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 الشفافية اإلدارية ودورها في الحد من الفساد اإلداري

 من وجية نظر موظفي ىيئة الرقابة اإلدارية بمدينة الكفرة
 

 محمودعبدالحميد سمية ا أ.
 جامعة بنغازي/دكمية االقتصاقسم اإلدارة/ 

Ismaya85.abd@gmail.com 

 
 الممخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع الشفافية اإلدارية في المؤسسات الحكومية من وجية نظر موظفي 
مدى مساىمة الشفافية اإلدارية في ا ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى ىيئة الرقابة اإلدارية بمدينة الكفرة ، كم

لغرض تحقيق أىداف الدراسة تم االعتماد عمى و  ،الحد من الفساد اإلداري في المؤسسات الحكومية بمدينة الكفرة
المنيج الوصفي التحميمي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي ىيئة الرقابة اإلدارية بمدينة الكفرة، وقد تم 

( استمارة استبانة، وقد 15استخدام أسموب الحصر الشامل نظرا لصغر مجتمع الدراسة؛ حيث تم توزيع واستبلم)
لى أن واقع ممارسة الشفافية اإلدارية في المؤسسات الحكومية في مدينة الكفرة  بدرجة توصمت الدراسة إ

منخفضة، كما أظيرت نتائج الدراسة أن لمشفافية اإلدارية دورًا في الحد من الفساد اإلداري  و بدرجًة كبيرة من 
 وجية نظر موظفي ىيئة الرقابة اإلدارية بمدينة الكفرة.

لزاميا بشكل قانوني  من أجل بضرورة توصي الدراسة  تعزيز الشفافية  بالمؤسسات والقطاعات الحكومية  وا 
 زيادة قدرتيا عمى الحد من ظاىرة الفساد اإلداري ، ولرفع فاعمية أدائيا اإلداري.

 الشفافية اإلدارية، الفساد اإلداري، ىيئة الرقابة اإلدارية، مدينة الكفرةالكممات المفتاحية: 
 

 :.المقدمة1
ايد االىتمام بالفساد، نظرًا آلثاره السمبية عمى التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وقد ظيرت العديد من تز 

الدراسات التي اتخذت من الفساد عنوانًا ليا؛ لتحميل ىذه الظاىرة والدعوة لمكافحتيا والحد من انتشارىا، خاصة 
ية تستوجب التعاون الدولي )حكومات، منظمات غير أن الفساد تحول من ظاىرة محمية إلى ظاىرة عالم

بداء قدر أكبر من االىتمام بإعادة النظر في  حكومية، وسائل اإلعبلم المختمفة، القطاع الخاص( لمواجيتيا وا 
الترتيبات الحالية لمواجية الفساد، ووضع استراتيجيات يتم تحديثيا باستمرار؛ لضمان مواجية المشكبلت الناجمة 

 عنو.
ىنا برزت الشفافية اإلدارية كظاىرة إدارية لمتغمب عمى الفساد اإلداري، والمشكبلت التي تعاني منيا أغمب  ومن

الدول النامية، كالتعقيدات اإلدارية، وعدم الوضوح في التعميمات، وعدم المشاركة في صنع القرارات، وعدم 

 سهام إبراهيم عبد السيد أ.
 /جامعة بنغازيدكمية االقتصاقسم اإلدارة/

siham.saleh1@yahoo.com 

 راهيمسموى سالم إب أ.
 /جامعة بنغازيدكمية االقتصاقسم اإلدارة/ 

Salwuy8583@gmail.com 
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التي تمحق ضررًا في فعالية وكفاءة  الجياز  التفويض الفاعل، والتعتيم عمى المعمومات، وغيرىا من السمبيات
 (. 2013اإلداري)العمري،

(، من المفاىيم المتطورة والحديثة التي يتوجب عمى اإلدارات 2016كما ذكر )الشموي، وتعد الشفافية اإلدارية،
ي تنمية المختمفة ضرورة األخذ بيا، لما ليا من أىمية في إحداث التنمية اإلدارية، إضافًة إلى إسياميا ف

 التنظيمات اإلدارية لموصول إلى تنظيم قادر عمى مواجية التحديات، والتغيرات المحيطة.
وقد لقيت جيود وبرامج تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد اإلداري باىتمام كبير لدى الدول عمى كافة المستويات 

ي حدثت في البيئة العالمية، وما رفقيا من اإلقميمية و العالمية، و تزامن ىذا االىتمام مع التغيرات الجذرية الت
تطورات في مجال النظم المعموماتية وتكنولوجيا االتصال وانتشارىا وتوافرىا لممواطن، وبروز سيطرة واضحة 

 لمنظمات عالمية عمى توجيو اقتصاد الدول مثل صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة الدولية.
 . مشكمة الدراسة:2

ن المؤسسات في ليبيا من تزايد مستوي الفساد الذي تسبب في تدني مستوى الكفاءة اإلدارية تعاني الكثير م
والمالية، وىدر واستنزاف كبير من الطاقات البشرية والثروات الطبيعية ، التي يمكن االستفادة منيا في دفع 

 عجمة التنمية الشاممة.
( 2017،2018منيا تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة )وىذا ما تؤكده العديد من التقارير الدولية والمحمية، 

( وتقرير ىيئة 2016،2017بأن ليبيا تعد من أسوأ عشر دول فسادًا،كذلك فقد أورد تقرير ديوان المحاسبة لسنة)
(؛ أن الفساد اإلداري في المؤسسات والشركات العامة الميبية وصل لمستوى مرتفع جدًا، 2017الرقابة اإلدارية)

ىنا ظيرت الحاجة التخاذ كافة األساليب اإلدارية والتدابير البلزمة  التي تساعد في الحد من ىذه الظاىرة ومن 
، ومن ضمنيا الشفافية اإلدارية، التي من خبلليا يمكن مواجية كل التحديات السيما في ظل التطورات الحديثة 

 في البيئة المحيطة. 
الشفافية اإلدارية ودروها في الحد من الفساد اإلداري  الضوء عمىوبناًء عميو تحاول ىذه الدراسة تسميط  

 ؟بالمؤسسات الحكومية من وجهة نظر موظفي هيئة الرقابة اإلدارية بمدينة الكفرة
 ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤلين التاليين:    
 ي ىيئة الرقابة اإلدارية ما واقع الشفافية اإلدارية في المؤسسات و الجيات الحكومية من وجية نظر موظف

 بمدينة الكفرة؟
  ما مدى مساىمة الشفافية اإلدارية في الحد من الفساد اإلداري في المؤسسات و الجيات الحكومية من وجية

 نظر موظفي ىيئة الرقابة اإلدارية بمدينة الكفرة؟
 .أهداف الدراسة:3

من الفساد اإلداري في المؤسسات  والجيات  تيدف الدراسة إلى التعرف عمى دور الشفافية اإلدارية في الحد
 الحكومية بمدينة الكفرة من خبلل التالي:

 .التعرف عمى واقع الشفافية اإلدارية في المؤسسات والجيات الحكومية بمدينة الكفرة 
  التعرف عمى مدى مساىمة الشفافية اإلدارية في الحد من الفساد اإلداري في المؤسسات والجيات الحكومية

 نة الكفرة. بمدي
 .أهمية الدراسة:4

 تكمن أىمية الدراسة في النقاط التالية:
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   ، تتجسد أىمية ىذه الدراسة من حيث الموضوع، أذا يعد ضرورة حتمية تفرضيا طبيعة النظم اإلدارية الحديثة
 لتمكينيا من القيام بدورىا عمى أكمل وجو، وتحقيقًا ألىدافيا. 

  ا الدراسة أال وىي ىيئة الرقابة اإلدارية التي ُيعتمد عمييا في تحسين العمميات أىمية  المؤسسة التي ُتجرى فيي
 اإلدارية والكشف عن حاالت الفساد اإلداري.  

   قد تفيد الدراسة من خبلل النتائج والمقترحات التي توصمت إلييا المسؤولين بالمنظمة قيد الدراسة في تعزيز
 ري . دور الشفافية في الحد من الفساد اإلدا

 . مجتمع الدراسة:  5
( موظفًا، ونظرًا 15تمثل مجتمع الدراسة في جميع موظفي ىيئة الرقابة اإلدارية بمدينة الكفرة البالغ عددىم  )  

 ( استبانة. 15لصغر حجم مجتمع الدراسة تم إجراء المسح الشامل لمجتمع الدراسة، حيث تم توزيع عدد )
 . حدود الدراسة:  6

 د الدراسة في التالي: تتمثل حدو     
 :اقتصرت ىذه الدراسة عمى دراسة واقع الشفافية اإلدارية من خبلل المجاالت  الحدود الموضوعية

التالية)شفافية المعمومات، شفافية المساءلة،الشفافية في األنظمة والقوانين،الشفافية في إجراءات العمل، الشفافية 
 ساد اإلداري. في تقييم األداء( و دورىا في الحد من الف

 :اقتصرت ىذه الدراسة عمى موظفي ىيئة الرقابة اإلدارية بمدينة الكفرة.  الحدود المكانية 
 :2019أجريت الدراسة خبلل فصل الربيع من سنة  الحدود الزمنية  . 
 . منهجية الدراسة: 7
راسة عمى المنيج التحميمي ىذه الدلغرض إنجاز الدراسة وتحقيق أىدافيا، فإن المنيجية التي تم اعتمادىا في   

لتغطية الجانب النظري لموضوع الدراسة، ركزت عمى استقراء ومراجعة األدبيات السابقة المنشورة من الوصفي، و 
خبلل االطبلع عمى بعض الكتب والدوريات والرسائل المنشورة، واألبحاث ذات العبلقة بموضوع الدراسة 

المعمومات المتحصل عمييا من خبلل صحيفة االستبانة المعدة ليذا  باإلضافة إلىبالمغتين العربية واألجنبية.
 الغرض.

 .  التعريفات اإلجرائية:  8
ىي فمسفة وممارسة إدارية تقوم في جوىرىا عمى المصداقية واإلفصاح والوضوح الشفافية اإلدارية: 1.8

الميبية وخارجيا، لمحد من  والمشاركة في مختمف المستويات اإلدارية داخل المؤسسات و الجيات الحكومية
 الفساد ومكافحتو وتطبيق مبدأ العدالة والنزاىة والمساءلة في جميع ممارساتيا.

يقصد بو في ىذه الدراسة السموك المنحرف)سوء استخدام السمطة( الذي يترتب عميو الفساد اإلداري: 2.8
ت المتبعة داخل المؤسسة أو الجية ارتكاب مخالفات جوىرية في األنظمة والتشريعات والقوانين والتعميما

الحكومية؛ لغرض تحقيق مصالح شخصية وخاصة ضيقة، األمر الذي يترتب عميو إضرار بالصالح العام، وعدم 
 قدرة ىذه المؤسسات عمى تحقيق أىدافيا بكفاءة وفاعمية.

 .الدراسات السابقة:9
طبيقية ألي بحث، ُوجد من الضروري الرجوع إلى نظرًا ألىمية الدراسات السابقة في تعزيز النواحي النظرية والت

 الدراسات ذات الصمة المباشرة بموضوع الدراسة، واألكثر ارتباطًا بمتغيرات الدراسة الحالية.
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بعنوان" الشفافية اإلدارية ودورىا في الحد من الفساد اإلداري" ىدفت ىذه الدراسة إلى ( 2016، دراسة )الشموي
ظيار الفروق ذات داللة إحصائية التعرف عمى واقع  الشفافي ة و الفساد اإلداري في وزارة العمل السعودية ، وا 

في آراء المبحوثين حول محاور الدراسة تعزى لمتغيراتيم الشخصية والوظيفية، وأظيرت النتائج أن واقع إبعاد 
شفافية اتخاذ القرارات كان محققًا الشفافية بوزارة العمل بالنسبة لواقع شفافية اإلجراءات، واقع شفافية األداء، واقع 

بدرجة)عالية(، بينما كان واقع شفافية المعمومات بوزارة العمل محققًا بدرجة )متوسطة(، وأظيرت النتائج أيضًا 
أن واقع الفساد اإلداري في وزارة العمل السعودية جاء بدرجة )متوسطة(، ويتمثل في)حاالت من إىدار المال 

 بتأشيرة العمالة، حاالت من إساءة استعمال السمطة(.العام، نوع من االتجار 
بعنوان" دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري بالقطاعات الحكومية في  (2013 دراسة)لعمودي،

الجزائر" ىدفت ىذه الدراسة إلى محاولة دراسة الفساد اإلداري من حيث المفيوم، والمظاىر التي يتمثل فييا 
إلى أسباب انتشاره داخل القطاعات الحكومية واآلثار المترتبة عنو في مختمف المجاالت، ليذا كان باإلضافة 

لزاما أيجاد اآلليات التي تحد من ىذه الظاىرة الخطيرة حيث تم التركيز عمى أىم آليتين وىما الشفافية والمساءلة 
 اجو تطبيقيا عمى أرض الواقع.اإلدارية وتم تعريف كل منيما وتبيان أىميتيا والمعوقات التي تو 

ىدفت الدراسة إلى تسميط ( بعنوان" أثر اعتماد الشفافية في تحجيم الفساد اإلداري" 2014،دراسة )عمي
الضوء عمى توضيح معنى الشفافية والتي فيما لو تم تطبيقيا في الدوائر والمؤسسات التابعة إلى وزارة الصحة، 

ي المنظمة إلى تشخيص مستوى  اىمية الشفافية ف باإلضافة اإلداري، من الحد من ظاىرة الفسادفيل ستتمكن 
وأىم النتائج التي  اإلداري في المنظمة قيد الدراسة، وتحديد مستوى اعتماد آليات تحجيم الفساد قيد الدراسة،

 ة،الدوائر التابعة إلى وزارة الصحتوصمت الييا الدراسة أن الفساد اإلداري موجود في أغمب المؤسسات و 
إلى وجود عبلقة ارتباط ذات داللو معنوية بين متغيرات الشفافية ومتغيرات الفساد اإلداري في المنظمة  باإلضافة

 قيد الدراسة.
بعنوان" دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري في القطاعات الحكومية"  (2010 دراسة )السبيعي،

الشفافية والمساءلة من وجية نظر العاممين في األجيزة المعنية  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور
بمكافحة الفساد اإلداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض، وأىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة إن 

ن مستوى التزام األجيزة الرقاب2.52و 2.36مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية بين ) ية (، وا 
ن درجة شيوع أنماط الفساد اإلداري 2.97و 2.81بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادىا إن وجد بين) (،  وا 
 (.3.62و  3.48المندرجة تحت ىذا المحور في القطاعات الحكومية بين)

ف بعنوان" دور الشفافية في الحد من الفساد اإلداري " ىدفت ىذه الدراسة إلى التعر  (2009 دراسة )عائض،
عمى طبيعة العبلقة بين مدى التزام الوحدات الحكومية المدنية اليمنية بمبادئ الشفافية ومستوى انتشار أشكال 
الفساد اإلداري فييا، وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا وجود عبلقة عكسية بين مدى التزام 

ر أشكال الفساد اإلداري، إضافة إلى عدم وجود فروق الوحدات المدنية الحكومية بمبادئ الشفافية ومستوى انتشا
ذات داللة إحصائية في إجابات عينة الدراسة في مدى التزام الوحدات الحكومية المدنية اليمنية ومستوى انتشار 

 أشكال الفساد اإلداري فييا تبعًا لممتغيرات الشخصية والوظيفية.
ع بعض الدراسات السابقة في المجال الخاص بالدراسة ، أال الدراسة الحالية تتشابو متأسيسًا عمى ما تقدم، 

وىو الشفافية اإلدارية و الفساد اإلداري، إضافة إلى أنيا قد أجريت في بيئة مختمفة عن بعضيا، ومن جانب 
 آخر فقد تم االستفادة من ىذه الدراسات في اعتماد المقاييس الجاىزة والمحكمة المتمثمة في االستبانة ومبلئمتيا

 بما يخدم أسموب ىذه الدراسة، وبذلك تعّد مكممة في أىدافيا لما عرض من أىداف.
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 . اإلطار النظري لمدراسة:10
 مفهوم الشفافية اإلدارية.1.10

لعل أقرب المفاىيم المقابمة  لمشفافية في الثقافة والقيم اإلنسانية ىي: الصدق، األمانة، والعدالة، وتعد مفيوم 
والغموض، و من الناحية اإلدارية تعني إتاحة وتوفير المعمومات الصحيحة الكاممة عن معاكس تماما لمسرية 

 (.65،ص2012كافة األنشطة واألعمال عمى أن تكون موثقة ويسيل الحصول عمييا)عبده،
تعرف الشفافية  بأنيا "جعل األمر واضحا وشفافا بعيدا عن المبس والغموض، وال يحتاج إلى من يفسره، ووضوح 

ريعات والقوانين وسيولة فيميا  واستقرارىا وانسجاميا مع بعضيا وموضوعيتيا ووضوح لغتيا ومرونتيا التش
وتطورىا وفقا لمتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية بما يتناسب مع روح العصر، فضبل عن 

بحيث تكون متاحة لجميع األطراف تبسيط اإلجراءات ونشر المعمومات واإلفصاح عنيا، وسيولة الوصول إلييا 
 (.184،ص2014ذات العبلقة")طالب والعامري،

(الشفافية بأنيا" تعنى أوال  وقبل كل شيء تدفق المعمومات وعبلنية تداوليا من 169:ص2000ويرى )داود، 
 خبلل  مختمف وسائل اإلعبلم المرئية والمسموعة والمقروءة، لكي تسيم في تسييل الميام المطموبة ضد 
مختمف أشكال الفساد، وتوفير تواصل المواطنين بصانعي القرار والقائمين عمى األمور لتحفيزىم عمى تطويق 

 ومحاصرة الفساد، واجتثاث جذوره.
ويتضح لنا مما تقدم أن الشفافية ىي نقيض الغموض أو المبس، وتعني إتاحة المعمومات الكاممة عن أعمال 

تعمق بيا من الناحية اإليجابية أو السمبية عمى حد سواء دون إخفاء عن الحكومة ومؤسساتيا المختمفة وما ي
الرأي العام، كما أن الشفافية تتعمق بجانبين: األول يتعمق بوضوح اإلجراءات وصحة مصداقية عرض 
المعمومات والبيانات الخاصة بالوحدات والمنظمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الخاصة والعامة ووضوح 

والتنفيذ ( لموصول لمغايات واألىداف المعمنة مسبقًا، في  –والتمويل  –لعبلقات فيما بينيا من ناحية ) التخطيط ا
حين يتعمق الجانب الثاني بعبلقة األطراف ذات العبلقة من الخدمات التي يقدميا الجانب األول وحقيم في 

 . اسبالحصول والوصول لممعمومات الصحيحة والحقيقة في الوقت المن
 أهمية الشفافية. 2.10

تعد الشفافية أحد األدوات التي يقاس بيا مستويات الفساد في بمدا ما أو نظام ما، حيث أنو كمما كانت  األمور 
واضحة وىناك شفافية  قمت فرص حدوث الفساد والعكس، كما أن وجود الشفافية يعزز من القدرة عمى الحصول  

طراف ذات العبلقة ، فعند توفر المعمومات لدى جميع المواطنين لن يكون عمى المعمومات التي يحتاجيا األ
 ىناك مجال الحتكارىا و لممساومة  عمييا من قبل الموظفين والمسؤولين في منظمة ما.

فيي تمثل أحد أىم مبادئ اإلدارة الرشيدة وتعود ىذه األىمية إلى أنيا السبلح األول لمحاربة الفساد 
وى. فغياب الشفافية يفتح الباب عمى مصراعيو لعقد صفقات الفساد خمف األبواب المغمقة، واالختبلسات والرشا

أما مع وجود الشفافية فأنو يصعب حينيا إساءة استخدام السمطة لصالح فئة تعمل في الخفاء)سويسي، 
http://www.aca.gov.ly فرص (، ىذا باإلضافة إلى كونيا أحد المداخل التي يمكن من خبلليا توفير

حقيقية لممنافسة بين المنظمات المختمفة  وتحسين  سمعة البيئة التنظيمية. وتنال الشفافية أىميتيا من كونيا 
 تحقق العديد من المزايا وااليجابيات من بينيا:

 (تعتبر أداة ميمة جدا لمحاربة جميع أشكال الفساد ومنع االنحرافStrathern,2003.) 
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  الروتينية، فالشفافية في القوانين واألنظمة تساعد عمى تبسيط اإلجراءات، إزالة العوائق البيروقراطية و
والتوسع في البلمركزية مع وضوح خطوط السمطة، وبساطة الييكل التنظيمي لممؤسسات المختمفة، وسيولة 

 (.Badah,2013,p253إيصال المعمومات من القمة إلى القاعدة من خبلل التغذية الراجعة)
 فية اإلدارية:عناصر الشفا 3.10

عمى الرغم من اختبلف وجيات النظر بين الباحثين حول تحديد العناصر التي تتكون منيا الشفافية، إال أن 
 ىناك مجموعة من العناصر الرئيسية المتفق  عمييا بشكل عام، يمكن إجماليا في التالي:

 الرقابة عمى الفاعمية : ىي العنصر األساس لقاعدة الشفافية، وىي خطوة أولى في طريق العالنية
اإلدارية، وتعد من ضمن عمل اإلدارة، وتتم ممارسة العبلنية من خبلل  وسائل اإلعبلم المعروفة والمتداولة 
كالصحف، المجبلت المتخصصة، التمفزيون، والوسائل االلكترونية من خبلل تأسيس موقع الكتروني يتم فيو 

والتي من خبلليا يتطمع المواطن واألطراف ذات العبلقة  نشر أخبار وأعمال الجية الحكومية بشكل دوري،
 عمى ما ييمو من معمومات، األمر الذي يعكس مستوى الثقة والمصداقية بين الطرفين.

 لزام الجيات القانونية : وتعني النص القانوني الثابت والقوي، فإذا ما نص القانون عمى حتمية وا 
اإلعبلم والمنظمات المدنية المستقمة  واألجيزة الرقابية المختمفة الحكومية بالشفافية؛ ستتمكن حينيا وسائل 

 (.1430من الرقابة وكشف الخمل، والحد من الفساد بشكل فاعل وسريع)العتيبي،
 وتعني تحديد الرؤية واألىداف اإلستراتجية، والكيفية التي تتم بيا استغبلل الموارد المتاحة الوضوح :

يعكس الوضوح ، وضوح وبساطة اإلجراءات وآليات العمل المتبعة بالجية  لتحقيق األىداف الموضوعة ،كما
 (.2011الحكومية)أبو قاعود،

كما اختمف الباحثين أيضا حول تقسيمات الشفافية وأنواعيا فمنيم من قسميا حسب ىيكمية المؤسسة  إلى 
 شفافية خارجية، و شفافية داخمية.

جي  من مواطنين ومؤسسات عامة وخاصة، وما تقدمو الجية ترتبط بالمجتمع الخار  فالشفافية الخارجية 
الحكومية  من خدمات تمبي احتياجاتيم، وذلك من خبلل نشر المعمومات الدقيقة  والصحيحة عن ىذه الجية 
والخدمات التي تقدميا وما تواجيو من عقبات في أدائيا وتقبل النقد وتصحيح مسارىا من خبلل التغذية الراجعة 

 من المجتمع واألطراف ذات الصمة. التي تصميا
تتمثل العبلقات والتعامبلت والسموكيات التي تتسم بالشفافية داخل الجية الشفافية الداخمية في حين تمثل 

الحكومية نفسيا، من حيث توفر مناخ تنظيمي صحي يتسم بالمصداقية والثقة والمشاركة في صنع القرار ورسم 
 (.2008ممعمومات بين جميع المستويات اإلدارية بنزاىة)أبو كريم،السياسات من خبلل التدفق الحر ل

 ومن وجهة نظر أخرى تم تقسيم الشفافية عمى حسب مستوياتها إلى مستوى ذاتي ، ومستوى شمولي. 
توعية  : شفافية في اإلجراءات اإلدارية مع ضرورة توافر عدد من األبعاد ومنيا:المستوى الذاتيحيث يتطمب 
كل من الموظف والمواطن من خبلل برامج التوعية حول طبيعة عمل الجية أو القطاع الحكومي  وزيادة إدراك

وواجباتو وميامو، وتوثيق  كل مراحل انجاز األعمال وأرشفتيا، مع اإلفصاح عن ما تم انجازه بنجاح وما حدث 
 من أخطاء أو فشل. 

فر عدة أبعاد منيا:أن تكون جميع القوانين باإلضافة إلى شفافية في القوانين والتي تتطمب ىي أيضا  توا
واألنظمة المعمول بيا بالجية أو القطاع معمنة ومعمومة لدى جميع األطراف)المواطنين والموظفين(، وأن يتم 

واالعتماد عمى الكفاءة والخبرة في  اعتماد نظام شفاف لتقييم أداء الموظفين في جميع المستويات اإلدارية،
 مع توفير آلية واضحة ومعمنة لمموظفين لمشكوى والتظمم. الترقيات الوظيفية،
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فتتطمب الشفافية توافر األبعاد التالية:"التزام كل من الحكومة واإلدارة العميا بمبدأ سيادة  المستوى الشموليأما 
ىذه القانون ودولة المؤسسات، وتقييم أداء القيادات العميا، كما يتطمب أيضا العمل المشترك والمستمر بين 

 (.105:ص1997اإلدارات واألجيزة الرقابية وتفعيل دور الرقابة من الجوانب اإلدارية والمالية")عميان وجرار، 
 مفهوم الفساد اإلداري 4.10

، ي كافة القطاعات الحكومية العامةفالفساد موجود ف إن مصطمح الفساد يتضمن معان عديدة في طياتو،
فيو شخص ما قوة مسيطرة، وال يكاد يخمو مجتمع من المحتمات من  والخاصة فيو موجود في أي تنظيم يكون

 أحد مظاىر الفساد اإلداري. 
فقد شكل الفساد والزال يشكل المعوق الرئيس لعممية النيوض ألي مجتمع أو بمد؛ باعتباره أحد أىم عراقيل النمو 

العامة  والخاصة إيجاد الحمول االقتصادي والتنمية المستدامة، األمر الذي يحتم عمى الدول، والمؤسسات 
 السميمة والمناسبة لحصر الفساد والقضاء عمى جميع أشكالو وعمى جميع المستويات.

واصطبلحا  والفساد لغة يعرف بأنو" فسد ضد صمح، والفساد لغة البطبلن، فيقال فسد الشيء أي بطل واضمحل.
روج عن القوانين واألنظمة وعدم االلتزام بيا  واستغبلل غيابيا (: عمى أنو "الخ737:ص2007يعرفو )الشامي،

 أو الفجوات في مضمونيا من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لصالح الفرد".
كما قدم البنك الدولي تعريفا لمفساد اإلداري عمى أنو" سوء استخدام السمطة العامة)الوظيفة العامة( لغرض 

(. ونظرا لصعوبة  تقديم تعريف موحد لمفساد فإن الجمعية 24،ص2004خاصة " )محمود، تحقيق مكاسب
قد  2002العامة لؤلمم المتحدة، وفي  اتفاقية األمم المتحدة ضد  الفساد التي تبنتيا في المكسيك في ديسمبر 

ية عمى أرض الواقع عرفت الفساد من خبلل اإلشارة إلى الحاالت التي  يترجم فييا الفساد إلى ممارسات فعم
ومن ثم القيام بتجريم ىذه الممارسات والمتمثمة في: الرشوة في القطاعين العام والخاص، االختبلس، المتاجرة 

ساءة الوظيفة وغيرىا من أوجو الفساد األخرى)عبد المطيف،  (.2004بالنقود، وا 
فقد ساد وانتشاره في المجتمعات، يور الفومن وجية نظر عدد من البحاث والكتاب أن ىناك أسباب متعددة لظ 

( إن جذور الفساد وأسبابو ترجع إلى عدة أمور منيا: تدني مستوى المسألة والشفافية 712،ص 2003رأى )عيد،
، والعجز وضعف اإلدراك ألىمية مفيوم سيادة القانون في أطر المبادئ األساسية لمشرائع السماوية والدساتير 

 الوضعية المتفق عمييا مسبقا.
( إلى مجموعة من أىم مسببات الفساد بشكل عام في منطقة 2006ومن وجية نظر أخرى أشار)سميمان، 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتمثل في: غياب الشفافية والنزاىة، وضعف السمطة القضائية، عدم تبني مفاىيم 
 ساد، وأخيرا البيروقراطية المعقدة. اإلدارة الرشيدة، العوامل االجتماعية، غياب اإلرادة السياسية لمحاربة الف

أما)الفقيو( فيرى أنو من ضمن مسببات الفساد اإلداري: عدم سن القوانين واألنظمة والتشريعات الصارمة،  
المصحوبة باإلجراءات لمحد من ظاىرة الفساد وتجريم كل أشكالو وصوره، ومتابعة تنفيذىا وعدم مواكبتيا 

باإلضافة لعدم الجدية في تطبيق األنظمة العقابية الرادعة بحزم أو  تطبيقيا لمتغيرات المحيطة في البيئة،  
بشكل انتقائي أو عدم تطبيقيا أصبل في بعض الحاالت؛ المر الذي يشجع المفسدين عمى االستمرار دون رادع، 

لعامة وما يصاحبو من ضعف في الوازع الديني واألخبلقي وتغميب المصمحة الخاصة الضيقة عمى المصمحة ا
 (.2007لدى البعض)آل الشيخ،
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ولمفساد أنواع وصور متعددة بتعدد ظروف ممارستو واختبلف بيئتو ويمكن حصر أىم تمك األنواع  في األمثمة 
غسيل األموال واالختبلسات وسرقة المال  -االستيبلء عمى المال العام  -التيرب الضريبي  -التالية: الرشوة 

 (.2011الواسطة واالبتزاز)جسام وشبلل، -صالح شخصية التحيز والمحاباة لم -العام 
 .الجانب العممي لمدراسة: 11

 أداة الدراسة: 1.11
تعد أداة الدراسة ىي الوسيمة التي يتم من خبلليا جمع البيانات األولية لئلجابة عمى أسئمة وفرضيات الدراسة، 

أجزاء، استخدم الجزء األول في جمع البيانات ولتحقيق ذلك تم استخدام استمارة االستبانة، وتتكون من ثبلثة 
الشخصية والوظيفية عن مجتمع الدراسة )النوع، العمر، مدة الخدمة،  المستوى التعميمي( أما الجزء الثاني 

( عبارة موزعة عمى خمسة محاور أساسية وىي 32خصص لقياس واقع الشفافية اإلدارية، الذي تكون من )
 كالتالي: 

 ( عبارات.6مومات  وتشمل )الشفافية في المع 
 ( عبارات.7الشفافية في المساءلة وتشمل ) 
 ( عبارات.6الشفافية في األنظمة والقوانين وتشمل ) 
 ( عبارات.6الشفافية في إجراءات العمل وتشمل ) 
 ( عبارات.7الشفافية في تقييم األداء وتشمل ) 

اغتيا باالعتماد عمى أداة القياس التي استخدميا إن العبارات المستخدمة لقياس واقع الشفافية اإلدارية تمت صي
خضاعيا 2014( و)الحشاش،2013( و)العمري، 2016)الشموي، (، مع إجراء بعض التعديبلت عمييا وا 

لمتحكيم،  أما الجزء الثالث خصص لقياس مدى مساىمة الشفافية في الحد من الفساد اإلداري وتمت صياغتيا 
(، واستخدم مقياس ليكرت الخماسي، وذلك لقياس 2016استخدميا )الشموي، باالعتماد عمى أداة القياس التي

 -1من) كالتالي: المقياس تقسيم عمى االعتماد تمإجابات مجتمع الدراسة وفق الدرجة والمتوسط المرجح، حيث 
 مرتفع، مستوى ( 4.2من أقل-3.4) متوسط، مستوى (3.4من أقل- 2.6) منخفض، مستوى (2.6من أقل

 جدا. مرتفع (5إلى4.2)من
 ثبات مقياس الدراسة:  2.11

تم استخدام معامل "ألفا كرونباخ" لقياس الثبات، ولمتأكد من صبلحية االختبارات، حيث تتراوح قيمة معامل "ألفا" 
( 2بين صفر، وواحد، وكمما اقتربت قيمة المعامل من الواحد الصحيح دل عمى وجود ثبات قوي، والجدول )

 لمحاور االستبانة،و االستبانة ككل.  يوضح معامل الثبات 
 ( معامبلت ثبات المقياس1جدول )
 معامل الثبات المقياس

 .909 واقع الشفافية
 .854 مساىمة الشفافية في الحد من الفساد

 .780 االستبانة  ككل
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 مجتمع الدراسة:    3.11
وقد تم ( موظفًا،15الكفرة، والبالغ عددىم )تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي ىيئة الرقابة اإلدارية بمدينة 

( استبانة، 15( استبانة، وكان عدد االستبانات المستممة )15) استيداف مفردات المجتمع ككل حيث تم توزيع
 جميعيا قابمة لمتحميل اإلحصائي.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 4.11
لوصفي التحميمي باالعتماد عمى البرنامج لتحميل بيانات الدراسة الميدانية تم استخدام اإلحصاء ا

 ( وذلك باألساليب اإلحصائية التالية: SPSSاإلحصائي)
  معامل الثبات(Cronbach Alpha) .لقياس الثبات 
  ،مقاييس اإلحصاء الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد المجتمع الدراسة

لمعرفة مدى تركز اإلجابات المتعمقة بواقع الشفافية ودورىا في الحد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 من الفساد اإلداري ومدى تشتت ىذه اإلجابات ولئلجابة عمى التساؤل األول و الثاني.

 
 تحميل بيانات الدراسة: 5.11

 خصائص مفردات الدراسة: 1.5.11
 (توزيع مفردات الدراسة2جدول )

 المئوية النسبة التكرار الفئة المتغير

 
 النوع

 %80 12 ذكر
 %20 3 أنثى

 %100 15 المجموع
 

 المستوى التعميمي
 %6.7 1 دبموم عالي

 %80 12 جامعي)بكالوريوس_ ليسانس(
 %13.3 2 ماجستير
 %100 15 المجموع

 
 سنوات الخبرة

 %26.7 4 سنوات 5أقل من 
 %26.7 4 10إلى أقل من  5من 
 %26.7 4 15إلى أقل من  10من 

 %19.9 3 فأكثر 15من 
 %100 15 المجموع

 
 العمر

 %6.7 1 سنة 30أقل من 
 %60 9 سنة 40سنة إلى أقل من  30من 
 %33.3 5 سنة 50سنة إلى أقل من  40من 

 %100 15 المجموع
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سنوات فما  5% ( من مفردات الدراسة ذكور، وأن األغمبية خبرتيم 80(أن ما نسبتو ) 2يتبين من الجدول )  
% 80%(.كما يتضح من الجدول أن غالبية أفراد الدراسة مستواىم التعميمي جامعي بنسبة )73.3فوق بنسبة )

 %(.60بنسبة) 40سنة إلى أقل من  30(، أما فيما يتعمق بالعمر األغمبية عمرىم من 
 

 ميةاإلجابة عمى التساؤل األول: واقع الشفافية اإلدارية في المؤسسات الحكو  2.5.11
 الشفافية  مستوى ولمعرفة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم التساؤل ىذا عمى لئلجابة 

 متوسط. مستوى (3.66 -2.34) منخفض. مستوى (2.33-1) :كالتالي المقياس تقسيم عمى العتمادا تم اإلدارية

 مرتفع. مستوى (5 -3.67)
 حرافات المعيارية لمستوى الشفافية اإلدارية(المتوسطات الحسابية واالن 3جدول)

 الترتيب المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان
 2 منخفض 0.43 1.99 الشفافية في المعمومات
 1 منخفض 0.52 2.22 الشفافية في المساءلة

 3 منخفض 0.53 1.93 الشفافية في األنظمة والقوانين
 4 منخفض 0.50 1.88 الشفافية في إجراءات العمل

 5 منخفض 0.45 1.81 الشفافية في تقييم األداء
  منخفض 0.42 1.97 مستوى الشفافية اإلدارية

 المستوى عمى وأيضا الجزئي مستوى عمى المنخفض المستوى ضمن كانت اإلجابات إن (3) الجدول يبين

 إن اإلدارية الرقابة بجياز العاممين نظر وجية من أنو بمعنى؛ (1.97الحسابية) متوسطاتيا بمغت الكمي؛حيث

 دراسة مع النتيجة ىذه أعماليا،وتختمف في الشفافية من منخفض قدر لدييا الكفرة بمدينة الحكومية القطاعات

 عن بالرياض الحكومية األجيزة (في2010دراسة)السبيعي، السعودية،ومع العمل وزارة (في2016)الشموي،

 بدرجة جاء الشفافية مستوى أن إلى التوالي عمى  منيم كل توصل حيث اإلداري ادالفس من الحد في ودورىا الشفافية

 ومتوسطة. عالية
 الشفافية (تميو2.22بمغ) حسابي متوسط أعمى عمى حصمت المساءلة في الشفافية أن نجد (3) الجدول إلى وبالنظر

 بمغ والقوانين؛حيث األنظمة يف الشفافية تأتي الثالثة المرتبة وفي (.1.99حسابي) بمتوسط المعمومات في

 جاءت وأخيرا (،1.88) حسابي بمتوسط العمل إجراءات في الشفافية جاء الرابعة المرتبة وفي ، (1.93متوسطيا)

 كانت وقد (،1.81الحسابي) متوسطو وبمغ التطبيق أىمية حيث من الخامسة المرتبة في األداء تقييم في الشفافية

 المنخفض. المدى في تقع جميعيا
 يعكس وىذا ،1 من أقل وىي (0.53-0.42مابين) المدى في تقع أنيا نجد المعيارية االنحرافات قيم إلى وبالنظر

 القطاعات في اإلدارية الشفافية  ممارسة مستوى حول تشتتيا،واتفاقيم وعدم المبحوثين إجابات في التقارب

لمسؤولين في الييئة ، بينوا فييا أن أغمب فمن خبلل مقابمة تم إجرائيا مع بعض انظرىم. وجية من الحكومية
جراءات القطاعات والجيات الحكومية تحجم عن اإلفصاح التمقائي عن أعماليا،وما تطمبو الييئة من مستندات  وا 

 عن االفصاح عن والقطاعات الجيات ىذه إجبار بالييئة العاممين من يتطمب الذي األمر الييئة، عمل يخص فيما

لزاميم منيم المطموبة المعمومات  محددة. زمنية فترة خبلل القانون وفق  بذلك وا 
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 اإلجابة عمى التساؤل الثاني: درجة مساهمة الشفافية في الحد  من الفساد اإلداري 3.5.11
لمعرفة درجة مساىمة الشفافية في الحد من الفساد اإلداري تم االعتماد عمى اإلحصاء الوصفي من خبلل 

 واالنحراف المعياري ومقارنتيا مع التقسيم السابق لممقياس. استخراج المتوسط الحسابي
 (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدى مساىمة الشفافية في الحد من الفساد اإلداري4جدول)

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان
 كبيرة 0.47 4.36 مساىمة الشفافية في الحد من الفساد اإلداري

؛ والذي يعنى أنو، من وجية (5 -3.67)( نجد أنيا تقع في المدى4.36نظر إلى قيمة المتوسط الحسابي)بال
نظر موظفي ىيئة الرقابة، الشفافية تسيم بدرجة كبيرة في الحد من الفساد اإلداري إذا ما تم تبنييا وتطبيقيا 

مدينة الكفرة؛ وذلك لما ليا من دور كبير في وااللتزام بيا من قبل المسؤولين والعاممين بالقطاعات الحكومية في 
كشف حاالت الفساد المختمفة، والعمل عمى التحقيق فييا، التي من ضمنيا إساءة استعمال السمطة، والتربح من 
الوظيفة العامة لمصالح شخصية، والرشوة  والواسطة والمحسوبية، ومن ناحية أخرى تمزم الشفافية القطاعات 

اح عن مشاريعيا وبرامجيا والنتائج المتحققة بناء عمى الخطط الموضوعة؛ األمر الذي المختمفة عمى اإلفص
يعزز من العممية الرقابية من قبل الجيات المختصة واألطراف ذات العبلقة المباشرة والمجتمع ككل. وىذا يتفق 

لمدنية الحكومية ( في دراستو وجود عبلقة عكسية بين مدى التزام الوحدات ا2009مع ماتوصل إليو)عائض،
 بمبادئ الشفافية ومستوى انتشار أشكال الفساد اإلداري.

 .النتائج والتوصيات12
 :. النتائج1.12

 من خبلل ما تم سرده في اإلطار النظري يمكن استخبلص النتائج التالية:
  ضح لكل منيم توفر الشفافية البيئة المبلئمة لمعمل اإلداري سواء فيما يتعمق باإلدارة أو الموظفين إذ تو

 الواجبات المنوطة بيم. 
  يساعد التطبيق السميم لمشفافية عمى توزيع المسؤوليات في اإلدارة ويضمن ذلك تزايد الثقة بأعمال اإلدارة

 وتعمل عمى وضع الحمول المناسبة لممشكبلت التي تتعرض ليا اإلدارة. 
  الميبية استنتجنا أن  في القطاعات الحكوميةومن خبلل دراستنا  لدور الشفافية في الحد من الفساد اإلداري

 ظاىرة  محمية تتطمب استراتيجيات شاممة تدعميا الدولة بمختمف  مؤسساتيا. الفساد
 الجادة  لمكافحة الفساد وتعزيز الرقابة، مما أدى إلى غياب الشفافية. فتقار ليبيا  لآللياتا 

 توصمت إلييا الدراسة في العرض التالي:و من خبلل الجانب التطبيقي  يمكن تمخيص النتائج التي 
  جاء واقع الشفافية اإلدارية في القطاعات الحكومية بمدينة الكفرة، من وجية نظر  موظفي ىيئة الرقابية

 .0.42وانحراف معياري 1.97بمدينة الكفرة، بدرجة منخفضة بمتوسط حسابي بمغ 
  حسابي بمتوسط المساءلة في الشفافية :ليلتافية عمى حسب أىمية تطبيقيا كاجاء ترتيب  مجاالت  الشفا 

 والقوانين األنظمة في الشفافية تميو  (.1.99حسابي) بمتوسط المعمومات في الشفافية تميو  (،2.22)

 تقييم في الشفافية جاءت  وأخيرا (،1.88) حسابي بمتوسط العمل إجراءات في الشفافية تميو ، (1.93بمتوسط)

 .(1.81الحسابي) بمتوسط األىمية مستوى حيث من األخيرة المرتبة في األداء
  في الحد من الفساد  اإلدارية كما تبين من خبلل التحميل اإلحصائي لمبيانات وجود دور كبير لمشفافية

 والمساىمة في مكافحتو والتصدي لو، إذا ما تم تطبيقيا  بشكل فاعل.
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 :التوصيات 2.12
 المزيد من االستقبللية عن السمطة التنفيذية ومنح أعضائيا  تعزيز دور األجيزة الرقابية عن طريق منحيا

 المزيد من الحصانات لممارسة وظائفيم وىم في مأمن من المساس منيم لمأرب شخصية.
  لزاميا بشكل قانوني  من أجل زيادة قدرتيا ضرورة  تعزيز الشفافية  بالمؤسسات والقطاعات الحكومية  وا 

 ري ، ولرفع فاعمية أدائيا اإلداري.عمى الحد من ظاىرة الفساد اإلدا
  منح األجيزة الرقابية في ليبيا صبلحيات حقيقية ، وأال يقتصر دورىا عمى الكشف عن المخالفات

نما يجب أن يمتد دورىا لممسألة والمحاسبة، وذلك من خبلل التعاون ل بين األجيزة الفاع والمسؤولين عنيا، وا 
لقضائية األخرى بالدولة كالشرطة،  القضاء،  والنيابة العامة، وزارة المالية، الرقابية بمختمف مسمياتيا واألجيزة ا

 وكل من لو صمة بمكافحة الفساد بجميع أشكالو.
   ضرورة العمل عمى نشر التقارير الصادرة عن األجيزة الرقابية المختمفة فيما يتعمق بقضايا الفساد بشكل

 دوري لمجميور كنوع من وسائل الردع لممفسدين.
  خمق رأي عام يرفض الفساد دينيا وأخبلقيا ألثاره السمبية في التنمية الشاممة عن طريق وضع المناىج

التربوية والثقافية من خبلل وضع إستراتيجية تعميمية توعوية، والتركيز عمى وسائل اإلعبلم  المختمفة إلنشاء 
ة المدى لتحقيق الوالء واالنتماء بين المواطن ثقافة النزاىة  والشفافية ونبذ الفساد عن طريق إستراتيجية طويم

نما يجب أن تكون ىناك ثقافة النزاىة وحفظ المال  والدولة، حيث أن القانون ليس ىو الرادع الوحيد لمفساد وا 
 العام.

 
 :المراجع

  (2011أبو قاعود، غازي)،  إطار مقترح لقياس أثر ممارسة أبعاد الشفافية اإلدارية في محاور تطوير
 .210-169، ص ص 2، عدد12، مجمدمجمة النهضة ،عمال: دراسة تقييميةاأل
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 جامعة نايف لمعموم األمنية.  لرياض،، ارسالة دكتوراه غير منشورة ،ميتنظي
 (درجة تحقيق الشفافية اإلدارية لدى مديري مديريات التربية و التعميم 2014الحشاش، خالد سعد برىم ،)

 كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية. غزة، ،رسالة ماجستير ،بمحافظات غزة
 (2010السبيعي، فارس بن عموش ،) دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري في القطاعات
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 (الفساد اإلداري في وحدات الخدمة العامة2007الشامي، أحمد محمد ،) المؤتمر السابع لمقادة اإلداريين ،
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 (الشفافية ودورىا في الحد من الفساد اإلداري. 2016الشموي، سعود بن فارس .)الرياض،،رسالة ماجستير 

 جامعة نايف لمعموم األمنية.
 (الشفافية في األجيزة الحكومية، 2009العتيبي، ندى فبلح ،)الرياض،، رسالة ماجستير غير منشورة 
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 (، درجة ممارسة الشفافية اإلدارية في الجامعات السعودية ومعيقاتيا وطرق 2013عمري، مشرف بن عمى)ال

 جامعة أم القرى، كمية التربية. ،رسالة دكتوراه ،تحسينيا
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 (الفساد: المعطيات واآلثار واستراتيجيات المواجية. 2011جسام ،محمد؛ الشبلل، عمار ،) المجمة العراقية
 .31، العدديةلمعموم االقتصاد

 (2003داود، عماد صبلح الشيخ ،)دمشق ، سوريا: منشورات الكتاب العربي(. الشفافية واإلصالح( 
 (2006سميمان، محمد مصطفى ،)اإلسكندرية: دار  .معالجة الفساد اإلداري والمالي -حوكمة الشركات(

 نشر لمثقافة(.
 ،)متاح  .دير مكتب التدريب والتعاون الدوليمحاضرة حول الشفافية، م سويسي، عبد الناصر، )ببل تاريخ

 ( http://www.aca.gov.ly/attachments/article/197عمى) 
 ( 2014طالب، فرحان؛ والعامري، الحسين حميدي،) إستراتيجية محاربة الفساد اإلداري والمالي: مدخل

 )األردن: دار األيام لمنشر والتوزيع(. ،تكاممي 
 (.2009عائض، عبد المطيف مصمح) .مجمة العموم االجتماعية. دور الشفافية في الحد من الفساد اإلداري، 

 .192-139، ص 29ع 
 (الفساد كظاىرة عربية وآليات ضبطيا2004عبد الطيف، عادل ،)309العدد، ، مجمة المستقبل العربي ،

 .بيروت، لبنان
 (تاحة المعمومات وسائل مثمى لممسألة ومكافحة2012عبده، رشاد مجمة الدراسات  الفساد، (، الشفافية وا 

 .األردن، 3، العدد 2، المعيد العربي لمدراسات المالية والمصرفية، المجمد المالية والمصرفية
 (الشفافية في الخدمة المدنية: مفاىيميا ومعاييرىا وأثرىا عمى الخدمة 1997عميان، عبداهلل؛ جرار، أماني ،)

ؤتمر األسبوع العممي األردني الخامس بعنوان: تطوير بحث منشور في مالمدنية، ديوان الخدمة المدنية، 
(، عمان، 356-348)ص ص  القدرة التنافسية في األردن، الجودة اإلنتاجية، الشفافية والمساءلة

 األردن: الجمعية الممكية.
 (الجريمة المنظمة والفساد2003عيد، محمد فتحي ،) بحث مقدم لممؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد ،

 ، مركز الدراسات والبحوث: قسم الندوات والمقاءات العممية، الرياض. (8/10/2003 - 6) الفترةفي 
 (دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري بالقطاعات الحكومية في 2013لعمودي، أيوب ،)
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Abstract 

The study aims to identify the reality of managerial transparency in government 

establishments, from the standpoint of the employees of management monitoring 

department in Alkofra city. It also attempts to determine the extent of managerial 

transparency contribution to restraining management corruption in government 

departments.  

For the study purpose, the study adopted descriptive, statistical method. The 

population of study consisted of all employees of management monitoring 

department in Alkofra city. Fifteen questionnaires were distributed and recovered 

from all subjects. 

The study revealed that managerial transparency in government departments was 

poor. From the staff perspective, however, it demonstrated that managerial 

transparency could considerably restrict management corruption.  

Consequently, the transparency in all government sectors must be enhanced by 

legally imposed to increase its ability of limiting management corruption.  

Opening words:Management Transparency, Management Corruption, Management 

Monitoring Department, Alkofra.  


