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مقدمة
نبذة عامة عن الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب
ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب مبوجب املر�سوم امللكي رقم
ت�أ�س�ست الهيئ ُة الوطني ُة للم� ِ
( )32ل�سنة ( ،)2008بو�صفها هيئة وطنية م�ستقلة تتبع جمل�س الوزراء يف مملكة البحرين،
وتخ�ضع لإ�شرافه .وقد متت �إعادة ت�سمية هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب مبوجب املر�سوم
امللكي رقم ( )83ل�سنة ( ،)2012لي�صبح م�س َّماها الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة
التعليم والتدريب .ومبوجب املر�سوم امللكي ال�صادر ت�شمل مهام الهيئة �ضمان ا�ستيفاء جودة
التعليم والتدريب يف اململكة لأف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية ،حيث �أُوكل �إليها "مراجعة جودة
�أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية يف �ضوء امل�ؤ�شرات اال�سرت�شادية التي ت�ضعها الهيئة" ،مبا
يتوافق مع الر�ؤية االقت�صادية  ،2030ململكة البحرين.
وحتديدا هي :مراجعة �أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية من قبل
وللهيئة ثالثة �أعمال رئي�سة،
ً
الإدارة العامة ملراجعة �أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية؛ و�إدارة الإطار الوطني للم�ؤهالت
من قبل الإدارة العامة للإطار الوطني للم�ؤهالت؛ و�إجراء االمتحانات الوطنية من قبل �إدارة
االمتحانات الوطنية .وتتكون الإدارة العامة ملراجعة �أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية من
�أربع �إدارات ،هي� :إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية ،و�إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة
وريا�ض الأطفال ،و�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التدريب املهني ،و�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات
التعليم العايل ،يف حني ت�ضم الإدارة العامة للإطار الوطني للم�ؤهالت كلاً من �إدارة عمليات
الإطار الوطني ،و�إدارة التعاون والتن�سيق الأكادميي.
�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التدريب املهني
�إنَّ �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التدريب املهني هي الإدارة املنوط بها مراجعة جودة التعليم
والتدريب املهني يف جميع �أنحاء مملكة البحرين ،و�إعداد التقارير حول ذلك .وت�شتمل املراجعة
على تقييم م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب املهني على �أ�سا�س جمموعة من معايري �ضمان اجلودة.
ويتمثل الغر�ض من مراجعة م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب املهني فيما يلي:
• حتديد جوانب القوة واجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير لدى م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب
املهني ،مع الرتكيز على �إجناز وخربة املتدربني
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• التو�صية باجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير
• دفع عملية حت�سني ون�شر ثقافة التقييم الذاتي ،وامل�ساءلة بني م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب
املهني
• ن�شر �أف�ضل املمار�سات.
تخت�ص وزارة العمل يف مملكة البحرين مبنح الرتخي�ص مل�ؤ�س�سات التدريب املهني ،يف حني تخت�ص
وزارة الرتبية والتعليم مبنح الرتخي�ص ملعاهد التعليم اخلا�صة غري الإلزامية .كما �أن هناك بع�ض
م�ؤ�س�سات التدريب املُ َّ
رخ�صة من ِق َب ِل الوزارات الأخرى؛ مثل :وزارة التنمية االجتماعية .وال ُيع ُّد
تقدمي امل�شورة ب�ش�أن تلك الرتاخي�ص جز ًءا من الدور الذي متثله الهيئة ب�صفتها ً
و�سيطا م�ستق ًّال.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه من املتوقع �أن ت�سفر نتائج املراجعات املهنية املن�شورة عن معلومات
وا�ضحة حول جودة امل�ؤ�س�سات و�أدائها؛ مل�ساعدة الوزارات املعنية يف التو�صل �إلى قرارات منح
الرتاخي�ص ،و�إر�شاد �أولئك الذين يحتاجون تعلي ًما� ،أو تدري ًبا مهن ًّيا الختيار امل�ؤ�س�سة التي تلبي
احتياجاتهم ب�أف�ضل ما ميكن.
للتح�سن يف �أماكن �أخرى من
�أثبتت املراجعات امل�ستقلة لأداء م�ؤ�س�سات التدريب املهني �أنها احلاف ُز ُّ
العامل ،ومن َث َّم تهدف الهيئة من خالل برنامج املراجعات املهنية �إلى �ضمان �أن تكون م�ؤ�س�سات
التدريب املهني يف جميع �أنحاء مملكة البحرين على امل�ستوى الذي ين�شده �أرباب الأعمال والأطراف
املعنية الأخرى ،و�أن توفر جمموعة من املعارف واملهارات التي يتطلبها اقت�صاد ديناميكي.
املبادئ الرئي�سة
وفيما يلي املبادئ الرئي�سة لعملية املراجعة:
الرتكيز على املتدرب :خربة التعلم وتنمية �إجنازات املتدربني ومهاراتهم تقع يف �صلب عملية
املراجعة.
التعليم /التدريب والتقييم :يقوم فريق املراجعة بالتقييم ال�شامل ملدى فاعلية طرق التعليم/
التدريب والتقييم يف تعزيز عملية التعلم؛ وحت�سني �أو املحافظة على م�ستويات عالية من �إجنازات
املتدربني.
التح�سني امل�ستمر :املراجعة هي املحرك الرئي�س يف امل�ساعدة على حت�سني فاعلية عملية التقييم
الذاتي ال�شاملة ،وخطط العمل ،والتطوير امل�ستمر مل�ؤ�س�سة التدريب لغر�ض رفع جودة ما تقدمه.
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م�شاركة امل�ؤ�س�سة التدريبية :ت�شارك امل�ؤ�س�سات التدريبية يف جميع مراحل عملية املراجعة ،من
خالل �إجراء عملية التقييم الذاتي ،ومن خالل ممثل املعهد ،يف تخطيط و�إدارة عملية املراجعة
وتوفري الأدلة ل�صياغة الأحكام؛ وبهذا تدور عملية املراجعة حول مبد�أ" :العمل معك" ،ولي�س
"التفتي�ش عليك".
االنفتاح وال�شفافية :يتم م�شاركة الأحكام ال�صادرة ،واجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير مع ممثل
املعهد خالل عملية املراجعة.
قواعد ال�سلوك :يلتزم املراجعون بقواعد ال�سلوك وفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعمول بها يف
الهيئة؛ �إ�ضافة �إلى تقييم امل�ؤ�س�سات التدريبية مبو�ضوعية ونزاهة ،و�إ�صدار الأحكام العادلة،
والدقيقة واملتجان�سة.
نبذة عن �إر�شادات املراجعة
ُت�ستخدم هذه الإر�شادات من قبل املراجعني وم�ؤ�س�سات التعليم والتدريب املهني.
وتو�ضح ما يلي:
• منهجية املراجعة
• ترتيبات و�إجراءات املراجعة.
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دليل امل�صطلحات
امل�صطلح
الإجناز
التقييم
املُق ِّيم
التح�صيل
امل�ؤهل العلمي
اجلهة املانحة
الكفاية
مقرر /وحدة درا�سية
الأن�شطة الال�صفية
عملية التعلم الر�سمي
املتدربون املوهوبون
واملبدعون
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التف�سري
مقيا�س يت�ضمن م�ستويات حت�صيل املتدربني وتقدمهم مع و�ضع
اعتبار �أكرب ملدى التقدم الذي يحققه املتدربون؛ مقارنة مب�ستواهم
عند التحاقهم بالدورات.
عملية تقييم تعلُّم الفرد ،وت�شتمل على حت�صيل وجمع الأدلة ب�ش�أن
مدى اكت�ساب املتدرب للمعارف ،والفهم واملهارات املطلوبة،
و�إ�صدار احلكم عليها مبا يتواكب مع املعايري املحددة.
ال�شخ�ص الذي يقوم ب�إجراء ن�شاط التقييم (انظر �أعاله)؛
ويقت�صر التقييم هنا عادة على ال�سياق املهني.
امل�ستوى الأكادميي �أو املهني الذي يحققه املتدرب ،و ُيقا�س عادة
باحل�صول على م�ؤهل علمي مرجعي معرتف به ،ومعتمد خارج ًّيا.
درجة ُتخول� ،أو تمُ َن ُح �أو ُتق َّد ُم من قبل جهة مانحة ،وتو�ضح �أن
املتدرب قد اكت�سب املعرفة ،واملهارات �أو الكفايات املطلوبة؛
للح�صول على هذا امل�ؤهل.
اجلهة التي متنح امل�ؤهالت العلمية.
القدرة املثبتة على ا�ستخدام املعارف ،واملهارات والقدرات
ال�شخ�صية �أو االجتماعية يف العمل �أو الدرا�سة ،ويف التطور املهني
�أو ال�شخ�صي.
جمموعة حمددة ،ومهيكلة من الدرو�س �أو ح�ص�ص التدريب التي
ت�شمل حمتوى حمدد ،وت�ؤدي �إلى احل�صول على م�ؤهل �أو �شهادة.
ن�شاط �إ�ضايف تقدمه م�ؤ�س�سة التدريب للمتدربني خارج برنامج
الدرا�سة املقرر؛ لتوفري خربة �أو�سع نطا ًقا و�أكرث حتفيزً ا للمتدربني.
تعلم ّ
منظم يتم عاد ًة يف بيئة تعليمية منتظمة ،يتمثل فيها هدف
املتدرب يف اكت�ساب املعرفة واملهارات والكفايات التي يتم اعتمادها
باحل�صول على �شهادة .ومن الأمثلة على ذلك :التعلم الذي يتم يف
منظومة التعليم والتدريب الأ�سا�سية والتدريب يف مكان العمل.
تلك الفئة من املتدربني الذين ُيظهرون قدرات تع ّلم و�أداء ا�ستثنائية
يف �أحد املجاالت التالية �أو �أكرث :الذهن ّية ،الإبداعية ،االجتماعية ،البدنية.

عملية التعلم غري الر�سمي

الإدراج امل�ؤ�س�سي

خمرجات التعلم املطلوبة
املتدربون
�سجل
املتدربني

بيانات

�إجناز

املتدربون ذوو االحتياجات
اخلا�صة

التعلم مدى احلياة

تعلم غري ّ
منظم �أو غري منهجي ،وال يحتوي على �أهداف تعليمية
دوما غري مق�صود من وجهة نظر
وخمرجات تعلم حمددة ،ويكون ً
املتعلم .ومن الأمثلة على ذلك :التعلم املكت�سب من خالل اخلربات
املتعلقة بالعمل� ،أو املجتمع� ،أو الأ�سرة� ،أو الهوايات� ،أو الأن�شطة
الرتفيهية.
عملية ت�ضمن من خاللها الإدارة العامة للإطار الوطني للم�ؤهالت
قيام امل�ؤ�س�سات بو�ضع ترتيبات ر�سمية منا�سبة للحفاظ على
معايري م�ؤهالتها الوطنية امل�سكنة يف الإطار الوطني للم�ؤهالت.
هي عبارات ت�ستخدم لو�صف ما �سيحققه املتعلم من �إجنازات
�أ�سا�سية ومهمة خالل برنامج ما يف �صورة معارف ،ومهارات،
وكفايات .مبعنى �آخر ،تحُ دِّ د خمرجات التع ّلم ما �سيعرفه املتعلم،
�أو ي�ستطيع فعله يف نهاية وحدة� ،أو مقرر� ،أو برنامج ما.
الأ�شخا�ص الذين يكت�سبون املعارف ،والفهم واملهارات والكفايات،
من خالل التعلم الر�سمي ،وغري الر�سمي وغري النظامي.
امل�ستند الذي تقوم م�ؤ�س�سات التدريب با�ستكماله ،ويو�ضح
بالتف�صيل �أعداد و�أداء املتدربني املقيدين لديها.
يف �سياق الإطار الوطني للم�ؤهالتُ ،يق�صد باالحتياجات اخلا�صة
تقييد قدرة املتدرب من امل�شاركة يف التعليم� ،أو االنتفاع به ب�سبب
عجز يف قدراته اجل�سدية� ،أو الذهنية� ،أو �صعوبات تعلم؛ �أو متيز
ومن �أمثلة ذلك "املتدربون املوهوبون واملبدعون" .وي�سري هذا
الأمر على �أي متدرب يكون بحاجة �إلى دعم �إ�ضايف �سواء كان
هذا الدعم ( )1ج�سد ًّيا؛ ومن �أمثلة ذلك :م�ستخدمو الكرا�سي
املتحركة ،واملتدربون ذوو احلركة املقيدة� ،أو ذوو الإعاقة الب�صرية
�أو ال�سمعية� ،أو املتدربون ذوو القدرات اجل�سدية؛ ( )2ذهن ًّيا؛
ومن �أمثلة ذلك :املتدربون املوهوبون واملبدعون �أو املتدربون ذوو
�صعوبات التعلم؛ �أو ( )3اجتماع ًّيا �أو عاطف ًّيا؛ ومن �أمثلة ذلك:
املتدربون ذوو احلركة املفرطة.
عملية التعلم التي حت�صل طوال فرتة حياة املتدرب ،وتطور من
م�ستوى املعارف ،واملهارات ،والكفايات التي يكت�سبها يف املواقف
ال�شخ�صية ،واملدنية ،واالجتماعية و�/أو يف �سياق العمل .وميكن
اكت�سابها من خالل عمليات التعلم الر�سمي ،والتعلم غري الر�سمي
والتعلم غري النظامي.
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ت�صف م�ستويات
�أداة لت�صنيف امل�ؤهالت وف ًقا ملجموعة معايري ِ
الإطار الوطني للم�ؤهالت حمددة من التع ّلم املنجز ،وتقوم بدمج وتن�سيق الأنظمة الفرعية
للم�ؤهالت الوطنية ،وحت�سني اجلودة ،وتعزيز ال�شفافية واملدخل
والتق ّدم.
تعليم �أو تدريب ّ
منظم يتم خارج منظومة التعليم �أو التدريب
الر�سمية� .إال �أنَّ هذا النوع من التعليم يفتقد عنا�صر التعليم
النظامي كاملنهج واخلطة الدرا�سية واالعتماد وال�شهادات
املمنوحة .وميكن تقييم التعلم غري النظامي� ،إال �أنَّ ذلك ال يف�ضي
التعلم غري النظامي
عاد ًة �إلى منح �شهاد ٍة ر�سمية – كالأن�شطة التعليمية والتدريبية
التي تتم يف مكان العمل� ،أو قطاع العمل التطوعي� ،أو برامج خدمة
املجتمع.
� ُّأي عملية ميكن �أن يكت�سب املتدربون مبوجبها املعارف ،واملهارات
الربنامج /برنامج الدرا�سة والفهم والكفايات ،وتت�ضمن مقر ًرا درا�س ًّيا �أو �أكرث� ،أو تعليمات،
�أو برنامج التلمذة املهنية� ،أو تدريب ي�ؤدي �إلى منح امل�ؤهل العلمي
�أو �شهادة اال�ستكمال.
التقدم

االكت�ساب الن�سبي للمعارف ،واملهارات� ،أو الفهم الذي يحققه
املتدرب ب�سبب عملية التعليم و�/أو التدريب� ،أو نتيج ًة ملقرر درا�سي
عام.
ٍ
بوجه ٍ

العملية التي ميكن للمتدرب مبوجبها االنتقال من برنامج تعليمي �أو
تدريبي �إلى برنامج �آخر ،بحيث يكون كل برنامج �أعلى يف امل�ستوى
م�سار التقدم
من الربنامج ال�سابق ،ولي�س َو ْف ًقا خلطوات تدريجية بال�ضرورة.
الأنظمة والإجراءات التي ت�صممها امل�ؤ�س�سة و ُتنفذها ل�ضمان
توافق منتجاتها وخدماتها مع املعايري املقررة ،كذلك ل�ضمان
�ضمان اجلودة
حت�سني هذه املنتجات واخلدمات ب�صفة م�ستمرة.
م�صطلح ي�ستخدم يف و�صف جمموعة معايري الإطار العام
للمراجعة .وتتمحور الأ�سئلة الرئي�سة اخلم�سة حول �إجناز
الأ�سئلة الرئي�سة للمراجعة املتدربني ،وجودة عمليتي التعليم/التدريب والتقييم ،وجودة
الربامج املقدمة ،وجودة الدعم والإر�شاد املقدمني �إلى املتدربني،
وفاعلية القيادة والإدارة واحلوكمة.
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ا�ستمارة التقييم الذاتي

الأطراف ذات العالقة

تدقيق التقييم

اال�ستمارة التي تقوم م�ؤ�س�سة التدريب با�ستكمالها ،وتو�ضح
بالتف�صيل الأدلة والأحكام ذات العالقة بالأ�سئلة الرئي�سة الواردة
يف الإطار العام للمراجعة ،كما تت�ضمن معلومات عن م�ؤ�س�سة
التدريب.
ً
ارتباطا مبا�ش ًرا �أو غري
�شخ�ص� ،أو جمموعة� ،أو م�ؤ�س�سة ترتبط
مبا�شر� ،أو تت�أثر باخلدمات املقدمة من قبل م�ؤ�س�سات التعليم
والتدريب ،وقد ت�شري �إلى �أرباب الأعمال ،وامل�ؤ�س�سات املعنية،
واجلهات الوطنية �أو الإقليمية ،واملجتمع املحلي و� /أو �أولياء �أمور
املتدربني.
�صحيحا ،وموثو ًقا به ،ومنا�س ًبا
العملية التي يع ُّد مبوجبها التقييم
ً
للغر�ض املخ�ص�ص له ،ومتواف ًقا مع جمموعة املعايري الوطنية� ،أو
معايري اجلهة املانحة� ،أو خمرجات التعلم املتفق عليها؛ كما ميكن
�أن يتم �إجراء عملية التدقيق داخل ًّيا (�أي تقوم م�ؤ�س�سات التدريب
ذاتها ب�إجراء عملية التدقيق)� ،أو خارج ًّيا (�أي تقوم م�ؤ�س�سة
خارجية ب�إجراء عملية التدقيق؛ وهي اجلهة املانحة يف العادة).

االخت�صارات
DGS
DHR
DNE
DPS
DVR
EF
GDQ
GDR
ILOs
LPD
MQ
NQF
PRB
QQA
RRJ
SEF

�إدارة مراجعة �أداء املدار�س احلكومية
�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل
�إدارة االمتحانات الوطنية
�إدارة مراجعة �أداء املدار�س اخلا�صة وريا�ض الأطفال
�إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التدريب املهني
ا�ستمارة الأدلة
الإدارة العامة للإطار الوطني للم�ؤهالت
الإدارة العامة ملراجعة �أداء امل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية
خمرجات التعلم املطلوبة
�سجل بيانات �إجناز املتدربني
ال�س�ؤال الرئي�س
الإطار الوطني للم�ؤهالت
م�ستند ملخ�ص ما قبل املراجعة
الهيئة الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب
�سجل �أحكام املراجعة
ا�ستمارة التقييم الذاتي
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الق�سم الأول
الإطار العام للمراجعة
مقدمة
ُيحدد الإطار العام للمراجعة متطلبات التقييم املعتزم ا�ستخدامها ملراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم
والتدريب املهني يف مملكة البحرين ،ويت�ضمن الأ�سئلة الرئي�سة (و ُي�شار لها بـ "ال�س�ؤال الرئي�س"
يف الإطار العام للمراجعة) ،التي �سيتم مراجعتها بغر�ض �إ�صدار الأحكام حول جودة وفاعلية
التعليم والتدريب املقدمني من هذه امل�ؤ�س�سات لتلبية احتياجات املتدربني ومتطلبات الأطراف
ذات العالقة .وتو�ضح وثيقة الإطار العام للمراجعة الأحكام التي يتم التو�صل �إليها خالل عملية
مراجعة �أداء كل م�ؤ�س�سة تدريبية وف ًقا ل�سيا�سات الهيئة و�إجراءاتها وبنا ًء على معايري املراجعة.
و ُيطلب �إلى امل�ؤ�س�سات اتباع نف�س الإطار ،والأحكام يف تقييمها الذاتي.
ويت�ألف الإطار العام للمراجعة مما يلي:
• �إجناز املتدربني
		

 -ال�س�ؤال الرئي�س  :1ما مدى �إجناز املتدربني؟

• جودة ما يتم تقدميه
		  -ال�س�ؤال الرئي�س  :2ما مدى فاعلية التعليم/التدريب والتقييم يف تعزيز عملية التعلم؟
		 	-ال�س�ؤال الرئي�س  :3ما مدى تلبية الربامج الحتياجات واهتمامات املتدربني والأطراف ذات
العالقة؟
		  -ال�س�ؤال الرئي�س  :4ما مدى دعم املتدربني و�إر�شادهم؟
• القيادة والإدارة واحلوكمة
		

	ال�س�ؤال الرئي�س  :5ما مدى فاعلية القيادة والإدارة واحلوكمة يف رفع م�ستوى �إجنازاملتدربني وحت�سني جودة ما يتم تقدميه؟

بوجه عام مل�ؤ�س�سة
�ست�ؤدي الأحكام على الأ�سئلة الرئي�سة اخلم�سة �إلى احلكم على مدى الفاعلية ٍ
التدريب ،وقدرتها على التح�سن والتطور.
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مقايي�س الأحكام
ُت�صدر الأحكام املتعلقة بالأ�سئلة الرئي�سة بنا ًء على جمموعة من املعايري امل�شار �إليها باحلرف
"م" يف الإطار العام للمراجعة.
وي�ستخدم املراجعون مقيا�س ًا مكون ًا من �أربع درجات لتقييم املعايري ،والأ�سئلة الرئي�سة ،والفاعلية
بوجه عام مل�ؤ�س�سة التدريب وقدرتها على التح�سن والتطور.
ممتاز ()1
ج َّيد ()2
مر�ض ()3
ٍ
غري مالئم ()4
ويت ُّم تقييم كل معيار وف ًقا للتف�سري الوارد �أدناه:
الدرجة
ممتاز )1( :

جيد )2( :
مر�ض )3( :
ٍ
غري مالئم )4( :

التف�سري
يمُ َنح هذا احلكم� ،إذا جاءت جودة املمار�سات املتعلقة باملعيار �أو
الغالبية العظمى منها متنوعة وذات �إنتاجية عالية ،وكانت فاعلية
الأداء واملبادرات ا�ستثنائية تفوق التوقعات كث ًريا ،وتعك�س ب�صورة
كبرية التح�سن والتطوير ،وميكن اعتبارها مناذج يحتذى بها.
يمُ َنح هذا احلكم� ،إذا جاءت جودة املمار�سات املتعلقة باملعيار
متنوعة وذات �إنتاجية ،وكان الأداء فاعلاً واملبادرات م�ستمرة
وتفوق التوقعات �أحيا ًنا ،وتعك�س ب�صورة كبرية التح�سن والتطوير.
يمُ َنح هذا احلكم� ،إذا جاءت جودة املمار�سات املتعلقة باملعيار يف
عموما ،وكان الأداء واملبادرات يف امل�ستوى املتوقع،
امل�ستوى املقبول ً
وتعك�س بع�ض التح�سن والتطوير.
مينح هذا احلكم �إذا جاءت جودة �أغلب املمار�سات املتعلقة باملعيار
يف م�ستوى غري منا�سب ،وكان الأداء يف م�ستوى �أقل من امل�ستوى
املتوقع ،وال يعك�س �أي حت�سن من�شود.

و�سيو�ضح فيما يلي الو�صف التف�صيلي لتف�سري الأحكام لكل �س�ؤال رئي�س ،والفاعلية بوجه عام
مل�ؤ�س�سة التدريب ،وقدرتها على التح�سن والتطور.
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الأ�سئلة الرئي�سة وو�صف الأحكام:
�إجناز املتدربني
ال�س�ؤال الرئي�س  :1ما مدى �إجناز املتدربني؟
حتى يت�سنى �إ�صدار هذا احلكم� ،سيقوم املراجعون بتقييم مدى �إجناز املتدربني يف املعايري التالية:
م	1-1تطوير املهارات واملعارف والكفايات املتعلقة بخربة التعلم وم�ستوى الدورات التي تعك�س
متطلبات �سوق العمل
م	2-1احل�صول على امل�ؤهالت التي يطمحون �إليها و�/أو خمرجات التعلم املطلوبة من الدورات
يف الوقت املنا�سب
م�	3-1إحراز التقدم مقارن ًة مب�ستوى التح�صيل امل�سبق �أو م�ستواهم عند التحاقهم بالدورات،
و�أينما وجد ،عرب امل�ستويات �أو الوحدات
م	4-1التحفيز الذاتي لدى املتدربني ،والتحلي بال�سلوك الإيجابي نحو خربة تعلمهم يف م�ؤ�س�سة
التدريب ،وتقييم ما تعلموه ب�شكل ناقد
ٍّ
ب�شكل تعاوين ك�أع�ضاء �أو عند اللزوم ،قاد َة فريق
ب�شكل
م�ستقل �أو ٍ
م	5-1القدرة على العمل ٍ
م 6-1احل�ضور واملواظبة ب�صفة منتظمة.
تقييم �إجناز املتدربني
الدرجة
ممتاز )1(:
ج ِّيد )2(:
ُم ْر ٍ�ض )3(:
غري مالئم )4(:
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التف�سري
جيدا على الأقل يف جميع املعايري ،وممتا ًزا يف
يكون الإجناز ً
�أغلبها ،مبا يف ذلك تطوير املهارات ،واحل�صول على امل�ؤهالت و/
�أو حتقيق خمرجات التعلم املطلوبة.
وجيدا يف
يكون الإجناز مر�ض ًيا على الأقل يف جميع املعايريً ،
�أغلبها ،مبا يف ذلك تطوير املهارات ،واحل�صول على امل�ؤهالت و/
�أو حتقيق خمرجات التعلم املطلوبة.
يكون الإجناز مر�ض ًيا على الأقل يف �أغلبية املعايري ،مبا يف ذلك
تطوير املهارات ،واحل�صول على امل�ؤهالت و�/أو حتقيق خمرجات
التعلم املطلوبة .وقد توجد بع�ض املعايري اجليدة يف امل�ؤ�س�سة.
ي�صدر هذا احلكم �إذا ظهر تطوير املهارات �أو احل�صول على
امل�ؤهالت و�/أو خمرجات التعلم املطلوبة بطريقة غري مالئمة.

يتوقع من م�ؤ�س�سة التدريب االحتفاظ ببيانات �إجناز كافية ،وميكن االعتماد عليها .و�سوف ي�أخذ
ُ
فريق املراجعة يف االعتبار جميع الأدلة الأخرى املتوافرة لتقييم هذا ال�س�ؤال الرئي�س ،ال �سيما
م�ستويات التح�صيل والتقدم التي متت مالحظتها يف ح�ص�ص التدريب �أو الدرو�س .و�سيكون
للحاالت التي حتتفظ فيها م�ؤ�س�سة التدريب ببيانات �إجناز حمدودة �أو غري دقيقة وغري موثوق بها
�أثر بالغ على �إ�صدار فريق املراجعة للأحكام املتعلقة بكل من القيادة والإدارة وفاعلية م�ؤ�س�سة
بوجه عام.
التدريب ٍ
جودة ما يتم تقدميه
ال�س�ؤال الرئي�س  :2ما مدى فاعلية التعليم/التدريب والتقييم يف تعزيز عملية التعلم؟
حتى يت�سنى �إ�صدار هذا احلكم� ،سيقوم املراجعون بتقييم املعايري التالية:
م	1-2لدى املعلمني/املدربني �إملام باملعرفة النظرية واخلربة العملية يف جماالت تخ�ص�صاتهم
املهنية �أو الأكادميية
م	2-2يوظف املعلمون/املدربون خطط درو�س منظمة ت�شمل خمرجات التعلم املطلوبة ب�شكل
وا�ضح ،وت�ستند �إلى التقييم امل�سبق وامل�ستمر للمتدربني
م	3-2يدير املعلمون/املدربون ح�ص�ص التدريب ب�صورة جيدة ،ومبا يحقق خمرجات التعلم
املطلوبة فيها والتي تتم م�شاركتها مع املتدربني
م	4-2يوظف املعلمون/املدربون نطاق من طرق التعليم/التدريب والأن�شطة التي تنا�سب
خمرجات التعلم املطلوبة ،وتنجح يف �إ�شراك املتدربني وحتفيزهم طوال ح�صة التدريب
م	5-2توظيف طرق تقييم دقيقة و�صارمة للت�أكد من م�ستوى فهم املتدربني ،وقيا�س حتقيق
خمرجات التعلم املطلوبة
م	6-2يحتفظ املعلمون/املدربون ب�سجالت �أداء املتدربني ،ويقومون بتحديثها ب�صفة منتظمة،
وتقدمي التغذية الراجعة الفاعلة مل�ساعدة املتدربني على التح�سن والتطور
م	7-2يقوم املعلمون/املدربون مبواءمة طرق التعليم/التدريب امل�ستخدمة لتلبية االحتياجات
الفردية للمتدربني وقدراتهم وفق ًا ملخرجات التعلم املطلوبة
م	8-2يوظف املعلمون/املدربون طرق التعليم والتعلم التي ت�شجع املتدربني على التعلم الذاتي،
وتنمي لديهم مهارات التفكري العليا وتعزز عملية التعلم مدى احلياة
م	9-2يوظف املعلمون/املدربون م�صادر ومواد التعلم ب�صورة فاعلة لتعزيز و�إثراء خربة التعلم.
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تقييم فاعلية التعليم/التدريب والتقييم
الدرجة
ممتاز )1(:
ج ِّيد )2(:
ُم ْر ٍ�ض )3(:
غري مالئم )4(:

التف�سري
جيدا على الأقل يف جميع املعايري ،وممتا ًزا
يكون التعليم/التدريب ً
يف �أغلبها ،مبا يف ذلك فاعلية طرق التعليم/التدريب ،ودقة
طرق التقييم.
وجيدا
يكون التعليم/التدريب مر�ض ًيا على الأقل يف جميع املعايريً ،
يف �أغلبها ،مبا يف ذلك فاعلية طرق التعليم/التدريب ،ودقة
طرق التقييم.
يكون التعليم/التدريب مر�ضي ًا على الأقل يف الغالبية العظمى من
املعايري ،مبا يف ذلك فاعلية طرق التعليم/التدريب ،ودقة طرق
التقييم .وقد توجد بع�ض املعايري اجليدة يف امل�ؤ�س�سة.
ي�صدر هذا احلكم �إذا ظهرت طرق التعليم/التدريب� ،أو التقييم
بطريقة غري مالئمة.

ال�س�ؤال الرئي�س  :3ما مدى تلبية الربامج الحتياجات واهتمامات املتدربني
والأطراف ذات العالقة؟
حتى يت�سنى �إ�صدار هذا احلكم� ،سيقوم املراجعون بتقييم مدى:
م	1-3بناء الربامج املقدمة على حتليل وفهم احتياجات �سوق العمل فيما يتعلق بامل�ستويات
واملعايري املهنية املطلوبة التي تلبي احتياجات املتدربني والأطراف ذات العالقة
ومتطلباتهم
م	2-3تنفيذ �آلية معتمدة لت�صميم الربامج ،واملوافقة عليها ،ومراجعتها ب�صورة دورية وحتديثها،
و�ضمان ا�ستيفائها ملتطلبات الإطار الوطني للم�ؤهالت ،عندما يلزم ذلك
م	3-3يتم تخطيط وهيكلة الربامج ب�صورة ت�ضمن توافر ملخ�صات تف�صيلية للدورات والتي
تو�ضح خمرجات التعلم املطلوبة وطرق التعليم والتقييم
م	4-3توفري م�صادر التعلم الكافية للربامج املقدمة بغية تلبية احتياجات املتدربني والأطراف
ذات العالقة
م 5-3دعم الربامج مبجموعة من الأن�شطة الال�صفية ذات ال�صلة ،والتي ترثي الربامج املقدمة
م	6-3تنفيذ م�ؤ�س�سة التدريب  -وبطريقة فاعلة  -متطلبات القبول والت�سجيل للربامج وفق �آليات
وا�ضحة ،والتي يتم مراجعتها وتعديلها عند اللزوم.
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تقييم جودة الربامج املقدمة
الدرجة
ممتاز )1(:

ج ِّيد )2(:

ُم ْر ٍ�ض )3(:

غري مالئم )4(:

التف�سري
تكون الربامج املقدمة جيدة على الأقل يف جميع املعايري ،وممتازة
يف �أغلبها ،مبا يف ذلك تقدمي الربامج ا�ستنا ًدا �إلى حتليل
احتياجات �سوق العمل التي تلبي احتياجات املتدربني والأطراف
ذات العالقة ومتطلباتهم� ،إ�ضافة �إلى تخطيط وهيكلة الربامج
املقدمة.
تكون الربامج املقدمة مر�ضية على الأقل يف جميع املعايري ،وجيدة
يف �أغلبها ،مبا يف ذلك تقدمي الربامج ا�ستنا ًدا �إلى حتليل
احتياجات �سوق العمل التي تلبي احتياجات املتدربني والأطراف
ذات العالقة ومتطلباتهم� ،إ�ضافة �إلى تخطيط وهيكلة الربامج
املقدمة.
تكون الربامج املقدمة مر�ضية على الأقل يف الغالبية العظمى
من املعايري ،مبا يف ذلك تقدمي الربامج ا�ستنا ًدا �إلى حتليل
احتياجات �سوق العمل التي تلبي احتياجات املتدربني والأطراف
ذات العالقة ومتطلباتهم� ،إ�ضافة �إلى تخطيط وهيكلة الربامج
املقدمة.
ي�صدر هذا احلكم �إذا كانت الربامج املقدمة ذات �صلة حمدودة،
�أو ال متت ب�صلة �إلى احتياجات املتدربني ومتطلباتهم ،وتوقعات
الأطراف ذات العالقة� ،أو �أن تخطيط وهيكلة الربامج املقدمة
يتم بطريقة غري مالئمة.

ال�س�ؤال الرئي�س  :4ما مدى دعم املتدربني و�إر�شادهم؟
حتى يت�سنى �إ�صدار هذا احلكم� ،سيقوم املراجعون بتقييم مدى:
م	1-4امتالك م�ؤ�س�سة التدريب �آلية فاعلة لتقدمي الدعم والإر�شاد �إلى املتدربني؛ مل�ساعدتهم
على الإجناز ب�شكلٍ �أف�ضل
م 2-4توفري م�ؤ�س�سة التدريب بيئة حمفزة على التعلم
م	3-4تقدمي امل�شورة والإر�شاد املبنيينْ على معلومات كافية ب�ش�أن الربامج املقدمة ،وعند اللزوم،
ب�ش�أن فر�ص التقدم والتطور املهني �إلى كل من املتدربني والأطراف ذات العالقة
م	4-4فاعلية التوا�صل مع الأطراف ذات العالقة بغر�ض �إطالعهم عن �إجناز املتدربني ودعمهم
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م	5-4مرونة الرتتيبات اخلا�صة بطرح الربامج ومالءمتها الحتياجات املتدربني والأطراف ذات
العالقة
م	6-4توافر الرتتيبات الفاعلة لتحديد ودعم املتدربني ذوي االحتياجات اخلا�صة �أينما وجد.
تقييم جودة دعم املتدربني و�إر�شادهم
الدرجة
ممتاز )1(:

ج ِّيد )2(:

ُم ْر ٍ�ض )3(:

غري مالئم )4(:

التف�سري
يكون الدعم والإر�شاد املُق َّد َمان �إلى املتدربني جيدين على الأقل
يف جميع املعايري ،وممتازين يف �أغلبها ،مبا يف ذلك توافر �آلية
فاعلة لدعم املتدربني و�إر�شادهم؛ مل�ساعدتهم على الإجناز ب�شكل
�أف�ضل.
يكون الدعم والإر�شاد املُق َّد َمان �إلى املتدربني ُم ْر�ضيينْ على الأقل
يف جميع املعايري ،وجيدين يف �أغلبها ،مبا يف ذلك توافر �آلية
فاعلة لدعم املتدربني و�إر�شادهم؛ مل�ساعدتهم على الإجناز ب�شكل
�أف�ضل.
يكون الدعم والإر�شاد املُق َّد َمان �إلى املتدربني ُم ْر�ضيينْ على الأقل
يف �أغلبية املعايري ،مبا يف ذلك توافر �آلية فاعلة لدعم املتدربني
و�إر�شادهم؛ مل�ساعدتهم على الإجناز ب�شكل �أف�ضل .وقد توجد
بع�ض املعايري اجليدة يف امل�ؤ�س�سة.
ي�صدر هذا احلكم �إذا مل تتوافر �آلية لدعم املتدربني و�إر�شادهم؛
مل�ساعدتهم على الإجناز ب�شكل �أف�ضل .و ُيرتك املتدربون للتعامل
مع م�شكالت التعلم ب�أنف�سهم �أو ال تكون م�ؤ�س�سة التدريب على
دراية وعلم باملتدربني الذين يعانون من �صعوبات التعلم.

القيادة والإدارة واحلوكمة
ال�س�ؤال الرئي�س  :5ما مدى فاعلية القيادة والإدارة واحلوكمة يف رفع م�ستوى
�إجناز املتدربني وحت�سني جودة ما يتم تقدميه؟
حتى يت�سنى �إ�صدار هذا احلكم� ،سيقوم املراجعون بتقييم مدى:
م	1-5امتالك م�ؤ�س�سة التدريب ر�ؤية ور�سالة وا�ضحة ترتبط بالتخطيط الإ�سرتاتيجي
املرتكز على رفع م�ستوى �إجناز املتدربني ،وتتم م�شاركتها مع املوظفني
م 2-5فاعلية الهيكل التنظيمي يف تلبية �أهداف و�أغرا�ض م�ؤ�س�سة التدريب
14

م	3-5فاعلية �سيا�سات ،و�إجراءات وممار�سات ال�صحة وال�سالمة يف املحافظة على توفري بيئة
تعلم �آمنة و�صحية للمتدربني واملوظفني
م 4-5امتالك م�ؤ�س�سة التدريب ترتيبات فاعلة ل�ضمان جودة ما تقدمه
م�	5-5صرامة ،وانتظام ودقة عملية التقييم الذاتي مل�ؤ�س�سة التدريب ،واال�ستفادة من نتائجها
يف �إدخال التح�سينات امل�ستمرة على جودة ما تقدمه بوجه عام
م	6-5مراقبة وحتليل م�ستوى �إجناز املتدربني عن كثب ل�صنع القرارات ا�ستنا ًدا لذلك
م	7-5توظيف موظفني �أكفاء وم�ؤهلني ،وتقدمي التهيئة املنا�سبة لهم وتوزيعهم بطريقة فاعلة
م	8-5مراقبة �أداء املوظفني و�إر�شادهم ب�ش�أن اجلوانب التي حتتاج �إلى حت�سني ،وتقييم
احتياجاتهم التدريبية ،واتخاذ الإجراءات الالزمة حيال ذلك بطريقة فاعلة
م	9-5املحافظة على العالقات الفاعلة مع الأطراف ذات العالقة ،وجمع ،وحتليل وجهات نظرهم
مبا فيهم املتدربني واتخاذ القرارات بنا ًء على ذلك
م	10-5حيثما وجد ذلك ،فاعلية حوكمة م�ؤ�س�سة التدريب يف م�ساءلة فريق القيادة عن �أداء
امل�ؤ�س�سة ،وم�ساهمتها يف القيادة اال�سرتاتيجية لها
تقييم فاعلية القيادة والإدارة واحلوكمة
الدرجة
ممتاز )1(:
ج ِّيد )2(:

ُم ْر ٍ�ض )3(:
غري مالئم )4(:

التف�سري
تكون القيادة والإدارة جيدتني على الأقل يف جميع املعايري ،وممتازتني
يف �أغلبها ،وت�شمل :التخطيط الإ�سرتاتيجي ،وعملية التقييم
الذاتي مل�ؤ�س�سة التدريب ومراقبة �أداء املتدربني واملوظفني.
تكون القيادة والإدارة ُمر�ضيتني على الأقل يف جميع املعايري ،وجيدتني
يف �أغلبها ،وت�شمل :التخطيط الإ�سرتاتيجي ،وعملية التقييم
الذاتي مل�ؤ�س�سة التدريب ،ومراقبة �أداء املتدربني واملوظفني.
تكون القيادة والإدارة مر�ضيتني على الأقل يف الغالبية العظمى
من املعايري ،وت�شمل :التخطيط اال�سرتاتيجي ،وعملية التقييم
الذاتي مل�ؤ�س�سة التدريب ،ومراقبة �أداء املتدربني واملوظفني.
وقد توجد بع�ض املعايري اجليدة يف امل�ؤ�س�سة.
ي�صدر هذا احلكم �إذا ظهر �أي من هذه املعايري :التخطيط
الإ�سرتاتيجي ،وعملية التقييم الذاتي مل�ؤ�س�سة التدريب،
ومراقبة �أداء املتدربني واملوظفني ،ب�شكل غري مالئم.
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املحدد
احلكم ِّ
	•�إذا كانت هناك �أمور جوهرية تخ�ص ممار�سات ال�صحة وال�سالمة �أخفقت فيها م�ؤ�س�سة
التدريب ،ف�سوف يح�صل جانب القيادة والإدارة على حكم" :غري مالئم" ،ب�صرف النظر
بوجه عام" .وخالل
عن جميع �أحكام املراجعة الأخرى ،وكذلك احلكم على جانب "الفاعلية ٍ
املراجعة ،ويف حال وجود عوامل ج�سيمة ت�شكل خط ًرا على ال�صحة وال�سالمة يف م�ؤ�س�سة
التدريب ،ف�سوف يقوم فريق املراجعة ب�إيقاف عملية املراجعة.
	•يتوقع من م�ؤ�س�سات التدريب التي تقدم طلبات الإدراج امل�ؤ�س�سي ،ا�ستيفاء كافة معايري الإدراج
امل�ؤ�س�سي للإطار الوطني للم�ؤهالت للح�صول على حكم" :ممتاز" يف جانب القيادة والإدارة.
بوجه عام
الفاعلية
ٍ
ما مدى فاعلية م�ؤ�س�سة التدريب يف رفع م�ستوى �إجناز املتدربني ،وتلبية جمموعة
االحتياجات الكاملة للمتدربني والأطراف ذات العالقة؟
حتى يت�سنى �إ�صدار هذا احلكم ،ي�أخذ املراجعون باالعتبار درجات الأ�سئلة الرئي�سة اخلم�سة
ا�ستناد ًا �إلى التف�سريات التالية:
الدرجة
ممتاز )1(:

ج ِّيد )2(:

ُم ْر ٍ�ض )3(:
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التف�سري
تكون جميع الأ�سئلة الرئي�سة جيدة على الأقل ،و�أغلبها وممتازة،
مبا يف ذلك �إجناز املتدربني ،و�أي من جودة التعليم/التدريب،
�أو القيادة والإدارة .وهناك التزام وا�ضح ،وميكن �إثباته لتح�سني
جوانب امل�ؤ�س�سة كافة .كذلك ،تتم تلبية احتياجات املتدربني
والأطراف ذات العالقة ب�إتقان ،وتتوافق ب�صورة حمكمة مع
الربامج املقدمة.
تكون جميع الأ�سئلة الرئي�سة مر�ضية على الأقل ،و�أغلبها جيدة،
مبا يف ذلك �إجناز املتدربني ،و�أي من جودة التعليم/التدريب� ،أو
القيادة والإدارة .ومن غري املحتمل �أن تقل جودة الربامج املقدمة
عن احلكم" :جيد" .ولن تكون هناك جوانب �ضعف رئي�سة يف
جودة ما تقدمه م�ؤ�س�سة التدريب ،وقد يكون لدى م�ؤ�س�سة التدريب
بع�ض جوانب القوة.
من املرجح �أن تظهر جميع الأ�سئلة الرئي�سة مب�ستوى ُم ْر ٍ�ض على
الأقل ،مبا يف ذلك �إجناز املتدربني وجودة التعليم/التدريب.
وتبذل م�ؤ�س�سة التدريب بع�ض املحاوالت لإعداد براجمها وفقا
الحتياجات املتدربني والأطراف ذات العالقة.

غري مالئم )4(:

من املرجح �أن ي�صدر هذا احلكم �إذا ظهر �إجناز املتدربني� ،أو
جودة التعليم/التدريب� ،أو جودة الربامج املقدمة مب�ستوى
"غري مالئم" ،وال �سيما عندما يقل م�ستوى �إجناز �أعداد م�ؤثرة
من املتدربني عن امل�ستوى املطلوب .كذلك ،ال تلبي الربامج
املقدمة احتياجات واهتمامات املتدربني والأطراف ذات العالقة
كاف .ولدى امل�ؤ�س�سة معرفة حمدودة� ،أو تفتقر �إلى الدراية
ب�شكل ٍ
ٍ
بجوانب القوة ،واجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير.

القدرة على التح�سن والتطور
ما مدى قدرة م�ؤ�س�سة التدريب على حت�سني وتطوير جودة التعلم؟
حتى يت�سنى �إ�صدار هذا احلكم ،ي�أخذ املراجعون باالعتبار التف�سريات التالية:
الدرجة

ممتاز )1(:

ج ِّيد )2(:

ُم ْر ٍ�ض )3(:

التف�سري
نح هذا احلكم� ،إذا حظيت م�ؤ�س�سة التدريب بتاريخ حافل من
يمُ ُ
التح�سن البارز ذي الأثر الوا�ضح على عملياتها ،ولديها مبادرات
فاعلة تركز على رفع �إجناز املتدربني ومعدالت اال�ستمرارية،
والت�سجيل يف براجمها .كما تقوم امل�ؤ�س�سة بقيا�س �أثر �إجراءات
التح�سني على جودة ما تقدمه بطريقة فاعلة .وتظهر جميع
خ�صائ�ص القيادة والإدارة التي تعزز وت�ساهم يف �إدخال التح�سينات
مب�ستوى "جيد" ،ومب�ستوى "ممتاز" يف بع�ض احلاالت.
نح هذا احلكم� ،إذا �أثبتت م�ؤ�س�سة التدريب �أنها قادرة على
يمُ ُ
�إدخال التح�سينات الفاعلة ذات الأثر اجلوهري على عملياتها،
�إ�ضافة �إلى تنفيذ العديد من املبادرات التي تركز على رفع م�ستوى
�إجناز املتدربني ،ومعدالت اال�ستمرارية ،والت�سجيل يف براجمها،
و�أن قيادتها و�إدارتها على دراية كافية مبواطن القوة ،وتلك التي
حتتاج �إلى تطوير ،وتعمل على موا�صلة التح�سني يف عملياتها
وخمرجاتها ،وتقوم بقيا�س �أثر التح�سينات املنفذة بطريقة
مالئمة.
�ستكون قدرة م�ؤ�س�سة التدريب على التح�سن والتطور مر�ضية� ،إذا
�أظهر التخطيط لدى امل�ؤ�س�سة توجه ًا مبني ًا على عملية التقييم
َّ
الذاتي ،ولديها ترتيبات كافية ل�ضمان اجلودة والتح�سني ،وتركز
على رفع م�ستوى �إجناز املتدربني .ولدى م�ؤ�س�سة التدريب تاريخ
من قيامها ببع�ض التح�سينات ،على الرغم من �أن �أثرها ال يزال
�ضعيفا �أو مل يظهر على الإطالق �إلى الآن.
17

غري مالئم )4(:

من املرجح �أن ي�صدر هذا احلكم �إذا كان هناك ُق�صو ٌر يف التخطيط
ب�ش�أن رفع م�ستوى �إجناز املتدربني� ،أو �إذا كان التقييم الذاتي
�ضعي ًفا� ،أو ُينفذ بطريقة غري دقيقة� ،أو كانت القيادة والإدارة غري
فاعلة ،واملوظفون لي�سوا على دراية بالأدوار وامل�سئوليات املنوطة
بهم بدرجة كافية ،وتلتب�س عليهم الأمور املتعلقة باملهام املوكلة
�إليهم وم�سئوليات تنفيذ الإجراءات املطلوبة لإدخال التح�سينات.
وقد ال حتفل م�ؤ�س�سة التدريب بتاريخ من التغيريات اجلوهرية� ،أو
بتاريخ من التغيريات التي ال يظهر �أثرها على عملياتها.

كما ت�شمل عملية املراجعة ما يلي:
تقدمي التظلمات
�إذا مل تكن م�ؤ�س�سة التدريب را�ضية عن نتائج املراجعة والأحكام ال�صادرة مبوجبها ،فلها �أن تقوم
بتقدمي تظلم كتابي �إلى مدير �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التدريب املهني با�ستخدام اال�ستمارة
املنا�سبة لهذا الغر�ض .و�سوف تتم هذه العملية وفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعمول بها يف الهيئة
الوطنية للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب.
زيارات املتابعة
بوجه
�سوف تخ�ضع جميع امل�ؤ�س�سات التي ح�صلت على احلكم" :غري مالئم" يف جانب الفاعلية ٍ
عام يف تقرير زيارة املراجعة ،لزيارات متابعة من قبل �إدارة مراجعة �أداء م�ؤ�س�سات التعليم
املهني .ويتمثل الغر�ض من �إجراء زيارات املتابعة يف تقييم م�ستوى التقدم الذي �أحرزته م�ؤ�س�سة
التدريب يف ا�ستيفاء اجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير ،والتي مت حتديدها بالتف�صيل يف تقرير
املراجعة .و�سوف تتم هذه العملية وفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعمول بها يف الهيئة الوطنية
للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب.
عدم االلتزام بعملية املراجعة
ميكن �أن َي�صدر على م�ؤ�س�سات التدريب حكم" :غري مالئم" ب�سبب �إخفاقها يف االلتزام مبتطلبات
املراجعة .و�سوف تتم هذه العملية وفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعمول بها يف الهيئة الوطنية
للم�ؤهالت و�ضمان جودة التعليم والتدريب.
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الق�سم الثاين
�إر�شادات حول ا�ستخدام الإطار العام للمراجعة
مقدمة
يحدد الإطار العام للمراجعة املجاالت التي �سيتم ا�ستك�شافها �أثناء مراجعة م�ؤ�س�سات التعليم
والتدريب املهني .وتتبع امل�ؤ�س�سات التدريبية � ً
أي�ضا هيكل الإطار العام للمراجعة يف ا�ستمارة
التقييم الذاتي لها.
ويركز الإطار العام للمراجعة ب�شكل عام على نتائج املتدربني ،واكت�سابهم امل�ؤهالت اخلارجية،
وخمرجات التعلم املطلوبة ،والأهداف ال�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إلى قدرتهم على �أن يكونوا متدربني
فاعلني ولديهم الدافعية الذاتية .وتتمثل �أهم العوامل التي ت�ساهم يف حتقيق هذه النتائج يف جودة
ما يتم تقدميه ،ومدى فاعلية القيادة والإدارة واحلوكمة يف امل�ؤ�س�سة على وجه اخل�صو�ص.
يتطلب الإطار العام للمراجعة �إ�صدار �أحكام على م�ستويني كما يلي:
• الأحكام املتعلقة بالأ�سئلة الرئي�سة .و ُيرمز لها بـ'ال�س�ؤال الرئي�س' يف الإطار العام للمراجعة
و�إر�شادات املراجعة.
• الأحكام املتعلقة باملعايري التي تقوم عليها الأ�سئلة الرئي�سة .و ُيرمز لها بـاحلرف 'م' يف
الإطار العام للمراجعة و�إر�شادات املراجعة.
�إ�صدار �أحكام ب�ش�أن الأ�سئلة الرئي�سة ومعايريها
ي�صف هذا الق�سم من الإر�شاداتٍّ ،
ولكل من املجاالت الرئي�سة للإطار العام للمراجعة ،م�صادر
الأدلة التي ي�ستند �إليها املراجعون يف �إ�صدار �أحكامهم؛ �إ�ضافة �إلى الإر�شادات اخلا�صة بتف�سري
معايري املراجعة .ويحتوي الق�سم الأول من هذا امل�ستند على جداول منح الدرجات.
�إجناز املتدربني
ال�س�ؤال الرئي�س  :1ما مدى �إجناز املتدربني؟
تتمثل م�صادر الأدلة الرئي�سة على �سبيل املثال ال احل�صر فيما يلي:
• �سجل بيانات �إجناز املتدرب.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نتائج عمليات التقييم الداخلي لأداء املتدربني.
دت ،و�إجراء املقاي�سة املرجعية مع ن�سب النجاح
نتائج االمتحانات اخلارجية �أينما ُع ِق ْ
الدولية والعاملية.
معدالت تقدم املتدربني يف الربامج وعرب امل�ستويات.
مواد التقييم.
�سجالت احل�ضور واملعدالت العامة لها.
تقارير املراجعني واملدققني اخلارجيني� ،أينما وجدت.
�سجالت بيان املتدربني خلربة تعلمهم يف امل�ؤ�س�سة.
�أعمال املتدربني النظرية والعملية املدققة.
املناق�شات مع املتدربني والأطراف ذات العالقة التي يجريها فريق املراجعة.
التغذية الراجعة التي قامت امل�ؤ�س�سة بجمعها من املتدربني والأطراف ذات العالقة (تقييم
الدورات).
عندما يكون ذلك منا�س ًبا؛ االطالع على �سجالت ُم ِق ِّيمي وم�شريف �أماكن العمل؛ ملعرفة
مدى اكت�ساب املتدربني مهارات العمل.
ال�سيا�سات والإجراءات ذات العالقة.
مالحظة الدرو�س/ح�ص�ص التدريب من قبل فريق املراجعة.
�سجالت مالحظة املعلمني/املدربني من قبل م�ؤ�س�سة التدريب.
ا�ستمارة التقييم الذاتي اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة.

تف�سري املعاييـــــــــــــر
يتم احلكم على �إجناز املتدربني وف ًقا للم�ستويات التي مت الو�صول �إليها ،وما �إذا كانت مرتفعة
مبا فيه الكفاية فيما يتعلق باكت�ساب املهارات ،واحل�صول على امل�ؤهالت و�/أو حتقيق خمرجات
التعلم املطلوبة؛ والتقدم املُ ْح َرز من ِق َب ِل �أفراد وجمموعات معينة يف الربنامج وعرب امل�ستويات،
مع مراعاة م�ستوى حت�صيلهم امل�سبق ،واملدى الذي �أ�صبح به املتدربون �أ ْك َفاء ،ويتمتعون بالتحفيز
الذاتي ،ويظهرون االلتزام جتاه خربة تعلمهم يف امل�ؤ�س�سة.
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م	1-1تطوير املهارات واملعارف والكفايات املتعلقة بخربة التعلم وم�ستوى الدورات التي تعك�س
متطلبات �سوق العمل
يجب و�صف التغطية الأ�سا�سية للربامج ا ِمل َهنية يف مناهج كل من الدورات ،واالمتحانات
اخلارجية .ويق ِّي ُم املراجعون مهارات املتدربني العملية ،والكفايات ،ومدى معرفتهم باجلوانب
النظرية ملجاالتهم املهنية �أثناء مالحظاتهم للدرو�س و�/أو احل�ص�ص التدريبية .كما تقارن قدرة
املتدربني على تنظيم و�إجناز املهام العملية مع ما ميكن توقعه على نح ٍو معقول يف تلك املرحلة
من الدورة امل�سجلني فيها .ومع اقرتاب نهاية الدورة التدريبية ،يجب �أن يكون املتدربون �أقرب ما
يكونون �إلى �إجناز املهام املوكلة �إليهم بال�سرعة املطلوبة .كما يجب �أن يعك�س العمل الذي ينتجونه
املعايري املتوقعة يف املجال املهني الذي وقع اختيارهم عليه .ويعد مدى ر�ضا املتدربني والأطراف
ذات العالقة باملهارات والكفايات املكت�سبة ومدى توظيف هذه املهارات والكفايات يف مكان العمل
و�/أو احلياة العملية من العوامل التي ت�ساهم يف �إ�صدار احلكم على هذا اجلانب .كما �سي�أخذ
املراجعون بعني االعتبار ال�سجالت التي حتتفظ بها امل�ؤ�س�سة بخ�صو�ص توظيف املتدربني بعد
ا�ستكمال الدورات.
م	2-1احل�صول على امل�ؤهالت التي يطمحون �إليها و�/أو خمرجات التعلم املطلوبة من الدورات
يف الوقت املنا�سب.
ُيق ِّي ُم املراجعون �إذا ما كانت معدالت الإجناز تعك�س بدقة م�ستويات املعرفة والفهم التي ُتالحظ
�أثناء الدرو�س و�/أو احل�ص�ص التدريبية ،واملتج�سدة يف الأن�شطة العملية .كذلك� ،سوف ي�أخذ
املراجعون يف االعتبار مدى ح�صول املتدربني على امل�ؤهالت التي يطمحون �إليها يف الوقت املحدد،
و�أينما وجد ،مقارنتها بن�سب النجاح املن�شورة .ومن خالل فح�ص �أعمال املتدربني التحريرية،
ومالحظة الأن�شطة العملية ،والتحدث �إلى املتدربني؛ ُيق ِّي ُم املراجعون �إذا ما كانت معارف املتدربني
ومهاراتهم وفهمهم متقدمة كما ينبغي بالن�سبة �إلى م�ستوى الأعمال التي يقومون بتنفيذها .وعلى
تقدما،
دما بنجاح يف دورة �أكرث ً
�سبيل املثال؛ عند �إكمالهم الدورة� ،أي�ستطيع املتدربون امل�ضي ُق ً
�أو �إظهار مهارات مهنية و�/أو مهارات تكفل لهم احل�صول على عمل يف املجال الذي يختارونه.
كما �سي�أخذ املراجعون يف االعتبار الطريقة التي ي�ضمنون بها حتقيق املتدربني لأهداف الدورات
املخطط لها و�/أو خمرجات التعلم املطلوبة من الدورة .وترتبط �أدوات التقييم امل�ستخدمة يف
قيا�س �إجناز املتدربني مبخرجات التعلم املطلوبة.
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م�	3-1إحراز التقدم مقارن ًة مب�ستوى التح�صيل امل�سبق �أو م�ستواهم عند التحاقهم بالدورات،
و�أينما وجد ،عرب امل�ستويات �أو الوحدات
يتوقع من جميع م�ؤ�س�سات التدريب تنفيذ عملية التقييم الأويل مل�ستوى حت�صيل املتدربني عند
ت�سجيلهم يف الدورة �أو الربنامج ،وا�ستخدامها يف احلكم على م�ستوى التقدم الذي �أحرزه املتدربون.
مقيا�سا مل�ستويات حت�صيل املتدربني ،فيجب النظر
وفيما توفر عمليات التقييم التكوينية والنهائية
ً
�إليها يف �إطار التقدم الذي �أحرزوه ،مقارنة مب�ستواهم عند التحاقهم بالدورات .و�سيكون التقدم
م�ساعدا على
الذي �أحرزه املتدربون يف الدرو�س� ،أو ح�ص�ص التدريب التي متت مالحظتها عامال
ً
�إ�صدار احلكم .كذلك� ،سي�أخذ املراجعون يف االعتبار التغذية الراجعة الواردة من الأطراف ذات
العالقة ب�ش�أن م�ستوى التقدم الذي �أحرزه املتدربون .كما �سي�أخذ املراجعون يف االعتبار مدى
التقدم الذي يحرزه املتدربون عرب امل�ستويات ،والوحدات املقررة� ،إذا كان ذلك قابال للتطبيق.
م	4-1التحفيز الذاتي لدى املتدربني ،والتحلي بال�سلوك الإيجابي نحو خربة تعلمهم يف
م�ؤ�س�سة التدريب ،وتقييم ما تعلموه ب�شكل ناقد
عند �إ�صدار احلكم على هذا املعيار� ،سرياعي املراجعون مالحظة الدرو�س و�أعمال املتدربني
ووجهات النظر التي �أعربوا عنها �أثناء املناق�شات .كما �سيقوم املراجعون بتقييم فيما اذا ميتلك
املتدربون اجتاهات ايجابية نحو تعلمهم ،ومدى ا�ستجابتهم لعملية التعليم �أو التدريب املقدمة،
وم�ستوى احلما�س والتطبيق يف درا�ستهم .كذلك ،ال ينتظر املتدربون املح َّفزون ذات ًّيا �إخبارهم
ب�إجابات الأ�سئلة ،ولكنهم ي�سعون �إلى حل امل�شكالت ب�أنف�سهم ،وبال�س�ؤال والتفكري بطريقة خالقة،
وحر�صهم على عر�ض فهمهم وطريقة عملهم .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سيقوم املراجعون بتقييم
مدى امتالك املتدربني القدرة على التحكم و�إدارة خربة تعلمهم دون تلقني� ،أو تدخل �إ�ضايف من
ِق َب ِل املعلم �أو املدرب .يعزز املتدربون ما تعلموه ،ويو�سعون مداركهم بطرح الأ�سئلة على املعلمني،
و�إجراء البحوث امل�ستقلة .كما ال يخ�شون تقدمي احلجج امل�ستندة على الأدلة التي تتحدى ما تعلموه،
ويقتنعون بوجهات نظر الآخرين املدعمة باحلجج والأدلة .كما ي�ستطيع املتدربون الأكرث فاعلية
حتديدا -تقييم مواطن القوة واجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير بكل �أمانة ،و�أن ي�ضعوا لأنف�سهمً
طر ًقا لتح�سني �أدائهم ،ال �سيما و�ضع �أهداف واقعية وقابلة للتحقيق.
ٍّ
م�ستقل �أو ب�شكلٍ تعاوين ك�أع�ضا َء �أو عند اللزوم ،قاد َة فريق
م 5-1القدرة على العمل ب�شكلٍ
ب�شكل جيد للولوج �إلى �سوق العمل؛ يجب �أن ميلك املتدربون القدرة على
حتى يت�سنى اال�ستعداد ٍ
العمل ب�شكل م�ستقل �أو ك�أع�ضاء يف الفريق .و�سيقوم املراجعون بتقييم مدى حتلي املتدربني
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ب�شكل فاعل ب�صفة قيادية،
بالتوجه الذاتي ،وحتمل امل�سئوليات املنوطة بهم ،والقدرة على العمل ٍ
�أو ع�ضو فريق � ،أو مع �أقرانهم .كما تعطي مالحظات الدرو�س و�/أو احل�ص�ص التدريبية م�ؤ�شرات
على قدرة املتدربني على العمل ب�شكل فردي و�/أو ب�شكل جماعي ،حيث تبني هذه امل�ؤ�شرات يف
العمل اجلماعي مدى ُح�سن ا�ستماع املتدربني بع�ضهم لبع�ض ،والبناء على م�ساهمات بع�ضهم
بع�ضا ،وكيف يوزعون امل�سئوليات بينهم �أثناء ت�أدية املهام العملية .كما ي�ضم هذا املعيار مدى
�إبداء املتدربني تف ُّه ًما جتاه الآخرين ،واحرتام قيمهم ومعتقداتهم .كما �سي�أخذ املراجعون يف
االعتبار مدى بيان املتدربني لهذه ال�صفات �أثناء التدريب العملي� ،إذا كان ذلك قابال للتطبيق.
م 6-1احل�ضور واملواظبة ب�صفة منتظمة.
يع ُّد هذا امل�ؤ�شر من امل�ؤ�شرات املهمة التي تدل على مدى التزام املتدربني جتاه الدورة الدرا�سية
وخربة تعلمهم ،ومدى ان�ضباطهم وامتالكهم ال�صفات ال�شخ�صية ال�ضرورية لالنخراط يف �سوق
العمل .و�سوف تغطي الأحكام امل�ستويات احلالية حل�ضور ومواظبة املتدربني؛ �إ�ضافة �إلى مدى
حت�سن احل�ضور واملحافظة عليه يف م�ستوى مرتفع .كما �سي�أخذ املراجعون يف االعتبار طريقة
تعامل امل�ؤ�س�سة مع �ضعف ن�سبة احل�ضور �أو الت�أخري املتكرر.
جودة ما يتم تقدميه
ال�س�ؤال الرئي�س  :2ما مدى فاعلية التعليم و�/أو التدريب والتقييم يف تعزيز
عملية التعلم؟
تتمثل م�صادر الأدلة الرئي�سة على �سبيل املثال ال احل�صر فيما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

مالحظات الدرو�س و�/أو احل�ص�ص التدريبية من قبل فريق املراجعة.
�سجالت امل�ؤ�س�سة اخلا�صة مبالحظات املعلمني/املُدربني؛ ك ٌّل على حدة.
االطالع على ال�سري الذاتية للمعلمني/للمدربني.
عينات من �أعمال املتدربني التي مت تقييمها من قبل املعلمني �أو املدربني.
خطط الدرو�س الفردية وخطط العمل ،مبا فيها خطط تقييم الدورات.
تقارير املُقيمني واملُدققني اخلارجيني� ،إذا كان ذلك قابال للتطبيق.
ال�سيا�سات والإجراءات ذات العالقة.
م�صادر التعليم/التدريب املتوفرة لدى امل�ؤ�س�سة.
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• املناق�شات مع املتدربني ،والأطراف ذات العالقة ،واملدربني واملوظفني املعينني التي يجريها
فريق املراجعة.
• التغذية الراجعة التي قامت امل�ؤ�س�سة بجمعها من املتدربني والأطراف ذات العالقة (تقييم
الدورات).
• ا�ستمارة التقييم الذاتي للم�ؤ�س�سة.
تف�سري املعايري
تركز الأحكام اخلا�صة بعملية التعليم والتدريب على مدى حت�ضري الدرو�س واحل�ص�ص التدريبية
وتقدميها ب�شكل جيد؛ لتعزيز خربة التعلم ،ومدى م�شاركة املتدربني بطريقة فاعلة يف الدرو�س،
وتقييمهم وتزويدهم بالتغذية الراجعة .حيث �سي�أخذ املراجعون ،عند �إ�صدار احلكم على هذا
اجلانب ،مدى تلبية احتياجات املتدربني الفردية ومتطلبات الدورة ب�شكل جيد ،و�إذا ما كان
املُتدربون يكت�سبون املهارات التي تعك�س م�ستويات املهن املطلوبة يف �سوق العمل و�/أو يحققون
خمرجات التعلم املطلوبة للربنامج.
م	1-2لدى املعلمني/املدربني �إملام باملعرفة النظرية واخلربة العملية يف جماالت تخ�ص�صاتهم
املهنية �أو الأكادميية
تع ُّد املعرفة املهنية اجليدة و�/أو املتخ�ص�صة ً
�شرطا م�سب ًقا لتعليم وتدريب فاعلينْ  ،وال بد �أن
يتم �إثبات ذلك من خالل ال�شرح الدقيق للمدربني/للمعلمني ،والإجابات على �أ�سئلة املتدربني
ب�شكل ين ُّم عن معرفة املدرب الوا�سعة ،وقدرته على اال�ستفادة من اخلربات العملية لتو�ضيح
نقاط معينة� ،أو طرق خمتلفة للتعامل مع امل�شكالت .كذلكُ ،يتوقع من املعلمني/املدربني �أن يكونوا
منوذجا يحتذي به املتدربون فيما يتعلق باملهارات ال�شخ�صية واالجتماعية ،وال �سيما يف طريقة
ً
التفاعل مع املتدربني� ،إ�ضافة �إلى بيان مدى عمق املعارف والفهم ملجاالت تخ�ص�صاتهم املهنية،
�أو للمادة التي يقومون بتدري�سها.
م	2-2يوظف املعلمون/املدربون خطط درو�س منظمة ت�شمل خمرجات التعلم املطلوبة ب�شكل
وا�ضح ،وت�ستند �إلى التقييم امل�سبق وامل�ستمر للمتدربني
ُيتوقع من م�ؤ�س�سة التدريب تقدمي الأدلة على قيام املعلمني/املدربني بالتخطيط والتح�ضري امل�سبق
للدرو�س �أو ح�ص�ص التدريب� ،سواء على م�ستوى الدرو�س الفردية� ،أو �ضمن �إطار الدورة� ،أو
الربنامج .ومن الأهمية مبكان ،تقدمي �إثبات يفيد ب�أن خطط الدرو�س ت�ستند �إلى التقييم امل�سبق
مل�ستوى حت�صيل املتدربني ،وتكييف ومواءمة ح�ص�ص التدريب بنا ًء على خمرجات التقييم طوال
24

الدورة �أو الربنامج .وال توجد جمموعة من القوالب �أو النماذج اخلا�صة بخطط الدرو�س ،بيد �أنها
تو�ضح بدقة خمرجات التعلم املطلوبة ،وما يتوقع �أن يكت�سب املتدربون يف نهاية ح�ص�ص التدريب
من زيادة يف املعارف ،والكفايات ،واملهارات .كذلك� ،سوف تربز خطط الدرو�س طرق التعليم/
التدريب والتقييم امل�ستخدمة يف قيا�س مدى حتقيق خمرجات التعلم املطلوبة .كما �ست�شمل خطط
الدرو�س الفاعلة جمموعة من الأن�شطة التي تلبي جملة االحتياجات املتنوعة للمتدربني ،وت�ضمن
التحدي املطلوب للمتدربني يف الدرو�س ،وم�شاركتهم يف ح�ص�ص التدريب ب�شكل جيد.
م	3-2يدير املعلمون/املدربون ح�ص�ص التدريب ب�صورة جيدة ،ومبا يحقق خمرجات التعلم
املطلوبة فيها والتي تتم م�شاركتها مع املتدربني
ً
من�ضبطا وهاد ًفا .كما ُتعد م�شاركة خمرجات
ت�شكل عملية بدء الدرو�س يف الوقت املحدد ن�س ًقا
التعلم املطلوبة من احل�ص�ص ،وا�ستذكار ما مت تدري�سه يف الدرو�س/ح�ص�ص التدريب ال�سابقة،
أ�سا�سا قو ًّيا ت�ستند �إليه ح�صة التدريب احلالية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فمن املهم �إدارة ال�صف
� ً
ب�شكل ي�سمح ب�إتاحة الوقت الكايف ال�ستكمال الأن�شطة من قبل جميع
والوقت بعناية طوال احل�صة ٍ
املتدربني يف املجموعة ،وم�شاركتهم يف الدرو�س ،والإجابة على الأ�سئلة وتقييم م�ستوى تقدمهم.
ومن ثم �ضمان تقدمي الدرو�س بطريقة متتالية ومنهجية .كما يجب �إتاحة الوقت قبل نهاية الدر�س
مالئم مبلخ�ص عما َّمت تقدميه ،وتقييم مدى حتقيق خمرجات التعلم املطلوبة من
الختتامه ٍ
ب�شكل ٍ
ح�ص�ص التدريب ،والتطرق ملا �سيتم تقدميه يف الدرو�س القادمة.
م	4-2يوظف املعلمون/املدربون نطاق من طرق التعليم/التدريب والأن�شطة التي تنا�سب
خمرجات التعلم املطلوبة ،وتنجح يف �إ�شراك املتدربني وحتفيزهم طوال ح�صة التدريب
يجب �أن يقدِّ م املعلمون/املدربون فر�صا لتعلُّم هادف من خالل عملية تعليم/تدريب مرتبة ومنظمة
جيدا ،وكذلك من خالل تقدمي �أن�شطة قيمة وذات عالقة تركز على م�شاركة جميع املتدربني
ً
وحتفيزهم على مدار احل�صه .كما يت�ضح جناح املعلمني/املدربني يف �إ�شراك املتدربني من خالل
جذب انتباههم ومدى م�شاركتهم يف الأن�شطة ،والتعامل مع امل�شكالت التي تواجههم ،ومدى
ا�ستجابتهم �أثناء ح�ص�ص الأ�سئلة والأجوبة� .إن عملية التعليم/التدريب الفاعلة هي التي ال يكون
املعلم/املدرب فيها حمور العملية التعليمية ،بل املتدرب ،وت�شكل حتد ًيا للمتدربني ،ولكن توفر لهم
الدعم � ً
أي�ضا ،وتثري حما�سهم ،وتلبي احتياجاتهم جمي ًعا ،وكذلك يتم ا�ستخدام نطاق ًا وا�سع ًا من
الأ�ساليب والطرق التي تنا�سب �أعمار وخلفيات وجتارب املتدربني والتي تتالئم وخمرجات التعلم
املطلوبة.
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م	5-2توظيف طرق تقييم دقيقة و�صارمة للت�أكد من م�ستوى فهم املتدربني ،وقيا�س حتقيق
خمرجات التعلم املطلوبة
ميكن احل�صول على م�ؤ�شرات جودة التقييم وكيفية ا�ستخدامه يف احلكم على جودة عمليتي
التعليم والتعلم من خالل مالحظة املراجعني حل�ص�ص التدريب ،وتفح�ص �أعمال املتدربني،
و�سيا�سات امل�ؤ�س�سة ،وتقارير التحقق/التدقيق ،واملناق�شات مع املعلمني/املدربني ،واملتدربني
والأطراف ذات العالقة .وتت�ضمن ح�ص�ص التدريب الأكرث فاعلية قيام املعلمني/املدربني بتقييم
معارف املتدربني ،وم�ستوى فهمهم وقدراتهم ب�صفة منتظمة؛ �إ�ضافة �إلى طرح الأ�سئلة ،والرد
على �أ�سئلة املتدربني التي تقي�س مدى فهمهم ،وكذلك الرد على �أ�سئلتهم التي تبعث على املزيد من
التحدي لديهم .وتوظف جمموعة من طرق التقييم ال�صارمة – التكوينية واخلتامية – لقيا�س
مدى حتقيق خمرجات التعلم املطلوبة طوال الدورة .كما �ستوفر دقة ت�صحيح �أعمال املتدربني
َو ْف ًقا للمعايري الوا�ضحة ،املعلومات ب�ش�أن مدى جودة �أدائهم ،وما �إذا كانوا ب�صدد حتقيق �أهداف
الدورة� ،أو خمرجات التعلم املطلوبة.
م	6-2يحتفظ املعلمون/املدربون ب�سجالت �أداء املتدربني ،ويقومون بتحديثها ب�صفة منتظمة،
وتقدمي التغذية الراجعة الفاعلة مل�ساعدة املتدربني على التح�سن والتطور
ُيتوقع من كل املعلمني/املدربني القيام مبراقبة ،وتقييم ،وت�سجيل م�ستوى الإجناز الفردي
للمتدربني وتقدمهم طوال الدورة �أو الربنامج بكل دقة وعناية .كما ُيتوقع من املعلمني/املدربني
تقدمي التغذية الراجعة ال�شفهية والكتابية البناءة التي تت�ضمن املالحظات الدقيقة �أو عبارات
املدح للأعمال �إ�ضافة �إلى حتديد اجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير بكل دقة .و�سوف تبني املناق�شات
التي يجريها املراجعون مع املتدربني مدى درايتهم اجليدة ب�أدائهم ،ومدى �إتاحة الفر�ص املنا�سبة
لهم ملراجعة م�ستوى تقدمهم يف الدورات ،وما �إذا كانوا ب�صدد حتقيق الأهداف� ،أو خمرجات
التعلم املطلوبة من الدورات� .إ�ضافة �إلى ذلكُ ،يتوقع من املتدربني معرفة طرق ومواعيد تقييم
م�ستويات تقدمهم وحت�صيلهم يف الدورات بكل دقة.
م	7-2يقوم املعلمون/املدربون مبواءمة طرق التعليم/التدريب امل�ستخدمة لتلبية االحتياجات
الفردية للمتدربني وقدراتهم وفقا ملخرجات التعلم املطلوبة
على املعلمني/املدربني تعديل عملية التعليم/التدريب لتلبية االحتياجات والقدرات الفردية
للمتدربني وفقـًا ملخرجات التعلم املطلوبة؛ لدعم و�إر�شاد كل من املتدربني الذين بحاجة �إلى
امل�ساعدة� ،أو تقدمي املزيد من املهام التي تبعث على التحدي للمتدربني ذوو القدرات الأعلى.
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ويجب �أن تو�ضح بالتف�صيل طرق تلبية االحتياجات املختلفة جلميع املتدربني يف املجموعة يف خطة
الدر�س؛ الأمر الذي يتطلب معرفة �سليمة باالحتياجات املختلفة لأع�ضاء املجموعة ،والتي ُتكت�سب
من خالل تنفيذ عمليات التقييم الأويل وامل�ستمر للمتدربني .كذلك ،ي�شتمل التعليم/التدريب
الفاعل على تكييف� ،أو حتى التعديل الكامل خلطة الدر�س �إذا مل تكن تلبي احتياجات املجموعة
من خالل تعديل الأن�شطة الأ�صلية املخطط لها� ،أو حمتوى الدرو�س �أو طريقة تقدميها.
م	8-2يوظف املعلمون/املدربون طرق التعليم والتعلم التي ت�شجع املتدربني على التعلم
الذاتي ،وتنمي لديهم مهارات التفكري العليا وتعزز عملية التعلم مدى احلياة
ي�شجع املعلمون/املدربون املتدربني على حتمل امل�سئولية عن خربة تعلمهم ،وحتديد مواطن
القوة ،واجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير ،والت�صرف بنا ًء على التغذية الراجعة املقدمة لهم،
وتقدمي املقرتحات ب�ش�أن �أهداف تعلمهم امل�ستقبلية .كما توجه كافة املهام والأن�شطة التعليمية
والأ�سئلة نحو ت�شجيع املتدربني على التفكري الناقد والتحليل الفاعل ،وتعزيز خربة التعلم الفردية
واجلماعية؛ �إ�ضافة �إلى التعلم يف البيئات املختلفة من خالل عمليات التعلم الر�سمي ،والتعلم
غري الر�سمي ،والتعلم غري النظامي .كما يوظف املعلمون/املدربون الإ�سرتاتيجيات املختلفة
التي تعزز عملية التعلم مدى احلياة يف املواقف ال�شخ�صية ،واملدنية ،واالجتماعية و�/أو يف �سياق
العمل .و ُيتوقع من امل�ؤ�س�سات توفري الكفايات املطلوبة التي تدعم املتدربني طوال فرتة عملهم
وتعلمهم ،وتت�ضمن القدرة على حتديد ،وتنظيم ،والتخطيط وتخ�صي�ص املوارد؛ ف�ضال عن العمل
مع الآخرين ،واكت�ساب املعلومات وتقييمها ،وفهم العالقات ال�شخ�صية املعقدة ،والتعامل مع
جمموعة من التقنيات .كما يجب على املعلمني/املدربني �أن يكونوا قادرين على غر�س الرغبة لدى
املتدربني يف حت�سني معارفهم ،وفهمهم ومهاراتهم ب�صفة م�ستمرة.
م 9-2يوظف املعلمون/املدربون م�صادر ومواد التعلم ب�صورة فاعلة لتعزيز و�إثراء خربة
التعلم.
يوظف املعلمون/املتدربون م�صادر ومواد التعلم املتوفرة بطريقة فاعلة لدعم االحتياجات املختلفة
للمتدربني ،وتو�سعة اهتماماتهم وحتفيزهم .وقد تت�ضمن م�صادر التعلم ك ًّال من �أجهزة الكمبيوتر،
والو�سائل ال�سمعية والب�صرية ،وعار�ض البيانات ،والكتب ،واملجالت ،والأجهزة والآالت ال�صناعية
إ�سهاما كب ًريا يف تعزيز
ب�شكل
ٍ
والن�شرات .كما يجب ا�ستخدام هذه امل�صادر ٍ
خمطط ،بحيث ت�سهم � ً
الفهم� ،أو ت�سريع م�ستوى �إجناز املتدربني.
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تقييم الدرو�س/ح�ص�ص التدريب الفردية
عند تقييم الدرو�س �أو ح�ص�ص التدريب الفردية ،يركز املراجعون – على وجه اخل�صو�ص –
على �أداء املتدربني يف احل�ص�ص .وال يع ُّد �أداء املعلم/املدرب الأمر املهم يف �إ�صدار احلكم فقط،
�إمنا ُيعد ت�أثري معارفه ،وخرباته ،والتخطيط للدرو�س وجودة طرق التعليم/التدريب والتقييم
امل�ستخدمة ،وجودة تقدميها على التعلم� ،أم ًرا مه ًّما وحا�س ًما � ً
أي�ضا .كما يجب مالحظة �أنه لن
مر�ض �أو �أف�ضل على
حت�صل �أية ح�صة تدريب ال تت�ضمن �أي نوع من �أنواع تقييم التعلم على درجة ٍ
الأرجح .يرجى الرجوع �إلى جدول تقييم الدرو�س �أو ح�ص�ص التدريب الفردية �أدناه.
تقييم فاعلية الدرو�س/ح�ص�ص التدريب الفردية

ممتاز )1( :
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ي�شكل التخطيط اجليد للغاية ،وتقدمي املعلم/املدرب الدرو�س
بحما�س ،حتد ًيا وداف ًعا جلميع املجموعات والأفراد ،وتتطابق
جمموعة الأن�شطة املحفزة وذات العالقة على نحو وثيق وبرباعة
عال من
مع احتياجات املتدربني .يتمتع املعلم/املدرب مب�ستوى ٍ
اخلربة والدراية املهنية �أو التمكن من املادة العلمية التي يقوم
بتدري�سها ،عالوة على اخلربة يف التدري�س/التدريب .كما تلهم
عملية التعليم/التدريب املتدربني ،وتعزز ا�ستقالليتهم ومهارات
التفكري العليا لديهم ،وت�ضمن �إحراز معظم املتدربني� ،إن مل يكونوا
جمي ًعا ،م�ستوى تقدم جيد �أو �أف�ضل يف اكت�ساب املعارف ،والفهم
ب�شكل
و�/أو املهارات ذات العالقةُ .توظف املوارد العالية اجلودة ٍ
فاعل لتعزيز خربة التعلم .ي�ستخدم املعلم/املدرب جمموعة من
�أن�شطة التقييم الفاعلة لقيا�س م�ستويات �أداء املتدربني ،وحتقيق
�أهداف احل�ص�ص/خمرجات التعلم املطلوبة وعليه يتم تكييف
طريقة تقدمي الدرو�س .ويقدم املعلم/املدرب التغذية الراجعة
البناءة �إلى املتدربني ،ويدرك املتدربون مواطن القوة واجلوانب
التي حتتاج �إلى تطوير.

جيد )2( :

مر�ض )3( :
ٍ

غري مالئم )4( :

يقوم املعلم/املدرب بالتح�ضري اجليد حل�صة التدريب ،وتقدميها
فاعل با�ستخدام جمموعة من م�صادر التعلم والأن�شطة
ب�شكل ٍ
ٍ
التعليمية املنا�سبة .وحتقق �أغلبية املتدربني م�ستوى تقدم جيد
يف اكت�ساب املعارف ،والفهم و�/أو املهارات ذات العالقة ،ولديهم
مواقف �إيجابية جتاه عملية التعلم .ولدى املعلم/املدرب �إملام جيد
باملجاالت املهنية/املادة التي يقوم بتدري�سها ،وثقة يف توظيف
نطاق من طرق التدريب/التعليم ،وب�شكل عام يعزز ا�ستقاللية
املتدربني ومهارات التفكري العليا لديهم ،تتم م�شاركة معظم
املتدربني يف الدرو�س يف معظم الوقت .و ُتوظف امل�صادر التعليمية
بحكمة لدعم عملية التعلم .وتظهر عملية التقييم الفاعل مل�ستوى
تقدم املتدربني يف الدرو�س ،وتوظيفها يف التخطيط للدرو�س .كما
يح�صل املتدربون على التغذية الراجعة الفاعلة ب�ش�أن اجلوانب
التي حتتاج �إلى تطوير.
يقوم املعلم/املدرب بالتخطيط للدرو�س بطريقة مالئمة ،وتقدميها
ب�صورة تلبي احتياجات املتدربني .ولدى املعلمني/املدربني �إملام
باملواد/الدورات التي يقومون بتدري�سها ،ويوظفون طرق التعليم
والتدريب لإ�شراك املتدربني يف الدرو�س بوجه عام .وحتقق �أغلبية
املتدربني م�ستوى تقدم مر�ض يف اكت�ساب املعارف ،والفهم و�/أو
املهارات ذات العالقة .وتنعك�س بع�ض طرق التقييم يف الدرو�س،
و ُتقدم التغذية الراجعة �إلى املتدربني يف بع�ض الأحيان .من ناحية
�أخرى .تع ُّد م�صادر التعلم كافية ،و ُتوظف بطريقة مالئمة يف
الدرو�س.
نظ ًرا للتخطيط و�/أو تقدمي الدرو�س بطريقة غري فاعلة� ،أو عدم
�إملام املعلم/املدرب الكايف باملواد التي يقوم بتدري�سها� ،أو املجاالت
املهنية �أو خربات التعليم/التدريب ،ال يحرز معظم املتدربني
م�ستوى التقدم املتوقع منهم .كذلك ،يفتقر املعلم/املدرب �إلى
ب�شكل مفرط ،وتخفق
احلما�س� ،أو يعد هو حمور العملية التعليمية ٍ
طريقة تقدمي الدرو�س يف �إ�شراك �أو حتفيز املتدربني ،ومن ثم
ي�شعرون بامللل ،والقلق ،و�/أو عدم االنتباه� .إ�ضافة �إلى ذلك ،قد
تقدم �أن�شطة �صفية غري مالئمة �سواء من حيث �صعوبتها� ،أو ال
تبعث على التحدي بدرجة كافية .وال يتم تنفيذ عملية التقييم
�أو ُتع ُّد عملية �صورية ،وال ُتوظف مل�ساعدة املتدربني على حت�سني
م�ستواهم بطريقة منا�سبة .كذلك ،ال ُتوظف م�صادر التعلم� ،إذا
مت ا�ستخدامها �أ�صال ،بطريقة فاعلة لتعزيز خربة التعلم.
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ال�س�ؤال الرئي�س  :3ما مدى تلبية الربامج الحتياجات واهتمامات املتدربني والأطراف
ذات العالقة؟
تتمثل م�صادر الأدلة الرئي�سة على �سبيل املثال ال احل�صر فيما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خطط وجداول عمل الربامج/الدورات ،وت�شمل ملخ�ص الدورات وخطط التقييم.
مربرات طرح الربامج مثل :م�سح �سوق العمل ،واال�ستفادة من معلومات �سوق العمل،
وتوافر م�سارات التقدم املتجان�سة للمتدربني.
مواد الدورات وم�صادر التعلم.
املناق�شات مع املتدربني والأطراف ذات العالقة واملدربني واملوظفني املعنيني التي يجريها
فريق املراجعة.
التغذية الراجعة التي قامت امل�ؤ�س�سة بجمعها من املتدربني والأطراف ذات العالقة (تقييم
الدورات).
الن�شرات الرتويجية.
ال�سيا�سات والإجراءات ذات العالقة.
الأن�شطة الال�صفية مل�ؤ�س�سة التدريب.
مالحظات الدرو�س/ح�ص�ص التدريب من قبل فريق املراجعة
التوا�صل مع اجلهات املزودة اخلارجية.
�سجالت مالحظات املعلمني/املدربني الفردية لدى م�ؤ�س�سة التدريب.
تقارير الإطار الوطني للم�ؤهالت� ،إن وجد.
الأحكام الواردة يف ا�ستمارة التقييم الذاتي للم�ؤ�س�سة.

تف�سري املعايري
تتعلق الأحكام ب�ش�أن مدى مالءمة وفاعلية الربامج املقدمة مبدى ت�صميم ،وهيكلة والتخطيط
للربامج ،وما �إذا كانت تقدم ا�ستجابة الحتياجات �سوق العمل املحددة ،وتلبية متطلبات املتدربني
والأطراف ذات العالقة� ،أو �سد فجوة حمددة يف �سوق العمل ،و�إذا ما كانت تتيح الفر�ص للمتدربني
لتحقيق م�ستوى تقدم يف م�ؤ�س�سة التدريب ذاتها �أو يف م�ؤ�س�سة تدريب �أخرى� .أ َّما بالن�سبة مل�ؤ�س�سات
التدريب التي تقدم الربامج املهنية ،ف�سوف تتعلق الأحكام �أي�ض ًا مبحتوى ومالءمة الربامج ل�سوق
العمل احلايل.
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م	1-3بناء الربامج املقدمة على حتليل وفهم احتياجات �سوق العمل فيما يتعلق بامل�ستويات
واملعايري املهنية املطلوبة التي تلبي احتياجات املتدربني والأطراف ذات العالقة
ومتطلباتهم
يجب �أن متتلك م�ؤ�س�سة التدريب �آلية لتحليل احتياجات �سوق العمل و�/أو اجلدوى من طرح برامج
معينة من حيث امل�ستويات واملعايري املهنية املطلوبة .وت�ساعد املناق�شات مع �أرباب الأعمال �أو
الأطراف ذات العالقة الأخرى املراجعني على جمع الأدلة بخ�صو�ص هذا املعيار� .إذا كان هذا
الأمر منا�سبا� ،ستتم مناق�شة ما �إذا كانت هذه الربامج قد �ساهمت يف حت�سني �إنتاجية موظفيهم.
ويتوقع من الإدارة العليا جمع وحتليل وجهات نظر الأطراف ذات العالقة ب�ش�أن جودة ومالءمة
الربامج املقدمة .كما يتوقع املراجعون ح�صولهم على �أمثلة حول كيفية طرح برامج معينة ا�ستجابة
لطلبات الأطراف ذات العالقة� ،أو تكييفها لتلبية احتياجاتهم املعينة .وتت�ضمن املناق�شات مع
املتدربني طرح الأ�سئلة بخ�صو�ص الت�سجيل يف دورة بعينها ،وما �إذا كانت تلبي احتياجاتهم
وتتوافق مع قدراتهم .و�إذا كان منا�سب ًا� ،سوف ي�أخذ املراجعون يف االعتبار متكن املتدربون من
االختيار بني جمموعة من الدورات مبختلف امل�ستويات .ومع هذا ،ميكن مل�ؤ�س�سة التدريب طرح
وتقدمي براجمها يف �سوق تخ�ص�صية بفاعلية عالية ،و�أن تلبي هذه الربامج احتياجات معينة
للمتدربني و�/أو الأطراف ذات العالقة.
م	2-3تنفيذ �آلية معتمدة لت�صميم الربامج ،واملوافقة عليها ،ومراجعتها ب�صورة دورية
وحتديثها ،و�ضمان ا�ستيفائها ملتطلبات الإطار الوطني للم�ؤهالت ،عندما يلزم ذلك
يتوقع من م�ؤ�س�سة التدريب �أن متتلك الإجراءات والأنظمة اخلا�صة بت�صميم ،واعتماد ،وحتديث
ومراجعة الربامج املقدمة ب�صفة منتظمة .وت�صف الآلية عملية ت�صميم واعتماد الربامج ،وتن�ص
على الأدوار وامل�سئوليات املنوطة مبوظفي م�ؤ�س�سة التدريب و�/أو اللجان .و ُيتوقع من اللجنة تنفيذ
عملية املقاي�سة املرجعية ،و�إ�شراك املدققني اخلارجيني وخرباء املواد الدرا�سية يف املراحل الرئي�سة
من تطوير الربنامج .و ُت�صمم الربامج ا�ستنادا �إلى الأنظمة الفعالة واملوثوق بها ،والتي ت�شمل
التخطيط ،والتقدمي ،والتقييم والتدقيق الفعال لإجناز املتدربني؛ بالإ�ضافة �إلى �إدارة الربامج
وتوفري املوظفني الالزمني ،بل ،وعند اللزوم ،التوافق مع متطلبات الإطار الوطني للم�ؤهالت.
وتتم مراجعة الربامج واعتمادها ر�سم ًّيا على �أ�سا�س جمموعة من املعايري املعتمدة ،والتي يجب
االتفاق عليها ،وتوثيقها يف م�ستندات ،واملوافقة عليها من قبل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة التدريب/
جهة االعتماد �أو اجلهة التنظيمية .كما تقوم م�ؤ�س�سة التدريب مبراجعة وحتديث الربامج ب�صفة
منتظمة ،حيث ُيتوقع منها توفري الأدلة ب�ش�أن طريقة اال�ستجابة للتغريات يف احتياجات �سوق
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العمل ،واحتياجات املتدربني والأطراف ذات العالقة ،بل ،وعند اللزوم ،اال�ستجابة للمبادرات
الوطنية ومتطلبات الإطار الوطني للم�ؤهالت .كما يجب �أن ت�ضمن م�ؤ�س�سة التدريب حداثة
الربامج املعتمدة من اخلارج ،و�أن تتوافق مع متطلبات ومعايري ال�شركاء الدوليني.
م	3-3يتم تخطيط وهيكلة الربامج ب�صورة ت�ضمن توافر ملخ�صات تف�صيلية للدورات والتي
تو�ضح خمرجات التعلم املطلوبة وطرق التعليم والتقييم
ووا�ضح وهيكلة املكونات املختلفة
مالئم
�سوف ُيق ِّيم املراجعون �إذا ما كان قد مت التخطيط ٍ
ٍ
ب�شكل ٍ
للربامج �أو الدورات التي تتكون منها ،لتلبية احتياجات املتدربني والأطراف ذات العالقة .و ُت�صمم
الربامج بغر�ض تعزيز ودعم خربة التعلم العملية والنظرية ،وبعمليات تقييم (تكوينية /ختامية)
فاعلة؛ �إ�ضافة �إلى مراقبة �إجناز املتدربني .و�سوف ي�أخذ املراجعون يف االعتبار �إذا ما كان قد
متت جدولة املهام والواجبات بطريقة مالئمة ،وم�ستوى عمليات التقييم ،و�إذا ما كان يتم تقدمي
ب�شكل متدرج ي�شجع على اكت�ساب املتدربني للمعارف ،والفهم واملهارات؛ بالإ�ضافة
وتعليم املكونات ٍ
�إلى توافر م�سارات التقدم الوا�ضحة لهذه الربامج .ويكون الرتكيز يف هذا املعيار على تخطيط
الربامج؛ �إذ ميكن �أن تقدم م�ؤ�س�سة التدريب جمموعة وا�سعة من الربامج ذات العالقة ،بيد
�أنها تفتقر �إلى التخطيط والهيكلة املنا�سبة .كما �سيقوم املراجعون مبراجعة ملخ�صات ،وحمتوى
وخطط الدورات ب�شكل �صارم ل�ضمان حداثتها ،ومالءمتها للغر�ض ،وت�ضمينها ملخرجات التعلم
املطلوبة وطرق التعليم والتقييم املتجان�سة .و ُيتوقع �أن يحظى جميع املتدربني على الأقل مبلخ�ص
خ�صي�صا ملوظفني يف
حتريري عن حمتوى الدورة قبل التحاقهم بها� .إذا كانت الدورات م�صممة
ً
�شركة معينة ،فمن املتوقع �إر�سال ملخ�ص حمتوى الدورة �إلى م�سئول التدريب لدى �أرباب الأعمال
م�سبقا.
م	4-3توفري م�صادر التعلم الكافية للربامج املقدمة بغية تلبية احتياجات املتدربني والأطراف
ذات العالقة
ي�صدر املراجعون الأحكام فيما يتعلق مبدى كفاية ومالءمة م�صادر التعلم املتوفرة لطرح الربامج
بطريقة فاعلة للمتدربني ،ويكون هذا املعيار مه ًّما على وجه اخل�صو�ص� ،إذا كانت الدورات تتطلب
توفري م�صادر تعلم معينة مثل الآالت واملواد التجارية �أو الفنية� ،إ�ضافة �إلى �أجهزة الكمبيوتر
الكافية والربجميات ذات العالقة .كما يت�ضمن هذا احلكم تقييم مدى مالءمة ومنا�سبة مقر
م�ؤ�س�سة التدريب بالنظر �إلى عدد ونوع املتدربني؛ �إ�ضافة �إلى الربامج املقدمة .وكما ورد �أعاله،
فيمكن �أن تقدم م�ؤ�س�سة التدريب جمموعة وا�سعة من الربامج ذات العالقة ،بيد �أنها تفتقر �إلى
ب�شكل فاعل.
امل�صادر واملوارد واملباين املنا�سبة لتقدميها ٍ
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ويجب �أن تكون م�صادر التعلم ذات نوعية وجودة منا�سبة ،و�أن تكون متعلقة بالتخ�ص�ص الذي
يدر�س وتعك�س املعايري ال�صناعية والتجارية يف هذا املجال ،ومب�ستوى مالئم يرتكز على اخللفية
التعليمية ملجموعة املتدربني .كما يجب �أن تكون م�ؤ�س�سة التدريب على دراية با�شرتاطات حقوق
الن�سخ والطبع والن�شر للمواد التعليمية.
م 5-3دعم الربامج مبجموعة من الأن�شطة الال�صفية ذات ال�صلة ،والتي ترثي الربامج
املقدمة
"الأن�شطة الال�صفية" هي تلك الأن�شطة التي تقدمها م�ؤ�س�سة التدريب �إلى املتدربني خارج الدرو�س
�أو احل�ص�ص التدريبية املقررة ،باعتبارها و�سيلة لإثراء وتعزيز خربة تعلمهم ،وعند اللزوم ،تعزز
مفهوم التعلم مدى احلياة .وميكن �أن ت�شمل تنفيذ الأن�شطة الداخلية �أو امليدانية ،مثل �إجراء
الزيارات �إلى �أرباب الأعمال ،والأماكن حمل االهتمام �أو املرافق ذات العالقة� ،إ�ضافة �إلى
اال�ستماع �إلى املحا�ضرين اخلارجيني ،وتنظيم امل�سابقات واملناف�سات ،وخربة العمل �أو االنتداب.
و�سي�صدر املراجعون الأحكام على مدى مالءمة و�أثر تلك الأن�شطة على م�ستوى التقدم الذي
يحرزه املتدربون ،وخربة التعلم التي توفرها م�ؤ�س�سة التدريب بوجه عام.
م	6-3تنفيذ م�ؤ�س�سة التدريب – وبطريقة فاعلة – متطلبات القبول والت�سجيل للربامج
وفق �آليات وا�ضحة ،والتي يتم مراجعتها وتعديلها عند اللزوم.
ُيتوقع من م�ؤ�س�سة التدريب و�ضع وتنفيذ �إجراءات فاعلة ووا�ضحة ملتطلبات القبول والت�سجيل
يف الربامج/الدورات املقدمة ،والتي ت�شمل تلك الربامج التي ت�ؤدي �إلى احل�صول على م�ؤهالت
وطنية .وحتدد هذه الإجراءات الفئة امل�ستهدفة ،وم�ستوى �أية متطلبات م�سبقة ،وم�ستوى /م�ستويات
القبول �أو م�سارات التقدم .كما ُيتوقع من م�ؤ�س�سة التدريب قبول كافة املتدربني امل�ستوفني جلميع
متطلبات القبول يف الربامج/الدورات املحددة ،ب�صرف النظر عن اخل�صائ�ص ذات ال�صلة
الأخرى مثل جن�س املتدرب ،ديانته �أو جن�سيته .كذلكُ ،يتوقع من م�ؤ�س�سة التدريب مراجعة وتعديل
الإجراءات عند اللزوم مع الأخذ يف االعتبار املتدربني ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ال�س�ؤال الرئي�س  :4ما مدى دعم املتدربني و�إر�شادهم؟
تتمثل م�صادر الأدلة الرئي�سة على �سبيل املثال ال احل�صر فيما يلي:
• املناق�شات مع املتدربني ،والأطراف ذوي العالقة ،واملدربني واملوظفني املعنيني التي يجريها
فريق املراجعة.
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التغذية الراجعة التي قامت امل�ؤ�س�سة بجمعها من املتدربني والأطراف ذات العالقة (تقييم
الدورات).
ال�سيا�سات والإجراءات ذات العالقة.
الرتتيبات اخلا�صة بدعم املتدربني ذوي االحتياجات التعليمية والتدريبية اخلا�صة.
مالحظة الدرو�س/ح�ص�ص التدريب من قبل فريق املراجعة.
الأمثلة املتعلقة بالدعم املقدم �إلى املتدربني للإجناز ب�شكل �أف�ضل مثل ق�ص�ص النجاح.
�سجالت الأداء/التقدم للمتدربني.
مقار ومرافق م�ؤ�س�سة التدريب.
الن�شرات الرتويجية ،وملخ�صات الدورات ،واملوقع الإلكرتوين وو�سائل التوا�صل االجتماعي.
ا�ستمارة التقييم الذاتي للم�ؤ�س�سة.

تف�سري املعايري
تركز الأحكام املرتبطة بدعم املتدربني و�إر�شادهم على مدى توافر وفاعلية الدعم املتعلق بالدورة
والأمور ال�شخ�صية ،مبا يف ذلك تقدمي امل�شورة املبدئية والإر�شاد ،واملعلومات حول الفر�ص املتاحة
لتطور الدرا�سة والتوظيف ،وجودة و�أثر البيئة التعليمية ،وغريه من الدعم الإ�ضايف املقدم ليت�سنى
جلميع املتدربني حتقيق �إمكاناتهم.
م	1-4امتالك م�ؤ�س�سة التدريب �آلية فاعلة لتقدمي الدعم والإر�شاد �إلى املتدربني؛ مل�ساعدتهم
على الإجناز ب�شكلٍ �أف�ضل
ُيتوقع من م�ؤ�س�سات التدريب �أن تكون لديها �آلية ر�سمية ،و�شاملة ووا�ضحة لدعم املتدربني؛ ويتم
م�شاركتها مع املتدربني كافة؛ ل�ضمان �إتاحة الفر�ص املمكنة لتحقيق �إمكاناتهم ،و�إحراز النتائج
املن�شودة من الربنامج �أو الدورة .و�سوف ت�شمل هذه الآلية تلقي املتدربني �إر�شادات �أولية ب�ش�أن
اختيار الدورة ،وتنفيذ برنامج تهيئة يمُ كنهم من اتخاذ قرارهم ب�سرعة وثقة؛ �إ�ضافة �إلى �إمكانية
الو�صول �إلى املوظف املخت�ص يف حالة مواجهة �أية م�شكالت خا�صة بدرا�ستهم� ،أو الأمور الأخرى
التي قد ت�ؤثر على خربة تعلمهم .كذلك� ،سي�أخذ فريق املراجعة بالأعتبار الأمثلة املقدمة بخ�صو�ص
دعم املتدربني للتغلب على ال�صعوبات التي تواجههم �أثناء تعلمهم ،وحت�سني م�ستويات �إجنازهم
ومناذج من ق�ص�ص النجاح .كما يغطي هذا املعيار تقييم فاعلية الدعم والإر�شاد املقدمني من
قبل موظفي ال�شئون الإدارية.
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م 2-4توفري م�ؤ�س�سة التدريب بيئة حمفزة على التعلم
تلعب جودة البيئة التي تقدم فيها الدورات ،دو ًرا مه ًّما يف دعم خربة التعلم .وتت�سم بيئة التعلم
التي ُتلهم وتدعم خربة التعلم ،على الأرجح ،بتوافر الو�سائل امل�ساعدة ومواد التعليم والتدريب،
وعر�ض �أعمال املتدربني ،واملل�صقات التعليمية/التدريبية ،والن�شرات واملواد ذات العالقة .كما
ُيتوقع من م�ؤ�س�سات التدريب توفري بيئة �صحية ت�شمل ف�صول درا�سية ،و�أثاث ،وو�سائل تهوية
ووحدات تكييف كافية ومالئمة وبحالة جيدة؛ ل�ضمان راحة جميع املتدربني ،وقدرتهم على الرتكيز
على عملية التعليم/التدريب� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يتمكن املتدربون من اال�ستفادة من م�صادر التعلم
املتاحة ،وو�سائل تقنية املعلومات– عنداحلاجة – وا�ستخدام املرافق الأخرى.
نْ
املبنيي على معلومات كافية ب�ش�أن الربامج املقدمة ،وعند
م	3-4تقدمي امل�شورة والإر�شاد
اللزوم ،ب�ش�أن فر�ص التقدم والتطور املهني �إلى كل من املتدربني والأطراف ذات العالقة
ُيتوقع من م�ؤ�س�سات التدريب �أن تكون لديها الإجراءات املنا�سبة و�/أو املواد التي توفر املعلومات
للمتدربني والأطراف ذات العالقة ب�ش�أن الربامج املقدمة وم�سارات التقدم� ،سواء يف امل�ؤ�س�سة
ذاتها �أو يف �أية م�ؤ�س�سة �أخرى بوجه عام .وتت�ضمن هذه الإجراءات �أينما وجد تقدمي امل�شورة
والإر�شاد ب�ش�أن الدرا�سة امل�ستقبلية ،وفر�ص العمل ،والتطور املهني .كما �سي�أخذ املراجعون يف
االعتبار مدى توافر وجودة ملخ�صات الدورات املقدمة ،والن�شرات ،واملوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة،
واال�ستخدام الهادف من الو�سائل التوا�صل االجتماعي� .إ�ضافة �إلى ذلك ،حتتفظ م�ؤ�س�سات
التدريب الفاعلة ب�سجالت لوجهات ومقا�صد املتدربني ال�سابقني ،وت�ستخدمها يف و�ضع اخلطط
واملمار�سات امل�ستقبلية.
م 4-4فاعلية التوا�صل مع الأطراف ذات العالقة بغر�ض �إطالعهم عن �إجناز املتدربني
ودعمهم
ُيتوقع من م�ؤ�س�سات التدريب �إحاطة الأطراف ذات العالقة علم ًا مثل �أ�صحاب الأعمال و�أولياء
الأمور ،مب�ستويات �أداء و�إجناز املتدربني طوال فرتة الدورة ،و�إذا ما كانت هناك �أية �أمور �أو
م�شكالت خا�صة بدرا�ستهم .كذلكُ ،يتوقع �أن تكون لديها �إجراءات منتظمة ،ور�سمية ووا�ضحة
لإحاطة الأطراف ذات العالقة علم ًا بهذه الأمور ،مبا فيها توافر ال�سجالت �أو التقارير الكتابية
اخلا�صة مب�ستويات تقدم املتدربني ونتائج الدورات .كما �سي�أخذ املراجعون يف االعتبار االجتماعات
املنتظمة التي تعقد مع �أولياء الأمور مثل تنظيم اليوم املفتوح.
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م	5-4مرونة الرتتيبات اخلا�صة بطرح الربامج ومالءمتها الحتياجات املتدربني والأطراف
ذات العالقة
يحتاج الكثري من املتدربني ،وال �سيما املوظفني بنظام الدوام الكامل ،توفري درجة من املرونة
فيما يتعلق مبواعيد وهيكل الربامج .وتراعي م�ؤ�س�سات التدريب الفاعلة هذا الأمر يف التخطيط
والتوا�صل مع املتدربني والأطراف ذات العالقة لإجراء الرتتيبات الأكرث مالءمة بغية توفري وزيادة
الفر�صة املتاحة للمتدربني لتحقيق الأهداف التعليمية املطلوبة ،والتي قد تت�ضمن �إمكانية طرح
الدورات يف �أماكن مالئمة ،واختيار لغة الدورة ،واحل�صول على مواد التعليم عن ُبعد ،والدعم
القائم على �أ�سا�س الإنرتنت.
م 6-4توافر الرتتيبات الفاعلة لتحديد ودعم املتدربني ذوي االحتياجات اخلا�صة �أينما وجد.
ُيتوقع من م�ؤ�س�سات التدريب �أن تكون لديها �سيا�سات و�إجراءات لدعم املتدربني ذوي االحتياجات
اخلا�صة؛ وبالتحديد ،توافر الرتتيبات الفاعلة للتعامل معهم؛ وتت�ضمن الإجراءات و�/أو عمليات
التقييم الأولية للم�ساعدة على حتديد االحتياجات اخلا�صة؛ و�إجراءات القبول والت�سجيل ،واملرافق
واملن�ش�آت املنا�سبة املجهزة مب�صادر التعلم املالئمة ،وترتيبات التقييم ،بل ،وعند احلاجة ،تزويد
املعلمني/املدربني باملعرفة واملهارات املهنية لتلبية احتياجات هذه الفئة من املتدربني.
القيادة والإدارة واحلوكمة
ال�س�ؤال الرئي�س :5ما مدى فعالية القيادة والإدارة واحلوكمة يف رفع �إجناز جميع
املتدربني و حت�سني جودة ما يتم تقدميه؟
تتمثل م�صادر الأدلة الرئي�سة على �سبيل املثال ال احل�صر فيما يلي:
• الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة التدريب و�أدوار املوظفني وم�سئولياتهم بالتف�صيل.
• بيان ر�سالة امل�ؤ�س�سة التدريبية ور�ؤيتها.
• اخلطط الإ�سرتاتيجية وخطط التطوير وخطط العمل مل�ؤ�س�سة التدريب.
• حتليل بيانات �أداء املتدربني ،واال�ستفادة من نتائجها.
• �إجراءات �ضمان اجلودة والوثائق الأخرى ذات العالقة.
• �سجالت م�ؤهالت ،ومراقبة وتدريب املوظفني.
• حما�ضر اجتماعات الإدارة واملوظفني واالجتماعات ذات العالقة الأخرى.
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�إجراءات ونتائج عملية التقييم الذاتي ،مبا فيها التحديث ال�سنوي ال�ستمارة التقييم الذاتي.
الرتتيبات اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة.
ال�سيا�سات والإجراءات ذات العالقة.
تقارير املراجعني واملدققني اخلارجيني� ،أينما وجد.
عمليات القبول ،وحتديد امل�ستوى والتقييم اخلا�ص مب�ستوى التح�صيل امل�سبق ،واال�ستفادة
من نتائجها.
العالقات مع الأطراف ذات العالقة يف الداخل واخلارج.
�أدوار وم�سئوليات جمل�س الإدارة.
املناق�شات مع املتدربني والأطراف ذات العالقة واملدربني واملوظفني املعنيني التي يجريها
فريق املراجعة.
التغذية الراجعة التي قامت امل�ؤ�س�سة بجمعها من املتدربني والأطراف ذات العالقة (تقييم
الدورات) ،واال�ستفادة من نتاجها.
تاريخ التح�سني/خطط التح�سني للتطوير امل�ستمر.
معدل اال�ستبقاء.
ا�ستمارة التقييم الذاتي اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة.

تف�سري املعايري
تع ُّد جودة القيادة املدعومة ب�إدارة فاعلة ،عن�صر ًا حموري ًا لنجاح امل�ؤ�س�سة .ومهما يكن نوع هيكل
القيادة والإدارة الذي تطبقه م�ؤ�س�سة التدريب ،ف�إن م�سئولية جودة ما يتم تقدميه (جودة التعليم/
التدريب ،وجمموعة الربامج املقدمة ومالءمتها ،وفاعلية الدعم والإر�شاد املقدمني للمتدربني)،
و�أثرها على م�ستوى �إجناز املتدربني وجناحهم ،تقع على عاتق القيادة والإدارة .كما ان �إدارة
م�ؤ�س�سة التدريب تتولى م�سئولية �ضمان توفري بيئة �صحية و�آمنة ومزودة مبوارد ذات جودة عالية
مالئمة للدرا�سة والعمل للمتدربني واملوظفني.
يف حال وجود �أمور جوهرية متعلقة بال�صحة وال�سالمة �أخفقت فيها م�ؤ�س�سة التدريب بنا ًء على
بوجه عام
�أحكام فريق املراجعة ،ف�سوف يح�صل جانب القيادة والإدارة ،وكذلك فاعلية امل�ؤ�س�سة ٍ
على تقدير" :غري مالئم" ،ب�صرف النظر عن كافة �أحكام املراجعة الأخرى .ويف حال وجود خماطر
ج�سيمة ت�ؤثر على �سالمة و�صحة االفراد واملمتلكات �سيتم تعليق عملية املراجعة.
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م	1-5امتالك م�ؤ�س�سة التدريب ر�ؤية ور�سالة وا�ضحة ترتبط بالتخطيط الإ�سرتاتيجي
املرتكز على رفع م�ستوى �إجناز املتدربني ،وتتم م�شاركتها مع املوظفني
يتوقع من م�ؤ�س�سة التدريب �أن يكون لديها بيانات ر�ؤية ور�سالة وتوجهات �إ�سرتاتيجية وا�ضحة
تركز على رفع م�ستوى �إجناز املتدربني وحت�سني جودة ما تقدمه امل�ؤ�س�سة؛ �إ�ضافة �إلى �إبالغ هذه
الر�ؤية �إلى جميع املوظفني ،وم�شاركتها معهم .وال يكفي �أن متتلك م�ؤ�س�سة التدريب ر�ؤية وا�ضحة
فح�سب ،بل يجب �أن يكون لديها �أهدافا تبعث على التحدي ،وحتمل �شعار التح�سني امل�ستمر،
وترتجم �إلى خطة �إ�سرتاتيجية وا�ضحة ت�ستند �إلى الفهم ال�شامل جلودة ما تقدمه امل�ؤ�س�سة .ومن
ثم ،تقوم امل�ؤ�س�سة بو�ضع خطة العمل الفاعلة والتف�صيلية ذات املهام الوا�ضحة ،مع كيفية مراقبة
مدى التقدم يف �إجنازها.
م 2-5فاعلية الهيكل التنظيمي يف تلبية �أهداف و�أغرا�ض م�ؤ�س�سة التدريب
تتنوع الهياكل التنظيمية تنوعا كب ًريا ح�سب نوع وحجم م�ؤ�س�سات التدريب .وعلى �سبيل املثال،
يختلف حجم م�ؤ�س�سة التدريب وفقا لعدد املتدربني امل�سجلني فيها ،ونطاق الدورات املقدمة بها،
يختلف نوع امل�ؤ�س�سة عما �إذا كانت جز ًءا من ا�سم ممنوح بحقوق امتياز ،يتم تنظيمها من قبل
م�ؤ�س�سة �أكرب �أو تكون م�ؤ�س�سة م�ستقلة بذاتها .و�سوف ي�صدر املراجعون الأحكام اخلا�صة مبدى
مالءمة الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ،وهذا يت�ضمن حتليل حجم ،وخربة وم�سئوليات املوظفني،
وال �سيما فريق الإدارة العليا ،ومدى و�ضوح هذه الأدوار وامل�سئوليات ،بل مدى فاعلية ترتيبات
احلوكمة الإدارية مل�ؤ�س�سة التدريب� ،إذا لزم الأمر.
م	3-5فاعلية �سيا�سات ،و�إجراءات وممار�سات ال�صحة وال�سالمة يف املحافظة على توفري بيئة
تعلم �آمنة و�صحية للمتدربني واملوظفني
ُيتوقع �أن متتلك جميع م�ؤ�س�سات التدريب �سيا�سات ،و�إجراءات ومعدات منا�سبة و�شاملة وحديثة
لل�صحة وال�سالمة ،و�أن تولى �أولوية ق�صوى ل�صحة ،و�سالمة ،ورفاهية و�أمن املتدربني واملوظفني.
يجب �أن تنعك�س هذه الأمور على الإدارة اليومية للم�ؤ�س�سة ،ويف فهم فريق الإدارة واملوظفني
للم�سئوليات املنوطة بهم جتاه هذه الأمور .كذلكُ ،يتوقع �أن تكون م�ؤ�س�سات التدريب قد قامت
بتنفيذ عمليات تقييم املخاطر املنا�سبة� ،إ�ضافة �إلى توفري ال�سجالت الر�سمية لإجراءات الإخالء
لفح�صها من قبل املراجعني ،و�أن تكون امل�ؤ�س�سة قد قامت بتدريب املوظفني على الإ�سعافات
الأولية والتعامل مع حاالت الطوارئ ا�ستناد ًا الى طبيعة عملها .على الرغم من �أن املراجعة ال
تت�ضمن تدقيق تف�صيلي لإجراءات ال�صحة وال�سالمة ،يقوم املراجعون بتدوين املالحظات عن
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�أية خماطر وا�ضحة على املتدربني واملوظفني ،وت�شمل اال�ستعمال غري املالئم لو�سائل التوا�صل
االجتماعي (الإنرتنت) ،و�إذا لزم الأمر ،الإ�شراف والرعاية املتعلقة باملتدربني ال�صغار ،وبخا�صة
عامُ ،يتوقع من م�ؤ�س�سات التدريب تعزيز مناخ الرعاية ،والفهم،
�أثناء فرتات الراحة.
ٍ
وبوجه ٍ
ب�شكل فاعل؛ �إ�ضافة �إلى �إي�ضاح طرق تنفيذ ذلك للمراجعني،
والت�سامح واالحرتام يف امل�ؤ�س�سة ٍ
على �سبيل املثال من خالل توافر ال�سيا�سات الر�سمية التي تتم مراجعتها ب�صفة منتظمة واتخاذ
ما يلزم حيالها ،والتي تن�ص بو�ضوح على موقفها و�إجراءاتها يف التعامل مع حاالت التمييز
العن�صري ،واالعتداء اجل�سدي ،والتحر�ش �أو ال�سلوكيات غري الالئقة الأخرى.
م 4-5امتالك م�ؤ�س�سة التدريب ترتيبات فاعلة ل�ضمان جودة ما تقدمه
ُيتوقع �أن يكون لدى م�ؤ�س�سة التدريب نظام ل�ضمان اجلودة ي�شمل جمموعة العمليات والإجراءات
التي ت�ضمن مبوجبها املحافظة على جودة كافة جماالت التعلم �إلى امل�ستويات التي تلبي احتياجات
وتوقعات املتدربني والأطراف ذات العالقة ،و�أينما وجد متطلبات الإدراج امل�ؤ�س�سي للإطار الوطني
للم�ؤهالت .و�سوف يركز املراجعون على فاعلية الآليات امل�ستخدمة من قبل امل�ؤ�س�سة يف مراجعة
عمليات التعليم/التدريب والتعلم ،وحت�سني م�ستوى �إجناز املتدربني؛ �إ�ضافة �إلى �ضمان تنفيذ
عمليات التقييم بكفاءة وفاعلية وجتان�س ملختلف جمموعات املتدربني ،وكذلك التطبيق الفاعل
لعمليات التدقيق والتحقق الداخلية واخلارجية للتقييمات .كما ُيتوقع �أن يكون لدى م�ؤ�س�سات
التدريب �إجراءات فاعلة لتقييم م�ستوى التح�صيل امل�سبق للمتدربني واال�ستفادة من نتائج
التحليل .و�سوف يقوم املراجعون بتقييم جودة ومالءمة مواد وطرق التقييم الأولية ،ومدى فاعلية
اال�ستفادة من نتائجها يف �إعداد خطط الدرو�س ،ومدى تلبية االحتياجات الفردية للمتدربني
ب�شكل جيد.
م�	5-5صرامة ،وانتظام ودقة عملية التقييم الذاتي مل�ؤ�س�سة التدريب ،واال�ستفادة من نتائجها
يف �إدخال التح�سينات امل�ستمرة على جودة ما تقدمه بوجه عام
ميكن �إجراء عملية التقييم الذاتي بو�سائل كثرية ،بيد �أنه ُيتوقع من م�ؤ�س�سات التدريب �إجراء
التقييم املنتظم واملنهجي جلودة ما يتم تقدميه وقيا�س �أثره على م�ستوى �إجناز املتدربني .وتت�سم
عملية التقييم الذاتي الأكرث فاعلية بال�صرامة ،و�شمولية م�شاركة املعنيني بالأمر ،و�إمكانية
التحكم فيها ،واالنتظام واجرا�ؤها ب�صورة منتظمة ،وت�شكل هذه العملية جز ًءا ال يتجز�أ من املنهج
العام الذي تتبعه امل�ؤ�س�سة يف حت�سني اجلودة .كذلك� ،سيناق�ش املراجعون مع الإدارة العليا فيما
�إذا كانت نتائج عمليات التقييم الذاتي ت�ستخدم يف �ضمان اجلودة ،والإجراءات املنا�سبة املتخذة
يف حال تدين م�ستوى اجلودة عن امل�ستوى املطلوب .ومن ثم ،يجب �أن تكون خطط التطوير/
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خطط العمل وا�ضحة ،ومالئمة ،ويتم حتديثها ب�صفة منتظمة ،و�أن ترتبط بنتائج عملية التقييم
الذاتي للم�ؤ�س�سة .كما ُيتوقع من م�ؤ�س�سات التدريب �إجراء التقييم الواقعي والدقيق جلوانب القوة،
واجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير ،ويجب �أن ينعك�س هذا الأمر يف الدرجات املمنوحة والأدلة
املقدمة يف ا�ستمارة التقييم الذاتي.
م 6-5مراقبة وحتليل م�ستوى �إجناز املتدربني عن كثب ل�صنع القرارات ا�ستنا ًدا لذلك
ُيتوقع من جميع م�ؤ�س�سات التدريب ،ب�صرف النظر عن �أنواع الربامج املقدمة ،جمع البيانات
اخلا�صة مب�ستوى �إجناز املتدربني ،وتت�ضمن م�ستويات التح�صيل التي ُتقا�س بن�سبة اال�ستمرارية
ون�سب النجاح يف الدورات (امل�صممة داخل ًّيا �أو الدورات املعتمدة من اخلارج) ،والأهم من
ذلك ،قيا�س م�ستوى التقدم الذي يحرزه املتدربون ،مقارنة مب�ستواهم عند التحاقهم بالدورات.
و�سي�صدر املراجعون �أحكامهم ب�ش�أن دقة هذه البيانات ،و�إذا ما كانت م�ؤ�س�سة التدريب متتلك
�إجراءات التحقق من قرارات التقييم ،وعلى �سبيل املثال ،من خالل نظام تدقيق داخلي �صارم.
عالوة على ذلكُ ،يتوقع �أن تقوم م�ؤ�س�سات التدريب بتحليل هذه البيانات باعتبارها و�سيلة وم�ؤثر
لتحديد توجهات االجناز على فرتات زمنية معينة ،وحتديد اجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير .كما
تناق�ش م�ؤ�س�سات التدريب الفاعلة هذه البيانات يف اجتماعات الإدارة واملوظفني ذات العالقة
وت�ستخدمها يف و�ضع وحتديث اخلطط الإ�سرتاتيجية وخطط العمل وتنفيذ علميات التقييم
الذاتي لها .و ُيتوقع �أن ميتلك املوظفون القدرة على تو�ضيح �أ�سباب حت�سن معدالت الإجناز� ،أو
انخفا�ضها� ،أو بقائها على نف�س امل�ستوى للمراجعني ،و�إذا ما كانت هناك اختالفات بني الدورات
وامل�ستويات املقدمة.
م 7-5توظيف موظفني �أكفاء وم�ؤهلني ،وتقدمي التهيئة املنا�سبة لهم وتوزيعهم بطريقة فاعلة
بال ريب ،يعتمد م�ستوى �إجناز املتدربني على جودة التعليم �أو التدريب والدعم الذي يح�صل
عليه املتدربون .وحتدد �سيا�سة التوظيف للم�ؤ�س�سة املتطلبات الدنيا فيما يتعلق بامل�ؤهالت واخلربة
املنا�سبة للموظفني ،وال �سيما املنخرطني منهم يف ت�صميم ،وتقدمي وتقييم الربامج .ومن ثم،
يجب على م�ؤ�س�سات التدريب الت�أكد من وجود ان�سجام وثيق بني امل�ؤهالت واخلربات واملجاالت
�أو املواد املهنية التي يدر�سها املعلمون/املدربون .و ُيتوقع من م�ؤ�س�سات التدريب �أن متتلك برامج
تهيئة ر�سمية ل�ضمان فهم ر�ؤية ،وخطط ،وبرامج و�إجراءات امل�ؤ�س�سات بالكامل من قبل املوظفني
اجلدد� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�سوف يقيم املراجعون مدى االن�سجام يف توزيع املعلمني/املدربني
ب�شكل فاعل على جمموعات معينة من املتدربني من حيث العمر ،واالحتياجات ،بل ،وعند اللزوم،
ٍ
مراعاة احتياجات املتدربني ذوي االحتياجات اخلا�صة.
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م	8-5مراقبة �أداء املوظفني و�إر�شادهم ب�ش�أن اجلوانب التي حتتاج �إلى حت�سني ،وتقييم
احتياجاتهم التدريبية ،واتخاذ الإجراءات الالزمة حيال ذلك بطريقة فاعلة
ُيتوقع �أن متتلك م�ؤ�س�سات التدريب �إجراءات و�سجالت ر�سمية ،ومنتظمة وذات عالقة مبراقبة
�أداء املوظفني ،وحتديد اجلوانب التي حتتاج �إلى تطوير ،ال �سيما املنخرطني يف عملية التعليم/
التدريب .و�سوف ي�أخذ املراجعون يف االعتبار مدى فاعلية نظام مالحظة الدرو�س يف مراقبة
جودة عملية التعليم/التدريب الذي تنتج عنه خطط العمل والتح�سني ،وقد ت�شمل ،على �سبيل
املثال ،تطوير طرق التعليم والتقييم الأكرث فاعلية ،واال�ستفادة من تقنية املعلومات واالت�صاالت
( )ICTيف احل�ص�ص التدريبية ،وتلبية املجموعة الكاملة من احتياجات املتدربني� .إ�ضافة �إلى
ذلك ،يتوقع �أن يكون لدى م�ؤ�س�سات التدريب الفاعلة برنامج التطوير املهني امل�ستمر جلميع
املوظفني ،والذي يرتبط عادة بعملية �إدارة الأداء ب�أهداف وا�ضحة لتح�سني جودة ما يتم تقدميه.
م	9-5املحافظة على العالقات الفاعلة مع الأطراف ذات العالقة ،وجمع ،وحتليل وجهات
نظرهم مبا فيهم املتدربني واتخاذ القرارات بنا ًء على ذلك
ُتعد العالقات الفاعلة مع الأطراف ذات العالقة �أمرا مهما �إذا كانت م�ؤ�س�سات التدريب تقوم بجمع
املعلومات حول نطاق الربامج املقدمة ،وجودتها ومالءمتها ،والت�أكد من �سدالفجوات يف جودة ما
يتم تقدميه .وتتمتع م�ؤ�س�سات التدريب املهني بعالقات را�سخة مع �أ�صحاب الأعمال يف القطاعات
التي تقدم فيها براجمها ويتم �إعداد املتدربني فيها .وبالن�سبة للأنواع الأخرى من م�ؤ�س�سات
التدريب ،كتلك التي تقدم دورات لطلبة املدار�س ،ف�سوف ُيق ّيم املراجعون مدى فاعلية العالقات
مع �أولياء الأمور ،وجمموعات املجتمع املحلي واملدار�س املغذية (الرافدة) للطلبة .كما �سي�أخذ
املراجعون يف االعتبار التوا�صل مع ال�شركاء واجلهات املانحة املحلية ،والإقليمية والدولية� .سيقوم
املراجعون بتحليل مدى مالءمة وفاعلية الطرق امل�ستخدمة من قبل امل�ؤ�س�سات يف جمع وحتليل
وجهات نظر املتدربني والأطراف ذات العالقة� ،إ�ضافة �إلى تقييم �صلة وتغطية هذه الطرق ،و�إذا
ما كان يتم حتليل نتائجها ،ومناق�شتها واال�ستفادة منها يف حت�سني جودة ما يتم تقدميه.
م	10-5حيثما وجد ذلك ،فاعلية حوكمة م�ؤ�س�سة التدريب يف م�ساءلة فريق القيادة عن �أداء
امل�ؤ�س�سة ،وم�ساهمتها يف القيادة اال�سرتاتيجية لها
�إينما وجد ف�إنه ُيتوقع �أن يكون لدى م�ؤ�س�سات التدريب بع�ض �أنواع ترتيبات احلوكمة الإدارية؛
والتي يجب �أن مت ّكن �أع�ضاء جمل�س الأمناء/جمل�س الإدارة من امل�شاركة يف دعم م�ؤ�س�سة
التدريب ،ومراجعة �أدائها وم�ساءلة فريق القيادة ،وو�ضع التوجه الإ�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سة ،والت�أثري
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على اتخاذ القرار .مع �أنه قد ال حتظى كل م�ؤ�س�سة تدريبية مبجل�س �أمناء �أو جمل�س �إدارة؛ ويف
بع�ض امل�ؤ�س�سات ،قد يعتمد املالك على جمموعة ا�ست�شارية يف عملية احلوكمة الإدارية للم�ؤ�س�سة،
والتي ُتع ُّد جميعا ترتيبات مقبولة يف الأ�صل .كما �سيقوم املراجعون بتقييم ما �إذا كانت الأدوار
املهنية وم�سئوليات احلوكمة الإدارية منف�صلة ،حتى يت�سنى تنفيذ املهام بفاعلية.
�سوف يق ِّيم املراجعون �إذا ما كانت ترتيبات احلوكمة الإدارية توفر الإ�شراف الفاعل على �أعمال
امل�ؤ�س�سة بالتوافق مع �أهدافها .كما �سيقيمون مدى تفاعل جمل�س الإدارة مع م�ؤ�س�سة التدريب،
وا�ستجابتها للم�شورة املقدمة منه.
بوجه عام
الفاعلية
ٍ
ما مدى فاعلية م�ؤ�س�سة التدريب يف رفع م�ستوى �إجناز املتدربني ،وتلبية جمموعة
االحتياجات الكاملة للمتدربني والأطراف ذات العالقة؟
حتى يت�سنى �إ�صدار هذا احلكم� ،سوف يق ّيم املراجعون �إذا ما كانت القيادة والإدارة تعزز جودة
ما يتم تقدميه؛ مما مي ّكن جميع املتدربني من حتقيق طموحاتهم� ،إ�ضافة �إلى تلبية احتياجات
كافة الأطراف ذات العالقة.
عام� ،سوف ي�ستند املراجعون على �أحكام الأ�سئلة
وللتو�صل لإ�صدار احلكم ب�ش�أن الفاعلية ٍ
بوجه ٍّ
الرئي�سة اخلم�سة ،والرتكيز على رفع م�ستوى �إجناز املتدربني ،والذي يت�ضمن مدى التقدم الذي
�أحرزه املتدربون ،مقارنة مب�ستواهم عند التحاقهم بالدورات� ،إذا ما كانوا قد حققوا خمرجات
التعلم املطلوبة و�/أو �أهداف الدورات املن�شودة.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،فلن يق ّيم فريق املراجعة الدرجات املمنوحة للأ�سئلة الرئي�سة اخلم�سة وجانب
عام كل على حدة ،ولكن �سيقوم بتحليل العالقة بني الدرجات املمنوحة ل�ضمان
الفاعلية ٍ
بوجه ٍّ
االت�ساق الكامل بني النتائج التي مت التو�صل �إليها ب�ش�أن هذه اجلوانب .فعلى �سبيل املثال� ،إذا
"مر�ض" ،يف حني كانت الدرجات
عام على تقدير:
ح�صل جانب �إجناز املتدربني والفاعلية ٍ
ٍ
بوجه ٍّ
الأخرى املمنوحة �أعلى �أو �أقل من هذا احلكم ،ف�سوف يو�ضح فريق املراجعة �أ�سباب هذه احلالة
وتفا�صيلها يف تقرير املراجعة.
القدرة على التح�سن والتطور
�سوف يق ّيم فريق املراجعة تاريخ التح�سني لدى امل�ؤ�س�سة ،و�أثر املبادرات التي مت اتخاذها من قبل
امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�صدد .كذلك� ،سيويل املراجعون عناية خا�صة باملبادرات التي تركز على رفع
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م�ستوى �إجناز املتدربني ومعدالت اال�ستمرارية والت�سجيل يف الدورات ،وال �سيما تلك املبادرات
التي حت�سن جودة عمليات التعليم/التدريب والتقييم ب�صفة م�ستمرة .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سي�أخذ
املراجعون يف االعتبار التح�سينات التي طر�أت على جودة ما يتم تقدميه من برامج يف امل�ؤ�س�سة
ا�ستجابة لآراء ومقرتحات املتدربني �أو الأطراف ذات العالقة� ،أو معاجلة جوانب ال�ضعف التي
مت حتديدها من خالل �إجراء عمليات التقييم الذاتي لها ،و�/أو ا�ستيفاء التو�صيات الواردة يف
تقرير املراجعة ال�سابق للهيئة .عالوة على ذلك� ،ستقوم امل�ؤ�س�سة بقيا�س �أثر هذه التح�سينات.
وكما �سي�أخذ املراجعون يف االعتبار مدى فاعلية �إدارة امل�ؤ�س�سة ،و�صرامة عمليات التخطيط
الإ�سرتاتيجي وحت�سني اجلودة .ومتتلك م�ؤ�س�سات التدريب الأكرث فاعلية ً
خططا للتح�سني دقيقة،
ووا�ضحة و�شاملة وذات �أهداف واقعية تدفع �إلى التحدي .والأهم من ذلك� ،سي�صدر املراجعون
�أحكامهم عما �إذا كان لدى امل�ؤ�س�سة موظفون �أكفاء ،وم�صادر للتعلم وموارد كافية ومالئمة
مل�ساعدتها على تنفيذ التح�سينات .كما �سي�أخذ املراجعون يف االعتبار ما �إذا كانت امل�ؤ�س�سة متتلك
القدرة على �إدخال املزيد من التح�سينات على جودة ما تقدمه من برامج� ،أو املحافظة على
اجلودة العالية ملا تقدمه.
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