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ABSTRACT 

 

This quantitative study aims to identify the impact of the training programs evolution 

by using Kirkpatrick Model in Development the Job Performance in Dhofar 

Municipality. This study is a community of the administrative staff of Dhofar 

Municipality, totaling (600) employees. Where used random sampling to select a 

sample, was selected a random sample of (123) employees, the researcher designed 

a questionnaire consisting of (57) paragraphs distributed over (5) axes. The findings 

revealed that; the use of reactive level in accordance with the model Creek Patrick 

came highly, while the use of other dimensions came Creek Patrick model 

moderately. As well as the results indicated that there is a direct correlation between 

the use of model Patrick Creek in the evaluation of programs and functionality. Based 

on the findings, the researcher has recommended that work on the evaluation of all 

training programs offered by the municipality during and after training to measure 

the results of these programs and how to achieve the desired objectives. 

Keywords: Training Programs, Performance, Kirk Patrick Model. 
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 ملخص ال

أثر تقييم الربامج التدريبية، يف تطور األداء الوظيفي ببلدية ظفار، باستخدام  هتدف هذه الدراسة الكمية إىل تشخيص
. ( موظف600جمتمع هذه الدراسة من املوظفني اإلداريني ببلدية ظفار البالغ عددهم ) تكونمنوذج كريك باتريك. 

( 5رة موزعة على )( فق57موظفاً. صمم الباحث استبانة تتكون من ) (123)قوامها شوائية ععينة منهم ت أختي 
حماور. وقد اشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن استخدام  مستوى رد الفعل وفق منوذج كريك باتريك؛ قد جاء بدرجة 
مرتفعة بينما جاء استخدام أبعاد منوذج كريك باتريك األخرى بدرجة متوسطة. وكذلك اشارت النتائج إىل أن هنالك 

باتريك يف تقييم الربامج واألداء الوظيفي. وبناء على نتائج الدراسة فقد أوصى  عالقة طردية بني استخدام منوذج كريك
الباحث بضرورة العمل على تقييم كافة الربامج التدريبية اليت تقدمها البلدية، أثناء وبعد التدريب؛ لقياس نتائج هذه 

 الربامج ومدى حتقيقها لألهداف املرجوة منها.

 كريك باتريك.منوذج  األداء الوظيفي،  ،  برامج التدريبمفتاحية:  كلمات 
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لقد أصبح موضوع تنمية املوارد البشرية، من املواضيع اليت حتظى باهتمام كبي لدى منظمات االعمال مبختلف أطيافها 
الرحبية منها واخلدمية؛ باعتبارها من املقومات األساسية والضرورية اليت يعتمد عليها يف تنمية قدرات وكفاءات املوارد 

. وتعترب تنمية املوارد البشرية من (2008)محزة،العلمية والعملية والفنية والسلوكية البشرية العاملة، يف جوانبها املختلفة 
الوسائل التعلمية اليت متد املورد البشري باملعارف واملعلومات، اليت بدورها تزيد من طاقته يف العمل، كما إهنا وسيلة 

ب املتطورة، اليت بدورها متنحه خربات ومهارات تدريبية من خالهلا يتم تزويد املوارد البشرية بأحدث الطرق واالسالي
 ذاتية، وتعيد تشكيل سلوكه وتصرفاته املهنية. 

واستناداً لذلك فقد زاد االهتمام بتنمية املوارد البشرية من قبل مؤسسات اجملتمع املختلفة ومنظماته، وتبعا لذلك ارتفعت 
معدالت االهتمام والعناية بإعداد وتدريب هذه املوارد، من أجل رفع كفايتها وجتويد مردودها وزيادة إنتاجها، من أجل 

 قيق أهداف املنظمة وحتسني أدائها.دفع عجلة التقدم، وحتاستغالهلا يف  

ونظراً ملا متثله الربامج التدريبية من أمهية كربى للمنظمات؛ باعتبارها األساس يف صقل وتنمية معارف ومهارات االفراد 
وتعديل اجتاهاهتم، فقد كان ال بدَّ أن تواكب هذه الربامج التطور املتزايد يف مجيع اجملاالت. ولكي يتسىن معرفة مدى 

واكبة هذه الربامج هلذا التطور، وحتقيق األهداف املرجوة منها فأن مرحلة تقييم الربامج التدريبية تعترب من أهم مراحل م
(. ولتقييم الربامج 2012،)جاسمالعملية التدريبية باعتبارها املقياس الذي حيدد مدى حتقيق تلك الربامج ألهدافها 

عديد من النماذج اليت ميكن استخدامها كأساس لتقييم تلك الربامج، اليت سوف التدريبية تقييماً صحيحاً، فأن هنالك ال
يتطرق اليها الباحث بشيء من التفصيل خالل فصول الدراسة إال إن أشهر هذه النماذج وأكثرها انتشاراَ منوذج "كريك 

بية هي ) رد الفعل، التعلم، السلوك، باتريك" لتقييم الربامج التدريبية الذي يتضمن أربعة مستويات لتقييم الربامج التدري
تساعد هذه الدراسة يف تبين بلدية ظفار لنماذج تدريب عاملية، بعد تقييم براجمها التدريبية وفق منوذج كريك النتائج(. إذ  

 باتريك.  

 

 

 

 المقدمة
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 نبذة عن البيئة المبحوثة )بلدية ظفار(:
( كجزء إداري ضمن األجهزة اإلدارية ملكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار، إلبراز 1971مت إنشاء بلدية ظفار يف العام )

مسامهات املواطنني ومشاركتهم يف إدارة شؤوهنم احمللية، بناء على شعار البلدية ) العمل البلدي جهد مشرتك بني البلدية 
( واملرسوم السلطاين رقم  80/70) واجملتمع(. وقد مت إجازة اهليكل التنظيمي للبلدية وفق املرسوم السلطاين رقم 

وقد أشتمل اهليكل على إدارات البلدية ومهامها واختصاصاهتا. ومنذ ذلك احلني ختطو بلدية ظفار خطوات   14)/83)
كبية حنو تأكيد التفاعل البناء بينها وبني قطاعات اجملتمع املختلفة. كما سعت البلدية إىل التنويع يف األساليب لتنفيذ 

وأهدافها من خالل التجديد فيما تقدمه من خدمات معتمدة يف ذلك على األفكار املبتكرة اليت القت صدى   أجندهتا
واسع يف الداخل واخلارج ولعل ما تبنته بلدية ظفار من فعاليات ترفيهية ومهرجانات هلو دليل قاطع جناح ما تنتهجه من 

 ني شرائح اجملتمع.  أساليب للنهوض بالعمل البلدي حنو أفاق أكثر انتشاراً ب

تتمثل أمهية بلدية ظفار كوهنا أحد املؤسسات احلكومية اليت ال خيلو مشروع تنموي يف احملافظة من بصمتها، حيث 
تقوم البلدية بإضفاء الطابع املدين واحلضاري مع االلتزام بالطراز املعماري التقليدي الذي يضفي عليها طابع الرقي 

املشاريع التنموية يف احملافظة , كما أهنا تلعب دوراً هاماً يف توفي اخلدمات للمواطنني يف كافة والنماء واإلبداع يف كافة 
النواحي احلياتية والبيئية مثل اخلدمات الصحية , وخدمات النظافة العامة , واخلدمات اهلندسية إىل جانب العديد من 

 .اخلدمات األخرى اليت هلا عالقة  بأعمال التشجي والتجميل 

تبنت بلدية ظفار اسرتاتيجية للتنمية تتالءم مع ما تشهده احملافظة من تطور يف خمتلف اجملاالت. ولقد دأبت بلدية  
ظفار على حتديد أهدافها املرحلية اليت هتدف للوصول بالعمل البلدي إىل مستويات تتالءم وطموحات أبناء احملافظة، 

ليه من أهداف مرحلية أصدرت اللجنة العليا لتخطيط املدن دليل وللتأكيد على سعي البلدية لتحقيق ما تصبو أ
 للتخطيط العمراين متاشياً مع تلك األهداف.   

 قســم التـدريــب ببلدية ظفار

يتبع القسم دائرة شؤون املوظفني ويتمثل اهلدف العام لقسم التدريب ببلدية ظفار يف رفع مستوى أداء موظفي البلدية 
ومتابـعة اإلجراءات املتعلقة بتدريبهم بالتنسيق مع دائرة التدريب مبكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار. من خالل تسيي 

 وحىت يتسىن لقسم التدريب االطالع بدوره يقوم القسم باالختصاصات التالية:
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 القــــــيام بدراســـــة االحتياجات التدريبية ملوظفي البلدية. -
 وبرامج التدريب بالتنسيق مع الدوائر األخــــرى بالبلدية.  إعــــداد مقــــرتحات خطط -
 القيام باملـهام التنفيذية املتعلقة بتنـفيذ الربامج التدريبية بالتنسيق مع دائرة التدريب. -
  اإلشراف على تنفيذ الربامج التدريبية وتقييمها وإعداد املقرتحات لزيادة فعالية عملية التدريب -
 ئرة التدريب والتأهـــــيل باملكــــــــــتب.بالتنسيق مع دا   
 متابعة تنفيذ خطة التدريب املعتمدة وإعداد تقارير عنها ورفعها إىل اجلـــــهات املخــــتصة. -
 .القيام بأية أعمال أخرى تسـند إليه وتقع يف نطاق اختصاصه -

 مشكلة الدراسة:
على الرغم من اجملهودات احلثيثة اليت تقوم هبا بلدية ظفار، من أجل االرتقاء مبواردها البشرية من خالل ما تقدمه من 
برامج تدريبية؛ إال إن املوضوع يتطلب الوقوف على مدى جدوى هذه الربامج ومالئمتها الحتياجات الفئات املستهدفة 

اسة تقييمية لتلك الربامج، وفق منوذج حمدد لقياس مدى فاعليتها وتأثيها بتلك الربامج. األمر الذي يتطلب القيام بدر 
على األداء الوظيفي للمستهدفني بتلك الربامج، حيث يعترب منوذج كريك باتريك من أنسب النماذج لتقييم الربامج 

لتدريبية يف تطوير األداء الوظيفي مما سبق ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال التايل: ما أثر تقييم الربامج االتدريبية.  
 باستخدام منوذج كريك باترك بلدية ظفار؟

 هتدف هذه الدراسة إىل:  أهداف الدراسة:
 تشخيص واقع عملية تقييم الربامج التدريبية املتبعة يف بلدية ظفار،  .أ

 مدى االلتزام بتطبيق أبعاد منوذج كريك باتريك عند تقييم الربامج التدريبية.   .ب
 حتليل أثر تقييم الربامج التدريبية وفق منوذج كريك على تطور أداء املوظفني يف بلدية ظفار.  .ت

 :الدراسات السابقة

املعتمد يف غرفة  "Gree Germe" تقييم الربامج التكوينية لدعم املقاولة: دراسة حالة برامج :(2009) حمزةدراسة 
 الصناعات التقليدية واحلرف بسطيف.

هدفت الدراسة إىل حتقيق العديد من األهداف املرتبطة بتقييم الربامج التدريبية، من بني تلك األهداف: إبراز 
 أمهية تقييم الربامج التدريبية واخلطوات املتبعة يف عملية التقييم. مت استخدم املنهج الوصفي التحليلي. تكون جمتمع 
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( مقاواًل من جمتمع الدراسة. 32يدية واحلرف بسطيف، وبلغت عينة الدراسة )الدراسة من املقاولني يف غرفة الصناعة التقل
توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: لعب التدريب دورا هاما يف رفع روح املقاولني املعنوية، من خالل تزويد املشاركني 

من عملية التدريب. وقد أظهرت نتائج يف التدريب باالجتاهات واملعارف الضرورية للعمل. حقق التقييم الفائدة املرجوة  
 الدراسة أمهية تقييم الربامج التدريبية نسبة الرتباطها مبراحل العملية التدريبية احملتفلة. 

" تقييم الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي الدراسات االجتماعية يف سلطنة عمان يف ضوء (: 2014دراسة الكاف )
 :(Jack Philips) منوذج جاك فلبيس

هدفت الدراسة إىل الكشف عن تقييم الربامج التدريبية املقدمة إىل معلمات مقرر الدراسات االجتماعية يف سلطنة 
عمان، باستخدام منوذج "جاك فليبس" لتقييم الربامج التدريبية، كما هدفت إىل معرفة أثر متغيات النوع واخلربة التدريسية 

ييم الربامج التدريبية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي وعدد الدورات التدريبية على تق
التحليلي، تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي الدراسات االجتماعية للحلقة الثانية والتعليم ما بعد األساسي، يف 

البحث. ولقد توصلت الدراسة إىل أن ( مفردة من جمتمع 550مجيع حمافظات السلطنة. مشلت عينة الدراسة على )
درجة تقييم املعلمني للربامج التدريبية املقدمة بدرجة عالية. واسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة احصائية 

( سنة، باإلضافة إىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية 11تعزى ملتغي اخلربة الوظيفية لصاحل من هلم خربة أكثر من )
 ى ملتغي النوع االجتماعي يف مجيع حماور الدراسة.تعز 

 An Empirical  Study of  Kirkpatrick's  Evaluation  Model in the: (,Ya-Hui, Chang 2012)  دراسة

hospitality industry. 

هدفت الدراسة إىل فحص منوذج كيك باتريك يف تقومي التدريب، عن طريق تقييم برامج التدريب على البيع يف املؤسسات 
العاملة يف قطاع الفندقة والضيافة. قام الباحث بتقييم خمرجات التدريب من املعرفة واملهارة وتأثي التدريب على املنظمة 

( وكيل مبيعات وحجز 335من وكالء املبيعات وحجز الفنادق البالغ عددهم )والرضا الوظيفي. تكون جمتمع الدراسة  
( فرداً. توصلت الدراسة اىل أن موظفي املبيعات وحجز الفنادق قد حتسن أداءهم 69فنادق، وبلغت عينة الدراسة )

 كان له أثر على املنظمة   بعد تلقي الربنامج التدرييب. وأظهروا أداًء أفضل ونسبة مبيعات عالية، كما أن أداء املوظفني
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وقد اتضح أن منوذج كيك باتريك لتقييم الربامج التدريبية؛ يعطي نتائج مفيدة على مستوى املنظمة من خالل التغي 
  اإلجيايب يف سلوك املوظفني والرضا الوظيفي.

 The Evaluation  Effectiveness of Training courses in :(,Shahrooz Farjad 2012 ,)  دراسة

University by Kirkpatrick Model ( Case Study:  Islamshahr University) . 

هدفت الدراسة اىل تطبيق منوذج كيك باتريك لتقييم الدورات التدريبية اليت تقدمها جامعة اسالم شهر، ولقد مت مجع 
من خالل استبانة عدت هلذا الغرض. تكون جمتمع الدراسة من املدراء واملعلمني يف اجلامعة، البيانات يف هذه الدراسة 

وقد استخدمت الدراسة اإلحصاء الوصفي واملتوسطات احلسابية من أجل قياس املؤشرات الرئيسية لتقييم فعالية الدورات 
بية املتعلقة مبستويات ردود األفعال والتعلم والسلوك، التدريبية يف اجلامعة. بينت نتائج الدراسة أن فعالية الدورات التدري

على مستوى املنظمة؛ حباجة إىل حتسن، وأظهرت الدراسة أيضا أن اخنفاض فاعلية الدورات التدريبية يف اجلامعة يعود 
ف االنتباه إىل اسباهبا إىل الضعف يف تصميم الدورات التدريبية، وعدم توفي املوازنة الكافية وضعف التزام اإلدارة، وضع

 الفردية، وضعف آلية التحفيز

  Training  Evaluation in an Organization using Kirkpatrick :(,Mehwish Rafiq 2015,)  دراسة

Case Study of PIA : AModel  

باترك. مت مجع هدفت الدراسة إىل تقييم التدريب يف شركة اخلطوط اجلوية الباكستانية من خالل تطبيق منوذج كيك 
البيانات عن طريق املقابالت الشخصية مع املتدربني الذين أكملوا من ثالثة أشهر إىل ستة أشهر يف التدريب. أظهرت 
نتائج الدراسة أن ردود أفعال املوظفني جتاه برامج التدريب كانت إجيابية حيث أن معظم املشاركني حصلوا على ترقية  

ظهرت الدراسة أن برامج التدريب املتعلقة باملهارات شهدت إقباال أكرب من قبل وحتسن أداءهم بشكل كبي. كما أ
 املوظفني والذين أكدوا على رغبتهم يف حضور املزيد من هذه الربامج.

 :منهج الدراسة
( موظف. 600تكون جمتمع الدراسة من املوظفني اإلداريني يف بلدية ظفار البالغ عددهم )مجتمع وعينة الدراسة: 

( موظفًا إدارياً. وبعد توزيع 130ولقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية قصدية من جمتمع الدراسة بلغ حجمها )
 .( أستبانة صاحلة للتحليل123االستبانات مت اسرتجاع )
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ن % متثل مساعدي املدراء. وأ4.11% من أفراد العينة من املوظفني، وكانت أدىن نسبة  7.53تشي النتائج أن نسبة  

 –  5% يف فئة خربة )من  4.11%، وأدىن نسبة بلغت  7.44سنة( بلغت نسبتهم    15فئة سنوات اخلربة )أكثر من 
جاء محلة املاجستي بأدىن نسبة و %، 1.43سنوات(. وأن نسبة األفراد من محلة البكالوريوس هم األكثر بنسبة  10

%، وأدىن نسبة بلغت 35دورات وبلغت    (6  –  4)على  %. وأن أعلى نسبة من أفراد العينة قد حصلوا  2.12بلغت  
 دورات(.    9ن حصلوا على )أكثر من  اللذيفراد  لأل%  5.19

 االستبانة:
مستويات استخدام منوذج " لدراسة( فقرة؛ 57وفق مقياس ليكرت اخلماسي، وقد تكونت من )مت إعداد االستبانة 

باتريك يف تقييم الربامج التدريبية وأثره على تطوير األداء الوظيفي يف بلدية ظفار" باالعتماد على كريك 
 أجزاء رئيسية هي:ثالثة  (. تكونت االستبانة من  2011،التلباين)

 البيانات واملعلومات الشخصية ألفراد عينة الدراسة.الجزء األول:  
ية باستخدام منوذج كريك باتريك، املتكون من أربع جماالت هي: )رد الفعل، أبعاد تقييم الربامج التدريب الجزء الثاني:

 ( فقرة.44التعلم، السلوك، النتائج التنظيمية(. بلغ جمموع فقرات هذه اجلزء )
 ( فقرة.13متغي األداء التنظيمي. بلغ جمموع فقرات هذه اجلزء )الجزء الثالث:  

 املتوسطات احلسابية( املستويات املقابلة ملدى  1جدول )
مدى المتوسط الحسابي   األهمية النسبية 

 المقابل 
 ( 7.1(  إىل )1من ) منخفضة جداً 

 ( 5.2( إىل )8.1من ) منخفضة 
 ( 3.3( إىل )6.2من ) متوسطة 
 ( 1.4( إىل )4.3من ) مرتفعة 

 ( فأعلى 2.4) مرتفعة جدا 
 

مت تقدير صدق األداة للتحقق من مدى صدق حمتوى االستبانة، بعرضها على هيئة حمكمني من األساتذة املتخصصني 
بكلية التجارة والعلوم اإلدارية جبامعة ظفار، والكلية التقنية والكلية التطبيقية، لغرض حتكيمها والتحقق من صدق فقراهتا. 

 . ومت األخذ مبالحظاهتم وتعديالهتم املقرتحة
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مت حساب معامل إلفا كرونباخ ملعرفة درجة االتساق الداخلي لالستبانة ككل ولكل بعد على حده. لتقدير ثبات األداة،  

 ( يوضح ذلك2واجلدول رقم )
 معامالت االتساق الداخلي لالستبانة وأبعادها (4اجلدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المستوى/البعد

 0.606 10 رد الفعل 

 0.841 10 التعلم

 0.928 14 السلوك

 0.923 10 النتائج التنظيمية

 0.895 13 األداء الوظيفي

 0.950 57 ككل االستبانة معدل

 
(، 0.928( و)0.606( أن معامالت االتساق الداخلي حملاور االستبانة قد تراوحت بني )2يتضح من اجلدول )

القول ( وهذا يعين أن االستبانة تتمتع مبعامل ثبات مرتفع، وميكن 0.950لالستبانة ككل )وبلغت قيمة ألفا كرونباخ 
 بأن االستبانة وأبعادها تتمتع بثبات نسيب مقبول. مما يدل على أهنا قادرة على مجع ما وضعت ألجله. 

 األساليب اإلحصائيةسابعاً:  
ناهج الشائعة يف البحوث والدراسات السلوكية واالجتماعية. استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي املعتمد كأحد امل

وطبق يف حتليل البيانات مجلة من املقاييس اإلحصائية الوصفية والتحليلية باستخدام برنامج "احلزمة اإلحصائية للعلوم 
 ق األساليب اآلتية:  فتحليل البيانات و ل(، 18النسخة )   SPSSاالجتماعية"  

 والتجزئة النصفية ملعرفة ثبات االستبانة.  (Cronbach's Alpha)معامل االتساق الداخلي   -
 التوزيع التكراري والنسب املئوية لوصف خصائص أفراد العينة الشخصية والوظيفية.-
قرات االستبانة واألمهية النسبية ملعرفة اجتاهات استجابات افراد العينة لف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية -

 .وحماورها
 نتائج الدراسة:

 ما مستويات استخدام منوذج كريك باتريك يف تقييم الربامج التدريبية ببلدية ظفار؟نص السؤال األول على: "
لإلجابة عن هذا السؤال مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية على مستوى الفقرة ومستوى 

 كل بعد على حده. 
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( املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألمهية النسبية الستجابات عينة 3يوضح اجلدول رقم ) :رد الفعلمجال 
 عبارات مستوى رد الفعل وقد مت ترتيب هذه الفقرات يف هذا اجلدول تنازليا وفقا ألمهيتها النسبية.الدراسة على  

 رد الفعلجمال ( املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألمهية النسبية الستجابات  3اجلدول )

االنحراف   المتوسط العبارات  م
 المعياري 

ترتيب  
 الفقرة 

األهمية  
 النسبية 

9 
ربامج التدريب يساهم يف تنمية شبكة عالقايت  بااللتحاق 
 الشخصية 

 مرتفعة   1 779. 4.07

10 
ن عملية تقييم رد فعل املتدربني لربامج التدريب ضرورية  إ أرى 

 مرتفعة   2 999. 3.95 وذلك لوجود خطط تطويرية يف املؤسسة

 مرتفعة   3 945. 3.82 جو امللل يف العمل داخل املؤسسة  يبعدربامج التدريب  بااللتحاق   8

 مرتفعة   4 1.078 3.66 ربامج التدريب مطلب وظيفي دون قناعة بضرورة الربامجبااللتحاق   7

5 
حتتاج عملية تقييم رد فعل املتدربني بالنسبة لربامج التدريب لوجود  

 خربة للمؤسسة على عمل هذا التقييم 
 مرتفعة   5 1.107 3.54

6 
ينفذ التدريب من اجل استكمال اجلانب اإلداري املطلوب من  

 املؤسسة
 مرتفعة  6 1.123 3.51

2 
تقييم رد فعل املتدربني بالنسبة  ب ولة عن التدريب ؤ م اجلهة املسقو ت

 لربامج التدريب 
 مرتفعة  7 997. 3.47

1 
باهتمام كبي  أرى بان عملية تقييم برامج التدريب مبجملها حتظى  

 ولة عن التدريب ؤ يف اجلهة املس
 مرتفعة  8 1.065 3.46

3 
أرى بان عملية تقييم رد فعل املتدربني منخفضة التكاليف بالنسبة  

 لربامج التدريب 
 متوسطة  9 928. 3.38

4 
ال تتطلب عملية تقييم رد فعل املتدربني بالنسبة لربامج التدريب  

 الوقت الكبي إلجرائها 
 متوسطة  10 979. 3.33

 مرتفعة   1.000 3.62 الدرجة الكلية لرد الفعل 
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( أن األمهية النسبية لعبارات رد الفعل قد تراوحت بني املرتفعة واملتوسطة. فكان معدل 3يتضح من اجلدول رقم )
الربامج التدريبية التعلم، حني بلغ استجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملستوى األمهية النسبية مرتفعاً حول مستوى تقييم  

 (. 1.000( باحنراف معياري )3.62)

أرى بان االلتحاق يف برامج التدريب يساهم يف ( قد جاءت بأعلى مستوى أمهية، اليت نصت: "9ويتضح أن العبارة )
ري ( باحنراف معيا4.07"، حيث نال هذا املضمون على متوسط حسايب بلغ )تنمية شبكة عالقايت الشخصية

ال تتطلب عملية تقييم رد فعل املتدربني ( اليت نصت على: "4(. وجاءت بأدىن متوسط حسايب العبارة )0.779)
 (.0.979( باحنراف معياري )3.33"، حيث بلغ املتوسط احلسايب )بالنسبة لربامج التدريب الوقت الكبي إلجرائها

الستجابات عينة الدراسة واالحنراف املعياري واألمهية النسبية ( املتوسطات احلسابية 4) يوضح اجلدولالتعلم:  مجال

 وقد مت ترتيب هذه الفقرات يف هذا اجلدول تنازليا وفقا ألمهيتها النسبية.   مستوى التعلمعلى عبارات  

 التعلم  جمال لالستجاباتواالحنراف املعياري واألمهية النسبية  ( املتوسطات احلسابية  4)  اجلدول

 العبارات م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الفقرة

األهمية 
 النسبية

10 
اهلدف الرئيسي من عملية التدريب هو خلق كادر مهين يستطيع التكيف مع 

 ظروف العمل باستخدام سلوكيات جديدة مت اكتساهبا من عملية التدريب
 مرتفعة  1 862. 4.16

9 
التدريب أدت بشكل كبي إىل تطوير إمكانيايت اإلدارية اعتقد بان عملية 

 واملهنية
 مرتفعة  2 914. 4.03

 مرتفعة  3 986. 3.89 شىتمهارات عديدة يف موضوعات  ييف منح كثياً ن التدريب ساهم  أاعتقد  8

7 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باختبار فاعلية التدريب عن طريق تقييم 

 اإلمكانيات املتوفرة للتدريب واملتدربني
 متوسطة 4 1.053 3.27

5 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باختبار فاعلية التدريب باستخدام منوذج التقييم 

 الذايت
 متوسطة 5 1.160 3.04

4 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باختبار فاعلية التدريب عن طريق مراقبة 

 التدريبية يف العملاملهارات 
 متوسطة 6 1.178 3.00

 متوسطة 7 1.227 2.77 تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب بعمل اختبار بعد عملية التدريب 2
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6 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باختبار فاعلية التدريب باستخدام منوذج التقييم 

 اجلماعي )فرق العمل(
 متوسطة 8 1.186 2.77

3 
اجلهة املسؤولة عن تدرييب باختبار فاعلية التدريب باستخدام مناذج حماكاة تقوم  

 التدريب بواقع العمل يف املؤسسة
 متوسطة 9 1.214 2.63

 منخفضة 10 1.209 2.55 تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب بعمل اختبارات قبل وبعد عملية التدريب 1

 متوسطة  1.099 3.21 الدرجة الكلية للتعلم 

 

( أن متوسط استجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملستوى استخدام التعلم يف تقييم الربامج 4يتضح من اجلدول )
(، وهو ما يدلل على درجة متوسطة ملستوى التعلم. وقد 1.099( باحنراف معياري )3.21التدريبية التعلم قد بلغ )

( قد 10أن مضمون العبارة ) أيضاً تراوحت األمهية النسبية لعبارات التعلم بني املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة. ويتضح 
يستطيع اعتقد أن اهلدف الرئيسي من عملية التدريب هو خلق كادر مهين جاء بأعلى مستوى أمهية، وينص على: "

"، حيث نال على التكيف مع ظروف العمل املختلفة باستخدام سلوكيات جديدة مت اكتساهبا من عملية التدريب
( والذي 1(. وبأدىن متوسط حسايب جاء مضمون العبارة )862.( باحنراف معياري )4.16متوسط حسايب بلغ )

"، حيث نال هذا املضمون على د عملية التدريبتقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب بعمل اختبارات قبل وبعينص على "
 (.1.209( باحنراف معياري )2.55متوسط حسايب بلغ )

( املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألمهية النسبية الستجابات عينة الدراسة 5يوضح اجلدول )  السلوك:  مجال
 اجلدول تنازليا وفقا ألمهيتها النسبية.على عبارات مستوى السلوك وقد مت ترتيب هذه الفقرات يف هذا  

 
 املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألمهية النسبية الستجابات السلوك(  5) اجلدول رقم 

 العبارات  م
  المتوسط
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

ترتيب  
 الفقرة 

األهمية  
 النسبية 

1 
أداء املتدربني يف حميط  تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام مالحظة  

 العمل لتقييم اثر الربنامج التدرييب 
 مرتفعة   1 1.020 3.67

12 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام املتابعة كوسيلة لتقييم الربنامج 

 التدرييب 
 مرتفعة   2 1.033 3.53

7 
لتقييم  تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام التقييم الذايت كوسيلة 

 الربنامج التدرييب 
 متوسطة  3 1.158 3.33
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13 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام خطة العمل كوسيلة لتقييم  

 الربنامج التدرييب 
 متوسطة  4 1.145 3.13

10 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام تقييم رؤساء املتدربني كوسيلة  

 لتقييم الربنامج التدرييب 
 متوسطة  5 1.144 3.11

3 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام تقييم األداء كوسيلة لتقييم  

 الربنامج التدرييب 
 متوسطة  6 1.210 3.11

6 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب بعمل تقييم من قبل املرؤوسني للمتدربني 

 لتقييم اثر الربنامج التدرييب 
 متوسطة  7 1.178 2.87

11 
اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام جمموعات العمل املركزة كوسيلة  تقوم  

 لتقييم الربنامج التدرييب 
 متوسطة  8 1.114 2.85

4 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبراجعة سجالت العمل اليومية وسجالت  

 األداء لتقييم اثر الربنامج التدرييب 
 متوسطة  9 1.174 2.85

2 
املسؤولة عن تدرييب باستخدام قصص النجاح اإلدارية كوسيلة  تقوم اجلهة 

 لتقييم الربنامج التدرييب 
 متوسطة  10 1.334 2.83

5 
تسجل اجلهة املسؤولة عن تدرييب املخرجات كوسيلة لتقييم الربامج  

 التدريبية 
 متوسطة  11 1.206 2.80

9 
لتقييم برنامج  تدريب املقابلة كوسيلة ال م اجلهة املسؤولة عن ستخدت

 التدريب 
 متوسطة  12 1.139 2.78

8 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام تقييم النظراء )املتدربني يف نفس  

 املستوى اإلداري( كوسيلة لتقييم الربنامج التدرييب 
 متوسطة  13 1.179 2.71

14 
كوسيلة لتقيم  تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام مقيمني خارجيني  

 الربنامج التدرييب 
 منخفضة  14 1.276 2.52

 متوسطة   1.165 3.01 الدرجة الكلية للسلوك  
 

( أن قد تراوحت األمهية النسبية لعبارات السلوك بني املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة. فبلغ متوسط 5يتضح من اجلدول )
(، 1.165( باحنراف معياري )3.01الربامج التدريبية التعلم )استجابات العينة ملستوى استخدام السلوك يف تقييم 

( قد جاء بأعلى مستوى 1وهو ما يدلل على األمهية النسبية املتوسطة ملستوى السلوك. كما ويتضح أن مضمون العبارة )
مل لتقييم أثر تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام مالحظة أداء املتدربني يف حميط العأمهية، والذي ينص على "

(. أما أدىن 1.020( باحنراف معياري )3.67"، حيث نال هذا املضمون على متوسط حسايب بلغ )الربنامج التدرييب
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام مقيمني ( الذي ينص على: "14متوسط حسايب فجاء ملضمون العبارة )
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( باحنراف معياري 2.52نال هذا املضمون على متوسط حسايب بلغ )  "، حيثخارجيني كوسيلة لتقيم الربنامج التدرييب
(1.276.) 

الستجابات واالحنراف املعياري واألمهية النسبية  ( املتوسطات احلسابية  6)رقم    وضح اجلدوليمجال النتائج التنظيمية:  
وقد مت ترتيب هذه الفقرات يف هذا اجلدول تنازليا وفقا ألمهيتها  مستوى النتائج التنظيميةعينة الدراسة على عبارات 

 النسبية. 
 النتائج التنظيميةالستجابات  واالحنراف املعياري واألمهية النسبية  ( املتوسطات احلسابية  6)  اجلدول

االنحراف   المتوسط العبارات  م
 المعياري 

ترتيب  
 الفقرة 

األهمية  
 النسبية 

1 
املسؤولة عن تدرييب مبقارنة مستوى اخلدمات قبل وبعد  تقوم اجلهة 

 مرتفعة   1 1.028 3.53 العملية التدريبية لتقييم الربنامج التدرييب 

8 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام املعلومات الواردة من مديري  

 متوسطة  2 1.094 3.22 وحدة العمل لتقييم الربنامج التدرييب

اجلهة املسؤولة عن تدرييب بتحليل مستويات أداء وحدة العمل  تقوم  6
 لتقييم الربنامج التدرييب 

 متوسطة  3 1.069 3.12

تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبقارنة سجالت األداء للموظفني قبل   3
 وبعد العملية التدريبية لتقييم الربنامج التدرييب 

 متوسطة  4 1.265 3.00

املسؤولة عن تدرييب مبقارنة اهلدر املايل قبل وبعد العملية  تقوم اجلهة  2
 التدريبية لتقييم الربنامج التدرييب 

 متوسطة  5 1.245 2.91

9 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام املعلومات الواردة من املسئولني 

 بالوزارات واجلهات املعنية املختلفة لتقييم الربنامج التدرييب  
 متوسطة  6 1.144 2.89

5 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبقارنة مستوى اجلودة للخدمات املقدمة  

 لتقييم الربنامج التدرييب قبل وبعد العملية التدريبية  
 متوسطة  7 1.092 2.88

4 
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبقارنة عدد الشكاوى من العمالء قبل  

 وبعد العملية التدريبية لتقييم الربنامج التدرييب 
 متوسطة  8 1.148 2.76

7 
العاملني  تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب باستخدام املعلومات الواردة من  

 متوسطة  9 1.206 2.74 بوحدات عمل أخرى )من غي املتدربني( لتقييم الربنامج التدرييب 

تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبقارنة هدر الوقت قبل وبعد العملية   10
 التدريبية لتقييم الربنامج التدرييب 

 متوسطة  10 1.221 2.63

 متوسطة   1.151 2.96 الكلية للسلوك اتالدرجمعدل  
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( أن متوسط استجابات أفراد العينة ملستوى استخدام النتائج التنظيمية يف تقييم الربامج التدريبية 6)  يتضح من اجلدول
(، وهو ما يدلل على األمهية النسبية املتوسطة ملستوى استخدام 1.151( باحنراف معياري )2.96التعلم قد بلغ )

تراوحت األمهية النسبية لعبارات النتائج التنظيمية بني املرتفعة واملتوسطة. كما ويتضح من اجلدول النتائج التنظيمية. وقد  
تقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبقارنة ( قد جاء بأعلى مستوى أمهية، والذي ينص على: "1السابق أن مضمون العبارة )

"، حيث نال هذا املضمون على متوسط حسايب ج التدرييبمستوى اخلدمات قبل وبعد العملية التدريبية لتقييم الربنام
( الذي ينص على: 10(. أما أدىن متوسط حسايب فجاء مضمون العبارة )1.028( باحنراف معياري )3.53قدره )

ذا "، حيث نال هتقوم اجلهة املسؤولة عن تدرييب مبقارنة هدر الوقت قبل وبعد العملية التدريبية لتقييم الربنامج التدرييب"
 (.1.221( باحنراف معياري )2.63املضمون على متوسط حسايب بلغ )

 نص السؤال الثاني على ما يلي: "ما مستوى األداء الوظيفي ببلدية ظفار؟"  :الثانيالسؤال  
هذا السؤال مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية على مستوى الفقرة ملتغي  عنلإلجابة 

 األداء الوظيفي.
املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألمهية النسبية الستجابات عينة الدراسة على عبارات   اآليت  (7يوضح اجلدول )

 متغي األداء الوظيفي وقد مت ترتيب هذه الفقرات يف هذا اجلدول تنازليا وفقا ألمهيتها النسبية.
 الستجابات األداء الوظيفياملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري واألمهية النسبية    (7)اجلدول  

 العبارات  م
 المتوسط
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

ترتيب  
 الفقرة

األهمية 
 النسبية 

 مرتفعة  1 664. 4.15 يهتم املوظف مبظهره اخلارجي إثناء العمل  11
 مرتفعة  2 710. 4.01 ميتلك املوظف القدرة على احلوار وإدارة النقاش  12
 مرتفعة  3 872. 4.00 األعمال الفاعلية املطلوبة يقوم املوظف بتأدية  1
 مرتفعة  4 808. 3.99 يبذل املوظف اجلهد الكايف إلجناز األداء الوظيفي يف الوقت احملدد  3
 مرتفعة  5 825. 3.99 يقوم املوظف بتأدية األعمال بالكفاءة املطلوبة   5
 مرتفعة  6 765. 3.90 يعتمد املوظف على قدرته الذاتية يف اجناز األعمال  9
 مرتفعة  7 932. 3.85 يؤدي املوظف املهام الوظيفية طبقا ملعايي اجلودة املطلوبة  2
 مرتفعة  8 976. 3.79 يقوم املوظف باستغالل كافة املوارد املتاحة لديه أثناء أدائه الوظيفي  4
 مرتفعة  9 951. 3.72 يتحمل املوظف ظروف العمل الضاغطة  6
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 مرتفعة  10 1.063 3.72 احلماس العايل لدى املوظف عند اجناز األعمال يتوفر  7
 مرتفعة  11 1.004 3.71 يلتزم املوظف بأداء واجبه كما هو حمدد 8
 مرتفعة  12 944. 3.57 يفضل املوظف اجناز األعمال من خالل فرق العمل  10
 مرتفعة  13 1.081 3.51 حيقق املوظف مستوى اإلنتاجية املطلوبة  13
 مرتفعة   892. 3.84 الدرجة الكلية لألداء الوظيفي  

( 3.84( أن متوسط استجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملستوى األداء الوظيفي قد بلغ )7يتضح من اجلدول )
األمهية (، وهو ما يدلل على األمهية النسبية املرتفعة ملستوى األداء الوظيفي. وقد جاءت 892.باحنراف معياري )

 النسبية جلميع عبارات األداء الوظيفي مبستوى مرتفع.

يهتم املوظف مبظهره ( قد جاء بأعلى مستوى أمهية، الذي نص على: "11ويتضح أيضًا أن مضمون العبارة )
(. وكان 664.( باحنراف معياري )4.15"، حيث نال هذا املضمون على متوسط حسايب بلغ )اخلارجي أثناء العمل

"، حيث حيقق املوظف مستوى اإلنتاجية املطلوبة( والذي ينص على "13وسط حسايب جاء مضمون العبارة )بأدىن مت
 (.1.081( باحنراف معياري )3.51نال هذا املضمون على متوسط حسايب بلغ )

 

 :مناقشة نتائج الدراسة

اســتخدام رد الفعل يف تقييم الربامج التدريبية متوســط اســتجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملســتوى أظهرت الدراســة أن 
(، وهو ما يدلل على األمهية النســــبية املرتفعة ملســــتوى اســــتخدام رد الفعل  1.000( باحنراف معياري )3.62قد بلغ )

اشـرة.  . ويعزو الباحث ذلك إىل أن تقييم الربامج التدريبية يف بلدية ظفار يتم بعد انتهاء الربامج التدرييب مبببلدية ظفار
كما يعكس مدى رضـــــــــا املتدربني عن الربامج التدريبية للعمل على حتســـــــــني تلك الربامج وفق رغبات املتدربني. وتتفق 

( اليت اشـــــــــــــارت إىل تقييم رد فعل املتدربني من معلمي الدراســـــــــــــات 2014هذه النتيجة مع نتائج دراســـــــــــــة )الكاف، 
( اليت أشــــارت إىل أن عمليات تقييم 2010) املصــــدر، االجتماعية يف ســــلطنة عمان. كما اتفقت كذلك مع دراســــة  

ــتويات التقييم االخرى لنموذج   ــتخدم مسـ ــتوى رد الفعل على منوذج كريك باتريك بينما ال تسـ الربامج التدريبية وفق مسـ
 كريك باتريك يف عمليات التقييم.

ــة أن و   ــتخدامأظهرت الدراســـ ــتوى اســـ ــتجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملســـ التعلم يف تقييم الربامج  متوســـــط اســـ
 (، وهو ما يدلل على األمهية النسبية املتوسطة ملستوى التعلم 1.099( باحنراف معياري )3.21التدريبية قد بلغ )
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. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن عملية تقييم الربامج التدريبية يف حمافظة ظفار تتم مباشرة بعد الربنامج  ببلدية ظفار
الربامج  ( اليت اشــــــــــــارت إىل عمليات تقييم  2010ر، التدرييب. وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراســــــــــــة )املصــــــــــــدَّ 

التدريبية وفق مســـــتوى رد الفعل على منوذج كريك باتريك بينما ال تســـــتخدم مســـــتويات التقييم االخرى لنموذج كريك 
ــة ) الكاف، باتريك يف عمليات التقييم،   ــارت إىل تقييم التعلم لدى املتدربني من  2014وكذلك نتائج دراسـ ( اليت اشـ

 معلمي الدراسات االجتماعية يف سلطنة عمان.

متوســط اســتجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملســتوى اســتخدام الســلوك يف تقييم الربامج التدريبية أظهرت الدراســة  كما 
.  يدلل على األمهية النســـــبية املتوســـــطة ملســـــتوى الســـــلوك(، وهو ما 1.165( باحنراف معياري )3.01التعلم قد بلغ )

ــاركني يف  ــتوى رد فعل املشــــــ ويعزو الباحث ذلك أيل أن تقييم الربامج التدريبية يف بلدية ظفار تتم من خالل قياس مســــــ
ج  ( اليت اشــــــــــارت نتائجها إىل أن تقييم الربام2010تلك الربامج.  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراســــــــــة )املصــــــــــدَّر، 

( اليت 2011خرون،آالتدريبية يف هيئات احملليات اجلنوبية يتم وفق مســـــــتوى رد الفعل فقط. وكذلك دراســـــــة )التلباين و 
بينت نتائجها أن هنالك عدم موافقة من قبل أفراد عينة الدراســــــة على اســــــتخدام مســــــتوى الســــــلوك فب تقييم الربامج  

اليت اشــــــارت إىل أن الشــــــركات التايوانية تســــــتخدم   (Hui Lein et al,2007التدريبية. بينما كما اختلفت مع دراســــــة )
 مستوى السلوك يف عمليات تقييم الربامج التدريبية.

ــتخدام النتائج التنظيمية يف تقييم الربامج التدريبية التعلم  وكا ــتوى اسـ ــتجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملسـ ن متوســـط اسـ
ــتوى اســـتخدام النتائج (، 1.151( باحنراف معياري )2.96قد بلغ ) وهو ما يدلل على األمهية النســـبية املتوســـطة ملسـ

. ويعزو الباحث ذلك إىل أن قياس مســـــــــــتوى  النتائج التنظيمية وتقييم الربامج التدريبية وفق هذا التنظيمية ببلدية ظفار
ــتغرق وقـتاً طويالً.  وحتـتاج لتكـاليف عـالـية. وتتفق هـذه النتيجـة مع نـتائج درا ــتوى تســــــــــــ خرون،  آســــــــــــــة )التلـباين و املســــــــــــ

 .  (Hui Lein et al,2007)(، وكذلك دراسة  2011

ــتوى األداء الوظيفي قد بلغ )إ ــط اســـتجابات أفراد العينة ببلدية ظفار ملسـ (،  892.( باحنراف معياري )3.84ن متوسـ
. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن  وهو ما يدلل على األمهية النســــــــــــبية املرتفعة ملســــــــــــتوى األداء الوظيفي ببلدية ظفار

 البلدية تضع موضوع جودة األداء الوظيفي يف قمة أولياهتا األمر الذي ينعكس على الربامج التدريبية اليت تقدمها  
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للعاملني حيث تتناســــــــــــــب هذه الربامج واالحتياجات الفعلية لألفراد العاملني مما ســــــــــــــاعد على تطورهم وتطور أداءهم  
 كلة إليهم.لألعمال املو 

 التوصيات:
متابعة أثر التدريب من قبل مقيمي الربامج التدريبية بالبلدية، ورفع تقارير سنوية عن مدى تطبيق املشاركني يف  .أ

 تلك الربامج ملا مت تقدميه هلم من مهارات ومعارف.
العمل على تقييم كافة برامج البلدية التدريبية؛ أثناء وبعد التدريب لقياس النتائج ومدى حتقيقها لألهداف  .ب

 املرجوة. 
 .اعتماد النماذج العاملية املستخدمة يف عمليات تقييم الربامج التدريبية اليت تقدمها بلدية ظفار .ت
 تناسب ومقدراهتم وحاجاهتم الفعلية.تاحة الفرصة للعاملني باختيار الربامج التدريبية اليت تإ .ث

 المراجع: قائمة  
(. واقع عملية تقييم الربامج التدريبية يف اهليئات احمللية باحملافظات اجلنوبية. جملة جامعة 2011التلباين، وآخرون. )

 1486  -1423(، ص ص1)13،  األزهر بغزة

جملة جامعة األنبار للعلوم  (. تقييم مصداقية الربامج التدريبية املنفذة من خالل قياس خمرجاهتا.2012جاسم، أمحد. )
 262–241(. ص ص8)4.  االقتصادية واإلدارية

املعتمد يف غرفة  CREEGERMEتقييم الربامج التكوينية لدعم املقاولة: دراسة حالة برنامج (. 2008محزة، لفقي. )
 اجلزائر. حبث ماجستي. جامعة أحممد بوقرة بومرداس.  الصناعات التقليدية واحلرف بسطيف

تقييم الربامج التدريبية املقدمة ملعلمي الدراسات االجتماعية يف سلطنة عمان يف ضوء (. 2014الكاف، خدجية. )
 . رسالة ماجستي. جامعة السلطان قابوس .سلطنة عمان.منوذج جاك فليبس

. دراسة ماجستي. افظات اجلنوبيةواقع عملية تقييم الربامج التدريبية يف اهليئات احمللية باحمل(. 2010املَصّدر، أمين. )
 جامعة األزهر بغزة. فلسطني.
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