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 أنموذج مقترح لقياس الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية 
 2030في ضوء رؤية المملكة 

 
 (1)(1د. علي بن حسن يعن هللا القرني )

 داب كلية التربية واآل
 كلية التربية واآلداب  -قسم اإلدارة والتخطيط التربوي  

 جامعة تبوك 
 

لقياس الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية في ضوء رؤية  بناء أنموذج مقترحهدفت الدراسة إلى  .مستخلص
؛ وذلك باستقراء بمداخله المختلفة لبناء األنموذج (الوثائقيالوصفي )المنهج الباحث استخدم قد ، و 2030المملكة 

تخدم الباحث ثم اس، األولية والثانوية المتعلقة بالشفافية اإلدارية وطرق قياسها في الجامعات المصادر من العديد
 المختصين والممارسين.خبراء القيادة التربوية  من أسلوب دلفاي لتحكيم األنموذج

وقد مرت عملية بناء األنموذج بسبع مراحل؛ حيث ُبني األنموذج المقترح في صورته األولية  في المراحل الثالث 
 قبل في المرحلة الرابعة من (1رقم ) ولاأل ( مؤشرًا، ثم ُحكم األنموذج130( معايير و )9األولى، وقد تكون من )

، والمقترحاتالصياغة واالنتماء  حيث والممارسين للقيادة األكاديمية من والقيادة اإلدارة التربوية في المتخصصين
( مؤشرًا، وفي 119)( معايير و9( ، وتكون من )2رقم )وبناًء على أراء الخبراء المحكمين ُبني أنموذج أخر 

، وفي المرحلة لقياساألهمية وقابلية ا حيث منمن الخبراء  مهدلفاي لتحكي أسلوب الباحث استخدم المرحلة الخامسة
( مرة 2مرة أخرى؛ حيث تم إرسال األنموذج رقم ) الثاني األنموذج دلفاي لتحكيم أسلوب الباحث استخدم السادسة

ة بالطلب من الخبراء مراجعة استجاباتهم أخرى للخبراء مصحوبًا بنتائج تحكيمه في الجولة السابقة ؛ كتغذية راجع
األهمية وقابلية القياس، وفي المرحلة السابعة واألخيرة وبناًء على نتائج الجولة الثالثة؛  في الجولة السابقة من حيث

                                           

 S-0090-1440( يتقدم الباحث بالشكر والتقدير لعمادة البحث العلمي بجامعة تبوك على دعمها العلمي والمادي لهذا البحث؛ ورقمه 1)
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حذف و % فأكثر( 70)حسب رأي الخبراء تم اعتماد المؤشرات التي بلغت درجة أهميتها وقابليتها للقياس معًا 
وبناًء عليه تم التوصل إلى %(؛ 70لتي قلت درجة أهميتها أو قابليتها للقياس حسب رأي الخبراء عن )المؤشرات ا

 ( مؤشرًا .104)( معايير و9قترح والذي تكون من )األنموذج النهائي الم
 وقد أوصى الباحث بتوظيف األنموذج المقترح لقياس الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية من قبل وزارة 

التعليم، والجامعات الحكومية واألهلية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، 
كما أوصى باستفادة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية من المعايير والمؤشرات التي تضمنها األنموذج 

القة التي يعملون بها، وتقديم دورات تدريبية مهنية متخصصة وفقًا المقترح في التقويم الذاتي للجهات ذات الع
 لالحتياجات التدريبية التي يظهرها تطبيق األنموذج المقترح لمستوى الشفافية اإلدارية في الجامعة.

 2030الكلمات المفتاحية : أنموذج مقترح، الشفافية اإلدارية، رؤية المملكة 
 مقدمةال

؛ الثالثة بمتغيرات متسارعة أللفيةيمر العالم في ا
، ورة العلمية والطفرة التكنولوجيةالث -فرض بتحدياته 

في فلسفة إدارة المؤسسات  -ةالعولمة أو الكوكبي
بصفة عامة، ومؤسسات التعليم العالي بصفة 

 خاصة.
حيث حملت تداعيات العولمة؛ قيم االنفتاح على 

باتهم العالم والحرية وزيادة وعي العامة بحقوقهم وواج
والتفاعل اإلنساني المتزايد مع مؤسساتهم بفعل 
تأثيرات برامج التواصل االجتماعي؛ " فما كان يقبل 
أو ُيغض الطرف عنه من بيروقراطية وروتين وفساد؛ 
أصبح أمرًا غير مقبواًل في وقتنا الحالي". )الحربي، 

2012) 
من هذا المنطلق؛ تزايد االهتمام بموضوع الشفافية 

خالل السنوات األخيرة على المستويين اإلدارية 
المحلي والعالمي، وأصبحت مطلبًا ملحًا؛ نتيجة 
لظهور توجه يدعو إلى تقوية النزاهة والشفافية 
والمساءلة اإلدارية، ومكافحة الفساد بأنواعه، بهدف 
تعزيز دور القطاع العام بكافة مؤسساته، وتحسين 

ألفراد ممارساته، وتجذير ممارسات الشفافية لدى ا
 والمنظمات على حد سواء.

وقد تصاعد االهتمام ببرامج تقوية النزاهة والشفافية 
والمساءلة اإلدارية ومكافحة الفساد اإلداري من قبل 
المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية ؛ حيث أكد البنك 
الدولي لإلنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي أن 

األولويات  مكافحة الفساد وبناء النزاهة من
االستراتيجية لعملها، بل ومن الشروط لما تقدمانه من 
مساعدات للدول، وما يتم تمويله من مشروعات. 

 (2001)عاشور ، 
أما على المستوى المحلي؛ فقد أنشئت الهيئة الوطنية 

المملكة العربية  ) نزاهة ( في لمكافحة الفساد
:  وتاريخ 65باألمر الملكي رقم أ/  السعودية

، بهدف حماية المال العام، ومحاربة هـ 13/41432
الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره 
الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، 

)الموقع الرسمي للهيئة  .وأفرادها، ومستقبل أجيالها
على الشبكة العنكبوتية، محفوظ بتاريخ 

22/6/1440) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1432_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1432_%D9%87%D9%80
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مسارًا واضحًا  ؛ 2030 المملكةكما وضعت رؤية 
لمحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والنزاهة، التي تعد 
إحدى لوازم الرؤية، حيث شددت الرؤية على ضرورة 
وضع الشفافية كـمنهج للدولة، مؤكدة عدم التهاون أو 
التسامح مطلقًا مع الفساد بكل مستوياته، سواء أكان 

إداريًا وفي أي وزارة مهما كان وضعها ماليًا أم 
 (2018)البارقي، . السيادي

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجامعات 
السعودية لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 

في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ إال أن  2030
تلك الجهود بحاجة ماسة إلى أن تكون محكومة 

فية اإلدارية بأبعادها المختلفة، بدرجة عالية من الشفا
ظمة النا وإجراءات العمل التشريعاتاألنظمة و شفافية 

، شفافية اإلداري واألكاديمي لجهود التطوير
واالتصال مع المجتمع الداخلي  المعلومات
وتفويض قرارات اتخاذ ال، شفافية والخارجي

، والشفافية المفضية إلى عدالة تقديم الصالحيات
في التوظيف والترقية  فؤ الفرصالخدمات وتكا

، وشفافية تقييم األداء ومحاسبة والتطوير المهني
، وشفافية قبول الطالب وحقوقهم ومساءلة المقصرين

 المختلفة، وشفافية إدارة اجتماعات المجالس واللجان.
لذا تأتي هذه الدراسة؛ لبناء أنموذج مقترح لقياس 

في ضوء  الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية
؛ يحتوي على المعايير الرئيسية 2030رؤية المملكة 

والمؤشرات التي تحدد مدى التزام الجامعات بتطبيق 
 الشفافية اإلدارية بأبعادها المختلفة.

 مشكلة البحث:
يمثل الفساد اإلداري بأشكاله المختلفة العدو األول 
لنهضة وتطور اقتصاد أي بلد في العالم ؛ وحيث أن 

تتمحور حول  2030لكة العربية السعودية رؤية المم
التحوالت االقتصادية ؛ فإن أول اهتماماتها تركز 
حول مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية اإلدارية في 

 المؤسسات الحكومية. 
بشكل مفصل  2030حيث أكدت رؤية المملكة 

التزاماتها تجاه مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة عبر 
ًا ومنهجيًا؛ من ضمنها متطلبًا علمي 17تحقيق 

تخفيف اإلجراءات البيروقراطية الطويلة ، وتوسيع 
فافية ، واعتماد الشاإللكترونيةدائرة الخدمات 
، وااللتزام بالوصول إلى مراكز والمحاسبة الفورية

الحكومي الفعال لخدمة  متقدمة عالميًا لألداء
. ) تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المواطنين

 (1437/1438، نزاهة
ويعد توافر الشفافية اإلدارية من أهم متطلبات 
مكافحة الفساد اإلداري ، وهي إحدى االستراتيجيات 

لمكافحة الفساد بأشكاله الهامة التي تتبعها الدول 
ى الشفافية في العمليات ، فزيادة مستو المختلفة

اإلدارية؛ يعني وضوح إجراءات العمل، واالبتعاد عن 
 ( 2002. )اللوزي ، قيد اإلجراءاتالروتين، وتع

وقد تزايد االهتمام بموضوع الشفافية اإلدارية في 
منذ بداية القرن الحادي مؤسسات التعليم العالي 

مية نحو ؛ بتزايد االهتمام والتوجهات الرسوالعشرين
؛ إذ تمت مالحظة عجز اإلصالح التربوي عالمياً 
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وثورة األنظمة اإلدارية التربوية في عصر العولمة 
ن المعرفة وتكنولوجيات االتصاالت والمعلومات ع

ذا ، وفي ظل همواكبة المستجدات في هذا العصر
؛ ظهرت المناداة بوضع نظم فاعلة لشفافية الواقع

النظام التعليمي في الجامعات عن مدخالته وعملياته 
 (2005الثبيتي ، ياته. )ومخرجاته في كافة مستو 

ة الشفافية على أهمي وقد أكدت العديد من الدراسات
؛ حيث أكدت نتائج دراسة أبو اإلدارية في المنظمات

على أن لممارسة أبعاد الشفافية أثر ( 2011)قاعود 
إيجابي في تنمية األجهزة اإلدارية وتطوير أعمالها 
والتخفيف من درجة الممارسات السلبية ، كما 
توصلت الدراسة إلى التأكيد على أهمية الدور الملقى 

ومات في تعزيز ممارسة الشفافية . عاتق الحكعلى 
( بالعمل على تعميق 2011كما أوصت دراسة بدح )

وزيادة الوعي بممارسة الشفافية اإلدارية لدى الكوادر 
األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي األردنية عن 
طريق تدريبهم على مفهوم ممارسة الشفافية، 

مية وإطالعهم على تجارب الجامعات العال
والنجاحات التي حققتها لتبنيها وممارستها للشفافية 
من خالل تنمية القيم واالتجاهات لبناء ثقافة تنظيمية 
جامعية راسخة لتأكيد ممارسة الشفافية لدى جميع 
العاملين في الجامعات وذلك للتخلص من بعض 
القيم االجتماعية المغلوطة مثل : الواسطة 

فاعل في الحدد من والمحسوبية التي تساهم بشكل 
ممارسة الشفافية وخاصة عند تعيين الكوادر اإلدارية 
واألكاديمية وآلية صنع القرار وتطبيقه في تلك 

 Jabnounدراسة جابنون أكدت كما الجامعات. 
( أن الشفافية هي العامل المهم في تحديد 2015)

جامعة  300عدد الجامعات المصنفة في أعلى 
دراسة سفنجن ما أ عالميا لكل مليون شخص.

Svensson (2007 فقد أكدت نتائجها أن )
الشفافية في التعيينات والترقيات توفر أساسًا متينًا 
لضمان الجودة ومراقبة الجودة في مؤسسات التعليم 
العالي الروسية، عالوة على ذلك؛ فإنه يشجع على 
االنفتاح و التصرف بأمانة في وثائق وإجراءات صنع 

 القرار.
رة لممارسة الشفافية غم من األهمية الكبيوعلى الر 
التي أكدتها الدراسات السابقة؛ إال أن اإلدارية 

حيث ؛  رستها لم تكن في المستوى المأمولمما
أن مستوى ممارسة  (2015كشفت دراسة الشمري )

الشفافية اإلدارية في جامعة األميرة نورة بنت 
، كما أظهرت جاءت بدرجة متوسطة عبدالرحمن

ج أن شفافية نظام المعلومات في جامعة األميرة النتائ
نورة بنت عبدالرحمن يمثل أكثر العوامل وضوحًا في 
مستوى الشفافية اإلدارية بشكل عام، يليه شفافية 
االتصال اإلداري فشفافية المشاركة اإلدارية ثم 
شفافية المساءلة اإلدارية، وجميعها بدرجة متوسطة، 

ظهر األقل شفافية  قدأما مجال إجراءات العمل ف
ومن جانب أخر؛ أكدت دراسة سعد بدرجة ضعيفة . 

قسام بأن درجة التزام رؤساء مجالس األ( 2014)
سكندرية بممارسة أبعاد الشفافية األكاديمية بجامعة اإل

جاء متوسطًا في األبعاد التالية:)إجراءات  اإلدارية
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فية المعلومات، ، شفاالعمل، إدارة االجتماعات
% و 64.18ئوية تراوحت بين وبنسب م (التفويض
. كما أكدت دراسة الطراونة والعضايلة 58.62%

على أن درجة تطبيق الشفافية ومستوى ( 2010)
المبحوثة كانت المساءلة اإلدارية في الوزارات 

 . كما أشارت نتائج دراسة الحربيمتوسطة لكل منها
إلى أن درجة ممارسة الشفافية اإلدارية ( 2012)

قسام األكاديمية في كلية التربية بجامعة الملك لدى األ
سعود جاءت متوسطة في مجمل أبعاد الدراسة ، وقد 
أوصت الدراسة بأن تتبنى قيادات كلية التربية مبدأ 
الشفافية اإلدارية من خالل خطة إجرائية تعزز 
سياسة الوضوح واإلفصاح لجميع تعامالتها اإلدارية 

ت النزاهة بإقرار نظم واألكاديمية ، وترسيخ ممارسا
، وتمكين المستفيدين وعية للمساءلة والمحاسبيةموض
لمشاركة الحقيقية في صناعة القرارات ، وتطبيق من ا

معايير موضوعية الختيار القيادات وتقييمهم بناء 
كما أكدت دراسة الطشة . فاءة والنزاهةعلى الك

بين مفهوم  تناقضًا ضمنياً ( أن هناك 2014)
مارستها لدى اإلدارات األكاديمية في الشفافية وم

، الكويت دولة في الرسمية التعليم العالي مؤسسات
ويعكس أن معرفة المفهوم ال تعني ممارسته بدرجة 

( فقد أكدت نتائجها 2011أما دراسة حرب ) .عالية
 الجامعات إدارة قبل من كافي عدم وجود اهتماما

جديدة  اتوتعليم قوانين إصدار فكرة بتبني الفلسطينية
 عينة موافقة كانت حيث حقوقهم، للعاملين تضمن
 الدرجة المتوسطة. ضمن الفقرة هذه على الدراسة

وتعد الدراسات التي تناولت موضوع الشفافية اإلدارية 
في مؤسسات التعليم العالي قليلة إلى حد ما ، وقد 
يعود ذلك لحداثة الموضوع في الميدان التربوي 

ن التعليم العالي بصورة بصورة عامة، وفي ميدا
خاصة، وبناًء على استعراض الباحث لعدد من 
الدراسات العربية والمحلية التي تناولت موضوع 
الشفافية اإلدارية في الجامعات العربية والسعودية 
رغم قلتها ؛ إال أنه وجد أنها ركزت على درجة 
ممارسة هذه الجامعات للشفافية اإلدارية بصورة 

 عامة.
؛ كانت الحاجة ماسة لبناء لى ما سبقوبناًء ع

أنموذج مقترح لقياس الشفافية اإلدارية في الجامعات 
من المعايير الرئيسية  السعودية متضمنًا عدداً 

والمؤشرات القابلة للقياس مستفيدًا من توجهات رؤية 
في تعزيز الشفافية اإلدارية في  2030المملكة 

 المؤسسات الحكومية.
 أسئلة البحث

 لدراسة لإلجابة على األسئلة التالية:تسعى ا
ـتوى ئيسية الالزمة لقياس مسما المعايير الر  .1

الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية في 
 ؟2030ضوء رؤية المملكة 

ـتوى الشفافية سرات الالزمة لقياس مما المؤش .2
عودية في ضوء رؤية ارية في الجامعات الساإلد

 ؟ 2030المملكة 
 أهداف البحث

 عى الدراسة لتحقيق الهدف الرئيسي التالي:تس
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بناء أنموذج لمعايير ومؤشرات قياس الشفافية    
عودية في ضوء رؤية اإلدارية في الجامعات الس

 .2030المملكة 
 أهمية  البحث

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي 
تتناوله؛ وهو موضوع الشفافية اإلدارية في الجامعات 

حيث يعتبر موضوع حديث نسبيًا ظهر  السعودية؛
في األدب اإلداري الحديث ولم تتناوله الدراسات على 

 المستوى المحلي والعربي بالمستوى الكافي.
كما أن هذه الدراسة ستركز على بناء أنموذج معياري 
من خالل خبراء اإلدارة التربوية لقياس الشفافية 

باحث أن اإلدارية في الجامعات السعودية ، ويؤمل ال
تستفيد الجامعات السعودية من هذه المعايير 
والمؤشرات لقياس مستوى الشفافية اإلدارية ومعالجة 

 االنحرافات التي قد تظهر.
 :حدود  البحث 

: ستقتصر الدراسة على بناء الحدود الموضوعية
أنموذج مقترح لقياس الشفافية اإلدارية في الجامعات 

 .2030السعودية في ضوء رؤية المملكة 
: األنموذج  مصمم للجامعات الحدود المكانية

 السعودية كأداة لقياس مستوى الشفافية اإلدارية فيها.
: سيتم تصميم األنموذج بناء على الحدود البشرية

آراء مجموعة من خبراء القيادة التربوية في المملكة 
 والوطن العربي باستخدام أسلوب دلفاي.

األنموذج خالل العام : سيتم تصميم  الحدود الزمانية
 الفصل الدراسي الثاني. 1440/  1439الجامعي 

 مصطلحات البحث
 الشفافية اإلدارية

Administrative Transparency: 
هي مجموعة السلوكيات واألداء واآلليات التي تقوم 
بها اإلدارة تجاه الموظفين والمواطنين، وتتضمن 

ألنظمة تأكيد الوضوح التام للتشريعات والقوانين وا
ووضوح األداء والتقييم وعدالته، ونشر المعلومات 
والبيانات واإلفصاح عنها وسهولة الوصول إليها، 
وتبسيط اإلجراءات وآليات العمل ووضوحها وسهولة 
االتصال بكافة االتجاهات، وموضوعية اتخاذ 
القرارات وامتالك نظم واضحة للمساءلة ومكافحة 

لهذه الغاية. )الطشة  الفساد وذلك وفق المقياس المعد
 (2009والحوامدة ، 

 : الخلفية النظرية للدراسة  
  :مفهوم الشفافية اإلدارية 

يعتبر مفهوم الشفافية اإلدارية من المفاهيم اإلدارية 
الحديثة التي ما زال يكتنفها الغموض، ولم تتضح 
معالمها بعد، والمتصفح لألدبيات التي تناولت هذا 

ط بمفاهيم عدة؛ كالمصداقية أو المفهوم؛ يجد أنه يرتب
النزاهة أو العدل أو المكاشفة أو الموضوعية أو 

كين أو الحرية. الديموقراطية أو المساءلة أو التم
 (2012)العمري ، 

إلى الوضوح واإلفصاح  اإلدارية يشير مفهوم الشفافية
والتبيان لكل المعلومات واإلجراءات والقرارات في كل 

م بين اإلدارة العليا والمستويات مجاالت العمل التي تت
اإلدارية األخرى، بحيث تكون المعلومة متاحة 
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للجميع كل حسب اختصاصه، وذلك لإلفادة منها في 
املين )عبد الحليم وعبابنة، أداء المهام المنوطة بالع

(. وهذا المفهوم يؤكد على العلنية واإلفصاح 2006
راءات العمل وااللتزام بالمعايير المعلنة، وانسيابية إج

 . ؛ مما يسهم في الحد من الفساد بكافة صوره
تعني "أن  اإلداريةكما أن هناك من يرى أن الشفافية 

تكون الحكومة واألجهزة اإلدارية العامة في صندوق 
من زجاج، بحيث يرى الجميع بوضوح ما تقوم به 
من أعمال، وما تباشره من مهام، وتديره من برامج، 

تمارس فيها ات، والكيفية التي وترتبط به من عالق
وهذا المفهوم يؤكد على  (.2002كل ذلك" )أفندي، 

حق كل مواطن في الحصول على المعلومات، من 
خالل أنظمة ولوائح واضحة ومعلنة؛ فحق الشفافية 
مطلب ضروري لكل مواطن من جميع المؤسسات 

بالعمل  الحكومية؛ لما تؤدي إليه من شيوع الثقة
 الفساد اإلداري والمالي. اتمن شبهالمؤسسي وخلوه 
 Vaughn وKoppal (2004 )وهذا ما يؤكده 

حيث يرى أن الشفافية اإلدارية  تتمثل في ( 2000)
حرية تدفق المعلومات، بحيث تكون المعلومات 

 والعمليات في متناول المستفيدين.
 ضرورة وهناك من يرى أن الشفافية اإلدارية تعني

 إجراءات يخص فيما رالجمهو  مع العالقة وضوح
 العامة السياسات عن واإلفصاح تقديم الخدمات

 والمالية اإلجرائية السياسات وبخاصة المتبعة،
المؤسسات  إدارة العام، وكيفية القطاع وحسابات
 مستوياتهم، بمختلف عليها القائمين قبل من الحكومية

المعلنة  غير واإلجراءات السياسات من الحد كذلك
 بها العاملين مساهمة وعدم لغموض،با تتسم والتي
   (2012)مصلح و الشعيبي،  واضح. بشكل

وبعد استقراء الباحث للمفاهيم المختلفة للشفافية 
اإلدارية يرى أن الشفافية اإلدارية في الجامعات تعني 
الوضوح واإلفصاح واإلعالن عن أنظمتها ولوائحها 

تها وقواعدها التنفيذية وإجراءات عملها ونظم معلوما
واتصاالتها مع المجتمع الداخلي والخارجي وكذلك 
في تقييم أداء منسوبيها ومساءلتهم وفي اتخاذ 
القرارات وتفويض الصالحيات وإدارة االجتماعات 
والمجالس واللجان ، وفي التوظيف والترقية والتطوير 
المهني، وفي قبول وتسجيل وحقوق الطالب ؛ بما 

عن المحسوبية في كل  يضمن العدالة والنزاهة والبعد
 مجال من مجاالت عملها .

  : أهداف الشفافية اإلدارية 
للشفافية اإلدارية في المؤسسات الحكومية عدد من 
األهداف تسهم في تحقيق النزاهة والعدالة ومحاربة 

 :ومن أهمهاالفساد؛ 
عمومًا والمؤسسات  الوطن صورة تحسين .1

 حاربةم مجال في ودولياً  محلياً  الحكومية خصوصاً 
ثقافة  وتنمية الفاضلة، القيم ونشر اإلداري، الفساد

المرتكزة على  المستدامة التنميةنحو  المجتمع
 الديموقراطية والعدالة والنزاهة.

 وحرص وحذر دقة أكثر تحفيز الموظفين ليكونوا .2
 تتيح وكذلك المساءلة، خشية ؛مأعماله في
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 أي منظمة أعمال على والموثق المبرر االعتراض
 .العامة المصلحة يخدم بما
بكافة  لفسادبماهية ا الوعي في المجتمع  نشر .3

لمحاربته  مجتمعية ثقافة صياغة وكيفية ،صوره
 .والكشف عنه

 في المشاركة فرص عيستو و  المعلومات إتاحة .4
 .قرارات المنظمات وأنظمتها ولوائحها صنع

المستفيدين من خدمات  الشفافية اإلدارية تمكن .5
 نشاطاتهمل برشد تخطيطن الأي منظمة حكومية م

 المخالفات تقليل في العلمية والعملية ؛ مما يسهم
 باألنظمة واللوائح وقواعدها التنفيذية. جهل عن

 (2012)مصلح و الشعيبي، 
وباستقراء الباحث لما سبق؛ فإن أهم األهداف التي 
تسعى إليها الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية 

افة مستوياته سواًء كان إداريًا هي مكافحة الفساد بك
وتسريع إجراءات العمل بما سيحد من أو ماليًا، 

ويمثل ذلك أحد التأخير في تنفيذ الخطط الموضوعة؛ 
التي تسعى لتحقيق  2030أهم أهداف رؤية المملكة 

أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع 
القطاعات؛ بتفعيل معايير عالية من المحاسبة 

 .والمساءلة
 : أهمية الشفافية اإلدارية 

كأحد ؛ دارية أهمية بالغة في المنظماتللشفافية اإل
أهم مقومات ومحاور نجاح التنمية المستدامة؛ 

 في النقاط التالية:وتتمثل تلك األهمية 

 البشري  األداء جودة إلى الشفافية اإلدارية تؤدي .1
 من التنمية شركاء تمكن والمؤسسة ؛ وبالتالي 

 والنهوض التقدم حركة ودفع األهداف إلى وصولال
 (2011الطوخي في )حرب ، . بالمجتمع

 الفساد مكافحة علىتساعد  اإلدارية الشفافية .2
 بين الثقة بتعزيز وذلك اإلداري بكافة صوره

،  (2016)العلوان ،  .والعمالء والموظفين المنظمة
 (Marilyn,2000)؛ ويعزو الباحث لك لكونها 

قليل غموض التشريعات وضبابية تساعد على ت
 األنظمة واللوائح.

الشفافية اإلدارية تمثل قناة مفتوحة لالتصال بين  .3
أصحاب المصلحة والمسؤولين؛ فالمكاشفة ووضوح 
المعلومات تعزز الوالء لدى العاملين، وتزيد من 

 م، وتشحذ هممهم حين يعرفون كل شيءإنتاجيته
أنهم جزء عن المنظمة التي يعملون بها باعتبار 

)الراشدي،  ، (2010منها . )الطراونة والعضايلة، 
2007) ( ،Berggern&Bernshteyn, 2007) 

الشفافية اإلدارية تساعد على تحقيق األمان  .4
خالل الرقابة  في المنظمة من الوظيفي للعاملين

 نوع أي تسبب التي جميع العناصر على المستمرة
 أفضل استغالل على وتشجع .المخاطرة من
،  Garsten& Montoyaالمنظمة. ) صولأل

2008) 
الشفافية اإلدارية تساعد على اختيار قيادات  .5

تتسم بالموضوعية والنزاهة واالنتماء والوالء للمنظمة 
والصالح العام، ولها دور فعال في توفير الوقت 
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والتكاليف وتجنب اإلرباك والفوضى في تقديم 
ة من األعمال ، وتطوير وظائف الوحدات اإلداري

وحدات إدارية متخصصة إلى فرق عمل تقوم بأداء 
وظائفها بشكل أفضل وأوضح وأكثر استقاللية 
 وبرقابة ذاتية بداًل من الرقابة اإلدارية المستمرة .

 (2001و )هوفماستر ،  (2002)اللوزي ، 
 اتخاذ في المشاركة الشفافية اإلدارية تؤدي إلى .6

على  طالعهموإ المستفيدين بتوعية وتسمح القرارات،
 أداء تقييم في العدالة وتحقق المتاحة، الخيارات
 المفتوح،  بالنظام يعرف ما إلى والوصول العاملين
)السبيعي المساءلة .  لتحقيق آلية كونها إلى إضافة

 ،2010) 
الشفافية اإلدارية تمثل أحد األعمدة الثالثة  .7

الرئيسية للحوكمة الرشيدة باإلضافة للمساءلة 
 ( Henkel,2007المجتمعية. )والمشاركة 

الشفافية اإلدارية تساعد على الحد من مقاومة  .8
العاملين للتغيير في المنظمات بسياساتها وخططها 
المعلنة؛ مما يؤدي إلى تقليص الطاقة السلبية التي 

ى يبذلها العاملون في مقاومة التغيير وتحولها إل
 (2008طاقة إيجابية.)عمايرة،

لق بيئة تنظيمية مناسبة الشفافية اإلدارية تخ .9
لوضع أنظمة للمساءلة اإلدارية على درجة عالية 
من الكفاءة؛ لضمان قدرتها على تنفيذ السياسة 
العامة للدولة بكفاءة وفعالية 

 (Christopher,2010عاليتين.)

تسهم في تطوير األجهزة الشفافية اإلدارية  .10
اإلدارية باستخدام أسلوب إعادة هندسة العمليات 

رية )الهندرة( وخلق بيئة تنظيمية تسعى إلى اإلدا
تطوير وتبسيط إجراءات العمل. 

(Jaradat,2013:75) 
وتأسيسًا على ما سبق ؛ فإن أهمية الشفافية اإلدارية 
تتركز في مكافحة الفساد اإلداري والمالي بكافة 

، وتعزيز النزاهة والعدالة في إجراءات العمل ؛ صوره 
وقواعدها التنفيذية في  فشفافية اللوائح واألنظمة

الجامعات ووضوحها واإلفصاح عنها يساعد على 
منع االجتهاد الشخصي في تفسيرها وتأويلها 
وااللتفاف عليها ؛ مما يؤدي إلى بناء ثقة تنظيمية 
تمكن من تحسين األداء المؤسسي وبناء سمعة 

 تنظيمية عالية . 
 الشفافية اإلدارية: أنواع 

اإلدارية في مؤسسات  تعددت تصنيفات الشفافية
التعليم العالي أو غيرها من المؤسسات الحكومية 
حسب الهيكل التنظيمي ومجاالت عمل هذه 

حسب ارتباطها بالمنظمة  ؛ حيث صنفتالمؤسسات 
 إلى :
 : وترتبط بالمجتمع الخارجي الشفافية الخارجية 

أفرادًا أو جماعات أو مؤسسات ،  وترتكز  للمنظمة
الن عن ما يقدم لهم من على اإلفصاح واإلع

خدمات وتمكينهم من المشاركة في تقييم أدائها 
 وتقديم تغذية راجعة لتصحيح مسارها.
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: وترتبط بالمجتمع الداخلي الشفافية الداخلية  
من عالقات هيكلية وأنظمة ولوائح تساعد للمنظمة 

على تحقيق النزاهة والعدالة والمصداقية والثقة 
ارات ورسم السياسات والمشاركة في صناعة القر 
مناخ تنظيمي صحي  والتدفق الحر للمعلومات؛ في

مركزية والمرونة الالزمة من خالل تراعى فيه الال
تبني الديموقراطية والتعامل بنزاهة على كافة 

 (2008)أبو كريم ،  المستويات اإلدارية .
كما صنفت من حيث االتجاهات الهيكلية في 

 المنظمة ؛ إلى :
: وفيها تكون ممارسات  اعدةالشفافية الص 

المرؤوسين والعاملين مكشوفة وواضحة لرئيس 
المنظمة؛ مما يجعله قادرًا على مراقبتهم وفهم 
سلوكياتهم التنظيمية وبالتالي القدرة على اتخاذ 

 القرارات التصحيحية.
:وهي عكس الصاعدة ، وفيها  الشفافية النازلة 

تكون ممارسات الرئيس مكشوفة وواضحة 
؛ وهي من أسس القيادة الديموقراطية ؤوسينللمر 

 ومكون أساسي من مكونات المساءلة والمحاسبية .
: وهي التمكن من مراقبة البيئة شفافية الخارج  

المحيطة والمنظمات المنافسة من داخل حدود 
 المنظمة.

: وتتمثل في حرية تدفق شفافية الداخل 
المعلومات داخل الوحدات التنظيمية. 

(Heald,2012) 
 كما يمكن تقسيمها حسب مستوياتها ؛ إلى :

وفيه يتطلب وجود شفافية :  ذاتيال المستوى  
لإلجراءات اإلدارية بما يضمن توعية كل من 
الموظف والمواطن بطبيعة مهام المنظمة والواجبات 
التي ينبغي عليهما القيام بها ، وتوضيح مراحل 
إنجاز المعامالت، واإلعالن عن كل حاالت التميز 
والنجاح وحاالت التجاوز والفشل ؛ كما يتطلب هذا 
المستوى وجود شفافية للتشريعات والقوانين بأن 
تكون معلنة للجميع من مواطنين وموظفين ، وتقييم 
األداء للعاملين بموضوعية ووضوح، واعتماد 
الكفاءة في الترقيات، وتوفير آليات واضحة 

 للموظف للتظلم والشكوى .
وفي هذا المستوى تتطلب : المستوى الشمولي 

الشفافية اإلدارية التزامًا من الحكومات واإلدارات 
العليا بمبدأ دولة المؤسسات والقانون ، وضرورة 
إجراء اللقاءات بصورة مستمرة بين األجهزة المركزية 
في اإلدارة العامة وأجهزة الرقابة ، وتعميم مفهوم 

 ، وتفعيل دور الرقابةمجالس التنسيق المشتركة
والمحاسبة واإلدارات المالية، وتقييم األداء للقيادات 

 (2015اإلدارية العليا . )المفيز ، 
 :مجاالت الشفافية اإلدارية في الجامعات 

تعد الجامعات مركزًا لإلشعاع المعرفي للمجتمع فهي 
موجودة تاريخيًا لخلق المعرفة ونشرها؛ وهي المصدر 

الت األساسي لتطوير المجتمع في شتى المجا
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية 

 والثقافية والتنظيمية.
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ومن هذا المنطلق ؛ فإن الجامعات تضطلع بدور 
في ثقافة الشفافية وتعزيز النزاهة مهم جدًا في نشر 

ولن يتأتى ذلك إال المجتمع ومؤسساته المختلفة؛ 
بممارسة الشفافية اإلدارية في مجاالت متعددة في 

اكلها التنظيمية واإلدارية في مختلف الكليات هي
 واألقسام.

؛ ومن خالل تتبع الباحث ألدبيات الشفافية اإلدارية 
في المنظمات تم تحديد مجاالت الشفافية اإلدارية 

والتي وفي الجامعات بصفة خاصة؛ بصفة عامة 
 ارتكزت عليها الدراسة الميدانية فيما يلي:

: للشفافية لتنفيذيةواللوائح وقواعدها ااألنظمة  .1
اإلدارية ارتباط وثيق باألنظمة واللوائح ؛ فهي 
المخولة بإزالة الممارسات البيروقراطية، وتبسيط 
اإلجراءات،  وتعزيز الالمركزية، وترسيخ الثقة 
التنظيمية والمصداقية. فالشفافية تؤكد على 
ضرورة وضوح القوانين وتبسيطها بحيث يسهل 

فال تكون خاضعة للتأويل فهمها والتعامل معها ؛ 
أو الضبابية التي تشعر العاملين بعدم الراحة 

  (2010،  الطراونة) واألمان .
الشفافية اإلدارية تؤكد مبادئ : إجراءات العمل  .2

على أهمية وضرورة أن تكون إجراءات العمل في 
أي منظمة واضحة ومعلنة للجميع ، كما تؤكد 

إنجاز على تبسيط اإلجراءات وتسريع معدالت 
العمل عن طريق القيام بالخطوات الضرورية فقط 
بأفضل طريقة؛ وهذا يقود المنظمة لخفض 

التكاليف ألقصى حد ممكن وتخفيف الكثير من 
 (Ferriera,2009)الجهد والوقت . 

تؤكد مبادئ الشفافية اإلدارية  :اإلدارية  المساءلة .3
على ضرورة وجود نظام واضح للمساءلة اإلدارية 

عة ومعلن عنه، ويتم تطبيقه على جميع في الجام
منسوبيها دون تحيز وفق المهام الوظيفية المعلنة 

حيث يشير الحربي  دون مماطلة أو تأخير.
الموظف يعرف أن التأكد " ( أنه يجب 2012)

مسبقًا أن قيامه بأمور وإجراءات معينة تترتب 
، وهذا يعني أن تكون جميع عليها عواقب محددة

واضحة ومكتوبة، وتبّلغ بطريقة  أساليب اإلفصاح
 رسمية للموظفين".

نظم المعلومات واالتصال مع المجتمع الداخلي  .4
للشفافية اإلدارية ارتباط وثيق بنظم  :والخارجي

المعلومات واالتصال مع المجتمع الداخلي 
والخارجي للجامعات ؛ حيث أن توفير المعلومات 

ي في الوقت المناسب يسهم فالمناسبة والصحيحة 
تعزيز الشفافية ودعم عمليات اتخاذ القرارات 
الصحيحة، وتحسين استخدام الموارد، والحد من 
التجاوزات اإلدارية، وتقديم الخدمة بأقل تكلفة. 

 (2009)الطشة وحوامدة ، 
ترتبط الشفافية اإلدارية : الوظيفيتقييم األداء  .5

؛ األداء الوظيفي لمنسوبي المنظمة كذلك بتقييم
إيجابية -غ الموظف بمستوى تقييمهث أن إبالحي

من أهم أبجديات التعامل  –كانت أم سلبية
، كما أن وضوح التقييم ي والشفافيةالحضار 
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المناسب  للموظف وحصوله عليه في الوقت
؛ وهذا يتطلب إيضاح يساعده على تطوير أدائه
توى أدائه وسبل تطوير آليات التقييم للموظف ومس

مقاييس واضحة ؛ فوجود معايير و هذا األداء
وعادلة ومعلنة تساعد المسؤولين على إنجاز 

عن المزاجية والمحاباة التقييم الموضوعي بعيدًا 
 (2010، والتخبط .)السبيعي

أربعة مجاالت أخرى في الجامعات وأضاف الباحث 
 ؛ وهي:باطها الوثيق بالشفافية اإلداريةالرتالسعودية 

بادئ م منف :اتخاذ القرارات وتفويض الصالحيات .6
ضرورة اتخاذ ؛ في الجامعات الشفافية اإلدارية

القرارات وفق أسس علمية بكل موضوعية وشفافية 
وفي الوقت المناسب دون تعجل أو تأخير ، 
وإشراك منسوبيها في صناعتها، وأن تكون 
الجامعة مرنة في تعديل قراراتها بناًء على نتائج 

على التقييم ، كما تؤكد مبادئ الشفافية اإلدارية 
ض قيادات الجامعة بعض صالحياتها يتفو 

للصف الثاني من القيادات بقرارات إدارية معلنة 
ومكتوبة بوضوح، وأن يكون هذا التفويض مبنيًا 

 على مبدأ الكفاءة والجدارة.
: للشفافية إدارة االجتماعات والمجالس واللجان .7

اإلدارية ارتباط وثيق باالجتماعات والمجالس 
عات ؛ حيث أن إدارتها بشفافية واللجان في الجام

تصب  ووضوح يساعد على اتخاذ قرارات سليمة
ولضمان شفافيتها يجب .  في مصلحة الجامعة

أن ُيعد جدول معلن ألعمالها قبل وقت كافي من 

انعقادها وزمنًا محددًا لكل بند من البنود ، وأن 
يكون اتخاذ القرارات بالتصويت باألغلبية دون 

جتماع ودون إقصاء لوجهة تأثير من رئيس اال
نظر أي عضو، وأن يمتلك األعضاء الحق في 
التحفظ على أي قرار في محضر االجتماع دون 

 تأثيرات من رئيس االجتماع . 
ترتبط  :التوظيف والترقية والتطوير المهني .8

بمجال التوظيف والترقية كذلك الشفافية اإلدارية 
شفافية  ؛ حيث أنوالتطوير المهني ارتباطًا وثيقًا 

هذا المجال يساعد الجامعة على تحقيق رؤيتها 
وخططها االستراتيجية بجودة عالية ؛ أما العكس 
بوجود محاباة ومحسوبية وغموض في التوظيف 
أو الترقية أو التطوير المهني ؛ فإنه سيؤدي بال 
شك إلى ضعف مخرجات الجامعة . ولذلك فإن 

ل من مبادئ الشفافية اإلدارية في هذا المجا
اإلعالن بكل وضوح عن جميع الوظائف بكافة 
وسائل التواصل ، ووجود آليات معلنة وشفافة 
تضمن استقطاب الكفاءات األكاديمية واإلدارية 
وفق مبدأ الكفاءة والجدارة ، وكذلك وجود فرص 
متكافئة ومعلنة للتطوير المهني ألعضاء هيئة 
التدريس والموظفين ، وكذلك وجود قواعد تنظيمية 

اضحة ومعتمدة لترقية أعضاء هيئة التدريس و 
والموظفين بشفافية وعدالة مستندة إلى نظام 

مع إطالعهم التعليم العالي والجامعات ولوائحه 
على نتائج إنتاجهم العلمي وعمليات ترقياتهم في 

 حال رغبتهم بذلك.
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مبادئ ومن  :قبول وتسجيل وحقوق الطالب .9
ون سياسة ضرورة أن تكدارية كذلك الشفافية اإل

وأنظمة قبول الطالب في جميع البرامج واضحة 
ومعلنة وعادلة ، وأن توجد الجامعة أدلة معلنة 
لحقوق وواجبات الطالب وتلتزم بها، مع وجود 
قواعد للسلوك القويم وإجراءات للتأديب والتظلم 

 واالستئناف تتسم بالشفافية والعدالة والنزاهة.
 :2030كة الشفافية اإلدارية في رؤية الممل

محورها الثالث: في  2030نصت رؤية المملكة 
على انتهاج الشفافية  (حكومة فاعلةوطن طموح )

مطلقــًا مــع الفســاد بــكل  التسامحالتهاون أو  وعدم
مـن سـواء أكان ماليـًا أم إداريـًا، واالستفادة مســتوياته، 

أفضـل الممارسـات العالميــة لتحقيــق أعــل مســتويات 
جميــع القطاعــات.  فيالشــفافية والحوكمــة الرشيدة 

 رمعايـي ويشــمل ذلــك اتخــاذ كل مــا هـو ممكـن لتفعيـل
عبر إعـالن عاليـة مـن المحاسـبة والمسـاءلة، 

ومـدى  األداء قيـاس  ومـؤشرات األهداف والخطط
كذلــك عــل  تنفيذهــا للجميــع، والعملفي  النجاح
 رمعايـيوتحسين  ق الخدمات اإللكترونيةنطا توســيع

حد من التأخير في تنفيذ األعمال، سيالحوكمـة، بمـا 
هدف قيادة العالم في مجال التعامالت وتحقيق 

 (2016،  2030. )رؤية المملكة اإللكترونية
في مجال الشفافية  2030ولتحقيق رؤية المملكة 

اإلدارية ومكافحة الفساد بشتى صوره ؛ صدر أمر 
بضم هيئة الرقابة  2019ديسمبر  12لكي في م

والتحقيق والمباحث اإلدارية إلى الهيئة الوطنية 

 هـ 13/4/1432لمكافحة الفساد التي تأسست في 
؛ بهدف ) تحت مسمى )هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، حماية 
وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة 
على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل 

وتعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة .أجيالها
الفساد في األجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي 

ت التي تمتلك فيها الجهات العامة في الدولة، والشركا
%؛ وذلك لخلق بيئة 25الدولة نسبة ال تقل عن 

عمل في تلك االجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، 
لعربية المملكة ا وتأتي.والصدق، والعدالة، والمساواة 

( 180( عالميًا من أصل )58في المرتبة ) السعودية
منظمة  دولة في مؤشر مدركات الفساد، بحسب

( بين 11، والمرتبة )2018لعام  افية الدوليةالشف
)هيئة الرقابة  .مجموعة العشرين االقتصادية دول

ة العربية السعودية ،ويكيبيديا ومكافحة الفساد بالمملك
 الموسوعة الحرة(
رؤيتها المملكة العربية السعودية وقد وضعت 

جاعلة  انطالقًا من إدراكها لخطورة الفساد؛؛ 2030
ومكافحة الفساد من النزاهة الحوكمة والشفافية و 

مرتكزاتها الرئيسية؛ مما يدل على حرص القيادة في 
ن ومساءلة كل المملكة على تعزيز سيادة القانو 

مسؤول مهما كان موقعه في سبيل القضاء على 
الفساد المالي واإلداري، وبما يكفل سرعة البت في 

كما أن  .قضايا الفساد وتحقيق األهداف المرجوة
جهود المملكة العربية السعودية لم تقتصر في مجال 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1432_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1432_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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التعاون الدولي على مجرد االتفاقيات ومذكرات 
ولوياتها تعزيز جهود التفاهم؛ بل وضعت ضمن أ

مكافحة الفساد وحماية النزاهة في مجموعة دول 
العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة للعام 

 (2019، )الكهموس.م2020
 : الدراسات السابقة  

استعرض الباحث أهم الدراسات المحلية والعربية 
واألجنبية التي ركزت على الشفافية اإلدارية في 

 و التالي:الجامعات؛ على النح
( والتي هدفت إلى تحديد 2015دراسة المفيز ) 

 رؤوساء نظر وجهة من الشفافية تطبيق متطلبات
سعود، وأظهرت  الملك جامعة في العلمية األقسام

نتائج الدراسة إلى أن أهم متطلبات تطبيق الشفافية؛ 
اختيار القيادات على أساس ما يلي : )تتمثل في

اءة والنزاهة، وجود ثقافة تعتمد على الكفمعايير معلنة 
تنظيمية تتبنى مبدأ اإلدارة بالشفافية، نشر كل ما 
يتعلق بتقارير االجتماعات وإجراءات التعيين والترقية 
والتعاميم والبالغات وتقارير تقويم األداء الوظيفي، 
التشارك في صنع القرار، تفعيل موقع الجامعة 

من اإللكتروني إلعطاء صورة واضحة عن الجامعة 
حيث أهدافها وبرامجها والنشاطات التي تقوم بها 
ومستوياتها اإلدارية وهيكلها التنظيمي والخطة 
االستراتيجية واألدلة التنظيمية والسياسات 
واإلجراءت( ؛ وجاءت هذه المتطلبات بدرجة أهمية 

كما أظهرت الدراسة أن أبرز المعوقات التي  عالية .
؛ تتمثل لملك سعود تحد من تطبيق الشفافية بجامعة ا

فيما يلي :) وجود قيادات ال تتبنى مبدأ الشفافية، 
غياب اإلطار القانوني الالزم لحماية الشفافية وحقوق 
المواطن والمجتمع في االطالع على المعلومات، 
وجود بعض القناعات الخاطئة لدى القيادات في 
الجامعة ؛ مثل : السرية والكتمان وذلك لعدم وجود 

 تلزمهم باإلفصاح (.تعليمات 
إلى ( هدفت الدراسة 2015دراسة الشمري ) 

الكشف عن واقع الشفافية اإلدارية في جامعة األميرة 
نورة بنت عبدالرحمن من وجهة نظر عميدات 
الكليات ووكيالتهن ورئيسات األقسام التعليمية 
وأعضاء هيئة التدريس لعدد من مجاالت الشفافية 

إلدارية، االتصال اإلدارية، هي: المعلومات ا
شاركة، وإجراءات اإلداري، المساءلة اإلدارية، الم

ن النتائج أبرزها: توصلت الدراسة لعدد موقد . العمل
ستوى ممارسة الشفافية اإلدارية في جامعة أن م

جاءت بدرجة متوسطة ،  األميرة نورة بنت عبدالرحمن
كما أظهرت النتائج أن شفافية نظام المعلومات في 

ألميرة نورة بنت عبدالرحمن يمثل أكثر جامعة ا
في مستوى الشفافية اإلدارية بشكل  العوامل وضوحاً 

عام، يليه شفافية االتصال اإلداري فشفافية المشاركة 
اإلدارية ثم شفافية المساءلة اإلدارية، وجميعها بدرجة 
متوسطة، أما مجال إجراءات العمل فقد ظهر األقل 

 شفافية بدرجة ضعيفة.
( والتي هدفت 2015) Jabnounجابنون دراسة  

إلى الكشف عن أثر الثروة والشفافية والديمقراطية 
على عدد الجامعات لكل مليون شخص والتي هي 
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 500و  300مصنفة كأعلى الجامعات من بين 
جامعة في الترتيب العالمي؛ وقد أظهرت نتائج 
الدراسة أن البلدان التي لديها أعلى الجامعات 

يًا يتوفر فيها مستويات ناتج دخل المصنفة عالم
، وشفافية وديمقراطية  GDPPC –قومي لكل فرد 

أعلى من البلدان التي ال تحتوي على مثل هذه 
الجامعات في المصنفات العالمية ، كما أظهرت أن 
الجامعات األعلى تصنيفًا لكل مليون شخص تتعلق 
بالمتغيرات الوطنية الثالثة، وكانت الشفافية هي 

ل المهم الذي يحدد مباشرة عدد الجامعات من العام
المصنفة عالميًا ، كما  500بين أعلى الجامعات ال 

أظهرت أن الشفافية هي من العوامل المهمة في 
 300تحديد عدد الجامعات المصنفة في أعلى 

 جامعة عالميا لكل مليون شخص.
( والتي 2015وأخرون ) Egorovدراسة إيغورف  

بعض جوانب شفافية  هدفت إلى التعرف علي
الجامعة وجدواها من خالل االنترنت ومن خالل 
تحديد النجاح المتحقق والثغرات الموجودة واآلفاق 
المحتملة لتنفيذ مبدأ الشفافية في الجامعات الروسية، 
وقد ركزت هذه الدراسة علي شفافية المعلومات 
الخاصة باألنشطة التعليمية من وجهة نظر 

ة ومصالح المتقدمين وطالب المتطلبات القانوني
الجامعة؛ وقد توصلت الدراسة إلي نتائج عدة من 
أهمها: وجود محدودية في تنفيذ مبدأ الشفافية في 

 معظم الجامعات الروسية.

( والتي هدفت إلى الكشف 2014دراسة الطشة ) 
 لدى اإلدارية عن مفهوم ودرجة ممارسة الشفافية

 ليم العاليالتع في مؤسسات األكاديمية اإلدارات
الكويت؛ حيث توصلت الدراسة إلى  دولة في الرسمية

أن مفهوم الشفافية لدى اإلدارات األكاديمية في 
مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت يركز على 
إتاحة المعلومات للجميع، وتطبيق اللوائح بموضوعية 
،ووضوح السياسات والتشريعات، وعدالة تقييم األداء 

ما توصلت الدراسة إلى أنه على وموضوعيته. ك
الرغم من الفهم الجيد لدى اإلدارات األكاديمية في 
مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت للشفافية 
ومجاالتها الداخلية والخارجية؛ إال أن درجة ممارسة 
الشفافية لدى اإلدارة األكاديمية في مؤسسات التعليم 

متوسطة  العالي الرسمية في دولة الكويت جاءت
للشفافية ككل ولمجاالت الشفافية الداخلية والخارجية؛ 
ويعكس هذا تناقضًا ضمنيًا بين مفهوم الشفافية 
وممارستها لدى اإلدارات األكاديمية، ويعكس أن 

 معرفة المفهوم ال تعني ممارسته بدرجة عالية.
( والتي هدفت للتعرف على 2014دراسة سعد ) 

كاديمية بأبعاد الشفافية مدى التزام رؤساء األقسام األ
اإلدارية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في 
كلية التربية بجامعة اإلسكندرية ؛ ومن أبرز نتائج 
الدراسة أن التزام رؤساء األقسام األكاديمية بأبعاد 
الشفافية اإلدارية جاء بدرجة متوسطة في جميع 
األبعاد؛ حيث احتل بعد إجراءات العمل الترتيب 

% ؛ بينما 64.8ول بدرجة متوسطة وبنسبة مئوية األ
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احتل بعد التفويض الترتيب األخير بدرجة متوسطة 
 % .58.63أيضًا وبنسبة مئوية 

( والتي هدفت إلى تحديد 2012دراسة الحربي ) 
درجة االلتزام بممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقسام 
 األكاديمية في كلية التربية بجامعة الملك سعود من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والموظفين 
اإلداريين، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة 
ممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقسام األكاديمية في 
كلية التربية بجامعة الملك سعود جاءت )متوسطة( 

 لمجمل الدراسة . 
 التعرف إلى ( والتي هدفت2011دراسة حرب ) 
لدى  تطبيقها ومتطلبات داريةاإل الشفافية واقع على

غزة ؛  بقطاع الفلسطينية الجامعات في العليا اإلدارة
 بممارسة التزام وجود الدراسة وقد أظهرت نتائج

اإلداريين  لدى مقبولة بدرجة اإلدارية الشفافية
 في إدارية مناصب يشغلون  ممن واألكاديميين

 درجة الدراسة الفلسطينية ، كما أظهرت الجامعات
 نظام أن على العينة أفراد قبل من عالية ةموافق

 معلومات يقدم الفلسطينية في الجامعات المعلومات
العمل  ومتطلبات يتالءم وبما والدقة بالصدق تتسم

 موافقة الدراسة والمستقبلية، كما أظهرت الحالية
 توفر على الدراسة عينة أفراد قبل من جيدة بدرجة

 الستخداما وسهلة ومعلنة عمل واضحة إجراءات
 ال ذلك ومع تعقيد، دون  المعامالت بإنهاء تسمح

 الجامعات إدارة قبل من كافياً  يوجد اهتماماً 
جديدة  وتعليمات قوانين إصدار فكرة بتبني الفلسطينية

 عينة موافقة كانت حيث حقوقهم، للعاملين تضمن
 الدرجة المتوسطة. ضمن الفقرة هذه على الدراسة

هدفت إلى التعرف ( والتي 2011دراسة بدح ) 
على درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات 
األردنية الخاصة من وجهة نظر رؤساء األقسام 
األكاديمية فيها؛ وقد بينت نتائج الدراسة أن درجة 
ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات األردنية 

 .الخاصة تتم بدرجة كبيرة 
 ( والتي2007) Svenssonدراسة سفنجن  

هدفت هو وصف و تقييم المتطلبات القانونية 
والشرعية لتحقيق الشفافية في التعيينات والترقيات في 
مؤسسات التعليم العالي السويدية ؛ وقد خلصت هذه 
الدراسة إلى أن المتطلبات القانونية لإلجراءات في 
التعيينات والترقيات في قطاع التعليم العالي السويدي 

ية من الشفافية ، وأن مثل قد شجعت مستويات مرض
هذه الشفافية في التعيينات والترقيات توفر أساسًا 
متينًا لضمان الجودة ومراقبة الجودة في مؤسسات 
التعليم العالي، عالوة على ذلك ؛ فإنه يشجع على 
االنفتاح و التصرف بأمانة في وثائق وإجراءات صنع 

 القرار.
ابقة في مجال وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات الس

ا ؛ إال أنهالشفافية اإلدارية في الجامعاتالدراسة وهو 
ركزت اختلفت عنها في الهدف من الدراسة حيث 

درجة ممارسة الكشف عن على بعضها الدراسات 
عات للشفافية اإلدارية، وبعضها األخر ركز هذه الجام

على درجة أهمية الشفافية اإلدارية في الجامعات. أما 
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لبناء أنموذج مقترح لقياس  الية فقد هدفتالدراسة الح
الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية متضمنًا 
عددًا من المعايير الرئيسية والمؤشرات القابلة للقياس 

في تعزيز  2030مستفيدًا من توجهات رؤية المملكة 
 .ة اإلدارية في المؤسسات الحكوميةالشفافي

 تهاوإجراء البحث منهجية:  
 بحث:منهج ال        

لتحقيــق هـــدف الدراســـة الـــرئيس اســـتخدم الباحـــث عـــدة 
 منهجيات مختلفة ومتنوعة ، وهي على النحو التالي:

ــــــــــــــــــائقي اســــــــــــــــــتخدم    المــــــــــــــــــنهج الوصــــــــــــــــــفي )الوث
Documentary Approach أساليب( وهو أحد 

ـــك المـــنهج الوصـــفي ـــم ذل ـــد مـــن ، وت باســـتقراء العدي
وع المصــادر األوليــة والثانويــة والتــي تناولــت موضــ

ــــــي الجامعــــــات ا ــــــة ف لســــــعودية أو الشــــــفافية اإلداري
العربيـــة أو العالميـــة  ، وكـــذلك مـــا اشـــتملت عليــــه 

مـــن توجهـــات نحـــو تطبيـــق  2030رؤيـــة المملكـــة 
الشفافية اإلدارية والحوكمة الرشيدة في المؤسسـات 
الحكوميــة ؛ وتحليلهــا وتفســيرها واســتنباط المعــايير 

ي الجامعـات والمؤشرات لقياس الشـفافية اإلداريـة فـ
 السعودية .

ليــة مــن ولتحكــيم األنمــوذج فــي مراحــل بنائــه المتتا 
سـتخدم الباحـث أسـلوب قبل الخبراء المختصـين ؛ ا

ــــة المعــــايير  دلفــــاي ؛ مــــن أجــــل الحكــــم علــــى أهمي
 القياس لكل مؤشر. وقابليةوالمؤشرات 

 
 

 المقترح األنموذج بناء ومراحل آلية: 
ة اإلدارية في الشفافي لقياس المقرح األنموذج ُبني

في ضوء رؤية المملكة  السعودية الجامعات
 :اآلتية والخطوات المراحل وفق 2030

 الوصفي المنهج الباحث استخدم :األولى المرحلة 
 المصادر من العديد استقراء في  )الوثائقي)

التي تناولت الشفافية اإلدارية في  والثانوية األولية
 يةعلم ورسائل وكتب تقارير من الجامعات

 ؛ التي محكمة علمية دورياتفي  منشورة وبحوث
ايير والمؤشرات لصياغة المع إليهاتم االستناد 

 بصورة أولية والتي تكون منها األنموذج المقترح .
الوصفي  المنهج استخدم الباحث الثانية: المرحلة 

واألبحاث المنشورة  الوثائق )التحليلي( لتحليل
 حول العلمية توالمقاال والكتب العلمية والرسائل

، وكذلك الشفافية اإلدارية في الجامعات وأبعادها 
من توجيهات  2030ما تضمنته رؤية المملكة 

نحو الشفافية اإلدارية والحوكمة الرشيدة في 
 مؤسسات الدولة .

 المنهج الباحث استخدم المرحلة الثالثة : 
 ريالمعاي واستنتاج استنباط أجل االستقرائي؛ من

الشفافية اإلدارية في ب الخاصة شراتوالمؤ  الرئيسة
الجامعات السعودية في ضوء رؤية المملكة 

معايير رئيسة و  9؛ والتي بنيت في  2030
، وقد تكونت المعايير الرئيسة من  اً مؤشر  130

 في شفافيةال –اللوائح واألنظمة  الشفافية في)
المساءالت في شفافية ال –إجراءات العمل 
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نظم المعلومات واالتصال  فيشفافية ال -اإلدارية
في شفافية ال -مع المجتمع الداخلي والخارجي

اتخاذ القرارات وتفويض  في شفافيةال -تقييم األداء
إدارة االجتماعات  في شفافيةال -الصالحيات

التوظيف والترقية في شفافية ال -والمجالس واللجان
قبول وتسجيل في شفافية ال -والتطوير المهني
 (1نموذج رقم )وحقوق الطالب(.أ

دلفاي؛  أسلوب الباحث استخدم :الرابعة المرحلة 
 -( 1األنموذج رقم ) – األولي األنموذج لتحكيم
م والذي  قبل من الثالثة المرحلة في ُصمِّّ

 والقيادة اإلدارة التربوية في المتخصصين
مناسبة  حيث والممارسين للقيادة األكاديمية من

والمؤشرات  الرئيسة الصياغة اللغوية للمعايير
للمعايير التي تندرج  ومدى وضوحها وانتمائها

 :اآلتي للمقياس وفقاً  تعديلها، تحتها ومقترحات
 ( في صورته األولية1األنموذج رقم )

 

 المؤشراتالمعايير / 

التعديل  االنتماء للمعيار الوضوح للمؤشرات الصياغة اللغوية للمؤشرات
 المقترح

 ينتمي للمعيارال للمعيار ينتمي ر واضحةغي واضحة غير مناسبة مناسبة

الخبراء ذوي  التحكيم من نتائج على وبناءً 
؛ تم التعديل  1) رقم ملحق(االختصاص والممارسة 

، حيث ( 1األنموذج رقم )األنموذج األولي على 
هي مع تغيير في  بقيت المعايير الرئيسة كما

صياغتها اللغوية، أما المؤشرات فتم حذف وإضافة 
ليصبح هناك تعديل صياغة بعض المؤشرات ؛ و 

معايير  9( مكون من 2نموذج ثاني )األنموذج رقم 
، وقد تكونت المعايير الرئيسة  مؤشراً  119و رئيسة 

 :من بعد تعديلها 
 األنظمة وقواعدها التنفيذية شفافيةالمعيار األول:  .1

 .مؤشرًا  13كون من وت؛ 
كون وت؛  إجراءات العملشفافية المعيار الثاني : .2

 . مؤشراً  12من 
؛ المساءالت اإلدارية شفافيةالمعيار الثالث:  .3

 .مؤشرًا  17كون من وت

نظم المعلومات واالتصال  شفافية المعيار الرابع : .4
 20كون من وت؛  مع المجتمع الداخلي والخارجي

 .مؤشرًا 
كون وت؛  تقييم األداء شفافية المعيار الخامس : .5

 .مؤشرًا  12من 
اتخاذ القرارات وتفويض  شفافيةسادس :المعيار ال .6

 .مؤشرًا  12كون من وت؛  الصالحيات
إدارة االجتماعات  شفافية المعيار السابع: .7

 .مؤشرات  10كون من وت؛  والمجالس واللجان
التوظيف والترقية والتطوير  شفافية المعيار الثامن: .8

 .مؤشرات 10كون من وت؛ المهني
سجيل وحقوق قبول وت شفافية المعيار التاسع : .9

 .مؤشراً  13كون من وت؛ الطالب
دلفاي  أسلوب الباحث استخدم :المرحلة الخامسة 

 تحكيم من نتج والذي الثاني األنموذج لتحكيم



 175             2030أنموذج مقترح لقياس الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية في ضوء رؤية المملكة 

 

 الرابعة المرحلة في والتعديل األنموذج األولي
من خبراء القيادة التربوية ) 2 رقم أنموذج)

 حيث من( 2ملحق رقم ) المختصين والممارسين

وكانت نتائج وقابليته للقياس ؛  لمعيارا أهمية
 :التحكيم على النحو التالي

تحكيم خبراء القيادة التربوية من مختصين وممارسين لدرجة أهمية وقابلية القياس لمعايير الجولة الثانية لنتائج  (1جدول رقم )
 2030وء رؤية المملكة ومؤشرات األنموذج المقترح لقياس الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية في ض

 قابلية القياس األهمية المعاير الرئيسة / المؤشرات
 غير قابل للقياس قابل للقياس غير مهم مهم

 % ت % ت % ت % ت المعيار الرئيس / مؤشراته م
 المعيار األول : شفافية األنظمة وقواعدها التنفيذية ؛ ومؤشراته :

1 
 تضمن للعاملين حقوقهم وجود قواعد تنفيذية ألنظمة الجامعة

24 100% 0 0 23 
95.8
% 

1 4.2% 

2 
  .وضوح القواعد التنفيذية ألنظمة الجامعة

24 100% 0 0 23 
95.8
% 

1 4.2% 

تعمل الجامعة على تالشي الغموض والضبابية في اللوائح  3
 %54 13 %46 11 %25 6 %75 18 واألنظمة والتشريعات قبل  صدورها.

4 
تها وقواعدها التنفيذية لجميع منسوبيها  إعالن الجامعة أنظم

 23 0 0 %100 24  .عند صدورها
95.8
% 

1 4.2% 

5 
 تنفيذ ورش عمل لتوعية منسوبي الجامعة باألنظمة والقواعد

 0 0 %100 24 0 0 %100 24  التنفيذية

6 
  .التطبيق العملي لألنظمة على الجميع دون محاباة أو تمييز

24 100% 0 0 17 
70.8
% 

7 
.229

% 

7 
تناسب أنظمة الجامعة وقواعدها التنفيذية مع احتياجاتها 

 19 0 0 %100 24  التطويرية
79.2
% 

5 
20.8
% 

8 
وجود إدارة لمتابعة أنظمة الجامعة وقواعدها التنفيذية 

 23 0 0 %100 24  باستمرار
95.8
% 

1 4.2% 

9 
مشاركة الكليات والعمادات واألقسام األكاديمية في بناء 

 23 0 0 %100 24  .التنفيذية ألنظمة الجامعة القواعد
95.8
% 

1 4.2% 

1
0 

التحديث المستمر ألنظمة الجامعة وقواعدها التنفيذية بما 
 0 0 %100 24 0 0 %100 24  يتواكب مع المستجدات

1
1 

وجود آليات واضحة لمكافحة الفساد بكافة صوره في أنظمة 
 23 0 0 %100 24 الجامعة

95.8
% 

1 4.2% 

1
2 

جود نظام واضح إلجراءات التظلم والشكاوي واإلجراءات و 
 0 0 %100 24 0 0 %100 24 التأديبية

1
3 

تراعي الجامعة  في أنظمتها ولوائحها الالمركزية والمرونة في 
 كافة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

16 67% 8 33% 10 42% 14 58% 
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 المعيار الثاني : شفافية إجراءات العمل؛ ومؤشراته :

1 
 تسير اإلجراءات بصورة تسمح بإنهاء المعامالت دون تعقيد 

22 
91.7
% 

2 8.3% 11 46% 13 54% 

2 
 وجود أدلة إجرائية إرشادية إلجراءات العمل المختلفة بالجامعة

24 100% 0 0 22 
91.7
% 

2 8.3% 

3 
 وضوح إجراءات العمل في الجامعة

23 
95.8
% 

1 4.2% 22 
91.7
% 

2 8.3% 

4 
 اءات العمل بعدالةتنفيذ إجر  

22 
91.7
% 

2 8.3% 16 
66.7
% 

8 
33.3
% 

5 
إتاحة االطالع على إجراءات العمل في الجامعة لجميع 

 21 0 0 %100 24 منسوبيها
87.5
% 

3 
12.5
% 

6 
 إجراءات العمل تتم بسرعة وسالسة

23 
95.8
% 

1 4.2% 22 
91.7
% 

2 8.3% 

7 
 إجراءات العمل في الجامعة مؤتمتة )إلكترونية(

24 100% 0 0 22 
91.7
% 

2 8.3% 

8 
 وجود رابط لتتبع المعامالت على موقع الجامعة اإللكتروني

23 
95.8
% 

1 4.2% 23 
95.8
% 

1 4.2% 

9 
وجود لوحات إرشادية في أماكن بارزة تظهر خطوات سير 

 21 المعامالت
87.5
% 

3 
12.5
% 

20 
83.3
% 

4 
16.7
% 

1
0 

تغذية وجود تحسين مستمر إلجراءات العمل في ضوء ال
 21 0 0 %100 24 الراجعة التي تصل من المستفيدين.

87.5
% 

3 
12.5
% 

1
1 

تشرك الجامعة عامليها في تحديد إجراءات العمل المناسبة 
 20 %50 12 %50 12 إلنهاء المعامالت دون تعطيل .

83.3
% 

4 
16.7
% 

1
2 

 وجود رقابة على نزاهة إجراءات العمل في الجامعة
23 

95.8
% 

1 4.2% 21 
5.87

% 
3 

12.5
% 

 المعيار الثالث : شفافية المساءالت اإلدارية ؛ ومؤشراته :

1 
  وجود نظام واضح للمساءلة اإلدارية في الجامعة

24 100% 0 0 23 
95.8
% 

1 4.2% 

2 
برامج توعوية لغرس الرقابة الذاتية في نفوس منسوبي  وجود

 23  الجامعة
95.8
% 

1 4.2% 21 
87.5
% 

3 
12.5
% 

3 
 ومنشورات توعوية لمفاهيم المساءلة اإلداريةوجود أدلة 

23 
95.8
% 

1 4.2% 21 
87.5
% 

3 
12.5
% 

4 
 منسوبي الجامعة علىمبادئ المساءلة اإلدارية  تعميم

23 
95.8
% 

1 4.2% 21 
87.5
% 

3 
12.5
% 

5 
 وجود دليل إجرائي آلليات تنفيذ المساءلة اإلدارية وضوابطها

24 100% 0 0 23 
95.8
% 

1 4.2% 
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6 
خطة عامة للمساءلة اإلدارية معممة على منسوبي وجود 
 23 الجامعة

95.8
% 

1 4.2% 21 
87.5
% 

3 
12.5
% 

7 
 إجراء المساءلة اإلدارية وفق المهام الوظيفية المعلنة

24 100% 0 0 23 
95.8
% 

1 4.2% 

8 
 إجراء المساءلة اإلدارية وفق نتائج تقييم األداء الوظيفي 

21 
87.5
% 

3 
12.5
% 

22 
91.7
% 

2 .38% 

9 
وجود حماية وضمانات لألشخاص الذين يكشفون الفساد 

 22 0 0 %100 24 بكافة صوره
91.7
% 

2 8.3% 

1
0 

محاسبة المقصرين في إنجاز مهامهم بعد ثبوت الخطأ 
 23 0 0 %100 24 مباشرة دون مماطلة وتأخير

95.8
% 

1 4.2% 

1
1 

تطبيق نظام المساءلة على جميع منسوبي الجامعة دون 
 19 0 0 %100 24 تحيز

79.2
% 

5 
20.8
% 

1
2 

 السماح للموظف أن يستأنف العقوبة التي وقعت عليه
24 100% 0 0 23 

95.8
% 

1 4.2% 

1
3 

 مرونة آليات المساءلة اإلدارية وقابليتها للتعديل
24 100% 0 0 20 

83.3
% 

4 
16.7
% 

1
4 

موثوقية المعلومات التي تبنى عليها المساءلة اإلدارية في 
 الجامعة

24 100% 0 0 22 
91.7
% 

2 8.3% 

1
5 

 ارتباط آليات المساءلة اإلدارية في الجامعة بمستوى اإلنجاز 
19 

79.2
% 

5 
20.8
% 

17 
70.8
% 

7 
29.2
% 

1
6 

دارية لتعزيز المسؤولية في المساءلة اإلاستهداف آليات 
 الموظفيننفوس 

23 
95.8
% 

1 4.2% 17 
70.8
% 

7 
29.2
% 

1
7 

الموظف تبعًا لتكرار المخالفة تدرج العقوبة المفروضة على  
 0 0 %100 24 0 0 %100 24  ونوعها

 المعيار الرابع  : شفافية نظم المعلومات واالتصال مع المجتمع الداخلي والخارجي؛ ومؤشراته :

1 
 تدفق المعلومات بين منسوبي الجامعة بيسر وسهولة

24 100% 0 0 21 
87.5
% 

3 
12.5
% 

2 
ت المهمة التي تتطلب اإلفصاح إفصاح الجامعة عن المعلوما

 21 0 0 %100 24 لمجتمعها الداخلي والخارجي دون اختصارها أو تنقيتها
87.5
% 

3 
12.5
% 

3 
 خلو المعلومات التي تنشرها الجامعة من الزيادة أو التكرار

21 
87.5
% 

3 
12.5
% 

20 
83.3
% 

4 
16.7
% 

4 
نظم المعلومات في الجامعة تستهدف تبسيط المشكالت 

 22  ةالمعقد
91.7
% 

2 8.3% 19 
79.2
% 

5 
20.8
% 

5 
سهولة حصول جميع العاملين على المعلومات التي يريدونها 

 23 دون قيود
95.8
% 

1 4.2% 23 
95.8
% 

1 4.2% 

16.7 83.34 20 %4.2 95.81 23  إعالن الجامعة عن موازنتها السنوية بشكل واضح 6
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% % % 

7 
ا اإللكتروني وجود معلومات كافية عن الجامعة على موقعه

 23 0 0 %100 24 ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة
95.8
% 

1 4.2% 

8 
وجود صالحية لدى الموظفين للوصول لقواعد المعلومات 

 23 التي تتطلب اإلفصاح في أي وقت
95.8
% 

1 4.2% 20 
83.3
% 

4 
16.7
% 

9 
 تلبية المعلومات التي تنشرها الجامعة لمتطلبات العمل

23 
95.8
% 

1 2.4% 20 
83.3
% 

4 
16.7
% 

1
0 

 وجود إجراءات دقيقة لتحقيق األمن المعلوماتي للجامعة
24 100% 0 0 24 100% 0 0 

1
1 

توفر الجامعة قنوات اتصال واضحة مع المجتمع الداخلي  
 23 0 0 %100 24 والخارجي

95.8
% 

1 4.2% 

1
2 

تطبق الجامعة سياسة عدم إخفاء أي معلومات أو أرقام عن 
 14 .منسوبيها 

58.3
% 

10 
41.7
% 

8 
33.4
% 

16 
66.6
% 

1
3 

تعمل الجامعة على تعزيز الثقة بين كلياتها وأقسامها 
 والمستفيدين من خدماتها .

22 
91.7
% 

2 8.3% 9 
37.5
% 

15 
62.5
% 

1
4 

وجود عقود تعاون مع مؤسسات المجتمع لتحسين البرامج 
 23 والخدمات التي تقدمها

95.8
% 

1 4.2% 24 100% 0 0 

1
5 

 جود نشرات توعوية للمجتمع بالبرامج والخدمات التي تقدمهاو 
24 100% 0 0 23 

95.8
% 

1 4.2% 

1
6 

تلبي البرامج التي تقدمها الجامعة احتياجات المجتمع 
 22 ومتطلباته

91.7
% 

2 8.3% 20 
83.3
% 

4 
16.7
% 

1
7 
 

تتبنى الجامعة إصدار قوانين وتعليمات تضمن للمواطنين 
 20 %33 8 %67 16 .التي يريدونها صول على المعلوماتالح

83.3
% 

4 
16.7
% 

1
8 

تسمح الجامعة للمستفيدين بتقييم أداء عملياتها دون تعمد 
 19 0 0 %100 24  إخفاء أي معلومات تتعلق بعملياتها

79.2
% 

5 
20.8
% 

1
9 

 وجود ميثاق شرف معلن للقضاء على المحسوبية
22 

91.7
% 

2 8.3% 21 
87.5
% 

3 
12.5
% 

2
0 

جامعة سياسة الباب المفتوح مع المجتمع الداخلي تنهج ال
 23 والخارجي

95.8
% 

1 4.2% 21 
87.5
% 

3 
12.5
% 

 المعيار الخامس  : شفافية تقييم األداء ؛ ومؤشراته :

1 
 وجود آليات واضحة لتقييم األداء

24 100% 0 0 23 
95.8
% 

1 4.2% 

2 
ة ترتبط أسس تقييم األداء في الجامعة بالمتطلبات األساسي

 22 0 0 %100 24 إلنجاز العمل
91.7
% 

2 8.3% 

 %4.2 95.81 23 0 0 %100 24 وجود جهة مسؤولة عن متابعة األداء في الجامعة 3
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% 

4 
 يتم تقييم األداء بصورة مستمرة طوال العام

24 100% 0 0 22 
91.7
% 

2 8.3% 

5 
يتم تزويد العاملين في الجامعة بنتائج أدائهم بموضوعية 

 0 0 %100 24 0 0 %010 24 تامة

 0 0 %100 24 0 0 %100 24  وجود تقارير دورية واضحة عن سير العمل في كل جهة 6

7 
 ُتطلع الجامعة منسوبيها على إجراءات التقييم بموضوعية

23 
95.8
% 

1 4.2% 23 
95.8
% 

1 4.2% 

8 
  تتيح الجامعة للمجتمع الخارجي تقييم أداءها

23 
95.8
% 

1 4.2% 21 
87.5
% 

3 
.512

% 

9 
وجود نافذة على موقع الجامعة اإللكتروني الستقبال 

 22 0 0 %100 24 مالحظات ومقترحات العاملين بها لتطوير األداء
91.7
% 

2 8.3% 

10 
وجود برامج تدريبية في أساليب التقويم الذاتي لمنسوبي 

 23 الجامعة
95.8
% 

1 4.2% 22 
91.7
% 

2 8.3% 

11 
 جامعة بالنزاهةتتسم عملية تقييم األداء في ال

23 
95.8
% 

1 4.2% 16 
66.7
% 

8 
33.3
% 

12 
ترتبط القرارات المتعلقة بالعاملين في الجامعة بنتائج تقارير 

 أدائهم
24 100% 0 0 21 

87.5
% 

3 
12.5
% 

 المعيار السادس  : شفافية اتخاذ القرارات وتفويض الصالحيات ؛ ومؤشراته :

1 
 تتخذ الجامعة قراراتها وفق أسس علمية

24 100% 0 0 20 
83.3
% 

4 
16.7
% 

2 
 تشرك الجامعة منسوبيها في صناعة القرار

24 100% 0 0 23 
95.8
% 

1 4.2% 

3 
تتخذ الجامعة قراراتها في الوقت المناسب دون تعجل أو  

 19 0 0 %100 24 تأخير
79.2
% 

5 
20.8
% 

4 
توضح الجامعة لمنسوبيها خلفيات اتخاذ القرار بشفافية 

  ووضوح
23 

8.95
% 

1 4.2% 19 
79.2
% 

5 
20.8
% 

5 
تكون الجامعة مرنة في تعديل قراراتها بناًء على نتائج  

 التقييم
24 100% 0 0 21 

87.5
% 

3 
12.5
% 

6 
تدرس الجامعة أثر قراراتها على بيئة العمل وجمهور 

 20 0 0 %100 24 المستفيدين
83.3
% 

4 
16.7
% 

7 
 .تتسم قرارات الجامعة بالموضوعية والمصداقية 

24 100% 0 0 10 
41.6
% 

14 
58.4
% 

8 
يمتلك العاملون في الجامعة الصالحيات الالزمة التخاذ 

  القرارات المتعلقة بأعمالهم
24 100% 0 0 22 

91.7
% 

2 8.3% 

 %4.2 8.951 23 0 0 %100 24تفوض قيادات الجامعة بعض صالحياتها للصف الثاني من  9
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 % القيادات بقرارات إدارية معلنة ومكتوبة بوضوح

10 
 تفويض الصالحيات مبني على مبدأ الكفاءة والجدارة

23 
95.8
% 

1 4.2% 20 
83.3
% 

4 
16.7
% 

11 
تحرص قيادات الجامعة على تفويض بعض المسؤوليات 
لعضو متخصص دون تردد في حال عدم قدرتهم التخصصية 

 على أدائها
22 

91.7
% 

2 8.3% 17 
70.8
% 

7 
29.2
% 

12 
ة عند القصور في أداء المهمة وجود محاسبية مباشر 

 23 المفوضة
95.8
% 

1 4.2% 21 
87.5
% 

3 
12.5
% 

 المعيار السابع  : شفافية إدارة االجتماعات والمجالس واللجان؛ ومؤشراته :

1 
ُيعد جدول أعمال المجالس أو اللجان قبل وقت كافي من 

 23 0 0 %100 24 انعقادها
95.8
% 

1 4.2% 

2 
جنة زمنًا محددًا لكل بند من بنود يحدد رئيس المجلس / الل

 22 االجتماع
91.7
% 

2 8.3% 22 
91.7
% 

2 8.3% 

3 
يعلن رئيس المجلس / اللجنة موعد عقد االجتماع لجميع 

 23 0 0 %100 24 األعضاء دون استثناء
95.8
% 

1 4.2% 

4 
يسجل أمين المجلس / اللجنة كل ما يدور من نقاشات أواًل  

 21 0 0 %100 24 بأول بموضوعية
87.5
% 

3 
12.5
% 

5 
يشرك رئيس المجلس / اللجنة جميع األعضاء في المناقشات 

 23  دون إقصاء أحد
95.8
% 

1 4.2% 22 
91.7
% 

2 8.3% 

6 
يعلن رئيس المجلس / اللجنة ما تم التوصل إليه من قرارات 

 23 0 0 %100 24 في نهاية االجتماع
95.8
% 

1 4.2% 

7 
ضر االجتماع بعد يصادق األعضاء على كل صفحات مح

 22 طباعته
91.7
% 

2 8.3% 24 100% 0 0 

8 
يمتلك األعضاء الحق في االطالع على القرارات التي تمت في 

 22 محاضر اجتماعات سابقة في أي وقت دون قيد أو شرط
91.7
% 

2 8.3% 22 
91.7
% 

2 8.3% 

9 
يمتلك أي عضو الحق في التحفظ على أي قرار في محضر 

 ات من رئيس االجتماع أو األعضاءاالجتماع دون تأثير 
23 

95.8
% 

1 4.2% 21 
87.5
% 

3 
12.5
% 

1
0 

ُتتخذ القرارات في االجتماعات أو اللجان بالتصويت باألغلبية 
 22 دون تأثير من رئيس االجتماع أو اللجنة

91.7
% 

2 8.3% 19 
79.2
% 

5 
20.8
% 

 ومؤشراته :المعيار الثامن  : شفافية التوظيف والترقية والتطوير المهني؛ 

1 
تعلن الجامعة بكل وضوح عن جميع وظائفها بكافة وسائل 

 23 0 0 %100 24 التواصل
95.8
% 

1 4.2% 

2 
وجود آليات معلنة وشفافة تضمن استقطاب القيادات 

 22 0 0 %100 24 األكاديمية واإلدارية ذات الكفاءة
91.7
% 

2 8.3% 

3 
 ة والجدارةتختار الجامعة العاملين فيها على مبدأ الكفاء

24 100% 0 0 20 
83.3
% 

4 
16.7
% 
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4 
وجود سياسات وإجراءات عادلة ومعلنة لالستقطاب والترشيح 

 0 0 %100 24 0 0 %100 24 والتوظيف وإنهاء الخدمات

5 
وجود آليات فاعلة للتحقق من صحة ومصداقية مؤهالت 
وخبرات المرشحين للوظائف وسمعة المؤسسات التي حصلوا 

 نهاعلى مؤهالت م
24 100% 0 0 23 

95.8
% 

1 4.2% 

6 
تفصح الجامعة عن نتائج المتنافسين على وظائفها ونقاط 

 المفاضلة بكل وضوح وشفافية
23 

95.8
% 

1 4.2% 19 
79.2
% 

5 
20.8
% 

7 
وجود فرص متكافئة ومعلنة للتطوير المهني ألعضاء هيئة 

 التدريس والموظفين
24 100% 0 0 22 

91.7
% 

2 8.3% 

8 
عد تنظيمية واضحة ومعتمدة لترقية أعضاء هيئة وجود قوا

التدريس والموظفين بشفافية وعدالة مستندة إلى نظام التعليم 
 العالي والجامعات ولوائحه

24 100% 0 0 24 100% 0 0 

9 
تطلع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على نتائج إنتاجهم 

 23 العلمي المقدم للترقية في حال رغبتهم
95.8
% 

1 4.2% 23 
95.8
% 

1 4.2% 

1
0 

تطلع الجامعة موظفيها اإلداريين على نتائج عمليات ترقياتهم 
 23 في حال رغبتهم

95.8
% 

1 4.2% 23 
95.8
% 

1 4.2% 

 المعيار التاسع  : شفافية قبول وتسجيل وحقوق الطالب؛ ومؤشراته :

1 
سياسة وأنظمة قبول الطالب في جميع البرامج واضحة 

 22 0 0 %100 24 وعادلة
91.7
% 

2 8.3% 

2 
 سياسة وأنظمة قبول الطالب في جميع البرامج معلنة

24 100% 0 0 22 
91.7
% 

2 8.3% 

3 
وجود نظام إلكتروني فعال إلدارة قبول الطالب وحفظ حركاتهم 

 0 0 %100 24 0 0 %100 24 األكاديمية

4 
 يتم اإلعالن مبكرًا عن الشروط العامة والخاصة للقبول

24 100% 0 0 23 
.895

% 
1 4.2% 

5 
يتم اإلعالن عن نتائج القبول بكل وضوح مبينًا النسب 

 الموزونة التي توقف عندها القبول لكل تخصص
24 100% 0 0 24 100% 0 0 

6 
تلتزم الجامعة بتطبيق سياسات ومعايير القبول والتحويل 

 23 0 0 %100 24 والمعادلة
95.8
% 

1 4.2% 

7 
لتسكين الطالب في وجود آليات واضحة وعادلة ومعلنة 

 23 0 0 %100 24 البرامج األكاديمية
95.8
% 

1 4.2% 

 0 0 %100 24 0 0 %100 24 وجود أدلة معلنة لحقوق وواجبات الطالب ملتزم بها 8

9 
وجود نظام إلكتروني فعال الستفادة الطالب من كافة الخدمات 

 23 0 0 %100 24 دون تحيز
95.8
% 

1 4.2% 

1
0 

القويم وإجراءات للتأديب والتظلم وجود قواعد للسلوك 
 واالستئناف تتسم بالشفافية والعدالة

24 100% 0 0 24 100% 0 0 
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1
1 

تتيح الجامعة  كل المعلومات المتعلقة بأنواع البرامج 
 16 والمقررات التي تقدمها وطريقة تقديمها ومتطلباتها .

66.6
% 

8 
33.4
% 

22 
91.7
% 

2 8.3% 

1
2 

 في المجالس واللجان ذات الصلة وجود تمثيل مناسب للطالب
24 100% 0 0 24 100% 0 0 

1
3 

 حقوق الطالب ذوي االحتياجات الخاصة معلنة وملتزم بها
24 100% 0 0 21 

87.5
% 

3 
12.5
% 

دلفاي  أسلوب الباحث استخدم المرحلة السادسة: 
مرة أخرى ؛ حيث تم إرسال  الثاني األنموذج لتحكيم

لخبراء القيادة التربوية ( مرة أخرى 2األنموذج رقم )
من مختصين وممارسين مصحوبًا بنتائج تحكيمه في 

؛  (1كما يتضح من الجدول رقم ) السابقةالجولة 

كتغذية راجعة بالطلب من الخبراء مراجعة استجاباتهم 
ومؤشراته المعيار  أهمية حيثفي الجولة السابقة من 

؛ بناًء على معرفتهم بالنتائج للقياس اوقابليته
 الجولة الثالثة ؛ وكانت نتائج حصائية للجولة ككلاإل

 على النحو التالي:
نتائج الجولة الثالثة لتحكيم خبراء القيادة التربوية من مختصين وممارسين لدرجة أهمية وقابلية القياس لمعايير  (2جدول رقم )

 2030ي ضوء رؤية المملكة ومؤشرات األنموذج المقترح لقياس الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية ف
 قابلية القياس األهمية المعاير الرئيسة / المؤشرات

 غير قابل للقياس قابل للقياس غير مهم مهم
 % ت % ت % ت % ت المعيار الرئيس / مؤشراته م

 المعيار األول : شفافية األنظمة وقواعدها التنفيذية ؛ ومؤشراته :
 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 معة تضمن للعاملين حقوقهموجود قواعد تنفيذية ألنظمة الجا 1
 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16  .وضوح القواعد التنفيذية ألنظمة الجامعة 2
تعمل الجامعة على تالشي الغموض والضبابية في اللوائح  3

 واألنظمة والتشريعات قبل  صدورها.
11 68.8% 5 31.2% 7 43.8% 9 56.2% 

امعة أنظمتها وقواعدها التنفيذية لجميع منسوبيها  إعالن الج 4
 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16  .عند صدورها

تنفيذ ورش عمل لتوعية منسوبي الجامعة باألنظمة والقواعد      5
 0 0 %100 16 0 0 %100 16  .التنفيذية

 %31.2 5 %68.8 11 0 0 %100 16  .التطبيق العملي لألنظمة على الجميع دون محاباة أو تمييز 6
تناسب أنظمة الجامعة وقواعدها التنفيذية مع احتياجاتها  7

 %25 4 %75 12 0 0 %100 16  .التطويرية

 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16  وجود إدارة لمتابعة أنظمة الجامعة وقواعدها التنفيذية باستمرار 8
ناء القواعد مشاركة الكليات والعمادات واألقسام األكاديمية في ب 9

  .التنفيذية ألنظمة الجامعة
16 100% 0 0 15 93.8% 1 6.2% 

التحديث المستمر ألنظمة الجامعة وقواعدها التنفيذية بما   10
 0 0 %100 16 0 0 %100 16  .يتواكب مع المستجدات

وجود آليات واضحة لمكافحة الفساد بكافة صوره في أنظمة  11
 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 الجامعة

وجود نظام واضح إلجراءات التظلم والشكاوي واإلجراءات  12
 0 0 %100 16 0 0 %100 16 التأديبية
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تراعي الجامعة  في أنظمتها ولوائحها الالمركزية والمرونة في  13
 كافة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

10 62.5% 6 37% 7 43.8% 9 56.2% 

 العمل؛ ومؤشراته :المعيار الثاني : شفافية إجراءات 
 %56.2 9 %43.8 7 %12.5 2 %87.5 14 تسير اإلجراءات بصورة تسمح بإنهاء المعامالت دون تعقيد  1
 0 0 %100 16 0 0 %100 16 وجود أدلة إجرائية إرشادية إلجراءات العمل المختلفة بالجامعة 2
 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16 وضوح إجراءات العمل في الجامعة 3
 %37.5 6 %62.5 10 %12.5 2 %87.5 14 تنفيذ إجراءات العمل بعدالة  4
إتاحة االطالع على إجراءات العمل في الجامعة لجميع  5

 %7.18 3 %81.3 13 0 0 %100 16 منسوبيها

 %12.5 2 %87.5 14 %6.2 1 %93.8 15 إجراءات العمل تتم بسرعة وسالسة 6
 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16 )إلكترونية( إجراءات العمل في الجامعة مؤتمتة 7
 %6.2 1 %93.8 15 %6.2 1 %93.8 15 وجود رابط لتتبع المعامالت على موقع الجامعة اإللكتروني 8
وجود لوحات إرشادية في أماكن بارزة تظهر خطوات سير  9

 المعامالت
14 87.5% 2 12.5% 13 81.3% 3 18.7% 

العمل في ضوء التغذية الراجعة  وجود تحسين مستمر إلجراءات 10
 %18.7 3 %81.3 13 0 0 %100 16 التي تصل من المستفيدين.

تشرك الجامعة عامليها في تحديد إجراءات العمل المناسبة  11
 %18.7 3 %81.3 13 %50 8 %50 8 إلنهاء المعامالت دون تعطيل .

 %12.5 2 %87.5 14 %6.2 1 %93.8 15 وجود رقابة على نزاهة إجراءات العمل في الجامعة 12
 المعيار الثالث : شفافية المساءالت اإلدارية ؛ ومؤشراته :

 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16  وجود نظام واضح للمساءلة اإلدارية في الجامعة 1
وجود برامج توعوية لغرس الرقابة الذاتية في نفوس منسوبي  2

 %12.5 2 %87.5 14 %6.2 1 %93.8 15  الجامعة

 %12.5 2 %87.5 14 %6.2 1 %93.8 15 وجود أدلة ومنشورات توعوية لمفاهيم المساءلة اإلدارية 3
 %12.5 2 %87.5 14 %6.2 1 %93.8 15 تعميم مبادئ المساءلة اإلدارية على منسوبي الجامعة 4
 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 وجود دليل إجرائي آلليات تنفيذ المساءلة اإلدارية وضوابطها 5
وجود خطة عامة للمساءلة اإلدارية معممة على منسوبي  6

 %12.5 2 %87.5 14 %6.2 1 %93.8 15 الجامعة

 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 إجراء المساءلة اإلدارية وفق المهام الوظيفية المعلنة 7
 %12.5 2 %87.5 14 %12.5 2 %87.5 14 إجراء المساءلة اإلدارية وفق نتائج تقييم األداء الوظيفي  8
وجود حماية وضمانات لألشخاص الذين يكشفون الفساد بكافة  9

 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16 صوره

محاسبة المقصرين في إنجاز مهامهم بعد ثبوت الخطأ مباشرة  10
 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 دون مماطلة وتأخير

 %20.8 5 %79.2 19 0 0 %100 16 امعة دون تحيزتطبيق نظام المساءلة على جميع منسوبي الج 11
 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 السماح للموظف أن يستأنف العقوبة التي وقعت عليه 12
 %18.7 3 %81.3 13 0 0 %100 16 مرونة آليات المساءلة اإلدارية وقابليتها للتعديل 13
ية في موثوقية المعلومات التي تبنى عليها المساءلة اإلدار  14

 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16 الجامعة

 %37.5 6 %62.5 10 %31.2 5 %68.8 11 ارتباط آليات المساءلة اإلدارية في الجامعة بمستوى اإلنجاز  15
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استهداف آليات المساءلة اإلدارية لتعزيز المسؤولية في نفوس  16
 الموظفين

15 93.8% 1 6.2% 11 68.8% 5 31.2% 

وبة المفروضة على الموظف تبعًا لتكرار المخالفة تدرج العق  17
 0 0 %100 16 0 0 %100 16  ونوعها

 المعيار الرابع  : شفافية نظم المعلومات واالتصال مع المجتمع الداخلي والخارجي؛ ومؤشراته :
 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16 تدفق المعلومات بين منسوبي الجامعة بيسر وسهولة 1
جامعة عن المعلومات المهمة التي تتطلب اإلفصاح إفصاح ال 2

 %12.5 3 %87.5 14 0 0 %100 16 لمجتمعها الداخلي والخارجي دون اختصارها أو تنقيتها

 %18.7 3 %81.3 13 %12.5 3 %87.5 14 خلو المعلومات التي تنشرها الجامعة من الزيادة أو التكرار 3
ط المشكالت نظم المعلومات في الجامعة تستهدف تبسي 4

 %18.7 3 %81.3 13 %6.2 1 %93.8 15  المعقدة

سهولة حصول جميع العاملين على المعلومات التي يريدونها  5
 %6.2 1 %93.8 15 %6.2 1 %93.8 15 دون قيود

 %18.7 3 %81.3 13 %6.2 1 %93.8 15  إعالن الجامعة عن موازنتها السنوية بشكل واضح 6
الجامعة على موقعها اإللكتروني وجود معلومات كافية عن  7

 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة

وجود صالحية لدى الموظفين للوصول لقواعد المعلومات التي  8
 %18.7 3 %81.3 13 %6.2 1 %93.8 15 تتطلب اإلفصاح في أي وقت

 %18.7 3 %81.3 13 %6.2 1 %93.8 15 عملتلبية المعلومات التي تنشرها الجامعة لمتطلبات ال 9
 0 0 %100 16 0 0 %100 16 وجود إجراءات دقيقة لتحقيق األمن المعلوماتي للجامعة 10
توفر الجامعة قنوات اتصال واضحة مع المجتمع الداخلي   11

 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 والخارجي

رقام عن تطبق الجامعة سياسة عدم إخفاء أي معلومات أو أ 12
 %68.7 11 %31.3 5 %50 8 %50 8 منسوبيها .

تعمل الجامعة على تعزيز الثقة بين كلياتها وأقسامها  13
 %62.5 10 %37.5 6 %12.5 2 %87.5 14 والمستفيدين من خدماتها .

وجود عقود تعاون مع مؤسسات المجتمع لتحسين البرامج  14
 0 0 %010 16 %6.2 1 %93.8 15 والخدمات التي تقدمها

 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 وجود نشرات توعوية للمجتمع بالبرامج والخدمات التي تقدمها 15
تلبي البرامج التي تقدمها الجامعة احتياجات المجتمع  16

 %18.7 3 %81.3 13 %12.5 2 %87.5 14 ومتطلباته

تتبنى الجامعة إصدار قوانين وتعليمات تضمن للمواطنين  17
 %25 4 %75 12 %37.5 6 %62.5 10 لى المعلومات التي يريدونها .الحصول ع

تسمح الجامعة للمستفيدين بتقييم أداء عملياتها دون تعمد  18
 %25 4 %75 12 0 0 %100 16  إخفاء أي معلومات تتعلق بعملياتها

 %12.5 2 %87.5 14 %12.5 2 %87.5 14 وجود ميثاق شرف معلن للقضاء على المحسوبية 19
تنهج الجامعة سياسة الباب المفتوح مع المجتمع الداخلي  20

 %12.5 2 %87.5 14 %6.2 1 %93.8 15 والخارجي

 المعيار الخامس  : شفافية تقييم األداء ؛ ومؤشراته :
 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 وجود آليات واضحة لتقييم األداء 1
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ات األساسية ترتبط أسس تقييم األداء في الجامعة بالمتطلب 2
 إلنجاز العمل

16 100% 0 0 14 87.5% 2 12.5% 

 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 وجود جهة مسؤولة عن متابعة األداء في الجامعة 3
 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16 يتم تقييم األداء بصورة مستمرة طوال العام 4
 0 0 %100 16 0 0 %100 16 ة تامةيتم تزويد العاملين في الجامعة بنتائج أدائهم بموضوعي 5
 0 0 %100 16 0 0 %100 16  وجود تقارير دورية واضحة عن سير العمل في كل جهة 6
 %6.2 1 %93.8 15 %6.2 1 %93.8 15 ُتطلع الجامعة منسوبيها على إجراءات التقييم بموضوعية 7
 %12.5 2 %87.5 41 %6.2 1 %93.8 15  تتيح الجامعة للمجتمع الخارجي تقييم أداءها 8
وجود نافذة على موقع الجامعة اإللكتروني الستقبال مالحظات  9

 0 0 %100 16 0 0 %100 16 ومقترحات العاملين بها لتطوير األداء

وجود برامج تدريبية في أساليب التقويم الذاتي لمنسوبي  10
 %6.2 1 %93.8 15 %6.2 1 %93.8 15 الجامعة

 %37.5 6 %62.5 10 %6.2 1 %93.8 15 اء في الجامعة بالنزاهةتتسم عملية تقييم األد 11
ترتبط القرارات المتعلقة بالعاملين في الجامعة بنتائج تقارير  12

 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16 أدائهم

 المعيار السادس  : شفافية اتخاذ القرارات وتفويض الصالحيات ؛ ومؤشراته :
 %18.7 3 %81.3 13 0 0 %100 16 سس علميةتتخذ الجامعة قراراتها وفق أ 1
 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 تشرك الجامعة منسوبيها في صناعة القرار 2
 %25 4 %75 12 0 0 %100 16 تتخذ الجامعة قراراتها في الوقت المناسب دون تعجل أو تأخير  3
توضح الجامعة لمنسوبيها خلفيات اتخاذ القرار بشفافية  4

 %25 4 %75 12 %6.2 1 %93.8 15  ووضوح

 %18.7 3 %81.3 13 0 0 %100 16 تكون الجامعة مرنة في تعديل قراراتها بناًء على نتائج التقييم  5
تدرس الجامعة أثر قراراتها على بيئة العمل وجمهور  6

 %25 4 %75 12 0 0 %100 16 المستفيدين

 %62.5 10 %37.5 6 0 0 %100 16 تتسم قرارات الجامعة بالموضوعية والمصداقية . 7
يمتلك العاملون في الجامعة الصالحيات الالزمة التخاذ القرارات  8

 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16  المتعلقة بأعمالهم

تفوض قيادات الجامعة بعض صالحياتها للصف الثاني من  9
 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 القيادات بقرارات إدارية معلنة ومكتوبة بوضوح

 %18.7 3 %81.3 13 %6.2 1 %93.8 15 تفويض الصالحيات مبني على مبدأ الكفاءة والجدارة 10
تحرص قيادات الجامعة على تفويض بعض المسؤوليات لعضو  11

متخصص دون تردد في حال عدم قدرتهم التخصصية على 
 أدائها

14 87.5% 2 12.5% 10 62.5% 6 37.5% 

 %12.5 2 %87.5 14 %6.2 1 %93.8 15 ند القصور في أداء المهمة المفوضةوجود محاسبية مباشرة ع 12
 السابع  : شفافية إدارة االجتماعات والمجالس واللجان؛ ومؤشراته :المعيار 

ُيعد جدول أعمال المجالس أو اللجان قبل وقت كافي من  1
 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 انعقادها

زمنًا محددًا لكل بند من بنود  يحدد رئيس المجلس / اللجنة 2
 االجتماع

14 87.5% 2 12.5% 15 93.8% 1 6.2% 

 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16يعلن رئيس المجلس / اللجنة موعد عقد االجتماع لجميع  3
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 األعضاء دون استثناء
يسجل أمين المجلس / اللجنة كل ما يدور من نقاشات أواًل   4

 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16 بأول بموضوعية

يشرك رئيس المجلس / اللجنة جميع األعضاء في المناقشات  5
 %12.5 2 %87.5 14 %6.2 1 %93.8 15  دون إقصاء أحد

يعلن رئيس المجلس / اللجنة ما تم التوصل إليه من قرارات في  6
 نهاية االجتماع

16 100% 0 0 15 93.8% 1 6.2% 

ر االجتماع بعد يصادق األعضاء على كل صفحات محض 7
 0 0 %100 16 %6.2 1 %93.8 15 طباعته

يمتلك األعضاء الحق في االطالع على القرارات التي تمت في  8
 %12.5 2 %87.5 14 %12.5 2 %87.5 14 محاضر اجتماعات سابقة في أي وقت دون قيد أو شرط

يمتلك أي عضو الحق في التحفظ على أي قرار في محضر  9
 %12.5 2 %87.5 14 %6.2 1 %93.8 15 رات من رئيس االجتماع أو األعضاءاالجتماع دون تأثي

ُتتخذ القرارات في االجتماعات أو اللجان بالتصويت باألغلبية  10
 %25 54 %75 12 %6.2 1 %93.8 15 دون تأثير من رئيس االجتماع أو اللجنة

 ؤشراته :والتطوير المهني؛ وم شفافية التوظيف والترقيةالمعيار الثامن  : 
تعلن الجامعة بكل وضوح عن جميع وظائفها بكافة وسائل  1

 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 التواصل

وجود آليات معلنة وشفافة تضمن استقطاب القيادات  2
 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16 األكاديمية واإلدارية ذات الكفاءة

 %18.7 3 %81.3 13 0 0 %100 16 والجدارة تختار الجامعة العاملين فيها على مبدأ الكفاءة 3
وجود سياسات وإجراءات عادلة ومعلنة لالستقطاب والترشيح  4

 0 0 %100 16 0 0 %100 16 والتوظيف وإنهاء الخدمات

وجود آليات فاعلة للتحقق من صحة ومصداقية مؤهالت  5
وخبرات المرشحين للوظائف وسمعة المؤسسات التي حصلوا 

 هاعلى مؤهالت من
16 100% 0 0 15 93.8% 1 6.2% 

تفصح الجامعة عن نتائج المتنافسين على وظائفها ونقاط  6
 %18.7 3 %81.3 13 %6.2 1 %93.8 15 المفاضلة بكل وضوح وشفافية

وجود فرص متكافئة ومعلنة للتطوير المهني ألعضاء هيئة  7
 التدريس والموظفين

16 100% 0 0 14 87.5% 2 12.5% 

عد تنظيمية واضحة ومعتمدة لترقية أعضاء هيئة وجود قوا 8
التدريس والموظفين بشفافية وعدالة مستندة إلى نظام التعليم 

 العالي والجامعات ولوائحه
16 100% 0 0 16 100% 0 0 

تطلع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على نتائج إنتاجهم  9
 %6.2 1 %93.8 15 %6.2 1 %93.8 15 العلمي المقدم للترقية في حال رغبتهم

تطلع الجامعة موظفيها اإلداريين على نتائج عمليات ترقياتهم  10
 %6.2 1 %93.8 15 %6.2 1 %93.8 15 في حال رغبتهم

 المعيار التاسع  : شفافية قبول وتسجيل وحقوق الطالب؛ ومؤشراته :
 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16 سياسة وأنظمة قبول الطالب في جميع البرامج واضحة وعادلة 1
 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16 سياسة وأنظمة قبول الطالب في جميع البرامج معلنة 2
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وجود نظام إلكتروني فعال إلدارة قبول الطالب وحفظ حركاتهم  3
 األكاديمية

16 100% 0 0 16 100% 0 0 

 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 يتم اإلعالن مبكرًا عن الشروط العامة والخاصة للقبول 4
يتم اإلعالن عن نتائج القبول بكل وضوح مبينًا النسب  5

 0 0 %100 16 0 0 %100 16 الموزونة التي توقف عندها القبول لكل تخصص

تلتزم الجامعة بتطبيق سياسات ومعايير القبول والتحويل  6
 والمعادلة

16 100% 0 0 15 93.8% 1 6.2% 

ة لتسكين الطالب في البرامج وجود آليات واضحة وعادلة ومعلن 7
 %6.2 1 %93.8 15 0 0 %100 16 األكاديمية

 0 0 %100 16 0 0 %100 16 وجود أدلة معلنة لحقوق وواجبات الطالب ملتزم بها 8
وجود نظام إلكتروني فعال الستفادة الطالب من كافة الخدمات  9

 دون تحيز
16 100% 0 0 15 93.8% 1 6.2% 

ك القويم وإجراءات للتأديب والتظلم وجود قواعد للسلو  10
 0 0 %100 16 0 0 %100 16 واالستئناف تتسم بالشفافية والعدالة

تتيح الجامعة  كل المعلومات المتعلقة بأنواع البرامج والمقررات  11
 %12.5 2 %87.5 14 %43.7 7 %56.3 9 التي تقدمها وطريقة تقديمها ومتطلباتها .

 0 0 %100 16 0 0 %100 16 ب في المجالس واللجان ذات الصلةوجود تمثيل مناسب للطال 12
 %12.5 2 %87.5 14 0 0 %100 16 حقوق الطالب ذوي االحتياجات الخاصة معلنة وملتزم بها 13

 اآلتي:تم ؛ ( 2بناء على نتائج الجولة الثالثة كما يتضح من الجدول ) :)األخيرة(  السابعةالمرحلة  
 ؛ حيث الخبراءحسب رأي % فأكثر( 70لغت درجة أهميتها وقابليتها للقياس معًا )اعتماد المؤشرات التي ب

 رئيسة.معايير  9مؤشرًا في  104بلغت 
  ؛ حيث بلغت  %(70عن ) للقياس حسب رأي الخبراءالتي قلت درجة أهميتها أو قابليتها حذف المؤشرات

  مؤشرًا . 15
ية يحتاج لمعيار حكم على المؤشر فقد تم تحديد قيم ووصف وحيث أن األنموذج المقترح لقياس الشفافية اإلدار 

( ، 1( ، منخفضة جداً 2( ، منخفضة )3( ، متوسطة )4( ، عالية )5لكل مؤشر على النحو التالي )عالية جدًا )
مرجح )الموزون( على النحو ولتحديد معيار الحكم على كل مؤشر أو المعيار ككل؛ تم حساب المتوسط ال

 : التالي
حساب المدى بأخذ أقل درجة في المقياس تم اب طول الفئة بالقانون: طول الفئة=المدى/عدد الفئات، كما تم حس

. والجدول رقم (0.80=4/5)فإن طول الفئة= 5، وحيث أن عدد الفئات=(4 =1-5)وطرحها من أعلى درجة 
 .ككلالمرجحة )الموزونة( لكل مؤشر أو للمعيار الحسابية ( يوضح تصنيف المتوسطات 3)
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 األنموذج المقترح تصحيح( 3جدول رقم )
 المعيار ( الموزونة ) المتوسطات الحسابية 

 جداً  منخفضة 1.80أقل من 
 منخفضة 2.60إلى أقل من   1.80من 
 متوسطة 3.40إلى أقل من  2.60من 
 عالية 4.20إلى أقل من  3.40من 

 جداً  عالية 5إلى  4.20من 

مقترح لقياس الشفافية وبهذا يصبح األنموذج ال
اإلدارية في الجامعات السعودية في ضوء رؤية 

 9؛ في صورته النهائية ؛ مكونًا من  2030المملكة 

مؤشرًا ، كما يتضح من  104معايير رئيسة و 
 ( التالي:4الجدول رقم )

 :نتائج الدراسة 
 ية في الجامعات السعودية الصورة النهائية لألنموذج المقترح لقياس الشفافية اإلدار  (4جدول رقم )

  2030في ضوء رؤية المملكة 
 المعيار األول : شفافية األنظمة وقواعدها التنفيذية

 يمارس بدرجة 
 عالية جداً  المؤشرات م

5 
 عالية
4 

 متوسطة
3 

 منخفضة
2  

 منخفضة جداً 
1 

      وجود قواعد تنفيذية ألنظمة الجامعة تضمن للعاملين حقوقهم 1
       .اعد التنفيذية ألنظمة الجامعةوضوح القو  2
       .إعالن الجامعة أنظمتها وقواعدها التنفيذية لجميع منسوبيها عند صدورها 3
       .تنفيذ ورش عمل لتوعية منسوبي الجامعة باألنظمة والقواعد التنفيذية 4
       .تناسب أنظمة الجامعة وقواعدها التنفيذية مع احتياجاتها التطويرية 5
       وجود إدارة لمتابعة أنظمة الجامعة وقواعدها التنفيذية باستمرار 6
       مشاركة الكليات والعمادات واألقسام األكاديمية في بناء القواعد التنفيذية ألنظمة الجامعة 7
       .التحديث المستمر ألنظمة الجامعة وقواعدها التنفيذية بما يتواكب مع المستجدات  8
      وجود آليات واضحة لمكافحة الفساد بكافة صوره في أنظمة الجامعة 9
      وجود نظام واضح إلجراءات التظلم والشكاوي واإلجراءات التأديبية 10

 

 المعيار الثاني : شفافية إجراءات العمل 
      وجود أدلة إجرائية إرشادية إلجراءات العمل المختلفة بالجامعة 1
      ءات العمل في الجامعةوضوح إجرا 2
      إتاحة االطالع على إجراءات العمل في الجامعة لجميع منسوبيها 3
      إجراءات العمل تتم بسرعة وسالسة 4
      إجراءات العمل في الجامعة مؤتمتة )إلكترونية( 5
      وجود رابط لتتبع المعامالت على موقع الجامعة اإللكتروني 6
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      ات إرشادية في أماكن بارزة تظهر خطوات سير المعامالتوجود لوح 7
وجود تحسين مستمر إلجراءات العمل في ضوء التغذية الراجعة التي تصل من  8

 المستفيدين.
     

      وجود رقابة على نزاهة إجراءات العمل في الجامعة 9
 

 المعيار الثالث : شفافية إجراءات العمل 
       للمساءلة اإلدارية في الجامعةوجود نظام واضح  1
       تقديم برامج توعوية لغرس الرقابة الذاتية في نفوس منسوبي الجامعة 2
      وجود أدلة ومنشورات توعوية لمفاهيم المساءلة اإلدارية 3
      نشر مبادئ المساءلة اإلدارية بين منسوبي الجامعة 4
      لمساءلة اإلدارية وضوابطهاوجود دليل إجرائي آلليات تنفيذ ا 5
      وجود خطة عامة للمساءلة اإلدارية معممة على منسوبي الجامعة 6
      إجراء المساءلة اإلدارية وفق المهام الوظيفية المعلنة 7
      إجراء المساءلة اإلدارية وفق نتائج تقييم األداء الوظيفي  8
      يكشفون الفساد بكافة صورهوجود حماية وضمانات لألشخاص الذين  9
محاسبة المقصرين في إنجاز مهامهم بعد ثبوت الخطأ مباشرة دون مماطلة  10

 وتأخير
     

      تطبيق نظام المساءلة على جميع منسوبي الجامعة دون تحيز 11
      السماح للموظف أن يستأنف العقوبة التي وقعت عليه 12
      دارية وقابليتها للتعديلمرونة آليات المساءلة اإل 13
      موثوقية المعلومات التي تبنى عليها المساءلة اإلدارية في الجامعة 14
       تدرج العقوبة المفروضة على الموظف تبعًا لتكرار المخالفة ونوعها  15

 

 المعيار الرابع  : شفافية نظم المعلومات واالتصال مع المجتمع الداخلي والخارجي
 ارس بدرجة يم

عالية  المؤشرات م
 جداً 
5 

عالي
 ة
4 

 متوسطة
3 

 منخفضة
2  

منخفضة 
 جداً 
1 

      تدفق المعلومات بين منسوبي الجامعة بيسر وسهولة 1
إفصاح الجامعة عن المعلومات المهمة التي تتطلب اإلفصاح لمجتمعها الداخلي والخارجي  2

 دون اختصارها أو تنقيتها
     

      ات التي تنشرها الجامعة من الزيادة أو التكرارخلو المعلوم 3
       نظم المعلومات في الجامعة تستهدف تبسيط المشكالت المعقدة 4
      سهولة حصول جميع العاملين على المعلومات التي يريدونها دون قيود 5
       إعالن الجامعة عن موازنتها السنوية بشكل واضح 6
ية عن الجامعة على موقعها اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي وجود معلومات كاف 7

 المختلفة
     

وجود صالحية لدى الموظفين للوصول لقواعد المعلومات التي تتطلب اإلفصاح في أي  8
 وقت
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      تلبية المعلومات التي تنشرها الجامعة لمتطلبات العمل 9
      المعلوماتي للجامعةوجود إجراءات دقيقة لتحقيق األمن  10
      توفر الجامعة قنوات اتصال واضحة مع المجتمع الداخلي والخارجي  11
      وجود عقود تعاون مع مؤسسات المجتمع لتحسين البرامج والخدمات التي تقدمها 12
      وجود نشرات توعوية للمجتمع بالبرامج والخدمات التي تقدمها 13
      تي تقدمها الجامعة احتياجات المجتمع ومتطلباتهتلبي البرامج ال 14
تسمح الجامعة للمستفيدين بتقييم أداء عملياتها دون تعمد إخفاء أي معلومات تتعلق  15

  بعملياتها
     

      وجود ميثاق شرف معلن للقضاء على المحسوبية 16
      خارجيتنهج الجامعة سياسة الباب المفتوح مع المجتمع الداخلي وال 17

 

  تقييم األداء: شفافية  الخامسالمعيار 
      وجود آليات واضحة لتقييم األداء 1
      ترتبط أسس تقييم األداء في الجامعة بالمتطلبات األساسية إلنجاز العمل 2
      وجود جهة مسؤولة عن متابعة األداء في الجامعة 3
      لعاميتم تقييم األداء بصورة مستمرة طوال ا 4
      يتم تزويد العاملين في الجامعة بنتائج أدائهم بموضوعية تامة 5
       وجود تقارير دورية واضحة عن سير العمل في كل جهة 6
      ُتطلع الجامعة منسوبيها على إجراءات التقييم بموضوعية 7
       تتيح الجامعة للمجتمع الخارجي تقييم أداءها 8
على موقع الجامعة اإللكتروني الستقبال مالحظات ومقترحات العاملين بها  وجود نافذة 9

 لتطوير األداء
     

      وجود برامج تدريبية في أساليب التقويم الذاتي لمنسوبي الجامعة 10
      ترتبط القرارات المتعلقة بالعاملين في الجامعة بنتائج تقارير أدائهم 11

 

 اتخاذ القرارات وتفويض الصالحيات المعيار السادس : شفافية
 يمارس بدرجة 

عالية  المؤشرات م
 جداً 
5 

عالي
 ة
4 

 متوسطة
3 

 منخفضة
2  

منخفضة 
 جداً 
1 

      تتخذ الجامعة قراراتها وفق أسس علمية 1
      تشرك الجامعة منسوبيها في صناعة القرار 2
      و تأخيرتتخذ الجامعة قراراتها في الوقت المناسب دون تعجل أ  3
       توضح الجامعة لمنسوبيها خلفيات اتخاذ القرار بشفافية ووضوح 4
      تكون الجامعة مرنة في تعديل قراراتها بناًء على نتائج التقييم  5
      تدرس الجامعة أثر قراراتها على بيئة العمل وجمهور المستفيدين 6
       الزمة التخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهميمتلك العاملون في الجامعة الصالحيات ال 7
تفوض قيادات الجامعة بعض صالحياتها للصف الثاني من القيادات بقرارات إدارية معلنة  8

 ومكتوبة بوضوح
     

      تفويض الصالحيات مبني على مبدأ الكفاءة والجدارة 9
      وضةوجود محاسبية مباشرة عند القصور في أداء المهمة المف 10
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 المعيار السابع : شفافية إدارة االجتماعات والمجالس واللجان
      ُيعد جدول أعمال المجالس أو اللجان قبل وقت كافي من انعقادها 1
      يحدد رئيس المجلس / اللجنة زمنًا محددًا لكل بند من بنود االجتماع 2
      جميع األعضاء دون استثناءيعلن رئيس المجلس / اللجنة موعد عقد االجتماع ل 3
      يسجل أمين المجلس / اللجنة كل ما يدور من نقاشات أواًل بأول بموضوعية  4
       يشرك رئيس المجلس / اللجنة جميع األعضاء في المناقشات دون إقصاء أحد 5
      يعلن رئيس المجلس / اللجنة ما تم التوصل إليه من قرارات في نهاية االجتماع 6
      يصادق األعضاء على كل صفحات محضر االجتماع بعد طباعته 7
يمتلك األعضاء الحق في االطالع على القرارات التي تمت في محاضر اجتماعات سابقة  8

 في أي وقت دون قيد أو شرط
     

يمتلك أي عضو الحق في التحفظ على أي قرار في محضر االجتماع دون تأثيرات من  9
 جتماع أو األعضاءرئيس اال

     

ُتتخذ القرارات في االجتماعات أو اللجان بالتصويت باألغلبية دون تأثير من رئيس  10
 االجتماع أو اللجنة

     

 

 المعيار الثامن : شفافية التوظيف والترقية والتطوير المهني
      تعلن الجامعة بكل وضوح عن جميع وظائفها بكافة وسائل التواصل 1
      جود آليات معلنة وشفافة يضمن استقطاب القيادات األكاديمية واإلدارية ذات الكفاءةو  2
      ختار الجامعة العاملين فيها على مبدأ الكفاءة والجدارة 3
      وجود سياسات وإجراءات عادلة ومعلنة لالستقطاب والترشيح والتوظيف وإنهاء الخدمات 4
من صحة ومصداقية مؤهالت وخبرات المرشحين للوظائف وجود آليات فاعلة للتحقق  5

 وسمعة المؤسسات التي حصلوا على مؤهالت منها
     

      تفصح الجامعة عن نتائج المتنافسين على وظائفها ونقاط المفاضلة بكل وضوح وشفافية 6
      وجود فرص متكافئة ومعلنة للتطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس والموظفين 7
وجود قواعد تنظيمية واضحة ومعتمدة لترقية أعضاء هيئة التدريس والموظفين بشفافية  8

 وعدالة مستندة إلى نظام التعليم العالي والجامعات ولوائحه
     

تطلع الجامعة أعضاء هيئة التدريس على نتائج إنتاجهم العلمي المقدم للترقية في حال  9
 رغبتهم

     

      يها اإلداريين على نتائج عمليات ترقياتهم في حال رغبتهمتطلع الجامعة موظف 10
 

 قبول وتسجيل وحقوق الطالب: شفافية  التاسعالمعيار 
 يمارس بدرجة 

عالية  المؤشرات م
 جداً 
5 

عالي
 ة
4 

 متوسطة
3 

 منخفضة
2  

منخفضة 
 جداً 
1 

      سياسة وأنظمة قبول الطالب في جميع البرامج واضحة وعادلة 1
      ياسة وأنظمة قبول الطالب في جميع البرامج معلنةس 2
      وجود نظام إلكتروني فعال إلدارة قبول الطالب وحفظ حركاتهم األكاديمية 3
      يتم اإلعالن مبكرًا عن الشروط العامة والخاصة للقبول 4
عندها القبول  يتم اإلعالن عن نتائج القبول بكل وضوح مبينًا النسب الموزونة التي توقف 5

 لكل تخصص
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      تلتزم الجامعة بتطبيق سياسات ومعايير القبول والتحويل والمعادلة 6
      وجود آليات واضحة وعادلة ومعلنة لتسكين الطالب في البرامج األكاديمية 7
      وجود أدلة معلنة لحقوق وواجبات الطالب ملتزم بها 8
      ستفادة الطالب من كافة الخدمات دون تحيزوجود نظام إلكتروني فعال ال 9
      وجود قواعد للسلوك القويم وإجراءات للتأديب والتظلم واالستئناف تتسم بالشفافية والعدالة 10
      وجود تمثيل مناسب للطالب في المجالس واللجان ذات الصلة 11
      حقوق الطالب ذوي االحتياجات الخاصة معلنة وملتزم بها 12

 توصيات الدراسة
استنادًا إلى األنموذج المقترح لقياس الشفافية اإلدارية 
في الجامعات السعودية في ضوء رؤية المملكة 

 ؛ الذي تم تصميمه؛ توصي الدراسة بما يلي: 2030
توظيف األنموذج المقترح لقياس الشفافية اإلدارية  .1

، ت السعودية من قبل وزارة التعليمفي الجامعا
امعات الحكومية واألهلية، الهيئة الوطنية والج

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد لمكافحة الفساد، 
 األكاديمي.

استفادة القيادات األكاديمية في الجامعات  .2
السعودية من المعايير والمؤشرات التي تضمنها 
األنموذج المقترح في التقويم الذاتي للجهات ذات 

 العالقة التي يعملون بها.
ديم دورات تدريبية مهنية متخصصة وفقًا تق .3

لالحتياجات التدريبية التي يظهرها تطبيق األنموذج 
 المقترح لمستوى الشفافية اإلدارية في الجامعة. 

 قائمة المراجع
م( . إطار مقترح 2011أبو قاعود ، غازي ) .1

لقياس ممارسة أبعاد الشفافية اإلدارية في محاور 
ية . مجلة النهضة ، تطوير األعمال : دراسة تقييم

 .210 – 169، ص  2، ع  12مج 

( . الشفافية 2008أبو كريم ، أحمد فتحي ) .2
والقيادة في اإلدارة ، األردن ، عمان : دار الحامد 

 للنشر والتوزيع.
. اإلدارة العامة  (2002عطية حسين ) أفندي، .3

في  مهمة مداخل للتطوير وقضايا –إطار نظري 
 مصر. القاهرة، جامعة القاهرة، الممارسة.

م(. " منهج رؤية 2018البارقي ، عبد هللا ) .4
والمسار الواضح ..ال أحد فوق القانون " .  2030

صحيفة سبق اإللكترونية ، 
org/zPVjHyhttps://sabq. 

( . درجة ممارسة 2011بدح ، أحمد محمد ) .5
ألردنية الخاصة من الشفافية اإلدارية في الجامعات ا

وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية فيها . المكتبة 
/  25الرقمية السعودية ، المنهل ، مستخرج بتاريخ 

2  /2019 
م( . الجامعات : 2005الثبيتي ، مليحان ) .6

نشأتها ، مفهومها ، وظائفها : دراسة وصفية تحليلية 
، جامعة الكويت :  69، المجلة التربوية ، ع 

 يت.الكو 
 الشفافية ( . واقع2011حرب ، نعيمة محمود ) .7

الفلسطينية  الجامعات في تطبيقها ومتطلبات اإلدارية

https://sabq.org/zPVjHy
https://sabq.org/zPVjHy
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غزة . رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة  بقطاع
 اإلسالمية ، غزة .

م( . درجة 2012الحربي ، محمد أحمد ) .8
االلتزام بممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقسام 

ية التربية بجامعة الملك سعود . األكاديمية في كل
( ، ع 1المجلة الدولية التربوية المتخصصة ، مج )

(6.) 
( . دور 2010السبيعي ، فارس علوش ) .9

الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري في 
القطاعات الحكومية . رسالة دكتوراة غير منشورة ، 

م قسم العلوم اإلدارية ، جامعة نايف العربية للعلو 
 األمنية ، المملكة العربية السعودية .

م( . التزام رؤساء 2014سعد ، السيدة محمود ) .10
مجالس األقسام األكاديمية بأبعاد الشفافية اإلدارية 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية 
في جامعة اإلسكندرية. مجلة الدراسات التربوية 

،  6هور ، مج اإلنسانية ، كلية التربية ، جامعة دمن
 .2ع 
الشمري ، فوزية صالح و المنصور ، سناء  .11

 جامعة في اإلدارية الشفافية (. مستوى 2015أحمد )
الرحمن ، مجلة العلوم التربوية  عبد بنت نورة األميرة

، ص ص  16، مج  2والنفسية بالبحرين ، ع
:369-398 

الطراونة، رشا نايل ؛ العضايلة، علي محمد  .12
الشفافية على مستوى  م(. أثر تطبيق2010)

المساءلة اإلدارية في الوزارات األردنية . المجلة 

، ص  1، ع 6األردنية في إدراة األعمال ، مج 
63-96 
( . الشفافية 2014الطشة ، غنيم حمود ) .13

اإلدارية لدى اإلدارات األكاديمية في مؤسسات 
التعليم العالي الرسمية في دولة الكويت . مجلة كلية 

، ع  2معة عين شمس ، مصر ، مج التربية بجا
 975 - 936، ص ص: 38
( 2009الطشة ، غنيم حمود ؛ حوامدة ، باسم ) .14

. درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية في وزارة التربية في 
دولة الكويت من وجهة نظر العاملين فيها . المجلة 

، ص ص:  93، ع  24التربوية ،الكويت ، مج 
15-25. 
م( . النجاحات 2001عاشور ، أحمد صقر) .15

واإلخفاقات في برامج محاربة الفساد : دروس 
مستفادة من تجارب عالمية . منشورات المنظمة 
العربية للتنمية اإلدارية ندوات ومؤتمرات ، مؤتمر 
آفاق جديدة في النزاهة والشفافية والمسائلة اإلدارية 

 منظور استراتيجي ، القاهرة : مصر .
( . 2006، رائد )عبد الحليم، أحمد وعبابنة .16

أهمية التفويض اإلداري والشفافية في ممارسة اإلبداع 
اإلداري في القطاع العام األردني من وجهة نظر 

لمؤتمر اإلبداع  ورقة عمل مقدمة اإلدارة اإلشرافية،
، جامعة اليرموك والتحول اإلداري واالقتصادي

 (.78 –53م، ص)2006( نيسان 25-27)
( . الشفافية 2016العلوان ، جعفر أحمد ) .17

اإلدارية بين المفهوم والتطبيق . مجلة التنمية 
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( ، صفر 139اإلدارية ، معهد اإلدارة العامة ، ع )
1438. 

( . الشفافية 2008عمايرة ، عدنان خالد ) .18
اإلدارية لدى مديري التربية والتعليم في األردن 
وعالقتها بكل من الضبط واألمن النفسيين للعاملين 

، رسالة دكتوراة غير منشورة ، األردن  في مديرياتهم
 ، جامعة عمان.

(. درجة ممارسة 2012العمري ، مشرف علي ) .19
الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية ومعيقاتها 
وطرق تحسينها كما يتصورها أعضاء هيئة التدريس 
فيها ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية ، 

 مة.جامعة أم القرى: مكة المكر 
( . اإلدارة 2007الراشدي، سعيد علي ) .20

 بالشفافية ، عمان : كنوز المعرفة.
(. الحوكمة 2019الكهموس، مازن بن ابراهيم ) .21

والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزات رؤية 
 17246الرئيسية . صحيفة الجزيرة ، العدد  2030

ديسمبر  17 – 1441ربيع الثاني  20، الثالثاء 
2019 

اإلدارية .  . التنمية (2002)  موسى للوزي،ا .22
 عمان : دار وائل للنشر.

 ( .2012مصلح، عبير و الشعيبي ، عزمي ) .23
 القدس. ،2 .ط الفساد، مواجهة في والشفافية النزاهة

 (. متطلبات2015المفيز، خولة بنت عبد هللا ) .24
األقسام  رؤوساء نظر وجهة من الشفافية تطبيق
سعود، المجلة العلمية لكلية  الملك جامعة في العلمية

 .24، مج  5التربية، ع 
الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  .25

https://www.nazaha.gov.sa/ar-)نزاهة(. 

sa/pages/default.aspx 
 تنظيمية ثقافة بناء (.2001البرت ) هوفماستر، .26
آفاق  مؤتمر والمساءلة، والشفافية النزاهة على تقوم

 اإلدارية والمساءلة والشفافية النزاهة تقوية في جديدة
 العربية المنظمة القاهرة، -استراتيجي منظور –

 2 األولى، اإلدارية، الطبعة للتنمية
 (2016) 2030وثيقة رؤية المملكة  .27
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 المالحق
 (1ملحق رقم )

 قترح في صورته األولية أسماء الخبراء المشاركين في الجولة األولى لتحكيم األنموذج الم
 م االسم الدرجة العلمية التخصص جهة العمل

أ.د. علي ناصر شتوي  أستاذ إدارة التعليم العالي وتخطيطه جامعة الملك خالد
 السالطين

1 

أ.د. مبارك فهيد سرحان  أستاذ إدارة وتخطيط تربوي  جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
 القحطاني

2 

 3 أ.د. سلطان سعيد بخاري  أستاذ إدارة تربوية متقاعد --جامعة أم القرى 
مناهج الرياضيات والحاسب  جامعة جدة

 اآللي
 4 أ.د. نجوى عطيوي المحمدي أستاذ

أ.د. عبد القادر عبيد هللا  أستاذ مناهج العلوم وكيل الجامعة للفروع –جامعة تبوك 
 الحميري 

5 

أ.د. بيومى محمد ضحاوى  أستاذ التربوية المقارنة اإلدارة كلية التربية بالسويس –جامعة األزهر 
 على

6 

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث  –جامعة تبوك 
 العلمي

 7 د. ضيف هللا غضيان حمرون  أستاذ مشارك إدارة تربوية وتخطيط

 8 د. محمد عثمان الثبيتي أستاذ مشارك إدارة تربوية وتخطيط جامعة أم القرى 

http://www.score.su.se/
http://www.genpromag.com/
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 9 د. صالح علي القرني أستاذ مشارك إدارة التعليم العالي العزيز جامعة الملك عبد
 10 د. فهد الحربي أستاذ مشارك إدارة تربوية وتخطيط جامعة طيبة
د. عبدهللا بن عبدالعزيز  أستاذ مشارك إدارة تربوية  جامعة تبوك

 الشريف
11 

 12 د. طالل عبد هللا الشريف اركأستاذ مش إدارة تربوية  عميد كلية التربية بعفيف –جامعة شقراء 
 13 د. عبدهللا بن عالي القرني أستاذ مشارك إدارة تربوية  عميد الموارد البشرية –جامعة تبوك 

 14 د خليفه بن حماد البلوي  أستاذ مشارك قيادة تربوية رئيس قسم اإلدارة التربوية –جامعة تبوك 
 15 د . نوف خلف الحضرمي أستاذ مشارك رة تربويةإدا مشرفة قسم اإلدارة التربوية –جامعة تبوك 

د هالة عبد المنعم احمد  أستاذ مشارك إدارة تربوية جامعة تبوك 
 سليمان

16 

د. أشرف عبد التواب عبد  أستاذ مشارك إدارة تربوية جامعة تبوك 
 المجيدد

17 

 18 د. حمود العنزي  أستاذ مشارك إدارة تربوية جامعة تبوك 
 19 د عائض الغامدي أستاذ مشارك إدارة تربوية جامعة تبوك 
 20 د.فهد بن حمدان العبيري  أستاذ مشارك إدارة تربوية جامعة تبوك 

 21 د. عبدهللا بن محمد العامري  أستاذ مساعد إدارة تربوية تخطيط جامعة حفر الباطن
 22 د. نجوى مفوز الفواز اعدأستاذ مس إدارة تربوية تخطيط وكيلة الكلية الجامعية بأملج –جامعة تبوك 

 23 د. أحمد الجهني أستاذ مساعد إدارة تربوية جامعة تبوك 
 24 د. طارق أبو العطا األلفي أستاذ مساعد اإلدارة االستراتيجية  جامعة الحدود الشمالية

 
 ( 2ملحق رقم )

 (2رقم )رح أسماء الخبراء المشاركين في الجولة الثانية والثالثة لتحكيم األنموذج المقت
 م االسم الدرجة العلمية التخصص جهة العمل

أ.د. علي ناصر شتوي  أستاذ إدارة التعليم العالي وتخطيطه جامعة الملك خالد
 السالطين

1 

أ.د. مبارك فهيد سرحان  أستاذ إدارة وتخطيط تربوي  جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
 القحطاني

2 

 3 أ.د. سلطان سعيد بخاري  أستاذ تربوية إدارة متقاعد --جامعة أم القرى 
مناهج الرياضيات والحاسب  جامعة جدة

 اآللي
 4 أ.د. نجوى عطيوي المحمدي أستاذ

أ.د. عبد القادر عبيد هللا  أستاذ مناهج العلوم وكيل الجامعة للفروع –جامعة تبوك 
 الحميري 

5 

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث  –جامعة تبوك 
 العلمي

 6 د. ضيف هللا غضيان حمرون  أستاذ مشارك إدارة تربوية وتخطيط

 7 د. محمد عثمان الثبيتي أستاذ مشارك إدارة تربوية وتخطيط جامعة أم القرى 
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 8 د. صالح علي القرني أستاذ مشارك إدارة التعليم العالي جامعة الملك عبد العزيز
 9 فهد الحربيد.  أستاذ مشارك إدارة تربوية وتخطيط جامعة طيبة
د. عبدهللا بن عبدالعزيز  أستاذ مشارك إدارة تربوية  جامعة تبوك

 الشريف
10 

 11 د. طالل عبد هللا الشريف أستاذ مشارك إدارة تربوية  عميد كلية التربية بعفيف –جامعة شقراء 
 12 القرني د. عبدهللا بن عالي أستاذ مشارك إدارة تربوية  عميد الموارد البشرية –جامعة تبوك 

 13 د خليفه بن حماد البلوي  أستاذ مشارك قيادة تربوية رئيس قسم اإلدارة التربوية –جامعة تبوك 
 14 د.فهد بن حمدان العبيري  أستاذ مشارك إدارة تربوية جامعة تبوك 

 15 د. عبدهللا بن محمد العامري  أستاذ مساعد إدارة تربوية تخطيط جامعة حفر الباطن
 16 د. نجوى مفوز الفواز أستاذ مساعد إدارة تربوية تخطيط وكيلة الكلية الجامعية بأملج – جامعة تبوك
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A proposed model for measuring administrative transparency in Saudi 

universities in light of the Kingdom's 2030 vision 
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Abstract. the study aimed to build a proposed model for measuring administrative transparency in Saudi 

universities in the light of the Kingdom's 2030 vision. The researcher has used the descriptive approach 

(documentary) with its various approaches to build the model; by extrapolating many primary and 

secondary sources related to administrative transparency and methods of measuring them in universities, 

then the researcher has used the Delphi method to judge the model from specialized educational 

leadership experts and practitioners.  

The process of  building the model went through seven stages. The  model was built in its initial form in 

the first three stages, and it  consists  of  9 standards and 130 indicators. The first model No. (1) in the 

fourth stage was judged by specialists in educational management, leadership and practitioners of 

academic leadership in terms of formulation, affiliation and proposals.  Based on the opinions of the 

arbitrators, another model No. (2) was built, consisting of 9 standards and 119 indicators. In the fifth 

stage, the researcher used the Delphi method to arbitrate it from experts in terms of relevancy and 

measurability. In the sixth stage, the researcher used the Delphi method to arbitrate the second model 

again.  Form No. (2) was sent again to the experts accompanied by the results of its arbitration in the 

previous round;  as a feedback, by asking experts to review their responses in the previous round in terms 

of relevancy and measurability.  In the seventh and final stage, and based on the results of the third round; 

indicators were adopted, the degree of their significance and their ability to measure together according to 

the opinion of experts (70% or more), and the deletion of indicators whose degree of importance or 

measurability according to expert opinion of (70%). Accordingly, the proposed final model was reached, 

the findings consist of 9 standards and 104 indicators. 

Based on the findings, the  researcher recommends employing the proposed model for measuring 

administrative transparency in Saudi universities by the Ministry of Education, governmental and private 

universities, the National Anti-Corruption Authority, the National Authority for Academic Assessment 

and Accreditation. The researcher also, recommends  that , academic leaders in Saudi universities should 

benefit from the criteria and indicators  the proposed model contained in the self-evaluation for the 

relevant bodies in which they work, and to provide specialized professional training courses according to 

the training needs that are demonstrated by applying the proposed model for the level of administrative 

transparency in the university. 
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