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 ستخلص امل
مكتبات جامعة بنها ومدى    إدارةىل مدى وضوح مفهوم الشفافية لدى التعرف ع إىل هدفت هذه الدراسة 

ممارسة العاملني بتلك املكتبات للشفافية ف العمل اإلداري، وعالقة ذلك بفاعلية االتصال اإلداري ف مكتبات  

ا عينة  شملت  مكتباجلامعة،  مجيع  و لدراسة  بنها  جامعة  األ  أجريتات  الدرايس  الفصل  العام  خالل  من  ول 

الدراسة  2020/ 2019امعي  اجل النتائج    إىل ، وتوصلت  فاعلية    ها أمهعدد من  ارتباط قوى بني  :هناك عالقة 

حصائيا عند  واخلارجية حيث توجد عالقة دالة إ  مكتبات جامعة بنها والشفافية الداخلية  فاالتصال اإلداري  

تصال اإلداري ذات داللة إحصائية  علية االقة بني الشفافية بصفة عامة وفا وبالتايل بدت هناك عال  0.05مستوى  

تمتع بدرجة عالية من  ي  إدارينظام ظل  فاملكتبات باجلامعة تعمل  إدارة إىلأيضا عند املستوى ذاته، وهذا يشري 

 . دارية اإل الشفافية 

 مكتبات جامعة بنها؛   فاملكتبات؛ الشفافية  ف ؛ الشفافية ريةدااإل: الشفافية؛ الشفافية الكلامت املفتاحية

 املكتبات اجلامعية.  ف الشفافية 
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 تمهيد ال
خمتلف املجاالت حيث    ف صارت حتظى باهتامم الباحثني    التي احلديثة    دارية الشفافية من املفاهيم اإل  دتع

يقوم عىل الوضوح والرصاحة والدقة    اريدإاتباع نظام    فمؤسسة ترغب    ةأي  ف  اإلدارييعتربوهنا فلسفة العمل  

 .اإلداري مجيع درجات اهلرم  ف

الشفافية   استخدام مصطلح  تزايد  احلديث    ف وقد  لتزايد    ة أيمن    أكثرالعرص  نتيجة  وذلك  فرتة مضت 

  ي هاعتبار الشفافية  ب  خمتلف املجاالت وذلك   فمنها املجتمعات    تعاين   التي   داريةهة االنحرافات اإلاحلاجة ملواج

تسهيل التقييم والرقابة  و  اإلنتاجتعوق زيادة    التي  داريةاإلو املعوقات  أىل اخلطوات الالزمة لكشف الفساد  وأ

 ( 2019)العواملة،.اإلداري األداء وجودة 

  تواجهه ن ما أال  إنتاجية او خدمية، إكانت مؤسسة أمؤسسة سواء    ةأيمقومات نجاح  أهماإلدارة من تعد 

جمال املكتبات حمل الدراسة،    فخاصة  وب  الكافط الضوء عليها بالقدر  الت مل يتم تسلياحلديثة من مشك  اإلدارة

واملسا  العدل  مفاهيم  فمفاهيم  كانت  ربام  واالحرتام  وعريقة  أ واة  احلرية    لكن  اإلدارةعلم    ف صيلة  مفاهيم 

  يةاألساسمن الركائز    حت صبأمن حداثتها    إدارة املؤسسات وبالرغمجمال    ف والشفافية تعد من املفاهيم احلديثة  

نجاح   ورقيها    أهداف  حتقيق  ف  اإلدارةلضامن  وتطورها  للمؤسسة    فهياملؤسسة  واالنتامء  الوالء  روح  ختلق 

 والطمأنينة.  باألمنوتشعر العاملني هبا 

ليست   اجلامعية  اإلإ بل    ؛ جامعة فحسب  ة أيدارت  إإدارة مهمة من  املكتبات  الطابع هنا من  دارات ذات 

اجلامعة باستمرار فاملكتبات مل تعد جمموعة    إدارةالذى وحيظى باهتامم  الصلة بالعملية التعليمية و  اخلاص وثيق 

علي لالطالع  املخصصة  واملناضد  املقاعد  من  وعدد  الورقية  والدوريات  الكتب  ومن  تطور  إها  مع  شكال  أنام 

يث االقتناء والتنظيم واحلفظ  حتطور معها نظام املكتبة من   الرقميمصادر املعلومات وشيوع استخدام الشكل  

املكتبة وتقديم خدمات معلوماتية مناسبة للمستفيدين منها من    إدارة صبحت عملية  أو (  2018)محزة،تاحةواإل

العمل   وذات  العالية  املادية  التكاليف  ذات  والصعب    اإلداريالعمليات  ذات    فخاصة  وباملرهق  اجلامعات 

املكتبات    ف عدد ضخم من العاملني    إىل لذين حيتاجون  التدريس وا عضاء هيئة  أضخمة من الطالب وعداد الاأل

والتف  إدارة  إىلحيتاجون   االنتامء  روح  خللق  بينهم    أهمواعية    اإلدارة   تسمى   والتيوالتعاون 

 . (2018)بادى،بالشفافية.

 الشعور باملشكلة 
 united nation development اإلنامئيمم املتحدة برنامج األ رير الدولية مثل تقرير بعض التقا  أشارت

programme ,2001   الترشيعات    ف السائدة    دارية اإلنامط  األ  ف وجود عيوب واضحة    إىل النامية مثل  الدول 
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هدار املوارد العامة وضعف الرقابة عىل  إ و  سرتاتيجي اإلعفا عليها الزمن وتدنى مستوى التخطيط    التي القديمة  

 (. 2013)رمزى،الهتامم باحلفاظ عىل املصلحة العامة.ستوى اضعف م  إىل باإلضافةاملوارد املالية العامة 

  -   وآفاق  حتديات  – التوصيات الصادرة عن املؤمتر العاملي عن التعليم العايل ف العامل اإلسالمي    أهممن  

من  ليبام  كواالملبور   ف   املنعقد الفرتة  خالل  املرنة  1429/  3/ 17-   16زيا  القيادة  بخلق  االهتامم  هـ رضورة 

 ( 2012)اجلروانى، .داريةاإلمجيع العمليات  ف تشجع الشفافية   التيم بوضع القوانني واالهتام

القول الشفافية  إ  إن  : ويمكن  مالحظتها  أهدار  يمكن  ظاهرة  املظاهر    ف صبح  من   ها أمهعدد 

 ( 2013:)عبابنة، 

 . دارية اإلدرجة من النفاق للقيادات  إىلحتول مفهوم الوالء لدى بعض املوظفني  -

 خطاء مما يكبل يدها عند اختاذ القرارات. ولية عن كل األادة املسؤميل القيحت -

 . املكتبي العمل  فعدم وضوح معايري اختيار القيادات  -

 ممكنة. فرتة   ألطول ماكنها أ   فحرص القيادات عىل البقاء  -

 . امليداينعىل حساب العمل   دارةلإل  الورقيتضخم العمل  -

 تغليب املصالح الشخصية عىل مصلحة العمل.  -

 للعمل.  الفعيل حيانا مع الواقع أرية عند اختيار القيادات تتعارض عتامد عىل معايري نظ الا -

 خدمة املكتبة.  ف  اإلدارةوليس  اإلدارةخدمة  فشيوع مفهوم املكتبة   -

املظاهر   الدراسات وتلك  الشفافية    ية أمه إىل  نتباه  االما لفت    هي ولعل هذه    ف   دارية اإلدراسة موضوع 

عنه    أسفرتوحسب ما    -عىل حد علم الباحث    -ن هذا املوضوع مل يسبق دراسته  أ خاصة ووبية  املكتبات اجلامع

عدم وجود   إىل  أشارت والتي قواعد البيانات العربية املتاحة من خالل املكتبة الرقمية السعودية  ف نتائج البحث 

 املكتبات اجلامعية.  ف دارية اإل موضوع الشفافية  ف دراسات عربية   ةأي

 للدراسة  املنهجي راإلطا
 مشكلة الدراسة  1/1

وحجب    األداءلضعف الوضوح ف    مؤسسة ومنها املكتبات اجلامعية مؤرشا  ةأي  إدارةيعد نقص الشفافية ف  

البريوقراطية  القصور واخللل، فمصطلح  االنتباه عن مواطن  تنسيق اجلهود    Bureaucracy  املعلومات ولفت 

العمل بشكل مرض،    إنجازاجلهاز اإلداري بأسلوب يمكن من    تلفة فوحتديد املسؤوليات بني الوظائف املخ

 Bureau pathologyتنظيمي يطلق عليه بريوباثوجلى إداريمرض  إىلتتحول  أنذه البريوقراطية يمكن ه لكن

يعنى   وأوهو  السلوكية  الظواهر  مش  دارية اإلن  من  تعانى  وقد  واللوائح  بالقوانني  تتعلق  ساليب  أكالت 
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س تنظيمه، وذلك نتيجة  معوقات للعمل ولي  إىلحيث تتحول هذه القوانني واللوائح    (؛2014، عدةبوس)أاألداء

 . ( 2010كامل، ؛  2011)حممد،سباب: لعدد من األ

 . اإلداريمازالت حتكم العمل   والتيعليها الزمن  عفي التيالقوانني والترشيعات  -

 حتكم العمل.   التياللوائح  ف تواملسؤوليا دوار  عدم وضوح األ -

 االعامل.  نجازإلضعف املقومات الالزمة  إىل باإلضافةو ضعف الرقابة أانعدام  -

 ات املالية والتى تفتح الباب للتفسريات املختلفة. جراءاإل ف الغموض  -

 واضحة للوظائف واملهارات املهنية الالزمة لشغل الوظائف.  ت توصيفا عدم وجود   -

 ايتها. و انعدام ثقافة االهتامم باملصلحة العامة ومحأضعف  -

ال    اإلداريوتفتح بابا واسعا للفساد واالنحراف    داريةاإلهدار معنى الشفافية  إ  إىلتؤدى كل هذه املشاكل  

مور تتم وفق نظام واضح وشفاف وقابل للرقابة والتدقيق  عل األدارية التى جتاإلال بالعودة ملفهوم الشفافية  إيغلق  

 (. 2018)املفيز،واملساءلة.

املكتبات    إدارةاجلامعة بصفة عامة و  إدارةتعانى منها    دارية اإلجمال االتصاالت    ف ت  هناك عدد من املشكال

التى  تثبأ  نامإواجلامعية بصفة خاصة، وهذا ليس استنتاجا   عىل جامعات خمتلفة    أجريتته عدد من الدراسات 

مشكالت    أسفرتو وجود  عن  بالشفافية    إدارية نتائجها    ( 2019، ف)العوومنها:    دارية اإل تتعلق 

 (. 2014)الطشة،   2010( )السبيعى، ( 2011)احلربى، 

 . داريةاإلفاعلية االتصاالت  فالضعف العام  -

األ  - ورؤساء  املديرين  وعى  وضعف  بطرق    دارية اإلقسام  ضعف  ووسائله  احلديثة  االتصال 

 بدرجة عالية من الكفاءة واجلودة.  دارية اإلاملهام  إنجازرسعة ودقة  فذلك   ية مهأل دراكهم إ

  اإلملام و  اإلحاطة  يكفل  الذيبمهارات احلوار الفعال ومهارة االستامع    بالوعي تتعلق  مشكالت   -

 اجليد باملوضوعات. 

املكتبات   إدارةلدى  داريةاإلدراسة موضوع الشفافية  يةأمه إىل نتباه االكل هذه املظاهر والدراسات لفتت 

  أهمو  اإلدارةهذه    ف افية  عىل واقع الشفجانب للتعرف    أيجامعة بنها والذى مل يسبق دراسته من    فاجلامعية  

 ( 2013)عبدالعال، هبا .   اإلداريمستوى الشفافية وفاعلية االتصال  فجيابا إالعوامل التى تؤثر سلبا و

 الدراسة  أهداف 1/2

مكتبات جامعة بنها ومدى ممارسة العاملني بتلك    إدارةالتعرف عىل مدى وضوح مفهوم الشفافية لدى  

االتصال  اإلداريالعمل    ف  املكتبات للشفافية  بفاعلية  اجلامعة وذلك من    ف   اإلداري ، وعالقة ذلك  مكتبات 

 : وهي  يةاألساسجابة عن عدد من التساؤالت خالل اإل
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 الدراسة  تساؤالت 1/3

 لدى العاملني بمكتبات جامعة بنها؟ داريةاإلما مدى وضوح مفهوم الشفافية  -

 مكتبات اجلامعة؟ إدارةباملني لدى الع  داريةاإلما درجة ممارسة الشفافية  -

 املكتبات حمل الدراسة؟  ف اإلداريما درجة فاعلية االتصال  -

 وهي: ئيسة من خالل دراسة ستة حماور ر اإلداري يتم قياس درجة فاعلية االتصال  -

 انفتاح ووضوح نظام االتصال.  -أ -

 مصداقية وحجم املعلومات.  - ب -

 اختيار وسيلة االتصال املناسبة.  -ج -

 توصيل املعلومات.  نامطأناسب لالتصال ويت املالتوق -د -

 االهتامم واملشاركة.  - هـ -

 التغذية الراجعة.  -و -

العمل    ف ، عىل درجة ممارسة الشفافية  العلمي ، والتخصص  اإلدارياجلنس، واملوقع    ل ثر عامأما   -

 بمكتبات اجلامعة؟  اإلداري

االتصال   - فاعلية  بني  العالقة  ممارسة    اإلداريما  للشفافية  ملا  إدارةودرجة  بنها  بجامعة  كتبات 

 ؟ داريةاإل

 الدراسة  يةأهم 1/4

معايري اجلودة    أهم هنا تعد من  إ بل    ؛للجامعة  التعليمي   األداء تطور    ف ت اجلامعية دورا مهام  تلعب املكتبا 

ن تطور  أ، وال شك  العامليالتى بناء عليها يتم احلكم عىل جودة نظام التعليم باجلامعة واالعرتاف هبا عىل املستوى  

بمستوى اخلدمات التى تقدمها املكتبة    عىل مستوى وجودة األداء   باإلجياب هبذه املكتبات ينعكس    اإلداري العمل  

 . ( 2009)شاهني، مثيالهتا من املكتبات اجلامعية عىل مستوى العامل. فالعاملية  ومواكبتها للتطورات 

للمؤسسة التى متارسها وتطبقها بشكل    يداراإل مقومات النجاح    أهمتعد من    داريةاإلن ممارسة الشفافية  إ

هبا   العاملني  توعية  عىل  وتعمل  بالعمل    ية أمهبصحيح  لالرتقاء  جمال  فال  الشفافية  مفهوم    اإلداريووضوح 

وحماولة االبتكار والتغيري من   يالرأبداء إتيحت حرية أ انعدمت املامرسات الديموقراطية و إذا بمكتبات اجلامعة

 ة للعمل.قعو امل دارية اإلنامط األ

  فوجتعله راسخا    داريةاإلملستوى الشفافية    اإلجيايب العوامل التى تساعد عىل التفعيل    أهمن التعرف عىل  إ

واستقراره    اإلداريوجودة العمل    حتسني مستوى األداء  ىل إتؤدى  ذهان كل العاملني باملكتبات اجلامعية، ال شك  أ

بتطوره كفاءة نظام التعليم   يتأثراجلامعة   ف  اإلدارةعال من قطاعات  مكتبات اجلامعة باعتبارها قطاعا مهام وفا  ف

 . ( 1998)العقال، باجلامعة ككل. 
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نظام العمل    دون شك  و غريها سوف تالحظ املكتبات سواء اجلامعية أ  ف   ن نظرة عىل مستقبل نظام العملإ

لن  دارياإل الورقى  إل  البريوقراطى  مناسبا  املكتبات    دارةيكون  التطورات    ف  وبخاصةتقبل  املس  فتلك  ظل 

الشفافية    ف التكنولوجية   روح  وبث  ملواكبتها  مرغمة  نفسها  املكتبات  ستجد  والتى  البرش  بني  االتصال  نظم 

 . (2018تلك املكتبات.)ثابت،  ف بني العاملني  داريةاإل

 منهج الدراسة  1/5

  ف   الوصفي عىل املنهج  امدالعتتم اوالتحليىل حيث    في الوص  : املنهج املسحى بشقيهاعتمدت الدراسة عىل  

تكوي  املكتبي املسح    إجراء  هبدف  باملوضوع  املرتبطة  السابقة  والبحوث  الدراسات  عىل  األساسواالطالع    ن 

مسح    إجراء فقد تم  ،    التحلييل ما املنهج  ألدراسة وحتديد حماورها الرئيسة،  الذى تقوم عليه ا  والفكري  النظري

تم  االستبيان الذى    ف دراسة  احلصول عليها من خالل استجابات عينة ال  شامل وحتليل كافة البيانات التى تم 

الدراسة  أداةليكون    إعداده هلذه  الرئيسة  البيانات  األ  مجع  من  عدد  من  حتكيمه  املتخصصني بعد  وتم    ساتذة 

 عن تساؤالت الدراسة. لإلجابةؤرشات الالزمة  امل ج املناسبة الستخراحصائية استخدام الطرق اإل 

 وحدودها  الدراسة عينة 1/6

  2020/ 2019  الدرايساملكتبات بجامعة بنها خالل العام    إدارة  فهذه الدراسة عىل العاملني    أجريت

س العمل خالل  أكتبات اجلامعة من القائمني عىل رعامال بم   34ول، وشملت عينة الدراسة  األ  الدرايسالفصل  

ابتداء من مدير عام وحتى    إجراء فرتة   الدراسة كل كليات اجلامعة  لوممع  أخصائي الدراسة،  ات، كام شملت 

 % منه. 28متثل عينة الدراسة نسبة  والذييوضح جمتمع الدراسة الكىل  التايلواملكتبة املركزية واجلدول 

 يوضح خصائص واعداد المجتمع الكلى للدراسة  (1جدول رقم ) 

 الكلية م
 عدد العاملني

 خصائيني باملكتبة األ 
خرى عليا مؤهالت أ 

 ة ومتوسط
 العاملني  إمجايل

 23 11 12 املكتبة املركزية 1

 11 5 6 كلية الطب البرشى 2

 8 4 4 البيطري كلية الطب  3

 6 3 3 كلية التمريض  4

 7 3 4 كلية العلوم  5

 6 1 5 كلية اهلندسة بشربا 6

 6 3 3 اهلندسة ببنها كلية  7

 3 0 3 كلية احلاسبات واملعلومات  8

 4 1 3 ية كلية الفنون التطبيق 9

 10 2 8 اآلداب كلية  10

 5 0 5 كلية الرتبية  11

 5 3 2 كلية الرتبية النوعية 12

 5 3 2 كلية الرتبية الرياضية 13
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 الكلية م
 عدد العاملني

 خصائيني باملكتبة األ 
خرى عليا مؤهالت أ 

 ة ومتوسط
 العاملني  إمجايل

 6 3 3 كلية الزراعة 14

 10 4 6 كلية التجارة 15

 5 1 4 احلقوق كلية  16

 120 47 73 اإلمجايل 

 حدود الدراسة  1/7

عىل   الدراسة  بمكتبات  علومامل  أخصائيياقترصت  العاملني  الكليات  ات  مكتبات  سواء  بنها  و  أجامعة 

 . املكتبة املركزية

 الدراسة  أدوات 1/8

عداد  إمكتبات جامعة بنها وقد مر    فني  جلمع البيانات من العامل  أداةكعد الباحث استبانة اعتمد عليها  أ

املراحل    داةوتطبيق هذه األ الدراسةأو  الفكري   اإلنتاجباستعراض    بدأت بعدد من  إ  دبيات موضوع  عداد  ثم 

  علم املعلومات،   ف خرين متخصصني  وآ  اإلدارة  فساتذة املتخصصني  تبانة وحتكيمها من قبل عدد من األاالس

 حصائيا.إمعاجلة بياناهتا واختبار صدق االستبانة وثباهتا  تم م ث

 وقد قام بتحكيم االستبانة:

 معة االسكندرية. املعلومات بجا  املكتبات وعلم  أستاذ أ د. السيد السيد النشار.  -

 املكتبات وعلم املعلومات بجامعة القاهرة.  أستاذمحد مجال القلش. أ د. أسامة أ -

زهر وامللك ط والدراسات املقارنة بجامعتى األوالتخطي  اإلدارة   أستاذأ د. السيد حممود البحريى . -

 خالد. 

 زهر وجازان. بجامعتى األ والتخطيط الرتبوى اإلدارة أستاذأ د. حممود حممد عبدالتواب. -

 داة صدق األ   1/ 8/ 1

جمال املكتبات واملعلومات    ف ساتذة املتخصصني  من األأربعة  ة تم عرضها عىل  من صدق االستبان  للتأكد

وىص هبا  أالتعديالت التى    إجراء ، وتم حتكيمها وبعد مراجعتها واإلدارةجمال    فساتذة املتخصصني ألوكذلك ا

االست توزيع  تم  العاملني  املحكمون  عىل  الفصل    ف بانة  بنها خالل  جامعة  العام  األ  الدرايس مكتبات  من  ول 

 . 2020/ 2019 اجلامعي

 داة ثبات األ   2/ 8/ 1

: حيث  التايل اجلدول    ف وكانت النتائج كام هى موضحة    خكرو نبا   أللفا جرى استخراج معامل الثبات طبقا  

 .داة ألثبات ا إىل شارات النتائج أ
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 ية ائ حص املعاجلة اإل   3/ 8/ 1

  حصاء الوصفي التحلييل وذلك باالعتامد عىل نظام ساليب اإلأأسئلة الدراسة تم استخدام  لإلجابة عن  

SPSS   . 

 جرائية ريفاتها اإلمصطلحات الدراسة وتع 1/9

 الشفافية 

تتيح   فهيهنا: تقاسم املعلومات والترصف بطريقة مكشوفة أمعجم مصطلحات العالقات العامة ب ا عرفه

ات  إجراءنظمة ذات الشفافية  ، ومتتلك األالشأنحيصل عىل معلومات حول هذا    أن   ،ن ما أش  ف ة  ملن هيمه مصلح

كام العام،  الصعيد  عىل  القرار  صنع  لكيفية  بني  واضحة  مفتوحة  اتصال  قنوات  متتلك  املصلحة  أ  صحاب 

 . (2014)املشاقبة،خدمة تناول اجلمهور.  فملعلومات الدقيقة والوافية واملسؤولني، وتضع ا

  التحرر من كل مظاهر الغش واخلداع وسهولة كشف هذه املظاهر وجعلها   هنا:بأ  كام عرفها قاموس وبسرت

 ( Dictionary,2002  Merriam-Websterبادية للعيان . )

 شياء املتوارية. الوضوح والسامح برؤية األ هنا:أب ( 2012)مسلم، ويعرفها بعض العلامء 

 الرسية. هنا: نقيض أب  (2016 )سليم، خرآويعرفها 

عىل حرية تدفق املعلومات بحيث تكون املعلومات    تنطوين الشفافية  إ  (2016)الرشيف،   ويرى ثالث 

 املؤسسة واملتعاملني معها.  ف متاحة للعاملني 

ئي تعريف    إجرا

  إتاحة   املكتبة والتى تتضمن  إدارة خيص هذه الدراسة: يقصد بالشفافية جمموعة السلوكيات التى تقوم هبا  

القضاء عىل الفساد    ف   ساهم اختاذ القرارات، ووضوح السياسات والترشيعات، مما ي  ف   والتشاركية   املعلومات، 

 وبناء نظام يقوم عىل النزاهة والعدالة. 

 املكتبات   إدارة 

كل كلية    فللمكتبة    التنظيمياهليكل    وأ  اإلدارياملكتبات بمختلف درجات اهلرم    فالعاملني  يقصد هبا  

 زية للجامعة. ة املركاملكتب إىل باإلضافة
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 اإلداري االتصال  

االتصال   لعملية  التعريفات  من  كثري  منها  ياختتم    (2010  اإلداري)النجرانى،هناك  واحد  م ار  فهوم 

مع يتنا  وهو:  أهداف   سب  الدراسة  األ  :هو  اإلدارياالتصال    هذه  تبادل  وعملية  واملعلومات  حداث  إ فكار 

 . داريةاإلعامل األ  إنجازبادلة ويرتتب عليها رسعة مستمرة ومت ، وهى عمليةاإلدارة ف فراد بني األ هم ا التف

 اإلداري فاعلية االتصال  

االتصال  أ  فورد   ملفهوم  التعريفات  من  كثري  املوضوع  وقد    (2000)منصور، الفعال   اإلداريدبيات 

التعريف  استُ  هذا  منها  وهو    اإلجرائي خلص  البحث  طبيعة  االتصال    : ليناسب  بفاعلية    ري اإلدااملقصود 

املكتبة باجلامعة حمل الدراسة ومدى ما تتصف به من:    إدارة التى تقوم هبا    واخلارجي  الداخيل   عمليات االتصالهي

،  واالنفتاح والوضوح، تتيحها،  واالهتامم واملشاركة  التى  املعلومات  توافر وسائل  وصحة ومصداقية وحجم 

 اسبة. التغذية الراجعة املن والوقت املناسب، ف التواصل املناسبة 

 الفكري  اإلنتاجاستعراض  1/10

 ة الدراسات العربي   1/ 10/ 1

 ( 2019)عبدالكريم، .( 2019، عيل أمحد عواد. )والروابدة، أمحد موفق، عبد الكريم

احلد من    فية اخلاصة ودورها  األردناجلامعات    ف مستوى الشفافية  التعرف عىل   إىلهدفت هذه الدراسة  

مستوى ممارسة الشفافية    ها: أمهعدد من النتائج    إىل اسة  ا، وقد توصلت الدرلدى العاملني فيه  التنظيمي التهكم  

للشفافية   سلبي أثرهناك  ية اخلاصة كانت بمستوى متوسط و األردناجلامعات  فالعاملني   ف التنظيميوالتهكم 

 . ي التنظيمعىل التهكم  (العمل  اتإجراءشفافية )و ،  (املعلومات  )شفافيةببعدهيا 

 ( 2018)الشهرى، . 2018بن عوض. )  عبد اهلل، الشهري 

الدراسة   الشفافية    إىلهدفت  ممارسة  درجة  عىل  ف  داريةاإلالتعرف  التدريس  هيئة  اجلامعات    ألعضاء 

  ا تبعً   دارية اإلالسعودية، والكشف عن الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة الشفافية  

ف اجلامعات السعودية، وقد توصلت    داريةاإل متطلبات توافر الشفافية  ملتغريات: الدرجة العلمية، والتعرف عىل 

بشكل عام ف اجلامعات السعودية من وجهة    دارية اإلالشفافية  درجة ممارسة    ها:أمهعدد من النتائج    إىل الدراسة  

آراء    بني  0,05نظر أفراد عينة الدراسة كانت بدرجة متوسطة، توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   

 ملتغري الدرجة العلمية.   ا وجماالهتا تبعً  داريةاإل أفراد عينة الدراسة حول الدرجة الكمية ملامرسة الشفافية 

 ( 2018)حسن،.  ( 2018إبراهيم. )  عبد الوهاب، ورخا، حممد عبد املجيد عبد التواب، أرشف حسن
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البحث   الشفافية    إىل هدف  الرت  داريةاإلالكشف عن واقع ممارسة  بالقاهرة ف  بية جامعة اف كلية  ألزهر 

العمل،  إجراءاملعلومات وو)القوانني واللوائح،    :جماالت القرارات، وات  االتصال  و  املشاركة ف صنع واختاذ 

جمموعة    إىل ، وتوصل البحث  ( املساءلة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واملوظفنيو،  األداءتقييم  و اإلداري،  

النتائج   واقع مم أمهمن  الشفافيةها: جاء  بالقاهرة ف مجيع جماالهتا    داريةاإل  ارسة  الرتبية جامعة األزهر  كلية  ف 

يس واملوظفني، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  بدرجة متوسطة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدر

الشفافي التدريس واملوظفني حول مجيع جماالت  هيئة  العينة من أعضاء  أفراد  استجابات    داريةاإلة  متوسطات 

 املسمى الوظيفي، وسنوات العمل بالكلية.  :واملجاالت ككل تعزي ملتغريي

 ( 2015)الشمرى، . (2015أمحد. ) ، سناء بنت واملنصور، فوزية بنت صالح، الشمري

ف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن من وجهة    داريةاإلهدفت الدراسة الكشف عن واقع الشفافية  

جماالت الشفافية    ووكيالهتن ورئيسات األقسام التعليمية وأعضاء هيئة التدريس لعدد من  نظر عميدات الكليات 

ات العمل. كام  إجراءاملشاركة، وو،  داريةاإلاملساءلة  واالتصال اإلداري،  و،  داريةاإل هي: املعلومات  و،  داريةاإل

ة الدراسة وفقا ملتغريات طبيعة  استهدفت الدراسة التعرف عىل الفروق ذات الداللة اإلحصائية ف استجابات عين 

هناك    ها:مهأعدد من النتائج    إىلصلت الدراسة  العمل وسنوات اخلربة والدرجة العلمية ونوع الكلية، وقد تو

ف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، كام يراها أعضاء هيئة    داريةاإلدرجة متوسطة ملستوى ممارسة الشفافية  

األقل شفافية حيث بدت بدرجة  ت  ات العمل ظهر إجراءن جمال  إف اجلامعة،    ميةاألكادي  لقياداتالتدريس وا

 ضعيفة. 

 (   2013، فهد مسفر ) رمزي 

مكاتب الرتبية   مديري بالشفافية من وجهة نظر   اإلدارة التعرف عىل درجة تطبيق    إىل هدفت هذه الدراسة  

  الوظيفي واملسمى    العلميواملؤهل    )اخلربة   :ها أمهوالتعليم بمنطقة مكة املكرمة وذلك وفقا لعدد من املتغريات  

  مديريبالشفافية لدى    اإلدارةدرجة تطبيق    :ها أمهعدد من النتائج    إىل واملنطقة التعليمية وقد توصلت الدراسة  

 .   62  معياريعند انحراف  3067مكاتب الرتبية والتعليم كبرية حيث بلغت   ومرشف

 

 ( 2013عبابنة،( )2013مجانة أمحد)عبابنة، 

  ف عضاء هيئة التدريس  أمن وجهة نظر    دارية اإل التعرف عىل درجة ممارسة الشفافية    إىل فت الدراسة  ده

ها:  أمهعدد من النتائج    إىل ية والعقبات التى تواجهها وكيفية التغلب عليها، وقد توصلت الدراسة  األردناجلامعة  
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الشفافية  إ تطبيق  التى تواجه    أهم من    بعادها، وأ  مجيع  فامعات جاء بدرجة متوسطة  باجل  داريةاإلن  العقبات 

 تطبيق الشفافية املحسوبية والواسطة. 

 ( 2012)احلربى،  .( 2012محد ) أحممد بن حممد   احلربى،

كلية    ف  األكاديمية  قسامها: درجة ممارسة الشفافية لدى األأمهعدد من النتائج    إىلوقد توصلت الدراسة  

ملتغري املؤهل    أثروال    (  2098)   احلسايب سط  وسطة حيث بلغ املتوالرتبية بجامعة امللك سعود جاءت بدرجة مت

متطلبات ممارسة الشفافية    أهممن    أنهظهرت الدراسة  أعىل درجة ممارسة الشفافية، كام    وطبيعة العمل   العلمي

 تعزيز املحاسبة. 

 جنبية الدراسات األ   2/ 10/ 1

(Hazelkorn,2012) . 

واملطبقة    يباألور  العايلالتعليم    فبية املستخدمة  ورة األالشفافيأدوات    التعرف عىل   إىل هدفت هذه الدراسة  

قدر من    أكربن حتقق  أ دوات املناسبة التى يمكن  وذلك هبدف اقرتاح األ  والعاملياملحىل    كاديمياألاالعتامد    ف

ة  الشفافيمستوى    حتقيق  ف دوات  هذه األ  تأثري، والتعرف عىل درجة  العايل مؤسسات التعليم    إدارة   فالشفافية  

 املرغوبة.  داريةاإل

(Egorov,2015) .  

الدراسة   هذه  الشفافية    إىل هدفت  مبدا  تطبيق  جوانب  بعض  الروسية    فالتعرف عىل  اجلامعات  بعض 

  ها:أمهعدد من النتائج    إىل وذلك هبدف التعرف عىل جوانب القوة وعالج موضع الضعف وقد توصلت الدراسة  

مل تعد  الشفافية    إنمطلبا رضوريا وحيويا،    أصبحنام  إو  تأجيلهد مطلبا يمكن  مطلب تطبيق مبدا الشفافية مل يع

  إلقامة رضورة االستعانة بالتكنولوجيا  واكتامهلا ودقتها ووضوحها،    نامإو  حتها تا إو  أ تعنى الكشف عن املعلومات  

 دارات اجلامعة. إ كل  فمعلوماتية داخلية وخارجية  بيئة

(Fard,2015) . 

زاد  أجامعة    موظفيلدى    الوظيفي التعرف عىل العالقة بني الثقة التنظيمية والرضا    إىل  هدفت هذه الدراسة

والرضا    التنظيمييوجد عالقة عكسية بني الصمت    ها:أمهعدد من النتائج    إىلسالمية، وقد توصلت الدراسة  اإل

راسة برضورة عقد  دال  وصتأ، وقد  الوظيفي والرضا    الوظيفي  االلتزامجيابية بني  إبينام توجد عالقة    الوظيفي 

وكذلك الكفايات الواجب توافرها فيمن يشغلون    باألنظمةبني املوظفني    الوعية لرفع مستوى  يبرامج تدريب

 الوظائف باجلامعة. 

(Hladchenko,2015) . 
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الدراسة   الشفافية  آاستكشاف    إىل هتدف هذه  التعليم    فليات  هولندا وذلك هبدف    ف  العايل مؤسسات 

حتملني  سرتاتيجية للجامعات اهلولندية من حيث استكشاف نوعية الطالب امللسياسات اإلع اوض  ف ة  سامهامل

  : ها أمهعدد من النتائج    إىلهولندا، وقد توصلت الدراسة    فعامل املهتمني بدعم املرشوعات البحثية  ورجال األ

التعاون بينها من    إدارة   ف تعزيز السلطة املركزية   قبول    ف حيث املعايري املستخدمة  اجلامعات اهلولندية وتعزيز 

 الطالب وتوظيف املوظفني وتنسيق املرشوعات املستقبلية. 

(Koyama,2016) . 

والية    ف ليم املحلية  حل مشاكل التع  ف سهام خطاب الشفافية  إالتعرف عىل مدى    إىل هتدف هذه الدراسة  

األ وذنيويورك  الومريكية  التى حتجب  املعوقات  عىل  التعرف  من خالل  بنظام  لك  املتعلقة  للمعلومات  صول 

 التعليم.  فخفاق نظام االستثامر  إو أاح الوالية وتطوير نظام املساءلة عن نج فالتعليم 

(Edwards,2016) . 

ساليب حتسني مستوى  أالتعرف عىل    إىل هيدف    والذيسرتاليا  أ  ف   إىلوزارة التعليم الع  ف تقرير جلنة القبول  

  الوصول  ف  وأسهلوضوحا    أكثرسرتاليا من خالل جعل سياسات القبول  أ  ف  إىلم الع التعلي  ف  داريةاإلالشفافية  

  إتاحة   من خالل  داريةاإلعملية اختاذ القرار والبعد عن التعقيدات    ف وضوحا بحيث تساعد الطالب    وأكثرليها  إ

ب عىل اختاذ  ة الطال ومساعد  إجراء حيكم كل    الذيدوارها والنظام  أدارات وقدر من املعلومات عن مجيع اإل  أكرب

 وقدراهتم.   م اهتامماهتالقرار بام يتوافق مع 

(Khan,2018) . 

خرى  أمن اجلامعات اخلاصة و  باكستان بني ثالث   ف   داريةاإلمقارنة املامرسات    إىل هدفت هذه الدراسة  

للعمليات   املكتوبة  والقواعد  اللوائح  توافر  من حيث  العامة  اجلامعات  املهام  داريةاإلمن  والوصول    وتوزيع 

عدد    إىل لخ، وقد توصلت الدراسة  إ ييم ...  عباء العمل وترقية املوظفني ونظام التقأالوقت و  إدارة رين وللمدي

النتائج   اخلاصة    ها: أمهمن  احلرية    أضعفاجلامعات  ومستوى  الرواتب  حزم  حيث  من  العامة  اجلامعات  من 

نظام    فوهبا غموض    اجلامعيالعمل    ففاءة  ك   قلوهي أداريني بالسياسات العامة للتعليم  وعى اإلورين  يللمد

 التقييم. 

 االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة  أوجه 1/11

 خرى. أ جوانب    فعدد من اجلوانب وختتلف عنها  ف تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة 

 وجه اتفاق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة أ  1/ 11/ 1

 : فسة مع عدد من الدراسات السابقة ه الدراتتفق هذ
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 . إىلحدى مؤسسات التعليم العإ إدارة  فبيئة الدراسة التى تتمثل  -

 . دارية اإلحد جوانب موضوع الشفافية تناوهلا أل  -

 حصائية. ع البيانات الالزمة هلا وكذلك األساليب اإلدوات مجأ جرائها وإ ف املنهج املتبع  -

 : ييل ت السابقة فيام  الدراسا اسة من وقد استفادت هذه الدر

 تكوين خلفية معرفية عميقة عن موضوع الدراسة.  -

 للدراسة. النظري اإلطارعداد إ -

 مجع بيانات الدراسة.   فعداد االستبانة املستخدمة إ -

 حصائية املناسبة هلذه الدراسة. األساليب اإل  التعرف عىل  -

تفق  اابقة من نتائج سواء ما ت السليه الدراسا إ ضوء ما توصلت  فنتائج الدراسة   حتليل وتفسري -

 ليه من نتائج. إو اختلف عنها فيام توصلت أمنها 

 

 وجه التميز هلذه الدراسة عن الدراسات السابقة أ   2/ 11/ 1

التى تتناول    العريبالوطن    فمرص وربام   فهنا تعترب األوىل  أل  ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

ية، فعىل الرغم من وجود كثري من الدراسات التى تتناول الشفافية اإلدارية  ت اجلامعاملكتبا   فالشفافية اإلدارية  

  ذلك   إىل   أضف   اجلامعية، املكتبات    إدارةبشكل كبري عن    اجلامعة  إدارة  اختالف من املؤكد   لكناجلامعة ككل    ف

،  الوطنيلدراسة عىل املستوى  لة  و كانت جامعة بنها جزء من عينأ جامعة بنها    ف دراسة للشفافية اإلدارية    أية مل جتر  

 جامعة بنها.  ف جمال الشفافية اإلدارية  ف ولذلك فهى تعد من الدراسات الرائدة 

 للدراسة النظري  اإلطار

والتعليمية    اإلدارة اخلدمية  املؤسسات  تسعى  التى  احلديثة  التوجهات  من  ملا  تطبيقها    إىل بالشفافية  نظرا 

 (. 2017)عثامن، وزيادة مستوى االنتامء للمؤسسة. اإلداري عمل اد وتطوير الحماربة الفس ف تتمتع به من مزايا 

 منها مكتبات الجامعة  تعاني   يالمشكالت اإلدارية الت  أبرز 2/1

اإل  عىل  يتوجب  التى  احلديثة  اإلدارية  املفاهيم  من  اإلدارية  الشفافية  كانت  األملا  لتحقيق  خذ  دارات  هبا 

خذ هبذا النمط من اإلدارة  كاديمية األلزاما عىل املكتبات األ  أصبح، فقد  (2014)الطشة،التنمية اإلدارية الناجحة

نظمة الفرعية املرتابطة يتمتع كل  دارية تتكون املكتبة من جمموعة من األإهدافها، فمن زاوية نظامية وأ لتحقيق  

 . ( 2017)ىل،  تؤثر وتتاثر بالبيئة املحيطة هبا منها بخصائص مميزة ومتكاملة مع بعضها و 
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اجلامعية بصفة    األم واملكتباتهم املشكالت التى تعانى منها اجلامعة بصفة عامة بصفتها املؤسسة  أن  مو

(  2004(،)عبداهلادى،2015)أمحد، ثبتتها الدراسات العلمية  أ والتى    خاصة باعتبارها جزء من تلك املؤسسة،

 : اآليت ال بالتخلص من إشفافية اإلدارية والتى ال جمال لتحقيق ال 

 ن قضايا العمل رسية ال يمكن اطالع الغري عليها.أ، فعندما ترى اإلدارة  اإلداريالعمل    ف  الرسية  -

 دارات املختلفة. اإل فالعالقات بني العاملني  فشيوع جو من عدم الثقة وضعف التفاهم  -

 والتعرف عىل مطالبهم وطموحاهتم وتطلعاهتم.  آرائهم بداء إ فعدم االعرتاف بحق املوظفني   -

 بالنظام.  االلتزامالقانون حتت شعار بحرفية التمسك  -

 ساليب العمل. أ فمهال والالمباالة من جانب املوظفني واحلفاظ عىل النمطية  اإل -

 . ( 2005)أبوكريم، لقراراتاختاذ ا ف غياب التنسيق واملرونة واملركزية الصارمة  -

  خدماته   ف وفقدان الثقة فيه وعن حاجات املستفيدين    اإلداري انعزال اجلهاز    إىل كل هذه املشكالت تؤدى  

املستقبل والذى ينحو إىل تعميم استخدام التطبيقات    ف املكتبات    ف وهى تسري عكس اجتاه سري ونظام العمل  

التى ال يصلح معها إال أن يكون نظام العمل اإلداري شفافا وواضحا.  خمتلف العمليات املكتبية و  فالتكنولوجية  

 (. 2018زكريا، )

هم مظاهر  أباملكتبات اجلامعية ولعل من    اإلداريالعمل    فاب الشفافية  ك املشكالت غيوقد نتج عن تل

الباحث سابق إليها  الدراسات العلمية والتى اشار  العديد من  إليه  ما اشارت  الشفافية  مشكلة    ف ا  غياب تلك 

 الدراسة. 

 اإلداري العمل   في الشفافية   أهمية 2/2

العمل    فكثر أمهية  أحياة وعالقات الناس مع بعضهم، فهى    ف  ساينناإلهنا مهمة عىل املستوى  أل الشفافية  

وغريها    ف   اإلداري واملدارس  واجلامعات  الغموض  ( 2019)محزة،املنظامت  تقليل  عىل  تعمل  فهى    ف، 

القضاء عىل الفساد، تسهل مشاركة املعلومات مع العامة من    ف  ساهم، وت تاملسؤوليا   فالترشيعات والضبابية  

تساعد عىل  و املوكلة إليهم،    لألعامل داء األفراد واملجموعات  تسهل عملية التقييم أل و ملؤسسة وخارجها،  داخل ا

 اختاذ القرارات.  ف الديموقراطية واملشاركة  مبادئترسيخ  

  ف ذ تسهم  إ داء،  جيابية عىل حتسني مستوى وجودة األثارها اإلآمن    اإلداريالعمل    ف تنبع أمهية الشفافية  

 ( 2014)األمحد،  (2011)حرب، مهها: أ ا من املزاي حتقيق عدد 

 تهم. نتاجيإ زيادة مستوى الوالء للمؤسسة لدى العاملني هبا مما يزيد من  -

 ( 2002)العمرى، اإلدارية.   جراءاتاإل فوالضبابية  الغموض تقليل  -

 ن وجد. إتسهل عملية حماربة الفساد والقضاء عليه  -
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 التخطيط للمستقبل.  فهود  جياد الرؤية املشرتكة وتضافر اجلإ ف تسهم  -

األ - وحتسني  لتقييم  الالزمة  والتكاليف  الوقت  الفوىض  توفر  عىل  والقضاء  داء 

 (. 2014ملحامدى، )ااإلدارية. 

 اإلداري العمل   فيمقدار الشفافية  2/3

املؤسسات فمنهم من    إدارة   ف ن يتاح من الشفافية  أتباينت وجهات نظر العلامء حول املقدار الذى ينبغى  

ن يتم حتجيم  أى  أأمهية الدرجة العالية من الشفافية واالنفتاح والتدفق الالحمدود للمعلومات ومنهم من ر  رأى

للرسية    ا ن هناك ثمنأ خرون  آى  أالشفافية وحجب قدر معني من املعلومات ملصلحة العمل، وبني هذا وذاك ر

ن تعمل عىل التوازن بينهام.  أمنهج منهام و  ل اجلانبية لك  باآلثارن تكون اإلدارة عىل وعى  أخر للشفافية وينبغى  آو

 (. 2000)غندور، 

 مهها: أن القيادة اإلدارية التى تتبنى منهج اإلدارة بالشفافية هى قيادة هلا عدد من املزايا إ

عند وقوعه وتتحمل تبعاته وتعلم    باخلطأمن الشجاعة الذى جيعلها تعرتف    الكافمتتلك القدر   -

 اإلدارة العليا به . 

 شخصية.  ألغراض وقت العمل وال تقتطع منه اى جزء  ىل حترص ع -

 حواجز.  أية اإلدارة دون  فتسهل عملية التواصل بينها والعاملني  -

 ( 2014)الرصايره،وتضع اخلطط الالزمة ملواجهتها حال وقوعها. باإلخفاقاتتعرتف  -

الشفافية    ألمهيةا  ونظرً  - وددت موضوع  و  ،  الشفافية  تاريخ  لتناول  املساحة  تتسع  جماالهتا  لو 

و ودورها  أومتطلباهتا  حتسينها  وطرق  تطبيقها  تعوق  التى  واملشكالت  وعنارصها    ف نواعها 

هبذا القدر    ويمكن االكتفاءهذا البحث ال يتسع للتفصيل    ف ن املقام  أال  إ لخ  إحماربة الفساد ...  

 حتى ال خيرج البحث عن حدود اهلدف منه. 

 معوقات ممارسة اإلدارة بالشفافية  2/4

الدراسات  رتشا أ من  الكثري  الشفافية  نتائج  منها أ  نأخذ   ملصطلح   )،( 2013)محادات،مثلة 

كثري    ف من املعوقات التى تواجه تطبيق اإلدارة بالشفافية    ا ن هناك عددأ  إال (  2015)العتيبى، ،(2014األمحد، 

 مهها: أدارات التعليمية بمستوياهتا املختلفة من اإل

 مهيتها. أقها حسب هداف املراد حتقيصعوبة ترتيب األ -

 القديمة بام تشتمل عليه من لوائح وترشيعات روتينية.  باألنظمةاستمرار العمل  -

هنا جهود مبعثرة وغري متناسقة ليس هبا منهجية  أعمليات التحديث للقوانني جتد    فعند الرشوع   -

 . إسرتاتيجيةخطة وضمن 

 هداف الشخصية واملؤسسية. تعارض املصالح بني األ -
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 ية بمسلامت وقناعات مغلوطة. قيادات اإلدار احتفاظ بعض ال -

 . الوقت املناسب فحصاءات والبيانات الالزمة ملتخذ القرار عدم توافر اإل -

  عتيقة، مية  ثقافة تنظي و  مؤهلة،قيادات غري    فهم معوقات الشفافية تتلخص  أن  إ  :يمكن القول  -

 بداع.مناخ عام ال يشجع عىل التطوير واإلو

 اإلداري االتصال  2/5

هداف  أومجاعات تعمل معا لتحقيق رغبات و  افرادأمنظمة هى عبارة عن جمتمع برشى صغري يضم    أية

الوقود   االتصال  ويمثل  واجلامعات  الذيمشرتكة،  واألفراد  هؤالء  بني  االتصاالت  املنظمة  وأل  حيرك  بقاء  ن 

تاحتها بصورة  إوفهمها و  ن تفاعل هؤالء األفراد واتصاهلم هو ما يسبب نقل املعلومات فإفرادها  أبرهون بوجود  

 صحيحة. 

 هداف االتصال أ 2/3/1

 النقاط التالية:  فمؤسسة   أية ف اإلداري هداف االتصال أ يمكن تلخيص 

عامل املرؤوسني ونقل التعليامت والتوجيهات إليهم  أكن االتصاالت الرؤساء من االطالع عىل  مت -

 جودة.  بأعىل العمل املطلوب  إلنجازمن التعاون  ا واستقبال املعلومات منهم مما خيلق روح

عامل خاطئة  أو  أعامل جيدة يمكن االقتداء هبا  أعضاء فريق العمل من  أالتعرف عىل ما يقوم به   -

 (2008)العالق، خطاء زمالئهم فال يكرروها. أ فيستفيدوا من 

 نجاز العمل بالرسعة املناسبة.إواملهام واضحة فيتم  تاملسؤوليا التنسيق بني العاملني فتصبح  -

صورة  يق  حتق - لدهيم  فتتكون  املؤسسة  مع  املتعاملني  من  اجلمهور  اإرضا  عن  ملؤسسة  جيابية 

 والعاملني هبا. 

 زمات. حل املشكالت ورسعة اختاذ القرارات عند األ  فساعد ت وجود اتصاالت رسيعة وفعالة  -

ت فعالة،  ن تكون اتصاالأ  ينبغي نام  إحد ذاته و   فاملؤسسة ليس هدفا    فوجود اتصاالت بني العاملني  

قل وقت ممكن  أ  فشكل سليم وواضح ون تسفر هذه االتصاالت عن فهم وتفسري الرسائل املتبادلة بأى  بمعن

سيل من    خاللهذن هى الرشيان الذى يربط أجزاء املؤسسة وجيرى من  إقل التكاليف، فاالتصاالت  أوباستخدام  

من   تعتربأاملعلومات  وكفاءة  برسعة  والعكس  ادناه  إىل  اهلرم  النجاح  عىل  معيار  هى  العمل    ف 

 (. 1419)اهلادى، .اإلداري

 االتصاالت الفعالة خصائص    2/ 3/ 2

من   غريها  عن  هبا  تتميز  اخلصائص  من  عدد  هلا  والفاعلية  بالشفافية  تتصف  التى  نواع  أاالتصاالت 

 : اآليتهم هذه اخلصائص أ االتصاالت اإلدارية و
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 وصادقة.  ت معلومات صحيحةتتضمنها االتصاال  التياملعلومات  :والنزاهةالصدق  -

 الوقت املناسب. ف  املتلقيلة برسعة بحيث تصل : االتصال الفعال يكفل نقل الرسا الرسعة -

تكلفة    أيةن يتحمل  أن عليه  أى طرف فيه بأن يشعر  أ  ينبغياالتصال الفعال ال    ف  : التكلفةعدم   -

 نتيجة هذا االتصال. 

خالل  السهولة - من  يتم  الفعال  االتصال  وبأ:  سهدوات  االستخدام  رامج  للمرسل    ومألوفة لة 

 . واملتلقي

 حيمل رسالة واضحة املفردات والعبارات.  الذي: االتصال الفعال هو  الوضوح -

 نفس الوقت.  فن يغطى االتصال كافة املعنيني به أ ينبغي   :االنتشار -

والكفاية - املوضوع  عن  كافية  معلومات  يتضمن  الفعال  االتصال  األ أ:  احتاج  بمختلف  ن  مر 

 و املرئية. أ و املسموعة أال املعلومات النصية كشأ

ويراعى حالته    للمتلقي يتضمن اختيار الوقت املناسب    الذي: االتصال الفعال هو  النفسية  الراحة -

 النفسية. 

: االتصال الفعال يتضمن رسيان املعلومات من قمة اهلرم  االجتاهني  يف سهولة رسيان املعلومات   -

 . العكيساالجتاه  فة وبنفس السهول أسفل إىل   اإلداري

  وبالتايلعدم مراعاة الفروق الفردية بنتائج عكسية عىل االتصال    يأيت : قد  مراعاة الفروق الفردية -

 (. 2011)احلربى،يصبح اتصاال غري فعال .

 للدراسة  التطبيقياجلانب 
 ا ج الخاصة بمفهوم الشفافية كما يراها العاملون بالمكتبات الجامعية بجامعة بنهئ النتا 3/1

من   األول  بالسؤال  املحور  هذا  نتائج  ونصه تتعلق  الدراسة  الشفافية    ":أسئلة  مفهوم  مدى وضوح  ما 

اإلدارية لدى العاملني بمكتبات جامعة بنها؟ ولإلجابة عن هذا التساؤل تم حتليل البيانات التي تم مجعها من  

 .( يوضح هذه النتائج2قم )يت رخالل االستبانة املعدة هلذا اهلدف ف حمورها األول، واجلدول اآل

سابق أن مفهوم الشفافية واضح لدى العاملني بمكتبات كليات ومركزية جامعة بنها  يتضح من اجلدول ال

 بدرجة كبرية، حيث جاءت التكرارات والوزن النسبي املعرب عنها تشري إىل ذلك : 

عن أبعاده املختلفة بدرجة    وافق أفراد العينة عىل التعريفات املختلفة ملفهوم الشفافية والتي عربت -

ومجيعها يقابل    4.59و    3.88ت األوزان النسبية لتكرارات استجاباهتم ما بني  كبرية ،فقد تراوح

 االستجابة بموافق أو موافق جدا.

التقدير موافق جدا عبارة   - التى حظيت بأعىل نسبة من  العبارات  الشفافية هى    "جاء ف مقدمة 

  مفهومة  القرار صنع عملية جعل هى الشفافية "ا مبارشة عبارة ثم يليه  "مراعاة أخالق املهنة

وهذا يدل عىل اهتامم إدارة املكتبات ف جامعة بنها بأخالق املهنة وتقديمها  ".اإلدارة أفراد   بين
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التقدير   وهذا  املكانة  هذه  تستحق  املهنة  أخالق  إن  واحلقيقة  القرارات  ف صنع  الشفافية  عىل 

فالشفافية هى الوضوح ف صنع واختاذ ح الشفافية اإلدارية ال معنى هلا،  فبدون أخالق املهنة تصب

 القرارات ولكن بعد مراعاة أخالق املهنة ولذلك فقد جاء الرتتيب منطقى وواعى وصحيح. 

 بنها  بجامعة الجامعية بالمكتبات العاملون يراها كما الشفافية بمفهوم الخاصة ( يوضح النتائج2جدول رقم ) 

 العبارة  م

 تويات املوافقةسم
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ة   
فق
وا
امل
ى 
تو
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قا 
وف

ي 
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الن

 

 موافق  موافق جدا
موافق إىل 

 حدما
 غري موافق 

غري موافق  

 ابدا 

 % ك  % ك  % ك  % ك  % ك 

 4.59 0.00 0 0.00 0 5.88 2 29.41 10 64.71 22 الشفافية هى مراعاة اخالق املهنة.  9
موافق  

 جدا 

2 
عملية صنع   الشفافية هى جعل

 القرار مفهومة بني افراد اإلدارة. 
14 41.18 18 52.94 2 5.88 0 0.00 0 0.00 4.35 

موافق  

 جدا 

10 
الشفافية هى منع اساءة استعامل  

 السلطة
20 58.82 8 23.53 4 11.76 2 5.88 0 0.00 4.35 

موافق  

 جدا 

5 
الشفافية هى تعزيز الثقة بني اإلدارة 

 واجلمهور. 
14 41.18 16 47.06 4 11.76 0 0.00 0 0.00 4.29 

موافق  

 جدا 

 4.29 0.00 0 0.00 0 23.53 8 23.53 8 52.94 18 الشفافية تعنى مقاومة الفساد.  8
موافق  

 جدا 

6 

الشفافية هى املشاركة الفعلية  

ملستويات  اكل  يف وحتمل املسؤولية 

 اإلدارية. 

14 41.18 14 41.18 6 17.65 0 0.00 0 0.00 4.24 
موافق  

 جدا 

3 
الشفافية هى وضوح الترشيعات  

 وعملية صنع القرار. 
 موافق  4.18 0.00 0 0.00 0 23.53 8 35.29 12 41.18 14

1 

الشفافية هى كشف مقصود عن 

االفعال واملامرسات واملعلومات  

 معا. 

 موافق  4.06 0.00 0 0.00 0 17.65 6 58.82 20 23.53 8

7 

الشفافية هى الكشف عن 

ن واخلطط ملواالرقام املعلومات 

 يطلبها من املهتمني باملوضوع. 

 موافق  3.94 0.00 0 0.00 0 29.41 10 47.06 16 23.53 8

4 
الشفافية هى الوضوح واملكاشفة 

 التى تبنى عليها املساءلة. 
 موافق  3.88 0.00 0 0.00 0 11.76 4 44.12 15 35.29 12

 ء مفهوم الشفافية ذلك ولذلك جا الشفافية أو غريال أحد حيب املساءلة سواء أكانت مبنية عىل   -

ترتيب األخير من بين مفاهيم  فيالمساءلة."  عليها تبنى التى والمكاشفة الوضوح "بأهنا :

ولعل هذا يدعونا إىل توضيح مفهوم   الشفافية من وجهة نظر إدارة المكتبات محل الدراسة،

املسؤول ومراقبة    املساءلة وهى تعنى ببساطة وجود طرق مؤسسية متكن من مساءلة الشخص

التى منحته إ ليها املؤسسة،  أعامله وترصفاته مع إمكانية إقالته إذا جتاوز السلطة أو أخل بالثقة 

ن تكون هناك آليات للمساءلة حتفظ  وحتى ال يؤدى اخلوف من املساءلة إىل تعطيل العمل ينبغى أ

ة توضح حدود املساءلة  حقوق الطرفني منها وضع آليات ملتابعة التقييامت ومؤرشات للمسؤولي 

علومات  ( فمقتضيات املساءلة تتطلب سهولة تدفق امل2018عىل كافة املستويات.)الشباطات، 

مع والرقابة  واملساءلة  القرار  صنع  آليات  تكون  وأن  عليها  ومعروفة  واحلصول  لنة 

 (. 2020للجميع.)األسمر، 
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 للشفافية: النتائج الخاصة بدرجة ممارسة العاملين بالمكتبات الجامعية  3/2

ما درجة ممارسة الشفافية اإلدارية    "ترتبط نتائج هذا املحور بالتساؤل الثاين من تساؤالت البحث ونصه:

ال تم حتليل البيانات التي تم مجعها من االستبانة  ولإلجابة عن هذا السؤ  مكتبات اجلامعة؟  بإدارةلدى العاملني  

الشفافية، ويتم عرضها وفقا هلذه املحاور ف اجلدولني التاليني    املعدة لذلك، ف حماور االستبانة اخلاصة بمامرسة

 (. 4( ) 3رقمي ) 

 ممارسة الشفافية الداخلية )العلميات واألداء داخل املكتبة(:   1/ 2/ 3

مؤسسة معينة أو العالقات التى    ف املامرسات اإلدارية التى تتم بني العاملني    ف تتمثل الشفافية الداخلية  

مؤسسة    في والتى جتعل من فريق العمل  داري فيام يتعلق باهلرم اإلداري أو السلم الوظيف حتكم سري العمل اإل

فالشفافية الداخلية تعنى توفري احلد األقىص    ( 2015معينة يعمل بشكل فعال لتحقيق أهداف اإلدارة، )الشمرى، 

وتوعية العاملني باملؤسسة هبذه  املؤسسة عن سري العمل بداخلها والقواعد املنظمة له    ف من املعلومات للعاملني  

 ( 2019ج التوعية بآليات التوظيف واملهام الوظيفية لكل فرد. )اهلندى،القواعد من خالل برام

 واالداء داخل المكتبة(  )العملياتالداخلية سة العاملين بالمكتبات الجامعية بجامعة بنها للشفافية ( يوضح مستوى ممار3جدول )

 العبارة  م
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 غري موافق  موافق إىل حدما موافق  موافق جدا

غري 

موافق  

 ابدا 

 % ك  % ك  % ك  % ك  % ك 

3 
تشجع إدارة املكتبة روح الفريق والتعاون 

 بني العاملني 
14 41.18 14 41.18 6 17.65 0 0.00 0 0 4.24 

موافق  

 جدا 

9 
ت واملالحظات  ة باملقرتحاترحب اإلدار

 .التى ترد من العاملني
16 47.06 10 29.41 8 23.53 0 0.00 0 0 4.24 

موافق  

 جدا 

4 
والثقة بني تشيع اإلدارة جو من املصداقية 

 .اإلدارة والعاملني باملكتبة
 موافق  4.18 0 0 5.88 2 17.65 6 29.41 10 47.06 16

2 
اى معلومات عن  فيإدارة املكتبة ال خت

 .بةالعاملني باملكت
 موافق  4.12 0 0 5.88 2 23.53 8 23.53 8 47.06 16

10 
ترشك إدارة املكتبة العاملني ذوى  

 .القراراالختصاص عند اختاذ 
 موافق  4.12 0  0.00  17.65 6 52.94 18 29.41 10

5 
التعليامت الصادرة من اإلدارة تتميز  

 .بالوضوح والدقة
 موافق  3.94 0 0 5.88 2 23.53 8 41.18 14 29.41 10

1 
تعمل إدارة املكتبة عىل توفري جو انسانى  

 .صحى لكل العاملني باملكتبة
 موافق  3.88 0 0 5.88 2 17.65 6 58.82 20 17.65 6

7 
تتم عملية تقويم اداء العاملني باملكتبة  

 .بشكل موضوعى
 موافق  3.88 0 0 0.00 0 35.29 12 41.18 14 23.53 8

8 

ارة والعاملني  واصل بني اإلدتتم عملية الت 

من خالل قنوات اتصال متعددة 

 .ومفتوحة

 موافق  3.76 0 0 5.88 2 35.29 12 35.29 12 23.53 8

6 
تتعامل اإلدارة بشكل رسى مع بعض  

 العاملني 
 موافق  3.24 0 0 29.41 10 29.41 10 29.41 10 11.76 4
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كتبات اجلامعية بكليات ومركزية جامعة بنها  يتضح من اجلدول السابق أن مستوى ممارسة العاملني بامل

لداخلية جاء عاليا؛ حيث أشارت التكرارات والنسب املئوية واألوزان النسبية لتكرارات استجاباهتم  للشفافية ا

ومجيعها تشري    4.28و    3.23وزان النسبية بني  إىل موافقة أفراد العينة عىل توافر هذه املامرسات؛ فقد تراوحت األ

 .فقة أو املوافقة الكبرية إما للموا

املكتبة روح الفريق والتعاون    إدارةتشجع    "مقدمة مظاهر ممارسة العاملني باملكتبات للشفافية    ف وقد جاء  

 . "ترحب اإلدارة باملقرتحات واملالحظات التى ترد من العاملني "و   "بني العاملني

خري بني العبارات التى  الرتتيب األ  ف  "تتعامل اإلدارة بشكل رسى مع بعض العاملني  "جاء عبارة  بينام  

 تشري إىل مظاهر ممارسة العاملني للشفافية اإلدارية. 

حماور    فالعمل   عىل  يقوم  املحاور  أاملكتبات  من  عدد  عىل  يرتكز  الذى  املعلومات  نظام  يمثلها  ساسية 

مجيع    فيقات التكنولوجية  تاحة واإلدارة وقد تم استخدام التطبتنظيم واحلفظ واإلساسية وهى االقتناء والاأل

داء بني مجيع  األ  فن يكون قائام عىل روح الفريق والتكاملية والشفافية  أن العمل ينبغى  إىل فا هذه املحاور وبالت

ما  2018اإلدارات)عىل،  استجابات  أ(، ولعل ذلك  إليه  اإلدارة  أشارت  الدراسة حيث    ففراد  املكتبات حمل 

العمل   عىل  الدالة  العبارات  بني  حظيت  والتعاون  عىل  أ اجلامعي  البناء  النقد  وتقبل  اإلداري  الفريق  عىل  أفراد 

 لشفافية الداخلية. وزان النسبية بني العبارات الدالة عىل ممارسة ا األ

 املكتبة(: داء خارج  واأل   )العمليات لشفافية اخلارجية  ا   2/ 2/ 3

طة باجلامعة وخدمة املجتمع املحيط  اجلامعة بصفة عامة هلا أهداف تعليمية وأخرى ختص خدمة البيئة املحي

راد هذا املجتمع  سبة للمشكالت التي يواجهها املجتمع وكذلك تأهيل وتدريب أفهبا من خالل توفري احللول املنا 

ليست    ليقوموا باملهام املوكلة إليهم بكفاءة وفاعلية، وبالتايل فإن املكتبة اجلامعية باعتبارها جزء من املؤسسة األم 

حدود إمكاناهتا   فارجي املحيط هبا فهى تتفاعل معه تقدم له اخلدمات الالزمة  ة عن املجتمع اخل منقطعة الصل

اخلارجية هى التى حتكم العالقة بني املكتبة واملجتمع اخلارجي املحيط باجلامعة  وقدراهتا، وعليه فإن الشفافية  

 . ( 2014من املستفيدين من املكتبة. )املفيز، 

  بنها   جامعة  ومركزية  بكليات  اجلامعية   باملكتبات  العاملني   ممارسة  مستوى  أن  السابق  اجلدول   من  يتضح

  والنسب  التكرارات  أشارت  حيث   درجة ممارسة الشفافية الداخلية؛عاليا ولكنه أقل من  اخلارجية جاء  للشفافية

  وتراوحت   ت؛رسا املام  هذه   توافر   عىل   العينة   أفراد  موافقة   إىل   استجاباهتم   لتكرارات  النسبية   واألوزان  املئوية

الكبرية ؛بينام    املوافقة  أو  للموافقة  إما   تشري  ومجيعها   3.94  و  4.41  بني  النسبية لثامن عبارات من العرشة  األوزان

عكس    2.41و    2.59بوزن نسبى    "إىل حد ما    "جاءت عبارتان من العرشة بوزن نسبى يشري إىل درجة موافقة  
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وبذلك يمكن القول:    "ا  موافقة إىل حد م  "عبارات أية عبارة بوزن نسبى  الشفافية الداخلية التى مل يكن من بني ال

 خلارجية حسب الوزن النسبي للعبارات بدرجة موافقة كبرية هو: إن من أهم مظاهر ممارسة الشفافية ا

 المكتبة( خارج داء ) العمليات واال خارجيةال( يوضح مستوى ممارسة العاملين بالمكتبات الجامعية بجامعة بنها للشفافية 4جدول )
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 موافق  موافق جدا
موافق إىل 

 حدما
 غري موافق 

غري موافق  

 ابدا 

 % ك  % ك  % ك  % ك  % ك 

10 
تعمل إدارة املكتبة عىل احلفاظ عىل الثقة  

 .واملصداقية بينها وبني املستفيدين
 موافق جدا 4.41 0 0 0.00 0 5.88 2 47.06 16 47.06 16

4 

املستفيدين من تقوم إدارة املكتبة بتوعية 

خدماهتا بحقوقهم واخليارات املتاحة 

 .هلم 

 موافق جدا 4.35 0 0 0.00 0 5.88 2 52.94 18 41.18 14

9 
تبادر إدارة املكتبة فورا بحل ما يظهر من  

 .مشكالت تواجه املستفيدين
 موافق جدا 4.29 0 0 0.00 0 11.76 4 47.06 16 41.18 14

7 
لدهيا من معلومات  تتيح إدارة املكتبة ما 

 .من خالل اساليب التواصل احلضارية
 موافق جدا 4.24 0 0 0.00 0 11.76 4 52.94 18 35.29 12

1 

تؤمن إدارة املكتبة بحق املجتمع  

اخلارجى املهتم باحلصول عىل معلومات  

 .عن املكتبة

 موافق  4.12 0 0 0.00 0 17.65 6 52.94 18 29.41 10

6 

املكتبة فكرة متكني االجهزة  تدعم إدارة 

قبة اداءها هبدف منع   املختصة من مرا

 .الفساد

 موافق  4.12 0 0 0.00 0 11.76 4 64.71 22 23.53 8

5 
تسمح إدارة املكتبة للمعنيني بتقييم  

 .اداءها دون تعمد اخفاء معلومات عنهم 
 موافق  3.94 0 0 0.00 0 17.65 6 70.59 24 11.76 4

8 

توضيح الغموض   يف تساعد إدارة املكتبة 

القوانني واالنظمة ان وجد بالنسبة   يف 

 .للمستفيدين

 موافق  3.94 0 0 0.00 0 23.53 8 58.82 20 17.65 6

3 
تقوم إدارة املكتبة بنرش البيانات اخلاصة 

 .هبا دون اختصار او تنقية
0 0.00 8 23.53 6 17.65 18 52.94 2 5.88 2.59 

موافق إىل 

 حدما

2 

تسمح إدارة املكتبة للمجتمع اخلارجى  

باالطالع عىل اإلجراءات والبيانات  

 .املالية واإلدارية

2 5.88 2 5.88 8 23.53 18 52.94 4 11.76 2.41 
موافق إىل 

 حدما

 . املستفيدين ني وب  بينها  واملصداقية الثقة  عىل   احلفاظ  عىل  املكتبة  إدارة تعمل  -

 . هلم   املتاحة واخليارات بحقوقهم خدماهتا   من املستفيدين بتوعية املكتبة إدارة تقوم  -

 . املستفيدين تواجه  مشكالت  من  يظهر ما  بحل  فورا املكتبة  إدارة  تبادر -

 . احلضارية التواصل أساليب  خالل  من  معلومات من  لدهيا   ما  املكتبة  إدارة تتيح -

إ  "بينام جاءت عبارة   للمجتمع  تسمح  املكتبة  اإلدارة  املالية    جراءات اخلارجي باالطالع عىل  والبيانات 

للداللة عىل ممارسة إدارة املكتبات للشفافية اخلارجية    "موافق إىل حد ما  "خرية بدرجة  املرتبة األ  ف  "واإلدارية

 . 2.41بوزن نسبى  
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مات املتعلقة  ت باالطالع عىل املعلووهذا يشري إىل ضعف ثقافة السامح لآلخرين من غري العاملني باملكتبا 

التى تشري إىل ذلك عند  أبنظام وسري العمل باملكتبة واعتبار ذلك من   رسار العمل وكثريا ما تصادفنا املواقف 

دارات املكتبة وحاجة ذلك إىل الكثري من املوافقات اإلدارية العليا  إإدارة من    أية حصاءات عن  إ و  أرقام  أ  أيةطلب  

 مهها:أ سباب يرجع لعدد من األ لك من وجهة نظر الباحث باجلامعة ولعل ذ

التى ترسخ مفهوم الرسية   - املتوارثة واملغلوطة  إتاحتها إال لإلدارات    ف املفاهيم  البيانات وعدم 

إدارة اجلامعة وال ينبغى اطالعه عىل  فاجلامعة عىل اعتبار املجتمع اخلارجي ال يشارك  فالعليا 

 املساءلة للعاملني هبا. ال يستطيع الرقابة أو البيانات التى ختصها فهو 

وجود بعض القيم االجتامعية الفاسدة التى تشجع عىل الواسطة واملحسوبية واخلوف من الرقابة   -

عىل األداء وكذلك اخلوف من نتيجة االعرتاف باخلطأ قد يؤدى إىل فقدان الوظيفة أو احلرمان 

 من الرتقيات. 

املواطن - املعلو  ف  عدم وجود قوانني تساند  الفعالة  احلصول عىل  الرقابة  التى تساعده عىل  مات 

 لألداء من جانب إدارة املكتبات أو إدارة اجلامعة بصفة عامة.

فقط عىل أوسع نطاق وإتاحتها للجميع بينام يتم   ةثقافة اسرتضاء اإلدارة بنرش املعلومات اإلجيابي -

 تأخر عملية اإلصالح. حجب املعلومات السلبية والتى ربام يؤدى إخفاؤها إىل 

خدمة    ف حتملهم ألعباء كثرية    فهذه اإلدارات سببا    ف بام كانت قلة أعداد املوظفني العاملني  ر -

درجة األمهية عند    فاملجتمع الداخيل وبالتايل فإن اخلدمة املجتمع اخلارجي وتلبية طلباته تتأخر  

 اإلدارة.

 درجة فاعلية االتصال اإلداري  3/3

فعالة وشفافة إن استطاعت أن حتقق عددا من املبادئ التى تلخص مظاهر    تصال اإلداري تصبح عملية اال 

 (. 2014)األمحد،  :نجاح وفعالية اإلدارة وشفافيتها وهى

 املؤسسة.  فمعرفة نظام العمل   فحق املستفيدين  -

 العمل.  نظمة والوثائق التى حتكم نظام بتزويد املستفيدين باملعلومات والترشيعات واأل االلتزام -

 املؤسسة.  فالفرصة للمستفيدين لالطالع عىل حمارض االجتامعات واملدأوالت تاحة إ -

 سباب اختاذ اإلدارة لقرارات معينة. أوجوب تسبيب القرارات اإلدارية بام يربر  -

 املؤسسة.  فتاحة الفرصة للمستفيدين للتعرف عىل الذمة املالية لكبار املسؤولني  إ -

 ليات وطرق املساءلة للمسؤولني. آ ن للتعرف عىل تاحة الفرصة للمستفيديإ -

 (. 2019إدارة شئون املؤسسة ورسم سياساهتا.)محزة، ف تاحة الفرصة للمستفيدين للمشاركة إ -

الصفحات التالية من خالل ستة   فاستعراض نتائج قياس درجة فاعلية االتصال اإلداري   سيتم  -

 استبيان الدراسة وهى:  فبعاد كام وردت أ
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 ام االتصال. ضوح نظنفتاح ووبعد ا -أ -

 بعد مصداقية وحجم املعلومات.  - ب -

 بعد اختيار وسيلة االتصال املناسبة.  -ج -

 نامط توصيل املعلومات. أبعد التوقيت املناسب لالتصال و -د -

 بعد االهتامم واملشاركة.  - هـ -

 بعد التغذية الراجعة.  -و -

 انفتاح ووضوح نظام االتصال 

الروتني السلبي وجتعل نظام العمل انسيابيا وفعاال االنفتاح والوضوح  عىل  إن من أهم العوامل التى تقىض  

بمعنى: االختصاصات واملهام واضحة، ومعايري ومواصفات وخطوات العمل مرتبة ومفهومة لدى مجيع أفراد  

  لفشل ونظام الرقابة واملساءلة واضح ومعلوم لدى اجلميع، إن من أهم أعداء الشفافية وا   ت اإلدارة، املسؤوليا 

اإلداري رسية املعلومات وعدم وضوح القواعد التى حتكم سري العمل، إذا أصيب أي نظام إدارى بواحدة من  

 (. 2018هذه األمراض سوف يفشل ويصبح غري فعال.)نصيف، 

 ( يوضح درجة فاعلية االتصال اإلداري بعد االنفتاح ووضوح نظام االتصال5جدول )
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 موافق  موافق جدا
موافق إىل 

 حدما
 غري موافق 

غري 

موافق  

 ابدا 

 % ك  % ك  % ك  % ك  % ك 

1 

مع العاملني يف حتديد   ةمدير املكتبيشرتك 

  تاملسؤوليا املعلومات املتعلقة بالعمل وتوزيع 

 .واالختصاصات

16 47.06 14 41.18 4 11.76 0 0.00 0 0 4.35 
موافق  

 جدا 

2 
تقدم إدارة املكتبة دليال ارشاديا لكيفية الوصول  

 .للمعلومات من قبل العاملني واملستفيدين منها 
14 41.18 18 52.94 2 5.88 0 0.00 0 0 4.35 

موافق  

 جدا 

6 
يعمل املدير عىل توضيح األنظمة والتعليامت 

 .والسياسات للعاملني باملكتبة واملستفيدين منها 
14 41.18 16 47.06 4 11.76 0 0.00 0 0 4.29 

موافق  

 جدا 

3 

تستعني إدارة املكتبة بوسائل متعددة لنرش  

املعلومات للعاملني هبا واملستفيدين منها  

 .الوقت املناسب يف واحاطتهم باجلديد 

14 41.18 14 41.18 6 17.65 0 0.00 0 0 4.24 
موافق  

 جدا 

5 
ل مفتوح  ظام اتصاتوفري ن املكتبة عىلتعمل إدارة 

 املكتبة  يف وسهل للتواصل بني العاملني 
12 35.29 18 52.94 4 11.76 0 0.00 0 0 4.24 

موافق  

 جدا 

7 
تتصف املعلومات الصادرة عن إدارة املكتبة 

 .بالدقة
10 29.41 20 58.82 4 11.76 0 0.00 0 0 4.18 

موافق  

 جدا 

4 
ىل املفتوح للرد عتتبع إدارة املكتبة سياسة الباب 

 .االستفسارات
10 29.41 18 52.94 6 17.65 0 0.00 0 0 4.12 

موافق  

 جدا 

10 
يتخذ مدير املكتبة اإلجراءات الالزمة حلامية 

 .املعلومات واملحافظة عىل أمنها 
10 29.41 18 52.94 6 17.65 0 0.00 0 0 4.12 

موافق  

 جدا 

9 
اإلدارة مع أهداف  تتالئم املعلومات الصادرة من 

 .لية واملستقبليةالعمل احلا 
 موافق  3.88 0 0 0.00 0 29.41 10 52.94 18 17.65 6
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 % ك  % ك  % ك  % ك  % ك 

8 

ختلو املعلومات التي تقدمها إدارة املكتبة من 

االخطاء املتعلقة بتوجيه الرسالة لذوى  

 .االختصاص

 موافق  3.82 0 0 0.00 0 29.41 10 58.82 20 11.76 4

ف زيادة تبادل  التنظيمية ف عالقات العمل تتمثل  نظام االتصال يبعث روحا من الثقة إن انفتاح ووضوح 

األفكار بني العاملني ف املؤسسة وارتفاع الروح املعنوية لدهيم وتقبل التجديد والتطوير وبذل املزيد من اجلهد  

 (. 2019ومن ثم حتقيق أهداف املؤسسة.)سعد، 

بات اجلامعية بكليات  املكت  إدارة  فوح وانفتاح نظام االتصال  يتضح من اجلدول السابق أن مستوى وض

لتكرارات   النسبية  واألوزان  املئوية  والنسب  التكرارات  أشارت  حيث  جدا؛  عاليا  جاء  بنها  جامعة  ومركزية 

  ف استجاباهتم إىل موافقة أفراد العينة موافقة كبرية عىل العبارات التى تشري إىل انفتاح ووضوح نظام االتصال  

 واملوافقة. أومجيعها تشري إما للموافقة الكبرية  3.82و  4.35ن النسبية بني تلك املكتبات؛ فقد تراوحت األوزا

انفتاح ووضوح نظام االتصال عبارة  ف وقد جاء   العاملني ف    "  :مقدمة مظاهر  املكتبة مع  يشرتك مدير 

واالختصاصات املسؤوليات  وتوزيع  بالعمل  املتعلقة  املعلومات  التزام    ،"حتديد  إىل  يشري  تلك  دارات  إوهذا 

 اإلدارة.  فكتبات بتعزيز روح التعاون والتفاهم بني اإلدارة والعاملني بتلك املكتبات وانتهاج الشكل اإلنساين  امل

خطاء املتعلقة بتوجيه الرسالة لذوى  ألختلو املعلومات التي تقدمها إدارة املكتبة من ا"  :ةبينام جاءت عبار

تاح ووضوح نظام االتصال بني العاملني  ى تشري إىل مستوى انفخري بني العبارات التالرتتيب األ   ف   "االختصاص

 ى نظام اتصال. أ ف طاء واردة خن األأباملكتبات، ولعل ذلك يشري إىل اعرتاف ضمني من إدارة تلك املكتبات ب

 مصداقية وحجم املعلومات 

املكتبات    اعتباربصفة عامة واملكتبات بصفة خاصة ب  العلمي إن مسالة املصداقية هلا صلة وثيقة بالبحث  

تتعامل مع مصادر املعلومات وتنتقى منها املصادر ذات املعلومات املوثوقة والتى تنطبق عليها معايري املصداقية  

 بالنارش وغريمها.  اآلخر ة والتى يرتبط بعضها باملؤلف والبعض املعروف

لمية حتظى بالتأكيد بنسبة  أما عىل املستوى اإلداري فإن املعلومات الصادرة عن إدارة منسوبة إىل جهة ع

تلك اإلدارة حتظى بنفس القدر من املصداقية    ف بني العاملني  عالية من املصداقية، وكذلك املعلومات املتداولة  

جهة معينة واحتاج األمر    ف لصادرة أو املتداولة  والثقة وذلك ألنه لو ترسب الشك إىل مدى مصداقية املعلومات ا

أى توجه    فائعات والتشكيك  وف يصبح معوقا كبريا ألداء اإلدارة وبابا واسعا للشإىل التحقق منها فإن ذلك س

بعض   أوصت  وقد  ناجح،  وغري  فعال  غري  اإلداري  النظام  هذا  يصبح  وبالتايل  اإلدارة،  إليه  تسعى 
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ورة إنشاء اجلامعات لوحدات خاصة بمتابعة تطبيق الشفافية اإلدارية بجميع  ( برض2011الدراسات)احلربى، 

 تطوير العمل اإلداري باجلامعة.  ف عادها ملا هلا من أثر كبري أب

أن مستوى ممارسة العاملني باملكتبات اجلامعية بجامعة بنها للشفافية بعد مصداقية    (6)يتضح من اجلدول  

أشارت التكرارات والنسب املئوية واألوزان النسبية لتكرارات استجاباهتم  وحجم املعلومات جاء عاليا؛ حيث  

  ف اإلدارة    فجم املعلومات املتاحة  موافقة أفراد العينة موافقة كبرية عىل العبارات التى تشري إىل مصداقية وح   إىل

 فقة الكبرية واملوافقة. ومجيعها تشري إما للموا 4.00و  4.41تلك املكتبات؛ فقد تراوحت األوزان النسبية بني 

جاء   عبارة  فوقد  املصداقية  مظاهر  إ  "  :مقدمة  املكتقدم  عن  إتبة  دارة  املستفيدين  أجابات  سئلة 

دارات تلك املكتبات بمصداقية ما تقدمه من معلومات  إوهذا يشري إىل اهتامم    "واستفساراهتم برصاحة وبال تردد  

 ن. جابة عن استفسارات املستفيديوكفايتها عند اإل 

 ( يوضح درجة فاعلية االتصال اإلداري بعد مصداقية وحجم المعلومات6جدول )
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 غري موافق  موافق إىل حدما موافق  موافق جدا 
غري موافق  

 ابدا 

   % ك  % ك  % ك  % ك  % ك 

4 

املكتبة اجابات عن اسئلة تقدم إدارة 

املستفيدين واستفساراهتم برصاحة وبال  

 .تردد

 موافق جدا 4.41 0 0 0.00 0 5.88 2 47.06 16 47.06 16

2 
ال حتتوى املعلومات الصادرة من إدارة  

 .املكتبة عىل اى درجة من التالعب
 موافق جدا 4.29 0 0 0.00 0 11.76 4 47.06 16 41.18 14

3 

إدارة املكتبة بتقديم املعلومات  تبادر 

الالزمة لكل اقسام املكتبة حتى وان مل  

 .يطلبوها 

 موافق جدا 4.24 0 0 0.00 0 5.88 2 64.71 22 29.41 10

5 

حترص إدارة املكتبة عىل اال تكون هناك  

املكتبة   يف ازمة ثقة بني العاملني  

واملستفيدين منها بخصوص حجم  

 .املعلومات املرغوب الكشف عنها 

 موافق  4.12 0 0 0.00 0 17.65 6 52.94 18 29.41 10

1 
املعلومات الصادرة عن اإلدارة تتصف  

 .ملصداقية والثقةبا 
 موافق  4.00 0 0 5.88 2 5.88 2 70.59 24 17.65 6

عبارة   والثقة."بينام جاءت  باملصداقية  تتصف  اإلدارة  الصادرة عن  األ   ف   "املعلومات  بني  الرتتيب  خري 

ن  أنكار الذات والتحسب بإالعبارات التى تشري إىل مستوى املصداقية، ولعل ذلك يشري إىل درجة من درجات  

 حسني. ن هناك دائام حاالت ونامذج حتتاج إىل املراجعة والت أم ال يصح وتعمي ال
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 : ختيار وسيلة االتصال املناسبة ا 

حترص اإلدارة دائام عىل اختيار وسيلة التواصل املالئمة للحالة والغرض الذى ستستخدم فيه فبالرغم من  

كثري من األحيان نرص    ف أننا مازلنا  ( إال2018التطورات التكنولوجية التى رسعت عملية التواصل)العطاب، 

بداياهتا   ف قافة التحول الرقمي مازالت  عىل استخدام الورق واألختام والتوقيعات احلية وليس اإللكرتونية، فث 

املناسبة    ف التواصل  وسيلة  اختيار  فإن  وعليه  اجلامعات،  ومنها  العربية  املؤسسات  املراحل    ف خمتلف  هذه 

 عامل اإلدارة الناجحة.  فمور املهمة االنتقالية يعد من األ

جامعة بنها للشفافية بعد اختيار  أن مستوى ممارسة العاملني باملكتبات اجلامعية ب  (7)يتضح من اجلدول  

بعاد ممارسة الشفافية بإدارة تلك املكتبات؛ حيث أشارت  أقل  أ ن كان من  إوسيلة االتصال املناسبة جاء عاليا و

كبرية عىل  ة واألوزان النسبية لتكرارات استجابات العينة إىل موافقة أفراد العينة موافقة  التكرارات والنسب املئوي

من تلك العبارات التى تشري إىل اختيار اإلدارة لوسيلة االتصال املناسبة؛ وتراوحت األوزان  عبارة واحدة فقط  

 .  534، و   493 النسبية للعبارات بني 

 بة ري بعد اختيار وسيلة االتصال المناس( درجة فاعلية االتصال اإلدا 7جدول )
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 حدما
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موافق  

 ابدا 

 % ك  % ك  % ك  % ك  % ك 

5 

ختتار إدارة املكتبة وسائل  

التواصل االرسع بعيدا عن  

  بأمنوبام ال خيل   الروتني

 املعلومات. 

14 41.18 18 52.94 2 5.88 0 0.00 0 0 4.35 
موافق  

 جدا 

1 

إدارة املكتبة وسيلة تستخدم 

اتصال فعالة تتناسب وقدرات  

وفهم االطراف املقصودة  

 باالتصال. 

 موافق  4.12 0 0 0.00 0 17.65 6 52.94 18 29.41 10

3 

تستثمر إدارة املكتبة وسائل 

ديثة وتستفيد من االتصال احل

 ية االتصال. امكاناهتا لصالح فعال

 موافق  4.12 0 0 0.00 0 17.65 6 52.94 18 29.41 10

4 

تستخدم إدارة املكتبة التقارير  

املكتوبة للرضورة بام ال يعوق  

 سري العمل.

 موافق  4.00 0 0 0.00 0 17.65 6 64.71 22 17.65 6

2 

تنوع إدارة املكتبة من وسائل  

بام يتناسب وطبيعة اهداف  اتصاهلا 

 تصل هبم. االتصال وامل

 موافق  3.94 0 0 0.00 0 29.41 10 47.06 16 23.53 8

ختتار  "  :وقد جاء ف مقدمة العبارات التى تشري إىل حسن اختيار اإلدارة لوسيلة االتصال املناسبة عبارة

ب وبام ال خيل  الروتني  بعيدا عن  التواصل االرسع  املكتبة وسائل  املعلومات  إدارة  اهتامم    "امن  إىل  يشري  وهذا 
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ن كانت عبارة واحدة فقط هى التى حظيت بدرجة  إدارات تلك املكتبات باختيار وسيلة االتصال املناسبة وإ

 موافقة كبرية. 

هداف االتصال واملتصل  أتنوع إدارة املكتبة من وسائل اتصاهلا بام يتناسب وطبيعة  "  :بينام جاءت عبارة

خري بني العبارات التى تشري إىل اختيار وسيلة االتصال املناسبة، ولعل ذلك يشري إىل نمطية  ب األالرتتي  ف  "هبم. 

 الوسائل حسب احلاجة.  فنظام االتصال بإدارة تلك املكتبات وبعده عن التنوع 

 توصيل املعلومات   نامط أ لتوقيت املناسب لالتصال و ا 

كل    فالعرص احلديث وقد تأثرت اإلدارة    فال شك أن سمة الرسعة صارت من أهم سامت التواصل  

وسائل التواصل االجتامعية ونقلتها إىل نظام العمل اإلداري وأصبحت    ف املؤسسات بالتطورات التكنولوجية  

م بكل موضوع يتبادلون اآلراء وحيددون مواعيد االجتامعات وجداول األعامل؛  كل إدارة تشكل جمموعات اهتام

( وبالتايل فإن أية إدارة تتخلف عن اتباع األساليب  2012ى يتطلبها العمل،)احلربى، بل ويرفقون املرفقات الت

مقدمة    فتأتى  الوقت املناسب واملكتبات    فإنجاز أعامهلا    فالتواصل سوف تواجه صعوبات كبرية    فاحلديثة  

أشكال وأنواع    فصلة  املؤسسات التى تتأثر بالتكنولوجيا حيث جتد نفسها عىل مضطرة أن تواكب التطورات احلا 

حتولت   التى  املعلومات  مهارات    ف مصادر  إىل  حتتاج  عليها  السيطرة  وأصبحت  الرقمي  الشكل  إىل  أغلبها 

ب التواصل  وسائل  مواكبة  جمرد  من  بكثري  أكرب  هبا  تكنولوجية  واالستعانة  البرش  العمل    ف ني 

 (. 2018اإلداري.)بادى،

 ري بعد التوقيت المناسب لالتصال ( يوضح درجة فاعلية االتصال اإلدا8جدول )
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 غري موافق 

غري 

موافق  

 ابدا 

 % ك  % ك  % ك  % ك  % ك 

4 

ال تستغرق الرسالة الصادرة من اعىل 

طويال   املكتبة وقتا  يف  اإلدارياهلرم 

 ل للعاملني املقصودين هبا. حتى تص

10 29.41 20 58.82 4 11.76 0 0.00 0 0 4.18 

 موافق 

5 

الرسائل اخلاصة بطلبات العاملني  

باملكتبة ال تستغرق فرتة طويلة حتى  

 املكتبة.  يف  اإلداريتصل ألعىل اهلرم 

10 29.41 18 52.94 6 17.65 0 0.00 0 0 4.12 

 موافق 

1 
ب  التوقيت املناس ختتار اإلدارة 

 للتواصل مع العاملني واملستفيدين. 
 موافق  3.94 0 0 0.00 0 17.65 6 70.59 24 11.76 4

2 
ختتار اإلدارة الوسيلة املناسبة لالتصال  

 الوقت املناسب.  يف حتى تصل الرسالة 
8 23.53 16 47.06 8 23.53 2 5.88 0 0 3.88 

 موافق 

3 

تتلقى إدارة املكتبة الرسائل من 

املني واملستفيدين وترد خالل فرتة الع

 ناسبة. م

4 11.76 22 64.71 8 23.53 0 0.00 0 0 3.88 

 موافق 
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يتضح من اجلدول السابق أن مستوى ممارسة العاملني باملكتبات بجامعة بنها للشفافية بعد اختيار التوقيت  

املكتبات؛ حيث أشارت التكرارات   بعاد ممارسة الشفافية بإدارة تلكأقل أن كان إ املناسب لالتصال جاء عاليا و

استجابات العينة إىل عدم موافقة أفراد العينة موافقة كبرية عىل عبارة  والنسب املئوية واألوزان النسبية لتكرارات  

واحدة من تلك العبارات التى تشري إىل اختيار اإلدارة للتوقيت املناسب لالتصال؛ وتراوحت األوزان النسبية  

 .4.18، و   3.88 للعبارات بني 

ال    "  :توقيت املناسب لالتصال عبارةمقدمة العبارات التى تشري إىل حسن اختيار اإلدارة لل  ف وقد جاء  

وهذا    "املكتبة وقتا طويال حتى تصل للعاملني املقصودين هبا    فعىل اهلرم اإلداري  أ تستغرق الرسالة الصادرة من  

ة، ولعل هذا يتفق مع كون تلك املكتبات ليست  اري إىل القاعدعىل اهلرم اإلدأيشري إىل رسعة وصول الرسائل من  

 من حيث احلجم وكذلك من حيث عدد العاملني هبا.  بالضخامة الكبرية 

العاملني واملستفيدين وترد خالل فرتة مناسبة"  : بينام جاءت عبارة الرسائل من  املكتبة  إدارة    ف   "تتلقى 

ناسب لالتصال، ولعل ذلك يتفق مع  اختيار إدارة املكتبة التوقيت املخري بني العبارات التى تشري إىل الرتتيب األ

شارة إليه صغر حجم تلك املكتبات وكذلك قلة عدد العاملني هبا بحيث يتم التواصل بينهم بالرسعة  ما سبق اإل

 املناسبة. 

 االهتامم واملشاركة   - ه 

املكتبة حيث تنمو روح االنتامء للمكان    فاالهتامم واملشاركة ينبغى أن يكون ثقافة بني العاملني أنفسهم  

املكتبة واالستعانة بآراء    فعيتهم بتوجهات وخطط العمل املستقبلية  وذلك من خالل إرشاك كل العاملني وتو

من جانب   تنمية وتشجيع  إىل  وتوجهات حتتاج  وأفعال  واملشاركة مشاعر  فاالهتامم  منهم،  االختصاص  ذوى 

ه  إلدارة لديه روح االهتامم واالنتامء حينام يشعر أو هكذا ينبغى إشعاره أنه اهذ  ف اإلدارة حتى يصبح كل فرد  

أو   خمالفا  كان  لو  حتى  وحمرتما  مسموعا  رأيا  يملك  فإنه  مادية  ملكية  املكان  هذا  يملك  يكن  مل  وإن 

 ( 2018ناقدا.)اهلزانى، 

فية بعد االهتامم واملشاركة  أن مستوى ممارسة العاملني باملكتبات بجامعة بنها للشفا   ( 9) يتضح من اجلدول  

بعاد ممارسة الشفافية بإدارة تلك املكتبات؛ حيث أشارت التكرارات والنسب املئوية  أقل  أ ن كان من  إجاء عاليا و

عبارة من تلك    أيةفقة كبرية عىل  واألوزان النسبية لتكرارات استجابات العينة إىل عدم موافقة أفراد العينة موا

إىل تشري  التى  و  العبارات  املرؤوسني  بشؤون  املستقبلية؛  إاالهتامم  واخلطط  والقرارات  التوجهات  ف  رشاكهم 

 .  4.36، و   4.06  وتراوحت األوزان النسبية للعبارات بني
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 ( يوضح درجة فاعلية االتصال اإلداري بعد االهتمام والمشاركة9جدول )
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 % ك  % ك  % ك  % ك  % ك 

4 

االستفادة من  املكتبة عىلحترص إدارة 

خربات واراء كافة العاملني هبا  

 .لتحسني جودة سري العمل

 موافق  4.35 0 0 0.00 0 11.76 4 41.18 14 47.06 16

1 

  اآلراءبة بكافة هتتم إدارة املكت 

الصادرة عن العاملني باملكتبة او 

هبدف حتسني سري   اخلارجياملجتمع 

 .العمل

 موافق  4.12 0 0 0.00 0 23.53 8 41.18 14 35.29 12

2 

هتتم إدارة املكتبة بمراعاة الظروف  

االفراح  يف االجتامعية للعاملني هبا 

 .واالحزان

 موافق  4.12 0 0 0.00 0 29.41 10 29.41 10 41.18 14

3 

حترص إدارة املكتبة عىل القضاء عىل  

مشكالت العمل بشكل ودى ودون 

 اللجوء للعقوبات 

 موافق  4.06 0 0 0.00 0 29.41 10 35.29 12 35.29 12

5 

هتتم إدارة املكتبة بالتقارير الصادرة  

من جهات غري املكتبة عن جودة سري  

 .العمل باملكتبة .وتتواصل معها 

 موافق  4.06 0 0 5.88 2 17.65 6 41.18 14 35.29 12

حترص إدارة املكتبة عىل االستفادة   " :مقدمة العبارات التى تشري إىل االهتامم واملشاركة عبارة  فوقد جاء 

راء  آوهذا يشري إىل اهتامم اإلدارة باالستفادة من    "راء كافة العاملني هبا لتحسني جودة سري العمل  آمن خربات و

 اإلدارة.   فداء  ستويات هبدف حتسني جودة األرة واالستفادة من خربات الكل ومن مجيع املدااإل  ف كل العاملني  

عبارة جاءت  العمل  "  : بينام  املكتبة عن جودة سري  غري  من جهات  الصادرة  بالتقارير  املكتبة  إدارة  هتتم 

واملشاركة، ولعل ذلك يشري إىل    خري بني العبارات التى تشري إىل االهتاممالرتتيب األ   ف   "باملكتبة وتتواصل معها.

مل باملكتبة ولعل ذلك يرجع إىل  م اإلدارة بالتقارير الصادرة من جهات غري املكتبة عن جودة سري الع عدم اهتام

داء إدارة املكتبات اجلامعية  أتقييم    ف ن وجدت  إمهيتها  أعدم وجود هذه الثقافة نتيجة ندرة هذه التقارير وعدم  

 (. 2018ها من قبل إدارة اجلامعة فقط باعتبارها اإلدارة املبارشة.)بلحسن،ئدا أوالتى يتم تقييم 

 لتغذية الراجعة ا   - و 

ال املكتبة حيث إن عمل    فعمل  جزء كبري من  املستفيدين وإدارة  التفاعل بني  يقوم عىل درجة  املكتبات 

ودة اخلدمات التى تقدمها  املكتبة هو عمل خدمي ال هيدف إىل الربح وبالتايل فإن رضا املستفيد عن مستوى وج 

املكت وإدارة  املستفيدين  بني  والتواصل  التفاعل  فإن  وعليه  النجاح  معيار  هو  لالرتقاء  املكتبة  أسايس  عامل  بة 

ظل التطورات التكنولوجية احلديثة التى أصبح معها التعرف    فبمستوى اخلدمات التى تقدمها املكتبة وبخاصة  

 (. 2018ويستخدم فيها العديد من الوسائل.)زكريا، عىل آراء املستفيدين عملية ميرسة 
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 راجعة( يوضح درجة فاعلية االتصال اإلداري بعد التغذية ال10جدول )

 العبارة  م

 مستويات املوافقة
ي 
سب
الن
ن 
وز
ال

 

قا  
وف
ة 
فق
وا
امل
ى 
تو
س
م

ي 
سب
الن
ن 
وز
لل

 

 موافق  موافق جدا
موافق إىل 

 حدما
 غري موافق 

غري 

موافق  

 ابدا 

 % ك  % ك  % ك  % ك  % ك 

1 

تفسح إدارة املكتبة املجال امام مجيع  

  إلبداءالعاملني هبا واملستفيدين منها  

 واستفساراهتم برحابة صدر.  آرائهم 

16 47.06 10 29.41 8 23.53 0 0.00 0 0 4.24 
موافق  

 جدا 

2 

تستخدم إدارة املكتبة وسائل متلفة  

العاملني واملستفيدين   رأىالستطالع 

 ائها. دا منها عن جودة

8 23.53 16 47.06 10 29.41 0 0.00 0 0 3.94 

 موافق 

4 

حترص إدارة املكتبة عىل افادة كل من  

يبدى رايا او نقدا بالتغذية الراجعة  

 بشكل مناسب. 

8 23.53 16 47.06 10 29.41 0 0.00 0 0 3.94 

 موافق 

5 

  الكايف تعطى إدارة املكتبة االهتامم 

رجية  لعمليات التقييم الداخلية واخلا 

 دون انتظار لرقابة من احد. 

8 23.53 16 47.06 8 23.53 2 5.88 0 0 3.88 

 موافق 

3 

تستجيب إدارة املكتبة للتغذية  

كان مصدرها طاملا كانت   أيا الراجعة 

 صالح سري العمل. يف 

4 11.76 20 58.82 8 23.53 2 5.88 0 0 3.76 

 موافق 

  جامعة   ومركزية   بكليات  اجلامعية   املكتبات   إدارة   ف ة  الراجع  التغذية  مستوى   أن  السابق  اجلدول   من  يتضح

كبرية؛  عاليا   جاء  بنها  بموافقة  عبارة حتظى  أية  يشتمال عىل  مل  الذين  السابقني  البعدين  من  أعىل    حيث   بدرجة 

  العبارات  عىل   العينة   أفراد   موافقة   إىل   استجاباهتم  لتكرارات   النسبية   واألوزان  املئوية   والنسب   التكرارات   أشارت

  4.24، و    3.76  بني  النسبية   األوزان  تراوحت   فقد  ؛   اهتامم إدارة تلك املكتبات بالتغذية الراجعة  إىل   تشري  تيلا

 . إىل املوافقة باستثناء العبارة األوىل  تشري  ومجيعها 

  العاملني   مجيع  أمام   املجال  املكتبة  إدارة  تفسح"  عبارة:   االهتامم بالتغذية الراجعة   مظاهر  مقدمة   ف   جاء  وقد

برأي    املكتبات  تلك  ادارات   التزام  إىل  يشري  وهذا  "صدر  برحابة  واستفساراهتم  آرائهم  إلبداء  منها   واملستفيدين  هبا 

بالنسبة للمك يعتربون اهلدف األسايس واألسمى  الذين  تقديم خدمة وال هتدف  املستفيدين  باعتبارها جهة  تبة 

ع لآلخر واحلرص دائام عىل التعرف عىل رأيه بل ومساءلة  للربح وبالتايل فإن االهتامم بالتغذية الراجعة واالستام

 . ( يعد من التوجهات السليمة واملتميزة إداريا 2013أداء عمله )عبدالعال،  ف من يقرص من العاملني 

  انتظار   دون  واخلارجية  الداخلية  التقييم   لعمليات  الكاف  االهتامم  املكتبة  إدارة  تعطى  "  عبارة:  جاءت  بينام

  ولعل  اهتامم إدارة املكتبات بالتغذية الراجعة،   إىل   تشري  التى   العبارات   بني   األخري  الرتتيب   ف   "دأح  من   لرقابة 

ستفيدين منها باعتبارهم اجلمهور املستهدف إال  بالتغذية الراجعة من امل املكتبات  تلك   إدارة اهتامم  إىل  يشري ذلك

النظم اإلدارية والتى مل تصل إليها إدارة    ف لة متقدمة  إهنا ال تستغنى عن دور الرقابة باعتبار الرقابة الذاتية مرح

 تلك املكتبات. 
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 تأثير عامل الجنس والوظيفة في وضوح مفهوم الشفافية ودرجة ممارستها  3/4

والوظيفة،    ثر عامل اجلنسأ ما    "ترتبط نتائج هذا املحور بالتساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة ونصه:

 بمكتبات اجلامعة؟  اإلداريالعمل  ف تها ارسة ممدرجو  عىل وضوح مفهوم الشفافية

  ولإلجابة عن هذا التساؤل استخدم اختبارات ملجموعتني مستقلتني حلساب الفرق بني متوسط التقديرات 

 الرقمية الستجابات العينة عىل بعدي املفهوم واملامرسة واجلداول اآلتية توضح هذه النتائج. 

 تأثري عامل اجلنس:   1/ 4/ 3

 اختبار ت للفرق بين متوسط التقديرات الرقمية على بعد مفهوم الشفافية باعتبار متغير الجنس  يوضح نتائج( 11جدول )

 الداللة  درجة احلرية  قيمة ت املحسوبة  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد  اجلنس  البعد 

 املفهوم 
 5.78868 42.2105 19 اناث 

 غري دالة 32 0.116
 2.82337 42.4000 15 ذكور 

 املامرسة
 30.27882 213.8421 19 اناث 

 غري دالة 32 1.2
 15.89459 225.0667 15 ذكور 

السابق رقم ) الفرق بني متوسطي ( أن  11يتضح من اجلدول    وهي   2، و  1  قيمة ت املحسوبة حلساب 

 0،02التقديرات الرقمية ف بعد وضوح مفهوم الشفافية باعتبار جنس العينة ذكور وإناث بلغت  

الشفافية ذكورا  ي  وه ملفهوم  العينة  أفراد  إدراك  تقارب مستوى  إىل  يشري  مما  دالة عند مستوى  قيمة غري 

 وإناثا.

اجلدول السابق أن قيمة ت املحسوبة حلساب الفرق بني متوسطي التقديرات الرقمية ف بعد  كام يتضح من  

عند مستوى مما يشري إىل  مة غري دالة  وهي قي   0.116  ممارسة الشفافية باعتبار جنس العينة ذكور وإناث بلغت

 تقارب مستوى ممارسة أفراد العينة للشفافية ذكورا وإناثا. 

رؤية بني الذكور واإلناث ملفهوم الشفافية ودرجة ممارستها يرجع من وجهة نظر  ال  فولعل هذا التقارب  

وا  الباحث الذكور  بني  جدا  متقاربة  األكاديمية  واخلربات  العلمية  الدرجات  ليس  بأن  اجلنس  فمتغري  إلناث 

ذلك بأن (، وليس أدل عىل  2016التوجهات والقناعات واملامرسات اإلدارية )سليم،  فبالرضورة عنرصا مؤثرا  

العليا   اإلدارية  عىل    ف املناصب  وكذلك  باجلنس  تتأثر  ال  الناجحني  والوزراء  املحافظني  مستوى  عىل  الدولة 

 دول كثرية وأثبتت نجاحا.   ففرنسا؛ بل ورئيسة وزراء  فالدفاع املستوى الدويل فاملرأة تولت منصب وزير 

 تأثري الدرجة الوظيفة:   2/ 4/ 3

التقديرات    0.05( أن قيمة ت املحسوبة حلساب الفرق بني متوسطي  12يتضح من اجلدول السابق رقم )

وهي    1.89بلغت  الرقمية ف بعد وضوح مفهوم الشفافية باعتبار وظيفة أفراد العينة أخصائي منصب إداري  



 بفاعلية االتصال اإلداريوعالقته   املكتبات يف جامعة بنها  إدارةمفهوم الشفافية لدى  176

 

وم الشفافية األخصائيني وذوي  قيمة غري دالة عند مستوى ، مما يشري إىل تقارب مستوى إدراك أفراد العينة ملفه 

 املناصب اإلدارية. 

 ة ( يوضح نتائج اختبار ت للفرق بين متوسط التقديرات الرقمية على بعد مفهوم الشفافية باعتبار متغير الوظيف12جدول )

 الداللة  درجة احلرية  قيمة ت املحسوبة  االنحراف املعياري  املتوسط  العدد  ة الوظيفيالدرجة  البعد 

 املفهوم 
 5.02217 41.0000 19 أخصائي

 غري دالة 32 1.89
 3.67359 43.9333 15 منصب إداري 

 املامرسة
 22.74561 215.8421 19 أخصائي

 غري دالة 32 0.761
 28.54537 222.5333 15 منصب إداري 

الرقمية    0.05التقديرات  كام يتضح من اجلدول السابق أن قيمة ت املحسوبة حلساب الفرق بني متوسطي  

وهي قيمة غري    0.76 ف بعد ممارسة الشفافية باعتبار وظيفة أفراد العينة أخصائيني وذوي مناصب إدارية بلغت 

 لوظيفة للشفافية. دالة عند مستوى مما يشري إىل تقارب مستوى ممارسة العينة باعتبار ا

حاول الباحث هنا التعرف عىل ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة بني من يشغلون املناصب اإلدارية من  

التخصصات    ف املتخصصني   إال أنه مل يصل إىل فروق ذات داللة    األخرى املكتبات واملعلومات وغريهم من 

تخصص املهني للمكتبات واملعلومات ولعل هذا يشري  وهذا يشري إىل: العمل اإلداري والنجاح فيه ال يرتبط بال

هذه املكتبات من املهنيني وغريهم وإهنم يكملون نواقص    فلعاملني  إىل درجة من التعاون والتفاهم اإلداري بني ا 

دون من خربات بعضهم لصالح نجاح اإلدارة ككل فاملكتبات مجيعها ال ختلو من مهنيني  بعضهم البعض ويستفي

غ يشكل  وجودهم  بحيث  وإنام  فارقا  عنرصا  من    فياهبم  االستفادة  لإلدارة  يتيح  املكتبات  مجيع 

 (. 2018خرباهتم.)احلمود، 

 : لشفافية اإلداريةاودرجة ممارسة  اإلداريبين فاعلية االتصال العالقة  3/5

فضال   العملية  التجارب  أثبتتها  عالقة  الشفافية  ممارسة  ودرجة  الناجحة  اإلدارة  بني  العالقة  عن  إن 

 فافية أمهها: ( حيث يتطلب نجاح اإلدارة عددا من املقومات املرتبطة بالش2012الدراسات األكاديمية)شلبى،  

 شفافية هيكل اإلدارة العليا للمؤسسة.  -

 ية واإلدارية. إتاحة املعلومات والتقارير املال -

 استقاللية أعضاء اإلدارة العليا. -

 املعلومات. سهولة وصول مجهور املستفيدين والعاملني إىل  -

 ( 2018شفافية نظام التقييم واملساءلة واملحاسبة. )حسن،   -
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لتطوير   إدارهتا  تبذهلا  التى  باجلهود  إدارات اجلامعة  اجلامعة كإدارة مستقلة ضمن  يرتبط نجاح مكتبات 

عامل وهذا يتطلب بشكل أسايس اتصاالت فعالة بني أفراد ووحدات تلك اإلدارة وتتجىل أبرز مظاهر  وإنجاز األ

 عدد من املجاالت أمهها:  ف االتصاالت الفعالة 

الفعالة   - التخطيط أحد أهم وظائف اإلدارة وهو يتطلب    فاالتصاالت  يعترب  التخطيط: حيث 

وا  اإلدارة  أهداف  لتحقيق  املناسبة  الربامج  البيانات وضع  توافر  عىل  يعتمد  الفعال  لتخطيط 

 الشفافية اإلدارية. ل ظ  فواملعلومات الكمية والوصفية ولن يتحقق ذلك إال 

صناعة القرار: حيث يعترب اختاذ القرار من املهام الرئيسة لإلدارة عىل أن    ف االتصاالت الفعالة   -

الوقت وبالشكل املناسب ويتوقف ذلك عىل كمية وصحة ودقة املعلومات املتوافرة  ف يتم ذلك 

القرار لن يتحقق إال إذا كانت لدى متخذ القرارات ف اإلدارة وتوافر املعلومات املناسبة ملتخذ  

 ( 2019هناك شفافية إدارية.)هوارى، 

 لشفافية اإلدارية اة ودرجة ممارس اإلداريبين فاعلية االتصال العالقة يوضح ( 13جدول )

 جماالت فاعلية االتصال اإلداري 

 معامالت االرتباط 

الشفافية 

 الداخلية 

الشفافية 

 اخلارجية 
 الشفافية الكلية 

 **0.457 **0.487 **0.855 تصال. ضوح نظام االانفتاح وو -أ

 0.183 0.237 **0.743 مصداقية وحجم املعلومات.  -ب

 *0.403 *0.408 **0.623 املناسبة. اختيار وسيلة االتصال  -ج

 *0.402 **0.586 **0.423 التوقيت املناسب لالتصال وانامط توصيل املعلومات.  -د

 *0.380 **0.552 **0.807 االهتامم واملشاركة.  -ه

 *0.401 **0.487 **0.855 التغذية الراجعة.  -و

 *0.310 0.29 **0.788 االتصال الكىل 

0.01مستوى دالة عند  **   0.05 مستوى عند دالة *

الفعالة   - العمل    فاالتصاالت  تنظيم  من  األسايس  اهلدف  عىل   فالتنظيم:  توزيعه  هو  اإلدارة 

بحيث    احدة بشكل واضح منعا لتداخل االختصاصاتاإلدارات الفرعية وحتديد مهمة كل و

حال عدم إنجازه وهنا تبدو أمهية االتصال    فيسهل تقييم العمل حال إنجازه أو عالج اخللل  

 ( 2018الفعال بني أفراد ووحدات اإلدارة.)البصري، 

ارسة  ( والذي يوضح العالقة بني فاعلية االتصال اإلداري ودرجة مم13من خالل قراءة اجلدول رقم )

 ن: أالشفافية اإلدارية يتبني 

 فاعلية االتصال اإلداري قد تتأثر بالشفافية الداخلية وال تتأثر بالشفافية اخلارجة والعكس.  -

جوانب    ف ا  بعض اجلوانب وال تتأثر هب  فقد تتأثر فاعلية االتصال اإلداري بالشفافية بصفة عامة   -

 أخرى. 

بعد انفتاح ووضوح نظام االتصال    فها  جامعة بنمكتبات    فتأثرت فاعلية االتصال اإلداري   -

  0.05هذا البعد عند مستوى    فبالشفافية الداخلية واخلارجية حيث توجد عالقة دالة إحصائيا  
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 الشفافية بصفة  بينها وبني كل من الشفافية الداخلية واخلارجية وبالتايل بدت هناك عالقة بني

حصائية أيضا عند املستوى ذاته. وهذا يدل عىل إن عامة وفاعلية االتصال اإلداري ذات داللة إ 

 ظل نظام إدارى منفتح وواضح. فتبات باجلامعة تعمل  إدارة املك

أما عن بعد مصداقية وحجم املعلومات فقد جاءت العالقة بينه وبني الشفافية الداخلية دالة عند   -

اخلارجية، والشفافية بوجه  بينام ال توجد داللة للعالقة بني هذا البعد والشفافية    0.05مستوى  

الواقع مع  يتفق  ذلك  ولعل  املعلومات    عام.  عن  اإلفصاح  اإلدارة  فيه  ختشى  الذي  اإلداري 

 اواعتبارها جزء من خصوصية املوقع اإلداري وال ينبغي ألحد غريهم االطالع عليها واعتباره

كثري    ف تلك املعلومات  ي إعالنه إال بأوامر وتعليامت من اإلدارة العليا برغم كون  رسا ال ينبغ 

العمل   ونظام  سري  عىل  أية خطورة  متثل  وال  ليست رسا  األحيان  يتغري  من  الواقع  هذا  ولعل 

 تلك املكتبات.   فبإشاعة ثقافة الشفافية اإلدارية بني العاملني 

ثالثة   - املناسأهناك  التوقيت  وهي:  وبعاد  لالتصال  املعلومات،  أب  توصيل  االهتامم  ونامط 

واخلارجية  وواملشاركة،   الداخلية  الشافية  وبني  بينها  العالقة  جاءت  فقد  الراجعة،  التغذية 

ما يوضح اجلدول،    0.01و  0.05حصائية عند مستوى  إوالشفافية بوجه عام ذات داللة   وفق 

و اخلارجية وفاعلية االتصال اإلداري أوهذا يدل عىل درجة العالقة بني الشفافية سواء الداخلية  

و القوة بالنسبة لعالقة  أجيابية  بعاد الثالثة وكذلك عىل درجة كبرية من اإلهذه األ  فجيابية ودالة  إ

 فاعلية االتصال اإلداري والشفافية بصفة عامة. 

إمجايل  نظرة  وب - عىل  سواء  أعامة  بالشفافية  وعالقتها  اإلداري  االتصال  فاعلية  ومظاهر  بعاد 

اأالداخلية   من  نالحظ  عامة  بصفة  والشفافية  اخلارجية  داللة  أجلدول  و  ذات    ف حصائية  إهنا 

دالة   الداخلية وليست  بالشفافية  اخلارجية    فحصائيا  إعالقتها  بالشفافية  دالة  أ ال  إعالقتها  هنا 

ة ملحور عالقة فاعلية االتصال اإلداري بالشفافية  إمجاليبصفة عامة وهذه تعترب نتيجة    حصائيا إ

حمور الشفافية   فافية الداخلية وغري دالة  فالشحمور    ف حصائيا  إ دالة    وهيمكتبات جامعة بنها    ف

اجة  إدارة هذه املكتبات بح  بأنحصائيا بالنسبة للشفافية بصفة عامة وهذا يدل  إاخلارجية ودالة 

 إىل مزيد من الشفافية اإلدارية اخلارجية حتى حتقق اتصال ادارى فعال هلذه املكتبات. 

 نتائج الدراسة 
باملكتبات   - العاملني  الدراسة للشفافيةجاء مفهوم    عن   مقصود  كشف  هى  الشفافية  "بأن:    حمل 

الرتتيب األول عىل أساس الوزن النسبى من بني عرشة   ف   ".معا   واملعلومات   واملامرسات   األفعال

 مفاهيم للشفافية. 

  جاء  الداخلية للشفافية بنها  جامعة  ومركزية  بكليات اجلامعية باملكتبات العاملني ممارسة مستوى -

  إىل   استجاباهتم   لتكرارات   النسبية   واألوزان   املئوية   والنسب   التكرارات   أشارت   حيث   عاليا؛

  4.28  و   3.23  بني   النسبية   األوزان  تراوحت   فقد   املامرسات؛   هذه  توافر   عىل   ة العين  أفراد   موافقة 

 الكبرية.  املوافقة أو للموافقة  إما  تشري  ومجيعها 
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  جاء  اخلارجية  للشفافية  بنها   جامعة  ومركزية   بكليات  اجلامعية  باملكتبات  العاملني  ممارسة  مستوى -

 الداخلية.  الشفافية ممارسة  درجة من  أقل ولكنه  عاليا 

أن - تبني  االتصال  نظام  ووضوح  انفتاح  بعد  اإلداري  االتصال  فاعلية    وضوح  مستوى  درجة 

  جدا؛  عاليا   جاء  بنها   جامعة  ومركزية  بكليات  اجلامعية   املكتبات  إدارة   ف  االتصال  نظام  وانفتاح

  موافقة  إىل   استجاباهتم   لتكرارات   النسبية   واألوزان   املئوية   والنسب   التكرارات   أشارت   حيث 

 تلك  ف   االتصال  نظام   ووضوح  انفتاح   إىل  تشري  التى  العبارات  عىل   كبرية   موافقة   العينة  أفراد

 املكتبات. 

  العاملني  ممارسة   مستوى   درجة فاعلية االتصال اإلداري بعد مصداقية وحجم املعلومات تبني أن -

ما    جاء   املعلومات   وحجم  مصداقية  بعد  للشفافية   بنها   بجامعة  اجلامعية   باملكتبات وفق  عاليا 

 أشارت إليه األوزان النسبية لالستجابات.

  أقل   من  كان  وإن  عاليا   جاء  املناسبة  االتصال   وسيلة  اختيار  اإلداري بعد  االتصال   فاعلية  درجة -

 . تباتاملك تلك  بإدارة الشفافية ممارسة أبعاد

  أقل   كان هو   وان  عاليا   جاء  لالتصال  املناسب  التوقيت  اختيار  اإلداري بعد  االتصال  فاعلية  درجة -

 املكتبات.  تلك بإدارة الشفافية ممارسة ابعاد

 ممارسة  أبعاد  أقل  من  كان  وان   عاليا   جاء   واملشاركة   االهتامم   اإلداري بعد  االتصال   فاعلية  درجة  -

  النسبية   واألوزان  املئوية   والنسب   التكرارات  أشارت   حيث  املكتبات؛  تلك  بإدارة  الشفافية

 تلك  من   عبارة  اى   عىل   كبرية  موافقة  العينة   أفراد  موافقة   عدم  إىل  العينة   استجابات   لتكرارات 

  واخلطط   والقرارات   التوجهات   ف  وارشاكهم   املرؤوسني   بشؤون   االهتامم   إىل   تشري  التى   العبارات 

 املستقبلية. 

 واألوزان  املئوية   والنسب   التكرارات   أشارت اإلداري بعد التغذية الراجعة    االتصال   فاعلية  درجة  -

 إدارة  اهتامم   إىل   تشري  التي   العبارات  عىل   العينة   أفراد   موافقة   إىل  استجاباهتم   لتكرارات   النسبية 

الراجعة لكنها مل تصل إىل مستوى عاىل من فاعلية النظام اإلداري بحيث    بالتغذية  املكتبات  تلك

 املجتمع الداخىل واخلارجى عىل حد سواء. ة التغدية الراجعة من  تتم عملي 

ال يوجد أثر واضح لعامل اجلنس أو الدرجة الوظيفية عىل مستوى وضوح مفهوم الشفافية عند   -

 املكتبات حمل الدراسة.  ف العاملني 

  داخليةلا  والشفافية  بنها   جامعة   مكتبات  ف   اإلداري  االتصال   فاعلية  هناك عالقة ارتباط قوى بني  -

  بني   عالقة  هناك  بدت  وبالتايل  0.05  مستوى  عند  إحصائيا   دالة  عالقة   توجد   حيث  واخلارجية

  ذاته،   املستوى  عند   أيضا   إحصائية  داللة  ذات  اإلداري  االتصال  وفاعلية  عامة   بصفة  الشفافية

 . وواضح منفتح إدارى  نظام ظل  ف  تعمل  باجلامعة املكتبات إدارة  أن عىل  يدل  وهذا
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 التوصيات 
تطبيق  إلدارة   - بأمهية  الدراسة  حمل  باملكتبات  العاملني  بتوعية  االهتامم  الدراسة  حمل  املكتبات 

 وممارسة الشفافية اإلدارية حتى يزيد ذلك من الشعور باالنتامء للمكان بني العاملني باملكتبات. 

جو    ف م لعليا هل تشجيع العاملني باملكتبات حمل الدراسة عىل إبداء اآلراء بحرية واستامع اإلدارة ا  -

من التفاهم والشفافية واملصارحة دون خوف من إساءة استخدام السلطة جتاه من ينتقد بعض  

األوضاع أو السلوكيات عىل أن يكون نقدا إجيابيا ، وذلك من شأنه أن يؤدى إىل مزيد من النجاح 

 اإلداري.

رسمية  - تكنولوجية  وسائل  بتوفري  الدراسة  حمل  املكتبات  اهتامم  إدارات    للتواصل   رضورة  بني 

بالتنوع    ف املكتبات   الدراسة تسمح  تتم عملية    ف اجلامعة حمل  الوسائل حسب احلاجة بحيث 

كل األحوال إىل الورقيات    ف املكتبات وال حتتاج املكتبات    ف التواصل بشكل أرسع بني العاملني  

والتلف أو  الضياع    اإلعداد واإلرسال مع تعرضها ملخاطر  فالتى تستغرق وقتا كبريا وجهدا  

 وقت األزمات التى حتول دون حركة املوظفني.   ف تعذر استخدامها وبخاصة 

اهلدف األساسى من الشفافية اإلدارية هو خلق عملية اتصال فعال بني أفراد اإلدارة من ناحية،   -

بالشفافية  االهتامم  التوصية برضورة  هنا  ناحية أخرى ومن  املكتبة من  املستفيدين من  ومجهور 

بني العاملني و مع مجهور املستفيدين من املكتبة وكذلك املجتمع اخلارجى الذى ختدمة    اإلدارية

الداخلية واخلارجية و الشفافية  النهاية    ف املكتبة بحيث تصبح وسائل االتصال فعالة و حتقيق 

 رضا املستفيدين عن اخلدمات التى تقدمها املكتبة. 

الراجعة حيث تعترب مصدر املعلومات األساسى الذى تبنى    رضورة اهتامم إدارة املكتبة بالتغذية -

وتتسم   دورية  بطريقة  تتم  الراجعة  التغذية  عملية  كانت  وكلام  وقراراهتا  سياستها  املكتبة  عليه 

 باملصاداقية والشفافية سوف تكون نتائجها مرضية للمستفيدين وكذلك العاملني باملكتبة. 

مكتبات اجلامعات املرصية    فوع الشفافية اإلدارية ض رضورة إجراء املزيد من الدراسات عن مو -

 بصفة عامة إلتاحة الفرصة للمقارنة بني بيئات ونظم إدارية خمتلفة حسب إدارة كل جامعة. 

خمتلف أنواع املكتبات ولذلك ربام   ف ربام كانت هناك حاجة للتعرف عىل مدى الشفافية اإلدارية  -

 املكتبات عىل املستوى الوطنى.  كان مفيدا إجراء دراسة عىل خمتلف أنواع

 املراجع
 أوال : المراجع العربية 

. المؤتمر الخامس والعشرون: جودة الأداء في  ومؤشرات(. تكنولوجيا المعلومات في الم كتبات: معايير 2014أبو سعده، أحمد أمين. ) 
تونس: الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات )   ،علمأ  - د العربي للمكتبات والمعلومات تحا ات ومراكز المعلومات والأرشيف: الالم كتبا

 . 407 -  381  أعلم ( و دار ال كتب الوطنية، ص

وعلاقته  ية الأردنكاديمية في الجامعات أ. مفهوم الشفافية لدى الإدارة ال ( 2005أبو كريم، أحمد فتحي، و طناش، سلامة يوسف. ) 
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 . الأردن عمان،ية،  الأردنامعة ج الاتصال الاداري )رسالة دكتوراه غير منشورة(. ال بفاعلية 

ية. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية: أحمد بوعشيق،   (.2014الأحمد، بهاء أحمد سليم. ) ية في تحقيق التنمية الإدار الشفافية الإدار
 . 254 -  243، 118،  117ع

. إدارة التغيير في الم كتبات الأكاديمية: مكتبات  ( 2015)محمد.  ، نجلاء محمود وخليل حسنين، مجاهد، أماني جمال،   عبد الحميدأحمد، رجب 
ية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، مج   -  240 ، 1, ع2جامعة جميرا نموذجا. المجلة الدولية لعلوم الم كتبات والمعلومات: الجمعية المصر

247 . 
ية الحوكمة  ممارسة  درجة(.  2020. )حسن   بن حسن  بنت  منى الأسمر، ية  المجلة. ميدانية دراسة:  القرى أم  معة بجا الإدار بو   جامعة : التر

بية، كلية - سوهاج  . 982 -  932  ، 70ج التر

يم، وابن عميرةبادي، سوهام،  (. دور الثقافة التنظيمية في تفعيل تطبيق الإدارة الإل كترونية في الم كتبات ومراكز  2018. )عبد ال كر
 . 114  -  61،  1، ع53ية، مجالأردنعية الم كتبات والمعلومات  ية للمكتبات والمعلومات: جم الأردنالمعلومات. المجلة 

يمالبصير، خالد بن  ية بمجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في ضوء  2018بن سليمان. ) عبد ال كر (. تطوير العمليات الإدار
بية:   بية،كلية البنا  -جامعة عين شمس مدخل الإدارة الإستراتيجية. مجلة البحث العلمي في التر   -  1، 1, ج 19ع ت للآداب والعلوم والتر

41 . 

سلسلة فقه القضاء   - (. تدقيق مدى حسن أداء الم كتبة العمومية المحلية )أ(. منشورات مجلة العلوم القانونية 2018بلحسن، فؤاد. ) 
 . 75  -  55، 7الإداري: ميمون خراط، ع 

  الم كتبات لعلوم الدولية  المجلة. تقنومستقبلية  دراسة:  المعرفة إدارة  عصر في مصر   في الجامعية  الم كتبات   مستقبل(.  2018. )أحمد محمد ثابت،
ية   الجمعية : والمعلومات   . 112 -  90  ، 1ع , 5مج  والأرشيف، والمعلومات   للمكتبات   المصر

الخدمة   فيت المؤسسات التعليمية. مجلة دراسا في(. تصور تخطيطى مقترح لتفعيل تطبيق الشفافية 2012الجروانى، نادية عبدالجواد. )
 170، 1، ج33الاجتماعية والعلوم الانسانية)مصر(، ع

ية ومتطلبات ت2011حرب، نعيمة محمد، و أبو الروس، سامى على سليمان. )  طبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع  (. واقع الشفافية الإدار
 غزة )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة الإسلامية )غزة(، 

(. الإدارة بالشفافية وعلاقتها بالثقة التنظيمية في الجامعات السعودية  2011ي، هاشم بن بكر بن محمد. )نت حامد، و حريرالحربى، نيفين ب
مركز البحوث والدراسات في التعليم   - ظفين. المجلة السعودية للتعليم العالي: وزارة التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والمو

 . 851  -  184،  6العالي، ع 
ية لدى الأقسام الأكاديمية   الالتزام(. درجة 2012الحربي، محمد بن محمد أحمد. ) بية بجامعة الملك   فيبممارسة الشفافية الإدار كلية التر

ية المجلة الد. سعود بو   .341-308، 6،ع 1المتخصصة ، مج ولية التر
ية (. وا2018، محمد عبدالوهاب إبراهيم. )حسن، أشرف عبدالتواب عبدالمجيد، و رخا بية جامعة   فيقع ممارسة الشفافية الإدار كلية التر

يين العرب، ع بو بية وعلم النفس: رابطة التر  . 383  -  351،  98الأزهر بالقاهرة. دراسات عربية في التر

ية والص(. درجة ممارس2013حمادات، محمد حسن محمد. ) بية ة الشفافية في القرارات الإدار   عوبات التي تواجهها لدى مديري التر
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ية: جامعة ال كويت   الأردنومساعديهم في   بو يين. المجلة التر بو ،   109, ع 28مجلس النشر العلمي، مج   - من وجهة نظر المشرفين التر
127  -  167 . 

  بدولة الجامعية  الم كتبات  أداء سينحت في الآلية   الاقتناء نظم أثر(. 2018. ) سيد  عقيل  محمد مها  علي،   و علي،   سيد محمد علي سيد  حمزة،
  وخدمات نظم بحوث مركز  -  الآداب كلية -  القاهرة جامعة :  والمعلومات  الم كتبات علم في بحوث مجلة. ميدانية   دراسة : ال كويت

 . 190 -  169  ،20ع  المعلومات،

لى المستوى الوطني والمواثيق الدولية. مجلة أعمال الإدارة وحق الأفراد في الحصول على المعلومة ع (. مبدأ شفافية 2019حمزة، عبدلى. )
 . 66 -  56،  2, ع11أبحاث: جامعة الجلفة، مجدراسات و

ل.  (. تطوير كفايات الخريجين على ضوء تطورات علم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحاجات سوق العم2018الحمود، نهلاء داود. )
 . 342 -  315 ، 1, ع 24لوطنية، مجمجلة مكتبة الملك فهد الوطنية: مكتبة الملك فهد ا

بية والتعليم بمنطقة مكة الم كرمة من وجهة نظر المديرين والمشرفين.  2013رمزى، فهد مسفر ) (. الإدارة بالشفافية لدى مديرى مكاتب التر
بية جامعة    م القرى. أرسالة ماجستير، كلية التر

يا، يف محمود زكر   المركز  مجلة. والتحديات  المتطلبات: السحابية  الحوسبة بيئة   في اتعلوموالم  الم كتبات مهنة مستقبل (.  2018. ) أحمد  شر
,  5مج  والمعلومات،  الم كتبات علوم  في والدراسات للبحوث  العربي المركز : والمعلومات  الم كتبات علوم  في والدراسات للبحوث   العربي

 . 29 -  4  ، 10ع

ري  (. دور الشفافية و المساءلة في الحد من الفساد الإدا2010د. )السبيعي، فارس بن علوش بن بادي، و ال كبيسي، عامر بن خضير حمي 
ياض.   في القطاعات الحكومية )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، الر

يم، أبو  و احمد،  أكرم  نداء  سعد، ية  الشفافية (. 2019. )فتحي أحمد  كر   التنظيمية بالثقة  قتهاوعلا  الأكاديمية  الأقسام رؤساء لدى الإدار
ية  للعلوم السعودية  المجلة. الخاصة يةالأردن  بالجامعات التدريس   هيئة  لأعضاء بو ية للعلوم  السعودية   الجمعية  -  سعود الملك جامعة:  التر بو   التر
 . 100 -  71 ، 64ع  جستن، -  والنفسية

ية كمتغير وسيط بين 2016عبدالرحمن أحمد محمد. )سليم،  ممارسة عمليات إدارة المعرفة والثقة التنظيمية: دراسة ميدانية  (. الشفافية الإدار
ية للرقابة المالية بشمال الصعيد. المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة: جامعة عين ش  على مس  مراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات بالإدارة المركز

 . 124 -  53،   2كلية التجارة، ع -
يف كامل محمود. )  . 20  - 14، 4, ع 10يبس كوم، مج أة الم كتبات الرقمية. مكتبات نت:  دار(. إ 2009شاهين، شر

  الجامعات  اتحاد مجلة.  والمشاركة  والمساءلة  الشفافية  معايير  تعزيز في وأثره الجامعات  حوكمة   مفهوم(. 2018. ) زعل علي   محمد الشباطات، 
 . 159  - 147 ، 2ع, 38مج  العامة،  الأمانة  -  العربية  الجامعات   اتحاد: العالي التعليم في للبحوث العربية

( "اثر مبادئ الإدارة الرشيدة في تطوير نظام شفافية الإدارة العليا: دراسة ميدانية في  2012شبلي، مسلم علاوي، و محمد حسين منهل.) 
 . 139 -  311، 29, ع 8مج   كلية الإدارة والاقتصاد، - العلوم الاقتصادية: جامعة البصرة ". الشركة العامة لموانئ العراق

يف، أماني محمد محسن.) ياضة:  2016الشر ياضية. المجلة الأوربية لتكنولوجيا علوم الر ية بالأندية الر (. دراسة تحليلية لواقع الشفافية الإدار
ياضة، سالأكاديمية الدولية لتكنولوجيا   . 108  -  83،   7, ع 6الر
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ية بنت صالح، و المنصور، سناء بنت أحمد. ) ية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (. م2015الشمري، فوز .  ستوى الشفافية الإدار
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الملك سعود. مجلة الم كتبات  (. الإدارة في الم كتبات الجامعية: دراسة حالة في مكتبات جامعة 1998) العقلا، سليمان بن صالح. 
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تكنولوجية: الجامعة التكنولوجية  طوير البحث العلمي في ظل البيئة ال(. الم كتبات الجامعية ودورها في ت2018علي، نهاية محمد عبد. )
 . 26 -  1،  3, ع8نموذج ا. المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات: الجمعية العراقية لتكنولوجيا المعلومات، مجأ



 بفاعلية االتصال اإلداريوعالقته   املكتبات يف جامعة بنها  إدارةمفهوم الشفافية لدى  184

 

ية. دراسات  الأردنامعات الحكومية  لجا فيكاديمية أقسام الأر من وجهة نظر العمداء ورؤساء ال ليات صنع القرا آ(. 2002.) العمرى، بسام
ية ،مج   بو  . 333- 308، 2، ع 29العلوم التر

 حالة دراسة: والعشرين الحادي القرن في التدريس   هيئة   أعضاء لدى الذكية  للمساءلة مقترح تصور(. 2019. )أحمد  عبدالله العواملة،
 . 28 - 19  ،21بالشلف،ع  بوعلي بن حسيبة  جامعة : ية نسانوالإ الاجتماعية للدراسات الأكاديمية  مجلة. التطبيقية  البلقاء لجامعة

ية  (. دور تقنية المعلومات في تطور إدارة الم كتبات ومراكز المعلومات. مجلة المنارة للدراسات القانون2019العوفي، حميد عبدالله. )
ية: رضوان العنبي، ع  . 423 -  404،   26والإدار

الم كتبات   فيسكندنافية. الاتجاهات الحديثة إ وربية نماذج من فرنسا والدول الأوماتية ال (. الإستراتيجية المعل0200غندور، محمد جلال)
 .36 - 13،   13، ع 7والمعلومات ، مج 

ية 2010كمال، أحمد. ) لتطبيق الشفافية في تقديم الخدمات الحكومية. ورشة عمل آليات تعزيز الإطار القانوني  (. تجربة الحكومة المصر
ية، القاهرة: المنظوالتنظيمي للدولة و مة العربية للتنمية  حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري: المنظمة العربية للتنمية الإدار

ية،   . 35  -  1الإدار

يس الج2017اح محمد. ) لى، هوا وى، و دياب، مفت امعي،  (. إدارة المعرفة ودور الم كتبات. مجلة الجامعي: النقابة العامة لأعضاء هيئة التدر
 . 390  -  380، 25ع

بية  2014المحمادي، خالد محمد عيد، و الحميدي، عبدالله بن محمد بن عبدالله. )  بمكة الم كرمة   والتعليم(. درجة ممارسة مديري مكاتب التر
ية من وجهة نظر المشرفين )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أم القرى، للقيادة ال  . مكة الم كرمة تشاركية وعلاقتها بالروح المعنو

(. دراسة حول: العوامل المؤثرة على تطبيق الشفافية بين العاملين والقيادات بجامعة الفيوم ودور الخدمة  2011محمد، محمود فتحي. )
  , مج30كلية الخدمة الاجتماعية، ع   - نسانية: جامعة حلوان إ ماعية والعلوم المجلة دراسات في الخدمة الاجتالاجتماعية في مواجهتها. 

6  ،2868  - 2975 . 

ثر مبادئ الإدارة الرشيدة في تطوير نظام شفافية الإدارة العليا دراسة ميدانية في الشركة العامة لموانئ  أ (. 2012مسلم علاوي شبلي.) 
 . 139-113, 29، ع 8مج  لاقتصادية،االعراق. العلوم 

يع.الأردن)  لحات العلاقات العامة. عمان(. معجم مصط2014المشاقبة، بسام عبدالرحمن.)  (: دار اسامة للنشر والتوز

سعود. مجلة (. متطلبات تطبيق الشفافية من وجهة نظر رؤوساء الأقسام العلمية في جامعة الملك 2014المفيز، خولة بنت عبدالله بن محمد. )
ية  بية: جامعة الإسكندر بية، مج - كلية التر  . 284 -  229، 5, ع24كلية التر

ية: جامعة  (. تطبيق 2018بن محمد. ) المفيز، خولة بنت عبدالله بو الحكومة في الجامعات السعودية الحكومية: تصور مقترح. مجلة العلوم التر
 . 286 -  199،  15الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ع 

ية) مصر(: الم كتبة الجامعية. 2000صور، هالة.) من  (. الاتصال الفعال، مفاهيمه واساليبه ومهاراته. الاسكندر

  في(. أثر فاعلية الاتصال الإداري على مفهوم الشفافية: دراسة ميدانية لدى موظ 2010يز حسين، و شحادة، حلمي يوسف.)نى، فاالنجرا
 منطقة تبوك )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة مؤتة، ال كرك.   فيية الدوائر الحكومية بالممل كة العربية السعود

تطلاعية لآراء  تعزيز عملية تقاسم المعرفة: دراسة اس(. دور شفافية فرق العمل في 2018)حمد نوار، و الأمين، فكري كباشي. أنصيف،  



 185 حممود مصباح حممد د. 

 

لموصل للتنمية والاستثمار. مجلة الدراسات العليا:  الاستثمار الأهلي العراقي ومصرف ا :قسام والشعب في مصرفيأالمدراء ورؤساء ال
 . 209 -  190،  42, ع 11كلية الدراسات العليا، مج -جامعة النيلين  

ياض:دار المريخ،أ (. إدارة ال1419هادى، محمد محمد)ال  . 87 عمال الم كتبية المعاصرة. الر

(. تصور مقترح لبناء المستودع الرقمي لقسم الم كتبات والمعلومات  2018عبدالله. )الهزاني، نورة بنت ناصر بن عبدالله، و آل مسحان، وعد 
يس بقسم الم كتبا  ت والمعلومات بجامعة الأميرة نورة. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية: مكتبة الملك  من وجهة نظر عضوات هيئة التدر

 .314 -  294, ع ، 24فهد الوطنية، مج

ية   الشفافية  بممارسة الالتزام درجة (. 2019. ) راشد  بنت  رحاب  الغرير،  و عبدالمجيد،  عودة  أحمد  عودة، أحمد،  بن وحيد   الهندي،   الإدار
ية  الاقتصادية للدراسات  الإسلامية  الجامعة ةمجل. سعود  الملك جامعة في   العلمي البحث شئون  -  بغزة الإسلامية  الجامعة: والإدار

 . 251 -  219 ، 4ع, 27مج  العليا، والدراسات 

ية  الشفافية دور. " عبدالرازق الدين حسام  هواري، ياضية الاتحادات ببعض  الأزمات  إدارة  في الإدار   بية التر  وفنون لعلوم أسيوط مجلة." الر
ياضية  بية كلية  -  أسيوط  جامعة : الر ياضية التر  . 49  -  1(: 2019)  3ج , 48ع الر

 ثانًيا : المراجع األجنبية 

Dictionary, M. W. (2002). Merriam-Webster. On-line at http://www. mw. 

com/home. htm. 

Edwards, D., & Jackel, B. (2016). Higher Education Standards Panel 

consultation: Transparency of Higher Education Admissions Processes: 

Response from the Australian Council for Educational Research. 

Egorov, E. E. (2015). Some Aspects of the Implementation of the Principle of 

Transparency in Russian Universities: Research, Experience, 

Perspectives. International Education Studies, 8 (5),191-204. 

Fard, P. G., & Karimi, F. (2015). The Relationship between Organizational 

Trust and Organizational Silence with Job Satisfaction and Organizational 

Commitment of the Employees of University. International Education 

Studies, 8(11), 219-227 

Hazelkorn, E. (2012). European “transparency instruments”: Driving the 

modernization of European higher education. In European Higher 

Education at the Crossroads (pp. 339-360). Springer, Dordrecht. 

Hladchenko, M. (2015). Transparency of the Management of Higher 

Education Institutions in the Netherlands. Euromentor Journal-Studies about 

education, (04), 30-40. 



 بفاعلية االتصال اإلداريوعالقته   املكتبات يف جامعة بنها  إدارةمفهوم الشفافية لدى  186

 

Khan, N., Aajiz, N. M., & Ali, A. (2018). Comparison of Management 

Practices in Public and Private Universities in Khyber 

Pakhtunkhwa. Journal of Education and Educational Development, 5(1), 

108-122. 

Koyama, J., & Kania, B. (2016). Seeing through Transparency in Education 

Reform: Illuminating the" Local". education policy analysis 

archives, 24(91), n91. 

 ●●● 
  



 187 حممود مصباح حممد د. 

 

وعالقته بفاعلية االتصال  مفهوم الشفافية لدى إدارة املكتبات ف جامعة بنها  حبثاستبانة  
 اإلداري

  
 د. حممد حممود مصباح 

 عزيزى املستجيب ،، 

 حتية طيبة وبعد ،،، 

األ تطوير  هبدف  وذلك   ، اجلامعة  مكتبة  ف  اإلدارية  الشفافية  واقع  رصد  إىل  االستبيان  هذا  داء  هيدف 

العمل اإلداري،، والشكر مقدما    فعىل معدالت اجلودة  أاإلداري بام يتناسب وروح العرص والسعى نحو حتقيق  

لسيادتكم عىل ما تبذله من وقت وجهد لالجابة عن هذه االستبانة، والتى لن تستخدم بياناهتا اال لغرض البحث  

 فقط وهى حمل رسية تامة. 

 ير. وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقد

 لونه من وقت وجهد. ن اتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير سلفا عىل ما ستبذأال إال يسعنى  

 البيانات الشخصية. 

   أنثى    ذكر  اجلنس  -
 الكلية:  -
 املوقع اإلداري:  -

   أخرى خصائى معلومات  أ   رئيس قسم     مدير مكتبة ) نائب مدير (    مدير إدارة

 أوال: مفهوم الشفافية 

 العبارة

 قياسملا

موافق  
 موافق جدا

إىل  
حد  
 ما 

غري  
 موافق

غري  
موافق  
 ابدا 

الشفافية هى كشف مقصود عن االفعال واملامرسات  
 .واملعلومات معا 

     

الشفافية هى جعل عملية صنع القرار مفهومة بني افراد  
 .اإلدارة

     

      .الشفافية هى وضوح الترشيعات وعملية صنع القرار

      .اشفة التى تبنى عليها املساءلةالوضوح واملكالشفافية هى 

      .الشفافية هى تعزيز الثقة بني اإلدارة واجلمهور

كل   ف الشفافية هى املشاركة الفعلية وحتمل املسؤولية 
 .املستويات اإلدارية

     

الشفافية هى الكشف عن املعلومات واالرقام واخلطط ملن  
 .باملوضوع يطلبها من املهتمني

     

      .الشفافية تعنى مقاومة الفساد
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 العبارة

 قياسملا

موافق  
 موافق جدا

إىل  
حد  
 ما 

غري  
 موافق

غري  
موافق  
 ابدا 

      .الشفافية هى مراعاة اخالق املهنة

      الشفافية هى منع اساءة استعامل السلطة 

 :ثانيا: درجة ممارسة الشفافية

 العبارة

 املقياس

موافق  
 موافق جدا

إىل  
حد  
 ما 

غري  
 موافق

غري  
موافق  
 ابدا 

انسانى صحى لكل  إدارة املكتبة عىل توفري جو  تعمل
 .كتبةالعاملني بامل

     

      .باملكتبة اى معلومات عن العاملني في املكتبة ال خت إدارة

      إدارة املكتبة روح الفريق والتعاون بني العاملني  تشجع

اإلدارة جو من املصداقية والثقة بني اإلدارة   تشيع
 .والعاملني باملكتبة

     

      .دقةدارة تتميز بالوضوح والالتعليامت الصادرة من اإل

      اإلدارة بشكل رسى مع بعض العاملني  تتعامل

      .عملية تقويم اداء العاملني باملكتبة بشكل موضوعى تتم

  عملية التواصل بني اإلدارة والعاملني من خالل  تتم
 .قنوات اتصال متعددة ومفتوحة

     

  لتى ترد من اإلدارة باملقرتحات واملالحظات ا  ترحب
 .العاملني

     

إدارة املكتبة العاملني ذوى االختصاص عند اختاذ   ترشك
 .القرار

     

 تابع درجة ممارسة الشفافية 

 العبارة

 املقياس

موافق  
 موافق جدا

إىل  
حد  
 ما 

غري  
 موافق

غري  
موافق  
 ابدا 

باحلصول   إدارة املكتبة بحق املجتمع اخلارجى املهتم تؤمن
 .املكتبة عىل معلومات عن

     

إدارة املكتبة للمجتمع اخلارجى باالطالع عىل   تسمح
 .واإلدارية اإلجراءات والبيانات املالية

     

تقوم إدارة املكتبة بنرش البيانات اخلاصة هبا دون اختصار  
 .تنقية او

     

إدارة املكتبة بتوعية املستفيدين من خدماهتا بحقوقهم   تقوم
 .مواخليارات املتاحة هل

     

إدارة املكتبة للمعنيني بتقييم اداءها دون تعمد   تسمح
 .اخفاء معلومات عنهم

     

إدارة املكتبة فكرة متكني االجهزة املختصة من مراقبة   تدعم
 .اداءها هبدف منع الفساد
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 العبارة

 املقياس

موافق  
 موافق جدا

إىل  
حد  
 ما 

غري  
 موافق

غري  
موافق  
 ابدا 

إدارة املكتبة ما لدهيا من معلومات من خالل اساليب   تتيح
 .التواصل احلضارية

     

القوانني   فتوضيح الغموض  ف إدارة املكتبة  تساعد
 .واالنظمة ان وجد بالنسبة للمستفيدين

     

إدارة املكتبة فورا بحل ما يظهر من مشكالت تواجه   تبادر
 .املستفيدين

     

إدارة املكتبة عىل احلفاظ عىل الثقة واملصداقية بينها   تعمل
 .وبني املستفيدين

     

 : يدارتصال اإلفاعلية اال ثالثا: درجة 

 :انفتاح ووضوح نظام االتصال 

 العبارة

 املقياس

موافق  
 موافق جدا

إىل  
حد  
 ما 

غري  
 موافق

غري  
موافق  
 ابدا 

مديراملكتبة مع العاملني ف حتديد املعلومات   يشرتك
 .واالختصاصات املتعلقة بالعمل وتوزيع املسؤليات

     

صول  ارشاديا لكيفية الوإدارة املكتبة دليال  تقدم
  .واملستفيدين منها  بل العاملنيللمعلومات من ق 

     

املعلومات   بوسائل متعددة لنرش إدارة املكتبة تستعني
  ف للعاملني هبا واملستفيدين منها واحاطتهم باجلديد 

  .املناسب الوقت

     

إدارة املكتبة سياسة الباب املفتوح للرد عىل   تتبع
  .االستفسارات

     

ةعىل توفري نظام اتصال مفتوح وسهل  املكتبإدارة  تعمل
  املكتبة فللتواصل بني العاملني 

     

املدير عىل توضيح األنظمة والتعليامت   يعمل
  .منها  والسياسات للعاملني باملكتبة واملستفيدين

     

       .بالدقة املعلومات الصادرة عن إدارة املكتبة تتصف

ارة املكتبة من االخطاء  املعلومات التي تقدمها إد  ختلو
  .االختصاص ملتعلقة بتوجيه الرسالة لذوىا

     

املعلومات الصادرة من اإلدارة مع أهداف العمل   تتالئم
  .احلالية واملستقبلية

     

مدير املكتبة اإلجراءات الالزمة حلامية املعلومات   يتخذ
  .واملحافظة عىل أمنها 

     

 :مصداقية وحجم املعلومات 

 ةبارالع

 املقياس

موافق  
 موافق جدا

إىل  
حد  
 ما 

غري  
 موافق

غري  
موافق  
 ابدا 

      .املعلومات الصادرة عن اإلدارة تتصف باملصداقية والثقة
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 ةبارالع

 املقياس

موافق  
 موافق جدا

إىل  
حد  
 ما 

غري  
 موافق

غري  
موافق  
 ابدا 

حتتوى املعلومات الصادرة من إدارة املكتبة عىل اى   ال
 .درجة من التالعب

     

بتقديم املعلومات الالزمة لكل اقسام  إدارة املكتبة  تبادر
 .ملكتبة حتى وان مل يطلبوها ا

     

إدارة املكتبة اجابات عن اسئلة املستفيدين   تقدم
 .واستفساراهتم برصاحة وبال تردد

     

إدارة املكتبة عىل اال تكون هناك ازمة ثقة بني   حترص
منها بخصوص حجم   املكتبة واملستفيدين  ف العاملني 

  .املعلومات املرغوب الكشف عنها 

     

 : يلة االتصال املناسبة يار وس اخت   - ج 

 العبارة

 املقياس

موافق  
 موافق جدا

إىل  
حد  
 ما 

غري  
 موافق

غري  
موافق  
 ابدا 

املكتبة وسيلة اتصال فعالة تتناسب وقدرات  إدارة  تستخدم
 .وفهم االطراف املقصودة باالتصال

     

إدارة املكتبة من وسائل اتصاهلا بام يتناسب وطبيعة   تنوع
 .واملتصل هبم اهداف االتصال

     

إدارة املكتبة وسائل االتصال احلديثة وتستفيد من   تستثمر
 .االتصال امكاناهتا لصالح فعالية

     

إدارة املكتبة التقارير املكتوبة للرضورة بام ال يعوق   تستخدم
 .سري العمل

     

إدارة املكتبة وسائل التواصل االرسع بعيدا عن   ختتار
 .املعلومات ل بامنالروتني وبام ال خي

     

 :نامط توصيل املعلومات أ التوقيت املناسب لالتصال و   - د 

 العبارة

 املقياس

موافق  
 موافق جدا

إىل  
حد  
 ما 

غري  
 موافق

غري  
موافق  
 ابدا 

اإلدارة التوقيت املناسب للتواصل مع العاملني   ختتار
 .واملستفيدين

     

  فتصل الرسالة  اإلدارة الوسيلة املناسبة لالتصال حتى  ختتار
 .الوقت املناسب

     

إدارة املكتبة الرسائل من العاملني واملستفيدين وترد   تتلقى
 .فرتة مناسبةخالل 

     

املكتبة   فتستغرق الرسالة الصادرة من اعىل اهلرم اإلداري  ال
 .للعاملني املقصودين هبا  وقتا طويال حتى تصل

     

ة  باملكتبة ال تستغرق فرت اخلاصة بطلبات العاملني الرسائل
 .املكتبة فاإلداري  طويلة حتى تصل ألعىل اهلرم

     



 191 حممود مصباح حممد د. 

 

 :واملشاركة االهتامم    - ه 

 العبارة

 املقياس

موافق  
 موافق جدا

إىل  
حد  
 ما 

غري  
 موافق

غري  
موافق  
 ابدا 

إدارة املكتبة بكافة االراء الصادرة عن العاملني باملكتبة او   هتتم
 .سري العمل حتسنيهبدف  املجتمع اخلارجى

     

  ف إدارة املكتبة بمراعاة الظروف االجتامعية للعاملني هبا  هتتم
 .االفراح واالحزان

     

إدارة املكتبة عىل القضاء عىل مشكالت العمل بشكل   حترص
 ودى ودون اللجوء للعقوبات 

     

إدارة املكتبةعىل االستفادة من خربات واراء كافة   حترص
 .العمل لتحسني جودة سريالعاملني هبا 

     

إدارة املكتبة بالتقارير الصادرة من جهات غري املكتبة عن   هتتم
 .باملكتبة .وتتواصل معها  جودة سري العمل

     

 :التغذية الراجعة   - و 

 العبارة

 املقياس

موافق  
 موافق جدا

إىل  
حد  
 ما 

غري  
 موافق

غري  
موافق  
 ابدا 

 واملستفيدينيع العاملني هبا تفسح إدارة املكتبة املجال امام مج
 .منها البداء ارائهم واستفساراهتم برحابة صدر

     

إدارة املكتبة وسائل خمتلفة الستطالع راى العاملني   تستخدم
 .جودة ادائها  واملستفيدين منها عن

     

إدارة املكتبة للتغذية الراجعة ايا كان مصدرها طاملا   تستجيب
 .صالح سري العمل فكانت 

     

إدارة املكتبة عىل افادة كل من يبدى رايا او نقدا   حترص
 .بالتغذية الراجعة بشكل مناسب

     

لعمليات التقييم الداخلية   فإدارة املكتبة االهتامم الكا  تعطى
 .لرقابة من أحد واخلارجية دون انتظار

     

 ●●●
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The aims of this study were threefold: first; identifying the extent of clarity of the 

concept of transparency at the management of Banha University Libraries. Second; the 
extent to which workers in those libraries practice transparency in administrative work, 
and finally, the relationship of such practices to the effectiveness of administrative 
communication in the university libraries. The study was administered in the first term of 
the academic year 2019/2020, and the most important results reached were as follows: 
there is a strong correlation between the effectiveness of administrative communication in 
the Banha University libraries and the internal and external transparency where there is 
a statistically significant relationship at the level of 0.05 and thus there appeared to be a 
relationship between transparency in general and the effectiveness of administrative 
communication at the same level of statistical significance. This indicates that the university 
library management operates under an administrative system that enjoys a high degree of 
administrative transparency. 

Key words: Transparency; administrative transparency; transparency in libraries; 
transparency in university libraries . 

 


