم ب ماجها في الخطة التطويرية للتنظايم، وعادم اعتماا  ا

ميمانيات إابتة للتادريب، وتنظايم النشااطات التدريبياة باساتقرلية عاا بتضاها، ولام يتوراف خباران 

على مادو  التدريب بلى دائمة إابتة ما مقايي  ومتايير ومتذرات متف  عليها يتم الحكم ما خرلها

 مساهمة هذه التنارر في اعادة تقييم التدريب ليبقى األمر رهينة المودف التدريبي وخصورياته.

وعلى الرغم ما خلب فاإذ وجاو  ملاف هاذه التحاديات والمتيقاات ال تبارر عادم القياام بتملياة  

لي فار باد (، وبالتاا121  2011 ,تقييم التدريب، بخ أذ خلب يخالف المنط  التلمي والمياداني )ثساا

ما توفير متطلبات النجاح، فقاد يكاوذ ماا الصاتب مواجهاة بتال هاذه المتيقاات، لكناه ممكاا ماا 

خرل تبني مميج ما األ وات والمتايير والمقايي  والمتذرات والمصاا ر المتلوماتياة والتادخرت 

 ناااا المت ياااة بلاااى ثلاااول منطقياااة لهاااذه المتيقاااات، وفيماااا يلاااي بتااال الدراساااات الساااابقة التاااي تمو

 باستراتيجيات للتتلب على هذه المتيقات نملال لفوائدها الجمة.

 

 الدراسات السابقة: 

بتااد اجااران المساا  الاارزم تباايا عاادم وجااو   راسااات سااابقة تقاايم التاادريب فااي مجااال التخطاايط  

االستراتيجي أو اإر التدريب في دطاع الحكم المحلي بشكف عام في الوادا التربي والمحلي، ويمكاا 

أهم الدراسات المحلياة والتربياة والدولياة خات الصالة بتقيايم التادريب بشاكف عاام، فيماا يلاي عر  

 ملخص لها 

( أذ المشااارنة فااي الباارامج التدريبيااة تتاامز الكفايااة االجتماعيااة 2012وجااد الصااما ي ) 

ة ( باأذ هناا  عرداة بيجابيا2012للمشارنيا ومستوو تتاملهم ما زمرئهم، فيما استنتج الهمايماة )

بيا التدريب ومستوو أ ان التاامليا وبنتااجيتهم وتطاور التنظيماات التاماة التاي يتملاوذ بهاا، وبايا 

ا بيجابي  اا فاي خلا  االساتقرار فاي بيهاة التماف، أماا أثماد 20120مستو  والميات ) ( أذ للتدريب أإر 

ابياا  علاى جاو ا ( فقد استنتج أنه نااذ للتادريب الاذي تلقااه موظفاو القطااع الساياثي أإارا  بيج2012)
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الخدمة الساياثية المقدماة، وأساتنتج أذ غياان متاايير التادريب ياتإر سالبا  علاى فاعليتاه، وتورالت 

( أذ التاادريب أ و بلااى تحسااا فااي أ ان الموظااف، وعاامزت روح 2009 راسااة ميااا والشامسااي )

لااى نتيجااة ( أذ الميااا ا فااي التاادريب ياات ي ب2011التتاااوذ باايا المااوظفيا. فيمااا اسااتنتج التااواو ا )

بيجابية مضاعفة في تحسايا أ ان التاامليا وأذ التادريب يتامز دادرا المتسساة علاى التطاور وتبناي 

الاى  (2012استراتيجيات أفضف للتتامف ما متتيرات بيهتها المحيطة. فيما أذار التساسلة وبشارا )

وير دادرات وجو  عردة طر ية بايا الرغباة فاي التادريب وتبنياه للحاوار والنقاذاات ماا جهاة وتطا

( أذ 2008المتاادربيا فااي التفكياار النادااد والتفكياار التااأملي مااا جهااة أخاارو، بينمااا وجااد الرفاااعي )

التدريب عمز أ ان الموظفيا بيجابيا  وعمز ما ثبهم لتملهم وارتباطهم بتنظيماتهم، نماا اساتنتج أذ 

ة. فيما اساتنتجت  راساة عندما يكوذ مبنيا  على أساث التتابا واالستمراري التدريب يكوذ أدوو أإرا

( أذ ر و  الفتف هي التامف األهم في عملية تقييم التدريب، وأذار الى أذ عادم األخاذ 2011ثسا )

في اهتمامهم الشخصي أألمر الذي أإرا  سالبيا  فاي فاعلياة التادريب،  بآران المتدربيا أ و الى أنحدار

ددرته علاى تتميام نفاانا الموظاف. أماا ورأو أذ التدريب ال يحف نف المشانف الوظيفية بالرغم ما 

( فاستنتج أذ التقييم المتبا ألإر التدريب يرنم على ر ا الفتف  وذ األخذ بالتنارر 2006محارمه )

( أذ التاادريب عاامز أ ان التااامليا فااي 2008األخاارو لفاعليااة التاادريب. وبيناات  راسااة الشاارعه )

يااا فااي التمليااة التدريبيااة يتاامز مااا فاعليااة متسساااتهم نمااا اسااتنتجت الدراسااة أذ اسااتخدام التكنولوج

التدريب، ولمتالجاة جواناب الضاتف فاي األ ان التادريبي أوراى الماتتمر السانوي األول لمساهولي 

( بإردار ميلائ ذرع لمهنة التدريب 2005تنمية الموار  البشرية في الجهاز الحكومي المصري )

لتمليااة التدريبيااة وبنشااان رااندوئ دااومي يحااد  الممارسااات األخرديااة وذااكف التردااة باايا أطااراع ا

 للتخطيط.

( برناامج تطاوير دادرات التاامليا 2010) Aijazوعلى رتيد الدراسات االجنبية، فقد دايم  

البلديات بهدع تتميم الحكم الرذيد، واستنتج أذ التدريب الذي تم تنفيذه تر  أإرا  بيجابياا  جادا  علاى 

خارة في ددرتهم على اثدا  التنمية المحلية واساتقطان المتدربيا ما أعضان المجال  المنتخبة و

الدعم الما ي ما المجتما المحلي، نماا أ و بلاى تتميام دادرتهم علاى تقاديم مباا رات خرداة لخدماة 

أذ التدريب أساهم الجمهور وددرتهم على خل  الوعي الرزم للجمهور المستهدع، األمر الذي يتني 

اح البلديات في عملها، وبينت الدراسة أذ عادم التجاان  بايا م أثد أساسيات نجيبشكف دوي في تتم

 Danajالمتاادربيا ناااذ أثااد المتيقااات األساسااية التااي ودفاات فااي وجااه تتظاايم فاعليااة التاادريب. أمااا 

( فقاد أبارزوا األإار القاوي والفاعااف للتادريب االلكتروناي فاي تتميام أ ان مااوظفي 2013وزمارره )

أخرو منها  تتميم تبا ل الخبرات واستخدام التكنولوجيا في التماف الهيهات المحلية الى جانب فوائد 

اإل اري، بال أذ هذه الدراسة أذارت بلى دصور في اإلفا ا ماا نتاائج التادريب بشاكف أفضاف بسابب 

( فقد ديَّم التادريب الاذي 1995) Dawsonالمرنمية اإل ارية التي تتبناها التنظيمات الحكومية، أما 

ات المحلياة، وخلاص الاى االساتنتات باأذ التادريب الاذي تام تنفياذه عامز ماا دادرا تلقاه موظفي الهيه

الهيهات المحلية على تطبي  السياسات التي ترسمها، اال أنه أذار الى أذ ب ارات الحكم المحلي غير 

مدرنة لرستخدامات االستراتيجية لنتائج التدريب، وما جهة أخرو فقد استنتج أذ للمادربيا توجه اا 

ا للتااب  ور قمقاايم التاادريبق، وهاام يرنااموذ فااي أ ائهاام لهااذا الاادور علااى تااأإير التاادريب علااى دوي  اا

(فقيماااوا 2003وزمررهاااا ) Sharplesبجااارانات التماااف والسااالو  البيرودراطاااي للموظاااف، أماااا 

التدريب في مجال الخدمة االجتماعية واستنتجوا أنه تر  أإارا بيجابياا فاي تطاوير اإل را  والاوعي 

تلبية االلتمامات الوظيفية، نما تبيا أنه عامز ماا إقاة المتادربيا بأنفساهم وارتقاى بادافتيتهم الرزم ل

 للتمف وف  األولويات التنظيمية.

ا 2012وزمرره ) Birdiواستقصى   (  ور التدريب فاي ثاف المشاكرت فوجادوا أذ لاه  ور 

بيجابي  ااا فااي تتمياام ببااداع المتاادربيا فااي ثااف المشااكرت الااى جانااب تتمياامه لااروح المبااا نا وتقااديم 

( فقااد توراالوا السااتنتات يفيااد بااأذ أإاار 2004وزماارره ) Greenbergواآلدتراثااات لااديهم. أمااا 

التدريب أدوو على النسان منه على الرجال، وانه يتتامز بمارور الامما علاى خارع الرجاال الاذي 
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( أإر التادريب فاي 2005) Green and Skinnerينحسر تأإيره عليهم على مر المما، ودد  رث 

%، وبينااا أذ  افتيااة المتاادرن 13ربيا بمااا يقااارن الاا  ب ارا الوداات واسااتنتجا أنااه ارتقااى بااأ ان المتااد

( استنتجت أناه 2010) Vyasللتمف هي أنلر التوامف تأإيرا في فاعلية هذا التدريب، بال أذ  راسة 

رحي  أذ التدريب أ و بلى  راية المتدربيا بالمستجدات التلمية اال أنه لم ينج  في بنسابهم القدرا 

ة المحيطة، نما أفا  المتدربوذ بأذ نمية التادريب لام تكاا نافياة، علاى على التكيف ما تتيرات البيه

 خرع ما ارتآه المدربوذ والمتسسات التدريبية.

لدو اساتترا  الدراساات الساابقة فقاد تبايا أذ  راساات تقيايم التادريب ترنامت فاي التاالم  

ال اري ولام يجاد الباثاك التربي على المجاالت التربوية والبدنية والطبية، وهي نا را فاي المجاال ا

أيااة  راسااة لتقياايم التاادريب فااي مجااال التخطاايط االسااتراتيجي أو الحكاام المحلااي بشااكف عااام، ودااد 

تمحورت الدراسات التي تم رردها ثول تقييم الجوانب الما ية الملموسة للتدريب، وأساتنتجت باأذ 

(، وأإبتات مجماف 132  2011هنا  بهماال لمشارنة المتدربيا في اختيار البرامج التدريبية )ثسا 

الدراسات األإر اإليجابي للتدريب مما يتمز افترا  بسهامه البنان في تتميم أ ان ماوظفي الهيهاات 

المحلية، ودد ارتبطت فاعليتة بتوامف نليرا نما تبيا في األ ن النظري، والاذي أذاار بلاى راتوبة 

ولية لهاذه الدراساات وانساحان األإار بجران  راسة تقييمية ألإر التدريب وخلاب بسابب الطبيتاة الشام

لفترات زمنية طويلة، بال أذ هذه الصتوبة ال تتفي ما القيام بملف هذه الدراسات نظرا  ألهميتها فاي 

توجيه التدريب الوجهة الصحيحة، ألذ غيان خلب يتني االفترا  باأذ التادريب نااذ ناجحاا وتار  

انفتالية عاطفية ولي  بلى أ لة علمية، وبهذا الحاال  األإر المرجو منه، مما يتني أننا نستند بلى ثالة

تتمف هذه الدراسة على متالجة هذه الفجوا، وتلبية الحاجة لملف هذا النوع ما الدراسات. وما جهاة 

أخرو، فقد خدمت الدراسات الساابقة الباثاك فاي انساابه المترفاة التلمياة والقادرا الرزماة إلجاران 

ساي فااي تصاميم ب اا جمااا المتلوماات لهااذه الدراساة ونبهاات الااى هاذه الدراسااة، وأساهمت بشااكف أسا

 الجوانب المنهجية والمضامينية التي ناذ لها األإر الحاسم في نجاح تنفيذ هذه الدراسة.

 

 منهجية الدراسة:
تبنى الباثك إلنجاز هذه الدراسة المنهج الورفي التحليلي الذي تضما جانبيا، األول نظري ثيك  

تفيل ل  ن النظري ما المتلفات والدراسات الساابقة والتقاارير والتاي سااعدت تم بجران مس  مس

الباثك في بنان داعدا متلوماتية نافية أفرزت ددرا ودناعة وب رانا ذاامر مكاا ماا تطاوير نماوخت 

خاص بتقييم التدريب في مجال التخطيط االستراتيجي، وهو أ اا الدراساة علاى ذاكف اساتبانة لجماا 

رزمة إلجران البحك، أما الجانب اآلخر فقد تضما مسحا ورفيا  للوادا المتتل  بتقيايم المتلومات ال

التاادريب المسااتهدع، وخلااب مااا خاارل اإلجابااة عااا االسااتبانة )أ اا الدراسااة الرئيسااية( وبجااران 

المقااابرت وتحليااف النتااائج اإلثصااائية والنظريااة التااي تاام التورااف بليهااا. وبااذلب يتطااي هااذا الماانهج 

ذاملة نسبي  ا عا تقييم تدريب موظفي البلاديات فاي مجاال التخطايط االساتراتيجي ماا وجهاة رورا 

 االطراع خات التردة وخارة المتدربوذ.

 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 
( المجتما المتسسي لهذه الدراسة )هنا  105تملف البلديات الفلسطينية في الضفة التربية وعد ها ) 

وهي غير مشاموله فاي هاذه الدراساة ألنهاا لام تساتفيد ماا التادريب فاي مجاال بلدية تم انشائها ثديلا 

اتيجي(، فيمااا يملااف موظفوهااا الااذيا ذااارنوا فااي التاادريب فااي مجااال التخطاايط سااترالتخطاايط اال

اتيجي مجتما الموظفيا ولم يتمكا الباثك ما ررد عد  موظفي البلديات الذيا استفا وا ما ستراال

تدم وجو  توإي  رسامي لاذلب، أماا التيناة المأسساية للدراساة فقاد تام تتطياة هذه الدورات التدريبية ل

نافة بلديات الضفة التربية التي استفا ت ما هذا النوع ما التادريب، فيماا غطات عيناة االفارا  ناف 

موظفي البلديات الذيا استفا وا ما هذه الدورات وما زالوا على رأث عملهم في هذه البلديات )بناان 



 

 2016 (23)7، مجلة األنا يمية األمريكية التربية للتلوم والتكنولوجيا -أماراباك 64

موجهة للبلديات المتنية(، األمار الاذي لام يكاا ممكناا  بالمسا  الشاامف انساجاما  ماا رأي  على رسالة

Kirkpatrick(2006:28.) 
( ما موظفي البلديات الفلسطينية وررسان البلديات والحكم 269أجريت الدراسة على عينة دوامها ) 

 م اختيارهم نما يلي المحلي موظفي وزارا الحكم المحلي ورندوئ ادرا  وتطوير البلديات، وت

انساااجاما ماااا تتليماااات وزارا الحكااام المحلاااي بضااارورا مشاااارنة رئاااي  البلدياااة ومنسااا  الخطاااة 

اتيجي في التدريب، فقاد تام توزياا إرإاة اساتبانات ستراتيجية وموظف له عردة بالتخطيط االستراال

اتيجية واللاللاة ساتراالنحد أ نى لكف بلدية على أذ يتبئ أثدها رئي  البلدياة واللانياة منسا  الخطاة 

اساتبانه،  315اساتبانات  X3بلاديات 105يتبهها أثد موظفي البلدية مما ذارنوا في التدريب، أي 

نما تم توزيا استبانتيا نحد أ نى على نف مديرية للحكم المحلي يتبئ أثدها مدير الحكم المحلي في 

اسااتبانه، نمااا تاام  11x2 = 22المحافظااة واألخاارو مسااورل التخطاايط والتاادريب فااي المديريااة أي 

توزيا عشريا استبانة غلى نبار موظفي وزارا الحكم المحلي ورندوئ ادارا  وتطاوير البلاديات 

اساتبانه اساتر   357خوي التردة بالتتخطيط والتدريب، وبهذا بلغ عد  االستبانات التاي تام توزيتهاا 

للتحلياااف، أي بلاااغ عاااد   منهاااا غيااار راااالحة 16( وتبااايا أذ %79.8اساااتبانه ) 285منهاااا الباثاااك 

( اساتبانه. وداد ذاملت هاذه التيناة نافاة محافظاات الضافة التربياة، 269االستبانات التي تام تحليلهاا)

% ما عد  البلديات(، وناذ عد  االستبانات التاي تام اساتتا تها 88.6)أي 105بلدية ما أرف  93و

% ما مجموع 87رسلت لهم و% ما مجموع االستبانات التي أ74.3استبانة )أي  234ما البلديات 

)أي بنسابة  11االستبانات(، نما أجان على االستبانة عشرا ما ماديريات الحكام المحلاي ماا أراف 

%(، ووزارا الحكااام المحلاااي وراااندوئ ادااارا  وتطاااوير البلاااديات ثياااك عبهاااوا مجتمتااايا 90.9

 ( 1نة في جدول )اسبانة. وفيما يلي الموارفات الديموغرافية ألفرا  عينة الدراسة نما هي مبي35

 (  الموارفات الديموغرافية لتينة الدراسة1الجدول )

 المتتيرات  التكرار %  المتغيرات  التكرار %

 الجن  خنر 202 75  التخصص علوم انسانية 141 52.4

 أنلى 67 25   علوم طبيتية 112 41.6

 المجموع 269 100   ال تخصص 16 5.9

الحالة  أعمن 38 14.1   المجموع 269 100

 متموت 222 82.5  الوظيفة   هرئي  بلدية/نائب  81 30.1 االجتماعية

 مطل  4 1.5   موظف بلدية 153 56.9

 أرمف 5 1.9   مديريات ح م 21 7.8

 المجموع 269 100   رندوئ/ وزارا 14 5.2

الفهة  25ادف ما   15 5.6   المجموع 269 100

 30ادف ما -25  43 16  المحافظة القدث  19 7.1 التمرية

 40ادف ما -30 87 32.3   رام هللا 39 14.5

 50ادف ما -40 61 22.7   نابل  28 10.4

 60ادف ما -50 40 14.9   الخليف 37 13.8

 فما فوئ 60 23 8.6   طولكرم 32 11.9

 المجموع 269 100   جنيا 33 12.3

المتهف  إانوية وما  وذ  16 5.9   بيت لحم 27 10

  بلوم متوسط 34 12.6   دلقيليه 17 6.3 التلمي

 بكالوريوث 186 69.1   أريحا 5 1.9

  بلوم عالي 5 1.9   طوباث  9 3.3

 سترماج 26 9.7   سلفيت 23 8.6

  نتوراه 2 0.7   المجموع 269 100

 المجموع 269 100     
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 أداة الدراسة: 
لتايات جما البيانات النجاز هذه الدراسة، تبنى الباثك أ اا رئيسة وهي االستبانة ثيك تدمَّت اإلفا ا 

فااي تصااميمها مااا األ ن النظااري ونماااخت تقياايم التاادريب المنظااورا والتااي تتاامزت باإلسااتفا ا مااا 

ساتبانة مجموعة ما المقابرت ما األطراع المتنية، واعتمد الباثاك بشاكف رئيساي فاي تطاويره لر

. ودد اثتوت األ اا )االستبانة( على اربتة أجمان وهي  جمن Pendiaو Kirkpatrickعلى نماخت 

البيانات الخارة بُمتبئ االستبانة )البياناات الديموغرافياة( واذاتملت علاى عنارار متتلقاة باالجن  

لخباارا والتماار والحالااة االجتماعيااة والمتهااف التلمااي، والتخصااص والمساامى الااوظيفي وساانوات ا

والمحافظة. أما الجمن اللاني فكاذ بيانات التدريب، وهي المتتلقة بتاريخه ومدتاه ومكاناه والمادرن 

والممول، أما الجمن اللالك فتطى تقييم عنارر التملية التدريبياة بادنا  ماا ماا دباف التادريب، وتقيايم 

شاااطات التدريبيااة والمااا ا أطااراع التمليااة التدريبيااة )الماادربيا والمتاادربيا وب ارا التاادريب(، والن

التدريب وطرداه ووساائله وأ واتاه، وتقيايم القادرات  التدريبية وبيهة التدريب واإلطار الممني وتقييم

الفنياة التاي انتساابها المتادربوذ وتقياايم أإار التاادريب علاى المتادربيا، وبلااغ عاد  فقاارات هاذا الجاامن 

مفتوثة لسر  االدتراثات واآلران انسجاما   ( فقره، أما الجمن األخير فقد ناذ عبارا عا أسهلة121)

( الاااذي يااارو بضااارورا اجاباااة االناااا يمييا والمختصااايا 2006:28) Kirkpatrickماااا نماااوخت 

 والمتمرسيا ومحترفي التمف التدريبي على هذه االسهلة.
 األناااا يميياوداااد تااام اختباااار رااادئ االساااتبانة وخلاااب ماااا خااارل تحكيمهاااا ماااا مجموعاااة  

الفلسطينية ثياك أخاذت ادتراثااتهم )بااافة،  ماج، توااي ، ثاذع  في البلدياتوالممارسيا للتمف 

اا خلاب الصادئ الظااهري لرساتبانة ثياك تام  بتل الفقرات( وفقا  إلجماع هرائهم ومنطقيتهاا وداد أمَّ

التأند ما أنها تقي  ماا راممت لقياساه. أماا الصادئ اإلثصاائي لرساتبانة فقاد تام رراده باثتساان 

% وهاي نسابة تادل علاى 86.1فا لفحاص  رجاة اللباات واالعتما ياة ثياك بلتات متامف نرونباخ أل

( استبانة مستهدفة عينة الدراسة، تام 357مستوو إبات عالي ل  اِا يفيد بصرثيتها، ودد تم توزيا )

استبانة منها وبالتالي أرب  عد  االستبانات الصالحة  16( منها تبيا عدم ررثية 285استرجاع )

 ( استبانة.269للتحليف )

ودد تبنى الباثك أ وات أخرو مساندا لجما المتلومات منها المقابلة ثيك تام بجاران التدياد 

ما المقابرت ما نباار ماوظفي وزارا الحكام المحلاي وررساان البلاديات دباف تصاميم االساتبانة مماا 

أخارو فاي ساعد في ثسا رياغتها، والتنبيه الى موااوعات هاماة فيهاا، فيماا تام بجاران مقاابرت 

خطاااوا الثقاااة الساااتخرات النتاااائج اإلثصاااائية لرساااتبانة، مماااا سااااعد فاااي تفساااير النتاااائج ورراااد 

 االستنتاجات.

 

 حدود الدراسة:
اذتملت الدراسة على مجموعة ماا الحادو  التاي ساارت فاي ااوئها هاذه الدراساة، وهاي  الحادو   

عدا واثادا أنشاأت ثاديلا ولام تشاار  المكانية ونانت نف البلديات الفلسطينية في الضفة التربية )ما 

وثتااى  2013التاادريب(، فيمااا امتاادت ثاادو  تنفيااذها الممنيااة فااي الفتاارا مااا باايا ساابتمبر  هااذافااي 

، وتم تتطية التدريب في مجال التخطيط االستراتيجي والذي تم تنفيذه في الفترا ما بيا 2015مارث

ا الحكام المحلاي فاي هاذا المجاال نانات ؛ ألذ بداية االهتمام المنظم ماا دباف وزار2013الى  2008

. أما الحدو  البشارية فشاملت ماا تام تادريبهم ماا ماوظفي البلاديات فاي مجاال التخطايط 2008سنة 

االستراتيجي ااافة الى ررسان البلاديات )ذاار  متظمهام فاي التادريب( وماديريات الحكام المحلاي 

ديات، ثيك مللوا عينة الدراساة. ونبار موظفي وزارا الحكم المحلي ورندوئ تطوير وادرا  البل

وتمللت الحدو  المنهجية لهذه الدراسة بددة استجابات أفرا  التينة على استبانة الدراسة وفقاا  لدرجاة 

 % نما تبيا سابقا.86.1رددها وإباتها والتي بلتت 
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 تحليل النتائج: 
تبنى الباثك األسلون اإلثصائي لتحليف البيانات المتحصلة ما تتبهة التينة لرساتبانة مساتخدما  فاي 

، فبتااد أذ تاام ترمياام االسااتبانة تاام ب خااال SPSSخلااب برنااامج الاارزم اإلثصااائية للتلااوم االجتماعيااة 

ويااة اسااتجابات المبحااوإيا علااى الحاسااون ومااا إاام اسااتخراجت المتوسااطات الحسااابية والنسااب المه

،. نماا داام t.Testواالنحرافات المتيارية ومتامف االرتباط ومتامف الصدئ واللبات نرونبااخ ألفاا و

الباثااك بتمليااة التحليااف النظااري لرسااتجابات النوعيااة باسااتخدام التصاانيف اعتمااا ا علااى المنطاا  

 ال .والمترفة التلمية والمقابرت والمحانمة المنطقية وتحليف المشكرت والسبب واألإر، 
 

 لموظفل البلديات  ااستراتيجلالتدريف  ل مجال التخ يس 

فيمااا يلااي ورااف للتاادريب الااذي تاام تنظيمااه لمااوظفي البلااديات الفلسااطينية فااي مجااال التخطاايط  

والتموياف والمااا ا  االساتراتيجي ماا ثياك عااد  الادورات، وثادو ها الممنياة، ومكانهااا، والمادربيا،

 التدريبية.

 :ر أي توإياا  لاادو وزارا الحكاام المحلااي لهااذا النشاااط التاادريبي، وأفااا ت لاام يتااوف عييدد الييدورات

تاادريبا محوريااا فااي التخطاايط  38البيانااات المتحصاالة مااا افاارا  عينااة الدراسااة أنااه تاام تنظاايم 

، وناذ عا ا ما يشار  في نف منها عدا بلديات فيما 2013-2008اتيجي في الفترا ما بيا ستراال

 وفقا ألساث التقارن الجترافي.  Clustersتم تسميتها بالتناديد 

 :17منها نانت إر  ايام، وفي  8تدريبا تبيا اذ مدا التدريب في  38ما اما ال  مدة التدريف 

يومااا فااي المتوسااط.  1.7ناناات الماادا يوماااذ، وباديهااا يومااا واثاادا، أي اذ ماادا التاادريب ناناات 

ا الادورات التدريبياة تام تنظيماه سانة وباالذارا الى ودت تنفيذ التدريب، فقد تبيا أذ أداف عاد  ما

، ويتكاا  خلااب الحقااب الممنيااة اللرإااة لصااياغة 2012و2011وانلرهااا عااد ا ناااذ ساانة  2008

الخطط االستراتيجية للبلديات بأذراع رندوئ ادرا  وتطوير للبلديات، وفاي ناف منهاا منحات 

رنة استشاارية تتاداد اتيجية بمساعدا ذاسترمجموعة محد ا ما البلديات امكانية رسم خططها اال

 متها رندوئ ادرا  وتطوير البلديات ودامت بالتدريب نجمن ما هذه المهمة.

 :أفا ت البيانات اذ التدريب ناذ يتم في مرانم المدذ الرئيسية وفي مقار البلاديات  مكان التدريف

منهاا فاي  3نفسها في غالبية االثياذ، وور  في ثالة واثدا انه تم تنفيذه في أثد المنتجتات وفاي 

 أنا يمية.  متسساتأخرو في  3داعات فنددية و

 :تبيا اذ منفذو الدورات هم الشرنات االستشارية التي نانت مكلفاة بمسااعدا البلاديات  المدربون

جية، ثيااك ناااذ التاادريب جاامنا أساساايا مااا هااذه التكليااف. وناااذ ياتسااترفااي رساام خططهااا اال

 ثالبكاالوريوالمدربوذ في هذه الدورات في غالبيتهم التظمى ماا المهندسايا وماا ثملاة  رجاة 

 التامليا في الجامتات المحلية. األنا يمييانانوا ما وفي دليف ما الحاالت 

 :تباايا اذ المااا ا التدريبيااة ناناات متمللااة فااي نتيااب  ليااف التخطاايط التنماااوي  المييادة التدريبييية

االستراتيجي للبلاديات الفلساطينية الصاا ر عاا وزارا الحكام المحلاي وهاو عباارا عاا مجموعاة 

 صممة خصيصا لهذا التدريب.مترانمة ما النماخت ولي  ما ا التدريبية م

 :اتيجية ساترمشاروع رسام الخطاط اال بطاارتبيا انه تم تنفياذ نافاة التادريبات فاي  تمويل التدريف

ولاام يااتمكا الباثااك مااا JICAو GIZو CHFو USAIDللبلااديات الفلسااطينية بتمويااف مااا ال 

الناه نااذ  الحصول على مجمف تكلفة هذا التادريب لتادم وجاو  توإيا  لتكلفاة التادريب علاى ثاده

 اما رزمة المشروع.

 سل  التقيي :

نانت االجابة على فقرات االساتبانة التاي تملاف أ اا هاذه الدراساة اجمااال متدرجاة فاي سالم خماساي  

ليتني تقييما ممتازا أو فاعر  5تقييما اتيفا أو غير فاعف الى أذ يتدرت الى  1( بحيك يتني 5 –1)

دد تم اذاتقائ المقيااث التاالي ليكاوذ أساساا لتفساير المتوساطات جدا أو وفقا لما ور  في االستبانة، و

 الحسابية المتحصلة ما بستجابات أفرا  التينة وتحليلها اإلثصائي 
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 الورف ثسبما ور  للفقرات المحد ا في االستبانة المتوسط الحسابي

 اتيف جدا، غير مناسب، سيئ جدا، دلما، غير فاعلة، متدنية جدا، أرفل بشده  1.80ادف ما  - 1

 اتيف، مناسب دلير، سيئ، أثيانا، دليلة الفاعلية، متدنية،غير مواف . 2.6أدف ما  -1.80

 متوسط، وسط 3.4أدف ما  - 2.6

 جيد، عالي، مناسب، جيد، غالبا، فاعلة، مواف  4.2أدف ما  – 3.4

 ي جدا، مناسب جدا، ممتاز،  ائما، فاعلة جدا، دوي جدا، مواف  بشداعال 5 – 4.2

 
 النتائج:

بتد جما البيانات الكمية والنوعية المتحصلة ما اجابة أفرا  التينة على أ اا الدراسة، فقد تم تحليلها 

 وف  المنهجية الموروفة هنفا وتم استخرص النتائج التي يتم عراها فيما يأتي 

 :ترتيبات ما دبف التدريبتقييم 
األول  ما تقييم ترتيبات ما دباف التادريب؟ فقاد تام تحلياف اجاباات أفارا   ولإلجابة على ستال الدراسة

 2التينة على األسهلة خات التردة نما ور ت في االساتبانة ونانات النتاائج نماا هاو مبايا فاي جادول 

 أ ناه.

 (  ترتيبات ما دبف التدريب. 2جدول )
المتوسط  الفقرا

 الحسابي*

االنحراع 

 المتياري

 تتلي  / ورف

 ور اتيف لللبلديات في التخطيط  60. 1.23 اذترنت البلديات في تخطيط وتصميم التدريب

 والتصميم 

 لم يتم تحديد االثتياجات 52. 1.21 تم تحديد اثتياجات التدريب في مجال التخطيط

 اتف التتريف باالهداع 72. 1.43 تم تتريف بأهداع التدريب دبف البدن بتنفيذه

 اتف في التتريف  73. 1.39 تترع المتدربوذ بالمطلون منهم دبف التدريب

 اتف في التبليغ 91. 1.72  تبلغ المتدربيا دبف الدورا بودت ناع

 اتف التخطيط 87. 1.66  تم التخطيط للتدريب بشكف جيد

منس  الخطة ورئي  البلدية وموظف  93. 2.02 وف  متايير محد ا تم اختيار المتدربيا

 هخر

اهتمام ضعيف  ل ترتيبات ما قبل    1.52 المتوسس الحسابل إلجمالل 

 التدريف

 نتم 3 - 2.34الى ثد ما،  2.34أدف ما -1.67ال،  1.67أدف ما  -1*مقياث المتوسطات إرإي  

 

 أفرا  التينة بما يلي المشارنيا للتدريب، فقد نانت اجابات  أما عا الجهة التي اختارت 

 1.1( %3منفذو الدورا )26.4( %71مديرية الحكم المحلي )% 72.5( 195البلدية ) 

 

يتض  أذ الترتيبات التي سبقت التدريب نانت اتيفة، فقد ناذ  ور البلديات في التخطيط للتدريب  

وتصااميم برنامجااه اااتيفا جاادا، ولاام يااتم تحديااد االثتياجااات التدريبيااة للمتاادربيا، ولاام يااتم تتااريفهم 

ولام تشاتر  دباف التادريب بودات نااع،  المتادربيابالمطلون منهم دبف البدن بالتدريب ولم ياتم تبلياغ 

البلديات في تصميم الخطة التدريبية، نما ال يرو أفرا  التينة بأنه تم التخطايط لهاذه الادورات بشاكف 

جيااد، أمااا فيمااا يتتلاا  بمتااايير اختيااار المتاادربيا فقااد ادتضاات تتليمااات رااندوئ اداارا  وتطااوير 

ف هخاار لااه البلااديات ووزارا الحكاام المحلااي بوجااون مشااارنة رئااي  البلديااة ومنساا  الخطااة وموظاا

اتيجية ما نف بلدية في هذا التدريب، ودد تم االلتامام باذلب الاى ثاد بتياد. سترعردة برسم الخطة اال

وباالفا ا ما اال ن النظري فاذ ما المنطقي االستنتات بأذ اتف ترتيبات التخطيط للتدريب تاتإر 

 سلبا في فاعليتة.
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 تقيي  تنفيي التدريف:
ولرجابة على ستال الدراسة اللاني ومفا ه  ما تقييم تنفيذ التدريب؟ فقد تم تجمئتة الى مجموعة ما  

التنارر األساسية المكونة لاه وهاي  تقيايم أطاراع التادريب )المادرن، المتادرن وا ارا التادريب(، 

قياايم الطاارئ والوسااائف تقياايم النشاااطات التدريبيااة، تقياايم المااا ا التدريبيااة، تقياايم البيهااة التدريبيااة، ت

والمتينات التدريبية التي تم استخدامها، تقييم االطار الممني للتدريب، وتقييم تقييم التدريب؟ وداد تام 

-3مراعاااا هااذه التناراار لاادو تصااميم االسااتبانة، وناناات اجابااات أفاارا  التينااة نمااا فااي الجااداول 

 الوار ا أ ناه، وفيمف يلي تفصيرت نف منها.13

 

 العملية التدريبية: تقيي  أطراف
يتتبر المدرن والمتادرن وا ارا التادريب االطاراع االساساية الفاعلاة فاي عملياة التادريب، فقاد تام  

 تقييمها باجابة أفرا  التينة على األسهلة الخارة بها في االستبانة، ونانت نما يلي 

ات، والنتاائج هاي نماا فاي تقييم المدرن  تم تقييم افرا  التيناة للمادربيا باالجاباة علاى تساا ماا فقار

 (3جدول)

 (  تقييم للمدرن 3جدول )
 الدرجة االنحراع المتياري المتوسط الحسابي الفقرا

 جيدا 61. 3.63  عردته بالمتدربيا

 جيدا 79. 3.61 ثرره على مساعدا المتدربيا

 جيدا 55. 3.51 ددرته التخطيطية

 وسط 67. 3.35  خبرته التخطيطية

اإلدناعددرته على   وسط 74. 3.34 

 وسط 71. 3.25 ددرته على تنشيط المتدربيا

 وسط 48. 3.24  مهنيته اإنان تنفيذ الدورا

 وسط 34. 3.18  نفانته التدريبية

اإلجمالل المتوسس  وسس  3.34 

 
( ماا أفارا  التيناة بأنهاا نظرياة %62.5واجابة على ستال هخر ثول خبارا المادرن، فقاد ورافها )

( بأنهاا عملياة %11.9( بأنها مميج ما النظرية والتملية، في ثيا ديمها )%25.6وورفها )بحتة، 

بحتة. يتبيا أذ تقيايم المادربيا نااذ متوساطا بالمجماف، وخاراة دادراتهم التدريبياة، أماا فيماا يتتلا  

 بتردتهم بالمتدربيا وثررهم وددراتهم التخطيطية وعردتهم بالمتدربيا فكانت جيدا.

متدربيا  دايم افارا  التيناة المتادربيا الاذيا ذاارنوا فاي التادريب باالجاباة علاى سات فقارات تقييم ال

 ( 4ونانت النتائج نما هي في الجدول )

 (  تقييم المتدربيا مرتبة تنازليا.4جدول )
 الدرجة االنحراع المتياري المتوسط الحسابي الفقرا

 عالي 78. 3.66 الجدية واالهتمام

 جيد 65. 3.46 المستوو اللقافي

 متوسط 73. 3.19 أ ائهم الواجبات المطلوبة

 متوسط 56. 3.17 االلتمام بالحضور واالنصراع 

 متوسط فالتد  نبير 1.03 2.72 عد  المتدربيا

 اتيف 99. 2.17 التجان 

 متوسس 0.79 3.06 المتوسس

للمتدربيا ناذ متوساطا ماا ناثياة يتض  اذ التجان  ما بيا المتدربيا ناذ اتيفا واذ التقييم التام 

المستوو وااللتمام والتد  وا ان الواجبات.اال اذ الجدياة واالهتماام نااذ عالياا، اال أذ عادم التجاان  

 ونلرا عد  المتدربيا يتإر سلبا فاعليه التدريب.
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ة بتنفياذ ديم افرا  التينة ا ارا التدريب )الشرنات االستشاارية التاي نانات مكلفا تقيي  ادارة التدريف:

 (5اتيجية للبلدية( نما هو في الجدول)سترالتدريب والمساعدا في رسم الخطة اال

 (  تقييم إل ارا التدريب. 5جدول )
 وصف التقيي  اانحراف المعيار  المتوسس الحسابل الفقرة

 وسط 64. 3.39 التتاوذ ما المدرن
 وسط 71. 3.25 التتاوذ ما المتدربيا

 وسط 74. 3.22 المهنية

 وسط 74. 3.22 سرعة التجاون
 وسط 73. 3.19 التناية واالهتمام

 وسس 0.71 3.25 اإلجمالل المتوسس

 

داايم أفاارا  التينااة ا ارا التاادريب بالمتوسااط علااى نافااة فقراتااه سااوان أناااذ خلااب متتلاا  بمهنيااة التمااف 

والسرعة والتجاون والتتاوذ، والجدير خنره أذ عملية التدريب نانت جمنا ما عملية رسام الخطاة 

مامهاا االستراتيجية للبلديات ثياك رنامت الشارنات االستشاارية المكلفاة بمسااعدا البلاديات جاف اهت

 على انجاز الخطة انلر ما اهتمامها بالتدريب الذي ناذ جمنا ما التطان االستشاري. 

وثيك اذ النشاطات التدريبية تتتبر اثد االرنااذ االساساية للتادريب فقاد  تقيي  النشاطات التدريبية:

اذتملت االستبانة على تقيم لهذه النشاطات ونتائج خلب مبينة في استجابات افارا  التيناة نماا هاو فاي 

 (.6الجدول )

 (  تقييم النشاطات التدريبية.6جدول )
 التقييم ورف  رجة االنحراع المتياري المتوسط الحسابي الفقرا

 جيدا 66. 3.62 تتابا النشاطات 

 متوسطة 63. 3.32 الواوح
 متوسطة 63. 3.32 الفائدا المتحصلة منها
 متوسطة 62. 3.29 ارتباطها بالتخطيط

 متوسطة 59. 3.21 الكفاية
 متوسطة 74. 3.18 المما المحد  لها

 متوسس 64. 3.32 المتوسس

التدريبيااة ناااذ متوسااطا علااى نافااة فقراتااه )ماادو نفايااة هااذه ( اذ تقياايم النشاااطات 6يباايا الجاادول )

النشااااطات ووااااوثها ومااادو ارتباطهاااا بالممارساااة التخطيطياااة، نماااا أذ الودااات المتااااح النجااااز 

النشاطات لم يكا نافيا( ما عدا تتابا النشاطات الذي ورف بأناه جيادا، ثياك نااذ يكلاف المتادربيا 

اتيجي نوناه الماا ا ساترتياب الاوار  فاي  لياف التخطايط االبتنفياذ هاذه النشااطات وفا  التسلساف والتر

 التدريبية.

تاام تقياايم المااا ا التدريبيااة مااا دبااف أفاارا  التينااة وناناات اسااتجابتهم نمااا فااي  تقيييي  المييادة التدريبييية:

 8و7الجدوليا 

 تقييم الما ا التدريبية تنازليا.   ( 7جدول )
 درجة التقيي  اانحراف المعيار  المتوسس الحسابل الفقرة

 جيد 79. 3.60 ارتباطها بالحكم المحلي

 متوسط 62. 3.29 الواوح
 متوسط 73. 3.19 مفيدا بدرجة

 متوسط 73. 3.19 التشوي 

 متوسط 73. 3.18 طبيتة الما ا
 متوسط 73. 3.18 نفايتها
 متوسط 81. 3.08 الشمولية
 متوسط 73. 3.24 المتوسط
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فقااد تضاامنت االسااتبانة سااتاال مفا هقمااا طبيتااة المااا ا التدريبيااة التااي وعااا محتااوو المااا ا التدربيبااة 

 (8استخدمت اإنان التدريبق ونانت استجابات أفرا  التينة نما هي في الجدول ردم )

 (  محتوو الما ا التدريبية 8جدول)
 الورف االنحراع المتياري المتوسط الحسابي الفقرا

 جمن نبير 71. 2.42 مقتطفات ما الكتب

 جمن دليف جدا 56. 1.28  راسات وابحا  علمية

 جمن دليف 83. 1.62 ا لة عمف

 جمن نبير 66. 2.52 نماخت

 جمن دليف جدا 39. 1.14 تقارير 

نتم، فهي نتيب ردر عا وزارا الحكم  52. 2.67 مصممة خصيصا 

 المحلي

 نتم 3-2.34ما، الى ثد  2.34أدف ما-1.67ال،  1.67أدف ما -1مقياث المتوسطات إرإي  *

 

ديم افرا  التيناة الماا ا التدريبياة التاي تام اساتخدامها فاي التادريب بأنهاا متوساطة الوااوح والكفاياة 

والفائدا والشمولية والتشوي ، اال أنها نانت وإيقة االرتباط بالتخطيط في الحكام المحلاي ألنهاا نانات 

لاام تكااا مصااممة بشااكف مهنااي متجساادا فااي  ليااف التخطاايط الصااا ر عااا وزارا الحكاام المحلااي، و

 للتدريب، وعليه فقد ترنم التدريب على تتبهة النماخت الوار ا في هذا الدليف.

ودد ديمات عيناة الدراساة بيهاة التادريب بتنارارها االثادو عشار نماا هاي فاي  تقيي  بيئة التدريف:

 (.9جدول)

 (  تقييم بيهة التدريب.9جدول )
 ورف  رجة التقيم المتيارياالنحراع  المتوسط الحسابي الفقرا

 وسط 32. 3.11 اثتياطات السرمة التامة
 وسط 69. 2.92 االإا  )الكراسي....(

 وسط 45. 2.86 توفر الهدون
 وسط 62. 2.84 ترتيب المكاذ ونظافته 

 وسط 60. 2.84 الخدمات
 وسط 49. 2.80 التكييف والتبريد
 وسط 66. 2.78 ترتيبات الجلوث

 وسط 66. 2.78 القاعةتجهيمات 
 وسط 89. 2.77 التهوية

 وسط 51. 2.77 مساثة المكاذ
 وسط 52. 2.76 داعة التدريب

 وسس 0.58 2.84 المتوسس

 

( اذ بيهااة التاادريب ثظياات بتقياايم متوسااط لكافااة عناراارها االثااد عشاار 9تفيااد النتااائج فااي جاادول )

الجلوث، التهوية، التكييف، المساثة المتاثاة، )القاعة، ترتيب المكاذ، االإا ، التجهيمات، ترتيبات 

الخدمات المقدمة، اثتياطات السرمة، وتوفر الهدون(. أي أنها لم تكا مرئمة بالمساتوو الاذي يساهم 

 في فاعلية التدريب.

ديم افرا  التينة االطار الممني للتدريب ما خارل االجاباة علاى فقراتاه المحاد ا فاي  ااطار الزمنل:

 .11و10االستبانة، ونانت النتائج نما في الجداول 

 (  تقييم مدو مرئمة اإلطار الممني للتدريب.10جدول )
 مناسب بدرجة  االنحراع المتياري المتوسط الحسابي الفقرا

 عالية،التدريب مكلف 53. 3.84 استترل الودت المتاح

 متوسط 34. 3.13 عد  ساعات التدريب اليومية
 متوسط 63. 2.94 توديت بدن وانتهان التدريب اليومي
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 متوسط 63. 2.85 مدا الدورا

 متوسط  .53 3.34 المتوسط

 

 (  متى ناذ يتم التدريب 11جدول )
 الورف االنحراع المتياري المتوسط الحسابي* الفقرا

 الى ثد ما 89. 2.25 الدوام الرسمي للبلديةأإنان 

 الى ثد ما  62. 2.23 خارت ساعات الدوام الرسمي

 دلير  66. 1.38 أيام التطف

 نتم 3-2.34الى ثد ما،  2.34أدف ما-1.67ال،  1.67أدف ما -1*مقياث المتوسطات إرإي  

 
تبيا اذ مدا التدريب لم تكاا نافياة ولام يكاا توديتاه مناسابا ناذلب، اال أناه نااذ ياتم اساتترل الودات  

المتاح للتدريب بشكف جيد، أما فيما يتتل  بتوديت التدريب فكاذ يتم خاارت سااعات الادوام فاي نليار 

التطااف  مااا الحاااالت، األماار الااذي يتنااي أنااه تاام امااا بتااد ساااعات الاادوام والموظااف منهااب أو فااي

 والمتدربوذ منشتلوذ في ثياتهم الخارة، مما يتإر سلبا في فاعلية هذا التدريب. 

تقييم الطرئ والوسائف التدريبية  بتد ررد الطرئ والوسائف التي تام اساتخدامها أإناان التادريبب فقاد 

خار فقرا لتقييمهاا فاي اطااريا األول يتكا  مادو اساتخدامها، فيماا يتكا  اآل 15تضمنت االستبانة 

 (.12فاعليتها، ونانت النتائج نما هي في جدول)

 (  وسائف وطرئ التدريب  مدو االستخدام والفاعلية12جدول )
  االستخدام فاعلية    االستخدام مدو   

المتوسس  الفقرة 

 الحسابل

 اانحراف

 المعيار 

وصف 

 المدى

المتوسس  

 الحسابل

 اانحراف

 المعيار 

 مستوى 

 الفاعلية

ئ
ر
ط
ال

 

 اتيف 67. 2.28  وسط 56. 2.83 المحاارات

 وسط 62. 3.29   ائما 92. 4.61 مجموعات التمف

 فاعف 65. 3.98   ائما 32. 4.89 الحوار

 وسط 40. 3.20  غالبا 40. 4.01 ورف الواا القائم

 اتيف 74. 2.36  وسط 40. 3.01 التصف الذهني

 اتيف 92. 2.42  وسط 34. 3.13 ثف المشكرت

 اتيف 87. 2.37  غالبا 64. 3.90 لتب األ وار

ف
ائ
س
لو
ا

 

 اتيف 80. 2.40  وسط 71. 3.09 األفرم التدريبية

 اتيف 73. 2.14  نا را 96. 1.45 عينات ما الخطط

 اتيف 67. 2.32  نا را 77. 1.27 الدراسات التلمية

 اتيف 1.06 2.52  نا را 1.14 1.56 التقارير

 اتيف 87. 2.39  أثيانا 87. 2.39 النماخت السابقة

 اتيف 67. 2.32  وسط 46. 3.16 ذاذات التر 

 اتيف 69. 2.33  غالبا 57. 3.89 أجهما سمتية وبصرية

 اتيف 52. 2.24  وسط 46. 3.16 رور

.73 2.57     المتوسس الحسابل   اتيف 

 
أما عا مادو تناساب طارئ ووساائف التادريب المساتخدمة ماا موااوع التادريب فقاد بلاغ المتوساط  

 أي أذ  رجة التناسب متدنية  82وبانحراع متياري. 3.59الحسابي إلجابات افرا  التينة 

يتبيا أذ الطرئ والوسائف المستخدمة في التدريب لم تكا متناسبة ما مواوعه، عادا الحاوار الاذي 

 فاعر، في ثيا تبيا اتف استخدام الطرئ والوسائف األخرو واتف فاعليتها. ورف بأنه 

 تقيي  تقيي  التدريف: 

 ديم افرا  التينة تقييم التدريب قاإنان تنفيذه او لدو االنتهان منهق باالجابة على االسهلة التالية  
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. أي  رجاة 57يااري وباانحراع مت 2.36ما مدو االهتمام بتقيايم التادريب  بلاغ المتوساط الحساابي 

 متدنية

 (%89.5) 196(، ال %10.5) 23هف ناذ يتم تقييم التدريب  نتم 

 (13) %( فقد نانت نما في الجدول10.5أما الطرئ التي استخدمت في ثال ثدو  التقييم )أل 

 طرئ تقييم التدريب.  ( 13جدول )
  رجة االستخدام  االنحراع المتياري المتوسط الحسابي* الفقرا

 نليرا 79. 2.47 ثوار فر ي ما المتدربيا

 أثيانا 81. 1.73 ثوار مفتوح ما المتدربيا

 دلير 78. 1.5 تتبهة نماخت تقييم يومية

 أثيانا 94. 1.95 تتبهة نموخت نهاية الدورا 

 أثيانا 82. 1.91 المرثظة والمتابتة المستمرا

 أثيانا 87. 1.95 أخرو )ثضور مندون الصندوئ....

 أثيانا  1.93 المتوسط

 نع  3-2.34أحيانا،  2.34أقل من-1.67ا،  1.67أقل من -1*مقياس المتوس ات ثالثل: 

 
أي  71.باانحراع متيااري 2.1 0وفيماا اخا ترتاب علاى التقيايم أي اجاران، نااذ المتوساط الحساابي 

 بدرجة أثيانا.

لم يسهم في التتاماف ماا التحاديات التاي  يتبيا اذ تقييم التدريب لم يحظ باالهتمام الكافي، األمر الذي

تواجهااه وال فااي متالجااة نقاااط اااتفه ألذ المسااوغات المتلوماتيااة للقيااام بااذلب غائبااة بساابب غيااان 

 التقييم.

 تحقيق ااهداف وأثر التدريف:

ولرجابة عا ستال الدراسة ونصه  نيف تنظر األطراع خات التردة وخاراة المتادربوذ لتحقيا   

اتيجي فاي البلاديات التااي ساترألإاره فاي داادرا المشاارنيا علاى القياام بااالتخطيط االألهدافاه وخاراة 

يتملوذ فيها؟ فقد أجان أفرا  التينة على األسهلة خات التردة فاي االساتبانة، ونانات النتاائج نماا فاي 

الجداول ما الى وتفصيرتها الوار ا أ ناه.وعا مدو مساهمة التدريب في تتميم ددرات المشاارنيا 

 .14لى القيام بالنشاطات التخطيطية، فقد نانت اجابات أفرا  التينة نما في الجدول ع

 (  أإر التدريب في ددرا المتدربيا غلى القيام باإلجرانات التخطيطية مرتبة تنازليا.14جدول )
 ورف القدرا  االنحراع المتياري المتوسط الحسابي الفقرا

 وسط 40. 3.20 تحديد األهداع التامة

 وسط 37. 3.16 تحديد المتطلبات الرزمة

 وسط .42 3.16 واا خطة التنفيذ 

 وسط 32. 3.11 تحديد األولويات

 وسط 28. 3.09 ررد األطراع خات التردة

 وسط 28. 3.09 تحليف األطراع خات التردة

 وسط .41 3.09 ررد الخيارات اإلستراتيجية

 وسط 28. 3.09 تحديد النشاطات الرزمة

 وسط 26. 3.07 واا األهداع الجمئية

 وسط 26. 3.07 تحليف المتلومات

 وسط 20. 3.00 جما المتلومات

 وسط .20 3.00 تشخيص البيهة الداخلية

 وسط 20. 3.00 تشخيص البيهة الخارجية

 وسط 30. 3.00 تقييم الخيارات اإلستراتيجية

 وسس .26 3.08 اإلجمالل المتوسس
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وفيما اخا ناذ بامكاذ ما تم تدريبهم القيام بالنشاطات التخطيطية  وذ مساعدا خبيار فكااذ المتوساط 

أي بدرجااة متوسااطة، وفيمااا اخا ناااذ  89وانحااراع متياااري. 3.36الحسااابي إلجابااات أفاارا  التينااة 

توسااط باالمكاااذ االسااتفا ا مااا القاادرات المكتساابة بساابب التاادريب فااي التمااف  اخااف البلديااة فكاااذ الم

. أي بدرجاة موافا . والستقصاان وجهاة 95وانحراع متياري  3.46الحسابي إلجابات أفرا  التينة 

النظر االجمالية عا مدو تحقي  التدريب للتودتات المأمولة وخارة أإره في تنمياة دادرا المتادربيا 

 ان افرا  التينة على القيام بتملية التخطيط بمراثلها المختلفة )الهدع األساسي للتدريب(، فكانت هر
 

 الدرجة االنحراع المتياري المتوسط الحسابي 

 متوسطة .74 3.04 ثق  التدريب التودتات المأمولة منه بدرجة

 متوسطة .75 3.07 أسهم في تنمية ددرات المتدربيا التخطيطية بدرجة

 

نافة فقراته االربا يتبيا اذ أإر التدريب في تتميم القدرات التخطيطية للمتدربيا ناذ متوسطا على 

عشرا، وناذ في أفضف ثاالته في تتميم ددرا المتدربيا في تحديد األهداع والمتطلبات وفي أ ناها 

اتيجية، وهذا ما يفسر رأي المتدربيا بتدم ددرتهم سترالقدرا التشخيصية وررد وتقييم الخيارات اال

ذ االساتفا ا مماا انتسابوه ماا دادرات عى القيام بالنشاطات التخطيطية  وذ مساعدا، اال أناه باالمكاا

 تخطيطية في عملهم بالرغم ما عدم نفايته.

 . 15ودد تم استقصان اآلإار االخرو للتدريب والتي ديمها أفرا  عينة الدراسة نما هي في جدول  

 ( تقييم أإر التدريب على المتدربيا )مرتبة تنازليا( ما ثيك 15جدول )
 مستوو التأإير االنحراع المتياري المتوسط الحسابي الفقرا

 وسط 40. 3.22 القدرا اإل ارية

 وسط 40. 3.20 طريقة القيام بالتمف

 وسط 40. 3.20 مستوو الدافتية

 وسط 40. 3.20 سرعة انجاز التمف

 وسط 40. 3.18 السلو 

 وسط 52. 3.16 الشخصية

 وسط 28. 3.09 االرتقان براى الجمهور

 وسط 26. 3.07 الموار القدرا على استترل 

 وسط 20. 3.00 المساهمه في تحسيا سمتة البلدية

 اتيف 69. 2.32 القدرا على ثف المشكرت

 اتيف 73. 2.14 الراا والوالن الوظيفي

 وسس 41. 2.96 اإلجمالل المتوسس

نانات هإاار التادريب األخارو متوساطة بالمجماف، ونانات ااتيفة فاي اإاره علاى الرااى الااوظيفي  

وعلى ددرا المتدرن على ثاف المشاكرت، أي أذ الفوائاد االخارو للتادريب نانات متواااتة وأ ناى 

 ما المستوو المأمول ما التدريب أذ يحققه.

 
 جوانف الضعف والقوة:

فيمااا يلااي أهاام جوانااب الضااتف والقااوا التااي ذااابت تاادريب مااوظفي البلااديات الفلسااطينية فااي مجااال 

 التخطيط االستراتيجي  

  لاام يحااظ هااذا التاادريب باالهتمااام الكااافي، التخطاايط للتاادريب ناااذ اااتيفا، ناناات جوانييف الضييعف

مشارنة البلديات في التخطيط للتادريب ااتيفة، ترتيباات ماا دباف التادريب نانات ااتيفة )وخاراة 

عدم تتريف المتدربيا مسبقا بأهاداع التادريب(، عاد  المتادربيا فاي الادورا التدريبياة الواثادا نااذ 

ستوو التجان  بيا المتدربيا، نفانا المدربيا نانت متوسطة، ديم أ ان ا ارا التدريب نبيرا، تدني م

بأنه متوسط، النشاطات التدريبية غير نافية والودت المخصص لها دليف، الما ا التدريبية المستخدمة 

 لم تكا مصممة خصيصا للتدريب، بيهة التدريب غير مناسبة، مدا التدريب نانت دصيرا غير نافياة
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وتوديته غير مناسب، تدني مستوو فاعلية طرئ ووسائف التدريب المستخدمة، لم ياتم تقيايم التادريب 

 بطريقة منهجية، لم يسهم التدريب في تتميم القدرا التخطيطية للمتدربيا بالمستوو المأمول. 

بابتل  اتيججي لموظفي البلاديات الفلساطينيةستر  تمتا التدريب في مجال التخطيط االجوانف القوة

نقااط القاوا ومااا أهمهاا  اهتماات وزارا الحكام المحلاي بضاارورا تادريب مااوظفي البلاديات نمتطلااب 

اتيجية لهذه البلديات، سا  التدريب عردة دوية بيا المدربيا والمتادربيا، سترمسب  لرسم الخطط اال

بالجدياة ناذ هنا  ثرص دوي ما دبف المدربيا على مساعدا المتادربيا فاي ثايا تمتاا المتادربوذ 

واالهتمام، وتتابتت النشاطات التدريبية بشكف منطقي ومقنا، نما تم اساتترل ودات التادريب بشاكف 

 جيدا، وناذ الحوار بيا المتدربيا فاعر.

 الفروق ااحصائية:

ولإلجابة عا ستال الدراسة ونصه  هف توجد فروئ خات  اللاة بثصاائية عناد مساتوو الداللاة 

ناة للتادريب تتاو  لتواماف الجان ، والحالاة االجتماعياة، والمحافظاة، والفهاة ، في تقييم أفرا  التي05

التمرية، والمتهف التلمي، والتخصص، والوظيفة الحالية؟ فتم استخدام الطرئ االثصاائية المناسابة 

وف  ماا يلاي  لفحاص الفاروئ المتتلقاة باالجن  اساتخدم الباثاك اختباار )ت( لمجماوعتيا مساتقلتيا 

Independent t. Test( 16.والنتائج يواحها الجدول ) 
 (: نتائج اختبار )ت( لمتغير الجنس16الجدول )

 الداللة ديمة )ت( (52بنا  )ذ   (158خنور )ذ  

 0.054 1.936 االنحراع المتوسط االنحراع المتوسط

3.45 0.36 3.35 0.18 

الفلسااطينية فااي مجااال  يتضاا  انااه ال توجااد فااروئ  الااة بثصااائيا فااي تقياايم تاادريب مااوظفي البلااديات

 التخطيط االستراتيجي تتمو لمتتير الجن .

وللتتاااارع علااااى الفااااروئ فااااي تقياااايم أفاااارا  التينااااة للتاااادريب والتااااي تتاااامو لمتتياااارات  الحالااااة 

االجتماعيةوالفهة التمرية والمتهف التلمي والتخصص والوظيفة الحالية، والمحافظة استخدم الباثك 

 (. 17والتي تظهر نتائجه في الجدول ) One Way ANOVAاختبار تحليف التبايا األثا ي 

(  الداللااة االثصااائية لمتتياارات الحالااة اإلجتماعيااة المتهااف الوظيفااة التماار التخصااص 17جاادول ) 

 المحافظة.

يتض  ما الجدول انه ال توجد فروئ خات  اللة بثصائية فاي تقيايم أفارا  التيناة للتادريب فاي مجاال 

تتمو لمتتيرات الحالة االجتماعية والفهة التمرية،  0.05التخطيط االستراتيجي عند مستوو الداللة 

، نماا ويتضا  اناه 0.05أنلار ماا الوظيفة الحالية والمحافظة، الذ الادالالت االثصاائية لهاا جميتاا 

في تقييم تدريب موظفي البلديات الفلسطينية في  0.05توجد فروئ  الة بثصائيا عند مستوو الداللة 

 رجات  متوسط االنحراع ديمة)ع( *الداللة 

 الحرية

مربتات 

 االنحراع

 المتتير مصدر التبايا

الحالااااااااااااااااة  بيا المجموعات  0.241 1 0.241 2.239 0.136

  اخف المجموعات 22.371 208 0.108 االجتماعية

المتهاااااااااااااف  بيا المجموعات  3.375 5 0.675 7.031 *0.000

  اخف المجموعات 19.202 200 0.096 التلمي

 التخصص بيا المجموعات  1.267 2 0.633 5.869 *0.003

  اخف المجموعات 17.375 161 0.108

الوظيفااااااااااااة  بيا المجموعات  0.439 3 0.146 1.396 0.244

  اخف المجموعات 26.510 253 0.105 الحالية

الفهااااااااااااااااااااة  بيا المجموعات  0.782 4 0.195 1.83 0.68

  اخف المجموعات 21.536 203 0.106 التمرية

 المحافظة بيا المجموعات  1.087 10 0.109 1.005 0.441

  اخف المجموعات 21.525 199 0.108
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( يبيا نتائج 18مجال التخطيط االستراتيجي تتمو لمتتيري المتهف التلمي والتخصص. والجدول )

لاديات الفلساطينية فاي مجاال التخطايط اختبار ذيفيه للكشف عا الفروئ في تقييم تادريب ماوظفي الب

 االستراتيجي والذي يتمو لمتتير المتهف التلمي.

 (  نتائج اختبار ذيفيه لمتتير المتهف التلمي.18جدول )

 المتهف التلمي
إانوية عامة 

 وما  وذ

 بلوم 

 متوسط
  نتوراه ريستماج  بلوم عالي بكالوريوث

 0.1328 0.03798 0.08277 *0.2988 *1.075 -------- إانوية عامة وما  وذ

 0.09538 0.2156 0.16598 *0.94227 -----   بلوم متوسط

 0.12024 *0.26136 *1.0376 -----   بكالوريوث

 *0.38161 *1.15789 ----     بلوم عالي

 *0.77628 -----     ريستماج

 -----       نتوراه

 

في تقييم تدريب موظفي  0.05بثصائيا عند مستوو الداللة انه الفروئ الدالة  18يتض  ما الجدول 

البلديات الفلسطينية في مجال التخطيط االستراتيجي لمتتير التخصص هاي لصاال  ثملاة الشاها ات 

 الجامتية.

( يباايا نتااائج اختبااار ذاايفيه للكشااف عااا فااروئ الداللااة االثصااائية فااي تقياايم تاادريب 19والجاادول )

 في مجال التخطيط االستراتيجي التي تتمو لمتتير التخصص. موظفي البلديات الفلسطينية

 (  نتائج اختبار ذيفيه للكشف عا فروئ الداللة االثصائية لمتتير التخصص.19جدول )
 بر تخصص علوم طبيتية علوم انسانية التخصص

 *0.21809 *0.16667 -------- علوم انسانية

 0.05143 -----  علوم طبيتية

 -----   بر تخصص

 

فاي تقيايم تادريب  0.05اناه توجاد فاروئ  الاة بثصاائيا عناد مساتوو الداللاة  19يتض  ما الجدول 

موظفي البلديات الفلسطينية في مجال التخطيط االساتراتيجي تتامو لمتتيار الوظيفاة الحالياة لصاال  

 المتخصصوذ في التلوم االنسانية.

 

 اقتراحات أ راد العينة لتعزيز التدريف:

ودد تضمنت استبانة الدراسة ستاال مفتوثا مفا ه  قماا هاي ادتراثاتاب لتتميام فاعلياة التادريب فاي  

 ما افرا  التينة فقاط، 95مجال التخطيط االستراتيجي لموظفي البلديات؟ق، فأجان على هذا الستال 

 وبتد تصنيف اجابتهم وتحليلها تبيا اذ انلر االدتراثات تكرارا هي 

 86،3ارن وخطط ناجحة تكررت بنسبة استنساخ وعر  تج% 

  84،2اعطان التدريب الودت الكافي تكررت بنسبة% 

  79اذ يتم تنظيم التدريب خارت البلدية تكررت بنسبة% 

  73،7اذ تتم عملية تدريب تكوذ انلر عمقا وتفصير وذمولية تكررت بنسبة% 

 57،9بنسبة را والصندوئ وتكررت ااذ يتم تكليف مرادبة التدريب ما دبف الوز% 

  أذ يشتر  في التدريب أعضان المجل  البلدي وموظفو مديريات الحكم المحلي، تكررت بنسابة

43،2.% 

وبتصانيف االدتراثاات وتبويبهاا تبايا انهاا تتطااي نافاة عنارار وماتإرات التملياة التدريبياة وهااي  

تاادريب والمااا ا االعاادا  الجيااد للتاادريب وثسااا اختيااار الماادربيا وبيهااة التاادريب وطاارئ ووسااائف ال
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التدريبية وتقييم النشاطات التدريبياة الا . وهاي باذلب تنساجم ماا تقيايمهم للتادريب الاذي ذاارنو فياه 

 ثيك ناذ مجمف تقيمهم لهذه التنارر نافة بدرجة متوسط.

 ااستنتاجات:

 ما خرل عر  النتائ  الموروفة هنفا فيمكا ررد االستنتاجات التالية لهذه الدراسة 

 ا الحكم المحلي لنظام تدريبي واا  المتالم، نما أنه ال وجو  ال ارا متخصصة لهاذا تفتقر وزار

غياان ساجف يوإا  عملياات التادريب عاماة وفاي مجاال  النشاط المفصلي والمهم، وهاذا ماا يفسار

 التخطيط خارة. 

 اتيجي لموظفي البلديات بمجمله جمنا ما عملية رسم سترلقد ناذ التدريب في مجال التخطيط اال

اتيجية، نفذته الشرنات االستشارية التي تم التتادد متها لمساعدا البلديات في رسام سترالخطط اال

اتيجية، وبذلب فلم يتمتاا هاذا التادريب باالساتقرلية الرزماة ولام يحظاى باالهتماام سترخططها اال

  ولاام يتااط الوداات الكااافي لتحقياا  أهدافااه ألذ االولويااة والترنياام ناااذ مااا نصاايب الخطااة ولااي

 التدريب.

 اتيجي لمااوظفي البلااديات الفلسااطينية بأنااه متوسااط سااترتاام تقياايم التاادريب فااي مجااال التخطاايط اال

الفاعلية على مجمف عنارار نماوخت التقيايم الاذي تام تصاميمه خصيصاا لهاذه الدراساة، وأهمهاا  

اتف ترتيبات ما دبف التدريب، نفانا المدرن متوسطة، عدم تجاان  المتادربيا، تادني مساتوو 

اهتمااام ا ارا التاادريب، النشاااطات التدريبيااة دليلااة ولاام تتطااى الوداات الكااافي، المااا ا التدريبيااة 

المستخدمة غير مصممة خصيصا للتدريب، بيهة التدريب غير مواتياة، مادا التادريب غيار نافياة 

لاام يتاار   وتوديتااه غياار مناسااب، تاادني فااي مسااتوو فاعليااة طاارئ ووسااائف التاادريب المسااتخدمة،

ألإاار المااأمول، لاام يااتم تقياايم التاادريب الااذي تاام تنفيااذه، الاا . وبالتااالي لاام تتااوفر متظاام التاادريب ا

متطلبات فاعلية التدريب، اخ تملف هذه التنارر جوانب اتف الممارسة التدريبية وهي مستولة 

عا تدني مستوو فاعليته اخ أفاا  أفارا  التيناة بتادم دادرا المتادربيا علاى القياام بتملياة التخطايط 

 مساعدا خوي الخبرا. وذ 

 .لم يتم اختيار المدربيا بتناية عواا عا أنه لم يتم مرادبة أ ائهم التدريبي بالمستوو المطلون 

 مماا فسا  المجاال أماام اساتمرار  هنا  دصور في تقييم الممارسات التدريبية أإناان تنفياذ التادريب

 جوانب القصور في هذه الممارسة لتدا سنوات متتابتة. 

 ئج هذه الدراسة عا مجمف نتائج الدراسات االجنبية التي أذاارت الاى فاعلياة التادريب اختلفت نتا

( التاي اساتنتجت أذ عادم نفاياة مادا التادريب ياتإر 2010) Vyasوايجابية أإره، ما عدا  راساة 

( التاي أذاارت الاى أذ غياان 2012سلبا في فاعليته، وما ناثية أخرو اتفقت ماا  راساة أثماد)

( 392 2013ياتإر سالبا فاي فاعلياة التادريب، واتفقات الدراساة ماا اباو ذايخه )متايير التادريب 

( بضارورا اساتقرلية الممارساة 180  2010بضرورا توفير بيهة تادريب مواتياة، وماا توفيا  )

( التيا أفا تا بأذ عدم األخذ بآران 2011( وثسا )2015التدريبية، نما تتف  ما  راسة الشمله )

نتهم يااااتإر ساااالبا فااااي فاعليااااة التاااادريب، ومااااا  راسااااة مسااااتو  المتاااادربيا واهمااااال مشااااار

 ( التي استنتجت أذ غيان التقييم المستمر يتإر سلبا في فاعلية أإر التدريب. 2012والميات)

 التوصيات:
انطردا ما نتائج هذه الدراساة فإناه ولتحسايا التادريب فاي مجاال التخطايط االساتراتيجي يقتارح ماا 

 يلي 

التاادريب مااا خاارل انشااان ا ارا خارااة بااه لتاادريب مااوظفي الهيهااآت مااا الضااروري مأسسااة  .1

المحلية الفلسطينية تتمف على واا السياسة والنظام والخطاط التدريبياة الرزماة بشاكف تكااملي 

وترانمي، وفي هذا االطاار يقتارح تفتياف مرنام تادريب أريحاا للقياام بهاذه المهماة ليكاوذ ا ارا 

 مستقلة لتنظيم التدريب.
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اتيجي لطاادم مميام ماا ساترتنفيذ  ورا قتدريب مادربياق متقدماة فاي مجاال التخطايط االأذ يتم  .2

وزارا الحكم المحلي ليمللوا مرجتية تدريبية واستشارية وتقييمية للتخطيط فاي الهيهاآت المحلياة 

 الفلسطينية.

ربوذ أذ يتم رياغة مجموعة ما الممارسات التدريبية المللى في مجال التخطيط ليلتمم بها المد .3

 ولتملف متايير ومتذرات لقياث فاعلية التدريب في هذا المجال.

أذ يااتم تطااوير مااا ا تدريبيااة متكاملااة تتضااما تجااارن ناجحااة ونماااخت وتقااارير وخطااط ونتااائج  .4

 لدراسات علمية في هذا المجال.

أذ يتم تكري  الودت الكافي وتوفير المتطلبات الرزماة )خاراة بيهاة التادريب( لضاماذ فاعلياة  .5

 التدريب. 

فحاااص مخرجاااات التخطااايط للبلاااديات الفلساااطينية )الخطاااط( واعتباااار جواناااب القصاااور فيهاااا  .6

 اثتياجات تدريبية خات أولوية في مجال التخطيط االستراتيجي.

فرا  ولي  نمتسسات على أذ تتاوفر فايهم موارافات المادرن أذ يتم اختيار المدربيا بتناية نأ .7

 الجيد ناالختصاص والمتهف والخبرا المتكاملة )نظرية وأنا يمية(.

 أذ يتم متابتة وتقييم األ ان التدريبي أوال بأمف لضماذ فاعلية تأإيره. .8

ر أذ يااتم التخطاايط للتاادريب بمشااارنة االطااراع خات التردااة، لضااماذ مراعاااا نافااة التناراا .9

 والمتإرات المتتلقة بالهيهآت المحلية وبيهة عملها.

 القيام بمتالجة جوانب القصور التدريبي التي أذارت اليها نتائج هذه الدراسة. .10

أذ يتم تنفيذ  راسات الثقة تكمف هذه الدراسة ملف  تقييم الخطاط اإلساتراتيجية للبلاديات، تحدياد  .11

  ان البلديات، متيقات عمف الهيهآت المحلية، ال .االثتياجات التدريبية، اتجاهات الجمهور نحو أ

 محددات الدراسة:
واجهت اجران هذه الدراسة مجموعة ماا التحاديات نااذ منهاا  غياان التوإيا  الارزم الاذي يتضاما 

دائمة بأسمان المتدربيا وأعدا هم والبلاديات التاي ينتماوذ اليهاا، الا ، مماا جتاف ماا الصاتب ا را  

الدراسة، وما زا  االمور تتقيدا هو أذ تر  التمف في البلديات مجموعة مماا  التد  الحقيقي لمجتما

اساتفا وا ماا هاذا التادريب، وماا جهاة أخارو فقاد أ ت عادم جدياة الابتل )اجاباات نمطياة أو عاادم 

استبانة ما عينة الدراساة، نماا لام ياتمكا الباثاك ماا تتطياة  16انتمال تتبهة االستبانة( الى اسقاط 

غما في عينة هذه الدراسة لصتوبة الوراول اليهاا بسابب الحصاار المفارو  عليهاا، بلديات دطاع 

ومااا الناثيااة االجرائيااة فقااد ناااذ هنااا  رااتوبة فااي ورااول الباثااك بذاتااه الااى نافااة البلااديات، ممااا 

استترئ ودتا طوير لتوزيا االستبانات واستتا تها متبهة، فقد ااع جمنا منها مماا أااطر الباثاك 

ها مرا أخرو للماني عشرا بلدية، ودد دام الباثك بالتتامف ما هذه المحد ات ما خرل العا ا ارسال

الطلاب ماا البلاديات بتتبهااة االساتبانة ماا المتادربيا المسااتفيديا نافاة، واالساتتانة بماديريات الحكاام 

جياة المحلي للمساعدا في ثك البلديات على تتبهاة االساتبانات واعا تهاا للباثاك، وماا الناثياة المنه

ا لرتجاهات أنلر مما هي تقييم ألإر التدريب لصتوبة القياام باذلب، اخ أذ خلاب  تتد هذه الدراسة مسح 

 يتطلب متابتة زمنية طويلة تمتد لسنواتكما هو ملبت في األ ن النظري.
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