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امللخ�ص

هدفت الدرا�سة الك�سف عن واقع ال�سفافية االإدارية يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن 

من وجهة نظر عميدات الكليات ووكيلتهن ورئي�سات االأق�سام التعليمية واأع�ساء هيئة التدري�ص 

امل�ساءلة  االإداري،  االت�سال  االإدارية،  املعلومات  هي:  االإدارية،  ال�سفافية  جماالت  من  لعدد 

االإدارية، امل�ساركة، واإجراءات العمل. كما ا�ستهدفت الدرا�سة التعرف على الفروق ذات الداللة 

والدرجة  و�سنوات اخلربة  العمل  ملتغريات طبيعة  وفقًا  الدرا�سة  ا�ستجابات عينة  االإح�سائية يف 

العلمية ونوع الكلية. وقد اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�سفي، ومت اختيار العينة بطريقة ع�سوائية 

من خلل ال�سيغة االإلكرتونية ال�ستبانة الدرا�سة التي مت تعميم رابطها من خلل عمادة البحث 

العلمي يف اجلامعة. تو�سلت الدرا�سة لعدد من النتائج اأبرزها: درجة متو�سطة مل�ستوى ممار�سة 

التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  يراها  كما  عبدالرحمن،  بنت  نورة  االأمرية  االإدارية يف جامعة  ال�سفافية 

والقيادات االأكادميية يف اجلامعة. وجود اأثر ذي داللة اإح�سائية ملتغري �سنوات اخلربة يف متغري 

تقييم م�ستوى ال�سفافية االإدارية يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن. كما اأظهرت النتائج اأن 

�سفافية نظام املعلومات يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن ميثل اأكرث العوامل و�سوحًا يف 

م�ستوى ال�سفافية االإدارية ب�سكل عام، يليه �سفافية االت�سال االإداري ف�سفافية امل�ساركة االإدارية 

ظهر  فقد  العمل  اإجراءات  جمال  اأما  متو�سطة،  بدرجة  وجميعها  االإدارية،  امل�ساءلة  �سفافية  ثم 

االأقل �سفافية بدرجة �سعيفة.

الكلمات املفتاحية: ال�سفافية، النزاهة، الف�ساد االإداري، جامعة االأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2013/9/16م                                                                                                                      * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/3/24م
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Degree of Administrative Transparency at
Princess Nora Bint Abdulrahman University

Dr. Fozyha S. Alshammri
College of Education

Princess Nora Bint Abdulrahman University

Dr. Sana A. Almansour
College of Education

Princess Nora Bint Abdulrahman University

Abstract

This study aims at identifying the degree of administrative transparency 
from the perspective of deans and their deputies, department chairs and 
faculty at Princess Nora University. Administrative areas investigated are: 
information, communication, accountability, participation, and procedure. 
Study targeted significant statistical differences to position, experience, 
academic grade and college type variables. Study employed the descriptive 
approach and random sampling. Data collection performed through an 
electronic questionnaire circulated by the Deanship of Scientific Research. 
Study results show: medium degree of practicing administrative transparency, 
significant statistical difference with respect to experience and degree of 
transparency variables, where faculty with less experience rated university 
administrative transparency higher than faculty with long years of experience, 
information system is the most transparent followed by communication, 
participation and accountability. Work procedure is the least transparent 
among administrative areas, it received a weak rating.

Keywords: transparency, integrity, administrative corruption, princess Nora Bint 
Abdulrahman University.
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املقدمة:
وذلك  املا�سيني،  العقدين  خلل  العاملي  امل�ستوى  على  مذهًل  تطورُا  العايل  التعليم  �سهد 

العلمية  ووظائفه  واأهدافه،  التنظيمية،  هياكله  يف  اأثرت  التي  اجلذرية  التطورات  ب�سبب 

م�ستهل  يف  العامل  دول  من  كثري  �سعت  ومواكبتها  التطورات  تلك  مع  وللن�سجام  واملعرفية. 

العايل الإيجاد �سبل متكن  التعليم  اإىل تطوير  الَرامية  والع�سرين عرب خططها  القرن احلادي 

اجلامعات من التكيف مع املتغريات املذهلة التي جتتاح املجتمعات االإن�سانية، ومنها االهتمام 

بتطوير اجلامعات (Unesco, 1998) وقد اأكد (Bleiklie, 2005) اأن االأزمة التي تعاين منها 

اجلامعات ب�سكل عام ال تعزى لنق�ص املوارد املادية، اأو�سعف كفاءة اأع�ساء هيئة التدري�ص، بل 

هي نتيجة حتمية لعدم قدرة نظام التعليم اجلامعي نف�سه على مواجهة حتديات وتلبية متطلبات 

القرن احلادي والع�سرين.

كما ذكر اأبو كرمي )2005( اأن اأغلب الدول النامية تعاين من م�سكلت اإدارية كاالإفراط 

باأ�سكاله  الف�ساد  وانت�سار  والنزاهة  امل�ساءلة  وغياب  التعليمات  و�سوح  وعدم  الرقابة  يف 

املتعددة، كذلك انت�سار مظاهر عدم الثقة والتمكني وعدم تفعيل االإدارة الت�ساركية، واملبالغة 

ملمح  يف  اجلامعية  املوؤ�س�سات  على  انعك�ست  التي  التقليدية،  االإدارية  االأمناط  ا�ستخدام  يف 

اإداريًا  عليه  يطلق  ما  اأو  والتعتيم،  واحلجب  ال�سلحيات  وتقلي�ص  التفوي�ص  وعدم  الت�سلط 

انعدام ال�سفافية. وال �سك اأنه يف ظل عجز االأ�ساليب االإدارية التقليدية على املواجهة والتعامل 

مع الواقع، تبدو الفر�سة �سانحة الأن يظهر وينمو الف�ساد ويكون االأكرث تاأثريًا يف جمرى االأمور 

االإداري يف  الف�ساد  تقرير عن  اأكرث من  املتحدة  االأمم  اأ�سدرت منظمة  فقد   )2008 )هلل، 

 2004 العامل واأنه من االأ�سباب الرئي�سة لتخلف دول العامل الثالث، ويف التقرير ال�سادر عام 

عن التنمية الب�سرية يف العامل الثالث ركزت االأمم املتحدة على الف�ساد االإداري كعامل تخلف 

لهذه الدول )هلل، 2008( ولذلك حتتاج القيادات االإدارية يف مواجهتها للمتغريات ال�سريعة 

م�صتوى ال�صفافية الإدارية يف جامعة
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن
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اإىل العمل من خلل االجتاهات واملهارات االإدارية احلديثة التي متثل �سمانة قوية للنجاح يف 

حتقيق االأهداف من ناحية، وعدم اإتاحة الفر�سة لظهور اأو منو الف�ساد من ناحية اأخرى. وتتمثل 

هذه العمليات يف توفري ال�سمانات اللزمة ملقاومة وحماربة الف�ساد مثل ال�سفافية واالإف�ساح 

يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  متزايد  باهتمام  ال�سفافية  حظيت  كما  واملحا�سبة.  وامل�ساءلة 

مطلبًا  تكون  اأن  قبل  االإ�سلمية  بت�سريعاتنا  مرتبطًا  دينيًا  مطلبًا  كونها  االأخرية،  ال�سنوات 

ح�ساريًا. وقد و�سع تقرير منظمة ال�سفافية الدولية لعام 2011 اململكة يف املرتبة )57( على 

م�ستوى العامل، وال�ساد�سة على م�ستوى الدول العربية من حيث انعدام ال�سفافية وانت�سار الف�ساد 

.(Transparency International, n. d)

وامل�ساءلة  ال�سفافية  مفاهيم  وتبني  فهم  على  الرتكيز  لزيادة  املا�سة  احلاجة  اأكد  ما  وهو 

االإدارية، مما دعا اململكة اإىل االن�سمام للتفاقيات الدولية ملكافحة الف�ساد واملبادرة بتاأ�سي�ص 

تطبيق  اإىل  املختلفة  الدولة  اأجهزة  حث  على  عملت  والتي  الف�ساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 

ال�سفافية ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة لت�سلط ال�سوء على واقع م�ستوى ال�سفافية االإدارية يف 

جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن.
- مفهوم ال�صفافية:

عرفه قامو�ص مرييام ويب�سرت (Merriam Webster n. d) باأنه ال�سيء الدقيق اأو ال�سايف 

ال�سفافية -الأول مرة يف القرن اخلام�ص  الروؤية من خلله، وا�ستخدم -م�سطلح  الذي ميكن 

ع�سر امليلدي وهو كلمة التينية االأ�سل وتعني اأن يظهر ال�سئ ذاته. ويف معجم امل�سباح املنري ورد 

معظم   )1978 �سفيف اأي رقيق“ و ”هو الذي ي�ست�سف ما وراءه اأي يب�سر“ )الفيومي،  ”ثوب 
القوامي�ص املعا�سرة ت�سف ال�سفافية بالعلنية والو�سوح وال�سراحة، ويعترب تعريف ال�سفافية 

مثريا للنقا�ص فهو يعتمد على ما يرتبط به من عوامل كاملحتوى والبيئة واملهنة واالإيراد املادي 

 Oliver & Oliver,) والدميوغرافيا والتاأثري العاطفي وغري ذك من العوامل التي ال حت�سى

2004) وقد تطور معنى ال�سفافية من الروؤية الكل�سيكية اإىل روؤية حديثة ت�ستمل على امل�ساءلة 

اأفندي  ويعرف   (Ball, 2009) والفعالية  والكفاءة  امل�ساءلة  مع  ال�سفافية  ومزاوجة  والعلنية 

ال�سفافية باأنها ”تاأكيد على م�سداقية منظمة ما اأمام الراأي العام واحلكومة والقطاع اخلا�ص 

واملنظمات الدولية، ويتحقق ذلك من خلل ال�سدق واالإعلن عن الن�ساط واأهدافه وم�سادر 

متويله وفتح اأبواب هذه املنظمة اأمام اجلميع )”ال�سفافية يف اأعمال االإدارة العامة“، 2012( 

وال�سفافية نقي�ص الغمو�ص وال�سرية وهي من املفاهيم االإدارية احلديثة التي دعا للأخذ بها رواد 

الفكر االإداري وال�سيا�سي الأهميتها وتاأثريها يف االإ�سلح االإداري ومواجهة الف�ساد )ال�سكارنة، 

2011( وتعرف ال�سفافية اأنها ”الو�سوح التام يف اتخاذ القرار ور�سم ال�سيا�سات وعر�سها على 
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اجلهات املعنية مبراقبة اأداء احلكومة نيابة عن ال�سعب وخ�سوع املمار�سات االإدارية وال�سيا�سية 

للمحا�سبة واملراقبة امل�ستمرة“ )الرا�سدي، 2007( ويرى هلل )2010( ال�سفافية باأنها حق 

اجلمهور يف معرفة املعلومات و اآلية �سنع القرار كما يعتربها مدخًل لو�سع املعايري االأخلقية 

وميثاق العمل واأداة ملحاربة الف�ساد.وبجهود مت�سافرة لفروع منظمة ال�سفافية الدولية يف الدول 

�سوؤون  ت�سريف  يف  املتبعة  ال�سيا�سية  القواعد  واإعلن  و�سوح  باأنها  ال�سفافية  حددت  العربية 

الدولة اأمام جميع املواطنني دون متييز اأو اإق�ساء )املنظمة العربية للتنمية االإدارية، 2009( 

ويلخ�ص اأبو كرمي )2009( مفهوم ال�سفافية باأربع كلمات وهي امل�سداقية واالإف�ساح والو�سوح 

ال�سفافية  ممار�سة   (Kim, 2011) وي�سبه  ال�سفافية.  جوهر  م�سمى  عليها  ويطلق  وامل�ساركة 

بالتمرين الريا�سي وبناء الع�سلت فكلما قويت الع�سلت ازدادت ال�سفافية.

اأنه ال يوجد �سفافية مطلقة وهي   (Bennis, Goleman and O’Toole, 2008) ويرى 

اإعطاء معلومات  اأو  اأو ا�سرتاتيجية �سركة ما،  القومي  االأمر باالأمن  يتعلق  غري حمبذة عندما 

للمناف�سني، اأو عند العمل الإعلن براءة اخرتاع.

2- عنا�صر ال�صفافية:
تت�سكل عنا�سر ال�سفافية من العلنية والقانونية. العلنية ت�سكل العن�سر االأ�سا�سي واخلطوة 

االأوىل يف تطبيق ال�سفافية من خلل اإجراءات الرقابة وامل�ساءلة على االأن�سطة االإدارية العامة، 

وتوفريها من واجبات االإدارة التي تقوم باإي�سال املعلومات الأفراد املجتمع عرب اآليات العلنية 

من خلل عدة طرق تت�سمن املوؤمترات ال�سحفية وو�سائل االإعلم وغريها )العتيبي، 2009( 

اأما القانونية فهي الن�ص القانوين الثابت الذي ي�سمن توافر العلنية من جهة وممار�سة حق 

الرقابة من جهة اأخرى يف حال ن�ص القانون على اإلزام اجلهات االإدارية بال�سفافية، وبالتايل 

تتمكن اأجهزة املجتمع املدين من اأداء دورها يف ك�سف االنحراف والف�ساد يف العملية االإدارية 

)ال�سكارنة، 2011(
3- اأهمية ال�صفافية:

نزاهة  م�ستوى  الإظهار  وحملًيا  عاملًيا  موؤ�سًرا  و  حديًثا  اإدارًيا  مفهوًما  ال�سفافية  اأ�سحت 

امل�سلحة  خدمة  يف  توظف  فهي  العامل.  دول  خمتلف  يف  واخلا�ص  العام  القطاعني  موؤ�س�سات 

مكافحة  يف  هامة  اأداة  تعترب  كما  وامل�ستفيدين،  امل�سوؤولني  بني  االت�سال  قنوات  وفتح  العامة 

واالآليات عن  املعلومات  اإىل  الو�سول  للمجتمعات من خلل  �سيا�سي  ا�ستقرار  وعامل  الف�ساد، 

 )2007 )الرا�سدي،  والتنفيذية  والتنظيمية  الت�سريعية  و�سلطاته  املجتمع  �سوؤون  اإدارة  �سري 

واإ�ساعة  والنزاهة،  وامل�ساءلة  الدميقراطية  للممار�سة  منا�سبة  بيئة  اإىل خلق  ال�سفافية  وتوؤدي 

االن�سباط وااللتزام بالقيم االأخلقية. عندما تت�سم القوانني واالأنظمة بال�سفافية تزول العوائق 
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متار�ص  وعندما   )2009 )العتيبي،  تعقيدا  اأقل  االإجراءات  وت�سبح  والروتينية  البريوقراطية 

ال�سفافية تت�ساءل فر�ص الف�ساد وا�ستغلل ال�سلطة فت�سبح ممار�سة ال�سلطة تكليفًا وم�سوؤولية 

ال�سفافية يف  2009( وو�سفت  االدارية،  للتنمية  العربية  وامتياز )املنظمة  ت�سريف  عو�سا عن 

الفعالة الذي عقد مبدينة بو�سان يف جمهوريه كوريا اجلنوبية  املنتدى االأعلى الرابع للإغاثة 

ال�سلوك  لتغيري  اجلماعي  وااللتزام  العمل  على  تقوم  حيث  احلديثة  التنمية  اأ�س�ص  اأحد  باأنها 

Busan partnership for effective development co-) وتطويره.  التنمية  يف  املتخذ 
.(operation, n d

4- موؤ�صرات ال�صفافية الدولية و هيئات مكافحة الف�صاد العاملية:

اأبرز اجلهات املخت�سة مبكافحة الف�ساد عامليًا:

الف�ساد  موؤ�سر  خلل  من   Transparency International الدولية  ال�سفافية  1-  منظمة 

(Corruption Perception Index CPI) التابع لها والذي ي�سدر �سنويًا قائمة بت�سنيف 

(Corruption perception index, n d) .م�ستويات الف�ساد يف دول العامل

2-  االأمم املتحدة (UN United Nations) من خلل اإ�سدار اتفاقية مكافحة الف�ساد )االأمم 

املتحدة، 2004(

واآليات مل�ساعدة الدول على  World Bank من خلل و�سع ا�سرتاتيجيات  3-  البنك الدويل 

 Governance & public sector).مكافحة الف�ساد واحلد من اآثاره على عملية التنمية

(management, n d

بتعليق  يقوم  الذي   (International Monetary Fund (n d الدويل  النقد  4-  �سندوق 

امل�ساعدات املالية للدول التي يلعب فيها الف�ساد دوًرا يف اإعاقة التنمية االقت�سادية.

(International chamber of Commerce (n d 5-  غرفة التجارة الدولية
اجلهات املخت�صة مبكافحة الف�صاد عربيًا وحمليًا:

على امل�ستوى العربي تهدف املنظمة العربية ملكافحة الف�ساد لن�سر ثقافة مكافحة الف�ساد 

على  �سارة  اآثار  من  له  ملا  مكافحته  باأهمية  العربي  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  اأفراد  وتوعية 

االقت�ساد الوطني والتما�سك االجتماعي. )املنظمة العربية ملكافحة الف�ساد، د. ت(.

وعلى امل�ستوى املحلي يف الوطن العربي يوجد موؤ�س�سات وهيئات ملكافحة الف�ساد مثل الهيئة 

الوطنية ملكافحة الف�ساد يف ال�سعودية )نزاهة( وهيئة مكافحة الف�ساد يف االأردن وهيئة الرقابة 

االإدارية يف م�سر والهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد يف اليمن تهدف لتعزيز قيم االأمانة 

والك�سف عن الف�ساد ومناه�سته، كما تقوم اإدارات حملية اأخرى بدور رقابي للتاأكد من نزاهة 

االأداء.
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5-ال�صفافية الإدارية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل:

ال�سفافية  الدالة على  واالأداءات  ال�سلوكيات  اإجرائيًا »جمموعة  اأبو كرمي )2009(  يعرفها 

عن  املق�سود  الك�سف  تت�سمن  والتي  املوؤ�س�سة  وخارج  داخل  االأكادميية  االإدارة  بها  تقوم  التي 

يف  ي�سهم  مما  والت�سريعات  ال�سيا�سات  وو�سوح  القرارات  �سناعة  يف  والت�ساركية  املعلومات 

الق�ساء على الف�ساد وبناء اأنظمة النزاهة والعدالة« )�ص 45(

يعتقد Heyneman اأن الف�ساد يقوم باإعاقة ثلث غايات رئي�سة يف التعليم وهي القبول اأي 

.)Orkodashvili, 2011) دخول املوؤ�س�سة التعليمية والعدل واجلودة

6-العوامل املوؤثرة على م�ستوى ال�سفافية االإدارية:
1-  نظم املعلومات الدارية:

تتمثل �سفافية نظم املعلومات يف املن�ساأة يف جانبني: فل�سفة النظام و مكوناته التي ترتبط 

املعلومات  نظام  يف  االإدارية  ولل�سفافية  واخلارجية،  الداخلية  االأطراف  خمتلف  مع  بعلقتة 

انت�سارها  ومدى  اإليها  الو�سول  و�سهولة  توقيتها  و  وكمالها  املعلومة  �سدق  اأهمها:  خ�سائ�ص 

 Vaughn ووو�سوحها )الغالبي والعامري، د. ت( وي�سري الط�سة وحوامدة )2009( اإىل ما دونه

وتكون  اجلميع.  متناول  يف  تكون  بحيث  بحرية  وتدفقها  املعلومات  توافر  اأنها  ال�سفافية  عن 

املعلومات املتعلقة بالنظم والقوانني والقرارات وال�سيا�سات واللوائح متوفرة للعامة )اجلرواين، 

)2012
 2- الت�صال الإداري:

يعترب االت�سال عملية ديناميكية حترك العمليات االإدارية لتحقيق اأهداف املن�ساأة، وتوافر 

نظم ات�سال فعالة منا�سبة يف االأ�سلوب والتوقيت تت�سم باالنفتاح والو�سوح وامل�سداقية والتغذية 

اإال من خلل  ال�سفافية  والنزاهة، وال تتحقق  لل�سفافية  بناء نظام  املن�ساأة من  الراجعة ميكن 

والبيانات  املعلومات  تبادل  جانب  تغذي  االإدارية  االت�ساالت  و�سفافية  فعال،  ات�سال  نظام 

اللزمة التي تكفل �سري عمل املن�ساأة وتعاون االأفراد العاملني فيها لتحقيق اأهدافها )اأبو كرمي، 

)2005
3-  امل�صاءلة الإدارية:

واتخاذ  املحا�سبية  خلل  من  تظهر  االإدارية  ال�سفافية  مظاهر  اأحد  اأن   Ketchum يرى 

النظام  تطبيق  قواعد  و�سوح  مبادئها  من  اأن  )املدين(  وي�سري  املجتمعية،  وامل�ساركة  القرار 

ميكن  معايري  بوجود  الرئي�سة  عنا�سرها  )بطاح(  ويلخ�ص  التطبيق،  يف  وامل�ساواة  عدمه  من 

الراجعة  والتغذية  القرارات  واتخاذ  التقييم  نتائج  واإعلن  ا�ستيفائها  مدى  وتقييم  تطبيقها 

)احلربي، 2012(. ويو�سح تقرير التنمية يف العامل )1997( قواعد ملكافحة الف�ساد من خلل 
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مبداأين رئي�سني وهما: االإعلن وامل�ساءلة واالأخرية تقوم على اإخ�ساع االأداء للرقابة واملحا�سبة 

وفق  والعمل  اال�ستقامة  نحو  باملن�ساأة  وتدفع  االإداري  باالإ�سلح  امل�ساءلة  وترتبط  والتقومي، 

القواعد واالأنظمة )ال�سبيعي، 2010(.
4- امل�صاركة الإدارية:

بالروؤية  واالإدارة  املرئية  واالإدارة  املفتوحة  االإدارة  مثل  احلديثة  االإدارية  االمناط  تطبيق 

امل�سرتكة ومتكني العاملني وم�ساركتهم يف �سناعة القرار يف بيئة تتمتع بدرجة عالية من االنفتاح 

م�ستوى  رفع  �ساأنه  من  ب�سل�سة  العمل  لت�سيري  وا�سحة  وقواعد  واأنظمة  فعالة  ات�سال  وقنوات 

اأداء االأفراد وحتقيق ال�سفافية يف اإدارة املن�ساأة )اأبو كرمي، 2005(. وتتحقق امل�ساركة الفعلية 

بتطور  املتعلقة  باالأرقام  امل�سارحة  وهي:  رئي�سة  مبادئ  اأربعة  خلل  من  املفتوحة  االإدارة  يف 

املوقف املايل للمن�ساأة، وملكية حقيقية ولي�ست خدعة للأفراد العاملني، و تعزيز العمليات اأي 

متكني العاملني ومنحهم ال�سلحيات، والدور القيادي اجلديد لتغيري فكر وخربات العاملني 

مبا يتوافق مع دورهم اجلديد كم�ساركني )اأبو بكر، 2001(.
5-  اإجراءات العمل:

ترتبط ال�سفافية باإجراءات العمل وتتمثل من خلل و�سوح االإجراءات واإعلنها وب�ساطتها 

و�سرعتها ودعمها باأدلة تنظيمية وا�سحة تت�سمن القوانني واالأنظمة املتعلقة بالعمل والعاملني 

)دعيب�ص،  ال�سلطة  ذوي  قبل  من  اال�ستغلل  ومنع  الف�ساد  لك�سف  يوؤدي  مما  واملراجعني، 

االإجنازات  عن  دورية  تقارير  ن�سر  واالأكادميي  االإداري  العمل  اإجراءات  تتطلب  كما   .)2004

واال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية )احلربي، 2012(.

الدرا�سة  مبو�سوع  العلقة  ذات  ال�سابقة  الدرا�سات  على  باالطلع  الباحثتان  قامت  لقد 

ال�سفافية االإدارية يف موؤ�س�سات التعليم العايل ومنها:

االأق�سام  لدى  االإدارية  ال�سفافية  مبمار�سة  االلتزام  »درجة   )2012( احلربي  درا�سة 

االأكادميية يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود« ركزت على اأربعة حماور رئي�سة وهي ال�سفافية 

ال�سفافية  مبمار�سة  االلتزام  ومتطلبات  اخلارجية،  االإدارية  وال�سفافية  الداخلية  االإدارية 

االإدارية، ومعوقات االلتزام مبمار�سة ال�سفافية االإدارية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص 

واملوظفني االإداريني بكلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود.ت�سكلت عينة الدرا�سة من )76( فرًدا 

من  كل  مبمار�سة  االلتزام  ح�سول  الدرا�سة  نتائج  اأبرز  من  ع�سوائية.  بطريقة  اختيارهم  مت 

االإدارية اخلارجية على درجة متو�سطة،بينما ح�سلت  وال�سفافية  الداخلية  االإدارية  ال�سفافية 

ال�سفافية  ممار�سة  تواجه  التي  املعوقات  اأما  عالية.  درجة  على  االإدارية  ال�سفافية  متطلبات 

داللة  ذات  فروقًا  الدرا�سة  تفرز  ومل  االأهمية،  من  متو�سطة  درجة  على  فقد ح�سلت  االإدارية 
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اإح�سائية بني اال�ستجابات وحماور الدرا�سة با�ستثناء جانب االلتزام بال�سفافية الداخلية بني 

االأكادمييني واالإداريني حيث وجدت فروقًا ذات داللة اإح�سائية بينهما ل�سالح االأكادمييني.

درا�سة (Johnson, 2012)  »الف�ساد واالإ�سلح يف التعليم العايل« امل�ستقاة من واقع الف�ساد 

و�سوره يف الكليات واجلامعات االأمريكية، يقرتح Johnson يف درا�سته املكتبية مبادئ رئي�سة 

لن�سر ال�سلوك االأخلقي يف موؤ�س�سات التعليم العايل التي من �ساأنها حتديد اجلهود لردع وك�سف 

ومعاقبة الف�ساد يف املوؤ�س�سات االأكادميية، من اأبرزها مكافحة املظهر اأو ال�سمعة التي تنم عن 

الت�سريعات  من  بحزمة  الف�ساد  مكافحة  االإمكان،  قدر  ب�سفافية  التعامل  خلل  من  الف�ساد 

القانونية والقيم اخللقية، اإيجاد اآلية لدعمها، والتعامل بعدل ونزاهة مع اجلميع دون ا�ستثناء 

من قبل ذوي املنا�سب االإدارية العليا. 

اجلامعات  يف  تطبيقها  ومتطلبات  االإدارية  ال�سفافية  ”واقع   )2011( حرب  درا�سة 

الفل�سطينية بقطاع غزة“ ا�ستهدفت التعرف على واقع ال�سفافية االإدارية يف جامعات غزة، واأهم 

العوامل املوؤثرة يف ممار�سة ال�سفافية االإدارية، واأهم الطرق التي تلعب دوًرا يف تعزيز تطبيقها 

وهي:  ال�سفافية  واقع  على  للتعرف  رئي�سة  جماالت  خم�سة  على  الدرا�سة  ركزت  وممار�ستها. 

نظام املعلومات، االت�سال االإداري، امل�ساءلة االإدارية، امل�ساركة، واإجراءات العمل. �سملت عينة 

الدرا�سة )410( موظفني من االإداريني واالأكادمييني الذين ي�سغلون منا�سب اإدارية يف اجلامعة 

االإ�سلمية، جامعة االأزهر، وجامعة االأق�سى بقطاع غزة. ومن اأبرز نتائج الدرا�سة وجود التزام 

االإدارية بدرجة مقبولة، ووجود فروق ذات  ال�سفافية  واالإداريني بتطبيق  االأكادمييني  من قبل 

ا�ستجابات  االإدارية )2(  ال�سفافية  وواقع  الدرا�سة  كل من )1( جماالت  بني  اإح�سائية  داللة 

العينة حول واقع ال�سفافية ومتطلبات تطبيقها يف جماالت االت�سال االإداري وامل�ساركة وامل�ساءلة 

ال�سفافية  واقع  العينة حول  ا�ستجابات  االأزهر )3(  ل�سالح جامعة  العمل  واإجراءات  االإدارية 

االإدارية ومتطلبات تطبيقها ل�سالح ذوي امل�ستوى التعليمي االأعلى حملة الدكتوراه. كما ك�سفت 

الدرا�سة عن درجة موافقة عالية من قبل عينة الدرا�سة ملنا�سبة نظام املعلومات يف اجلامعات 

الفل�سطينية ملتطلبات العمل احلالية وامل�ستقبلية وات�سامه بال�سدق والدقة.

درا�سة ال�سبيعي )2010( ”دور ال�سفافية وامل�ساءلة احلكومية يف احلد من الف�ساد االإداري 

يف القطاعات احلكومية“ وقد ا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات، وطبقت على عينة مكونة من 

)503( اأفراد يف القطاعات احلكومية، مت ا�سرتجاع )355( ا�ستبانه. اأظهرت نتائج الدرا�سة 

انخفا�ص م�ستوى تطبيق ال�سفافية االإدارية يف القطاعات احلكومية ال�سعودية، وتو�سط م�ستوى 

احلكومية  القطاعات  التزام  م�ستوى  وانخفا�ص  فيها،  والت�سريعات  االأنظمة  وحتديث  اإعلن 
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باالإف�ساح ون�سر تفا�سيل بنود موازناتها يف اإطار اآلية منتظمة. كما ك�سفت الدرا�سة اأن م�ستوى 

القطاعات  لهذه  العامة  ال�سيا�سة  ر�سم  يف  املواطنني  مب�ساركة  احلكومية  القطاعات  التزام 

منخف�ص جدًا.

االأجهزة  على  م�سحية  درا�سة  احلكومية  االأجهزة  يف  ”ال�سفافية   )2009( العتيبي  درا�سة 

موؤ�س�سات  يف  ال�سفافية  تطبيق  م�ستوى  على  التعرف  ا�ستهدفت  الريا�ص“  مبدينة  احلكومية 

وزارة   11 يف  وامل�سرفني  االأق�سام  وروؤ�ساء  والوكلء  املديرين  نظر  وجهة  من  العام  القطاع 

حكومية من اأ�سل 22 مت اختيارهم ع�سوائيًا، كما هدفت اإىل ك�سف العوامل املوؤثرة على ممار�سة 

ال�سفافية والو�سول الآلية لرفع م�ستوى تطبيقها. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى ممار�سة 

ال�سفافية االإدارية يف الوزارات كان متو�سطًا وحظي الو�سوح باأكرث اأبعاد ال�سفافية وجودًا بينما 

كانت امل�ساركة يف اتخاذ القرار اأقل اأبعاد ال�سفافية متثيًل، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن القيادة 

والتدريب من اأكرث العوامل التي توؤثر يف ممار�سة ال�سفافية والتي متثلت يف و�سع قيادات غري 

موؤهلة يف مراكز عليا غري قادرة على حتديد اأهداف العمل واأولوياته، واتفق اأفراد العينة على 

جائزة  وتخ�سي�ص  الف�ساد  ملحاربة  نظام  و�سع  اأهمها  االإدارية  ال�سفافية  م�ستوى  رفع  اآليات 

لتكرمي االأفراد واملوؤ�س�سات املتميزة، و�سع برامج توعية للموظفني وتوفري قاعدة للبيانات داخل 

املوؤ�س�سة، والتحديد الدقيق حلقوق وواجبات املوظفني، كما اأظهر حتليل االإح�سائي ملتغريات 

الدرا�سة وجود تاأثري موجب على متغري امل�ستوى التعليمي حيث يرى اأفراد العينة ذوو امل�ستوى 

التعليمي العايل اأن ال�سفافية متار�ص يف الدوائر احلكومية اأكرث من ذوي التعليم املنخف�ص.

ال�سعودية  اجلامعات  يف  االإدارية  ال�سفافية  مراعاة  ”درجة   )2009( ال�سمري  درا�سة 

وال�سعوبات التي تواجهها“ طبقت يف خم�ص جامعات �سعودية هي: جامعة امللك عبدالعزيز، 

جامعة امللك �سعود، جامعة امللك خالد، جامعة امللك فهد، وجامعة حائل. و�سكلت عينة الدرا�سة 

ب�سورة طبقية ع�سوائية من )381( من اأع�ساء هيئة التدري�ص. وبا�ستخدام اأداة اال�ستبانة التي 

تكونت من )80( فقرة متثل 6 حماور رئي�سة هي: االت�سال االإداري، �سناعة القرارات، االأنظمة 

والقوانني، املعلومات واآليات العمل، امل�ساءلة، وتقييم االأداء. من اأبرز نتائج الدرا�سة اأن درجة 

مراعاة ال�سفافية االإدارية يف اجلامعات ال�سعودية متو�سطة، ووجود فروق ذات داللة اإح�سائية 

تعزى ملتغري كل من اجلامعة والرتبة االأكادميية ل�سالح جامعة امللك عبد العزيز ورتبة اأ�ستاذ 

م�سارك على التوايل.

 Heyneman, Anderson, and Nuraliyeva,) اأندر�سون، نورالييفا  درا�سة هينيمان، 

2007) ثمن الف�ساد يف التعليم العايل ا�ستهدفت فح�ص وحتليل اإجابات ا�ستبانه لعينة ع�سوائية 
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كازاخ�ستان  مالدوفا،  ال�سرب،كرواتيا،بلغاريا،  هي:  دول   )6( يف  اجلامعات  طلب  من 

وكريجيز�ستان. ركزت اال�ستبانة على معرفة الطلب وخربتهم عن الف�ساد يف جماالت القبول، 

الدرجات، ال�سكن، وموقفهم نحو الف�ساد يف اجلامعة. وبينت النتائج اختلف اأوجه الف�ساد يف 

كل دولة تبعًا لطلب �سوق العمل لتخ�س�ص ما، مع ارتفاع ن�سبة الف�ساد يف هذه التخ�س�سات 

التي يطلبها �سوق العمل. كذلك ت�سري الدرا�سة اإىل زيادة احتمال حدوث الف�ساد يف اجلامعات 

املحلية ذات االأنظمة املحلية، واأقل يف اجلامعات املعتمدة اأكادمييًا يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية. 

درا�سة الط�سه وحوا دة )2009( »درجة االلتزام بال�سفافية االإدارية يف وزارة الرتبية والتعليم 

يف دولة الكويت من وجهة نظر العاملني« طبقت ا�ستبانه الدرا�سة املكونة من )66( فقرة على 

عينة ع�سوائية من موظفي وزارة الرتبية والتعليم يف دولة الكويت بلغ عددها )380( موظًفا. 

اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة االلتزام بال�سفافية االإدارية متو�سطة، كما اأظهرت وجود فروق 

ذات داللة اإح�سائية يف درجة االلتزام بال�سفافية االإدارية تعزى ملتغري اجلن�ص ل�سالح الذكور، 

وفروق ذات داللة اإح�سائية تعزى ملتغري املوؤهل العلمي يف حمور االإجراءات واآليات العمل. ومل 

تظهر فروًقا ذات داللة اإح�سائية يف درجة االلتزام بال�سفافية االإدارية تعزى ملتغري اجلن�سية.

لبناء  املجتمع  اأعمال  جدول  العايل:  التعليم  يف  ”امل�ساءلة   (Leveille, 2006) درا�سة 

التعليم العايل بجامعة  اأجراها حتت مظلة مركز الدرا�سات يف  الثقة والتغري الثقايف“ والتي 

كاليفورنيا بريكلي تركز على اأهمية وجود اآلية من الدولة ملراقبة اأداء نظام التعليم العايل مع 

احلفاظ على الدعم املكثف جلهود االأفراد واملوؤ�س�سات يف اأداء مهامهم يف التدري�ص والبحث 

العلمي وخدمة املجتمع. تقرتح الدرا�سة بناء �سراكة بني املجتمع ونظام التعليم العايل والدولة 

من خلل تعاونهم يف جدول اأعمال موحد، العمل على بناء الثقة مع املجتمع من خلل ال�سفافية 

التعليمية  املوؤ�س�سة  اأداء  على  للتعرف  االأداء  م�ستوى  موؤ�سرات  توظيف  والنزاهة،  وامل�ساءلة 

ولتحقيق الفائدة منها يجب اأن تكون الئقة، وثيقة ال�سلة، دقيقة، �ساملة، وجمملة.

االأردنية  اجلامعات  يف  العليا  االإدارة  لدى  ال�سفافية  »مفهوم   )2005( كرمي  اأبو  درا�سة 

ال�سفافية  فهم  درجات  على  التعرف  ا�ستهدفت  االإداري«  االت�سال  بفاعلية  وعلقته  الر�سمية 

وممار�ستها وفاعلية االت�سال االإداري من قبل االإدارة االأكادميية يف اجلامعات االأردنية. ت�سكلت 

عينة الدرا�سة من روؤ�ساء اجلامعات ونوابهم والعمداء وروؤ�ساء االأق�سام حيث بلغ عددهم )306( 

من اأبرز نتائج الدرا�سة ات�سام مفهوم ال�سفافية من حيث ارتباطه باالت�سال االإداري ب�سيء من 

ال�سبابية على الرغم من ارتفاع م�ستوى فهم ال�سفافية بني اأفراد العينة، واالإدارات االأكادميية 

يف اجلامعات االأردنية متار�ص ال�سفافية بدرجة متو�سطة، ووجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف 
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درجة ممار�سة ال�سفافية يف نوع الكليات ل�سالح الكليات العلمية، ويف امل�ستوى االإداري ل�سالح 

الرئي�ص، نائب الرئي�ص، ثم العميد ثم رئي�ص الق�سم، ووجود علقة ارتباطيه دالة بني جماالت 

فاعلية االت�سال االإداري وتطبيق ال�سفافية، وفاعلية االت�سال االإداري.

درا�سة اأبو النادي )2001( »ت�سورات روؤ�ساء االأق�سام االإدارية واالأكادميية يف جامعة الريموك 

لبع�ص املمار�سات االإدارية ذات العلقة بال�سفافية« ركزت الدرا�سة على جماالت اتخاذ القرار، 

التعليمات، االت�سال والعلقات و التطوير االإداري. ت�سكلت عينة الدرا�سة من )69( رئي�ص ق�سم 

االأكادمييني  االأق�سام  روؤ�ساء  ت�سورات  اأن  النتائج  اأظهرت  الريموك.  بجامعة  واأكادميي  اإداري 

التطوير  والعلقات-  االت�سال  التعليمات-  بالرتتيب:  هي  �سفافية  االإدارية  املمار�سات  الأكرث 

والعلقات-  االت�سال  اأن  االإداريني  االأق�سام  روؤ�ساء  راأي  ظهر  بينما  القرار.  االإداري– اتخاذ 

التطوير االإداري- التعليمات- اتخاذ القرار هي اأكرث املمار�سات االإدارية �سفافية.

با�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة، تت�سح اأوجه ت�سابه واختلف هذه الدرا�سات مع الدرا�سة 

احلالية، وكذلك تت�سح اأوجه اال�ستفادة وذلك كالتايل:

اأوًل: اأوجه الت�سابه بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات ال�سابقة:منهج الدرا�سة، حيث ا�ستخدمت 

اأغلبها املنهج الو�سفي التحليلي وهو املنهج امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية .كما اعتمدت اأكرث 

هذه الدرا�سات على اال�ستبانة كاأداة جلمع بياناتها وهي اأداة جمع البيانات للدرا�سة احلالية. 

من  االإدارية  ال�سفافية  مو�سوع  تناول  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  اأغلب  مع  الدرا�سة  هذه  واتفقت 

خلل موؤ�س�سات التعليم العايل.

ثانيًا: اأوجه االختلف بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات ال�سابقة:مكان تطبيق الدرا�سة احلالية 

وهو جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن، حيث تعترب هذه الدرا�سة االأوىل التي تتناول مو�سوع 

ال�سفافية االإدارية يف هذه املوؤ�س�سة . كما تتناول الدرا�سة احلالية واقع م�ستوى ال�سفافية االإدارية 

على م�ستوى املوؤ�س�سة ب�سكل كامل. ثم لكل جمال من جماالت ال�سفافية االإدارية على حدة وهو 

ما مل تتناوله اأيٌّ من الدرا�سات ال�سابقة.

ثالثًا: اأوجه اال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة: �سياغة م�سكلة الدرا�سة احلالية، وت�ساوؤالتها، 

اأداة الدرا�سة حيث مت ا�ستخدام ا�ستبانة اإحدى الدرا�سات ال�سابقة.

م�صكلة الدرا�صة:
ا�ستهدفت خطة التنمية التا�سعة للمملكة العربية ال�سعودية موا�سلة جهود التحول النوعي 

االعتماد  مرحلة  اإىل  االنتقال  اأ�س�ص  و�سع  اإىل  اإ�سافة  واالإداري،  املوؤ�س�سي  التطوير  عملية  يف 
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د. فوزية ال�صمري، د. �صناء املن�صور م�صتوى ال�صفافية الإدارية يف جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن

االآليات  �سمن  ومن  اخلدمات،  وجودة  الكفاءة  م�ستوى  لتقومي  كاأ�سا�ص  االأداء  يف  التميز  على 

التنفيذية التي تبنتها اخلطة تعميق ثقافة اجلودة واالإتقان والتميز لدى اأفراد املجتمع ال�سعودي 

)وزارة االقت�ساد والتخطيط، 2014/2010( ومع ازدياد م�سكلت التعليم يف اململكة العربية 

ال�سعودية، وخا�سة ما يظهر ب�سكل وا�سح يف اجلامعات التي تعاين من م�سكلت اإدارية وهيكلية 

ال�سرورة  من  اأ�سبح  وامل�ساءلة،  الرقابة  اأنظمة  و�سعف  الت�سريعات  غمو�ص  نتيجة  واأكادميية 

من  عدد  تو�سيات  اأكدت  وقد  ومعاجلتها.  امل�سكلت  هذه  وجذور  اأ�سباب  على  الوقوف  امللحة 

الدرا�سات امليدانية العلمية التي تناولت امل�سكلت االإدارية ملوؤ�س�سات التعليم العايل مثل درا�سة 

)اأبو كرمي، 2005( و)ال�سمري، 2009( و)ال�سبيعي، 2010( و)احلربي، 2012( و)اأبو النادي، 

2001( و)حرب، 2011( على �سرورة تبني مبداأ ال�سفافية االإدارية يف جميع املنظمات وخا�سة 

موؤ�س�سات التعليم العايل واأن االهتمام مبمار�سة ال�سفافية يف املوؤ�س�سات احلكومية واملوؤ�س�سات 

الرتبوية خا�سة يعد مطلبًا اأ�سا�سيًا للإدارة الناجحة حيث اإنها ت�سهم يف تنميتها، باالإ�سافة اإىل 

العديد  تواجه  بنت عبدالرحمن  نورة  االأمرية  التحديات، وجامعة  زيادة قدرتها على مواجهة 

من التحديات التي حتتم عليها التحول من الدور التقليدي يف االإدارة اإىل الدور احلديث الذي 

يحقق ثقافة تنظيمية ال مركزية.

اأ�صئلة الدرا�صة:
تتحدد اأ�سئلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�ص التايل:

»ما م�ستوى ال�سفافية االإدارية يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن«؟

ويتفرع من هذا الت�ساوؤل الرئي�ص الت�ساوؤالت االآتية:

م�ستوى  واقع  الدرا�سة حول  اأفراد عينة  ا�ستجابات  االإح�سائية يف  الداللة  ماالفروق ذات   -1

العمل،  ملتغريات طبيعة  وفقًا  بنت عبدالرحمن  نورة  االأمرية  االإدارية يف جامعة  ال�سفافية 

ونوع الكلية، والدرجة العلمية، و�سنوات اخلربة؟ 

2- ما م�ستوى �سفافية نظام املعلومات االإدارية يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن؟

3- ما م�ستوى �سفافية االت�سال االإداري يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن؟

4- ما م�ستوى �سفافية امل�ساءلة االإدارية للعاملني يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن؟

5- ما م�ستوى �سفافية امل�ساركة االإدارية يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن؟

6- ما م�ستوى �سفافية اإجراءات العمل يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن؟
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اأهداف الدرا�صة:
بنت  نورة  االأمرية  االإدارية يف جامعة  ال�سفافية  م�ستوى  واقع  للك�سف عن  الدرا�سة  تهدف 

عبدالرحمن من وجهة نظر عميدات الكليات ووكيلتهن ورئي�سات االأق�سام التعليمية واأع�ساء 

هيئة التدري�ص من خلل عدد من جماالت ال�سفافية االإدارية، هي:جمال املعلومات االإدارية، 

وجمال االت�سال االإداري، وجمال امل�ساءلة االإدارية، وجمال امل�ساركة، وجمال اإجراءات العمل. 

كما تهدف الدرا�سة للتعرف على الفروق ذات الداللة االإح�سائية يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة 

االإدارية يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن وفقًا ملتغريات  ال�سفافية  حول واقع م�ستوى 

تقدمي  اإىل  الدرا�سة  تهدف  كما  الكلية.  ونوع  العلمية  والدرجة  اخلربة  و�سنوات  العمل  طبيعة 

بنت  نورة  االأمرية  جامعة  يف  االإدارية  ال�سفافية  م�ستوى  وحت�سني  تعزيز  �سبيل  يف  تو�سيات 

عبدالرحمن.

اأهمية الدرا�صة:
تتلخ�ص اأهمية الدرا�سة يف اجلانبني التاليني: 

الأهمية العلمية: حيث تكت�سب الدرا�سة اأهميتها العلمية النظرية من خلل ما يلي:

- يعد مو�سوع ال�سفافية االإدارية من املو�سوعات الهامة يف التنظيمات االإدارية ب�سكل عام، ويف 

موؤ�س�سات التعليم العايل ب�سكل خا�ص. حيث يعترب من املداخل احلديثة التي حتقق للتعليم 

�سفة املواكبة مع روح الع�سر، وحتقيق امليزة التناف�سية ملوؤ�س�ساته. وتعد ال�سفافية �سرطًا 

اأ�سا�سيًا ملمار�سة الدميقراطية وتنمية املجتمعات. 

ال�سفافية يف  تطبيق  اإىل  والندوات  واملوؤمترات  الدولية  املنظمات  الدعوات من خلل  - كرثة 

املنظمات االإدارية عمومًا واالهتمام مبنظومة التعليم العايل وتطويرها يف �سوء التوجهات 

واملداخل االإدارية املعا�سرة.

- يوؤمل اأن ت�سهم هذه الدرا�سة يف اإثراء املكتبة العربية ال�سيما يف �سوء ندرة الدرا�سات التي 

تناولت ال�سفافية االإدارية يف املوؤ�س�سات الرتبوية.

الأهمية العملية: حيث تكت�سب الدرا�سة اأهميتها العملية التطبيقية من خلل ما يلي:

نورة  االأمرية  جامعة  يف  االإدارية  ال�سفافية  مل�ستوى  احلقيقي  الواقع  الدرا�سة  هذه  تتق�سى   -

بنت عبدالرحمن من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص فيها ممن ي�سغلون منا�سب اإدارية 

بنت  نورة  االأمرية  القرار يف جامعة  اأ�سحاب  نتائجها  ت�ساعد  وبالتايل  فقط،  تدري�سية  اأو 

ال�سفافية  مدخل  اعتماد  نحو  التحول  باجتاه  اإيجابية  خطوات  اتخاذ  على  عبدالرحمن 

االإدارية ملواجهة حتدياتها.
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- تاأتي هذه الدرا�سة ا�ستجابة ملا جاء يف تعميم وزير التعليم العايل جلميع اجلامعات ال�سعودية 

بدرا�سة تو�سيات ور�سة عمل مفاهيم الف�ساد ودور املوؤ�س�سات التعليمية التي نظمتها الهيئة 

الوطنية ملكافحة الف�ساد واتخاذ اللزم يف تعزيز قيمة النزاهة )خالد العنقري، 1434(.

- تزود نتائج هذه الدرا�سة امل�سوؤولني يف وزارة التعليم العايل واجلامعات ال�سعودية مبوؤ�سرات 

علمية مل�ستوى ال�سفافية االإدارية يف موؤ�س�سات التعليم العايل بغر�ص املراجعة والتطوير.

- تقدم هذه الدرا�سة تو�سيات لتح�سني م�ستوى ال�سفافية االإدارية يف املنظمات االإدارية عامة 

وموؤ�س�سات التعليم العايل خا�سة.

حدود الدرا�صة:
تقت�سر الدرا�سة على حتديد م�ستوى ال�سفافية االإدارية يف جامعة االأمرية نورة بنت عبد 

كعمادة  اأكادميية  اإدارية  منا�سب  ي�سغل  ومن  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  الرحمن 

الكليات ووكاالتها ورئا�سة االأق�سام التعليمية خلل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 

1433-1434هـ

اإجراءات الدرا�صة:
منهج الدرا�صة:

ملئما  لكونه  الظاهرة،  درا�سة  على  يعتمد  الذي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  اعتمدت 

ملو�سوع الدرا�سة واأهدافها . ويهدف املنهج الو�سفي اإىل معرفة احلقائق التف�سيلية عن واقع 

املنهج  وهذا   . الواقع  لذلك  ودقيق  �سامل  و�سف  تقدمي  من  ميكن  مما  املدرو�سة،  الظاهرة 

لهذه  التف�سري  من  قدرًا  اأي�سًا  يت�سمن  بل  وتبويبها،  البيانات  جمع  على  يقت�سر  ال  الو�سفي 

البيانات )الع�ساف، 2000( ويتميز املنهج الو�سفي التحليلي باأنه ا�ستق�ساء ين�سب على ظاهرة 

من الظواهر بق�سد ت�سخي�سها وك�سف جوانبها وحتديد العلقات بني عنا�سرها، وهو ال يقف 

عند حدود و�سف الظاهرة، واإمنا يتعدى ذلك اإىل التحليل والتف�سري، واملقارنة، والتقييم بق�سد 

الو�سول اإىل تقييمات ذات معنى تفيد يف التب�سر بالظاهرة حمل الدرا�سة )العزاوي، 2008( 

جمتمع الدرا�صة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن 

اأ�ستاذ م�ساعد، حما�سر، ومعيد( ممن  اأ�ستاذ م�سارك،  العلمية )اأ�ستاذ،  الدرجات  يف جميع 

هيئة  اأو  تعليمي(  ق�سم  رئي�سة  كلية،  وكيلة  كلية،  )عميدة  اأكادميية  قيادية  منا�سب  ي�سغلن 



20
15

و  
يــ

ونـ
يــ

 2
د   

عد
 ال

 16
د  

جل
مل

ا

385

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

تدري�سية فقط، والبالغ عددهن 1612 ع�سوًا، وعدد القيادات االأكادميية منهن 92 قيادية على 

راأ�ص العمل خلل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام 1434هـ ح�سب تقرير عمادة �سوؤون اأع�ساء 

1434/1433هـ. وقد اعتمدت الدرا�سة الطريقة الع�سوائية يف  هيئة التدري�ص واملوظفني لعام 

اأفراد  الفر�سة مت�ساوية ودرجة االحتمال واحدة الأي فرد من  تكون فيها  والتي  العينة  اختيار 

)الع�ساف،  تاأثري  اأو  تاأثر  اأي  دومنا  الدرا�سة  عينة  اأفراد  كاأحد  اختياره  يتم  الدرا�سة  جمتمع 

2000(، وذلك من خلل ال�سيغة االإلكرتونية ال�ستبانة الدرا�سة التي مت تعميم رابطها بوا�سطة 

التوا�سل  و�سائل  بوا�سطة  الباحثتني  من  تعميمه  .وبتكرار  اجلامعة  يف  العلمي  البحث  عمادة 

اأع�ساء  عدد  بلغ  حيث  اال�ستجابات  ح�سر  مت  يوًما   )45( مرور  وبعد  االإلكرتونية  االجتماعي 

الهيئة التدري�سية اللتي اأجنب على اال�ستبانة 204 اأع�ساء، اأي بن�سبة 14% من املجتمع االأ�سلي، 

وبلغ عدد القيادات االأكادميية امل�ستجيبات 58 ع�سوا، اأي بن�سبة 63% من املجتمع االأ�سلي. مت 

االكتفاء باإجاباتهن كعينة ع�سوائية ممثلة يف هذه الدرا�سة.

اأداة الدرا�صة:
ا�ستخدمت الباحثتان لتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�ستبانة من جزاأين، االأول: ق�سم البيانات 

االأولية، والثاين: وهو عبارة عن العوامل التي توؤثر يف ال�سفافية االإدارية، ويتكون من 54 فقرة 

موزع على 5 جماالت رئي�سة هي :

املجال الأول: نظام املعلومات، ويتكون من 11 فقرة.

املجال الثاين: االت�سال االإداري، ويتكون من10 فقرات.

املجال الثالث: امل�ساءلة االإدارية، ويتكون من10 فقرات.

املجال الرابع: امل�ساركة، ويتكون من13فقرة.

املجال اخلام�ص: اإجراءات العمل، ويتكون من11فقرة.

وهذا الق�سم مت اقتبا�سه – بعد اأخذ االإذن با�ستخدامه - من ا�ستبانة درا�سة الباحثة حرب 

احلالية  الدرا�سة  الأغرا�ص  ملئمة  و  االإعداد  يف  جودة  من  به  ات�سمت  ملا  وذلك  )1433هـ( 

كما بينت ذلك اآراء حمكمي ال�سدق الظاهري من املتخ�س�سني يف ق�سم االإدارة والتخطيط 

الرتبوي )وهو جمال الدرا�سة(.

اإعادة فح�ص �صدق العوامل التي توؤثر على م�صتوى ال�صفافية الإدارية:

بعد اأن اأعيدت �سياغة فقرات العوامل التي توؤثر على م�ستوى ال�سفافية االإدارية مبا يتنا�سب 

– جامعة  الرتبية  بكلية  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من   4 على  عر�سها  مت  احلالية،  الدرا�سة  مع 
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اأع�ساء  من   %25 وميثلن  الرتبوي  والتخطيط  االإدارة  ق�سم  عبدالرحمن-  بنت  نورة  االأمرية 

اأن اال�ستبانة تقي�ص ما  االأ�ساتذة على  اأجمع  املقيا�ص. وقد  الق�سم، وطلب منهم حتكيم �سدق 

يف  املوجودة  الفقرات  بع�ص  �سياغة  واأعيدت  فقراتها.  جميع  اأبقيت  وبذلك  لقيا�سه،  و�سعت 

اال�ستبانة لتكون اأو�سح واأكرث منا�سبة للدرا�سة واأفراد عينتها.

اإعادة فح�ص ثبات العوامل التي توؤثر على م�صتوى ال�صفافية الإدارية:

الباحثتان  قامت  االإدارية  ال�سفافية  م�ستوى  على  توؤثر  التي  العوامل  ثبات  فح�ص  الإعادة 

�ستة ع�سر ع�سوا، على فرتتني  بلغ عددهن  االأ�سلي  املجتمع  بتطبيقه على عينة ع�سوائية من 

اختبار  عليها  اأجري  العينة  من  اال�ستبانات  جمع  وبعد  اأ�سبوعني  مدة  بينهما  تف�سل  زمنيتني 

بري�سون لقيا�ص مدى ارتباط وثبات االإجابات يف الفرتتني، وقد مت فح�ص الثبات على م�ستوى 

ثبات كل فقرة على حده، وثبات اال�ستبانة ككل حيث تبني اأن ن�سبة ثبات اال�ستبانة مرتفعة، بلغ 

معامل االرتباط الكلي لل�ستبانة )91.0( عند م�ستوى داللة )0.10(

حتليل النتائج ومناق�صتها:
املتو�سط  املئوية،  والن�سبة  التكرارات،  وهي:  املنا�سبة  االإح�سائية  االأ�ساليب  ا�ستخدام  مت 

احل�سابي، واالنحراف املعياري، واختبار )ت(، وحتليل التباين اأحادي االجتاه اأي قيمة )ف(، 

معلومات  حتليل  مت  وقد  اال�ستبانة،  ثبات  ارتباط  معامل  حل�ساب  بري�سون  ارتباط  ومعامل 

(SPSS) االإ�سدار )16(.  الدرا�سة با�ستخدام حزمة الربامج االإح�سائية للعلوم االجتماعية 

وفيما يلي عر�ص للنتائج التي مت التو�سل لها:-

اخل�صائ�ص الدميوغرافية لعينة الدرا�صة:  

يعر�ص اجلدول رقم )1( اخل�سائ�ص الدميوغرافية لعينة الدرا�سة موزعة ح�سب متغريات 

الدرا�سة، فمن حيث نوع العمل باجلامعة تكونت عينة الدرا�سة من القيادات االأكادميية بن�سبة 

)22.1%(، ومن اأع�ساء هيئة التدري�ص بن�سبة )77.9%(، ومن حيث متغري نوع الكلية توزعت 

عينة الدرا�سة بن�سبة )71.8%( للكليات النظرية ون�سبة )28.2%( للكليات العملية، اأما من 

حيث الدرجات العلمية الأفراد عينة الدرا�سة فقد جاءت درجة اأ�ستاذ م�ساعد االأعلى متثيًل يف 

العينة وبن�سبة )41.2%(، اأما بالن�سبة ل�سنوات اخلربة يف اجلامعة فقد جاء الرتكيز االأعلى يف 

عدد اأفراد عينة الدرا�سة مت�ساٍو يف الفئتني )15- اأقل من 20 �سنة( والفئة االأوىل من اخليارات 

حركة  لتو�سع  االأوىل  الفئة  يف  العينة  اأفراد  عدد  ارتفاع  يعود  وقد  �سنوات(   3 من  )اأقل  وهي 

14 كلية بعد اأن كانت  التعيينات اجلديدة يف اجلامعة بناًء على تو�سع الكليات حيث اأ�سبحت 
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7 كليات فقط، واإعادة هيكلة الكليات القدمية باإغلق اأق�سام تعليمية وا�ستحداث اأق�سام وفقًا 

ملتطلبات �سوق العمل، حيث بلغت الن�سبة لكل من الفئتني ال�سابقتني )%23.7(.

اجلدول رقم )1(
توزيع العينة ون�صبها املئوية على متغريات الدرا�صة

الن�سبة اŸئويةالعددفئاتهاملتغري

نوع العمل
77.9%204ع�سو هيئة تدري�ص

22.1%58قيادة اأكادميية

نوع الكلية
71.8%188نظرية

28.2%74عملية

الدرجة الوظيفية

5.3%14اأ�ستاذ

17.6%46اأ�ستاذ م�سارك

41.2%108اأ�ستاذ م�ساعد

19.8%52حما�سر

16%42معيد

�سنوات اخلربة

23.7%62اأقل من 3 �سنوات

16%42من 3 – اأقل من 10 �سنوات

16.8%44من 10 – اأقل من 15 �سنة

23.7%62من 15 – اأقل من 20 �سنة

19.8%2052�سنة فاأكرث

100%262االإجمايل

اإجابة اأ�صئلة الدرا�صة:

يف اجلدول رقم )2( تو�سيح لتوزيع املدى )الو�سط احل�سابي( ملتو�سطات كل فئة من فئات 

مقيا�ص ليكرت اخلما�سي املتدرج امل�ستخدم يف ا�ستبانة الدرا�سة والذي ي�ساعدنا يف املقارنة بني 

متغريات الدرا�سة.

اجلدول رقم )2(
توزيع الفئات وفق التدرج امل�صتخدم يف الأداة

مدى اŸتو�سطاتال�شتجابة

4.21 – 5.00عالية جدًا

3.41 – 4.20عالية

2.61 – 3.40متو�سطة

1.81 – 2.60�سعيفة

1.00 – 1.80�سعيفة جدًا
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اإجابة ال�صوؤال الرئي�ص:
�ش – ما م�صتوى ال�صفافية الإدارية يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن؟

اأفراد العينة اإىل اأن م�ستوى ال�سفافية االإدارية يف جامعة االأمرية نورة  اأ�سارت ا�ستجابات 

بنت عبدالرحمن )متو�سط( وذلك من خلل ا�ستجاباتهم على اال�ستبانة ب�سورة جمملة حيث 

املتو�سطة.  اال�ستجابة  فئة  يقع يف  وهو  اال�ستجابات )3.04(  لدرجات  املتو�سط احل�سابي  بلغ 

كما دلت على ذلك اأي�سا الن�سب املئوية لدرجات اال�ستجابات حيث بلغت )42.8%( لل�ستجابة 

الرتتيب،  على  و�سعيفة  �سعيفة جدا  لل�ستجابتني  و)%15.8(  مقابل )%4.3(  املتو�سطة يف 

و)30.5%( و)6.7%( لل�ستجابتني عالية وعالية جدا على الرتتيب.وقيمة االنحراف املعياري 

بلغت )0.64(. واجلدول رقم )3( يو�سح ذلك. وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�سلت اإليه اأكرث 

الدرا�سات ال�سابقة التي وردت يف هذه الدرا�سة مثل: درا�سة )احلربي، 2012( ودرا�سة )العتيبي 

)اأبوكرمي،  ودرا�سة   )2009 ودرا�سة )الط�سه وحوامدة،   )2009 )ال�سمري،  ودرا�سة   )2009،

2005( فقد اتفقت جميعها مع النتيجة التي تو�سلت لها هذه الدرا�سة، مما يدلل على ت�سابه 

 )2011 )حرب،  درا�سة  بينت  فيما   . العربية  املنظمات  اأغلب  يف  االإدارية  ال�سفافية  م�ستوى 

ودرا�سة )ال�سبيعي، 2010( اأن م�ستوى ال�سفافية االإدارية )مقبول( و)منخف�ص( على التوايل.

اجلدول رقم )3(
ا�صتجابات اأفراد العينة على ال�صتبانة جمملة )جميع العوامل التي توؤثر يف ال�صفافية الإدارية(

عدد 
العبارات

عال جداعالمتو�سط�شعيف�شعيف جدا

ط
�س

تو
Ÿا

ف 
را

ح
’ن

ا
ي

ار
عي

Ÿا

درجة#درجة#درجة#درجة#درجة#

5417141714315463085698170943050122005322660

3.
04

0.
64
1

%4.315.842.830.56.7

اأوًل: اإجابة ال�صوؤال الأول:
ال�صفافية  العينة حول م�صتوى  اأفراد  ا�صتجابات  اإح�صائية بني  – هل هناك فروق ذات دللة  �ش 
الإدارية يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن بناًء على متغريات )نوع العمل – الدرجة العلمية 

اجلامعة(؟ يف  اخلربة  �صنوات  – وعدد  – الكلية 
اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأفراد العينة فيما 

يتعلق مب�ستوى ال�سفافية العام بجامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن كما اأظهرته نتائج اختبار 

(t) تبعًا ملتغريي نوع العمل ونوع الكلية. واجلدوالن التاليان رقم )4( ورقم )5( يو�سحان ذلك.
اجلدول رقم )4(
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يو�صح اختبار (T) لبيان الفروق يف ا�صتجابات اأفراد العينة ح�صب متغري نوع العمل

اŸتو�سط نوع العملالبيان
احل�شابي

ا’نحراف 
اŸعياري

درجة 
قيمة Tاحلرية

الد’لة 
الإح�شائية

م�ستوى ال�سفافية العام 
)االإجمايل(

148.3534.04ع�سو هيئة تدري�ص
0.695غري دالة-2603.799

167.4532.83وظيفة قيادية

اجلدول رقم )5(
يو�صح اختبار (T) لبيان الفروق يف ا�صتجابات اأفراد العينة ح�صب متغري نوع الكلية

اŸتو�سط نوع العملالبيان
احل�شابي

ا’نحراف 
اŸعياري

درجة 
قيمة Tاحلرية

الد’لة 
الإح�شائية

م�ستوى ال�سفافية العام 
)االإجمايل(

147.9535.42نظرية
0.475غري دالة-2603.526

164.3529.66عملية

باجلامعة  اخلربة  �سنوات  وعدد  العلمية  الدرجة  ملتغريي  تبعا  بالفروق  يتعلق  فيما  اأما 

العينة فيما  اأفراد  ا�ستجابات  اإح�سائية يف  اإىل عدم وجود فروق ذات داللة  النتائج  فاأ�سارت 

يتعلق مب�ستوى ال�سفافية العام بجامعة االأمرية نورة بن عبدالرحمن كما اأظهرته نتائج اختبار 

حتليل التباين اأحادي االجتاه ANOVA تبعا ملتغري الدرجة العلمية يف حني وجدت فروق دالة 

اإح�سائيا تبعا ملتغري �سنوات اخلربة باجلامعة، وملعرفة اجتاه الفروق ا�ستخدم اختبار �سيفيه 

�سنوات.  ثلث  من  اأقل  خربتهم  كانت  من  فئة  اجتاه  يف  الفروق  وجاءت  البعدية،  للمقارنات 

واجلداول الثلثة التالية )6( و)7( و)8( تو�سح ذلك.

اجلدول رقم )6(
يو�صح اختبار حتليل التباين لبيان الفروق يف ا�صتجابات

اأفراد العينة ح�صب متغري الدرجة العلمية

م�شتوى ال�شفافية 
العام )الإجمايل(

‹موع م�سدر التباين
اŸربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى الد’لةقيمة FاŸربعات

4345.03041086.258بني املجموعات
0.462 غري دالة0.904

308738.7862581201.318داخل املجموعات

اجلدول رقم )7(
يو�صح اختبار حتليل التباين لبيان الفروق يف ا�صتجابات اأفراد العينة ح�صب متغري �صنوات اخلربة

م�شتوى ال�شفافية 
العام )الإجمايل(

‹موع م�سدر التباين
اŸربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى الد’لةقيمة FاŸربعات

23520.65945880.165بني املجموعات
0.000 دالة5.219

289563.1572581126.705داخل املجموعات
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د. فوزية ال�صمري، د. �صناء املن�صور م�صتوى ال�صفافية الإدارية يف جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن

اجلدول رقم )8(
نتيجة املقارنات البعدية �صيفيه ا�صتجابات اأفراد العينة ح�صب متغري �صنوات اخلربة

العددفئات املتغري
املجموعات الفرعية ل األفا = 0.05

12

2052137.81 فاأكرث

62150.23150.23من 15 – اأقل من 20 �سنة

44152.14152.14من 10 – اأقل من 15 �سنة

42154.57154.57من 3 – اأقل من 10 �سنوات

62166.29اأقل من 3 �سنوات

1770.215الداللة

ويعني ذلك وجود تاأثري موجب ملتغري �سنوات اخلربة على روؤية االأع�ساء مل�ستوى ال�سفافية، 

وهذه النتيجة تعني اأن االأع�ساء يف الفئة ذوي �سنوات اخلربة االأقل )اأقل من 3�سنوات( يرون 

اأن ال�سفافية االإدارية متار�ص يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن اأكرث من االأع�ساء ذوي 

التي  املعلومات  ولكرثة  اجلامعة  يف  خربتهم  حلداثة  ذلك  يعود  وقد  االأعلى،  اخلربة  �سنوات 

التحاقهم  بحداثة  يربرونه  قد  يجهلونه  مما  كثرًيا  اأن  كما  بالعمل،  التحاقهم  منذ  اكت�سبوها 

بالعمل ولي�ص لغياب ال�سفافية.

اإجابة ال�صوؤال الثاين
�ص - ما م�صتوى �صفافية نظام املعلومات الإدارية يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن؟

اأ�سارت ا�ستجابات اأفراد العينة اإىل اأن م�ستوى �سفافية نظام املعلومات االإدارية يف جامعة 

�سفافية  حمور  على  ا�ستجاباتهم  خلل  من  وذلك  )متو�سط(  عبدالرحمن  بنت  نورة  االأمرية 

نظام املعلومات االإدارية حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات اال�ستجابات )3.23( وهو يقع 

يف فئة اال�ستجابة املتو�سطة. بالرغم اأن الن�سب املئوية لدرجات اال�ستجابات بلغت )%39.3( 

على  و�سعيفة  جدا  �سعيفة  لل�ستجابتني  و)%9.4(   )%1.5( مقابل  يف  عالية  لل�ستجابة 

وقيمة  الرتتيب.  على  جدا  وعالية  متو�سطة  لل�ستجابتني  و)%12.6(  و)%37.1(  الرتتيب، 

االنحراف املعياري بلغت )0،68( واجلدول رقم )9( يو�سح ذلك. وهذه النتيجة تتفق مع ما 

تو�سلت اإليه درا�سة )حرب، 2013(.
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اجلدول رقم )9(
ا�صتجابات اأفراد العينة على حمور �صفافية نظام املعلومات الإدارية

يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

عدد 
العبارات

عال جداعالمتو�سط�شعيف�شعيف جدا

ط
�س

تو
Ÿا

ف 
را

ح
’ن

ا
ي

ار
عي

Ÿا

درجة#درجة#درجة#درجة#درجة#

101281283987961048314483233282141070

3.
23

0.
68
2

%1.59.437.139.312.6

اإجابة ال�صوؤال الثالث:
�ص - ما م�صتوى �صفافية الت�صال الإداري يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن؟

اأ�سارت ا�ستجابات اأفراد العينة اإىل اأن م�ستوى �سفافية االت�سال االإداري يف جامعة االأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن )متو�سط( وذلك من خلل ا�ستجاباتهم على حمور �سفافية االت�سال 

االإداري حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات اال�ستجابات )2.90( وهو يقع يف فئة اال�ستجابة 

املتو�سطة. كما دلت على ذلك اأي�سا الن�سب املئوية لدرجات اال�ستجابات حيث بلغت )%41.3( 

على  و�سعيفة  جدا  �سعيفة  لل�ستجابتني  و)%15(   )%3.5( مقابل  يف  املتو�سطة  لل�ستجابة 

الرتتيب، و)34.6%( و)5.7%( لل�ستجابتني عالية وعالية جدا على الرتتيب.وقيمة االنحراف 

املعياري بلغت )0.73(. واجلدول رقم )10( يو�سح ذلك.

اجلدول رقم )10(
ا�صتجابات اأفراد العينة على حمور �صفافية الت�صال الإداري

يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

عدد 
العبارات

عال جداعالمتو�سط�شعيف�شعيف جدا

ط
�س

تو
Ÿا

ف 
را

ح
’ن

ا
ي

ار
عي

Ÿا

درجة#درجة#درجة#درجة#درجة#

10266266568113610443132656262486430

2.
90

0.
73
4

%3.51541.334.65.7

اإجابة ال�صوؤال الرابع
�ص - ما م�صتوى �صفافية امل�صاءلة الإدارية يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن؟

اأ�سارت ا�ستجابات اأفراد العينة اإىل اأن م�ستوى �سفافية امل�ساألة االإدارية يف جامعة االأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن )متو�سط( وذلك من خلل ا�ستجاباتهم على حمور امل�ساءلة االإدارية 

حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات اال�ستجابات )2.69( وهو يقع يف فئة اال�ستجابة املتو�سطة. 

كما دلت على ذلك اأي�سا الن�سب املئوية لدرجات اال�ستجابات حيث بلغت )44.6%( لل�ستجابة 
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د. فوزية ال�صمري، د. �صناء املن�صور م�صتوى ال�صفافية الإدارية يف جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن

الرتتيب،  على  و�سعيفة  �سعيفة جدا  لل�ستجابتني  و)%17.3(  مقابل )%5.9(  املتو�سطة يف 

و)25.3%( و)6.9%( لل�ستجابتني عالية وعالية جدا على الرتتيب. وقيمة االنحراف املعياري 

بلغت )0.73(. واجلدول رقم )11( يو�سح ذلك.

اجلدول رقم )11(
ا�صتجابات اأفراد العينة على حمور �صفافية امل�صاءلة

الإدارية يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

عدد 
العبارات

عال جداعالمتو�سط�شعيف�شعيف جدا

ط
�س

تو
Ÿا

ف 
را

ح
’ن

ا
ي

ار
عي

Ÿا

درجة#درجة#درجة#درجة#درجة#

10418418610122010483144446178498490

2.
69

0.
73
6

%5.917.344.625.36.9

اإجابة ال�صوؤال اخلام�ص:
�ص - ما م�صتوى �صفافية امل�صاركة الإدارية للعاملني يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن؟

اأ�سارت ا�ستجابات اأفراد العينة اإىل اأن م�ستوى �سفافية امل�ساركة االإدارية يف جامعة االأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن )متو�سط( وذلك من خلل ا�ستجاباتهم على حمور امل�ساركة االإدارية 

حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات اال�ستجابات )2.77( وهو يقع يف فئة اال�ستجابة املتو�سطة. 

كما دلت على ذلك اأي�سا الن�سب املئوية لدرجات اال�ستجابات حيث بلغت )42.7%( لل�ستجابة 

الرتتيب،  على  و�سعيفة  �سعيفة جدا  لل�ستجابتني  و)%16.8(  مقابل )%4.8(  املتو�سطة يف 

و)31.9%( و)3.8%( لل�ستجابتني عالية وعالية جدا على الرتتيب.وقيمة االنحراف املعياري 

بلغت )0.76(. واجلدول رقم )12( يو�سح ذلك.

اجلدول رقم )12(
ا�صتجابات اأفراد العينة على حمور �صفافية امل�صاركة الإدارية

للعاملني يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

عدد 
العبارات

عال جداعالمتو�سط�شعيف�شعيف جدا

ط
�س

تو
Ÿا

ف 
را

ح
’ن

ا
ي

ار
عي

Ÿا

درجة#درجة#درجة#درجة#درجة#

13452452790158013404020752300872360

2.
77

0.
76
0

%4.816.842.731.93.8

اإجابة ال�صوؤال ال�صاد�ص:
ما م�صتوى �صفافية اإجراءات العمل يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن؟

اأ�سارت ا�ستجابات اأفراد العينة اإىل اأن م�ستوى �سفافية اإجراءات العمل يف جامعة االأمرية 
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نورة بنت عبدالرحمن )�سعيفة( وذلك من خلل ا�ستجاباتهم على حمور اإجراءات العمل حيث 

بلغ املتو�سط احل�سابي لدرجات اال�ستجابات )2.58( وهو يقع يف فئة اال�ستجابة ال�سعيفة. كما 

لل�ستجابة  بلغت )%49.1(  اال�ستجابات حيث  لدرجات  املئوية  الن�سب  اأي�سا  ذلك  على  دلت 

الرتتيب، و)%19.6(  املتو�سطة و)6%( و)21.2%( لل�ستجابتني �سعيفة جدا و�سعيفة على 

بلغت  املعياري  االنحراف  وقيمة  الرتتيب.  على  جدا  وعالية  عالية  لل�ستجابتني  و)%4.2( 

)0.68(. واجلدول رقم )13( يو�سح ذلك.

اجلدول رقم )13(
ا�صتجابات اأفراد العينة على حمور �صفافية اإجراءات العمل

يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن

عدد 
العبارات

عال جداعالمتو�سط�شعيف�شعيف جدا

ط
�س

تو
Ÿا

ف 
را

ح
’ن

ا
ي

ار
عي

Ÿا

درجة#درجة#درجة#درجة#درجة#

11450450788157612183654364145662310

2.
58

0.
68
8

%621.249.119.64.2

ا�صتنتاجات الدرا�صة:
يف �سوء نتائج الدرا�سة مت التو�سل اإىل اال�ستنتاجات التالية:

1. اأظهرت نتائج الدرا�سة درجة متو�سطة مل�ستوى ممار�سة ال�سفافية االإدارية يف جامعة االأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن، كما يراها اأع�ساء هيئة التدري�ص والقيادات االأكادميية يف اجلامعة، 

وهذه النتيجة تتفق مع معظم نتائج الدرا�سات ال�سابقة املطبقة يف عدد من الدول العربية 

ويف اأجهزة اإدارية خمتلفة، مما يعني ت�سابه املنظمات العربية من حيث م�ستوى تطبيقها 

لل�سفافية االإدارية.

العمل )ع�سو هيئة  اإح�سائية ملتغري طبيعة  اأثر ذي داللة  الدرا�سة عن عدم وجود  2. ك�سفت 

العلمية  الدرجة  متغري  اأو  عملية(  )نظرية،  الكلية  نوع  اأومتغري  قيادية(  وظيفة  تدري�ص، 

)معيد، حما�سر، اأ�ستاذ م�ساعد، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ( يف متغري تقيم م�ستوى ال�سفافية 

االإدارية يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن.

تقيم  متغري  يف  اخلربة  �سنوات  ملتغري  اإح�سائية  داللة  ذي  اأثر  وجود  عن  الدرا�سة  ك�سفت   .3

م�ستوى ال�سفافية االإدارية يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن، واأن فئة ذوات �سنوات 

اخلربة االأقل يرين اأن م�ستوى ممار�سة ال�سفافية االإدارية اأكرث من ذوات �سنوات اخلربة 

االأطول.
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4. حداثة �سنوات اخلربة يف العمل واكت�ساب معلومات كثرية يف مدة ق�سرية قد تعطي انطباًعا 

بزيادة م�ستوى ال�سفافية االإدارية يف اجلامعة.

االأكادميية  والقيادات  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  الدرا�سة  عينة  اأفراد  تقييم  م�ستوى  بلغ   .5

االإدارية  امل�ساءلة  و�سفافية  االإداري  االت�سال  و�سفافية  االإدارية  املعلومات  نظام  ل�سفافية 

بينما  )متو�سًطا(،  عبدالرحمن  بنت  نورة  االأمرية  جامعة  يف  االإدارية  امل�ساركة  و�سفافية 

م�ستوى �سفافية اإجراءات العمل )�سعيًفا(.

6. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن �سفافية نظام املعلومات يف جامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن ميثل 

اأكرث العوامل و�سوحًا يف م�ستوى ال�سفافية االإدارية ب�سكل عام، ثم �سفافية االت�سال االإداري 

ف�سفافية امل�ساركة االإدارية ثم �سفافية امل�ساءلة االإدارية، واأقلها �سفافية اإجراءات العمل.

تو�صيات الدرا�صة:
ا�ستنادًا اإىل نتائج الدرا�سة مت التو�سل اإىل التو�سيات التالية:

1. اعتماد ال�سفافية االإدارية �سمن معايري االعتماد االأكادميي ملوؤ�س�سات التعليم العايل، وتطوير 

معايري واآليات واأ�ساليب لقيا�ص م�ستوى ال�سفافية االإدارية وموؤ�سراتها.

2. اإن�ساء جهة حتت مظلة هيئة مكافحة الف�ساد ال�سعودية خا�سة باجلامعات 

وا�ستخدام  واملن�سورات  والدورات  الندوات  توفري  خلل  من  االإدارية  ال�سفافية  ثقافة  ن�سر   .3

واملعلومات  البيانات  جلميع  واالإف�ساح  الو�سوح  �سيا�سة  وتعزيز  املختلفة،  االإعلم  و�سائل 

العلقة  ذات  االأطراف  جميع  من  القرارات  �سناعة  يف  وامل�ساركة  املراجعني.  تهم  التي 

توفر مناًخا تنظيمًيا �سحًيا اإن�سانًيا يبعث على �سعور املروؤو�سني يف العمل وامل�ستفيدين من 

اخلدمة بالر�سا واالأمان.

4. التاأكيد على ال�سفافية من خلل القيم الدينية وياأتي ذلك بالربط بني خمالفة االإجراءات 

واالأ�ساليب امللتوية وعدم االإف�ساح والتعتيم وتغيري احلقائق وبني تعاليمنا االإ�سلمية.

لتمكني  ت�ستخدم  املعلومات  فنظم  االإدارية،  ال�سفافية  توفري  املعلومات يف  نظم  دور  اأهمية   .5

البع�ص  بع�سها  مع  الواحد  النظام  اأجزاء  وربط  واملنظمة  االأفراد  بني  املعلومات  م�ساركة 

ومع االأنظمة االأخرى ومع كافة اأفراد املجتمع ليت�سنى لهم امل�ساركة يف الق�سايا التي مت�ص 

حياتهم.

6. اعتماد الربيد االإلكرتوين الذي ي�سهل عملية ال�سفافية االإدارية املطلوبة يف االإدارات ويقلل من 

الفجوة بني املوظف واالإدارة وذلك مبخاطبة املوظف مبا�سرة، وغريها من اال�ستخدامات 

التي تدخل يف �سلب االإدارة االإلكرتونية.
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7. اإ�سدار قوانني ولوائح ونظم داخلية خا�سة بال�سفافية يف منظمات التعليم العايل، اإىل جانب 

اختيار القيادات التي تعمل بال�سفافية من خلل قيمها واجتاهاتها يف التعامل مع العاملني.

8. العمل على حت�سني م�ستوى ال�سفافية يف املنظمات من خلل:

والتحايل  الثغرات  با�ستغلل  ت�سمح  التي  التقليدية  العمل  ولوائح  القوانني  �سياغة  اإعادة    -

مل�سالح �سخ�سية.

الف�سل بني من  اأهمية  املراقبة مع  امل�سوؤولة عن  واملجموعات  واللجان  الهيئات  تفعيل دور    -

يدير ومن يراقب.

والتدريب لتليف ظهور  واالإر�ساد  التوجيه  الف�ساد وتقدمي  ا�ستحداث جهات قوية ملحاربة    -

املمار�سات اخلاطئة.

تهيئة بيئة عمل داعمة لل�سفافية من خلل تبني خطة اإجرائية للمكافاأة والثواب، اأو العقاب    -

ال�سريع واملبا�سر والفعال، وتطبيق االأنظمة على اجلميع �سوا�سية.
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