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 المقدمة
 

(، وهي إحدى إدارات هيئة جودة التعليم والتدريب DVRقامت إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني )
(BQA بإجراء هذه المراجعة على مدى ،) من المراجعين. خمسة من ِقَبِل فريق مراجعة مكون من ثالثة أيام

وخالل المراجعة، قام الفريق بمالحظة الحصص التدريبية واألنشطة األخرى ذات العالقة، وتحليل البيانات 
ي أكملوها، والمؤهالت التي حصل عليها المتدربون، وفحص أعمالهم التحريرية، الخاصة بالدورات الت

واألعمال والمستندات والمواد األخرى المقدمة من مؤسسة التدريب؛ فضال عن االجتماع مع المتدربين، 
اإلرشاد و الدعم  تقدمكما تجدر اإلشارة باالن مالكة المعهد هي المدربة الوحيدة، كما انها وأرباب األعمال، 

 .للمتدربين وتدير المعهد
 

على تقدير: "مرٍض" في الفاعلية بوجٍه عام، وكذلك ، بيوتي فيس معهدفي زيارة المراجعة السابقة، حصل 
غير " :على الحكم صلتالتي حالقيادة واإلدارة حازت الجوانب األخرى على نفس الحكم باستثناء فاعلية 

 ". مالئم
 

، بيوتي فيس معهد التي توصل إليها فريق المراجعة خالل مراجعته لما ُيقدم فييوجز هذا التقرير النتائج 
 األداء.لتطوير وما توصل إليه من توصيات حول ما يجب على مؤسسة التدريب القيام به 
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 مقاييس األحكام
 

 ممتاز 1  جي ِّد 2  مرض   3   غير مالئم 4
 
 

 جدول األحكام الممنوحة
 
 

 الحكم السؤال الرئيس

 (4)غير مالئم  إنجاز المتدربين 

 (4غير مالئم ) جودة التعليم والتدريب والتقييم 

 (4غير مالئم ) جودة البرامج المقدمة 

رشادهم   (4غير مالئم ) جودة دعم المتدربين وا 

 (4غير مالئم ) فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة

 (4غير مالئم ) القدرة على التحسن والتطور

 (4غير مالئم ) الفاعلية بوجٍه عام
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 أحكام المراجعة 
 

 لية بوجٍه عامعالفا
 
ما مدى فاعلية مؤسسة التدريب في رفع مستوى إنجاز المتدربين، وتلبية مجموعة االحتياجات الكاملة 

 للمتدربين واألطراف ذات العالقة؟
 

 (4)غير مالئم الدرجة: 
 

، غير المالئمةذات الفاعلية المؤسسات التدريبية ، من (Beauty Face)بيوتي فيس معهد  ُيَعد  بوجه عام، 
 .نفسه وكذلك حازت جميع الجوانب األخرى على الحكم

 
المناسبة  وسلوكيات العمل ،ومهارات سوق العمل ،معاييرال يكتسب المتدربون في الغالبية من الحاالت، 

تحصيلهم المتدربين للحصول على الوظيفة في هذا المجال. وال يقوم المعهد بتقييم مستويات  ؛المطلوبةو 
بدقة، وبالتالي قياس مستوى التقدم الذي أحرزوه. وعلى الرغم من استخدام  البدايةلتحديد نقطة  ؛كافية بدرجة

هر ظ  يُ في حين  ،مالئمة في تقديم الحصص، يتسم عدٌد قليٌل فقط من المتدربين باالنتباهالعروض والشروح ال
الحصص التي تمت مالحظتها، ال يتم تحفيز  أغلبا منهم ما تعلموه بدرجة كافية. وفي عدٌد قليٌل جد  

الجانب النظري الذي  ُيَعد  أو بيان جودة ما تعلموه بدرجة كافية. عالوة على ذلك، ال  للمشاركة،المتدربين 
وغير دقيق في بعض بل إنه يعد  قديًما، تتم مشاركته مع المتدربين في عدد معتبر من الحصص مالئًما، 

. كذلك، ال تتم خدمة الزبون بشأناإلرشادات العامة الحاالت. وفي الحصص األكثر فاعلية تتم مشاركة 
يحظى كما حصص التي تمت مالحظتها. إدارة وقت الحصص أو هيكلتها بفاعلية في حوالي نصف ال

التغذية  غالبية الحصص التي تمت مالحظتها؛ بيد أن   والعامة في المتدربون بالتغذية الراجعة الشفهية
 لى تحسين مستواهم.لمساعدتهم ع ؛وال تتسم بالنقد الكافي بدرجة كافية ،قليلةالتحريرية الراجعة 

 
الدورات؛ إال أن هذه العملية  ألضافه دورات جديدةهذا المجال  فيالمهنية تستخدم مالكة المعهد عالقاتها 

الدورات  عملية تصميمُتَعد  في فهم وتحليل توجهات واحتياجات سوق العمل الحالية. كذلك، ال  فاعلةغير 
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 الدقيقةمبنية على أساس علمي و وال ُيدعم بالمعلومات  ،اا قديمً محتوى الدورات المقدمة حاليً  ُيَعد  كما فعالة، 
، وهناك قضايا تتعلق بالسرقات التي تدرب الموضوعات تدريبي لبعضيتوفر محتوى وال  كما بدرجة كافية.

كذلك ، و يطرحهاالتي ومخالفة حقوق الطبع والنشر. ويقدم المعهد معلومات محدودة عن الدورات العلمية، 
رشاد المتدربين. من ناحية أخرى،  تتسم ترتيبات تقديم الدورات وجدولتها ال تتوفر سياسة شاملة لدعم وا 

، غير محفزة في بيئة التعلم المتوفرة بعض معدات صالون التجميلُتَعد  بينما . و هما الحتياجاتبالمرونة وفقً 
  .المرفقاتفقد سلط المتدربون الضوء على بعض القضايا المهمة المتعلقة بجودة 

  
غير حالة مقر المعهد ُتَعد  و الشامل لجودة ما يتم تقديمه، بوجه عام، ال تستند عملية التخطيط إلى الفهم 

صيانة المبنى دون المستوى، وقد أعرب المتدربون عن عدم رضاهم عن معايير كما ُتعدٌّ للغرض.  مالئمة
، وال في المعهد لضمان جودة ما يتم تقديمه ؛، وال تتوفر إجراءات فعالةوالنظافة الحالية ،والسالمة ،الصحة

مالكة المعهد وُتَعد  . انجاز المتدربين ىليست على دراية تامة بمستو يتم إجراء عملية التقييم الذاتي، واإلدارة 
وموظفة واحدة مسئولة المعهد يوظف مديرة  والمدرب الوحيد في المعهد. وعلى الرغم من أن   صاحبة القرار

 ، وتفتقر اإلدارة إلى جوانب مراقبة األداء األساسية. فاعلةبطريقة  توظيفهمال يتم إال أنه عن الشئون اإلدارية، 
 
 

 القدرة على التحسن والتطور 
 

 ما مدى قدرة مؤسسة التدريب على تحسين وتطوير جودة التعلم؟

 
 (4)غير مالئم الدرجة: 

 
لم يتم على التحسين والتطوير؛ إذ غير المالئمة ذات القدرة المؤسسات التدريبية من بيوتي فيس معهد  ُيَعد  

والمشتملة على تحسين مستوى إنجاز المتدربين  ،المراجعة السابق للهيئةتقرير استيفاء التوصيات الواردة في 
باستخدام معايير التقييم الواضحة لقياس مستوى تقدمهم، وتحديث مواد الدورات، وضمان جمع وجهات نظر 

يطرحه في تحسين جودة ما منه ، واالستفادة بشأن جودة ما يتم تقديمهالمتدربين واألطراف ذات العالقة 
وضمان قياس مستوى التحصيل المسبق للمتدربين، ومراقبة  ،، وتنفيذ اإلجراءات الفعالة للتقييم الذاتيالمعهد
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، نظافةوال ،والسالمة ،عن كثب، وتحليل نتائجه التخاذ القرارات الصائبة. وال تتوفر إجراءات الصحة همإنجاز 
خطة إستراتيجية لدى اإلدارة  من أن  ؛ وعلى الرغم والنظافة الخطيرةوهناك العديد من قضايا الصحة والسالمة 

أو االنعكاس الواقعي لوضع المعهد. كذلك، ال تتوفر إجراءات فعالة لضمان  ،ال تستند إلى الفهم الناقد
أن المعهد بصدد بدء تقديم الدورات المكفولة من  ، وال توجد عملية تقييم ذاتي إلى اآلن. كماالدوراتجودة 

لتدريب المتدربين في مجال تصفيف الشعر  ؛قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية وصندوق العمل )تمكين(
 ،أو إجراءات فعالة لفهم ،لالحتياجات السوق ليتم طرح الدورات والتجميل؛ إال أنه ال تتوفر دراسة واضحة

وعلى الرغم من محدوديتها،  المطلوبة؛المهنية والمستويات  جهات سوق العمل الحاليةوتو  ،وتحليل معايير
 حتى تاريخ إجراء هذه المراجعة.  ،2012عام الفقد احتفظ المعهد بنسبة التسجيل منذ 

 
 

 إنجاز المتدربين
 

 ما مدى إنجاز المتدربين؟
 

 (4)غير مالئم الدرجة: 
 

 المتدربون في غالبية الحاالتكتسب ال ي؛ إذ غير مالئمبوجه عام، ظهر إنجاز المتدربين في المعهد بشكل 
معايير ومهارات سوق  المعارف النظرية المطلوبة في مجال تصفيف الشعر والمكياج، وكذلك ال يكتسبون

. ومن المجالظيفة في هذه للحصول على الو  ؛المطلوبةو  المناسبةوسلوكيات سوق العمل  ،العمل المتوقعة
، يكتسب عدٌد من المتدربين من المتدربين المقدمة واقع الحصص التي تمت مالحظتها، والتغذية الراجعة

ا عددً  والمهارات األساسية في مجال تصفيف الشعر واإلرشادات بشأن وضع المكياج؛ إال أن   ،المعارف
المهارات المهنية المالئمة عند استكمال الدورات. يكتسب أو  ،األهداف المرجوةيحقق ا من المتدربين ال معتبرً 

 بشكل غير مالئم. تقريًبا عالوة على ذلك، فقد ظهر نصف عدد الحصص التي تمت مالحظتها 
 

 ،ا التي ُتمنح فيها الشهادات عند استكمال الدوراتُيسجل المتدربون في الدورات المحلية القصيرة والقصرة جد  
المقدمة لفريق المراجعة غير دقيقة  سجل أداء المتدربينوُتَعد  ساعة.  26و 16والبالغ عدد ساعاتها ما بين 
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وال تشمل المتدربين الذين يحضرون ورش العمل المنظمة من قبل المراكز االجتماعية المحلية،  ،بالكامل
مثل هذا النوع في ريبا؛ وهو أمر متوقع % تق97وتبلغ  ،أداء المتدربين معدالت استبقاء مرتفعة ويبين سجل

في دورات تصفيف  %41ونسبة  ،% من المتدربين تقريبا في دورات المكياج44من الدورات. وُتسجل نسبة 
التي  ملفاتال% من المتدربين في أكثر من دورة. ويحتفظ المعهد ببعض 15الشعر؛ في حين تسجل نسبة 

. شهاداتهمعلى  ،انات التسجيل، وفي عدد قليل من الحاالتوبيبالمتدربين تحتوي على سجالت االتصال 
 ،أو المكياج ،كما تحتوي أيضا على نسخ من الشهادات التي تم الحصول عليها في تصفيف الشعر

أنه عند استكمال ساعات التدريب يحصل جميع المتدربين على الشهادات  وسجالت الحضور، والتي تظهر
لمجموعات المهارات المختلفة في دورات تصفيف درجاتهم التي يطمحون إليها. كما يحتفظ المعهد بسجالت 

الدرجات المخصصة ال تقوم على أساس المعايير المحددة لمنح الثقة في الحكم  الشعر والمكياج؛ إال أن  
بكل دقة، وبالتالي قياس البداية لتحديد نقطة  ؛المسبق متحصيلهوال يقوم المعهد بتقييم مستوى يق. الدق

 مهومستوى اكتساب مأدائهالتقييم العملية في الحكم على طرائق تستخدم كما مستوى التقدم الذي يحرزونه. 
يحتفظ المعهد بعينات كما ال بفاعلية،  متحصيلهلتقييم مستوى  ؛المهارات؛ إال أنه ال توجد معايير واضحة

 . مهكافية ألعمال
 

الستكمال  من المدربة؛وبحاجة إلى دعم بشكل كامل،  بشكل فردي إال أنهم غير أكفاءبالعمل يقوم المتدربون 
المهمة المنوطة بها. وفي الحصص األكثر فاعلية، يتسم عدٌد قليٌل من المتدربين باالنتباه، ويقومون بطرح 

ا منهم خبرة تعلمهم بدرجة كافية. وعلى الرغم من عدم توافر سياسة لة، في حين يعكس عدٌد قليٌل جد  األسئ
أثناء الحصص التي تمت للحضور، تلتزم الغالبية العظمى من المتدربين بالحضور بانتظام، إال أن 

 . المواظبة غير منتظمةنسبة مالحظتها كانت 
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 جودة ما يتم تقديمه 
 

 فاعلية التعليم/ التدريب والتقييم في تعزيز عملية التعلم؟ ما مدى
 

 (4)غير مالئم الدرجة: 
 

؛ وعلى الرغم من أن المدربة تمتلك غير مالئمبوجه عام، ظهرت فاعلية التعليم والتقييم في المعهد بشكل 
والشروحات النظرية التحديث المهني الخبرة العملية في مجال تصفيف الشعر والمكياج، يفتقر التدريب إلى 

وتستخدم المدربة العروض والشروح المالئمة في لتلبية توقعات المتدربين.  ؛لدعم وتكييف التدريب الواضحة
وتسهيل تعلم المهارات العملية؛ بيد أنه في قلة من الحصص التي تمت مالحظتها، ال يتم  ،تقديم الحصص

جزٌء ُيعد  أو بيان ما تم تعلمه. عالوة على ذلك،  ،للمشاركة في الحصص ؛تحفيز المتدربين بدرجة كافية
أو  ،من الجانب النظري الذي تتم مشاركته مع المتدربين في قلة معتبرة من الحصص غير كاٍف، وقديم

مع المتدربين؛  خدمة الزبونعن العامة تتم مشاركة اإلرشادات . وفي الحصص األكثر فاعلية، صحيحغير 
والمحافظة  ،وجوانب الصحة والسالمة المهنية ،مع وتخزين المنتجات بالتعاملالمعارف المتعلقة  إال أن  

في لضمان اكتساب المتدربين للكفايات والمهارات الرئيسة  ؛على السلوك المهني ال يتم تعزيزها دائما
ة التدريب المستخدمة من قبل المدربة غير فعالة بدرج استراتيجياتُتعد  الصناعة. باإلضافة إلى ذلك، 

 لتحفيز مهارات التفكير الناقد والتعلم الفعال.  ؛كافية
 

يقوم المعهد بتلبية احتياجات وكفايات المتدربين أثناء تقديم الحصص بين حين وآخر من خالل تقديم المزيد 
ذوي قدرات من الشروح؛ وعلى وجه الخصوص للمتدربين األقل مستوى؛ بيد أنه ال يتم تحدي المتدربين 

كذلك، تفتقر الدورات المقدمة إلى مصادر التعلم المالئمة لدعم التعلم. وبالتالي، بدرجة كافية.  االعلى
أثناء والمكياج للعمل ا أدوات تصفيف الشعر المتدربون مصادر التعلم الخاصة بهم، وتحديدً  يستخدم

بين  ستخدموالمكياج المأدوات تصفيف الشعر كما وتتراوح جودة ومستويات . بيوتهموفي  ،الحصص
بمشاركة مصادر التعلم  المدربة، تقوم االدواتال تتوفر لدى أي من المتدربين أحد  وفقط عندما المتدربين،

وفي بعض األحيان، تبدأ الحصص في المواعيد المحددة فقط، وأحيانا تتم . المتدربينالمحدودة للمعهد مع 
اليوم مع المتدربين، وال تتم إدارة الوقت في مشاركة أهداف الحصص أو موضوعاتها المراد تغطيتها أثناء 
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خطط الدروس المتوفرة وُتعد  ا أو هيكلتها بطريقة فعالة. نصف عدد الحصص التي تمت مالحظتها تقريبً 
التدريب والتقييم، وطرائق التفاصيل الضرورية مثل أهداف الحصص الواضحة،  وتفتقر إلى ،أساسية

الوقت المخصص  ُيَعد  و  .ومنهجيةتقديم الحصص بطريقة متتالية لضمان  ؛وتخصيص مصادر التعلم
واقعي في مساعدة المتدربين على تحقيق أهداف غير أو  ،لتغطية أحد الموضوعات غير كاٍف دائما

أداء لمتابعة  . فضال عن ذلك، ال يتم تكييف خطط الدروس بدرجة مالئمةبعض الحصصفي  الحصص
 كل متدرب طوال الدورة.

 
األنشطة العملية، وفي بعض الحاالت، طرح األسئلة المباشرة، في تقييم مستوى فهم المتدربين  تستخدم

وأدائهم أثناء الحصص. كما تستخدم االمتحانات العملية النهائية في قياس مستوى إنجاز المتدربين ألهداف 
بالصرامة الكافية،  همقييم أعمالتطرائق ين. وال تتسم الدورات؛ بيد أنه ال يتم تقييم المعرفة النظرية للمتدرب

توافر أي تعليمات محددة ومعايير تقييم تفصيلية. كذلك، غير دقيقة حيث ال عملية التصحيح ُتعد  في حين 
ال تتوفر عمليات التدقيق والتحقق. وفي غالبية الدورات، يحتفظ المعهد بسجالت نتائج االمتحانات العملية 

ومستوى  ،ال يحتفظ المعهد بسجالت اكتساب المهارات الفردية للمتدربين في حينالنهائية للمتدربين فقط، 
تقدمهم طوال الدورة. كما يحصل المتدربون على التغذية الراجعة الشفهية العامة في غالبية الحصص التي 

 ؛الكافي ، والتي تفتقر إلى النقدالتحريريةتمت مالحظتها؛ بيد أنه يتم تقديم الحد األدنى من التغذية الراجعة 
 لمساعدة المتدربين على التحسن. 

 
 ما مدى تلبية البرامج الحتياجات واهتمامات المتدربين واألطراف ذات العالقة؟

 
 (4)غير مالئم الدرجة: 

 
واألطراف ذات العالقة بشكل  ،بوجه عام، ظهرت فاعلية الدورات في تلبية احتياجات واهتمامات المتدربين

ا التي ُتمنح فيها الشهادات عند استكمال الدورات غير مالئم. ويقدم المعهد الدورات القصيرة والقصيرة جد  
مكياج مثل المكياج الفي موضوعات تصفيف الشعر، والمكياج والعناية بالبشرة، وتتضمن هذه الدورات 

، قص الشعرتصفيف الشعر مثل ودورات ، الدراميوالمكياج  ،افي، ومكياج العرائس، والمكياج االحتر البسيط
عن عدم المتدربين أعرب أغلب ، ووصالت الشعر. وقد وصباغته ،relaxingوتمليس الشعر ، والتصفيف
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في المهنية شبكة عالقاتها تستخدم مالكة المعهد أن وعلى الرغم من  رضاهم عن جودة الدورات المقدمة.
تحليل لو غير كافية العملية غير فعالة هذه ؛ إال أن التي تقدم واثراء الدوراتتحديد هذا المجال في 

 ،لدورات المقدمة ومحتواهااأثر تؤثر على ؛ وبالتالي، بدرجة كافية واحتياجات سوق العمل الحالية ،توجهاتال
لتصميم الدورات؛ غير ا وفي اآلونة األخيرة، طور المعهد إجراًء أساسي  ومصادر التعلم واألدوات المطلوبة. 

أو  ،ليتضمن الجوانب ذات الصلة بمخرجات التعلم المطلوبة ؛أن هذا اإلجراء ال يتسم بالتفاصيل الكافية
موافقات وزارة العمل والتنمية االجتماعية على  لدى المعهدومراجعة العمليات.  ،أهداف، ومحتوى، وتحديث

الدورات، وعدد ساعات التدريب، والموضوعات،  والتي تتضمن الملخصات التي توضح أهداف ،الدورات
 والمتدربين المستهدفين، إال أنه ال مشاركتها مع المتدربين دائما. 

 
والربط بين المعرفة النظرية والتطبيق، ومحاذاة  ،عملية تصميم الدورات غير فعالة في صياغة المفاهيمُتعد  

وتضمين المفردات الدقيقة ذات  ،ستوى تقدم المتدربينواختبار م ،التقييم الخاصة مع أهداف الدوراتطرائق 
جراء االختبارات. وفي الوقت الحالي،  ،والرسومات التوضيحية الواضحة للتطبيق العملي ،الصلة بالصناعة وا 

وال تُدعم بالمعلومات الحديثة بدرجة كافية، في حين ال تتوفر  ،التقييم قديمةوطرائق محتوى الدورات  ُيَعد  
واالستخدام العلمية، وهناك بعض القضايا المتعلقة بالسرقات  ،ورات الفعلية لبعض الموضوعاتمواد الد
عدد قليل من مجففات الشعر، ومخالفة حقوق الطبع والنشر. وتنحصر األدوات المتوفرة في  ،المنصف

تجارية  وجود منتجاتوالمكياج. وتفتقر الدورات إلى  فرشات الشعروبعض وصالت الشعر، وعدد قليل من 
 ،، وكتب الدورات، والمذكرات، ومعدات التعقيم، والمنشآت الصحيةتتناسب مع مستوى السوق المحلي

للتدريب  ؛االدوات الخاصة بهمشراء يطلب المعهد من المتدربين ومعدات صالون التجميل.  ،والتخزين
أن هذه  المتدربين إالمع  لوبةالمطبالموارد قائمة كما يشارك المعهد في البيت. و  وأالعملية أثناء الحصص 

. كذلك، يقدم المعهد مجموعة لهذه االدواتلضمان المستوى المقبول  ؛القائمة تفتقر إلى المواصفات الخاصة
 لتعزيز خبرة تعلمهم مثل تنظيم ورش العمل اإلضافية.  ؛محدودة من األنشطة الالصفية للمتدربين
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رشادهم؟  ما مدى دعم المتدربين وا 
 

 (4)غير مالئم الدرجة: 
 

لمساعدتهم على تحقيق نتائج أفضل بشكل غير مالئم؛  ؛الدعم واإلرشاد المقدمين للمتدربين بوجه عام، ظهر
إذ يوفر المعهد معلومات محدودة عن الدورات المقدمة؛ على الرغم من تقديم حصص التهيئة الشفهية في 

وتوافر حسابات التواصل االجتماعي التي ال يتم تحديثها بصفة منتظمة. من خالل  ،بداية الدورة للمتدربين
قد أعرب عن عدم  هما من، إال أن عددً غيابهمعلى ساعات تعويضية في حالة المتدربون كما يحصل 

المتدربون في  ُيَعد  المدربة. و عدم تواجد بسبب  ؛رضاهم عن إمكانية تمديد موعد الدورة بشكل غير متوقع
على سعر الشراء عند اللزوم. ويتم التدريس في الدورات كما يقدم لهم خصومات ، ان المكفولين ذاتي  المعهد م

المتحدثين باللغة العربية مع استخدام اللغة اإلنجليزية األساسية عند حضور الدورات من قبل متدربين غير 
رش ،العربية. ومع ذلك، ال تتوفر سياسة شاملة لدعم المتدربينباللغة  لتحديد المتدربين الذين بحاجة  ؛ادهموا 

 ؛لتقديم الدعم الكامل لجميع المتدربين ؛وضمان تجانس الممارسات ،أو تحسين جودة التعلم ،إلى الدعم
مجهزة ذات لبلوغ كافة إمكاناتهم. عالوة على ذلك، يفتقر المعهد إلى سياسة خاصة بشأن توفير بيئة 

 حتياجات الخاصة. وشاملة للمتدربين ذوي االتسهيالت معينة 
 

واالتفاق عليها  ،المناسبة، وتتم مناقشة تواريخ ومواعيد الدورات تتسم ترتيبات تقديم وجدولة الدورات بالمرونة
المتدربون الضوء على بعض القضايا المهمة كما ألقى ، غير محفزةبيئة التعلم ُتعد  مع المتدربين. ومع ذلك، 

واإلنارة. وعلى الرغم من أن المدربة تقوم  ،ونقص المقاعد ،الحمامات المتعلقة بجودة المنشآت، وال سيما
إال أنها ال تقدم التغذية الراجعة الكتابية لهم  ،ا على مستوى تقدم المتدربين أثناء الحصصبالتعليق شفهي  

 والتي تسلط الضوء على مستويات تقدمهم والجوانب التي تحتاج إلى تطوير. 
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 والحوكمةالقيادة واإلدارة 
 

 ما مدى فاعلية القيادة واإلدارة والحوكمة في رفع مستوى إنجاز المتدربين وتحسين جودة ما يتم تقديمه؟
 

 (4)غير مالئم الدرجة: 
 

وتحسين جودة ما يتم تقديمه بشكل غير  ،في رفع مستوى إنجاز المتدربينت القيادة واإلدارة بوجه عام، ظهر 
مالئم؛ فلدى المعهد بيان رؤية ورسالة تركز على جودة التدريب للمتدربين في مجال التجميل في البحرين. 
كما تتوفر خطة إستراتيجية تقوم على أساس فهم اإلدارة والموظفين الخاص "بجوانب القوة" والتهديدات"؛ إال 

افية في تحديد األولويات والتوجهات اإلستراتيجية، وتحديد األهداف الخاصة أنها ال تتسم بالصرامة الك
رفع مستوى تحصيل المتدربين أحد  ُيَعد  والواقعية، وكذلك تحديد اإلجراءات الفعالة؛ وعلى سبيل المثال، 

دف، وال سيما وال تدعم تحقيق هذا اله ،غامضةُتعد  العمليات المرتبطة بهذا الهدف  أهداف المعهد؛ إال أن  
إن . مستواهم أن اإلدارة ليس لديها فهم واضح لمستويات المتدربين الحالية، وليس لديها آلية واضحة لتقييم

ا بإعداد مسودة بالمهام المعتزم إنجازها؛ إال بالعمليات اليومية في المعهد، وقامت مؤخرً اإلدارة على اطالع 
ح. وللمعهد هيكل تنظيمي بأدوار محددة إال أنه يفتقر إلى أنها ال ترتبط بالخطة اإلستراتيجية بشكل واض

في حين تقوم المديرة والموظفة  ،مالكة المعهد هي صاحبة القرار والمدربة الوحيدة فيهوتعد  . الفاعلية
المسئولة عن الشئون اإلدارية بتنفيذ المهام اإلدارية المكتبية العامة فقط، بل في بعض الحاالت يقومان 

 تنفيذ الهيكل التنفيذي بالفاعلية الكافية لزيادة اإلنتاجية.  ُيعد  وبالتالي، ال باألطراف ذات العالقة.  باالتصال
 

بيئة توفير أو  ،على تقديم التدريب الفعال ينٍ عِ للغرض، وغير مُ مالئم مقر المعهد بحالته الراهنة غير  ُيَعد  
دون المستوى، وقد أعرب المتدربون عن عدم رضاهم عن صيانة المبنى وُتعد  التعلم المناسبة للمتدربين. 

جراءات الصحة والسالمة. والنظافة الراهنة ،والسالمة ،معايير الصحة المعدات وُتعد  . وال تتوفر سياسات وا 
الحمام الوحيد المتوفر بالمعهد غير كاٍف لعدد المستخدمين.  ُيَعد  ، و سيئةواألثاث بحالة  ،مثل مجففات الشعر

سيئة.  بحالةتحديث المقابس والتي ظهرت يتم فإنه لم  ،الرغم من تحديث اإلنارة في اآلونة األخيرةوعلى 
؛ االضوء حول لمبات الفلورسنت المعلقة حول المرايا والجدران، وبالتالي تشكل خطرً موزعة وال تتوفر أجهزة 

أيضا. وال تتوفر إجراءات السالمة  سيئةفي حالة الكابالت الكهربائية تعد  . وبوجه عام، بسبب عدم توفرها
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صندوق ، ويفتقر أولي ال يتوفر مسعفكما من الحريق باستثناء بعض طفايات الحريق التي يتم صيانتها. 
 األساسية. المكونات اإلسعافات األولية إلى 

 
لضمان جودة ما يتم تقديمه. وفي اآلونة األخيرة، قام المعهد بإعداد بعض  ؛ال تتوفر إجراءات فعالة

والحصول على التغذية الراجعة منهم؛ إال أنه لم يتم  ،لتوثيق مستويات إنجاز المتدربين ؛االستمارات
ة لغرض هذه استخدامها إلى اآلن. وال ينفذ المعهد عملية التقييم الذاتي، وتفتقر استمارة التقييم الذاتي المقدم

المراجعة إلى النقد، وال تحدد جوانب التحسين الرئيسة، وتتسم بالمبالغة في منح الدرجات ألداء المعهد. 
المسبق بدرجة كافية، تحصيلهم يتم تقييم مستوى كما ال بأداء المتدربين،  دراية تامةكذلك، فإن اإلدارة على 

ال كما أو تقدمهم. كذلك،  همالصورة الواضحة إلنجاز يعكس  ، والمجز ًئامستوى اإلنجاز الفردي لهم  ُيَعد  و 
واتخاذ المسبق في صنع تحصيلهم واالستفادة من نتائج مستوى  ،وتحليل ،لتقييم ؛يتوفر إجراء مهيكل

لضمان  ؛عهد قامت بتوظيف موظفتين، فإنه ال يتم توزيعهما بفاعليةمالكة المأن القرارات. وعلى الرغم من 
وتحسين الجودة، وال يتوفر  ؛األداء األمثل للمعهد. وتفتقر اإلدارة إلى الجوانب الرئيسة لمراقبة أداء المتدربين

هذه  نظام داخلي لمالحظة الحصص. كما يرتبط المعهد بعالقات مناسبة مع األطراف ذات العالقة؛ إال أن  
المعهد يحرص على جمع التغذية  وعلى الرغم من أن  العملية غير مالئمة في تحسين جودة ما يتم تقديمه، 

 الراجعة من المتدربين بشأن الدورات؛ فإنه ال تتم االستفادة منها في تحسين جودة ما يتم تقديمه. 
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 جوانب القوة الرئيسة
 

  .ال توجد جوانب قوة ذات أهمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  التعليم والتدريبهيئة جودة 
 14                                                                               2018يونيو  27-25 –عهد بيوتي فيسم –المراجعة تقرير 

 التوصيات
 

 فيجب: فيس؛لكي يتحسن معهد بيوتي 
 

  تحسين بيئة التعلم ومنشآت المعهد بشكل عام؛ لتلبية احتياجات المتدربين، وضمان استيفاء معايير
 الصحة والسالمة والنظافة المتعلقة بكافة الجوانب. 

  ضمان اكتساب المتدربين للمعارف والمهارات النظرية والعملية المطلوبة التي تعكس متطلبات
 السوق المحلي في الوقت الحاضر. 

 .ضمان هيكلة الحصص، وااللتزام بإدارة الوقت، وصرامة عمليات التقييم والتصحيح 

  جراءات تصميم ومراجعة الدورات الرسمية؛ لضمان تلبية مخرجات التعلم تطوير، وتنفيذ سياسة، وا 
 وهيكلة، ومحتويات الدورات الحتياجات سوق العمل الحالية. 

  ضمان أن تتسم عملية الدعم واإلرشاد المقدمي ن للمتدربين بالمنهجية والفاعلية؛ لمساعدة جميع
 توى تقدمهم، والجوانب التي تحتاج إلى تحسين. المتدربين، واطالعهم على مس

  :تحسين عملية القيادة واإلدارة عن طريق ما يلي 

الفهم الشامل لجودة ما يتم تقديمه، ونتائج  والتشغيلي إلى االستراتيجيضمان أن يستند التخطيط  -
 عملية التقييم الذاتي الصارمة والمنتظمة. 

ن جودة ما يتم تقديمه وضمان مراقبة أداء الموظفين تطوير وتنفيذ اإلجراءات الفعالة؛ لضما -
 وتحسينه. 

  قياس مستوى التحصيل المسبق للمتدربين، ومراقبة إنجازهم عن كثب، وتحليل نتائجهم ضمان
 التخاذ القرارات الصائبة. 
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 الملحق
 

 وصف مؤسسة التدريب 
 

 المرخصة من ِقَبِل وزارة العملالمؤسسات التدريبية وهو أحد  ،(Beauty Face) تأسس معهد بيوتي فيس
في داخلي ا ا المصممة القصيرة والقصيرة جد  دورات التدريب ، ويقدم 2002عام ال، في والتنمية االجتماعية

  والمكياج. مجال تصفيف الشعر
 

 ةالمعهد، وهي المالكيزاول المعهد أنشطته من مقره الكائن في منطقة الرفاع الشرقي، وتتولى إدارته مديرة 
بلغ عدد في المعهد. الشئون اإلدارية مديرة وموظفة واحدة مسئولة عن فيه، وتعاونها  وحيدةوالمدربة الأيًضا 

متدرًبا  20، منهم حتى تاريخ إجراء هذه المراجعة ،2012عام ال ذمن متدرًبا 141 هالمتدربين المسجلين في
عام المتدرًبا في  29، و2014عام المتدرًبا في  13، و2013عام المتدرًبا في  23، و2012عام الفي 

 . 2018عام الفي متدربين  9، و2017عام المتدرًبا في  33، و2016عام المتدرًبا في  14، و2015
 


