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 مقذمت

بناء عمى قرار المجمس التنفيذم في اجتماعو السابع كاألربعيف الذم تضمف المكافقة عمى تكصية 
لتقييـ  (المغرب كالككيت كاليمف)لجنة تنمية القدرات المؤسسية في اجتماعيا الخامس بتكميؼ فريؽ عمؿ يضـ 

كقياـ األمانة العامة بتكفير كافة البيانات الالزمة ليذا 2013-2011ما نّفذ مف برامج خالؿ الفترة مف 
الغرض كذلؾ ألىميتو عند اإلعداد المسبؽ لبرنامج عمؿ المنظمة كؿ ثالث سنكات، فقد قامت األمانة 

، كقاـ الفريؽ المكمؼ بدراسة كتحميؿ 2012 - 2011بتكفيرنتائج تنفيذ المقاءات العممية كالتدريبية لعامي 
نجزىا في ىذا التقرير المقدـ إلى لجنة تنمية القدرات المؤسسية أالنتائج ، كيسره أف يقدـ نتائج الدراسة التي 

. الطالع كاالعتماد ؿ

  ملخصتنفيذي .1
 (األرابكسام )تـ تنفيذ خطة التدريب لممنظمة العربية لألجيزة العميا لمرقابة المالية كالمحاسبة 

 بنجاح كبير فقد أظيرت نتائج تحميؿ استطالع رأم المشاركيف كالمدربيف بأف البرامج 2012-2011لمفترة
المنفذة كانت ناجحة كحققت أىدافيا المنتظرة، كمؤشرات النجاح التالية تـ احتساب درجاتيااإلجمالية لمتكسط 

كافة البرامج المنفذة كمستكل ىذه الدرجاتبال شؾ أنيا أدنى مف مستكل المؤشرات عمى مستكل كؿ برنامج 
: بشكؿ منفرد كيمكف تمخيصيابما يمي

  مف كجية نظر الخبراء المدربيف، فيما (ممتاز، جيد جدا)% 86النسبة العامة لمتقييـ العاـ لمبرامج المنفذة
. (ممتاز، جيد جدا )% 78قدرىا المتدربيف المشاركيف بأنيا 

  حققت البرامج المنفذة الغاية األساسية مف تنفيذىا، فقد بمغت نسبة التقييـ العاـ لمدل تحقيؽ األىداؼ
 ( 355) مشارؾ مف أصؿ  (257)،حيث أيد ىذا المؤشر (ممتاز، جيد جدا)% 72العممية لمبرامج 

 .مشارؾ

  ممتاز ، جيد جدا )% 71مستكل رضا المشاركيف عف اإلجراءات التنظيمية كاألساليب كالخدمات التدريبية
 سجمكا  (355) مشارؾ مف أصؿ( 273) ، فقد بمغ عدد الذيف عبركا عف ىذا المستكل مف الرضا (

 .انطباعيـ في كرقة االستبياف

  فقد بمغ عدد الذيف (ممتاز ، جيد جدا )%77لعممية االتدريبية كالمادة رأم المشاركيف حكؿ الحقيبة  ،
سجمكا  (355)مشارؾ مف أصؿ (252)عبركا عف ىذا المستكل مف التقييـ لجكدة المادة التدريبية 

 .انطباعيـ في كرقة االستبياف



2 
 

  فقد  ، يؤكد حسف أداء المدربيفما ، كىذا (ممتاز ، جيد جدا )%81انطباع المشاركيف عف الييئة التدريبية
 سجمكا انطباعيـ في كرقة  (355)  مشارؾ مف أصؿ (288) بمغ عدد الذيف سجمكا ىذه الدرجات 

 . االستبياف

  باإلضافة إلى ، ( 1)رقـ المرفؽ في كعمى الرغـ مف ىذه المؤشرات العامةىناؾ مؤشرات تفصيمية
 (.2 )رقـ المرفؽ فيف بعض نكاحيالقصكر المتعمقة ببعض البرامج أمالحظات بش

 :(2012-2011)تنفيذ خطت التذريب لعبمي .2

بمغ عدد المقاءات التدريبية كالعممية المنفذة خالؿ 
لقاء ، كمف الرسـ  (12 )عدد 2012-2011عامي 

المنفذة نالحظ بأنو لـ تطرأ زيادة المقاءات البياني لعدد 
ممحكظة عمى معدؿ المقاءات مقارنة مع السنكات السابقة 

كذلؾ ألف عدد البرامج المستيدفة في خطط المنظمة 
لقاءات سنكية،  (5) ىي في األساس عدد ثابت بكاقع 

 تتمثؿ في برنامج الرقابة عمى تقنية المعمكمات الذم 2012المنفذة عاـ المقاءات كالزيادة الطفيفة الظاىرة في 
 ، باإلضافةإلى كرشة العمؿ IDIاإلنتكسام تـ اعتماده مف قبؿ المجمس التنفيذم كنفذ بمساعدة مبادرة تنمية 

 التي استضافيا ديكاف المحاسبة بدكلةالككيت "IntoSAINT " الخاصة بنظاـ التقييـ الذاتي في مجاؿ النزاىة
، كعقد مثؿ  (اليكركسام  )كالمنظمة األكركبية  (األرابكسام  )تجسيدان لالتفاقية المبرمة بيف المنظمة العربية 

  .ىذه البرامج يعد إضافة نكعية يرتجى تنميتيا مستقبالن 

 :المشبركين 2.1

بمغ العدد اإلجمالي لممشاركيف في المقاءات 
( 355 ) عدد2012- 2011عامي خالؿ المنفذة 

جياز،كلـ تقدـ تقارير تنفيذ  ( 19 )عدد مشارؾ مف 
المقاءات بياناتكافية عف المشاركيف عمى مستكل كؿ 

برنامج مثؿ العدد كالجنس كالفئة العمرية لممشاركيف مف 
ف المؤشرات التي إكبغياب ىذه المعمكمات ؼ، كؿ جياز 

نتناكليا بالنسبة لممشاركيف ال تتجاكز مؤشر معدؿ العدد اإلجمالي لممشاركيف خالؿ السنكات التدريبية، 
. مقارنة مع السنكات السابقةباؿ المشاركيف دادعأ في معدؿ ان ف ىناؾ تحسفأكيالحظ 
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: األجهزة المشبركت 2.2

 مع المقاءات المنفذة ان  كممحكظان تفاعالن كبير (األرابكسام )بدت األجيزة األعضاء في المنظمة العربية أ
 إلى ق ليذا التفاعؿ الذم يقاس عميمؤشران  فقدأظيرت نسبة المشاركة المرتفعة ،2012 - 2011خالؿ عامي 

ؽ تبادؿ المعارؼ كالخبرات في ما بيف أعضاء األجيزة ، كقد تراكحت الزيادة في نسبة محد ما مدل تحؽ
 2010-2009م العاميف الماضيف كانت عميو ؼعما % 18إلى % 10مشاركة معظـ األجيزة مابيف 

% 50قؿ مف أ،كلـ تسجؿ أم نسبة مشاركة %100مصر كاليمنإلى  كاألردفكؿ مف ككصمت نسبة مشاركة ،
م ؼحيث تراجعت نسبة مشاركتيا عما كانت عمييا (اإلمارات، سكريا، ليبيا،المغرب)أربعة أجيزة في سكل 

  .2010-2009العاميف الماضيف 

: األجهزة المستضيفت  2.3

 2010- 2009 مقارنة بعامي 2012- 2011تغيير طفيؼ عمى األجيزة المستضيفة عامي لكحظ 
كالسنكات السابقة حيث غابت أجيزة مثؿ ليبيا كالجزائر كقطر عف االستضافة كشاركت أجيزة جديدة مثؿ 

% 50زيادة بنسبة فقد سجمت الككيت كمصر المغرب كتكنس كالعراؽ، أما بالنسبة لمعدؿ مرات االستضافة
كىذا المؤشر يدؿ عمى ركح التعاكف  ،2010-2009في العاميف الماضييف عمى عدد مرات االستضافة 

. (األرابكسام )العالية بيف األجيزة األعضاءفي دعـ العممية التدريبية لمنظمتيـ 
 

 

 

 

 

 المقاءاتعدد المجال 
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: مجبالث التذريب  2.4

لكحظ انخفاض عدد المكاضيع مقارنة مع 
السنكات السابقة، كفي المقابؿ تـ تناكؿ مكاضيع 
حديثة تعكس طمكح المنظمة العربية في اكتساب 
معارؼ جديدة في مينة التدقيؽ كالمراجعة كالتقييـ 

الذاتي في مجاؿ النزاىة كالمعايير المينية كاستخداـ 
. العينات اإلحصائية في الرقابة

 

  :منهجيتالتذريب 2.5

 :تباعيا في تنفيذ البرامجفي الغالب عمى األساليب التاليةامنيجية التدريب التي تـ اعتمدت 
 أسمكب المحاضرة.  
  النقاش كالتغذية العكسية(Feedback).  
  التطبيؽ العممي مف خالؿ التماريف كالحاالت العممية. 

  :منهجيت التقييم 2.6

تعتمد منيجية التقييـ المتبعة مف قبؿ المنظمة عمى أدكات قياس كتقييـ االنطباع كالتعمـ كالتي أتاحت 
، ككفرت البيانات الكافية لمحصكؿ عمى قياس  المشاركيف بالمقاء الحصكؿ عمى مؤشرات حكؿ انطباع كتعمـ

. ألىدافوالمقاء دقيؽ لمستكل تحقيؽ 

 :يبيف الجدكؿ التالي أدكات التقييـ المستخدمة كطريقة استخداميا كالمؤشرات التي تكفرىا

 

 
 

 المؤشرات االستخدام األداة

 2رقابة األداء 
 COBIT 2تقنية الرقابة عمى المعمومات
 2الرقابة عمى البيئة 

 1تطوير مؤشرات أداء األجهزة الحكومية 
 IntoSAINT 1التقييم الذاتي في مجال النزاهة

 1  لمبيانات الماليةالمراجعة اآللية
 1استخدام العينات اإلحصائية في الرقابة 
 1المعايير المهنية والرقابية لإلنتوساي 

تحقيق التجانس والتوافق في األداء المهني 
 1بين األجهزة األعضاء 
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 المؤشرات االستخدام األداة

استمارة تقييـ يستكفي 
 المقاءتستخدـ عند نياية  بياناتيا المشاركيف

 قياس مستكل تحقيؽ األىداؼ العممية كالتدريبية. 
  مستكل رضا المشاركيف حكؿ اإلجراءات التنظيمية كاألساليب

 .كالخدمات التدريبية
 انطباع المشاركيف حكؿ المدرب. 
  لعمميةاانطباع المشاركيف حكؿ الحقيبة التدريبية كالمادة. 

استمارة تقييـ يستكفي 
بياناتيا 

الخبراءالمدربيف 
 

 المقاءتستخدـ عندنياية 

 مدل االلتزاـ العاـ لممتدربيف. 
  لمقاءامستكل تفاعؿ المتدربيف مع. 
 رغبة المتدربيف في اكتساب المعمكمات كالميارات. 
 جكدة المساعدات التدريبية. 
  مستكل رضا المدربيف حكؿ اإلجراءات اإلدارية كالتنظيمية

 .لمجية المستضيفة
 مدل مالئمة الفترة الزمنية المحددة لمقاء. 
 مدل مالئمة عدد المشاركيف في المقاء. 
 مدل التناسؽ كاالنسجاـ بيف المتدربيف. 
 مستكل تحقيؽ المادة العممية ليدؼ المقاء. 
 مستكل التنسيؽ بيف المدربيف. 

يستخدـ في بداية  االختبار القبميكالبعدم
 .مستكل المعارؼ التي حصميا المشارؾ  المقاءكنياية 

تستخدـ بعد فترة مف  تنفيذ حاالت عممية
 المقاءنياية 

  مستكل تطبيؽ المشارؾ العممي لممعارؼ كالميارات التي تدرب
 .عمييا

 مدل نقؿ المشارؾ لممعارؼ كالميارات إلى زمالء العمؿ. 
 

. ليتـ إدراجيا في عممية التحميؿكالمدربيف الفرصة إلبداءمالحظاتيـكتتيح منيجية التقييـ لممشاركيف

 :التقييم و نتبئج التحليالث  .3

:  قبءاثالتقييم العبملل 3.1

مف النكاحي الفنية كالتنظيمية كتـ معرفة المقاءات يقدـ ىذا التقييـ مؤشر عاـ حكؿ مستكل نجاح كافة 
درجة ىذا المؤشر مف خالؿ تحميؿ إجابة المشاركيف كالمدربيف التي تـ احتساب درجاتيا اإلجمالية لمتكسط 

المنفذة ، كالجدكؿ التالي يبيف عدد اإلجابات أماـ كؿ تقدير كنسب التقييـ مكضحة في الرسـ المقاءات كافة 
  :البياني التالي لكؿ مف المشاركيف كالخبراء المدربيف
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عتبر الخبراء المدربكف أنيا ممتازة أك جيدة جدا بنسبة افقد  ،  المنفذةلمقاءاتلتقييـ العاـ فيما يخص ا
مشارؾ مف أصؿ  (277) عدد ،فيما اعتبر(44)مدربان مف أصؿ  (38)عدد كقد عبر عف ىذا الرأم . % 86
كعمى الرغـ مف الفرؽ المسجؿ بيف % . 78المنفذة كانت ممتازة أك جيدة جدابنسبة المقاءات ف أب (355) 

. مف النكاحي الفنيةكالتنظيميةالمقاءات عمى نجاحان يجابيانإ، فإف تقييـ الطرفيف يقدـ مؤشر (%8)النسبتيف 

:  للقبءاث تقييم مذي تحقيق األهذاف العلميت  3.2

: تحميؿ المؤشرات التاليةحصيمة  المنفذة ىك لمقاءاتإنتقييممدل تحقيؽ األىداؼ العممية 
 .مدل االستفادة مف المكاضيع التي طرحت في المقاء .1
 .مدل أىمية المكاضيع كارتباطيا بطبيعة العمؿ الفعمي .2
 .مدل تحقيؽ المقاء ألىدافو في إطار الزمف المحدد لو .3
 .مدل التفاعؿ ك تبادؿ الخبرات بيف المشاركيف كالمدربيف .4
 .مدل تمبية المقاء الحتياجات المشارؾ التدريبية .5

المعرفة كالميارات ،  )حد المككناتالثالث المعركفة بػ أإف تدني أم مف ىذه المؤشرات يدؿ عمى تدني 
فتدني . أسباب التدني كاالرتفاع تختمؼ حسب كؿ مككف ، ك(الجاىزية ، الرغبة في التطبيؽ كتبادؿ الخبرات

المشاركينفي المعرفة كالميارات يدؿ عمى تدني مستكل التدريب، ك تدني الجاىزية يدؿ عمى تدني مستكل ثقة 

المشاركين   المدربين نوع االستبيان 
 إجمالي األسئمة 15266 486

األسئمة المستبعدة لعدم  1613 13
 اإلجابة عنها

 "ممتاز "ـاإلجابات  ب 6996 274
" جيّيد جداًا  "ـاإلجابات  ب 3652 132
 "جيّيد "ـاإلجابات ب 1816 53
 "مقبول "ـاإلجابات ب 769 9
ضعيف  "ـاإلجابات ب 420 5

 أداة التقييم المقاءاستمارة تقييـ 
   األىداؼ التعميمية
  اإلجراءات التنظيمية كاألساليب كالخدمات

التدريبية 
  الحقيبة التدريبية كالمادة التعميمية
  الييئة التدريبية
 تقكيـ المقاء مف قبؿ المدربيف المحاضريف 

 سؤال حول 36
 المجاالت التالية
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 ةالعمميات يككف سبب ذلؾ انعداـ أك ضعؼ األمثمة كالتطبيؽالمعرفة كالميارات كقد بعد اكتساب قدراتيـ الفنية 
أك عدـ ارتباطيا بالكاقع العممي ، فاإلحساس بالثقة ينتج عف خبرات متراكمة أك عف تطبيؽ عممي مناسب 

رشاد جيد مف قبؿ المدرب قد يككف بسبب تدني التحفيز، كبتحميؿ إجاباتاألسئمة ؼأما تدني مستكل الرغبة .كا 
: المتعمقة بمؤشرات التقييـ الخمس السابقة بصكرة مستقمة كبدكف الربط تبيف ما يمي

 

 266 ف لدييماستفادة أ مشارؾ قالكا ب355 مف أصؿ
مف  (المعرفة كالميارات المكتسبة )عالية مف 

بنسبة مئكية المقاءات مكاضيع التي تضمنتيا اؿ
  .%75بمغت

 
 280 مشارؾ قالكا بأنمكاضيع البرامج 355 مف أصؿ 

التدريبية ترتبط بطبيعة العمؿ الفعمي بدرجة عالية 
 .%79بنسبة مئكية بمغت

 

 
 220 حققت المقاءات مشارؾ قالكا بأف 355 مف أصؿ 

  .%62أىدافيا بدرجة عالية بنسبة مئكية بمغت
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 238 المقاءات     مشارؾ قالكا بأف 355 مف أصؿ
 بنسبة مئكية ةلبتاحتياجاتيـ التدريبية بدرجة عالي

  .%67بمغت

 

 

 277 مشارؾ قالكا بأف التفاعؿ كتبادؿ 355 مف أصؿ 
بدرجة عالية بنسبة مئكية تـ الخبرات مع الزمالء

  .%78بمغت

 

 

  كلمعرفة نسبة المشاركيف الذينأصبح بإمكانيـ إحداث
التغيير المنشكد، تـ الربط بيف المؤشراتالخمسة السابقة 

 مف ان  عاليان كذلؾ لتحديد المشاركيف الذيف اكتسبكا قدر
المعرفة كالميارات كلدييـ الجاىزية كالرغبة في تطبيؽ 

كيمكف تحديدىـ .  كتبادؿ المعارؼ كالميارات المكتسبة
،  (ممتاز ، جيد جدا )% 72كالبالغة لمقاءات مف خالؿ نسبة التقييـ العاـ لمدل تحقيؽ األىداؼ العممية 

صبح  أالذيفرككف  ، كىـ المشا355 مشارؾ مف أصؿ 257فقد بمغ عدد الذيف أعطكا ىذه الدرجات 
ف األمر يتطمب قياـ األجيزة بمكافاة المنظمة ببيانات يتـ مف أبإمكانيـ إحداث التغيير المنشكد، إال 

 .خالليا تقييـ المشاركيف في بيئة العمؿ لتدعيـ ىذا االستنتاج
 

:  تقييم اإلجزاءاث التنظيميت واألسبليب والخذمبث التذريبيت 3.3

مف خالؿ تحميؿ نسبة رضا المشاركيف عف اإلجراءات 
% 77التنظيمية كاألساليب كالخدمات التدريبية البالغة 

نستنتج بأف التحضير لمقاءات  (ممتاز ، جيد جدا )
بالترتيب كالتنظيـ المتميز كالمستكل العالي التدريبية تميز 

. مف الحفاكة كالضيافة التي ناليا المشارككف 
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 :لعلميتاالحقيبت التذريبيت والمبدة  3.4
عف الحقيبة التدريبية بمغت نسبة رضا المشاركيف 

عمى يدؿ ، كىذا (ممتاز ، جيد جدا )%71العممية كالمادة 
المادة التدريبية مالئمة كنالت رضا المشاركيف مف أف 

حيث تكافؽ محتكيات الحقيبة التدريبية مع ىدؼ المقاء 
ف أكحجـ المادة العممية كتناسبيا مع الكقت المحدد ليا ك

بمغ عدد المشاركيف  ك.المادة العممية حققت ىدؼ المقاء 
. مشارؾ355 مف أصؿ 252الرضاالذيف عبركا عف ىذا المستكل مف 

 :الهيئت التذريبيت 3.5
ممتاز ، جيد جدا )بمغت نسبة رضا المشاركيف 

فقد بمغ عدد الذيف سجمكا % . 81عف الييئة التدريبية (
 مشارؾ ، مما يؤكد 355 مف أصؿ 288ىذه الدرجات 

حسف أداء المدربيف مف حيث استخداميـ األساليب 
كالكسائؿ اإليضاحية كاإللماـ بالمادة العممية، كالقدرة عمى 
تكصيؿ المعمكمات، كاستخداـ الحاالت العممية المرتبطة 

. بطبيعة العمؿ، كااللتزاـ بالجداكؿ الزمنية لمقاءات

 :تقييمبللقبءاث من قبل الخبزاء المذربين 3.6
نالحظ ارتفاع مستكل 

لمقاءات كؿ مؤشرات التقييـ 
التدريبية مف كجية نظر الخبراء 
المدربيف مما يؤكداالستنتاجات 
التي أكردناىا مف خالؿ تحميؿ 
نتائج استبيانات المشاركيف، 

كالجدكؿ التالي يبيف 
نتائج تقييـ المدربيف تفاصيؿ
  .التدريبيةلمقاءات 

 

جيد  ممتاز مجال التقييم
 ضعيف مقبول جيد جداًا 

 %2 %0 %2 %40 %56 االلتزاـ العاـ لممتدربيف
 %2 %0 %2 %40 %56 تفاعؿ المتدربيف مع المقاء

 %0 %2 %7 %21 %69 رغبة المتدربيف في اكتساب المعمكمات كالميارات
 %0 %2 %12 %26 %60 جكدة المساعدات التدريبية

 %0 %2 %2 %23 %74 اإلجراءات اإلدارية كالتنظيمية لمجية المستضيفة
 %0 %0 %16 %31 %49 الزمف المحدد لممحاضر
 %0 %4 %23 %28 %44 الفترة الزمنية المحددة لمقاء
 %0 %5 %19 %19 %58 عدد المشاركيف في المقاء

 %2 %2 %19 %28 %49 التناسؽ كاالنسجاـ بيف المتدربيف
 %2 %0 %19 %21 %57 تحقيؽ المادة العممية ليدؼ المقاء

 %2 %0 %2 %30 %65 التنسيؽ بيف المدربيف
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: التىصيبث .4

:  فإننا نكصي باآلتيقباالطالع عمى نتائج تقكيـ المشاركيف كالخبراء لمقاءات في ىذا التقرير كمالحؽ

 .المنظمة تعميـ التقرير عمى جميع األجيزة الرقابية أعضاء  .1
 .المشاركات كاستضافةالمقاءاتكتفعيؿ كتشجيع حث جميع األجيزة عمى تنفيذ التكصيات الكاردة  .2
حث جميع األجيزة عمى االستفادة مما تـ مف مشاركات كتفعيميا لدييـ كقياس األثر الناتج عف تمؾ  .3

 .المشاركات كمكافاة األمانة العامة بيا بصفة دكرية لعرضيا عمى المجنة كالمجمس التنفيذم 
التزاـ األجيزة بضركرة استيفاء المرشحيف لمشركط كالضكابط سكاء مف ناحية الخبرة أك السف أك  .4

 .المؤىألك االختصاص كذلؾ لتحقيؽ التجانس بيف المشاركيف كبما يخدـ أىداؼ المقاء 
مبادرة تنمية جي محث األجيزة عمى اعتماد المنيجية الحديثة لمتدريب كاالستعانة بالخبراء خر .5

. مف أجؿ تصميـ كتنفيذ كتقييـ المقاءات العممية كالتدريبية IDIاإلنتكسام
 .مراعاة تناسب محاكر المقاء مع الفترة الزمنية المحددة لو  .6
 .التركيز بشكؿ أكبر عمى الجانب التطبيقي كالعممي كالمناقشة كالحكار  .7
االعتناء بشكؿ أكبر بإعداد المادة العممية مع ضركرة التنسيؽ بيف المدربيف في إعداد المادة بشكؿ  .8

 .متكامؿ كعدـ تكرار المكاضيع 
 .التأكد مف تناسب خبرة المدربيف كمياراتيـ مع المكاضيع المطركحة في المقاء  .9
 .كضع خطة لالستفادة مف المشاركيف عند عكدتيـ مف المقاء بيدؼ تعميـ الفائدة  .10
 .التأكد مف إبالغ المشاركيف بالبيانات المتعمقة بالمقاء قبؿ مكعد انعقاده بكقت كاؼ  .11
 .ضركرة عقد المقاءات بصكرة دكرية لمكقكؼ عمى المستجدات المتعمقة بالمكضكع  .12
قياـ األجيزة بعد مركر فترة مف انتياء المقاء بمكافاة المنظمة ببيانات يتـ مف خالليا تقييـ المشاركيف  .13

 .في بيئة العمؿ
عمى مستكل كؿ  (العدد كالفئة العمرية كالجنس)تضميف تقارير تنفيذ البرامج بيانات عف المشاركيف .14

 .جياز 
 

  ،،وهللا المىفق


