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Kirkpatrick Model 

كيرك باتريك  نموذج  
من تصميم . باالسلوب المتسلسل في مراحل التقييم, قييم التدريب هو نموذج لت :  فــــالتعري

 ( تقييم التدريب  )و عرض فى كتابه  , في خمسينيات القرن الماضيكيرك باتريك  دونالد

 . يقسم التدريب الى اربعة مستويات و على هذا االساس يتم تقييمه   -

 

 

 

  نماذج التقييم الشامل   -0نماذج التسلسل فى التقييم     -1, قسمين   : انواع نماذج تقييم التدريب

   Happy sheetقياس مدى رضا المتدربين عن البرنامج عن طريق استبيان يقدم له اخر البرنامج   

-   

 ,ه االمريكية للتدريب و التطوير  اضافته الجمعي  -:   ( قياس العائد من االستثمار فى التدريب) المستوى الخامس

 يهدف لقياس المحصلة العامة الستثمار في التدريب من حيث العوائد المالية   -

 

 نموذج

 تقييم

 التدريب

 وذجــمــن

رك ــيــك

 كــريــاتــب

   الفعلردود 

 ســلوك ال

 التعلم

  نتــائــــجال

 ما حصله المدرب من معارف و مهارات و سلوكيات قياس   

-   
 يقاس احصائيا بالمقارنات قبل و بعد التدريب, ةسلوكيتطبيق للتغيرات الما حصله المدرب من قياس   

-   
        ومدي تحقيق المؤسسة الهداف , النجاحات المنعكسة من نجاح التقييم فى المراحل الثالث السابقة قياس   

 دريب الفردت

 

-   
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   stRuseRالنتائج    Behaviorالسلوك   Learningالتعلم   Reactionsردود االفعال   المستويات 

 معايير

 و ارشادات

 التقييم

 "بيئة التدريب"الجو العام -

 المدرب-

 المحتوي التدريبي -

 -

المعارف و المهارات و -

 االتجاهات 

 االداء و قياس المهارة -

 -

يقيم بعد اعطاء الوقت -

 الكافى لتغيير السلوك  

راسة يقييم بالد -

 االستقصائية 

النظر فى التكاليف فى  -

 مقابل الفوائد  

اكثر المستويات  -

, صعوبة في التطبيق 

النه تقييم للمستويات 

 الثالث السابقة 

 

  نموذج كيرك باتريك  خصائص

 التدرج في صعوبة التطبيق   -1
 (بعض المؤسسات تكتفي بتقييم المستوى االول )التدرج في التكلفة في مستوياته  -0

 للتقييم المتسلسل نماذج اخري 

 (المجموعة اداء  –الوظيفي االداء  –المكتسبة المعرفة  –رضا المشارك ) نموذج باركر 

   (النهائيهالقيم  –التنظيمي االداء  –وظيفي الالسلوك  –التعلم  –ردود الفعل )نموذج هامبلين  

  شامل للتقييم النماذج اخري 

   نموذج سايرو 


