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 زيارة المتابعة
 
الغرض من زيارة المتابعة تقييم مستوى التقدم الذي أحرزته مؤسسة التدريب في التعامل مع الجوانب 

 األساسية، واإلجراءات التي اتخذتها المؤسسة بشأن تلك الجوانب التي تم تحديدها في تقرير المراجعة. 

 
 

 معلومات حول مؤسسة التدريب
 

 والتنمية االجتماعية المرخصة من قبل وزارة العملالمؤسسات التدريبية وهو أحد  ،للتدريبتكوين تأسس مركز 
وتكنولوجيا المعلومات؛ ومعظمها المهارات الحياتية ، ويقدم مجموعة من الدورات في مجاالت 2013في عام 

من الخارج  دورات معتمدةمركز ُتمنح فيها الشهادات عند استكمالها. باإلضافة إلى ذلك، يقدم الدورات قصيرة 
 ؛ منها دورة "مدخل إلى تدريب المدرب". (ILM)من قبل معهد القيادة واإلدارة 

 
 يوظففي الوقت الحالي، ويزاول المركز أنشطته من مقره الوحيد الكائن في منطقة توبلي، مملكة البحرين، و 

. عالوة على ذلك، بدوام كامل يعملون لذينا ودعم التدريب تطوير األعمالل نوموظفي  التدريب مدير  المركز
المركز ذلك، يستعين كفقد وظف المركز مسئول مراقبة جودة التدريب الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي. 

اقتضت الحاجة إلى االستعانة بهم؛ كلما وعندما المدربين الذين يعملون بنظام الدوام الجزئي من بمجموعة 
 يعمل مدربا كلما اقتضت الحاجة.إضافة إلى مدير التدريب الذي 

 
في الدورات الثالث  متدرًبا (119في المركز )بلغ عدد المتدربين المسجلين ، 2016شهر ديسمبر ومنذ 

 ،2018متدرًبا في عام  (55)، و2017متدرًبا في عام  (64)؛ منهم الرئيسة التي نفذها المركز عدة مرات
في حين تشكل % 26تدريب المدرب" نسبة مدخل إلى "ل دورة وتشك. حتى تاريخ إجراء زيارة المتابعة هذه

من عدد المتدربين المسجلين في  %74نسبة  "Adobe Photoshopو ،Adobe Illustrator" تادور 
 المركز. 
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 زيارة المتابعة:  نتائج آخر مراجعة/
 

المركز على التطوير قدرة في و  ،على تقدير: "غير مالئم" في الفاعلية بوجه عامركز تكوين للتدريب حصل م
لتقييم مدى تقدمه في  ؛خالل زيارة المراجعة األخيرة، ومن ثم فقد خضع لزيارة المتابعة األولىوالتحسن 

المتعلقة بجودة ما جوانب حصلت الوبينما استيفاء التوصيات الواردة بالتفصيل في تقرير المراجعة السابق. 
فقد أخفقت جوانب إنجاز  -تقرير المراجعة السابق  يجاء ف وفق ما – يتم تقديمه على الحكم: "مرٍض"

 المتدربين وفاعلية القيادة واإلدارة في استيفاء المعايير المطلوبة. 
 

 
 زيارة المتابعة: تغييرات رئيسة في مؤسسة التدريب منذ تاريخ آخر مراجعة/

 
حسينات التي أحدثت التغييرات المهمة بتنفيذ العديد من التفي المركز ا ين حديثً ع  قام فريق اإلدارة الجديد المُ 

 على المركز كما يلي: 
 

 الستيفاء التوصيات الواردة في تقرير المراجعة السابق ؛وضع خطة عمل ما بعد المراجعة التفصيلية، 
 وتحديد مدى التقدم بصفة منتظمة 

 2018إلى  2016وخطة العمل للفترة من  ،االستراتيجيةوتحديث الخطة  ،تعزيز بيان الرؤية للمركز، 
 لالسترشاد بها في تنفيذ مبادرات التحسين 

  توظيف عدد من المدربين المؤهلين على أساس نظام الدوام الجزئي الذي يوظفون أساليب تدريب
 مختلفة 

 لتطوير نظام ضمان الجودة عن طريق وضع المزيد من  ؛التعاقد مع أحد المستشارين الخارجيين
 السياسات واإلجراءات 
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 والمواد الخاصة الحصص، وخطط هافي ذلك أهدافبما  ،وتحديث الدورات ،مراجعةو  ،تطوير ،
 بالدورات الثالث التي يتم تنفيذها في المركز 

  دخال طريقة التقييم من خالل  ،تقييم المتدربين من خالل وضع تعليمات واضحةطرائق تحسين وا 
 امتحان المنتصف 

  إدخال وتحليل نتائجها، وكذلك  ،في جميع الدوراتدقة  األكثرحفظ المزيد من سجالت أداء المتدربين
 نظام تخزين بالحوسبة السحابية 

  تطوير الموقع اإللكتروني للمركز، بما في ذلك األدوات المستخدمة مثل تعزيز إستراتيجيات التسويق
تعليم وحسابات وسائل التواصل االجتماعي، والكتيبات، إضافة إلى المشاركة في فاعليات التدريب وال

 التسويق المباشرة المتعلقة ب

 " لتصبح معتمدة من معهد القيادة واإلدارة ؛المدرب" تدريبمدخل إلى تحديث دورة 

 وتحسين بيئة التعلم عن طريق إضافة المزيد من مصادر التعلم،  ،تجديد مرافق ومنشآت المركز
المة. فضال عن ذلك، وتنفيذ بعض أعمال الصيانة العامة، والمحافظة على معايير الصحة والس

قامت اإلدارة بوضع سياسة الصحة والسالمة الجديدة مع تحديث اإلجراءات األساسية في مقر 
 المركز. 
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 والتقدم العام لمؤسسة التدريبأو تنفيذ التوصيات  معايير الحكم على مدى إحراز التقدم في القضايا و/

 
 : الحكم على التقدم في التوصية1 جدول

 
 المعياروصف   الحكم

 إجراءات كافية

أظهرت مؤسسة التدريب تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. وقد حققت 
اإلجراءات التي اتخذتها مؤسسة التدريب تحسينات مهمة في الجوانب المحددة، ومن ثم في الفعالية 

 نجاز المتدربين.إبوجٍه عام للمؤسسة، وال سيما في مستوى 

 اكافية جزئي   إجراءات

. وهناك أدلة بأن تنفيذ التوصيات الواردة في التقريراتخذت مؤسسة التدريب إجراءات إيجابية ل
اإلجراءات التي اتخذتها مؤسسة التدريب قد أدت إلى إجراء التحسينات على المؤسسة، وأن هذه 

الرغم من عدم وقد كان لإلجراءات التي اتخذتها مؤسسة التدريب، على التحسينات مستدامة. 
نجاز إاستكمالها، أثر إيجابي على جودة ما تقدمه المؤسسة من برامج، ال سيما في مستوى 

 المتدربين.

 إجراءات غير كافية

لم توفق مؤسسة التدريب في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتلبية التوصيات الواردة في التقرير و/أو أن 
ا أو غير ملموس على جودة ما تقدمه المؤسسة من برامج لإلجراءات التي تم اتخاذها تأثيًرا ضعيفً 

 وعلى مستوى إنجاز المتدربين. وما زالت هناك جوانب ضعف في هذا الجانب في المؤسسة. 
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 : معيار الحكم العام2جدول 

 
 وصف المعيار وصف الدرجة الدرجة 

كاف  تقدم  أ  

الواردة في تقرير المراجعة و/أو  قامت مؤسسة التدريب باستيفاء أغلبية التوصيات
تقرير المتابعة السابق بصورة كاملة، وتضمن ذلك تلك التوصيات التي كان لها 
بالغ األثر على مستوى إنجاز المتدربين، فيما تم استيفاء بقية التوصيات بصورة 

 وعليه فال توجد حاجة لزيارة متابعة أخرى.جزئية. 

 التقدم قيد ب
باستيفاء كافة التوصيات الواردة في تقرير المراجعة و/أو  قامت مؤسسة التدريب

 تقرير المتابعة السابق بصورة جزئية على األقل. 

 

 تقدم غير كاف   ج
أحرزت مؤسسة التدريب تقدمًا ضعيفًا أو غير ملموس في استيفاء التوصيات 

 الواردة في تقرير المراجعة و/أو تقرير المتابعة السابق. 
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 م في التوصياتمدى التقد
 

  :1التوصية 
 

  مقارنة بمستواهم عند المناسب ضمان تحقيق المتدربين ألهداف الدورات، وتحقيق مستوى التقدم
 التحاقهم بالدورات. 

 
 كافيةالحكم العام: إجراءات 

  
 التعليق: 

 
فعالة الستيفاء هذه  ا إلى األدلة المتوفرة، فقد اتخذ المركز إجراءاتمنذ زيارة المراجعة األخيرة، واستنادً 

التوصية؛ فمن تطبيق المزيد من إستراتيجيات التدريب األكثر فاعلية إلى أنشطة التقييم الحالية التي تركز 
المزيد من المهارات والمعارف  -في الوقت الراهن  -على إحراز أهداف الدورات، يكتسب المتدربون 

نة بمستوى تحصيلهم المسبق مع تحقيق نسبة معتبرة المناسبة، ويحرزون مستوى تقدم كاٍف على األقل مقار 
منهم درجات مرتفعة؛ األمر الذي يتضح بجالء في الحصص التي تمت مالحظتها وأعمال المتدربين. 

ونسب النجاح في معظم الدورات،  ،ارتفاع معدل االستبقاء (LPD)ويظهر تحليل سجل بيانات أداء المتدربين 
اف الدورات. ومن واقع سجالت أداء المتدربين، وتحليل نتائج التقييم، يحقق وتحقيق غالبية المتدربين ألهد

؛ وتشكل "تدريب المدربمدخل إلى "المتدربون مستويات أفضل في دورات تكنولوجيا المعلومات مقارنة بدورة 
 % من مجموع المتدربين المسجلين في المركز. 74دورات تكنولوجيا المعلومات نسبة 
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 :2التوصية 
 

  .تحسين طرق التقييم، وعلى وجه الخصوص طرق التقييم التكوينية، وضمان صرامتها 

 
 كافية الحكم العام: إجراءات 

 
   التعليق:
 

التقييم التكوينية والختامية على السواء؛ ففي طرائق اتخذ المركز العديد من الخطوات الرامية إلى تحسين 
الثالث مسبقة والبعدية للدورات بفاعلية في جميع الدورات الوقت الراهن، يتم تقييم مستويات التحصيل ال

التقييم الجديدة.  أحد طرائق، قام المركز بإدخال اختبار المنتصف باعتباره 2017المقدمة. وفي شهر أكتوبر 
، وتتسم بالموثوقية أيضا. بالنسبة لدورة هاالتقييم مع محتويات الدورات، وتغطي أهدافتتوافق طرائق كما 

التقييم الختامية بمعايير وطرائق ، فقد قام المركز بإدخال عدد من األنشطة العملية "تدريب المدربإلى مدخل "
تقييم طرائق ا. كما تتسم حيث تتطابق غالبية أهداف الدورة مع المحتويات المحددة سلفً  ،تصحيح مالئمة

لتي تشكل الغالبية العظمى " واAdobe Photoshopو Adobe Illustratorدورات تكنولوجيا المعلومات؛ "
من الدورات المقدمة، بنماذج تصحيح وتعليمات واضحة يتم اتباعها من قبل المدرب في تقييم األعمال 

، ويتم تنفيذها بفاعلية وتقييمها بصفة منتظمة طوال الدورة. وتحديد مجموعة من الكفايات ،العملية للمتدربين
ومن واقع أدوات التقييم الصارمة المختلفة وتقارير التدقيق المعدة من قبل المدقق الداخلي بعد استكمال كل 

وتحتوي على  ،وناقدة ،تصحيح أعمال المتدربين في الغالبية العظمى من الدورات دقيقة تعدُّ طرائقدورة، 
والتي تقدم على وجه الخصوص في دورات تكنولوجيا  ،ديد من المالحظات الكتابية من المدربينالع

 المعلومات. 
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 :3التوصية 
 

  واالستفادة من نتائجها في تحسين جودة السوق، تطوير منهجية شاملة لجمع احتياجات التدريب في
 ما يتم تقديمه. 

 
 كافية الحكم العام: إجراءات 

 
 التعليق:
 

يقدم المركز إذ  ؛الستيفاء هذه التوصيةكافية مؤسسة التدريب إجراءات ذ زيارة المراجعة األخيرة، اتخذت من
والدورات  ،(ILM) مجموعة مالئمة من الدورات القصيرة التي تشمل الدورات المعتمدة من معهد القيادة واإلدارة

أو على أساس الحضور. وتقدم دورات  ،تالمحلية األخرى التي ُتمنح فيها الشهادات عند استكمال الدورا
والمهارات الحياتية لتلبية احتياجات المتدربين الخاصة. وفي الوقت الحاضر، لدى  ،تكنولوجيا المعلومات

عينة لونفذ تحليل احتياجات التدريب المناسبة  ،المركز ترتيبات مناسبة لترجمة احتياجات السوق المحلية
ا من لتحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم. عالوة على ذلك، نفذ المركز عددً  ؛ألطراف ذات العالقةمحددة من ا

 ؛وأولياء األمور ،والموظفين ،الجامعاتطلبة التي تستهدف  ،2016عام الاالستبانات المالئمة للغرض منذ 
 مما أدى باإلدارة إلى التركيز على الدورات الثالث الرئيسة التي تم تنفيذها عدة مرات. فضال عن ذلك،

القيادة واإلدارة والمطلوبة  لطرح عددا من دوراتحصل المركز على موافقة وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
من الذين قاموا بالرد على االستبانات. وفيما يتعلق بنتائج التحليل الخاصة بدورات اللغة كبير بشكل 

ن إلجراء هذه الدورات إال أنه لم يتم تنفيذ اإلنجليزية، فإنه على الرغم من اتصال المركز بالعديد من المدربي
 دورات اإلدارة واللغة اإلنجليزية إلى اآلن. 
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 :4التوصية 
 
  :تحسين القيادة واإلدارة عن طريق ما يلي 

 

تطوير نظام ضمان الجودة الذي يتضمن عملية التقييم الذاتي المنتظمة، والدليل الشامل  -
 وعملية التحقق الذاتي.  ،لدروسللسياسات واإلجراءات، ونظام مالحظة ا

واالستفادة من نتائجه في اتخاذ  ،وتحليل بيانات إنجاز المتدربين ،وضع نظام لتسجيل، وجمع -
 القرارات. 

 
 اجزئي  كافية الحكم العام: إجراءات 

 
 التعليق:
 

عاقدت مع مستشار حيث ت ،إجراءات مناسبة الستيفاء هذه التوصيةاإلدارة  تاتخذمنذ زيارة المراجعة األخيرة، 
وتطوير نظام إدارة المتدربين  ،لتولي أمور ضمان الجودة فيما يتعلق بتحديث السياسات واإلجراءات ؛خارجي

ا بالمعلومات تزخر حاليً التي . كما تم تحديث استمارة التقييم الذاتي بطريقة مناسبة و بياناتهملتدوين كافة 
. كما قام المركز بوضع خطة عمل ما بعد المراجعة التفصيلية وتحدد أولويات التطوير ذات العالقة ،الكافية

التي تركز على استيفاء التوصيات الواردة في تقرير المراجعة السابق، وتنص على معايير النجاح الواضحة 
الستيفاء كل توصية مع المواعيد الزمنية والمسئولين عن تنفيذها بشكل واضح. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مدى 

دم في إنجاز كل توصية بصفة مستمرة؛ وهناك أدلة على فاعلية تنفيذ هذه اإلجراءات في استيفاء التق
 إضافة إلى عدد من جوانب التطوير التي ُسلط الضوء عليها في تقرير المراجعة السابق.  ،التوصيات المحددة
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ة في مراقبة أداء كما يتوفر برنامج مالحظة الحصص المناسب لضمان جودة التدريب؛ وشرعت اإلدار 
باستخدام استمارة مالئمة لهذا الغرض، وتتسم درجات األداء في هذه االستمارات الحصص المدربين في 

بالنقد الكافي مع كتابة المالحظات المفيدة؛ بيد أنه يتم تنفيذها بين حين وآخر، وال تتم متابعتها عن كثب 
 ،ت واضحة في وضع مستندات النظام األساسيلضمان تحسين الجودة المستمر. كما اتخذ المركز خطوا

؛ إال أنه يفتقر إلى دليل ضمان الجودة الشامل الذي يغطي كافة جوانب ما يتم في المركزواألنظمة  ،واللوائح
 تقديمه. 

 
طرائق لضمان دقة  ؛تقريباالمقدمة بإدخال وتنفيذ نظام التدقيق الداخلي بفاعلية في جميع الدورات المركز قام 
التقييم القبلية والبعدية طرائق وجودة التغذية الراجعة المقدمة للمتدربين. ويركز هذا النظام المعدل على  ،يمالتقي

لتتوافق حيث يتم التحقق منها  ،التقييم للمتدربينوطرائق  ،من األنشطةكافيًا ا فقط؛ والحظ فريق المراجعة عددً 
بيد أن المركز لم ينفذ إلى اآلن عملية  .مليات التقييملضمان دقة ع ؛مع أهداف الدورات وتدقيقها بشكل أكبر

 التدقيق الكاملة التي تمتد لتشمل جميع مكونات الدورات.
 

ومراقبة  ، في قياسا فعااًل وتستخدم نظامً  ،تركز اإلدارة على رفع مستويات إنجاز المتدربين بدرجة كافية
ستواهم عند االلتحاق بها. كما يحتفظ المركز وتقدمهم في الدورات مقارنة بم ،مستويات تحصيل المتدربين

لمساعدة اإلدارة على مراقبة نتائج وأداء المتدربين في الدورات. وفي الوقت الراهن،  ؛بسجالت كافية ومفيدة
وتحليل التغذية الراجعة من المتدربين. كما يتم  ،يحتفظ المركز بسجالت الحضور، وبيانات أداء المتدربين

إال أنه ال تتم مراقبة توجهات اإلنجاز على مر الزمن إلدخال المزيد من  ،بياناتجمع وتحليل هذه ال
 التحسينات.
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 الحكم العام والتوصيات األخرى:
 

 تقدم كاف  الحكم العام: 
 

 التعليق:
 

 ،أحرز مركز تكوين للتدريب مستوى تقدم كاٍف منذ زيارة المراجعة األخيرة؛ إذ نفذ إجراءات تحسين معتبرة
 التوصيات الواردة في تقرير المراجعة السابق للهيئةمعظم الستيفاء فة إلى عدد من المبادرات الرئيسة إضا

عن تحسين وبدعم من المستشار الخارجي  ،بمستوى مالئم على األقل؛ إذ أسفرت جهود فريق اإلدارة الجديد
العمل التي خطط اإلستراتيجية و  ووضع الخطط ،جودة ما يتم تقديمه؛ والسيما رفع مستويات إنجاز المتدربين

على تحقيق مستوى التقدم الفعال في استيفاء ثالث  أثٌر إيجابي   مما كان له؛ تتم مراقبتها بصفة منتظمة
التقييم الفعالة، طرائق والمتعلقة بإنجاز أهداف الدورات، وتطوير المزيد من  ،توصيات رئيسة بشكل كافٍ 

على التطوير والتحسين كافية ب في سوق العمل. ولدى المركز قدرة وجمع المعلومات عن احتياجات التدري
لتحسين جودة ما يتم تقديمه. كما تضمنت  ؛في استيفاء جوانب التوصيات المتبقية الخاصة بضمان الجودة

مجموعة مبادرات التطوير تحديث العديد من السياسات واإلجراءات المتنوعة واالستمارات ذات الصلة التي 
دربين من تتوحيد مستندات الدورات بشكل أفضل. وفي الوقت الراهن، يقوم المركز بمراقبة إنجاز الم نتج عنها

 تحليل البيانات بطريقة أكثر تفصيال. و  ،ةخالل حفظ السجالت الدقيق
 

ومخرجات تعلم واضحة في الوقت الراهن، وتنفذ عملية  ،تتضمن معظم الدورات محتوياتباإلضافة إلى ذلك، 
ا. ويركز المدربون ا معتبرً تويات إنجاز المتدربين بطريقة أكثر فاعلية، وشهدت جودة التدريب تحسنً قياس مس

الحصص والسيما في تخطيط  ،المتدربين وعمليات التدريبأداء ا على تحسين ا كافيً وفريق اإلدارة تركيزً 
بغية  ؛وتحدي المتدربين ،يزوتحف ،لمشاركةالتدريب طرائق ، إضافة إلى استخدام مجموعة جيدة من هاوتقديم

واكتساب المهارات  ،مما كان له األثر اإليجابي على إنجاز المتدربين ؛ضمان االستفادة من كافة إمكاناتهم
حراز التقدم الجيد مقارنة بمستواهم عند التحاقهم بالدورات.  ،بطريقة فعالة  وا 
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 للتقييم عملية التدقيق الداخليتعدُّ مناسبة؛ إذ طريقة كما قام المركز بتحسين ممارسات ضمان الجودة الحالية ب
ا. عالوة على ذلك، فقد شرعت اإلدارة في مراقبة تقريبً المقدمة فعالة وجيدة، ويتم تنفيذها في جميع الدورات 

وتقدم لهم المالحظات الكتابية المفيدة الناقدة ذات العالقة بشأن  ،أداء المدربين باستخدام استمارة مفيدة
. ولكن، ما زال المركز يفتقر إلى دليل نظام الجودة الشامل بصورة أكبر التي تحتاج إلى تحسينالجوانب 

 الذي يغطي كافة جوانب التعلم. 
 
 

 توصيات زيارة المتابعة: 
 

 ؛حتى يتسنى متابعة تنفيذ المزيد من التحسينات، يجب على المركز االستمرار في التنفيذ الفعال لخطة العمل
 داء بوجه عام. لدعم تعزيز األ
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 ملخص درجات التقدم العام
 
 

 تقدم كافٍ  الوصف: أ الدرجة: درجة التقدم العام لمؤسسة التدريب 

 الوصف التوصيات

  كافيةإجراءات  1التوصية 

  كافيةإجراءات  2التوصية 

  كافيةت إجراءا 3التوصية 

 اجزئي   كافيةإجراءات  4التوصية 

 
الرامية الستيفاء التوصيات الواردة في تقرير المراجعة السابق وتحسين المعتبرة اتخاذ الخطوات ب ركزقام الم

معظم بسبب فاعلية هذه الخطوات التي تم اتخاذها الستيفاء  ؛الحكم: "تقدم كاٍف"وحصل على األداء؛ 
 . مراجعة المعتادةال، سوف يخضع المعهد لزيارة جودة التعليم والتدريب التوصيات. ووفقا ألنظمة هيئة

 

 

 


