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  ::متهيـــد 

  
انطالقا من دستور الدولة والقوانین والتشریعات الكویتیة، وبالرجوع إلى اتفاقیة األمم المتحدة 

وفمبر   ي ن ت ف ا الكوی ادقت علیھ ي ص ساد الت ة الف ادة  2006لمكافح ي الم اء ف ث ج مشاركة ) 13(حی

  : المجتمع

  

ى    تتخذ كل دولة    " ون إل ات ال ینتم طرف تدابیر مناسبة، لتشجیع أفراد وجماع

ع      ات المجتم ة ومنظم ر الحكومی ات غی ي والمنظم ع األھل ل المجتم ام، مث اع الع القط

ا          اس فیم اء وعي الن ھ، وإلذك ساد ومحاربت ع الف المحلي، على المشاركة النشطة في من

  ".یتعلق بوجود الفساد وأسبابھ وجسامتھ وما یمثلھ من خطر

  
ة     دة لمكافح م المتح ب األم عھا مكت ي وض ساد الت ة الف ادیة لمكافح د اإلرش ي القواع النظر ف وب

صادر          ي مواجھة الفساد ال الجریمة والمخدرات، وباالسترشاد بكتاب المرجعیة لنظام النزاھة العربي ف

ات وا              ة الجھ ت بكاف ي الكوی شفافیة ف لقطاعات  عن منظمة الشفافیة الدولیة، ودعما لتعزیز النزاھة وال

  .العامة، ومن أجل تحقیق رسالة جمعیة الشفافیة الكویتیة للوصول إلى مجتمع خاٍل من الفساد

  

ة     ة بالدول ات العام یم الجھ شروع لتقی ة م شفافیة الكویتی ة ال ي جمعی ومي –تتبن اع الحك  القط

  بعنوان

  

  مؤشـر مدركـات اإلصـالح
  في الجھـات العامـة

  
.ي ھذا المطبوع وذلك وفقًا للبیانات الواردة ف
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  معلومات حول المؤشر
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  :: دافــــهاأل –أوال 

  

ت  ساد    ( تناول دة لمكافحة الف م المتح ة األم ة   " )اتفاقی ساد الوقائی ات مكافحة الف ات وممارس " .. سیاس

  : ما یليحیث جاء فیھا

  

 سیخ ، وفقا للمبادئ األساسیة لنظامھا القانوني، بوضع وتنفیذ أو تر في االتفاقیةتقوم كل دولة طرف

سن             انون وح سیاسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سیادة الق

  .إدارة الشئون والممتلكات العمومیة والنزاھة والشفافیة والمساءلة

 إلى إرساء وترویج ممارسات فعالة تستھدف منع الفساد في االتفاقیةتسعى كل دولة طرف .  

 إلى إجراء تقییم دوري للصكوك القانونیة والتدابیر اإلداریة ذات تفاقیة في االتسعى كل دولة طرف 

 .كافحتھمالصلة، بغیة تقریر مدى كفایتھا لمنع الفساد و

  

  : وھياألھداف،إلى تحقیق مجموعة من  یسعى) مؤشر مدركات اإلصالح  (وبناء على ذلك، فان

  

ا ل             )1 ي الكویت وفق ة ف ویر     وضع معاییر لتقییم أداء الجھات العام شفافیة والنزاھة وتط ات ال متطلب

 .الخدمة

  . القطاع العام والمسئولین والعاملین فیھاالجھات فيتشجیع المنافسة االیجابیة بین  )2

وعي  )3 شر ال الي ن ساد اإلداري والم ة الف ة مكافح الحي بأھمی اع اإلص ي القط املین ف ین الع ب

الح    و اإلص د ھ اه واح ة باتج وظفي الدول ة م ك كاف ومي، وتحری سین الحك ویر األداء وتح وتط

  .الخدمة والحفاظ على المال العام

  .تطویر أنظمة ولوائح العملفي تشجیع الجھات العامة على المؤشر یساھم  )4

  .القطاع العامالجھات في االستفادة من المعاییر بتحویلھا إلى برنامج إصالحي متكامل داخل  )5

ة المتمی      )6 ات العام ي بالجھ ام اإلعالم ضوء واالھتم سلیط ال ر ت الحازة األكث افزا  إص ون ح  لتك

  .للجھات األخرى لمزید من التطویر
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  :: الشـئون اإلداريـة واملاليـة – ثانيا

  

  ::توقـیت اإلعالن عن النتائج  )1

  .اإلعالن عن النتائج یكون خالل الربع األول من كل عام

  

 : المـوارد المالیـة )2

 تقییم، فیما یجوز قبول الدعم المادي منمن أي جھة تخضع فیھ لللمؤشر لیحظر قبول الدعم المالي 

  :الجھات اآلتیة

 الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص. 

  المؤشرالجھات غیر الخاضعة للتقییم في. 

 األفراد. 

  .ألخذ موافقتھعلى مجلس األمناء لمؤشر لعلى أن تعرض كافة رغبات التبرع 

  

 : المصروفـات )3

ة         ألحكاالمؤشر  تخضع الشئون المالیة ألعمال      ة والالئحة المالی ة الداخلی ام األساسي والالئح م النظ

  .في جمعیة الشفافیة الكویتیة بھذا الشأن
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  ::أســـئلة وأجوبـــة  – ثالثا
 

 لماذا مؤشر مدركات اإلصالح في الجھات العامة؟ )1

ھ                 ى تحقیق ة إل شفافیة الكویتی ة ال سعى جمعی ذي ت ده اإلصالحي ال ي بع تكمن أھمیة تنفیذ المشروع ف

الح    ب اییر اإلص اعتبارھا جمعیة نفع عام حیادیة ھدفھا األساسي ھو الصالح العام، إلى ضرورة تحدید مع

اس،            ذا األس ى ھ ذھا، وعل ة وتنفی رامج التصحیحیة الالزم بشكل دقیق وموضوعي قبل البدء في رسم الب

ة  كان من الضروري أن تقوم الجمعیة بالتخطیط لمشروع قیاس اإلصالح في الجھات الحكوم         یة في الدول

  . من خالل رصد أدائھا وفق معاییر محددة تستھدف  اكتشاف مكامن الخلل

ي              اتج المحل ي الن ن ثلث أكثر م ساھم ب ذي ی ت وال ة الكوی ونظرا لألھمیة النسبیة للقطاع العام في دول

ن   % 85حیث یضم حوالي (اإلجمالي، ویوفر الجانب األعظم من الوظائف وفرص العمل للمواطنین،   م

ة  إج ة الوطنی الي العمال شفافیة        ) م اییر ال ا بمع ات والتزامھ ك الجھ ي تل الح ف ول اإلص وعي ح شر ال إن ن ف

ي      ًا ف ساھم حتم سیة سی رص والتناف افؤ الف ة وتك ة والعدال انون والفاعلی رام الق ساءلة واحت ة والم والنزاھ

  . میة إلى األمامتحسین أداء تلك المؤسسات وتحسین مستوى الخدمات المقدمة مما سیدفع بعجلة التن

لذلك، فإن االستمرار في سیاسة التغافل عن التردي الواضح في مستوى الخدمات المقدمة من كثیر 

ون     ن أن یك ا ال یمك ي میزانیاتھ دھا ف تم رص ي ی رة الت الغ الكبی ن المب رغم م ى ال ة عل ات العام ن الجھ م

ى ال   ویر األداء عل ط لتط ذ خط اع تنفی ة األوض ستوجب معالج وال، وت ي مقب ستویین الجزئ ات(م أو ) الجھ

  ). من خالل برامج لتطویر األوضاع التنظیمیة بالجھات الحكومیة في إطار الخطط التنمویة(الكلي 

ولمحاربة ظاھرة الفساد في الجھات العامة بكل مظاھرھا، من الضروري أن یتم إعطاء صالحیات 

ق األ       ل تحقی ن أج ة م ي الدول ة ف زة الرقابی عة لألجھ ة واس شفافیة    تنفیذی ق بال ا یتعل وة فیم داف المرج ھ

شفافیة       ة ال ل جمعی ن قب الح م دركات اإلص ر م اس مؤش ة قی ن أھمی ا تكم ن ھن ساءلة؛ وم ة الم وممارس

ي تحدث          رات الت الكویتیة، حیث یتم من خالل ھذا المؤشر تشخیص النواقص لدى كل جھة، ورصد التغی

ذه            ة        فیھا عبر السنوات؛ والمأمول ھو أن  یتم استعمال ھ ي الدول ة ف زة الرقابی ل األجھ ن قب ات م المعلوم

  .  التخاذ ما یلزم من إجراءات، وأیضا من قبل ھذه الجھات  بھدف إیجاد السبل لإلصالح الذاتي داخلھا

  

 كیف بدأت فكرة المؤشـر؟ )2

سیة           ة التأسی ة العمومی اد الجمعی د انعق الح بع دركات اإلص ر م ل اإلشھار   –بدأت فكرة مؤش  – وقب

شكلت ث ت شغیلیة حی ة ت ة وخط تراتیجیة للجمعی ع إس ة لوض ا – لجن ي حینھ شرھا ف م ن ضمنت – ت د ت  وق

  .الخطة مشروع لقیاس اإلصالح والفساد في الجھات الحكومیة
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ستوى               ردي م ة الكویت وت ي دول ان  كثرة األحادیث والكتابات عن تزاید الفساد اإلداري والمالي ف

رة التي یتم رصدھا في میزانیات الجھات الحكومیة، وھو األمر الخدمة العامة على الرغم من المبالغ الكبی

ي             ا ف ع ترتیبھ د أن تراج ة بع ل الدولی ي المحاف دركات   "الذي انعكس سلبا على صورة الكویت ف ر م مؤش

ساد   ده " CPI -الف ذي تع ة  "وال شفافیة الدولی ة ال شار   " TI –منظم دى انت ر م ذي یظھ ر ال و المؤش ، وھ

ل  الفساد في الجھات الحك   ومیة  كما یظھر أن تراجع دولة الكویت مستمر عاما بعد عام، وما لم نبادر لعم

  .شيء لوقف ھذا التدھور فان القطاع العام في خطر یزداد سوؤه یوما بعد یوم

وفمبر       ي ن م ف اییر          2006لذلك ت ق مع ة وف ات الحكومی د أداء الجھ دف رص شروع بھ ي الم دء ف  الب

یم           محددة، لنكتشف مكامن الخلل ونرسم     ل تقی م عم ل ت ة، وبالفع ات الحكومی ي للجھ  خریطة إصالح وطن

  . م13/2/2008للجھات العامة، حیث صدر المؤشر في نسختھ األولى في 

  

 في الجھات العامة ؟" مؤشـر مدركـات اإلصـالح"لماذا تم اختیار اسم  )3

  :تم اختیار ھذا االسم لألسباب التالیة

 سھل        فھو یعبر عن درجة ومقدار الشي      :مؤشــر ى ت درجات، حت لم من ال ء الذي یتم قیاسھ، وفق س

 .المقارنة بین الجھات العامة وفق ھذا المؤشر

 ي               :مدركـات ة الت ات العام ي الجھ ة ف یم معین ود ق وظفین لمدى وج دركات الم  ھذا المؤشر یعكس م

 .میعملون بھا، كما یعكس مدركات ونظرة المراجعین متلقي الخدمات في تلك الجھات عن ھذه القی

 شمل مجموعة      :اإلصـالح ذي ی ام ال  ھذا المؤشر یقیس عملیة اإلصالح، وھو اإلصالح بمفھومھ الع

 ).انظر السؤال الخامس(من قیم العمل الھامة ألي مؤسسة 

 تم توجیھ ھذا المؤشر لقیاس اإلصالح في الجھات العامة فقط: الجھـات العامـة. 

 

 لماذا تم اختیار الجھات العامة ؟ )4

دمات       تم اختیار ا   دیمھا لخ لجھات العامة بسبب ھیمنة الدولة على األنشطة االقتصادیة والخدمیة وتق

اص أو                 ي القطاع الخ ي باإلصالح ف ر معن ر غی محوریة وحیویة ألفراد المجتمع بكافة قطاعاتھ، فالمؤش

الح          ستوى اإلص رات لم وف یعطي مؤش ة س المجتمع المدني، وان كان قیاس اإلصالح في الجھات العام

  .كل مؤسسات الدولة األخرىفي 

ي المستقبل              ة ف ات الدول ة قطاع ي بقی اس اإلصالح ف رى لقی رات أخ على أمل أن تكون ھناك مؤش

  .القریب 
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  جھة حكومیة فقط ؟40لماذا تم اختیار  )5

سنة      30توجد في الكویت قرابة اثنتین وخمسین جھة حكومیة، فتم اختیار   ي ال ط ف ة فق ة حكومی  جھ

ر       2008األولى للمؤشر عام     اني للمؤش ام الث ي الع م، ألن تلك الجھات تقدم خدمات مباشرة لألفراد، أما ف

ام    40فقد تم زیادة عدد الجھات الحكومیة لتصل إلى        ي الع ر ف م 2009 جھة، والجھات التي شملھا المؤش

  :ھي

  األخرىالجھات   الوزارات

  لجمارك العامة لاإلدارة  التربیة
  لعاملةھیكلة القوى اجھاز إعادة   الصحة

  الخدمة المدنیةدیوان   التجارة والصناعة
  لإلطفاء العامة اإلدارة  العدل

  لزراعة والثروة السمكیةالھیئة العامة ل  األوقاف والشئون اإلسالمیة
  لتعلیم التطبیقي والتدریبالھیئة العامة ل  األشغال العامة

  جامعة الكویت  الكھرباء والماء
  بلدیة الكویت  الداخلیة

  الھیئة العامة لشؤون القصر  صالتالموا
  لمعلومات المدنیةالھیئة العامة ل  التعلیم العالي

  لشباب والریاضةالھیئة العامة ل  اإلعالم
  الھیئة العامة للصناعة  الشئون االجتماعیة والعمل

  بنك التسلیف واالدخار  المالیة
  بیت الزكاة  الخارجیة

  الخطوط الجویة الكویتیةمؤسسة   النفط
  لتأمینات االجتماعیةلمؤسسة العامة لا  
  لرعایة السكنیةالمؤسسة العامة ل  
  الھیئة العامة للبیئة  
   المالیةلألوراقسوق الكویت   
  واآلدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون   
  األمةمجلس   
   الكویتیةمؤسسة البترول  
  )كونا( الكویتیة األنباءوكالة   
  لموانئ العامة لمؤسسةال  
  الھیئة العامة لالستثمار  

  

 ما ھي انعكاسات ھذا المؤشر على الجھات العامة في الدولة؟ )6

د           ة، فالمؤشر ق ات والمؤسسات الحكومی د للجھ ن الفوائ سیساھم ھذا المؤشر في تحقیق مجموعة م

  :یدفع الجھات العامة الجادة إلى التعرف على مجموعة من األدوات التي من شأنھا ان تساھم في

 معاییر اختیار اإلشرافیین والقیادیینتطویر . 

 تحسین مستوى الخدمة المقدمة للجمھور واالھتمام بجودتھا. 
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 تبسیط إجراءات العمل والتخلص من البیروقراطیة المفرطة. 

 نشر ثقافة الشفافیة والنزاھة والعدالة والمساءلة بین العاملین في تلك الجھات. 

 التركیز على االنجاز . 

 صیلیة لإلصالح في الجھات العامة وفق متطلبات قوانین الدولة ونظمھاتوفیر خریطة تف. 

  التشجیع على وضع نظم ولوائح تلزم العاملین في الجھاز اإلداري بالدولة بمعاییر الشفافیة والنزاھة

  .والمساءلة

  

  الستطالع آرائھم؟الخبراءالمراجعین والموظفین و شرائحلماذا تم تحدید  )7

ن  ر م ات الحككثی راجعین       الجھ ریحة الم ا ش امتین وھم ریحتین ھ ا ش ل معھ دیھا أو یتعام ة ل ومی

ن        شریحتین، فم ك ال ة رأي تل م معرف ن المھ ة فم ة حكومی یم أي جھ ا تقی وظفین، وإذا أردن ریحة الم وش

خاللھما یتم تقییم الجھات الحكومیة من الداخل ومن الخارج، ألن الموظفین بحكم اطالعھم على تفاصیل        

لعمل یتولون تقییم الجھات التي یعملون بھا من الداخل، أما المراجعین فبإمكانھم كمتلقین وإجراءات سیر ا

ن الخارج      ة م ات العام ا  ،للخدمة تقییم الجھ ام       أم المفھوم الع راجعین ب دیھا م یس ل ي ل ات الت م    ، الجھ د ت فق

لجھة لمعرفة استطالع رأي شریحة ثالثة وھي الخبراء من ذوي االختصاص أو المعرفة في مجال نشاط ا

  .ھور مثل الھیئة العامة لالستثمار خدمة للجمتقدمال تقییمھم ألداء الجھات الحكومیة التي 

  

 ما ھي المعاییر الرئیسیة للمؤشر، وكیف تم تحدیدھا كأدوات لإلصالح؟ )8

ى          ة عل یشتمل مؤشر مدركات اإلصالح على ستة معاییر رئیسیة، وھي عبارة عن مؤشرات فرعی

  : النحو التالي

  .الشفافیة  - أ

  .النزاھة  -  ب

  .المساءلة واحترام القانون  -  ت

  .الفاعلیة  -  ث

  . وتكافؤ الفرصالعدالة  - ج

  .التنافسیة  - ح

ات إدارة        م أدبی ي معظ ك ف وتمثل ھذه المؤشرات الستة معاییر ھامة لقیاس مؤشرات اإلصالح وذل

  .الحكم الرشید

 



  - 15 - 

  التي تدل على عملیة اإلصالح ؟- األسئلة -كیف تم تحدید المواضیع  )9

ال        تم وض  ة في مج ع األسئلة بعد أن تم االطالع على العدید من التجارب الدولیة والدراسات البحثی

ي       ومي وأدوات اإلصالح ف قیاس األداء، ومعاییر التمیز اإلداري، والحوكمة ومراقبة تحسین األداء الحك

ام  اع الع ك المواضیع   .. القط ي تل راء والمتخصصین ف آراء الخب اد ب م االسترش ا ت ا.. كم س علم أن مجل  ب

اتذة          ل أس ن قب األمناء لمؤشر مدركات اإلصالح أشرف على وضع وصیاغة األسئلة، كما تم مراجعتھا م

وأخیرا تم إعادة صیاغة األسئلة بصورتھا النھائیة بعد البدء باالستطالع  .. ومستشارین في علم اإلحصاء   

  .التجریبي

ع  علما بأن الجمعیة ومجلس األمناء قد قاموا بمجموعة كبیرة       من اإلجراءات واللقاءات بھدف وض

  :تلك المعاییر الرئیسیة والمعاییر الفرعیة، حیث تم عمل ما یلي

 .عرض عناصر التقییم على عدد من الخبراء والفنیین ألخذ مالحظاتھم علیھا  - أ

ل               -  ب شأن، مث سات ذات ال ى عدد من المؤس ار المؤشر عل شة أفك بة  "عرض ومناق وان المحاس و " دی

ة   "و  " مدنیةدیوان الخدمة ال  " ادة   "و " جھاز خدمة المواطنین وتقییم أداء الجھات الحكومی از إع جھ

 .بھدف االستفادة من خبراتھم وأخذا مالحظاتھم.. والمعھد العربي للتخطیط" ھیكلة القوى العاملة

ارة   -  ت ز  " زی ومي المتمی ألداء الحك ي ل امج دب ى    –. برن الع عل امج واإلط ات البرن یم فئ اییر تقی  مع

 .تجربتھم

 .اإلطالع والفحص لتجارب عدیدة في بناء المؤشرات على مستوى العالم  -  ث

ارة خاصة تمت         كما تمت إحاطة سمو رئیس مجلس الوزراء بفكرة المؤشر ومحتواه من خالل زی

  م2007في منتصف العام 

اء  قام مجلس   ،م2008 األولىوبعد انجاز المؤشر في سنتھ       یم   األمن ر التقی ة عناص دف  ، بمراجع  بھ

سین ص ادةیاغتھا تح ل  وإع ائج التحلی ى نت اء عل ا بن صائي توزیعھ س ،اإلح ام مجل ا ق اء كم داد األمن  بإع

ة  خاصة باأل، ثالثة للمؤشر  إضافیةاستمارة   شریحة  ة موجھ ،طراف ذات العالق راء ل ات   ، الخب یم الجھ  لتقی

  .العامة التي لیس لھا مراجعین بالمفھوم الموجود في كثیر من الجھات 

  

 العلمیة التي تم اعتمادھا في الدراسة المیدانیة لمؤشر مدركات اإلصالح؟ ما ھي المنھجیة  )10

ة   ات المیدانی ة الدراس ت الجمعی سوح(تبن ي   ) الم الح ف دركات اإلص اییر م رات ومع ة مؤش لدراس

ن          ة م ا عدد    5398الجھات العامة، حیث اعتمدت الدراسة على عینة مكون ردة منھ ردة  2178 مف ن  مف  م

  . مفردة لعینة الخبراء200 إلى باإلضافة ، من شریحة المراجعینمفردة 3000  وعدد،شریحة الموظفین

تم جمع البیانات باستخدام أسلوب العینة الطبقیة ومن ثم تم تطبیق أسلوب العینة العشوائیة المنتظمة   

  .لسحب عینة كل طبقة وذلك وفقا للقوائم المعدة بأسماء الجھات الحكومیة



  - 16 - 

ات وبإشراف       تم جمع وإدخال ومراجعة الب   ع ومعالجة البیان ي جم یانات من قبل جھة متخصصة ف

  .  قسم نظم المعلومات والطرق الكمیة بجامعة الكویت–حسني حمدي .المستشار اإلحصائي د

  

  :وللوصول إلى مؤشرات ومعاییر لإلصالح فإن تحلیل المؤشر یشمل المراحل التالیة

 ).(Reliabilityرجة الوثوقیة في النتائج  العتماد داالستبیاناتحساب درجة ثبات ومصداقیة   - أ

 Frequency(تلخیص جمیع أسئلة الدراسة في مؤشرات وصفیة وملخصات للمقاییس اإلحصائیة   -  ب

tables & Graphs and Statistical summary measures( 

 .تطبیق أسلوب التحلیل العاملي لتحدید عوامل قیاس كل بناء من أبنیة مؤشرات اإلصالح  -  ت

ھ       اختبار مع  -  ث ر قیاس اد عناص ائي واعتم شكل نھ اده ب  Testing the(نویة كل بناء من األبنیة العتم

significance of the item of the construct) 

ة         - ج سمات الدیموجرافی ا لل رات اإلصالح وفق ار مؤش  Testing between demographic(اختب

characteristics ) 

  

وظفی     شریحة الم صحیحة ل تمارات ال دد االس غ ع ن 1819ن بل ل م دل2178 أص تجابة  وبمع  اس

ین   ،% 83.5 ي ح راجعین   إنف شریحة الم صحیحة ل تمارات ال ن  2935  االس ل  م ع  3000 أص  مراج

ا   ، %90وبمعدل   د بل      وأم راء فق ر،   200صل   من أ 71غ عدد االستمارات الصحیحة      الخب دل  خبی وبمع

وظفین  أسئلة وھذا وقد بلغ معامل كرونباك لقیاس اتساق ومصداقیة   ،  % 36استجابة   ا  ،% 97.5 الم  وأم

  % .95.3بلغ معامل المصداقیة فقد بالنسبة للمراجعین 

 

  المنفذة الستطالع الرأي؟ ولماذا لم ینفذه متطوعون؟من ھي الجھة )11

اره  ، بجامعة الكویت اإلداریة كلیة العلوم – اإلدارةتم التعاقد مع مركز التمیز في    ة   أ باعتب ر جھ كب

  . ویتمتع بعدد كاٍف من المستشارین والخبراء، مستقلمناءأعلمیة كویتیة لھ مجلس 

  

 ھل سیتم تكرار أعمال المؤشر ؟ وما ھي مواعیده ؟ )12

ن  – بإذن اهللا –سوف یتم عمل المؤشر بشكل سنوي       بحیث یتم البدء في أعمالھ في الربع األخیر م

 مدة –ف شھر ینایر كل عام ، على أن تجرى عملیة استطالع الرأي من منتصف شھر نوفمبر إلى منتص 

  . من كل عاماألولقبل نھایة الربع  لیتم اإلعالن عن النتائج في –شھرین 

نتھ          اإلعالنوقد تم    ي س ر ف ائج المؤش ى  عن نت ي  األول ا  ،م13/2/2008 ف م      أم د ت ام فق ذا الع ي ھ  ف

  .م 19/4/2008في  عنھا اإلعالن مارس و31استالم النتائج في 
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 ال المؤشر؟ما ھي المعوقات التي واجھت أعم )13

أخیر            ات بت ض الجھ واجھت الجمعیة بعض المعوقات لدى تنفیذھا ألعمال المؤشر، حیث قامت بع

ا رفضت          عمل الباحثین المیدانیین، مما تطلب مقابالت شخصیة مع المسئولین لتسھیل مھام الباحثین، فیم

  : وھي استطالع الرأي الخاص بالموظفین  إلجراء جھات دخول باحثینا أربع

 ة الخارجیةوزار -

 وزارة النفط -

 سوق الكویت لألوراق المالیة -

 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب -

  

دى  10 لعدد إلیھمكما كان حصر أسماء الخبراء وطریقة الوصول           جھات عامة قد واجھ صعوبة ل

ن    إلى في الوصول األمناء وقد ساھم مجلس    ، لالستطالع المنفذةالجھة   ر م دد كبی شر ع ي  ال  قامت  یحة الت

تمارات ة االس تمارات   بتعبئ وب الس ى المطل د األدن تكمال الح د اس ات لع ن الجھ دد م تبعاد ع م اس ا ت ، فیم

 :الخبراء، وھي الجھات اآلتیة

 وزارة الخارجیة -

 وزارة النفط -

 مؤسسة الموانئ الكویتیة -

 مجلس األمة -

  

 ھل سیتم تطویر أعمال المؤشر في المستقبل ؟ )14

س ا     ى اختصاصات مجل االطالع عل ا    ب ین لن اء یتب ون   ألمن د یك ھ ق ال     ان ستمر ألعم ویر م اك تط  ھن

  :لذلك سیتم النظر بشكل سنوي في الجوانب التالیة المؤشر،

  .معاییر التقییم بھدف تحسینھا وتطویرھا - 1

  . المنھجیة العلمیة الدراسیة - 2

  .عدد الجھات التي یتناولھا التقییم بھدف زیادتھا -3

  . الرأيالجھة المنفذة الستطالعات -4

كما یتم دوریا النظر في مخرجات التقییم وھل یتم االكتفاء بإصدار نتائج المؤشر أم یمكن تطویرھا 

  .الستخالص دراسات وتحلیالت تفید الجھات العامة
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   ::ةـــج الدراســـمنه –رابعا 
 

 :نوع البحث

 . دراسة كمیة

  :حجم العینة

 مقابلة مع المراجعین، وأما الخبراء فقد 2935 و  مقابلة وجھا لوجھ مع الموظفین،1819تم إجراء 

  . خبیرا71بلغ حجم العینة لھم 

 :مواصفات العینة

 وخبراء من ذوي ن لخدمات الحكومةون في القطاع العام ومراجعویتیون ومقیمون عرب موظفوك

  . جھة40، رجال ونساء موزعین على االھتمام في مجال عمل الجھة الحكومیة

 :نةطریقة اختیار العی

 . العشوائي بالتكرار المنظم -

یم   إرسالعدا الخبراء حیث تم  ،الجھات الحكومیةالت أجریت وجھا لوجھ في    كل المقاب  - اذج التقی  نم

  . وإعادتھا لھم وقاموا بتعبئتھا

 :االستمارة

   .مجلس األمناء في المؤشراستمارة ذات أسئلة مغلقة تم تحضیرھا من قبل 

  :لغة االستمارة

  .فین والمراجعین كانت باللغة العربیة، تم استبعاد اآلسیویین واألجانب من الدراسةاستمارة الموظ

 :العمل المیداني

 .م2009 فبرایر وحتى 2008خالل الفترة من نوفمبر أجریت المقابالت 

 :مراقبة جودة البیانات 

تمارات   ن االس ة م ى عین ة عل دقیق والمراجع م الت لیة  ،ت تمارات األص ة االس ك بمطابق ة  وذل بعملی

  . لضمان دقة وسالمة اإلدخال spssاإلدخال في برنامج 

   :اإلدارة المركزیة لإلحصاء

  .المنھج الذي اتبع في ھذه الدراسة یتبع أنظمة وقوانین اإلدارة المركزیة لإلحصاء في الكویت
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   ـ الموظفونالعینةحجم 

حجم العینة   األعداد الفعلیة الجھة
 وفق المخطط

 416 88 )عوبة إجراءات الوزارة حال دون إتمام العمل بالمناطق التعلیمیةص(وزارة التربیة 
 211 209 وزارة الصحة

 36 35 وزارة التجارة والصناعة
 58 59 وزارة العدل

 60 62 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة
 79  76 وزارة األشغال العامة

 66 64 وزارة الكھرباء والماء
 90  91 وزارة الداخلیة

 81 84 وزارة المواصالت
 37 36 وزارة التعلیم العالي

 65 65 وزارة اإلعالم
 71 76 وزارة الشئون االجتماعیة والعمل

 38 38  وزارة المالیة
 50 52  اإلدارة العامة للجمارك

 33  33 برنامج إعادة ھیكلة القوى العاملة
 39 39  دیوان الخدمة المدنیة
 38 38 اإلدارة العامة لإلطفاء

 27 26 الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة
 40 41 الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب

 58  59 جامعة الكویت
 72 71 بلدیة الكویت

 36 36 الھیئة العامة لشئون القصر
 39 31 الھیئة العامة للمعلومات المدنیة
 35 31 الھیئة العامة للشباب والریاضة

 38 25 مة للصناعةالھیئة العا
 34 32 بنك التسلیف واالدخار

 34  34 بیت الزكاة
 38 40 مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة

 18 18 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة
 23 23 المؤسسة العامة للرعایة السكنیة

 34 31 الھیئة العامة للبیئة
 36 33 مجلس األمة

 39 37 مؤسسة البترول الكویتیة
 35 35  وكالة األنباء الكویتیة

 40 37 مؤسسة الموانئ الكویتیة
 34 34 الھیئة العامة لالستثمار

 18*  0 )رفض التعامل(وزارة الخارجیة 
 35*  0 )رفض التعامل(وزارة النفط 

 33*  0  )رفض التعامل(سوق الكویت لألوراق المالیة 
 36*  0 )لتعاملرفض ا(المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

  2178*  1819 اإلجمالي
  رفضت التعامل وتم استبعادھا من العینةجھات*     
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  الخصائص الدیموجرافیة لعینة الموظفین

  النسبة بعد استبعاد القیم المفقودة التكرارات  الخصائص الدیموجرافیة

 العمر
  13.7  221   سنة25أقل من 

  53.0  857   سنة34  إلى 25من 
  25.0  404   سنة44إلى  35من 

  8.3  134   سنة44أكثر من 
  100.00  1616  المجموع

    203  القیم المفقودة
    1819  المجموع الكلى

 الجنسیة
  83.8  1408  كویتي

  16.2  273  غیر كویتي
  100  1681  المجموع

    138  القیم المفقودة
    1819  المجموع الكلى

  الجنس
    51.5  820  ذكر
  48.5  772  أنثى
  100.00  1592  موعالمج

    227  القیم المفقودة
    1819  المجموع الكلى

 المستوى التعلیمي
 2.13 37 متوسط
 8.00 139 ثانوي
 46.49 808 دبلوم

 40.85 710 جامعي
 2.53 44 فوق الجامعي

 100.00 1738 المجموع
  81 القیم المفقودة

  1819 المجموع الكلى
 المستوى الوظیفي

 0.81 14 مراسل
 82.80 1430 موظف

 9.84 170 رئیس قسم
 4.52 78 مراقب

 2.03 35 مدیر
 100.00 1727 المجموع

  92 القیم المفقودة
  1819 المجموع الكلى
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  النسبة بعد استبعاد القیم المفقودة التكرارات  الخصائص الدیموجرافیة

 سنوات الخبرة
 23.33 392  سنوات5أقل من 

 44.64 750  سنوات10 إلى 5من 
 24.82 417  سنة20 إلى 11من 

 7.20 121  سنة20أكثر من 
 100.00 1680 المجموع

  139 القیم المفقودة
  1819 المجموع الكلى

  الدخل الشھري
 17.09 274  دینار500أقل من 

 51.09 819   دینار999 إلى 501من 
 26.70 428  دینار1500 إلى 1000من 

 5.12 82  دینار1500أكثر من 
 100.00 1603 المجموع

  216 القیم المفقودة
  1819 المجموع الكلى
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 حسب الجنسیة، الجنس، العمر، مستوى الموظفینو تبین أن التوزیع التكراري لمتوسط آراء عینة       

   : كان كما ھو ملخص في الجدول التاليالمستوى الوظیفي، سنوات الخبرة، و الدخل،التعلیم،

  

الخصائص 
یة   رافیةالدیموج

فاف
ش

ات
اء

جر
اإل
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ص
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ة ا

افی
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 م

ھة
نزا

ال
ساد
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یة  
قائ

 و
ھة
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و   

ة 
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قان
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رام

حت
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ط   
طی

تخ
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یة
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فا
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اتی
تر

الس
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اء  
ألد

ة أ
علی

فا
ؤ   

كاف
و ت

ة 
دال

الع
ص

فر
ال

سیة  
ناف

الت
عام  

 ال
سط

تو
الم

  

 الجنسیة
 3.502 3.495 3.285 3.542 3.537 3.515 3.405 3.514 3.440 3.502  كویتي

 3.770 3.764 3.545 3.786 3.852 3.781 3.700 3.760 3.677 3.771  غیر كویتي
  الجنس

 3.658 3.696 3.517 3.725 3.754 3.697 3.596 3.674 3.597 3.623  ذكر
 3.451 3.393 3.166 3.462 3.433 3.421 3.361 3.443 3.365 3.470  أنثى

  العمر
 3.421 3.447 3.224 3.420 3.360 3.407 3.376 3.556 3.390 3.545   سنة25أقل من 

25-34  3.536 3.501 3.530 3.467 3.596 3.671 3.616 3.410 3.590 3.536 
35-44  3.583 3.540 3.586 3.527 3.573 3.596 3.616 3.347 3.579 3.614 

 3.735 3.522 3.335 3.749 3.659 3.665 3.587 3.717 3.524 3.712   سنة44أكبر من 
  تعلیممستوى ال

 3.193 3.367 3.044 3.380 3.297 3.312 3.308 3.211 3.510 3.653  متوسط
 3.206 3.089 2.991 3.279 3.177 3.172 3.350 3.341 3.115 3.482  ثانوي
 3.553 3.621 3.428 3.600 3.656 3.630 3.431 3.500 3.485 3.501  دبلوم

 3.625 3.585 3.359 3.644 3.629 3.584 3.550 3.681 3.564 3.622  جامعي
 3.549 3.266 3.043 3.447 3.378 3.286 3.334 3.595 3.314 3.476  فوق الجامعي

  المستوى الوظیفي
 3.385 3.429 3.051 3.705 3.429 3.462 3.184 3.256 3.352 3.443  مراسل
 3.498 3.520 3.308 3.547 3.578 3.531 3.427 3.511 3.436 3.515  موظف

 3.748 3.715 3.536 3.800 3.671 3.721 3.683 3.731 3.700 3.806  رئیس قسم
 3.759 3.769 3.529 3.685 3.671 3.657 3.557 3.803 3.805 3.697  مراقب
 3.807 3.434 3.323 3.698 3.468 3.525 3.470 3.627 3.381 3.419  مدیر 

  سنوات الخبرة
 3.429 3.373 3.203 3.439 3.399 3.411 3.379 3.479 3.339 3.497   سنوات5أقل من 

 3.556 3.634 3.446 3.635 3.689 3.606 3.478 3.569 3.515 3.538   سنوات5-10
 3.631 3.556 3.330 3.616 3.612 3.632 3.519 3.566 3.547 3.638   سنة11-20

 3.348 3.289 2.969 3.432 3.363 3.356 3.305 3.523 3.266 3.461   سنة20أكثر من 
  الدخل الشھري

 500أقل من 
 3.588 3.642 3.468 3.678 3.718 3.670 3.565 3.641 3.548 3.673  دینار

 3.448 3.467 3.255 3.484 3.493 3.500 3.364 3.465 3.398 3.470   دینار501-999
1000-1500   3.597 3.547 3.635 3.511 3.540 3.613 3.624 3.345 3.563 3.617 

 3.520 3.313 2.968 3.539 3.416 3.384 3.297 3.491 3.431 3.561  1500أكثر من 
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ص    الموظفین التوزیع التكراري لمتوسط آراء عینة    وأما و ملخ ا ھ  حسب  الجھة الحكومیة كان كم

  :في الجدول التالي
سیة

ناف
الت

ؤ  
كاف

وت
ة 

دال
الع

ص
فر

ال
اء 
ألد

ة أ
علی

فا
ط  

طی
تخ

 ال
یة

عل
فا

جي
اتی

تر
الس

ا
و  

ة 
ءل

سا
الم

ون
قان

 ال
رام

حت
ا

 

قائ
 و

ھة
نزا

ن  یة
 م

ھة
نزا

ال
ساد

الف
 

ال
ص

الت
ة ا

افی
شف

 

یة 
فاف

ش
ات

اء
جر

اإل
ام  

الع
ط 

وس
مت

ال
ین

ظف
مو

لل
 

 الجھة الحكومیة

  وزارة التربیة  3.095 3.182 3.013 3.316 3.050 3.103 3.007 2.982 2.859 3.025
 وزارة الصحة 3.696 3.442 3.702 3.446 3.432 3.860 4.000 3.860 3.690 3.926
 وزارة التجارة والصناعة 3.696 3.567 3.542 3.507 3.197 3.195 3.466 3.214 3.036 3.426
 وزارة العدل 3.302 3.451 3.257 3.497 3.401 3.216 3.246 3.352 2.985 3.179
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة 3.453 3.536 3.071 3.526 3.452 3.395 3.806 3.620 3.056 3.384
 وزارة األشغال العامة 3.097 3.403 3.152 3.237 3.016 3.240 3.187 3.111 2.859 2.965
 وزارة الكھرباء والماء 3.239 3.682 3.453 3.401 3.374 3.404 3.407 3.415 3.289 3.360
 وزارة الداخلیة 3.924 3.627 3.722 3.710 3.869 3.974 4.003 3.949 3.980 3.952
 وزارة المواصالت 3.920 3.571 3.759 3.679 3.795 3.972 3.965 3.782 3.944 3.936
 وزارة التعلیم العالي 2.887 2.918 2.781 3.182 2.772 2.813 2.565 2.960 2.281 2.551
 وزارة اإلعالم 4.266 4.258 4.224 4.359 4.231 4.281 4.242 4.279 4.292 4.277
 وزارة الشئون االجتماعیة والعمل 2.849 3.257 3.003 3.091 2.894 3.150 3.119 3.128 3.051 2.900
 وزارة المالیة 3.712 3.543 3.169 3.951 3.422 3.437 3.757 3.491 3.103 3.223
 اإلدارة العامة للجمارك 3.566 3.583 3.478 4.391 3.738 3.474 3.466 3.517 3.493 3.718
 امج إعادة ھیكلة القوى العاملةبرن 3.501 3.393 3.429 3.822 3.571 3.464 3.606 3.529 3.301 3.603
 دیوان الخدمة المدنیة 4.046 3.740 3.838 4.156 4.195 4.033 3.993 4.023 4.052 4.098
  اإلدارة العامة لإلطفاء 3.819 3.806 3.669 4.123 3.845 3.834 3.658 3.886 3.818 3.900
 الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة 2.261 3.164 2.450 2.682 2.587 2.794 3.104 2.833 2.935 2.807
 الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب 3.555 3.703 3.301 3.386 3.455 3.463 3.372 3.671 3.066 3.449
 جامعة الكویت 3.800 3.921 3.829 3.589 3.852 3.720 3.817 4.013 3.494 3.798
 بلدیة الكویت 3.812 3.678 3.807 3.645 3.548 3.908 4.000 3.815 3.839 3.907
 الھیئة العامة لشئون القصر 4.291 4.144 4.369 4.398 4.381 4.258 4.313 4.214 4.289 4.323
 الھیئة العامة للمعلومات المدنیة 4.034 4.083 3.937 3.589 3.852 4.148 3.903 4.024 3.847 3.981
 الھیئة العامة للشباب والریاضة 3.324 3.429 3.010 3.092 3.269 3.320 3.000 3.310 3.011 3.142
 الھیئة العامة للصناعة 3.660 3.782 3.584 3.203 3.323 3.537 3.667 3.778 2.985 3.625
 بنك التسلیف واالدخار 2.731 3.055 3.097 2.958 2.781 3.063 2.875 3.012 2.540 2.745
 بیت الزكاة 3.663 4.044 3.893 3.698 3.799 3.636 3.522 3.495 3.434 3.684
 مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة 3.747 4.128 3.864 3.145 3.386 3.680 3.781 3.833 3.324 3.657
 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 3.295 3.365 2.798 3.146 2.648 3.661 3.250 3.323 3.177 3.383
 المؤسسة العامة للرعایة السكنیة 2.473 3.147 2.651 2.971 3.008 2.707 2.583 2.620 2.117 2.520
 الھیئة العامة للبیئة 2.913 3.133 2.932 3.511 3.102 3.364 3.010 3.020 2.583 2.840
 مجلس األمة 3.318 3.413 3.415 3.292 3.281 3.217 3.394 3.403 3.250 3.307
 مؤسسة البترول الكویتیة 3.217 3.709 3.312 3.454 3.541 3.128 3.426 3.354 2.904 3.191
 وكالة األنباء الكویتیة 3.235 3.055 3.343 3.265 2.937 3.190 3.171 3.540 3.005 3.462
 مؤسسة الموانئ الكویتیة 3.548 3.288 3.606 3.737 3.508 3.876 3.484 3.523 3.103 3.733
 الھیئة العامة لالستثمار 2.911 3.213 3.071 3.817 2.874 2.969 3.141 2.938 2.544 2.977
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   ـ المراجعونالعینةحجم 

حجم العینة   العدد الفعلي الجھة
 وفق المخطط

  184 191 وزارة التربیة
  183 183 وزارة الصحة

  90 91 وزارة التجارة والصناعة
  90 90  وزارة العدل

  90 91 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة
  45  45  وزارة األشغال العامة

  90 91 وزارة الكھرباء والماء
  183 184 وزارة الداخلیة

  45 44  وزارة المواصالت
  45 44 وزارة التعلیم العالي

  90 90 وزارة اإلعالم
  183 173 وزارة الشئون االجتماعیة والعمل

  45 46  اإلدارة العامة للجمارك
  45 44 برنامج إعادة ھیكلة القوى العاملة

  91 89 دیوان الخدمة المدنیة
  46 46 اإلدارة العامة لإلطفاء

 45 45 الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة
  183 186 الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب

  183 183 جامعة الكویت
  183 182  بلدیة الكویت

  45 45 الھیئة العامة لشئون القصر
  183 164  الھیئة العامة للمعلومات المدنیة

  45 44  العامة للشباب والریاضةالھیئة
  90 94 سوق الكویت لألوراق المالیة

  45 17  الھیئة العامة للصناعة
  90 70 بنك التسلیف واالدخار 

  90 90 بیت الزكاة
  45 45 مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة

  183 183 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة
  45  45 المؤسسة العامة للرعایة السكنیة
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  : المراجعینالجدول التالي، یتم عرض ملخص للخصائص الدیموجرافیة لعینة 

  النسبة بعد استبعاد القیم المفقودة  التكرارات  الخصائص الدیموجرافیة

 العمر
 14.6 404   سنة25أقل من 

 30.9 857   سنة34  إلى 25من 
 31.1 862   سنة44 إلى 35من 

 23.4 647   سنة44أكثر من 
 100.0 2770  عالمجمو

  165  القیم المفقودة
  2935  المجموع الكلى

 الجنسیة
 59.4  1611  كویتي

 40.5  1099  غیر كویتي
 100.0  2710  المجموع

    225  القیم المفقودة
   2935  المجموع الكلى

 الجنس
 73.6 1944  ذكر
 26.4 699  أنثى

 100.0 2643  المجموع
  292  القیم المفقودة

  2935  المجموع الكلى
 المستوى التعلیمي

 8.3 227 متوسط
 20.5 558 ثانوي
 22.0 600 دبلوم

 47.2 1287 جامعي
 2.0 54 فوق الجامعي

 100.0 2726 المجموع
  209 القیم المفقودة

  2935 المجموع الكلى
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  النسبة بعد استبعاد القیم المفقودة التكرارات  الخصائص الدیموجرافیة

  المستوى الوظیفي
 18.9 510 مندوب
 52.4 1415 موظف
 28.7 773 أخرى

 100.0 2698 المجموع
  237 القیم المفقودة

  2935 المجموع الكلى
 القطاع

 44.5 1086 حكومي
 37.4 914 خاص
 18.1 443 أخرى

 100.0 2443 المجموع
  492 القیم المفقودة

  2935 المجموع الكلى
  الدخل الشھري

 14.1 299  دینار500أقل من 
 31.3 664   دینار999 إلى 501من 
 25.2 533  دینار1500 إلى 1000من 

 29.4 623  دینار1500أكثر من 
 100.0 2119 المجموع

  816 القیم المفقودة
  2935  المجموع الكلي

 الفئة
 92.9 2179  عادى

 2.3 54  ذوى احتیاجات خاصة
 4.6 112  أخرى

 100.0 2345  المجموع
   590  المفقودةالقیم 

   2935  المجموع الكلى
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حسب  الجنسیة، الجنس، العمر، مستوى  (المراجعینویتضح التوزیع التكراري لمتوسط آراء عینة 

  :كما یلي، )التعلیم، الوظیفة، القطاع، الفئة والدخل الشھري

المساءلة و   النزاھة  الشفافیة  الخصائص الدیموجرافیة
العدالة و   الفاعلیة  احترام القانون

المتوسط   التنافسیة  تكافؤ الفرص
  العام

 الجنسیة
 3.6746 3.7752 3.6441 3.5934 3.6604 3.6982 3.6314  كویتي

 3.6489 3.7523 3.5277 3.5530 3.7160 3.6417 3.7413  غیر كویتي
 الجنس

 3.6867 3.7746 3.6291 3.5794 3.6953 3.7147 3.6843  ذكر
 3.6504 3.7890 3.5381 3.5952 3.6773 3.5740 3.6701  أنثى

 العمر
 3.4773 3.6414 3.3617 3.5905 3.5058 3.3161 3.5457   سنة25أقل من 

25-34  3.5796 3.7202 3.6170 3.5289 3.5662 3.6896 3.6135 
35-44  3.7428 3.7947 3.7581 3.5774 3.6771 3.8221 3.7421 

 3.8066 3.9017 3.7280 3.6688 3.8036 3.7136 3.7932   سنة44أكبر من 
  ستوى التعلیمم

 3.8676 3.9611 3.7627 3.6000 3.8553 3.8049 3.8402  متوسط
 3.6544 3.7906 3.5526 3.5862 3.6735 3.5015 3.6447  ثانوي
 3.6115 3.6841 3.4808 3.5714 3.6361 3.6515 3.6449  دبلوم

 3.7186 3.8007 3.6848 3.6037 3.7196 3.7711 3.7024  جامعي
 3.8402 3.5638 3.4186 3.3258 3.3313 3.4432 3.3510  عالي

 الوظیفة
 3.8650 3.8676 3.7276 3.5019 3.8610 3.9133 3.9070  مندوب
 3.6428 3.7713 3.5900 3.6027 3.6689 3.6558 3.6156  موظف
 3.6856 3.7889 3.6234 3.6476 3.6846 3.6485 3.7027  أخرى

 القطاع
 3.7262 3.8020 3.6551 3.6313 3.7279 3.7549 3.6726  حكومي

 3.7075 3.8029 3.6064 3.5473 3.7334 3.6995 3.7298  خاص
 3.6810 3.7528 3.7245 3.5986 3.6754 3.7968 3.6499  أخرى

 الفئة
 3.7154 3.8123 3.6646 3.5898 3.7256 3.7387 3.7010  عادى

 3.6400 3.7350 3.5600 3.4722 3.4313 3.5053 3.5811  ذوى احتیاجات خاصة
 3.7786 3.8627 3.7734 3.5922 3.6638 3.8316 3.6077  مسن

 الدخل الشھري
 3.4347 3.5602 3.3457 3.3596 3.5048 3.5764 3.5647   دینار500أقل من 

 3.7032 3.7717 3.5390 3.5229 3.7080 3.6779 3.7522   دینار501-999
 3.7103 3.7542 3.6150 3.6277 3.7340 3.7714 3.6785   دینار1000-1500

 3.7969 3.8657 3.7284 3.6999 3.7796 3.7745 3.7391   دینار1500أكثر من 
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  :ویلخص الجدول التالي التوزیع التكراري لمتوسط آراء عینة المراجعین حسب الجھة الحكومیة
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 الجھة الحكومیة

 وزارة التربیة 2.9810 3.0112 2.9194 2.9540 3.0252 2.8824 3.0949
 وزارة الصحة 3.4777 3.2634 3.7988 3.2059 3.1096 4.0909 3.7933
 وزارة التجارة والصناعة 3.9624 3.7213 3.9123 3.8281 3.6818 3.9451 4.0329
  وزارة العدل 2.9605 2.9533 3.6194 3.1180 2.6985 2.7444 2.8597
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة 3.5663 3.3824 4.3104 3.6648 3.1574 3.4917 3.5722
  وزارة األشغال العامة 3.1414 2.9737 3.3403 2.7500 3.2111 2.8403 2.8807
 وزارة الكھرباء والماء 3.4961 3.4517 3.5735 3.4835 3.4508 3.4466 3.5273
 وزارة الداخلیة 3.8084 3.8099 3.6157 3.8597 3.8090 3.9036 3.9045
  وزارة المواصالت 3.8032 3.7217 3.8667 3.8846 3.7398 3.9545 3.7762
 وزارة التعلیم العالي 3.8875 3.9953 3.7821 3.7386 4.0698 3.9244 3.6570
 وزارة اإلعالم 4.1369 4.2911 4.4222 4.3694 3.5549 4.1353 4.0659
 وزارة الشئون االجتماعیة والعمل 4.1804 4.4659 4.3757 4.3598 3.5347 4.1402 4.3227
  اإلدارة العامة للجمارك 3.3277 3.3091 3.7667 3.3295 3.3674 3.3696 3.3153
  القوى العاملةبرنامج إعادة ھیكلة 3.2054 3.1814 3.3929 3.0852 3.2817 2.9148 3.1890
 دیوان الخدمة المدنیة 3.9222 3.8305 3.9278 3.9538 3.9093 3.9819 3.8946
 اإلدارة العامة لإلطفاء 3.4236 3.3814 4.3864 3.2833 3.3667 3.4293 3.1000
 الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة 3.0398 3.0622 3.2564 2.8690 2.9508 3.0284 2.9840
 الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب 3.6901 3.9151 3.0220 3.9385 3.9779 3.1366 3.8207
 جامعة الكویت 3.5551 3.7945 3.0466 3.6725 3.7945 3.0722 3.7090
  بلدیة الكویت 4.0061 3.7389 3.8268 3.8482 3.7982 4.1008 4.0687
 الھیئة العامة لشئون القصر 4.2237 4.2400 4.4111 4.2611 4.0222 4.0611 4.3333
  الھیئة العامة للمعلومات المدنیة 3.8278 3.7129 3.9101 3.6214 3.7044 3.8990 3.8000
 الھیئة العامة للشباب والریاضة 3.5142 3.5238 3.6131 3.4535 3.3413 3.3125 3.5094
 ق المالیةسوق الكویت لألورا 4.0556 3.8644 3.8294 3.9679 4.1241 4.1429 4.1807
  الھیئة العامة للصناعة 3.8482 3.8588 3.7500 3.8971 3.7059 3.9559 3.9191
 بنك التسلیف واالدخار  3.2729 3.2606 3.1423 3.3306 3.2214 3.2159 3.2903
 بیت الزكاة 3.8445 3.8822 4.0111 3.9028 3.3496 3.9522 4.1643
 مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة 2.9204 3.0550 2.5263 2.8182 3.0754 2.4438 3.2823
 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 4.0318 3.8641 3.9762 3.9253 3.9954 3.9354 4.1133
 المؤسسة العامة للرعایة السكنیة 4.5336 4.6146 4.5682 4.5427 4.5081 4.5732 4.4750
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   ـ الخبراءالعینةحجم 

عینة وفق حجم ال  األعداد الفعلیة الجھة
 المخطط

  20  14  الھیئة العامة للبیئة
 20 14  مؤسسة البترول الكویتیة

 02  6  وزارة المالیة
 02  7 الھیئة العامة لالستثمار

 02  25 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
 02  5  وكالة األنباء الكویتیة

  
ع     م تجمی ھ ت ى أن ارة إل در اإلش راء إال 10وتج ن الخب تمارات م دم      اس سبب ع صاءھا ب م إق ھ ت  أن

 من مؤسسة الموانئ 2 من وزارة النفط ، 3 من وزارة الخارجیة، 4. ( استكمال العدد المطلوب من الجھة

  ). من مجلس األمة 1الكویتیة و
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  :و یعرض الجدول التالي ملخص للخصائص الدیموجرافیة للعینة

لقیم النسبة بعد استبعاد ا  التكرارات  الخصائص الدیموجرافیة
  المفقودة

 العمر
 3  2   سنة30أقل من 

 25.8 17   سنة40  إلى 30من 
 18.2 12   سنة50 إلى 40من 
 36.4 24   سنة60 إلى 50من 

 16.7 11   سنة60أكبر من 
 100 66  المجموع

   5  القیم المفقودة
   71  المجموع الكلى

 الجنسیة
 95.5 64  كویتي

 4.5 3  غیر كویتي
  100 67  المجموع

  4  لقیم المفقودةا
  71  المجموع الكلى

  الجنس
 82.3 51  ذكر
 17.7 11  أنثى

  100 62  المجموع
  9  القیم المفقودة

  71  المجموع الكلى
 المستوى التعلیمي

 2.9 2 شھادة دبلوم أو أقل
 47.1 32 شھادة جامعیة

 17.6 12 شھادة ماجستیر
 32.4 22 شھادة دكتوراه

 100 68 المجموع
  3 یم المفقودةالق

  71 المجموع الكلى
  المستوى الوظیفي

 16.4  10 موظف سابق
 36.1 22 قیادي
 6.6 4 ناشط
 24.6 15 كاتب

 16.4 10 أكادیمي
 100 61 المجموع

  10  القیم المفقودة
  71  المجموع الكلى

 القطاع
 45.6 31 حكومي

 39.7  27 خاص
 10.3 7 متقاعد
 4.4 3 أخرى

 100 68  المجموع
  3  القیم المفقودة

  71  المجموع الكلى
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نس،      سیة، الج سب  الجن راء ح ة الخب ط آراء عین راري لمتوس ع التك الي التوزی دول الت ین الج و یب

  . العمر، مستوى التعلیم، الوظیفة والقطاع

  الخصائص الدیموجرافیة

فیة
شفا

ال
  

ھة
نزا

ال
لة   

اء
مس

ال
ام 

تر
اح

و 
ون

قان
ال

یة  
عل

لفا
ا

و   
ة 

دال
الع تكا

ؤ 
ف

ص
فر

ال
سیة  

ناف
الت

ط   
وس

مت
ال

عام
ال

  

 یةسالجن
 3.4463 3.4440 3.4682 3.4600 3.5741 3.3457 3.4140  كویتي

 3.9054 4.0833 3.7500 4.0000 3.7778 3.8333 4.0476  غیر كویتي
 الجنس

 3.5077 3.5052 3.5408 3.4809 3.6196 3.4681 3.5446  ذكر
 3.5297 3.5000 3.4000 3.6000 3.7500 3.1389 3.3036  أنثى

 العمر
 3.4324 3.7500 2.7500 3.7000 3.6667 2.8333 3.5714   سنة30أقل من 

30-40  3.2679 3.3333 3.5000 3.4308 3.2500 3.3750 3.2741 
40-50  3.3506 3.3125 3.5185 3.4333 3.3750 3.3000 3.4234 
 3.3589 3.3587 3.4205 3.3500 3.4275 3.2464 3.4286  60 إلى 50من 

 3.7568 3.7955 3.9091 3.7091 3.8182 3.7424 3.6753   سنة60أكثر من 
 مستوى التعلیم

 3.4459 3.0000 3.2500 3.3000 3.7500 3.5000 3.7143  دبلوم و أقل
 3.7135 3.6161 3.5000 3.6130 3.6333 3.4638 3.4949  جامعي

 3.5375 3.4318 3.5455 3.4636 3.7037 3.4167 3.4643  ماجستیر
 3.2628 3.3375 3.4318 3.3524 3.3968 3.2424 3.3143  دكتوراه

 3.1261 3.2222 3.0000 3.1333 3.3095 2.9074 2.9286  موظف سابق
 3.7207 3.4750 3.5972 3.5333 3.7941 3.6765 3.5038  قیادي
 3.8919 3.9167 3.8750 3.8500 3.8333 3.5000 3.8571  ناشط
 3.6802 3.6964 3.8214 3.7133 3.6556 3.5952 3.5810  كاتب

 3.3544 3.3500 3.5250 3.5111 3.4000 3.2333 3.3429  أكادیمي
 القطاع

 3.2528 3.4500 3.3400 3.3696 3.4267 3.2014 3.4550  حكومي
 3.6031 3.4167 3.6739 3.5320 3.6528 3.5507 3.4231  خاص

 3.5225 3.3929 3.2143 3.6000 3.5833 3.2143 3.3061  متقاعد
 3.2613 3.3333 3.4167 3.3667 3.3333 3.1667 3.0000  أخرى

  
وبینت النتائج أن التوزیع التكراري لمتوسط آراء عینة الخبراء حسب  الجھة الحكومیة كان كما ھو 

  :ملخص في الجدول التالي

سیة
ناف

الت
 و  

الة
عد

ال
ؤ 

كاف
ت

ص
فر

ال
یة 

عل
لفا

ا
لة  

اء
مس

ال
ام 

تر
اح

و 
ون

قان
ال

 

اھ
نز

ال
فیة ة

شفا
ال

ط  
وس

مت
ال

عام
ال

 

  الجھة الحكومیة

  وزارة المالیة 3.0631 2.6429 2.9167 3.2778 2.7250 2.8000 2.6250
  الھیئة العامة للبیئة 3.4595 3.5357 3.2500 3.5556 3.4300 3.5250 3.6000
  واآلدابالمجلس الوطني للثقافة و الفنون  3.6023 3.6071 3.5278 3.6597 3.5708 3.6500 3.6413
 مؤسسة البترول الكویتیة 3.4820 3.4935 3.4545 3.7564 3.5273 3.5909 3.5577
 و كالھ األنباء الكویتیة 3.4595 3.4286 2.9333 2.8667 3.3200 2.7500 3.1500
  الھیئة العامة لالستثمار 2.9676 3.0612 2.9444 2.8611 3.2667 2.9583 2.8214
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ص   المراجعین والخبراءراء عینة التوزیع التكراري لمتوسط آ  و ملخ  حسب الجھة الحكومیة كما ھ

  :في الجدول اآلتي
سیة

ناف
الت

و  
ة 

دال
الع

ص
فر

 ال
فؤ

تكا
 

یة
عل

لفا
ا

و  
ة 

ءل
سا

الم
ام 

تر
اح

ون
قان

ال
ھة 

نزا
ال

فیة 
شفا

ال
ط  

وس
مت

ال
عام

ال
 

 الجھة الحكومیة

 وزارة التربیة 2.9810 3.0112 2.9194 2.9540 3.0252 2.8824 3.0949
 وزارة الصحة 3.4777 3.2634 3.7988 3.2059 3.1096 4.0909 3.7933
 وزارة التجارة والصناعة 3.9624 3.7213 3.9123 3.8281 3.6818 3.9451 4.0329
  وزارة العدل 2.9605 2.9533 3.6194 3.1180 2.6985 2.7444 2.8597
 ف والشئون اإلسالمیةوزارة األوقا 3.5663 3.3824 4.3104 3.6648 3.1574 3.4917 3.5722
  وزارة األشغال العامة 3.1414 2.9737 3.3403 2.7500 3.2111 2.8403 2.8807
 وزارة الكھرباء والماء 3.4961 3.4517 3.5735 3.4835 3.4508 3.4466 3.5273
 وزارة الداخلیة 3.8084 3.8099 3.6157 3.8597 3.8090 3.9036 3.9045
  وزارة المواصالت 3.8032 3.7217 3.8667 3.8846 3.7398 3.9545 3.7762
 وزارة التعلیم العالي 3.8875 3.9953 3.7821 3.7386 4.0698 3.9244 3.6570
 وزارة اإلعالم 4.1369 4.2911 4.4222 4.3694 3.5549 4.1353 4.0659
 وزارة الشئون االجتماعیة والعمل 4.1804 4.4659 4.3757 4.3598 3.5347 4.1402 4.3227
  اإلدارة العامة للجمارك 3.3277 3.3091 3.7667 3.3295 3.3674 3.3696 3.3153
 برنامج إعادة ھیكلة القوى العاملة 3.2054 3.1814 3.3929 3.0852 3.2817 2.9148 3.1890
 دیوان الخدمة المدنیة 3.9222 3.8305 3.9278 3.9538 3.9093 3.9819 3.8946
 اإلدارة العامة لإلطفاء 3.4236 3.3814 4.3864 3.2833 3.3667 3.4293 3.1000
 الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة 3.0398 3.0622 3.2564 2.8690 2.9508 3.0284 2.9840
 الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب 3.6901 3.9151 3.0220 3.9385 3.9779 3.1366 3.8207
 جامعة الكویت 3.5551 3.7945 3.0466 3.6725 3.7945 3.0722 3.7090
  بلدیة الكویت 4.0061 3.7389 3.8268 3.8482 3.7982 4.1008 4.0687
 الھیئة العامة لشئون القصر 4.2237 4.2400 4.4111 4.2611 4.0222 4.0611 4.3333
  الھیئة العامة للمعلومات المدنیة 3.8278 3.7129 3.9101 3.6214 3.7044 3.8990 3.8000
 الھیئة العامة للشباب والریاضة 3.5142 3.5238 3.6131 3.4535 3.3413 3.3125 3.5094
 سوق الكویت لألوراق المالیة 4.0556 3.8644 3.8294 3.9679 4.1241 4.1429 4.1807
  الھیئة العامة للصناعة 3.8482 3.8588 3.7500 3.8971 3.7059 3.9559 3.9191
 بنك التسلیف واالدخار  3.2729 3.2606 3.1423 3.3306 3.2214 3.2159 3.2903
 بیت الزكاة 3.8445 3.8822 4.0111 3.9028 3.3496 3.9522 4.1643
 مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة 2.9204 3.0550 2.5263 2.8182 3.0754 2.4438 3.2823
 تماعیةالمؤسسة العامة للتأمینات االج 4.0318 3.8641 3.9762 3.9253 3.9954 3.9354 4.1133
 المؤسسة العامة للرعایة السكنیة 4.5336 4.6146 4.5682 4.5427 4.5081 4.5732 4.4750
 وزارة المالیة 3.0631 2.6429 2.9167 3.2778 2.7250 2.8000 2.6250
 الھیئة العامة للبیئة 3.4595 3.5357 3.2500 3.5556 3.4300 3.5250 3.6000
 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 3.6023 3.6071 3.5278 3.6597 3.5708 3.6500 3.6413
 مؤسسة البترول الكویتیة 3.4820 3.4935 3.4545 3.7564 3.5273 3.5909 3.5577
 وكالة األنباء الكویتیة 3.4595 3.4286 2.9333 2.8667 3.3200 2.7500 3.1500
 ة العامة لالستثمارالھیئ 2.9676 3.0612 2.9444 2.8611 3.2667 2.9583 2.8214
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 التقییممعاییر 
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تم وضع عدد كبیر من معاییر التقییم لقیاس مدركات اإلصالح في الجھات العامة، وذلك من خالل  

  :ثالث شرائح ھامة، وھياستطالع رأي 

o الموظفون. 

o المراجعون. 

o الخبراء.  

  :عات الرأي الثالثة اآلتیةباستطال كما ھو مبین الشرائح،لذا فإن المعاییر تم توزیعھا حسب تلك 

  

   :: اسـتطالع رأي املوظفـني– أوال
  

نحن جمعیة الشفافیة الكویتیة نعمل على قیاس مدركات الموظفین لإلصالح في الجھات 
  . في ھذا الخصوصكاستقصاء رأیالحكومیة التي یعملون فیھا، لذا نود إجراء 

   
واحد غیر موافق تماما، (حد إلي خمسة، نود أن تذكر لنا ما ھو تقییمك لھذه العبارات من وا

  . تعني عدم معرفة اإلجابةال ینطبقبأن علما )  خمسة موافق تماماىصعودا إل
  
  
  
  :مبحوثبیانات ال

  
  44>    44 – 35   34 -  25   سنة   25<  : العمر     المبحوثرقم ھاتف

أنثى                      .2  ذكر.1  الجنس  غیر كویتي.2  كویتي.1  الجنسیة

  أعلى من جامعي. 5  جامعي.4  دبلوم.3  ثانوي.2  متوسط.1  مستوى التعلیم

  مدیر.5  مراقب.4  رئیس قسم.3موظف          .2  مندوب.1  المستوى الوظیفي    

   سنة20أكثر من . 4  20 - 11. 3  10 -5.  2   سنوات5أقل من .1  سنوات الخبرة

  1500أكثر من . 4     1500 –  901.3    900- 501.2  500أقل من .1  .)ك.د(الشھري الدخل 

  
  :إلدارة االستقصاء

  
  موقع أول استمارة    :عنوان الجھة    :اسم الجھة

    :ساعة المقابلة  م2008     /      /  :تاریخ المقابلة

    :اسم المراقب    : العداداسم

    :بةساعة المراق  م2008     /      /  :  تاریخ المراقبة
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  املوظفـني رأي اسـتطالع
  

  : لإلصالح في الجھات التي یعملون فیھاالموظفینیقیس ھذا االستطالع مدركات 
  

  مدى موافقتك على البند

  بنود التقییم

ق 
واف

 م
یر

غ
اما

تم
فق 
موا

ر 
غی

 

اید
مح

فق 
موا

ق  
واف

م
اما

تم
 

  

بق
نط

ال ی
  

ات  ان یعرف    في   ظفحق المو ::  الشفافیــة    دون و إتاحة المعلوم
           معوقات

1 2 3 4 5   6  

                :  شفافیة اإلجراءات-أ

               .أھداف جھة عملك واضحة لدى الموظفین )1

                . العملبإجراءاتیوجد دلیل توثیقي  )2

                .یتم العمل بدلیل إجراءات العمل وتطویره عند اللزوم )3

ى           )4 تم عل ي ی ارات الت أساسھا  یتم اإلفصاح عن المعاییر واالعتب
  اتخاذ القرارات

              

                .یتم اإلفصاح عن دلیل أخالقیات المھنة )5

                : شفافیة التواصل مع المسئولین-ب

                .تعرف ھذه الجھة الموظف بحقوقھ )6

                .تعرف ھذه الجھة الموظف بواجباتھ )7

إلدارة       )8 وظفین ل یل آراء الم ة لتوص صال فاعل وات ات د قن توج
  .العلیا

              

                .إطالع الموظفین بأي مشاریع جدیدة تحدث تغییرا في العمل )9

ل آراء الموظفین        )10 سئولین لنق اقتراحات أو  (یسھل االتصال بالم
  ).شكاوى

              

                . یتم تنظیم لقاءات مفتوحة بین اإلدارة العلیا والموظفین )11

                یلتزم المسئول باطالع موظفیھ على تقاریر أدائھم  السنویة )12

ـة ة ::  النزاھـ یم األمان س ق تقامة   تعك ة واالس ات المھن وأخالقی
    ومكافحة الفساد

1 2 3 4 5   6  

                : نزاھة من الفساد-أ

صالحھم       )13 ة لم ة بالجھ ات العام ستغلون الممتلك ون ال ی الموظف
 .الشخصیة

  ).استخدام سیارات جھة عملك، قرطاسیة، أدوات ومعدات(

              

                ).رشوة. ( ي ھذه الجھة لیس لدیھم تجاوزات مالیةالموظفون ف )14

 .الموظفون في ھذه الجھة لیس لدیھم  تجاوزات إداریة )15

  )كالواسطة، خرق للوائح، تجاوز للصالحیات المقررة (
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  مدى موافقتك على البند

  بنود التقییم
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                : نزاھة وقائیة-ب

ة        )16 دیم خدم دى تق دایا ل ول الھ ر قب ك بحظ ة عمل ك جھ تعلم
  . للجمھور

              

ة   )17 یم النزاھ زز ق ة تع رامج تدریبی یم ب ك بتنظ ة عمل وم جھ تق
  .وأخالقیات المھنة

              

د تكون             )18 ب ق ولیھم مناص تھتم جھة عملك بإعداد القیادیین عند ت
  .عرضة للفساد

              

                .  جھة عملك دلیل معاییر ألخالقیات المھنةیوجد لدى )19

                .تطبق جھة عملك معاییر أخالقیات المھنة أو المعاییر السلوكیة )20

                .تشجع جھة عملك موظفیھا اإلبالغ عن حاالت الفساد )21

تمنع جھة عملك الموظفین من استغالل الوظیفة العامة لمصالح  )22
  . شخصیة

              

ساءلة  انوناحتوالم ة و    :: رام الق ن مراقب وظفین م ین الم   تمك
   مساءلة المسئولین مـن خـالل القنوات و األدوات المالئمة

1 2 3 4 5   6  

                .تلتزم جھة عملك بجمیع القوانین واللوائح المنظمة للعمل )23

ات أو    )24 ات أوالترقی ة للتعیین القوانین المنظم ك ب ة عمل زم جھ  تلت
  .العالوات

              

                .ى جھة عملك نظام فعال للرقابة والتدقیق الداخليیوجد لد )25

ة أو        )26 ة أوالمالی ة اإلداری وائح واألنظم  یتم محاسبة المتجاوزین لل
  .الفنیة

              

                .یوجد لدى الجھة معاییر وضوابط عند  اتخاذ القرارات )27

ار الموظفین            )28 اییر وضوابط الختی ق مع ك بتطبی ة عمل تلتزم جھ
  .شرافیةفي المناصب اإل

              

                .تھتم جھة عملك بالنظر في شكاوى الموظفین بجدیة )29

  6   5 4 3 2 1   إنجاز األھداف المرجوة::  الفاعلیــة

                : تخطیط إستراتیجي-أ

                .  توجد لدى جھة عملك خطة إستراتیجیة و تشغیلیة )30

               . تلتزم جھة عملك بتنفیذ خطتھا اإلستراتیجیة )31

                . یتم استحداث أو تعدیل ھیكل الجھة إال وفقا لحاجة العملال )32

                .لدى جھة عملك القدرة على إحداث وإدارة التغییر بكفاءة عالیة )33

                : فاعلیة األداء-ب

ر    )34 ك غی ة عمل ة بجھ ین اإلدارات المختلف صاصات ب االخت
  . متداخلة

              

                . مات المقدمة للجمھورتقوم جھة عملك بتبسیط اإلجراءات للخد )35

                .  تنجز جھة عملك خطتھا خالل الفترة الزمنیة المحددة )36
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  مدى موافقتك على البند
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                .تقوم جھة عملك بقیاس نسبة االنجاز في الخطة السنویة )37

درات        تنظم جھة ع   )38 ة مناسبة لتطویر ق ملك برامج تدریبیة  مھنی
  .الموظفین

              

                .یوجد لدى جھة عملك كفاءة في اإلشراف على أداء الموظفین )39

ل           ::العدالــة وتكافؤ الفرص      ز وإعطاء ك ام وعدم التحی اد الت الحی
 ذي حق حقھ

1  2  3  4  5    6  

ین الموظفین      )40 ساواة ب ر  تلتزم جھة عملك بالعدالة والم  دون النظ
 .إلى الجنس أو األصل أو اللغة أو الدین

              

                .تطبق جھة عملك مبدأ الثواب والعقاب بین الموظفین )41

                .ال یشعر الموظفین بالظلم من قبل المسئولین )42

ي          )43 ار الموظفین ف اییر وضوابط الختی یوجد لدى جھة عملك مع
  .المناصب اإلشرافیة

              

                .ء الوظیفي بین العاملین بعدالةیتم توزیع العب )44

تحسین بیئة العمل وخلق الحوافز التشجیعیة من أجل       ::التنافسیــة
 األعمالتطویر 

1  2  3  4  5    6  

                .تتخذ القیادة في جھة عملك قرارات صائبة )45

ل         )46 رارات أو ح اذ الق ى اتخ تھتم جھة عملك بإشراك الموظفین ف
  .المشكالت

              

                . جھة عملك نظام تقییم فعال ألداء الموظفینیوجد لدى )47

ة لتطویر            )48 ار اإلبداعی ة واألفك ادئ الحدیث تشجع جھة عملك المب
  .العمل

              

ابي      )49 ر اإلیج داث التغیی ة إلح ك رغب ة عمل ي جھ ادة ف دى القی ل
  .المطلوب

              

                .بیئة العمل في جھة عملك مشجعة ومحفزة لعمل الموظفین )50

                .العمل في ھذه الجھة أفضل من الجھات األخرىانجاز  )51

                .  لدیك رضا عام عن جھة عملك التي تعمل بھا )52
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  : اسـتطالع رأي املراجعـني- ثانيا 
  

 لإلصالح في الجھات لكویتیة نعمل على قیاس مدركات المراجعیننحن جمعیة الشفافیة ا
  . في ھذا الخصوصكاستقصاء رأیالحكومیة التي یعملون فیھا، لذا نود إجراء 

   
غیر موافق تماما، واحد  (لي خمسة،إ العبارات من واحد تقییمك لھذه ما ھو نا تذكر لأن نود

  .تعني عدم معرفة اإلجابة بأن ال ینطبقعلما ) موافق تماما خمسة ىلإصعودا 
  
  
  

  :المبحوثبیانات 
 

  44>    44 – 35   34 -  25   سنة   25<  العمر      المبحوثرقم ھاتف

أنثى                                                .2  ذكر.1  الجنس  غیر كویتي.2  كویتي.1  الجنسیة

  أعلى من جامعي.5  جامعي.4  دبلوم.3  ثانوي.2  متوسط.1  مستوى التعلیم

      أخرى. 3  موظف           .2  مندوب .1  الوظیفة   

    أخرى  خاص   حكومي   القطاع العمل 

    مسن  ذوي احتیاجات خاصة  عادي  الفئة

   900- 701.4        700- 501.3  500- 251.2  250أقل من . 1  .)ك.د(الدخل الشھري 

  
  :إلدارة االستقصاء

  
  موقع أول استمارة    :عنوان الجھة    :اسم الجھة

    :ساعة المقابلة  م2008 /        /    :ةتاریخ المقابل

    :اسم المراقب    : العداداسم

    :المراقبةساعة   م2008 /        /      :المراقبةتاریخ 
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  املراجعـني رأي اسـتطالع
  

  : لإلصالح في الجھات التي یتعاملون معھاالمراجعینیقیس ھذا االستطالع مدركات 

  مدى موافقتك على البند

  موضوع التقییم

ق 
واف

 م
یر

غ
اما

تم
فق 
موا

یر 
غ

 

اید
مح

فق 
موا

اما 
تم

ق 
واف

م
 

  

بق
نط

ال ی
  

ي       ::ــة  الشفافی ات دون   ان یعرف    حق المواطن ف و إتاحة المعلوم
          معوقات

1  2  3  4  5    6  

ا شفافیة     )1 ي تراجعھ ة الت ي الجھ د ف ات  یوج وح لمتطلب  ووض
  )الشروط والمستندات(الخدمة  على الحصول

              

                .خطوات انجاز المعاملة في ھذه الجھة واضحة )2

ن أي ت      )3 ة و     تقوم ھذه الجھة باإلعالن ع دیم الخدم ي تق رات ف غی
  . الوقت المناسبفي

              

                .تقوم الجھة بإبالغك عن أسباب رفض المعاملة )4

ي )5 ا    ف ي یحتاجھ ات الت ة المعلوم وفیر كاف تم ت ة ی ذه الجھ  ھ
  .الجمھور

              

  6    5  4  3  2  1   واالستقامة ومكافحة الفساد تعكس قیم األمانة  ::النزاھــة

 . الجھة ال یقومون بتجاوزات إداریةالموظفون في ھذه  )6
  ).واسطة، خرق للوائح، تجاوز للصالحیات المقررة(

              

یتم الحصول على الخدمة دون أن تضطر لتقدیم مقابل مادي أو  )7
  .خدمي

              

رشوة،  . ( الموظفون في ھذه الجھة لیس لدیھم تجاوزات مالیة        )8
  ).اسقاط غرامات ومخالفات دون وجھ حق

              

                .سھل على المراجع إنجاز المعاملة دون واسطةی )9

تمكین المواطنین من مراقبة ومساءلة :: المساءلة واحترام القانون
  الموظفین والمسئولین من خالل القنوات واألدوات المالئمة

1 2 3 4 5   6  

                .تحترم ھذه الجھة القوانین واللوائح المنظمة للعمل )10

                .ر في شكاوى المراجعین بجدیةتھتم ھذه الجھة بالنظ )11

اء    )12 سببون باألخط ذین یت ا ال بة موظفیھ ة بمحاس ذه الجھ وم ھ تق
  .المالیة أو الفنیة اإلداریة أو

              

                .یتم تقدیم مبررات قانونیة أو إجرائیة لدى رفض معاملتك )13

  6    5  4  3  2  1   إنجاز األھداف المرجوة::  الفاعلیــة
 . ھة موقع الكتروني یساھم في انجاز المعاملةیوجد في ھذه الج )14
  ).یوفر متطلبات الخدمة ، إتمام المعاملة( )15

              

ى      )16 ت عل یتم انجاز المعاملة آلیا في ھذه الجھة مما یختصر الوق
  .المراجع

              

حصول تھتم ھذه الجھة بتبسیط إجراءات تقدیم الخدمة لتسھیل         )17
  .یھا علالمراجع

              

ة      )18 دیم           في ھذه الجھ ي تق م ف ة بعملھ ة كامل ى درای الموظفون عل
  .الخدمة
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  مدى موافقتك على البند

  موضوع التقییم

ق 
واف

 م
یر

غ
اما

تم
فق 
موا

ر 
غی

 

اید
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فق 
موا

اما 
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بق
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شامل    )19 ف ال وم الموظ ة مفھ ذه الجھ ق ھ ف  . (تطب ز الموظ ینج
  )خطوات المعاملة كاملة

              

ن ال  )20 ة م ة عالی د درج ل  یوج دات العم ین وح سیق ب يتن ذه ف  ھ
  .الجھة

              

الحیاد التام وعدم التحیز وإعطاء كل ذي :: العدالــة وتكافؤ الفرص
  6    5  4  3  2  1  حق حقھ

ز            )21 ة دون التمیی ام الخدم ساواة إلتم ة والم یشعر المراجع بالعدال
  .بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدین

              

ن أي    یمكنك الوصول إلى المسئو    )22 الغ ع لین في ھذه الجھة لإلب
  .ممارسات غیر قانونیة

              

 .نظام استقبال المعامالت ال یمیز بین المراجعین )23
ي          (        رقیم ف ام الت ة نظ ستخدم الجھ ة، ت ام شباك الخدم التوقف أم

  ).استقبال المعامالت

              

ة       )24 ر قانونی تثناءات غی دمون اس ة ال یق ذه الجھ ي ھ سئولون ف الم
  .اجعینللمر

              

تحسین بیئة العمل وخلق الحوافز التشجیعیة من أجل :: التنافسیــة
  6    5  4  3  2  1  تطویر الخدمة

ة المراجعون         )25 ق الستقبال وخدم ان الئ ة مك یوجد في ھذه الجھ
  .مقارنة بجھات عدیدة

              

                .توفر الجھة خدمة خاصة للمسنین وذوي االحتیاجات الخاصة )26

جھة للمراجعین مركز خدمات مساندة لتیسیر عملیة توفر ھذه ال )27
  ) طباعة وتصویر مستندات. ( الحصول على الخدمة

              

                .یوجد موظف استقبال للمساعدة في انجاز المعاملة )28

ات         )29 ة بجھ ة مقارن ة ذات جودة عالی ى خدم یحصل المراجع عل
 .عدیدة

              

               .علیھاالتي یحصل لدى المراجع درجة عالیة من الثقة بالخدمة  )30

                .معاملة الموظفین للمراجعین الئقة مقارنة بجھات عدیدة )31

أنت راض بشكل عام عن مستوى الخدمة التي تتلقاھا من ھذه     )32
 .   الجھة
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  اخلرباء اسـتطالع رأي - ثالثا 
  
  

 في الجھات نحن جمعیة الشفافیة الكویتیة نعمل على قیاس مدركات الموظفین لإلصالح
  . في ھذا الخصوصاستقصاء رأیكالحكومیة التي یعملون فیھا، لذا  نود إجراء 

   
غیر موافق تماما، واحد  (لي خمسة،إ العبارات من واحد تقییمك لھذه ما ھو نا تذكر لأن نود

  . عدم معرفة اإلجابةال ینطبق تعنيعلما بأن ) موافق تماما خمسة ىلإصعودا 
  
  
  

  :بیانات المبحوث
 

  60>    60 - 50    50 – 40  40 -30  : العمر     المبحوثرقم ھاتف

أنثى                                                .2  ذكر.1  :الجنس  غیر كویتي.2  كویتي.1  الجنسیة

    دكتوراه.4  ماجستیر.3  جامعي. 2  دبلوم أو أقل. 1  مستوى التعلیم

  أكادیمي. 5  كاتب. 4  ناشط. 3    قیادي         . 2  موظف سابق. 1  الوظیفة 

  خرىأ  متقاعد  خاص   حكومي   القطاع العمل 

  

  :إلدارة االستقصاء

  موقع أول استمارة    :عنوان الجھة    :اسم الجھة

    :ساعة المقابلة  م2008 /        /    :ةتاریخ المقابل

    :اسم المراقب    : العداداسم

    :المراقبة ساعة  م2008 /        /      :تاریخ المراقبة
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  اخلرباء رأي اسـتطالع
  

  : لإلصالح في الجھات التي یتعاملون معھاالخبراءیقیس ھذا االستطالع مدركات 

  مدى موافقتك على البند

  موضوع التقییم

ق 
واف

 م
یر

غ
اما

تم
فق 
موا

ر 
غی

 

اید
مح

فق 
موا

اما 
تم

ق 
واف

م
 

  

بق
نط

ال ی
  

ي       ::الشفافیــة   ق المواطن ف ات دون  و إتاحة الم ان یعرف  ح علوم
          معوقات

1  2  3  4  5    6  

                .ووضوح في أعمالھا یوجد في ھذه الجھة شفافیة )1

                .خطوات انجاز األعمال في ھذه الجھة واضحة ومحددة )2

ا         )3 ي إجراءاتھ رات ف ن أي تغیی اإلعالن ع ة ب ذه الجھ وم ھ تق
  .العملیة وفي الوقت المناسب

              

ي  )4 وفیر   ف تم ت ة ی راف    ھذه الجھ ة لألط ات الالزم ة المعلوم كاف
  ذات العالقة

              

               .أھداف ھذه الجھة واضحة لألطراف ذات العالقة )5

ى أساسھا            )6 تم عل یتم اإلفصاح عن المعاییر واالعتبارات التي ی
  .اتخاذ القرارات

              

توجد قنوات اتصال فاعلة لتوصیل آراء األطراف ذات العالقة  )7
  .لإلدارة العلیا

              

تعكس قیم األمانة وأخالقیات المھنة واالستقامة  ::النزاھــة
   ومكافحة الفساد

1  2  3  4  5    6  

 .الموظفون في ھذه الجھة ال یقومون بتجاوزات إداریة )8
  ).واسطة، خرق للوائح، تجاوز للصالحیات المقررة(

              

 . الموظفون في ھذه الجھة لیس لدیھم تجاوزات مالیة )9
  ).ط غرامات ومخالفات دون وجھ حقرشوة، إسقا( 

              

صالحھم      )10 ة لم ة بالجھ ات العام ستغلون الممتلك ون ال ی الموظف
 الشخصیة

  ).استخدام سیارات جھة عملك، أدوات ومعدات(

              

ن        )11 اإلبالغ ع ة ب راف ذات العالق شجیع األط ة بت وم ھذه الجھ تق
  .حاالت الفساد

              

                 أخالقیات المھنةیوجد لدى ھذه الجھة دلیل لمعاییر )12

                .تطبق ھذه الجھة معاییر أخالقیات المھنة )13

  :: المساءلة واحترام القانون 
تمكین المواطنین من مراقبة و مساءلة المسئولین من خالل 

  القنوات و األدوات المالئمة

              

                .تحترم ھذه الجھة القوانین واللوائح المنظمة للعمل )14

                .لجھة بمالحظات األطراف ذات العالقةتھتم ھذه ا )15

                .یوجد لدى ھذه الجھة نظام فعال للرقابة والتدقیق الداخلي )16
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  مدى موافقتك على البند

  موضوع التقییم
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 لمالیة أوا تتم محاسبة المتجاوزین للوائح واألنظمة اإلداریة أو    )17
  .الفنیة

              

                .توجد لدى الجھة معاییر وضوابط عند  اتخاذ القرارات )18

ي    )19 تلتزم ھذه الجھة بتطبیق معاییر وضوابط اختیار الموظفین ف
  المناصب اإلشرافیة

              

ـة وة   ::الفاعلیـ داف المرج از األھ ة    إنج رة زمنی الل فت اءة وخ بكف
  محددة

1  2  3  4  5    6  

                .ه الجھة موقع الكتروني یعرف بأھدافھا وأعمالھایوجد في ھذ )20

                تھتم ھذه الجھة بتبسیط إجراءات العمل )21

                .الموظفون في ھذه الجھة على درایة كاملة بعملھم )22

                .توجد درجة عالیة من التنسیق بین وحدات العمل )23

                .  توجد لدى  ھذه الجھة خطة إستراتیجیة وخطة تشغیلیة )24

               . تلتزم ھذه الجھة بتنفیذ خطتھا اإلستراتیجیة )25

                . ال یتم استحداث أو تعدیل ھیكل الجھة إال وفقا لحاجة العمل )26

                .لدى ھذه الجھة القدرة على إحداث وإدارة التغییر بكفاءة عالیة )27

ر        )28 ة غی ذه الجھ ي ھ ة ف ین اإلدارات المختلف صاصات ب االخت
  . متداخلة

              

                .  تنجز ھذه الجھة خطتھا خالل الفترة الزمنیة المحددة )29

الحیاد التام وعدم التحیز و إعطاء كل  ::العدالــة وتكافؤ الفرص 
  ذي حق حقھ

              

ف   )30 ع مختل ساواة م ة والم ز بالعدال ة یتمی ذه الجھ ي ھ ل ف التعام
ة أو       ل أو اللغ نس أو األص سبب الج ز ب راف دون التمیی األط

  .نالدی

            
  

ن أي        )31 الغ ع ة لإلب ي ھذه الجھ یمكن الوصول إلى المسئولین ف
  .ممارسات غیر قانونیة

              

                .المسئولون في ھذه الجھة ال یقدمون استثناءات غیر قانونیة )32

ي            )33 ار الموظفین ف اییر وضوابط الختی توجد لدى ھذه الجھة مع
  .المناصب اإلشرافیة

              

 بیئة العمل وخلق الحوافز التشجیعیة من أجل تحسین:: التنافسیــة
  تطویر األعمال

1  2  3  4  5    6  

                .تتخذ القیادة في ھذه الجھة قرارات صائبة )34

ة لتطویر         )35 ار اإلبداعی ة واألفك ادئ الحدیث ة المب تشجع ھذه الجھ
  .العمل

              

                .بیئة العمل في ھذه الجھة مشجعة ومحفزة لعمل الموظفین )36

ات          أنت را  )37 ة بجھ ة مقارن ستوى أداء الجھ ض بشكل عام عن م
  .   عدیدة
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  المصــادر

  

   المتحدة لمكافحة الفساداألمماتفاقیة  )1

www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-a.pdf 

  . بإنشاء دیوان المحاسبة وتعدیالتھ1964 لسنة )30(القانون رقم  )2

 .ن حمایة األموال العامةأشفي  1993لسنة ) 1(قانون رقم ال )3

ا       1996 لسنة   )25(قانون رقم   ال )4 ي تبرمھ ود الت ي العق دم ف  في شأن الكشف عن العموالت التي تق

  .الدولة

    : منظمة الشفافیة الدولیة–  في مواجھة الفسادنزاھة العربينظام ال )5

www.transparency.org/content/download/2444/14502/file/sourcebook_arabic.pdf 

     : المتحدة لسیاسات مكافحة الفسادلألمم اإلرشاديالدلیل  )6

www.unodc.org/pdf/crime/corruption/UN_Guide.pdf 

 UNODC المتحدة للجریمة والمخدرات األممأدوات مكافحة الفساد لمكتب  )7

www.unodc.org/pdf/crime/toolkit/f1tof7.pdf 

 .2005 إصدار ابریل – معاییر تقییم فئات البرنامج –. المتمیزبرنامج دبي لألداء الحكومي  )8
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  النتائــــــج
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  من وجهة نظر املوظفني: أوال
  

الل     ن خ ة م ة میدانی ائج دراس ى نت تناد عل ر باالس ذا المؤش اء ھ م بن د ت اله، فق ره أع ا ورد ذك كم

في مجملھا نموذج اإلصالح استمارة  استطالع آراء الموظفین الحكومیین في عدة محاور رئیسیة  تشكل      

    :وكانت المحاور كالتالي.   المنشود

شفافیة )1 ق   وھ:ال ذي یتعل ور ال صادر   ب و المح بلھا و م ھ س اح ل ة وأن تت ي المعرف ف ف ق الموظ ح

ات  ات دون معوق فافیة         . المعلوم ا ش سین وھم سمین رئی ى ق ور إل ذا المح ي ھ شفافیة ف سم ال وتنق

  .اإلجراءات و شفافیة االتصال

ة   . و تعكس قیم األمانة و أخالقیات  المھنة و االستقامة : ةالنزاھ )2 سم النزاھ ذااالطار   و تنق ي ھ ى  ف إل

  . سمین رئیسیین، و ھما النزاھة من الفساد و النزاھة الوقائیةق

دى و یشیر ھذا المحور إلى    : المساءلة و احترام القانون    )3 ة و مساءلة       م ن مراقب ین الموظف م  تمك

 .ت الرسمیة و األدوات التشریعیة المالئمةالمسئولین من خالل القنوا

ة  )4 الجودة      :  الفاعلی ي المحدد وب ار الزمن ي اإلط وة ف داف المرج از األھ ق بانج ور المتعل و المح وھ

ذا االطار   تنقسم و .المطلوبة ي ھ ا التخطیط االستراتیجي         ف ومین أساسیین، و ھم ى مفھ ة إل  الفاعلی

 . الفعال و فاعلیة األداء

عنى ھذا المحور بكل ما یتعلق بالحیاد و عدم التحیز و إعطاء كل ذي یو :  لفرصالعدالة و تكافؤ ا   )5

 .حق حقھ

ن            :  التنافسیة )6 شجیعیة م وافز الت ق الح ل و خل ة العم ق بتحسین بیئ ا یتعل ل م و یعنى ھذا المفھوم بك

 .  داءأجل تطویر األ

 تحدیثا لھذا 2009 تقریرو یقدم. 2008و لإلشارة، فقد بدأ تنفیذ ھذا المؤشر من خالل تقریر سنة 

  .المؤشر

ى    ومیین عل وظفین الحك وت استمارة الم ذا و احت ى  52ھ ددة عل ات المتع ة  اإلجاب ن فئ ؤاال م  س

درج ارت الخماسي المت اس لیك ث أن .  مقی ا ، "  1"حی ق تمام ر مواف ى غی شیر إل ر " 2"ی ى غی شیر إل ی

ا، باإلضافة إ  " 5"موافق، " 4" محاید،" 3"موافق،   ق      موافق تمام د ال ینطب ان البن ة أخرى إذا ك ى خان .    ل

ى                ك عل اس ذل الرأي و انعك دلي ب ف الم زیادة  إلى بعض األسئلة الشخصیة  من أجل تحدید سمات الموظ

ذه  .  لعینةااتجاھات آراء    سمات وتضم ھ وظیفي،        ال ستوى ال یم، الم ر، مستوى التعل سیة،الجنس، العم  الجن

شھري  دخل ال رة، و ال د .  سنوات الخب ات   و ق ن الجھ حبھا م تم س ي ی ات الت داد العین وائم بأع داد ق م إع ت

ة باستخدام       ة   اسلوب   الحكومیة المختلف ة الطبقی ط          . العین ات التي خط ي جدوًال یوضح حجم العین ا یل وفیم

  .  لسحبھا إلتمام الدراسة وتلك األعداد المسحوبة بالفعل من كل جھة
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 ونـــــاملوظف

إعداد ترتیب الجھات العامة في مؤشر مدركات اإلصالح  حسب  و أمكن من خالل التحلیل السابق    

  :  و یتم استعراض ھذا الترتیب في الجدول التالي،وجھات نظر الموظفین لھذا العام

 الجھة الحكومیة المتوسط العام النسبة الترتیب

 الھیئة العامة لشئون القصر 4.291 85.82% 1
  وزارة اإلعالم 4.266 85.32% 2
 دیوان الخدمة المدنیة 4.046 80.93% 3
 الھیئة العامة للمعلومات المدنیة 4.034 80.67% 4
 وزارة الداخلیة 3.924 78.47% 5
 وزارة المواصالت 3.920 78.39% 6
 اإلدارة العامة لإلطفاء 3.819 76.37% 7
 بلدیة الكویت 3.812 76.24% 8
 جامعة الكویت 3.800 75.99% 9
 ة الخطوط الجویة الكویتیةمؤسس 3.747 74.95% 10
 وزارة المالیة 3.712 74.23% 11
 وزارة الصحة 3.696 73.93% 12
 وزارة التجارة والصناعة 3.696 73.92% 13
 بیت الزكاة 3.663 73.27% 14
 الھیئة العامة للصناعة 3.660 73.19% 15
 اإلدارة العامة للجمارك 3.566 71.32% 16
 العامة للتعلیم التطبیقي والتدریبالھیئة  3.555 71.09% 17
 مؤسسة الموانئ الكویتیة 3.548 70.96% 18
 برنامج إعادة ھیكلة القوى العاملة 3.501 70.02% 19
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة 3.453 69.06% 20
 الھیئة العامة للشباب والریاضة 3.324 66.47% 21
 مجلس األمة 3.318 66.37% 22
 وزارة العدل 3.302 66.03% 23
 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 3.295 65.90% 24
 وزارة الكھرباء والماء 3.239 64.79% 25
 وكالة األنباء الكویتیة 3.235 64.70% 26
 مؤسسة البترول الكویتیة 3.217 64.35% 27
 وزارة األشغال العامة 3.097 61.93% 28
 ربیة وزارة الت 3.095 61.90% 29
  الھیئة العامة للبیئة 2.913 58.27% 30
 الھیئة العامة لالستثمار 2.911 58.22% 31
  وزارة التعلیم العالي 2.887 57.74% 32
 وزارة الشئون االجتماعیة والعمل 2.849 56.99% 33
 بنك التسلیف واالدخار 2.731 54.62% 34
 المؤسسة العامة للرعایة السكنیة 2.473 49.46% 35
 الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة 2.261 45.21% 36

 وزارة الخارجیة الجھة رفضت التعاون
 وزارة النفط الجھة رفضت التعاون
 سوق الكویت لألوراق المالیة الجھة رفضت التعاون
 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب الجھة رفضت التعاون
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ر  ة لمؤش طات العام ا المتوس ت   أم ام، فكان ذا الع وظفین لھ ر الم ة نظ ن وجھ الح م دركات اإلص م

  :كاآلتي

  

  االنحراف المعیاري  المتوسط  أكبر قیمة  أقل قیمة  مدركات اإلصالح

 82217. 3.5534 5.00 1.00  شفافیة اإلجراءات
 89240. 3.4826 5.00 1.00  شفافیة االتصال
 95632. 3.5504 5.00 1.00  النزاھة من الفساد

 86680. 3.4634 5.00 1.00   الوقائیةالنزاھة
 88640. 3.5579 5.00 1.00  المساءلة و احترام القانون
 89358. 3.5901 5.00 1.00  فاعلیة التخطیط االستراتیجي
 81208. 3.5895 5.00 1.00  فاعلیة األداء
 1.00590 3.3352 5.00 1.00  العدالة و تكافؤ الفرص
 91397. 3.5480 5.00 1.00  التنافسیة
 79629. 3.5483 5.00 1.00  المؤشر العام
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ة العالقذاتمن وجهة نظر األطراف  -  ًثانيا  

  

  :نیمن وجھة نظر المراجع )1
 

تطالع آراء          تمارة  اس الل اس ن خ ة م ة میدانی ائج دراس ى نت تناد عل ر باالس ذا المؤش اء ھ م بن ت

الح              وذج اإلص ا نم ي مجملھ شكل ف شود المراجعین في عدة محاور رئیسیة  ت تم  .   المن ل   وی رض التحلی ع

وال ستمارة بكل عناصر التحلیل ال ا لھذهاإلحصائي   الموظفین   على من ة ب ي    االستمارة الخاص صة ف  الملخ

 للمتعاملین من خارج مركب مؤشریتم في مرحلة الحقة بناءسوف و لإلشارة، . الجزء السابق من التقریر

  :   كالتاليةستماراالوكانت محاور  .   )75-73یعرض في ص (یجمع المراجعین والخبراء الجھة 

شفافیة – ى:ال س  وھ ق  تعك ع ح ات دون    المراج صادر المعلوم ة و م بل المعرف ھ س اح ل ي أن تت  ف

  . معوقات

  . لدى الجھة من وجھة نظر المراجعو تعكس قیم األمانة و أخالقیات  المھنة و االستقامة : النزاھة –

ن        و یشیر ھذا  : المساءلة و احترام القانون    – ساءلة المسئولین م ى تمكین المراجع حق م المحور إل

 .خالل القنوات الشرعیة و اإلجراءات القانونیة

ة  – الجودة      :  الفاعلی ي المحدد وب ار الزمن ي اإلط وة ف داف المرج از األھ ق بانج ور المتعل و المح وھ

  . من وجھة نظر المراجعالمطلوبة

ا یتعلق بالحیاد التام و عدم التحیز و إعطاء كل عنى ھذا المحور بكل میو :  العدالة و تكافؤ الفرص –

 . من وجھة نظر المراجعذي حق حقھ

 .  و یعنى ھذا المحور بكل ما یتعلق بجودة الخدمات المقدمة من قبل الجھة:  التنافسیة –

  

 سؤاال من فئة اإلجابات المتعددة على مقیاس لیكارت الخماسي 31و تضمنت استمارة المراجعین 

درج ث. المت ا،  "  1" أن حی ق تمام ر مواف ى غی شیر إل ق،  "  2"ی ر مواف ى غی شیر إل د، " 3"ی " 4"محای

ق،   ق   " 5"مواف د ال ینطب ان البن رى إذا  ك ة أخ ى خان افة إل ا،  باإلض ق تمام ض .  مواف ادة  بع ت  زی وتم

ات آراء             ى اتجاھ اتھا عل د انعكاس ة و تحدی راف ذات العالق  األسئلة الشخصیة  من أجل تحدید سمات األط

ھذا وقد تم ). تضم الجنسیة،  الجنس،العمر، مستوى التعلیم، قطاع العمل، الفئة، والدخل الشھري      (للعینة،  

إعداد قوائم بأعداد العینات التي یتم سحبھا من مراجعي الجھات الحكومیة باستخدام العینة الطبقیة وقد بلغ 

ام     %.97.83 بمعدل استجابة 3000 من أصل 2935حجم عینة المراجعین      الي أحج ین الجدول الت  و یب

  . العینات التي یتم سحبھا، و األعداد المسحوبة فعلیا من كل جھة
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الح       دركات اإلص ر م ي مؤش ة ف ات العام ب الجھ داد ترتی ل إع ذا التحلی الل ھ ن خ ن م سب وجھوأمك ر ةح  نظ

  : و یتم استعراض ھذا الترتیب في الجدول التالي.  لھذا العامالمراجعین

 الجھة الحكومیة المتوسط العام لنسبةا الترتیب

 المؤسسة العامة للرعایة السكنیة 4.5336 90.672% 1
 الھیئة العامة لشئون القصر 4.2237 84.474% 2
 وزارة الشئون االجتماعیة والعمل 4.1804 83.608% 3
 وزارة اإلعالم 4.1369 82.738% 4
 سوق الكویت لألوراق المالیة 4.0556 81.112% 5
 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 4.0318 80.636% 6
 بلدیة الكویت 4.0061 80.122% 7
 وزارة التجارة والصناعة 3.9624 79.248% 8
 دیوان الخدمة المدنیة 3.9222 78.444% 9

 وزارة التعلیم العالي 3.8875 77.750% 10
 الھیئة العامة للصناعة 3.8482 76.964% 11
 بیت الزكاة 3.8445 76.890% 12
 الھیئة العامة للمعلومات المدنیة 3.8278 76.556% 13
 وزارة الداخلیة 3.8084 76.168% 14
 وزارة المواصالت 3.8032 76.064% 15
 الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب 3.6901 73.802% 16
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة 3.5663 71.326% 17
 جامعة الكویت 3.5551 71.102% 18
 الھیئة العامة للشباب والریاضة 3.5142 70.284% 19
 وزارة الكھرباء والماء 3.4961 69.922% 20
 وزارة الصحة 3.4777 69.554% 21
 اإلدارة العامة لإلطفاء 3.4236 68.472% 22
 اإلدارة العامة للجمارك 3.3277 66.554% 23
 لیف واالدخاربنك التس 3.2729 65.458% 24
 برنامج إعادة ھیكلة القوى العاملة 3.2054 64.108% 25
 وزارة األشغال العامة 3.1414 62.828% 26
 الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة 3.0398 60.796% 27
 وزارة التربیة 2.981 59.620% 28
 وزارة العدل 2.9605 59.210% 29
  الجویة الكویتیةمؤسسة الخطوط 2.9204 58.408% 30
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ت              ام، فكان ذا الع راجعین لھ ر الم ة نظ الح من وجھ دركات اإلص ة لمؤشر م طات العام ا المتوس أم

  :كاآلتي

  

  

  االنحراف المعیاري  المتوسط  أكبر قیمة  أقل قیمة  مدركات اإلصالح

 75343. 3.6733 5.00 1.00  الشفافیة
 82809. 3.6890 5.00 1.00  النزاھة

 81379. 3.6829 5.00 1.00   القانونالمساءلة و احترام
 71803. 3.5821 5.00 1.00  الفاعلیة

 85881. 3.6071 5.00 1.00  العدالة و تكافؤ الفرص
 71182. 3.7689 5.00 1.00  التنافسیة

 70915. 3.6736 5.00 1.00  المؤشر العام
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  :من وجھة نظر الخبراء )2

ن       كما ورد ذكره أعاله، فقد تم بناء ھذا ال  ة م ائج دراسة میدانی ى نت تناد عل مؤشر ألول مرة باالس

ن       ة أو مم خالل استمارة استطالع آراء الخبراء من االستشاریین و ذوي الخبرة من المھتمین بنشاط الجھ

    :وتكونت محاور االستمارة من.  تعاملوا مع الجھات الحكومیة لفترات زمنیة  طویلة

ات   ة تاحمدى إالمحور الذي یتعلق ب  وھى  :الشفافیة – ات دون معوق سبل المعرفة و مصادر المعلوم

  . من وجھة نظر الخبراء

  . في الجھة من وجھة نظر الخبراءو تعكس قیم األمانة و أخالقیات  المھنة و االستقامة : النزاھة –

 حق مساءلة المسئولین من  من تمكین الفردبمدى ھذا المحور یتعلقو : المساءلة و احترام القانون –

 . القنوات و اإلجراءات القانونیةخالل

ة  – الجودة      :  الفاعلی ي المحدد وب ار الزمن ي اإلط وة ف داف المرج از األھ ق بانج ور المتعل و المح وھ

  . من وجھة نظر الخبراءالمطلوبة

عنى ھذا المحور بكل ما یتعلق بالحیاد و عدم التحیز و إعطاء كل ذي یو :  العدالة و تكافؤ الفرص   –

 . ر الخبراء من وجھة نظحق حقھ

 من وجھة نظر و یعنى ھذا المحور بكل ما یتعلق بجودة الخدمات المقدمة من قبل الجھة:  التنافسیة –

 . الخبراء

  

د بلغت            ة وق ة الطبقی ردة 220وقد تم تحدید حجم ھذه العینة بأسلوب العین ط    .   مف صول فق م الح ت

م إقصاء        90على   ا ت ي مصد     9 مفردة منھا ، كم ة ف اب الثق ا لغی ي      منھ ة الفعل ون حجم العین  81اقیتھا لیك

 استمارات من قطاعات لم تتجاوب 10و أخیرًا تم حذف %.  36.8وبذلك تكون درجة االستجابة .  مفردة

 استمارة  موزعة على ست جھات مختلفة 71و لقد اعتمد التحلیل على عدد .  بالعدد المطلوب من الخبراء

الي       ح بالجدول الت و موض ا ھ ذا وتمك . حسب م سعین        ھ ع الت صائیة من تجمی شارات اإلح نت وحدة االست

ذلیلھم     استبانھ خالل ثالثة أسابیع و ذلك بمساعدات كبیرة من  أعضاء جمعیة الشفافیة الكویتیة من خالل ت

    .ھللعقبات أمام جامعي البیانات ودعم فریق العمل في انجاز المھام التي أوكلت إلی

  

  .ي خطط لسحبھا من كل جھة وتلك األعداد المسحوبة بالفعلالجدول التالي یوضح حجم العینة الت



  - 53 - 

و أمكن من خالل التحلیل السابق إعداد ترتیب الجھات العامة في مؤشر مدركات اإلصالح  حسب     

  :  و یتم استعراض ھذا الترتیب في الجدول التالي،وجھات نظر الخبراء

 الجھة الحكومیة المتوسط العام النسبة الترتیب

 المجلس الوطني للثقافة و الفنون واآلداب 3.6023 72.05% 1
 مؤسسة البترول الكویتیة 3.482 69.64% 2
 الھیئة العامة للبیئة 3.4595 69.19% 3
 و كالھ األنباء الكویتیة 3.4595 69.19% 4
 وزارة المالیة 3.0631 61.26% 5
 الھیئة العامة لالستثمار 2.9676 59.35% 6

  
  

  :امة لمؤشر مدركات اإلصالح من وجھة نظر الخبراء فكانت كاآلتيأما المتوسطات الع

  االنحراف المعیاري  المتوسط  أكبر قیمة  أقل قیمة  مدركات اإلصالح

 86058. 3.4129 4.86 1.43  الشفافیة
 76487. 3.3194 4.83 1.67  النزاھة
 87495. 3.5000 5.00 1.00  المساءلة و احترام القانون
 75946. 3.4317 4.60 1.30  الفاعلیة
 87505. 3.4221 5.00 1.00  العدالة و تكافؤ الفرص
 95722. 3.3945 4.75 1.00  التنافسیة

 80296. 3.4483 4.78 1.35  المؤشر العام
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)ن واخلرباءواملراجع(األطراف ذات العالقة   

ن وجھ           الح م دركات اإلص ي م ة ف ات العام ب الجھ ون ترتی ل، یك ائج التحلی ى نت اء عل ر  وبن ي نظ ت

  : المراجعین والخبراء، بشكل مركب، كاآلتي

 الجھة الحكومیة المتوسط العام النسبة الترتیب

 المؤسسة العامة للرعایة السكنیة 4.5336 90.67% 1
 الھیئة العامة لشئون القصر 4.2237 84.47% 2
 وزارة الشئون االجتماعیة والعمل 4.1804 83.61% 3
 عالموزارة اإل 4.1369 82.74% 4
 سوق الكویت لألوراق المالیة 4.0556 81.11% 5
 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 4.0318 80.64% 6
 بلدیة الكویت 4.0061 80.12% 7
 وزارة التجارة والصناعة 3.9624 79.25% 8
 دیوان الخدمة المدنیة 3.9222 78.44% 9
 وزارة التعلیم العالي 3.8875 77.75% 10
 الھیئة العامة للصناعة 3.8482 76.96% 11
 بیت الزكاة 3.8445 76.89% 12
 الھیئة العامة للمعلومات المدنیة 3.8278 76.56% 13
 وزارة الداخلیة 3.8084 76.17% 14
 وزارة المواصالت 3.8032 76.06% 15
 الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب 3.6901 73.80% 16
 لمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابا 3.6023 72.05% 17
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة 3.5663 71.33% 18
  جامعة الكویت 3.5551 71.10% 19
 الھیئة العامة للشباب والریاضة 3.5142 70.28% 20
 وزارة الكھرباء والماء 3.4961 69.92% 21
 مؤسسة البترول الكویتیة 3.482 69.64% 22
 وزارة الصحة 3.4777 69.55% 23
 الھیئة العامة للبیئة 3.4595 69.19% 24
 وكالة األنباء الكویتیة 3.4595 69.19% 25
 اإلدارة العامة لإلطفاء 3.4236 68.47% 26
 اإلدارة العامة للجمارك 3.3277 66.55% 27
 بنك التسلیف واالدخار  3.2729 65.46% 28
 لة القوى العاملةبرنامج إعادة ھیك 3.2054 64.11% 29
 وزارة األشغال العامة 3.1414 62.83% 30
 وزارة المالیة 3.0631 61.26%  31
 الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة 3.0398 60.80% 32
 وزارة التربیة 2.981 59.62% 33
 الھیئة العامة لالستثمار 2.9676 59.35% 34
 وزارة العدل 2.9605 59.21% 35
 مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة 2.9204 58.41% 36
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 جدول مقارنة بني عامني 

  :الموظفون

المؤشر العام لمؤشر 
 نسبة التغیر  مدركات اإلصالح

2009 2008 
 الجھة الحكومیة

 وزارة التربیة  2.980 3.095 3.852%
 وزارة الصحة 3.300 3.696 12.009%
 عةوزارة التجارة والصنا 3.018 3.696 22.472%
 وزارة العدل 3.270 3.302 0.966%
 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة 3.420 3.453 0.965%
 وزارة األشغال العامة 3.310 3.097 6.447%-
 وزارة الكھرباء والماء 3.210 3.239 0.913%

 وزارة الداخلیة 3.000 3.924 30.783%
 وزارة المواصالت 3.310 3.92 18.417%
 وزارة التعلیم العالي 2.790 2.887 3.477%

 وزارة اإلعالم 3.060 4.266 39.405%
 وزارة الشئون االجتماعیة والعمل 2.810 2.849 1.406%

 وزارة المالیة * 3.712 *
 اإلدارة العامة للجمارك 3.023 3.566 17.956%
 برنامج إعادة ھیكلة القوى العاملة 3.290 3.501 6.416%

 دیوان الخدمة المدنیة 3.400 4.046 19.012%
 اإلدارة العامة لإلطفاء 3.650 3.819 4.619%

 الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة 3.560 2.261 36.497%-
 الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب 3.110 3.555 14.296%
 جامعة الكویت 3.486 3.8 8.999%

 بلدیة الكویت 3.220 3.812 18.379%
 الھیئة العامة لشئون القصر 3.281 4.291 30.777%
 الھیئة العامة للمعلومات المدنیة 3.487 4.034 15.678%
 الھیئة العامة للشباب والریاضة 3.010 3.324 10.422%
 الھیئة العامة للصناعة 3.284 3.66 11.437%
 بنك التسلیف واالدخار 3.030 2.731 9.875%-
 لزكاةبیت ا 3.840 3.663 4.596%-
 مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة 3.190 3.747 17.473%

 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة * 3.295 *
 الھیئة العامة لإلسكان 3.250 2.473 23.905%-

 الھیئة العامة للبیئة * 2.913 *
 مجلس األمة * 3.318 *
 مؤسسة البترول الكویتیة * 3.217 *
 باء الكویتیةوكالة األن * 3.235 *
 مؤسسة الموانئ الكویتیة * 3.548 *
 الھیئة العامة لالستثمار * 2.911 *

  2008 لم تدخل ھذه الجھة ضمن تقییم مؤشر *
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   :المراجعون

  
 

  

  

  

المؤشر العام لمدركات 
 نسبة التغیر  اإلصالح

2009 2008 
 الجھة الحكومیة

 وزارة التربیة   3.180 2.9810 6.26%-
 وزارة الصحة 3.070 3.4777 13.28%

 وزارة التجارة والصناعة 3.290 3.9624 20.44%
 وزارة العدل 3.386 2.9605 12.57%-

 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة 3.720 3.5663 4.24%-
 وزارة األشغال العامة 3.820 3.1414 17.76%-
 وزارة الكھرباء والماء 3.320 3.4961 5.30%
 زارة الداخلیةو 3.470 3.8084 9.75%
 وزارة المواصالت 3.390 3.8032 12.19%
 وزارة التعلیم العالي 3.279 3.8875 18.56%
 وزارة اإلعالم 3.350 4.1369 23.49%
 وزارة الشئون االجتماعیة والعمل 3.270 4.1804 27.84%
 اإلدارة العامة للجمارك 3.513 3.3277 5.27%-

 دة ھیكلة القوى العاملةبرنامج إعا 3.590 3.2054 10.71%-
 دیوان الخدمة المدنیة 3.725 3.9222 5.29%
 اإلدارة العامة لإلطفاء 3.600 3.4236 4.90%-
 الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة 3.275 3.0398 7.18%-

 الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب 3.220 3.6901 14.60%
 كویتجامعة ال 3.380 3.5551 5.18%
 بلدیة الكویت 3.580 4.0061 11.90%
 الھیئة العامة لشئون القصر 3.718 4.2237 13.60%
 الھیئة العامة للمعلومات المدنیة 3.680 3.8278 4.02%
 الھیئة العامة للشباب والریاضة 3.450 3.5142 1.86%

  سوق الكویت لألوراق المالیة * 4.0556 *
 عامة للصناعةالھیئة ال 3.506 3.8482 9.76%
 بنك التسلیف واالدخار 3.490 3.2729 6.22%-
 بیت الزكاة 3.940 3.8445 2.42%-
 مؤسسة الخطوط الجویة الكویتیة 3.060 2.9204 4.56%-

 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة * 4.0318 *
 الھیئة العامة لإلسكان 3.890 4.5336 16.55%
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  نـــاءمجلـــس األم
  



  - 58 - 

ر      لضمان سیر  ال المؤش شكیل               أعم تم ت ة، ی ذه الوثیق ي ھ دھا ف م تحدی ي ت ة الت ق األسس العلمی وف

  :مجلس أمناء من خمسة أعضاء، یكون من بینھم الرئیس ومفوض مؤشر مدركات اإلصالح

  

 صالح محمد الغزالي، رئیسا )1

یة  . رئیس مجلس إدارة جمعیة الشفافیة الكویتیة  بكالوریوس علوم سیاس
ن     ، لھ 1997 ، لیسانس حقوق     1985 د م ي مجاالت     العدی ات ف  المؤلف

  .الدیمقراطیة والسیاسة
  

  
 أحمد محمد بوزبر، عضوا.د )2

ت         ي الكوی ة ف وى العامل یط الق ي تخط ساعد ف ل م صب وكی غل من ش
ي   یم التطبیق ة للتعل ة العام ي الھیئ ویم ف اس والتق ز القی دیرا لمرك وم
شارات والتخطیط              ي االست رخص ف شار م والتدریب، متخصص ومست
ل     سي، عم اییس األداء المؤس شریة ومق ة الب تراتیجي والتنمی االس

شارا  رغ  –مست ر متف ي دول     – غی سات ف ات ومؤس ن حكوم دد م  لع
مجلس التعاون الخلیجي بالقطاعین العام والخاص، كما أنھ كان محكما     

    .لعدد من جوائز تقییم األداء المؤسسي في أكثر من دولة خلیجیة

 ضوا، ع جاسم محمد التمار.د )3

ة       ة التربی دریس بكلی ة  -أستاذ مشارك في قسم المناھج وطرق الت  جامع
ات     ي الوالی سبرغ ف ة بیت ن جامع وراه م ى دكت ل عل ت، حاص الكوی

یات     یم ریاض صص تعل ة تخ دة األمریكی سم  . 1991المتح یس ق رئ
ة          ة واألجنبی ن األبحاث العربی د م ھ العدی دریس ولدی المناھج وطرق الت

    .مؤلف ومحكم.  منشورة في مجالت محكمة
    

 ریاض یوسف الفرس، عضوا. د )4

 جامعة الكویت، – بكلیة العلوم اإلداریة االقتصاد قسم  مساعد في أستاذ  
وراه    ى دكت ي         حاصل عل ا ف ست فیرجینی ة وی صاد من جامع ي االقت  ف

االت   2002الوالیات المتحدة األمریكیة     اث والمق ، ولھ العدید من األبح
  المنشورة في مجالت محكمة
    

    
 عیسى، مفوض مؤشر مدركات اإلصالحسلمى حمد ال )5

ة    شفافیة الكویتی ة ال س إدارة جمعی ضو مجل بة  . ع الوریوس محاس بك
ال   1986 ي إدارة األعم ستیر ف ة الماج ى درج لة عل . 2009 وحاص

 .مراقب المنظمات الدولیة في دیوان المحاسبة
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  :یختص مجلس األمناء بالقیام بما یلي

  .اعتمادھاتطویرھا ووریة لعناصر التقییم والمراجعة الد )1

  .اختیار الفریق الفني الذي سیقوم بعملیة التقییم )2

  .القیام دوریا بتحدید الجھات الحكومیة التي سیتم تقییمھا )3

  .قبول الھبات والتبرعات وفق لوائح الجمعیة )4

  .وضع خطة دوریة لمؤشر مدركات اإلصالح واإلشراف على تنفیذھا )5

  

  .وض مؤشر مدركات اإلصالح أعمال أمانة سر المجلسعلى أن یتولى مف
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  الجوائــــز
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   صورة من األمام–الدرع الذھبي 

  

  

  الدروع الذھبي والفضي والبرونزي
  
  
ي االف الح "ئزون ف دركات اإلص ر م ة مؤش ات العام ي الجھ صمیمھا  " ف م ت ى دروع ت صلوا عل  ح

شكیلیة  الجمعیة الكویتی (فقد تم التعاون مع    .. خصیصا للمؤشر  ون الت ز     )ة للفن صمیم متمی ى ت  للحصول عل

د    سید عبدالحمی شكیلي ال ان الت تطاع الفن ل اس ر، وبالفع صدھا المؤش ي یق اھیم الت اني والمف ن المع ر ع یعب

ماعیل سینإس ة ح صمم التحف ة أن ی سفینة    الفنی ى ال ز إل ي ترم اله، وھ صورة أع ي ال اھرة ف ة الظ  الرائع

ام    بق   التي كانت تنطل     القدیمة الكویتیة ل ع ؤ ،      ك ن اللؤل ا ع ي البحار بحث رة      ف ي التصمیم الك ر ف ا یظھ كم

ام  –حیث یتنافس النواخذة " القماشھ" المستدیرة التي تعبر عن اللؤلؤة الكبیرة    سفن     – في كل ع ك ال ي تل ف

الي  " ھالقماش"كما یتباھون في الحصول على ..  من اللؤلؤ   ة ممكن كمیةلحصول على أكبر    ل ذات الثمن الغ

  .جدا

  

ة،                إن سفینة الكویتی درع، ھي كال ذا ال ى ھ صل عل ا أن   الجھة الحكومیة التي تح ة    كم ك الجھ د تل قائ

  ".القماشھ"الحكومیة كالنوخذة، ومن یحصل على تلك الجائزة ھو كمن یحصل على 

  

  : أسماؤھماآلتیة، وھم السادة المؤشر األولى في المراكزعلى حصولھم على فھنیئا للنواخذة 
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  : الموظفینات مؤشر مدرك

 الھیئة العامة لشئون القصرمدیر عام  – يعلي محمد العلیم/ السید  )1

 وزارة اإلعالموكیل  – فیصل خلیفة المالك الصباح/ الشیخ  )2

 دیوان الخدمة المدنیةوكیل  – محمد حمد الرومي/ السید  )3

  

  :مؤشر مدركات المراجعین والخبراء

 المؤسسة العامة للرعایة السكنیة مدیر عام –علي عبدالكریم الفوزان / السید  )1

 الھیئة العامة لشئون القصرمدیر عام  – يعلي محمد العلیم/ السید  )2

 وزارة الشئون االجتماعیة والعمل وكیل – محمد علي الكندري /السید  )3

    


