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       يهدف البحث احلالي إلى بناء منوذجٍ للمنظمة النزيهة من خالل تبنِّي مبادئ الشفافية واملساءلة 

وقد اعتمد الباحثان بصورةٍ رئيسةٍ على العرض النظريِّ ملعلومات البحث واألدبيَّات اإلداريَّة والقانونيَّة 

، كان أهمها وجود تأثيرٍ مباشرٍ  ة استنتاجاتٍ وحتليلها وتفسيرها، ومتَّ التوصل من خالل البحث إلى عدَّ

نظمات النزيهة؛ لغرض  ل أو يُعزِّز من بناء مناذج للمُ بتطبيق مبادئ الشفافية واملساءلة من شأنه أن يُعدِّ

ها وجوب تبنِّي مفاهيم الشفافية  االستفادة منها، وقد أثمر البحث عن مجموعةٍ من التوصيات، أهمُّ

. الةٍ خاليةٍ من الفساد اإلداريِّ واملساءلة، إذا ما أريد  بناء منظماتٍ نزيهةٍ فعَّ

مات النزيهة. الكلمات الدالة: الشفافية، املساءلة، املُنظَّ
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Abstract
 The aim of the research is to integrate the work of honest Organization   by adopting
 the principles of transparency, accountability and organizational culture was adopted
 researchers mainly supply the theoretical search information and administrative and
 legal literature, analysis and interpretation, was reached through the search to several
 conclusions it was the most important of having a direct impact by applying the principles
 of transparency and accountability regulatory on that would modify or enhance the work
 of the honest institutions, it has yielded Find a set of recommendations including the need
 to adopt transparency, accountability and culture concepts if build an honest  impartial
.   Organization

   Key words: transparency, accountability, honest Organization
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 ً ة في األدبيات اإلداريَّة التي تؤدي دورا ان من املواضيع املُهمَّ ـدّ  ممَّا الشكَّ فيه أنَّ الشفافية واملساءلة تُعَ

 ، محورياً في تكامل عمل املُنظمات النزيهة إذا ما كانت تستند إلى أسسٍ علميَّةٍ وأساليب صحيحةٍ

الشفافية  مبادئ  تبنِّي  أهميَّة  تعاظمت  وقد  أو فشلها،  مات  املُنظَّ جناح  في  وثيقةٍ  ذات صلةٍ  إنها  إذ 

واملساءلة في الوقت احلاضر؛ نتيجةً للتغيُّرات التي يشهدها العالم يومياً في امليادين كافة.

دُّ من أكبر املشاكل التي تواجه اتمعات   إن هناك شبه إجماعٍ لدى الباحثني على أنَّ الفساد اإلداري يُعَ

النامية واملُتطوِّرة على حدٍّ سواء؛ بسبب ما يحمله من معاني االنحراف عن املضامني واملعايير األخالقيَّـة 

واالجتماعيَّـة والسياسيَّة واالقتصاديَّة السويَّة.

مات يحتاج بالدرجة   إنَّ احلدَّ من الفساد اإلداريِّ واملاليِّ وتطبيق مبادئ النزاهة وبناء أسسها في املُنظَّ

األساس إلى إداراتٍ عليا واعيةٍ ومؤمنةٍ بأهميَّة تبنِّي مبادئ الشفافية بأعلى املستويات، وكذلك تتمتَّع 

بنظرةٍ ثاقبةٍ ومتوازنةٍ من خالل التعامل مبسؤوليةٍ عاليةٍ مع األفراد العاملني، وثقافةٍ تنظيميَّةٍ رصينةٍ 

قُ  قِّ مات النزيهة بشكلٍ يجعلها حتُ عبر عن القيم التي تتبناها املنظمات؛ ممَّا يُؤدِّي إلى تكامل عمل املُنظَّ

كفاءة في األداء.

     وقد ظهرت األهميَّة للخوض في دراسة أثر تبنِّي مبادئ الشفافية واملساءلة والثقافة في تكامل عمل 

مات احلديثة، التي أصبحت  نظَّ تغيِّرات البحث بالنسبة للمُ مات النزيهة، وانطالقاً من أهميَّة مُ املُنظَّ

سات التي  ؤسَّ مُ يد العون للمُ بأمسِّ احلاجة إليها؛ فقد جاء هذا البحث ليُمثل إسهامةً متواضعةً تُقدِّ

ترغب في تبنِّي هذه املُتغيِّرات.
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بنيةٍ  بوجود  وثيقٍ  بشكلٍ  يرتبط  ة  العامَّ مات  املُنظَّ في  واملساءلة  الشفافية  مبادئ  تعزيز  إنَّ        

محاربة  إنَّ  آخر،  مبعنى   ، ومهنيةٍ باستقالليةٍ  تتمتَّع  وفاعلةٍ  قويةٍ  رقابةٍ  وأجهزة  سليمةٍ  ساتيةٍ  ؤسَّ مُ

تُها اإلشراف  ، مهمَّ الفساد «Corruption» في القطاع العامِّ ترتبط بوضع آليات وأدوات رقابةٍ ومحاسبةٍ

 (٢٠٠٠,Gordon) والفحص واملراجعة؛ األمر الذي تطلَّب استخدام مبادئ الشفافية واملساءلة العامة

مات. وميكن بلورة مشكلة البحث  في ضوء التساؤالت  ؛ لبناء مناذج نزيهةٍ من املُنظَّ ومحاولة وضع حلولٍ

اآلتية:-

؟  • ما هو دور الشفافية واملساءلة في بناء منظمةٍ نزيهةٍ

مات  نظَّ للمُ الةٍ  فعَّ مناذج  بناء  إلى  لتؤدي  بينها  فيما  واملساءلة  الشفافية  مبادئ  تتكامل  كيف   •

النزيهة؟

؟   •  ما هو دور الشفافية واملساءلة في مكافحة حاالت الفساد اإلداريِّ واملاليِّ

<IV<ovf÷]<ÌĆÈ€‚_<I⁄̂Èfi^m
  تأتي أهمية البحث في ضوء اآلتي:-

املُعوِّقات  لتالفي  مات؛  املُنظَّ في  الثقة  بناء  وكيفية  واإلفصاح،  اإلدارية  الشفافية  موضوع  دراسة  أ - 

وحتقيق األهداف.

دُّ موضوع املساءلة من املوضوعات التي تعالج جانباً من جوانب السلوك اإلنسانيِّ في املُنظمات،  ب -  يُعَ

وبالتالي حتقيق الشفافية.

ة عدمية اجلدوى، وبالتالي حتويل االستثمار واألنشطة  ت -  ارتفاع مستوى الفساد يجعل السياسات العامَّ

ً عن املسارات اإلنتاجيَّة لتتَّـجه نحو أنشطةٍ سريةٍ تدرُّ عائداتٍ ماليَّة مرتفعة.  االقتصاديَّة بعيدا

<IV<ovf÷]<Õ]Ç‚_<I⁄̂n÷^m
مبادئ  تبنِّي  وأهميَّة  واملديرين،  للقاده  بالنسبة  اإلفصاح  وأهمية  الشفافية  التعرُّف على مفاهيم  أ- 

مات. نظَّ الشفافية بالنسبة للمُ

ة بأنواعها كافة (األخالقية، والقانونية، واملالية، والسياسية،  ب- التعرُّف على مفهوم املساءلة العامَّ

واألداء، والدميقراطية). 

مات  نظَّ الةٍ للمُ جـ-  التعرُّف على الدور التفاعليِّ لتبنِّي مبادئ الشفافية واملساءلة في بناء مناذج فعَّ

النزيهة. 
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      لتحقيق ما يهدف إليه البحث؛ فقد متَّ تصميم النموذج التالي الذي يضمُّ محورين، األول: (املُتغيِّر 

صَ للمنظمات  صِّ صَ للمساءلة والشفافية، واحملور الثاني (املُتغيِّر املُعتمد) الذي خُ صِّ املُستقل) الذي خُ

والتقومي) وعالقة  واالمتنان،  والثقة  والتمكني،  الوظيفية،  بـ(الطبيعة  املُتمثِّلة  أبعادها   َ ليُبنيِّ النزيهة؛ 

االرتباط والتأثير بني كلٍّ منها.

ovf◊÷< ćÍïÜÀ÷]<º ĆŞ~Łπ]<DME<ÿ”é÷]
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(transparency) أوالً- الشفافية

األنظمة  ومتتلك   ، مكشوفةٍ بطريقةٍ  والتصرُّف  املعلومات  تقاسم  إلى  تشير  ظاهرة  هي  الشفافية 

ذات الشفافية قنوات اتصالٍ مفتوحةٍ بني أصحاب املصلحة واملسؤولني، وتضع سلسلةً واسعةً من 

للرقابة واحملاسبة(االنتوساي)  العليا  الدولية لألجهزة  املنظمة  املعلومات في متناول اجلمهور، وتعرف 

عن  ومفيدةٍ  وواضحةٍ  وموثوقةٍ  آنيةٍ  بطريقةٍ  العامِّ  باإلفصاح  العليا  األجهزة  (قيام  بأنها  الشفافية 

كما  وأدائها،  واستراتيجيَّاتها  وعمليَّاتها  املاليَّة  وإدارتها  وأنشطتها  القانونية  وتفويضاتها  أوضاعها 

مة أعاله إلى أن مفهوم الشفافية يلزم ضرورة اإلفصاح العام عن نتائج عمليَّات الرقابة  املُنظَّ تشير 

واستنتاجاتها، باإلضافة إلى متكني العموم من احلصول على املعلومات حول األجهزة العليا للرقابة) 

.(www.intosai.org , ٢٠١٥)

وتُعرَّفُ الشفافية في القطاع العامِّ بأنها (حريَّة تدفق املعلومات ومعرفة أوسع مفاهيمها، أي توفير 

املعلومات والعمل بطريقةٍ منفتحةٍ تسمح ألصحاب الشأن (Stakeholders) باحلصول على املعلومات 

الضروريَّة؛ للحفاظ على مصاحلهم، واتِّخاذ القرارات املناسبة، واكتشاف األخطاء، والهيئات «الشفافة» 

يكون لها إجراءات واضحة لصناعة القرار، وقنوات مفتوحة لالتصال بني املسؤولني وأصحاب الشأن، 

عملية  جوهر  ميثل  أدناه  والشكل(١)  والعابدي،٢٠١١)  املعلومات(العنزي  من   ً كبيرا  ً قدرا لهم  تُوفِّـرُ 

الشفافية.

ÌÈ
^Àé÷]<Ü‚Áq<DMEÿ”ç
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، يرى الباحثان أنَّ الشفافية هي ( ضرورة وضوح العالقة  وعلى وفق ما تطرَّق إليه الباحثون من إسهاماتٍ

مات ابتداءً من تشريع  مع األفراد والتعاطي بصورةٍ واضحةٍ ومكشوفةٍ مع كلِّ ما يتعلق بعمل املُنظَّ

ال  بشكلٍ  ومفهومة  دة  حدَّ مُ مات  املُنظَّ تلك  إجراءات  تكون  بحيث  تنفيذها،  واإلجراءات حلني  القوانني 

ة ممَّا يتيح لألفراد تشخيص اخللل في تلك اإلجراءات، وحماية مصاحلهم وبالتالي  يقبل الشكَّ لدى العامَّ

مات مبا يُؤدِّي إلى حتقيق األداء العالي إلجناز الغرض املنشود). فرض نوع من الرقابة على عمل تلك املُنظَّ

Accountability     ثانياً- املساءلة

، ومنح صالحياتٍ  نْ جهةٍ معينةٍ نْ حصل على تفويضٍ مِ إن مبدأ املساءلة ينبع من فكرةٍ مفادها أنَّ كلَّ مَ

واختصاصاتٍ فإنه يخضع، أمامها لبيان اآللية التي مبوجبها مارس تلك الصالحيات، وتوضيح كيفية 

استغالله للموارد التي بحوزته.

 External accountability اخلارجية  املساءلة  هما:  املساءلة،  من  نوعني  اإلدارية  األدبيات  تناولت     

مة، والسيطرة على نشاطاتها هل  املُنظَّ الداخلية Internal accountability، بحسب قرار  واملساءلة 

 .(٢٠٠٧, Gartner et al)يتمُّ من خالل  هيئةٍ سياسيَّةٍ أو مجلس إدارة أو مفوضني

    واملساءلة اخلارجية - هي مسؤولية العاملني في املنظمة أمام جهاتٍ خارجيةٍ  كاملساءلة السياسية 

للمنظمات احلكومية – ومسؤولية مجلس اإلدارة عن املنظمات غير الربحية، أما املساءلة الداخلية، فهي 

العملية التي تقوم من خاللها املنظمة مهمة املساءلة، وهي من تزود املعلومات  للسلطات اخلارجية 

 Gartner)وحتدد أي نواقص تالحظها وتقوم بالتغييرات الالزمة على وفق ما تطلبه السلطات اخلارجية

et al :٢٠٠٧) ، واجلدول(١) يوضح أنواع املساءلة ومؤشراتها .

اجلدول(١) أنواع ومؤشرات املساءلة
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Accountability<<

املساءلة 

األخالقية

١. قلة البيروقراطية والشكليات 
املتبعة.

٢. توجيه املواطنني.
٣. االلتزام بالقيم اإلسالمية.

٤. قلة محاباة األقارب والرشوة.

املساءلة 

القانونية

١. التنفيذ الفاعل للقوانني والتعليمات.
٢. تزويد املواطنني باملعلومات املطلوبة حول 

القوانني والتعليمات في الوقت املتوقع.

املساءلة 

الدميقراطية

مشاركة املواطنني في الشؤون   .١
التنظيمية.

مشاركة  املواطنني في انتخاب املديرين.  .٢

املساءلة 

املالية
١.تقدمي امليزانية السنوية للمواطنني.

٢. توفير املعلومات عن املدخرات املالية.

مساءلة  

األداء
١. تقدمي معلومات األداء السنوية .

٢. توفير املعلومات حول إجنازات احلكومة.

املساءلة  

السياسية

١. اإلجابة عن أسئلة ممثلي املواطنني في 
مجالس احملافظات أو النواب.

٢. اإلجابة عن أسئلة الصحافة التحريرية.
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، يرى الباحثان أنَّ الشفافية هي ( ضرورة وضوح العالقة  وعلى وفق ما تطرَّق إليه الباحثون من إسهاماتٍ

مات ابتداءً من تشريع  مع األفراد والتعاطي بصورةٍ واضحةٍ ومكشوفةٍ مع كلِّ ما يتعلق بعمل املُنظَّ

ال  بشكلٍ  ومفهومة  دة  حدَّ مُ مات  املُنظَّ تلك  إجراءات  تكون  بحيث  تنفيذها،  واإلجراءات حلني  القوانني 

ة ممَّا يتيح لألفراد تشخيص اخللل في تلك اإلجراءات، وحماية مصاحلهم وبالتالي  يقبل الشكَّ لدى العامَّ

مات مبا يُؤدِّي إلى حتقيق األداء العالي إلجناز الغرض املنشود). فرض نوع من الرقابة على عمل تلك املُنظَّ

Accountability     ثانياً- املساءلة

، ومنح صالحياتٍ  نْ جهةٍ معينةٍ نْ حصل على تفويضٍ مِ إن مبدأ املساءلة ينبع من فكرةٍ مفادها أنَّ كلَّ مَ

واختصاصاتٍ فإنه يخضع، أمامها لبيان اآللية التي مبوجبها مارس تلك الصالحيات، وتوضيح كيفية 

استغالله للموارد التي بحوزته.

 External accountability اخلارجية  املساءلة  هما:  املساءلة،  من  نوعني  اإلدارية  األدبيات  تناولت     

مة، والسيطرة على نشاطاتها هل  املُنظَّ الداخلية Internal accountability، بحسب قرار  واملساءلة 

 .(٢٠٠٧, Gartner et al)يتمُّ من خالل  هيئةٍ سياسيَّةٍ أو مجلس إدارة أو مفوضني

    واملساءلة اخلارجية - هي مسؤولية العاملني في املنظمة أمام جهاتٍ خارجيةٍ  كاملساءلة السياسية 

للمنظمات احلكومية – ومسؤولية مجلس اإلدارة عن املنظمات غير الربحية، أما املساءلة الداخلية، فهي 

العملية التي تقوم من خاللها املنظمة مهمة املساءلة، وهي من تزود املعلومات  للسلطات اخلارجية 

 Gartner)وحتدد أي نواقص تالحظها وتقوم بالتغييرات الالزمة على وفق ما تطلبه السلطات اخلارجية

et al :٢٠٠٧) ، واجلدول(١) يوضح أنواع املساءلة ومؤشراتها .

اجلدول(١) أنواع ومؤشرات املساءلة
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، (منوذج مفاهيمي مقترح للمنظمات العامة في إطار  املصدر: (العنزي، سعد والعابدي، علي، ٢٠١١) 

اإلدارة واالقتصاد/ اجلامعة  العلميِّ احلادي عشر/ كليَّة  املؤمتر  الشفافية واملساءلة)، بحث منشور في 

ة.     املستنصريـَّ

وتؤكد املساءلة االلتزام الشخصي بالواجب، أي يقبل األفراد االلتزام الشخصي؛ لتحديد الصحيح من 

اخلطأ في سياق القاعدة أو النظام أو القانون، والعمل بناءً على ذلك، وتكون املنظمة فاعلة فقط حينما 

ً.( (Gortner et.al :٢٠٠٧ والشكل (٢) يُوضح ذلك: ترتبط هذه القيم فيما بينها وتنسجم جيدا

ÌÈ
^Àé÷]<±c<Ì÷^äπ]<‡⁄<ŸćÁvj÷]<DNE<ÿ”é÷]

(٢٠٠٧: Source: (Gortner et.al

وكلِّ  واملنظمات  األحزاب  ورؤساء  واملسؤولني  فني  املُوظَّ من  الطلب  تعني  املساءلة  أن  الباحثان  ويرى 

استخدام  كيفية  حول  واجلمهور  الرقابيَّة  للسلطات  الالزمة  اإليضاحات  تقدمي  العامِّ  باملال  صلةٍ  ذي 

صالحياتهم والقيام بواجباتهم، وتقبل باالنتقادات البناءة التي توجه لهم وقبول (بعض) املسؤولية عن 

 . الفشل وعدم الكفاءة أو عن اخلداع والغشِّ

(   honest Organization)ثالثاً- املنظمات النزيهة

عرَّف (paine,١٩٩٤) املنظمة النزيهة بأنها املنظمة التي تتبنَّى مفاهيم قائمة على احلوكمة الذاتية 

 Organized التي تتطابق مع مجموع النظم واملبادئ التي تعرف وتبعث احلياة للقيم التنظيميَّة وتؤدي

Anarchies) التي ال يصلح لها وال يناسبها أي مدخلٍ مستوردٍ من املداخل املعروفة في حتقيق الفاعلية 

تها بوجود سلبياتٍ كثيرةٍ مثل: غموض بدورها إلى خلق  ماتٌ تتَّـصف فوضويـَّ نظَّ التنظيمية؛ ألنها مُ

بيئةٍ تدعم السلوك النزيه وتضع األساس خللق شعورٍ مشتركٍ باملسؤولية مـــن جانب العاملني، في

١٤٠



دُ أنها املنظمة التي تتبنَّى مجموعة مركبة  سة النزيهة يُؤكِّ ؤسَّ حني وضع (Young,٢٠١١) تعريفاً للمُ

من الصفات واالفعال التي تُعزِّزُ حالة التماسك واالتساق بني األفراد واملنظمات، ويرى آخرون أنَّ املنظمة 

(الفوضى  تعاني  التي  للمنظمات  املستقبليِّ  السلوك  لتطوير  فُ  يُوظَّ تنظيميٌّ  منوذجٌ  هي  النزيهة 

املنظمة األهداف، وعدم وضوح العالقة بني الوسائل والغايات، وتضارب الصالحيات، وضعف التطوير 

والتدريب، وعدم تناسب الهيكل التنظيميِّ مع األعمال اتلفة (الفهداوي،٢٠١٥ ).

م يرى الباحثان أن أهميَّة املنظمة النزيهة تتَّضح من خالل تبنِّي مجموعةٍ من القيم  وفي ضوء ما تقدَّ

داخل  النزيهة  بالسلوكيَّات  ك  التمسُّ خالل  من  كافة  الفساد  أشكال  ومقاومة  السامية،  األخالقية 

مات وبضمنها ما يأتي: املُنظَّ

تبنِّي وحتفيز الترابط والتكامل بني أبعاد النزاهة وضوابط العمل داخل البيئة التنظيميَّة وبني  أ - 

. ساتٍ نزيهةٍ ؤسَّ ز جلهود بناء مُ فِّ ها اجلوهر واحملُ املبادئ واألغراض والقيم اجلوهريَّة والثقافة، بعدِّ

ها أداة التحليل األساسية  التركيز على تأصيل بناء النزاهة الشخصية وحتفيزها ودعمها بعدِّ ب - 

. التي تُؤدِّي في احملصلة إلى بناء النزاهة على املستوى التنظيميِّ

مات النزيهة       والشكل(٣) يُوضح وجوب تكامل عمل الشفافية واملساءلة في املُنظَّ

Ì„Ëàfl÷]<l^€øflπ]<›Ü‚<DOE<ÿ”é÷]

١٤١



نه الشكل أعاله يتَّـضح  للباحثني أن بناء مناذج عملٍ فعالةٍ   وممَّا سبق ذكره من إسهاماتٍ وما تضمَّ

ر وجود  للمنظمات النزيهة يعتمد على تكامل العمل مببادئ  الشفافية واملساءلة، إذ إنه ال ميكن تصوُّ

ساتٍ نزيهةٍ دون العمل على متكني أصحاب املصلحة وكل من له عالقة باملنظمة من الوصول  ؤسَّ مُ

، إضافة إلى وجود مجموعةٍ من األوامر والتعليمات والقوانني  إلى املعلومات املطلوبة بشفافيةٍ وعدالةٍ

التي تنساب في املنظمة من خالل هيكلها التنظيميِّ من اإلدارة العليا إلى بقية مستويات املنظمة 

مبا يساعد على أحكام السيطرة على االستراتيجيات والقرارات الصادرة في املنظمة؛ ممَّا يُؤدِّي إلى بلورة 

ثِّلُ مبجموعها منوذجاً فعاالً للمنظمات النزيهة، وهذه األبعاد هي (الطبيعة  مجموعةٍ من األبعاد التي متُ

الوظيفية، والثقة واالمتنان، والتمكني، والتقومي). 

Í◊€√÷]<gfi^¢]<I<Ífi^n÷]<ovfπ]
sÒ^jfl÷]<ÿÈ◊†Ê<Ìâ]ÖÇ÷]<l] đ4«j Ł⁄<ŸÁu<Ìâ]ÖÇ÷]<ÌflÈ¬<]Öa<ìÈ~éiÊ<ÃëÊ

سيتمُّ في هذا الفصل وصف واختبار الفرضيات، وتفسيرٌ للعالقات بني املتغيرات باعتماد مجموعةٍ من 

.  (SPSS,AMOS) البرامج اإلحصائية

أوالً: املساءلة والشفافية

التوزيعات  إلى  يشير  إذ  واملتغيرات،  العناصر  على  العينة  أفراد  استجابات  نتائج   (٢) اجلدول  يعرض   

ة، لفقرات هذين املُتغيِّرين، وقد قيس  التكرارية والنسب املئوية واألوساط احلسابية واالنحرافات املعياريـَّ

بعددٍ من املتغيرات الفرعية ولكلِّ واحدٍ منها مجموعة أسئلة، وهي كما يأتي:

١)املساءلة: 

من خالل مراجعة نتائج اجلدول يتَّضح أنَّ هنالك اتفاقاً إيجابياً بلغ (٦٦٫١٪) من أفراد العيِّنة، وقد كان 

الوسط احلسابي (٣٫٣٠) وانحراف معياري(١٫٠٦) .

ن (متابعة سير األعمال  وإنَّ أهمَّ الفقرات التي ساهمت في ارتفاع قيمة االتفاق كان (q٤) الذي يتضمَّ

بحسب اخلطة املوضوعة من قبل دائرتي) حيث كان االتفاق عليها بنسبة (٧٠٫١٪) وبوسطٍ حسابيٍّ 

(٣٫٥) وانحراف معياري (٠٫٩١٧). 

وكانت أقل نسبة في هذا املتغير هي للفقرة (q٥) التي تنصُّ على (كفاءة وصالحية أسلوب الرقابة 

املعتمد في دائرتي)، فقد كانت شدة اإلجابة (٥٩٫٨٪)  وكان الوسط احلسابي (٢٫٩٩) وانحراف معياري 

 . (١٫٠٩)

١٤٢



٢)الشفافية: 

تشير النتائج إلى أن هنالك اتفاقاً (٦٥٫٩٪) من أفراد العيِّنة، وقد كان الوسط احلسابي لها (٣٫٢٩) 

 (q١٦) هو  املتغير  هذا  إيجابية  ارتفاع  في  التي ساهمت  الفقرات  أهمَّ  وأنَّ   (١٫٠٩) وانحراف معياري 

ن (استحصال املوافقات الضرورية على املعامالت قبل تنفيذها) وبوسطٍ حسابيٍّ (٣٫٩٢)،  التي تتضمَّ

وبانحرافٍ معياريٍّ بلغ (٠٫٩٩٧) و كان االتفاق عليها بنسبة (٧٨٫٤٥٪).

 وقد كانت أقل نسبة في هذا املتغير للفقرة (q١٧) والتي تتضمن (االلتزام مبعايير السلوك املهني 

األخالقية والفنية)، بوسط حسابي (٢٫٨٢) وانحراف معياري (١٫١٥) ، حيث كان االتفاق عليها بنسبة 

.(٪٥٦٫٥)

يتضح من خالل ماورد في أعاله واالعتماد على مؤشرات التحليل في اجلدول (٢) :

أ - أنَّ الوسط احلسابي العام ملتغيري املساءلة والشفافية بلغت قيمته (٣٫٣) بانحرافٍ معياريٍّ قدره 

(١٫٠٧) ووزن مئوي (٪٦٦)، والوسط احلسابي هو أعلى من الوسط الفرضيِّ للمقياس اخلماسيِّ 

املعتمد في هذه الدراسة والبالغ (٣) ومن هنا فهو يشير إلى اجتاهٍ إيجابيٍّ في استجابة املبحوثني 

بشكلٍ عامٍّ ضمن العيِّـنة.

تغيِّر الشفافية جاء أوالً من حيث األهميَّة النسبيَّة بوزنٍ مئويٍّ مقدارُهُ (٦٥٫٩٪)  بوسطٍ  أنَّ مُ ب - 

حسابيٍّ قدرُهُ (٣٫٣٠)، وتاله جاء متغير (املساءلة) ثانياً بوزنٍ مئويٍّ مقدارُهُ (٦٦٫١٪) بوسطٍ حسابيٍّ 

قدرُهُ (٣٫٢٩)  .

اجلدول (٢) التكرارات والنسب واألوساط احلسابيَّة واالنحرافات املعياريَّة ملتغيري املساءلة والشفافية

١٤٣



نه الشكل أعاله يتَّـضح  للباحثني أن بناء مناذج عملٍ فعالةٍ   وممَّا سبق ذكره من إسهاماتٍ وما تضمَّ

ر وجود  للمنظمات النزيهة يعتمد على تكامل العمل مببادئ  الشفافية واملساءلة، إذ إنه ال ميكن تصوُّ

ساتٍ نزيهةٍ دون العمل على متكني أصحاب املصلحة وكل من له عالقة باملنظمة من الوصول  ؤسَّ مُ

، إضافة إلى وجود مجموعةٍ من األوامر والتعليمات والقوانني  إلى املعلومات املطلوبة بشفافيةٍ وعدالةٍ

التي تنساب في املنظمة من خالل هيكلها التنظيميِّ من اإلدارة العليا إلى بقية مستويات املنظمة 

مبا يساعد على أحكام السيطرة على االستراتيجيات والقرارات الصادرة في املنظمة؛ ممَّا يُؤدِّي إلى بلورة 

ثِّلُ مبجموعها منوذجاً فعاالً للمنظمات النزيهة، وهذه األبعاد هي (الطبيعة  مجموعةٍ من األبعاد التي متُ

الوظيفية، والثقة واالمتنان، والتمكني، والتقومي). 

Í◊€√÷]<gfi^¢]<I<Ífi^n÷]<ovfπ]
sÒ^jfl÷]<ÿÈ◊†Ê<Ìâ]ÖÇ÷]<l] đ4«j Ł⁄<ŸÁu<Ìâ]ÖÇ÷]<ÌflÈ¬<]Öa<ìÈ~éiÊ<ÃëÊ

سيتمُّ في هذا الفصل وصف واختبار الفرضيات، وتفسيرٌ للعالقات بني املتغيرات باعتماد مجموعةٍ من 

.  (SPSS,AMOS) البرامج اإلحصائية

أوالً: املساءلة والشفافية

التوزيعات  إلى  يشير  إذ  واملتغيرات،  العناصر  على  العينة  أفراد  استجابات  نتائج   (٢) اجلدول  يعرض   

ة، لفقرات هذين املُتغيِّرين، وقد قيس  التكرارية والنسب املئوية واألوساط احلسابية واالنحرافات املعياريـَّ

بعددٍ من املتغيرات الفرعية ولكلِّ واحدٍ منها مجموعة أسئلة، وهي كما يأتي:

١)املساءلة: 

من خالل مراجعة نتائج اجلدول يتَّضح أنَّ هنالك اتفاقاً إيجابياً بلغ (٦٦٫١٪) من أفراد العيِّنة، وقد كان 

الوسط احلسابي (٣٫٣٠) وانحراف معياري(١٫٠٦) .

ن (متابعة سير األعمال  وإنَّ أهمَّ الفقرات التي ساهمت في ارتفاع قيمة االتفاق كان (q٤) الذي يتضمَّ

بحسب اخلطة املوضوعة من قبل دائرتي) حيث كان االتفاق عليها بنسبة (٧٠٫١٪) وبوسطٍ حسابيٍّ 

(٣٫٥) وانحراف معياري (٠٫٩١٧). 

وكانت أقل نسبة في هذا املتغير هي للفقرة (q٥) التي تنصُّ على (كفاءة وصالحية أسلوب الرقابة 

املعتمد في دائرتي)، فقد كانت شدة اإلجابة (٥٩٫٨٪)  وكان الوسط احلسابي (٢٫٩٩) وانحراف معياري 

 . (١٫٠٩)

١٤٤



٢)الشفافية: 

تشير النتائج إلى أن هنالك اتفاقاً (٦٥٫٩٪) من أفراد العيِّنة، وقد كان الوسط احلسابي لها (٣٫٢٩) 

 (q١٦) هو  املتغير  هذا  إيجابية  ارتفاع  في  التي ساهمت  الفقرات  أهمَّ  وأنَّ   (١٫٠٩) وانحراف معياري 

ن (استحصال املوافقات الضرورية على املعامالت قبل تنفيذها) وبوسطٍ حسابيٍّ (٣٫٩٢)،  التي تتضمَّ

وبانحرافٍ معياريٍّ بلغ (٠٫٩٩٧) و كان االتفاق عليها بنسبة (٧٨٫٤٥٪).

 وقد كانت أقل نسبة في هذا املتغير للفقرة (q١٧) والتي تتضمن (االلتزام مبعايير السلوك املهني 

األخالقية والفنية)، بوسط حسابي (٢٫٨٢) وانحراف معياري (١٫١٥) ، حيث كان االتفاق عليها بنسبة 

.(٪٥٦٫٥)

يتضح من خالل ماورد في أعاله واالعتماد على مؤشرات التحليل في اجلدول (٢) :

أ - أنَّ الوسط احلسابي العام ملتغيري املساءلة والشفافية بلغت قيمته (٣٫٣) بانحرافٍ معياريٍّ قدره 

(١٫٠٧) ووزن مئوي (٪٦٦)، والوسط احلسابي هو أعلى من الوسط الفرضيِّ للمقياس اخلماسيِّ 

املعتمد في هذه الدراسة والبالغ (٣) ومن هنا فهو يشير إلى اجتاهٍ إيجابيٍّ في استجابة املبحوثني 

بشكلٍ عامٍّ ضمن العيِّـنة.

تغيِّر الشفافية جاء أوالً من حيث األهميَّة النسبيَّة بوزنٍ مئويٍّ مقدارُهُ (٦٥٫٩٪)  بوسطٍ  أنَّ مُ ب - 

حسابيٍّ قدرُهُ (٣٫٣٠)، وتاله جاء متغير (املساءلة) ثانياً بوزنٍ مئويٍّ مقدارُهُ (٦٦٫١٪) بوسطٍ حسابيٍّ 

قدرُهُ (٣٫٢٩)  .

١٤٥



اجلدول (٢) التكرارات والنسب واألوساط احلسابيَّة واالنحرافات املعياريَّة ملتغيري املساءلة والشفافية

في  كمــا  للمتغيرات  النسبية  األهمية  حسب  املُتغيِّرات  ترتيب  توضيح  ميكن  م   تقدَّ ما  خالل  ومن 

اجلدول (٣)

اجلدول (٣) ترتيب األهميَّة النسبيَّة بني أبعاد املساءلة والشفافية

l]4«jπ]ºâÁ÷]
·ÊáÁπ]<Íe^ä£]<

ÎÖ^È√π]<Õ]Ü©˜]ÌÈfäfl÷]<ÌÈ€‚˘]gÈi3÷]

األول ٦٦٫١٪٣٫٣٠١٫٠٦املساءلة

الثاني ٦٥٫٩ ٪٣٫٢٩١٫٠٩الشفافية

 ٦٦ ٪٣٫٣٠١٫٠٧جميع األبعاد

١٤٦



ثانيا: املنظمات النزيهة

النزيهة وباالعتماد على املؤشرات ضمن اجلدول  ضمن هذا احملور سيتم تقدمي وصفٍ ألبعاد املنظمات 

:(٤)

١)الطبيعة الوظيفية: 

من مراجعة النتائج في اجلدول (٤) يتَّضح أنَّ هنالك اتفاقاً إيجابياً، وذلك من اتفاق (٦٥٫٤٪) من أفراد 

العينة، كما أنَّ الوسط احلسابي بلغت قيمته (٣٫٢٧) وبانحراف معياري(١٫٠٨) ، وأن أبرز الفقرات التي 

وإنصافٍ  بعدالةٍ  (التعامل  على  تنصُّ  التي   (y٤) الفقرة  هي  املتغير  هذا  إيجابية  ارتفاع  في  ساهمت 

وانحرافٍ   (٣٫٥٠) حســــابيٍّ  وبوســطٍ   (٪٧٠٫١) بلغت  بنسبةٍ  عليها  االتفاق  كـان  حيث  اجلميع)  مع 

معيــاريٍّ (٠٫٩١٧) .

نت (استغالل املنصب الوظيفي لألغراض  بينما كانت أقل نسبة في هذا املتغير للفقرة (y٢) التي تضمَّ

ة اإلجابة (٥٨٫٢٪)  وبوسطٍ حسابيٍّ (٢٫٩١) وانحرافٍ معياريٍّ (١٫٠٥) . اخلاصة)، حيث كانت شدَّ

٢)التمكني: 

ِتَّضح أنَّ هنالك اتفاقاً (٦٤٫٧٪) من أفراد العيِّنة بوسطٍ حسابيٍّ (٣٫٢٣) وانحرافٍ معياريٍّ (١٫٠٥) وأنَّ أبرز  ا

ن (توافر حرية في التصرف  الفقرات التي ساهمت في إيجابية هذا املتغير هي الفقرة (y٩) التي تتضمَّ

وحتمل املسؤولية) وباتفاق (٦٧٫٩٪) بوسط حسابي (٣٫٣٩) ، وبانحرافٍ معياريٍّ بلغت قيمته (١٫٠٩) ، بينما 

كانت أقل نسبة في هذا املتغير للفقرة  (y١٢) التي تنصُّ على (االعتماد على القرارات اجلماعية)، حيث 

كانت شدة اإلجابة (٦١٫٥٪) وبوسط حسابي (٣٫٠٧) وانحراف معياري (٠٫٩١٥) . 

٣)الثقة واالمتنان  

ة إجابة أفراد العيِّنة عند مستوى االتفاق (٦٥٫٣٪)، ويدعم ذلك قيمتا الوسط  ل العامُّ أنَّ شدَّ أظهر املُعدَّ

احلسابي، واالنحراف املعياري اللتان بلغتا (٣٫٢٦) و(١٫١٠) على التوالي، وأن أبرز الفقرات التي أسهمت في 

ن (دعم العاملني الكفوئني والصني) ، باتفاق (٨٣٫١٪) وبوسطٍ  إغناء هذا املتغير هو(y١٦) والذي يتضمَّ

حسابيٍّ (٤٫١٥) وانحرافٍ معياريٍّ بلغت قيمته (٠٫٩١٦)، بينما كانت أقل نسبةٍ في هذا املُتغيِّر للفقرة 

هُ مع منظمته التي يعمل بها)، حيث كانت شدة اإلجابة (٥٤٫٣٪)  دُ (y١٨) (اندماج عضو املنظمة وتوحِّ

(٢٫٧١) وانحرافٍ معياريٍّ (١٫٠٧)  . وبوسطٍ حسابيٍّ

٤)التقومي

ة إجابة أفراد العيِّنة عند مستوى االتفاق (٧٨٪)، ويدعم ذلك قيمتا الوسـط  ل العام أنَّ شدَّ أظهر املُعدَّ
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احلسابي، واالنحراف املعياري اللتان بلغتا (٣٫٦٦) و(٠٫٩٤٥) على التوالي وأن أبرز العناصر التي أسهمت في 

ن (االقتداء بالنموذج السلوكي القدوة)، باتفاق (٨٩٫٥٪) وبوسطٍ  إغناء هذا املتغير هو(y٢٢) الذي يتضمَّ

حسابيٍّ (٤٫٤٧) وانحرافٍ معياريٍّ بلغت قيمته (٠٫٥٩٢)، بينما كانت أقل نسبة في هذا املتغير للفقرة 

(y٢٨) (االعتبارات املهنية والفنية والتنظيمية والسلوكية)، حيث كانت شدة اإلجابة (٧٣٫٢٪) وبوسطٍ 

(٣٫٦٦) وانحرافٍ معياريٍّ (٠٫٩٤٥). حسابيٍّ

رات التحليل في اجلدول (٤): ؤشِّ يتَّضح من خالل ما ورد في أعاله واالعتماد على مُ

١. أنَّ الوسط احلسابيَّ إلجمالي متغيرات املنظمات النزيهة (٣٫٤٢) بانحرافٍ معياريٍّ قدرُهُ (١٫٠٧) 

ووزن مئوي (٦٨٫٣٪)، والوسط احلسابي هو أعلى من الوسط الفرضي للمقياس املعتمد والبالغ 

 . اهٍ إيجابيٍّ في استجابة املبحوثني بشكلٍ عامٍّ (٣) ومن هنا فهو يُشيرُ إلى اجتِّ

تغيِّر التقومي باملرتبة األولى من حيث األهميَّة النسبيَّة بوزنٍ مئويٍّ مقداره (٦٦٫٨٤٪) بوسطٍ  ٢. جاء مُ

وجاء  الوظيفية)  والطبيعة  واالمتنان،  (الثقة  األخرى  األبعاد  جاءت  ثمَّ   (٣٫٣٤) قدره  حسابيٍّ 

(التمكني) باملرتبة األخيرة.
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اجلدول (٤) التكرارات والنسب واألوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتغير املنظمات النزيهة

١٤٩



م ميكن توضيح ترتيب املتغيرات حسب األهمية النسبية كما في اجلدول (٥) ً إلى ما تقدَّ واستنادا
اجلدول (٥) ترتيب األهمية النسبية بني أبعاد املنظمات النزيهة

l]4«jπ]ºâÁ÷]
·ÊáÁπ]<Íe^ä£]<

ÎÖ^È√π]<Õ]Ü©˜]ÌÈfäfl÷]<ÌÈ€‚˘]gÈi3÷]

الطبيعة 
الوظيفية

الثاني٣٫٢٧١٫٠٨٦٥٫٤٤

الرابع٣٫٢٣١٫٠٥٦٤٫٧٢التمكني

الثقة 
واالمتنان

الثالث٣٫٢٦١٫١٠٦٥٫٣٥

األول٣٫٩٠٠٫٩٢٠٧٨٫٠٦التقومي

جميع 
األبعاد

٣٫٤٢١٫٠٧٦٨٫٣

اختبار وحتليل فرضيات عالقات االرتباط

أوالً: الفرضية الرئيسة األولى 

واملنظمات  املساءلة  بني  إحصائياً  معنويةٍ  داللةٍ  ذات  ارتباطٍ  عالقة  «توجد  على  الفرضيَّة  هذه  تنصُّ 

النزيهة على املستوى الكليِّ وعلى مستوى األبعاد» .

من خالل مراجعة القيم الواردة في اجلدول (٦) يتَّضح اآلتي :

املساءلة  بني  ارتباطٍ موجبةٍ  إلى وجود عالقة  النتائج  األولى، حيث تشير  الرئيسة  الفرضية  قق  حتُ  (١

واملنظمات النزيهة، حيث بلغت قيمة االرتباط العام (٠٫٦٤٠)، ومن متابعة قيم (p-value) نالحظ 

معنوية عالقة االرتباط بينها.

هنالك عالقة ارتباطٍ معنويةٍ بني املساءلة والطبيعة الوظيفية، حيث بلغت قيمة االرتباط (٠٫٦٤٧)،   (٢

وبداللةٍ معنويَّةٍ باالعتماد على قيمة (p-value)  ، وهذا يُشير إلى حتقق الفرضية الفرعية األولى.

وبداللةٍ  بينهما(٠٫٥٩٣)،  االرتباط  قيمة  بلغت  حيث  التمكني،  مع  معنويَّةٍ  بعالقةٍ  املساءلة  ترتبط   (٣

معنويةٍ باالعتماد على قيمة (p-value)، وهذا يُشيرُ إلى حتقق الفرضية الفرعيَّة الثانية.

  ،  (٠٫٥٥٣) االرتباط  بلغت قيمة  واالمتنان، حيث  والثقة  املساءلة  بني  ارتباطٍ معنوية  هنالك عالقة   (٤

وبداللةٍ معنويةٍ باالعتماد على قيمة (p-value)، وهذا يُشير إلى حتقق الفرضيَّة الفرعيَّة الثالثة.
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وجود عالقة ارتباطٍ معنويةٍ بني املساءلة والتقومي، حيث بلغت قيمة االرتباط (٠٫٣٠٥)، وبداللةٍ معنويةٍ   (٥

ق الفرضيَّة الفرعيَّة الرابعة. باالعتماد على قيمة (p-value)، وهذا يُشيرُ إلى حتقُّ

(Y) واملنظمات النزيهة (AC) اجلدول (٦) نتائج عالقات االرتباط بني املساءلة 

ن خالصة للنتائج وكما ميكن توضيح العالقات الواردة في اجلدول (٦) في الشكل (٤) الذي يتضمَّ

l]4«jπ]<∞e<Ω^fiÖ˜]<l^Œ¯¬<sÒ^jfi<Ìë¯}<DPE<ÿ”é÷]
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ثانياً: الفرضية الرئيسة الثانية 

ارتباطٍ ذات داللةٍ معنويةٍ إحصائياً بني الشفافية واملنظمات  الفرضيَّة على «توجد عالقة  تنصُّ هذه 

النزيهة على املستوى الكليِّ وعلى مستوى األبعاد « .

من خالل مراجعة القيم الواردة في اجلدول (٧) يتَّضح اآلتي :

حتقق الفرضية الرئيسة الثانية، حيث تُشير النتائج إلى وجود عالقة ارتباطٍ موجبةٍ بني الشفافية   (١

واملنظمات النزيهة، حيث بلغت قيمة االرتباط العام (٠٫٧٢٩)، ومن متابعة قيم (p-value) نالحظ 

معنوية عالقة االرتباط بينها.

هنالك عالقة ارتباطٍ معنوية بني الشفافية والطبيعة الوظيفية حيث بلغت قيمة االرتباط (٠٫٦١٤)،   (٢

ق الفرضية الفرعية األولى. وبداللةٍ معنويةٍ باالعتماد على قيمة (p-value)، وهذا يُشيرُ إلى حتقُّ

ترتبط الشفافية بعالقةٍ معنويةٍ مع التمكني، حيث بلغت قيمة االرتباط بينهما(٠٫٦٩٧)، وبداللةٍ   (٣

ق الفرضيَّة الفرعيَّة الثانية. معنويةٍ باالعتماد على قيمة (p-value)، وهذا يُشيرُ إلى حتقُّ

  ،  (٠٫٧٣٢) االرتباط  قيمة  بلغت  إذ  واالمتنان،  والثقة  الشفافية  بني  معنويةٍ  ارتباطٍ  عالقة  هنالك   (٤

ق الفرضيَّة الفرعيَّة الثالثة. وبداللةٍ معنويةٍ باالعتماد على قيمة (p-value)  ، وهذا يُشير إلى حتقُّ

وجود عالقة ارتباطٍ معنويةٍ بني الشفافية والتقومي، إذ بلغت قيمة االرتباط (٠٫٣٦٥)،  وبداللةٍ معنويةٍ   (٥

باالعتماد على قيمة(p-value)، وهذا يُشير إلى حتقق الفرضيَّة الفرعيَّة الرابعة.

(Y) واملنظمات النزيهة (TR) اجلدول (٧) نتائج عالقات االرتباط بني الشفافية
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وكما ميكن توضيح العالقات الواردة في اجلدول (٧) من خالل الشكل (٥) .

l]4«jπ]<∞e<Ω^fiÖ˜]<l^Œ¯¬<sÒ^jfi<Ìë¯}<DQE<ÿ”é÷]

حتليل عالقات التأثير

نتناول هنا اختبار عالقات التاثير بني املتغيرات؛ بهدف اختبار النموذج في الشكل (٦) باستخدام اختبار 

التاثير في مستوى العوامل الفرعية كلٍّ على حدةٍ بافتراض ثبات املتغيرات األخرى، ثمَّ التأثير املُتعدد 

جلميع العوامل مجتمعة، وبعدها اختبار النموذج النهائي جلميع املتغيرات .
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أوالً: اختبار الفرضية الفرعية األولى

تهدف هذه الفرضية إلى اختبار النموذج اآلتي :

املنظمات  بعد  في  داللةٍ معنويةٍ  ذا   ً أثرا املساءلة حقق  بعد  أن  إلى  اجلدول  في  الواردة  النتائج  تشير   

النزيهة، إذ كانت قيمة (F) احملسوبة أكبر من اجلدولية عند مستوى (              )، وبلغت قيمة املعلمة 

ً مقداره (١) في بعد  (a) لهذا املتطلب (٠٫٥١٧) ، في حني كانت قيمة(b) (٠٫٦٤٠) ، وهذا يعني أن تغييرا

مات النزيهة .  ً مقداره (٠٫٦٤٠) في بعد املُنظَّ ثُ تغييرا املساءلة يُحدِ

وبهذا تكون معادلة منوذج االنحدار بالصيغة اآلتية:

P ٠٫٠٥_<

مات  (املُنظَّ املعتمد  املُتغيِّر  في  احلاصلة  التغيُّرات  من   (٪٤٠٫٩) يفسر  (املساءلة)  املستقل  املُتغيِّر  وإن 

النزيهة)، إذ بلغت قيمة معامل التحديد (٠٫٤٠٩= R2) وهذا يعني أنَّ (٥٩٫١٪) من التغيُّرات احلاصلة في 

قُ الفرضيَّة. قِّ نها النموذج، وبالتالي حتُ املُتغيِّر املعتمد تعود إلى متغيراتٍ أخرى لم يتضمَّ

اجلدول (٨) عالقات التاثير بني املتغيرات

4«jπ]l]Üçˆπ]Ì„Ëàfl÷]<l^€øflπ]

٦٩٫٩٤١قيمة (F) احملسوبة

Ì÷^äπ]

 F-table ٠٫٠٥٤٫١١

P-value٠٫٠٠٠

R2 ٠٫٤٠٩معامل التحديد

a ٠٫٥١٧قيمة

b ٠٫٦٤٠قيمة
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ثانياً: اختبار الفرضية الفرعية الثانية

تهدف هذه الفرضية إلى اختبار النموذج التالي :

ومن مراجعة القيم الواردة في اجلدول يظهر وجود عالقة تأثير معنوية لبعد الشفافية في (املنظمات 

النزيهة) إذ كانت قيمة (F) احملسوبة أكبر من القيمة اجلدولية عند مستوى (                ) . وبلغت قيمة 

ً مقداره (١) في  املعلمة (a) لهذا املتطلب (٠٫٦٤٧) ، في حني كانت قيمة(b)(٠٫٧٢٩) ، وهذا يعني أن تغييرا

ً مقداره (٠٫٧٢٩) في بعد املنظمات النزيهة . بعد الشفافية يحدث تغييرا

وبهذا تكون معادلة منوذج االنحدار بالصيغة اآلتية:

P ٠٫٠٥_<

وإن املتغير املستقل (الشفافية) يفسر (٥٣٫٢٪) من التغيرات احلاصلة في املتغير املعتمد (املنظمات 

النزيهة) إذ بلغت قيمة معامل التحديد (٠٫٥٣٢= R2) ، وهذا يعني أنَّ (٤٦٫٧٪) من التغيرات احلاصلة في 
نها النموذج، وبالتالي حتقق الفرضيَّة . املتغير املعتمد تعود إلى متغيراتٍ أخرى لم يتضمَّ

4«jπ]l]Üçˆπ]Ì„Ëàfl÷]<l^€øflπ]

١١٤٫٦٤٤قيمة (F) احملسوبة

ÌÈ
^Àé÷]

 F-table ٠٫٠٥٤٫١١

P-value٠٫٠٠٠

R2 ٠٫٥٣٢معامل التحديد

a ٠٫٦٤٧قيمة

b ٠٫٧٢٩قيمة

l]4«jπ]<∞e<4m^j÷]<l^Œ¯¬<<DUE<ŸÊÇ¢]
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وبعد أن متَّ اختبار الفرضيات الفرعية نقوم باختبار الفرضية الرئيسة، حيث تشير املؤشرات التحليلية 

تأثيرٌ معنويٌّ في  لها  والشفافية مجتمعة كان  املساءلة  ي  بُعدَ أن  إلى   (٧) والشكل   (١٠) اجلدول  في 

 (٪٥٤٫٩) بلغت  للنموذج  التفسيرية  القــدرة  وأن  املتعدد،  االنحدار  منوذج  ضمن  النزيهة)،  (املنظمات 

من التغيرات احلاصلة فـــي املتغير املعتمد (املنظمات النزيهة) إذ بلغت قيمــة معامـــل التحديد 

. (R2 =٠٫٥٤٩)

وبهذا تكون معادلة منوذج االنحدار املتعدد بالصيغة اآلتية:

ي (املساءلة والشفافية) معاً في املنظمات النزيهة اجلدول (١٠) خالصة نتائج التحليل ألثر بُعدَ

l]4«jπ]abR2DfFP

املساءلة
١٫١٩٧

٠٫٢٠٢

٠٫٥٧٦

٠٫٥٤٩٢,١٠٠٦٠٫٨٠٠
٠٫٠٤٥

٠٫٠٠٠ الشفافية
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والشفافية) مجتمعة في املنظمات النزيهة

ومن خالل مراجعة جميع املعطيات الواردة فيما سبق ميكن تقدمي النموذج النهائي الكلي جلميع األبعاد 

واملتغيرات وكما هو واضح في الشكل (٨) والذي يقدم عالقة التأثير املباشرة للمساءلة والشفافية في 

بناء املنظمة النزيهة التي أشارت إلى وجود التأثير، إذ إن معامل التأثير املباشر بلغ (٠٫٨٠٤) حتت مستوى 

P(                 ) ومن هنا فإن الفرضية الرئيسة قد حتققت. ٠٫٠٠١<
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التنافسية.  امليزة  ول على  احلُصُ التي متكنها من  الوسيلة  دائماً عن   ، املنظمات بشكلٍ عامٍّ تَبْحثُ   (١

مات  املُنظَّ صيغت  ما  فإذا  امليزة.  هذه  لتحقيق  الناجعة  الطرائق  إحدى  الشفافية  مبادئ  وتبني 

ن من إحداث بيئة  استراتيجيَّاتها مبا يضمن اعتماد هذا املبدأ في البيئة الداخليَّة، فإنَّها ستتمكَّ

 . عملٍ ناجحةٍ

تعزيز  وفي  النزيهة  املنظمة  منوذج  وتكامل  تطوير  في  واملساءلة  الشفافية  مبادئ  تطوير  مُ  يُسهِ  (٢

صياغة استراتيجياتها، من خالل توفير البيئة الداعمة واملساندة في هذا اال.

٣) تشير النتائج إلى أن هنالك نوعاً من العدالة التنظيميَّة مبستوى جيِّدٍ فيما يخصُّ الواجبات واحلقوق 

ة. ة مبا يتناسب مع املصلحة العامَّ ل بحمل األمانة وأداء الواجبات العامَّ باإلضافة إلى التكفُّ

ل املسؤولية بالنسبة جلميع العاملني، إال أن هنالك ضعفاً في االعتماد  ٤) توافر حريَّة في التصرُّف وحتمُّ

على القرارات اجلماعيَّة.

٥) هنالك نسبة جيِّدة من الدعم للعاملني الكفوئني والصني من خالل تقدمي االمتنان والشكر عن روح 

العمل والتفاني في األداء التنظيمي.

٦) هنالك ضعف في بعض املمارسات التنظيمية مثل االعتبارات املهنية والفنية والسلوكية، وعدم 

ده بشكلٍ كاملٍ مع منظمته، والضعف في القرارات اجلماعيَّة. اندماج عضو املنظمة وتوحُّ

تأثير  النزيهة، وكان  مات  املُنظَّ بناء  ي املساءلة والشفافية في  لبُعدَ  ً تأثيرا أنَّ هنالك  النتائج  أفرزت   (٧

أن  وميكنه  بذاته،  للفرد  يعود  عنصرٌ  هي  الشفافية  أنَّ  عن  ناجتٌ  رمبا  وهذا  األكثر،  هو  الشفافية 

، على عكس املساءلة التي هي تعود إلى اجلهات  م به، أي أن هنالك دوافع للتعامل بشفافيةٍ يتحكَّ

. ، أما املساءلة فهي ردُّ فعلٍ ة، أي أنَّ الشفافية هي فعلٌ التنظيميَّة العليا أو اخلاصَّ
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يتالءم  ومبا  الشفافية  مبدأ  على   ً اعتمادا املنظمات؛  لعمل  متكاملةٍ  استراتيجيةٍ  خطةٍ  صياغة   (١

مات النزيهة، وتهيئة الظروف املالئمة لذلك. وفلسفة بناء املُنظَّ

التردُّد  وعدم  اال،  هذا  في  اآلخرين  جتارب  ومحاكاة  مسؤولةً  ساتنا  ؤسَّ مُ تكون  أن  على  التأكيد   (٢

باستنساخ التجارب العامليَّة الناجحة عند ضمان جدوى تلك التجارب، وضمان إمكانيَّة تنفيذها 

بالشكل الصحيح.

استنباط  في  أمثل   ً استثمارا واملساءلة  الشفافية  بني  العالقة  باستثمار  مات  املُنظَّ قيام  ضرورة   (٣

مات النزيهة . ر لنموذج املُنظَّ أفضل األساليب التي تسمح بتحقيق التطوُّ

سة  املُؤسَّ استراتيجية  صياغة  في  وإشراكهم  الصالحيات  بعض  وتفويضهم  العاملني  متكني   (٤

الثقة  أجواء  ويُعزِّزُ  املعنويَّة،  روحهم  من  يرفع  ممَّا  بأعمالهم  تتعلق  التي  القرارات  صنع  وعملية 

نُ مستويات أدائهم في مجال  زُ قدراتهم البشريَّة واإلبداعيَّة، ويُحسِّ والتعاون املتبادل بينهم، ويُحفِّ

. ساتٍ نزيهةٍ ؤسَّ تطوير مُ

التنظيميَّة                      املستويات  واملعرفة جلميع  املعلومات  وإتاحة  والتعامل بشفافيةٍ  الثقة  تعزيز منطق   (٥

. سةٍ نزيهةٍ ؤسَّ التي تساهم في صياغة إستراتيجية النزاهة التي بدورها تسهم في بناء مُ

االهتمام بحاجات العاملني وإيالؤهم املزيد من االهتمام؛ لتنمية الدافعية لديهم نحو االندماج مع   (٦

. هم معها بشكلٍ كاملٍ دُ املنظمة وتُوحِّ

سات األخرى؛ من أجل سرعة إجناز  تفعيل عمليَّة التنسيق مع األجهزة الرقابيَّة والتنفيذيَّة واملُؤسَّ  (٧

املهامِّ وحتسني األداء.

التداخل                     متنع  وسطى  صيغةٍ  إلى  ل  التوصُّ لغرض  العالقة؛  ذات  اجلهات  مفاحتة  على  العمل   (٨

في الصالحيَّات وعدم الوضوح في املرجعيَّات الرقابيَّة. 

ضرورة تطبيق األنظمة والتعليمات والقوانني على اجلميع بشكلٍ عادلٍ ومنصفٍ ودون أي متييزٍ ألي   (٩

سببٍ كان.

على  واالطالع  واإلفصاح  املعرفة  حقِّ  ثقافة  تبنِّي  خالل  من  التعامل  في  الشفافية  مبدأ  تعزيز   (١٠

مخاطر  تتجاوز  معرفتها  تكون  قد  التي  الوثائق  بعض  حجب  مع  تداولها،  وعالنية  املعلومات 

إخفائها.

وضع اخلطط االستراتيجية امللزمة بتطبيق املبدأين (املساءلة والشفافية) على جميع املستويات،   (١١

مع ضرورة مساءلة اجلهات التي متتنع عن ذلك.
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اآلراء جلميع  وإبداء  التنظيميَّة  إتاحة احلريَّة  والتأمل املستقبلي من خالل  الفرصة للتفكير  توفُّـر   (١٢

العاملني .

االقتداء بالنموذج السلوكيِّ القدوة وااللتزام باملمارسات السديدة، والتأكد من حسن النتائج في   (١٣

. السلوك واألداء ضمن النشاط الوظيفيِّ

سات أخرى وعيِّنة أوسع. مةٍ لهذا البحث ملؤسَّ لةٍ ومتمِّ كمِّ التوصية بإجراء دراساتٍ مستقبليةٍ مُ  (١٤

؛ من أجل  ة بقواعد السلوك املهنيِّ إدخال العاملني مبزيدٍ من الدورات والنقاشات وورش العمل اخلاصَّ  (١٥

تعزيز قدراتهم وإمكانياتهم الوظيفية والسلوكية.

ً، وفي إطار السعي اجلادِّ لتسليط الضوء على موضوعات الشفافية واملساءلة عموماً، وتطوير  وأخيرا  (١٦

، يقترح الباحثان تعميق البحث املعرفيِّ في هذه  وتكامل عمل املنظمات النزيهة على نحوٍ خاصٍّ

املوضوعات من خالل تضمينها في مناهج دراسيةٍ للمراحل األوليَّة في اجلامعات العراقيَّة.
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بناءً على ما متَّ التوصل إليه من توصياتٍ يرى الباحثان أنَّ على الدوائر عيِّنة البحث أن تتبنى آلية تطبيق 

هذه التوصيات من خالل النماذج التي سيقدمها الباحث، وتخصُّ املغيرات الرئيسة والفرعية التي متَّ 

التوصل إليها من خالل البحث وكاآلتي:

١- الشفافية

١٦١



املساءلة  -٢
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املنظمات النزيهة  -٣
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