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 أثر تطبيق الشفافية اإلدارية في الحد من الفساد اإلداري
في الشركات المالية السعودية

د. فالح بن فرج السبيعي
 أستاذ مشارك - عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
المملكة العربية السعودية

ملخص:
هدفــت الدراســة إلــى تحديــد أثــر تطبيــق أســس أو مبــادئ الشــفافية اإلداريــة المتعــارف عليهــا وهــي: اإلجــراءات اإلداريــة 
المتبعــة، وأنظمــة المعلومــات، ونظــم االتصــاالت اإلداريــة، والمســئولية اإلداريــة، ومشــاركة الموظفيــن فــي الخطــط والسياســات، 
وذلــك فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية. كمــا هدفــت الدراســة إلــى محاولــة تحديــد الفــروق اإلحصائيــة 
فــي مــدى إدراك عينــة الدراســة لمــدى تأثيــر أســس الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي تلــك الشــركات وفقــًا 

لمجموعــة مــن المتغيــرات الديموغرافيــة شــملت: الجنــس، والســن، والمؤهــل العلمــي، والمســتوى الوظيفــي، ومــدة الخدمــة.
ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم صياغــة ســتة فــروض تــم تطويرهــا مــن خــالل الدراســات الســابقة والدراســة االســتطالعية التــي 
تــم تنفيذهــا والبالغــة 15% مــن مجمــل عينــة الدراســة. تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليــن فــي الشــركات الماليــة المرخصــة 
فــي الســعودية، حيــث بلــغ عددهــم 1350 عامــل فــي عــام 2015. تــم ســحب عينــة طبقيــة عشــوائية مقدارهــا 300، خضــع منهــا 

للتحليــل النهائــي 297 أو مــا نســبته 99% مــن العامليــن فــي المســتويات اإلداريــة: العليــا، الوســطى، الدنيــا. 
توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا وجــود أثــر إحصائــي لتطبيــق أســس الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن 
الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية، وعليــه تــم قبــول جميــع الفرضيــات التــي أثبتــت األثــر اإلحصائــي للمتغيــر 
المســتقل علــى المتغيــر التابــع، كمــا توصلــت الدراســة إلــى وجــود فــروق إحصائيــة فــي مــدى إدراك عينــة الدراســة ألثــر تطبيــق 
أســس الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداريــة، وهــذه الفروقــات تعــزى إلــى االختــالف فــي العمــر، والمؤهــل التعليمــي، 

والمســتوى الوظيفــي . 
توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات المهمــة التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تعزيــز تطبيقــات الشــفافية اإلداريــة 

فــي الشــركات الماليــة الســعودية، وفــي بعــض القطاعــات األخــرى. 
الكلمات المفتاحية: الشفافية اإلدارية، الفساد اإلداري، الشركات المالية، السعودية.

المقدمة:
الفســاد اإلداري آفــة تلحــق الضــرر بالــدول والمؤسســات علــى حــد الســواء، وهــو األمــر الــذي جعــل تلــك الــدول دائمــة البحــث 
جــراءات لمكافحتــه والحــد أو التقليــل مــن انتشــاره فــي أســوأ الحــاالت. وتعتبــر عمليــة إرســاء القواعــد واألســس الســليمة  عــن طــرق واإ
لمنهــج الشــفافية اإلداريــة فــي المنظمــات العامــة والخاصــة علــى حــد الســواء مــن أبــرز األدوات فاعليــة فــي الحــد مــن انتشــار 
الفســاد، حيــث يقــع علــى عاتــق مختلــف المنظمــات - ومــن ضمنهــا الشــركات الماليــة - عمليــة اختيــار معاييــر وأســس الشــفافية 

التــي تناســب المهــام األساســية لتلــك المنظمــات ومحاولــة تطبيقهــا بشــكل واضــح وســليم.
فمعاييــر وأســس الشــفافية تشــكل جــزًءا مهًمــا مــن المســئولية الرئيســة لمنظمــات األعمــال، وهــذا يجعلهــا مســئولة بشــكل 
كبيــر عــن شــفافية المعلومــات وصحتهــا وتوافرهــا فــي الوقــت المناســب لمــن يطلبهــا مــن العمــالء والمســاهمين وأصحــاب المصالــح 
والجهــات ذات العالقــة بهــا، والتــي مــن خاللهــا يصبــح لديهــا منظومــة إداريــة فاعلــة ومهمــة فــي تقييــم األداء، والتــي مــن شــأنها 
اإلســهام فــي توفيــر الثقــة والشــفافية التــي تهــدف إلــى تحســين كفــاءة أعمالهــا، وتــؤدي فــي النهايــة إلــى مكافحــة الفســاد اإلداري 
والــذي يعتبــر مــن أكثــر العوامــل تأثيــرًا علــى قــدرات المنظمــة وتحــول دون تقدمهــا أو تطورهــا. وكمــا تبيــن الدراســات أيضــًا، فــإن 
الفســاد اإلداري بصــوره المختلفــة يعتبــر مــن أهــم أســباب الضعــف الداخلــي والخارجــي للمنظمــة وخاصــة الشــركات الماليــة منهــا.

* تم تسلم البحث في أغسطس 2015، وُقبل النشر في سبتمبر 2015.
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لقد تم اختيار دراســة موضوع الشــفافية بشــكل عام وبالتطبيق على قطاع الشــركات المالية بشــكل خاص، بســبب األهمية 
لــى جميــع أفــراد المجتمــع، إضافــة إلــى دورهــا  الكبيــرة للشــركات الماليــة التــي تمتــد خدماتهــا حتــى تصــل إلــى القطاعــات األخــرى واإ
الكبيــر والمهــم فــي مواجهــة التحديــات التــي تواجــه االقتصاديــات الوطنيــة، وتحقيــق النمــو المالــي واالقتصــادي فيهــا، والتــي تدفــع 
باتجــاه بيئــة تنافســية تقــوم علــى أســس مــن العدالــة والشــفافية، وكذلــك تفعيــل دور القطــاع الخــاص وتحفيــز اســتثماراته فــي هــذا 
المجــال. فجميــع مــا ســبق يعــزز أهميــة ومكانــة القطــاع المالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية والثقــل االقتصــادي علــى مســتوى 

العالــم وهــو مــا قــد يؤثــر بشــكل واضــح علــى ســمعتها الماليــة. 

مــن جانــب آخــر، تكتســب الشــفافية أهميــة كبيــرة فــي السياســات الماليــة الوطنيــة، فهــي وســيلة مهمــة لحــل المشــاكل التــي 
تواجــه الدولــة، والتــي تكــون ناجمــة بشــكل مباشــر عــن الفســاد وغيــاب الشــفافية، حيــث يعمــل ذلــك المفهــوم علــى إيجــاد ســلوك 

أخالقــي جيــد، يحكــم عالقــات المجتمــع وُيقــوم األداء اإلداري ويطــوره لبنــاء الثقــة فــي القطــاع المالــي الوطنــي.
مشكلة الدراسة:

تعــد عمليــة تطبيــق أســس أو معاييــر الشــفافية األكثــر تعقيــًدا فــي القطــاع المالــي، والســبب فــي ذلــك أنهــا تحتــوي علــى 
مجموعــه مــن العناصــر والعالقــات المتداخلــة التــي ال توجــد فــي القطاعــات األخــرى. فالشــفافية ُتعنــى بكشــف االهتمامــات 
تاحــة فرصــة اإلطــالع علــى هــذه المعلومــات مــن قبــل جميــع  واألهــداف والدوافــع، أي توفيــر المعلومــات الدقيقــة فــي وقتهــا واإ
الجميــع، األمــر الــذي يوســع دائــرة الرقابــة ويحاصــر الفســاد اإلداري والمالــي باعتبــار ذلــك الخطــوة األولــى فــي محاربــة الفســاد.

مــن هنــا يمكــن القــول أن غيــاب الشــفافية فــي العمــل اإلداري وتكريــس الغمــوض بداخلــه، مــن أحــد أهــم األســباب التــي تــؤدي 
إلــى ظهــور الفســاد، إذ أن العالقــة مــا بيــن الفســاد والشــفافية تجســدها العالقــة العكســية التــي تــرى أن زيــادة الفســاد ســيؤدي إلــى 

تقليــل الشــفافية، وكلمــا زادت معاييــر الشــفافية فــإن معــدالت الفســاد اإلداري ســتنخفض.

لذلــك أبســط مــا يقــال هنــا، أنــه مــن الصعوبــة علــى عمــالء الشــركات الماليــة والمســاهمين وأصحــاب المصالــح فيهــا، مراقبــة 
أداءهــا بشــكل صحيــح وفعــال؛ خاصــة فــي ظــل االعتقــاد القائــم بأنــه وبالرغــم مــن توفــر أســس ومبــادئ الشــفافية والتــي أقرتهــا 
التشــريعات واألنظمــة الحكوميــة، فمــا زال هنــاك نقــص فــي المعلومــات وفــي الشــفافية فــي التقاريــر الدوريــة والســنوية الصــادرة 
عنهــا، لذلــك كان البــد مــن البحــث عــن أســس ومبــادئ للشــفافية وفيهــا ومحاولــة تطبيقهــا فــي األعمــال التــي تقــوم بهــا، لتســهيل 
عمليــة البحــث والمراقبــة والكشــف عــن مواطــن الخلــل والفســاد فيهــا، ويتــم ذلــك مــن خــالل اإلعــالن عــن أنشــطتها التخطيطيــة 

التنفيذيــة التــي تصــب فــي جانــب المصلحــة العامــة، وبالتالــي تحقيــق الرضــا العــام لــدى أصحــاب المصالــح.

ومن خالل بعض الزيارات االســتطالعية التي قام بها الباحث لعدد من الشــركات المالية في المملكة العربية الســعودية، 
ومــا تــم مالحظتــه مــن تــدٍن فــي مســتوى تطبيــق الشــفافية مــن قبــل بعــض القائميــن علــى تلــك الشــركات، وفــي محاولــة مــن الباحــث 
لمعرفــة أثــر تطبيــق الشــفافية فــي تلــك الشــركات، وذلــك بهــدف تقليــل الممارســات اإلداريــة الخاطئــة التــي تضــر بالمصلحــة العامــة، 

والتي قد تعد فســاًدا موجًها لتحقيق بعض المصالح الشــخصية غير المشــروعة.

لذلــك يمكــن تحديــد مشــكلة الدراســة مــن خــالل االعتقــاد القائــم مــن الباحــث؛ بــأن هنــاك أثــر مهــم لترســيخ أســس الشــفافية 
اإلداريــة فــي األعمــال اإلداريــة والماليــة التــي تمارســها الشــركات الماليــة، كمــا أن تأســيس برامــج عمــل متخصصــة فــي هــذا 
المجــال، تســتند عليهــا فــي إنجــاز أنشــطتها وتحســين أداءهــا يعــد وســيلة لمحاربــة انتشــار الفســاد اإلداري. لذلــك يمكــن القــول 
بــأن هــذه الدراســة تحــاول اإلجابــة علــى تســاؤل رئيــس مفــاده: مــا هــو أثــر تطبيــق أســس الشــفافية اإلداريــة )اإلجــراءات اإلداريــة، 
أنظمــة المعلومــات، نظــام االتصــاالت، المســئولية اإلداريــة، مشــاركة الموظفيــن( فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري؟ وتبــرز بالتالــي 

عناصــر مشــكلة الدراســة علــى النحــو التالــي:
ما أثر اإلجراءات اإلدارية المتبعة في الحد من مخاطر الفساد اإلداري؟ 1-
ما أثر أنظمة المعلومات المتبعة في الحد من مخاطر الفساد اإلداري؟  2-
ما أثر نظم االتصاالت المتعبة في الحد من مخاطر الفساد اإلداري؟ 3-
ما أثر المسئولية اإلدارية المتبعة في الحد من مخاطر الفساد اإلداري؟ 4-
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ما أثر مشاركة الموظفين في الحد من مخاطر الفساد اإلداري؟  5-
مــا الفــروق اإلحصائيــة فــي أثــر تطبيــق الشــفافية اإلداريــة للحــد مــن الفســاد اإلداري باختــالف العوامــل الديموغرافيــة:  6-

الجنــس، والســن، والمؤهــل، والمســتوى الوظيفــي، ومــدة الخدمــة؟
أهمية الدراسة:

تبــرز أهميــة هــذه الدراســة مــن أن تنميــة القــدرات التنافســية للشــركات الماليــة تتطلــب وجــود آليــة جديــدة وغيــر تقليديــه 
لتســهيل قدرتهــا علــى الوصــول إلــى األهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا، ويعتبــر تطبيــق مبــادئ وأســس الشــفافية اإلداريــة اآلليــة 

المناســبة لتحقيــق هــذا الهــدف، وتجنــب الوقــوع فــي الفســاد اإلداري الــذي قــد يعــوق تحقيقهــا لتلــك األهــداف.

كمــا تتجلــى أهميتهــا فــي أن الشــركات الماليــة بحاجــة إلــى وضــع أنظمــة تكــون صمــام أمــان لتطبيــق مفهــوم الشــفافية، 
بهــدف دمجهــا فــي المفاهيــم العامــة للعــادات والتقاليــد اإلداريــة، وتصبــح منهًجــا معتمــًدا لتعزيــز الثقــة وحمايــة حقــوق المســاهمين 
والعمــالء، وتخفيــض المخاطــر، وتحســين مســتوى دقــة وشــفافية البيانــات والمعلومــات التــي تســاعد علــى تحســين األداء التشــغيلي 
لهــا. فــإذا لــم يحصــل العمــالء وأصحــاب المصالــح علــى معلومــات كافيــة عمــا تحققــه تلــك الشــركات؛ مــن نمــو فــي القوائــم الماليــة 

ومــا يعترضــه مــن خطــر، فــإن ذلــك قــد يســبب الخلــل فــي انضبــاط الســوق.

وتنبــع أهميــة الدراســة أيضــًا مــن أن وضــع أسســًا لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة مــن شــأنه إيضــاح العالقــة بيــن مســئولي 
الشــركات الماليــة ومجلــس اإلدارة والعمــالء، وهــو مــا يــؤدي إلــى وضــوح حقــوق وواجبــات كل طــرف منهــم، بشــكل يســمح 
باالســتغالل األمثــل لإمكانيــات المتاحــة، األمــر الــذي يزيــد مــن الكفــاءة التشــغيلية لتلــك الشــركات وهــذا مــن جانــب، كمــا يســاعد 

العمــالء علــى تحديــد المخاطــر المترتبــة علــى االســتثمار فــي تلــك الشــركات أو مــن خاللهــا مــن جانــب آخــر.

كمــا تأتــي أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا نابعــة مــن أهميــة موضوعهــا نفســه. فالهــدف هــو المســاهمة فــي البحــث عــن ســبل 
للتغلــب علــى الفســاد اإلداري، إذ أن مســؤولية مكافحتــه تقــع علــى عاتــق الدولــة وعلــى جميــع أفــراد المجتمــع. 

مــن هنــا، يمكــن القــول أن هــذه الدراســة تســاهم فــي دراســة أثــر الشــفافية اإلداريــة علــى الفســاد اإلداري، ويمكــن اإلشــارة 
إلــى أهميتهــا مــن خــالل مــا يلــي:

االطالع على المعلومات واآلراء حول هذا الموضوع ومحاولة تطويرها. 1-

اإلسهام في سد النقص القائم في هذا الموضوع أو استكمال ما توصلت له الدراسات السابقة. 2-

البحث في أثر الفساد على الشفافية اإلدارية في الشركات المالية والخروج بتصور حول الموضوع. 3-

كمــا تأتــي أهميتهــا مــن كونهــا تفتــح األفــاق أمــام المزيــد مــن الدراســات حــول هــذا الموضــوع المهــم، والــذي قــد يحصــل  4-
علــى اهتمــام الباحثيــن بالتطبيــق علــى هــذا القطــاع أو علــى قطاعــات أخــرى، لذلــك فــإن الدراســة الحاليــة تعتبــر إضافــة 

أكاديميــة فــي هــذا المجــال الحيــوي تثــري المكتبــة بمــا تتوصــل إليــه.

أهداف الدراسة:
يتمثــل الهــدف األساســي للدراســة فــي التعــرف علــى أثــر تطبيــق أســس الشــفافية )اإلجــراءات اإلداريــة، أنظمــة المعلومــات، 
نظــم االتصــاالت، المســئولية اإلداريــة، مشــاركة الموظفيــن( فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية، وذلــك 

بتحقيــق األهــداف الفرعيــة التاليــة:
التعرف على األسباب المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى الوقوع في الفساد اإلداري. 1-
تحديد أثر اإلجراءات اإلدارية في الحد من مخاطر الفساد اإلداري. 2-
تحديد أثر أنظمة المعلومات في الحد من مخاطر الفساد اإلداري. 3-
تحديد أثر نظم االتصاالت في الحد من مخاطر الفساد اإلداري. 4-
تحديد أثر المسئولية اإلدارية في الحد من مخاطر الفساد اإلداري. 5-
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تحديد أثر مشاركة الموظفين في الحد من مخاطر الفساد اإلداري.  6-
تحديــد الفــروق اإلحصائيــة فــي أثــر تطبيــق الشــفافية اإلداريــة للحــد مــن الفســاد اإلداري باختــالف العوامــل الديموغرافيــة:  7-

الجنس، والســن، والمؤهل، والمســتوى الوظيفي، ومدة الخدمة.
فرضيات الدراسة:

تعمــل هــذه الدراســة علــى اختيــار ســتة فــروض )تــم تطويرهــا مــن خــالل الدراســات الســابقة، والدراســة االســتطالعية( وهــي 
تنســجم مــع األهــداف الخاصــة بهــا وهــذه الفــروض هــي:

يوجد أثر إحصائي لإجراءات اإلدارية المتبعة في الحد من الفساد اإلداري بالشركات المالية السعودية.  1-
يوجد أثر إحصائي ألنظمة المعلومات المتبعة في الحد من الفساد اإلداري بالشركات المالية السعودية. 2-
يوجد أثر إحصائي لنظم االتصاالت اإلدارية المتبعة في الحد من الفساد اإلداري بالشركات المالية السعودية. 3-
يوجد أثر إحصائي للمسئولية اإلدارية في الحد من الفساد اإلداري بالشركات المالية السعودية. 4-
يوجد أثر إحصائي لمشاركة الموظفين في الحد من الفساد اإلداري بالشركات المالية السعودية. 5-
يوجــد هنــاك فــروق إحصائيــة فــي مــدى تطبيــق الشــفافية فــي الشــركات الماليــة الســعودية باختــالف عوامــل: الجنــس،  6-

العمــر، المؤهــل، المســتوى الوظيفــي، مــدة الخدمــة.
نموذج الدراسة:

لتحقيــق أهــداف الدراســة، تــم بنــاء نمــوذج البحــث الــذي يوضــح العالقــة التفاعليــة بيــن المتغيــر المســتقل )أســس الشــفافية 
اإلداريــة(، وبيــن المتغيــر التابــع )الفســاد اإلداري(.

الشكل رقم 1: نموذج الدراسة

أسلوب الدراسة:
ركز أسلوب الدراسة على المحاور التالية:

أنواع البيانات ومصادرها: 1-
وقســمت مصــادر البيانــات إلــى نوعيــن همــا: البيانــات الثانويــة، وتــم الحصــول عليهــا مــن الكتــب والدراســات والبحــوث 
العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة بموضــوع البحــث، وكذلــك النشــرات التــي تصــدر عــن الجهــات المختصــة كمؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي، وهيئــة الســوق الماليــة، والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، إضافــة إلــى اإلنترنــت. أمــا البيانــات األوليــة، فشــملت 
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الدراســة االســتطالعية التــي ســبق اإلشــارة إليهــا، والدراســة الميدانيــة لجمــع البيانــات الالزمــة الختبــار فرضيــات البحــث مــن خــالل 
االســتمارة المخصصــة لذلــك.

مجتمع الدراسة والعينة: 2-
مجتمــع البحــث: اشــتمل علــى جميــع العامليــن فــي الشــركات الماليــة المرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة البالــغ عددهــا أ- 

88 شــركة )www.cma.org.sa(، حيــث بلــغ عددهــم نحــو 1350 عامــل.
عينــة البحــث: اعتمــدت عينــة البحــث علــى العينــة الطبقيــة العشــوائية والبالــغ عددهــا )300( مــن العامليــن فــي الشــركات ب- 

الماليــة بمختلــف مســتوياتهم الوظيفيــة )اإلدارة العليــا، اإلدارة الوســطى، اإلدارة التنفيذيــة( بهــدف التعــرف علــى آرائهــم 
حــول مشــكلة الدراســة. لقــد تــم اســتخدام جــداول تحديــد أحجــام العينــات عنــد مســتوى )0.05( وحــدود ثقــة )0.95(، 
مــع العلــم بأنــه قــد تــم توزيــع العينــة علــى الطبقــات بالنســبة والتناســب مــع عــدد الموظفيــن فــي كل طبقــة )الطبقــة العليــا 

كانــت بنســبة 17.4%، والطبقــة الوســطى بنســبة 30.4%، والطبقــة التنفيذيــة بنســبة %52.2(1.
طريقة جمع البيانات: 3-

تم االعتماد على قائمة االستبيان لجمع البيانات األولية من العينة المختارة، وقد تم اختيار هذه القائمة قبل تعميم أ- 
استخدامها من عينة صغيره )العينة االستطالعية( بلغت نسبتها 15% من مجمل العينة للتأكد من صالحيتها، ونتج عن 
ذلك إدخال بعض التعديالت عليها، وقد روعي في تصميم القائمة القواعد الخاصة بوضع األسئلة وصياغتها، ومراعاة 
النواحي الشكلية في التصميم، واعتمدت عملية جمع البيانات على إرسالها عبر البريد اإللكتروني لكل شركة على حدة. 

وقد تم مراجعة االستبيانات للتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة، وقد أسفرت هذه العملية عن استبعاد )3( استمارات، ب- 
وبالتالي بلغ عدد االستمارات التي تم استخدامها في التبويب والتحليل في هذه الدراسة )297( استمارة تمثل )%99( 

من العينة المخططة وهو مستوى مرتفع ومقبول في البحوث االجتماعية. 
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

مفهوم الشفافية اإلدارية:
تعــرف الشــفافية عمومــًا بأنهــا إزالــة الغمــوض واللبــس، وفــي المجــال اإلداري ينصــح المــدراء بالحــرص علــى إزالــة أي 
غمــوض أو لبــس مــن السياســات، بــل يجــب أن تكــون بســيطة الفهــم والتطبيــق )ســتيف، ص66(. فالشــفافية هــي المنــاخ المالئــم 
والمتطلــب الرئيــس لنجــاح المنظمــات حيــث أن مبــدأ الوضــوح هــو أســاس النجــاح لتوفــر البيئــة المناســبة للتفاهــم بيــن العامليــن 
والتعبيــر عــن همومهــم، وتبيــان مشــاكلهم ومناقشــة طــرق حلهــا بــكل أريحيــة وعــدم خــوف، بمــا ينعكــس بتقديــم اآلراء التــي تخــدم 

المنظمــة )بالنشــاد، ص28(.

وتعتبــر الشــفافية اإلداريــة مــن المفاهيــم الحديثــة فــي اإلدارة وتطبقهــا المنظمــات التــي تبحــث عــن طــرق النجــاح، نظــرًا لمــا 
تتضمنــه مــن إتاحــة الفرصــة لمقومــات النجــاح وقطــع الطريــق علــى الفســاد اإلداري. وغالبــًا مــا يــزول الغمــوض حــول تفســير 
األنظمــة واللوائــح عنــد تطبيــق مبــدأ  الشــفافية اإلداريــة. كمــا يتوقــع أن يتــم تبســيط اإلجــراءات بمــا يســهم فــي مكافحــة الفســاد 
اإلداري والذي عادة ينشــأ وينمو في البيئة ذات األنظمة واللوائح الغامضة. كما تزيد الشــفافية من مســتوى الثقة في المنظمات 
التــي تطبقهــا، وهنــا نقــول أن مفهــوم الشــفافية عكــس الغمــوض الــذي عــادًة مــا تنمــو فيــه العــادات والممارســات الســلبية التــي تــؤدي 

إلــى حــدوث فســاد إداري.

كمــا عــرف )هــالل، 2007( الشــفافية بأنهــا حــق المواطنيــن فــي الوصــول إلــى البيانــات واإلطــالع علــى المعلومــات، 
وآليــات صنــع القــرارات ذات العالقــة، ومعرفــة آليــة اتخــاذ القــرار المؤسســي، ووضــع معاييــر أخالقيــة تســاعد علــى كشــف الفســاد. 
لذلــك يمكــن تعريــف الشــفافية اإلداريــة بأنهــا »الوضــوح فــي القــرارات والخطــط والسياســات نتيجــة النضــوج فيهــا، فهــي ال يمكــن 
أن تصــدر إال وهــي ناضجــة مــن جميــع الجوانــب، وال تحتمــل أكثــر مــن تأويــل وبالتالــي يســهل تطبيقهــا«. بكلمــات أخــرى فهــي 
تمثــل الوضــوح فــي التشــريعات، وخلــق بيئــة تســمح بالتطويــر وصــدور، القــرارات الواضحــة البعيــدة عــن الغمــوض فــي التفســير. 

. http://www.raosoft.com/samplesize.html  1  للتأكد من حساب عينة الدراسة
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فوائد الشفافية اإلدارية:
حيــث أن الهــدف مــن تطبيــق الشــفافية هــو خلــق بيئــة تتطــور فيهــا المعلومــات والقــرارات الناضجــة المتعلقــة بسياســة وبيئــة 
المنظمــة، فــإن المنظمــات التــي تطبــق تلــك المبــادئ تنــأى وتبتعــد بنفســها عــن الشــبهات، وعــن كل مــا يمــس ســمعة المنظمــة 
ويخــدش الكرامــة، وهــذا التطبيــق ينعكــس بالتالــي علــى ســمعة المنظمــة فــي المجتمــع، ويعطيهــا التقديــر واالحتــرام، ويزيــل عنهــا 

الشــبهات بمــا يزيــد مــن فائدتهــا، وكســبها المنافســة، وزيــادة فــرص النجــاح أمامهــا.
معوقات تطبيق الشفافية اإلدارية: 

تجمــع األدبيــات اإلداريــة علــى وجــود مجموعــة مــن المعوقــات التــي تحــد مــن تطبيــق الشــفافية اإلداريــة ومــن إجــراءات 
مكافحــة الفســاد اإلداري، وفيمــا يلــي تلخيــص ألبــرز تلــك المعوقــات:

تداخــل االختصاصــات التنظيميــة بيــن الجهــات واإلدارات وغمــوض االختصاصــات الوظيفيــة، ممــا يتيــح المجــال 	 
الســتغالل النفــوذ، وبالتالــي تصبــح البيئــة جاذبــة  للفســاد والمحافظــة عليــه، وهــو مــا يصعــب مــن عمليــة تطبيــق 

اإلداريــة.  الشــفافية 
انتشار ثقافة المحسوبية والواسطة التي تمكن الشخص من الحصول على حقوق ومزايا ال يستحقها.	 
تعقيد اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.	 
ضعف الرقابة اإلدارية والمالية وعدم معاقبة المسيء الستخدام السلطة )من أمن العقوبة أساء األدب(.	 
التكتم على األخبار المتعلقة بالفساد اإلداري وعدم الحديث عن مظاهره.	 
عــدم وجــود مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تســهم فــي الحــد مــن مظاهــر الفســاد اإلداري، وتدعــم الجهــات المســئولة 	 

عــن مكافحتــه.
الثقافــة العامــة التــي تجيــز لبعــض األفــراد فــي بعــض المجتمعــات؛ الحصــول علــى المــال بــأي وســيلة وتســهل عليهــم 	 

عــدم تطبيــق الشــفافية اإلداريــة.
ضعف الوازع الديني.	 

مفهوم الفساد اإلداري:
مصطلــح الفســاد Corruption مزعجــًا للمجتمعــات منــذ قديــم الزمــن، فهــو يحرمهــا مــن الخيــرات التــي تمتلكهــا، ويصبــح 
المــال فــي أيــدي البعــض ويحــرم منــه الباقيــن. وكلمــة »الفســاد« لغويــًا تعنــي الخلــل أو البطــالن وهــي عكــس الصــالح. وقــد 
ورد ذكــر الفســاد فــي القــرآن الكريــم فــي عــدة آيــات منهــا قولــه تعالــى »ظهــر الفســاد فــي البــر والبحــر بمــا كســبت أيــدي النــاس 
ليذيقهــم بعــض الــذي عملــوا لعلهــم يرجعــون« )الــروم: 41(. وقولــه جــل مــن قائــل »للذيــن ال يريــدون علــوا فــي األرض وال فســادا« 
)القصــص: 83(. وقولــه ســبحانه وتعالــى »إنمــا جــزاء الذيــن يحاربــون هللا ورســوله ويســعون فــي األرض فســادًا إن يقتلــوا أو 
يصلبــوا أو تقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــالف أو ينفــوا مــن األرض ذلــك لهــم خــزي فــي الدنيــا ولهــم عــذاب عظيــم« )المائــدة: 33(. 

وفــي )موســوعة العلــوم االجتماعيــة، 2015( ورد تعريــف للفســاد بأنــه »خــروج عــن القانــون والنظــام العــام وعــدم االلتــزام 
بهمــا، مــن أجــل تحقيــق مصالــح سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة للفــرد أو لجماعــة معينــة«، كمــا عرفتــه الموســوعة بأنــه »ســوء 

اســتخدام النفــوذ العــام لتحقيــق أربــاح خاصــة«.

وقــد عرفــه صنــدوق النقــد الدولــي )IMF, 2015( بأنــه »عالقــة األيــدي الطويلــة المعتمــدة التــي تحصــل علــى الفوائــد 
مــن هــذا الســلوك، لشــخص واحــد أو مجموعــة ذات عالقــة بيــن األفــراد«. كمــا ُعــرف علــى أنــه »إســاءة اســتخدام الســلطة العامــة 
لتحقيــق كســب خــاص« وذلــك بحســب منظمــة الشــفافية العالميــة. ونتيجــة لمعانــاة العالــم بأكملــه مــن الفســاد اإلداري، فقــد تــم 

مناقشــته علــى منابــر الجهــات والمنظمــات الدوليــة، وتــم إصــدار العديــد مــن القــرارات والتوصيــات حولــه منهــا: 
اتفاقيــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1966 والتــي ألزمــت الــدول األعضــاء بإيجــاد مســتوى معيشــي 	 

كافــي للفــرد وأســرته وبمــا يشــبع احتياجاتــه مــن الغــذاء والــدواء والمســكن والملبــس وأن تتخــذ الــدول التدابيــر الالزمــة 
لتطبيــق ذلــك عبــر تشــريعاتها الوطنيــة، وهــو مــا يوصــف بأنــه حــق للفــرد فــي عــدم مزاحمتــه عــن طريــق الفســاد اإلداري 
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)اتفاقيــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، 1966(.
اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 2004 والتــي أكــدت علــى ضــرورة نشــر ثقافــة مكافحــة الفســاد والتعــاون 	 

الدولــي لمكافحتــه قانونيــًا واإعالميــًا. لــذا أصبــح واضحــا أن التركيــز علــى خطــورة الفســاد اإلداري أحــدث وعًيــا فــي 
المجتمعــات بأنــه ثقافــة عالميــة يجــب القضــاء عليــه وان تطبيــق القوانيــن المتعلقــة بــه أمــر ضــروري وأن علــى كل دولــة 

أن تكيــف أنظمتهــا بمــا يتماشــى مــع االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بمكافحــة الفســاد اإلداري.   

وعلــى مــا ســبق، تبيــن مجموعــة مــن الدالئــل علــى أن العالــم بكافــة مســتوياته يعانــي مــن الفســاد، وكمــا ذكرنــا فــإن هنــاك 
جهــود بذلــت وتبــذل مــن قبــل الجهــات الدوليــة المهتمــة بمكافحــة الفســاد اإلداري علــى النطــاق الدولــي، وهنــا نشــير مثــاًل إلــى 
القــرارات التــي أصدرتهــا منظمــة األمــم المتحــدة لمحاربتــه، وكذلــك الخطــوات واالســتراتيجيات التــي اتخذهــا البنــك الدولــي بهــدف 
مســاعدة الــدول علــى مواجهتــه، إضافــة إلــى محــاوالت صنــدوق النقــد الدولــي للحــد منــه مــن خــالل تعليــق المســاعدات الماليــة ألي 

دولــة قــد يكــون فيهــا الفســاد عائقــًا لعمليــة التنميــة االقتصاديــة.

لذلك يمكن القول، أن الفســاد اإلداري هو انحراف عن القواعد واللوائح واألنظمة المعتمدة واســتغاللها بأي طريقة كانت، 
أو اســتغالل للمنصب الذي يحصل الشــخص من خالله على مكاســب غير مشــروعة.

أسباب ظهور الفساد اإلداري:
ذكــر عــدد مــن الباحثيــن فــي مجــال مكافحــة الفســاد اإلداري العديــد مــن أســباب ظهــوره، وذكــر بعضهــم أن تداخــل 
الصالحيــات وازدواج النظــرة والثقافــة المجتمعيــة مــن أســباب انتشــار ظاهــرة الفســاد.  فقــد بيــن الباحــث )صاحــب، 1986( أن 
الفســاد اإلداري قد يحدث بســبب الفشــل اإلداري في المنظمة والذي من أشــكاله: تبوأ المناصب من قبل حديثي العهد باإلدارة، 

والعقــول الجامــدة، والــذات البشــرية، وضعــف الشــخصية، والضغــوط الجانبيــة، واألزمــات... الــخ .  

كمــا يمكــن القــول، أن مــن أســباب الفســاد اإلداري تداخــل االختصاصــات التنظيميــة بيــن اإلدارات وضعــف اإلجــراءات، 
وعــدم وضــوح تلــك االختصاصــات قــد يــؤدي بــدوره إلــى وجــود مداخــل الســتغالل المركــز الوظيفــي وتهيئــة البيئــة أمــام الفســاد 
اإلداري، ثــم أنــه مــن الواضــح أن مــن أســباب ظهــوره أيضــًا ضعــف الرقابــة، وعــدم إفســاح المجــال أمــام اإلعــالم للحديــث عــن 

مظاهــر الفســاد ومناقشــته وتوضيــح أخطــاره، وعــدم وجــود مؤسســات المجتمــع المدنــي.

كمــا أنــه ال يمكــن تجاهــل الثقافــة المجتمعيــة التــي تتيــح لألفــراد فــي بعــض المجتمعــات جمــع األمــوال بــأي وســيلة كانــت، 
ونضيــف أيضــًا رداءة األوضــاع االقتصاديــة، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة بجانــب مــا ســبق. فمــن الطبيعــي أن رداءة األوضــاع 
االقتصاديــة فــي المجتمــع غيــر المنضبــط تدفــع األفــراد للبحــث عــن مصــادر إضافيــة للدخــل حتــى لــو كانــت غيــر مشــروعة. 
أمــا فــي المجــال اإلداري فــإن تعقــد اإلجــراءات الخاصــة بالخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، وعــدم وضــوح األنظمــة جميعهــا تتيــح 
الفرصــة لمقدمــي الخدمــة مــن ضعــاف النفــوس، العمــل علــى اســتغالل الوضــع والســعي إلــى تحقيــق المكاســب غيــر المشــروعة.

آثار الفساد اإلداري:
كمــا بينــا ســابقًا فــإن الفســاد اإلداري آفــة تؤثــر ســلبًا علــى نمــو وتطــور الــدول التــي تعانــي منــه، كمــا أنــه سوســة تنخــر 
فــي هيــكل الدولــة، ونضيــف أن الــدول التــي عانــت مــن الفســاد اإلداري دفعــت ثمنــًا باهظــًا، وفاتــت عليهــا الفــرص وتخلفــت عــن 
ركــب التنميــة والتطــور. وتبيــن األدبيــات أن مــن اآلثــار الواضحــة للفســاد اإلداري، عرقلتــه ألعمــال الدولــة وتنميتهــا، وهنــا تعجــز 
الدولــة عــن العمــل بكفــاءة، وتتراجــع معــدالت النمــو والتنميــة فيهــا، وبالتالــي يثقــل كاهــل الدولــة وتنشــغل خططهــا وتوجهاتهــا عــن 

البنــاء الســليم.

كمــا تبيــن أن الفســاد اإلداري يؤثــر علــى اإليــرادات الحكوميــة، وعلــى النمــو االقتصــادي وعلــى مســتوى الفقــر وتوزيــع 
الدخــل، كمــا أنــه يتســبب فــي هــروب األمــوال إلــى خــارج الدولــة نتيجــًة لعــدم الثقــة فــي االقتصــاد، ويضعفــه ويقلــل مــن فــرص 
التنميــة والتوظيــف، ويزيــد مــن معــدالت البطالــة، كمــا أنــه يؤثــر ســلبًا علــى ثقــة المجتمــع فــي الحكومــة، وكذلــك خلــق الســمعة 
الســيئة لــدى المنظمــات الدوليــة والتعــاون الدولــي، ويتســبب أيضــًا فــي خلــق الصراعــات وزيادتهــا بيــن منشــآت الدولــة وقطاعاتهــا 

المختلفــة وســوء توزيــع األمــوال بينهــا نظــرًا لشــح المــوارد وســوء اســتغاللها )يمانــي، 2013(.
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جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد اإلداري:
تعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية جــزًءا مــن العالــم وهــي تؤثــر فيــه وتتأثــر بــه بشــكل كبيــر، وذلــك بســبب امتالكهــا للكثيــر 
مــن المقومــات االقتصاديــة ولمكانتهــا الدينيــة والسياســية أيضــًا. وفــي مجــال مكافحــة الفســاد اإلداري فقــد ركــزت المملكــة علــى 
مكافحــة هــذا المنهــج منــذ التأســيس. فنجــد أن توجيهــات الملــك المؤســس عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن )رحمــه هللا( تحــض علــى 
النزاهــة وحفــظ المــال العــام وتطبيــق الشــرع اإلســالمي، الــذي يحــث علــى األمانــة والنزاهــة ومحاربــة الفســاد اإلداري، كمــا صــدرت 
األنظمــة واألوامــر والتوجيهــات بتأســيس جهــات خاصــة بالرقابــة: الماليــة، واإلداريــة، والمحافظــة علــى المــال العــام، ومكافحــة 

الفســاد اإلداري والتــي منهــا:
»هيئــة الرقابــة والتحقيــق«، والتــي أنشــأت بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م 7 بتاريــخ 1391/2/1 الخــاص بنظــام 	 

تأديــب الموظفيــن. 
»ديــوان المراقبــة العامــة«، وهــو الجهــاز الرقابــي علــى إيــرادات ومصروفــات الدولــة، حيــث أنشــئ بموجــب المرســوم 	 

الملكــي رقــم م/9 بتاريــخ 1391/2/11.
»االســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد«، والتــي صــدرت بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 43 بتاريــخ 	 

1428/2/1هــــ. وتهــدف هــذه االســتراتيجية إلــى حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد بشــتى صــورة ومظاهــرة، وتحصيــن 
المجتمــع الســعودي ضــد الفســاد مــن خــالل بــث القيــم الدينيــة، واألخالقيــة، والتربويــة، وتوجيــه المواطــن والمقيــم نحــو 
التحلــي بالســلوك الســليم، واحتــرام النصــوص الشــرعية والنظاميــة، وتوفيــر المنــاخ المالئــم لنجــاح خطــط التنميــة، 
واإلســهام فــي الجهــود المبذولــة لتعزيــز وتطويــر وتوثيــق التعــاون اإلقليمــي والعربــي والدولــي فــي مجــال حمايــة النزاهــة، 

ــة بيــن أفــراد المجتمــع.  ومكافحــة الفســاد، وتحقيــق العدال
»الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد«، والتــي أنشــئت بموجــب األمــر الملكــي رقــم )أ/65( بتاريــخ 1432/4/13، وكان 	 

الهــدف منهــا مكافحــة الفســاد بكافــة أشــكاله، ولقــد صــدر التنظيــم الخــاص بهــا والــذي ينظــم كافــة أعمالهــا وعالقتهــا 
بالجهــات األخــرى، بموجــب القــرار رقــم165 بتاريــخ 1432/5/28 هــــ.

الدراسات السابقة:
دراسات عربية:

دراســة )Sharah, 2014(، وهدفــت إلــى تقصــي مــدى التــزام المؤسســات الحكوميــة األردنيــة بتطبيــق الشــفافية اإلداريــة، 
وقــد تــم تطويــر اســتمارة لقيــاس المتغيــرات التــي يعتقــد بتأثيرهــا علــى تطبيــق مفهــوم الشــفافية اإلداريــة. تــم توزيــع 300 اســتمارة، 
خضــع منهــا للتحليــل النهائــي نحــو 260. وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة نتائــج منهــا وجــود عالقــات إحصائيــة قويــة ســالبة 
بيــن تطبيــق مفهــوم الشــفافية اإلداريــة والعناصــر المكونــة لهــا. أوصــت الدراســة أخيــرًا بضــرورة تعزيــز مفهــوم الشــفافية اإلداريــة 

فــي جميــع التعامــالت التــي تقــوم بهــا المؤسســات الحكوميــة محــل الدراســة.    

دراســة )آل ســفران، 2014(، وقامت بحصر الضمانات التي من خاللها يمكن منع الفســاد اإلداري في أنظمة الخدمة 
المدنيــة المعمــول بهــا فــي المملكــة، وكان المنهــج المتبــع فيهــا األســلوب التحليلــي التأصيلــي. وبينــت النتائــج أن الفســاد اإلداري 
مرتبــط بوجــود الموظــف العــام، ذلــك أن وجــود الفســاد يعنــي وجــود موظــف فاســد، وفــي نفــس الوقــت فــإن وجــود الموظــف الفاســد 
ال يعنــي بالضــرورة وجــود الفســاد، فهنــاك الكثيــر مــن الضمانــات التــي تحــد مــن ممارســاته، ولكــن عنــد غيــاب تلــك الضمانــات 

فــإن الفســاد قــد يقــع بســبب هــذا الموظــف.

دراســة )العمــودي، 2013(، وهدفــت إلــى التعــرف علــى دور الشــفافية والمســاءلة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي 
قطاعــات الطاقــة والمناجــم فــي الجزائــر، وذلــك بتســليط الضــوء علــى شــركة ســونا طــراك، وســونلغاز، إضافــة إلــى قطاعــي البلديــة 
والصحــة، وذلــك فــي ضــوء اآلليــات والتدابيــر التــي وضعتهــا الجزائــر للحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الوظيفــة العامــة. وبينــت 
الدراســة أن الشــفافية مــن خــالل إتاحــة المعلومــات عــن اإلجــراءات اإلداريــة كانــت عامــاًل مهًمــا فــي الوقايــة مــن الفســاد اإلداري 
داخــل القطاعــات المبحوثــة، كمــا تتطلــب الشــفافية والمســاءلة مجموعــة مــن العوامــل والمقومــات التــي تتضافــر فيمــا بينهــا لتحقيــق 

هــذا الهــدف.
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دراســة )محمــدي، 2012(، والتــي أكــدت وجــود عالقــة قويــة بيــن حوكمــة البنــوك وبيــن جــودة مخرجــات عمليــة التدقيــق، 
حيــث يؤثــر كاًل منهمــا فــي اآلخــر ويؤديــان بدورهمــا للحــد مــن ممارســات الفســاد المالــي واإلداري.

دراســة )العامــري، 2011(، وهدفــت إلــى التعــرف علــى تأثيــر الشــفافية التنظيميــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري والمالــي، 
وذلــك علــى عينــة مــن القيــادات اإلداريــة العليــا فــي المنظمــات العراقيــة، وذلــك لمنــع الفســاد وتقليــل آثــاره الســلبية اإلداريــة 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية. وبينــت النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط وتأثيــر بيــن الشــفافية التنظيميــة وبيــن الحــد مــن الفســاد 
اإلداري والمالــي، فضــاًل عــن وجــود فــروق معنويــة بيــن المنظمــات اإلنتاجيــة والخدميــة فيمــا يتعلــق بأثــر الشــفافية التنظيميــة فــي 

الحــد مــن الفســاد اإلداري بــكل منهــا.

دراســة )قرداغــي، 2011(، والتــي هدفــت إلــى التعــرف علــى أثــر الشــفافية والمســاءلة علــى اإلصــالح اإلداري فــي 
القطاعــات الحكوميــة بإقليــم كردســتان. تمــت الدراســة علــى عينــة مــن )218( عنصــر مــن العامليــن بمحافظتــي الســليمانية 
وأربيــل. وبينــت الدراســة وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة وقويــة بيــن أبعــاد المســاءلة اإلداريــة واإلصــالح اإلداري، كمــا أظهــرت النتائــج 
وجــود تأثيــر معنــوي ألبعــاد الشــفافية والمســاءلة، وأخيــرًا التأثيــر المعنــوي ألبعــاد الشــفافية ككل علــى عمليــات اإلصــالح اإلداري.

دراســة )الجبيــر، 2011(، والتــي هدفــت إلــى التعــرف علــى دور اإلفصــاح والشــفافية علــى الضوابــط الداخليــة واإعــادة 
الهيكلة اإلدارية في المصارف اإلســالمية وبالتالي على الفســاد اإلداري. وقد وجد أن نجاح الضوابط الداخلية يتطلب تدعيمها 
بمؤسســات خارجيــة تتفــق مــع ظــروف االقتصــاد وتــدرك البيئــة االجتماعيــة والتقاليــد، لذلــك البــد مــن دعــم المؤسســات الخارجيــة 
بقوانيــن وحقــوق الملكيــة، وقوانيــن منظمــة الشــفافية، وضــرورة إعــداد الهيكلــة اإلداريــة والخطــة التنظيميــة الخاصــة بــكل مصــرف 
إســالمي، مــن حيــث توضيــح مهــام مجلــس اإلدارة التــي تضمــن قيامــه بســلطة اإلشــراف، وفصــل مهــام الرئيــس عــن مهــام المديــر 

التنفيــذي للبنــك.

دراســة )فــارس، 2010(، بعنــوان »دور الشــفافية والمســاءلة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي القطاعــات الحكوميــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية«. وخلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج أبرزهــا وجــود عالقــة قويــة ســالبة بيــن مســتوى الشــفافية 
والمســاءلة مــن جهــة، وبيــن مــدى شــيوع أنمــاط الفســاد اإلداري مــن جهــة أخــرى. فكلمــا زاد مســتوى الشــفافية والمســاءلة انخفــض 

نطــاق الفســاد اإلداري، وكلمــا تدنــت مســتويات الشــفافية والمســاءلة ارتفــع وتوســع نطــاق الفســاد اإلداري.

دراســة )العتيبــي، 2009(، وهدفــت إلــى معرفــة مســتوى ممارســة الشــفافية فــي القطــاع العــام، والعوامــل المؤثــرة فــي 
تطبيــق الشــفافية عــن طريــق معرفــة اتجاهــات المديريــن ورؤســاء األقســام والمشــرفين. وتوصلــت الدراســة إلــى أن تطبيــق الشــفافية 
يتــم بمســتوى متوســط، ويعــود ذلــك مجموعــة مــن العوامــل التــي تؤثــر فــي تطبيــق الشــفافية منهــا: القيــادات والتدريــب والمســتوى 
التعليمــي. وأوصــت الدراســة ضــرورة وجــود نظــام لمكافحــة الفســاد لتطويــر مســتوى الشــفافية، وكذلــك تكريــم المتميزيــن، وتوضيــح 

أهميــة الشــفافية للموظفيــن.

دراســة )محمود، 2008(، والتي هدفت إلى تســليط الضوء على الدور الذي تلعبه أســس الشــفافية اإلدارية في منظمات 
األعمــال، وكذلــك متطلبــات الشــفافية لمكافحــة الفســاد اإلداري لبنــاء مســتقبل أفضــل ألعمــال المنظمــة، وذلــك علــى عينــة مــن 
األفــراد العامليــن فــي مســتوى اإلدارات الوســطى والتنفيذيــة فــي دوائــر مكتــب المفتــش العــام لــوزارات )التعليــم العالــي، الصناعــة، 
والعمــل(. وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج مهمــة أبرزهــا أن التــزام المنظمــة يعــزز مــن قدراتهــا فــي مكافحــة الفســاد اإلداري، كمــا أن 
العالقــة اإليجابيــة بيــن المنظمــات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي تــؤدي إلــى بنــاء نــوع جديــد مــن التفاعــل بيــن المنظمــة 

والجمهــور، يقــوم علــى أســاس النقــد والبنــاء الــذي يســعى لتصحيــح أي انحــراف فــي مســار المنظمــة عــن تحقيــق أهدافهــا.

دراســة )الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض، 2006(، وتضمنــت مجموعــة تجــارب دوليــة عــن مفاهيــم الشــفافية 
والمســاءلة، ومعرفــة واقــع الشــفافية والمســاءلة فــي المملكــة. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج منهــا عــدم وجــود قواعــد واضحــة 
تقضــي بتوفيــر الشــفافية، وأن هنــاك تقاليــد فــي القطــاع الحكومــي تدعــم الســرية وعــدم الشــفافية، كمــا ال توجــد قنــوات للمســاءلة 
بمفهومهــا الواضــح، وأن مــن اآلثــار االقتصاديــة للشــفافية والمســاءلة؛ تحقيــق االنضبــاط المالــي، والســيطرة علــى اإلنفــاق، وزيــادة 

الكفــاءة االقتصاديــة. 
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دراسات أجنبية:
دراســة )Park & Blenkinsopp, 2011(، والتــي وجــدت أن تقليــل الفســاد وتحســين رضــا المواطــن مــن األهــداف 
الرئيســة التــي تســعى الحكومــات إليهــا، لذلــك فــإن الربــط بيــن تلــك المتغيــرات السياســية اعتبــر هدفــًا لهــذه الدراســة. تــم إجــراء 
الدراســة فــي كوريــا الجنوبيــة بهــدف تقييــم المبــادرات الحكوميــة التــي ســعت إلــى تقليــل الفســاد وزيــادة مســتوى رضــا المواطــن 
الكــوري عــن برامــج األعمــال التــي تنفذهــا الحكومــة. ووجــدت الدراســة أن الشــفافية والثقــة لديهــا دور مهــم فــي التأثيــر علــى الفســاد 
الحكومــي والتأثيــر علــى رضــا المواطــن، وبشــكل أكثــر تفصيــل فــإن العالقــة بيــن الفســاد ورضــا المواطــن تتأثــر بشــكل كبيــر 

بالشــفافية، ولكنهــا تتأثــر جزئيــًا بمســتوى الثقــة.   
دراســة )Segon & Booth, 2010(، واقترحــت إطــارًا نظريــًا ألســباب الرشــوة والفســاد التــي تختلــف مــن دولــة إلــى 
أخــرى. فقــد بينــت الدراســة أن الفســاد فــي االقتصاديــات المتحولــة إلــى اقتصــاد الســوق معرضــة أكثــر لظهــور الفســاد. كمــا ربطــت 
الدراســة بيــن كٍل مــن العناصــر الثقافيــة، وُبعــد الســلطة، وحالــة عــدم التأكــد مــع انتشــار الفســاد والرشــوة فــي فيتنــام. وجــدت الدراســة 
أن هنــاك عــدم ارتبــاط وعــدم تأثيــر للقيــم األخالقيــة علــى ســلوك الفســاد، كمــا تبيــن بــأن هنــاك ارتبــاط بيــن قــوة انتشــار الفســاد 
والرشــوة مــع تســهيل الحصــول علــى الخدمــات والعمليــات. أوصــت الدراســة بضــرورة محاربــة الفســاد التنظيمــي مــن خــالل محاربــة 

البيروقراطيــة.
دراســة ) Bhatnagar, 2003(، والتــي حاولــت استكشــاف الــدور الــذي قــد تلعبــه الحكومــة اإللكترونيــة فــي محاربــة 
الفســاد فــي الهنــد. وجــدت الدراســة الكثيــر مــن الممارســات واألدلــة التــي ربطــت بيــن وجــود الشــفافية وتقليــل الفســاد، لكــن اســتبعدت 
تلك الدراســات تأثير الحكومة اإللكترونية على تلك العالقة، وكان ينظر له كمتغير مســتقل عنه. وجدت الدراســة مجموعة من 
الطــرق التــي تســتخدمها الحكومــة اإللكترونيــة لمحاربــة الفســاد منهــا: الحــد مــن اقتصــاد المقايضــة التــي تزيــد مــن حجــم االحتفــاظ 
بالمعلومــات عــن العمليــات التــي يتــم تنفيذهــا، وهنــا يجعــل للحكومــة الــدور المهــم فــي اســتراتيجية مكافحــة الفســاد، كمــا تســاعد 

أيضــًا علــى تحســين مبــادرات تقديــم الخدمــة التــي تنفذهــا أقســام الفســاد.     
دراســة )Poitrowski, 2003( والتــي أجريــت فــي الواليــات المتحــدة وقامــت بتحليــل أثــر النتائــج الموجهــة لإصالحــات 
اإلداريــة الفدراليــة علــى تطبيــق قانــون حريــة المعلومــات، حيــث تــم دعــم المبــادرات التــي تؤثــر علــى تطبيــق قانــون حريــة 

المعلومــات مثــل دعــم األداء اإلداري المتضمــن الشــفافية.
يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة ما يلي:

أن أغلبها كانت نظرية تناولت الفساد اإلداري بوجه عام في المنظمات وسبل مواجهته والقضاء عليه. 1-
أن الدراسات التطبيقية تم معظمها في المنظمات الحكومية أو في البنوك اإلسالمية. 2-
لم تركز أي دراسة منها في مجال التطبيق على الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية.  3-
لــم تركــز علــى عالقــة الشــفافية اإلداريــة بعناصرهــا مــع الفســاد اإلداري ومــن هنــا يبــرز أهميــة الدراســة الحاليــة حيــث  4-

تبــذل الجهــود نحــو إبــراز دور الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري بالتطبيــق علــى الشــركات الماليــة 
المرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

القسم الثاني: اإلجراءات المنهجية للدراسة )الدراسة الميدانية(
منهج الدراسة:

اســتخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي Analytical Descriptive Approach والذي يســتند على جمع الحقائق 
والمعلومــات والبيانــات بقصــد وصفهــا وتحليلهــا وتفســيرها الســتخالص النتائــج )عبــد هللا، 1426 هـــ(.

أداة الدراسة:
قــام الباحــث باســتخدام اســتمارة موجهــة للعامليــن بالشــركات الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية حــول دور الشــفافية 
اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي المنظمــات محــل البحــث، للتعــرف علــى آرائهــم حيــال مشــكلة الدراســة وعالجهــا. وقــد 
تــم ذلــك بعــد االطــالع علــى األدبيــات المتعلقــة بالموضــوع وكذلــك الدراســات ذات الصلــة. وقــد تكونــت اســتمارة الدارســة مــن 
أجــزاء رئيســة هــي: الجــزء األول، المعلومــات األساســية المتمثلــة فــي: الجنــس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي، والمســتوى الوظيفــي، 
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وســنوات الخدمــة. والجــزء الثانــي: ويمثــل فقــرات المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة والمتكــون مــن 33 عبــارة لقيــاس كل مــن أســباب 
الفســاد، ودور الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري. 

صدق وثبات االستمارة:
تأكــد الباحــث مــن صــدق االســتمارة عــن طريــق: »صــدق المحكميــن«، حيــث تــم عــرض االســتمارة علــى عــدد مــن األســاتذة 
المختصين، إلبداء آرائهم حول األداة )عباراتها، ومدى انتمائها للمحاور التي أدرجت تحتها، والتأكد من سالمتها اللغوية، ودرجة 

وضــوح صياغتهــا، ومــدى مالئمتهــا لقيــاس مــا وضعــت مــن أجلــه(، وعليــه تــم تعديــل االســتمارة بنــاًء علــى مــا ورد مــن مالحظــات.
كمــا تــم التأكــد مــن صــدق االســتمارة عــن طريــق قيــاس »صــدق االتســاق الداخلــي«، وهــو مــدى اتســاق كل فقــرة فــي 
االســتمارة مــع المجــال الــذي تنتمــي إليــه. وقــد تــم حســاب االتســاق الداخلــي لالســتمارة بحســاب معامــالت االرتبــاط بيــن كل فقــرة 
مــن فقــرات مجــاالت االســتمارة، والدرجــة الكليــة للمجــال نفســه كمــا يظهــر مــن جــدول رقــم )1(، الــذي يتضــح منــه أن قيــم معامــل 
االرتبــاط لغالبيــة عبــارات االســتمارة موجبــة ودالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى الداللــة 0.01 فأقــل، ممــا يشــير أن عبــارات االســتمارة 

تتمتــع بدرجــة صــدق جيــدة يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي إجــراء الدراســة.

الجدول رقم )1(
معامالت االرتباط لفقرات المحور األول والدرجة الكلية له

معامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرة
10.064110.232*210.532*
20.255*120.507*220.382*
30.357*130.456*230.513*
40.333*140.580*240.368*
50.166*150.521*250.417*
60.053160.172*260.387*
70.077170.288*270.393*
80.034180.276*

 90.143*190.441*
100.187*200.325*

**دالة إحصائيا عند مستوى 0.01 فأقل

كمــا تــم التأكــد مــن صــدق االســتمارة عــن طريــق »الصــدق البنائــي«، وهــو أحــد مقاييــس صــدق األداة الــذي يقيــس مــدى 
تحقــق األهــداف المــراد الوصــول إليهــا، ويبيــن مــدى ارتبــاط كل مجــال مــن مجــاالت الدراســة بالدرجــة الكليــة لفقــرات االســتمارة.

الجدول رقم )2(
الصدق البنائي لالستبيان

الصدق*عدد الفقراتالمجال
270.888الدرجة الكلية

*الصدق = الجذر التربيعي الموجب للثبات

وتبيــن النتائــج الموضحــة فــي جــدول )2( أن قيمــة الصــدق لجميــع فقــرات االســتمارة كانــت )0.888( وهــو مــا يعنــي أن 
االســتمارة ثابتــة وصادقــة بدرجــة عاليــة جــدا. وبذلــك يكــون الباحــث قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات اســتمارة الدراســة وصالحيتهــا 

لتحليــل النتائــج واإلجابــة علــى أســئلة الدراســة واختبــار فرضياتهــا.
ثبات االستمارة:

وهــو مــا يعنــي التأكــد مــن اســتقرار نتائــج االســتمارة وأن تعطــي نفــس النتيجــة عنــد توزيعهــا عــدة مــرات. وقــد تحقــق الباحــث 
.Cronpach’s Alpha Coefficient مــن ثبــات اســتمارة الدراســة مــن خــالل معامــل ألفــا كرونبــاخ
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الجدول رقم )3(
ثبات االستبيان باستخدام معامل ألفا كرونباخ

معامل ألفا كرونباخعدد الفقراتالمحور
270.788الدرجة الكلية

ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن االســتمارة تتمتــع بمعامــل ثبــات عالــي حيــث بلــغ معامــل ألفــا كرونبــاخ لجميــع المحــاور 
)0.788(، وهــي نســبة مرتفعــة ومناســبة تجعــل الباحــث يثــق بنتائــج تطبيقهــا كأداة لجمــع المعلومــات لإجابــة عــن أســئلة الدراســة 

وأنهــا صالحــة للتطبيــق علــى عينــة الدراســة.

المعالجة اإلحصائية للبيانات:
اســتخدم الباحــث البرنامــج اإلحصائــي الخــاص بالعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة )SPSS( لتحليــل بيانــات الدراســة وفقــا لمــا 

يلي:

أدوات التحليــل اإلحصائــي الوصفــي باســتخدام المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والــذي يســتخدم لمعرفــة  1-
تكــرار فئــات متغيــر مــا.

إجراء اختبار الثبات »كرونباخ ألفا« لمعرفة ثبات فقرات االستمارة. 2-

إجراء اختبار الصدق معامل ارتباط »بيرسون« لقياس صدق فقرات االستمارة . 3-

تطبيق اختبار )z( لتحديد معنوية الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة. 4-

اختبار مربع كاي )كا2( لتحديد معنوية الفروق بين صفات أو خصائص أفراد العينة. 5-

إجراءات تصحيح أداة الدراسة: 
تكونــت أداة الدراســة بصورتهــا النهائيــة مــن )28( فقــرة موزعــة علــى ســتة محــاور، ولإجابــة علــى تســاؤالت الدراســة فقــد 
اعتمــدت المتوســطات الحســابية إلجابــات أفــراد العينــة لتكــون مؤشــرًا علــى درجــة الموافقــة وجــرى تقســيم الدرجــة إلــى خمــس فئــات 
)أوافق بشــدة- أوافق- غير محدد- ال أوافق –ال أوافق بشــدة( وفق التدرج 5، 4، 3، 2،1 على التوالي، وقد كانت اإلجابات 

علــى كل عبــارة مكونــة مــن 5 إجابــات حســب مقيــاس »ليكــرت« الخماســي.

عرض ومناقشة النتائج:
اختبــار الفــرض األول: الــذي ينــص علــى أن »هنــاك أثــر إحصائــي لإجــراءات اإلداريــة المتبعــة فــي الحــد  1-

مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية«.
وقــد تطلــب اختبــار هــذا الفــرض تطبيــق اختبــار )z( لتحديــد معنويــة الفــرق بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة، ويتضــح 
مــن الجــدول رقــم )4( دور اإلجــراءات اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري بالشــركات الماليــة، وفيمــا يلــي أبــرز العوامــل مرتبــة 

حســب أهميتها اإلحصائية باســتخدام قيمة الوســط الحســابي:

وضــوح األنظمــة والتعليمــات وحصــل علــى متوســط حســابي بلــغ )4.36(، وبانحــراف معيــاري منخفــض بلــغ )0.78(، أ- 
وقــد كانــت قيمــة اختبــار )z( لهــا )154.03( ومســتوى المعنويــة اإلحصائيــة )0.00(، وهــو مــا يــدل علــى أن هــذا 

اإلجــراء هــو األكثــر تأثيــرًا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري بالشــركات الماليــة الســعودية. 

بلــغ )4.06(، ب-  متوســط حســابي  علــى  الطريقــة وحــاز  بنفــس  الموظفيــن  علــى جميــع  تطبــق  والتعليمــات  األنظمــة 
 .)0.84( بلــغ  أيضــًا  متوســط  معيــاري  وبانحــراف 

األنظمــة والتعليمــات تراجــع وتعــدل كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك، حيــث حــاز علــى متوســط حســابي بلــغ )3.91( ج- 
وبانحــراف معيــاري مرتفــع بلــغ )1.18( يشــير إلــى التبايــن الواضــح فــي إجابــات العينــة حــول هــذه الفقــرة . 
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تلتــزم اإلدارة بتطبيــق األنظمــة بشــكل صــارم، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لهــا )3.91( وبانحــراف معيــاري مرتفــع د- 
أيضــًا وصــل إلــى )1.14(. 

الجدول رقم )4(
نتائج اختبار )z( للفروق بين متوسط استجابة أفراد العينة للفرض األول

المتوسط اإلجراءاتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

نتائج االختبار
الترتيب

Z النتيجةالمعنويةقيمة
1معنوي4.360.78154.030.00وضوح األنظمة والتعليمات1

الموظفيــن 2 جميــع  علــى  تطبــق  والتعليمــات  األنظمــة 
الطريقــة 2معنوي4.060.8471.970.00بنفــس 

األنظمــة والتعليمــات تراجــع وتعــدل كلمــا دعــت الحاجــة 3
3معنوي3.911.1862.720.00لذلــك

3معنوي3.911.1458.670.00تلتزم اإلدارة بتطبيق األنظمة بشكل صارم4
 معنوي4.060.9986.850.00مجمل المعيار

ومــن خــالل مــا ســبق، نجــد أن هنــاك ميــل لعينــة الدراســة نحــو الموافقــة علــى أن لإجــراءات اإلداريــة كإحــدى أســس 
الشــفافية اإلداريــة دورًا كبيــرًا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري بالشــركات موضــع البحــث. ولعــل مــا يؤكــد هــذا االســتنتاج أن متوســط 
اتجاهــات أفــراد العينــة حــول تلــك اإلجــراءات وصــل إلــى )4.06( وهــو بذلــك أكبــر مــن القيمــة المتوســطة لمقيــاس ليكــرت كمــا بينــا 
سابقًا، ووصل االنحراف المعياري قيمة مرتفعة بلغت )0.99(، كما كانت قيمة )z( )86.85( وبمعنوية إحصائية )0.00(. 

الجدول رقم )5(
تحليل االنحدار البسيط للفرض األول ومؤشراته اإلحصائية

المؤشرات اإلحصائية األخرى t Sig. B النموذج
F=3.061  Siq.=0.005 
r=0.441   R	2= 0.194

7.949 0.00 3.618 الثابـت
2.247	 .027 اإلجراءات اإلدارية 	27 .0

والختبــار الفــرض الســابق تــم إجــراء تحليــل االنحــدار البســيط بيــن متغيــرات المســتقل )اإلجــراءات اإلداريــة( والمتغيــر التابــع 
)الشــفافية اإلداريــة(، ويبيــن الجــدول رقــم )5( مــن خــالل قيمــة المعامــل المقــدر )B( أن هنــاك عالقــة إحصائيــة ســالبة بيــن 
اإلجــراءات اإلداريــة المتبعــة وبيــن ظهــور الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة، فزيــادة مســتوى تطبيــق هــذه اإلجــراءات ســوف 
يقلل من مســتوى الفســاد اإلداري فيها، وقد فســر المتغير المســتقل نحو %19.4(( من التباين في الفســاد اإلداري. كما جاءت 
نتائــج تحليــل التبايــن F متوافقــة مــع مــا ســبق، إذ كانــت قيمــة االختبــار المحســوبة )3.061( وبمســتوى داللــة )0.005( وهــي 
تقــل عــن مســتوى الداللــة لالختبــار ككل )0.05(، وعليــه فإننــا نقبــل نــص الفــرض األول الــذي يــرى بــأن هنــاك أثــر إحصائــي 

لإجــراءات اإلداريــة المتبعــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية .
ــي الحــد مــن  2- ــة دوًرا ف ــات المتبع ــة المعلوم ــه: »يوجــد ألنظم ــى أن ــذي ينــص عل ــي: ال ــار الفــرض الثان اختب

الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية«. 
وبنفــس الطريقــة، تــم اختبــار معنويــة العبــارات المتضمنــة فــي هــذا الفــرض كمــا يبينهــا الجــدول الســابق رقــم )6(، وفيمــا 

أبــرز العوامــل المؤثــرة علــى الفســاد اإلداري مرتبــة حســب أهميتهــا اإلحصائيــة وباســتخدام الوســط الحســابي وذلــك كمــا يلــي:
أنظمــة المعلومــات واضحــة ودقيقــة وكانــت بمتوســط حســابي بلــغ )4.43(، وبانحــراف معيــاري بلــغ )0.85(، وكانــت أ- 

قيمــة )z( لهــا )116.03( ومعنويتهــا )0.00( ممــا يــدل علــى أن هــذه العبــارة مــن أكثــر العبــارات تأثيــرًا للحــد مــن 
الفســاد اإلداري بالشــركات الماليــة. 
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أنظمــة المعلومــات تطبــق علــى الجميــع دون اســتثناء وكان المتوســط الحســابي لهــا نحــو )4.28(، وبانحــراف معيــاري ب- 
مرتفــع بلــغ )1.04(. 

أنظمــة المعلومــات تســاعد علــى حــل المشــاكل اإلداريــة بمتوســط حســابي بلــغ )4.25(، وبانحــراف معيــاري متوســط ج- 
بلــغ )0.86(. 

أنظمة المعلومات فعالة ومفيدة وكانت بمتوسط حسابي بلغ )4.09( وبانحراف معياري بلغ متوسط )0.99( . د- 
أنظمــة المعلومــات تدعــم نشــر ثقافــة النزاهــة وبالتالــي إيجــاد ســلوك أخالقــي بيــن العامليــن، حيــث حــاز علــى متوســط ه- 

حســابي بلــغ )4.06( وبانحــراف معيــاري مرتفــع بلــغ )1.05( يفســر التبايــن المرتفــع فــي إجابــات عينــة الدراســة. 

الجدول رقم )6(
نتائج اختبار )z( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة للفرض الثاني

المتوسط أنظمة المعلوماتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

نتائج االختبار
الترتيب

Z النتيجةالمعنويةقيمة
1معنوي4.430.85116.030.00أنظمة المعلومات واضحة ودقيقة1
4معنوي4.090.9986.780.00أنظمة المعلومات فعالة ومفيدة2
3معنوي4.250.8662.230.00أنظمة المعلومات تساعد على حل المشاكل اإلدارية3
2معنوي4.281.04141.570.00أنظمة المعلومات تطبق على الجميع دون استثناء4

وبالتالــي 5 النزاهــة  ثقافــة  نشــر  تدعــم  المعلومــات  أنظمــة 
العامليــن بيــن  أخالقــي  ســلوك  5معنوي4.061.0583.300.00إيجــاد 

 معنوي4.220.9697.980.00مجمل المعيار

وعليــه نجــد أن هنــاك اتجاهــًا مــن قبــل العينــة نحــو الموافقــة علــى أن جميــع العبــارات التــي تعبــر عــن أنظمــة المعلومــات 
فــي الشــركات الماليــة محــل الدراســة، كان لهــا دور فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري داخــل تلــك الشــركات. وهــو مــا يؤكــد االســتنتاج 
الســابق أن متوســط اتجاهــات أفــراد العينــة حــول أنظمــة المعلومــات المتبعــة لهــا فــي الشــركات الماليــة كانــت مــن مســتوى أوافــق 
بشــدة وبلــغ المتوســط حســابي لهــا )4.22( وانحــراف معيــاري متوســط بلــغ )0.96(، وكانــت قيمــة )z( لجمــل المعيــار نحــو 

)97.98( وبمســتوى معنويــة )0.00(.
الجدول رقم )7(

تحليل االنحدار البسيط للفرض الثاني ومؤشراته اإلحصائية

المؤشرات اإلحصائية األخرى t Sig. B النموذج
F=4.019  Siq.=0.019 
r=0.24  R	2= 0.0576

9.136 0.00 3.675 الثابت
2.347	 .027 أنظمة المعلومات  	0.13

والختبار الفرض الســابق، تم إجراء اختبار االنحدار البســيط بين متغيري الدراســة المســتقل )أنظمة المعلومات( والمتغير 
التابــع )الشــفافية اإلداريــة( كمــا يبينــه جــدول رقــم )7(، وبحســب قيمــة المعامــل المقــدر )B( وجــد أن هنــاك عالقــة إحصائيــة 
ضعيفــة ســالبة بيــن أنظمــة االتصــاالت المتبعــة وبيــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة. فســرت هــذه األنظمــة نحــو )%5.7( 
 F مــن التبايــن فــي الفســاد اإلداري، وارتبــط المتغيــران بعالقــة إحصائيــة وصلــت إلــى 24%. ومــن خــالل نتائــج تحليــل التبايــن
وجــد أن مســتوى الداللــة المحســوب )0.019( يقــل عــن مســتوى الداللــة لالختبــار ككل )0.05(، وعليــه فإننــا نقبــل نــص الفــرض 
الثانــي الــذي يــرى بــأن هنــاك أثــر إحصائــي ألنظمــة المعلومــات فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية.

الفــرض الثالــث: وينــص علــى أنــه: »يوجــد لنظــم االتصــاالت اإلداريــة المتبعــة دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد  3-
ــة الســعودية«. اإلداري فــي الشــركات المالي
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الجدول رقم )8(
نتائج اختبار )z( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة للفرض الثالث

المتوسط نظم االتصاالت اإلداريةم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

نتائج االختبار
الترتيب

Z النتيجةالمعنويةقيمة
1معنوي4.030.8779.250.00هناك نظام اتصال واضح بين اإلدارات في المستويات المختلفة1
2معنوي3.870.8930.460.00تستخدم التقنية الحديثة في نظام االتصاالت اإلدارية المختلفة2

توفــر قنــوات اتصــال تمكــن المراجعيــن مــن اإلبــالغ عــن حــاالت 3
3معنوي3.830.9557.800.00االنحــراف

4معنوي3.700.9837.510.00يستفاد من التغذية الراجعة في تطوير نظام االتصاالت اإلدارية4
 معنوي3.860.9251.250.00مجمل المعيار

ويتضــح مــن الجــدول الســابق رقــم )8( أبــرز العوامــل المؤثــرة علــى نظــم االتصــاالت اإلداريــة فــي الشــركات الماليــة، مرتبــة 
حســب أهيمتهــا اإلحصائيــة باســتخدام قيمــة الوســط الحســابي كمــا يلــي:

هنــاك نظــام اتصــال واضــح بيــن اإلدارات فــي المســتويات المختلفــة بمتوســط حســابي بلــغ )4.03(، وبانحــراف معيــاري أ- 
بلــغ )1(، وبلغــت قيمــة )z( لهــا )79.25( ومســتوى الداللــة )0.00(. مثــل هــذه النتيجــة تــدل أن هــذه الوســيلة مــن 
أكثــر العوامــل المؤثــرة علــى نظــم االتصــاالت اإلداريــة التــي لهــا دور فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري بالشــركات الماليــة. 

تســتخدم التقنيــة الحديثــة فــي نظــام االتصــاالت اإلداريــة المختلفــة بمتوســط حســابي بلــغ )3.87(، وبانحــراف معيــاري ب- 
بلــغ )0.89(. 

توفــر قنــوات اتصــال تمكــن المراجعيــن مــن اإلبــالغ عــن حــاالت االنحــراف بمتوســط حســابي بلــغ )3.83( وبانحــراف ج- 
معيــاري بلــغ )1(. 

يســتفاد مــن التغذيــة الراجعــة فــي تطويــر نظــام االتصــاالت اإلداريــة بمتوســط حســابي بلــغ )3.7( وبانحــراف معيــاري د- 
مرتفــع بلــغ )1.2(، يشــير إلــى التبايــن المرتفــع فــي إجابــات العينــة عــن هــذه الفقــرة. 

وعليــه يبــدو االتجــاه الواضــح مــن قبــل عينــة الدراســة نحــو الموافقــة علــى أن لنظــم االتصــاالت اإلداريــة المتبعــة بالشــركات 
الماليــة دور كبيــر فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري داخلهــا، وقــد تبيــن أن متوســط اتجاهــات أفــراد العينــة حــول أثــر االتصــاالت اإلداريــة 
في الحد من الفســاد اإلداري في الشــركات المالية حاز على متوســط حســابي بلغ )3.86( وانحراف معياري مرتفع بلغ )1.02(.

الجدول رقم )9(
تحليل االنحدار البسيط للفرض الثالث ومؤشراته اإلحصائية

المؤشرات اإلحصائية األخرى t Sig. B النموذج
F=5.692  Siq.=0.018

R	2= 0.04    r=0.2
12.795 0.00 4.568 الثابـت
2.386	 0.18 0.218	 نظم االتصاالت اإلدارية 

االتصــاالت  )نظــم  المســتقل  الدراســة  متغيــري  بيــن  البســيط  االنحــدار  اختبــار  إجــراء  تــم  الســابق،  الفــرض  والختبــار 
اإلداريــة( والمتغيــر التابــع )الشــفافية اإلداريــة(، ويبيــن الجــدول رقــم )9(، وبحســب قيمــة المعامــل المقــدر )B( وجــد أن هنــاك 
عالقــة إحصائيــة ضعيفــة ســالبة بيــن أنظمــة االتصــاالت المتبعــة وبيــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة. فســرت هــذه 
النظــم نحــو 4% مــن التبايــن فــي الفســاد اإلداري، وارتبــط المتغيــران بعالقــة إحصائيــة وصلــت إلــى 20%. كمــا وجــد مــن 
خــالل تحليــل F أن مســتوى الداللــة المحســوب )0.018( يقــل عــن مســتوى الداللــة لالختبــار ككل )0.05(، وعليــه فإننــا 
نقبــل نــص الفــرض الثالــث الــذي يــرى بــأن هنــاك أثــر إحصائــي لنظــم االتصــاالت اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي 

الشــركات الماليــة الســعودية.
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الفــرض الرابــع: وينــص علــى أنــه »يوجــد للمســئولية اإلداريــة كإحــدى جوانــب الشــفافية اإلداريــة دوًرا فــي  4-
الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية«. 

الجدول رقم )10(
نتائج اختبار )z( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة للفرض الرابع

المتوسط العباراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

نتائج االختبار
الترتيب

Z النتيجةالمعنويةقيمة

واضحــة 1 اإلداريــة  المســئولية  فــي  المتبعــة  اآلليــات 
الموظفيــن لكافــة  1معنوي4.320.93141.860.00ومتاحــة 

لــدى الموظفيــن معلومــات كافيــة عــن العقوبــة لمــن 2
األنظمــة 2معنوي3.930.9865.330.00يخالــف 

الوظيفيــة 3 للواجبــات  آليــات ومعاييــر واضحــة  يوجــد 
فــي تحديــد االنحرافــات 3معنوي3.910.9564.170.00تســاعد 

عــن 4 الموظــف  إلبعــاد  محــددة  إجــراءات  يوجــد 
اإلداري االنحــراف  مــن  تقربــه  التــي  4معنوي3.800.9747.940.00الســلوكيات 

 معنوي3.990.9679.830.00مجمل المعيار 

يتضــح مــن جــدول )10( أبــرز العوامــل المكونــة للمســئولية اإلداريــة مرتبــة حســب أهميتهــا اإلحصائيــة وباســتخدام قيمــة 
الوســط الحســابي علــى النحــو التالــي:

اآلليــات المتبعــة فــي المســئولية اإلداريــة واضحــة ومتاحــة لكافــة الموظفيــن بلغــت قيمــة الوســط الحســابي لــه )4.32(  1-
وبانحــراف معيــاري بلــغ )0.93(. 

-2 
لــدى الموظفيــن معلومــات كافيــة عــن العقوبــة لمــن يخالــف األنظمــة وبمتوســط حســابي بلــغ )3.93( وانحــراف معيــاري 

مرتفــع وصــل إلــى )1.08(. 
يوجــد آليــات ومعاييــر واضحــة للواجبــات الوظيفيــة تســاعد فــي تحديــد االنحرافــات، وبمتوســط حســابي بلــغ )3.91(  3-

وبانحــراف معيــاري مرتفــع وصــل )1.12(. 
يوجد إجراءات محددة إلبعاد الموظف عن الســلوكيات التي تقربه من الفســاد اإلداري، وبمتوســط حســابي بلغ )3.8(  4-

وانحراف معياري مرتفع وصل إلى )1.11(. 
إن العــرض الســابق يبيــن ميــل عينــة الدراســة نحــو الموافقــة علــى أن جميــع متغيــرات المســئولية اإلداريــة كإحــدى جوانــب 
أو أســس الشــفافية اإلداريــة؛ لهــا دور فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري بالشــركات الماليــة محــل الدراســة. ويبيــن الجــدول التالــي رقــم 
)11( وبحســب قيمــة المعامــل المقــدر )B( وجــد أن هنــاك عالقــة إحصائيــة ضعيفــة ســالبة بيــن أنظمــة االتصــاالت المتبعــة وبيــن 
الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة. فســرت هــذه األنظمــة نحــو )4%( مــن االختــالف فــي الفســاد اإلداري، وارتبــط المتغيــران 
بعالقــة إحصائيــة وصلــت إلــى )16.1%(، وباالعتمــاد علــى نتائــج تحليــل التبايــن F وجــد أن مســتوى الداللــة المحســوب 
)0.024( يقــل عــن مســتوى الداللــة لالختبــار )0.05(، وعليــه فإننــا نقبــل نــص الفــرض الرابــع الــذي يــرى بــأن هنــاك أثــر 

إحصائــي للمســئولية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية .
الجدول رقم )11(

تحليل االنحدار البسيط للفرض الرابع ومؤشراته اإلحصائية

المؤشرات اإلحصائية األخرى t Sig. B النموذج
F=4.39  Siq.=0.024 

R	2=0.04  r=0.161
12.077 0.00 4.125 الثابت
3.179 	 .027 0.099 	 المسئولية اإلدارية
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الفــرض الخامــس: الــذي ينــص علــى »أنــه يوجــد لمشــاركة الموظفيــن فــي الخطــط و السياســات دوًرا فــي  5-
الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية«. 

الجدول رقم )12(
نتائج اختبار )z( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة للفرض الخامس 

المتوسط العباراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

نتائج االختبار
الترتيب

Z النتيجةالمعنويةقيمة
1معنوي4.231.22154.610.00تشرك اإلدارة العليا الموظفين في صناعة القرار1
2معنوي4.141.00103.590.00يؤدى العمل في المنظمة بروح الفريق الواحد2

تحــث المنظمــة موظفيهــا علــى تقديــم المقترحــات التــي 3
3معنوي3.881.1760.700.00تســاعد فــي حــل المشــاكل

تقبــل المنظمــة أراء جميــع الموظفيــن دون اســتثناء أو 4
4معنوي3.751.3452.290.00تمييــز .

 معنوي4.001.1892.800.00مجمل المعيار

ويتضح من الجدول الســابق ترتيب العبارات المكونة للفرض الخامس والمؤثرة على الفســاد اإلداري في الشــركات المالية 
الســعودية، باســتخدام قيمة الوســط الحســابي وذلك على النحو التالي: 

تشــرك اإلدارة العليــا الموظفيــن فــي صناعــة القــرار بمتوســط حســابي )4.23(، وانحــراف معيــاري مرتفــع )1.22(، 	 
وكانــت قيمــة )z( لهــا )154.61( ومعنويتهــا )0.00(. هــذه العبــارة هــي األكثــر دورًا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري 

بالشــركات الماليــة الســعودية. 
يؤدى العمل في المنظمة بروح الفريق الواحد وبمتوسط حسابي بلغ )4.14( وانحراف معياري )1( . 	 
تحــث المنظمــة موظفيهــا علــى تقديــم المقترحــات التــي تســاعد فــي حــل المشــاكل، وبلــغ المتوســط الحســابي )3.88( 	 

واالنحــراف المعيــاري )1.17(. 
تقبــل المنظمــة آراء جميــع الموظفيــن دون اســتثناء أو تمييــز وحصلــت علــى متوســط حســابي )3.75( وبانحــراف 	 

معيــاري بلــغ )1.34(. 

وعلــى مــا ســبق نجــد أن جميــع المتغيــرات التــي تعبــر عــن مشــاركة الموظفيــن فــي خطــط وسياســات الشــركات محــل البحــث 
 )B( وبحســب قيمــة المعامــل المقــدر )لهــا دور كبيــر فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري بتلــك الشــركات. ويبيــن الجــدول رقــم )13
أن هنــاك عالقــة إحصائيــة ضعيفــة ســالبة بيــن أنظمــة االتصــاالت المتبعــة وبيــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة. فســرت 
هــذه األنظمــة نحــو)3%( مــن االختــالف فــي الفســاد اإلداري، وارتبــط المتغيــران بعالقــة إحصائيــة وصلــت إلــى )%17.2(، 
وباالعتمــاد علــى نتائــج تحليــل التبايــن F وجــد أن مســتوى الداللــة المحســوب )0.044( يقــل عــن مســتوى الداللــة لالختبــار 
)0.05(، وعليــه فإننــا نقبــل نــص الفــرض الخامــس الــذي يــرى بــأن هنــاك أثــر إحصائــي لمشــاركة الموظفيــن فــي الخطــط 

والسياســات اإلداريــة دورًا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري داخــل الشــركات الماليــة الســعودية .
الجدول رقم )13(

تحليل االنحدار البسيط للفرض الخامس ومؤشراته اإلحصائية

المؤشرات اإلحصائية األخرى t Sig. B النموذج
F=4.139  Siq.=0.044 

R	2= 0.03   r=0.172
14.618 0.00 4.316  الثابت
2.034- 0.044 -0.147  مشاركة الموظفين 
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الفــرض الســادس: الــذي ينــص علــى: »يوجــد هنــاك فــروق إحصائيــة فــي مــدى إدراك عينــة الدراســة لــدور  6-
الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية باختــالف الجنــس، والعمــر، 
والمؤهــل، والمســتوى الوظيفــي، ومــدة الخدمــة«. وهنــا تــم تطبيــق اختبــار مربــع كاي )كا2( لتحديــد معنويــة 

الفــروق بيــن خصائــص أفــراد العينــة، وكانــت النتائــج علــى النحــو التالــي:
الجدول رقم )14(

نتائج اختبار )كا2( لتحديد معنوية الفروق اإلحصائية في الفرض السادس 
نتائج االختباردور الشفافية في الحد من الفساد اإلداري

المتغير 

التكرار

ليس لها دورلها دور
قيمة )كا2(*

مستوى 
النتيجةالمعنوية

النسبة %التكرارالنسبة %

الجنس
11786.574100ذكر

غير 0.610.43
معنوي 1813.4300أنثى

1351004100المجموع

العمر

21.4900أقل من 20 سنة  

معنوي4.490.03

306447.7600 - 20 سنة
402820.90250 - 31 سنة

413223.8800 – 50 سنة  
5164.48250 – 60 سنة  
31.4900أكثر من60 سنة 

1351004100المجموع

المؤهل

128.96250دكتوراه

 معنوي4.250.04
1813.4300ماجستير  
7958.21250بكالوريوس 

2619.4000ثانوي 
1351004100المجموع

المستوى

الوظيفي

2216.42250 إدارة عليا

غير 0.860.35
معنوي

4331.3400إدارة وسطى
7052.24250إدارة تنفيذية 

1351004100المجموع

الخدمة

2014.9300أقل من 5 سنوات

معنوية3.790.05

56044.7800 – أقل من10سنوات
102517.91250 – أقل من15 سنة 
15128.9600 – أقل من20 سنة 
201410.45250 – أقل من 25سنة 
2521.4900 – أقل من30 سنة 

3021.4900 سنة فأكثر
1351004100المجموع

*كلما كان مستوى المعنوية )0.05( فأقل كانت قيمة كا2 معنوية .
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بالنســبة للجنــس: يتضــح مــن الجــدول رقــم )14( بأنــه ال يوجــد فــروق إحصائيــة فــي مــدى إدراك عينــة الدراســة لــدور  1-
الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية تبعــًا لمتغيــر الجنــس، حيــث كانــت قيمــة 
)كا2( )0.61( بمســتوى داللــة بلــغ )0.43( وهــي قيمــة أكبــر مــن )0.05(، وهــذا يعنــي أنــه ال يوجــد فــروق إحصائيــة 
فــي مــدى إدراك العينــة لــدور الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية باختــالف 
الجنــس. وربمــا يرجــع ذلــك إلــى توحيــد النظــرة بيــن الذكــور واإلنــاث حــول دور الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد 
اإلداري. وأشــارت النتائــج إلــى أن نســبة الذكــور الموافقيــن علــى أن لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد 
اإلداري بلغــت )86.57%( ونســبة مــن يــرون غيــر ذلــك بلغــت )100%(.أمــا بالنســبة لإنــاث فقــد بلغــت نســبة مــن 
يــرون أن لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري، وبيــن مــن يــرون غيــر ذلــك )%13.43(، )%0( 

علــى الترتيــب. 
بالنســبة للعمــر: يوجــد اختــالف يوجــد هنــاك فــروق إحصائيــة فــي مــدى إدراك عينــة الدراســة لــدور الشــفافية اإلداريــة  2-

فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية باختــالف متغيــر العمــر، حيــث كانــت قيمــة )كا2( نحــو 
)4.49( بمســتوى داللــة بلــغ )0.03( وهــى قيمــة أقــل مــن )0.05(، وهــو مــا يعنــي أنــه االختــالف فــي مــدى إدراك عينــة 
الدراســة لــدور الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية كان وفقــًا لالختــالف فــي 

متغيــر العمــر. وأشــارت النتائــج إلــى مــا يلــي:
أن الموافقــة علــى أن لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري ممــن تقــل أعمارهــم عــن 20 ســنة 	 

بلغــت )1.49%( مقارنــة بنحــو )0%( ممــن يــروا غيــر ذلــك.
أن مــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 20–30 ســنة فقــد بلغــت نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة علــى أن لتطبيــق الشــفافية دوًرا 	 

فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري نحــو )47.76%( و)0%( علــى الترتيــب.
أمــا بالنســبة لمــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 31- 40 ســنة فقــد بلغــت نســب الموافقــة وغيــر الموافقــة علــى أن لتطبيــق 	 

الشــفافية اإلداريــة دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري نحــو )20.9%( و)50%( علــى الترتيــب.
بالنســبة لمــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 40–50 ســنة فقــد بلغــت نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة علــى أن لتطبيــق الشــفافية 	 

دوًرا في الحد من الفســاد اإلداري كانت )23.88%( و)0%( على الترتيب.
بالنســبة لمــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 51–60 ســنة فقــد بلغــت نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة علــى أن لتطبيــق الشــفافية 	 

اإلداريــة دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري نحــو )4.48%( و)50%( علــى الترتيــب.
بالنســبة لمــن زادت أعمارهــم عــن 60 ســنة فقــد بلغــت نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة علــى أن لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة 	 

دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري نحــو )1.49%( و)0%( علــى الترتيــب. 
بالنســبة للمؤهــل: يوجــد هنــاك فــروق إحصائيــة فــي مــدى إدراك عينــة الدراســة لــدور الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن  3-

الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية باختــالف المؤهــل التعليمــي، حيــث كانــت قيمــة )كا2( نحــو )4.25( 
وبمســتوى داللــة بلــغ )0.04( وهــى قيمــة أقــل مــن )0.05( وهــو مــا يعنــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مــدى 
إدراك عينــة الدراســة لــدور الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية عندمــا يختلــف 

مســتوى التأهيــل العلمــي بينهــم. وقــد أشــارت النتائــج إلــى مــا يلــي:
أن نســبة موافقــة حملــة درجــة الدكتــوراه علــى أن لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة دورًا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري بلغــت 	 

)%8.96( مقارنــة بنحــو )50%( يــروا غيــر ذلــك.
أن نســب موافقــة وعــدم موافقــة حملــة درجــة الماجســتير علــى أن لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد 	 

اإلداري بلغــت )13.43%( و)0%( علــى الترتيــب.
أن نســب موافقــة وعــدم موافقــة حملــة درجــة البكالوريــوس علــى أن لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد 	 

اإلداري كانــت )58.21%( و)50%( علــى الترتيــب.
أن نســب موافقــة وعــدم موافقــة حملــة درجــة الثانويــة العامــة فأقــل علــى أن لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة دورًا فــي الحــد مــن 	 

الفســاد اإلداري بلغت )19.4%( و)0%( على الترتيب.
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بالنســبة للمســتوى الوظيفــي: وجــد هنــاك عــدم وجــود فــروق إحصائيــة فــي مــدى إدراك عينــة الدراســة لــدور الشــفافية  4-
اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية باختــالف المســتوى الوظيفــي، حيــث كانــت 
قيمــة )كا2( نحــو )0.861( بمســتوى داللــة بلــغ )0.353( وهــى قيمــة أكبــر مــن )0.05(، وهــو مــا يعنــي عــدم وجــود 
االختــالف فــي مــدى إدراك العينــة أن لتطبيــق الشــفافية دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري، وفقــًا لالختــالف فــي مســتوى 
خبــرة الموظــف، وهــو يشــير بوضــوح إلــى توحــد النظــرة نحــو دور الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري بالرغــم 
مــن اختــالف المســتوى الوظيفــي. وتشــير النتائــج هنــا أن نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة علــى أن لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة 
دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري لــذوي المســتوى الوظيفــي األعلــى بلــغ )16.42%( و)50%( علــى الترتيــب، ولــذوي 
المستوى الوظيفي في اإلدارة الوسطى نحو )31.34%( و)0%( على الترتيب، أما بالنسبة لمن يعملون في المستوى 

الوظيفــي التنفيــذي فكانــت النســب )52.24%( و )50%( علــى الترتيــب أيضــًا.
بالنســبة لســنوات الخدمــة: تبيــن مــن الجــدول رقــم )9( أن هنــاك فــروق إحصائيــة فــي مــدى إدراك عينــة الدراســة لــدور  5-

الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية باختــالف عــدد ســنوات الخدمــة. فقــد كانــت 
قيمــة )كا2( نحــو )3.79( وبمســتوى داللــة بلــغ )0.05( تعــادل قيمــة الداللــة لمســتوى االختبــار ككل، وعليــه تبيــن بــأن 
مثــل هــذه الفــروق اإلحصائيــة فــي مــدى إدراك عينــة الدراســة لــدور الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي 
الشــركات الماليــة الســعودية كانــت وفقــًا لالختــالف فــي خبــرة الموظــف نفســه، رغــم أن نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة لعينــة 

الدراســة كانــت بســيطة مــن حيــث مســتوى المعنويــة، فعلــى ســبيل المثــال وجــد مــا يلــي:
أن نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة لمــن تقــل خدمتــه عــن 5 ســنوات حــول أن تطبيــق الشــفافية اإلداريــة دوًرا فــي الحــد 	 

مــن الفســاد اإلداري بلغــت )14.93%( و )0%( علــى الترتيــب.
أن نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة لمــن تتــراوح خدمتهــم مــا بيــن 5– أقــل مــن 10 ســنوات بلغــت )44.78%( و)%0( 	 

علــى الترتيــب. 
أن نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة لمــن تتــراوح ســنوات خدمتهــم مــا بيــن 10- 15 كانــت )17.91%( و)50%( علــى 	 

الترتيب.
أن نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة لمــن تتــراوح ســنوات خدمتهــم مــا بيــن 15- 20 ســنة كانــت )8.96%( و)%0( 	 

علــى الترتيــب. 
أن نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة لمــن تتــراوح خدمتهــم مــا بيــن 20- 25 ســنة كانــت )10.45%( و)50%( علــى 	 

الترتيــب.
أن نســب الموافقــة وعــدم الموافقــة لمــن تتــراوح خدمتهــم مــا بيــن 25- 30 ســنة كانــت )1.49%( و)0%( علــى 	 

الترتيــب. 
أن نسب الموافقة وعدم الموافقة لمن زادت خدمتهم عن 30 سنة كانت )1.49%( و)0%( على الترتيب. 	 

وباستعراض النتائج السابقة يمكن أن نستنتج ما يلي: 
ســواء كان الموظــف ذكــر أو أنثــى، وكان يعمــل فــي أي مســتوى وظيفــي )إدارة عليــا، وســطى، تنفيذيــة( وكان عمــره  1-

أقــل مــن )40( ســنة، ويحمــل شــهادة جامعيــة )بكالوريــوس أو أعلــى( ومــدة خدمتــه تقــل عــن )15( ســنة، فإنــه يتوقــع 
أن ينتمــي إلــى فئــة مــن يــرى أن لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة دورًا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري.

أيــًا كان جنــس الموظــف )ذكــر أم أنثــى( ممــن يعمــل فــي أي مســتوى إداري )العليــا، الوســطى، التنفيذيــة(، ويبلــغ مــن  2-
العمــر )40( ســنة فأكثــر، ويحمــل شــهادة ثانويــة، ومــدة خدمتــه فــي العمــل أكثــر تزيــد علــى )15( ســنة، فيتوقــع أن 

ينتمــي إلــى فئــة مــن يــرى أن لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة دورًا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري. 

وبنــاًء علــى مــا تقــدم يمكــن القــول بأنــه تــم قبــول الفــرض الــذي يــرى بأنــه يوجــد فــروق إحصائيــة فــي مــدى إدراك عينــة الدراســة 
لــدور الشــفافية اإلداريــة فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية باختــالف ) العمــر، المؤهــل، مــدة الخدمــة(.
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القسم الثالث: النتائج والتوصيات
ملخص النتائج:

أوال- البيانات الشخصية
بالنســبة لمتغيــر الجنــس فكانــت النســبة األكبــر مــن الذكــور حيــث وصلــت إلــى )87%(، والنســبة األكبــر حســب المســتوى 
العمــري بلغــت نحــو )6.4%( لمــا تراوحــت أعمارهــم مــا بيــن 20-30. أمــا بالنســبة لمتغيــر المؤهــل التعليــم فكانــت لحملــة 
درجــة البكالوريــوس وبنســبة )58%( مــن مجمــل العينــة، أمــا النســبة األكبــر مــن العينــة حســب المســتوى الوظيفــي فكانــت بنســبة 
)52.2%( لمــن يعمــل فــي اإلدارة التنفيذيــة )الدنيــا(، وأخيــرًا ســجل العامليــن مــا بيــن -5 أقــل مــن 10 ســنوات النســبة األكبــر 

حتــى وصلــت إلــى )43.5%( مــن مجملهــم. 
ثانيا: نتائج اختبار الفروض:

وجد أن لإجراءات اإلدارية دوًرا في الحد من الفساد اإلداري بالشركات المالية محل الدراسة وكان من أهمها ما يلي: 1-
وضوح األنظمة والتعليمات .	 
تطبيق األنظمة والتعليمات على جميع الموظفين بنفس الطريقة.	 

وجــد أن ألنظمــة المعلومــات المتبعــة فــي الشــركات الماليــة الســعودية دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري بهــا، وكان  2-
مــن أهمهــا:

وضوح أنظمة المعلومات ودقتها.	 
تطبيق أنظمة المعلومات على الجميع دون استثناء.	 
أنظمة المعلومات تساعد على حل المشاكل اإلدارية.	 

وجــد أن لنظــم االتصــاالت اإلداريــة المتبعــة دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية ومــن  3-
أهمهــا:

وضوح نظام االتصال بين اإلدارات في المستويات المختلفة.	 
استخدام التقنية الحديثة في نظام االتصاالت اإلدارية المختلفة.	 
توفر قنوات اتصال تمكن المراجعين من اإلبالغ عن حاالت االنحراف.	 

وجــد أن للمســئولية اإلداريــة كإحــدى جوانــب الشــفافية اإلداريــة دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة  4-
الســعودية وكان مــن أهمهــا:

تاحتها لكافة الموظفين.	  وضوح اآلليات المتبعة في المسئولية اإلدارية واإ
توفر المعلومات للموظفين عن العقوبة لمن يخالف األنظمة.	 

-5 
وجــد أن لمشــاركة الموظفيــن فــي خطــط وسياســات الشــركات الماليــة موضــع البحــث دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري 

بهــا وكان مــن أهمهــا:
إشراك اإلدارة العليا الموظفين في صناعة القرار.	 
حث المنظمة موظفيها على تقديم المقترحات التي تساعد في حل المشاكل.	 

-6 
بالنســبة الختبــار الفــروق حــول مــدى إدراك العينــة مــن أن لتطبيــق الشــفافية اإلداريــة دوًرا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري 

باختــالف المتغيــرات الديموغرافيــة فكانــت النتائــج علــى النحــو التالــي:
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية باختالف متغير الجنس.	 
وجود فروق ذات داللة إحصائية باختالف متغير العمر.	 
وجود فروق ذات داللة إحصائية باختالف متغير المؤهل التعليمي.	 
وجود فروق ذات داللة إحصائية باختالف متغير المستوى الوظيفي.	 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية باختالف متغير سنوات الخدمة.	 
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وجــد أن أبــرز أســباب الفســاد اإلداري فــي الشــركات الماليــة الســعودية مرتبــة حســب أهميتهــا اإلحصائيــة علــى النحــو  7-
التالــي: 

سوء استغالل المناصب اإلدارية من قبل العاملين في الشركات المالية.	 
محاباة المدراء لبعض األشخاص على حساب اآلخرين.	 
الغموض في بعض الممارسات اإلدارية والمالية من قبل المسؤولين.	 
عدم وجود آلية للمساءلة عن اإلخفاقات والتجاوزات. 	 
الضعف الواضح في أنظمة الرقابة الداخلية. 	 
غموض األنظمة والتعليمات بالنسبة للعاملين. 	 

التوصيات:

بناء على البيانات التي تم الحصول عليها، أمكن وضع التوصيات التالية: 

1. أن الشــفافية اإلداريــة ليســت هــدف فــي حــد ذاتهــا، ولكنهــا وســيلة أو أداة لتحقيــق هــدف يســعى إليــه المجتمــع وهــو  1-
الحــد مــن الفســاد اإلداري، وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك تــم تشــخيص مشــكلة الفســاد وتحديــد أنواعهــا وأســبابها وذلــك مــن 

خــالل مــا يلــي:
علــى األجهــزة المعنيــة بالفســاد القيــام بتحديــد المعوقــات التــي تواجــه تطبيــق األنظمــة واإلجــراءات المتعلقــة بحمايــة 	 

النزاهــة والشــفافية ومكافحــة الفســاد.
دعم الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الموضوع وتوفير المعلومات لها.	 
حماية األفراد )مواطنين – موظفين( الذين يساهمون في كشف الفساد اإلداري ومكافأتهم.	 
تفعيــل التنســيق بيــن األجهــزة التنفيذيــة والرقابيــة ومجلــس الشــورى والهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بتبــادل التقاريــر 	 

حــول أســباب الفســاد وآثــاره.

العمــل علــى إقــرار مبــدأ الوضــوح والشــفافية وتعزيــزه داخــل الشــركات الماليــة ودورهــا فــي الحــد مــن الفســاد اإلداري،  2-
وذلــك مــن خــالل مــا يلــي: 

جراءاتهــا ومنحهــا قــدًرا مــن 	  دراســة أنظمــة األجهــزة المختصــة بالشــفافية ومكافحــة الفســاد وهياكلهــا اإلداريــة واإ
واإلداري. المالــي  االســتقالل 

يتناســب 	  بمــا  تطويرهــا  علــى  والعمــل  المالــي واإلداري  الفســاد  بمكافحــة  المتعلقــة  لألنظمــة  الدوريــة  المراجعــة 
تطبيقهــا. وســهولة  لضمــان وضوحهــا  المحيطــة  البيئــة  فــي  والتغيــرات 

علــى المســئولين العمــل علــى تقليــص إجــراءات العمــل وتبســيطها والتأكــد مــن ســالمة إجــراءات العمــل الحاليــة 	 
ومطابقتهــا مــع األنظمــة.

ضــرورة اختيــار المســئولين فــي الشــركات الماليــة وخاصــة اإلدارات التــي لهــا عالقــة بالجمهــور مــن أفــراد ذوي 	 
كفــاءات وتعامــل جيــد ومشــهود لهــم بالنزاهــة.

التأكيد على المســئولين في تلك الشــركات بأن الوضوح والشــفافية وســيلة فاعله للوقاية والحد من الفســاد اإلداري 	 
وأن اعتمادها كممارســة وتوجه أخالقي يضفي على التعامالت المصداقية.

العمــل علــى توضيــح إجــراءات التعامــل مــع تلــك الشــركات واإعطــاء الجمهــور ومؤسســات المجتمــع المدنــي ووســائل 	 
اإلعــالم حــق اإلطــالع عليهــا ونقدهــا.

االستمرار في تطبيق اإلدارة اإللكترونية لتعزيز الشفافية والمسائلة وتقديم الخدمات عن ُبعد.	 
العمــل علــى تنميــة الــوازع الدينــي لــدى العامليــن للحــث علــى النزاهــة والشــفافية ومحاربــة الفســاد، واإعــداد حمــالت 	 

توعيــة تحذرهــم مــن وبــاء الفســاد.
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اســتمرار البحــث فــي هــذا المجــال، وحــث المؤسســات األكاديميــة علــى إجــراء المؤتمــرات والنــدوات حــول األنظمــة  3-
الرقابيــة والماليــة واإلداريــة للشــركات الماليــة وتقديــم المقترحــات الالزمــة حــول تطويرهــا.

اآلفــاق المســتقبلية: نعتقــد فــي دراســتنا الحاليــة أن موضوعهــا يجــب أن يكــون مــن ضمــن األولويــات البحثيــة المســتقبلية  4-
التــي يجــب أن تحصــل علــى جــزء مــن اهتمــام الباحثيــن والمختصيــن واألكاديمييــن، وذلــك بهــدف إظهــار أهميــة 
تطبيقــات الشــفافية اإلداريــة باعتبارهــا جــزء مــن عمليــة اإلصــالح اإلداري التــي تســعى إليهــا الــدول والمنظمــات علــى 
حــد الســواء، وهنــا تبــرز أهميتــه فــي الوقــت الــذي اتســعت فيــه المســائلة والرقابــة الشــعبية علــى أداء المنظمــات والــدول. 
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ABSTRACT
This study aimed at determining the impact of applying the bases or rules of manageri	

al transparency which included: managerial procedures, information systems, communication 
systems, managerial responsibility, and employee’s participation in curbing the managerial cor	
ruption in Saudi financial corporations. 

To achieve the study objectives, the exploratory study was conducted reached to 15% of 
sample size, and there for six hypotheses were formulated. The study population consisted of 
all workers in Saudi financial corporations reached to 1350 in year of 2015. The sample size 
reached to 300, 297 were analyzed, and cluster random sample is used and distributed accord	
ing to the data collected about workers in deferent levels of management: High, middle and low. 

The study concluded that there is a significant statistical impact of applying the bases of 
managerial transparency in curbing or anti	 corrupting the managerial corruption in such Saudi 
financial corporations. All null hypotheses are accepted, and because of that the statistical im	
pact of applying managerial transparency in curbing the managerial corruption has proved. The 
study found also that there are statistical differences in sample’s perceptions about the impact 
of the managerial transparency on the managerial corruption, and these differences refer to age, 
educational level, and occupational level. 

Finally, the study suggested some recommendations that encourage applying the manage	
rial transparency in Saudi financial corporations, and in other corporations. 

Key Words: Managerial Transparency, Managerial Corruption, Financial Corporations, KSA. 




