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مقياس وفق والشفافية املساءلة معاي تحقيق دو تحو ال نالعوامل ل
دن كومية ا الدوائر اء مد نظر ة وج من العاملي رالشفافية   ر

من ة   م٢٠١٩ _ ٢٠١٤للف

القضاة م كر ع  عمر

دن مؤتة، جامعة مة، ر ا علم تخصص جتماع، علم   .رقسم

ي و لك يد   com.gmail@42qudah qaisal :ال

ص   :امل

تحليل إ اسة الد ذه وفقردفت والشفافية املساءلة معاي تحقيق دو تحو ال نالعوامل ل

دن ومية ا الدوائر اء مد نظر ة وج من العال الشفافية رمقياس داف.ر أ ولتحقيق

ع ا ع وتو البيانات، جمع لغرض بانھ اس ر تطو تم اسة زالد ّ اسة مفردة) 435(ر للد رخضع

تھ )394( س ما أي سيطة،%)90.6( مفردة؛ ال العشوائية العينة قة بطر م اختيا تم ،روقد

ا م أ من النتائج من مجموعة إ اسة الد توصلت ن. 1: روقد العامل ات تصو رأن اءّ رمد

دن ومية ا والشفافيةللرالدوائر متوسطةمساءلة جة بد عادو. 2  .رجاءت أل أثر جود

ة دا هاملساءلةرللشفافية مقدا ما تفسر ة دا الشفافية عاد أ وأن ة، ردا ر %) 56.2(ر

التباين ةاملساءلةمن ا  .ردا م أ من التوصيات من عدد إ اسة الد توصلت ة: روقد ورضر

من ا ل ملا ومية، ا الدوائر الشفافية وم مف ز عز ع ئةالعمل الب يئة ي إيجا ردو

مختلف الشفافية ع اعتمادا ا فعالي ادة و ة دا املساءلة مستو ن لتحس زاملالئمة ر ى

العمل   .مجاالت

الدالة لمات الدوائر:ال ، العال الشفافية مقياس ة، دا املساءلة ة، دا رالشفافية ر

دن ومية  را

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثاني(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 
 

309 

Factors Preventing the Achievement of Accountability and 
Transparency Standards in the Light of the Global 

Transparency Scale from the Viewpoints of Government 
Department Circles in Jordan from 2014 to 2019 

Omar Ali Karim Al-Qudah 
PhD student, Department of Sociology, Majoring in Criminology, 
Mutah University, Jordan. 
E-mail: qaisalqudah42@gmail.com 

Abstract: 
This study aimed to analyze the factors that prevent the achievement 
of accountability and transparency standards according to the global 
transparency scale, from the viewpoints of the government department 
managers in Jordan. To achieve the objectives of the study, a 
questionnaire was developed for the purpose of collecting data, and 
distributed to (435) items that were subject to the study (394) items. 
That is, its percentage (90.6%), and they were chosen by the simple 
random sample method, and the study reached a set of results, the most 
important of which are the perceptions of government department 
managers in Jordan of accountability and transparency were moderate; 
the existence of an impact of administrative transparency dimensions 
on administrative accountability, and the dimensions of administrative 
transparency explain an amount (56.2%) of the variance in 
administrative accountability. The study reached a number of 
recommendations, the most important of which are the need to work to 
enhance the concept of transparency in government departments, 
because of their positive role in creating the appropriate environment 
to improve the level of administrative accountability and increase its 
effectiveness based on transparency in various fields of work. 
Keywords: administrative transparency, administrative accountability, 
global transparency standard, governmental circles in Jordan 
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:املقدمة  

من ا ام م ت وتطو الدولة دو غ رلقد ذاتر أساسية بوظائف تم سة حا ردولة
مجموعة تحقيق إ س متدخلة دولة إ ، ا وا الداخ من و الدفاع تقليدي ع رطا

والسياسية جتماعية و قتصادية داف من ية، واسعة فا دولة أو خدمات دولة رإ
املواطنو ا يحتاج ال دمات ا جميع تقديم لية مسؤ نتتحمل مرتفعو مع مستو ىوضمان

ة إدا فلسفة س تأس إ س عديدة ة إدا إصالحات يصاحبھ أن بد ال التطو ذا إن م، رل ر ر
وأن م وسع ما يفعلوا أن ع ن قاد ونوا ي ي ل ن واملوظف ن املواطن ر تحر ع رتقوم

ت أن يمكن ما أفضل ع صو ل ة املتطو ة دا ساليب لستعملوا ر ومةر ا   .قدمھ

نطاق ساع وا ومية ا زة ج أعمال عقد إ أدى الدولة دو التغ ذا رإن
عملية التوسع ة ضر استلزم مما ا، شاطا و ا منظما وتنوع ا تقوم ال ام وامل ورالوظائف

س من يتمكنوا ي ل ومة ا ملوظفي التصرف ة حر من د املز ومنح الصالحيات ض امتفو
من ومة ا ع املا العبء وتخفيف ناحية، من ن للمواطن املقدمة دمات ا مستو ىفع ر

أخر مدى. ىناحية ع فقط تركز ال التقليدية املساءلة آليات أصبحت ات التغ ذه ظل و
من العديد و ظ مع خاصة افية غ ا املعمو والتعليمات ن بالقوان املوظف ام رال ل

دارامل ل وال ن ت الر تتمثل ال ومية، ا زة ج ت واج ال يشكالت ال. و ان التا و
مجموعة لتتضمن ا لد املستخدمة املساءلة نظم ر تطو ع ومية ا زة ج عمل أن من بد

واقع مع التعامل ع ة القد ا ولد والفعالية الكفاءة من عالية جة د ع ليات رمن زةر ج
أي وعالج شاف اك خالل من وذلك ا، تواج ال للمشكالت مناسبة حلو وتقديم ومية لا

ا ف ن العامل فراد و ومية ا زة ج أداء مستو انحراف أو نظم. ىخلل ة قد أن ركما
ر والتطو صالح من متقدم مستو إ الوصو إ املناسبة ئة الب يئة ىاملساءلة يدارل

عات، شر وال ن والقوان املعلومات، والشفافية الوضوح مدى ع أسا نحو ع ٍعتمد
ساء الر ن ب الرسمية وغ الرسمية والعالقات تصاالت وقوة داء، تقييم ؤوعمليات

م بي املتبادلة والثقة ن وس مطلبا. ؤواملر ة دا الشفافية توافر أصبح املنطلق ذا رومن
إأسا الوصو إ س أن بد ال ال ومية ا زة ج والتنظيمية ة دا للعمليات لسيا ر

مة كر حياة وتحقيق ن للمواطن شية املع ات املستو ن تحس م س متقدم حضار يمستو ى
مثل ومية، ا ة دا مشكالت من العديد ة ملعا مدخال عت بذلك فالشفافية م، : رل

وال الفرصالفساد افؤ وت ة ا وال والعقالنية الوضوح خالل من وذلك ، دار ل وال ن ت ير و
الفساد من د وا جراءات ولة وس ميع  .ل

عة متا إ دف ال ة دا وظائف إحدى والشفافية املساءلة معاي تحقيق عد رو ُ

فاعلية من والتأكد ا ليا مسؤ تحمل لكيفية ومية ا زة حيثوج من العامة ة ردا
نحرافات شاف اك ساعد الذي مر ن العامل وسلوك وطرقھ العمل وإجراءات التنظيم

ال والشفافية املساءلة معاي فتحقيق منھ، مبكرة مراحل أو التنفيذ قبل سواء العمل
إ دف الذي ي الوقا العامل دو تلعب بل ا يح وت خطاء ص تر دف باهرس ان توجيھ

داء سالمة لضمان العمل فاعلية يحقق مما التنفيذ والضعف القوة أوجھ إ ل واملسؤ
فيمن ط ش و داف، وتحقيق ي الذا والتطو د املوا وتوظيف ة دا الناحية من روكفاءتھ ر ر

ة دا ا من عال قدر ع و ي إن والشفافية املساءلة معاي تحقيق عملية ريقوم يتصفن وان
وسيلة وإنما ا ذا بحد دفا ست ل والشفافية املساءلة معاي وتحقيق يادية وا باملوضوعية
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سالمة مدى م ل ن تب السياسات اس و ات القرا ملتخذي معلومات إعطاء و غاية رلتحقيق ر
م ساعد كما لھ، التخطيط يمكن أفضل ألداء ه صو سم م ساعد و ات القرا رذه ر ر

بكفاءةالت م ام مل ن ومي ا ن دا تطبيق حسن مدى ع   . رعرف

س ا ا إدا فإن ومية ا واملؤسسات املنظمات شر ال العامل مية أل رونظرا ي
ُ

دف فعال، قابھ از ج توف خالل من دار العمل فاعلية من ات املستو أع تحقيق رإ ي
ل والعمل داء بمستو وض ال مىإ أ من دنية ومية ا الدوائر عد و ا، ف ن العامل ردى

ُ

أع تحقيق خالل من ثمار س و التنمية لة دعم م سا ال ة يو ا الدولة مؤسسات
جية، ا ا داء ومؤشرات اح مستو ع فقط س ل النجاح ذا و النجاح من ات رمستو ر ى

د نجاح ات مستو تحقيق من بد ال فعالوإنما قابة از ج وتوف شر ال بالعامل تتعلق راخلية ي
مما ا م ي يجا ودعم ا يح وت ا وقوع قبل ا تدارك أو ا كشف خالل من نحرافات عا

ل ك دن ومية ا الدوائر أداء ع املحصلة و ن العامل كفاءة ع بالتا   .رينعكس

ا  وأسئل اسة الد لة   :رمش

ز ج ي تتمثلعا ال ة دا املشكالت عض من الدو من العديد ومية ا رة ل
تب ي وما دار ل وال الفساد إ يؤدي مما العمل، إجراءات والتعقيد وامللل ن ت يالر و
التنمية ود ج إعاقة ب س ت واملجتمعات واملنظمات فراد ع ة كب سلبية آثار من عليھ

و ذهالسياسية ة ملواج ليات من مجموعة توافر من بد ال بالتا جتماعية، و قتصادية
واملؤسسات املجتمعات ا م د وا السلبية ا آثا وتقليل ا يم ت لغرض ة ط ا رة رالظا

والتق ضار وا قتصادي والتقدم الر دف س   .يال

و املساءلة معاي تحقيق مية أ من الرغم الشفافيةوع مقياس وفق الشفافية
وضوح عدم ي عا إجماال الدو ذه فإن النامية الدو خاصة الفساد افحة م لالعال ل
يتقيد العام املوظف يجعل مما التقليدي، وم املف ع ا واقتصا املساءلة داف وأ وم رمف

الوظيف امھ م أداء عن تخلف و والتعليمات نظمة و ن القوان نبحرفية املواطن وخدمة ية
سلبا يؤثر مما عد، فيما للمساءلة عرضھ قد معينة أخطاء اب ت وا الفساد الوقوع رخشية
فراد و ومية ا زة ج أداء مستو انخفاض إ بالتا ؤدي و املساءلة نظم ىفعالية

ا ن ة. العامل وا نظم وجود إ ومية ا زة ج عض واقع ش أنھكما غ للمساءلة
وتتطلب ا، يقومو ال الفساد شطة أ غطية عالية ات ا م م لد أفراد أيضا نيوجد ر

ا فعالي ادة و املوجودة املساءلة نظم ر تطو الة ا تلك الفساد ة    .زمواج

يمكن ال واملداخل ليات من مجموعة عن البحث إ اجة ا ز ت نا ومن
ادة ا مشكالتزبوساط مع التعامل ع ة وقد إيجابية، أك ا وجعل املساءلة نظم رفعالية

دار بالفساد ا م يتعلق ما خاصة ومية ا ة يدا الشفافية،. ر املداخل ذه م أ ولعل
والشفافية الفرص افؤ وت واملساواة العدالة يم مفا ومية ا ة دا ب ت ما بقدر إنھ رحيث

تزداد باإلضافةواملساءلة ية، واملحسو الواسطة ات متا الوقوع وتجنب العطاء ع ا رمقد
العمل وإجراءات والتعليمات باللوائح تتعلق ال املشكالت عض تكمن.إ سبق ما ع ناء و

وفق والشفافية املساءلة معاي تحقيق دو تحو ال العوامل قياس اسة الد لة نمش ل ر
الع الشفافية منمقياس ة للف دن ومية ا الدوائر اء مد نظر ة وج من رال ر

  م٢٠١٩_٢٠١٤
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تية سئلة عن جابة اسة الد ذه روتحاو  :ل

الشفافية -1 تطبيق جة د وشفافية(رما املعلومات، وشفافية عات، شر ال شفافية
ات القرا اتخاذ وشفافية والعالقات، ير) رتصاالت كما املختلفة ا ابمجاال ا

؟ دن ومية ا الدوائر ن  رالعامل

ة -2 دا املساءلة مستو رما واملساءلة(ى عية، شر ال واملساءلة التنظيمية، املساءلة
؟) جتماعية دن ومية ا الدوائر العاملو ا يرا ركما  ن

ومية -3 ا الدوائر ن العامل ات لتصو إحصائية داللة ذات ق فر ناك رل و
ات ملتغ عز للشفافية ىدن ة(ر ا ، العل ل املؤ العمر، ، جتما النوع

الوظيفي املس  ؟)الوظيفية،

ومية -4 ا الدوائر ن العامل ات لتصو إحصائية داللة ذات ق فر ناك رل و
ات ملتغ عز ة دا للمساءلة ىدن ر ،(ر العل ل املؤ العمر، ، جتما النوع

الوظيفيا املس الوظيفية،  ؟)ة

اسة الد مية   :رأ

ة، دا واملساءلة الشفافية موضوع وحداثة مية أ من ا مي أ اسة الد ذه رستمد ر
وذلك ومية، ا ة دا مشكالت من العديد ة ملعا مة امل املداخل إحدى عت رفالشفافية

ر لتطو ساسية واملتطلبات ط الشر توف خالل التعاملومن ع ة القد ا لد مساءلة رنظم
الفساد ا مقدم و ا تواج ال للمشكالت مناسبة حلو وتقديم ومية، ا زة ج واقع لمع
يقود مما ا، جميع املجاالت دار ر والتطو صالح من متقدم مستو إ وصوال يدار ى ي

ومة ا شاف اك إعادة مرتكزات تحقيق إ تلبيةبالتا وكفاءة ة قد أك و ت ي رل ن
غ من املناسب الوقت و ة املطلو السرعة و املناسبة دمة ا وتقديم ن املواطن احتياجات

صالح   .تأخ نحو دن ومي ا التوجھ خالل من ا مي أ اسة الد ذه سب تك ركما ر
دا مبدأ وتحقيق ن املقصر ومساءلة والشفافية ردار ذاي وتزامن ديدة، ا العامة ة

وشعو ومي ا القطاع ملوظفي السلوكية باملخالفات ايد امل الشع تمام مع رالتوجھ
نمية ب تمام إ اجة ا ز ت التا و م، إل املقدمة دمات ا قصو بوجود ن راملواطن

مستو ن تحس ع والعمل ومي ا القطاع ن العامل ر مىوتطو أداه. أدا املساءلة و نول
املساءلة نظم فعالية مدى ع ك ال من بد ال السلوك وضبط املستمر ن للتحس مة م

و طوة وا داء تقييم عملية من جزءا ا باعتبا ومي ا زة ج راملستخدمة
ن التحس نحو متخص. تجاه اسات د إجراء ة ضر ي تأ املنطلق ذا رومن مستوور ملعرفة ىصة

مية أ من د يز ومما ا، تفعيل وآليات ا ف املؤثرة والعوامل دنية ات ا الو ة دا راملساءلة ر زر
ع دنية ئة الب واملساءلة الشفافية ن ب ط بالر تمت ا ال اسات الد قلة التوجھ رذا ر

عام نحو ع ية العر ئة والب خاص ٍنحو ٍ.  
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اس الد مية أ التاليةرتكمن ات عتبا خالل من   :رة

دو .1 تحو ال والعوامل والشفافية ة دا املساءلة نظم واقع عن اسة د نإعداد ل ر ر
ومية ا الدوائر اء مد نظر ة وج من العال الشفافية مقياس وفق ا رتحقيق

من ة للف   . م٢٠١٩_٢٠١٤ردن

دا .2 املساءلة مستو ملعرفة متخصصة اسات د ىإجراء دنيةر املؤسسات رة ر
اسات الد قلة التوجھ ذا مية أ من د يز ومما ا، تفعيل وآليات ا ف املؤثرة روالعوامل

تحو ال والعوامل دنية ئة الب واملساءلة الشفافية ن ب ط بالر تمت ا لال ر
العال الشفافية مقياس وفق ا تحقيق   .ندو

استقرار .3 ع بالسلب يؤثر نفوسالفساد والفزع الرعب ث و وأمنھ، املجتمع
ع والوقوف اسات الد إجراء من بد ال لذلك العامة، الثقة ع ؤثر و ن راملواطن

د وا التخفيف ومحاولة عليھ تبة امل ثار و املجتمع للفساد الدافعة العوامل
املستطاع قدر ا  .م

ا .4 ة إثا من اسة الد ذه بھ م سا أن يمكن رما البحثر رة للظا ن س والدا ن رلباحث
وسائل ر وتطو تمام لال م ودفع اجتماعية رة كظا ا ل املحركة العوامل والتعمق

ا افح  .م

عن .5 معلومات من تقدمھ أن يمكن بما القرار صنع ع ن القائم اسة الد ذه رتخدم
ة بلو منھ ستفادة يمكن الذي مر ا، وخطو الفساد رة رظا سليمةر أسس

ا م والوقاية ا افح مل والدولية املحلية ود ا ع  .للوقوف

اسة الد داف   :رأ

معاي تحقيق دو تحو ال العوامل تحليل إ أسا نحو ع اسة الد ذه نس ل ٍ ر
ومية ا الدوائر اء مد نظر ة وج من العال الشفافية مقياس وفق والشفافية راملساءلة

لل منردن ة تية٢٠١٩_٢٠١٤ف الفرعية داف سا دف ال ذا عن ثق ن و    :م،

الشفافية -1 تطبيق جة د ع املعلومات،(رالتعرف وشفافية عات، شر ال شفافية
ات القرا اتخاذ وشفافية والعالقات، تصاالت كما) روشفافية املختلفة ا بمجاال

ومية ا الدوائر ن العامل ا  .ردنيرا

ة -2 دا املساءلة مستو ع رالتعرف عية،( ى شر ال واملساءلة التنظيمية، املساءلة
جتماعية دن) واملساءلة ومية ا الدوائر ن العامل ا يرا  .ركما

واملساءلة -3 للشفافية دن ومية ا الدوائر ن العامل نظر ة وج ع رالتعرف
ات ملتغ عز الوظيفية،ال(ىوال ة ا ، العل ل املؤ العمر، ، جتما نوع

الوظيفي  ).املس
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اسة الد   :رفرضيات

تية سية الرئ الفرضيات اختبار ا اسة الد س اسة الد داف ا رلتحقيق   :ر

HO1 :داللھ مستو عند إحصائية داللة ذو اثر يوجد الشفافية) ≤0.05( ىال تطبيق جة رلد
عات،( شر ال وشفافيةشفافية والعالقات، تصاالت وشفافية املعلومات، وشفافية

ات القرا ة) راتخاذ دا عية،( راملساءلة شر ال واملساءلة التنظيمية، املساءلة
جتماعية دن) واملساءلة ومية ا   .رالدوائر

HO2 :داللة مستو عند إحصائية داللة ذات ق فر توجد ىال ت) ≤0.05(و جة طبيقرلد
ومية ا الدوائر موظفي لدى والوظيفية صية ال ات للمتغ عز ىالشفافية،

  ردن

HO3 :داللة مستو عند إحصائية داللة ذات ق فر توجد ىال ة،) ≤0.05(و دا رللمساءلة
دن ومية ا الدوائر موظفي لدى والوظيفية صية ال ات للمتغ رعز   ى

اسة الد يم   : رمفا

ةال دا ات:رشفافية املستو مختلف ن ب تتم ال العمل مجاالت ل والعلنية الوضوح
ة ا وال العمل إلنجاز ساسية باملتطلبات ام ل إ اية ال يقود مما ة، ا الو ة ردا زر
ذ قياس وتم ا، جميع الھ وأش ره بمظا دار الفساد من د وا ميع ل الفرص افؤ ايوت

عاد أ أو مجاالت خمسة خالل من اسة الد وشفافية: (راملتغ عات، شر ال شفافية
ات القرا اتخاذ وشفافية ، والعالقات تصاالت وشفافية   )راملعلومات،

ة دا الوظيفية،:راملساءلة امھ مل أداءه خالل من ا حقق ال النتائج عن وس املر ؤمحاسبة
وا السلطات إطار خاللوذلك من اسة الد املتغ ذا قياس وتم لھ، املمنوحة ليات رملسؤ و

ة ا الو ة دا للمساءلة مالئمة آليات وجود مدى ع تركز ال الفقرات من رمجموعة زر
واملصداقية ة ا وال والعلنية الوضوح حيث من معينة بخصائص ليات تلك تمتاز ... بحيث

تل تطبيق إليھ يؤدي وما ، مإ وانضباط ن العامل أداء ع إيجابية نتائج من ليات ك
بقواعد ام ل عدم أو داء خلل وقوع حال ات للعقو نظام وجود إ باإلضافة العمل،

الوظيفي الدولية  .نضباط الشفافية دولية:منظمة لية أ ومية ح غ منظمة ي(و مد مجتمع ) منظمة
عام بجمع)1993(تأسست تقوم حيث الفساد لقياس مؤشرات إنتاج رة ش ت س واك

الفساد اثر حيال الو ادة لز واملعلومات البيانات شر و   ,وتحليل

ة واملراكز:املدير ة دا مراكز ة املدير مصط ستخدم التقسيم؛ مسميات رمن
العالم دو من والكث ية العر الدو جميع ومية لا ع. ل او بأ ة املدير ة"رف دا رالوحدة

للمحافظة دار التقسيم   ".يضمن

تھ:املدير بإدا لف امل العمل بنوعيھ املة اية د ع و ي ان عليھ جب و للعمل القائد رو ر ن
التقنية ولديھ يديره الذي العمل مجال عاليھ ه خ ذو و ي وان والعيوب املزايا حيث نمن

م أي ك لتدا وحسنرالعالية اللباقة من ا بقدر يحظى وان بالعمل أخطاء دوث بات س
تامة اية د ع و ي وان داخلھ أو العمل خارج سواء م مع يتعامل ملن التعامل وحسن وار را ن
تمتعھ حيث من يديره الذي املوقع ة إدا ع قادر انھ مدير لمھ ومع نية امل العمل ن ربقوان
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ال وقوه العامة يديرهبالثقافة الذي العمل مجال افية ال ة وا ر املظ وحسن صية
انت ان ثمار س و التنمية ادة ع والعمل أمكن أن عملھ مجال والتحديث ار بت زو

بذلك سمح عملھ   .مجاالت

اسة الد ية   :رمن

املـــــ أجـــــراء يتـــــضمن الـــــذي ـــــ التحلي الوصـــــفي املـــــن ـــــ ع اســـــة الد ـــــذه راعتمـــــدت
مـــعاملكت ي امليـــدا ســـتطالع و اســـة، للد النظـــر طــار لبنـــاء واملـــصادر املراجـــع ـــ إ بـــالرجوع رــ ي

اســة الد أداة بواســطة بانة(رالبيانــات ــا) ســ وتحليل العينــة أفــراد ــ ع ــا ع وتو ــا بناء تــم ــ زوال
اســـــة الد ـــــداف أ تحقيـــــق اجـــــل مـــــن ا فرضـــــيا واختبـــــار اســـــة الد أســـــئلة ـــــ ع لإلجابـــــة رإحـــــصائيا ر

ً

نتائج من اسة الد ذه إليھ توصلت ما ظل التوصيات   .روتقديم

اسة الد من :رمجتمع اسة الد مجتمع و ريت ديوان) 19(ن مصادر حسب دنية أ عامة رمؤسسة
ب يقا ما املؤسسات ذه وتضم ي، د املدنية دمة را ونائب) 768(ر عاو مدير ن ب ما موظفا

ً

كما قسم س ئ و ة أدا ومدير عام رمدير قمر دو ا من ر ريظ   ).1(ل

قم دو را ا): 1(ل ف اء املد وأعداد دنية العامة املؤسسات ن ريب   *ر

املؤسسة اء اسم املد  رعدد

ضر ا ر والتطو ان لإلس العامة  82 ياملؤسسة

الصناعية املدن  15 **مؤسسة

قتصادية ع املشا ر لتطو دنية راملؤسسة  44 ر

وقا أموال تنمية  22 فمؤسسة

امل ب التد  32 **رمؤسسة

املدنية الكية س  71 **املؤسسة

جتما للضمان العامة  82 **املؤسسة

والدواء للغذاء العامة  41 املؤسسة

ا الز قراض  69 **رمؤسسة

ي د از ا ديدي ا ط ا رمؤسسة  28 ي

العقبة حديد سكة  17 **مؤسسة

رة ا املناطق  69 **مؤسسة

س واملقاي املواصفات  52 مؤسسة

و والتلفز ذاعة  30 **نمؤسسة



العوامل التي تحول دون تحقیق معاییر المساءلة والشفافیة وفق 
 عمر علي كریم القضاة/ أ ة نظر مدراء الدوائر الحكومیةھمقیاس الشفافیة العالمي من وج

 

 
 
 
 
 

316 

املؤسسة اء اسم املد  رعدد

ثمار س يع  22 مؤسسة

ئ املوا  34 **مؤسسة

يتام أموال تنمية  23 مؤسسة

ع الودا ضمان  16 **مؤسسة

ن واملحا ن العسكر للمتقاعدين جتماعية و قتصادية راملؤسسة
 القدماء

19 

 768 املجموع

اشمية*  ال دنية اململكة ومي ا للقطاع التنظي ل ي ال ديوان2020رحسب عن الصادر
املدنية دمة   ا

املبحوثة**    املؤسسات

اسة الد   :رعينة

ـــسبة ب العامـــة املؤســــسات مـــن عـــشوائية عينـــھ ب ـــ مــــن%) 53(تـــم العينـــة ونـــت وت
التاليــة ب(املؤســسات التــد ومؤســسة الــصناعية، املــدن الكيةرمؤســسة ســ واملؤســسة ، ــ امل

ســــكة ومؤســــسة ، ــــ ا الز قــــراض ومؤســــسة ، جتمــــا للــــضمان العامــــة واملؤســــسة راملدنيــــة،
ئ، املــــــوا ومؤســــــسة ، ــــــو والتلفز ذاعـــــة ومؤســــــسة ــــــرة، ا املنـــــاطق ومؤســــــسة العقبــــــة، نحديـــــد

ــــع الودا ضــــمان قتــــصادية) ومؤســــسة و جتماعيــــة القطاعــــات افــــات ل ممثلــــھ ــــ ــــةو والتنمو
ــا ف ن املــدير عــدد ــسبة) 435(والبــالغ مــا العــدد ــذا مثــل وتــم%) 56.6(و اســة الد مجتمــع رمــن

املؤســسات، تلــك ــ املــسئولة ــات ا موافقــة اخــذ عــد العينــة أفــراد افــة ــ ع بانة اســ ــع، زتو
ــا م جع بلغــت)404(اسـ ــسبھ ب بانة اســ عينــة%) 83(، ــ ع عــة املو يانات ســت اســة،زمـن رالد

بعاد اســــــ للتحليــــــل)10(وتـــــم خــــــضع ـــــذلك و ي، حــــــصا للتحليـــــل ا صــــــالحي لعــــــدم يانات اســـــت ،
تھ)394( ــس مــا أي بانة اسـ ــسبة%) 90.6(، ــ و اســة، الد عينـة ــ ع عــة املو يانات ســت رمـن ز

قـم ـدو وا العل البحث ألغراض رمقبولة والـصا) 2(ل دة واملـس عـة املو يانات سـت ن ةزيبـ
ي حصا   .للتحليل

قم     دو را ة): 2(ل والصا دة واملس عة املو يانات ست عدد ن   زيب

املؤسسة  اسم
يانات ست

عة  زاملو
يانات ست

دة  املس
يانات ست

ة  الصا

الصناعية املدن  15 15 15 مؤسسة

امل ب التد  31 31 32 رمؤسسة

املدنية الكية س  62 63 71 املؤسسة

جتما للضمان العامة  73 74 82 املؤسسة
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املؤسسة  اسم
يانات ست

عة  زاملو
يانات ست

دة  املس
يانات ست

ة  الصا

ا الز قراض  63 66 69 رمؤسسة

العقبة حديد سكة  16 16 17 مؤسسة

رة ا املناطق  64 65 69 مؤسسة

و والتلفز ذاعة  26 28 30 نمؤسسة

ئ املوا  30 32 34 مؤسسة

ع الودا ضمان  14 14 16 مؤسسة

 394 404 435 املجموع

ق رجدو والوظيفية): 3(مل صية ال ات للمتغ وفقا اسة الد عينة أفراد ع رتو   ز

املتغ املتغ  العدد فئات
ة املئو سبة ال

% 

 %80.5 317 ذكر
جتما  النوع

 %19.5 77 أن

 %27.9 110 سنة18-30

 %45.7 180 سنة30-39

 %20.6 81 سنة40-49
 العمر

فأك50  %5.8 23 سنة

دو فما متوسط  %15.7 62 ندبلوم

وس الو ل %65.0 256 رب  التعليمياملؤ

عليا اسات  %19.3 76 رد

عام  %8.1 32 مدير

عام مدير  %15.7 62 نائب

ة إدا  %26.1 103 رمدير
الوظيفي  ىاملستو

قسم س  %50.0 197 رئ

الوظيفية ة فأقل5 ا  %22.8 90 سنوات



العوامل التي تحول دون تحقیق معاییر المساءلة والشفافیة وفق 
 عمر علي كریم القضاة/ أ ة نظر مدراء الدوائر الحكومیةھمقیاس الشفافیة العالمي من وج

 

 
 
 
 
 

318 

املتغ املتغ  العدد فئات
ة املئو سبة ال

% 

 %32.7 129 سنوات10 - 6

 %18.8 74 سنة20 - 11

 %17.0 67 سنة21-30

فأك16  %8.6 34 سنة

قم دو ا ن ريب ل بلغت) 3(ُ و الذ سبة اسـة،%) 80.5(رأن الد عينـة أفـراد مجمـوع رمـن
نـــــاث ـــــسبة بلغـــــت ن حـــــ ـــــ%) 19.5(ـــــ نـــــاث ـــــ ع و للـــــذ العـــــددي التفـــــو عكـــــس ـــــذا رو ق

املبحوثة املؤسسات   .الوظيفة

فيما ـةأما العمر الفئة أن ع النتائج دلت فقد العمر، بمتغ قـد) سـنة39-30(يتعلق
بواقع و املرتبة ـة%)45.7(احتلت العمر الفئة ا تال ـ18(، بلغـت) سـنة30إ %) 27.9(وقـد

ة العمر الفئة جاءت وقد اسة، الد عينة أفراد بلغـت) سنة49-40(رمن ـسبة ب الثالثـة املرتبـة ـ
ة)20.6%( العمر الفئة جاءت ا وأخ ،

ً
فـأك50( تھ) سنة ـس مـا لت شـ أفـراد%) 5.8(وقـد مـن

الـشباب فئـة مـن ـم اسـة الد عينـة أفـراد غالبيـة أن ذلـك من ستدل أن مكن و اسة، الد رعينة ر
املبحوثة املؤسسات ع بالنفع عود ال ود ا ذل و العطاء ع ن   . رالقاد

أن ــــــــ إ النتــــــــائج دلــــــــت جــــــــة%) 65 (وقــــــــد د حملــــــــة مــــــــن ــــــــم اســــــــة الد عينــــــــة أفــــــــراد رمــــــــن ر
ل مؤ ع املوظف حصو يتطلب الوظائف عض إشغال أن إ ذلك عود وقد وس، الو لالب ر

ـادي وس(أ ـالو مقابــل)رب جــة%) 19.3(، د حملـة مــن العليــا(رـانوا اسـات أن) رالد معنــاه ـذا و
عل يـــل تأ تتطلـــب املبحوثـــة املؤســـسات ـــ الوظـــائف أنعـــض ن حـــ ـــ ، عـــا مــــن%) 115.7(ـــ

املتوسط الدبلوم جة د حملة من انوا العينة   . رم

أن النتائج دلت تھ%) 50(َكما ـس مـا وان قـسم، س ئـ فئـة مـن ـانوا اسة الد عينة رمن ر
تھ%) 26.1( ـس مـا أن ن حـ ـ ة، إدا مـدير فئـة من ا%) 15.7(رانوا ـ وأخ عـام، مـدير نائـب ـانوا

ً

وظيفة تھجاءت س ما لت وش عام اسة%) 8.1(مدير الد عينة أفراد مجموع   . رمن

أن أعـاله النتائج ت أو الفئـة%) 32.7(وقد ضـمن م خـدم مـدة تقـع العينـة أفـراد مـن
مقابل)سنوات6-10( م%) 22.8(، خدم مدة فأقـل5(انت وان)سنوات مـدة%) 18.8(، انـت

م وان)ســـــنة20 - 11(خـــــدم مانـــــت%) 17(، خـــــدم أن)ســـــنة30-21(مـــــدة ن حـــــ ـــــ ،)8.6 (%
م خدم مدة فأك16(انت  ).سنة

اسة الد   :رأداة

النظـر انـب ا ـ ع طـالع و املكت امل أجراء تم اسة، الد داف أ تحقيق يغرض ر
التالية جزاء من و تت بانة اس بناء وتم اسة، الد بموضوع الصلة ذات السابقة اسات نوالد ر   :ر

زء طبقـا:لوا الوظيفيـة و ـصية ال ات ـ املتغ ضـوء ـ اسـة الد عينـة خـصائص تضمن و
ً

ر
التاليـة ـصية ال ة(للعوامـل ــ وا الـوظيفي واملـستو ـ العل ـل واملؤ والعمــر جتمـا ىالنـوع

  ).الوظيفية
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ي الثـــــــا ـــــــزء مـــــــن:ا الفقـــــــرات تـــــــضمن املـــــــستقل) 25-1(و ـــــــ املتغ س تقـــــــ ـــــــ تطبيـــــــق(وال جـــــــة رد
ةالشفا دا اسـة)رفية بد شـاد س تم حيث ن،(ر، وآخـر شـقرا، ي،2018وأبـو الـديحا ،2017؛

والعضايلة، زء)2015الطراونة، ا ذا وضم التا) 25(، النحو ع مقسمة   :فقرة

عد) 6-1(الفقرات س عاتُتق شر ال   .شفافية

عد) 12-7(الفقرات س املعلوماتُتق   .شفافية

عد)18-13(الفقرات س والعالقاتُتق تصاالت   .شفافية

عد) 24-19(الفقرات س اتُتق القرا اتخاذ   .رشفافية

الثالـث ـزء مـن:ا الفقـرات تــضمن املــساءلة) 39-25(و تطبيـق جـة د ع التــا ـ املتغ س تقـ ــ روال
اســة بد شــاد س تم ســ حيــث ، ــة ردا والعــضايلة،(ر املتغ،)2015الطراونــة، ــذا تــضمن ـــو

تية   :عاد

تطبيق) 29-25(الفقرات جة د عد س رتق التنظيميةُ   .املساءلة

ة) 34-30(الفقرات دا املساءلة تطبيق جة د عد س رتق ر عيةُ شر   .ال

ة) 35-35(الفقرات دا املساءلة تطبيق جة د عد س رتق ر   .جتماعيةُ

مل وفقــــا بانھ ســــ فقــــرات ان أو تحديــــد اعتمــــاد وتــــم
ً

ــــز ما ا ليكــــرت ــــ) Likert(قيــــاس ع
ــي وتمثــل: (النحــو تمامـــا جــات5موافــق وتمثـــل(،)رد جــات4موافــق قليلـــة(،)رد جــة بد رموافــق

جات3وتمثل جتان(،)رد د وتمثل موافق واحدة(،)رغ جة د وتمثل تماما موافق   ).رغ

اسة الد أداة   :رصدق

ع ا عرض تم اسة، الد أداة صدق من س) 8(رللتأكد التد يئة أعضاء من ن رمحكم
داد اس عد و اسة، الد موضوع ختصاص و ة ا اب وأ دنية امعات را ر
نة أعضاء ات لتوج وفقا بانة س فقرات ع التعديالت عض إجراء تم يانات ست

ً

ي ا ل ش بانھ س وصياغة   .التحكيم

اسة الد أداة   :رثبات

ثبـ اسـتخراج ألفـاىجـر نبـاخ كر معامـل باسـتخدام اسـة الد أداة وات ) Cronbach’s Alpha( ر
ـــ كمـــا النتــائج انـــت و ، عـــاده أ بجميــع ـــ متغ ــل ول ليـــة، ال ائيـــة ال بــصيغتھ الـــداخ ــساق لال

دو ا ة   :ي) 4(لمو
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ال): 4(لجدو ات متغ عاد أ من عد ل ل الداخ ساق لال ألفا نباخ كر معامل ُقيمة اسةو   .رد

الثبات عاد داة ألفا(معامل نباخ  )وكر

عات شر ال  0.89 شفافية

املعلومات  0.85 شفافية

والعالقات تصاالت  0.88 شفافية

  

تطبيق جة رد
 الشفافية

ات القرا اتخاذ  0.81 رشفافية

التنظيمية  0.90 املساءلة

عية شر ال  0.88 املساءلة

جتماعيةاملس  0.86 اءلة

املساءلة
ة  ردا

التنظيمية الثقافة  0.83 تم

 0.89 الك الك

دة النتائج ش دو  رالوا عاد الثبات معامالت إن إ) 4( لا تطبيق أل جة رد
ن ب تراوحت سبة أما) 0.89-0.81(الشفافية ع للعامل بال ن التا ب تراوحت فقد ة دا  راملساءلة

والك)0.90-0.83(الثبات معامالت عت )0.89(، اسة، مقبولة القيم ذه و الد  علما رألغراض
  ).قفو فما0.60( املقبولة الداخ ساق سبة أن

حصائية ة   :املعا

جتماعيـة   للعلوم حصائية م الر برنامج اسة الد زستخدم  SPSS.16) (Statistical(ر
Package For Social Sciences (ــة معا واختبــارــ اســة الد أداة فقــرات عــن لإلجابــة رالبيانــات

تية حصائية ات للمعا وفقا ا، فرضيا
ً

:  

املتوســطات -1 وحــساب اســة، الد عينــة خــصائص لوصــف ــة املئو ــسب وال ات التكــرا رحــساب ر
سابية اسة، ا الد أسئلة عن لإلجابة ة املعيا نحرافات رو  .ر

الختبـــا -2 املتعـــدد نحـــدار تحليـــل اســـةحـــساب الد نمـــوذج صـــالحية املــــستقل، رر ـــ املتغ وتـــأث
عاده وأ ع التا املتغ ع عاده  .وأ

بــاملتغ -3 بــؤ الت معادلــة ــ املــستقلة ات ــ املتغ دخــو الختبــار املتــدرج املتعــدد نحــدار لتحليـل
ع  .التا

املب -4 ات تـصو ـ الديموغرافيـة ات للمتغ ق الفر الختبار حادي التباين رتحليل ّو اءّ إ ن زحـوث
ع التا   . ّاملتغ

التبـــــاين -5 م تـــــ معامـــــل التبـــــاين) VIF) (Variance Inflation Factor( اختبـــــار واختبـــــار
عـــــــــال) Tolerance(املـــــــــسموح تبـــــــــاط ا وجـــــــــود عــــــــــدم مـــــــــن ٍللتأكـــــــــد ن) Multicollinearity(ر بــــــــــ

املستقلة ات  .املتغ
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لتــــــــــــواء -6 معامــــــــــــل البيانــــــــــــا) Skewness(اختبــــــــــــار أن مــــــــــــن للتأكــــــــــــد ــــــــــــعوذلــــــــــــك التو بــــــــــــع ت زت
 ).Normal Distributions(الطبي

ألفا -7 نباخ اسة) Cronbach’s Alpha( وكر الد عاد أل الداخ ساق  .رلقياس

السابقة اسات   :رالد

،(ىأجر وسماي ة، ع) 2019ربوطو دار الفساد رة ظا تأث عنوان اسة يد ر
إشا مع زائر ا ة شر ال والتنمية سان رحقو افحتھ،ق مل القانونية الوسائل م أل ة

والتنمية سان حقو ع دار الفساد رة ظا تأث ع التعرف إ اسة الد دفت قو ي ر
من الفساد عت حيث افحتھ، مل القانونية الوسائل م أل ة إشا مع زائر، ا ة شر رال

سل تأث ا ول العالم، دو جميع تواجھ ال ة ط ا ر ستقرارلالظوا و الشاملة التنمية ع
ل الدولة ع ة كب آثار ولھ جتماعية ية الب شوه فالفساد جتما و السيا

ا ا. قطاعا وإجراءا زائر ا ودات مج غم أنھ ا م أ النتائج من جملة إ اسة الد روتوصلت ر
إصد وخاصة الفساد افحة مل املصاحبة صالحية و عية شر قمال القانو رار املتعلق) 01-06(ن

افحتھ وم الفساد من مع(بالوقاية زائر ا القانو مطابقة إلجراءات جا تتو عت يالذي ن
سنة زائر ا ا عل صادقت ال املتحدة مم اتفاقية مؤشرات)2004نمضمو تر لم ،

ذلك سباب عود و يد ا الوضع إ زائر ا الراشد كم الفسادا تف الستمرار
الفساد افحة م عات شر و ن قوان بتطبيق الك ام ل عدم إ و جة بالد ب الس عود . رو

والوقاية الفساد افحة مل القانونية صالحات و عات شر ال فاعلية بأن اسة الد أوصت روعليھ
والقان والرقابية عية شر ال ا عاد بأ املالئمة ئة الب تتطلب يمكنمنھ ال كما عالمية و ونية

ترفض ال الفاضلة القيم ع ز بواسطة الفساد يم ت ة بو ال املؤسسات دو ل رتجا ر
ع جيا تد بالقضاء الكفيل و الديمقراطي السيا النظام بقى و ه، صو ل ب رالفساد ر

وا القانو دولة بوجود املجال، ذا الفاعلة طراف ل بمشاركة الراشدنالفساد   .كم

ن،(ىوأجر وآخر شقرا، عنوان) 2018وأبو اسة ة" رد دا الشفافية سة مما جة رد ر ر
لدى الدافعية بمستو ا وعالق الشمال إقليم اصة وا ومية ا دنية امعات ىا ر

م نظر ة وج من س التد يئة سة" رأعضاء مما جة د ع التعرف إ اسة الد ذه ردفت ر ر
بمستوالشفاف ا وعالق الشمال، بإقليم اصة وا ومية ا دنية امعات ا ة دا ىية ر ر

م نظر ة وج من س التد يئة أعضاء لدى جميع. رالدافعية من اسة الد مجتمع و روت ن
الشمال بإقليم اصة وا ومية ا دنية امعات ا ن العامل س التد يئة رأعضاء ر

ا من ي الثا االفصل الد م2014/2015رلعام عدد العينة) 2059(،والبالغ ونت وت عضوا،
تھ)309(من س ما لو ش قة%)15(نأعضاء بالطر م اختيا تم والذين اسة، الد مجتمع رمن ر

الطبقية ن. العشوائية أدات ر تطو تم اسة الد داف أ سة: رولتحقيق مما جة د بانة راس ر
ة دا واس )34(رالشفافية سفقرة، التد يئة أعضاء لدى الدافعية مستو ربانة ى

لدى. فقرة)30( دنية امعات ا ة دا الشفافية سة مما جة د أن النتائج رت رأظ ر ر ر
جود و مرتفعا ان قد م لد الدافعية مستو وأن متوسطة؛ انت س التد يئة وأعضاء ى ر

إيجابية تباطية ا الشفا) طردية(رعالقة ن ب إحصائيا مدالة لد والدافعية ة دا رفية
أيضا النتائج ت ي و س؛ التد يئة وأعضاء امعة ا نوع ملتغ عز و والدافعية رالشفافية ى
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ق فر وجود عدم ت بي ن ح ومية، ا امعات ا ولصا إحصائية دالة ذات ق فر ووجود و
س ا ملتغ عز والدافعية   .ىالشفافية

عنوان) 2018الشوابكة،(ىوأجر اسة دنية" رد ة التجر دار الفساد افحة رم ي
نموذجا
ً

الشاملة،"  التنمية تحقيق ، دار الفساد افحة م دو بيان إ البحث، ذا يدف ر
من كنموذج ٍ واصطالح ً بة املس والعوامل الھ، أش ت ي و ، دنية ة التجر عن ديث ا رثم

تحدث وقد القانونية، نموذجالناحية وطرحت ، لغة دار الفساد وم مف عن اسة الد يت ر
الفساد، افحة وم ة ا ال يئة شاء إل ي، القانو السند يان و افحتھ، م دنية ة رالتجر

افحة امل املحاسبة ديوان دو ع الوقوف ثم افحتھ، م ا رودو   .ر

ي،(ىوأجر عنوان) 2017الديحا اسة الرقابة" رد ةتأث دا الشفافية رو
ا ف ن العامل نظر ة وج من ت و ال دولة التعليمية باملناطق دار الفساد افحة " يم

الفساد افحة م ة دا والشفافية الرقابة عاد أ تأث عرف الية ا اسة الد دفت راس ر
اعتمد وقد ا، ف ن العامل نظر ة وج من التعليمية املناطق املنيدار ع اسة الد رت

ع ا تطبيق تم بانة اس واستخدمت النتائج) 270(الوصفي، أبر انت و زموظفا، الرقابة: ً توفر
املناطق ة دا الشفافية وتوفر ة، كب تقدير جة بد ي حسا بمتوسط التعليمية راملناطق ر

ل إحصائية داللة ذات ق فر جود و متوسطة، تقدير جة بد والتعليمية و معر الدبلوم ل مؤ صا
ملحاو إحصائية داللة ذات ق فر جود و ة، دا الشفافية ونظم ة دا الشفافية رمحو و و رر ر

الشفافية نظم ملحو إحصائية داللة ذات ق فر جود و التعليمية، املناطق مع اسة رالد و و ر
ة خ فئة لصا ة باعتبا) 15(ردا اسة الد عاد أ تأث جة ود ، فأك رسنة ر مستقلةر عوامل ا

دار(عالية الفساد افحة وم ة، دا والشفافية يالرقابة، املتغ)ر ن ب عالية تأثر جة ود ر،
ع دار(التا الفساد افحة املستقلة) يم ات ة( للمتغ دا والشفافية جة) رالرقابة، د رعند

من .).73( ل والعضايلة،(ىوأجر عنوان) 2015الطراونة، اسة الشفافية" رد تطبيق أثر
دنية ات ا الو ة دا املساءلة مستو رع ر زر إ" ى أسا نحو ع اسة الد ذه ٍدفت ر

تحقيق وإ دنية، ات ا الو ة دا املساءلة مستو ع الشفافية تطبيق أثر رمعرفة ر زر ى
ون م عينة ع ا ع وتو البيانات مع بانة اس ر تطو تم اسة الد زدف منر موظفا) 661(ة

تھ س ما ل مراكز%) 40(ش ن العامل مجموع قصدية،) 6(من قة بطر ا اختيا تم ات ا رو ر ز
ات ا الو ذه مراكز ن العامل مجموع لغ رو مجموعة. موظفا ) 1653(ز إ اسة الد روتوصلت

ا أبر النتائج الشفاف:زمن تطبيق جة د من ل ل اسة الد عينة أفراد ات تصو رإن ر ومستور ىية
ا م ل ل متوسطة انت املبحوثة ات ا الو ة دا راملساءلة إحصائية.زر داللة ذي أثر وجود

ة دا املساءلة مستو ع ومنفردة مجتمعة املختلفة ا بمجاال الشفافية تطبيق جة رلد ىر
ا تأث الشفافية مجاالت أك ات القرا شفافية أن كما املبحوثة، ات ا رالو ر ىمستوز

ذات ق فر وجود ا، تأث املجاالت تلك أقل عات شر ال شفافية أن ن ح ة، دا واملساءلة ر
املبحوثة ات ا الو الشفافية تطبيق جة لد اسة الد عينة أفراد ات تصو إحصائية رداللة ر زر ر

ات ملتغ وا(ىعز ، العل ل واملؤ ة، ا سنوات وعدد والعمر، ، جتما ىملستوالنوع
املساءلة .)يدار ملستو اسة الد عينة أفراد ات تصو إحصائية داللة ذات ق فر ىوجود ر ر و

ات ملتغ عز املبحوثة ات ا الو ة ىدا ر دار(زر واملستو والعمر، ، جتما يالنوع   .)ى

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثاني(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 
 

323 

،(وقام عنوان)2010الكب اسة بد د"ر، ا ة دا بالشفافية ام ل جة رد ر
ا ف ن العامل نظر ة وج من غداد محافظة ومية ا الدوائر الفساد ر مظا حيث"من ،

ر مظا من د ا ة دا بالشفافية ام ل جة د ع عرف إ اسة الد ذه ردفت ر ر
دف ولتحقيق ا، ف ن العامل نظر ة وج من غداد محافظة ومية ا الدوائر الفساد

ف اسة أداةرالد تطبيق تم وقد ة، دا بالشفافية ام ل جة د إ للتعرف بانة اس بناء تم رقد ر
من ونت ت عينة ع اسة البيانات) 380(رالد جمع عد و العشوائية قة بالطر م اختيا تم رفردا

ً

واختبار ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات باستخدام ا تحليل تم دوق). ت(رواملعلومات
ر مظا من د ا ة دا بالشفافية ام ل جة لد أثر نالك أن اسة الد نتائج رت رأظ ر ر
بالشفافية ام ل جة لد ق فر نالك وأن غداد، محافظة ومية ا الدوائر رالفساد و

و الذ ولصا ل ك داة و املجاالت جميع س ا ملتغ رعز   .ى

ن ىجرأ س اسة (Rothstein & Eek,2009) وإيك ور السيا :عنوان رد  والثقة الفساد
ح الرئ السؤال إن .تطبيقي مدخل :جتماعية اسة ذه  واملطر  تفس يمكن كيف و رالد

ات  الكب التباين اسات من والعديد .لالدو مختلف  السياسية الثقة مستو  التطبيقية رالد
ندت قد السؤال ذه لحو ت ال املسوحات اتبيان إ اس  لتلقي جاءت عندما بمعيقات جو

بة لية ع الضوء ت وقد .لذلك املس ن أجر است ن رد ت ن زمتوا ت ات ع مبن  تركز ال النظر
مية ع ومية املؤسسات  الثقة امتالك أ ن  وذلك جتماعية، الثقة خلق أجل من ا  دولت

ما عت ات ف ن والفساد تماعيةج الثقة مستو ل مختلفت  من مجموعة قام وقد .كب ش
ن الطالب دي م السو ن الطلبة من ىأخر ومجموعة طالبا 64 وعدد ماني م والر  طالبا 82 وعدد

ات من عدد ع باإلجابة ع و نا  عمليات غرفة أو شرطة مركز  معينة حاالت تصف ال رالس
 ع تؤثر السلطات  الثقة بأن القائلة الفرضيات النتائج ودعمت .أجن بلد  جراحية

ات ا ساب املتعلقة رد ن ثقة باك ل خر  انت ثار ذه عض أن من الرغم وع .عام ش
ن إحدى  أك ت نة العي ، العينة مع رمقا  جتماعية الثقة ع العمودية الثقة تأث فإن ىخر

ل حقيقيا ان   .العالية والثقة املتدنية الثقة عين من ل

اسة و ا رد سو اجرا ق نحو :عنوان(Sampson,2009) نسام ام طر  :لال
سيق إلزامية ملة ت ية ا افحة النيج ا توصلت .الفساد مل  أو السياسة غياب إن إ نتائج

اتيجية يا،  الفساد لحو الشاملة الوطنية س  أدى قد سيق،للت املحدد العمل إطار مع نيج
االت ضمن الفساد ضد مفصل وغ يمتواز كفاح إ افحة و ن الفساد، م االت و  واملجتمع الو

ي ة من املد ، .ىأخر ج التا عات السلطة نطاق بخصوص صراعات ناك فإن و  قضائية ومتا
ن متعددة االت قبل من للمشبو ومية الو ام لحو متباينة وإدعاءات ا  كما م،س حملة ال

ال و اتيجيات مالئمة مع ا ناة س افحة املت  عدم حال  أنھ مناقشة تم وكما .الفساد مل
ن سيق لمقبو عمل إطار تضم الة داخل الصراعات فإن الفساد، ضد املعركة لت  والتباينات الو

د ندو لستحو ساليب   مدخل عمود تأييد تم فقد ذلك، أجل ومن .املتوقع النجاح من املز
ي سيق عاد ثنا افحة حملة لت يا  الفساد م سات أفضل مع يتالءم بما نيج  .العاملية راملما

م ىأجر بر اسةSaksmeprome ,2008) (وساكسم ات :عنوان رد  النخب اتجا
، الفساد نحو السياسية اسة يدار الة رد ات التعرف إ دفت وال التايلندية، ا اتجا  ع

اسة عينة تألفت وقد .يدار الفساد لحو تايلند  السياسية بالنخ  من مبحوثا 98 من رالد
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م، تم السياسية النخب ت املرموقة السياسية القيادات من صية 28 و م م أجر  ل
اسة نتائج دلت وقد مقابلة، ات تباين ع رالد ات يتعلق فيما السياسية النخب اتجا  بمستو

ات فسرت وقد الفساد، ي، نتماء و التباين ذا تية الثالثة املتغ ز  والثقافات ا
ة قليمية، رت .السياسية وا ي نتماء أن واملقابالت املسوحات نتائج وأظ ز  ىأقو ا

ات ا املتغ ات ع تأث ا الفساد، نحو السياسية النخب اتجا  الثقافات الثانية املرتبة  تال
او قليمية، ة أخ ات ع ضعيف اثر ذات السياسية ا  الفساد، نحو السياسية النخب اتجا

ت وقد ة سنوات يذو السياسة النخب أن النتائج بي ر لم سنة 20 السياسية ا  ع اثر أي تظ
م رت .للفساد قبول ات أن حصائية التحليالت وأظ  ع ضعيف تأث ذات السياسية ا

ات ة  ك السنوات أن بمع الطفيف، الفساد نحو لسياسيةا النخب اتجا  السياسية ا
نما ، .الطفيف للفساد قبوال اقل النخب تلك تجعل  للمناطق الفرعية الثقافات تأث جاء ب

غرافية دايا السرقات أن وجدت تايلند جنوب من السياسية فالنخب متباينا، ا  مقبوال، ًأمرا وال
نما اتاتج جاءت ب اد الفساد نحو إيجابية الشر والشمال الشمال من السياسية النخب ا  ا
، الفساد وعمليات املا الفساد مثل ا ىالك اسة وجدت وأخ ية نتماءات أن رالد ز  ذات ا
ات  ىقو التأث ، الفساد نحو تجا زب أعضاء فاعت السيا  الفساد أن الديمقراطي ا

لة ا، من بد وال للبالد ىك مش نما حل ن أفراد وجد ب ز ن ا رة الفساد أن خر  .طبيعية ظا

ساو قام اسة(El-Bahnasawy,2008) يال الفساد معرفة إ دفت ربد  من محددات
ات من مجموعة خالل جتماعية، والسياسية، قتصادية، املتغ عتماد إذ و س ع تم  مقاي
ت وقد الفساد، بطوض الفساد رتصو اسة نتائج رأشا مية إ رالد د  نالقانو تطبيق أ  من ا

جدت الفساد، عمليات نة الغنية، لالدو  منخفض الفساد أن وو  لالدو  الفساد مع رمقا
ة، رت الفق اسة وأظ انيا ىالك لالدو أبناء بأن رالد و ًس نيتصو ات ر  الفساد، من مرتفعة مستو

لما اف م ان و تفعت لما ًمرتفعا ر م را ا لما الفساد، لحو رتصو  ) النائبات سبة زادت و
ملان  ( الشعب ممثالت ا الفساد، انخفض لما ال اسة وجدت وأخ  السيا ستقرار أن رالد
ة القواعد ونوعية د م والتنوع الثانو ا عالقة ال الطبيعية رواملوا  .بالفساد ل

ن قام  س اسة(Rothstein, 2007) ور افحة :عنوان ربد نفجار :الفساد م ة  نظر
س فإن قتصادية، التنمية سياسات ظل ففي .العظيم افحة مقاي  حظيت قد الفساد م
تمام ايد با ديث ن املمكن ومن .م كم نظام عن ا  العديد قبل من املدعوم الكفء الدو ا

اوم واملحلية الدولية نالعو منظمات من د حة والسياسة .البحثية عا  النظام ذا من املق
ة جة موج د ة رو لو إيجاد خالل من املتنامي التغ نحو كب  دائرة ستحرك ال املؤسسية لا

دل .الفضائل ز الذي وا قة ذه أن و نا ي  لكبح املحتملة بالسياسات للتفك خاطئة طر
كم وإيجاد الفساد بعد فمن ،املقابل و .الكفء ا زة تحرك أن جدا املس  املؤسسية ج

ة كم إيجاد نحو العملية الصغ ا الفساد عت ال لالدو  الكفء ا رة ف فقا .عامة ظا  وو
اك ، شرك أنھ ع الفساد رإلد دل ثار فقد اجتما  جديد نتواز إليجاد مطلوب و ما أن لحو ا

ن ات ب جتماعية السياسية التغ دل ثار فقد ذلك، ع وعالوة .عظيم انفجار بةبمثا و  لحو ا
يمنة نحو حاليا تتجھ وال املتنامية السياسات أن  جعل ع عمل قد السياسة أجندة ع ال

لة سات الفساد وتجعل أسوأ املش ة رواملما ذا .رسوخا أك املشا دل و  من توضيحھ تم قد ا
اسة إجراء خالل خية حالة رد   عشر التاسع نالقر  الفساد ع القضاء فيةكي لحو رتا

د   .السو
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السابقة اسات الد عن اسة الد يم رما   :ر

ســــتطالعية، ــــا طبيع ــــا أمل ية، مــــ اســــة د ــــا بأ ا ســــابقا عــــن اســــة الد ــــذه ــــ رتتم ر
مجـــال ـــ ـــا نوع مـــن ـــ و ــا و ول ـــا؛ ومعلوما ـــا بيانا ومـــصادر املحـــددة، ا وأســـئل ية، والتفــس

ــــ ع طــــالع عــــد و الـــسابقة اســــات الد اســــتعراض حــــصيلة مـــن أتــــ مــــا حــــسب ا،  رموضـــوع
الـصلة، ذات وجـود دبيـات ــ املكت املـ خـالل مـن ن اسـات ــ نقــص وتبـ ــذه ـ رالد مجـال

ة ضـر ذلـك ل وشـ اسـة، رالد اسـة ور د لة، ـذه رـ ـا املـش مي بأ ـا، روشـعو بح ة ـضر لت ورو  وشـ
حافزا
ً

ا  قو
ً

اسة إلنجاز    .رالد

عـن ـ تتم اليـة ا اسـة الد بـأن القو السابقة اسات الد استعراض خالل من مكن رو لر
ي بما السابقة اسات   :رالد

معــــاي -1 تحقيـــق دو تحـــو ــــ ال العوامـــل ـــ بحثــــت ـــ ال القليلـــة اســــات الد مـــن ـــا نبأ ل ر
الــــدوائر اء مــــد نظــــر ــــة وج مــــن العـــال الــــشفافية مقيــــاس وفــــق والــــشفافية راملـــساءلة

دنا الباحث-رومية علم حدود ن-ففي بـ العالقـة تناولت اسات د تتوفر رلم
دنية املؤسسات مستو ع ات املتغ رل   .ى

ـ -2 للـشفافية عاد أ اسة الد ذه املعلومـات،:(رتناولت وشـفافية عات، ـشر ال شـفافية
ات القــرا اتخـاذ وشــفافية والعالقـات، تــصاالت املــ)روشـفافية عـاد وأ ــة؛ دا رساءلة

جتماعيـة(تتمثل واملـساءلة عية، ـشر ال واملـساءلة التنظيميـة، مـا) املـساءلة ـذا و
كحــــد عــــاد أ ثالثــــة أو عــــدين ــــا دو ــــ تناولــــت ــــ ال الــــسابقة اســــات الد عــــن ــــا ريم ر

 .أق

اسة -3 الد مجتمع حيث ف: رمن واملـصا ات الـشر ـ ع الـسابقة اسـات الد ـت اجر رفقـد ر
ا تنفيـــذومنظمـــات يـــتم ن حـــ ـــ ، يـــة جن و يـــة العر الـــدو عـــض ـــ ـــاص ا للقطـــاع

دن ومية ا الدوائر ع الية ا اسة رالد  .ر

اســـة -4 الد ـــدف حيـــث اثـــر: رمـــن بحـــث ـــ الـــسابقة اســـات الد ـــات اتجا تنوعـــت رفقـــد
اليــة ا اســة الد سـعت نمــا ب ات ـ املتغ مــن العديـد ــ ع والـشفافية ــة دا راملـساءلة ر
مقيـاس وفـق والـشفافية املـساءلة معـاي تحقيـق دو تحو ال العوامل بحث نا ل

دن ومية ا الدوائر اء مد نظر ة وج من العال رالشفافية  . ر

املحتـــو -5 حيــث دن: ىمــن ـــ وميــة ا الـــدوائر تطبيــق مـــدى اليــة ا اســـة الد ن رتبــ ر
وتلقــــــي والــــــشفافية ــــــة دا املــــــساءلة عــــــاد نرأل بــــــ الــــــو ــــــز عز ميــــــة أ ــــــ ع الــــــضوء

ا ـــــــــداف وأ ـــــــــا مي وأ واملــــــــساءلة الـــــــــشفافية ـــــــــوم بمف املبحوثــــــــة الـــــــــدوائر ـــــــــ ن العــــــــامل
ا تفعيل  . وإيجابيات
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النتائج   :عرض

و السؤال عن ن: لجابة العامل ا يرا كما الشفافية تطبيق جة د عاد أ توافر مدى رما
دن كومية ا   رالدوائر

تطبيق): 5(لجدو جة د عاد أ توافر ملدى ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات ر
  الشفافية

سلسل
 الفقرات

الشفافية تطبيق جة د عاد   رأ

 

  املتوسط

ي سا  ا

  نحراف

 ياملعيار
 الرتبة

ىاملستو
سبة بال

للمتوسط
ي سا  ا

عات 1-6 شر ال  متوسطة 2 0.55 3.67 شفافية

املع 7-12  مرتفعة 1 0.53 3.71 لوماتشفافية

والعالقات 13-18 تصاالت  متوسطة 3 0.57 3.65 شفافية

ات 19-24 القرا اتخاذ  متوسطة 4 0.59 3.58 رشفافية

الك 1-24  متوسطة - 0.54 3.65 املتوسط

ــدو  ا مــن ــر بلــغ) 5(ليظ الــشفافية تطبيــق جــة د عــاد أل العــام املتوســط ــذا)3.62(رأن و ،
أ تــــوافر ــــ دنع ــــ وميــــة ا الــــدوائر ــــ ن العــــامل ــــا يرا كمــــا الــــشفافية تطبيــــق جــــة د رعــــاد ر

متوســــطة جـــة املعلومــــات. ربد شــــفافية عــــد أن يتـــ ، الــــشفافية تطبيــــق جــــة د عـــاد أ تحليــــل ُو ر
بلــغ ي حــسا بمتوســط ــ و املرتبــة معيــار)3.71(احتلــت وانحــراف شــفافية)0.53(ي، عــد يليــھ ،ُ

بمتوســــــــط عات ــــــــشر بلــــــــغال ي معيــــــــار)3.67(حــــــــسا وانحـــــــــراف شـــــــــفافية) 0.55(ي، عــــــــد يليــــــــھ ،ُ

بلــــــغ ي حــــــسا بمتوســــــط والعالقــــــات معيــــــار)3.65(تــــــصاالت وانحــــــراف املرتبــــــة)0.57(ي، ــــــ و ،
بلــــــغ ي حــــــسا بمتوســــــط ات القـــــرا اتخــــــاذ شــــــفافية عــــــد جــــــاء ة ـــــ رخ معيــــــار)3.58(ُ وانحــــــراف ي،

)0.59.(  

يجـة ـذه وتـدل ـ الن نالعـام أن إ كـز ل م ت ا ـ رتـصو ـذه ع ومثـل املعلومـات  ِشـفافية
يجــة ــشعرة، ملموســة الن ن لــدى ومس ذات العــامل للمعلومــات املــستمر التــدفق عــن وناجمــة

وقـوة ات، املـستو ـذه ن بـ تـصال ولة وس ة، دا ات املستو مختلف ن ب العالية راملصداقية
املـــــ ــــو وجم ن وســـــ واملر ســــاء الر ن بـــــ رالعالقــــات ؤ ـــــؤ إ باإلضـــــافة م، بيــــ املتبادلـــــة والثقــــة ن، واطن

املشكالت وحل ات القرا واتخاذ داء تقييم عملية   .راملوضوعية
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ي الثـــا الــــسؤال عـــن ـــ: جابـــة ن العـــامل اك إد مــــستو رمـــا دنى ــــ كوميـــة ا رالــــدوائر
ة؟ دا املساءلة عاد   رأل

امل): 6(لجدو نحرافات و سابية ا ةاملتوسطات دا املساءلة عاد أ توافر ملدى ة رعيا   ر

سلسل
 الفقرات

املساءلة عاد أ
ة   ردا

 

  املتوسط

ي سا  ا

  نحراف

 ياملعيار
 الرتبة

سبة بال ىاملستو
للمتوسط
ي سا  ا

التنظيمية 25-29  متوسطة 3 0.55 3.62 املساءلة

عية 30-34 شر ال  متوسطة 4 0.55 3.59 املساءلة

جتماعيةامل 35-39  متوسطة 2 0.54 3.64 ساءلة

الك 25-29  متوسطة - 0.52 3.65 املتوسط

ــــدو ا ن الــــدوائر) 6(ليبــــ ــــ ــــة دا للمــــساءلة ن املبحــــوث ات لتــــصو املتوســــطات رأن ر ّ ّ

للمـساءلة ن املبحـوث ات لتـصو ـ الك املتوسط لغ و مرتفعة، جة بد جاءت ، دن ومية را ّ ّ
ر ر

ا ــــ ــــة دنردا ــــ وميــــة ا معيــــار) 3.65(رلــــدوائر ــــ)0.52(يوانحــــراف تم عــــد احتــــل وقــــد ،ُ ّ

بلـــــــــغ ي حـــــــسا بمتوســــــــط ، ــــــــ و املرتبـــــــة التنظيميــــــــة املــــــــساءلة)3.73(الثقافـــــــة عــــــــد ذلـــــــك ــــــــ ي ،ُ

بلــــغ ي حــــسا بمتوســـط ، التنظيميــــة،)3.64(جتماعيـــة املـــساءلة عــــد الثالثـــة املرتبــــة ـــ وجــــاء ،ُ

حسا بلـغبمتوسط   ). 3.62(ي

بالوضـــــوح ليـــــات ـــــذه وتمتـــــاز ـــــة، دا للمـــــساءلة مالئمـــــة آليـــــات وجـــــود ـــــ ع ـــــذا رو
واملـــصداقية ـــة ا وال ن ...والعلنيـــة العـــامل أداء ـــ ع إيجابيـــة نتـــائج ـــ إ ـــا تطبيق ـــؤدي و ـــا، وغ

د ـ خلـل وقـوع حـال ـ ـات للعقو نظـام وجـود ـ إ باإلضافة العمل، م عـدموانضباط أو اء،
الوظيفي نضباط بقواعد ام أن.ل ع تفسر حيث شعرة ومس ملموسة يجة الن ذه ومثل

سياســــــــــات ــــــــــ تب العليــــــــــا ات دا مــــــــــن تتطلــــــــــب ة ــــــــــ ومتغ متجــــــــــددة تحــــــــــديات تواجــــــــــھ راملنظمـــــــــات
النــــا باألســــلوب املنظمـــــة ــــداف أ لتحقيــــق التحــــديات ـــــذه مــــع تتكيــــف اتيجيات ونظـــــرا. واســــ

ً

ا ـ ــةللتغ ر ا مجـال تفـ أن العليـا ات دا ـ ع يتوجـب فإنــھ العمـل ئـة ب ـ واملتجـدد ع رلـسر
إال العليـا ة لـإلدا الرجـوع دو املناسـبة ات القـرا التخـاذ ـة دا ات املستو مختلف ن رللموظف ر نر
بكفـــاءة ن للمـــواطن ـــدمات ا تقـــديم غيـــة اســـمة، ا ات والقـــرا حالـــة ـــ ة الـــضر ـــاالت ا رـــ ور

  . فاعليةو

اسة الد فرضيات   :راختبار

ات اختبــــا إجــــراء تــــم اســــة، الد فرضــــيات الختبــــار نحــــدار تحليــــل تطبيــــق ــــ البــــدء رقبــــل ر
مالئمــــة ضـــمان اجـــل مـــن وذلـــك لتـــواء ومعامـــل بـــھ املـــسموح والتبـــاين التبـــاين، م تـــ معامـــل

التا النحو ع وذلك نحدار تحليل اضات الف   : البيانات



العوامل التي تحول دون تحقیق معاییر المساءلة والشفافیة وفق 
 عمر علي كریم القضاة/ أ ة نظر مدراء الدوائر الحكومیةھمقیاس الشفافیة العالمي من وج
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التأكــــــد عــــــالتــــــم تبــــــاط ا وجــــــود عــــــدم املــــــستقلة) Multicollinarity(رمــــــن ات ــــــ املتغ ن بــــــ
التبـــاين م تـــ معامـــل اختبـــار التبـــاين) VIF) (Variance Inflation Factor(باســـتخدام واختبـــار

م) Tolerance(املــسموح تــ معامــل تجــاو عــدم مراعــاة مــع املــستقلة ات ــ املتغ مــن ــ متغ ــل زل
املــــــسموح) 10(للقيمـــــة) VIF(التبـــــاين التبـــــاين اختبـــــار مـــــن) Tolerance(وقيمــــــة ـــــ وتــــــم) 0.05(اك

ــ الطبي ــع للتو البيانــات إتبــاع مــن لتــواء) Normal Distribution(زالتأكــد معامــل ــساب باح
)Skewness (لتــواء معامــل قيمــة انــت إذا ــ الطبي ــع التو بــع ت البيانــات أن ذلــك ــ ن زمــراع

عن دو) 1(تقل ات) 7(لوا ختبا ذه نتائج ن   : ريب

دو لتواء): 7(لا ومعامل املسموح والتباين التباين م ت معامل   .اختبار

املستقل املتغ عاد  أ

التباين معامل
من(   )10أقل

VIF 

املسموح التباين
من(   %)5اك

Tolerance 

من(لتواء   )1أقل

Skewness 

املعلومات  0.358 0.551 1.816 شفافية

عات شر ال  0.444 0.416 2.405 شفافية

تصاالت شفافية
 والعالقات

2.320 0.431 0.015 

ات القرا اتخاذ  0.111 0.409 2.447 رشفافية

التبـاين م تـ معامـل ختبـار قيم أن تقـل) VIF(نالحظ املـستقل ـ املتغ عـاد أ ميـع
ن) 10(عــــن بــــ مـــــا اوح ــــ اخت)2.447 -1.816(وت قــــيم وأن بـــــھ، املــــسموح التبــــاين ) Tolerance(بـــــار

ن بـــــــــــــ مـــــــــــــا عـــــــــــــال) 0.551 -0.409(تراوحــــــــــــت تبـــــــــــــاط ا وجـــــــــــــود عــــــــــــدم ـــــــــــــ ع مؤشـــــــــــــرا ـــــــــــــذا عــــــــــــد رو
ً

)Multicollinarity (املـــــستقل ـــــ املتغ عـــــاد أ ن ـــــع. بـــــ التو بـــــع ت البيانـــــات أن مـــــن التأكـــــد تـــــم زوقـــــد
لتــواء معامــل ــساب باح ـ مـن) Skewness(الطبي أقــل القــيم انــت التأكــد)1(حيـث تــم كمــا ،

عة والتا سية الرئ اسة الد فرضيات الختبار النموذج صالحية   .رمن

لالنحدار): 8(لجدو التباين تحليل النموذج) Analysis Of variance(نتائج صالحية من للتأكد
اسة الد فرضيات   .رالختبار

ىمستو
 Fداللة

Fقيمة
ة  املحسو

التحديد معامل
R2 

ة ر ا جات عاملتغ رد  التا

ة )4،389( 0.562 *126.312 0.000 دا  راملساءلة

التنظيمية )4،389( 0.389 *46.157 0.000  املساءلة

عية )4،389( 0.408 *53.779 0.000 شر ال  املساءلة

جتماعية )4،389( 0.452 *61.959 0.000  املساءلة

مستو*  ع إحصائية داللة   ) ≥ 0.05α(ىذات
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ـــد ا ــ قيمـــة) 8(لويو تفـــاع ال ونظـــرا اســـة، الد فرضـــيات اختبـــار نمـــوذج رصـــالحية ر
ً

)F (
داللـة مـستو ـ ع دوليـة ا ـا قيم عـن ة ـة) ≥0.05α(ىاملحسو حر جـات إن)4،389(رود حيـث ،

تفــسر الــشفافية تطبيــق جــة د عــاد عــد%) 56.2(رأ ــ التبــاين ــة(ُمــن دا تفــسر)راملــساءلة كمــا ،ُ

أيــضا
ً

الت%) 38.9( عــدمــن ــ التنظيميــة(ُبــاين أيــضا)املــساءلة وتفــسر ،
ً ــ%) 40.8(ُ التبــاين مــن

عد عية(ُ شر ال الـشفافية)املساءلة تطبيـق جـة د عـاد أ فـسرت ا ـ وأخ ر،
ً

ـ%) 45.2( التبـاين مـن
عــد جتماعيــة(ُ تفــس)املــساءلة ــ الــشفافية تطبيــق جــة د عــاد أ وأثــر دو يؤكــد ذلــك جميــع ر، ر

التا ـةعاد دا للمساءلة النحـو. رعة ـ ع اسـة الد فرضـيات اختبـار ـستطيع ذلـك ـ ع نـاء رو
  :التا

ــــ و ــــسية الرئ داللــــة :الفرضـــية مــــستو عنــــد إحــــصائية داللـــة ذو أثــــر يوجــــد ) ≥0.05α(ىال
الـشفافية تطبيـق جـة د عـاد وشـفافية(رأل عات، ـشر ال وشـفافية ، املعلومـات شـفافية

والعالقـــــا اتتـــــصاالت القـــــرا اتخـــــاذ وشـــــفافية ، ـــــة) رت دا املـــــساءلة الـــــدوائررـــــ ـــــ
دن كومية   .را

أثر): 9(لجدو الختبار املتعدد نحدار تحليل الشفافيةنتائج تطبيق جة املختلفةرد عاده بأ
ة دا   .راملساءلة

تطبيق جة د عاد رأ
 الشفافية

B 
طأ ا
 ياملعيار

Beta قيمةt 
الداللة

 حصائية

املعلومات  0.000 *4.388 0.220 0.039 0.173 شفافية

عات شر ال  0.000 *6.007 0.296 0.040 0.241 شفافية

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاالت شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفافية
 والعالقات

0.129 0.038 0.171 3.369* 0.001 

ات القرا اتخاذ  0.000 *5.470 0.250 0.036 0.195 رشفافية

د* مستو عند إحصائية داللة   ).≥0.05α(اللةىذات

ـــدو ا ـــ دة الـــوا حـــصائية النتـــائج مـــن ليتـــ معـــامالت) 9(ر عـــة متا ،)Beta(ومـــن
املــــــستقل) t(واختبــــــار ــــــ املتغ عــــــاد أ وشــــــفافية(أن عات، ــــــشر ال وشــــــفافية ، املعلومــــــات شــــــفافية

ات القـرا اتخاذ وشفافية ، والعالقات إحـصائيا) رتصاالت دال تـأث ذوات التـوا ـ ع
ً

ـ املتغ ـ
ع ـــة(التـــا دا قـــيم) راملـــساءلة تفـــاع وا عنـــد) t(ربداللــــة الـــسابق ـــدو ا فــــي رة الظـــا ة لاملحـــسو

داللة لقيم) ≥0.05α(ىمستو إحصائيا الدالة ية التأث والقوة
ً

)Beta.(فرضـية نرفض تقدم مما
تـ ـ ال البديلـة الفرضـية ونقبـل العدميـة ا بـصو ـ و سية الرئ اسة رالد ـر ع ذو: نص أثـر يوجـد

داللة مستو عند إحصائية الشفافية) ≥0.05α(ىداللة تطبيق جة د عاد املعلومـات(رأل شفافية
ات القـرا اتخـاذ وشـفافية ، والعالقـات تـصاالت وشـفافية عات، شر ال وشفافية املـساءلة) ر، ـ

ة دنردا ومية ا   .رالدوائر
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دو تحاليل):10(لا التدنتائج املتعدد بؤStep Wise Multiple Regressionرنحدار للت
الشفافية تطبيق جة د عاد أ خالل من ة دا رباملساءلة   .ر

بؤ الت معادلة املستقلة ات املتغ دخو ب  لترت
  قيمة

R2 

tقيمة
ة  املحسو

ىمستو
 tداللة

عات شر ال  0.000 *18.414 0.410 شفافية

ا اتخاذ اتشفافية  0.000 *9.385 0.514 رلقرا

املعلومات  0.000 *5.641 0.549 شفافية

والعالقات تصاالت  0.000 *3.546 0.562 شفافية

داللة* مستو عند إحصائية داللة   ).≥0.05α(ىذات

التـد املتعـدد نحـدار تحليـل إجـراء لتحديـدStep Wise Multiple Regressionروعنـد
مـــن عـــد ـــل ميـــة الـــذيأ ـــ ا الر النمـــوذج ـــ مة املـــسا ـــ حـــده ـــ ع املـــستقل العامـــل عـــاد أ

الشفافيةيمثل تطبيق جة ـرد املختلفـة عاده ـةبأ دا ـدوراملـساءلة ا ـ يو ـب) 10(ل، ترت
عــد أحتــل فقــد نحــدار، معادلــة ــ املــستقل العامــل عــاد أ ُدخــو عاتل ــشر ال املرتبـــةشــفافية

مقــد مــا وفــسر ــ هو ع% 41را التــا ــ املتغ ــ التبــاين ــة(مــن دا شــفافية)راملــساءلة عــد تــاله ،
عد مع فسر الذي ات القرا عاتراتخاذ شر ال هشفافية مقدا ـ%) 51.4(رما املتغ ـ التبـاين من

ع ـــــــة(التـــــــا دا عـــــــد)راملــــــــساءلة تــــــــاله املعلومـــــــاتُ، عـــــــديشــــــــفافية مــــــــع فـــــــسر شــــــــفافية(ُالــــــــذي
عات ـشر شـفال ات، القـرا اتخــاذ ه) رافية مقــدا ع%) 54.9(رمـا التـا ـ املتغ ــ التبـاين املــساءلة(مـن

ـة ه)ردا مقــدا مـا الـسابقة عـاد مـع فـسر الـذي والعالقــات تـصاالت شـفافية عـد جـاء ثـم ر، ُ

ع%) 56.2( التا املتغ التباين ة(من دا   ).راملساءلة

ــــ و الفرعيــــة يوجــــد: الفرضـــية داللــــةال مــــستو عنــــد إحــــصائية داللــــة ذو ) ≥0.05α(ىأثــــر
الـشفافية تطبيـق جـة د عـاد وشـفافية(رأل عات، ـشر ال وشـفافية ، املعلومـات شـفافية

ات القـــرا اتخـــاذ وشـــفافية ، والعالقـــات مـــن) رتــصاالت كبعـــد التنظيميـــة املـــساءلة ــ
ة دا املساءلة عاد   . رأ

نحدار): 11(لجدو تحليل املختلفةنتائج عاده بأ الشفافية تطبيق جة د أثر الختبار راملتعدد
التنظيمية   .املساءلة

تطبيق جة د عاد رأ
 الشفافية

B 
طأ ا
 ياملعيار

Beta قيمةt 
الداللة

 حصائية
عات شر ال  0.000 *3.846 0.237 0.054 0.207 شفافية

ات القرا اتخاذ  0.000 *3.620 0.219 0.055 0.199 رشفافية
املعلومات  0.067 1.839 0.114 0.052 0.096 شفافية

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاالت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــفافية
 والعالقات

0.239 0.049 0.276 4.906* 0.000 

داللة* مستو عند إحصائية داللة   ).≥0.05α(ىذات
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ــــــدو ا ـــــ دة الــــــوا حــــــصائية النتــــــائج مــــــن ليتـــــ معــــــامالت) 11(ر عــــــة متا ،)Beta(ومــــــن
عــــاد) t(واختبــــار أ املــــستقلأن ـــــ ،(املتغ والعالقـــــات تــــصاالت وشــــفافية عات، ـــــشر ال شــــفافية

ات القــــــرا اتخــــــاذ ع) روشــــــفافية التــــــا ــــــ املتغ ــــــ إحــــــصائيا دال تــــــأث ذوات التــــــوا ــــــ ع
ً

املــــــساءلة(
قــيم) التنظيميــة تفـــاع وا داللـــة) t(ربداللـــة مــستو عنـــد الــسابق ـــدو ا فـــي رة الظــا ة ىاملحـــسو ل

)0.05α≤ (ا لقيموالقوة إحصائيا الدالة ية لتأث
ً

)Beta .(ـ إ أعـاله ـدو ا ـ النتـائج ت أشا لكما ر
املــــــستقل ــــــ املتغ لبعـــــــد إحــــــصائيا دال أثـــــــر وجــــــود عــــــدم

ً
املعلومــــــات( ع)شـــــــفافية التـــــــا ــــــ املتغ ـــــــ

التنظيمية(   ).املساءلة

الفرضــــــية ونقبـــــل العدميـــــة ا بــــــصو ـــــ و الفرعيـــــة اســـــة الد فرضــــــية نـــــرفض تقـــــدم رممـــــا ر
ـا ع تـنص ـ ال داللـة: لبديلـة مـستو عنـد إحـصائية داللـة ذو أثـر جــة) ≥0.05α(ىيوجـد د عـاد رأل

الــــــشفافية اتخــــــاذ(تطبيــــــق وشــــــفافية ، والعالقــــــات تــــــصاالت وشــــــفافية عات، ــــــشر ال شــــــفافية
ات ــ) رالقــرا بمتغ يتعلــق فيمــا ــا ونقبل ، ــة دا املــساءلة عــاد أ مــن كبعــد التنظيميــة املــساءلة رــ

املعلوماتشف   .افية

دو التد): 12(لا املتعدد نحدار تحاليل بؤStep Wise Multiple Regressionرنتائج للت
الشفافية تطبيق جة د عاد أ خالل من التنظيمية   .رباملساءلة

املستقلة ات املتغ دخو ب لترت
بؤ الت  معادلة

  قيمة

R2 
ةtقيمة داللة املحسو  tىمستو

والعالقاتشفافية  0.000 *13.814 0.269 تصاالت

عات شر ال  0.000 *7.173 0.355 شفافية

ات القرا اتخاذ  0.000 *4.304 0.385 رشفافية

داللة* مستو عند إحصائية داللة   ).≥0.05α(ىذات

التـد املتعـدد نحـدار تحليـل إجـراء ميـةStep Wise Multiple Regressionروعنـد أ لتحديـد
عـــادــل أ اثـــر يمثــل الـــذي ــ ا الر النمـــوذج ــ مة املـــسا ــ حـــده ــ ع املـــستقل العامــل عـــاد أ مــن عـــد

دو ا يو التنظيمية، املساءلة الشفافية تطبيق جة لد املستقل) 12(ر العامل عاد أ دخو ب لترت
وفــــ ــــ و املرتبــــة والعالقــــات تــــصاالت شــــفافية عــــد أحتــــل فقــــد نحــــدار، معادلــــة هُــــ مقــــدا مــــا رسر

ع% 26.9 التــا ــ املتغ ــ التبــاين التنظيميــة(مـن عــد)املــساءلة تـاله عات، ــشر ال مــعشــفافية فــسر الــذي
ه مقـــــــدا مـــــــا والعالقـــــــات تـــــــصاالت شـــــــفافية ع%) 35.5(رعـــــــد التـــــــا ـــــــ املتغ ـــــــ التبـــــــاين املـــــــساءلة(مـــــــن

مــع)التنظيميــة فــسر الــذي ات القــرا اتخــاذ شــفافية عــد تــاله ر، هُ مقــدا مــا الــسابقة مــن%) 38.5(رعــاد
ع التا املتغ التنظيمية(التباين   ).املساءلة
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الثانيــة الفرعيــة داللــة: الفرضــية مــستو عنــد إحــصائية داللــة ذو أثــر يوجــد عــاد) ≥0.05α(ىال أل
الـــــشفافية تطبيـــــق جــــة تـــــصاالت(رد وشـــــفافية عات، ــــشر ال وشـــــفافية ، املعلومـــــات شــــفافية

، اتوالعالقـــــات القـــــرا اتخـــــاذ املـــــساءلة)روشـــــفافية عـــــاد أ مـــــن كبعـــــد عية ـــــشر ال املـــــساءلة ـــــ
ة   . ردا

املختلفة): 13(لجدو عاده بأ الشفافية تطبيق جة د أثر الختبار املتعدد نحدار تحليل رنتائج
عية شر ال   .املساءلة

تطبيق جة د عاد رأ
 الشفافية

B 
طأ ا
 ياملعيار

Beta قيمةt 
ةالدالل

 حصائية

عات شر ال  0.001 *3.217 0.212 0.058 0.188 شفافية

ات القرا اتخاذ  0.000 *4.503 0.292 0.059 0.268 رشفافية

املعلومات  0.012 *2.515 0.167 0.057 0.143 شفافية

تـــــــــــــــــــــــــــــــــصاالت شـــــــــــــــــــــــــــــــــفافية
 والعالقات

0.153 0.053 0.174 2.906* 0.004 

مستو* عند إحصائية داللة   ).≥0.05α(داللةىذات

ــدو ا ــ دة الــوا حــصائية النتــائج مــن ليتــ معــامالت) 13(ر عــة متا ،)Beta(ومــن
املــــــستقل) t(واختبــــــار ــــــ املتغ عــــــاد أ وشــــــفافية(أن عات، ــــــشر ال وشــــــفافية ، املعلومــــــات شــــــفافية

ات القرا اتخاذ وشفافية ، والعالقات إحـصائي)رتصاالت دال تـأث ذوات التـوا ـع املتغ ـ ا
ً

ع عية(التـا ـشر ال قـيم) املـساءلة تفـاع وا عنــد) t(ربداللــة الـسابق ـدو ا فــي رة الظـا ة لاملحـسو
داللة لقيم) ≥0.05α(ىمستو إحصائيا الدالة ية التأث والقوة

ً
)Beta .(فرضـية نـرفض تقـدم مما

ال البديلـة الفرضـية ونقبـل العدميـة ا بصو الثانية الفرعية اسة رالد ـر ع تـنص ذو: ـ أثـر يوجـد
داللة مستو عند إحصائية الشفافية) ≥0.05α(ىداللة تطبيق جة د عاد املعلومـات(رأل شفافية

ات القـرا اتخـاذ وشـفافية ، والعالقـات تـصاالت وشـفافية عات، شر ال وشفافية املـساءلة) ر، ـ
ة دا املساءلة عاد أ من كبعد عية شر وميةرال ا   .ردنالدوائر

دو التد): 14(لا املتعدد نحدار تحاليل بؤStep Wise Multiple Regressionرنتائج للت
عية شر ال الشفافيةباملساءلة تطبيق جة د عاد أ خالل   .رمن

املستقلة ات املتغ دخو ب لترت
بؤ الت  معادلة

  قيمة

R2 

tقيمة
ة  املحسو

داللة  tىمستو

اتخاذ اتشفافية  0.000 12.857 0.336 رالقرا

عات شر ال  0.000 4.967 0.383 شفافية

والعالقات تصاالت  0.003 3.002 0.400 شفافية

املعلومات  0.036 2.100 0.408 شفافية

داللة* مستو عند إحصائية داللة   ).≥0.05α(ىذات
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التـد املتعـدد نحـدار تحليـل إجـراء لتحديـدStep Wise Multiple Regressionروعنـد
الـــذي ـــ ا الر النمـــوذج ـــ مة املـــسا ـــ حـــده ـــ ع املـــستقل العامـــل عـــاد أ مـــن عـــد ـــل ميـــة أ

ــــدو ا ــــ يو ، عية ــــشر ال املــــساءلة ــــ الــــشفافية تطبيــــق جــــة د عــــاد أ اثــــر ليمثــــل ــــب) 14(ر ترت
اتخــــاذ شــــفافية عــــد أحتــــل فقــــد نحــــدار، معادلــــة ــــ املــــستقل العامــــل عــــاد أ ُدخــــو اتل رالقــــرا

ه مقـــدا مـــا وفـــسر ـــ و ع% 33.6راملرتبـــة التـــا ـــ املتغ ـــ التبـــاين عية(مـــن ـــشر ال تـــاله)املـــساءلة ،
عاتعـــد ـــشر ال هشـــفافية مقـــدا مـــا ات القـــرا اتخـــاذ شـــفافية عـــد مـــع فـــسر رالـــذي مـــن%) 38.3(ر

ع التـــا ـــ املتغ ـــ عية(التبـــاين ـــشر ال تـــصاالت)املـــساءلة شـــفافية عـــد تـــاله الــــذيُ، والعالقـــات
عـدي مـع ،(فـسر ات القـرا اتخـاذ عاترشــفافية ــشر ال ه) شـفافية مقـدا التبــاين%) 40.0(رمـا مـن

ع التـــا ـــ املتغ عية(ــ ــشر ال عـــد)املـــساءلة جـــاء ثـــم املعلومــات، عـــادشـــفافية مـــع فـــسر الـــذي
ه مقدا ما السابقة ع%) 40.8(رالثالثة التا املتغ التباين عيةاملسا(من شر ال   ).ءلة

الثالثــة الفرعيـــة مـــستو: الفرضــية عنــد إحـــصائية داللــة ذو ـــام أثــر يوجـــد ) ≥0.05α(ىال
الـــشفافية تطبيـــق جـــة د عـــاد وشــــفافية(رأل عات، ـــشر ال وشـــفافية ، املعلومـــات شــــفافية

ات القــــرا اتخــــاذ وشــــفافية ، والعالقــــات مــــن)رتــــصاالت كبعــــد جتماعيــــة املــــساءلة ــــ
املساء عاد ةأ دا   . رلة

املختلفة): 15(لجدو عاده بأ الشفافية تطبيق جة د أثر الختبار املتعدد نحدار تحليل رنتائج
جتماعية   .املساءلة

الشفافية تطبيق جة د عاد  B رأ
طأ ا
 ياملعيار

Beta 
قيمة

t 
الداللة

 حصائية

عات شر ال  0.012 2.525 0.161 0.068 0.172 شفافية

اتشفاف القرا اتخاذ  0.000 4.594 0.288 0.069 0.318 رية

املعلومات  0.773 0.288 0.019 0.066 0.019 شفافية

والعالقات تصاالت  0.000 4.306 0.250 0.062 0.265 شفافية

داللة* مستو عند إحصائية داللة   ).≥0.05α(ىذات
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ــدو ا ــ دة الــوا حــصائية النتــائج مــن ليتــ معــامالتومــن) 15(ر عــة ،)Beta(متا
املــــستقل) t(واختبــــار ـــــ املتغ عــــاد أ ،(أن والعالقـــــات تــــصاالت وشــــفافية عات، ـــــشر ال شــــفافية

ات القــــــرا اتخــــــاذ ع)روشــــــفافية التــــــا ــــــ املتغ ــــــ إحــــــصائيا دال تــــــأث ذوات التــــــوا ــــــ ع
ً

املــــــساءلة(
قــيم) جتماعيــة تفــاع وا ا) t(ربداللـــة فـــي رة الظــا ة داللــةاملحــسو مــستو عنــد الــسابق ىــدو ل

)0.05α≤ (لقــــيم إحـــصائيا الدالــــة يـــة التأث والقـــوة
ً

)Beta .(ذو أثــــر وجـــود عــــدم النتـــائج ــــت بي كمـــا
لبعـدي إحصائية اتخـاذ(داللة وشـفافية ، والعالقـات تـصاالت وشـفافية عات، ـشر ال شـفافية

ات ع)رالقـــرا التـــا ـــ املتغ جتماعيـــة(ـــ ت).املـــساءلة الفرعيـــةممـــا اســـة الد فرضـــية نـــرفض رقـــدم
ــ ع تــنص ــ ال البديلــة الفرضــية ونقبــل العدميــة ا بــصو إحــصائية: رالثالثــة داللــة ذو أثــر يوجــد

داللـــة مــــستو الـــشفافية) ≥0.05α(ىعنـــد تطبيــــق جـــة د عــــاد وشــــفافية(رأل عات، ـــشر ال شــــفافية
ات القـــــرا اتخـــــاذ وشـــــفافية ، والعالقـــــات املـــــساءلة) رتـــــصاالت عــــــادــــــ أ مـــــن كبعـــــد جتماعيـــــة

بمتغ يتعلق فيما ا ونقبل ، ة دا املعلوماتراملساءلة   .شفافية

دو التد): 15(لا املتعدد نحدار تحاليل بؤStep Wise Multiple Regressionرنتائج للت
الشفافية تطبيق جة د عاد أ خالل من جتماعية   .رباملساءلة

ات املتغ دخو ب لترت
بؤا الت معادلة  ملستقلة

  قيمة

R2 
ةtقيمة داللة املحسو  tىمستو

ات القرا اتخاذ  0.000 13.242 0.350 رشفافية

والعالقات تصاالت  0.000 6.756 0.430 شفافية

عات شر ال  0.001 3.489 0.450 شفافية

داللة* مستو عند إحصائية داللة   ).≥0.05α(ىذات

تحليـل إجـراء التـدوعنـد املتعـدد لتحديـدStep Wise Multiple Regressionرنحـدار
الـــذي ـــ ا الر النمـــوذج ـــ مة املـــسا ـــ حـــده ـــ ع املـــستقل العامـــل عـــاد أ مـــن عـــد ـــل ميـــة أ

ـــدو ا ـــ يو ، جتماعيــــة املـــساءلة ـــ الــــشفافية تطبيـــق جـــة د عــــاد أ اثـــر ليمثـــل ــــب) 24(ر ترت
معاد ــــ املــــستقل العامــــل عــــاد أ اتلدخــــو القــــرا اتخــــاذ شــــفافية عــــد أحتــــل فقــــد نحــــدار، رلــــة ُ

ه مقــدا مــا وفـــسر ــ و ع% 35.0راملرتبــة التــا ــ املتغ ـــ التبــاين جتماعيــة(مـــن تـــاله)املـــساءلة ،
ه مقـــــدا مـــــا ات القــــرا اتخـــــاذ شــــفافية عـــــد مــــع فـــــسر الــــذي والعالقـــــات تــــصاالت شـــــفافية رعــــد ر

التـا%) 43.0( املتغ التباين جتماعيـة(عمن عـد)املـساءلة تـاله عاتُ، ـشر ال الـذيشـفافية
عدي مع والعالقـات(فسر تـصاالت شـفافية ات القـرا اتخاذ ه) رشفافية مقـدا مـن%) 45.0(رمـا

ع التا املتغ جتماعية(التباين   ).املساءلة
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   :التوصيات

التالية               التوصيات تقديم يمكن اسة، الد نتائج ع   :راعتمادا

ــة. 1 دا املـــساءلة ــ الـــشفافية تطبيــق جـــة د عــاد أل أثـــر وجــود اســـة الد نتــائج ــرت رأظ ر وعليـــھ. ر
ي بما اسة الد  :رتو

خـالل. أ مـن وذلـك ن، العـامل جميـع قبـل مـن ـا إل الوصـو ولة وسـ ـا ع فـصاح و املعلومـات لـشر
يحتا ـ ال باملعلومات املوظف د و ب تقوم معلومات دائرة شاء الوظيفيـةإ امـھ م لتأديـة ـا ج

املطلوب  .بالسرعة

ة. ب دا للمساءلة ومساندين ن محفز تنظيمية ئة و مناخ وميةرإيجاد ا الدوائر
  .املبحوثة

ن. جـ العامل دنيةتوعية ومية ا والنتائجرالدوائر ة دا املساءلة مية وأ داف ربأ
ات الدو خالل من ذلك ع تبة حورامل العمل ش و املؤتمرات وعقد ية لالتد ر ور

 .ذلك

ن. د العامل جميع ب دنيةرتد ومية ا دفرالدوائر املتاحة التكنولوجيا ع
العمل أداء ا م املث  . ستفادة

ــــة. 2 دا املـــساءلة ـــ بــــؤا ت الـــشفافية تطبيـــق جــــة د عـــاد أ ـــ أك أن ــــ إ اســـة الد نتـــائج ـــرت رأظ ر ر
ً

اسةشف الد تو لذا كة، املش ة الر ع ث ا ثم ومن عات شر ال رافية  :ؤ

انب. أ ا ذا دنية ومية ا الدوائر القادة ات ا م نمية رب   . ر

تصاالت. ب وشفافية ات القرا اتخاذ شفافية بتقديم م تمام وا القادة و ادة ربز
الع نتاجات ع ي ايجا أثر من ا ل ملا ةوالعالقات دا   .رملية

ــــ. 3 ن العــــامل لــــدى الــــشفافية تطبيــــق جــــة د ســــات مما نميــــة ب تمــــام و الــــو رــــادة ر الــــدوائرز
دنيــة وميــة ــرا ع ي ايجــا اثــر مــن ــا ل ملــا املجــال، ــذا ــ يــة تد ات لــدو م ربإخــضاع ر

ة دا   .راملساءلة

ـد إجـراء. 4 اسـات مـن مز ـ املماثلـة العلميـة رالد ات ع ـ ، متغ اسـة وإجـراء ىأخـر  أثـر لتحديـد رد
سة ع رمما الشفافية تطبيق جة ن رد دنية تحس ومية ا الدوائر املؤس  .رداء
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