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االلتزاـ بممارسة الشفافية ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة  – الممخص
اإلدارية لدى األقساـ األكاديمية في كمية التربية، بجامعة الممؾ سعود، مف 
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، والموظفيف اإلدارييف، وذلؾ بتطبيؽ 

( 65أسموب المنيج الوصفي التحميمي، واالستبانة التي اشتممت عمى )
اـ بممارسة الشفافية اإلدارية عبارة موزعة عمى أربعة محاور: االلتز 

الداخمية، االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الخارجية، متطمبات االلتزاـ 
 بممارسة الشفافية اإلدارية، معوقات االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية.

توصمت نتائج الدراسة إلى إّف درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى    
ي كمية التربية ، بجامعة الممؾ سعود جاءت األقساـ األكاديمية ف

)متوسطة( لمجمؿ الدراسة؛ حيث جاءت درجة محور متطمبات الشفافية 
اإلدارية )عالية( حسب آراء أفراد عينة الدراسة. كما أظيرت النتائج وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ محاور الدراسة تُعزى لمتغير)طبيعة 

شفافية الداخمية لصالح األكاديمييف، وعدـ العمؿ( في مجاؿ االلتزاـ بال
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ محاور الدراسة تُعزى لمتغير)المؤىؿ 

 العممي(.
وقد أوصت الدراسة بأف تتبنى قيادات كمية التربية مبدأ الشفافية    

اإلدارية، مف خبلؿ خطة إجرائية تعّزز سياسة الوضوح واإلفصاح لجميع 
دارية، واألكاديمية، وترسيخ ممارسات النزاىة بإقرار نظـ تعامبلتيا اإل

موضوعية لممساءلة والمحاسبية، وتمكيف المستفيديف لممشاركة الحقيقية في 
صناعة القرارات، وتطبيؽ معايير موضوعية الختيار القيادات، وتقييميـ  

 بناء عمى الكفاءة، والنزاىة.
 

 
 

 

جامعة الممؾ  -األكاديميةاألقساـ  -: الشفافية الكممات المفتاحية
 الفساد اإلداري. -النزاىة -سعود

 . مقدمة1
تدخؿ مؤسسات التعميـ العالي األلفية الثالثة محاطة بالعديد        

مف المتغيرات العالمية واإلقميمية، وتحديات العصر الذي يّتسـ 
باالنفجار المعرفي والتكنولوجي، وثورة معموماتية غير مسبوقة جعمت 

قرية كونية صغيرة مفتوحة الحدود؛ فضبًل عف تداعيات  العالـ
العولمة التي حممت معيا مفاىيـ االنفتاح والحرية والتفاعؿ اإلنساني، 
وزيادة وعي العامة بحقوقيـ وواجباتيـ؛ فما كاف ُيقبؿ، أو ُيغض 
الطرؼ عنو في السابؽ مف بيروقراطية، وروتيف، وفساد أصبح أمرًا 

 الحالي. غير مقبواًل في وقتنا
لقد شّكمت ىذه التغيرات تحديًا كبيرًا لمنظـ اإلدارية التي تسعى       

إليجاد نوع مف التوافؽ بينيا وبيف الحاجات الجديدة لممجتمع، فصار 
لزامًا عمييا أف تصبح أكثر مرونًة وتطورًا، وأكثر انفتاحًا واستجابًة 

 بلت النظـلحقوؽ ومتطمبات األفراد، وأكثر قدرة عمى مواجية مشك

 بحرفية السمطة، والتمسؾ استعماؿ كإساءة واإلدارية التنظيمية

 اإلدارية األعماؿ، والتعقيدات إنجاز في اإلجراءات، والمماطمة

، ما يعني أف تتبنى [1]التعميمات  وضوح وعدـ الرقابة في واإلفراط
آليات مرنة تسيـ في الكشؼ عف ىذه المشكبلت، وتقّدـ حمواًل 

جيا قبؿ أف تتفاقـ ، وتصبح خطرًا ييدد تطور منظمات مناسبة لعبل
 المجتمع ومؤسساتو المختمفة.

درجة االلتزام مبمارسة الشفافية اإلدارية لدى األقسام 
 األكادميية يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود

 محمد بن محمد أحمد الحربي
رئيس قسـ اإلدارة التربوية بكمية التربية. جامعة الممؾ سعود -أستاذ إدارة التعميـ العالي المساعد   
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وتعاني المنظمات في الدوؿ النامية مف مظاىر متعددة لمتخمؼ      
اإلداري ، كالتمسؾ بحرفية النظاـ ، واإلىماؿ مف قبؿ الموظفيف، 

زية ونمطية األنظمة وأساليب العمؿ، والمحاباة والمحسوبية ، والمرك
ضفاء طابع مف السرية عمى  الشديدة خصوصًا في صنع القرارات، وا 
األعماؿ اإلدارية ، ما يؤدي إلى انعزاؿ الجياز اإلداري لممؤسسات 
الحكومية ، وفقداف الثقة فيو بسبب الغموض وعدـ الوضوح، وبالتالي 

 .[2]تتزايد نسب الفساد 
ماضية بمكافحة وقد تزايد االىتماـ العالمي في السنوات ال       

الفساد بكؿ صوره باعتباره العدو األوؿ لمديمقراطية والتنمية ، وأصبح 
التصدي لمفساد عمى قمة أولويات مؤسسات المجتمع المدني 

 والحكومي. 
وتعّد العبلقة بيف الشفافية والفساد عبلقة عكسية ؛ فكمما        

. [3]طرة عميو ازدادت الشفافية ارتفعت إمكانية الحد مف الفساد والسي
كما تعّد الشفافية أىـ عناصر اإلدارة الجيدة ، حيث تؤكد المنظمة 

( أف الشفافية INTOSAIالدولية لؤلجيزة العميا لمرقابة والمحاسبة )
قوة مؤثرة تستطيع أف تحارب الفساد، وتحّسف اإلدارة ، وتعزز 

. وىي ضرورية لمباشرة المساءلة بقصد وقؼ أعماؿ [4]المساءلة 
جاوز والتحايؿ ، فضبًل عف أىميتيا لممارسة حؽ المشاركة في الت

 .[5]صنع القرار 
إّف النظاـ التربوي كباقي أنظمة المجتمع المدني عرضة        

لمفساد المالي واإلداري ، وذلؾ لتعدد مسؤولياتو وضخامة نفقاتو ، 
وارتباطو بكافة طبقات وفئات المجتمع وأجيزة ومؤسسات الدولة 

إضافة لصعوبة الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات ،  [6]األخرى 
وتفعيؿ إجراءات الرقابة والمحاسبية، وىو ما يتطمب تبني أسموب 

 إداري قائـ عمى الشفافية والمكاشفة والوضوح.
وتشّكؿ الجامعات بمجمؿ أىدافيا ووظائفيا منظومة رئيسة في      

تنمية الفرد فكريًا  المجتمع الذي تتواجد فيو , وتقـو بدور مؤثر في
ووجدانيًا ومعرفيًا، ليكوف قادرًا عمى التعامؿ مع معطيات الحياة 
وتطويرىا لما فيو النفع والفائدة لنفسو ولمجتمعو ولئلنسانية جمعاء. 
وتواجو الجامعات العديد مف المشكبلت التي أدّت إلى تدني جودة 

ىو ما أوجد التدريس والبحث العممي، وانخفاض الكفاءة الداخمية، و 
أزمة عمى المستوى العالمي نتيجة لضعؼ قدرة الجامعات عمى 
االستجابة السريعة والمتبلحقة لممتغيرات في مختمؼ مجاالت 

، وىو ما ينطبؽ بشكؿ  [7]المعرفة، وتوفير متطمبات التنمية الشاممة
كبير عمى  الجامعات السعودية ويفرض مشاركة المستفيديف مف 

ؿ مناسبة لتطوير برامجيا وأنشطتيا اإلدارية خدماتيا إليجاد حمو 
واألكاديمية، ومعالجة أي قصور في أدائيا، وىذا ال يتأتى دوف 
حصوليـ عمى معمومات دقيقة، يمكف أف تسيـ في إزالة أي لبس، 

 أو غموض قد يعّرض مصداقية أنظمة الجامعات لممساءلة.  
أف تصمـ مف إّف سياسات الجامعات وأنظمتيا الداخمية يجب       

أجؿ تزويد أفرادىا والمعنييف بالخدمة التي تقدميا بمعمومات وافرة 
حوؿ أدائيا وممارساتيا، وأف تكوف المعمومات التي تصؿ إلى 
المستفيديف معمومات نوعية دقيقة وجوىرية ذات مصداقية. 
فالمعمومات الصالحة والموثوقة التي تقدميا الجامعات حوؿ النوعية 

ار ميـ لمحصوؿ عمى ضماف لكفاءة النظاـ األكاديمية خي
، ما يؤّكد تبني الشفافية كمبدأ يؤّطر الممارسات اإلدارية [8]التعميمي

 واألكاديمية لمجامعة.
وتعّد الدراسات التي تناولت موضوع الشفافية في مجاؿ التعميـ      

العالي قميمة إلى حد ما، وقد يعود ذلؾ لحداثة ىذا الموضوع في 
لتربوي عامة، والتعميـ العالي بشكؿ خاص. وعمى الرغـ مف الميداف ا

ذلؾ، فقد تطرقت دراسات عالمية إلى موضوع الشفافية في قطاع 
حوؿ أدوات الشفافية  Hazelkrn [9]التعميـ العالي، مثؿ دراسة 

اإلدارية البلزمة لقيادة التعميـ العالي األوروبي. كما بحثت عدة 
التي تطرقت  [10]، كدراسة حرب دراسات عربية موضوع الشفافية

إلى واقع الشفافية اإلدارية في الجامعات الفمسطينية. أّما الدراسات 
المحمية التي تناولت ممارسة الشفافية في التعميـ العالي بالمممكة 

عف درجة  [2]العربية السعودية، فقد كاف مف أحدثيا دراسة الشمري 
ومف ىنا تأتي ىذه الدراسة مراعاة الشفافية في الجامعات السعودية. 

لتبحث درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ 
 األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود. 
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 . مشكمة الدراسة2
أثار موضوع الشفافية منذ نياية السبعينات مف القرف        

عرفة  الماضي وال يزاؿ اىتماـ الكثير مف الباحثيف في حقوؿ الم
لقاء الضوء عمى مضامينو المتعددة،  بيدؼ سبر أغواره المختمفة, وا 
سعيًا لتوفير ممارسات إدارية نزيية، تسيـ في تحقيؽ األىداؼ التي 
يسعى ليا كؿ مجتمع . وقد تزايد االىتماـ بموضوع الشفافية خبلؿ 
السنوات األخيرة عمى المستوييف المحمي والعالمي، وأصبحت مطمبًا 

نتيجة لظيور توجو يدعو إلى تقوية النزاىة والشفافية والمساءلة ممحًا 
اإلدارية، ومكافحة الفساد بأنواعو، بيدؼ تعزيز دور القطاع العاـ 
بكافة مؤسساتو، وتحسيف ممارساتو، وتجذير ممارسات الشفافية لدى 

 األفراد والمنظمات عمى حد سواء.
اـ متزايد في المممكة وقد حظيت الشفافية ومكافحة الفساد باىتم     

العربية السعودية خبلؿ السنوات األخيرة، كونيا مطمبًا دينيًا قبؿ أف 
تكوف مطمبًا حضاريًا. ووضع التقرير األخير لمنظمة الشفافية الدولية 

( عمى مستوى العالـ، 68ـ المممكة في المرتبة )3122لمعاـ 
فافية والسادسة عمى مستوى الدوؿ العربية مف حيث انعداـ الش

. وىو ما أّكد الحاجة الماسة لزيادة التركيز [11]وانتشار الفساد 
عمى تبني مفاىيـ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمبادرة إلى 
تأسيس الييئة الوطنية لمكافحة الفساد، واالنضماـ لبلتفاقيات 

 والمعاىدات العربية والدولية لمكافحة الفساد.
مشكبلت النظاـ التقميدي إلدارة التعميـ في  ومع تصاعد ِحّدة      

المممكة العربية السعودية، أصبح مف الضرورة بمكاف البحث عف 
أسباب وجذور ىذه المشكبلت ومعالجتيا، خاصة وأّف ممارسات 

، وىو ما   [5]الشفافية في مختمؼ المجاالت غير محددة المعالـ
ت إدارية يظير بشكؿ واضح في الجامعات التي تعاني مف مشكبل

وىيكمية وأكاديمية متنوعة نتيجة لغموض التشريعات، وضعؼ أنظمة 
الرقابة والمساءلة، إضافة إلى قمة الدراسات المتخصصة في مجاؿ 
الشفافية اإلدارية التي يمكف بواسطتيا الحكـ عمى مستوى أداء 

 الجامعات السعودية.

د وكمياتيا كما تؤكد الخطط االستراتيجية لجامعة الممؾ سعو        
وأقساميا األكاديمية عمى الشفافية كأحد العوامؿ الميمة لنجاح ىذه 
الخطط وتحقيقيا ألىدافيا، ودورىا الميـ لترسيخ مبدأ النزاىة 
والشفافية لتصبح ثقافة سائدة بيف منسوبي كميات الجامعة، ومنيا 
كمية التربية التي حصمت مؤخرًا عمى االعتماد األكاديمي العالمي 

(NCATE)  لبرامجيا في مرحمتي البكالوريوس والماجستير، والذي
يعّد اإلفصاح في المعمومات وشفافية اإلجراءات اإلدارية والمالية أحد 

 مقوماتو الرئيسة.
وتأسيسًا عمى ما سبؽ؛ فإّف مشكمة الدراسة تترّكز في السؤاؿ       
 التالي:
لدى األقساـ  ما درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية      

 األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود؟
 أ. أهداف الدراسة: 

ىدفت الدراسة بشكؿ رئيس إلى تحديد درجة االلتزاـ بممارسة       
الشفافية اإلدارية لدى األقساـ األكاديمية في كمية التربية بجامعة 

دارية الممؾ سعود، وذلؾ مف خبلؿ التزاميا بممارسة الشفافية اإل
كما ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ  الداخمية، والخارجية.

متطمبات االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية، والمعوقات التي تواجو 
االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ األكاديمية. والتعرؼ 

 ≥ αعمى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة )
( بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ُتعزى لمتغيري: 16,1

 طبيعة العمؿ، والمؤىؿ العممي.
 ب. أسئمة الدراسة:

 سعت الدراسة لئلجابة عمى األسئمة التالية: 
ما درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الداخمية لدى األقساـ 

 األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود ؟
ما درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الخارجية لدى األقساـ 

 األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود ؟

ما أىـ متطمبات االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ 
 األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود ؟
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بممارسة الشفافية اإلدارية لدى  ما أىـ المعوقات التي تواجو االلتزاـ
 األقساـ األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود ؟

 ≥ αىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
( بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعمؽ 16,1

في كمية بااللتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ األكاديمية 
التربية بجامعة الممؾ سعود ُتعزى لمتغيري: طبيعة العمؿ، والمؤىؿ 

 العممي ؟  

  ج. أهمية الدراسة:

تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا مف خبلؿ حداثة موضوع      
الشفافية كمدخؿ مف المداخؿ اإلدارية الميمة التي تعّد شرطًا أساسيًا 

ت واالرتقاء بمكانتيا بيف دوؿ لممارسة الديمقراطية وتنمية المجتمعا
العالـ، والحاجة الممحة لترسيخ قيـ النزاىة والشفافية والمساءلة 
بمختمؼ قطاعات الدولة ومؤسساتيا، وخاصة قطاع التعميـ العالي، 
وىو ما يتبلءـ مع التوجيات الوطنية والدولية في مجاؿ االرتقاء 

اىة والشفافية، بالعمؿ اإلداري المؤسسي المبني عمى ممارسات النز 
والرقي بمستوى أداء الجامعات التي تعّد المحور الرئيس في منظومة 
مؤسسات التعميـ العالي، ويتوقع المجتمع منيا القياـ بدور مؤثر 
لتعزيز مبدأ الشفافية، وتحسيف كفاءة وفاعمية العمؿ اإلداري 
 واألكاديمي لتحقيؽ أىداؼ وغايات سياسة التعميـ العالي في المممكة

 العربية السعودية.
ومف خبلؿ دراسة، وتحديد درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى      

األقساـ األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود؛ فإّف مف 
المؤمؿ أف تسيـ نتائج الدراسة في تحديد عدد مف المعايير 
والمؤشرات التي يمكف بواسطتيا قياس مستوى ممارسة الشفافية 

دارية في الجامعات، وأف توفر مرجعًا حديثًا لمباحثيف والطمبة في اإل
 موضوع الشفافية. كما يتوقع أف تستفيد مف نتائج الدراسة الحالية:

الجيات المشرفة عمى التعميـ العالي، وصانعو السياسات،  -
 وأصحاب القرار، والقيادات التربوية في المممكة العربية السعودية.

ودية، وذلؾ مف خبلؿ اإلطار المرجعي الذي الجامعات السع -
ستوفره نتائج الدراسة  لمنظـ اإلدارية في الجامعات وعمادات 

الكميات، ولرؤساء األقساـ األكاديمية حوؿ واقع الشفافية في األجيزة 
اإلدارية بجامعاتيـ واتخاذ القرارات المناسبة مف أجؿ رفع مستوى 

وساط القيادات اإلدارية ممارستيا، ونشر ثقافة الشفافية في أ
 واألكاديمية.

الييئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمنظمات الميتمة بالشفافية  -
بالمممكة، بحيث تسيـ نتائج الدراسة الحالية في تقييـ كفاءة عمؿ 

 القيادات اإلدارية واألكاديمية في مؤسسات التعميـ العالي. 

يمي، وذلؾ مف خبلؿ تبنييا الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاد -
لمعايير، ومؤشرات الرقابة، والمساءلة، والمحاسبية، التي يمكف أف 
تسيـ في تعزيز الشفافية اإلدارية، في المؤسسات التعميمية عامة، 

 والجامعات عمى نحو خاص.

 د. حدود الدراسة:  
اقتصرت الدراسة الحالية عمى تحديد درجة االلتزاـ بممارسة       
فية اإلدارية لدى األقساـ األكاديمية في كمية التربية بجامعة الشفا

الممؾ سعود مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف 
اإلدارييف. وكذلؾ التعرؼ عمى أىـ متطمبات االلتزاـ بممارسة 
الشفافية اإلدارية، وأىـ المعوقات التي تواجو االلتزاـ بممارستيا، مف 

لدراسة؛ وذلؾ خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني وجية نظر أفراد عينة ا
 ىػ.2543/2544مف العاـ الجامعي 

 هـ. مصطمحات الدراسة:  
 تحقيقًا ألغراض الدراسة، تـّ تحديد المصطمحات الرئيسة التالية:   

الشفافية : تعّرؼ الشفافية  بأنيا مجموعة السموكيات واألداءات 
يا اإلدارة، والتي تتضمف واآلليات الدالة عمى الشفافية التي تقـو ب

الكشؼ المقصود عف المعمومات والتشاركية في صنع القرارات، 
 . [3]ووضوح السياسات والتشريعات

وتعّرؼ الشفافية إجرائيًا بأنيا: األنشطة اإلدارية التي تتـ داخؿ  
األقساـ األكاديمية في كمية التربية، بجامعة الممؾ سعود، وتشمؿ 

وح التاـ لؤلنظمة والتعميمات، وتبسيط تدفؽ المعمومات، والوض
إجراءات العمؿ، والتشاركية في صنع القرارات، وفاعمية نظـ 
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المساءلة والمحاسبية، واإلفصاح المقصود عف كؿ ما ييـ أعضاء 
 ىيئة التدريس والموظفيف اإلدارييف والمستفيديف وأصحاب العبلقة.

التي تتكوف منيا  األقساـ األكاديمية: يقصد بيا األقساـ األكاديمية
كمية التربية بجامعة الممؾ سعود، وىي: الثقافة اإلسبلمية، اإلدارة 
التربوية، السياسات التربوية، المناىج وطرؽ التدريس، عمـ النفس، 

 تقنيات التعميـ، التربية الخاصة، والتربية الفنية.
أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف: يقصد بيـ أعضاء ىيئة التدريس 

ة مؤىؿ الدكتوراه، وكذلؾ القيادات اإلدارية، والموظفيف مف حمم
ىػ، 2543/2544المنتسبيف إلى كمية التربية خبلؿ العاـ الجامعي 

 ( أشخاص.521وعددىـ )

 اإلطار النظري:

 أواًل: مفهوم الشفافية 
لقي مفيـو الشفافية اىتماـ العديد مف السياسييف واالقتصادييف       

وييف بسبب التطورات الفكرية واإلدارية والتقنية. واإلدارييف والترب
 ونتيجة لذلؾ تعددت تعريفات الشفافية ومضامينيا. 

وتشير الشفافية في المغة إلى ذلؾ الشيء الذي ال يحجب ما      
وراءه, فيي النقاء والوضوح في مختمؼ أشكاؿ وأنماط العمميات 

 األشياء عمؿ في ةالنزيي اإلدارية المختمفة. وتوصؼ بأّنيا الطريقة

 توفر تعني . كما[12]يدور بالضبط  ما معرفة مف الناس تمّكف التي

 المعمومات، وذلؾ تبايف عمى األفراد والقضاء لجميع المعمومات نفس

 . [13]الوصوؿ إلييا  يستطيع ال لمف متماثمة معمومات بتوفير
 الشفافية بأّنيا حؽ كؿ فرد مف العامميف  [14]ويعّرؼ ىبلؿ     

والمستفيديف في الوصوؿ إلى البيانات و االطبلع عمى المعمومات 
وآليات صنع السياسات واتخاذ القرارات ويربط ىذا التعريؼ بيف 
الشفافية والفساد مف جانب، وبيف الشفافية وصنع السياسات العامة 

 والقرارات مف جانب آخر.
ا بو والشفافية تعني ممارسة اإلدارة في بيت مف زجاج كؿ م     

مكشوؼ لمعامميف والجميور، وأف تتسـ أنشطتيا وأعماليا بالوضوح 
 .[15]واإلفصاح والعبلنية مما يسمح بمساءلتيا ومحاسبتيا 

وتفيـ الشفافية كما تستعمؿ، وىي مرتبطة بالثقة، حيث تعمؿ      
عمى خمؽ الثقة بيف المعنييف، وتشجع عمى اتخاذ قرارات أكثر 

تاحة الفرصة ليـ لممشاركة  واالنفتاح ،[16] وضوحاً  عمى العامة، وا 
 . [17]في النتائج

وتتضمف الشفافية تبسيط اإلجراءات، والقضاء عمى الروتيف،      
ونشر المعمومات واإلفصاح عنيا، وسيولة الوصوؿ إلييا بحيث 

، بما يسمح ألي مواطف بالوصوؿ إلى  [18]تكوف متاحة لمجميع
 .[19]المعمومات 

امج إدارة الحكـ في الدوؿ العربية التابع لؤلمـ ويصؼ برن      
المتحدة الشفافية بأنيا ظاىرة تشير إلى تقاسـ المعمومات، والتصرؼ 
بطريقة مكشوفة تتيح ألصحاب المصمحة جمع معمومات قد يكوف 

 . [20]ليا دور حاسـ في الكشؼ عف المساوئ، وحماية مصالحيـ
بيف الشفافية اإلدارية وُحْسْف ويمكف القوؿ بأّف ىناؾ ارتباط قوي      

الحكـ, واالستقرار االقتصادي، فالمعمومات اإلدارية الجيدة سوؼ 
ُتَحسِّف توزيع المصادر والفاعمية, أما انعداـ الشفافية فسيكوف مكمفًا 

 .  [21]في جانبيف: الجانب السياسي, والجانب االقتصادي
ة وممارسة إدارية ومف خبلؿ ما سبؽ؛ فإّف الشفافية ُتشير إلى فمسف 

قائمة عمى الوضوح والعمنية والتدفؽ المستمر والدقيؽ لممعمومات 
عمى مختمؼ المستويات اإلدارية داخؿ المنظمة، وفعالية المساءلة 
والمحاسبية والتزاـ الموضوعية والحياد والنزاىة. وىي مدخؿ ميـ 
لمكشؼ عف مواطف الفساد، ومكافحة الواسطة والمحسوبية، وتعزيز 

لرقابة الذاتية والمساءلة المجتمعية، وركيزة أساسية لئلصبلح ا
 والتطوير اإلداري في مختمؼ المنظمات الحكومية واألىمية.

 ثانيًا: عناصر الشفافية
تنشأ فمسفة الشفافية وتزدىر في المجتمعات البشرية وفقًا لقوة      

ؾ فإّف القيـ التي يؤمف بيا الناس في المحيط المجتمعي الواحد، ولذل
األسس التي تبنى عمييا الشفافية في العرؼ اإلداري تشتؽ مف 
المصادر الثقافية لكؿ مجتمع. وأىـ ىذه القيـ تمؾ التي تقـو عمى 
األمانة وحب العمؿ واإلخبلص فيو، وىي قيـ موجودة غالبًا في 
جميع الممؿ اإلنسانية، ولذلؾ ال بد أف تبنى الشفافية في النظـ 
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مى ما توفره المصادر التشريعية واألعراؼ التي اإلدارية بناء ع
تحظى باحتراـ جميع أفراد المجتمع أيًا كاف انتماؤىـ الفكري 

 والعقائدي. 
وعمى الرغـ مف اختبلؼ الباحثيف في مجاؿ الشفافية عمى       

تحديد عناصر الشفافية اإلدارية؛ إال أنو مف الممكف التأكيد عمي 
ة والقانونية. فالعبلنية ىي الخطوة عنصريف ميميف ىما: العبلني

األولى في طريؽ الرقابة، وىي واجب عمى اإلدارة البد مف توفيرىا 
بالطرؽ الممكنة عبر وسائؿ اإلعبلـ والندوات والمؤتمرات، وغيرىا، 
بما يتيح توفير العبلنية لممواطف العادي واألجيزة الرقابية الحكومية 

ني النص القانوني الثابت والقوي أّما القانونية فتع . [22]واألىمية
الذي يضمف توافر العبلنية مف جية، واستخداـ حؽ الرقابة مف جية 
لزاـ الجيات اإلدارية  أخرى؛ فإذا ما نص القانوف عمى حتمية وا 
بالشفافية استطاعت منظمات المجتمع المدني ووسائؿ اإلعبلـ أف 

ف الفساد تأخذ مجاليا الحر في الرقابة وكشؼ الخمؿ، مما يحد م
 .[23]اإلداري بشكؿ فعَّاؿ وسريع 

وتشير الكثير مف الدراسات واألدبيات إلى عدد مف العناصر      
 الميمة لمشفافية اإلدارية، يأتي عمى رأسيا ما يمي:

 الفساد: 
يشير مفيـو الفساد إلى انعداـ القيـ األخبلقية اإلنسانية      

ب اإلدارة والشفافية في الصحيحة، وقد سبؽ القرآف الكريـ جميع كت
النيي عف الفساد والتحذير منو. قاؿ اهلل تعالى: "وال تبغ الفساد في 

  ."إّف اهلل ال يحب المفسديفاألرض 
ويستمد الفساد قوتو مف الغموض وعدـ الوضوح، وىنا يكمف      

تعارض ىذا المفيـو مع مفيـو الشفافية؛ فكمما ازدادت الشفافية 
ربة الفساد والحد منو، وىو ما يعني أف توفر ارتفعت إمكانية محا

 الشفافية اإلدارية شرط رئيس لمكافحة الفساد اإلداري. 
 Transparencyوقد عرَّفت منظمة الشفافية الدولية      

International  الفساد بأّنو شطط في استعماؿ السمطة العمومية
, أو واستغبلليا مف أجؿ الحصوؿ عمى امتيازات خاصة لصالح فرد

 . [24]جماعة

والشفافية ال غنى عنيا في تحجيـ الفساد وتمكيف المواطنيف       
. وتحتاج المنظمات  [25]لتطيير المؤسسات الحكومية مف تبعاتو

والمؤسسات المجتمعية ألّف تتبع استراتيجيات محددة ومعروفة لجميع 
المستفيديف، يمكف مف خبلليا الكشؼ عف أي شكؿ مف أشكاؿ 

اإلداري عامة، والمالي عمى نحو خاص. وتتأكد أىمية خطط الفساد 
مواجية الفساد بصورة أكبر في المؤسسات التعميمية، التي تعّد القدوة 

 لبقية مؤسسات المجتمع. 
 

 المساءلة والمحاسبية :
الشفافية والمساءلة مفيوماف مرتبطاف ببعضيما البعض ارتباطًا      

القرار. وال يمكف أف تكوف  وثيقًا, وخاصة في مجاؿ عممية صنع
نما ىي وسيمة مف الوسائؿ التي تساعد  الشفافية ىدفًا بحد ذاتيا, وا 

. كما إّف المساءلة والمحاسبية ال [3]في عممية المحاسبية والمساءلة 
يمكف أف تتـ بصورة مناسبة وفّعالة دوف ممارسة الشفافية، إذ أنو في 

و انخفاض كفاءة غياب المساءلة ينتشر الفساد، ويترتب عمي
 المنظمات بشكؿ عاـ. 

وتعّرؼ المحاسبية بأنيا: إلزاـ الفرد، أو قبولو تحمؿ المسؤولية      
. ويقتضي مفيـو المحاسبية تحقيؽ [26]ومحاسبتو عمى أعمالو 

متطمبات أساسية ممزمة لممسؤوليف في المؤسسات العامة، مف 
لتزاـ برفع التقارير أىميا: تأدية األعماؿ وفقًا ألىداؼ المؤسسة، واال

يضاح اجراءات استخداـ الموارد  الرسمية عف مستوى األداء، وا 
لمجميور، وتحقيؽ الجودة في الخدمات والمخرجات وفقًا لحاجات 

ثبات المسؤولية عف نتائج األداء باستخداـ أكثر [27]المستفيديف ، وا 
 .[28]الطرؽ والوسائؿ فعالية 

اف يعزز كؿ منيما اآلخر فبل يمكف والشفافية والمحاسبية مفيوم     
تطبيؽ المحاسبية في حاؿ غياب الشفافية، والعكس صحيح؛ فتوفر 
الشفافية والمحاسبية معًا شرط أساسي لقياـ إدارة ذات كفاءة وفعالية 

 .  [22]عالية
إّف المقصود بالمساءلة ىو مدى تحمؿ الفرد مسؤولية ما يسند       

مياـ تتطمبيا تمؾ المسؤولية، وذلؾ  إليو مف أعماؿ وما يتبعيا مف
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طبقًا لمشروط والمواصفات التي يكوف قد سبؽ الموافقة عمييا، بحيث 
يؤدي ذلؾ إلى اطمئناف مف يتعامؿ معيـ بأّف األمور تجري لمصالح 
العاـ وفؽ األىداؼ المرسومة، وأّف التعامؿ مع المشكبلت يتـ بعدالة 

سبة األفراد لتقويـ أدائيـ . كما تعني المساءلة محا [14]ومساواة 
وتطويره وتحسينو. أّما المحاسبية فتعني مساءلة المرؤوس عف 
 النتائج التي حققيا مف خبلؿ السمطة والمسؤولية المتيف يتمتع بيما

[29] . 
ويتوقع مف المنظمات التي تمتـز بالمحاسبية تقديـ تقارير عف       

واألىداؼ، وتوضيح أي نتائج المتحققة، ومقارنة النتائج بالغايات 
، وذلؾ مف منطمؽ أّف المحاسبية تساعد عند  [30]اختبلفات بينيا 

ممارستيا بفعالية عمى تعزيز الثقة بالجياز اإلداري وخمؽ إدارة أكثر 
استجابة لحاجات المستفيديف. كما يؤكد وجودىا في المنظمات سيادة 

اءة العمؿ القانوف وااللتزاـ األخبلقي والمسؤولية، مما يعزز كف
 وينعكس إيجابًا عمى اإلنتاجية.

ومف الميـ اإلشارة إلى إّف دور المساءلة لـ يعد مقتصرًا عمى       
، وثنائية الحساب  تحديد األخطاء والمسؤوليف عنيا، وتوزيع المـو
نما أصبح وسيمة لتحقيؽ مستوى أفضؿ في األداء  والعقاب فحسب؛ وا 

 . [21]العاـ اإلداري وتحقيؽ ما ىو أفضؿ لمصالح 
إّف العناصر األساسية لممساءلة ىي: معايير قابمة لمتطبيؽ،       

عبلف النتائج بناء عمى البيانات  وتقييـ مستند إلى المعايير، وا 
. ومف المبادئ  [31]الدقيقة، واتخاذ قرار، وتغذية راجعة فَعالة

الميمة لممساءلة : وضوح قواعد النظاـ وعواقب المخالفات، 
 . [32]اة في تطبيقيا دوف تحيزوالمساو 
وتعّد المساءلة أحد المظاىر الرئيسة لمشفافية اإلدارية، حيث       

تتضح بشكؿ كبير في ثبلثة قضايا، ىي: اتخاذ القرارات، والمشاركة 
 .[33]المجتمعية، والمحاسبية 

يتضح مما سبؽ صعوبة التفريؽ بيف مفاىيـ المساءلة      
لؾ إلى ترابطيما مفيومًا وممارسة. ويمكف والمحاسبية، وقد يعود ذ

القوؿ بأّف مساءلة المكمفيف بمياـ وصبلحيات إدارية ومالية محددة 
تحّتـ محاسبتيـ مقابؿ ما تحقؽ لممؤسسة مف أىداؼ؛ إّما بالمكافأة، 

أو بالعقوبة المنصوص عمييا نظامًا والتي يكوف لدييـ عمـ مسبؽ 
 بيا.
التربوية إلى الممارسة المسؤولة  وتشير المساءلة في النظـ     

لمنظـ التربوية عف نوعية منتجاتيا مف السموكيات والميارات 
واالتجاىات والمعارؼ التي يكتسبيا ويمارسيا الطمبة، بحيث ال تكوف 

وفيما يتعمؽ بالتعميـ  المساءلة لمفرد فقط، بؿ أيضًا لمنظاـ كمو.
المسؤولية والمحاسبة  العالي؛ فإّف المحاسبية تعني االستعداد لتحمؿ

ثبات شواىد وأدلة  عمييا أماـ أصحاب العبلقة بالمؤسسة التعميمية، وا 
، وتطوير  [34]مستوى اإلنجاز في األداء وفقًا لممعايير المعتمدة

صنع القرارات االستراتيجية بتوظيؼ مؤشرات أداء ترّكز عمى 
مقاييس المحاسبية، يمكف عف طريقيا تقييـ إدارة الجامعات 

 بأكبر قدر الشفافية والموضوعية. [35]الكمياتو 
وييدؼ تطبيؽ المحاسبية في مؤسسات التعميـ العالي إلى      

تحقيؽ الكفاءة والفاعمية، واالنتباه لمنتائج والمخرجات، والتركيز عمى 
. وتعمؿ المحاسبية لئلجابة عف أسئمة عديدة تيـّ [29]التقييـ 

ؿ: ما الخدمات التي يجب أف المستفيديف وأصحاب العبلقة، مف مث
تقدميا مؤسسات التعميـ العالي؟ وما الفئات التي يجب عمييا 

. كما إّف المحاسبية [36]خدمتيا؟ وكيؼ يجب عمييا تقديـ خدمتيا؟ 
في الجامعات والكميات وضعت لتطوير الثقة البلزمة لكؿ مف الطمبة 

نظمات وباقي الشركاء مف أجؿ تحقيؽ التوازف بيف استقبللية الم
 . [34]التعميمية، وبيف تدخؿ المجتمع في شؤونيا

يبلحظ مما سبؽ أف ىناؾ عبلقة وطيدة بيف الشفافية،      
والمساءلة، والمحاسبية، حيث أنيا عناصر أساسية لمحوكمة الجيدة، 
وذلؾ ألّف الشفافية والوضوح والعقبلنية في القوانيف واألنظمة والموائح 

وعية المحاسبية والمساءلة. كما أّف والتعميمات تحدد مدى مشر 
المساءلة والشفافية تدعماف شرعية الحكومة والمسئوليف الحكومييف 
 وسياساتيـ العامة وقراراتيـ في أعيف المستفيديف وأصحاب العبلقة.

 الديمقراطية:
تقـو األنظمة الديمقراطية عمى الحرية والتعددية واحتراـ حقوؽ       

 خصبًا لممارسة الشفافية. أّما األنظمة غير المواطنيف، وتوفر مجاالً 
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الديمقراطية فبل يمكف أف تسمح بممارسة الشفافية الصحيحة، وحينيا 
تضعؼ المساءلة وتقؿ النزاىة وينتشر الفساد. والديمقراطية في أبسط 
صورىا ىي حرية التعبير والمشاركة. ويرتبط وجود الشفافية بمستوى 

 دعـ وتعزيز النظاـ الديمقراطي. توفرىما، وتقـو بدور ميـ في
وتعّد الشفافية ذات قيمة وحجر أساس لمديمقراطية واالزدىار،      

وضماف لؤلمف. وتعمؿ المعايير الديمقراطية، ومنظمات المجتمع 
المدني, وأجيزة اإلعبلـ المستقمة كقوى ضغط عمى الحكومات لنشر 

لمشفافية كونيا المعمومات لممواطنيف، وىو ما يؤّكد الدور الحيوي 
 .  [25]مظير ميـ مف مظاىر لمديمقراطية

 النزاهة :
تعرَّؼ النزاىة بأنيا القيـ والمعتقدات والسموكيات المفروض       

. وتستند النزاىة [37]تواجدىا في مجاؿ العمؿ العاـ والخاص 
اإلدارية إلى النزاىة العامة. وىي ليست مسؤولية الرؤساء فقط، بؿ 

جراء النقاش مسؤولية كؿ فر  د في المجتمع. كما يعّد كشؼ الحقائؽ وا 
حوليا مف أبرز عوامؿ تحقيؽ الشفافية والنزاىة في أي مجتمع 
ديمقراطي، لكونيا تسيـ في توفير التواصؿ بيف المواطنيف وصانعي 
القرارات، وتعزز التزاـ المؤسسات ومنسوبييا بتحقيؽ الجودة والتحمي 

 . [38]بالنزاىة
ىة مف الصفات الخمقية التي ترتبط بجودة العمؿ، وليا والنزا      

عبلقة مباشرة بالعامميف، حيث تورث االطمئناف والثقة لممسؤوليف، 
. كما تشير إلى مجموعة مف المبادئ  [39]وتشّكؿ القدوة لممرؤوسيف

والقيـ المرتبطة بالقيادة، كأف يكوف القائد عاداًل ومستقيمًا وصادقًا 
 . [40]ؼ عمى نحو أخبلقي في كافة تعامبلتو يفي بوعوده، ويتصر 

وتعّد الجامعة بإدارتيا وأعضاء ىيئة التدريس فييا مف      
المؤسسات المعنية بقضايا األخبلؽ والنزاىة؛ فيـ القدوة في 
ممارساتيـ وقراراتيـ كافة. وىذا يترتب عميو أف يكونوا عمى دراية 

نزاىة، وذلؾ مف منطمؽ بالمعاني والتصورات والمضاميف المتعمقة بال
أف اليدؼ األخبلقي لمجامعة والقائميف عمييا يحّتـ عمييـ ممارسة 
النزاىة في جميع اإلجراءات اإلدارية واألكاديمية والخدمات المختمفة 

التي تقدميا الجامعة لممستفيديف مف أعضاء ىيئة التدريس 
 والموظفيف والطمبة وأصحاب العبلقة.

 
 الثقة والتمكين:  

ُيعتبر موضوع الثقة التنظيمية مف المواضيع الميمة كونو يتعمؽ      
بشكؿ مباشر بمجموعة كبيرة مف المتغيرات التنظيمية التي بدورىا 
تؤثر عمى نجاح وتطور المؤسسة وقدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا بكفاية 

. وىناؾ مصدراف رئيساف لبناء الثقة في المؤسسة؛ [41]وفاعمية 
ية االتصاؿ، حيث تقـو المؤسسات التي تتميز األوؿ متعمؽ بفاعم

بثقة عالية بنقؿ المعمومات إلى جميع موظفييا، مما يعزز مستوى 
الثقة بينيـ. أما المصدر الثاني فيتعمؽ بدرجة ميارة المؤسسة في 
التعامؿ مع التغيرات المتعمقة في االندماج والتعامؿ مع المؤسسات 

ة الحقيقية لمثقة والنزاىة في األخرى. واإلدارة العميا ىي الراعي
المؤسسة، وكمما كاف مستوى الثقة فييا عاليًا، فإنيا تؤدي وظيفتيا 

 .[42]بشكؿ أفضؿ 
وتستند الثقة إلى القيـ واألخبلقيات المشتركة والنشاطات      

األساسية في القطاع العاـ لكؿ مف المؤسسات الحكومية ومؤسسات 
ـو الشفافية بالثقة، حيث تعمؿ . ويرتبط مفي[43]المجتمع المدني 

الشفافية عمى خمؽ الثقة بيف المعنييف، وبيئة الثقة تخمؽ مجتمعًا 
 . [16]يستمتع الفرد باالنضماـ إليو والمشاركة فيو 

وتتطمب عبلقات الثقة درجة عالية مف الشفافية واالنفتاح، ليس      
ؽ فقط فيما يخص المعمومات التي تنشر، ولكف أيضا فيما يتعم

بمواجية المشكبلت المختمفة، وىؿ أعضاء المؤسسة جديروف بالثقة 
أـ ال؟ وىؿ حققوا وعودىـ؟ وىؿ تـ األخذ بوجيات نظر المعنييف 

 .[44]بالخدمة أـ ال ؟ 
وترتبط الثقة في مفاىيميا وممارساتيا بالتمكيف ارتباطًا كبيرًا.        

قوة التصرؼ ويمكف تحديد مفيـو التمكيف في أنو منح العامميف 
واتخاذ القرارات والمشاركة الفعمية في إدارة المنظمات, وتحمؿ 

. كما يعّرؼ عمى أنو زيادة  [3]المسؤولية، والرقابة عمى النتائج
الدافعية الداخمية نحو إنجاز المياـ, حيث يعني التمكيف إعطاء 
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السمطة، والمشاركة في التأثير، وصناعة القرارات والمساندة والدعـ 
[45] . 
 أداء لرفع فعالة وسيمة القرارات صنع في العامميف مشاركة وتعتبر     

. ألنيا تسيـ بشكؿ كبير في تفعيؿ [46]وزيادة اإلنتاجية  المنظمة
دور العامميف وأصحاب العبلقة لمتابعة برامج وأنشطة المنظمة أواًل 
بأوؿ، ومواكبة ما تحققو مف إنجازات، ومواجية ما تتعرض لو مف 

 ، ما يعّد مرحمة متقدمة في طريؽ الشفافية اإلدارية والتمكيف.قصور
يتضح مف خبلؿ ما سبؽ بأّف لمشفافية اإلدارية عناصر      

مترابطة  تتكامؿ مع بعضيا البعض، وال يمكف لممعنييف مواجية 
الفساد اإلداري والمالي دوف ممارسة الديمقراطية، وتفعيؿ نظـ 

العامميف والثقة بيـ، وىو ما سيسيـ المساءلة والمحاسبية، وتمكيف 
في الوصوؿ إلى أعمى درجات النزاىة والشفافية. ويوّضح الشكؿ رقـ 

 ( أىـ عناصر الشفافية.2)

 
 ( أىـ عناصر الشفافية2الشكؿ رقـ )          

 ثالثًا: مستويات الشفافية
أشارت األدبيات التي بحثت في مجاؿ الشفافية إلى وجود       

ة لمشفافية، لكّنيا رّكزت بشكؿ كبير عمى مستوييف مستويات عد
 منيا، يمكف إيجازىا عمى النحو التالي: 

 الشفافية الداخمية: 
يمكف تعريؼ الشفافية الداخمية عمى إنيا نتاج طبيعي       

لسموكيات االتصاؿ المتسمة بالفاعمية والتدفؽ الحر لممعمومات داخؿ 
العامموف في الحصوؿ عمى  المؤسسة، تعكس الدرجة التي وصؿ ليا

. ومف ىذا المنطمؽ؛ [3]المعمومات الضرورية لمقياـ بمسؤولياتيـ 

فإّف المؤسسات التي تتصؼ بالشفافية الداخمية تتواصؿ بشكؿ 
مستمر مع كافة أفرادىا وال تتعامؿ معيـ بسرية, وتشاركيـ في 
صناعة القرارات ورسـ السياسات, وتدار بأسموب ال مركزي يتبنى 

دأ الديمقراطية والتعامؿ بنزاىة عمى كافة المستويات اإلدارية. وكؿ مب
ذلؾ يعتمد بشكؿ كبير عمى حجـ ودقة المعمومات والبيانات المتعمقة 

 بالعمؿ، والتي يحصؿ عمييا المستفيدوف داخؿ المؤسسة.
وااللتزاـ بالشفافية الداخمية ال يتـ فقط مف خبلؿ مناقشة      

خبلؿ توضيح الصورة الكمية وبشكؿ صريح  األفكار, بؿ أيضًا مف
لجميع منسوبي المؤسسة, وىو ما يحقؽ النتائج المرجوة, ويخمؽ 

 [47]مشاعر الثقة والتمكيف، ويعزز التزاـ القائد تجاه المؤسسة 
العمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا وفؽ خطط محددة وواضحة لجميع 

في  المستفيديف وأصحاب العبلقة. وتتضمف الشفافية الداخمية
الجامعات جممة العبلقات والتعامبلت والسموكيات واألداءات التي 
تتسـ بالشفافية، التي تساعد عمى توفير مناخ تنظيمي صحي عمى 
كافة المستويات اإلدارية واألكاديمية، ويحقؽ المصداقية والثقة بيف 
اإلدارة والعامميف مف خبلؿ الوضوح التاـ لكؿ ما يدور داخؿ أسوار 

 الجامعات.
تعّد الشفافية الخارجية أداة تنظيمية ميمة،  :الشفافية الخارجية     

حيث تحرص حكومات العالـ المتقدـ عمى تصميـ أنظمة وقوانيف 
لقياس جودة أنظمة الشفافية، بيدؼ تقميؿ مخاطر الفساد في 
مؤسسات المجتمع, وحماية الحقوؽ المدنية, وتحسيف الخدمات 

 .[48]الحكومية 
طت كثير مف األدبيات فاعمية االتصاؿ بالشفافية رب وقد     

الخارجية؛ فالمؤسسات المنفتحة التي تستخدـ قنوات اتصاؿ مناسبة 
ومتنوعة, وتحرص عمى دقة ومصداقية وحجـ المعمومات التي 
يتوجب نشرىا, وعدـ التعامؿ بسرية مع جميع األطراؼ ذات العبلقة, 

, وتبدي االىتماـ فيياوتتميز بانفتاح ووضوح نظاـ االتصاؿ 
وتحرص عمى االستفادة مف التغذية الراجعة, اعتبرت والمشاركة, 

 .  [21]مؤسسات تتمتع بدرجة شفافية عالية
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وتتطمب الشفافية الخارجية الوصوؿ المفتوح لمعامة إلى     
المعمومات، حيث يعتبر تدفؽ المعمومات وتبادليا بيف األفراد 

، وىو ما يحّتـ [49]فية الخارجية وأصحاب العبلقة نوع مف الشفا
تغيير األدوار القيادية لتصبح أكثر اتفاقًا مع المجتمع الخارجي بما 

 يحقؽ تدفؽ المعمومات بدقة وموضوعية ومصداقية. 
 

وترتبط الشفافية الخارجية في الجامعات بشكؿ أساسي بالمجتمع      
أفرادًا ومؤسسات, وبما تقدمو مف خدمات تمبي مف خبلليا 
احتياجاتيـ وتطمعاتيـ. ويفترض أف تعمد الجامعات إلى تطبيؽ مبدأ 
تمكيف المواطنيف مف أداء دورىـ وتحمؿ مسؤولياتيـ, وذلؾ مف خبلؿ 
نشر المعمومات الصحيحة والدقيقة عف تمؾ الجامعات والخدمات 
خفاقات في أدائيا، وأف تتقبؿ  التي تقدميا، وما تواجيو مف عقبات وا 

وتعمؿ عمى توفير أكبر قدر مف المعمومات لممجتمع  النقد اإليجابي،
الخارجي، وتخطط لتصحيح مسارىا في ضوء التغذية الراجعة التي 
تصميا، ما يجعؿ كؿ شيء فييا واضحًا ويعزز الثقة والمصداقية 
بيا، ويوّلد الشعور لدى المجتمع بأنو شريؾ في العمؿ األكاديمي 

ندتيا في تأدية واجباتيا، واإلداري، ويدفعو لدعـ الجامعات ومسا
وتوثيؽ أواصر العبلقة معيا بما يخدـ مصالح الجامعة والمجتمع 

 عمى حد سواء.
  

يتضح مما سبؽ بأّف الشفافية الداخمية والخارجية ال يمكف      
فصميما, فكبلىما مكمؿ لآلخر, فالشفافية الداخمية ُتعنى بالبيئة 

ة فُتعنى بالبيئة الخارجية التي الداخمية لممؤسسة, أما الشفافية الخارجي
تتعامؿ معيا المؤسسة، وىناؾ عبلقة ارتباط وثيؽ بينيما، والبد 
الكتماؿ الشفافية أف تكوف المنظمة شفافة في ذاتيا، وشفافة مع 
المجتمع الخارجي المحيط بيا في ذات الوقت، ويكوف ذلؾ التكامؿ 

ألنو مجاؿ مرتبط واالرتباط أكثر تأكيدًا في مجاؿ التربية والتعميـ 
بالمجتمع بشكؿ كبير، وال يستطيع أف ينغمؽ عمى ذاتو وينفصؿ عف 

 المجتمع الذي يستمد منو وجوده واستمراره. 
 

 رابعًا: أهمية الشفافية
أصبحت الشفافية مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة والمتطورة       

ومطمبًا تسعى لو كؿ الحكومات والمنظمات، وقضية وطنية تعمؿ 
لدوؿ المتقدمة إلبرازه كوجو مف أوجو الديمقراطية، ومظيرًا مف ا

مظاىر الحضارة، حيث توسعت تطبيقات ىذا المفيـو في كثير مف 
 لمعامميف أماناً  أكثر حياة الشفافية المجاالت وحقوؿ المعرفة. وتوفر

 تسبب التي جميع العناصر عمى الدقيقة الدولة ىيئات رقابة خبلؿ مف

 اطرة، أو تؤثر عمى مستوى اإلنتاجية. كما تشجعالمخ مف نوع أي

المنظمة، وتوظيؼ أكبر لقدرات  ألصوؿ أفضؿ استثمار عمى
   [50] .العامميف

وتعمؿ الشفافية عمى تقميؿ الغموض والضبابية والقضاء عمى      
الفساد, وتضمف حقوؽ العامة في الفيـ والمعرفة مف خبلؿ مشاركتيـ 

دارة عممي ات البيانات الداخمية لممؤسسة، وتسمح في المعمومات وا 
بتوعية المواطف واطبلعو عمى الخيارات المتوفرة، وتحقؽ الترابط 

.  [3]والتكامؿ بيف جميع المستويات اإلدارية والتنفيذية لممنظمة 
وتؤّكد الشفافية ضرورة أف يكوف الناس عمى عمـ بما يحدث، 

ي تتخذىا الحكومة وتساعدىـ عمى فيـ األسس المنطقية لمقرارات الت
. وىي عنصر رئيس مف [51]وموظفييا عمى مختمؼ المستويات 

 .[52]عناصر المساءلة تقي مف األخطاء الحكومية وتحارب الفساد 
    
زالة المعوقات    وتساعد شفافية التشريعات في منع االنحراؼ، وا 

البيروقراطية وتبسيط اإلجراءات وسرعة اإلنجاز بعيدًا عف االجتياد 
خصي في تفسير األنظمة. وُتعد الشفافية مسألة محورية في الش

عممية التنمية حيث تعمؿ عمى تحقيؽ الديمقراطية والمساءلة، وتأكيد 
حؽ المواطف في مراقبة وفيـ وتقييـ القرارات التي يتخذىا 

. وتدعو لبلنفتاح اإلداري والمكاشفة واإلفصاح،  [2]المسؤوليف
ذواتيـ، األمر الذي يرفع مف درجة  وتساعد األفراد في التعبير عف

، ويسيـ في االرتقاء بمستوى األداء  [6]الرضا الوظيفي لؤلفراد
 النوعي وجودة النتائج، ورقي المنظمة.
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وال شؾ أّف القيادات الجامعية معنية كغيرىا مف مؤسسات      
المجتمع بتوفير ىذا المطمب الممح مف منطمؽ دورىا الميـ في خمؽ 

يز التفاعؿ بيف الدولة والمواطف، والذي يقـو بشكؿ مبادرات تعز 
أساسي عمى الشفافية والمساءلة. كما إّف الجامعة ىي المؤسسة 
األولى والرئيسة التي ُيراقب أداؤىا بيف جميع مؤسسات المجتمع، 
كونيا تقدـ خدمات ليا مف األىمية ما يجعؿ المجتمع يرّكز أنظاره 

ت واألساليب التي تقـو بيا ؛ فإذا كانت اإلجراءا[53]عمييا 
الجامعات معروضة لمفحص الدقيؽ لمعامة، فإنيا ستكوف منفتحة 
عمى النقد والمساءلة، وىو ما سيؤدي إلى تحسيف الممارسات 
 اإلدارية واألكاديمية, وااللتزاـ بالشفافية كمبدأ تتبناه وجميع منسوبييا.

 
 خامسًا: مجاالت قياس الشفافية في الجامعات

نظر المجتمعات المتحضرة إلى مؤسسات التعميـ العالي ت      
عامة، والجامعات تحديدًا بأنيا منارات لمعمـ والتعميـ ومصدر ميـ 
مداده باحتياجاتو مف الموارد  لتحقيؽ آماؿ وتطمعات المجتمع وا 
البشرية والعقوؿ النيرة، وتفرض ىذه النظرة االيجابية أف تكوف 

ات، وأف تقـو سياساتيا وخططيا الجامعات في مستوى ىذه التطمع
عمى أسس واضحة لممستفيديف وأصحاب العبلقة، وأف تمتـز بممارسة 

 النزاىة والشفافية في جميع المجاالت اإلدارية واألكاديمية.

ويمكف التحقؽ مف مستويات الشفافية التي تمارسيا الجامعات مف    
ا فيما خبلؿ قياس معاييرىا في عدة مجاالت رئيسة يمكف تحديدى

 يمي:
 األنظمة والموائح:

ترتبط الشفافية ارتباطًا وثيقًا باألنظمة والقوانيف كونيا تساعد      
عمى إزالة العوائؽ البيروقراطية، وتبسيط اإلجراءات، وتعزيز 
البلمركزية، وتنمية الثقة العامة والمصداقية. وتؤكد الشفافية عمى 

فيميا والتعامؿ معيا، ضرورة وضوح القوانيف وبساطتيا بحيث يسيؿ 
فبل تكوف خاضعة لمتأويؿ، أو الضبابية التي ُتشعر العامميف بعدـ 

. وتسيـ وضوح األنظمة والموائح في تعزيز قدرة [23]الراحة واألماف 

قادة المنظمات عمى اتخاذ القرارات المناسبة القائمة عمى الحقائؽ، 
 .[54]وليس عمى التحيز والتعصب، أو الرأي الشخصي 

ومف الميـ أف تكوف األنظمة والموائح اإلدارية واألكاديمية في      
الجامعات واضحة ومعمومة لجميع منسوبييا مف أعضاء ىيئة 
التدريس والموظفيف والطمبة، وكذلؾ ألصحاب المصمحة مف 
المستفيديف خارج الجامعة، بما يسيـ في اتخاذ القرارات الموضوعية 

ا، وبناء عبلقة راسخة معيـ تقـو ومشاركة المستفيديف في صناعتي
 عمى أسس قوية مف النزاىة والثقة المتبادلة والشفافية .

 
 إجراءات العمل:

تؤّكد مبادئ الشفافية عمى ضرورة أف تكوف إجراءات وآليات      
العمؿ اإلداري في المنظمات واضحة ومعمنة لمجميع بحيث ال تكمؼ 

 وتسريع اإلجراءات تبسيط تؤّكد عمى الكثير مف الجيد والوقت. كما

 فقط بالخطوات الضرورية القياـ طريؽ عف األعماؿ إنجاز معدالت

 ممكف، وتبني حد أقصى إلى التكاليؼ خفض بيدؼ طريقة، بأفضؿ

 جيود وتوفير الورقية األعماؿ مع التعامؿ في الطرؽ فعالية أكثر

 إلييا الحاجة وقت الصحيحة بالمعمومات اإلدارة العامميف، وتزويد
[55] . 
وتتطمب إجراءات العمؿ اإلداري واألكاديمي في الجامعات أف      

صدار أدلة  تكوف معمومة لدى المستفيديف الداخمييف والخارجييف، وا 
إجرائية تنفيذية توضح سياسة الجامعة وخططيا، وطرؽ الحصوؿ 
عمى الخدمات التي توفرىا لمطمبة وأعضاء ىيئة التدريس والموظفيف 

لح مشتركة مع الجامعة، إضافة إلى نشر تقارير ومف ليـ مصا
لكترونية عّما أنجزتو مف أىدافيا ومشاريعيا وبرامجيا  سنوية ورقية وا 
المختمفة، واستراتيجياتيا المستقبمية. كما تفرض مبادئ النزاىة 
والشفافية تسييؿ إجراءات العمؿ واختصار مراحميا بما يسيـ في 

ر قدر ممكف مف وضوح اإلجراءات جودة الخدمة المقدمة، ويوفر أكب
 ونزاىة التعامبلت ورضا المستفيديف.
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 االتصال اإلداري وتدفق المعمومات:
يجمع خبراء اإلدارة عمى أىمية االتصاؿ اإلداري لتحقيؽ      

التواصؿ بيف جميع مستويات المنظمة وتبادؿ المعمومات والبيانات 
نشودة. وتتطمب البلزمة لتسيير األعماؿ، وتحقيؽ األىداؼ الم

الشفافية وجود اتصاؿ فّعاؿ يكفؿ وصوؿ البيانات والمعمومات مف، 
لى المنظمة، وكذلؾ ما يصدر منيا إلى المجتمع المحيط بيا،  وا 
إضافة إلى تبادؿ المعمومات واألوامر والتوجييات بيف مختمؼ 
المستويات اإلدارية داخؿ المنظمة بما يسيـ في توفير المعمومات 

ويسّيؿ وصوؿ المستفيديف إلييا واالستفادة منيا، وىو ما وتدفقيا، 
 يتطمب وجود نظاـ فًعاؿ لممعمومات يخدـ المنظمة ومنسوبييا.

   
ويرتبط مفيـو الشفافية بالبيانات والمعمومات مف خبلؿ نظـ   

رساليا  المعمومات وفوائدىا؛ حيث تقـو بجمع البيانات ومعالجتيا، وا 
تسيـ في تعزيز الشفافية عف طريؽ لممستفيديف حسب حاجاتيـ، و 

توفير المعمومات المناسبة في الوقت المناسب، ودعـ عمميات اتخاذ 
القرارات الصحيحة، وتحسيف استخداـ الموارد، والحد مف التجاوزات 

 .[56]اإلدارية، وتقديـ الخدمة بأقؿ تكمفة 
 مع األفراد تعاوف بالشفافية تتسـ االتصاالت التي وتتطمب     

 عف المنظمة في المعمومات الميمة إخفاء وعدـ البعض، يـبعض

 فييا تتدفؽ بالشفافية تتسـ التي االتصاالت ألفّ  العامميف، وذلؾ

 عممية أطراؼ بيف مشترؾ تعاوف تواجد اتجاىيف مع في المعمومات

 .  [7]وتبادليا المعمومات وصوؿ حرية لضماف االتصاؿ
نظـ المعمومات أحد المعايير وتشّكؿ تقنيات االتصاؿ اإلداري و      

الميمة لقياس قدرة الجامعات لمتواصؿ بيف منسوبييا، وكذلؾ مستوى 
تواصميا مع المجتمع الخارجي والمستفيديف والميتميف بما تقدمو مف 
خدمات؛ فكمما كاف االتصاؿ اإلداري فّعااًل بيف جميع المستويات 

ادت الثقة بيا وبما اإلدارية، والمعمومات متوفرة لممستفيديف، كمما ز 
تقدمو مف خدمات متنوعة تيـ المجتمع؛ كالمعمومات المتعمقة 
بإجراءات القبوؿ والتسجيؿ، والبرامج األكاديمية الحالية والمستقبمية، 
وفرص العمؿ المتاحة، إضافة إلى تعزيز الشراكة، وترسيخ مبادئ 

ـر النزاىة والشفافية في الجامعات التي يعّدىا المجتمع رأس الي
 لمختمؼ مؤسساتو.

 :تقييم األداء
يعّد التقييـ اإلداري أحد العوامؿ الميمة لقياس مستوى أداء      

المؤسسة والعامميف بيا، إذ ال يمكف الكشؼ عف مدى التفاوت في 
اإلنتاجية دوف استخداـ أساليب محددة لتقييـ األداء المعرفي 

في تحديد نقاط والمياري والسموكي لمنسوبي المؤسسة، والتي تسيـ 
 القوة لتعزيزىا، ونقاط الضعؼ والقصور لعبلجيا، أو الحد منيا.

  

ويرتبط اإلفصاح والوضوح بتقييـ األداء. ويستخدـ المدراء     
الموظفيف عمى خطط المؤسسة  كاطبلعأساليب مختمفة لئلفصاح؛ 

المستقبمية، والتوصيؼ الرسمي لممسؤوليات ومياـ العمؿ ومستوى 
والتأكد أف الموظؼ يعرؼ مسبقًا أف قيامو بأمور  الصبلحيات،

جراءات معينة تترتب عمييا عواقب محددة، وىذا يعني أف تكوف  وا 
جميع أساليب اإلفصاح واضحة ومكتوبة، وتبّمغ بطريقة رسمية 

 لمموظفيف.
ويرى كثير مف خبراء اإلدارة أنو ميما كانت طبيعة وأنواع       

يـ ومدى استكماؿ معاييره وبنوده؛ فإّف األساليب المستخدمة في التقي
إببلغ الموظؼ بدرجات تقييمو، سمبية كانت، أـ إيجابية مف أىـ 
عطاء  أبجديات التعامؿ الحضاري والشفافية. كما إّف الوضوح وا 
المعمومة المطموبة في الوقت المناسب يساعد الموظؼ في تطوير 

ومستوى أدائو، أدائو، وىو ما يتطمب إيضاح آلية التقييـ لمموظؼ، 
وسبؿ تطوير ىذا األداء، ووجود معايير ومقاييس واضحة وعادلة 
تساعد المسؤوليف عمى انجاز التقييـ الموضوعي بعيدًا عف المزاجية 

 . [22]والمحاباة والتخبط

 
ويحتاج منسوبو الجامعات، مف أعضاء ىيئة التدريس      

وتنوعيا، وعدـ  والموظفيف، وكذلؾ الطمبة إلى وضوح أساليب التقييـ
االقتصار عمى نوع واحد مف أساليب التقييـ التقميدية، وذلؾ ألّف 
التطورات الحديثة في مجاؿ نظـ التقييـ اإلداري تحّتـ التطوير 
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المستمر، وتجربة أساليب جديدة لمتقييـ يمكف أف تسيـ في تحسيف 
األداء المعرفي والمياري لكؿ فرد مف أفرادىا، وىو ما يعزز 

ت الشفافية اإلدارية والثقة المتبادلة، وينعكس إيجابًا عمى ممارسا
 مستوى األداء وجودة المخرجات.

 
يتضح مما سبؽ بأّف مجاالت قياس الشفافية في الجامعات      

تتركز في مجاالت رئيسة، ىي: األنظمة والموائح، إجراءات العمؿ، 

ط ىذه االتصاؿ اإلداري وتدفؽ المعمومات، وتقييـ األداء. وترتب
المجاالت بالعديد مف الجوانب اإلدارية واألكاديمية الميمة التي يمكف 
 مف خبلليا قياس مستوى الشفافية في الجامعة، وتسيـ في ترسيخيا.

( مجاالت قياس الشفافية في الجامعات، 2ويوضح الجدوؿ رقـ ) 
 وأىـ الجوانب المرتبطة بيا.

 

 1جدول 
 معاتمجاالت قياس الشفافية في الجا

 االتصاؿ اإلداري إجراءات العمؿ األنظمة والموائح
 وتدفؽ المعمومات

 تقييـ األداء

 وضوح معايير تقييـ األداء. اليياكؿ اإلدارية ومستوياتيا. حقوؽ وواجبات المستفيديف. النظـ اإلدارية والمالية.

الموائح المنظمة لمجالس الجامعة والكميات، واألقساـ 
 األكاديمية.

ت قبوؿ وتسجيؿ الطمبة إجراءا
 في البرامج األكاديمية.

فاعمية التواصؿ بيف العامميف 
 ومستوى تدفؽ المعمومات.

 عدالة وموضوعية التقييـ.

الموائح المنظمة لشؤوف أعضاء ىيئة التدريس 
 والموظفيف

 التنوع في أساليب التقييـ. آليات التواصؿ مع المستفيديف. إجراءات التعييف والترقية.

 إجراءات التعاوف والشراكة +-وائح المنظمة لشؤوف الطمبة*+الم
 مع مؤسسات المجتمع.

التقارير السنوية لما تـّ إنجازه مف 
 مشاريع وبرامج الجامعة.

مشاركة العامميف في إعداد  معايير 
 التقييـ.

سيولة حصوؿ المستفيديف عمى  إجراءات التحفيز والمكافأة. لوائح وأنظمة البحث العممي.
 لبيانات والمعمومات.ا

 إببلغ العامميف بنتائج تقييـ أدائيـ.

 سادسًا: متطمبات تطبيق الشفافية اإلدارية
تعّد الشفافية أحد النظـ اإلدارية الميمة التي تعمؿ الييئات       

والمنظمات عمى تبنييا وتطبيقيا، كونيا تسيـ في ترسيخ مبادئ 
 تمؼ مؤسسات المجتمع.الديمقراطية والنزاىة بيف العامميف بمخ

ويتطمب تطبيؽ الشفافية في العمؿ اإلداري قناعة القيادات      
الثقة  بأىميتيا وممارستيا فعميًا، وذلؾ ألّف شفافية القائد تؤدي لزيادة

 أكبر ورغبة ، وزيادة اإلنتاجية لمعمؿ األدوار واالنتماء في والمشاركة

ـ تطبيقيا توفر كما يمز  .[57]واألعباء  المسئوليات تحمؿ في
الديمقراطية في المجتمع بما يضمف قانونية الوصوؿ إلى المعمومات 
والحصوؿ عمييا مف قبؿ المستفيديف، ومراجعة األنظمة والقوانيف 

عبلنيا لمعامة ،  [3]واإلجراءات اإلدارية والمالية، وتوضيحيا وا 

 والتفاعؿ مع المستفيديف وذوي العبلقة والسماح ليـ بتقييـ قرارات
وتصرفات الموظفيف, والوصوؿ إلى المعمومات، وبناء قواعد قانونية 

 .[58]وسياسة واضحة، وىياكؿ مؤسساتية تسمح بتفاعؿ الشفافية 
وقد أشار البنؾ الدولي إلى إّف مف المتطمبات الرئيسة لتطبيؽ      

الشفافية، وضع إطار عمؿ قانوني يستند عمى سيادة القانوف 
ائية، وتعزيز نظـ المساءلة لمراقبة أداء واستقبلؿ السمطة القض

مؤسسات الحكومة وموظفييا فيما يتعمؽ بجودة الخدمة ومستوى 
تاحة حرية اإلعبلـ والتعبير  الكفاءة، والحد مف استغبلؿ السمطات، وا 
بالقدر البلـز لصياغة السياسات العامة وصنع القرار، ومتابعة وتقييـ 

ات ومنظمات المجتمع المدني األداء الحكومي، والتعاوف بيف إدار 
 .[51]لخدمة المصمحة العامة 
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ومف المتطمبات الميمة لتطبيؽ الشفافية اإلدارية في الييئات      
والمؤسسات: نشر الوعي لدى المواطنيف وتعريفيـ بحقوقيـ في مجاؿ 
الشفافية ونتائجيا، وتوفير مناخ تنظيمي مبلئـ لمشفافية، ودعوة 

لمعمؿ عمى مكافحة الفساد وتتبني مبدأ  مؤسسات المجتمع المدني
 .[56]الشفافية 
يتضح مف خبلؿ ما سبؽ بأّف الشفافية اإلدارية ال يمكف أف      

تحقؽ نتائج إيجابية تستفيد منيا الييئات والمؤسسات، وكذلؾ 
توفر كؿ ىذه المتطمبات، أو  -الموظفيف وأصحاب العبلقة دوف

ا متطمبات ميمة وأساسية معظميا عمى أقؿ تقدير. وىي في مجممي
يأتي عمى رأسيا: تبني السمطة السياسية لمبدأ النزاىة، وقناعة 
مؤسسات المجتمع بتأثيرىا اإليجابي في ترسيخ ثقافة الوضوح 
والشفافية ودورىا في مكافحة الفساد اإلداري والمالي بأنواعو، وبدوف 

فافية ىذيف المتطمبيف الرئيسيف، فإّف مف المحتمؿ فشؿ تطبيؽ الش
 حتى لو توفرت بقية المتطمبات األخرى.

 سابعًا: استراتيجيات تطبيق الشفافية اإلدارية
تشير أدبيات التنظيـ اإلداري إلى أىمية التخطيط الجيد لتحقيؽ      

غايات وأىداؼ المنظمات الحكومية واألىمية. وتتأّكد ىذه األىمية 
زاىة والشفافية التي بشكؿ كبير عندما تتبّنى ىذه المنظمات مبادئ الن

 تحتاج إلى اعتماد استراتيجيات محددة لتطبيقيا بطريقة فّعالة ومثمرة.
لقد حددت األمـ المتحدة االستراتيجيات األساسية لتطبيؽ      

الشفافية في دليميا التشريعي لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد والتي مف 
وظفي الدولة، وذلؾ أىميا: تعزيز النزاىة واألمانة والمسؤولية بيف م

بوضع معايير واضحة لؤلداء السميـ، واتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية 
والمساءلة في إدارة األمواؿ العامة، واعتماد نظـ لمتوظيؼ تقـو عمى 
مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، كالجدارة واألىمية، 

مناصب العامة وتشمؿ إجراءات مناسبة الختيار وتدريب مف يتولى ال
نشاء أنظمة مالية تقـو عمى الشفافية  التي تعتبر عرضة لمفساد، وا 
والموضوعية في اتخاذ القرارات، تتسـ بالفعالية في مكافحة الفساد، 
ووضع تدابير ُتمِزـ موظفي الدولة باإلببلغ عف أعماليـ واستثماراتيـ 

لة، التي قد تُفضي إلى تضارب في المصالح مع مياميـ كموظفي دو 

 واتخاذ إجراءات تأديبية ضد مف يخالفوف معايير النزاىة والشفافية

[59]  . 
وتؤّكد ىذه االستراتيجيات بأّف تحوؿ المنظمات مف منغمقة إلى      

مفتوحة يحتاج إلى نشر ثقافة الشفافية وتغيير البني النفسية والمعرفية 
بحقوقيـ والذىنية لمموظفيف باتجاه الوضوح والعبلنية، وتعريفيـ 

عداد أدلة لؤلنظمة والقوانيف والتعميمات الخاصة ببرامج  وواجباتيـ، وا 
العمؿ، ومراعاة تجديد ىذه األدلة لتتبلءـ مع التغيرات والمستجدات 
صدار الببلغات والتعاميـ ذات العبلقة بسياسة  المحمية والعالمية، وا 

جراءاتو  . [56]العمؿ وا 
ىـ استراتيجيات تطبيؽ ويمكف مف خبلؿ ما سبؽ إيجاز أ     

 الشفافية اإلدارية فيما يمي:
تبني السمطات التشريعية لمبدأ تطبيؽ الشفافية اإلدارية في  -

 مختمؼ المؤسسات الحكومية واألىمية.
إعداد نظـ إدارية ومالية تتضمف معايير واضحة ومحددة لتعزيز  -

صدار عقوبات صارمة لمكافحة ا لفساد ممارسات الشفافية والنزاىة، وا 
 بأنواعو.

نشر ثقافة الشفافية ومعاييرىا عمى مستوى المجتمع، أفرادًا  -
 ومؤسسات.

ترسيخ مبادئ الثقة والتمكيف في موازاة مبادئ المساءلة  -
 والمحاسبية.

إلزاـ المؤسسات الحكومية واألىمية بنشر تقارير دورية لممستفيديف  -
 ر فييا. توّضح مستوى الخدمات التي تقدميا وجوانب القصو 

 ثامنًا: مبررات تبني الشفافية اإلدارية في الجامعات
تصمـ سياسات وأنظمة مؤسسات التعميـ العالي بيدؼ تزويد       

المستفيديف وأصحاب العبلقة بمعمومات وافرة حوؿ أدائيا وممارساتيا 
بما يؤدي إلى زيادة التنافس مف أجؿ الحصوؿ عمى نوعية تعميـ 

ومات الصالحة والموثوقة التي تقدميا الجامعات أكثر فاعمية؛ فالمعم
 حوؿ نوعية خدماتيا اإلدارية واألكاديمية ىي خيار ميـ لمحصوؿ

، والتحقؽ مف جودة مخرجاتو  [8] عمى ضماف كفاءة النظاـ التعميـ
 ومدى تحقيقو ألىدافو.
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إّف ممارسة الشفافية في التعميـ العالي تزيد مف االنتباه نحو      
تعميـ والتعُمـ، وتسيـ بشكؿ إيجابي في ثقافة تغيير عمميات ال

اتجاىات اإلدارة الجامعية، وتعمؿ عمى ضماف المساءلة وتحسيف 
جودة التعميـ العالي وتحفيز المنافسة بيف الجامعات؛ ما يؤكد عمى 
إّف زيادة الشفافية في مؤسسات التعميـ العالي تجعؿ منيا أنظمة 

وتقـو الجامعات بدور أساسي لدعـ .   [60]أكثر انفتاحًا ونزاىة
الشفافية ومساندتيا، وذلؾ لحاجتيا إلى المساءلة والشفافية لتحسيف 
أدائيا اإلداري واألكاديمي والمشاركة البناءة مف قبؿ المستفيديف 
وأصحاب العبلقة، وترسيخ مبدأ سياسة الباب المفتوح، والقيـ 

وي بناء اإلنساف األخبلقية، حيث إّف اليدؼ الرئيس لمقطاع الترب
الصالح الذي يسيـ في تحقيؽ غايات وأىداؼ مجتمعو. كما أّف 
القائميف عمى العممية التعميمية في الجامعات ىـ القدوة والمثؿ 
 األعمى لؤلخبلؽ والنزاىة والشفافية التي تعد أساس العممية التربوية.

ارية ويمكف إيجاز المبررات الرئيسة لتبني تطبيؽ الشفافية اإلد     
 في الجامعات فيما يمي:

زيادة الضغط المجتمعي عمى الجامعات ومطالبتيا باإلفصاح عف  -
 أنشطتيا وبرامجيا اإلدارية واألكاديمية.

وعي أفراد المجتمع بأىمية تبني الجامعات لمشفافية اإلدارية  -
انطبلقًا مف دورىا في قيادة بقية مؤسسات المجتمع لترسيخ قيـ 

 ية.النزاىة والشفاف

زيادة المخصصات المالية لمتعميـ العالي، وخاصة الجامعات، ما  -
يتطمب إطبلع المستفيديف وأصحاب العبلقة عمى المجاالت التي 
 صرفت فييا ىذه المخصصات، ومردودىا عمى الجامعة والمجتمع.

التنافس بيف الجامعات لتحقيؽ مراكز متقدمة في التصنيؼ العالمي 
ادة مواردىا المالية لمصرؼ عمى برامجيا لمجامعات، ما يتطمب زي

 األكاديمية واإلدارية.

 تاسعًا: أهم ممارسات الشفافية اإلدارية في جامعة الممك سعود
يعتمد تطبيؽ الشفافية في الجامعات بشكؿ كبير عمى تحديد      

وتعريؼ األىداؼ والقيـ اإليجابية والمعايير المطموبة لبلرتقاء 
اإلحساس بالحرفية المينية، ورفع مستوى  بمستوى الشفافية وغرس

،  [3]احتراـ الذات لدى العامميف، واستحثاث الحس اإلنساني بالنزاىة
عبلء  وىو ما يتطمب نشر ثقافة النزاىة بيف منسوبي الجامعات وا 
شانيا، واالحتفاء بكؿ مف يقـو بعممو عمى أساس مف األمانة 

ة الفساد, وىي في ومحارب ،والوضوح، ووضع مصمحة الجماعة أوالً 
مجمميا مضاميف أخبلقية لمنزاىة تعكس بصدؽ درجة الشفافية التي 
يتمتع بيا الفرد، أو المؤسسة. ومف المفترض أف يشمؿ تطبيؽ 
الشفافية جميع الجوانب اإلدارية واألكاديمية في الجامعات، وذلؾ 
ألف مبدأ الشفافية كؿ ال يمكف تجزئتو، أو اقتصاره عمى مجاؿ دوف 

 .آخر
ىػ، كأوؿ جامعة 2484تأسست جامعة الممؾ سعود عاـ      

( كمية عممية، إضافة إلى عدد مف مراكز 34سعودية. وتضـ )
ـ 3123األبحاث والمستشفيات الجامعية. وقد حصمت خبلؿ العاـ 

( ضمف أفضؿ الجامعات العالمية، وفقًا 311عمى المرتبة )
 ( .QSلمتصنيؼ البريطاني )

الجامعات السعودية في مجاؿ الشفافية اإلدارية  وُتعّد تجربة     
حديثة نوعًا ما، لكّف جامعة الممؾ سعود خطت خطوات متقدمة في 

 ىذا المجاؿ، يمكف إيجاز أىميا فيما يمي:
ـ تتضمف رؤية 3141اعتماد خطة استراتيجية حتى عاـ      

الجامعة ورسالتيا وقيميا وأىدافيا وتعريؼ المستفيديف وأصحاب 
 قة بمضامينيا.العبل
نشر األنظمة والموائح ذات العبلقة بالجوانب اإلدارية والمالية      

عبلنيا لممستفيديف مف الطمبة، وأعضاء ىيئة  واألكاديمية لمجامعة، وا 
 التدريس والموظفيف، وتوعيتيـ بحقوقيـ وواجباتيـ.

تطوير أساليب تقييـ الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس واإلدارييف      
ويعيا بما يسيـ في تحسيف معارؼ وميارات الطمبة، وتنمية وتن

 الميارات المينية ألعضاء ىيئة التدريس والموظفيف.

إنشاء وحدة الحقوؽ الطبلبية التي تتيح لمطمبة التواصؿ المباشر      
 مع مدير الجامعة وعرض مشكبلتيـ واحتياجاتيـ.
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الجامعة،  منح صبلحيات إدارية ومالية وأكاديمية لوكبلء     
وعمداء الكميات، ورؤساء األقساـ، تمكّنيـ مف إنجاز عدد مف المياـ 

 دوف الرجوع إلى المستويات األعمى في الييكؿ التنظيمي.

نونية داخؿ الجامعة، والتعاوف      تعزيز دور األجيزة الرقابية والقا 
ما يقابميا مف األجيزة خارجيا بما يسيـ في ترسيخ قيـ المساءلة  مع
 . [61]النزاىة والشفافيةو 

تمكيف منسوبي الجامعة والمستفيديف مف التواصؿ إلكترونيًا      
باستخداـ تقنيات متطورة تتيح االتصاؿ اإلداري وتدفؽ المعمومات 
عمى جميع المستويات، وفي مختمؼ االتجاىات داخؿ الجامعة 

 وخارجيا.

في حصوؿ  نشر ثقافة الجودة واالعتماد األكاديمي، ما أسيـ     
داراتيا عمى شيادات محمية وعالمية في  عدد مف كميات الجامعة وا 

 ىذا المجاؿ أسيمت في االرتقاء بمستوى األداء العاـ لمجامعة.

إتاحة الفرصة لممستفيديف لمحصوؿ عمى بيانات ومعمومات      
لكترونيا.  الجامعة ونشرىا ورقيًا وا 

ة إلى بذؿ جيود أكبر وعمى الرغـ مما سبؽ؛ فإّف الجامعة بحاج   
لتعزيز ممارسات الشفافية لتشمؿ جميع الجوانب اإلدارية والمالية 
تاحة  واألكاديمية، وأف تصبح ثقافة سائدة بيف منسوبي الجامعة، وا 
الفرصة ليـ لممشاركة بشكؿ أوسع في صناعة القرارات المتعمقة 

 بالمستفيديف وأصحاب العبلقة داخؿ الجامعة وخارجيا. 

 اسات السابقةالدر . 3
يبلحظ المتتبع ألدبيات اإلدارة بأّف موضوع الشفافية لـ يحظ      

بالكثير مف الدراسات التي تتناوليا بشكؿ مباشر. كما تعدُّ الدراسات 
السابقة ذات العبلقة بموضوع الشفافية اإلدارية في مؤسسات التعميـ 

لى حد العالي عامة، والجامعات بشكؿ خاص مف الدراسات النادرة إ
ما، وقد يعود ذلؾ لحداثة موضوع الشفافية، وتأخر اىتماـ الباحثيف 
بو رغـ أىميتو، فضبًل عف عدـ تبني الجامعات المحمية والعربية 

 لمشفافية كمبدأ إداري إال في السنوات القميمة الماضية.

بعنواف "واقع الشفافية اإلدارية [10] فقد اعتمدت دراسة حرب      
يا في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة" عمى ومتطمبات تطبيق

تطبيؽ أسموب المسح الوصفي التحميمي واالستبانة كأداة لقياس درجة 
 مف طبقية عشوائية عمى عينة الدراسة طبقت ممارسة الشفافية، حيث

 اإلدارييف مف ( موظفاً 521البالغ عددىـ ) الدراسة مجتمع

اإلسبلمية،  الجامعة في إدارية مناصب الذيف يشغموف واألكاديمييف
 التزاـ وجود الدراسة األقصى. وقد أظيرت وجامعة األزىر، وجامعة

 اإلدارييف واألكاديمييف لدى مقبولة بدرجة اإلدارية الشفافية بممارسة

كما كشفت نتائج الدراسة عف وجود  .إدارية مناصب يشغموف ممف
المعمومات  نظاـ :الدراسة مجاالت بيف إحصائية داللة ذات عبلقة

جراءات اإلداري، والمساءلة واالتصاؿ العمؿ،  اإلدارية والمشاركة وا 
 الفمسطينية، ووجود فروؽ الجامعات في الشفافية اإلدارية وبيف واقع

 تطبيقيا اإلدارية ومتطمبات الشفافية واقع حوؿ  إحصائية داللة ذات

ممة ح التعميمي ولصالح المستوى إلى تعزى الفمسطينية الجامعات في
 .الدكتوراه
بعنواف " أدوات الشفافية البلزمة  [9]وسعت دراسة ىازلكرف       

لقيادة وتحديث التعميـ العالي األوروبي" إلى التعرؼ عمى الخمفية 
النظرية لمشفافية وأدواتيا، مثؿ: االعتماد األكاديمي المحمي 
والعالمي، ونماذج القياس والتصنيؼ وجوانب االختبلؼ بينيا. كما 
ىدفت إلى اقتراح األدوات المناسبة التي يمكف أف توفر أكبر قدر 
مف الشفافية والمعمومات ألصحاب المصمحة والمستفيديف مف 
الخدمات التي تقدميا مؤسسات التعميـ العالي، وتحديد درجة تأثير 
ىذه األدوات في التحديات التي تواجييا، ومدى قدرة ىذه األدوات 

تعميـ العالي وتوجياتيا االستراتيجية عمى دعـ أىداؼ سياسة ال
ومتطمبات مجتمعات المعرفة. وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني 
قيادات التعميـ العالي لعدد مف األدوات الرئيسة لدعـ الشفافية في 
مؤسسات التعميـ العالي ومتطمبات تطبيقيا، مف مثؿ: نشر ثقافة 

وتطوير الموائح النزاىة والمحاسبية وفؽ مبدأ الثواب والعقاب، 
والقوانيف وتحديثيا باستمرار بما يحقؽ تدفؽ المعمومات وتوفيرىا 

 لممستفيديف، وصواًل إلى تحديث وتطوير التعميـ العالي األوروبي.
إلى معرفة درجة مراعاة الشفافية  [2]وىدفت دراسة الشمري      

اإلدارية في الجامعات السعودية والصعوبات التي قد تواجييا. 
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تخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، حيث ُطِبقت استبانة واس
الدراسة المكونة مف ستة محاور عمى عينة طبقية عشوائية مكونة 

( عضو ىيئة تدريس مف مختمؼ الكميات والرتب 492مف )
األكاديمية في خمس جامعات سعودية ىي: جامعة الممؾ عبد 

د، جامعة الممؾ فيد، العزيز، جامعة الممؾ سعود، جامعة الممؾ خال
وجامعة حائؿ. وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج كاف مف 
أىميا: أّف درجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية مف 
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس متوسطة، وجاء مجاؿ االتصاؿ 
اإلداري في المرتبة األولى، تبله في المرتبة الثانية مجاؿ صناعة 

لقرارات، وفي المرتبة الثالثة مجاؿ المعمومات وآليات العمؿ، ثـ ا
مجاؿ المساءلة، فمجاؿ تقييـ األداء. بينما جاء مجاؿ األنظمة 
والقوانيف في المرتبة األخيرة. كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات 
داللة إحصائية ُتعزى لمتغير الجامعة، والرتبة األكاديمية لصالح 

د العزيز، ورتبة أستاذ مشارؾ. وأوصت الدراسة جامعة الممؾ عب
بعدد مف التوصيات كاف مف أبرزىا: تبسيط إجراءات العمؿ، وتفسير 
الموائح واألنظمة والتعميمات وتحديثيا باستمرار، ونشرىا واإلفصاح 
عنيا، إضافة إلى الدعوة إلى إنشاء جمعية سعودية لمشفافية تابعة 

 لمنظمة الشفافية الدولية.
 اإلدارية المساءلة بعنواف " أثر [62]وطبّقت دراسة العتيبي       

 دراسة السعودية، العربية الحكومية بالمممكة الجامعات فاعمية عمى

سعود  جامعة الممؾ في التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية مف تطبيقية
سعود، بمغ  الممؾ جامعة في تدريس " عمى عينة مف أعضاء ىيئة

 المساءلة إلى إّف درجة الدراسة توصمت( عضوًا. و 387عددىـ )

 الدراسة وقدمت   مرتفعة. السعودية الحكومية الجامعات في اإلدارية

اإلدارية،  لممساءلة آليات حديثة  إيجاد: أىميا التوصيات مف مجموعة
عبلـ  حالة في والتعميمات األنظمة بتغيير التدريس ىيئة أعضاء وا 

 عقد طريؽ عف المساءلة مفيـو جديد، وتعزيز ىو بما لمتقيد حدوثيا

 والخبراء. األساتذة مع دورية اجتماعات
بعنواف " تقويـ األداء  [63]وأظيرت نتائج دراسة الفانؾ      

والشفافية في الجامعات الحكومية حسب معايير جائزة الممؾ عبد اهلل 

لمتميز مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا" أف تقويـ األداء 
في جامعات إقميـ الشماؿ في األردف ترّكز عمى الجوانب والشفافية 

المالية والقيادة والمعرفة واألفراد والعمميات، وذلؾ مف وجية نظر 
مجتمع الدراسة الذي تكوف مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعات 

( عضو ىيئة تدريس. كما 2851إقميـ الشماؿ في األردف وعددىـ )
، مف أىميا: تشجيع أعضاء أوصت الدراسة بعدد مف التوصيات

ىيئة التدريس والعامميف في الجامعات لمعرفة معايير جائزة الممؾ 
عبد اهلل لمتميز، واإلفصاح عف بيانات وتقارير تقويـ أداء أعضاء 
ىيئة التدريس في الجامعات األردنية وعدـ سريتيا، ونشر ثقافة 

 الشفافية األكاديمية بيف منسوبي الجامعات.
بعنواف "دور شفافية إدارة البيانات   [64]دراسة ستيفف ورّكزت     

في تحسيف أداء المنظمات" عمى مفيـو الشفافية في إدارة البيانات 
مف حيث الدرجة التي تتصؿ بيا المنظمة مع منتجي ومستيمكي 
المعمومات، حيث أشارت الدراسة إلى فوائد شفافية إدارة البيانات 

ة، وأىمية الدور الذي تقـو بو والتي تتمثؿ في تحسيف المساءل
التكنولوجيا في الكشؼ عف العمميات ومنع إخفائيا، وتحقيؽ 
المشاركة المؤسسية. وتوصمت الدراسة إلى إّف المنظمات المنفتحة 
أفضؿ أداًء مف المنظمات المنغمقة وأقدر عمى تحقيؽ رضا 
المستفيديف. كما إّنيا توفر الكثير مف التكاليؼ والجيد والوقت. 
وأوصت الدراسة بضرورة تبني الشفافية في مجاؿ إدارة البيانات 

 والمعمومات المقدمة لممستفيديف.
بعنواف "القيادة الفّعالة بيف العمداء  [65] وىدفت دراسة كاسترو     

األكاديمييف: استكشاؼ العبلقة بيف القدرة العاطفية وتأثير القيادة " 
لعاطفية وفاعمية القيادة في إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف القدرة ا

مقابؿ الخمفية التنظيمية في مؤسسات التعميـ العالي في الواليات 
المتحدة األمريكية، ومحاولة الوصوؿ إلى معمومات ذات عبلقة في 
مكانية التعرؼ عمى مواضيع مينية  تقييـ أداء العمداء األكاديمييف، وا 

دراسة وجمع متطورة لمعمداء األكاديمييف. ولتحقيؽ أغراض ال
 (ECI)البيانات، استخدـ الباحث قائمة القدرة العاطفية 

Emotional Competence Inventory وقائمة الممارسات ،
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. وأظيرت Leadership Practices Inventory (LPI القيادية )
نتائج الدراسة أّف الممارسات القيادية تتأثر بالقدرة العاطفية لمعمداء 

لة إحصائية في العبلقة بيف الكفاءة العاطفية األكاديمييف، ووجود دال
واإلدراؾ النفسي العاطفي, وبيف بعض الممارسات القيادية، كتحدي 
المعوقات, وبث روح الرؤية المشتركة, وتمكيف اآلخريف, والقدوة في 
السموؾ, والتحفيز. والحظت الدراسة وجود عبلقة ذات داللة 

ر واثنتاف مف الممارسات إحصائية بيف الكفاءة العاطفية والتأثي
القيادية. كذلؾ أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متوسطات المجموعة لكؿ مف قائمة الممارسات 
القيادية لمقسـ األكاديمي والقيادات األكاديمية العميا الرئيسة، بينما 

آلؼ في وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية بيف قائمة الذات وقائمة الت
 القدرات العاطفية، وبيف الشفافية في الممارسات القيادية المختمفة. 

دراسة بعنواف " درجة ممارسة [66] وأجرى ىانكوؾ وىيبلوؿ      
القيادات األكاديمية الوسطى لمشفافية اإلدارية "، ىدفت إلى التعرؼ 
عمى درجة ممارسة اإلدارة األكاديمية الوسطى مف مستوى عميد 

ورئيس قسـ في إحدى الجامعات الحديثة بالمممكة المتحدة كمية، 
لمشفافية، مف خبلؿ تعامميـ مع رؤسائيـ ومرؤوسييـ. وأظيرت 
الدراسة أّف العمداء ورؤساء األقساـ ممتزميف كمبدأ وبشكؿ كبير جدًا 
بتأييد الشفافية، وحرية تدفؽ المعمومات، إال أنيـ تعامموا بطرؽ سرية 

ًا عنيـ نتيجة الحاجة إلى ذلؾ. كما إنيـ في بعض األوقات رغم
عومموا بطرؽ سرية مشابية مف قبؿ إدارتيـ العميا. وبينت الدراسة أف 
الثقة ليا أثر عمى درجة السرية التي تمارسيا اإلدارة، وأف الميؿ نحو 
إخفاء الحقيقة الكاممة يظير في ثبلث قضايا عامة ىي: حرية تدفؽ 

ؽ التنظيمية المبنية عمى الثقة المعمومات واالتصاؿ، واألخبل
والمصداقية والعبلقات الشخصية والوظيفية لمتعامؿ مع المستويات 
المختمفة، وبنية وىيكمية النظـ المؤسسية. وأشارت الدراسة إلى بعض 
اإلحباطات التي تعاني منيا اإلدارة الوسطى نتيجة لعدـ توفر 

ور بخسارة الوضع الشفافية الكاممة؛ كانعداـ األمف الوظيفي, والشع
األكاديمي، أو المؤسسي، واالستثناء مف صناعة القرارات، وىو ما 

سيؤدي إلى سمسمة مف الخسارة النوعية في المستوى العاـ ألداء 
 اإلدارة الوسطى. 

دراسة بعنواف "  [67]وفي ذات السياؽ، أجرى كوتشابسكي       
زيد مف إعادة صياغة المساءلة في التعميـ " بيدؼ إضفاء الم

الوضوح إلى فكرة المساءلة. وقد أجريت الدراسة في جزأيف خصص 
األوؿ منيا لمراجعة محاور تتعمؽ بالمساءلة والبحث عف أجوبة 
ألسئمة مثؿ: ما أىداؼ المساءلة؟ وما الغايات التي تسعى إلى 
تحقيقيا ؟ وما الحاالت التي يمكف النظر إلييا عمى أنيا تجسد 

يـ التي يتوجب عمينا إدراكيا بشكؿ أوسع المساءلة؟ وما المفاى
لتحقيؽ المساءلة   ؟ ويراجع ىذا الجزء جذور المساءلة، فضبًل عف 
العبلقة التاريخية بيف المساءلة والديمقراطية. ويقدـ الجزء الثاني مف 
البحث إعادة صياغة لمفيـو المساءلة في التعميـ، حيث أظيرت 

ءلة. كما تضمنت نتائج ثبلثة الدراسة عدـ وجود نماذج حديثة لممسا
مبادئ أساسية لممساءلة ىي : الكشؼ واإلفصاح، والشفافية, 
والمعالجة، وعبلقة ىذه المبادئ بالمساءلة والديمقراطية. وحددت 
الدراسة أربعة عناصر أساسية لممساءلة ىي: التخطيط، والتقييـ، 
ت واالستجابة، واالتصاؿ وعبلقتيا بمفيـو المساءلة نفسو. وأوص

الدراسة بضرورة زيادة األبحاث التي تركز عمى مبادئ المساءلة 
والشفافية في المجاؿ التعميمي وعناصر تعزيز الوعي بيا وتطبيقيا 

 والمحافظة عمييا.
في ضوء ما تـ استعراضو مف دراسات محمية، وعربية،      

وأجنبية، يتضح تأكيدىا عمى أىمية الشفافية لمختمؼ القطاعات 
واألىمية ودورىا المؤثر في تعزيز الثقة بممارساتيا، الحكومية 

وتحسيف مستوى أداء األفراد والمؤسسات. وتزيد ىذه األىمية في 
مؤسسات التعميـ العالي والجامعات عمى وجو الخصوص الرتباطيا 
بمختمؼ شرائح المجتمع، ما يحّتـ عمييا العمؿ مع المستفيديف 

ممعمومات وحرية الوصوؿ وأصحاب العبلقة لتوفير تدفؽ حقيقي ل
إلييا، وتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الوضوح والشفافية، ولمكشؼ عف 

 الممارسات الدالة عمى الشفافية.
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استخدمت الدراسات السابقة أساليب بحثية، وأدوات متعددة      
كاالستبانة, والمبلحظة, والمقابمة الشخصية. كما أّكدت عمى دور 

مية في تبني مبدأ الشفافية ودعـ أساليب القيادات اإلدارية واألكادي
تطبيقيا وممارساتيا في الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكؿ عاـ، 
وفي مجاؿ التعميـ العالي والجامعات السعودية بشكؿ خاص، إضافة 
 إلى تحديد متطمبات ومعوقات تطبيؽ الشفافية في مختمؼ المجاالت.

ة ممارسة الشفافية في وخمصت الدراسات العربية إلى إّف درج     
الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التعميمية محور الدراسة 
كانت متوسطة بشكؿ عاـ. وأوصت جميعيا بضرورة العمؿ عمى 
تبني الشفافية في مختمؼ القطاعات، ورفع مستوى ممارسات النزاىة 
ت بما يخدـ مصمحة الفرد والمجتمع. أّما الدراسات األجنبية فقد رّكز 

في مجمميا عمى تحديد أدوات قياس الشفافية اإلدارية في مجاؿ 
التعميـ العالي وأثرىا في تعزيز ممارسات الوضوح والنزاىة في 
الجامعات. كما اىتمت كذلؾ بقياس مستوى ممارسة عمداء الكميات 
ورؤساء األقساـ األكاديمية لمشفافية، وما يترتب عمييا مف تفاعبلت 

الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس والقيادات مختمفة بينيـ وبيف 
 الجامعية.

وتنفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التعريؼ      
بالمفاىيـ النظرية لمشفافية، ومعرفة متطمبات ومعوقات تطبيقيا، 
وتحديد درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في المنظمات. وتختمؼ عف 

راسة درجة ممارسة الشفافية لدى الدراسات السابقة بتركيزىا عمى د
األقساـ األكاديمية، فضبًل عف كونيا مف أوائؿ الدراسات التي 
تطرقت إلى الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية عامة، واألقساـ 

 األكاديمية بشكؿ خاص.

 
 .الطريقة واالجراءات4

 منهج الدراسة: أ.
لمتعرؼ  لتحميمي استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي ا     

عمى درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ األكاديمية في كمية 
التربية بجامعة الممؾ سعود مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

والموظفيف، لمبلئمة ىذا المنيج لطبيعة الدراسة, كونو يعتمد أساسًا 
يا عمى جمع البيانات عف واقع الظاىرة المراد دراستيا وتحميم

وتنظيميا بصورة كمية ونوعية، واستخراج االستنتاجات والتعميمات 
التي تساعد عمى فيـ الظاىرة المطروحة لمدراسة، وتطوير الواقع 

  [68]الذي ندرسو

 
 ب. مجتمع وعينة الدراسة:

تكّوف مجتمع الدراسة مف جميع موظفي كمية التربية بجامعة      
فيف إدارييف(. وبمغ عدد الممؾ سعود ) أعضاء ىيئة تدريس وموظ

( عضوًا، وعدد الموظفيف اإلدارييف 463أعضاء ىيئة التدريس )
( فردًا تـ 87( موظفًا إداريًا. أما عينة الدراسة فتكونت مف )69)

( 3اختيارىـ بطريقة المعاينة العشوائية. ويبيف الجدوؿ رقـ )
خصائص عينة الدراسة وفقًا لمتغيري طبيعة العمؿ، والمؤىؿ 

 مي.العم
 2جدول  

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير طبيعة العمؿ والمؤىؿ العممي
 النسبة التكرار الفئة المتغير     

 4653 38 أكاديمي طبيعة العمؿ

 7559 :5 إداري

 7659 61 بكالوريوس المؤىؿ العممي

 4553 37 مؤىبلت عميا

 %211 87 المجموع

     

( أف طبيعة العمؿ لمعظـ أفراد عينة 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )  
%(، في حيف 7559الدراسة كانت في المجاؿ اإلداري بنسبة بمغت )

%(  عمى  4653جاءت طبيعة العمؿ األكاديمي بنسبة أقؿ بمغت )
الرغـ مف ارتفاع أعداد أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية. وقد 

تتطمب مف  يعود ىذا التفاوت إلى طبيعة العمؿ اإلداري التي
العامميف في ىذا المستوى التعامؿ المباشر مع الجوانب اإلدارية 
والمالية ذات العبلقة المستمرة مع موضوع الشفافية، بينما يكوف 
تركيز أعضاء ىيئة التدريس عمى الجوانب األكاديمية التي تتطمب 



2012تموز،  –( 6(، العدد )1المجمة الدولية التربوية المتخصصة، المجمد )  
 

327 

 

قدرًا أقؿ مف التعامؿ مع األمور اإلدارية والمالية، فضبًل عف إّف 
ويوضح  ابات اإلدارييف كانت أكثر مف استجابات األكاديمييف.استج

الجدوؿ أيضًا بأّف غالبية أفراد العينة ىـ مف حممة مؤىؿ 
% (، يمييـ حممة المؤىبلت العميا  7659البكالوريوس بنسبة بمغت ) 

 %( ، يشّكؿ أعضاء ىيئة التدريس نسبة كبيرة منيـ.4553بنسبة )
أفراد عينة الدراسة حسب متغيري ( توزيع 3ويوضح الشكؿ رقـ )

 طبيعة العمؿ، والمؤىؿ العممي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3شكؿ 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري طبيعة العمؿ والمؤىؿ العممي

 

 

 ج. أداة الدراسة : 

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد استبانة      
ت الدراسة والرجوع إلى لجمع المعمومات باالستفادة مف أدبيا

الدراسات السابقة. وقد تضمنت االستبانة أربعة محاور ىي: االلتزاـ 
بممارسة الشفافية اإلدارية الداخمية، وااللتزاـ بممارسة الشفافية 
اإلدارية الخارجية، ومتطمبات ممارسة الشفافية اإلدارية، والمعوقات 

ساـ األكاديمية في كمية التي تواجو ممارسة الشفافية اإلدارية لدى األق
التربية بجامعة الممؾ سعود. وتـّ إعطاء كؿ عبارة مف عبارات 

الخماسي  Likert Scaleاالستبانة وزنًا متدرجًا وفقًا لسمـ ليكرت 
)عالية جدًا, عالية, متوسطة, ضعيفة, ضعيفة جدًا(. ومثمت 

(. كما تـّ حساب معيار الحكـ 2, 3, 4, 5, 6االستجابات رقميًا )
باستخداـ معادلة الوزف النسبي لتحديد مدى االتفاؽ نحو مجاالت 
  –االستبانة وعباراتيا وفؽ المعادلة )المدى = قيمة الفئة األعمى 

( سمـ إجابات االستبانة، 4قيمة الفئة األدنى(. ويوضح الجدوؿ )
 ودرجاتو، ومعيار الحكـ.

 3جدول 
 لحكـسمـ إجابات أداة الدراسة ، ودرجاتو ، ومعيار ا

 2 3 4 5 6 الدرجة

 معدومة ضعيفة متوسطة عالية عالية جداً  سمـ اإلجابة

 (2 – 259) (357 – 2592) (4551 -3572)  ( 553-4552) (6- 5532) معيار الحكـ )المتوسط الحسابي(
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 د. صدق أداة الدراسة : 
ألداة الدراسة قاـ الباحث بعرضيا  لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري     

موعة مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممؾ سعود بمغ عمى مج
( محكمًا, حيث طمب منيـ إبداء الرأي حوؿ فقرات 22عددىـ )

االستبانة مف حيث مدى مبلءمة الفقرة لممجاؿ الذي تندرج تحتو, 
ووضوح الفقرة، وسبلمة ودقة الصياغة المغوية، والتعديؿ والحذؼ 

ظات المحكميف واالستفادة منيا واإلضافة. وقد تـ األخذ بجميع ممحو 
 إلعداد االستبانة في شكميا النيائي. 

ألداة الدراسة تـّ حساب معامؿ  ولمتأكد مف الصدؽ الداخمي     
بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االستبانة  Pearsonاالرتباط بيرسوف 

والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو، حيث اتضح بأّف الدرجة 
، وىو 1512حور مف المحاور األربعة دالة عند مستوى الكمية لكؿ م

 ما يشير إلى أّف األداة تتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.
 . ثبات أداة الدراسة:ـه

لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة تـّ استخداـ معامؿ كرونباخ ألفا      
Cronbach's Alpha  ألداة الدراسة ومجاالتيا. ويبيف الجدوؿ رقـ

( معامبلت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة والتي تراوحت بيف ) 5)
( ، وىذا  15:59( ، وبمغ الثبات العاـ لؤلداة )  15:84 – 15:38

يدؿ عمى أّف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات أمكف االعتماد 
 عمييا خبلؿ التطبيؽ الميداني لمدراسة.

 4جدول 
 نباخ ألفا ( ألداة الدراسةمعامؿ االتساؽ الداخمي ) كرو 

 معامؿ الثبات عدد الفقرات مجاالت االستبانة

 15:43 23 المجاؿ األوؿ: االلتزاـ بالشفافية اإلدارية الداخمية لدى األقساـ األكاديمية.

 15:76 23 المجاؿ الثاني: االلتزاـ بالشفافية اإلدارية الخارجية لدى األقساـ األكاديمية.

 15:84 27 تطمبات االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية.المجاؿ الثالث: م

 15:38 31 المجاؿ الرابع: المعوقات التي تواجو االلتزاـ بالشفافية اإلدارية.

 15:59 :6 الثبات الكمي لبلستبانة

 و. متغيرات الدراسة: 
 تضمنت الدراسة المتغيرات التالية : 

 المتغيرات المستقمة وتشتمؿ : 
 ة العمؿ الحالي: ولو مستوياف ) أكاديمي، إداري(.متغير طبيع

، مؤىبلت  ولو ثبلثة مستويات )بكالوريوس فما دوف المؤىؿ العممي:
 عميا( .

 المتغيرات التابعة وتشتمؿ : 
 درجة ممارسة الشفافية اإلدارية الداخمية.

 درجة ممارسة الشفافية اإلدارية الخارجية. 

 فية اإلدارية.متطمبات االلتزاـ بممارسة الشفا 

 المعوقات التي تواجو ممارسة الشفافية اإلدارية.

 
 

 
 المعالجة اإلحصائية:

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ بياناتيا، تـّ استخداـ المتوسطات      
 One-Wayالحسابّية, والنسب المئوية، وتحميؿ التبايف األحادي )

ANOVAلمكشؼ عف الفروؽ في المتوسطات، ومعامؿ االرتباط ) 
لمتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة،  Pearsonبيرسوف 

لممقارنات البعدية لتحديد الفروؽ  'Scheffe وكذلؾ اختبار شيفيو 
الدالة إحصائيًا فيما يتعمؽ بمتغيرات الدراسة. كما تمت االستعانة 
بمركز البحوث في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود إلجراء عدد مف 

اإلحصائية، وتحميؿ البيانات باستخداـ البرنامج المعالجات 
  ( .SPSSاإلحصائي )
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 .عرض نتائج الدراسة ومناقشتها :5
ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد درجة ممارسة الشفافية      

اإلدارية الداخمية والخارجية لدى األقساـ األكاديمية في كمية التربية 
اتيا، وتحديد أىـ المعوقات بجامعة الممؾ سعود، ومعرفة أىـ متطمب

التي تواجو ممارسة الشفافية اإلدارية مف وجية نظر أفراد عينة 
 الدراسة.

 وفيما يمي عرض النتائج التي توصؿ إلييا البحث:   
 النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ األوؿ: 

ما درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الداخمية لدى األقساـ    
 ية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود؟األكاديم

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ، استخرجت المتوسطات الحسابية،    
واالنحرافات المعيارية لمعبارات، ولممحور ككؿ. ويبيف الجدوؿ رقـ 

 ( ترتيب عبارات المحور حسب المتوسطات الحسابية لكؿ عبارة.6)

 

 5جدول 
لدى األقساـ األكاديمية في كمية  يارية لعبارات محور درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الداخميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المع

 التربية بجامعة الممؾ سعود
درجة 
 الممارسة

االنحراؼ  الرتبة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 رقـ العبارة العبارة

 8 ؿ قنوات اتصاؿ متعددةالتواصؿ مع جميع منسوبي الكمية مف خبل 4544 :15:3 2 متوسطة

جراءات تتميز بالدقة والوضوح . 4532 15992 3 متوسطة  6 استخداـ تعميمات وا 

 4 تشجيع اإلدارة الذاتية والعمؿ بروح الفريؽ . 4527 25158 4 متوسطة

 7 التعامؿ بموضوعية في عمميات التقييـ المختمفة.  4522 15976 5 متوسطة

 5 قيـ النزاىة والمصداقية والثقة بيف جميع منسوبي الكمية. تعزيز 4521 15:41 6 متوسطة

 2 توفير مناخ تنظيمي إنساني في كافة المستويات اإلدارية. 4516 15989 7 متوسطة

 21 تطبيؽ نظاـ المساءلة بفاعمية وعمنية وتعزيز أسموب الرقابة الذاتية. 4514 25253 8 متوسطة

 9 محوظات واالقتراحات الصادرة مف منسوبي الكمية.تقبؿ جميع الم 35:7 15:76 9 متوسطة

 22 مراعاة البلمركزية والمرونة في كافة الخدمات المقدمة لممستفيديف 3596 25141 : متوسطة

 : مشاركة األطراؼ المعنية في صناعة القرارات ورسـ السياسات. 3581 25114 21 متوسطة

 3 معمومات،أو أرقاـ عف منسوبي الكمية. تطبيؽ سياسة عدـ إخفاء 3579 15:95 22 متوسطة

 23 تعزيز نظـ تحفيز العامميف ومكافأتيـ. 3571 25226 23 ضعيفة

 الدرجة الكمية لممحور )متوسطة( 35:92 15:91 - -

   
( أّف درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية االدارية 6يبّيف الجدوؿ رقـ )   

التربية بجامعة الممؾ سعود  الداخمية لدى األقساـ األكاديمية في كمية
جاءت )متوسطة(، حيث بمغ المتوسط الحسابي العاـ ليذا المجاؿ 

ـ(  حوؿ :311( . وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الشمري )35:92)

درجة مراعاة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية والتي توصمت 
رجة متوسطة إلى إّف الجامعات السعودية تمارس الشفافية اإلدارية بد

 وذلؾ مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا.
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(، وىي 3571 – 4544تراوحت المتوسطات الحسابية لممحور بيف )  
متوسطات تقع جميعيا في الفئة الثالثة )ممارسة متوسطة(، ماعدا 

( " تعزيز نظـ تحفيز العامميف ومكافأتيـ" ، التي كاف 23العبارة )
( بدرجة ممارسة )ضعيفة(. وقد ُيعزى ذلؾ 3571متوسطيا الحسابي )

إلى شعور غالبية أفراد عينة الدراسة مف الموظفيف اإلدارييف بعدـ 
التقدير المادي والمعنوي لما يبذلونو مف جيود لخدمة المستفيديف 
كونيـ يشّكموف شريحة كبيرة مف منسوبي كمية التربية. وكانت أعمى 

( " التواصؿ مع 8العبارة ) العبارات مف حيث المتوسطات الحسابية
جميع منسوبي الكمية مف خبلؿ قنوات اتصاؿ متعددة." بمتوسط 

جراءات تتميز 6(. والعبارة )4544حسابي ) ( "استخداـ تعميمات وا 
(. ويعود ذلؾ إلى اعتماد 4532بالدقة والوضوح" بمتوسط حسابي)

تقنيات حديثة متنوعة، كاإلنترنت والبريد االلكتروني، وتفعيؿ 
لخدمات االلكترونية لمتواصؿ بيف منسوبي الكمية مف أعضاء ىيئة ا

التدريس والموظفيف، فضبَل عف توجو إدارة الكمية إلى توصيؼ ونشر 
جراءات العمؿ في شكؿ أدلة مكتوبة واضحة  كثير مف تعميمات وا 

 لجميع العامميف يمكف الحصوؿ عمييا بيسر وسيولة.

 اني:النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الث
ما درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الخارجية لدى األقساـ    

 األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخرجت المتوسطات الحسابية،  

واالنحرافات المعيارية لمعبارات ولممحور ككؿ. ويبيف الجدوؿ رقـ 
 ب المتوسطات الحسابية لكؿ عبارة.( ترتيب عبارات المحور حس7)
 6جدول  

لدى األقساـ األكاديمية في كمية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محور درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الخارجية
 التربية بجامعة الممؾ سعود

درجة 
 الممارسة

االنحراؼ  الرتبة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 رقـ العبارة العبارة

دارات الكمية، وبيف المستفيديف مف خدماتيا. 4519 6::15 2 عالية  5 تعزيز الثقة بيف أقساـ وا 

 21 التعاوف مع مؤسسات المجتمع لتحسيف البرامج والخدمات التي تقدميا 4519 25231 3 عالية

 22 ياجات المجتمع ومتطمباتو.الربط بيف البرامج التي تقدميا الكمية، واحت 4515 25191 4 متوسطة

دارات الكمية. 4511 25131 5 متوسطة  6 توعية المستفيديف بالخدمات التي تقدميا أقساـ وا 

 2 اإليماف بحؽ المواطنيف في الرقابة، والحصوؿ عمى المعمومات دوف قيود. ::35 251:3 6 متوسطة

واطنيف الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات التي تبنى إصدار قوانيف وتعميمات تضمف لمم 35:4 2::15 7 متوسطة
دارة الكمية.  يحتاجوف إلييا مف أقساـ وا 

8 

 : توفير المعمومات واإلفصاح عنيا لممجتمع الخارجي فور طمبيا. :359 25221 8 متوسطة

 4 نشر المعمومات والبيانات االحصائية دوف اختصارىا أو تنقيتيا.  3594 15:75 9 متوسطة

دارة الكمية دوف تعمد إلخفاء أية معمومات  3593 25116 : متوسطة السماح لممستفيديف بتقييـ أداء األقساـ األكاديمية، وا 
 تتعمؽ بالعمؿ.

7 

إتاحة الفرصة لممستفيديف، ومؤسسات المجتمع لبلطبلع عمى المعمومات واإلجراءات اإلدارية  3592 25192 21 متوسطة
 كمية.والمالية المختمفة التي تنفذىا ال

3 

 9 دعـ مبدأ تمكيف المواطنيف وحقيـ في مكافحة الفساد اإلداري والمالي 3586 25295 22 متوسطة

 23 انتياج الديمقراطية في التعامؿ مع القضايا والمشكبلت المختمفة.  3585 25152 23 متوسطة

 الدرجة الكمية لممحور )متوسطة( 35:24 25167 - -
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( أف األقساـ األكاديمية في كمية التربية 7)يتضح مف الجدوؿ رقـ   
بجامعة الممؾ سعود تمارس الشفافية الخارجية بدرجة )متوسطة(، 

(. وقد تراوحت 35:2حيث كاف المتوسط الحسابي لممحور ككؿ)
( وىي متوسطات 3585 – 4519المتوسطات الحسابية لممحور بيف )

( 5اعدا العبارة )تقع جميعيا في الفئة الثالثة، ممارسة )متوسطة(، م
دارات الكمية وبيف المستفيديف مف خدماتيا "  "تعزيز الثقة بيف أقساـ وا 

( "التعاوف مع مؤسسات المجتمع لتحسيف البرامج 21والعبارة )
( 4519والخدمات التي تقدميا" ، حيث كاف متوسطيما الحسابي )

بدرجة ممارسة )عالية(. وقد ُيعزى ذلؾ إلى توّجو إدارة الكمية 
أقساميا األكاديمية لتكثيؼ برامجيا وأنشطتيا اليادفة لزيادة التواصؿ و 

مع مختمؼ مؤسسات المجتمع والمستفيديف، كوزارة التربية والتعميـ، 
ووزارة التعميـ العالي، لممشاركة في تطوير البرامج األكاديمية 
وتحسيف خدماتيا بما يتبلءـ مع احتياجات سوؽ العمؿ، وىو أحد 

( "دعـ مبدأ 9دة واالعتماد األكاديمي. وجاءت العبارة )معايير الجو 
تمكيف المواطنيف وحقيـ في مكافحة الفساد اإلداري والمالي" في 

(، تمتيا في المرتبة 3586المرتبة قبؿ األخيرة بمتوسط حسابي )

( "انتياج الديمقراطية في التعامؿ مع القضايا 23األخيرة العبارة )
(، وكبلىما بدرجة 3585وسط حسابي )والمشكبلت المختمفة"  بمت

ممارسة )متوسطة(. وقد يعزى ذلؾ إلى إّف مفاىيـ التمكيف 
والديمقراطية وممارساتيا ال زالت حديثة العيد لدى غالبية أفراد عينة 
الدراسة نتيجة لممركزية وقمة الصبلحيات الممنوحة لمديري اإلدارات 

لتصويت الصوري ورؤساء األقساـ األكاديمية، واقتصارىا عمى ا
خبلؿ اجتماعات مجالس الكمية واألقساـ دوف المشاركة الفعمية في 
صناعة واتخاذ القرارات ذات التأثير المباشر عمى المستفيديف 

 وأصحاب العبلقة.

 النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الثالث:     

ما أىـ متطمبات ممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ      
 ية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود ؟األكاديم
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ، استخرجت المتوسطات الحسابية      

واالنحرافات المعيارية لمعبارات ولممحور ككؿ. ويبيف الجدوؿ رقـ 
( ترتيب عبارات المحور حسب المتوسطات الحسابية لكؿ عبارة 8)

 عمى حده.
 
 7جدول 

لدى األقساـ األكاديمية في كمية التربية بجامعة  فات المعيارية لعبارات محور متطمبات ممارسة الشفافية اإلداريةالمتوسطات الحسابية واالنحرا
 الممؾ سعود

درجة 
 األىمية

االنحراؼ  الرتبة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 رقـ العبارة العبارة

 8 االلتزاـ بأخبلقيات الوظيفة العامة. 4596 25134 2 عالية

 2 احتراـ حقوؽ العامميف وخصوصياتيـ. 4595 25139 3 عالية

 9 تعزيز مبادئ المحاسبية بيف جميع أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف :458 25218 4 عالية

 : ضماف قانونية وصوؿ المستفيديف إلى المعمومات دوف قيود. 4585 4::15 5 عالية

 4 تبلءـ مع متطمبات الشفافية.تطوير التشريعات والتعميمات بما ي 4585 25159 6 عالية

 5 ربط سياسات الكمية وبرامجيا باحتياجات سوؽ العمؿ ومتطمباتو. 4585 25165 7 عالية

 24 تعزيز دور أجيزة الرقابة المالية واإلدارية ورفع مستوى فاعميتيا 4581 25187 8 عالية

عبلنيا لممستفيديف، والموظفيف مراجعة األنظمة، والموائح، واإلجراءات اإلدا 4574 25129 9 عالية رية، وتوضيحيا وا 
 بشكؿ دوري.

21 

توفير المناخ الديمقراطي، وتمكيف العامميف مف المشاركة في صنع القرارات المتعمقة بأعماؿ  4574 25163 : عالية
 الكمية وبرامجيا المختمفة.

6 
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7تابع جدول   

 

 3 رجؿ المناسب في المكاف المناسباختيار القيادات عمى أساس وضع ال 4574 25272 21 عالية

توعية المواطنيف وتعريفيـ بحقوقيـ في توفر الشفافية بمختمؼ الخدمات واإلجراءات التي تقـو  4569 :::15 22 عالية
 بيا الكمية.

22 

 26 يمة.التعامؿ مع سياسة التدوير الوظيفي، بحيث ال يستمر الموظؼ في الموقع الواحد لمدة طو  4564 25143 23 عالية  

 7 السماح لؤلفراد والمؤسسات بتقييـ أداء الكمية ومستوى خدماتيا. 4563 25293 24 عالية

 23 التعييف في الوظائؼ عمى أساس الكفاءة المطمقة . :455 25231 25 عالية

يجاد ميثاؽ شرؼ يمتـز بو الجميع. 4549 1::15 26 متوسطة  25 القضاء عمى الواسطة، وا 

 الدرجة الكمية لممحور )عالية( 45743 25164 - - 

     
( أف المتطمبات المقترحة لممارسة الشفافية 8يتضح مف الجدوؿ ) 

لدى األقساـ األكاديمية حصمت عمى درجة أىمية )عالية( في 
(. وتراوحت 4574مجمميا بمتوسط حسابي عاـ لممحور بمغ )

قع العبارات في درجة أىميتيا بيف عالية، ومتوسطة، بمتوسطات ت
(. وجاءت العبارات: "االلتزاـ بأخبلقيات الوظيفة 4549 -4596بيف )

العامة" ، و"احتراـ حقوؽ العامميف وخصوصياتيـ" ، و"تعزيز مبادئ 
المحاسبية بيف جميع أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف"  في المراتب 

 – 4596الثبلث األولى عمى التوالي بمتوسطات حسابية بمغت ) 
وبدرجة أىمية )عالية(. وقد يعود ذلؾ لكوف ىذه  ( ،:458 -4595

المتطمبات محورية لترسيخ مبادئ الشفافية اإلدارية في مختمؼ 
منظمات المجتمع وارتباطيا باالحتياجات األساسية لمنسوبي الكمية 
مف أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف، وخاصة ما يتعمؽ منيا 

راـ خصوصيات العامميف، بالتزاميـ بأخبلقيات المينة، في مقابؿ احت
ودعـ توجيات المساءلة والمحاسبية في مختمؼ األنشطة اإلدارية 
يجاد ميثاؽ  والمالية واألكاديمية. أّما العبارة:" القضاء عمى الواسطة وا 
شرؼ يمتـز بو الجميع" ، فقد حصمت عمى المركز األخير في 

( ، وبدرجة أىمية 4549عبارات ىذا المجاؿ بمتوسط حسابي )
متوسطة( . وقد يعزى ذلؾ إلى ترّسخ بعض القناعات غير )

اإليجابية في أذىاف معظـ أفراد عينة الدراسة حوؿ تجّذر الواسطة 
دارات الكمية، وصعوبة الحصوؿ عمى المعمومات  في أقساـ وا 
والخدمات اإلدارية واألكاديمية دوف المجوء إلى المجامبلت 

بميثاؽ ألخبلقيات العمؿ  والمحسوبية، ناىيؾ عف استحالة االلتزاـ
يحارب ىذه الممارسات حتى لو كاف ىذا الميثاؽ موجودًا ومعروفًا 

 لدى جميع منسوبي الكمية والمستفيديف وأصحاب العبلقة.
 

 النتائج المتعمقة بإجابة السؤاؿ الرابع: 
ما أىـ المعوقات التي تواجو ممارسة الشفافية اإلدارية لدى    

كمية التربية بجامعة الممؾ سعود مف وجية األقساـ األكاديمية في 
 نظر أفراد عينة الدراسة؟ 

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ استخرجت المتوسطات الحسابية      
واالنحرافات المعيارية لمعبارات ولممحور ككؿ. ويبيف الجدوؿ رقـ 

 ( ترتيب عبارات المحور حسب المتوسطات الحسابية لكؿ عبارة.9)
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 8جدول 

الشفافية اإلدارية لدى األقساـ األكاديمية في كمية  لحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات محور المعوقات التي تواجو ممارسةالمتوسطات ا
 التربية بجامعة الممؾ سعود

درجة 
 األىمية

االنحراؼ  الرتبة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 رقـ العبارة العبارة

 25 ات المغموطة لدى بعض القيادات التربوية .  القناعات والمسمم 4525 25115 2 متوسطة

 26 سيادة البيروقراطية بمختمؼ إدارات الكمية، وأقساميا األكاديمية. 4511 25238 3 متوسطة

 23 استخداـ أساليب تقميدية في اإلدارة والتخطيط التربوي. 35:1 25216 4 متوسطة

 24 اطف في الحصوؿ عمى المعمومات.عدـ وجود قوانيف تضمف حؽ المو  :359 25211 5 متوسطة

انشغاؿ مديري اإلدارات، ورؤساء األقساـ األكاديمية باألعماؿ المكتبية، وقمة تواصميـ مع  3595 251:9 6 متوسطة
 الطمبة، وأعضاء ىيئة التدريس ميدانيًا.

2 

 8 عدـ وجود مقاييس مينية واضحة لمعامميف والمستفيديف. 3592 25324 7 متوسطة

 3 استخداـ معايير غير موضوعية الختيار القيادات في اإلدارات واألقساـ 3591 :2522 8 ةمتوسط

 22 قمة وعي العامميف بما يجب أف يحصموا مف حقوؽ مقابؿ ما يكمفوف بو مف أعماؿ. 3579 25222 9 متوسطة

 : المركزية الشديدة لعمميات صناعة واتخاذ قرارات الكمية. 3574 25338 : متوسطة

 9 نقص المعمومات المتعمقة بأنشطة الكمية، وسريتيا غير المبررة. 3573 252:1 21 توسطةم

 5 البلمباالة، واالتكالية، وتغميب المصالح الشخصية عمى المصمحة العامة 3569 25259 22 ضعيفة

 21 تعدد الجيات الرقابية وتداخؿ مياميا. 3549 25237 23 ضعيفة

يد اإلداري الذي قد يضطر القيادات الوسطى إلخفاء الحقائؽ، أو تغييرىا بما يحقؽ التيد 3547 :2536 24 ضعيفة
 مصالحيا.

4 

 6 إلقاء مسؤولية كؿ األخطاء عمى عاتؽ القيادات اإلدارية واألكاديمية في الكمية. 3538 25245 25 ضعيفة

 7 الكمية تحوؿ الوالء إلى بعض أشكاؿ النفاؽ بيدؼ إرضاء قيادات 3519 25259 26 ضعيفة

 الدرجة الكمية لممحور )متوسطة( 3577 2552 - - 

( أف المعوقات التي تواجو ممارسة الشفافية 9يبيف الجدوؿ رقـ )    
اإلدارية حصمت عمى أىمية ) متوسطة ( في مجمميا بمتوسط 

(. وتراوحت درجة أىمية عباراتو 3577حسابي عاـ ليذا المحور بمغ )
 -4525بيف)س توسطات حسابية تراوحتبيف )متوسطة وضعيفة( بم

(. وجاءت عبارات: "القناعات والمسممات المغموطة لدى بعض 3519
القيادات التربوية"، و"سيادة البيروقراطية في مختمؼ إدارات الكمية 
وأقساميا األكاديمية"، و"استخداـ أساليب تقميدية في اإلدارة والتخطيط 

التوالي وبدرجة أىمية  التربوي" بالمراتب الثبلث األولى عمى
)متوسطة(، وىو ما قد يعزى إلى إّف ىذه المعوقات تؤثر جذريًا في 
ممارسة الشفافية اإلدارية، وذلؾ لبلرتباط المباشر لقناعات العامميف 

وسيادة البيروقراطية واألساليب التقميدية في اإلدارة والتخطيط بالمياـ 
في كمية التربية وأقساميا، والواجبات اإلدارية واألكاديمية لمقيادات 

واألدوار المتوقعة منيـ؛ فكمما تغمبوا عمى ىذه المعوقات، أو 
استطاعوا الحّد منيا أمكف ليـ ولمعامميف والمستفيديف ممارسة أدوار 
الشفافية اإلدارية بصورة مثالية وأقرب إلى الكماؿ. وفي المقابؿ، 

عاتؽ القيادات حصمت العبارتاف:" إلقاء مسؤولية كؿ األخطاء عمى 
"تحوؿ مفيـو الوالء إلى بعض اإلدارية واألكاديمية في الكمية". و

أشكاؿ النفاؽ بيدؼ إرضاء قيادات الكمية" عمى المركزيف األخيريف 
في عبارات ىذا المجاؿ بدرجة أىمية )ضعيفة(، بمتوسط حسابي 

( عمى التوالي، ما قد يعزى إلى عدـ القناعة بتأثير 3519( و)3538)
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ف المعوقيف عمى ممارسة الشفافية اإلدارية، وذلؾ مف منطمؽ ىذي
المسؤولية األدبية المباشرة لمقيادات اإلدارية واألكاديمية عف أخطاء 
العمؿ التي يقع فييا العامميف تحت إدارتيـ، وبالتالي فإّف المساءلة 
والمحاسبية عامؿ ميـ لعبلج األخطاء والمساعدة في تعزيز قيـ 

رضاء قياداتيـ  الشفافية. كما أّف والء العامميف عمى أساس مجاممة وا 
يتعارض تمامًا مع مبادئ النزاىة والمصارحة التي تعداف مف 

 المرتكزات األساسية لمشفافية اإلدارية.

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس: 
 ≥ αىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )     
ستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع ( بيف متوسطات ا1516

ممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ األكاديمية في كمية التربية 
بجامعة الممؾ سعود يمكف أف ُتعزى لمتغيري طبيعة العمؿ والمؤىؿ 

 العممي ؟" 

( T-testلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار ) ت( )   
 ت التالية:وحساب الفروؽ وفقًا لممتغيرا

 طبيعة العمؿ:
لمعرفة الفروؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع   

ممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ األكاديمية في كمية التربية 
بجامعة الممؾ سعود وفقًا لمتغير "طبيعة العمؿ" تـ استخداـ اختبار) 

 ( وفقًا لمجدوؿ التالي:T-testت( )

 

 9جدول 
لمعرفة الفروؽ بيف استجابات عينة الدراسة نحو واقع ممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ األكاديمية في  كمية   T-test)اختبار "ت" ) نتائج

 التربية بجامعة الممؾ سعود  وفقًا لمتغير "طبيعة العمؿ"
 المتوسط التكرار الوظيفة المحور ـ

 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة)ت(
T-test 

 مستوى الداللة

االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الداخمية لدى األقساـ  2
 األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود.

 * 15132 35472 9523 49547 38 أكاديمي

  
 519: 44532 :5 إداري

االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الخارجية لدى األقساـ  3
 كاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود.األ

 15236 25665 21558 48515 38 أكاديمي

  
 21565 435:8 :5 إداري

متطمبات االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ  4
 األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود.

 15198 25847 25595 53591 38 أكاديمي

  
 245:3 47576 :5 إداري

المعوقات التي تواجو ممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ  5
 األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود.

 15996 15256- 265:6 82559 38 أكاديمي

  
 24558 83511 :5 إداري

 فأقؿ 1516فروؽ دالة عند مستوى 

داللة إحصائية ( عدـ وجود فروؽ ذات :يتضح مف الجدوؿ )     
بيف استجابات أفراد العينة حوؿ محاور الدراسة ُتعزى لمتغير طبيعة 
العمؿ في محاور الدراسة المختمفة عدا محور االلتزاـ بالشفافية 
الداخمية، حيث وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية بيف االدارييف 

(، وىي 15132واألكاديمييف لصالح األكاديمييف، فبمغت داللة "ت" )
(. وقد ُيعزى السبب في ىذه α≤ 1516ؿ مف مستوى الداللة )أق

ارتفاع مستوى الوعي لدى األكاديمييف بمفاىيـ الشفافية  الفروؽ إلى
اإلدارية وأىمية ممارستيا في مختمؼ الخدمات التي تقدميا األقساـ 
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األكاديمية لممستفيديف وأصحاب العبلقة، وخاصة الطمبة وأعضاء 
واألكثر  يشّكموف الشريحة األىـ مف المستفيديف،ىيئة التدريس المذيف 

 تفاعبًل معيـ. 
 المؤىؿ العممي:

لمعرفة الفروؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ واقع      
ممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ األكاديمية في كمية التربية 

ـ وفقًا لمتغير "المؤىؿ العممي" تـ استخدا بجامعة الممؾ سعود،
 ( وفقًا لمجدوؿ التالي:T-testاختبار)ت( )

 11جدول 
لمعرفة الفروؽ بيف استجابات عينة الدراسة نحو درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية لدى القيادات التربوية   T-test)نتائج اختبار "ت" )

 في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود  وفقًا لمتغير "المؤىؿ العممي"
المؤىؿ  المحور ـ

 العممي

 المتوسط التكرار
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة )ت(
T-test 

 مستوى الداللة

االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الداخمية لدى األقساـ  2
 األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود.  

 15289 25473- 519: :4459 61 مؤىبلت عميا

 53.: 48511 37 بكالوريوس

االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الخارجية لدى األقساـ  3
 األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود.  

 :1568 15712- 5:2: 44594 61 مؤىبلت عميا

 23558 46555 37 بكالوريوس

متطمبات االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقساـ  4
 ية التربية بجامعة الممؾ سعود. األكاديمية في كم

 15342 25319- 25568 48515 61 مؤىبلت عميا

 26598 52563 37 بكالوريوس

المعوقات التي تواجو ممارسة الشفافية اإلدارية لدى  5
األقساـ األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ 

 سعود.  

 15454 15:65- 245:8 81537 61 مؤىبلت عميا

 275694 84591 37 وريوسبكال

 فأقؿ 1516*فروؽ دالة عند مستوى 

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 21يتضح مف الجدوؿ )   
بيف استجابات أفراد العينة حوؿ محاور الدراسة ُتعزى لمتغير المؤىؿ 

 العممي في جميع المحاور.
 نتائج الدراسة .7

ممارسة الشفافية اإلدارية أظيرت نتائج دراسة درجة االلتزاـ ب      
لدى األقساـ األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود، والتي 
سبؽ تحميميا أّف درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الداخمية 

(. في حيف جاءت 35:9جاءت ) متوسطة( ، بمتوسط حسابي بمغ )
) متوسطة( أيضًا،  درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية اإلدارية الخارجية

 (، حسب آراء افراد العينة.35:2وبمتوسط حسابي مقداره )
وأبانت النتائج بأّف مف أىـ متطمبات االلتزاـ بممارسة الشفافية       

اإلدارية: االلتزاـ بأخبلقيات الوظيفة العامة، واحتراـ حقوؽ العامميف 

ئة وخصوصياتيـ، وتعزيز مبادئ المحاسبية بيف جميع أعضاء ىي
التدريس والموظفيف. وجاءت ىذه المتطمبات في المراتب الثبلث 
األولى ضمف استجابات أفراد عينة الدراسة بدرجة أىمية )عالية(، 

 ( ليذا المحور بشكؿ عاـ.4574وبمتوسط حسابي قدره )
أظيرت نتائج الدراسة أّف مف أىـ معوقات االلتزاـ بممارسة  كما     

عات والمسممات المغموطة لدى بعض القيادات الشفافية اإلدارية: القنا
التربوية، وسيادة البيروقراطية بمختمؼ إدارات الكمية وأقساميا 
األكاديمية، واستخداـ أساليب تقميدية في اإلدارة والتخطيط التربوي، 
حيث حصمت عبارات ىذا المحور عمى أكبر عدد مف استجابات 

(، وبمتوسط حسابي قدره ةالدراسة، وبدرجة أىمية )متوسط أفراد عينة
(3577.) 
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وتشير ىذه النتائج إلى إّف درجة االلتزاـ بممارسة الشفافية      
اإلدارية لدى ألقساـ األكاديمية في كمية التربية بجامعة الممؾ سعود 
ىي )متوسطة( لجميع المحاور، ولمجمؿ الدراسة بشكؿ عاـ. كما 

ستجابات أفراد تظير عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ا
العينة حوؿ محاور الدراسة ُتعزى لمتغيري طبيعة العمؿ والمؤىؿ 
العممي في محاور الدراسة المختمفة، عدا محور االلتزاـ بالشفافية 
الداخمية، حيث وجدت فروؽ ذات داللة بيف اإلدارييف واألكاديمييف 

 لصالح األكاديمييف، تعزى لمتغير طبيعة العمؿ.
 ة. توصيات الدراس7

في ضوء النتائج التي كشفت عنيا الدراسة أوصى الباحث بما   
 يمي:
العمؿ عمى تبني قيادات كمية التربية وأقساميا األكاديمية لتطبيؽ  -

مبدأ الشفافية اإلدارية، وذلؾ مف خبلؿ تنفيذ خطة إجرائية تعّزز 
سياسة الوضوح واإلفصاح لجميع البيانات والمعمومات المتعمقة 

دارية واألكاديمية التي تقدميا لممستفيديف وأصحاب بالخدمات اإل
 العبلقة، وتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الشفافية في مختمؼ تعامبلتيا.

ترسيخ ممارسات النزاىة والشفافية لتصبح سموكًا معتادًا ومتوقعًا  -
مف الجميع، وذلؾ مف خبلؿ إقرار نظـ وقوانيف لممساءلة والمحاسبية 

ساميا األكاديمية وتطبيقيا بعدالة وموضوعية بيف في كمية التربية وأق
 جميع العامميف مف أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف اإلدارييف.

تفعيؿ مبادئ الثقة والتمكيف، وذلؾ مف خبلؿ إتاحة الفرصة  -
لممستفيديف وأصحاب العبلقة لحضور اجتماعات مجالس األقساـ 

رات اإلدارية واألكاديمية والكمية، والمشاركة الحقيقية في صناعة القرا
 المتعمقة ببرامج الكمية وخططيا المستقبمية.

توعية العامميف والمستفيديف بحقوقيـ وواجباتيـ، وتشجيعيـ  - 
لمكشؼ عف المخالفات المالية واإلدارية التي تتنافى مع النزاىة، 
وذلؾ عف طريؽ البرامج التدريبية واإلعبلمية بيدؼ نشر ثقافة 

ارية، وتطبيؽ مبدأ الثواب والعقاب عمى الجميع دوف الشفافية اإلد
 استثناء.

تعييف القيادات المؤىمة إلدارة كمية التربية وأقساميا األكاديمية،  -
وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ معايير موضوعية الختيارىـ وتقييميـ  بناء 

 عمى الكفاءة والنزاىة، ال عمى الواسطة والمحسوبية.

 : مقترحات الدراسة

عّد موضوع الشفافية اإلدارية أحد المواضيع البحثية الميمة ي      
التي تتجدد معموماتيا باستمرار وتحظى باىتماـ الباحثيف؛ ومف ىذا 

 المنطمؽ اقترح الباحث الدراسات المستقبمية التالية:
أساليب قياس مستوى ممارسات الشفافية اإلدارية في مؤسسات 

 التعميـ العالي.
كميات التربية في الجامعات السعودية لمشفافية درجة ممارسة عمداء 

 اإلدارية.

مدى التزاـ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية بممارسة 
 الشفافية األكاديمية.
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Abstract 

The study aimed at identifying the degree of commitment by practicing the administrative 

transparency of the academic sections in the Educational College in King Saud University; it is 

the point of view of the teaching members and administrative. The analytic descriptive method 

was used in this study and a questionnaire of (54) items which was divided into four dialogists: 

committing to practicing the interior administrative transparency, committing to practicing the 

exterior administrative transparency, the requirements of commitment by practicing the 

administrative transparency and obstacles of the commitment by practicing the administrative 

transparency. The study results has reached to: the degree of practicing the administrative 

transparency in the academic sections in the Education College in King Saud University is 

(Average) to the overall of the study; whereas the degree of the requirements of administrative 

transparency dialogist was (High) according to the opinions of the individuals of the study 

sample. The study results showed also differences with statistical indication about the study 

dialogists, these differences are attributed to the (job natural) `s variable in the domain of the 

commitment of the interior transparency in a favor of the academics, and there were no 

differences with a statistical indicator about the study dialogists attributed to the variable of 

(Scientific Qualification). The study has recommended that the leaderships of the Educational 

College should adopt the principle of the administrative transparency through a procedural plan 

that enhances the policy of clearance and disclosure to all their administrative and academic co 

operations, and establishing practices of integrity by approving objective regulations for 

accountability and accounting, and to let the beneficial to the real participation in making the 

decisions, applying objective standards to choose the leaderships and evaluate them according to 

the efficiency and integrity.      
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