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فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية من وجهة نظر المديرين وعالقتها ببعض 
  المتغيرات

 دان مهيل نهار المطيري رش
 *راتب سالمة السعود أ.د.

  ملخص:
لية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية من وجهة الكشف عن درجة فاع إلى هدفت الدراسة

( مررررن المررردعرين والمرررردعرا  802تكونرررت العيمررررة مرررن  ، و نظرررر المررردعرين وعببتهررررا يررر ع  المت يرررررا 
العراملين فري دعرواا عررام وزارة التربيرة الكويتيرة، تررس تاروير اسرت انة فاعليرة نظررام المسراءلة الم ونرة مررن 

مجرررراي  هرررريظ و رررروء نظررررام المسرررراءلة، والمسرررراءلة فرررري الواج ررررا  ( فقرررررة موزعررررة علررررى  ربعررررة 53 
الوظيفيرررة، والمسررراءلة فررري ارتكررراا المفظرررورا  الوظيفيرررة، والمسررراءلة فررري   ببيرررا  الوظيفرررة العامرررة. 
وكشرررفت نترررارا الدراسرررة  ا درجرررة فاعليرررة نظرررام المسررراءلة فررري وزارة التربيرررة الكويتيرررة مرررن وجهرررة نظرررر 

متوسراة، وكشرفت المترارا عرن عردم وجرود فرروال ةا  ديلرة إ  رارية المدعرين العراملين فيهرا جراء  
تعزى ألثر المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي في تقدعرا  المدعرين العراملين فري وزارة التربيرة الكويتيرة 
لفاعليررة نظررام المسرراءلة فرري الرروزارة التربيررة الكويتيررة، ووجررود فررروال ةا  ديلررة إ  ررارية تعررزى ألثررر 

را  المررردعرين العررراملين فرري وزارة التربيرررة الكويتيررة لفاعليرررة نظرررام المسرراءلة فررري الررروزارة الخ رررة فررري تقرردع
 سمة فأكثر(. 82التربية الكويتية،  يث كانت الفروال ل الح الخ رة األكثر وهي  
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Effectivness Of The Accountability System At The Kuwait Ministry Of 

Education From The Managers  Point Of View and It's Relation With 

Some Viariables  

Rashdan. M. Al- Mutire     

Prof. Rateb S. Alsoud*  
 

Abstract: 

The study aimed at determining the efficiency level of the 

accountability system at the Kuwaiti Ministry of Education from the managers' 

point of view and its relation with some variables. The sample consisted of 

(208) managers working in the Kuwait Ministry of Education. A questionnaire 

about the efficiency level of the accountability system was developed 

consisting of 35 questions among four domains: the clarity of accountability 

system; accountability of duties and tasks; accountability when committing 

prohibitions; and the accountability of job ethics. The results of the study 

revealed that the efficiency level of the accountability system in the Kuwaiti 

Ministry of Education from the point of view of its managers was medium. 

The results also revealed that there were no statistically significant differences 

with regard to the effect of the job title and the scientific qualification on the 

level of efficiency level of the accountability system estimations of the 

Kuwaiti Ministry’s managers. However, differences were found due to the 

impact of experience (21 years and over). 

Keywords: Accountability System, the Kuwait Ministry of Education. 
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 المقّدمة:
تعد المساءلة اإلدارية من المفاهيس اإلدارية التي تهتس يو ع نظام مساءلة ومفاس ة لجميع 
مستويا  المؤسسا  اإلدارية والتربوية، وتسعى إلى تفقيق فعاليته؛ لتفسين نوعية ال راما المارو ة 

 في المؤسسا  التربوية، والوصول بأداء العاملين إلى  على المستويا .
لةف، فهرررو يسرررارل، معمرررى المسررراءلة فررري الل رررة العربيرررة إلرررى الفعرررل سررراءل   يعرررودو  ُمسررررار ل،  ُمسررراء 
له عرن  والمفعول له عن  مر استخ ره عمه، وسرأله عمره، اسرتعلمه عمره، وُيقرال سراء  ٌل، وُيقال ساء  ُمساء 

( مشرتق مرن م رالح Accountabilityبضّيٍة مرا. وفري الل رة اينجليزيرة، فرطا م رالح المسراءلة  
 Account  المشتق من األصل الفرنسي )Acount بمعمى يخ ر ويعلس، يشير هذا الم رالح فري )

بررررواميل الل ررررة اإلنجليزيررررة إلررررى عرررردة معررررراا  ممهررررا الت ريررررر، والف ررررس، و عارررراء  سرررر اا، وايسرررررتعداد، 
والجاهزية، وهذه المفاهيس جاء  من ط يعرة المسراءلة التري تتضرمن اسرتدعاء   ردهس للمسراءلة وتقرديس 

  (Omari, 2011) .معينم ررا  كافية عن مو وع 
 ,Transparency International Organization  الدوليرةب مرا تررى ممظمرة الشرفافية و س

( فالمساءلة تشير إلى واجب الموظفين في تقرديس تقرارير وت ريررا  وتفسريرا  لقرراراتهس و عمرالهس 2016
عمرل؛ للتأكرد مرن  ا  عمرالهس تتفرق مرع آليرا  وبروانين التي يقوموا يها وظارفهس، وآليا  المجراء فري ال

األعمال و صول العمل و واباه في مؤسساتهس، ويمتا عن مفهوم المسراءلة مفراهيس المفاسر ة والتري 
تعمي  ضوع من عتولوا مماصب إدارية وبيرادي للمسراءلة اإلداريرة والقانونيرة واأل ببيرة إزاء برراراتهس 

 و عمالهس. 
تشير إلى مفهوم  وسرع مرن المفاسر ة والتقيريس ,Khawaldeh)  8112خوالدة  والمساءلة عمد ال

إلى الشرء والتو يح والمساعدة، ومفاولة تشخيص نقاط القوة والضعف، وو ع الخاط والمقتر ا  
وتعمرري المسرراءلة فرري اإلدارة  ،لعبجهررا، وتعزيررز نقرراط القرروة، للوصررول إلررى نتررارا إيجاييررة فرري المهايررة

تعابدية  و تفاو رية يرين مسرتخدم  و ممثرل السرلاة  و م ردر التمويرل وبرين مسرتخدم  التربوية عببة
 ,Kaylani) و متعهرررد بعمرررل  ا يجيرررب عرررن األسررر لة  و المسررراءلة عرررن نترررارا العمرررل الموكرررل إليررره

1997)  . 
المساءلة في اإلدارة التربوية بأّنهاظ مسرؤولية الفررد عرن  (Akhu Ersheideh, 2006)وعرفت 
جا  مفرددة وفرق معراعير و نظمرة مفرددة؛ وفري  رال وجرود  لرل فري  ّي مرن هرذه العماصرر تفقيق نتا

 فعلى الفرد ايستعداد لإلجابة عن السؤال المتوبع "لماةا  دث ةلك؟".
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إلى  ا المساءلة التربوية مفهوم عررت ط بمفراهيس التقرويس التربروي  (Joher, 2014) و شار جوهر
تعتمررد بشرر ل رريسري عليرره، ومفهرروم المسراءلة يمثررل ب ررول المسررؤولية  ولكمهرا ليسررت رديفررة للتقرويس، إنمررا

 ا   (Alshyyab& Abu Hammour, 2011)ويررى  ،فيمرا عتعلرق يتفقيرق المترارا المرجروة للتعلريس
بفهرروم التم ررين، فكررل مررن المفهررومين يسررعياا إلررى إيجرراد مؤسسررا  بررادرة علررى عرررت ط مفهرروم المسرراءلة 

جودة في األداء والعمل، والففاظ على بوة الممظمة، فالتم ين مشرتق الففاظ على مستوى معين من ال
مرن مفهرروم القروة الترري ترردل علرى برردرة المؤسسرة للسرريارة علررى مواردهرا، واسررت بلها بشر ل  مثررل.  فرري 

 ا المسراءلة عمرتا عمهرا المفاسر ة والتري تعمري  ضروع مرن عتولروا   ين ترى ممظمرة الشرفافية الدوليرة
، فالمسراءلة تقررديس تقررارير سيرة للمسرراءلة اإلداريرة والقانونيررة واأل ببيرة إزاء  عمررالهمماصرب إداريررة وبياد

 دوريرررررة عرررررن  عمرررررالهس وبرررررراراتهس، فررررري  رررررين المفاسررررر ة هررررري مسررررراءلة إداريرررررة ترررررتس فررررري نهايرررررة العمرررررل
Transparency International Organization, 2016). 

( بمعماها التربوي الفدعث ي Accountability ا المساءلة   ,Ayesh)8112ويرى عايش  
تعمي إلفاال الضرر باألشخاص  و المؤسسا ، وي تعمي إجراء المفاكما  وتعميف األشخاص، يل 
تعمي التوجيه والتعاوا و سن اإلفادة من الخ را  المافعة وت ادلها، وو ع ةلك في إطار إنساني 

بما ي فل تفسين الكفايا  التعليمية يتفسين  يستمد إلى القيس األ ببية القارمة على العدالة والمساواة 
 القارمين عليها. 

ثبثة  نواع للمساءلة، ,Ayasreh& Bani Hamad) 8002 دد عياصرة وبمي  مد  و 
 وهيظ 
مرام المجتمرع عرن  لمردعر والعراملوا جمريعهس مسرؤولين المساءلة األ ببيةظ وفي هذا المروع ي روا ا .2

اية المرت اة باألمور ايبت رادية واسرتخدام المرد ب  بأبرل تفقيق األهداف ي عدعن هماظ بعد الكف
كلفة مادية مع عدم اإل بل ي عد الكيف، وال عد الثاني هرو الفاعليرة الرذي ي يرف مرد ب  المظرام 

 و داء العمليا ، فيهتس بالسلوك اإلداري من  يث اتخاة القرار، والعببا  اإلنسانية وغيرها.
لية ةاتية، بفيث ي روا المردعر والعراملوا مسرؤولين  مرام  نفسرهس عرن المساءلة المهميةظ وهي مسؤو  .8

 تفقيق بعدي الكفاية والفاعلية. 
المساءلة التعابديةظ  ي  ا عتس مس قاف و ع شروط العقد ووصف ما هو مالروا مرن العراملين  و  .5

قرة القيرا ، المدعر، واستجابة لهذا المفهوم يفترض  ا ُيفدد مس قاف األهرداف ومعراعير التقرويس وطري
 ويترتب على ةلك تفدعد  هداف بايلة للقيا . 
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يين نوعين من المساءلة اإلدارية، والتي بد تكوا من الرريل ,Omari)  8112وميز العمري  
  و المرؤو  وهي على المفو اآلتيظ

المسرراءلة مررن الرررريل إلررى المرررؤو   القمررة إلررى القاعرردة(ظ  يررث يقرروم الرررريل يواج ررا  المسرراءلة  .2
 ارية للموظفين والمرؤوسين، وهذا الموع هو األكثر شيوعاف في المؤسسا  والممظما .اإلد

المساءلة من المرؤو  إلى الرريل  القاعردة إلرى القمرة(ظ وعمردما تكروا الممظمرة  و المؤسسرة فري  .8
 علررى مسررتوياتها الديمقراطيررة والفريررة فطنهررا تعارري لموظفيهررا  ريررة المسرراءلة للرررريل، وهرري بليلررة 

 وبلما يم ن تا يقها في المؤسسا .جداف، 
( من المفاور Administrative Accountabilityلقد  ص ح نظام المساءلة اإلدارية  و 

األساسية في السياسا  التعليمية لمختلف دول العالس، وسعت المظس التربوية لتا يقه في مؤسساتها 
فو تفقيق الموعية والجودة في العمل يدايا  التسعيما  من القرا العشرين، وةلك نتيجة للتوجه نممذ 

اإلداري، والتقليل من مستويا  هدر الموارد المادية وال شرية بس ب المفسوبية والواساة، إ افة إلى 
 ,Ericارتفاع كلف التعليس، ومفاولة تفقيق العدالة التمظيمية في التقييس والترفيع الوظيفي  

Stephen & Ludger, 2011.) 
للمسرراءلة علررى  نهررا م رردر للخرروف والقلررق، وي  داة للتهدعررد بقرردر مررا هرري  ي عم  رري  ا عمظرررو 

  سلوا لمراجعة األداء وتفسيمه، وتاوير مهارا  العاملين، و ا الممارسرة اإليجاييرة الفعالرة للمسراءلة
تعررزز  شرر ال الرردعس والشررراكة ، و ز الاابررة الكليررة للممظمررة علررى  هرردافها ايسررتراتيجيةيررتركتعمررل علررى 

، تقرردم للعرراملين صررورة وا ررفة عررن المتررارا المتوبعررة والمرغوبررة ألعمررالهس، و ين الفرررال العاملررةفيمررا يرر
تعزز العببرا  الرشريدة يرين صرا ب العمرل ، و  يراف تفدد الفجوا  في األداء وتعمل على إصب هاو 

والعررراملين، مرررن  يرررث معرفرررة كرررل طررررف بالتزاماتررره وواج اتررره، والررردعس المالررروا، وصررروي إلرررى نجررراء 
ويمالرق نظرام المسراءلة اإلداريرة مرن عببرة اإلدارة  و  .Kurdi, 2017)  لممظمة في تفقيق  هردافهاا

السلاة المشرفة بالعراملين، بفيرث عتعهرد المررؤو  اإلجابرة عرن  سر لة واستفسرارا  رريسره  و السرلاة 
ة للعرراملين  و ويقرروم نظررام المسرراءلة علررى مفاسرر ة الرررريل  و اإلدارة  و القيرراد ،اإلداريررة فرري مؤسسررته

المرؤوسين، وتقييس  دارهس ومدى تفقيقهس ألهداف المؤسسة او الوزارة. وي روا تقيريس األداء علرى شر ل 
 (Kaylani,1997).مساءلة إدارية 

وجرراء مفهرروم المسرراءلة فرري اإلدارة التربويررة ليفتررل م انرراف مهمرراف فرري المؤسسررا  التربويررة، ويمفرررد 
التعليس، لتقوم بمهمة المفاس ة والمساءلة لما يقوم يها األفراد من بأبسام  اصة  من وزارا  التربية و 
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 عمررال، ومرردى وصررولهس لاهررداف المرسررومة، باإل ررافة إلررى مفاسرر ة المق رررين فرري العمررل، وةلررك 
 (. Helm, 2000وصويف لمستويا  عالية من األداء واإلنتاج  

اريرررين بالمسررراءلة اإلداريرررة علرررى  ا اهتمرررام القرررادة اإلد(Al-Mteri,2017) ويؤكرررد المايرررري 
والتربوية ُيعد مؤشراف ُمهماف على  رصهس، ورغ تهس فري ايرتقراء بمسرتوى  داء العراملين وتفقيرق الجرودة 

والوابررع  ا ايهتمررام بالمسرراءلة ُيعررد ُمرادفرراف لبهتمررام باإلصرربء التربرروي،  ،والكفرراءة العاليررة فرري األداء
عماوي على تق ل الفرد لتفمل المسؤولية عرن  عمالره سرل اف وةلك بُفكس  ا  ي إصبء  قيقي ييد  ا 

فالمسرراءلة فرري التربيررة ُتشرر ل مال رراف لف ررا  وشرررارح المجتمررع كافررة للتأكررد مررن تفقيررق الررمظس  ، و إيجابرراف 
نما نب ظ الكثير من التساؤي  ُتثار  ول مدى فاعليرة وكفايرة  ربوية لتوبعا  مجتمعاتها،  اصة و الت

ربويررررة ومرررردى نجا هررررا فرررري يمرررراء األطررررر المعرفيررررة والقيميررررة وايتجاهيررررة والمهاريررررة مخرجررررا  الررررمظس الت
لمد بتها ال شرية من الُمتعلمين، وكذلك ما عتوبع ممها من  دمة للمجتمع ومن إثراء للمعرفرة والفكرر 

 وهو يماء اإلنساا ال الح. ،مخرجها الرريلإ افة إلى  ،اإلنساني
،  يرررث تمثرررل تهدعرررداف ورفضررراف مرررن بعررر  العررراملينمقاومرررة  وتواجررره عمليرررا  المسررراءلة اإلداريرررة

. لرذلك  كرد  عاليرة  (Al-Alhareth, 2005) للمؤسسرة، والتفول عن األهرداف األساسرية  عضهسل
على  نه من الضروري  ا ي وا لدى المؤسسا  التربوية نظرام للمسراءلة اإلداريرة،  يرث    و ارشيدة

ي المؤسسررة، ويوجههرا نفررو تفقيررق الهردف، ويلزمهررا بالعمررل إّنره يعمررل علرى تمظرريس سررلوكيا  األفرراد فرر
نرره يسررهس فرري الففرراظ علررى  قرروال األفررراد والعرراملين فرري  اال القررانوا وبواعررد المؤسسررة، كمررا  ررمن نارر
 . (Akhu Ersheideh, 2006) المؤسسة
 ربل  Educational Accountability تزاعرد ايهتمرام بمو روع المسراءلة فري التربيرةوبرد 
الما رريين فرري ظررل التوجهررا  الفدعثررة لإلصرربء التربرروي، وةلررك فرري سرر يل مواجهررة ع ررر العقرردعن 

العولمة والثورة المعرفيرة والتقميرة التري باترت ُتشر ل تفرديا  ك ررى ألنظمرة التربيرة والتعلريس فري الع رر 
الفررررالي، فالمسرررراءلة التربويررررة توجررررد لهررررا رسررررالة هادفررررة  ساسررررها اإلصرررربء والتقررررويس ورفررررع كفرررراءة  داء 

 (Al-Meteri, 2017)عماصره.ومن ثس رفع كفاءة وفاعلية المظام التربوي ب افة  ،العاملين
(  ا المسرراءلة اإلداريررة التربويررة Poochigian & Chuk, 2005ويررى يوتشرريقياا وتشرروك  

 صررر فت  ررررورة فررري ع ررررنا الفا رررر، وظهرررر  العدعرررد مرررن الم رررررا  التررري تررردعو لتا يقهرررا فررري 
 الم ررا  ما يأتيظالمؤسسا ، ومن  هس هذه 
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معانراة المؤسسرا  التربويرة وعردم بردرتها للت لرب علرى نترارا الفقرر واإلهمرال التري يقرع فيهرا الال رة  -
 في المجتمعا ، وتوفير يي ة تربوية صفية آممة لهس.

  عف بدرة المؤسسا  التربوية على رفع معدي  الذكاء لدى الال ة. -
 ق ميزانية الف وما ، و دى إلى زيادة األنفاال.تراجع  داء المؤسسا  التربوية، والذي  ره -
 الترهل اإلداري، وت ل ل الفساد في  بسام المؤسسا  التربوية. -
 هس التعليمي.رة التعليس، ومستويا  الال ة و داودجرغ ا  المجتمع والمؤسسا  والقادة في تفسين  -

وا علرررى جميررررع وتعرررد المسررراءلة فررري وبتمرررا المعاصرررر  ررررورة إداريرررة، وتا يقهرررا عم  ررري  ا ي ررر
مجموعرة مرن الم رررا  التري تردعو لتا يرق  (Kox, 1999)وبرد ةكرر  ،المستويا  اإلدارية والوظيفية

 المساءلة في اإلدارة التربوية، ومن هذه الم ررا  ما يأتيظ
كلفة التعليس العالية، وتردي األو اع ايبت ادية، وتراجع األداء فري المؤسسرا  اإلداريرة، وترهرل  -

 ظارف.األعمال والو 
الرواتررب والفرروافز واألجررور الترري تقرردم للعرراملين والمرروظفين، والمسرراءلة هرري الترري تسررهس فرري تفدعررد  -

 ةلك.
 التاورا  الجدعدة في تقميا  المعلوما . -
 ارتفاع مستوى العاملين في بااع التعليس، وتشعب و دا  الوزارة اإلدارية والتعليمية. -
 لعام الف ومي.تدني مستويا  الخدمة المقدمة في التعليس ا -
 مساهمة المساءلة في تفقيق نوعية التعليس، والكفاية والجودة في األداء. -
  رررا  المجرراء لتا يررق المسرراءلة فرري الرردول األ رررى، والترري سرراهمت يتفدعررد نقرراط القرروة والضررعف  -

 في المؤسسا  التربوية.
لتربويرة وممهرا وبد  جريت العدعد من الدراسا  السابقة  ول مو روع المسراءلة فري المؤسسرا  ا

ردا، مررن  رربل ر نمرروةج للمسرراءلة التربويررة فرري األالترري هرردفت الررى تارروي,Omari)  8112دراسررة  
ردنية.  شار  المتارا الى وجرود عردد مرن لة في وزارة التربية والتعليس األالكشف عن وابع نظام المساء

والشرررللية  ،ببرررا  الشخ ررريةردا، وممهررراظ العض تمفيرررذ المسررراءلة التربويرررة فررري األالمعيقرررا  التررري تعترررر 
 والض وط ايجتماعية.  ،والمعرفة والوساطة ،والجهوية

هدفت تعرف درجرة تق رل مردعري المردار  الثانويرة فري  التي,Ajami)  8112العجمي  ودراسة 
دولررة الكويررت للمسرراءلة التربويررة وعببتهررا يدرجررة تا رريقهس لهررا فرري  رروء مت يرررا  الجررمل، والمؤهررل 
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توصرلت الدراسرة إلرى  ،( مردعراف ومردعرة280تكونرت عيمرة الدراسرة مرن  و  ،ا  الخ رةالعلمي، وعدد سمو 
 ا همررراك تقررر ب متوسررراا مرررن ب رررل مررردعري المررردار  الثانويرررة ومررردعراتها فررري دولرررة الكويرررت للمسررراءلة 
التربوية، وهماك تا يق متوسط من ب ل مدعري المدار  الثانوية ومدعراتها فري دولرة الكويرت للمسراءلة 

 ية، وهماك فروال دالة إ  ارياف تعزى لمت ير الجمل، والمؤهل العلمي، وعدد سموا  الخ رة. التربو 
( دراسررررة تماولرررت وجهررررا  نظرررر المرررردعرين نفرررو اإلصرررربء Epps,2001 جرررررى إعررر ل  و يضررراف 

تكونررت عيمررة الدراسررة مررن مرردعري و  ،المدرسرري القررارس علررى المسرراءلة اإلداريررة فرري المرردار  المتوسرراة
ء المرتكررز علررى المسرراءلة تت رراعن وبررد  سررفر  المتررارا إلررى  ا اإلصررب ،نويررة فرري فيرجيميرراالمرردار  الثا

وتظهرر هرذه الدراسرة  ا المسراءلة تمثرل سرب اف ةو  ردعن  ،ثاره اإليجاييرة واآلثرار السرل ية علرى الرتعلس 
 جا  التربوية.بالمس ة للمتاجا  التربوية، فهي  المساءلة( تتمتع بآثار إيجايية وآثار سل ية على المتا

كشررف عررن المسرراءلة بررطجراء دراسررة  اولررت ال ,Al-Shareef) 8025 مررين الشررري    وبامررت
وط قرت  ،اإلدارية وعببتها باألداء الوظيفي للعاملين اإلداريين في وزارة التربية والتعليس في بااع غرزة

وكرراا مررن  هررس  ،اع غرزة( موظفرراف إداريرراف مررن وزارة التربيرة والتعلرريس فرري بارر580علرى عيمررة م ونررة مرن  
نترررارا الدراسرررة وجرررود مفهررروم المسررراءلة ومعرفتررره لررردى المررروظفين فررري الررروزارة، وهمررراك عببرررة ارت اطيرررة 

 إيجايية يين المساءلة اإلدارية واألداء الوظيفي لدى العاملين اإلداريين في الوزارة.
ام المساءلة ( يدراسة هدفت إلى الكشف عن العببة يين نظAmo, 2015 مو  وهدفت دراسة 

في الوييا  المتفدة األمري ية كشفت هرذه و في المدار  الم مي على األداء وسلوك مدعري المدار ، 
الدراسرررة عرررن العببرررا  يرررين الجوانرررب المختلفرررة ألداء السياسرررة التربويرررة علرررى  عمرررال المررردراء والقيرررادة 

يررين الجرروارز المعتمرردة علررى  وكشررفت المتررارا عررن عرردم وجررود عببررة ،الداعمررة وبررين القيررادة التعليميررة
وكررذلك سياسررة الدولررة للجرروارز لهررا ارت رراط سررل ي علررى القيررادة المسرراندة وعلررى  ،األداء وسررلوك المرردراء

وكرررذلك  ظهرررر  الدراسرررة عررردم وجرررود ارت اطرررا  يرررين السرررياال المدرسررري ونظرررام المسررراءلة فررري  ،المررردراء
 المدار  وبين سلوك المدراء. 

إلرررى يمررراء  نمررروةج إداري لتا يرررق ,Kheirallah)  8022  هررردفت دراسرررة مهرررا  يرررر هكمرررا 
( 682تكونت عيمة الدراسة من  و  ،المساءلة التربوية الذكية في المدار  الثانوية الخاصة في األردا

وتوصررلت الدراسررة إلررى  ا وابررع تا يررق المسرراءلة التربويررة الذكيررة فرري المرردار  الثانويررة  ،مرردعراف ومعلمرراف 
وجررود فررروال إ  ررارية فرري مسررتوى تا يررق المسرراءلة التربويررة تعررزى إلررى الخاصررة كانررت متوسرراة، و 
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المسررمى الرروظيفي، وسررموا  الخ رررة، كمررا  شررار  المتررارا إلررى عرردم وجررود فررروال إ  ررارية فرري مسررتوى 
 الجمل والمؤهل العلمي. كل من تا يق المساءلة التربوية الذكية تعزى إلى

اءلة اإلداريرة، فقرد ت رين  نهرا تماولرت المسراءلة عمد مراجعة الدراسا  السابقة ةا  ال لة بالمسو 
مررع  ,Al-Shareef) 8102 كمررا فرري دراسررة  اإلداريررة وعببتهررا يرر ع  المت يرررا  اإلداريررة والتربويررة
سرررلوك مررردعري مرررع ( Amo, 2015 ، ودراسرررة األداء الررروظيفي للعررراملين اإلداريرررين فررري وزارة التربيرررة

كمرررا فررري دراسرررة  جرررل تفعيرررل المسررراءلة لجررروء اليهرررا مرررن مررراء نمررراةج ليرررتس الو ررراول بعضرررها ي، المررردار 
 8112 (Omari, 8102دراسة  ، و (Kheirallah,. 

ا فرري التعرررف إلررى عماصررر األسرررل و فررراد ال ررا ث قررد ف ،طرربع علررى الدراسررا  السررابقةاي وبعررد
فرري لقررد تشررايهت الدراسررة الفاليررة مررع الدراسررا  السررابقة و  ،داة الدراسررة المظريررة للمسرراءلة وفرري تارروير 

الممهجية الوصفية، ولكمها ا تلفت معها في تماولها فاعلية نظام المسراءلة اإلداريرة لردى المردعرين فري 
 ال ي ة الكويتية، وبالتفدعد في وزارة التربية الكويتية.

 ولت دولة وفي  وء ندرة الدراسا  السابقة في هذا المجال، و اصة في ال ي ة الكويتية،  يث 
يقرروم مجلررل األمررة بمسرراءلة وزراء و اف يمظررام المسرراءلة اإلداريررة فرري وزارة التربيررة، الكويررت اهتمامرراف ك يررر 

التربية على  داء ايدارا  التربوية في الوزارة، والففاظ على المال العام، والجديرة فري تا يرق القروانين 
 (Al-Enezi, 2012).والقرارا  واللوارح التعليمية، لتفقيق م د  العدالة والمساواة والشفافية 

الكويرت لرداررة إداريرة فري دولرة ي عوجد مسمى مفدد في وزارة التربية ما عم  ي التمويه له،  نه و 
تسررمى يررداررة المسرراءلة، إنمررا تقررع مهمررا  المسرراءلة والربابررة والمتابعررة والتفترريش  ررمن ا ت اصررا  

 يتيرة  نهرايرة الكو وبد  كد  وزارة الترب ،(Ministry of Education, 2017) بااع الشؤوا القانونية
تعترررزم زيرررادة التركيرررز علرررى جرررودة التعلررريس وبمررراء القررردرا  المؤسسرررية فررري إصرررب اتها، وتعزيرررز  نظمرررة 

 Ministry of).المسرراءلة اإلداريررة فرري إدارا  وزارة التربيررة، واتخرراة القرررارا  الم ميررة علررى األدلررة

Education, 2016) 
و وع المساءلة اإلدارية، وفري  روء اهتمرام  وء ايهتمام العالمي بمبماء على ما س ق وفي و 

نظرررام  درجرررة فاعليرررةال رررا ثين يهرررذا المت يرررر السرررلوكي الهرررام، فقرررد جررراء  هرررذه الدراسرررة يهررردف تعرررّرف 
 .المساءلة في وزارة التربية الكويتية من وجهة نظر المدعرين وعببتها ي ع  المت يرا 

ا همرراك ترا يررا فرري   ررد ال ررا ثين   ظررة ان ثقررت مشرر لة الدراسررة مررن مب ظمشككةلة الدراسككة وأسكك لتها
-Al) ا همراك بعر  الدراسرا  الكويتيرة عرن  تا يق نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية، فضبف 
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Enezi, 2012)  وصررت بضرررورة ال فررث فرري هررذه الوظيفررة ايداريررة المهمررة فرري وزارة التربيررة  الترري
لررل ال رلمرراا الكررويتي علررى  داء اإلدارة التربويررة ا بفثررت تلررك الدراسررة فرري مسرراءلة مج الكويتيررة، بعررد 

فررري وزارة التربيرررة الكويتيرررة،  يرررث  وصرررت الدراسرررة بضررررورة العمرررل علرررى الففررراظ علرررى المرررال العرررام، 
والجديررة فرري تا يررق القرروانين والقرررارا  واللرروارح التعليميررة والتربويررة ب ررورة جديررة، لتفقيررق م ررد  العدالررة 

ية فرري نشررر المعلومرررا  واإلف رراء عمهررا بشررر ل وا ررح لتمميررة الشرررعور والمسرراواة، وت مرري م ررد  الشرررفاف
و  يراف جاء  هذه الدراسرة تماشرياف مرع توجهرا  وزارة التربيرة  ،بالديمقراطية، وتفعيل م د  تكافؤ الفرص

رتقرراء يموعيررة ة وتفعيلرره فرري و رردا  الرروزارة، وايالكويتيررة لبهتمررام يمظررام المسرراءلة اإلداريررة فرري الرروزار 
 (Ministry of Education, 2016).اإلداء اإلداري في لدى المدعرين في الوزارة وجودة 

وعليه، فطا هذه الدراسة تسعى إلى اإلجابة عن السؤال الرريل التاليظ ما درجة فاعلية نظام 
 المساءلة في وزارة التربية الكويتية من وجهة نظر المدعرين وعببتها ي ع  المت يرا ؟

 ؤال الرريسي السؤالين اآلتيينظ ويم ثق عن هذا الس
ظ ما درجة فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية من وجهة نظر المدعرين السؤال األول

 العاملين فيها؟ 
ظ هل تختلف درجة فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية من وجهة نظر السؤال الثاني

 الوظيفي، والخ رة اإلدارية، والمؤهل العلمي للمدعرين؟ المدعرين با تبف مت يرا  المسمى
 الدراسة: أهداف

 تهدف الدراسة الفالية إلى ما يأتيظ
درجرررة فاعليرررة نظرررام المسررراءلة فررري وزارة التربيرررة الكويتيرررة مرررن وجهرررة نظرررر المررردعرين الكشرررف عرررن  -

 .العاملين فيها
ة مرن وجهرة نظرر المردعرين برا تبف درجة فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتيا تبف  -

 .مت يرا  المسمى الوظيفي، والخ رة اإلدارية، والمؤهل العلمي للمدعرين
 أهمية الدراسة:    

تكمن  همية الدراسة الفالية في تماولها إ دى المو وعا  المهمة في القيادة التربوية، والتي 
الكويتية، ويؤمل  ا تفضي هذه الدراسة إلى نتارا تتعلق بالمساءلة اإلدارية وفاعليتها في وزارة التربية 

وا فة عن فاعلية المساءلة اإلدارية في وزارة التربية الكويتية، ليتم موا من الف س على فاعلية 
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 نظمة المساءلة اإلدارية لدعهس، وو ع الخاط وال راما البزمة لتفعيل هذا المظام في  وء نتارا 
 الدراسة الفالية.

 فيما علي تعري  ألهس م الفا  الدراسةظ  جرائية:اإل التعريفات
(ظ إ ردى الوظرارف اإلداريرة التري Adminstreative Accountability  المسكاءلة اإلداريكة -

تركز على بيا  األداء المهمري، ونترارا التقرارير، ومرا عترترب عليهرا مرن آثرار وعوابرب بعرد عمليرة 
اا المسراءلة اإلداريرة إجراريراف باسرتجابة ( ويعرّرف ال ا ثرGong &Scass, 2002, 9المسراءلة  

( فقررة 53تكونرت مرن   فراد عيمة الدراسة على است انة بيا  فاعلية نظام المساءلة اإلداريرة التري 
، المسرررراءلة فرررري الواج ررررا  الوظيفيررررة، و و رررروء نظررررام المسرررراءلةتوزعررررت علررررى  ربعررررة  بعرررراد هرررريظ 

تررس ، والترري فرري   ببيررا  الوظيفررة العامررة المسرراءلة، و المسرراءلة فرري ارتكرراا المفظررورا  الوظيفيررةو 
 .تاويرها لهذا ال رض

برردرة المؤسسررة علررى تفقيررق األهررداف المرجرروة، فرري  رروء المتيجررة  :(Effectivenessالفاعليككة   -
 (.Kozel & Temichev, 2009, 302المهارية والتكاليف  

 حدود الدراسة:
دعواا عام وزارة التربية الكويتية،  تس تا يق هذه الدراسة الفالية على المدعرين العاملين في

 م، في دعواا عام وزارة التربية في دولة الكويت.8022 بل الف ل الدراسي األول من العام 
 منهج الدراسة ومجتمعها وعينتها:

اشتمل مجتمع الدراسة، التي استخدم فيها الممها الوصفي المسفي، على جميع المدعرين  
 ما عيمة الدراسة، فقد تس  ،( مدعراف ومدعرة652التربية الكويتية، وعددهس   العاملين في دعواا عام وزارة

وعليه فقد وتس ا تيار العيمة وفق الاريقة العشوارية ال سي ة، تفدعد  جمها وفقاف للجداول اإل  ارية، 
 (ظ2( كما عو فها جدول  802تكونت من  

 (: توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها1جدول  
 المجموع العدد الف ة غيرالمت

 199 الوظارف اإلشرافية 802 9 الوظارف القيادية نوع الوظيفة

 الخ رة اإلدارية
 9 سموا  فأبل 20

 43 سمة 80 – 22 802
 156 سمة فأكثر 82

 173 دراسا  عليا  ماجستير وكتوراة( 802 35 ديلوم عاٍل فما دوا  المؤهل العلمي
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 داة الدراسة: أ
على بانوا الخدمة المدنية الكويتي، واألدا المظري،  اف اة الدراسة اعتمادد ر ال ا ثاا طو 
 ربعة ( فقرة موزعة على 62بالدراسا  السابقة، وبد تكونت ب ورتها األولية من   مسترشدعن

-2، والمساءلة في الواج ا  الوظيفية وفقراته  (2-2مجاي  هيظ و وء نظام المساءلة وفقراته  
(، والمساءلة في   ببيا  82-21والمساءلة في ارتكاا المفظورا  الوظيفية وفقراته   (،22

 (.53-82الوظيفة العامة وفقراته  
تس عر ها على  ةإ، من  بل استخراج صدال المفتوى داة وقد تم التحقق من صدق األ

ة الكويت، ( عضواف من  عضاء هي ة التدريل في المتخ  ين في الجامعة األردنية، وجامع22 
 ، وبد تس تعدعل بع  فقرا  ايست انة في  وء مقتر اتهس.الكويتوكلية التربية األساسية في 

من  بل تا يق ايست اا على عيمة استابعية عشوارية من  داةكما تم التحقق من ثبات األ
رون اخ ( فرداف، و ساا ث ا  ايتساال الدا لي  ك50مجتمع الدراسة، ومن  ارج عيمتها، عددها  

 ( عو ح ةلكظ 8(، والجدول  .162 -882. لفا(، وتراو ت معامب  الث ا  على المجاي  يين  
  (: معامالت ثبات االتساق الداخلي لمجاالت اداة الدراسة2جدول  

 كرونباخ الفا عدد الفقرات المجال رقم المجال
 882. 2 و وء نظام المساءلة 2
 948. 28 المساءلة في الواج ا  الوظيفية 8
 927. 2 المساءلة في ارتكاا المفظورا  الوظيفية 5
 932. 1 المساءلة في   ببيا  الوظيفة العامة 6

 917. 35 الدرجة الكلية للثبات
اعتمد تدريا  ماسي لإلجابة عن الفقرا  وهو  دارماف/ غال اف/ : أداة الدراسةطريقة تصحيح 
واعتمد المعيار التالي لت ميف درجة فاعلية نظام  ،درجة( 2-3بأوزاا    ياناف/ نادراف،  يداف(، 

درجة  (3-5.22( درجة متوساة، و 5.22-8.56( درجة ممخفضة، و 8.55-2المساءلة وهوظ  
 مرتفعة.

 متغيرات الدراسة:
 اشتملت الدراسة على المت يرا  ايتيةظ

 دارية في وزارة التربية الكويتية.وابع فاعلية نظام المساءلة اإلالمتغير المستقل:  .1
 وهي على المفو اآلتيظالمتغيرات الستقلة الوسيطة:  .2

 نوع الوظيفةظ  الوظارف القيادية، والوظارف اإلشرافية(. -
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 سمة فأكثر(. 82سمة،  80–22سموا  فأبل،  20الخ رة اإلداريةظ   -
 .المؤهل العلميظ  ديلوم عاٍل فأبل، دراسا  عليا  ماجستير ودكتوراة( -

 فراد عيمة الدراسة لفاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية. ت ورا   المتغير التابع: .3
 الدراسة: نتائج

 فيما علي عرض لمتارا الدراسة، وفقاف لترتيب  س لتهاظ
نتائج السؤال األول، والذي نص على: ما درجة فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية 

 نظر المديرين العاملين فيها؟ الكويتية من وجهة 
لإلجابة عن هذا السؤال تس  ساا المتوساا  الفسايية واينفرافا  المعيارية لدرجة فاعلية 

( عو ح 5نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية من وجهة نظر المدعرين العاملين فيها، والجدول  
 ةلك.

يارية لدرجة فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية من (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع3جدول  
 وجهة نظر المديرين العاملين فيها ومستواها ورتبتها

المتوسط  الُبعد الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 0.83 3.88 و وء نظام المساءلة 2 2
 متوسط 1.03 3.36 المساءلة في   ببيا  الوظيفة العامة 8 6
 متوسط 0.99 3.35 المساءلة في الواج ا  الوظيفية 5 8
 متوسط 1.11 3.15 المساءلة في ارتكاا المفظورا  الوظيفية. 6 5
 متوسط 0.84 3.40 الدرجة الكلية  

(  ا درجة فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية من وجهة نظر 3ع ين الجدول  
(، بانفراف 5.60لين فيها متوساا،  يث جاء المتوسط الفسايي للدرجة الكلية  المدعرين العام
(. وبد تس  ساا المتوساا  الفسايية واينفرافا  المعيارية لتقدعرا   فراد عيمة 0.84معياري  

الدراسة من المدعرين العاملين في وزارة التربية الكويتية على فقرا  كل مجال على  دة،  يث كانت 
 مفو التاليظعلى ال

تررس  سرراا المتوسرراا  الفسررايية واينفرافررا  المعياريررة المجككال األول: وحككوا نظككام المسككاءلة:  .1
 ( عو ح ةلك.6لفقرا  ُبعد و وء نظام المساءلة، والجدول  

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد وحوا المساءلة ورتبها ومستواها4الجدول  

المتوسط  الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 0.92 4.02 عتوافر وصف وظيفي للعاملين في وزارة التربية. 2 2
 مرتفع 0.81 3.91 عمالهستتوافر لدى الموظفين المعلوما  الكاملة  ول ا  8 8
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المتوسط  الفقرة الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 1.11 3.82 يفدد المظام تسلسل العقوبا  التأدع ية للموظف. 5 3
 مرتفع 1.06 3.81 جميعالتوجد آلية وا فة لتا يق المساءلة على  6 6
 مرتفع 1.05 3.81 نسخ وربية  و ربمية ألنظمة المساءلة عهسعتوافر لد 3 5
 مرتفع 1.21 3.73 ُت در الوزارة  دلة إرشادية بعملية المساءلة و واباها. 2 2
 مرتفع 0.83 3.88 الدرجة الكلية للبعد  

 ا درجة فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية من وجهة نظر  (6ع ين جدول  
المدعرين العاملين فيها في بعد و وء نظام المساءلة،  يث جاء المتوسط الفسايي للدرجة الكلية 

 (، ويقايله المستوى المرتفع.0.83(، بانفراف معياري  5.22 
ترس  سراا المتوسراا  الفسرايية واينفرافرا  : المجال الثاني: المساءلة فكي الواجبكات الوفيفيكة .2

 ( عو ح ةلكظ3المعيارية لفقرا  ُبعد المساءلة في الواج ا  الوظيفية، وجدول  
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد المساءلة في الواجبات الوفيفية ورتبها ومستواها5جدول  

المتوسط  الفقرة الرتبة الرقم
 بيالحسا

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 مرتفع 1.04 3.72 عهمل بأوبا  الدوام الرسمي. 2 2
 متوسط 1.01 3.57 ي سر اللوارح والتمظيما  في العمل. 8 2
 متوسط 1.14 3.47 عتجاوز التسلسل الهرمي في العمل. 5 20
 متوسط 1.13 3.46 يخايء في العمل. 6 1
 متوسط 1.20 3.39 ه للقيام به.يسمد عمله المموط به إلى غير  3 22
 متوسط 1.33 3.33 عهين كرامة الوظيفة في ت رفاته وسلوكه. 2 22
 متوسط 1.32 3.29 يستهتر باأل  ام القوانين واللوارح واألنظمة في الوزارة. 2 22
 متوسط 1.33 3.27 عؤدي عمله بعيداف عن األمانة. 2 28
 متوسط 1.32 3.21 يعامل المراجعين معاملة غير يرقة. 1 25
 متوسط 1.26 3.18 ةيخ ص وبت العمل الرسمي ألداء  عماله الخاص 20 26
 متوسط 1.39 3.15 ي ذر اموالهايخرا ممتلكا  الدولة، و  22 22
 متوسط 1.31 3.11 عمفذ ما ُي در إليه من  وامر بعيداف عن  دود اللوارح 28 23
 متوسط 0.99 3.35 الدرجة الكلية للبعد  

درجة فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية من وجهة نظر   ا ( 3ين الجدول  ع 
المدعرين العاملين فيها في ُبعد المساءلة في الواج ا  الوظيفية،  يث جاء المتوسط الفسايي للدرجة 

 .(، ويقايله المستوى المتوسط0.99(، بانفراف معياري  5.53الكلية  
المتوسرراا  الفسررايية  تررس  سرراا: سككاءلة فككي ارتكككاظ المحظككورات الوفيفيككةالثالكك : الم المجككال .3

( ع ررين 2، وجرردول  واينفرافرا  المعياريررة لفقررا  ُبعررد المسراءلة فرري ارتكراا المفظررورا  الوظيفيرة
 ةلكظ
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 ورتبها ومستواهاة لفقرات ُبعد المساءلة في ارتكاظ المحظورات الوفيفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 6جدول  

المتوسط  الفقرة تبةالر  قمالر 
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 متوسط 1.39 3.39 داررته الح مادية في العقود التي ت در عن يفقق م 2 80
يست ل ممتلكا  الوزارة يتفقيق ربح مادي له من  بل  8 21

 توسطم 1.45 3.38 تش يلها  ارج الوزارة مثل ال يع والتأجير.
 متوسط 1.27 3.24 يست ل وظيفته لعمل واساة أل دهس. 5 88
ي شف عن األسرار الوظيفية  تى لو بعد انتهاء الخدمة  6 85

 متوسط 1.34 3.07 إي بطةا  اي من الوزير.

يعمل في مؤسسا    رى بمرتب  و م افأة  تى  ارج  3 82
 متوسط 1.35 3.06  وبا  العمل الرسمي إي بطةا  اي.

إي إةا  ة ي وا عضواف في مجلل إدارة شركة مساهم 2 82
 متوسط 1.40 3.03 كاا ممثبف فيها من الف ومة.

عزاول األعمال التجارية  و المهمية  و ال ماعية باستثماء  2 83
 متوسط 1.42 3.03 الفاي  التي يفددها المجلل.

يفتفظ لمفسه بأوراال  و  صول  و وثارق  و صور  و  2 86
 متوسط 1.26 2.98 تعلق بالجهة الف ومية التي يعمل يها.تا غيره

 متوسط 1.11 3.15 ةالدرجة الكلية لبعدالمساءلة في ارتكاظ المحظورات الوفيفي
درجة فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية من وجهة نظر   ا (2ع ين الجدول  

 يث جاء جاء متوساا، رتكاا المفظورا  الوظيفية، المدعرين العاملين فيها في ُبعد المساءلة في ا
 .(1.11(، بانفراف معياري  5.23المتوسط الفسايي للدرجة الكلية  

المتوسررراا  الفسرررايية  ترررس  سررراا: الرابكككع: المسكككاءلة فكككي أخالقيكككات الوفيفكككة العامكككة المجكككال .4
 ظعو ح ةلك (2والجدول  ، واينفرافا  المعيارية لفقرا  ُبعد   ببيا  الوظيفة العامة

 ورتبها ومستواهالفقرات ُبعد أخالقيات الوفيفة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 7الجدول  
المتوسط  الفقرة الرتبة الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى  المعياري 

 متوسط 1.18 3.47 يست ل الم انة الوظيفية لتفقيق م اسب شخ ية. 2 82
 متوسط 1.36 3.42 مع رؤساره. ُيسيء التعامل 8 58
 متوسط 1.22 3.38 يمار  الظلس في معاملة الموظفين. 5 81
 متوسط 1.29 3.38 يفتقر إلى الويء التمظيمي لمهمته. 6 56
 متوسط 1.19 3.38 يفتعل الممازعا  مع زمبره. 3 55
 متوسط 1.38 3.37 يقدء المقاما  العليا في الدولة. 2 53
 متوسط 1.34 3.35 بيا  الوظيفة.ُعهمل   ب 2 82
 متوسط 1.28 3.28 ألي جهة كانت معلوما  ي ُيف ح عن  2 50
 متوسط 1.33 3.24 غير يرقةيفضر إلى العمل بمببل  1 52

 متوسط 1.03 3.36 الدرجة الكلية لبعدالمساءلة في أخالقيات الوفيفة العامة
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في وزارة التربية الكويتية من وجهة نظر  درجة فاعلية نظام المساءلة  ا (2ع ين الجدول  
،  يث جاء المتوسط بد جاء متوسااف  المدعرين العاملين فيها في ُبعد   ببيا  الوظيفة العامة

 .(1.03(، بانفراف معياري  5.52الفسايي للدرجة الكلية  
يتية من السؤال الثاني: هل تختلف درجة فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكو  نتائج

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة باختالف المسمى الوفيفي، والخبرة اإلدارية، والمؤهل العلمي 
 للمديرين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تس  ساا المتوساا  الفسايية واينفرافا  المعيارية لدرجة فاعلية 
ة با تبف المسمى نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية من وجهة نظر  فراد عيمة الدراس
 ظعو ح ةلك (2الوظيفي، والخ رة اإلدارية، والمؤهل العلمي للمدعرين العاملين فيها، والجدول  

لدرجة فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية من  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 8جدول  
 لوفيفي والخبرة اإلدارية والمؤهل العلمي للمديرين العاملين فيهاوجهة نظر أفراد عينة الدراسة باختالف المسمى ا

ت اعماف ظاهرياف في المتوساا  الفسايية واينفرافا  المعيارية في متوساا  ( 2ع ين الجدول  
التربية الكويتية با تبف المسمى تقدعرا  المدعرين العاملين لفاعلية نظام المساءلة في وزارة 
ول ياا ديلة الفروال اإل  ارية . الوظيفي، والخ رة اإلدارية، والمؤهل العلمي للمدعرين العاملين فيها

 (ظ1يين المتوساا  الفسايية تس استخدام تفليل الت اعن الثبثي المتعدد كما في الجدول  
فراد قديرات أاإلدارية والمؤهل العلمي في ت المسمى الوفيفي والخبرة تحليل التباين الثالثي المتعدد ألثر(: 9جدول  

 فاعلية نظام المساءلة في وزارة التربية الكويتية ل العينة
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 92. 01. 01. 1 01. المسمى الوظيفي
 03. 3.74 2.52 2 5.04 الخ رة اإلدارية
 41. 68. 46. 1 46. المؤهل العلمي
   67. 202 136.18 الخاأ
    208 2544.40 الكلي

 االنحرافات المعياري  المتوسطات واالنحرافات المستوى  المتغير
المسمى 
 الوظيفي

 0.95 3.35 الوظارف القيادية
 0.84 3.40 الوظارف اإلشرافية

 الخ رة اإلدارية
 1.11 3.43 سموا  فأبل 20
 0.86 3.03 سمة 80–22
 0.79 3.50 سمة فأكثر. 82

 0.89 3.14 ديلوم عاٍل فأبل المؤهل العلمي
 0.82 3.45 دراسا  عليا "ماجستير  ودكتوراة"
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 ( تعزى ألثر المسمىα=0.03عدم وجود فروال ةا  ديلة إ  ارية  ( 1عت ين من الجدول  
فاعلية نظام في وزارة التربية الكويتية لفي تقدعرا  المدعرين العاملين  و المؤهل العلمي الوظيفي 

( تعزى ألثر α=0.03ةا  ديلة إ  ارية   ، في  ين توجد فروال المساءلة في وزارة التربية 
فقد تس استخدام ا ت ار شيفيه  ،ولتفدعد اتجاه الفروال اإل  ارية في مت ير الخ رة. الخ رة
 Scheffeبية الكويتيةفي وزارة التر للمدعرين العاملين  ( الذعن ع ين الفروال يين مستويا  الخ رة ،

 (ظ20وكما ع يمها جدول  
للمديرين العاملين في  ( لتحديد اتجاه الفروق اإلحصائية بين مستويات الخبرةScheffeاختبار شيفيه  (: 10جدول  

 وزارة التربية الكويتية
المتوسطاتفروق  الخبرة اإلدارية الخبرة اإلدارية ةالداللة اإلحصائي الخطأ   

سموا  فأبل 20 سمة 80–22   .40 .30 .41 
سمة فأكثر. 82  -.06 .28 .96 

سمة 80–22 سموا  فأبل 20   -.40 .30 .41 
سمة فأكثر. 82  -.47* .14 .01 

سمة فأكثر. 82 سموا  فأبل 20   .06 .28 .96 
سمة 80–22  .47* .14 .01 

 دعرا ( تعزى ألثر الخ رة في تقα=0.03فروال ةا  ديلة إ  ارية   ( توجد20وفقاف لجدول  
 82  لفاعلية نظام المساءلة في الوزارة،  يث كانت الفروال ل الح الخ رة األكثر وهي  فراد العيمة
 سمة فأكثر(.

 :مناقشة النتائج والتوصيات
 فيما علي ممابشة للمتارا التي توصلت اليها الدراسة، وفقاف لترتيب سؤاليهاظ

مساءلة في وزارة التربية الكويتية من نتائج السؤال األول: ما درجة فاعلية نظام ال مناقشة
 وجهة نظر المديرين العاملين فيها؟ 

كشررفت نتررارا هررذا السررؤال  ا درجررة فاعليررة نظررام المسرراءلة فرري وزارة التربيررة الكويتيررة مررن وجهررة 
وهرذا يعمري  ا فاعليرة نظرام المسراءلة فري وزارة التربيرة  ،نظر المردعرين العراملين فيهرا جراء  متوسراة

وربمررا يعررود السرر ب فرري ةلررك إلررى وجررود  ،س ت ررل إلررى الفررد المالرروا فكانررت دوا المرتفررعالكويتيررة لرر
بع  المعيقا  المتعددة الم ادر، وممها ما برد ي روا راجرع إلرى العشراررية، والواسراة، وال ردابا ، 
والعببا  الشخ ية، وت ادل الممرافع، وربمرا تعرود إلرى الضر وط العارليرة والعشراررية التري برد عتعررض 

ها القارموا على المساءلة اإلداريرة، ممرا عرؤثر علرى فاعليرة نظرام المسراءلة اإلداريرة فري وزارة التربيرة ل
 الكويتية. 
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وبالمقايل عمد المظر بطيجايية لمتارا هذا السؤال التي  شرار  إلرى درجرة متوسراة لفاعليرة نظرام 
فري وزارة التربيرة والتعلريس الكويتيرة فطا هذا عدل على وجود نظام للمسراءلة اإلداريرة  ،المساءلة اإلدارية

يمتاز بالفاعلية، ويا ق بمسرتوى مق رول علرى جميرع المعراملين فري وزارة التربيرة والتعلريس، وتمتراز يمرود 
ا همررراك  ، وتا رررق بشررر ل عرررادل ومو ررروعي، كمرررا المسررراءلة اإلداريرررة بالو ررروء والدبرررة والمو ررروعية

 مساءلة لمن يّق ر في عمله الوظيفي.للعقوبا  التأدع ية  من لوارح و نظمة الاف نظام
وبد جاء ُبعد مجال  و وء نظام المساءلة( بالمرت ة األولى وبدرجة مرتفعة، مما عدل على اهتمرام    

وزارة التربيررة والتعلرريس الكويتيررة يو رروء يمررود المسرراءلة اإلداريررة، وةلررك لتفدعررد مسررؤوليا  كررل موظررف، 
ة، لتفقيرررق األهرررداف العامرررة، كمرررا برررد يعرررود سررر ب ارتفررراع وتررروجيههس نفرررو الخارررة األسرررتراتيجية للررروزار 

 متوسط هذا المجال إلى وجود ن وص م توبة وموثقة للمساءلة اإلدارية في وزارة التربية الكويتية. 
وجررراء بالمرت رررة األ يررررة ُبعرررد المسررراءلة فررري ارتكررراا المفظرررورا  الوظيفيرررة، فقرررد جررراء  درجتررره 

في تا يق نظام المسراءلة اإلداريرة فري وزارة التربيرة  لتقاع يعود الس ب في ةلك إلى متوساة، وربما
الكويتيرررة عمرررد ارتكررراا المفظرررورا ، وهرررذا عاررررد إلرررى وجرررود  ررراي  مرررن الواسررراة والمفسررروبية لررردى 
المدعرين والعاملين، مما عؤدي يهس إلى الت ا ي عن بع  المفظورا  والمخالفا  التري برد يقرع يهرا 

 الموظفوا.
فرري وجررود بعرر  المعوبررا  الترري بررد ,Omari)  8112 ليرره إع مررا  شررار وتتفررق هررذه المتيجررة مرر

تواجرره نظررس المسرراءلة اإلداريررة فرري وزارا  التربيررة والتعلرريس العربيررة والترري تررؤثر علررى فعاليررة المسرراءلة، 
ومررن  همهرراظ العببررا  الشخ ررية، والجوانررب اإلنسررانية مثررل الشررللية، والجهويررة، والوسرراطة، والمعرفررة، 

جتماعيرررة والعشررراررية التررري ين مثرررل عررردم اإلنتمررراء، والضررر وط اي رررية لررر ع  المررروظفوال رررفا  الشخ
الترري  (Ajami,2008 كمررا اتفقررت نتررارا الدراسررة الفاليررة مررع نتررارا دراسررة  ،عتعرررض لهررا الموظفرروا 

تمرررت فررري ال ي رررة الكويتيرررة، و شرررار  إلرررى  ا همررراك تقررر ب متوسررراا مرررن ب رررل مررردعري المررردار  الثانويرررة 
 ((Kheirallah,2016واتفقت المتارا مع نترارا دراسرة  ،ولة الكويت للمساءلة التربويةومدعراتها في د

التي توصلت نتارجها إلى  ا وابع تا يق المساءلة التربوية الذكية فري المردار  الثانويرة الخاصرة فري 
 ايردا كانت متوساة. 

وزارة التربيككة  مناقشككة نتككائج السككؤال الثككاني: هككل تختلككف درجككة فاعليككة نظككام المسككاءلة فككي
الكويتية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة باختالف المسكمى الكوفيفي، والخبكرة اإلداريكة، والمؤهكل 

 العلمي للمديرين؟
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كشرفت نتررارا هررذا السرؤال عرردم وجررود فرروال ةا  ديلررة إ  ررارية تعرزى ألثررر المسررمى الرروظيفي 
لفاعليررة نظرام المسرراءلة،  يرث ي عوجررد فرررال فري وزارة التربيررة الكويتيرة فري تقرردعرا  المردعرين العرراملين 

 ،فرري الررر ي يررين المرردعرين العرراملين فرري الوظررارف القياديررة، والمرردعرين العرراملين فرري الوظررارف اإلشرررافية
وربما تعد هذه المتيجة مماقية،  يث إا المساءلة اإلدارية نظرام عرتس تا يقره علرى جميرع العراملين فري 

عررن مسررتوياتهس اإلداريررة  و مسررماهس الرروظيفي، لررذلك ي يررد لجميررع  وزارة التربيررة الكويتيررة ب رر  المظررر
هس الوظيفية، وآلية تفقيق األهداف الموظيفيرة الوزارة  ا ي ونوا على علس بمهامالموظفين العاملين في 

المالوبررة مررمهس، ومررا عترتررب علررى ةلررك مررن مسرراءلة إداريررة عتعر رروا لهررا، لررذلك فررب عوجررد فرررال يررين 
لوبت الرذي وفي ا ،في الوظارف القيادية، والمدعرين العاملين في الوظارف اإلشرافية المدعرين العاملين

ا همررراك دراسرررا   ي إي نتارجهرررا مرررع نترررارا هرررذا السرررؤال، ي دراسرررة تتفرررق فررر لرررس يعثرررر ال ا ثررراا علرررى 
الترري توصررلت إلررى وجررود فررروال ةا  ديلررة إ  ررارية  ((Kheirallah,2016راسررة ا تلفررت معهررا، كد
  يق المساءلة التربوية تعزى إلى المسمى الوظيفي، وكانت الفروال ل الح المدعرين.في مستوى تا

وجرررود فرررروال ةا  ديلرررة إ  رررارية تعرررزى ألثرررر الخ ررررة فررري تقررردعرا  لرررى و إكمرررا  شرررار  المترررارا 
فري وزارة التربيرة الكويتيرة لفاعليرة نظرام المسراءلة فري الروزارة التربيرة الكويتيرة،  يرث المدعرين العاملين 

وربمرا يعرود السر ب فري هرذه المتيجرة إلرى سرمة فرأكثر(.  82نت الفروال ل الح الخ ررة األكثرر وهري  كا
 ا الموظفين األكثر   رة، عتش ل لدعهس إدراك وفهس مختلف عن الموظفين الذعن هس  بل مرمهس   ررة، 
تهس لرررذلك فرررطا الممررراظير اإلداريرررة التررري عمظرررروا مرررن  بلهرررا للمسررراءلة اإلداريرررة تختلرررف  سرررب   رررر 

مت يررر الخ رررة مررع نتررارا دراسررة  مجرال وبررد اتفقرت نتررارا هررذا السررؤال فرري ،الوظيفيرة، وهررذا شررٌي ط يعرري
 Ajami,2008) ، ومرررع نترررارا دراسرررةKheirallah,2016)) ،اف واللترررين  شرررارتا إلرررى  ا همررراك فروبررر

وي  ،كثررردالررة إ  ررارياف فرري درجررة تا يررق المسرراءلة التربويررة، وكانررت الفررروال ل ررالح ةوي الخ رررة األ
 ا تلفت نتارجها مع نتارا الدراسة الفالية.عوجد دراسا  

عدم وجود فروال ةا  ديلة إ  ارية تعزى ألثرر المؤهرل العلمري و  يرا فقد كشفت المتارا عن 
فري وزارة التربيررة الكويتيرة لفاعليررة نظرام المسراءلة فرري الروزارة،  يررث ي فري تقردعرا  المرردعرين العراملين 

 ي يين المدعرين العاملين مرن  ملرة ديلروم عراٍل فأبرل، والمردعرين العراملين مرن  ملرة عوجد فرال في الر 
وربمررا يعررود السرر ب فرري هررذه المتيجررة إلررى  ا جميررع المرروظفين  ،دكترروراة" دراسررا  عليرراظ "ماجسررتير  و

تا رق ا يمرود المسراءلة التري  يوظرارفهس اإلداريرة والتعليميرة، و العاملين في الروزارة مالروا مرمهس القيرام 
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علرريهس ي تختلررف مررن موظررف إلررى آ ررر  تررى لررو ا تلررف مسررتواه التعليمرري، فكررل مررمهس معمرري يتقررديس 
 لتفقيق  هداف المؤسسة التربوية. مستوى  داء وظيفي معين يضمن لهس ايستمرار بالعمل،

التري كشرفت عرن عردم وجرود  ((Kheirallah,2016اتفقت نتارا هذا السؤال مع نترارا دراسرة و 
ية في اتجاها  المدعرين والمدعرا  نفو المساءلة في اإلدارة التربوية تعرزى إلرى المؤهرل فروال إ  ار

التري توصرلت إلرى  (Ajami,2008)العلمّي، في  ين ا تلفت نتارا السؤال الفالي مرع نترارا دراسرة 
لرة وجود فروال دالة إ  ارياف في درجة تا يق المساءلة التربويرة لردى مردعري المردار  الثانويرة فري دو 

الكويت تعرزى إلرى مت يرر المؤهرل العلمري ول رالح المردعرين الرذعن يفملروا الدرجرة الجامعيرة   ديلروم 
 إدارة مدرسية والدرجة ماجستير فما فوال مقارنة مع المدعرين من  ملة ديلوم الكلية وال  الوريو .

 التوصيات: 
  في  وء نتارا  س لة الدراسة الفالية فطا ال ا ث عوصي بما يأتيظ

اهتمررام الرروزارة يتفعيررل نظررس المسرراءلة فرري ارتكرراا المفظررورا ، والمسرراءلة فرري الواج ررا  الوظيفيررة،  -
  يث جاء هذاا ال عداا بالمرت ة األ يرة مقارنة مع المجاي  األ رى في نتارا الدراسة.

اسررررتمرار جهررررود القررررادة التربررررويين واألداريررررين فرررري تارررروير سياسررررا  و نظمررررة وزارة التربيررررة، ونظررررس  -
 مساءلة اإلدارية في الوزارة.ال
تفعيل  نظمة العقوبا  التأدع ية فري نظرس المسراءلة اإلداريرة، وةلرك لضرماا عردم التبعرب والع رث  -

 بال ب يا  الموكولة إليه بفعل مركزه ووظيفته في الوزارة.
إجرررراء دراسرررا  وصرررفية للكشرررف عرررن المعوبرررا  والمشررر ب  التررري ترررؤثر علرررى فاعليرررة المسررراءلة  -

 في المؤسسا  التربوية. اإلدارية
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