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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة الفنیة: من جدول األعمال ٣٨البند 

  اقتراح بتنفیذ نظام فعال لقیاس أثر التدریب المقدم باستخدام 
  بخصوصه اآلراء واستقاء (TRAINAIR PLUS) التدریب المتقدم منهجیة برنامج

  ) مقدمة من الجمهوریة الدومینیكیة(ورقة 

  الملخص التنفیذي
خبـــرة مكثفـــة فـــي تقـــدیم بـــرامج التـــدریب باســـتخدام  (ASCA)العلیـــا لعلـــوم الطیـــران فـــي الجمهوریـــة الدومینیكیـــة  األكادیمیـــةاكتســـبت 
وبمـا  ،ه وتحـدیثهاومـوارد التـدریب اسـتعراض محتویـات بغیـةولكـن  .فعالیتـه وأثبتـت )TRAINAIR PLUS( التدریب المتقـدم منهجیة

أن جمیـــع اإلجـــراءات ینبغـــي قیاســـها فـــي نظـــام قـــائم علـــى األداء، ثمـــة حاجـــة إلـــى اســـتقاء اآلراء لمعرفـــة كیـــف یطبـــق المشـــاركون 
 ،امج التدریب والـدول األخـرىات القیمة وتوفیرها إلى مصصمي بر تقترح هذه الورقة آلیة لتجمیع هذه المعلومو المهارات المكتسبة. 

  .المنظماتموارد ثل للدورات و موذلك بهدف االستخدام األ
  الجمعیة العمومیة مدعوة إلى القیام بما یلي:: اإلجراء

  أن تناقش المعلومات الواردة في هذه الورقة؛  )أ 
على  ،في نظام لقیاس أثره على التدریب )TRAINAIR PLUS( التدریب المتقدم أن تدعم ادراج برنامج  )ب 

  وعلى مستوى المنظمات؛الصعید الوظیفي 
 تقاریر ألثر التدریب كجزء من مسؤولیة الدول عند تنفیذها للبرامج القیاسیة للتدریب ثاستحدا أن تدعمو   )ج 

(STPs)؛ 

  صممها مراكز التدریب.أن تنظر في تطبیق هذه الجوانب التحسینیة للدورات التقلیدیة التي تُ و   )د 

  السالمة –بهدف االستراتیجي العمل هذه  ترتبط ورقة  الستراتیجیةااألهداف 

  غیر محددة اآلثار المالیة:

 Doc 9941, Training Development Guide – Competency-based Training Methodology المراجع:

DDC TRAINAIR ASCA 
___________________________  

   النسخة االسبانیة مقدمة من الجمھوریة الدومینیكیة ١
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   ةالمقدم -١
، لمنظمةعلى ابالفائدة یعود األفراد مما  امكانیات الُنظم. فهو أداة لتحسین ُیشكل التدریب عنصرًا هامًا في كل ١- ١

لما فیه صالح  ،واتخاذ القرارات الصائبة ،عن طریق صقل مهارات الموظفین وتعزیز قدراتهم على حل المشاكل المعقدة وذلك
  إلى جانب المنتفعین اآلخرین. وأصحابها، هازبائنالمنظمة و 

یجابیة في ن في التحقق من استحداث تغییرات إ، ولكبحّد ذاته نهایة المطاف في التدریب وال یتمثل الهدف في ٢- ١
مجاالت العمل. وُیمكن تحدید هذه التغییرات من خالل تحسین تنفیذ النشاطات ونوعیة المنتجات وتعزیز التزام الموظفین، الخ. 

المنظمات  كلالتقییم النهائي لتحقیق األهداف في  ا یشكلم ذلك إذ أن ،لذلك، من األهمیة بمكان قیاس أثر التدریب وتوثیقه
 التي تستثمر في اكتساب الموظفین للمهارات وتحدیثها.

وادخار  ،سعیًا لتعزیز كفاءة التدریبذلك و  ،ومن الضروري قیاس أثر التدریب على مستویات متعددة للمنظمات ٣- ١
قیاس  :یلي المهني للموظفین. وتُتاح أدوات عدیدة للقیاس منها ماالمستوى  فضًال عن تحسین ،الوقت والموارد المالیة والفنیة

أو تحسین  ،رضا الزبائن التماسأو  ،المتوخاةاتج التدریب تتحقیق ن مؤشرات لقیاس مدىأو انشاء  ،بعد التدریب األداء
 .لخ، االمنتجات المتاحة

الدول وثائق  قّلما قدمت التدریب. ولكنقیاس أثر ب )TRAINAIR PLUS( لتدریب المتقدمل ویسمح برنامج االیكاو ٤- ١
 لنتائج القیاسیة بعد التدریب.ا عن
أن یؤدي التدریب إلى  ،وكل رب لألعمال في قطاع الصناعة ،وتتوقع كل سلطة من سلطات الطیران المدني ٥- ١

عتماد ُنظم قائمة على . واالتجاه الحالي الوتقییمه ضمان هذه الفعالیة إن تعّذر قیاس التدریبمن الصعب ولكن  .نتائج فعالة
واالستخدام  التشغیلیة التي ُیمكن أن ُتساعدها على ضمان السالمة تاألداء ُیفضي بالمنظمات إلى مراعاة جمیع البارامترا

  األمثل للموارد. 

 المعلومات األساسیة    -٢

كما  ،جمیع العاملین في أسرة الطیران المدني من التدریب القیاسي استفادةتضطلع االیكاو بدور هام في ضمان و  ١- ٢
 وتضطلع برامج مثل برنامج .النمو اآلمن والمستدام للنقل الجوي  لتحقیق الالزمینالمتخصصین الماهرین  في ضمان توافر
  .في هذا المجالبدور حیوي  )TRAINAIR PLUS( التدریب المتقدم

 التدریب المتقدم والتحسینات التي ُأدخلت الحقًا على برنامج ) (TRAINAIRالتدریب مع التطبیق العالمي لبرنامجو  ٢- ٢
)TRAINAIR PLUS( ، ّلممتهنین في مجال الطیران.من ام الجیل الجدید الطیران المدني ایجابیًا على تعلّ  منظمةرت قد أث 

مع تحدید  ،تحلیل الوظائف بعدعلى تطویر الدورات  )TRAINAIR PLUS( التدریب المتقدم وتعتمد منهجیة برنامج  ٣- ٢
 أثر التدریب. قابل لقیاسمما ُیتیح اعتماد نظام  ،العمل مزاولةما یلزم من معارف ومهارات وسلوكیات لألداء الجّید عند 

على خطة تقییم ُتقدم في مرحلة اإلعداد. أما  )TRAINAIR PLUS( التدریب المتقدم برنامجویشتمل تقییم أثر  ٤- ٢
  فهي متروكة لإلدارة.الخطوات التالیة 
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 التدریب ، راحت األكادیمیة العلیا لعلوم الطیران ُتعد وتُنفذ الدورات باستخدام منهجیة٢٠٠٩منذ عام   ٥- ٢
(TRAINAIR)التدریب المتقدم منهجیةإلى استعمال  ٢٠١١عام  ، وانتقلت منذ )TRAINAIR PLUS( أساس الخبرات . وعلى

تجاوز حدود قاعات بمراعاة أثر التدریب فت قیام مراكز التدریب وٕادارة المنظمات عتبر أنه من األهمیة بمكانالُمكتسبة، ن
  .لتخطیط عند اعلى التقاریر لتوفیر اإلسهامات  وتعتمد ،التدریب

 المناقشة    -٣

وتنظیمها  ،مثل تكلفة الموارد الالزمة إلعداد الدورات التدریبیة عدیدة إن تدریب الموظفین ینطوي على تكالیف  ١- ٣
  لمشاركین، والتكلفة الناتجة عن غیاب الموظفین عن أماكن عملهم االعتیادیة في أثناء التدریب.وتكالیف السفر والمأوى ل

 ،وهمالدورات التي ُیشارك فیها موظف أو ،ینبغي للمدیرین أن یتأكدوا من أن التدریب الُمقدم ،ولتبریر هذه التكالیف  ٢- ٣
معارف ومهارات وسلوكیات جدیدة في أثناء  یكتفوا باكتساب لى أدائهم. والبد أن یعرفوا أن موظفیهم لمؤثر تأثیرًا ملحوظًا عسیُ 

  مزاولة أعمالهم.عند هذه المكتسبات  تطبیقبل أنهم سیتمكنون من  ،التدریب

كافیًا من العاملین یتطلب تنفیذ وتحدیث ُنظم إدارة السالمة في الهیئات المتعددة لقطاع صناعة الطیران عددًا و   ٣- ٣
اتقان المهارات التي تعلموها  البد أن یكونالسبب،  اوالذین یحترمون اإلجراءات والتنظیمات المرعیة. ولهذ ،المدربین تدریبًا جیداً 

  على المنظمات.أثره للقیاس والتحقق لجهة  من العناصر القابلةالتدریب  أثناء في

  لمجاالت التالیة:ا لتغطيالبیانات الُمجمعة ینبغي تعزیز أدوات القیاس لكي تشمل و   ٤- ٣

 " هذه المواد التي تم تعلمها في أثناء الدورة التدریبیة.دمجب أي "استخدام" أو "نقل" أو "أو تصرف المتدرِّ  سلوك  )أ 

 عند العودة إلى مزاولة العمل.في األداء الفرق الظاهر  ، أيج"ائ"النت  )ب 

 المعارف قیاس للتأكد من نقل ةأدا ،همنفسهم ومدیرو أیقوم بها المشاركون بالتي  ،ُتشكل عملیة المسح االستقصائیةو   ٥- ٣
التحقق من الوثائق ذات الصلة للتأكد من  من المفیدالمهارات والسلوكیات في أثناء الدورة التدریبیة وتطبیقها عند مزاولة العمل. و 

 اتبشأن وقائع تحصل في محط العشوائیة، وتقاریرالتحقق  وتقاریر ،ألداءا استعراض عن طریق تقاریرمثًال  ،أداء المتدرب
  العمل.

كتقلیص معّدل الخطأ وزیادة مستوى  ،یمكن قیاس أثر التدریب على المنظمة من خالل تحلیل المقاییس العملیةو   ٦- ٣
  الرضا.

كل لیة و ُتظهر أداء كل عملیة تشغی استحداث نظام لمراقبة الجودة في أي من المنظمات مؤشرات إداریة ویتضمن  ٧- ٣
دقیق ألثر التدریب الذي ُتقدمه القیاس للللبیانات اإلحصائیة  ، مما ُیشكل مصدرًا ممتازاً جمیع الموظفین یغطينشاط مهني 

  مثل هذا النظام نمو المنظمات كنتیجة لعملیة التدریب. وقد ُیثبتالمراكز. 
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  اإلجراء الموصى به  - ٤

  یلي :ُیرجى من الجمعیة العمومیة أن تقوم بما   ١- ٤

عملیات قیاس أثر الدورات التدریبیة بعد  )TRAINAIR PLUS( التدریب المتقدم برنامج نهجیةم ادراج فيأن تدعم   )أ 
 تنفیذها على صعید المستوى الوظیفي وعلى صعید المنظمات المعنیة.

إحصائیة بشأن أثر لتزام بتقدیم بیانات لإل )TRAINAIR PLUS( التدریب المتقدم أن تدعم اقتراح باعتماد منهجیة  )ب 
 التدریب المتقدم البرامج القیاسیة التدریبیة الُمقدمة لكي ُتدرج في المكتبة االفتراضیة التابعة لبرنامج

)TRAINAIR PLUS( ¤  لحصول على تفاصیل بشأن أثر لوالتي یمكن أن یضطلع علیها أي مشارك في البرنامج
 التدریب.

الدورات التقلیدیة التي ُتعدها مراكز التدریب بهدف تحقیق االسهام االیجابي وأن تنظر في تطبیق هذه التحسینات على   )ج 
  في بلوغ أهداف السالمة.

  –انتهــى  –

  

  


