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كثير طيبا مباركا فيه ،ملء السم م مممءاا ءملء ا ر  ،أشم م ممكرك رب
اللهم لك الحمد حمدا ا

ل

نعمك الت ال تعد ،ءآالئك الت ال تحد ،أحمدك رب ءأشكرك ل أن يسرا ل إتمام هذا البحث ل

الءجه الذي أرجء أن ترض به ن .

ثم أتءجه بالش ممكر إل من ر ان طالبا ،ءمعدا لهذا البحث أس ممتاذي ءمشم مرف اللاض ممل ا س ممتاذ

الدكتءر أحمد أبء كريم ،الذي له اللضم م م م م ممل -بعد اهلل تعال  -ل البحث ءالباحث مذ كان المءض م م م م م مءع
نءانا ءفكرة إل أن صار رسالة ءبحثا .فله من الشكر كله ءالتقدير ءالعرفان.
ءأتقدم بشممكري الجليل ف هذا اليءم إل كل أسمماتذت المءيرين ف جامعة الشممرا ا ءسممط ممثله
برئيس م ممها ،ءلعمادة كلية العلءم التربءية ف الجامعة ،ءأتقدم بالش م ممكر أيضم م ما إل

مادة الد ارس م مماا العليا،

ءرئيس يسمممم اإلدارة ءالمناهج ف كلية العلءم التربءية ،ءأ ضم مماء لجنة المنايشمممة ا كارم؛ لتلضم مملهم ل

بقبءل منايشم م م ممة هذة الرسم م م ممالة ،فهم أهل لسم م م ممد خللها ءتقءيم معءجها ءتهذيب نتءآتها ءاإلبانة ن مءاطن

القصءر فيها.

ءف النهاية ي أس م م مرن أن أتقدم بجليل الشم م ممكر إل كل لمالئ ء ءلئك المخلصم م ممين الذين لم ي لءا
جهدا ف مسا دت بصءرة مباشرة أء غير مباشرة ف إنجاح هذ الجهد المتءاضع.
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إل أم "هدى" أءل من لمتن أن أخط بالحياة  ..ءلر ا ف نلس م م الصمممبر ءالتسمممام  ..إل يلبها
ا بي

المل ء بالحب بجميع ا ءياا ءالحاالا  ..ءحض م م م ممنها الدافع الذي يرجعن طللة من جديد ..

إل أيرب رفيقة لدرب ...
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إل أبناء ءبناا ائلت الص م م م م م م م يرة ..
أ
المتجدد ..ءالنظرة المشرية للحياة  ..ءرءح ائلتنا الجميلة ..
أصدقاء  ..وأحبة  ..الذين يمنحءن ا مل من جديد ..
مالء ..
ً
إل عائلتي الكبيرة  ..ز ً
منكم بدأا  ..ءاليكم أ ءد

إلي ُكم أهدي عملي الصغير الكبير
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الخاصة في
األردنية
الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
ّ
ّ
عمان وعالقتها بالثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس
العاصمة ّ
إعداد

نداء أكرم أحمد سعد
إشراف

األستاذ الدكتور أحمد فتحي أبو كريم
الملخص
هدفا الدراسة إل التعرف ل درجة ممارسة الشلافية اإلدارية لد رؤساء ا يسام ا كاديمية

ف الجامعاا ا ردنية الخاصم مة ف العاص مممة مان ء اليتها بدرجة الثقة التنظيمية لد أ ض مماء هيئة
التدريس من ءجهة نظرهم ،ءلمعرفة اللرءا تبعا لمت يراا الجنس ءالرتبة ا كاديمية ءتخص م م ممص الكلية.
ءل ر

تحقيا هذا الهدف تم تحديد ينة نقءدية ش م م م م م م مءائية تت لف من أربع جامعاا ءه جامعة

الشم ممرا ا ءسم ممط ،ءجامعة الليتءنة ،ءجامعة اإلس م مراء ،ءجامعة البترا .ءتم أخذ ينة طبقية ش م مءائية من
أ ضم م م م مماء هيئة التدريس ف الجامعاا االربع ءكان ددهم ( )269ضم م م م ممء هيئة تدريس .اسم م م م ممتخدما

الباحثة منهج البحث الءص ممل االرتباط الجراء الد ارس ممة .كما ءطءرا اس ممتبانتين ،ا ءل لقياس درجة
ممارسة الشلافية اإلدارية لد رؤساء ا يسام االكاديمية ،ءالثانية لقياس درجة الثقة التنظيمية

ضاء

هيئة التدريس ءتم التحقا من صدا ءثباا ا داتين.

ءيد تءصلا الدراسة إل أن الدرجة الكلية لممارسة رؤساء ا يسام ا كاديمية للشلافية اإلدارية

كانا مرتلعة حيث بلغ متءس ممطها الحس مماب ( )4.36ءجاءا جميع أبعاد ا داة بمس ممتء مرتلع أيضم ما،
ءأن مسممتء الثقة التنظيمية

ضمماء هيئة التدريس كانا مرتلعة ءبمتءسممط حسمماب ( ،)4.40كما تبين

ءجءد الية إيجابية دالة بين درجة ممارسم م م م م ممة الشم م م م م مملافية اإلدارية ءدرجة الثقة التنظيمية ،ءكذلك ءجءد
الية إيجابية بين كافة أبعاد ا داتين .ءكما أنه يءجد فرءا ذاا داللة إحص م م ممائية لممارس م م ممة الش م م مملافية

اإلدارية يعل لمت ير الجنس ءلصال اإلناث ،ءالرتبة ا كاديمية ءلصال فئة "أستاذ" ،ءتخصص الكلية
لص ممال الكلياا اإلنس ممانية ،ءتبين ءجءد فرءا ذاا داللة إحص ممائية لدرجة الثقة التنظيمية تعل لمت ير

م

الرتبة ا كاديمية ءكان لصم م ممال فئة "أسم م ممتاذ" ،ءمت ير تخصم م ممص الكلية لصم م ممال الكلياا العلمية ،ء دم
ءجءد فرءا ذاا داللة إحصائية يعل لمت ير الجنس.

أءص م مما الد ارس م ممة بجملة من التءص م ممياا كان أهمها العمل ل تعميا ءليادة الء

بممارس م ممة

الشمملافية اإلدارية لد الكءادر ا كاديمية ف مؤس مسمماا التعليم العال ا ردنية كذلك ليادة مسممتء الثقة

التنظيمية ن طريا تدريبهم ل ملهءم الشم م م م م م مملافية اإلدارية ءاطال هم ل التجارب العالمية لت كيد

ممارس م م ممة الش م م مملافية لد جميع العاملين ف الجامعاا ءالتخلص من بع

القيم اإلجتما ية الم لءطة،

كما أءصا الدراسة بإجراء دراساا مماثلة ف الجامعاا ا ردنية الحكءمية.
الكلمات المفتاحية :الشلافية اإلدارية ،الثقة التنظيمية
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Abstract
This study aimed to identify the degree of administrative transparency in the heads
of the academic departments at the private Jordanian universities in Amman and their
relation to the degree of organizational trust in the faculty members from their point of view.
In order to achieve this goal, a random sample consisting of four Universities- Middle East
University, Al Zaytoonah University, Al Isra University, and Petra University -was selected.
A random sample was taken from the faculty member of the four Universities, there were
269 faculty members. The researcher used the descriptive approach to the study, and
distributed two questionnaires; the first one was for measuring the degree of administrative
transparency in the heads of the academic departments, while the second one was created to
measure the degree of organizational trust for faculty members, both tools was verified.
The results showed that the total degree of the heads of academic departments was
high where the arithmetic mean was (4.36), All dimensions of the tool were also at a high
level, and the level of organizational trust between the faculty members was high and with
a mean (4.40). Also as a result, there was a positive correlation between the degree of
transparency and the degree of organizational trust, as well as a positive relationship between
all dimensions of both tools. As there are statistically significant differences in the practice
of administrative transparency due to the gender variable in favor of females, Academic
level in favor of the category of "professor", and the specialization of the college in favor of
the humanitarian faculties, There were statistically significant differences in the degree of
organizational confidence attributed to the academic level variable in favor of the category
"professor" and the variable specialization of the college for the benefit of scientific colleges,
and the absence of differences of statistical significance due to the gender variable.
The study recommended a number of recommendations, the most important one
was the work to deepen and increase the awareness of the practice of administrative
transparency among academic staff in Jordanian higher education institutions as well as

س

increase the level of organizational trust by training them on the concept of administrative
transparency and informing them about the international experience to confirm the
transparency of all university workers and the elimination of some, The study also
recommended conducting similar studies in Jordanian governmental universities.
Keywords: Administrative Transparency, Organizational Trust
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خلفية الدراسة وأهميتها
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة:
نظر للدءر ا ساس الذي تقءم
كبير؛ ا
تهتم الدءل المتقدمة ءالدءل النامية بالتربية اهتماما ا
به ف تنمية المءارد البشرية المؤهلة لتطءير المجتمعاا ءمءاكبة الت يراا المتسار ة ف

الم

التكنءلءجيا ءاالكتشافاا ءاالخت ار اا المذهلة ل كافة ا صعدة ،مما يتطلب تءفر نظام
تربءي يسع

جاهدا إل

تجءيد المخرجاا التربءية ،ءتحقيا ا هداف باالستخدام ا مثل

لإلمكاناا ءالمءارد المتءفرة؛ من خالل تءظيف العناصر البشرية ءالمادية ف

المؤسساا

التعليمية ،ءصءال إل تحقيا الكلاءة ءاللعالية .ءلك أيحقا النظام التربءي أهدافه البد من أن
يتصف بصلاا ءخصائص أمهمة ترفع من كلاءته ،ءمن بين هذة الصلاا ءالخصائص تحقيا
الشلافية اإلدارية ءاضلاء جء من الثقة بين العاملين .فالنظام التربءي يشتمل ل المعارف
ءتعليم العلءم بكافة أنءا ها باإلضافة إل المهاراا ءالقيم ءاالتجاهاا الاللمة بءضءح ءشلافية
اليتين.
ءتقءم الجامعاا بدءر مؤثر ف

يادر ل
تنمية اللرد فكريا ءءجدانيا ءمعرفيا ،ليكءن ا

التعامل مع متطلباا الحياة ءتطءيرها ءتحقيا أهدافه ءأهداف الجميع ءاإلنسانية .ءتءاجه
المشكالا الت أدا إل تدن جءدة التدريس ءالبحث العمل  ،ءانخلا
الجامعاا جملة من أ
الكلاءة الداخلية ،مما أءجد ألمة ل المستء العالم نتيجة ضعف مقدرة الجامعاا ل
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االستجابة السريعة ءالمتالحقة للمت يراا ف مختلف مجاالا المعرفة ،ءتءفير متطلباا التنمية
الشاملة مما دفع نحء ظهءر اتجاهاا حديثة ).(Harman, 2010
نظر إل المت يراا العالمية ءاإليليمية
كما يش ل ملهءم الشلافية اإلدارية أهمية كبيرة ا
الت تشهدها مؤسساا التعليم العال ف ا للية الثالثة ءالت تأللمها بالتطءر ءالمرءنة ،ءاالنلتاح
ءاالستجابة لحقءا ءمتطلباا ا فراد ،لتصب أكثر يدرة ل مءاجهة مشكالا النظم اإلدارية
خطر يهدد تطءر المؤسساا المختللة
ا
ءتقديم حلءل مناسبة لعالجها يبل أن تتلايم ،ءتأصب
(الحرب  ،(2012 ،ءأصب ملهءم الشلافية اإلدارية يش ل اهتمام القائمين ل هذة المؤسساا
ءتلايد االهتمام بمءضءع الشلافية ف مؤسساا التعليم العال
اإلدارية التربءية ف

بعد مالحظة جل ا نظمة

صر العءلمة ءالثءرة المعرفية ءالتكنءلءجية ،حيث أيعد منهج الشلافية

اإلدارية طريقة جديدة ف التلكير تد ء لتحقيا المشاركة اللعلية للعاملين ،ف حين أن جميع
العاملين ف

المؤسساا يجب أن يتحملءا مسؤءلياتهم الكاملة ف

تحقيا ا هداف ءتنليذ

المهماا ،كما أن كافة المعلءماا أمتاحة لجميع المعنيين بها .ءاذا تم تطبيا الشلافية ف
المؤسساا اإلدارية ،تأصب المؤسسة أكثر ءضءحا ف تءجهاتها مما يليد من رءح اإلنتماء
لها ،ءيعلل دءر الءالء لد

العاملين ،ءيليد من إنتاجيتهم ،حين يعرفءن كل ش ء نها

بءصلهم جلءا من هذة المؤسسة (الراشدي.(2007 ،
ءتتطلب الشلافية اإلدارية ف المؤسساا ا كاديمية الءضءح ف العالياا ءالممارساا
ءالتعامالا ءالسلءكياا ،كما تتطلب تءفير مناخ تنظيم
ءا كاديمية مبن

ل

ل

كافة المستءياا اإلدارية

المصدايية ءالثقة بين اإلدارة ءا فراد ءالمجتمع من خالل التمكين
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الحقيق ءليس التمكين اللائف للقيام بمسؤءلياتهم ءتءفير المعلءماا الضرءرية لكل مستء
حسب متطلباا العمل )أبء كريم.)2005 ،
ءأءض اللهران ) (2012أن الثقة ف

الياا العمل تعتبر ءاحدة من الد ائم االساسية

الت تسا د المؤسساا ف تعليل فا ليتها ءتحقيا أهدافها ،كما تعد من أكثر ا دءاا اإلدارية
فا لية؛ نها تهيع الظرءف الاللمة لنجاح المؤسساا ،فه

امل محءري ف تحقيا نجاح

المؤسساا ،فحيثما يسءد جء من الثقة بالمؤسسة فإن ا فراد يستطيعءن اإلفصاح ن أفكارهم
ءمشا رهم ،ءيعاءن بعضهم بعضا ،ءيتعلمءن معا .أما ف المؤسساا الت تلتقر إل الثقة،
أيعيا مثل هذا االفتقار االتصاالا ،ءيحبط التعاءن ،ءيقلل االلتلام.
ءتعد الثقة التنظيمية أساس نجاح الجامعاا ف تحقيا مستءياا الية من ا داء،
فعضء هيئة التدريس ندما يشعر بالثقة المتبادلة بينه ءبين القادة ا كاديميين ءالمءظلين
اإلداريين ،أيقبل ل

بدافعية الية ،ءيسع

مله ا كاديم

جاهدا لتطءير الجامعة الت

يعمل بها ،فه تعكس التلاما نلسيا اليخضع لقءانين تنظيمية؛ فممارسة الثقة التنظيمية ف
الجامعاا ،يعتبر من ا مءر الضرءرية ف نجاح تلك الجامعاا ،ءتحقيا اإلنتاجية ءاللا لية
الءظيلية (Davis, Schoorman, Mayer & Tan, 2000).
ءتأعلل الشلافية الطابع ا خالي للمؤسساا ا كاديمية بطريقيتن ا ءل  :أنها تحمل
المؤسساا للمساءلة ن أ مالها ءسياساتها ،ءالثانية :أنها تحترم استقاللية التلكير ،ءيدرة
ا فراد الذين يستحقءن الحصءل

ل

المعلءماا الت

يد تؤثر

ل

مءيلهم ف

) ،(Rawlins,2009فالشلافية متطلب ضرءري لءضع معايير أخاليية كميثاا
مؤسس ؛ لما تؤدي إليه من الثقة ،ءكذلك المسا دة ل

الحياة
مل

اكتشاف اللساد )مخيمر ءجءدة
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ءخشبة ء بدالقادر ءمطاءع (2000 ،حيث أنه ينب

التمييل بين الشلافية ءالثقة؛ فالشلافية

ه ءسيلة لتحقيا ال اية ءالمبدأ الذي يسترشد به؛ أما الثقة فه الهدف ،لما ب ن نظرية )(Z
لءليم أءش ) (William Ouchiتقءم ل أن مشاركة العاملين ف اإلدارة ه أساس االرتقاء
بمستء اإلنتاج ،ءيعتبر الدرس ا ءل ف هذة النظرية هء الثقة (أءش .(1984 ،
ءبهذا ،فهناك العديد من الممارساا الت تدفع ا فراد نحء العمل ،ءيد يكءن من بينها
الثقة التنظيمية الممنءحة

ضاء هيئة التدريس ،ءدرجة ممارسة الشلافية ءالءضءح اإلداري

لتحقيا ا هداف التنظيمية الت ترسمها الجامعاا للتميل ءالتنافسية.
ءمما تقدم ،يتبين مد أهمية كل من الشلافية اإلدارية ءتءفر الثقة التنظيمية ف تقدم
المؤسساا التربءية ءتطءيرها .ءلقلة تءفر دراساا تبين درجة التلام رؤساء ا يسام ا كاديمية
بالشلافية اإلدرية ء اليتها بمستء الثقة التنظيمية ف الجامعاا ا ردنية الخاصة  -حسب
لم الباحثة؛ ءجدا الباحثة أنه البد من دراسة لمية تهدف للكشف ن درجة ممارسة
الشلافية اإلدارية لد
بدرجة الثقة التنظيمية

رؤساء ا يسام ا كاديمية ف

الجامعاا ا ردنية الخاصة ء اليتها

ضاء هيئة التدريس من ءجهة نظرهم ،ءذلك من خالل دة محاءر

بهدف الءصءل إل نتائج ءتءصياا تحقا درجة الية من اإلنتاجية.
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مشكلة الدراسة:
تءاجه الجامعاا ا ردنية ددا من التحدياا ءالمشكالا بسبب الت يراا العالمية
ءالطلب المتلايد نحء تحسين جءدة ا داء ءالخدماا المقدمة للعاملين ءالطلبة ،ءالحاجة إل
يياداا فا لة إلدارة ءييادة المؤسساا التعليمية نحء التميل ءاإلبداع ءاالستمرارية من خالل
السع الدؤءب ف مختلف المجاالا اإلدارية لتحقيا ا هداف الجامعية ،ءبدرجة الية من
الكلاءة ءاللعالية ،إذ أن الشلافية اإلدارية ءالثقة التنظيمية تعتبران من الركائل ا ساسية المهمة
ف تنمية ءتطءير العمل الجامع .
ءتعتبر المؤسساا ا كاديمية الحلقة المجتمعية ا كثر استجابة لمتطلباا التطءر،
فالنمء السريع ءالكبير ف الخدماا الت يطلبها المجتمع جعل إدارة المؤسساا التربءية بحاجة
ماسة إل يياداا تتحل بعدد من الخصائص ،أهمها :النلاهة ،ءتلعيل العمل الجما
ب خاليياا العمل المؤسس  .بناء ل

ذلك ،تءص

 ،ءالتقيد

العديد من الدراساا بضرءرة تءفير

المعلءماا الاللمة لمتخذي الق ارراا ،ءالشلافية مع المستءياا اإلدارية ا دن ف المؤسساا
التابعة لها ،ءهذا يستللم اإلفصاح ن المعلءماا ،ءااللتلام ب سلءب المشاركة .فالمعلءماا
كبير من هذة المعلءماا ت ت من تلا ل
ليسا دائما ت ت من خارج المؤسساا ،أذ أن كما ا
الءحداا التنظيمية داخل المؤسسة ذاتها ،ءمن ثم فإن هذة المعلءماا يجب أن تخضع للتحليل
ءالتقءيم ءاإلبداع من جانب متخذ الق ارراا بمختلف الءحداا (مخيمر ءآخرءن.(2000 ،
تتسم ي ارراا المؤسساا التربءية بحساسية الية ،ءالحاجة لقدر مناسب ءءاسع من
اإلجماع ءالمشاركة ف اتخاذها ،كما أن النلاهة ءالشلافية تعتبران جءهر الممارساا اإلدارية
الناجحة ،ءان مؤسساا اليءم تتصف بدرجة الية من التلا الا البشرية ،ءتبادل المعلءماا،
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ءالمشاركة الءاسعة ف حل المشكالا التنظيمية ،ا مر الذي أضح معه ءجءد مناخ من
الثقة أساسا لنجاح العالياا التنظيمية ،ءبالتال تحقيا ا هداف بكلاءة (محجءب.)2004 ،
( ،)2012ءدراسة الشمري

لقد د ا الكثير من الدراساا مثل دراسة الحرب

) ،(2014ءدراسة غانم ) (2017إل تبن تطبيا الشلافية اإلدارية ف مختلف المؤسساا
التربءية ءمنها الجامعاا ا ردنية لما للشلافية من أهمية ف تحقيا ا هداف الت تسع لها
العملية التربءية ءخاصة أن ممارساا الشلافية اإلدارية ف

مختلف المجاالا غير محددة

المعالم ،ءهء ما يظهر بشكل ءاض ف الجامعاا الت تعان من مشكالا إدارية ءهيكلية
ءأكاديمية متنء ة نتيجة ل مء

التشريعاا.

ءأءضحا دراساا أخر مثل دراسة حرب ) (2011ءدراسة الراجح )(2014
ضرءرة تبن

دراسة مستء الثقة التنظيمية لد

العاملين ف

المؤسساا الت

يعملءن بها

ءخاصة الجامعاا ء اليتها بالمت يراا الءظيلية الت تسهم ف تحقيا الميلة التنافسية ءا داء
العال

ضاء الهيئة التدريسية ءذلك بهدف تحقيا اللهم المتبادل بين الجامعة ءالعاملين بما

ينسجم مع ا هداف التنظيمية ءيؤدي إل تحقيقها بكلاءة ءفا لية الية ،ءال يت ن إال من خالل
تحقيا مستء

ال من الثقة التنظيمية لد أ ضاء هيئة التدريس ف الجامعاا الت يعملءن

بها.
ءف

ضءء أهمية الشلافية ،ءيلة الدراساا العلمية الت

تربطها بالثقة التنظيمية –

حسب لم الباحثة ،تءلد لد الباحثة الرغبة ف معرفة مد إمكانية الجامعاا ا ردنية الخاصة
ف ا خذ بملهءم الشلافية كمنهج مل ف ظل تءفير مستء

ال من الثقة التظيمية لد
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أ ضاء هيئة التدريس لجامعتهم الت يعملءن بها ءدراسة العالية بينهما بءصلهما من القيم
التنظيمية للمؤسساا التربءية ،لذا تمثلا مشكلة الدراسة ف اإلجابة ن السؤال الرئيس اآلت :

ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنيّة
عمان وعالقتها بدرجة الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس من
ّ
الخاصة في العاصمة ّ
وجهة نظرهم؟

هدف الدراسة وأسئلتها:
هدفا الدراسة التعرف إل

درجة ممارسة الشلافية اإلدارية لد

رؤساء ا يسام

ا كاديمية ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ء اليتها بدرجة الثقة التنظيمية لد أ ضاء هيئة
التدريس من ءجهة نظرهم من خالل اإلجابة ن االسئلة اآلتية:
 .1ما درجة ممارسة الشلافية اإلدارية لد

رؤساء ا يسام ا كاديمية ف الجامعاا ا ردنية

الخاصة ف العاصمة مان من ءجهة نظر أ ضاء هيئة التدريس؟
 .2ما درجة الثقة التنظيمية لد

أ ضاء هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ف

العاصمة مان من ءجهة نظرهم؟
 .3هل هناك

الية ارتباطية ذاا داللة إحصائية

ند مستء داللة ) ،(α≤0.05بين

المتءسطاا الحسابية لالستجابة لدرجة ممارسة رؤساء ا يسام ا كاديمية للشلافية اإلدارية
ف الجامعاا ا ردنية ءدرجة الثقة التظيمية لد أ ضاء هيئة التدريس من ءجهة نظرهم؟
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 .4هل هناك فرءا ذاا داللة إحصائية ند مستء داللة ) ،(α≤0.05بين متءسطاا
االستجابة لدرجة ممارسة الشلافية اإلدارية لد رؤساء ا يسام ا كاديمية من ءجهة نظر
أ ضاء هيئة التدريس تعل لمت ير الجنس ،ءالرتبة ا كاديمية ،ءتخصص الكلية؟
 .5هل هناك فرءا ذاا داللة إحصائية ند مستء الداللة ) ،(α≤0.05بين المتءسطاا
الحسابية لدرجة الثقة التنظيمية

ضاء هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية من ءجهة

نظرهم تعل لمت ير الجنس ،ءالرتبة ا كاديمية ،ءتخصص الكلية؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة ف جانبيها النظري ءالتطبيق  ،ف بحثها ف مت يري الشلافية اإلدارية
لد رؤساء ا يسام ا كاديمية ،ءالثقة التنظيمية لد أ ضاء الهيئة التدريسية ،ءاللذين يعدان
من المؤشراا الدالة ل كلاءة الجامعاا ا ردنية الخاصة ،ءيؤمل أن تحقا الدراسة اآلت :
 .1إستلادة رؤساء ا يسام ا كاديمية ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان ،ف
التعرف ل درجة ممارستهم للشلافية اإلدارية ،ء اليتها بالثقة التنظيمية لد

أ ضاء

الهيئة التدريسية ف جامعاتهم لتطءير ملهم.
 .2إستلادة رؤساء ا يسام ا كاديمية ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان ،ف
التعرف إل درجة الثقة التنظيمية لد أ ضاء الهيئة التدريسية ،ءاتخاذ اإلجراءاا الاللمة
للحلاط ل الدرجة المرغءبة ،أء رفعها إل المستء المطلءب إن تطلب ا مر.
 .3إستلادة أصحاب القرار داخل المنظءمة التربءية ءمؤسساا التعليم العال  ،ءالمسؤءلين
بشكل ام ف تنظيم ءا داد الخطط االستيراتيجية ف ادارة الجامعاا ا ردنية.
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 .4تمثل إضافة لمية ،ءمعرفة جديدة للمكتبة العربية بشكل ام ،ءالمكتبة ا ردنية بشكل
خاص ،بما تقدمه من أدب نظري بش ن مت يري الدراسة ءهما :الشلافية اإلدارية ءالثقة
التنظيمية.
 .5أن تكءن منطلقا بحاث ءدراساا جديدة ف المؤسساا التربءية ا خر  ،ءذلك ف ضءء
النتائج الت يمكن أن تتءصل اليها هذة الدراسة.
 .6إستلادة الباحثين االخرين من طريا بناء أء تطءير أء استخدام ادءاا البحث.

حدود الدراسة:
تكءنا حدءد الدراسة مما ي ت :
الحدءد البشرية :ايتصرا الدراسة ل أ ضاء هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية الخاصة.
الحدءد المكانية :ايتصرا هذة الدراسة ل الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان.
الحدءد اللمانية :ايتصرا الدراسة ل اللصل الدراس الثان للعام الجامع .2018/2017

محددات الدراسة:
تتحدد نتائج هذة الدراسة بدالالا مد صدا أدءاا الدراسة ءثباتها ،باالضافة إل مد
دية ءمءضء ية استجابة افراد العينة ءأمانتهم العلمية ف استجابتهم ل االستباناا المعدة
لر

هذة الدراسة ،كما أن تعميم نتائجها لن يتم إال ل المجتمع الذي سحبا منه العينة

ءالمجتمعاا المماثلة لها.
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مصطلحات الدراسة:
اشتملا هذة الدراسة ل

دد من المصطلحاا الت تم تعريلها ملاهيميا ءاجرائيا ل

النحء اآلت :

الشفافية اإلدارية
يشير ملهءم الشلافية اإلدارية إل

أنه مجمء ة ا نماط السلءكية ءا داءاا ءاآللياا

الدالة ل الشلافية الت تقءم بها اإلدارة ،ءالت تتضمن الكشف المقصءد ن المعلءماا
ءالتشاركية ف صنع الق ارراا ،ءءضءح السياساا ءالتشريعاا (أبء كريم.(2009،
ائيا ب نها الدرجة الت حصل ليها رؤساء ا يسام من
ءتأعرف الشفافية اإلدارية إجر ً
خالل إجاباا أفراد العينة من أ ضاء الهيئة التدريسية ل استبانة الشلافية اإلدارية الت
طءرتها الباحثة لهذا ال ر

ءالت تضمنا دة أبعاد حددتها أداة الدراسة ءكانا كاآلت  :أبعد

المعلءماا ،ءأبعد االتصال اإلداري ،ءأبعد المساءلة اإلدارية ،ءأبعد المشاركة ،ءأبعد ا نظمة
ءاجراءاا العمل ،ءأبعد تقءيم ا داء.

الثقة التنظيمية
رف الخالدي ) (2011الثقة التنظيمية ب نها التءيعاا اإليجابية لألفراد العاملين ف
المؤسسة إذ باإلمكان اال تماد ليهم ف تحقيا نتائج متءافقة مع ا هداف ءالسياساا ف
المؤسساا الت يعملءن بها ءخصءصا ف المءايف الخطرة مع إمكانية االستمرار ف العمل
داخل هذة المؤسساا لعدالة ا نظمة اإلدارية ءكلاية مديريها.

12

ائيا ب نها الدرجة الت حصل ليها أ ضاء هيئة التدريس ف
ءتعرف الثقة التنظيمية إجر ً
الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان ف استجاباتهم ل االستبانة الخاصة بالثقة
التنظيمية الت

طءرتها الباحثة لهذا ال ر

ءالت

تضمنا دة أبعاد حددتها أداة الدراسة

ءكانا كاآلت  :أبعد المعلءماا ،ءأبعد اإلبداع ءالمشاركة ،ءأبعد السياساا ءاإلجراءاا ،ءأبعد
ا سلءب القيادي السائد ،ءأبعد القيم التنظيمية.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
يتضمن هذا اللصل رضا لألدب النظري ذي العالية بمت يري الدراسة :الشلافية اإلدارية،
ءالثقة التنظيمية ،ءيتضمن رضا للدراساا السابقة العربية ءا جنبية ذاا الصلة بمءضءع الدراسة
ء ل النحء اآلت :

أولً :األدب النظري

يشتمل ا دب النظري ل مءضء اا تتعلا بالشلافية اإلدارية ،ءالثقة التنظيمية ل النحء

اآلت :
أ .الشفافية اإلدارية :يتناءل هذا الجلء رضا للشلافية اإلدارية من حيث ملهءمها ء ناصرها
ءأنءا ها ءمستءياتها.

مفهوم الشفافية اإلدارية
تتسم الشلافية اإلدارية ب نها من المءاضيع اإلدارية الحديثة الءاجب ل اإلداراا الءا ية
الناجحة ا خذ بها؛ لما لها من أهمية ف إحداث التنمية اإلدارية ،ءاسهامها ف تنمية المؤسساا
بهدف الءصءل إل جهال تنظيم يءي يادر ل مءاجهة التحدياا الجديدة ءالت يراا المحيطة.
ءيمكن تحديد ملهءم الشلافية ب نه الءضءح ء دم ال مء

ف كل مجاالا العمل ،الت تجري

بين اإلدارة العليا ءالمستءياا اإلدارية ا خر  ،بحيث تكءن المعلءمة متاحة للجميع كل حسب
اختصاصه ،ءذلك لإلفادة ف أداء المهام المنءطة بالعاملين ( بد الحليم ء بابنة  .)2006ءتأعرف
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الشلافية ،كما ذكر برياءي (" )33 -32 ،1988ب نها الءضءح ءالعقالنية ءااللتلام بالمتطلباا أء
الشرءط المرجعية للعمل ،ءتكافؤ اللرص للجميع ،ءسهءلة اإلجراءاا".
ءأضاف الخرابشة ( )1997ب ن الشلافية اإلدارية تدل ل الءضءح ف التشريعاا ،ءسهءلة
فهمها ءمءضء يتها ،ءءضءح ل تها ،ءمرءنتها ،فضال ن تبسيط اإلجراءاا ،ءنشر المعلءماا،
ءاإلفصاح نها ،ءسهءلة ءصءل جميع العاملين إليها ،كما أكد ل

ذلك حءامدة ءجراداا

( )2005لضرءرة مرءنتها ءفقا للت يراا االيتصادية ءاالجتما ية اإلدارية ،ءبما يتناسب مع رءح
العصر .ءان تءافر الشلافية اإلدارية يعن ءضءح إجراءاا العمل ءاالبتعاد ن الرءتين ءتعقيد
اإلجراءاا (اللءلي.)2002 ،
تعددا تعريلاا الشلافية اإلدارية تبعا لءجهاا النظر المستخدمة من أجله ،فمن النءاح
السياسية أ رفا الشلافية ل انها "الدية الت يمكن للناس أن يالحظءا بها تصرفاا السياسيين،
إذ غالبا ما يستخدم السياسيءن مصطلحاا ءيءا د أكثر جاذبية ،من أجل أن يضمنءا تءجه الناس
إليهم خاصة ف المءاسم االنتخابية" (العان ءالدباس.)549 ،2005 ،
ءتلسر معظم يءاميس الل ة كلمة الشلافية بالءضءح ،ءالصراحة ءالنلاهة ء دم ال ش .أما
بالنسبة للعاملين ءالمؤسساا ،فتعن الشلافية السماح لآلخرين بمعرفة الحقيقة ،دءن محاءلة إخلاء
أء تضليل المعن أء تبديل الءايع إلظهار ا مءر بصءرة أفضل .فالشلافية بمعناها الءاسع تعن
اإلفصاح اللعل غير المشرءط ،ءيد سا د ل ذلك انتشار اإل الم الدييا المكثف ،ءتءفر
تكنءلءجيا المعلءماا لجميع أفراد المجتمع ،ءتنام اإليمان العالم بحا المءاطن ف المعرفة
(.)Oliver, 2004
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ء أر ال الب ءالعامري ( )49 ،2005ب ن الشلافية اإلدارية ه "جعل ا مر ءاضحا ءشلافا
بعيدا ن اللبس ءال مء

ءتعقد اإلجراءاا بطريقة ال تتي إمكانية متابعتها ءمعرفة أءجه النقص

ءالخلل فيها" .ءأشار الطءخ ( )185 ،2006إل أن الشلافية تعن "أن تعمل اإلدارة العامة ف
بيا من لجاج ،كل ما به مكشءف للعاملين ءالجمهءر ،ءتتضمن ا نظمة الت تعمل من خاللها
اإلدارة ءالءسائل الاللمة الت

تكلل العلم ءالمعرفة للكافة بحقيقة أنشطتها ءأ مالها باإلفصاح

ءالعالنية ءالءضءح ءبالتال القدرة ل مساءلتها ءمحاسبتها".
ءذكر الراشدي ( )2007الشلافية اإلدارية ل
ءا الن تناءلها

أنها تءفير المعلءماا الاللمة ءءضءحها

بر جميع ءسائل اإل الم المقرءءة ءالمكتءبة ءالمسمء ة ءالتصرف بطريقة

مكشءفة ء لنية .ءير الطراءنة ءالعضايلة ( )2010ب ن الشلافية تمثل فلسلة ءمنهاج مل يقءم
ل الءضءح ءالعلنية ءالدية ءالصراحة ءاالنلتاح ف مختلف النشاطاا ءمجاالا العمل الت تتم
بين مختلف المستءياا اإلدارية داخل الجهال الحكءم ءا جهلة الحكءمية المختللة ءجمهءر
المءاطنيين ،بما ال يتعار

مع المصلحة العامة العليا.

كما رف بدح ( )2012الشلافية اإلدارية ب نها الءضءح الكامل للتشريعاا ءالقءا د ءاللءائ ،
ءءضءح ا داء ءالتقييم من خالل نشر المعلءماا ءالبياناا ءسهءلة الءصءل إليها ءالتبسيط
ءالءضءح ف اإلجراءاا ءآلياا العمل ءسهءلة االتصال.
لقد تطءر ملهءم الشلافية اإلدارية من مجرد الءضءح ف

اإلجراءاا ،إل

ا تبارة فلسله

ءمنهج مل يمكن أن يتجسد ف العديد من العناصر ءالمعايير ،ءءفا اآللياا ءا ساليب اإلدارية
المستخدمة ف المؤسسة ،سءاء أكانا حكءمية أء مؤسسة أ مال هادفة للرب أء غير هادفة،
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مما يسهم ف تطءر بيئة العمل ءتكءن ل درجة الية من الكلاءة ءلديها المقدرة ل تقديم
حلءل إبدا ية للعديد من المشكالا.
مما تقدم يمكن النظر إل الشلافية اإلدارية ل أنها :الءضءح ءالصراحة ف إظهار البياناا
ءالمعلءماا المتعلقة بالق ارراا ،بحيث تكءن متاحة لجميع المستليدين لالطالع ليها ،دءن أي
ءمحاءلة إلخلاء المعلءماا إلظهار الءايع بطريقة م ايرة تماما ،ف

غمء

ظل القءانين

ءالتشريعاا الحاكمة.

أهمية الشفافية اإلدارية
تكمن أهمية الشلافية اإلدارية ف

أنها يناة ملتءحة لالتصال بين أصحاب المصلحة

ءالمسؤءلين فه أداة مهمة جدا لمحاربة اللساد ءخاصة ف الدءل النامية ،حيث تتطلب الكشف
ن مختلف القءانين ،ءالقءا د ءا نظمة ،ءالتعليماا ،ءاآللياا .كما أن الشلافية تبدء ضرءرية
ءملحة لمؤسساا العمل اإلدارية ،ءذلك حت ال تكءن المؤسسة غامضة ف تءجهاتها ءال تعرف
أهدافها بالنسبة للعاملين فيها مما يؤدي إل تقليل رءح االنتماء لديهم؛ لذا فالمكاشلة ءالمصارحة
ءالءضءح تعلل الءالء لد

العاملين ،ءتليد من إنتاجيتهم حين يعرفءن كل شع نها بءصلهم

أجلءا ال يتجلء من هذة المؤسسة (الراشدي.)2007 ،
كما أن الشلافية اإلدارية تسا د ف اتخاذ ي ارراا إدارية صحيحة ،ءذلك أن دم الءضءح
ف القءانين ءا نظمة يترتب ليه اتخاذ ي ارراا إدارية سريعة ءغير سليمة ،ا مر الذي يعريل
ملياا التنمية اإلدارية؛ لذلك ال بد من ءجءد الشلافية داخل المنظماا اإلدارية (اللءلي،
.)2002
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ءتعتبر الشلافية اإلدارية ه

الخطءة ا ءل

ف

محاربة اللساد لكنها تتطلب ءسائل

يادر ل الحصءل ل المعلءماا ثم استخدامها أبعد ذلك ف
اتصال فعالة ،ءمجتمعا مدنيا ا
مساءلة حكءمته (أفندي ،)2002 ،كما أن ءجءد تشريعاا ءاضحة ءشلافية يؤدي إل تنمية الثقة
العامة لكل فئاا المجتمع ءالمحافظة ليها بما يضمن فا لية االتصال (خرابشة.)1997 ،
تءفر الشلافية اإلدارية النجاح ءاالستمرارية ية مؤسسة تريد مكافحة اللساد بكل أشكاله،
خاصة مع ءجءد ا نظمة ءءضءحها ،كما ءتعمل ل جذب االستثماراا ا جنبية ،ءالمحافظة
ل االستثماراا الءطنية؛ من خالل التشريعاا الءاضحة الت تحققها (الراشدي ،)2007 ،كما
تأسا د الشلافية ل المشاركة بلا لية لتطءير كافة النءاح ءاإلسهام ف بناء اال تماد ل
الذاا بتحقيا نء ية أداء أفضل من خالل التركيل ل الجءدة ءليادة إنتاجية العمل ( ليان
ءجرار.)1997 ،
إن أهمية تعليل الشلافية اإلدارية ءتلعيلها كمبدأ ام ف إدارة الشئءن العامة اليمكن
ب ي حال حصر فءائدة ،ءنجاح اإلدارة ف تحقيا أهدافها ءأداء ءظائلها أمءر ال يمكن تحقيقها
إال مع ءجءد مبدأ ام للشلافية ءالمشاركة ف إدارة كافة شؤءن المؤسسة (الطءخ .)2006 ،

أنواع الشفافية اإلدارية بحسب تطبيقها
من خالل إطالع الباحثة ل أدبياا الشلافية ،ءما يتعلا بها ،فإن هناك نء ين من الشلافية
ءهما :الشلافية الداخلية ،ءالشلافية الخارجية:
 -1الشفافية اإلدارية الداخلية:
بين أبء كريم ( )2005أن الشلافية اإلدارية الداخلية ه ييام المؤسسة بسن التشريعاا الت
تضمن حقءا العاملين ف المؤسسة ،ءيظهر ذلك بدرجة الثقة ءالتمكين ءالمشاركة الت يتم منحها
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لهم ف مختلف العملياا .كما تتعلا الشلافية الداخلية بسلءك اإلدارة ،ءالقضايا الت
حقءا ا فراد ف

تضمن

المؤسسة ،ءيتمثل بدرجة من الثقة بين اإلدارة ءا فراد ،ءتءفير المعلءماا

الضرءرية لكل مستء حسب متطلباا العمل.
ءتتضمن الشلافية اإلدارية الداخلية ف مؤسساا التعليم العال جملة العالياا ،ءالتعامالا،
ءا نماط السلءكية ،ءا داءاا الت تتسم بالشلافية ،ءالت تحدث داخل هذة المؤسساا من تءفير
مناخ تنظيم

صح

ل

المستءياا اإلدارية ،ءا كاديمية كافة ،ءيتضمن ذلك المصدايية،

ءالثقة بين اإلدارة ءا فراد .ءالمؤسساا الت تتصف بالشلافية الداخلية تتءاصل بشكل مستمر مع
كافة أفرادها ،ءال تتعامل بسرية ،ءتشركهم ف صنا ة الق ارراا ءرسم السياساا ،ءت ار

اإلدارة

فيها الالمركلية ،ءالمرءنة الاللمة من خالل تبن مبدأ الديمقراطية ،ءالتعامل بنلاهة ل كافة
المستءياا (العمري.)2012 ،
 -2الشفافية اإلدارية الخارجية:
تعتبر الشلافية اإلدارية الخارجية أداة تنظيمية مهمة ،حيث تحرص حكءماا العالم المتقدم
ل تصميم أنظمة ءيءانين لقياس جءدة أنظمة الشلافية ،بهدف تقليل مخاطر اللساد ف مؤسساا
المجتمع ،ءحماية الحقءا المدنية ،ءتحسين الخدماا الحكءمية ،ءيد ربطا كثير من ا دبياا
النظرية فا لية االتصال بالشلافية الخارجية ،فالمؤسساا المنلتحة الت تستخدم ينءاا اتصال
مناسبة ءمتنء ة ،ءتحرص ل

دية ءمصدايية ءحجم المعلءماا الت

يتءجب نشرها ،ء دم

التعامل بسرية مع جميع ا طراف ذاا العالية ،ءتتميل بانلتاح ءءضءح نظام االتصال فيها،
ءتبدي االهتمام ءالمشاركة ،ءتحرص ل االستلادة من الت ذية الراجعة ،تعتبر مؤسساا تتمتع
بدرجة شلافية الية (.)Vishwanth & Caufman,2002
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ترتبط الشلافية اإلدارية الخارجية ف
الخارج

مؤسساا التعليم العال

أفرادا ءمؤسساا ،ءبما تقدمه من خدماا تلب

(الطراءنة ءالعضايلة .)2010 ،ءيلتر

بشكل أساس

بالمجتمع

من خاللها احتياجاتهم ءتطلعاتهم

أن تقءم الجامعاا بتطبيا مبدأ تمكين المءاطنين من

أداء دءرهم ءتحمل مسؤءلياتهم نحء الجامعة ،ءذلك من خالل نشر المعلءماا الصحيحة ءالدييقة
ن تلك الجامعاا ءالخدماا الت تقدمها ،ءما تءاجهه من قباا ءاخلاياا ف أدائها ،ءأن
تتقبل النقد اإليجاب  ،ءتعمل ل تءفير أكبر يدر من المعلءماا للمجتمع الخارج  ،ءتخطط
لتصحي مسارها ف ضءء الت ذية الراجعة الت تصلها ،ءيءلد الشعءر لد المجتمع ب نه شريك
ف

العمل ا كاديم ءاإلداري ،ءيدفعه لد م الجامعاا ءمساندتها ف ت دية ءاجباتها ،ءتءثيا

أءاصر العالية معها بما يخدم مصال الجامعة ءالمجتمع ل حد سءاء (الحرب .)2012 ،
ء ل ذلك يمكن القءل أن كال القسمين ال يمكن فصلهما ،ن كالا منهما مكمل لآلخر،
فالشلافية اإلدارية الداخلية تأعن بالبيئة الداخلية للمؤسسة ،ءأما الشلافية اإلدارية الخارجية فتأعن
بالبيئة الخارجية الت تتعامل معها المؤسسة ،مما ينعكس ل تحقيا رسالة ءأهداف المؤسساا
محءر أساسيا ف
ا
ءخاصة ا كاديمية منها ،حيث أن البيئة الداخلية للمؤسساا ا كاديمية تعد
تحقيا ا هداف الت

تسع

المؤسساا لتحقيقها ،فالشلافية الداخلية تتضمن أن تءفر هذة

المؤسساا المعلءماا الاللمة داء العمل ،ءأال تتعامل بسرية مع منسءبيها ،باإلضافة إل
السماح بتءفير يدر من المشاركة من يبلهم لصنع الق ارراا بما يسا د ل المساءلة ءاكتشاف
ا خطاء.
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كما ءأشارا د يبس ( )2004إل ءجءد ثالثة أنءاع من الشلافية ،ءه :
 .1الشلافية المدبلجة (المقلدة) :ءه الشلافية منقءلة بتعسف أء مقلدة ب سلءب نسخ ال يناسب
طبيعة مل المؤسسة المعنية ءظرءفها ،كنقل شلافية مطبقة مثال ف القطاع الحكءم إل
القطاع الخاص.
تلك الت

 .2الشلافية المؤدلجة (الخاد ة) :ه

تنطلا ءتخدم مصال

ءأيديءلءجيا مصدرها

ءمصمم آلياتها ليس المستليد منها أء المطلع ل إنتاجها ،ءتبرل لخدمة هدف معين ،ءال
كس الشلافية اإلبدا ية المتكاملة الحقيقية.

نراها ف ا حءال اال تيادية ءه

 .3الشلافية االنتقائية (المنتقاة) :ه الشلافية الت تنتق النتائج الجيدة مهما تءاضعا ،ءتبرلها
ب سلءب مبالغ فيه ،ءتعتمد أسلءب االختيار .ءهذة الشلافية طاغية ،ءمصحءبة بحملة إ المية،
ءا الناا ندما تكءن ا ريام ءا حداث إيجابية ،ءبالمبرراا إذا كان هناك إخلاا.

مستويات الشفافية اإلدارية
ذكرا ا دبياا الت

بحثا ف

مجال الشلافية اإلدارية إل

ءجءد مستءياا دة ،ءلكنها

ركلا بشكل كبير ل أن مستءياا الشلافية تتمثل ف مستءيين ءهما المستء الذات ءالمستء
الشمءل

ل النحء اآلت :

 .1المستوى الذاتي
ءيشمل هذا المستء التشريعاا ءالقءانين من ناحية ،ءشلافية اإلجراءاا من ناحية أخر
ءتتطلب تءفر ا بعاد اآلتية (حرب:)2011 ،
 تنظيم برامج تء ية للمءظف ءالمءاطن حءل طبيعة الدائرة ءمهامها ،ءالءاجباا الت ينبل المءظف ءالمءاطن القيام بها.
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 تثبيا جميع مراحل إنجال المعامالا ل جميع النماذج الاللمة لذلك. يجب أن يكءن اختيار العاملين ل أسس ءمعايير لمية بعيدة ن الءاسطة ءالمحسءبية. ا تماد الكلاءة ف التعييناا ءالتريياا ل ان تخضع للمراجعة ءالرياية ءتلتلم بالشلافية،ءاللام ا فراد بضرءرة العمل كلريا.
 ت كيد مبدأ المساءلة ءأدءاتها. تقييم ا داء يشمل جميع المستءياا اإلدارية. تصءيب ملية لنية تقييم ا داء. .2المستوى الشمولي
يتطلب المستء الشمءل الخارج للشلافية تءفر ا بعاد اآلتية (اللءلي:)2002 ،
 التلام الحكءمة ءاإلداراا العليا بمبدأ دءلة المؤسساا ءالقانءن. ضرءرة إجراء اللقاءاا بصءرة مستمرة منتظمة بين ا جهلة المركلية ف اإلدارة العامة ،ءأجهلةالريابة ،لقاءاا يتءفر فيها الحد ا

ل

من الشلافية ،ءذلك لتسهيل مل هذة الءحداا،

ءاإلبتعاد ن المخاللاا ءاللساد اإلداري ب شكاله.
 تعميم ملهءم مجالس التنسيا المشتركة إلدارة كل يطاع ،بمشاركة اللعالياا الخاصة ءالتتتضمن التعليم ءالصحة ءالمءاصالا ءالنقل ءالصنا ة ءالطاية ءالسياحة ءااليتصاد ءالمال.
 إنشاء ءتطءير مراكل المعلءماا ءءثائا لتشريعاا الدءلة بقطا يها العام ءالخاص. تلعيل دءر الريابة ءالمحاسبة ءاإلداراا المالية ءالمءلاناا ءتقييم ا داء للقياداا اإلدارية العليا.ءيتض مما سبا أن الشلافية اإلدارية ه

بارة ن تهيئة بيئة تكءن فيها المعلءماا

المتعلقة بالممارساا ءالق ارراا اإلدارية ف العمل اليءم ءاضحة ءمتاحة ،ءملهءمه للجميع .ءه
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حا كل فرد من العاملين ءالمستليدين من المؤسساا ف سهءلة الءصءل إل البياناا ،ءاالطالع
ل المعلءماا ءآلياا صنع السياساا ءاتخاذ الق ارراا؛ إذ يكءن كل ما ف المؤسسة مكشءفا
للعاملين ءالجمهءر.

عناصر الشفافية اإلدارية
اختلف الباحثءن ف تحديد ناصر الشلافية اإلدارية فقد أكد السبيع ( )2010أن أهم
ناصر الشلافية تمثلا ف  :العلنية ،ءالءضءح ،ءالمصدايية ،ءالتمكين ،ءاإلفصاح ،ءالقانءنية.
ءأن هناك مجمء ة من اآللياا الت يعتمد ليها لنشر الشلافية منها :ءسائل اإل الم المقرءءة،
ءالمسمء ة ،ءالمرئية ،ءالمؤسساا التربءية ،ءمؤسساا المجتمع المدن  ،ءاالجتما اا،
ءاللقاءاا ،ءالمؤتمراا الت

تتي للمءاطن أن يتعرف إل

حقءيه ءءاجباته ءاإللمام با نظمة

ءالقءانين.
ف حين أر الطراءنة ءالعضايلة ( )2010أن ناصر الشلافية اإلدارية تقتصر ل
نصرين هما العلنية ءالقانءنية ،فالعلنية تمثل أءل خطءة من خطءاا الريابة ءيجب ل اإلداراا
انتهاجها ءتءفيرها بآلياا متنء ة معتمدة ف ذلك ل ءسائل اإل الم ،أما القانءنية فتعتمد ل
النص القانءن الذي يتي حرية الءصءل للمعلءماا من جهة ءيءفر حا الريابة ءالمساءلة من
جهة أخر مما يسا د ف القضاء ل مظاهر اللساد ف المجتمع .ءذكر الحرب ( )2012أن
ناصر الشلافية اإلدارية تتمثل ف كل من :الشلافية المطلقة ،ءالمشاركة ،ءالمعلءماا ءءضءحها،
ءالمساءلة ،ءاالنلتاح.
ءبناءا ل ما سبا فإن ناصر الشلافية ترتبط ءبشكل مباشر بالمعلءماا ،ءاالتصال
اإلداري ،ءالمساءلة اإلدارية ،ءالمشاركة ،ءا نظمة ءاجراءاا العمل ،ءتقءيم ا داء.
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مبررات تبني الشفافية اإلدارية في الجامعات
تأصمم سياساا ءأنظمة مؤسساا التعليم العال بهدف تلءيد المستليدين ءأصحاب العالية
بمعلءماا ءافرة حءل أدائها ءممارساتها بما يؤدي إل ليادة التنافس من أجل الحصءل ل
نء ية تعليم أكثر فا لية ،فالمعلءماا الت

تقدمها الجامعاا حءل نء ية خدماتها اإلدارية

ءا كاديمية تعمل ل ضمان كلاءة النظام التعليم  ،ءالتحقا من جءدة مخرجاته ءمد تحقيقه
هدافه (.)Dill,2004
كما أن ممارسة الشلافية اإلدارية ف التعليم العال تليد من االنتباة نحء ملياا التعليم
ءالتعلأم ،حيث أنها تسهم بشكل إيجاب ف ثقافة ت يير اتجاهاا اإلدارة الجامعية ،ءتعمل ل
ضمان تحسين جءدة التعليم العال  ،ءان ليادة ممارسة الشلافية ف مؤسساا التعليم العال تجعل
منها مؤسساا أكثر انلتاحا ( .)Stenkaker,2003ءال بد أن تقءم الجامعاا بدءر أساس لد م
الشلافية ءمساندتها لتحسين أدائها اإلداري ءا كاديم  ،ءترسيخ مبدأ الباب الملتءح.
إن المبرراا الرئيسية لتبن ممارسة الشلافية اإلدارية ف الجامعاا تتمثل ف ليادة الض ط
المجتمع

ل

باإلضافة إل ء

الجامعاا ءمطالبتها باإلفصاح ن أنشطتها ءبرامجها اإلدارية ءا كاديمية،
أفراد المجتمع ب همية تبن الشلافية اإلدارية انطاليا من دءرها ف ييادة جميع

المؤسساا المجتمعية لترسيخ ييم الشلافية ،كما أن ليادة المخصصاا المالية للتعليم العال
يتطلب إطالع المستليدين ءأصحاب العالية ل المجاالا الت صرفا فيها هذة المخصصاا،
ار ءيعمل ل ليادة الثقة
ءان ممارسة الشلافية يعمل ل تءفير مناخ تنظيم أكثر ثباتا ءاستقر ا
بين ا فراد العاملين بها (الحرب .)2012 ،
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ب .الثقة

التنظيمية :يتناءل هذا الجلء رضا للثقة التنظيمية من حيث ملهءمها ءأهميتها

ءأبعادها ءأنءا ها.

مفهوم الثقة التنظيمية
أصب مءضءع الثقة التنظيمية يثير اهتمام الدراساا اإلدارية ءال سيما دراساا السلءك
التنظيم  ،ءيعءد هذا ا مر إل

أهمية هذا المءضءع ،ء اليته المباشرة بمجمء ة كبيرة من

المت يراا التنظيمية ،الت تؤثر بدءرها ل نجاح ءتطءر المؤسساا ءيدرتها ل تحقيا أهدافها
نظر همية الثقة المتبادلة ف تحسين العالياا ءتبادل المعلءماا ءاآلراء ءاالفكار
بكلاءة ءفا لية ا
اإلبدا ية ،ءيدرتها ل

التكاتف إلنجال ا هداف المشتركة .إذا كانا أهمية الثقة التظيمية

ءاضحة ف الءيا الحاضر ،فإن أهميتها ستلداد بشكل مثير جدا ف المستقبل ،إليبال المؤسساا
نحء العالياا الملتءحة ءا تمادها ل المعلءماا بدال من ا تمادها ل السيطرة.
ءيعرف ال امدي ( )1990الثقة ل
أ

أنها التءيع الذي يحمله اللرد أء الجما ة ب ن

الء ءد المكتءبة أء الكالمية من اآلخرين سءاء أكانءا أفرادا أء جما اا يمكن اال تماد ليها
كما أكد ذلك ألبيرتشا ( ،)Allbrecht, 2003ءمن جانب آخر فقد رفها اللءلي ءمرار ()1990
ب نها احتمالية أن يعط نظام اتخاذ القرار نتائج مرغءبة لللرد أء المجمء ة حت ءلء لم يتم
ممارسة أي ت ثير ل هذا النظام.
ءأءض ديسلر ( )Deseler, 2003أن الثقة تمتلج باإلنتاجية العالية ،ءأن ا سلءب
التقليدي لإلدارة الذي يعتمد ل

دم الثقة ف العاملين يؤدي ف الءيا ذاته إل

دم الثقة من

يبل المشرفين ،مءضحا صعءبة تحءيل المجمء ة من المستءياا المنخلضة من الثقة إل

26

المستءياا العليا ،ءيد أشار إل

أن الحاالا ذاا المستءياا المنخلضة من الثقة تميل إل

اإلتجاة ا دن بصءرة حللءنية ،حت لء أظهر القادة أء أ ضاء المجمء ة نء ا من السلءك
المتسم بالثقة العالية؛ فإن العامل ا ساس للتحءل من جء متسم بقلة الثقة إل جء يتسم بالثقة
العالية هء العالياا المعتمدة ل التعاءن ءالسلءك الدا م نحء ا شخاص الذي يتسمءن بقلة
الثقة.
ء أر الشكرج ( )2008أن الثقة التنظيمية ه مجمء ة من التءيعاا المشتركة بين
طرفين ،حيث أينظر ل أنه اتلاا يمثل قدا نلسيا غير مكتءب ينص ل االلتلام بينهم سلءكيا
ء قالنيا ،ءينتج ن هذا االتلاا ثقة متبادلة تحكم العالية بين الطرفين ل الرغم من كءنه غير
مكتءب ءغير مللم يانءنيا إال أنه ا ساس ءالمعيار الءحيد ف تقءيم نء ية ءطبيعة العالية بينهما،
كما رفها هاشم ءالعابدي ( )2010ب نها اللهم المتبادل بين المؤسسة ءا فراد بما ينسجم ءيحقا
ا هداف التنظيمية.
ءمما سبا تر الباحثة أن الثقة التنظيمية ب نها إيمان اللرد ءثقته بلمالء العمل ءالرؤساء،
كما أنها ا تلال اللرد ب هداف المؤسسة الت يعمل فيها ءبث جء يتسم بالتعاءن ءرءح اللريا مما
يؤدي إل ءالئه ءانتمائه للمؤسسة ءالعاملين معه.

أهمية الثقة التنظيمية
تأعد الثقة التنظيمية ف

الياا العمل إحد

الركائل االساسية الت تسا د المؤسساا ل

تد يم فا ليتها ءتحقيا أهدافها ،كما أنها تعد أكثر االدءاا اإلدارية فا لية؛ نها تهيع الظرءف
الاللمة لنجاح المؤسساا فه

امل محءري ف تحقيا نجاح المؤسساا ،كذلك الثقة بالمؤسسة
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نصر مهما ف الثقة التنظيمية ،فحينما يسءد جء من الثقة بالمؤسسة فإن ا فراد يستطيعءن
ا
أيعد
اإلفصاح ن أفكارهم ءمشا رهم ،ءيعاءن بعضهم بعضا ،ءيعملءن معا .ل الجانب اآلخر فإن
المؤسساا الت تلتقر إل الثقة؛ يحبط التعاءن فيها ءيقلل من االلتلام (اللهران .)2012 ،
ءمن المؤكد أن الثقة اإليجابية ف الرئيس تحقا العديد من اآلثار اإليجابية لللرد ءالمؤسسة،
فه تحقا الرضا ءتحسن العالياا الشخصية بين العاملين ءالرئيس ،ءتليد ينءاا االتصال بين
ا فراد ف العمل (هاشم ءالعابدي.)2010 ،
كما تتمثل أهمية الثقة التنظيمية ف ليادة تبادل ا فكار بين العاملين بالمؤسسة ،فضال ن
ليادة ينءاا االتصال بين ا فراد ،ءارتلاع الرءح المعنءية لديهم ،ءتقبل التجديد ءالتطءير ءبذل
المليد من الجهد ،ءكذلك تسهم ف ليادة اإلنتاجية ءبالتال تحقيا أهداف المؤسسة الت يعملءن
بها (ابراهيم.)2013 ،
ءتعمل الثقة التنظيمية ل ليادة إنتاجية ا فراد ءتحليلهم نحء اإلبداع ،ءكذلك تدفعهم للقيام
ب مال مليدة للمؤسسة غير ا

مال المطلءبة منهم دءن تءيع الحصءل ل مكافآا ءحءافل

ءتحقا ملهءم االنتماء المؤسس للمؤسسة الت يعملءن بها ءالسع لتحقيا أهداف المؤسسة دءن
االهتمام بتحقيا ا هداف الشخصية (المرشد.)2014 ،

أنواع الثقة التنظيمية
أءضحا دراسة شاهين ( )2010ءجءد نء ين من الثقة التنظيمية ءهما:
 -1الثقة التعاقدية
ءتمثل االتلاا بين طرفين من خالل استجابة ا فراد لمتطلباا المؤسسة ،ءبالمقابل ءفاء
المؤسسة بهذا االتلاا ،ءيمكن تطءير هذا النءع من خالل التعاءن بين ا فراد ف أنماط سلءكهم
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ء الياتهم ،ءهذا النءع من الثقة بمجمء اا العمل يطلا ليها المسؤءلءن ل أنها االستعداد
لتنليذ االتلاا.
 -2الثقة المكشوفة
تعن ثقة اللرد ب ن المعلءماا الت يقءم بكشلها لن تعءد ليه بالضرر بل بليادة االحترام
ءالتقدير .ءه تتءيع أن ملية إظهار المشا ر ءاآلراء ءاالتجاهاا ءالقيم لآلخرين ال تؤدي إل
اإلضرار باللرد اء الجما ة بل بالعكس تعمل ل ليادة االحترام ءالتقدير.

أبعاد الثقة التنظيمية
اتلا معظم الباحثين ل أن أبعاد الثقة التنظيمية تتمثل ف اآلت :
أ .الثقة بالمشرفين:
تتمثل بالثقة المتبادلة بين المشرف ءالمرؤءسين ف العمل ءفقا للعالياا المتبادلة بين الطرفين،
حيث يكتسب الرئيس أء المشرف ثقة مرؤءسيه ،إذا ما كانا تتءافر فيه حقائا الكلاءة ،ءالجدارة،
ءا خالا ،ءاالنلتاح

ل

المرؤءسين ،ءاالهتمام بمصال

المرؤءسين ءاحتياجاتهم ،ءد م

المرؤءسين ءالعدالة ف التعامل معهم (حكما.)2010 ،
ب .الثقة بزمالء العمل
ءه تلك العالياا المتبادلة القائمة ل التعاءن بين ا فراد ءتبادل ا فكار ءالتءاصل المشترك
بين جميع ا طراف ءذلك يسهم ف تحقيا ا هداف المشتركة ،ءتكتسب هذة الثقة ف ظل تءافر
دد من الخصائص ءالسماا تجعل اللرد يحظ بثقة اآلخرين ءتشمل كل من االلتلام ف العمل
ءالقيم ءالمبادئ ءاالهتمام بمصال
ءالعابدي.)2010 ،

اللميل ءتقديم الد م ءالمسا دة لللمالء اآلخرين (هاشم
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ج .الثقة بالمؤسسة
تتمكن اإلدارة من اكتساب ثقة العاملين ف المؤسسة من خالل إشباع احتياجاتهم ءرغباتهم
ءتءفير الد م المادي ءالمعنءي لهم ،ءتطابا أيءالهم مع أفعالهم ،ءءضءح تءيعاتهم ،ءتءفير الهيكل
التنظيم

المرن ،فنقص الثقة يجعل العاملين بال ييمة ،كما أن انخلا

يلضلءن مصالحهم الشخصية ل مصال مؤسستهم؛ مما يؤدي إل انخلا

الثقة يجعل ا فراد
ءالئهم ءالتلامهم

التنظيم  ،بينما تهيئة الجء المناسب للعمل ءالمتسم بالثقة المتبادلة يليد من انتماء ا فراد
للمؤسساا الت يعملءن بها ءبالتال تحقيا أهدافها (صديا.)2005 ،
أما ال امدي ( )1990فقد تءصل إل أربعة أبعاد للثقة التنظيمية ءه  :العدالة ف التريية،
ءاالبتكار ءتحقيا الذاا ،ءالقيم السائدة ،ءتءافر المعلءماا.
ءبناء ل ما سبا فيمكن تحديد أبعاد الثقة التنظيمية ف اآلت  :أبعد المعلءماا ،ءأبعد اإلبداع
ءبعد ا سلءب القيادي السائدة ،ءأبعد القيم التنظيمية.
ءبعد السياساا ءالتشريعاا ،أ
ءالمشاركة ،أ

ثانيا :الدراسات السابقة
ً

تمكنا الباحثة من الحصءل ل مجمء ة من الدراساا السابقة العربية ءا جنبية المتعلقة

بمت يراا الدراسة ءالت تم رضها ءفقا لتسلسلها اللمن من ا يدم إل ا حدث ءيد تم تصنيلها
ف ثالث مجمء اا ءفا اآلمت :

 .1الدراسات السابقة ذات الصلة بالشفافية اإلدارية

أجر سلنسءن ( )Svensson, 2007دراسة هدفا إل تءضي متطلباا الشلافية اإلدارية

ءالقانءنية ف التعيناا ءالحءافل ف مؤسساا التعليم العال السءيدية ،حيث تم اختيار ينة مقدارها
( )87من كبار المسؤءلين التنليذيين ف مؤسساا التعليم العال ءالهيئاا اإلدارية ف السءيد،
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ءاستخدم الباحث أسلءب المقابلة الشخصية ،ءيد تلخصا نتائج الدراسة ف أن درجة الشلافية ف
جميع مراحل اتخاذ الق ارراا ف التعيناا ءالحءافل ف يطاع التعليم العال السءيدي الية.
أجر اللاخءري ( )2009دراسة هدفا التعرف ل
ممارستها لد
ف

درجة إدراك ملهءم الشلافية ،ءدرجة

ينة مكءنة من ( )300من مديري ءمديراا المدارس الحكءمية ف جنءب ا ردن

ثالثة مجاالا ءه  :دءر المدير مع كل من الطلبة ،ءأءلياء ا مءر ءالمجتمع المحل ،

ءالعاملين ف

أبعاد :اتخاذ الق ارراا ،ءتقييم ا داء ،ءالت ذية الراجعة ،ءاالتصال ءالعالياا،

ءالتعليماا ،ءتءصلا الدراسة إل أن درجة إدراك ملهءم الشلافية لد مدير المدارس الحكءمية
مرتلعة ،ف حين جاءا درجة الشلافية لد العينة بدرجة متءسطة ،مع ءجءد فرءا ذاا داللة
إحصائية لدرجة إدراك ملهءم الشلافية تعل لمت ير الجنس لمجال التعليم (تقييم ا داء ،ءالت ذية
الراجعة) لصال اإلناث.
ف حين هدفا دراسة الطعان ( )2009التعرف إل درجة التلام المشرفين التربءيين ف
محافظة الكرك بمعايير الشلافية من ءجهة نظر المديرين ءالمعلمين ،ءطأبقا ل

ينة شءائية

مدير ءمديرة )526( ،معلما ءمعلمة ،ءتضمنا ا داة ثمانية مجاالا ءه :
ا
مكءنة من ()175
التخطيط ،ءا داء ،ءاإلجراءاا ،ءآلية العمل ،ءالمساءلة ءاالتصال ،ءالتقييم ،ءاالهتمام ءالمشاركة،
ءالت ذية الراجعة .ءتءصلا الدراسة إل أن درجة التلام المشرفين التربءيين بمعايير الشلافية ف
جميع أبعاد الدراسة كانا متءسطة من ءجهة نظر المديرين ل

أبعدي (المساءلة ءاالهتمام

ءالمشاركة) ءءجءد فرءا ذاا داللة إحصائية تبعا لمت ير الجنس ءكانا لصال اإلناث ،ءءجءد
فرءا ذاا داللة إحصائية تبعا لخبرة المديريين ،بالمقابل أظهرا دم ءجءد فرءا تبعا للمؤهل
العلم للمديرين.
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ءجاءا دراسة حرب ( )2011للتعرف إل ءايع الشلافية اإلدارية ءمتطلباا تطبيقها ف يطاع
غلة ،ءاستخدم المنهج الءصل (المسح ) ءاالستبانة ك داة لقياس درجة ممارسة الشلافية ،ل
ينة طبقية شءائية من مجتمع الدراسة البالغ ( )410مءظف من اإلداريين ءا كاديميين الذين
يش لءن مناصب إدارية ف الجامعاا الللسطينية ف يطاع غلة ءبلغ حجم العينة ( )205مءظلا،
ءأظهرا الدراسة ءجءد التلام بممارسة الشلافية اإلدارية بدرجة مقبءلة لد

ينة الدراسة.

ءسعا دراسة هاليلكءرن ( )Hazelkorn, 2012إل التعرف ل الخللية النظرية للشلافية
ءأدءاتها مثل :اال تماد ا كاديم المحل ءالعالم  ،ءنماذج القياس ءالتصنيف ءجءانب االختالف
بينها ،كما هدفا الدراسة إل ايتراح ا دءاا المناسبة الت يمكن أن تءفر أكبر يدر من الشلافية
ءالمعلءماا صحاب المصلحة ءالمستليدين من الخدماا الت تقدمها مؤسساا التعليم العال ،
ءتحديد درجة ت ثير هذة ا دءاا ف التحدياا الت تءاجهها ءمستء يدرة هذة ا دءاا ل د م
أهداف سياسة التعليم العال
الدراسة ف

ءتءجهاتها اإلستيراتيجية ءمتطلباا مجتمع المعرفة ،حيث طبقا

إيرلندا ءكانا من أبلر النتائج تحديد دد من أدءاا الشلافية منها أدلة الكلياا

ءاال تماد ا كاديم ءالمقارنة المرجعية ءنظم التصنيف الءطن ءالعالم .
ءجاءا دراسة العمري ( )2012بهدف التعرف ل

درجة ممارسة الشلافية اإلدارية ف

الجامعاا السعءدية ءمعيقاتها ءطرا تحسينها من ءجهة نظر أ ضاء هيئة التدريس فيها ،ءتم
استخدام المنهج الءصل المسح  ،ءصمم الباحث االستبانة ك داة لتحقيا أهداف الدراسة ،ءتكءن
مجتمع الدراسة من جميع أ ضاء هيئة التدريس بالجامعاا السعءدية الحكءمية ءه كاآلت :
(جامعة الملك فيصل ،جامعة أم القر  ،جامعة الملك خالد ،ءجامعة القصيم ،ءجامعة تبءك)،
البالغ ددهم ( )5346ضءا ءتكءنا ينة الدراسة من ( )1070ضءا ،ءأظهرا النتائج أن
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الدرجة اإلجمالية لممارسة الشلافية اإلدارية ف الجامعاا السعءدية من ءجهة نظر أفراد ينة
الدراسة كانا متءسطة ،ءكانا أ ل ا بعاد ممارسة ه أبعد الشلافية ف االتصال اإلداري،
ءأبعد الشلافية ف المعلءماا ءآلياا العمل ،ءأبعد الشلافية ف ا نظمة ءالقءانيين ،ثم أبعد الشلافية
ف تقييم ا داء ،ءأبعد الشلافية ف صنع الق ارراا ،ثم أبعد الشلافية ف المساءلة ،ءأظهرا النتائج
أن الدرجة اإلجمالية لمعيقاا ممارسة الشلافية اإلدارية ف الجامعاا السعءدية من ءجهة نظر
أفراد ينة الدراسة كبيرة.
بينما هدفا دراسة رملي ( )2013التعرف إل درجة تطبيا اإلدارة بالشلافية من ءجهة نظر
مديري ءمشرف مكاتب التربية ءالتعليم بمنطقة مكة المكرمة ،ءاستخدام المنهج الءصل المسح ،
ءاالستبانة ك داة للدراسة ءمكءنة من ستة محاءر ،ءتكءن مجتمع الدراسة من ( )16مدير مكتب
تربية ءتعليم )844( ،مشرفا تربءيا ،أما ينة الدراسة فقد اشتملا ل ( )16مدير مكتب تربية
ءتعليم ،ء( )260مشرفا تربءيا ،ءتءصلا الدراسة إل  :أن درجة تطبيا اإلدارة بالشلافية لد
مكاتب التربية ءالتعليم كبيرة ،ءجاءا أبعاد تطبيا الشلافية ل الترتيب :اللساد ءالمساءلة بالمرتبة
ا ءل ءتبعه اتخاذ الق ارراا ثم ا داء ءالتقييم ثم الشلافية بمجال تشريعاا ءالقءانين ءا نظمة ثم
إجراءاا العمل.
ءيام الربيعة ( )2015بد ارسة تهدف إل

التعرف

ل

درجة ممارسة الشلافية اإلدارية

ءالمءاطنة التنظيمية ءتحديد طبيعة العالية بينهما ،ءا داد رؤية مقترحة لتطءير ممارستهما ف
الجامعاا السعءدية الحكءمية .ءاستخدم ف هذة الدراسة المنهج الءصل التحليل ءاالرتباط ،
ءكانا أدءاا الدراسة االستبانة ءالمقابلة ،ءتكءن مجتمع الدراسة من الجامعاا السعءدية الحكءمية
البلغ ددها ) (24جامعة من جميع أ ضاء هيئة التدريس ءالبالغ ددهم ( )23324ضءا .كما
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شملا جميع مداء الكلياا ف الجامعاا السعءدية الحكءمية البلغ ددها ( )508ميدا ،ءتم
أخذ ينة شءائية بسيطة من أ ضاء هيئة التدريس بل ا ( )1176ضءا تمثل نسبة ()15%
من كل جامعة .كما تم أخذ ينة من مداء الكلياا بل ا  20ميدا ءتمثل نسبة ( )15%من
كل جامعة .ءكانا أبرل النتائج أن درجة ممارسة القياداا الجامعية للشلافية اإلدارية ف الجامعاا
السعءدية الحكءمية من ءجهة نظر أ ضاء هيئة التدريس كانا متءسطة.

 .2الدراسات السابقة ذات الصلة بالثقة التنظيمية
أجر جل ( )Gill, 2007دراسة هدفا إل

معرفة أثر السلءك اللظ ف

الثقة الشخصية

ءالتنظيمية ف مءايع العمل ا مريكية ف ءالية إنديانا ،ءاستخدم الباحث المنهج الءصل االرتباط
ءا تمد ف جمع البياناا ل استبانة خاصة بالسلءك اللظ ءأخر بالثقة التنظيمية الشخصية
ءطبقا ا داتان ل

ينة تكءنا من ( )486مءظلا ،ءكانا أهم نتائج الدراسة ءجءد الية

ارتباطية سلبية بين اللظاظة ءالثقة الشخصية ءالتنظيمية.
ءجاءا دراسة فينبرف ( )Vineburgh, 2010للتعرف إل العالية بين الثقة التنظيمية ءبع
المت يراا

ضاء هيئة التدريس ف جامعة أيءا ( ،)The University of LOWAحيث تم

استخدم المنهج الءصل لالرتباط  ،ءتم اختيار ينة شءائية من ( (3070من أ ضاء هيئة
التدريس ،حيث استخدما االستبانة لجمع المعلءماا ءتءصلا الدراسة إل ءجءد الية مءجبة
بين الثقة التنظيمية ءمقاءمة الت يير.
ءأجرا البكار ( )2012دراسة هدفا التعرف إل

مستء العدالة التنظيمية الت

يمارسها

مديرء المدارس الثانءية العامة ف محافظة العاصمة مان ء اليتها بمستء الثقة التنظيمية ف
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مدارسهم من ءجهة نظر معلميهم ،ءتمثلا العينة من ( )377معلما ءمعلمة ،ءتم اختيارها بالطريقة
الطبقية العشءائية النسبية ،ءيد استخدما المنهج الءصل االرتباط ءطءرا أداتان لقياس مستء
العدالة التنظيمية ءالثقة التنظيمية ،حيث أظهرا الدراسة ءجءد الية إيجابية بين مستء العدالة
التنظيمية ءمستء الثقة التنظيمية ء دم ءجءد فرءا ذاا داللة إحصائية ف مستء الثقة التنظيمية
ف المدارس الحكءمية الثانءية العامة ف العاصمة مان تعل لمت ير الجنس ءالخبرة ءالمؤهل
العلم .
ءأجر الشريل
مان ف ضءء بع
إحصائية ف

( )2012دراسة الستقصاء الثقة التنظيمية ف

المدارس الثانءية بمحافظة

المت يراا من ءجهة المعلمين للتعرف إل مد

مستء الثقة التنظيمية ف

المدارس الثانءية ف

ءجءد فرءا ذاا داللة

محافظة مان تعل لمت يراا

الجنس ءالخبرة ءالمؤهل العلم للمعلمين ءالسلطة المشرفة ل المدارس ،ءلتحقيا هدف الدراسة
تم اختيار ينة من  400معلم ءمعلمة ،ءتءصلا الدراسة إل

دم ءجءد فرءا ذاا داللة

إحصائية ف مستء الثقة التنظيمية تعل لمت ير الجنس ءالخبرة ءالمؤهل العلم .
بينما أجرا نءح ( (2013دراسة هدفا لمعرفة درجة الثقة التنظيمية لد

مديراا المدارس

الثانءية ء اليتها بسلءك المءاطنة التنظيمية للمعلماا ءاستخدما الباحثة أداة االستبانة لجمع
المعلءماا ،ءكانا العينة من جميع مديراا المدارس الثانءية للبناا بمدينة مكة المكرمة ءالبالغ
ددهن ( )58مديرة ء( )556معلمة ،ءأءضحا نتائج الدراسة أن درجة الثقة التنظيمية لد
مديراا المدارس الثانءية كان مرتلعا مع ءجءد فرءا ذاا داللة إحصائية تعل لمت يراا الءظيلة
لصال المديراا ء دم ءجءد فرءا تعل لمت ير المؤهل العلم ءالخبرة.
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ءجاءا دراسة ابراهيم ( )2013بهدف التعرف ل درجة ممارسة مديري المدارس الثانءية
الخاصة ف محافظة العاصمة مان للقيادة الخادمة ء اليتها بمستء الثقة التنظيمية السائدة ف
مدارسهم من ءجهة نظر المعلمين ،ءتكءنا ينة الدراسة من ( )327معلما ءمعلمة تم اختيارهم
بالطريقة الطبقية العشءائية النسبية من ثالث مديرياا للتربية ءالتعليم تم اختيارهم بالطريقة العنقءدية
ءيد استخدما أداتان لقياس درجة ممارسة المديرين للقيادة الخادمة ءالثانية لقياس مستء الثقة
التنظيمية السائدة ف المدارس الثانءية الخاصة ،ءتءصلا الدراسة إل أن مستء الثقة التنظيمية
كان مرتلعا بشكل ام ءءجءد الية إيجابية ذاا داللة إحصائية ،ء دم ءجءد فرءا ذاا داللة
إحصائية تعل لمت ير الجنس ءالخبرة ءالمؤهل العلم .
كما هدفا دراسة فارس ( )2014إل التعرف إل العالية بين الثقة التنظيمية ءااللتلام التنظيم
ف جامعة االلهر ب لة ،ءتكءن مجتمع الدراسة من العاملين ءاإلداريين ف جامعة ا لهر ءبلغ
ددهم ( )170مءظلا ءتم استخدام االستبانة ك داة لجمع المعلءماا ،ءأظهرا الدراسة ءجءد
الية ارتباطية بين الثقة باللمالء ءااللتلام التنظيم .
أما دراسة المرشد ( )2014فكانا تهدف إل دراسة الية الثقة التنظيمية باإلبداع اإلداري
من ءجهة نظر مءظلاا جامعة ا ميرة نءر بنا بد الرحمن ءتكءنا العينة من ( )321مءظلة
تم اختيارهن شءائيا ءاستخدما االستبانة لجمع المعلءماا ،ءكانا أهم النتائج إدراك المءظلاا
بعاد الثقة التنظيمية ءءجءد الية مءجبة بين الثقة التنظيمية ءاإلبداع اإلداري.
بينما هدفا دراسة اللداءي ( )2015إل التعرف ل درجة ممارسة مديري مدارس ءكالة
ال ءث ف

محافظة العاصمة مان لسلءك النلاا ا خالي

ء اليته بمستء الثقة التنظيمية

السائدة ف مدارسهم من ءجهة نظر المعلمين ،ءتكءنا العينة من ( )331معلما ءمعلمة حيث تم
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اختيارهم بالطريقة العشءائية من مجتمع الدراسة ،ءتم استخدام أداتين لجمع البياناا تمثل
المت يرين ،ءيد أظهرا الد ارسة أن مستء الثقة التنظيمية السائدة ف مدارس ءكالة ال ءث الدءلية
ف

مان من ءجهة نظر المعلمين كان متءسطا مع ءجءد الية سلبية بين درجة ممارسة مديري

المدارس لسلءك النلاا ا خالي ءالثقة التنظيمية.

 .3دراسات متعلقة بالمتغيرين الشفافية اإلدارية والثقة التنظيمية
أجر جاهانسءلي ) (Jahansoozi, 2006دراسة بعنءان" تنظيم العالياا بين أصحاب
المصلحة :استكشاف الثقة ءالشلافية" بهدف الكشف ن الثقة بين أصحاب المصال  :المنظماا
التلطية ءشركاا ال ال ءأفراد المجتمع المشارك بكندا ءذلك بالتطبيا ل شركة شل ف كندا،
ءيد أجريا مقابالا تتراءح بين ) (45دييقة إل ثالث سا اا ل ) (12فردا ممن لهن خبرة
من العاملين ءكذلك أفرادا من المجتمع المحل ءذلك بتقديم أسئلة ملتءحة حءل الثقة ءالشلافية
ءالرضا ءااللتلام ءالسيطرة المتبادلة ءالحءار ،ءتءصلا الدراسة إل نتيجة ملادها أن الثقة ءالشلافية
تكتسبان أهمية يصء ف بناء العالياا ،ءأن الشلافية أمر بالغ ا همية إل ادة بناء الثقة ءالحلاظ
ل صحة العالياا مع أصحاب المصال المجتمعية.
أجر رءالينل ) (Rawlins, 2008دراسة هدفا إل يياس العالية بين الشلافية ءالثقة،
ءأرسلا د ءة بالمشاركة باإليميل ل ) (1200من المءظلين ف المؤسساا الصحية :إداريين،
ءأطباء ،ءممرضين ،ءغيرهم .ءاست را المس حءال ) (5أيام ءأكمل ( )385شخصا من أفراد
العينة االستجابة ن االستبانة ،ءكانا االستبياناا الصالحة للتحليل ) (361استبيانا .ءيد
تءصلا الدراسة إل

أن االرتباط بين الثقة ءالشلافية كبير)(0.75؛ مما يدل ل

الملهءمين يرتبطان بشكل كبير ف

قءل المءظلين الذين شاركءا ف هذة الدراسة.

أن هذين

37

ءأما دراسة نءرمان ءمارك ) (Norman & Mark, 2010ءالت هدفا التعرف إل أثر
تبن الشلافية ل مستء ثقة المرؤءسين ف الرئيس ءادراكهم للعاليته ،ءتمثلا ينة الدراسة
من ) (304مشاركا تم اختيارهم بشكل شءائ ف ءالية كءلءرادء بالءالياا المتحدة ا مريكية
الختبار فرضياا الدراسة ،ءكان من أهم النتائج أن مستء شلافية الرئيس ءمستء يدرته النلسية
اإليجابية تؤثر ف درجة ثقة المرؤءسين ءادراكهم للعاليته ،ءأن العاملين أكثر ثقة بالمدير الذي
يثا بق ارراتهم ءيقدم لهم المعلءماا الاللمة لصنع الق ارراا ،فالتحدي ا كبر أال يكءن التركيل
ل التنظيماا المنافسة ،ءانما ل العاملين ف المقام ا ءل ،فقد يشكل العاملءن التهديد ا كبر
أمام نجاح المؤسسة ،ءأن اإلدارة الت تتبن نظام اتصاالا شلافة مع العاملين تستطيع الت لب
ل فتراا الكساد الت تءاجهها المؤسسة .كما أن اإلدارة الت تتعامل بشلافية ف

الياتها مع

الجمهءر الخارج تمتلك سمعة طيبة ،ءينتج ن إحساس المديرين بالثقة نتائج إيجابية تتمثل
ف الرضا ءااللتلام ،ءمستء متميل ف ا داء.
ءجاءا دراسة الحرب ) (2011بهدف التعرف ل درجة تطبيا اإلدارة بالشلافية من
ءجهة نظر أ ضاء هيئة التدريس ءالمءظلين ف جامعة أم القر بمكة المكرمة ءجامعة الملك
بد العليل بجدة ،ءالكشف

ن مستء الثقة التنظيمية

ضاء هيئة التدريس ءالمءظلين

بالمؤسساا الت يعملءن بها ،ءلتحقيا هذا الهدف تم اختيار ينة طبقية شءائية تناسبية بل ا
) (960فردا من أ ضاء هيئة التدريس ءالمءظلين ف جامعة أم القر بمكة المكرمة ءجامعة
الملك بدالعليل بجدة ،ءكان من أهم نتائج الدراسة أن درجة تطبيا اإلدارة بالشلافية كانا
متءسطة ،ءدرجة مستء الثقة التنظيمية متءسطة ،مع ءجءد فرءا ف

استجاباا أفراد ينة

الدراسة حءل درجة تطبيا اإلدارة بالشلافية ءمستء الثقة التنظيمية تبعا لمت يراا الدراسة :الجنس
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لصال الذكءر ،الجنسية لصال غير السعءديين .المؤهل العلم ءطبيعة العمل من حيث الدرجة
ا كاديمية ءالمرتبة الءظيلية .كما أظهرا دم ءجءد فرءا حءل درجة تطبيا اإلدارة بالشلافية
ءمستء الثقة التنظيمية تبعا لمت يراا الدراسة االخر  :الجامعة ،العمر ،دد سنءاا الخبرة
بالعمل ،كما أن معامل االرتباط بين اإلدارة بالشلافية ءالثقة التنظيمية بلغ ).(0.749
كما ءيام ال ارجح ) (2014بدراسة هدفا للكشف ن ءايع تطبيا الشلافية من ءجهة
نظر العاملين بكلية الملك فهد ا منية ءكلية الملك خالد العسكرية بمدينة الريا
السعءدية ،ءمد

بالمملكة العربية

انعكاس ذلك ل ثقتهم بمؤسساتهم .تم اختيار العينة من الضباط ءالمدنيين

العاملين ف الكلياا ا منية ءالبالغ ددهم ) (1138فردا ،ءجاءا أبرل نتائج الدراسة أن كال
من الشلافية اإلدارية ءالثقة التنظيمية مطبقة بدرجة متءسطة ف المؤسساا ا كاديمية ا منية،
ءءجءد الية طردية بين ءايع تطبيا الشلافية ب بعادها من جهة ءمعرفتهم لءايع الثقة التنظيمية
من جهة أخر ف

المؤسساا ا كاديمية ا منية ،كما أن مد

تطبيا ءسائل تعليل الثقة

التنظيمية كانا بدرجة الية مما يدل ل إدراك العاملين همية ءسائل تعليل الثقة التنظيمية
ءتءفرها ف المؤسساا ا كاديمية االمنية.

ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:
تنء ا أهداف الدراساا الت تناءلا مت ير الشلافية اإلدارية حيث أن بعضها تناءل
الشلافية اإلدارية ء اليتها ببع

المت يراا الءظيلية ءالتنظيمية كما ف

دراسة سلنسءن

) .(Svensson, 2007ءهدفا بعضها إل معرفة درجة ممارسة الشلافية ف المؤسساا دءن
ربطها ب ي مت ير مثل دراسة رملي (.)2013
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ءتبين أن بع

الدراساا تناءلا مت ير الثقة التنظيمية ء اليتها بمت يراا كما ف

دراسة البكار ) (2012ءالعدالة التنظيمية ،ءمت ير المءاطنة التنظيمية ف دراسة نءح )،(2013
ءااللتلام التنظيم ف دراسة فارس) ،(2014ءاإلبداع اإلداري ف دراسة المرشد ).(2014
كما ءجدا الباحثة دراساا اهتما بكال المت يرين معا (الشلافية اإلدارية ءالثقة التنظيمية)
كدراسة الحرب

) (2011ف

الجامعاا السعءدية ءركلا

ل

التعليم العال  ،أما رءالينل

) (Rawlins, 2008فاهتما بالشلافية ء اليتها بالثقة ،ءكانا ف مؤسساا ءء الراا صحية
ءأمنية.
ءيد تنء ا الد ارسم م م مماا السم م م ممابقة من حيث ا دءاا الت ا تمدا ليها للحصم م م ممءل ل
المعلءماا فقد ا تمد معظمها ل اسم ممتخدام االسم ممتبانة كءسم مميلة لجمع البياناا .ءاتلقا الد ارسم ممة
الحالية مع معظم الد ارس م مماا السم م مابقة ف اس م ممتخدام االس م ممتبانة ك داة للتعرف ل درجة ممارس م ممة
الش مملافية اإلدارية لد رؤس مماء ا يس ممام ا كاديمية ف الجامعاا ا ردنية الخاصم مة ف العاص مممة
مان ء اليتها بمستء الثقة التنظيمية لد أ ضاء هيئة التدريس من ءجهة نظرهم مثل دراسة
كممل من الحرب

) ،(2011ءالراجح ) ،(2014الربيعممة ( )2015ءغممانم) ، (2017ءالحردان

(.)2017
ءيد استلادا الباحثة من أدبياا الدراساا السابقة ف استع ار

ا دب النظري ءالدراساا

السابقة ،الءة ل تطءير أدات الدراسة ءالمنهج المستخدم ،ءمنايشة النتائج ءتلسيرها .ءتعتبر
الدراساا السابقة الت تناءلا الشلافية ءالثقة التنظيمية حديثة نسبيا ءخصءصا العربية منها؛
خر نء ا ما ،ءأءلها الحرب ) (2011حيث
ءلكن ل المستء التعليم العال جاء االهتمام مت ا
جاء تطبيقها ل الجامعاا السعءدية بدراسة المت يرين معا ،ءبالتال تتميل هذة الدراسة ب نها
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الثانية الت تأعن بدراسة الشلافية اإلدارية ء اليتها بالثقة التنظيمية ل مستء مؤسساا التعليم
العال ف الءطن العرب  ،ءا ءل بالنسبة لمجتمع الدراسة  -حسب لم الباحثة.
لذا ،ياما الباحثة بدراسة الشلافية اإلدارية ء اليتها بالثقة التنظيمية ف مجتمع لم يتطرا
له ف الدرساا السابقة – حسب لم الباحثة؛ أال ءه الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة
مان ء ددها ( )13جامعة ،ءكذلك التطرا إل مجتمع مختلف من أ ضاء هيئة التدريس ف
الكلياا العلمية ءاإلنسانية ء ددهم ( )1835ضءا باستخدام االستبانة ك داة لجمع المعلءماا.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
تناءل هذا اللصل رضا لمنهج الدراسة المستخدم ،ءمجتمع الدراسة ء ينتها ،ء رضا لألداتين
اللتين طءرتهما الباحثة ءآلياا التحقا من صديهما ءثباتهما ،كما تضمن رضا إلجراءاا الدراسة،
ءالمعالجاا اإلحصائية للبياناا ءذلك كاآلت :

منهج الدراسة:
استخدما الباحثة المنهج الءصل االرتباط لكءنه المنهج المناسب إلجراء مثل هذة
الد ارسة ،ءاستخدما االستبانة ءسيلة لجمع البياناا.

مجتمع الدراسة:
تكءن مجتمع الدراسة من جميع أ ضاء هيئة التدريس ف الكلياا العلمية ءاإلنسانية ف
الجامعاا ا ردنية الخاصة ف

العاصمة مان ء ددها  13جامعة خاصة ءالبالغ ددهم

( )1835ضء هيئة تدريس حسب معلءماا يسم المءارد البشرية ف الجامعاا خالل اللصل
الدراس الثان  .2018/2017كما هء مءض بالجدءل ( )1أدناة.

43

عمان
األردنية
جدول ( )1توزيع أفراد مجتمع الدراسة في الجامعات
ّ
ّ
الخاصة في محافظة العاصمة ّ
حسب الجنس
الجامعة

الرقم

الجنس

المجموع

ذكور

إناث

1

مان العربية

75

14

89

2

الشرا ا ءسط

119

51

170

3

مان ا هلية

158

54

212

4

العلءم التطبيقية

197

57

254

5

فيالدلليا

173

41

214

6

اإلسراء

181

42

223

7

البت ار ا هلية

157

70

227

8

الليتءنة ا ردنية

195

60

255

9

ا ميرة سمية للتكنءلءجيا

85

13

98

10

ا كاديمية ا ردنية للمءسيق

14

1

15

11

كلية العلءم التربءية ءاآلداب_ا نرءا

22

10

32

12

كليممة ا ردن الجممامعيممة التطبيقيممة للتعليم اللن ممدي

4

2

6

28

12

40

1408

427

1835

ءالسياح
13

الجامعة العربية الملتءحة
المجموع
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عينة الدراسة:
تم استخدام اإلجراءاا اآلتية ف اختيار ينة الدراسة:
 .1العينة العنقءدية العشءائية ،الختيار أربع جامعاا.
 .2العينة الطبقية العشءائية النسبية ءبلغ ددها ( )269ءفقا لجدءل تحديد حجم العينة من
حجم المجتمع الذي أ دة كريس ءمءرجان ( .)Krejcie & Morgan, 1997كما هء
مءض بالجدءل ريم ( )2أدناة:
جدول ( )2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

الجامعة

المجموع

ذكور

إناث

الشرا ا ءسط

36

16

52

اإلسراء

56

13

69

البت ار ا هلية

48

22

70

الليتءنة ا ردنية

60

18

78

المجموع

269

أداتا الدراسة:
لتحقيا أهداف الدراسة ،طءرا الباحثة أدات الدراسة ا تمادا ل مس ا دب النظري
السابا المتعلا بممارسة الشلافية اإلدارية ءالثقة التنظيمية ءاإلفادة منها ف بناء أدات الدراسة؛
إذ تم الرجءع إل

الدراساا السابقة ذاا الصلة بمءضءع الدراسة مثل دراسة كل من

الحرب ) ،(2011ءالراجح ) ،(2014ءالحردان) ،(2017ءغانم ) (2017ءه كاآلت :
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 .1استبانة لدراسة درجة ممارسة الشلافية اإلدارية لد

رؤساء ا يسام ا كاديمية من ءجهة

ءبعد االتصال
نظر أ ضاء هيئة التدريس ،ءتضمنا ا بعاد اآلتية :أبعد المعلءماا ،أ
ءبعد تقءيم
ءبعد ا نظمة ءاجراءاا العمل ،أ
ءبعد المشاركة ،أ
ءبعد المساءلة اإلدارية ،أ
اإلداري ،أ
ا داء.
 .2استبانة لدراسة درجة الثقة التنظيمية

ضاء الهيئة التدريسية من ءجهة نظرهم ءتضمنا

ءبعد
ءبعد السياساا ءالتشريعاا ،أ
ءبعد اإلبداع ءالمشاركة ،أ
ا بعاد اآلتية :أبعد المعلءماا ،أ
ءبعد القيم التنظيمية.
ا سلءب القيادي السائدة ،أ

صدق أداتي الدراسة:
ءللتحقا من صدا ا داة ،ياما الباحثة باستخدام نء ين من الصدا ،كاآلت :

 .1الصدق الظاهري ألداتي الدارسة:
تم التحقا من صدا أدات

الدراسة باستخدام الصدا الظاهري ءذلك بعر

فقراا

االستبانتين بصي تهما ا ءلية (الملحا ريم  )1ل مجمء ة من المحكمين من المختصين
ءذءي الخبرة من أ ضاء هيئة التدريس من أساتذة العلءم التربءية ف

دد من الجامعاا ا ردنية

(الملحا ريم  ،)2ءيد تم ا خذ باللقراا الت حصلا ل مءافقة بنسبة ) (%80من المحكمين
ف كثر ،ءتم إجراء الاللم مع اللقراا الت ايترح تعديلها أء إ ادة صياغتها أء حذفها ،ءأصبحا
االستبانتين بصي تهما النهائية كما ف الملحا ريم (.)3

 .2الصدق البنائي (صدق التساق الداخلي)
بعد التحقا من الصدا الظاهري دات

الدراسة ،ياما الباحثة بتطبيقها ل

مجتمع

الدراسة للتعرف ل مد صدا االتساا الداخل لألداة ءمد إسهام اللقراا المكءنة للأبعد،
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ءذلك بحساب معامل إرتباط بيرسءن ( ،)Pearson Correlation Coefficientءيءض
الجداءل ( )6،5،4،3تحليل معامل االرتباط للقراا ا بعاد لكل من استبانة الشلافية اإلدارية
ءاستبانة الثقة التنظيمية:

جدول ( )3معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للبعد المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة
ممارسة الشفافية اإلدارية

الفقرة

1

2

3

4

5

6

معامل الرتباط

0.57

0.60

0.75

0.66

0.69

0.30

مستوى الدللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل الرتباط

0.56

0.78

0.77

0.63

0.69

0.65

اإلداري

مستوى الدللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

المساءلة

معامل الرتباط

0.65

0.72

0.81

0.86

0.77

0.71

مستوى الدللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل الرتباط

0.75

0.77

0.75

0.71

0.57

0.55

مستوى الدللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

معامل الرتباط

0.68

0.72

0.82

0.77

مستوى الدللة

0.00

0.00

0.00

0.00

البعد
المعلومات
ال تصال

اإلدارية

المشاركة
األنظمة
واجراءات
العمل
تقويم

األداء

7

معامل الرتباط

0.65

0.55

0.72

0.72

0.60

0.64

0.58

مستوى الدللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

نالحظ من الجدءل ( )3أن ييم معامالا ارتباط اللقراا ف أبعد المعلءماا تراءحا بين
( )0.75 – 0.30ءيد كانا جميع القيم دالة إحصائيا ند مستء الداللة ) (α≤0.05ءهذا
يدلل ل ءجءد درجة من صدا االتساا الداخل بين فقراا الأبعد ا ءل.
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كما نالحظ أن معامالا االرتباط ف أبعد االتصال اإلداري يد تراءحا ()0.78 – 0.56
ءكانا جميعها داله إحصائيا ند مستء الداللة ) (α≤0.05ءهذا يدلل ل ءجءد درجة من
صدا االتساا الداخل بين فقراا الأبعد الثان .
ءنالحظ أن معامالا االرتباط ف

أبعد المساءلة اإلدارية يد تراءحا ()0.86 – 0.65

ءكانا جميعها داله إحصائيا ند مستء الداللة ) (α≤0.05ءهذا يدلل ل ءجءد درجة من
صدا االتساا الداخل بين فقراا الأبعد الثالث.
كما ءنالحظ أيضا أن معامالا االرتباط ف أبعد المشاركة يد تراءحا ()0.77 – 0.55
ءكانا جميعها داله إحصائيا ند مستء الداللة ) (α≤0.05ءهذا يدلل ل ءجءد درجة من
صدا االتساا الداخل بين فقراا الأبعد الرابع.
ءنالحظ أن معامالا االرتباط ف

أبعد ا نظمة ءاجراءاا العمل يد تراءحا (– 0.68

 )0.82ءكانا جميعها داله إحصائيا ند مستء الداللة ) (α≤0.05ءهذا يدلل ل ءجءد
درجة من صدا االتساا الداخل بين فقراا الأبعد الخامس.
كما تشير معامالا االرتباط ف أبعد تقءيم ا داء الت يد تراءحا ( )0.72 – 0.55ءكانا
جميعها داله إحصائيا ند مستء الداللة ) (α≤0.05ءهذا يدلل ل ءجءد درجة من صدا
االتساا الداخل بين فقراا الأبعد السادس.
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جدول ( )4مصفوفة معامالت الرتباط ألبعاد الشفافية اإلدارية
البعد

المعلومات

المعلومات

1

ال تصال

المساءلة

اإلداري

المشاركة

واجراءات

تقويم

األداء

اإلدارية

0.68

0.51

0.43

0.65

0.67

0.78

1

0.74

0.62

0.62

0.72

0.88

1

0.71

0.59

0.72

0.87

1

0.38

0.66

0.77

ال تصال
اإلداري

اإلدارية

األنظمة

الشفافية

المساءلة
اإلدارية

المشاركة

العمل

األنظمة

1

واجراءات

0.77

0.68

العمل
تقويم

1

األداء

0.89

الشفافية

1

اإلدارية

يشير الجدءل ( )4إل ءجءد معامالا إرتباط مرتلعة ءدالة إحصائيا ند مستء الداللة
) (α≤0.05بين جميع أبعاد ا داة ا ءل بالدراسة ءه استبانة الشلافية اإلدارية.
جدول ( )5معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للبعد المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة الثقة
التنظيمية

البعد

الفقرة
معامل

المعلومات

الرتباط
مستوى
الدللة

اإلبداع

والمشاركة

معامل

الرتباط

1

2

3

4

0.76

0.80

0.79

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.54

0.72

0.81

0.85

5

0.77

6

0.78

7

8

49
مستوى
الدللة
معامل

السياسات

واإلجراءات

الرتباط
مستوى
الدللة

األسلوب
القيادي
السائد

معامل

الرتباط
مستوى
الدللة
معامل

القيم

التنظيمية

الرتباط
مستوى
الدللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.51

0.63

0.64

0.75

0.64

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.83

0.33

0.43

0.40

0.43

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.57

0.63

0.76

0.56

0.74

0.65

0.59

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

نالحظ من الجدءل ( )5أن ييم معامالا ارتباط اللقراا ف أبعد المعلءماا تراءحا بين
( )0.80 – 0.70ءيد كانا جميع القيم دالة إحصائيا ند مستء الداللة ) (α≤0.05ءهذا
يدلل ل ءجءد درجة من صدا االتساا الداخل بين فقراا الأبعد ا ءل.
كما نالحظ أن معامالا االرتباط ف أبعد اإلبداع ءالمشاركة يد تراءحا ()0.85 – 0.54
ءكانا جميعها داله إحصائيا ند مستء الداللة ) (α≤0.05ءهذا يدلل ل ءجءد درجة من
صدا االتساا الداخل بين فقراا الأبعد الثان .
ءنالحظ أن معامالا االرتباط ف أبعد السياساا ءالتشريعاا يد تراءحا ()0.75- 0.51
ءكانا جميعها داله إحصائيا ند مستء الداللة ) (α≤0.05ءهذا يدلل ل ءجءد درجة من
صدا االتساا الداخل بين فقراا الأبعد الثالث.
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كما ءنالحظ أيضا أن معامالا االرتباط ف أبعد ا سلءب القيادي السائد يد تراءحا (0.26
–  )0.83ءكانا جميعها داله إحصائيا ند مستء الداللة ) (α≤0.05ءهذا يدلل ل ءجءد
درجة من صدا االتساا الداخل بين فقراا الأبعد الرابع.
ءكما ءتشير معامالا االرتباط ف

أبعد القيم التنظيمية أنها تراءحا ()0.76 – 0.56

ءكانا جميعها داله إحصائيا ند مستء الداللة ) (α≤0.05ءهذا يدلل ل ءجءد درجة من
صدا االتساا الداخل بين فقراا الأبعد الخامس.
جدول ( )6مصفوفة معامالت الرتباط ألبعاد الثقة التنظيمية
البعد

المعلومات

المعلومات

1

اإلبداع

والمشاركة
السياسات

واإلجراءات
األسلوب
القيادي

اإلبداع

السياسات

األسلوب
القيادي

القيم

والمشاركة

واإلجراءات

0.67

0.57

0.46

1

0.52

0.50

0.56

1

0.27

0.50

السائد

1

الثقة

التنظيمية

التنظيمية

0.56

0.82
0.82
0.73

0.47

0.74

السائد
القيم

التنظيمية

1

الثقة

التنظيمية

0.77
1

يشير الجدءل ( )6إل ءجءد معامالا إرتباط مرتلعة ءدالة إحصائيا ند مستء الداللة
) (α≤0.05بين جميع أبعاد ا داة الثانية بالدراسة ءه استبانة الثقة التنظيمية.
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ثبات أداتي الدراسة:
للتحقا من ثباا ا داة ،ياما الباحثة باستخدام نء ين من الثباا ،كما هء مءض بالجدءل
( )8،7ادناة ءه كاآلت :
 .1طريقة االختبار ءا ادة االختبار ) (test-retestءذلك من خالل اختيار ينة مقدارها )(25
من أ ضاء الهيئة التدريسية من خارج ينة الدراسة بلاصل لمن مقدارة أسبء ان.
 .2طريقة االتساا الداخل باستخدام معامل كرءنباخ أللا ) ،(Cronbach Alphaءذلك بعد
تطبيا أداة الدراسة.
جدول ( )7معامالت ثبات استبانة الشفافية اإلدارية بطريقة الختبار واعادة الختبار وطريقة التساق
الداخلي

معامل الثبات

معامل الثبات

الختبار – إعادة الختبار

التساق الداخلي

1

المعلءماا

0.81

0.76

2

االتصال اإلداري

0.82

0.82

3

المساءلة اإلدارية

0.86

0.87

4

المشاركة

0.84

0.82

5

ا نظمة ءاجراءاا العمل

0.88

0.84

6

تقءيم ا داء

0.90

0.84

البعد

الرقم

الدرجة الكلية للشلافية

0.94

يظهر الجدءل ريم ( )7معامالا ثباا استبانة الشلافية اإلدارية بطريقة االختبار ءا ادة االختبار
حيث تراءحا بين ( )0.90 – 0.81ءأ ل معامل ثباا كان لأبعد تقءيم ا داء ،ءكان معامل الثباا
للدرجة الكلية للشلافية ( )0.94ءه مرتلعة ،ءكذلك يظهر الجدءل معامل الثباا بطريقة االتساا
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الداخل ءتراءحا بين ( ،)0.87 – 0.84ءأ ل معامل ثباا للأبعد تقءيم ا داء ،ءتعتبر هذة القيم
مقبءلة الجراء الدارسة.
جدول ( )8معامالت ثبات استبانة الثقة التنظيمية بطريقة الختبار واعادة الختبار وطريقة التساق
الداخلي

معامل الثبات

معامل الثبات

الختبار – إعادة الختبار

التساق الداخلي

1

المعلءماا

0.82

0.85

2

اإلبداع ءالمشاركة

0.85

0.88

3

السياساا ءالتشريعاا

0.84

0.76

4

ا سلءب القيادي السائد

0.88

0.73

5

القيم التنظيمية

0.86

0.91

البعد

الرقم

الدرجة الكلية للثقة التنظيمية

0.89

يظهر الجدءل ريم ( )4معامالا ثباا استبانة الثقة التنظيمية بطريقة االختبار ءا ادة االختبار
حيث تراءحا بين ( )0.88 – 0.82ءأ ل معامل ثباا كان لأبعد ا سلءب القيادي السائد ،ءكان
معامل الثباا للدرجة الكلية للثقة التنظيمية ( )0.89ءه مرتلعة ،ءكذلك يظهر الجدءل معامل الثباا
بطريقة االتساا الداخل ءتراءحا بين ( ،)0.88 – 0.81ءأ ل معامل ثباا لل أبعد القيم التنظيمية،
ءتعتبر هذة القيم مقبءلة الجراء الدارسة.

متغيرات الدراسة:
اشتملا الدراسة ل كل من المت يراا اآلتية:
 .1المت يراا التابعة :الشلافية اإلدارية ،ءالثقة التنظيمية
 .2المت يراا المستقلة ،ءه كاآلت :
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 الجنس ،ءهء فئتان :ذكءر ءأناث. الرتبة ا كاديمية ءه ثالث رتب :أستاذ ،ءأستاذ مشارك ،ءأستاذ مسا د. -تخصص الكلية ءهء نء ين :الكلية العلمية ،الكلية اإلنسانية.

المعالجة اإلحصائية:
ن السؤالين ا ءل ءالثان  ،تم استخدام المتءسطاا الحسابية ءاالنحرافاا

 .1لإلجابة

المعيارية ءالرتبة ءالمستء .
ن السؤال الثالث ،تم استخدام معامل االرتباط بيرسءن ( Pearson

 .2لإلجابة

 ،)Correlation Coefficientءاالختبار التائ لمعرفة مستء داللته.
 .3لإلجابة ن السؤالين الرابع ءالخامس تم استخدام اختبار ( ،)t- testلعينتين مستقلتين
لإلجابة ن مت ير الجنس ،كما تم استخدام اختبار تحليل التباين ا حادي ( one way
 )ANOVAلإلجابة ن مت ير الرتبة ا كاديمية ،ءتخصص الكلية.
 .4تم استخدام طريقة االختبار ءا ادة االختبار ) (test – retestإليجاد ثباا ا داتين.
 .5تم استخدام معامل كرءنباخ أللا ( )Cronbach Alphaإليجاد معامل االتساا الداخل
لألداتين.
 .6تم استخدام معامل االرتباط بيرسءن ( )Pearson Correlation Coefficientإليجاد
مد صدا االتساا الداخل لألداتين.
تم تحديد مستء ممارسة رؤساء ا يسام ا كاديمية للشلافية اإلدارية ءفقا للمعادلة اآلتية:
القيمة العليا للبديل  −القيمة الدنيا للبديل 4 1 − 5
=
=
3
3
دد المستءياا

= 1.33
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ءبذلك  :يكءن المستء منخل

من () 2.33 - 1

ءيكءن المستء المتءسط من () 3.67 - 2.34
ءيكءن المستء المرتلع ممن ( ) 5-3.68
ءتم تطبيا المعادلة ذاتها لتحديد درجة الثقة التنظيمية

ضاء هيئة التدريس.

إجراءات الدراسة:
تم تنليذ الدراسة ءفا اإلجراءاا اآلتية:
 .1االطالع ل ا دب النظري ءالدراساا السابقة.
 .2تحديد أفراد مجتمع الدراسة ء ينتها.
 .3إ داد أدات الدراسة ءالتحقا من صديهما ءثباتهما.
 .4الحصءل ل كتب تسهيل مهمة الباحثة من رئيس جامعة الشرا ا ءسط مءجه إل
رؤساء الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان لتسهيل تطبيا أدات الدراسة
ل أفراد العينة.
 .5تطبيا أدات الدراسة ل العينة.
 .6تحليل البياناا إحصائيا باستخدام الرلمة اإلحصائية ).(SPSS
 .7رصد النتائج ءتحليلها ء رضها ءمنايشتها.
 .8تقديم التءصياا ءالمقترحاا بناء ل ما التءصل إليه من نتائج.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
اشتمل هذا اللصل رضا للنتائج الت تءصلا إليها هذة الدراسة بهدف التعرف إل درجة
ممارسة الشلافية اإلدارية لد

رؤساء ا يسام ا كاديمية ف

العاصمة مان ء اليتها بدرجة الثقة التنظيمية

الجامعاا ا ردنية الخاصة ف

ضاء هيئة التدريس من ءجهة نظرهم ،من

خالل اإلجابة ن ا سئلة اآلتية:
الخاصة في العاصمة
األردنية
السؤال األول :ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات
ّ
ّ
عمان لدى رؤساء األقسام األكاديمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
ّ
لإلجابة ن هذا السؤال تم حساب المتءسطاا الحسابية ءاالنحرافاا المعيارية ءمستء
ممارسة الشلافية اإلدارية ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان لد رؤساء ا يسام
ا كاديمية من ءجهة نظر أ ضاء هيئة التدريس بشكل ام ءلكل مجال من مجاالا أداة الدراسة،
ءيظهر ذلك ف الجدءل ( )9ذلك.
جدول ( )9المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية

الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة تناز ًليا.
دنية
للشفافية اإلدارية في الجامعات األر ّ
ّ
مستوى
الرتبة
المتوسط الحسابي النحراف المعياري
البعد
الرقم
الممارسة
1

المعلءماا

4.50

0.42

1

مرتلع

5

ا نظمة ءاجراءاا العمل

4.45

0.52

2

مرتلع

2

االتصال اإلداري

4.40

0.46

3

مرتلع

6

تقءيم ا داء

4.36

0.48

4

مرتلع

3

المساءلة اإلدارية

4.27

0.57

5

مرتلع
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4

المشاركة
الدرجة الكلية

4.20

0.52

4.36

0.41

6

مرتلع
مرتفع

يظهر الجدءل ( )9أن درجة ممارس م م م م ممة الش م م م م مملافية اإلدارية لد رؤس م م م م مماء ا يس م م م م ممام االكاديمية ف
الجامعاا ا ردنية الخاص مة ف العاصمممة مان من ءجهة نظر أ ضمماء هيئة التدريس كانا مرتلعة،
إذ بلغ المتءسم م م م ممط الحسمم م م مماب ( )4.36ءاالنحراف المعياري ( ،)0.41ءجاءا أبعاد ا داة جميعها ف
الدرجة المرتلعة ،إذ تراءحا المتءسم م م ممطاا الحسم م م ممابية بين ( ،)4.50 - 4.20ءجاء ف الرتبة ا ءل
أبعد المعلءماا ،بمتءسم م ممط حسم م مماب ( )4.50ءانحراف معياري ( )0.42ءبمسم م ممتء مرتلع ،ءف الرتبة
الثانية جاء أبعد ا نظمة ءاجراءاا العمل بمتءسم م م م م م ممط حسم م م م م م مماب ( )4.45ءانحراف معياري ()0.52
ءبمس م ممتء مرتلع ،ءف الرتبة الثالثة جاء أبعد االتص م ممال اإلداري بمتءس م ممط حس م مماب ( )4.40ءانحراف
معياري ( )0.46ءبمس م م م م ممتء مرتلع ، ،ءالرتبة الرابعة بمتءس م م م م ممط حس م م م م مماب ( )4.36ءانحراف معياري
( )0.48ءبمسم م م م م م ممتء مرتلع لأب عد تقءيم ا داء ،ءجاء ف الرتبة يبل ا خيرة أب عد المس م م م م م م مماءلة اإلدارية
بمتءس ممط حس مماب ( )4.27ءانحراف معياري ( )0.57ءبمس ممتء مرتلع ،ءالرتبة ا خيرة أبعد المش مماركة
بمتءسط حساب ( )4.20ءانحراف معياري ( )0.52ءبمستء مرتلع.
أما بالنسبة للقراا كل أبعد فكانا النتائج ل النحء اآلت :
 .1بعد المعلومات
تم حسمماب المتءسممطاا الحسممابية ءاالنحرافاا المعيارية ءالرتب ءمسممتء ممارسممة الشمملافية اإلدارية
لد رؤسمماء ا يسممام ا كاديمية ف الجامعاا ا ردنية الخاصمة من ءجهة نظر أ ضمماء هيئة التدريس
للقراا هذا الأبعد ،ءالجدءل ( )10يءض ذلك.
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جدول ( )10المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية

الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لبعد المعلومات مرتبة
ألردنية
للشفافية اإلدارية في الجامعات ا ّ
ّ
تناز ًليا.
الرقم
1
6
2
3

المتوسط

الفقرة
تتسم المعلءماا الصادرة من رئيس القسم بالمصدايية.
تلب المعلءماا الص م م م م م ممادرة ن رئيس القس م م م م م ممم متطلباا
العمل.
يقدم رئيس القسم م ممم المعلءماا الكافية بشم م مملافية دءن طلب

من أ ضاء هيئة التدريس.
يتي رئيس القسم م م م م ممم

ضم م م م م مماء هيئة التدريس اللرصم م م م م ممة

لالطالع ل المعلءماا ءاإلجراءاا اإلدارية المختللة.
ضء هيئة التدريس المعلءمة ف الءيا المناسب.

4

يتلق

5

يحافظ رئيس القسم ل سرية المعلءماا.
الدرجة الكلية

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى

الممارسة

4.74

0.52

1

مرتلع

4.56

0.84

2

مرتلع

4.55

0.55

3

مرتلع

4.42

0.62

4

مرتلع

4.38

0.65

5

مرتلع

4.28

0.67

6

مرتلع

4.50

0.42

مرتلع

يالحظ ف الجدءل ( )10أن مستء ممارسة الشلافية اإلدارية لد رؤساء ا يسام االكاديمية
ف

الجامعاا ا ردنية الخاصة ف

العاصمة

مان من ءجهة نظر أ ضاء هيئة التدريس لأبعد

المعلءماا كان مرتلعا ،إذ بلغ المتءسط الحساب ( )4.50ءانحراف معياري ( ،)0.42ءجاءا فقراا
هذا الأبعد جميعها ف المستء المرتلع ،إذ تراءحا المتءسطاا الحسابية بين ( ،)4.74 – 4.28ءجاء
ف الرتبة ا ءل فقرة ريم ( )1ءالت تنص ل " تتسم المعلءماا الصادرة من رئيس القسم بالمصدايية"،
بمتءسط حساب ( )4.74ءانحراف معياري ( )0.52ءبمستء مرتلع ،ءف الرتبة الثانية جاءا اللقرة
ريم ( )6ءالت تنص ل "تلب المعلءماا الصادرة ن رئيس القسم متطلباا العمل ".بمتءسط حساب
( )4.56ءانحراف معياري ( )0.84ءبمستء مرتلع ،ءف الرتبة الثالثة جاءا اللقرة ريم ( )2ءالت
تنص ل " يقدم رئيس القسم المعلءماا الكافية بشلافية دءن طلب من أ ضاء هيئة التدريس" بمتءسط
حساب ( )4.55ءانحراف معياري ( )0.55ءبمستء مرتلع ،ءالرتبة الرابعة بمتءسط حساب ()4.42
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ءانحراف معياري ( )0.62ءبمستء مرتلع لللقرة ريم ( )3ءالت تنص " يتي رئيس القسم

ضاء

هيئة التدريس اللرصة لالطالع ل المعلءماا ءاإلجراءاا اإلدارية المختللة" ،ءجاءا ف الرتبة يبل
ا خيرة فقرة ريم ( )4ءالت تنص " يتلق

ضء هيئة التدريس المعلءمة ف الءيا المناسب" بمتءسط

حساب ( )4.38ءانحراف معياري ( )0.65ءبمستء مرتلع ،ءالرتبة ا خيرة فقرة ريم ( )5ءالت تنص
ل " يحافظ رئيس القسم ل سرية المعلءماا" بمتءسط حساب ( )4.28ءانحراف معياري ()0.67
ءبمستء مرتلع.
 .2بعد األنظمة واجراءات العمل
تم حسمماب المتءسممطاا الحسممابية ءاالنحرافاا المعيارية ءالرتب ءمسممتء ممارسممة الشمملافية اإلدارية
لد رؤسمماء ا يسممام ا كاديمية ف الجامعاا ا ردنية الخاصمة من ءجهة نظر أ ضمماء هيئة التدريس
للقراا هذا الأبعد ،ءالجدءل ( )11يءض ذلك.
جدول ( )11المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية

الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لبعد األنظمة واجراءات
األردنية
للشفافية اإلدارية في الجامعات
ّ
ّ
العمل مرتبة تناز ًليا.
الفقرة

الرقم

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى

الممارسة

1

يعلن رئيس القسم التشريعاا اإلدارية المعمءل بها.

4.52

0.67

1

مرتلع

3

أيبسط رئيس القسم اإلجراءاا بصءرة ءاضحة.
يحرص رئيس القسم ل تنليذ اإلجراءاا بنلاهة.

4.51

0.72

2

مرتلع

4.49

0.65

3

مرتلع

يطبا رئيس القس م ممم التشم م مريعاا ل جميع العاملين دءن

4.29

0.69

4

مرتلع

4

مرتلع

2
4
5

تمييل.
يراجع رئيس القسم التشريعاا اإلدارية بهدف تءضيحها.
الدرجة الكلية

4.29

0.77

4.45

0.52

مرتفع

يالحظ ف الجدءل ( )11أن مسممتء ممارسممة الشمملافية اإلدارية لد رؤسمماء ا يسممام االكاديمية ف
الجامعاا ا ردنية الخاصم مة ف العاص مممة مان من ءجهة نظر أ ض مماء هيئة التدريس لأبعد ا نظمة
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ءاجراءاا العمل كان مرتلع ،إذ بلغ المتءسم م مط الحس م مماب ( )4.45ءانحراف معياري ( ،)0.52ءجاءا
اللقراا هذا الأبعد جميعها ف الدرجة المرتلعة ،إذ تراءحا المتءس م م م م م ممطاا الحس م م م م م ممابية بين (– 4.29
 ،)4.52ءجاء ف الرتبة ا ءل فقرة ريم ( )1ءالت تنص ل " يعلن رئيس القسم م م م م م ممم التش م م م م م م مريعاا
اإلدارية المعمءل بها" ،بمتءسم م ممط حسم م مماب ( )4.52ءانحراف معياري ( )0.67ءبمسم م ممتء مرتلع ،ءف
الرتبة الثانية جاءا اللقراا ريم ( ،)3بمتءس م م م م ممط حس م م م م مماب ( )4.51ءانحراف معياري ( )0.72ءالت
تنص ل أ"يبسط رئيس القسم اإلجراءاا بصءرة ءاضحة" ءبمستء مرتلع ،ءف الرتبة الثالثة جاءا
اللقرة ريم ( )2ءالت تنص ل " يحرص رئيس القسممم ل تنليذ اإلجراءاا بنلاهة" بمتءسممط حسمماب
( )4.49ءانحراف معي مماري ( ،)0.65ءالرتب ممة الرابع ممة ءا خيرة لللقراا ريم ( )5( ،)4ءاللءات تنص
ل " يطبا رئيس القسم التشريعاا ل جميع العاملين دءن تمييل"" ،يراجع رئيس القسم التشريعاا
اإلدارية بهدف تءض م م م م م مميحها" ،بمتءس م م م م م ممط حس م م م م م مماب ( )4.29ءانحرافيين معياريين ()0.77( ،)0.69
ءبمستء مرتلع.
 .3بعد ال تصال اإلداري
تم حسمماب المتءسممطاا الحسممابية ءاالنحرافاا المعيارية ءالرتب ءمسممتء ممارسممة الشمملافية اإلدارية
لد رؤساء ا يسام ا كاديمية ف الجامعاا ا ردنية الخاصة من ءجهة نظر أ ضاء هيئة التدريس
للقراا هذا الأبعد ،ءالجدءل ( )12يءض ذلك.
جدول ( )12المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية
الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لبعد ال تصال اإلداري مرتبة
األردنية
للشفافية اإلدارية في الجامعات
ّ
ّ
تناز ًليا.
الرقم
1

الفقرة
يعمل رئيس القس ممم ل تءفير نظام اتص ممال ميس ممر بين
جميع أ ضاء القسم.

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

4.46

0.68

الرتبة
1

مستوى

الممارسة
مرتلع
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6
4
3
2
5

يءظف رئيس القسم التكنءلءجيا ف مجال االتصال.
يسممتليد رئيس القسممم من ردءد الت ذية الراجعة للت كد من
فهم ال اية من ملية االتصال.
تتص م ممف المعلءماا الت ينقلها رئيس القس م ممم من اإلدارة
العليا بالدية ءالءضءح.
يستخدم رئيس القسم أساليب اتصال متنء ة.
يعتمد رئيس القس م م مم التسم م مملسم م ممل اإلداري ف المخاطباا
الرسمية مع اإلدارة العليا.
الدرجة الكلية

4.46

0.68

1

مرتلع

4.42

0.63

3

مرتلع

4.38

0.72

4

مرتلع

4.36

0.68

5

مرتلع

4.31

0.59

6

مرتلع

4.40

0.46

مرتفع

يالحظ ف الجدءل ( )12أن مسممتء ممارسممة الشمملافية اإلدارية لد رؤسمماء ا يسممام االكاديمية ف
الجامعاا ا ردنية الخاص مة ف العاصمممة مان من ءجهة نظر أ ضمماء هيئة التدريس لأبعد االتصممال
اإلداري كان مرتلعا ،إذ بلغ المتءسم م م ممط الحسم م م مماب ( )4.40ءانحراف معياري ( ،)0.46ءجاءا فقراا
هذا الأبعد جميعها ف الدرجة المرتلعة ،إذ تراءحا المتءسطاا الحسابية بين ( ،)4.46 –4.31ءجاء
ف الرتبممة ا ءل اللقراا ريم ( )6(,)1ءاللءات تنص ل "يعمممل رئيس القسم م م م م م ممم ل تءفير نظممام
اتص ممال ميس ممر بين جميع أ ض مماء القس ممم"" ،يءظف رئيس القس ممم من التكنءلءجيا ف مجال االتص ممال"
بمتءس ممط حس مماب ( )4.46ءانحراف معياري ( )0.68بمس ممتء مرتلع ،ءف الرتبة الثالثة جاءا اللقرة
ريم ( )4ءبمتءس م م ممط حس م م مماب ( )4.42ءانحراف المعياري ( ،)0.63ءالت تنص ل "يس م م ممتليد رئيس
القسم ممم من ردءد الت ذية الراجعة للت كد من فهم ال اية من ملية االتصم ممال" ،ءف الرتبة الرابعة جاءا
اللقرة ريم ( )3ءالت تنص ل " تتص ممف المعلءماا الت ينقلها رئيس القس ممم من اإلدارة العليا بالدية
ءالءض م ممءح" بمتءس م ممط حس م مماب ( )4.38ءانحراف معياري ( )0.72ءبمس م ممتء مرتلع ،ءالرتبة الخامسم ممة
بمتءس م م م ممط حس م م م مماب ( )4.36ءانحراف معياري ( )0.68ءبمس م م م ممتء مرتلع لللقرة ريم ( )2ءالت تنص
"يسممتخدم رئيس القسممم أسمماليب اتصممال متنء ة" ،ءجاءا ف الرتبة ا خيرة اللقرة ريم ( )5ءالت تنص
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"يعتمد رئيس القسم م ممم التسم م مملسم م ممل اإلداري ف المخاطباا الرسم م مممية مع اإلدارة العليا" متءسم م ممط حسم م مماب
( )4.31ءانحراف معياري ( )0.59ءبمستء مرتلع.
 .4بعد تقويم األداء
تم حسمماب المتءسممطاا الحسممابية ءاالنحرافاا المعيارية ءالرتب ءمسممتء ممارسممة الشمملافية اإلدارية
لد رؤساء ا يسام ا كاديمية ف الجامعاا ا ردنية الخاصة من ءجهة نظر أ ضاء هيئة التدريس
للقراا هذا الأبعد ،ءالجدءل ( )13يءض ذلك.
جدول ( )13المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية
الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لبعد تقويم األداء مرتبة
األردنية
للشفافية اإلدارية في الجامعات
ّ
ّ
تناز ًليا.
الرقم
2
6
5
3
7
1
4

الفقرة
يطبا رئيس القس م م م م ممم آلية تقءيم ا داء بمص م م م م ممدايية
تامة.
أيطلع رئيس القس م م م م ممم أ ض م م م م مماء هيئة التدريس ل
الجءانب اإليجابية ءالسلبية لعملية التقءيم.
يءفر رئيس القس ممم التس ممهيالا الاللمة لتطءير أداء

أ ضاء هيئة التدريس.

أيقءم رئيس القسم م م م م م ممم أداء أ ضم م م م م م مماء هيئة التدريس
بصءرة دءرية.
يءثا رئيس القسم م م م م م ممم نتائج ملية تقءيم ا داء بكل
دية ءمءضء ية.
يعتمد رئيس القسم آلية محددة لتقءيم ا داء.
يس م ممم رئيس القس م ممم بتقءيم أدائه من يبل أ ض م مماء
هيئة التدريس دءن تعمد إخلاء أي معلءمة.
الدرجة الكلية

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى

الممارسة

4.44

0.69

1

مرتلع

4.36

0.81

2

مرتلع

4.30

0.72

3

مرتلع

4.28

0.63

4

مرتلع

4.25

0.89

5

مرتلع

4.22

0.71

6

مرتلع

4.18

0.74

7

مرتلع

4.36

0.48

مرتفع
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يالحظ ف الجدءل ( )13أن مسممتء ممارسممة الشمملافية اإلدارية لد رؤسمماء ا يسممام االكاديمية ف
الجامعاا ا ردنية الخاص م م م مة ف العاصم م م مممة مان من ءجهة نظر أ ضم م م مماء هيئة التدريس لأبعد تقءيم
ا داء كان مرتلعا ،إذ بلغ المتءس م م م ممط الحس م م م مماب ( )4.36ءانحراف معياري ( ،)0.48ءجاءا اللقراا
هذا الأبعد جميعها ف الدرجة المرتلعة ،إذ تراءحا المتءسم م م م ممطاا الحسم م م م ممابية بين (،)4.44 – 4.18
ءجم مماء ف الرتبم ممة ا ءل اللقرة ريم ( )2ءالت تنص ل "يطبا رئيس القسم م م م م م ممم آليم ممة تقءيم ا داء
بمصمممدايية تامة" ،بمتءسم ممط حسم مماب ( )4.44ءانحراف معياري ( )0.69ءبمس ممتء مرتلع ،ءف الرتبة
الثانية جاءا اللقرة ريم ( )6ءالت تنص ل أ"يطلع رئيس القسم أ ضاء هيئة التدريس ل الجءانب
اإليجابية ءالس م م مملبية لعملية التقءيم" بمتءس م م ممط حس م م مماب ( )4.36ءانحراف معياري ( )0.81ءبمس م م ممتء
مرتلع ،ءف الرتبة الرابعة جاءا اللقرة ريم ( )3ءالت تنص ل " أيقءم رئيس القس م م م ممم أداء أ ض م م م مماء
هيئة التدريس بصم ممءرة دءرية" بمتءسم ممط حسم مماب ( )4.28ءانحراف معياري ( )0.63ءبمسم ممتء مرتلع،
ءالرتبة الخامسممة بمتءسممط حسمماب ( )4.25ءانحراف معياري ( )0.89ءبمسممتء مرتلع لللقرة ريم ()7
ءالت تنص " يءثا رئيس القس م ممم نتائج ملية تقءيم ا داء بكل دية ءمءض م ممء ية" ،ءالرتبة يبل ا خيرة
فقرة ريم ( )1ءالت تنص ل " يعتمد رئيس القسم م م م م ممم آلية محددة لتقءيم ا داء" بمتءسم م م م م ممط حسم م م م م مماب
( )4.22ءانحراف معياري ( )0.71ءبمس م م م م ممتء مرتلع ،ءالرتبة ا خيرة بمتءس م م م م ممط حس م م م م مماب ()4.18
ءانحراف معياري ( )0.74لللقرة ريم ( )4ءالت تنص ل "يسم م ممم رئيس القسم م ممم بتقءيم أدائه من يبل
أ ضاء هيئة التدريس دءن تعمد إخلاء أي معلءمة".
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 .5بعد المساءلة اإلدارية
تم حسمماب المتءسممطاا الحسممابية ءاالنحرافاا المعيارية ءالرتب ءمسممتء ممارسممة الشمملافية اإلدارية
لد رؤساء ا يسام ا كاديمية ف الجامعاا ا ردنية الخاصة من ءجهة نظر أ ضاء هيئة التدريس
للقراا هذا الأبعد ،ءالجدءل ( )14يءض ذلك.
جدول ( )14المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية
الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لبعد المساءلة اإلدارية
األردنية
للشفافية اإلدارية في الجامعات
ّ
ّ
تنازليا.
مرتبة
ً
الرقم
1

الفقرة
يءض م م م م رئيس القسم م م ممم

ضم م م مماء هيئة التدريس القءا د

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى

الممارسة

4.32

0.81

1

مرتلع

5

يحارب رئيس القسم جميع أشكال اللساد اإلداري.

4.28

0.69

2

مرتلع

3

يطبا رئيس القسم نظام المساءلة بلا لية.

4.27

0.66

3

مرتلع

2

يطبا رئيس القس م ممم العقءباا الملرءض م ممة ل أ ض م مماء

4.26

0.72

4

مرتلع

4.23

0.82

5

مرتلع

4.12

0.83

6

مرتلع

4.27

0.57

المطلءب االلتلام بها.

هيئة التدريس تبعا لنءع المخاللة.
6

يطلب رئيس القسم م م م م ممم من أ ضم م م م م مماء هيئة التدريس تقديم
تلسيراا لق ارراتهم ءتصرفاتهم المخاللة للقءانين.

4

أينم رئيس القسم أسلءب الريابة الذاتية.
الدرجة الكلية

مرتفع

يالحظ ف الجدءل ( )14أن مسممتء ممارسممة الشمملافية اإلدارية لد رؤسمماء ا يسممام االكاديمية ف
الجامعاا ا ردنية الخاص مة ف العاصمممة مان من ءجهة نظر أ ضمماء هيئة التدريس لأبعد المسمماءلة
اإلدارية كان مرتلعا ،إذ بلغ المتءس م ممط الحس م مماب ( )4.27ءانحراف معياري ( ،)0.57ءجاءا اللقراا
هذا الأبعد جميعها ف الدرجة المرتلعة ،إذ تراءحا المتءس م م م م ممطاا الحس م م م م ممابية بين (،)4.32 - 4.12
ءجاء ف الرتبة ا ءل اللقرة ريم ( )1ءالت تنص ل " يءض م رئيس القسممم

ضمماء هيئة التدريس

القءا د المطلءب االلتلام بها" ،بمتءسممط حسمماب ( )4.32ءانحراف معياري ( )0.81ءبمسممتء مرتلع،
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ءف الرتبة الثانية جاءا اللقرة ريم ( )5ءالت تنص ل " يحارب رئيس القس ممم جميع أش ممكال اللس مماد
اإلداري" بمتءسم م م ممط حسمم م مماب ( )4.28ءانحراف معياري ( )0.69ءبمس م م ممتء مرتلع ،ءف الرتبة الثالثة
جاءا اللقرة ريم ( )3ءالت تنص ل "يطبا رئيس القس ممم نظام المس مماءلة بلا لية" بمتءس ممط حس مماب
( )4.27ءانحراف معياري ( )0.66ءبمسم م م م م ممتء مرتلع ،ءالرتبة الرابعة بمتءسم م م م م ممط حسم م م م م مماب ()4.26
ءانحراف معياري ( )0.72ءبمسم م ممتء مرتلع لللقرة ريم ( )2ءالت تنص "يطبا رئيس القسم م ممم العقءباا
الملرءض م م ممة ل أ ض م م مماء هيئة التدريس تبعا لنءع المخاللة" ،كما ءجاءا الرتبة يبل ا خيرة فقرة ريم
( )6ءالت تنص ل "يطلب رئيس القسم م م م م م ممم من أ ضم م م م م م مماء هيئة التدريس تقديم تلسم م م م م م مميراا لق ارراتهم
ءتص مرفاتهم المخاللة للقءانين" بمتءسممط حسمماب ( )4.23ءانحراف معياري ( )0.82ءبمسممتء مرتلع،
ءالرتبة ا خيرة لللقرة ريم ( )4ءالت تنص ل "أينم رئيس القس م م ممم أس م م مملءب الريابة الذاتية" بمتءسم م ممط
حساب ( )4.12ءانحراف معياري ( )0.83ءبمستء مرتلع.
 .6بعد المشاركة
تم حسمماب المتءسممطاا الحسممابية ءاالنحرافاا المعيارية ءالرتب ءمسممتء ممارسممة الشمملافية اإلدارية
لد رؤساء ا يسام ا كاديمية ف الجامعاا ا ردنية الخاصة من ءجهة نظر أ ضاء هيئة التدريس
للقراا هذا الأبعد ،ءالجدءل ( )15يءض ذلك.
جدول ( )15المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية
الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لبعد المشاركة مرتبة
األردنية
للشفافية اإلدارية في الجامعات
ّ
ّ
تناز ًليا.
الرقم
3

الفقرة
يشم م م م ممرك رئيس القسم م م م ممم أ ضم م م م مماء هيئة التدريس ف
صنا ة الق ارراا.

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

4.24

0.64

الرتبة
1

مستوى

الممارسة
مرتلع

66
6

يعمل رئيس القس م م م م ممم ل االس م م م م ممتماع لمش م م م م ممكالا
أ ضاء هيئة التدريس ءتلبية احتياجاتهم.

5

يتي رئيس القسم م ممم

ضم م مماء هيئة التدريس فرص م ممة

المشاركة ف ءضع معايير تقءيم ا داء.
4

يتقبل رئيس القسم ايتراحاا أ ضاء هيئة التدريس.

1

يش م م ممجع رئيس القس م م ممم أ ض م م مماء هيئة التدريس ل

2

أيءل رئيس القس ممم االهتمام ب ض مماء هيئة التدريس
دءن تلريا.

إبداء الرأي.

الدرجة الكلية

4.24

0.68

1

مرتلع

4.21

0.77

3

مرتلع

4.14

0.79

4

مرتلع

4.08

0.78

5

مرتلع

4.06

0.81

6

مرتلع

4.20

0.53

مرتفع

يالحظ ف الجدءل ( )15أن مسممتء ممارسممة الشمملافية اإلدارية لد رؤسمماء ا يسممام االكاديمية ف
الجامعاا ا ردنية الخاصمة ف العاصمممة مان من ءجهة نظر أ ضمماء هيئة التدريس لأبعد المشمماركة
كان مرتلع ،إذ بلغ المتءس ممط الحس مماب ( )4.20ءانحراف معياري ( ،)0.53ءجاءا اللقراا هذا الأبعد
جميعها ف الدرجة المرتلعة ،إذ تراءحا المتءسمم ممطاا الحسمم ممابية بين ( ،)4.24 – 4.06ءجاءا ف
الرتبة ا ءل اللقراا ريم ( )6( ،)3ءاللءات تنص ل "يش م ممرك رئيس القس م ممم أ ض م مماء هيئة التدريس
ف صم ممنا ة الق ارراا" " ،يعمل رئيس القسم ممم ل االسم ممتماع لمشم ممكالا أ ضم مماء هيئة التدريس ءتلبية
احتياجاتهم" ،بمتءسط حساب ( )4.24ءانحرافيين معياريين ( )0.68( ،)0.64ءبمستء مرتلع ،ءف
الرتبة الثالثة جاءا اللقرة ريم ( )5ءالت تنص ل "يتي رئيس القسم م م م م م ممم

ضم م م م م م مماء هيئة التدريس

فرصة المشاركة ف ءضع معايير تقءيم ا داء" ،بمتءسط حساب ( )4.21ءانحراف معياري ()0.77
ءبمسم م م م م م ممتء مرتلع ،ءف الرتبة الرابعة جاءا اللقرة ريم ( )4ءالت تنص ل "يتقبل رئيس القسم م م م م م ممم
ايتراحاا أ ض م م مماء هيئة التدريس" بمتءس م م ممط حس م م مماب ( )4.14ءانحراف معياري ( )0.79ءبمس م م ممتء
مرتلع ،ءالرتبة الخامس ممة بمتءس ممط حس مماب ( )4.08ءانحراف معياري ( ،)0.78ءبمس ممتء مرتلع لللقرة
ريم ( )1ءالت تنص ل " يش م م م ممجع رئيس القس م م م ممم أ ض م م م مماء هيئة التدريس ل إبداء الرأي" ،ءالرتبة
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ا خيرة فقرة ريم ( )2ءالت تنص ل " أيءل رئيس القسم م م م م م ممم االهتمام ب ضم م م م م م مماء هيئة التدريس دءن
تلريا" بمتءسط حساب ( )4.06ءانحراف معياري ( )0.78ءبمستء مرتلع.

الخاصة
األردنية
السؤال الثاني :ما درجة الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
ّ
ّ
عمان من وجهة نظرهم؟
في العاصمة ّ
لإلجابة ن هذا السؤال تم حساب المتءسطاا الحسابية ءاالنحرافاا المعيارية لمستء الثقة
التنظيمية لد

أ ضاء هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان من ءجهة

نظرهم بشكل ام ءلكل أبعد من أبعاد أداة الدراسة ،ءيظهر الجدءل ( )16ذلك.
جدول ( )16المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس
الخاصة من وجهة نظرهم مرتبة تناز ًليا.
األردنية
في الجامعات
ّ
ّ
الرتبة مستوى الممارسة
المتوسط الحسابي النحراف المعياري
البعد

الرقم
1

المعلءماا

4.46

0.50

1

مرتلع

3

السياساا ءاإلجراءاا

4.45

0.66

2

مرتلع

5

القيم التنظيمية

4.43

0.50

3

مرتلع

4

ا سلءب القيادي السائد

4.35

0.84

4

مرتلع

2

اإلبداع ءالمشاركة

4.31

0.58

5

مرتلع

الدرجة الكلية

4.40

0.48

مرتفع

يظهر الجدءل ( )16أن مستء الثقة التنظيمية لد أ ضاء هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية
الخاصم م م م مة ف العاص م م م مممة مان من ءجهة نظرهم كان مرتلع ،إذ بلغ المتءس م م م ممط الحس م م م مماب ()4.40
ءانحراف معياري ( ،)0.48ءجاءا أبعاد ا داة جميعها ف الدرجة المرتلعة ،إذ تراءحا المتءس م ممطاا
الحس ممابية بين ( ،)4.46 – 4.31ءجاء ف الرتبة ا ءل أبعد المعلءماا ،بمتءس ممط حس مماب ()4.46
ءانحراف معياري ( )0.50ءبمستء مرتلع ،ءف الرتبة الثانية جاء أبعد السياساا ءاإلجراءاا بمتءسط
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حس م م م م م م مماب ( )4.45ءانحراف معياري ( )0.66ءبمسم م م م م م ممتء مرتلع ،ءف الرتبة الثالثة جاء أب عد القيم
التنظيمية بمتءس م م م م ممط حس م م م م مماب ( )4.43ءانحراف معياري ( )0.50ءبمس م م م م ممتء مرتلع ،ءالرتبة الرابعة
بمتءسممط حسمماب ( )4.35ءانحراف معياري ( )0.84ءبمسممتء مرتلع لأبعد ا سمملءب القيادي السممائد،
ءجاء ف الرتبة ا خيرة أبعد اإلبداع ءالمشم مماركة بمتءسم ممط حسم مماب ( )4.31ءانحراف معياري ()0.58
ءبمستء مرتلع.
 .1بعد المعلومات
تم حساب المتءسطاا الحسابية ءاالنحرافاا المعيارية ءالرتب ءمستء الثقة التنظيمية لد أ ضاء
هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان من ءجهة نظرهم للقراا هذا الأبعد،
ءالجدءل ( )17يءض ذلك.
جدول ( )17المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس

الرقم

الخاصة من وجهة نظرهم لبعد المعلومات مرتبة تناز ًليا.
األردنية
في الجامعات
ّ
ّ
النحراف
المتوسط
الرتبة
الفقرة
المعياري
الحسابي

1

أثا بالمعلءماا الصادرة ن رئيس القسم.

4

أحص م م م م م م ممل ل المعلءممماا الت احتمماجهمما من رئيس

2

أتمكن من الءصءل إل المعلءماا بسر ة ءسهءلة.

3

أش ممعر بتنءع ءس ممائل االتص ممال الت يس ممتخدمها رئيس

القسم لت دية مهام بالءيا المناسب.

القسم مع أ ضاء هيئة التدريس.
الدرجة الكلية

مستوى

الممارسة

4.50

0.68

1

مرتلع

4.41

0.66

2

مرتلع

4.38

0.67

3

مرتلع

4.32

0.75

4

مرتلع

4.46

0.50

مرتفع

يالحظ ف الجدءل ( )17أن مسم م م م ممتء الثقة التنظيمية لد أ ضم م م م مماء هيئة التدريس ف الجامعاا
ا ردنية الخاصم مة ف العاص مممة مان من ءجهة نظرهم لأبعد المعلءماا كان مرتلعا ،إذ بلغ المتءس ممط
الحس م م مماب ( )4.46ءانحراف معياري ( ،)0.50ءجاءا فقراا هذا الأبعد جميعها ف الدرجة المرتلعة،
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إذ تراءحا المتءس م ممطاا الحس م ممابية بين ( )4.50 – 4.32ءجاء ف الرتبة ا ءل فقرة ريم ( )1ءالت
تنص ل "أثا بالمعلءماا الص ممادرة ن رئيس القس ممم" ،بمتءس ممط حس مماب ( )4.50ءانحراف معياري
( )0.68ءبمسم م م ممتء مرتلع ،ءف الرتبة الثانية جاءا اللقرة ريم ( )4ءالت تنص ل "أحصم م م ممل ل
المعلءماا الت احتاجها من رئيس القس ممم لت دية مهام بالءيا المناس ممب" بمتءس ممط حس مماب ()4.32
ءانحراف معياري ( )0.75ءبمسممتء مرتلع ،ءف الرتبة الثالثة جاءا اللقرة ريم ( )2ءالت تنص ل
" أتمكن من الءصم ممءل إل المعلءماا بسم ممر ة ءسم ممهءلة" بمتءسم ممط حسم مماب ( )4.38ءانحراف معياري
( )0.67ءبمستء مرتلع ،ءالرتبة الرابعة ءا خيرة بمتءسط حساب ( )4.32ءانحراف معياري ()0.75
ءبمستء مرتلع لللقرة ريم ( )3ءالت تنص "أشعر بتنءع ءسائل االتصال الت يستخدمها رئيس القسم
مع أ ضاء هيئة التدريس".
 .2بعد السياسات واإلجراءات
تم حساب المتءسطاا الحسابية ءاالنحرافاا المعيارية ءالرتب ءمستء الثقة التنظيمية لد أ ضاء
هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان من ءجهة نظرهم للقراا هذا الأبعد،
ءالجدءل ( )18يءض ذلك.
جدول ( )18المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس

الرقم
1

الخاصة من وجهة نظرهم لبعد السياسات واإلجراءات مرتبة تناز ًليا.
األردنية
في الجامعات
ّ
ّ
النحراف
المتوسط
الرتبة
الفقرة
المعياري
الحسابي

أيءم بالعمل ضمن ءصف ءظيل محدد.

مستوى
الممارسة

4.47

0.77

1

مرتلع

4.43

0.84

2

مرتلع

4.36

0.74

3

مرتلع

2

أثا ف نظام الحءافل المتبع داخل القسم.

4.34

0.77

4

مرتلع

5

أيءم بتنليذ مهام بمساحة كافية دءن اي تدخل.

4.33

0.80

5

مرتلع

مل .

4

أشارك ف إبداء الرأي ف

3

أشم م ممعر بالرضم م مما ن التش م م مريعاا الت تضم م مممن فرص
لدي.
النمء المهن
َّ
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6

أثا ف الس م م ممياس م م مماا ءالتشم م م مريعاا المتبعه ف القس م م ممم
ءالجامعة.
الدرجة الكلية

4.32

0.79

4.45

0.66

6

مرتلع
مرتلع

يالحظ ف الجدءل ( )18أن مسم م م م ممتء الثقة التنظيمية لد أ ضم م م م مماء هيئة التدريس ف الجامعاا
ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان من ءجهة نظرهم لأبعد السياساا ءاإلجراءاا كان مرتلع ،إذ بلغ
المتءس م ممط الحس م مماب ( )4.45ءانحراف معياري ( ،)0.66ءجاءا فقراا هذا الأبعد جميعها ف الدرجة
المرتلعة ،إذ تراءحا المتءس م م ممطاا الحس م م ممابية بين ( )4.47 – 4.32ءجاء ف الرتبة ا ءل فقرة ريم
( )1ءالت تنص ل "أيءم بالعمل ضمممن ءصممف ءظيل محدد" ،بمتءسممط حسمماب ( )4.47ءانحراف
معياري ( )0.77ءبمسممتء مرتلع ،ءف الرتبة الثانية جاءا اللقرة ريم ( )4ءالت تنص ل " أشممارك
ف إبداء الرأي ف

مل " بمتءسط حساب ( )4.43ءانحراف معياري ( )0.84ءبمستء مرتلع ،ءف

الرتبة الثالثة جاءا اللقرة ريم ( )3ءالت تنص ل " أشم م ممعر بالرضم م مما ن التش م م مريعاا الت تضم م مممن
لدي" بمتءس م م م ممط حس م م م مماب ( )4.36ءانحراف معياري ( )0.74ءبمس م م م ممتء مرتلع،
فرص النمء المهن
َّ
ءالرتبة الرابعة بمتءسم م ممط حسم م مماب ( )4.34ءانحراف معياري ( )0.77ءبمسم م ممتء مرتلع لللقرة ريم ()2
ءالت تنص " أثا ف نظام الحءافل المتبع دا خل القسم م م م م م ممم" ،ءجاءا الرتبة يبل ا خيرة فقرة ريم ()5
ءالت تنص ل "أيءم بتنليذ مهام بمس م م م م م مماحة كافية دءن اي تدخل" بمتءس م م م م م ممط حس م م م م م مماب ()4.33
ءانحراف معياري ( )0.80ءبمسممتء مرتلع ،ءالرتبة ا خيرة للقرة ( )6ءالت تنص "أثا ف السممياسمماا
ءالتشم م م م مريعاا المتبعه ف القس م م م ممم ءالجامعة" ،بمتءس م م م ممط حس م م م مماب ( )4.32ءانحراف معياري ()0.79
ءبمستء مرتلع.
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 .3بعد القيم التنظيمية
تم حساب المتءسطاا الحسابية ءاالنحرافاا المعيارية ءالرتب ءمستء الثقة التنظيمية لد أ ضاء
هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان من ءجهة نظرهم للقراا هذا الأبعد،
ءالجدءل ( )19يءض ذلك.
جدول ( )19المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس

الرقم

الخاصة من وجهة نظرهم لبعد القيم التنظيمية مرتبة تناز ًليا.
األردنية
في الجامعات
ّ
ّ
النحراف
المتوسط
الرتبة
الفقرة
المعياري
الحسابي

1

أشعر بتءفر مناخ ديمقراط ف يسم .

2

أر أن رئيس القسم يبتعد ن اإلجراءاا البيرءيراطية

3

أثا بمءضء ية ء دالة النظام ف الكلية ءالقسم.

4

أر أن رئيس القسم يءفر التعاءن الكامل بين أ ضاء

مستوى

الممارسة

4.46

0.76

1

مرتلع

4.41

0.76

2

مرتلع

4.41

0.77

2

مرتلع

4.30

0.82

4

مرتلع

5

أشعر باالنتماء القءي اتجاة جامعت .

4.30

0.79

4

مرتلع

8

أثا بمصدايية جميع التعامالا ف القسم.

4.26

0.84

6

مرتلع

7

أشعر باالحترام ءالتقدير من القسم.

4.24

0.78

7

مرتلع

6

أثا ف اإلجراءاا المتبعة لحل المشكالا ف القسم.

4.14

0.81

8

مرتلع

4.43

0.50

الشديدة.

هيئة التدريس.

الدرجة الكلية

مرتفعة

يالحظ ف الجدءل ( )19أن مسم م م م ممتء الثقة التنظيمية لد أ ضم م م م مماء هيئة التدريس ف الجامعاا
ا ردنية الخاص م م م م م م مة ف العاصم م م م م م مممة مان من ءجهة نظرهم لأب عد القيم التنظيمية كان مرتلع ،إذ بلغ
المتءس م ممط الحس م مماب ( )4.43ءانحراف معياري ( ،)0.50ءجاءا فقراا هذا الأبعد جميعها ف الدرجة
المرتلعة ،إذ تراءحا المتءس م م ممطاا الحس م م ممابية بين ( )4.46 – 4.14ءجاء ف الرتبة ا ءل فقرة ريم
( )1ءالت تنص ل "أش ممعر بتءفر مناخ ديمقراط ف يس ممم " ،بمتءس ممط حس مماب ( )4.46ءانحراف
معياري ( )0.76ءبمسم م م م م م ممتء مرتلع ،ءف الرتبة الثانية جاءا اللقراا ريم ( )3( ،)2ءاللءات تنص
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ل " أر أن رئيس القس م م م ممم يبتعد ن اإلجراءاا البيرءيراطية الش م م م ممديدة"" ،أثا بمءض م م م ممء ية ء دالة
النظام ف الكلية ءالقسم" ،بمتءسط حساب ( )4.41ءانحرافيين معياريين ( )0.77( ،)0.76ءبمستء
مرتلع ،ءف الرتبة الرابعة جاءا اللقراا ريم ( )5( ،)4ءاللءات تنص ل " أر أن رئيس القسم م م م م م ممم
يءفر التعاءن الكامل بين أ ض م م مماء هيئة التدريس" " ،أش م م ممعر باالنتماء القءي اتجاة جامعت " بمتءس م م ممط
حسمماب ( )4.30ءانحرافيين معياريين ( )0.79( ،)0.82ءبمسممتء مرتلع ،ءالرتبة الس مادسممة بمتءسممط
حسمم م م م م م مماب ( )4.26ءانحراف معيمماري ( )0.84ءبمسم م م م م م ممتء مرتلع لللقرة ريم ( )8ءالت تنص " أثا
بمص م م م م ممدايية جميع التعامالا ف القس م م م م ممم" ،ءجاءا الرتبة يبل ا خيرة فقرة ريم ( )7ءالت تنص ل
"أش ممعر باالحترام ءالتقدير من القس ممم" بمتءس ممط حس مماب ( )4.24ءانحراف معياري ( )0.78ءبمس ممتء
مرتلع ،ءالرتبة ا خيرة للقرة ( )6ءالت تنص "أثا ف اإلجراءاا المتبعة لحل المش ممكالا ف القس ممم"،
بمتءسط حساب ( )4.14ءانحراف معياري ( )0.81ءبمستء مرتلع.
 .4بعد األسلوب القيادي السائد
تم حساب المتءسطاا الحسابية ءاالنحرافاا المعيارية ءالرتب ءمستء الثقة التنظيمية لد أ ضاء
هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان من ءجهة نظرهم للقراا هذا الأبعد،
ءالجدءل ( )20يءض ذلك.
جدول ( )20المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس
الخاصة من وجهة نظرهم لبعد األسلوب القيادي السائد مرتبة تناز ًليا.
في الجامعات األردن ّية
ّ
النحراف
المتوسط
الرتبة
الفقرة
الرقم
المعياري
الحسابي

مستوى
الممارسة

1

أشارك ف حل المشكالا داخل القسم.

4.63

0.86

1

مرتلع

3

لد صءرة ءاضحة ن رؤية الجامعة ءالكلية.

4.28

0.81

2

مرتلع

2

أر أن رئيس القسم يشجع ل التلكير العلم ءالتجديد.

4.27

0.84

3

مرتلع

4

أر أن العالياا داخل القسم تتسم باإلنسانية.

4.22

0.83

4

مرتلع

73
5

أر أن ييادة القسم تتسم بالجرأة العالية.

4.21

0.85

5

مرتلع

6

أثا بقدرة ييادة القسم ل تحقيا أهدافنا.

3.85

0.89

6

مرتلع

4.35

0.84

الدرجة الكلية

مرتفع

يالحظ ف الجدءل ( )20أن مسم م م م ممتء الثقة التنظيمية لد أ ضم م م م مماء هيئة التدريس ف الجامعاا
ا ردنية الخاصم مة ف العاص مممة مان من ءجهة نظرهم لأبعد ا س مملءب القيادي الس ممائد كان مرتلعا ،إذ
بلغ المتءس م م م م م ممط الحس م م م م م مماب ( )4.35ءانحراف معياري ( ،)0.84ءجاءا فقراا هذا الأبعد جميعها ف
الدرجة المرتلعة ،إذ تراءحا المتءسطاا الحسابية بين ( )4.63 – 3.85ءجاء ف الرتبة ا ءل فقرة
ريم ( )1ءالت تنص ل " أشم م ممارك ف حل المشم م ممكالا داخل القسم م ممم" ،بمتءسم م ممط حسم م مماب ()4.63
ءانحراف معياري ( )0.86ءبمسممتء مرتلع ،ءف الرتبة الثانية جاءا اللقرة ريم ( )3ءالت تنص ل
"لد صم م م م ممءرة ءاضم م م م ممحة ن رؤية الجامعة ءالكلية" ،بمتءسم م م م ممط حسم م م م مماب ( )4.28ءانحراف المعياري
( )0.81ءبمسممتء مرتلع ،ءف الرتبة الثالثة جاءا اللقرة ريم ( ،)2ءالت تنص ل " أر أن رئيس
القس ممم يءفر التعاءن الكامل بين أ ض مماء هيئة التدريس" بمتءس ممط حس مماب ( )4.27ءانحراف المعياري
( )0.84ءبمسم م م م م ممتء مرتلع ،ءالرتبة الرابعة بمتءسم م م م م ممط حسم م م م م مماب ( )4.22ءانحراف معياري ()0.84
ءبمسممتء مرتلع لللقرة ريم ( )4ءالت تنص "أر أن العالياا داخل القسممم تتسممم باإلنسممانية" ،ءجاءا
الرتبة يبل ا خيرة فقرة ريم ( )5ءالت تنص ل "أر أن ييادة القسم ممم تتسم ممم بالجرأة العالية" بمتءسم ممط
حسم م م مماب ( )4.21ءانحراف معياري ( )0.85ءبمسم م م ممتء مرتلع ،ءالرتبة ا خيرة للقرة ( )6ءالت تنص
"أثا بقدرة ييادة القسم م م ممم ل تحقيا أهدافنا" ،بمتءسم م م ممط حسم م م مماب ( )3.85ءانحراف معياري ()0.89
ءبمستء مرتلع.
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 .5بعد اإلبداع والمشاركة
تم حساب المتءسطاا الحسابية ءاالنحرافاا المعيارية ءالرتب ءمستء الثقة التنظيمية لد أ ضاء
هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان من ءجهة نظرهم للقراا هذا الأبعد،
ءالجدءل ( )21يءض ذلك.
جدول ( )21المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس

الرقم

الخاصة من وجهة نظرهم لبعد اإلبداع والمشاركة مرتبة تناز ًليا.
األردنية
في الجامعات
ّ
ّ
النحراف
المتوسط
الرتبة
الفقرة
المعياري
الحسابي

1

أثا بد م رئيس القسم ءتحليلة لتحقيا أ ل مستءياا

2

الصممالحياا

مستوى

الممارسة

4.44

0.74

1

مرتلع

4.37

0.68

2

مرتلع

3

يحللن رئيس القسم لمشاركة أفكاري.

4.28

0.72

3

مرتلع

4

أشارك ف صنا ة الق ارراا الخاصة ب .

4.19

0.81

4

مرتلع

6

لدي.
أر ب ن رئيس القسم يعلل اإلبداع الذات
َّ

4.11

0.91

5

مرتلع

5

أر أن فرص النمء الءظيل ف القس ممم تلداد كلما لاد

4.10

0.87

6

مرتلع

4.31

0.58

اإلنتاج.

أشممعر بحرص رئيس القسممم ل تلءي
الاللمة لمصلحة العمل.

ا داء.
الدرجة الكلية

مرتفع

يالحظ ف الجدءل ( )21أن مسم م م م ممتء الثقة التنظيمية لد أ ضم م م م مماء هيئة التدريس ف الجامعاا
ا ردنية الخاصم م م مة ف العاص م م مممة مان من ءجهة نظرهم لأبعد اإلبداع ءالمش م م مماركة كان مرتلع ،إذ بلغ
المتءس م ممط الحس م مماب ( )4.31ءانحراف معياري ( ،)0.58ءجاءا فقراا هذا الأبعد جميعها ف الدرجة
المرتلعة ،إذ تراءحا المتءس م م ممطاا الحس م م ممابية بين ( )4.44 – 4.10ءجاء ف الرتبة ا ءل فقرة ريم
( )1ءالت تنص ل "أثا بد م رئيس القس م م م ممم ءتحليلة لتحقيا أ ل مس م م م ممتءياا اإلنتاج" ،بمتءس م م م ممط
حسمماب ( )4.44ءانحراف معياري ( )0.74ءبمسممتء مرتلع ،ءف الرتبة الثانية جاءا اللقرة ريم ()2
ءالت تنص ل "أشم م ممعر بحرص رئيس القسم م ممم ل تلءي

الصم م ممالحياا الاللمة لمصم م مملحة العمل"
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بمتءسم م م ممط حسم م م مماب ( )4.37ءانحراف المعياري ( )0.68ءبمسم م م ممتء مرتلع ،ءف الرتبة الثالثة جاءا
اللقرة ريم ( ،)3ءالت تنص ل "يحللن رئيس القسم ممم لمشم مماركة أفكاري" بمتءسم ممط حسم مماب ()4.28
ءانحراف المعياري ( )0.72ءبمسم م م م ممتء مرتلع ،ءالرتبة الرابعة بمتءسم م م م ممط حسم م م م مماب ( )4.19ءانحراف
معياري ( )0.81ءبمس ممتء مرتلع لللقرة ريم ( )4ءالت تنص " أش ممارك ف ص ممنا ة الق ارراا الخاصم مة
ب " ،ءجاءا الرتبة يبل ا خيرة فقرة ريم ( )6ءالت تنص ل " أر ب ن رئيس القسم م م ممم يعلل اإلبداع
لدي" بمتءس م م ممط حس م م مماب ( )4.11ءانحراف معياري ( )0.91ءبمس م م ممتء مرتلع ،ءالرتبة ا خيرة
الذات
َّ
للقرة ( )5ءالت تنص "أر أن فرص النمء الءظيل ف القسم تلداد كلما لاد ا داء" ،بمتءسط حساب
( )4.10ءانحراف معياري ( )0.87ءبمستء مرتلع.
السؤال الثالث :هل هناك عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند المستوى الدللة )،(α≤0.05
بين المتوسطات الحسابية لالستجابة لدرجة ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية للشفافية اإلدارية
الخاصة ودرجة الثقة التظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم؟
األردنية
في الجامعات
ّ
ّ
لإلجابة ن هذا السؤال تم حساب معامالا االرتباط بين درجة ممارسة الشلافية اإلدارية لد
رؤساء ا يسام ا كاديمية ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ءدرجة الثقة التنظيمية لد

أ ضاء هيئة

التدريس من ءجهة نظرهم باستخدام معامل إرتباط بيرسءن (،)Pearson Correlation Coefficient
ءيظهر ف الجدءل ( )22ذلك.
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جدول ( )22معامالت الرتباط بين درجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديمية ودرجة الثقة

الخاصة باستخدام معامل إرتباط بيرسون
األردنية
التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات
ّ
ّ
البعد
الثقة
القيم
األسلوب
السياسات
اإلبداع
المعلومات
والمشاركة والتشريعات القيادي السائد التنظيمية التنظيمية

المعلومات
ال تصال اإلداري
المساءلة
اإلدارية

المشاركة
األنظمة

واجراءات العمل
تقويم األداء

الشفافية
اإلدارية

معامل الرتباط

0.64

0.56

0.44

0.46

0.60

0.69

مستوى الدللة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل الرتباط

0.48

0.30

0.36

0.33

0.62

0.52

مستوى الدللة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل الرتباط

0.35

0.19

0.28

0.30

0.44

0.39

مستوى الدللة

0.000

0.002

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل الرتباط

0.26

0.31

0.21

0.32

0.36

0.38

مستوى الدللة

0.000

0.000

0.001

0.000

0.000

0.000

معامل الرتباط

0.57

0.46

0.41

0.39

0.57

0.60

مستوى الدللة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل الرتباط

0.54

0.56

0.42

0.48

0.68

0.68

مستوى الدللة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل الرتباط

0.56

0.47

0.42

0.45

0.65

0.65

مستوى الدللة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

يتبين ف الجدءل ( )22ءجءد الية إيجابية بين درجة ممارسم م م م م م ممة الشم م م م م م مملافية اإلدارية لد
رؤس مماء ا يس ممام ا كاديمية ءمس ممتء الثقة التنظيمية لد أ ض مماء هيئة التدريس من ءجهة نظرهم ،إذ
بلغ معامل االرتباط ( )0.65ءبمسم م م م م م ممتء داللة ( ،)0.00ءكذلك ءجءد الية إيجابية بين كافة أبعاد
درجة ممارسة الشلافية ءأبعاد مستء الثقة التنظيمية.
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السؤال الرابع :هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ) (α≤0.05بين متوسطات
الستجابة لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديمية من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس تعزى لمتغير الجنس ،والرتبة األكاديمية ،وتخصص الكلية؟
تما اإلجابة ن هذا السؤال ل النحء اآلت :
 .1متغير الجنس
تم حساب المتءسطاا الحسابية ءاالنحرافاا المعيارية لدرجة ممارسة الشلافية اإلدارية لد
رؤساء ا يسام ا كاديمية من ءجهة نظر أ ضاء هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ف
العاصمة مان ،ءتم تطبيا اختبار ( )t-testتبعا لمت ير الجنس ،كما يظهر ذلك بالجدءل (.)23
تبعا
جدول ( )23المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية ،واختبار (ً )t-test
لمتغير الجنس

البعد
المعلومات
ال تصال اإلداري
المساءلة اإلدارية
المشاركة
األنظمة واجراءات
العمل

تقويم األداء

الشفافية اإلدارية

المتوسط

النحراف

الجنس

العدد

ذكر

200

4.37

أنثى

69

4.74

0.26

ذكر

200

4.34

0.48

أنثى

69

4.52

0.42

ذكر

200

4.27

0.53

أنثى

69

4.28

0.65

ذكر

200

4.18

0.47

أنثى

69

4.24

0.61

ذكر

200

4.36

0.52

أنثى

69

4.64

0.48

ذكر

200

4.25

0.49

أنثى

69

4.55

0.39

ذكر

200

4.30

0.40

أنثى

69

4.49

0.40

الحسابي

المعياري
0.43

قيمة t
-7.42
-2.99
-10.14
-10.96
-4.49
-5.03
-3.88

مستوى
الدللة
0.00
0.39
0.00
0.00
0.01
0.03
0.04
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تشير النتائج الت تظهر ف الجدءل ( )23إل ءجءد فرءا ذاا داللة إحصائية ند مستء
الداللة ) (α≤0.05بين متءسطاا االستجابة لدرجة ممارسة الشلافية اإلدارية لد

رؤساء ا يسام

ا كاديمية من ءجهة نظر أ ضاء هيئة التدريس تعل لمت ير الجنس ،استنادا إل ييمة ( )tالمحسءبة
لمت ير الشلافية اإلدارية إذ بل ا ( )-3.88ءبدرجة داللة ( ،)0.04ءكذلك ءجءد داللة إحصائية ل
جميع ا بعاد باستثناء أبعد االتصال اإلداري لصال فئة اإلناث.
 .2الرتبة األكاديمية
تم حسماب المتءسمطاا الحسمابية ءاالنحرافاا المعيارية لدرجة ممارسمة الشملافية اإلدارية لد
رؤس مماء ا يس ممام ا كاديمية من ءجهة نظر أ ض مماء هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية الخاصم مة ف
العاصمة مان تبعا لمت ير الرتبة ا كاديمية ،كما يظهر ذلك بالجدءل (.)24
تبعا لمتغير الرتبة
جدول ( )24المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية ً
األكاديمية
البعد
المعلومات

ال تصال اإلداري

المساءلة اإلدارية

المشاركة
األنظمة واجراءات العمل

الرتبة األكاديمية

العدد

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

أستاذ مساعد

182

4.51

0.36

أستاذ مشارك

56

4.39

0.49

أستاذ

31

4.66

0.35

أستاذ مساعد

182

4.28

0.39

أستاذ مشارك

56

4.35

0.52

أستاذ

31

4.75

0.36

أستاذ مساعد

182

4.01

0.48

أستاذ مشارك

56

4.37

0.58

أستاذ

31

4.71

0.39

أستاذ مساعد

182

4.04

0.46

أستاذ مشارك

56

4.25

0.54

أستاذ

31

4.49

0.50

أستاذ مساعد

182

4.38

0.49
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تقويم األداء

الشفافية اإلدارية

أستاذ مشارك

56

4.38

0.58

أستاذ

31

4.73

0.39

أستاذ مساعد

182

4.22

0.40

أستاذ مشارك

56

4.41

0.54

أستاذ

31

4.57

0.39

أستاذ مساعد

182

4.24

0.30

أستاذ مشارك

56

4.36

0.49

أستاذ

31

4.65

0.41

يتبين من الجدءل ( )24ءجءد فرءا ظاهرية بين المتءسطاا الحسابية لدرجة ممارسة الشلافية
اإلدارية ،تبعا لمت ير الرتبة ا كاديمية ،إذ حصل أصحاب الرتبة أستاذ ل أ ل متءسط حساب
بلغ ( )4.65ءبالرتبة الثانية رتبة أستاذ مشارك ءبلغ المتءسط الحساب

أخير جاء
( )4.36ء ا

المتءسط الحساب لرتبة أستاذ مسا د إذ بلغ ( ،)4.24ءلتحديد فيما أذا كانا اللرءا ذاا داللة
إحصائية

ند مستء الداللة ) ،(α≤0.05تم تطبيا تحليل التباين ا حادي ( one way

 ،)ANOVAءجاءا النتائج ل النحء اآلت الذي يءضحه الجدءل (.)25
تبعا لمتغير الرتبة
جدول ( )25تحليل التباين األحادي إليجاد دللة الفروق لدرجة ممارسة الشفافية اإلداريةً ،
األكاديمية
البعد

المعلومات

ال تصال اإلداري

المساءلة
اإلدارية

مجموعات

درجة

الحرية

المربعات

بين المجموعات

2.43

2

1.22

داخل المجموعات

44.74

267

0.17

المجموع

47.17

269

بين المجموعات

9.18

2

4.59

داخل المجموعات

50.10

267

0.19

المجموع

59.29

269

بين المجموعات

20.87

2

10.43

داخل المجموعات

67.96

267

0.25

المجموع

88.82

269

مصدر التباين

المربعات

متوسط

قيمة ف
7.20

24.76

41.45

درجة

الدللة
0.01

0.00

0.00
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المشاركة

األنظمة

واجراءات العمل

تقويم األداء

الشفافية
اإلدارية

بين المجموعات

8.52

2

4.26

داخل المجموعات

66.56

267

0.25

المجموع

75.07

269

بين المجموعات

5.61

2

2.81

داخل المجموعات

67.99

267

0.25

المجموع

73.60

269

بين المجموعات

5.29

2

2.64

داخل المجموعات

56.52

267

0.21

المجموع

61.80

269

بين المجموعات

6.78

2

3.39

داخل المجموعات

39.19

267

0.15

المجموع

45.97

269

17.27

11.15

12.63

23.34

0.00

0.00

0.00

0.00

تظهر النتممائج ف الجممدءل ( )25إل ءجءد فرءا ذاا داللمة إحص م م م م م م ممائيممة نممد مسم م م م م م ممتء المداللمة
) (α≤0.05لدرجة ممارس م م ممة الش م م مملافية اإلدارية تبعا لمت ير الرتبة ا كاديمية ،اس م م ممتنادا إل ييمة ()F
المحس م م م ممءبة إذ بل ا ( )23.34ءبدرجة داللة ( )0.00للدرجة الكلية ،ءكذلك ءجءد فرءا إحص م م م ممائية
لجميع ا بعاد ،ءلمعرفة ائدية اللرءا تبعا لمت ير الرتبة ا كاديمية تم استخدام اختبار شيليه لللرءا
ءالذي يءضحه الجدءل (.)26
جدول ( )26اختبار شيفيه للفروق في درجة ممارسة الشفافية اإلدارية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية
البعد

المعلومات

الرتبة األكاديمية

الحسابي

4.39

4.51

4.66

أستاذ مساعد

4.39

-

0.12

*0.27

أستاذ مشارك

4.51

-

0.15

أستاذ

4.66

الرتبة األكاديمية
ال تصال اإلداري

المتوسط

أستاذ مساعد أستاذ مشارك

أستاذ

المتوسط

أستاذ مساعد أستاذ مشارك

أستاذ

الحسابي

4.28

4.35

4.75

أستاذ مساعد

4.28

-

0.07

*0.47

أستاذ مشارك

4.35

-

0.40
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أستاذ
الرتبة األكاديمية
المساءلة اإلدارية

الحسابي

4.01

4.37

أستاذ مساعد

4.01

-

*0.36

*0.70

أستاذ مشارك

4.37

-

*0.34

أستاذ

4.71

العمل

4.04

4.25

4.49

أستاذ مساعد

4.04

-

0.21

*0.45

أستاذ مشارك

4.25

-

0.24

أستاذ

4.49
الحسابي

4.37

4.38

أستاذ مساعد

4.37

-

0.01

*0.36

أستاذ مشارك

4.38

أستاذ

4.73

للشفافية

المتوسط

*0.35
أستاذ مساعد أستاذ مشارك

أستاذ

الحسابي

4.22

4.41

4.57

أستاذ مساعد

4.22

-

0.19

*0.35

أستاذ مشارك

4.41

-

0.16

أستاذ

4.57

الرتبة األكاديمية
الدرجة الكلية

المتوسط

أستاذ مساعد أستاذ مشارك

أستاذ
4.73

الرتبة األكاديمية
تقويم األداء

المتوسط

أستاذ مساعد أستاذ مشارك

أستاذ

الحسابي

الرتبة األكاديمية
األنظمة واجراءات

المتوسط

أستاذ مساعد أستاذ مشارك

أستاذ
4.71

الرتبة األكاديمية
المشاركة

4.75

المتوسط

أستاذ مساعد أستاذ مشارك

أستاذ

الحسابي

4.24

4.36

4.65

أستاذ مساعد

4.24

-

0.12

*0.41

أستاذ مشارك

4.36

-

*0.29

أستاذ

4.65

* الفرق الدال إحصائيًا عند درجة ()α≤0.05
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يالحظ ف الجدءل ( )26أن اللرا كان لصال فئة الرتبة ا كاديمية "أستاذ " لجميع ا بعاد
ءالدرجة الكلية للشلافية.
 .3تخصص الكلية
تم حسماب المتءسمطاا الحسمابية ءاالنحرافاا المعيارية لدرجة ممارسمة الشملافية اإلدارية لد
رؤس مماء ا يس ممام ا كاديمية من ءجهة نظر أ ض مماء هيئة التدريس ف الجامعاا ا ردنية الخاصم مة ف
العاصمة مان تبعا لمت ير تخصص الكلية ،كما يظهر ذلك بالجدءل (.)27
تبعا لمتغير تخصص
جدول ( )27المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية ً
الكلية
البعد

تخصص الكلية

العدد

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

المعلومات

علمية

114

4.55

0.32

إنسانية

155

4.46

0.49

علمية

114

4.31

0.40

إنسانية

155

4.48

0.50

علمية

114

4.08

0.50

إنسانية

155

4.419

0.58

علمية

114

4.04

0.44

إنسانية

155

4.33

0.55

علمية

114

4.46

0.42

إنسانية

155

4.45

0.59

علمية

114

4.34

0.35

إنسانية

155

4.37

0.56

علمية

114

4.29

0.31

إنسانية

155

4.42

0.47

ال تصال اإلداري
المساءلة اإلدارية
المشاركة
األنظمة واجراءات العمل
تقويم األداء

الشفافية اإلدارية

يالحظ من الجدءل ( )27ءجءد فرءا ظاهرية بين المتءسطاا الحسابية لدرجة ممارسة
الشلافية اإلدارية ،تبعا لمت ير تخصص الكلية ،ءلتحديد فيما أذا كانا اللرءا ذاا داللة إحصائية
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ند مستء الداللة ) ،(α≤0.05تم تطبيا تحليل التباين ا حادي (،)one way ANOVA
ءجاءا النتائج ل النحء اآلت الذي يءضحه الجدءل (.)28
تبعا لمتغير تخصص
جدول ( )28تحليل التباين األحادي إليجاد دللة الفروق لدرجة ممارسة الشفافية اإلداريةً ،
الكلية
البعد

المعلومات

ال تصال اإلداري

المساءلة اإلدارية

المشاركة

األنظمة واجراءات
العمل

تقويم األداء

الشفافية اإلدارية

مجموعات

درجة

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.46

1

0.46

داخل المجموعات

46.71

268

0.18

المجموع

47.17

269

بين المجموعات

1.86

1

1.86

داخل المجموعات

57.43

268

0.21

المجموع

59.29

269

بين المجموعات

7.60

1

7.60

داخل المجموعات

81.23

268

0.30

المجموع

88.82

269

بين المجموعات

5.71

1

5.71

داخل المجموعات

69.36

268

0.26

المجموع

75.07

269

بين المجموعات

0.00

1

0.00

داخل المجموعات

73.60

268

0.27

المجموع

73.60

269

بين المجموعات

0.06

1

0.06

داخل المجموعات

61.74

268

0.23

المجموع

61.80

269

بين المجموعات

1.02

1

1.02

داخل المجموعات

44.95

268

0.17

المجموع

45.97

269

مصدر التباين

المربعات

متوسط

قيمة ف
2.62

8.78

25.34

22.33

0.00

0.28

6.14

درجة

الدللة
0.11

0.00

0.00

0.00

0.95

0.60

0.01
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تبين النتممائج ف الجممدءل ( )28ن ءجءد فرءا ذاا داللممة إحص م م م م م م ممائيممة نممد مسم م م م م م ممتء الممداللممة
) (α≤0.05لدرجة ممارسم م ممة الشم م مملافية اإلدارية تبعا لمت ير تخصم م ممص الكلية ،اسم م ممتنادا إل ييمة ()F
المحسم م م م م م ممءبة إذ بل ا ( )6.14ءبدرجة داللة ( )0.01للدرجة الكلية ،ءكان اللرا لصم م م م م م ممال الكلياا
اإلنس ممانية بدليل ارتلاع المتءس ممط الحس مماب للكلياا اإلنس ممانية ن المتءس ممط الحس مماب للكلياا العلمية
باستثناء أبعد المعلءماا.
السؤال الخامس :هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ) (α≤0.05بين المتوسطات
األردنية من وجهة نظرهم
الحسابية لدرجة الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات
ّ
تعزى لمتغير الجنس ،والرتبة األكاديمية ،وتخصص الكلية؟
تما اإلجابة ن هذا السؤال ل النحء اآلت :
 .1متغير الجنس
تم حساب المتءسطاا الحسابية ءاالنحرافاا المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية لد أ ضاء
هيئة التدريس من ءجهة نظرهم ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ف العاصمة مان ،ءتم تطبيا
اختبار ( )t-testتبعا لمت ير الجنس ،كما يظهر ذلك بالجدءل (.)29
تبعا لمتغير
جدول ( )29المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية ،واختبار (ً )t-test
الجنس
البعد
المعلومات
اإلبداع والمشاركة

المتوسط

النحراف

الجنس

العدد

ذكر

200

4.27

أنثى

69

4.83

0.35

ذكر

200

4.07

0.50

أنثى

69

4.76

0.43

ذكر

200

4.27

0.70

الحسابي

المعياري
0.46

قيمة t
-7.42
-2.99
-2.58

مستوى
الدللة
0.00
0.39
0.27
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السياسات

والتشريعات
األسلوب القيادي
السائد

القيم التنظيمية

الثقة التنظيمية

أنثى

4.79

69

0.42

ذكر

200

4.12

0.54

أنثى

69

4.80

0.87

ذكر

200

4.29

0.52

أنثى

69

4.70

0.32

ذكر

200

4.20

0.40

أنثى

69

4.77

0.36

تظهر النتائج ف

0.90

-1.94

0.00

-6.84

0.08

-4.46

الجدءل ( )29أنه ال يءجد فرءا ذاا داللة إحصائية

ند مستء

الداللة ) (α≤0.05بين متءسطاا االستجابة لدرجة الثقة التنظيمية من ءجهة نظر أ ضاء هيئة
التدريس تعل لمت ير الجنس ،استنادا إل

ييمة ( )tالمحسءبة إذ بل ا ( )-4.46ءبدرجة داللة

( ،)0.08باستثناء أبعدي المعلءماا ،ءالقيم التنظيمية ءلصال فئة اإلناث.
 .2الرتبة األكاديمية
تم حس مماب المتءس ممطاا الحس ممابية ءاالنحرافاا المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية لد أ ض مماء
هيئة التدريس من ءجهة نظرهم ف الجامعاا ا ردنية الخاص م م م م م مة ف العاصم م م م م مممة مان ،تبعا لمت ير
الرتبة ا كاديمية ،كما يظهر ذلك بالجدءل (.)30
تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية
جدول ( )30المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية ً
النحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
الرتبة األكاديمية
البعد
المعلومات

اإلبداع والمشاركة
السياسات

والتشريعات

أستاذ مساعد

182

4.50

0.53

أستاذ مشارك

56

4.36

0.51

أستاذ

31

4.54

0.42

أستاذ مساعد

182

4.31

0.61

أستاذ مشارك

56

4.23

0.54

أستاذ

31

4.43

0.55

أستاذ مساعد

182

4.43

0.51

أستاذ مشارك

56

4.29

0.60
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األسلوب القيادي
السائد

القيم التنظيمية

الثقة التنظيمية

أستاذ

31

4.75

0.91

أستاذ مساعد

182

4.35

0.73

أستاذ مشارك

56

4.31

0.62

أستاذ

31

4.44

0.60

أستاذ مساعد

182

4.30

0.41

أستاذ مشارك

56

4.43

0.57

أستاذ

31

4.71

0.47

أستاذ مساعد

182

4.38

0.48

أستاذ مشارك

56

4.32

0.45

أستاذ

31

4.57

0.41

يالحظ من الجدءل ( )30ءجءد فرءا ظاهرية بين المتءسطاا الحسابية لدرجة الثقة التنظيمية،
تبعا لمت ير الرتبة ا كاديمية ،إذ حصل أصحاب الرتبة أستاذ ل أ ل متءسط حساب بلغ
أخير جاء المتءسط
( )4.57ءبالرتبة الثانية رتبة أستاذ مسا د ءبلغ المتءسط الحساب ( )4.38ء ا
الحساب لرتبة أستاذ مشارك إذ بلغ ( ،)4.32ءلتحديد فيما إذا كانا اللرءا ذاا داللة إحصائية
ند مستء الداللة ) ،(α≤0.05تم تطبيا تحليل التباين ا حادي (،)one way ANOVA
ءجاءا النتائج ل النحء اآلت الذي يءضحه الجدءل (.)31
تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية
جدول ( )31تحليل التباين األحادي إليجاد دللة الفروق لدرجة الثقة التنظيميةً ،
درجة
متوسط
مجموعات
قيمة ف
درجة الحرية
مصدر التباين
البعد
الدللة
المربعات
المربعات
المعلومات

اإلبداع

والمشاركة

بين المجموعات

1.53

2

0.77

داخل المجموعات

67.69

267

0.25

المجموع

69.22

269

بين المجموعات

1.38

2

0.69

داخل المجموعات

89.21

267

0.33

المجموع

90.60

269

بين المجموعات

7.63

2

3.81

3.06

0.05

2.09

0.13

9.22

0.00
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السياسات

والتشريعات
األسلوب

القيادي السائد

القيم التنظيمية

الثقة التنظيمية

0.41

داخل المجموعات

111.71

267

المجموع

119.34

269

بين المجموعات

0.56

2

0.28

داخل المجموعات

189.17

267

0.70

المجموع

189.73

269

بين المجموعات

6.68

2

3.34

داخل المجموعات

61.87

267

0.23

المجموع

68.56

269

بين المجموعات

2.34

2

1.17

داخل المجموعات

58.99

267

0.22

المجموع

61.34

269

0.40

14.59

5.36

0.67

0.00

0.00

تبين النتممائج ف الجممدءل ( )31إل ءجءد فرءا ذاا داللممة إحص م م م م م م ممائيممة نممد مسم م م م م م ممتء الممداللممة
) (α≤0.05لدرجة الثقة التنظيمية تبعا لمت ير الرتبة ا كاديمية ،اس ممتنادا إل ييمة ( )Fالمحس ممءبة إذ
بل ا ( )5.36ءبدرجة داللة ( )0.00للدرجة الكلية ،ءكذلك ءجءد فرءا ف كل من ا بعاد اآلتية:
السم م م ممياسم م م مماا ءالتش م م م مريعاا ،ءالقيم التنظيمية ،ءلمعرفة ائدية اللرءا تبعا لمت ير الرتبة ا كاديمية تم
استخدام اختبار شيليه لللرءا ءالذي يءضحه الجدءل (.)32
جدول ( )32اختبار شيفيه للفروق في درجة الثقة التنظيمية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية
البعد
السياسات

والتشريعات

القيم التنظيمية

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

الحسابي

4.43

4.29

4.75

أستاذ مساعد

4.43

-

-0.14

*0.32

أستاذ مشارك

4.29

-

*0.44

أستاذ

4.75

الرتبة األكاديمية

الرتبة األكاديمية
أستاذ مساعد

المتوسط

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

الحسابي

4.30

4.43

4.71

4.30

-

0.13

*0.41

المتوسط
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أستاذ مشارك

4.43

أستاذ

4.71

التنظيمية

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

الحسابي

4.32

4.38

4.57

أستاذ مساعد

4.32

-

0.06

*0.25

أستاذ مشارك

4.38

-

0.19

أستاذ

4.57

الرتبة األكاديمية
الدرجة الكلية للثقة

*0.28

المتوسط

* الفرق الدال إحصائيًا عند مستوى ()α≤0.05

يالحظ ف الجدءل ( )32أن اللرا كان لصال فئة الرتبة ا كاديمية "أستاذ " لجميع ا بعاد
ءالدرجة الكلية للثقة التنظيمية.
 .3تخصص الكلية
تم حس مماب المتءس ممطاا الحس ممابية ءاالنحرافاا المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية لد أ ض مماء
هيئة التدريس من ءجهة نظرهم ف الجامعاا ا ردنية الخاص م م م م م م مة ف العاصم م م م م م مممة مان تبعا لمت ير
تخصص الكلية ،كما يظهر ذلك بالجدءل (.)33
تبعا لمتغير تخصص الكلية
جدول ( )33المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية ً
النحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
تخصص الكلية
البعد
المعلومات
اإلبداع والمشاركة
السياسات والتشريعات
األسلوب القيادي
السائد

القيم التنظيمية

علمية

114

4.51

0.51

إنسانية

155

4.42

0.50

علمية

114

4.49

0.55

إنسانية

155

4.17

0.56

علمية

114

4.60

0.77

إنسانية

155

4.33

0.54

علمية

114

4.43

0.45

إنسانية

155

4.29

0.78

علمية

114

4.45

0.45

إنسانية

155

4.40

0.54
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الثقة التنظيمية

علمية

114

4.50

0.42

إنسانية

155

4.33

0.50

يتبين من الجدءل ( )33ءجءد فرءا ظاهرية بين المتءسطاا الحسابية لدرجة الثقة التنظيمية،
تبعا لمت ير تخصص الكلية ،ءلتحديد فيما إذا كانا اللرءا ذاا داللة إحصائية ند مستء
الداللة ) ،(α≤0.05تم تطبيا تحليل التباين ا حادي ( ،)one way ANOVAءجاءا النتائج
ل النحء اآلت الذي يءضحه الجدءل (.)34
تبعا لمتغير تخصص الكلية
جدول ( )34تحليل التباين األحادي إليجاد دللة الفروق لدرجة الثقة التنظيميةً ،
درجة
متوسط
مجموعات
قيمة ف
درجة الحرية
مصدر التباين
البعد
الدللة
المربعات
المربعات
بين المجموعات

0.51

1

0.51

داخل المجموعات

68.71

268

0.25

المجموع

69.22

269

بين المجموعات

6.68

1

6.68

داخل المجموعات

83.92

268

0.31

المجموع

90.60

269

بين المجموعات

4.90

1

4.90

داخل المجموعات

114.44

268

0.42

المجموع

119.34

269

األسلوب

بين المجموعات

1.25

1

1.25

القيادي

داخل المجموعات

188.48

268

0.70

المجموع

189.73

269

بين المجموعات

0.12

1

0.12

داخل المجموعات

68.44

268

0.25

المجموع

68.56

269

بين المجموعات

1.95

1

1.95

داخل المجموعات

59.39

268

0.22

المجموع

61.34

269

المعلومات

اإلبداع

والمشاركة
السياسات

والتشريعات

السائد
القيم

التنظيمية
الثقة

التنظيمية

2.02

21.56

11.61

1.79

0.48

8.88

0.16

0.00

0.01

0.18

0.49

0.00
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تبين النتممائج ف الجممدءل ( )34إل ءجءد فرءا ذاا داللممة إحص م م م م م م ممائيممة نممد مسم م م م م م ممتء الممداللممة
) (α≤0.05لدرجة الثقة التنظيمية تبعا لمت ير تخص ممص الكلية ،اس ممتنادا إل ييمة ( )Fالمحس ممءبة إذ
بل ا ( )8.88ءبدرجة داللة ( )0.00للدرجة الكلية ،ءكان اللرا لصال الكلياا العلمية بدليل ارتلاع
المتءسط الحساب للكلياا العلمية ن المتءسط الحساب للكلياا اإلنسانية.

91

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

92

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
تضمن هذا اللصل رضا لمنايشة نتائج الدراسة ف ضءء ا سئلة المءضء ة ،كما تضمن
التءصياا الت تم التءصل إليها ف ضءء هذة النتائج ءمءضحه كاآلت :

منايشة نتائج السؤال ا ءل ءالذي ينص ل "ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات
عمان لدى رؤساء األقسام األكاديمية من وجهة نظر أعضاء
األردنية
ّ
ّ
الخاصة في العاصمة ّ
هيئة التدريس؟"
أءضحا النتائج ف الجدءل ( )9أن مستء ممارسة الشلافية اإلدارية لد

رؤساء ا يسام

ا كاديمية كان مرتلعا حيث بلغ المتءسط الحساب للدرجة الكلية ( )4.36ءاالنحراف المعياري
( ،)0.41ءجاءا جميع ا بعاد بمستء مرتلع أيضا ،إذ تراءحا المتءسطاا الحسابية بين حد
أدن مقدارة ( )4.20ءحد أ ل بمقدار ( .)4.50ءتر الباحثة أن هذة النتيجة ربما تكءن طبيعية
ءيعءد ذلك لحرص الجامعاا الخاصة ل تطبيا المبادئ ءالملاهيم ا ساسية لحءكمة التعليم
العال ءمنها ملهءم الشلافية ،كما أن الجامعاا الخاصة تخضع لريابة الية ل كافة السلءكياا
المتعلقة بالعمل ا كاديم  ،ءتقع تحا طائلة المسؤءلية اإلجتما ية ءالريابة من يبل جميع ملتق
الخدمة ،ء ليه فإن ثقافة الجامعة انعكسا ل الكلية ءالقسم ،ءكءن رئيس القسم القائد ا كاديم
المعن بتطبيا مثل هذة المبادئ ءالت ال تتجلء ن العمل اإلداري ءا كاديم  ،مما انعكس ل
استجاباا افراد العينة.

93

كما ءتعلء الباحثة هذة النتيجة ربما إل أن المستجيبين من أفراد العينة يميلءن إل المستء
المرتلع ف اإلجابة لتجنبهم التقييم المنخل
سلبا ل

لرؤساء أيسامهم الذي ربما يعتقدءن ب نه يد يؤثر

اليتهم معهم ،مما يد يؤثر أيضا ل تقييمهم ءتطءرهم الءظيل ءتقاريرهم السنءية

ءاستم اررية قءدهم ءتجديدها.
ءبشكل ام يمكن تلسير هذة النتيجة الت جاءا بمستء مرتلع ل أنها نتيجة إيجابية إذ
يشعر أ ضاء هيئة التدريس ب ن درجة ممارسة الشلافية لرؤساء أيسامهم ليسا سلبية ءانما درجة
مرضية ،كما يمكن أن تلسر هذة النتيجة لتبن رؤساء ا يسام ا كاديمية ملهءم الشلافية اإلدارية
مع أ ضاء هيئة التدريس ءادراكهم لممارساتها ءالذي انعكس ل استجابة أفراد العينة.
ء ند الرجءع إل أبعاد االستبانة التلصيلية يالحظ أن أبعد المعلءماا ءالذي حصل ل أ ل
رتبة بمتءسط حساب
مستء

( )4.50ءانحراف معياري ( )0.42ءبمستء مرتلع ،يءض أن هناك

ال من االنلتاح ءالءضءح بكافة أشكال العمل اإلداري إذ ان استجابة أفراد الدراسة كانا

ايجابية ،كما أن الممارساا المتعلقة بالمعلءماا ءءضءحها يمثل البنية االساسية لعملية الشلافية،
ءالت تشير إل أن كافة أركان ملية الشلافية أممارسة من يبل رؤساء ا يسام ا كاديمية ،ءأظهرا
النتائج أيضا أن أبعد ا نظمة ءاجراءاا العمل جاءا بمتءسط حساب ( )4.45ءانحراف معياري
( )0.52ءبمستء مرتلع ،ءأبعد االتصال اإلداري بمتءسط حساب

( )4.40ءانحراف معياري

( )0.46ءبمستء مرتلع ،ءالذين يمثلءن جءهر التلا ل اإلداري الدال ل
اإلدارية ،حيث أن ءضءح ا نظمة ءاجراءاا العمل يسهل ل

ممارسة الشلافية

أ ضاء هيئة التدريس القيام

بالمهام المءكله إليها لتجءيد العملية التعليمية ،كما ءيعلل اإلتصال اإلداري ذلك.
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ء ل الرغم من أن ملية تقءيم ا داء مؤرية للكثير من ا فراد إال أنها ءمن خالل استجاباا
أفراد الدراسة كانا محببه لديهم حين برءا ن مستء مرتلع لتقءيم أدائهم من يبل رئيس القسم
ءالذي حصل ل متءسط حساب ( )4.36ءانحراف معياري ( )0.48ءمستء مرتلع ،ءتعلء
الباحثة ذلك إل مستء رضاهم ن ملية تقءيم ا داء ،ف حين حصل كل من أبعد المساءلة
اإلدارية ل متءسط حساب ( )4.27ءانحراف معياري ( )0.57ءبمستء مرتلع ،ءأبعد المشاركة
ل متءسط حساب ( )4.20ءانحراف معياري ( )0.52ءمستء مرتلع ،ءهذة النتيجة طبيعية
حيث أن ءضءح كل من المعلءماا ءا نظمة ءاجراءاا العمل ءسهءلة االتصال اإلداري ءتنء ه
يعلل من مشاركة ا فراد ءممارسة المساءلة اإلدارية مما يدلل ل

ارتلاع مستء ممارسة

الديمقراطية لد رؤساء ا يسام ا كاديمية.
ءتشير نتائج فقراا أبعد المعلءماا الحاصل ل المرتبة ا ءل بمتءسط حساب ()4.50
ءانحراف معياري ( )0.42ءمستء مرتلع ،أن اللقرة ريم ( )1حصلا ل أ ل مرتبة بمتءسط
حساب ( )4.50ءانحراف معياري ( )0.42ءمستء مرتلع ،ءالت تنص ل "تتسم المعلءماا
الصادرة من رئيس القسم بالمصدايية" ،حيث أن المعلءماا ءءضءحها تسهل المعرفة ءتءفر منا ة
حصينة ف ءجه سءء اإلدارة ،الءة ل أن االنلتاح ءالشلافية ف العملية اإلدارية يسا د ف
الحلاظ ل ثقة ا ضاء هيئة التدريس ف جامعتهم ،حيث تعلء الباحثة هذة النتيجة إل تبن
رؤساء ا يسام ا كاديمية لسياسة االنلتاح ءالءضءح ف المعلءماا ،ءالذي يعكس سياسة اإلدارة
الجامعية بذلك .ءهذا الش ء المتءيع من إدارة الجامعاا الخاصة الت تحرص ل حءكمة التعليم
العال  ،كما أن الءصءل للمعلءماا ءتدءلها بحرية يعتبر ركيلة هامة لبناء الديمقراطية ءتعليل
الشلافية ءمكافحة اللساد ءبناء ريابة داخلية ءتعليل الثقة بين أ ضاء هيئة التدريس ءرؤساء
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أيسامهم .ف حين حصلا اللقرة ريم ( )5ل المرتبة السادسة ءا خيرة بمتءسط حساب ()4.28
ءانحراف معياري ( )0.67ءالت تنص ل "يحافظ رئيس القسم ل سرية المعلءماا" كما أنها
ءيعل ذلك إل أن ممارساا
جاءا أيضا بمستء مرتلع إال أنها أدن اللقراا ف هذا الأبعد ،أ
الشلافية المتعلقة بسرية المعلءماا الت يمارسها رئيس القسم ربما ينتابها بع
من يبل أ ضاء هيئة التدريس أء ربما كانا بع

اللهم الخاطع

السلءكياا الت تصدر من رئيس القسم فيها

إفراط ف سرية المعلءماا مما انعكس ل استجابة أفراد العينة ل الرغم من كءنها إيجابية
ءبمستء مرتلع ،كما يمكن أن يعل ذلك ايضا ف ضءء التءجه لممارساا الشلافية ف الجامعاا
الخاصة ستكءن سرية المعلءماا ضعيلة من حيث حجم المعلءماا الخاصة للسرية ،ءان كان
هنالك حاجة إل يدر من السرية ربما غالبا تستخدم ل معلءماا ال تدخل ف مضمءن الشلافية
إذ ال يترتب ل إخلائها إي ضرر ظاهر.
ء ند النظر إل نتيجة أبعد ا نظمة ءاجراءاا العمل الذي جاء ف المرتبة الثانية ءحصل ل
متءسط حساب ( )4.45ءانحراف معياري ( )0.52ءمستء مرتلع ،نجد أن اللقرة ريم ( )1ءالت
تنص ل

"يعلن رئيس القسم التشريعاا اإلدارية المعمءل بها" حصلا ل

بمتءسط حساب

المرتبة ا ءل

( )4.52ءانحراف معياري ( )0.67ءتر الباحثة ربما أن سياسة إ الن

التشريعاا ءالقءانين اإلدارية هء ما تتبناة الجامعاا الخاصة ممثلة بكلياتها ءأيسامها حيث أن
يضية إ الن ا نظمة ءاجراءاا العمل تمثل جءهر ملية الشلافية ءالت بدءنها ال تقءم ناصر
الشلافية ،ف حين أن اللقراا ريم ( )5( ،)4حصلءا ل المرتبة الرابعة ءا خيرة بمتءسط حساب
( )4.29ءانحرافيين معياريين ( ،)0.77( ،)0.69ءاللءات
التشريعاا ل

تنص

ل

"يطبا رئيس القسم

جميع العاملين دءن تمييل" " ،يراجع رئيس القسم التشريعاا اإلدارية بهدف
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تءضيحها" ءبمستء مرتلع ،حيا أن مس لة الشلافية اإلدارية أضح من المبادئ ا ساسية الت
تقءم ليها كافة ا نظمة اإلدارية ف الجامعاا الخاصة ءكذلك ءضءح التشريعاا اإلدارية ،فإن
تلعيل الشلافية اإلدارية ف الجامعاا يسا د ف خلا مناخ لإلبداع ءبالتال فإن ءضءح ا نظمة
ءاإلجراءاا ءالذي يمثل أحد أهم الممارساا يسا د ل تءفير مناخ تنظيمي صح للعاملين،
كما ءيمكن أن تعلء الباحثة هذة النتيجة إل أن درجة الريابة اإلدارية ف الجامعاا الخاصة
الية ،الءة ل أن رئيس القسم كقائد أكاديم يتمتع بالمعرفة الكافية بالممارساا الدالة ل
الشلافية ءيحرص ل
اإلدارية

ممارستها بشكل دائم مما ينعكس ل

أدائه ،أن تءضي التشريعاا

ضاء هيئة التدريس أمر مهم ءحاسم كلما ايتضا الضرءرة لذلك ،كما ءجاءا اللقرتان

ف المستء ا دن ف هذا الأبعد ءيعل ذلك ربما إل أن اللقرتان تتعلا بقضايا النلاهة ءالقيم
ا خاليية مما دفع أفراد الدراسة إل المءضء ية أبعدم إطالا أحكام الية حءل ممارساا رؤساء
ا يسام الدالة ل الشلافية مقارنة مع ممارساا أخر .
ءتأظهر نتائج أبعد االتصال اإلداري ءالذي حصل ل المرتبة الثالثة بمتءسط حساب ()4.40
دءر مهما داخل
ءانحراف معياري ( )0.46ءبمستء مرتلع ،حيث أن االتصال اإلداري يلعب ا
العملية اإلدارية فهء يحافظ ل تدفا ءانسياب العمل مما يليد من كلاءة العمل ءفا ليته ،ءتظهر
أهمية االتصال اإلداري ف كل من ملية التخطيط ءاصدار الق ارراا ءالريابة فضال ل أنه
يسا د القائمين لتنليذ الخطط ءتطبيا أهدافها بشكل ءاض  ،كما ءيهدف االتصال اإلدراي إل
تحقيا الترابط بين كافة االطراف ل

المستء الداخل

ءالخارج

ءهء بمثابة جءهر العملية

اإلدارية ،ءجاءا اللقرة ريم ( )1ءالت تنص ل "يعمل رئيس القسم ل تءفير نظام اتصال
ميسر بين جميع أ ضاء القسم" بالمرتبة ا ءل

بمتءسط حساب

( )4.46ءانحراف معياري
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( )0.68ءمستء مرتلع ،كما ءتر الباحثة أن هذة النتيجة ربما تدل ل ينا ة رئيس القسم
ب همية تءفير نظام اتصال ملتءح ءميسر لجميع أ ضاء هيئة التدريس كءنه ينعكس ل مخرجاا
التعلم للبرنامج ءالقسم مما يدلل ل مد تحقيا القسم هدافه ،ءكذلك تستطيع أن تعلء الباحثة
حصءل اللقرة ريم ( )6ل المرتبة ا ءل بمتءسط حساب ( )4.46ءانحراف معياري ()0.68
ءبمستء مرتلع ،ءالت
التكنءلءجيا ف

تنص ل

"يءظف رئيس القسم التكنءلءجيا ف

مجال االتصال" ،أن

مجال االتصال أمر محسءم ءضرءري ءبدءنها ال تستقيم ملياا االتصال،

فا جهلة ءالبرمجياا ف

حالة دينامية مستمرة ءال بد من مءاكبة الت ير المتالحا ءالتطءراا

التكنءلءجية ف مجال االتصال ءاال أثر ذلك ل فعالية ملية االتصال اإلداري ،ءيد حصلا
اللقرة ريم ( )5ل المرتبة السادسة ءا خيرة بمتءسط حساب ( )4.31ءانحراف معياري ()0.59
ءالت تنص ل "يعتمد رئيس القسم التسلسل اإلداري ف المخاطباا الرسمية مع اإلدارة العليا"
ءبمستء مرتلع ءيعل ذلك ربما إل أن المخاطباا الرسمية مع اإلدارة العليا تدل ل مد
نجاح العمل اإلداري مما يسهل التسلسل اإلدراي ف

ملية االتصال الداخل  ،كما أن هذا يءض

أن الجامعاا الخاصة تعتمد التسلسل اإلداري ف كافة مخاطباتها ءذلك يعءد إل أن هذا ا سلءب
يأبعد العمل اإلدراي ن الترهل ءالمحسءبية ءالمحابه.
ءجاء أبعد تقءيم ا داء ف المرتبة الرابعة بمتءسط حساب ( )4.36ءانحراف معياري ()0.48
ءمستء مرتلع ،كما ءحصلا اللقرة ريم ( )2ل

المرتبة ا ءل

بمتءسط حساب

()4.44

ءانحراف معياري ( )0.69ءمستء مرتلع ،ءالت تنص ل "يطبا رئيس القسم آلية محددة لتقءيم
ا داء" كما أن أهم المراحل ءالخطءاا اإلدارية الضرءرية الت ال يمكن تجاهلها ند تنليذ اال مال
ءالخطط ءاالهداف المختللة ه

ملية تقءيم ا داء ،حيث يهدف إل معرفة مد

السير بشكل
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سليم ف العمل ،ءيحدد المشكالا الت تم الءيءع بها ءيقيس مد تطابا االداء الحال اللعل
مع االداء المخطط له ،ءمد

القدرة ل تحقيا النتائج ،كما ءيعد من ا سس الجءهرية الت

تهدف ءبصءرة مباشرة إل النهء

بالعملية اإلدارية ءتطءيرها بهدف مءاكبة التطءراا اإلدارية،

كما تشير النتائج إل أن تقءيم االداء أمر حاسم ءضرءري ف الجامعاا الخاصة الت تهتم دائم
بالتطءر ءالنهء

 ،كما أن المصدايية أمر البد منه ف

ملية تقءيم ا داء كءن الجامعاا

الخاصة أيضا تتمتع بريابة الية مما يدفع رئيس القسم نحء تطبيا معايير تقءيم ا داء بشكل
صحي ءمما ينعكس ذلك ل مصداييته ،كما ءجاءا اللقرة ريم ( )4بالمرتبة السابعة ءا خيرة
بمتءسط حساب

( )4.18ءانحراف معياري ( )0.74ءمستء مرتلع ءالت

تنص ل

"يسم

رئيس القسم بتقءيم أدائه من يبل أ ضاء هيئة التدريس دءن تعمد إخلاء أي معلءمة" ءهذا يدل
ل أن منظءمة العمل ف الجامعاا الخاصة تتمتع بالشلافية العالية مما انعكس ل الكلية من
ثم القسم ف كافة جءانب العمل ءمنها تقءيم ا داء ،ءنر رئيس القسم ال يخل أي معلءمة ن
أ ضاء هيئة التدريس ءبرغم من ذلك إال أنها جاءا أدن اللقراا ف هذا الأبعد ربما يعل ذلك
إل أنها ذاا حساسية تتعلا بتقءيم اداء شخص ييادي بالعمل ا كاديم .
ءتءض النتائج أن أبعد المساءلة اإلدارية جاء ف المرتبة الخامسة ءيبل ا خيرة بعاد ممارسة
الشلافية اإلدارية لد

رؤساء ا يسام االكاديمية بمتءسط حساب

( )4.27ءانحراف معياري

( )0.57ءمستء مرتلع .كما ءتعرف المساءلة اإلدارية ل انها السيطرة اإلدارية اللعالة ءانعدامها
من المشكالا المتلشية ل نحء كبير ف مجال اال مال اإلدارية؛ كما أنها ملية مخططة
ءمحددة تتطلب انضباطا راشدا ءمسؤءال ،مما يءض ءيلسر النتائج الدالة
التحسين ءالتطءير ءالمنافسة الت

تسع

إليها الجامعاا الخاصة لتصب

ل

مد

أهمية

جامعاا مشهءرة
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ءمعرءفة مما يدفعها إل

أن تظهر أجمل ما ندها من ممارساا ءانضباط ،الءة ل

أن

الجامعاا الخاصة تقع تحا المجهر ءالريابة من يبل ء الرة التعليم العال ءهيئة اال تماد ا كاديم
باإلضافة إل المجتمع المستليد من خدماتها ،لذلك تسع الجامعاا إل تجءيد ملها ءءضءحه،
فكلما لادا الشلافية ءنشر المعلءماا ف الجامعة أصبحا المساءلة اإلدارية مرتلعة ءيل اللساد
اإلداري مما يؤدي إل تطءر الجامعة ءليادة جءدتها ءشهرتها أمام متلق الخدمة؛ كما ءجاءا
اللقرة ريم ( )1ل أ ل الرتب بلقراا هذا ال أبعد بمتءسط حساب ( )4.32ءانحراف معياري
( )0.81ءمستء مرتلع ءالت تنص ل "يءض رئيس القسم

ضاء هيئة التدريس القءا د

المطلءب االلتلام بها" .ءتعلء الباحثة ذلك إن االلتلام بالقءا د ءا نظمة ءالتعليماا يسهل العمل
اإلداري داخل القسم ءكءنها مهمة رئيسية لد

رئيس القسم ف نه يقءم بها ءبصءرة يءمية مما

انعكس ل استجابة أفراد العينة ،ءجاءا اللقرة ريم ( )4ءالت تنص ل أ"بنم رئيس القسم
أسلءب الريابة الذاتية" بالمرتبة ا خيرة ف هذا ال أبعد بمتءسط حساب ( )4.12ءانحراف معياري
( )0.83ءمستء مرتلع .ءتر الباحثة أنه ربما يعءد ذلك إل أن بع

ا فراد يؤمنءن بالريابة

الذاتية مما انعكس ل استجابتهم بدرجة الية ،ءأما أنها حصلا ل أدن اللقراا ف هذا
الأبعد ربما كءن معظم الدراساا تشير إل أن ا فراد يعملءن طمعا بالمكاف ة ءخءفا من العقاب ءال
يعيرءن الريابة الذاتية أهمية كبيرة.
كما ءتشير النتائج أن أبعد المشاركة جاء ف أدن الرتب بمتءسط حساب ( )4.20ءانحراف
معياري ( )0.53ءمستء مرتلع ،ءجاءا اللقراا ريم ( )6( ،)3ل أ ل متءسطاا حسابية
بمقدار ( )4.24ءانحرافيين معياريين ( )0.68( ،)0.64ءمستء مرتلع ،ءاللءات

تنص ل

"يشرك رئيس القسم أ ضاء هيئة التدريس فس صنا ة الق ارراا"" ،يعمل رئيس القسم ل االستماع
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لمشكالا أ ضاء هيئة التدريس ءتلبية احتياجاتهم" ،ءتعلء الباحثة ذلك إل أن مستء ممارسة
الديمقراطية لد رؤساء ا يسام مرتلع ءهم يمثلءن سياسة الجامعاا الخاصة الت يعملءن بها ف
تءفير مناخ تنظيم ديمقراط  ،ءاتض ذلك من خالل استجاباا أ ضاء هيئة التدريس ءبدرجة
الية ل مشاركتهم ف صنع الق ارراا ءاستماع رؤساء أيسامهم لمشكالتهم ءتلبية احتياجاتهم،
ءحصلا اللقرة ريم ( )2ءالت تنص ل أ"يءل رئيس القسم االهتمام ب ضاء هيئة التدريس دءن
تلريا" ل المرتبة السادسة ءا خيرة بمتءسط حساب ( )4.06ءانحراف معياري ( ،)0.81حيث
أنه ال يخلء ا مر أحيانا من تعاطف رئيس القسم مع بع

أ ضاء هيئة التدريس دءن غيرهم

ءربما تربطهم معه الياا شخصية أء شائرية مما يجعل الباحثة تعلء ذلك إل ثقافة المجتمع
غالبا مما ينعكس ءلء بشكل جلئ

ل سلءكياا ا فراد ف العمل إال أنها كانا بمستء مرتلع

ءمرض .
اتلقا هذا الد ارس ممة مع د ارس ممة كل من س مملنس ممءن ( )Svensson, 2007الت كانا نتائجها
أن درجة الشلافية ف جميع مراحل اتخاذ الق ارراا ف التعيناا ءالحءافل ف يطاع التعليم العال
الس م ممءيدي الية ،ءد ارس م ممة رملي ( )2013الت كانا نتائجها أن درجة تطبيا اإلدارة بالش م مملافية
لد مكاتب التربية ءالتعليم كبيرة.
منايشة نتائج السؤال الثان ءالذي ينص ل " ما درجة الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة
عمانمن وجهة نظرهم؟"
األردنية
التدريس في الجامعات
ّ
ّ
الخاصة في العاصمة ّ
تشير النتائج المءضحه بالجدءل ريم ( )16أن مستء الثقة التنظيمية لد

أ ضاء هيئة

التدريس مرتلع ءبمتءسط حساب ( )4.40ءانحراف معياري ( ،)0.48كما أن مستء جميع أبعاد
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االستبانة جاءا مرتلعة حيث انعكسا الثقافة السائدة ف الجامعاا الخاصة ل مستء الشلافية
اإلدارية ءهذا بدءرة انعكس ل مستء الثقة التنظيمية لما للملهءمان من تداخل ءت ثير ل
بعضهم البع

 ،كما أن الثقة التنظيمية ف

الجامعاا تعتبر نصر مهم ءضرءري لتكءين

العالياا ،إذ أنها تشجع ل االستقرار التنظيم ءالرضا ءتسا د ف تخليف الص ار اا السلبية
ءتعليل االستجاباا اللعالة ف حل المشكالا ،ءبما أن الجامعاا الخاصة تتبن مبادئ تعمل
ل تقليل الريابة المباشرة ءالتءجية المستمر ف العمل اإلداري فءجءد الثقة المتبادلة بين العاملين
ءالجامعة يسهم ف تطبيا ا كثر فا لية لالستيراتيجية مما يرفع من مستء ا داء الءظيل  .كما
ءتشير النتائج إل أن أبعد المعلءماا جاء بالمرتبة ا ءل بمتءسط حساب ( )4.46ءانحراف
معياري ( )0.50ءبمستء مرتلع ،ءهذا يدلل

ل

أن المعرفة مهمة جدا ءتبادلها ءابتكارها

ءمشاركتها ش ء مهم ف العمل الجامع ءينعكس ل تحقيا مخرجاا التعلم الت يعتن بها
أ ضاء هيئة التدريس الذين بدءرهم يحتاجءن هذة المعلءماا لتحقيا أهدافهم التعليمية ،ءجاء أبعد
السياساا ءاإلجراءاا أيضا بمستء مرتلع ءبالمرتبة الثانية ءبمتءسط حساب ( )4.45ءانحراف
معياري ( )0.66ءذلك هميتها ف

تنظيم العمل ءءضع حدءد للسلءكياا اإلجراءاا المتبعة

للعمل اليءم  ،ءجاءا القيم التنظيمية بالمرتبة الثالث ءبمتءسط حساب ( )4.43ءانح ارف معياري
( )0.50ءمستء مرتلع ،إذ تحرص الجامعاا الخاصة ل إشا ة اخاليياا العمل الجامع
ءجعلها ييم تنظيمية أصيلة ،مما يءفر ليها ناء الكثير من ملياا الريابة ءالنص ءاإلرشاد،
ءحصل أبعد ا سلءب القيادي السائد ل مستء مرتلع بمتءسط حساب ( )4.35ءانحراف معياري
( )0.84ءبالمرتبة الرابعة ،ءيشير ذلك ل أن السلءكياا القيادية السائدة حالا ل رضا أفراد
الدراسة ءجعلتهم مقتنعين ب هلية رؤساء ا يسام لقيادة العمل ا كاديم  ،ءجاء أبعد اإلبداع
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ءالمشاركة بالمرتبة الخامسة ءبمتءسط حساب ( )4.31ءانحراف معياري ( )0.58ءبمستء مرتلع،
حيث أن يضايا اإلبداع ءالمشاركة تحتاج إل مستء
ءالثقة التنظيمية ءهذا أ ل

ال جدا من الممارساا الدالة ل الشلافية

مستءياا النلاهة كءنها الدافع لإلبداع ءلكنه بكل االحءال جاءا

النتيجة مرتلعة ءبالتال مرضية ،كما أن كل ما يمارسه ضء هيئة التدريس من سلءكياا ءأ مال
ءتصرفاا إنما ه سلءكياا نابعة من إحساس داخل يءض أهمية العمل الذي يقءم به ءيءلد
لديه شعءر بالءالء ءالرضا ءاالنتماء للجامعة ،مما انعكس ذلك ف استجاباتهم االيجابية ل أبعاد
الثقة التنظيمية.
ءتظهر النتائج ف أبعد المعلءماا ان اللقرة ريم ( )1حصلا ل المرتبة ا ءل بمتءسط
حساب ( )4.50ءانحراف معياري ( )0.68ءبمستء مرتلع ،ءالت تنص ل "أثا بالمعلءماا
الصادرة ن رئيس القسم" ءهذة االستجابة جاءا نتيجة العالية اإليجابية الت تربط ضء هيئة
التدريس برئيس القسم ءالت تمثل انعكاسا للثقافة التنظيمية السائدة ،إذ يبدء أن غالبية أفراد العينة
ينظرءن ءبشكل إيجاب إل هذة الجءانب ءربما يعءد ذلك إل العالياا اإلنسانية المءجءدة بين
رؤساء ا يسام ءأ ضاء هيئة التدريس ،ءربما بدءرها جاءا لتكمل الحلقة المعنية بالممارساا
الدالة ل

الشلافية ،ءحصلا اللقرة ريم ( )3ل

المرتبة الرابعة ءاالخيرة بمتءسط حساب

( )4.32ءانحراف معياري ( )0.75ءبمستء مرتلع ،ءالت

تنص ل

"أشعر بتنءع ءسائل

االتصال الت يستخدمها رئيس القسم مع أ ضاء هيئة التدريس" ءتعلء الباحثة حصءل هذة اللقرة
ل الحد ا دن ف هذة الأبعد نتيجة ن ءسائل االتصال المستخدمة دائما محدءدة ءمرتبطة
بدرجة الصرف المادي من الجامعاا ل
ءمرضية.

هذة التقنياا بالرغم من ذلك جاءا بدرجة الية
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أما النتائج الت ظهرا لأبعد السياساا ءاإلجراءاا فجاءا اللقرة ريم ( )1ءالت تنص ل
"أيءم بالعمل ضمن ءصف ءظيل محدد" بالمرتبة ا ءل ءمتءسط حساب ( )4.47ءانحراف
معياري ( )0.77ءبمستء مرتلع ،ءيعل ذلك ل حرص ء الرة التعليم العال سابقا ل مراجعة
شاملة للءظائف ءءصلها ،كما تم تحديد الءصف الءظيل لكافة الءظائف المنصءص ليها بديءان
الخدمة ،ءهذا انعكس بدءرة ل

الجامعاا الخاصة الت

سعا إل

اللحاا بالركب ءتعديل

الءصف الءظيل لألفراد العاملين فيها .أما اللقرة ريم ( )6ءالت تنص ل "أثا ف السياساا
ءالتشريعاا المتبعة ف القسم ءالجامعة" ءحصلا ل المرتبة السادسة ءا خيرة بمتءسط حساب
( )4.32ءانحراف معياري ( )0.79ءمستء مرتلع ،ءتر الباحثة أنه ربما يعءد ذلك إل أن
السياساا ءالتشريعاا المتبعة بالقسم ءالجامعة ه امتداد للتشريعاا ءالقءانين المعمءل بها ف
الء الرة التعليم العال مما جعل افراد الدراسة يثقءن بجامعاتهم الت ا تمدا بشكل مباشر ل
هذة ا نظمة ءالتشريعاا ،ءربما يعل حصءلها ل الحد ا دن نتيجة حساسية هذة ا مءر الت
تتعلا بالحجج ءالبراهين المرتبطة بهذة السياساا ءالتشريعاا.
ءتشير نتائج أبعد القيم التنظيمية الت جاءا بالمرتبة الثالثة ءبمستء مرتلع ،ءجاءا اللقرة
( )1بمتءسط حساب ( )4.46ءانحراف معياري ( )0.76ءالت تنص ل "أشعر بتءفر مناخ
ديمقراط ف يسم " ءهذا انعكاس طبيع لمستء الشلافية اإلدارية ءالثقة التنظيمية ،فالءضءح
ف

كافة السلءكياا ءاال تماد ل

التشريعاا ءتلعيل المساءلة ءالنلاهة ينعكس ل

مستء

ديمقراطية القسم ،كما ءجاءا اللقرة ريم ( )6ءالت تنص ل "أثا ف اإلجراءاا المتبعة لحل
المشكالا ف

القسم" حيث حصلا ل

الحد ا دن

بين فقراا هذة ال أبعد بمتءسط حساب

( )4.14ءانحراف معياري ( ،)0.81ءتعلء الباحثة هذة النتيجة إل أن رؤساء ا يسام ا كاديمية
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ال يحبذءن نشر المعلءماا المتعلقة بالمشكالا الت يءاجهها القسم ءبالتال جاءا هذة النتيجة
بشكل طبيع انعكاسا لرؤية أفراد الدراسة بالرغم من أنها أيضا بمستء مرتلع.
ءأظهرا النتائج المتعلقة بأبعد ا سلءب القيادي السائد أنه جاء بالمرتبة الرابعة ءبمستء مرتلع،
حيث جاءا اللقرة ( )1ءالت تنص ل "أشارك ف حل مشكالا داخل القسم" بمتءسط حساب
ءيعل ذلك إل أن ينا اا رؤساء ا يسام
( )4.63ءانحراف معياري ( )0.86ءبالمرتبة ا ءل  ،أ
بإشراك أ ضاء هيئة التدريس ف

حل المشكالا يسا د ل

حلها ءءضع العالج المناسب،

الءة ل أن حءكمة العمل الجامع الذي تسع اليه الجامعاا الخاصة يتطلب ءبشكل رسم
مشاركة أ ضاء هيئة التدريس بكافة اللجان ءالمجالس ،ءحصلا اللقرة ( )6ل المرتبة السادسة
ءا خيرة بمتءسط حساب ( )3.85ءانحراف معياري ( )0.89ءالت تنص ل "أثا بقدرة ييادة
القسم ل تحقيا أهدافنا" ،ء ل الرغم من أنها جاءا مرتلعة إال أن الباحثة تعلء حصءلها ل
المرتبة ا خيرة ف هذة الأبعد إل أن رئيس القسم يباشر مله بشكل يءم ءيحتك ب ضاء هيئة
التدريس مما يجعل هناك نء ا من ال يرة بين أ ضاء هيئة التدريس ءرئيس القسم مما انعكس
ل استجابتهم بالرغم أنها جاءا بدرجة الية.
أما ف أبعد اإلبداع ءالمشاركة فنالحظ أن اللقرة ريم ( )1ءالت تنص ل "أثا بد م رئيس
القسم ءتحليلة لتحقيا أ ل

مستءياا اإلنتاج" حصلا ل

المرتبة ا ءل

ءبمستء مرتلع

ءبمتءسط حساب ( )4.44ءانحراف معياري ( ،)0.74ءجاءا هذة النتيجة طبيعية لكءن ثقافة
القسم ءالجامعة معنية بشكل أساس

ل

تحقيا ا هداف مما يتطلب من رئيس القسم د م

أ ضاء هيئة التدريس لتحقيا ا هداف التعليمية المنشءدة ،ءجاء أدن اللقراا ل هذا الأبعد ه
اللقرة ريم ( )5بمتءسط حساب ( )4.10ءانحراف معياري ( )0.74ءالت تنص ل "أر أن
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فرص النمء الءظيل ف القسم تلداد كلما لاد ا داء" ءيعل ذلك إل انه ربما يءجد دم رض
من يبل أ ضاء هيئة التدريس ن العالءاا السنءية ءالنمء الءظيل  ،حيث أن من يحكم الجامعاا
المالك ءهذا ما ال يحدث ف
الخاصة احيانا مصلحة الجامعة ءمجلس ا مناء ء أ

الجامعاا

الحكءمية.
اتلقا هذة النتائج مع دراسة نءح ( )2013ءدراسة ابراهيم ( )2013ءذلك ن نتائج هذة
الدراساا جاءا بمستء مرتلع ،ءاختللا مع كل من دراسة البكار ( )2012ءدراسة المرشد
( )2014ءدراسة الربيعة ( )2015ءالت جاءا بمستء متءسط.

منايشة نتائج السؤال الثالث ءالذي ينص ل "هل هناك عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية
عند المستوى الدللة ) ،(α≤0.05تبين المتوسطات الحسابية لالستجابة لدرجة ممارسة رؤساء
األردنية ودرجة الثقة التظيمية لدى أعضاء هيئة
األقسام األكاديمية للشفافية اإلدارية في الجامعات
ّ
التدريس من وجهة نظرهم؟"
تشير النتائج المءضحة ف الجدءل ( )20إل ءجءد الية إيجابية ءذاا داللة إحصائية بين
درجة ممارسة الشلافية اإلدارية لد رؤساء ا يسام ا كاديمية ءدرجة الثقه التنظيمية لد أ ضاء هيئة
التدريس ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ءكان مقدار معامل االرتباط ( )0.65كما تءجد الية إيجابية
ءذاا داللة إحصائية بين جميع أبعاد ممارسة الشلافية اإلدارية ءأبعاد مستء الثقة التنظيمية ،فالعالية
اإلرتباطية بين الشلافية اإلدارية ءالثقة التنظيمية ينب

أن تكءن مءجبة كما كشلتها الدارسة الن

الءضءح ءاالنلتاح الذي تحققه الشلافية اإلدارية يعمل ل تءفير مناخ تنظيم ديمقراط  ،كما أن
الثقة لد

أ ضاء هيئة التدريس مرتبطة بالممارساا اإلدارية لإلدارة ءالقادة ،فكلما كانا ممارساا
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اإلدارة تعكس شلافيتها كان العاملين أكثر ثقة ب نلسهم ء ملهم ءجامعتهم ،مما يليد الرغبة لديهم ف
تطءر المؤسسة الت يعملءن بها من خالل ليادة كلائهم العملية ءاإلنتاجية ،مما ينعكس ءبصءرة ايجابية
ل جءدة الجامعة ءتطءرها ءالنهء

بها ءهذا ما تسع إليه الجامعاا الخاصة ،ءتأعد النتيجة الت

أظهرتها الدراسة نتيجة طبيعية الرتلاع درجه ممارسة الشلافية اإلدارية ءارتلاع مستء الثقة التنظيمية
مما أد

إل ءجءد الية إيجابية ارتباطية ،كما أن أبعاد الشلافية اإلدارية تتداخل بشكل أء بآخر

ءترتبط ءتنسجم مع أبعاد الثقة التنظيمية مما أثر ل االستجاباا

ضاء هيئة التدريس .كما أن

هنالك الية ارتباطية يءية بين كل من درجة االتصال ءالتلا ل ءالمشاركة ءالمسائلة ءءجءد تشريعاا،
ءاذ ت كد اللرد من تطبيقها ارتلعا مستء الثقة لديه ءانعكس ذلك ل أدائه .حيث إن الثقة التنظيمية
تتمثل ف انعكاس الممارساا المختللة الت تصدر من الطرف اآلخر ءبالتال فإن السلءكياا الدالة
ل الشلافية اإلدارية من يبل رئيس القسم أدا إل ءجءد ثقة تنظيمية.
اتلقا هذة الدراسة مع دراسة رءالينل ( )Rawlins, 2008لءجءد الية ارتباط يءية بين الثقة
ءالشلافية ءدراسة فينبرف ( )Vineburgh, 2010لءجءد الية إيجابية بين الثقة التنظيمية ءمقاءمة
الت يير ،ءدراسة المرشد ( )2014لءجءد الية إيجابية بين الثقة التنظيمية ءاإلبداع اإلداري ،ءدراسة
غانم ( )2017ءءجءد الية إيجابية بين الشلافية اإلدارية ءالتلاؤل ا كاديم ءدراسة الحردان ()2017
لءجءد الية إيجابية بين الذكاء العاطل ءمستء الثقة التنظيمية.
ءكما أظهرا النتائج العالية اإليجابية بين ممارسة الشلافية اإلدارية ءالثقة التنظيمية ف
الجامعاا ا ردنية الخاصة ء اليتها ب بعادها ءالت تظهر الية الشلافية بمت يراا أخر يمكن أن
يتم العمل ل دراساا مماثلة ،فتءص الباحثة إل ضرءرة االستلادة من هذة الدراسة لرفع درجة
ممارسة الشلافية اإلدارية ،ءالقيام بدراساا مماثلة مع مت يراا أخر مثل مت ير المسؤءلية االجتما ية
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لمؤسساا التعليم العال  ،أء القيادة السائدة ،أء اإلبداع اإلداري ،ءاجراء مليد من الدراساا ن ناصر
الشلافية اإلدارية ءالت لم تتطرا لها هذة الدراسة.
منايشة نتائج السؤال الرابع ءالذي ينص ل "هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند
مستوى ) (α≤0.05بين متوسطات الستجابة لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية لدى رؤساء
األقسام األكاديمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغير الجنس ،والرتبة األكاديمية،
وتخصص الكلية؟"
تشير النتائج المءضحة ف الجدءل ريم ( )23إل ءجءد فرءا ذاا داللة إحصائية ف درجة
ممارسة الشلافية اإلدارية تبعا لمت ير الجنس ءكانا اللرءا ف الدرجة الكلية ءجميع ا بعاد لصال
اإلناث ،ءيعل ذلك ربما إل كءن ضءاا هيئة التدريس أكثر التلاما بعملهن ،ءلكءن مجال التدريس
هء المجال ا فضل لهن ءلكءنهن أكثر تماسكا بالعمل ءربما لخءفهن من فقدان الءظيلة ءالتريياا.
أما من حيث مت ير الرتبة ا كاديمية فتشير النتائج ف الجداءل ريم ( )25( ،)24إل ءجءد
فرءا ذاا داللة إحصائية ف

درجة ممارسة الشلافية اإلدارية ءكانا اللرءا لصال رتبة "أستاذ"

مر ءالداد حرصا ،ء لما
ا
ءيعل ذلك أنه كلما لادا الرتبة ا كاديمية الداد ضء هيئة التدريس
ءتطلعا لكل ما هء جديد من ممارساا ءسلءكياا تعلل ملاهيم ءمبادئ جديدة تؤثر ءبشكل فعل

ل

العملية التعليمية ءيستطيع بذلك أن يكءن أكثر حرصا ل تعليل ءممارسة الملاهيم الجديدة الت يكءن
ل معرفة ءدراية كافية بها ءمنها الشلافية اإلدارية.
ءتءض النتائج ف الجداءل ( )28( ،)27إل ءجءد فرءا ذاا داللة إحصائية ف الدرجة
الكلية لممارسة الشلافية اإلدارية ءكانا اللرءا لصال الكلياا اإلنسانية ،ءتعلء الباحثة ذلك ربما إل
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أن الثقافة السائدة ف الجءانب اإلنسانية أكثر ف الكلياا االنسانية من الكلياا العلمية ف شكل ام
ءكما ان الكلياا العملية تعتمد ل ا سلءب العلم فال يصل ف مثل هذة القضايا مما جعل استجابة
الكلياا االنساينة أ ل ف هذة الجانب بالرغم من ان كالهما مرتلع.
ءاتلقا هذة الدراسة مع دراسة اللاخءري ( )2009ءالطعان ( )2009لءجءد فرءا ذاا داللة
إحصائية تعل لمت ير الجنس ءلصال اإلناث.
منايشة نتائج السؤال الخامس ءالذي ينص ل "هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى
)(α≤0.05بين المتوسطات الحسابية لدرجة الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات
األردنية من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجنس ،والرتبة األكاديمية ،وتخصص الكلية"
ّ
تشير النتائج المءضحة ف الجدءل ريم ( )29إل

دم ءجءد فرءا ذاا داللة إحصائية ف

الدرجة الكلية لمستء الثقة التنظيمية تبعا لمت ير الجنس ،أما نتائج أبعد المعلءماا ءالقيم التنظيمية
المءضحة ف الجداءل تشير لءجءد فرءا ذاا داللة إحصائية تعل لمت ير الجنس ءكانا اللرءا
لصال اإلناث ،ءيعل ذلك ربما لحرص فئة اإلناث ل االلتلام أكثر من فئة الذكءر ،أما النتائج
المءضحه ف الجداءل ريم ( )32( ،)31( ،)30فتشير إل ءجءد فرءا ذاا داللة إحصائية تعل
لمت ير الرتبة ا كاديمية ءكانا اللرءا لصال رتبة "أستاذ" ،ءتعلء الباحثة ذلك إل انه كلما لادا
مر ءالداد حرصا ،ءيعل ذلك أنه كلما لادا الرتبة
ا
الرتبة ا كاديمية الداد ضء هيئة التدريس
مر ءالداد حرصا ،ء لما ءتطلعا لكل ما هء جديد من ممارساا
ا كاديمية الداد ضء هيئة التدريس ا
ءسلءكياا تعلل ملاهيم ءمبادئ جديدة تؤثر ءبشكل فعل

ل العملية التعليمية ءيستطيع بذلك أن
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يكءن أكثر حرصا ل تعليل ءممارسة الملاهيم الجديدة الت يكءن ل معرفة ءدراية كافية بها ءمنها
الثقة التنظيمية.
كما ءتشير النتائج ف

الجداءل ( )34( ،)33إل

ءجءد فرءا ذاا داللة إحصائية تعل

لمت ير تخصص الكلية ءكانا اللرءا لصال الكلياا العلمية ،ءتعلء الباحثة ذلك إل

أن الثقة

التنظيمية ف الكلياا العلمية أكبر منها ف الكلياا اإلنسانية ءيعءد ذلك إل ا تماد الكلياا العملية
إل الءيائع ءالحقائا ءيقارنءها مع ما تعلمءة ف جامعاتهم ا جنبية الت تخرج معظم أ ضاء هيئة
التدريس منها ،ءبالتال جاء مستء الثقة التنظيمية اليا يياسا مع درجة الشلافية اإلدارية ءمنسجمة
معها ل

كس استجاباا أ ضاء هيئة التدريس للكلياا اإلنسانية فجاءا مضطربة حيث كانا

استجابة أ ضاء هيئة التدريس للكلياا اإلنسانية أكبر بدرجة ممارسة الشلافية اإلدارية ءبمستء الثقة
التنظيمية أيل.
اتلقا هذة الدراسة مع دراسة البكار ( )2012ءدراسة نءح ( )2013لعدم ءجءد فرءا ذاا
داللة إحصائية للدرجة الكلية لمستء الثقة التنظيمية تعل لمت ير الجنس ،ءاختللا مع دراسة الحرب
( )2011لءجءد فرءا تعل لصال الذكءر.
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توصيات الدراسة ومقترحاتها
 تعميا ءليادة الء

بممارسة الشلافية اإلدارية لد

الكءادر ا كاديمية ف

مؤسساا

التعليم العال ا ردنية ن طريا تدريبهم ل ملهءم الشلافية اإلدارية ءاطال هم ل
التجارب العالمية لت كيد ءتعليل ممارسة الشلافية لد جميع العاملين ف الجامعاا.
ءلرة التعليم العال .
 ضرءرة ءضع خطة استيراتيجية مللمة بتطبيا الشلافية ف ا
 رصد جائلة سنءية للمؤسساا التعليمية ا كثر شلافية.
 ضرءرة ليادة الثقة التنظيمية بين أ ضاء هيئة التدريس ءرؤساء ا يسام ءذلك من خالل
تعليل العالياا اإلنسانية ،ءتءفير المعلءماا الكافية ءتءضيحها لتحقيا ا هداف
التعليمية المرجءة من خالل تءفير ءسائل اتصال متنء ة ءمختللة ،باإلضافة إل تءضي
السياساا ءالتشريعاا ءاشراك أ ضاء هيئة التدريس بصنا ة الق ارراا ،ءاشا ة
الديمقراطية ءالعمل برءح اللريا الءاحد بين رئيس القسم ءأ ضاء هيئة التدريس ،حيث
أن أ ضاء هيئة التدريس الذين يتمتعءن بالثقة إتجاة جامعاتهم يبذلءن استعدادا أكبر
للنجاح ف ايجاد بيئاا تعليمية منتجة ،باإلضافة إل ضرءرة ءضع خطة استيراتيجية
مللمة بتعليل ءرفع مستء الثقة التنظيمية ف مؤسساا ء الرة التعليم العال .
 ضرءرة االستمرار ف

المحافظة

ل

درجة ممارسة الشلافية اإلدارية ءتعليل الثقة

التنظيمية بين العاملين ف الجامعاا ا ردنية الخاصة ،ءاجراء المليد من الدراساا ن
ناصر الثقة التنظيمية ا خر ءالت لم يتطرا لها الدراسة كالثقة ف
البيئية ءغيرها من ا مءر الت تعلل الثقة التنظيمية.

أبعد العالياا
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 ضرءرة ءضع خطط بديلة للشلافية ف مؤسساا التعليم العال بمشاركة أ ضاء هيئة
التدريس مع القائمين ل التنليذ لءضع الضءابط الت تكلل فا ليتها لتحقيا ا هداف
المرجءة منها ،ءخاصة فئة أستاذ مشارك ءأستاذ مسا د ،باإلضافة إل إشراك أ ضاء
هيئة التدريس باللجان ءالمجالس ذاا العالية بالشلافية ،ءاالهتمام بالمشاركة اللعالة من
كافة الكلياا ف

الجامعة ءخاصة الكلياا العلمية لنشر ملهءم الشلافية اإلدارية

ءممارستها.
 ءضع خطط بديلة لتعليل الثقة التنظيمية ف مؤسساا التعليم العال بمشاركة أ ضاء
هيئة التدريس مع القائمين ل

التنليذ لءضع الضءابط الت

تكلل فا ليتها لتحقيا

ا هداف المرجءة منها ،ءخاصة فئة أستاذ مشارك ءأستاذ مسا د ،باإلضافة إل إشراك
أ ضاء هيئة التدريس بصنع الق ارراا ،ءاالهتمام بالمشاركة اللعالة من كافة الكلياا ف
الجامعة ءاشا ة العالياا اإلنسانية ،ءتنليذ العديد من ا نشطة الالمنهجية الت تعمل
ل بناء اللريا الءاحد من مختلف الكلياا ف الجامعة الءة ل التحليل المستمر
لعضء هيئة التدريس ،كما ءتءص

الباحثة إل

تنليذ دراساا ممائلة ف

الجامعاا

ا ردنية الحكءمية.
 ضرءرة تءفر المعلءماا المطلءبة

ضاء هيئة التدريس داخل الجامعاا ا ردنية

الخاصة بشكل يضمن كلايتها ءصديها ءديتها ءانسيابها بسهءلة ءيسر مما أيمكن أ ضاء
هيئة التدريس من بناء التءيعاا المستقبلية الت تستطيع إشباع حاجاتهم السيكءلءجية،
ءالت بدءرها تعمل ل تحقيا الرضا الءظيل لهم ءتعليل الثقة التنظيمية.
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الراجح  ،محمد ل

( .)2014الشفافية وعالقتها بالثقة التنظيمية في المؤسسات األكاديمية

المنية السعودية من وجهة نظر العاملين فيها( .رسالة ماجسيتر غير منشءرة) ،جامعة نايف
العربية للعلءم االمنية ،المملكة العربية السعءدية.
الراشدي ،سعيد ل ( .)2007اإلدارة بالشفافية .مان :دار كنءل المعرفة للنشر ءالتءليع.
الربيعة ،صال بن محمد ( .)2015الشفافية اإلدارية والمواطنة التنظيمية في الجامعات السعودية
(رؤية تطيرية مقترحة)( .إطرءحة دكتءراة غير منشءرة) ،جامعة الملك سعءد ،مكة المكرمة،
المملكة العربية السعءدية.
رملي ،فهد بد الرحمن ( .)2013اإلدارة بالشفافية لدى مكاتب التربية والتعليم بمنطقة مكة
المكرمة من وجهة نظر المديرين والمشرفين( .رسالة ماجستير غير منشءرة) ،جامعة أم القر ،
مكة المكرمة.
اللهران  ،أحمد بن حسن الءلاب ( .)2012الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بالطائف
وعالقتها بالسلوك اإلداري اإلبداعي( .رسالة ماجستير غير منشءرة) ،جامعة أم القر  ،مكة
المكرمة ،المملكة العربية السعءدية.
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السبيع  ،فارس بن لءش بن بادي ( .)2010دور الشفافية في الحد من الفساد اإلداري في
القطاعات الحكومية( .أطرءحة دكتءراة غير منشءرة) ،جامعة نايلة العربية للعلءم االمنية،
الريا

 ،المملكة العربية السعءدية.

شاهين ،ماجد ابراهيم ( .)2010مدى فاعلية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين في الجامعات
الفلسطينية وأثره على األداء الوظيفي والولء والثقة التنظيمية( .رسالة ماجستير غير منشءرة)،
الجامعة اإلسالمية ،غلة ،فلسطين.
الشكرج  ،أسماء طه نءري ( .)2008أثر العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية في اإلحترام النفسي
للعاملين – دراسة تطبيقية لراء عينة من وزارة التربيه والتعليم العالي والبحث العلمي( .أطرءحة
دكتءراة غير منشءرة) كلية اإلدارة ءااليتصاد ،جامعة ب داد ،العراا.
الشمري ،مسا د قاب ( .)2014األنماط القيادية السائدة لدى عمداء الكليات في جامعة الكويت
وعالقتها بمستوى الشفافية اإلدارية( .رسالة ماجستير غير منشءرة) ،جامعة الشرا ا ءسط،
مان ،ا ردن.
صديا ،محمد جالل سليمان ( .)2005أثر الثقة التنظيمية على إدراك العاملين إلدارة المعرفة في
البنوك التجارية المعربة( .رسالة ماجستير غير منشءرة) ،جامعة المنصءرة ،المنصءرة ،مصر.
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الطراءنة ،رشا نايل حامد ءالعضايلة ،محمد مر ( .)2010أثر تطبيا الشلافية ل المساءلة اإلدارية
األردنية في إدارة األعمال.35 – 1 ،)1( 6 ،
ف الء الراا ا ردنية .المجلة
ّ
الطعان  ،رءان حسين ( .)2009درجة التزام المشرفين التربويين في محافظة الكرك بمعايير
الشفافية من وجهة نظر المديريين والمعلمين( .رسالة ماجستير غير منشءرة) ،جامعة مؤتة،
الكرك ،االردن.
الطءخ  ،سام محمد ( .)2006اإلدارة بالشفافية الطريق للتنمية والصالح اإلداري .القاهرة :دار
النهضة العربية.
العان  ،معاءية كريم شاكر ءالدباس ،ءفاء بد االمير ( .)2005تلسير الشلافية ف محيط بيئة دءلية.
مؤتمر إدارة العمال األول ،مستدجدات األلفية الثالثة الفرص والتحديات لمنظمات األعمال
العربية ،لللترة من  5-3آيار ،مان ،االردن.
بد الحليم ،أحمد ء بابنة ،رائد ( .)2006أهمية التلءي

اإلداري ءالشلافية ف ممارسة اإلبداع

اإلداري ف القطاع العام ا ردن من ءجهة نظر اإلارة اإلشرافية .مؤتمر اإلبداع والتحول اإلداري
والقتصادي ،لللترة من  27-25نيسان ،جامعة اليرمءك ،أربد ،االردن.
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ليان ،بداهلل ءجرار ،امان ( .)1997الشلافية ف الخدمة المدنية :ملاهيمها معاييرها ءأثرها ل
الخدمة المدنية ،السبوع العلمي الردني الخامس (تطوير القدرة التنافسية في الردن
الجودة/اإلنتاجية/الشفافية والمساءلة) ،لللترة من  18-15ايلءل ،الجمعية العلمية الملكية،
االردن.
العمري ،مشرف بن ل

بداهلل ) .(2012درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية

ومعيقاتها وطرق تحسينها كما يتصورها أعضاء هيئة التدريس فيها( .أطرءحة دكتءراة غير
منشءرة) ،جامعة أم القر  ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعءدية.
ال الب  ،طاهر محسن ءالعامري ،صال مهدي ( .)2005المسؤولية الجتماعية وأخالقيات األعمال
(العمال والمجتمع) .مان :دار ءائل للنشر ءالتءليع.
ال امدي ،بداهلل ال ن

( .)1990الثقة التنظيمية لألجهلة اإلدارية ف

المملكة العربية السعءدية.

المجلة العربية لإلدارة.47 – 5 ،)3( 14 ،
غانم ،دنان كامل فارس ( .)2017درجة تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية الشفافية اإلدارية في
عمان وعالقتها بالتفاؤل األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس
كليات المجتمع
ّ
الخاصة في محافظة ّ
من وجهة نظرهم( .رسالة ماجستير غير منشءرة) ،جامعة الشرا ا ءسط ،مان ،االردن.
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اللاخءري ،يا ار فريد ( .)2009درجة إدراك وممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظات جنوب
األردن لمفهوم الشفافية( .رسالة ماجستير غير منشءرة) ،جامعة مؤتة ،الكرك ،ا ردن.
فارس ،محمد جءدا ( .)2014العالقة بين الثقة التنظيمية واللتزام التنظيمي  -دراسة ميدانية على
جامعة األزهر (.رسالة ماجستير غير منشءرة) ،جامعة االلهر ،غلة ،فلسطين.
اللداءي ،سعد مر خالد ( .)2015درجة ممارسة مديري المدارس في وكالة الغوث الدولية في محافظة
عمان لسلوك النفاق األخالقي وعالقته بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في مدارسهم
العاصمة ّ
من وجهة نظر المعلمين( .رسالة ماجستير غير منشءرة) ،جامعة الشرا ا ءسط ،مان ،االردن.
اللءلي ،سليمان أحمد ءمرار ،فيصل فخري ( .)1990تنظيماا المستقبل ءتحدياا اإلدارة .المجلة
العربية لإلدارة.28 – 5 ،)14( 1 ،
اللءلي ،مءس ( .)2002التنمية اإلدارية .مان :دار ءائل للنشر ءالتءليع.
محجءب ،بسمان فيصل ( .)2004الدور القيادى لرؤساء األقسام العلمية فى الجامعات العربية.
القاهرة :المنطمة العربية للتنمية اإلدارية.
مخيمر ،بد العليل ءجءدة ،بد المحسن ءخشبة ،ناج ء بدالقادر ،بدالقادر ءمطاءع ،سعد (.)2000
قياس األداء المؤسسي لألجهزة الحكومية .القاهرة :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
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المرشد ،من

بد الهادي ( .)2014الثقة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري -دراسة تطبيقية.

(رسالة ماجستير غير منشءرة) ،جامعة نايف العربية للعلءم ا منية ،الريا

 ،المملكة العربية

السعءدية.
نءح ،هءالن بنا محمد ( .)2013الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية وعالقتها بسلوك
المواطنة التنظيمية للمعلمات بمدينة مكة المكرمة( .رسالة ماجستير غير منشءرة) ،جامعة أم
القر  ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعءدية.
هاشم ،صبحية ياسم ءالعابدي ،ل رلاا جياد ( .)2010أثر الثقة التنظيمية ف ا داء االستيراتيج
باستخدام نمءذج بطاية ا داء المتءالنة – دراسة تطبيقية ف الشركة العامة لإلسمنا الجنءبية ف
الكءفة ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية والقتصادية.61 – 41 ،)1( 12 ،
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ملحق ( :)1الستبانتان بصورتهما األولية

كلية العلوم التربوية

قسم اإلدارة والمناهج

التخصص :اإلدارة والقيادة التربوية

العام الجامعي /الفصل الدراسي :الثاني 2018/2017

استبانة تحكيم
الدكتءر  /ة  ...............................................................................المحترم /ة
تحية ءتقدير،،
تقءم الباحثة بإ داد رسالة ماجستير ف جامعة الشرا ا ءسط بعنءان" :الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديمية

عمان وعالقتها بالثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس" .ءلتحقيا هذا
األردنية
في الجامعات
ّ
ّ
الخاصة في العاصمة ّ
الهدف ياما الباحثة بتطءير استبانتين ءهما استبانة الشلافية اإلدارية ،استبانة الثقة التنظيمية.
ءنظر لما رف نكم من خبرة ءمعرفة ءدراية ف هذا المجال ،ءلما تتمتعءن به من سمعة لمية مرمءية .يرج يراءة
ا
فقراا االستبانتين ءءضع إشارة (√) أمام اللقرة الت ترءنها مناسبة .لما ب ن اإلجابة ل اللقراا تكءن ءفا تدرج
ليكرا الخماس

ل النحء اآلت ( :دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادرا ،أبدا).

ءيسعد المشرف ءالباحثة أن يتقدما بالشكر ءالتقدير ل

جهءدكم العلمية الكبيرة ءالمخلصة ف

بيان رأيكم بلقراا

االستبانتين.

المشرف
أ.د .أحمد أبء كريم

بيانات المحكم:
السم
الرتبة الكاديمية
التخصص
جهة العمل ( الجامعة  /الكلية)

مع خالص الشكر ءالتقدير

الطالبة
نداء أكرم سعد
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استبانة الشفافية اإلدارية
يرج ءضع إشارة (√) أمام كل بارة لبيان مد انطبايها ءفا درجاا المقياس إل يسار الصلحة.
الرقم

للبعد
اإلنتماء ً

البعد /الفقرات

بعد المعلومات
1
2
3
4

تتسم المعلءماا الصادرة من رئيس القسم

بالمصدايية.

يقدم رئيس القسم المعلءماا الكافية بشلافية

دءن طلب منهم.
يتي

رئيس القسم اللرصة لالطالع

المعلءماا ءاإلجراءاا اإلدارية المختللة.
يتلق

ل

ضء هيئة التدريس المعلءمة ف

الءيا المناسب.

5

يستخدم رئيس القسم أساليب اتصال متنء ة.

6

يحافظ رئيس القسم ل سرية المعلءماا.

7
8
9

تتسم المعلءماا الت يتم الحصءل ليها من
رئيس القسم بالترتيب ءالتنسيا.
تلب

المعلءماا الصادرة

متطلباا العمل.

ن رئيس القسم

يتخذ رئيس القسم اإلجراءاا الاللمة لحماية
المعلءماا من أجل المحافظة ليها.

بعد ال تصال اإلداري
1
2
3
4

5

يعمل رئيس القسم ل إيجاد نظام اتصال

ميسر ملتءح بين كافة أفراد القسم.
ينءع رئيس القسم ف

ءسائل االتصال بما

يتناسب ءطبيعة ءأهداف االتصال المطلءب.
تتصف المعلءماا الت

ينقلها رئيس القسم

من اإلدارة العليا بالدية ءالءضءح.

يستليد رئيس القسم من ردءد الت ذية الراجعة

للت كد من فهم ال اية من ملية االتصال.

يعتمد رئيس القسم التسلسل اإلداري ف

المخاطباا الرسمية مع اإلداراا العليا.

غير

غير

منتمية

منتمية

صالحية الفقرة
صالحة

غير
صالحة

بحاجة إلى
تعديل

التعديل المقترح
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الرقم

6

البعد /الفقرات
يستليد رئيس القسم من التكنءلءجيا ف مجال

االتصال ءتءظيلها ف
االتصال المختللة.

التعامل مع أطراف

بعد المساءلة اإلدارية
1

يءض رئيس القسم

ضاء هيئة التدريس

القءا د المطلءب االلتلام بها ء ءايب

مخاللتها.

يطبا رئيس القسم العقءباا الملرءضة ل

2

أ ضاء هيئة التدريس تبعا لتكرار المخاللة

3

يطبا رئيس القسم نظام المساءلة بلا لية.

4
5
6
7

ءنء ها.

ينلذ رئيس القسم نظام المساءلة بمءضء ية

تامة.

أينم رئيس القسم أسلءب الريابة الذاتية.
يحارب رئيس القسم جميع أشكال اللساد.
يطلب رئيس القسم من أ ضاء هيئة التدريس
تقديم تلسيراا لق ارراتهم ءتصرفاتهم المخاللة

للقءانيين.

بعد المشاركة
1
2
3
4
5

يشجع رئيس القسم ل إبداء الرأي.
أيءل

رئيس القسم االهتمام ب ضاء هيئة

التدريس.

يشارك رئيس القسم أ ضاء هيئة التدريس ف
صنا ة الق ارراا.

يتقبل رئيس القسم ايتراحاا أ ضاء هيئة
التدريس.

يحرص رئيس القسم

ل

إطالع أ ضاء

هيئة التدريس ل نتائج أ مالهم.

يعمل رئيس القسم ل االستماع لمشكالا
6

العاملين ءتلبية احتياجاتهم.

النتماء للبعد

صالحية الفقرة

غير

غير

منتمية

منتمية

صالحة

صالحة

بحاجة إلى
تعديل

التعديل المقترح
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البعد /الفقرات

الرقم

2
3
4
5

يعلن رئيس القسم التشريعاا اإلدارية
المعمءل بها.

يحرص رئيس القسم ل

تنليذ اإلجراءاا

بنلاهة.

أيبسط رئيس القسم اإلجراءاا بصءرة ءاضحة
دءن تعقيد.

يطبا رئيس القسم التشريعاا

العاملين دءن تمييل.
يراجع

رئيس

القسم

ا نظمة

ل

ءاإلجراءاا ءيءضحها بشكل دءري.

جميع
ءاللءائ

بعد تقييم األداء
1
2
3
4
5

6

7
8

يعتمد رئيس القسم آلية محددة لتقييم ا داء.
يطبا رئيس القسم آلية تقييم ا داء بمصدايية

تامة.

أيقءم رئيس القسم أداء أ ضاء هيئة التدريس
بصءرة دءرية.
يسم

رئيس القسم بتقييم أدائه من يبل

العاملين دءن تعمد إخلاء أي معلءمة.

يءفر رئيس القسم التسهيالا الاللمة لتطءير

أداء أ ضاء هيئة التدريس.

أيطلع رئيس القسم أ ضاء هيئة التدريس ل

الجءانب اإليجابية ءالسلبية لعملية التقييم

لالستلادة منها كت ذية راجعة.

يتي رئيس القسم فرصة المشاركة ف ءضع

معايير تقييم ا داء

يءثا رئيس القسم نتائج ملية تقييم ا داء

بكل دية ءمءضء ية.

غير

غير

منتمية

بعد األنظمة واجراءات العمل
1

اإلنتماء للبعد

صالحية الفقرة

منتمية

صالحة

صالحة

بحاجة إلى
تعديل

التعديل المقترح
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استبانة الثقة اإلدارية
يرج ءضع إشارة (√) أمام كل بارة لبيان مد انطبايها ءفا درجاا المقياس إل يسار الصلحة.
البعد /الفقرات

الرقم

1
2
3
5
6
7

ن رئيس

القسم بالثقة العالية لد أ ضاء هيئة التدريس.
يستخدم رئيس القسم ءسائل اتصال متنء ة

لتسهيل التعامل مع أ ضاء هيئة التدريس.

يمكن رئيس القسم أ ضاء هيئة التدريس من
الءصءل إل مصادر المعلءماا بسر ة.
يءفر رئيس القسم المعلءماا الت

أ ضاء هيئة التدريس لت دية مهامهم.

يحتاجها
ضاء

يءفر رئيس القسم المعلءماا الاللمة

هيئة التدريس بالءيا المناسب.

تتسم المعلءماا الصادرة من رئيس القسم

بالمصدايية.

بعد فرص اإلبداع والمشاركة
1
2
3
4
5
6

يد م رئيس القسم كل ما يقءد إل

مستءياا إنتاج نء ية.

تحقيا

يعلل رئيس القسم رءح اإلبداع الذات .
يلء

رئيس القسم الصالحياا مما يليد من

ثقة أ ضاء هيئة التدريس فيه.

يثمن رئيس القسم أفكار العاملين مما يليد

ثقتهم فيه.

يشارك رئيس القسم أ ضاء هيئة التدريس ف
صنا ة الق ارراا الخاصة بهم.

يءفر رئيس القسم فرص النمء الءظيل

المتءافا مع الجهد المبذءل ف ا داء.

بعد السياسات والتشريعات
1
2

يءفر رئيس القسم ءصلا محددا للءظائف.
يمن رئيس القسم الحءافل ءالمكاف ا ل
أسس مءضء ية ء ادلة.

غير

غير

منتمية

بعد المعلومات
يتميل حجم المعلءماا الصادرة

اإلنتماء للبعد

صالحية الفقرة

منتمية

صالحة

صالحة

بحاجة إلى
تعديل

التعديل المقترح
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الرقم

3
4
5
6

البعد /الفقرات
يءفر رئيس القسم فرص النمء المهن

هيئة التدريس.

ضاء

اللرصة الكافية إلبداء الراي.

ضاء هيئة التدريس

المساحة الكافية للقيام بالمهام دءن تدخل.

يتبن رئيس القسم سياسة الباب الملتءح.

بعد األسلوب القيادي السائد
1
2
3

يشارك رئيس القسم أ ضاء هيئة التدريس ف
حل المشكالا ءطرح االسئلة.

يشجع رئيس القسم التلكير المنهج

التجديد.
يتبن

ضاء هيئة التدريس.

4

تتسم سلءكياا رئيس القسم باإلنسانية.

5

تتميل ييادة رئيس القسم بالجرأة العالية.

6

ءحب

رئيس القسم رؤية الكلية ءالجامعة

ءيءضحها

يقءم رئيس القسم باالستماع لرأي أ ضاء هيئة
التدريس يبل اتخاذ القرار.

بعد القيم التنظيمية
1
2
3
4
5
6
7

يءفر رئيس القسم مناخ تنظيم ديمقراط .
يبتعد رئيس القسم ن اإلجراءاا البيرءيراطية
الشديدة.

يءفر رئيس القسم التعاءن الكامل بين أ ضاء

هيئة التدريس ءيشجع العمل برءح اللريا.

يطبا رئيس القسم النظام ل جميع أ ضاء

هيئة التدريس دءن تميل.
يتلان

رئيس القسم ف

المؤسس .

ت صيل االنتماء

يءاجه رئيس القسم المشاكل ءال يتستر ليها.
يءفر رئيس القسم االحترام ءالتقدير

هيئة التدريس.

غير

غير

منتمية

يمكن رئيس القسم أ ضاء هيئة التدريس من
يءفر رئيس القسم

اإلنتماء للبعد

صالحية الفقرة

ضاء

منتمية

صالحة

صالحة

بحاجة إلى
تعديل

التعديل المقترح
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الرقم

8

البعد /الفقرات
يتبن

رئيس القسم المصدايية ف

تعامالته مع أ ضاء هيئة التدريس.

اإلنتماء للبعد

صالحية الفقرة

غير

غير

منتمية
جميع

منتمية

صالحة

صالحة

بحاجة إلى
تعديل

التعديل المقترح
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ملحق ( :)2قائمة بأسماء المحكمين لالستبانتين

الرقم

أسم المحكم

الرتبة األكاديمية

التخصص /الجامعة

1

ابتسام جءاد مهدي

أستاذ

مناهج ءطرا تدريس /جامعة الشرا ا ءسط

2

سالمة يءسف طناش

أستاذ

إدارة تعليم ال /الجامعة ا ردنية

3

باس بد مهدي الشريل

أستاذ

إدارة تربءية /جامعة الشرا ا ءسط

4

بد الحافظ محمد سالمة

أستاذ

مناهج ءطرا تدريس /جامعة الشرا ا ءسط

5

محمءد بد الرحيم الحديدي

أستاذ

مناهج ءطرا تدريس /جامعة الشرا ا ءسط

6

أمجد محمءد محمد درادكة

أستاذ مشارك

إدارة تربءية /جامعة الشرا ا ءسط

7

فءال شحادة

أستاذ مشارك

مناهج ءطرا تدريس /جامعة الشرا ا ءسط

8

محمد صايل الليءد

أستاذ مشارك

أصءل تربية /الجامعة ا ردنية

9

حملة العساف

أستاذ مسا د

تكنءلءجيا تعليم /جامعة الشرا ا ءسط

 10منذر الشبءل

أستاذ مسا د

إدارة تربءية /جامعة الشرا ا ءسط
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ملحق ( :)3الستبانتان بصورتهما النهائية

السادة أعضاء هيئة التدريس المحترمين
سعادة األستاذ الدكتور/ة المحترم/ة

تحية ءتقدير،،

الخاصة
األردنية
تقءم الباحثة بإجراء دراسة بعنءان" :الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
ّ
ّ
عمان وعالقتها بالثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس" ءذلك استكماال لمتطلباا الحصءل ل درجة
في العاصمة ّ
الماجستير ف اإلدارة ءالقيادة التربءية ف جامعة الشرا ا ءسط ،حيث تهدف الدراسة إل التعرف إل درجة ممارسة

الشلافية اإلدارية لد رؤساء ا يسام ا كاديمية ء اليتها بمستء الثقة التنظيمية

ضاء هيئة التدريس.

ءتتضمن الدراسة استبانتين :ا ءل تتعلا بالشلافية اإلدارية ءتتكءن من ( )36فقرة مءل ه ل ستة أبعاد .ءالثانية
تتعلا بالثقة التنظيمية ءتتكءن من ( )30فقرة مءل ة ل خمسة أبعاد.
لما أنه تم تعريف الشفافية اإلدارية ل أنها "مجمء ة ا نماط السلءكية ءا داءاا ءاآللياا الدالة ل الشلافية

الت تقءم بها اإلدارة ،ءالت تتضمن الكشف المقصءد ن المعلءماا ءالتشاركية ف صنع الق ارراا ،ءءضءح السياساا
ءالتشريعاا".
ءتعريف الثقة التنظيمية ل أنها "التءيعاا اإليجابية لألفراد العاملين ف المؤسسة إذ باإلمكان اال تماد ليهم ف

تحقيا نتائج متءافقة مع ا هداف ءالسياساا ف

المؤسساا الت

يعملءن بها ءخصءصا ف المءايف الخطرة مع

إمكانية االستمرار ف العمل داخل هذة المسساا لعدالة ا نظمة اإلدارية ءكلاية مديريها".
ت مل الباحثة أن تنال االستبانة اهتمامكم ءاستجابتكم السريعة مع تءخ الدية ءالمءضء ية ف اإلجابة ،مؤكدة لكم أن
المعلءماا المقدمة ستعامل بسرية تامة ءالغ ار

البحث العلم فقط.

شاكرة ءمقدرة حسن تعاءنكم ءتجاءبكم
مع خالص احترام ءتقديري

الباحثة
نداء أكرم سعد
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القسم األول :البيانات الشخصية
يرج ءضع إشارة (√) ف مربع اإلجابة الت تراها مناسبة:
□ ذكر

الجنس
الرتبة األكاديمية

□ أستاذ مسا د

تخصص الكلية

□ لمية

□ أنث
□ أستاذ مشارك

□ أستاذ

□ إنسانية

القسم الثاني :استبانة الشفافية اإلدارية
يرج ءضع إشارة (√) أمام اللقراا أدناة ءالت تعبر ن درجة ممارسة الشلافية اإلدارية ب بعادها ف

الجامعة الت تعمل بها

الفقرات

الرقم
البعد الول :المعلومات
1

تتسم المعلءماا الصادرة من رئيس القسم بالمصدايية.

2

يقدم رئيس القسم المعلءماا الكافية بشلافية دءن طلب من أ ضاء
هيئة التدريس.

3

يتي رئيس القسم

ضاء هيئة التدريس اللرصة لالطالع ل

المعلءماا ءاإلجراءاا اإلدارية المختللة.
ضء هيئة التدريس المعلءمة ف الءيا المناسب.

4

يتلق

5

يحافظ رئيس القسم ل سرية المعلءماا.

6

تلب المعلءماا الصادرة ن رئيس القسم متطلباا العمل.

البعد الثاني :ال تصال اإلداري
1

يعمل رئيس القسم ل تءفير نظام اتصال ميسر بين جميع
أ ضاء القسم.

2

يستخدم رئيس القسم أساليب اتصال متنء ة.

3

تتصف المعلءماا الت ينقلها رئيس القسم من اإلدارة العليا بالدية
ءالءضءح.

غالبا أحيا ًنا
دائما
ً
ً

نادر
ًا

أبدا
ً
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الرقم

الفقرات

4

يستليد رئيس القسم من ردءد الت ذية الراجعة للت كد من فهم ال اية
من ملية االتصال.

5

يعتمد رئيس القسم التسلسل اإلداري ف

المخاطباا الرسمية مع

اإلدارة العليا.
6

يءظف رئيس القسم التكنءلءجيا ف مجال االتصال.

البعد الثالث :المساءلة اإلدارية
1

يءض رئيس القسم

ضاء هيئة التدريس القءا د المطلءب االلتلام

بها.
2

يطبا رئيس القسم العقءباا الملرءضة تبعا لنءع المخاللة.

3

يطبا رئيس القسم نظام المساءلة بلا لية.

4

أينم رئيس القسم أسلءب الريابة الذاتية.
يحارب رئيس القسم جميع أشكال اللساد اإلداري.

6

يطلب رئيس القسم من أ ضاء هيئة التدريس تقديم تلسيراا لق ارراتهم

5

ءتصرفاتهم المخاللة للقءانين.

البعد الرابع :المشاركة
1

يشجع رئيس القسم أ ضاء هيئة التدريس ل إبداء الرأي.

2

أيءل رئيس القسم االهتمام ب ضاء هيئة التدريس دءن تلريا.
يشرك رئيس القسم أ ضاء هيئة التدريس ف صنا ة الق ارراا.

4

يتقبل رئيس القسم ايتراحاا أ ضاء هيئة التدريس.

3
5

يتي رئيس القسم

ضاء هيئة التدريس فرصة المشاركة ف ءضع

معايير تقءيم ا داء.
6

يعمل رئيس القسم ل االستماع لمشكالا أ ضاء هيئة التدريس.

البعد الخامس :األنظمة واج ارءات العمل
1

يعلن رئيس القسم التشريعاا اإلدارية المعمءل بها.

2

يحرص رئيس القسم ل تنليذ اإلجراءاا بنلاهة.

3

أيبسط رئيس القسم اإلجراءاا بصءرة ءاضحة.
يطبا رئيس القسم التشريعاا ل جميع العاملين دءن تمييل.

4
5

يراجع رئيس القسم التشريعاا اإلدارية بهدف تءضيحها.

البعد السادس :تقويم األداء
1

يعتمد رئيس القسم آلية محددة لتقءيم ا داء.

غالبا أحيا ًنا
دائما
ً
ً

نادر
ًا

أبدا
ً
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الفقرات

الرقم
2

يطبا رئيس القسم آلية تقءيم ا داء بمصدايية تامة.

3

أيقءم رئيس القسم أداء أ ضاء هيئة التدريس بصءرة دءرية.
يسم رئيس القسم بتقءيم أدائه من يبل أ ضاء هيئة التدريس دءن

4

غالبا أحيا ًنا
دائما
ً
ً

نادر
ًا

أبدا
ً

تعمد إخلاء أي معلءمة.
5

يءفر رئيس القسم التسهيالا الاللمة لتطءير أداء أ ضاء هيئة
التدريس.

6

أيطلع رئيس القسم أ ضاء هيئة التدريس ل الجءانب اإليجابية
ءالسلبية لعملية التقءيم.

7

يءثا رئيس القسم نتائج ملية تقءيم ا داء بكل دية ءمءضء ية.

القسم الثالث :استبانة الثقة التنظيمية
يرج ءضع إشارة (√) أمام اللقراا أدناة ءالت تعبر ن مستء الثقة التنظيمية لد أ ضاء هيئة

التدريس ب بعادها ف الجامعة الت تعمل بها
الرقم

غالبا أحيا ًنا
دائما
ً
ً

الفقرات

البعد الول :المعلومات
1

أثا بالمعلءماا الصادرة ن رئيس القسم.

2

أتمكن من الءصءل إل المعلءماا بسر ة ءسهءلة.

3

أشعر بتنءع ءسائل االتصال الت يستخدمها رئيس القسم.

4

أحصل

مهام .

ل

المعلءماا الت

احتاجها من رئيس القسم لت دية

البعد الثاني :اإلبداع والمشاركة
1
2

أثا بد م رئيس القسم ءتحليلة لتحقيا أ ل مستءياا اإلنتاج.
أشعر بحرص رئيس القسم

ل

تلءي

الصالحياا الاللمة

لمصلحة العمل.
3

يحللن رئيس القسم لمشاركة أفكاري.

4

أشارك ف صنا ة الق ارراا الخاصة ب .

5

أر أن فرص النمء الءظيل ف القسم تلداد كلما لاد ا داء.

نادر
ًا

أبدا
ً
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الرقم
6

الفقرات
لدي.
أر ب ن رئيس القسم يعلل اإلبداع الذات
َّ

البعد الثالث :السياسات والتشريعات
1

أيءم بالعمل ضمن ءصف ءظيل محدد.

2

أثا ف نظام الحءافل المتبع داخل القسم.

3

لدي.
أشعر بالرضا ن التشريعاا الت تضمن فرص النمء المهن
َّ
مل .

4

أشارك ف إبداء الرأي ف

5

أيءم بتنليذ مهام بمساحة كافية دءن اي تدخل.

6

أثا ف السياساا ءالتشريعاا المتبعه ف القسم ءالجامعة.

البعد الرابع :األسلوب القيادي السائد
1

أشارك ف حل المشكالا داخل القسم.

2

أر أن رئيس القسم يشجع ل التلكير العلم ءالتجديد.

3

لد صءرة ءاضحة ن رؤية الجامعة ءالكلية.

4

أر أن العالياا داخل القسم تتسم باإلنسانية.

5

أر أن ييادة القسم تتسم بالجرأة العالية.

6

أثا بقدرة ييادة القسم ل تحقيا أهدافنا.

البعد الخامس :القيم التنظيمية
1

أشعر بتءفر مناخ ديمقراط ف يسم .

2

أر أن رئيس القسم يبتعد ن اإلجراءاا البيرءيراطية الشديدة.

3

أثا بمءضء ية ء دالة النظام ف الكلية ءالقسم.

4

أر أن رئيس القسم يءفر التعاءن الكامل لنا.

5

أشعر باالنتماء القءي اتجاة جامعت .

6

أثا ف اإلجراءاا المتبعة لحل المشكالا ف القسم.

7

أشعر باالحترام ءالتقدير من القسم.

8

أثا بمصدايية جميع التعامالا ف القسم.

غالبا أحيا ًنا
دائما
ً
ً

نادر
ًا

أبدا
ً
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