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امللخص
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة ممارسة الشفافية اإلدارية ألعضاء ىيئة التدريس في
الجامعات السعودية ،والكشف عن الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة
ممارسة الشفافية اإلدارية تبعاً لمتغيرات :الدرجة العممية ،والتعرف عمى متطمبات توافر

الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية.

وأجريت الدراسة في كل من جامعة :طيبة ،والممك سعود ،والممك خالد ،وتبوك،
وتكونت عينة الدراسة من ( )9669عضو ىيئة التدريس تم اختيارىم بطريقة عشوائية،
واستخدمت االستبانة التي تكونت من ( )04عبارة وتضمنت مجاالت :األنظمة والقوانين،
والمساءلة ،واجراءات العمل ،واالتصال اإلداري ،والمشاركة في صنع القرار ،وتقييم األداء.
وأعد الباحث استمارة مقابمة بأسئمة مفتوحة لتحديد متطمبات توافر الشفافية اإلدارية في
الجامعات السعودية .وتم تحميل البيانات إحصائياً باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم
االجتماعية ( ،)SPSSوتوصمت نتائج الدراسة إلى:

 -9أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية بشكل عام في الجامعات السعودية من وجية نظر
أفراد عينة الدراسة كانت بدرجة متوسطة.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بين آراء أفراد عينة الدراسة حول
الدرجة الكمية لممارسة الشفافية اإلدارية ومجاالتيا تبعاً لمتغير الدرجة العممية.

وبناء عمى نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات.
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكممات المفتاحية :الشفافية اإلدارية ،الجامعات السعودية.
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Abstract
The study aimed to identify the degree of administrative
transparency of the faculty members in the Saudi universities and to
identify the differences between the responses of the members of the
study sample on the degree of administrative transparency
according to the variables of the degree and the requirements of
administrative transparency in the Saudi universities.
The study consisted of (1669) faculty members randomly selected.
The questionnaire consisted of (47) words and included the fields of:
laws, accountability, and procedures. Work, administrative
communication, participation in decision-making and performance
appraisal. The researcher prepared an interview form with open
questions to determine the requirements for administrative
transparency in Saudi universities. The data were statistically
analyzed using the SPSS program. The results of the study were as
follows:
1. The degree of practice of administrative transparency in
general in Saudi universities from the point of view of the
members of the sample of the study was a medium degree.
2. There are differences of statistical significance at the level
(0,05) between the views of the members of the sample of the
study on the overall degree of the practice of administrative
transparency and areas depending on the variable degree.
Based on the results of the study, a number of recommendations and
proposals were presented.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Keywords: Administrative transparency, Saudi Universities.
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املكدمة:
تعتبر الجامعات من أىم المؤسسات التي تساىم في بناء المجتمعات ،وذلك بما تقوم
صالحا يسيم في نفع نفسو،
ومعرفيا؛ ليكون إنسا ًنا
ووجدانيا
فكريا،
بو من تنمية لمفرد
ً
ً
ً
ً
ومجتمعو واإلنسانية جمعاء ،وألن أعضاء ىيئة التدريس ىم المكون األساس والقوة الفاعمة
في تحقيق الجامعات لرسالتيا وأىدافيا ومن ثم بناء مجتمع واع ،قادر عمى مواجية التحديات
ومواكبة تطورات العصر بكل أشكاليا ،فإن الجامعات تسعى لتحقيق متطمبات كوادرىا بمختمف
وأحدث االتجاىات اإلدارية.
كما شكمت التغيرات المتسارعة تحدياً كبي ارً لمنظم اإلدارية التي تسعى إليجاد نوع من

اما عمييا أن تكون أكثر مرون ًة
التوافق بينيا وبين الحاجات الجديدة لممجتمع ،فأصبح لز ً
وتطو ارً ،وأكثر انفتاحاً واستجاب ًة لحقوق ومتطمبات األفراد ،وأكثر قدرة عمى مواجية مشكالت

النظم التنظيمية واإلدارية كإساءة استعمال السمطة ،والتمسك بحرفية اإلجراءات والمماطمة في
إنجاز األعمال ،والتعقيدات اإلدارية واإلفراط في الرقابة وعدم الوضوح في التعميمات

(القريوتي.)2449 ،
وتعد الشفافية اإلدارية  Administrative Transparencyأحد أىم وأحدث
االتجاىات اإلدارية المعاصرة ،التي ليا دور ميم في ايجاد بيئة عمل إدارية متميزة يسودىا
الوضوح والشفافية ،وتطوير عمميات اإلدارة المختمفة بما يجعل الجامعة قادرة عمى تحقيق
الريادة في المستوى المحمي والدولي ،حيث ترتكز الشفافية اإلدارية عمى الكشف التام عن
المعمومات والقواعد والعمميات والخطط واألدوار واإلجراءات التي تقوم بيا المنظمات والعمل
ببيئة منفتحة تسمح لمجميع الحصول عمى المعمومات الضرورية ( &Dossing & Mokeki
.)Weideman, 2011
وذكر أبو كريم ( )2442أن الشفافية اإلدارية برزت كظاىرة إدارية من خالل
المشكالت اإلدارية التي تعاني منيا اغمب الدول النامية ،كالتعقيدات اإلدارية ،واإلفراط في
الرقابة ،وعدم وضوح التعميمات ،وغياب المساءلة ،والنزاىة ،وغياب النيج الديمقراطي وانتشار
الفساد بأشكالو المتعددة ،وكذلك انتشار مظاىر عدم الثقة والتمكين ،وعدم تفعيل اإلدارة
التشاركية ،أو ما يطمق عميو إداريا بانعدام الشفافية ،ونظ ار لممغاالة في استخدام األنماط
اإلدارية التقميدية ،والتي تعكس في المؤسسات الجامعية مالمح التسمط.
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وترى أرتيمة ( 2442م) أن الشفافية اإلدارية من المفاىيم اإلدارية الحديثة والمتطورة
التي يتوجب عمى اإلدارات المختمفة ،ومنيا إدارات الجامعات بضرورة األخذ بيا ،لما ليا من
أىمية في إحداث التنمية اإلدارية ،إضافة إلى إسياميا في تنمية التنظيمات اإلدارية لموصول
إلى تنظيم قادر عمى مواجية التحديات الجديدة ،والتغيرات المحيطة.
وبالرغم من األىمية المتزايدة التي يكتسبيا مصطمح الشفافية اإلدارية في الكتابات
الحديثة إال أن الدراسات التي تناولت بعد الشفافية اإلدارية في التعميم العالي ،ما تزال تحتاج
إلى مزيد من البحث والدراسة ،ومع ىذا فقد تناولت بعض الدراسات العالمية موضوع الشفافية
اإلدارية في التعميم العالي كدراسة بندو وشايون وبيريز ( Pinedo, Chiyon, Perez,
 ،) 2011حول تأثير الشفافية عمى التقييم الذاتي كجزء من عممية اعتماد وترخيص الجامعة
في بيرو ،وأما عمى الصعيد العربي فجاءت دراسة الطشة ( )2490التي تناولت الشفافية
اإلدارية لدى اإلدارات األكاديمية في مؤسسات التعميم العالي الرسمية في دولة الكويت ،وأما
محميا فنجد دراسة الشمري ( )2449حول درجة مراعاة الشفافية في الجامعات السعودية،
ً
ودراسة العمري ( )2494بعنوان درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية
ومعيقاتيا وطرق تحسينيا ،ودراسة الشمري والمنصور ( )2492التي تناولت مستوى
الشفافية اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

مشكلة الدراسة:
يعد االىتمام بممارسة الشفافية في المؤسسات الحكومية بشكل عام ،والمؤسسات
التعميمية بشكل خاص ،مطمبا أساسيا لإلدارة الناجحة كونيا تسيم في وضعيا في الصدارة
وتنميتيا باإلضافة إلى قدرتيا عمى مواجية التحديات السيما في ظل التطورات الحديثة ،حيث
أصبحت العديد من المؤسسات الحكومية في أرجاء العالم تواجو تغيرات ميمة ومتعددة ،فيي
تشيد خدمات جديدة ،وعمميات متغيرة ،إال أن بعض المؤسسات تتبع أسموبا تقميديا قد يؤثر
سمبا في طبيعة عمميا ،مما يؤدي إلى وجود العديد من المشكالت اإلدارية المختمفة (الحربي،
.)2492
وعمى الصعيد الدولي فقد كان إلنشاء منظمة الشفافية الدولية ،واىتماميا بيذا الجانب
من خال ل التقارير الصادرة منيا سنويا ىو المحرك لعمل الدول لالىتمام بيذا الجانب ،وفي
ىذا اإلطار أكدت نتائج تقرير منظمة الشفافية الدولية ( International Transparency
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 )Organizationلألعوام (2492 ،2490 ،2494م) عمى وضع السعودية في المراتب
( ،)64و( ،)22و( )04عمى التوالي من بين ( )940دولة من حيث وجود الشفافية اإلدارية
في اإلجراءات والق اررات في المؤسسات السعودية وفق مؤشر مدركات الفساد
.www.transparency.org
كما اقترحت العديد من الدراسات القيام بالمزيد من الدراسات حول موضوع الشفافية
اإلدارية في المؤسسات التعميمية عمى المستوى العربي والمحمي ،ومن ىذه الدراسات ،دراسة
أبو كريم ( ،)2442والعمري ( ،)2494والمطرفي (.)2492
وباإلضافة إلى ما سبق فقد الحظ الباحث من خالل تقدمو ودراستو الجامعية في مرحمة
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ،في أكثر من جامعة أن ىناك الكثير من التعقيدات
اإلدارية وغياب لمشفافية في بعض الجامعات ،وان ىناك العديد من المعيقات التي تحد من
ممارسة الشفافية .ومن خالل ما توصمت إليو الدراسات السابقة وما اقترحتو لممارسة
الشفافية اإلدارية في الجامعات ،وعالقة ذلك بتحقيق مستويات إنجاز أعمى وخاصة في
وبناء عمى ما سبق ،يمكن صياغة مشكمة الدراسة من خالل التساؤل
المجال األكاديمي
ً
الرئيس التالي:
ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية؟
ويتفرع منو التساؤالت الفرعية التالية:
 -1ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس من خالل مجاالت الشفافية اإلدارية( :األنظمة والقوانين ،والمساءلة ،واجراءات
واليات العمل ،واالتصال اإلداري ،وصنع القرار ،وتقييم األداء)؟
 -2ىل توجد فروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى ( )4.42بين استجابات أفراد عينة
الدراسة حول درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية تبعاً لمتغير :الدرجة

العممية؟

 -3ما متطمبات توافر الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس؟
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أٍداف الدراسة:
من خالل التساؤالت السابقة فإن الدراسة الحالية تيدف إلى تحقيق ما يمي:
 -9التعرف عمى درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية من وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس ،من خالل مجاالت الشفافية اإلدارية( :األنظمة والقوانين،
والمساءلة ،واجراءات واليات العمل ،واالتصال اإلداري ،وصنع القرار ،وتقييم األداء).
 -2الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى ( )4.42بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية تبعاً لمتغير:

الدرجة العممية.

 -4تحديد متطمبات توافر الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية.

أٍنٔة الدراسة:
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا النظرية والتطبيقية من خالل أىمية الشفافية اإلدارية
لتنمية وتطوير العمل األكاديمي الجامعي ،وقد تسيم الدراسة الحالية في تزويد المسؤولين في
وزارة التعميم ،والقيادات في الجامعات السعودية بمعمومات عن درجة ممارسة الشفافية
اإلدارية ومتطمبات توافرىا ،وقد تساعد في رفع درجة ممارسة الشفافية اإلدارية.

حدّد الدراسة:
تقتصر الدراسة في حدودىا الموضوعية عمى درجة ممارسة الشفافية اإلدارية ومتطمبات
توافرىا في الجامعات السعودية من خالل مجاالت :األنظمة والقوانين ،والمساءلة ،واجراءات
واليات العمل ،واالتصال اإلداري ،وصنع القرار ،وتقييم األداء ،أما حدودىا البشرية والمكانية
فتقتصر عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية التالية :جامعة طيبة
بالمدينة المنورة ،وجامعة الممك سعود بالرياض ،وجامعة الممك خالد بأبيا ،وجامعة تبوك،
وقد طُبقت أداة ىذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الجامعي

9044/9044ه.
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مصطلحات الدراسة:
الشفافية اإلدارية :يعرف السبيعي ( )2494الشفافية بأنيا "حق كل فرد من العاممين
أو المتعاممين من المواطنين في الوصول إلى البيانات ،واالطالع عمى المعمومات ،وآليات
صنع السياسات ،واتخاذ الق اررات ذات العالقة ،ومعرفة آليات اتخاذ القرار المؤسسي" (ص.)9
ويقصد بيا في مفيوميا اإلجرائي مجموعة اإلجراءات والممارسات التي تقوم بيا
الجامعات السعودية والتي تضمن الوضوح التام لمتشريعات والقوانين واألنظمة والكشف عن
المعمومات والمشاركة في صناعة الق اررات مما يسيم في تحقيق الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة
التدريس.

ميَج الدراسة:
لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتيا ،استخدم الباحث المنيج الوصفي
التحميمي ،وذلك لجمع البيانات وتحميميا كمنيج مناسب لمثل ىذه الدراسات ،مع استخدام
المنيج النوعي لتحديد متطمبات توافر الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية.

جمتنع الدراسة ّالعٔية:
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس في (جامعة طيبة ،وجامعة
الممك سعود ،وجامعة الممك خالد ،وجامعة تبوك) ،والبالغ عددىم ( )4244عضو ىيئة
عضوا من خالل الطريقة الطبقية
تدريس .وطبقت الدراسة عمى عينة مقدارىا ()9669
ً
العشوائية .وقد تم إجراء المقابالت مع عينة عشوائية تكونت من ( )29عضواً.

أدّات الدراسة:
قام الباحث ببناء استبانة كأداة لمدراسة مكونة من ( )04عبارة لمجاالت الشفافية
اإلدارية .وتم التحقق من صدق أداة الدراسة الظاىري بعرضيا عمى ( )22محكماً من أىل
الخبرة والتخصص من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية والعربية ،كما تم التحقق

من صدق األداة بعد تطبيقيا عمى عينة استطالعية ،وكانت جميع العبارات دالة إحصائياً عند
مستوى داللة ( .)4049كما تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقيـاس الثبات الكمي لجميـع

العبارات ،حيث بمغت قيمة معامـل الثبـات الكمـي ( ،)4.94مما يشير إلى صالحية االستبانة
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لمتطبيق ،وامكانية االعتماد عمى نتائجيا والوثوق بيا .وكذلك استخدم الباحث المقابمة مع
( )29عضواً؛ لتحديد متطمبات توافر الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية.

الدراسات الشابكة:
أّلًا :الدراسات العربٔة:
ىدفت دراسة الشمري ( )2449إلى التعرف عمى درجة تطبيق الشفافية اإلدارية في
الجامعات السعودية ،وتكونت العينة من  449عضواً من جامعات الممك عبدالعزيز وجامعة

الممك سعود جامعة الممك خالد وجامعة الممك فيد وجامعة حائل ،طبق الباحث استبيان من

إعداده لمشفافية اإلدارية ،وتوصمت الدراسة إلى أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في
الجامعات السعودية متوسطة ،وأظيرت نتائج الدراسة أيضاً وجود داللة إحصائية في درجة

ممارسة الشفافية اإلدارية تعزى لمتغيري الجامعة والرتبة األكاديمية ،وأظيرت عدم وجود

فروق في ممارسة الشفافية اإلدارية تعزى لمتغير نوع الكمية.
كما اجرت الصاعدي ( )2492دراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة اإلدارة
بالشفافية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والموظفين في جامعة ام القرى في مكة
المكرمة وجامعة الممك عبد العزيز فب جدة ومدى انعكاس ذلك عمى مستوى ثقتيم بمنظماتيم
من خالل االبعا د التالية الثقة المطمقة والجدارة والنية الحسنة والنزاىة ،وقد تكونت عينة
الدراسة من ( )964فردا من أعضاء ىيئة التدريس والموظفين من جامعة ام القرى في مكة
المكرمة وجامعة الممك عبد العزيز في جدة ،واستخدمت المنيج الوصفي االرتباطي حيث
اتخذت عينو طبقية عشوائية تنا سبيو ،وخمصت الدراسة إلى ان درجة تطبيق اإلدارة بالشفافية
كانت متوسطة وكان تربيب ابعادىا عمى النحو التالي الشفافية المطمقة المعمومات المشاركة
المساءلة السرية وان درجة مستوى الثقة التنظيمية كانت متوسطة وكان ترتيب ابعادىا عمى
النحو التالي الجدارة ،النزاىة ،النية الحسنة ،الثقة المطمقة.
أما دراسة العمري( )2494فيدفت إلى التعرف عمى درجة ممارسة الشفافية اإلدارية
في الجامعات السعودية ومعيقاتيا وطرق تحسينيا من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
فييا ،وبمغت عينة الدراسة من الذكور ( )444عضوا بينما بمغت عبنة الدراسة من
االناث( ) 292عضوة ،وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي ،وقد اقتصرت الدراسة
عمى( جامعة الممك فيصل ،وجامعة ام القرى ،وجامعة الممك خالد ،وجامعة القصيم ،وجامعة
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تبوك) ،وتوصمت الدراسة إلى ان الدرجة االجمالية لممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات
السعودية من وجية نظر افراد عينة الدراسة كانت متوسطة ،وكانت أعمى االبعاد ممارسة ىي
بعد الشفافية في االتصال اإلداري ،يميو بعد الشفافية في االنظمة والقوانين ،ويميو الشفافية
في تقييم األداء يميو الشفافية في صناعة الق اررات ،ثم بعد الشفافية في المساءلة وان الدرجة
االجمالية لمعيقات ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية من وجية نظر افراد
عينة الدراسة كانت كبيرة.
وركزت دراسة الطشة ( )2490عمى تعرف مفيوم الشفافية اإلدارية لدى اإلدارات
األكاديمية في مؤسسات التعميم العالي الرسمية في دولة الكويت ودرجة ممارستيا ،وتحديد
المتطمبات األ ساسية لمشفافية ،واستخدم المنيج الوصفي التحميمي والمسحي لتحقيق أىداف
الدراسة ،وقد استخدمت أداتين ،اإلستبانة لمتعرف عمى درجة الممارسة والمقابالت لمتعرف
عمى المفيوم والتي أجريت عمى جميع اإلداريين األكاديميين وأعضاء ىيئة التدريس العاممين
في مؤسسات التعميم العالي الرسمية والبالغ عددىم ( )2446فرداً ،اما عينة البحث فقد

تكونت من ( )644فردا ،وقد توصمت الدراسة أن درجة ممارسة الشفافية بالمجاالت السبع

ككل بمستوياتيا الداخمية والخارجية متوسطة الدرجة ،كما توصمت إلى أن مفيوم الشفافية
اإلدارية لدى اإلدارات األكاديمية في مؤسسات التعميم العالي الرسمية في دولة الكويت يركز
عمى إتاحة المعمومات لمجميع ،وتطبيق الموائح بموضوعية ،ووضوح السياسات والتشريعات
وعدالة تقييم األداء وموضوعيتو.
وفي دراسة المطرفي ( ،)2492فقد ىدفت إلى التعرف عمى مدى التزام االقسام
االكاديمية بممارسة الشفافي ة اإلدارية ومدى الوالء التنظيمي من وجية نظر االكاديميين
واإلداريين بجامعة طيبة ،ثم الكشف عن العالقة بين مدى االلتزام بممارسة الشفافية اإلدارية،
وبين تعزيز الوالء المنظمي لدى االقسام االكاديمية بجامعة طيبة من وجية نظر االكاديميين
واإلداريين فييا ،والفروق بي ن اراء االكاديميين واإلداريين حول التزام االقسام االكاديمية
بممارسة الشفافية اإلدارية ومستوى الوالء المنظمي لألقسام االكاديمية بجامعة طيبة ،حيث
طبقت الدراسة عمى عينة بمغ قواميا ( )949أكاديميا و( )996إداريا تم اختيارىا بالطريقة
الطبقية العشوائية واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،كما استخدمت االستبانة اداة
لمدراسة واشتممت عمى قسمين ،القسم االول منيا احتوى المجاالت التالية :شفافية تنفيذ
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الموائح شفافية االتصال اإلداري وتدفق المعمومات ،وشفافية المشاركة في صنع الق اررات
وشفافية اجراءات العمل ،ثم شفافية تقيي م األداء شفافية نظم المساءلة ،والقسم الثاني من
االستبانة لقياس مدى الوالء المنظمي :الوالء المستديم ،و الوالء الوظيفي ،والوالء التالحمي
لألقسام االكاديمية من وجية نظر االكاديميين واإلداريين بجامعة طيبة وتوصمت الدراسة إلى
عدد من النتائج منيا :ان درجة التزام االقسام االكاديمية بممارسة الشفافية اإلدارية كانت
عالية.
أما دراسة الشمري والمنصور ( ،) 2492والتي ىدفت الى الكشف عن واقع الشفافية
اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من وجية نظر عميدات الكميات ووكيالتين
ورئيسات األقسام التعميمية وأعضاء ىيئة التدريس لعدد من مجاالت الشفافية اإلدارية ،ىي:
المعمومات اإلدارية ،االتصال اإلداري ،المساءلة اإلدارية ،المشاركة ،واجراءات العمل .كما
استيدفت الدراسة التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابات عينة الدراسة
وفقاً لمتغيرات طبيعة العمل وسنوات الخبرة والدرجة العممية ونوع الكمية .وقد اعتمدت الدراسة
المنيج الوصفي ،وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية واالستبانة أدارة لمدراسة .أبرز نتائج

الدراسة :أن درجة متوسطة لمستوى ممارسة الشفافية اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت
عبدالرحمن ،كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس والقيادات األكاديمية في الجامعة .وجود أثر ذي
داللة إحصائية لمتغير سنوات الخبرة في متغير تقييم مستوى الشفافية اإلدارية في جامعة
األميرة نورة بنت عبد الرحمن .كما أظيرت النتائج أن شفافية نظام المعمومات في جامعة
األميرة نورة بنت عبدالرحمن يمثل أكثر العوامل وضوحاً في مستوى الشفافية اإلدارية بشكل
عام .يميو شفافية االتصال اإلداري فشفافية المشاركة اإلدارية ثم شفافية المساءلة اإلدارية،

وجميعيا بدرجة متوسطة ،أما مجال إجراءات العمل فقد ظير األقل شفافية بدرجة ضعيفة.

ثاىٔا :الدراسات األجيبٔة:
قام بنيدو واخرون بدراسة ( )Pinedo et al.,2012ىدفت إلى تحميل تأثير الشفافية
عمى كل من نشاط التقييم الذاتي وفقا لنموذج بيرو لالعتماد والتأىيل ومنح الشيادات الذي
تم اعداده بموجب منيج الجودة لمكمية كمرجع لنماذج اخرى لمتأىيل ومنح الشيادات ،إضافة
إلى دراسة مقترحات االعمال المادية لمشفافية وتقييم تأثيراتيا عمى مجموعات اصحاب
المصالح في عممية التقييم الذاتي ،وكذلك عمى كفاءة وفعالية العممية .وتوصمت الدراسة إلى
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ان الشفافية تسيم في زيادة مؤشر كفاءة عممية التقييم الذاتي من خالل خفض اصحاب
المصالح لتكاليف التشغيل خالل مساىمة المعمومات الكافية التي يسيل الوصول الييا ،والتي
تأتي في الوقت المناسب ومن خالل تحسين الوقت المستغرق في جمع المعمومات ذات
الصمة.
وىدفت دراسة سفنسون ( )Svensson,2007إلى وصف وتحديد المتطمبات
القانونية من اجل الشفافية في التعينات والترقيات في مؤسسة التعميم العالي السويدية،
واعتمدت عمى المداخل النوعية والكمية معا لكشف الوثائق القانونية وتحميل البيانات حيث
اجرى لقاءات مع القيادات التنفيذية في مؤسسات التعميم العالي السويدية والشخصيات
اإلدارية وقد اثبتت نتائج الدراسة وجود شفافية في كل مستويات التوثيق واحكام تكوين
اجراءات التعيين والترقيات ومناشدة الييئة كانت بصورة توافقية نادرة كما اظيرت نتائج
الدراسة جمود النظام السويدي اضافة إلى انعدام الشفافية في بعض مسائل عمميات صنع
القرار.

اإلطار اليظرٖ:
 مفَْو الشفافٔة ()Transparency
يعد مفيوم الشفافية اإلدارية من المفاىيم اإلدارية الحديثة التي ما يزال يكتنفيا
الغموض ،ولم تتضح معالميا بعد رغم كثرة الحديث عنيا ،والمتصفح لمكتابات الكثيرة التي
استعممت ىذا المفظ يجده عمى عالقة بمفاىيم عدة كالمصداقية ،أو النزاىة ،أو العدل ،أو
الوضوح ،أو الم كاشفة ،أو الصراحة ،أو داال عكس الفساد كما استعممتو منظمة الشفافية
العالمية وغير ذلك من المعاني واأللفاظ .كما أرتبط بمفاىيم أخرى مثل الديمقراطية،
والمساءلة ،والحاكمية ،والحرية ،وحقوق اإلنسان وأرتبط بجميع العمميات حول اإلدارية
ووظائفيا ،فأصبح الحديث يدور شفافية التنظيم ،أو شفافية التوجيو أو شفافية التقييم أو
شفافية اتخاذ القرار .كما تم تضمنيو في العديد من المداخل الحديثة في مجال اإلدارة والتي
جاءت تحت مسميات مختمفة مثل اإلدارة المفتوحة ،واإلدارة عمى المكشوف ،واإلدارة الرؤية
واإلدارة بالرؤية المشتركة.
ويحمل مف يوم الشفافية الكثيرة من المعاني بالنسبة لمباحثين والميتمين في ىذا
المجال .فيرى خرابشة (9994م) أنيا عبارة عن وضوح التشريعات ،وسيولة فيميا،
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وانسجاميا مع بعضيا وموضوعيتيا ،ووضوح لغتيا ،وتطورىا وفقا لمتغيرات االقتصادية،
واالجتماعية ،واإلدارية ،وبما يتناسب مع روح العصر ،إضافة إلى تبسيط اإلجراءات ،ونشر
المعمومات ،واإلفصاح عنيا ،وسيولة الوصول إلييا ،بحيث تكون متاحة لمجميع (ص .)409
وذكر أبو كريم (2442م) أن الشفافية تعني "الوضوح والمكاشفة التي تبني عمييا
المساءلة في كافة أشكال وأنماط العمميات اإلدارية مما يسيم في تخفيض الفساد ،وتعزيز قيم
النزاىة تحت مظمة تشريعية تتصف بالوضوح واالستقرار ،وتعكس النيج الديمقراطي في تمكين
المتأثرين في الخدمة والعاممين في تحمل مسؤولياتيم ،من خالل وجود قنوات اتصال مفتوحة
وتدفق حر لممعمومات" (ص .)42
وبناء عمى ما سبق ،فإنو يمكن تعرف الشفافية بأنيا :مجموعة االجراءات
والممارسات التي تقوم بيا الجامعات السعودية والتي تضمن الوضوح التام لمتشريعات
والقوانين واالنظمة والكشف عن المعمومات والمشاركة في صناعة الق اررات مما يسيم في
تحقيق الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس.

 أٍنٔة الشفافٔة
إن ممارسة الشفافية ضرورية في منظمات العمل اإلدارية والمؤسسات السياسية ،فعمى
سبيل المثال تكون الشفافية مطموبة في المنظمة اإلدارية فيما بين القيادات مع بعضيم
البعض من جية ،وبين القيادات والعاممين تحت إدارتيم من جية أخرى ،وذلك حتى ال تكون
المنظمة ( غامضة ) في توجياتيا ،وال تعرف أىدافيا بالنسبة لمعاممين فييا ،وبالتالي يقمل
ذلك من روح االنتماء ليا ،لذا فالمكاشفة ،والمصارحة ،وايضاح المعمومات بين القيادات
العاممة يعزز الوالء لدى العاممين ،ويزيد من إنتاجيتيم ،ويشد ىمميم حين يعرفون كل شيء
عنيا باعتبار أنيم جزء من ىذه المنظمة وىذا حقيم ،وتكمن أىمية الشفافية فيما يمي
(الراشدي2444 ،م ،ص :)96
 -9تحقيق المصمحة العامة ،ألن غياب الشفافية في بعض التشريعات والقوانين وعدم وضوح
النصوص ليذه التشريعات ،واألنظمة يعتبر سببا رئيسا لالجتيادات التي تخدم المصمحة
الشخصية وبشكل ال يخدم المصمحة العامة.
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 -2توفير النجاح واالستمرارية ألية منظمة تريد مكافحة الفساد بكل أشكالو ،غير أن عدم
وضوح أحكام وبنود ىذه األنظمة يؤدي إلى ظيور بعض أشكال الفساد اإلداري ،ولذلك
فإنو من أجل مكافحة الفساد البد من وجود الشفافية اإلدارية.
 -4جذب االستثمارات األجنبية ،والمحافظة عمى االستثمارات الوطنية بوجود التشريعات
الواضحة.
 -0المساعدة في اتخاذ ق اررات إدارية صحيحة ،وذلك أن عدم المراجعة الدورية لمقوانين
واألنظمة بشكل واضح وبشكل يواكب المستجدات العصرية في بيئات األعمال يترتب عمية
اتخاذ ق اررات إدارية سريعة وغير سميمة ،وال تستند إلى المرجعية العممية األمر الذي
يعرقل عمميات التنمية اإلدارية ،لذلك فالبد من وجود الشفافية داخل التنظيمات اإلدارية
(الموزي  2442م ،ص )906
 -2تنمية الخصخصة ،وذلك أن الخصخصة تتطمب أعماال كثيرة ،وعقودا ،واتفاقيات لتقديم
الخدمات الفنية ،والمالية واالستشارات ،وفقا لألنظمة والقوانين المعمول بيا ،ونتيجة لكثرة
ىذه األعمال فإنو البد من توافر الشفافية فييا ،وفي كل خطوة من خطواتيا (الموزي،
2442م ،ص .)996

 املتطلبات األساسٔة لتعزٓز الشفافٔة
تتحقق الشفافية وتمارس بشكل فعال ويمكن تعزيزىا؛ إذا توافر ليا العديد من المتطمبات
والشروط والتي تناوليا الباحثون الميتمون بموضوع الشفافية .فيرى شموش (2449م ،ص
 )44أن ىناك ثالثة مجاالت أساسية لزيادة الشفافية وىي:
أوالً :عامل الوقاية ،ويتضمن اتخاذ اإلجراءات االحترازية الممكنة مثل إجراء اإلصالحات
اإلدارية والقانونية ،وصبغ الخدمة العامة بالصبغة المينية المتميزة ،وتشجيع االنفتاح

والتحرر ،وعدم تركيز السمطة في يد شخص أو مجموعة أشخاص في مكان معين.
ثانياً :إنفاذ تطبيق القانون وتفعيل المساءلة اإلدارية ،وىنا البد من توافر جياز رقابة فاعل
مفتوح العينين ،أعضاؤه من أصحاب الضمير الحي ،ويتمتع بصالحية واسعة وحماية كاممة،

واعطاء دور فاعل لمقضاء ضمن قوانين صارمة.
ثالثا :تصحيح العالقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خالل المراجعات
المستمرة لمممارسات والقوانين التي تحكم ىذه العالقات وتصحيحيا ،وارساء قواعد الديمقراطية
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في جميع القطاعات العاممة والييئات الرسمية والشعبية ودعم حرية الكممة لفضح كل ما ىو
مسكوت عنو ،واعطاء اإلعالم حرية الرقابة.
وأوضح الموزي ( ،2442ص  )969إلى أن اليندرة اإلدارية شرط أساسي لتطبيق
الشفافية اإلدارية ،عمى اعتبار أن اليندرة تعني البدء من نقطة الصفر والتخمي التام عن
إجراءات العمل القديمة والتفكير بصورة مختمفة عن السابق من حيث اإلجراءات والقوانين
واألنظمة وأساليب العمل ،فإذا ما تم تقديم بناء جديد يعتمد عمى الوضوح والدقة والمصداقية
لمعاممين ،وتطبيق الموضوعية في عمميات اإلدارية ،فإن ذلك يرفع من درجة شفافيتيا.

 جماالت الشفافٔة
 .9االتصال اإلداري ()Administrative Contact
االتصال ىو " تمك العممية اليادفة إلى نقل وتبادل المعمومات التي عمى أساىا يتوحد
القرار ،وتتفق المفاىيم ،وتتخذ الق اررات ،وىي بذلك ضرورة إلتمام العمل حيث التفاعل،
كالتخطيط ،والتنظيم ،واتخاذ الق اررات ،والتنسيق ،والمتابعة ،والرقابة ،والتقويم " (فميو وعبد
المجيد ،2449 ،ص .)944
واالتصاالت اإلدارية في المنظمات ىي عصب الحياة فييا فيي تيدف إلى تبادل
األفكار والمعمومات من خالل وسائل اتصال متنوعة ومواكبة لمتطمبات العمل ولتطورات
العصر ،عمى أن تتميز بقدرتيا عمى ربط أجزاء النظام من خالل أنتاج وتوفير البيانات
والمعمومات الالزمة الستمرار العمميات والنشاطات بانسيابية في جميع المستويات اإلدارية
داخل المنظمة وا يجاد فيم مشترك بين األفراد لسياسات تمك المؤسسات وأىدافيا والسعي
الجاد إلى تطبيقيا واقامة عالقات قوية مع المجتمع الخارجي المتأثر بالخدمة التي تقدميا
(أبو كريم ،2442 ،ص .)42
 .2األنظمة والقوانين ()Laws & Regulations
يرى الكايد (2444م ،ص  )942أن الشفافية ترتبط ارتباطا باألنظمة والقوانين،
فالشفافية تتناول مجال األنظمة والقوانين من حيث وضوحيا وبساطتيا ،مما يؤدي إلى حسن
التعامل معيا من قبل المراجعين والموظفين ،بحيث تكون غير قابمة لمتأويل ،أي ال يحتمل أي
منيا أكثر من معنى ،وأال تكون األنظمة ،والقوانين ضبابية تشعر العاممين بعدم الراحة
واألمن ،مما يؤثر سمباً عمى تحقيق األىداف التعميمية التي تطمح الجامعات إلى تحقيقيا،
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ويجب أن تتسم بالسيولة ،والبساطة ،وأن يستطيع كل موظف استيعابيا ،وفيم المقصود
منيا ،مما يسيل عميو العمل بكفاءة ،وأن تكون ىذه األنظمة ،والقوانين موضوعية ،بحيث
تتناسب مع قدرات العاممين وامكانيات المنظمة ،وأن تمتاز باالنسجام مع بعضيا البعض،
بحيث ال تتعارض مع أنظمة وقوانين أخرى ،وأن تكون مكممة لبعضيا البعض ،وأن تمتاز
بالمرونة ،والقدرة عمى استيعاب األفضل.
 .4صناعة الق اررات ()Decision Making
إن مفيوم صنع الق اررات ال يعني اتخاذ القرار فحسب ،وانما ىو تنظيم أو عممية معقدة
لمغاية تتدخل فييا عوامل متعددة ن نفسية وسياسة ،واقتصادية واجتماعية ،كما تتضمن
عناصر القيمة ،والحقيقة والظروف غير المحددة ،وىى تمك التي يحتمل توقعيا في ذىن
صانع القرار ،ىي االعتبارات التي اتخذىا في ذىنو كأساس متوقع ،ومن ثم اتخذ القرار بناء
عمييا فكان دور صانع القرار يتعمق بصورة عامة باالعتبارات ذات البيعة السياسية
واالستراتيجية وان عممية صنع الق اررات ىي عممية ديناميكية حيث تتضمن في مراحميا
المختمفة تفاعالت متعددة تبدأ من مرحمة التصميم وتنتيي بمرحمة اتخاذ القرار وفي جميع
ىذه المراحل تحتوي عمى اختيار حذر ودقيق ألحد البدائل من بين أثنين أو أكثر من
مجموعات البدائل (درويش9944 ،م ،ص .)942
 .0إجراءات العمل ()Working Procedures
يقصد بإجراءات العمل ،أو روتين العمل الخطوات التفصيمية أو المراحل التي تمر بيا
المعاممة من البداية إلى النياية  .واإلجراءات ىي سمسمة من العمميات الكتابية ،يشترك فييا
عدد من الناس في إدارة ما ،أو في عدة إدارات ،وتصمم ألجل التأكد من أن العمميات المتكررة
تعالج بطريقة موحدة (عصفور ،2442 ،ص .)244
ومن وجية نظر الباحث فإنو يمكن أن تتحقق الشفافية في مجال إجراءات العمل من
خالل تميز اإلجراءات واليات العمل الصادرة بالدقة والوضوح ،مع تبسيطيا بصوره تسمح
بإنياء المعامالت دون تعقيد ،واعداد أدلو إرشاديو واضحة لخطوات إنياء المعامالت ،وتوفر
نماذج لممعامالت واضحة وسيمة االستخدام ،وتقبل اقتراحات جميع االطراف ذات العالقة
لتطوير إجراءات واليات العمل.
 .2تقييم االداء ()Performance Evaluation
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أشار الطشة ( ،2444ص  ،)09إلى إن نظم تقييم األداء تستمد أىميتيا من كونيا
توفر المعمومات الالزمة لمعديد من ق اررات األفراد الميمة ،كالعال وات ،والترقيات ،والتدريب،
والنقل ،إضافة إلى تأثيرىا عمى تنمية العاممين ،ورضاىم الوظيفي ،ودافعيتيم لمعمل ،وأصبح
االىتمام بتقييم أداء العاممين ممحوظاً بشكل كبير بسبب انعكاساتو القوية عمى قضيتين

معاصرتين ميمتين ىما  :العدالة في معاممة العاممين ،والكفاءة اإلنتاجية ،إذ إن قضية ثقة
العاممين في عدالة نظم تقييم األداء ودقتيا قضية ال يمكن تجاىميا من حيث وجودىا كشرط

أساسي لنجاح النظام وفعاليتو.
وتشير أرتيمة ( ،2442ص  )922إلى أن العالقة بين تقييم األداء والشفافية عالقة وثيقة
تظير من خالل ثال ثة محاور وىي :اإلفصاح ،والوضوح ،والمشاركة.
 .6المساءلة ()Accountability
أشار ىالل ( )2444إلى أن المقصود بالمساءلة ىو :مدى تحمل الفرد مسؤولية ما
يسند إليو من أعمال وما يتبعيا من ميام تتطمبيا تمك المسؤولية ،وذلك طبقاً لمشروط
والمواصفات التي يكون قد سبق الموافقة عمييا (ص .)64

وقد أكد أبو كريم ( ،2442ص  )02-09أن المساءلة مرتبطة ومبنية عمى
الشفافية ،فمن خالل الوضوح والمكاشفة في كافة األعمال اإلدارية وحرية تدفق المعمومات
لممجتمع الداخمي والخارجي لممؤسسة يمكن بناء نظام لممساءلة ،فيستطيع األفراد،
والمؤسسات رؤية ما يجري داخل المؤسسة ،ومن ثم توصيل التغذية الراجعة المناسبة حول
تحقيق المؤسسة لرسالتيا وأىدافيا.

 أٍه املشكالت اليت تْاجُ تطبٔل الشفافٔة
-

الموروثات السمبية ،واالستمرار في تطبيق األنظمة القديمة ،والروتين ،والتعقيد في
اإلجراءات ،األمر الذي يتطمب معالجة قبل البدء بتنفيذ الشفافية في اإلدارة.

-

عدم تحديد األولويات  ،أو صعوبة تحديدىا ،أو وضع خطط صعبة التنفيذ بسبب ضخامة
األىداف المراد تحقيقيا.

-

إن االستمرار في تطبيق األنظمة القديمة والروتين والتعقيد في اإلجراءات ،يشكل عائقاً
في وجو الشفافية اإلدارية ،لذلك يجب القيام باإلصالح اإلداري والتطوير لجميع عمميات

اإلدارة قبل البدء بتنفيذ الشفافية في اإلدارة (الموزي.)2442 ،
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-

يمكن أن تتعرض الشفافية لبعض التجاوزات من البعض من خالل اإلفصاح غير الدقيق
عن المعمومات أو استغالل المعمومات من قبل المستخدم ليا أو من يقوم باإلفصاح عنيا
لتحقيق أىدافو الخاصة في حال تعارضت مع أىداف المنظمة ( & Fung, Graham
)Weil ,2007
وأكد الدعيبس ( ) 2440إن ىناك مجموعة من المعوقات التي تعيق الشفافية تتمثل

بعدم وضوح أسس ومبادئ الشفافية ،وان تطبيق الشفافية ليس باألمر اليين; بسبب ضعف
تعاون المواطن في تحقيق ذلك المفيوم من ناحية ،وعدم معرفتو بوجود التشريعات التي
تضمن حقو من ناحية أخرى.

ىتائج الدراسة ّمياقشتَا:
 -إجابة الشؤال األّل:

لإلجابة عمى التساؤل األول تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

النسبي لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية لمدرجة الكمية لمشفافية
ومجاالتيا وفقراتيا ،ورتبت المجاالت والفقرات حسب المتوسط الحسابي والحكم عمى درجة
الممارسة لمشفافية اإلدارية في ضوء المحك ،ويتضح ذلك في الجداول اآلتية:

أّالً :درجة ممارسة الشفافٔة اإلدارٓة للدرجة الكلٔة للشفافٔة ّجماالتَا:
و
1
2
3
4
5
6

جذٔل ( :)1انًرٕسطاخ ٔاالَذشافاخ انًؼٛاسٚح نذسجح يًاسسح انشفافٛح االداسٚح ٔيجاالذٓا
انرشذٛ
دسجح
انٕصٌ
االَذشاف
انًرٕسػ
انًجاالخ
ب
انًًاسسح
انُسثٙ
انًؼٛاس٘
انذساتٙ
3
يرٕسطح
0,62
0,99
3,10
األَظًح ٔانقٕاٍَٛ
2
يرٕسطح
0,63
0,68
3,13
صُاػح انقشاس
اإلجشاءاخ ٔانٛاخ
6
يرٕسطح
0,60
0,99
2,99
انؼًم
1
يرٕسطح
0,64
0,99
3,22
االذصال اإلداس٘
5
يرٕسطح
0,60
1,05
3,00
انًساءنح
4
يرٕسطح
0,61
0,99
3,06
ذقٛٛى األداء
يرٕسطح
0,62
0,88
3,08
انذسجح انكهٛح

يتضح من الجدول أعاله أن متوسط ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية
بشكل عام بمغ  4044بنسبة  %62بدرجة ممارسة متوسطة ،ويتضح تدني مستوى تطبيق
وممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية وقد يكون ىذا بسبب ضعف نشر ثقافة
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الحوكمة في الجامعات وضعف التقويم والمتابعة المستمرة ،أو قد يعزى ىذا لضعف الحوافز
والمكافآت ألعضاء ىيئة التدريس ،والضغوط االجتماعية التي يواجيونيا ،ويالحظ أن مجال
االتصال اإلداري حصل عمى المرتبة األولى بمتوسط  4022بدرجة ممارسة متوسطة ،وقد
ي عزى ذلك ألىمية االتصال اإلداري إلنجاح العمل وفتح قنوات تواصل بين الجامعة والمجتمع،
وتوفر وحدات االتصال اإلداري في مختمف الجامعات ،وجاء بالمرتبة األخيرة مجال اإلجراءات
وآليات العمل بمتوسط  2099ودرجة ممارسة متوسطة ،وقد يعزى ذلك لضعف وضوح الموائح
التنفيذية التي توضح آلية العمل وال يوجد توضيح لمعاممين لمخطوات الالزمة لمقيام بالعمل
وانما تخضع معظميا الجتيادات شخصية.

ثاىٔاً :درجة ممارسة الشفافٔة اإلدارٓة لفكرات كل جمال مً جماالتَا:
- 0

درجة الشفافٔة اإلدارٓة جملال األىظنة ّالكْاىني:

جدول ( :)2المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية المتعمقة باألنظمة
والقوانين

و

1
2
3
4
5
6
7
8

يجال األَظًح ٔانقٕاٍَٛ

ذرثُٗ انجايؼح فكشج ئصذاس قٕأَ ٍٛأَظًّ جذٚذج
ذعًٍ نهًٕظف انذصٕل ػهٗ دقٕقّ
ذضٚم انجايؼح انغًٕض ٔانعثاتٛح ػٍ انقٕاٍَٛ
ٔاألَظًح يٍ خالل ذٕظٛذٓا نهًٕاغٍ ٔانًٕظف
ذشاجغ انجايؼح انقٕأَ ٍٛاألَظًح تشكم دٔس٘
نًٕاكثح انًسرجذاخ
ذًراص انقٕأَ ٍٛاألَظًح انصادسج يٍ انجايؼح
تانٕظٕح انراو (غٛش قاتهّ نهرأٔٚم)
ذًراص انقٕأَ ٍٛاألَظًح انصادسج يٍ انجايؼح تأَٓا
يرشاتطح ٔيكًهح نثؼعٓا انثؼط
ذرُاسة انقٕأَ ٍٛاألَظًح انصادسج يٍ انجايؼح يغ
ئيكاَٛاذٓا ٔقذساخ انؼايهٌٕ فٓٛا
ذذذد انجايؼح ٔاجثاخ ٔيسإٔنٛاخ انٕظائف تذقّ
(انٕصف انٕظٛف)ٙ
ذًُخ انجايؼح انًشؤٔس ٍٛانصالدٛاخ انًُاسثح كم
دسة انؼًم انًٕكم ئنّٛ

انًرٕسػ
انذساتٙ

االَذشاف
انًؼٛاس٘

انٕصٌ
انُسثٙ

دسجح
انًٕافقح

انرشذٛة

3,36

1,26

0,67

يرٕسطح

1

3,15

1,24

0,63

يرٕسطح

3

3,01

1,20

0,60

يرٕسطح

6

2,94

1,22

0,59

يرٕسطح

8

3,09

1,16

0,62

يرٕسطح

4

3,06

1,22

0,61

يرٕسطح

5

2,98

1,26

0,60

يرٕسطح

7

3,20

1,21

0,64

يرٕسطح

2

يتضح من الجدول السابق :أن نتائج ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات
السعودية المتعمقة بمجال األنظمة والقوانين حيث تراوحت متوسط فقرات المجال( – 2090
 ) 2046وجميعيا حصمت عمى درجة شفافية متوسطة ولم ترتقي إلى المستوى المطموب ،فقد
حصمت الفقرة "تتبنى الجامعة فكرة إصدار قوانين وأنظمو جديدة تضمن لمموظف الحصول
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عمى حقوقو"؛ عمى الترتيب األول بمتوسط  4.46ودرجة متوسطة ،ربما يعود ذلك إلى أن
حقوق الموظف من أىم عوامل الشفافية اإلدارية ففكرة إصدار قوانين تحافظ عمى حقوق
الموظف يزيد من الشفافية اإلدارية بين الموظف والجامعة ،ويحفز الموظفين وأعضاء ىيئة
التدريس لمعمل الجاد واإلتقان ،وتأتي بالمرتبة األخيرة الفقرة "تمتاز القوانين واألنظمة الصادرة
من الجامعة بالوضوح التام (غير قابمو لمتأويل )"؛ حيث بمغ متوسطيا  2.90وبدرجة
متوسطة ،أي أن معظم القوانين واألنظمة غير واضحة وغير محددة بدقة مما يصعب فيميا
من قبل ال موظفين مما يحدث لبس عند تنفيذىا وتطبيقيا في أرض الواقع ،وقد يعزى ذلك إلى
عدم وجود أدلة توضيحية لتمك القوانين واألنظمة وضعف تدريب الموظفين عمى تطبيق وفيم
تمك األنظمة والقوانين ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة( الشمري ،)2449 ،التي توصمت
إلى أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في مجال األنظمة والقوانين في الجامعات متوسطة
ولم ترقى إلى المستوى المطموب ،ودراسة (العمري)2494 ،؛ (الطشة)2490 ،؛ وتختمف مع
دراسة ( ( ،)Svensson, 2007المطرفي.)2492 ،
- 8

درجة الشفافٔة اإلدارٓة جملال صياعة الكرار:

جدول ( :)4المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجة الشفافية اإلدارية المتعمقة بمجال
صناعة القرار
و
1
2
3
4
5
6
7

يجال صُاػح انقشاس
ذشاسك انجايؼح جًٛغ األغشاف انًؼُٛح ف ٙػًهٛح
صُاػح انقشاس
ذغهة انرقهٛذٚح ػهٗ ػًهٛح صُاػح انقشاساخ داخم
انجايؼح
ٚرى اإلػالٌ ػٍ قشاساخ انجايؼح تصٕسج ٔاظذح
ذطثق انجايؼح انًشكضٚح ف ٙػًهٛح صُاػح انقشاساخ يٍ
قثم انشؤساء
ذقٕو انجايؼح تاػذاد دساساخ يسثقح قٛم صُاػح
انقشاساخ
ذششح انجايؼح نهًشؤٔس ٍٛيعًٌٕ انقشاساخ انًسرجذج
ذرسى قشاساخ انجايؼح اإلداسٚح تانًٕظٕػٛح

انًرٕ
سػ
انذسات
٘

االَذشا
ف
انًؼٛاس
٘

انٕصٌ
انُسثٙ

دسجح
انًٕافقح

انرشذٛة

2,90

1,29

0,58

يرٕسطح

5

3,52

1,15

0,70

كثٛشج

2

3,33

1,20

0,67

يرٕسطح

3

3,72

1,16

0,74

كثٛشج

1

2,68

1,15

0,54

يرٕسطح

7

2,81
2,95

1,21
1,18

0,56
0,59

يرٕسطح
يرٕسطح

6
4

يتضح من الجدول السابق :أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات في مجال
صناعة القرار الذي كان بدرجة متوسطة ،وأن متوسط فقرات المجال تراوح ( )4042 -2064
وتفاوتت درجة الممارسة بين المتوسطة والكبيرة حيث تجد أن الفقرة "تطبق الجامعة المركزية
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في عممية صناعة الق اررات من قبل الرؤساء" حصمت عمى المرتبة األولى بمتوسط حسابي (
 )4042وبدرجة كبيرة ،وحصمت عمى المرتبة األخيرة الفقرة " تقوم الجامعة بإعداد دارسات
مسبقة قبل صناعة الق اررات" حيث بمغ متوسطيا (  )2064وبدرجة متوسطة ،وعميو ،يرى
أعضاء ىيئة التدريس أن المركزية في صناعة الق اررات ما زالت ىي السائدة وال تعطى
الصالحيات الكاممة لصناعة القرار من قبل أصحاب القرار أنفسيم فالجامعة تتدخل في إصدار
الق اررات عمى مستوى اإلدارات والوحدات في الجامعة؛ وقد يعزى ذلك لضعف ثقة قيادات
الجامعة بصانعي الق اررات من مستويات دنيا كرؤساء األقسام والعمداء ومدراء عموم الوحدات
وغيرىم أو قد يكون بسبب لطبيعة القوانين والموائح التي تنظم عمل الجامعة وصالحية
صناعة الق اررات ،وممارسة المركزية من قبل الوزارة عمى الجامعة مما يترتب عميو ممارستيا
اخل الجامعة نفسيا ،ويالحظ أيضاً من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس أن الجامعات ال

تقوم بإعداد دراسات مسبقة قبل صناعة القرار وتتم بشكل مفاجئ وسريع بدون خطة ودراسة
مسبقة حول ما يترتب عن ذلك القرار ،وقد يكون ىذا بسبب نتيجة ممارسة المركزية التي
تتعامل بيا قيادة الجامعة في صناعة القرار وعدم اشراك كل األطراف المعنية في صناعة
القرار ،وقد يكون ىذا بسبب ممارسة بعض الضغوط االجتماعية عمى صناعة القرار في
الجامعة  ،وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع بيئة دراسة (الشمري)2449 ،؛ (العمري)2494 ،؛
(الطشة)2490 ،؛ ومع دراسة ( ،)Svensson, 2007وتختمف مع (المطرفي.)2492 ،
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درجة الشفافٔة اإلدارٓة جملال اإلجراءات ّآلٔات العنل:

جذٔل ( :)4انًرٕسطاخ ٔاالَذشافاخ انًؼٛاسٚح دسجح انشفافٛح اإلداسٚح نًجال اإلجشاءاخ ٔآنٛاخ انؼًم
انًرٕسػ االَذشاف انٕصٌ دسجح
و اإلجشاءاخ ٔآنٛاخ انؼًم
انذسات ٙانًؼٛاس٘ انُسث ٙانًٕافقح
ذرًٛض اإلجشاءاخ ٔانٛاخ انؼًم انصادسج يٍ
 0,63يرٕسطح
1,27
3,16
انجايؼح تانذقح ٔانٕظٕح يؼا
ٚرى ذثسٛػ اإلجشاءاخ ٔانٛاخ انؼًم تصٕسِ ذسًخ
 0,60يرٕسطح
1,22
3,01
تآَاء انًؼايالخ دٌٔ ذؼقٛذ داخم انجايؼح
ذقذو انجايؼح انًؼهٕياخ انكافٛح نجًٛغ األغشاف
 0,59يرٕسطح
1,21
2,93
راخ انؼالقح
ذؼذ انجايؼح أدنّ ئسشادٔ ّٚاظذح نخطٕاخ ئَٓاء
 0,58يرٕسطح
1,16
2,91
انًؼايالخ
ذعغ انجايؼح نٕداخ ئسشاد ّٚف ٙيكاٌ تاسص نثٛاٌ
 0,58يرٕسطح
1,25
2,92
خطٕاخ ٔانٛاخ ئَٓاء ئجشاء انًؼايالخ
ذٕفش انجايؼح ًَارج نهًؼايالخ ٔاظذح ٔسٓهح
 0,63يرٕسطح
1,23
3,17
االسرخذاو
ذرقثم انجايؼح اقرشاداخ جًٛغ األغشاف راخ
 0,58يرٕسطح
1,25
2,90
انؼالقح نرطٕٚش ئجشاءاخ ٔانٛاخ انؼًم
ذُشش انجايؼح انثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ ٔاألسقاو
 0,59يرٕسطح
1,24
2,95
انًرؼهقح تٓا دٌٔ اخرصاسْا أٔ ذُقٛرٓا

انرشذٛة
2
3
5
7
6
1
8
4

يوضح الجدول السابق :أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في مجال اإلجراءات
وآليات العمل حيت تراوح متوسط الفقرات (  )4094 -2094وجميعيا بدرجة متوسطة ولم
ترتقي إلى المستوى المطموب ،حيث حصمت الفقرة "توفر الجامعة نماذج لممعامالت واضحة
وسيمة االستخدام" عمى المرتبة األولى بمتوسط ( )4094وبدرجة ممارسة متوسطة ،بينما
حصمت الفقرة " تتقبل الجامعة اقتراح جميع األطراف ذات العالقة لتطوير إجراءات وآليات
العمل" عمى المرتبة األخيرة بمتوسط ( )2094وبدرجة ممارسة متوسطة؛ وىذا يدل أن درجة
ممارسة الشفافية اإلدارية في اإلجراءات وآليات العمل ال تتم وفق أنظمة وقوانين مرتبة
ومنظمة وانما يغمب عمييا العشوائية ،مع أن الجامعة توفر نماذج سيمة واضحة لممعامالت
إال أنيا لم تصل إلى المستوى المقبول ويعترييا بعض المشكالت والصعوبات وقد يكون إجراء
بعض المعامالت حسب المعرفة الشخصية ،والشيء االخر من وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس أن الجامعة ال تشرك جميع األطراف لتطوير العمل مع ضعف تقبل المقترحات أو
الشكاوي ،وال توجد لوحة إرشادية كافية توضح خطوات المعامالت حتى تسيل عمل المراجع
بسيولة ويسر ،وتتفق ىذا النتيجة مع نتيجة دراسة (الشمري)2449 ،؛ (الطشة)2490 ،؛
(الشمري والمنصور ،)2492 ،وتختمف مع (المطرفي.)2492 ،
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درجة الشفافٔة اإلدارٓة جملال االتصال اإلدارٖ:

جدول ( :)2المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية المتعمقة باالتصال
اإلداري

و

االذصال اإلداس٘

انًرٕسػ
انذساتٙ

االَذشاف
انًؼٛاس٘

انٕصٌ
انُسثٙ

دسجح
انًٕافقح

انرشذٛة

ذٕفش انجايؼح قُٕاخ اذصال يفرٕدح يغ انًجرًغ انًذهٗ
.1
ٔانًإسساخ انؼايح راخ انؼالقح

3,32

1,32

 0,66يرٕسطح

2

ذقذو انجايؼح دنٛال ئسشادٚا يطثٕػا ٚث ٍٛكٛفٛح انٕصٕل
.2
نهًؼهٕياخ يٍ قثم انًسرفٛذ ٍٚيُٓا

3,12

1,20

 0,62يرٕسطح

8

ذسرخذو انجايؼح ٔسٛهّ اذصال ذرُاسة يغ قذساخ ٔفٓى
.3
األغشاف انًقصٕدج يٍ االذصال

3,15

1,13

 0,63يرٕسطح

6

ذُٕع انجايؼح فٔ ٙسائم االذصال تًا ٚرُاسة يغ غثٛؼح
.4
ٔأْذاف االذصال انًطهٕب

3,19

1,15

 0,64يرٕسطح

3

ذسرفٛذ انجايؼح يٍ ذكُٕنٕجٛا انًؼهٕياخ ف ٙجًٛغ
.5
اذصاالذٓا يغ أغشاف االذصال انًخرهفح

3,48

1,20

0,70

ذضٔد انجايؼح األغشاف انًسرٓذفح يٍ االذصال
.6
تانًؼهٕياخ انالصيح ف ٙانٕقد انًُاسة

3,15

1,29

 0,63يرٕسطح

7

ذٕفش انجايؼح انًُار انًُاسة إلجشاء ػًهٛاخ االذصال
.7
انًخرهفح

3,17

1,22

 0,63يرٕسطح

4

ذرٛخ انجايؼح نهؼايه ٍٛفٓٛا انًؼهٕياخ انر ٙذصذس يٍ
.8
انجٓاخ انؼهٛا تشكم دقٛق ٔٔاظخ

3,16

1,23

 0,63يرٕسطح

5

كثٛشج

1

يتضح من الجدول السابق :أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في مجال االتصال
اإلداري تراوحت متوسطات فقراتو (  )4.04 -4.92وكميا بدرجة ممارسة متوسطة؛ ما عدا
فقرة واحدة بدرجة كبيرة وىي الفقرة "تستفيد الجامعة من تكنولوجيا المعمومات في جمع
اتصاالتيا مع أطراف االتصال المختمفة"؛ حيث حصمت عمى المرتبة األولى بدرجة كبيرة،
ومتوسط  ،4.04بينما حصمت الفقرة "تقدم الجامعة دليال إرشاديا مطبوعا يبين كيفيو الوصول
لممعمومات من قبل المستفيدين منيا" ،عمى المرتبة األخيرة بمتوسط  4.92وبدرجة ممارسة
متوسطة ،مما يدل أن الجامعة ال تيتم بطباعة أدلة إرشادية وتوزيعيا لممستفيدين من خدمات
الجامعة وتسيل ليم طريقة الحصول عمى المعمومات ،وقد يكون ىذا بسبب ضعف نفقات
الجامعة الذي يتطمب طبع األدلة وتوزيعيا نفقات وامكانيات مادية ،وربما يعود إلى اعتماد
الجامعة عمى الموقع اإللكتروني ليا في إرشاد المستفيدين من الوصول إلى المعمومات،
- 299 -

درجة ممارسة الشفافية اإلدارية ومتطلبات توافرها في الجامعات السعودية .

وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (الشمري والمنصور( ،)2492 ،العمري)2494 ،؛
(الطشة)2490 ،؛ وتختمف مع دراسة (الشمري( ،)2449 ،المطرفي )2492 ،التي أظيرت
ان ممارسة الشفافية في مجال االتصاالت اإلدارية بدرجة كبيرة.
- 5

درجة الشفافٔة اإلدارٓة جملال املشاءلة:

جدول ( :)6المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية المتعمقة
بالمساءلة
و

انًساءنح

.1
.2
.3

ذطثق انجايؼح َظايا ٔاظذا نهًساءنح
ذُفز انجايؼح َظاو انًساءنح تؼذانح
ذُفز انجايؼح َظاو انًساءنح تًٕظٕػٛح
ذذاسة انجايؼح انؼايه ٍٛانًقصش ٍٚف ٙذُفٛز
أػًانٓى
ذؼ ٍٛانجايؼح ف ٙانٕظائف انشاغشج انًٕظفٍٛ
دسة يثذأ انًفاظهح
ذشجغ انجايؼح انؼًم تشٔح انفشٚق يٍ خالل
ئدساط انجًٛغ تاالشرشاك ف ٙاألْذاف ٔانًصانخ
ذًُٗ انجايؼح أسهٕب انشقاتح انزاذٛح نذٖ انؼايهٍٛ
فٓٛا

.4
.5
.6
.7

دسجح
انًرٕسػ االَذشاف انٕصٌ
انذسات ٙانًؼٛاس٘ انُسث ٙانًٕافقح
 0,63يرٕسطح
1,28
3,14
 0,61يرٕسطح
1,22
3,04
 0,60يرٕسطح
1,21
3,02

1
2
3

2,86

1,24

0,57

يرٕسطح

7

2,87

1,25

0,57

يرٕسطح

6

3,02

1,34

0,60

يرٕسطح

5

3,02

1,31

0,60

يرٕسطح

4

انرشذٛة

يتضح من الجدول السابق :أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في فقرات مجال
المساءلة جميعيا متوسطة حيث تراوحت المتوسطات ( ،)4090 -2046أي أن المساءلة لم
تصل إلى المستوى المطموب ،وأن الفقرة "تطبق الجامعة نظاماً واضحاً لممساءلة"؛ حصمت
عمى المرتبة األولى بمتوسط ( ،)4090بدرجة متوسطة ،بينما حصمت الفقرة "تحاسب الجامعة
العاممين المقصرين في تنفيذ أعماليم"؛ عمى الترتيب األخير بمتوسط ( )2046ودرجة ممارسة
متوسطة ،و قد يعزى ذلك لضعف وجود نظام واحد تقوم الجامعة بتطبيقو لممساءلة اإلدارية
حتى أنو يوفر درجة كبيرة لمشفافية وضعف في تطبيق القوانين المتعمقة بالمساءلة ،وقمة
استخدام نظام التقويم والمتابعة المستمرة ألداء العاممين في الجامعة مما يصعب تنفيذ
المساءلة التي ال تأتي إال عن طريق قاعدة بيانات يوفرىا التقويم ،وال يوجد محاسبة
لممقصرين ومكافأة لممتميزين مما يسبب زيادة المقصر في تقصيره في أداء واجبو ويزيد
إحباط المتميز وضعف الرضا الوظيفي لديو ،وربما يعود لضعف وجود نظام رقابي لمعاممين
في الجامعة وتقييم إنجاز أعماليم ،وضعف تثقيفيم بتمك القوانين وتعريفيم ما ىي العقوبات
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التي يمكن أن يتعرض ليا المقصر في أداء عممو ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة
(الشمري )2449 ،التي أثبتت أن تصورات عينة الدراسة لدرجة ممارسة الشفافية االدارية في
مجال المساءلة كانت متوسطة ،وتتفق أيضاً مع دراسة (الصاعدي )2492 ،؛(العمري،

)2494؛ (الطشة)2490 ،؛ (الشمري والمنصور ،)2492 ،وتختمف مع (المطرفي،
.)2492
6

 -درجة الشفافٔة اإلدارٓة جملال تكٔٔه األداء:

جذٔل ( :)7انًرٕسطاخ ٔاالَذشافاخ انًؼٛاسٚح نذسجح يًاسسح انشفافٛح اإلداسٚح انًرؼهقح ترقٛٛى األداء
انًرٕسػ االَذشاف انٕصٌ
انذسات ٙانًؼٛاس٘ انُسثٙ

دسجح
انًٕافقح

انرشذٛة

3,29

1,24

0,66

يرٕسطح

1

3,15
3,09

1,20
1,21

0,63
0,62

يرٕسطح
يرٕسطح

3
4

3,24

1,17

0,65

يرٕسطح

2

ذطهغ انجايؼح جًٛغ انًشؤٔس ٍٛػهٗ انجٕاَة
.5
اإلٚجاتٛح ٔانسهثٛح نؼًهٛح ذقٛٛى األداء

2,86

1,27

0,57

يرٕسطح

9

ذقذو انجايؼح ذقاسٚش دٔس ّٚنهجٓاخ انؼهٛا ػٍ
.6
أػًال انجايؼح تكم ٔظٕح

3,05

1,17

0,61

يرٕسطح

5

ذسًخ انجايؼح ترقٛٛى أدائٓا يٍ قثم انًؼُ ٍٛٛدٌٔ
.7
ذؼًذ ئخفاء أٚح يؼهٕياخ

3,01

1,22

0,60

يرٕسطح

7

و
.1
.2
.3
.4

ذقٛٛى األداء
ذرؼايم انجايؼح تًٕظٕػ ّٛف ٙػًهٛاخ انرقٛٛى
انًخرهفح
ذذذد انجايؼح آنٛح ٔاظذح نرقٛٛى األداء
ذطثق انجايؼح آنٛح ذقٛٛى األداء تًصذاقٛح ذايح
ذقٕو انجايؼح األداء نهًٕظف ٍٛتصٕسج دٔسّٚ
خالل انؼاو

ذرٛخ انجايؼح نهؼايه ٍٛفٓٛا فشصّ انًشاسكح فٙ
ٔ .8ظغ يؼاٛٚش األداء انر ٙسٛرى ػهٗ أساسٓا قٛاط
أدائٓى

2,87

1,31

0,57

يرٕسطح

8

ذٕثق انجايؼح َرائج ػًهٛح ذقٛٛى األداء نًُسٕتٓٛا
.9
تشكم دقٛق

3,02

1,32

0,60

يرٕسطح

6

يتضح من الجدول السابق :أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في فقرات مجال تقييم
األداء حصمت عمى درجة متوسطة وتراوح متوسطيا الحسابي ( )4029 -2046ولم ترتقي
درجة الممارسة إلى المستوى المطموب ،وأن الفقرة األولى "تتعامل الجامعة بموضوعيو في
عمميات التقييم المختمفة" ،حصمت عمى الترتيب األول بمتوسط  4029ودرجة ممارسة
متوسطة ،بينما حصمت الفقرة الخامسة "تطمع الجامعة جميع المرؤوسين عمى الجوانب
االيجابية والسمبية لعممية تقييم األداء" عمى الترتيب األخير بمتوسط  2046وعمى درجة
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متوسطة ،وقد يعزى ذلك إلى أن الجامعة تتعامل بموضوعية في التقييم إال أن تطبيق ىذا
المعيار ال يرقى إلى المستوى المطموب لوجود بعض العوائق التي تحول عمى موضوعية
التقويم ،مثل المعرفة الشخصية والمحسوبية وممارسة المركزية التي تمارسيا الجامعة ،أو
ربما يعود إلى ضعف توفر أدوات تقييم مقننة ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (الشمري،
 ،)2449ودراسة (الطشة)2490 ،؛ وتختمف مع( المطرفي.)2492 ،

 -إجابة الشؤال الجاىٕ:

تم استخدام اختبار (تحميل التباين األحادي) لمتعرف عمى داللة الفروق لمتغير الدرجة العممية

(أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) ،لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية من وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية ،وكما في الجدول اآلتي:

جذٔل ( :)8ذذهٛم انرثا ٍٚاألداد٘ ت ٍٛيرٕسطاخ دسجح يًاسسح انشفافٛح اإلداسٚح ذثؼا ً نًرغٛش انذسجح انؼهًٛح
يصذس انرثاٍٚ

ت ٍٛانًجًٕػاخ
األَظًح
داخم انًجًٕػاخ
ٔانقٕاٍَٛ
انًجًٕع
ت ٍٛانًجًٕػاخ
صُاػح انقشاس داخم انًجًٕػاخ
انًجًٕع
ت ٍٛانًجًٕػاخ
اإلجشاءاخ
داخم انًجًٕػاخ
ٔانٛاخ انؼًم
انًجًٕع
ت ٍٛانًجًٕػاخ
االذصال
داخم انًجًٕػاخ
اإلداس٘
انًجًٕع
ت ٍٛانًجًٕػاخ
انًساءنح داخم انًجًٕػاخ
انًجًٕع
ت ٍٛانًجًٕػاخ
ذقٛٛى األداء داخم انًجًٕػاخ
انًجًٕع
ت ٍٛانًجًٕػاخ
داخم انًجًٕػاخ
انكهٙ
انًجًٕع

يجًٕع
انًشتؼاخ
11,493
1621,101
1632,594
3,683
775,904
779,588
22,224
1600,597
1622,821
16,201
1614,726
1630,927
36,135
1795,291
1831,426
34,504
1597,539
1632,042
17,951
1285,254
1303,204

دسجح
انذشٚح
2
1666
1668
2
1666
1668
2
1666
1668
2
1666
1668
2
1666
1668
2
1666
1668
2
1666
1668

يشتغ
انًرٕسطاخ
5,747
0.973

قًٛح ف
5,906

يسرٕٖ
انذالنح
0,003

انذالنح
انهفظٛح
دانح

1,842
0.466

3,954

0,019

11,112
961,

11,566

0,000

8,100
969,

8,358

0,000

18,068
1,078

16,766

0,000

17,252
.0959

17,991

0,000

8,975
0.771

11,634

0,000

دانح

دانح

دانح

دانح

دانح

دانح

يتضح من الجدول السابق :أن قيمة ( )Fدالة احصائياً عند مستوى ( )4042لمدرجة

الكمية ولكل بعد من أبعاد استبيان الشفافية اإلدارية ،ىذا يدل أن ىناك اختالف في درجة
ممارسة الشفافية باختالف الدرجة العممية ،ولمتعرف عمى اتجاه الفروق في ممارسة الشفافية
اإلدارية تم استخدام اختبار شيفية لممقارنات البعدية؛ حيث أثبتت النتائج وجود فروق دالة
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إحصائياً بين وجية نظر األستاذ واألستاذ المساعد لصالح االستاذ المساعد ،وبين االستاذ

واالستاذ المشارك لصالح االستاذ المشارك ،وال توجد فروق بين االستاذ المساعد واالستاذ
المشارك في الدرجة الكمية وفي جميع المجاالت ،وقد يعزى ذلك رؤية االستاذ المساعد

واالستاذ المشارك كانت عالية في درجة ممارسة الشفافية االدارية الكمية ولكل مجال وكانت
أعمى مما يراىا االستاذ ،ربما يعود ذلك تفاوت المرحمة العمرية الذي يتراوح عمر االستاذ أكبر
من االستاذ المساعد والمشارك حيث يقارب عمر بعض األساتذة من التقاعد فال يستطيع
ممارسة أعمال إدارية ،وأظيرت عدم وجود فروق بين االستاذ المساعد واالستاذ المشارك قد
يكون بسبب الطموح الوظيفي لألستاذ المساعد والمشارك حديثي الخبرة ،وأكثر نشاطاً من

االستاذ فكانت رؤيتيم موحدة وأعمى من رؤية االستاذ في درجة الممارسة لمشفافية االدارية

واحتكاكيم بشكل أكثر في العمل وأن درجة الممارسة لدييم ىو نفسيا في الجامعة بينما
االستاذ قد وصل الى أرقى وأعمى درجة عممية ينقل عنده الطموح الوظيفي بسبب قربو من
سن التعاقد ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الشمري.)2449 ،

 -إجابة الشؤال الجالح:

استخدم الباحث المقابالت المفتوحة مع أعضاء ىيئة التدريس فـي الجامعـات السـعودية؛

لتحديد متطمبات توافر الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية في المجاالت اآلتية:
- 0

متطلبات تْافر الشفافٔة اإلدارٓة جمال األىظنة ّالكْاىني:

 اعالن الجامعات لألنظمة والقوانين التي تعمل بيا لكل العاممين. إعداد دليل التوصيف الوظيفي حتى يوضح واجبات ومسؤوليات كل الوظائف بدقة ووضوحوشفافية.
 مراجعة القوانين والموائح واألنظمة في الجامعة وتحديثيا بشكل دوري لمواكبة التطوراتوالمستجدات الحديثة.
 تبسيط الموائح والقوانين واألنظمة حتى تتناسب مع قدرات العاممين في الجامعة. وضع قوانين جديدة وأنظمة حديثة تتضمن حقوق الموظف وكيفية الحصول عمييابشفافية ووضوح ويسر.
 منح جميع المرؤوسين في الجامعة الصالحيات المناسبة حسب طبيعة العمل الكمف بوحتى يسيل إنجازه بسيولة.
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- 8

متطلبات تْافر الشفافٔة االدارٓة يف جمال املشاءلة

 تطبيق القوانين واألنظمة بحق المقصرين في أداء واجباتيم ومحاسبتيم نتيجة تقصيرىمواىماليم في القيام باألعمال والواجبات المكمفين بيا.
 تفعيل القوانين والموائح المتعمقة بالتوظيف والتعيين لموظائف الشاغرة في الجامعة واتباعمبدأ المفاضمة والكفاءة ووضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة.
 نشر ثقافة الرقابة الذاتية بين العاممين في الجامعة وغرس قيم محاسبة النفس حتى يكونكل شخص ىو رقيب نفسو وأداءه.
اشركيم عمى التعاون في نجاح
 تشجيع العاممين عمى العمل بروح الفريق الواحد و االجامعة.
 تنفيذ نظام المراقبة والمساءلة والتقييم المستمر لألداء لكل العاممين في الجامعة.- 3

متطلبات تْافر الشفافٔة االدارٓة يف جمال إجراءات ّالٔات العنل

 تقديم المعمومات الواضحة والدقيقة لجميع االطراف ذات العالقة بما يحقق الشفافية. إعداد أدلو إرشاديو واضحة وتفصيمية لخطوات إنياء المعامالت في كل مرافق ووحداتالجامعة.
 وضع لوحات إرشاديو في أماكن بارزة لتوضيح خطوات وآليات إنياء إجراء المعامالت. توفير نماذج لممعامالت واضحة وسيمة االستخدام من قبل جميور المستفيدين من خدماتالجامعة.
 تفعيل صناديق االقتراحات والشكاوي وتقبميا من جميع األطراف ذات العالقة لتطويرإجراءات وآليات العمل.
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- 4

متطلبات تْافر الشفافٔة االدارٓة يف جمال االتصال اإلدارٖ

 إعداد دليل إرشادي وطباعتو وتوزيعو وتقديمو لجميع المستفيدين لكيفية الوصوللممعمومات المطموبة من الجامعة بما يسيل الحصول عمى تمك المعمومات والبيانات
وتحقيق درجة عالية من الشفافية والوضوح في الحصول عمى خدمات الجامعة.
 التنويع بوسائل التواصل واالتصال االداري بحيث تتناسب مع قدرات جميع فئات وشرائحاألطراف المقصودة من االتصال كمثال فئة المكفوفين والمعاقين.
 اتاحة المعمومات التي تصدر من الجيات العميا بشكل دقيق وواضح لجميع العاممين فيالجامعة والسماح ليم بأخذ مالحظاتيم ومقترحاتيم حوليا.
 توفير المناخ المناسب إلجراء عمميات االتصال المختمفة في الجامعة بما يحقق سيولةويسر عممية االتصال وتحقيق أىدافيا.
 قيام الجامع ة بفتح قنوات اتصال متعددة ومتنوعة بشكل مفتوح مع المجتمع المحميوالمؤسسات العامة والخاصة ذات العالقة كونيم من المستفيدين وسوق عمل يمبي
ويستوعب مخرجات الجامعة.
- 5

متطلبات تْافر الشفافٔة االدارٓة يف جمال صيع الكرار

 إعداد دراسات قبمية تسبق عممية اتخاذ الق اررات حتى تكون الق اررات واقعية ونابعة مندراسة جدوى وحاجة ممحة وليست عبثية.
 شرح وتوضيح مضمون الق اررات الجديدة لجميع المرؤوسين بما يحقق الشفافية اإلدارية. اشراك جميع األطراف المعنية في عممية صناعة الق اررات بما يضمن فيميا وتطبيقياوتحقق شفافية عالية.
 األخذ في االعتبار الموضوعية والحياد عند اتخاذ الق اررات واالبتعاد عن التحيز والمحسوبيةوالعوامل الشخصية لمتخذي القرار.
 اإلفصاح واإلعالن عن جميع الق اررات في جميع وسائل اإلعالم وقنوات التواصل فيالجامعات حتى تتسم تمك القرارات بالشفافية والوضوح لجميع العاممين وجميور
المستفيدين من الجامعة.
 تحديث وتطوير عممية صناعة الق اررات في الجامعات في ضوء التوجيات المعاصرةوالمتجددة في الجامعات المتطورة.
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 تفعيل نظام الالمركزية في صناعة القرار وتفويض المرؤوسين في اتخاذ الق اررات بمايتناسب مع طبيعة عممو.
6

 -متطلبات تْافر الشفافٔة االدارٓة يف جمال تكٔٔه األداء

 اإلفصاح عن نتائج تقييم األداء في جميع وسائل اإلعالم والتواصل حتى تحقق الشفافيةلمجميع.
 اطالع جميع المرؤوسين في الجامعة عمى الجوانب اإليجابية والسمبية حول األداء وعمميةتقييمو.
 إعداد أدوات مقننة حسب معايير عالمية في تقييم األداء ونشر تمك األدوات عمى جميعالعاممين بحيث تكون متنوعة وشاممة لمختمف جوانب األداء ولكل فئة من فئات العاممين.
 تفعيل نظام التقييم الذاتي لمجامعة من قبل المعنيين بتقييم الجامعات السعودية في ضوءمعايير االعتماد األكاديمي ،مع توفير كافة المعمومات المطموبة من الجامعة في عممية
التقييم.
 تقديم تقارير دورية وبشكل مستمر لمجيات العميا عن كل أعمال الجامعة بوضوح ودقةوبدون تزييف بالمعمومات كما ىي بالواقع.
 تفعيل جميع وسائل وأساليب التقييم الذاتي وتقييم األقران وتقييم الرؤساء في العمل بمايحقق مصداقية التقييم.

التْصٔات:
في ضوء نتائج الدراسة ومن خالل نتائج الدراسة ،يوصي الباحث باآلتي:
 تبسيط وتوضيح القوانين واألنظمة والموائح الجامعية حتى يفيميا جميع العاممين فيالجامعة من أعضاء ىيئة التدريس والموظفين حتى تنفذ تمك الموائح بشفافية.

 وضع التوصيف الوظيفي الشفاف حتى يوضح واجبات ومسؤوليات كل الوظائف بدقةووضوح وشفافية.

 إشراك جميع المعنيين في الجامعة من أعضاء ىيئة التدريس والموظفين في عمميةصناعة الق اررات بما يضمن فيميا وتطبيقيا وتحقق شفافية عالية.
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 الحد من المركزية في عممية صناعة الق اررات التي تمارسيا القيادات اإلدارية في الجامعاتواشراك المرؤوسين وتفعيل نظام الالمركزية في صناعة القرار وتفويض المرؤوسين في
اتخاذ الق اررات بما يتناسب مع طبيعة عممو.
 -إعداد دليل إرشادي وطباعتو وتوزيعو وتقديمو لجميع المستفيدين لكيفية الوصول

لممعمومات المطموبة من ا لجامعة بما يسيل الحصول عمى تمك المعمومات والبيانات
وتحقيق درجة عالية من الشفافية والوضوح في الحصول عمى خدمات الجامعة.

 فتح قنوات تواصل متعددة ومتنوعة بشكل شفاف وواضح مع المجتمع المحمي والمؤسساتالعامة والخاصة ذات العالقة كونيم من المستفيدين وسوق عمل يمبي ويستوعب مخرجات

الجامعة.
 الشفافية في تطبيق القوانين واألنظمة بحق المقصرين في أداء واجباتيم ومحاسبتيمنتيجة تقصيرىم واىماليم في القيام باألعمال والواجبات المكمفين بيا.

 تفعيل القوانين والموائح المتعمقة بالتوظيف والتعيين لموظائف الشاغرة في الجامعة واتباعمبدأ المفاضمة والكفاءة ووضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة.

 نشر ثقافة الرقابة الذاتية بين العاممين في الجامعة وغرس قيم محاسبة النفس حتى يكونكل شخص ىو رقيب نفسو وأداءه.

 إشراك كل العاممين في الجامعة في إعداد معايير التقييم وتدريبيم عمى ممارستيا حتىتكون موجيو ألدائيم.

 اإلفصاح عن نتائج تقييم األداء في جميع وسائل اإلعالم والتواصل حتى تحقق الشفافيةلمجميع.
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املراجع
أّالً  /املراجع العربٔة:

ابو كريم ،أحمد فتحي (2442م) مفيوم الشفافية لدى اإلدارة األكاديمية في الجامعات األردنية
الرسمية وعالقتو بفاعمية االتصال اإلداري ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردنية،

َع ّمان ،األردن.
أرتيمة ،ماجدة سميمان (2442م) شفافية تقييم أداء العاممين في وزارة التربية والتعميم :دراسة
ميدانية لواقع وأىمية ومعوقات الشفافية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد،

األردن.

الحربي ،محمد ( .)2492دراسات في إدارة التعميم العالي ،الرياض ( :د .ن).

الحربي ،نيفين حامد ( ")2499اإلدارة بالشفافية وعالقتيا بالثقة التنظيمية بالجامعات السعودية من

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والموظفين" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى،

مكة المكرمة.

خرابشة ،عبداهلل ( )9994تجربة ديوان المحاسبة .مؤتمر األسبوع العممي األردني الخامس تطوير
القدرة التنافسية في األردن "الجودة  /اإلنتاجية /الشفافية والمساءلة" ،عمان :الجمعية العممية

الممكية.

درويش ،إبراىيم (9944م) اإلدارة العامة في النظرية والممارسة .القاىرة :الييئة المصرية العامة
لمكتاب.

الراشدي ،سعيد عمي (2444م) اإلدارة بالشفافيةَ .ع ّمان :دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع.
السبيعي ،فارس ( .)2494دور الشفافية المساءلة في الحد من الفساد اإلداري في القطاعات
الحكومية ،رسالة دكتوراه ،جامعة نايف العربية لمعموم اإلدارية ،الرياض.

شموش ،ميجل (2449م) النجاحات واإلخفاقات في برامج مكافحة الفساد :دروس مستفادة من

التجارب العالمية .مؤتمر افاق جديدة في تقوية النزاىة والشفافية والمساءلة اإلدارية ،القاىرة:
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.

الشمري ،سالم مبارك ( .)2449درجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية والصعوبات
التي تواجييا ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموك ،االردن.

الشمري ،فوزية صالح؛ والمنصور ،سناء أحمد ( .)2492مستوى الشفافية اإلدارية في جامعة

األميرة نورة بنت عبدالرحمن ،مجمة العموم التربوية والنفسية بالبحرين-469 ،)2( 96 ،

.494
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الصاعدي ،نيفين حامد ( .)2492اإلدارة بالشفافية وعالقتيا بالثقافة التنظيمية في الجامعات

السعودية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والموظفين ،المجمة السعودية لمتعميم العالي،

 ،6ص ص.942 ،940

الطشة ،غنيم حمود (2444م) درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية في وزارة التربية والتعميم في دولة
الكويت من وجية نظر المعممين فييا" .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة َع ّمان العربية،
َع ّمان.

الطشة ،غنيم حمود (2490م) الشفافية اإلدارية لدى اإلدارات األكاديمية في مؤسسات التعميم العالي
الرسمية في دولة الكويت ،مجمة كمية التربية بعين شمس بمصر.942-946 ،)2( 44 ،

عصفور ،محمد شاكر (2442م) أصول التنظيم واألساليب ،طَ ،4ع ّمان :دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.

العمري ،مشرف عمي ( .)2494درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية ومعيقاتيا
وطرق تحسينيا كما يتصورىا أعضاء ىيئة التدريس فييا ،أطروحة دكتوراه ،كمية التربية،

جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

فميو ،فاروق؛ وعبدالمجيد ،السيد (2449م) السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميميةَ .ع ّمان:
دار مسيرة لمنشر والتوزيع.

القريوتي ،محمد قاسم2449( ،م) .مبادئ اإلدارة :النظريات والعمميات والوظائف .طَ ،0ع ّمان :دار
وائل لمنشر والتوزيع.

الكايد ،زىير عبدالكريم (2444م) "الشفافية" ،ورقة عمل مقدمة في ندوة تميز األداء الحكومي ،كمية
االقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة اليرموك ،إربد.

الموزي ،موسى (2442م) التنمية اإلدارية :المفاىيم ،األسس ،التطبيقات .طَ ،9ع ّمان :دار وائل
لمنشر.

المطرفي ،سميرة بنت سميم ( .)2492الشفافية اإلدارية وعالقتيا بالوالء المنظمي لألقسام االكاديمية
بجامعة طيبة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة طيبة ،المدينة المنورة.

ىالل ،محمد عبدالغني (2444م) مقاومة ومواجية الفساد :القضاء عمى أسباب الفساد ،سمسمة
تطوير األداء ( ،)44مركز تطوير األداء والتنمية ،مصر.
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