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  الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكاديمية وعالقتها بالثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس
 الجامعات األردنّية الخاّصةب

 أحمد فتحي أبو كريم       نداء أكرم أحمد سعد       
                   جامعة الشرق األوسط  -كلية العلوم الرتبوية   -اإلدارة والقيادة الرتبوية          

 هـ3/3/1440 وقبل -هـ 4/1/1440 قدم للنشر

 
 

التعــرع علــج درجــة اارســة الشــفافية اإلداريــة لــدى رؤســاء األقســام األكادمييــة وعالقتهــا بدرجــة الثقــة التنظيميــة لــدى إىل هــدفا الدراســة  المستتتخ:  
عرفـة الفـروق عبع ـا ريتتـاا  اجلـنس والرعبـة األكادمييـة وليـ. الغليـة. ولتـر  مو  ،يف اجلامعـا  األردنيةـة اصاةةـة أعضـاء هيئـة التـدريس مـه وجهـة نظـره 

ه  حتقيــه هــهلا امتــدع   حتديــد عينــة عنقوديــة عشــوارية عتــال. مــه أربــة جامعــا . و  أمــهل عينــة ةبقيــة عشــوارية مــه أعضــاء هيئــة التــدريس وكــا  عــدد
 ، األوىل لقيــاد درجــة اارســة الشــفافية اإلداريــة، والثانيــة لقيــاد ااســتبانت واســتدِِدما  راســة. جــراء الدمــنها البحــو الوةــفي ايرعبــاةي إل اعُِّبــة (.269)

 درجة الثقة التنظيمية و  التحقه مه ةدق وثبا  األداعني.
وجاء  مجية أبعاد األداة  (4.36)بلغ متوسطها احلسايب  فقد ،وقد عوةلا الدراسة إىل أ ة الدرجة الغلية ريمارسة الشفافية اإلدارية كانا مرعفعة      

(، كما عبني وجود عالقة إجيابية دالة بـني درجـة اارسـة الشـفافية 4.40مبستوى مرعفة أيض ا، وأ  مستوى الثقة التنظيمية كانا مرعفعة ومبتوسط حسايب )
يوجد فـروق اا  ديلـة إحيـارية ريمارسـة الشـفافية اإلداريـة اإلدارية ودرجة الثقة التنظيمية، وكهللك وجود عالقة إجيابية بني كافة أبعاد األداعني. وكما أنه 

ديلـــة  يعـــملى ريتتـــا اجلـــنس وليـــار اإلنـــاد، والرعبـــة األكادمييـــة وليـــار حلأســـتااحل، وليـــ. الغليـــة ليـــار الغليـــا  اإلنســـانية، وعبـــني وجـــود فـــروق اا 
حلأسـتااحل، ومتتــا ليــ. الغليــة ليــار الغليــا  العلميــة، وعــدم وجــود فــروق  إحيـارية لدرجــة الثقــة التنظيميــة ععــملى ريتتــا الرعبــة األكادمييــة وكــا  ليــار

 يعملى ريتتا اجلنس. 
 

 .كادميية، أعضاء هيئة التدريس، رؤساء األقسام األالشفافية اإلدارية، الثقة التنظيميةالك:مات المفتاحية  
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 :مقدمة

 نظر اا؛ كبا   ااهتمام   بالرتبية والنامية اريتقدمة الدول هتت 
 اريؤهلة البشرية اريوارد عنمية يف به عقوم هليال األساسي للدور
 عامل يف اريتسارعة التتاا  ومواكبة اجملتمعا  لتطوير

 اا األةعدة، مجية علج اريهلهلة وايمرتاعا  التغنولوجيا
ا يسعج عربوي نظام عوفر يتطلب  اريِرجا  جتويد إىل جاهد 

 لإلمغانا  األمثل يستِدامبا األهداع الرتبوية، وحتقيه
 .ةاريتوفر  واريوارد

 عدين إىل أد  اليت شغال اري مجلة مه اجلامعا  عواجه
 الداملية، الغفاءة واخنفا  العملي، والبحو التدريس جودة

 مقدرة ضع. نتيجة العاريي اريستوى علج أزمة أوجد اا
 يف للمتتاا  واريتالحقة السريعة ايستجابة علج اجلامعا 

الشاملة اا  التنمية متطلبا  وعوفا اريعرفة، جماي  تل.خم
  .(Harman, 2010)دفة حنو ظهور اجتاها  حديثة 

مفهوم الشفافية اإلدارية اهتمام القارمني علج ههله  يشتل
 يف جديدة ةريقة اإلدارية الشفافية منها يدعد إا اريؤسسا ،

 عطبيه   إااللعاملني. و  الفعلية اريشاركة لتحقيه عدعو التفغا
ا اريؤسسة عديبح اإلدارية، اريؤسسا  يف الشفافية  أكثر وضوح 

 الويء دور ويعملز متا، اإلنتماء روح مه يمليد اا عوجهاهتا يف
  2007).)الراشدي، إنتاجيته  مه ويمليد العاملني، لدى
عديم  سياسا  وأنظمة مؤسسا  التعلي  العايل هبدع و     

لعالقة مبعلوما  وافرة حول عملويد اريستفيديه وأةحاب ا
أدارها واارساهتا مبا يؤدي إىل زيادة التنافس مه أجل 

 (.Dill,2004احليول علج نوعية ععلي  أكثر فاعلية )
 يف اجلامعا  جناح أساد التنظيمية الثقة وععد

 التدريس هيئة فعضو األداء، مه عالية مستويا  حتقيه
 األكادمييني القادة وبني بينه اريتبادلة بالثقة يشعر عندما

 بدافعية األكادميي عمله علج يدقبل اإلداريني، واريوظفني
ا ويسعج عالية،  فهي هبا، يعمل اليت اجلامعة لتطوير جاهد 
 الثقة فممارسة عنظيمية؛ لقوانني يخيضة نفسي ا االتملام   ععغس

 جناح يف الضرورية األمور مه دُّ يع اجلامعا ، يف التنظيمية
 ,Davis) الوظيفية والفاعلية اإلنتاجية وحتقيه اجلامعا ، علك

Schoorman, Mayer & Tan, 2000). 
 العمل عالقا  يف الثقة أ  (2012) الملهراين أوضحو 

يف  اريؤسسا  عساعد اليت ساسيةاأل الدعار  واحدة مه دُّ عع
 حتقيه يف حموري عامل فهي أهدافها، وحتقيه فاعليتها ععمليمل
 فإ  باريؤسسة الثقة مه جو وديس فحيثما اريؤسسا ، جناح
 ويعاو  ومشاعره ، أفغاره  عه اإلفياح يستطيعو  األفراد
 مع ا. ويتعلمو  بعض ا، بعضه 

 اإلدارية الشفافية مه كل أمهية مدى يتبني عقدم، واا    
اا  وعطويرها؛ الرتبوية اريؤسسا  عقدم يف التنظيمية الثقة وعوفر
علمية هتدع للغش.  راسةد مه يبد أنه إىل الباحثا  دعج

 الثقة بدرجة وعالقتها اإلدارية الشفافية اارسة عه درجة
  .التنظيمية

 :الدراسة مشك:ة
 التحديا  مه عدد ا األردنيةة اجلامعا  عواجه

 حنو اريتملايد والطلب العاريية التتاا  بسبب واريشغال 
 والطلبة، للعاملني اريقدمة واصدما  األداء جودة حتسني
 التعليمية اريؤسسا  فاعلة إلدارة قيادا  إىل اجةواحل
 األهداع لتحقيه وايستمرارية واإلبداع التميمل حنوهتا وقياد

 الشفافية  إ إا والفعالية، الغفاءة مه عالية وبدرجة اجلامعية،
 يف اريهمة األساسية الركارمل مه دَّا عع التنظيمية والثقة اإلدارية

 عنمية وعطوير العمل اجلامعي.
 احلريب مثل دراسة الدراسا  مه الغثا دعا كما

 الشفافية عطبيه عبين إىل (2017) غامن ودراسة ،(2012)
 اجلامعا  ومنها الرتبوية اريؤسسا  خمتل. يف اإلدارية
 عسعج اليت األهداع حتقيه يف أمهية مه للشفافية ريا األردنيةة

 أمرى مثل دراسة دراسا  أوضحاة، و الرتبوي العملية متا
 دراسة عبين ضرورة (2014) الراجحي ودراسة  (2011)حرب

 اليت اريؤسسا  يف العاملني لدى التنظيمية الثقة مستوى
 الوظيفية باريتتاا  وعالقتها اجلامعا  وماةة هبا يعملو 
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 ألعضاء العايل واألداء التنافسية ارييملة حتقيه يف عسه  اليت
 .التدريسية امتيئة

 اليت العلمية الدراسا  وقلة الشفافية، أمهية ضوء ويف
يه  لد عولد ،ثنيحسب عل  الباح –التنظيمية  بالثقة عربطها
األردنيةة اصاةةة يف  اجلامعا  إمغانية مدى معرفة يف الرغبة

 مستوى عوفا ظل عملي يف كمنها الشفافية األمهل مبفهوم
جلامعته   التدريس هيئة أعضاء لدى التظيمية الثقة مه عال
 القي  مه بينهما بوةفهما العالقة ودراسة هبا  يعملو  اليت

 يف الدراسة مشغلة متثلا لهلا الرتبوية، للمؤسسا  التنظيمية
 :اآليت الرريس السؤال عه اإلجابة

 األقسام رؤساء لدى اإلدارية الشفافية اارسة درجة ما     
 عمةا  العاةمة يف األردنيةة اصاةةة اجلامعا  يف األكادميية
 مه التدريس هيئة ألعضاء التنظيمية الثقة بدرجة وعالقتها

 نظره ؟ وجهة

 :وأسئ:تها الدراسة هدف
درجة اارسة  علجالتعرع  إىل الدراسة هدفا

بالثقة التنظيمية يف اجلامعا  الشفافية اإلدارية وعالقتها 
 :اآلعية سئلةاأل عه اإلجابة ردنية اصاةة مه ماللاأل
 األقسام رؤساء لدى يةاإلدار  الشفافية اارسة درجة ما .1

 التدريس؟ هيئة أعضاء نظر وجهة األكادميية مه
 مه التدريس هيئة أعضاء لدى التنظيمية الثقة ما درجة .2

  نظره ؟ وجهة
 عند إحيارية ديلة اا  عالقة ارعباةية هناك هل .3

احلسابية  بني اريتوسطا  ،(α≤0.05)مستوى ديلة 
 الثقة ودرجة ةاإلداري لشفافيةا اارسة لالستجابة لدرجة

  التظيمية؟
مستوى ديلة  عند إحيارية ديلة اا  فروق هناك هل .4

(α≤0.05)اارسة متوسطا  ايستجابة لدرجة ، بني 
 األكادميية، اجلنس، والرعبة ريتتا ععملى اإلدارية الشفافية
 الغلية؟ ولي.

مستوى  عند إحيارية ديلة اا  فروق هناك هل .5
 لدرجة احلسابية سطا اريتو  بني، (α≤0.05)الديلة 

 األكادميية، اجلنس، والرعبة ا ريتتا  ععملى التنظيمية الثقة
  الغلية؟ ولي.

 :الدراسة أهمية
يف  والتطبيقي، النظري جانبيها يف الدراسة أمهيةعغمه     

 :حتقه اآليت
 اصطط وإعداد عنظي  يف القرار أةحاب ستفادةا .1

 .ةاألردنية  اجلامعا  دارةإ يف ايستااعيجية
 العربية للمغتبة جديدة ومعرفة علمية، إضافة متثل .2

 .ةماة بيفة األردنيةة واريغتبة ،بيفة عامة
 يف جديدة ودراسا  ألحباد منطلق ا عغو  أ  .3

 .األمرى الرتبوية اريؤسسا 
 أو عطوير أو بناء ةريه مه مريهاآل الباحثني ستفادةا .4

 البحو. دوا أ استِدام

 الدراسة  حدود
التدريس  هيئة أعضاء اقتير  الدراسة علج ة:احلدود البشري

 األردنيةة اصاةةة. اجلامعا  يف
األردنيةة  اجلامعا  ةبقا علج: والملمانية احلدود اريغانية

 .2018يف عام  عمةا  العاةمة يف اصاةةة

 :الدراسة مصط:حات

  اإلدارية الشفافية
 األمناط أنه جمموعةة اإلدارية إىل الشفافي مفهوم يشا    

 الغش. تضمهل اإلدارة هبا عقوم اليت واألداءا  السلوكية
 )أبو القرارا  ةنة يف والتشاركية اريعلوما  عه اريقيود
 الدرجة باهنا إجرائًيا اإلدارية الشفافية وعدعرع 2009).كرمي،

 أفراد إجابا  مالل مه األقسام رؤساء عليها اليت حيل
 الشفافية بانةاست علج التدريسية امتيئة أعضاء مه العينة

 .اإلدارية
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   التنظيمية الثقة
 الثقة التنظيمية باهنا التوقعا  (2011) اصالدي عرع
 ايعتماد باإلمغا  إا اريؤسسة يف العاملني لألفراد اإلجيابية
 الثقة وععرع .األهداع مة متوافقة نتارا حتقيه يف عليه 
 هيئة أعضاء عليها حيل اليت الدرجة باهنا إجرائًيا التنظيمية
 يف عمةا  العاةمة يف األردنيةة اصاةةة اجلامعا  يف التدريس

  .التنظيمية بالثقة اصاةةة ايستبانة علج استجاباهت 

 األدب النظري والدراسات السابقة

  النظري أواًل  األدب
يتناول ههلا اجلملء عرض ا للشفافية : اإلدارية الشفافية . أ

 .اإلدارية مه حيو مفهومها وعناةرها
   وم الشفافية اإلداريةمفه
عتس  الشفافية اإلدارية باهنا مه اريواضية اإلدارية احلديثة     

الواجب علج اإلدارا  الواعية الناجحة األمهل هبا؛ ريا متا مه 
مفهوم الشفافية بانه  عرعويد أمهية يف إحداد التنمية اإلدارية، 

الوضوح وعدم التمو  يف كل جماي  العمل، حبيو عغو  
)عبد احللي   حسب امتياةه كل    ،علومة متاحة للجميةاري

، 1988(. وعدعرع الشفافية، كما اكر برقاوي )2006، وعبابنة

( حلباهنا الوضوح والعقالنية وايلتملام باريتطلبا  أو 33 -32
الشروط اريرجعية للعمل، وعغافؤ الفرص للجمية، وسهولة 

فافية اإلجراءا حل. وعفسر معظ  قواميس اللتة كلمة الش
بالوضوح، واليراحة والنملاهة وعدم التش. أما بالنسبة 
للعاملني واريؤسسا ، فتعين الشفافية السماح لآلمريه مبعرفة 
احلقيقة. فالشفافية مبعناها الواسة ععين اإلفياح الفعلي غا 

 (.Oliver, 2004اريشروط، )
اا عقدم ميغه النظر إىل الشفافية اإلدارية علج أهنا: 

اليراحة يف إظهار البيانا  واريعلوما  اريتعلقة الوضوح و 
بالقرارا ، حبيو عغو  متاحة جلمية اريستفيديه لالةالع 

 .عليها
 

  اإلدارية الشفافية أهمية
عغمه أمهية الشفافية اإلدارية يف أهنا قناة مفتوحة لالعيال     

ا حملاربة  بني أةحاب ارييلحة واريسؤولني فهي أداة مهمة جد 
عتطلب الغش. عه خمتل. القوانني، والقواعد  إا ،الفساد

واألنظمة، والتعليما ، واآلليا . كما أ  الشفافية عبدو 
ضرورية وملحة ريؤسسا  العمل اإلدارية؛ لهلا فاريغاشفة 
وارييارحة والوضوح ععملز الويء لدى العاملني، وعمليد مه 

 أل شئ عنها بوةفه  جدملء ا ي يتجمل إنتاجيته  حني يعرفو  ك
 (.2007مه ههله اريؤسسة )الراشدي، 

  الشفافية اإلدارية عناصر
امتل. الباحثو  يف حتديد عناةر الشفافية اإلدارية فقد     

( أ  أه  عناةر الشفافية متثلا يف: 2010أكد السبيعي )
العلنية، والوضوح، وارييداقية، والتمغني، واإلفياح، 

( أ  2010) والقانونية. يف حني رأى الطراونة والعضايلة
عناةر الشفافية اإلدارية عقتير علج عنيريه مها العلنية 
والقانونية، فالعلنية متثل أول مطوة مه مطوا  الرقابة، أما 

حه و يتيح حرية الوةول للمعلوما  ما القانونية فتعتمد علج 
قضاء علج مظاهر الفساد يف اجملتمة. واكر للالرقابة واريساءلة 

ر الشفافية اإلدارية عتمثل يف كل مه: ( أ  عناة2012احلريب )
الشفافية اريطلقة، واريشاركة، واريعلوما  ووضوحها، واريساءلة، 

 واينفتاح. 
 ة  علج ما سبه فإ  عناةر الشفافية عرعبط مباشر  وبناء  

باريعلوما ، وايعيال اإلداري، واريساءلة اإلدارية، واريشاركة، 
 اء.   واألنظمة وإجراءا  العمل، وعقومي األد

يتناول ههلا اجلملء عرض ا للثقة التنظيمية : الثقة التنظيمية . ب
 .مه حيو مفهومها وأمهيتها وأبعادها

 مفهوم الثقة التنظيمية
( أ  الثقة متتملج Deseler, 2003وأوضح ديسلر )

باإلنتاجية العالية، وأ  األسلوب التقليدي لإلدارة الهلي يعتمد 
الوقا ااعه إىل عدم علج عدم الثقة يف العاملني يؤدي يف 
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الثقة مه قبل اريشرفني، موضح ا ةعوبة حتويل اجملموعة مه 
  ا.اريستويا  ارينِفضة مه الثقة إىل اريستويا  العلي

( باهنا الفه  اريتبادل 2010ورأى هاش  والعابدي )
 بني اريؤسسة واألفراد مبا ينسج  وحيقه األهداع التنظيمية.

التنظيمية باهنا إميا  الفرد أ  الثقة  ميغه ععري.واا سبه 
الفرد باهداع  وثقته بملمالء العمل والرؤساء، كما أهنا اعتملاز

فيها وبو جو يتس  بالتعاو  وروح الفريه  اريؤسسة اليت يعمل
 اا يؤدي إىل ويره وانتماره للمؤسسة والعاملني معه.

  أهمية الثقة التنظيمية
إحدى الركارمل  يف عالقا  العملعدعد الثقة التنظيمية     

ه ساسية اليت عساعد اريؤسسا  علج عدعي  فاعليتها وحتقياأل
دوا  اإلدارية فاعلية؛ ألهنا أهدافها، كما أهنا ععد أكثر األ

هتيئ الظروع الالزمة لنجاح اريؤسسا  فهي عامل حموري يف 
حتقيه جناح اريؤسسا ، كهللك الثقة باريؤسسة يدعد عنير ا 

  . ةمهم ا يف الثقة التنظيمي
كما عتمثل أمهية الثقة التنظيمية يف زيادة عبادل األفغار   

بني العاملني باريؤسسة، وارعفاع الروح اريعنوية لديه ، وعقبل 
التجديد والتطوير وبهلل اريمليد مه اجلهد، وكهللك عسه  يف 

حتقيه أهداع اريؤسسة اليت يعملو  هبا  مه مثزيادة اإلنتاجية و 
 (.2013)ابراهي ، 
  الثقة التنظيميةأبعاد 
عتمثل بالثقة اريتبادلة بني اريشرع الثقة بالمشرفين   . أ

 واريرؤوسني يف العمل وفق ا للعالقا  اريتبادلة بني الطرفني
 (.2010)حغما، 

وهي علك العالقا  اريتبادلة   الثقة بزمالء العمل . ب
القارمة علج التعاو  بني األفراد وعبادل األفغار 

ية األةراع والك يسه  يف والتواةل اريشرتك بني مج
 (. 2010)هاش  والعابدي،  حتقيه األهداع اريشرتكة

عتمغه اإلدارة مه اكتساب ثقة   الثقة بالمؤسسة . ج
العاملني يف اريؤسسة مه مالل إشباع احتياجاهت  

)ةديه،  ورغباهت  وعوفا الدع  اريادي واريعنوي مت 
2005 .) 

بعاد للثقة ( فقد عوةل إىل أربعة أ1990أما التامدي )
التنظيمية وهي: العدالة يف الرتقية، وايبتغار وحتقيه الهلا ، 

وبناء  علج ما سبه فيمغه والقي  الساردة، وعوافر اريعلوما . 
حتديد أبعاد الثقة التنظيمية يف اآليت: بدعد اريعلوما ، وبدعد 

 ، وبدعد اإلبداع واريشاركة، وبدعد السياسا  والتشريعا
 ، وبدعد القي  التنظيمية. السارداألسلوب القيادي 

  السابقة الدراسات ثانًيا 
 الدراسا  مه جمموعة علج احليول مه ا الباحث متغه 
   الدراسة وقد مبتتاا  اريتعلقة واألجنبية العربية السابقة
  يت:وفه اآل جمموعا  ثالد يف عينيفها

   اإلدارية بالشفافية الص:ة ذات السابقة الدراسات .1
( للتعرع إىل واقة 2011دراسة حرب )جاء    

الشفافية اإلدارية ومتطلبا  عطبيقها يف قطاع غملة، واستِدم 
لقياد درجة اارسة  أداة  نها الوةفي )اريسحي( وايستبانة اري

الشفافية، علج عينة ةبقية عشوارية مه جمتمة الدراسة مه 
ة اإلداريني واألكادمييني يف اجلامعا  الفلسطينية يف قطاع غمل 

( موظف ا، وأظهر  الدراسة وجود 205وبلغ حج  العينة )
التملام مبمارسة الشفافية اإلدارية بدرجة مقبولة لدى عينة 

 الدراسة. 
( التعرع إىل درجة 2013هدفا دراسة رمملي ) يف حني

عطبيه اإلدارة بالشفافية مه وجهة نظر مديري ومشريف 
نها اري اعباعمغاعب الرتبية والتعلي  مبنطقة مغة اريغرمة، و 

للدراسة ومغونة  أداة  ايستبانة  الوةفي اريسحي، واستِدام
( مدير مغتب 16  جمتمة الدراسة مه )مه ستة حماور، وعغوَّ 

( مشرف ا عربوي ا، أما عينة الدراسة فقد 844عربية وععلي ، )
( 260( مدير مغتب عربية وععلي ، و)16اشتملا علج )

إىل: أ  درجة عطبيه اإلدارة  مشرف ا عربوي ا، وعوةلا الدراسة
 .بالشفافية لدى مغاعب الرتبية والتعلي  كباة
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( بدراسة هتدع إىل التعرع علج 2015وقام الربيعة )
درجة اارسة الشفافية اإلدارية واريواةنة التنظيمية وحتديد 

يف ههله الدراسة ارينها الوةفي  عَّبةوا ةبيعة العالقة بينهما،
وكانا أدوا  الدراسة ايستبانة التحليلي وايرعباةي، 

  جمتمة الدراسة مه اجلامعا  السعودية واريقابلة، وعغوَّ 
جامعة مه مجية أعضاء هيئة   (24)لغ عددهاااحلغومية الب

( عضو ا. كما مشلا مجية 23324التدريس والبالغ عدده  )
لغ اعمداء الغليا  يف اجلامعا  السعودية احلغومية الب

ا508عددها ) . وكانا أبرز النتارا أ  درجة اارسة ( عميد 
السعودية  القيادا  اجلامعية للشفافية اإلدارية يف اجلامعا 

 احلغومية كانا متوسطة. 
 التنظيمية بالثقة الص:ة ذات السابقة الدراسات .2

( للتعرع إىل Vineburgh, 2010وجاء  دراسة فينربع )    
عضاء هيئة العالقة بني الثقة التنظيمية وبعض اريتتاا  أل

   إا(، The University of LOWAالتدريس يف جامعة أيوا )
عينة عشوارية مه   ، وامتا يرعباةياارينها الوةفي  عِّباعا
استِدما ايستبانة  وقدمه أعضاء هيئة التدريس،  )3070)

جلمة اريعلوما  وعوةلا الدراسة إىل وجود عالقة موجبة بني 
 تيا. الثقة التنظيمية ومقاومة الت

لج عالتعرع إىل ( دراسة هدفا 2012وأجر  البغار ) 
مستوى العدالة التنظيمية اليت ميارسها مديرو اريدارد الثانوية 
العامة يف حمافظة العاةمة عمةا  وعالقتها مبستوى الثقة 
التنظيمية يف مدارسه  مه وجهة نظر معلميه ، ومتثلا العينة 

رها بالطريقة الطبقية ( معلم ا ومعلمة، و  امتيا377مه )
ارينها الوةفي ايرعباةي  اعَّبعاالعشوارية النسبية، وقد 

وةور  أداعا  لقياد مستوى العدالة التنظيمية والثقة 
أظهر  الدراسة وجود عالقة إجيابية بني مستوى و التنظيمية، 

العدالة التنظيمية ومستوى الثقة التنظيمية وعدم وجود فروق 
 مستوى الثقة التنظيمية ععملى ريتتا اا  ديلة إحيارية يف

 اجلنس واصربة واريؤهل العلمي. 

( فغانا هتدع إىل دراسة 2014أما دراسة اريرشد ) 
عالقة الثقة التنظيمية باإلبداع اإلداري مه وجهة نظر 
موظفا  جامعة األماة نور بنا عبد الرمحه وعغونا العينة 

ستِدما ايستبانة ( موظفة   امتيارهه عشواري ا وا321مه )
جلمة اريعلوما ، وكانا أه  النتارا إدراك اريوظفا  ألبعاد 
الثقة التنظيمية ووجود عالقة موجبة بني الثقة التنظيمية 

    واإلبداع اإلداري.
لج ع( إىل التعرع 2014كما هدفا دراسة فارد )

زهر وايلتملام التنظيمي يف جامعة األ العالقة بني الثقة التنظيمية
  جمتمة الدراسة مه العاملني واإلداريني يف جامعة ة، وعغوَّ بتمل 

بانة ( موظف ا و  استِدام ايست170األزهر وبلغ عدده  )
جلمة اريعلوما ، وأظهر  الدراسة وجود عالقة ارعباةية  أداة  

 بني الثقة بالملمالء وايلتملام التنظيمي.  
ة الشفافية اإلدارية والثق بالمتغيرين متع:قة دراسات .3

  التنظيمية
 درجة علج هبدع التعرع (2011) احلريب وجاء  دراسة

 التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة مه بالشفافية اإلدارة عطبيه
 عبد اريلك وجامعة اريغرمة مبغة القرى أم جامعة يف واريوظفني

 ألعضاء التنظيمية الثقة مستوى عه والغش. جبدة، العمليمل
 هبا، يعملو  اليت  باريؤسسا واريوظفني التدريس هيئة

 عناسبية عشوارية ةبقية عينة امتيار   امتدع ههلا ولتحقيه
 وكا  واريوظفني، التدريس هيئة أعضاء مه فرد ا (960)ا بلت
 بالشفافية اإلدارة عطبيه درجة أ  الدراسة نتارا أه  مه
 مة متوسطة، التنظيمية الثقة مستوى ودرجة متوسطة،ا كان

 ريتتاا  عبع ا الدراسة عينة أفراد استجابا  يف فروق وجود
 غا ليار اجلنسية الهلكور، ليار الدراسة: اجلنس

 الدرجة حيو مه العمل وةبيعة العلمي اريؤهل السعوديني.
 بني ايرعباط معامل أ  كما .الوظيفية واريرعبة األكادميية

 . (0.749)بلغ التنظيمية بالشفافية والثقة اإلدارة
 واقة عه بدراسة هدفا للغش. (2014) الراجحي وقام    

 فهد اريلك بغلية العاملني نظر وجهة مه الشفافية عطبيه
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 باريملغة الريا  مبدينة العسغرية مالد اريلك وكلية األمنية
 مبؤسساهت  ثقته  علج الك انعغاد ومدى السعودية، العربية

 الغليا  يف العاملني واريدنيني الضباط مه العينة امتيار  .
 نتارا أبرز وجاء  فرد ا، (1138) عدده  والبالغ نيةاألم

 مطبقة التنظيمية والثقة اإلدارية الشفافية مه كال   أ  الدراسة
 عالقة ووجود األمنية، األكادميية اريؤسسا  يف متوسطة بدرجة
 ومعرفته  جهة مه بابعادها الشفافية عطبيه واقة بني ةردية
 األكادميية اريؤسسا  يف أمرى جهة مه التنظيمية الثقة لواقة
  ة.األمني

 :م:خ  الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
 الشفافية متتا عناولا اليت الدراسا  أهداع عنوعا

 ببعض وعالقتها اإلدارية الشفافية عناول بعضها إا إ  اإلدارية
وهدفا بعضها إىل معرفة درجة ، والتنظيمية الوظيفية اريتتاا 
 بعض أ  وعبني (.2013شفافية مثل دراسة رمملي )اارسة ال
 مبتتاا  وعالقتها التنظيمية متتا الثقة عناولا الدراسا 

 ،(2014) فارد دراسةو  (2012) البغار دراسة يف كما
 اهتما دراسا ا  الباحث كما وجد . (2014)اريرشد راسةود

 دراسةك التنظيمية( والثقة اإلدارية اريتتايه مع ا )الشفافية بغال
وقد عنوعا الدراسا  السابقة مه حيو  . (2011)احلريب

األدوا  اليت اعتمد  عليها للحيول علج اريعلوما  فقد 
اعتمد معظمها علج استِدام ايستبانة كوسيلة جلمة 

  البيانا . واعفقا الدراسة احلالية مة معظ  الدراسا
ارسة للتعرع علج درجة ا أداة  السابقة يف استِدام ايستبانة 

الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعا  
األردنيةة اصاةةة يف العاةمة عمةا  وعالقتها مبستوى الثقة 

 مثل التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس مه وجهة نظره 
الربيعة و  ،(2014)، والراجحي (2011) احلريب مه كل دراسة

 (. 2017، واحلردا  )(2017)( وغامن2015)
 والثقة الشفافية عناولا اليت السابقة الدراسا  دُّ عع
 علج ولغه منها؛ العربية وميوة ا نسبي ا حديثة التنظيمية

 وأومتا ما، نوع ا متامر ا ايهتمام جاء العايل التعلي  اريستوى
 السعودية اجلامعا  علج عطبيقها جاء فقد (2011) احلريب
 الثانية الدراسة باهنا ههله تميملع مه مثو  مع ا، اريتتايه بدراسة
العايل يف الوةه العريب،  التعلي  مؤسسا  مستوى علج

هي  -نيحسب عل  الباحث -واألوىل بالنسبة جملتمة الدراسة 
( 13عمةا  وعددها ) العاةمة يف األردنيةة اصاةةة اجلامعا 
( عضو ا 1835وعدده  ) التدريس هيئة أعضاء وإىل جامعة،

 . جلمة اريعلوما  أداة  انة ايستب باستِدام
ريمارسة الشفافية  ا( أبعاد  2011عناولا دراسة احلريب )و 

الشفافية متثلا يف  إااإلدارية لتل. عه أبعاد الدراسة احلالية 
  . يف حني أاريطلقة، اريشاركة، اريعلوما ، اريساءلة، السرية

اريعلوما ، وايعيال الدراسة احلالية متثلا أبعادها يف 
اري، واريساءلة اإلدارية، واريشاركة، واألنظمة وإجراءا  اإلد

أبعاد الثقة التنظيمية اليت  وكهللك يف. العمل، وعقومي األداء
الثقة اآليت: ( علج النحو 2011جاء  يف دراسة احلريب )

. أما يف الدراسة احلالية اريطلقة، اجلدارة، النملاهة، النية احلسنة
واريشاركة، والسياسا   ،بداعبدعد اريعلوما ، واإلفتمثلا يف 

، والقي  التنظيمية. شريعا ، واألسلوب القيادي الساردوالت
  . اريتتاا  اليت عناولتها الدراستاعالوة علج امتالع 

 واإلجراءات الطريقة
 :الدراسة منهج
ايرعباةي، واستِدما  الوةفي ارينها ا الباحثعَّبة ا 

 ايستبانة وسيلة جلمة البيانا .
 الدراسة  مجتمع
 التدريس هيئة أعضاء مجية مه الدراسة جمتمة  عغوَّ  

 13عمةا  وعددها  العاةمة يف األردنيةة اصاةةة اجلامعا  يف
( عضو هيئة عدريس 1835جامعة ماةة والبالغ عدده  )

عام حسب معلوما  قس  اريوارد البشرية يف اجلامعا  مالل 
 ( أدناه.1كما هو موضح باجلدول )  .2018
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 1جدول 
   حسب الجنس توزيع أفراد مجتمع الدراسة في الجامعات األردنيّة الخاصّة في محافظة العاصمة عمّان 

 الجامعة الرقم
 الجنس

 المجموع
 إناث ذكور

 89 14 75 عمةا  العربية 1
 170 51 119 الشرق األوسط 2
 212 54 158 عمةا  األهلية 3
 254 57 197 العلوم التطبيقية 4
 214 41 173 فيالدلفيا 5
 223 42 181 اإلسراء 6
 227 70 157 البرتا األهلية 7
 255 60 195 المليتونة األردنيةة 8
 98 13 85 األماة مسية للتغنولوجيا 9
 15 1 14 األكادميية األردنيةة للموسيقج 10
 32 10 22 كلية العلوم الرتبوية واآلداب_األنروا 11
 6 2 4 معية التطبيقية للتعلي  الفندقي والسياحيكلية األرد  اجلا 12
 40 12 28 اجلامعة العربية اريفتوحة 13

 1835 427 1408 المجموع

 :  استِدام اإلجراءا  اآلعية :الدراسة عينة
امتا  أربة جامعا  مه : العشوارية العنقودية العينة .1

(. وهنا وحدة 13ردنية اصاةة وعددها )اجلامعا  األ
تِدامها كو  الدراسة مسحية،  ار اجملموعة و  اسايمتي
بنسبة    عوافر البيانا  عه اجلامعا  غا دقيهكما أ
حغومية وماةة يف  ومة وجود جامعا ، 100%

  امتيار ههله العينة لتناسبها مة العاةمة عما ، 
 اجملتمة اريدرود كمجموعا . 

ة لتغو  نسبامتا   :النسبية العشوارية الطبقية العينة .2
حبيو عغو  نسبة العينا  يف   اصطا العيين فيها قليال  

كل ةبقة نفس نسبة عواجده  عقريب ا يف جمتمة الدراسة 
ا جلدول حتديد وفق   (269)وبلغ عددها مثل )اجلنس(، 

 حج  العينة مه حج  اجملتمة الهلي أعده كريسي
كما هو .(,1970Krejcie & Morganومورجا  )

  :اه( أدن2موضح باجلدول رق  )

 2 جدول
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس 

 الجامعة
 الجنس

 المجموع
 إناث ذكور

 52 16 36 الشرق األوسط
 69 13 56 اإلسراء

 70 22 48 البرتا األهلية
 78 18 60 المليتونة األردنيةة

 269 اجملموع
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 :الدراسة أداتا
الدراسة  أدايت ا الباحث الدراسة، ةور أهداع لتحقيه    

 مبمارسة اريتعله السابه النظري األدب مسح علج اعتمادا  
 أدايت بناء منها يف واإلفادة التنظيمية والثقة اإلدارية الشفافية
 اليلة اا  السابقة الدراسا  إىل الرجوع   إا الدراسة؛
،  (2011)احلريب مه كل دراسة مثل الدراسة مبوضوع

وهي  (2017) وغامن ،(2017)واحلردا  ،(2014)والراجحي 
 :اآليتعلج النحو 

 رؤساء لدى اإلدارية الشفافية اارسة درجة لدراسة استبانةأوي : 
 .التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة مه األكادميية األقسام
 امتيئة ألعضاء التنظيمية الثقة درجة لدراسة استبانةثانيا : 

 .نظره  وجهة مه التدريسية
  سة ار الصدق الظاهري ألداتي الد

 اليدق باستِدام ةدق أدايت الدراسة مه التحقه  
بييتتهما األولية  ايستبانتني فقرا  بعر  والك الظاهري

 مه اصربة واوي اريِتيني مه احملغمني مه جمموعة علج
الرتبوية يف عدد مه  العلوم أساعهلة مه التدريس هيئة أعضاء

حيلا علج  اجلامعا  األردنيةة، وقد   األمهل بالفقرا  اليت
 مة الالزم إجراء و  احملغمني فاكثر، مه (80%) بنسبة موافقة

  .حهلفها أو ةياغتها إعادة أو ععديلها اقرتح اليت الفقرا 
 :الدراسة اتيأد ثبات

 نوعني باستِدام ا قام الباحث األداة، ثبا  مه للتحقه
علج وهي دناه أ (3،4الثبا ، كما هو موضح باجلدول ) مه

 :اآليتالنحو 
 مه والك (test-retest) ايمتبار وإعادة ايمتبار ةريقة .1

 امتيئة أعضاء مه  (25)مقدارها عينة امتيار مالل
 مقداره زمين بفاةل الدراسة عينة مارج مه التدريسية
  أسبوعا .

ألفا  كرونباخ معامل باستِدام الداملي ايعساق ةريقة .2
(Cronbach Alpha)الدراسة.ة ، والك بعد عطبيه أدا  

  3جدول 
   معامالت ثبات استبانة الشفافية اإلدارية بطريقة االختبار وإعادة االختبار وطريقة االتساق الداخ:ي

 االتساق الداخ:ي معامل الثبات إعادة االختبار –االختبار  معامل الثبات الُبعد الرقم
 0.76 0.81 اريعلوما  1
 0.82 0.82 ايعيال اإلداري 2
 0.87 0.86 اريةاريساءلة اإلد 3
 0.82 0.84 اريشاركة 4
 0.84 0.88 األنظمة وإجراءا  العمل 5
 0.84 0.90 عقومي األداء 6

  0.94 الدرجة الك:ية ل:شفافية

( معامال  ثبا  استبانة الشفافية 3يظهر اجلدول رق  )    
عراوحا بني  فقداإلدارية بطريقة ايمتبار وإعادة ايمتبار 

أعلج معامل ثبا  كا  لبدعد عقومي األداء، و  (0.90 – 0.81)
( وهي 0.94وكا  معامل الثبا  للدرجة الغلية للشفافية )

مرعفعة، وكهللك يظهر اجلدول معامل الثبا  بطريقة ايعساق 
(، وأعلج معامل ثبا  0.87 – 0.84الداملي وعراوحا بني )

 ة.سار الدجراء ههله القي  مقبولة إل دُّ عد عقومي األداء، وععللبد 

 4جدول 
 :معامالت ثبات استبانة الثقة التنظيمية بطريقة االختبار وإعادة االختبار وطريقة االتساق الداخ:ي

 االتساق الداخ:ي معامل الثبات إعادة االختبار –االختبار  معامل الثبات الُبعد الرقم
 0.85 0.82 اريعلوما  1
 0.88 0.85 اإلبداع واريشاركة 2
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 االتساق الداخ:ي معامل الثبات إعادة االختبار –االختبار  معامل الثبات الُبعد الرقم
 0.76 0.84 ريعا السياسا  والتش 3
 0.73 0.88 األسلوب القيادي السارد 4
 0.91 0.86 القي  التنظيمية 5

  0.89 الدرجة الك:ية ل:ثقة التنظيمية

( معامال  ثبا  استبانة الثقة 4يظهر اجلدول رق  )    
التنظيمية بطريقة ايمتبار وإعادة ايمتبار وأعلج معامل ثبا  

السارد، وكا  معامل الثبا  كا  لبدعد األسلوب القيادي 
( وهي مرعفعة، وأعلج 0.89للدرجة الغلية للثقة التنظيمية )

بدعد القي  التنظيمية، وععترب ل لالعساق الداملي معامل ثبا 
 ههله القي  مقبولة يجراء الدارسة.   

  :الدراسة متغيرات
  اشتملا الدراسة علج كل مه اريتتاا  اآلعية:

 التنظيمية  اإلدارية، والثقة لشفافيةااريتتاا  التابعة:  .1
 اآليت: علج النحو اريتتاا  اريستقلة، وهي  .2

 .نادإو  اكور :فئتا  وهو اجلنس، -
 وأستاا أستاا، :رعب ثالد وهي األكادميية الرعبة -

 .مساعد وأستاا مشارك،
 : الغلية العلمية، الغلية الي. الغلية وهو نوع -

 اإلنسانية. 
 
 

  اإلحصائية المعالجة
 استِدام   والثاين، األول السؤالني عه إلجابةل .1

 والرعبة اريعيارية وايحنرافا  احلسابية اريتوسطا 
 .واريستوى

 معامل استِدام   الثالو، السؤال عه لإلجابة .2
 ،(Pearson Correlation Coefficientباسو  ) ايرعباط
 ديلته. مستوى ريعرفة التاري وايمتبار

 استِدام   واصامس الرابةالسؤالني  عه لإلجابة .3
 متتا عه لإلجابة مستقلتني لعينتني ،(t- test) امتبار
 األحادي التبايه حتليل امتبار استِدام   كما اجلنس،

(one way ANOVAلإلجابة ) الرعبة متتا عه 
 .الغلية األكادميية، ولي.

 – test) ايمتبار وإعادة ايمتبار ةريقة استِدام   .4

retest)  معامل استِدام  و  .األداعني ثبا  جيادإل 
 ايعساق معامل إلجياد (Cronbach Alphaألفا ) كرونباخ
  لألداعني. الداملي

  حتديد مستوى اارسة رؤساء األقسام األكادميية  .5
 :للشفافية اإلدارية وفق ا للمعادلة اآلعية

1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=

القيمة الدنيا للبديل − مةالقي العليا للبديل
عدد اريستويا 

 

ويغو  ، (2.33 - 1مه ) اوبهللك: يغو  اريستوى منِفض  
يغو  و ، (3.67 - 2.34اريستوى اريتوسط مه )

ااهتا  ( و  عطبيه اريعادلة3.68-5ه )ماريستوى اريرعفة 
التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس. لتحديد درجة الثقة 

  :الدراسة تطبيق إجراءات
 ظري والدراسا  السابقة. ايةالع علج األدب الن .1

 .وعينتها الدراسة جمتمة أفراد حتديد .2
 .وثباهتما ةدقهما مه والتحقه الدراسة أدايت إعداد .3
 .العينة علج الدراسة أدايت عطبيه .4
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  اإلحيارية الرزمة باستِدام إحياري ا البيانا  حتليل .5
.(SPSS)   

 .ومناقشتها وعرضها وحتليلها النتارا رةد .6
 إليه التوةل ا  م علج بناء   ريقرتحا وا التوةيا  عقدمي .7

 .نتارا مه

 نتائج الدراسة 
 لدى اإلدارية الشفافية ممارسة درجة السؤال األول  ما

 هيئة أعضاء نظر وجهة من األكاديمية األقسام رؤساء
  التدريس؟

 5  جدول
 مرتبة تنازليًا. ريةاإلدالشفافية االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة 

 مستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الُبعد الرقم
 الممارسة

 مرعفة 1 0.42 4.50 اريعلوما  1
 مرعفة 2 0.52 4.45 األنظمة وإجراءا  العمل 5
 مرعفة 3 0.46 4.40 ايعيال اإلداري 2
 مرعفة 4 0.48 4.36 عقومي األداء 6
 مرعفة 5 0.57 4.27 اريساءلة اإلدارية 3
 مرعفة 6 0.52 4.20 اريشاركة 4

 مرتفع  0.41 4.36 الدرجة الك:ية
( أ  درجة اارسة الشـفافية اإلداريـة لـدى 5يظهر اجلدول )

ــــة كانــــا مرعفعــــة، ، وجــــاء  أبعــــاد  رؤســــاء األقســــام ايكادميي
أمـا بالنسـبة لفقـرا  كـل بدعـد . األداة مجيعها يف الدرجة اريرعفعـة

نتـــــــــــــــــــــــــــــــــارا علـــــــــــــــــــــــــــــــــج النحـــــــــــــــــــــــــــــــــو اآليت: فغانـــــــــــــــــــــــــــــــــا ال
 بعد المع:ومات   .1
 6 جدول

 مرتبة تنازليًا. مع:وماتلبُعد ال ةلشفافية اإلدارياالمعيارية والرتب ومستوى ممارسة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات

ة الشفافي ( أ  مستوى اارسة 6يالحظ يف اجلدول )
كادميية لبدعد اريعلوما  كا  اإلدارية لدى رؤساء األقسام األ

( واحنراع معياري 4.50مرعفع ا، إا بلغ اريتوسط احلسايب )

(، وجاء  فقرا  ههلا البدعد مجيعها يف اريستوى 0.42)
 .اريرعفة

 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الرت
 بة

مستوى 
 الممارسة

 مرعفة 1 0.52 4.74 مه رريس القس  بارييداقية.عتس  اريعلوما  اليادرة  1
 مرعفة 2 0.84 4.56 ه رريس القس  متطلبا  العمل.معليب اريعلوما  اليادرة  6
 مرعفة 3 0.55 4.55 يقدم رريس القس  اريعلوما  الغافية بشفافية دو  ةلب مه أعضاء هيئة التدريس.   2
ةـــة لالةـــالع علـــج اريعلومـــا  واإلجـــراءا  اإلداريـــة يتـــيح ررـــيس القســـ  ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس الفر  3

 اريِتلفة. 
 مرعفة 4 0.62 4.42

 مرعفة 5 0.65 4.38 يتلقج عضو هيئة التدريس اريعلومة يف الوقا اريناسب. 4
 مرعفة 6 0.67 4.28 حيافظ رريس القس  علج سرية اريعلوما . 5

 مرعفة  0.42 4.50 الدرجة الك:ية
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 بُعد األنظمة وإجراءات العمل    .2
  (7جدول )

لبُعد األنظمة وإجراءات العمل مرتبة  ةلشفافية اإلدارياالمعيارية والرتب ومستوى ممارسة  حسابية واالنحرافاتالمتوسطات ال
 تنازليًا.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 مستوى الممارسة الرتبة االنحراف المعياري الحسابي

 مرعفة 1 670. 4.52 يعله رريس القس  التشريعا  اإلدارية اريعمول هبا. 1
 مرعفة 2 720. 4.51 بسط رريس القس  اإلجراءا  بيورة واضحة. يد  3
 مرعفة 3 650. 4.49 حيرص رريس القس  علج عنفيهل اإلجراءا  بنملاهة. 2
 مرعفة 4 690. 4.29 يطبه رريس القس  التشريعا  علج مجية العاملني دو  متييمل.  4
 مرعفة 4 770. 4.29 يراجة رريس القس  التشريعا  اإلدارية هبدع عوضيحها.  5

 مرتفع  0.52 4.45 الدرجة الك:ية
ة ( أ  مســـــتوى اارســـــة الشـــــفافي7يالحـــــظ يف اجلـــــدول )  

كادمييـــــــة لبدعـــــــد األنظمـــــــة اإلداريـــــــة لـــــــدى رؤســـــــاء األقســـــــام األ
ــــ فقــــرا  هــــهلا البدعــــد ، وجــــاء  اوإجــــراءا  العمــــل كــــا  مرعفع 

مجيعهـــا يف الدرجـــة اريرعفعـــة، إا عراوحـــا اريتوســـطا  احلســـابية 
 (.4.52 – 4.29ني )ب

 بُعد االتصال اإلداري  .3
 8جدول 

 لبُعد االتصال اإلداري مرتبة تنازليًا. اإلدارية لشفافيةممارسة االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 الممارسة

 مرعفة 1 0.68 4.46 علج عوفا نظام اعيال ميسر بني مجية أعضاء القس . يعمل رريس القس  1
 مرعفة 1 0.68 4.46 يوظ. رريس القس  التغنولوجيا يف جمال ايعيال. 6
 مرعفة 3 0.63 4.42 يستفيد رريس القس  مه ردود التتهلية الراجعة للتاكد مه فه  التاية مه عملية ايعيال.  4
 مرعفة 4 0.72 4.38 يت ينقلها رريس القس  مه اإلدارة العليا بالدقة والوضوح.  عتي. اريعلوما  ال 3
 مرعفة 5 0.68 4.36 يستِدم رريس القس  أساليب اعيال متنوعة.  2
 مرعفة 6 0.59 4.31 يعتمد رريس القس  التسلسل اإلداري يف اريِاةبا  الرمسية مة اإلدارة العليا. 5

 مرتفع  0.46 4.40 الدرجة الك:ية
ة ( أ  مســــــتوى اارســــــة الشــــــفافي8يالحــــــظ يف اجلــــــدول )

كادمييـة لبدعـد ايعيـال اإلداري  اإلدارية لدى رؤسـاء األقسـام األ
( واحنــــــراع 4.40كــــــا  مرعفع ــــــا، إا بلــــــغ اريتوســــــط احلســــــايب )

(، وجاء  فقرا  ههلا البدعـد مجيعهـا يف الدرجـة 0.46معياري )
ــــــــني )اريرعفعــــــــة، إا عراوحــــــــا اريتوســــــــطا  احلســــــــابي  –4.31ة ب

64.4) . 
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 بُعد تقويم األداء .4
   9جدول 

 لبُعد تقويم األداء مرتبة تنازليًا. اإلدارية لشفافيةاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الر 
 تبة

مستوى 
 الممارسة

 مرعفة 1 0.69 4.44 قس  آلية عقومي األداء مبيداقية عامة.يطبه رريس ال 2

6 
يدطلـــة ررـــيس القســـ  أعضـــاء هيئـــة التـــدريس علـــج اجلوانـــب اإلجيابيـــة والســـلبية لعمليـــة 

 التقومي.
 مرعفة 2 0.81 4.36

 مرعفة 3 0.72 4.30 يوفر رريس القس  التسهيال  الالزمة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس. 5
 مرعفة 4 0.63 4.28 رريس القس  أداء أعضاء هيئة التدريس بيورة دورية.م يدقوة  3
 مرعفة 5 0.89 4.25 يوثه رريس القس  نتارا عملية عقومي األداء بغل دقة وموضوعية. 7
 مرعفة 6 710. 4.22 يعتمد رريس القس  آلية حمددة لتقومي األداء. 1

4 
يئة التدريس دو  ععمد إمفاء أي يسمح رريس القس  بتقومي أداره مه قبل أعضاء ه

 معلومة.
 مرعفة 7 0.74 4.18

 مرتفع  0.48 4.36 الدرجة الك:ية

ة اإلدارية ( أ  مستوى اارسة الشفافي9يالحظ يف اجلدول )
كادمييـة لبدعـد عقـومي األداء كـا  مرعفع ـا، لدى رؤسـاء األقسـام األ

، (0.48)واحنــــراع معيـــــاري  (4.36)إا بلــــغ اريتوســــط احلســــايب 

فقـــــرا  هـــــهلا البدعـــــد مجيعهـــــا يف الدرجـــــة اريرعفعـــــة، إا وجـــــاء  
 .(4.44 – 4.18)عراوحا اريتوسطا  احلسابية بني 

 بُعد المساءلة اإلدارية   .5
  10جدول 
 ا.لشفافية اإلدارية لبُعد المساءلة اإلدارية مرتبة تنازليً االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة  

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

مستوى 
 الممارسة

 مرعفة 1 0.81 4.32 يوضح رريس القس  ألعضاء هيئة التدريس القواعد اريطلوب ايلتملام هبا. 1
 مرعفة 2 0.69 4.28 حيارب رريس القس  مجية أشغال الفساد اإلداري. 5
 مرعفة 3 0.66 4.27 ة بفاعلية. يطبه رريس القس  نظام اريساءل 3
 مرعفة 4 0.72 4.26 يطبه رريس القس  العقوبا  اريفروضة علج أعضاء هيئة التدريس عبع ا لنوع اريِالفة. 2
يطلــــب ررــــيس القســــ  مــــه أعضــــاء هيئــــة التــــدريس عقــــدمي عفســــاا  لقــــراراهت  وعيــــرفاهت   6

 اريِالفة للقوانني. 
 مرعفة 5 0.82 4.23

 مرعفة 6 0.83 4.12 القس  أسلوب الرقابة الهلاعية.  يدنمةي رريس 4
 مرتفع  0.57 4.27 الدرجة الك:ية

ة ( أ  مســـــتوى اارســـــة الشـــــفافي10يالحـــــظ يف اجلـــــدول )
ة اإلداريــة  كادمييــة لبدعــد اريســاءلاإلداريــة لــدى رؤســاء األقســام األ

فقـــرا  هـــهلا البدعـــد مجيعهـــا يف الدرجــــة كـــا  مرعفع ـــا، وجـــاء  
 .اريرعفعة
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 بُعد المشاركة   .6
  11جدول 

 لبُعد المشاركة مرتبة تنازليًا. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية ل:شفافية اإلدارية

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 الممارسة

 مرعفة 1 0.64 4.24 ضاء هيئة التدريس يف ةناعة القرارا . يشرك رريس القس  أع 3
 مرعفة 2 0.68 4.24 يعمل رريس القس  علج ايستماع ريشغال  أعضاء هيئة التدريس وعلبية احتياجاهت . 6
 مرعفة 3 0.77 4.21 يتيح رريس القس  ألعضاء هيئة التدريس فرةة اريشاركة يف وضة معايا عقومي األداء.   5
 مرعفة 4 0.79 4.14 تقبل رريس القس  اقرتاحا  أعضاء هيئة التدريس.ي 4
 مرعفة 5 780. 4.08 يشجة رريس القس  أعضاء هيئة التدريس علج إبداء الرأي.  1
 مرعفة 6 0.81 4.06 يدويل رريس القس  ايهتمام باعضاء هيئة التدريس دو  عفريه. 2

 مرتفع  0.53 4.20 الدرجة الك:ية
ة أ  مســــــتوى اارســــــة الشــــــفافي (11) اجلــــــدول يالحــــــظ يف

كادمييــة يف اجلامعــا  األردنيةــة اإلداريــة لــدى رؤســاء األقســام األ
ـــــا  مـــــه وجهـــــة نظـــــر أعضـــــاء هيئـــــة  اصاةةـــــة يف العاةـــــمة عمة

فقـرا  هـهلا البدعـد ، وجـاء  اكـا  مرعفع ـ  اريشاركةالتدريس لبدعد 
 .مجيعها يف الدرجة اريرعفعة
 هيئتة أعضتاء لتدى التنظيميتة الثقتة السؤال الثاني  ما درجة

  نظرهم؟ وجهة من التدريس
  12جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس مرتبة تنازليًا. 
 مستوى الممارسة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الُبعد الرقم
 مرعفة 1 0.50 4.46 اريعلوما  1
 مرعفة 2 0.66 4.45 السياسا  واإلجراءا  3
 مرعفة 3 0.50 4.43 القي  التنظيمية 5
 مرعفة 4 0.84 4.35 األسلوب القيادي السارد 4
 مرعفة 5 0.58 4.31 اإلبداع واريشاركة 2

 مرتفع  0.48 4.40 الدرجة الك:ية
 

دى أ  مســـــتوى الثقـــــة التنظيميـــــة لـــــ (12)يظهـــــر اجلـــــدول 
ـــــــة يف  ـــــــدريس يف اجلامعـــــــا  األردنيةـــــــة اصاةة ـــــــة الت أعضـــــــاء هيئ

، إا بلـغ اريتوسـط االعاةمة عمةا  مه وجهة نظـره  كـا  مرعفع ـ

، وجــــــاء  أبعــــــاد (0.48)واحنــــــراع معيــــــاري ( 4.40)احلســــــايب 
األداة مجيعهــــــا يف الدرجــــــة اريرعفعــــــة، إا عراوحــــــا اريتوســــــطا  

 .(4.46 – 4.31)احلسابية بني 
 :ومات بُعد المع .1

  13جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد المع:ومات مرتبة تنازليًا. 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الر 
 تبة

مستوى 
 الممارسة

 مرعفة 1 0.68 4.50 أثه باريعلوما  اليادرة عه رريس القس .  1
أحيل علج اريعلوما  اليت احتاجها مه رريس القسـ  لتاديـة مهـامي بالوقـا  4

 اريناسب.  
 مرعفة 2 0.66 4.41
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الر 
 تبة

مستوى 
 الممارسة

 مرعفة 3 0.67 4.38 أمتغه مه الوةول إىل اريعلوما  بسرعة وسهولة.  2
أشــعر بتنــوع وســارل ايعيــال الــيت يســتِدمها ررــيس القســ  مــة أعضــاء هيئــة  3

 التدريس. 
 مرعفة 4 0.75 4.32

 مرتفع  0.50 4.46 الدرجة الك:ية
أ  مســتوى الثقــة التنظيميــة لــدى  (13)يالحــظ يف اجلــدول 

أعضــــاء هيئــــة التــــدريس لبدعــــد اريعلومــــا  كــــا  مرعفع ــــا، إا بلــــغ 
، وجـــاء  (0.50)واحنـــراع معيـــاري  (4.46)اريتوســـط احلســـايب 

وحـــــا فقـــــرا  هـــــهلا البدعـــــد مجيعهـــــا يف الدرجـــــة اريرعفعـــــة، إا عرا
 (.4.50 – 4.32)اريتوسطا  احلسابية بني 

 بُعد السياسات واإلجراءات . 2
 14جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد السياسات واإلجراءات مرتبة  

 تنازليًا.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

 مستوى الممارسة الرتبة يارياالنحراف المع

 مرعفة 1 0.77 4.47 أقوم بالعمل ضمه وةٍ. وظيفٍي حمدد.  1
 مرعفة 2 0.84 4.43 أشارك يف إبداء الرأي يف عملي.  4
 مرعفة 3 0.74 4.36 أشعر بالرضا عه التشريعا  اليت عضمه فرص النمو اريهين لديَّ.  3
 مرعفة 4 0.77 4.34 . أثه يف نظام احلوافمل اريتبة دامل القس  2
 مرعفة 5 0.80 4.33 ي عدمل. أبتنفيهل مهامي مبساحة كافية دو   أقوم 5
 مرعفة 6 0.79 4.32 أثه يف السياسا  والتشريعا  اريتبعه يف القس  واجلامعة.   6

 مرعفة  0.66 4.45 الدرجة الك:ية
أ  مســتوى الثقــة التنظيميــة لــدى ( 14)يالحــظ يف اجلــدول 

ـــــــة يف أعضـــــــاء هي ـــــــدريس يف اجلامعـــــــا  األردنيةـــــــة اصاةة ـــــــة الت ئ
العاةمة عمةا  مه وجهة نظـره  لبدعـد السياسـا  واإلجـراءا  

واحنـراع معيـاري ( 4.45)، إا بلغ اريتوسط احلسـايب اكا  مرعفع  
، وجاء  فقرا  ههلا البدعد مجيعها يف الدرجـة اريرعفعـة، (0.66)

 .(4.47 – 4.32) إا عراوحا اريتوسطا  احلسابية بني
 بُعد القيم التنظيمية. 3

 15جدول 
 ا.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد القيم التنظيمية مرتبة تنازليً 

 مستوى الممارسة الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الفقرة مالرق
 مرعفة 1 0.76 4.46 دميقراةي يف قسمي.  أشعر بتوفر مناخٍ  1
 مرعفة 2 0.76 4.41 أرى أ  رريس القس  يبتعد عه اإلجراءا  الباوقراةية الشديدة.  2
 مرعفة 3 0.77 4.41 أثه مبوضوعية وعدالة النظام يف الغلية والقس .  3
 مرعفة 5 0.82 4.30 أرى أ  رريس القس  يوفر التعاو  الغامل بني أعضاء هيئة التدريس.  4
 مرعفة 4 0.79 4.30 أشعر باينتماء القوي اجتاه جامعيت.  5
 مرعفة 6 0.84 4.26 أثه مبيداقية مجية التعامال  يف القس .  8
 مرعفة 7 0.78 4.24 أشعر بايحرتام والتقدير مه القس .  7



 (م2019يونيو  /هـ1440الريا  )شوال    – 64العدد  – لوم الرتبويةاجمللة السعودية للع

 

86 

 مستوى الممارسة الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الفقرة مالرق
 مرعفة 8 0.81 4.14 أثه يف اإلجراءا  اريتبعة حلل اريشغال  يف القس .  6

 مرتفعة  0.50 4.43 الدرجة الك:ية
أ  مســتوى الثقــة التنظيميــة لــدى ( 15) يالحــظ يف اجلــدول

ـــــأعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس ل ـــــة كـــــا  مرعفع  ، ابدعـــــد القـــــي  التنظيمي
 .  وجاء  فقرا  ههلا البدعد مجيعها يف الدرجة اريرعفعة

 :بُعد األس:وب القيادي السائد. 4
  16 جدول

نحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد األس:وب القيادي السائد مرتبة المتوسطات الحسابية واال
 تنازليًا.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الممارسة الرتبة

 مرعفة 1 0.86 4.63 أشارك يف حل اريشغال  دامل القس .  1
 مرعفة 2 0.81 4.28 ه رؤية اجلامعة والغلية. ةورة واضحة ع يلد 3
 مرعفة 3 0.84 4.27 أرى أ  رريس القس  يشجة علج التفغا العلمي والتجديد.  2
 مرعفة 4 0.83 4.22 أرى أ  العالقا  دامل القس  عتس  باإلنسانية.  4
 مرعفة 5 0.85 4.21 أرى أ  قيادة القس  عتس  باجلرأة العالية.  5
 مرعفة 6 0.89 3.85 رة قيادة القس  علج حتقيه أهدافنا. أثه بقد 6

 مرتفع  0.84 4.35 الدرجة الك:ية
أ  مســـــتوى الثقـــــة التنظيميـــــة  (16)يالحـــــظ يف اجلـــــدول   

ـــة يف  لـــدى أعضـــاء هيئـــة التـــدريس يف اجلامعـــا  األردنيةـــة اصاةة
ــــا  مــــه وجهــــة نظــــره  لبدعــــد األســــلوب القيــــادي  العاةــــمة عمة

 .ع االسارد كا  مرعف
 :بُعد اإلبداع والمشاركة. 5

  17جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس لبُعد اإلبداع والمشاركة مرتبة  

 تنازليًا.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الممارسة الرتبة

 مرعفة 1 0.74 4.44 رريس القس  وحتفيمله لتحقيه أعلج مستويا  اإلنتاج. أثه بدع   1
أشــــعر حبــــرص ررــــيس القســــ  علــــج عفــــويض اليــــالحيا  الالزمــــة رييــــلحة  2

 العمل.
 مرعفة 2 0.68 4.37

 مرعفة 3 0.72 4.28 حيفملين رريس القس  ريشاركة أفغاري.  3
 مرعفة 4 0.81 4.19 أشارك يف ةناعة القرارا  اصاةةة يب.  4
 مرعفة 5 0.91 4.11 أرى با  رريس القس  يعملز اإلبداع الهلايت لديَّ.  6
 مرعفة 6 0.87 4.10 أرى أ  فرص النمو الوظيفي يف القس  عملداد كلما زاد األداء.  5

 مرتفع  0.58 4.31 الدرجة الك:ية
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( أ  مســتوى الثقــة التنظيميــة لــدى 17يالحــظ يف اجلــدول )
ــــأعضــــاء هيئــــة التــــد ، اريس لبدعــــد اإلبــــداع واريشــــاركة كــــا  مرعفع 

وجـــــاء  فقـــــرا  هـــــهلا البدعـــــد مجيعهـــــا يف الدرجـــــة اريرعفعـــــة، إا 
 .(4.44 – 4.10)عراوحا اريتوسطا  احلسابية بني 

 داللة ذات عالقة ارتباطية هناك السؤال الثالث  هل
بين  ،(α≤0.05)مستوى الداللة  عند إحصائية

 لشفافيةا ممارسة لدرجةالحسابية لالستجابة  المتوسطات
  التظيمية؟ الثقة ودرجة اإلدارية

 18 جدول 
 معامالت االرتباط بين درجة ممارسة الشفافية اإلدارية ودرجة الثقة التنظيمية باستخدام معامل إرتباط بيرسون

اإلبداع  المع:ومات الُبعد
 والمشاركة

السياسات 
 والتشريعات

األس:وب القيادي 
 السائد

القيم 
 ميةالتنظي

 الثقة التنظيمية

 المع:ومات
 0.69 0.60 0.46 0.44 0.56 0.64 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 االتصال اإلداري
 0.52 0.62 0.33 0.36 0.30 0.48 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 اريةالمساءلة اإلد
 0.39 0.44 0.30 0.28 0.19 0.35 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 مستوى الداللة

 المشاركة
 0.38 0.36 0.32 0.21 0.31 0.26 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 مستوى الداللة

األنظمة وإجراءات 
 العمل

 0.60 0.57 0.39 0.41 0.46 0.57 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 تقويم األداء
 0.68 0.68 0.48 0.42 0.56 0.54 معامل االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة

 الشفافية اإلدارية
 0.65 0.65 0.45 0.42 0.47 0.56 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة مستوى

وجــود عالقــة إجيابيــة بــني درجــة اارســـة ( 18)يتبــني يف اجلــدول 
الشــــفافية اإلداريــــة ومســــتوى الثقــــة التنظيميــــة، وكــــهللك وجــــود 

أبعـــاد درجـــة اارســـة الشـــفافية وأبعـــاد  مجيـــةعالقـــة إجيابيـــة بـــني 
 مستوى الثقة التنظيمية.

 عنتد إحصتائية داللتة ذات فتروق نتاكه هتلالسؤال الرابع  
 متوستطات االستتجابة لدرجتة بتين (α≤0.05) مستتوى

 الجتنس، والرتبتة لمتغيتر تعتزى اإلداريتة الشتفافية ممارستة
   الك:ية؟ وتخص  األكاديمية،

 متا اإلجابة عه ههلا السؤال علج النحو اآليت:  
  متغير الجنس .1

 19جدول 
 ( تبعًا لمتغير الجنسt-testعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية، واختبار )المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم 

 المتوسط الحسابي العدد الجنس الُبعد
االنحراف 
 مستوى الداللة tقيمة  المعياري

 المع:ومات
 0.00 7.42- 0.43 4.37 200 ذكر

   0.26 4.74 69 أنثى
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االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الجنس الُبعد
 المعياري

 مستوى الداللة tقيمة 

 االتصال اإلداري
 0.39 2.99- 0.48 4.34 200 ذكر

   0.42 4.52 69 أنثى

 المساءلة اإلدارية
 0.00 10.14- 0.53 4.27 200 ذكر

   0.65 4.28 69 أنثى

 المشاركة
 0.00 10.96- 0.47 4.18 200 ذكر

   0.61 4.24 69 أنثى

 األنظمة وإجراءات العمل
 0.01 4.49- 0.52 4.36 200 ذكر

   0.48 4.64 69 أنثى

 تقويم األداء
 0.03 5.03- 0.49 4.25 200 ذكر

   0.39 4.55 69 أنثى

 0.04 3.88- 0.40 4.30 200 ذكر الشفافية اإلدارية
   0.40 4.49 69 أنثى

 

ىل وجود فروق ( إ19شا النتارا اليت عظهر يف اجلدول )ع
 بني  (α≤0.05)اا  ديلة إحيارية عند مستوى الديلة

 ععملى اإلدارية الشفافية اارسة متوسطا  ايستجابة لدرجة

اجلنس، وكهللك وجود ديلة إحيارية علج مجية األبعاد  ريتتا
 باستثناء بدعد ايعيال اإلداري ليار فئة اإلناد. 

 :الرتبة األكاديمية  .2
 20جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الرتبة األكاديمية عدالبُ 

 المع:ومات
 0.36 4.51 182 أستاذ مساعد
 0.49 4.39 56 أستاذ مشارك
 0.35 4.66 31 أستاذ 

 االتصال اإلداري 
 0.39 4.28 182 أستاذ مساعد
 0.52 4.35 56 أستاذ مشارك
 0.36 4.75 31 أستاذ 

 ية المساءلة اإلدار 
 0.48 4.01 182 أستاذ مساعد
 0.58 4.37 56 أستاذ مشارك
 0.39 4.71 31 أستاذ 

 المشاركة
 0.46 4.04 182 أستاذ مساعد
 0.54 4.25 56 أستاذ مشارك
 0.50 4.49 31 أستاذ 

 األنظمة وإجراءات العمل

 0.49 4.38 182 أستاذ مساعد
 0.58 4.38 56 أستاذ مشارك
 0.39 4.73 31 أستاذ 
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الرتبة األكاديمية عدالبُ 

 تقويم األداء
 0.40 4.22 182 أستاذ مساعد
 0.54 4.41 56 أستاذ مشارك
 0.39 4.57 31 أستاذ 

 الشفافية اإلدارية 
 0.30 4.24 182 أستاذ مساعد
 0.49 4.36 56 أستاذ مشارك
 0.41 4.65 31 أستاذ 

( وجود فروق ظاهرية بني 20يتبني مه اجلدول )
رجة اارسة الشفافية اإلدارية، عبع ا اريتوسطا  احلسابية لد

كانا الفروق اا    إااريتتا الرعبة األكادميية، ولتحديد فيما 

،   عطبيه (α≤0.05)ديلة إحيارية عند مستوى الديلة 
(، وجاء  النتارا one way ANOVAحتليل التبايه األحادي )

 (. 21علج النحو اآليت الهلي يوضحه اجلدول )
 21 جدول 
   التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية، تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية تح:يل 

مجموعات  مصدر التباين الُبعد
 المربعات

 درجة الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية

 المع:ومات
 0.01 7.20 1.22 2 2.43 بين المجموعات
   0.17 267 44.74 داخل المجموعات
    269 47.17 المجموع

 االتصال اإلداري
 0.00 24.76 4.59 2 9.18 بين المجموعات
   0.19 267 50.10 داخل المجموعات
    269 59.29 المجموع

 المساءلة اإلدارية
 0.00 41.45 10.43 2 20.87 بين المجموعات
   0.25 267 67.96 داخل المجموعات
    269 88.82 المجموع

 المشاركة
 0.00 17.27 4.26 2 8.52 بين المجموعات
   0.25 267 66.56 داخل المجموعات
    269 75.07 المجموع

األنظمة وإجراءات 
 العمل

 0.00 11.15 2.81 2 5.61 بين المجموعات
   0.25 267 67.99 داخل المجموعات
    269 73.60 المجموع

 تقويم األداء
 0.00 12.63 2.64 2 5.29 بين المجموعات
   0.21 267 56.52 داخل المجموعات
    269 61.80 المجموع

 الشفافية اإلدارية
 0.00 23.34 3.39 2 6.78 بين المجموعات
   0.15 267 39.19 داخل المجموعات
    269 45.97 المجموع

 

   

إىل وجـود فـروق اا  ديلـة  (21)عظهر النتارا يف اجلـدول 
لدرجـــــة اارســـــة  (α≤0.05)ة عنـــــد مســـــتوى الديلـــــة إحيـــــاري
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الشـــفافية اإلداريـــة عبع ـــا ريتتـــا الرعبـــة األكادمييـــة، وريعرفـــة عارديـــة 
ــا ريتتــا الرعبــة األكادمييــة   اســتِدام امتبــار شــيفيه  الفــروق عبع 

 (.22للفروق والهلي يوضحه اجلدول )

 22جدول 
  دارية تعزى لمتغير الرتبة األكاديميةاختبار شيفيه ل:فروق في درجة ممارسة الشفافية اإل

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية الُبعد
4.39 4.51 4.66 

 المع:ومات 
 *0.27 0.12 - 4.39 أستاذ مساعد
 0.15 -  4.51 أستاذ مشارك
    4.66 أستاذ

 االتصال اإلداري

 الحسابيالمتوسط  الرتبة األكاديمية
 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

4.28 4.35 4.75 
 *0.47 0.07 - 4.28 أستاذ مساعد
 0.40 -  4.35 أستاذ مشارك
    4.75 أستاذ

 المساءلة اإلدارية 

 المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية
 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

4.01 4.37 4.71 
 *0.70 *0.36 - 4.01 أستاذ مساعد
 *0.34 -  4.37 أستاذ مشارك
    4.71 أستاذ

 المشاركة 

 المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية
 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

4.04 4.25 4.49 
 *0.45 0.21 - 4.04 أستاذ مساعد
 0.24 -  4.25 أستاذ مشارك
    4.49 أستاذ

 األنظمة وإجراءات العمل 

 المتوسط الحسابي األكاديمية الرتبة
 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

4.37 4.38 4.73 
 *0.36 0.01 - 4.37 أستاذ مساعد
 *0.35   4.38 أستاذ مشارك
    4.73 أستاذ

 تقويم األداء 

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية
4.22 4.41 4.57 

 *0.35 0.19 - 4.22 ذ مساعدأستا
 0.16 -  4.41 أستاذ مشارك
    4.57 أستاذ

 الدرجة الك:ية ل:شفافية

 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية
4.24 4.36 4.65 

 *0.41 0.12 - 4.24 أستاذ مساعد
 *0.29 -  4.36 أستاذ مشارك
    4.65 أستاذ

 (α≤0.05) الفرق الدال إحياري ا عند درجة  *
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( أ  الفرق كا  ليار فئة الرعبة 22يالحظ يف اجلدول )
 األكادميية حلأستاا حل جلمية األبعاد والدرجة الغلية للشفافية. 

  تخص  الك:ية .3

 23جدول 
  ير تخص  الك:يةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية تبعًا لمتغ 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد تخص  الك:ية الُبعد
 المع:ومات
 

 0.32 4.55 114 ع:مية
 0.49 4.46 155 إنسانية

 االتصال اإلداري 
 

 0.40 4.31 114 ع:مية

 0.50 4.48 155 إنسانية

 المساءلة اإلدارية 
 

 0.50 4.08 114 ع:مية

 0.58 4.42 155 إنسانية

 المشاركة
 

 0.44 4.04 114 ع:مية

 0.55 4.33 155 إنسانية

 األنظمة وإجراءات العمل
 

 0.42 4.46 114 ع:مية

 0.59 4.45 155 إنسانية

 تقويم األداء
 

 0.35 4.34 114 ع:مية

 0.56 4.37 155 إنسانية

 الشفافية اإلدارية
 0.31 4.29 114 ع:مية

 0.47 4.42 155 إنسانية

وجود فروق ظاهرية بني  (23)مه اجلدول  يالحظ
اريتوسطا  احلسابية لدرجة اارسة الشفافية اإلدارية، عبع ا 

كانا الفروق اا    إااريتتا لي. الغلية، ولتحديد فيما 

،   عطبيه (α≤0.05)ديلة إحيارية عند مستوى الديلة 
وجاء  النتارا (، one way ANOVAحتليل التبايه األحادي )

 (.24)لنحو اآليت الهلي يوضحه اجلدول علج ا
 24جدول 
   تح:يل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة الشفافية اإلدارية، تبعًا لمتغير تخص  الك:ية 

مجموعات  مصدر التباين الُبعد
 المربعات

 درجة الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية

 المع:ومات
 0.11 2.62 0.46 1 0.46 بين المجموعات
   0.18 268 46.71 داخل المجموعات
    269 47.17 المجموع

 االتصال اإلداري
 0.00 8.78 1.86 1 1.86 بين المجموعات
   0.21 268 57.43 داخل المجموعات
    269 59.29 المجموع

 المساءلة اإلدارية
 0.00 25.34 7.60 1 7.60 بين المجموعات
   0.30 268 81.23 وعاتداخل المجم
    269 88.82 المجموع

 0.00 22.33 5.71 1 5.71 بين المجموعات المشاركة
   0.26 268 69.36 داخل المجموعات
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    269 75.07 المجموع

 األنظمة وإجراءات العمل
 0.95 0.00 0.00 1 0.00 بين المجموعات
   0.27 268 73.60 داخل المجموعات
    269 73.60 المجموع

 تقويم األداء
 0.60 0.28 0.06 1 0.06 بين المجموعات
   0.23 268 61.74 داخل المجموعات
    269 61.80 المجموع

 الشفافية اإلدارية
 0.01 6.14 1.02 1 1.02 بين المجموعات
   0.17 268 44.95 داخل المجموعات
    269 45.97 المجموع

   

( وجـــــود فـــــروق اا  ديلـــــة 24ل )عبـــــني النتـــــارا يف اجلـــــدو 
لدرجـــــة اارســـــة  (α≤0.05)إحيـــــارية عنـــــد مســـــتوى الديلـــــة 

الشفافية اإلدارية عبع ا ريتتا لي. الغلية، وكا  الفرق ليـار 
ـــدليل ارعفـــاع اريتوســـط احلســـايب للغليـــا   الغليـــا  اإلنســـانية ب
اإلنسانية عـه اريتوسـط احلسـايب للغليـا  العلميـة باسـتثناء بدعـد 

 .  وبدعد األنظمة وإجراءا  العمل ما اريعلو 

 إحصائية داللة ذات فروق هناك السؤال الخامس  هل
لدرجة  الحسابية المتوسطات بين (α≤0.05) مستوى عند
 األكاديمية، الجنس، والرتبة لمتغير تعزى التنظيمية الثقة

  الك:ية؟ وتخص 
 متا اإلجابة عه ههلا السؤال علج النحو اآليت: 

  متغير الجنس .1
  25جدول 

 ( تبعًا لمتغير الجنسt-testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية، واختبار )

 المتوسط الحسابي العدد الجنس الُبعد
االنحراف 
 مستوى الداللة tقيمة  المعياري

 0.00 7.42- 0.46 4.27 200 ذكر المع:ومات
   0.35 4.83 69 أنثى

المشاركةاإلبداع و   0.39 2.99- 0.50 4.07 200 ذكر 
   0.43 4.76 69 أنثى

 0.27 2.58- 0.70 4.27 200 ذكر السياسات والتشريعات
   0.42 4.79 69 أنثى

 0.90 1.94- 0.54 4.12 200 ذكر األس:وب القيادي السائد
   0.87 4.80 69 أنثى

 0.00 6.84- 0.52 4.29 200 ذكر القيم التنظيمية
   0.32 4.70 69 نثىأ

 0.08 4.46- 0.40 4.20 200 ذكر الثقة التنظيمية
   0.36 4.77 69 أنثى

  
أنه ي يوجد فروق اا  ديلة  (25)عظهر النتارا يف اجلدول 

متوسطا   بني  (α≤0.05)إحيارية عند مستوى الديلة
ايستجابة لدرجة الثقة التنظيمية مه وجهة نظر أعضاء هيئة 

باستثناء بدعدي اريعلوما ، والقي   اجلنس، ريتتا ععملى سالتدري
 التنظيمية وليار فئة اإلناد.   

  الرتبة األكاديمية .2



 ..ارية لدى رؤساء األقسام األكادميية وعالقتها بالثقة التنظيمية ألعضاء هيئة التدريسنداء أكرم أمحد وأمحد فتحي أبوكرمي: الشفافية اإلد

 

93 

  26جدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الرتبة األكاديمية الُبعد

 المع:ومات
 0.53 4.50 182 أستاذ مساعد
 0.51 4.36 56 أستاذ مشارك
 0.42 4.54 31 أستاذ 

 
 اإلبداع والمشاركة

 0.61 4.31 182 أستاذ مساعد
 0.54 4.23 56 أستاذ مشارك
 0.55 4.43 31 أستاذ 

 السياسات والتشريعات
 0.51 4.43 182 أستاذ مساعد
 0.60 4.29 56 شاركأستاذ م
 0.91 4.75 31 أستاذ 

 األس:وب القيادي السائد
 0.73 4.35 182 أستاذ مساعد
 0.62 4.31 56 أستاذ مشارك
 0.60 4.44 31 أستاذ 

 القيم التنظيمية
 0.41 4.30 182 أستاذ مساعد
 0.57 4.43 56 أستاذ مشارك
 0.47 4.71 31 أستاذ 

 الثقة التنظيمية 
 0.48 4.38 182 ساعدأستاذ م

 0.45 4.32 56 أستاذ مشارك
 0.41 4.57 31 أستاذ 

 

وجود فروق ظاهرية بني  (26)يالحظ مه اجلدول 
اريتوسطا  احلسابية لدرجة الثقة التنظيمية، عبع ا ريتتا الرعبة 

كانا الفروق اا  ديلة   إاااألكادميية، ولتحديد فيما 

،   عطبيه حتليل (α≤0.05)إحيارية عند مستوى الديلة 
(، وجاء  النتارا علج one way ANOVAالتبايه األحادي )

. (27)النحو اآليت الهلي يوضحه اجلدول 
 
  27جدول 
   تح:يل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة الثقة التنظيمية، تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية 

مجموعات  مصدر التباين الُبعد
 درجة الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

 المع:ومات
 0.77 2 1.53 بين المجموعات

 0.25 267 67.69 داخل المجموعات 0.05 3.06
  269 69.22 المجموع

 
 اإلبداع والمشاركة
 

 0.69 2 1.38 بين المجموعات
 0.33 267 89.21 داخل المجموعات 0.13 2.09

  269 90.60 المجموع

 السياسات والتشريعات
 3.81 2 7.63 بين المجموعات

 0.41 267 111.71 داخل المجموعات 0.00 9.22
  269 119.34 المجموع
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 األس:وب القيادي السائد
 0.28 2 0.56 بين المجموعات

 0.70 267 189.17 داخل المجموعات 0.67 0.40
  269 189.73 المجموع

 يميةالقيم التنظ
 3.34 2 6.68 بين المجموعات

 0.23 267 61.87 داخل المجموعات 0.00 14.59
  269 68.56 المجموع

 الثقة التنظيمية 
 1.17 2 2.34 بين المجموعات

 0.22 267 58.99 داخل المجموعات 0.00 5.36
  269 61.34 المجموع

ـــــارا يف اجلـــــدول  ـــــة وجـــــود فـــــروق اا  دي (27)عبـــــني النت ل
ــــــة  ــــــد مســــــتوى الديل لدرجــــــة الثقــــــة  (α≤0.05)إحيــــــارية عن

وريعرفـــة عارديـــة الفـــروق  ة،ة عبع ـــا ريتتـــا الرعبـــة األكادمييـــالتنظيميـــ

عبع ــا ريتتــا الرعبــة األكادمييــة   اســتِدام امتبــار شــيفيه للفــروق 
 .(28) والهلي يوضحه اجلدول

  28جدول 
  تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية اختبار شيفيه ل:فروق في درجة الثقة التنظيمية 

 المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية الُبعد
 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

4.43 4.29 4.75 

 السياسات والتشريعات 
 0.32* 0.14- - 4.43 أستاذ مساعد
 *0.44 -  4.29 أستاذ مشارك
    4.75 أستاذ

 القيم التنظيمية

 متوسط الحسابيال الرتبة األكاديمية
 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

4.30 4.43 4.71 
 *0.41 0.13 - 4.30 أستاذ مساعد
 *0.28 -  4.43 أستاذ مشارك
    4.71 أستاذ

الدرجة الك:ية ل:ثقة 
 التنظيمية

 المتوسط الحسابي الرتبة األكاديمية
 أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد

4.32 4.38 4.57 
 *0.25 0.06 - 4.32 ستاذ مساعدأ

 0.19 -  4.38 أستاذ مشارك
    4.57 أستاذ

 (α≤0.05) مستوىالفرق الدال إحياري ا عند   *       
( أ  الفرق كا  ليار فئة الرعبة 28يالحظ يف اجلدول )

للثقة األكادميية حلأستاا حل جلمية األبعاد والدرجة الغلية 
  التنظيمية. 

 :تخص  الك:ية .3

 29جدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية تبعًا لمتغير تخص  الك:ية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد تخص  الك:ية الُبعد

 0.51 4.51 114 ع:مية المع:ومات
 0.50 4.42 155 إنسانية
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد تخص  الك:ية الُبعد

 0.55 4.49 114 ع:مية اإلبداع والمشاركة
 0.56 4.17 155 انيةإنس

 0.77 4.60 114 ع:مية السياسات والتشريعات
 0.54 4.33 155 إنسانية

 0.45 4.43 114 ع:مية األس:وب القيادي السائد
 0.78 4.29 155 إنسانية

 0.45 4.45 114 ع:مية القيم التنظيمية
 0.54 4.40 155 إنسانية

 0.42 4.50 114 ع:مية الثقة التنظيمية
 0.50 4.33 155 نيةإنسا

وجود فروق ظاهرية بني  (29)يتبني مه اجلدول   
اريتوسطا  احلسابية لدرجة الثقة التنظيمية، عبع ا ريتتا لي. 
الغلية، ولتحديد فيما إاا كانا الفروق اا  ديلة إحيارية 

،   عطبيه حتليل التبايه (α≤0.05)عند مستوى الديلة 
جاء  النتارا علج النحو (، و one way ANOVAاألحادي )

 (.30)اآليت الهلي يوضحه اجلدول 
 30 جدول

   تح:يل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة الثقة التنظيمية، تبعًا لمتغير تخص  الك:ية

 مصدر التباين الُبعد
مجموعات 
 درجة الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

 المع:ومات
 0.16 2.02 0.51 1 0.51 جموعاتبين الم

   0.25 268 68.71 داخل المجموعات

    269 69.22 المجموع

 اإلبداع والمشاركة
 0.00 21.56 6.68 1 6.68 بين المجموعات

   0.31 268 83.92 داخل المجموعات

    269 90.60 المجموع

 السياسات والتشريعات
 0.01 11.61 4.90 1 4.90 بين المجموعات

   0.42 268 114.44 داخل المجموعات

    269 119.34 المجموع

 األس:وب القيادي السائد
 0.18 1.79 1.25 1 1.25 بين المجموعات

   0.70 268 188.48 داخل المجموعات

    269 189.73 المجموع

 القيم التنظيمية
 0.49 0.48 0.12 1 0.12 بين المجموعات

   0.25 268 68.44 داخل المجموعات

    269 68.56 المجموع

 الثقة التنظيمية
 0.00 8.88 1.95 1 1.95 بين المجموعات

   0.22 268 59.39 داخل المجموعات

    269 61.34 المجموع
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وجــــود فــــروق اا  ديلــــة  (30)عبــــني النتــــارا يف اجلــــدول   
ــــــة  ــــــد مســــــتوى الديل لدرجــــــة الثقــــــة  (α≤0.05)إحيــــــارية عن

ا ريتتـــــا ليـــــ. الغليـــــة، وكـــــا  الفـــــرق ليـــــار التنظيميـــــة عبع ـــــ
الغليــــا  العلميـــــة بـــــدليل ارعفــــاع اريتوســـــط احلســـــايب للغليـــــا  

 العلمية عه اريتوسط احلسايب للغليا  اإلنسانية.

 مناقشة النتائج والتوصيات
 درجة مامناقشة نتارا السؤال األول والهلي ين. علج حل

 ة الخاّصةالجامعات األردنيّ  في اإلدارية الشفافية ممارسة
 من األكاديمية األقسام رؤساء لدى عّمان العاصمة في
 التدريس؟" هيئة أعضاء نظر وجهة

أ  مستوى اارسة  (9) أوضحا النتارا يف اجلدول
، الشفافية اإلدارية لدى رؤساء األقسام األكادميية كا  مرعفع ا

أ   . ويرى الباحثا وجاء  مجية األبعاد مبستوى مرعفة أيض ا
نتيجة رمبا عغو  ةبيعية ويعود الك حلرص اجلامعا  ههله ال

اصاةة علج عطبيه اريبادئ واريفاهي  األساسية حلوكمة التعلي  
العايل ومنها مفهوم الشفافية، كما أ ة اجلامعا  اصاةةة 

السلوكيا  اريتعلقة بالعمل  مجيةلضة لرقابة عالية علج 
عية والرقابة مه جتمااألكادميي، وعقة حتا ةارلة اريسؤولية اي

قي اصدمة، وعليه فإ  ثقافة اجلامعة انعغسا لتقبل مجية م
 فراد العينة.  أوالقس ، اا انعغس علج استجابا  علج الغلية 

ههله النتيجة رمبا إىل أ  اريستجيبني مه ا  عملو الباحثيو        
أفراد العينة مييلو  إىل اريستوى اريرعفة يف اإلجابة لتجنبه  

رينِفض لرؤساء أقسامه  الهلي رمبا يعتقدو  بانه قد التقيي  ا
، اا قد يؤثر أيض ا علج يؤثر سلب ا علج عالقته  معه 

وعطوره  الوظيفي وعقاريره  السنوية واستمرارية  عقييمه 
 عقوده  وجتديدها.

عام ميغه عفسا ههله النتيجة اليت جاء   وجهوب  
غه أ  عفسر مبستوى مرعفة علج أهنا نتيجة إجيابية، كما مي

ههله النتيجة لتبين رؤساء األقسام األكادميية مفهوم الشفافية 

اإلدارية مة أعضاء هيئة التدريس وإدراكه  ريمارساهتا والهلي 
 انعغس علج استجابة أفراد العينة. 

ما درجة مناقشة نتارا السؤال الثاين والهلي ين. علج حل 
امعات الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس في الج

 ن وجهة نظرهم؟"م ردنّية الخاّصة في العاصمة عّماناأل
أ  مستوى  (12)عشا النتارا اريوضحه باجلدول رق   

الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة التدريس مرعفة، كما أ  
لثقة ا لغو ، مستوى مجية أبعاد ايستبانة جاء  مرعفعة

لتغويه  اوضروري   امهم   اعنير   دُّ التنظيمية يف اجلامعا  عع
هنا عشجة علج ايستقرار التنظيمي والرضا إقا ، إا العال

وعساعد يف لفي. اليراعا  السلبية وععمليمل ايستجابا  
الفعالة يف حل اريشغال ، ومبا أ  اجلامعا  اصاةة عتبىن 
مبادئ ععمل علج عقليل الرقابة اريباشرة والتوجية اريستمر يف 

بادلة بني العاملني واجلامعة العمل اإلداري فوجود الثقة اريت
اعيجية اا يرفة مه ه  يف عطبيه األكثر فاعلية لالسرت يس

جيابية النتارا إىل درجة إشار  كما أمستوى األداء الوظيفي.
ومرضية يف استجابا  أعضاء هيئة التدريس، ويعملو الباحثا  

أ  كل ما ميارسه عضو هيئة التدريس مه سلوكيا  الك إىل 
  إمنا هي سلوكيا  نابعة مه إحساد وأعمال وعيرفا

 اداملي يوضح أمهية العمل الهلي يقوم به ويولد لديه شعور  
يف ما انعغس  اوههلبالويء والرضا واينتماء للجامعة، 

 جيابية علج أبعاد الثقة التنظيمية. استجاباهت  اإل
 هلمناقشة نتارا السؤال الثالو والهلي ين. علج حل

مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة ارتباطية هناك
الحسابية  تبين المتوسطات ،(α≤0.05)الداللة 

 الثقة ودرجة اإلدارية لشفافيةا ممارسة لالستجابة لدرجة
 التظيمية؟"

إىل وجود  (18)عشا النتارا اريوضحة يف اجلدول 
عالقة إجيابية واا  ديلة إحيارية بني درجة اارسة الشفافية 

كما عوجد عالقة إجيابية واا  ،  تنظيميةودرجة الثقه الاإلدارية 
ديلة إحيارية بني مجية أبعاد اارسة الشفافية اإلدارية وأبعاد 
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رعباةية بني الشفافية وى الثقة التنظيمية، فالعالقة ايمست
تي أ  عغو  موجبة كما كشفتها اإلدارية والثقة التنظيمية ينب

فية اإلدارية   الوضوح واينفتاح الهلي حتققه الشفاألسة ار الد
يعمل علج عوفا مناخ عنظيمي دميقراةي، كما أ  الثقة لدى 
أعضاء هيئة التدريس مرعبطة باريمارسا  اإلدارية لإلدارة 
والقادة، فغلما كانا اارسا  اإلدارة ععغس شفافيتها كا  
العاملني أكثر ثقة بانفسه  وعمله  وجامعته ، اا يمليد 

اليت يعملو  هبا مه مالل الرغبة لديه  يف عطور اريؤسسة 
جيابية إبيورة العملية واإلنتاجية، اا ينعغس   ياهتكفازيادة  

علج جودة اجلامعة وعطورها والنهو  هبا وههلا ما عسعج إليه 
 .اجلامعا  اصاةة

وعدعد النتيجة اليت أظهرهتا الدراسة نتيجة ةبيعية 
 لثقة يرعفاع درجه اارسة الشفافية اإلدارية وارعفاع مستوى ا

التنظيمية اا أدى إىل وجود عالقة إجيابية ارعباةية،  
كما أ  أبعاد الشفافية اإلدارية عتدامل بشغل أو بآمر 
وعرعبط وعنسج  مة أبعاد الثقة التنظيمية اا أثر علج 

  الثقة التنظيمية أ كما  ايستجابا  ألعضاء هيئة التدريس.
در مه الطرع عتمثل يف انعغاد اريمارسا  اريِتلفة اليت عي

فإ  السلوكيا  الدالة علج الشفافية اإلدارية  مه مثاآلمر و 
 لقس  أد  إىل وجود ثقة عنظيمية. مه قبل رريس ا

 هل"مناقشة نتارا السؤال الرابة والهلي ين. علج 
 (α≤0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك

 يةاإلدار  الشفافية ممارسة متوسطات االستجابة لدرجة بين
 وتخص  األكاديمية، الجنس، والرتبة لمتغير تعزى

 الك:ية؟"
إىل  (19)عشا النتارا اريوضحة يف اجلدول رق  

وجود فروق اا  ديلة إحيارية يف درجة اارسة الشفافية 
اإلدارية عبع ا ريتتا اجلنس وكانا الفروق يف الدرجة الغلية 

 كو  ومجية األبعاد ليار اإلناد، ويعملى الك رمبا إىل
ا بعملهه، ولغو  جمال عضوا  هيئة التدريس أكثر التملام  

ا بالعمل  التدريس هو اجملال األفضل مته ولغوهنه أكثر متاسغ 
 هه مه فقدا  الوظيفة والرتقيا . ورمبا صوف

أما مه حيو متتا الرعبة األكادميية فتشا النتارا 
إىل وجود فروق اا  ديلة  (22(، )21)يف اجلداول رق  

إحيارية يف درجة اارسة الشفافية اإلدارية وكانا الفروق 
أنةه كلما زاد  الرعبة  إىل ليار رعبة حلأستااحل ويعملى الك

األكادميية ازداد عضو هيئة التدريس عمر ا وازداد حرة ا، 
وعلم ا وعطلع ا لغل ما هو جديد مه اارسا  وسلوكيا  

علج العملية  افعلي   عاثا امبادئ جديدة عؤثر و ععملز مفاهي  
التعليمية ويستطية بهللك أ  يغو  أكثر حرة ا علج ععمليمل 

ة اجلديدة اليت يغو  علج معرفة ودراية كافي واارسة اريفاهي 
 هبا ومنها الشفافية اإلدارية. 

وجود فروق  (24(، )23) وعوضح النتارا يف اجلداول
اا  ديلة إحيارية يف الدرجة الغلية ريمارسة الشفافية 

ارية وكانا الفروق ليار الغليا  اإلنسانية، ويعملو اإلد
نب الباحثا  الك رمبا إىل أ  الثقافة الساردة يف اجلوا

مه الغليا  العلمية نسانية اإلنسانية أكثر يف الغليا  اإل
  الغليا  العملية ععتمد علج األسلوب أوكما  ،عام وجهب

بة ضايا اا جعل استجاالعلمي فال ييلح يف مثل ههله الق
هما يكل   أانب بالرغ  مه اجل اأعلج يف ههلنساينة الغليا  اإل

 مرعفة.
مناقشة نتارا السؤال اصامس والهلي ين. علج 

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هلحل
(α≤0.05) الثقة لدرجة الحسابية المتوسطات بين 
 األكاديمية، الجنس، والرتبة لمتغير تعزى التنظيمية
  الك:ية" وتخص 

إىل عدم  (25)عشا النتارا اريوضحة يف اجلدول رق  
وجود فروق اا  ديلة إحيارية يف الدرجة الغلية ريستوى 
الثقة التنظيمية عبع ا ريتتا اجلنس، أما نتارا بدعد اريعلوما  
والقي  التنظيمية اريوضحة يف اجلداول عشا لوجود فروق اا  

الفروق ليار  ديلة إحيارية ععملى ريتتا اجلنس وكانا
اإلناد، ويعملى الك رمبا حلرص فئة اإلناد علج ايلتملام أكثر 
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(، 27)يف اجلداول رق   ةفئة الهلكور، أما النتارا اريوضح مه

فتشا إىل وجود فروق اا  ديلة إحيارية ععملى ريتتا  (28)
أستااحل، ويعملو الرعبة األكادميية وكانا الفروق ليار رعبة حل

نه كلما زاد  الرعبة األكادميية ازداد عضو أالباحثا  الك إىل 
هيئة التدريس عمر ا وازداد حرة ا، وعلم ا وعطلع ا لغل ما هو 

ومبادئ جديدة   مه اارسا  وسلوكيا  ععملز مفاهيجديد 
علج العملية التعليمية ويستطية بهللك أ   افعلي   عاثا اعؤثر 

دة اليت يغو  أكثر حرة ا علج ععمليمل واارسة اريفاهي  اجلدي
 يغو  علج معرفة ودراية كافية هبا ومنها الثقة التنظيمية.

إىل وجود  (30(، )29) كما عشا النتارا يف اجلداول
فروق اا  ديلة إحيارية ععملى ريتتا لي. الغلية وكانا 
الفروق ليار الغليا  العلمية، ويعملو الباحثا  الك إىل أ  

 كرب منها يف الغليا الثقة التنظيمية يف الغليا  العلمية أ
لج الوقارة عية مليعود الك إىل اعتماد الغليا  العاإلنسانية و 
مة ما ععلموه يف جامعاهت  األجنبية اليت  مقارنتهاواحلقاره و 

جاء مستوى  مه مثلرج معظ  أعضاء هيئة التدريس منها، و 
الثقة التنظيمية عالي ا قياس ا مة درجة الشفافية اإلدارية 

ا علج عغس استجابا  أعضاء هيئة التدريس ومنسجمة معه
كانا استجابة   إاللغليا  اإلنسانية فجاء  مضطربة 

لغليا  اإلنسانية أكرب بدرجة اارسة ل أعضاء هيئة التدريس
 الشفافية اإلدارية ومبستوى الثقة التنظيمية أقل. 

 توصيات الدراسة ومقترحاتها
ية لدى ععميه وزيادة الوعي مبمارسة الشفافية اإلدار  -

الغوادر األكادميية يف مؤسسا  التعلي  العايل 
علج التجارب األردنيةة عه ةريه عدريبه  وإةالعه  

 .العاريية
عا  بدرجة بط نظام ايعتماد العام واصاص للجامر  -

جتاه عطبيه مبادئ الشفافية ما عقدمه اجلامعا  يف ا
 ايدارية والثقة التنظيمية يف مؤسساهت .

ا  اجلودة وايعتماد بقدرة ربط نظام منح ضم -
مؤسسا  التعلي  العايل علج عوفا مبادئ الشفافية 

 اإلدارية والثقة التنظيمية يف اارساهت .
لشفافية اعيجية ململمة بتطبيه ارورة وضة مطة اسرت ض -

رةد جارملة سنوية ، و يف وزارة التعلي  العايل
 .مؤسسا  التعليمية األكثر شفافيةلل

افر الشفافية اإلدارية يف رجة عو جراء دراسة لدإ -
 .جراءا  ععيني وعرقية أعضاء هيئة التدريسإ
 المراجع 
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ة رسال التنظيمية الساردة يف مدارسه  مه وجهة نظر اريعلمني.
 ق األوسط، عمةا ، األرد .ماجستا غا منشورة، جامعة الشر 

. عمةا : دار الشفافية والقيادة يف اإلدارة(، 2009أبو كرمي، أمحد فتحي )
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. رسالة ماجستا غا التنظيمية يف مدارسه  مه وجهة نظر اريعلمني
 عة الشرق األوسط، عمةا ، األرد .منشورة، جام
قها يف واقة الشفافية اإلدارية ومتطلبا  عطبي .(2011حرب، نعيمة حممد )

اجلامعة رسالة ماجستا غا منشورة،  .اجلامعا  الفلسطينية بقطاع غملة
 اإلسالمية، غملة، فلسطني.

(. درجة التملام مبمارسة الشفافية اإلدارية 2012احلريب، حممد به حممد أمحد )
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Abstract: This study aimed to identify the degree of administrative transparency in the heads of the academic departments 

and their relation to the degree of organizational trust in the faculty members from their point of view at the private Jordanian 

universities. In order to achieve this goal, a random sample consisting of four Universities. A random sample was taken from 

the faculty member, there were 269. The researchers used the descriptive approach to the study, and distributed two 

questionnaires; the first one was of administrative transparency, while the second one was of organizational trust, both tools 

was verified. 

 The results showed that the total degree of the heads of academic departments was high, and the level of 

organizational trust was high. Also as a result, there was a positive correlation between the degree of transparency and the 

degree of organizational trust, as well as a positive relationship. As there are statistically significant differences in the 

practice of administrative transparency due to the gender variable in favor of females, Academic level in favor of the 

category of "professor", and the specialization of the college in favor of the humanitarian faculties, There were statistically 

significant differences in the degree of organizational trust attributed to the academic level variable in favor of the category 

"professor" and the variable specialization of the college for the benefit of scientific colleges. 
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